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 كلمة العدد 

بحمد هللا و جىفيقه استطاعت اسسة مجلت املقدمت للدزاساث الاوساهيت و الاحتماعيت 

ان هخسج  الحاج لخضس  -1-التي جصدزها كليت العلىم الاوساهيت و الاحتماعيت بجامعت باجىت

للمهتمين  و الباحثين و ألاساجرة املحترمين ، العدد الثاوي في حلته الجدًدة و الري هتمنى أن 

ًىال زضاكم و ًدعىكم إلى جقدًم اقتراحاجكم و مالحظاجكم القيمت كما ًيتظس مىكم الدعم 

   ت الكليت املعىىي للمجلت و ألسستها التي جحاول حاهدة أن جكىن في خدمت البحث العلمي و جسقي

 و الجامعت مً خاللها.

و أفضل املقاالث  حاولىا هحً أعضاء أسسة املجــــــــــلت كاملت أن هختاز أحسً هىاإفلرلك 

 و ذلك بعد الاطالع  عليها و جحكيمها و جسجيبها و جيسيقها مً حيث املىاضيعالىازدة اليىا 

هجدد دعىجىا للجميع أن ًتقدم إلى و زغم ذلك فإهىا و أهميتها و جسجيب الجامعاث  املقدمت 

 .أسسة املجلت مً خالل مقسها أو هيئت جحسيسها أو بسيدها الالكترووي .مسحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالجميع 

  

 أسرة املجلة                                                                                                                                         
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  .كشف أم قياس :ظيف واالنتقاء املهين يف اجلزائرالتو 

Recruitment and professional selection in Algeria: disclosure or

measurement

ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ 1، bechkaazzedine@gmail.com ،عزالدين بشقة

.�ƨǼƫʪ��ƨǠǷƢƳ1 ابرهيم بوزيد

  ملخص:

لقد عرفت اجلزائر منذ االستقالل حتوالت يف جماالت عدة اجتماعية سياسية اقتصادية, حبيث أصبحت         

الدولة تسعى إىل حتسني ظروف احلياة وتطوير مناحيها واملضي قدما حنو تطوير األداء الفردي واجلماعي من أجل 

لة اجلزائرية جهودها على مشروع املواطنة وبناء لقد ركزت الدو  حياة أفضل لضمان الرفاهية واالستقرار للمجتمع.

فرد منتج قادر على املسامهة يف التنمية الشاملة وقادر على تطوير امكانياته ملواكبة كل التطورات احلديثة خاصة يف 

«�ƢƬǻ¤�̈ƾǟƢǫ�ǪȈǬŢ�Ņ¤�ƨǳÂƾǳ¦�ƢŮȐƻ�ǺǷ جمال اإلنتاج والتكنولوجيات احلديثة ƾē�ƨȈǧ¦ǂǌƬǇȏ¦�̈ǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�À¤ جية

وخدماتية صلبة تبىن على فلسفة أساسية مفادها الرجل املناسب يف املكان املناسب، واليت ال ميكن حتقيقها إال 

�řȀŭ¦� ƢǬƬǻȏʪ  هذه العملية اليت حتتاج إىل أدوات قياسية وكشفية خاصة تراعا فيها كل الشروط واملهارات

  املهين واملختص لتحقيق التكيف مع املهنة والوسط املهين.اخلاصة، واليت جيب أن يتوفر عليها العامل  والقدرات

�ȄǴǟ�¿¢�Ǧكل ذلك يدفعنا للتساؤل:  ǌǰǳ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠȇ�ǲǿÂ��ǂƟ¦ǄŪʪ�řȀŭ¦� ƢǬƬǻȏ¦Â�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�Ǟǫ¦Â�Ȃǿ�ƢǷ

  القياس؟

.التوظيف املهين، االنتقاء املهين، الكشف، القياس الكلمات املفتاحية:

Absract:

Since independence, Algeria has undergone transformations in several socio-
political and economic spheres, so that the State is seeking to improve the
conditions of life and develop its aspects and move forward towards the
development of individual and collective performance for a better life to ensure
the welfare and stability of society. The Algerian State has focused its efforts on
the project of citizenship and building a productive individual capable of
contributing to comprehensive development and able to develop its potential to
keep abreast of all modern developments, especially in the field of production
and modern technologies. This forward-looking approach aims at achieving a
solid productive and service base based on a basic philosophy of the right man
in the right place, which can only be achieved through professional selection.

bechkaazzedine@gmail.comاملؤلف املراسل: *
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This process, which requires standard tools and special detection in which all the
conditions, skills and special abilities, which must be provided by the
professional and specialist to achieve adaptation to the profession and
professional center.
All this leads us to wonder: What is the reality of recruitment and professional
selection in Algeria, and does it depend on disclosure or measurement?
Keywords: career recruitment, professional selection, detection, measurement

  إشكالية:

�ǺǷ��ǲǔǧ¢�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦��ƢŮȐƻ�ǺǷ�ǶƬƫ�Ŗǳ¦�̈ȂǘŬ¦��ƢĔȂǯ�ƨǸȀǷ�Â��ƨǇƢǈƷ�ƨȈǴǸǟ��Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ƾǠƫ

��ƨǷ±Ȑǳ¦�©¦ŐŬ¦Â�ƨȈǧƢǰǳ¦��®¦ƾǟȋ¦�Â�©ƢǨǐǳʪ��ƨǴǷƢǟ�ÃȂǫ�ŚǧȂƫÂ��§ ƢǘǬƬǇ¦�À¢�̄¤���ǂǣƢǌǳ¦�Ƥ ǐǼŭ¦�ǲǤǌȈǇ

.الغرضلشغل املنصب , تتيح  الفرصة الختيار أفضل و أجدر عامل  هلذا 

�À¢�ǂǷȋ¦�¿Ǆǳ��ǾƳÂ�ǺǈƷ¢�ȄǴǟ�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�ǶŮ�ǺǰŻ�Ǻȇǀǳ¦�́ ƢƼǋȋ¦�ǺǷ�¦®ƾŰ�ƢǟȂǻ�Ƥ ǴǘƬƫ�ƨǨȈǛȂǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǴǧ

مير طلب تلك الوظيفة على اختبار مهين الذي هو  "عملية انتقاء أصلح األفراد وأكفؤهم من املتقدمني لعمل من 

والقدرات واملؤهالت املتوفرة لدى الفرد واليت يتم اختياره األعمال، وبطريقة علمية مبنية على أساس االختبارات 

  لوضعه يف مكانه املناسب لضمان صحته وتوافقه، وحتقيق الرضا واإلرضاء للزبون واملؤسسة.

تقوم عملية التوظيف يف املؤسسات واإلدارات العمومية على مبدأين مها: مبدأ املساواة بني مجيع املواطنـــني يف 

�Ȃǳʪ�¼ƢƸƬǳȏ¦ ظيـــفة العمومية، ومــبدأ اجلــــدارة، ويعد مــــبدأ املساواة من بـــــني أهم املــــبادئ النبيلة املطـــبقة يف عمــــــلية

التوظــــــيف، نظرا ملا يتيـــــحه من تكافؤ الفرص أمام مجيع املواطنني لَتقُلد أي منصب يف املؤسسات واإلدارات 

متوقــــف على املــبدأ الثاين وهو: جدارة كل واحد من املرتشحني، واستحــــــقاقه للوظيـــــفة العمـــومية، غري أن ذلك 

�ǾȈǧ�śǠȈǇ�Äǀǳ¦�ǂǣƢǌǳ¦�Ƥ ǐººººǼŭ¦�©ƢȈǳÂƚǈǷÂ� ƢƦººººǟϥ�¿ƢȈǬǴǳ�Ǿƫ ƢǨǯÂ�ǾƫȐǿƚǷ�ȄǴǟ� ƢǼƥ

صائص والسمات يف مبا ان هذه اجلدارة تتوقف على مؤهالت وكفاءات فهي تتطلب إذن حتديد جمموعة من اخل

شخصية املرتشح، حيث ذهبت الوظيفة العمومية يف اجلزائر إىل تبين آليات تعتمد على الكشف اجلزئي عن تلك 

اخلصائص وأصبح الغرض ليس االنتقاء بل هو إعادة ترتيب املؤهلني فقط  وفق معايري غري كافية لتحديد معامل 

  شخصية املرشح للوظيفة املقصودة.

عن القدرات واخلصائص املطلوبة عرب أشكال التوظيف احلالية:  االختبا، املسابقة، الفحص  هل يكفي الكشف

  املهين؟ أم أننا حباجة إىل قياس هذه القدرات واخلصائص املطلوبة يف شخصية املرشح؟

  أوال : التوظيف املهين على أساس الكشف

�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǳʪ�¼ƢƸƬǳȏ¦�¶Âǂǋ�ƾǼƬǈƫ03-06من األمر رقم  80ادة على نص امل 

�©ƢȈǳȉ¦�ÃƾƷ¤�ǪǧÂ�ǾȈǧ�§Ȃǣǂŭ¦�Ƥ ǐǼŭʪ�ƶǋŗŭ¦�ǪƸƬǴȇ�̄¤��ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǴǳ�¿ƢǠǳ¦�ȆǇƢǇȋ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǺǸǔƬŭ¦

  األربع التالية:



 العدد الثاين            جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية                                                                                 

10

.التوظيف عن طريق املسابقة على أساس االختبارات 

�½ȐǇ¢�ǒ ǠƦǳ�ƨƦǈǼǳʪ�©¦®ƢȀǌǳ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨǬƥƢǈŭ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦.املوظفني 

.التوظيف عن طريق الفحوص املهنية 

�Ãƾǳ��ƨȈǇƢǇȋ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�Ŀ�ǾȈǴǟ�ƢǏȂǐǼǷ�ƢǐǐƼƬǷ�ƢǼȇȂǰƫ�¦ȂǠƥʫ�Ǻȇǀǳ¦�śƸǋŗŭ¦�śƥ�ǺǷ�ǂǋƢƦŭ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦

 مؤسسات التكوين املؤهلة.

اء يف سنتناول كل طريقة من طرق االنتقاء والتوظيف يف املؤسسات واإلدارات العمومية على حدا، وفقا ملا ج

معتمدين على املنهج التحليلي الوصفي لفحوى كل ، سالف الذكر 194-12أحكام املرسوم التنفيذي رقم 

  ):31، 2004طريقة ، مبينني حدود فعاليتها (اجلريدة الرمسية،

  _ التوظيف عن طريق املسابقة على أساس االختبارات:1_1

ظيفة، من خالل النجاح يف االختبار، وذلك عرب يتم اختيار وانتقاء أفضل املرتشحني املؤهلني لتويل الو 

 ءات التنظيمية نوجزها يف ما يلي:سلسلة من اإلجرا

_ فتح مسابقات التوظيف على أساس االختبار بقرار أو مقرر حسب احلالة (مركزية، حملية) من طرف السلطة 

  اليت هلا صالحية التعيني أو السلطة الوصية، يوضح فيه ما يلي:

 األسالك والرتب اليت من أجلها مت فتح مسابقة التوظيف.السلك أو -

 منط التوظيف (مسابقة على أساس االختبار).-

 عدد املناصب املالية املفتوحة واملخصصة لكل سلك أو رتبة.-

 الشروط القانونية األساسية للمشاركة يف مسابقة التوظيف على أساس االختبار. -

-ǷƢǠǷÂ�ƢēƾǷÂ�ƢȀƬǠȈƦǗÂ�©¦°ƢƦƬƻȏ¦�®ƾǟ�¬ƢƴǼǳ¦Â�¾ȂƦǬǳ¦�©¦°ƢƦƬƻ¦�Ŀ�ƨȈƟƢǐǫȍ¦�¶ƢǬǼǳ¦�� ƢǔƬǫȏ¦�ƾǼǟÂ��ƢēȐ

 النهائي يف املسابقة.

-�ƢȀƟƢȀƬǻ¦Â�©ȐȈƴǈƬǳ¦�ƶƬǧ�ƺȇ°ʫ

_×�ǺǷ�ʪȂƳÂ�ÀȂǰƬƫ�Ŗǳ¦Â��°ƢƦƬƻȏ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨǬƥƢǈǷ�Ŀ�ȆƟƢȀǼǳ¦�¬ƢƴǼǳ¦�Â¢�Â�¾ȂƦǬǳ¦�ƨǼŪ�ƨǴȈǰǌƫ

ه رئيسا.مسؤول املؤسسة، مركز االمتحان، أو ممثل 

.ممثل السلطة اليت هلا صالحية التعيني أو السلطة الوصية، حسب احلالة، عضوا 

) لالختبارات، عضوين.02مصححني ( 

يبني اإلعالن عن املسابقة على أساس االختبار املنشور يف الصحافة املكتوبة، أو يف موقع اإلنرتنيت، ×_ 

  ويف امللصقات ما يلي:

 تكوين ملف الرتشح.-

ƾȇŐǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�¾ƢǇ°¤��ƾȈǳʪ�ǶȈǴǈƫ��Ǯ��مكان - ǳ̄�ƨȈǨȈǯÂ��Ǿǻ¦ȂǼǟÂ�ƶǋŗǳ¦�©ƢǨǴǷ�̧¦ƾȇ¤

 مكان إجراء اإلختبارات.-
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 طرق الطعن املتاحة للمرتشحني الذين ميكن أن ترفض ملفات ترشحهم للمسابقة على أساس اإلختبار.-

املرشح املقبول ملفه غمار املسابقة بعد دراسة امللفات و توفري اإلجراءات التنظيمية إلجراء املسابقة،  خيوض 

�ǲǿƚŭ¦�ÃȂƬǈǷ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�¾®ƢǠȇ�ǎ ǐţ�Ŀ�ƢǼȇȂǰƫ�ǺǸǔƫ�ƨȈǷȂǸǟ�ƨǈǇƚǷ�Ƣđ�¿ȂǬƫ�À¢�µ ÂǂǨŭ¦�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨƥȂƬǰŭ¦

�°ƢƦƬƻȏ¦�¦ǀǿ� ¦ǂƳ¤�ƨǸȀǷ�ƢȀȈǳ¤�ƾǼǈÉȈǳ��ƢȀǴǤǋ�®¦ǂŭ¦�ƨƦƫǂǳʪ�¼ƢƸƬǳȐǳ�ƨƥȂǴǘŭ¦�̈®ƢȀǌǳ¦�Â¢ وهذا ما نصت عليه

́� 194- 12وم التنفيذي رقم من املرس 19املادة  ȂƸǨǳ¦Â�©ʭƢƸƬǷȏ¦Â�©ƢǬƥƢǈŭ¦�ǶȈǜǼƫ�©ƢȈǨȈǯ�®ƾŹ�Äǀǳ¦

  املهنية يف املؤسسات واإلدارات العمومية وإجرائها.

��ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�°ƢȈƬƻʪ�ǲǨǰƬƫ��©¦°ƢƦƬƻȏ¦�ǄǯǂǷ�ƨǈǇƚŭ¦�¾ÂƚǈǷ�ǶȀǼȈǠȇ� Ƣǔǟ¢�̈ƾǟ�ǺǷ�Ǧ ǳƘƬƫ�ƨǼŪ�ǲǰǌƬƫ�Ʈ ȈƷ

حيث يقدم كل عضو من أعضائها ثالث مواضيع خمتلفة يف كل مادة، خيتار رئيس املركز عن طريق القرعة 

وضوعني يف كل مادة،شرط أن حتضي ليكون املرتشح عند إجراء االختبار ُخمَريَّ بني أحد املموضوعني لكل مادة 

ƨȇǂǈǳʪ�©¦°ƢƦƬƻȏ¦�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ

بعد االنتهاء من تصحيح االختبارات، جتتمع جلنة القبول اليت تتكون من مسؤول املؤسسة مركز االختبار 

أو ممثله بصفته رئيسا، وممثل السلطة اليت هلا صالحية التعيني أو السلطة الوصية حسب احلالة بصفته عضوا، 

��02�ǞǫȂȇ�ǂǔŰ�®¦ƾǟϵ�¿ȂǬƫÂ��°ƢƦƬƻȏ¦�ǄǯǂǷ�ƨǈǇƚŭ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ��ǺȇȂǔǠǯ�©¦°ƢƦƬƻȐǳإضافة إىل مصحيني (

عليه مجيع األعضاء، حتدد فيه قائمة الناجحني يف املسابقة على أساس االختبار، بعد أن تتحقق هذه اللجنة من 

�ȄǴǟ�ÄÂƢǈȇ�¿Ƣǟ�¾ƾǠǷ�ǲưŤ�Ŗǳ¦Â��ƢȀȈǴǟ�¦ȂǴǐŢ�Ŗǳ¦�ǶēƢǷȐǟ دون احلصول على نقطة 20من  10األقل ،

من املرسوم التنفيذي رقم  24و 23يف أحد مواد االختبارات حسب املادتني  20من  05إقصائية ال تقل عن 

12-194.

حتدد قائمة النجاح النهائي يف املسابقة على أساس االختبارات اللجنة اليت سبق ذكرها حيث ترتب 

 حدود املناصب املالية املفتوحة، من بني املرشحني احلاصلني على معدل عام القائمة حسب درجة االستحقاق، يف

من املرسوم التنفيذي رقم  26على األقل دون احلصول على عالمة إقصائية حسب املادة  20من  10يساوي 

12-194.

ن تعد هذه اللجنة قائمة احتياطية حسب درجة االستحقاق، لتمكني املؤسسة أو اإلدارة املعنية م

علن ختلفهم عن عملية التنصيب ألي سبب كان، أو لشغل مناصب 
ُ
حتمل للمرتشحني الناجحني امل

ُ
االستبدال امل

الصادرة عن املديرية  01أصبحت شاغرة بصفة استثنائية خالل الفرتة املمتدة بني مسابقتني حسب التعليمة رقم 

��ƨȈǳ¦Ȃŭ¦�ƨǼǈǴǳ�ƨǬƥƢǈŭ¦�ƶƬǧ�ƺȇ°ʫ�ƾǼǟ�ƢȈƟƢǬǴƫ�ƨȈǗƢالعامة للوظيفة العمومية، وتنتهي صالحية هذه القائمة االحتي

�ƨȈǳƢŭ¦�ƨǼǈǳ¦�ǽǀǿ�¿ƢƬƬƻ¦�ƺȇ°ʫ�ǲƦǫ�ǂȇƾǬƫ�ȄǐǫƘǯÂ

ويف حال تساوي مرشحني أو أكثر يف املسابقة حتصلوا على نفس النتيجة، يتم الفصل بينهم على أساس 

  املعايري التالية:
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 ية.معدل االختبارات الكتابية إذا تلتها اختبارات شفه-

 عالمة االختبار الذي له أكرب معامل.-

�Ãǂƻ¢�ŚȇƢǠǷ�ǪȈƦǘƫ�ǶƬȇ��Ƥ Ȉƫŗǳʪ�ńÂȋ¦�ƶǋŗŭ¦�ƾȇƾŢ�Ŀ�Ǻȇ°ƢȈǠŭ¦�Ǻȇǀǿ�Ȑǯ�Â¢�ƾƷ¢�ǲǐǨȇ�Ń�¦̄¤Â

  تتمثل يف:

 تقدير الشهادة أو املؤهل.-

 أقدمية الشهادة.-

  املرتشح األكرب سنا.

  الطريقة: نقد 

خالهلا يبذل املتسابق ما ميلك من قدرة و جهد للوصول يف أقصر  املسابقة جذرها مأخوذ من فعل سابق، ومن

وقت ممكن، أو متجاوزا منافسيه للوصول إىل خط النهاية (املبتغى) مع األوائل، فهل تكفي االختبارات الكشف 

  عن قدرات املرشح وحتدد ملمحه؟

رشح, فال ميكن أن يغطي االختبار كافة _ حمدودية االختبار: ميس االختبار جمموعة قليلة من املعارف يف تكوين امل

�ƶǋǂŭ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦Â�» °ƢǠŭ¦

_ املقابلة بقدر ما تكون حمدد حقيقي ملعرفة الكفاءات ومسات الشخصية، بقدر ما هي عامل إقصاء عندما 

  يستعملها أعضاء اللجان لتحطيم البعض و إعالء شأن آخرين.

ى أساس الشهاداتالتوظيف عن طريق املسابقات عل_2

إذا كانت القدرات املعرفية ضمن التخصص هي معيار احلكم على أهلية املرتشح للفوز مبنصب ضمن 

منطق التوظيف و ليس االنتقاء، يف الطريقة املسابقة عن طريق االختبارات فإن الطريقة الثانية حيتكم فيها 

§��Ƣŭ¦�ǺǷ®̈�) اليت06املرشحون إىل الشهادة  على معايري االنتقاء الست ( ��̈ǂǬǨǳ¦�Ƣē®ƾƷ�09  من املرسوم

املتعلق مبعايري  2011أفريل  28املؤرخ يف  07سالف للذكر، وأوردها املنشور رقم  194-12التنفيذي رقم 

  االنتقاء يف املسابقات على أساس الشهادات للتوظيف يف رتب الوظيفة العمومية، وهي على التوايل:

 مع متطلبات السلك أو الرتبة املطلوبني يف املسابقة. مالءمة مؤهالت تكوين املرتشح-1

 تكوين مستوى أعلى من املؤهل أو الشهادة املطلوبني للمشاركة يف املسابقة.-2

 األعمال والدراسات املنجزة عند اإلقتضاء.-3

اخلربة املهنية املكتسبة من قبل املرتشح يف التخصص، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة املنصب -4

 املشغول.

5-�̈®ƢȀǌǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƺȇ°ʫ

 نتائج املقابلة مع جلنة االنتقاء.-6
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خالفا ملسابقات التوظيف على أساس االختبار، ُيسند إجراء املقابلة يف هذا النوع من املسابقات إىل جلنة 

إىل ) ينتميان 02انتقاء اليت تتكون عادة من ممثل السلطة اليت هلا صالحية التعيني كرئيس للجنة ومن عضوين (

ƨǬƥƢǈŭʪ�ƨȈǼǠŭ¦�ƨƦƫǂǳ¦�ǺǷ�ȄǴǟ¢�ƨƦƫ°)1(   كما يتم تعيني عادة أخصائيني نفسانيني تتوىل جلنة االنتقاء عند إجراء

) نقاط على األكثر حسب احلالة، وتدون نتائج هذه 04) وأربع (00املقابلة مع املرتشحني تقييمهم بني صفر (

  رتشح تغيب عن إجراء املقابلة.اللجنة يف حمضر يوقع من طرف أعضائها، ويقصى كل م

وفقا اللجنة ُجتمع عالمات املقابلة مع عالمات ملفات املرتشحني اليت متت دراستها وتنقيطها من طرف 

املتعلق مبعايري اإلنتقاء يف املسابقات على أساس  2011أفريل  28املؤرخ يف  07للتقييم الوارد يف املنشور رقم 

�ȏ�ƨȈƟƢĔ�ƨǷȐǟ�ȄǴǟ�ƶǋŗǷ�ǲǯ�ƢǿƾǼǟ�ǲǐƸƬȈǳ��ǂǯǀǳ¦�Ǧ الشهادة للتوظيف يف رتب الوظيفة ǳƢǇ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦

نقطة، ترتب بعدها قائمة املرتشحني حسب درجة اإلستحقاق، ويكون املتحصلني على أعلى عالمة  20تتجاوز 

ȈƬƷȏ¦�ƨǸƟƢǬǳ¦�ÀȂǴǰǌȈǧ�śƸǋŗŭ¦�Ȇǫʪ�ƢǷ¢��ƨƷȂƬǨŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�Ƥ ǏƢǼŭ¦�®ƾǟ�®ÂƾƷ�Ŀ�ƨǬƥƢǈŭ¦�Ŀ�śƸƳʭ ،اطية

  لتمكني املؤسسة املعنية من االستبدال إن اقتضت الضرورة ذلك.

يتم الفصل بني املرتشحني املتساوين يف النقاط، عند اإلعالن عن نتائج املسابقة على أساس الشهادة، 

�ƨȈǳƢƬǳ¦�©ʮȂǳÂȋ¦�Ƥ ǈƷ

 ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة الشهيد).-

ǂŭ¦�ƨƦƫǂǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�¿ƢȀŭ¦� ¦®¢�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ǶŮ�Ǻȇǀǳ¦�À¦®�األصناف ذات االحتياجات اخلاصة (املعاقو -

��Ƣđ�¼ƢƸƬǳȏ¦

 سن املرتشح (األولوية لألكرب سنا).-

 الوضعية العائلية للمرتشح (متزوج له أوالد، متزوج دون أوالد، متكفل بعائلة، أعزب).-

على أساس الشهادة مباشرة  كما أن هناك طريقة مماثلة للمسابقة عن طريق الشهادة وهي افتتاح التوظيف

 03- 06من األمر رقم  80وتتم مبوجب قرار صادر عن السلطة اليت هلا صالحية التعيني بناء على نص املادة 

���Ƣǿ®ƢǨǷ�Ŗǳ¦�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�̈ǂǬǨǳ¦�ǖƦǔǳʪÂ�Ƣǐ ǐ Ƽ ƬǷ� ƢǼȇȂ ǰ ƫ� ¦Ȃ Ǡƥʫ � Ǻ ȇǀ ǳ¦� ś Ƹ ǋ ŗ ŭ¦� ś ƥ� Ǻ Ƿ� ǂ ǋ ƢƦŭ¦� Ǧ ȈǛ Ȃ Ƭǳ¦

.مؤسسات التكوين املؤهلةمنصوصا عليه يف القوانني األساسية، لدى 

خيص هذا النوع من التوظيف على أساس الشهادة فئة خاصة من الطلبة الذين تتوفر فيهم شروطا يف 

  ).E.N.S)، أو املتخرجني من املدرسة العليا لألساتذة (E.N.Aالتكوين مثل طلبة املدرسة الوطنية لإلدارة (

  نقد طريقة التوظيف على أساس الشهادة:

�ƶƦǏ¢�ŕǷ�Ǧيف غياب اإل ȈǛȂƬǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦�śȈǠƬǳ¦�ƨȈƷȐǏ�ƢŮ�Ŗǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�ǺǰŻ�̈®ƾƄ¦�©¦ ¦ǂƳ

املنصب املراد شغله شاغرا دون إخضاع عملية التوظيف إىل إشهار أو أي إجراء، مما قد يدفع صاحب السلطة 
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ŅƢƬǳʪÂ���ƨȈƥȂǈƄ¦��Â��̈ʪƢƄ¦��² ƢǇ¢�ȄǴǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ń¤�śȈǠƬǳ¦�ƨȈƷȐǏ�ƢŮ�Ŗǳ¦ يكون خمالفا ملبدأي املساواة 

واجلدارة يف تويل الوظائف العمومية، هذا جعل مصاحل الوظيفة العمومية تتخذ تدابري وقائية كفيلة بتجسيد املبدأين 

والذي حيدد كيفيات التوظيف  2003أوت  06الصادر بتاريخ  09سالفي الذكر، وجتلى ذلك يف املنشور رقم 

ǖǸǼǳ¦�¦ǀđ�ƨǏƢŬ¦)1( حيث أخضعها إىل إجراءات ،�Ǯ ǴƬǳ�ƨđƢǌǷ املتبعة يف عملية التوظيف عن طريق املسابقة

  على أساس الشهادة.

التوظيف على أساس الفحوص املهنية_3

¦�ǺǷ�Ƣưǳʬ�ǖŶ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǴǳ�¿ƢǠǳ¦�ȆǇƢǇȋ¦�ÀȂǻƢǬǳ¦�ǺǸǔƬŭ 03-06من األمر رقم  80تتضمن املادة 

  حيث: الفحوص املهنيةالتوظيف وهو التوظيف على أساس 

يتم إجراء الفحوص املهنــــية للتوظيـــف اخلارجــي للعمال املهنيني وسائقي الســـيارات واحلجاب على -

�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǠƥ�řǠŭ¦�́ ƢǐƬƻȏ¦�Ŀ�ǺȇȂǰƬǴǳ�ʭȂǻƢǫ�ƨǴǿƚŭ¦�ƨȈǼȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�Ǆǯ¦ǂǷ�ÃȂƬǈǷ

) ابتداء ʮ¢�ƨǠƦǇ�ǽƢǐǫ¢�ǲƳ¢�Ŀ07¿�� فتح عملية التوظيف عن طريق الفحص املهين وتتم هي األخرى-

�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨǘǴǈǴǳ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ŁƢǐŭ¦�Ǻǟ�°®Ƣǐǳ¦�ƨǬƥƢǘŭ¦�Ä¢°�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƺȇ°ʫ�ǺǷ

-�ǲǯ�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�©ʭȐǟ¤�¼Ƣǐǳ¤�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǶƬȇ�ƨȈǼȀŭ¦�́ ȂƸǨǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ�°ƢȀǋȍ¦

́�¦�ƨȈǼȀŭمن: وكالة التشغيل احمللية، املؤسسة أو اإلد ȂƸǨǳ¦� ¦ǂƳ¤�Ǆǯ¦ǂǷ�Â¢�ǄǯǂǷÂ��Ǧ ȈǛȂƬǳʪ�ƨȈǼǠŭ¦�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�̈°¦

�ƨƠǧ�Â�ƢȈƥƢƬǯ�Ƕǿ°ƢƦƬƻʪ�Ƥ ƳƢƷ�ƨƦƫ°�¦ǀǯÂ��ƢȈȀǨǋ�Â�ƢȈƥƢƬǯ�Ƕǿ°ƢƦƬƻʪ�śȈǼȀŭ¦�¾ƢǸǠǳ¦�̈®Ƣǟ�ǎ ţ�́ ȂƸǨǳ¦�ǽǀǿ

�ƢȈǬȈƦǘƫÂ�ƢȈȀǨǋ�Ƕǿ°ƢƦƬƻʪ�Ǯ ǳ̄Â�ňƢưǳ¦Â�¾Âȋ¦�Ǧ Ǽǐǳ¦�ǺǷ�śǬƟƢǈǳ¦

Ȅ Ǵǟ �ř Ȁ ŭ¦�Ǧ ȈǛ Ȃ Ƭǳ¦��ƢȈǻʬ أساس القياس  

إذا كانت الفحوص املهنية كافية ألصحاب املهن حيث خيترب املرشح يف ثقافة قاعدية جيب أن تتوفر فيه و هي 

عادة حسن القراءة والكتابة مث إجراء مترين اختباري للتأكد من امتالك القدرات واملهارة الالزمة المتهان تلك 

وأعوان التقنيني، والسائقني ملختلف الفئات وأعوان األمن وغريهم  الوظيفة، فهذا يصلح للمهن الفرعية كالتقنيني

�ƨȇȂǻʬ�Â¢��ƨȈǟǂǧ�ƢǼȀǷ�ÀȂǴǤǌȇ�Ǻȇǀǳ¦

كلما زادت أمهية الوظيفة وزادت مسؤوليتها واتسع حجم الدور داخل املؤسسة، كلما زادت احلاجة إىل الكشف 

  على جوانب مهمة يف تكوين املرشح وشخصيته.

  واخلربة:_ على مستوى التكوين 1

�ǲưŤ��Äǀǳ¦�°ƢƦƬƻȏ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǧǂǠŭ¦�©¦°ƾǬǳ¦�Ǻǟ�ƢǬƥƢǇ�ƢǼǴǫ�ƢǸǯ�Ǧ ǌǰǳʪ�̈®Ƣǟ� ƢǬƬǻȏ¦Â�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�©ƢȈǳ¡��ǶƬē

وظيفته االمتداد الطبيعي لوظيفة البحث واالستقطاب للقوى العاملة املناسبة، وتتضمن عملية االختيار املفاضلة 

  ) 2001،141( عبد الباقي،حيث درجة صالحيتهم لتلك الوظيفة.من بني األفراد املتقدمني لشغل وظيفة معينة 
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�ǆ Ȉǳ�®¦ǂǧȋ¦�śƥ�ƨǴǓƢǨŭʪ�°ƢȈƬƻȏ¦�ƨȈǴǸǟ�ª ƾŢ�ŅƢƬǳʪÂ�̈®ƾǠƬǷ�» °ƢǠŭ�ȆƟǄƳ�°ƢƦƬƻȏ¦�Àϥ�ƢǨǴǇ�ƢǼǴǫ�ƢǸǯ

  ذاكرته.لدرجة صالحيتهم لتلك الوظيفة بل ملن كان يف يومه و صادف االختبار املعارف اليت راجعها أو بقيت يف 

إن الكثري من املسابقات اليت يتم فيها املزاوجة بني االختبار واملقابلة كان من املفروض أن حتقق احلد األدىن من 

�ȄǴưŭ¦�Ǿƫ°ȂǏ�Ŀ� ƢǬƬǻȏ¦�Â¢�ƨǴǓƢǨǸǴǳ�ƨǸǸƬǷ�ÀȂǰƫ�À¢�ȏ¤�ƨǴƥƢǬŭ¦�ƨǨȈǛÂ�ƢǸǧ��ƨǨȈǛȂǳʪ�¼ƢƸƬǳȏ¦�¶Âǂǋ

  _ على مستوى قياس مسات وخصائص الشخصية:2

�ǲǔǧ¢� ƢǬƬǻȏ�ƨǸǜǼŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ǯ اوز مفهوم االختبار للكشف عن مكنون املعارف إىل يتج Ǵƫ�Ǿǻ¢�

يتم هذا  املرشحني للوظيفة، وهو الشخص الذي تتوفر فيه مقومات ومتطلبات شغل الوظيفة أكثر من غريه، و

  )�ǂǿƢǷ���Ƣē¦̄�ƨǨȈǛ2004 ،155االختيار طبقا ملعايري أو حمصلة لسمات أو خصائص الشخص ومسات الو 

إن االنتقاء احلقيقي من أجل الوصول إىل مطابقة خصائص الشخص املؤهل لطبيعة الوظيفة جيب أن مير عرب 

  مرحلتني:

يف التوظيف اليت تركز على نوعية األفراد الذين تود اإلدارة اختيارهم، النظرية السيكولوجيةأوال الرتكيز على مبادئ 

مصطفى إدارة املوارد البشرية " بتحليل العمل من أجل معرفة احلقائق األساسية اليت ختص الوظيفة  (و هنا تقوم 

مث يقوم مسؤول التوظيف بوضع بطاقة وصف الوظيفة واليت من الواجب  ) 240، 1994مصطفى كمال ،

، و منه حتديد الفرد توفرها يف املرشحني، املواصفات الشخصية، و هذا على حسب الذكاء الذي يتمتع به الفرد

  األمثل لشغل الوظيفة .

�Ľ�ƢǼƫƢǈǇƚǷ�̈°¦®¤�Ŀ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�¿ƾǠǼȇ�®Ƣǰƫ�Ŗǳ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�Ǧ ǏÂ�ƨǫƢǘƥ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�Ŀ�ǺȇƾǠƦǳ¦�ƨȈŷ¢�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳʪ

مواصفات الشخصية نصل إىل االنتقاء  الذي يقوم على قياس جمموعة معايري علمية حنتكم إليها لنحكم على 

  ه املعايري أربع:شخصية املرشح وهذ

 النطق، خلو من األمراض النفسية عيوب من خلو احلواس، االتزان االنفعايل، سالمة :الشخصية السمات معايري أ

 . (االنطواء، العزلة، األفكار القهرية...

قياس االجتاهات و امليول، قياس مهارات االتصال، قياس مهارة حل املشكالت، :املهنية املتطلبات معايري ب

اختبارات القدرات، اختبارات  ,املوقفي) اإلجراء اختبار استخدام، الرتب مقياس استخدام(قياس مهارة القيادة.

  )375- 361: 2004املهارات النفس حركية، اختبارات مسات الشخصية، اختبارات االستعدادات.    (موسى،

قياس الكفاءة العلمية من خالل جمموعة اختبارات متس التخصص  :الثقافية و العلمية املتطلبات ج_ معايري

�ƨȈǼȀŭ¦�ƨǫƢǘƦǳʪ�ƨǬǴǠƬǷÂ

)67،  2007(نبهان ،  موضوعية األحكام، تقبل النقد.: األخالقية املتطلبات معايري _د
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�² ƢȈǬǳ¦�Ȅ Ǵǟ �ȏ �Ǧ ǌ ǰ ǳ¦�ń ¤�ǂ Ɵ¦Ǆ Ū ¦�Ŀ �Ǧ ȈǛ Ȃ Ƭǳ¦�©ƢȈǳ¡� Ȃ Ū �§ ƢƦǇ ¢��Ƣưǳʬ

منذ االستقالل سواء على مستوى املؤسسات العمومية أو على اخلاصة على الكشف عن ركزت اإلدارة اجلزائرية 

بعض جوانب الشروط الالزم توفرها يف املرشح ليشغل وظيفة أو مهنة، ومل تستطع اجلنوح حنو ما يكشف حقيقة 

ذه اخلصائص عن اخلصائص والسمات الشخصية اليت تتوافق مع مواصفات البطاقة املهنية  واملتمثل يف قياس ه

  الشخصية، هذا التوجه كان وراءه األسباب التالية:

�¿ƢǜǼǳ¦�ń¤�Ȇǯ¦ŗǋȏ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏ¦�Ʈ ȈƷ�ǲȈǤǌƬǳ¦�ƨǇƢȈǇ�ȄǴǟ�ƢǿŚƯϦÂ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦

" caractère socialالرأمسايل، أي االنتقال بعقلية حكمت تفكري وآليات العمل حمورها الصفة االجتماعية "

  حيث طغت مفاهيم العشرية والقريب على حساب معايري الكفاءة الالزمة.

1.��Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨǇƢȈǇ�ȄǴǟ�ƢǿŚƯϦÂ�ƨǐȈƻǂǳ¦�ƨǴǷƢǠǳ¦�ƾȈǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦Â�ƶƥǂǳ¦�ǪǘǼǷ�̈ǂǘȈǇ

  تلبية طلبات العمل املتزايدة إىل حد الوصول إىل البطالة املقنعة. .2

ة وطنية شاملة تراعى التكوين من جهة و سيادة منطق التوظيف من أجل التشغيل فقط يف غياب سياس .3

  احتياجات سوق العمل ونوعية الوظائف الشاغرة و اليت جيب إدراجها من جهة أخرى.

هذه األسباب أساسا وغريها كرست توجيه آليات التوظيف إىل منطق الكشف الشكلي عادة واجلزئي يف .4

  ه نتائج أرهقت سريورة العمل وهي:بعض األحيان للمواصفات املطلوبة يف شخصية املؤهل مما نتج عن

5.�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǎ ƟƢǐƻ�ǞǷ�ǲǷƢǠǳ¦�©ȐǿƚǷ�ǪƥƢǘƫ�¿ƾǠǳ�ǲǸǠǳ¦�ª ®¦ȂƷ�̈®ʮ±

6.�ǞǷ�ǲǷƢǠǳ¦�©ȐǿƚǷ�ǪƥƢǘƫ�¿ƾǟ�ń¤�ƢȀǼǷ�Śưǯ�Ŀ�ǞƳǂƫ�ǺǰǳÂ�̈®ƾǠƬǷ�§ ƢƦǇȋ�ǲǸǠǳ¦�©Ƣǟ¦ǂǏ�̈®ʮ±

  خصائص الوظيفة.

7.ǨȈǛȂǳ¦�®ÂƾƷÂ�©ƢǨǏ¦ȂǷ�¬ȂǓÂ�¿ƾǟ�ƨƴȈƬǻ�ʮ°¦®¤�» ¦ǂǋȍ¦�¿ƢȀǷ�ǲƻ¦ƾƫ.ة املمتهنة  

  ضبابية يف آليات الرتقية واالستحقاق للمناصب العليا..8

عدم الرضا عن التصنيف يف الرتبة والسلم والدرجة بسبب معايري التصنيف القطاعية اليت ال حتتكم إىل .9

 الشهادة.

10.�Ŀ�Śưǰǳ¦�ŚǤƫ�Ƕǣ°�ŚǤƬƫ�Ń�Ŗǳ¦��̈ƾǸƬǠŭ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�©ƢȈǳϕ�ȐǏ¢�ƨǬǴǠƬǷ�ƢǿŚǣ�Â�§ ƢƦǇȋ¦�ǽǀǿ عامل

 الشغل.
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 خامتة:

كما ال ميكن احلد من تطور حاجيات النمو عند اإلنسان، كذلك ال ميكن احلد من تزايد تطور املهن وتشعبها، 

هذه احلتمية ألزمت على اإلنسان مسايرة التطور املتزايد على هذين الصعيدين، بتلبية ما يطلبه الفرد وفق قدراته 

أنواع الوظائف املفتوحة حيث أن لكل وظيفة بطاقة مهنية تستلزم جمموعة من ومؤهالته من جهة، وما تتطلبه 

الشروط جيب أن تتوفر يف مقلدها، وهي مواصفات أصبحت تدرس على درجة عالية من الدقة والعلمية من أجل 

  الوصول إىل خمرجات اقتصادية مثينة.

ȏƚǿÂ��Ǧ �إن الوصول إىل عائدات اقتصادية مثينة تتطلب البحث عن األشخاص  ƟƢǛȂǳ¦�ǽǀđ�¿ƢȈǬǴǳ�śǴǿƚŭ¦

�ƢȀȈǳ¤�ǶǰƬŴ�ŚȇƢǠǷÂ�ƨȈǸǴǟ�©ƢȈǳ¡�Őǟ�ƢȀǼǟ�Ƥ ȈǬǼƬǳʪ�ÀȂƦǳƢǘǷ�ǺŴ�©ƢǨǏ¦ȂǷ�ǶȀȈǧ�ÀȂǰƫ�À¢�¶ŗǌȇ�́ ƢƼǋȋ¦

حبيث ال نكشف عن هذه املواصفات بصورة جزئية كما جيرى عادة عرب االختبار أو الشهادة أو الفحص الكلي، 

نقيس اخلصائص لدى املرشح حىت جند ما يتطابق مع خصائص املهنة، من أجل بل بتطبيق أدوات صارمة حيث 

 الوصول إىل اهلدف األمسى: رضا املوظف واستقرار املؤسسة وفاعليتها يف النسيج التنموي للبالد.

  املراجع:

كلية ،  اجلوانب العملية والتطبيقية يف إدارة املوارد البشرية)،  2001عبد الباقي، صالح الدين حممد، ( -1

 التجارة، جامعة االسكندرية.
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 النجاح املهين

Professional success

  جامعة البويـــرة عبد النور أرزقي

  ملخص:  

أصبح االختيار املهين من أهّم مراحل التوظيف، ومن مؤشرات التمّكن يف توجيه وتسيري الطاقات البشرية 

¦��řȀŭ¦�°¦ǂǬƬǇȏƢǯ�ǾƫƢǠƦƫ�ƨËȈǬƥ�ĿÂ�řȀŭ¦�¬ƢƴǼǳ¦�Ŀ�°Â®�ǺǷ�ƢŮ�Ƣŭ��Ǿƫ¦Â®¢Â�ǾƦȈǳƢǇ¢�©°ËȂǘƫ�ǾǠǷÂ��ǞǸƬĐاملتوفرة يف 

الشك أّن لتطبيق وإتقان أدوات االختيار املهين دور كبري يف إجياد لكل  اإلبداع املهين، الفعالية التنظيمية وغريها.

�ËȈǰƬǳ¦�ǾƬǟƢǘƬǇʪ�Äǀǳ¦��Ƥ ǇƢǼŭ¦�®ǂǨǳ¦�Ƥ ǐǼǷ ف بسهولة وبسرعة، ومن ّمث تقدمي كل ما لديه فضال عن توفري له

 فرص حتقيق أقصى مستوى النجاح.

  االختيار املهين، النجاح املهين، أدوات االختيار.  الكلمات املفتاحية: -

Abstract:

Professional selection is the most important step in the recruitment
process, it considered as one of the indicators of guidance and human resources
management. The history of selection and these applications has seen a great
improvement and development of its tools and methods. The use of professional
selection tools, such as testing, provides some assurance about the people to do
perfectly for each job, which leads to professional success and other positive
results.

Keywords: professional selection, professional success, selection tools.
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 مقدمـة:

�©ȏƢů�Ŀ�¬ƢƴǼǴǳ�Ä®ƚȇ�řȀŭ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�¬ƢƴǼǳ¦Â��ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƨËȈŷ¢�ƨǼȀŭ¦�°ƢËȈƬƻȏ�ËÀ¢�Ǯ ǋ�ȏ

أخرى من جماالت احلّياة بسبب الرتابط والتكامل املوجود بني كّل نواحي حّياة األفراد، وفشل األفراد يف مهنهم قد 

ǺǷ�®¦ǂǧ¢�ǲǌǧ�ËÀ¢�ƢǸǯ��ǶēƢȈƷ�Ëǲǯ�ǲǌǧ�ń¤�Ä®ƚȇ�ǺǰŻ�ȏ�ǾËǻϥ�ƾǯƚȇ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦Â��ǽ°ËȂǘƫ�¿ƾǟÂ�ǽǂƻƘƬǳ�Ä®ƚȇ�ǞǸƬů

ألّي جمتمع أن يتبوأ مكانة مرموقة إال جبهود أبنائه. إذا كانت املهنة وسيلة خلدمة الذات ووسيلة خلدمة اآلخرين 

�©ƢǠǸƬĐ¦�°ËȂǘƫ�ÀƢǯ�¦̄¤Â��©ƢǠǸƬĐ¦�¿ƾź�ƢǷ�°ƾǬƥ�®¦ǂǧȋ¦�¿ƾź�ƨƦǇƢǼŭ¦�ƨǼȀŭ¦�°ƢËȈƬƻ¦�ËÀƜǧ يتحدد مبدى توظيف

�©¦°ƾǫ�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ǞǸƬĐ¦Â��ƢŮȐǤƬǇ¦�¶Âǂǋ�ńÂ¢�Ȃǿ�ƢȀȀȈƳȂƫÂ�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�Ȇǿ�ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨǫƢǘǳ¦�ËÀƜǧ�ƢēƢǫƢǗ

جيب االستثمار فيها، ومن أهم خطوات االستثمار يف املورد البشري اختياره وتوجيهه ملهنة متكنه من تقدمي ما 

املهرة واألكفاء فقد جلأت وتلجأ الشركات إىل وضع وتطوير برامج من أجل لدية. ونظرا لصعوبة إجياد العمال 

�ƲǷ¦ǂƥ�ǂȇȂǘƫ�Ǧ ȈǳƢǰƫ�ǺǷ�Śưǰƥ�ǂưǯ¢�śƦǇƢǼǷ�Śǣ�ȏƢǸǟ�Ǧ ȈǛȂƫ�ƲƟƢƬǻ�Â¢�Ǧ ȈǳƢǰƫ�ËÀϥ�ƪ ǯ°®¢Â��°ƢȈƬƻȏ¦�ƨËȈǴǸǟ

التطّور، بل أكثر االختيار وتطبيقها. إّن إدخال االختيار املهين كعملّية أساسّية يف التوظيف يتماشى مع مستوى

من ذلك يف الدول املتطورة يعّد الوسيلة الوحيدة الّيت متّيز بني الفرد املناسب ملركز عمل عن األقل مناسبة يف واقع 

�©¦°ƾǫ�ǺǷ�ƾǯƘƬǳ¦�ƾǠƥ�ȏ¤�ƢǿƢǼǣÂ�ƢȀƬǧƢưǰƥ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ËŚǈǴǳ�ȏÂ�Ƣē¦®ƢȀǌƥ�©ƢǨǴǸǴǳ�ǂǜǼȇ�Ȑǧ��ǄËȈǸƬǳʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǾǠƦǘȇ

بتقنّيات ووسائل االختيار.  ومهارات املرتشحني

�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�ǺǰŻ�ȏ�ǾËǻ¢�Ȃǿ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦Â��ƨƸƳʭ�ƢȀǴǠšÂ�ƨËȈǴǸǠǳ¦�ǲËȀǈƫ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�řȀŭ¦�°ƢȈƬƻȏ¦�©¦Â®¢�ƾǠƫ

�©¦Â®ȋ¦�ǽǀǿ�Ȇǿ�ƢǸǧ��ƢĔÂ®�°ƢȈƬƻȏ¦

  ما هو دورها؟ 

�řȀŭ¦�¬ƢƴǼǳʪ�ƢȀƬǫȐǟ�ƢǷÂ

�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢǈǇƚŭʪ�Ǧ ǛȂƫÂ�ƾƳȂƫ�ǲǿÂ

 يار املهين:تعريف االخت

� Ȇǌǳ¦�ËŚƼǯ�ËŚƻ�Â¢�̈Ś
ÊƻÂ�̈ ÌŚƻ�°Ƣƻ�Â¢�¦°ƢȈƬƻ¦�°ƢƬź��ËŚƻ�ȆƯȐưǳ¦�ǲǠǨǳ¦�ǺǷ�ƨǬƬǌǷ�ƨǸËǴǯ�ʮȂǤǳ�°ƢËȈƬƻȏ¦

) ويعين 201على غريه أي فّضله، ومنه ختّري واختار ومعناه اصطفى (املنجد يف اللغة واألدب والعلوم، ب.ت.ن:

أفضل األشّياء وأحسنها، أما يف علم النفس العمل والتنظيم فتعين انتقى، ينتقي انتقاء. االختّيار كعملّية يعين انتقاء 

(العملّية) انتقاء أفضل األفراد وأكثرهم صالحّية لتوجيههم لعمل ما وتعيينهم يف منصب أو مركز ما. يعرّفه سيالمي 
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����ǾǠǷ�®ǂǨǳ¦�Ǧ ËȈǰƫ�ÃƾŠ�ƚƦǼƬǳʪ�ƶǸǈȇ�ǲǰǌƥ�Ƥ ǐǼŭ¦Â�®ǂǨǳ¦�ǶȈȈǬƫ���ºƥSillamy, 1980: 1082(

)ويعرّفه مارسل كوت بـ " عملّية إصدار حكم موضوعي وهو التنبؤ بنجاح الفرد املختار يف العمل املوّجه إليه "( 

Marcel Cote,1975: فهو إذن عملّية انتقاء أصّلح األفراد وأكفأهم من بني املرتشحني وتعيينهم يف 91

�ÄÂ̄�ǆ Ȉǳ�ǶȀƠǨǯϥ�®ȂǐǬŭ¦Â��ƨǈǇƚǸǴǳÂ�ǶŮ�ƨƦǇƢǼŭ¦�Ƥ ǏƢǼŭ¦ الكفاءات أو القدرات العلّيا إّمنا ذوي الكفاءات

�ǺǯƢǷȋʪ�®ȂǐǬŭ¦�ƢǷ¢��Ƥ ǐǼŭ¦�¿ƢȀǷ�ƨȇ®ƘƬǳ�ƨƦǇƢǼŭ¦�©¦°ƾǬǳ¦�ÄÂ̄�ǂƻ¡�ŚƦǠƬƥ�Â¢��Ƥ ǐǼŭ¦�©ƢƦËǴǘƬǷÂ�ƨȈǋƢǸƬŭ¦

ǸȈǴǠƫ�Â¢�ƨȈƟ¦®¢��ƪ -ولو نسبيا - املناسبة فهو مراكز العمل املطابقة  ǻƢǯ�ƨȈǯȂǴǇ�Ƕē¦®¦ƾǠƬǇ¦Â�ǶŮȂȈǷÂ�Ƕē¦°ƾǬǳ.ية

النتقاء أنسب األفراد لشغل وظيفة ما، مما يدل عن  L'acte de chercherعملّية االختّيار هي السعي 

  تعقدها وصعوبتها. 

 تعريف النجاح املهين:

مثلما هو احلال يف احلياة العامة فإّن األفراد يسعون إىل حتقيق النجاح على صعيد احلياة املهنية، حيث يعّد 

ل الكفيل بضمان املستقبل ليس على املستوى املهين فحسب إّمنا يف كل احلياة، به تتحقق النجاح املهين السبي

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǻƢǰŭ¦Â�ŉǂǰǳ¦�Ǌ ȈǠǳ¦�ÀƢǸǔǳ��ƢȀǬȈǬŢ�ń¤�² ƢǼǳ¦�ȄǠǈȇ�Ŗǳ¦�©ʮƢǤǳ¦�ËǶǿ¢�ǺǷ�Å¦ƾƷ¦Â�ƾǠȇÂ��¿ȐƷȋ¦

�Â¢�ƨËȈǴǔǠǳ¦�Â¢�ƨËȈǻƾƦǳ¦�©¦®ȂȀĐ¦�¾ǀƦƥ� ¦ȂǇاملناسبة. يتطّلب النجاح املهين حتقيق حد أدىن من املتطّلبات واملعايري، 

العقلّية. النجاح وليد اجلهود اإلنسانّية، ال جند امسا ملع يف أي ميدان: االقتصادي، االجتماعي، الثقايف، السياسي، 

العسكري واألكادميي إال واقرتن جبهد وعمل مضين. 

النجاح املهين هو " الوصول لتحقيق نتائج كبرية وأداء عاليا ". وطبعا لكل منصب أو مهنة أهدافا مسطرة ُيسعى 

���ǾǴǸǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀǬȈǬŢ�Ŀ�ǲǷϩ�Ƣǧ¦ƾǿ¢�®ǂǧ�ǲǰǳÂ��ƢȀǬȈǬƸƬǳ

ولتحقيق النجاح والتطّور يف العمل البّد من:

-�ËȈƫ¦ǀǳ¦�©¦°ƾǬǳʪ�ÀƢŻȍ¦Â��ǆ ǨǼǳʪ�ƨȈǳƢǠǳ¦�ƨǬưǳ¦�ǪȈǬŢة والشخصّية

حبطة اليت تنبذ الذات وحتقرها-
ُ
التخّلص من كافة األفكار السلبّية امل

نسيان املاضي وأخطائه، واالبتعاد متاماً عن مشاعر الندم -

 احلرص على اكتساب أكرب قدر ممكن من املعرفة والعلم، وتوسيع دائرة الثقافة حول املهنة وجماهلا-

 سواء التخصص األكادميي أو املهين متابعة آخر املستجدات يف التخّصص، -

-�ƨȈǴǸǠǳ¦�̈ŐŬ¦�̈®ʮ±Â�ƨȈǼȀŭ¦�©¦°ƢȀŭ¦�ǂȇȂǘƬǳ�§Â£¦ƾǳ¦�ȆǠǈǳ¦
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تطوير املهارات الشخصية، اليت أصبحت أساسًا للتطّور يف العمل، على رأسها القدرة على التواصل -

والتمّيز، التفكري واالتصال، والعمل ضمن فريق واحد، تقّبل النقد، التدرب على االبتكار واإلبداع

االسرتاتيجي والتخطيطي وتنمّية املهارات العملّية 

القدرة على التعامل مع املشكالت املختلفة، وتركيز اجلهد حنو حّلها بدًال من الشكاوي-

.مواكبة التطّور العلمي والتكنولوجي-

 أهداف عملية االختيار:

�śƥ�̈®ȂƳȂŭ¦�¼ÂǂǨǳ¦�śƥ�ǪȈǧȂƬǳʪ�Ǯ ǳ̄Â��ƨǟȂǼƬŭ¦Â�̈Śưǰǳ¦�ǺȀŭ¦�ǞǷ�®¦ǂǧȋ¦�Ǧ ȈȈǰƫ�ń¤�řȀŭ¦�°ƢËȈƬƻȏ¦�ȄǠǈȇ

هذه الفروق مع تنوّع املهن وقطاعات العمل، مبعىن اختيار لكّل  Rationalisationاألفراد، أي يسعى لعقلنة 

دائها. ولوال الفروق لكان من السهل توزيع األفراد على املهن، مهنة الفرد أو األفراد املناسبني هلا، القادرين على أ

بشكل اعتباطي، وملا كان البّد من عملّية االختّيار، وقد أثبتت الدراسات والبحوث يف ميدان العمل منذ مّدة ال

Ƿ�ǞǷ�ǪǇƢǼƬǳ¦Â�Ǧ ËȈǰƬǳ¦�ƨƳ°®�ĿÂ�ƢȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ƨËȈǨȈǯ�Ŀ�ƢĔÂ®ƚȇ�ËŖǳ¦�¿ƢȀŭ¦�¿ƢǷ¢�®¦ǂǧȋ¦�ÄÂƢǈƫ�Ã®¢�ƢŲ��ƢēƢƦËǴǘƬ

إىل بروز حتمّية االختّيار، وحّىت يف املهن البسيطة والّيت ال تتطّلب وقتا طويال وال جهدا كبريا لتعّلمها ظهر نوع من 

االختالف من حيث املردود.

ميكن أن جنمل أهداف االختّيار يف: 

إجياد لكّل مهنة أو عائلة مهنّية ما يناسبها من قّدرات ومهارات -

-�Ǿƫ¦°Ëƾǫ�°ËȂǘȇÂ��Ǿȇƾǳ�ƢǷ�Ëǲǯ�Ǧ ȈǛȂƫ�ǺǷ�ǾǼËǰŻ�ÄËǀǳ¦�řȀŭ¦�¾ƢĐ¦�®ǂǨǴǳ�ŚǧȂƫ

  حتقيق أقصى ما ميكن من بذل وعطاء  - 

  توزيع املهارات توزيعا صحيحا ومفيدا  - 

  تفادي هدر املورد البشري  - 

  حتقيق االستثمار األمثل يف الطاقة البشرية  - 

-�ËƬǳʪÂ�ƨǴǷƢǠǳ¦�ƾËȈǳ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�ÀƢǸǓ ايل تقليص معدالت التسّرب املهين

اإلسهام يف رعاية املتفوقني واملمتازين واحلفاظ على تفوقهم واحليلولة دون ضياع القّدرات الفائقة الّيت ميتلكوها -

-ǶȀǐƟƢǬǻ�ǞǷ�Ƥ ǏƢǼŭ¦�Ǧ ȈȈǰƫÂ�ŚǧȂƬƥ� ʮȂǇȋ¦�Śǣ�©¦°ƾǫ�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦
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-�Â�ƨǨǴǰƫ�ǲǫ¢Â�ƾȀƳ�ǲǫϥ�řȀŭ¦�Ǧ ËȈǰƬǳ¦�ǪȈǬŢيف أقّل مّدة زمنية

 فوائد االختيار املهين:

�®ǂǨǳ¦�ǞǓÂ�ǪǴǘǼǷ�ǺǷ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǈǇƚŭ¦��®ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�ǞƳǂƫ�̈Śưǯ�ƾƟ¦Ȃǧ�°ƢȈƬƻȐǳ�ËÀϥ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�©ƾËǯ¢

املناسب يف املكان أو املهنة املناسبة. تظهر هذه الفوائد على الناحية االقتصادية، الصحّية والنفسّية جنملها يف ما 

يلي: 

  ين نسب الفشل واالنقطاع عن العمل تد - 

قلة نسب التغّيب، التمارض واحلوادث املهنّية-

  ارتفاع نسبة النجاح املهين وتقليل األخطاء  - 

التقّدم يف العمل والتفّوق فيه-

اإلنقاص من متّرد العمال -

تفادي التسّرب املهين -

  ارتفاع مستوى الرضا  - 

-�̈®ƢǠǈǳʪ�°ȂǠǌǳ¦

-�ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�Ǧ ËȈǰƬǳ¦�ǺǈƷ�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢǷ��ƨǬưǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�̧ƢǨƫ°¦

-��ƢǟȂǻÂ�ƢǸǯ�«ƢƬǻȍ¦�̈®ʮ±

  تدين نسبة تغيري العمل، أي ارتفاع االستقرار - 

-�ƨËȈǼȀŭ¦�µ ¦ǂǷȋʪ�ƨƥƢǏȍ¦�ƨƦǈǻ�µ ƢǨŵ¦

-�©ȉȋ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦� ȂǇ�Ǻǟ�² ƢǇȋ¦�Ŀ�ƨš ƢǼǳ¦�©ʪƢǏȍ¦�¾ƾǠǷ�µ ƢǨŵ¦

�ƨȈǴǬǠǳ¦�ʭƢËȈƷ¢Â�ƨËȈǈǨǼǳ¦�µاخنفا -  ¦ǂǷȋ¦�ËŕƷÂ�©ʪ¦ǂǘǓȏ¦��ƨËȈǈǨǼǳ¦�©ƢǷ±ȋʪ�ƨƥƢǏȍ¦�ƨȈǻƢǰǷ¤�µ

-�ǆ ǨǼǳʪ�ƨǬưǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�̧ƢǨƫ°¦

حتّسن العالقة بني العمال وأصحاب العمل وبني العمال واملشرفني -
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قّلة احلاجة لإلشراف وحّىت للتدريب والتكوين السيما الرسكلي ( اإلعادي ) -

-�ǞȈȈǔƬǳ¦Â�ǲǫȐǬǳ¦Â�©ʪ¦ǂǘǓȏ¦�ƨËǴǫLe gaspillage

  وعلى املستوى االجتماعي يؤدي االختيار املهين السليم إيل: 

-�ÀÂ®�̧ ƢǘǬǳ�Â¢�À¦ƾȈŭ�ƨȈƦǴǣȋ¦�Â¢�ǞȈǸŪ¦�ǾËƳȂƫ�Ä®ƢǨƫ�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ��ǾƬȈǟȂǻ�ǺËǈŢÂ���řǗȂǳ¦���«ƢƬǻȍ¦�̈®ʮ±

¦�Ëǲǯ�½ËǂŢÂ�ŚǇ�ń¤�«ƢƬŹ�ǞǸƬĐ¦Â��ǂƻȉ¦ .مليادين وإىل استغالل كّل الطاقات دون هدر ولو اجلزء القليل

-�Â¢�ƢƦǐǼǷ�®ǂǧ�Ëǲǰǳ�®ƢŸ¤�¢ƾƦǷ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â��Ƣǿ°¦ǂǓ¢�ǺǷ�ǽ®¦ǂǧ¢Â�ǞǸƬĐ¦�ƨȇƢŧ�ŅƢËƬǳʪÂ�ƨǳƢǘƦǳ¦�©ȏƾǠǷ�µ ƢǨŵ¦

�À̄¤�ǂǐƬǬƫ�ƨǳƘǈŭ¦��ƢǷ�¾Ƣů�Ŀ�ƢǼǰŤ�ŅƢËƬǳʪÂ�ƨǼËȈǠǷ�©ƢǫƢǗ�®ǂǧ�Ëǲǰǳ�ǪǴǘǼǷ�ǺǷÂ��ƢƦǇƢǼǷ�ȐǸǟ على اكتشافها

  وتوجيهها مليدان يناسبها.

  تقليص حجم اخلسائر االقتصادية بفعل استمرار األفراد يف مهنهم  - 

  حسن توظيف املوارد البشرية  - 

�ȏ¤�ǾǼȈǈŢÂ�«ƢƬǻȍ¦�¾ƾǠǷ�ǺǷ�Ǟǧǂǳ¦�ń¤�©ƢǸǜǼŭ¦Â�ǲǸǠǳ¦�§ ʪ°¢�ǽ ¦°Â�» ƾȀȇ��ȆǠǨǻ�°ƢȈƬƻȏ¦�ǪǴǘǼǷ�ÀȂǯ�Ƕǣ°Â

�Ƣēǂưǯ�ȄǴǟÂ��ǞǸƬĐ¦�ƨǷƾƻ�ËĽ�©ƢǸǜǼŭ¦�ƨǷƾƻ��®ǂǨǳ¦�ƨǷƾƻ�Ŀ�ƢȀǴǸů�Ŀ�Ƥأّن له خدمات جليلة يؤديها، ǐƫ

  ميكن أن نذكر البعض منها : 

انتقاء أكفأ وأنسب األفراد حسب متطّلبات كّل مهنة -

-�Ƕē¦°ËƾǫÂ�Ƥ ǇƢǼƬȇ�ƢŠ�Ƥ ǏƢǼŭ¦�ȄǴǟ�¾ƢǸǠǳ¦�Ǟȇ±Ȃƫ

  حتويل أو نقل العمال من مناصب ألخرى أكثر مالءمة  - 

  قية الرت  - 

اختّيار من العمال الذين حباجة لعملّيات تكوين وحسب شروط التكوين -

  حتديد مواضيع وتصميم برامج التكوين  - 

  انتقاء املكونني  - 

  انتقاء املسئولني واملشرفني على العمل والعمال  - 

  مراحل عملية التوظيف:
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  متر عملية التوظيف خبمس مراحل هي: 

 االستجالب -1

أو االستجذاب أو االستقطاب يف التوظيف هو جلب األفراد الصاحلني للعمل والرتشح لاللتحاق االستجالب  

©ƢËȈǴǸǟ�ǺǷ�ƨǟȂǸů���Ȃǿ�Â¢��ƨǈǇƚŭʪ،تقومƢđيفلاللتحاقالالزمةالقّدراتميلكونمرتشحنيجللباملؤسسة

Ƥمستقبالأواحلني ǐǼŭʪالشاغر"SEKIOU ET AL: يتمّ وهو عملّية سابقة لعملّية االختّيار. )،(227

طريق اجلرائد، اإلذاعة، التلفزة، شبكات االتصال،  بوسائل متعددة نذكر منها الّدعاية، اإلعالن عناالستجالب

�Ǻȇ°®ƢǬǳ¦�®¦ǂǧȋ¦�Ëǲǯ�Ƥ ǴƳ�ËǶƬȇ��ƨȈǼȇȂǰƬǳ¦�Ǆǯ¦ǂŭ¦Â�ƾǿƢǠŭ¦Â�©ƢǠǷƢŪʪ�¾Ƣǐƫȏ¦��Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�Ƥ ƫƢǰǷ - على  - مبدئيا

Ȃǻ�®ƾŢ�ƨËȈǳÂ¢�¶Âǂǋ�Ģ̌�االلتحا ǛȂƫ��ƾǠƥ�ƢǷ�Ŀ� ƢǬƬǻȏ¦�ƨËȈǴǸǟ�ËǶƬƬǳ��ƶǋŗǳ¦�Â¢�ƨǈǧƢǼŭ¦�̧ ȂǓȂǷ�Ƥ ǐǼŭʪ�¼

األفراد املراد جلبهم كـ : املستوى التعليمي، السن، األقدمّية... كما ميكن للمؤسسة أو الشركة أن تتصل بنفسها 

ȆŸǂƻ�ƨǸƟƢǫ�®¦ƾǟ¤�ǲưǷ�¶Âǂǌǳ¦�ǶȀȇƾǳ�ǂǧȂƬƫ�ǺȇËǀǳ¦�®¦ǂǧȋʪ�ǶēȂǟ®Â�Ƕđ�¾Ƣǐƫȏ¦�ËĽ��ËśǠǷ�ƾȀǠǷ�Â¢�ƨǼËȈǠǷ�ƨǠǷƢƳ

�ǺǷ�ƾǐƬǬƫ�ƢĔȂǰƥÂ��¶Âǂǌǳ¦�ǶȀȈǧ�ǂǧȂƬƫ�ȏ�ǺȇËǀǳ¦�®¦ǂǧȋ¦�ȆǐǬƫ�ƢĔȂǰƥ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ�±ƢƬŤ��ƨǈǇƚǸǴǳ�¿ËƾǬƬǴǳ

الوقت، اجلهد وحّىت املال. 

ƾǬǳ¦�Ƥ°¦©�يعد اإلعالن عن التوظيف أمرا هاما جدا لكونه، أوال يدفع األفراد للتقّدم والرت  ǴƳ�ŅƢËƬǳʪÂ�ƶǋ

�ƾǈŸ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�ËĽ���ƨǘȈǈƦǳ¦�©¦°ƾǬǳ¦� Ƣǐǫ¤�ŅƢËƬǳʪÂ�ļ¦ǀǳ¦�°ƢËȈƬƻȐǳ�Ä®ƚȇ�ǾǻȂǰǳ�ƢȈǻʬÂ��©¦°ƢȀŭ¦Â

مبدأ املساواة يف فرص التوظيف. ويشار إىل أّن االستجالب خيتلف عن التوظيف، لكونه يسبقه وال يؤدي حتما 

ب يعين جلب األفراد للتقّدم ملسابقة التوظيف فإّن التوظيف يعين القبول للعمل .( إليه، فإذا كان االستجال

P.Muller et P.Silbner, 1968 : 294.(

االختّيار: -2

Leالّيت تعين االنتقاء  Selectioاملصطلح الفرنسي مشتق من الكلمة الالتينية  tri وهو انتقاء آيل أو اختّيار ،

:Sillamy,Op-cit(.ن هلم ميزات خاصة أو من بني األشياء الّيت هلا قيمة خاصةعقالين، من األفراد الذي

1079�ȆǸǴǠǳ¦�Ǟȇ±ȂƬǳ¦�ǪȈǬŢ�ń¤�» ƾȀȇ�ŅƢËƬǳʪÂ��Ƥ ǏƢǼŭʪ�ȆƟ¦ȂǌǠǳ¦�¼ƢƸƬǳȏ¦�Ä®ƢǨƬǳ�řȀŭ¦�°ƢËȈƬƻȏ¦�ȄǠǈȇ��

رتشحني ملهنة ما )، حياول إذن انتقاء من بني امل 70: 1995للقدرات حسب متطّلبات املناصب ( كيت كينان، 

األفراد الّذين ميكن أن يتكّيفوا معها بسهولة وبسرعة، "وهو كحتمّية، فرضته عّدة سلبيات أو نقائص تظهر بعد 

)التوظيف كاملدة الزائدة أو الكبرية املستغرقة يف التعّلم، قّلة املردود، احلوادث، الالرضا، الالاستقرار وما إىل ذلك "

Pieron et al, 1954: 342)�ƢǷ�À¦ƾȈǷ�Ŀ�̈°ƾǫ�®ǂǧ�Ëǲǰǳ�ËÀϥ�ǶǴǠǳ¦�ƾǯƚȇ��¬Ƣų�Ëǲǯ�² ƢǇ¢�Ǧ ËȈǰƬǳ¦�ƢǠƦǗÂ��
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واستعدادات يف أمر ما، ال يوجد فرد سوّي دون قدرة، إّمنا الفرق بني األفراد يف نوعها ومستواها وعددها، لذا 

Ƭŭ¦�Ǧ ǴƬţ�ƢǠƦǗ�Â��Ƥ ǐǼŭ¦�©ƢƦËǴǘƬǷ�ǞǷ�Ƕē¦°ƾǫ�ȄǋƢǸƬƫ�®¦ǂǧ¢�°ƢȈƬƻ¦�Ȃǿ�°ƢȈƬƻȏƢǧ .طّلبات من منصب ألخر

ومن أهداف االختيار عدم تضييع القدرات، أي استغالهلا استغالال جّيدا، وطبعا لكي حيدث ذلك البّد من 

بنظرة  -توجيهها للمناصب الّيت توفر هلا إمكانّية البذل وفرص اإلبداع، فتوجيه قدرة عالية ملنصب بسيط يُعد 

تضييع للمورد. - اجتماعية 

��ǾǨȈǛȂƬǳ�ÀƢȈǠǈȇ�ƢǷ�À¦°ƢƬź��ǲǸǠǳʪ�Â¢�ǲǸǠǳ¦�Ƥ ƷƢǐƥ�ǪËǴǠƬŭ¦�Ȃǿ�¾Âȋ¦��À¦ ǄƳ�Â¢�ÀƢǬǋ�řȀŭ¦�°ƢËȈƬƻȐǳ

�ƨǤǴǳʪ� ǄŪ¦�¦ǀǿ�Ǻǟ�ŐǠȇÂ��ǺȀŭ¦�śƥ�°ƢȈƬƻȏ¦�ǶȀȈǴǟ�̄ ¤��ƨǼȀǷ�ÀƢȀƬǷȏ�ÀȂǠǈȇ�ǺȇËǀǳ¦�®¦ǂǧȋʪ�ǪËǴǠƬǷ�ňƢưǳ¦Â

مفهوم التفضيل املهين، لكن قليل االستعمال إذ يفضل ويقابلها يف اللغة العربية  Le choixالفرنسية بكلمة 

املهتمون مفهوم االختّيار. واحلقيقة أّن بني األمرين تكامل، فقليال ما حيدث اختيار دون تفضيل ألّن يف عملّية 

االختيار يوجد جانب من التفضيل فالفرد قبل املشاركة يف مسابقة االختّيار هو الّذي يرتشح للمنصب، مبعىن هو 

الّذي فّضل واختار، كما أنّه يف عملّية االختيار والتوجيه يُطلب من الفرد اإلدالء برغبته مبعىن أي مهنة يفضلها، 

فمن املفروض أن ال يرتشح األفراد ملناصب بدون تفضيلهم هلا ما عدا احلاالت غري العادية الّيت تتحّكم فيها عوامل 

�ǺȀŭ¦�śƥ�ǪȈǧȂƬǳʪ�Ǯأخرى كالبطالة. يسعى االختّيار املهين إىل  ǳ̄Â��ƨǟȂǼƬŭ¦Â�̈Śưǰǳ¦�ǺȀŭ¦�ǞǷ�®¦ǂǧȋ¦�Ǧ ȈȈǰƫ

هذه الفروق مع تنوّع املهن، مبعىن اختيار  Rationalisation والفروق الفردية املوجودة، أي يسعى إىل عقلنة

�ËÀƜǧ�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟÂ��ƨËȈǨȈǯ�ǺǈƷϥ�ƢȀƟ¦®¢�ȄǴǟ�Ǻȇ°®ƢǬǳ¦��ƢŮ�śƦǇƢǼŭ¦�®¦ǂǧȋ¦�Â¢�®ǂǨǳ¦�ƨǼȀǷ�Ëǲǰǳ االختيار أبعد ما

، بشكل عشوائي واعتباطي. ويُعد توظيف األحسن أهّم فعل تسيريي بفعل  Répartitionيكون توزيعا لألفراد

Dumonالنتائج الّيت حيققها ( 2005 :9�ǺǈƷȋ¦�®ƢȈǘǏʪ�» ǂǠȇ�ƢǷ�ǂȀǛ�¦ǀŮÂ���La chasse au

meilleurs.

يوِجه وجاهًة، والذي يعين أدار الشيء إىل وجهة التوجيه من الفعل وّجه، L'orientationالتوجيه:  -3

ما، أو قّيادته حنو وجهة ما، والشيء املوّجه هو الّذي ُجعل أو ُوضع على جهة  واحدة . ( املنجد يف اللغة 

) أما يف علم النفس العام فيعين " جمموعة العملّيات الّيت تؤدي  890- 889واألدب والعلوم، مرجع سبق ذكره: 

©ʭ¦ȂȈūʪ�ÀƢǬȈǇ�ǲȇƢŤ�ǲưǷ�ƢȀƟƢǔǟ¢�ǒ Ǡƥ�Â¢�ƢȀǷƢǈƳ¢�©ƢËȈǠǓÂ�ǞǷ�ǲǟƢǨƬǳʪ�ƢēƢǯǂƷ�°ƢǈǷ�ǶȈǜǼƫ�ń¤�©ʫƢƦǼǳ¦Â

أما التوجيه النفسي فهو جمموع اخلدمات الرتبويّة والنفسّية  ( Sillamy, op-cit: 845 )البتة جتاه الشمس".

كاملة ��ǾǳȂȈǷÂ�ƨËȈǸǈŪ¦Â�ƨËȈǴǬǠǳ¦�ǾƫʭƢǰǷ¦Â���واملهنّية الّيت تقدم للفرد، تساعده على ختطيط مستقبله حسب قدراته

) أو هو جمموع اخلدمات املقدمة للفرد قصد فهم نفسه وإدراك 13:  1999الفرج شعبان، عبد اجلابر تِّيم،

�Ǿƫ¦̄�ǶȀǨȇ�À¢�ȄǴǟ�®ǂǨǳ¦�̈ƾǟƢǈǷ���Ȃǿ�Â¢��ǾƬƠȈƥÂ�ǾǼȈƥ�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦�ǪȈǬŢ�» ƾđ�ǾƫȐǰǌǷ�Ƣǔȇ¢Â�ƢēƢËũ��Ƣē¦°ƾǫ

عّرف على قدراته، ميوله واستعداداته ليحدد بعدها أهدافا تتفق مع خصائصه من جهة ومشاكله لكي يت

عملّية مساعدة أو تقدمي العون لألفراد ) أو هو  30: 1967سعد جالل، وخصائص بيئته من جهة أخرى "( 
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لوك ما يسمح هلم حّىت يتمكنوا من حتقيق الفهم الالزم ألنفسهم وتوجيهها، أي االختّيار عن بّينة واختاذ من الس

�ȄǨǘǐǷ�Ǧ ǇȂȇ���ȆƟƢǬǴƫ�ǲǰǌƥ�°Ƣǈŭ¦�ƶȈƸǐƬƥ���ƨËȈǴǸǠǳ¦���ƶǸǈƫ�Â¢�ƢǿÂ°ƢƬƻ¦�ËŖǳ¦�» ¦ƾǿȋ¦�ǽƢš ¦�Ŀ�½ËǂƸƬǳʪ

Brower�ƨËȈǸǼƬǳ�¾ÂǀƦŭ¦�®ȂȀĐʪ) يعرّفه بروور29: 1981القاضي، لطفي حممد فطيم وحممود عطا حسني، 

�ƾȈǇ��ǶȈǴǠƬǳʪ�ǖƦƫǂȇ�ƢǷ�Ëǲǰƥ�ƢȈǴǬǟ�®ǂǨǳ¦ أما التوجيه املهين فهو عملّية " وضع )  65: 1976احلميد مرسي، عبد

أو هو مساعدته " الفرد يف مركز العمل الّذي يصلح له أكثر من غريه ( أكثر من فرد آخر ومن منصب آخر )، 

�ǾǧËǂǠȇÂ��śȈǼȀŭ¦�¬ƢƴǼǳ¦Â�Ǧ ËȈǰƬǴǳ�Ǿƥ�¾ȂǏȂǳ¦�Ȃǿ�Ǿǧƾǿ�ƢǠƦǗÂ��Ƣđ�¼ƢƸƬǳȏ¦�ËĽ�Ǿǳ�ƨǼȀǷ�°ƢËȈƬƻ¦�ȄǴǟسوبرSuper 

" بعملّية مساعدة الفرد على تنمّية صورة لذاته تناسب استعداداته، رغباته، اجتاهاته وميوله وتصّور مثّ تقّبل دوره يف 

��¢13�ƨǤȈǐƥ�Â¢��ǾƫʭƢǰǷ¤�Ǫǧ¦Ȃƫ�ËŖǳ¦�ƨǼȀŭ¦�Äالعمل"( كاملة الفرج شعبان، عبد اجلابر تّيم،  مرجع سبق ذكره: 

عن نفسه يف ميدان العمل. أو هو عملّية " وضع " الفرد يف مركز العمل الّذي أخرى مساعدته على حتقيق صورة 

يصلح له أكثر من منصب أخر، إذ يتناسب مع استعداداته وميوله وقدراته. واملالحظ أنّه ميكن التحّدث عن 

نوعني أو شطري من التوجيه: 

-ǜǳ¦�ǞǷ�ǶǴǫƘƬǳ¦�ȄǴǟ�ǽƾǟƢǈƫÂ�®ǂǨǳʪ�ǶƬē��ÃŐǯ�ƨËȈǴǸǠǯ�ǾȈƳȂƬǳ¦ روف احمليطة به مثل التوجيه األسري، التوجيه

  املدرسي، التوجيه املهين...

-�ǺǷ�ƨǸƟƢǫ�Â¢�¶Âǂǋ�ǺǷ�ƨǸƟƢǫ�ǺǷ�ǪǴǘǼȇ�ÄËǀǳ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳʪ�ǶƟƢǬǳ¦�̄ ¤��Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨËȈǴǸǟ�Ŀ�ƨǴƷǂǸǯ�ǾȈƳȂƬǳ¦

واحد للمركز الّذي مواصفات بعد اختّياره لألفراد املؤهلني لالنضمام للمؤسسة، أي بعد االختّيار، يقوم بتوجيه كّل 

��°ƢËȈƬƻȏ¦�ƾǠƥ�ļϩ��Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ǲƷ¦ǂǷ�ǺǷ�ƨưǳʬ�ƨǴƷǂǷ�À̄¤�ȂȀǧ��Ǿƫ¦°ƾǫ�Ǧ ȈǛȂƫ�ǺǷ�ǾǼËǰŻÂ�ǾǷƢȀǷ� ¦®¢�ǾǻƢǰǷϵ

خنتار الفرد الّذي تتوفر فيه الشروط املطلوبة مثّ نوجهه للمنصب الّذي ُوضعت له تلك الشروط .

الكلمة نّصب، ينّصب نصبا، نّصب  أصل  L'affectation / Le placementالتنصيب :  -  4

�Ȃǿ�ǲǸǠǳ¦�Ŀ�Ƥ ȈǐǼƬǳ¦��ƢƦǐǼǷ�ǽȏÂ�ǽƢǼǠǷ�ʭȐǧ�ŚǷȋ¦�Ƥ Ëǐǻ��ƢƬƥʬ�ƢǠǓÂ�ǾǠǓÂ�Â¢��ǾǷƢǫ¢Â�ǾǠǧ°�řǠȇ� Ȇǌǳ¦

عملّية تعيني العامل اجلديد يف مركز العمل الّذي ثبتت مالءمته له مبقتضى عملّية االختّيار واملطابقة بني مقتضيات 

كز املوضوعة بفعل حتليل العمل واالستعدادات والقّدرات الّيت كشفت عنها دراسة الفرد أو اختياره. أو متطّلبات املر 

�ǲƦǫ�Ǧ ȈǛȂƫ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�ǺǰŻ�ȏ�ÂƾƦȇ�ƢǸǯ�¦ǀǳ����ǲǸǠǳʪ�ǾǫƢƸƬǳ¦�ǶȈǇǂƫ�Â¢�°ƢƬƼŭ¦�®ǂǨǴǳ�Ȇũǂǳ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�Ȃǿ�Â¢

هذه املرحلة، هي الّيت تتوج املراحل السابقة.

اإلرشاد النفسي هو عملّية مساعدة الفرد على معرفة نفسه Guidance/Counselinاإلرشاد :  -5

يوسف مصطفى القاضي، لطفي حممد فطيم وحممود عطا وبيئته وتعليمه أساليب معاجلة العالقة بني ذاته وبيئته.(

سليما للتكّيف ��¢15�ƢǷ¦ƾƼƬǇ¦�Ǿƫ¦°ƾǫÂ�ǾƫʭƢǰǷ¦�¿ƾƼƬǈȈǳ�®ǂǨǳ¦�̈ƾǟƢǈǷ�ƨËȈǴǸǟ�Ȃǿ�Âحسين، مرجع سبق ذكره: 

Lean��ȂǴȇʫ�śǳ�ǾǧËǂǠȇ°1976:229مع احلّياة.( خمتار محزة،  Taylor بـ " عملّية متكني الفرد من التخّلص
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من مشاكله ومتاعبه وتكوين لديه اجتاهات جتعله يقضي على االجتاهات االنفعالية الّيت تعيق تفكريه " ( كاملة 

) وهو إشارة ألمهّيته، إذ يؤدي إىل تغيري مسار تفكري الفرد، 13ذكره: الفرج شعبان، عبد اجلابر تّيم، مرجع سبق 

Holman  �ǺǷ�ÇƾƷ�Ȅǐǫȋ�ËȂǸǼǳ¦�ń¤�ǾǠǧƾȇÂ�®ǂǨǳ¦�ƾǟƢǈȇ�ǖǘűÂ�ǶËǜǼǷ�ƲǷʭǂƥ�Ȃǿ�®Ƣǋ°ȍ¦�ËÀϥويرى هوملان 

ّن ) وكما يبدو فإ13حيث الطاقة والقدرات واالستعدادات قصد حتقيق االنسجام االجتماعي.( نفس املرجع: 

�ÀƢǈǻȍ¦�°¦ǂǸƬǇʪ�̈ǂǸƬǈǷÂ�ƨǸƟ¦®�ƨËȈǴǸǟ�®Ƣǋ°ȍ¦�ËÀƜǧ�¦ƾƷ�ǾȈƳȂƬǴǳ�ÀƢǯ�¦̄Ɯǧ��¦ƾƳ�ƨǷƢǿ�ƨǴƷǂǷ�Â¢�ƨËȈǴǸǟ�®Ƣǋ°ȍ¦

�ËŖǳ¦�§ ƢǠǐǳ¦Â�©ƢǬȈǠŭ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�» ƾđ�®ǂǨǴǳ�¿ËƾǬƫ�̈ƾǟƢǈǷ�ƢËŶ¤�ƢƳȐǟ�ǆ Ȉǳ�ȂǿÂ��Ǧ ËȈǰƬǴǳ�ǾƬƳƢƷ�°¦ǂǸƬǇ¦Â

ة واالجتماعية... وعلى ذلك فهو يهتم بتغيري السلوك ويعمل على تواجهه يف خمتلف جماالت احلّياة: الرتبويّة، املهنيّ 

توفري الظروف املؤدية حلدوث التغيري، ويسعى أيضا إىل تعديل اجتاهات الفرد ونظرته القاصرة أو اخلاطئة. ويف جمال 

س املرجع: العمل هو  مساعدة العمال على التخّلص مما يواجههم من مشكالت نفسّية أو تنظيمية أو إدارية (نف

13�ȂǿÂ�Ëǲǰǯ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨËȈǴǸǟ�Ŀ�» ƾǿ�Ƕǿ¢�ǪȈǬƸƬǳ�ȄǠǈƫ�ƢĔȂǰǳ�¦ËƾƳ�ƨǷƢËǿ�ȆǿÂ�Ƥ ȈǐǼƬǳ¦�ƾǠƥ�ļϦ�ƨǴƷǂǷ���

التكّيف الّذي يؤدي للنجاح واالستقرار، ومعناه مساعدة العامل على التكّيف مع املنصب الّذي اختري له، وذلك 

ʪ�ǲǸǠǳ¦�ǆ Ť�Ŗǳ¦Â�®ǂǨǳ¦�ǆ Ť�Ŗǳ¦�©¦ŚȈǤƬǴǳ�ƢǠƦƫ ستمرار سيان يف جانبه التقين أو التنظيمي. تظهر هنا عمليتا

اإلشراف والتكوين كوسيلتني تسعيان لألخذ بيد العامل اجلديد للتكّيف مع منصبه، وأيضا بيد القدمي. 

�ǺǰŻ�ȏ�ǾËǻƜǧ�Ǧإذا كانت لالختيار املهين أمهّيةعرض مسحي موجز ألدوات االختيار: ȈǛȂƬǳ¦�Ŀ�Ǣǳʪ�°Â®Â�̈ŚƦǯ

ن يتّم كما ينبغي دون استعمال أدواته، فبقدر أمهّيته بقدر أمهّية هذه األدوات، بل يبقى جمّرد حماوالت فاشلة إن مل أ

اختبارات ، االختبارات العامة كاختبارات الشخصيةيوظفها. يوجد الكثري من أدوات االختيار، فإىل جانب

ر منها:امليول، اختبارات االستعدادات توجد اختبارات خاصة نذك

Le dossier de candidatureملف الرتشح ( دراسته ) -

L’entretien individual  املقابلة الفردية -

Laعلم اخلطّ - graphologié

  La morphopsychologiéاملورفولوجية النفسية أو املظهرية النفسية-

 La reunion d’informationاللقاء اإلعالمي-

 L’observation directe et indirectغري املباشرةاملالحظة املباشرة واملالحظة -

Laتقنّية اجلماعة- technique de groupe

 L’etude de casدراسة حالة-

 Le juryاللجنة-

La prise de renseignementsمجع املعلومات -
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نية عبارة عن "مقاييس موضوعية، مقننة أعدت لتقيس بطريقة كمّية العملّيات الذه: Les testsالروائز-

والسمات الشخصية والنفسّية واملتمثلة يف القدرات، املعارف، امليول، االجتاهات، االستعدادات والوظائف 

) يوجد العديد منها، ميكن تقسيمها خلمسة  37: 2001احلسّية واحلركية ". ( فرج عبد القادر طه، 

أمناط هي: 

: غالبا ما تستعمل عند التوظيف للمناصب Tests de culture généraleروائز الثقافة العامة  -1

اإلدارية. حتدد مستوى الثقافة العامة، وهي عبارة عن أسئلة عامة حول خمتلف امليادين كالتاريخ، اجلغرافيا، 

�ƨǤȈǐƥ�ļϦ�ƢȀƬȈƦǴǣ¢�ËÀ¢�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ǞǷ��©ƢȈǷȂǸǠǳ¦�¾ȂƷ�ÀȂǰƫ��ƢǿŚǣÂ�ƨǓʮǂǳ¦��ƢǸȈǼǈǳ¦��§ ¦®ȉ¦��®ƢǐƬǫȏ¦

، مع تطبيق قاعدة التصحيح Questions à choix multiple ( QCM )ختيارات أسئلة متعددة اال

���ǖǬǼǳ¦�ǎ ǬǼƫ�ƨƠǗƢŬ¦�©ʪƢƳȍ¦���ƢǠƦǗ

تسعى لقياس القدرات اليدوية والبدنية، صعوبة الرتكيز،  : Tests d’aptitudesروائز االستعدادات-2

اع عضوي، وليس التعب النفسي الذي ( التعب ألسباب نفسية، أي بدون وجود د La fatigabilitéالتعب 

هو امللل ). هي متارين مركزة أساسا على الرتتيب، املقارنة وإعادة التشكيل اليدوي والبصري ( اإلدراك الفضائي ). 

  نذكر منها:

 - BUR  لدوشابتDuchapt ...يقيس القدرات املكتبية والتنظيمية، املستوى  العلمي، اخلفة، االنتباه :  

  : يقيس الذكاء عن طريق اإلدراك الفضائيLe blocs Wigglyي كتلة ويقل   - 

�ƨđƢǌǷ�ƨȈǠǓÂ�Ŀ�ƶǋŗŭ¦�ǲǠǧ : يهدف لتقييم كفاءة وردود La mise en situationخلق وضعّية خاصة-

  لوضعية العمل.

: يقيس قدرة إدراك العناصر يف فضاء، القدرة اليدوية وقدرة حل Habilité techniqueالقدرة التقنية  - 

  ملشاكلا

بشكل عام الذكي هو  : Tests d’intelligence et de la logiqueروائز الذكاء واملنطق -3

الشخص الذي جيد حال أو حلوال عند مواجهته لوضعية صعبة أو ملشكل، هذا النمط يقيس سرعة الوصول 

  لذلك، مستعمال الكلمات، األعداد والرموز. توجد من هذا النمط أربعة اختبارات وهي:

  : تقيس مستوى الذكاء والتعليل.Matrice progressiveلوحة التدرّج -

تقيس الروح : D 70و Test D 48 : وتعرف أيضا بـAnstanألنسنت  Les dominosالدومينو  - 

  املنطقية والتفكري العقالين. 
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  : تقيس املستوى املنطقي للذكاء.Pireلبري Les cartesالبطاقات  - 

  : يقيس القدرة على املنطق والتعليل.Test de suites logiquesرائز التوابع املنطقية  - 

: تستعمل خاصة عند توظيف اإلطارات واملسئولني، وهي Tests de personnalité روائز الشخصية -4

�ƢȀǼǷ�ǂǯǀǻ��ƨȈǐƼǌǳ¦�©Ƣũ�ǲȈǴƸƬǳ�Ä®ƚƫ�©ʭƢȈƦƬǇ¦�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ

-  )G.Z (Inventaire de tempérament ( Guilford- Zimmerman ) يعمل :

 Laعلى حتديد امللمح العام للمرتشح، امليادين املستهدفة خصوصا هي: النشاط العام، االجتماعية 

sociabilité...استقرار املشاعر، املوضوعية، العالقات ،

-Test de collationnement  ويسمى أيضا رائز اخلفة والدقةTest de rapidité et 

d’exactitude� Ƣũȋ¦Â�¿Ƣǫ°ȋ¦�¾ƢǸǠƬǇʪ�ƨǫƾǳ¦Â�ǽƢƦƬǻȏ¦�² ƢȈǬƥ�ƶǸǈȇ��

  : هدفه معرفة الشخصية العميقة.Test de villageرائز القرية -

: يقيس الذكاء العملي.PM 38أو  Matrice de Ravenلوحة -

-Test MGM.يقيس اجلانب املنطقي للذكاء :

-BV 16 et BV 17 يقيسان قوة الرتكيب :La force de synthèse

-Questionnaire de Cattel.هو استبيان موّجه الكتشاف احملاور األساسية للشخصية :

)M.M.Berné et A.D’aboville, 1984 : 70-101(

 Les phrases à completerتكملة اجلمل  - 

 Test auto évaluationالرائز الذايت  -

: أغلبيتها مأخوذ من Tests projectifs ou de projectionروائز اإلسقاط أو الروائز االسقاطية  - 5

�ń¤�Ä®ƚƫ��ƢȈǳƢǷ�ƨǨǴǰǷÂ�̈ƾǬǠǷ��ƨǴȇȂǗ�ƢĔȂǰƥ�ǶǈƬƫÂ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�Ŀ�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǴȈǴǫ�ȆǿÂ��ȆǴǬǠǳ¦�Ƥ ǘǳ¦Â�Ƥ ǘǳ¦

��¾Ƣǰǋȋ¦Â�©ƢǷȂǇǂǳ¦��°Ȃǐǳ¦�ǲǸǠƬǈƫ�ȆǿÂ��½ȂǴǈǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦�ƨǧǂǠǷÂ�ǪǸǠǷ�ǲǰǌƥ�ƨȈǐƼǌǳ¦�©Ƣũ�ǲȈǴŢ

  نذكر منها:

 : يعطى إشارات حول العامل الداخلي للفرد.Test de l’arbreرة رائز الشج-

-Thematic aperception test ( TAT ).يقيس الشخصية عن طريق الصور والتعبري : 

-Test de Rosenzweig�¶ƢƦƷ¤�©ƢȈǠǓÂ�ȂŴ�©ʪƢƴƬǇȏ¦�ǆ ȈǬȇ��
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-Test de Rorschach��ƨȈǐƼǌǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦�ǎ ƟƢǐƻÂ�©Ƣũ�² ƢȈǫÂ�ǲȈǴƸƬǳ�ƨǬȇǂǗ�Ȃǿ��

ʪ.ستعمال أشكال حربية 

  أعرض بنوع من التفصيل اختبارين كمثالني ومها:

�ƨƥ°ƢǬŭ¦�¿¦ƾƼƬǇʪ��ǎعلم اخلطّ -1 Ƽǌǳ¦�©ʪƢƬǯ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǞƦËǘǳ¦Â�ƨËȈǐƼǌǳ¦�ŉȂǬƬǳ�ƨËȈǬȈƦǘƬǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�Ȇǿ��

) أو  Raymond, J. Corsini, Encyclopédia of psychology, 1994: 83التحليلية، ( 

هو علم يهتم بدراسة اخلصائص املمّيزة للشخصية، انطالقا من حتليل خّط شخص وطريقة كتابته، ذلك لكون 

)163لكل واحد خطّه املمّيز الذي يعرب عن وجدانه وأفكاره ويعكس شخصّيته. ( حيي بن لعلى، د.ت.ن: 

  عند الدراسة األوىل مللفات الرتشح - جترى الدراسة التخطيطية:  

  لتحضري  املقابلة  -            

-��°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�ƪ ǫÂ���°ƢȈƬƻȏ¦�ƨȇƢĔ�ƾǼǟ

)، تسمح بتحليل معّمق للشخصّية يف جوانبها العقلية،  Les graphologuesمن طرف أخصائيني ( 

العاطفية والنفسية. حيلل اخلط ملعرفة واكتشاف مؤشرات حول شخصية املرتشح، فيطلب منه الكتابة أو التخطيط 

�ƨƥƢƬǰǳ¦�ËÀ¢�ȄǴǟ�ǆ ǨǼǳ¦� ƢǸǴǟ�ƾȈǯϦ�Ȃǿ�̈¦®ȋ¦�ǽǀǿ�² ƢǇ¢��ǲǴŢÂ�² °ƾƫ�ËĽL’écriture  هي انعكاس لبعض

ية، فعند كتابتنا فإنّنا ال نرسم فقط ما نراه إّمنا نشبعه أو نسقط عليه بعض األمور املرتبطة جوانب الشخص

بشخصياتنا فالرتدد، اجلرأة، االنبساط، االنعزال، اخلجل، الضعف، القّوة... مسات ميكن أن تصب يف خطوطنا. 

ǐƼǋ�̈ ¦ǂǫ�Â¢�ŚǈǨƫÂ�ƢȀƬǇ¦°ƾƥ�¿ȂǬȇ�Ľ�ǪƟʬÂ�̈Ëƾǟ�Â¢�ƨǬȈƯÂ�ǖǘƼŭ¦�Ƥ Ǵǘȇ.ية املرتشح من خالهلا  

خمرتعها من افرتاض مفاده أّن أشكال الوجه تظهر كيف Cormanاملورفولوجية النفسية: انطلق كورمان -2

تشّكلت وتكّونت الشخصية، تسمح بوضع وصف دقيق للشخصية، وهي بذلك تشرتك يف فضاء االهتمام مع 

قة للوجه، جترى أثناء املالحظة أو يف غّياب املرتشح علم التخطيط. يتمثل تطبيقها يف املالحظة الطويلة والدقي

�ǲƥƢǬŭʪ�ƢŷƾƷ¢�śƫ°ȂǏ�ƨǇ¦°ƾƥDe face�Ƥ ǼŪʪ�Ãǂƻ¢ÂDe prfil ،تسمح بوضع وصفا دقيقا للشخصية .

لكن صعبة مثل التخطيط ال يتقنها سوى املختصون. مع العلم أّن عدد املختصني فيها قلة عرب العامل وهي صورة 

�ȄǋƢƸƬƫ�¦ǀǳ��ƢŮȂƷ�ƨȈǸǴǠǳ¦�°®Ƣǐŭ¦Â�ǞƳ¦ǂŭ¦�̈°ƾǻ�ǞǷ��ǎونتيجة لقلة اجل ǐƼƬǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�Ƣđ�Ŗǳ¦�©ƢǠǷƢ

  املؤسسات استعماهلا فضال عن كون اجلمهور يشك يف صحتها ومصداقيتها.

Ëƾǟ�ǾȈǴǟ�ŘƦƫ�ǲƥ��ËśŮ¦�ǂǷȋʪ�ǆ̈�دور استعمال أدوات االختيار يف النجاح املهين: Ȉǳ�¦®ǂǧ�Ǧ ȈǛȂƫ�°¦ǂǫ�̄Ƣţ¦�ËÀ¤

ƢƦǬƬǇ¦�ȄǴǟ�ǂǐƬǬȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ȏ�°ƢȈƬƻȏʪ�śǸƟƢǬǳ¦�Â¢�ǶƟƢǬǳ¦�°Â®�ËÀϥ�řǠȇ�ƢŲ��ƲƟƢƬǻ�̈¾�أمو  Ëƾǟ�Ǿƥ�®ƾƸƬƫÂ�°

��̈ƾȇƾǟ�Ãǂƻ¢�©ƢȈǼǬƬƥ�ȆȀƬǼȈǳ�©ȐƥƢǬŭʪ�¢ƾƦȇ��Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǂưǯ¢�ƢËŶ¤��°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�ËĽ�Ƥ ƬǰǷ�Ŀ�śƸǋŗŭ¦Â�©ƢƦǴǘǳ¦
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Ǹǯ�̈ƾƷ¦Â�̈¦®ϥ� ƢǨƬǯȏ¦�ǺǰŻ�ǾËǻ¢�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ǞǷ ا ميكن استعمال العديد منها وذلك وفق نوع املنضب ومستواه

�ǲǿ�ǂȀǜƬǇ�ËŖǳ¦�ǎ ƥŗǳ¦�̈ŗǧ�ƾǠƥ�ÃȂǇ�ËǶƬƫ�ȏ�ƨǬȈǬū¦�°ƢËȈƬƻȏ¦�ƨËȈǴǸǟ�ƪ ǻƢǯ�À¤Â����ƶǋŗŭ¦���ƨǳƢū¦�ǪǧÂ�ʭƢȈƷ¢Â

افق القدرات فعال الفرد املختار يصلح للمنصب الّذي أختري له، ألّن االختّيار " األول " ال يضع سوى افرتاض تو 

للمتطلبات، فمن األمهّية مبكان أن ُحيسن االختيار منذ اللحظة األوىل ألّن العواقب الّيت ستنتج عن اختاذ قرار 

�ȆǿÂ��ƨǳÂǀƦŭ¦�ƨǫƢǘǳ¦Â�¼ǂǤƬǈŭ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ËŕƷ�ǲƥ��ǖǬǧ�ƨȇ®Ƣŭ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�ǆ Ȉǳ�ƨǜǿʪ�ÀȂǰƫ�ƾǫ�ƞǗƢƻ

ب شاغرا. وإذا كان ذلك فإنّه ينبغي أن تعرف املؤسسة ما هي حباجة أقّل بكثري من الّيت ستحدث عند بقاء املنص

�ȏ�Ǯ ǳ̄�ËÀ¢�Ȃǿ�ƾȈǯȋ¦Â���Ƕē¦°ËƾǫÂ���ǶēƢǨǏ���ǶēȐǿƚǷ�Ȇǿ�ƢǷ��ǶȀȈǳ¤�ƨƳƢŞ�Ȇǿ�Ǻȇǀǳ¦�®¦ǂǧȋ¦�̧Ȃǻ�ƢǷ�Ä¢��ǾȈǳ¤

Äǀǳ¦�̈ƾƟƢǧ�ƢȀËǴǫ¢Â�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�̧ ¦Ȃǻ¢�¢ȂǇ¢�ǺǷ��Ƣǔȇ¢�ƢĔƢǬƫϵÂ�°ƢȈƬƻȏ¦�©¦Â®¢�¾ƢǸǠƬǇʪ�ÃȂǇ�ǶƬȇ  :أختذ عن عجل

�řȀŭ¦�¬ƢƴǼǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤Â��ƢŮ�Ƥ ǇƢǼŭ¦�ǎ ƼǌǴǳ�ƢǨǏÂ�ǞǓÂ�ÀÂ®Â�ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƨǷƢËŮ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ƨǧǂǠǷ�ÀÂ®

�̈ȂǘŬ¦�Ȃǿ�řȀŭ¦�°ƢȈƬƻȏ¦�ËÀƜǧ��ƨǈǇƚŭʪ�ǂƻȋ¦�ǒ ǠƦǳ¦Â�ǲǷƢǠǳʪ�ǖƦƫǂǷ�ƢȀǔǠƥ��¶Âǂǋ�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǂǧËȂƬƥ�ǪǬƸƬȇ

غري مناسبة يكبح وترية النجاح حىت وإن توفرت الشروط األخرى.األوىل أو الشرط األول، وااللتحاق مبهنة 

  من مشكالت أو عواقب سوء االختيار نذكر:

���ŅƢËƬǳʪÂ�ǲǸǠǳʪ�¼ƢƸǴǳ¦�ƨËȈǸƬƷ�¿ƢǷ¢�ǾǈǨǻ�ƾŸ�ǾƬǇ¦°®�ȆȀǼȇÂ�Őǰȇ�ƢǷƾǠƥ�ÀƢǈǻ¤�ǲǯمشكلة سوء االختيار-

ارس عليه ضغطا كشهرة بعض املهن، املردود املايل االختيار بني املهن املتوفرة، وجيد نفسه أمام إرغامات كثرية مت

�¢ƾƦŭ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏ¦Â�ǄȈǯŗǳ¦�ÀÂ®����Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ƾƷ¢�ËŕƷÂ� ƢǫƾǏȋ¦�Â¢�ŚǿƢǌŭ¦�ƾƷϥ�ǂƯƘƬǳ¦��ƢȀǔǠƦƥ��ǖƦƫǂŭ¦�ŚƦǰǳ¦

ات األساسي والوحيد يف االختيار أال وهو مطابقة اخلصائص الفردية ملتطّلبات املهنة. أمور قد تؤدي به لصراع

نفسّية قد تنتهي به إىل التوّجه إىل أيّة مهنة كنتيجة لالمباالة أو التقدير. وطبعا التفضيل أو االختيار السيئ تنتج 

عنه عواقب سيئة كثرية كالالتكّيف، الفشل... أو على األقل عدم حتقيق النجاح املهين.

التأهيلي املهين، ما جيعله يف ما بعد غري  : غالبا ما ال يعري الفرد أّي اهتمام لإلعدادمشكلة عدم التحضري-

متمّكن من عمله وغري عارف لكيفّيات التكّيف معه. 

قد ال جيد الفرد عمال ليس لقّلة الفرص إّمنا لعدم متّكنه من حتديد ما يريده كمهنة أو ما مشكلة البطالة: -

غري ختصصه، ضف إىل ذلك املهنة الّيت ال  يناسبه. وللبطالة نوع آخر وهو البطالة املقنعة وهي أن يعمل الفرد يف

�ƾȈǨǷ�Ȃǿ�ƢŠ�®ǂǨǳ¦�ǾǴǤǌȇ�Ń�À¤�ÄËǀǳ¦�¹¦ǂǨǳ¦�ƨƴȈƬǻ��» ¦ǂŴȏ¦Â�¶ƢƦƷȎǳ�ʮ®ƚÊȇ�À¢�ǺǰǸŭ¦�ǺǷ�ÀƢǟȂǼǳ¦�Ȑǯ��ǾƦǇƢǼƫ

���Äǂǿ¦ƾǳ¦�ǺǈƷ�ŁƢǏ����°ƢǓÂ�ƾǇƢǧ�Ȃǿ�ƢŠ�ǾƦƷƢǏ�ǲǤǋ¦�ǞǧʭÂ2005:52(

ة العامل على التأقلم سلوكيا مع ظروف العمل وتكوين عالقات التكّيف هو قّدر مشكلة الالتكّيف املهين: -

) وهو من األمور  اهلّامة جّدا يف العمل واهلدف  Shertzer , 1981: 37إجيابية مع رؤسائه وزمالئه. ( 

السعادة  األساسي لالختيار، وهو ينتج أمورا ّهامة يف حّياة الفرد املهنّية ويف حّياته العامة كالرضا، التوافق، النجاح،
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يف احلّياة االجتماعية... والعمل جيعل الفرد واضعا حلّياته معىن إذا ما مّكنه من حتقيق ذاته فيه، وهو أمر يؤثر يف 

توافقه االجتماعي ويسهم يف صّحته النفسية .

مله، إّن عدم التكّيف املهين الناتج عن سوء االختيار جيعل الفرد غري مندمج يف عمشكلة التسّرب املهين:-

�ǺǷ�Ƣǿ ¦ǂƳ�Ǿƥ�ǪƸǴȇ�ƢǷÂ�ƨǳƢǘƥ�Ŀ�ǲƻƾȇ�ǾǴǠŸ�ƢŲ�ƾŸ�ȏ�ʭƢËȈƷ¢Â��Ãǂƻ¢�ƨǼȀŠ�ǽŚȈǤƫÂ�Ǿǯŗǳ�́ ǂǨǳ¦�ËśƸƬȇ�ǾȈǴǟÂ

  عواقب خطرية .

-�  ƢǸ Ƭǻ¦Ȑ ǳʪ � °Ȃ Ǡǌ ǳ¦� ƨǴǰ ǌ Ƿ يكون الفرد عامال وفقط، يؤدي مهامه بشكل آيل دون أن يسعى للتحّسن

والتطّور. 

�واقع توظيف أدوات االختيار ǂ Ɵ¦Ǆ Ū ʪ من خالل جتربتنا املمتدة عرب سنوات يف التخصص ومن خالل العديد من

�©Ƣǯǂǌǳ¦�Â¢�©ƢǈǇƚŭ¦�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ�Ƣǿ°ƢǐƬǫ¦Â��ʭ®ȐƦƥ�©¦Â®ȋ¦�ǽǀǿ�¾ƢǸǠƬǇ¦�ƨǴǫ�ǲƴǈǻ�ƢǿƢǼȇǂƳ¢�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦

ƻȏ¦�ƨȈŷȋ�ǲƥ��ƢȀƬȈŷȋ�ƢǼȈǟÂ�¿ƾǟ�Ǻǟ�Ȑǔǧ�śǐƬƼŭ¦�ƨǴǫ�ǞǷ��±ƢǤǴǻȂǇ��½¦ǂǗʭȂǈǯ�ÃŐǰǳ¦.تيار ككل

امتــة:اخل

االختيار املهين ال يعين اختّيار األشخاص األحسن أو األكفاء، إّمنا اختّيار الّذين تتماشى خصائصهم مع 

�Ľ�ƢȀǧƢǌƬǯȏ�ǲƟƢǇȂǳ¦Â�¼ǂǘǳ¦�ŕǋ�¾ƢǸǠƬǇʪ�ƢǼȈǠǇ�ƨǼËȈǠǷ�©¦°ƾǫÂ�©ƢËũ�ƨǼȀǷ�ƪ ƦËǴǘƫ�¦̄Ɯǧ��ƨǼȀŭ¦�©ƢƦËǴǘƬǷ

��śȈǼȀŭ¦�¬ƢƴǼǳ¦Â�Ǧ¤̄�توظيف خمتلف األدوات، فانتقاء الفرد ا ËȈǰƬǴǳ�Ä®ƚȇ�ǂǷ¢��§ ȂǴǘŭ¦�ÃȂƬǈŭʪÂ�ƢȀǰǴŻ�ÄËǀǳ

�ǾǻƘǋ��¬ƢƴǼǳ¦Â�Ǧ ËȈǰƬǴǳ�Ä®ƚȇ�Ǻǳ�©ƢƦËǴǘƬŭ¦�ǺǷ�Őǯ¢�ǎ ƟƢǐŬ¦�ÀȂǰǧ��©ƢƦËǴǘƬŭ¦�ǞǷ�ǎ ƟƢǐŬ¦�ǪƥƢǘƬƥ�ÀʬƾŹ

مهنة أو عائلة  شأن صغرها. املبدأ األساسي يف االختيار املهين هو: " ال توجد مهنة أفضل من أخرى، إّمنا توجد

���¿ƾǟ�®ËǂĐ¦�ǽƢǼǠǷ�ƨǼȀŭ�ƶǋŗǷ�®ǂǧ�Ǧ ȈǛȂƫ�Â¢�¾ȂƦǫ�¿ƾǟÂ����Ãǂƻȋ¦�ǺȀŭ¦�Ǻǟ�ƢǷ�ǎ Ƽǌǳ�ǲǔǧ¢�ƨËȈǼȀǷ

صالحيته " لذلك املنصب، وهو قرار خيدمه مثلما خيدم املؤسسة. واألكيد أّن القرار املتخذ دون دراسة الفرد 

هين، وحىت إن حدث جناح فلن يكون مستواه إال بسيطا، ومعرفة كل أو أغلبية خصائصه لن يؤدي سوى للفشل امل

�Ƥ ƟƢǐǳ¦�°ƢȈƬƻȏ¦�ËÀ¢�Ǯ ǋȏÂ��Ãǂƻ¢�©ʮȂƬǈǷ�ǪǬƄ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȆǨź�ƾǫ��©ʮȂƬǈǷ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�¬ƢƴǼǴǳ�ƢǠƦǗÂ

يوفر فرص بروزها. إّن املطلوب على مستوى التخطيط وتسيري احلظرية املهنية هو إجياد أنواع كثرية وخمتلفة من 

ستقبل وحتتوي خمتلف القدرات، مثّ تدعيم ذلك بنظام التّكفل االجتماعي ملن مل جند له مهنة مناسبة. املناصب لت
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  جودة احلياة األسرية: مزاوجة بني األصالة ومكتسبات العصر.

Quality of family life: mixture of originality and the gains of the age

.�ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ1بشــري قادره 

  ملخص 

���ƢǷ¢��ȄǬƬǴǸǴǳ�ňƢưǳ¦�°ȂƄ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�ļϩ��ǂǐǠǳ¦�©ƢƦǈƬǰǷÂ�ƨǳƢǏȋ¦�śƥ�ƨƳÂ¦ǄǷحبث "جودة احلياة ƨȇǂǇȋ¦

واألسرة اجلزائرية جزء منها،  إشكاليته تنطلق من املشاكل اليت تعاين منها اليوم األسرة العربية اإلسالمية عموما،

ق، التفكك العائلي، احنراف األطفال، قطع وهي: العنوسة، الصراعات العائلية الداخلية، العنف ضد املرأة، الطال

ł¦�����¿°ƢƄ¦�ʭ±��«¦ÂǄǳ¦�°ƢǗ¤�«°Ƣƻ�ƨȈǈǼŪ¦�©ƢǫȐǠǳ¦��ǶƷǂǳ¦�ƨǴǏ ،مما أثر سلبا على جودة احلياة األسرية  ،

�ƞǗƢŬ¦�ǶȀǨǳ¦�ǺǷ�Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ�¿ȂȈǳ¦�ʭǂǇ¢�ƢȀǼǷ�ňƢǠƫ�Ŗǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�Ǯ Ǵƫ�®ȂǠƫÂ��Ƣđ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�ȄǴǟÂ

قيمنا، ومن مث املمارسة اخلاطئة هلا، واالنسياق السليب وراء منتوج الغزو الثقايف والفكري الغريب.  تناول ألصالتنا و 

البحث بدايًة مفاهيم املصطلحات الواردة فيه، لغة واصطالحا، وهي: جودة احلياة األسرية، األصالة، ومكتسبات 

́�¦�ƨƬƥƢưǳالعصر. مث قدم البحث منوذجا جلودة احلياة األسرية: يف نش ȂǐǼǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ��ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢēƢǫȐǟ�ǂƟƢǇÂ��ƢēƘ

�Ƣē®ȂƳ�°¦ǂǸƬǇ¦Â��̈ǂǇȋ¦�«ƢƬǻ¦�̈®Ƣǟ¤Â��ƨȇȂǈǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�ȄǴǟ�ʪƢŸ¤�Ǯ ǳ̄�ǂƯƚȇ�Ǧ ȈǯÂ��ƢǼƬǳƢǏȋ  مىت مت

�ʭǂǇ¢�ƢȀǼǷ�ňƢǠƫ�Ŗǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�Ǻǟ�ǲȇƾƦǯ�Ǯ ǳ̄�ǲǯ��ƨǸȈǴǇ�¼ǂǘƥ�ƪ Ǉ°ȂǷÂ��ƢƸȈƸǏ�ƢǸȀǧ�ƢǼƬǳƢǏ¢�́ Ȃǐǻ�ǶȀǧ

�ÃȂƬǈŭ¦�ÀÂ®�ƢĔ¢�śƦƫ�Ʈ مث ليوم.ا ȈƷ��ǂǐǠǳ¦�©ƢƦǈƬǰǷÂ�ƨǳƢǏȋ¦�ŅƢů�Ŀ��¿ȂȈǳ¦�ʭǂǇ¢�Ǟǫ¦Â�Ʈ ƸƦǳ¦�µ ǂǠƬǇ¦

�̈ƢȈū¦�̈®ȂŪ�ƢȈǠǫ¦ÂÂ�ʮǂǜǻ�¾ȂǏȂǴǳ�ǂǧȂƬƫ�À¢�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�ǲƟ¦ƾƦǳ¦�µ ǂǟ�Ļ�¦Śƻ¢Â��Ǯ ǳ̄�§ ƢƦǇ¢�śȈƦƫ�ǞǷ��§ȂǴǘŭ¦

 األسرية املرجوة.

  .االجتماعية الرتبية ، الثقايف الغزو ، األسرة ، احلياة جودة الكلمات املفتاحية:-

Abstract :

Research on the family quality of life pairing originality with the invasion
cultural takes place in the context of the daily problems experienced by the Arab
Muslim family. generaly, which are: celibacy, family disintegration, familial
conflicts, violence against women, adultery, sexual relations outside marriage,
etc. These problems are in fact due to the misconceptions that we have made
about our originality, our values and our erroneous practice; negative drift
towards Western cultural and intellectual invasion. This research will present a
model of the quality of family life in its education, and all its internal relations,
within the framework of the fixed texts of our originality. We will also see how
this positively affects ordinary social education and development of the family
while preserving its quality which remains continuously. This will only be
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achieved when we really understand our originality and practice it in the right
way. All this as an alternative to solve the problems which our families are
suffering today. Finally, the necessary alternatives will be presented to achieve
the desired quality of family life theoretically and truly.

Keywords: quality of life, family, cultural invasion, social education.

مقدمة

اإلسالمية اليت تعترب األسرة اجلزائرية جزء منها، من مشاكل متنوعة، أثرت سلبا تعاين اليوم األسرة العربية  

��̈¢ǂŭ¦�ƾǓ�Ǧ ǼǠǳ¦��ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�©Ƣǟ¦ǂǐǳ¦��ƨǇȂǼǠǳ¦��ǲǯƢǌŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ǺǷÂ��ƢēƢǫȐǟÂ�ƨȇǂǇȋ¦�̈ ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ȄǴǟ

ƨȈǈǼŪ¦�©ƢǫȐǠǳ¦��¿°ƢƄ¦�ʭ±��ǶƷǂǳ¦�ƨǴǏ�Ǟǘǫ��¾ƢǨǗȋ¦�» ¦ǂŴ¦�ȆǴƟƢǠǳ¦�Ǯ ǰǨƬǳ¦¦��¼Ȑǘǳ¦  ،خارج إطار الزواج

�Ƣǿ°¦Â®ϥ�ƢȀǷƢȈǫ�Ŀ�Â¢��ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢēƢǫȐǟ�Ŀ�À¤��ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ƢǿƾǬǧ¢Â�̈ǂǇȋ¦�ȄǴǟ�ƢƦǴǇ�ǂƯ¢�ƢŲ��ł¦���

  ووظائفها املختلفة، يف مقدمتها وظيفة التنشئة االجتماعية وما ينجم عنها بعد ذلك.

ا العربية اإلسالمية ألسباب عديدة، منها الفهم غري الصحيح تعود تلك املشاكل اليت تعاين منها األسرة يف جمتمعاتن

�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��ƨȈǯȂǴǈǳ¦�©ƢǇ°ƢǸŭ¦�Ŀ�Ǿǳ�ƞǗƢŬ¦�ǪȈƦǘƬǳ¦�Ľ�ǺǷÂ��ƢǼƫƢǠǸƬů�ƨǳƢǏ¢�ǺǷ�ƾǸƬǈŭ¦�ĿƢǬưǳ¦�ǪǈǼǴǳ

Ŀ�ƢǼƬǳƢǏ¢�ǞǷ�ƨǓ°ƢǠƬŭ¦�ƢȀƦǻ¦ȂƳ�Ŀ�̈ƾǧ¦Ȃǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦Â��ÄǂǰǨǳ¦�ÂǄǤǴǳ�ƨȈƦǴǈǳ¦�°ʬȊǳ�̧ȂǔŬ¦Â�¼ƢȈǈǻȏ¦  إطار املغلوب

  مولع بتقليد الغالب.

ϩاجلودة يف احلياة األسرية وأنساقها املعرفية يف الرتاث الثقايف، لرتسم مسارا  جلودة احلياة  يف إطار البحث ايت هذ

للمرجعية  واملعتقدات الدينية، وما ينبثق  الفهم الصحيح األسرية، يعتمد على املزاوجة بني األصالة اليت تقوم على

ȏ�Ŗǳ¦�ƪ منها ƥ¦Ȃưǳʪ�ƾȈǬƬǳ¦Â��śǸǴǈǸǯ�ʭƾǼǟ�ƢŮ�ƨǸȈǴǈǳ¦�©ƢǬȈƦǘƬǳ¦Â��ƨȇ°Ƣǔū¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ǶȈǬǳ¦�ǺǷ  ميكن احليد

عنها، واالنفتاح على مكتسبات العصر، يف جوانبها املختلفة اليت ال تتعارض مع الثابت من قيمنا وهويتنا، وال 

حياتنا األسرية، انطالقا من احلديث الشريف الذي أخرجه  سيما إذا كانت تلك املكتسبات حتقق اجلودة والرفاه يف

��Ƣđ�ǪƷ¢�ȂȀǧ�ƢǿƾƳÂ�Ň¢�ǺǷƚŭ¦�ƨǳƢǓ�ƨǸǰū¦��ÀƢƦƷ�Ǻƥ¦Â�ƨƳƢǷ�Ǻƥ¦Â�ÄǀǷŗǳ¦

مدخل مفاهيمي /1

�ƾȈŪ¦Â��ǲǠǨǳ¦�Â¢�¾ȂǬǳ¦�ǺǷ�ƾȈŪʪ�Ȅƫ¢Â��¦ƾȈƳ�°ƢǏ��®ƢƳ¢Â���®ËȂƳ�ǲǠǧ�ǺǷ�ǶǇ¦�Ȇǿ: لغة ودةاجل / أ ــ مفهوم 1

�Ê̈ÈƾÊËȈÈŪ¦�ƢÈȀ الرديء ومجع جودة:نقيض 
ÊƬÈǠȈÊƦÈǗÈÂ�ƢÈ

ÊĔƢÈǬÌºƫÊÊϵ��ÊǾÊƬÈǟƢÈǼ
ÊǏ�Ê̈È®ÌȂÈ

Êŝ�È» ÊǂÉǟ�ƢǷ�Ä¢��©¦®ÈȂÈƳ�Â�©¦®ÌȂÈƳ.1

  اجلودة: النوعية؛ اجلودة يف جمال التصنيع: هي مقياس للتميز أو حالة اخللو من العيوب والنواقص.  

ة االنتقاِل من امللزومات ِإىل اللوازم.َجْودُة الَفهم: ( يف اصطالح َأهل النظر ): صحَّ 
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وعليه من املعاين اللغوية لكلمة "جودة" فيما ميت بصلة ملوضوعنا يتضح أن اجلودة هي تلك احلالة اليت تكون 

��ƢȀƬǨȈǛȂƥ�Ëǲź�Ƥ Ȉǟ�Â¢�ǲǰǌǷ�Ä¢�ǺǷ�ƨǸȈǴǇ��́ ȂǐŬ¦�ȄǴǟ�ƢȀǼǷ�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦��̈ǄȈǸƬǷ�ƢēƢǫȐǟ�Ŀ�̈ǂǇȋ¦�ƢȀȈǴǟ

ياة اسم علم مؤنث، مجع حيوات، من الفعل ( ح ي ي) هي مرحلة مابني احل: 2ياة لغةاحلــ مفهوم  ب/1

﴿َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص  :الوالدة واملوت:َ  واحلياة: العيش الكرمي للمرء. والنفع، واملنفعة، لقوله تعاىل

ƢȈūʪ�²̈��)  أي عيش كرمي، ألن القصاص يقف سدا منيعا يف وجه القتل، 179َحَياٌة﴾(البقرة: ƢǼǳ¦�ǶǠǼȇ�Ľ�ǺǷÂ

.ومنه قوهلم: ليس لفالٍن حياٌة، أي ليس عنده نفع وال خري

�ǞǨǼȇ�ƨŻǂǯ�̈ƢȈƷ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�ƢȀȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ȄǴǟ�ǪƦǘǼƫ�ƢĔ¢��̈ƢȈƷ���ƨǸǴǰǳ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ňƢǠŭ¦�ǺǷ�ǶȀǨȇÂ

  بعضهم بعضا يف ظل من التوافق والسعادة. 

هي الدرع احلصينة، وأسرة الرجل عشريته ورهطه األدنون، وأيضا عشرية الرجل  : للغة/ج ــ مفهوم األسرة  يف ا1

3�Ƕđ�ÃȂǬƬȇ�Ǿǻȋ�ǲƳǂǳ¦�ƪوأهل بيته. Ȉƥ�ǲǿ¢�ȄǴǟ�̈ǂǇȋ¦�ƪ ǬǴǗ¢Â4

ــ  املفهوم املستنبط من الدالالت اللغوية لكلمات / جودة احلياة األسرية: هي تلك العالقات املتميزة يف  د /1

اخلالية من أي عيب أو مشكل، تسود املسار الزمين ألهل بيت الرجل وعشريته، وجتعل أفرادها  أحسن صورة هلا،

�Ƣǿ°¦Â®ϥ�ƢȀǷƢȈǬǳ�̈ǂǇȋ¦�ǲǿƚȇ�ƢŲ��ȆƳ°Ƣƻ�ƾȇƾē�Ä¢�ǲƥƢǬǷ�Ŀ�̈ƾȈŪ¦�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�ǽǀđ�ÀÂȂǬƬȇÂ��ÀȂǼǐƸƬȇ

��ǲǸǯȋ¦�ǾƳȂǳ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ƢȀǗȂǼŭ¦

االنسانية والعلوم اإلسالمية: مفهوم كلمة اجلودة يف العلوم اإلنسانية و حىت  هــ ــ  مفهوم اجلودة بني العلوم/1

�ʮ®ƢǷ�ÀƢǯ��ƨǨǴƬƼŭ¦�ǾƦǻ¦ȂƳ�Ŀ�Ǿƥ�¿ȂǬȇ�ƢǷ�śǈŢ�ń¤��ƢȈǻƾǳ¦�̈ƢȈū¦�ǽǀǿ�Ŀ�ÀƢǈǻȍ¦�ȆǠǈƥ�ǖƦƫǂȇ��ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦

ǳ¦�ƾȀŪ¦�°ƢǗ¤�Ŀ��¾ƢǠǧȋ¦Â�¾¦Ȃǫȋ¦�Ŀ��ʮȂǼǠǷÂ¢شري.ب  

العلوم اإلسالمية، هي أيضا فعل بشري، لكنه يرقى إىل خلق اإلحسان، وهي املرتبة  يف حني أن مفهوم اجلودة يف 

�ÀƜǧ�ǽ¦ǂƫ�Ǯ ǻƘǯ�ɦ�ƾƦǠƫ�À¢�ÀƢǈƷȍ¦��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ�ȄǴǏ�œǼǳ¦�Ʈ ȇƾƷ�ǺǷ�̄ȂƻƘŭ¦Â��ǾǬȈƦǘƫÂ�Ǻȇƾǳ¦�ǶȀǧ�Ŀ�ƢȈǴǠǳ¦

به اإلنسان من أقوال وأفعال، يف  وعليه فاجلودة يف العلوم اإلسالمية، هي أرقى ما يقوم 5مل تكن تراه فإنه يراك)

�ǾƳÂ�̈®¦°¤�Ä¢��Ǿƥ�¿ȂǬȇ�ƢǸȈǧ�́ Ȑƻȍ¦�Ľ�ǺǷÂ��Ǿǳ�ɦ�ƨƦǫ¦ǂǷ�¦ǂǠǌƬǈǷ��ƨǴǷƢǌǳ¦�̈®ƢƦǠǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ��©ȏƢĐ¦�ǞȈŦ

  هللا عما يقوم به، منتظرا اجلزاء عنه يف اآلخرة، وهذا ما ال يتوفر يف معيار اجلودة من منظور العلوم اإلنسانية)

«�¤�ƢȀȈǴǟ�ǪǨƬȇ�Ŗǳ¦Â�ƨǳ®ƢƦƬŭ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�Ǻǟ�ƢǓǂǳ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�ńــ وجودة احل ƾē�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ŀ�ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈ

  الطرفان املتفاعالن، يف جماهلا احليايت الدنيوي. 

يف حني أن جودة احلياة األسرية من منظور األصالة ال تتوقف عند بعد الدنيا ورضا املتفاعلني فقط، بل متتد إىل  

العالقة هللا سبحانه وتعاىل، والسعي لنيل رضوانه وجزائه الذي الينتهي، أي عالقات ممتدة ذات بعدي الدنيا حمدد 

�ńƢǠƫ�ƅʪ�ǺǷƚŭ¦�ȏ¤�ƢȀǯ°ƾȇ�ȏ��Ƥ ǻ¦ȂŪ¦Â�©ƢǫȐǠǳ¦�̈®ƾǠƬǷ�̈®ȂƳ�ȆȀǧ��̈ǂƻȉ¦Â
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 األسلوب ابتكاره، ويف النسب عين االبتكار والتميز، فاألصالة يف الرأي: جودته، ويفتــ مفهوم األصالة لغة: و/1

عراقته، فاألصالة تعين القدرة على اإلبداع واالبتكار يف إنتاج أدوات أو خمرتعات أو أي أعمال فنية أو أدبية 

�ǾǼǟ�̈°®ƢǏ�̈ƾȇƾƳ�©ƢǨǐƥ�ǽŚǣ�Ǻǟ��ǞǸƬĐ¦�Â¢�ǎ Ƽǌǳ¦�Â¢� Ȇǌǳ¦�±ƢȈƬǷ¦�Ȇǿ�Ãǂƻ¢�̈°ƢƦǠƥÂ��̈ǄȈǸƬǷ6

مسات خاصة به تفرقه عن غريه وفقا لظروفه التارخيية واملناخية، حىت أن أما ابن خلدون فريي "أن لكل جمتمع 

� ƢǸǴǟ�ǾǼǟ�ŐǠȇ�Äǀǳ¦�ǄȈǸƬǳ¦�ń¤�ȆǷǂȇ�¦ǀđ�ȂǿÂ��ǶŮ¦ȂƷ¢�ǺǷ�Śưǰǳ¦Â�ǶȀǫȐƻ¢Â�ǂǌƦǳ¦�À¦Ȃǳ¢�ȄǴǟ�¦ǂƯ¢� ¦ȂȀǴǳ

ƨȈǷȂǬǳ¦�ƨȈǐƼǌǳʪ�̧ƢǸƬƳȏ¦"7

ǼƫƢǠǸƬů�Ǿƥ�ǄȈǸƬƫ�ƢǷ�Ƣđ�ƾǐǬǻ�¦ǀǿ�ƢǼưŞ�Ŀ�ƨǳƢǏȋƢǧ�Ľ�ǺǷÂ ،ا اإلسالمية من السمات واخلصائص الذاتية، العريقة

النصوص الشرعية  قطعية الثبوت، الفهم الصحيح له، انطالقا من املرتبطة بقيم الدين اإلسالمي، من خالل 

�ÊËƳȂŭ¦�ººº�¾ÂƾǠǳ¦�śȈǻʪǂǳ¦� ƢǸǴǠǳ¦�©ƢǗƢƦǼƬǇ¦Â�̈ǂȀǘŭ¦�ƨȇȂƦǼǳ¦�ƨǼǈǳ¦Â�ŉǂǰǳ¦��À¡ǂǬǳ¦�ºº�śǴǏȋ¦�Ŀ�ƨǳȏƾǳ¦�ƨƸǓ¦Â هة

وتطبيق حمتوى تلك النصوص يف ممارساتنا السلوكية اليومية  على الوجه األكمل، ويف مجيع جماالت حياتنا حلياتنا، 

  األسرة، موضوع حبثنا. وواقعنا املعاش، مبا فيها

  العصر. ن املصطلح من كلمتني مها مكتسبات ومكتسبات العصر: يتكو /مفهوم/ ز ـــ   1

�Ƥمكتسبات: من فعل  مفهوم ÈǈƬǰÉǷ�¾ȂǠǨŭ¦Â���Ƥ
ÊǈƬǰÉǷ�ȂȀǧ���ÅʪƢǈƬǯ¦��Ƥ ǈƬǰȇ��ÈƤ ǈƬǯ¦- ّللمتعد

له، (َهلَا َما  اِْكَتَسَب َماال : َرِحبَُه؛ اِْكَتَسَب علما: طََلَبُه؛ اِْكَتَسَب الرَُّجُل: َتَصرََّف، اْجتَـَهَد؛ اْكَتَسَب اإلْمثَ: َحتَمَّ 

َها ما اْكَتَسَبت). (البقرة: ��286��ǾǯȂǴǇÂ�ǾƫƢǨǐƥ�ǾȈǳ¤�ǶđǀƳَكَسَبْت َوَعَليـْǾǘȈÉŰ�ÈǂȇƾǬƫ�Ƥ ǈƬǯ¦���

�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�¾Ƣů�Ŀ�ƾȀƳ�ǺǷ�Ǿƥ�¿ȂǬȇ�ƢǷ�Ƥ Ʀǈƥ�ÀƢǈǻȍ¦�ǾȈǴǟ�ǲǐŹ�ƢǷ�©ƢƦǈƬǰŭƢǧ�ǾȈǴǟÂ

العصر: اسم، وهي مرحلة من الزمن، تنسب إىل ملك، أو دولة، أو تطورات طبيعية، أو اجتماعية...اخل، فيقال 

  دولة العباسية، أوعصر الذرة ...اخل.عصر هارون الرشيد، وعصر ال

©ƢƦǈƬǰǷ��ŖǸǴǯ�śƥ�ǞǸŪʪÂ و �Äǀǳ¦�ǂǐǠǴǳ�Ƥ ǈǼƫ�ʮ¦ǄǷ�ǺǷ�ÀƢǈǻȍ¦�ǾȈǴǟ�ǲǐƷ�ƢǷ��ŘǠŭ¦�ÀȂǰȈǧ��ǂǐǠǳ¦

يعيش فيه اإلنسان، مثل املكتسبات التكنولوجية، اليت توفر على اإلنسان الوقت واجلهد املبذولني، وتوفر له الراحة 

��ÀƢǰǷ�Ä¢�ĿÂ��ƪوالرفاه االجتماعي،  ǫÂ�Ä¢�ĿÂ��ƾȇǂȇ�ǺŠ�¾Ƣǐƫȏʪ�ÀƢǈǻȎǳ�ƶǸǈȇ�Äǀǳ¦�¾ȂǸƄ¦�Ǧ ƫƢŮ¦�ǲưǷ

وما يوفره ذلك على اإلنسان يف جمال ربح الوقت وتسيري أموره، بدال من التنقل بنفسه. ومكسب التلفزيون وما 

�ƢǷÂ�©ʭŗǻȏÂ��ǾǷ¦ƾƼƬǇ¦�ÀƢيوفره لإلنسان من خدمات تعليمية وثقافية وإعالمية وترفيهية ... إذا أحسن اإلنس

�Ä¢�ń¤�ǲǐȇ�À¢�ÀƢǈǻȎǳ�ǺǰŻ�Ʈ ȈŞ��ƢȀǼǷ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƢǏȂǐƻ��©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�©ƢǷƾƻ�ǺǷ�ÀƢǈǻȎǳ�ǽǂǧȂƫ

��ȆȀǧ��ł¦����ƨȇǀǣȋ¦�ǚǨū�ƨƳȐưǳ¦Â��ǾƬȈŷ¢�Ƕǣ°��§ ƢƬǰǳ¦�ŚǇ¢�ȄǬƦȇ�ȏÂ��§ȂǇƢū¦�°±�ȄǴǟ�ǖǠǔǳʪ�ƨǷȂǴǠǷ

  لإلنسان اليوم خالفا للعصور السابقة. كلها من مكتسبات العصر، تقدم خدمات عظيمة
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�Ǧ ǫȂƬȇȏ��½ŗǌǷ�ňƢǈǻ¤�ª °¤�ȆǿÂ��ǂǐǠǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀƢǈǻȍ¦�ǾȈǳ¤�ǲǏȂƫƢǷ�ǲǯ�Ƣđ�ƾǐǬǻ�ǂǐǠǳ¦�©ƢƦǈƬǰǸǧ�ǾȈǴǟÂ

�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȇ®Ƣŭ¦�©ƢƦǈƬǰŭ¦�ƢǸȈǇ�ȏ��Ƣđ�ǺǷƚȇ�Ŗǳ¦�ǖƥ¦Ȃǔǳ¦�Ƥ ǈƷ�ǞȈǸŪ¦�ƢȀǼǷ�ƾȈǨƬǈȇ��ǆ ǼƳ�Â¢�ǂǐǟ�ȄǴǟ

يننا وأهدافه، وتضيف بعدا حتسينيا يف عالقات األسرة وأدوارها، سواء تعلق مبجال تتعارض مع النص الثابت يف د

�ǲƳ�ǾȈǧ�ȆǔǬȈǧ��ÀƢǈǻȍ¦�ȄǴǟ�̈®ƢǠǇÂ�¬¦ǂǌǻ¦Â�ƨƴđ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ȆǨǔȇ�ƢǷÂ��ƨȈǳƢǸŪ¦�ǾƫƢȈǼȈǈŢÂ��ǾǬǧ¦ǂǷÂ�Ǻǰǈŭ¦

¦�ǲƟƢǇÂÂ��ǾƫƢǟȂǼƫÂ�Ƥ ǯǂŭʪ�ǪǴǠƫ�ƢǷ�Ǯ ǳǀǯÂ��ƢȀǰǇƢŤÂ�̈ǂǇȋ¦�ǖƥ¦ǂƫ�Ŀ�ƾȇǄȇ�ƢŲ��ǾƬǫÂ التصال والتواصل، وكل ما

  يوفر على اإلنسان اجلهد والوقت، وحيقق الرفاه االجتماعي، مامل يصطدم بنص شرعي. 

�©ƢȈǔƬǬŠ�ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�°ƢǈǷ�¾ȂƷ�Ʈ ƸƦǳ¦�ǺǷ�ňƢưǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�ļϩ��Ʈ ƸƦǳ¦�©¦®ǂǨŭ�ȆǸȈǿƢǨŭ¦�ǲƻƾŭ¦�¦ǀǿ�ƾǠƥÂ

  اجلودة ضمن أصالتنا.

  اجلودة ضمن أصالتنا./ مسار احلياة األسرية مبقتضيات 2

  وحمتوى هذا العنصر الدافع إىل الزواج وإنشاء األسرة، والعالقات اليت تنظم احلياة األسرية من منظور أصالتنا.

ـــــ الدافع إىل الزواج: إن الدافع  إىل أي شيء هو الذي حيدد مساره ومصريه بعد ذلك، ومن مث فالدافع إىل  1/ 2

الزواج  واهلدف منه، من أهم عناصر جودة احلياة األسرية، بل إليه يرجع جناح الزواج أو فشله، وقد بني الرسول 

ملاهلا وحلسبها وجلماهلا للزواج فقال ( تنكح املراة ألربع  صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الشريف دوافع الناس

8�ƢȀƦǈū�Â¢��ƢŮƢŭ�̈¢ǂŭʪ�«¦ÂǄǳ¦�Ȇǿ�ƨǠƥ°¢�«¦ÂǄǴǳ�²ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) ƢǼǳ¦�Ǟǧ¦Â®�À¢�Ä¢

�ňƢưǳ¦Â�¾Âȋ¦�Ǟǧ¦ƾǳ¦�À¢�Ǧ ȇǂǌǳ¦�Ʈ ȇƾū¦�śƦǧ��ƢȀǼȇƾǳ�Â¢��ƢŮƢǸŪ�Â¢��ƢēǂǇȋ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǻƢǰŭ¦Â يتعلقان

�Ȃǿ�̈¢ǂŭʪ�«¦ÂǄǴǳ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�Ǟǧ¦ƾǳ¦�À¢�śƷ�Ŀ��¾ƢǸŪ¦�Ǻǟ�ƨŦƢǼǳ¦�ƨȈǈū¦�ƨǠƬŭʪ�ǪǴǠƬȇ�Ʈ ǳƢưǳ¦�Ǟǧ¦ƾǳ¦Â��Ä®Ƣŭ¦�Ƥ ǻƢŪʪ

�ǺǷ�À¢Â��Ƣđ�«¦ÂǄǴǳ�̈¢ǂŭ¦�Ŀ�ǺȇƾƬǳ¦�¶ǂǋ�ǂǧȂƫ�ÃƾŠ�¿ƢǸƬǿȏʪ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ɦ�ȄǴǏ�œǼǳ¦�Ʈ Ʒ�ƾǫÂ��ƢȀǼȇƾƫ�ÃƾǷ

ألن كلمه تربت يداك:هى عاه ولن حيصل على شيء مما كان يصبو إليه، تزوج من غري ذات الدين خاب يف مس

دعوة من الرسول صلى هللا عليه وسلم على كل شخص ينكح املرأه ألحدى اخلصائص الثالثه  االوىل اجلمال 

Ǟ ȂƷȋ¦�ƨǨŢ�Ŀ�Ä°ȂǨǯ°ƢƦŭ¦�¾Ƣǫ��ɦ�ǽǂǬǨȇ�Àϥ�Ǻȇƾǳ¦�©¦̄�ÅƢǯ°ʫ��Ƥ ǈū¦Â�¾Ƣŭ¦Â : رغبوا يف من عادة الناس أن ي

�ÀȂƫϩ�ƢǸȈǧ�Ƕǿǂǜǻ�ƶǸǘǷ�Ǻȇƾǳ¦�ÀȂǰȇ�À¢�©ʭʮƾǳ¦�§ ʪ°¢Â�©¦ Âǂŭ¦�ÄÂǀƥ�ǪƟȐǳ¦Â�¾ƢǐŬ¦�ÃƾƷȍ� ƢǈǼǳ¦

  . ويذرون، ال سيما فيما يدوم أمره، ويعظم خطره "اهـ

  ــ مواصفات اختيار الزوجني ضمن أصالتنا: 2/2

�Ƣŭ��ƪ ƥʬ�ǂǿȂƳ�Ȃǿ��Ǟǧ¦Â®Â�ƨǇ°ƢŲÂ�ƢǸȀǧ�ƶȈƸǐǳ¦�Ǻȇƾǳ¦�À¤ يرافقه من تصورات عقدية صحيحة، وممارسات

أخالقية سليمة، وعبادات مشرتكة مفيدة، يف مجيع جماالت حياتنا، وعلى مستوى األسرة على اخلصوص، ألدوارها 

ووظائفها، ولذلك رغب النيب صلى هللا عليه وسلم يف اختيار املرأة والرجل للزواج  وبناء األسرة على أساس الدين، 
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أة (فاظفر بذات الدين تربت يداك).كما مر يف احلديث املذكور، عند البخاري ومسلم، وقال عن فقال عن املر 

ǾǼȇ®Â�ǾǬǴƻ�ÀȂǓǂƫ�ǺǷ�Ƕǯʫ¢�¦̄¤��ǲƳǂǳ¦ والزواج من  9،  إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض)فزوجوه

ما أن اختيار الزوجني لبعضهما ذوي الدين الصحيح ال املغشوش، جيعل األسرة مستقرة، خالفا للدوافع األخرى. ك

البعض على أساس تدينهما، يهدف لغاية أخرى وهو متكني التدين الصحيح يف نفوس الشباب، لقوله صلى هللا 

�ººººº�¾ǄǼŭ¦�ƢȀȈǧ�ǲƻƾȇÂ�«¦ÂǄǳ¦�Ǧعليه وسلم ( ȈǳƢǰƫ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�Ä¢�ººº�̈ ƢƦǳ¦�ǶǰǼǷ�̧ ƢǘƬǇ¦�ǺǷ�§ ƢƦǌǳ¦�ǂǌǠǷ�ʮ

̧� فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن ƢǸŪ¦�̈ȂȀǌǳ�Ǧ ǠǔǷ�Ä¢�ºº� ƢƳÂ�Ǿǳ�ǾǻƜǧ�¿Ȃǐǳʪ�ǾȈǴǠǧ�ǞǘƬǈȇ�Ń�ǺǷÂ�«ǂǨǴǳ

أي من أهداف الزواج إبعاد الشباب  عن فتنة اجلنس والفساد األخالقي واالحنراف،  وهذا اليكون إال من  10)ــ

ǳƢǏ¢�Ŀ� ¦ȂǇ�ƾƷ�ȄǴǟ�ǲƳǂǳ¦Â�̈¢ǂŭ¦�Ŀ�ƨƥȂǴǘŭ¦�©ƢǨǏ¦ȂŭƢǧ�ǾȈǴǟÂ��ʬʭ¤Â�¦°Ȃǯ̄ �Ǻȇƾǳ¦�ÄÂ̄ تنا الدينية هو مدى

توفر الدين الصحيح فهما وممارسة يف كل من  الزوج والزوجة،  ليحقق ذلك خلق غض البصر وإحصان الفرج، 

ومن مث االستقامة على اإلميان، واملمارسة الصحيحة للعبادة، فالزواج نصف الدين، ويؤيد ذلك قوله  صلى هللا 

فقد استكمل نصف اإلميان فليتق  (من تزوجويف رواية أخرى  11ِنْصَف اْلِعَباَدِة)فـََقْد أُْعِطَي َمْن تـََزوَّجَ عليه وسلم (

وإذا توفر شرط الدين يف يف كل من الزوج والزوجة ستكون العالقات الزوجية أيضا قائمة  12)هللا يف النصف الباقي

  على الدين الصحيح وهو كله مودة وإحسان ورمحة.

لب وصميم جودة احلياة األسرية، مىت كانت متوازنة، يسودها الصدق واحملبة ـــالعالقات بني  الزوجني: وهي  2/3

  والرمحة. وهذه بعض النماذج للعالقات الزوجية ضمن أصالتنا وما تقدمه من جودة يف احلياة األسرية.

ـــ أجواء السكينة واملودة والرمحة:  إذا مامت الزواج على أساس الدين كشرط أساسي يف الزوجني، فإنه يثمر  ـــ أ 2/3

ȂÉǼÉǰÌǈÈƬ¦�عالقات السكينة واملودة والرمحة بني الزوجني لقوله تعاىل
Êǳ�ƢÅƳ¦ÈÂÌ±È¢�ÌǶÉǰ

ÊǈÉǨÌºǻÈ¢�ÌǺ
ÊǷ�ÌǶÉǰÈǳ�ÈǪÈǴÈƻ�ÌÀÈ¢�

ÊǾÊƫÈʮÈ¡�ÌǺ
ÊǷÈÂ�ƃ

َها َوَجَعَل بَـ  َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحًَة...). (الروم:إِلَيـْ ) وهي عالقات تتجاوز البعد الغرائزي والشهواين واألغراض 21يـْ

�ȆǬƫǂƫÂ��ƨȇ¦ƾƦǳ¦�Ŀ�«¦ÂǄǴǳ�ƨƠǗƢŬ¦�Ǟǧ¦ÂƾǴǳ�¦ǂǜǻ��¿ȂȈǳ¦�ʭǂǇ¢�ǺǷ�Śưǯ�Ƣđ�Ǧ ǐƬƫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǻʭȋ¦Â�ƨǬȈǔǳ¦�ƨȇȂȈǻƾǳ¦

¢�Ǫǧ¢�ń¤�śƳÂǄǳʪ�ƨŧǂǳ¦Â�̈®Ȃŭ¦Â�ƨǼȈǰǈǳ¦�©ƢǫȐǟ�ȆǿÂ��ƨǼȈǰǈǳʪ�ƨȈƳÂǄǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�ǲǴǜƬƫ�Ʈ ȈƷ��ǞǇÂ¢Â�Ƥ Ʒ°

�¿ʩȂǳ¦Â�ƨƦƄ¦�ȆȀǧ�̈®Ȃŭ¦�ƢǷ¢Â�°¦ǂǬƬǇȏ¦Â�ƨǼȈǻƘǸǘǳ¦�ǺǷ��ƨǼȈǰǈǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǞƦƬȇ�ƢǷÂ��» ȂŬ¦Â�ǶǴǜǳ¦Â�§ ¦ǂǘǓȏ¦�» Ȑƻ

ŭ¦Â�ƨǬǨǌǳ¦Â�Ǧ ǘǠǳ¦�©ƢǫȐǟ�ȆǿÂ�ƨŧǂǳƢť��Śưǰǳ¦�Ƥ ū¦Â�ǶƟ¦ƾǳ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�śƳÂǄǳ¦�śƥ�¿Ƣƴǈǻȏʪ�°ȂǠǌǳ¦Â  غفرة

13�ȆȀǧ��ƢǿŚǇ�ǪǴǘǼǷ�Ŀ�¾Ȑǜǳ¦�ǽǀđ�ǲǴǜƬƫ��̈ǂǇ¢Âوالعفو والتجاوز عن األخطاء اليت قد يقع فيها أحد الزوجني.

�°ȂǠǌǳ¦Â��ƨƦƄ¦Â�ǶƷ¦ŗǳ¦Â�ƨǼȈǰǈǳ¦� ¦ȂƳ¢�Ŀ�̧ǂǟŗȇ�ǲȈƳ�Ƣđ�ƘǌǼȈǇÂ��©¦±¦ǄƬǿȏ¦Â�ǲǯƢǌŭ¦�Ǻǟ�ƾǠƦǳ¦�ǲǯ�̈ƾȈǠƥ

ǟ�¦ƾȈǠƥ��̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦Â�¿Ƣƴǈǻȏʪ�Ǧ ǼǠǳ¦Â�ƾǬǠǳ¦�Ǻǟ�¦ƾȈǠƥ�ʮȂǇ�ÀȂǰȇȏ�Ǧ Ȉǰǧ��§ ¦ǂǘǓȏ¦Â�» ȂŬ¦�Ǻ

  اليصدر ذلك  إال من الدين والتدين  الصحيح فهما وممارسة.واجلرمية، و 
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ǾǫȂǬŞ�Ƥ:ـــ ب ــ القوامة 2/3 ǳƢǘȇ�À¢�ǲƦǫ��ǾƫƢƦƳ¦Ȃƥ�¿ȂǬȇ�«ÂǄǳ¦�ǲǠš �ƢĔȋ�ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�¶Âǂǋ�ƾƷ¢ ،

�Ŀ�̈ȂǫÂ��ƨȇƾǈƳ��̈Ȃǫ�ǺǷ�ɦ�ǽʫ¢Ƣŭ�ƨȇƢŧÂ�ƨȇƢǟ°Â�ƨǬǨǻ�ǺǷ�Ǿƥ�¿ȂǬȇ�ƢǷ�Ȃǿ��ǾƬȈƥوقوامة الرجل على زوجته وأهل 

ألجل هذا جعل هللا للرجال قواميًة على النساء. ما ليس للنساء، حتمل املشقة والصرب، 

�Çǒ(:فقال تعاىل ÌǠÈºƥ�ȄÈǴÈǟ�ÌǶÉȀÈǔ ÌǠÈºƥ�ÉËɍ¦�ÈǲċǔÈǧ�ƢÈ
ÊŠ� ƢÈǈ

ÊËǼǳ¦�ȄÈǴÈǟ�ÈÀȂÉǷ¦ċȂÈºǫ�É¾ƢÈƳÊËǂǳ¦:34َوِمبَا أَنَفُقواْ ِمْن أَْمَواِهلِْم). (النساء(

��ǺȀǼǟ�ÊË§ ǀǳ¦Â� ƢǈǼǳ¦�ȄǴǟ�ƨǬǨǼǳʪ�ÀȂǷȂǬȇ�¾ƢƳǂǳ¦�Ä¢̂  ƢÈǈËǼǳ¦�ȄÈǴÈǟ�ÈÀȂÉǷ¦ËȂÈºǫ�É¾ƢÈƳËǂǳ¦̀ńƢǠƫ�
ÊǾÊǳȂǫ�ŘǠǷ فقوَّامية الرجل

¢�¾ȂƦǫÂ�ǾƬǟƢǗ�ƢȀǼǷ�ȆǤƦǼȇ��Ǯ ǳ̄�Ã®¢�À¤�Ǿǻ¢Â��ǆ ƦǴŭ¦Â�Ǻǰǈŭ¦Â�ƨǬǨǼǳʪ�¿ȂǬȇ�À¢�ǾƬƳÂ±�ȄǴǟ مره ما مل يكن معصية

�ÀƢǯ�Æ ¦ȂǇ��ǽǂǰȇ�ǺǷ�ǾƬȈƥ�ÈǲƻƾÉƫ�À¢�ƢȀȈǴǟ�¿ËǂƷÂ��̈°ÂǂǓ�ŚǤǳ�Ǿǻ̄¤�Ȑƥ�ǾƬȈƥ�ǺǷ�«ǂţ�À¢�ƢȀȈǴǟ�ɦ�¿ËǂƷ�Ǯ ǳǀǳ��ƅ

قريبا هلا أو بعيدا عنها؛ ومىت عجز الزوج عن النفقة مل يكن قّواما عليها، وسقط ما له من منعها من اخلروج. وهلا 

مر إىل القاضي الشرعي؛ ألنه إذا خرج من كونه قّواًما عليها فقد خرج عن الغرض املقصود فسخ العقد بعد رفع األ

�̈Ȃǈǰǳ¦Â�ƨǬǨǼǳʪ�°Ƣǈǟȍ¦�ƾǼǟ�¬ƢǰǼǳ¦�ƺǈǨȇ�ƨȈȀǬǨǳ¦�Ƥ ǿ¦ǀŭ¦�ǒ Ǡƥ�ĿÂ��¬ƢǰǼǳʪ14

�ǾƬƳÂ±�ȄǴǟ�ƨǬǨǼǳʪ�Ƥ ǳƢǘǷ�ƨǷ¦ȂǬǳ¦�ǪǴǘǼǷ�ǺǷ�«ÂǄǳ¦Â.حىت ولو كانت غنية إال برضاها وتكرمها  

�Ƕǜǟ¢�̈ǂǇȋ¦Â��ǾȈƳȂƬǳ¦Â�ƨǠƥƢƬŭ¦Â�̈®ƢȈǬǳ¦�ǺǷ�ȂǴţ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǈǇƚǷ�Ä¢�ƾƳȂƫȏ ــ قيادة الرجل لألسرة: ــ  جـــ 2/3

ǳ¦�Ȇǿ�̈®ƢȈǬǳ¦�Â��ǾȈƳȂƫÂ�̈®ƢȈǫ�ÀÂ®�ǺǷ�ÀȂǰƫ�À¢�ƢŮ�ǺǰŻȏ��ǾƟƢǼƥÂ�ÀƢǈǻȍ¦�«ƢƬǻϵ�¿ȂǬƫ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǈǇƚǷ قدرة

السُّلوك البشرّي لتوجيه مجاعة من الّناس حنو هدف مشرتك، بطريقة على معاملة الطبيعة البشريّة، والتَّأثري يف 

�ǶĔÂƢǠƫÂ�ǶȀǷ¦ŗƷ¦Â�ǶȀƬǬƯÂ�ǶȀƬǟƢǗ�Ƣđ�ǺǸǔƫ15  وقد أوكل هللا سبحانه وتعاىل قيادة األسرة للرجل ملواصافاته

ǲËÉŧ�Ƣŭ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷÂ��ƨȀƳ�ǺǷ�̈®ƢȈǬǳʪ�ńÂȋ¦�ǾǴǠš ��Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ��ƨȈǨǗƢǠǳ¦Â�ƨȈǴǬǠǳ¦Â��ƨȈǸǈŪ¦  من مسؤليات

�«ÂǄǳ¦�°ȂǔƷ�ƢǼǿ�̈®ƢȈǬǳʪ�®ȂǐǬŭ¦Â��̈ǂǇȋ¦� ƢǌǻȍÂ�ǂȀŭ¦�Ŀ�ǾǳƢǷ�ǺǷ�ǪǨǻ¢�ƢŠ�Ƣǔȇ¢Â��̈ǂǇȌǳ�ƨȇƢǟǂǳ¦Â�ƨȇƢǸū¦

�ƨƠǌǼƬǳ¦�ƢȀƬǷƾǬǷ�Ŀ��©ʮȂƬǈŭ¦�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ǲƥ��Ƥ ǈƸǧ�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǆ Ȉǳ�ǾƫǂǇ¢�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ª ƾŹ�Ƣŭ�ǽƾǏ°Â�ǾƬǠƥƢƬǷÂ

درة على التأثري يف أفراد األسرة، ليس  بفرض رأي أو قوانني Ǭǳ¦Â��ǞǸƬĐاالجتماعية، وترسيخ القيم اليت حيملها ا

�̈®ȂǌǼŭ¦�ŁƢǐŭ¦�ǪȈǬŢ�ǲƳ¢�ǺǷ��̧ ƢǼǫȍ¦Â��ǾȈƳȂƬǳ¦Â�®Ƣǋ°ȍ¦Â��ƨǼǈū¦�̈ÂƾǬǳʪ�ƢŶ¤Â��̈ȂǬǳʪ�ƨǼȈǠǷ لإلسرة، ومن مث

�Â��À¦Âȋ¦�©¦Ȃǧ�ǲƦǫ�ǾƬŪƢǠǷÂ��©ȏƢĐ¦�ǺǷ�¾Ƣů�Ä¢�Ŀ�¾ȐƬƻ¦�ǺǷ�ª ƾŹ�ƾǫ�ƢǷ�Ƥ Ǽš القيادة تستلزم الطاعة من

طرف املقودين، ولذلك أوجب اإلسالم على الزوجة طاعة زوجها إال يف معصية اخلالق عز وجل، فالطاعة ملخلوق 

ألمرت املرأة أن تسجد  يف معصية اخلالق، لقوله صلى هللا عليه وسلم ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد

سرة، لسبب من األسباب، أو وقع الصراع بني الزوج والزوجة حول قيادة ومىت تنازل الرجل عن قيادة األ 16)لزوجها

  األسرة تسرب إليها اخللل واالضطراب.

  ــــ د ـ تشريعات اإلسالم يف معاملة الرجل للمرأة:  2/3
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�Â¢�ÀƢǯ�ʪ¢�ǲƳǂǴǳ�̈¢ǂŭ¦�ƨǟƢǗ�̧ȂǓȂǷÂ��̈ǂǇȌǳ�ǲƳǂǳ¦�̈®ƢȈǫÂ��ƨǷ¦ȂǬǳ¦�ȆǿÂ�ƨǬƥƢǈǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǺǷ�ǒ ǠƦǳ¦�ǶȀǨȇ�ƾǫ

�ȄǴǟ�ǒ ǠƦǳ¦�ÄŗǨȇ�ƢǸǯ��̈ǂǇȋ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�̈ ¢ǂŭ¦�ȄǴǟ�ǲƳǂǳ¦�ǺǷ�ŐšÂ��ǶǴǛÂ��®ƢƦǠƬǇ¦�ƨǘǴǇ�ƢĔ¢��ƢƳÂ±

�ȏ¤��ƨȈǟǂǌǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ��¼ȐǗȍ¦�ȄǴǟ�ƢƸȈƸǏ�ǆ Ȉǳ�¦ǀǿÂ��̈¢ǂŭ¦�ǶǴǜȇÂ�ǲƳǂǳ¦�ĺƢŹ�Ǿǻʪ�¿ȐǇȍ¦

،  فقد أكرم اإلسالم املرأة أميا إكرام ماكان من ممارسات بعض املسلمني، وهي بعيدة عن جوهر اإلسالم وحقيقته

��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ɦ�ȄǴǏ�ǾǳȂǬǳ���ƨȈǳƢƬǳ¦�ƨƬƥƢưǳ¦�́ ȂǐǼǴǳ�ƨƳÂ±�Â¢�ƢƬƻ¢�Â¢��ƢƬǼƥ�Â¢�ƪ ǻƢǯ�ƢčǷ¢ ، رُُكْم ِألَْهِلِه رُُكْم َخيـْ َخيـْ

�ȆÊǴÌǿÈ
Êȋ�ÌǶÉǯÉǂÌºȈÈƻ�ÈʭÈ¢ÈÂ

اء إال كرمي، وما ǈǼǳ¦�¿ǂǯ¢�ƢǷ��ȆǴǿȋ�ǶǯŚƻ�ʭ¢Â��ǾǴǿȋ�ǶǯŚƻ�ǶǯŚƻويف رواية أخرى  (17

��ǶȈƠǳ�ȏ¤�ǺĔƢǿ¢ ومعناه وجوب اإلحسان إىل الزوجة والعيال، واإلحسان مرتبة أعلى من العدل، وهذا اإلحسان

�ǾƷǂǋ�Ŀ�Ä Ȃ̄Ʒȋ¦�ƨǨŢ�Ƥ ƷƢǏ�¾Ƣǫ��² ƢǼǳ¦�̈Śƻ�ǺǷ�ǾǴǟƢǧÂ��ɦ�ƢȀƦŹ�Ŗǳ¦�©ʪǂǬǳ¦Â�¾ƢǸǟȋ¦�ǺǷ�ǲǿȋ¦�ń¤

لعياله، وذوي رمحه، وقيل ألزواجه وأقاربه، وذلك لداللته على حسن  أي :خريكم خريكم ألهله :هلذا احلديث: قوله

اخللق. ومنه يتضح أن  اإلسالم يقوم على عالقة اإلحسان بني أفراد األسرة، واإلحسان هو منطلق كل 

�¦ÅǂÌºȈÈƻ�
Ê ƢÈǈ

ÊËǼǳÊʪ�¦ȂÉǏ ÌȂÈºƬÌǇ¦ÈÂ��̧¦®Ȃǳ¦�ƨƴƷ�Ŀ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ɦ�ȄǴǏ�ǾǳȂǫ�Ƣǔȇ¢Â�©¦ŚŬ¦
رى:( فأتقوا هللا ويف رواية أخ 18

��ɦ �ƨǸǴǰƥ�ǺȀƳÂǂǧ�ǶƬǴǴƸƬǇ¦Â���ɦ�ÀƢǷϥ�ËǺǿȂŤǀƻ¢�ǶǰǻƜǧ� ƢǈǼǳ¦�Ŀ
وصية  لإلحسان إىل كل النساء يف  19

صيغة األمر وحكمه الوجوب، مث جاءت نصوص أخرى، توضح حاالت املرأة: أما، أختا، وبنتا، ففي األمهات 

ومعناه أن من مل حيسن إىل أمه ومل ترض عنه، فإن اجلنة  20:هات)صلى هللا عليه وسلم ( اجلنة حتت أقدام األمقال 

��ƨǼŪ¦�ń¤�¾Ȃƻƾǳ¦�ǲƥƢǬǷ�ǺȀȈǴǟ�Őǐǳʪ�ǾƬȈǏÂ�ƪ ǻƢǯ�©¦Ȃƻȋ¦Â�©ƢǼƦǳ¦�ǺǟÂ��ǾȈǴǟ�ƨǷǂŰ عن جابر بن عبد هللا

يكفهن ويرمحهن وينفق عليهن  من كانت له ثالث بناتاألنصاري أنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

�¾ƢǬǳ�̈ƾƷ¦Â�ƨǼƥ¦�¾Ƣǫ�Ȃǳ�² ƢǼǳ¦�ǺǛ�ŕƷ�ǶǠǻ�¾Ƣǫ�ÀƢƬǼƥ¦�Â¢�¾ȂǇ°�ʮ�² ƢǼǳ¦�ǺǷ�ǲƳ°�Ã®ƢǼǧ�¾Ƣǫ�ƨǼŪ¦�Ǿǳ�ƪ ƦƳÂ

21�Ǧنعم) ǴƬű�Ŀ� ƢǼƥȋ¦�Ƣđ�ǲǜƬǈȈǳ��̈ƾǷ�¾ȂǗ¢�Ƣǿ°ʬ¡�©ƾƬǷ¦��̈®ȂŪ¦�ǽǀđ�śƳÂǄǳ¦�śƥ�©ƢǫȐǠǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ŕǷÂ

Ǡǳ¦�Ŀ�ǂȀǜȈǇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ǶȀƬƻȂƼȈǋ�Ŀ� ʪȋ¦�Ľ��ǂǸǠǳ¦�ǲƷ¦ǂǷ .القة املوالية  

ا كانت عالقة البنوة غريزة، ملا 2/4
ّ
ــ عالقات البنوة واألبوة: حرص اإلسالم على رعاية عالقات البنوة واألبوة، ومل

��¦̄¤�ǂưǯ¢�ÃȂǬƬƬǇ� ƢǼƥȋ¦�ƨȇƢǟ°�Ŀ�̈ǄȇǂǤǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ȏ¤��Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ�ǶȀƟƢǼƥȋ�ƨȇƢǟǂǳ¦Â�ÀƢǼū¦Â�Ǧ ǘǠǳ¦�ǺǷ� ʪȋ¦�ǾǴǸŹ

واج صحيحا سليما، وأمثر عالقات زوجية تقوم على املودة الدائمة.  ستنتج عنها عالقات بنوة  كان الدافع  إىل الز 

كلها رمحة وإحسان وود لألبناء يف مراحل الصغر وتنشئتهم على الوجه الصحيح، وتستمر العالقات الطيبة حىت 

  يف مراحل العمر األخرى.

�ɦ �̈®ƢƦǠƥ�ʭÂǂǬǷ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ń¤�ÀƢǈƷȍ¦�ǲǠƳÂ��¦Śưǯ�¿ȐǇȍ¦�Ƣđ�ǶƬǿ¢�ƾǬǧ� ʪȋʪ� ƢǼƥȋ¦�ƨǫȐǟ�ǎ ź�ƢǸȈǧ�ƢǷ¢

�ÈƾǼÊǟ�ċǺÈǤÉǴÌºƦÈºȇ�ƢċǷ(وهي الوظيفة األساسية لإلنسان، فقال تعاىل 
Ê¤��ÅʭƢÈǈÌƷ

Ê¤�ÊǺÌȇÈƾ
Êǳ¦ÈȂÌǳ
ÊʪÈÂ�Éǽċʮ

Ê¤�ċȏÊ¤�¦ÂÉƾÉƦÌǠÈºƫ�ċȏÈ¢�ÈǮČƥÈ°�ÙȄÈǔÈǫÈÂ َك

َُما قـَْوًال َكرِميًا،َواْخفِ  َهْرُمهَا، َوُقل هلَّ َُما ُأفٍّ َوَال تـَنـْ ْض َهلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَِة، اْلِكبَـَر َأَحُدُمهَا أَْو ِكَالُمهَا َفَال تـَُقل هلَّ

سالم عن عقوق الوالدين، واعتربه من الكبائر، ȍ¦�ȄĔÂ  )24ــ 23(اإلسراء:َوُقل رَّبِّ اْرَمحُْهَما َكَما َربـََّياِين َصِغريًا). 
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�ƢǷ�ɦ �¾ȂǇ°�ʮ��¾ƢǬǧ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ɦ �ȄǴǏ�œǼǳ¦�ń¤�ĺ¦ǂǟ¢� ƢƳ��¾Ƣǫ��ƢǸȀǼǟ�ɦ�ȆǓ°�ÂǂǸǟ�Ǻƥ�ɦ �ƾƦǟ�Ǻǟ

¦̄ƢǷ�Ľ�¾Ƣǫ�ƅʪ�½¦ǂǋȍ¦��¾Ƣǫ��ǂƟƢƦǰǳ¦،قال مث ماذا قال: اليمني الغموس، قلت وما اليمني  ، قال: عقوق الوالدين

22�Ǿũʪ�ǾȈƥȋ�Ǻƥȍ¦� ¦ƾǻ�À¢�ǂƻ¡�Ʈغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب.ال ȇƾƷ�Ŀ�®°ÂÂ

�Ȇǌŭ¦�Ŀ�ǾǷƾǬƬȇ�À¢Â�Ǿũʪ�ǽȂǟƾȇ�À¢�ǽƾǳ¦Ȃǳ�ƾǳȂǳ¦23�� عقوقمن العقوق، عن أيب الدرداء قال :( من  

األبوة والبنوة، تقوم على املودة واحملبة وعليه  فنصوص أصالتنا الشرعية املذكورة،  ترسم صورة متميزة لعالقات 

�Ãǂƻȋ¦�ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦�Â¢�ƨȈǧǂǠŭ¦�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�¾Ƣů�Ä¢�Ŀ��̈®ȂƳ�Ä¢�ƢȀȈǳ¤�Ȅǫǂƫȏ�ººº�ÀƢǈƷȍ¦Â�ƨŧǂǳ¦Â

��Ƕē°ʮ±�Ǯ:ــ عالقات صلة الرحم2/5 ǳ̄�Ŀ�ǲƻƾȇÂ��ǲǠǨǳ¦Â�¾ȂǬǳ¦�Ŀ�§°Ƣǫȋ¦�ń¤�ÀƢǈƷȍ¦���ǶƷǂǳ¦�ƨǴǏ�ŘǠǷÂ

عن أيب هريرة رضي هللا عنه ...اخل. (ؤال عنهم، ومساعدة احملتاج منهم، والسعي يف مصاحلهموتفقد أحواهلم، والس

فقال مه، قالت هذا مقام العائذ  قامت الرحمأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال خلق هللا اخللق فلما فرغ منه 

�Ľ��Ǯبك من القطيعة فقال أال ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى  ǳ�Ǯ ǳǀǧ�¾Ƣǫ��§°�ʮ

24قال أبو هريرة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم).

�Ǧ وعليه فهذه جمموعة من العالقات األسرية  بني األزواج، و ǴƬű�Ŀ�ǶƷ°�ƨǴǏ�ǶȀǘƥǂƫ�ǺǷ�śƥÂ�� ƢǼƥȋ¦Â� ʪȋ¦

ممتدة إىل حدودها القصوى، موثقة بنصوص  أولألسرة سواء  كانت نووية  االجتاهات، أي العالقات الداخلية

أصالتنا الشرعية، مىت فهمت، ومورست على وجهها الصحيح. سيثمر ذلك قيام األسرة بوظائفها على وجهها 

األكمل، يف مقدمتها التنشئة االجتماعية وما ينجم عن ذلك من اجلودة الشاملة ليس على مستوى األسرة فقط 

ǴǷƢǰƥ�ǞǸƬĐ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ǲƥ.ه  

  / أثر جودة  العالقات  األسرية على جودة التنشئة االجتماعية األسرية 3

يف العناصر السابقة، مت استعراض مناذج لعالقات أسرية، يف أبعادها املختلفة، متثل جودة احلياة األسرية، بفضل ما 

جنم عنها االستقرار  تزخر به نصوص أصالتنا، ومىت توفرت تلك اجلودة يف جانب املمارسة على مستوى األسرة،

�ƨƠǌǼƬǳ¦�ƨǨȈǛÂ�ƢȀƬǷƾǬǷ�Ŀ�Ǧ ƟƢǛÂ�ǺǷ�̈ǂǇȋ¦�Ǿƥ�¿ȂǬƫ�ƢŠ�ǞǸƬĐ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�Ľ��Ǿƫ¦̄�ƾƷ�Ŀ�» ƾǿÂ�ƾǠƦǯ�ÄǂǇȋ¦

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨȈǴŬ¦�Ȇǿ�̈ǂǇȋ¦�À¢�ÀȂǯ�ǞǸƬĐ¦�¿ȂǸǟ�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�ǂƯ¢Â��ƢŮ�ƨǨȈǛÂ�ǶǿƘǯ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦

  ويف هذا العنصر نتعرض ملفهوم التنشئة االجتماعية، ودور األسرة فيها، مىت اتصفت بعالقات أسرية متوازنة.  

مفهوم التنشئة االجتماعية 3/1

أ/ املفهوم  اللغوي: التنشئة من فعل نشأ، أنشأه هللا أي خلقه، ونشأ يف بين فالن أي شب فيهم. وأنشأ  يفعل  

��ǽʪ°�Ä¢�ÅƨƠǌǼƫ�ǽƘËǌǻÂ��½¦°®ȍ¦�ǺǷ�§ǂǫÂ�Ƥأما يف  25كذا أي ابتدأ ǋ�Ä¢�ÉǲǨǘǳ¦�Ƙǌǻ��¿Ȑǟȋ¦Â�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƾƴǼŭ¦

.26ونّشأ هللاُ الشيَء أي خلقه، والنشأة ما ارتفع  وظهر من النبات ومل يغلظ بعد
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قاربة يف وعليه فاملدلول اللغوي للنشأة والتنشئة يفيد معاين عدة منها  اخللق، والنمو، والرتبية، وهي معاين مت

�ƨȈƥŗǳ¦�Ȃǿ�ƢǼǿ�ƨƠǌǼƬǳʪ�®ȂǐǬŭ¦Â��ȂŶ�Ȑƥ�ƨȈƥǂƫ�ȏÂ��ǪǴƻ�Ȑƥ�ȂŶ�Ȑǧ��ƨǨȈǛȂǳ¦

مفهوم التنشئة االجتماعية يف العلوم االجتماعية: ــ التنشئة االجتماعية من املفاهيم األساسية، والشائعة  يف /ب 

  العلوم االجتماعية و جاء يف تعريفها الكثري، 

«� منها هذا التعريف: ƾȀȇ�ȏ��Ǿƫ¦̄�¾ȂƷ�ǄǯǂǸƬǷ��ǽŚǣ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠȇ�ǲǨǗ�ǺǷ�®ǂǨǳ¦�Ƣđ�¾ȂƸƬȇ�Ŗǳ¦��ƨȈǴǸǠǳ¦��Ȇǿ

�Ǧ ȈǯÂ�ƨȈǳƚǈŭ¦�ŘǠǷ�½°ƾȇ�ƲǓʭ�®ǂǧ�ń¤��̧ ƢƦǋȍ¦�ń¤�Ǟǧ¦ƾǳʪ�ǂǠǌȇ�śƷ�ǾƫƢƳƢƷ�̧ ƢƦǋ¤�ń¤�ȏ¤�ǾƫƢȈƷ�Ŀ

ثقافية اليت جتعل منه عضوا فعاال .  أو هي عالقة تفاعلية بواستطها يتعلم الفرد املتطلبات االجتماعية وال27يتحملها

�ƢȈǟƢǸƬƳ¦�ƢȀǼǟ�ŐǠȇ�Ŗǳ¦�©ƢǠǫȂƬǳ¦Â�ƨǧƢǬưǳ¦�Ŀ�Ƣđ�¬ȂǸǈŭ¦� ƢȈǋȋ¦�ǞǷ�ǲƯƢǸƬȇ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ28

وعليه فعملية التنشئة االجتماعية هي عملية تشكيل وإعداد  لألفراد منذ طفولتهم، لتمرير الرسالة الرتبوية،       

، من جيل آلخر، حىت يتمكنوا من العيش يف جمتمع ذي ثقافة معينة، من خالل لألفراد حمل التشكيل االجتماعي

�ǞǸƬĐ¦�ǶŮ�ǾȈǔƫǂȇ�Äǀǳ¦�½ȂǴǈǴǳ�ǶȀȀȈƳȂƫ�Ľ�ǺǷÂ��ƢȀƦǻ¦ȂƳ�ǞȈŦ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�ƨǧƢǬƯÂ�ŚȇƢǠǷÂ�ǶȈǬǳ�ǶđƢǠȈƬǇ¦

إما سلبا أو  وهي ال تتوقف عند سن معني، فاإلنسان مادام حيا فهو قابل لالستيعاب وتغيري سلوكه واجتاهه،

�ʪƢŸ¤29  ي إذن تربية الفرد وتوجيهه، واإلشراف على سلوكه، وتلقينه لغة اجلماعة الىت ينتمي إليها، وتعويده فه

�ǺǸǓ�Śǈǳ¦Â��ǶȀǷƢǰƷϥ�ƢǓǂǳ¦Â��Ƕđ�ƨǏƢŬ¦�©¦ǂƯƚǸǴǳ�ƨƥƢƴƬǇȏ¦Â��ǶēƢȈƷ�ǶǜǻÂ�ǶǿƾȈǳƢǬƫÂ�Ƕē¦®ƢǠƥ�ǀƻȋ¦�ȄǴǟ

�ǂǰǨȇ��ǶȀǼǟ�ƾȈǠƥ�ŚǣÂ��ǶȀǼǷ�¦ ǄƳ�ƶƦǐȇ�Ʈاإلطار الذى يرضونه، للوصول إىل األهد ȈŞ��Ƣđ�ÀȂǼǷƚȇ�ŕǳ¦�» ¦

مثلهم، ويشعر بشعورهم، وحيس مبا حيسون به، ويصبح واحداً منهم.

�̈®ƢƦǠǳ¦�ƨǈǇƚǷÂ�ƨǇ°ƾŭ¦Â�̈ǂǇȋ¦�ƢǇƢǇ¢�ȆǿÂ�ƢđƨǏƢŬ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǶƬƫÂ

Ľ���śǸǴǈŭ¦�ǺŴ�ƢǼǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƾƴǈŭ¦��ǶȀǈƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǓʮǂǳ¦Â�ƨȈǷȐǟȍ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȇȂƥŗǳ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷ�ƨȈǬƥ�

��ƢȈǇƢǇ¢�̈ǂǇȋ¦�°Â®�ȄǬƦȇ�ǺǰǳÂ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�Ãǂƻϥ�Â¢�ƨǬȇǂǘƥ

  األسرة أهم مؤسسة يف التنشئة االجتماعية  لألسباب التالية:ــ دور األسرة يف التنشئة االجتماعية: تعترب  3/2

�ƨǬȇǂǗÂ��ƾǬƬǠǷÂ��ƨǤǳ�ǺǷ�� Ȇǋ�ǲǯ�¥®ƢƦǷ�ǶǴǠƬȇ�ƢȀǼǷ��ÀƢǼū¦Â�Ƥ ū¦�ǾƸǼŤ��®ȂǳȂŭ¦�ǲƦǬƬǈȇ�ǺǷ�¾Â¢�Ȇǿ�ƢĔȂǯ

�ǲǨǘǳ¦�ǂǸƬǈȇÂ��¿ȂǼǳ¦Â��ǆ ƦǴǳ¦Â��ǲǯȋʪ�ƨǏƢŬ¦�©¦°ƢȀŭ¦�ǂƟƢǇÂ��ƨȈǯȂǴǈǳ¦�ŚȇƢǠŭ¦Â��ǶȈǬǳ¦Â��Ǻȇǂƻȋ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦

خول إىل املدرسة، الينافس األسرة يف الدور أحد، وحىت بعد يتعلم من األسرة يف السنوات األوىل من عمره قبل الد

�Ƙǌǻ¢�¦̄¤�ȏ¤�ƢȈƟǄƳ�ƢȀǼǟ�ǲǐǨǼȇȏÂ��ƢĔƢǔƷ¢�Ŀ�̈ƾǷ�¾ȂǗ¢�ȄǬƦȇÂ��̈ǂǇȋ¦�ǺǷ�ǶǴǠƬȇ�ǂǸƬǈȇ�ǾǻƜǧ�ǞǸƬĐʪ�ǾǳƢǐƫ¦

�ƪ ǷƢǫ�¦̄¤�ʪƢŸ¤�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�Ŀ�ŚƦǯ�ǂƯ¢�̈ǂǇȌǴǧ�©¦°ƢƦƬǟȏ¦�ǽǀǿ�ǲǰǳ��«¦ÂǄǳ¦�ƾǠƥ�̈ƾȇƾƳ�̈ǂǇ¢ بدورها
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�Ǧ ȇǂǌǳ¦�ÄȂƦǼǳ¦�Ʈ ȇƾū¦�Ǯ ǳ̄�ƾǯƚȇÂ��ƢȀƬǸȀǷ�Ǻǟ�ƪ Ǵţ�¦̄¤�ƢƦǴǇÂ��Ƣđ�¶ȂǼŭ¦) ،عن أيب هريرة رضي هللا عنه،قال

قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من مولود إال يولد على الفطرة مث يقول ( فطرة هللا اليت فطر الناس عليها 

فأبواه ) كذا عند مسلم، زاد يف حديث البخاري عن عبدان 30وم:ال تبديل خللق هللا ذلك الدين القيم ) (الر 

ومن مث يلعب االستقرار األسري وطبيعة العالقات األسرية دورا أساسيا لنوع 30ينصرانه أو ميجسانه ...)أو  يهودانه

والوجدانية،  األخالقية والنفسيةالسيما يف التنشئة وطبيعة التنشئة الجتماعية اليت سيكون عليها األبناء بعد ذلك.

مما جيعلهم متوافقني مع جمتمعهم، وجينبهم العقد والصراع الداخلي، الذي يدفعهم . وكيفية التعامل مع اآلخرين

�̈ƢȈū¦�̈®Ȃƴǧ�ǾȈǴǟÂ��ǶȀǠǸƬůÂ�ǶǿǂǇ¢Â�ǶȀǈǨǻ¢�ȄǴǟ�ƢǷƚǋ�ÀȂǻȂǰȈǧ��Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǫ�ȄǴǟ�®ǂǸƬǳ¦Â�» ¦ǂŴȐǳ

��Ƣē¦̄�Ŀ�Ƣǿ°¦ǂǬƬǇȏ�«Â®ǄǷ�» ƾǿ�ƨȇǂǇȋ¦�ƢȀƬǷƾǬǷ�Ŀ��Ƣǿ°¦Â®ϥ�ƪ ǷƢǫ�ŕǷ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�°¦ǂǬƬǇ¦�ǺǷ�ǾǬǬŢ�ƢǷÂ

  التنشئة االجتماعية.

  .األسرة اجلزائرية أمنوذجا :/واقع األسرة العربية اإلسالمية بني األصالة ومكتسبات العصر4

�ǂǐǠǳ¦�©ƢƦǈƬǰǷ�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦�ÃƾǷÂ�ƢȀƬǳƢǏϥ�ʭƾǼǟ�̈ǂǇȋ¦�Ǯ ǈŤ�ÃƾǷ�ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�µ ǂǠƬǈǻ

�Ŀ��©ȏƢĐ¦�ǞȈŦ�ĿÂ��ƢȀƬǳƢǏ¢�Ǻǟ�¦Śưǯ�ƾǠƬƦƫ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ŚǤƬǳ¦�ǲǠǨƥ�¿ȂȈǳ¦�ʭǂǇ¢�À¢�ǂȀǜÉȇ��ǚƷȐŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦

�ª Â°Ȃŭ¦Â�ƨǳƢǏȋ¦�ǶǇʪ�ǾǇ°ƢŤ�ƢǷ�ǲƥ����ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â�©¦®ƢǠǳ¦Â��©ȐǷƢǠŭ¦Â��¼Ȑƻȋ¦Â��ǶȈǬǳ¦Â��ƾƟƢǬǠǳ¦�Ƥ ǻƢƳ

لبعيدة  كل البعد عن األصالة؛ مث إن انفتاحها على مكتسبات الثقايف، هو يف الغالب مزيج من اخلرافة، والتقاليد ا

العصر الخيلو أن يكون انفتاحا أبلها، ال يستفيد من العلوم والتكنولوجية، واملمارسات النافعة عند اآلخرين،  

كتثمني مكانة العلم، وحب العمل، ومعرفة قيمة الوقت، وهي من صميم أصالتنا؛ وانغمست يف الضار من 

ȂǷȋ¦�ȄǴǟ�¬ƢƬǨǻ¦�ȂȀǧ��Ƥ°� األفعال Ǵǳ¦�ȏ�°ȂǌǬǳʪ�ǂȀƦǼŭ¦��Ƥ ǳƢǤǳ¦�ƾȈǴǬƬƥ�ǞǳȂŭ¦�§ȂǴǤŭ¦�¬ƢƬǨǻ¦�ȂǿÂ��©ƢǯȂǴǈǳ¦Â

�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȇ®Ƣŭ¦�©ƢȈǳƢǸǰǳʪ�̈ ƢǿƢƦŭ¦Â�ȆǫȐƻȋ¦�¾ȐŴȏ¦Â��̈¯Ƣǌǳ¦�©ƢǇ°ƢǸŭ¦Â��ƨǓȂŭ¦Â��² ƢƦǴǳ¦�Ŀ��ƨȈǴǰǌǳ¦

©ʮƢǨǼƥ̈ǂȀƦǼǷ��Ƕǟȋ¦�Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ�ƢȀƬǳƢǏ¢�©ƾǬǨǧ��ƢȀǠǼǐƫ  العوملة، اليت مل تزدها إال ختلفا وتعاسة.  ويسهم الغزو

�ǶȈǫ�² ǂǤƥ�ǾƬȈǐƼǋ�ǾȇȂǌƫÂ��ǾƫʮȂǼǠǷ�ǶȈǘŢÂ��ǾƬȈƬǨƫÂ�ǞǸƬĐ¦�Ƥ ȇǂǤƫ�Ŀ��ȆƳ°Ƣƻ�ǲǷƢǠǯ�ĺǂǤǳ¦�ȆǷȐǟȍ¦Â�ĿƢǬưǳ¦

�Ƣđ� ¦ǀƬƷȐǳ�ƨȈƥǂǤǳ¦�«¯ƢǸǼǳ¦�ǺǷ�°ȂǏ�ŉƾǬƫÂ��̈ƾǇƢǧ31¦�¿ƾǟ�Ŀ��ʭǂǇȋ�ǲƬƼŭ¦�ǒ ȇǂŭ¦��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ لتمسك

�©¦ȂȀǌǳ¦Â�ǲƟ¦̄ǂǳ¦�Ŀ�² ƢǸǤǻȏ¦Â��ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â�ƨȈǧǂǠŭ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǂǐǠǳ¦�©ƢƦǈƬǰǷ�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦�¿ƾǟÂ��ƢȀƬǳƢǏϥ

�ƨƠǌǼƬǳ¦�Ǧ ǠǓ��ʭǂǇ¢�Ŀ�Ǿǧ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ�ȄǴǟ�ȆƳ°ƢŬ¦�ǲǷƢǠǳ¦�ƾǟƢǇ�Äǀǳ¦Â��°ȂǘƬǳ¦Â�ǂǔƸƬǳ¦Â�ǂǐǠǳ¦�̈ǂȇƢǈǷ�ǶǇʪ

ǷƢŤ�ƢđƢȈǣ�ǲǬǻ�Ń�À¤�ÀƢǈǻȍ¦� ƢǼƥÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Ǻǟ�Ʋƫʭ��ǽ°Âƾƥ�Ȃǿ�Äǀǳ¦��ȆǴƻ¦®�ǲǷƢǠǯ��ʭƾǼǟ�Ƣ

  األسباب، هذه  أمهها:ــــ 

أصبح الدافع إىل الزواج  عند كثري ممن يقبلون عليه  منحصرا يف  حيث  :ـــ اخللل يف الدوافع إىل الزواج/ أ4

ون مجيلة، وهلا مال، أو على األقل أن اجلوانب املادية وحتقيق الشهوة الغريزية،  فمعيار الزواج من املرأة هو أن تك
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تكون عاملة طمعا يف ماهلا، السيما عند الشباب البطال وذوي الدخل الضعيف حبجة ضرورات احلياة تقتضي 

الزواج من املرأة اليت هلها مال، والزواج من املرأة ذات احلسب ملن استطاع منهم، لالستفادة املادية واملعنوية من 

مال من أجل املتعة اجلسدية، دون جتاوز هذه الدوافع  واألهداف من الزواج لدى غالبية عائلة الزوجة، واجل

الشباب، من خالل مايصرحون به وما يكتبونه يف اجلرائد، بل إن بعض الرجال اليوم يتوقفون عن العمل لسبب 

32من األسباب، ويعتمدون كلية على أزواجهم العامالت.

�ƾǫ�Ƥ ǈū¦Â�¾Ƣŭ¦�ŕƷÂ��¾ÂǄȈǇ�ǺǷǄǳ¦�°ÂǂŠ�ƢǸƬƷ�¾ƢǸŪƢǧ��ƨƬǫƚǷ�ƢĔ¢�ƾŸ�ƨƯȐưǳ¦�Ǟǧ¦Âƾǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǲǷƘƬȇ�ǺǷÂ

يذهبان يف أي حلظة، ومن مث حيدث االنكسار يف األسرة بسبب زوال األهداف اليت على أساسها مت إنشاء 

وقد ارتفعت حاالت   33ب الزوجة العاملة،الرابطة الزوجية، بل كثريا ما يكون الطالق بسبب النزاع على مرت

أعلنت وزارة العدل اجلزائرية ارتفاعًا ملحوظًا يف الطالق اليوم يف جمتمعاتنا العربية اإلسالمية بصورة كبرية. حيث  

�ǲǯ�ƨǳƢƷ�Ä¢��ÅʮȂǼǇ�ƨǳƢƷ�Ǧ 60حاالت الطالق يف البالد وصل إىل  ǳ¢10  دقائق. وكشفت اإلحصائيات عن

«�¦�ƨǠƬŭ¦��ƾǠƫ�Ń�Â¢��ƨȇ®Ƣŭ ألف طفل جزائري 100 ¦ƾǿȋ¦�̄ƢǨǼƬǇ¦�Ļ�ŕǷ��� ʪȉ¦�¾ƢǐǨǻ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ʮƢƸǓ�ÀȂǠǬȇ

بسبب جهل 34.اجلسدية يف أوجها كما كانت يف بداية عهدها، فينشأ امللل وتبدأ املشاكل وتنتهي رابطة الزواج،

¤°�ǺǷÂ��ńƢǠƫÂ�½°ƢƦƫ�ƅ� ƢǓوهو حتقيق غض البصر، وإحصان الفرج، الدافع الصحيح للزواج من منظور أصالتنا، 

�ÃŐǰǳ¦�ƨǻƢǸǔǳ¦�Ȃǿ��ƨǸȈǴǈǳ¦�ǶȈǬǳʪ�Ǯ ǈǸƬǳ¦Â��ƨǳƢǏȋ¦�©ƢǨǏ¦ȂǷÂ��ƶȈƸǐǳ¦�ǺȇƾƬǳʪ�śƳÂǄǳ¦�» Ƣǐƫ¦�ÀƜǧ�Ľ

  الستقرار األسرة ودوام العشرة. 

ومىت وقع االختالل يف حتديد اهلدف السليم من الزواج، حرمت األسرة من خلق  اإلحسان يف العالقات األسرية 

ملختلفة. وعدم القيام بدورها يف التنشئة االجتماعية لألبناء على الوجه األكمل بعد ذلك وإشباعهم بفيوضات ا

�Ŀ�ǶȀǈƫÂ��®ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�ƨǴƬƼŭ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�°ʬ¡�ǆ ǰǠǼƬǧ��ǂǤǐǳ¦�Ŀ�ƨȇƢǟǂǳ¦Â�ƨƦƄ¦Â�ÀƢǼū¦Â�ƨŧǂǳ¦

��ǶǿŐǯ�Ŀ� ʪȌǳ�¾Ƣŷ¤Â�¼ȂǬǟÂفساده يف صغره وشبابه، ومن مث تفكك الروابط األسرية، 

، عدم توفر 35ــ  خلو منصب قيادة األسرة فعليا، ( وفاة الزوج، الطالق، ظروف العمل املبعدة للزوج عن بيتهب/4

مواصفات القيادة يف الزوج السيما يف جمال القدوة والقوامة، أو الصراع حول قيادة األسرة بني الزوج والزوجة، 

هذا موضوعها. وهو ما تعاين منه كثري من األسر اليوم) مما أثر سلبا على واقع األسرة، ومن ألسباب كثرية، ليس 

�ƨǧ®ƢŮ¦�ƨȇȂǈǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦Â��ƨƥȂǴǘŭ¦�ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǺǷ�ƢĔƢǷǂƷ�Ľ

التنشئة االجتماعية بعد ذلك، ج ــ عمل املرأة: أيضا من األسباب الرئيسية اليت تؤثر يف العالقات األسرية، ويف /4

ألن خروج املرأة للعمل، وما تتحمله من مشقة العمل خارج البيت طول النهار، مث ما متارسه من أعمال البيت يف 

�ǲǸǟ�ǺǷ�ƨǬǿǂǷ�ƨƦǠƬǷ�ȆǿÂ������§ ƢȈưǴǳ�ǲȈǈǣÂ��ƪ ȈƦǴǳ�Ǧ ȈǜǼƫÂ��¿ƢǠǘǴǳ�ȆȀǗ�ǺǷ��ǾȈǳ¤�Ƣē®Ȃǟ�ƾǠƥ� Ƣǈŭ¦

أطفاهلا وشؤون بيتها على الوجه األكمل، وتنشئتهم التنشئة االجتماعية النهار، مينعها من متابعة ورعاية 
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¸¦ǂǐǳ¦Â�Ǧ ǧƘƬǴǳ�ȐƻƾǷ�Ǯ ǳ̄�ÀȂǰȈǧ��ƢǷȂǸǟ�ƢēǂǇ¢Â�ƢȀƳÂ±�ȂŴ�Ƣǿ°Â®�Ǻǟ�ƢȀȈǴţ�Ǯ ǳǀǯÂ��ƨƸȈƸǐǳ¦36 مما ،

  ينعكس سلبا على واقع األسرة.

وحترمها من اجلودة املطلوبة، الصراع على ــ الصراع على مرتب املرأة: من األسباب اليت تؤزم العالقات األسرية د/4

�ǶŮ�Ƥ ƫǂŭ¦�ǶȈǴǈƬƥ�©ȐǷƢǠǳ¦�ǶēƢƳÂ±�ǺǷ�«¦Â±ȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ƥ ǳƢǘȇ�̄ ¤��ƢǏȂǐƻ�ƨƳÂǄǳ¦Â�ƢǷȂǸǟ�̈ ¢ǂŭ¦�Ƥ ƫǂǷ

�ǾƬƳÂ±�Ƥ ǳƢǘȇ�ǺǷ�«¦Â±ȋ¦�ǺǷ�ǲƥ��ƪ ȈƦǳ¦�ÀÂƚǋÂ�¾ƢǨǗȋ¦�ȄǴǟ�ƨǬǨǼǳʪ�ǺȀƬƦǳƢǘǷ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�Â¢���ǾȈǧ�» ǂǐƬǴǳ

Ů�À̄¢�ǾǻȂǰǳ�ǾȈǴǟ�ƨǬǨǼǳʪ��ǶƴǼȇ�ƢǷÂ��¼Ȑǘǳʪ�ȆȀƬǼȇ�ƾǫ��ȆǴƟƢǟ�ǂƫȂƫ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�ǶƴǼȇ�ƢǷÂ���ǲǸǠǴǳ�«ÂǂŬʪ�Ƣ

  عنه بعد ذلك. 

ȂǈȇÂ��ƢǷƢŤ�ƢȀŻƾē�ń¤�Ä®ƚȇ�ǲƥ��ƢǷȂǸǟ�ƨȇǂǇȋ¦Â�ƨȈƳÂǄǳ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ȄǴǟ�ƢƦǴǇ�ǂƯƚȇ®�:/ هـ ــ العنف ضد املرأة4

ى اخلصوص، املنبثق من أصالتنا كما يف احلديث العنف عندما يغيب خلق اإلحسان حنو األهل عموما والزوجة عل

�Ƥ Ȉǿ°�ǲǰǌƥ��ǲƳǂǳ¦�Ǧ ǼǠǳ�̈¢ǂŭ¦�µ ǂǠƬƫÂ���ȆǴǿȋ�ǶǯŚƻ�ʭ¢Â�ǾǴǿȋ�ǶǯŚƻ�ǶǯŚƻ�ƢǼǠǷ�ǂǷ�Äǀǳ¦�Ǧ ȇǂǌǳ¦   إذ

�ǺǷ�ÄƾǈŪ¦�Ǧ 35أوردت منظمة الصحة العاملية أن نسبة  ǼǠǴǳ�ǺēƢȈƷ�Ŀ�ǺǓǂǠƬȇ�ŃƢǠǳ¦�Ŀ� ƢǈǼǳ¦�ǺǷ�ƨƟƢŭʪ

ن زوجا، ويرتك ذلك العنف مشاكل جسدية ونفسية وصحية ...، ومن أسباب ذلك العنف الرجل الذي قد يكو 

وعليه فهذه 37تدين املستوى التعليمي للمارس للعنف، أو تعرضه للعنف يف صغره، وتعاطي الكحول واملخدرات.

�ǺǷ�«ÂǂƼǴǳ�ǲū¦�Ȃǿ�ƢǸǧ��¿ȂȈǳ¦�ʭǂǇ¢�ǺǷ�Śưǯ�ƢȀǼǷ�ňƢǠƫ�ƾǫ���ƨȇǂǇ¢�©ƢǫȐǠǳ�ƨȈǠǫ¦Â�«¯ƢŶ هذا الواقع، لتحقيق

  جودة احلياة األسرية املطلوبة عمليا؟ لعل العنصر املوايل يقدم إجابة على ذلك.

  / كيف حنقق اجلمع بني األصالة واالستفادة من مكتسبات العصر للوصول إىل اجلودة األسرية املطلوبة.5

والشعبية، املسجدية واإلعالمية، وغريمها يف حتقيق ذلك، حيتاج إىل تضافر مجيع اجلهود الفردية واجلماعية، الرمسية 

�ļȉƢǯ��ǞǸƬƴǸǴǳ�ƨȇ°Ƣǔū¦Â�ƨȇȂƥŗǳ¦�ƨǔȀǼǳ¦�ǪȇǂǗ�ȄǴǟ�ƨȈǇƢǇ¢�ƨǼƦǴǯ��̈ǂǇȌǳ�°ƢƦƬǟȏ¦�®ǂǳ��ǞǸƬĐ¦�̧ÂǂǌǷ�°ƢǗ¤

أ/ الوعي احملوري للدين الوسطي، دون إفراط وال تفريط، يف احلياة عامة،  واحلياة األسرية على اخلصوص، فهما 

ȐǇȍʪ�Ǧ¿�وممارس ȇǄŭ¦�ȆǟȂǳ¦�§ ƢǼƬƳʪ��ƨ38  ،من خالل برامج توعوية هادفة، موجهة لألسرة ختدم هذا اهلدف

���ƢĔƢȈǯ�¿ƾē�Ŗǳ¦�ƲǷ¦Őǳʪ�ƢȀƦȇǂǤƫ�ǺǷ�ȏƾƥ

��ƢēƘǌǻ�Ǟǧ¦Â®�ǺǷ�¦ ƾƥ��ƢǼƬǳƢǏ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ��̈ǂǬƬǈŭ¦�̈ƾȈǠǈǳ¦��̈ǂǇȋ¦�ǆ ȈǇϦ�ƨȈǨȈǯ�Ŀ�ƨǧ®Ƣǿ�ƲǷ¦ǂƥ���§

�Ƣđ�ǖƦƫǂȇ�ƢǷ�ǂƟƢǇÂ��ƢȀوتسيريها، والعالقات في

ȏ�ƨȈǬȈǬū¦�ƢȀƬǨȈǛÂ�Àϥ�ƢȀǟƢǼǫ¤��«  تتوقف عند إشباع احلاجات الغريزية، واإلجناب، واحلفاظ على احلياة، بتوفري

�ǂǏƢǬǳ¦�ǶȀǨǳ¦�Ƥ Ʀǈƥ��ʭǂǇ¢�ƨȈƦǳƢǣ�Ãƾǳ�¿ȂȈǳ¦�ƾƟƢǇ�Ȃǿ�ƢǸǯ�ººº�Ǯ ǳǀƥ�ƨǴǏ�Ǿǳ�ƢǷÂ��«ȐǠǳ¦Â� ¦Ȃȇȍ¦Â�ǆ ƦǴŭ¦Â�ǲǯƘŭ¦
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كأهم وظيفة  ا دورها ميتد بصورة أساسية إىل التنشئة االجتماعية اهلادفة وبناء اإلنسان السوي،لدور األسرة ـــ وإمن

  لألسرة.

د / كون أن املدينة  تستقطب الشباب الطموح  إلشباع حاجاته، يف امليادين العلمية واالقتصادية واالجتماعية 

إلبداع العقالين،  يستجيب إلشباع احلاجات Â�ƨǧƢǬưǳ¦�ǂǏƢǼǟ��Ƣđ�ǂǧȂƬƫ�À¢�ƨƷÂƾǼǷ�Ȑǧ¦39وحىت السياسية،

  حماربة كل مظاهر االحنراف فيها.و 40املذكورة آنفا، مع ضمان التغري اإلجيايب، ويؤسس للقواعد الصلبة للحضارة.

�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�ƢǿŚƯϦ�ǺǷ�Ǧ Ǡǔƫ�ƢŮ�ǲƟ¦ƾƥ�®ƢŸ¢Â��ʭƾǼǟ�̈ǂǇȋ¦Â�®ǂǨǳ¦�ǶǸǈƫ�Ŗǳ¦�§ǂǤǳ¦�ƲǷ¦ǂƥ�ƾǏ°��ºǿ

مساعدة األسرة يف التخفيف من الضغوط املمارسة عليها، يف جمال حميطها اخلارجي  املتعلق و/ اإلسهام يف 

�ƾǫ���ǪǴǫÂ�ǂƫȂƫÂ��ƨȈǈǨǻ�°ʬ¡�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�ǶƴǼȇ�ƢǷÂ��ƢǷȂǸǟ�ǂǬǨǳ¦Â��̈ƢȈū¦�¾¦ȂƷ¢Â��ǲǬǼǳ¦Â��Ǻǰǈŭ¦�» Âǂǜƥ

  يفضي إىل  آفات اجتماعية تقضي على األسرة ودورها الرتبوي املنشود.

«�¦�Äǀǳ¦��Ȇǯǀǳ¦�ǀȈǸǴƬǳ¦�ƨǬȇǂǘƥ�ǂǐǠǳ¦�©ƢƦǈƬǰǷ�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�Ľ�ǺǷÂ��ʭȂŴ�§ǂǤǳز/ غرس الوع ¦ƾǿϥ�ƨǷȋ¦�Ŀ�Ȇ

  ينتقي ما ينفعه ويعرض عما سواه، ال الزبون الغيب الذي يستهلك كل شيء حىت ولو كان مسا قاتال له.
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  املعايري واألساليب الدولية املستخدمة يف انتقاء املشرف الرتبوي.

International standards methods used in the selection of

the educational supervisor

  جامعة تيزي وزواألحسن محزة :

  : ملخص 

أبرز األساليب املنتهجة يف انتقاء وتعيني املشرفيني الرتبويني يف املؤسسات التعليمية انطالقا  البحث تناولت هذه   

من السمات املميزة ملهنة اإلشراف الرتبوي ، على غرار سنوات األقدمية ،وعامل اجلدارة واالختبارات النفسية 

Ƥ ƫǂǳ¦�ǆ ȈȇƢǬǷ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ƨȈǐƼǌǳ¦�©ȐƥƢǬŭ¦Â� كما تطرقت هذه املداخلة أيضا إىل عرض بعض التجارب .

األجنبية والعربية املطبقة يف عملية اختيار املشرفني الرتبويني من خالل استخدام معايري موضوعية ختتلف طبيعتها 

�©ʮȏȂǳ¦�ǲưǷ���ƨǳÂ®�ǲǰǳ�ƨȇȂƥŗǳ¦�ƨǷȂǜǼŭ¦�©ƢǇƢȈǇ�Ƥ ǈƷ�Ãǂƻ¢�ń¤�ƨǳÂ®�ǺǷ�ƨȈǼǷǄǳ¦Â�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ƢȀǐƟƢǐƻÂ

تحدة األمريكية واململكة املتحدة والسعودية واألردن وفلسطني واجلزائر. مث الكشف عن أبرز النقاط اإلجيابية امل

املستنبطة من هذه التجارب الرائدة اليت ميكن إدراجها مستقبال يف بناء معايري وطنية تساعد املؤسسات الرتبوية 

الرتبوي ، كما حناول أيضا يف ختام املداخلة اإلشارة الوطنية يف انتقاء أصحاب الكفاءات ضمن مهنة اإلشراف 

إىل أبرز املشاكل املؤثرة يف االنتقاء السليم للمشرفني الرتبويني يف البيئة احمللية مع تقدمي مجلة من احللول العملية 

  والرتبوية. 

Abstract
This intervention dealt with the most prominent methods used in the

selection and appointment of educational supervisors in educational
institutions based on the distinctive features of the profession of educational
supervision, such as years of seniority, merit factor, psychological tests,
interviews, in addition to grade standards.

The study also tackled some of the foreign and Arab experiences in the
process of selecting educational supervisors through the use of objective
criteria that vary in nature and structural and temporal characteristics from one
country to another according to the educational system policies of each
country, such as the United States, the United Kingdom, Saudi Arabia, Jordan,
Palestine and Algeria. And then reveal the most positive points derived from
these pilot experiments, which can be included in the future in the construction
of national standards to help national educational institutions in the selection
of qualified professionals within the profession of educational supervision, and
also try at the end of the intervention to mention the most important problems
affecting the proper selection of educational supervisors in the environment
With a host of practical and educational solutions.
Keywords: international standards, selection and appointment, educational
supervisors.



املستخدمة يف انتقاء املشرف الرتبوياملعايري واألساليب الدولية                   األحسن محزة        

51

  مقدمة:

 ، إذ ينطلق متينة ومهنية وإنسانية علمية قواعد على مبين متكامال ʮȂƥǂƫ نظاما الرتبوي اإلشراف يعد موضوع   

سنبينها  اليت املعاين هذه والبعيد، القريب املدى على وطموحاته ¦ǞǸƬĐ تطلعات حتقيق هادفة إىل تربوية مبادئ من

 إىل هادفة ومنتظمة مدروسة عن عملية "الرتبوي الذي هو عبارة  اإلشراف من خالل اإلشارة إىل ماهية مصطلح

 األهداف حتقيق إىل يؤدي بشكل الطلبة تعلم تنظيم مهارات ومعارف اكتساب على واملعلمني املديرين مساعدة

« املعلمني إىل زمالئه الرتبوي املشرف يقدمها فنية خدمة ǾǻȂǯ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ الرتبوية ، التعليمية ƾđ العملية حتسني 

  ).53، 2011التعليمية " (مصلح ،

الرتبوية  اإلدارة الدراسات العلمية لرواد يف الضوء عليها يسلط اليت القيادات أهم الرتبوي من املشرف كما يعترب    

�Ƥ يتمتع أن جيب اليت والصفات اخلصائص خمتلف من حيث الرتكيز على تبيان ȈǳƢǇȋ¦�Ǻǟ�Ƣǔȇ¢�Ǧ ǌǰǳ¦Â��Ƣđ

  الرتبوية.  العملية النتقائه من أجل قيادة والشروط املوضوعية

  أساليب انتقاء املشرفني الرتبويني:

      األساليب وميكن حصرها يف النقاط التالية: تطورت وتنوعت هذه لقد

1-�ƨȈǷƾ ǫȋ ʪ �°ƢȈƬƻ ȏ ¦�§ Ȃ ǴǇ ¢

 تربوي، وهذا دون مشرف وظيفة ليم لشغلاختيار املعلم أو املدير صاحب اخلدمة األطول يف التع حيث يتم هنا   

 ويلقى وأيسرها األساليب أقدم من النوع هذا حيث يعترب  اجلديدة، الوظيفة لشغل وصالحياته قدراته إىل النظر

ʪƢƄ¦Â̈� التحيز ƢđȂǌȇ شخصية قرارات و العتبارات ختضع ال احلالة هذه يف الرتقية ألن املوظفني معظم من قبوال

�35،  2006(محادات ، Ƣǿ±ǂƥ¢�ʮ¦ǄŠ�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ǞƬǸƬȇ�ƢǸǯ���

 .إنكاره ميكن وال واقعي ألنه اإلشرافية الوظائف شغل يف املوضوعية حيقق - 

 العدالة وتكافؤ الفرص. يقوم على مبدأ - 

 .اإلشراف وظائف شغل يف ¦ʪƢƄ¦��ĺǄṻ��� أو السياسي للنفوذ جمال أي عن يبتعد - 

  أما فيما يتعلق بسلبيات هذا النوع من األساليب فيمكن رصد النقاط التالية:   

 .العاملني بني واملبادأة املنافسة روح يقتل - 

 غري ألشخاص اإلشرافية الوظائف منح إىل األحيان بعض يف يؤدي وحيد كأسلوب األقدمية أسلوب استخدام - 

 .فعالني

  عالية. بكفاءات يتميزون والذين اخلدمة القليلةذوي سنوات  العاملني إحباط إىل يؤدي - 

ƾ¦̈° اإلختيار أسلوب -2 Ū ʪ:

 اإلدارية والكفاءة الفنية ƢǨǰǳʪ̈  يتصل ما منها الشخص يف ذاتية وصفات عناصر اجتماع وتعين اجلدارة   

 الشخص مبدأ على لإلدارة ، وهذا النوع يركز تقديرها املرتوك املهارات من ذلك وغري السلوك وحسن واملواظبة
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 ومهارات قدرات من املوظف لدى يتوفر ما أساس على تكون أي أن الرتقية ، املناسب املكان يف املناسب

� بقية عن متيزه لعمل ا أداء يف وكفاءاتƨȈǳƢƬǳ¦�©ƢȈǼǬƬǳ¦�¾ƢǸǠƬǇʪ�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǽǀŮ�śƸǋŗŭ¦� ƢǬƬǻ¦�ǶƬȇÂ��śǨǛȂŭ¦

 .يشغلها أن ميكن اليت الوظيفة ملتطلبات ƨƦǈǼǳʪ العلمية املؤهالت من أدىن حد على احلصول-

 املقابلة جدد من خالل إجراء مشرفني اختيار عند املشرفني لتقديرات يرجع ما : غالبا املشرفني تقديرات-

  خاصة. مناذج على املكتوبة Ƕē¦ǂȇƾǬƫ إىل معهم والرجوع الشخصية

 املدرسة مستوى وعلى التعليمية العملية مستوى على ونشاطه املوظف إسهامات وتشمل العلمية: اإلسهامات -

  . األعمال العلمية من وغريها تدريبية دورات أو ، تطبيقية دروس تربوية، أو حبوث كانت سواء فيها يعمل اليت

 : االختبارات خالل من اإلختيار أسلوب -3

 من أعلى ، وقد تعددت هذه االختبارات وظيفة لشغل األنسب املوظف اختيار يف املوضوعية األساليب يعد من  

 عملية كما جيب أن تتوفر يف هذه االختبارات الشروط التالية: واختبارات كتابية اختبارات

 .تربوي مشرف وظيفة مبتطلبات ʫ�ǶǴǟ�ȄǴǟ¿ خمتصة جهة قبل من االختبار إعداد يتم أن - 

 -  للوظيفة. للمرتشح واملهارية والعلمية شخصيةال اجلوانب مجيع يقيس أن يضمن مبا وتنوعه االختبار مشولية - 

  .الرتبويني املشرفني اختيار يف االختبارات على االقتصار وعدم األخرى األساليب ʮ¦ǄǷ من االستفادة

 : الشخصية املقابلة -4

 لدى املعلومات وفرة مدى لالختبارات الكتابية اليت قد تعطي فكرة عن  مكملة وسيلة الشخصية املقابلة تعترب   

 معرفة ¦ń¤�ƨǧ®ƢŮ¦�©ʭƢȈƦǳ ال توفر ولكنها فكار لديه ،األ وتسلسل نفسه عن التعبري على وقدرته الوظيفة طالب

 من الشخصية جوانب يستطيع املختص حتليل  املرتشح ، لكن من خالل استعمال تقنية املقابلة  منط شخصية

¢ƢĔ كما أثناءها تتضح اليت وميوهلم وسلوكهم ǶēƢǧǂǐƫÂ املقابلة جلنة أسئلة عن املرتشحني ¤ʪƢƳ© خالل طبيعة

 وسيلة ƢĔȂǯ إىل ƨǧƢǓȍʪ ، ذلك غري أو األمور على صائب وحكم ولباقة ذكاء من به يتمتعون قد ما ملعرفة تقود

 .)102  2005وغريها (الطعاين ،  وخربات ختصص من التوظيف بطلب الواردة املعلومات وتقصي لفحص

 :أمهها توفرها من البد عدة نقاط يتطلب وجناح هذه التقنية

 .املقابلة إلجراء جيدة بصورة مهيئ مريح ومعنوي مادي مناخ توفري - 

 يف جمال االنتقاء املهين.  متخصصني من مؤلفة املقابلة جلنة تكون أن - 

 . فجائية بصورة املتحدث مقاطعة أو املقابلة أثناء أخرى ƢȈǋϥ  االنشغال عدم - 

 مع الصائب احلكم على الشخصي امليل ŚƯϦ¦© جتنب حيث من اللجنة أعضاء لدى العاطفي النضج توفر - 

ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǷƢƬǳ¦�ƨȇ¦°ƾǳ¦ العالقة ذات التنظيمية والبيئة. 

- ƢĔ¤ مباشرة غري وبطريقة وود بلباقة املقابلة .  

 : الرتب مقياس استخدام -5

 دورا تلعب أن ميكن واستخدامها بناؤها أحسن ما إذا الرتب مقاييس أن عامة بصفة عليه املتفق من  
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 : الرتب ما يلي مقاييس يف توافرها يفضل اليت الوسائل ومن القادة ، اختيار يف مهما

 اختيار املشرف الرتبوي. الزمالء يف العمل من أجل تقديرات استخدام - 

 يف اإلشراف على الفرد قدرة بتقييم املهرة املالحظني من جمموعة يقوم وفيه : املوقفي اإلجراء اختبار استخدام - 

آخرين ¢ƢǇʭ تضم مواقف عدة أو معني موقف يف به يقوم الذي األداء ضوء

 يف استخدامها ميكن اليت املوقفية االختبارات من أمناط ) مخسة67،  2007(نبهان ،  ويف هذا الشأن يقرتح 

 وعينة ،والسيكودراما، اجلماعية ، واملقابالت املتفاعلة احلية يف كل من (املقابالت الرتبويني املتمثلة القادة اختيار

 االرختاء من متباينة ظروف حتت األفراد يوضع مجيعا االختبارات وخالل هذه قائد). بال اجلماعي واملوقف القادة،

املوقف  خلق يتمثل يف االختبارات هذه ملثل احلقيقية املشكلة أن والواقع من طرف خمتصني، ويقيم سلوكهم والتوتر

 .) 125،  2005(أسعد ،  بعد فيما الوظيفة تتطلبها اليت القدرات نفس يستدعي الذي

  املعايري األجنبية والعربية النتقاء املشرفني الرتبويني:

 والباحثني الكتاب من لعديد ا اهتمام على الرتبية والتعليم جمال يف القيادية اختيار الوظائف مشكلة لقد حظيت  

ومناهج انتقاء الكفاءات فيما خيص  طرق أفضل على اكتساب الرتبوية األنظمة هذه مساعدة سبيل يف الرتبويني

والرتبوية متوقف على جناح العملية اإلشرافية من جهة وعلى  التعليمية العمليةتحقيق أهداف اإلشراف الرتبوي ، ف

 من أمره ولويل للطالب ذا األخري سواء كان معلم أو مدير هو أقربكفاءة املشرف الرتبوي من جهة أخرى ، فه

ǶēƢǠǴǘƫÂ األمور أولياء وجدان من األقرب وهو ، والطلبة املعلمني حاجات على التعرف على األقدر فهو سواه،

 عملية الرتبوي املشرف اختيار عملية كانت لذلك الرتبوي. النظام يواجهها اليت Ȑǰǌŭʪ© شعورا األكثر وهو

 هذه تتباين و وحتكيمها، عليها االعتماد ميكن صرحية واضحة ومعايري مستمر وحبث كامل وعي إىل حباجة دقيقة

  ). 59، 2011املتبعة (مصلح ،  التعليمية واملنظومة الرتبوية السياسة حسب آلخر جمتمع من املعايري

ʮ© يف الرتبويني املشرفني انتقاء معايري -أوال ȏ Ȃ ǳ¦ األمريكية املتحدة 

 ويظهر األمريكية املتحدة ʮȏȂǳ¦�Ŀ�ƨǨǴƬű© جماالت يف القيادة والقائد مبوضوع تطوير وتنمية كبري اهتمام هناك   

�Ƣē®Ƣǫ يف عمليات اختيار أسس علمية ومنهجية بوضع املنظمات األمريكية قيام ذلك جليا من خالل

ǂȀǛ�́وقد أوجدت هذه الدولة يف إطار التكلم عن موضوع  Ƣƻ�ƲǷʭǂƥ�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�» ¦ǂǋȍ¦Â�̈®ƢȈǬǳ¦ عام 

«�śǈŢ�ń¤�ƲǷʭŐǳ¦�¦ǀǿ السياسية املناصب وشاغلي املدنية اخلدمة الذي مشل موظفي م1979 ƾǿÂ� األجور 

©ʭƢǰǷȍ¦Â يكفل هلم العليا املناصب موظفي لشؤون نظام وإجياد ¨®ʮ± والتدريب  والنقل والرتقية احلركة يف فرصهم

 املهين.

اختيار  يف بعضها من الدول  عن ختتلف األمريكية ¦ʮȏȂǳ© فإن الرتبويني املشرفني ملوضوع انتقاء أما النسبة   

¦ʮȏȂǳ©� معظم تركز حيث ، االختيار هذه عملية يف وواضحا واحدا منطا جند ال هذا الصنف املهين ، وعليه

 اجلسمية واللياقة العلمي  والنمو املهنية ƨȇƢǨǰǳʪ االهتمام على الفين اإلشراف اختيار هيئات عند املنتمية هلذا البلد

  التدريس. يف اخلربة عامل جانب إىل ، االجتماعية واخلدمات
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 لكل يتيح التعليم ، الذي المركزية نظام وإتباع األمريكية املتحدة ¦ʮȏȂǳ© داخل فيدرايل نظام لوجود ونظرا   

 اختيار فإن عملية ، وعليه جملسها تتماشى مع القرارات الصادرة عن وأساليب مناهج من يناسبها ما اختيار والية

ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Ŀ�śȇȂƥŗǳ¦�śǧǂǌŭ¦�°ƢȈƬƻ¦�ŚȇƢǠǷ�ǶǈǬǼƫÂ̈�. أخرى إىل والية من ختتلف املشرفني الرتبويني وتعيني

 األمريكية إىل صنفني ومها: معايري مهنية ومعايري شخصية.

  املهنية املعايري -1

.الرتبية يف علوم املاجستري أو الدكتوراه درجةاحلصول على - 

 ساعة يف 24 ومنها ، ساعة 80 حنو إىل جمموعها يف تصل واإلدارة اإلشراف يف عليا دراسات احلصول على- 

 .العامة واإلدارة واالقتصاد، االجتماعي النفس علم جمال يف ساعة 18 التعليمية ، اإلدارة جمال

  .واإلدارة اإلشراف جمال يف األقل على سنوات ثالث ومنها اجليد، التدريس من سنوات ست اكتساب خربة - 

 :الشخصية املعايري -2

 يف التأثري على القدرة ولديه اآلراء، أحدث على متطلعا �ʭǂǷÂ¦ƾǫʭÂ نشيطا وحامسا، ذكيا يكون املرتشح أن -

.ŚƯϦʮȂǫ¦ اآلخرين مشاعر

 .نواحيها جبميع مشكلة كل جمال رؤية وتصنيف على القدرة لديه تكون أن -

 . بكفاءة عمله وأداء النفس وضبط العاطفي االستقرار من متكنه ونفسية جسمية بصحة يتمتع أن - 

 العالقات تكوين يف واملهارة القدرة ولديه حساسا يكون وأن االستطالع، حب من عالية درجة على يكون أن -

 .واجلماعة الفرد مع اإلنسانية

 .التنظيمية املهارة من عالية درجة على ويكون وظيفته، أمهية ويدرك املسؤولية، يتحمل أن - 

 األذكياء. املساعدين من جمموعة إليه تنضم وذو شخصية متفتحة اقرتاحاته، يف خالقا يكون أن - 

 األمريكية ¦ʮȏȂǳ© يف الرتبويني املشرفني الختيار أخرى معايري ƨǧƢǓϵ)81، 2005كما قام (الطعاين ،      

 :متثلت فيما يلي املتحدة

 .السائد النظام التعليمي حسب إىل أخرى والية من ختتلف واليت التدريس يف لسنوات اخلربة أدىن حد -

 .واإلداري التعليمي السلم يف للرتقية منح فرص -

 .احملددة واملعايري املطلوبة الشروط وفق الشاغرة الوظائف عن اإلعالن -

ǒإجبا - Ǡƥ�Ŀ�ƨȈƥƢƬǯ�©ʭƢƸƬǷ¦� ¦ǂƳ¤�ƨȇ°©ʮȏȂǳ¦.

Äǀǳ¦Â���©ʮȏȂǳ¦�ǒ أكثر إحصائي استخدام نظام -  Ǡƥ�Ŀ�ƢǷƾǬƫ إشرافية وظيفة لشغل للمرشحني يعطى 

 .رقمية تقديرات

ǀǿÂ���©ʮȏȂǳ¦�ǒ¦ تدريبية برامج إعداد -  Ǡƥ�Ŀ�śǧǂǌǸǴǳ خيضع لدورات  اآلخر والبعض وظائفهم استالم قبل

 اخلدمة. أثناء تدريبية
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ƢēƢƦǴǘƬǷ وسد ƢēƢȈƳƢƷ�ǂǐƷ يف املطلوبة واحلرية يف كل والية أمريكية املرونة املتبع الالمركزي النظام وقد منح    

��ƢēƢǇ¦°®Â ختطيطها املسبق على بناء وتناسبها ترتضيها اليت واملعايري الشروط وفق املؤهلة الرتبوية الكوادر من

 املشرفني وخاصة الرتبوية القيادات اختيار مستوى على كبريا جناحا حتقق األمريكية املتحدة ¦ʮȏȂǳ© أن نرى لذلك

 : التالية األمور شروط انتقاءهم الرتبويني، كما ميكن أن نستنتج من خالل التمعن يف

 واملقابلة ارةواجلد املعروفة املتمثلة يف كل من ( اخلربة الرتبويني املشرفني اختيار أساليب مجيع بني املزج - 1

 من سنوات ست خربة تربوي مشرف وظيفة لشغل حبيث يشرتط أن يتوفر يف املتقدم )، التقدير وسالمل الشخصية

 بنشاطه ǶƬē وكذلك واإلشراف ، اإلدارة يف خالهلا حيث شارك ترشيحه، لقبول أساسي كشرط اجليد التدريس

 وفق وذلك وتقدير ǲȈǿϦ و تدريب اكتسبه من وما العلمية مبؤهالته ǶƬēÂ واإلدارة، التعليم جمايل يف ومهاراته

 االجتماعي النفس وعلم اإلدارة جمال يف العليا الدراسات على احلصول كاشرتاط لقواعد حمددة مسبقا ،

 واالقتصاد.

 به سيقوم الذي الدور أمهية على داللة كبرية فيه مرتشح أي لقبول جامعية درجة على احلصول اشرتاط - 2

 على مؤشر مهم على جناح اإلدارة العليا يف اختيار املشرف املناسب وهذا بعد حصوله  وهو ، الرتبوي املشرف

 .املناسبني واملوقف الوقت يف املتطورة اليت يستطيع توظيفها اجلديدة واملهارات املعارف من املطلوب الرصيد

 سواء جتاهلها أو عنها االستغناء ميكن ال األمهية من بدرجة الرتبوي للمشرف الشخصية السمات على الرتكيز - 3

  منها كل يكمل مسات املذكورة وهذه أو سلوكية. اجتماعية، أو وجدانية، أو جسمية، السمات هذه كانت

 كلفت به. الذي الدور ألمهية ومدركة إشرافية مطلعة شخصية لتكون اآلخر 

ƢȈǻʬ- (بريطانيا):اململكة املتحدة  يف الرتبويني املشرفني انتقاء معايري  

  من غريه عن متمايزا  مركزي ، حيث يعترب هذا النظام إن املنظومة التعليمية الربيطانية ختضع لنظام تعليمي  

 على ¦ƢȀǧ¦ǂǋ¤�Ŀ�ƨȈǴƄ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�Ƣđ�ƾȈǬƫ�Ŗǳ¦�ƨǷƢǠǳ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦�Ǟǔƫ�ƨǳÂƾǳ أن األنظمة األخرى. وهذا يعين 

 نظام والتعليم. كما يعد الرتبية شؤون كل على تسيطر لكنها يف املقابل ال�ƢēƢƳƢƷÂ لظروفها وفقا وتكيفها التعليم

ويرأسه  ، للربملان الربيطاين ǂ̈ǋƢƦǷ��Ǟƥʫ جهاز وهو الرتبوية املعايري مكتب مسؤوليات وصالحيات من التفتيش

 2008ل ، وتقوميه (قندي وتدريبه ǾǴȈǿϦÂ التفتيش طاقم ومن ضمن مهامه اختيار وزير، بدرجة ملكي مفتش

،136 .( 

 : عامة بصفة اإلشرافية املعايري املنتهجة يف اختاذ قرارات التعيني الوظائف من ويكمن حصر جمموعة   

   .الدراسية املناهج ختصصات من ختصص يف جامعي مؤهل على حاصال يكون املرتشح أن - 

 .مدرسة مدير أو كمدرس الرتبوي ¦ƢĐ¾ يف عمل يكون املرتشح قد أن - 

 .الرتبوية ȂǷȋʪ° ملما يكون وأن التعاوين اجلماعي العمل على القدرة لدى املرتشح تكون أن -

 .األحكام وإصدار واالتصال واإلدارة التخطيط مهمات من اإلشرايف للعمل املطلوبة ƢǨǰǳʪ̈  يتمتع املرتشح أن - 

 اإلداري. التفتيش طرف جهاز من املقررة التدريبية للربامج اجتياز املرتشح -
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 : التالية األساليب ƾƼƬǇʪ¦¿ يتم بريطانيا يف الرتبويني املشرفني اختيار فإن وعليه ذلك     

 .بغريه الفرد أداء مقارنة - 

 .سنوات األقدمية - 

-©ʭƢƸƬǷȏ¦� ¦ǂƳ¤.

 املتحدة ¦ʮȏȂǳ© والنظام التعليمي بريطانيا يف التعليمي النظام طبيعة ويتضح جليا أنه رغم وجود اختالف بني   

 عند متنوعة أساليب على االعتماد يف األمريكية املتحدة ¦ʮȏȂǳ© مع توافقت قد بريطانيا أن إال ، األمريكية

 أيضا ركزت بل ، فقط وسنوات اخلربة العلمي املؤهل يقتصر هذا االختيار على فلم ، الرتبويني املشرفني اختيار

�À¢�ǺǰŻ�ŅƢƬǳʪÂ الرتبوية، ȂǷȋʪ° اإلملام وضرورة اجلماعة مع التعاون على وقدرته ، الشخصية املرتشح مسات على

 :بريطانيا يف الرتبويني املشرفني اختيار نستنتج من خالل ما ذكر سابقا جمموعة من املعايري املعتمدة  يف

  .بينها التكامل على والتأكيد الرتبويني املشرفني اختيار أساليب التنويع يف استخدام - 

البدا من امتالك املرتشح لقدر معني من  بل فقط ؛ واإلدارة التعليم يف اخلربة على توفر عامل االقتصار عدم - 

  الرتبوي املشرف عمل يف األساسية واملهارات والتقومي وغريها من املعارف واالتصال التخطيط اخلربة يف جمال

  العمل اإلشرايف لتنمية تدريبية برامج الدراسي العام خالل واإلداريني املعلمني لكل اإلداري التفتيش جهاز يوفر - 

 هو الرتبوي اإلشراف أن إىل إشارة ذلك ويف ، تربوي مشرف وظيفة لشغل التقدم عند اجتيازها وتشرتط ، لديهم 

 فاملعلم وحده، املختص الرتبوي املشرف على حكرا وليست عناصرها بكافة والرتبوية التعليمية العملية صلب يف

 الرتبوي املشرف دور ويبقى يف األخري أن املدرسة، داخل تربوي مشرف واملدير ، الفصل داخل تربوي مشرف

 .املبذولة للجهود ومنسق مكمل قيادي دور هو املختص

 للتمييز مهم فيصل العملي األداء أن يكون والبد الرتبوية، املنظومة داخل األفراد أداء بني املقارنة على االعتماد - 

 .ذلك يف وحدها الرتبوية واملؤهالت الشهادات على االعتماد ميكن وال املتقدمني لشغل الوظيفة، بني

 العلمي فحيث تكمل شروط أخرى على غرار املؤهل الرتبويني املشرفني اختيار يف اإلختبارات املتنوعة استخدام - 

  .الشخصية واملقابلة

Ƣưǳʬ- األردن: يف الرتبويني املشرفني انتقاء معايري  

وفقا  الرتبويني املشرفني تعيني يتم أصبح فإنه وضعها ، اليت والتعليم األردين والشروط الرتبية قانون من انطالقا   

 : التاليتني الفئتني إحدى من يكون أن ʮȂƥǂƫ مشرفا يعني فيمن يشرتط - للشروط التالية: 

 2003التالية (اخلطيب ،  الشروط وفق وذلك فوق، فما الثانية (املاجستري) اجلامعية الدرجة : محلةاألوىل الفئة

،63 (:  

 .سنوات مخس عن تقل ال املدرسية اإلدارة أو التعليم يف خربة ميتلك أن - 

 :التاليني املؤهلني أحد على حاصال يكون أن - 

 .الرتبية يف الدكتوراه أو املاجستري + شهادة



املستخدمة يف انتقاء املشرف الرتبوياملعايري واألساليب الدولية                   األحسن محزة        

57

  دراسية واحدة. سنة عن فيه الدراسة مدة تقل ال تربوي ومؤهل التخصص يف الدكتوراه أو املاجستري + شهادة

 األوىل) يتم اللجوء إىل هذه الفئة  اجلامعية الدرجة محلة (األوىل الفئة من متقدم أي توافر عدم عند الثانية: الفئة

 ):70، 2003(اخلطيب ،  التالية الشروط وفق وذلك

 .سنوات عشر عن تقل ال املدرسية اإلدارة أو التعليم يف ميتلك املرتشح خربة أن -

 الدرجة على احلصول بعد واحدة سنة عن فيه الدراسة مدة تقل ال تربوي مؤهل على حاصال يكون املرتشح أن -

 .األوىل اجلامعية

 .األخريتني السنتني من كل يف جدا جيد عن السنوي تقريره يف املرتشح تقدير يقل أن ال -

 ال تقل مدة والثانوية العليا األساسية املرحلة يف املبحث هذا درس قد مبحثمشرف  لوظيفة املرتشح يكون أن - 

 .الثانوية يف األٌقل على واحدة دراسية سنة منها سنوات  5 عن

 األقل على واحدة سنة منها األساسية املرحلة يف سنوات 5 درس قد مرحلة مشرف لوظيفة يكون املرتشح أن - 

  اإلسالمية، الرتبية ¦ƢȈǓʮǂǳ©� ، العربية اللغة ، االبتدائية الرتبية ( التالية التخصصات ذوي ومن صف كمعلم

 اإلجنليزية). اللغة العلوم ، االجتماعية، الرتبية 

 : التالية التخصصات ذوي من الرتتيب يف األولوية وفق مهنية تربية مشرف لوظيفة املرتشح يكون أن -

 .املهنية الرتبية 1-

  الزراعي). التجاري، التمريضي، الصناعي، املنزيل، املهين (االقتصاد التعليم فروع أحد 2-

 الرتبية وزارة يف املعلم تؤهل كخدمة األردن يف الغوث وكالة ومدارس اخلاصة املدارس يف اخلدمة مدة حتتسب - 

 رمسية ǪƟʬÂ يقدم أن شريطة سنوات ثالث كل عن واحدة سنة بواقع تربوي مشرف لوظيفة للرتشح والتعليم

�Ƣđ عمل اليت املديرية من مصدقة

):212،  2006(محادات ،األردن  يف تربوي مشرف لوظيفة للمتقدمني الدرجات تقدير كيفية    

1-�©Ȑ ǿƚ Ǹ Ǵǳ�ƨƦǈ Ǽǳʪ

 عالمات  3تربوي:  مؤهل يف الثانية اجلامعية الدرجة - 

  عالمات  4تربوي:  مؤهل + أكادميي ختصص يف الثانية اجلامعية الدرجة - 

 عالمات   5تربوي:  مؤهل يف الثالثة اجلامعية الدرجة - 

  عالمات    6تربوي:  مؤهل + أكادميي ختصص يف الثالثة اجلامعية الدرجة - 

:األوىل اجلامعية الشهادة يف التقدير-2

 عالمات.5 عالمات  /   ممتاز=  4=  جدا جيد   عالمات  / 3=  جيد   شئ / ال مقبول =    

سنوات اخلدمة:  -3

 عالمات 4سنة=  15إىل  11عالمتان /  سنوات= 10إىل  6 شئ / ال سنوات =  5سنة واحدة إىل  
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  عالمات. 7 فوق =  سنة فما 16 

هنا جيب أن يتحصل املرتشح على تقدير ممتاز يف كل من العام الذي تقدم فيه للرتشح  التقارير السنوية: -4

لوظيفة مشرف تربوي ونفس التقدير يف العام الذي سبقه.

 العلمي لسنوات األقدمية واملؤهل خيضع الرتبوي يف األردن املشرف تعيني ونستنتج من خالل ما سبق ذكره أن  

 فإن تقدم ما على وبناء مقابالت شخصية. أو تنافسية ¦ʭƢƸƬǷ© إىل خيضع وال سنويةال والتقارير ، فيه والتقدير

أهم  من الرتبوي اإلشراف يعترب، حيث  جتاهله ميكن ال الرتبوية ƨȈǴǸǠǳʪ التقدم يف شوطا حمرتما قطعت قد األردن

ȄǴǟ�ƨƸƬǨǼǷ�ƨǠǇ¦Â�ƨȇȂǸǼƫ�ƨǔĔ�©ƾȀǋ�Ŗǳ¦�ƨȇȂƥŗǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦ يف جمال تطوير معايري انتقاء  املتقدمة الدول جتارب

  يف التجربة األردنية. النقائص بعض تسجيل مينع من  هذا ال أن املشرفني الرتبويني، إال

فإنه ميكن تسجيل املالحظات  األردن يف الرتبويني املشرفني اختيار معايري ومن جهة أخر بعد التمعن يف    

 التالية: 

 مشرف وظيفة لشغل املرشحني لقبول أساسي كشرط فوقها فما الثانية اجلامعية الدرجة على احلصول اشرتاط - 1

 التوجه يسمح بـــ: األمريكية ألن هذا املتحدة ¦ʮȏȂǳ© مع األردن فيه تتفق ما وهو تربوي ،

« وقناعتهم املعلمني ثقة يزيد من درجة - أ ǂǌŭʪ ريكث عليه أكد ما وهذا منهم، أعلى شهادة حيمل كونه الرتبوي 

 ميتلكها اليت من أكرب مهارة أو ملعرفة امتالكه خالل من والقيادة التأييد يكسب الشخص أن الرتبويني من

 .مرؤوسيه

² سيتوالها الرتبوي اإلشراف مهمة الشرط تلميح صريح إىل أن هذا يف - ب ʭ¢ جديدة ومعرفة علم على 

 ومتقدمة. 

من لديه الرغبة  فيسعى على إثرها واملدراء، املعلمني عند املعرفة يف اكتساب املزيد من خلق نوع من املنافسة – ج

  .واملهين العلمي ومنوه دراسته إكمال إىل يف الرتقية

 عدم ميكن استنتاجه من خالل ما وهذا ، تربوي مشرف وظيفة ملرتشحي الشخصية ƢǸǈǳʪ© االهتمام عدم - 2

 كال به ǶƬē ما وهو الرتبويني املشرفني ورأي الزمالء رأيإىل  اللجوء وعدم ، الشخصية للمقابلة املرتشحني خضوع

 .الرتبويني للمشرفني اختيارمها عند غريه من أكثر وبريطانيا األمريكية املتحدة ¦ʮȏȂǳ© من

العلمي فقط  واملؤهل سنوات األقدمية أسلوب األردن على املزج بني يف الرتبويني املشرفني اختيار ترتكز معايري - 3

 وهي ʭƢƸƬǷȐǳÂ©� الشخصية واملقابلة اإلنتاجية، ( الكفاءة مثل األساليب لباقي مالحظ إمهال وهناك ،

، 2011األقدمية (مصلح ، أسلوب ال ميكن أن تظهر من خالل استعمال مثال أمور تكشف عن قد بطبيعتها

53.(

  السعودية: العربية اململكة يف الرتبويني املشرفني انتقاء معايري -رابعا

 وزارة من إدراكا وذلك األخرية السنوات يف ƢǸƬǿʪǢǳʪ¿ السعودية العربية ƨǰǴǸŭʪ الرتبوي اإلشراف حظي لقد   

كما يتضح  والرتبوية. التعليمية العملية تطوير يف الرتبوي عملية اإلشراف به تساهم الذي الكبري Âƾǳʪ° املعارف
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،الذي انتقل من مفهوم التفتيش   الرتبوي ملصطلح اإلشراف واملتالحقة السريعة التطورات خالل من هذا األمر

 نتيجة تطور جاء التغري ، وهذا  الرتبوي ليصل يف  األخري إىل استعمال تسمية اإلشراف ومرورا إىل مفهوم التوجيه

  الرتبوية.  والدراسات البحوث تقدم ¦ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦Â�ƨȇȂƥŗǳ الشاملة للعملية النظرة

ƨȈǴǸǟ�¬Ƣų�À¢�°ƢƦƬǟʪÂ تتمتع قيادية شخصية مرهون بوجود الرتبوي اإلشراف ©ƢȈǻƢǰǷϵ فإنه  خاصة وقدرات 

 املهم الرتكيز على اإلعداد الفين واملهين والنفسي واالجتماعي للمشرف الرتبوي حىت يؤدي دوره بنجاح من

  والواضحة املعايري احملددة من جمموعة وديةالسع العربية اململكة وفاعلية. وانطالقا من هذا الواقع وضبطت

 تربوي وهي: مشرف وجب توفرها عند املرتشح لوظيفة 

 تكليفه: و الرتبوي املشرف اختيار إجراءات -1   

�ƶǋŗǴǳ�ǶēƢƦǴǗ تقدمي الرتبوي  اإلشراف يف العمل يف الراغبني من داخلي إعالن طريق عن التعليم إدارة تطلب - أ

 .املرتشح يف املطلوبة اإلعالن الشروطوحتدد يف هذا  ،

 بكتابة الرتقية لوظيفة املشرف الرتبوي مدرسة) يف مدير أو كل من لديه الرغبة سواء كان (معلم يقوم - ب

حيتوي على نسخ  ملف مع ويقدمها )  الرتبوي لإلشراف ترشيح بطاقة من ( الفقرة األوىل يف به اخلاصة املعلومات

بتزكية أحد املرتشحني ممن  الرتبوي املشرف يقوم كما حيملها املرتشح، اليت والتدريبية الدراسية مصورة  من املؤهالت

 املشرف االرتبوي. لشغل وظيفة والكفاءة تتوفر فيهم القدرة

 واحدة سريتان بتوصيتان حبيث يرفق هذا الطلب التعليم، إدارة إىل املدرسة مدير قبل من الرتشح طلب يرفع - ج

 االتصال على وقدراته للمرتشح القيادية ¦ʮ¦Ǆŭ توضح من خالهلما الرتبوي املشرف من واألخرى املدرسة مدير من

�Ƥ مع اإلجيايب والتفاعل Ǵǘǳ¦�ǪǧŚǧ�ƨǇ°ƾǷ�ǂȇƾǷ�ƶǋŗŭ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ƢǷ¢��ƨǠǼǬŭ¦�ƨȈƥƢŸȍ¦�ʮ¦Ǆŭ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�Ǻȇǂƻȉ¦

  بتوصية املشرف الرتبوي لوحده.

والستكمال بطاقة  املرتشح، على الشروط املطلوبة انطباق من للتأكد الرتبويني املشرفني أحد إىل الطلبات حتال -د

 .عنه سرية توصية كتابة مث املرتشح ʮǄƥ̈° والقيام إدارة التعليم ، يف املعنية اجلهات من الرتبوي لإلشراف الرتشيح

 عليها ،مث  لإلطالع الرتبوي اإلشراف رئيس على استكماهلا بعد املرتشحني أوراق الرتبوي املشرف يعرض -ه

 .مرتشح يف كل رأيه بتدوين يقوم هذا الرئيس

 بدراسة املختصة ، واليت تقوم اُلشعب ورؤساء الرتبوي اإلشراف رئيس التعليم يرأسها إدارة يف جلنة تشكيل -و

 .الشخصية ¦ƨǴƥƢǬŭ¦� ¦ǂƳϵ�śȈǼǠŭ¦�śƸǋŗŭ  أمساء وحتديد املبدئية بينها ، املفاضلة وإجراء الطلبات

 .املنطقة يف للتعليم العامة اإلدارة إىل املختارة الطلبات احملافظات يف التعليم الفرعية إدارة ترفع - ي

،حيث  بينهم واملفاضلة مع املرتشحني إلجراء املقابالت الشخصية جلنة للتعليم بتشكيل اإلدارة العامة تقوم - ر

 املرتشح ختصص من أحدهم يكون الرتبويني املشرفني من وثالثة املنطقة يف الرتبوي اإلشراف رئيس ةǇʩǂƥ تكون

  لوظيفة اإلشراف.
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:الرتبوي املشرف اختيار معايري -2

 ال تربوية خدمة مع عليها اإلشراف سيتوىل اليت املادة يف اجلامعية الشهادة على حاصال يكون املرتشح أن - 

  املدرسية. لإلدارة مشرفا يرشح ملن املدرسة إدارة أو يف املادة تدريس يف سنوات أربع عن تقل

 .املاضية ألربعا السنوات خالل النهائية الدرجة من  90% عن ومسلكيا فنيا الوظيفي األداء يف درجته تقل أال - 

 قضية يف طرفا يكون وأال سلوكه، يشوب ما على أو عمله يف تقصريه على يدل ما صدر حبقه قد يكون أال - 

 .قائمة

 :اآلتية اخلصائص املرتشح يف تتوافر أن - 

 .حسنة قدوة يكون احلميدة وأن Ȑƻȋʪ¼ التحلي - أ

 .واملناقشة احلوار على والقدرة الشخصية ميتلك قوة - ب

 اإلدارية اهليئات مع والتعاون املعلمني زمالئه مع تعامله اإلجيابية (حسن اإلنسانية ƢǫȐǠǳʪ© التمتع - ج

 الرتبوية). ƨȈǴǸǠǳʪ العالقة ذات واالجتماعية

  واسع اإلطالع على الثقافة العامة. -د

  .البناءة الرتبوية القرارات اختاذ على القدرة - ه

  املظهر املناسب. -و

املشرفني الرتبويني يف اململكة  املطلوبة يف انتقاء والشروط ويظهر بوضوح من خالل التمعن يف هذه املعايري    

ما  االهتمام هذا معامل أبرز من العموم، ولعل وجه على الرتبوي اإلشراف بية السعودية االهتمام الكبري بعمليةالعر 

 )134،  2007(نبهان ، :يلي

 رائد هلذا املرتشح دور يكون أن على أو اإلدارة، التعليم جمال للمرتشح يف الفاعل والنشاط اإلنتاجية اشرتاط - 

 على ركزت وإمنا ، التعليم يف اخلدمة من كبرية سنوات السعودية العربية اململكة تشرتط مل وبذلك ، النشاط هذا يف

 .سنوات Ǟƥ°ϥ قدرت قصرية فرتة خالل كانت وإن اخلدمة هذه نتائج

  من عنه املرفوعة واملسلكية الفنية التقارير يف املمتاز يقل عن  السنوي تقديره طلب املرتشح إذا كان يقبل ال - 

 .املعنية األطرافقبل 

Ƥ االهتمام - ǻ¦ȂŪʪ يف كل من ( التحلي واملتمثلة للمرتشح والشخصية واألخالقية السلوكية ¼Ȑƻȋʪ احلميدة 

 احلسن....). واملظهر ، القرارات اختاذ على والقدرة والثقافة العامة ،

 وظيفة لشغل املتقدمني ترشيح يف مقيم تربوي كمشرف ومدير املدرسة املختص الرتبوي املشرف مشاركة - 

  : فيما يلي املشاركة هذه وتتمثل تربوي مشرف

 بتقدمي إقناعه وحماولة كمشرف تربوي ، للعمل والكفاءة القدرة فيه يرى ملن املختص الرتبوي املشرف تزكية - أ

 .األوراق الالزمة واستكمال الطلب
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 واألخرى املختص الرتبوي املشرف من واحدة،  سريتان الرتشح لوظيفة املشرف الرتبوي توصيتان طلب يرفق - ب

  .هلا االنتباه الواجب األمور وأهم للمرتشح القيادية ¦ʮ¦Ǆŭ يوضح من خالهلما  املدرسة مدير من

من أسلوب سنوات  عليها املتعارف الرتبويني املشرفني اختيار أساليب مجيع السعودية العربية لقد وظفت اململكة - 

اهتمت أيضا  كما الشخصية. و املقابالت العمل، واالختبارات رؤساء ،وآراء املوقفية ،والتقديراتاخلربة ،واجلدارة 

ƨȈŷϥ الشخصية يف انتقاء املشرف الرتبوي. وهذه ميزة  والسمات ، اإلنتاجية والكفاءة العلمي، كل من املؤهل

�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ǽŚǣ�Ǻǟ�ƨǰǴǸŭ¦�Ŀ�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�Ƣđ�®ǂǨǼȇ

 كل يف الرتبويني خاصة النظم املنتهجة  املشرفني خالل ما عرض سابقا فيما يتعلق مبعايري اختيار من ويتضح    

 املتفق القواعد من عدد مراعاة من بد ال أنه السعودية، العربية واململكة األمريكية املتحدة ¦ʮȏȂǳ© من

�� عليها¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śǐƬƼŭ¦�ƾǼǟ

 .الرتبويني املشرفني اختيار عملية عليها تقام اليت األسساألوىل:  القاعدة   

الرتبوية وهناك  العملية حتسني أهدافه واملتمثلة يف الرتبوي من خالل حتقيق اإلشراف جناح مدى إذ يتم احلكم على

 2002وإنسانية متثلت فيما يلي (اإلبراهيم   علمية أسس إمجاع على أن عملية انتقاء املشرفني الرتبويني تبىن وفق

 ،119 :(

 ،حىت يتمكن من  واملهين العلمي ¦ƢĐ¾ يف عالية بكفاية الرتبوي املشرف يتمتع أن Ƣđ ويقصد :لكفايةا -1

ƾȇƾŢ��̈°Âǂǔǳʪ�Ƥ أثناء وتدريبهم ورفع من أدائهم الوظيفي املعلمني توجيه ǴǘƬȇ�ǂǷȋ¦�¦ǀǿ�¹ȂǴƥÂ���ƨǷƾŬ¦

 اإلشراف الرتبوي ويعد .ʮȂƥǂƫ مؤهال املختار الفرد يكون جيب أن ، كما  املهنة خيتار هذه ملن العلمي ىاملستو 

 يتطلب الفعال اإلشراف كما أن املتوفرة لديه ، الكفاءات تنمية على املعلم ملساعدة ضروري الكفاءة على املبين

 وبناء العالقات ، والبعيد القريب لألمد والتخطيط التعليم حيث من املعلمني من فريق العمل مع تنسيق يف كفاءة

 مناذج وصياغة الفصول وإدارة التدريس لعملية الالزمة وتعزيز القدرات التقومي وإتقان خمتلف أساليب الشخصية

  ).131، 2002املهين (قنديل ، األداء

 الرتبوي لوظيفة اإلشراف املرتشح املعلم أو املساعد أو املدير ممارسة ضرورة يف يتجسد األساس هذا إن :اخلربة-2

 أعماال وأدى متجددة خربة التعليم يف عمله فرتة خالل اكتسب قد يكون وأن ، مناسبة لسنوات ملهنة التعليم

 لتالميذه تدريسه حسن على خدمته سنوات خالل عنه املرفوعة التقارير تشري كما جيب أن أو مبتكرة ، متميزة

  ) .127،  2002املعلمني (اإلبراهيم ، زمالئه  على وتفوقه

 واالجتاهات والقدرات واملهارات والسلوكية الشخصية الصفات من معني قدر توفر Ƣđ ويقصد :الشخصية-3

 األساسية العوامل مقدمة يف الرتبوي املشرف شخصية ʮȂƥǂƫ�ƢǧǂǌǷƢƸƳʭ.ļϦÂ يكون أن املرتشح يف تساعد اليت

(  خمتلفة شخصيات مع التفاعل واالحتكاك الدائم من به والذي يتطلب نوعا يقوم الذي العمل طبيعة يف املؤثرة

 على مهمته أداء الصفات يف املشرف الرتبوي متكن على إثرها من وإذا توفر هذه ، املدارس) ومدراء املدرسني

  ). 45، 2008أكمل وجه (البدري ، 
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 .الرتبوي اإلشراف لوظائف االختيار شروط : الثانية القاعدة   

  لقد تعددت شروط ومعايري انتقاء املشرف الرتبوي واليت ميكن حصرها فيما يلي: 

 على يتفوق به معني تعليمي مستوى اإلشرافية املناصب يتوىل يف من يتوفر أن جيب  :التعليمي املستوى-1

 التعليمي املستوى من األدىن ميثل احلد  املاجستري درجة على احلصول أن من الباحثني وقد اتفق العديد ، مرؤوسيه

 وعلم الرتبية ȂǏϥ¾ كافية الرتبوي على دراية كما ينبغي أن يكون املشرف .اإلشرافية القيادية للوظائف املالئم

 واالرتقاء الذاتية األثر احلوافز وتصحيحه من خالل خلق جمموعة من البشري ،حىت يتمكن من فهم السلوك النفس

 إحدى يتوىل من لكل ضروري أمر الرتبية يف عليا دراسات على احلصول ،وعليه يبقى الرتبوية األنشطة مبستوى

  .الرتبوي اإلشراف وظائف

 ، والتخصص اخلربة ذوي من جلنة بواسطة وتقوميه وضبطه العلمي اإلنتاج معيار حصر ميكن: العلمي اإلنتاج-2

ŉȂǬƫ�ǶƬȇ�ǾǳȐƻ�ǺǸǧ���ƨȈǟȂǓȂŭʪ�°ƢȈǠŭ¦�¦ǀǿ�ÀŗǬȇ�Ǯ ǳǀǳÂ عن  والذي مييزه  الفين للمشرف العلمي النضج

زمالئه. فبدون اإلنتاج العلمي املتنوع من قرأة وإطالع وحبث  وجتريب يعجز الفرد يف تويل الوظائف اإلشرافية ، 

  .األفراد بني التنافس روح ʬȍ̈° العلمية ¦ȏƢĐ© كافة يف احلرة اليت تشجع أسلوب املسابقات

 العلمية ¦ȐĐ©� يف نشرهااليت يتم ويتمثل هذا النوع من اإلنتاج يف تلك التجارب والبحوث  املهين:  اإلنتاج-3

 اجتاه مستقلية نظرة تكوين على فهذا النضج يساعده .املهين املشرف ، واليت يتم من خالهلا قياس مدى نضج

 بعني يؤخذ أن لنشاط. ولذا جيبا وألوان التدريس وأساليب املقررة املدرسية والكتب واخلطط الرتبوية املناهج

عند انتقاء العناصر األكثر تقديرا لشغل  بنشرها املرتشح قام اليت التطبيقية والبحوث التجارب عدد االعتبار

  الوظائف اإلشرافية.

¦ƢĐ¾ يف ǽŚƯϦ�ÃƾǷÂ تعاونه ، ودرجة  املوظف نوع النشاط املقدم من طرف Ƣđ ويقصد : اإلنتاجية الكفاية-4

 داخل وشغفه يف العمل والتبعية، القيادة على وقدرته ، امليدانية املشكالتعلى مواجهة وقدرته فيه يتعلم الذي

 التقديرات من خالل اإلنتاجية الكفاية تقدير يتم كما ومرؤوسيه. رؤسائه مع اإلنسانيةوتنويع عالقاته ، الفريق

Ƣđ حيتفظ اليت بطاقات األداء استخدام يفضل موضوعي وصادق التقدير يكون هذا ولكي، رقميةالو اللفظية

  نشاطه. العام مدار ȄǴǟ�°¦ǂǸƬǇʪ فيها يسجلموظف ، حيث لكل الرئيس

 داخلية وظائف فلسطني يف الرتبوي اإلشراف وظائف تعتربفلسطني: يف الرتبويني املشرفني انتقاء معايري -خامسا

 ، الطلبات منوذج من نسخة مع فلسطني يف والتعليم الرتبية ʮǂȇƾǷ© إىل رسالة إرسال طريق عن عنها يعلن

 خارج من الطلبات تقبل وال ، الطلبات لتقدمي موعد اإلعالن وآخر صدور بني ¢ʮ¿ عشرة عن ال تقل مدة وإعطاء

¾ƢĐ¦ فقد وضعها الذي والشروط والتعليم الرتبية قانون من وانطالقا احمللية،  الصحف يف عنها أعلن إذا إال 

التعليم (قنديل  على اإلشراف مهمة توليها منذ الشروط من عددا الفلسطينية والتعليم الرتبية وزارة حددت

،2002 ،196:(

 .العليا الشهادات محلة ويفضل األوىل اجلامعية الشهادة على املرتشح حاصال يكون أن - 
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 احلد األدىن حيث املاجستري محلة ذلك من ويستثىن الرتبوي، العمل يف سنوات مخس عن تقل ال سنوات اخلربة - 

 .سنوات ثالث لعامل اخلربة

 إلدارة أو احلاسوب، أو ¦ƨȈǓʮǂǳ أو الفنية الرتبية ملراكز يتقدمون للذين سنتني عن تقل ال سنوات اخلربة - 

 .واالقتصاد

 .التدريبية الدورات األولوية للمرتشحني املشاركني يف - 

 .إليها املتقدم املديرية إقامة املرتشح قرب - 

 .األخرية الثالث السنوات يف األقل على مرتني جدا جيد تقدير على املرتشح حاصال يكون أن -

  املفعول. سارية خمالفة أو عقوبة ملفه يف يوجد ال -

  سادسا معايري انتقاء املشرف الرتبوي (املفتش) يف اجلزائر:

1-�ƨȈƟ¦ƾ Ƭƥȏ ¦�ƨǴƷ ǂ ŭʪ ��Ǌ ƬǨǷ��´ Ƣƻ �ÄȂ ƥǂ ƫ�» ǂ ǌ Ƿ

�¾ƢǸǠƬǇ¦Â�ƨȈũǂǳ¦�ƪ Ȉǫ¦Ȃŭ¦Â�ƲǷ¦Őǳ¦Â�©ƢǸȈǴǠƬǳ¦�ǪȈƦǘƫÂ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ŚǇ�ǺǈƷ�ȄǴǟ�ǂȀǈǳʪ�Ǧ Ǵǰȇ

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، كما يقوم بتكوين موظفي التعليم واإلدارة يف املدارس االبتدائية وتفتيشهم ومتابعة 

حث يف جمال اختصاصه ، كما ميكن تكليفه مبهام التحقيق. أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها ،واملشاركة يف أعمال الب

وميارس أنشطته يف املدارس االبتدائية واملدارس التحضريية وأقسام التعليم املكيف والرتبية التحضريية وأقسام حمو 

  األمية التابعة للمقاطعة املسندة إليه.

املطلوب شغلها عن طريق مسابقة على أساس تعيني هذه الفئة يف حدود املناصب يتمشروط التعيني: 

  االختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا ميتد سنة دراسية واحدة من بني:

  سنوات من اخلدمة الفعلية يف املنصب العايل ملدير 3األساتذة الرئيسيني للمدرسة االبتدائية الذين يثبتون  - 

  املدرسة االبتدائية . 

��ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨǷƾŬ¦�ǺǷ�©¦ȂǼǇ 10للمدرسة االبتدائية الذين يثبتون األساتذة الرئيسيني  - 

  سنوات من اخلدمة يف املنصب العايل ملدير  املدرسة االبتدائية. 05أساتذة املدرسة االبتدائية الذين يثبتون  - 

2-�ǖ Ǉ Ȃ Ƭŭ¦� Ƕ ȈǴǠƬǳʪ � �Ǌ ƬǨǷ�� ´ Ƣƻ �ÄȂ ƥǂ ƫ� » ǂ ǌ Ƿاليني ومها: وهنا ميارس مهامه يف أحد االختصاصني الت

املواد وإدارة املتوسطات ، ويكلف أيضا بسهر على التسيري احلسن للمؤسسات التعليمية ، وتكوين موظفي التعليم 

واإلدارة والرتبية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم ومراقبة التسيري اإلداري للمتوسطات واملشاركة يف أعمال البحث 

ملتوسطات التابعة ملقاطعة املسندة إليه.الرتبوي حسب اختصاصه ، وميارس أنشطته يف ا

يتم تعيني هذه الفئة يف حدود املناصب املطلوب شغلها ، عن طريق مسابقة على أساس  شروط التعيني:

  االختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا ميتد سنة دراسية واحدة ، من بني:

بعنوان اختصاص املواد: -أ

�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨǷƾŬ¦�ǺǷ�©¦ȂǼǇ 10يم املتوسط الذين يثبتون األساتذة الرئيسيني للتعل - 
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بعنوان اختصاص إدارة املتوسطات: -ب

سنوات من اخلدمة الفعلية يف املنصب العايل ملدير  03األساتذة الرئيسيني للتعليم املتوسط الذين يثبتون  - 

  املتوسطة. 

نوات من اخلدمة الفعلية يف املنصب العايل ملدير املتوسطة س 3املستشارين الرئيسيني للرتبية الذين يثبتون  - 

  واملنحدرين من أسالك التعليم.

ȐǇ¢�ǺǷ�Ǻȇ°ƾƸǼŭ¦Â�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨǷƾŬ¦�ǺǷ�©¦ȂǼǇ½� 10املستشارين الرئيسيني للرتبية الذين يثبتون  - 

  التعليم.

3-�ÄȂ ǻƢưǳ¦�Ƕ ȈǴǠƬǳʪ ��ƨȈǼǗ Ȃ ǳ¦�ƨȈƥŗ ǳ¦�Ǌ ƬǨǷ��´ Ƣƻ �ÄȂ ƥǂ ƫ�» ǂ ǌ Ƿ

  نا ميارس مهامه يف إحدى االختصاصات التالية: ه 

  املواد. - 

-�©ʮȂǻƢưǳ¦�̈°¦®¤

كما يقوم بتكوين موظفي التعليم واإلدارة والرتبية واملصاحل االقتصادية والتوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين وتفتيشهم 

ȈǈƬǳ¦Â�©ʮȂǻƢưǳ¦�Ŀ�Ä°¦®ȍ¦�ŚȈǈƬǳ¦�ƨƦǫ¦ǂǷ�¦ǀǯÂ�ƢȀǸȈȈǬƫÂ�ǶȀƬǘǌǻ¢�ƨǠƥƢƬǷÂ ري املايل واملادي يف املتوسطات

�řȀŭ¦Â�ȆǇ°ƾŭ¦�ǾȈƳȂƬǳ¦�Ǆǯ¦ǂǷÂ�©ʮȂǻƢưǳ¦Â

تعني هذه الفئة أيضا يف حدود املناصب املطلوب شغلها ، عن طريق مسابقة على أساس  شروط التعيني:

  االختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا ميتد سنة دراسية واحدة، من بني:

  املواد:بعنوان اختصاص  -أ

�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨǷƾŬ¦�ǺǷ�©¦ȂǼǇ 10األساتذة الرئيسيني للتعليم الثانوي الذين يثبتون 

� -ب©ʮȂ ǻƢưǳ¦� °̈¦®¤�´ Ƣǐ Ƭƻ ¦�À¦Ȃ ǼǠƥ

  سنوات من اخلدمة الفعلية يف املنصب العايل ملدير  3األساتذة الرئيسيني للتعليم الثانوي الذين يثبتون  - 

  الثانوية.

-�©ʮȂǻƢưǳ¦�°Ƣǜǻ سنوات من اخلدمة الفعلية يف املنصب العايل ملدير الثانوية. 3الذين يثبتون  

-�ÀȂƬƦưȇ�Ǻȇǀǳ¦�©ʮȂǻƢưǳ¦�°Ƣǜǻ10�ǶȈǴǠƬǳ¦�̄ ƢƬǇ¢�ƨƦƫ°�ǺǷ�Ǻȇ°ƾƸǼŭ¦Â�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨǷƾŬ¦�ǺǷ�©¦ȂǼǇ

  الثانوي.

  معوقات عملية انتقاء املشرفني الرتبويني:   

�ȄǴǟ�̧ ȐǗȍ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ���ÄȂƥŗǳ¦�» ǂǌŭ¦�°ƢȈƬƻ¦�ƨȈǨȈǰƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦Â�ƢǬƥƢǇ�̈°Ȃǯǀŭ¦�§°ƢƴƬǳʪ�¿Ƣŭȍ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ

خمرجات العملية الرتبوية ، متكنا من رصد مجلة من العراقيل واملشاكل اليت ميكن أن تؤثر يف مصداقية عملية 

  االنتقاء: 



املستخدمة يف انتقاء املشرف الرتبوياملعايري واألساليب الدولية                   األحسن محزة        

65

  املعوقات اإلدارية: -1

 غري املعايري هذه Àϥ ، علما كمعلم كفاءته وعلى املعلم خدمة كبري عند اختيار املشرفني علىالرتكيز بشكل   - 

 ).171، 2007(سيسامل، كمشرف لنجاحه كافية

 حتتاج اجلوانب ومتعددة معقدة عملية الرتبوية ¦ƨȈǴǸǠǳ¦�°ƢƦƬǟʪÂ���ÄȂƥŗǳ اإلشراف اإلدارية لوظيفة األعباء كثافة  - 

 النصاب تفوق إضافية أو مهام إدارية بتأدية مهام عليها القائمني يكلف كبريين ، حيث  وجهد وقت إىل

¢�ʭƢȈƷ املقرر

  .املعلمني تقييم يف املدراء بعض لدى املوضوعية غياب - 

  املعوقات الشخصية: -2

  .واملعلمني واملدراء املشرفني بني األحيان بعض يف العالقات املهنية ضعف -

 إجراء عند خاصة االختيار عملية يف املشاركني لبعض واالجتماعي الذي يؤدي إىل التحيزالتأثر العاطفي  -

 .املرتشحني مع الشخصية املقابالت

 على االعتماد ظل يف ، املرتشحني والنفسية املؤثرة يف سلوكات  الشخصية بعض السمات عن الكشف صعوبة -

  الفرد. املكونة لشخصية  األبعاد على للحكم ال تكفي وحدها وهي االختيار،  عند الشخصية املقابلة

  املعوقات املهنية: -3

«�¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��ÄȂƥŗǳ الدورات قلة -  ¦ǂǋȍ¦�ƨȈǴǸǟ�Ǧ ƟƢǛÂ�ǞȈǸŝ�¿Ƣŭȍ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�śǸǴǠǸǴǳ�ƨȀƳȂŭ¦�ƨȈƦȇ°ƾƬǳ¦

   اكتساب القدرة على معاجلة مشاكله انطالقا من داخل الصف الدراسي.

  .املعلمني أداء حيان عند تقييمغياب الشفافية يف بعض األ - 

-��śǧǂǌŭ¦� ƢǬƬǻ¦�Ŀ�ƨȈƥȂǈƄ¦Â�̈ʪƢƄ¦

ضعف اإلنتاج العلمي (البحث الرتبوي ،واملشاركة يف النشاطات الرتبوية والعلمية..) لبعض املعلمني واملشرفني  - 

  .الرتبويني
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�ś ȇȂ ƥŗ ǳ¦�ś ǧǂ ǌ ŭ¦�  ƢǬƬǻ¦�ƨȈǴǸ ǟ �Ŀ �Ƣē Ƣǟ ¦ǂ Ƿ�Ƥ Ÿ�Ŗ ǳ¦�©ƢƷ ¦ŗ ǫȏ ¦Â�¾Ȃ Ǵū ¦�ǒ Ǡƥ

  إجراء املزيد من األحباث والدراسات الرتبوية يف جمال اإلشراف الرتبوي.-

ا عقد املزيد من الدورات التكوينية املوضحة ملاهية اإلشراف الرتبوي وإسرتاجتياته احلديثة ،مع فتح املشاركة فيه - 

  لكل من املعلمني واملدراء واملشرفني الرتبويني. 

الرتكيز على توفر السيمات الشخصية املطلوبة لشغل وظيفة املشرف الرتبوي يف املرتشحني على غرار (القدرة  - 

  على احلوار ، الثقافة العامة ، الصحة النفسية واجلسدية ، ضبط النفس واالتزان االنفعايل ، واختاذ القرارات...).

-�̈°Â®�ǲǯ�Ƥ Ǭǟ�©ʭƢƸƬǷ¦� ¦ǂƳϵ�ƨȈǼȇȂǰƬǳ¦�©¦°Âƾǳ¦�©ƢƳǂű�ǶȈȈǬƫ

التنويع يف طبيعة االختبارات املستخدمة يف انتقاء املشرفني الرتبويني كاستخدام اختبارات موقفية أو دراسة حالة  - 

  أو لعب أدوار.

-ǾƟ¦®¢�ǶȈȈǬƫÂ�©¦ǂǷ�̈ƾǟ�À¦ƾȈŭ¦�Ŀ�ÄȂƥŗǳ¦�» ǂǌŭ¦�ƨǨȈǛȂǳ�śƸǋŗŭ¦�̈°ʮ± .الفعلي  

  إشراك عدد من املختصني الرتبويني يف جماالت متنوعة عند إجراء مقابالت االنتقاء. - 

إشراك زمالء املرتشح لوظيفة املشرف الرتبوي يف عملية التقييم  من أجل إبداء ومعرفة رأيهم يف القدرات املتوفرة   - 

  لدى زميلهم يف العمل. 

-¨®ʮ± االهتمام ŚȇƢǠŭʪ الرتبويني املشرفني اختيار عند إلنتاجيةوا املهنية.  

 وعدم الرتكيز الرتبويني القادة احلديثة الختيار التوجهات مع يتوافق مبا الرتبويني املشرفني اختيار أساليب تطوير - 

  .االختيار يف الشمولية ملراعاة وذلك بعينه واحد أسلوب على



املستخدمة يف انتقاء املشرف الرتبوياملعايري واألساليب الدولية                   األحسن محزة        

67

  املراجع:

  .2005األردن ،  –،عمان  ���ǂǌǼǴǳ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨƦƬǰǷ���ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦1¶ اإلدارة أسعد وليد ، - 1

2-Àʭƾǟ�ǶȈǿ¦ǂƥȍ¦ ، والتوزيع  والنشر اجلامعية للدراسات محادة مؤسسة ،وأساليب ) أمناط الرتبوي ( إلشرافا

  .2002األردن ، –أربد  ، 1ط

  .2008األردن ،  -عمان ، 4الفكر ، طالرتبوي ، دار  اإلشراف يف ومفاهيم طارق ، تطبيقات البدري - 3

   1ط والتوزيع، للنشر قنديل دار ، الرتبوي ( فلسفته، أساليبه، تطبيقاته ) اإلشراف إبراهيم ، اخلطيب  - 4

  .2003األردن ،   -عمان

والتوزيع  للنشر الشروق دار أساليبه ) ،و  أسسه ، أهدافع ، الرتبوي ( مفاهيمه حسن ، اإلشراف الطعاين - 5

  .2005فلسطني ،  – هللا رام  1ط

األردن   -، عمان 1والتوزيع ، ط للنشر احلامد دار اجلديد ، القرن يف الرتبوية القيادة ، محادات حممد - 6

2006.

الدول ، رسالة ماجستري  قسم  بعض جتارب ضوء يف الرتبويني املشرفني اختيار معايري تطوير مصلح إميان ، - 7

  .2011فلسطني ،  –اإلسالمية الرتبية ، اجلامعة 

  .2007فلسطني ،  –غزة  ، 1، ط آفاق مكتبة ، فلسطني يف الرتبوي اإلشراف روضة، سيسامل  - 8

 -عمان ، 1والتوزيع ،ط للنشر الثقافة دار ،وأساليبه مفاهيمه الرتبوي اإلشراف ، جودت  اهلادي عبد - 9

  .2006األردن 

يف فلسطني يف ضوء بعض االجتاهات املعاصرة  الرتبويني املشرفني وتدريب اختيار نظام ، تطوير أنيسة قنديل -10

 .2002مصر ،  - رة ھالقا مشس ، عني لإلشراف الرتبوي ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة

األردن    - عمان  1والتوزيع ، ط للنشر صفاء دار ،والنظرية الواقع بني الرتبوية حيىي ، اإلدارة نبهان -11

2007



           العدد الثاين           جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية                                                                                 

68

 املقاربة الرقمية حنو استثمار أمثل   للموهبة 

The digital approach towards optimal investment of talent

�ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ1مزوز بركو 

��ȄǴȈǳ�² ʮ°®�ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ1

  ملخص :

�ƨȈǳƢǠǨǻȏ¦��ƨȈǸǈŪ¦�ǶȀǐƟƢǐƻÂ�śǫȂǨƬŭ¦�Â�śƥȂǿȂŭ¦��¿ȂȀǨǷ�ȄǴǟ� Ȃǔǳ¦�ǖȈǴǈƫ�ń¤�ƨǫ°Ȃǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē

،األخالقية ،االجتماعية و املعرفية العقلية و اليت تشكل يف احلقيقة مجلة من احلاجات شديدة اخلصوصية اليت 

ستدعي معاملة خاصة  تضمن حسن جتعل من هذه الفئة مصنفة ضمن ذوي االحتياجات اخلاصة ، و اليت ت

��¾Âȋ¦�ǖȈƄ¦�Ȇǿ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨƠȈƦǳ¦�Àȋ�Â���ƢȀǼǷ�ƨȈǧǂǠŭ¦�Â�ƨȈǴǬǠǳ¦��ǎ ƻȋʪ�Â�ƨǨǴƬƼŭ¦�Ƣē¦°ƾǫ�Â�ƢēƢǫƢǗ�°ƢǸưƬǇ¦

���ƲǿƢǼŭ¦����°®¦Ȃǰǳ¦�ǲǯ�ȄǴǟ�ǂǧȂƬƫ��À¢�Ä°Âǂǔǳ¦�ǺǷ�ƶƦǏ�¢���ƨȈǴǬǠǳ¦�ƢēƢǫƢǗ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�ǾȈǧ�ǂǸưƬǈƫ�Äǀǳ¦

التعليمية  اليت  تسهم يف احلفاظ و تنمية هذه الطاقات   ، و لقد وجد القائمون على املناهج الوسائط و الوسائل 

الرتبوية العامة أو املتخصصة املوجهة لفئة املوهوبني و املتفوقني ضالتها  يف تكنولوجيات اإلعالم و االتصال 

ǺǷ�ǂȀǜȇ�ƢǷ�ȂǿÂ���ƨƠǨǳ¦�ǽǀŮ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢƳƢƸǴǳ�Ƥ ȈƴƬǈƫ�ƢĔȂǯ�ƨưȇƾū¦  خالل النتائج اليت توصلت إليها هذه

الدراسة فيما خيص موائمة   إثراء الربامج التعليمية بتكنولوجيا اإلعالم و االتصال للمطالب املعرفية و العقلية لفئة 

  املوهوبني و املتفوقني.

 .التعليمية البيئة ، املعلومات تقنيات ، املعرفية ،املعرفية صائصاخلالكلمات املفتاحية:

Abstract
The study aims to highlight the concept of endowed, superior, emotional, ethical, social and
cognitive mental characteristics that are in fact a group of very special needs. The special
environment in which this category invests its mental capacities, is not necessary to have all
the cadres, curricula, The media and educational means that contribute to the conservation and
development of these energies, and the educational curricula of the general or specialized
categories directed to the talented and the superior have found their lack in modern
information and communication technologies as responding to the educational needs of this
group. This is reflected in the findings of this study regarding the enrichment of the
educational programs information and communication technology; also the cognitive and
mental demands of the talented and the superior.
Keywords: Talented, cognitive characteristics, information technologies, educational
environment.

--------------------
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  مقدمة

و         لقد أدركت العديد من دول العامل املتقدم أن ما حققته اإلنسانية عرب التاريخ من اجنازات ورقي

و    ازدهار يف كافة القطاعات العلمية و التكنولوجية مرهون بتقدم فكرها و نتاجها العلمي و التقين و أن تطورها 

ال البشري أكثر من اعتماده على رأس املال املادي  و ال شك أن املوهوبني مبا يتميزون تقدمها يعتمد على راس امل

  به من طاقات ميثلون الثروة القومية احلقيقية و مصدر الرفاهية الدائم.

إال أن املفارقة تكمن يف كون   هذا املوهوب  من   ذوي االحتياجات اخلاصة و يعاين  مجلة   من 

�ǾǴǸŹ�ƢǷ�ǲǰƥ�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ǪǈǼǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦��̈Śƻȋ¦��ǽǀǿ�Ȇǿ��Ƣŷ¢��ǲǠǳ�Â����ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǯƢǌŭ¦

   ائقا يف وجه تطلعات املوهوب املعرفية  بل من كوادر ، مناهج  ، معلومات  و أساليب تعليمية عادة ما تقف ع

��ƨȇȂȈū¦��ǾƬǫƢǗ���ǖƦưƫ�ŅƢƬǳʪ�Â��̧¦ƾƥȍ¦�©ƢȈǳ¡�ǖƦưƫ�ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ��Śưǯ�Ŀ�Â

إن  يف عدم التجانس بني متطلبات املوهوب الفكرية و ما توفره األساليب التعليمية التقليدية  املتاحة 

عليم التقليدي  بعيد كل البعد عن ما هو جاذب و ملفت حىت هدر هلذه الطاقة ، و الجديد يف ذلك ألن الت

��ƨǠǨƫǂŭ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦�©¦°ƾǬǳʪ�ÀȂǠƬǸƬȇ�ǺŠ��Ǯ ǳʪ�ƢǸǧ�ƨǘǇȂƬŭ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦��©ʮȂƬǈŭ¦�ÄÂ̄�ǺǷ��ƨǧǂǠŭ¦��ȆǴǐƄ�ƨƦǈǼǳʪ

���ǪǨǻ�ǺǷ�ǶȀƳǂţ�Â��ǶēƢƳƢƷ�œǴƫ�ƨȈǸȈǴǠƫ�©ƢȈǳ¡�ª ¦ƾƸƬǇ¦�ÀƢǰŠ�̈°Âǂǔǳ¦�ǺǷ�ȄƸǓ¢�¦ǀǳ�Â�śƥȂǿȂŭƢǯ

لتهديد ، و لتحقيق  أقصى فائدة  هلذه اآلليات يستوجب تضافر مجلة من العلوم و على رأسها علم النفس و ا

الرتبية   مبا يوفره من   اجتاهات  نظرية   متعلقة  بـ :خصائص املوهوب ، متطلباته النفسية و املعرفية و طرق التعلم   

الربجميات ،االنرتنت   ا من وسائل خمتلفة كاحلواسيب ،  و علوم التكنولوجيا  مبا توفره من تقنيات مبا فيه

  ،السبورات الذكية ...اخل .

  و لقد أسفر  هذا التزاوج بني العلوم أنفة الذكر على النظام التعليمي الرقمي بدءا من: 

  ) les tuteures intelligentsالربجميات التعليمية الذكية (*

 ) enseignement assiste par ordinateur*التعليم املتحكم فيه اليا (

E-learning(  �ǲƟƢǇÂ�Â�©ƢȈǼǬƬǳ¦�ƪالتعليم االلكرتوين (* ǨȈǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǸǫǂǳ¦�©ʪ°ƢǬŭ¦�ǺǷ�ł¦

  التكنولوجيا احلديثة لصاحل العملية التعليمية .

  و من هذا املنطلق تبلورت اإلشكالية يف التساؤالت التالية :

ة املوهوبني ؟ما طبيعة احلاجات املعرفية لفئ 
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كيف تطورت  البدائل الرقمية و التكنولوجية املتاحة يف العملية   التعليمية  ؟ 

. كيف تكيف التكنولوجيات احلديثة حنو االستثمار األمثل لطاقة املوهوب الفكرية 

 الكلمات املفتاحية :املوهبة و املوهوبني  ، التعليم الرقمي .

  ة خاصة من ذوي االحتياجات اخلاصة املوهوبون   و املتفوقون : حال  -1

دأبت أدبيات علم النفس و الرتبية على استخدام مصطلح ذوي االحتياجات اخلاصة ، يف إشارة لكل 

فرد تستدعي خصائصه اجلسمية ، العقلية و النفسية  املختلفة عن اخلصائص العامة الشائعة لدى األفراد معاملة  

ʭȂǰǷ�ƾƷ¢�ǶȈǴǠƬǳ¦�Â�ƨȈƥŗǳ¦��°ƢƦƬǟʪ��Â����ÀƢǰǷȍ¦�°ƾǫ��ǾƫƢƦǴǘƬŭ©��خاصة تتناسب مع خصائصه و تستجيب  

هذه املعاملة فهي األخرى  تتطلب اسرتاتيجيات ، مناهج ، تقنيات  ،و تكنولوجيا خاصة تعمل على التكيف مع 

ية كانت هذه اخلصائص سواء كانت سلبية كاإلعاقات جسمية كانت أو  عقلية  أو اجيابية كارتفاع القدرات عقل

  أو أدائية .

و من هنا جند أنفسنا مبنأى عن ذلك احليز الضيق الذي ال تتسع مساحة  ذوي االحتياجات اخلاصة 

�śǫȂǨƬŭ¦�Â�śƥȂǿȂŭʪ�ǶȀȈǴǟ�ƶǴǘǐȇ�ƢǷ�Â¢�ƨȈǳƢǟ�©¦°ƾǬƥ�ÀȂǠƬǸƬȇ�ǺŲ�®¦ǂǧȋƢǧ���©ƢǫƢǟȍ¦�§ ƢƸǏȋ�ÃȂǇ��ǾȈǧ

��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�Â�ƨȇȂƥŗǳ¦��ǶēƢƳƢƷ�ƪيشغلون هم اآلخرون  حيزا من هذه املساحة وان اختل Ǩ

بعد أن اتفقنا على كون املوهوبون و املتفوقون من ذوي االحتياجات اخلاصة  ،فيما يلي عرض نظري 

  ملفهومي املوهبة و التفوق :

) و هو أحد أهم الباحثني  املعاصرين يف املوهبة 1981،1996،1999،2001( سرتنربغيعرف 

�©¦°ƾǫ�ª ȐƯ�®ȂƳÂ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀǿ�¶ŗǌƫ�Â���ƨȈǴǬǠǳ¦�©¦°ƾǬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�̈®ȂŪ¦�ƨȈǳƢǟ�ƨȈƫ¦̄�̈°¦®¤�ƨȈǴǸǟ�ƢĔ¢�ȄǴǟ

ϥ�śƥȂǿȂŭ¦�ǲǠŸ�ƢǷ�¦ǀǿ�Â��ȆǬȈƦǘƬǳ¦� Ƣǯǀǳ¦�Â�̧ ¦ƾƥȍ¦��ȆǴȈǴƸƬǳ¦�Â�ȆǬǘǼŭ¦� Ƣǯǀǳ¦�Ȇǿ�Â مس احلاجة لفرص

�Ǧ ȈǰƬǴǳ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�©ƢƳƢƷ�ǪȈǬƸƬǳ�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ƢĔȋ�©¦°ƾǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ��ƨȈǸǼƫ�Â�ǂȇȂǘƫ���· ƢǨū¦�ƶȈƬƫ�ƨǟȂǼƬǷ

  )/http ://archive.org.( مع البيئة و التوافق مع الذات

ƬǷ� ¦®¢�Â¢�ƨȇ®Ƣǟ�Śǣ�̈°ƾǫ�Â¢�®¦ƾǠƬǇ¦�Ǿȇƾǳ�ƾƳȂȇ�Äǀǳ¦�®ǂǨǳ¦�Ȃǿ�¼ȂǨƬŭ¦�Â�§ȂǿȂŭƢǧ��¦ǀđ�Â ميز عن

�Â�ȆǴǬǠǳ¦�¼ȂǨƬǳ¦�©ȏƢů�Ŀ�ƨǏƢƻ�Â�ǞǸƬĐ¦�Ƣǿ°ƾǬȇ�Ŗǳ¦�Â�ƨȈƫƢȈū¦�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�Â¢�¾Ƣů�Ŀ�Ǿǻ¦ǂǫ¢�ƨȈǬƥ

  ) .2008التفكري االبتكاري و املهارات و القدرات اخلاصة (فتحي ،

قارنة و على مستوى هذه الورقة فاملوهوب  هو ذلك الطالب (أو  التلميذ) الذي يظهر أداء متميزا م

���ƨȈǳƢƬǳ¦�®ƢǠƥȋ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�Â¢�̈ƾƷ¦Â�Ŀ�ƢȀȈǳ¤�ȆǸƬǼȇ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǸǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǞǷ

. القدرة العقلية العالية 

. القدرة االبداعية العالية 

.التحصيل األكادميي املرتفع 



������������������������������������²م  ʮ°®� ±ÂǄ                                                         املقاربة الرقمية حنو استثمار امثل للموهبة

71

. القدرة على املثابرة و االلتزام 

��ǪȈǧȂƫ����ƨȈǳȐǬƬǇȏ¦�Â�ƨǻÂǂŭ¦���ƨȈǠǧ¦ƾǳ¦�ǺǷ�ƨǠǨƫǂǷ�©ʮȂƬǈǷ2010(

Hairghest��ƨǳȂƦǬŭ¦�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�¾Ƣů�Ä¢�Ŀ�ƢǫȂǨƫ�ƪأما املتفوق فهو كما وصفه   ƦƯ¢�®ǂǧ�ǲǯ�ȂȀǧ

  )  2002الرمحن ، عبداجتماعيا (فتحي ،

% و  90أما يف هذه الورقة فهو  الطالب الذي حيصل على تقدير مرتفع يف حتصيله للمواد الدراسية  بنسبة تفوق 

§�¦�ƢǏƢƻ�ʮȂƥǂƫ�Ȑƻƾƫ�ȆǟƾƬǈȇ�ƢŲ�Ǻȇǂƻȉيظهر سلوكا يف  Ȑǘǳ¦�ǺǷ�Ǿǻ¦ǂǫ¢�¦Śưǯ�¼ȂǨȇ�ƨȈǧǂǠŭ¦�Â�ƨȈǴǬǠǳ¦�©ȏƢĐ¦

�śǸǴǠƬŭ¦�ǺǷ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�Ãƾǳ�¼ȂǨƬǳ¦�ǺǸǔƬȇ�Â����ǄȈǸƬǳ¦�Â�̧¦ƾƥȍ¦�ń¤�Ƣđ�¾ȂǏȂǳ¦�Â�©¦°ƾǬǳ¦�ǽǀǿ�ƨȈǸǼƫ�Â� ¦ǂƯȍ

̈�¦�ǲǸǠǳ¦�Ŀ�½ƢǸĔȏ¦���ƨǏƢŬ¦�©¦°ƾǬǳ¦�Â�ƨǷƢǠǳثالث جمموعات من السمات األساسية : الذكاء املرتفع يف القدر 

  و اإلبداع (االبتكار) .

مما سبق و ألغراض البحث ميكننا استعمال مصطلحي املوهوبني و املتفوفقني كمرتادفني و االتفاق على 

�ÂƾǬŠ�ǲǠš �̈±°ʪ�©¦°ƾǬƥ�ÀȂǠƬǸƬȇ�ǶĔ¢�ȄǴǟ�ƢȈǼȀǷ�śǴǿƚǷ�́ ƢƼǋ¢�ǲƦǫ�ǺǷ�ǶǿƾȇƾŢ�Ļ�Ǻȇǀǳ¦�ƨƦǴǘǳ¦�ǶĔ¢ رهم أن

حيققوا مستوى مرتفع من األداء و التحصيل األكادميي و حيتاجون إىل برامج و خدمات تربوية متميزة تتجاوز ما 

��Ä®ƢǠǳ¦�ȆǇ°ƾŭ¦�ƲǷʭŐǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�ÀȂȇ®ƢǠǳ¦�ǶĔ¦ǂǫ¢�ǾƳƢƬŹ

إن التعامل مع هذه الفئة من ذوي االحتياجات اخلاصة يرتكز يف األساس على : طرق و مراحل 

  أساليب الرعاية . الكشف و

ƢƦƬƻ¦���ƨȇ®ǂǨǳ¦� Ƣǯǀǳ¦�©¦°ƢƦƬƻ¦�śƥ�¬Â¦ŗƬǧ�Ǧ°�أما عن طرق الكشف ǌǰǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�Ƣđ�ƾǐǬȇ�Ŗǳ¦�Â

بيين ، اختبار وكسلر ،بطارية تقييم األطفال لكوفمان)، اختبارات الذكاء الدمعية ( مصفوفات رافن ) ، اختبارات 

راسي ، السمات السلوكية ،اختبارات التفكري تقديرات املعلمني و االستعداد الدراسي و األكادميي ، التحصيل الد

  ترشيحات الوالدين .

¦�Â�śǸǴǠŭ¦�ƢȀǴǠǨȇ�Ŗǳ¦�Â�ƶǋŗǳʪ�¢ƾƦƫ�Ŗǳمراحل الكشفو التكاد تنفصل طرق الكشف عن 

اختبارات  األولياء تليها مرحلة االختبارات و اليت يتقلص فيها عدد مرشحي املرحلة األوىل بعد تعرضهم جلملة من

�Â��ȆŻ®Ƣǯȋ¦�Â�ȆǇ°ƾŭ¦�ǲȈǐƸƬǳ¦�ǞƦǘǳʪ�Â�Ȇǟ¦ƾƥȍ¦�ŚǰǨƬǳ¦�Â��̧ ¦ƾƥȍ¦��©¦°ƢƦƬƻ¦��ƨȈǠǸŪ¦�Â�ƨȇ®ǂǨǳ¦� Ƣǯǀǳ¦

جتدر اإلشارة إىل أن التعامل مع هذه الفئة اليقتصر على جمرد االكتشاف و حسب بل يتجاوزها اىل الرعاية و 

  معينة و هي :  أساليبىل و اليت تتطلب اليت تعترب خطوة ال تقل أمهية عن اخلطوة األو 

 اإلثراء ( املنهاج الدراسي الدسم ) و يقصد به تعريض الطالب املوهوب و املتفوق إىل خربات إضافية غري

�ǾǳƢǰǋ¢�ǺǷÂ���ǾȈǧ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�ȆǇ¦°ƾǳ¦�ÃȂƬǈŭʪ�ǾǛƢǨƬƷ¦�ǞǷ�śȇ®ƢǠǳ¦�ƨƦǴǘǳ¦�ǺǷ��Ǿǻ¦ǂǫȋ�ƨǷƾǬŭ¦�Ǯ Ǵƫ

، الندوات ، احملاضرات و  األنشطة الالصفية و كذا التدريب على  :املشاركة يف البحوث ، الدراسات

ł¦�����©¦°ʮǄǳ¦���ƨȈǨȈǐǳ¦�©ƢǸȈƼŭ¦�Â���Ä®¦ȂǼǳ¦�Ŀ�©¦°ƢȀŭ¦
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�ǶǴǈǳ¦�Ŀ�½ǂƸƬǳʪ�§ȂǿȂŭ¦�Â�¼ȂǨƬŭ¦�Ƥ ǳƢǘǴǳ�¬ƢǸǈǳ¦�Ǿƥ�ƾǐǬȇ�Â���ȆǇ¦°ƾǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�Ȇǘţ����̧ ¦ǂºººººǇȏ¦

��¦���ƨǇ°ƾŭʪ�ǂǰƦŭ¦�¼ƢƸƬǳȏالتعليمي حسب سرعة منوه العقلي بغض الن�ǾǳƢǰǋ¢�ǺǷÂ��řǷǄǳ¦�ǽǂǸǟ�Ǻǟ�ǂǜ

 ختطي الصفوف االستثنائي ...اخل

�Ŀ�śǫȂǨƬŭ¦�Â�śƥȂǿȂŭ¦�ƨƦǴǘǳ¦�ǞȈǸš �Ǿƥ�ƾǐǬȇ�Â���śǫȂǨƬŭ¦�Â�śƥȂǿȂŭʪ�ƨǏƢŬ¦�² °¦ƾŭ¦�����ǞȈǸƴƬǳ¦

�ȂǿȂŭʪ�ƨǏƢŬ¦�ƨǇ°ƾŭ¦���ǾǳƢǰǋ¢�ǺǷ�Â�Ƕđ�ƨǏƢƻ�ƲǷ¦ǂƥ�ŉƾǬƫ�Â�©ƢǟȂǸů بني ،الصفوف اخلاصة

����½°ƢƦǷ�ƾǠǇ���śƥȂǿȂǸǴǳ��ƨǳƾǠŭ¦�» ȂǨǐǳ¦��śƥȂǿȂŭʪ2016،  2016) (عبد الكرمي ( 

 خصوصية املوهوبني و املتفوقني:-2

تتميز هذه الفئة جبملة من اخلصائص االنفعالية ، اجلسمية ، االجتماعية و العقلية املعرفية جتعلهم 

�Ä®ƢǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�Ǻǟ�Ǻȇ®ǂǨƬǷ كما أنه من النادر  اجتماع هذه اخلصائص لدى األفراد و هو ما يفسر،

��¦2.5��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢĔȂǴưŻ�Ŗǳإىل حد ما نسبة 

خالفا للتصور القدمي حول التكوين اجلسمي اهلزيل للموهوبني و املتفوقني اخلصائص اجلسمية :  2-1

بشكل جيد و متقدم و ينضجون مبكرا مقارنة ،فهم يتميزون ببنية جسمية قوية ،تغذية جيدة ،تنمو عظامهم 

�ÂÂ̄�śƥȂǿȂŭʪ�ǂǷȋ¦�ǪǴǠƫ�ƢǷ�¦̄¤�ƨǏƢƻ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǆ ǰǠǳ¦�ȄǴǟ�¦ȂǻȂǰȇ�À¦�ǺǰŻ�¦ǀǿ�ǞǷ�Â�śȇ®ƢǠǳ¦�ǶĔ¦ǂǫϥ

�ǲǬǠǳ¦�¾ƢǸǟ¤�Ŀ�ǶȀǇƢǸǤǻ¦�Â�ÄǂǰǨǳ¦�¶ƢǌǼǳʪ�ǶŮƢǤǌǻ¦�À¢�ƢǸǯ���ȐưǷ�ÀȂȇƾƷȂƬǳ¦��ƨȈǴǬǠǳ¦�Â¢�ƨȈǸǈŪ¦�©ƢǫƢǟȍ¦

�ƨǻ¦ƾƦǳʪ�ǶȀƬƥƢǏ¤�ƨǏǂǧ�ǺǷ�ƾȇǄȇ�ƾǫ�ƢǷ�ȆǸǈŪ¦�¶ƢǌǼǳ¦�Â�ƨǯقد يلهيهم عن احلر 

���ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦���ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǫȐǠǴǳ�ŅƢǠǳ¦�½¦°®ȍʪ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�ǞƬǸƬƫاالجتماعيةا خلصائص2-2

جلب االنتباه و التأثري يف اآلخرين و منه القدرة على القيادة و حل املشكالت االجتماعية فهو متعاطف ، 

ك و حمب للخدمة االجتماعية ومع هذا فهو ال حيبذ التدخل يف شؤونه ، جييد نقد نفسه فتقل متعاون ، مشار 

رغبته يف التباهي و استعراض معلوماته ،و قد يكون خجوال و انسحابيا و ذو ميول  انفرادية بسبب عدم اجنازه 

  لألنشطة اليت تستهوي العاديني .

��ƢȈǟƢǸƬƳ¦�̄ȂƦǼǷ��ňʭ¢��°ÂǂǤǷ�ń¤��¼Ȃما سبق ال ينفي احتمال حتول املوهوب و املتف

�Ȇǿ�ǲƥ�ƨȈǴǬǟ�Â¢�ƨȈǧǂǠǷ�ƨǠȈƦǗ�©¦̄�ƾǠƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ǎاخلصائص االنفعالية : 2-3 ƟƢǐŬ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�Â

اخلصائص املتصلة جبوانب الشخصية و العاطفية و ختلص الدراسات اىل أن أفراد هذه الفئة مفرطي احلساسية 

يط أسري أو مدرسي غري تكيفي بل و األكثر قد يعانون من بعض أشكال ،حادون انفعاليا  عندما يستجيبون حمل

سوء التكيف و اجلنوح بسبب نقص الفرص املتاحة يف املدرسة ملتابعة اهتماماته اخلاصة قد يصبح املوهوب و 

�Ƥ ǔǤǳ¦�ń¤�ǲȈŻȏ�Â�Ǯ ǳǀǯ�ȄǓǂǳ¦�ǞȇǂǇ�Ǿǻ¢�ȏ¤�Ǿȇ¢°�Ǻǟ�ȆǴƼƬǳʪ�ǂǷȋ¦�ǪǴǠƬȇ�ƢǷƾǼǟ�Ƥ ǔǤǳ¦�ǞȇǂǇ�¼ȂǨƬŭ¦ و

التحامل او التعصب ،كما جنده حريصا على إتقان أعماله فهو الحيبط بسرعة بسبب سعة صربه عندما يتعلق 
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�ƾȇƾǌǳ¦�ǲǴŭʪ�ǂǠǌȇ�ȂȀǧ�ƨȇ®ƢǠǳ¦�ƨǘǌǻȋʪ�ǂǷȋ¦�ǪǴǠƬȇ�ƢǷƾǼǟ�ǆ ǰǠǳ¦�ȄǴǟ�Â�¶Ƣǌǻ�ǺǷ�ǾȇȂȀƬǈȇ�ƢǷ�ƨǇ°ƢǸŠ�ǂǷȋ¦

  و الضجر .

ية ذات قيمة اجيابية فهم صادقني ،امناء ان خصائص هذه الفئة اخللقاخلصائص األخالقية : 2-4

�§ ¦Ȃǐǳ¦�Â�ƘǘŬ¦�śƥ�ǄȈȈǸƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǬƟƢǨǳ¦�Ƕē°ƾǫ�Ƥ Ʀǈƥ�ǶȀǠǸƬĐ�ƨȈǸȈǨǳ¦�ƨǷȂǜǼŭʪ�ƢǷ¦ǄƬǳ¦�ǂưǯ¢�ǶĔ¦�ƢǸǯ���śǳ®Ƣǟ�

�ǺǷ�ƢȀǈǰǟ�Â�̈ƾǟƢǬǳ¦�Ȇǿ�¼Ȑƻȋ¦�Ŀ�ƨȈƥƢŸȏ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ƶƦǐƫ�̄¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǶǜǠǷ�ǽƾǯƚƫ�ƢǷ�Ȃǿ�Â�Ǿǻ¦ǂǫϥ�ƨǻ°ƢǬǷ

  ني ذوو األخالق السيئة من االستثناء .املوهوب

عندما نتحدث عن هذه الفئة هو لعل أكثر ما يتبادر إىل أذهاننااخلصائص العقلية املعرفية : 2-5

�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ǶĔȂǴƯƢŻ�Ǻȇǀǳ¦�śȇ®ƢǠǳ¦�Ǻǟ�śƥȂǿȂŭ¦�¼ȂǨƫ�ń¦�ƨưȇƾū¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǶǜǠǷ�Śǌƫ�̄¦��ƨǠǨƫǂŭ¦�ƨȈǴǬǠǳ¦�ƢēƢǰǴǷ

  من مظاهر النمو العقلي و من بني هذه املظاهر : العمر الزمين يف كثري

حيث أن الفجوة بني عمرهم العقلي و الزمين كبرية اذ تفوق نسبة ذكائهم الـ  : التفوق العقلي

 فأكثر . 130

 السرعة يف اكتساب اللغة : النطق يف سن مبكرة ، النطق السليم ، استيعاب املرادفات اللغوية

�ŚƦǠƬǳ¦�̈®ȂƳ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ. عن األفكار بوسائل و أساليب خمتلفة 

��ƢēʮȂƬǈǷ�Ǧ ǴƬƼŠ�©ƢǫȐǠǳ¦�°Ȃǐƫ�Ŀ�½¦°®ȍ¦�Â�ǶȀǨǳ¦��ƨȈǳƢǟ�̈ ƢǨǰƥ�¾ƢǸǟȋ¦� ¦®¢��ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦

�¾ȂǴū¦�Â�̈ƾȇƾŪ¦�ǲƟ¦ƾƦǳ¦�«ƢƬǻ¤��ǞƟƢǫȂǳ¦�Â�°Ƣǰǧȋ¦�Â�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�śƥ�̈®ǂĐ¦�Â�ƨȈǻƢǰŭ¦�Â�ƨȈǻƢǷǄǳ¦�©ƢǫȐǠǳƢǯ

 . األصيلة و احلديثة للمشكالت

�¾£ƢǈƬǳ¦�ƨǷȂŻ®���ÄǄǷǂǳ¦�Â�ÄƾǬǼǳ¦�ŚǰǨƬǳ¦�Ŀ�ƨǻÂǂŭ¦�Â�°̈¦ǄǤǳ¦���ń¤�ƨǧƢǓȍʪ

،االستقاللية و االعتماد على النفس ،القدرة على املثابرة ،الرتكيز و االنتباه ، املهارات يف اختاذ القرارات و 

Ǿǳ�ƞȈē�ƨƦǠǏ�» ¦ƾǿ¢�Â�ƨȈǳƢǟ�ŚȇƢǠǷ�ǾǈǨǼǳ�Ǟǔȇ�ÀƢǯ�À¦Â�ƢǿǀȈǨǼƫ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦  فرصة اختبار الالمألوف من

�ȆǇ¦°ƾǳ¦�ƨǴȈǐŢ�ÀƢǧ�¦ǀǿ�ǞǷÂ���̧ ƾƦŭ¦�¾ƢȈŬ¦���¾ȂȈŭ¦�®ƾǠƫ��ǲǷƘƬǳʪ�̧ ƢƬǸƬǇȏ¦����©¦ŐŬ¦�Â�°Ƣǰǧȋ¦

�ǲȈǐƸƬǳ¦�ňƾƫ�Â�ǶǴǠƬǳ¦�Ŀ�©ʪȂǠǏ�ÀȂǻƢǠȇ�ǺŲ�śƥȂǿȂŭ¦�ǺǷ�ƾų�ƾǬǧ�śȇ®ƢǠǳ¦�Ãƾǳ�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǸǯ�©ÂƢǨƬȇ

�Â�ƨȈǴǬǠǳ¦�śǫȂǨƬŭ¦�Â�śƥȂǿȂŭ¦�©ƢƦǴǘƬǷ�Ǻǟ�Ʈالدراسي .إن هذه النقطة األخرية تفسح  ȇƾƸǴǳ�ƢǼǷƢǷ¢�¾ƢĐ¦

�ǽǀǿ�ǲǿƚƫ�Ŗǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦��ǺǷ�ǒ ǠƦǳ�ƨȇ°ȂƄ¦�̈ƾǟƢǬǳ¦�ǲǰǌƫ�Ŗǳ¦�Â�ƨƸǴŭ¦��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�Â�ƨȇȂƥŗǳ¦�ǶēƢƳƢƷ

�ǾƳÂ�ǲǸǯ¢�ȄǴǟ�Ƣđ�ǲǨǰƬǳ¦�ǶƬȇ�Ń�¾ƢƷ�Ŀ��ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ǺǷ�ÀȂǰƫ�Àȋ�ƨƠǨǳ¦

   وبني و املتفوقني :مشكالت املوه-3

�¾ƢǨǗȋ¦�ǺǷ�ǶĔ¦ǂǫ¢�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦�ǲưǷ�ƢȀǴưǷ��©Ȑǰǌŭ¦�ǺǷ�ÆƨǟȂǸů�śƥȂǿȂŭ¦�È¾ƢǨǗȋ¦�ǾƳ¦Ȃƫ

��ƨȈǟȂǼǳ¦Â�ƨǏƢŬ¦�©Ȑǰǌŭ¦�ǺǷ�Ãǂƻ¢�ƢÅǟ¦Ȃǻ¢�ÀȂȀƳ¦Ȃȇ�ǶĔƜǧ�Ǯ ǳ̄�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ǺǰǳÂ��ǶǿȂŶ� ƢǼƯ¢�śȇ®ƢǠǳ¦

®ƢǠǳ¦�¾ƢǨǗȋ¦�ǺǷ�ǶĔ¦ǂǫ¢�ƢȀȀƳ¦Ȃȇ�ȏ�Ŗǳ¦Â يني، وال ترجع هذه املشكالت إىل امتيازهم وعبقريتهم، بقدر ما
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��ǶȀǈǨǻ¢�ȂŴ�¾ƢǨǗȋ¦� ȏƚǿ�Ǧ ǫȂǷ�ń¤�ŅƢƬǳʪÂ��ǶȀƦǿ¦Ȃŭ�ǶēʪƢƴƬǇ¦Â�ǶȀǼǷ�Ǻȇǂƻȉ¦�Ǧ ǫȂǷ�ń¤�ǞƳǂƫ وميكن

حتديد أهم املشكالت اليت يواجهها األطفال ااملوهوبون فيما يلي:  

http ://www.alukah.net/social/0/57848/#ixzz4cGQvPtFJ

�§ȂǿȂŭ¦�ǲǨǘǳʪ��̈ǂǇȋ¦�¿ƢǸƬǿ¦�¿ƾǟ�ƨǴǰǌǷ

رمبا كان من أهم األخطار اليت قد يتعرَّض هلا الطفل املوهوب هو عدم اكرتاث والديه مبواهبه العقلية أو الفنية، وقد 

�ƢȀǴƬǫ�Â¢�Ƥ ǿ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�ǪǼƻ�ƾƷ�ń¤�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳʪ�ǂǷȋ¦�ǲǐȇ ويف بعض األحيان ال يشعر أولياء األمور إطالقًا بتلك

قد يتصور بعض األولياء أن امتياز الطفل يف مواهبه قد َحيُول دون استقراره النفسي أو املواهب اليت لدى طفلهم، 

  و تكيفه االجتماعي .

:مشكلة الطفل املوهوب املعاق  

قد تكون بصرية، أو مسعية، أو انفعالية، أو اجتماعية، حيث إنه قد يكون الطفل املوهوب يعاين من إعاقة معينة 

واليت من أعراضها اضطراب العالقات الشخصية، أو االجتاه حنو العدوان، أو االنطواء على النفس، أو عدم 

االنضباط؛ ولذا جيب حتديد هؤالء املوهوبني املعاقني، ورعايتهم رعاية متكاملة، تشمل رعاية املوهبة اليت لديه من 

ʭ�Ãǂƻ¢�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ƢȀǼǷ�ňƢǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǫƢǟȍ¦�ƨȇƢǟ°Â��ƨȈƷ

�©ȏƢů�Ŀ�¦ȂǤƦǻÂ��ǶēȐǰǌǷ�ȄǴǟÂ�ǶȀƬǫƢǟ¤�ȄǴǟ�¦ȂƦǴǤƬȇ�À¢�¦ȂǟƢǘƬǇ¦�śǫƢǠŭ¦�śƥȂǿȂŭ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�½ƢǼǿ�¦ǀǿ�ǞǷ

  احلياة املختلفة، ومن بني هؤالء:

Ǿȇƾǳ�ÀȂǰȇ�ƾǫÂ��ƢčȈǇ¦°®�ÅȐǋƢǧ�ÀƢǯ��ȆƟʪǂȀǰǳ¦�¬ƢƦǐŭ¦�̧ŗű��ÀȂǈȇ®¤ بطء أو صعوبة يف التعلم وأينشتاين: أيًضا

�ƨȈƦǈǼǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�°ȂǗ�Ǯ ǳ̄�ǞǷÂ��ƨȇ®¦ƾǟȍ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ǄÈƬÌÈŸ�ŃÂ�ƢčȈǇ¦°®�ÅȐǋƢǧ�ÀƢǯ

:مشكلة نقص التزامن  

�Ŀ�ÅȐǨǗ�Ãǂǻ�À¢�ǞȈǘƬǈǻ�Ʈ ȈŞ��ÄƾǈŪ¦Â�ȆǨǗƢǠǳ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǽȂŶÂ�§ȂǿȂŭ¦�Ʋǔǻ�śƥ�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦�¿ƾǟ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

§�¦�ÀȂǰȇ�ƾǫÂ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǾȈǴǟ�§ȂǿȂŭ¦�¼ȂǨƬȇÂ��ƨȈǴǬǠǳالعاشرة يتحدى  ƢǠǳȋ¦�ƨǇ°ƢŲ�Ŀ�śƯȐưǳ¦�ǺǷ�ÅȐƳ°

) فقط، وهو األمر الذي  خيلق له سنوات 7) يف حني أن عمره اجلسمي (سنة 12عمر الطفل العقلي (

  مشكالت اجتماعية  كالعزلة و االنسحاب .

 يكون أداء الطفل دون مستوى ما ميلكه من مشكلة تدين اإلجناز أو األداء:يقصد بذلك أن

�ÃȂƬǈǷ�µ ƢǨŵ¦�ƢȀǼǷ��ǾȈǴǟ�¾ƾƫ�̈ƾȇƾǟ�©ƢǷȐǟÂ�ǂǿƢǜǷ�ňƾƬŭ¦� ¦®ȋ¦�¦ǀŮÂ��©ʭƢǰǷȍ¦Â�©¦®¦ƾǠƬǇȏ¦

  التحصيل الدراسي .

:مشكالت الطفل املوهوب يف املدرسة  
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�ÂƢŢ�ƢǷƾǼǟ�¢ƾƦƫ�ƢĔ¤�Ʈ ȈƷ��ƨǇ°ƾŭ¦�ǲƻ¦®�§ȂǿȂŭ¦�ǲǨǘǳ¦�©ȐǰǌǷ�Ǧ ǴƬţÂ�®ċƾǠƬƫ ل املدرسة وضع هذا

الطفل يف قالب تقليدي، دون أن تضع يف االعتبار اختالفه عن اآلخرين، وال تقدر املدرسة هذا االختالف؛ 

حيث إن الطفل املوهوب من املمكن أن يُنِهي واجباته املدرسية بسهولة وسرعة؛ مما يولد عنده وقًتا كبريًا من الفراغ 

�ǲƻ¦®�ǂƴǔǳ¦Â�ǲǴŭʪ�ǾǇƢǈƷ¤�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ��ƨǟǂǈƥ�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�®¦Ȃŭ¦�Ƥيعاين منه الطفل املوهوب، كما أنه  ǟȂƬǈȇ

الفصل، ويولد داخله نوًعا من النفور والكراهية للمدرسة.

وهناك مشكالت أخرى يعاين منها الطفل املوهوب داخل املدرسة؛ مثل صعوبة التكيف سواء مع املدرسني أو 

سة بكل ألوان النشاط اليت متارس فيها تفجَري طاقاته، وتوجيه مواهبه، زمالئه داخل الفصل، كذلك عدم قدرة املدر 

  وتطويرها.

�حاجاتمما سبق ميكن تلخيص �ƨȈǳƢƬǳ¦�¶ƢǬǼǳ¦�Ŀ�°ƢǐƬƻʪ��śǫȂǨƬŭ¦�Â�śƥȂǿȂŭ¦

-�ǽǄȈŤ�Ŗǳ¦�©ƢǰǴǸǴǳ�®¦ǂǧȋ¦�ƨƥƢƴƬǇ¦�Ǻǟ�ȄǓǂǳ¦�Â� ƢǨƬǯȏʪ�°ȂǠǌǳ¦�Â�ȆǈǨǼǳ¦�Ǫǧ¦ȂƬǴǳ�ƨƳƢū¦

��ƢđƢƦǇ¢�Ƕǿ¢�ǾǫȂǨƫ�ŐƬǠȇ�Ŗǳ¦�ƨƥǂǤǳʪ�°ȂǠǌǴǳ�ǎاالندماج االج -  ȈǴǬƫ�ǺǷ�ǽǂǧȂȇ��ƢŠ�ȆǟƢǸƬ

-�Ǿƫ¦®¦ƾǠƬǇ¦�Â�ǾƫʭƢǰǷ¤�Â�Ǿƫ¦°ƾǫ�ǾȈǳ¤�ǾǠǧƾƫ�ƢŠ�Ǯ ǳ̄�Ƥ ǇƢǼƬȈǳ��ÄǂǰǨǳ¦�«ƢƬǻȍ¦�ǺǷ�ƾȇǄŭ�ƨƳƢū¦

  حاجة واسعة اإلطار تشمل النشاط غري النظامي  مبا فيها النشاط خارج الصف الدراسي .- 

  تدريس غري اعتيادية تناسب مطالبه التعليمية شديدة اخلصوصية . احلاجة لطرق- 

إن حتقيق ما سبق من املطالب هلذه الفئة يستدعي إشراك أطراف عديدة ،سواء كانت األسرة و على رأسها 

��Ƥ ǇƢǼŭ¦�ÄǂǇȋ¦�ȂŪ¦�ŚǧȂƬƥ�ƢȀƬȈǸǼƫ�Â�ƨƦǿȂŭ¦�ƨǴǟ�· ƢǨū¦�Ŀ�Ƕđ�¶ȂǼŭ¦�°Âƾǳʪ�ǶȀƬȈǟȂƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ� ƢȈǳÂȋ¦  أو

�ǲƳȋ�Â�ƢēʮȂƬǈǷ�» ȐƬƻʪ�ǶȈǴǠƬǳ¦�Â�ƨȈƥŗǳ¦�©ƢǈǇƚǷ�ƢȀǇ¢°�ȄǴǟ�Â�ƨȈũǂǳ¦�Â¢�ƨȈǻƾŭ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǈǇƚŭ¦

هذا  وضع املنظرون املهتمني برعاية ،تربية و تعليم  املوهبني و املتفوقني شروطا توفرها يف املعلم ،املنهج و طرائق 

�ǺǈƷ¢�ǪȈǬƸƬǳ�ÀƢǰŠ�̈°Âǂǔǳʪ�ŐƬǠȇ�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�ǽǀŮ�ƨȈǧǂǠŭ¦�Â��ƨȈǴǬǠǳ¦�©ƢǫƢǘǳ¦�Â��©ʭȂǼǰŭ¦�°ƢǸưƬǇȏ��ƲƟƢƬǼǳ¦

�À¢�Ƥفمعلميالفئة ،  Ÿ�ƢǸǯ�ǶēƢƳƢƷ�Â�śƥȂǿȂŭ¦�ƨȈƳȂǳȂǰȈǇ�¾ȂƷ�Ƥ ȇ°ƾƫ�ǺǈƷȋ�¦ȂǠǔź�À¢�Ƥ Ÿ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ

اهج يكونوا قياديني قادرين على حتفيز ملكات املوهوب و املتفوق و تنميتها ،إال أن هذا لن حيدث يف ظل املن

�¦ǀđ�Â���ƨƦƼǼǳ¦�ǆ Ȉǳ�Â�©¦®¦ƾǠƬǇȏ¦�Â�©¦°ƾǬǳ¦�ȆǘǇȂƬǷ�ǺǷ��ƨȈƦǴǣȋ¦�̈ǂȇƢǈǷ�ȄǴǟ�ƢǇƢǇ¢�ƨǸƟƢǬǳ¦�ƨȇ®ƢȈƬǟȏ¦

يصبح من احليوي أن تشتمل  املناهج املوجهة للموهوبني و املتفوقني العوامل األساسية املسؤولة عن تفجري اإلبداع  

صالة و التوسيع يف التفكري، وذلك بتوظيف طرق تدريس خاصة ، بكل ما حيتاجه من تنمية للطالقة ،املرونة ، األ
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�¾ƢƻƾƬǇ¦�̈°ÂǂǓ�̧ ȂǓȂŭʪ�ƨǸƬȀŭ¦�ƨưȇƾū¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǶǜǠǷ�ƪ ƬƦƯ¢حديثة تتناسب و تتوافق مع  تعليميةطرائق

  خصائص هذه الفئة و نذكر منها :

 : ل عن طريق التفكري املتمايز و يقصد به تعريض املوهوبني و املتفوقني ملشكلة ما حتتاج للحطريقة التحدي

.

: طريقة العصف الذهين��¾ȂǴū¦�ƨǟȂǸů�śƥ�ǺǷ�¾ȂǴū¦�ǺǈƷ¢�ń¤�¾ȂǏȂǴǳ�ǶǴǠƬŭ¦�ǄȈǨŢ�Ƣđ�ƾǐǬȇ�Â

املعروضة.

��©ƢƬǋ ȋ ¦�Ǧ ȈǳϦ �ƨǬȇǂ Ǘ�Â�ŚǰǨƬǳ¦�Ŀ�ƨȈǻȐǬǠǳ¦�ƨȈǼǿǀǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǲǯ�¿¦ƾƼƬǇ¦�ń¤�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ��ǶǴǠƬŭ¦�Ǟǧƾȇ

جعل غري املألوف مألوفا بتحليل املشكلة و فهمها  على النحو املناسب   و الثاين  تقوم على مبدأين : األول

����ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�śǫȂǨƬŭ¦�Â�śƥȂǿȂŭ¦�Ƣđ�½°ƾȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǲƦǬƬƥ�» ȂǳƘǷ�Śǣ�» ȂǳƘŭ¦�ǲǠƳ

 : االعتماد على و هي من الطرائق اليت تليب إىل حد كبري تفضيل  املوهوبني و املتفوقني طريقة التعلم الذايت

�ǶȈǴǠƬǳƢǯ�ļ¦ǀǳ¦�ǶǴǠƬǳ¦�Ŀ�ƨǟȂǼƬŭ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�Â��ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ǲƟƢǇÂ��¿¦ƾƼƬǇ¦�ȄǴǟ��¿ȂǬƫ�Â�ǶǴǠƬǴǳ�Ƕē¦Â̄

�©ƢƳƢƷ�̧ ƢƦǋ¤�Ŀ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ�̈°ƾǫ�Ǻǟ�Ǯ Ȉǿʭ��ł¦����ňÂŗǰǳȏ¦�ǶǴǠƬǳ¦���§ȂǇƢūʪ�ǶǴǠƬǳ¦����ƲǷŐŭ¦

�ǶēʭƢǰǷ¤�Â�Ƕē¦°ƾǫ�Ǿƥ�ƶǸǈƫ�Äǀǳ¦�¾ƾǠŭ¦�Ǫǧاملوهوبني للسرعة يف التعلم و التقدم يف االجناز و 

�ń¤�̈Śƻȋ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ʭ®ȂǬƫ احلديث عن تطور استخدام وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعاطي مع فئة

املوهوبني و املتفوقني ،و يكون ذلك من خالل حماور أساسية توافق  مرحلة االكتشاف ، طرق االكتشاف و 

   ة  و اليت تركز هذه الورقة على الرعاية التعليمية و الرتبوية .أساليب الرعاية املختلف

تعد مرحلة  الكشف عن تكنولوجيا اإلعالم و االتصال  طريق الكتشاف املوهوبني و املتفوقني : -4

�©ƢƷƢƬŭ¦�ǲǯ�¾ƢƻƾƬǇʪ�ƨǬƟƢǨǳ¦�ƨȇƢǼǠǳ¦�ƢȀƟȐȇ¦�ȆǤƦǼȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�ÃƾƷ¦�śǫȂǨƬŭ¦�Â�śƥȂǿȂŭ¦

التكنولوجية بدءا من  التحديد  االجرائي لنوعية املرتشحني املراد تقدمي اخلدمة هلم و انتقاء األدوات و 

�Â�ƨǟƢƴǼǳ¦�©ʮȂƬǈǷ�ǎ ǫ¢�ń¤�ƨȈǴǸǠǳʪ�¾ȂǏȂǴǳ�śǐƬƼŭ¦�ǺǷ��» ǂǠƬǴǳ�¼ǂǧ�ǲȈǰǌƫ�¦ǀǯ�Â�ƨƦǇƢǼŭ¦�ǆ ȈȇƢǬŭ¦

  الفعالية  .

  و فيما يلي خمطط يشرح هذه اآللية : 

  لية اكتشاف و التعرف على املوهوبني: آ01خمطط رقم 



�Ƿ������������������������������������² ʮ°®� ±ÂǄ���������������������������������������������������������ƨƦǿ Ȃ Ǹ Ǵǳ�ǲ ưǷ¦�°ƢǸ ưƬǇ ¦�Ȃ Ŵ �ƨȈǸ ǫǂ ǳ¦�ƨƥ°ƢǬŭ¦
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�¾Ƣǐƫȏ¦�Â�¿ȐǟȎǳ�ƨưȇƾū¦�©ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳʪ�ŚƦǯ�ƾƷ�ń¤�śǠƬǈƫ��̈ƾǬǠŭ¦�©ƢȈǳȉ¦�ǺǷ�ƢǿŚǤǯ�ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨȈǳȉ¦�À¤

�¦ǀǿ�ǂȀǜȇ�Â���śǫȂǨƬŭ¦�Â�śƥȂǿȂŭ¦�ǺǷ�ǺǰŲ�®ƾǟ�Őǯ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�Â�ƾȀŪ¦�Â�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�®ƢǐƬǫȏ¦�» ƾđ

حل آلية الكشف بدءا مبرحلة التوعية اإلعالمية عرب خمتلف وسائل اإلعالم املتنوعة  يف التوظيف يف خمتلف مرا

��» ƾđ��ȆǠǸƬĐ¦�Ǧ ȈǬưƬǳ¦�ǾȈǴǟ�ƶǴǘǐȇ�ƢǷ�°ƢǗ¦

-��Ƕđ��ƨȇƢǼǠǳ¦�Â�ǲǨǰƬǳ¦�Â��ǶȀǸǟ®�¼ǂǗ�ȄǴǟ� Ȃǔǳ¦�ǖȈǴǈƫ�Â�śƥȂǿȂŭ¦�» ƢǌƬǯ¦�Â�±¦ǂƥ¤- دعم أسر املوهوبني

االقتصادية ،االجتماعية و النفسية و حماولة حلها أن أمكن . من خالل تسليط الضوء على املشكالت

تعليم و تثقيف الطلبة املوهوبني بتسخري كل وسائل اإلعالم التقليدية كالتلفزة أو احلديثة كمواقع التواصل -

ƬǇ¦�Â�ǂȇȂǘƬǳ�ƢĔȂǰǴǈȇ�ǀǧƢǼŠ�śƥȂǿȂŭ¦�Ǧ ȇǂǠƬǳ�ƨƷƢƬŭ¦���ł¦����§ȂƫȂȇ��½ȂƦǈȇƢǧ��ƨǨǴƬƼŭ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�°ƢǸư

��ǶȀǫȂǬƷ�ȆǸŢ�ǂǗ¦�Ŀ�ǶȀƦǿ¦ȂǷ�Â�ǶēƢǫƢǗ

تشجيع املوهوبني يف املشاركة عرب ما تقدمه وسائل اإلعالم على تنوعها من  برامج إعالمية  ثقافية كربامج -

املوهوبني يف الفنون  و العلوم املختلفة .

ر من الوسائل اإلعالمية و مما سبق ختلص إىل ضرورة عرض مادة إعالمية  صحيحية و موضوعية عرب أكرب قد

�ƨǌƟƢǟ���śƥȂǿȂŭ¦�Â�ƨƦǿȂŭʪ�¿ƢǸƬǿȐǳ�̈ǂǧȂƬŭ¦��ƨưȇƾū¦،2015(

�ƨưȇƾū¦�©ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ƨǠȈƦǘƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�¦ƾǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ƨȈǳ¡�ǺǷ�ƨȈǳƢƬǳ¦�ǲƷ¦ǂǸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�¦Śưǯ�Ǧ ǴƬź�ȏ�ǂǷȋ¦�Â

�ŗǳ¦�¾ƢƦǬƬǇȏ�ƨȈũǂǳ¦�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ŚƼǈƬƥ�ÀȂǰƫ�Ŗǳ¦Â��ƨǨǛȂŭ¦�ǲǟ�¾ƢưǷ�Śƻ�ʮǄȈǳƢǷ�ƨƥǂš �ǲǠǳ�Â�©ƢƸȈǋ

�Ǻǟ�ƾȇǄȇ�ƢǷ�ǲƦǬƬǈƫ�̄¦�Ǯ ǳ̄���������ƢŷƢƬǴǯ�±ǂǨƫ�śƬǴƷǂǷ�Őǟ�ƢȀƬŪƢǠǷ�ǶƬȇ�Ŗǳ¦�Â�ǞǫȂŭ¦�Őǟ�ʮȂǼǇ�ƶǋŗǷ

% من جمموع املرتشحني.0.01نسبة 

االعالمیة التوعیة-1

مسح سریع لتمییز الموھوبین و المتفوقین من خالل :مرحلة الكشف -2
ترشیحات المدرسین و األسر 

التشخیص الدقیق لمجا ل الموھبة :حلة التعرف مر-3

تحدید الموھوب السوي و من ذوي االعافات الجسمیة و : مرحلة التصنیف -4
الذھنیة 

الذكاء و (نماذج ھرمیة مكونة من جملة اختبارات : تطبیق أدوات الكشف -5
) الخ...االبداع  ،احتبارات ادائیة ،اختیارات التحصیل 

تحدید السمات  و الخصائص السلوكیة -6

التوجیھ لمؤسسات الرعایة -7
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بيق عرب لقد جتاوزت بعض التجارب اسرتاتيجيات الكشف بواسطة  التطبيق  املباشر لالختبارات إىل  التط

�°ƢƦƬƻ¦�ƲǷʭǂƥ�Ǟȇ±Ȃƫ�Ŀ�À¦®Ȃǈǳ¦�ƨƥǂš �ǲǠǳ�Â�ƨȈƫȂƦǰǼǠǳ¦�ƨǰƦǌǳ¦�Őǟ�ƨǟ±ȂǷ�Â¢�̈°Ƣǫ�ƪ ǻƢǯ� ¦ȂǇ��ƨǼǷƚǷ�©ƢȈůǂƥ

مصفوفات رافن للتعرف على القدرات العقلية عرب احلواسيب مثال عل ذلك .(من فعاليات املؤمتر الدويل لرعاية 

  )2017املوهبة ،اجلزائر ،

��śƸǋǂŭ¦�ǲǰƥ�ƨǏƢŬ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�ǲǯ�ǲǸǌƬǳ��ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦�ǶǜǼǳ¦�ǲǯ�Ǧجتدر اإلشارة إىل إمك ȈǛȂƫ��ǶȈǸǠƫ�ƨȈǻƢ

من املراحل االبتدائية إىل مرحلة الدمج يف مؤسسات الرعاية اخلاصة من جهة و من جهة أخرى توظيف كل 

«��Â�ǶȈȈǬƫوسائل التخزين الرقمي  حلفظ كافة إجراءات التصنيف و الفرز (حفظ نتائج االختبارات  ƾđ���ƨǨǴƬƼŭ¦

�©ȏƢǸƬƷ¦�ǲǬƫ�Â���ƢȀȈǳ¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǲȀǈȇ�©ʭƢȈƥ�ǺǷ�ǾǜǨƷ�Ļ�ƢǷ�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏʪ� ƢǬƬǻȏ¦�ƨȈǴǸǟ�°ƢǈǷ��ŉȂǬƫ

  )2015اخلطأ يف ختزينها و اسرتجاعها . (خليل ،

لقد كانت عملية التعلم و التعليم مرتبطتني  التكنولوجيا احلديثة سياق  جديد و حمفز  للتعلم و التعليم  :-6

ببعضهما ارتباطا وثيقا حىت كان من الصعب أن حيدث تعلم دون وجود معلم بيد أن ظهور التكنولوجيا و ما جنم 

عنها من أدوات و آالت جعلت الكثريين يعتقدون  برتاجع عملية التعلم ويتحسرون على احنسار دور املعلم إال 

ǿ�Ƕǿ®ƢǬƬǟʪ�ǶĔ¢ ذا جيانبون احلقيقة ،فالتكنولوجيا مل تزل دور املعلم بل دعمته و جعلت له دورا مميزا يستلزم توافر

���̈ƾȇƾƳ�°¦Â®ϥ�¿ƢȈǬǳʪ�ǶǴǠŭ¦�ƪ ǨǴǯ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�Àȋ�Ǯ ǳ̄�ƨǼȈǠǷ�©ʮƢǨǯ�Â�©¦°ƢȀǷو هو ما  2015، فارس،(

انية حدوث التعلم  و احلصول صاحب نظرية التعلم عن بعد أو التباعد التفاعلي  من امك  MOORيؤكده 

على العلم و املعرفة و إن غاب التواصل املادي بني املعلم و املتعلم  و الذي انتجته خمتلف أدوات تكنولوجيا 

اإلعالم و االتصال احلديثة  شريطة تقليص ذلك التباعد يف الزمان و املكان من خالل : احلوار ،بنية املقرر 

) ،إال أنه و بقدر ما فرضت التكنولوجيا احلديثة من جهود  على 2015(عماد ، الدراسي ،استقاللية املتعلم 

�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�©ʮȂƬǈǷ�Ǟǧ°���ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǾǨǏ�̈°¦®ȍ�©ȐȈȀǈƫ�Ǿǳ�ƪ ƸǼǷ�ƢĔ¢�ȏ¦�ƢŮ�̧ °ƢǈƬŭ¦�°ȂǘƬǳ¦�ƨƦǯ¦Ȃŭ�ǶǴǠŭ¦

ار  ،  توجيه  املستمر مع متعلميه  و تواصل املتعلمني مع بعضهم عن طريق شبكة األنرتنت لتحقيق شرط احلو 

�����ƨǻǂǷ�ƨȈǇ¦°®�ƲǿƢǼǷ�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ�ƨǨǴƬƼŭ¦��ƨȈǸǴǠƬǳ¦��Ƕē¦°ƾǫ��ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬȇ�ƢŠ�ƨǟȂǼƬŭ¦��ƨǧǂǠŭ¦�°®Ƣǐŭ�śǸǴǠƬŭ¦

��ƨƦǇƢǼǷ�ƢǿƾŸ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳʪ�Â�ǽƾȇǂȇ�Äǀǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�Â�ƢȀǴȈǐŢ�®¦ǂŭ¦�ƨǧǂǠŭ¦�°ƢȈƬƻȏ�ǶǴǠƬŭ¦�¿ƢǷ¢�¾ƢĐ¦�ƶƬǧÂ

�śƥȂǿȂŭ¦�̈ƾǟƢǈǷ�Ŀ�̈ƾǟ�¼ǂǘƥ�ǶȀǈƫ�À¢�ǞȈǘƬǈƫ��ƨưȇƾū¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�À¢�ƾų�¦ǀđ�Â لتكريس شرط االستقاللية 

�¿ƾǟ�Â��¾ȂǔǨǳ¦���ƨǟǂǈǳʪ�̈ǄȈǸƬŭ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǶēƢƳƢƷ�̧ ƢƦǋ¤�Ŀ�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�» ȂǨǐǳ¦�ǲƻ¦®�Â¢�«°Ƣƻ��śǫȂǨƬŭ¦�Â

©ƢǠǫȂƫ�ǶǜǠǷ�À¢�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ���ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�¾ȂǐǨǳ¦�Ŀ�¿ƾǬȇ�ƢǷ�Ǻǟ�ȆǷƢǼƬŭ¦�ȄǓǂǳ¦  و املوهوبني جتد  املتفوقني

  سبيال لتحقيقها من خالل ما توفره  هذه الوسائل: مثال برامج حماكاة التجارب كفضاءات  للتجريب اآلمن .  

لقد دخلت تكنولوجيا املعلومات جمال التعليم  استخدام تكنولوجيا االتصال و املعلومات يف التعليم :-7

كنموذج مييز بني التدريس و التعليم و ينظر للتلميذ أو الطالب كمتعلم اجيايب يف   1993الرقمي يف و م أ سنة 
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�ǶȈǬǷ�Â�ƾǋǂǷ�Â¢��°ƢǌƬǈǸǯ�ǶǴǠŭ¦�°Â®�ǲǜȇ�Â�©ʭƢȈƦǳ¦�ƾǟ¦ȂǬƥ�ǂǋƢƦŭ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�§ ƢǈƬǯ¦

% من املتعلمني مع 30مية .و لقد ثبت أن تطبيق النظام اجلديد أدى إىل ارتقاء مستوى أداء للعملية التعلي

% و جعل العملية التعليمية أكثر 30% و اخنفاض مستوى التكلفة بنسبة 40اختصار وقت تعلمهم بنسبة 

علم الذي تدعم دوره ببدائل فعالية جبعل املتعلم حمور العملية التعليمية اليت أصبحت عملية تشاركية بينه و بني امل

تعليمية متنوعة كالتعليم املربمج و الكمبيوتر التعليمي ....اخل مما يتيح فرصة التعلم و التقييم الذاتيني (جملة البحوث 

  ) 2011، 2و الرتبية ،العدد

ا يف ميدان و تعين تكنولوجيا اإلعالم و االتصال من أجل التعليم الوسائل و األدوات الرقمية املمكن استعماهل

الرتبية و التعليم كما تعين جمموع األدوات املعتمدة من أجل إنتاج ،معاجلة ،ختزين ،تبادل ،ترتيب ،إجياد قواعد 

��ƢȀưǴưǷ¦�ǺǷ�Â���ǶȈǴǠƬǳ¦�Â�ǶǴǠƬǳ¦�©ʮƢǤǳ�ƨȈǸǫ°�ǪƟʬÂÂ

 الربجمة التعليميةLe didacticiel   �ļƢǷȂǴǠǷ�ƲǷʭǂƥ�ȂǿProgramme informatique(

ʪ�ǪǴǠƬȇ ) لتعليم عرب احلاسوبEnseignement assiste par ordinateur �ƲǷʭǂƥ�Ȃǿ�Â��

تفاعلي موجه لتعلم املعرفة غالبا  مل يكون حول موضوع ما ،بتضمن التقييم الذايت للمعارف ،كما يعين 

�Ƣǔȇ¢�ǲǸǠƬǈȇ�ƢǸǯ��ȆǷȐǟ¤�ƲǷʭǂƥ�¾ƢǸǠƬǇ¦�ƨǬȇǂǗ�Ȇǫ�ǺȇȂǰƬǳ¦�ń¤�» ƾȀȇ�ȆǸǫ°�ƾǼǇ�Â¢�ƨȈǫ°Â�ƨǬȈƯÂ

L’exerciseur( �ȆǴǟƢǨƫ�ǖȈŰ��Ŀ�Â¢�Ƥصطلح املمرن (م ȇ°ƾƬǴǳ�Ǻȇ°ƢŤ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƲǷʭŐǳ¦�ǄƴǼȇ�ƢǷƾǼǟ

.أين يكون النشاط حرا   ) Multimédiasمتعدد الوسائط اإلعالمية (

Jو جند حتت هذا املسمى املصطلحات التالية ( .Hebenstreit , 2009(

و   Mode tutorielأو ما يعرف بـ    (   Enseignement programmé)التعليم املربمج -

�©¦̄�ƨǴƠǇ¢�ń¦�ƨǷƾǬǷ�©¦°ƢȈƬƻ¦�śƥ�ǺǷ�Ƣđ¦ȂƳ�ƨǴƠǇ¢�®ǂů�ǺǷ�ǲǬƬǻ¦�ƢǷƾǼǟ�¦ƾȈǬǠƫ�ǂưǯ¢�ƶƦǏ¢�Äǀǳ¦

  األجوبة املفتوحة 

م عدد يف هذا النوع من التعليم احملوسب يقدم للمتعل  ) exercices assistes( التمارين املساعدة -

�ȏ��§ȂǇƢū¦�À¢�ƢǸǯ���ǶǴǠƬǷ�ǲǯ�©¦°ƾǫ�ÃȂƬǈǷ�ƾȇƾŢ�Ŀ�±ƢȈƬǷʪ�ǶǿƢǈȇ�Â���ƨƥȂǠǐǳ¦�ƨƳ°ƾƬǷ�Ǻȇ°ƢǸƬǳ¦�ǺǷ

�ƨǧȂǳƘǷ�ƶƦǐƫ�ȏ�ŕƷ�śǸǴǠƬŭ¦�ǞȈǸŪ�ƾƷȂǷ�ǲǰǌƥ�Ǻȇ°ƢǸƬǳ¦�¬¦ŗǫʪ�¿ȂǬȇ

أسلوب  :و يتجاوز هذا النوع بساطة أسلوب املقارنة بني السؤال و إجابته إىل  صعوبة أسلوب احلوار-

��©¦ ¦ǂƳ¤�ǺǷ�ǾȇȂŹ�ƢŠ�Ƥ ǇȂƄ¦�ƲǷʭŐǳ¦�Â�ǶǴǠƬŭ¦�śƥ�ǂǋƢƦŭ¦�ȆǠȈƦǘǳ¦�°¦Ȃū¦procedures (  شديدة

�°¦Ȃū¦�ƨŪƢǠǷ�Â��ǶȀǧ�ȄǴǟ�ƨǫƾƥ�̈°®Ƣǫ�ƲǷ¦Őƥ�Ƥ ȈǇ¦Ȃū¦�ƨůǂƥ�ƨƥȂǠǏ�ǺǷ�ǞƦǼƫ�Ŗǳ¦�Â���©ʪƢƳȐǳ�ƾȈǬǠƬǳ¦

مين للمهام التعليمية أثناء الصف ملعلمي املستوى الطبيعي للمتعلم من هذا املنطبق و يف دراسة  للتوزيع الز 

�ǲǰǳ�ƨǟƢǈǳ¦�Ŀ�ƨȈǻʬ 15الثانوي يف و .م.أ ،أكدت على أن املعلمني ال خيصصون يف املتوسط أكثر من 

متعلم و هو زمن جد قليل ال يليب حاجيات املتعلمني يف أي خال من األحوال ،كما أن املعلم ال يستطيع 
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�śǸǴǠŭ¦�ƪ التواجد يف كل مكان و يف ǫÂ�ǺǷ�Śưǰǳ¦�Àʪ�» ¦ŗǟȏ¦�Ƥ Ÿ�ƢǸǯ���ƨƦǴǘǳ¦�ǲǯ�ǞǷ�Â�ƪ ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ

�ǲǯ�Â�ƨŪƢǠŭ¦�Â�ǶȈȈǬƬǴǳ�ǎ ǐƼŭ¦�ƪ ǫȂǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ÃȂƬƸǸǴǳ�µ ǂǠǳ¦�Â�ǖȈǘƼƬǳ¦�Ŀ�ǀǨǼƬǈȇ

�śƥƢǷ�À¢�ń¤�ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǆ Ǩǻ�Śǌƫ�̄¦���Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�§ ƢǈƷ�ȄǴǟ�¦ǀǿ40  50و %

من وقت املعلمني يضيع يف تصحيح الفروض ،و هكذا جاء التعليم احملوسب  كوسيلة لتدارك الوقت الضائع 

و  توجيه العملية التعليمية لصاحل االهتمام الدقيق بكيفية التعلم و مدى جناعة أساليب التعليم املوظفة و 

املقاربة الرقمية يف التعليم على مبادئ  ليس على اإلطالق   كبديل للمعلم بربامج حموسبة ، حيث تقوم هذه

استجابة و اليت حيدد املتعلم كثافتها و –أساسية و هي : توفري فرص أكثر للتعلم الذايت ،استمرارية مثري 

سرعتها وفقا لقدراته و درجة استيعابه ، تكثيف احملفزات التعليمية ،االستعمال املناسب لعمليات التكرار 

اولة حسب حاجات كل متعلم ، تدعيم التفاعالت أثناء التعلم ،دقة املؤشرات ،التذكري و إعادة احمل

املستخدمة ،تنظيم أصيل للمحتوى التعليمي مع تنوع طرق و اسرتاتيجيات عرضه  و معاجلته حسب احلاجة 

š �Â����ƨȇ®ǂǨǳ¦�¼ÂǂǨǳ¦�¿ŗŢ�ƢĔ¢�ƢǸǯ���ǶǴǠŭ¦�» ǂǗ�ǺǷ�Â¢�ƢȈƫ¦̄�ÀƢǯ� ¦ȂǇ�ǶǴǠƬǴǳ�ǂǸƬǈŭ¦�ǶȈȈǬƬǳ¦� در اإلشارة

�Â�ǲȈǴƸƬǳ¦���Ƥ Ȉǯŗǳ¦�Â�ǞȈǸƴƬǳ¦�©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦�°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ�ǀƻϦ�ƨƦǇȂƄ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƲǷ¦Őǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ń¤

�ƢŲ�ƨƥƢƴƬǇȏ¦�ǺǷ±�Â�ƨƸȈƸǐǳ¦Â�ƨƠǗƢŬ¦�©ʪƢƳȍ¦�ƨǫƾƥ�Â�ǲƴǈƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ƨǧǂǠŭ¦�ǲǬǻ�ǲȈȀǈƬǳ�ǶȈǸǠƬǳ¦

�Ǧيساعد املعلم على تشخيص متعلميه سواء كانوا  من ذوي صع Ǡǔǳ¦�ǺǗ¦ȂǷ�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳʪ�ǶǴǠƬǳ¦�©ʪȂ

لديهم و تقوميها  ،أو كانوا من ذوي القدرات العقلية العالية كذلك من خالل التعرف على ما يوظفونه من  

  أساليب  معرفية يف التعلم  . 

(Maurice Fleure ,2006 )

 ) التعلم عرب اخلط الرقميL’apprentissage en ligne (     هو اجراء بيداغوجي و

�ƨȇǄȈǴųȏʪ�» ǂǠȇ�Â�ƾǠƥ�ƾǼǟ�ǺȇȂǰƬǳ¦�ǎ ź�ȆƳȂǳȂǼǰƫE-learning�ń¦�ƨǓÂǂǳ¦�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�ǲǰǳ�ǾƳȂǷ

التكوين املستمر و يتضمن كل التكنولوجيات الرتبوية (أقراص ،الربامج ،اعالميات متعددة ...اخل) ، أما عن 

موقع ويب حيتضن احملتوى التعليمي املسهل لبناء اسرتاتيجيات  قاعدة التعلم عرب اخلط الرقمي فهي عبارة عن

�ŚȈǈƬǳ¦�¿Ƣǜǻ�ƲǷʭǂƥ�ǺǷ�ǪƬǌǷ�«ȂƬǼǷ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�Ȇǿ�Â�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�ǄǯǂŠ�Ƣǔȇ¢�Ȅǟƾƫ�ƢǸǯ�ƨȈƳȂǣ¦ƾȈƥ

و   ) ذو الوظائف املتعددة من أجل البيداغوجيا و التعلم .System de gestion continueاملستمر (

�ǆ ǴĐ¦�ǾǧǂǠȇ 2001األورويب �Â�¿Ȑǟȍ¦�©ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ�¾ƢǸǠƬǇʪ��ǲƟƢǇȂǳ¦��ƲǿƢǼŭ¦���ǶȈǿƢǨŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Ǿǻ¢�ȄǴǟ

�ƾǠƥ�Ǻǟ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Â�ÀÂƢǠƬǳ¦��¾®ƢƦƬǳ¦�ǲȈǠǨƫ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǶǴǠƬǳ¦�ƾȇȂš �Â�ǂȇȂǘƫ�» ƾđ�ƪ ǻŗǻȋ¦�Â�ƨưȇƾū¦�¾Ƣǐƫȏ¦

الوصول يف  وقت البداية و االنتظار حىت   ،فهو يسمح للمتعلمني التعلم دون عناء التنقل و دون القلق من ضرورة

����ǶǴǠǸǴǳ�ȆǴǠǨǳ¦�°Ȃǔū¦�¿ƾǟ�Ƥ Ʀǈƥ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨǐū¦�ƨȇƢĔAmar,2014(

  و فيما مقارنة بني التعلم التقليدي و التعليم االلكرتوين :
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  التعليم التقليدي  التعليم االلكرتوين  اخلصائص

  املعلم  املتعلم  يرتكز

  سليب ،متلقي فقط  ،متفاعل و فعال،نشط اجيايب  دور املتعلم

حمتوى تعليمي مناسب حلاجات كل متعلم على   اخلصوصية

  حدا

  حمتوى دراسي موجه جلميع املتعلمني

  ستاتيكية ،أحادية االجتاه  ديناميكية ،مزدوجة االجتاه  الية التعلم

  اعتمادية يف تنظيم التعلم  استقاللية يف تنظيم التعلم  املرونة

  قسم فيزيقي مغلق  قسم افرتاضي مفتوح  التعليميالفضاء 

  وسائل تقليدية  حواسيب ،برامج ،وسائل اتصال ،انرتنت ....  الوسائل

  : يبني الفرق بني التعليم التقليدي و التعليم االلكرتوين .01جدول رقم 

 التعلم االلكرتوىن التشاركىElectronic collaborative learning  اجليل الثاين من)

 : ستال وكوسشمان وشاترز)يعرفه التعلم االلكرتوين

 Koschmann& Suthers,Stahl  ,2006)   ( أنه علم من العلوم املعنية بدراسة كيف يتمكن

املتعلمون من التعلم جنبا إىل جنب مبساعدة أجهزة الكمبيوتر أو مبساعدة التكنولوجيا لضمان حتسني عملية التعلم 

ف العمل اجلماعى حىت يستطيع املتعلمون مناقشة أفكارهم وطرح آراءهم، مما يتيح عملية تبادل لألفكار وتوظي

واملعلومات ويعطى اهتمام لوجهات النظر املتعددة واملختلفة واملتعلقة مبوضوع التعلم"

  مفهوم التعلم اإللكرتوىن التشاركى: 02خمطط رقم 

�©ʭÂƾŭ¦��ǶǴǠƬǳ¦�¦ǀǿ�©¦Â®¢�ǺǷÂ�ǺȇÂƾƬǳ¦���ȆƟǂŭ¦�Â�ļȂǐǳ¦�ǺȇÂƾƬǳ¦��°ƢƦƻȋ¦�ǲǫʭ��ƨȈǯ°ƢǌƬǳ¦��Ƥ ȇȂǳ¦��©¦°ǂŰ�

  املصغر و الشبكات االجتماعية .
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Wiki:(�¾®ƢƦƫ�Â�Ƣǿ°¦Â±�śƥ�ĿǂǠŭ¦�¾®ƢƦƬǳʪ�ƶǸǈƫ�ƨƦǠǌƬǷ�©ʭƢȈƥ�̈ƾǟƢǫ�ȆǿÂ(التشاركيةالويبحمررات-

التجدد بشكل سريع و يتالئم مع التكنولوجيا ،و تعد  وجهات النظر مما يثري خربات زوارها ،كما أن حمتواها دائم

�ƢȀǠǓÂ�ǶƬȇ�ƨȈǸǫ°�ƨƷƢǈǷ�Ǿǻϥ(Patarakin ,2006)   تطبيقا مهما ملفهوم التعلم اجلماعي املشرتك و يعرفه  

��̈ƾȇƾƳ�ǖƥ¦Â°� Ƣǌǻ¤�Â�ƨƥƢƬǰǳʪ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�«¦°®¤�Ŀ�ǲǟƢǨƬǳ¦�Â�ƨǯ°Ƣǌŭʪ�ƶǸǈȇ�ǞǫȂǷ�®ÂǄǷ�ȄǴǟ

ǲأداة- ǫʭاألخبار (Rss)  و التغذية الراجعة أو التلقني و هو األكثر شيوعا و  و يعين ملخص املوقع املكثف

هي خدمة لنشر حتديثات املواقع على الشبكة و هي توفر الوقت حىت يتمكن زوار املوقع من تصفح األخبار 

ƾƼƬǈǸǴǳ�ƶǸǈƫ�̄ ¦���ƨȈƦȇ°ƾƫ�©¦°Â®��©ʭƢƸƬǷ¦�ƾȈǟ¦ȂǷ�ƨŬ¦���ª ®Ƣū¦ م مبتابعة عدد ضخم من املواقع دون

�¾¦ȂŪ¦�ǶǴǠƬǳʪ�» ǂǠȇ�Ƣŭ�ƨƦǈǼǳʪ�ƨǸȀǷ�ƾƳ�Ȇǿ�Â�ƢȀǴǯ�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�̈°ʮǄǳ�ƨƳƢū¦mobile learning  من حيث

�ƨǷƾş�ƨǻ°ƢǬǷ�Ƣǿ¦ȂƬŰ�¬ȂǓÂÂ�ƨǳƢǇǂǳʪ�́ ƢŬ¦�ƪ ȈǫȂƬǳ¦�ƨǫ®sms  . أو الربيد االلكرتوين  

ينقسم إىل ،و  التشاركيااللكرتوينالتعلمأهم أدواتو هو من  (webcasting)التدوين الصويت و املرئي -

حيث يتيح لألفراد التعبري عن أفكارهم   videocastingو التدوين املرئي   podcastingالتدوين الصويت  

�Ŀ�ǺȇÂƾƬǳ¦�̈®ƢǷ�ƨǯ°ƢǌǷ�Â�̧ Ƣũ�ǺǰŻ��ƨƥȂƬǰŭ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǺǷ�°Ȃǘǈǳ¦�» ȏ¢�̈ ¦ǂǫ�ǺǷ�ȏƾƦǧ��©Ȃǐǳ¦�Â�̈°Ȃǐǳʪ

�ƨȈƟǂǷ�Â�ƨȈƫȂǏ�©ƢǨǴǷ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔȂǰƥ�ƨǷƾŬ¦�ǽǀǿ(Siegel,2007)ناسب املستخدم و يعرف  الوقت الذي ي

�ǲƦǫ�ǺǷ�ǂǋƢƦǷ�ǲǰǌƥ�̈ƾǿƢǌŭ¦�Â�̧ ƢǸƬǇȏ¦�Â�ǲȈǸƸƬǴǳ�ƨǴƥƢǫ�ÀȂǰƫ��ƪ ǻŗǻȋ¦�ƨǰƦǋ�ȄǴǟ�©ʭƢȈƥ�ƾǟ¦Ȃǫ�Ŀ�ƨǻǄű

 املستخدمني و ما مييزها عن البث اإلذاعي املعتاد هو عدم التقيد بوقت معني .

لفضاءات الرقمية للتعلم (اLes espaces numériques d’apprentissage هو) و

�¦�ƨǘǌǻȋʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©ƢǷƾŬ¦�ǲǸů�ń¤�«ȂǳȂǳ¦�ƨȈǇ°ƾŭمؤمنةرقميةبوابةعنعبارة ǂ̈ǇȌǳ�ƶǸǈƫ

�¼ȂǬƷ���ƨȈǸȈǜǼƬǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǀȈǷȐƬǴǳ�ƨǬǧ¦ǂŭ¦�Â���©ʭƢƸƬǷȐǳ�ƨƸƸǐǷ�«¯ƢŶ��² Â°ƾǳ¦�ǞȈǓ¦ȂǷ�ƨȇȂƥŗǳ¦

�ÀȂǰƫ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�©¦ ƢǔǨǳ¦�ǽǀǿ�Â���ǲǘǠǳ¦�Â�©ʭƢƸƬǷȏ¦�ƨǷʭ±ǂǯ�ƨȈǸȈǜǼƬǳ¦�©ƢǸȈǴǠƬǳ¦���ǶǴǠƬŭ¦�©ƢƦƳ¦ÂÂ

صادرة عن اإلدارات التعليمية املسرية للمدارس.

) السبورة البيضاء التفاعليةLe tableau blanc interactif (�ʮ¦ǄǷ�śƥ�ǞǸŸ�±ƢȀƳ�Ȃǿ

،حيث  )vidéo projectionجهاز البث التصويري ( و  )écran tactileالشاشة القابلة للمس (

�±ƢȀŝ�Â�§ȂǇƢūʪ�ƢȀǴȈǏȂƫ�ǶƬȇ�ƨȈǻÂŗǰǳ¦�ƨƷƢǈǷ�Â�ƨȈǻÂŗǰǳ¦�¿Ȑǫ¢�ƨǠƥ°¢�ǲǸǌƫ� ƢǔȈƥ�ƨǋƢǋ�ǺǷ�ÀȂǰƬƫ

البث التصويري  و يف حالة الرغبة يف استخدام الفيديو حماضرة تركب الكامريا مع الكمبيوتر على السبورة ، 

¦�Ƣē¦ǄȈǷ�Ƕǿ¢�ǺǷÂ ، قتصاد الوقت و املوارد املادية و املالية  (ادراج القاموس ، الصور ، الفيديوهات التعليمية

�² °ƾǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǖƟ¦ǂŬ¦�̈�°Ȃǐǳ¦�śȇȐǷ�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ�ǲǣȂǣ�ǞǫȂŭ�¾Ȃƻƾǳ¦���ƪ ǻŗǻȋ¦�ƨǰƦǌƥ�¾Ƣǐƫȏ¦

 .لمتعلمني  الغائبني  )املراد تعليمه ، تسجيل الدروس إلعادة عرضها مع إمكانية إرساهلا عرب االمييل ل
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  االستنتاج :

���ǶēƢǠǴǘƬǳ�̈®Ƣǟ�Ȅǫǂȇ�ȏ�ĿǂǠǷ�ÃȂƬŰ�Ȃǿ�śǫȂǨƬŭ¦�Â�śƥȂǿȂǸǴǳ�ƨȇ®ƢǠǳ¦�² °ƾǳ¦�» ȂǨǏ�ǽǂǧȂƫ�ƾǫ�ƢǷ�Ȅǐǫ¢�À¤

�Äǀǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�ƢȀǧ¦ǂŴ¦�Â�ǶȀƦǿ¦ȂǷ�°ȂǸǛ�Ŀ�ǶȀǈȇ�ƾǫ�ǲƥ����ǶȀƟ¦®¢�Â�ǶđƢǠȈƬǇ¦���ǶȀǯ¦°®¤�ÃȂƬǈǷ�Â¢�ǶēƢǷƢǸƬǿ¦

  احلاجة لبيئات تعليمية حتافظ على مواهبهم و تنميها .هم يف أمس 

�À¢�ȏ¤�����ƨȇǂǌƦǳ¦�̈Âǂưǳ¦�ǽǀŮ�ǲưǷ¢�°ƢǸưƬǇȏ�Ä°ÂǂǓ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ƨƦǇƢǼǷ�ƨȈǸȈǴǠƫ�©ƢƠȈƥ�ª ¦ƾƸƬǇ¦�ƶƦǐȇ�¦ǀđ�Â

��ƨǳƢƷ�ǺǷ�«ÂǂŬ¦�Ŀ�ƨƸǴŭ¦��ƢēƢƳƢū�Ƥ ȈƴƬǈȇ�Â��ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ���©ƢƦǴǘƬǷ�ƨȈǏȂǐƻ��ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬȇ�Ƥ Ÿ�ƾȇƾƴƬǳ¦

§�¦ƾǬǳ¦�ȆǘǇȂƬǷ�ǺǷ�ǶĔ¦ǂǫȋ�ƨȀƳȂŭ¦�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�Â�ƲǷ¦Őǳ¦�®ȂȈǫ�ƢȀǓǂǨƫ�Ŗǳ°¦©�الضجر ، ا ¦ŗǣȏ¦�Â�ǲǴŭ

  العقلية .

إن البيئة  التعليمية املنشودة و اليت ترقى لتوقعات هذه الفئة جيب أن تكون بيئة تشاركية مفتوحة غري مقيدة ،تدعم 

اخلربات ،هي بيئة قادرة على توليد معرفة جديدة ، و احلقيقة أن التعليم الذايت و تساعد على تشارك األفكار و 

�ǺǷ�ǾǴǸŢ�ƢǷ�ǲǰƥ��ƨưȇƾū¦�¾Ƣǐƫȏ¦�Â�¿Ȑǟȍ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ�ƢēǂǧÂ�ƨȈǼǬƫ�Â�ƨȈƳȂǣ¦ƾȈƥ�ǲƟƢǇÂ�Ƥ ǴǘƬȇ�ƨƠȈƥ�¦ǀǰǿ� ƢǼƥ

  خصائص تتيح للموهوبني واملتفوقني فرصة :

ملشكالت مطروحة ، أو طرح مشكالت جديدة عرب  املمارسة الفعلية للتعلم من خالل اقرتاح حلول إبداعية- 

�§ȂǴǇ¢�ǲȈǠǨƬǳ�ƨǸȀǷ�ƨƷƢǈǷ�ƨǬȈǬū¦�Ŀ�Ȇǿ�Â���ł¦����©ʮƾƬǼŭ¦�Â¢�ƲǼȈƬǈǰƥ¦ȂǳƢǯ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Â�ǲǇ¦ŗǳ¦�ǲƟƢǇÂ

  التحدي و العصف الذهين اليت حتفز ملكات املوهوبني .

-�©ʭƢȈƦǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�ǺǷ�̈ƾȇƾƳ�ƨǧǂǠǷ�¶ƢƦǼƬǇ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨǧǂǠŭ¦�ƾȈǳȂƫ) الضخمةbig data(   بواسطة أدوات

  البحث و التنقيب املختلفة (كمحركات البحث املختلفة  )  .

التشاركية : اليت تتحقق من خالل التفاعل و النقاش مع اآلخرين  و قد يكون ذلك من خالل إنشاء صفحات - 

´ ȂǐǼǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Â¢����¬Âǂǘŭ¦�ÃȂƬƄʪ�śǸƬȀŭ¦�Ƥ ǘǬƬǈȇ�ǲǰǌƥ�ƨǐǸǐǷ�Ƥ ȇȂǳ¦�ȄǴǟ  و املؤلفات املعروضة

عرب صفحات التواصل االجتماعي أو عن طريق ادوات النقاش و التواصل غري املتزامن و اليت تساعد املوهوبني 

�ǾƦǴǘƬƫ�ƢǷ�ǆ ǰǟ�ȄǴǟ�Ǯ ǳǀǳ�¿±Ȑǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�ǂǧȂƫ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ǲȈǴƸƬǳ¦�Â�ŚǰǨƬǳ¦�ǶȈǟƾƫ�ǺǷ�śǸǴǠƬŭ¦�Ȇǫʪ�°¦ǂǣ�ȄǴǟ

دة ما يؤثر سلبا على تطوير اسرتاتيجيات التحليل و النقد أثناء التعلم فصول الدراسة من ضبط للوقت و الذي عا

.

-���ƨƷȂƬǨŭ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©¦°ǂǬŭ¦�ȄǸǈǷ�ƪ Ţ�ƾȇƾƳ�« Ȃ̄Ŷ��¾Ȑƻ�ǺǷ�±ƢȈƬǷʪ�Â�ǪǬƸƬȇ�ǽƾų�Â���ƨȈǏȂǐŬ¦

massive oppen online course (  اليت توفر تعليميا جامعيا عال اجلودة جلميع الفئات بتكلفة

ودون قيود زمانية أو مكانية أو مادية ، و حيدث التعلم فيه نتيجة للنشاطات اليت خيتارها املتعلمون و منخفضة 

التفاعل الذي يتم ضمن شبكة املشاركني يف املقرر الدراسي (سرحان ) ،ما يالحظ ان هذه املقاربة الرقمية تكرس 

¦�Ƕē¦°ƾǬǳ�ƨƦǇƢǼŭ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǶǜǼǳ¦� ƢǼƥ�ǺǷ�śǫȂǨƬŭبشكل عملي  أساليب اإلثراء و التسريع ،كما متكن املوهوبني و 
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�ŐƬǠȇÂ���Ȇũǂǳ¦�ǶǴǠƬǳ¦�Â¢�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋʪ�ƾȈǬƬǳ¦�ÀÂ®�ǶēȏȂȈǷ�Âwikispaces  وcourssera   من أشهر

 .املنصات املستخدمة هلذا الغرض

لم من  الواقع احلقيقي من حماكاة الواقع : و يكون من خالل الواقع االفرتاضي الذي يهدف إىل تقريب املتع- 

خالل برامج احملاكاة الرقمية ، هذه األخرية تشكل فرصة ذهبية للموهوبني و املتفوقني من اختبار أفكارهم 

اإلبداعية  ،تقييمها و تطويرها يف بيئة اقتصادية (اقتصاد الوقت و املادة و اجلهد ) هي البيئة االفرتاضية اليت 

��ǶĔƢǿ̄تسمح هلم بتجسيد أفكار كانت  ¢�ƨǈȈƦƷ�ǲǜƬǇ

املراجع :

) ،فاعلية بيئة مقرتحة للتعلم اللكرتوين 2011السعيد السعيد،حممد عبد الرزاق ،حممد رفعت البسيوين ،( - 

لتطوير التدريب امليداين لدى طالب معلمي احلاسب االيل ، الرابط  2التشاركي قائمة على بعض ادوات الويب 

staff.du.edu.eg/upfilestaff/239/researches/3239_1370968085-.doc

،تقييم التدريب مركز اخلربات  4،ج 2توفيق عبد الرمحن ،موسوعة التدريب و التنمية البشرية ،ط-      

  لإلدارة. املهنية 

النموذج املعتمد يف اململكة العربية السعودية للتعرف على  )2015(.خليل بن عبد الرمحن احلريب  -      

  . األردن.2015البناء و الشواهد  .املؤمتر العريب احلادي عشر لرعاية املوهوبني. املوهوبني : 

) أثر استخدام املعلمني للتكنولوجيا احلديثة لتطوير التفكري 2015فارس حممد أمحد بين الصويف .(-

  . األردن.2015بني يف مدارس اليوبيل  يف عمان. املؤمتر العريب العلمي لرعاية املوهوبني.االبداعي للموهو 

) أساليب الكشف عن املوهوبني و رعايتهم ،دار الفكر و الطباعة و النشر و 2002فتحي ،عبد الرمحن .( -    

  .  2002التوزيع .األردن .

�ǂŤƚŭ¦�ƾǴů��ƨȇ®ȂǠǈǳʪ�¿ƢǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�²).أساليب اكتشاف 2016سعد مبارك  ، الرمثي .( -    °¦ƾǷ�Ŀ�śƥȂǿȂŭ¦

  الدويل األول للموهبة . اجلزائر.

���¦2015�œȈǴǳ¦�ǞǸƬĐʮ�śƥȂǿȂŭ¦�ƨȇƢǟ°�¾Ƣů�Ƕǟ®�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦¦�¿Ȑǟȏ¦�©ƢǷƢȀǇعائشة حممد التاورغي .( - 

  . .األردن .2015.املؤمتر العريب احلادي عشر لرعاية املوهوبني

)املناهج و طرق التدريس وأساليب و اسرتاتيجيات التعلم و التعليم املالئمة 2016الكرمي غريب .(عبد  - 

  . 2016للموهوبني و املتفوقني .

. 2.العدد 21�2011�ƾǴĐ¦��̈°ƢǼŭ¦�ƨǴů��ƨȈǬȈǬƷ�ƨƠȈƥ� ƢǼƦǳ�ƨǧǂǠŭ¦�̈°¦®¤�¬¦ŗǫ¦عماد سرحان،عالء احلمامي .(- 

2015.
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�ƢȀتطبيقات اهلواتف الذكية لذوي االحتياجات اخلاصة: ǟ ¦Ȃ ǻ¢��Ƣē ƢǷ¦ƾ Ƽ ƬǇ ¦��ƢȀ Ǔ ¦ǂ ǣ ¢

 وآفاقها املستقبلية

Smartphone apps for people with disabilities: Its purposes, uses,
Types and prospects

  .جامعة بسكرة ،السعيد بوعافية

  ملخص:

�ÀÂ®�ËȆǠȈƦǗ�ǲǰǌƥ�ǶēƢȈƷ�ƨǇ°ƢÉŲ�ÀȂǠȈǘƬǈȇ�ȏ�Ǻȇǀǳ¦�́ ƢƼǋȋ¦�ƨǟȂǸů�Ƕǿ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄

فكرّي، أو عصّيب، أو حسّي، أو مادّي، أو مزيج من هذه احلاالت  تقدمي رعايٍة خاّصة هلم نتيجَة وجود قصور 

�¿¦ƾƼƬǇ¦�ǲËǔǨÉȇÂ��ǂǸǠǳ¦�ǆ Ǩǻ�ǺǷ�ǶĔ¦ǂǫȋ�ƨǷËƾǬ
É
ŭ¦�ƨǷƾŬ¦�¼ËȂǨƫ�ƨǷƾŬ�ǶȀƬƳƢƷ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��ǶƟ¦®�Çǲǰǌƥ�ƢȀËǴǯ

ّتحدة ذوي االحتياجات اخلا
ُ
عاقني، وقد َعرََّفت هيئة األمم امل

ُ
صطلح امل

ُ
صطلح كبديل مل

ُ
́�هذا امل ƢƼǋȋ¦�ǶËĔϥ�ƨËǏ

�ƢËŲ��©ƢƠȈƦǳ¦Â�ǄƳ¦Ȃū¦Â�©ƢǫËȂǠÉ
ŭ¦�Ǧ ǴƬÉű�ǞǷ�ǲǷƢǠËƬǳ¦�Ŀ�ËȆǴǬǠǳ¦�Â¢�ËȆƟʮǄȈǨǳ¦�¾ȐƬǟȏ¦�ǺǷ�ƨǸƟ¦®�ƨǳƢƷ�ÀȂǻƢǠÉȇ�Ǻȇǀǳ¦

�Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�̈¦ÂƢǈ
É
ŭ¦�¿ÈƾÈǫ�ȄǴǟ�ǶȀǠǔȇ�Äǀǳ¦�ǲǰËǌǳʪ�ǞǸƬƴ

É
ŭ¦�Ŀ�ƨǳƢËǠǨǳ¦Â�ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨǯ°ƢǌÉ

ŭ¦�ǺǷ�ǶȀǠǼÈŻ�» ƾē

ضيح األطر املفاهيمية للتقنيات احلديثة املستحدثة لتعليم فئات ذوي االحتياجات اخلاصة  خاصة الدراسة إىل تو 

�Ǟǫ¦Â�¦ǀǯÂ��ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƶƟ¦ǂǌǳ¦�ǽǀǿ�̈ƾƟƢǨǳ�ƨȈǸȈǴǠƫ�ƨȈǯ̄ �©ƢǬȈƦǘƫ�ǺǷ�ǾƷǂǘƫ�ƢǷÂ�ƨȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂŮ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ

لتطبيقات وفق الفئات املختلفة لذوي اإلفادة من تلك التطبيقات واستخدامها، مع اإلشارة إىل أبرز أنواع تلك ا

  االحتياجات اخلاصة مع إعطاء مناذج توضيحية تطبيقية عنها، وآفاق تطويرها مستقبال يف ظل املعطيات الراهنة.

ذوي  - اآلفاق املستقبلية - استخدامات - تقنية املعلومات -تطبيقات - اهلواتف الذكية الكلمات املفتاحية:

  االحتياجات اخلاصة.  

Abstract:
The special needs are the group of people who cannot naturally exercise their
lives without special care due to a mental, neurological, or physical deficiency,
or a combination of all these conditions permanently. They also need service
that is more than the same age for their peers. This prevents them from
participating fully and effectively in society in a manner that places them on an
equal footing with others. The study aims at clarifying conceptual frameworks
for modern technologies that are being developed to teach special needs groups,
especially smart phone technology, and the smart educational applications they
offer for these segments of society, according to different categories of people
with special needs, giving practical models of them, and the prospects for their
future development under current data.

Keywords: Smartphones, uses, future prospects, special needs.
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  مقدمة:

لقد انتبهت أنظار العامل يف السنوات األخرية إىل ضرورة العناية واالهتمام بذوي العاهات واالحتياجات 

ƾǠƬǇ¦Â�©ƢȈǻƢǰǷ¤Â�©¦°ƾǬƥ�ÀȂǠƬǸƬȇ�ǶĔ¢�ǶȀȈǴǟ�ƪ¦®¦©�اخلاصة، بعد أن أكدت  ȇǂƳ¢�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦Â�ª ȂƸƦǳ¦

�² °¦ƾŭ¦�ǶŮ�ƪ Ơǌǻ¢�Ǯ ǳǀǳÂ��Ä®ƢǠǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�Ǻǟ�¾¦ȂƷȋ¦�ǺǷ�¾ƢƷ�ƨȇϥ�ǲǬƫ�ȏ��ǾȈǧ�ȆǴƬƥ¦�Äǀǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�Śǣ�ǺǷ

�ƢǷ�°ƢǸưƬǇ¦�ǺǈƷ�ȄǴǟ�ǶǿƾǟƢǈƫÂ�ǂǌƦǳ¦�ǺǷ�ƨȈǟȂǼǳ¦�ǽǀđ�ŘǠÉƫ�Ŗǳ¦�Ƕđ�ƨǏƢŬ¦�ƾǿƢǠŭ¦Â لديهم من هذه

�śȇ®ƢǠǳ¦�ǺǷ�ǶǿŚǤǯ�ƨȈǠȈƦǗ�̈°Ȃǐƥ�ǶēƢȈƷ�ƨǇ°ƢǸŭ�ǶȀǴǿƚȇ�ƢŠ�©¦°ƾǬǳ¦Â�©¦®¦ƾǠƬǇȏ¦Â�©ƢȈǻƢǰǷȍ¦

�² ƢǼǳ¦�ƨƳƢƷ�ÃƾǷÂ��¿ȂȈǳ¦�©ƢǫÂ¢�Ëǲǯ�Ŀ�©ȏƢǐƫȏ¦�ƨËȈŷ¢�
ÇƾƷ¢�ȄǴǟ�ȄǨź�ƾÉǠÈºȇ�Ń�Ǿǻ¢��¾ȂǬǳ¦�ƨǴǧʭ�ǺǷÂ

ة، فال يستطيع أحد أن يرتك هاتفه الذكي يف البيت وخيرج إىل إليها يف احلياة اليومّية وأثناء إجناز األعمال الروتينيّ 

العمل، فباإلضافة إىل املكاملاِت اهلاتفّية والفيديويّة اليت ُجترى من خالل اهلاِتف، أصبح هذا اهلاِتف عبارة عن 

ا جهاز حاسوب متنّقل يستطيع الشخص ختزين ما يرغب عليه من معلوماٍت مهمة، كما أنّه حيصل على كل م

.حيتاجه من معلوماٍت من خالل الربط مع الشبكة العنكبوتّية

�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ƢȀǟ¦Ȃǻ¢�ǞȈǸŝ�ƨËȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂŮ¦�¿¦ƾƼƬǇȏ�ŚƦǯ�°ƢǌƬǻ¦�©ȏƢǐƫȏ¦�ŃƢǟ�ƾȀǌȇ��ȄƸǼŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷ

العديدة من خالل ما تتيحه كربى شركات صناعة اهلواتف الذكّية والتكنولوجيا مثل شركة سامسونج، وشركة آبل، 

شركة سوين، وشركة نوكيا وغريها من شركات اهلواتف واهلواتف الذكية، ومل يعد يقتصر استخدام اهلواتف على و 

�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�̈°ȂǏÂ�©ȂǏ�ǲǏ¦ȂƬǳʪ�́ ƢƼǋȌǳ�ƶǸǈƫ�Àȉ¦�Ǧ ƫ¦ȂŮ¦�ƪ ƸƦǏ¢�ǲƥ��ǖǬǧ�ƨȈƫȂǐǳ¦�©ƢŭƢǰŭ¦� ¦ǂƳ¤

يع األغراض واألهداف للعديد من بعض التطبيقات إىل جانب الدردشات الكتابّية، مع إمكانية استخدامها جلم

�Ŀ�ʭȂȀƳ¦Ȃȇ�ƾǫ�Ŗǳ¦�©ʪȂǠǐǳ¦Â�©Ȑǰǌŭ¦�ȄǴǟ�Ƥ ǴǤƬǴǳ�¦ǀǿÂ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ƨƠǧ�ƢȀǼǷÂ�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ

  خمتلف مناحي احلياة.

  إشكالية الدراسة:

يزات كثرية أحدثت اهلواتف الذكية نقلة نوعية كبرية يف جمال االتصاالت والتواصل مع اآلخرين، ملا هلا من مم

تفتقر إليها اهلواتف النقالة القدمية والتقليدية، واليت كان يقتصر استخدامها على التحدث فقط، يف حني أن 

�ƢǼǳ�ƪ Ʒʫ¢�Ʈ ȈŞ��©ȏƢǐƫȏ¦�¾Ƣů�Ŀ�Å¦ƾƳ�ƨǠǇ¦Â�ÅƢǫƢǧ¡�ƪ ƸƬǧ�ƾǬǧ��©ƢǷ¦ƾƼƬǇȏ¦�̈®ƾǠƬǷ�ƨȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂŮ¦

�ǺǷ�Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â��̈°Ȃǐǳ¦Â�©Ȃǐǳʪ�ƨȈƟǂŭ¦�©ƢŭƢǰŭالتحدث مع اآلخرين وإرسال الرسائل النصية وإجراء ا

  .خالل شبكات التواصل االجتماعي املختلفة كالفيسبوك، تويرت، وغريها

وتتيح اهلواتف الذكية العديد من التطبيقات لالستفادة من خدمات التواصل االجتماعي وتبادل املعلومات، 

ȂǘƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷÂ��ǶēƢȀƳȂƫÂ�ǶēƢƠǧ�Ǧ°¦©�فضال عن اخلدمات التثقيفية والتعليمية وال ǴƬƼŠ�śǷƾƼƬǈǸǴǳ�ƨȈȀȈǧŗ

�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ƨƠǨǳ�ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦�ǲȈȀǈƬǳ�µ ¦ǂǣȋ¦�̈®ƾǠƬǷ�©ƢǬȈƦǘƫ�ƨůǂƥ�ǺǰǷ¢�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǬƷȐƬŭ¦
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�ƨƴȈƬǻ�ÄǂǌƦǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǞƳƢǼǳ¦Â�¾ƢǠǨǳ¦�«ƢǷƾǻȏ¦�ǎ ź�ƢǸȈǧ�©ȐǰǌǷ�ǺǷ�ňƢǠƫ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�Ŗǳ¦�ƨǏƢŬ¦ لوجود

  قصور معني لدى هذه الفئة قد يكون عقلي فكري أو جسدي أو عصيب أو حسي...

�ÄÂ̄�©ƢƠǧ�ǶȈǴǠƬǳ�ƨƯƾƸƬǈŭ¦�ƨưȇƾū¦�©ƢȈǼǬƬǴǳ�ƨȈǸȈǿƢǨŭ¦�ǂǗȋ¦�ƶȈǓȂƫ�ń¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�» ƾē�ƢǼǿ�ǺǷ

الشرائح  االحتياجات اخلاصة خاصة تكنولوجيا اهلواتف الذكية وما تطرحه من تطبيقات ذكية تعليمية لفائدة هذه

�ǪǧÂ�©ƢǬȈƦǘƬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�̧ ¦Ȃǻ¢�±ǂƥ¢�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ǞǷ��ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦Â�©ƢǬȈƦǘƬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǺǷ�̈®Ƣǧȍ¦�Ǟǫ¦Â�¦ǀǯÂ��ǞǸƬĐ¦�ǺǷ

  الفئات املختلفة لذوي االحتياجات اخلاصة مع إعطاء مناذج توضيحية تطبيقية عنها.

  اآليت:لذلك يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي 

  ما طبيعة وأغراض وأنواع تطبيقات اهلواتف الذكية لذوي االحتياجات اخلاصة؟

  من خالل التساؤل الرئيسي، ميكن طرح التساؤالت الفرعية اآلتية:   تساؤالت الدراسة:

  ما طبيعة تطبيقات اهلواتف الذكية لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة؟ - 

  كية لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة؟ما أغراض استخدام تطبيقات اهلواتف الذ  - 

  ما أنواع وجماالت تطبيقات اهلواتف الذكية لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة؟ - 

�أمهية الدراسة:¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀƬȈŷ¢�±Őƫ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�Àϥ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ãǂȇ

ديه هذه ارتباط املوضوع مبجال تكنولوجيا االتصال والتقنية احلديثة للمعلومات، وال شك يف الدور الذي تؤ  - 

�©ƢǠǸƬĐ¦Â�®¦ǂǧȌǳ�ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦�ŃƢǠǷ�ŚȈǤƫ�Ŀ�̈°ȂǘƬŭ¦�©ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦

  يركز املوضوع على اهلواتف الذكية كأحد األدوات التكنولوجية احلديثة من حيث الربامج والتطبيقات. - 

يضفى عليه أمهية يتناول البحث مجلة من التطبيقات املوجهة خلدمة فئات ذوي االحتياجات اخلاصة وهذا ما  - 

  متميزة من حيث طبيعة املعلومات والنتائج اليت ميكن الوصول إليها.

يعاجل البحث موضوع حديث ويواكب التطورات التقنية احلاصلة فيما له عالقة بتطبيقات اهلواتف الذكية لفئة  - 

�ǲǰǯ�Ʈ ƸƦǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƨǧƢǔǷ�ƨǸȈǫ�ȆǿÂ��ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄

�يرى أهداف الدراسة:  ȆǴȇ�ƢǸȈǧ�ƢȀǧ¦ƾǿ¢�®ƾƸƬƫ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�Àϥ�Ʈ ƷƢƦǳ¦

  حتديد األطر املفاهيمية لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة؟ - 

-�Ƣǿ°ȂǘƫÂ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ƨȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂŮ¦�ƨǠȈƦǗ�ƨǧǂǠǷ

  حتديد أغراض واستخدامات تطبيقات اهلواتف الذكية لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة؟ - 

  اهلواتف الذكية لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة؟التعرف إىل أنواع وجماالت تطبيقات  - 
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  املصطلحات واملفاهيم األساسية للدراسة:

  ذوي االحتياجات اخلاصة

ختتلف الّرؤية واملفهوم لذوي االحتياجات اخلاّصة عند األطباء عنه عند الرتبوّيني أو حّىت عند ُمقدِّمي 

جتمعّية، حيث ينظر كّل منهم للموضوع من 
ُ
ƢǨËƫ¦�½ƢǼǿ�Ǻǰǳ��Ǿƥ�ËřǠÈ¼�اخلدمة امل

ŭ¦�ǶǴǠǳ¦�Ƥ ǈŞ�ƨËȈǐǐţ�
ÇƨȈƷʭ

�ËȆǠȈƦǗ�ǲǰǌƥ�ǶēƢȈƷ�ƨǇ°ƢÉŲ�ÀȂǠȈǘƬǈȇ�ȏ�Ǻȇǀǳ¦�́ ƢƼǋȋ¦�ƨǟȂǸĐ�ÇƨȈǸǈƬǯ�¿ƾƼƬǇ¦�ƶǴÈǘǐ
É
ŭ¦�¦ǀǿ�ËÀ¢�ȄǴǟ�Ë¿Ƣǟ

دون تقدمي رعايٍة خاّصة هلم نتيجَة وجود قصور فكرّي، أو عصّيب، أو حسّي، أو مادّي، أو مزيج من هذه 

�ǲËǔǨÉȇÂ��ǂǸǠǳ¦�ǆاحل Ǩǻ�ǺǷ�ǶĔ¦ǂǫȋ�ƨǷËƾǬ
É
ŭ¦�ƨǷƾŬ¦�¼ËȂǨƫ�ƨǷƾŬ�ǶȀƬƳƢƷ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��ǶƟ¦®�Çǲǰǌƥ�ƢȀËǴǯ�©ȏƢ

عاقني.
ُ
صطلح امل

ُ
صطلح كبديل مل

ُ
استخدام هذا امل

هو مفهوم بنائي يتسع ليشمل فئات اجتماعية كثرية غري ذوي احلاجات اخلاصة ( اجلسمية أو الذهنية ) 

العقلية، السياسية، القانونية، االقتصادية) أن ذوي االحتياجات اخلاصة وهم معاقني ألسباب فهناك اإلعاقة (

بعضها وراثي وبعضها بيئي (حادث سيارة، إصابة عمل، سوء تقدمي اخلدمة قبل احلمل وأثناء الوالدة، كذلك يضم 

��ǲǷƢǠƬǳ¦�Ŀ�́ Ƣƻ�«ƢȈƬƷ¦�Â̄�ǶĔȋ�ÀȂƥȂǿȂŭ¦Â�ƢȈǇƢȈǇÂ�ƢȈǧƢǬƯ�¼ƢǠŭ¦�ǶȀȈǳ¤  ويعكس ذلك مدى اتساع فئات

  اإلعاقة. 

Handicap�ƨǘǌǻ¢Â�©ƢȈǳƢǠǧ�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ƨȇ®ÂƾŰ�Â¢�Ǌ وتعرف اإلعاقة  ȈǸē�Â¢�À¦ƾǬǧ�ƢĔȂǰƥ

االجتماعية  Barriers  وخربات احلياة االجتماعية عند مستوي مماثل للعاديني وذلك نتيجة العقبات واملوانع

  .والبيئية

  اهلواتف الذكية -

احلديثة اليت  اهلواتف احملمولة هو مصطلح يطلق على فئة من ƨȇǄȈǴųȍʪSmartphone هاتف ذكي

تطبيقات  ويقوم بتشغيل كواجهة مستخدم شاشة اللمس ، ومعظمها يستخدمنظام تشغيل متطور تستخدم

لجواالت على تعريف موحد للهاتف الذكي، فمنهم من يعترب ، وإن مل يتم االتفاق بني الشركات املصنعة لاحملمول

�ƶǨǐƫ�ʮ¦ǄǷ�ǂǧȂȇ�Äǀǳ¦�Ǧ ƫƢŮ¦�Ȃǿ�Ȇǯǀǳ¦�Ǧ ƫƢŮ¦وفتح ملفات األوفيس وحيتوي  الربيد اإللكرتوين ومزامنة اإلنرتنت

، إال أن التعريف األصح واألكثر قبوًال اليوم أنه اجلوال الذي يعمل QWERTY كاملة لوحة مفاتيح على

  .وبالك بريي أو مشتقاته لينوكس أو مشتقاته، سيمبيان ،ويندوز فون على أحد أنظمة التشغيل

  . ذوي االحتياجات اخلاصة: مفاهيم أساسية1

ƨËȇǄȈǴųȍʪ��ƨËǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�É» ǂǠÉƫ)Special Needs: (�ǂǿƢǜŭ¦�ǺǷ�ÇƨǟȂǸů�Ǻǟ�Æ̈°ƢƦǟ�ƢËĔϥ

�Ŀ�Ç©ʪȂǠǏ�ÀȂȀƳ¦ȂÉȇ�ǶȀǴǠš ��ǂËƻƘƬÉǷ�ÇǂǸÉǟ�ËŕƷ�Ƣǿ°ȂȀǛ�ÉǂƻƘƬȇ�ƾǫ�Â¢��̈ǂËǰƦÉǷ�
Ç°ƢǸǟ¢�Ŀ�Ê¾ƢǨǗȋ¦�ȄǴǟ�ÉǂȀǜƫ�Ŗǳ¦

�Ê¿ȂȀǨŭ�ÃǂƻÉȋ¦�©ƢǨȇǂǠËƬǳ¦�ÈǺ
ÊǷÂ��ËȆǸȈǴǠƬǳ¦�¾ƢĐ¦Â��ËȆǟƢǸƬƳȏ¦�¾ƢĐ¦�ÅƢǏȂǐƻÂ��̈®ËƾǠƬÉǷ�

Ç©ȏƢů  االحتياجات
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�ƨǘƦƫǂ
Å
ŭ¦�ƨËȈǳÂȋ¦�» °ƢǠŭ¦�½¦°®¤Â��ÀƢǈǻȎǳ�ƨËȈǇƢǇȋ¦�©ƢƳƢū¦�ȄǴǟ�» ËǂǠƬǳ¦Â�ǶËǴǠƬǳ¦�Ŀ�

Ç©ʪȂǠǏ�É°ȂȀǛ�ƢËĔ¢�ƨËǏƢŬ¦

�ÃǂƻÉȋ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ��ǄȈǯËŗǳ¦�¿ƾǟÂ��ƨǴȇȂËǘǳ¦�ǲǸÉŪ¦�ǒ Ǡƥ�ǺȇȂǰƫ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦Â��¿Ȑǰǳ¦Â��ǽƢƦƬǻȏ¦Â��ǶȀǨǳʪ

فل من ذوي االحتياجات اخلاّصة، وحيتاُج إىل وجوِد رعايٍة ُمناسبٍة له؛ حّىت يتمّكَن من اليت تدلُّ على أّن الطّ 

العودة إىل احلياة الطبيعّية، ما مل تكن احلاجة اخلاّصة به ذات أسباٍب عقلّية أو جسديّة.

�ǺǷ�ƨǸƟ¦®�ƨǳƢƷ�ÀȂǻƢǠÉȇ�Ǻȇǀǳ¦�́ ƢƼǋȋ¦�ǶËĔϥ�ƨËǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�̈ ƾƸËƬÉ
ŭ¦�ǶǷȋ¦�ƨƠȈǿ�ƪÈǧċǂÈǟ

�ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨǯ°Ƣǌ
É
ŭ¦�ǺǷ�ǶȀǠǼÈŻ�ƢËŲ��©ƢƠȈƦǳ¦Â�ǄƳ¦Ȃū¦Â�©ƢǫËȂǠÉ

ŭ¦�Ǧ ǴƬÉű�ǞǷ�ǲǷƢǠËƬǳ¦�Ŀ�ËȆǴǬǠǳ¦�Â¢�ËȆƟʮǄȈǨǳ¦�¾ȐƬǟȏ¦

Ǵǟ�ǶȀǠǔȇ�Äǀǳ¦�ǲǰËǌǳʪ�ǞǸƬƴ
É
ŭ¦�Ŀ�ƨǳƢËǠǨǳ¦Â .ساواة مع اآلخرين

ُ
ى َقَدم امل

كما ذكرت ُمنّظمة الصّحة العاملّية يف موقعها أّن اإلعاقة هي ُمصطلح جامع يضّم حتت ِمظّلته األشكال 

شاركة الفاِعلة.
ُ
ختلفة لالعتالالت أو االختالالت العضويّة، وَحمدوديّة الّنشاط، والقيود اليت َحتّد من امل

ُ
امل

  اصة. أنواع االحتياجات اخل2

توجُد أربع فئاٍت رئيسّية ُتصّنُف االحتياجات اخلاصة بناًء عليها، وهي:

، ومن أمهها: مرض التوّحد، االضطراب السلوكّي االحتياجات اخلاصة االجتماعّية، والسلوكّية، والعاطفّية-

ǳ¦�§ ¦ǂǘǓ¦��Ƥ ǔǤǳ¦�©ʪȂǻ��ƨǯǂū¦Â�¶ƢǌËǼǳ¦�¶ǂǧ�§ ¦ǂǘǓ¦��ƾȇƾËǌǳ¦�®ƢǼǠǳ¦�§ ¦ǂǘǓ¦��ËȆǨǗƢǠǳ¦ .وسواس القهرّي

��ǂǬǳ¦�ƨƥȂǠǏ¦ ̈��االحتياجات اخلاصة التعليمّية واإلدراكّية-ǲưǷ��̈®ÂƾƄ¦�ǶǴǠƬǳ¦�©ʪȂǠǏ��ƢȀŷ¢�ǺǷÂ��

�ǂËƻƘƬǳ¦�ǲưǷ���ƨǘËǇȂƬÉ
ŭ¦��ƨǳÊƾƬǠ

É
ŭ¦�ǶËǴǠƬǳ¦�©ʪȂǠǏ��ƨǘȈǈƦǳ¦�ƨËȈƥƢǈū¦�©ƢËȈǴǸǠǳ¦�ÊǶȀǧ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�¿ƾǟ�Â¢��ƨƥƢƬǰǳ¦Â

��يف معرفة الّلغة، واليت تشملُ ǲưǷ��̈ƾȇƾËǌǳ¦�ǶËǴǠƬǳ¦�©ʪȂǠǏ��¿Ȑǰǳ¦�Â¢��ƨƥƢƬǰǳ¦�Â¢��̈ ¦ǂǬǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�¿ƾǟ�ȄǴǟ

��ǽƢƦƬǻȏ¦�Ŀ�ÆƪËƬǌƫÂ��Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�ǲǏ¦ȂËƬǳ¦�Ŀ�ÆƨƥȂǠǏ�ƢȀǼǟ�ÉƲƬǼȇ�Ŗǳ¦Â��ƨËȈǈǨǼǳ¦�Â¢��ƨËȇǂǰǨǳ¦�ƨËǏƢŬ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ¦

Ȑǟ�ÉƤ Ǡǐȇ�Ŗǳ¦Â�ƨËȇƾǈŪ¦�©ƢǫƢǟȍ¦��ǲưǷ��ƨËȇƾǈŪ¦�ǶËǴǠƬǳ¦�©ʪȂǠǏ .جها  

طَلقة يف الّنطق أو االستماع، اضطراب االحتياجات اخلاّصة التواصلّية والتفاعلّية-
ُ
، ومن أّمهها: الّصعوبة امل

طيف التوّحد، االحتياجات اخلاّصة اجلسديّة، ومن أمهها: انعدام البصر، ضعف أو غياب الّسمع، اإلعاقة 

.اجلسمّية الُكلّية، مثل شلل األطفال

االحتياجات اخلاصة. حقوق ذوي 3

�Ʈ Ʒ�ƾǬǧ��©ƢƠǨǳ¦�ƨǧƢǯ�Ȅǟǂȇ�Äǀǳ¦�ȆǷƢǈǳ¦�Ǻȇƾǳ¦�ǽ°ƢƦƬǟʪ��ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�¼ȂǬŞ�¿ƢǸƬǿȐǳ�ƢǫƢƦǇ�¿ȐǇȍ¦�ÀƢǯ

على حفظ كرامة والعدل واملساواة، وعلى ضرورة املوازنة بني حقوقهم وحقوق الناس العاديني، وحقهم يف العمل 

ثيق الدولية إىل حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، وجاء يف مقدمتها والتعليم والتأهيل والتشغيل، كما أشرت املوا

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي رعى حقوق هذه الفئة كسائر البشر، ومن هذه احلقوق اليت أشار إليها 

  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: 

التكاليف يف هاتني املرحلتني من مستلزمات احلق يف التعليم األساسي والثانوي، وان تتكفل احلكومة بكافة  - 

  ومناهج مدرسية كسائر الطالب العاديني.
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-��ƨǳÂƾǳ¦�ǺǷ�ƨǐǐű�ǺǯƢǷ¢�ǶŮ�ǎ ǐţ�À¦Â��©ƢǓʮǂǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�ƨƷƢƦǈǯ��ƨȈǓʮǂǳ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ƨǇ°ƢŲ�Ŀ�Ǫū¦

-�Ƕē¦°ƾǫÂ�ǶēƢƳƢȈƬƷ¦�ǞǷ�Ƥ ǇƢǼƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǷƢǠǳ¦�Ǫǧ¦ǂŭ¦�śǷϦ

�ǶŮ�ƨȈǇ¦°®�ƾǟƢǬǷ�śǷϦÂ��ǲưǷȋ¦�ǾƳȂǳ¦�ȄǴǟ�ǶȀƬǇ¦°®�¾ƢǸǯ¤Â��ȆǠǷƢاحلق يف التعليم اجل - 

املساواة وتكافؤ الفرص يف توفري العمل، وعدم تعريضهم ألي إجهاد نفسي أو جسدي قد يسبب هلم  - 

  مشكالت.

-ǞǸƬĐ¦�ʮƢǔǫ�Ǻǟ�ƢȀǴǐǧ�¿ƾǟÂ��ǶȀƬȈǔǬƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦Â�ȆǟȂǳ¦�ǂǌǻ.

  تبىن العملية التعليمية هلذه الفئة على عدة أسس، منها:ات اخلاصة:. خطوات التعليم اجليد لذوي االحتياج4

جيب على املعلم حتديد قدرة كّل طالب على الفهم والدراسة. -

اجتماع املعلم كّل مّدة مع ذوي الطالب ملعرفة آرائهم حول ما ينبغي على الطالب تعّلمه وما يرغبون به ومعرفة -

Ʀƻ¤Â�ǾƫʭƢǰǷ¤Â�ǲǨǘǳ¦�¿ËƾǬƫ�ÃƾǷ��Ƥ ǳƢǗ�Ëǲǰǳ�ƨȇ®ǂǨǳ¦�ǎ ƟƢǐŬʪ�ǲǿȋ¦�°Ƣ

تقييم الطالب كّل فرتة وحتديد مدى التقّدم الذي وصل إليه، وحتفيزه على ذلك، وحتديد األهداف اليت جيب -

  الوصول إليها. 

اختيار الطرق املناسبة يف التعليم وتوفري جو مناسب لذلك، وعلى املعلم أن خيتار جدول نشاطات مالئم  - 

وطرق التدريب اليت ّمت اختيارها كاستخدام الصور يف التعليم والنماذج احلية ومناذج فردية. لألهداف 

إدخال أدوات التكنولوجيا احلديثة يف التعليم ومساعدة الطالب على معرفة كيفّية استخدامها. -

فري التدريب اللغوي له توفري الفرص الكافية للطالب للتفاعل مع األشخاص اآلخرين وطريقة التعامل معهم، وتو  - 

  بشكل سليم. 

-�ƢǸǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ�Ǯ ǳǀƥÂ��ƨȈǜǨǳ�ƨǫƢǟ¤�®ȂƳÂ�ƾǼǟ�ËÄƾǈŪ¦Â�ËÄǂǐƦǳ¦�śǬǴƬǳʪ�ƨËȈǯǂū¦�©¦°ƢȀŭ¦�Ƥ ǳƢǘǳ¦�ǶȈǴǠƫ

  يف داخله وفهم األشخاص ملا يريده. 

�ƨȇǂǐƦǳ¦�Ƣē¦°ƾǫ�ƨȈǸǼعندما يعاين الطالب من إعاقة بصرية فعلى املعلم تدريبه على كيفية استخدام العصا، وت - 

الداخلية واحلّسّية وتدربه على املهارات احلياتّية اليومّية وكيفّية عملها بسهولة. 

-�ǶËǴǠƬǳʪ�ǲǨǘǳ¦�Ƥ ËƦŢÂ��§ Ȑǘǳ¦�śƥ�ǖƥ¦ǂǳ¦�ÄËȂǬƫ�ƨǴƷ°�Ŀ�ǶȀƳ¦ǂƻ¤Â�ǶȈǴǠƬǴǳ�ƶȇǂǷ�ȂƳ�ƶǼǷÂ�§ Ȑǘǳ¦�ǄȈǨŢ

��Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳʪ�ƨƦǴǘǴǳ�ËĺƢŸȏ¦�ǄȇǄǠƬǳ¦Â

استخدام أسلوب الضرب مع الطالب، واالكتفاء بتوجيهه عندما خيطئ، وإذا تكّرر اخلطأ على املعلم عدم  - 

.إخبار األهل بتصرف الطفل وأخذ اإلجراءات الصحيحة والنقاش حلّل املشكلة من أجل بناء شخصية الطالب

  . اهلواتف الذكية : املفهوم والتطور5

على اهلواتف اليت أصبحت تشتغل بنظام تشغيل فيمكن مصطلح يطلق  smartphone اهلواتف الذكية

تشبيهها بكمبيوتر صغري، حيث متكنك من تصفح االنرتنت والربيد واستعمال التطبيقات وإضافتها وما إىل ذلك 

�¦ŚǷƢǰǳ¦Â�̈ŚǐǬǳ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦Â�¾ƢǐƫȏƢǯ�ƨȈǨƫƢŮ¦�©ƢǷƾƼǴǳ�ƨǧƢǓȍʪ�ǂƫȂȈƦǸǰǳ¦�©ƢǬȈƦǘƫ�ǺǷ
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لى اهلواتف النقالة احلديثة، وهذه اهلواتف حتتوي على العديد من األجهزة الذكية مصطلح يطلق ع

اخلصائص واملميزات املتقدمة مقارنة بغريها من األجهزة، وهناك العديد من الشركات اليت تطلق أجهزة نقالة كل 

  .فرتة، وكل جيل من هذه األجهزة حيتوي على مميزات متطورة أكثر من اجليل الذي يسبقه

و اهلاتف الذي يتضمن نظام تشغيل يشابه عمل نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر، إضافة إىل اهلاتف الذكي ه

 تواجد وعمل الكثري من التطبيقات والربامج ومنها اإلتصال بشبكة  االنرتنت.

ووفق هذا األساس يّتسم اهلاتف اجلوال بلقب اهلاتف الذكي، ونظام التشغيل املثبت على مثل هذه اهلواتف 

��ƨǋƢǌǳ¦�ǲưǷ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǾƫʭȂǰǷÂ�Ȇǯǀǳ¦�Ǧعبارة عن جم ƫƢŮ¦�̈°¦®ȍ�ÅƢǠǷ�ǲǸǠƫ�Ŗǳ¦�©ƢǸȈǴǠƬǳ¦Â�ǂǷ¦Âȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸ

��ǂȇÂ�®°ƢŮ¦��ƢȀȈǸǈǻ�ƢǷ�Â¢�ƨƦǴǐǳ¦�Ǧ ƫƢŮ¦�©ʭȂǰǷ�śƥ�ǲǏȂǳ¦�̈Ǆŷ�Ȃǿ�ǂƻ¡�ŘǠŠ�Â¢��¦ŚǷƢǰǳ¦��ŀƢǠŭ¦   وبني

��ǂȇÂ�ƪ ǧȂǈǳ¦��ƨǸǟƢǼǳ¦�ǾƫʭȂǰǷ

فاي إضافة خلدمات شبكات  -اتف صفة الذكاء هي دعمه خلدمات الوايومن النقاط املهمة اليت متنح اهل

اجليل الثالث والرابع وفق املعايري احلديثة لبعض التقنيات مثل تقنية اتصال املدى القريب أو املعروفة 

  .GPSاملعروفة بـ وأنظمة املالحة واخلرائط    NFCCبـ

6ƨȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂŮ¦�°ȂǘƫÂ�̈Ƙǌǻ�ƺȇ°ʫ��

 25قبل حنو   السنوات القليلة املاضية، وكان أول ظهور هلا يف   شعبية واسعة الذكية اكتسبت اهلواتف

ظهر أول هاتف   1992عام   يف  يف ذلك الوقت،  اهلواتف الذكية  تسمى ال ، وإن كانت1992يف عام   عاما

�ÀȂŻƢǇ�ǶǇʪ�Ȇǯ̄Simon  من إنتاج شركةIBMك على تلقي املكاملات بل أكثر من ذل  ، ومل يقتصر دوره

بكثري، فقد كان من أدواره وضع اجلداول الزمنية والتوقيت العاملي ودفرت العناوين واملفكرة والربيد اإللكرتوين، وكان 

®�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Ŀ�¿ƢȀŭ¦�ǽǀđ�¿ȂǬȇ�Äǀǳ¦�ƾȈƷȂǳ¦�±ƢȀŪ¦�ÀƢǯÂ��ÅƢƦȇǂǬƫ�°ȏÂ 899سعره 

من اهلواتف املوجهة لرجال األعمال، بدأت هذه  أطلقت نوكيا جمموعة  وأواخر التسعينات 1996عام   يف

ƢȈǯȂǻ�±ƢȀŝ�ƨǟȂǸĐ¦9000 والذي كان خليط بني اهلاتف واملساعد الرقمي ،PDAA مث تلى ذلك أجهزة ،

من أوائل اهلواتف الذي يستخدم نظم التشغيل  9210)، وكان جهاز نوكيا9500ـ9210- 9300نوكيا (

  مفتوحة املصدر.

من شركة اريكسون  Penelopeلواقع أول هاتف ذكي ويدعى بينلوب كان يف ا  1997  عام ويف

Ericsson  حيث مهد الطريق للشركة لتطوير جهاز ،R3800  .يف وقت الحق  

، ليتم تسويقه كأول  R380طورت شركة اريكسون هاتف بينلوب وأطلقت جهاز  2000عام   يف

ستخدام شاشة اللمس، وكان يعمل على نظام هاتف ذكي جيمع بني االتصال الصويت ووظائف املساعد الرقمي وا

  .Symbian OSالتشغيل سيمبيان 
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من   PalmTreo P800  �Ȃȇǂƫ�Ńʪللهواتف الذكية، حيث ظهر جهاز   عاما مزدمحا  2002  كان عام

لسوق  العديد من امليزات اجلديدة  P800 وأضاف   بالك بريي مع  حديثا اندجمت شركة سوين إريكسون، اليت

  ملونة. وشاشة ملس MP3مشغل   مبا يف ذلك اهلواتف الذكية،

متعدد الوسائط، حيث أطلقت سوين  اهلاتف الذكي  ظهر جهاز 2005يف عام 

مستمرة يف   سلسلة  Nجبميع أحناء العامل، و مت تسويقها  من اهلواتف الذكية،  N سلسلة    إريكسون

  لرجال األعمال. وجهة مفضلة  عاما بعد عام، وأصبحت  واالبتكار  التحسن

، الذي أحدث ضجة يف العامل،  Apple iPhoneظهر جهاز آي فون من شركة أبل  2007عام  ويف

�Äȉ¦�ȆǷƾƼƬǈǷ�ƶƦǏ¢Â��ƨȈǻƢĐ¦�Â¢�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦� ¦ȂǇ�̈®ÂƾŰȐǳ¦Â�ƨǟȂǼƬŭ¦�ǾƫƢǬȈƦǘƬǳ�ǂƴƬǷ�ƞǌǼƫ�ǲƥ¢�ƨǯǂǋ�ǲǠƳ   مما

�śȇȐŭʪ�ÀÂ°ƾǬȇÂ�ÀÂƾȇ¦ǄƬȇ�ÀȂǧ

من قبل     ومدعوم مفتوح املصدر وضع كمنتجوقد  Androidاالندرويد   وصول 2008وشهد عام 

Google و HTC كما ُيصف  األخرى املؤثرة،  وعدد من الشركات  ، وإنتلAndroidǲƦǬƬǈŭʪ   ألنظمة

�ǂưǯ¢�ǲǠǨǳʪ�½ƢǼǿ  ويعتقد أن HTC نظام التشغيل اجلديد هو  الستخدام  أول هاتف وكان الذكي، التشغيل

ƢǜǼǳ¦�¦ǀđ�ǲǸǠȇ�¬ƢƬǷ¿�  تطبيق   70000 من

�À±Ƣű قامت العديد من الشركات  2009عام   يف  Ƣǌǻϵ  التطبيقات �ƨǰƦǋ� ȄǴǟ� Ƣđ� ƨǏƢŬ¦

من نوكيا، ومتجر ويندوز لشراء تطبيقات اهلواتف والبالك بريي، وتطور يف هذا  Oviiمتجر  ومنها  االنرتنت، 

  . G3العام أجيال االتصاالت حىت وصلت اىل اجليل الثالث 

عديدة    مليار حتميل من متجرها، وظهرت إصدارات 3بل عن وصوهلا إىل أعلنت شركة أ 2010عام  ويف

من جهاز االيفون حىت وصل إىل اإلصدار السادس والسابع بنسخ متعددة، فضال عن التطورات اليت تشهدها 

�ƨǠƟ¦ǂǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�©¦̄�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢȀǟ¦Ȃǻϥ�ȆǈǯȏƢǣ�ǢǻȂǈǷƢǇ�Ǧ ƫ¦Ȃǿ

الذكية حيث تزداد الشاشات حجمًا واملعاجلات سرعة متثل مستقبل اهلواتف    2017إىل  2011ومن 

  وتتعدد الوظائف والتطبيقات للشركات املصنعة.

  . أنواع أنظمة تشغيل اهلواتف الذكية 7

  ظهرت العديد من األنظمة ميكن اإلشارة إىل أمهها فيما يلي:

وين اريكسون، : متلكه شركة نوكيا، فهو موجود يف أجهزة نوكيا، سSymbianOSS نظام سيمبيان  -

سامسونج، إل جي وغريها، ويعد أكثر أنظمة اهلواتف انتشارًا حبكم حصة نوكيا الكبرية يف السوق، لكن سرعان 

 2008ما اخنفضت نسبة االستحواذ بدخول االندرويد وآيفون، وقد اشرتت شركة نوكيا حقوق النظام عام 

ƢǜǼǳ¦�ƶƦǏ¢Â��Ǯ¿�يف املئة من احلقوق والباقي مقسم بني اري 48اشرتت نسبة  ȈǻȂǇʭʪÂ�ƲǻȂǈǷƢǇÂ�ÀȂǈǰ

�ƢȀǔǠƥÂ�ǆ ǸǴǳ¦�̈ǄȀƳȋ�ǎ ǐű�ƢȀǔǠƥ�¿ƢǜǼǴǳ�©¦°¦ƾǏȍ¦�ǺǷ�®ƾǟ�ƾƳȂȇÂ��ƢēǄȀƳ¢�Ƥ Ǵǣ¢�Ŀ�Ȇũǂǳ¦�ȆǴȈǤǌƬǳ¦

�̈°ËȂǘǷÂ�̈ƾȇƾƳ�ƺǈǻ�°¦ƾǏϵ�¿ƢǜǼǴǳ�©¦ǂȇȂǘƫ�̈ƾǟ�ǲǸǟ�ƨǯǂǌǳ¦�ÄȂǼƫÂ�®°ȂƦȈǰǳ¦�̈ǄȀƳȋ
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، وهو متوفر على أجهزة البالك RIMM شركة :  النظام متلكه  Blackberry RIM بالك بريي   - 

بريي فقط، وهو منتشر يف قطاع األعمال والشركات واملراسالت والتواصل، البالك بريي بدأ يتوفر بقوة للمستخدم 

الفردي يف السنتني األخرية مما زاد جناحه وزاد من حصته السوقية حيث أنه ترك قوقعة قطاع الشركات فقط وقفز 

  .اد الضخمعلى قطاع األفر 

:النظام متلكه شركة ابل، وهو متوفر على أجهزة ابل فقط مثل االيفون، Apple iPhone OS ايفون - 

وجد قبوًال لدى املستخدم العادي حيث أنه كان  2007االيبود، االيباد، عندما صدر هذا النظام ألول مرة يف 

ذلك الوقت، النظام تطّور وحدث عدة نسخ  سهل االستخدام وغري معقد كغريه من اهلواتف الذكية املوجودة يف

.وتوفر على عدد من األجهزة األخرى لدى الشركة مثل االيبود تتش وااليباد، وما زال النظام حيقق جناحاً وقبوالً 

النظام متلكه شركة مايكروسوفت،  :�ǲȇʪȂǷ�±ÂƾǼȇÂ Microsoft Windows Mobile“ويندوز فون  - 

لهواتف الذكية وكان مسيطرًا على سوق اجلواالت املتقدمة واملساعدات الكفية، يعد أحد أقدم أنظمة التشغيل ل

�Ŀ�ƢēƢƳ°®�ǲǫȋ�ƪ ǴǏÂ�ŕƷ�ǞƳ¦ŗǳ¦�Ŀ�©¢ƾƥ�¿ƢǜǼǳ¦�ƨǐƷ�ǺǰǳÂ2011 وهلذا السبب أطلقت مايكروسوفت ،

7�ƨůǂƥ�̈®Ƣǟϵ�ƪاإلصدارة املطّورة وهي ويندوز فون  ǷƢǫ�ǲǠǨǳʪÂ�¿ƢǜǼǴǳ�Ä°ǀƳÂ�ǲǷƢǯ�ǂȇȂǘƬƥ�ƪ ǷƢǫÂ  وتطوير

  كاملة للنظام، من أهم مميزات هذا النظام االستفادة من خدمات مايكروسوفت كاملاسنجر واألوفيس.

النظام متلكه شركة جوجل، وهو مفتوح ألي شركة تطلب تصرحيه، فهو  :Google Android اندرويد  - 

ال جي، ايسر، وغريهم موجود يف عدد من الشركات مثل اتش يت سي، سامسونج، موتوروال، سوين اريكسون، 

جوجل، قلقة من أن تصبح خارج لعبة اجلواالت، أطلقت نظام تشغيلها "اندرويد"وخالل  pda وكذلك اجهزة

�ƨǧƢǓȍʪ�¿ƢǜǼǴǳ�ƨǫËȂǈǷÂ�ƨǸǟ¦®�ƨǯǂǌǯ�ǲƳȂƳ�®ȂƳȂǧ��°ƢǌƬǻ¦Â�¬Ƣų�ǪȈǬŢ�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�ƪ ƸƦǏ¢�ÅƢȈƦǈǻ�̈Śǐǫ�̈ŗǧ

ل على النظام بشكل جماين، جعل النظام منتشر يف عدد من ألن النظام جماين حيث أن الشركات املصنعة حتص

�®ÂƾƷ�ń¤�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Ŀ�ÀȂǨȇȏ¦�¿Ƣǜǻ�ȄǴǟ�¿ƾǬƬȇ�À¢�ȄǴǟ�ƾȇÂ°ƾǻ¦�ƾǟƢǇ�ƢŲ��ƨǷƾǬƬŭ¦Â�ƨȇȂǬǳ¦�̈ǄȀƳȋ¦

، نظام االندرويد نظام مرن فهو ال يتوفر على اهلواتف الذكية فقط وإمنا يتوفر على عدد من األجهزة 2011

�ǲǣȂǣ�©ƢǬȈƦǘƫ�ǲǯ�¦ǀǯÂ�ƢēƢƳƢȈƬƷ¦�ƨƦǇƢǼŭ�ǾǴȇƾǠƫ�ƨǯǂǋ�Ä¢�ǞȈǘƬǈƫÂ�°ƾǐŭ¦�¬ȂƬǨǷ�Ǿǻ¢�Ʈوالتط ȈƷ�©ƢǬȈƦ

  .موجودة فيه

¦Palm WebOS: �¿Ƣǜǻ�ȂǿÂ��ǖǬǧ�Ńʪ�̈ǄȀƳ¢�ȄǴǟ�ǂǧȂƬǷ�ȂǿÂ��Ńʪ�ƨǯǂǋ�ǾǰǴŤ�¿ƢǜǼǳ ويب أو إس - 

�ƨǯǂǌǳ¦�Ƣǿ°ƾǐƫ�Ŗǳ¦�̈ǄȀƳȋ¦�Ǧ ǠǓÂ�Ńʪ�ƨǯǂǌǳ�ǾƬȇǂǐƷ�ǺǰǳÂ�ƶƳʭ�ǲȈǤǌƫ جعلت الشركة تنهار وقامت شركة

2010�ǶƬȈǇ�Ǿǻϥ�¾ȂǬƫ�©ƢǠǫȂƬǳ¦�Ƥاتش يب بشرائها يف  Ǵǣ¢�ǺǰǳÂ�ǲȈǤǌƬǳ¦�¿Ƣǜǻ�ǲƦǬƬǈǷ�ƢǷ�ǶǴǠǻ�ȏ�Àȉ¦�ŕƷ��

  .استخدامه يف أجهزة قادمة لـ اتش يب

-¦®ʪ Samsung bada النظام متلكه شركة سامسونج، وهو متوفر على أجهزة سامسونج فقط، وسامسونج:

�ňʬ 2010أكرب شركة جواالت يف العامل قررت يف �Ǻǟ�ƪ ǼǴǟƘǧ��ÅƢǔȇ¢�ǲȈǤǌƬǳ¦�ƨǸǜǻ¢�¼ȂǇ�Ŀ�ƨǐŞ�Ƥ ǣǂƫ�ƢĔ¢

¿ȂǴǠǷ�Śǣ�¾¦±�ƢǷ�Ǿǳ�¿ƾƼƬǈŭ¦�ǲƦǬƫÂ�ǾƷƢų�ÃƾǷÂ�Å¦ƾȇƾƳ�¾¦±�ƢǷ�¿ƢǜǼǳ¦���¦®ʪ��ƾȇƾŪ¦�ƢȀǴȈǤǌƫ�¿Ƣǜǻ.
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  ات أمهها:: تتميز اهلواتف الذكية جبملة من السم  . ميزات وخصائص اهلواتف الذكية8

حيتوي اهلاتف الذكي على نظام تشغيل قادر على استغالل  ) :Operating System (نظام التشغيل - 

مميزات اهلاتف التقنية إىل أقصى حد، حبيث ميثل نظام التشغيل الواجهة اليت متكن مقتين اجلهاز من الوصول ومن 

 و iOS و Android املنتشرة حالياً تفعيل كل ما حيتويه اهلاتف من قطع، من أبرز أنظمة التشغيل 

Windows Phone. 2.

Processor: ( �̈®ƾǠƬŭ¦�ƢēƢǷ¦ƾƼƬǇ¦�Ƥ (املعاجل -  Ʀǈƥ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂȀǴǳ�ÃȂǐǫ�̈°ÂǂǓ�©ƢŪƢǠŭ¦�ŐƬǠƫ

�Ŀ�̧ǂǇ¢�ŀƢǠŭ¦�ÀƢǯ�ƢǸǴǰǧ��©ʭƢȈƦǳ¦�ƨŪƢǠǷ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ŀƢǠŭ¦�ȄǴǟ�Ƥ ƳȂƬȇ�¦ǀǳ��ÅʭƢȈƷ¢�Ƥ ȈǇ¦Ȃū¦�§°ƢǬƫ�Ŗǳ¦

�ǲǔǧ¢�±ƢȀŪ¦�ÀƢǯ�©ʭƢȈƦǴǳ�ǾƬŪƢǠǷ

Memory: ( �ń¤�ǶǈǬƫÂ��ƨȈǯǀǳ¦�̈ǄȀƳȋ¦�ȄǴǟ�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�©ʭƢȈƦǳ¦�ǚǨƷ�Ǻǟ�¾Âƚǈŭ¦� ǄŪ¦�ȆǿÂ (الذاكرة - 

قسمني ذاكرة داخلية تستخدم حلفظ أنظمة التشغيل وامللفات األخرى، وذاكرة خارجية تركب حسب رغبة 

عض األجهزة الذكية على تركيب الذاكرة اخلارجية، ولكن يف هذه احلالة فإنَّ املستخدم، وقد ال تتوافر القدرة يف ب

  الذاكرة الداخلية تكون ذات سعة عالية مما يساعد على اإلستغناء عن تركيب الذاكرة اخلارجية. 

ة الشاشة: تعترب الشاشة عنصر مهم لتحديد نوعية اهلاتف املراد شراؤه، فقد تكون الشاشة شاشة ملس أو شاش - 

  إنش.  LCD �ń¤�ǲǐƫ�ƾǫ�¿ƢƴƷ¢�̈ƾǠƥ�Ƣǿ¦ǂǧ¦Ȃƫ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�¦ǀǿ6.4 أو LED عادية، وقد تكون

االتصال: عن طريق الوسائط االتصال يستطيع املستخدم الولوج إىل شبكة االنرتنت كما يستطيع التحدث أو  - 

Ǧ ƫƢŮ¦�Ŀ�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǽǀǿ�©®¦±�ƢǸǴǯ�Ǯ ǳǀǳ��ƨǨǴƬƼŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾ƢǇ°¤  الذكي كلما كان ذلك اهلاتف

مضًال عن غريه.

التطبيقات: تعتمد التطبيقات اليت ميكن تثبيتها على اهلاتف الذكي بشكٍل أساسي على تنوع التطبيقات -

املوجودة يف متجر التطبيقات املثبت على نظام التشغيل، فكلما زادت التطبيقات كّلما استطاع املستخدم 

  .القصوىاستخدام هاتفه يف الدرجة 

. تطبيقات اهلواتف الذكية9

مصمم ليعمل  ǂƫȂȈƦǸǯ�ƲǷʭǂƥ )، هوapp Mobile(ƨȇǄȈǴųȍʪ )التطبيق النقال أو التطبيق احملمول

 .وغريها من األجهزة النقالة الكمبيوتر اللوحي ، وأجهزةاهلواتف الذكية على

تعد اهلواتف النقالة جمرد أجهزة لالتصاالت اهلاتفية  اهلواتف النقالة، فلم هي املوجة اجلديدة يف استخدام

الصوتية فقط، بل تتعداها إىل تبادل رسائل الوسائط املتعددة كالصور والفيديو واستخدام الربيد االلكرتوين 

¢�ǲƦǫ�ǺǷ�©ƢȈǻƢǰǷȍ¦�ǽǀǿ�¾ȐǤƬǇ¦�ÀƢǰǷȍʪ�ƶƦǏ اهلواتف الذكية واالنرتنت، ونظرا لإلمكانيات اهلائلة يف

 :متعددة تفيد املستخدم؛ بعض هذه اإلمكانيات تطبيقات

 .فيستطيع التطبيق نقل صور من األلبوم أو التقاط صور حية ونقلها :Camera  الكامريا - 
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System Positioning Geographic :�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢǰǷȏ¦�ǽǀȀǧ نظام التحديد اجلغرايف - 

Ƿ�ƾȇƾƸƬǳ�ƢȀǼǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦�ÀƢǰǷȍʪ�ƨȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂŮ¦وقعك أو موقع املؤسسة اليت ترغب ƢŮ�§ Ƣǿǀǳʪ.

Calls Telephone : �¿Ƣǫ°ϥ�¾Ƣǐƫȏ¦�Ǯاالتصال اهلاتفي إمكانية عمل -  ǼǰŻ�ǪȈƦǘƬǳ¦�ǲƻ¦®�ǺǷ�°±�ƨǘǤǔƥ

 .معينة دون أن تكون خمزنة جبهازك

ورمسها على ميكن حتديد موقع املستخدم واألماكن املهمة القريبة منه : Us Around العامل من حولنا - 

 .اخلريطة

-ƨȈǻƢĐ¦�ƨȈǐǼǳ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦ Notifications Push :  وهذه امليزة متكن أصحاب األعمال من إرسال رسائل

�ǲƟƢǇǂǳ¦�ǺǷ�®ƾǟ�ÄȋÂ�ÀƢĐʪÂ�ǪȈƦǘƬǳ¦�ǲȈǸƸƬƥ�¿Ƣǫ�ǺǷ�ǲǰǳ

ئل اليت Notifications Fencing Geo : ƢǇǂǴǳ�Ŀ¦ǂǤŪ¦�¼ƢǘǼǳ¦�ǖƥ°�ÀƢǰŭʪ الرسائل احملددة جغرافيا - 

  .كيلومرت على سبيل املثال  20يرسلها التطبيق فيمكن للتطبيق إرسال رسائل لكل من ال يبعد أكثر من 

مليون شخص  91.4من سكان العامل حيملون هواتف حممولة، وأن  %80تشري بعض اإلحصائيات أن 

�½ƢǼǿ�À¢Â��ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Ŀ�ƨȈǯ̄ �Ǧ ƫ¦Ȃǿ�ÀȂǰǴŻ5  1.8باليني هاتف حممول حول العامل منها 

 بليون هاتف ذكي.

�¼ȂǇ�ȄǴǟ�Ƣǿǂǌǻ�Ļ�À¢�®ǂů�ǶȈǌŮʪ�°ƢǼǳƢǯ�©ǂǌƬǻ¦�Ŗǳ¦�©ƢǬȈƦǘƬǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƾƳȂƫ�¦ǀǿ�ȄǴǟ�Â̈Ȑǟ

ألف دوالر يوميا من  50اللعبة املثرية للجدل اليت تعود على صاحبها بــ  Flappy birdالتطبيقات مثل لعبة 

ǣǂƥ�ǖǬǧ�©ʭȐǟȍ¦ م إزالتها من سوق التطبيقات بعد إن أصبحت أكثر تطبيق جماين يتم حتميله من على

AppStore.

IOS �©ƢǬȈƦǘƬǳ¦�¼ȂǇ�ȄǴǟ�ƢǿǂǌǻÂ�ǶēƢǬȈƦǘƫ�¾ȂƦǫ�ǶƬȇ�ŕƷ�ƨƥȂǠǏ�ÀÂƾŸوعلى الرغم أن مطوري 

ϩ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�©ƢǬȈƦǘƬǳ¦�ƨůǂƥ�ǺǷ�ǲǏƢū¦�ƶƥǂǳ¦�Ƥ Ǵǣ¢�Ǿǻ¦�Śǌƫ�©ƢȈƟƢǐƷȍ¦�À¢�ȏ¤�Ƕđ�́ ƢŬ¦ يت من خالل

 .IOSتطبيقات 

كما تشري بعض اإلحصائيات أن الربح الذي مت احلصول عليه من التطبيقات على اندرويد يقارب الــ 

بليون، أخريا الربح من تطبيقات  $6.4وصل إىل ما يقارب الــ  IOS   بليون بينما الربح من تطبيقات 1.2$

  بليون.$ 0.95ويندوز فون وصل إىل ما يقارب 

  امتدادات تطبيقات اهلواتف الذكية والربامج املستخدمة يف برجمتها.  10

-Ȃǿ�ǾȈǧ�©ƢǬȈƦǘƬǳ¦�©ƢǨǴǷ�®¦ƾƬǷƜǧ�ƾȇÂ°ƾǻ¢�¿ƢǜǼǳ�ƨƦǈǼǳʪapkȂǿ�ǾƫƢǬȈƦǘƫ�ƨůŐǳ�¿ƾƼƬǈǷ�ƲǷʭǂƥ�ǂȀǋ¢Â

StudioAndroid�ǲưǷ�Ãǂƻ¢�ƲǷ¦ǂƥ�¿¦ƾƼƬǇʪ�ǾƫƢǬȈƦǘƫ�ƨůǂƥ�ǺǰŻ�ƢǸǯEclipse.

IPA �Ȃǿ�ǾƫƢǬȈƦǘƫ�ƨůŐǳ�¿ƾƼƬǈǷ�ƲǷʭǂƥ�ǂȀǋ¢Â ملفات التطبيقات فيه هوفإمتداد  ios أما نظام - 

XCode.
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-¿¦ƾƼƬǇʪ�ǾƫƢǬȈƦǘƫ�ƨůǂƥ�ǶƬƫ�ÀȂǧ�±ÂƾǼȇÂ�¿Ƣǜǻ�À¢�śƷ�Ŀ Studio Visual وامتداد ملفات تطبيقاته هو 

XAP.

ƲǷʭǂƥXamarin هوميكن برجمة تطبيقات لألنظمة الثالثة عن طريق برامج خاصة ومن أشهر هذه الربامج  - 

.

  . تطبيقات اهلواتف الذكية لذوي االحتياجات اخلاصة11

لطاملا قدمت التكنولوجيا يد املساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، كاألجهزة املصممة ملساعدة 

من األجهزة والتطبيقات، اليت جتعل املهمات اليومية أكثر سهولة الصم واملكفوفني والعاجزين، ومت اخرتاع العديد 

  .على أولئك الذين هم يف حاجة إليها

�ƲǷ¦Őǳ¦�©ʮȂǳÂ¢�ǺǸǓ�ǺǷ�ÀȂǰȇ�À¢�Ƥ Ÿ�ƨȈǇƢǇȋ¦�©¦°ƢȀŭ¦�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ǶȈǴǠƫ�À¢�ƢǸǯ

ǸƬǿƢǧ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȈƥƢŸ¦�ƢƳƢǷƾǻ¦�ƨƠǨǳ¦�ǽǀŮ�ǺǸǔǻ�ŕƷ�ǶȈǴǠƬǳ¦�Ŀ�ƨȈƷȐǏȍ¦�Ȃǿ�ǶǴǠƬǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǳʪ�ǂǸƬǈŭ¦�ƢǼǷƢ

أو  تقليدية كانت  ¦ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�®°¦Ȃŭ¾� ميكنها تعويض ندرة  الدافع األكرب للبحث عن كل احللول اليت

  .جعلت مهمة املدرسني صعبة جدا ومعقدة رقمية، واليت

لك أنواع كثرية للهواتف، ولكن ال ومع دخول األلفية الثالثة كانت بداية سيادة اهلواتف املتنقلة، وكانت هنا

 .يوجد آنذاك تقنيات ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة على التعامل مع اهلواتف

Ǿƫ¦°¦ƾǏϵ�ÀƢȈƦǸȈǈǳ¦�ƢȀǷƢǜǻ�Ŀ�ƢȈǯȂǻ�ƪ ǷƢǫ�̈ǄȈƳÂ�̈ŗǧ�ƾǠƥÂ(N72,N95)�Äǀǳ¦�ļȂǐǳ¦�ǪǗƢǼǳ¦�«ƢƬǻϵ

.�ÅʭƢȈكان يدعم العربية، ولكنه كان سيء اجلودة، وكالمه غري مفهوم أح

كانت هذه التقنيات منحصرة على اإلنسان   2007ويف أوائل ظهور أنظمة التشغيل الذكية يف عام 

 .السليم، ولكن ال ميكن لذوي االحتياجات اخلاصة االستفادة من مميزات هذه األنظمة

  iphone 3Gsومع إصدار آبل لنظامها الثالث للهواتف ومزامنته مع نزول اهلاتف 2009ويف بداية 

�ǲǸǠƫÂ�ƢȀƯƾŢ�ƪ ǳ¦±�ƢǷÂ��ƢēǄȀƳ¢�¿¦ƾƼƬǇȏ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂǀǳ�̈ƾǟƢǈǸǴǳ�¼ǂǗ�°¦ƾǏ¤�ȄǴǟ�ǲƥ¡�ƪ ǴǸǟ

ومن تلك امليزات جند على سبيل املثال ال احلصر:، لغة 36عليها حىت وصلت لدعم 

  The)، دائرة الساعة (Entering Text)، قارئ النصوص (voice over)املساعد الصويت - 

rotor).

�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�¾ȂǴū¦�Ǯإ Ǵƫ�śƥ�ǺǷ�ÀȂǰƫ�À¢�ƢĔƢǰǷϵ�ƨȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂŮ¦Â�®ƢƦȇȋƢǯ�ƨȈƷȂǴǳ¦�̈ǄȀƳȋ¦�À

ألسباب نفسية أو فيسيولوجية خمتلفة، وانطالقا  ǶǴǠƬǳ¦�©ʪȂǠǏ خاصة، عرب دعم ومساعدة الطالب ممن يعانون

ȇ�ƢǷ�ƢȀǼǷ��ƨƠǨǳ¦�ǽǀŮ�̈ǄȀƳȋ¦�ǽǀđ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǬȈƦǘƬǳ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�®ƾǟ�ǞȈǸš �ƢǼǳÂƢƷ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ƨƥƢƬǰǳ¦Â�̈ ¦ǂǬǳʪ�ǶƬȀ

Śưǰǳ¦�ƢǿŚǣÂ�©ƢȈǓʮǂǳ¦Â.
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  . أهم تطبيقات اهلواتف الذكية لذوي االحتياجات اخلاصة حسب نوع اإلعاقة12

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات االتصاالت من خالل التكنولوجيا املتنقلة كما أشار تقرير 

�ǺǷ�ÅʮȂȈƷ�Å¦ ǄƳ�ƪ ƸƦǏ¢�©ȏƢǐƫȐǳ�ŅÂƾǳ¦�®ƢŢȏ¦ حياتنا وأن التغري التكنولوجي حيدث بشكل سريع للغاية

وميكن للهواتف الذكية جنبًا إىل جنب مع اإلنرتنت أن يكسرا احلواجز اليت تعزل األشخاص ذوي اإلعاقة وتدفع 

�ƢȀȈǧ�ƨŷƢǈŭ¦Â�̈ƢȈū¦�ȆƷƢǼǷ�ƨǧƢǯ�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�́ ǂǧ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦Â�ǞǸƬĐ¦�ǺǸǓ�«ƢǷƾǻȏ¦Â�¿ŗƄ¦�Ǌ ȈǠǳ¦�ń¤�Ƕđ

 على قدم املساواة مع اآلخرين.

إن توفر الربجميات املبتكرة حاليًا كتطبيقات ضمن اهلواتف الذكية يتم استعماهلا من قبل األشخاص الذين 

يعانون من شكل من أشكال اإلعاقة إضافة إىل توفر إمكانية النفاذ اليت تليب احتياجات املستعملني الذين يعانون 

   مثل احلركية، والذهنية، والبصرية، واإلدراكية، والسمعية وغريها.من خمتلف أنواع اإلعاقات 

ونذكر على سبيل املثال تقنية اإلمالء الصويت وحتويل النص إىل كالم، تغيري إعدادات العرض مثل حجم   

تباين األلوان والرسائل الصوتية القصرية كل هذه األدوات والتطبيقات متكن األشخاص ذوي اإلعاقة  اخلط أو

  لبصرية من النفاذ إىل تلك اخلدمات.ا

 تطبيقات ملن يعانون عسر القراءة (الديسلكسيا)  - 

SoundLiteracy

What Is Dyslexia

Dyslexia Quest

Happy Math Multiplication Rhymes

Read 2 Me

Phonics with Phonograms

Dyseggxia

DD’’s Dictionary: A Dyslexic Dictionary

 تطبيقات لذوي التوحد -

Sight Words

Sequences for Autism

See.Touch.Learn

Words on Wheels

Verbal Me

Autism iHelp

Autism/DDT Shapes
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Autism DDT Letters

Speech with Milo

 تطبيقات لضعاف البصر - 

ViA

Dragon Dictation

Light Detector

Color ID

TapTapSee

Be My Eyes- Helping Blind See

Talking Calculator

SayText

AccessNote

Visual Brailler

ƨƥƢƬǰǳ¦�©ʪȂǠǏ لذوي  تطبيقات -

The Writing Machine

iWrite Words

Letter School

Alpha Writer

ABC Pocket Phonics

Word Magic

ǶǰƦǳ¦Â�Ƕǐǳ¦Â�¿Ȑǰǳ¦�©ʪȂǠǏ لذوي  تطبيقات -

Talkitt تطبيق  -   

́�¦ƾǟ��řǠȇ�Äǀǳ¦�Ǿũ¦�Śǌȇ�ƢǸǯÂ��¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�ƨƥȂǠǏ�ÀȂȀƳ¦Ȃȇ�Ǻȇǀǳ¦��ǺȇǄƳƢǠǳ̈� تطبيق هو ƢƼǋȋʪ�́ Ƣƻ

�¦ǀǿ�ƾǟƢǈȇ��ƨȈƥǂǠǳʪ��ǶǴǰƬǳ¦ املستخدمني على ترمجة الكلمات غري املفهومة إىل نص يساعد األشخاص التطبيق

��śǷƾƼƬǈŭʪ�́ على فهمه بطريقة أسرع وأسهل، Ƣƻ�ǶƴǠǷ� Ƣǌǻ¤�ȄǴǟ�ǲǸǠȇÂ��©ƢǤǴǳ¦�ǞȈǸŝ�ǂǧȂƬǷ�ǪȈƦǘƬǳ¦

.ƢŮ�ƨƦǇƢǼŭ¦�©ƢǸǴǰǳʪ�ƢȀǘƥǂȇÂ�ǶȀǼǟ�°ƾفيحفظ األصوات اليت تص
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Transcenceتطبيق  - 

�ƢȀǼǷ�śǠǴǔƬŭ¦�́ ƢƼǋȋ¦�ǞǷ�ƨƯ®ƢŰ� ¦ǂƳ¤�ȄǴǟ�ǶēƾǟƢǈŭ�ǶǰƦǳ¦Â�Ƕǐǳʪ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǤǴǳ¦�©ƾƳÂ  لكن هؤالء

متخرجني من جامعة  4يواجهون صعوبة يف التواصل حني تدور احملادثة بني أكثر من شخصني، لذلك طّور 

�Ǧ¦  تطبيقبريكلي  ƫ¦Ȃđ�ƨǳƢǬǼǳ¦�ǶȀǨƫ¦Ȃǿ�¾Ƣǐƫ¦�Őǟ��ƨȈǟƢǸŪ¦�Ʈ ȇ®ƢƷȋ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭʪ�ǶǐǴǳ�ƶǸǈȇ.آلخرين  

  Conversation applicationتطبيق  -

  . أهم تطبيقات اهلواتف الذكية لذوي االحتياجات اخلاصة حسب نوع نظام التشغيل13

iosأوال: تطبيقات تعتمد على نظام  - 

Antism Timer �ǎ :مؤقت التوحد - ȈǐţÂ��ƪ ǫȂǴǳ�ǶȀǯ¦°®¤�Ƥ Ǡǐȇ�ƾƷȂƬǳʪ�ÀȂƥƢǐŭ¦�¾ƢǨǗȋ¦

�ƨȈǠũÂ�ƨȇǂǐƥ�ǲƟƢǇÂÂ��©ƢƦȇ°ƾƫ�̈ƾǟ�ȄǴǟ�ÄȂƬŹ�̄¤��ƨǸȀŭ¦�ǽǀđ�¿ȂǬȇ�ǪȈƦǘƬǳ¦�¦ǀǿأوقات حمددة لكل نشاط، 

  . بسيطة تعلمهم معىن الوقت

لغة بريل معروفة للجميع، وخاصة األشخاص Learn Braille Alphebet :تعلم لغة بريل -

طريقة بريل يتيح للمكفوفني املكفوفني، وهذا التطبيق يقدم طريقة بريل بشكل جذاب وسهل، هذا التطبيق يوفر 

ǲǸŪ¦�ǺȇȂǰƫÂ�©ƢǸǴǰǳ¦�ǲȈǰǌƫ�ǶȀǸǴǠȇÂ��ƨǯǂū¦Â��©Ȃǐǳʪ�ǲȇǂƥ�ƨǬȇǂǗ�ȄǴǟ�ǶȀƟƢǼƥ¢�Ƥ ȇ°ƾƫ.

Smart Oral Motor  �Ŀ�Å¦ǂǰƦǷ� ƾƦǳ¦�Ƥ: موتور الكالم الذكي- ǴǘƬȇ��¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�ǲǨǘǳ¦�ǂƻϦ

ǀđ��ÀƢǰǷ�Ä¢�Ŀ�¬ƢƬǷÂ�ÅƢǼǰŲ�ƶ¦�التوجه لطبيب التخاطب، واملواظبة على دروس وجلسات التخاطب، ذلك أصب

   التطبيق يستطيع الوالدين تدريب طفلهم على ترديد األصوات، والكلمات، وتصحيح نطقهم، بطريقة خمتلفة وممتعة

يعمل هذا التطبيق على توفري االطمئنان للوالدين عند خروج Safari application: تطبيق سفاري -

الزحام واألسواق، إذ يتيح التطبيق البحث والوصول للطرف اآلخر، الطفل مبفرده، أو اخلوف من ضياعه يف 

�ǶǿÂ��ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�¾ƢǨǗȌǳ�ƨǏƢƻ�ÅƢǔȇ¢�ƲǷʭŐǳ¦�¦ǀǿ�ƾȈǨȇ��ǾȈǳ¤�¾ȂǏȂǳ¦�ƨǳȂȀǇÂ��ÀƢǰŭ¦�ƾȇƾƸƬƥ

  . من يصعب تركهم بدون ذويهم

اخلاصة من صعوبة تعاين أسر األطفال ذوي االحتياجات   Everyday Skills: املهارات اليومية -

تعليمهم مهارات أساسية يف احلياة، مثل تناول الطعام، فتح األبواب، صعود السلم، التصرف يف األماكن العامة، 

 . يعلم هذا التطبيق األطفال كيفية أداء تلك املهارات بسهولة

Autism 5  :ǨǼǳ¦�ǶēƢƳƢȈƬƷ¦Â��ǶǿǂǟƢǌǷ�ƨǧǂǠǷ�Ƥتطبيق- Ǡǐȇ�ƾƷȂƬǳʪ�ÀȂƥƢǐŭ¦�¾ƢǨǗȋ¦�Ƥ ȇ°ƾƬǳʪ��ƨȈǈ

�ȄǴǟ�Ƥ ȇ°ƾƬǳʪ��Ǿȇƾǳ¦Ȃǳ�Ǿƥ�Ƥ ǣǂȇ�ƢǷ�ǲȈǏȂƫÂ��Ǿƥ�ǂǠǌȇ�ƢŠ�ŚƦǠƬǳ¦�ƨȈǨȈǯ�ƾƷȂƬŭ¦�ǲǨǘǳ¦�ǶǴǠƬȇ�ǪȈƦǘƬǳ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ

 . أشكال ورسومات كرتونية جذابه للطفل

طريقة مبتكرة   Conversation application :تطبيق االختصارات واحملادثة للصم والبكم-

لصم والبكم، يتيح اختصار الكلمات، إذ ميكن كتابة الكلمة عند البدء بكتابة احلرف يستخدمها هذا التطبيق ل
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األول منها فقط، كما ميكن نطقها أيضاً، تعمل اخلصائص على تسريع الكتابة واختصار اجلمل املكررة وحفظها، 

 . يتميز التطبيق بسهولة استخدامه

EarlyThree  ʪ�¿ȋ¦�¼±ǂƫ�ƢǷƾǼǟ�ÀƢǯ�¦̄¤�ƨǧǂǠŭ�¿Ȃȇ�ǲǯ�ǪǴǬǳ¦�ƢđƢƬǼȇ��¾Âȋ¦�ǲǨǘǳ :تطبيق الثالثة-

طفلها ينمو بشكل صحي وسليم أم ال، ويف األغلب حتتاج ملشورة طبية أو اجتماعية، هذا التطبيق يعلم األم 

ويوضح هلا منو الطفل من الشهور الثالثة األوىل وحىت الثالث سنوات، وتعلم طرق اإلدراك، والنطق، وردود فعل 

ƨȈǴǬǟ�Â¢�ƨȈǼǿ̄الطفل للمؤ  �©ƢǫƢǟ¤�Äϥ�ƢȀǴǨǗ�ƨƥƢǏ¤�¿ƾǟ�¿ȋ¦�ǺƠǸǘƫ�ŕƷ��ƨȈƳ°ƢŬ¦�©¦ǂƯ.

كيفية التواصل مع الطفل األصم أو الكفيف عن بعد :  iOS 5 Application خاصية الرقابة -

وخمتلفة حيتاج لطريقة سهلة يستطيع الطفل تعلمها أو إدراكها، هذا ما يوفره هذا التطبيق إذ يوفر اهتزازات خمصصة 

�ǾȈƦǼƫ�ȄǴǟ�©¦±¦ǄƬǿȏ¦�ǽǀǿ�ǲǸǠƫ��Ǿƥ�ǲǐƬȇ�ǎ Ƽǋ�ǲǰǳ�ƨǼȈǠǷ�ƨȇ±¦ǄƬǿ¦�ƨǸǤǻ�ƾȇƾŢ�ŘǠŠ��ǲǨǘǳʪ�ǲǐƬȇ�Ƕǫ°�ǲǰǳ

ƨǴǇ¦ǂŭʪ�ǾȇÂǀƥ�ǲǐƬȈǧ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ǲǨǘǳ¦.

�¿Ƣǜ ǻ�Ȅ Ǵǟ �ƾ Ǹ ƬǠƫ�©ƢǬȈƦǘ ƫ��ƢȈǻʬandroid

¦ƢȈƬƻ¦�ƨƥȂǠǏ�ŅƢƬǳʪÂ��À¦Ȃǳȋ°�يعاين كثريون من مرض عمى   Color Namer: تطبيق األلوان -

والتعرف على األلوان يف نواحي عديدة يف احلياة اليومية، هذا التطبيق يعمل على حتديد ومعرفة اللون املعروض عن 

  . طريق كامريا اهلاتف احملمول، فكرة ذكية وسهلة وال حتتاج لكثري من اخلطوات أو التدريب

"أندرويد" ميكنها احلصول على تطبيق رائع لتدريب إن أجهزة : Gabby Speech Labتطبيق  -

��ƨǳȂȀǇ�ǲǰƥ�ǺȇǂƻȊǳ�ƢȀǴǬǻ�ȄǴǟ�ǶēƢƳƢȈƬƷ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�Â¢�¿Ȑǰǳ¦Â�ǪǘǼǳ¦�ǲǯƢǌǷ�ǺǷ�ÀȂǻƢǠȇ�Äǀǳ¦�¾ƢǨǗȋ¦

Ƕđ�śǘȈƄ¦�ǞǷ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦Â�¿Ȑǰǳ¦�ȄǴǟ�ƢÅǔȇ¢�¾ƢǨǗȋ¦�ǪȈƦǘƬǳ¦�ǄǨŹÂ.

  مساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة  . تطبيقات أخرى متعددة األغراض14

Proloquo2 -�©ʪ¦ǂǘǓ¦�ǺǷ�ÀȂǻƢǠȇ�Ǻȇǀǳ¦�¾ƢǨǗȋ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�̈°Ȃǐǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǼƦǷ�¾Ƣǐƫ¦�ƨǴȈǇÂ�¿ƾǬȇ��

  .التواصل

ArtikPix- األطفال الذين يعانون من مشكالت يف النطق ميكنهم استخدام هذا التطبيق إلعادة

  .األصوات والكلمات يف املنزل

-:AurifyǶǴǠƬǳ¦�Ŀ�©ʪȂǠǏ�ǺǷ�ÀȂǻƢǠȇ�Ǻȇǀǳ¦��§ ȐǘǴǳ�©Ȃǐǳ¦�ƨŞǂǷÂ�̈ŚưǷ�ƨƦǠǳ�Ȇǿ.

iEarnedThat ƢǼƥȌǳ�ƾȈŪ¦�½ȂǴǈǳ¦�̈ƘǧƢǰǷÂ�Ƥ ǬǠƫ�ȄǴǟ� ʪȉ¦�ƾǟƢǈƫ�À¢�ǺǰŻ�̈¦®ȋ¦�ǽǀǿ.

بة Ǡǐǳ¦�Ǟǫ¦Ȃŭʪ�ǲǬǼƬǳ¦�Ŀ�ǲǨǘǳ¦�ƾǟƢǈƫ�À¢�ǺǰŻ��ƨȇǂǐƦǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�̈¦®ȋ¦�ǽǀǿمنذجين للذهاب إىل األماكن: -

  .مع السلوك املناسب لكل موقع

:iWriteWords تشجيع املهارات احلركية الدقيقة اليت تسهم يف جعل الطلبة ميارسون كتابة الرسائل

  .واألرقام والكلمات



 العدد الثاين                      جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية                                                                      

102

: MyTalkToolsتوفر طرق اتصال معززة وبديلة لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة.  

: First then visual scheduale اإلجيايبيوفر دعما للسلوك.  

ميكن من خالل هذا التطبيق رسم خرائط العقل والرسوم البيانية، وغريها واليت تساعد وتسلي  فكرة رسم: -

  .األطفال من ذوي اإلعاقات

:Off we go�Ŀ�ǂưǯ¢�¦ȂƷʫǂȇÂ�¦ȂǸǴǫƘƬȇ�À¢�ȄǴǟ�©ƢǫƢǟȍ¦�ÄÂ̄�¾ƢǨǗȋ¦�ǪȈƦǘƬǳ¦�¦ǀǿ�ƾǟƢǈȇ�À¢�ǺǰŻ

   .خمتلف املواقف احلياتية

: AutismXpressǶǿǂǟƢǌǷ�Ǻǟ�¦ÂŐǠȇÂ�¦Ȃǯ°ƾȇ�À¢�ƾƷȂƬǳʪ�śƥƢǐŭ¦�² ƢǼǳ¦�ȄǴǟ�ǲȀǈǳ¦�ǺǷ�ǲǠŸ.

: StoryBuilder�©ʪ¦ǂǘǓȏʪ�śƥƢǐŭ¦�Â¢�ƾƷȂƬǳʪ�śƥƢǐŭ¦�¾ƢǨǗȌǳ�ƨȈǠǸǈǳ¦�ƨŪƢǠŭ¦�ǺǈŢ�À¢�ǺǰŻ

  .احلسية الوظيفية

: iMindMapهذا التطبيق يسمح لألفكار اخلالقة أن تتدفق.  

: graceي�ǺǰŤ�Ŗǳ¦�ǲǸŪ¦� ƢǼƥ�ȄǴǟ�©ƢǫƢǟȍ¦�ÄÂ̄�¾ƢǨǗȋ¦Â�ƾƷȂƬǳʪ�śƥƢǐŭ¦�¾ƢǨǗȋ¦�ǪȈƦǘƬǳ¦�¦ǀǿ�ƾǟƢǈ

  .من التواصل مع العامل بشكل فعال

: my choice board�Ǻǟ�¦ÂŐǠȇ�À¢�Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǂƻϦÂ��ƾƷȂƬǳʪ�śƥƢǐŭ¦�¾ƢǨǗȌǳ�ǺǰŻ

ǪȈƦǘƬǳ¦�¦ǀǿÂ�¬ȂǴǳ¦�¦ǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǶēƢƳƢȈƬƷ¦.

: iThoughtsميكن الطالب من رؤية الصورة الكربى يف احلياة ويركزون على أفكار متعددة يف آن واحد.  

: LivingSafely�°ȂǘƬǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©ƢǫƢǟȍ¦Â�ƾƷȂƬǳ¦�µ ǂǷ�ǺǷ�ÀȂǻƢǠȇ�Ǻȇǀǳ¦��§ Ȑǘǳ¦�ƾǟƢǈȇ�À¢�ǺǰŻ

ļ¦ǀǳ¦�ǾȈƳȂƬǳʪ�ǶǴǠƬǳ¦.

: iCommunicateاإلعاقات البصرية، ميكنهم  األطفال الذين يعانون من مرض التوحد وذوي

  .استخدام هذا التطبيق الذي حيتوي على الصور والقصص املصورة، وغريها

: Stories2LEarn�ǪǴƻ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨƥƢƬǯÂ�̈ ¦ǂǫ�ǺǷ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǂƻϦÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©¦°ƢȀŭ¦�±ǄǠƫ

   .قصص يبنيها املستخدم على هواه على هذا التطبيق

: iConverseتطبيق يساعد ا°Ȃǐǳ¦�¾®ƢƦƫ�¿ƢǜǼƥ�Ǻȇǂƻ¡�ǞǷ�ǲǐƬȇ�À¢�ƾƷȂƬǳʪ�§ Ƣǐŭ.

Choiceworks: هو أداة تعليمية كبرية ملساعدة األطفال الذين يعانون من استكمال الروتني اليومي

�ƪ ƥʬÂ�ƶǓ¦Â�Ƕǟ®� Ƣǘǟȍ�ǲǨǘǳ¦�ƨȈǸǼƫ� ¦Őƻ�̈ ƾǟƢǈŠ�ǽ£Ƣǌǻ¤�Ļ��ǶǿǂǟƢǌǷ�ȄǴǟ�̈ǂǘȈǈǳ¦Â�ǶȀǨǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ

¦��ǞǸƬĐ¦Â�̈ǂǇȋ  لوك اإلجيايب لدى األطفال من أجل وللمساعدة على تشجيع الس

Talk Tablet US:�ǞȈǸŝ�ǲǷƢǯ�ǪȈƦǘƫ�ȂǿÂ��ňƢƦǇȏʪ�©ȂǏÂ�ƨȇǄȈǴųȏʪ�ƨǨǴƬű�©¦ȂǏ¢�ƨƬǇ�Ƕǔȇ

ACC��ƾƷȂƬǳ¦��¿Ȑǰǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�À¦ƾǬǧ�Ƥ مميزات Ʀǈƥ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ÀȂǠȈǘƬǈȇ�ȏ�Ǻȇǀǳ¦�́ ƢƼǋȌǳ�ƨƦǈǼǳʪ
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�ǞǷ�ª متالزمة داون وغريها من أنواع ƾƸƬǳ¦�Â¢�Ǧ ƫ¦ȂŮʪ�¾ƢǐƫȐǳ�ǾǷ¦ƾƼƬǇ¦�ǺǰŻ��ǪǘǼǳ¦�Ŀ�©ʪȂǠǏ

ʭƢů�ǪȈƦǘƬǳ¦�ȆǷƾƼƬǈǷ.

Bugs and Buttons: لديه مثانية عشر لعبة مصغرة اليت تضم مميزات تعليمية هائلة، فهو يساعد على

  تعليم العد، والضرب، والقسمة وغريها من أنواع املهارات احلركية الدقيقة. 

Toca Hair Salon:من اللعب ذاتياً.   هي لعبة متكن األطفال

Write My Name:�ƨŪƢǠŭ¦�ʮƢǔǫ�¦ǀǯÂ��ƨȈǯǂū¦�©¦°ƢȀŭ¦�Ŀ�ŚƻƘƬǳ¦�ǺǷ�ÀȂǻƢǠȇ�Ǻȇǀǳ¦�¾ƢǨǗȋ¦�ƾǟƢǈȇ

  احلسية. 

: MBraille يتيح إمكانية احلصول على لوحة مفاتيح بطريقة برايل خبصائص جمانية تتيح للمستخدم طباعة

 .النص والرسائلوتعديل 

: Voice Dream Reader�Ʈ ȈƷ��ǖǬǧ�ǞǸǈǳ¦�ƨǇƢƷ�¿¦ƾƼƬǇʪ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ƨȈǻƢǰǷ¤�¿ƾƼƬǈǸǴǳ�ƶȈƬȇ

Ƣē ¦ǂǬǳ�ƨƳƢū¦�ÀÂ®��Ç¾Ƣǟ�©Ȃǐƥ�ǪƟʬȂǳ¦Â�Ƥ Ƭǰǳ¦��©ȏƢǬŭ¦�ǞȈŦ�ń¤�̧ƢǸƬǇȏ¦�ƨȈǻƢǰǷ¤�ǪȈƦǘƬǳ¦�¦ǀǿ�ƶȈƬȇ.

: Color Identifier¦ŚǷƢǯ�¿¦ƾƼƬǇʪ�ǪȈƦǘƬǳ¦�¦ǀǿ�¿ȂǬȇiPhone أو iPod Touch  للتعريف

ǎ Ƽǌǳʪ�ƨǘȈƄ¦�À¦Ȃǳȋʪ.

: LookTel Money Reader�ǞǷ�Ƥ ǗƢƼƬǳ¦Â�ƢȀƬƠǧÂ�ƨǴǸǠǳ¦�̧ Ȃǻ�ń¤�» ǂǠƬǳʪ�ǪȈƦǘƬǳ¦�¦ǀǿ�¿ȂǬȇ

 .املستخدم، لتسهيل عملية الشراء للمكفوفني أو الذين يعانون من مشاكل بصرية

: Voice Dream Mailملساعدة املستخدم يعمل هذا التطبيق من خالل التخاطب أو اللمس ،

Ƣē ¦ǂǫ�ń¤�ƨƳƢū¦�ÀÂ®�ƨǳȂȀǇ�ǲǰƥ�ňÂŗǰǳȍ¦�ƾȇŐǳ¦�ǲƟƢǇ°�ń¤�̧ƢǸƬǇȐǳ.

سعت العديد من الدول  . اجلهود العربية يف جمال تصميم تطبيقات اهلواتف الذكية لذوي االحتياجات اخلاصة15

�ȆǴȇ�ƢǸȈǧ�®ȂȀŪ¦�Ǯ Ǵƫ�±ǂƥ¢�ƶȈǓȂƫ�ǺǰŻÂ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�¾Ȃƻƾǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦

أوال: تونس:

اللفظية من التعامل مع لغة اإلشارة، والتطبيقات - متت برجمة تطبيق ميّكن األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

التكنولوجية اليت مت تصميمها متّكن األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية من استعمال اهلاتف اجلوال وقراءة الرسائل 

�ǲȇȂƸƬǳʪ�Ǯ ǳ̄Â��² ¢�¿¢�¿¢��̈ŚǐǬǳ¦�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦ اآليل للنص املكتوب إىل مقاطع فيديو حتتوي على شخصية

�©ƢǷƾƻ�Őǟ�¾ƢǇ°Ȏǳ�ǲƥƢǫ�°ƢȈǠǷ�Ƥ ǈƷ�ȂȇƾȈǨǳ¦�ǞǗƢǬǷ�«ƢƬǻ¤�ǶƬȇÂ�̈°Ƣǋȍ¦�ƨǤǴƥ�ǎ Ǽǳ¦�Ƕǈš ��°ʫƢǧ¢��ƨȈǓ¦ŗǧ¦

  الرسائل القصرية.

ية والغا  مت تنفيذ هذا التطبيق من قبل وحدة البحث يف تكنولوجيا االتصال واملعلومات جبامعة تونس،

املنشودة من تطبيق "أم.أم.أس. ساين" حتقيق اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية بفضل 
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�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ�Ƣǿ°ƢǸưƬǇ¦Â�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�ǺǷ�ǶȀǼȈǰŤÂ�¾Ƣǐƫȏ¦Â�©ƢǷȂǴǠǸǴǳ�ƨưȇƾū¦�©ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦

 استعمال اهلاتف اجلوال وذلك عرب الرسائل القصرية.

�ǂ ǐ Ƿ�ƢȈǻʬ طلقت مؤسسة فودافون" تطبيق "كالمي" ملساعدة األشخاص ذوي التوحد على التواصل مع أ

�ȆǜǨǴǳ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ŀ�©ʪȂǠǏ�ÀȂȀƳ¦Ȃȇ�Ǻȇǀǳ¦�¾ƢǨǗȋ¦�Â¢�́ ƢƼǋȌǳ�ǾƳȂǷ�ȂǿÂ��ǞǸƬĐ¦

هذه التقنية اجلديدة اليت مت تطويرها استندت على دراسات علمية حول التواصل اللفظي لألشخاص ذوي التوحد 

Ȃǐǳ¦�¾¦ƾƦƬǇʪ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƨ°�وتقني

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳʪ��ȆǷȐǯ��ǪȈƦǘƫ   ويعمل ضمن بيئة األندرويد، ومن خالله وعرب جمموعة من الصور

�̈°Ȃǐǳ¦�°ƢȈƬƻʪ�ǽǂǟƢǌǷÂ�ǾƫƢƳƢȈƬƷ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ǎ Ƽǌǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ��ƨǨǴƬƼŭ¦�̈ƢȈū¦�ȆƷ¦Ȃǻ�Ǻǟ�ŐǠƫ�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦Â

عمل اهلاتف اجلوال بنطق ما يريده الشخص لفظيًا وملن حوله وبذلك أو الكلمة األنسب ملا يريد التعبري عنه، وي

  تتسع دائرة التواصل مع هذا الشخص.

� ƾ̈ Ƹ Ƭŭ¦�ƨȈƥǂ Ǡǳ¦�©¦°ƢǷȍ ¦�Ƣưǳʬ "مبادرة "جمتمعي" ومنصة "سند للتواصل   

ĺ®�̈°ƢǷ¤�Ŀ�ƨȈǠǸƬĐ¦�ƨȈǸǼƬǳ¦�ǂǗ¢�ǂȇȂǘƫ�Ǻǟ�ƨǳÂƚǈŭ¦�ƨȈǷȂǰū¦�ƨȀŪ¦��ǞǸƬĐ¦�ƨȈǸǼƫ�ƨƠȈǿ�ƪ ǬǴǗ¢  منصة

إلكرتونية خلدمة ومتكني األشخاص من ذوي اإلعاقة وتقدمي خدمات استشارات وإرشادات متكاملة هلم وألسرهم، 

�¿ƢǠǳ¦�¾Ȑƻ�ƢȀǬǴǗ¢�Ŗǳ¦��ȆǠǸƬů��̈°®ƢƦǷ�ƨȇ£°�ǪȈǬƸƬǳ�ƨƠȈŮ¦�ƢȀƬǠǓÂ�Ŗǳ¦�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇȍ¦�ƨǘŬ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ļϩÂ

وم، اهلادفة إىل حتويل ديب بشكل كامل إىل مدينة صديقة املاضي مسو الشيخ محدان بن حممد بن راشد آل مكت

لتمكنهم من احلصول على حقوقهم بشكل عادل ولتسد أي  2020لألشخاص من ذوي اإلعاقة حبلول العام 

�ǶēƢƦǴǘƬǷ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦Â�ǶēƢƳƢȈƬƷ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ǶŮ�ƶȈƬƫ�ǲǏ¦ȂƬǴǳ�ƨǴǷƢǰƬǷ�ÅȏȂǴƷ�ŉƾǬƫÂ�Ǯ ǳ̄�ÀÂ®�¾ȂŢ�©¦ǂǤƯ

ȀǇÂ�ƨȈǳȐǬƬǇʪ.ولة  

تضم املنصة اجلديدة "سند للتواصل" تطبيق يعمل على أجهزة الكمبيوتر واهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية 

�ƨƠȈŮ¦�ȆǨǛȂǷ�ǞǷ�ȂȇƾȈǧ�ƨƯ®ƢŰ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǪǘǼǳ¦�©ʪȂǠǏÂ�ƨȈǠǸǈǳ¦�ƨǫƢǟȍ¦�ÄÂ̄�ǺǷ�®¦ǂǧȌǳ�ƶȈƬȇÂ

Ǵǳ�ƶǸǈȇ�ƢǷ�ƨȈǐǼǳ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦�Â¢�̈°Ƣǋȍ¦�ƨǤǳ�¿¦ƾƼƬǇʪ�śǐƬƼŭ¦�ƨǐƬƼŭ¦�ƨȀŪ¦�ǞǷ�ǶȀǘƥ°Â�ǶēƢƦǴǗ�ƨȈƦǴƬƥ�Ǧ ǛȂǸ

  ومتكني حصوهلم على اخلدمات العامة.

  "تطبيق يسمح للمتصل برتمجة املكاملة إىل لغة اإلشارة" رابعا:قطر:

�̈ƾǟƢǈǷ�ǲƟƢǇÂ�ń¤�ǲËǏȂƬǳ¦�Ŀ�śưƷƢƦǳ¦�ǺǷ�Ǫȇǂǧ�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳʪ�ǂǘǫ�ƨǠǷƢƳ�Ŀ�ƨƦǇȂū¦�ª ƢŞ¢�̈ƾƷÂ�ƪ Ƹų

  اقة السمعية من التواصل عن طريق اهلاتف اجلوال.متكن األشخاص ذوي اإلع

ويستخدم هذا التطبيق أحدث تقنيات حتويل الصوت إىل لغة اإلشارة؛ ما يُتيح لذوي اإلعاقة التواصل مع 

املتصل بدون احلاجة إىل شخص آخر يستمع للمتصل، ويقوم يرتجم املكاملة إىل لغة اإلشارة، ومن ميزات هذا 

�ƨȇǄȈǴųȍ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�śƬǤǴǳʪالتطبيق أنه يتعامل 
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  خامسا: فلسطني: 

�ƨȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂȀǴǳ�ǪȈƦǘƫ�ǂȇȂǘƫ�ǺǷ�̈Ǆǣ�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǠǷƢŪʪ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ�ƨȈǴǯ�ƨƦǴǗ�ǺǷ�Ǫȇǂǧ�ǺǰŤ

يدعم الكتابة بلغة بريل لذوي االحتياجات اخلاصة من املكفوفني أطلق عليه اسم "بريل برود"، فاز مبسابقة دولية 

والتطبيق عبارة عن لوحة مفاتيح تعتمد مبدأ الكتابة ، 2016عن تطبيقات اهلواتف الذكية اليت حتدث تغيريا سنة 

بلغة بريل للغة العربية بنفس مبدأ آلة "البريكنز"، ومتت برجمته للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل "أندرويد"، 

 .ليستفيد منه املكفوفون

  سادسا:األلكسو: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

دارة املعلومات واالتصاالت يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عن اقرتاح أعلنت إ 2016يف عام 

�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈƥŗǳ¦�©ȏƢů�Ŀ�ƨưȇƾū¦�©ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ǲȈǠǨƫ�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�̈®Ëƾů�©ƢǟÂǂǌǷ

    والعلوم.

الذكية واللوحات الرقمية ويف هذا ومن بني هذه املشروعات املنّصة التكنولوجية للتطبيقات العربية للهواتف 

اإلطار، جاء مشروع األلكسو اهلادف إىل توفري البيئة التقنية واملؤسساتية الضرورية للمسامهة يف بروز صناعة عربية 

  لتطبيقات اهلواتف الذكية واللوحات الرقمية يف جماالت الرتبية والثقافة والعلوم، وذلك من خالل:

Alecso(ربيةإحداث منّصة تكنولوجية ع- Apps Store لتخزين تطبيقات اهلواتف الذكية (

�ǺǷ�ĺǂǠǳ¦�ǺǗ¦Ȃŭ¦�śǰŤ�» ƾđ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�§ ƢǠǳȋ¦Â�¿ȂǴǠǳ¦Â�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈƥŗǳ¦�©ȏƢů�Ŀ�ƨǐËǐƼƬŭ¦�ƨȈǸǫǂǳ¦�©ƢƷȂǴǳ¦Â

  خدمات النفاذ والبحث والتنزيل واالستخدام.

Alecsoتنظيم مسابقة عربية كربى ( - Apps Award( ّاملطّورين العرب على االبتكار حلث

  التكنولوجي، وعلى تقدمي تطبيقات ذات جودة يف جماالت الرتبية والثقافة والعلوم واأللعاب التعليمية.

 ومضامني للهواتف الذكية واللوحات الرقمية. تنظيم دورات تدريبية إلنتاج تطبيقات -

  امتةاخل

�Àϥ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ��ƨǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ� ƢƳ�ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢŠ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�®ǂǧ�ǲǰǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢȀƬȈŷ¢�®¦®Ǆƫ�ƨȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂŮ¦

يف ذلك فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، ويظهر ذلك من خالل العديد من التطبيقات اليت مت تصميمها وبرجمتها 

ومن  وفق أنظمة خمتلفة خلدمة االحتياجات الضرورية هلذه الفئة ومتكينهم من حتقيق االندماج االجتماعي االجيايب

�ƢǿŚǣÂ���ƨȈǈƷ�Â¢�ƨȈǴǬǟ�Â¢�ƨȈǯǂƷ�ƪ ǻƢǯ� ¦ȂǇ�©ƢǫƢǟȍ¦�Ǯ Ǵƫ�±ÂƢš �Ŀ�ǶēƾǟƢǈǷ�Ľ

من هنا جيب العمل يف اجلزائر على االستثمار اجليد هلذه التكنولوجيات على املستوى احمللى والوطين 

Ƿ�ÀƢǯ� ¦ȂǇ�©ƢƠǨǳ¦�ǽǀđ�ŘǠƫ�Ŗǳ¦�Ǆǯ¦ǂŭ¦Â�©ƢȈǠǸŪ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƢȀǨȈǛȂƫ�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳ¦Â ن حيث التعليم أو تقدمي

الرعاية الصحية والرتبوية وغريها، دون أن ننسى الدور اهلام الذي يقع على عاتق األسرة من خالل األب واألم 
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�ÄÂǀǳ�ƨƦǈǼǳʪ�©ƢƦǬǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ�±ÂƢƴƬǳ�ƢȀǼǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦Â�ƨȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂŮ¦�©ƢǬȈƦǘƫ�Ǧ ȈǛȂƫ�ƨȈǻƢǰǷ¤�Ŀ�ńÂȋ¦�ƨƳ°ƾǳʪ

.ƨǬƟƢǨǳ¦�ƢēƢȈǻƢǰǷ¤�ǲǰƥ�®Âƾū¦�ƾǠƥ¢�ń¤�ƨƷƢƬǷ�¿ȂȈǳ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳاالحتياجات اخلاصة، خاصة وأن ا

: املراجع 

1.�ŚǨǈǳ¦�ƨǠƦǘǷ���ǞǸƬĐ¦Â�̈ǂǇȋ¦�¼ŗǨǷ�Ŀ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÂÂ̄���¾ȐƳ��ȆǇ°ƢǬǳ¦2002.

��¢�ƨǏƢŬ¦�ƨȈƥŗǳ¦�ƨȈŻ®Ƣǯ السرطاوي، عبد العزيز. تدريس ذوي اإلعاقات.2µ ʮǂǳ¦��̈®ƾǠƬŭ¦2001.

مع األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة . ديب:   السرطاوي، عبد العزيز. استخدام احلاسوب واألجهزة.  3.3

 . 2002 دار القلم،

4.4.��µ ʮǂǳ¦��śȈǼȀŭ¦Â�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ń¦�ƾǋǂǷ�¾ƢȈŬ¦Â�ƨǬȈǬū¦�śƥ�ƾƷȂƬǳ¦�Ǧ ȈǗ���ƾŧ¦�Ǻƥ�ƾǸŰ��À¦±ȂǨǳ¦

  .2002دار عامل الكتب، 

�ǞǸƬĐ¦�Ƥأل سعود، مسرية . حقوق ذوي اال.  5.5 Ƴ¢Â�ǂŤƚǷ���̈ǂǇȋ¦�ǂǜǻ�ƨȀƳÂ�ǺǷ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷ

��̈ǂǿƢǬǳ¦�ƨȈǸǼƬǳ¦Â�ƨǳȂǨǘǴǳ�ĺǂǠǳ¦�ǆ ǴĐ¦��¼ƢǠŭ¦�ǲǨǘǳ¦�ǽƢš2010.

6.8.��¿Ȃȇ�̈°ʮǄǳ¦�ƪ Ť�����ǂǋƢƦŭ¦�ǖŬ¦�ȄǴǟ�����ƨǫƢǟȍ¦�ÄÂǀǳ�ƨǏƢƻ�©ƢǬȈƦǘƫ11/03/2017 متاح .

  http://www.alghad.com/articles/6على االنرتنت على الرابط اآليت: 

تطبيقات اهلواتف الذكية للمكفوفني، الكفيف، ذوي االحتياجات اخلاصة . ( على اخلط املباشر ) .  7.9

� �¿Ȃȇ� °̈ʮǄǳ¦� ƪ Ť� . متاح على االنرتنت على الرابط اآليت:  �11/03/2017

http://disabilityhorizons.ae/tag/

��تطبيقات أيباد تُنظِّم عمل أمناء املكتبات.8¿Ȃȇ�̈°ʮǄǳ¦�ƪ Ť�����ǂǋƢƦŭ¦�ǖŬ¦�ȄǴǟ����12/03/2017.

 http://www.new-educ.com/appsمتاح على االنرتنت على الرابط اآليت:  

�� تطبيقات جمانية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة . ( على اخلط املباشر ) . متت.9¿Ȃȇ�̈°ʮǄǳ¦

-http://www.new. متاح على االنرتنت على الرابط اآليت:   12/03/2017

educ.com/applications-ipad-gratuites-pour-les-enfants-autistes

10.��¿Ȃȇ�̈°ʮǄǳ¦�ƪ Ť�����ǂǋƢƦŭ¦�ǖŬ¦�ȄǴǟ�����ƨȈǯǀǳ¦�Ǧ ƫ¦ȂŮ¦�©ƢǬȈƦǘƫ13/03/2017 متاح على .

https://arabhosters.com/mobile-app-developmentاالنرتنت على الرابط اآليت: 

11.Goldstein, H., Pee, intervention effects on communicative

interaction among handicapped and non handicapped preschoolers,

Journal of applied behavior analysis, vol. 19, N2 1992, P . 205
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 التكوين املهين منوذجا:  العامة واقع التوظيف املهين يف املؤسسات

The reality of professional employment in public institutions,

Professional Configuration form

�ƨǼƫʪ صاحيب وهيبة �ƨǠǷƢƳ1

  جامعة األغواط ملياين عبد الكرمي 

  ملخص:

�Ƣǿ®°¦ȂŠ�¿ƢǸƬǿȏ¦�̈®ʮ±�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�ƾƥȏ�ƨƥȂǴǘŭ¦�ƨȈǳƢǠǨǳʪ�ƨǏƢŬ¦�Â¢�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�» ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ�À¤

البشرية اهتماما اسرتاتيجيا من خالل عمليات التطوير، التأهيل، التدريب، ولكن ذلك ال يكون بعد أساليب 

  يف.حسن االنتقاء والتوظ

�Ǿƫ¦°ƢȀǷÂ�ǲǷƢǠǳ¦�©¦°ƾǫ�ƨȈǸǼƫ�ń¤�» ƾē�řȀŭ¦�ǞƥƢǘǳ¦�©¦̄�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨǸǜǻȋ¦�śƥ�ǺǷ�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�ƾųÂ

وإعداده ألداء وظائفه بطريقة ختضع ملقاييس ومعايري تسمح له مبباشرة عمله بكفاءة لتحقيق أهدافه، فريفع من 

  مستوى قيامه مبهامه مبا يتماشى ومتطلبات التوظيف.

 التكوين املهين  - الكلمات املفتاحية: التوظيف العمومي 

Abstract
To carry out a state project whose objective is the achievement of several goals,

whether it is a private enterprise or a state one, the key issue is to have effective

strategies that underpin the idea of a solid and ardent training of the staff, human

resources must be of major interest. In order to do this, there must be a selection

based on an approach that favours a selective policy that allows them to have a

performance that gives them the opportunity to acquire valid and reliable

training in order to achieve satisfactory results economically and ensure that the

criteria introduced have the same meaning and meanings as the requirements of

the public service.

Keywords: public service - vocational training, entreprise.

:
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  مقدمة:

¢�ƨȈǸǼƬǳ¦�Ŀ�ǶȀǷ�ǲǷƢǟ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ��ƨȇǂǌƦǳ¦�Ƣǿ®°¦ȂǷ�ƨȈǸǼƫ�ń¤�ŅƢū¦�ʭǂǐǟ�Ŀ�ƨǏƢŬ¦�Âحتتاج املؤسسات العمومية 

�ƢēƢǫƢǘǳ�ƨȈǼȀǷ�©¦°ƾǫÂ�©Ȑǿƚŭ¦�§ ƢǈƬǯ¦�» ƾđ�ƨǏƢƻ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�©ƢǈǇƚǷÂ�ǲǯƢȈǿ�ƨǘǇ¦Ȃƥ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦

  البشرية لتحضريها وإعدادها للتماشي مع متطلبات التوظيف.

هو تطور الفكر اإلداري العاملي، الذي رافقه تطور نوعي يف جمال  21يت شهدها القرن ولعل ما متيز التغريات ال

�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦�ǪȈǬƸƬǳÂ��̈±ƢƬǸŭ¦�©Ȑǿƚŭ¦Â�©¦ ƢǨǰǳ¦�ÄÂ̄�ǺǷ�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǲǔǧ¢�ŚǧȂƫ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦Â�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�̈°¦®¤

  بني متطلبات املؤسسات وخصائص الفرد املرشح لشغل املنصب.

�ƢǷƢǸƬǿ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�Ƣǿ®°¦ȂŠ�¿ƢǸƬǿȏ¦�̈®ʮ±�ƢȀȈǴǟ�ƢǷ¦Ǆǳ�ÀƢǯ�ƨƥȂǴǘŭ¦�ƨȈǳƢǠǨǳʪ�©ƢǈǇƚŭ¦�ǽولتحقيق أهداف هذ

�°ȂǘƬǧ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦Â� ƢǬƬǻȏ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏʪ�Ǯ ǳǀǯ��Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦��ǲȈǿƘƬǳ¦�ǂȇȂǘƬǳ¦�©ƢȈǴǸǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦

ǰǷ�Äǂǌƥ�¾Ƣũ¢°�½ȐƬǷ¦�ǲƥ��ȆǠȈƦǗ�Â¢�Ä®ƢǷ�¾ƢǷ�² ¢°�½ȐƬǷʪ�Ǻǰȇ�Ń�§ǂǤǳ¦ ون تكوين عايل، فالتكوين يهدف

إىل إعداد مؤهلني انطالقا من مؤسسات الرتبية والتعليم ألن سوء استغالل اليد العاملة تكون نتيجة االفتقار إىل 

�ƾȇ�śƥ�ƨǻ±¦Ȃŭ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǶƬƫÂ�ȆƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ƾǬǠƬǳ¦�ƨȀƳ¦Ȃŭ�ƨưȇƾū¦�Ƥ ȈǳƢǇȋʪ�ǺȇȂǰƬǳ¦Â�®¦ƾǟȎǳ�ƨǸȈǴǈǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦

ǂǏƢǠŭ¦�©ʮƾƸƬǴǳ�ÄƾǐƬǳ¦�ƾǐǫ�ǲǤǌǳ¦�ŃƢǟ�Ŀ�ƢȀƳƢǷ®¤�śƥÂ�ƢȈǼȀǷ�ƨǳ̈�عاملة ماهرة وفعا

�ňƾƫ�ƨƴȈƬǻ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�©ʪȂǠǏÂ�ǲǯƢǌǷ�ǺǷ�ňƢǠƫ�ƪ ǳ¦±�ƢǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǷƢǼǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ǂƟ¦ǄŪ¦Â

ŅƢƬǳʪÂ��ǺȇȂǰƬǴǳ�ǖǘƻÂ�©ƢǇƢȈǇ�§ ƢȈǤǳ�ƨȈǳƢū¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�©ƢƦǴǘƬǷ�Ƥ ǯ¦Ȃƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ǾƫƢƳǂűÂ�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦

عدم القدرة على توفري موظفني مؤهلني املستجيبني للمتطلبات الوظيفة اجلديدة الناجتة عن التطور التكنولوجي 

  واالنفتاح على االقتصاد العاملي خاصة مع فرض العوملة لشروطها التنافسية يف جماالت التوظيف.

¦��ǲȈǤǌƬǳ¦Â�ǺȇȂǰƬǳʪ�¿ƢǸƬǿȏلذلك وجدت اجلزائر نفسها جمربة على إنتهاج ساسة تنموية تستدعي 

وأصبح التكوين املهين يشكل حلقة مفرغة ال يستقطب الطلب عليه، واعتربه بذلك أصحاب املؤسسات استثمار 

  منتج بل تكلفة.

وعليه البد على إدارة املنظمة انتهاج سياسة تطبيق برامج تكوينية خمططة ومصممة تتضمن إعداد يد عاملة فنية 

للتكوين يف خمتلف التخصصات، لتنمية العامل البشري وإبراز قدراته ومساعدة شخصيته من خالل فتح جمال 

�ȂŴ�¬ƢƬǨǻȏʪ�» ǂǠȇ�ƢǷ�ȄǴǟ�ƪ Ǵƻ®�¿ȂȈǳ¦�ʭ®Ȑƥ�À¢Â�ƨǏƢƻ��ƨȈǳƢū¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�©ƢƦǴǘƬǷÂ�Ƥ ǇƢǼƬȇ�ƢŠ�°ȂǴƦƬǳ¦�ȄǴǟ

ʪ�¦ǂǐǼǟ�ǺȇȂǰƬǳ¦�ǺǷ�ǲǠš �Ŗǳ¦�©Ȑǿƚŭ¦Â�©¦ ƢǬǴǳ¦�Ƥ ǴǘƬȇ�ƶƦǏ¢�Äǀǳ¦�¼Ȃǈǳ¦�®ƢǐƬǫ¦ رزا يف إسرتاتيجية التنمية

  واإلدماج الفعال يف التنافس العاملي.

�ƨȈƫȉ¦�©ȏ£ƢǈƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨƥƢƳȍ¦�ƨǴƻ¦ƾŭ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�¾ÂƢŴ�ŅƢƬǳʪÂ

1-�Ǧ ȈǛȂƬǴǳ�ƨƥȂǴǘŭ¦�ƨȈǼȀŭ¦�©ʮƢǨǰǳ¦�ŚǧȂƫ�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�©ƢǈǇƚǷ�ǲǿ

  التكوين املهين التماشي مع متطلبات التوظيف؟يف ظل التغريات املعاصرة، هل متكنت إسرتاتيجية  - 2

  ما هي أهم املشكالت اليت أعاقت هذا القطاع، واليت حالت دون حتقيقه أهدافه املنشودة؟ - 3
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  مصطلحات ومفاهيم: -أوال 

التوظيف هو تعبئة القوة العاملة الالزمة إلدارة مؤسسة واختيار أفراد هذه القوة وتدريبها ووضعها  التوظيف: -1

 املكان املالئم للعاملني على قصد الوصول إىل اإلنتاج األنسب وتوفري شروط وظروف العمل املالئم للعاملني يف

ƨƦǇƢǼŭ¦�¿ƢȀŭ¦Â�°ȂƳȋ¦�ƾȇƾŢ�Ǯ ǳǀǯÂ�®ƢǐƬǫ¦Â�ƨȇƢǨǯÂ�ƨǟǂǈƥ�ǶȀǷƢȀǷ� ¦®¢�Ŀ�¦ÂǂǸƬǈȈǳ�ƨǈǇƚŭʪ)1(.

واللجوء إىل مصادر توفر هذه املوارد مبختلف كما يعرف على أنه توفري الكوارد البشرية اليت حتتاجها املنظمة 

.)2(الوسائل لتتمكن من اختيار وتعيني األشخاص للعمل

�©ƢǸȈǜǼƬǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦Â�¾ƢǠǧȋ¦Â�©ƢǯȂǴǈǳ¦�ǺǷ�̧ ȂǸů�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�À¢�ƾǯƚȈǧ��ȂȈǰǇ�ǂǔŬ��ƢǷ¢

يهم املؤهالت الالزمة الكافئة الستقطاب املرتشحني أو الطالبني والباحثني عن مناصب عمل والذين تتوفر لد

.)3(للحيازة الفورية أو املستقبلية ملناصب عمل شاغرة

�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�Ƥ ǏƢǼǷ�ǲǤǌǳ�śǸƟȐŭ¦�®¦ǂǧȋ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�ǾǳȐƻ�ǺǷ�ǶƬȇ�Äǀǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�Ȃǿ�Ǧ ȈǛȂƬǳƢǧ�ŅƢƬǳʪÂ

ȄǴǟ�ǂǸƬǈŭ¦�ǲǸǠǳʪ�¦ǀǿÂ�ƢȀǗƢǌǻ�Ŀ�ƨȈǴǟƢǨƥ�ƨǈǇƚŭ¦�ǲƻ¦®�«ƢǷƾǻȐǳ�ǶȀƦȈǣǂƫ�Ľ��ƨǸǜǼŭ¦  تدعيم األعضاء وتنمية

�©¦ ƢǨǰǳ¦�ǺǷ�ĿƢǯ�®ƾǟ�Ƥ ǴŪ�ƢȀǈǨǻ�ƨƠȈȀƬƥ�ƨǈǇƚǸǴǳ�¬ƢǸǈǳ¦Â�ƨȈǈǧƢǼƬǳ¦�̈ǄȈǷ�ǪȈǬƸƬǳ� ƢǸƬǻȏ¦Â� ȏȂǳʪ�°ȂǠǌǳ¦

  الذين يتصفون مبهارات مقابل املنصب املقرتح.

«�¤��ƨǷƾƻ�ŉƾǬƫ�Â¢�ƨǠǴǇ�«ƢƬǻ املؤسسة: -2 ƾđ��ǺȇȂǰƬǳ¦�ƨǴǸƬǰǷ�ƨȈƳƢƬǻ¤�̈ƾƷÂ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƨǈǇƚŭ¦ ويتم هذا

�» ¦ƾǿȋ¦�ǪȈǬƸƬǳ�ǾƳÂ�ǲǸǯ¢�ȄǴǟ�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦Â�¾ƢǸǟȋ¦�ƨȇ®Ϧ�ȂŴ�ƢȀǼȇȂǰƫ�Ŀ�ƨǯŗǌŭ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǞȈŦ�ǾȈƳȂƬƥ

املوضوعة بكفاءة وفعالية.

�ƶƥǂǳ¦�» ƾđ�ƨȇǂǌƦǳ¦Â�ƨȈǳƢŭ¦Â�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ƢȀȈǧ�ƲǷƾƫ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�̈ƾƷÂ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǈǇƚŭ¦�» ǂǠƫ�ƢǸǯ

  وإشباع احلاجات.

يعرفه "حسني عبد احلميد شوان" على أنه: "التدريب املهين الكتساب املهارات واخلربات  كوين املهين:الت -3

واملعارف املتعلقة مبهنة معينة وال يقتصر التدريب املهين على العمال اجلدد، ولكنه يشمل التدريب املهين للعمال 

Ƕē ƢǨǯ�̈®ʮ±�Ƣđ�ÀȂǴǸǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǈǇƚŭ¦�ƾȇǂƫ�ƢǷƾǼǟ�śȈǳƢū¦  اإلنتاجية وإهلامهم بنوع جديد من اآلالت أو بطريقة

.)4(جديدة من طرف العمل

كما يعرف على أنه عملية موجهة لتكوين قوة عمل عن طريق احلصول على املعارف واملهارات الالزمة للممارسة 

.)5(مهنة معينة

�Ȃǐū¦�ÀƢǸǓ�ń¤�» ƾē�©ƢǗƢǌǼǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Ǿǻ¢�ȄǴǟ��ª ƢȈǣ�ƨƴǴǧ�Ȃƥ�ǾǧǂǠȇ�ƢǸǯ ل على املعرفة واملهارات

.)6(واالجتاهات الضرورية ألداء مهنة معينة

ية يعرفه على أنه: إعداد األفراد إعداد مهنيا وتدريبهم على مهن معينة قصد رفع مستوى نأما بلقاسم سالط

ƾ̈ȇƾƳ�©¦°ƢȀǷ�ǶđƢǈǯ¤Â�ǶȀƬȈƳƢƬǻ¤)7(.
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يهدف إىل إحداث تغريات يف األفراد أما خريي خليل إحلميلي يعرفه على أنه: عبارة عن نشاط خمطط 

�ǲǤǌǳ�śǬƟȏÂ�śūƢǏ�ǶȀǴǠŸ�ƢŲ��ǶēƢǿƢš ¦Â��ǶȀǯȂǴǇÂ��ǶȀƟ¦®¢Â�ǶȀǧ°ƢǠǷÂ��ǶēƢǷȂǴǠǷ�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ǶȀƦȇ°ƾƫ�Ä°ƢŪ¦

.)8(وظائفهم بكفاءة وإنتاجية عالية

�ƨȈƷʭ�ǺǷ�©Ƣيف حني يعرفه عادل حسن يعرفه على أنه نشاط خمطط يهدف إىل إحداث تغريات يف الفرد واجلماع

  .املعلومات والسلوكات واالجتاهات مما جيعل الفرد أو تلك اجلماعات ذات كفاءة وإنتاجية

ونشري إىل أن هناك من يستعمل كلمات التكوين املهين، والتدريب املهين واإلعداد املهين والتعليم املهين، ككلمات 

�řȀǷ�¶ƢǌǼƥ�¿ƢȈǬǴǳ�ǶȀǴǿƚƫ�Ŗǳ¦�©¦°ƢȀŭʪ�®¦ǂǧȏ¦�®¦ƾهلا نفس املدلوالت حيث تتقارب يف املعىن بوجه عام وتعين إم

  معني.

�Ŀ�ǶȀƳƢǷƾǻ¤�ǲȈȀǈƬǳ�½ȂǴǈǳ¦�«¯ƢŶÂ�©¦ǂǼǳ¦Â�» °ƢǠŭ¦Â�©¦°ƢȀŭʪ�ǲǷƢǠǳ¦�ƾȇÂǄƫ�ƨȈǴǸǟ�Ȃǿ�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳƢǧ�ǾȈǴǟÂ

 املؤسسة من أجل حتقيق الرضى املهين وهو ال يستهدف اجلانب االقتصادي فقط، بل يتعدى للجانب النفسي يف

�ƨȈǠǸƬĐ¦�̈ƾƟƢǨǳ¦Â�©ƢǿƢš ȏ¦Â�½ȂǴǈǳ¦�ŚȈǤƫ

ƢȈǻʬ-  عمدت اجلزائر من خالل عدة خمططات تنموية الرفع من رض التوظيف والتشغيل يف اجلزائر:تطور ف

�«ÂǂƼǴǳ�ǲǸǠǳ¦�¼ȂǇ�̈ƾǟƢǈǷÂ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�§ ƢƦǌǳ¦�®ƾȀȇ�©ʪ�Äǀǳ¦�ƨǳƢǘƦǳ¦�ƶƦǋ�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦Â�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ÃȂƬǈǷ

�من االختالالت اليت تعيقǲƷ¦ǂǷ�ª Ȑưƥ�ǂǷ�ǂƟ¦ǄŪʪ�Ǧ ȈǛȂƬǳƢǧ�¦ǀŮ��Ǿ

متيزت هذه املرحلة بتدهور األوضاع املوروثة عن االستعمار من أمية ): 1966-1962املرحلة األوىل من ( -1

  وفقر وبنية اقتصادية هشة.

إطار موظف موزعني بني موظفني وعمال مؤهلني،  300000كانت اجلزائر يف هذه الفرتة حتتكم على 

ƢǸǟ�̈°®ƢǤǷ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�śǘǌǼǳ¦�ÀƢǰǈǳ¦�̧ȂǸů�ǺǷ�ƨƠŭʪ¾� 33يلفت االنتباه هو معدل البطالة املقدر بـفيما 

.)9(1963مهاجر سنة 222.631جزائريني متجهني إىل فرنسا أين مت تسجيل حوايل

العمل عاطل عن  301.000وكان ملخطط قسنطينة أثر على عملية  التوظيف يف اجلزائر فبعد أن سجل حوايل

  1964عامل سنة 900.000ارتفعت إىل

�̧ ƢǘǬǳ¦Â��ǲȈǤǌƬǳ¦�ƨǇƢȈǇ�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�ȆǇƢȈǈǳ¦�ǞǓȂǳ¦�Ƥ Ȉƫǂƫ�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦�ÀƢǯ�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ŅƢƬǳʪÂ

  عامل. 200.000الذي اهتم بذلك هو الزراعي والصناعي، والذي متكن من امتصاص حوايل

عامل يف قطاع الزراعة، بينما  1.300.000عامل، منهم  2.832.200سجل  1966وخالل سنة

  عامل موزع على قطاع التجارة، اخلدمات الصناعة. 1.035.000نسبة

�©ƢǘǘƼŭ¦�ƨǇƢȈǇ�̧ ƢƦƫ¦�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦�ƨǬƷȐǳ¦�ƨǴƷǂǸǴǳ�ƨǸƟȐŭ¦�» Âǂǜǳ¦�ƨƠȈē�ȄǴǟ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�ƪ ǴǸǟ�ŅƢƬǳʪ

ǳ�ƨȈǳÂȋ¦�ƨǫȐǘǻȏ¦�ƨȇ¦ƾƦǯ�¾Âȋ¦�ȆƯȐưǳ¦�ǖǘƼŭʪ�¢ƾƥ�ƨȇȂǸǼƬǳ¦.عملية التصنيع  
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بدأت اجلزائر خالل هذه املرحلة برسم املخطط الثالثي الذي ): 1979-1967املرحلة الثانية من ( -2

�ƨǳƢǠǧ�ƨǇƢȈǇ�¾Ȑƻ�ǺǷ��ƨǳƢǘƦǳ¦�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦Â�ǲǤǋ�Ƥ ǏƢǼǷ�ŚǧȂƫ�ǺǸǔƬŭ¦�Ãƾŭ¦�ǲȇȂǗ�ƲǷʭǂƥ�ǞǓÂ�ǺǸǔƬȇ

  تسمح خبلق مناصب شغل لكل شاب بلغ الشروط القانونة للعمل.

ʪÂ لتايل اهلدف االساسي مبحور التوظيف أثناء املرحلة هو إجياد وخلق مناصب شغل تكون منتجة غري أن هذه

املرحلة متيزت بغلق املؤسسات وجتمد بعض القطاعات، وتقلصت بذلك مناصب الشغل نتيجة لغياب سياسة 

مناصب الشغل حنو قطاع  تشغيلية عقالنية وحمكمة مل تالءم متطلبات االقتصاد الوطين واجتهت عملية خلق

  اإلدارات.

متيزت هذه املرحلة بوجود خمططني مخاسيني مت يف فرتتني:):1990-1980املرحلة الثالثة من ( -3

  ) ومتثلت يف:1989-1985)، وفرتة املخطط اخلماسي الثاين (1984-1980املخطط اخلماسي األول (

  :): متثلت أهدافه يف1984- 1980املخطط اخلماسي األول ( - أ

  العمل على حتسني االقتصاد ككل. - 

  االهتمام يرفع مستوى إنتاجية العمل. - 

 20.7االستمرار يف خلق مناصب الشغل اجلديد المتصاص فائض الطلب على الشغل، وبقت يف املرحلة نسبة - 

�ǺȇȂǰƬǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǶȈǸǠƫ�ȂŴ�°ƢǸưƬǇȏ¦�ǾȈƳȂƫ�ƨƴȈƬǻ�ƨǨǫȂƬǷ�śǘǌǼǳ¦�ÀƢǰǈǳ¦�¾ƾǠǷ�ǺǷ�ƨƠŭʪ

  ):1989- 1985ماسي الثاين (اخل - ب

منصب شكل املخطط  140.000خالل هذا املخطط اخنفض معدل خلق مناصب شعل جديدة، فمن معدل

��1986�ÀƢǰǈǳ¦�¾ƾǠǷ�̈®ʮ±�ǾƦƦǇسنة 116.000، ليتناقص إىل1985سنة 125.000اخلماسي األول

  السكاين.اع فئة الشباب يف اهلرم النشطني تبعا لتسارع النمو الدميغرايف واتس

يف هذه املرحلة عرفت اجلزائر سياسة إمنائية جديدة مسيت مبرحلة اقتصاد رحلة الرابعة (فرتة التسعينات):امل

السوق، حيث اهتمت هذه السياسة بتعديل أسلوب اإلنتاج للقضاء على االختالالت، كان البد من اختاذ 

�ǺǷÂ��¼Ȃǈǳ¦�®ƢǐƬǫ¦�ƨǴƷǂŭ�řǗȂǳ¦�ƢǼŭ¦�ƨƠȈēÂجمموعة من إلجراءات التصحيحية الستعادة التوازن االقتصادي 

بني اإلجراءات املتخذة:

االنتقال من التخطيط املركزي إىل االقتصاد احلر الذي خيضح لقانون السوق مما أدى إىل تدهور البنية  - 

ا أدى إىل ارتفاع االقتصادية والصناعية، مما أفقد االقتصاد الوطين ثروته وانعكس سلبا على دينامكية االستثمار، مم

�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ÀȂȇƾǳ¦�©ʮȂƬǈǷ

تغيري منط التسيري ومراجعة سياسة التشغيل نتيجة لتدهور القطاع االقتصادي ويقوم هذا النمط على تشجيع  - 

�©ȏƢĐ¦�ǲǯ�Ŀ�°ƢǸưƬǇȐǳ�ĿƢǓ¤�ÀȂǻƢǫ�°¦ƾǏ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�©¦°ƢǸưƬǇȏ¦

هور احلالة االجتماعية واالقتصادية، وأصبحت ومت خالل هذه املرحلة تسريح مجاعي للعمال أدى إىل تد - 

�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǾǌȈǠȇ�¦Śǘƻ�ƢǠǫ¦Â�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǲȈǤǌƬǳ¦�ƨȈǳƢǰǋ¤
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  ):2010-2000املرحلة اخلامسة من ( -5

  شهدت هذه املرحلة حتسنا ملحوظا لوضع التشغيل نتيجة لتطبيق الربامج واملتمثلة يف:

): هدفه تدعيم النشاطات اليت توفر القيمة املضافة ومناصب 2004-200خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي ( - 

�ǲǸǠǳ¦�Ƥ ǏƢǼǷ�®ƾǟ�Ŀ�̈®ʮǄǳ¦�ń¤�Ã®¢�ƢŲ�®ƢǐƬǫȏ¦�³ ƢǠǻ¤�» ƾđ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǬǨǼǳ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏʪ��ǲǤǌǳ¦

  واختذت عدة إجراءات خالل هذه املرحلة لتدعيم سياسة للتشغيل منها:

  ).ANDIمار (إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستث - 

-��Ä®ƢǐƬǫȏ¦�³ ƢǠǻȍ¦�Ƕǟ®�ƲǷʭǂƥ�¼Ȑǘǻ¦PSRE(.

 .)ANGEإنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض( - 

� ǂ̈ Ǐ ƢǠŭ¦�©¦Ś ǤƬǳ¦�ǲ Ǜ �Ŀ �ř Ȁ ŭ¦�Ǻ ȇȂ ǰ Ƭǳ¦�ƨȈƴ Ȉƫ¦ŗ Ǉ ¤��Ƣưǳʬ

  تطور نظام التكون املهين يف اجلزائر: -1

بتغريات نوعية وكمية ذلك أن معظم مراكز عرف جهاز التكوين املهين منذ االستقالل حتوالت كبرية متيزت 

تركها املعمر، أنشئت لتكوين يد عاملة تستجيب الحتياجاته،  49التكوين املهين املوجودة بعد االستقالل وعددها

وبقيت هذه الوضعية إىل غاية بداية السبعينات حيث مت خالهلا وضع املبادئ املوجهة للتكوين املهين سواء على 

¦ǀǯÂ��ǂƟ¦ǄƴǴǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨȈǸǼƬǳ¦�Ŀ�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�ƨȈŷ¢�©®ƾƷ�ƢǸǯ��ǪƟʬȂǳ¦� مستوى النصوص أو

� ƢǼƥ�ƲǷʭǂƥ�ǢǓÂÂ��©ƢǼȈǠƦǈǳ¦�Ǧ ǐƬǼǷ�Ŀ�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǴǳ�ƨȈǷȂǸǟ�ƨƠȈǿ� Ƣǌǻ¤100  مركز تكوين، مث إنشاء جهاز

ƨǼǇ�ƨȇ¦ƾƥÂ�©ƢǼȈǠƦǈǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǴǳ�řǗÂ1980 سياسة وطنية لتلبية االحتياجات  اليت تضمنت وضع

�Śƥ¦ƾƫ�ǪȈƦǘƫ�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳ¦Â��ƨȈǟƢǼǐǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ƨǴǰȈǿ�̈®Ƣǟ¤�°ʬ¡�ǺǷ�Ǧ ȈǨƼƬǳ¦Â��ƨȈǸǼƬǳ¦�©Ƣǘǘű�Ǻǟ�ƨŦƢǼǳ¦

القانون العام للعمال للتنسيق بني التشغيل والتكوين، وكذا حتقيق االنسجام بني الربامج وطرق التكوين من جهة 

ƾȇ¦ǄƬŭ¦�®¦ƾǟȋʪ�ǲǨǰƬǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�¦ǀǿÂ��Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ƨȇǂǌƦǳ¦Â�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǎ̈�وإعطائه األولوية عند  Ȉǐţ

من املطرودين من النظام املدرسي، وأنشئت بذلك العديد من املراكز واملعاهد الوطنية للتكفل بذلك واستمر هذا 

�©ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ƨȇƢĔ�ƨȇƢǣ�ń¤

  أنشأت وزارة التكوين املهين 1999ويف سنة

�ǺǷ�ȏ¤�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�ǲǌǧ�Â¢�¬ƢƴǼƥ�ƚƦǼƬǳ¦�¾¦ȂƷȋ¦�ǺǷ�¾ƢƷ�Äϥ�ǺǰŻ�ȏات برامج التكوين املهين:مقوم -2

خالل معرفة مدى قدرة الربامج التكوينية من رسم معامل اخلطوط التكوينية بشكل واضح، ومفهوم يستطيع املتكون 

فعلية لرباجمه ومناهجه املتبعة واليت ختضع لشروط  استيعابه بسهوله تعترب من العوامل اليت تعطي للتكوين املهين قيمة

�» ¦ƾǿȋ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�Ŀ�ƢȀƬȈǳƢǠǧ�ǺǸǔƫ�ƨȈǏƢƻ�ǾƬǇƾǼđ�ƶǓȂƫ�À¢�ƾƥȏ�Ǯ ǳǀǳ�Ǿǧ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�ƨǼȈǠǷ

)10(احملددة ملسار التكوين املهين:

إىل أن املقومات اليت جيب توفرها يف برامج التكوين املهين للعمال تتمثل   "Tomas claimatوقد توصل " - 

  فيما يلي:
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�ÀƢǬƫϵ�ǶȀǴǸǟ� ¦®¢�ȄǴǟ�¦Â®ȂǠƬȇ�ŕƷ�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ǲǸŢ�ȄǴǟ�©¦ ƢǨǰǳ¦�Ƥ - أ ȇ°ƾƫ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƲǷʭŐǳ¦�¿ȂǬȇ�À¢

�ǾƷƢų¤�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�¿Ƣǟ�ǾƳȂƥ�¾ƢǸǠǳ¦�śƥ�ƨȈǳÂƚǈŭʪ�°ȂǠǌǳ¦�ƨȈǸǼƫ - ب

�ǶȀȈǳ¤�ƾǼǈȇ�Äǀǳ¦�ǲǸǠǳ¦�±Ƣų¤�ǺǷ�¾ƢǸǠǳ¦�ǺǰŻ�ǲǸǠǳ¦�ǪƟ¦ǂǗÂ�©¦Ȃǘƻ�ƶȈǓȂƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠȇ�ƶƳƢǼǳ¦�ƲǷʭالرب  - ج

  بدقة وسهولة.

نقد العامل نقدا موضوعيا وتشجيعه إذ كان يستحق ذلك وإرشاده للصواب عند اللزوم، حيث جيب أن يكون  -د

�ǖǬǧ�ǲǸǠǳʪ�ƢǬǴǠƬǷ�ƾǬǼǳ¦

.)11(واملكافآت واملعاشات اليت حياسبون على أساسهاإرشاد العمال إىل نظام األجور  - هـ

ويقول يف هذا الصدد "حممد طلعت عيسى" و"سليمان عديلي" أنه كلما تضمن برامج التكوين املهين موضوعات 

�ƾǟƢǈƫ�À¢�ƲǷ¦Őǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƪ ǟƢǘƬǇ¦��ȆǴǠǨǳ¦�ǽ ¦ǄƳ¢�ǺǷ� ǄƳ�ǲǰǌƫ�Ŗǳ¦Â�ǲǷƢǠǳ¦�ƢȀƳƢƬŹ�Ŗǳ¦�©ƢǷƾŬʪ�ƨǬǴǠƬǷ

.)12(لروح املعنوية لدى العاملعلى رفع مستوى ا

يهدف التكوين املهين إىل حتقيق األهداف اآلتية:أهداف التكوين املهين: -3

�Ŀ�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�ǶȈǬǳ¦�ƾƷ¢�ǽ°ƢƦƬǟ¦Â��ǲǸǠǳ¦�¿¦ŗƷʪ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�śǻȂǰƬŭ¦Â�śǇ°¦ƾǳ¦�Ãƾǳ�ƨȈƥƢŸȍ¦�©ƢǿƢš - أ ȏ¦�ƨȈǸǼƫ

�ƨȈǠǸƬĐ¦�ǶȈǬǳ¦�ƨǷȂǜǼǷ

ءمة بني القدرات واملهارات اليت حيصل عليها الفرد املتكون عن طريق برامج التكوين حتقيق التوافق واملوا - ب

�©ȏƢĐ�ƨǠǫȂƬŭ¦Â�ƨǸƟƢǬǳ¦�©ƢƳƢū¦�śƥÂ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨȈǸǼƬǴǳ�ǾƫƢƦǴǘƬǷÂ�ǞǸƬĐ¦�©ƢƳƢƷ�śƥÂ��řȀŭ¦

  العمل من التخصصات واملنتوجات املهنية املختلفة.

�ȄǴǟ�ªتقدمي وتطوير املهارا - ج ƾŢ�ƾǫ�Ŗǳ¦�̈ƾȇƾŪ¦�©ȐȇƾǠƬǳ¦�ƨȀƳ¦Ȃŭ�ÀȂǴǷƢǠǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�» °ƢǠŭ¦Â�©

ƢēƢǏƢǐƬƻ¦�ǞȈǇȂƫ�ƨƴȈƬǻ�̈ƾȇƾŪ¦� ƢƦǟȋ¦�ƨȀƳ¦Ȃŭ��ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦)13(.

ƨưȇƾū¦�ǲƟƢǇȂǳ¦Â�Ƥ -د ȈǳƢǇȋ¦�̈ǂȇƢǈŭ�ǶȀǴȈǿϦÂ�ǶȀǷƢȀŠ�¿ƢȈǬǴǳ�ǶȀǴȈǿƘƬǳ�śǨǛȂŭ¦�̈ ƢǨǯ�ǺǷ�Ǟǧǂǳ¦ .يف العمل  

  االنفتاح على العامل اخلارجي عن طريق تبادل اخلربات والتجارب يف امليادين ذات التوجه املشرتك.- هـ

إرشاد العمال إىل نظام األجور واملكافآت واملعاشات لتدعيم سري عملهم بنظام ومن خالل هذه األهداف  -و

هين، وإىل تعدد األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها يف يربز لنا مدى أمهية الدور الذي تقوم به منظومة التكوين امل

�ÃȂƬǈŭ¦�ń¤�ƢȀƬǳƢǇ°�¾Ƣǐȇ¤Â�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǴǟƢǧ�ƨǈǇƚǸǯ�ƢȀǨƟƢǛÂ� ¦®¢�ƨǸȀǷ�µ ŗǠƫ�Ŗǳ¦�©ƢǫȂǠŭ¦Â�©ʮƾƸƬǳ¦�ǲǛ

احمللي والعاملي، فال زال التكوين املهين يعيش العديد من املشكالت اليت أعاقت منوه وتطوره وحدت من فاعليته 

«��ÀÂ®�¾ȂŢ�Ŗǳ¦�©ʮƾƸƬǳ¦Â�©Ȑǰǌŭ¦�Ƕǿ¢�±Őǻوك ȂǇÂ��Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�©ƢǏƢǐƬƻ¦�œǴƫ�ȏ�ƪ ƸƦǏ¢�Ŗǳ¦�Ǿƫ ƢǨ

  حتقيق التكوين املهين لدوره يف التماشي مع متطلبات التوظيف.

� -رابعاǦ ȈǛ Ȃ Ƭǳ¦�©ƢƦǴǘ ƬǷ�Ǟ Ƿ�Ȇ ǋ ƢǸ Ƭǳ¦�Ŀ �ǽ°Â®�ř Ȁ ŭ¦�Ǻ ȇȂ ǰ Ƭǳ¦�Ǫ ȈǬŢ �ÀÂ®�ƪ ǳƢƷ �Ŗ ǳ¦�©ƢǫȂ Ǡŭ¦Â�©ʮ ƾ Ƹ Ƭǳ¦

الواحد والعشرين الذي يشهد فيه العامل على مستوى الدويل واإلقليمي والعريب العديد من  يعترب القرن

�ÀȂǰƬǳ¦�ǾȈǧ�ƾȀǌȇ�Äǀǳ¦��ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Â¢�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â¢�ƨȈǇƢȈǈǳ¦� ¦ȂǇ�©ȏƢĐ¦�ƪ Ǵſ�Ŗǳ¦�©ʮƾƸƬǳ¦
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من ثورات علمية وفكرية، األمر الذي أدى  املهين عجز يف مواكبة التغريات والرتاكمات املعرفية ملا حيدث يف العامل

�ń¤�©®¢�Ŗǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦Â�©ƢǫȂǠŭ¦�ƨǟȂǸů�¬ǂǘƫÂ��ȆǴǸǠǳ¦Â�ȆǠǸƬĐ¦�ƢȀǘȈŰ�Ŀ�ƨǴǟƢǨǳ¦�ƨǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�§ ƢȈǣ�ń¤

�ǲưŻ�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�À¢�°ƢƦƬǟʪ�̈®ȂƳȂŭ¦�©ƢǐǐƼƬǳ¦�Ǧ ǴƬű�ǞǷ�ȆǋƢǸƬǳ¦Â�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�©ƢƦǴǘƬǷ�ƨƦǯ¦ȂǷ�Ƣē°ƾǫ�¿ƾǟ

̧�مدخال البد من حت Ƣǘǫ�ƨȈǳÂƚǈǷ�ÀƜǧ�¦ǀǿ�ǺǷ�ǶǣǂǳʪÂ��Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ȂǸǼǴǳ�ƾȈǯ¢�ǪȈǬƸƬǳ�ǾƳƢƬǻ¤�̈®ʮ±Â�ǾǼȈǈ

�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�ȏ�ȆȀǧ��řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�©ƢǈǇƚǷ�ǲƻ¦®�ƨȈƳȂǣ¦ƾȈƦǳ¦Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�» Âǂǜǳʪ�ȆǓ¦°�Śǣ�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦

�śŸǂŬ¦�Ãƾǳ�ƨȈǼȀŭ¦�©ʮƢǨǰǳ¦�ǪȈǬŢ

̧�وهذا راجع إىل أن التكوين املهين مازال  ƢǘǬǳ¦�©¦°ƾǫ�Ǟǧ°�ȄǴǟ�ǲǸǠȇ�Äǀǳ¦�ȆǬȈƦǘƬǳ¦�ȏ�² °ƾŭ¦�ǞƥƢǘǳʪ�ǞƬǸƬȇ

وبثمن فرص التكون والكفاءات، نتيجة لعجز إمكانية التكوين التطبيقي داخل أوساط العمل ألن هناك انفصال 

  بني مؤسسات التكوين والقطاع الصناعي اخلدمايت.

ة للتطبيقات حمدودة، يف حني حيتاج التكوين املهين إىل أجهزة كما أن األجهزة املستعملة قدمية واإلمكانية املستعمل

متطورة ودائمة التجديد، إضافة إىل عدم توظيف املؤطرين اجلامعيني يف قطاع التكوين املهين وعليه تكون الكفاءة 

لدائم العلمية والبيداغوجية ضعيفة، وكذلك فالكفاءات البيداغوجية املهنية يف التكوين حتتاج إىل االطالع ا

 واملستمر على اجلديد يف ميدان املهن، إضافة إىل أن هناك بعض املشكالت العملية اليت أعاقت مؤسسات

  التكوين يف حتقيق أهدافها منها:

يتمثل يف عدم قدرة التكوين املهين لالستجابة للطلب عدم تناسب عروض التكوين مع الطلب االجتماعي: -1

من املتسربني من التعليم األساسي والثانوي من جهة، ومن جهة أخرى االجتماعي، وذلك لوجود عدة هياكل 

عدم االستغالل األمثل هلذه اهلياكل.

إن تصنيفات املهن املتعددة حاليا ال تتماشى كوين املهين مع الطلب االقتصادي:عدم تناسب عروض الت -2

ملة الفنية يف بعض التخصصات املهنية مع حاجات الطلب االقتصادي احلقيقي، مما أدى إىل عدم توفري اليد العا

�Ãǂƻ¢�©Ƣǐǐţ�Ŀ�ǲǤǌǳ¦�ŃƢǟ�©ƢƳƢƷ�Śưǰƥ�¼ȂǨȇ�®ƾǟ�«¦ǂƻ¤Â��ƨȈǴȈǿƘƬǳ¦�©ʮȂƬǈŭ¦�Â¢

  ومتثلت يف:عدم وجود نسق وطين لإلعالم والتوجيه:  -4

شبكة  أنه ال توجد 1990حيث بنيت دراسة إسرتاتيجية يف إطار نسق اإلعالم والتوجيه يف سبتمرباإلعالم:  -أ

  إعالم بيداغوجي حول التكوين املهين.

عن اإلجراءات حول تنظيم قواعد التوجيه واإلدماج املهين ضمن شبكة مراكز التكوين التابعة التوجيه:  -ب

°¦ǂǫ��řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�̈°¦±ȂǴǳ30/90 مازالت قيد التحضري نتيجة إنعدام وجود أبنية أساسية لعملية (

  التوجيه املهين:

عدم وجود حوافز لتشجيع التكوين فقد ال تلتزم األجهزة املنظمة للربامج التكوينية بوضع نظام املكافآت -5

  رغم وجود وسائل تقييم للدراسني. لألوائل يف الدورات التكوينية

  بعض احللول املقرتحة إلسرتاتيجية حتسن جودة األداء والتأهيل العملي للعامل: -خامسا
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ر اليت تتوفر على املؤهالت الالزمة من كفاءة واستحقاق، يتطلب على اإلدارة العمومية رسم النتقاء أجود العناص

إسرتاتيجية حمددة يف إطار خمطط توجيهي لتنمية مهارات وقدرات املوظفني لتأهيلهم لشغل املناصب، أضحى من 

وقات اليت حتد من كفاءة وإنتاجية الالزم إتباع إسرتاتيجية شاملة كرؤية مستقبلية ملواكبة احلاجيات ومواجهة املع

العامل املهين الذي أصبحت مؤهالته ال تتناسب ومتطلبات التوظيف احلالية اليت تطلب التأهيل واخلربة، الكفاءة 

والتدريب الالزم، للتماشي مع االختصاصات املطلوبة، وهذه اإلسرتاتيجية تتطلب إحداث حتوالت كربى يف نظام 

ن يف املاضي ملجأ للمتسربني من النظام الرتبوي والتعليم العام، لذلك البد من بذل اجلهد التكوين املهين الذي كا

إلحداث اإلصالح الشامل يف املنظومة التكوينية لتحقيق هدفها يف عملية التنمية يف وقتنا املعاصر والذي يتميز 

�ƨȈǳƢǟ�ƨȈǴȈǿϦ�©ʮȂƬǈǷ�¶ŗǌȇ�®ƢǐƬǫ¤�ƨŭȂǠƥÂ�̈ƾȇƾǋ�©Ƣǟ¦ǂǐƥ

يعترب التكوين املهين من أهم القطاعات امللبية الحتياجات التوظيف احلالية، فهو وسيلة إسرتاتيجية  ومن أجل هذا

تعتمد على ترقية املوارد البشرية وحتسني مردودية خمتلف املؤسسات، ومن أهم ما تتضمنه اإلسرتاتيجية لتحسني 

  جودة األداء والتأهيل العملي للعامل مايلي:

«�إعادة املصداقية  - 1 ǂū¦�Ǧ ǴƬű�ƨǇ°ƢǸŭ�ȐȈǿϦ�ǺǷƚȇ�¦°ƢǈǷ�ǽ°ƢƦƬǟʪ�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǴǳ

2-�ƪ ȈƦǳʪ�ƨưǯƢŭ¦�ƨǏƢƻ�ƨȈǨȇǂǳ¦�̈¢ǂŭ¦�ǺȇȂǰƫ�ƨȈǫǂƫ

  تنويع برامج التكوين املهين مبا خيدم متطلبات التوظيف. - 3

  مطابقة برامج التكوين مع التخصصات املوجودة يف خمتلف العلوم. - 4

  والتوجيه.حتسني نظام اإلعالم  - 5

  انتهاج سياسة متنح األولوية لألهداف املتعلقة بتحسني النوعية. - 6

  توطيد العالقة بني التكوين املهين ونظام التعليم لتحسني خمرجاته املهنية. - 7

  إعادة النظر يف دور صالحيات إدارة التكوين املهين. - 8

  ضرورة تطوير التكوين املتواصل. - 9

  ئل التعليمية.تطوير املناهج والوسا -10

ولتحقيق هذه املطالب البد من تكريس شروط ووسائل حتقيقه اليت جتندها يف القطاع التكويين من أجل الوصول 

�ƨǷȂǜǼŭʪ�ǾƬǫȐǟ�¬ȐǏ¤�̈®Ƣǟȍ�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǴǳ�ȆǟȂǻ�¬ȐǏ¤�ÀƢǸǓ�Ƥ Ÿ�Ǯ ǳǀǳ��ǾƬȇ®Â®ǂǷÂ�ǾƟ¦®¢�śǈŢ�ń¤

أوصت بضرورة إعادة هيكلة املرحلة ما بعد  2000منذ عامالرتبوية، وجند أن جلنة إصالح املنظومة الرتبوية 

�ǾǳƢƻ®¤�Ŀ�̧Âǂǌǳ¦�Ļ�ƢǷ�¦ǀǿ�řȀǷ�ǺȇȂǰƫ��řȀǷ�ǶȈǴǠƫ��ȆƳȂǳȂǼǰƫÂ�¿Ƣǟ�ÄȂǻʬ�ǶȈǴǠƫ�� ¦ǄƳ¢�ª ȐƯ�Ŀ�Ä°ƢƦƳȍ¦

��2002�ƨǷ±Ȑǳ¦�©¦ ƢǨǰǳʪ�Ƕǿ®ÂǄȇÂ�ǶȀǴǿƚȇ�ǺȇȂǰƫ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�ȆƳǂƻ�ǺǰǸƬȇ�ŕƷÂخالل عام

ƾȇƾƴƬǳ¦�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇϵ�ǾȈǴǟ�ǪǴǗ¢�ƢǷ�¦ǀǿÂ�̈ǂǏƢǠŭ¦�Ǧ ملواجهة ما يفرضه ȈǛȂƬǳ¦�©ƢƦǴǘƬǷ

̧�¦�ƨǴǷƢǠǳ¦�ƾȈǳ¦�ǺȇȂǰƫ�Ŀ�¾Âƚǈŭاخلامتة: ƢǘǬǳ¦�ǽ°ƢƦƬǟʪ�ŃƢǠǳ¦�Őǟ�¿ƢǸƬǿ¦�ǺǷ�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�̧ Ƣǘǫ�Ǿƥ�ȄǜŹ�ƢǷ�Ƕǣ°

ũ¢ǂǳ¦�Ŀ�°ƢǸưƬǇȏ¦�ƶƦǏ¢��©ƢǟƢǘǬǳ¦�Ǧ ǴƬű�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨƥȂǴǘŭ¦�ƨȈǼȀŭ¦�©ʮƢǨǰǴǳ�ƨƦǈƬǰŭ¦ ال البشري مكسب
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��ƨȈǟȂǻÂ� ¦®¢Â�ŉȂǬƫ�ǺǷ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ʮƢǨǰǳ¦�§ ƢǈƬǯȏ�ǾǻȐǿƚȇ�À¦ǀǴǳ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦Â�ƨȈƥŗǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǈǧƢǼŭ¦�©ʭƢǿǂǳ

�śǴǷƢǠǳ¦� ƢǬƬǻ¦�ƨȈǴǸǟ�ŚȈǈƫÂ��Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�©ƢƦǴǘƬŠ�ƢȀǗƢƦƫ°¦�śǈŢÂ�ǺȇȂǰƬǳ¦�ƨǸǜǻ¢�©ƢƳǂű�ƨȈǟȂǻ�ǖƦǓ�» ƾđ

وتشغيلهم يف خمتلف الفروع

�ǾǟƢƦƫ¦�Ƕǣ°�Ǿǧ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ�ÀÂ®�ƪإال أن هذا  ǳƢƷ�Ŗǳ¦�ǲȈǫ¦ǂǠǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ǺǷ�ňƢǠȇ�ʭ®Ȑƥ�Ŀ�¿ƢǜǼǳ¦

�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�ƨǼǿ¦ǂǳ¦�©ʮƾƸƬǳ¦�ǺǷ�ƶƦǏ¢�řȀŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�À¢�ȏ¤��¬ȐǏȍ¦�©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¤�Ǧ ǴƬű

�ʮȂǼǇ�ƢȀȈǳ¤�śǷ®ƢǬǳ¦�ǲǯ� ¦ȂǓ¤�ǞȈǘƬǈƫ�ȏ�ǺȇȂǰƬǳ¦�ƨǷȂǜǼǷ�ƪ ƸƦǏ¢Â�ŅƢū¦

�ǲǯ�ȄǴǟ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƨǷȂǜǼǷ�ǺǷ�ʮȂǼǇ�śƥǂǈƬǸǴǳ�ŅƢŦȍ¦�®ƾǠǳ¦�ǢǴƥ�̄ج ¤��ȆǇ°ƾŭ¦�§ǂǈƬǳ¦�̈ǂǿƢǛ�ǶǫƢǨƫ� ¦ǂ

�©ʮȂƬǈŭ¦532 ألف منصب تكوين  330ألف متسرب، يف حني تستطيع منظومة التكوين املهين توفري

ا أدى إىل عدم التوازن وأصبحت بذلك املؤسسات سواد العامة أو اخلاصة، ال تستوعب خرجي التكوين املهين، م

�©ȏƢĐ¦Â�©ƢǏƢǐƬƻȏ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǾƦǴǘƬƫ�ƢǷÂ�ǺȇȂǰƬǳ¦�©ƢƳǂű�śƥ
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تنظيم املسابقات، : اإلطار القانوين والتنظيمي لعملية التوظيف يف املؤسسات واإلدارات العمومية

�ƨȈǼȀ ŭ¦�´ Ȃ Ƹ Ǩǳ¦Â��©ʭ ƢƸ ƬǷȍ ¦

Legal and regulatory framework for the employment process in public
institutions and departments: Organization of contests, examinations and

professional examinations

  جامعة منتوري قسنطينة. العامري خالد

  ملخص

يف سبيل استقطاب املوارد البشرية املؤهلة لتويل املناصب يف املؤسسات واإلدارات العمومية، تتم عملية 

̧�¤Ƣŭ¦�Ŀ�̈®ƾƄ¦�¼ǂǘǳ¦�ÃƾƷ®̈�التوظيف  ƢƦƫϵ�ǾǴǤǋ�®¦ǂŭ¦�Ƥ ǐǼŭ¦�Ǯ ǴǇÂ�ƨƦƫ°�» ȐƬƻʪ80  06من األمر رقم-

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية.كأصل عام تتم عملية التوظيف يف هذه املؤسسات  03

ت على أساس اإلختبارات، أو واإلدارات إما عن طريق: املسابقات على أساس الشهادات، أو عن طريق املسابقا

�ʭȂǻƢǫ�ƢȀȈǴǟ�́ ȂǐǼǷ�ƨǏƢƻ�Ƥ ǏƢǼǷ�Ŀ�̈ǂǋƢƦǷ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ǶƬȇ� ƢǼưƬǇƜǯÂ��ƨȈǼȀŭ¦�́ ȂƸǨǳ¦�ƨǬȇǂǗ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�ʮ¢Â

�ƾººȇÂǄƫ�Ȅººǳ¤�» Ƣǘººººŭ¦�ƨººººȇƢĔ�Ȇººººǧ�» ƾººººººē�Ŗǳ¦�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦Â�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�Ǟǔţ�ƢĔƜǧ��Ǧ ȈǛȂƬǳ¦

��ƢȀƷƢų�ƢȀȈǴǟ�Ǧاملؤسسة أو اإل ǫȂƬȇ�Ŗǳ¦Â��ƨǷ±Ȑǳ¦�©Ȑǿƚŭ¦Â�©¦ ƢǨǰǳʪ�ǞƬǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭʪ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�̈°¦®

وأداؤها للمهام اليت أُنشئت من أجلها

  املؤسسة العمومية، التوظيف، املسابقات، اإلختبارات، الفحوص املهنية. املفتاحية: الكلمات

Abstract
In order to attract qualified human resources to hold positions in public

institutions and administrations, the recruitment process takes place according to the
rank and position of the post to be filled following one of the methods specified in the
article 80 of order No 06-03 General Basic Law for Public Function. As a general
asset, recruitment is carried out in these institutions and departments either by:
Competitions based on certificates, or through competitions based on tests, or
occupational examinations, As an exception, recruitment is made directly to special
positions provided for by law. Whatever the recruitment method, they are subject to a
set of legal rules and procedures which ultimately aims to provide human resources to
the establishment or public administration which has the necessary competencies and
qualifications, on which their success depends, and its performance of the tasks for
which it was established.

Key words: Public establishment, recruitment, competitions, the exams, Professional
examinations.



 اإلطار القانوين والتنظيمي لعملية التوظيف يف املؤسسات واإلدارات العمومية                                                        العامري خالد 

119

 مقدمة:

�ǺǷ�ȏ¤�ȄƫƘƬȇ�ȏ�ƢĔÂƚǋ�̈°¦®¤�ńȂƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�Ƣǿ®°¦ȂǷ�ȄǴǟ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�©¦°¦®ȍ¦Â�©ƢǈǇƚŭ¦�¾ȂǐƷإن 

�§ ƢƸǏ¢�ǺǷ�śƸǋŗŭ¦�ǲǔǧ¢�Ǧ ȈǛȂƫ�ń¤�ƢȀƟ¦°Â�ǺǷ�» ƾē�Ŗǳ¦Â��Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�§ ƢǘǬƬǇȍ¦�ƨȈǴǸǟ�¾Ȑƻ

 
ُ
¦ǂƳȍ¦Â��Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦ ¦©�طرق  ختالفاراد شغله، هذه العملية على الكفاءات واملؤهالت الضرورية لتويل املنصب امل

  الواجبة اإلتباع عن تنفيذها تعرف بعملية التوظيف.

�ǲǸǟ�Ƥو  ǏƢǼǷ�ǲǤǌǳ�śǸƟȐŭ¦�®¦ǂǧȋ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ǶƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ȃǿ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦

�ǂƳ¤�ǪǧÂÂ��®ȂȀƳ�¾ǀƦƥ�ƨǸȀŭ¦�ǽǀđ�śǸƟƢǬǳ¦�ńȂƬȇ�Ǻȇ¢��ƨȈǷȂǸǟ�̈°¦®¤�Â¢�ƨǈǇƚǷ�Ŀ�̈ǂǣƢǋ ،اءات قانونية مرسومة

�ȆǠǈǳʪ�Ǯ ǳ̄Â��ǂǣƢǌǳ¦�Ƥ ǐǼŭʪ�¼ƢƸƬǳȎǳ�ƢǬƦǈǷ�̈®ƾŰ�©¦ ƢǨǯÂ�©ȐǿƚǷ�©¦̄�ƨȇǂǌƥ�®°¦ȂǷ�§ ƢǘǬƬǇ¦�ƾǐǫ

إلختيار األنسب من بني املستقطبني، ليتم قبوله وتعيينه بصفة مؤقتة يف املنصب الشاغر، بعدها يتم إخضاعه لفرتة 

حديد مصريه، فإذا أثبتت الفرتة التجريبية أنه أهل لإلستمرار يف تويل املهام جتريبية ملدة زمنية حمددة تكون كفيلة بت

�ǆاليت يقتضيها املنصب الذي عُ  ǰǠǳ¦�ª ƾŹ�ƾǫÂ��Ƥ ǐǼŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ȆƟƢĔ�ǲǰǌƥ�ǾǼȈȈǠƫ�°¦ǂǫ�ƢǿƾǼǟ�ǀţÉ¢��ǾȈǧ�ś

  اإلستغناء عنه.، عندها يتم ƢȀŭ¦�ǽǀđ�¿ƢȈǬǳ¦�Ŀ�ǾǴǌǧ�ƨȈƦȇ¿يف حالة ما إذا أثبتت الفرتة التجر 

ني ـــتقوم عملية التوظيف يف املؤسسات واإلدارات العمومية على مبدأين مها: مبدأ املساواة بني مجيع املواطن

بقة يف ـــبادئ النبيلة املطــــني أهم املـــــبدأ املساواة من بــــدارة، ويعد مــــبدأ اجلــ، وم)1(فة العموميةـــȈǛȂǳʪ�¼ƢƸــــاإللتيف 

د أي منصب يف املؤسسات قلُ حه من تكافؤ الفرص أمام مجيع املواطنني لتَ ـــــيف، نظرا ملا يتيــــــلية التوظــــــعم

قاقه ــــــاملرتشحني، واستحبدأ الثاين وهو: جدارة كل واحد من ــف على املــــومية، غري أن ذلك متوقـــواإلدارات العم

  فيه. الذي سيعنيالشاغر صب ــــاء ومسؤوليات املنبــــǟϥ�¿ƢȈǬǴǳ فة بناء على مؤهالته وكفاءتهـــــللوظي

ى لكي تكون عملية التوظيف واإلنتقاء يف املؤسسات واإلدارات العمومية موحدة، وأكثر تنظيما، تراعَ و 

 
ُ
الرجل راد شغلها، حتقيقا ملقولة "فيها عدة معايري من مؤهالت وكفاءات ختول الشخص املناسب تويل الوظيفة امل

اليت ال تراعى فيها املعايري سابقة التوظيف غري القانونية والنظامية "، ودرءا ملعايري املناسب يف املكان املناسب

ʪ̈الذكر بل تكون فيها " ƢƄ قواعد قانونية حتدد كيفيات تنظيم وإجراء وصياغة " هي املعيار، كان لزاما وضع ¦

�ƨȈǼȀŭ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�́ ȂƸǧÂ�©ʭƢƸƬǷ¤Â�©ƢǬƥƢǈǷ يف املؤسسات واإلدارات العمومية اجلزائرية، وقد جتلى ذلك يف

، والذي حيدد كيفيات تنظيم املسابقات 2012أفريل  25الصادر بتاريخ  194-12املرسوم التنفيذي رقم 

¦ǂƳ¤Â�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�©¦°¦®ȍ¦Â�©ƢǈǇƚŭ¦�Ŀ�ƨȈǼȀŭ¦�́ ȂƸǨǳ¦Â�©ʭƢƸƬǷȍ¦Âومن خالل ما تقدم  ، ساري املفعول )2(هائ

 التساؤل التايل: ميكننا طرح
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وما هي معايري  العمومية اجلزائرية؟ واإلدارات املؤسساتيف ما هي الطرق القانونية املتبعة للتوظيف 

  اإلنتقاء اخلاصة بكل طريقة؟

املتضمن القانون األساسي  03- 06من األمر رقم  80املادة  يف نص ةواردإن اإلجابة عن هذا التساؤل

يتم ذلك وفق إحدى حيث ��ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǳʪ�¼ƢƸƬǳȍ¦�¼ǂǗ ، إذ حددت هذه املادةالعام للوظيفة العمومية

  الطرق األربع التالية:

.التوظيف عن طريق املسابقة على أساس اإلختبارات 

التوظيف عن طريق املسابقة على أساس الشه�śǨǛȂŭ¦�½ȐǇ¢�ǒ ǠƦǳ�ƨƦǈǼǳʪ�©¦®Ƣ

.التوظيف عن طريق الفحوص املهنية 

�śǻ¦ȂǬǳ¦�Ŀ�ǾȈǴǟ�ƢǏȂǐǼǷ�ƢǐǐƼƬǷ�ƢǼȇȂǰƫ�¦ȂǠƥʫ�Ǻȇǀǳ¦�śƸǋŗŭ¦�śƥ�ǺǷ�ǂǋƢƦŭ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦

 األساسية، لدى مؤسسات التكوين املؤهلة.

نتقاء والتوظيف يف املؤسسات كل طريقة من طرق اإلالتالية   العناصر إنطالقا مما سبق ذكره، سنتناول يف

، )3(سالف الذكر 194-12وفقا ملا جاء يف أحكام املرسوم التنفيذي رقم  ،واإلدارات العمومية على حدى

معتمدين يف سبيل حتقيق ذلك على املنهج التحليلي الوصفي ملختلف النصوص القانونية الواردة يف هذا املرسوم 

  النحو التايل: وذلك ،وذلك

 املسابقات على أساس اإلختبارات.التوظيف عن طريق  :أوال

يتم التوظيف يف املسابقات على أساس اإلختبارات من خالل إجراء اختبار مسبق، ومبوجبه يتم اختيار 

وانتقاء أفضل املرتشحني املؤهلني لتويل الوظيفة، حيث يتوقف التعيني فيها على النجاح يف اإلختبار، وذلك ال يتم 

  مرحلتني، نبينهما فيما يلي:إال وفق 

  املرحلة األوىل:

́�¦ƨȈǼȀŭبعد استيفاء اإلطار العام لتنظيم املساب ȂƸǨǳ¦Â�©ʭƢƸƬǷȍ¦Â�©ƢǬ يتم فتح مسابقات التوظيف ،

السلطة اليت هلا صالحية التعيني أو طرف على أساس اإلختبار بقرار أو مقرر حسب احلالة (مركزية، حملية) من 

  ضح فيه ما يلي:السلطة الوصية، يو 

 السلك أو األسالك والرتب اليت من أجلها مت فتح مسابقة التوظيف.-

 منط التوظيف (مسابقة على أساس اإلختبار).-

 عدد املناصب املالية املفتوحة واملخصصة لكل سلك أو رتبة.-
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 الشروط القانونية األساسية للمشاركة يف مسابقة التوظيف على أساس اإلختبار.-

©�ȂƦǬǳ¦�©¦°ƢƦƬƻ¤�Ŀ�ƨȈƟƢǐǫȍ¦�¶ƢǬǼǳ¦�� ƢǔƬǫȍ¦�ƾǼǟÂ��ƢēȐǷƢǠǷÂ�ƢēƾǷÂ�ƢȀƬǠȈƦǗÂ¾�عدد اإلختبارا-

 والنجاح النهائي يف املسابقة.

-�ƢȀƟƢȀƬǻ¦Â�©ȐȈƴǈƬǳ¦�ƶƬǧ�ƺȇ°ʫ

تشكيلة جلنة القبول و/أو النجاح النهائي يف مسابقة التوظيف على أساس اإلختبار، واليت تتكون -

�ǺǷ�ʪȂƳÂ

 ،مركز اإلمتحان، أو ممثله رئيسا.مسؤول املؤسسة 

.ممثل السلطة اليت هلا صالحية التعيني أو السلطة الوصية، حسب احلالة، عضوا 

) لإلختبارات، عضوين.02مصححني ( 

¦�ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨǘǴǈǴǳ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƨȈǴƄ¦�Â¢�ƨȇǄǯǂŭ¦�ŁƢǐŭ¦�ń¤�°ǂǬŭ¦�Â¢�°¦ǂǬǳهذا كما جيب تبليغ نسخ من 

05�ȄǴǟ�Ƥالة، يف أجل أقصاه مخسة (العمومية، حسب احل Ÿ�ƢǿƾǼǟÂ��ǾȈǴǟ�ǞȈǫȂƬǳ¦�ƺȇ°ʫ�ǺǷ� ¦ƾƬƥ¦��ǲǸǟ�¿ʮ¢��

هذه األخرية حملية كانت أو مركزية إبداء رأيها حول مشروعية القرار أو املقرر، ومدى مطابقته للتنظيم املعــمول به، 

ƾŭ¦�ǽǀǿ� ƢǔǬǻʪÂ��°ǂǬŭ¦�Â¢�°¦ǂǬǴǳ�ƢȀǷȐƬº̈�خ اسºȇ°ʫ�ǺǷ� ¦ƾƬºº��07ƥ¦��ǲǸǟ�¿ʮ¢وذلك يف مدة أقــصاها سبعة (

-12من املرسوم التنفيذي رقم  11و 10دون رد يعترب الرأي املطابق مكتسبا، وهذا طبقا ملا نصت عليه املادتني 

  سالف الذكر. 194

�ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨǘǴǈǴǳ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƨȈǴƄ¦�Â¢�ƨȇǄǯǂŭ¦�ŁƢǐŭ¦�ƨǬǧ¦ȂǷÂ��°ǂǬŭ¦�Â¢�°¦ǂǬǳ¦�¦ǀǿ�°ÂƾǏ�ƾǠƥ�ļϦ

العمومية عليه يف اآلجال اليت سبق ذكرها، عملية اإلشهار واإلعالن عن فتح املسابقة على أساس اإلختبار، 

  يف كل من: ،طابقةاحلصول على رأي امل�ƺȇ°ʫ��07�ǺǷ�¿ʮ¢وذلك يف مهلة سبعة (

-ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ǺǷ�ǲǰƥ�́ ƢŬ¦�ƪ Ȉǻŗǻȍ¦�ǞǫȂǷ)4( واملؤسسة أو اإلدارة املعنية أو ،

 .السلطة الوصية عليها

-ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳʪ�ƨȈǼǗÂ�ƨȈǷȂȇ��ƨƥȂƬǰŭ¦�ƨǧƢƸǐǳ¦، ���ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳʪ�Ãǂƻ¢Â امللصقات يف مقر املؤسسة و

��Ǧ ȈǛȂƬǳʪ�ƨȈǼǠŭ¦5(ستوى وكاالت التشغيل، أو بكل وسيلة أخرى مالئمةعلى م وأ(.

املكتوبة، أو يف موقع  كما جيب أن يبني اإلعالن عن املسابقة على أساس اإلختبار املنشور يف الصحافة

  يف امللصقات وغريها، ما يلي:اإلنرتنيت، و 

 تكوين ملف الرتشح.-

��ƾȈǳʪ�ǶȈǴǈƫ��Ǯ اع ملفات الرتشح وعنوانه، وكيفيةمكان إيد- ǳ̄ عن طريق الربيد).إرسال 
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 مكان إجراء اإلختبارات.-

طرق الطعن املتاحة للمرتشحني الذين ميكن أن ترفض ملفات ترشحهم للمسابقة على أساس -

 اإلختبار.

تتوفر فيه الشروط كل مرتشح ل ميكنابتداء من أول يوم إعالن يف الصحافة املكتوبة أو اإللصاق، 

، أو إيداع ملف ترشحه )6(إرسال :ب يف املشاركة يف مسابقة التوظيف على أساس اإلختبار إمايرغالقانونية، و 

للمسابقة يف املؤسسة املعنية مبسابقة التوظيف، أين تبدأ عندها عملية التسجيالت، حيث تسجل ملفات الرتشح 

سة ـــتح لدى املؤســــيه يفـــــر علــمرقم ومؤش ،خاص رتــــالمها، وذلك يف دفـــــب الزمين إلستــــــب الرتتيـــــللمسابقة حس

Ǧ ȈǛȂƬǳʪ�ƨȈǼǠŭ¦�̈°¦®ȍ¦�Â¢)7() يوم 30) يوم عمل على األقل، وثالثني (15، وتستمر العملية ملدة مخسة عشر (

�ǲǯ�ǒ ǧǂƫÂ��ǂƫƢǧƾǳ¦�Â¢�ŗǧƾǳ¦�ǪǴǣ�ǶƬȇ�ƶǋŗǳ¦�©ƢǨǴǷ�¿ȐƬǇȍ�ƨǐǐƼŭ¦�̈ƾŭ¦�ǽǀǿ� ƢȀƬǻʪÂ��ǂưǯȋ¦�ȄǴǟ�ǲǸǟ

  مللفات اليت تودع أو ترسل بعد هذا األجل.ا

ويرتتب على عملية إيداع ملف الرتشح لدى املؤسسة أو اإلدارة العمومية املعنية مبسابقة التوظيف على 

أساس اإلختبار، إلتزام هذه األخرية بتسليم املرتشح وصل استالم امللف، حيدد فيه على اخلصوص، اسم املرتشح 

ŭ¦�ǪƟʬȂǳ¦�®ƾǟÂ��ǾƦǬǳÂ8(وطبيعتها ،وجودة يف امللف(.

ستالم امللفات، يتم تشكيل جلنة تتوىل دراسة هذه امللفات لتحديد الزمنية املخصصة ال الفرتةبعد انتهاء 

قائمة املرتشحني املقبولني وغري املقبولني للمشاركة يف مسابقة التوظيف على أساس اإلختبار، ترتأسها السلطة اليت 

وتتألف من ممثلي املؤسسة أو اإلدارة العمومية املعنية، وممثلني منتخبني عن اللجنة اإلدارية هلا صالحية التعيني، 

�Ŗǳ¦�ǪƟʬȂǳ¦�ƨǬƥƢǘǷ�ÃƾǷÂ ،نية، حيث تتأكد من شهادات املرتشحنيـــضاء للسلك أو الرتبة املعــــاملتساوية األع

ȈǴǸǟ�ǺȇÂƾƫ�ǶƬȇÂ��ƢȈǴǠǧ�ƨƥȂǴǘŭ¦�ǪƟʬȂǳ¦�ǞǷ�©ƢǨǴŭ¦�ǽǀǿ�ƢȀǼǸǔƬƫ ة دراستها للملفات يف حمضر مؤرخ وممضى عليه

باب ـــمع بيان أس ،من طرف أعضائها، يتضمن أمساء املرتشحني املقبولني وغري املقبولني للمشاركة يف املسابقة

�ƨǬȇǂǗ�ƨȇϥ�Â¢��ƨȈǼǠŭ¦�̈°¦®ȍ¦�Â¢�ƨǈǇƚŭ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�¼Ƣǐǳȍ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢǷ¤�ǂǔƄ¦�¦ǀǿ�ǂǌǼȇÂ��ǶēƢǨǴǷ�ǒـــرف

��¢ƢƦƬƻȍ¦� ¦ǂƳȍ�®ƾƄ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǲƦǫ�ǲǸǟ�¿ʮ°�10ئمة يف أجل ال يقل عن عشرة (أخرى مال

كما تتحمل املؤسسة أو اإلدارة املعنية بعملية التوظيف عبئ إعالم املرتشحني املقبولني وغري املقبولني 

�ÀƢȈƥ�ǞǷ�ǶēƢǨǴǷ�¾Ȃ، تبني قبول أو رفض قب)9(اإلختبار بواسطة رسالة فرديةمسابقة التوظيف على أساس إلجراء 

��¢ǂƳȍ�®ƾƄ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǲƦǫ�ǲǸǟ�¿ʮ¦ �10، يف مدة ال تقل هي األخرى عن عشرة (القانوين سبب الرفض

  اإلختبار.
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ميكن للمرتشحني غري املقبولني للمشاركة يف املسابقة على أساس اإلختبار تقدمي طعن لدى السلطة اليت 

��¢05�ȄǴǟ�ǲǸǟ�¿ʮوالرد على املعنيني قبل مخسة ( ،بث يف هذه الطعونهلا صالحية التعيني، واليت بدورها تتوىل ال

ÀƢƸƬǷȍ¦� ¦ǂƳ¤�ƺȇ°ʫ�ǺǷ�ǲǫȋ¦)10(.

  املرحلة الثانية:

�ǺǸǔƫ�ƨȈǷȂǸǟ�ƨǈǇƚŠ�¾Ƣǐƫȍʪ�Ǧ ȈǛȂƬǳʪ�ƨȈǼǠŭ¦�̈°¦®ȍ¦�Â¢�ƨǈǇƚŭ¦�ǲưŲ�¿ƢȈǬƥ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�¢ƾƦƫ

سند إليها ¢�ÉȈǳ��ƢȀǴǤǋ�®¦ǂŭ¦�ƨƦƫǂǳʪ�¼ƢƸƬǳȎǳ�ƨƥȂǴǘŭ¦�̈®ƢȀǌǳ¦�Âتكوينا يف ختصص يعادل على األقل مستوى املؤهل 

�ŚǔƸƬǳ¦�©¦ ¦ǂƳϵ�ƨǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�°®ƢƦƫ�ƢȀǼȈƷ��ƨǬƥƢǈŭ¦�Ǧ، حيث يُ )11(مهمة إجراء هذا اإلختبار ǴǷ�ƢȀȈǳ¤�ǲǇǂ

للمسابقة، وحتسبا لإلختبارات الكتابية تتشكل جلنة تتألف من عدة أعضاء يعينهم مسؤول املؤسسة مركز 

��̈®ƢǷ�ǲǯ�Ŀ�ƨǨǴƬű�ǞȈǓ¦ȂǷ�ª ȐƯ�ƢȀƟƢǔǟ¢�ǺǷ�Ȃǔǟ�ǲǯ�¿ƾǬȇ�Ʈ ȈƷ��ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�°ƢȈƬƻϵ�ǲǨǰƬƫ��©¦°ƢƦƬƻȍ¦

ليكون املرتشح عند إجراء اإلختبار ُخمَريَّ بني أحد خيتار رئيس املركز عن طريق القرعة موضوعني لكل مادة 

ȏ¢�§ ȂƳÂ�Ȃǿ�¿ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǂǯǀǳʪ�ǂȇƾŪ¦Â��̈®ƢǷ�ǲǯ�Ŀ�śǟȂǓȂŭ¦  يكون أحد أعضاء جلنة إختيار املواضيع معين

�śƸǋŗŭ¦�ƾƷ¢�ǞǷ�̈ǂǋƢƦǷ�ƨƥ¦ǂǫ�ƨǴǏ�Ǿǳ�Â¢��ƨǬƥƢǈŭʪ

إجراء مسابقة التوظيف على أساس اإلختبار، بضمان السري احلسن مركز يكلف مسؤول املؤسسة 

�ƶȈƸǐƫ�ƨǼŪÂ��©ʭƢلإلختبارات، حيث يتعني عليه بداية حتديد كل من جلنة احلراسة على مستوى قاعات اإلمتح

اإلختبارات من بني أساتذة املؤسسة و/أو األشخاص التابعني هلا ممن هلم مؤهالت أو شهادات ذات صلة بطبيعة 

اإلحتبارات، كما يلتزم أيضا بضمان إحرتام النظام الداخلي للمؤسسة من طرف املرتشحني إلجراء اإلختبار، 

�ǄǯǂǷ� Ƣǌǻϵ�¿ȂǬȇ�ǂǷȋ¦�ȄǔƬǫ¦�À¤Â��ƢǿŚǣÂ��̈®ƢǷ�ǲǰǳ�ƨǐخصوصا ما يتعلق بتوقيت إجرائها، املدة املخص

©¦°ƢƦƬƻȍ¦�ǞȈǓ¦ȂǷ�ƨȇǂǇ�ÀƢǸǓ�Ǻǟ�Ǯ Ȉǿʭ��ƨǬƸǴǸǯ�ƾǠȇ�ǂƻ¡�ÀƢƸƬǷ¤)12(.

تؤدي كل خمالفة للنظام الداخلي للمؤسسة مركز اإلمتحان، أو كل عملية غش، أو حماولة غش مثبتة 

�Â®��ƢȈƟƢĔ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�Ƥ ƦǈƬŭ¦�ƶǋŗŭ¦� Ƣǐǫ¤�ń¤�ʭȂǻƢǫ ،ن استبعاد العقوبة التأديبية اليت قد يتعرض هلا عند اإلقتضاء

�ǺǷ�ƢȈƟƢĔ�ǽ£Ƣǐǫ¤�ƢǿƾƷ¢�Ǻǟ�ƶǋŗŭ¦�§ ƢȈǣ�Â¢��©¦°ƢƦƬƻȍ¦�Ǻǟ�§ ƢȈǤǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ ƫŗȇÂ��Ǧ ǛȂǷ�ƨǨǏ�Ǿǳ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤

.)13(املسابقة، ولو كان ذلك بعذر أو مربر قانوين

التوظيف تعيني ممثلني بصفة مالحظني، حلضور عملية وميكن للمؤسسة أو اإلدارة العمومية املعنية بعملية 

Ƭǳʪ�Ǯــريها احلــوف على مدى ســإجراء اإلختبارات، والوق ǳ̄Â��Ǻǈشاور مع مسؤول أو مسؤويل املؤسسة أو ـــ

©ʭƢƸƬǷȍ¦�Ǆǯ¦ǂǷ�©ƢǈǇƚŭ¦وذلك قصد إضفاء نوع من الشفافية، والرقابة على السري احلسن للعملية ،.  
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تصحيح اإلختبارات، جتتمع جلنة القبول اليت تتكون من مسؤول املؤسسة مركز اإلختبار بعد اإلنتهاء من 

أو ممثله بصفته رئيسا، وممثل السلطة اليت هلا صالحية التعيني أو السلطة الوصية حسب احلالة بصفته عضوا، 

�ǞǫȂȇ�ǂǔŰ�®¦ƾǟϵ ) لإلختبارات كعضوين، على مستوى املؤسسة مركز اإلختبار، وتقوم02إضافة إىل مصحيني (

عليه مجيع األعضاء، حتدد فيه قائمة الناجحني يف املسابقة على أساس اإلختبار، بعد أن تتحقق هذه اللجنة من 

�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�ÄÂƢǈȇ�¿Ƣǟ�¾ƾǠǷ�ǲưŤ�Ŗǳ¦Â��ƢȀȈǴǟ�¦ȂǴǐŢ�Ŗǳ¦�ǶēƢǷȐǟ10  دون احلصول على نقطة 20من ،

.)14(تباراتيف أحد مواد اإلخ 20من  05إقصائية ال تقل عن 

śǳȂƦǬŭ¦�śƸǋŗŭ¦� ƢǟƾƬǇϵ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǠƥ�ƨȈǼǠŭ¦�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�̈°¦®ȍ¦�Â¢�ƨǈǇƚŭ¦�¿ȂǬƫ  يف اإلختبارات

��¢10�Ń�¦̄¤�Ǿǻ¢�Śǣ��©ƾƳÂ�À¤�ƨȈȀǨǌǳ¦�©¦°ƢƦƬƻȍ¦� ¦ǂƳ¤�ǲƦǫ�ǲǸǟ�¿ʮال تقل عن عشرة ( الكتابية يف آجال

ʭƢƸƬǷȍ¦�Â¢�©¦°ƢƦƬƻȍ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨǬƥƢǈŭ¦�ǺǸǔƬƫففي هذه احلالة  )15(ختبار الكتايبت إختبار شفهي يلي اإل

�ƨǬƥƢǈŭ¦�Ŀ�ƢȈƟƢĔ�śƸƳƢǼǳ¦�śƸǋŗŭ¦�ƨǸƟƢǫ�śȈǠƫ�̈ǂǋƢƦǷ�ǶƬȇ

حتدد قائمة النجاح النهائي يف املسابقة على أساس اإلختبارات اللجنة اليت سبق ذكرها، يرتأسها ممثل 

حسب احلالة، حيث ترتب القائمة حسب درجة اإلستحقاق،  السلطة اليت هلا صالحية التعيني أو السلطة الوصية

على األقل  20من  10يف حدود املناصب املالية املفتوحة، من بني املرتشحني احلاصلني على معدل عام يساوي 

.)16(دون احلصول على عالمة إقصائية

إلستحقاق، لتمكني إضافة إىل قائمة الناجحني النهائية، تعد هذه اللجنة قائمة احتياطية حسب درجة ا

 
ُ
علن ختلفهماملؤسسة أو اإلدارة املعنية من اإلستبدال امل

ُ
عن عملية التنصيب ألي  حتمل للمرتشحني الناجحني امل

، وتنتهي )17(، أو لشغل مناصب أصبحت شاغرة بصفة استثنائية خالل الفرتة املمتدة بني مسابقتنيسبب كان

ƢƬƬƻ¦�ƺȇ°ʫ�ǲƦǫ�ǂȇƾǬƫ�ȄǐǫƘ¿�ك�Â��ƨȈǳ¦Ȃŭ¦�ƨǼǈǴǳ�ƨǬƥƢǈŭ¦�ƶƬǧ�ƺȇ°ʫ عندهذه القائمة اإلحتياطية تلقائيا  صالحية

  هذه السنة املالية.

يتم الفصل بينهم على أساس  ،ويف حال تساوي مرتشحني أو أكثر يف املسابقة حتصلوا على نفس النتيجة

  املعايري التالية:

 معدل اإلختبارات الكتابية إذا تلتها اختبارات شفهية.-

 اإلختبار الذي له أكرب معامل.عالمة -

�Ãǂƻ¢�ŚȇƢǠǷ�ǪȈƦǘƫ�ǶƬȇ��Ƥ Ȉƫŗǳʪ�ńÂȋ¦�ƶǋŗŭ¦�ƾȇƾŢ�Ŀ�Ǻȇ°ƢȈǠŭ¦�Ǻȇǀǿ�Ȑǯ�Â¢�ƾƷ¢�ǲǐǨȇ�Ń�¦̄¤Â

  تتمثل يف:
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 تقدير الشهادة أو املؤهل.-

 أقدمية الشهادة.-

 املرتشح األكرب سنا.-

قوم السلطة اليت هلا صالحية التعيني تدون عملية إعداد القوائم يف حمضر يوقع من طرف أعضاء اللجنة، لت

ƢǐǳȍƢǯ�ƨǸƟȐǷ�ƨǴȈǇÂ�ƨȇϥ��ƨȈǗƢȈƬƷȍ¦�ǶƟ¦ȂǬǳ¦Â¼� ،قوائم القبول، وقوائم النجاح النهائيكل من نشر  عد ذلك بب

على مستوى املؤسسة أو اإلدارة املعنية، كما تبلغ هذه القوائم إىل املصاحل املركزية أو احمللية التابعة للسلطة املكلفة 

ǳʪ) 07وظيفة العمومية، حسب احلالة، يف أجل أقصاه سبعة�ƢȀǠȈǫȂƫ�ƺȇ°ʫ�ǺǷ� ¦ƾƬƥ¤�ǲǸǟ�¿ʮ¢��

على أساس اإلختبار يف وظائفهم مبوجب قرارات التوظيف مسابقة ني يف الناجحاملرتشحني يتم تنصيب 

صرف املؤسسة أو ح أن يكون حتت تــƳʭ�ƶـــالتعيني، وجيب على كل مرتشصادرة عن السلطة اليت هلا صالحية 

) إبتداء 01مبنصب تعيينه، أو مبؤسسة التكوين يف أجل شهر واحد ( :اإلدارة املعنية، ويلتحق حسب احلالة إما

�ÀƢǯ�Ƥ ƦǇ�Äȋ�ƨƥƢƴƬǇȍ¦�ÀÂ®�ǲƳȋ¦�¦ǀǿ� ƢǔǬǻϵÂ��řǠŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�Ŀ�¾ȂƦǬǳ¦�Â¢�śȈǠƬǳ¦�°ǂǬŠ�ǾǤȈǴƦƫ�ƺȇ°ʫ�ǺǷ

 
ُ
�ة من جناحه يف املسابقة، ويُ تخلف حقه يف اإلستفاديفقد املرتشح امل

É
ŭ¦�ƶǋŗŭʪ�¾ƾƦƬǈ درج امسه يف قائمة

.)18(اإلحتياط حسب الرتتيب، أين يعني هذا األخري مبوجب مقرر صادر عن السلطة اليت هلا صالحية التعيني

تبلغ نسخة من قرارات تعيني املرتشحني الناجحني، أو مقررات تعيني املرتشحني اإلحتياطني يف حال 

��̈ǂǌǟ�ǽƢǐǫ¢�ǲƳ¢�Ŀ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨǘǴǈǴǳ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƨȈǴƄ¦�Â¢�ƨȇǄǯǂŭ¦�ŁƢǐŭ¦�ń¤�¾¦ƾƦƬǇȍ¦10�¿ʮ¢��

�ƨǬƥƢǈŭ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟÂ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ǺǷ�ǲǯ�Ǯ ǳǀƥ�ȆȀƬǼƬǳ��ǶȀǧǂǗ�ǺǷ�ƢȀǠȈǫȂƫ�ƺȇ°ʫ�ǺǷ� ¦ƾƬƥ¤�ǲǸǟ

  على أساس اإلختبار.

Ȉǻʬاملسابقات على أساس الشهادات. التوظيف عن طريق :ا 

التوظيف عن طريق املسابقة على أساس الشهادة منط توظيف تكميلي للمسابقة على أساس عملية لكون 

اإلختبارات والفحوص املهنية، كان لزاما على املؤسسات واإلدارات العمومية التوظيف عن طريق املسابقة على 

يف إطار �Ƣđأو أعوان يشتغلون  ،وان متعاقدينـــسات على أعــاملؤسهادة وهذا يف حال توافرت هذه ــأساس الش

للشباب حاملي الشهادات املستوفني الشروط  أو اإلدماج اإلجتماعي ،ازي املساعدة على اإلدماج املهينجه

�Ƥ ƫǂǳʪ�¼ƢƸƬǳȎǳ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦ التوظيف هلؤالء.عملية املعنية، ويف هذه احلالة متنح األولوية يف واألسالك  

اليت حصل عليها املرتشح العامل الرئيسي يف تعيينه يف الوظيفة يف هذا النوع من  ةأو الشهاديكون املؤهل 

�ƢǬǧÂ��̈®ƢȀǌǳ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨǬƥƢǈǷ�Ǻǟ�ÀȐǟȍʪ�ƨȇ¦ƾƥ�¿ȂǬƫ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�̈°¦®ȍ¦�Â¢�ƨǈǇƚŭƢǧ��©ƢǬƥƢǈŭ¦

وين املستقطبني، وذلك كاملرحلة ــية تكـــالك ونوعـــها، حسب الرُتب واألســـب الشاغرة فيــحلاجتها لشغل املناص
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األوىل املذكورة يف عملية التوظيف على أساس اإلختبار، غري أن التعيني يف هذا النوع من املسابقات ال يعتمد 

§��Ƣŭ¦�ǺǷ®06�̈على نتيجة إختبار كتايب، وإمنا على معايري اإلنتقاء الست ( ��̈ǂǬǨǳ¦�Ƣē®ƾƷ�Ŗǳ¦��09  من

املتعلق  2011أفريل  28املؤرخ يف  07املنشور رقم  وأوردهاسالف للذكر،  194- 12وم التنفيذي رقم املرس

  للتوظيف يف رتب الوظيفة العمومية، وهي على التوايل: ت على أساس الشهاداتمبعايري اإلنتقاء يف املسابقا

 املسابقة.مالءمة مؤهالت تكوين املرتشح مع متطلبات السلك أو الرتبة املطلوبني يف -1

 تكوين مستوى أعلى من املؤهل أو الشهادة املطلوبني للمشاركة يف املسابقة.-2

 األعمال والدراسات املنجزة عند اإلقتضاء.-3

اخلربة املهنية املكتسبة من قبل املرتشح يف التخصص، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة املنصب -4

 املشغول.

5-�̈®ƢȀǌǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƺȇ°ʫ

 مع جلنة اإلنتقاء. نتائج املقابلة-6

سند إجراء املقابلة يف هذا النوع من املسابقات إىل وخالفا ملسابقات التوظيف على أساس اإلختبار، يُ 

��ǺȇȂǔǟ�ǺǷ��ƢǈȈƟ°�ǾƬǨǐƥ��ƢȀǴưŲ�Â¢�śȈǠƬǳ¦�ƨȈƷȐǏ�ƢŮ�Ŗǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ȄǴǟ�̈®ʮ±�ÀȂǰƬƫ�� ƢǬƬǻ¤�ƨǼŪ02(

ǈŭʪ�ƨȈǼǠŭ¦�ƨƦƫǂǳ¦�ǺǷ�ȄǴǟ¢�ƨƦƫ°�ń¤�ÀƢȈǸƬǼȇويف حالة عدم متكن اإلدارة املعنية من تعيني موظف ينتمي )19(ابقة ،

اللجنة، ميكنها اإلستعانة مبؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، وذلك هذه إليها من هذه الرتبة ليكون عضوا يف 

ǺǷ�ȄǴǟ¢�ƨƦƫǂǳ�ǂƻȉ¦�Ȃǿ�ȆǸƬǼȇ�À¢�ƨǘȇǂǋ�� ƢǬƬǻȍ¦�ƨǼŪ�Ŀ�¦Ȃǔǟ�ÀȂǰȈǳ�ƢȀȈǨǛȂǷ�ƾƷ¢�śȈǠƫ�ń¤� ȂƴǴǳʪ  الرتبة

ƢŮƢǤǋ¢�Ŀ�ƨǯ°ƢǌǸǴǳ�ʭȂǻƢǫ�ǲǿƚǷ�ǎ Ƽǋ�ǲǰƥ�ƨǻƢǠƬǇȍ¦�ƢȀǼǰŻ�ƢǷȂǸǟÂ��ƨǬƥƢǈŭʪ�ƨȈǼǠŭ¦   كاملختصني النفسانيني

  .مثال

) نقاط على 04) وأربع (00تتوىل جلنة اإلنتقاء عند إجراء املقابلة مع املرتشحني تقييمهم بني صفر (

حمضر يوقع من طرف أعضائها، ويقصى كل مرتشح تغيب عن األكثر حسب احلالة، وتدون نتائج هذه اللجنة يف 

  املقابلة.إجراء 

اللجنة التقنية ُجتمع عالمات املقابلة مع عالمات ملفات املرتشحني اليت متت دراستها وتنقيطها من طرف 

�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƨǠǸƬĐ¦املتعلق  2011أفريل  28املؤرخ يف  07نشور رقم تقييم الوارد يف املاملؤسسة املعنية وفقا لل

، ليتحصل )20(مبعايري اإلنتقاء يف املسابقات على أساس الشهادة للتوظيف يف رتب الوظيفة العمومية سالف الذكر

�±ÂƢƴƬƫ�ȏ�ƨȈƟƢĔ�ƨǷȐǟ�ȄǴǟ�ƶǋŗǷ�ǲǯ�ƢǿƾǼǟ20  نقطة، ترتب بعدها قائمة املرتشحني حسب درجة

ŭ¦�Ŀ�śƸƳʭ�ƨǷȐǟ�ȄǴǟ¢�ȄǴǟ�śǴǐƸƬŭ¦�ÀȂǰȇÂ��¼ƢǬƸƬǇȍ¦ ،سابقة يف حدود عدد املناصب املالية املفتوحة
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�ǺǷ�ƨȈǼǠŭ¦�ƨǈǇƚŭ¦�śǰǸƬǳ��¼ƢǬƸƬǇȍ¦�ƨƳ°®�Ƥ ǈƷ�ƨȈǗƢȈƬƷȍ¦�ƨǸƟƢǬǳ¦�Ƕǿ°Âƾƥ�ÀȂǴǰǌȈǧ�śƸǋŗŭ¦�Ȇǫʪ�ƢǷ¢

  اإلستبدال إن إقتضت الضرورة ذلك.

اس الشهادة، يتم الفصل بني املرتشحني املتساوين يف النقاط، عند اإلعالن عن نتائج املسابقة على أس

�ƨȈǳƢƬǳ¦�©ʮȂǳÂȋ¦�Ƥ ǈƷ

 ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة الشهيد).-

-�¼ƢƸƬǳȍ¦�®¦ǂŭ¦�ƨƦƫǂǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�¿ƢȀŭ¦� ¦®¢�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ǶŮ�Ǻȇǀǳ¦�ÀȂǫƢǠŭ¦��ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȍ¦�©¦̄�» ƢǼǏȋ¦

Ƣđ(.

 سن املرتشح (األولوية لألكرب سنا).-

  الد، متزوج دون أوالد، متكفل بعائلة، أعزب).الوضعية العائلية للمرتشح (متزوج له أو -

��¼ƢǬƸƬǇȍ¦�ƨƳ°®�Ƥ ǈƷ��©¦®ƢȀǌǳ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�©ƢǬƥƢǈŭ¦�Ŀ�ƢȈƟƢĔ�śƸƳƢǼǳ¦�śƸǋŗŭ¦�ƨǸƟƢǫ�ǺǷ�ǲǯ�®ƾŢ

  اإلحتياطيني جلنة تتكون من:املرتشحني ، وكدا قائمة يف كل رتبة أو سلك ويف حدود املناصب املالية املفتوحة

 الحية التعيني أو السلطة الوصية، أو ممثل إحدامها، رئيسا.السلطة اليت هلا ص-

 ممثل منتخب عن اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء السلك أو الرتبة املعنية، عضوا.-

-ƨǴƥƢǬŭ¦� ¦ǂƳϵ�ƨǨǴǰŭ¦� ƢǬƬǻȍ¦�ƨǼŪ�ǺǷ�Ȃǔǟ)21(.

�²ونظرا لكون عملية إعالن النتائج، ونشر القوائم على مستوى  ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƨǬƥƢǈŭʪ�ƨȈǼǠŭ¦�ƨǈǇƚŭ¦

�ŁƢǐŭ¦�ń¤�ǶƟ¦ȂǬǳ¦�ǢȈǴƦƫ�¦ƾǯÂ��śȈǗƢȈƬƷȍʪ�ǶȀǼǷ�śǨǴƼƬŭ¦�¾¦ƾƦƬǇ¦Â��śƸƳƢǼǳ¦�śƸǋŗŭ¦�¿Ȑǟ¤Â��̈®ƢȀǌǳ¦

�ƨǏƢŬ¦�¾ƢƳȉ¦�©¦̄�®ÂƾƷ�ĿÂ��¾Ƣǰǋȋ¦�ǆ ǨǼƥ�ǶƬƫ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨǘǴǈǴǳ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƨȈǴƄ¦�Â¢�ƨȇǄǯǂŭ¦

©ƢǬƥƢǈŭʪ�ǺǷ�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�Ǻǟ�ƢǼưȇƾƷ�ƾǼǟ�ƾȇƾƸƬǳʪÂ��ǲƦǫ�ǺǷ�ƢȀȈǳ¤�¼ǂǘƬǳ¦�Ļ�Ŗǳ¦�©¦°ƢƦƬƻȍ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ

ǂǰƬǴǳ�ʮ®ƢǨƫ�Ƣǿǂǯ̄¦°�ريق املسابقات على أساس اإلختباراتعملية التوظيف عن ط �̈®Ƣǟȍ�Ȇǟ¦®�ȏ�Ǯ ǳǀǳ��

ưǳʬالتوظيف على أساس الفحوص املهنية. :ا 

من  80التوظيف على أساس الفحوص املهنية منط آخر من أمناط التوظيف املنصوص عليها يف املادة 

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ويتشابه هذا النمط من التوظيف مع  03- 06األمر رقم 

بعض يف نه خيتلف عنه التوظيف عن طريق املسابقات على أساس اإلختبارات يف الكثري من اجلوانب، غري أ

�ļƘȈǇ�ƢǸȈǧ�ƢĔƢȈƦƥ�ȆǨƬǰǼǇ�Ŗǳ¦�©ƢȈƟǄŪ¦
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يارات واحلجاب على مستوى ـــي للعمال املهنيني وسائقي الســف اخلارجـــية للتوظيــــيتم إجراء الفحوص املهن-

 للتكوين يف اإلختصاص املعين بعملية التوظيف.�ʭȂǻƢǫمراكز التكوين املهنية املؤهلة 

) عمل من ʮ¢�ƨǠƦǇ�ǽƢǐǫ¢�ǲƳ¢07¿��يف هي األخرى الفحص املهين تتم توظيف عن طريق عملية الفتح -

ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨǘǴǈǴǳ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ŁƢǐŭ¦�Ǻǟ�°®Ƣǐǳ¦�ƨǬƥƢǘŭ¦�Ä¢°�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƺȇ°ʫ.

-��ǺǷ�ǲǯ�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�©ʭȐǟ¤�¼Ƣǐǳ¤�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǶƬȇ�ƨȈǼȀŭ¦�́ ȂƸǨǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ�°ƢȀǋȍ¦

́�¦�ƨȈǼȀŭو  ȂƸǨǳ¦� ¦ǂƳ¤�Ǆǯ¦ǂǷ�Â¢�ǄǯǂǷÂ��Ǧ ȈǛȂƬǳʪ�ƨȈǼǠŭ¦�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�̈°¦®ȍ¦�Â¢�ƨǈǇƚŭ¦��ƨȈǴƄ¦�ǲȈǤǌƬǳ¦�ƨǳƢǯ

، وذلك يف اإلختبارات وفقا للرتبة املراد شغلهااملهنية يف هذا النمط من التوظيف ص و الفحإجراء يتم 

  التالية:التطبيقية 

�- أś ȈǼȀ ŭ¦�¾ƢǸ Ǡǳ¦�ƨƦƫǂ ǳ�ƨƦǈ Ǽǳʪ

 ــــوص مهنــــتوي على عدة فحـــبيقي حيـــتطإختبارů�Ŀ�» ƾē�ƨȈملها إىل تقييم مؤهالت املرتشح للمنصب ــــ

 .20من  06)، النقطة اإلقصائية فيه أقل من 03ني، مبعامل ثالثة (ــــاملعين، مدته ساعت

) 01دقيقة)، مبعامل  30إختبار شفوي ملدة نصف ساعة. 

�- بƤ Ƴ ƢƷ �ƨƦƫǂ ǳ�ƨƦǈ Ǽǳʪ

  02كتايب يف الثقافة العامة، اهلدف منه تقييم املعلومات العامة للمرتشح، مدته ساعتني، ومبعامل إختبار. 

�- تň Ƣưǳ¦Â�¾Âȋ ¦�Ǧ Ǽǐ ǳ¦�Ǻ Ƿ�©¦°ƢȈǈ ǳ¦�Ȇ ǬƟƢǈ ǳ�ƨƦǈ Ǽǳʪ

�ǲǬǼǳ¦�©ʮǂȇƾŭ�řȀŭ¦�ǎ ƸǨǳ¦�¦ǀǿ� ¦ǂƳ¤�ƾǼǈÉȇ تابع هلا مقر الكل والية، و على مستوى  املوجودة

Ǧ املؤسسة أو اإلدارة املعنية ȈǛȂƬǳʪ ،:ويتضمن كل من  

) 02إختبار شفوي يف الثقافة العامة مبعامل.( 

) 02إختبار شفوي يف مادة ميكانيك السيارات للفئة املعنية مبعامل.( 

) 03اختبار شفوي يف قانون املرور مبعامل.( 

) 04إختبار تطبيقي يف مادة السياقة للصنف املعين مبعامل.( 

ائج، وحتديد قائمة املرتشحني الناجحني، واالحتياطيني، وتعيينهم يف بدورها تتم عملية إعالن النت

إخل، وفق نفس األشكال، واإلجراءات اخلاصة بكل من  ...، واالستبدال إن اقتضت الضرورة ذلك مناصبهم

عملية التوظيف عن طريق املسابقة على أساس اإلختبار، واملسابقة على أساس الشهادة، لذلك ال داعي إلعادة 

  رها. ذك
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 التوظيف على أساس الشهادات (التوظيف املباشر). :ارابع

مباشرة دون احلاجة إىل إجراء مسابقة، حيث تكون الشهادة أو الشهادات  النمطيتم التوظيف يف هذا 

 ، واليت جاء فيها:03- 06من األمر رقم  80، وقد نصت عليه الفقرة الرابعة واألخرية من املادة ههي األساس في

"�Ãƾ ǳ��ƨȈǇ ƢǇ ȋ ¦�ś ǻ¦Ȃ Ǭǳ¦�Ŀ �ǾȈǴǟ �ƢǏ Ȃ ǐ ǼǷ�Ƣǐ ǐ Ƽ ƬǷ�ƢǼȇȂ ǰ ƫ�¦Ȃ Ǡƥʫ �Ǻ ȇǀ ǳ¦�ś Ƹ ǋ ŗ ŭ¦�ś ƥ�Ǻ Ƿ�ǂ ǋ ƢƦŭ¦�Ǧ ȈǛ Ȃ Ƭǳ¦

.)22("مؤسسات التكوين املؤهلة

�² ،خيص هذا النوع من التوظيف طائفة معينة من األشخاص °¦ƾǷ�Ŀ�ǶȀƬǇ¦°®�¦ȂǠƥʫ مؤهلة خاصة

�ǂǋƢƦŭ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�Ŀ�Ǫū¦�ǶŮȂţ�©¦®ƢȀǋ�ȄǴǟ�ƢȀǼǷ�¦ȂǴǐŢÂ��ʭȂǻƢǫ ،إجراء احلاجة إىل دون يف املناصب الشاغرة

́�¦Ǉ¦°®�¦ȂĔ¢�Ǻȇǀǳواحلصول على الشهادة ، وذلك بعد التخرج أو إختبار أية مسابقة ƢƼǋȋ¦��ǲưǷ��̈ǂǋƢƦǷتهم ـــ

)، أو املتخرجني من املدرسة العليا لألساتذة E.N.Aدارة (صلوا على شهادات من املدرسة الوطنية لإلـــوحت

)E.N.S.(

�Ǻǰƫ�Ń��Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ƢȀȈǴǟ�ǎ Ǽƫ�Ŗǳ¦Â�©¦®ƢȀǌǳ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨǬȇǂǗ�ÀȂǰǳÂ

 ، مااملراد شغله وشغور املنصب ،ما عدا الشروط العامة الواجب توفرها يف املرتشح حمددة، ختضع سابقا إلجراءات

�¦ǂǣƢǋ�ǾǴǤǋ�®¦ǂŭ¦�Ƥ ǐǼŭ¦�ƶƦǏ¢�ŕǷ�Ǧ ȈǛȂƬǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦�śȈǠƬǳ¦�ƨȈƷȐǏ�ƢŮ�Ŗǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�ÀƢǰǷϵ�Ǿǻ¢�řǠȇ

، مما قد يدفع صاحب السلطة اليت هلا صالحية التعيني )23(جراءإدون إخضاع عملية التوظيف إىل إشهار أو أي 

ʪ̈"إىل التوظيف على أساس  ƢƄ يكون خمالفا ملبدأي املساواة واجلدارة يف تويل الوظائف  ��ŅƢƬǳʪÂ"احملسوبية" و "¦

العمومية، هذا جعل مصاحل الوظيفة العمومية تتخذ تدابري وقائية كفيلة بتجسيد املبدأين سالفي الذكر، وجتلى 

ǀđ�ƨǏƢŬ¦�Ǧ¦�والذي حيدد ك 2003أوت  06الصادر بتاريخ  09رقم  ذلك يف املنشور ȈǛȂƬǳ¦�©ƢȈǨȈ

�Ǯ، حيث أخضعها إىل إجراءات )24(النمط ǴƬǳ�ƨđƢǌǷ املتبعة يف عملية التوظيف عن طريق املسابقة على أساس

  الشهادة.

�ǂǯǀǳʪ�ǂȇƾŪ¦Â هو أن عملية التوظيف على أساس الشهادة تتم مبوجب قرار صادر عن يف هذا املقام

" دون استعمال كلمة دةإفتتاح توظيف على أساس الشهاالسلطة اليت هلا صالحية التعيني، حتت عنوان "

به عملية التوظيف عن طريق املسابقة على أساس الشهادة يف يعين أن هذا النوع من التوظيف يش"، ما مسابقة"

�Ƕǫ°�°ȂǌǼŭ¦�°Âƾǐƥ�ȆǠǘǫ�ǲǰǌƥ�Ǯ ǳ̄�ƾǯϦ�ƾǫÂ��ƨǠƦƬŭ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦23 والذي  2005ماي  17 املؤرخ يف

ƢǸđ�ƨǏƢŬ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ŚȇƢǠǷ�ƾƷÂ)25(.
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اخلامتة:

�ǲǛ�Ŀ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǳʪ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƢȀȈǴǟ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦�ƪ ǔƬǫ¤اإلشرتاكي  التوجه

وحماولة  النظام،¦ǀđ�¿ƢǸƬǿȍ¦� السابق، والتغريات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية اليت عرفتها مطلع القرن احلايل،

وقد جتلت هذه بق الوقوع فيها من قبل، ذلك لتفادي األخطاء اليت سإدخال إصالحات عدة عليه، و 

املتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية، وكذا املرسوم التنفيذي  03-06اإلصالحات يف صدور األمر رقم 

́�¦ȍ¦Â�©ƢǈǇƚŭ¦�Ŀ�ƨȈǼȀŭ®¦°¦©� 194- 12رقم  ȂƸǨǳ¦Â�©ʭƢƸƬǷȍ¦Â�©ƢǬƥƢǈŭ¦�ǶȈǜǼƫ�©ƢȈǨȈǯ�®ƾŹ�Äǀǳ¦

القوانني األساسية اخلاصة ببعض األسالك، وبعض املناشري الصادرة عن املديرية  ، إضافة إىلالعمومية وإجرائها

  .العامة للوظيفة العمومية

واجلدارة يف املساواة  يإن إعتماد التشريع اجلزائري على نظام املسابقات يف عملية التوظيف جيسد مبدأ  

ويساهم بشكل فعال يف حتسني سري العمل على مستوى املؤسسات واإلدارات العمومية، ألن ، توىل املناصب

إختيار املوارد اليت تتمتع بكفاءة النصوص القانونية من شأنه هذه التقيد بطرق التوظيف اليت مت حتديدها مبوجب 

 ختولههالت وكفاءات  يتمتع مبؤ ال حماربة الرداءة، وإقصاء أو استبعاد كل مرتشحوفعالية عالية، وذلك يؤدي إىل 

�ǾǬƫƢǟ�ȄǴǟ�ȄǬǴƬǇ�Ŗǳ¦�©ƢȈǳÂƚǈŭ¦Â�¿ƢȀŭʪ�¿ƢȈǬǳا

املتعلق جبهاز  2008أفريل  19املؤرخ يف  126- 08قد أدى صدور كل من املرسوم التنفيذي رقم ل

هاز املتعلق جب 2008أفريل  30املؤرخ يف  127- 08رقم املساعدة على اإلدماج املهين، واملرسوم التنفيذي 

على  اتاإلدماج اإلجتماعي للشباب حاملي الشهادات إىل التوقيف املؤقت لعمليات التوظيف عن طريق املسابق

�ʭ¦Ȃǟ¢�Â¢�ǺȇƾǫƢǠƬǷ�ʭ¦Ȃǟ¢�ǲǤǌƫ�Ŗǳ¦�©¦°¦®ȍ¦Â�©ƢǈǇƚŭ¦�ÀȂǯ��̈ǂǋƢƦǷ�Śǣ�ƨǬȇǂǘƥوذلك أساس اإلختبارات 

�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ʪȂƳÂ�ǶƬȇيف هذه احلالة ميارسون نشاطهم يف إطار إحدى املرسومني سالفي الذكر فإن التوظيف فيها 

  املسابقة على أساس الشهادات.

́�¦�ƨȈǼȀŭو  ȂƸǨǳ¦Â�©ƢǬƥƢǈŭ¦�¿Ƣǜǻ�®ƢǸƬǟϵ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦ي يؤد�śƸǋŗŭ¦�śƥ�ƨȈǈǧƢǼƬǳ¦�ǺǷ�̧ Ȃǻ�̈°ʬ¤�ń¤

الراغبني يف تويل املنصب أو الوظيفة، سواء أثناء مرحلة تكوينهم للحصول على املؤهل أو الشهادة والتكوين 

املكمل هلا يف نفس التخصص من جهة، خصوصا إذا علمنا أن تقدير الشهادة يؤخذ يف احلسبان عند تقييم ملف 

´املرتشح، أو بعد حص ƢǐƬƻȍ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƨȈưƸƦǳ¦�¾ƢǸǟȋʪ�¿ƢȈǬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈®ƢȀǌǳ¦�ȄǴǟ�ǶŮȂ،  تقييمها واليت يتم

  عند انتقاء املرتشحني. هي األخرى

�Ǧوإذا كانت خمالفة املؤسسة أو اإلدارة العمومية املعنية  ȈǛȂƬǳʪ لإلجراءات الواجبة اإلتباع عند تنظيم

�ń¤�̈°ÂǂǔǳʪǦتؤدي املهنية  واإلختبارات والفحوصسابقات امل ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ� ƢǤǳ¤�ŅƢƬǳʪÂ��ƨǬƥƢǈŭ¦� ƢǤǳ¤ وهذا ،
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يكمن يف مدى إلتزام جلان املقابالت فاإلشكال  ،كوسيلة لضمان التطبيق الصارم ألمناط التوظيف املختلفة  يعد

ȇ�ȆǴǸǠǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Àȋ��Ƕđ�ƨǏƢŬ¦� ƢǬƬǻȍ¦Â�ǶȈȈǬƬǳ¦�ŚȇƢǠŭ�ƨȇȂǨǌǳ¦�©ʬ®ƢƄ¦�Â¢�ƶȈƸǐƬǳ¦Â ؤكد أن الفساد اإلداري يف

  على هذا اجلانب.لذلك ينبغي تفعيل آليات رقابة ، البابعملية التوظيف، واستغالل النفوذ ال يكون إال يف هذا 

أيضا مراجعة النصوص ينبغي  ،أنواعها اختالفولتحقيق مبدأ الشفافية يف مسابقات التوظيف على 

ايري مع بني معوذلك من خالل نشر قوائم املرتشحني كاملة، ، املسابقاتالقانونية املتعلقة بعملية إعالن نتائج هذه 

đ�́ ƢŬ¦�ǖȈǬǼƬǳ¦Â� ƢǬƬǻȍ¦ذه املسابقة�ǺǠǘǳ¦�ǪƷ�ƾȈǯϦÂ��ǲȈǐǨƬǳʪ�ƶǋŗǷ�ǲǯ�©ƢǷȐǟÂ�� يف للمرتشحني

  ذلك. تقتضياحلاالت اليت 

  اهلوامش:

  .2016من دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ووفقا للتعديل الصادر يف مارس  36و 34) املادتني 1(

املتضــمن القانــون األساسي العام للوظيفة العمومية على أنه:  2006جويلية  15يف  املــؤرخ 03-06من األمــر رقم  74ويف ذات السياق نصت املادة 

"ƨȈǷȂ Ǹ Ǡǳ¦� Ǧ ƟƢǛ Ȃ ǳʪ �¼ƢƸ Ƭǳȍ ¦� Ŀ � ¨¦ÂƢǈ ŭ¦�¢ƾ ƦǷ� ń ¤� Ǧ ȈǛ Ȃ Ƭǳ¦� Ǟ ǔ ź جويلية  16، املؤرخة يف 46."، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد

2006.

́�¦��ƢȀƟ¦ǂƳ¤Â�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�©¦°¦®ȍ¦Â�©ƢǈǇƚŭ¦�Ŀ�ƨȈǼȀŭالذي حي 194-12) املرسوم التنفيذي رقم 2( ȂƸǨǳ¦Â�©ʭƢƸƬǷȍ¦Â�©ƢǬƥƢǈŭ¦�ǶȈǜǼƫ�©ƢȈǨȈǯ�®ƾ

  .2012ماي  03، املؤرخة يف 26اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

املتضمن القانون األساسي اخلاص  2008جانفي  19املؤرخ يف  04-08وذلك حسب رتب األسالك املشرتكة احملددة يف املرسوم التنفيذي رقم 

�®ƾǠǳ¦��ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȇ°ȂȀǸƴǴǳ�ƨȈũǂǳ¦�̈ƾȇǂŪ¦��ƨȈǷȂǸǠǳ¦�©¦°¦®ȍ¦Â�©ƢǈǇƚŭ¦�Ŀ�ƨǯŗǌŭ¦�½ȐǇȌǳ�śǸƬǼŭ¦�śǨǛȂŭʪ03 2008جانفي  20، املؤرخة يف. 

املؤرخ يف  293-95كانت حمددة يف املرسوم التنفيذي رقم   ) والذي بسَّط وسهل كثريا إجراءات التوظيف يف الوظيفة العمومية، مقارنة بتلك اليت3(

¦�ƨȇ°ȂȀǸƴǴǳ�ƨȈũǂǳ¦�̈ƾȇǂŪ¦��ƨȈǷȂǸǠǳ¦�©¦°¦®ȍ¦Â�©ƢǈǇƚŭ¦�Ŀ�ƨȈǼȀŭ¦�©¦°ƢƦƬƻȍ¦Â�©ʭƢƸƬǷȍ¦Â�©ƢǬƥƢǈŭ¦�ǶȈǜǼƫ�©ƢȈǨȈǰƥ�ǪǴǠƬŭ 1995سبتمرب  30

 31، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 148-04رسوم التنفيذي رقم ��¦1995ŭʪ�ǶǸƬŭ¦Â�¾ƾǠŭأكتوبر  04املؤرخة يف  57اجلزائرية، العدد 

 ، امللغى.2004ماي  19املؤرخة يف 

)4(�ŅƢƬǳ¦�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨǘǴǈǳʪ�ƨǏƢŬ¦�ǞǫȂŭ¦�Ŀ�ƨǬƥƢǈŭ¦�°ƢȀǋ¤�ǶƬȇ

www.concours-fonction-publique.gov.dz

-12املتعلقة بتطبيق أحكام املرسوم التنفيذي رقم  2013فيفري  20ملديرية العامة للوظيفة العمومية، املؤرخة يف الصادرة عن ا 01) التعليمة رقم 5(

 .07سالف الذكر، ص 194
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)6�ȂǰȇÂ��¿ȐƬǇȍʪ�°ƢǠǋȍ¦�ǞǷ�¾ȂǏȂǳ¦�ƨǻȂǸǔǷ�ƨǳƢǇ°�Ƥ ƳȂŠ�Ǯ ǳ̄�ǶƬȇ�ƾȇŐǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƨǬƥƢǈǸǴǳ�ƶǋŗǳ¦�©ƢǨǴǷ�ƢȀȈǧ�ǲǇǂƫ�Ŗǳ¦�©ȏƢū¦�Ŀ�� ن

�ƶǋŗǴǳ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�¾ƢƳȉ¦�Ŀ�ǲǇǂÉǷ�Ǧال Ǵŭ¦�À¢�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�ƨȇƾȇŐǳ¦�ŁƢǐŭʪ�́ ƢŬ¦�ǶƬŬ¦�Ŀ�®°¦Ȃǳ¦�ƺȇ°ƢƬ

  .09الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة العمومية، ص 01) التعليمة رقم 7(

ت والفحوص املهنية يف املؤسسات واإلدارات ¦ʭƢƸƬǷȍ¦Â�©ƢǬƥƢǈŭ¦�ǶȈǜǼƫ�©ƢȈǨȈǯ�®ƾŹ�Äǀǳ 194-12من املرسوم التنفيذي رقم  14) املادة 8(

  العمومية وإجرائها، سالف الذكر.

�ǲǰƥ�Â¢��¿ȐƬǇȍʪ�°ƢǠǋȍ¦�ǞǷ�¾ȂǏȂǳ¦�ƨǻȂ) ُيستدعى املرتشحني املقبولني إلجراء اإلمتحان عادة عن طريق برقية، أو استدعاء، أو رسالة مضم9(

  وسيلة أخرى مالئمة.

  ، سالف الذكر.194-12رقم من املرسوم التنفيذي  16) املادة 10(

  ) حتدد قائمة املؤسسات اليت تسند إليها مهمة إجراء اإلختبارات مبوجب قرار صادر إما عن:11(

-ǟ�ƨȈǏȂǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�Ä¢°�ǀƻ¢�ƾǠƥ��ƨȈǷȂǸǠǳ¦�©¦°¦®ȍ¦Â�©ƢǈǇƚǸǴǳ�ƨǯŗǌŭ¦�½ȐǇȋʪ�¼ƢƸƬǳȍ¦�ǎ ź�ƢǸȈǧ�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǳʪ�ƨǨǴǰŭ¦�ƨǘǴǈǳ¦ لى

 املعنية.املؤسسات العمومية 

-�ƨȈǼǠŭ¦�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ȄǴǟ�ƨȈǏȂǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�Ä¢°�ǀƻ¢�ƾǠƥ��ǾǟƢǘǬǳ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƨǏƢŬ¦�½ȐǇȋʪ�¼ƢƸƬǳȍ¦�ǎ ź�ƢǸȈǧ��řǠŭ¦�ǂȇ±Ȃǳ¦

́�¦ŭ¦�Ŀ�ƨȈǼȀŭ 194-12من املرسوم التنفيذي رقم  19وهذا ما نصت عليه املادة  ȂƸǨǳ¦Â�©ʭƢƸƬǷȍ¦Â�©ƢǬƥƢǈŭ¦�ǶȈǜǼƫ�©ƢȈǨȈǯ�®ƾŹ�Äǀǳ¦ ؤسسات

  واإلدارات العمومية وإجرائها، سالف الذكر.

)12ȂǿÂ��ƨȈǼȀŭ¦�©¦°ƢƦƬƻȍ¦Â�©ʭƢƸƬǷȍ¦Â�©ƢǬƥƢǈŭ¦� ¦ǂƳ¤Â�ǶȈǜǼƬƥ�ǾǷƢǰƷ¢�ǪǴǠƬƫ�¶Âǂǋ�ŗǧ®�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�ƨǨȈǛȂǴǳ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȇǂȇƾŭ¦�Ǻǟ�°ƾǏ��  ينظم كل

  هذه التحضريات اخلاصة بعملية إجراء اإلختبارات.

  ، سالف الذكر.194- 12سوم التنفيذي رقم من املر  22و 21) املادتني 13(

  ، سالف الذكر.194- 12من املرسوم التنفيذي رقم  24و 23) املادتني 14(

  ) إذا وجد إختبار شفهي يلي اإلختبار الكتايب، فإن هذا اإلختبار الشفهي يقتصر إجراؤه على الناجحني يف اإلختبار الكتايب فقط.15(

  ، سالف الذكر.194-12رقم من املرسوم التنفيذي  26) املادة 16(

–ةاإلستقال–العزل–التسريح–اإلحالة على وضعية اخلدمة الوطنية–النقل–اإلحالة على التقاعد-) يستدعى اإلحتياطيني ألحد األسباب التالية: 17(

  الوفاة. 

  .18صالصادرة عن املديرية العامة للوظيفة العمومية،  01التعليمة رقم 

  ، سالف الذكر.194-12التنفيذي رقم من املرسوم  31) املادة 18(

  ، سالف الذكر.194-12من املرسوم التنفيذي رقم  18) املادة 19(
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 ) ختتلف عملية تنقيط امللفات حسب طبيعة املنصب املراد شغله عن طريق املسابقة على أساس الشهادة، واخلصوصيات املرتبطة به، وقد حددها20(

  هذا املنشور يف املناصب التالية:

 مساعد قسم "ب" للتعليم العايل. أستاذ-

-�Ãǂƻȋ¦�©ƢǟƢǘǬǳʪ�ƨǏƢŬ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǳ¦�Ƥ ƫ°

 رتب املوظفني األخرى.-

-�ǎ ǐƼƬŭ¦�ǺȇȂǰƬǳʪ�¼ƢƸƬǳȍ¦

  ، سالف الذكر.194-12من املرسوم التنفيذي رقم  27) املادة 21(

  القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، سالف الذكر.املتضمن  03-06من األمر رقم  80) الفقرة الرابعة واألخرية من املادة 22(

¦ȍ¦�À¦Ȃǟ¢Â�śǨǛȂǸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ��Ä°¦®ȍ¦�ŚȈǈƬǳ¦Â��śȈǠƬǳ¦�ƨǘǴǈƥ�ǪǴǠƬŭ®¦°̈� 1990مارس  27املؤرخ يف  99-90) مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 23(

Ū¦��Ä°¦®ȍ¦�ǞƥƢǘǳ¦�©¦̄�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦Â�©ʮƾǴƦǳ¦Â�©ʮȏȂǳ¦Â�ƨȇǄǯǂŭ¦ مارس  28، املؤرخة يف 13ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد

1990.

�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�Ǧ 2003أوت  06املؤرخ يف  09) املنشور رقم 24( ƟƢǛȂǳʪ�¼ƢƸƬǳȎǳ�̈®ƢȀǌǳ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳʪ�ǪǴǠƬŭ¦

�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�Ǧاملتعلق بتوظيف على أساس الشهادة لإللتحاق  2005ماي  17املؤرخ يف  23) املنشور رقم 25( ƟƢǛȂǳʪ
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  فعالية التعليم االلكرتوين عن بعد يف تكوين ذوي االحتياجات اخلاصة

learning in the composition of-Effectiveness of distance e
people with special needs

ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ1 سامية شينار

  ملخص:

يعد التعليم عن بعد أحد طرق التعليم احلديثة نسبيا و يعتمد مفهومه األساسي على وجود املتعلم يف مكان خيتلف        

�Ŀ�ǾǠǓȂǷ�ǺǷ�ȆǸȈǴǠƫ�ƲǷʭǂƥ�ǲǬǻ�Ŀ�°ȂƸǸƬȇÂ��śǇ°¦ƾǳ¦�ƨǟȂǸů�ŕƷ�Â¢�ǶǴǠŭ¦�Â¢�§ ƢƬǰǳ¦�ÀȂǰȇ�ƾǫ�Äǀǳ¦�°ƾǐŭ¦�Ǻǟ

ويهدف إىل جذب طالب ال يستطيعون حتت الظروف العادية االستمرار يف  .مؤسسة تعليمية ما إىل أماكن متفرقة جغرافيا

�ÄƾȈǴǬƫ�ȆǸȈǴǠƫ�ƲǷʭǂƥ  إن استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف الوسط التعليمي ضمان الستيعاب كل الفئات

ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚŭʪ�ȆǷȂȈǳ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ǻǟ�ƨȇƾǈŪ¦�ǶȀǴǯƢǌǷ�ǒ Ǡƥ�ǶȀǫȂǠƫ�ǺŲ. عى اجلامعة اجلزائرية ويف ظل التحوالت تس

�¿ƾǟÂ�ǲǸǌǳ¦�Ń�«ƢȀƬǻ¦Â�ǶȈǴǠƬǳ¦�Ŀ�ƨưȇƾū¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�Ƥ ǯǂƥ�¼ƢƸƬǳȏʪ�ƢŮ�ƶǸǈƫ�ƨưȇƾƷ�ǲƟƢǇÂÂ�©ƢȈǳ¡�ª ¦ƾƸƬǇ¦�ń¤

فقد تبنت اجلزائر منط التعليم املتمثل يف التعليم االلكرتوين عن  .االقصاء وتسهيل ظروف التعلم والتعليم ملختلف الفئات

 يف هذا البحث نربزو  خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة وإجياد بيئة تعليمية أكثر تفاعلية ومناسبة هلم.بعد و ترقيته، 

أمهيته يف تكوين ذوي االحتياجات اخلاصة  ومراحل التعليم االلكرتوين، وإىل أي درجة مت اعتماده يف اجلامعات اجلزائرية، 

  ون حتصيل جيد هلذه الفئة.وكيف ميكن له أن ميحي العديد من العقبات اليت حتول د

.ذوي االحتياجات اخلاصة، تكوين عن بعدال ،التعليم االلكرتوين :املفتاحية الكلمات

Abstract

Distance education is a relatively modern method of education and its basic concept

is based on the presence of the learner in a place different from the source that may be the

book, the teacher, or even the group of learners. It is about moving an educational

program from one educational institution to geographically dispersed places. It aims to

attract students who under normal circumstances are unable to continue a traditional

education program. The use of ICTs in the educational environment is a guarantee that

all groups with physical disabilities will be able to cope with their physical problems from

everyday contact with educational institutions. Under the changes, the Algerian

University is seeking to develop modern mechanisms and means to allow it to join the

modern educational technology, to achieve reunification, not exclusion and to facilitate

the educational and learning conditions of different groups. Algeria has adopted the type

of distance education, especially for disabled people, and a more interactive and

appropriate educational environment. In this research we highlight the stages of e-

learning, to what degree it has been adopted at Algerian universities, its importance in the

formation of people with special needs and how it can remove many obstacles to good

achievement for this group.

Keywords: Electronic learning, remote configuration, people with disabilities.
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:مقدمة

لقد شهدت السنوات األخرية من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين تطورات سريعة      

�©ƢƦǇƢū¦�©ƢŪƢǠǷ�̈ȂǫÂ�̈°ƾǫ�̈ ®ʮ±Â��ǂƫȂȈƦǸǰǳ¦�©ƢǰƦǌƥ�ǲǐƬƫ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ�Ŀ�ƨǬƷȐƬǷÂ

رات للحاسب اآليل الشخصية، والتقدم املذهل يف تكنولوجيا التخزين املمغنطة، إخل. وقد جعلت هذه التطو 

�ƪ ǫȂǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ ǴǤƬǴǳ�̈ƾȇƾƳ�ƨȈǴǟƢǨƫ�ǲƟƢǇÂÂ�©¦Â®¢�©ǂǧËÂ�Ʈ ȈƷ�ƾÉǠƥ�Ǻǟ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ȄǴǟ�Å¦ŚƦǯ�Å¦ŚƯϦÂ�̈Ȃǫ

ʮƾŢ�ƨưȇƾū¦�ƨȈƥŗǳ¦�ǾƳ¦ȂƫÂ©�  .واملسافة للوصول إىل املتعلمني أو الطالب يف أي مكان ويف أي وقت

ط أخرى تعترب املتعلم حمور احلركة فيها، من هذه فرضت إعادة النظر يف أساليب التدريس والتفكري يف أمنا

©ʮƾƸƬǳ¦:

  .استخدام التكنولوجيات احلديثة بنسب وتطبيقات مالئمة يف التعليم والتدريس - 

-�ÀȂǬƸƬǴȇÂ�ƨȈǌǷƢǿ�ƨǬȇǂǘƥ�ǺȇƾǠŭ¦�śǸǴǠƬŭ¦�§ Ȑǘǳʪ�Ǯ ǳ̄�ƨǫȐǟÂ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�ƾȇ¦ǄƬŭ¦�̧ ȂǼƬǳ¦

.طلبون طرقًا جديدة لتعلمهم مدى احلياةمبعاهد التعليم اجلامعي وي

-�ǲǯƢȈǿ�ǲǛ�Ŀ�ƨǻǂŭ¦�©ʮƢǨǰǳ¦�§ ƢǈƬǯ¦�ƨȈŷ¢�̈ƾȇ¦ǄƬǷ�ƨǨǐƥ�ŚǤƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǞǸƬů�ȄǴǟ�Ƥ Ǵǘǳ¦�ƾǯƚȇ

   .العمل املبنية على عمل الفريق

التلقني إىل  و التعليم االلكرتوين التعليم االلكرتوين وسيلة من وسائل التدريس والتعليم وجتعلها تتطور من   

اإلبداع والتمييز وجتعل الدر اسه متعه وبنفس الوقت ترفيه وتغيري من روتني الدر اسه اململ ,حيث مت 

�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƾǸƬǠȇ�Ʈ ȈŞ�ƢēƢǰƦǋÂ�ƨȈǼȇǄƼƬǳ¦�ƢȀǘƟƢǇÂÂ�Ƥ ȈǇ¦Ȃū¦�ǲưǷ�ǶȈǴǠƬǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�¼ǂǘǳ¦�ª ƾƷ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦

من اجنح العمليات اليت  وهو .واملعلوماتااللكرتوين أساسا على احلاسوب والشبكات يف نقل املهارات 

 ملا هلا من عدة جماالت متنوعة, تساعد وتساهم يف سهولة دخول املعلومة ويسرها إىل أذهان الطالب,

�Ŀ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ƕǟ®�Ŀ�ƨȈǳƢǟ�̈°¦ƾŝÂ�ƪ ŷƢǇ�Ŗǳ¦�Ʈ ȇƾū¦�ʭǂǐǟ�Ŀ�ǲƟƢǇȂǳ¦�±ǂƥ¦�ǺǷ�Ȇǿ�Ǯ ǳǀǳ

§�ƢĐ¦�¦ǀǿ�ǺȇÂƢǿÂ�śǸǴǠƬŭ¦Â¾� املدارس واجلامعات, حيث جعلت هلا رونق Ȑǘǳ¦�ƪ ǠƴǋÂ�́ Ƣƻ�ǪȇǂƥÂ

الواسع على اإلبداع احلركي والذهين, وجعلت من احلصة الدراسية طعم ولون خاص هلذا أصبح الثمر كثري 

ƶƳʭÂ�ǲȈǴǫ�ƾȀŝ�ǂǧ¦ÂÂ.

هذا  ويعد التعليم االلكرتوين وسيلة من وسائل التحفيز على إيصال مثرات التعليم للمتعلم، حيث يتم

�Ŀ�ƢưȇƾƷÂ��©ʪ: الكمبيوترات، والالبتو  جمة مثلاإليصال من خالل عدة وسائل االلكرتونية واآلليات املرب 

: األجهزة اللوحية واهلواتف  خضم هذا التطور السريع واملعقد للثورة االلكرتونية ظهرت وسائل جديدة مثل

¦�ǲǬǼǴǳ�ƪ ǻŗǻȏ¦�©ƢǰƦǋ�®ȂƳÂ�ń¤�«ƢƬŹ�ƾǫ�ʭƢȈƷ¢Â��ƨȈǯǀǳ¦ ملباشر (النقل احلي) حىت يسهل على املتعلم

 .التواصل املباشر مع أقرانه وأساتذته
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ومن خالل التعليم االلكرتوين نستطيع حل مشاكل عديدة يف التدريس والتعليم وهذه املشاكل ختص 

االلكرتوين املعلمني واملتعلمني، التعليم االلكرتوين وسيله حديثه جدا تصلح هلذا اجليل وهذا الزمن, التعليم 

��ƢǿŚǣÂ�®ƢƦȇȏ¦Â�®ȂƦȇȏ¦�̈ǄȀƳ¢�Â¢�Ƥ ȈǇ¦Ȃū¦��©ȏ¦ȂŪ¦��ƨưȇƾū¦�¾Ƣǐƫȏ¦�©ƢȈǳ¡�¿¦ƾƼƬǇʪ�ǶǴǠƬǴǳ�ǾǬȇǂǗ�Ȃǿ

يتم إرسال الوسائط املتعددة من صوت وصوره ورسومات وروابط,, وآليات حبث واالنرتنت أيضا، مما 

�ƾȀƳ�ǲǫ¦Â�ƪ ǫÂ�ǂǐǫϥ�ǶǴǠƬǸǴǳ�ƨǷȂǴǠŭ¦�ǲȈǏȂƫ�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�ƾǟƢǈȇ واكرب فائدة وتغيري من طريقه معتادة إىل

 .طريقه جديدة ممتعه

ويعترب استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم يف تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة من األمهية مبكان، فقد أثبتت عديد 

 من الدراسات سواء العربية منها واألجنبية فاعلية الوسائل التعليمية يف عالج كثري من املشكالت السلوكية

�©ƢȈǯȂǴǈǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǺǈŢÂ�ƾƟ¦Ǆǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�½ȂǴǇ�ǒ Ǩƻ�Ŀ�ƪ ŷƢǇ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨǫƢǟȍ¦�ÄÂ̄�ǀȈǷȐƬǴǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦Â

  .املصاحبة له كتشتت االنتباه واالندفاعية وفرط احلركة

�ƢȀȈƦǳƢǘǳ�ƨƷƢƬǷ�ƢȀǴǠƳÂ�ƢŮ®ƢƦƫÂ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ǲȈȀǈƬǳ�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǲǔǧ¢�Ǻǟ�Ʈ ƸƦƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ

�ȄƫƢǷȂǴǠŭ¦�Ƥبسرعة وفاعلية  خاصة  ǯǂǳʪ�ǪƷȐǳ¦Â�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ�ǲǏ¦ȂƬǴǳ��ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂǀǳ

�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�¿ƢǷ¢�ȆǸǴǠƬǳ¦�¿ƾǬƬǳ¦�́ ǂǧ�̈®ʮ±�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�ƾǟƢǈǧ���ƾǠƥ�Ǻǟ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǲȈȀǈƫÂ

اخلاصة، حيث ساعدهم على اكتساب االستقاللية واحلركة ، وسرعة التواصل ، والسيطرة على البيئة 

ʮ±Â���ȆǇ¦°ƾǳ¦�ǶȀǴȈǐŢÂ�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ǶȀƟ¦®¢�ÃȂƬǈǷ�Ǟǧ°Â�śǈƸƬǳ�ƢēʭƢǰǷ¤�°ƢǸưƬǇ¦Â�Ƕđ�ƨǘȈƄ®̈�التعليمية ا

�©Ȑǰǌŭ¦�ǲƷ�©¦°ƢȀǷ�ƨȈǸǼƫÂ���ǶǴǠƬǳ¦�Ŀ�ƨȈǳȐǬƬǇȏ¦�ǪȈǬŢ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ƕē¦ǀǳ�ǶǿǂȇƾǬƫÂ�ǶȀǈǨǻϥ�ǶȀƬǬƯ

ء مكمل لتكوينهم إن تقدمي خدمات معلوماتية لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة هي جز  . من جانبهم

�̈Ȃƴǧ�ƾǇ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�Ŗǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦Â�¼ǂǘǳ¦�ǺǷ�̈ƾƷ¦Â�ƢĔƜǧ�Ľ�ǺǷÂ�ňƢǈǻȍ¦Â�ĿƢǬưǳ¦Â�ȆǸȈǴǠƬǳ¦Â�ȆǸǴǠǳ¦

�ƾǠƥ�Ǻǟ�ǶȈǴǠƬǳ¦�́ ǂǧ�ƨƷʫ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǶȀǔȇȂǠƬƥ�̈°ƾǬǳ¦�¿ƾǟÂ�ƨǫƢǟȍ¦  ويف هذه املداخلة سنحاول تغطية

لكرتوين عن بعد لدى فئة ذوي االحتياجات اخلاصة.كل اجلوانب املتعلقة بطبيعة مباهية وفائدة التعليم اال

  التعليم االلكرتوين عن بعد وأهدافه:

يف اآلونة األخرية مت استخدام التقنيات احلديثة للتحول من التعليم الصفي املباشر إىل التعليم االلكرتوين من 

�ƨȈǸǴǟ�̈®ƢǷ�ǺǷ�ƢēʭȂǰǷ�ǞȈǸŝ�ƨȈǻÂŗǰǳ¦�ƨȈǈȇ°ƾƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǲǠƳ�¾Ȑƻ واختبارات ورصد عالمات ومتابعة

التقدم يف املادة العلمية والتفاعل واملناقشات من خالل املراسالت وتقييم املادة العلمية وفق ضوابط اجلودة 

  والنوعية اليت تعىن بقياس املدخالت واملخرجات للتعليم االلكرتوين.

«�مفهوم يشمل خمتلف أساليب التدريس ، وكل املرا التعليم عن بعد و ¦ǂǋȍʪ�ǞƬǸƬƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƷ

ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�©ƢǟƢǫ�ǲƻ¦®�ǶđȐǗ�ǞǷ�ÀÂǂǔŹ�śǸǴǠǷ�ǲƦǫ�ǺǷ�ǂǸƬǈŭ¦Â�ǂǋƢƦŭ¦�¿ȂȀǨǷ�Ǿǻϥ�» ǂǠȇÂ
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�ǲƦǫ�ǺǷ�ǂǸƬǈŭ¦Â�ǂǋƢƦŭ¦�» ¦ǂǋȍʪ�ǞƬǸƬƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�ǲǯÂ���ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�Ǧ ǴƬű�ǲǸǌȇ

�ǲƻ¦®�ǶđȐǗ�ǞǷ�ÀÂǂǔŹ�śǸǴǠǷ قاعات الدراسة التقليدية ، ولكن ختضع عملية التعليم لتخطيط وتنظيم

وجناح التعليم عن بعد مرتبط بصورة كبرية  وتوجيه من قبل مؤسسة تعليمية معينة ومعلمني متخصصني.

 بتصميم نوعية التعلم والذي يتم عرب استخدام التكنولوجيا.

املادة التعليمية إىل الدارس عرب وسائط اتصال ويعد التعليم عن بعد نظام تعليمي يقوم على إيصال 

 )6، 2003. (العريفي،تكنولوجية متعددة حيث يكون املتعلم بعيدا ومنفصال عن املتعلم

ويعرف على أنه عملية الفصل بني املتعلم واملعلم والكتاب يف بيئة التعليم، ونقل البيئة التقليدية للتعليم من 

متعددة ومنفصلة جغرافيا، وهو ظاهرة حديثة للتعليم تطورت مع التطور جامعة أو مدرسة وغريه إىل بيئة 

التكنولوجي املتسارع يف العامل، واهلدف منه إعطاء فرصة التعليم وتوفريها لطالب ال يستطيعون احلصول 

 )2016(دعدوع، .عليه يف ظروف تقليدية ودوام شبه يومي

ʮȂƬƄʪ�́ ƢŬ¦�ǲȈǏȂƬǳ¦�¿Ƣǜǻ�Ȃǿ�ƾǠƥ�Ǻǟ�ǶȈǴǠƬǳ¦Âت التعليمية �ƲǷʭǂƥ�Ŀ�śǇ°¦ƾǳ¦�śƥ�ǖƥǂǳ¦�ǪǬŹ�Äǀǳ¦Â

ȂǬȇ�Äǀǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�Ǯ¿� وبني املوارد واملقومات التعليمية كما يتم تعريف التعليم عن بعد " عن بعد، ǳ̄�Ǿǻϥ

��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳʪ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƾǿƢǠŭ¦Â�©ƢȈǴǰǳ¦�Ŀ�śǴƴǈŭ¦�Śǣ�§ Ȑǘǳ¦�ƾȇÂǄƬƥ  والذين ميكنهم احلصول

كما عرفت . " الفرص التعليمية املتاحة للطالب املنتظمني يف مثل هذه الكليات واملعاهد على ذات

اجلمعية األمريكية التعـليم عن بعد على أنه تقدمي التعليم أو التدريب من خالل الوسائل التعليمية 

مج احلاسبات وبرا واألشرطة الصوتية املسجلة، والفيديو، االلكرتونية، ويشمل ذلك األقمار الصناعية،

(يف  ��ƾǠƥ�Ǻǟ�ǶȈǴǠƬǴǳ�Ãǂƻȋ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ والنظم والوسائل التكنولوجية التعليمية املتعددة ،  اآللية،

�ǖƟƢǇȂǳ¦�ǽǀǿÂ��ƢǿŚǣÂ�ƨǟȂƦǘŭ¦�ǖƟƢǇȂǴǳ�ǶǜǼŭ¦�¿¦ƾƼƬǇȏ¦�Ǿǻϥ�ȂǰǈǻȂȈǳ¦�ǾƬǧǂǟ�Â) 289: 2004سامل،

نفصال بني املتعلمني و املعلمني ، وتوفري الدعم جيب أن تكون معدة إعدادا جيدًا من أجل جسر اال

)250: 2004(نشوان،. ) للمتعلمني يف دراستهم

كما أنه عبارة عن منظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليمية أو التدريبية للطالب أو املتدربني يف أي 

�ǲưǷ�ƨȈǴǟƢǨƬǳ¦�©ȏƢǐƫȏ¦Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƨȈǼǬƫ�¿¦ƾƼƬǇʪ�ÀƢǰǷ�Ä¢�Ŀ�Â�ƪ ǫÂ اإلنرتنت و القنوات التلفزيونية

(املوسى  و الربيد اإللكرتوين و أجهزة احلاسوب و املؤمترات عن بعد، بطريقة متزامنة أو غري متزامنة.

�ǶȈǴǠƬǳ¦�Ƥ)113: 2005واملبارك، ȈǳƢǇ¢�ǺǷ�ʪȂǴǇ¢�ňÂŗǰǳȍ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�°ƢƦƬǟ¦�ǺǰŻ�ƢǸǯ عرب الوسائط

علم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا احملتوى ومع املعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إىل املت

املعلم ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غري متزامنة وكذا إمكانية إمتام هذا التعلم يف الوقت 

�Ǯ Ǵƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ÅƢǔȇ¢�ǶǴǠƬǳ¦�¦ǀǿ�̈°¦®¤�ƨȈǻƢǰǷ¤�Ǻǟ�Ȑǔǧ��Ǿƫ¦°ƾǫÂ�ǾǧÂǂǛ�Ƥ ǇƢǼƫ�Ŗǳ¦�ƨǟǂǈǳʪÂ�ÀƢǰŭ¦Â

  )24: 2005ائط. (زيتون،الوس
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  :وينقسم التعليم عن بعد ينقسم من حيث النقل إيل نوعني

بني احملاضر والطالب  النقل املتزامن: حيث يكون االتصال والتفاعل مباشرة أي يف الوقت احلقيقي - 1

 (الدارسني) يف مؤسسات التعليم املختلفة من جامعات ومعاهد ومدارس وذلك يف حالة التعليم عن بعد

 .وكذلك هو الوضع عند إقامة بعض الدورات التدريبية من على البعد

ويف هذا النوع يقوم احملاضر بنقل وتوصيل أو توفري املادة الدراسية بواسطة أشرطة  :النقل الالمتزامن - 2

الفيديو ، أو عرب جهاز الكمبيوتر أو أي وسيلة أخرى ،والطالب (املتلقي) من اجلانب اآلخر يتلقى أو 

صل على املواد يف وقت الحق (أي ليس يف نفس الوقت).يتح

  كما يهدف التعليم عن بعد إىل حتقيق جمموعة أهداف معينة هي:     

-��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ÄǂǰǨǳ¦Â�ȆǸǴǠǳ¦Â�ĿƢǬưǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�Ǟǧ°

 التغلب على مشكلة نقص املوظفني واملؤهلني يف العملية التعليمية.-

 ادية للتعليم. التغلب على مشكلة نقص اإلمكانّيات امل-

 توفري مصادر تعليمية متعددة ومتنوعة تلغي الفروقات الفردية بني املتعلمني. -

توفري فرصة للحصول على وظيفٍة أفضل ملن يدرس ويعمل. -

-ÄƾȈǴǬƬǳ¦� ǶȈǴǠƬǳʪ� ¿ƢǜƬǻȏʪ� Ƣ̈Ȉū¦� » ÂǂǛ� Ǿǳ� ƶǸǈƫ� ȏ� Ǻŭ� ƨȈǸȈǴǠƫ� ƨǏǂǧ� ŚǧȂƫ.

  اإلعاقة وضرورة التعلم:

إن ذوي االحتياجات اخلاصة يشكلون أنواعا خمتلفة من اإلعاقات منها اإلعاقة الذهنية واإلعاقة    

اجلسدية، وكل إعاقة منها سواء تنقسم إىل قسمني، هناك إعاقة ذهنية تولد مع الفرد وهناك إعاقة ذهنية 

خل، كذلك اإلعاقة اجلسدية يتعرض هلا الفرد بعد الوالدة، نتيجة سوء عناية أو إمهال ملرض ما أو محى إ

هناك إعاقة جسدية تولد مع الشخص، وهناك إعاقة جسدية يتعرض هلا الشخص بعد الوالدة نتيجة 

�ƨȇǂȀǫ�» Âǂǜǳ�ƪ ǓǂǠƫ�Ŗǳ¦�ƨƠǨǳ¦�Ǯ Ǵƫ�́ ȂǐŬ¦�ǾƳÂ�ȄǴǟÂ��ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄Â��ƢȀǟ¦Ȃǻϥ�ª ®¦Ȃū¦

ليمية، وهو حقهم كان ال بد من اللجوء إىل حالت بينها وبني حتصيلها العلمي واملعريف يف املؤسسات التع

أساليب التعليم املتطورة كالتعليم االلكرتوين عن بعد، الذي من خالله يتم نقل التعلم وإدارته من بعد عرب 

�ǺȇƾƳ¦ȂƬŭ¦Â���ƢȀȈǳ¤�ÀȂƳƢƬŹ�Ǻȇǀǳ¦�śǸǴǠƬŭ¦�Ņ¤�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢǷƾŬ¦�ǲȈǏȂƫ�» ƾđ�ƨƦǇƢǼŭ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�ǲƟƢǇÂ

«�¦�ƨǴȈǇÂ�ȂȀǧ���Ŀ¦ǂǤŪ¦�ǶȀǠǫȂǷ�Ǻǟ�ǂǜǼǳ يف أماكن متباعدة ǂǐƥ�ǶǴǠƬȇ�Àϥ�®ǂǨǴǳ�ƾǠƥ�Ǻǟ�ǶǴǠƬǳ¦�ƶǸǈȇÂ

جيدة لتوجيه التعلم للجميع ، مثل ذوي االحتياجات اخلاصة ،فهو يقدم حمتوى تعليمي إلكرتوين عرب 

ع هذا الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إىل املتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط م

احملتوى ومع املعلم ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غري متزامنة وكذا إمكانية إمتام هذا التعلم يف 
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�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ƣǔȇ¢�ǶǴǠƬǳ¦�¦ǀǿ�̈°¦®¤�ƨȈǻƢǰǷ¤�Ǻǟ�Ȑǔǧ��Ǿƫ¦°ƾǫÂ�ǾǧÂǂǛ�Ƥ ǇƢǼƫ�Ŗǳ¦�ƨǟǂǈǳʪÂ�ÀƢǰŭ¦Â�ƪ ǫȂǳ¦

  )24: 2005تلك الوسائط. (زيتون،

فراد املتباعدين مكانيا وثقافيا واجتماعيا يف بيئة تعليمية مشرتكة لتحقيق أهداف حمددة كما أنه يربط بني األ

مما ساهم يف توسيع وتعميق الدعم للطالب ذوي اإلعاقات ، الذين ال يستطيعون االنتفاع من التعليم 

�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�̈ ƾǟƢǈŭ�ƨǟȂǼƬŭ¦�ƪ ǻŗǻȏ¦�©ƢǷƾƻ�© Ƣƴǧ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚŭʪ�ȆǷƢǜǼǳ¦ اخلاصة

ȆǸȈǴǠƬǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨȈǠǸǈǳ¦Â�ƨȇǂǐƦǳ¦Â�ƨȈǯǂū¦�©ƢǫƢǟȍ¦�ÄÂ̄�ƨǏƢƻÂ.

 فوائد التعلم االلكرتوين عن بعد لذوي االحتياجات اخلاصة:  

�©ƢǈǇƚŭ¦�̧ °ƢǈƫÂ��ǽ°ƢǌƬǻ¦�ń¤�©®¢�̈ƾȇƾǟ�ʮ¦ǄǷÂ�ƾƟ¦Ȃǧ�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ƾǠƥ�Ǻǟ�ňÂŗǰǳȏ¦�ǶǴǠƬǴǳ

 التعليمية إىل تطبيقه، ولعل من أهم هذه الفوائد ما يلي:

: فهو يفوق يف التأثري والفاعلية نظام التعليم التقليدي ، وذلك عندما نستخدم تقنياته   التأثري والفاعلية- 1

  . بفاعلية

: للحصول على فرصتهم يف التعليم فهو ال يضع قيودا أو شروطا   جيعل الباب مفتوحا أمام اجلميع- 2

 . للتعليم ، ومن مث حيقق مبدأ تكافؤ الفرص يف التعليم

3-ÀƢǷǄǳ¦Â�ÀƢǰŭʪ�ƾȈǬƬǳ¦�¿ƾǟ�¿¦ƾƼƬǇʪ�Ǯ ǳ̄Â���ƪ ǫÂ�Ä¢Â�ÀƢǰǷ�Ä¢�Ŀ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǶƬƫ�À¢�ǺǰǸȈǧ��

احلديثة ( األشرطة ، واملواد املرئية واملسموعة ، والربيد اإللكرتوين ، واإلنرتنت ...... ) الوسائل التعليمية 

 . بعكس التعليم التقليدي الذي يرتبط مبكان ووقت حمدد

.: فاملتعلم يف التعليم عن بعد يتعلم مبفرده معتمدًا على ذاتهمتّكن املتعلم من ا العتماد على نفسه-4

ƨǜǿƢƦǳ¦�ǾƫƢǬǨǼƥ�ǶǈƬȇ�Äǀǳ¦�ÄƾȈǴǬƬǳ¦�ǶȈǴǠƬǳʪ�ǾƬǻ°ƢǬǷ�ƾǼǟ�Ǯقلة التكلفة يف ا- 5 ǳ̄Â��ƾǠƥ�Ǻǟ�ǶȈǴǠƬǳ.

: فهو يربط الطالب من اخللفيات االجتماعية والثقافية واالقتصادية املختلفة من أحناء   تبادل اخلربات- 6

 . العامل ، ويتيح فرصة تبادل اخلربات

�ƨƦǈǼǳʪ�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǸǯ�ƨǼȈǠǷ�ǶȈǴǠƫ�ǲƷ¦ǂǷ�Ŀ�śǴǋƢǨǳ: فهو ال يفصل بني الناجحني وا  ال وجود للفشل- 7

 . للتعليم التقليدي

 . : حيث يتيح التعليم عن بعد بدائل متنوعة أمام املتعلم  حرية االختيار- 8

: ففي التعليم عن بعد يستخدم املتعلم أساليب متنوعة يف االستفادة من املواد التعليمية  تنوع األساليب- 9

، األفالم ، الربيد اإللكرتوين ، اإلنرتنت ، التلفزيون التعليمي ... وغري ذلك ، فيستخدم : األشرطة 

 . ويستخدم املتعلم يف ذلك أكثر من حاسة
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: بعكس التعليم التقليدي الذي يعتمد على اإللقاء واحلفظ فيكون   جتعل املتعلم إجيايب وأكثر فاعلية-10

)2014(بن مسعد،. فيه املتعلم سلبياً وغري فعال

��¢2003�ǲưǸƬƫ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÃÂ̄�®¦ǂǧȌǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ƾƟ¦Ȃǧ�Àكما يرى زيتون (

  يف:

1-�ǶȀǏǂǧ�̈®ʮ±�Ƣǔȇ¢Â�Ƣē®ʮ±Â�ǶȀǸǴǠƫ�́ ǂǧ�śǈŢ�ȆǴǟ�ǶǿƾǟƢǈƬǳÂ�ƢǿǂƯ¢�ƨǳ¦±¤�Â¢�©ƢǫƢǟȍ¦�ǲȈǴǬƫ

  اإلبداعية واملهنية .

اصة من املشاركة الفاعلة بشكل كامل يف الفصول متكن التكنولوجيا األفراد ذوى االحتياجات اخل - 2

�ƨȈǳȐǬƬǇȏ¦�ƾȇǄƫÂ�ÀÂƢǠƬǳ¦�ǞƴǌƫÂ�ǄǧƢū¦�̈®ʮ±�ń¤�Ä®ƚƫ�ƢǸǯ��¿ƢǠǳ¦�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�ƲȀǼŭ¦�ÄǂưƫÂ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦

��śǫƢǠŭ¦�ƨǏƢƻÂ�§ Ȑǘǳ¦�ǲǰǳ�ǆ ǨǼǳʪ�ƨǬưǳ¦Â�ļ¦ǀǳ¦�ǂȇƾǬƬǳ¦�ǶǟƾƫÂ

́�متكن افراد ذوى االحتياجات اخلاصة من استخدا - 3 ǂǨǳ¦�ƨƷʫ¤�ǞǷ�ǶȀǸȈǴǠƬǳ�ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢȈůŐǳ¦�¿

��ƨǸǟƾŭ¦Â�ƨǟȂǼƬŭ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�ǲƟƢǇÂ�¿¦ƾƼƬǇ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�Ƕē°ƾǫ�¦ȂƸǓȂȇ�À¢Â�ƨǇ°ƢǸŭ¦Â�°¦ǂǰƬǴǳ

4-�ǞǷ�śůƾǼǷ�¦ȂǴǜȇ�Àϥ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÃÂ̄�®¦ǂǧȌǳ�ƶǸǈƫÂ�Ǻȇǂƻȉ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏ¦�ǺǷ�ǲǴǬƫ

ȉ¦�ǞǷ�ÀȂǴǏ¦ȂƬǷ�ǶēƢǠǸƬů خرين ويشرتكوا يف األنشطة االجتماعية ،فضال عن منحهم االستقاللية يف

  .مهارات احلياة اليومية 

تساعد كثري من طالب ذوى االحتياجات اخلاصة يف التخلص من الطرق السلبية يف  - 5

¢��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ŀ�ƢǯƢǸĔ¦Â�ƢǗƢǌǻ�ǂưǯ¢Â�ƢƳƢǷƾǻ¦�ǂưǯ    وجتعلهم  التعليم

§�¦�Śưǰǳ¦�ǺǷ�©ƢǸǴǰǳ¦�¿¦ƾƼƬǇʪ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ȄǴǟ�ÀÂ°ƾǬȇ�ȏ�Ǻȇǀǳاستخدام  - 6 Ȑǘǳ¦�¿ǂŹ�ȏ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦

  )2003من املميزات االجتماعية والتعليمية املوجودة يف التعليم الرمسي. (زيتون،

 :متطلبات التعليم عن بعد لذوي االحتياجات اخلاصة

 :جل تصميم نظام تعليم عن بعد أمههاهناك بعض املتطلبات التقنية اليت جيب توفرها من أ   

Server �©¦°ǂǬŭʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǾȈǧ�ÀǄţ�Ȇǯ�śƬȈǧƢǯ�ƨǟǂǇÂ�ƨǠǇ�Ǟ  وجود حاسوب خادم•    

ميكن أن يكون هذا احلاسوب اخلادم موجود عند اجلامعة أو اجلهة اليت تطرح برامج التعليم عن    الدراسية.

هذه اجلهة يتطلب تكاليف عالية للرتكيب والصيانة والتوصيل بشبكة إال إن توفر هذا النظام عند   بعد.
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ميكن توفري تلك التكاليف عن طريق استئجار مساحة على حاسوب خادم متوفر لدى إحدى    األنرتنت.

ƨǼȈǠǷ� ǢǳƢƦǷ�  ƢǬǳ� ¿®ƢŬ¦� ƢđȂǇƢƷ� ȄǴǟ� ©ƢƷƢǈǷ� ǂƳƚƫ� Ŗǳ¦� ©Ƣǯǂǌǳ¦.

•ǠǷ�ƨƷƢǈǷ�ń¤�¾Ȃƻƾǳʪ�śůŐǸǴǳ�¬ƢǸǈǳ¦�Ƥ Ÿ ينة يف احلاسوب املركزي لكي متكنهم من عمل

Interactive ºǳ¦�ƲǷ¦ǂƥ�¿¦ƾƼƬǇʪ�Ǯ   صفحات إنرتنت تفاعلية ǳ̄Â(Common Gateway

Interface) CGI وهي برامج تكتب بلغات برجمية مثل ،Pearl , Visual Basic , C++,  

CǬƬǇ¦�Â�©ƢǷȂǴǠǷ�¾ƢǇ°ϵ�ƪ ǻŗǻȍ¦�¿ƾƼƬǈŭ�ƲǷ¦Őǳ¦�ǽǀǿ�ƶǸǈƫÂ���ǺǷ�ƨǼȈǠǷ�©ʪƢƴƬǇ¦�¾ƢƦ

 .احلاسوب املركزي

  Web Pageجيب توفر برامج لعمل صفحات اإلنرتنت وصيانتها مثل برامج حترير الصفحات•    

  Editorsوبرامج نقل امللفاتFTP   و الـ  Telnet.   وكذلك جيب أن تتوفر لدى املدرسني خربة

�Ȃƫ�ÀƢȈƷȋ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�Ƥ ǴǘƬȇ�ƾǫÂ��ƲǷ¦Őǳ¦�Ǯ Ǵƫ�¿¦ƾƼƬǇʪƨǤǳ�¿¦ƾƼƬǇʪ�ƨǧǂǠǷ�ǂǧ  HTML   وهي اللغة

 .املتعارف عليها لعمل صفحات اإلنرتنت

 .جيب توفر اتصال بني الطلبة وشبكة اإلنرتنت كي يتمكن الطلبة من النفاذ إىل احلاسوب اخلادم•    

متكن الطلبة من االتصال بشبكة اإلنرتنت  high bandwidth  جيب توفر سعة موجة كبرية•    

عالية و ذلك يف حال ما إذا كان نظام التعليم عن بعد يتضمن حماضرات مرئية. هذه السرعة جيب بسرعة 

�Ƣǜǻ¿  33,6أن تتجاوز سرعة الـ  ƨǟǂǇ� Ǻǟ� ǲǬƫ� ȏ¢Â�ƨȇ®ƢȈƬǟȏ¦� ƪ ȇʪȂǴȈǯISDN .

إذا ما كان نظام التعليم عن  Video Server  قد يتطلب األمر توفر أجهزة إضافية مثل جهاز الـ•    

learning-http://www.abahe.co.uk/distance-(.تضمن مواد مرئيةبعد ي

definition.html(

�ƨǏ ƢŬ ¦�©ƢƳ ƢȈƬƷ ȏ ¦�ÄÂ̄�¿ƢǷ¢�©ʪȂ Ǡǐ ǳ¦�ǲ Ȉǳǀ ƫÂ�ƾ Ǡƥ�Ǻ ǟ �ň Âŗ ǰ ǳȏ ¦�Ƕ ȈǴǠƬǳ¦�°Â®

�©ȏƢĐ¦�Ŀ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�Ŀ�ǞǇȂƬǳ¦�ń¤�©ȏƢǐƫȏ¦Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ�Ŀ�ƾȇ¦ǄƬŭ¦�°ȂǘƬǳ¦�Ã®¢�ƾǬǳ

�» ÂǂǠŭ¦�ǺǷÂ��ƨȈǳƢǠǧ�ǂưǯ¢�̈ƾȇƾƳ�¶ƢŶ¢�±ÂǂƥÂ��ƾǠƥ�Ǻǟ�ǶȈǴǠƬǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�̈ ƢǨǯ�̈®ʮ±�ń¤�Ã®¢�ƢŲ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦

وعلى ذلك ميكن للتعليم عن بعد، أن نسق التعليم يف البلدان النامية يعاين من أوجه قصور ومشكالت، 

خاصة يف سياق التعليم متعدد القنوات، أن يساهم يف مواجهة هذه املشكالت والعمل على حلها. وتقع 

على رأس قائمة القصور هذه مشكالت االستبعاد من التعليم التقليدي إما بسبب النوع أو البعد املكاين، 

  أو الفقر. 

ض نوعية التعليم، وضعف العالقة بني التعليم ومقتضيات التنمية والتقدم. وال يقل عن ذلك أمهية اخنفا    

مسات السياق العام للتعليم يف البلدان النامية، ميكن أن تُنتج أمناطًا من  غري أن مشكالت نسق التعليم و

��ƨȈǧƢǰǳ¦�©ʭƢǰǷȍ¦�ƢŮ�ǂǧȂƫÂ��ƨȇÂǂƥ�ƢŮ�ǖǘź�Ń�¦̄¤�̈ ƢǨǰǳ¦�ƨǴȈǴǫÂ�ƨǿȂǌǷ�ƾǠƥ�Ǻǟ�ǶȈǴǠƬǳ¦
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كذلك ميكن أن يؤدي تعدد القنوات التعليمية، دون حتسب دقيق، إىل تفاقم مشكالت تنظيم األنساق 

 ̈ƢǨǰƥ�Ƣē°¦®¤Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦.

   هذا وتربز أمهية تطبيق نظام التعلم عن بعد من خالل:

  التعلم عن بعد جيعل الباب مفتوحا أمام اجلميع (حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص)..1

  .)لزمين (فئات عمرية خمتلفة ميكنها االلتحاق بنظام التعلم عن بعدالتغلب على العائق ا.2

  التغلب على العائق اجلغرايف (حرمان الكثريين من الدراسة لبعد املسافة)..3

  ).ةبلاالستفادة من الطاقات التعليمية املؤهلة بدال من تكديسها(يستفيد منها عدد غري حمدود من الط.4

األقراص  - الستاليت  - االنرتنت-  العملية التعليمية (الربيد االلكرتويناالستفادة من التقنيات احلديثة يف.5

  ). Video Conferencing-املدجمة

ختفيف الضغط الطاليب على املؤسسات التعليمية (عدم إضاعة فرص التعليم على الطلبة بسبب .6

 )2009(شرف والزين، حمدودية القدرة االستيعابية للمؤسسات الوطنية).

من الدراسات إىل فاعلية استخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية يف جمال تعليم الطلبة ذوي  وتشري الكثري

ƢĔ¢�Ŀ�ǲưǸƬƫÂ�ƨǫƢǟȍ¦:

تؤدي دورا هاما يف معاجلة الفروق الفردية بني الطلبة ذوي اإلعاقة. فتتنوع طرائق وأساليب التعليم مبا -

 .يناسب قدرات كل منهم

.¦ƾǬǠŭ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǶđƢǈǯ¤Â�ƢȀȈǧ�§Ȃǣǂŭ¦�ƨȈǯȂǴǈǳ¦�¶ƢŶȋ¦�ƨǫƢǟȍ¨تفيد يف تعليم الطلبة ذوي -

-�ŚǧȂƬƥ�Ǯ ǳ̄Â��ƨǫƢǟȍ¦�ÄÂ̄�ƨƦǴǘǴǳ�®ǂĐ¦�ŚǰǨƬǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�Ŀ�µ ƢǨŵȏ¦�ȄǴǟ�Ƥ ǴǤƬǳ¦�Ŀ�ƾǟƢǈƫ

 .خربات حسية مناسبة

-¦®�̈®ʮ±Â�ƨǫƢǟȍ¦�ÄÂ̄�§ Ȑǘǳ¦�ǪȇȂǌƫ�Ŀ�¿Ƣǿ�°Âƾƥ�ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�¿ȂǬƫ فعيتهم

 .وإقباهلم على التعلم

تساعد على تكرار اخلربات وجتعل االحتكاك بني الطلبة ذوي اإلعاقة وبني ما يتعلمه احتكاكاً مباشراً -

ƨǫƢǟȍ¦�ƨǠȈƦǗ�ǾǓǂǨƫ�ÅʮȂƥǂƫ�ÅƢƦǴǘǷ�ƾǠȇ�Äǀǳ¦Â��ÅȏƢǠǧÂ.

-ƨǫƢǟȍ¦�ÄÂ̄�¾ƢǨǗȌǳ�ƨƦƳȂǷ�©ƢǿƢš ¦�ǺȇȂǰƫÂ�ǲȈǐƸƬǳ¦�̈®ʮ±�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ.

§�¦Ƕđ�ǖȈƄ¦�ǞǸƬĐ¦�ǞǷ�ǶȀǨȈǰƬǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦�ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�©¦°ƢȀŭ¦�ƨǫƢǟȍ¦�ÄÂ̄�ƨƦǴǘǳتساعد على إكس- Ƣ.

املساعدة يف منو مجيع املهارات (العقلية واالجتماعية واللغوية واحلسية واحلركية) لدى الطلبة ذوي -

 .اإلعاقة
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-ǶȀǸǴǠƫ�́ ǂǧ�śǈŢ�ȄǴǟ�ƨǫƢǟȍ¦�ÄÂ̄�ƨƦǴǘǳ¦�ƾǟƢǈȇ�ƢǷ��ƨǫƢǟȍ¦�°ʬ¡�ǺǷ�ǲȈǴǬƬǳ¦�́ ǂǧ�̈®ʮ±Â

 .إبداعهم

-��Ʈ ǟƢƦǳ¦�Â¢�ǄǧƢū¦�̈®ʮ±Â��ƲȀǼŭ¦� ¦ǂƯ¤Â��ƨǷƢǠǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�¾ȂǐǨǳ¦�Ŀ�ǲǷƢǯ�ǲǰǌƥ�ƨǳƢǠǨǳ¦�ƨǯ°Ƣǌŭ¦

ǆ ǨǼǳʪ�ƨǬưǳ¦Â��ļ¦ǀǳ¦�ǂȇƾǬƬǳ¦�ǶȈǟƾƫÂ��ƨȈǳȐǬƬǇȏ¦�̈®ʮ±Â�ÀÂƢǠƬǳ¦�ǞȈƴǌƫÂ.

والتواصل معه من خالل  تقليل االعتماد على اآلخرين، مع جعل هؤالء األطفال مندجمني مع جمتمعهم-

ƨȈƫƢȈū¦�Ƕē¦°ƢȀǷ�ƨȈǸǼƫÂ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǘǌǻȋ¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦. ،2016(مهام(  

:الوسائل التعليمية والتكنولوجية املساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة

  :) إىل أن الوسائل التعليمية اليت حيتاجها ذوي االحتياجات اخلاصة تتمثل يف2006أشار سليمان (

 التعليمية السمعيةالوسائل:

مثل (تعليم اللغات، تسجيل القصص والنصوص املقررة يف املنهج، تعليم لفظ  :التسجيالت الصوتية-

 الكلمات)

.تُعد من أنسب الوسائل التعليمية السمعية للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية :الربامج اإلذاعية التعليمية-

ʭ¦ȂǘǇȋ¦�Â¢�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨǗǂǋȋ¦�Ȅ©�وهي عبارة عن تسجيل نص الكتاب عل :الكتب الناطقة-

الوسائل التعليمية اللمسية:

 .Abacus العداد احلسايب-

-ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢǸǈĐ¦Â�«¯ƢǸǼǳ¦.

العينات: وهي إحدى الوسائل التعليمية اليت تؤخذ من البيئة دون إجراء أي تعديل أو تغيري عليها، -

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ǂǧȂƬŭ¦�Śǣ�©ƢǟȂǓȂŭ¦�ƨǇ¦°®�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�Ʈ ȈƷ.

.الرسومات البارزة: وهي اكثر الوسائل انتشاراً يف مدراس الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية-

 .الصور اللمسية: ميكن من خالهلا تفسري العالقات بني األشياء واألحداث بفاعلية-

 :اخلرائط والكرات األرضية-

 .اللوحات التعليمية-

الوسائل التعليمية السمعية البصرية:

 .خاصة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعيةالتلفزيون التعليمي -

 .الوسائل املتعددة الكمبيوترية الناطقة-

 .شبكة املعلومات الدولية-

الوسائل التعليمية من البيئة احمللية:

 املتاحف واملعارض-
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-ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ȐƷǂǳ¦�Â¢�ƨȈǻ¦ƾȈŭ¦�©¦°ʮǄǳ¦. ،70: 2006(سليمان(  

  اخلامتة: 

إن التعليم اإللكرتوين عن بعد يعد بديال للتعليم التقليدي وطرق التدريس التقليدية أو مكمال له، كما      

أنه يعد أهم تقنية تساهم تسهيل العملية التعليمية خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة. فالتقنيات غري 

يم التقليدي، عند استخدام طريقة التعليم احملدودة اليت يتيحها التعليم اإللكرتوين تساهم يف رفع مستوى التعل

بشكل غري فعال: تلقي املعلومات يكون من املعلم) يتلقى الطالب املعلومات- التقليدي (منوذج مركزية

املعلم إىل الطالب، فيعتمد الطالب كليا على تلقي املعلومات فقط، أما عن طريق التعليم اإللكرتوين (منوذج 

�Ƥ  للطالب املشاركة الطالب) يكون متاحا- مركزية ǳƢǘǳ¦�ƶƦǐȇÂ��ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢǗƢǌǼǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳʪ

يساهم يف حتفيز املتعلمني، وحتقيق مستوى أعلى من التفكري   أكثر فأكثر. هذا النموذج التعليمي  مستقًال 

النقدي ومهارات حل املشاكل، كما ال يشكل الوقت عائقا للتعليم عند استخدام التعليم اإللكرتوين، 

�Ǻǟ�Ʈفالطال ƸƦǳ¦�ǾƬǟƢǘƬǇʪ�ÀȂǰȇ�Ǯ ǳǀǯÂ��ǲǔǧ¢�§ ƢǠȈƬǇ¦�ǪȈǬƸƬǳ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�®¦Ȃŭ¦�°¦ǂǰƫ�ǺǷ�ǺǰǸƬȇ�Ƥ

مواد تعليمية إضافية، إن أحد أهم مميزات التعليم اإللكرتوين هو دوره يف تسهيل التعليم لألطفال ذوي 

من استخدام    ة الوسائطاالحتياجات اخلاصة. إن ما توفره تكنولوجيا احلاسوب و التقنيات الرقمية واملتعدد

األصوات والصور والنصوص املكتوبة يف ألوان خمتلفة له أثر كبري يف مساعدة األطفال الذين ال يستطيعون 

ǶǴǠƬǳ¦�©ƢǫƢǟ¤Â�©ʪȂǠǐǳ�¦ǂǜǻ�ÄƾȈǴǬƬǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�« Ȃ̄Ŷ�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦.اليت يعانون منها
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  املراجع:

اإللكرتوين تقنية رائدة وطريقة واعدة، ورقة عمل مقدمة ): التعليم 2003العريفي، يوسف العريفي(-

µ ʮǂǳʪ�ǲǐȈǧ�Ǯ Ǵŭ¦�² °¦ƾǷ�Ŀ�ňÂŗǰǳȍ¦�ǶȈǴǠƬǴǳ�ńÂȋ¦�̈ÂƾǼǳ¦�ń¤.

��2005�ƨǈǇƚǷعبد هللا، املبارك، أمحد(املوسى، -µ ʮǂǳ¦��©ƢǬȈƦǘƬǳ¦Â�ǆ Ǉȋ¦�ňÂŗǰǳȍ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦���

�©ʭƢȈƦǳ¦�ƨǰƦǋ

التعليم عن بعد، رسالة منشورة يف مكتبة امللك فهد الوطنية ): 2014بن مسعد، حممد بن عبد هللا(-

  http://ecat.kfnl.gov.sa:88 عرب موقع: 

 ): التعلم عن بعد، مقال منشور يف موقع:2016دعدوع، شهرية(-

- http://mawdoo3.com

��¦ƾǳ¦°� ): رؤية2005زيتون، حسن حسني زيتون(-µ ʮǂǳ¦��ňÂŗǰǳȍ¦�ǶǴǠƬǳ¦��ǶȈǴǠƬǳ¦�Ŀ�̈ ƾȇƾƳ

 .الصوتية للرتبية

��2004سامل، أمحد(-µ ʮǂǳ¦��ňÂŗǰǳȍ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ���2004

): مقرر مقرتح يف تكنولوجيا التعليم للفئات اخلاصة لطالب 2006سليمان، صبحي أمحد حممد (-

  بية النوعية، رسالة دكتوراه جامعة األزهر كلية الرتبية.شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات الرت 

): دراسة مقارنة بني فعالية التعليم التقليدي والتعليم عن 2009شرف، غالب والزين، حممد ندمي( -

بعد، مقال منشور يف موقع: 

edu.eg/conferences/27_9_2009/...files/.../23.docwww.aun.

التعليم اإللكرتوين لألشخاص ذوي اإلعاقة بني الواقع واملأمول، مقال ومنشور ):  2016مهام، أمحد(-

.http://www.almanalmagazine.com يف موقع:
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©Ƣǈ Ǉ ƚ ŭʪ �Ǧ ȈǛ Ȃ Ƭǳ¦�ƨȈǴǸ ǟ �ś ǈ Ƹ Ƭǳ�¢ƾ ƦǸ ǯ�©¦ ƢǨǰ ǳ¦� °̈¦®¤�®ƢǸ Ƭǟ ¦

Adopt competency management as a principle to improve the enterprise
recruitment

  جامعة سوق اهراس آمال بن مسشة

  ملخص 

تزايدت أمهية املوارد البشرية كرأس مال بشري ، وكرأس مال فكري ، بسبب التحوالت العميقة يف احلياة 

� ¦®ȋ¦�̈°¦®¤Â� ¦®ȋ¦�ƶƦǏƘǧ��ºº�̈°¦®ȍ¦�ƢȀȈǧ�ƢŠ�ºº�ƢēȏƢů�ǲǰƥ�ƨưȇƾū¦management de performance

األفراد " قبل" وبعد التوظيف ، إىل غاية  أهم ما توليه املؤسسات من عناية فائقة ، وذلك ابتداء من قياس أداء 

هلذا ابتدع أصحاب املؤسسات الكربى  وكذلك الباحثون منهج الكفاءة ، حىت يتمكنوا قياس األداء املؤسسي.

من استقطاب وتعيني أفضل الكفاءات البشرية ، وحتصيل أفضل كفاءة إنتاجية .فلم يعد توظيف املورد البشري 

في ، بقدر ما هو حبث جاد عن مهارة وقدرات ومعرفة حقيقية ، تقدم ميزة تنافسية ميثل جمرد سد لفراغ وظي

منهج الكفاءة أو إدارة الكفاءات ، والطرق اليت يعتمدها يف التسيري ،  ا البحثهذيف للمؤسسة .وستناقش 

وروبية وبشكل خاص آليات االستقطاب والتعيني، انطالقا من النجاح الذي حققه هذا املنهج يف الدول األ

واألمريكية . 

  الكفاءات ، إدارة الكفاءات ، عملية التوظيف ، املؤسسة ، رأس املال البشري الكلمات املفتاحية :

Abstract

Human resources have become increasingly important as human capital and intellectual
capital, due to the profound changes in modern life in all its fields, including management.
Consequently, performance and performance management became the most important thing
for institutions starting with measuring individuals’ performance before and after employment
ending with measuring institutional performance. This is why the owners of the big
institutions and the researchers have developed a competency approach so that they can attract
and recruit the best human talents and achieve the best productive competency. The
employment of a human resource is no longer just a fill of a functional vacuum, as much as it
is a serious search for a real skill, capacity and knowledge that offers a competitive advantage
to the enterprise. This paper will discuss the approach of competence or competency
management, and the methods it adopts in management, specially the mechanisms of
attraction and recruitment, based on the success achieved by this approach in European and
American countries.

Keywords: competencies, competency management, recruitment process, institution, human
capital
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  مقدمة : 

يسعى علماء التنظيم ضمن رؤية ذات بعد مثايل إىل إجياد نظرية تنظيمية تعتمدها املنظمات كي تكون فعالة ، 

�ƨƠȈƦǳ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�̈®ƢȈǬǳ¦����ǽ̄Ƣţ¦Â�°¦ǂǬǳ¦�ƨǟƢǼǏ���ƢēƢȈǴǸǟ�ǲǯ�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄Â��¾Ƣǟ�Ƣǿ£¦®¢�ÀȂǰȇ�À¢�ŘǠŠ

Ǥƫ�ǞǷÂ��������Ƣǿ®°¦ȂǷ���ƨȈƳ°ƢŬ¦Â�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�ƢēʭȂǰǷÂ ري البيئة يف جمال العمل ، سواء من الناحية التكنولوجية أو

�̈ǂǘǔǷ���ƨǏƢƻ�̈°Ȃǐƥ�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�̈°¦®¤Â�ƨǷƢǟ�̈°Ȃǐƥ�̈°¦®ȍ¦�ÀƜǧ���ƨŭȂǠǳ¦�ŚƯƘƬƥ�ŕƷ�Â¢���ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�ƨȈƷʭ

Ƿ�ƨȈǈǧƢǼƫ�̈ǄȈǷ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ǲƳ¢�ǺǷÂ���©¦ŚȈǤƬǳ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�̈ǂȇƢǈǷ�ǲƳ¢�ǺǷ�Ƣē¦®ȂȀů�̈ƾȇ¦±�ń¤ ستقرة ، تضمنها

موارد قوية على رأسها موارد بشرية ذات كفاءة عالية . وعليه فإن التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية قد يبين 

منوذج للموارد البشرية مبين على منهج الكفاءة . 

  ية ؟ فما هو منهج الكفاءة ؟ وما مدى حاجة املؤسسات لتبين إدارة الكفاءات يف توظيفها للموارد البشر 

  ـ املفاهيم األساسية :  1

�Ʈـ األداء :1ـ  1 Ʒʪ�Â¢�ǂǰǨǷ�ǲǯ�ǾȈǘǠȇ�Ʈ ȈƷ�� ¦®Ȍǳ�½ŗǌǷ�¿ȂȀǨǷ�ƾȇƾŢ�¾ȂƷ�ÀȂǇ°¦ƾǳ¦Â�ÀȂưƷƢƦǳ¦�Ǧ ǴƬƻ¦

� ¦®ȋʪ�śȈǼǠŭ¦�®¦ǂǧȋ¦�ȄǴǟ��Ǿƫ¦̄�ǂǷȋ¦�ǪƦǘǼȇÂ��ȆǇƢǇȋ¦�Ǿǧƾǿ�Ƥ ǈŞ�Â¢�Ǿǐǐţ��ǾǠǫȂǷ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦��¦ŚǈǨƫ

�ƢǼǷ�Ǿƥ�řǠȈǧ�Ǧ أيضا.   فمدير املنظمة يعين ǛȂŭ¦�ƢǷ¢��ƨǈǧƢǼŭ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫÂ�ƨǸǜǼŭ¦�ǽǀǿ�ƨȇ®Â®ǂǷ��� ¦®ȋʪ

العمل. يف حني يعتربه الزبون، متمثال يف نوعيــة اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها املؤسسة.( سعيد يس عامر وعلي 

  )477، 1998حممد عبد الوهاب ، 

��F.W.Nickols�¶ƢǌǼǳ¦�Ȃǿ�½ȂǴǈǳƢǧ��½ȂǴǈǳ¦�«ƢƬǻويف هذا السياق يعرف"ف. و.نيكولس"(  Ǿǻϥ� ¦®ȋ¦��

الذي يقوم به األفراد. أما نتاجات السلوك، فهي النتائج اليت متخضت عن ذلك السلوك. وهو جيعل البيئة أو 

).  يف حني 15،  2003احملصلة النهائية، خمتلفة عما كانت عليه، قبل ذلك السلوك"( عبد الباري إبراهيم درة، 

) وهو احد العلماء البارزين يف هذا امليدان، أنه ال جيوز اخللط، Thomas Gilbertس جلربت"(يؤكد"توما

بني السلوك واإلجناز ذي القيمة واألداء. فالسلوك هو ما يقوم به األفراد، من أعمال يف املنظمة، كعقد 

تبقى بعد أن يتوقف األفراد عن االجتماعات، تصميم العمل أو التفتيش. أما اإلجناز فهو األثر أو النتائج؛ اليت 

العمل، حمل إنتاج  قطعة ما أو طرح مقرتحات وقطعة معينة. أما األداء فهو التفاعل، بني السلوك واإلجناز ( عبد 

  ). 25،  2003الباري إبراهيم درة ، 
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ـ الكفاءة : 2ـ  1

�ƪ ǻƢǯ� ¦ȂǇ���®°¦Ȃŭ¦�Ŀ�ƾǫƢǧ�®ȂƳÂ�ÀÂ®�°Ȃǐǳ¦�ǺǷ�ƨȇϥ�ǲǸǠǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ ، هذه املوارد ( بشرية ، مادية ، مالية

معلوماتية ) . لذلك فإن اإلدارة الناجحة هي اليت تتجنب املواقف اليت تؤدي إىل ضياع موارد املنظمة املختلفة . 

فاملدير الكفء هو الذي يوظف ويستثمر املوارد املالية للمنظمة حبزم وحكمة ، حبيث ينفق القدر املناسب من 

ة يف األوجه املناسبة للصرف دون إسراف أو تبذير أو تقتري ، وأن يعمل املدير الكفء كذلك على املوارد املالي

ابتكار جدول عمل للعاملني حبيث يصبح هؤالء العاملون يف حالة عمل بصفة دائمة مع جتنب ما يطلق عليه 

�ÀƢǰŭ¦�Ŀ�Ƥ ǇƢǼŭ¦�ǎ Ƽǌǳ¦�ǞǓÂ�Ǯ ǳ̄�ǺǸǔƬȇÂ���ƨǸǜǼŭ¦�ǲƻ¦®�Ŀ�ƨǠǼǬŭ¦�ƨǳƢǘƦǳʪ املناسب . حيث يستطيع

�ǞǔȇÂ�ǶǸǐȇ�À¢�Ƣǔȇ¢� Ǧ ǰǳ¦�ǂȇƾŭ¦�ȄǴǟÂ���ƨǫƾǳ¦�ǺǷ�ƨƳ°®�ȄǴǟϥ�¾ƢǸǟ¢�ǺǷ�ǾȈǳ¤�ƾǼǈȇ�ƢǷ� ¦®¢�ǎ Ƽǌǳ¦�¦ǀǿ

تنظيم لإلنتاج حبيث يضمن استخدام كافة املوارد املادية من أدوات وآالت ووسائل أفضل استخدام ممكن دون 

���Ǯفاقد هلذه املوارد ، وأن يستعمل مجيع املعلوم ǌǯ�ɦ�®ƢƳ�ƪ ƴđ�ƾǸŰ����ǾǸȈǜǼƬǳ�ƨƦǇƢǼŭ¦Â�Ǿȇƾǳ�ƨƷƢƬŭ¦�©Ƣ

1999  ،16(

ـ الكفاءات ( اجلدارات ) : 3ـ  1

)  1997ميزة أساسية لشخص تتيح له تقدمي أداء أفضل يف وظيفة معينة أو دور أو موقف ( بولتري وآخرون ، 

ة أخرى حامسة للنجاح املهين .وتتضمن الكفاءات املهارات واملعرفة واخلربة ومميزات شخصي

  ـ ماهية منهج الكفاءة : 2

قامت كربى املؤسسات ، وكذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبحاولة إدماج الكفاءة ضمن  1990منذ بداية 

�Ƥ ǻƢƳ�ń¤���Ƣē¦̄�©¦ ƢǨǰǴǳ�ƾƷȂǷ�¿ȂȀǨǷ�ȄǴǟ�©ƢǈǇƚŭ¦�¼ƢǨƫ¦�¿ƾǟ�À¢�ȏ¤���ƢǿŚȈǈƫÂ�Ƣē°¦®¤�©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦

بيقات منهج التسيري املعتمد على اختالف الظروف واألوضاع فيما بينها ، جعل من الصعب حتديد ماهية تط

الكفاءة ، وهنا وجدت املؤسسات نفسها أمام خيارين : 

  ـ األول وهو األكثر شيوعا والذي يتعلق بوصف وتطوير وتقييم التصرفات املهنية بطريقة أحادية اجلانب .

رات اإلسرتاتيجية واألمناط ـ الثاين وهو الواعد أكثر ويطمح إىل تشجيع ترقية منوذج إنتاجي جديد يربط بني اخليا

  اجلديدة لتنظيم العمل والنماذج الطموحة لتسيري املوارد البشرية .

  ويهدف منهج الكفاءة إىل حتقيق العديد من األهداف أمهها :
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�ƨȈǳȐǬƬǇȏ¦Â�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ƨȇ®ƾǠƫ�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫ�̈®ʮ±�ǲƳ¢�ǺǷ�©ʮȂƬǈŭ¦�ǲǯ�Ŀ�¾ƢǸǠǳ¦�©¦ ƢǨǯ�ǂȇȂǘƫ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈȇ�º

  لية .وحتمل املسؤو 

��©¦ ƢǨǰǳʪ�©ƢǈǇƚŭ¦�ŚȈǈƫ�ƲȀǼǷ�ń¤�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǪǘǼǷ�ǺǷ�¾ȂƸƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǈǇƚŭ¦�ƾǟƢǈȇ�º

ـ منهج الكفاءات يشري عموما إىل إىل مقاربة إمجالية للتنظيم من خالل االنتقال من تنظيم املناصب إىل الكفاءات 

  . من نشاطات العمل إىل العمال من أجل حتسني ترابطهم وجعلهم اكثر متاسكا

ـ منهج الكفاءة يتعدى تسيري الكفاءات ويعتمد على مورده ، فقبل ممارسة تسيري املوارد البشرية ويف خضم 

التشخيص التنظيمي للوظائف تبدأ تشكيل عروض العمل من خالل التحليل الدقيق لظروف وأوضاع العمل مع 

  )     267/269، 2009جتنيد العديد من العوامل ومشاركة العمال .( عذراء بن شارف ، 

وميكن القول أن استخدام هذا املصطلح ( الكفاءة ) كان يف البداية يف امليدان ومن قبل رؤساء املؤسسات قبل أن 

���ǶȀǼǷ�ǂǯǀǻ���ǶēƢǇ¦°®�Ŀ�ÀȂưƷƢƦǳ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦�ǾǳÂƢǼƬȇ

  :  MEDEFـ حركة املؤسسات الفرنسية 

، وهذا من خالل التوصل \ل حتديد مفهوم الكفاءة قامت املؤسسات مبحاوالت إجياد تسوية للخالف القائم حو  

�̈ƾƷȂǷ�ƨǤȈǏ�®ƢǸƬǟ¦Â���̈°¦®¤Â�©ʪƢǬǻ���śǨǛȂǷ���¾ƢǸǟ�ǺǷ�ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�ƨǴǟƢǨǳ¦�» ¦ǂǗȋ¦�ǶǜǠǷ�śƥ�¼ƢǨƫ¦�ń¤

�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ƨǯǂƷ�ǾƬǷƾǫ�Äǀǳ¦�Ǧ ȇǂǠƬǳʪ�®ȂȀŪ¦�ǽǀǿ�ƪ ǴǴǰƫ�ƾǫÂ�̈ ƢǨǰǴǳMEDEF    على إثر اتفاق

( accord acier sur la conduite de l’activité professionnelle) A ,CAP2000

§�¦�ƨǟƢǼǐǳ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ǲǸǠǳ 1990االتفاق  حول توجيه النشاط املهين الذي مت ابرامه يف ديسمرب  ʪ°¢�ƨǟƢŦ�śƥ

��ƢĔ¢�ȄǴǟ�¼ƢǨƫȏ¦�¦ǀǿ�Ƥ ƳȂŠ�̈ ƢǨǰǳ¦�ƪ ǧǂǟ�Ʈ ȈƷ���ƨȈǳƢǸǟ�©ʪƢǬǻ�Ǟƥ°¢Â�ƾȇƾū¦حة" " املهارة العملية الصحي  

  :Thomson : csf air sysmـ تعريف شركة الطريان الفرنسية طومسون 

�Ŀ�ÀȂǈǷȂǗ�ƨǈǇƚŭ�¿ƢǠǳ¦�ǂȇƾŭ¦�ǂǋʪ�°ƢǗȍ¦�¦ǀǿ�ĿÂ1996  يف استخدام أداة ختطيط جديدة أطلق عليها اسم

ǘǷ�ÀƢǸǓÂ�ƚƦǼƬǳʪ�śǳÂƚǈǸǴǳ�ƶǸǈȇÂ�ŚȈǈƬǴǳ�̈ ¦®¢�ǖǘƼŭ¦�¦ǀǿ�ŐƬǠȇÂ�©¦ ƢǨǰǴǳ�ȆƴȈƫ¦ŗǇȍ¦�ǖǘƼŭ¦ ابقة

احتياجات العمل واملوارد يف إطار الكفاءات . ومل يرد مصطلح  الكفاءة يف هذا املخطط بشكل مباشر لكن مت 

التعبري عنه من خالل عبارات املعارف التقنية ( اإللكرتونيك ، الرادار ) املعرف اإلدارية ( ضمان جودة التقارير 

  حفيز اآلخرين ) ....) املميزات الشخصية ( من اجل حتديد املشاكل لت
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:L .A.F.N.O.Rـ اجلمعية الفرنسية للتقييس 

L .A.F.N.O.R �ƨȈǨȈǛÂ�̧لقد عرفت اجلمعية الفرنسية للمعايري  ƢǓÂ¢�Ŀ�¿¦ƾƼƬǇ¦����ƢĔ¢�ȄǴǟ�̈ ƢǨǰǳ¦

القدرات اليت تسمح مبمارسة على حنو مناسب وظيفة أو مهنة ". وهلذا هناك من يعترب أن للكفاءة جانبان: 

  ـ جانب ظاهر وواضح للعيان ، ميكن مالحظته : القدرات ، املعارف ، املهارات ، الدور االجتماعي 

ـ جانب آخر خفي ال ميكن مالحظته ويتمثل يف صورة الذات ، احملفزات ، االنفعال ، القيم . ( عذراء بن شارف 

 ،2009  ،223/225 (  

  ـ دور املعرفة يف صنع الكفاءة : 3

�ń¤�Ä®ƚƫ�Ǻǳ���Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǺȇǄƼƬǳ¦���ƾȈǳȂƬǳ¦�©ƢȈǴǸǟ�ǺǷ�ʮ¢�À¤Â�Ƣē¦̄�ƨǧǂǠŭ¦�ǺǷ�ƨȈŷ¢�ǂưǯ¦�ÀȂǰȇ�ƨǧǂǠŭ¦�ǪȈƦǘƫ�À¤

�ƨǈǇƚŭ¦�» ¦ƾǿ¢�ǪȈǬƸƬƥ�ƢŮ�ƶǸǈȇ�Äǀǳ¦�ǲǰǌǳʪ�ƨǧǂǠǸǴǳ�¾ƢǠǧ�ǪȈƦǘƫ�½ƢǼǿ�Ǻǰȇ�Ń�ƢǷ�ȆǸȈǜǼƬǳ¦� ¦®ȋ¦�śǈŢ

سسات اليت متلك أفضل معرفة ليست هي من متلك ميزة وحل مشاكلها وضمان منوها واستمرارها . إذن فإن املؤ 

تنافسية بل هي تلك اليت تستخدم وتطبق املعرفة على أحسن وجه ... هلذا فإن من أهم العناصر األساسية إلدارة 

  املعرفة : 

  أ ـ األفراد ( اجلدارات ) : 

ذي تنتقل عربه املؤسسة من املعرفة يعد اجلانب البشري اجلزء األساس يف إدارة املعرفة لكونه يتضمن األساس ال

�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƨǸǜǻ¢� ¦Őƻ�ǶǿÂ�ƢēƢȈǴǸǟÂ�ƨǧǂǠŭ¦�̈°¦®¤�Ŀ�ƢȈǇƢǇ¢�¦°Â®�®¦ǂǧȋ¦�Ƥ ǠǴȇ�ƢǸǯ���ƨȈǸȈǜǼƬǳ¦�ƨǧǂǠŭ¦�ń¤�ƨȇ®ǂǨǳ¦

وخرباء التطوير ، الكتاب ، مدير املوارد البشرية ، مديري األقسام األخرى ، والعمال . وذلك مبا هلم من دور يف 

���ƨȈǈǧƢǼƬǳ¦�̈ǄȈŭ¦�ǪȈǬŢ�ǂǐǼǟÂ�ƨǧǂǠŭ¦�̧ƢǼǏ�ǶȀǧ��ǶȀǴǸǟ�ǺǷ� Ǆƴǯ�Ƣđ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦Â�ƨǧǂǠŭ¦�ƾتولي

ب ـ اإلسرتاتيجية :

  وميكن أن نلخص دورها يف النقاط التالية : 

ǠȈƦǘǳ�ƾǷȋ¦�̈Śǐǫ�©¦°ƢȈŬ¦�řƦƫ�ǶƬȇ�ƨǧǂǠŭ¦�̈°¦®¤�ĿÂ�ƨǸƟȐŭ¦Â�ƨƸȈƸǐǳ¦�©¦°ƢȈŬ¦�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳʪ�ƨǧǂǠŭ¦�ǞǼǏ�º ة

  املعرفة املتغرية .

��² ƾū¦Â�̈°ƢȀŭ¦Â�¾Ƣǐƫȏ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦Â�°ƢǰƬƥȏ¦�ǲưǷ�ƨȇǂǰǨǳ¦�Ƣē¦®ȂƳȂǷ�ƨŪƢǠǷÂ�Ǯ ǈǷ�ƨȈǨȈǯ�ń¤�ƨǈǇƚŭ¦�ǾƳȂƫ�º
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ـ تسهم االسرتاتيجية يف جمال املعرفة الضمنية يف تنمية شبكات العمل لربط الناس لكي يتقامسوا املعرفة ، أي تقاسم 

  قود إىل االبداع املبين على املشكالت االسرتاتيجية .اخلربة الفردية اليت ت

�ǪȈǈǼƫÂ�ÀǄƻÂ���ňÂŗǯȏ¦Â�Ȇǫ°Ȃǳ¦�ǪƟʬȂǳ¦�¿Ƣǜǻ�ǂȇȂǘƫ�Ŀ�ǲưǸƬƫ�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇȍ¦�ÀƜǧ�ƨƸȈƸǐǳ¦�ƨǧǂǠŭ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƢǷ¢�º

  ونشر وإدامة املعرفة بقصد تسهيل وإعادة استخدامها واإلستفادة منها .

مج إدارة املعرفة وحتديد سياسات إلدامة رأس املال الفكري واحملافظة عليه ـ تقوم بوضع االسبقيات وإجياد برا

  وحتديد املعرفة اجلوهرية .

  ج ـ التكنولوجيا :

�ƢǸȈǇ�ȏ���Ƣđ�· ƢǨƬƷȏ¦�Â¢�Ƣǿǂǌǻ�Â¢�ƢđƢǈƬǯ¦Â�ƨǧǂǠŭ¦�ƾȈǳȂƫ� ¦ȂǇ�ƨǧǂǠŭ¦�̈°¦®¤�Ŀ�ƢǸȀǷ�¦°Â®�ƢȈƳȂǳȂǻȂǰƬǳ¦�Ä®ƚƫ

  اسوب التربز يف أربعة تطبيقات مهمة هي : التطبيقات التكنولوجية يف جمال احل

���À¦°Ȃƥ�ƨȈũ���ƪ ǻŗǻȏ¦�º�̈ŚƦŬ¦�ƨǸǜǻȏ¦�º�°¦ǂǬǳ¦�Ƕǟ®�ƨǸǜǻ¢�º�ǪƟʬȂǳ¦�ƨŪƢǠǷ2016 ،63/65 (  

  ومما سبق يتبني الدور املهم الذي جيب ان تضطلع به إدارة املوارد البشرية .

اء منظمة أفضل وأكثر قدرة على املنافسة ، إمنا يعين تنمية إن بنـ الدور االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية : 4

والء العاملني جتاه املنظمة بدرجة أفضل مما كانت عليه من قبل . وعليه منت وظيفة مدير املوارد االسرتاتيجية 

د بشكل أوسع ، وأصبحت وظيفة إسرتاتيجية مع مرور الوقت . ففي املنشآت املبكرة أو البدائية ، توىل األفرا

املسؤولون عن شؤون العاملني مهمة االختيار والتعيني ، والفصل من العمل ، وأنشىء قسم لألجور والرواتب ، 

���©ƢǷƾŬ¦Â�ʮ¦ǄǸǴǳ�ǖǘƻ�ƪ ǠǓÂÂ

�Ƥ ǠǴȇ�¢ƾƥ�®¦ǂǧȋ¦�Ƕǈǫ�ÀƜǧ���©ȐƥƢǬŭ¦� ¦ǂƳ¦Â�°ƢȈƬƻȏ¦�ƨǘǌǻϥ�¿ƢȈǬǳ¦�Ŀ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ļ�ƾǫ�Ǿǻȋ�¦ǂǜǻÂ

�Äǀǳ¦Â���©ʪƢǬǼǳ¦�ÀȂǻƢǫ�°ƾǏ�©ƢǼȈƯȐưǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǞǷÂ���śǴǷƢǠǳ¦�ƨȈǫǂƫÂ�Ƥدورا واسعا يف  ȇ°ƾƫÂ�°ƢȈƬƻ¦�©ƢȈǴǸǟ

�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�́ ǂǧ�ÀȂǻƢǫ�°ƾǏ�Ľ���ƨȈǳƢǸǠǳ¦�©¦®ƢŢȏ¦Â�©ʪƢǬǼǳ¦�ǞǷ�ƢȀƬǫȐǟ�Ŀ�ƨǯǂǌǳ¦�ƨȇƢŧ���©ƢȈǳÂƚǈǷ�» ƢǓ¢

ǄȈȈǸƬǳ¦�Ƥ Ʀǈƥ�̈ŚƦǯ�©ʪȂǬǠǳ�©Ƣǯǂǌǳ¦�µ ǂǠƬǳ�ƨȈǳƢǸƬƷ¦�ƾƳÂ¢�Äǀǳ¦Â�ƨȇÂƢǈƬŭ¦  بني العاملني ، لذا أصبحت

  عمليات اإلشراف وتقدمي املشورة يف جمال شؤون األفراد أمرا ال غىن عنه .

واليوم فإن العوملة ، واالجتاهات اجلديدة يف طبيعة العمل ، واالجتاهات الدميوغرافية  ، تعين انغماس مديري املوارد 

األعمال يتوقعون أن تصبح وظيفة املوارد البشرية البشرية يف مسؤوليات عديدة جديدة . وأوالها أن اصحاب 

  )   59، 2015لديهم وظيفة اسرتاتيجية بشكل أكرب .( جاري ديسلر ، 
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وتعين اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية ، صياغة وتنفيذ جمموعة سياسات وممارسات املوارد البشرية اليت تنتج  

تحقيق أهدافها االسرتاتيجية . وتتضمن اخلطة اإلسرتاتيجية للموارد كفاءات وسلوكيات للعاملني حتتاجها الشركة ل

البشرية للشركة دالئل تفصيلية فيما يتعلق بنوعية املهارات واملعارف اليت سيحتاجها العاملون ، وأيضا وبشكل 

املعارف  دقيق كيف سيتم استقطاب واختيار وتدريب تلك النوعيات من العاملني ، وتعلم إدارة الشركة أنه بدون

،  2015( جاري ديسلر ، ال البشري ) لن تتمكن من العملوالتدريب واملهارات الضرورية الالزمة ( رأس امل

60(

ـ التحليل االسرتاتيجي للوظائف :5

تتغري الواجبات واألعباء الوظيفية بشكل كبري نتيجة التغريات البيئية املستمرة ، ومن هذا املنطلق فإن عملية 

االسرتاتيجي للوظائف جيب ان يساعد املنظمة على التنبؤ بتلك التغريات الوظيفية املستقبلية ، وحتديد التحليل 

أثرها على حتقيق أهداف املنظمة ، واهلدف األساسي من هذا األسلوب هو التنبؤ بوصف الوظيفة يف ظل ظروف 

مل مساعدة ( مثل احلواسيب ) مع بيئية حمددة وجتددة ، وأهداف تنظيمية متجددة دائما ، ويف ظل أدوات ع

�ǲȈǴƸƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǺǸǔƬƫÂ���̈ŚƦǯ�ƨȈǨȈǛÂ� ƢƦǟ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ǲȈǸǠǳ¦�śƥÂ�ƨǸǜǼŭ¦�śƥ�¶ƢƦƫ°ȏ¦�ƨƳ°®�̈®ʮ±

  اإلسرتاتيجي للوظيفة تطبيق اخلطوات التالية : 

  ـ توصيف الوظائف احلالية بدرجة عالية من الدقة .

لوظائف األثر املتوقع للتغريات املستقبلية على أعباء وأعمال الوظيفة ، ـ يناقش شاغر الوظيفة وخرباء تصميم ا

  وكيف ميكن أداء الوظيفة يف ضوء التغريات اجلديدة .

ـ يتم حتديد متطلبات شغل الوظيفة ( املهارات ، القدرات ، واملعارف ) بدقة ويتم جتميعها يف شكل وصف 

  مستقبلي للوظيفة .

ـ يتم مقارنة شكل الوصف املتوقع للوظيفة مع شكل الوصف احلايل لتحديد أوجه االختالف بينهما من حيث 

  املهارات والقدرات واملعارف . 

ـ من خالل املقارنة السابقة ميكن حتديد معايري األداء الوظيفي ، ونوعية برامج التدريب ، معايري االختيار والتعيني 

���ƾȇ¦±�ƾǸŰ�¾®Ƣǟ����Ãǂƻȋ¦�Ǧ، نوعية اإلشراف املطلو  ƟƢǛȂǳʪ�ƨǨȈǛȂǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨǫȐǟÂ���§2003  ،131 (  

�ǾƴƟƢƬǼǳ�ÀƢǼƠǸǗȏ¦Â�ǾȈǴǟ�®ƢǸƬǟȏ¦�ǺǰŻ�ŕƷ���Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�°ƢƦƬƻʪ�ƨǷ±Ȑǳ¦�¶Âǂǌǳ¦�ŚǧȂƫ�ȄǴǟ�©ƢǈǇƚŭ¦�́ ǂŢ�¦ǀŮ

  وهي : 
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ختبار يعين قدرته على يف قياس الشيء املصمم من أجله ، وصدق اال Validـ جيب أن يكون االختبار صادقا 

  قياس الظاهرة موضوع االختبار .

�ƢƬƥʬ�°ƢƦƬƻȏ¦�ÀȂǰȇ�À¢�Ƥ Ÿ�ºReliable  أي ميكن االعتماد عليه يف قياس الظاهرة اليت صمم لقياسها وإعطاء

�Ŗǳ¦�ƨƴȈƬǼǳ¦�ŚǤƬƫ�Ń�¦̄¤�©ƢƦưǳʪ�ǄȈǸƬȇ�ƢǸǯ���ƢȀȈǧ�ǪƦǗ�Ŗǳ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ǞȈŦ�ĿÂ�» Âǂǜǳ¦�ǆ Ǩǻ�ƪ Ţ�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǆ Ǩǻ

  حيصل عليها الفرد يف االختبار تغريا ملحوظا إذا أعطى نفس االختبار عدة مرات . 

أي أن نتائجه تعطي مفهوما واحدا لدى اجلميع ، فإذا قلنا   Standardizedـ جيب أن يكون االختبار مقننا 

درجة يف اختبار معني للذكاء ، فيجب أن يكون الشخص قد حصل  50درجة من  30أن شخصا حصل على 

على هذه الدرجة ليتجه الختبار الذكاء املصمم لالشخاص من نفس سنه . فال نعطي لألطفال اختبار الذكاء 

��°ƢƦǰǳʪ�́ ƢŬ¦

�Â¢�ƨȇƢǤǴǳ�ȐȀǇ�ÀȂǰȇ�Ȑǧ���̈ŐƬƼŭ¦�ƨǟȂǸƴǸǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ȏȂǬǠǷ�ǾȈǧ�ƨǳȂȀǈǳ¦�Â¢�ƨƥȂǠǐǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ÀȂǰȇ�À¢�Ƥـ جي

  صعبا للغاية حبيث ال يكشف أو مييز األفراد الصاحلني من غري الصاحني . 

�ȂƫÂ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ƨȈƷʭ�ǺǷ�°ƢƦƬƻȏ¦�ǪȈƦǘƫ�ƨȈǨȈǯ�®ƾŢ�¶ÂǂǋÂ�ƾǟ¦Ȃǫ�ǞǓȂƫ�À¢�Ƥ ŸÂ�º زيع

الدرجات على األسئلة املختلفة ، وكيفية وضعها وتفسريها حىت تكون مجيع العوامل اليت تؤثر على نتيجة االختبار 

���ÀƢǘǴǇ�ƾȈǠǇ�ƾǸŰ����ǶȀǈǨǻ¢�®¦ǂǧȋ¦�©ʪƢƳ¤�Ȃǿ�ŚǤƬǷ�ƾƷ¦Â�ǲǷƢǟ�ȏ¤�ȄǬƦȇ�ȏÂ�ƨƬƥʬ1993  ،

152/153(

  ومن بني أهم االختبارات النتقاء املتقدمني :

ر صور عن املهنة : اختبار صور عن املهنة مع أخذ عوامل امليول بعني االعتبار . يستخدم يف علم النفس ـ اختبا

  املهنة واالستشارة املهنية.

  ـ اختبار تركيب الذكاء : حتديد الذكاء حسب عدة عوامل ، املرونة يف التفكري ، يستخدم يف اإلرشاد املهين .

القدرة على تذكر مواد شفهية وعددية ، وحتديد األرقام خارج القسمة . يستخدم  ـ اختبار التعلم والذاكرة : اختبار

  مبهنة املراقبني واملرشحني ليصبحوا ضباطا .

وهي ثالثة مقاييس . يستخدم   Catellـ اختبار الذكاء األساسي : خيترب معايري الذكاء حسب عامل النفس كاتل 

  دارس ذات الطبيعة اخلاصة .يف جمال الدراسة اجلامعية ، واملدرسة ، وامل
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���řǬƬǳ¦�ǾƳȂƬǳ¦�©¦̄�ǺȀǸǴǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦�©ƢǨǏ¦Ȃŭ¦�ŐƬź���ƨǴǰǌŭ¦�ǲƷ�Ŀ�řǨǳ¦�ȆƟʮǄȈǨǳ¦�ǶȀǨǴǳ�ŉƢĔƢǷ�°ƢƦƬƻ¦�º

  يستخدم بعد الدراسة يف اجلامعات واملعاهد العليا واملتخصصة .

، وخباصة يف جمال العمل اليدوي ، جيب ـ اختبار الكفاءة لعلم يدوي يستخدم اآلالت : خيترب األهلية املهنية 

  إجراء بروفات عمل . يستخدم يف اختبار التقدم إىل مهن يدوية .

لسرب الشخصية : خيترب أشكال الشخصية مع مقياس للكذب ، ويشمل االنبساطية  Eysenkـ اختبار ايسنك 

  ال اإلدارة .والعصابية . يستخدم مع السجناء والتالميذ ذوي الطبيعة اخلاصة وايضا يف جم

ـ استمارة حول حتليل مكان العمل : اختبار من اجل التغلب على املتطلبات يف مكان العمل ، احلصول على 

��¾ƢǬƬǻȏ¦Â�ǲǸǠǳ¦�ǶȈȈǬƫ�ÀƢǰǷ�Ŀ�¿ƾƼƬǈȇ���ǖȈƄ¦�ȂŪ¦�©¦ŚƯϦÂ�ǲǸǠǳ¦�±Ƣų¦���ƢȀǸȈȈǬƫÂ�©ƢǷȂǴǠŭ¦

، يقدم منوذجا لرتكيب املوهبة . يستخدم يف اختبار قبول ـ نظام قياس األداء : فهم أبعاد األداء يف جمال الذكاء 

  مهنة واستشارة مدرسية . 45يصلح ل 

ـ اختبار حب املهنة : يطلعنا على االهتمامات املهنية وامليول . يستخدم يف اإلستشارة املهنية ، انتقاء املهنة ، 

  انتقاء العناصر ، االستشارات الرتبوية .

�Ƥـ اختبار احلافز على التع ƬǰǷ�Ŀ�¿ƾƼƬǈȇ���śǴǷƢǠǳ¦Â�ǲǸǠǳ¦�Ǻǟ�śǴǗƢǠǳ¦�ǲȈǿϦ�̈®ʮǄǳ�®¦ƾǠƬǇȏ¦�°ƢƦƬƻ¦���ǶǴ

  العمل ، اخلرباء النفسانيون يف املدارس ، املدربون يف املؤسسات .

ـ االختبار العام للعمل املكتيب : خيترب من خالل ستة اختبارات فرعية القدرات املطلوب إبرازها يف املكتب 

  ظفي املكاتب ، مدراء وجتار وغريهم ....يستخدم مع مو 

ـ اختبار الشخصية : اختبار الشخصية من مجيع جوانبها ليعطي صورة عنها . يستخدم بعلم النفس السريري ، 

  العالج النفسي ، وكذلك الوظائف اإلدارية العليا واملهام اخلاصة يف اجليش والطريان والرحالت الفضائية .

وضوعات : اختبار اظهار لتحديد مالمح الشخصية . يستخدم بعلم النفس املرضي ويف ـ اختبار إدراك ترابط امل

  إنتقاء العاملني .

ـ طريقة للبحث العلمي يف حتليل النشاط : طريقة لفهم اإلجهاد والعمل يف احلياة اليومية . يستخدم يف التنقالت 

  والتصنيف والبحث يف أسباب احلوادث وإدارة شؤون العاملني .
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اختبار رورشاخ : اختبار شخصي اسقاطي يف طريقة التفسري . يستخدم يف علم النفس السريري ، طريقة االنتقاء ـ 

لشغل مناصب إدارية عليا.ـ اختبار روزنتسفايغ : اختبار الشخصية ، العدوان حنو الداخل واخلارج ، خمتلف 

  مواصفات الشخصية ميكن االطالع عليها .

  ري ، وكذلك انتقاء العاملني يف مناصب هامة .يستخدم بعلم النفس السري

ـ اختبار األهلية املهنية : الكشف عن املهام األساسية للمؤهالت املهنية ، اإلدراك ، اإلدراك املكاين ، الفهم يف 

األمور الفنية ، احلساب التطبيقي ، املنطق اللغوي ، القدرة على تنسيق الرؤية مع احلركة . يستخدم يف اختبار 

   .مهنة ، رب العمل ، االرشاد  املهين  60قابلة للتعيني يف مهنة تصلح حلوايل امل

�ŚǰǨƬǳ¦�ńÂȋ¦�ƨƳ°ƾǳʪ�ǆ ȈǬȇÂ���ǾȈƳƢȈƥ���¾ƢǸǟ¦�ń¤�ƢǼƥ�®ȂǠȇ�¦ǀǿÂ����½¦°®ȍ¦�©ƢȈǴǸǟ�ǶȀǨǳ�©¦°ƢƦƬƻ¦�ƨǟȂǸů�º

�Ŗǳ¦�» ǂū¦���ȆǸȈǴǠƬǳ¦�®Ƣǋ°ȏ¦�Ŀ�¿ƾƼƬǈȇ��ȆǓʮǂǳ¦Â�ȆǬǘǼŭ¦ا .( هورست هـ. زيقرتتتطلب تفكريا منطقي ،

  ) 61/64هـ ،1425

إن التغريات اليت حتدث بسبب إعتماد منهج الكفاءات يف تسيري  ـ عملية التوظيف وفقا ملنهج الكفاءات : 6

:ƨȈƬɇǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳʪ�¿ƢȈǬǳ¦� ƢǼƯ¢�Àاملوارد البشرية تكو 

  والشهادات.يتم توظيف أصحاب الكفاءات ال املؤهالت  التوظيف:ـ 

   .: على أساس الكفاءة وليس على اساس األقدميةـ الرتقية 

   .ـ التقييم والتأجري يتم على أساس معيار الكفاءة

  ـ التكوين : تغري مناهج التكوين ونفقاته حىت يتالءم مع التطورات .

�©ȏƢǯȂƥ�¾Ƣǐƫȏ¦�Â¢�©ʭȐǟ¦�ǞǓÂ�®ǂů�ǆ Ȉǳ�§ ƢǘǬƬǇȏ¦�À¢�̄¤���¾ƢǠǨǳ¦�§ ƢǘǬƬǇȏʪ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�¢ƾƦƫÂ

  ظيف ، وإمنا هناك امور اخرى عديدة جتعله أكثر تعقيدا :التو 

ـ ال بد أن تكون جهود االستقطاب صحيحة على اساس اخلطط االسرتاتيجية للمنظمة ، فمثال تتضمن  1

�¿ȂǬƬǇ�Ǧ ȈǯÂ�ŕǷ�ƨȇƢǼǠƥ�©ǂǰǧ�Ǯ ǻ¢�ǞǫȂƬŭ¦�ƨȈǳƢŬ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�®ƾǟ�ǲǤǌƥ�Â¦���«°ƢŬ¦�Ŀ�ǞǇȂƬǳʪ�©¦°¦ǂǬǳ¦

§ ƢǘǬƬǇȏʪ.

2�ǺǷ�§ ƢǘǬƬǇȏʪ�¿ȂǬƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�̧Ȃǻ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ���ƢǿŚǣ�Ǻǟ�̈ǄȈǸƬǷ�§ ƢǘǬƬǇȏ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ǒ Ǡƥ�À¦�ÃǂǼǇ�º

  اجلها .
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%  10ـ يعتمد النجاح يف االستقطاب بشكل كبري على موضوعات وسياسات عدم االستقطاب ، مثال دفع  3

  اء أكرب من املتقدمني وبصورة اسرع . اكثر مما تدفعه معظم املنظمات األخرى يف جمالك سيساعدك يف بن

ـ دائما ما يستلزم االستقطاب اجليد إجراء انتقاء مسبق للموظفني على حنو متزامن إما عن طريق إدراج  4

احتياجات الوظيفة يف االعالن ، أو تقدمي عرض واقعي مسبق للوظيفة خالل مكاملة اتصال . من غري املفيد 

���ƨǨȈǛȂǳʪ�ȆǬȈǬƷ�¿ƢǸƬǿ¦�ǶȀȇƾǳ�ǆإضاعة الوقت على املتقدمني ال Ȉǳ�Ǻȇǀ

ـ تتاثر صورة املنظمة بنتائج االستقطاب . فمثال ميكن أن تصعب مسعة التنوع اهلزيل يف املنظمات ان تستقطب  5

  ) 253/254،  2015الشخص املوهوب او الكفء .( جاري ديسلر ، 

  : وعليه فإن عملية استقطاب الكفاءات متر بعدة مراحل وهي كاآليت 

  ـ تعيني الكفاءات األساسية املطلوبة : 1

لقد جرت العادة ان احلصول على منصب الشغل يتوقف على توافق بني مؤهالت الفرد ومتطلبات الوظيفة ويف  

منهج الكفاءات أصبح من الضروري توفر األفراد على الكفاءات املطلوبة لشغل الوظيفة ، هلذا يعترب حتديد 

�ÄŚȈǈƬǳ¦�ƲȀǼŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǈǇƚŭ¦�ǲƻƾƫ�Ŗǳ¦�̈ȂǘŬ¦�ƢĔ¤����©¦ ƢǨǰǳ¦�ŚȈǈƫ�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�ƨȈǇالكفاءات املرحلة األسا

�Ŀ�ƨǼǰŲ�ƨǬȇǂǗ�ǲǔǧϥ�» ǂǐƬǴǳ�ƢȀǯȐƬǷ¦Â�ƢȀȈǴǟ�¾Ȃǐū¦��®¦ǂǧȋ¦�ȄǴǟ�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ���Ȇǿ�ƨƥȂǴǘŭ¦�̈ ƢǨǰǳ¦Â��

���ƢēʮȂǳÂ¢�Ƥ Ȉƫǂƫ�ǞǷ�ȄǋƢǸƬƫ�Ŗǳ¦Â���ƨǈǇƚŭ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ƢǿƾȇƾŢ�ǶƬȇÂ�ǾƬǼȀǷ�©ʪȂǠǐǳ¦���ƢȀǘǘƻ���ƢȀǧ¦ƾǿ¢

���ƢȀȀƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�©ʭƢǿǂǳ¦���ƨǴƴǈŭ¦�ƨȈǨȈǛȂǳ¦

  وميكننا القيام بتحديد الكفاءات األساسية املطلوبة من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية : 

  ـ ما هي الكفاءات املطلوبة حىت يتم إجناز مشاريع املصلحة بشكل جيد ؟

  ـ ماهي الكفاءات اجليدة املالئمة ملواجهة تطورات مهامنا ...التقنية والوظائف املستقبلية ؟ 

���ƨǴƴǈŭ¦�ƨȈǨȈǛȂǳ¦�©ʪȂǠǐǳ¦�ǲū�̈°Âǂǔǳ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�ȆǿƢǷ�º

وجتدر اإلشارة إىل أن حتديد الكفاءات الضرورية واملطلوبة ملنصب ما يتطلب أوال القيام بتحليله وإعداد وصف 

ألساسية ، املهام ، األهداف اخلاصة به ، واليت ختتلف من منصب آلخر ، ومن مؤسسة ألخرى ، للنشاطات ا

  ) 282، 2009ومن بلد آلخر . ( عذراء بن شارف ـ 
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��©ƢǈǇƚŭ¦�©ƾǟƢǇ���ǺȀǸǴǳ�ǞƳ¦ǂǷ�®¦ƾǟȍ�ƨȈǼȀŭ¦�©ƢǟƢǘǬǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ǶȈǸǠƬǳ¦��©¦®ȂȀů�À¦�Śǣ

  .كثريا يف املرحلة املوالية 

  ـ إعداد مرجع الكفاءات املطلوبة : 2

الواضح إذن عدم وجود قائمة عاملية موحدة للكفاءات املستخدمة يف كل قطاعات النشاط ، جعل  ومن 

�©¦ ƢǨǰǳ�ǶƟ¦Ȃǫ�®¦ƾǟ¤�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ƾǸƬǠƫ�À¢�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�̈¦®ȋ¦Â�ƨǬȇǂǘǳʪ�ǪǴǠƬȇ�¿ȂȈǳ¦�©ƢǈǇƚǸǴǳ�Őǯȋ¦�¾ƢǤǌǻȏ¦

  ي :منصب أو جمموعة مناصب هلذا فه

  من خالل التوجهات الوطنية للتكوين والكفاءات املرتبطة به ) ات املهن أو الوظائف النموذجية (ـ تستخدم مرجعي

��ǪƥƢǈǳ¦�ȆƴȈƫ¦ŗǇȏ¦�ŚǰǨƬǳ¦�Ǻǟ�ƨš ƢǼǳ¦�©ʮȂǳÂȋ¦Â�Ǟȇ°Ƣǌŭ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�©¦ ƢǨǰǳ¦�©ƢȈǠƳǂǷ�ǲȈǰǌƬƥ�¿ȂǬƫ�º

  :  لالقتناءـ حتديد الكفاءات  3

  الوحدات.ملطلوبة من طرف املصاحل أو ـ تعيني الكفاءات ا

  ـ تعني يف كل وحدة الكفاءات املطلوبة والعجز األساسي يف الكفاءات .

  األشخاص.ـ حتديد يف كل مصلحة أو وحدة الفارق بني الكفاءات املطلوبة والكفاءات املمتلكة من طرف 

   املنتقاة:ـ ضبط وتعديل الفارق بني الكفاءات املطلوبة والكفاءات  4

  الداخلية )  دة ، خلق مناصب جديدة ، التحوالتـ إعادة  التنظيم ( تقسيم املهام اجلديدة على املناصب املوجو 

  ـ التوظيف ( البحث عن أشكال او مظاهر جديدة ) 

  ـ الوضع حتت املعاجلة لبعض املهام داخل املصلحة .

���̈ƾȇƾŪ¦�¿ƢȀŭʪ�ƨǏƢŬ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�Ǟȇ±Ȃƫ�º

إىل أن عملية  استقطاب وتوظيف الكفاءات تتم على أساس االحتياجات احلالية واملستقبلية وجتدر اإلشارة هنا 

للمؤسسة ، أي مع رؤية واضحة تقديرية للمستقبل ، فمواجهة املنافسة ينبغي التنبؤ مبتطلبات السوق اليت تتحكم 

  يف حتديد الكفاءات .
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�Ǿƥ�¿ȂǬǻ�Äǀǳ¦�Ǧكما ان التغريات املستمرة يف بيئة االعمال يؤثر هو الى ǏȂǳƢǧ�ŅƢƬǳʪÂ�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǎ ƟƢǐƻ�ȄǴǟ�ǂƼ

�ƾƥȏ�Ǯ ǳ̄�ǲǯ�ǲƳȋÂ���ƨǈǇƚŭ¦�©ƢȀƳȂƫ���©¦ŚǤƬǳ¦���ƨǧ±ƢĐ¦�©ȏƢǸƬƷ¦�ǺǸǔƬȇ�ʮǂȇƾǬƫ�ÀȂǰȇ�À¦�Ƥ Ÿ�ƢǷ�ƨǼȀŭ

من االستعانة بتقنيات التسيري التنبؤي للوظائف والكفاءات ، من أجل التحديد اجليد الحتياجات املؤسسة من 

    .)283/284ات ( عذراء بن شارف ، الكفاء

  :  اخلامتة

�¦ǀǿÂ���ǲǔǧȋʪ�ǀƻȋ¦�¢ƾƦŭ�ƢǬǧÂ���ǲǸǠǳ¦�ŚȈǈƫ�©¦Â®¢Â�ƢȀǴǯƢȈǿ�ǲǯ�ǺǷ�©Śǣ�ƾǫ�¿ȂȈǳ¦�©ƢǸǜǼŭ¦�À¤

�¢ƾƦŠ�ǀƻȋ¦�ǺǷ�ƾƥ�ȏ�̄¤���ƢȀǠǷ�ƨǴǷƢǠǳ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦ȂǸǴǳ�ƢǿŚȈǈƫ�ƨǬȇǂǘǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ǂǜǼǳ¦�̈®Ƣǟ¤�ń¤�ƢǿƢǟ®�§ȂǴǇȋ¦

األداء ، وجمموع كفاءات مضافة لتسيري جيد يف  األفضل أيضا فيما خيص األفراد ، ألن األحسن يعين كفاءة يف

�ƨȈƳƢƬǻȍ¦�̈ ƢǨǰǳ¦�ǪȈǬŢ�Ŀ�ǲưǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǈǇƚŭ¦�» ¦ƾǿ¢�ǪǬƸƬƫ�ŅƢƬǳʪÂ��ƾȈƳ�ȆǈǇƚǷ� ¦®¢�řǠȇ�©ȏƢĐ¦�Ȇǫʪ

املنشودة .  هلذا فإن االعتماد على منهج الكفاءة أصبح ضرورة وحتدي تتحمله إدار املوارد البشرية كشريك 

  مؤسسة ، يساهم يف خلق ميزة تنافسية مستمرة ودائمة  هي رأس املال الفكري . اسرتاتيجي لل
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  : اهلوامش 

ɦ�®ƢƳ�ƪـ  1 ƴđ�ƾǸŰƢē°¦®¤�ǆ Ǉ¢Â�©ƢǸǜǼŭ¦�º�Ǯ ǌǯ16ص  ـ 1999عي احلديث ـ اإلسكندرية ـ املكتب اجلام�   

2�ƨǧǂǠŭ¦�̈°¦®¤�Ŀ�Ƣǿ°Â®Â�©¦ ƢǨǰǳʪ�ŚȈǈƬǳ¦�º�» °Ƣǋ�Ǻƥ� ¦°ǀǟ�º�º�̈°ȂǌǼǷ�Śǣ�ŚƬǈƳƢǷ�ƨǳƢǇ°�º�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�©ƢǈǇƚŭʪ

  269/  267ـ  ص ص  2008/2009إشراف كمال بطوش ـ علم املكتبات ـ قسنطينة ـ 

  225/ 223ـ ـ املرجع السابق ـ ص ص  3

ـ  2016مان ـ ـ مسية بوران ـ إدارة املعرفة كمدخل للميزة التنافسية يف املنظمات املعاصرة ـ مركز الكتاب األكادميي ـ ع 4

  63/65ص ص 

5�º�µ ʮǂǳ¦�º�ǂǌǼǴǳ�ƺȇǂŭ¦�°¦®�º�¾ƢǠƬŭ¦�ƾƦǟ�ƾŧ¢�ƾȈǇ�ƾǸŰ�ƨŦǂƫ�º�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�̈°¦®¤�ǂǴǈȇ®�Ä°ƢƳ��º2015  59ـ   

   60ـ املرجع نفسه ـ ص  6

   131ص  ـ 2003ـ   عادل حممد زايد ـ إدارة املوارد البشرية : رؤية إسرتاتيجية ـ بدون دار نشر ـ القاهرة ـ  7

   153/  152ـ ص ص  1993ـ حممد سعيد سلطان ـ إدارة املوارد البشرية ـ الدار اجلامعية ـ بريوت ـ  8

ـ  هورست هـ زيقرت  ـ اختبارات التعيني  عند التقدم للوظيفة أو املهنة ـ تعريب كامل إمساعيل ـ مكتبة العبيكان  9

�º�µ ʮǂǳ¦�º1425 61/64هـ ـ ص ص    

    253/254ـ جاري ديسلر ـ مرجع سابق ـ ص  ص  10

   282ـ عذراء بن شارف ـ مرجع سابق ـ  ص  11

  284/  283ـ املرجع السابق ـ ص ص   12



العدد الثانيالمقدمة للدراسات اإلنسانیة واالجتماعیة          

160

ŗǻŵœƆřŞƙ¦�ŗőŬƈřƃ¦Â�ŗȂ°Ūƕ¦�̈œǻšƃ¦�̈ ®ÂŞ

Quality of family life and social education

řƊśŕǼ�řŸƈŕŠ1خشمون مـحمد
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��řǽţŕśſƈƅ§�ª ŕƈƆƄƅ§±§Ãţƅ§ ،Š��©±ŬƗ§��řȄ±ŬƗ§�©ŕǽţƅ§�©̄Ã.

Abstract

The aim of this study is to highlight the theme of dialog culture as a

mechanism for achieving quality in family life by first addressing concepts such

as dialog culture, family, family quality of family life, Then, second, to the

mechanisms adopted by the family in education on the culture of dialog through

generalizing the values of tolerance, recognizing the other, managing differences

peacefully among the family members, and finally addressing the implications

of the culture of dialog on quality in family life, which is reflected in family

stability and peaceful coexistence. And respect for opinion and other opinion.

Keywords: Dialog, family, Quality of family life.
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�ÁŕȞ��ÀƎŸƈśŠƈƅÃ�ÀƎŬſƊƅ�ÁƔţƅŕŰ �§ÃƊŕȞ�§°Őž��ÀƎśƔŷÃƊ�ŕƎƔƅ¥�̈ ŬƊƔ�Áƈ�ƓƍÃ��řǽŷŕƈśŠƛ§�©ŕǽţƅ§�Ɠž�¿ÃŦ Ɔ̄ƅ

�řŠ± ƅ̄ŕǼ�©±ŬƘƅ�¾ƅ°�Ɠž�ȈŲ ſƅ§��©±ŬƗ§�ƑƆŷ�ƑƅÃƗ§�řŠ± ƅ̄ŕǼ�ÀÃƆƅ§�ŶŠ±Ɣ�¾ƅ°Ȟ�ÁƔţƅŕ· �§ÃƊŕȞ�§°ǔ§Ã��ƑƅÃƗ§

�řǽŷÃƊ�Ɠž�řǽƅÃ¤Ŭƈƅ§�ŕƎŸƈ�ÀŬŕƂśś��ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�Ȑ±Ŧ£�ª ŕŬŬ¤ƈ�¾ŕƊƍ�Á£�Ƒƅ¥�ŕƊƍ�©±ŕŮƛ§�± Š̄ś�ÁƄƅÃ

�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�ª ŕŬŬ¤ƈ�Áƈ�ŕƈƍ±ƔŻÃ��řǽƊƔ̄ƅ§�ª ŕŬŬ¤ƈƅ§Ã�řŬ± ƈ̄ƅŕȞ��̄ §±žƗ§

ŕǽţƅ§�řǽŷÃƊ�Á£�¾ŮƛÃ�řƆţ±ƈ�¿ƜŦ��ŕƎś̄ÃŠ�řŠ± Ã̄�ÁȄÃŗƗ§�¼±· �Áƈ�¡ŕƊŗƗ§�ŕƎƔƆŷ�ȈŰ ţǽ�Ɠśƅ§�©

�ƑƆŷ�©±ŝ¤ƈƅ§�Ȉƈ§ÃŸƅ§�Àƍ£�Áƈ�±ŗśŸś��řƂƍ§±ƈƅ§�řƆţ±ƈ�Ƒƅ¥�řƅÃſ· ƅ§�řƆţ±ƈ�Áƈ�̄ śƈś�Ɠśƅ§��řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§

Ɨ§�¿Ã¤Ŭƈƅ§Ã��ÀƎƅ�ƓŠÃƅÃƔŗƅ§�şśƊƈƅ§�Ɠƍ�ŕƍ±ŕǼśŷŕǼ��ŶƈśŠƈƆƅ�©±ŬƗ§�ÀƎƈ̄ Ƃś�ÁƔ°ƅ§� §̄±žƗ§�řǽŷÃƊ�Áŷ�¿Ã

��ÀƅŕŸƅ§�Ɠž�ÁƔƊ§ÃƂƅ§�À̧ Ÿƈ�¾ƅ°�ƑƆŷ�µ Ɗś�ŕƈȞ��̄ Ů±ƅ§�ÁŬ�ÀƎŻÃƆŗ�Ƒśţ�ÀƎśƅŕſȞ

�řœŮƊśƅ§�ÀÃƎſƈ�Ƒƅ¥�¾ƅ°ȞÃ��ƌƊŷ�±ŗŸǽ�ŕƈÃ�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�ÀÃƎſƈ�Ƒƅ¥��řƆŦ§̄ƈƅ§�Ƌ°ƍ�¿ƜŦ�Áƈ�ŕƊƁ±· ś�§°ƎƅÃ

Ɨ§�ŕƍ±žÃś�Á£�̈ ŠƔ�Ɠśƅ§�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�řƅōŬƈ�ŢǽŲ Ãś�Ƒƅ¥�Àŝ�ÁƈÃ��ƌƅ�±ƔŮǽ�ŕƈÃ�řǽŷŕƈśŠƛ§�ŕƎœŕƊŗƗ�©±Ŭ

�ŶƈśŠƈƆƅ�řǼŬƊƅŕǼ�¾ƅ°�Áŷ�̈ ś±śƔ�ŕƈÃ���ƓŷŕƈśŠƛ§Ã�ȑ±Ȟſƅ§Ã�ƓƆƂŸƅ§Ã�ȑ Ŭ̄Šƅ§�ÀƍÃƈƊ�Ȉţ§±ƈ�Ȇ ƆśŦƈ�¡ŕƊŝ£

ولمستقبله.

1-�̈œǻšƃ¦�̈ ®ÂŞ�¿ÂƌŽƆ

�Áƈ�ƌƆƈţǽ�ŕƈÃ��©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�ÀÃƎſƈƅ�ƛÃ£�¶ ±ŸśƊ�Á£Ã� ŗ̄ƛ��řȄ±ŬƗ§�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠƅ�½±· śƊ�Á£�ȈŗƁ

�řǽ̄ŕƈƅ§�ªمعاني ودالالت، فجودة الح ŕƈ̄ Ŧƅ§�ȐÃśŬƈ�¹ ŕſś±§�Ɠž�Ȉŝƈśś��ÁƔŝţŕǼƅ§�Áƈ�±ƔŝƄƅ§� Ɗ̄ŷ�©ŕǽ

řǽŷŕƈśŠƛ§Ã�řǽÃƊŸƈƅ§Ã، �ÀƎƔŷÃ�řŠ± Ã̄�̄ §±žƗ§�¡ƛ¤ƍ�³ ŕŬţ§�Ɠž�¾ƅ°ȞÃ��ŶƈśŠƈƅ§�̄ §±ž£�ŕƎƔƆŷ�ȈŰ ţǽ�Ɠśƅ§

�ŕƎƔž�ÁÃŮǽŸǽ�Ɠśƅ§�řœƔŗƅ§�Ȉ¸ �Ɠž��řſƆśŦƈƅ§�ÀƎśŕŠŕţ�¹ ŕǼŮ¥�ƑƆŷ��ÀƎƅ�řƈ̄ Ƃƈƅ§�ª ŕƈ̄ Ŧƅ§�©± Ƃ̄ƅ�ÀƎƄ§±¯ǔ§Ã

�ÁƈƗŕǼ�±ÃŸŮƅ§�Ȉŝƈ��ÀƎƅ�À̄Ƃś�Ɠśƅ§�ªو  ŕƈ̄ Ŧƅ§�ȐÃśŬƈÃ�ÀŠţ�ƑƆŷ�ÀƍŕŲ ±�řŠ± ŗ̄�ȑ£��ŕƎƆŦ§̄�ÁÃƆŷŕſśȄ

�±ÃŸŮƅ§Ã��ª ƛŕŰ śƛ§Ã�ª ƜŰ §Ãƈƅ§Ã�řǽƈǽƆŸśƅ§Ã�řǽţŰ ƅ§�ª ŕƈ̄ Ŧƅ§�řǽŷÃƊ�ÁƔŬţśÃ�ȘœƜƅ§�ÁȞŬƅ§�±ƔžÃśÃ

�ª ŕŬ±ŕƈƈƅŕǼ�ÀŕǽƂƅ§Ã��³ ŕƊƅ§�ÁƔŗ�ÁÃŕŸśƅ§Ã�řǼţƈƅ§�Ã±�±ŕŮśƊ§Ã�řǽŷŕƈśŠƛ§�řƅ§̄ŸƅŕǼ�Áŷ�ÆƜŲ ž��řǽ· §±Ƃƈǽ̄ƅ§

�ÁŕŬƊƙ§�řţŰ �ÁŬţ�Áŷ�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�±ŗŸś�ŕƈȞ�Á· ÃƆƅ�¡ƛÃƅ§Ã�¡ŕƈśƊƛ§Ã�řǽÃƊŸƈƅ§�Ã±ƅ§�¹ ŕſś±§Ã�řǽŗŕŠƔƛ§

�řǽ̄ŕƈƅ§�řœƔŗƅ§�řƈƜŬǼ�ȌǼś±ś�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�Á£�ȑ£��ŕƎœ§±ŝÃ�ƌǼ�ř· ǽţƈƅ§�řœƔŗƅ§�řžŗ́ ƊÃ��řǽŬſƊƅ§Ã�řǽ̄ŬŠƅ§
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�´ ǽŸǽ�Ɠśƅ§��řǽŷŕƈśŠƛ§Ã�řǽŬſƊƅ§�řœƔŗƅ§Ã�Ã� ±̄ſƅ§�ŕƎƔž�Ȑ ƈ̄Ǽ�řţŰ ƅ§�řƈ̧ Ɗƈ�¼±Ÿś�« Ɣţ��ŕƎƊŷ�ŕŲ ±ƅ§

�ȑ °ƅ§�ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�ÀǽƂƅ§Ã�řžŕƂŝƅ§�řƈ̧ Ɗ£�½ŕǽŬ�Ɠž�ƓŮǽŸƈƅ§�ƌŸŲ Ãƅ�̄±ſƅ§�¾§± ¥̄���ŕƎƊōǼ��©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�řǽƈƅŕŸƅ§

��ƌƈŕƈśƍ§�ȐÃśŬƈÃ�ƌśŕŸƁÃśÃ�ƌž§̄ƍōǼ�¾§± ƙ̄§�§°ƍ�řƁƜŷÃ��ƌǽž�́ ǽŸǽ1

±̄ſƅ§�±ÃŸŮ�ŕƎƊōǼ��©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�¼±Ÿś�ŕƈȞ�¡§±ŝ�¿ƜŦ�Áƈ�ƌśŕŠŕţ�¹ ŕǼŮ¥�ƑƆŷ�ƌś± Ɓ̄Ã�©̄ŕŸŬƅ§Ã�ŕŲ ±ƅŕǼ

�ƌś±§̄¥�ÁŬţ�Ŷƈ��řǽŬſƊƅ§Ã�řǽƈǽƆŸśƅ§Ã�řǽŷŕƈśŠƛ§Ã�řǽţŰ ƅ§�ª ƛŕŠƈƅ§�Ɠž�ƌƅ�À̄Ƃś�Ɠśƅ§�ª ŕƈ̄ Ŧƅ§�ƓƁ±Ã�řœƔŗƅ§

1990ƓƆƔ�ŕƈǽž�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�³وقد حدد "فلوفیلد" سنة .للوقت واالستفادة منه ŕǽƁ�ª §±Ů¤ƈ�Àƍ£��:

 ١- �©¦°Ŭ£Ɔƃ¦�ŗǻŵœƆřŞƙ¦�Ɠž�¾ƅ°ȞÃ��©̄Ɣſƈƅ§Ã�©̄ƔŠƅ§�řǽŷŕƈśŠƛ§�ª ŕƁƜŸƅ§�Ɠž�ŕƎƊƈ�řǽŗŕŠƔƛ§�ȈŝƈśśÃ

�Ɠž�řǽŗƆŬƅ§�ŕƈƊƔŗ��řǽƎƔž±śƅ§Ã�řǽŷŕƈśŠƛ§�ř· ŮƊƗ§�Ȇ ƆśŦƈ�Ɠž�ÀƎśȞ±ŕŮƈ��ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�̄ §±žƗ§�¬ŕƈ̄ Ɗ§�řŠ±¯

�±ƎƂƅŕǼ�Àœ§̄ƅ§�³ ŕŬţƙ§Ã�ŶƈśŠƈƅ§�ȈŦ§̄�̈ §±śŻƛŕǼ�±ÃŸŮƅ§

٢ -ŗǻŪŽƈƃ¦�©¦°Ŭ£Ɔƃ¦�Ɠž�řǽŗƆŬƅ§�ŕƈƊƔŗ��¿¤ŕſśƅ§Ã�ŕŲ ±ƅ§Ã�©̄ŕŸŬƅŕǼ�±ÃŸŮƅ§�Ɠž�ŕƎƊƈ�řǽŗŕŠƔƛ§�ȈŝƈśśÃ��

����ȋŕǼţƛ§�̈ ŕœśƄƛ§Ã�ȘƆƂƅŕǼ�̄±ſƅ§�±ÃŸŮ

٣ -ŗǻƈ®ŕƃ¦Â�ŗǻƆŪŞƃ¦�©¦°Ŭ£Ɔƃ¦�©± Ƃ̄ƅ§Ã�řǽÃƂƅ§�ÀŕŬŠƗ§Ã�©̄ƔŠƅ§�řţŰ ƅŕǼ�Ŷśƈśƅ§�Ɠž�ŕƎƊƈ�řǽŗŕŠƔƛ§�ȈŝƈśśÃ��

�Ã�̄ ƔŠ�ȈȞŮǼ�řǽŠÃƅÃƔŗƅ§�ª ŕŠŕţƅ§�řǽŗƆś�ƑƆŷ����¶ ±ƈƅ§�řƅŕţ�Ɠž�řǼŬŕƊƈƅ§�řǽţŰ ƅ§�řǽŕŷ±ƅ§�ƑƆŷ�¿ÃŰ ţƅ§

�ŕƎƔƆŷ�ÁƔƈœŕƂƅ§�¿ŕƈƍŐŗ�±ÃŸŮƅ§Ã�řǽţŰ ƅ§�řǽŕŷ±ƅ§�Ȇ ŸŲ Ã�řǽ°żśƅ§�µ ƂƊÃ�¶ ±ƈƅ§�Ɠž�řǽŗƆŬƅ§�ŕƈƊƔŗ

٤- ŗǻƈƌƆƃ¦�©¦°Ŭ£Ɔƃ¦�ŕƈƊƔŗ��ƌǽž�̄ ŕƎśŠƛ§Ã�ȈƈŸƅ§�̈ ţÃ�Ɠſǽ̧ Ãƅ§�ŕŲ ±ƅ§�řŠ± �̄Ɠž�ŕƎƊƈ�řǽŗŕŠƔƛ§�ȈŝƈśśÃ��

�Áŷ�¼Ã² Ÿƅ§�Ɠž�řǽŗƆŬƅ§�ƌƊƈ�̈ ±Ƃǽ�ŕƈ�ȈȞ�Áƈ�±ÃſƊƅ§Ã�ƌƊƈ�̈ ±Ǝśƅ§Ã�ȈƈŸƅ§1

�̈œǻšƃ¦�̈ ®ÂŞ�°ƒŪŽř�Ƒż�ŗƆ®ŤřŪƆƃ¦�ŗȂ°· ƈƃ¦�©œƋœŞřƙ¦

�Ɠž�ȈŝƈśśÃ��©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�Ȇ Ȅ±Ÿś�Ɠž�řŬǽœ±�ª ŕƍŕŠś§�řŸȃ±£�̄ ŠÃś1

»�االتجــاه االجتمــاعي: - أ  Ɣţ��řǽŷÃŲ Ãƈ�řǽ̄ŕƈ�©±¸ Ɗŗ�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠƅ§�Ƒƅ§�ƋŕŠśƛ§�§°ƍ�̈ ŕţŰ £�±¸ ƊƔ

�řǽţŰ ƅ§�ª ŕƈ̄ Ŧƅ§�ª ŕǽÃśŬƈÃ�ÁȞŬƅ§�řǽŷÃƊÃ��¶ ±ƈƅ§Ã�̄ Ɣƅ§Ãƈƅ§Ã�ª ŕǽžÃƅ§�ª ƛ Ÿ̄ƈÃ�ª §±Ů¤ƈ�Ɠž�ŕƎƊÃŰ ŦƆƔ

�řǽŷÃƊ�±Ů¤ƈ�Ȇ ƔŲ ǽ�ÀƎƊƈ�¶ ŸǼƅ§�Á£�ƛ¥��ŶƈśŠƈƅ§� §̄±žƗ�ȑ ŕ̄ƈƅ§�ȈŦ ƅ̄§�ȐÃśŬƈ�¾ƅ°ȞÃ��řǽƈǽƆŸśƅ§Ã

ſƅ§�ŕŲ±̄�العالقات اال ±� §̄²Ã�ª ŕƁƜŸƅ§�řǽŷÃƊ�ª ƊŬţś�ŕƈƆȞž��©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�ƑƆŷ�³ ǽœ±�±Ů¤ƈȞ��řǽŷŕƈśŠ

�ŕƎŗ�ŶśƈśƔ�Ɠśƅ§�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�ƑƆŷ�¾ƅ°�¿ �̄ŕƈƆȞ�ŶƈśŠƈƅ§�Ƒƅ§�¡ŕƈśƊƛŕǼ�Ƌ±ÃŸŮ�ŕƈƊÃ��ŕƎƊŷ
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»�االتجاه النفسي - ب  Ɣţ��µ ƅŕŦ�ƓŬſƊ�±Ã̧ ƊƈǼ�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠƅ§�Ƒƅ§�ƋŕŠśƛ§�§°ƍ�¨ ŕţŰ £�±¸ ƊƔ��

�ŕƎƊÃ· ȃ±Ɣ�řŷÃƈŠƈ�ȈŸſǼ����řǽÃƊŸƈƅ§�Ã±ƅ§�¹ ŕſś±§Ã�¿¤ŕſśƅ§Ã�ŕŲ ±ƅŕǼÃ�¹ ŕǼŮƙŕǼ�³ ŕŬţƙ§Ã�±ÃŸŮƅŕǼ�ŕƈœ§̄

�Áƈ�Ȇ ƆśŦśÃ�̄ §̄² ś�Ɠśƅ§��̄±ſƆƅ�řǽŬŕŬƗ§�ª ŕŠŕţƅ§�¹ ŕǼŮ§�Ƒƅ§�ȑ ¤̄ś�Ɠśƅ§�řǽŠ±ŕŦƅ§Ã�řǽƆŦ§̄ƅ§�Ȉƈ§ÃŸƅ§�Áƈ

�Ȑ±Ŧ£�Ƒƅ§�řȄ±ƈŷ�řƆţ±ƈ

¨�ÃŠ�Ƒƅ§�ƋŕŠśƛ§�§°ƍ̄©�االتجاه الطبـي - ج  ŕţŰ £�±¸ ƊƔ���řǽƈŬŠƅ§�řţŰ ƅŕǼ�Ŷśƈśƅ§�ƌƊ£�ƑƆŷ�©ŕǽţƅ§

��ŕƍ Ã̄ŠÃ�řƅŕţ�Ɠž�řœȃÃƗ§Ã�¶ §±ƈƗ§�řȃ±ŕţƈƅ�řȄ±ŮǼƅ§Ã�řǽ̄ŕƈƅ§�ª ŕƊŕȞƈƙ§Ã�©± Ƃ̄ƅ§�±ž§ÃśÃ��řǽƆƂŸƅ§Ã�řǽŬſƊƅ§Ã

�¾ƅ°ȞÃ��ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�řƈ² Ɯƅ§�řǽŠƜŸƅ§Ã�řǽţŰ ƅ§�ª ŕƈ̄ Ŧƅ§�±ž§Ãś�¿ƜŦ�Áƈ�ƓţŰ ƅ§�ÁƈƗŕǼ�±ÃŸŮƅ§�ȑ£

ƁÃ�řǽţŰ �Ȍ· Ŧ�ƑƆŷ�ŶƈśŠƈƅ§�±ž§Ãś�şƈ§±ŗƅ§Ã��ƓţŰ ƅ§�̄ ŕŮ±ƙ§Ã�řǽŷÃśƅ§�ª ŕǽƆƈŷ�¿ƜŦ�Áƈ�řǽƆŗƂśŬƈ�řǽœŕ

řǽţŰ ƅ§�±ŕ· ŦƗ§�Ȇ ƆśŦƈ�řȃ±ŕţƈƅ�řǽŠƜŸƅ§

التي تهدد صحة أفراد المجتمع.

¨��Áƈ�©̄ÃŮƊƈƅ§�©̄ŕŸŬƅ§�ŕƎƊ£�ƑƆŷ��©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠƅ§�Ƒƅ§�ƋŕŠśƛ§�§°ƍاالتجاه الفلسفي: -د ŕţŰ £�±¸ ƊƔ

ŕŮƈÃ�©ŕǽţƅ§�³ Ɗ̄�Áƈ�³ ſƊƅ§�±Ȅ±ţś�řǽƆƈŷ�ŶƁ§Ãƅ§�ª ŕǽŗƆŬ�ȈȞ�Áƈ�ƓƅŕŦ�Ɠƅŕŝƈ�Àƅŕŷ�Ɠž�́ ǽŸƅ§�ȑ£��ŕƎƆƄ

ŕƎƔž� Ã̄ŠÃƈƅ§�±Ůƅ§Ã�ŕƎƆƄŕŮƈ�ȈȞ�ȈƍŕŠśÃ�©ŕǽţƆƅ�řǽŗŕŠƔŕǼ�±¸ Ɗƅ§�řƅÃŕţƈ�ȑ£��́ ŕŸƈƅ§، �©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠž

�ȈƔŦśƈƅ§�Ɠƅŕŝƈƅ§�ÀƅŕŸƅ§�ÃţƊ�¡ŕƂś±§Ã�ƓƈŕŬś�řǽƆƈŷ�¿ƜŦ�Áƈ�ƛ¥�ȘƂţśś�Á£�ÁȞƈǽ�ƛ�řſŬƜſƆƅ�řǼŬƊƅŕǼ

2-ƆřŞƙ¦�ŗőŬƈřƃ¦�ŗǻŵœ

�¼±· �Áƈ�§±ƔŗȞ�ŕƈŕƈśƍ§�ª Ɓƛ�Ɠśƅ§�řǽŷŕƈśŠƛ§�Àǽƍŕſƈƅ§�±ŝƄ£�ÁƔŗ�Áƈ�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�ÀÃƎſƈ�̄ Ÿǽ

�Ƒƅ§�ŕƎƔƆŷ�Ȇ ƁÃśƔ�Ɠśƅ§Ã��ŶƈśŠƈƅ§�̄ §±ž£�©ŕǽţ�Ɠž�řǽƈƍ£�Áƈ�řǽƈƆŸƅ§�Ƌ°ƍ�ƌƆƈţś�ŕƈƅ�¾ƅ°Ã��ÁƔŝţŕǼƅ§Ã�¡ŕƈƆŸƅ§

ª ž±ŷ�̄ ƁÃ��ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�Ƌ±Ɣŝōś�řǽŷÃƊÃ�̄±ſƅ§�ȈŗƂśŬƈ�±ƔŗȞ�̄ ţ�ŕǽ§Ã²Ã�ª §±Ã̧ Ɗƈ�©̄ŷ�Áƈ�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§

�ŕƎƊ£�ƑƆŷ�ª ž±ŷ�« Ɣţ��řǽŷŕƈśŠ§Ã�řǽŬſƊ��ª §±ŕ»Ǝƈƅ§Ã�ř»ž±Ÿƈƅ§�ŕƎś· »Ŭ§Ãŗ� §̄±»žƗ§�¨ ŬśȞǽ�Ɠśƅ§�řǽƆƈŷ�

ÀƎŸƈśŠƈ�Ɠž�ÁȄ± ŕ̄Ɓ�¡ŕŲ ŷ£�řƈŕŷ�©±ÃŰ Ǽ�ÀƎƆŸŠś�Ɠśƅ§�ª ŕǽƊŕȞƈƙ§Ã"1�řǽž±Ÿƈ�řǽƆƈŷ�ŕƎƊ§�Ƒƅ§�řžŕŲ ƛŕǼÃ

ª ž±ŷ�« Ɣţ��ŕŲ ǽ£�řǽȞÃƆŬ�ŕƎƊŐž�Áƈ�±̄ſƅ§�Ȇ ƔƄś�řǽżǼ��ƓŷŕƈśŠƛ§�¾ÃƆ»Ŭƅ§�Àǽ»ƆŸś�ř»ƔƆƈŷ���ŕƎƊōǼ�ŕŲ ǽ£

�Ɠśƅ§�řǽŷŕƈśŠƛ§�±ƔƔŕ»ŸƈƆƅ�¹ÃŲ Ŧƅ§Ã�ƌśžŕƂŝ�Ɠž�¬ŕƈ̄ Ɗƛ§Ã��ŶƈśŠƈƅ§�¨ ƅŕ· ƈƅ�¿ŕŝśƈƛŕǼ�řǽŷŕƈśŠƛ§�ƌśœƔŗ

�ƓŷŕƈśŠƛ§�ȌǼŲ ƅ§�ȘƂţś1�Ɠž�ƓžŕƂŝ�¬ŕƈ̄ Ɗ§�řǽƆƈŷ�ŕƎƊōǼ�ŕƎſŰ ǽ�Ȇ Ȅ±Ÿśƅ§�§°ƍ�¨ ţŕŰ �Á£� Š̄Ɗ�ŕƊƍÃ

�Áƈ�̄ ŠƊ�½ŕǽŬƅ§�§°ƍ�ƓžÃ��ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�©̄ÃŠÃƈƅ§�±ƔƔŕŸƈƅ§Ã�̄ ƔƅŕƂśƅ§Ã�ª §̄ŕŸƅ§�̈ ŕŬśƄ§�¿ƜŦ�Áƈ��ŶƈśŠƈƅ§

ŕƎž±Ÿǽ�Ɠƍ�ŕƎƊōǼ�ƓƍÃ��̄±ſƅ§�Ɠž�ŶƈśŠƈƅ§�řžŕƂŝ�şƈ̄ Ã��ŶƈśŠƈƅ§�Ɠ»ž�±̄»ſƅ§�ş»ƈ̄ �ŕ»ƎƅƜŦ�Áƈ�ÀśƔ���Ɠśƅ§
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�±ƔƔŕ»Ÿƈ�Ŷ»ƈ�Ȇ ƔƄśƔ�Á£�ŕƎƅƜŦ�Áƈ�̄±ſƅ§�Ŷǽ· śŬǽ�ŕƎƅÃŰ £�Ɠž�ÀƆŸś�řǽƆƈŷ�řŷŕƈŠƅ§�ÀǽƁÃ�ª §̄ŕŷÃ�ª §±ÃŰ śÃ

�ŕƎ· ŬÃ�Ɠž�́ ǽŸǽ�Ɠśƅ§1��̄±ſƅ§�©ŕǽţ�Ɠž�ŕƊōŮ�ŕƍ±ŝƄ£�ÁƈÃ�řǽŷŕƈśŠƛ§�ª ŕǽƆƈŸƅ§��ƑƅÃ£�Áƈ�¾ƅ°Ȟ��±ŗśŸś�ŕƈȞ

řǽƊŕŬƊƙ§�řǽŰ ŦŮƅ§�ª ŕƈÃƂƈ�ŕƎƔƆŷ�² Ƅś±ś�Ɠśƅ§�ƑƅÃƗ§�řƈŕŷ ƅ̄§�ŕƎƊƗ"1

ŕǼŷ�Ɠƍ�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�Á£�¿ÃƂƅ§�ÁȞƈǽ��ª ŕſȄ±Ÿśƅ§�Ƌ°ƍ�¿ƜŦ�ÁƈÃ��ƑƅÃƗ§�řŠ± ƅ̄ŕǼ�řǽƆƈŷ�Áŷ�©±

��ŶƈśŠƈƅ§�ƑƆŷ�ƌƊÃž±Ÿǽ�Á£�̈ ŠƔ�ŕƈ�ȈȞǼ�Àƍ Ȅ̄Ã² śÃ��ŶƈśŠƈƆƅ�ÁƔƔƆŗƂśŬƈƅ§�̄ §±»žƗ§�̄ §̄ŷ¥�Ãƍ�ƓŬŕŬƗ§�ŕƎž̄ ƍ

�§̄§±ž£�ÀƎƊƈ�ȈŸŠƔ��̄ ƔŠ�ȈȞŮǼ�ŶƈśŠƈƅ§�Ŷƈ�Ȇ ƔƄśƅ§�Áƈ�§ÃƊȞƈśƔ�Ƒśţ��Ƌ±ƔƔŕŸƈÃ�ƌƈǽƁÃ�Ƌ̄ƔƅŕƂśÃ�ƌś§̄ŕŷÃ

ŗ̄ś�řǽƆƈŸƅ§�Ƌ°ƍ�Á£�řƂǽƂţƅ§�ƓžÃ��ÁƔţƅŕŰ�řǽÃȃ±śƅ§�ƌśŕŬŬ¤ƈ�Ȇ ƆśŦƈǼ��ŶƈśŠƈƅ§�Ƒƅ¥� ś̄ƈśÃ�©±ŬƗ§�Áƈ�£

�Áƈ�± Ɓ̄�±ŗƄ£�ȈƈţśƔ�ȑ °ƅ§�¿ÃƗ§�¿Ã¤Ŭƈƅ§�ŕƈœ§̄�ƑƂǼś�©±ŬƗ§�ÁƄƅ���̄ ŠŬƈƅ§Ã�řŬ± ƈ̄ƅŕȞ�řǽƈǽƆŸśƅ§Ã

��ƌǽƆŷ�½ŕſƊƛ§Ã�ÀƎśƔȃ±ś�řǽƅÃ¤Ŭƈ�Ȉƈţśś�Áƈ�ƓƍÃ��ÀƎŗŠƊś�Áƈ�Ɠƍ�ŕƎƊƗ��̄ §±žƗ§�̄ §̄ŷ¥�řǽƆƈŷ�Ɠž�řǽƅÃ¤Ŭƈƅ§

Ŭƅ§�ÁÃżƆŗƔ�Ƒśţ�ƑƅÃƗ§�řŬŬ¤ƈƅ§�Ɠƍ�©±ŬƗ§�Áŕž�Ȑ±Ŧ£�©±ŕǼŸǼž��ŕƎƊŷ�Àŕśƅ§�¿ƜƂśŬƛ§�Áƈ�ÀƎƊȞƈǽ�ȑ °ƅ§�Á

�Ɠśƅ§�ƓƎž��ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�ŕǽžŕƂŝÃ�ŕǽŷŕƈśŠ§Ã�ŕǽƁƜŦ£Ã�ŕǽŬſƊÃ�ŕǽƈŬŠ�ȑ±ŮǼƅ§�ÁœŕƄƅ§�ÃƈƊ�řǽƆƈŷ�ƑƅÃśś�Ɠśƅ§

�ŶƈśŠƈƅ§�¿ŕǽŠ£�ÁƔŗ�řžŕƂŝƅ§�ȈƂƊ�řǽƆƈŷ�ƑƅÃśś

3-�̈°Ūƕ¦�ŗǻŵÂƈÂ�ŗǻŵœƆřŞƙ¦�ŗőŬƈřƃ¦

��ƌŬſƊ�ŶƈśŠƈƅ§�ȈŦ§̄�Ȑ±Ŧ£�Ƒƅ¥�©±Ŭ£�ÁƈÃ��±Ŧƕ�ŶƈśŠƈ�Áƈ�Ȇ ƆśŦś�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�Á£�¾Ůƛ

�̄ţ§Ã�ȈȞ�řǽŰ ŦŮ�©ÃƁÃ�ŕƎŗ�ÁƔŸǼŮśƈƅ§�řžŕƂŝƅ§�řǽŷÃƊÃ��©±ŬƗ§�ƑƆŷ�ÁƔƈœŕƂƅ§�¡ŕǽƅÃƗ§�řǽŷÃƊ�̈ Ŭţ�¾ƅ°Ã

ř· ƆŬƅ§�řǽŷÃƊ�ÁƔŗ�Ȍȃ±�¿ÃŕţƊŬ�ŕƊƍ�ÁƈÃ��ƌƈǽƆŸś�ȐÃśŬƈÃ�Ƌ¡§±£Ã�ƌśŕŷŕƊƁÃ��ŕƈƎƊƈ�ȌƈƊÃ��©±ŬƗ§�ȈŦ§̄

�ƓƆƔ�ŕƈȞ��ƌƊŷ�̈ ś±śƔ�ȑ °ƅ§�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§1

� –أ ŗǻ¶¦°ƀƆǻ®ƃ¦�ŗȂ°Ūƕ¦�ŗǻŵœƆřŞƙ¦�ŗőŬƈřƃ¦�ŗƀȂ°¶

�Ȉţ�Ɠž�¡ŕ»Ɗŗƅ§�±§Ã»ţƅ§�ƑƆŷ�řƈœŕƁ��±ŬƗ§�Áƈ�řǽŷÃƊƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�řǽƆƈŷ�ÁÃƄś

�ȈƈŕƄƅ§�ÀŕŠŬƊƛ§�Ƒƅ¥�řžŕŲ ƛŕǼ��ŕƎŠ§Ãś�Ɠśƅ§�ª ƜȞŮƈƅ§�¿ƜŦ�Áƈ��ÀƎœŕƊŗ£Ã�ÁȄÃŗƗ§�ÁƔŗ�ƓƊƜƂŸƅ§�Àƍŕſśƅ§Ã

�řȄ±ţƅ§�ȈƈŕŸśƅ§�Ɠž�̈ ÃƆŬƗ§�§°ƍ�¡ŕƊŗƗ§�ŢƊƈǽ�« Ɣţ��±ÃƈƗ§�Ŷƈ�Ɠ· ŕŸśƅ§�Ɠž�ƓƊƜƂŷÃ�ƓŷÃŲ Ãƈ�̈ ÃƆŬ£

�ÁÃ¤ŮǼ�ř· Ǽś±ƈƅ§�±ÃƈƗ§Ã�řǽŰ ŦŮƅ§�ÀƍŕǽŕŲ Ɓ�¿Ãţ��ÀƎśŕţ±śƂƈÃ�Àƍ±ŕȞž£Ã�ÀƎœ§±¢�±· �Ɠž�řŷŕŠŮƅ§Ã

�À»Ǝƅ�ƌţǽ»śƔ�ŕƈ�¿ƜŦ�Áƈ��©±ŬƗ§�ȈŦ§̄�řƈƎƈƅ§�ª §±§±Ƃƅ§�°ŕŦś§�Ɠž�ƑśţÃ��řŮƁŕƊƈƅ§�Ɠ»ž�řȞ±ŕŮ»ƈƅ§�Áƈ

�ª ƁÃƅ§�³ ſƊ�ƓžÃ��ÁȄ±Ŧƕ§�Ŷƈ�±ŕȞžƗ§Ã�ȑ£±»ƅ§�Ɠž�¼ƜśŦƛ§�Șţ�£̄ŗƈǼ�ÁÃƊƈ¤Ɣ�§̄§±ž£�şśƊƔ�ŕƈ�§°ƍÃ��©±ŬƗ§

Àŝ�ÁƈÃ��ÀƎƊÃƈ±śţǽƜǽƈ�ƜƁ£Ã��ƌśŮƁŕƊƈÃ�ƌƅÃŗƂƅ�ÁƔ̄ŸśŬƈ�±Ŧƕ§�ƑƆŷ�ÁƔţśſśƈ�§̄§±ž£�şśƊƔ�̈ ÃƆŬƗ§�§°Ǝž

�¼±· śƅ§Ã�̈ Ű Ÿśƅ§Ã�ȌƆŬśƆƅ
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� –ب  œǺƓ¦�ȊƄŪř�ƏƄŵ�ŗƆőœƀƃ¦�ŗȂ°Ūƕ¦�ŗǻŵœƆřŞƙ¦�ŗőŬƈřƃ¦�ŗƀȂ°¶

��¡ŕƊŗƗ§�ƑƆŷ�¡ŕǼƗ§�ȌƆŬś�ƑƆŷ�řƈœŕƁ��±ŬƗ§�Áƈ�řǽŷÃƊƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�řǽƆƈŷ�ÁÃƄś

Ŭǽ�« Ɣţ��ÁŕǽţƗ§�¶ ŸǼ�Ɠž�Ȇ ƊŸƅ§�¿ŕƈŸśŬŕǼ�Ƒśţ�ÃƅÃ���ÀƎƔƆŷ�ÀƎƔ£±�¶ ±ž�řƅÃŕţƈÃ�Ɠž�̈ ÃƆŬƗ§�§°ƍ�̄Ã

�Ɠž�¡ŕƊŗƘƅ�ȑ Ŭ̄Šƅ§Ã�ȑ ŕ̄ƈƅ§�¿ƜżśŬƛ§Ã�řƁƜŸƅ§�Ɠž�¡ŕſŠƅ§Ã�řƆƈŕŸƈƅ§�Ɠž�©ÃŬƂƅ§�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�řǽƆƈŷ

�±ƔŻÃ�ÁƔŷÃƊŦ�§̄§±ž£�ŕƈ¥�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�řǽƆƈŷ�Ɠž�©̄ Ů̄śƈƅ§�řƂȄ±· ƅ§�Ƌ°ƍ�Áŷ�şśƊȄÃ��ª ƛŕţƅ§�¶ ŸǼ

ŬśƄ§�ŕƈ�¡§±Š�Áƈ��ÀƎƔ£±�Áŷ�±ƔŗŸśƅ§�ƑƆŷ�ÁȄ± ŕ̄Ɓ�ŕƈǔ§Ã��̈ ƔƊōśÃ�řƊŕƍ§�Áƈ�ƌǽƅ§�§ÃŲ ±ŸśÃ�Àƍ±żŰ �Ɠž�ƋÃŗ

�řǼŬƊÃ��Àƍ±żŰ �Ɠž�¡§±ƕ§Ã�±ŷŕŮƈƆƅ�ª ŗȞÃ�±ƎƁ�Áƈ�ƋÃƊŕŷ�ŕƈ�¶ ǽÃŸś�ÁÃƅÃŕţǽ�ÁƔ̄±ƈśƈ�§̄§±ž£�ȈŗŕƂƈƅŕǼ

�À§±śţƛ§�ÀǽƁÃ�¡ŕǽţƅŕǼ�ÁƔŸǼŮśƈ�¡ŕǽÃŬ£�ÁÃƊÃȞǽ�Áƈ�ȌƂž�řƆƔƆƁ

لي:¶°œǺƆƚƃ¦�Â�ŗǻŤ¦°řƆƃ¦�ŗȂ°Ūƕ¦�ŗǻŵœƆřŞƙ¦�ŗőŬƈřƃ¦�ŗƀȂ–جـ .

�ŕƈÃ��¡ŕƊŗƘƅ�Àŕś�ƌǼŮƅ§�¿ŕƈƍƛ§�ƑƆŷ�řƈœŕƁ�±ŬƗ§�Áƈ�řǽŷÃƊƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�řǽƆƈŷ�ÁÃƄś

�¾ÃƆŬƅ§�Ƒƅ¥�ÀƎƎƔŠÃśÃ�ÀƎśƔȃ±ś�ÀƎƔƆŷ�¡ŕƊŗ£�ÀƎƅ�Á£�ÁÃŬŕƊśƔ�¡ŕǽƅÃƗ§�Á£�ȑ£��ƌƅ�ÁÃŲ ±ŸśƔ�ŕƈÃ�ƌǼ�ÁÃƈÃƂǽ

£�Áƈ�řǽ̄ŕƈƅ§�ÀƎśŕǼƆ· śƈ�ÀƎƅ�ÁÃ±žÃƔ�ª ƛŕţƅ§�ÁŬţ£�ƓžÃ�ÀǽƆŬƅ§�Ȉƈśţś�řƅŕţƅ§�Ƌ°ƍÃ���³ ǼƅÃ�¨ ±ŮÃ�ȈƄ

�Ãƍ��ƓƊŕŝƅ§�̈ ƊŕŠƅ§�ŕƈ£�ÀƎŗƅŕ· ƈÃ�ÀƎśŕǼŻ±�ŶǽƈŠ�ȘƔƂţśÃ��ÀƎœŕ· Ŧ£�ȈȞ�ƑƆŷ�±śŬśƅ§Ã�¡ŕƊŗƗ§�ȈƔƅ̄ś�ÁƔŗƊŕŠƅ§

�ÁȄ±śƎśŬƈ�§̄§±ž£�şśƊÊƔ�ŕƈƈ��¿ÃƎŠƈƅ§�Àƍ±ƔŰ ƈƅ�ÀƎȞ±śÃ��řǽÃƊŸƈƅ§�Ã£�řǽ̄ŕƈƅ§�Àƍ±ÃƈƗ�Àŕśƅ§�« §±śƄƛ§�À̄ŷ

ƅÃ¤Ŭƈƅ§�Ȉƈţś�ƑƆŷ�ÁȄ± ŕ̄Ɓ�±ƔŻ�¶ ŸǼ�Ɠž�ÁƔƈ±Šƈ�Ƒśţ�ŕƈȃ±�Ã£�ÁƔž±ţƊƈ�§̄§±ž£�Ã£�ƑƅÃƗ§�řƅŕţƅ§�Ɠž�řǽ

�ƌŸƈśŠƈƅÃ�ƌŬſƊƅ�ŕŸžŕƊ�ŕţƅŕŰ �§̄±ž�ÁÃȞǽ�Á£�ƑƆŷ�¼Ã±¸ ƅ§�Ƌ̄ŷŕŬś�Áƈ�ȌƂž�ÀƎƊƈ�ȈƔƆƁÃ��ÁŕǽţƗ§

3-�ŗǻŵœƆřŞƙ¦�ŗőŬƈřƃ¦�Â�ŗȂ°Ūƕ¦�̈œǻšƃ¦�̈ ®ÂŞ�Àƒŕ�ŗſƚŶƃ¦

ƅ§�řǽƆƈŷ�¿ƜŦ�Áƈ�©±ŬƘƅ�Áŕž��ŕƊ±Ů£�Á£Ã�ȘŗŬ�ŕƈȞ�ȘƔƂţś�Ɠž�±ƔŗȞ�§±Ã̄ �ŕƎœŕƊŗƗ�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊś

�ŕƎƅƜŦ�Áƈ�ÁȞƈǽ�̈ Ɗ§ÃŠ�©̄ŷ�±žÃśÃ��³ ǽƔŕƂƈÃ�ª §±Ů¤ƈ�©̄ŷ�¿ƜŦ�Áƈ�ŕƍ±Ã̄ ŗ�±Ǝ̧ ś�Ɠśƅ§��©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ

�©±ŬƗ§�µ ŦƔ�ȑ °ƅ§�±Ã̄ ƅ§�¯̄ ţƊ�Àŝ��ƓƆƔ�ŕƈǽž�ŕƎƈƍ£�±Ű śŦƊ�Á£�ÁȞƈǽ�Ɠśƅ§Ã��©̄ÃŠƅ§�Ƌ°ƍ�Ȑ ƈ̄�±Ɣ̄Ƃś

ś�Á£�Ã£�Ƌ±žÃś�Á£�ÁȞƈǽ�ȑ °ƅ§�̈ ƊŕŠƅ§Ã�ƌŸƊƈ
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1-Ȗƒƀšř�Ƒż�̈°Ūƙ¦�°Â® ال�Â�̈®ÂŞ�œƋ®¦°żƕ�ŗǻƈ®ŕƃ¦�ŗšŮ ƃ¦Â�ŗƆƚŪƃ¦

�¿ŕƂǽ�ŕƈȞž��̈ ±ŮƈÃ�ȈƄōƈ�Áƈ��ŕƍ §̄±žƗ�©±ŬƗ§�Ƌ±žÃś�ȑ °ƅ§�ƓţŰ ƅ§�¡§°żƅ§�řǽŷÃƊŗ�±Ã̄ ƅ§�§°ƍ�ȌǼś±Ɣ

�± Ƃ̄Ǽ��¡§°żƅ§�Áƈŝŗ�ȌƂž�ȌǼś±Ɣ�ƛ�ƓţŰ ƅ§�¡§°żƅ§�Á£�Ƒƅ¥�©±ŕŮƛ§�± Š̄ś�ŕƊƍÃ��ÀǽƆŬƅ§�ÀŬŠƅ§�Ɠž�ÀǽƆŬƅ§�ȈƂŸƅ§

Ƅ§�Áŷ�řƅÃ¤Ŭƈƅ§�ƓƎž��ÀƗ§�řŰ ŕŦ�ÁȄÃŗƘƅ�řǽœ§°żƅ§�řžŕƂŝƅŕǼ�ȌǼś±Ɣ�ŕƈ�řǽœ§°żƅ§�ª §̄ŕŸƅ§�¡ŕƊŗƗ§�¨ ŕŬ

�ƑƆŷ�̄ ŕƈśŷƛ§�ƑśţÃ�Ȉŗ��ª ŕǼŠÃƅ§�Ɠž�Ɠœ§°żƅ§�Á² §Ãśƅ§Ã�řžŗ́ Ɗƅ§�ȋÃ±ŮǼ�ř· Ǽś±ƈƅ§�¾Ɔś�řŰ ŕŦ��řǽţŰ ƅ§

�Ȇ Ɣ̧ ƊśÃ�ÀŕŸ· ƅ§�Àǽ̄Ƃś�¾ƅ°ȞÃ��ÀƗ§�̈ ŕǽŻ�řƅŕţ�Ɠž�řƈŸ· Ɨ§�¶ ŸǼ�±ƔŲ ţś�Áƈ�ÁŕǽţƗ§�¶ ŸǼ�Ɠž�³ ſƊƅ§

�Ɠž�řȄ±ŬƗ§�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�Á£�ŕƈȞ�řœŮƊśƅ§�řƆţ±ƈ�Ɠž�řŰ§1الطاولة واألواني، ŕŦ�ƓţŰ ƅ§�¿ŕŠƈƅ

�Ɠž�řŰ ŕŦ�©±Ã· śƈƅ§�¿Ã̄ ƅ§�¨ ƆŻōž��řǽŲ ŕȄ±ƅ§�řŬ±ŕƈƈ�©̄ŕŷ� ƛ̄ÃƗ§�¨ ŕŬƄ§�Ƒƅ¥�Ƒśţ� ś̄ƈś��řǽŷŕƈśŠƛ§

��©ŕǽţƅ§�Ɠž�³ Ƃ̄ƈ�¡ƓŮ�řŲ ŕȄ±ƅ§�±ŗśŸś��ŕƎœŕƊŗƗ�©±ŬƗ§�ŕƎƈ̄ Ƃś�Ɠśƅ§�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�¿ŕŠƈ

�Ȉƈŷ�ƑƆŷ�µ ±ţƅ§�¿ƜŦ�Áƈ�řŰ ŕŦ��ŕƎœŕƊŗƗ�řǽţŰ ƅ§�řǽŕŷ±ƅ§�±ƔžÃś�Ɠž�§±ƔŗȞ�§±Ã̄ �©±ŬƘƅ�Á£�ŕƈȞ

�³ ǽƅ��±żŰ ƅ§�°Ɗƈ�¡ŕƊŗƘƅ�řǽţŰ ƅ§�řŸǼŕśƈƅ§�ŕƎƔƆŷ�̈ ŠƔ�ŕƈȞ��̈ ŬŕƊƈƅ§�ª ƁÃƅ§�Ɠž�¡ŕƊŗƘƅ�řƈ² Ɯƅ§�ª ŕţǽƂƆśƅ§

žŗ́ Ɗŗ�ȘƆŸśƔ�ŕƈǽž�ƑśţÃ��ƌƊƈ�řǽŕƁÃƅ§�¿ŕŠƈ�Ɠž�¾ƅ°Ȟ�Ȉŗ��̈ Ŭţž�¶ ±ƈƅ§�ª ƛŕţ�Ɠž�ŕƎŠƜŷÃ�ÁŕƊŬƗ§�ř

�ŕƎśƔ§̄ŗ�Ɠž�¶ §±ƈƗ§�¬ƜŸƅ�Ȉţ§±ƈƅ§�¨ ŬƊ£�Ɠƍ�ª §°ƅŕǼ�řƆţ±ƈƅ§�Ƌ°ƍ�ÁƗ��±żŰ ƅ§�řƆţ±ƈ�Ɠž�ŕƎƈǽÃƂśÃ

�±ŗśŸś��¡ŕǽţƗ§�¡ŕƈƆŷÃ�¡ŕǼ· Ɨ§�À̧ Ÿƈ�ŶƈŠƔ�ŕƈȞ�řƅÃſ· ƅ§�řƆţ±ƈ�Á£�ŕƈȞ��řǽƂƆŦƅ§�ª ŕƍÃŮśƅ§�¶ ŸǼ�řŰ ŕŦ

��řǽ̄ŬŠƅ§�řǽƊŗƆƅ�řƊÃȞƈƅ§�ŕǽƜŦƅ§�©̄ŷŕƁ�ÁȄÃƄś�Ɠž�řƆţ±ƈ�Àƍ£�°Ɗƈ�řŬŬ¤ƈ�ÁÃƄś�řǽţŰ ƅ§Ã�řǽÃƂƅ§�ÀŕŬŠōž

�ª ƆŰ ţ�Ɠśƅ§�řǽţŰ ƅ§�řǽŕƊŸƅ§�řŠ± �̄¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°ȞÃ��ƌśƂƆś�ȑ °ƅ§�ƓţŰ ƅ§�¡§°żƅ§�řǽŷÃƊ�¿ƜŦ�Áƈ�±żŰ ƅ§

�řƆţ±ƈ�Ɠž�ŕƎœŕƊŗƗ�©±ŬƗ§�ŕƎƈ̄ Ƃś�Á£�ÁȞƈǽ�Ɠśƅ§�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�Ȑ ƈ̄�ƑƆŷ�ÀȞţƅ§�ÁȞƈǽ�ª §°ŗ�ŕƊƍ�ÁƈÃ��ŕƎƔƆŷ

���řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§

2-�°Ūƙ¦�°Â®�Ȗƒƀšř�Ƒż�̈¨®ÂŞ�œƋ®¦°żƕ�ȏ°ÂŶŬƃ¦�̧ œǺŬƗ¦Â�ƑŪŽƈƃ¦�À±¦Âřƃ¦

��³ ſƊƅ§�¡ŕƈƆŷ�¿ÃƂǽ"�ƋÃƈƊƅ�ÁƔƈ² Ɯƅ§�Ȇ · Ÿƅ§Ã�¨ ţƅ§�Ƒƅ¥�řŠŕţǼ�ÃƎž�ŕƈǽƆŬ�§ÃƈƊ�ÃƈƊƔ�ƓƄƅ�±̄ſƅ§�Á¥

1النفسي والعقلي واالجتماعي."

�Áŷ�¿ÃƗ§�¿Ã¤Ŭƈƅ§�±ŗśŸś�©±ŬƗ§�Á£�¾Ůƛ�ȘƔƂţś©̄ÃŠ��ŕƍ §̄±žƗ�ȑ±ÃŸŮƅ§�¹ ŕǼŮƙ§Ã�ƓŬſƊƅ§�Á² §Ãśƅ§

�« Ɣţ�Áƈ�řŰ ŕŦ�řǽÃŬƅ§�ª ŕǽŰ ŦŮƅŕž��¿ ŕ̄Ǽśƈƅ§�¨ ţƅ§Ã�Ɠſ· ŕŸƅ§�ÁŕƊœƈ· ƛ§Ã�Ȇ · Ÿƅ§Ã�ÁŕƊţƅ§�Àǽ̄Ƃś

�̈ ƆŻōž��ŶƈśŠƈƅ§�©̄ŕǽƁ�Ɠž�ŕƎƔƆŷ�¿ÃŸǽ�Ɠśƅ§�ª ŕǽŰ ŦŮƅ§�Ɠƍ��ŕǽſ· ŕŷÃ�ŕȄ±ÃŸŮ�řŸǼŮśƈƅ§Ã�ŕǽŬſƊ�řƊ² §Ãśƈƅ§Ã

ǽÃ�ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�ÁÃƈ±ŠƔ�ÁƔ°ƅ§� §̄±žƗ§��Ƌ±ƔƔŕŸƈÃ�ƌƈǽƁ�Áŷ�ÁÃ̄±ƈśȄÃ�ƌśŕǽƁƜŦ£�Áŷ�ÁÃ°Ů�µ ŕŦŮ£�ÀƎƆȞ

�řƈ² Ɯƅ§�Ȇ · Ÿƅ§Ã�ÁŕƊţƅ§�řƊţŮ�§ÃƂƆśƔ�Àƅ�« Ɣţ��řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�řƆţ±ƈ�Ɠž�řǽŬſƊ�ª ŕǼ§±· Ų §�Áƈ�§ÃƊŕŷ

�Ȇ ƊŸƅ§�ÃţƊ�ȈƔƈ�ÀƎƔ̄ƅ�ȘƆŦƔ�ÁŕƊœƈ· ƛ§Ã�ÁŕƈƗŕǼ�³ ŕŬţƚƅ�Àƍ ŕ̄Ƃśž§�Á£�ŕƈȞ��ƓŬſƊƅ§�ÀƎƊ² §Ãś�« §̄ţƙ
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�ƓŬſƊƅ§�Á²والعزلة االجتما §Ãśƅ§�Áƈ�̄ ƔŠ�¹ÃƊ�ȘƔƂţś�Ɠž�©±ŬƗ§�±Ã̄ �±ŗśŸǽ�§°ƎƆž��ÁŕǽţƗ§�¶ ŸǼ�Ɠž�řǽŷ

�ŕƎƔ̄¤ś�Á£�ÁȞƈǽ�Ɠśƅ§�±§Ã̄ Ɨ§�Àƍ£�Áƈ��řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�řƆţ±ƈ�Ɠž�ŕƎœŕƊŗƗ�ȑ±ÃŸŮƅ§Ã�Ɠſ· ŕŸƅ§�¹ ŕǼŮƙ§Ã

ƌśŕŸǼśÃ��řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�řƆţ±ƈ�ª ±ƈ�§°¥�ƌŲ ǽÃŸś�̈ ŸŰ ǽ�±Ã̄ ƅ§�§°ƍ�ÁƗ��ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�řƈǽŦÃ�ÁÃƄś

�ȈȞȞ�ŶƈśŠƈƅ§�ƑƆŷÃ�ƌś§°�̄ ţ�Ɠž�̄±ſƅ§�ƑƆŷ

�Ȑ ƈ̄�ƑƆŷ�Ȇ ƁÃśś�ŕƈ�± Ƃ̄Ǽ�ȑ ŕ̄ƈƅ§�̈ ƊŕŠƅ§�ƑƆŷ�Ȇ ƁÃśś�ƛ��©̄ÃŠƅ§�Áƈ�řǽŷÃƊƅ§�Ƌ°ƍ�Á£�řƂǽƂţƅ§�ƓžÃ

�ƋŕŠś�ŕƈƎŗ�ȋÃƊƈƅ§�ƓƊ§̄ŠÃƅ§Ã�ƓŬſƊƅ§�±Ã̄ ƅ§�©±Ã±Ų Ǽ�ÀƎƔŷÃ�Ȑ ƈ̄ǼÃ��Ɠſ· ŕŸƅ§�ŕƈƎƈŕŠŬƊ§Ã�ÁȄÃŗƗ§�Àƍŕſś

�ƓƊ²فتقد للحب والعطفاألبناء، فاألسر التي ت §Ãśƈ�řǽŰ ŦŮƅ§�ƓƆƈŕȞ�§̄§±ž£�À̄Ƃś�Á£�ÁȞƈǽ�ƛ�ÁŕƊţƅ§Ã

�řǽŬſƊƅ§1�ƌǼƆ· śś�ŕƈÃ�řƂƍ§±ƈƅ§�řƆţ±ƈ�Ɠž�řŰ ŕŦ��¡ŕƊŗƗ§�ƋŕŠś�©±ŬƗ§�řǼŬƊƅŕǼ�±ŝƄ£�řǽƈƍ£��±Ã̄ ƅ§�§°ƍ�̄ §̄² ȄÃ

�ÁœŕƄƅ§�ŕƎŗ�±ƈǽ�Ɠśƅ§�řǽŬſƊƅ§�Ȉţ§±ƈƅ§�̈ ŸŰ £�Áƈ�řƆţ±ƈƅ§�Ƌ°ƍ�̄ Ÿś�« Ɣţ��řǽſ· ŕŷÃ�řǽŬſƊ�řŰ ŕŦ�řǽŕƊŷ�Áƈ

ž��ƌśŕǽţ�Ɠž� ±̄ſƅ§�Ã£�ȑ±ŮǼƅ§ŗƗ§Ã�¡ŕǼƖƅ�©±Ɣţƈ�©±śž�±ŗśŸś�řƂƍ§±ƈƅ§�©±śſ�ȈŦ Ɣ̄�ŕƈ�ŕǼƅŕŻ�« Ɣţ��ÆŕŸƈ�¡ŕƊ

��řƆţ±ƈƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�ÀƎƊŷ�¿ŕƂǽ�ŕƈȞž��±ŝƄ£�řǽƅƜƂśŬ§�ƑƆŷ�¿ÃŰ ţƅ§�ȈŠ£�Áƈ�ÀƎœŕǼ¢�Ŷƈ�¹§±Ű �Ɠž�¡ŕƊŗƗ§

�Ƌ°ƍ�¿Ãţ�±ŝƄ£�Ȇ Ƃŝśƅ§�řƅÃŕţƈÃ�§̄ƔŠ�§°ƍ�¾§± §̄�¡ŕǼƕ§�ƑƆŷ�§°Ǝƅ��±ŕǼȞ� ŕ̄ŬŠ£�Ɠž�¿ŕſ· £�¿ÃƂŷ�ÀƎƊ£

Ÿƈ�ȈƈŕŸśƅ§�Ɠž�řƈǽƆŬƅ§�řƂȄ±· ƅ§�Áŷ�« ţǼƅ§Ã�řƆţ±ƈƅ§�ȑ °ƅ§�©̄ÃŠƅ§�Ȑ ƈ̄�ƑƆŷ�ÀȞţƅ§�ÁȞƈǽ�ȌǼŲ ƅŕǼ�ŕƊƍÃ��ŕƎ

��řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�Ȉţ§±ƈ�Áƈ�ŕǽȃ±Ƃś�řƆţ±ƈ�±Ŧ¢�±ŗśŸś�Ɠśƅ§��řƂƍ§±ƈƅ§�řƆţ±ƈ�Ɠž�ŕƎœŕƊŗƗ�©±ŬƗ§�ƌƈ̄ Ƃś

�Ɠž�ÀƎśƈȞţ�ƑƆŷÃ��řƆţ±ƈƅ§�Ƌ°Ǝŗ�ÁȄÃŗƗ§�ƓŷÃ�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�±ƔŗȞ�̄ ţ�Ƒƅ¥�Ȇ ƁÃśś�©̄ÃŠƅ§�Ƌ°ƍ�Á£�« Ɣţ

§� Ȅ̄ÃŸś�ȑ£��ŕƎŸƈ�ȈƈŕŸśƅ§ على لطفل�°ŕŦś§�ƑƆŷÃ��ƌśƜȞŮƈ�Ȉţ�ƑƆŷ�§± ŕ̄Ɓ�ƌƆŸŠÃ��ƌŬſƊ�Áŷ�±ƔŗŸśƅ§

�ÀÃƂǽ�©±ÃŰ Ǽ��ƓŬſƊ�Ã£�ȑ ŕ̄ƈ�¿ƜƂśŬ§�¡§ÃŬ��ŕƈƍ±ƔŻ�Ã£�ƌǽ̄ƅ§Ã�Áŷ�¿ƜƂśŬƛ§�ƑƆŷ�©± Ƃ̄ƅ§Ã��ƌŬſƊŗ�±§±Ƃƅ§

�ª ŕǼŠ§Ãƅ§Ã�½ÃƂţƅŕǼ�řǽŷÃśƅ§Ã��̈ Š§Ãƅ§Ã�řǽƅÃ¤ŬƈƅŕǼ�±ÃŸŮƅ§�ƑƆŷ�¿ƜƂśŬƛ§�ŕƎƔž1

3-šř�Ƒż�̈°Ūƙ¦�°Â®�Ȗƒƀ¨®ÂŞ�¿ǻƄŪƃ¦�°ƒȜŽřƃ¦Â�ƑƄƀŶƃ¦�À±¦Âřƃ¦�ÀȂÂƂř:ألفرادها  

�¾ƅ°ŗ�Ȉŗ�řŬ± ƈ̄ƅŕǼ�ȌǼś±ƈƅ§�ȌƂž�³ ǽƅ�ŕƎœŕƊŗƗ�©±ŬƗ§�ƌƈ̄ Ƃś�ȑ °ƅ§�ÀǽƆŸśƅ§�©̄ÃŠŗ��ŕŬŕŬ£�±Ã̄ ƅ§�§°ƍ�ȌǼś±Ɣ

�±¸ Ɗƅ§Ã�±ÃƈƗ§�ȈƔƆţś�řǽſǽȞÃ��řƈǽƆŬƅ§�±ƔȞſśƅ§�řƂȄ±· �Ɠž�©Ã̄ Ƃƅ§�ȘȄ±· �Áŷ�̄ ƛÃƗ§�Áŷ�¡ŕƊŗƗ§�ƋŕƂƆśƔ�ȑ °ƅ§

ÀƎś§± Ɓ̄�řǽƈƊś�¡ŕƊŗƘƅ�řǽƆƂŸƅ§�řǽȃ±śƅŕǼ� Ű̄ Ƃǽ�« Ɣţ��ª ƜȞŮƈƆƅ�ȈœŕŬÃƅ§�Ȇ ƆśŦƈ�ȘȄ±· �Áŷ�řǽƆƂŸƅ§

�ƌǽ̄ƅ§Ã�Áƈ�ÀƆŸśƔ�Ȉſ· ƅ§�Á£�« Ɣţ���řżƆƅ§�ÀƆŸś�² Ƅ§±ƈÃ�řȄ±ŮǼƅ§�řǽƈƊśƅ§�ª §±Ã̄Ã�¡ŕȞ°ƅ§�̈ ŕŸƅōȞ��ª ŕƊȄÃƄśƅ§Ã

�ȈȞŮǼ�řžŕƂŝƅ§Ã�ª §̄ƂśŸƈƅ§Ã�±ŕȞžƗ§�ŕŲ ǽ£�ȈƂśƊś�řǽƆƈŸƅ§�Ƌ°ƍ�¿ƜŦ�ÁƈÃ�±ƔŗŸśƅ§Ã�řżƆƅ�řǽŬŕŬƗ§�̄ ŷ§ÃƂƅ§�ƛÃ£

·1عام Ɨ§�¶ ŸǼ�Á£�̄ ŠƊ�§°ƎƅÃ�ª ŕžŕƂŝ�ƓžÃ��řǽƆŰ Ɨ§�ÀƎśŕŸƈśŠƈ�±ƔŻ�ª ŕŸƈśŠƈ�Ɠž�ÁÃŮǽŸǽ�ÁƔ°ƅ§�¿ŕſ

��©±ŬƗ§�Ɠž�ƌƊÃƈƆŸśƔ�ŕƈž�ȑ±Ȟſƅ§�́ ǽÃŮś�Áƈ�§±ƔŝȞ�ÁÃƊŕŸǽ��řȃ±śżƈƅ§�±ŬƗ§�Ɠž�ȑ£��řǽƆŰ Ɨ§�ÀƎśžŕƂŝ�±ƔŻ

�ƓƆƂŸƅ§�ÃƈƊƅ§�Ɠž�̈ §±· Ų ƛ§�Áƈ�¹ÃƊ�ÀƎƔ̄ƅ�ȘƆŦƔ�̄ Ɓ�ŕƈ�§°ƍÃ��ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�ƌƊÃ̄ ŠƔ�ŕƈ�ŕƈŕƈś�¶ ƁŕƊƔ�̄ Ɓ
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�ȑ±Ȟſƅ§Ã�ƓƆƂŸƅ§�ÁȄÃƄśƅ§�řǽƆƈŷ�ŢǼŰ śÃ��ÀƎŗ�ȋÃƊƈƅ§�±Ã̄ ƅ§�Ȇ ŷŕŲ śƔ�« Ɣţ�¡ŕǼƕ§�řǽƅÃ¤Ŭƈ� §̄̄² ś�ŕƊƍÃ��

�¡ŕŲ ƂƅŕǼÃ�ǲ �©̄§±Őŗ�řǽśŕǽţƅ§�±ÃƈƗ§�À̧ Ÿƈ�Ȍȃ±ś�řǽƊƔ̄ƅ§�ª ŕŸƈśŠƈƅ§�Ɠž�Ɯŝƈž��§̄Š�řǼŸŰ �ÀƎœŕƊŗƗ�ȑ±Ȟſƅ§Ã

Ɠž�±ƔȞſśƅ§�řƂȄ±· �ŕƈƊƔŗ��ŕƊŕǽţ£�řǽŸǽŗ· ƅ§�±ƍ§Ã̧ ƅ§�¶ ŸǼ�±ƔŬſś�Ɠž�Ƒśţ�± Ƃ̄ƅ§Ã�řǽƊŕƈƆŸƅ§�ª ŕŸƈśŠƈƅ§

�ƋÃśƔž��¿ŕſ· Ɨ§�¶ ŸǼ�Ȑ ƅ̄�ƓƆƂŸƅ§�Á² §Ãśƅ§�Ɠž�ȈƆŦ�ÁŕǽţƗ§�¶ ŸǼ�Ɠž�̈ ŗŬǽ�ŕƈ�§°ƍÃ��řśţǼ�řǽœƔŮÃ�řǽŸŲ Ã

�Ɠśƅ§�µ Ű Ƃƅ§�řǽŷÃƊ�¿ƜŦ�Áƈ�ÃŲ Ãŗ�§°ƍ�ƑƆŠśȄÃ��©±ŬƗ§�̈ Ű Ÿś�̄ §² �§°¥�řŰ ŕŦ��±ƔȞſśƅ§�ƓśƂȄ±· �ÁƔŗ

ƜȞž��©Ã̄ ƂȞ�ÀƎƊÃ±ŗśŸǽ�ÁƔ°ƅ§�µ ŕŦŮƗ§�řǽŷÃƊÃ�ŕƍ±ŕǽśŦ§�ÀśƔ�řǽÃȃ±śƅ§�şƍŕƊƈƅ§�Àƍ£�Áƈ�±ŗśŸǽ�¡ŕƊŗƘƅ�¡ŕǼƕ§�À

¡ŕƊŗƘƅ�řƎŠÃƈƅ§�řǽƈǽƆŸśƅ§Ã1�řǽŷÃƊ�Á£�ŕƈȞ��ƓƆƂŸƅ§�Àƍ±ƔȞſś�̈ ÃƆŬ£�ÁȄÃƄś�ƑƆŷ�±ŮŕǼƈ�ȈȞŮǼ�ȈƈŸś�Ɠśƅ§Ã

�řȄ±ŬƗ§�©ŕǽţƅ§�Ɠž�©̄ÃŠƅ§�ª §±Ů¤ƈ�Àƍ£�Áƈ�±ŗśŸǽ��ŕƎœŕƊŗƗ�©±ŬƗ§�Ƌ±žÃś�ȑ °ƅ§�ƓŬ± ƈ̄ƅ§�ÀǽƆŸśƅ§

4-�Ȗƒƀšř�Ƒż�̈°Ūƙ¦�°Â®¨®ÂŞ ألفرادهااالدماج االجتماعي ��ŴƆřŞƆƄƃ� œƆřƈƙœǺ�¿Ƌ°ÂŶŬ�±Ȃ±ŶřÂ

�ŶƈśŠƈƅ§�Ɠž�̄ ƔŠ�ȈȞŮǼ��ŕƎœŕƊŗ£�¬ŕƈ̄ ¥�Ɠž�©±ŬƗ§�ƌǼŸƆś�Á£�ÁȞƈǽ�ȑ °ƅ§�±Ã̄ ƅ§�©̄ÃŠ�Áŷ�« Ɣ̄ţƅ§�ÁȞƈǽ

ÀƎœŕƊŗ£� Ȅ̄Ã² ś�ƑƆŷ�ª ŕƎƈƗ§Ã�¡ŕǼƕ§�©± Ɓ̄�¿ƜŦ�Áƈ��¡ŕƈśƊƛŕǼ�Àƍ±ÃŸŮ�² Ȅ² ŸśÃ��ÀǽƆŬƅ§�¾ÃƆŬƅ§� ŷ̄§ÃƂǼ

�řƆƔŲ ſƅ§Ã�±ƔŦƅ§�ª ŕǽÃśŬƈÃ��ŕƎŷŕǼś§�¨ Š§Ãƅ§� Ɣ̄ƅŕƂśƅ§Ã�ª §̄ŕŸƅ§Ã�¼±Ÿƅ§�¨ ƅ§ÃƁÃ�©̄Ãƈţƈƅ§�řƈŕŸƅ§�¨ §̄ƕ§Ã

�ª §̄ŕǼŸƅŕǼ�řŰ ŕŦƅ§��řţǽţŰ ƅ§�³ ÃƂ· ƅ§�¡ŕƊŗƗ§�ÀǽƆŸś�Ƒƅ¥�řžŕŲ ƙŕǼ�§°ƍ��©°ÃŗƊƈƅ§�řƆƔ°±ƅ§Ã�±Ůƅ§Ã�řǼÃƆ· ƈƅ§

řǽŷŕƈśŠƛ§�©ŕǽţƅ§�±ÃƈƗ§�Ȇ ƆśŦƈÃ�řǽƊƔ̄ƅ§�Ƌ°ƍ�ƌƊƍ°�Ɠž�ťŬ±śś�Ȉſ· ƅ§�Á£�ÀÃƆŸƈƅ§�Áƈ�ª ŕǼ�« Ɣţ��Ȑ±ŦƗ§

�řŰ ŕŦ���ƌǽƆŷ�̈ ŕŮ�¡ƓŮ�ƑƆŷ�̈ Ů�Áƈ��¿ŕƂǽ�ŕƈȞž��±ŗƄƅ§�Ɠž�ŕƍ±Ɣżś�§̄Š�̈ ŸŰ ǽÃ��±żŰ ƅ§�°Ɗƈ�±ÃƈƗ§

�̈ ƊŠśÃ��±ƔŦƅ§�ȈŸſǼ�©± ŕ̄Ǽƈƅ§Ã�ŶŲ §Ãśƅ§Ã�¡ŕǽţƅ§Ã�À§±śţƛŕȞ�ÁȄ±Ŧƕ§�Ŷƈ�ȈƈŕŸśƅ§�ÀǽƂǼ�ř· Ǽś±ƈƅ§�±ÃƈƗ§�Ɠž

Ǽ�ÁȄ±ŦƖƅ�©¡ŕŬƛ§�řƈǽƆŬƅ§�ȈŰ §Ãśƅ§�½±· �ÁŕƂś§�« Ɣţ�Áƈ�¾ƅ°ȞÃ��řǽȞÃƆŬƅ§Ã�řǽŲ ſƆƅ§�ŕƎƅŕȞŮ£�Ȇ ƆśŦƈ

�¡ŕƊŗƗ§�ƑƆŷ�̈ ŸŰ ǽ�§°ƍ�ȈȞž��řǽŷŕƈśŠƛ§�ª ŕŠŕţƅ§�ȘƔƂţśÃ�¬ŕƈ̄ Ɗƛ§�řƅÃƎŬ�Áƈ�ÁȞƈś�Ɠśƅ§��řŸŠŕƊƅ§Ã

��řǽƆƈŷ�Áŷ�¿ÃƗ§�¿Ã¤Ŭƈƅ§�Ɠƍ�©±ŬƗ§�Áŕž�Ȑ±Ŧ£�©±ŕǼŸǼž��Àƍ±̄ſƈǼ�ƌǼŕŬśƄ§�řǽƆŦ§̄�ȌǼŲ �Ȉƈ§Ãŷ�³ ±Ż

�ÃƆŬƆƅ�±ƔƈŲ ƅ§�ÁŐž�řǽŗŕŠƔƙ§�¹§ÃƊƗ§�Áƈ�ª ƊŕȞ�§°Őž�ŕƍŕśƔŷÃƊ�ÁŷÃ��ÁȄ±Ŧƕ§�Ŷƈ�ȈƈŕŸśƅ§�Ɠž�řŰ ŕŦ��¾

�Ã£�̄ Ŭŕž�ƌƊōǼ�Ȇ Ű ÃƔž��řǽŗƆŬƅ§�¹§ÃƊƗ§�Áƈ�ÁŕȞ�Á§�ŕƈ£��Ɠţ�ƌƊōǼ�Ȇ Ű ÃƔ�¡ŕƊŗƗ§�ƌƆƈţǽ�ȑ °ƅ§�ƓƊŕŬƊƛ§

Ɓ̄�ÁȄÃŗƗ§�ÁÃȞǽ�Á£��Ȉſ· ƅ§�ª §°�Ɠž�±ƔƈŲ ƅ§�ȘŬƊ�řƈŕƁƙ�̈ ÃƆŬ£�ȈŲ ž£�ȈŝƈśȄÃ��ª Ɣƈ�ŕƈȃ± وة في التعامل

�̈ §̄ƕ§Ã�řǽƊƔ̄ƅ§�ÀǽƂƆƅ�Ȇ ƅŕŦƈ�ƓȞÃƆŬ�ȌƈƊŗ�ŕƈƍƜȞ�Ã£�ŕƈƍ ţ̄£�Ɠśōǽ�ƛ£�ƓżǼƊƔ�« Ɣţ��ŕƈƎœŕƊŗƗ�ÁȄ±Ŧƕ§�Ŷƈ

�řǽŷŕƈśŠƛ§1

�Áƈ��¡ŕƊŗƗ§�ƋŕŠś�©±ŬƗ§�ƌǼ�ÀÃƂś�ȑ °ƅ§�±Ã̄ ƅ§�©̄ÃŠ�ƑƆŷ�ÀȞţƅ§�¾ƅ°Ȟ�ÁȞƈǽ��ȘŗŬ�ŕƈ�Ƒƅ§�řžŕŲ ƙŕǼÃ

ƊƛŕǼ�ŕƎœŕƊŗ£�±ÃŸŮ�² Ȅ² Ÿś�ƑƆŷ�ŕƎś± Ɓ̄�¿ƜŦ�©±ŬƗ§�ª ƊŕȞ�§°§�řŰ ŕŦ��ƌśȄÃƍÃ�ƌśžŕƂŝÃ�ŶƈśŠƈƅ§�Ƒƅ§�¡ŕƈś
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�« Ɣţ��±Ŧ¢�ŶƈśŠƈ�Ɠž�řȃ±śżƈ�ŕƎœŕƊŗ£�³ ŕŬţ¥�Àǽŷ ś̄�©±ŬƗ§�©± Ɓ̄�Ȑ ƈ̄�Ƒƅ¥��ŕƊƍ�¡ŕƈśƊƛ§�ÀÃƎſƈ�±ƔŮǽ

ƌǽž�ÁŕƈƗŕǼÃ�ƌǽƅ¥�̈ ŕŬśƊƛ§�¼±ŮǼ�Àƍ±ÃŸŮÃ��ƌǽž�şƈ̄ Ɗƛ§Ã�ƌŸƈ�̄ ţÃśƅ§Ã��ƓŷŕƈśŠƛ§�ÀƎƊŕǽƄƅ�̈ ŕŬśƊƛŕǼ.1

�©̄ÃŠ�ȘƂţśś�Á£�ÁȞƈǽ�ƛÃ��¶ ŸǼƅ§�ŕƎŲ ŸǼ�Ŷƈ�řƈŠŬƊƈÃ�řƆƈŕƄśƈ�¨ Ɗ§ÃŠƅ§�Ƌ°ƍ�ȈȞ�Á£�řƂǽƂţƅ§�ƓžÃ

�řŸȃ±Ɨ§�̈ Ɗ§ÃŠƅ§�Ƌ°ƍ�ȘƔƂţś�řǽƅÃ¤Ŭƈ�Á£�¾Ů�ƛÃ��řŸȃ±Ɨ§�̈ Ɗ§ÃŠƅ§�Ƌ°ƍ�ȘƂţś�¿ƜŦ�Áƈ�ƛ¥�řǽƆŸſƅ§�©ŕǽţƅ§

ŕƊƅÃŕţ�ŕƊƊ£�ƛ¥��řƅÃ̄ ƅ§�Ã£�ƌǽž�řƈœŕƂƅ§�ř· ƆŬƅ§Ã�ŶƈśŠƈƅ§Ã�©±ŬƗ§�ÁƔŗ�¹²Ãśś�řǽƅÃ¤Ŭƈƅ§�ƑƆŷ�¡ÃŲ ƅ§�ȌǽƆŬś

�±ƔŗȞ�ȈȞŮǼ�ŕƎśƔƅÃ¤Ŭƈ�Ȉƈţśś�Ɠśƅ§�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�řƆţ±ƈ�Ɠž�ŕƈǽŬƛ��©±ŬƗ§�ƑƆŷ�©ŕƂƆƈƅ§

خاتمة:

�±ƔžÃś�Ɠž�©±ŬƗ§�±Ã̄ �¿ƜŦ�Áƈ��řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§Ã�řȄ±ŬƗ§�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�ÁƔŗ�řƁƜŸƅ§�µ ǽŦƆś�ÁȞƈǽ

�ƓśƆţ±ƈ�Ɠž�řŰ ŕŦ��ƌśŕǽţ�Áƈ�ƑƅÃƗ§�Ȉţ§±ƈƅ§�Ɠž�Ȉſ· ƅ§�ŕƎŠŕśţǽ�Ɠśƅ§�řǽƅŕƈƄƅ§Ã�řǽŬŕŬƗ§�ª ŕŠŕţƅ§�řƆƈŠ

�Á£�« Ɣţ��řƂƍ§±ƈƅ§Ã�řƅÃſ· ƅ§ž�řŰ ŕŦ��Ȉſ· ƅ§�©ŕǽţ�Ɠž�±ƔŗȞ�±Ɣŝōś�©±ŬƘƅ�ƓƎž��©±ƈŷ�Áƈ�ƑƅÃƗ§�ÁƔƊŬƅ§�Ɠ

�Áƈ�ƑƅÃƗ§�řŠ± ƅ̄ŕǼ�±Ɣŝōśƅ§�§°ƍ�£̄ŗȄÃ��ƋÃƈƊÃ�ƌśƔŰ ŦŮ�±ȄÃ· ś�ƑƆŷ�©±ƔŗȞ�řŠ± ŗ̄�±ŝ¤śÃ�ƓƆƄƅ§�ƌƈƅŕŷ�Ȉŝƈś

��ƌśŕŠŕţ�ŶǼŮśÃ�ƌǽƆŷ�ÃƊţśÃ�Ƌŕŷ±ś�Ɠśƅ§�ƓƎž��ŕƎƆſ· Ã�ÀƗ§�ÁƔŗ�±ŮŕǼƈƅ§�ȑÃƊŸƈƅ§Ã�ȑ ŕ̄ƈƅ§�¿ŕŰ śƛ§�¿ƜŦ

Ɗŕŝƅ§�řŠ± ƅ̄ŕǼ�©ÃŦƙ§Ã�¨ Ɨ§�±Ã̄ �Ɠśōǽ�Àŝ��řǽŷŕƈśŠƛ§�ƌśƔŰ ŦŮ�±ȄÃ· śÃ�ƌśœŮƊś�ƑƆŷ�±Ɣŝōśƅ§�Ɠž��řǽ

�¾ƅ°ȞÃ��ŕƎƔƅ§�ÁŕǽƈśƊƔ�Ɠśƅ§�řǽŷŕƈśŠƛ§�řƂǼ· ƅ§Ã�ȑ ŕ̄ƈƅ§�ŕƈƎŸŲ ÃÃ�ƓžŕƂŝƅ§�ŕƈƍ§ÃśŬƈÃ�ÁƔ̄ƅ§Ãƅ§�řǽŰ ŦŮž

�řŰ ŕŦ�Ȉſ· ƅ§�ŕƎŗ�ƑŲ ţǽ�Ɠśƅ§��©ŕǽţƅ§�řǽŷÃƊ�©̄ÃŠ�Ɠž�řǽŬŕŬ£�Ȉƈ§Ãŷ�ŕƎƆȞ��ƌśÃŦƗ�řǼŬƊƅŕǼ�Ȉſ· ƅ§�ŶƁÃƈ

ƈ�ƑƅÃƗ§�ÁƔƊŬƅ§�Ɠž�Ȉſ· ƅ§�©ŕǽţ�̄ ŕŸǼ£�̈ ƔŰ ǽ�©±ŬƗ§�±Ɣŝōśž��řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�řƆţ±ƈ�¡ŕƊŝ£�ȑ£��Ƌ±ƈŷ�Á

¿ƜŦ�Áƈ�ƌǽž�©̄ÃŠƅ§�Ȉƈ§Ãŷ�̄ Ɣ̄ţś�ÁȞƈǽÃ��řǽž±Ÿƈƅ§Ã�řǽ̄ŬŠƅ§�řǽƅŕśƅ§�̈ Ɗ§ÃŠƅ§�ƑƆŷ�ŕƍ±Ɣŝōś

-�řǽ̄ŬŠƅ§�řƈƜŬƅ§Ã�řǽƊ̄ŗƅ§�řţŰ ƅ§���ƓƈŬŠƅ§Ã�ƓƊ̄ŗƅ§�̈ ƊŕŠƅ§

-ȄÃƄśƅ§��ȑ±ÃŸŮƅ§Ã�ƓŬſƊƅ§�̈ ƊŕŠƅ§Ų ±ƅ§Ã�ÁŕƈƗŕǼ�±ÃŸŮƅ§Ã�ȑÃŬƅ§�ƓŬſƊƅ§�Áا �řǽƆŦ§̄ƅ§�©̄ŕŸŬƅ§Ã

-�řǼœŕŰ ƅ§�ª §±§±Ƃƅ§�°ŕŦś§�ƑƆŷ�©± Ƃ̄ƅ§Ã�ÀǽƆŬƅ§�±ƔȞſśƅ§��ƓƆƂŸƅ§�̈ ƊŕŠƅ§

-�řȞ±ŕŮƈƅ§�ȘţǼ�Ŷśƈśƅ§Ã�¡ŕƈśƊƛŕǼ�³ ŕŬţƙ§Ã�ŶƈśŠƈƅ§�ȈŦ§̄�¿ Ÿ̄ƅ§Ã�ÁƈƗŕǼ�±ÃŸŮƅ§��ƓŷŕƈśŠƛ§�̈ ƊŕŠƅ§

ƈÃƔƅ§�©ŕǽţƅ§�ř· ŮƊ£�Ȇ ƆśŦƈ�Ɠž�řƅŕŸſƅ§�řǽŬŕǽŬƅ§Ã�řǽŷŕƈśŠƛ§Ã�řǽ
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�Ã�řǽŷÃƊ�Á£�¿ÃƂƅ§�ÁƈȞǽ��§±ƔŦ£Ã�řƆţ±ƈ�¿ƜŦ�Áƈ��ŕƎœŕƊŗƗ�©±ŬƗ§�ŕƎƈ̄ Ƃś�Ɠśƅ§�řȄ±ŬƗ§�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ

�Ɠž�§±ƔŗȞ��§±Ã̄ �¨ ŸƆś��řƂƍ§±ƈƅ§�řƆţ±ƈ�Ƒƅ¥�řƅÃſ· ƅ§Ã�©̄ƛÃƅ§�řƆţ±ƈ�°Ɗƈ� ś̄ƈś�Ɠśƅ§Ã��řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§

�Àƍ Ƃ̄ś�ÁƔ°ƅ§�̄ §±žƗ§�©̄ÃŠÃ�řǽŷÃƊ��řȄ±ŬƗ§�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�ȐÃśŬƈ�Ŷſś±§Ã�ÁŬţś�ŕƈƆȞ�ƌƊ£�¾Ů�Ɯž��ŶƈśŠƈƆƅ

��ƌśƜȞŮƈ�ƑƆŷ�̈ Ɔżśƅ§�Ɠž�ƌśŰ ±ž�ª §̄²Ã�ƌś§¡ŕſȞ�ª ƊŬţś�ŕƈƆȞÃ��ŶƈśŠƈƅ§�ƑƆŷ�ŕǼŕŠƔ§�¾ƅ°�³ ȞŸƊ§�ŕƈƆȞ

�±Ã· śƅ§Ã�řǽƈƊśƅ§�řǽƆƈŷ�Ɠž�ƌƎŠ§Ãś�Ɠśƅ§�Ȑ±ŗƄƅ§�řǽƆŗƂśŬƈƅ§�ª ŕǽ̄ţśƅ§�±ŕƈŻ�¶ ÃŦ�ƓžÃ

المراجع:

1-ŮǼ�¿ŕǼƁ§،یر وآخرونřȄ±ŬƗ§�ª ŕƁƜŸƅ§�řǽȞǽƈŕƊƔ̄-�©±ŬƗ§�řǽŕŷ±Ã�řǽŷŕƈśŠƛ§�řƈ̄ Ŧƅ§�Áŷ�řŬ§±¯

« Ɣ̄ţƅ§�ƓŸƈŕŠƅ§�̈ śȞƈƅ§��řƅÃſ· ƅ§Ã ،1997.  

2-��« Ɣ̄ţƅ§�ƓŸƈŕŠƅ§�̈ śȞƈƅ§��řƅÃſ· ƅ§Ã�©±ŬƗ§�řŬ§± �̄Ɠž�±Ű ŕŸƈƅ§�ª ŕƍŕŠśƛ§��ƓƆƈŠƅ§�ȈƔƆŦ�ȑ±ƔŦ

���řȄ± Ɗ̄ȞŬƛ§1993.

3-�řƊŬ��±œ§² Šƅ§��řǼŕƊŷ��ÀÃƆŸƅ§�±§̄��ȑÃȃ±śƅ§�¹ ŕƈśŠƛ§�ÀƆŷ��®Ã±Ů�ÁƔ̄ƅ§� ƜŰ2004.

عادل أحمد عز الدین األشول، علم النفس االجتماعي مع اإلشارة إلى مساهمات علماء اإلسالم، -4

�řƊŬ��©±ƍŕƂƅ§��řȄ±Ű ƈƅ§�ÃƆŠƊƗ§�řǼśȞƈ1987.

5-ƈ̄ �řŸƈŕŠ��ȑÃȃ±śƅ§�¹ ŕƈśŠƛ§�ÀƆŷ��řſ· Ã�̄ ŸŬ£�ƓƆŷ��ȘŮƈ̄ ��ŶȄ²Ãśƅ§Ã�±ŮƊƆƅ�ȘŮ1993

6-��©±ƍŕƂƅ§��¼±ŕŸƈƅ§�±§̄��©±ŬƗ§�řŬ§± �̄Ɠž�©±Ű ŕŸƈƅ§�ª ŕƍŕŠśƛ§��ȑ±ȞŮ�¡ŕǽƆŷ1981.

7-��©±ƍŕƂƅ§��̈ ŕśƄƆƅ�řǽȃ±Ÿƅ§�±§̄ƅ§�řǼśȞƈ��řŬŬ¤ƈƅ§Ã�řƅŕŬ±ƅ§�ÁƔŗ�řŸƈŕŠƅ§��̄ ƈŕţ�±ŕƈŷ1996.

8-ƜŷÃ�řȄ±ŬƗ§�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§�Șœ§±· ��Á§̄ƈţ�Ãŗ£�ÀţƆƈ�̄ Šŕƈ�°ŕŦś§�Ɠž�̈ ŕǼŮƅ§�řȞ±ŕŮƈ�Ȑ ƈ̄Ǽ�ŕƎśƁ

��ȘŮƈ̄ �řŸƈŕŠ�řƆŠƈ��̈ §̄ƕ§�řǽƆȞ��ȘŮƈ̄ �řŸƈŕŠ�̈ ŕǼŮ�Áƈ�řƊƔŷ�ƑƆŷ�řǽƊ§̄Ɣƈ�řŬ§± �̄�©±ŬƗ§�ȈŦ§̄�±§±Ƃƅ§

»�§�ŶǼ§±ƅ-27المجلد  ƅŕŝƅ§�̄ Ÿ̄ƅ§2011.

9-�ȋ��©̄Š��±ŮƊ�±§̄�ÁÃ̄ ��řǽƈƜŬƛ§�řǽȃ±śƅ§�¿ÃŰ £���ÁÃ±Ŧ¢Ã�ª ŕţŮ�̄ ƈ»ţƈ1 ،1995.  

ÃŠÃ�³̄©�محمود عبد الح-10 ſƊƅ§�ÀƆŷ�©Ã̄ Ɗ�ŶœŕƁÃ��řŸƈŕŠƅ§�řǼƆ· ƅ�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�³ ŕǽƂƈ��ÁÃ±Ŧ¢Ã�ƓŬƊƈ�ÀǽƆ

�ȌƂŬƈ�³ ÃŗŕƁ�Áŕ· ƆŬƅ§�řŸƈŕŠ��©ŕǽţƅ§17-19�±ŗƈŬǽ̄2006.
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11-�řǽƊŕŬƊƛ§�ÀÃƆŸƅ§�řƆŠƈ��řǽƆƔƆţś�řŬ§± �̄Ɠȃ±Ÿƅ§�ÀƅŕŸƅ§�Ɠž�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�« ÃţǼ��̄ ƈ»ţ»ƈ§�ȑ Ã̄ŸŬƈ

�̄ Ÿ̄ƅ§��řƆƁ±Ã���řǽŷŕƈśŠƛ§Ã202014سبتمبر.

12-��řȄ± Ɗ̄ȞŬƛ§��řŸƈŕŠƅ§�̈ ŕǼŮ�řŬŬ¤ƈ��řǽȃ±Ÿƅ§�©±ŬƗ§�¿Ãţ�ª ŕŬ§± �̄�ƓƊƛÃŠƅ§�±ƈŷ�řǽ̄ŕž1995.

13-�Ãȃ±śƅ§�¹ ŕƈśŠƛ§�ÀƆŷ��Àǽƍ§±ŗ¥�±Ű ŕƊ�ª Ã±Ɣŗ��±ŮƊƆƅ�ȈƔŠƅ§�±§̄��ȑȋ2 ،1996.

14-��Áŕƈŷ��±ŮƊƆƅ�±Ȟſƅ§�±§̄��ȈŻ² ƅ§�ƓƆŷ�řƈŠ±ś��řƅÃſ· ƅ§�̄ ŸǼ�řǽŷŕƈśŠƛ§�řœŮƊśƅ§��±żŰ Ɨ§�À±Ɗ�ȈƔƁ±Ã

ȋ1 ،1982.  

15-��©±ƍŕƂƅ§��řžŕƂŝƅ§Ã�ÀƆŸƅ§�±§̄��Ȉſ· ƅ§�řǽȃ±ś�̈ ƔƅŕŬ£Ã�©±ŬƗ§��±ŕśŦƈ�ª ÃſŰ �ȘƔžÃ2004.
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 ثقافة احلوار كآلية لتحقيق اجلودة يف احلياة األسرية

  قاملةجامعة قريد مسري 

  ملخص

ثقافة احلوار كآلية لتحقيق اجلودة يف احلياة األسريةسنحاول يف هذه املداخلة تسليط الضوء على موضوع 

�ń¤�ƢȈǻʬ�µ ǂǠƬǳ¦�Ľ��ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ��̈ǂǇȋ¦��°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬƯ�ǲưǷ�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǒ Ǡƥ�ń¤�ȏÂ¢�¼ǂǘƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ

�̈°¦®¤Â�ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦Â�ƶǷƢǈƬǳ¦�ǶȈǫ�ǶȈǸǠƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬƯ�ȄǴǟ�ƨȈƥŗǳ¦�Ŀ�̈ǂǇȋ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ƨǠƦƬŭ¦�©ƢȈǳȉ¦

طرق أخريا إىل انعكاسات ثقافة احلوار على اجلودة يف احلياة األسرية اخلالفات بطرق سلمية بني أفراد األسرة، مث الت

  واليت تتمظهر يف االستقرار األسري والتعايش السلمي، واحرتام الرأي والرأي اآلخر. 

.احلياة األسرية، اجلودة ،احلوار :الكلمات املفتاحية

Abstract

In this intervention, we will try to shed light on the topic of the culture of

dialogue as a mechanism to achieve quality in family life by first addressing

some concepts such as the culture of dialogue, the family, the quality of family

life, and then secondly to the mechanisms followed by the family in education

on the culture of dialogue through generalization The values of tolerance,

recognition of the other, and peaceful management of differences between

family members, then finally touched upon the implications of a culture of

dialogue on quality in family life that manifests in family stability, peaceful

coexistence, and respect for opinion and other opinion.

Key words: dialogue, quality, family life.
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  مقدمة:

واجتماعيا، كما  تشكل األسرة يف أي جمتمع إنساين اآللية الفعالة يف إعداد األفراد وتنشئتهم خلقيا وعقليا

�ƢȀǸǴǠƫ�Ŗǳ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�Ƕǿ¢�°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬƯ�ȄǴǟ�ƨȈƥŗǳ¦�ǲưŤÂ��ǞǸƬĐ¦�©ƢƳƢƷ�ƨȈƦǴƫÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕǿ°¦Â®ϥ�¿ƢȈǬǴǳ�ǶȀǴǿƚƫ

�ƢŲ��ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦Â�ÀÂƢǠƬǳ¦Â�ƶǷƢǈƬǳ¦Â�ǲǟƢǨƬǳ¦�ȄǴǟ�Ƕē¦°ƾǫ�ƨȈǸǼƫÂ�ǶȀƬȈǻƢǈǻ¦�ǪȈǬŢ�ǲƳ¢�ǺǷ��ƢȀƟƢǼƥȋ�̈ǂǇȋ¦

  تماء واملشاركة يف احلياة العامة.يعزز لديهم مفهوم االن

يف  - ولعل حتقيق اجلودة يف احلياة األسرية، وتفعيل دورها يف عملية الرتبية على ثقافة احلوار تتطلب

ʭǂȇƾǬƫ-�ǲǸŢ�ƨȈǠǓÂ�ń¤��¼ȐǤǻȏ¦Â�¾¦ǄǠǻȏ¦Â�ƨȇȂƥȋ¦�̈ǂǘȈǈǳʪ�ǄȈǸƬƫ�ƨȇƾȈǴǬƫ�ƨȈǠǓÂ�ǺǷ�̈ǂǇȋʪ�¾ƢǬƬǻȏ¦

امل، عن طريق تنمية ممارسات وسلوكيات تكرس قيم التواصل والتفاعل والتفاهم، مواصفات اجلودة مبفهومها الش

�ƨȈǴǟƢǨǳ¦Â�ƨȇȂȈū¦�ǺǷ�ƾȇǄŭʪ�ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�ƾŤÂ

ونظرا إىل أمهية الدور الذي تلعبه األسرة يف تنشئة األفراد على قيم احلوار، وما يتطلبه ذلك من قبول 

�ń¤�Ƥ ǐǠƬǳ¦�©ȏƢƷ�ǺǷ�ŚǰǨƬǳʪ�¾ƢǬƬǻȏ¦Â�ƘǘŬʪ�» ¦ŗǟȏ¦Â�ƾǬǼǳ¦�ǲƦǬƫÂ�Ǻȇǂƻȉ¦Â�©¦ǀǳ¦�śƥ�» ȐƬƻȏ¦Â�̧ȂǼƬǳ¦

" ثقافة احلوار كآلية لتحقيق الضوء على موضوع  انفتاح التفكري وقبول اآلخر، سنحاول يف هذه املداخلة تسليط

من خالل التطرق أوال إىل بعض املفاهيم مثل ثقافة احلوار، األسرة، جودة احلياة األسرية، اجلودة يف احلياة األسرية"

ƢǈƬǳ¦�ǶȈǫ�ǶȈǸǠƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬƯ�ȄǴǟ�ƨȈƥŗǳ¦�Ŀ�̈ǂǇȋ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ƨǠƦƬŭ¦�©ƢȈǳȉ¦�ń¤�ƢȈǻʬ�µ ǂǠƬǳ¦�Ľ مح

�°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬƯ�©ƢǇƢǰǠǻ¦�ń¤�¦Śƻ¢�¼ǂǘƬǳ¦�Ľ��̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ƨȈǸǴǇ�¼ǂǘƥ�©ƢǧȐŬ¦�̈°¦®¤Â�ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦Â

  على اجلودة يف احلياة األسرية واليت تتمظهر يف االستقرار األسري والتعايش السلمي، واحرتام الرأي والرأي اآلخر. 

  حتديد املفاهيم -أوال

  ثقافة احلوار-1

عد احلوار بكافة أشكاله ومسمياته املتعددة من لوازم احلياة وضمان استمرارها وتتطلب لغة احلوار ي        

التعارف والتعاون والتعايش من جهة، والتمكن من لغة احلوار، وإدراك وظائفها االجتماعية وأبعادها النفسية 

�Â�ƨƥƢƴƬǇȏ¦�°ƢȈƬƻ¦Â��ƢŮȂǠǨǷÂ�ƨǸǴǰǳ¦�ŚƯϦ�ń¤�ǾƦǼƬǳ¦Â��ƨȇȂƥŗǳ¦Â ،تنويع األسلوب واختيار املفردات واملصطلحات

�Ǿź°ʫÂ�ǾǸȈǫÂ�ƨȇǂǰǨǳ¦�ǾƬȈǨǴŬ�ǲǷƢǰǳ¦�½¦°®ȍʪ�Ǯ ǳ̄Â��ǾƬǧǂǠŠ�ƨǗƢƷȍ¦Â�ǾǠǷ�°¦Ȃū¦�Ŀ�ǂƻȉ¦�ƨǤǳ�ǺǷ�ǺǰǸƬǳ¦Â

©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ǂȇȂǼƬǳ¦Â�¬ȐǏȍ¦�ƨǳƢǇ°Â�Ä°Ƣǔū¦�µ ȂȀǼǳ¦�ǲǷ¦Ȃǟ�ǺǷ�ƢǸȀǷ�ȐǷƢǟ�°¦Ȃū¦�ƨǤǳ�ƾǠƫÂ��ǽǂǓƢƷÂ)1(.

��ƢǷ�ƨȈǔǫ�¾ȂƷ��ƢǷ�̧ ويعرف   ȂǓȂǷ�°ƢǗ¤�Ŀ�ǂưǯ¢�Â¢�śǬȇǂǧ�śƥ�°Ƣǰǧ¢�¾®ƢƦƫ�Ǿǻϥ�°¦Ȃū¦�°ƾȈƷ�®ȂǸŰ

بغية االتفاق على صيغة حل أو اتفاق أو تسوية يف شأن القضية اليت هي مدار احلوار، واآللية اليت يسلكها احلوار 

طب، حيث إن غاية احلوار هي توليد ال بد هلا أن تلحظ تبادل الكالم ومراجعته بني كل من املتكلم واملتخا

.)2(األفكار اجلديدة يف ذهن املتكلم كما يف ذهن املخاطب

� ويربز حسن مجعة خصائص ثقافة احلوارȆǴȇ�ƢǸǯ�ʮ°ƢǔƷÂ�ƢȈǠǸƬů�ƢǟÂǂǌǷ�ƢȀǨǏȂƥ

 اعرتاف كل طرف لآلخر. .1
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2.ǬƯÂ�ǾƬǳǄǼǷ�Ŀ�ǂƻȉʪ�ƢǸȀǼǷ�Ä¢�» ƢǨƼƬǇ¦�Ŀ�̧ȂǫȂǳ¦�¿ƾǟÂ��ǂƻȊǳ�» ǂǗ�ǲǯ�¿¦ŗƷ¦.افته، وجنسه ولونه 

3.�ƨȈǸǼƫ�Ľ�ǺǷÂ��ǖǴǈƬǳ¦Â�ƨǼǸȈŮ¦�Â¢��ÃȂŮ¦Â�ƨȈƦǐǠǳ¦�ǺǷ�¼Ȑǘǻȏ¦�±ȂŸ�ȏ�̄¤��śǧǂǘǳ¦�ƨǳǄǼǷ�Ŀ�̈¦ÂƢǈŭʪ�ÀƢŻȍ¦

 روح اإلبداع، وتشجيع العناصر الشخصية الذاتية.

4.¿ƾǟÂ��ƨǳƘǈǷ�Ä¢�ƨǠƳ¦ǂŭ�ƨǬƦǈǷ�¶Âǂǋ�ǞǓÂ�¿ƾǟÂ��ƢȈǟȂǓȂǷÂ�ʮǂǰǧÂ�ƢȈǈǨǻ�ǂƻȉ¦�ȄǴǟ�¬ƢƬǨǻȏ¦  اللجوء

 إىل توظيف إمكانيات التفوق يف احلديث إلثبات الذات على حساب اآلخر.

5.�ƨǴǓƢǨǳ¦�ǶȈǬǳ¦�řƦƫÂ��ƨȈǟ¦Ȃǳ¦�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƨȈǸǼƫ�ǶȈǸǏ�Ŀ�Ǿƥ�ƨǬưǳ¦Â��°¦Ȃū¦�Ŀ�ƨƦǣǂǳ¦�®ƢǸƬǟ¦Â��©¦ǀǳʪ�ȆǟȂǳ¦

ǽƾǠƦȇÂ��ƨǳ¦ƾǠǳ¦�ǪǬŹ�¢ƾƦŭ¦�¦ǀđ�°¦ȂūƢǧ��ǞȈǸŪ¦�ƾȈǨƫ�ƨǯŗǌǷ�» ¦ƾǿ¢�ń¤�¾ȂǏȂǴǳ  عن السقوط يف اجلدل

.)3(العقيم غري املنتج

�ƨǴȈǇÂ�ȂȀǧ��®¦ǂǧȋ¦�śƥ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�ĿƢǬưǳ¦Â�ÄǂǰǨǳ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǲƟƢǇÂ�Ƕǿ¢�ǺǷ�°¦Ȃū¦�ŐƬǠȇ��ŘǠŭ¦�¦ǀđ

هامة من وسائل تبادل اآلراء واملعلومات، كما يعترب من األنشطة اليت حترر الفرد من االنغالق واالنعزالية، وتفتح له 

  للتواصل يكتسب من خالهلا املزيد من املعرفة والوعي، وميكن حتديد أهم وظائف احلوار كما يلي:قنوات 

 يساعد احلوار الفرد على تدريب الذات، ويشجعه على املناقشة وإبداء الرأي وتوضيح آرائه لآلخرين.-

 واآلراء.يثري احلوار ثقافة الفرد ومعارفه ويوسع مداركه من خالل تبادل اخلربات والتجارب -

-�ǲǔǧȋ¦�ń¤�®¦ǂǧȋ¦�½ȂǴǇ�ǲȇƾǠƫ�ń¤�Ǟǧƾƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�ǶēƢǿƢš ¦�ŚȈǤƫÂ��Ǻȇǂƻȉ¦�̧ƢǼǫ¤�Ŀ�°¦Ȃū¦�ǶǿƢǈȇ

 قبول النقد واحرتام الرأي اآلخر. يساعد احلوار على االستماع و-

وجود ثقافة  يساعد احلوار على تنمية قدرة األفراد على التفكري والتحليل، واالستدالل املشرتك، مما يساهم يف-

�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ȆǟƢŦ�ŚǰǨƫÂ��ƨǯŗǌǷ

يساعد احلوار على حل الكثري من املشكالت، وسوء التفاهم الذي قد حيدث بني األفراد نتيجة لعدم وضوح -

.)4(األفكار لآلخرين

  ومن خالل ما سبق ميكن أن نتبىن تعريفا إجرائيا لثقافة احلوار كالتايل:    

حلوار اللبنة األوىل من لبنات احرتام الرأي والرأي اآلخر، ومقدمة لبناء أسس التعايش السلمي تشكل ثقافة ا

�¿¦ŗƷ¦�½ƢǼǿ�ÀƢǯ�¦̄¤�ȏ¤�®ȂǌǼŭ¦�» ƾŮ¦�ń¤�Ä®ƚȇ�ȏ�ƶȈƸǐǳ¦�ǽƢǼǠǷ�Ŀ�°¦ȂūƢǧ��ƨȇ°ƢǔƷÂ�ƨȈǻƢǈǻ¤�̈°ÂǂǓ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ

ǳ¦�řǠȇ�°¦Ȃū¦�ÀƜǧ�ŘǠŭ¦�¦ǀđÂ��̈°ÂƢƸƬŭ¦�» ¦ǂǗȋ¦�śƥ�¾®ƢƦƬǷ تسامح واحرتام حرية اآلخرين حىت يف حالة وجود

اختالف يف الرأي، كما أنه الطريق إىل استيعاب املعطيات والوقائع املكونة ملواقف األطراف املتحاورة، مبا يقود إىل 

.)5(فهم متبادل

  األسرة: -2

�· ƢǨū¦�Ŀ�ƨǤǳʪ�ƨȈŷ¢�ǺǷ�ƢŮ�Ƣŭ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǷƢŮ¦�¼Ƣǈǻȋ¦�ƾƷ¢�̈ǂǇȋ¦�ǲǰǌƫ ،على البناء االجتماعي

�ƨƳÂǄǳ¦Â�«ÂǄǳ¦�ǺǷ�Ǧ ǳƘƬƫ�̈ŚǤǏ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǷȂǜǼǷ�ƢĔϥ�» ǂǠƫ�Ʈ ȈƷ��śưƷƢƦǳ¦Â�ǺȇǂǰǨŭ¦�¿ƢǸƬǿ¦�ƪ ǴǤǋ�Ǯ ǳǀǳÂ
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�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǾǻƢȈǯ�Ŀ�ȆǇƢǇȋ¦�Ǻǯǂǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�̈¦Ȃǻ�ŐƬǠƫÂ��ƨȈƷÂ°Â�ƨȈǫȐƻ¢Â�ƨȈǻȂǻƢǫ�ǖƥ¦Â°�ǶȀǼȈƥ�ÀȂǰƬƫÂ�®¦ǂǧȋ¦Â

�ǂǏ¦Â¢�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�̈ǂǸƬǈǷÂ�ƨǸƟ¦®�ƨǈǇƚǷ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�¿ƢǠǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦� ƢǼƦǳ¦�Ƣوحدته األساسية  حيث يتكون منه

.)6(الدم واملصري املشرتك

�ȄǴǟ�ǚǧƢƸƬǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�°¦Â®ȋ¦Â�©ʭƢǰŭ¦�ƨǴƻ¦®�̧±ȂƬƫ�ǲǷƢǰƬǷ�ȆǟƢǸƬƳ¦�¿Ƣǜǻ�̈ǂǇȋ¦�ǲưŤ�ǂƻ¡�ŚƦǠƬƥÂ

�ǾƬǷȂŻ®Â�ǞǸƬĐ¦�°¦ǂǬƬǇ¦

�Ǻǟ�ƘǌǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨȈƟƢǼƦǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�ƢĔϥ�ȆƳȂǳȂȈǇȂǇ ويف السياق ذاته، تعرف األسرة من منظور

�½ȂǴǇ�ǶȈǜǼƫÂ��ǾƫƾƷÂ�ǶȈǟƾƫÂ�ǞǸƬĐ¦�¬ǂǏ� ƢǼƥ�Ŀ�ȆǈȈƟǂǳ¦�°Âƾǳʪ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ȆǿÂ��©ƢǠǸƬĐ¦�Ǧ ǴƬű�ƢȀǬȇǂǗ

.)7(أفراده، مبا يتالءم مع األدوار االجتماعية احملددة، ووفقا للنمط احلضاري العام 

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�̈ƾƷȂǳ¦�ƢĔϥ�̈ǂǇȌǳ�ǾǨȇǂǠƫ�Ŀأمحد زكي بدوي يل الذي أشار إليه وهو نفس احملتوى الدال

�ƾǟ¦ȂǬǳ¦Â�ȆǠǸŪ¦�ǲǬǠǳ¦�ƢȀȈǔƫǂȇ�Ŗǳ¦�©ƢȈǔƬǬŭ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬƫÂ��ňƢǈǻȍ¦�̧ ȂǼǳ¦�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ńÂȋ¦

ƢǇƢǇ¢�ÀƢǯ�Ǯ ǳǀǳ�ǞǸƬĐ¦�̈¦Ȃǻ�̈ǂǇȋ¦�¿Ƣǜǻ�ŐƬǠȇÂ��ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ƣǿ°ǂǬƫ�Ŗǳ¦ 8(جلميع النظم(.

ويذهب بعض الباحثني إىل التأكيد على أن دور األسرة ال ينحصر فقط يف اإلنتاج البيولوجي 

واالجتماعي، بقدر ما يسهم يف تنمية الرابط االجتماعي، وتدعيم العالقات االجتماعية بقوله " فبعدما كان يتمثل 

واالجتماعي، أصبح اليوم أكثر إىل العمل على بناء اهلوية دور األسرة األول يف تشريب الرتاث الثقايف واالقتصادي 

�ǄǯǂǷ�̈ǂǇȋ¦�°ƢƦƬǟʪ�¾ƢȈƳȋ¦�śƥ�ƢǷÂ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ƢǷ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǶȈǟƾƫÂ�¶ʪǂǳ¦�ƨǷƢǫ¤�ȄǴǟÂ�®¦ǂǧȌǳ�ƨȈǐƼǌǳ¦

.)9(العالقات االجتماعية

�¦ǟƢǸƬƳȏ¦�ǶȈǜǼƬǳ حليم بركاتأما  ¦̈Ȃǻ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ǂ̈ǇȌǳ�ȐǷƢǋ�ƢǨȇǂǠƫ�¿ƾǬȈǧ ي ومركز النشاطات

�Ƕē¦ ƢǸƬǻ¦Â��ǶȀƬǌȈǠǷ�¶ƢŶ¢�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�» ǂǐƥ��² ƢǼǳ¦�̈ƢȈƷ�ƢŮȂƷÂ�Ƣđ�°ȂƸǸƬƬǧ��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦

�®¦ǂǧȋ¦�ƢȀȈǧ�ª °¦ȂƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǈǇƚŭ¦Â�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�śƥ�ǖǇȂǳ¦�Ƣǔȇ¢�ȆǿÂ��ƨȈǴƦǬǳ¦Â�ƨȈǸȈǴǫȏ¦Â�ƨȈǼƯȏ¦Â�ƨȈǨƟƢǘǳ¦

�Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�Ƕē¦ ƢǸƬǻ¦�©ƢǟƢǸŪ¦Â10(الطبقية، وحىت الثقافية والسياسية إىل حد بعيد(.

�ƨƠǌǼƬǳ¦�ƨȈǴǸǠƥ�ŘǠƫ�ƨȈƳȂǳȂȈƥÂ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǈǇƚǷ�ƢĔϥ�ƢȈƟ¦ǂƳ¤�̈ǂǇȋ¦�» ǂǠǻ�À¢�ǺǰŻ��ǪƦǇ�ƢǷ�ȄǴǟ� ƢǼƥÂ

�ƨǸƸǴǳ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ǲǯ¦ȂƬǳ¦Â�ǖƥ¦ŗǳ¦Â�Ǯ ǇƢǸƬǳʪ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�ƢȀȈǧ�Ǧ ǐƬƫÂ��Ƣǿ®¦ǂǧȋ�ƨȇȂƥŗǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦

  النسبية والقرابية، والتوحد حول املصري املشرتك.

:جودة احلياة األسرية -3

اإلشارة إىل مفهوم جودة احلياة   - يف تقدير الباحث - قبل التطرق إىل مفهوم جودة احلياة االسرية، ينبغي  

  كما يلي:



العدد الثانيالمقدمة للدراسات اإلنسانیة واالجتماعیة             مجلة 

176

śƥ�ƨǫȐǠǳ¦� ƢƦǗȋ¦�ǚƷȏ�Ʈ ȈƷ��œǘǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�¿ȂȀǨŠ�¿ƢǸƬǿȏ¦�¢ƾƥ  ،احلالة الصحية للفرد

�� ʮȂǇȋ¦�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�̈°Ȃǐƥ�̈ ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ȄǓǂŭ¦�½°ƾȇ�Ʈ ȈƷ��ȄǓǂŭ¦�Ãƾǳ�̈ƢȈū¦�ʮƢǔǬƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�̈°ÂǂǓÂ

.)11(والعمل على تنمية العالقات االجتماعية لديهم من خالل تدخالت اسرتاتيجية فعالة

حيث يشري إىل إدراك الفرد لوضعه يف احلياة أما منظمة الصحة العاملية فتقدم تعريفا شامال جلودة احلياة   

يف سياق الثقافة والقيم اليت يعيش فيها ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع أهدافه وتوقعاته وقيمه واهتماماته 

�ƨƠȈƦǳʪ�ǾƬǫȐǟÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦�Ǿƫ¦®ƢǬƬǟ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǾƫƢǫȐǟÂ�ǾƬȈǳȐǬƬǇ¦�ÃȂƬǈǷÂ��ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǻƾƦǳ¦�ǾƬƸǐƥ�ƨǏƢŬ¦

«�ǾƫƢȈƷبصفة عامة Âǂǜǳ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�®ǂǨǳ¦�©ƢǸȈȈǬƫ�ń¤�Śǌƫ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ÀƜǧ�ŅƢƬǳʪÂ��)12(.

�ƨȈǐƼǋ�Ŀ�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǸȈǬǳ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪʪ�ǖƦƫǂƫ�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�À¢�śƥ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ƶǓ¦Ȃǳ¦Â

ȏ¦�ǾƫƢǫȐǟ�ȄǴǟ�ƢȈƥƢŸ¦�ǆ ǰǠǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳȐǬƬǇȏ¦Â�̈®ƢǠǈǳʪ�ǾǇƢǈƷ¤�ÃƾǷÂ���®ǂǨǳ¦.جتماعية واعتقاداته الشخصية  

  وهناك من الباحثني من مييز ثالثة أبعاد جلودة احلياة كما يلي:

1-�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ƢǿǂǧȂȇ�Ŗǳ¦Â�®¦ǂǧȋ¦�̈ƢȈū�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�ǲǸǌƫÂ��ƨȈǟȂǓȂŭ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ

  مستلزمات مادية.

2-ʪ�ȆǐƼǌǳ¦�ƢǓǂǳ¦�ÃƾǷ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ��ƨȈƫ¦ǀǳ¦�̈ƢȈū¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ.حلياة، وشعور الفرد جبودة احلياة  

جودة احلياة الوجودية: ومتثل احلد املثايل إلشباع حاجات الفرد، واستطاعته العيش بتوافق روحي  - 3

.)13(ونفسي مع ذاته ومع جمتمعه

ويف ضوء تعريف مفهوم جودة احلياة، ميكن االقرتاب من فهم جودة احلياة األسرية الذي يشري إىل مدى 

�ƨǳƢū¦Â��ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦�ƨǻÂǂǷÂ��ĺƢŸȏ¦�ÄǂǇȋ¦�ǲǟƢǨƬǳʪ�ǄȈǸƬƫ�ƨǰǇƢǸƬǷ�̈ǂǇƘǯ�ƢǠǷ�ǶēƢȈŞ�̈ǂǇȋ¦� Ƣمتتع أعض

.)14(املادية املتيسرة للوالدين، واالتزان االنفعايل، والصحة االجتماعية، والرتابط األسري

�ǺǷ�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ǂǗƢƼŭ¦�ƨđƢكما يدل مفهوم جودة احلياة األسرية على قدرة أو كفاءة أفراد األسرة على جم

جهة، ومواجهة العوائق الداخلية من جهة أخرى من خالل إنتاج مقومات التماسك األسري وحتقق االستقرار 

.)15(والتفاعل اإلجيايب بني أفرادها

وبتعبري آخر فإن األسرة الصحية تتميز بدميومة العالقات االجتماعية واالستقرار، والتفاعل االجيايب بني 

¦®�ƶƦǯ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƢĔȋ�ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēȐǟƢǨƫÂ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�©ƢȈǯȂǴǇ�ǾȈƳȂƫ�Ŀ�ƨǳƢǠǧ�ƨȈǳ¡�°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬƯ�ǲưŤÂ��Ƣǿأفر 

  التوترات وحتقيق االستقرار األسري.

وهناك من الباحثني من يربط بني جودة احلياة األسرية والصحة النفسية ألفرادها، من حيث توفر األمان 

حتديد املسؤوليات، وإشباع احلاجات النفسية واالنسانية وطبيعة العالقات األسرية اليت والتعاون ووضوح األدوار و 

�ǺǷȋ¦Â�ƨǼȈǻƘǸǘǳʪ�ǶǿǂǠǌȇÂ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�Ãƾǳ�ƨǬưǳ¦�±ǄǠȇ�ƢŠ��°¦Ȃū¦Â�ǂȇƾǬƬǳ¦Â�ǲƦǬƬǳ¦Â�¿¦ŗƷȏ¦Â�ƨǻÂǂŭʪ�ǶǈƬƫ

ȏ¦�©ʪ¦ǂǘǓȏ¦�Ǻǟ�Ƕǿ®ƢǠƥ¤Â�ǶȀƬȈǠǧ¦®�ÃȂƬǈǷ�Ǟǧǂƥ�ƶǸǈȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ȆǈǨǼǳ¦ نفعالية وجتعلهم يكتسبون مفهوم

ƨǸȈǴǇ�ƨȈǈǨǻ�ƨƸǏÂ�Ƕē¦Âǀǳ�ȆǠǫ¦Â)16(.



حلياة األسرية  األسرية ثقافة احلوار كآلية لتحقيق اجلودة يف اقرید سمیر

177

  أما عن أبعاد جودة احلياة األسرية، فيمكن أن تصنف إىل بعدين أساسيني مها:

البعد األول: يشمل جوانب أو جماالت فردية، وتتمثل يف السعادة االنفعالية، البيئة املادية، السعادة االجتماعية،  - 

  تاجية، واملقاومة أو أساليب املواجهة.الصحة االن

-�ƨȇ®Ƣŭ¦�ƨǳƢū¦��ƨȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ƨȈǷȂȈǳ¦� Ƣ̈Ȉū¦��ÄǂǇȋ¦�ǲǟƢǨƬǳ¦�Ŀ�ǲưǸƬƫÂ��ƨȇǂǇȋ¦�©ȏƢĐ¦�ǲǸǌȇ��ňƢưǳ¦�ƾǠƦǳ¦

.)17(املتيسرة

�ǲǟƢǨƬǳʪ�ǄȈǸƬȇ�ƾȈǠǇ�ÄǂǇ¢�ȂƳ� ƢǨǓ¤�Ŀ�Ǻȇƾǳ¦ȂǴǳ�ƾȈŪ¦� ¦®ȋʪ�ÀȐǐƬȇ�ǺȇƾǠƦǳ¦�Ȑǯ�À¢�Ǟǫ¦Ȃǳ¦Â

  والرتابط القوي بني أفراد األسرة، وإشباع احلاجات النفسية واملادية لألبناء، وحتقيق التماسك األسري. االجيايب، 

�ƨƸǐǳʪ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�ǞƬŤ�ÃƾǷ�ƢĔϥ�ƢȈƟ¦ǂƳ¤�ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�» ǂǠǻ�À¢�ǺǰŻ�ǪƦǇ�ƢǷ�ȄǴǟ� ƢǼƥÂ

ومستقرة، ومدى إشباعهم للحاجات النفسية النفسية والبدنية، وقدرة الوالدين على إنتاج عالقات اجتماعية دائمة 

  واملادية ألبنائهم، مبا حيقق السعادة ألفراد األسرة ويزيد من ترابطهم ومتاسكهم وتفاعلهم بصفة اجيابية.

ƢȈǻʬ- اآلليات املتبعة من طرف األسرة يف الرتبية على ثقافة احلوار  

نفوس أبناءها منذ الصغر وتعويدهم على احلوار مما ال شك أن لألسرة دورا كبريا يف غرس ثقافة احلوار يف 

�śƥ�ƨȈƥƢŸȏ¦�©ƢǫȐǠǳ¦� ƢǼƥ�Ŀ�°¦Ȃū¦�ǶȀǈȇ�ƢǸǯ��Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�ǶȀǴǷƢǠƫ�Ŀ�ǶēƢȈǯȂǴǇÂ�ǶēƢǿƢš ¦�ȄǴǟ�ƢȈƥƢŸ¦�ǆ ǰǠǼȇ

�ƚǈŭ¦�ǲǸŢ�ȄǴǟ�ǶȀǠƴǌȇÂ��ǶȀǈǨǻϥ� ƢǼƥȋ¦�ƨǬƯ�±ǄǠȇÂ�ǶȀǼȈƥ�¾®ƢƦƬŭ¦�¿¦ŗƷȏ¦�ń¤�Ä®ƚȇÂ�� ƢǼƥȋ¦Â� ʪȉ¦ ولية

.)18(والتفكري السليم، والتعبري بصراحة عن املشكالت اليت تواجههم

وعليه فاألسرة السعيدة هي اليت تتأسس على التفاهم واالحرتام واحلوار البناء بني أفرادها، كما تعطي لكل 

�ƨǌǫƢǼŭʪ�©ƢǧȐŬفرد من أفراد األسرة احلرية يف التعبري عن رأيه، كما تعمل على نبذ العدوانية والتعصب، وحل ا

�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ȆǸǴǈǳ¦�Ǌ ȇƢǠƬǳ¦Â�ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦Â�ƶǷƢǈƬǳ¦�¿ȂȀǨǷ�Ǯ ǳǀƥ�±ǄǠƫÂ��°¦Ȃū¦Â

  ولذلك سنحاول تبيان أهم اآلليات املتبعة من طرف األسرة يف الرتبية على ثقافة احلوار كما يلي:

 تعميم قيم التسامح:-1       

ومات احلداثة السياسية واالجتماعية، لقدرته على حل يعد مفهوم التسامح اليوم مقوما من مق

�ǒ ǧ°Â�Ƥ ǐǠƬǴǳ�¾®ƢǠǳ¦�ǲȇƾƦǳ¦�ȂȀǧ��©ƢǠǸƬĐ¦�śƥÂ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ƨȇ®ƾǠƬǳ¦�Ǻǟ�ƨš ƢǼǳ¦�©ȏƢǰǋȍ¦

حق اآلخر يف االختالف، والسبيل الوحيد إىل تعايش سلمي قائم على االستواء يف احلقوق بني خمتلف 

ǞǸƬĐ¦�©ʭȂǰǷ)19(.

�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â��ǞǸƬĐ¦�°ȂǘƫÂ�ȂŶ�Ŀ�ǂƯƚȇ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƶǷƢǈƬǳ¦�À¢��ƨưȇƾū¦�©ʮǂǜǼǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�©ƾǯ¢�ƾǫÂ

حترر الفرد من احلقد والكراهية، فاملتسامح يكون آمنا يف ذاته ويتمتع بواقع رصني متحررا من التعصب   

ʪƢƴƬǇȏ¦Â�̈®Ȃŭ¦Â�Ƥ©�ويتمتع مبرونة يف عالقاته مع اآلخرين تظهر على شكل التقبل والتفهم، وم ū¦�ǂǟƢǌ

.)20(االجيابية والتفاعل االجتماعي السليم
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دور أساسي يف تربية األبناء على ثقافة  - كإحدى مؤسسات التنشئة االجتماعية  - والشك أن لألسرة

 التسامح من خالل تعزيز ثقافة احلوار وقبول اآلخر، ونبذ العنف والتعصب، كما يسهم الوالدان يف ترمجة هذه

القيمة ( التسامح) يف حياة األبناء اليومية عن طريق املعرفة واالنفتاح واالتصال وحرية الفكر واإلخاء وثقافة 

  السالم.

وتبعا لذلك، فإن إشاعة ثقافة التسامح إمنا تبدأ من األسرة، فالبيت له أثر كبري يف هذا اجلانب، فإذا  

¦�ƨǤǳ�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ� ƢǼƥȋ¦Â� ʪȉ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ƪ ǻƢǯ لتسلط واالكراه واالستبداد، فمن البديهي أن تغيب عنه

�ǂƻȉ¦�¿¦ŗƷ¦�¿ƾǟÂ�Ä¢ǂǳʪ�®¦ƾƦƬǇȏ¦�ǾƟƢǼƥ¢�ÀȂǸǴǠƬȇ�¦ǀŮ��Ǧ ǼǠǳ¦�ƨǧƢǬƯ�ǂǌǻ�Ŀ�ȐǷƢǟ�ÀȂǰȇÂ�ƶǷƢǈƬǳ¦� ¦ȂƳ¢

أو رأيه، كما أن تنامي السلوك التسلطي يف تنشئة األطفال من العوامل اليت حترض على العدوان وأحد أسباب 

.)21(غة العنف بني األفرادشيوع ل

�ȆǟƢǸƬƳ¦�« Ȃ̄Ŷ¢�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǜƷȐŭʪ�ǶǴǠƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǶƬȇ�ƶǷƢǈƬǳ¦�§ ƢǈƬǯ¦�ÀƜǧ�ȆǯȂǴǈǳ¦�ǽƢš Ȑǳ�ƢǬǧÂÂ

عرب حماكاته، وتعد األسرة اجلماعة املرجعية األساسية يف تعلم النمذجة، حيث يكتسب األطفال العديد من 

لوالدان أوضح النماذج اليت حياكي األطفال سلوكهما ويتوحدون السلوكيات من خالل التفاعل مع والديهم، فا

��°ƾǐǳ¦�ƨǠǈƥ�ÀȂǸǈƬȇÂ�Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�ǶēƢǧǂǐƫ�Ŀ�śŰƢǈƬǷ�À¦ƾǳ¦Ȃǳ¦�ÀƢǯ�ƢǷ�¦̄Ɯǧ��̈ǂǰƦŭ¦�ǂǸǠǳ¦�©¦ŗǧ�ǀǼǷ�ƢȀǠǷ

.)22(فهكذا يكون أطفاهلما يف املستقبل

Ȉƥǂƫ�Ƥ ǴǘƬȇ��ÄǂǇȋ¦�ǖǇȂǳ¦�Ŀ�ƶǷƢǈƬǳ¦�ǶȈǫ�ǶȈǸǠƫ�ÀƜǧ�ǲǸĐʪÂ ة األبناء على قيم احلوار واالعرتاف

�ȄǴǟ�Ƥ ƳȂƬȇ�ƢǸǯ��ǶǿǂǟƢǌǷ�ǂȇƾǬƫÂ�Ǻȇǂƻȉ¦� ¦°¡�¿¦ŗƷ¦Â��Ǧ ǼǠǳ¦Â�Ƥ ǐǠƬǳ¦�ǀƦǻÂ��ȆǸǴǈǳ¦�Ǌ ȇƢǠƬǳ¦Â��ǂƻȉʪ

�ȏ�ƶǷƢǈƬǳ¦�À¢�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳ¦�ǞǷ��©ƢȈƦǴǈǳ¦�±ÂƢšÂ��Ǧ ǘǠǳ¦Â�̈®Ȃŭ¦Â��°ƾǐǳ¦�ƨǠǇÂ�ƶǨǐǳʪ�ƢǨǐƬȇ�À¢�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦

  تقبل الظلم، أو ختلي الفرد عن قيمه ومعتقداتهيعين التنازل عن احلقوق أو 

2-�ǂ ƻ ȉ ʪ �» ¦ŗ ǟ ȏ ¦�ƨǧƢǬƯ�ǂ ǌ ǻ

�ƨȇǂǰǨǳ¦�Ƕē¦ ƢǸƬǻ¦�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�» ǂǐƥ�ǶȀǠǷ�Ǌ ȇƢǠƬǳ¦Â�Ǻȇǂƻȉ¦�©ƢǟƢǼǬƥ�¾ȂƦǬǳ¦�řǠȇ�ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦

ƢǫȐǘǻ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�» ƢȈǗȋ¦�ǲǯ�§ ƢǠȈƬǇ¦Â�®ƾǠƬǳ¦Â�̧ȂǼƬǳ¦�¿¦ŗƷ¦�¦ǀǯÂ��ƨȈƳȂǳÂƾȇȋ¦�Ƕē¦ƾǬƬǠǷÂ  من مفهوم العيش

  املشرتك، وبعيدا عن النزعات الضيقة اليت حتول دون بناء فضاء اجتماعي مشرتك.

�ǾǠǧ®�Â¢�ǂƻȉ¦�̧ƢǼǫȍ�ǂǈǬǳ¦Â�ǂȀǬǳ¦�ǲƟƢǇÂ�¿¦ƾƼƬǇ¦�¿ʫ�ǲǰǌƥ�ǒ ǫƢǼȇ�ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦�¿ȂȀǨǷ�ÀƜǧ�¦ǀŮ

األيديولوجية أو القومية أو ما شاكل إىل تغيري قناعاته، فأنت ينبغي أن تعرتف به كما هو بعيدا عن املسبقات 

ذلك، وحينما نندفع إىل التوسل بوسائل قهرية للتغيري أو تبديل قناعات اآلخر املختلف، فهذا ينم عن عدم 

�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ŚȈǤƬǳ�ƨȇ®ƢǷ�ǲƟƢǇȂƥ�Ǟǧƾǳ¦Â�µ ǂǨǳ¦Â�ǂȀǬǳ¦�©ƢǟǄǻ�ǞǷ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀǿ�ǶƴǈǼȇ�À¢�ǺǰŻ�Ȑǧ��ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦

«��ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ǾƬǻȂǼȈǯÂ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ǾƫƢȈƷ�¿¦ŗƷ¦�řǠȇ�ƨȈǳÂȋ¦�Ǿƫ°ȂǏ�Ŀ�ǂƻȉʪاإليديولوجية والفكري ¦ŗǟȏƢǧ��ƢȀǴȇƾƦƫÂ�ƨ

ǾǿƢš �ƨǏƢŬ¦�Ä°Ƣǰǧ¢�Ǻǟ�¦ƾȈǠƥ��ƢǸēƢƦǴǘƬǷÂ)23(.
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«��ǲƦǬƫ�Àȋ�ńÂȋ¦�ƨƳ°ƾǳʪ�ƨȇȂƥǂƫ�ƨȈǴǸǟ�Ȇǿ�ǂƻȉʪ وجتدر االشارة يف هذا السياق، ¦ŗǟȏ¦�ƨǧƢǬƯ�À¢

��ǞǸƬĐ¦�ń¤�ǾƳƢƬǻ¤�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�Ŗǳ¦�ƨȇȂƥŗǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ǾȈǴǟ�®ǂǨǳ¦�Ĺŗȇ�ǶǴǠƬǷ�½ȂǴاآلخر واالعرتاف به هو س

خاصة العائلة التيرتيب أبناءها علىاحلوار،التواصل، املشاركة، والتعبري عن الرأي بكل حرية، والتعايش مع اآلخرين، 

  وتنمي لديهم فكرة التنوع والتعدد، واحرتام خصوصيات الغري.

«��ǖƦƫǂƫ��ǂƻȉʪوالواق ¦ŗǟȏ¦�̈ǂǰǧ�À¢�Ǟ–ʭǂȇƾǬƫ�Ŀ-  بقدرة الوسط األسري على تغيري الذهنيات

" الذهنية الثقافية اليت حيملها الفرد تعد عامال حامسا يف حتديد مستوى قدرته على احلوار وتقبله واألفكار، ألن

ǸƬƳȏ¦Â�ÄǂǰǨǳ¦� ƢǼƦǳ¦�ƢĔϥ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨȈǼǿǀǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ǺǰŻÂ��» ȐƬƻȐǳ اعي الشامل الذي حيمله الفرد للعامل، وقد

تكون الذهنية الثقافية للفرد منفتحة أي قابلة لسماع اآلخر املختلف وتفهمه، أو منغلقة أمام اآلخر غري قادرة 

.)24(على احلوار معه بطريقة بناءة

عايش بني وتكشف العديد من الدراسات السوسيولوجية احلديثة على أنه من الصعوبة مبكان حتقيق الت

أفراد األسرة الواحدة يف ظل بيئة أسرية ال تقبل التنوع والتعدد،  وال حترتم خصوصيات اآلخرين، وال تتسامح مع 

�®ƾǠƬǳ¦Â�̧ȂǼƬǳ¦�ƨũ�¿ŗŢ�ƨȈǸǴǇ�©ƢǠǸƬů� ƢǼƥ�Ŀ�ƨǸȀǷ�̈¦®¢�ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦�ƾǠȇ�Ǯ ǳǀǳÂ��©ƢǧȐƬƻȏ¦

تعترب من مستلزمات احلياة االجتماعية، حيث تلعب  هلذا فإن اإلقرار بثقافة قبول اآلخر واالعرتاف به

�ƶǷƢǈƬǳ¦Â�ƨȇǂū¦Â�°¦Ȃū¦�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦��ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦��ƨǸȈǬǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�Ƣǿ ƢǼƥ¢�ƨȈƥǂƫ�Ŀ�ƢȈǇƢǇ¢�¦°Â®�̈ǂǇȋ¦

واملساواة واحرتام خصوصيات مجيع األفراد، وبناء جمتمع مستقر خال من التعصب والعنف كشرط أساسي لتحقيق 

  يش السلمي.التعا

  إدارة اخلالفات بطرق سلمية: -3

�ƨȀƳ¦ȂǷ�ǲǟ�̈°ƾǬŭ¦�ÃǂƷȋʪ�řǠƫ�ƢŶ¤Â��śƳÂǄǳ¦�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦�¿¦ƾǠǻ¦�ƨȈƳÂǄǳ¦�̈®ƢǠǈǳ¦�řǠƫ�ȏ

تلك املشكالت والعمل على حلها، ومن مث فإن الزوجني السعيدين يواجهان بعضا من املشكالت اليت قد ال 

غري السعيدين من مشكالت، وميكن القول إنه ال يوجد ما ميكن أن نسميه عالقات ختتلف عما يواجه الزوجني 

�ƨǨǴƬű�©ƢȈǟȂǼƥ�ƨȈƳÂǄǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�ǲǯ�Ŀ�À¦®ȂƳȂǷ�ƢŷÂ�̈ʭƢǠŭ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ƢǨȈǯÂ�ƢǸǯ�®°¦Â�ǂƫȂƬǳƢǧ�̈ǂƫȂƬǷ�Śǣ�ƨȈƳÂ±

.)25( وإدراكهما للتوترورجع االختالف يف نوع التوتر ومداه إىل اختالف نوع الضغوط والبناء النفسي للزوجني

من املتزوجني املتوافقني وغري املتوافقني واملطلقني أعدادهم  60ويف دراسة عربية على عينة مكونة من 

على التوايل، تزوجوا وطلقوا خالل األربع سنوات األوىل من الزواج، تبني أن مشكالت التواصل  12 - 10 -38

منها عدم التفاهم وانقطاع احلوار وعدم احرتام آراء الطرف اآلخر من مجلة املشكالت الزوجية و  %33متثل نسبة 
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، وخالفات حول تربية %15وعدم التعبري عن مشاعر احلب، ويليها عدم القدرة على حل اخلالفات بنسبة 

، مث مشكالت تدخل األهل وعدم التعاون وعدم %15األطفال وعدم التعاون وعدم حتمل املسؤولية بنسبة 

تتمثل يف خبل الزوج، وهناك %08.50، مث مشكالت مالية بنسبة %10طرف اآلخر بنبة احرتام أهل ال

.)26(مشكالت متنوعة منها اخليانة والعناد واملشكالت اجلنسية ونقص االهتمامات املشرتكة

ويظهر أن غياب احلوار والتفاهم والتواصل، ميثل السبب املباشر يف حدوث اخلالفات الزوجية، لذلك 

رشاد فبل الزواج من أهم العوامل الدافعة إلجناح العالقة الزوجية، "ويستهدف اإلرشاد قبل الزواج: إعداد يعترب اإل

�§ ȂǴǇ¢�śǈŢ��ȆƳ¦ÂǄǳ¦�ǲǟƢǨƬǳ¦�Ŀ�ƨȈƟ¦ƾǠǳ¦�ƢǸŮƢǠǧ¢�®Â®°�» ƢǬȇ¤�ƨǳÂƢŰ��ƢēƢȈǳÂƚǈǷ�ǲǰƥ�ƨȈƳÂǄǳ¦�ƨǫȐǠǴǳ�śƳÂǄǳ¦

ƢǇ¢�ń¤�¾ȂǏȂǴǳ�ƢǸēƾǟƢǈǷ��ƢǸȀǼȈƥ�°ÂƢƸƬǳ¦Â�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�̧¦ǂǐǳ¦�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦Â��ƢǸēƢǧȐƻ�ƨȇȂǈƫ�Ŀ�ƨǳƢǠǧ�Ƥ Ȉǳ

�ƨȈǸǴǈǳ¦�¼ǂǘǳʪ�©Ƣǟ¦ǂǐǳ¦�ǲƷ�ÀƢǬƫ¤Â�Ƣđ�ƢŷŚǐƦƫÂ)27(.

Ƣưǳʬ- انعكاسات ثقافة احلوار على اجلودة يف احلياة األسرية  

يرى الكثري من املختصني يف علم النفس االجتماعي أن التماسك االجتماعي بني أفراد األسرة الواحدة 

�̈ǂǇȋ¦�Ŀ�ǽ®ȂƳȂƥ�ǂǠǋ�ƢǷ�¦̄¤�®ǂǨǳƢǧ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�®ǂǨǳ¦�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ƨŪƢǠǷ�Ŀ�ǲưǷ¢�ȐƷ�ǲưŻ

اليت تعمل على حل مشكالته يف جو من احلوار والتعاون وتساعده يف إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية، وتوفر 

ملعايري اليت تسهل له عملية التفاعل مع اآلخرين يف له نظاما متكامال من القيم واألخالق واالجتاهات وا

ǞǸƬĐ¦)28(.

�ƨǧǂǠŭ¦Â�©¦°ƢȀŭ¦Â�¼ǂǘǳʪ�ǶǿǂȇȂǼƫ�ǞǷ��ƨǯ°Ƣǌŭ¦Â�°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬƯ�ƨȈǳƢǠǧÂ�ǆ Ǉ¢�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�§ ƢǈƬǯƢǧ��¦̄¤

ÄǂǇȋ¦�°¦ǂǬƬǇȏ¦�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦�Ŀ�ȆǇƢǇȋ¦�ǲȈƦǈǳ¦�ǲưŻ��ǶȀǼȈƥ�°±ƖƬǳ¦Â�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƨȈŷϥ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦)29(.

  ولذلك تنعكس ثقافة احلوار على اجلودة يف احلياة األسرية من خالل ما يلي:

 االستقرار األسري-1

�Ƥ ūʪ�ǶǈƬƫ�Ƣǿ®¦ǂǧ¢�śƥ�ƨǸƟƢǬǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�Àϥ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Ǻǟ�̈ǂǇȋ¦�ǄȈǸƬƫ

�©ƢǫȐǠǳ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�ȂŪʪ�ÀÂǂƯƘƬȇ�ǂ̈Ǉȋ¦�Ŀ�¾ƢǨǗȋ¦�À¢�» ÂǂǠŭ¦�ǺǷÂ�� » ƾǳ¦Â  القائمة بني األم واألب

�Ƣŷ®ȏÂ¢�śƥÂ�ƢǸȀǼȈƥÂ�ƢǸȀǔǠƥ�ǞǷ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�śƥ�¾®ƢƦƬŭ¦�¿¦ŗƷȏ¦Â�¿ƢǸƬǿȏ¦Â� » ƾǳʪ�ǶǈƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǇȋ¦�©ƢǫȐǠǳƢǧ

.)30(جتعل الفرد يشعر األمن واالستقرار وتساعد على التوافق النفسي السليم يف حياته

ƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�ȄǠǈȇ�ƨȇƢǣ�Ȃǿ�ÄǂǇȋ¦�°¦ǂǬƬǇȏƢǧ مع إىل حتقيقها، فهي الضامن لتكوين أسرة قوية وإىل تنشئة

األبناء الصاحلني، ومن مظاهر السعادة متتع الفرد حبياة أسرية سعيدة تساعد على إشباع العديد من حاجات أفراد 
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ات، واليت األسرة اليت تقوم على األخذ والعطاء والتعاون املتبادل فيما تقتضيه احلياة من ممارسة للحقوق واملسؤولي

.)31(تعتمد على التفاهم والتعاطف واملودة واالحرتام املتبادل واملواجهة املوضوعية للمشكالت األسرية املختلفة 

�ǲǯ�Ƣđ�ƾȈǬƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǯŗǌŭ¦�ǶȈǬǳ¦�ǺǷ�̈ƾǟƢǫ� ƢǇ°ϵ�ȏ¤�ȄƫƘƬȇ�ȏ��ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ÄǂǇȋ¦�°¦ǂǬƬǇȏ¦�À¢�ÂƾƦȇ

Ǵƫ�©ʮȂǳÂ¢�Ŀ�°¦Ȃū¦�ļϩÂ��̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢ ك القيم، بوصفه الشرط الضروري إلرساء مبادئ التعايش بني أفراد األسرة

�ƨȇǂƷ�ǲǰƥ�Ƕē¦Â̄�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦Â���¾®ƢƦƬŭ¦�¿¦ŗƷȏ¦�¥®ƢƦǷ�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǬǳ¦

�ŚƦǠƬƥ�ȆǴǏ¦ȂƬǳ¦�ǲǠǨǳ¦�ǺǷ�̧Ȃǻ�ǪǴţ�ÄǂǇȋ¦�°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬƯ�ÀƜǧ�ŘǠŭ¦�¦ǀđالذي يؤدي إىل حتقيق هابرماس

ǂǬƬǇȏ¦�ǪȈǬƸƬǳ� ƢǼƦǳ¦�³¦°�الفهم والتكامل بني أفراد  ƢǬǼǳ¦Â�ǲǏ¦ȂƬǳʪ�±ǄǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȂȈǳ¦�©ȐǟƢǨƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈ǂǇȋ¦

  األسري املنشود.

  التعايش السلمي -2

يعين التعايش السلمي إقامة عالقة بني اثنني أو أكثر من اجلماعات حيث تعيش بتقارب يشمل أكثر   

من االتصال والتفاعل والتعاون ميكن أن ميهد التعايش  جمرد العيش جبانب بعضهم البعض، كما يشمل درجة معينة

.)32(لتحقيق املصاحلة على أساس السالم واحلقيقة والعدالة والتسامح

�«ƢǷƾǻȏ¦Â�ǲǷƢǰƬǳ¦�ǪȈǬŢ�ń¤�Ä®ƚȇ�ÄǂǇȋ¦�ǶǴǈǳ¦�ǺǷ�̧ Ȃǻ�ǪǴź�ȆǸǴǈǳ¦�Ǌ ȇƢǠƬǳ¦�ÀƜǧ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ

ƢǼƦǳ¦�³ �االجتماعي واالحرتام املتبادل بني أفراد األسرة من خال ƢǬǼǳ¦Â�ǲǏ¦ȂƬǳʪ�±ǄǠƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȂȈǳ¦�©ȐǟƢǨƬǳ¦�¾

  لتحقيق االستقرار األسري بعيدا عن مبدأ التسلط والتهميش واألحادية والقهر والعنف.

كما متثل ثقافة احلوار مدخال أساسيا لتحقيق التعايش السلمي بني أفراد األسرة، " ألنه عندما تسود قيمة 

ȂǇ��Ǻȇǂƻȉ¦�ȄǴǟ�®ǂǨǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ǖǴǈƬǳ¦�ƨǳƢƷ�Ǧ¦ ��احلوار بني أفراد األسرة  ţÂ�Ä¢ǂǳʪ�®ǂǨǳ¦�®¦ǂǨƬǇ¦�ƨǳƢƷ�Ƥ ȈǤƫ

كان املتسلط هو األب أو األخ أو األم أو األخت، وقيمة احلوار تستصحب قيمة حرية إبداء الرأي، فال يعيش 

.)33(الفرد يف أسرته قلقا من التصريح أو التعبري عن أفكاره وآرائه"

¦�ÀƜǧ�ǲǸĐʪÂ لتعايش السلمي بني أفراد األسرة هو جمموعة من القيم واملبادئ وأمناط السلوك اليت تسهم

يف حتقيق جودة العالقات األسرية على أسس السلم واالحرتام املتبادل، وتبين أسلوب احلوار واالقناع وحرية الرأي 

  والتفكري، ونبذ العنف والتهميش والتسلط والقهر.

  اآلخر احرتام الرأي والرأي -3

الشك أن االعرتاف بقيمة اآلخر وقدرته واحلوار معه أصبح جزءا من أخالقيات التفاهم اليومي لبناء 

أسس التعايش السلمي، مع التأكيد أن قبول اآلخر ال يتطلب فقط معرفة اآلخر، بل إن األمر يقتضي توفر معرفة 

.)34(متناظرة، أي معرفة الذات واآلخر بشكل تباديل

«��ƢǸǯ�ǂƻȉ¦�ǲƦǬƫÂوحىت نعرف  ȐƬƻȏ¦�ƨǧƢǬƯ�¿¦ŗƷ¦�ƾǯƚƫ�Ŗǳ¦�̈ǂǰǨǳ¦�ǲȈǏϦ�ǺǷ�ƾƥȏ��ǾǴƦǬǻÂ�ǂƻȉ¦

�ǾǴǰǋ�Ŀ�ǾǠǔȇ�ƢȈǻƢǈǻ¤�¦ƾǠƥ�» ȐƬƻȐǳ�ȆǘǠȈǳ�°¦Ȃū¦�°Â®�ļϩ�ƢǼǿÂ���Ǿƫ¦ƾǬƬǠǷÂ�ǽ°Ƣǰǧ¢�Ŀ�ǲƻƾƫ�ÀÂ®�Ȃǿ

©ƢȈƦǴǇ�ÃȂƬǈǷ�ǺǷ�ǒ Ǩź�°¦Ȃū¦�À¤�ǲƥ��ƨȇŚǷƾƫ�ƨǫƢǗ�ń¤�¾ȂƸƬǳʪ�ƶǸǈȇ�ȏÂ��ȆǠȈƦǘǳ¦  االختالف، ويرفع من
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مستوى إجيابياته ليكون االختالف يف هذا اإلطار، دافعا لإلصالح واملراجعة املستمرة، وهذا البعد مينح احلوار 

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�̈ƢȈū¦�°¦ǂǸƬǇ¦�Ŀ�ƢǸȀǷ�ǞǫȂǷÂ�ʮŚǐǷ�ʭȂǸǔǷ)35(.

فها جممل أساليب التفكري وعلى اعتبار أن األسرة هي البوتقة األوىل اليت ينشأ فيها الفرد ويتلقى يف كن

�ǀǼǷ�ǶȀƟƢǼƥ¢� ¦°ȉ� ʪȉ¦�¿¦ŗƷƢǧ��ƢēƢȈǳÂƚǈǷ�ǺǷ�Ǿȇƾǳ��ǂƻȉ¦�Ä¢ǂǳ¦Â�Ä¢ǂǳ¦�¿¦ŗƷ¦��ƨǸȈǬǳ¦�ǽǀǿ�ȂŶ�ÀƜǧ��ǲǷƢǠƬǳ¦Â

الطفولة واالستماع هلم يساعد على متثل األبناء هلذه القيمة، وكذلك إن احرتام الوالدين آلراء بعضهما البعض 

«�¢�ǾƟ¦°ϕ�ǾǰǈŤ�Âومناقشتها مناقشة هاد ǂǗ�Ä¢�Ƥ ǐǠƫ�ÀÂƾƥ� Ȇǋ�Ǻǟ�̈ŐǠǷÂ�¿¦ŗƷȏ¦Â�̈®Ȃŭ¦�Ƣǿ®Ȃǈƫ�ƨǻǂǷÂ�ƨƟ

.)36(هذا من شأنه أن يسهم يف نقل وغرس قيمة حرية التعبري مع احرتام آراء اآلخرين

°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬưǳ�² ƢǰǠǻ¦�Ȇǿ�Ŗǳ¦�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ǂƻȉ¦�Ä¢ǂǳ¦Â�Ä¢ǂǳ¦�¿¦ŗƷ¦�ƨǸȈǫ�ƨȈŷ¢�ƢȈǴƳ�ǂȀǜȇ�¦ǀđÂ

بينهم، مبا يؤدي إىل حتقيق جودة احلياة األسرية على أساس احلوار والنقاش واستثمار اآلراء املختلفة، وختليص 

�ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦�©ȐǰǌǷ�ƨȀƳ¦ȂǷ�ǺǷ�Ƣǿ®¦ǂǧ¢�ǺǰŤ�̈ƾƟ¦±�ƨǻÂǂǷ�ƢđƢǈǯ¤Â��©ƢǗȂǤǔǳ¦Â�©¦ǂƫȂƬǳ¦�ǺǷ�̈ǂǇȋ¦

  اخلامتة:

احلوار يف حتقيق جودة احلياة األسرية، وقد تبني من  شكلت هذه املداخلة حماولة للتعرف على دور ثقافة

�ƾǬǼǳ¦�¾ȂƦǫÂ�¾®ƢƦƬŭ¦�¿¦ŗƷȏ¦�¢ƾƦǷ�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƢĔȋ�ƨȇǂǇȋ¦�̈®ƢǠǈǳ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�Ŀ�°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬƯ�ƨȈŷ¢�ƢŮȐƻ

�ƪ Ʀǰǳ¦�ǂǟƢǌǷ�ǺǷ�ǶǿǂȇǂŢÂ��̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧȋ�ȆǈǨǼǳ¦�Ƕǟƾǳ¦�Ŀ�ƢȀƬȈŷ¢�ȄǴƴƬƫ�ƢǸǯ��ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦��ƶǷƢǈƬǳ¦Â

��®ƾǠƬǳ¦Â�̧ȂǼƬǳʪ�» ¦ŗǟȏ¦Â�Ǧ ǼǠǳ¦�ǀƦǻÂ�¿Ȑǈǳ¦�ƢȀǷ¦Ȃǫ�ƨȈƟƢǼƥ�ƨȈƳȐǟ�ƨǴȈǇÂ�ŐƬǠƫ�¦ǀđÂ��Ƥ ǐǠƬǳ¦Â�ǪǴǬǳ¦Â

�®¦ǂǧ¢�ǲǯ�Ƣđ�ƾȈǬƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǯŗǌŭ¦�ǶȈǬǳ¦�ǺǷ�̈ƾǟƢǫ� ƢǇ°ϵ�ȏ¤�ȄƫƘƬȇ�ȏ��ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ÄǂǇȋ¦�°¦ǂǬƬǇȏ¦�À¢�ÂƾƦȇ

�ǾǨǏȂƥ��ǶȈǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�©ʮȂǳÂ¢�Ŀ�°¦Ȃū¦�ļϩÂ��̈ǂǇȋ¦ الشرط الضروري إلرساء مبادئ التعايش القائمة على احلرية

  والتعبري عن الذات، والتعاون والتفاعل االجيايب، والتخلي عن اهليمنة وفرض الرؤية األحادية.

إرساء براديغم جديد للتوافق والتعايش األسري لتفعيل التواصل  -ʭǂȇƾǬƫ�Ŀ –إن األمر أصبح يتطلب 

إنسانية مشرتكة مثل: رفض العنف، احرتام الرأي والرأي اآلخر، التسامح، والتعاون واالندماج، وتكريس قيم 

�ƶǷƢǈƬǳ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬȇ ƢǼƥ�°¦ȂƷ�ÀÂƾƥ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�½ŗǌŭ¦�Ǌ ȈǠǳ¦�ǶȈǫ�ǆ ȇǂǰƫ�ǺǰŻ�ȏ�ŅƢƬǳʪÂ��ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦

  ونبذ العنف بكل أشكاله.

�ǺǷ�Ƥ ǴǘƬƫ�ƨȈƫƢȈƷ�ƨǇ°ƢŲ�Ȃǿ�ǲƥ��©¦°ƢǠǋ�Â¦�©ʪƢǘƻ�®ǂů�ǆ Ȉǳ�ƨȇǂǇȋ¦�ƨȈǳÂƚǈŭʪ�°ȂǠǌǳ¦�ÀƜǧ��ǲǸĐʪÂ

�Ǻǟ�ƨȈƥƢŸȏ¦�©¦ƾǬƬǠŭ¦Â�ǶȈǬǳ¦Â�ŚȇƢǠŭ¦�ǶđƢǈǯ¤Â��ǶǿȂŶ�ǲƷ¦ǂǷ�ƨǧƢǯ�Ŀ�°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬƯ�ȄǴǟ�ǶȀƟƢǼƥ¢�ƨȈƥǂƫ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦

د، والتعايش السلمي ألن احلوار أساس العالقات األسرية أمهية وضرورة احرتام الرأي والرأي اآلخر، وتقبل النق

  املستدمية والبعيدة عن التوتر، وهذا من شأنه أن ينشئ األبناء تنشئة سوية بعيدة عن االحنرافات اخللقية والسلوكية. 
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    :هلوامشا

��ÀƢǸǟ��̈±°ʪ�©ƢȈǐƼǋÂ�ƨǼƻƢǇ�ªسعاد جرب سعيد-  )1( ¦ƾƷ¢�Ŀ�©¦ ¦ǂǫ��ƨǇƢȈǈǳ¦�ƨȈƳȂǳȂǰȈǇ��عامل الكتب 

  .14، ص 2009احلديث وجدار للكتاب العاملي، 
جملة الفكر السياسي الصادرة  حممود حيدر: مفهوم احلوار يف إشكاليات االختالف والتواصل ونظام القيم. -)2(

  .221- 220، ص ص  2005،شتاء 21بسورية عن احتاد الكتاب العرب، العدد
جملة الفكرالسياسي الصادرة بسورية عن احتاد الكتاب  �ƨŭȂǠǳ¦�©ʮƾŢحسني مجعة: ثقافة احلوار يف مواجهة -)3(

  .12- 11، ص ص 2009، صيف وخريف 35- 34العرب، العددان 
)4(-�Ǻǟ�ƨȇ®ȂǠǈǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦°¦Ȃū¦�ƨǴů��ǺǷ�ƨȈǳÂƚǈǷ�°¦Ȃū¦�ƨǧƢǬƯ��Ƥ ȈǘŬ¦�ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�ÃȂǴǇ مركز امللك عبد

  . 86، ص 2010العدد األول، جانفي العزيز للحوار الوطني
). البحرين، معهد البحرين للتنمية 1البحار علي جاسم [وآخرون] : مقاالت يف الثقافة السياسية ( -)5(

  .11، ص 2013السياسية،

)6(-��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǴǳ� ƢǨǏ�°¦®��ÀƢǸǟ��ÄǂǇȋ¦�Ǧ ǼǠǳ¦��©ƢǌȈǘǫ�ǶȈǴū¦�ƾƦǟ�½±ʭÂ�ÄǂŞ�Ǧ ǇȂȇ�ŘǷ2011 ،

  .15ص 
الطيب: األسرة يف الغرب، أسباب تغيري مفاهيمها ووظيفتها، دراسة نقدية حتليلية. خدجية كرار الشيخ  -)7(

  .33، ص 2009سورية، دار الفكر، 
  .152، ص 1982أمحد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية. بريوت، مكتبة لبنان، -)8(
)9(-�̈ǂǏƢǠŭ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�¶ʪǂǳ¦�ƨǳƘǈǷ��ƾȈǋ°�³ Âƾŧ إمتدادية أم قطيعة؟ ( دراسة ميدانية، مدينة

  .244، ص 2009اجلزائر منوذجا توضيحيا). اجلزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 
)10(-¶��ȆǟƢǸƬƳ¦�ȆǟȐǘƬǇ¦�Ʈ Ş��ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦��ǶȈǴƷ�©Ƣǯǂƥ10 بريوت، مركز دراسات الوحدة ،

  .171، ص 2008العربية، 
جودة احلياة كمنبئ لقلق املستقبل لدى طالب كلية الرتبية واآلداب يف  <<حممد أمحد خدام املشاقبة :  - )11(

��ƨƦȈǗ�ƨǠǷƢŝ�ƨȈƥŗǳ¦�ƨȈǴǯ�Ǻǟ�ƨȇ®ȂǠǈǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦��ƨȇȂƥŗǳ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨƦȈǗ�ƨǠǷƢƳ�ƨǴů>>جامعة احلدود الشمالية .

�ƾǴĐ¦10 35، ص 2015، 01، العدد.  
جملة كلية  عاديل : احساس الطلبة اجلامعيني جبودة احلياة وعالقته ببعض املتغريات.كاظم كريدي خلف ال - )12(

�ƾǴĐ¦��ƨȇǂǐǼƬǈŭ¦�ƨǠǷƢŪ¦�Ǻǟ�¼¦ǂǠǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨȈƥŗǳ¦20 674، ص 2014، 82، العدد.  
، العدد �ƾǴĐ¦��ǪǌǷ®�ƨǠǷƢƳ�ƨǴů28 رغداء علي نعيسة: جودة احلياة لدى طلبة جامعيت دمشق وتشرين. - )13(

  .153، ص 2012األول، 
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)14(-�ƨƠƦǼŭ¦�ƨȈǠǸƬĐ¦Â�ƨȈǇ°ƾŭ¦Â�ƨȇǂǇȋ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦��ǺǈƷ�ƾȈǠǇ�śǈƷ�ƾǸŰÂ�¬ƢƬǨǳ¦�ƾƦǟ�ƾȈǈǳ¦�ƾŧ¢�ƨȈǫȂǧ��ǂǜǻ¢

�ƨȈǴǰǳ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ȆǸǴǠǳ¦�ǂŤƚŭ¦�ń¤�¿ƾǬǷ�Ʈ Ş��Ǧ ȇȂǇ�řƥ�ƨǜǧƢƸŠ�ǶǴǠƬǳ¦�©ʪȂǠǏ�ÄÂ̄�¾ƢǨǗȋ¦�Ãƾǳ�̈ƢȈū¦�̈®Ȃŝ

«���ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ƨȇƢǟ°Âحولالرتبية ببين سويف  ƢǌƬǯ¦�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷÂ�̈ǂǇȋ¦�°Âƾ03-

(مت تصفح http://www.gulfkids.com/pdf/family_saobat.pdf، املوقع:2006ماي  04

  ).20/10/2016املوقع بتاريخ 
أنظر: بن عيسى حممد املهدي (وآخرون) : األسرة اجلزائرية يف ظل إعادة إنتاج مقومات اجلودة األسرية،  - )15(

  ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى الوطين الثاين حول: االتصال وجودة احلياة يف األسرة، قسم العلوم االجتماعية، 

ƨǴǫ°Â� ¬ʪǂǷ� ÄƾǏƢǫ� ƨǠǷƢƳ -  ،ع: . املوق2013أفريل  09/10اجلزائرhttp://bu.univ-

ouargla.dz/production%20scientifique/national/2013/1.pdf  مت تصفح املوقع)

  ).22/10/2016بتاريخ 
جملة كلية الرتبية >>¦ƢǼƥȌǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨƸǐǳʪ�ǾƬǫȐǟÂ�ÄǂǇȋ¦�ƢǼŭ � <<أنظر: عفراء إبراهيم خليل:  -)16(

�ƾǴĐ¦��ƨȇǂǐǼƬǈŭ¦�ƨǠǷƢŪ¦�Ǻǟ�¼¦ǂǠǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦��ƨȈǇƢǇȋ¦09 486 - 484، ص ص 2006، 49، العدد.  
)17(-��ȆǇ¦°ƾǳ¦�ǲȈǐƸƬǳʪ�ƢȀƬǫȐǟÂ�ǀȈǸǴƬǳ¦�̈ƢȈƷ�̈®ȂƳ��ƨŻǂǯ�̈ǂŞلم رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ع

اجلزائر) إشراف: بوفلجة  - النفس ختصص التنمية البشرية وفعالية األداءات ، قسم علم النفس، جامعة وهران

  .64)، ص 2014- 2013غياث، (
®ǂǈºȋ¦�©Ȑǰǌŭ�ÄƾǐƬǳ¦�Ŀ� ƢǼƥȋ¦Â� ʪȉ¦�śƥ�ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�°¦Ȃū¦�°Â̈���وسن عبد احلسني شرجبي:  -)18(

، �ƾǴĐ¦��ńʮ®�ƨǠǷƢŝ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨȈƥŗǳ¦�ƨȈǴǯ�Ǻǟ�¼¦ǂǠǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦��ƶƬǨǳ¦�ƨǴů07 دراسة ميدانية يف حمافظة بغداد).

  .495، ص 2011، 47العدد 
)19(-��ǞǫȂŭ¦��ƶǷƢǈƬǳ¦�¿ȂȀǨǷ�Ŀ��ƨȈƳʭ�ȆŻ°Ȃǳ¦http://www.mominoun.com/pdf1/2016-

08/ttasamouh.pdf  22/10/2016(مت تصفح املوقع بتاريخ.(  
�Ãƾǳ�ƨȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ƨǴǷƢǠŭ¦�Ƥفيصل نواف عبد هللا:  - )20( ȈǳƢǇ¢Â�ǆ ǼŪ¦Â�ǎ ǐƼƬǳʪ�ǾƬǫȐǟÂ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƶǷƢǈƬǳ¦

ǠǷƢƳ�Ǻǟ�¼¦ǂǠǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦��ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȇȂƥŗǳ¦�ª طلبة جامعة بغداد. ȂƸƦǳ¦�ƨǴů ص 2011، 28ة بغداد، العدد ،

258.
)21(-�Ȇǫ¦ǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢȈǴšÂ�Ǧ ǼǠǳ¦�ƨǧƢǬƯ��ƾŧ¢�śǇʮ�ƾŧ¢  جملة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم

�®ƾǠǳ¦��ǖǇ¦Â�ƨǠǷƢƳ�Ǻǟ�¼¦ǂǠǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦05 ،2011 246- 245، ص ص.  
ʮȂƬǈŭ�ƢǬǧÂ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƶǷƢǈƬǳ¦�Ŀ�ƨǻ°ƢǬǷ©�دراسة سعد عبد الزهرة احلصناوي وجاسم حممد عيدي:  - )22(

§�¦ƾǠǳ¦��ƨȇǂǐǼƬǈŭ¦�ƨǠǷƢŪ¦�Ǻǟ�¼¦ǂǠǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦��ƨȇǂǐǼƬǈŭ®� الذكاء الثقايف لدى طلبة اجلامعة. ¦®¡�ƨǴů64 ،

  .27، ص 2014
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)23(-��ǞǫȂŭ¦��ǂƻȉʪ�» ¦ŗǟȏ¦�ŘǠǷ�Ŀ�· ȂǨŰ�ƾǸŰhttp://www.alriyadh.com/607312  مت)

.)22/10/2016تصفح املوقع بتاريخ 
�Ǻǟ�ƨȇ®ȂǠǈǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦��°¦Ȃū¦�ƨǴů كشغري أمرية: خلق الذهنية املنفتحة لدعم احلوار وتقبل االختالف. - )24(

  .30، ص 2010مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين، العدد الثاين، أفريل، 

  .61- 60، ص ص 2004األسرة والعالج األسري. القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع،  داليا مؤمن: - )25(

  .61املرجع نفسه، ص  - )26(

كاظم الشبيب: العنف األسري، قراءة يف الظاهرة من أجل جمتمع سليم. املغرب، املركز الثقايف العريب، - )27(

  .156، ص 2007

�ƨƦǴǗ�Ãƾǳ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ǯأنظر: مناف فتحي عبد الرزاق اجلبوري: ا- )28( ǇƢǸƬǳʪ�ǾƬǫȐǟÂ�ÄǂǰǨǳ¦�ƶǷƢǈƬǳ

، ƾǠǳ¦��ǖǇ¦Â�ƨǠǷƢƳ�Ǻǟ�¼¦ǂǠǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦Â�©ƢȈǻƢǈǴǳ¦Â�ƨǨǈǴǨǴǳ�½°ȏ�ƨǴů14®� اجلامعة.

  .372، ص 2014
)29(-�ǲǨǘǳ¦�ƨƠǌǼƫ�Ŀ�ǽ°Â®Â�ÄǂǇȋ¦�°¦Ȃū¦�ƨȈǴǟƢǧ��ǆ ȇ°®¤�ʮȂƻ�Ǻƥ��ǂǜǻ¢  األساسية للعلوم جملية كلية الرتبية

�®ƾǠǳ¦��ǲƥʪ�ƨǠǷƢƳ�Ǻǟ�¼¦ǂǠǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦��ƨȈǻƢǈǻȍ¦Â�ƨȇȂƥŗǳ¦20 08، ص 2015، أفريل.  

عطا هللا فؤاد اخلالدي و دالل سعد الدين العلمي: اإلرشاد األسري والزواجي. عمان، دار صفاء للنشر - )30(

  .46، ص 2009والتوزيع، 

¦�ƨȈǴǯ�Ǻǟ�¼¦ǂǠǳʪ�̈°®Ƣǐǳجملة األستاذ،  �ȆƳ¦ÂǄǳ¦�°¦ǂǬƬǇȏʪ�ǾƬǫȐǟأنور جبار علي: التوجه حنو احلياة و  - )31(

  .1270- 1269، ص ص 2012، 203الرتبية ابن رشد، جامعة بغداد، العدد 

دراسة اجتماعية ميدانية يف مدينة  –محدان رمضان حممد: التعايش السلمي يف العراق بني الواقع والطموح  - )32(

  .09، ص 2012، أفريل ƾǠǳ¦��ǲǏȂŭ¦�ƨǠǷƢƳ�Ǻǟ�¼¦ǂǠǳʪ�̈°®Ƣǐǳ¦36®� ،.جملة دراسات موصليةاملوصل.

  .136كاظم الشبيب، مرجع سابق، ص  - )33(

ثقافة احلوار pdf.جيدوري صابر: ثقافة احلوار يف الفضاء اجلامعي: أمال وتطلعات. املوقع:  - )34(

http://www.achr.eu/ . 26/10/2016املوقع بتاريخ مت تصفح.(  



العدد الثانيالمقدمة للدراسات اإلنسانیة واالجتماعیة             مجلة 

186

)35(-��ĺǂǠǳ¦�ǞȈƥǂǳ¦�ƾǠƥ�ƢǷ�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�ȆǠǸƬĐ¦�°¦Ȃū¦�̈°¦®¤�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǸǜǼŭ�ǂǜƬǼŭ¦�°Âƾǳ¦��ǲȈǬǟ�ǺŻ¢

�ǄǯǂǷ��̈ǂǿƢǬǳ¦��» ¦ǂǗȋ¦�®ƾǠƬŭ¦�ȆǠǸƬĐ¦�°¦Ȃū¦�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǸǜǼǷ�°Â®ǂŤƚǷ��ń¤�ƪ Ƿƾǫ�ƨǫ°Â

¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǇ¦°®��ÀƢǈǻȍ¦�¼ȂǬƷÂ�ƨȈǸǼƬǳ¦Â�¿ȐǈǴǳ�ƪ ǟƢǷ�ǄǯǂǷ�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳʪ�ňƾŭ2012 17، ص.  

�Ǻǟ�ǂƟ¦ǄŪʪ�̈°®Ƣǐǳ¦��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǻƢǈǻȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨǴů حليلو نبيل: دور األسرة يف ترسيخ قيم املواطنة. - )36(

�®ƾǠǳ¦��ƨǴǫ°Â�¬ʪǂǷ�ƾǏƢǫ�ƨǠǷƢƳ11 235، ص 2013، جوان. 
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The crisis of housing and its impact on the quality of family life in Algeria

Collective housing as a model

ȞŬǼ�řŸƈŕŠ±©شوقي قاسمي

ملخص:

ÁȞŬƈƅ§Ã̄̄مفهوم ţ�ȈŝƈǽالذلفراغاȑȈȞŮśƔووسقفجدرانمن�ȑÃōǽƌǽƅ¥اإلنسانřǽżǼالراحة

تآلفا§řǽ̄ŬŠƅالحاجاتمعتكّون التيřǽžŕƂŝƅ§ÃةřǽŬſƊƅ§ǽŷŕƈśŠƛ§ÃالحاجاتřǽŗƆśو .والمبیتوالطعام

�¹وٕانسانیتهاإلنسانجسدبینالعالقةÁśƈǽمتكامال ŕǼŮƙ§�ȘƔƂţśÃ�řţ§±ƅ§�ª ŕǼƆ· śƈ�±ƔžÃś�ŕƎƊōŮ�Áƈ�Ɠśƅ§Ã��

��ƓŬſƊƅ§�ȘţƆś�̄ Ɓ�Ɠśƅ§�řœȃÃƗ§Ã�¶ §±ƈƗ§�Áƈ�ƌǽƊ· ŕƁÃ�ÁȞŬƈƅ§�Ɠƈ̄ ŦśŬƈƅ�řǽƈŬŠƅ§�řţŰ ƅ§�řƈƜŬ�ÁŕƈŲ

Ȅ̄Ã² ś�Ƒƅ¥�řžŕŲ §��ÀƎŗÁȞŬƈƅ§ƋŕǽƈƅŕǼواالستعمالللشربالصالحة�±žÃś�Ã��Ɠƅ² Ɗƈƅ§ȋÃ±ŮřǽŕƁÃƅ§من

ƈƅ§řǽƅ²الحوادث Ɗ.

ŗǻšœřŽƆƃ¦�©œƆƄƂƃ¦:�©±ŬƗ§��©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ��ÁȞŬƅ§�řƈ² £

Abstract

The concept of housing represents the boundaries of the space that is formed
by walls and a roof and into which a person lives in order to rest and sleep. And
satisfying the psychological, social and cultural needs. That, form an integrated
harmony with the physical needs that strengthens the relationship between the
human body and social. This would provide the requirements for comfort and
achieve psychological satisfaction, ensure the safety and physical health in home
users and residents from the diseases and epidemics. That may befall them. In
addition to providing the dwelling with drinking water and household use, and
providing conditions for the prevention of domestic accidents.

Key words: housing crisis, quality of life, family.
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.1وقته اإلجمالي

�ŗǻœƆšƄƃ�ŗŞœšƃ¦Ȉ»ƈŕŷÃ�Ɠś§°»ƅ§�Á»ƈƗ§�± ŕ̄»Ű ƈ�̄ »ţ£�ÁȞ»Ŭƈƅ§�±ŕ»Ǽśŷ§�¿ƜŦ�Áƈ�ȘƂţśś�Ɠśƅ§�ƓƍÃ

�ª ŕǼƆƂś�Áŷ�řƈŠŕƊƅ§�řǽŸǽŗ· ƅ§�±· ŕŦƈƅ§�ÀƎƊŷ�£± Ɣ̄�« Ɣţ��řǽŠ±ŕŦƅ§�ª §̄Ɣ̄Ǝśƅ§�¿ŕȞŮ£�ȈȞ�Áƈ�ƌǽƊ· ŕƂƅ�ÁŕƊœƈ· §

řǽţ»»Ű �ř»»œƔŗ�ŕ»»Ų ǽ£�À»»Ǝƅ�±žÃ»»ȄÃ����±ŕ»»· ƈƗ§Ã�¬Ã»»Ɔŝƅ§Ã�Ȇ »»Ű §ÃŸƅ§��¾��³ »»Ƃ· ƅ§�©±§±»»ţƅ§Ã�¡ŕ»»Ų ÃŲ ƅ§�Á»»ƈ�ř»»ǽƅŕŦÃ

��řƁ±»ŬƅŕǼ�řƆ»Ű śƈƅ§�řȄ±»ŮǼƅ§�ª §̄Ɣ̄Ǝśƅ§�Áŷ�ƜŲ ž��« ÃƆśƅ§�¿ŕȞŮ£�ȈȞÃ�¼Ã±»̧ �ř»ǽ£�Ã£����« §̄Ã»ţƅ§Ã�¡§̄»śŷƛ§Ã

řǽÃŬ�±ƔŻ�Ȑ±Ŧ£1.

ŗǻŪŽƈ�©œŞœš�ȑ °»ƅ§�Áŕ»Ȟƈƅŕž��ÁƔśƂǼŕ»Ŭƅ§�ÁƔśŠŕţƅ§�ƌǼ�ª ² ŕśƈ§�ȑ °ƅ§�ƓŬţƅ§�̈ ƊŕŠƅ§�Ȑ Ÿ̄śś�ƓƍÃ��

��¿ŕ»ŸſƊ§��ƌśŕǽȞÃƆ»Ŭ�Ŷ»Ǽ· ś�Ɠ»śƅ§�ř»ƈŕŸƅ§�ª ŕſ»Ű ƅ§�Á£Ã��ƌśƔ»Ű ŦŮ�̈ »Ɗ§ÃŠ�ÁȄÃ»Ƅś�Ɠ»ž�ŕǽÃƔţ�̄ Ÿǽ�̄±ſƅ§�ƌǽž�ÁȞŬǽ

�±Ã»»Ű �Ɠ»»ƍ�����Á§² »»ś§Ã�¡Ã̄ »»ƍ��±śÃ»»ś�̈ »»Ŭţ�±Ÿ»»ŮśŬǽ�ƛ�̄±»»ſƅ§�Á£�ŕ»»ƈȞ��ŕ»»ƎƔž�Ƒ»»ƈƊ�Ɠ»»śƅ§�ř»»œƔŗƆƅ�±»»ŮŕǼƈ�¬ŕ»»śƊ�Ã£�©

Eleb.�Á£�Á»Ȟƈǽ�ƛ�©ŕ»ǽţƅŕž��ƌśƔ»ŬŠ±ƊÃ�Ƌŕ»Ɗ£�Ƒ»ƆŷÃ�ř»ǽƅŕŝƈƅ§�ƌś±Ã»Űالبأ �Ƒ»Ɔŷ�¼±»ŸśȄÃ��ƌƊȞ»Ŭƈ�Ɠ»ž�ƛ¥�ƌ»ś§°

ŕƊƈÃƈƍÃ�ŕƊƈƍÃ£�ÁŷÃ�řǽƆŦ§̄ƅ§�ŕƊ±ŷŕŮƈ�Áŷ�±ŗŸƊ�ŕƊƊȞŬƈ�Ɠž�ƌƊ£�« Ɣţ��±Ŧ£�ÁȞŬƈ�Ɠž�Ã£�±§̄�Ɠž�Àśś1
.

Şœš�ŗǻŵœƆřŞ¦�©œ�Ã»ƍ�ƌ»Ɗ£�±ŕ»ǼśŷŕǼ��ř»ǽŷŕƈśŠƛ§�ª ŕŠŕǽśţƛ§�¹ ŕǼŮ¥�Ɠž�Àŕƍ�̄ Š�±Ã̄ �ÁȞŬƈƅ§�̈ ŸƆƔ

Ȏžŕ»ţǽ�« »Ɣţ��©±»ŬƗ§�©ŕ»ǽţ�² »Ȟ±ƈعلـى©ŕ»ǽţƅ§لألسـرةالخاصـةŕƎœŕǽ»Ů£ÃƓ»śƅ§�řȄ±»Ŭƅ§أنترغـبالŶ»Ɔ· ǽعلیهـا

ŕƎśŠŕţ�ŶǼŮǽ�ƌƊ£�ŕƈȞ��±Ɣżƅ§الستقرارل�řǽƍŕž±ƅ§Ã  وŢƈŬǽ لها řƊŕǽŰ Ǽعلى والمحافظةحرمتها ŕƎśƈ§±Ȟ وعزة 

Àǽŷ على ŷ̄ŕŬǽÃنفسها، ś̄االتصال�ȑ±ŬƗ§ƓŗƆȄÃȈȞśŕȄ±Ã±Ųها �řǽƈÃƔƅ§ وال ŢƈŬǽبوجـودȑ£مـننـوع

Șœ§ÃŸƅ§التي�Á£�ŕƎƊōŮ�ÁƈŢǼƄśإلى تحتاجوتنموتستمر، فهي لكي ألعمالهاالحسنالسیر ȌŬÃاجتماعي
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Ȑ °»żƈª ŕ»ƁƜŸƅŕǼř»ǽƈǽƈţƅ§¹أعضـائها،بـین ŕǼ»Ů¥�¿Ɯ»Ŧ�Á»ƈ الحاجـة إلـى الحـب، الحاجـة إلـى الشـعور بتقبـل

�Ã��ťƅ¥����řȞ±ŕŮƈƅ§�Ƒƅ¥�řŠŕţƅ§Ã��ÁȄ±Ŧƕ§ما هذاȑ ¤̄Ɣ إلى řǽÃƂśالصلةřǽƈÃƔƅ§بینهمŕƎśƈÃƈǽ̄Ã1.

3.ŗƆ±ƕ¦�ÀȜŪƆ�ŗǻƃœȜŬ ǒ¦Â�ŗȂ°œƆŶƆƃ¦�ŗś¦®šƃ¦:�ȑ±ŕƈŸƈƅ§�ÀǽƈŰ śƅ§�ŕƎƔƆŷ�ÀŕƁ�Ɠśƅ§�řſŬƆſƅ§�ª ƈŬś§

�řȄ±ŕƈŸƈƅ§�řŬ Ɗ̄ƎƆƅ�řǽƅÃ̄ ƅ§�ª §±ƈś¤ƈƅ§�řƆŬƆŬ�ª §±§±Ɓ�ƌś²±ž£�ȑ °ƅ§Ã�±Ű ŕŸƈƅ§CIAM، على مدار المنعقدةو

�ÀǽƈŰ ś�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã��řƆƈŕȞ�řǽŬŕŬ£�©̄ţÃ�ƌſŰ Ãŗ�ÁȞŬƈƅ§�Ƒƅ¥�±¸ ƊƅŕǼ��ƓŲ ŕƈƅ§�Á±Ƃƅ§�Áƈ�¿ÃƗ§�Ȇ Ű Ɗƅ§

Ȟ�̄ Ɣ̄ţśÃ�ÁȞŬƅ§�±Ű ŕƊŷ�ȈȞ�řŸž̄ �ƌƅŕƈŸśŬ§�řƂȄ±· Ã�ƌŝƔŝōś�ŶŲ Ã�ƑśţÃ�ƌśŕƎŠ§ÃÃ�ƌśţŕŬƈ�Áƈ�ƌƆƔŰ ŕſś�řžŕ

�ª §̄ţÃƅ§�Áƈ�¯̄ Ÿƅ�ƓƆŬƆŬś�Ã£�ƓŗŕŬţ�ŶƈŠ�řǽƆƈŷ�¿ƜŦ�Áƈ�ŕƎŦŕŬƊśŬ§�řǽƆƈŸǼ�ŕƍ Ÿ̄Ǽ�ÀŕǽƂƅ§�Àŝ��©̄ţ§Ã

řƆƂśŬƈƅ§�řǽƊȞŬƅ§1�¿ƜŦ�¾ƅ°Ã��řƈ̄ Ƃśƈƅ§�ª ŕŸƈśŠƈƅ§�Áƈ�±ƔŝƄƅ§�ƑƅÃƗ§�ƌśƔ§̄ŗ�Ɠž�ƌś±ŗŦ�ȑ °ƅ§�ŶŲ Ãƅ§�ÃƍÃ��

ƈ�̄ÃƎŠƅ§�¨ ŕǼŰ Ɗ§�Ȑ £̄�« Ɣţ��řǽƊŕŝƅ§�řǽƈƅŕŸƅ§�¨ ±ţƅ§�ƌśſƆŦ�ȑ °ƅ§�±ŕƈ̄ ƅ§� Ÿ̄Ǽ�ŕȃ±Ã£�±ŕƈŷ§�©̄ŕŷƙ�ŕƎƔŷŕŬ

�̈ Ɔ· ƅ§�¹ ŕǼŮ¥�¶ ±żǼ��řǽƊŕȞŬƅ§�ª §̄ţÃƅ§�Áƈ�±ž§Ã�̄ ŷ̄�¬ŕśƊƙ�ƓŸŬƅ§�¿ƜŦ�Áƈ��ƓƈƄƅ§�ȘŮƅ§�ƑƆŷ�ŕƍ² ƔȞ±śÃ

�Ƒƅ¥�Ȑ £̄�ŕƈƈ��ŕƎśƈ±ŗ�řƅōŬƈƆƅ�ƓŷÃƊƅ§�ȘŮƅ§�¿ŕƈƍ¥�Ƒƅ¥�ÁȞŬƅ§�ƑƆŷ�̄ Ɣ§² śƈƅ§�±· £�̄±Šƈ�Ƒƅ¥�şśƊƔ�ŕƈ�¿Ãţś

�Áƈ�Ƌ² ŕŠƊ§�Àś�ȑ °ƅ§�ƓƊȞŬƅ§�¹Ã±Ůƈƅ§�±Ȟ°Ɗ�¾ƅ°ƅ�řǽţƅ§�̄ ƍ§ÃŮƅ§�ÁƈÃ��řƂœƛ�řǽƊŕŬƊ¥�©ŕǽţƅ�©ōǽƎƈ�±ƔŻ�řǽœŕȄ² Ɣž

�±ƔŗƄƅ§�ƓŬƊ±ſƅ§�ȑ±ŕƈŸƈƅ§�¼±·�řƊŬ�ƌǽȄ²Ãȃ±ȞÃƅ1947�³ ƈŮƅ§�Ɠţ�ÀŬŕǼ�¼Ã±Ÿƈƅ§Ã�ŕǽƆƔŬ±ŕƈ�řƊƔ̄ƈǼcité

radieuse  ،ƈƅ§�±ƎŮ£�Áƈ�̄ ţ§Ã�̄ Ÿǽ�ȑ °ƅ§Ã�ȈŰ £�Áƈ�̄ ţ§Ã�Ȉŝƈǽ�ƌƊ£�řŰ ŕŦ��̈ ±ţƅ§�̄ ŸǼ�ŕƈ�©±śſƅ�ƓƊŕǼ33

·1933�ƌƅÃدراسة استعرضها میثاق أثینا سنة  �źƆŗƔ�ƓƊȞŬ�ŶƈŠƈ�̄ ƔƔŮś�ƑƆŷ�ƌś±Ȟž�ÀÃƂś�ȑ °ƅ§Ã��ŕƍŕƊŗśÃ

��56�ȘƂŮم وارتفاعه 24.5م وعرضه 137řŰ ŕŦƅ§Ã�řƈŕŸƅ§�ƌśŕŠŕǽśţ§�ȈȞǼ�±ƔżŰ �ŶƈśŠƈ�řǼŕŝƈǼ�ÁÃȞǽ��À

����řǽŲمختلفة األحجام، محالت ŕȄ±Ã�řǽŷŕƈśŠ§�ª ŕƈ̧ Ɗƈ��řȞ±śŮƈ�řƈŕŷ�ª ŕƈ̄ Ŧ��řǽƊÃŕŸś�ª ŕǽŸƈŠ��řȄ±ŕŠś

ƌǽȄ²Ãȃ±ȞÃƅ�¶ ±Ż�ÁŕȞ�« Ɣţ�ÁŕȞŬ¥1600 مالیین 04عائلة، وذلك من أصل 340ساكن موزعین على

�Àś�« Ɣţ��ƓŬƊ±ſƅ§�̈ §±śƅ§�ȈƈŕȞ�±ŗŷ�ŕƎŸȄ²Ãś�ÀśƔ�¼ÃŬ�Ɠśƅ§Ã��̈ ±ţƅ§�ŕƎś̄±Ů�ŕŬƊ±ž�¡ŕţƊ£�Ȇ ƆśŦƈ�Ɠž�řƆœŕŷ

ƆŬ�¡ŕƊŗ�ŕśž±Ż�ŕƎƔž�ŶŲ Ãƈśś�řƂǽŲ Ã�řƆȄÃ· �ȘƂŮ�ŕƎƆŦ§̄�ÀŲ ś��ŕƎƊƔŗ�ŕƈǽž�řƆŰ śƈƅ§�řǽƊȞŬƅ§�ª §̄ţÃƅ§�Áƈ�řƆŬ

�řǽŲ ±ŷ�řǽÃƎś�Áƈ¤ś��Àŕƈţƅ§Ã�ťŗ· ƈƅ§�ƌś§ÃƊ�ȑ² Ȟ±ƈ�±ƈƈ�¿Ãţ�řǼȞ±śƈ��¼§±· Ɨ§�Ɠž�¿ŕǼƂśŬƛ§Ã�ÀÃƊƅ§

Ů¥� Ÿ̄ś�Ɠśƅ§Ã��ŕǽƆƔŬ±ŕƈ�řƊƔ̄ƈ�ÁŕȞŬ�ª ŕǽƈÃƔ�ŶǼ· ś�Ɠśƅ§�řǽ· ŬÃśƈƅ§�³ ƈŮƅ§�©̄ţ�Áƈ�Ȇ ſŦśÃ�řǽƆţƈ�řǽƅŕȞ

�ÃſŰ �ª ± Ȟ̄�Ɠśƅ§�̈ ÃƔŸƅ§�Áƈ��ŕƎŗ�³ ŕƊƅ§�ÁƔ· Ãś�řǽƆƈŷ�Á£�±ƔŻ�� Ȑ±ŦƗ§�Ɠȃ±ÃƗ§�¿ŕƈŮƅ§�Á ƈ̄�Áŷ�§°ŕƈž

�ƓƆƔ�ŕƈ�±Ȟ°Ɗ�ŕƎśƆƈŠ�Áƈ�Ɠśƅ§Ã��ŕƎŗ�ÁŕȞŬƅ§�©ŕǽţ�řǽƊȞŬ�ŕǽƜŦ��řƂǽŲ �ȘƂŮ،سقفها وعدم تناسب انخفاض أ

ŕƎŲ ±ŷ�Ŷƈ�ŕƎƅÃ·��ƓžŕƄƅ§�ÀŠţƅŕǼ�ª Ŭǽƅ�řŮǽŸƈƅ§�¼±Ż��ª §±ƈƈƅ§�©¡ŕŲ ƚƅ�¡ÃŠƆƆƅ�Ŷž̄ Ɣ�ŕƈƈ��řƈƆ̧ ƈÃ�řƆȄÃ·

řǽŷŕƊŰ ƅ§��±ŕƎƊƅ§�ŢŲ Ã�Ɠž�řǽƍ§² ƅ§�Á§ÃƅƗ§Ã�¿ÃţśƔ�ȑ °ƅ§Ã�̄ ţƅ§�Áŷ�̄œ§² ƅ§�¡Ã̄ Ǝƅ§�Áƈ�ÁŕȞŬƅ§�ȐÃŕȞŮ�¹ ŕſś±§

¨ Ȅ±ƈ�ª ƈŰ �Ƒƅ¥1.

�řǽƊŕŬƊƙ§�ª ŕŷŕƈŠƅ§�©ŕǽţ�Ɠž�±śÃśƅ§Ã�¨ §±· Ų ƛ§�Áƈ�řƅŕţ�« §̄ţ¥�Ɠž�ª ŗŗŬś�Ƌ±ƔŻ�Ã�¬°ÃƈƊƅ§�§°ƍ

القاطنة بها، والتي تم رصدها من قبل العدید من الدراسات المختصة، والمتمثلة في ارتفاع معدل تغییر 

Ɠž�ŕƎƊƈ�Á ƈ̄ƅ§�ÁŕȞŬ�±§±ž�§°ȞÃ��½ÃŗŬƈ�±ƔŻ�ÃţƊ�ƑƆŷ�ÁŕȞŬƅ§�¼±· �Áƈ�řƈŕƁƙ§�ª Ɯţƈ�řǽŕƎƊ�Ȉ· ŷ
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¿��À̄ŷ�Áƈ�řƅŕţ�ƑƆŷ.1األسبوع ś̄Ã��Œ· Ŧś�ƛ�ª ŕƈƜŷ�ŕƍ±ƔŻ�ª ŕȄ±Ŧ£�řǽŸƈǼ� Ÿ̄ś�Ɠśƅ§�ª §±Ů¤ƈƅ§�ƓƍÃ

�Àƍ §̄̄ŸśŬ§�À̄ŷÃ��řŰ ŕŦƅ§�ÀƎśƔŰ ŦŮ� ŕ̄ŠƔ¥�Áŷ�Àƍ² Šŷ� Ÿ̄Ǽ��ƌǽž�ÁÃŮǽŸǽ�ȑ °ƅ§�ȌŬÃƅ§�Áŷ�ŕŲ ±ƅ§

Ǽ�Ɠśƅ§�Àǽƍŕſƈƅ§�ƓƍÃ��ƌǽƅ¥�ÁÃƈśƊƔ�§ÃśŕǼ�ȑ °ƅ§�¿ŕŠƈƆƅ�©² Ɣƈƈƅ§�řǽŰ ŦŮƅ§�̈ ŕŸǽśŬƛ�Ƒśţ�©ŕǽţƅ§�̄ ƔƁ�ƑƆŷ�ª ƔƂ

�Áƈ�±ƔŝƄƆƅ�¾ƅ°�̄ ŸǼ�ŕƍ§Ã̄ ŷ�ª ƆƂśƊ§�ŕƈ�Áŕŷ±Ŭ��ŕƎś̄ƛÃ�Ș· ŕƊƈ�Ɠž�ƓŲ ŕƈƅ§�Á±Ƃƅ§�Áƈ�ª ŕƊƔśŬƅ§�Ȇ Ű śƊƈ

ŕƎŗ�¾śſś�Ɠśƅ§�řƂƊŕŦƅ§�ÁŕȞŬƙ§�řƆȞŮƈ�Ȉţ�³ ŕŬ£�Ȉŝƈś�ª ţǼŰ £Ã��řǽƈŕƊƅ§�ª ŕŸƈśŠƈƆƅ1

4.�̈ ®ÂŞƃ¦�ÀȜŪƆ�©œŽŮ ¦ÂƆÂ�°ƒƒœŶƆ�ª §±ŕǼśŷƛ§Ã�³ ǽƔŕƂƈƅ§�¹ÃƈŠƈ�ŕƎŗ� Ű̄ ƂǽÃ�ŕƎśŻŕǽŰ �Àś�Ɠśƅ§

�ÁÃ¤ŮǼ�ÁƔƈśƎƈƅ§�¼±·ÀǽƈŰ ś�ƓśƔƆƈŷ�¡ŕƊŝ£�ŕƎśŕŷ§±ƈ�¨ ŠÃśŬǽ�Ɠśƅ§Ã��ÁȞŬƅ§Ã�©±ŕƈŸƅ§ وٕانجاز الوحدات

�řǽƊȞŬƅ§وذلك�Ã��ŶƈśŠƈƆƅ�řǽŬŕŬƗ§�ª ŕŠŕǽśţƜƅ�řǼŕŠśŬƛ§�ÁŕƈŲ �¶ ±żǼ�©ŕǽţƅ�Șœƛ�ƓƊȞŬ�¡ŕŲ ž�±ƔžÃś

�řƈȄ±Ȟ�řǽƊŕŬƊ¥��ƓƊȞŬƅ§�¹ ŕǼŮƙ§�ª ŕŠ± �̄ƑŰ Ɓ£�Ƒƅ¥�¿ÃŰ Ãƅ§�ȈŠ£�Áƈ�ƓƆƔ�ŕƈ�ŕƊ±śŦ§�ŕƎśƆƈŠ�Áƈ�Ɠśƅ§Ã

4.1.Ã±ƅ�ª ±ȃÃ±�±ƔƔŕŸƈ:" میز�Â°ƃ�©°ȁÂ°��ƑƈŬƈ�ª ţś�¬± ƈ̄ƅ§�ƌǼŕśȞ�ƓžŗǻƈœŪƈƗ¦�œǻŞÂƃÂȜǻƙ¦

Ecologie Humaine،�Ƒƅ¥�ƑƁ±ś�Ƒśţ�řǽƊȞŬƅ§�řœƔŗ�ȑ£�Ɠž�ŕƍ±žÃś�ƓżǼƊƔ�Ɠśƅ§�ª §±ŕǼśŷƛ§�Áƈ�¹§ÃƊ£�řŝƜŝ�ÁƔŗ

مصاف الجودة، وهي: 

�ȑ±Ű. أ Ǽƅ§��ƓŸƈŬƅ§��ȑ ŕ̄ƈƅ§��« Ɯŝƅ§�ƌśŕƁŕƂśŮŕǼ�¡Ã̄ Ǝƅ§�Ɠž�µ ŦƆśśÃ��řǽŠÃƅÃȄ² Ɣſƅ§�ȋÃ±Ůƅ§.

řǽŠÃƅÃȄ². ب Ɣſƅ§�±ƔŻ�ȋÃ±Ůƅ§:�ƑƆŷ�ȑ Ÿ̄śƅŕǼ�ŕƎƊƈ�ȘƆŸś�ŕƈ�¡§ÃŬ��řǽŕƈţƅ§�±žÃś�µ ŕŦ�ƌŠÃŗ�ÁƈŲ śśÃ

ÁƈƗ§�±ƔžÃśÃ�řƁ±Ŭƅ§�Áƈ�řǽŕƈţƅ§�Ã£��řƈ§±Ƅƅ§.

��. تřǽƊȞŬƅ§Ã�řǽţŰ ƅ§�ȋÃ±Ůƅ§�ƋŕǽƈÃ�řƆƈŸśŬƈƅ§�Ƌŕǽƈƅ§�Ȇ Ȅ±Ű ś�ª §ÃƊƁÃ��ƓƂƊƅ§�¡§ÃƎƅ§�±žÃś��Ɠž�ȈŝƈśśÃ

řǽƅ² Ɗƈƅ§�ª ŕǽŕſƊƅ§�Áƈ�µ ƆŦśƅ§Ã��̈ ±ŮƆƅ�řţƅŕŰ ƅ§�ƋŕǽƈƅŕǼ�̄Ã² śƅ§��ÁƄŕŬƈƅ§�ȈŦ§̄�řǼÃ·±ƅ§�À§̄ŸƊ§��±ŕ· ƈƗ§1.

4.2.±Ų ǽŦ� ƈ̄ţƈ�ȘƔžÃś�±ƔƔŕŸƈ:�ƓżǼƊƔ�Ɠśƅ§�ȋÃ±Ůƅ§�Áƈ�¹§ÃƊ£�řŝƜŝ�ÁƔŗ�Ƌ±Ã̄ ŗ�±ƔŦƗ§�§°ƍ�² Ɣƈ

�الحرصƓž�ŕƍ² ŠÃ£�Ɠśƅ§Ã��řƈȄ±Ƅƅ§�řǽƈ̄ ƕ§�©ŕǽţƆƅ�Ɯƍ¤ƈ�ŢǼŰ ǽ�Ƒśţ�ƓƊȞŬ�ÀǽƈŰ ś�ȑ£�Ɠž�ŕƎœŕſǽśŬ§�ƑƆŷ

ŗǻŪŽƈƃ¦�©œŞœšƃ¦�°ƒżÂř�ȉÂ°Ŭ�±ƔžÃś�ŕƎƊōŮ�Áƈ�Ɠśƅ§�ª. أ §±ŕǼśŷƛ§�Áƈ�řŷÃƈŠƈ�Ɠž�ȈŝƈśśÃ��

�ƓƍÃ��ƓŬſƊƅ§�¹ ŕǼŮƙ§�ȘƔƂţśÃ�řţ§±ƅ§�ª ŕǼƆ· śƈ

řǽÃƎśƅ§لكل والتكییفوالتدفئةواإلضاءة řǽÃ§²منŕǽ§Ã²ÁȞŬƈƅ§.

داخلالضوضاءحدوثتجنب�ÁȞŬƈƅ§

مجاالتتوفیرřǽžŕȞلممارسةřŲ ŕȄ±ƅ§ األطفال. ولعب

µ. ب ¦°Ɔƕ¦�ÀƆ�̈°Ūƕ¦�ŗǻœƆš�ȉÂ°Ŭ�řǽƈŬŠƅ§�řţŰ ƅ§�řƈƜŬ�ÁŕƈŲ �¿ÃƗ§�ÀŕƂƈƅ§�Ɠž�¼ Ǝ̄śŬśÃ��

�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã��ÀƎŗ�ȘţƆś�̄ Ɓ�Ɠśƅ§�řœȃÃƗ§Ã�¶ §±ƈƗ§�Áƈ�ƌǽƊ· ŕƁÃ�ÁȞŬƈƅ§�Ɠƈ̄ ŦśŬƈƅ

�ª ƜŲ ſƅ§�Áƈ�µ ƆŦśƅ§ŕƎƆƂƊÃ�ŕƎŸƈŠ�ȘȄ±· �Áŷ�řǽţŰ �řƂȄ±· Ǽ�ŕƎŷ§ÃƊōǼ إلى أماكن مخصصة لها

�¶ §±ƈƗ§Ã�Àǽŝ§±Šƅ§�¿ŕƂśƊ§�ŶƊƈś�ȈœŕŬÃ�ř· Ŭ§Ãŗ

Ȅ̄Ã² śÁȞŬƈƅ§ƋŕǽƈƅŕǼالمنزلي.واالستعمالللشربالصالحة

řţžŕȞƈŶǽƈŠاألمراض.انتشار على تساعدالتيالحشراتأنواع
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�ȈƄƅ�ÀÃƊ�řž±Ż�µ ǽŰ Ŧśřǽ̄Ÿƈƅ§�¶ §±ƈƗ§Ã�řǽ̄ƆŠƅ§Ã�řǽŬſƊśƅ§�¶ §±ƈƗ§Ã�Àŕţ ²̄ ƛ§�̈ ƊŠśƅ�̄±ž1.

��الحوادثمن¦ȉÂ°ŬŗǻœſÂƃ. تŗǻƃ±ƈƆƃ¦�ƓƆƔ�ŕƈǽž�ŕƍ² ŕŠƔ¥�ÁȞƈǽ�Ɠśƅ§�ƓƍÃ

إقامةÁȞŬƈƅ§ أرض على řǼƆŰ.وثابتة

توفیرȈȞیلزمماřǽŕƁÃƆƅمنȘœ§±ţƅ§وحوادث¡ŕȃ±ƎƄƅ§ .والغاز 

řŮÃŮżƈ�¡ŕƊŗ�̄ §Ãƈ�¿ŕƈŸśŬ§�ȑ ŕ̄ſś�řţƅŕŰ Ã�řǼƆŰ �¡ŕƊŗ�̄ §Ãƈ�ƑƆŷ�̄ ŕƈśŷƛ§Ã

řǽţŰ ƅ§�ȑ±ŕŠƈƅ§Ã�řǽœŕȃ±ƎƄƅ§�ª ƜǽŰ Ãśƅ§Ã�Șž§±ƈƆƅ�řȄ±Ã±Ų ƅ§�řƊŕǽŰ ƅŕǼ�ÀŕǽƂƅ§1.

4.3.řţŰ Ɔƅ�řǽƈƅŕŸƅ§�řƈ̧ Ɗƈƅ§�ª §̄ ţ̄ƈ:ŕƈȞřǽ§±�ª ţś�ÁȄÃŲ Ɗƈƅ§�ÁƔŰ śŦƈƅ§�Áƈ�±ƔŝƄƅ§� Ǝ̄śŠ§

Ɣ�Ɠśƅ§�ª ŕǼƆ· śƈƅ§Ã�ª ŕŠŕǽśţƛ§�řŷÃƈŠƈ�µ ǽŦŮś�Ɠž�řţŰ Ɔƅ�řǽƈƅŕŸƅ§�řƈ̧ Ɗƈƅ§�ÁȞŬ�ȑ£�Ɠž�ŕƍ±žÃś�Á£�ƓżǼƊ

ƓƆƔ�ŕƈǽž�Ȉŝƈśś�Ɠśƅ§�ƓƍÃ��©̄ÃŠƅ§�¼ŕŰ ƈ�Ƒƅ¥�ƑƁ±Ɣ�Ƒśţ:

řǽ̄ŬŠƅ§�ª ŕŠŕǽśţƛ§:�Áƈ�řǽŕƁÃƅ§Ã�řǽžŕȞ�©¡ŕŲ ǔ§Ã�řžŗ́ ƊÃ��řǼŬŕƊƈ�©±§±ţ�řŠ± ŗ̄�ȍŕſśţƛ§�Ɠž�ȈŝƈśśÃ

.الضوضاء وتوفیر أماكن لعب األطفال

řǽŬſƊƅ§�ª ŕŠŕǽśţƛ§:ţ��̄±ſƅ§��řǽŰ ÃŰ Ŧƅ§��řȄ±Ŭƅ§�ÃŠ�±ƔžÃś�ŕƎśŕǼŠ§Ã�¡§̄Ɨ�©±ŬƘƅ�řǽÃŬ�©ŕǽ

©̄œŕŬƅ§�řǽŷŕƈśŠƛ§�±ƔƔŕŸƈƅ§�Ŷƈ�ÀŕŠŬƊƛ§��Ɠţƅ§Ã�¿² ƊƈƆƅ�řǽƅŕƈŠƅ§�ª ŕǽƊŕȞƈƙ§��ŕƎſœŗ́ ÃÃ.

¶ §±ƈƗ§�Áƈ�řǽŕƁÃƅ§:�Áƈ�řǽŕƈţƅ§Ã��řǼŬŕƊƈ�ª ŕƈŕƈţÃ�řǽţŰ �Ƌŕǽƈ�ª §̄Ɣ̄ƈś�±ƔžÃś�Ɠž�ȈŝƈśśÃ

�Áƈ�řƈŸ· Ɨ§�Ȏſţ�ȈœŕŬÃ�±ƔžÃśÃ��ª §±Ůţƅ§Ã�Á§± Š̄ƅ§�Ɠž�« ÃƆśƅ§ŕ̄Ŭſƅ§.

« §̄Ãţƅ§�Áƈ�řǽŕƁÃƅ§:ª ŕƈ̄ Ű ƅ§Ã�Șœ§±ţƅ§Ã�« §̄ÃţƆƅ�ÁŕȞŬƅ§�¶ ±ŸśƔ�ƛ�« ƔţǼ�ÁȞŬƈƅ§�řƈŕƁ¥�©ŕŷ§±ƈ

ª §±ŕǽŬƅ§�±· ŕŦƈ�Áƈ�Ɠţƅ§�řǽŕƁÃÃ�ȋÃƂŬƅ§Ã�² ŕżƅŕǼ�ÀƈŬśƅ§Ã�řǽœŕȃ±ƎƄƅ§1.

4.4.�̄ ŷ̄�Àŕƈ£�ƌŬſƊ�¡±ƈƅ§�̄ ŠƔ��ÁȞŬƆƅ�řǽŬŕǽƂƅ§�ª ŕſŰ §Ãƈƅ§�¹ÃŲ Ãƈ�řŬ§± �̄̄ ƊŷÃ��řǽŬŕǽƂƅ§�ª §̄Ɣ̄ţśƅ§

�±ƔŗȞ�Ɠž�ŕƎŸŲ Ã�ƑƆŷ�ª ŕœƔƍÃ�ŢƅŕŰ ƈ�Áƈ�µ ŕŰ śŦƛ§�Ȉƍ£�Ȇ ȞŸǽ�Ɠśƅ§Ã��ª ŕ· §±śŮƛ§�Áƈ�̄ Ã̄ ţƈ�±ƔŻÃ

سبیل توفیر الراحة في نظام البناء نفسه، والتي سوف نقصرها في هذا المقام في جانب التحدیدات 

řǽţŕŬƈƅ§.�ÁƔŗ�ŕƈ�ŕƍ §̄̄Ÿś�Ã§±śƔ�©±Ŭ£�ÁȞŬƈƅ�řǼŬŕƊƈƅ§�řţŕŬƈƅŕǼ�ȘƆŸśƔ�ŕƈǽžÃ03 -05 منظمة  أفراد، فان

�řǽƈƅŕŸƅ§�řţŰ ƅ§)W.H.O( 2م260.3قد حددته ب�ŕƍ± Ɓ̄�řţŕŬƈ�ŕƎƊƈ�ƓƊŗƈƅ§�±ŕ· ƙ§�ȈȞŮǽ��123.32م.

�ŕƎśŕţŕŬƈ�źƆŗś�Ɠśƅ§Ã�¶ ±Ɨ§�Áƈ�ƓƁŕǼƅ§�¡² Šƅ§�ŕƈ£137فیجب أن تترك شاغرة ألغراض المساحة ،2م

�Ɠƅ§Ãţ�¿ ŕ̄Ÿǽ�ŕƈ�ÃƍÃ��¿ŕſ· Ɨ§�ÃƎƅÃ�¡§±Ų Ŧƅ§53%1من إجمالي المساحة�ÁÃȞǽ�« Ɣţ���ƓƆȞǽƎƅ§�ŶȄ²Ãśƅ§

ƋŕƊ̄£�¿Ã̄ Šƅ§�Ɠž�ŢŲ Ãƈ�Ãƍ�ŕƈȞ�ÁȞŬƈƅ§�¡§² Š£Ã�ª ŕƊÃȞƈ�ÁƔŗ�ÁƔŕǼśƅŕǼ�řǽœŕƊŗƅ§�řţŕŬƈƆƅ�©ŕŷ§±ƈ�Ŷƈ���̄ Ȅ² śś�Á£

�ƓţÃƔ�ÀŕŸƅ§�ƋŕŠśƛ§�ÁŕȞ�§°¥�ŕƈ�řƅŕţ�Ɠž��ÀƎŰ ƁŕƊś�Ŷƈ�ȈƂśÃ�©±ŬƗ§� §̄±žƗ§�¯̄ ŷ� Ɣ̄§² ś�Ŷƈ�řţŕŬƈƅ§�Ƌ°ƍ

ŬƗ§�ÁȄÃƄś�Ɠž�§Ãœ̄ȃÃ��ÀƎȄÃ°�Áŷ�¡ŕƊŗƗ§�¿ŕŰ ſƊŕǼ ر وٕاقامتهم في أحد المساكن المتعلقة بهم. غیر أن ارتفاع

�řţŕŬƈƅ§�ƌǽƆŷ�ÁÃƄś�Á£�ÁȞƈǽ�ŕƈƅ�ƑŰ ƁƗ§�̄ ţƅ§�̄ Ɣ̄ţś�ƋŕŠśŕǼ�ª Ÿž̄ ��±Ŧ£�̄ ŸǼ�Àŕŷ�̄ §̄² ś�Ɠśƅ§�¡ŕƊŗƅ§�Ȇ ƔƅŕƄś
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ŕǼƅ§�¬ŕśƊƙ§�Ȉƈ§Ãŷ�̄±²©�2م125للشقة الواحدة ب  ţōȞ�¶ ±Ɨ§�À§̄ŦśŬ§�̄ ƔŮ±ś�¶ ±żǼ�ÀśƔ�ȑ °ƅ§�̄ Ɣ̄ţśƅ§�ÃƍÃ��

.1خدامات البدیلةفي االست

̧�¦01ŗǻőœƈŕƃ¦�ŗšœŪƆƄƃ�ƑƄȜǻƌƃالجدول ±Âřƃ¦�ŠŰ Âƒ��

´ ǻŮ Ťřƃ¦¿œŶ¶ƃ¦Â�ŗŬǻŶƆƃ¦�ŗż°Źالمجموع3غرفة النوم 2غرفة النوم 1غرفة النوم المطبخ

2م2123.3م216.5م225م228.9م214.4م38.5حجم المساحة

5.�°ő¦±Şƃ¦�Ƒż�ŗƆ±ƕ¦�ÀȜŪƆ�©¦°Ŭ£Ɔ�ƓŰ ţś��řŸǼŬƅ§�řǼ§±Ɓ�ÀÃƔƅ§�±œ§² Šƅ§07 مالیین وحدة (

�ƓŷŕƈŠ�ȌƈƊ�ª §°�ŕƎƊōǼ�ÀŬśś�±ŝƄ£�Ã£�Ȇ Ű ƊƅŕǼ�± Ƃ̄ś�ŕƎƊƈ�©±ŗśŸƈ�řǼŬƊ��řǽƊȞŬ�řţŮ±ƈƅ§�řǼŬƊƅ§�ƓƍÃ

�řǽŷŕ· Ƃƅ§�řŬŕǽŬƅ§�Ɠž�ƓŠƔś§±śŬ§�±ŕǽŦƅ�ȌƈƊƅ§�§°ƍ�¿Ãţś�Á£�̄ ŸǼ�¾ƅ°Ã��řƆŗƂƈƅ§�ª §ÃƊŬƅ§�¿ƜŦ�±ŝƄ£�¹ ŕſś±Ɯƅ

�ª ŕ· ƆŬƅ§�ȈŗƁ�Áƈ�řŠƎśƊƈƅ§�±ƔŝƄƅ§�ƌſƊȞ�Ɠž�́ ǽŸśŬ�ȑ °ƅ§�̄ ƔţÃƅ§�ōŠśƆƈƅ§�ƌƊƈ�ȈŸŠƔŬ�ȑ °ƅ§�±ƈƗ§��řǽƈÃƈŸƅ§

��řȄ±ŬƗ§�©ŕǽţƅ§�ƑƆŷ�±ŮŕǼƈƅ§�±Ɣŝōśƅ§�ª §°�řƈŕŸƅ§�ƌśŕſŰ §Ãƈ�¾§± ¥̄�ŕƊƈ�̈ ŠÃśŬǽ�ŕƈ�ÃƍÃ��řȄ±œ§² Šƅ§�©±ŬƗ§�Áƈ

ƂƊŬ�Ɠśƅ§Ã��©±Ɣ̧ ţƅ§�Ƌ°Ǝƅ�ƓƊƈ² ƅ§�±ƈŸƅ§Ã��ÁȞŬƈƅ§�¿ŕżŮ¥�¿ Ÿ̄ƈ��ƓţŕŬƈƅ§�µ ǽŰ Ŧśƅ§��Ɠž�řƆŝƈƈ�ŕƍ Ɗ̄ŷ�Ȇ

�ƓśƗ§�¿ÃŕƊśƅ§�Ɠž�ȈƔŰ ſśƅŕǼ

��. أ°ő¦±Şƃ¦�Ƒż�ƑŵœƆŞƃ¦�ÀȜŪƄƃ�ƑšœŪƆƃ¦�́ ǻŮ Ťřƃ¦�řǽƊȞŬƅ§�ª §̄ţÃƆƅ�ƓţŕŬƈƅ§�µ ǽŰ Ŧśƅ§�̄ Ÿǽ

�ȈƎŬǽ�ŢȄ±ƈ�¡ŕŲ ſǼ�ŕƎŸśƈś�řŠ± Ã̄��±ŬƗ§�ŕƎſƊȞ�Ɠž�ŕǽţś�Ɠśƅ§�řǽƍŕž±ƅ§Ã�ÁŕȞŬƙ§�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�Àŕƍ�±Ů¤ƈ

�ȑ °ƅ§�±ƈƗ§�ÃƍÃ��ƓƊŕŬƊƙ§�ȋŕŮƊƅ§�ƌŠÃ£�Áƈ�±ƔŝƄƅ§�ŕƎƅ��řȄ±œ§² Šƅ§�řƅŕţƅ§�Ɠž�ƌƆƔŰ ŕſś�ƑƆŷ�¼ÃƁÃƅ§�¿ÃŕţƊŬ

�řƊŬ�ŶƆ· ƈ�°Ɗƈ�ŕƎŠŕƎśƊ§�Ȑ±Š�Ɠśƅ§�źǽŰ ƅ§�̄ Ÿ̄śŗ�ŕƎƔž�ƓŷŕƈŠƅ§�ÁȞŬƅ§�ȌƈƊ�ÀŬśƔ�Ɠśƅ§Ã1966�Ãƍ�ŕƈȞ��

�Àŷ ƈ̄ƅ§�ȑÃƁ±śƅ§��ȑ±ŕŠƔƛ§�ƓƈÃƈŸƅ§�ÁȞŬƅ§��řȄ±Ų ţƅ§�řǽƈÃƈŸƅ§�řȄ±ŕƂŸƅ§�řǽƁ±śƅ§�ÁƄŕŬƈƅ�řǼŬƊƅŕǼ�±ƈƗ§�ƌǽƆŷ

§Ã��źǽŰ ƅ§�Áƈ�ŕƍ±ƔŻÃ�ŕƈȞ��řǽŬ Ɗ̄Ǝƅ§�ŕƎśŕſŰ §ÃƈÃ�řǽƊƂśƅ§�ŕƎŰ œŕŰ Ŧ�Ɠž�ƌǼŕŮśśƅ�ŕƎśŕǽƈŬƈ�Ɠž�ÁƔŕǼśś�Ɠśƅ

�ƓśƗ§�ȈƔŰ ſśƅ§�Ɠž�ŕƊŸƈ�ƌƊŕǽŗ�ƓśōǽŬ

�Ɠž�ŕƎŗ�ȈƈŸƅ§�Àś�Ɠśƅ§�řǽƊȞŬƅ§�źǽŰ ƅ§�À̄Ɓ£�̄ ţ£�ÃƍÃ��řȄ±Ų ţƅ§�řǽƈÃƈŸƅ§�řȄ±ŕƂŸƅ§�řǽƁ±śƅ§�ÁƄŕŬƈ

�řŝƜŝ�ƑƆŷ�řżǽŰ�الجزائر قبل أن ینهى العمل بها في تسعینات القرن الماضي، وت ƅ§�Ƌ°ƍ�¹²Ãś03 أنواع (

�ÁƔŗ�ŕƈ�¿ÃƗ§�Ȇ ƊŰ ƅ§�řţŕŬƈ�Ã§±śś�« Ɣţ��ƓƁ§±ƅ§�Ȇ ƊŰ ƅ§Ã��ÁŬţƈƅ§�Ȇ ƊŰ ƅ§��ȑ ŕ̄Ű śƁƛ§�Ȇ ƊŰ ƅ§�ƓƍÃ

¶�2م122-52والصنف الثاني ما بین ، 2م50-93 Ȅ±ŷ�¹ ŕ· Ɓ�ȈŗƁ�Áƈ�ŕǼƆ· Ã�ƛŕǼƁ¥�±ŝƄƗ§�ÁŕſƊŰ ƅ§�ŕƈƍÃ��

řǼŻ§±ƅ§Ã��ȈŦ ƅ̄§�ř· ŬÃśƈ�řǽŷŕƈśŠƛ§�ª ŕœſƅ§�Áƈ�¾ƅ°Ã��¡§±Ůƅ§�řǽƆƈŷ�ȘȄ±· �Áŷ�ÁŕȞŬ�Áƈ�©̄ŕſśŬƛ§�Ɠž

�ŕƈ�ƌśţŕŬƈ�Ã§±śśž�±ƔŦƗ§�Ȇ ƊŰ ƅ§�ŕƈ£��ÀƎƅÃŕƊśƈ�Ɠž�ŕƎƆŸŠś�Ɠśƅ§Ã�řǽ̄ŕŰ śƁƛ§Ã�řǽŷŕƈśŠƛ§�ŕƈƎś§² Ɣƈƈ�¡§±Š

�ÁƔſƊŰ،2م137-55بین  ƅ§�ŕƈ£��¼±Ż�³ ƈŦ�Ƒƅ¥�ÁƔśž±Ż�ÁƔŗ�ŕƈ�¿ÃƗ§�Ȇ ƊŰ ƅ§�ÁŕŲ śţŕǼ�µ Ŧ±Ɣ�« Ɣţ

�ŕƈ�Á£�Ƌ̄ŕſƈ�Ȑ±Ŧ£�ȋ±ŮǼ�řǽŕƎƊƅ§�Ɠž�ÁÃ±Ƃƈ�¾ƅ°�ȘƔƂţś�ÁƄƅ��¼±Ż�ª Ŭ�Ƒśţ�¡§Ãśţ§�ŕƈƎƅ�ÁȞƈǽž�ÁƔƔƂǼśƈƅ§

�Ŷȃ±Ɨ§�ÁÃ̄%70-60بین  �ÁÃƄś�Á£�ƓżǼƊƔ�ÁŬţƈƅ§Ã�ȑ ŕ̄Ű śƁƛ§�ÁƔſƊŰ Ɔƅ�řǼŬƊƅŕǼ�ƓƆƄƅ§�² ŕŠƊƛ§�ÀŠţ�Áƈ

)04(řǼŬƊƅŕǼ�ŕƈ£��¼±Ż 1من حصة اإلنجاز هي أكثر من ذلك%65للصنف الراقي فنجد أن.
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�ȈƔ̄ŗȞ�©±ƔŦƗ§�ª §ÃƊŬƅ§�¿ƜŦ�ŕƎƅƜţ¥�Ȑ±Š�Ɠśƅ§�řŝƔ̄ţƅ§�źǽŰ ƅ§�̄ ţ£�ÃƍÃ��Àŷ ƈ̄ƅ§�ȑÃƁ±śƅ§�ÁȞŬƅ§

¾±»»»»śŮƈƅ§�ȑ±§²Ãƅ§�±§±Ƃƅ§�Áƈ�řŬƈŦ�©̄ŕƈƅ§�µ Ɗ�̈ Ŭţ�ƌśţŕŬƈ�ƓƅŕƈŠ¥�± Ƃ̄ś�« Ɣţ��ƓƈƍŕŬśƅ§�ÁȞŬƅ§�řżǽŰ ƅ

70Ã̄̄، ب 2011مایو 14المؤرخ في  ţ�Ɠž�ª Ãŕſś�řǼŬƊ�Ŷƈ�Ŷȃ±ƈ�±śƈ03%1 هذه المساحة تجعل من .

�Áƈ�±ŝƄƗ�ÁȞŬƅ§�Áƈ�řżǽŰ ƅ§�Ƌ°ƍ�¹ ŕŬś§�řǽƊŕȞƈ¥�řƅŕţśŬƛ§03�¾ƅ°Ȟ�±ŝ¤ś�Á£�ŕƎƊōŮ�Áƈ�ƌƊ£�ŕƈȞ��¼±Ż

Ɔƍ¤ƈ�±ƔŻ�ŕƎƆŸŠƔ�ŕƈ��¾ƅ°�̄ ŸǼ�ÁȞŬƈƅ§�ª ŕƊÃȞƈ�Áƈ�¡² Š�ȈƄƅ�Ɠ»ţŕŬƈƅ§�µ ǽŰ Ŧśƅ§�ÀŠţ�ƑƆŷ�ȌŬǼ£�řǽŗƆśƅ�ř

�řȄ±œ§² Šƅ§�©±ŬƘƅ�řǽ̄ŕǽśŷƛ§�ª ŕŠŕǽśţƛ§

�ÁƔ£��±œ§² ŠƅŕǼ�ƓƊȞŬƅ§�̄ ƎŮƈƅ§�Ɠž�±ÃŲ ţ�ŕƍ±ŝƄ£Ã�źǽŰ ƅ§�Ƌ°ƍ�±ƎŮ£�̄ Ÿǽ��ȑ±ŕŠƔƙ§�ƓƈÃƈŸƅ§�ÁȞŬƅ§

² ŕŠƊƛ§�ÀŠţ�Áƈ�©±ŗśŸƈ�řŰ ţ�²Ãţǽ��ÁƔŗ�ŕƈ�©±śſƅ§�¿ƜŦ�ª ± Ɓ̄�Ɠśƅ§Ã��ÀśƔ�ȑ °ƅ§�ȑÃƊŬƅ§2004-2011(

�Ɠƅ§ÃţǼ208216�řǽƊȞŬ�©̄ţÃ�©̄œŕſƅ�ƌŠÃƔ�« Ɣţ�ª ŕƂǼ· ƅ§řǽŷŕƈśŠƛ§�ȈŦ ƅ̄§�ȑ Ã̄̄ ţƈÃ�©±ŬŸƈƅ§ ال  لتانوال

ś�ÀƎƊȞƈÁȞŬƈ�¡ŕƊśƁ§�Ã£�Ŷſś±ƈ�±ŕŠƔ¥�Ŷž̄ �Áƈ�řǽƅŕƈƅ§�Àƍ±̄§Ãƈ.ÁȞŬƅ§�Áƈ�řżǽŰ ƅ§�Ƌ°ƍ�ÀŬśśÃŗ�řƊƔŸƈ�řǽ· ƈƊ

řƊÃȞŬƈƅ§�řţŕŬƈƅ§�µ ŦƔ�ŕƈǽž�̈ �± Ƃ̄ś�« Ɣţ��60Ŷȃ±ƈ�±śƈ1لشقة بثالثة غرف.

��. بÀȜŪƃ¦�ȆźŬ�¾®ŶƆ�ȈȞŮǽ�ƌǼ�±ŗŸǽ�ȑ °ƅ§�ÃƍÃ��ÁƄŕŬƈƅ§�ȈŦ§̄�řȄ±ŬƗ§�©ŕǽţƅ§�©̄ÃŠ�ª §±Ů¤ƈ�Ȑ ţ̄¥

�Ɠž�² ŠŸƅ§�Ȑ ƈ̄�̄ Ɣ̄ţśŗ�ŢƈŬǽ�ŕƈǼ��ÁƄŕŬƈƅ§�ȈŦ§̄�Àţ§² śƅ§�řŠ± Ã̄�řȄ±ŬƗ§�řžŕŝƄƅ§�¹²Ãśƅ�ÀŕŸƅ§�ȌŬÃśƈƅ§�ƑƆŷ

�§°ƍ�± Ɓ̄�ÁƔ£��³ ȞŸƅ§�Ã£�����řŬ§± �̄�řţ§±��řǽŷŕƈśŠƛ§�ª ŕŠŕţƅ§�Áƈ�̄ ŷ̄�¹ ŕǼŮ ǔ§Ã��ƓƆŦ§̄ƅ§�¿ŕŠƈƅ§�¿ŕƈŸśŬ§

ŕŰ¡�6.77ب  1966المعدل في سنة  ţ¥�Ɠž�¾ƅ°�̄ ŸǼ�Ŷſś±Ɣƅ��̄ ţ§Ãƅ§�ÁȞŬƈƅ§�Ɠž�µ ŦŮ1977 إلى حدود

7.7�̄ ŷ̄�ȈŗŕƂƈ�ÁŕȞŬƅ§�̄ ŷ̄�Ɠž�ȈŰ ŕţƅ§�ÃƈƊƅ§�ÁƔŗ�ȈŠŬƈƅ§�Á² §ÃśƜƅ§�ȈŸſǼ�¾ƅ°Ã��ÁȞŬƈƅ§�Ɠž�µ ŦŮ

�ÁƔŗ�ŕƈ�¿ Ÿ̄ƈƅ§�§°ƍ�ŕƎƔž�Ã§±ś�ª ƜœŕŸƅ§�¶ ŸǼŗ�řŰ ŕŦ�¹ ŕŲ Ã£�¾ŕƊƍ�Á£�ŕƈȞ��ÁƄŕŬƈƅ§09-11ص في شخ

� §̄̄Ÿś� Ɠž� ŕƈ£� �Ȑ±ŗƄƅ§�Á ƈ̄ƅ§� ȐÃśŬƈ� ƑƆŷ� řŰ ŕŦ� ţ̄§Ãƅ§�ÁȞŬƈƅ§1987�ÁŕȞŬƅ§� ¯̄ ŷ� źƆŗ� Ƃ̄ž

¿�§Ɯśţ¿�3.050.812في حین ارتفع عدد المساكن إلى حدود 23.389.420 Ÿ̄ƈǼ�ȑ£��ÁȞŬƈ7.55

�řƊŬ�̄ §̄Ÿś�Ɠž�ŕǽœ² Š�¶ ſŦƊ§�ƌƊ£�ƛ¥��ÁȞŬƈƆƅ�µ ŦŮ1998 6.54حیث قدر ب�ŕƈȞ��ÁȞŬƈ�ȈƄƅ�µ ŦŮ

¶�768000والمقدر ب 2003-1998ور حجم االنجاز الحاصل ما بین سنتي سمح تط ŕſŦƊŕǼ��ÁȞŬ

�Ƒƅ¥�̄ ţ§Ãƅ§�ÁȞŬƈƅ§�ȈżŮ�řǼŬƊ5.54 20031شخص سنة�¿ Ÿ̄ƈ�Á£�ŕƎŗ�±Ű ƈƅ§�řǽƈŬ±ƅ§�ª §±Ɣ̄Ƃśƅ§�±ƔŮśÃ��

ƈŦŲ ƅ§�řǽƊȞŬƅ§�şƈ§±ŗƅ§�ȈŸſǼ�¾ƅ°Ã��ƌǽƆŷ�ÁŕȞ�ŕƈŷ�±ŝƄ£�ƑƊ̄ś�̄ Ɓ�ÁȞŬƅ§�ȈżŮ ة�Ɠśƅ§�źǽŰ ƅ§�Ȇ ƆśŦƈ�Áƈ

·�řƊŬ�°Ɗƈ�ŕƎƁƜجر  ¥�Ȑ2001�řƊŬ�°Ɗƈ�± Ƃ̄ǽ�ª ŕǼ�« Ɣţ��2009  05بţ̄§Ãƅ§�ÁȞŬƈƆƅ�µ ŕŦŮ£1.

�řƊŬ�°Ɗƈ�řǽ̄ŷŕŰ ś�©±ƔśÃ�̄ ƎŮ�̄ Ƃž��¼±żƅ§�¿ŕżŮ¥�¿ Ÿ̄ƈƅ�řǼŬƊƅŕǼ�ŕƈ£1966 حیث انتقل من شخصین ،

شخص في الغرفة حسب 2.69، ثم 1977شخص في الغرفة الواحدة في سنة 2.49في غرفة واحدة إلى 

1987�Ƒƅ¥�²تعداد سنة نتائج  ſƂǽ�Á£�ȈŗƁ2.86 ومرد ذلك هو 19921شخص في الغرفة الواحدة في سنة .

�ŕƎƔƅ¥��ª Ű ƆŦ�Ɠśƅ§�şœŕśƊƅ§�±ŕ· ƙ§�§°ƍ�Ɠž�±ƔŮś�« Ɣţ��©±ƔŝȞ�¼±Ż�ª §°�ÁƄŕŬƈƅ§�Áƈ�ƓžŕȞ�̄ ŷ̄�±žÃś�À̄ŷ

�ª §ÃƊŬ�¿ƜŦ�ŕƎœ§±Š¥�Àś�Ɠśƅ§Ã��±œ§² Šƅ§�ťȄ±ŕś�Ɠž�ƑƅÃƗ§�řŝƜŝƅ§�řǽƊŕȞŬƅ§�ª §̄§̄Ÿśƅ§1966 ،1977 ،

من مجموع مساكن الحظیرة %73من ) غرف فأقل مثلت أكثر03، إلى أن المساكن ذات الثالث (1987
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�Ɠž��̄ Ɣ̄Ů�¡ȌǼŗ�̄ Ɣ§² śś�ƓƎž�ª Ŭƅ§�Áŷ�ȈƂǽÃ�Ŷȃ±Ɨ§�Áŷ�ŕƎž±Ż�̄ ŷ̄�̄ Ȅ² Ɣ�Ɠśƅ§�ÁƄŕŬƈƅ§�řǽŷÃƊ�ŕƈ£��řȄ±ŕƂŸƅ§

Ŭ�Áƈ�ȈƁ£�©±ƔśÃŗ�¼±Ż�ª Ŭƅ§�ŕƎś§±Šţ�̄ ŷ̄�½Ãſǽ�Ɠśƅ§�¾Ɔś�̄ Ɣ§² śś�ÁƔţŕƎśƂǼŕ1.)02الجدول(.

)1987-1966یوضح تطور أحجام المساكن في الجزائر ما بین (:)02الجدول رقم (

196619771987السنة

%  العدد%  العدد%  العدد

%49084918%56206725%61600035  غرفة

%155042555%126436858%93104552غرف 02-03

%57606321%30998414%19592511غرف 04-05

%17946406%5704003%3608802غرف فأكثر06

%2796801100%2193459100%1779058100المجموع

ƨǸبلخري بديع الزمان، املصدر:  Ǐ ƢǠǳʪ � �» Ƣǰ ǳ¦�°ʮ®��œǠǋ � Ȇ Ʒ � Ŀ � ƨǳƢƷ � ƨǇ ¦°®��ƨȇǂ Ǉ ȋ ¦Â�ƨȇ®ǂ Ǩǳ¦�©¦°®ƢƦŭ¦Â�ÀƢǰ Ǉ ȍ ¦� ƨǷ±¢ مذكرة ماجستري يف علم ،

74، ص.1998/1999احلضري، جامعة اجلزائر، االجتماع 

��¦. تÀȜŪƄƃ�ŗǻƈ¶Âƃ¦�̈°ƒ· šƃ¦�  ¦°řƋ¦�řŮŕŮƎŗ�ȘƆŸśƔ��ŕŲ ǽ£�ƌǼ�¿ƛ ś̄Ŭƛ§�ÁȞƈǽ�ȑ °ƅ§�« ƅŕŝƅ§�±Ů¤ƈƅ

�ƛ�ŕƈ�¾ŕƊƍ�Á£�ƑƆŷ�ŕƎŗ�±Ű ƈƅ§�řǽƈŬ±ƅ§�ÀŕƁ±Ɨ§�Ȇ ŮƄś�« Ɣţ��ÁȞŬƆƅ�řǽƊ· Ãƅ§�©±Ɣ̧ ţƅ§�Áƈ�¶ Ȅ±ŷ�¹ ŕ· Ɓ

�Áŷ�ȈƂǽ02�Àǽƈ±śƅ§�̈ Ɔ· śś�řǽƊȞŬ�©̄ţÃ�ÁÃƔƆƈ�¡§±Š�¾ƅ°Ã��Ȑ±ŗƄƅ§�±Ų §Ãţƅ§�ȐÃśŬƈ�ƑƆŷ�řŰ ŕŦ�ȈŠŕŸƅ§

�¾ŕƊƍ�Á£�̄ ŠƊ�« Ɣţ��ŕƍ Ɣ̄ƔŮś�ťȄ±ŕś�À̄Ɓ850�ȈŗƁ�ª ƔƊŗ�ÁȞŬ�Ȇ ƅ£1945950، و�ÁƔŗ�ŕƈ�ª ƔƊŗ�ÁȞŬƈ�Ȇ ƅ£

�ÁƔŗ�ŕƈ�©̄śƈƈƅ§�©±śſƆƅ�̄�148، و1945-1954 ÃŸś�ÁȞŬƈ�Ȇ ƅ£1954-1962 فضال عن وجود عدد ،(

�řƊŬ�̄ ŸǼ�ŕƈ�Ƒƅ¥�̄ ÃŸǽ�±ŗśŸƈ19661األمر ،��Àœ§̄�±· Ŧ�Ɠž�±ŬƗ§�¼ƛ£�©ŕǽţ�ȈŸŠƔ�Á£�ƌƊōŮ�Áƈ�ȑ °ƅ§

ŕƍ±ŕǽƎƊ§�řǽƆƈŷ�ŶƁÃś�¡§±Šŗ̌ ţƅ�ȑ£�Ɠž�ȈŗƂśŬƈƅ§�Ƒƅ¥�ÀƎś±¸ Ɗ�ȈŸŠƔ�ŕƈ��ÀƎƅ�řţŕśƈ�Ȑ±Ŧ£�Ȉœ§̄ŗ�̄ÃŠÃ�ÁÃ̄ ŗ

��ÀƎśŕǽţ�ȈƔŰ ŕſś�ȈȞ�Ɠž�±ŝ¤śÃ�ŕǽƈÃƔ�ÀƎƔƆŷ�±· ǽŬś�ŶƆƎƅ§Ã�¼ÃŦƅ§�±ŷŕŮƈÃ��¶ ÃƈżƅŕǼ�ÀŬśś

6.��ŗȂ°Ūƕ¦�̈œǻšƃ¦�̈ ®ÂŞ�ƏƄŵ�ŗƀšƚƃ¦�©œǻŵ¦®řƃ¦�²تتسبب المؤشراتÃ±ŗ�Ɠž�±Ȟ°ƅ§�řƂǼŕŬƅ§�« Ɯŝƅ§

�Ɠśƅ§�©ŕƊŕŸƈƅ§�ÀŠţ�³ ȞŸś�Ɠśƅ§Ã��ƓŷŕƈśŠƛ§Ã�ƓŬſƊƅ§�ÁƔ̄ƔŸŰ ƅ§�ƑƆŷ�řǽŲ ±ƈƅ§�¶ §±ŷƗ§�Áƈ�©±ƔŗȞ�řŷÃƈŠƈ

Ã̄Š�ȐÃśŬƈ�ƓƊ̄ś�Ɠž�¾ƅ°ŗ�̈ ŗŬśś�ŕƎƆŸŠȄÃ��ŕǽƈÃƔ�ÁȞŬƅ§�Áƈ�¹ÃƊƅ§�§°ƍ�ÃƊ· ŕƁ�ŕƍ ŗ̄ƄśƔ�Ɠśƅ§�řȄ±ŬƗ§�©ŕǽţƅ§�©

�ȘţƜƅ§�ȈƔŰ ſśƅ§�Ɠž�ŕƎƔƆŷ�Ȇ ƂƊŬ�ŕƈȞ��ŕƎƊÃƔţǽ

·ŕ»»»»Šƈƅ§�¾»»»»Ɔƈś�À̄»»»»ŸǼ�ƌ»»»»ǽƊ¿�إحســــاس§ƍ�ō»»»»ŮƊȄÃÁ»»»»ƈ�±ÃŸ»»»»Ůƅ««««°§�:اغتــــراب الســــاكن عــــن بیئتــــه.6.1 ŕƁ

�ŕǽŬſƊÃ�ŕǽŷŕƈśŠ§Ɠŷŕ»Ŭƅ§Ã�ƌ»ǽƆŷ�ř»̧ žŕţƈƅ§�¿Ɯ»Ŧ�Á»ƈ�ƌ»Ɗŷ�¹ ŕž̄ »ƅ§Ã�ŕ»ƎƔƅ¥�̈ ŕ»ŬśƊƛ§�Ƒ»Ɔŷ�ÀƎś± Ɓ̄�À̄ŷ�ƓƅŕśȃÃ

·��Ƌ±ȄÃأكثر نحو ś وهوƌŸƈ�À§̄śŬƈ�¹§±Ű �řǽŸŲ Ã�Ɠž�ÀƎƆŸŠƔ�ŕƈوذلـك مـا یتجلـىمعـه،تأقلمهمجراء عدم

االنتفاعŕȄ²̄© فيتهم رغب إلى Ã̄Ÿś�Ɠśƅ§Ã��©±ŮŕǼƈاستالمهÁȞŬƈƅ§Ÿ̄Ǽ على راتــالتغیسلسلة منإجراء في

ƌǼالنقصأوجهومعالجةƌȄ±śŸś�Ɠśƅ§، سواءŕƎƊƈ�ȘƆŸś�ŕƈǼأو الغرف عدد Șž§±ƈƅ§ÁȞŬƈƅ§�ŕƎȄÃśţǽ�Ɠśƅ§ أو 

�©̄ŕȄ² ŗǽƅŕƈŠحتى ، وذلكالمبنى ةǽƛ�̈ ƔŠśŬª ŕŠŕǽśţاألسرةȘƂţǽÃمقر في أمالها�ŢȄ±ƈƓŲ Ƃśƌǽžمعظم

»�.وقتها ƔţŕƈƆȞ قلت řǼŬƊª Ɯǽ̄Ÿśƅ§ تأخرت أو¶ ŸǼ الوقت، ŕƈƆȞÁŕȞ ذلك řƅ§̄ƅ§�źƅŕǼ�±Ů¤ƈ نجاح على
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³، إنجازهوحسنالمشروع ȞŸƅ§Ã�« Ɣţ�ŕŲ ǽ£�ŢǽţŰŕƈƆȞهناكª Ɯǽ̄Ÿś©±ƔŗȞفي تمت خاصة řǽ§̄ŗاستالم

ÁȞŬƈƅ§، ŕƈƆȞمتهءمال وعدم المشروعقصور علىأكثر  ذلك عبر.ȘƔƂţśƅ§�Á£�¾ƅ°�̄ ƍ§ÃŮ�ÁƈÃȑ °ƅ§قامت

ƌǼ وزارة ÁŕȞŬƙ§ عن 1993 عام ÁŕȞŬ¥�ȑÃ°المقصـودةالعینـةمسـاكنمن75% أن ثبت، أالمحدودالدخل

ř»Ŭ§± ƅ̄ŕǼ�Ȑ±»Š£بهـاالمسـتفیدون علیهـاª Ɯǽ̄»Ÿś، ادخلـوامـنهم65% وأنª Ɯǽ̄»Ÿśƅ§ مـن األولـى السـنة فـي

ªأدخلـواممـن60%وأن، البیـتاسـتالمهم Ɯǽ̄»Ÿśƅ§ إدخـال فـي یرغبـونª Ɯǽ̄»Ÿś�Ȑ±»Ŧ£،70%وأن جدیـدة

ªأجـرواممـن Ɯǽ̄»Ÿśƅ§Áŕ»Ȟ فـي التوسـع هـدفهم ÁȞ»Ŭƈƅ§لالسـتعمالƓ»Ű ŦŮƅ§řǼ»ŬƊÃتجمیـل  أرادوا مـن��

Ű̄«واالسـتغالل26%هـي مسـاكنهم ƂǼمـا%07 هـي اإلیجـار ،Ɠ»ƊŸǽ أن ª Ɯǽ̄»Ÿśƅ§�À»̧ ŸƈتعـدřȄ±Ã±»Ų

ÁŕȞÃ��©±ŬƘƅفي تتوفر أن یجب ÁȞŬƈƅ§řǽƆƈŷ�ȈŗƁÀǽƆŬś1.

6.2.ŶŠŕŲ ƈƅ§�Ɠž�ÁƔŬƊŠƅ§�ÁƔŗ�ȋƜśŦƛ§:��ÃţƊƅ§�§°ƍ�ƑƆŷ�ÁƄŕŬƈƅ§�ÀǽƈŰ ś�řǽƆƈŸǼ�ÀŕǽƂƅ§�Á£�ŕƈȞ

�ÀǽƂƅ§�Áƈ�±ƔŝƄƅ§�Ŷƈ�Ƌ±ƍÃŠ�Ɠž�ƑžŕƊśƔ�Ɠ»śƅ§Ã��ř»ǽŷŕƈśŠƛ§�řœ»ŮƊśƅ§�řǽƆƈŷ�ŕƎƔƆŷ�ÀÃƂś�Ɠśƅ§�řǽƊƔ̄ƅ§Ã�řǽŷŕƈśŠƛ§

�µ ǽ»Ű Ŧś�̈ Ã»ŠÃ�¾»ƅ°�Ɠŷ ś̄»Ŭǽ�« »Ɣţ��ÁƔ»ŬƊŠƅ§�ÁƔ»ŗ�ŕ»ƈ�ŶŠ»Ų ƈƅ§�Ɠ»ž�ř»Ɓ±ſśƅ§�řǽƆƈŷ�ŕƎƎŠÃ£�̄ ţ£�Ɠž�Ɠŷ§±ś

�±ŕż»Ű ��±ŕ»ǼȞ��ř»ſƆśŦƈƅ§�řǽƊ»Ŭƅ§�ª ŕ»œſƅ§�ÁƔ»ŗ�ŕ»ƈ�ř»Ɓ±ſśƅ§�Á»ŷ�Ɯ»Ų ž��« ŕ»Ɗƚƅ�Ȑ±»Ŧ£Ã�±ÃȞ°Ɔƅ�řž±Ż1 وهـو مـا ،

ś�±°»»ŸśƔ�ŕƈƎśƔ»»Ű ÃŰ Ŧ�¾ŕ»»ƎśƊŕǼ� ŕƈ»»ŬƆƅ�ÁƔ̄»»ƅ§Ãƅ§�±· »»Ų ǽ�ȑ °»»ƅ§�±»»ƈƗ§��řǽŸ»»Ų Ã�§°»»Ȟƍ�Ȉ»»̧ �Ɠ»»ž�řƅÃƎ»»ŬǼ�ƌ»»ƂǽƂţ

�³ »ſƊ�Ɠ»ž�ŕ»ƈƎŸƈ�¡ŕ»ƊŗƗ§�¶ »ŸǼ�Ã£�̄ ţ£�ÀÃƊŗ�µ ǽŦ±śƅ§�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã��řǽŠÃ² ƅ§�ŕƈƎśŕǽţ�řǽŕƈţ�Áŷ�ƓƆŦśƅ§Ã

1Ȟ��ŕƎƆŠ£�Áƈ�ªالغرفة ōŮƊ£�Ɠśƅ§�řǽƆŰ Ɨ§�řſǽ̧ Ãƅ§�Áŷ�ÁȞŬƈƅ§�¡² Š£�¶ ŸǼ�ȈȄÃţśƅ�ÀƎŸž̄ Ɣ�Ã£���ř»ž±Ż�ȈȄÃţś

��ÁȞ»Ŭƅ§�Á»ƈ�¡§² »Š£�Ƒ»Ɔŷ�ř»Ȅ±ƍÃŠ�ª §±ȄÃ»ţś�¿ŕŦ Ő̄ŗ�ÀŕǽƂƅ§�Ã£��ÁƔŬƊŠƅ§�̄ ţƗ�řž±Ż�Ƒƅ¥�Ɯǽƅ�¼ÃƔŲ ƅ§�¿ŕǼƂśŬ§

�Á»»ƈ�¾»»ƅ°�ƌ»»ǽƊŸǽ�ŕ»»ƈǼ��©̄»»Ɣ̄Š�ř»»ž±Ż�¡ŕ»»ŮƊƙ�ŕ»»ƎƔƅ¥�±»»ŮƊƈƅ§�řžŕ»»Ų ǔ§Ã�¼±»»żƅ§�̄ »»ţ£�řţŕ»»Ŭƈ�Á»»ƈ�µ ŕ»»ƂśƊƛŕȞ�¾»»ƅ°Ã

�ř»ǽƅŕŠś±ƛ§�¿Ã»Ɔţƅ§�Á»ƈ�ŕ»ƍ±ƔŻÃ��ƌ»ǽƆŷ�Ɠƍ�ŕƈƈ�±ŝƄ£�řţŕŬƈƆƅ�ȘƔƔŲ ś�ŕƎ»ŮǽŸś�ȌǼ»Ŧśƅ§�Á»ƈ�ř»ƅŕţ�³ »ȞŸś�Ɠ»śƅ§Ã

.ها هذه وتحاول جاهدة التكیف معهااألسر في مساكن

�Ŷ»ƈśŠƈ�ȑ£�©ŕ»ǽţƅ�©²تعد:اختفاء طقوس األفراح واألحزان.6.3 »Ɣƈƈ�řǽ»Ŭǽœ±�řƈ»Ŭ�Á§² »ţƗ§Ã�ª §±Ŭƈƅ§

�Ȇ »»ƆśŦƔ�ƛÃ��Ȑ±»»ŦƗ�ř»»œž�Á»»ƈÃ�Ȑ±»»ŦƗ�ř»»ŷŕƈŠ�Á»»ƈ�ŕ»»ƎŸƈ�Ȉ»»ŷŕſśƅ§�½±»»· �ÁƔŕ»»ǼśśÃ��ř· ǽ»»ŬǼƅ§�ƌ»»ŠÃ�Ƒ»»Ɔŷ�ƓƊŕ»»ŬƊ¥

�ÀƎś»Ŭ§± �̄Ɠ»ž�¡ŕ»ƊŗƗ§� ŕ»ŠƊŗ�¡ŕ»ſśţƛ§�½±· �ÀŬśś�Á£�¼ ŕ̄Ű ǽ�« Ɣţ��¾ƅ°�Áŷ�¡ƓŮ�Ɠž�řȄ±œ§² Šƅ§�©±ŬƗ§�¿ŕţ

ŕǽ̄² §�Ã£�ÀƎŠ§Ã² �ÀǽŬ§±ƈ�Ã£��ř»ǽŗ§±Ƃƅ§�ª ŕ»ŷŕƈŠƅ§Ã�Ȉ»ƍƗ§�̄ »ž§ÃśȞ�ř»ŷÃƊśƈÃ�©̄ »̄Ÿśƈ�³ ÃƂ· Ǽ��ťƅ¥����̄ Š̄�̄ Ɣƅ§Ãƈ�̄

�Ŷ»ƈ�Á§² »ţƘƅ�řǼ»ŬƊƅŕǼ�ŕ»Ų ǽ£�ƌ»ƊƔŷ�±»ƈƗ§Ã��¬ŕ»Ǝśŗƛ§�Á»ŷ�§±»ƔŗŸś�Áŕ»Ȟƈƅ§�ÁƔ»ŸǼ�ª »Ɣŗƈƅ§Ã�ª §±Ǝ»Ŭƅ§Ã�ÀœƛÃƅ§�řƈŕƁǔ§Ã

ţśƅ§�̈ Ÿ»Ű Ã�Ȉ»ŗ�̄ »ƂŸƈ�̄ »Š�ŢǼ»Ű ǽ�±»ƈ£�Ã»ƍÃ��¼±»̧ �Ȉ»Ȟ�řǽ»Ű ÃŰ Ŧƅ�ŕŸǼś�řƈŕƂƈƅ§�³ ÃƂ· ƅ§�¹ÃƊ�Ɠž�½±ŕž�Ș»ƔƂ

»»»ƈ�ƌ»»»Ż§±ž¥�̄ »»»ŸǼ�ƌ»»»śƈ±ŗ�ƓƊȞ»»»Ŭƅ§�¡ŕ»»»Ų ſƅ§�̈ ŕŸǽś»»»Ŭ§�řƅŕţś»»»Ŭ§�¡§±»»»Š�ÁȄ±»»»ƔŝƄƆƅ�řǼ»»»ŬƊƅŕǼ�¼ÃƔ»»»Ų Ɔƅ�ƌ»»»śŕǽÃśţƈ�Ȉ»»»Ȟ�Á

��ÁƔ̄ž§Ãƅ§Ã�Ɠ»ž�ŕƎŗ»Ű ƊÃ�řǽ̄ƔƆƂś�ÀǽŦ�Ã£� §±žƗ§�ª ŕŷŕƁ�±ŕŠœśŬ¥��¾��řŠƎŗƅ§Ã�±ſƅ§�³ ÃƂ· �¿ŕƈƄśŬ§�ȈŠ£�Áƈ

Ŭś§�À̄Ÿƅ�§±¸ Ɗ�ŕƎŗ�±§Ã² ƅ§�Áƈ�̈ ƊŕŠ�« ÃȞƈ�ȈŠ£�Áƈ��©±ŕƈŸƅ§�Àŕƈ£�¬±ŕŦƅ§�ÀƎƅŕǼƂśŬƛ�ŕǽƆŦ§̄�ÁȞŬƈƅ§�¹ ŕ

6.4.¹±ŕ»»Ůƅ§�Ƒ»»ƅ¥�©±»»ŬƗ§�Á»»ƈ�ř»»ǽŷŕƈśŠƛ§�řœ»»ŮƊśƅ§:�ř»»ǽƆƈŸƅ�Á»»Ų ŕţƅ§�¡ŕ»»ŷÃƅ§�Ã£�¡ŕ»»Ų ſƅ§�ÁȞ»»Ŭƅ§�̄ »»Ÿǽ

ȋÃż»Ų �̈ ÃŬƊƈ�¹ ŕſś±§�Á£�±ƔŻ��řȄ±ŬƗ§�řœŮƊśƅ§�ȏ ŕ̄Ǽƈ�ÁƔƂƆś�řǽƊȞ»Ŭƅ§�řţŕ»Ŭƈƅ§�ȘƔ»Ų �§°»ȞÃ��ř»ǽƈÃƔƅ§�©ŕ»ǽţƅ§
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�Á»ƈ�±ƔŝƄƅ§�řŬ±ŕƈƈǼ�ÀŕǽƂƅ§�řǽƊŕȞƈ¥�Áŷ�Àƍ ،تهمشخصی عن والتعبیرřȞ±ţƅا األطفال في فرصمن  للتق ţ̄śÃ

النمـو فـي یـؤثروهـو مـا مـن شـأنه أن أنشطتهم فیها لما في ذلك من إزعاج لألسرة والجیرة على حد السواء، 

ȑ للطفل واالجتماعيالنفسي °ƅ§Ã¬ŕśţǽ إلى ÁŕȞƈ�ŢȄ±ƈیلبيƌǽžخاصة واللعب والغداء النوممنحاجاته

ƌ»śŕǽţ1ȑمـن األولـى المراحـل فـي °»ƅ§�±»ƈƗ§���¬±ŕ»Ŧ�« Ã»ȞƈƆƅ�ÀƎŸž̄ »śÃ�ŕ»ƎœŕƊŗ£�ŶŠ»Ůś�±»ŬƗ§�Á»ƈ�±»ƔŝƄƅ§�Ȉ»ŸŠ

�À̄»Ÿƅ�Ȑ±»Ŧ£�ŕ»Ɗŕǽţ£Ã�¶ ǽÃ»Ÿśƅ§�Á»ƈ�¹Ã»ƊȞ�ŕ»Ɗŕǽţ£��ƌ»ǽž�ƌƊÃ»Ų Ƃǽ�ȑ °»ƅ§�ª »ƁÃƅ§�¿Ã»· �Á»ŷ�±»̧ Ɗƅ§�¼±Ű Ǽ�ÁȞŬƈƅ§

�ƌ»»»ŸǼ· ǽ�Ŷ»»»Ų Ã�À»»»Ų Ŧ�Ɠ»»»ž�¾»»»ƅ°Ã��ȈƔ̄»»»ŗƅ§�̄Ã»»»ŠÃ��½²±»»»ƅ§�̈ »»»Ɔ· �¡§±Ã�ÀƎƔŸ»»»Ŭ�¡§±»»»Š�̄ Ǝ»»»Ůƈƅ§�Á»»»ŷ�¡ŕ»»»Ǽƕ§�̈ ŕ»»»ǽŻ

�Ɠ»»»ž�ªثیـــر مـــنوانغمــاس الك ŕ»»»ƎƈƗ§�¿ŕǼƂś»»»Ŭƛ�º±»»»ſśƅ§�Ã£��ƌ»»»ŠÃ�Ȉ»»»ƈƄ£�Ƒ»»»Ɔŷ�ř»»»ǽƈÃƔƅ§�ř»»ǽƅ² Ɗƈƅ§�ř· »»»ŮƊƗŕǼ�Àŕ»»»ǽƂƅ§

�řȄ±»»ŬƗ§�ª ŕ»»ƈ§² śƅƛ§�Á»»ƈ�¾»»ƅ°�±»»ƔŻÃ�±§Ã² »»ƅ§Ã�¼ÃƔ»»Ų ƅ§�ÁƔ»»Ɔſżƈŕ»»ƈ�ÀƎƅŕ»»ſ· £�ƌ»»ƅ�¶ ±»»ŸśƔ�Ã£�ÀÃ»»Ƃǽ»»Š±ŕŦوهــي ا ،

Ŷ»ƈ�ƛ¥�ÀƎƊƄŕ»Ŭƈ�ÁÃƆŦ »̄Ɣ�ƛ�¿ŕ»ſ· Ɨ§�Á£�ř»Š± �̄Ƒ»ƅ¥�©±»ƔŝȞ�ŕ»Ɗŕǽţ£�Ɠ»ž�Ȉ»Ű ś�Ɠśƅ§�©ƛŕǼƈƜƅ§ حلـول الظـالم، مـا

±ƔŻ�ÀƎƊ£�ƓƊŸǽطرفمنمراقبین�řœ»ŮƊśƅ§�ř»ǽƆƈŷ�¿ŕ»ƂśƊ§�Ƒ»Ɔŷ�ř»ƅƛ ƅ̄§�źƅŕ»Ǽ�±»Ů¤ƈ�Ã»ƍÃ��ª »ƁÃƅ§�¿§Ã»· �ÁƔ̄»ƅ§Ãƅ§

�ř»Ų ±ŷ�À»»ƎƆŸŠƔ�Á£�ƌƊō»Ů�Á»»ƈ�ȑ °»ƅ§�±»ƈƗ§��¹±ŕ»»Ůƅ§�Ƒ»ƅ¥�©±»»ŬƗ§�ř»ŬŬ¤ƈ�Á»ƈ±»ŝƄ£�ȋƜś»»ŦƜƅřǼţ»Ű ƅŕǼالســیئة

ªهم للتبنـیالتـي تعجـل بو  ŕǽȞÃƆ»Ŭ ة،منحرفـال �Ɠ»ž�¿Ã»Ƃǽ�« »Ɣţدافیـدهـذا اإلطـارȂ°ÀƆºŪDavid Riesman "أن 

ŢǼŰ الرفقة جماعة ś  هيřǽ»Ŭǽœ±ƅ§�řŬŬ¤ƈƅ§ الطفـل تنشـئة فـي ŕ»ǽŷŕƈśŠ§»̄ŸǼإلـى عائلتـهنطـاقمـنخروجـه 

̄�£řǽƅÃ£�Ȑ±Ŧ£"1، �Àǽ»Ƃƅ§�Á»ƈ�±ƔŝƄƅ§�Áجماعة ŠƊ�« Ɣţ��ŕŸƈ�ŶƈśŠƈƅ§Ã�©±ŬƗ§�ƑƆŷ�¿ŕǼÃ�¾ƅ°�̄ ŸǼ�şśŕƊƅ§�ÁÃȞǽƅ

�Á»»ƈ�ŕ»»ƈ�Ã»»ƍÃ��ÀƎƊ§±»»Ɓ£�Á»»ƈ�ƌƊÃŸƈ»»ŬǽÃ�ƌ»»ƊÃ̧ ţƜǽ�ŕ»»ƈƅ�řƆƔ»»Ű ţ�̄ »»Ÿś��ÁƔƂƍ§±»»ƈƅ§Ã�¿ŕ»»ſ· Ƙƅ�řǽȞÃƆ»»Ŭƅ§�ª ŕǼ»»ŬśȞƈƅ§Ã

���řŬ§± ƅ̄§�Áƈ�±ÃſƊƅ§��±œŕŠŬƅ§�ÁƔŦ ś̄�ÀƆŸśȞ�¼§±ţƊƛ§�Àƅŕŷ�ÃţƊ�±ŮŕǼƈ�ȈŦ ƈ̄�ȈȞŮǽ�Á£�ƌƊōŮ وهي الوقـائع

�±ÃśȞ̄ »ƅ§�ř»Ŭ§± �̄±Ȟ°»Ɗ�ŕ»ƎƊƔŗ�Á»ƈ�Ɠ»śƅ§Ã��¾»ƅ°�Ƒ»Ɔŷ�ř»ƅ§̄ƅ§�ř»ǽƈƆŸƅ§�̄ ƍ§Ã»Ůƅ§�Á»ƈ�̄ »Ɣ̄Ÿƅ§�ŕƍ »̄Ȟ¤ś�Ɠśƅ§�ÁƔ̄»ƅ§�Ɠ»ţƈ

1984�řǼŕƊŷ�ƓśƊƔ̄ƈǼ�řǽȃ±śƅ§�©̄ŕŷ¥�ȑ²مختار في سنة  Ȟ±ƈǼ�ŕƍ§±Š£�Ɠśƅ§Ã��±œ§² Šƅ§�Ɠž�« §̄ţƗ§�¼§±ţƊ§�ƑƆŷ

»�¥Ɗƛ§�řǼŬƊ�Á£�Ƒƅوقسنطینة، والتي ţŕǼƅ§�ŕƎƔž�µ ƆŦ�ÁƔ»ŗ�ŕ»ƈ�Àƍ±ŕ»ƈŷ£�Ã§±»śś�Ɠśƅ§�« §̄ţƗ§�̄ Ɗŷ�̄ Ȅ² ś�¼§±ţ

)15-18�ÁƔś±»»»Ŭ£�Ȉ»»»Ȟ�Ȉ»»»ŗŕƂƈ�ƌ»»»Ɗ£Ã��¼§±»»»ţƊƜƅ�ř»»»ǽƆŗŕƂƅ§�Á»»»ƈ�̄ »»»Ȅ² ƈ�Ŷ»»»ƈ�ŕ»»»ǽſǽ̧ Ã�ŕ»»»· Ǽ§±śƈ�ÁȞ»»»Ŭƈƅ§�Á£Ã���řƊ»»»Ŭ

řƂŮ�Ɠž�́ ǽŸś�ÁƔž±ţƊƈƆƅ�©±Ŭ£�̄ ŠÃś�¡ŕǽÃŬƘƅ1�±ÃśȞ̄ »ƅ§�ř»Ŭ§± �̄ŕ»Ų ǽ£�Ƌ̄Ȟ¤ś�ƌƊƔŷ�±ƈƗ§Ã��،والتـي علـي مـانع

ÁōǼ�±§±Ɓƙ§�Ƒƅ¥�ª ƎśƊ§46%الجانحین نم§ÃƊŕȞ�ÁÃƊȞŬǽ 1أفراد أو أكثر04مع واحدة غرفة في.

6.5.�ƓƊŕ»Ȟƈƅ§�² Ɣţƅ§�µ ƆƂś�ř»ǽŷŕƈŠƅ§�ÁƄŕ»Ŭƈƅ§�ÀÃ»ƈŷ�Ŷ»Ǽ· ǽ�ȑ °»ƅ§�Ɠţŕ»Ŭƈƅ§�µ ǽ»Ű Ŧśƅ§�ř»ǽ̄Ã̄ ţƈ

�Ƌ°»»»ƍ�ƓƊ· ŕ»»»Ɓ�Á»»»ƈ�̄ »»»ţ§Ã�Ȉ»»»Ȟ�Àŕ»»»ƈ£� ŕ»»»śƈƅ§�ƓƊŕ»»»Ȟƈƅ§�² »»»Ɣţƅ§�À»»»Šţ�Ƒ»»»Ɔŷ�©±»»»ŮŕǼƈ�¾»»»ƅ°�̄ »»»ŸǼ�³ ȞŸƊ»»»Ɣ��±»»»œ§² Šƅ§�Ɠ»»»ž

�¿ŕ»»Šƈƅ§�³ »»ſƊ�ƓƆƈŸś»»Ŭƈ�̄ »̄»ŷ�¹ ŕ»»ſś±ŕǼ�Á±»»śƁ£�ŕ»»ƈ�§°¥�ř»»Ű ŕŦ�ř»»ǽ̄Ã̄ ţƈƅŕǼ�Ƌ±Ã̄ »»ŗ�À»»ŬśƔ�ƌ»»ƆŸŠȄÃ��ÁƄŕ»»Ŭƈƅ§ وهــي

»»Ÿśś�ƛ�Ɠ»»śƅ§�řţŕ»»Ŭƈƅ§�² Šŕ»»»ţ�±»»œ§² Šƅ§�Ɠ»»ž�ÀÃ»»Ɣƅ§�Ȑ¯082م�±ŕ»»»ǽŸƈƅ§�̈ ŠÃś»»Ŭǽ�ŕ»»ƈƊƔŗ��ƌƊȞ»»Ŭƈ�Ɠ»»ž�µ Ŧ»»Ů�Ȉ»»Ƅƅ

ـــدولي المقبـــول  ¶�2�Ã»»»ƍم14ال Ã»»»ž±ƈƅ§�±ŕ»»»ǽŸƈƅ§Ã��µ Ŧ»»»Ů�Ȉ»»»Ƅƅ101لكـــل ســـاكن2م�Ƌ°»»»ƍ�Á£�Ɠ»»»ƊŸǽ�ŕ»»»ƈ�Ã»»»ƍÃ��

�±§±ƈś»ŬŕǼ�ÁƔ»Ų ±Ÿƈ�À»ƎƆŸŠƔ�Á£�ƌƊō»Ů�Á»ƈ�Ŷ»Ų Ãƅ§�§°»ƍ�Á£Ã��©±ŬƗ§�̄ §±ž£�řžŕȞ�̈ ŕŸǽśŬƛ�řƆƍ¤ƈ�±ƔŻ�ÁƄŕŬƈƅ§

�Ƒ»»»ƆŷÃ�µلالنفعــال، ŕŦ»»»ŮƗ§�Á»»ƈ�ÀƎƅÃ»»»ţ�Á»»»ƈ�Ƒ»»Ɔŷ�Á§Ã̄ »»»ŸƆƅ�Ɯǽ»»ƈ�±»»»ŝƄ£�̄ §±»»»ž£�ÀƎƊ»»Ɣŗ�Á»»»ƈ�±»»»Ǝ̧ ǽƅ�Ŷž̄ »»Ɣ�ȑ °»»»ƅ§Ã

ÀƎƅŕ»ŸſƊƛ�řǼŗ»Ŭƈƅ§�ŕƎ»ŬſƊ�ř»œƔŗƅ§�±»Ű ŕƊŷ�Ƒ»Ɔŷ�ƑśţÃ�Ȉŗ��ŕƎƔž�ÁÃƆƈŸǽ�Ɠśƅ§�¡ŕǽŮƗ§1 ، فـي حـین أنـه مـن شـأن
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Ɨ§�Ţƅŕ»Ű ƈ�ȈŦ§̄»ś�ř»ǽƆƈŷ�̈ ţŕ»Ű ǽ�̄ »Ɓ�ȑ °»ƅ§�¿ŕ»ŸſƊƛ§�À»Šţ�Ȉ»ƔƆƂś��Ţ»Ų §ÃÃ�̄ »̄ţƈ�ƓƊŕ»Ȟƈ�² »Ɣţ�̄ÃŠÃ فـراد فـي

§̄±žƗ§�ÁƔŗ�Àƍŕſśƅ§�Áƈ�̄ Ȅ² ƈƅ§�ȘƔƂţśÃ�Ȇ ƊŸƅ§�̈ ƊŠś�ƑƆŷ�̄ ŷŕŬǽ�ȑ °ƅ§�±ƈƗ§��ÁŕǽţƗ§�¶ ŸǼ1.

Ɠſǽ̧ Ãƅ§�µ ǽŰ Ŧśƅ§�ƑƊŸƈ�¡ŕſśƊ§:�ƑƆŷ�ª ƈŕƁ�Ɠśƅ§Ã�řŝƔ̄ţƅ§�©±ŕƈŸƅ§�ª §̄±ſƈ�̄ ţ£�Ɠſǽ̧ Ãƅ§�µ ǽŰ Ŧśƅ§�ȈȞŮǽ

�ř»ž±Ż��ÀÃƊƅ§�řž±Ż��©̄ ţ̄ƈ�řſǽ̧ Ã�¡§̄ōǼ�ŕƎƊƈ�ȈȞ�ÀÃƂǽ�¡§² Š£�Ƒƅ¥�ÁȞŬƈƅ§�±Ɣ· Ůś�ª »Ɣŗ�Ã£�řǽ»Ŭǽœ±ƅ§�¿ŕǼƂś»Ŭƛ§

�Á»ƈ�ƌ»ǽƆŷ�ŕ»ƊſƁÃ�ŕ»ƈȞ�ÁƄŕ»Ŭƈƅ§�řţŕ»Ŭƈ�ȘƔ»Ų �Ŷ»Ɓ§Ã�Á£�±»ƔŻ��ť»ƅ¥����ƌ»ƅÃŕƊśÃ�ÀŕŸ· ƅ§�̄ §̄ŷƙ�ťŗ· ƈƅ§��¼ŕǽŲ ƅ§

�řǽ»Ű ÃŰ Ŧƅ§�Á»ŷ�Ɯ»Ų ž��Ȑ±»Ŧ£�ř»ǽţŕƊ�Á»ƈ�ŕƎƔƆŻŕ»Ů�¿ »̄Ÿƈ�¹ ŕ»ſś±§�§°»ȞÃ��řǽţŕƊ�Áƈ�ŕƎƅ�À̧ ŕƊƅ§�ŶȄ±Ůśƅ§�¿ƜŦ

�ȑ±œ§²السوسیوث Šƅ§�ŶƁ§Ãƅ§�ŶǼ· ś�Ɠśƅ§�řǽžŕƂŻ�ŕƈ£��ÁȄ±ƔŝƄƅ§�Ȑ ƅ̄�ƑƈŬś�ŕƈȞ��̄ŕŸƂƅ§�ª Ɣŗ��Ã£�³ ÃƆŠƅ§�řž±1 فهي ،

�ř»»ƅŕţ�Ɠ»»ž�ŕ»»ƈ£��ř»»Ȅ±ƈŸƅ§�ř»»Ɔţ±ƈƅ§�řǽ»»Ű ÃŰ Ŧƅ�§±»»̧ Ɗ�¾»»ƅ°Ã�Á»»Ŭƅ§�±ŕ»»ǼȞ�Á»»ƈ�ÁƔ»»ŬƊŠƅ§�̄ »»ţƗ�ř»»ž±żȞ�µ »»Ű Ŧś�ŕ»»ƈ¥

�¶ »»ŸǼ�ÀÃ»»ƊÃ�² ŕ»»ſƆśƅ§�©̄ƍŕ»»ŮƈÃ�Àŕ»»Ÿ· ƅ§�¿Ãŕ»»Ɗś�¶ ±»»żƅ�ƌ»»ŠÃś�Ɠ»»Ǝž��̄ ƛÃƗ§�±»»ƈŷ�±ż»»Ű �Ã£�©±»»ŬƗ§�À»»Šţ�±ż»»Ű

śŬǽ�ŕƈȞ��¾ƅ°Ȟ�©±ŬƗ§�̄ §±ž£�Ţƈ»Ŭǽ�ƛ�ȘƔ»Ų �¡ŕ»Ų ž�̄ »Ÿǽ�Àŕ»ƈţƅ§�ÁÃȞ�řŮ±žƗ§Ã�̈ ŕǽŝƅ§�ȈŬżƅ�řƂŮƅ§�ȈŦ ƈ̄�À̄Ŧ

�ŶŲ Ãƅ§�ÁſŸś�ȐÃśŬƈ�©̄ŕȄ² �ƓƅŕśȃÃ��ŕŠ±ŕŦ�Ƌŕǽƈƅ§�̈ ±Ŭś�Ɠž�ÁŕǽţƗ§�Áƈ�±ƔŝƄƅ§�Ɠž�̈ ŗŬśƔ�ȑ °ƅ§�±ƈƗ§��¾ƅ°ŗ

ƌǽƆŷ�Ãƍ�ŕƈƈ�±ŝƄ£�ŕŠ±ŕŦ�ƓƊȞŬƅ§1.

6.7§² Šƅ§�©±»»»ŬƗ§�ª »»»ž±ŷ�Á£�̄ »»»ŸǼ��©±»»»ŬƘƅ�Ɠŗŕ»»»ŠƊƙ§�¹Ã±»»»Ůƈƅ§�Ȇ ƔƂ»»»Ŭś��©±»»»ŬƗ§�Ȍ»»»ƈƊ�Á»»»ƈ�ŶȄ±»»»Ŭ�¿ŕ»»»ƂśƊ§�ř»»»Ȅ±œ

�ª ŕ»Ǽ��« »Ɣţ��ƌ»śƛ Ÿ̄ƈ�Ɠ»ž�³ Ã»Ŭţƈ�¶ ŕ»ſŦƊ§�Ƌ±Ã̄ »ŗ�©±»ŬƗ§�À»Šţ�Ȍ»ŬÃśƈ�̄ Ǝ»Ů��ř»ǽÃÃƊƅ§�©±»ŬƗ§�Ƒ»ƅ¥�©̄śƈƈƅ§

�̈ �± Ƃ̄ǽ5.86 2008�̈فردا حسب نتائج تعداد سنة �± »̄Ƃǽ�Áŕ»Ȟ�ŕƈ̄ »ŸǼ�¾»ƅ°Ã��6.63 فـردا فـي  6.9فـردا و

�ƓśƊŬ�ȑ §̄̄Ÿś1998 1�¹على التوالي1987وÃ±»ŮƈƆƅ�©±»̧ Ɗƅ§�Ɠ»ž�±»Ɣżśƅ§�Á»ƈ�¹Ã»Ɗ�̄Ã»ŠÃ�Ɠ»ƊŸǽ�ȑ °ƅ§�±ƈƗ§��

�ŶǼŕ»· ƅ§�ª §°�ŕ»ƎƊƈ�Ȉ»ƈ§ÃŸƅ§�Á»ƈ�©̄ »̄ŸśƈÃ�ř»ŷÃƊśƈ�ř»ƆƈŠ�©ō»· Ã�ª »ţś��řȄ±œ§² Šƅ§�©±ŬƗ§�̄ §±ž£�ȈŗƁ�Áƈ�ƓŗŕŠƊƙ§

�Á»»»ƈ�ÁƔŠÃ² »»»ƅ§�ŕ»»»ƍŕƂƆśƔ�Ɠ»»»śƅ§�©̄Ɗŕ»»»Ŭƈƅ§�ř»»»Š± Ȟ̄�Ɠŷŕ»»»ƈśŠƛ§�ŶǼŕ»»»· ƅ§�ª §°�ŕ»»»ƎƊƈÃ��ÁƔŠÃ² »»»ƅ§�Á»»»ŬȞ�Ɠž§±ŻÃƈǽ̄»»»ƅ§

�Ȉ»»»ƈŷÃ��ȑ±»»»ŬƗ§�ȈŦاألهـــل فـــي مجـــال  »̄»»ƅ§�ȐÃś»»»ŬƈȞ�ȑ ŕ̄»»»Ű śƁ§�ŶǼŕ»»»· �Ã°�±»»»ŦƗ§�ŕƎ»»»Ų ŸǼÃ��¡ŕ»»»ƊŗƗ§�ř»»»ǽȃ±ś

�±»Ŧ£�±»Ɣżśƈ�¾ŕ»Ɗƍ�Á£�±»ƔŻ��ÁōŮƅ§�§°ƍ�Ɠž�ÀƎś±ŕǽŦ�Ɠž�Ƌ±ŝ£Ã�ÁƔŠÃ² Ɔƅ�ƓƈǽƆŸśƅ§�ŶŲ Ãƅ§�̈ ƊŕŠ�Ƒƅ¥����©£±ƈƅ§

�µ ǽ»Ű Ŧśƅ§�À»Šţ�Ã»ƍÃ�ƛ£��̈ »ƊŕŠƅ§�§°»ƍ�Ɠ»ž�±Ɣŝō»śƅ§�Ɠ»ž�À»Ŭŕţ�Ȉ»ƈŕŸȞ�ƌ»ŬſƊ�¶ ±ſǽÃ�̄ ƎŮƈƅ§�ƑƆŷ�£±· ǽ�£̄ŗ

Ŭƅ§�ƑƂǼƔ�« Ɣţ��ƌƊƈ�©̄ŕſśŬƜƅ�̄ §±žƗ§�ª ŕǽƊŕȞƈ¥�Ŷƈ�Șž§Ãśƈƅ§�ƓƊȞضـعیفغـرفالخمـسذاتالمسـاكنعـدد

ªبینمـاالمرتفـع،الدخلذاتالعائالت إالƌǽƆŷتتحصلوال جدا، ŕ»ƂǼ· ƅ§المتوسـطةŕǽƊ̄»ƅ§Ãفإنـه،المجتمـعمـن

Á£�ƛ¥�ŕƎƊȞƈǽ�ƛÁȞ»ŬśفـيȘƂ»Ů علـىوفرهـاتلعـدمنظـراوذلـك  اتسـاعا،أقـلª ŕ»ǽƊŕȞƈƙ§ř»ǽ̄ŕƈƅ§والتـي یـرةبالك

.1واسعÁȞŬƈ علىللحصولتؤهلها 

6.8��řǽ»»ŬſƊƅ§Ã�řǽƈ»»ŬŠƅ§�řţ»»Ű ƅ§��ŕ»»ƈȞ كنامســأن لل ŕ»»Ų ǽ£§�Ƒ»»Ɔŷ�±»»ƔŗȞ�±Ɣŝō»»śřţ»»Ű ƅدافــر لأل العامــة 

اصـطلح والتـي§�ƓƊŕ»Ǽƈƅداخـلالمسـتخدمین علـى الملـوث للهـواء السـلبيالتـأثیروالتـي مردهـا ،اتلجماعـوا

¶على تسمیتها §±ƈōǼƓƊŕǼƈƅ§إلـى تشـیر، والتـي المغلقة ©̄ŕ»Ȅ² ا والمنتجـاتالمـواداسـتخداممعـدلřǽŷŕƊ»Ű ƅ

·Ș»Ɔالتـي ś ضـارة غـازاتȘœŕ»Ɓ̄ÃřǽŷŕƊ»Ű�ŕ»ƎƊƔȄ² śÃ�ÁƄŕ»Ŭƈƅ§�¡ŕ»Ɗŗ�ª ŕ»ǽƆƈŷ�Ɠ»žȈ»ŝƈ:الصـناعيالسـجاد ،

�ř»ǽƅ²المفروشـات فـي تعملةالمسـ الغـراء ومـوادالمصـنعة،واألخشـاب Ɗƈƅ§والمبیـدات�řȄ±»Ůţƅ§والمنظفـات
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řǽœŕƈǽƄƅ§1�©±»Ɣ̧ ţƅ§�À»Šţ�Á»ƈ�©±»ŗśŸƈ�řǼ»ŬƊ�²Ã»ţś�Ɠ»śƅ§Ã��©² ƍŕ»Šƅ§�ÁƄŕ»Ŭƈƅ§�±Ȟ°»Ɗ�¾ƅ°»ƅ�ř»ǽţƅ§�̄ ƍ§Ã»Ůƅ§�Á»ƈÃ��

±œ§² Šƅ§�Ɠž�ÁȞŬƆƅ�řǽƊ· Ãƅ§.ǼÃال�ŕ»ƎśŕƊÃȞƈ�Ɠ»ž�ȑÃ»śţś�Ɠ»śƅ§�Ɠ»ƍÃ��ª ŕ»ǼƆ· ƅ§�Á»ƈ�Á»Ȟƈƈ�̄ »̄ŷ�±»ŗƄ£�ř»ǽŗƆś�Ɠƅŕś

�À§̄Ŧś»ŬƜƅ�ȐÃ»Űالمسرطنة، حیـث تقتضـي تـدابیر العمـل بهـا أناألمیونتعلى مادة  Ƃƅ§�̄Ã̄ »ţƅ§�²Ãŕ»Šśś�ƛ

§��ƌ»ǽž�Ŷ»ſś±ƈƅالضـجیجمـن حجـمÃȞ»Ůǽ وأن البـدŗÁȞ»Ŭƅ§�Á»ƈ�¹Ã»Ɗƅ§�§°»Ǝ قـاطن �Á£�ŕ»ƈȞȈ»Ȟ.سـنة30حـد 

¨وذلك  ŗŬǼالوسائلřǽœŕȃ±ƎƄƅ§المساكن، في المستعملة°ȞÃراحـةاحتـرام وعـدم العمـاراتأطفـالضـجیج ا

ÀƎ»Ų طـرف مـنالجیـران ŸǼ�ÁÃ̄ ��¶ ŸǼ»ƅ§Áŕǽ»ŬƊضـجیج�ª §±ŕǽ»Ŭƅ§واألعمـالř»Ȅ±ŕŠƅ§إثـرالعمـارةداخـل

Ű±¼ عطل حدوث ƅŕǼأو الصحي ¡ŕȃ±ƎƄƅ§وهي األمور التي تتسبب في ظهور الكثیر من أعراض ، 1مثال

�Á»ƈ�̄ §±»žƗ§�Ŷ»Ɗƈ�Ɠ»ž�̈ ŗ»ŬśƔ�ŕ»ƈƈ�ŕ»ƎśƈÃƈǽ̄�Ã£�©ō»Šž�ŕ»ƎŷÃƁÃ�Ã£�ŕƎś̄Ů�̈ ŗŬǼ�¾ƅ°Ã��ª ŕǼ§±· Ų ƛ§Ã�¬ŕŷ² Ɗƛ§

�ÀŕǽƂƅ§�ÁÃ̄ Ȅ±Ɣ�ŕƈǽž�² ƔȞ±śƅ§�ȑ °ƅ§�±±Ų ƅ§��Ȉŝƈ�ƓŬſƊƅ§Ã�ƓŠÃƅÃƔŬſƅ§�ÁƔȄÃśŬƈƅ§�ƑƆŷ�ŕƎś§±Ɣŝōś�Áŷ�ƜŲ ž��ƌǼ

�©̄»ŮÃ�řŷ±»ŬÃ��±śÃ»śƅ§�ª ƛ »̄Ÿƈ�©̄ŕ»Ȅ² ��Ŷƈ»Ŭƅ§�Á»ŷ�řƅÃ¤Ŭƈƅ§�řǽŗŰ Ÿƅ§�² Ƅ§±ƈƅ§�Ɠž�Ã£�Á°Ɨ§�řƆŗ· �Ɠž�« ţ̄ǽ

�Ȑ±»ŦƗ§�¶ §±»ŷƗ§�¶ »ŸǼ�̈ »ƊŕŠ�Ƒƅ¥�¿ŕŸſƊƛ§��ť»ƅ¥����Ɠ»ŬſƊƅ§�̄ ŕ»ƎŠƙ§Ã�½ŕ»ƍ±ƙ§��ȑÃƈ̄ »ƅ§�Ȍż»Ų ƅ§�¹ ŕ»ſś±ŕȞ

ÁȄ±Ŧƕ§�Ŷƈ�ƓŰوه ŦŮƅ§�Ȉŷŕſśƅ§�ȐÃśŬƈÃ�řǽŷŕƈśŠƛ§�ª ŕƁƜŸƅ§�ƑƆŷ�±ŝ¤Ɣ�Á£�ƌƊōŮ�Áƈ�ŕƈ�Ã1.

6.9ȋÃżŲ ƅ§�©±§̄¥�Áŷ�² ŠŸƅ§��:śƔƅ�řǽƈÃƔƅ§�ƌśŕǽţ�Ɠž�ÁŕŬƊƙ§�¶ ±Ÿ§�Áƈ�±ƔŝƄƆ�ř· ŻŕŲ ƅ§�Ȇ Ɓ§Ãƈƅ التي قـد و

��Ȉ»ƈŸƅ§�Ɠ»ž�±»Ɣżśƅ§�Ã£��² »Ȅ² ŷ�µ Ŧ»Ů�Á§̄Ƃž�Ã£��řǽƆŗƂśŬƈƅ§�ª §±§±Ƃƅ§�Ɠž�±ƔȞſśƅ§�Ã£��ȈƈŸƅ§�Ã£��©±ŬƗŕǼ�ȌǼś±ś

�ª §±śž�Ɠž�ŕǽƈÃƔ�©±ŕǽŬƅ§�©̄ŕǽƁ�Ȉŝƈ�řǽƈÃƔƅ§�řǽƊƔśÃ±ƅ§�¿ŕƈŷƗ§Ã��¡ŕƊŗƗ§�ª §±ŠŕŮƈ�ƑśţÃ��řȄ±ŬƗ§�ª ŕžƜŦƅ§�Ã£

ŕǼ�±ÃŸ»Ůƅ§�©ŕ»ǽţƅ§�Ȇرغـم أن . و من األمـوراالزدحام وغیر ذلك  »Ɓ§Ãƈ�Ș»ž§±ś�ř»ǽŸǽŗ· �ř»ƅŕţ�Ã»ƍ�̄ ŕ»ƎŠƙ§Ã�Ȍż»Ų ƅ

ř»»ǽƈÃƔƅ§1 ،�Á»»ƈ�±»»ƔŝƄƆƅ�ŕƎśŗŕŠś»»Ŭ§�À̄»»ŷ�Ȉ»»̧ �Ɠ»»ž��ř»»ƈȄ±Ƅƅ§�řǽƊŕ»»ŬƊƙ§�©ŕ»»ǽţƆƅ�řǽƊȞ»»Ŭƅ§�ř»»œƔŗƅ§�ř»»ǽƆƍ£�À̄»»ŷ�Á¥�±»»ƔŻ

�Á»ƈ�ř»ƆƈŠŗ�Ȑ±»ŦƗ§�Ɠ»ƍ�ŕ»ƎŷŕǼ· Ɗ§�¡§±»Š��Ȇ »Ɓ§Ãƈƅ§�Ƌ°»ƍ�Ȉŝƈ�Ɠž�ÁŕŬƊƙ§�Ƌ̄ŮƊƔ�ȑ °ƅ§�¡Ã̄ Ǝƅ§Ã�řţ§±ƅ§�ª ŕǼƆ· śƈ

�ř· ǽţƈƅ§�ȋÃżŲ ƅ§Ȉŝƈ: ال¡ŕŲ ÃŲȍŗ́ śƄƛ§Ã��« ÃƆśƅ§Ã��®ŕƊƈƅ§Ã��©±§±ţƅ§Ã��،و  وغیرهم�ŕƎś̄»Ů�Ɠž�ÁƔŕǼśś�Ɠśƅ§

�Ȇ ƔŸŲ ƅ§�ȐÃśŬƈƅ§�Áƈإلـى ŕ̄»ţƅ§�ȐÃś»Ŭƈƅ§1 ،��ŕ»ƎƔƊ· ŕƁ�Ȉ»ƍŕȞ�Ȉ»ƂŝƔ�Ɠžŕ»Ų ¥�Ȍż»Ų �Ȉ»ƈŕŷ�Ƒ»ƅ¥�¿Ã»ţśś�ŕ»ƎƆŸŠƔ

��ƌ»»ś§±§̄¥�Á»»Ŭţ�ř»»ƅÃŕţƈÃ�¾»»ƅ°�ª ŕ»»ŸǼś�Ȉ»»ƈţś�Ɠ»»ž�ÁȄ±»»ƈƗ§�ÁÃƊŕ»»Ÿǽ�ÀƎȞ±»»śśÃ یــر مــن هــو مــا قــد یتســبب فــي الكثو

« §̄ţ¥�Ɠž�ÁŕǽţƗ§śţŰ �ƑƆŷ�±ƔŗȞ�±Ɣŝōśهم �řǽ̄ŬŠƅ§ وƎƆƈŷÃ��řǽŬſƊƅ§مƎśŕƁƜŷÃ���řǽśŕǽţƅ§�À

6.10��ª ŕŠŕţƅ§�¹ ŕǼŮ¥�À̄ŷ���¿Ã»ţś�Ƒ»ƅ¥��ŕ»ƍ±ƔŻ�Ȑ±»Ŧ£Ã�̈ »Ɗ§ÃŠƅ§�Ƌ°»ƍ�Ɠ»ž�¹ ŕǼ»Ůƙ§�Ș»Ƃţś�À̄»ŷ�Áŷ�ÀŠƊȄÃ

ƌ»ǽƊ· ŕƂƅ�±śÃ»śÃ�Ș»ƆƁ�±ŕ»ŝƈ�Ƒ»ƅ¥��¡Ã̄ »Ǝƅ§Ã�ř»ţ§±Ɔƅ�Áŕ»ȞƈÃ�̄ §±žƘƅ�¡§Ãśţ§�©§̄£�Áƈ�ÁȞŬƈƅ§ الـذین یجـدون أنفسـهم

�±· »Ų ƈƅ§�±ŕ»ǽŦ�̄ »Ÿś�ƌ»ǽž�́ ǽ»Ÿƅ§�řƅō»Ŭƈ�Ȉ»ŸŠƔ�ŕ»ƈ�Ã»ƍÃ��±ƔŝȞ�Ã£�ƜǽƆƁ�ƌǽž�« ÃȞƈƅ§�ÁȄ± ŕ̄Ɓ�±ƔŻÃ�ƌƊƈ�ÁȄ±žŕƊ

�ƌǼŕţ»Ű £�ƌ»ǽƅ¥�ȑÃō»ǽ�̄ »Ɓ±ƈ�Ã£�¿² »Ɗ�ř»ǼŕŝƈǼ�ÁȞ»Ŭƈƅ§�ŢǼ»Ű ǽž��¾»ƅ°�Á»ŷ�ƌ»ǽƊżś�ƌ»ǽžŕȞ�Ȑ±Ŧ£�Ȉœ§̄ŗ�¾Ɔƈǽ�ƛ�ȑ °ƅ§

�ƌƊƈ�±§±ž�§±ƄŕǼ�̈ ŕţŬƊƛ§�Àŝ�ª ƔŗƈƆƅ�±ŕƎƊƅ§�±Ŧ£�Ɠž

لخاتمة:ا

�Ɠž�ƌƅÃƁ�ÁȞƈǽ�ŕƈřŬ§± ƅ̄§�Ƌ°ƍ�Áƈ�±ƔŗȞ�¹ ŕ· Ɓ�ÁŐž�±Ȟ°ƅ§�řſƅŕŬ�¹ ŕŲ ÃƗ§Ã�ª ŕǽ· Ÿƈƅ§�Ȉ¸ �Ɠž�ƌƊ£�Ãƍ��

�Ã£�ÁōŮƅ§�§°ƍ�Ɠž�ŕƎƔƆŷ�¼±ŕŸśƈƅ§�©̄ÃŠƅ§�±ƔƔŕŸƈÃ�ª ŕſŰ §Ãƈƅ�±Ƃśſǽ��ÀÃƔƅ§�±œ§² Šƅ§�Ɠž�řǽŷŕƈŠƅ§�ÁƄŕŬƈƅ§
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�ƑƆŷ�ÁƔƈœŕƂƅ§�Àŕƈśƍ§�ȈŠ�±ŕŰ ţƊ§�ȈŸſǼ�¾ƅ°Ã��ȈƁƗ§�ƑƆŷ�ŕƎƊƈ�¡² Š�řŠŕţƅ§�řǽŗƆś�ƑƆŷ�¹ ŕ· Ƃƅ§�§°ƍ�ÁÃ¤Ů

�̈ Ɗ§ÃŠƅ§�řǽƂǼ�©ŕŷ§±ƈ�ȈƔŠōśÃ��¬ŕśƊƙ§�řǽƆƈŷ�Ɠž�ƓƈƄƅ§�±ŕǽŦƅŕǼ�°ŦƗ§�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã��ȌƂž�ÁȞŬƆƅ

�ƌƊōŮ�Áƈ�ȑ °ƅ§�±ƈƗ§��¿ŕŠƕ§�ÀÃƆŸƈ�±ƔŻ�Șţƛ�±ŕŸŮ¥�Ƒƅ¥�©ŕǽţƅ§�řǽŷÃƊŗ�©±ŮŕǼƈƅ§�řƆŰ ƅ§�ª §°�ª ŕǼƆ· śƈƅ§Ã

ŗ̄�ȈƄŕǽƍ�Áŷ�©±ŕǼŷ�ÁƄŕŬƈƅ§�¼ƛ£�ȈŸŠƔ�Á£�¿ÃŰ ţƅ§�ȈŗƁ�ȘƆƁÃ�±śÃś�ÁŕȞŬƅ§�Áƈ�ÁƔƔƜƈƅ§�©ŕǽţÃ��Ã±�ÁÃ

�±§±· Ų §�řƁƜŷ�ÁÃƄś�Á£�ƛ¥�Ã̄ Ÿś�ƛ�ŕƈƎƊƔŗ�řƁƜŸƅ§�Á£Ã��ƌǽƆŷ�¿ÃŰ ţƅ§�̄ ŸǼ�ŕƈƎƆŝƈÃ�ÁȞŬƅ§�ƑƆŷ
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.32عبد الرءوف عبد العزیز الجرداوي، المرجع السابق، ص. .17
یتعلق بتحدید 1987أبریل 15وزاري مشترك مؤرخ في . الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار 18

.1498المساحات والتوزیعات المطبقة على مساكن الترقیة العقاریة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد، ص. 
یحدد الخصائص التقنیة 2011مایو 14. الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19

.24، ص.51المالیة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، الجریدة الرسمیة، العدد والشروط
20. http://bou-r.talk4her.com/t13157-topic.
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  ذوي االحتياجات اخلاصة وطرق مواجهتها ةاملشكالت النفسية و االجتماعية ألسر 

Psychological and Social problems of the families who have people with special
needs and ways to cope with

ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ1 براجلإحسان 

  ملخص: 

يهدف هذا البحث إىل إبراز أهم املشكالت والضغوط النفسية واالجتماعية النامجة عن وجود طفل من ذوي االحتياجات 

� ƢǼƦǳ¦�®ƾēÂ��ƨȇǂǇȋ¦�©ƢǫȐǠǳʪ�ǲţ�Ŗǳ¦��ƨȇ®Ƣŭ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȇǂǇȋ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦Â�̈ǂǇȋ¦�ǲƻ¦®�ƨǏƢŬ¦

�¿¦ƾƼƬǇʪ�ǶȀƬȈǟȂƫÂ��Ƕǿ®Ƣǋ°¤�Â�ǶŮ�ÀȂǠǳ¦�ƾȇ�ŉƾǬƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�̈ƾǟƢǈǷ�Ƥ ƳȂȇ�ǞǓȂǳ¦�¦ǀǿ�ÀƜǧ�ŅƢƬǳʪÂ��ÄǂǇȋ¦

�ǾǠǷ�Ǧ ȈǰƬǳ¦Â�¼ƢǠŭ¦�ǲǨǘǳ¦�ǲƦǬƫ�ŅƢƬǳʪÂ��¶ȂǤǔǳ¦�ǽǀǿ�̈ƾƷ�ǺǷ�Ǧ ȈǨƼƬǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǸƟȐǷ�©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦Â�©ƢȈǼǬƫ

  التكيف. الضغوط النفسية، الضغوط االجتماعية، ذوي االحتياجات اخلاصة، ة،سر األالكلمات املفتاحية: املشكالت النفسية، 

Abstract
The aim of this research is to highlight the most important psychological and social problems

and pressures resulting from the existence of a member of the family with special needs,
particularly the Psychological problems. That causes dissolution of the family relations and family
construction. This situation requires the assistance of family members by helping them and by
providing them with guidance and awareness of appropriate techniques and strategies to recover
these pressures, thereby accepting and adapting the disabled child.

Keywords: Psychological problems, families, special needs, psychological stress, social

stress, adaptation.

  مقدمة:

إن اكتشاف األسرة إلعاقة الطفل يف الوهلة األوىل يعترب مبثابة حدث ضاغط و صادم هلا؛ إذ ينجم عنه 

�®ȐȈŠ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǶēƢƷȂǸǗ�Â�ǶŮƢǷȉ� ƢȈǳÂȋ¦�À¦ƾǬǨǳ�ƨȈǳƢǠǨǻ¦�¾ƢǠǧ¢�®Â®°�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��ƨȇǂǇȋ¦�°¦Â®ȋ¦�Ŀ�ŚǤƫ

ǳƢǧ��ǶȀǴƦǬƬǈǷ�ǲǷ¢Â�ǶēƢȈƷ�² ¦ǂǣ�ƨƥƢưŠ�ÀȂǰȈǇ�Äǀǳ¦�ǲǨǘǳ¦�Ƥ ǴǘƬƫ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ǺǷ�ǲǨǘǳʪ�ƨȇƢǼǠ

إشرافا مكثفا، ومتابعة دائمة، واهتماما خاصا، ومعاملة مميزة. فاألفراد من ذوي اإلعاقة يعتربون من الفئات اليت 

�¼ƢǠŭ¦�ǲǨǘǳ¦�̈ǂǇ¢�®¦ǂǧ¢�ÀƜǧ�Ǯ ǳǀǳ��ƢēȐǰǌǷ�ǺǷ�ƾȇǄȇÂ�̈ŚƦǯ�¶ȂǤǓ�ƪ Ţ�̈ǂǇȋ¦�Ǟǔȇ�ƢŲ��ƢȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�Ƥ Ǡǐȇ

ملن يدهلم على الطرق اليت ميكنهم استخدامها ملساعدة ابنهم و كيفية التعامل معه و تفادي املشكالت اليت  حباجة

�ÄǂǇȋ¦�¿ƢǜǼǳʪ�ǲţ�ƾǫ
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�Ƣē ȏ£Ƣǈ ƫ�Â�ƨǇ ¦°ƾ ǳ¦�ƨȈǳƢǰ ǋ  القيم ، إذ تزرع فيه اللبنة األوىل اليت يتعلم منها كيف يسلك هي األسرة تعترب¤

يعترب أفراد  دورا هاما يف بناء وتشكيل االجتاهات لديه وصقل شخصيته. و كما تلعب واالجتماعية، الثقافية

خاصة الوالدين، إذ يكتسب الطفل منهما كل ما  للطفل، األوىل والقدوة األعلى املثل األسرة سواء والدين أم إخوة

Ƣŷ°ƢƦƬǟʪ�̈ ƢȈū¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�ȄǴǟ�ǽƾǟƢǈȇ وحدة بصفتها واألسرة حياته االجتماعية. يف واألهم األول النموذج 

 ببعض بعضهم يتأثرون حبيث أفرادها، بني اخلربات تبادل مركز فهي تعترب أيضا ¦�ǞǸƬĐ بناء يف أساسية اجتماعية

 هذه بناء يف خلل أي وإن أفرادها، من فرد ألي واالنفعالية الوجدانية املشاركة عن تعبريا وتتالحم مواقفهم وتتقارب

 .أفرادها بقية على يؤثر أن شأنه من األسرة

 الذي األمر أمنها واستقرارها، وتقتحم األسرة على نفسها تفرض اليت اهلامة ¦ʮƢǔǬǳ من اإلعاقة قضية وتعترب

األسرة  واقع على سلبية بصمات ترتك حىت ال �Ƣđ أصيب ملن العون وتقدمي ملواجهتها، أفرادها تكاتف يتطلب

 أو اإلعاقة مع التعايش يف األسرة اتبعتها اليت اآلليات ومهما كانت الطويل، املدى على واالجتماعي النفسي

 إىل أسرة من ختتلف حبيث بسيطة، كانت وإن ¡�Å¦°ʬ أفرادها بني معاق وجود شخص يرتك أن بد فال مواجهتها،

الثقافية  ƢēʮȂƬǈǷÂ العائلة، وبنية املعاق، وجنس اإلعاقة، ونوع شدة أمهها من عوامل عدة اعتمادا على أخرى

   .واالقتصادية واالجتماعية

 بقية إىل االلتفات دون اإلعاقة قضية األهم يف العنصر كونه املعاق الطفل حول السابق يف االهتمام متحور ولقد

¦ǂǧȋ¦�ǂǇϥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ƢưȇƾƷ�¦Â£ƾƥ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�ǲȈǿƘƬǳ¦Â�®Ƣǋ°ȍ¦�Ŀ�ÀȂǐǐƼƬŭ¦®� أن إال أسرته، أفراد

فوجود طفل معاق ا الضغوط و الصراعات واملشكالت اليت تواجههم من خالل رعايتهم هلذا الفرد، املعاقني، وأدركو 

يف األسرة يعترب مبثابة حدث ضاغط و صادم هلا، ينجم عنه ردود فعل انفعالية لفقدان األولياء آلماهلم و 

��ƨȇǂǇȋ¦�°¦Â®ȋ¦�Ŀ�ŚǤƫ��ǲǨǘǳ¦�®ȐȈŠ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǶēƢƷȂǸǗثر تعقيدا، هذا ما حيدث تغيريا و وعالقات أسرية أك

االجتماعي ألفرادها. وقد أشارت العديد من الدراسات اليت اهتمت  - خلال يف تكيف األسرة، ويف التنظيم النفس

śȇ®ƢǠǳ¦�¾ƢǨǗȋ¦�ǂǇϥ�ƨǻ°ƢǬǷ�ƾȇƾǋ�ȆǈǨǻ�ǖǤǔǳ�µ ǂǠƬƫ�ǂǇȋ¦�ǽǀǿ�À¢�ń¤�śǫƢǠŭ¦�ǂǇȋ�ȆǈǨǼǳ¦�Ƥ ǻƢŪʪ.

Ǩǘǳʪ�ƨȇƢǼǠǳ¦�ÀƜǧ��ŅƢƬǳʪÂ .ل من ذوي االحتياجات اخلاصة تتطلب إشرافا مكثفا و اهتماما خاصا، ومعاملة مميزة

�ǶȀǧ�Ǯ ǳǀǳ��ƢēȐǰǌǷ�ǺǷ�ƾȇǄƫ�̈ŚƦǯ�¶ȂǤǓ�ƪ Ţ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�Ǟǔȇ�ƢŲ حباجة ملن يدهلم على الطرق اليت ميكنهم

ʪ�ǲţ�ƾǫ�Ŗǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦�Ä®ƢǨƫ�Â�ǶȀǠǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ƨȈǨȈǯ�Â�ǶȀƟƢǼƥ¢�̈ƾǟƢǈŭ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦ لنظام األسري وذلك من

« لألسرة اإلرشادخالل تقدمي سبل  ƾđ من والتخفيف اإلعاقة مواجهة Ƣǿ°ʬ¡ ،   
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�ƨȈưƸƦǳ¦�ƨǫ°Ȃǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�» ƾĔ�ƢǼǻƜǧ��ǾǼǷ�Â إىل التعرف على الضغوط و املشكالت اليت تتعرض هلا أسر

  اإلشكايل التايل:ذوي االحتياجات اخلاصة، و طرق مواجهتها ، وذلك من خالل التساؤل 

ما هي أهم املشكالت اليت تواجه أسر ذوي االحتياجات اخلاصة؟ و ما هي طرق و اسرتاتيجيات مواجهتها؟ 

  اإلعاقة داخل األسرة:    

يطلق مصطلح " ذوي االحتياجات اخلاصة   على األفراد الذين يعانون من احنراف عن املتوسط العام يف القدرات 

واجلسدية، واحلركية، واحلسية وقدرات االتصال والتواصل، األمر الذي جيعل الفرد غري قادر على التكيف الذهنية، 

، ص 2013.( البسطامي، مع املتطلبات احلياتية لوحده، وحيتاج إىل دعم وخدمات تربوية خاصة لتطوير وقدراته

اجلسدية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة  وتشمل فئات ذوي االحتياجات اخلاصة: املوهبة والتفوق، اإلعاقة). 13

�¶ƢǌǼǳ¦�¶ǂǧ�§ ¦ǂǘǓ¦��ǲǏ¦ȂƬǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦�©ʪ¦ǂǘǓ¦��ǶǴǠƬǳ¦�©ʪȂǠǏ��ƾƷȂƬǳ¦�ƨƠǧ��ƨȈǼǿǀǳ¦�ƨǫƢǟȍ¦��ƨȇǂǐƦǳ¦

�ÄÂ̄���ƶǴǘǐǷ�¿ƾƼƬǈǼǇ�ƢǼǻƜǧ�ƨȈưƸƦǳ¦�ƨǫ°Ȃǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢǼǻ¢�ȏ¤��ƨȈǣƢǷƾǳ¦�©ʪƢǏȍ¦Â��ǽƢƦƬǻȏ¦�ǎ ǬǼƥ�§ȂƸǐŭ¦

إلعاقة " للتعبري عن العجز الذي يصاب به الطفل مما جيعله غري قادر على تويل أمور االحتياجات اخلاصة" أو " ا

�ÄǂǇȋ¦�ƢȀǷƢǜǼƥ�ǲź�ƢŲ�̈ǂǇȌǳ�ƢǘǣƢǓ�ʬƾƷ�ǲǰǌƫ�Ŗǳ¦�ƨǫƢǟȍ¦�ȄǴǟ�ʭǄȈǯǂƫ�ÀȂǰȈǇ�Ƣǔȇ¢Â��ǽƾƷȂǳ�ǾƫƢȈƷ

�ŅƢƬǳʪ�Â��ƨƫÂƢǨƬǷ�©Ƣإن اإلعاقة ال تؤثر فقط على الطفل املصاب، و لكنها تؤثر على مجيع أفراد أسرته بدرج

فإن وراء كل طفل معاق أسرة ذات احتياجات خاصة أيضا، فاألسرة ال حتمل فقط املسؤوليات اليت حتملها أسرة 

�ȆǈǨǻ�®Â®ǂǷ�ǲǫϥ�ǾƫȂƻ¢�ƨƠǌǼƫ�Â��¼ƢǠŭ¦�ǲǨǘǳ¦�ƨƠǌǼƫ�ǲưǷ�ƨǏƢƻ�ƨȈǧƢǓ¤�©ƢȈǳÂƚǈǷ�ǲǸƸƬƫ�ƢȀǼǰǳ�Â��ƨȇ®Ƣǟ

  سليب والتغلب على الضغوطات اليت تواجهها.

ختتلف ردود أفعال أسر األطفال املعاقني عند والدة طفلها، و ذلك : اإلعاقةردود أفعال األولياء جتاه .1

�¦ǀǿ�ÀƜǧ�ŅƢƬǳʪÂ��̈ǂǇȌǳ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ĿƢǬưǳ¦�ǖǸǼǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ƨȈǐƼǋÂ��ƨǫƢǟȍ¦�̧ ȂǻÂ�ƨƳ°®�Ƥ ǈƷ

  احلدث يتطلب جهدا من أجل التعامل مع هذا الطفل. 

 اه اإلعاقة مرتبة كما يلي:وتتمثل ردود أفعال  جت

§� :الصدمة)أ  ƢǐȈǧ��ƢȀǟȂǻ�ÀƢǯ�ƢǸȀǷ�ƨǫƢǟϵ�§ ƢǐǷ�ƢȀǴǨǗ�À¢�̈ǂǇȋ¦�ƢȀȈǧ�Ǧ ǌƬǰƫ�Ŗǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�Ȇǿ�Â

�©ȏƢǠǨǻȏ¦�ƨǴƷǂǷ�ƢǼǿ�¢ƾƦƫÂ��Ǯ ǳ̄�Ǫȇƾǐƫ�ÀƢǔǧǂȇ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣÂ�� Ȇǋ�Ä¢�ǲǠǧ�Ǻǟ�¿ƢƬǳ¦�ǄƴǠǳ¦Â�¾Ȃǿǀǳʪ�À¦ƾǳ¦Ȃǳ¦

�ƢǓǂǳ¦�¿ƾǟÂ�Ńȋ¦Â�ÀǄūʪ�ƨƠȈǴŭ¦Â�ƨǨȈǼǠǳ¦�ƾǳ¦Ȃǳ¦�ǂǠǌȇÂ��Ǯ ǳ̄�Ŀ�Ƥ Ʀǈǳ¦�ƢĔ¢�¿ȋ¦�ǂǠǌƫ�ƾǬǧ��Ƥ ǻǀǳʪ�² ƢǈƷȍ¦Â
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�ƨǧƢǓȍʪ��ǾǴǨǘǳ�ƢȀƯ°Â�Ŗǳ¦�ƨƯ¦°Ȃǳ¦�ǺǷ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ǺǷ�Äȋ�Ƥ ȈǻƘƬǳ¦�ÀȂǰȇ�ƢǷ�ʭƢȈƷ¢Â��ȆǤƦǼȇ�ƢǸǯ�ǾƦƳ¦Ȃƥ�ǶǬȇ�ǶǴǿ�À¢

ǲǌǨǳ¦Â�¶ƢƦƷȍʪ�°ȂǠǌǳ¦�ń¤) . ،257، ص 2011القمش(.

غاليا ما يتبعها إنكار هلذا الواقع احلقيقي،  إىل أن الصدمة) 34، ص 2014تشري (اخلالدي،اإلنكار: )ب 

وعدم التصديق و التشكيك فيه، إذ ينكر الوالدان وجود هذه اإلعاقة عند ابنهما و يفسرون اخللل إىل خطأ يف 

عمليات التشخيص، و قد تبحث األسرة عن مصادر متعددة لتشخيص احلالة، ويركز الوالدان يف هذه املرحلة 

عدم وجود مشكلة لديه وأنه خمتلف عن إخوته يف بعض ȄǴǟ�¾ƾƫ�Ŗǳ¦Â�ǲǨǘǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�½ȂǴǈǳ¦�¾Ƣǰعلى أش

املظاهر اليت ميكن أن تزول فيما بعد، وهذا الوضع قد يستمر لفرتات مؤقتة وقد يطول، و إذا استمر لفرتت طويلة 

دأ الوالدان يف التساؤل كيف يدعي فسيضعف ذلك من فرص التدخل املبكر. و يف مرحلة اإلنكار والرفض يب

�ʪȂǴǇ¢�ÀȂǰǴƬŻ�ȏ�ǶĔȋ�Ƥ ǔǤǳ¦�ǶȀȇŗǠȇ�Â��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǲǿƢš �ÀȏÂƢŹ�ƢǸȀǧ��ƨǫƢǟ¤�ǺǷ�ňƢǠȇ�ƢǼǴǨǗ�Àϥ�Ƥ ȈƦǘǳ¦

للتعامل مع مواجهة اليأس واألمل.

يعترب احلزن واألسى رد فعل حيدث مباشرة بعد التشخيص، فهذه املشاعر ال تنبع مرحلة االنفعاالت: )ج 

�®ȂƳÂ�Ŀ�Ƥ Ʀǈǳ¦�ƢǸĔϥ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�°ȂǠǋ�ƨƴȈƬǻ�ƾǳȂƬȇ�ƾǫ�°ȂǠǌǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ǲƥ��̈ǂǇȋ¦�Ŀ�¼ƢǠǷ�ǲǨǗ�®ȂƳÂ�ǺǷ�ǖǬǧ

�ƨǇƢǠƬǳʪ�² ƢǈƷȍ¦Â��̈ƢȈū¦�ǶǠǘƥ�̧ ƢƬǸƬǇȏ¦�Ƕǿ°ÂƾǬŠ�ƾǠȇ�ŃÂ�ǶēƢȈƷ�Ãǂů�©ËŚǣ�ƨǫƢǟȍ¦�À¢Â��ǲǨǘǳ¦�¦ǀǿ

ȋ¦�ǒ ǠƥÂ� ƢǰƦǳ¦Â� ¦Ȃǘǻȏ¦�ǾƦƷƢǐȇ�ǲǷȋ¦�ƨƦȈƻÂ�ȄǇȋʪ�°ȂǠǌǳ¦Â عراض اجلسمية مثل األرق وفقدان الشهية.                                                                                       

�ǪǴǬǳʪ�«ÂǄŲ�ǪȈǸǟ�ÀǄƷ�ƨǳƢƷ�Ŀ�ÀȐƻƾȇ��ǾǴƦǬƫ�Ƥ Ÿ�Äǀǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�°Ƣǰǻ¤Â�ƨǷƾǐǳ¦�ǺǷ�À¦ƾǳ¦Ȃǳ¦�ǪȈǨƬǈȇ�À¢�ƾǠƥÂ

�Â�ǖƼǈǳ¦Â�Ƥ ǔǤǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ǞǷ عدم الرضا، وقد يوجهان هذه االنفعاالت حنو اخلارج بداية من الطبيب الذي

أخربمها حبالة طفلهما، إىل الطفل احلالة الذي سبب هلما هذا األمل وحطم أحالمهما. وقد يصب الزوج غضبه على 

  ).35، ص 2014(اخلالدي، زوجته أو العكس، وحىت على األبناء إخوة الطفل املعاق

���مرحلة الشعور )د Ƥ ǻǀ ǳʪ�À¢�ǾȈǧ�Ƥ Ʀǈǳ¦�ǺǸǰȇ��Ƥ ǻǀǳʪ�ǪȈǸǟ�°ȂǠǌƥ�Ƥ ǔǤǳ¦Â�ÀǄū¦�ǂǟƢǌǷ�¾ƾƦƬǈƫ

�Ŀ�ǂƻȉ¦�» ǂǘǳ¦�ȄǴǟ�¿ȂǴǳ¦� ƢǬǳϵ�ƢǸȀǼǷ�ƾƷ¦Â�ǲǯ�¢ƾƦȇÂ��ƢǸđȂǻǀǳ�ɦ�ǺǷ�§ ƢǬǟ�Ȃǿ�ǲǨǘǳʪ�Ǫū�Äǀǳ¦�°ǂǔǳ¦

يب التغذية السليمة. و أنه سبب يف إصابة الطفل، وأن األم مل تتبع سبل الوقاية أثناء فرتة احلمل، أو أمهلت أسال

��ĿÂ��ǾǈǨǻ�¿ȋ¦Â�§ ȋ¦�ǺǷ�ǲǯ�¿ȂǴȇ�Ʈ ȈŞ�©¦ǀǳ¦�ȂŴ�ƾǬǼǳ¦�ǾƳȂȇÂ�ŚǸǔǳ¦�Ƥ ȈǻϦ�Â�Ƥ ǻǀǳʪ�À¦ƾǳ¦Ȃǳ¦�ǂǠǌȇ�ƾǫ

�°ȂǘƬȇÂ��ƢȀǴǨǗ�ǄƴǠǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ÃŐǯ�ƨȈǳÂƚǈǷ�ǺȀȈǴǟ�Àϥ�Ãǂƻϥ�Â¢�ƨǬȇǂǘƥ�ÀǂǠǌȇ�©ƢȀǷȋ¦�ƾų�ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ

�ǂȀǜȇÂ��§ ƢƠƬǯ¦�ń¤�Ƥ ǻǀǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�¦ǀǿ الوالدان االستسالم حول إعاقة طفلهما، وقد ينعزل الوالدان عن اآلخرين
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وقد يهرب أفراد األسرة من احمليط االجتماعي إىل حميط آخر، ويرفض الوالدان مقابلة اآلخرين، وختفي األسرة 

ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ǞǸƬĐ¦Â�Ǻȇǂƻȉ¦�̈ǂǜǻ�ǺǷ�ƢǧȂƻ�¼ƢǠǷ�ǲǨǗ�®ȂƳÂ. . ،36، ص 2014(اخلالدي.(  

�Ŀ�ŚǰǨƬǳ¦Â�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�ń¤�ǂǷȋ¦�ǲǐȇÂ��ƨǬȈǬūʪ�ƢǸȀǧ¦ŗǟ¦Â�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ǲƦǬƫ ثل هذه املرحلةمتبل: مرحلة التق. ه

�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ǲȈǸŢÂ�¿ȂǴǳ¦�̈ǂǰǧ�Ǻǟ�À¦ƾǳ¦Ȃǳ¦�ȄǴƼƬȇÂ��Ƥ ǻǀǳ¦�Â¢�ǲƴŬʪ�°ȂǠǌǳ¦�ÀÂ®�¼ƢǠŭ¦�ǲǨǘǳ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ƨȈǨȈǯ

�ƨȈǳÂƚǈŭʪ�À¦ǂǠǌȈǧ��ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂǀǳللطرف اآلخر. و يهتم الوالدان يف هذه بربامج الرعاية املقدمة 

جتاهه ويبدآن يف البحث والتعرف على الربامج اليت تساعد يف تنمية مهاراته ألقصى درجة ممكنة. 

).  37، ص 2014(اخلالدي،

2.� Ȃ̈ ƻ ȍ ¦�Ȅ Ǵǟ �ƨǫƢǟ ȍ ¦�Ś ƯϦ

 ، اإلخوة فيهم مبا أفراد األسرة بقية لتشمل متتد وإمنا الوالدين، على األسرة طفل معاق يف وجود ¡ʬ° تقتصر ال

 الشعور مشاعر ǶđƢƬǼƫ وقد النفسي، ǖǤǔǳʪ قد تشعرهم املعاق أخيهم رعاية مبسؤوليات تكليفهم أن حيث

Ƥ ǻǀǳʪ الوالدين  من به حيظى الذي واالهتمام الرعاية على املعاق أخيهم أو حسد االستثارة، وسرعة والغضب

 اليت املعلومات لغياب نتيجة أخيهم لوضعية الطفل املعاق إخوة عدم فهم أن كما).10، ص 2007(عبدات،

ǶĔƢǿ̄يف تدور اليت األسئلة من الكثري عن جتيب  جذورها متتد قد صراعات و نفسية مشاكل إىل يعرضهم قد أمر ¢

 و ماير و وفيويل  فاداسي من كل إليه ما توصل وهذا ، النفسي جهازهم تطور مراحل خمتلف إىل

 إخوة حول Ƣđ قاموا دراسة يف (,Vadassay, Fewell, Meyer and Schell,1984).شيل

(االنفعالية. املشكالت و النفسية للضغوطات اإلخوة هؤالء احتمال تعرض ±ʮ®¨ مؤكدين املعاقني األشخاص

).105، ص 2014شرادي و ميزاب، 

 مشكالت أسر األطفال ذوي اإلعاقة:.3

طفلهم معاق، إذ خيتل توازن  Àϥ إعالمهم منذ إن وجود طفل معاق يولد لدى األسرة مشكالت خمتلفة تبدأ

Ĕ¢�ȏ¤�ƢȀǠǷ�Ǫǧ¦ȂƬǴǳ�̈ŚƦǯ�©ȏÂƢŰ�¾ǀƦƫ�Â�ƢȀǨƟƢǛÂ� ¦®¢�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ƾǬǨƫ�Â�̈ǂǇȋ¦ ا تفشل يف حتقيق ذلك دون

  دعم و مساعدة، و تتمثل هذه املشكالت يف :

�ǶȀǴǨǗ�Àϥ�ǶȀǷȐǟ¤�ƨǜū�ǀǼǷ�¶ƢƦƷȍ¦Â�²الت نفسية:  مشك.4 ƘȈǳ¦�ǺǷ�ƨƳȂǷ�ǲǿȋ¦�§ ƢƬǼȇ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ

Ƥ الشعور إىل األمر ميتد وقد والرفض، اإلنكار ومشاعر حتدث الصدمة، حيث معاق، ǻǀǳʪ ولوم  واالكتئاب

 القيام على الفرد مدى قدرة األمر يشمل وقد وأقارب، وخمتصني أطباء من اآلخرين على املشاعر وإسقاط الذات،

½ȂǴǈǳʪ اجتماعياً، املقبول©ʪƢƴƬǇȏ¦Â 289، ص 2012والغضب( صندقلي، االستثارة  وسرعة السريعة ،(
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�ǂȀǜȇ�ƢǸǯ�Ǿƫ¦ǀǳ�ǾƟ¦ǀȇ¤Â��ǾǈǨǻ�ƨȇƢǟ°�ȄǴǟ�ǲǨǘǳ¦�̈°ƾǫ�¿ƾǟ�¾ȂƷ�ǪǴǬǳ¦�ƢđȂǌȇ�ƨȈǨǗƢǟ�¾ƢǠǧ¢�®Â®°�ń¤�ƨǧƢǓȏʪ

على الوالدين اخلوف من املستقبل الذي يعترب خربة وجدانية غري سارة تنتج عن استغراقهما يف التفكري اجتاه ما 

لطفل إذا تغريت أوضاع األسرة مبا ال يساعد على تلبية يتوقع حدوثه يف املستقبل، إذ يفكر الوالدان يف حالة ا

�ŅƢƬǳʪÂ�ǾǳƢƷ�ȄǴǟ�ȄǬƦȈǇ�Ǿǻ¢Â�̈ǂǇ¢�ǺȇȂǰƫ�Â�«¦ÂǄǳ¦Â��Ƥ ǈǰǳ¦�ȄǴǟ�Ǿƫ°ƾǫ�¿ƾǟÂ��Őǰȇ�ƢǷƾǼǟ�ǲǨǘǳ¦�©ƢȈƳƢƷ

فإن احلالة النفسية ألسرة الطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة ال تغري شيئا يف األمور بل سوف تزيد الوضع سوء 

الاليقني،  من يف حالة واألمهات ¦ʪȉ  بعض يظل) و 263،264، ص 2011مصطفى و الشربيين، ( .    

 تعوزهم فقد به ويواجهونه. ميرون ما يفهم آخر شخص أي يوجد ال Ǿǻϥ إحساسهم نتيجة  فليجؤون إىل العزلة

 األخصائيني قدرة إزاء الشك من حالة يدخلون يف وقد واألبناء، األسرة حاجات تلبية على Ƕē°ƾǫ يف الثقة

، 2009( منصور، واخلدمات املناسبة ألبنائهم.   الربامج من ǶēƢǠǫȂƫ حتقيق على عامة بصفة املعنية واملؤسسات

�Ŀ�ǲưǸƬƫ�ƨȈƫƢǷȂǇȂǰȈǇ�µ نتيجةو ) 19ص  ¦ǂǟϥ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�ǒ Ǡƥ�§ Ƣǐȇ�ƾǬǧ�ƨȈǈǨǼǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦�ǽǀŮ

ي إضافة إىل األرق.الصداع، وفقدان الشهية، وآالم يف اجلهاز اهلضم

إن انضمام طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة إىل األسرة خيلق جوا عاطفيا ونفسيا ب.  مشكالت أسرية:  

�©ƢƦǴǘƬǷ�Ƥ Ʀǈƥ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�©ƢǫȐǠǳ¦�ǂƯƘƬƫ�ƾǫ�Â��ƢēƾƷÂ�Ǯ ǰǨȇÂ��ƢȀǰǇƢŤ�¼ǄŻ�ƾǫ�Â��̈ǂǇȋ¦�ǲƻ¦®

العمل حتت ظروف من الضغط النفسي والتوتر والقلق واحلرمان الطفل املعاق، واليت قد تتطلب من أفراد األسرة 

�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶēƢƳƢƷ�̧ ƢƦǋ¤�ǺǷ وينعكس هذا على عالقات األفراد بينهم، وخيلق مشاعر من الضعف والتذمر

¢�ǶȀƟƢǼƥ¢Â� ʪȉ¦�śƥ�Â¢��̈Ȃƻȍ¦�śƥ�Âالدائم إضافة إىل اخلالفات اليت تقع بني األفراد سواء بني الزوجني

 بقية احتياجات تلبية من يقلل مما املعاق ǲǨǘǳʪ كبري األم بشكل كذلك انشغال)،52، ص 2014ي،(اخلالد

قد تقود يف بعض   أسرية ومشكالت زوجية أزمات حدوث ومدى بني الزوجني تدهور العالقة إىل إضافة أبنائها،

�ǲǨǘǳ¦�ǽƢš، األحيان إىل انفصال الوالدين ¦�ǒ ǧǂǳʪ�¦°ȂǠǋ�ƾǳȂȇ�ƾǫ�ƢŲ�§ÂǂŮ¦�Ŀ�ƨƦǣǂǳ¦Â�ƨȈǿ¦ǂǰǳʪ�°ȂǠǌǳ¦Â�¼ƢǠŭ¦

من هذا الوضع بشكل عام، قد يدفع بعض أفراد األسرة إىل مغادرة املنزل لبعض الوقت ، وهذا بدافع اهلروب من 

حتمل مسؤولية هذا الطفل .

 مشاعر تسود فقد اخلارجية، األسرة عالقات على األسرة يف معاق طفل وجود يؤثرج.  مشكالت اجتماعية: 

حمرجة  مواقف أية لتفادي األسرة مع العامل اخلارجي تواصل فرص من يقلل مما للمجتمع املعاق إظهار اخلجل من

ŅƢƬǳʪÂ ،وتتعرض الزواج املستقبلي، يف وفرصهم التعليمية بيئتهم مع األخوة تكيف مدى إىل ميتد وهذا العزلة 

 يف تغيرياً  تتطلب اليت والظروف ذلك املواقف ويشمل سر،األ من غريها من أكثر اجتماعية لضغوط أيضاً  األسرة
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). ولعل أهم املشكالت االجتماعية اليت تعاين منها أسر األطفال من 10، ص 2007احلياة. (عبدات، أمناط

��ƢȈǟƢǸƬƳ¦�¿ȂǏȂŭ¦�ǎ :ذوي االحتياجات اخلاصة  تلك الوصمة االجتماعية Ƽǌǳ¦�ȂǿÂ��§ Ƣǐŭ¦�ǲǨǘǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦

�ƨǏƢƻÂ�ƨǫƢǟȍ¦�À¢�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��¼ƢǨǋȍ¦Â�» ȂŬ¦�Â¢��°ƢǬƬƷȏ¦Â� ¦°®±ȏ¦�©¦ǂǜǻ�Ǿƥ�ǖȈŢ��µ Ȃǧǂŭ¦Â�̄ȂƦǼŭ¦

�ǂǘȈǈǳ¦�Ǻǟ�ƨƳ°ƢŬ¦�Â�ƨȇ®Ƣǟ�ŚǤǳ¦�ǲǨǘǳ¦�©ƢǯȂǴǈƥ�ƨǘƦƫǂǷ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǳƢǿ�Ƣđ�ǖȈŢ�ƨȈǼǿǀǳ¦�Â¢�ƨȈǴǬǠǳ¦�ƨǫƢǟȍ¦ ،ة

��Ǧ ȈǘǴǳ¦�ƾƦǟ��ǲǨǘƬǳ¦Â�ǶǰȀƬǳ¦Â�ƨȇǂƼǈǳƢǯ�ƨȈƦǴǈǳ¦�©ƢǿƢš ȏ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��ƢȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǳȂƦǬǷ�Śǣ�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦Â

�ƨƥƢǏ¤�ƨȈǳÂƚǈǷ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ÀȂǴǸŹ�Ǻȇǀǳ¦�§°Ƣǫȋ¦�ƨǏƢƻ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǒ  ).136، ص 2007 Ǡƥ�À¢�ƾų�Ǯ ǳǀǯ

ƪ Ǵŷ¢�ƢĔϥÂ�¿Ƣēȏ¦�ǞƥƢǏ¢�ƢȀȈǳ¤�ǾƴƬƫ�Ŗǳ¦�¿ȋ¦�ƨǏƢƻ�ǲǨǘǳ¦  الطفل ومل تقم بواجبها كما ينبغي. هنا تتلخص

مشكلة أخرى من املشكالت االجتماعية واليت تتمثل يف اخنفاض مستوى الدعم واملساندة االجتماعية وإن كان 

هذا معدوما يف كثري من األحيان.هذه املشكالت االجتماعية وغريها تعترب أعباء إضافية تضاف إىل األعباء اليت 

ا األسرة، هذه األخرية اليت هي حباجة إىل دعم ومساعدة اجتماعية خاصة من األقارب و جيب أن تتحمله

األصدقاء، واليت ختفف من وطأة الضغوط اليت تتعرض هلا هذه األسر بصورة يومية.

�ŅƢƬǳʪÂ املادية، ومواردها ¤ƢēƢȈǻƢǰǷ الكثري من يستنزف األسرة يف معاق طفل وجود إن  د.   مشكالت مادية :

Ƣŭ�ƢŮ�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ǲƻƾǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈƦǴǇ�©¦ŚƯϦ�ª ƾŹ�¦ǀǿ�ÀƜǧ والرتبوية الصحية وتقدمي الربامج على عالجه تنفقه 

 حياة طيلة املصروفات هذه وقد تستمر الطفل، حيتاجها املساعدة اليت واألدوات األجهزة تكاليف إىل إضافة له،

Ǯ العاديني،  أخوته على األسرة تنفقها اليت النقود من تكلف أكثر قد واليت هذا الطفل، Ȉǿʭ بعض أن عن 

 يقلل من مما له، الالزمة والرعاية العناية تقدمي أجل من �ǺȀǴǨǗ�ƨƥƢǏϵ�ǺȀǧƢǌƬǯ¦�ƾǠƥ أعماهلن األمهات يرتكن

من ذوي االحتياجات اخلاصة يشعرون  ���9ǲǨǘǳ¦�̈ǂǇ¢�®¦ǂǧ¢�ÀƜǧ�ŅƢƬǳʪ�Â، ص 2007األسرة ( عبدات، دخل

بنوع من االلتزام االقتصادي، خاصة إذا كان هناك نوع من العالقات األسرية القوية، أما إذا انعدمت فسريجع 

).134، ص 2007الطفل. ( عبد اللطيف ،ذلك سلبا على 

ن ذوي االحتياجات اخلاصة  من خالل ما مت ذكره، يتضح لنا أن املشكالت النفسية واالجتماعية أسر األطفال م

�ǲǷƢǠƬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇϥ�̈Ȃƻȍ¦Â�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ǲȀƳÂ��ƨǫƢǟȍ¦�ȂŴ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�ǺǷ�ǲǯ�Ãƾǳ�ƨȈƦǴǈǳ¦�©ƢǿƢš Ȑǳ�ƨƴȈƬǻ�ƢǌǼƫ

�ń¤�ƨƳƢŞ�ǂǇȋ¦�ǽǀǿ�ÀƜǧ�Ǯ ǳǀǳ��̄ȂƦǼǷ�Â�µ ȂǧǂǷ�®ǂǧ�Ǿǻϥ�ǲǨǘǳ¦�¦ǀŮ�ǞǸƬĐ¦�̈ǂǜǻ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ���ǲǨǘǳ¦�¦ǀǿ�ǞǷ

ʪ�ǶȀȇƾǳ�ȆǟȂǳ¦�ÃȂƬǈǷ�Ǟǧ° إلعاقة، وإرشادهم وتوجيههم إىل سبل مواجهة املشكالت النفسية واالجتماعية وتقبل

  طفلهم من أجل تسهيل عملية التعامل معه وتقدمي الرعاية الالزمة له.
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إن األسرة اليت لديها أطفال من ذوي تكيف األسرة مع الضغوطات واملشكالت الناجتة عن وجود طفل معاق:

ȂǤǔǴǳ�̈ǂǇȋ¦�©ʪƢƴƬǇ¦�ÀƜǧ�ŅƢƬǳʪÂ��ƢǬƥƢǇ�Ƣǿʭǂǯ̄¶�االحتياجات اخلاصة تواج �Ŗǳ¦�Ǯ ǴƬǯ�ƨŦ�©ȐǰǌǷ�Ǿ

�ŅƢƬǳʪÂ��ǂƻȉ�®ǂǧ�ǺǷ�Ƣǔȇ¢Â��Ãǂƻȋ�̈ǂǇ¢�ǺǷ�Ǧ ǴƬţ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ǺǷ�ǲǨǘǳ¦�¦ǀǿ�®ȂƳȂǳ�ƨƦƷƢǐŭ¦

ȋ¦�ƨƠȈƦǳ¦�Ǧ Ȉǰƫ�ÃȂƬǈŠ�² ƢǇȋʪ�ǖƦƫǂǷ�ǲǨǘǳ¦�¦ǀǿ�̈°ƾǫ�ƨȈǸǼƫÂ��ǂȇȂǘƫ�Ŀ�̈ǂǇȋ¦�°Â®�ÀƜǧ�Ƣē°ƾǫ�ÃƾǷÂ��ƨȇǂǇ

�ǺǰŻ�ǾǻƜǧ��ŅƢƬǳʪÂ��ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ǺǷ�®ǂǧ�®ȂƳȂǳ�ƨƦƷƢǐŭ¦�©ƢǗȂǤǔǳ¦�Â�©Ȑǰǌŭ¦�±ÂƢš �ȄǴǟ

اسرتاتيجيات التكيف واملواجهة، اليت تساعد بدورها أفراد التغلب على املواقف املسببة للضغوط النفسية من خالل 

  سية.األسرة على خفض مستوى التعرض للضغوط النف

إىل أن اسرتاتيجيات التكيف مع الضغوط هي جمموعة من األساليب و  )25، ص 2013.( البسطامي، وتشري 

النشاطات السلوكية واملعرفية اليت تستخدمها أسرة الفرد من ذوي االحتياجات اخلاصة يف مواجهة هذا احلدث 

�ŅƢƬǳʪÂ��ǾǼǟ�ƨƦƫŗŭ¦�¶ȂǤǔǳ¦�̈ƾƷ�ǺǷ�Ǧ ȈǨƼƬǳ¦Â�ƨǴǰǌŭ¦�ǲƷ�» ƾđ�¦ǀǿÂ��ǶŮ�ƨȈǈǼǳʪ�ƢǘǣƢǓ�ŐƬǠȇ�Äǀǳ¦ فإن

استخدام هذه االسرتاتيجيات تعود بفائدة على األسر اليت لديها طفل من ذوي اإلعاقة، وقد خيتلف مدى تقبل 

الدعم االجتماعي، ومصادر الضتكيف اخلارجية من أسرة ألخرى بسبب اختالف الثقافات السائدة داخل 

  األسر.

سرتاتيجيات التكيف مع ) إىل أن اWilkinson & Cambel.1997أشار ولكسون وكامبيل (وقد 

  الضغوط النفسية تنقسم إىل:

_ تكيف متمركز حول املشكلة: ونقد به تنظيم العالقة بني الفرد والبيئة اليت تكون مصدر إحداث ضغط لديه، 

  وذلك عن طريق جهود لتحسني عالقة الفرد مع البيئة ( أي تنظيم العالقة بني األسرة وبني الطفل املعاق).

حول االنفعاالت: ويقصد به تنظيم االنفعاالت الضاغطة وذلك عن طريق أفكار وأفعال _ تكيف متمركز 

صممت لتخفيف التأثري العاطفي للضغط، وتشمل سلوكيات املواجهة مثل إعادة البناء املعريف، وحل املشكالت 

  واملهارات االجتماعية والبحث عن املعلومات.

ȍʪ�§ Ƣǐŭ¦�ǲǨǘǳ¦�̈ǂǇ¢�ƾų�ƢǼǻƜǧ�ŅƢƬǳʪÂ عاقة مهما كان نوعها، تستخدم العديد من االسرتاتيجيات اليت

  تساعدها على مواجهة مشكلتها، والتخفيف من حدة الضغوط النفسية واالجتماعية اليت تواجهها، نذكر منها:

على  ��ǲǸǠǳ¦Â��ƨǬƥƢǈǳ¦� Ƣǘƻȋ¦�ǺǷ�ǶǴǠƬǳ¦Â�ƨǴǰǌŭ¦�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�̈®Ƣǟ¤��Ƣđ�ƾǐǬǻÂـ اسرتاتيجية إعادة البناء املعريف

  تغيري طريفة تفكري أفراد اسرة الطفل املعاق.
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: وتعد هذه االسرتاتيجية من بني االسرتاتيجيات املهمة والفعالة اليت تساعد أفارد ـ اسرتاتيجية الدعم االجتماعي

�®ȂȀŪ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕǟƾǳʪ�ƾǐǬǻÂ��ƨǫƢǟȍ¦�ǞǷ�Ǧ ȈǰƬǳ¦�ǪȈǬŢ�Ŀ�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ǺǷ�ǲǨǘǳ¦�̈ǂǇ¢

  ملساعدة أفراد األسرة وتقدمي اخلدمات هلم،. املبذولة

يعترب التدين عامال مهما يف التكيف مع اإلعاقة، والضغوط الناجتة عنها ، وذلك من خالل  ـ اسرتاتيجية التدين:

�ƨȇǂǌƦǳ¦�̈ʭƢǠǸǴǳ�ǪǘǼǷ�®ȂƳÂ�½¦°®¤�ȄǴǟ�̈°ƾǫ�ǾȈǘǠȇ�¦ǀǿÂ��Ǿƥ�ǖȈƄ¦�ǺǷƚŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǞǷÂ��Ǿƥǂƥ�®ǂǨǳ¦�ƨǫȐǟ

5.��Ƣē Ȑ ǰ ǌ Ƿ�ƨȀ Ƴ ¦Ȃ ŭ� ǂ̈ Ǉ ȋ ¦�®Ƣǋ °¤

تطوير وحتسني وضع الطفل املعاق من ذوي االحتياجات  يف الوالدين األسرة وخصوصاً  تلعبه الذي إن الدور

 املتوقع Âƾǳʪ° األسرة  تقوم ،  ولكي واحلنان و هم من مينحونه احلب الناس له، أقرب فهم هام، دور اخلاصة هو

(  بفعالية طفلها وتعليم لرتبية الالزمة املعرفة واملهارات اكتساب على يساعدهم دعم نظام ń¤�«ƢƬŢ�ƢĔƜǧ منه،

��482، ص 2015جنايت، ļȉ¦�Ŀ�ÀȏʭÂ®Â�śǿȂǯ�ƢȀǐŬ�Ŗǳ¦�©ʪȂǠǐǳ¦Â�©Ȑǰǌŭ¦�ƨȀƳ¦ȂǷÂ��

  ـ التعامل مع الطفل الذي ال يستطيع نقل رغباته و حاجاته لآلخرين

  الطقوس النمطية اليت ميارسها الطفل. ـ التحكم يف السلوكات الشاذة ذات

��������������������������̈ǂǇȋ¦Â�ƨƠȈƦǳ¦�Ŀ�¿ƢǜǼǳ¦�ȄǴǟ�· ƢǨū¦Â��̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�Ȇǫʪ�©ƢƳƢƷÂ�ǲǨǘǴǳ�ƨȈǐƼǌǳ¦�©ƢƳƢū¦�̧ ƢƦǋ¤�ƨǳÂƢŰ�º

Â¢�¾ǄǠǳ¦�Ŀ�ǲưǸƬƫÂ�̈ǂǇȋ¦�ȄǴǟ�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǓǂǨȇ�Ŗǳ¦�©ʪȂǠǐǳ¦�º 260، ص 2011( القمش، .الرفض(.

  دور األخصائي النفسي يف مساعدة األولياء على مواجهة مشاكلهم:  

�ǂǇ¢�ǞǷ�ǲǸǠǴǳ�̈  ƢǨǰǳ¦�ǺǷ�ƨȈǳƢǟ�ƨƳ°®�ȄǴǟ�ȆƟƢǐƻȋ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�À¢�Ƥ Ÿ�ƨȈǼǧ�ƨȈǴǸǟ�Ȃǿ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�®Ƣǋ°¤�À¤

الحتياجات اخلاصة. و قد أشارت الكثري من الدراسات إىل أن جلسات اإلرشاد اجلمعي و األطفال من ذوي ا

�ǲǟƢǨƬǳ¦�ƾǼǟ�ǶđƢƬǼƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�§ ƢƸǈǻȏ¦Â�¾Ƣŷȍ¦Â�Ƥ ǻǀǳ¦�ǂǟƢǌǷ�Ǧ ȈǨţ�Ŀ� ƢǼƥȋ¦�Â� ʪȉ¦�ƾǟƢǈƫ�ƢǷ�¦Śưǯ�Ä®ǂǨǳ¦

  .)260، ص 2011( القمش،  مع األطفال املعاقني

إرشاد أسر األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة جيب أن تتوفر بعض اخلصائص لكي تتحقق أهداف عملية و 

  النفسية يف األخصائي و اليت نذكر منها:

  ـ أن يكون على وعي وبصرية مبشاعره حنو املعاقني حىت تكون قراراته موضوعية.   
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ǘǳ¦�ȄǴǟ�ƨǬǨǌǳ¦Â�ȄǇȋʪ�ǂǠǌȇȏ�À¢Â��Ƣđ�¦ǂǐƦƬǷÂ�ǾƫȏƢǠǨǻȏ�ƢǘƥƢǓ�ÀȂǰȇ�À¢�º فل ووالديه أو العكس.                                                                                                         

  ـ عدم ادعاء الفهم التام للخربة اليت يعيشها الوالدان.  

  ا، وأن يكون حذرا جدا يف طريقة توصيل املعلومات.     ـ تقدمي املعلومة املناسبة واملهمة اليت تريح الوالدين وتساعدمه  

���������������������������������Ǟǫ¦Ȃǳʪ�ƢǓǂǳ¦Â�Ǧ ǫȂǸǴǳ�ƨȈƥƢŸȍ¦�ƨȀƳ¦Ȃŭ¦�ȄǴǟ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�ǞȈƴǌƫ�º

  ـ تفهم دينامية العالقة األسرية.   

�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ƨǫƢǟȍ¦�ŚƯϦ�ÃƾǷ�ǶȀǧ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�º261، ص 2011، ( القمش(  .                

دور األخصائي يف عملية اإلرشاد األسري كما يلي:                                                                                 )1022، 1021، ص 2010يوضح ( جاد هللا ، و 

ن على اكتساب مهارات التكيف والتوافق مع املشكالت والضغوط اليت ـ مساعدة األسرة خاصة الوالدي

  يسببها وجود طفل معاق.

  ـ مساعدة أفراد األسرة للتخلص من املشاعر السلبية.                                      

  ـ دعم املشاعر اإلجيابية ومنح األمل يف إمكانية التغري وحتقيق تغيري ملموس يف سلوك الطفل.

  ـ مساعدة األسرة على اختاذ القرارات السليمة لصاحل األسرة و الطفل. 

ـ مساعدة أفراد األسرة على تعديل أفكارهم الغري صحيحة حول الطفل وضرورة تقبله والتعامل معه.                                     

«��Ƣē¦°ƾǫـ مساعدة األسرة على فهم واقعه ƢǌƬǯ¦Â�Ƣ

  ـ تزويد أفراد األسرة بكيفية التعامل مع الطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة وإشباع حاجاته.  

�©Ȑǰǌŭ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ƥ ȈǳƢǇ¢Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�» °ƢǠŭʪ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�ƾȇÂǄƫ�º

�ƢēƢǫȐǟ�̧ ƢƳŗǇ¦�ȄǴǟ�ǲǰǯ�̈ǂǇȋ¦�̈ ƾǟƢǈǷÂ��ǒ ǠƦǳ¦�ǶȀǔǠƦƥ�ǶēƢǫȐǟ�śǈŢ�ȄǴǟ�®¦ǂǧȋ¦�̈ ƾǟƢǈǷ�º

  االجتماعية.

�Â�ǲǨǘǳ¦�ƢȀǼǷ�ƾȈǨƬǈȇ�À¢�ǺǰŻ�Ŗǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨƷƢƬŭ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�©ƢǷƾŬ¦�°®ƢǐǷ�ƶȈǓȂƫ�º

  أسرته. 
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�Ǯعدة األسرإضافة إىل ذلك، فإنه يستوجب على األخصائي النفسي مسا ǳ̄�Â��ƢēȐǰǌǷ�ǺǷ�ǎ ǴƼƬǴǳ�̈

�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦Â��ƨǻǂǷ�̈°Ȃǐƥ�¶ȂǤǔǳ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦Â��ƢȀǟƢƦƫ¤�Ľ�Ǧ ǫȂŭ¦�Ǻǟ�ƨǘƻ�ǞǓÂÂ��ƨǴǰǌŭ¦�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳʪ

��ƨǴǰǌŭʪ�ǖƦƫǂŭ¦�Ǧ ǫȂŭ¦�ǺǷ�ÅƢȈƥƢŸ¤�ÅƢƠȈǋ�ǪǬŹ�¾ȂƦǬǷ�ǲū�ǲǏȂƬǳ¦�ƨǳÂƢŰÂ��ƨǴǰǌŭ¦�ǺǷ�ĺƢŸȍ¦�Ƥ ǻƢŪ¦

  ورة تدرجيية، والتأين أثناء تعاملهم مع مشكلة الطفل.والتعامل مع املوقف بص

  امتة:اخل

من خالل ما مت ذكره يف هذه الورقة البحثية، فإننا نشري إىل أن اإلعاقة تعترب من بني املواضيع اليت لفتت اهتمام 

ǶȀǴǠš �Ŗǳ¦Â�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ǺǷ�®¦ǂǧȋ¦��Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�Ŗǳ¦�ǎ ƟƢǐƼǴǳ�¦ǂǜǻ�¦ǀǿÂ��śưƷƢƦǳ¦  خمتلفني عن

��ƨȇǂǇȋ¦�ƢȀƬȈƦȈǯǂƫ�Ŀ�À¦Ǆƫ¦�¿ƾǟÂ�¾ȐƬƻ¦�ǺǷ�ƨǫƢǟȍ¦�ǾǨǴţ�Ƣŭ�¦ǂǜǻ�¼ƢǠŭ¦�ǲǨǘǳ¦�̈ǂǇϥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�®¦±�ƢǸǯ��ǶǿŚǣ

�ȄǴǟ�Ƥ Ÿ�ǾǻƜǧ�ŅƢƬǳʪ�Â��ƨȇ®Ƣŭ¦�©Ȑǰǌŭ¦�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ƨȈǟƢǸƬƳ¦Â�ƨȇǂǇ¢Â�ƨȈǈǨǻ�©ȐǰǌǷ�Ǯ ǳǀƥ�ƢǨǴű

تتمثل يف رفع وعي األسرة بإلعاقة، و التخفيف من حدة األخصائي النفسي تقدمي خدمات ارشادية نفسية 

�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�ŕƷ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Â¢�ÄǂǇȋ¦�Â¢�ȆǈǨǼǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�Ŀ� ¦ȂǇ�ƢȀǼǷ�ňƢǠƫ�Ŗǳ¦�©ʪȂǠǐǳ¦�Â�©Ȑǰǌŭ¦

�̈°Ȃǐƥ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ǧ ȈǰƬǴǳ�¾ƢĐ¦�Ǿǳ�ƶƬǨƫÂ�ƨǼǷƢǰǳ¦�ǾƫƢǫƢǗ�¼ȐǗ¤�ȄǴǟ�ǾƫƾǟƢǈǷ�Â��ǾǠǷ�Ǌ ȇƢǠƬǳ¦Â�ƢȀǼƥ¦�ǞǓÂ�ǲƦǬƫ

  طبيعية.
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  املراجع:

2013�ÄÂ̄�¾ƢǨǗȋ¦� ʪ¢�Ãƾǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦�¶ȂǤǔǴǳ�Ǧالبسطامي سالم (  – 1 ȈǰƬǳ¦�©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦�̈°¦®¤�ÃȂƬǈǷ���

�ƨȈǼǗȂǳ¦�¬ƢƴǼǳ¦�ƨǠǷƢƳ��ŚƬǈƳƢǷ�ƨǳƢǇ°��ǆ Ǵƥʭ�ƨǜǧƢŰ�Ŀ�ǶēƢȀǷ¢Â�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƬƷȏ¦

¦�ƨǷƾƼǴǳ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨǇ°ƢǸǸǴǳ�ƲǷʭŐƥ�řȀŭ): العالقة بني التدخل 2010جاد هللا البساطي السيد حسن السيد(ـ  2

اإلجتماعية و حجم الضغوط النفسية و اإلجتماعية اليت تتعرض هلا أسر األطفال التوحديني، جملة دراسات يف 

  ، جامعة حلوان، مصر 29العدد السعودية. اخلدمة اإلجتماعية و العلوم اإلنسانية

��Ǧ ): دور األسرة2014اخلالدي أمرية بنت عيد (   ـ 4 ȇʭ�ƨǠǷƢƳ��ŚƬǈƳƢǷ�ƨǳƢǇ°��¼ƢǠŭ¦�ǲǨǘǳ¦�ǲȈǿϦ�Ŀ

 اململكة العربية 

6��ǂǏʭ�§ ¦ǄȈǷ�ƨȇ®ʭ�Ä®¦ǂǋ�º2014°ʬȉ¦��حركيا  املعاقني املراهقني إخوة على لإلعاقة االجتماعية و النفسية �

النفسية و الرتبوية، جامعة ، خمرب تطوير املمارسات 13جملة دراسات نفسية و تربوية، العدد . اجلزائرية األسرة يف

 ورقلة.

1):التوحد اللغز الذي حري العلماء، ط 2012ـ صندقلي ابراهيم هناء ( 7 ، لبنان، دار النهضة العربية.                                                                    

على إخوة األشخاص املعاقني، اإلمارات  ���¦2007ƨǫƢǟȎǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�°ʬȉـ عبدات روحي مروح( 8

  العربية املتحدة، مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية.

): دراسة سوسيو أنثروبولوجية على أسر األطفال املعاقني ، رسالة 2007ـ عبد اللطيف مساح حممد لطفي (  9

  دكتوراه، جامعة جنوب الوادي. مصر

  ، عمان، دار املسرية1التوحد، ط ) : اضطراب  2011ـ القمش مصطفى نوري (  11

1): التوحد ، ط2011ـ مصطفى أسامة فاروق و الشربيين السيد كامل (  12 ، عمان ، دار املسرية.                                                                                

  ي اإلعاقات، الشارقة.): الدعم  ـ النفسي ألسر األشخاص من ذو 2009ـ منصور طلعت (  13

 العربية اململكة يف التوحد اضطراب ذوي األطفال أمور أولياء ): حاجات2015ـ جنايت أمحد حسن يونس (  14

 ، اجلامعة األردنية.2، العدد �ƾǴĐ¦��ƨȇȂƥŗǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�©ƢǇ¦°®�ƨǴů��42 املتغريات ببعض السعودية وعالقتها
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  من منظور علم النفس اإلجيايب جودة احلياة األسرية والدعم اإلجتماعي املدرك لدى مرضى السرطان

 مبركز مكافحة السرطان بباتنة حالةدراسة 

Family quality of life and the recognized social support of patients with cancer

and positive psychology perspective: case study in Cancer Center of Batna

�ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ1 سامية تومي

  ملخص:

ترتبط جودة احلياة األسرية ارتباطا إجيابيًا مع إشباع وإرضاء احلاجات النفسية واالجتماعية داخل األسرة، ويعتمد ذلك 

®°ǂŭ¦Â�¬ǂǨǳʪ�ǽ°ȂǠǋ�ƨƳ¬�ذلك حيدد  . والفرد الشخصي املبين على معايري انتقاها بناء على اجلوانب املعرفية لديهعلى حكم 

 واإلحساس التقبل مشاعر ±ʮ®¨ على تساعد اليت للشخصية اإلجيابية السمات ومنوالسعادة والطمأنينة وإقباله على احلياة حبيوية. 

ǺǷȋʪ ،من مشكالت يعد السرطان مشكلة إجيايب حنو املستقبل.وبناء توجه  والطمأنينة �ª ƾƷ�ÀƢǗǂǈǳʪ�ƨƥƢǏȍ¦Â��ƨǷƢǠǳ¦�ƨƸǐǳ¦

©ʮȂƬǈŭ¦�ǞȈŦ�ȄǴǟ�̈ǂǇȋ¦�̈ƢȈƷÂ�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ǂƯƚƫ�ƨȈƦǴǇ�©¦ŚǤƫ�ǺǷ�ǾǼǟ�ƲƬǼȇ�ƢŠ�§ Ƣǐŭ¦�ŃƢǟ�ŚȈǤƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠȇ�¿®ƢǏ.  خاصة

ʪ�ǒ ȇǂŭ¦�°ȂǠǋ�ń¤�Ǯ ǳ̄�Ã®ƚȇ�ƾǬǧ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦اإلكتئاب ورفض الذات وتدهور  لفوضى واخلوف والقلق و

. للفرد واالنفعالية النفسية الصحة حتسن هامًا يفدوراً  االجتماعي املدرك من أهم العوامل اليت تؤدي ويعترب الدعم .احلالة النفسية

ȂƳ�©ʮȂƬǈǷ�Ǻǟ�Ǧ®¨ احلياة. عن والرضا النفسي، االستقرار حيقق مما ǌǰǴǳ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�© ƢƳ  احلياة  والدعم اإلجتماعي

املدرك لدى عينة من مرضى السرطان من منظور علم النفس اإلجيايب، كمؤشر لتحسني احلياة وإعطائها معىن وكأسلوب حياة 

 للتعايش معها بنجاح من خالل عالقات مشبعة.

  اإلجيايب. علم النفس –مرض السرطان  –الدعم االجتماعي املدرك  –جودة احلياة  الكلمات املفتاحية:

Abstract
The quality of family life is positively correlated with satisfying the psychological and

social needs within the family. This relation depending on the personal judgment based on the

criteria chosen, based on his or her cognitive aspects. This determines the degree of joy, fun,

happiness, reassurance and its dynamic in their life. Positive features are helping to increase

the sense of receptivity, security and tranquility. And build a positive attitude toward the

future. Cancer is a public health problem, and is a shocking event with negative changes

affecting life and family life in all levels. Especially psychosocial, this may lead to a feeling

of chaos stat, fear, anxiety, depression, self-rejection and deterioration of psychological

situation. Recognized social support is one of the most important factors that play an

important role in improving the individual's psychological and emotional health. This will

bring psychological stability and satisfaction in life. This study came to reveal the levels of

quality of life and social support that are recognized in a sample of cancer patients viewed

under positive psychology perspective, as a path to improving, giving meaning and a process

of life with successfully through saturated relationships.

Key words: Quality of life - social support - cancer - positive psychology.
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  :مقدمة

 األمراضو  .حلياته مهددة تكون وقد ،املؤملة رباتواخل الصعبة املواقف من العديد حياته يف اإلنسان يواجه      

 واجهت اليت ¦ʮƾƸƬǳ© أهم من يعدالذي يشكل خطورة على حياة املريض ألنه  السرطان كمرض املزمنة،

�©ƢǠǸƬĐ¦  اإلصابة وراء احلقيقي السببإذ أن �ÀƢǗǂǈǳʪ يسمى ما أو ¿°Ȃǳʪ إىل يومنا، كما  معرفته يتم مل اخلبيث

  .واجلسمية النفسية ƨƥƢǏȍʪ©ʪ¦ǂǘǓȏʪ عالقة هلا اليتيعد أبرز األحداث احلياتية الضاغطة 

 اإلجيايب، النفس بعلم مرتبط كمفهوم العشرين لقرنا منذ منتصف احلياة جودة مبفهوم الباحثني اهتمام زاد       

 حياة من السلبية جلوانبا على الكبري للرتكيز كبديل األفراد حياة إىل اإلجيابية النظرة أمهية إىل استجابة جاء والذي

�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳʪ�Ǯاألفرا ǳ̄Â��®ملا هلا من أمهية  االجيابية والعادات االجيابية الشخصية والسمات االجيابية الذاتية اخلربات

  .معىن للحياة يكون ال عندما تنشا اليت املرضية األعراض دون وحتول قيمة للحياة وجتعل احلياة، جودة حتسني يف

كل من   يتمناها ملحة حاجة هو بل اليومية، حياته يف فرد كل حيتاجه هاماً يعد الدعم االجتماعي مصدراً 

¢�ǺǷ�Ƕđ�śǘȈƄ¦�ǺǷ�Ƕǟƾǳ¦�ń¤�ƨƳƢƷ�ǂưǯ مرضى السرطان فإن عليهو  ،تواجهه مواقف حياتية ضاغطة وصعبة

 الصحة نيحتس يف أمهية كبرية من االجتماعي للدعمأقارب وأصدقاء وزمالء، واألسرة بشكل خاص، وهذا ما 

 مصاعب عن تنتج اليت واالجتماعية النفسية الضغوط على التغلب حيث ميكنه من ،للمريض واالنفعالية النفسية

 من يقدمه وما حيققها، اليت السعادة إىل ƨǧƢǓȍʪ احلياة، عن والرضا النفسي، االستقرار حيقق وكذلك ،واحملن  احلياة

©¦ŚƯϦ الفرد يف إجيابية.  

  اإلشكالية:

 والعادات االجيابية الشخصية والسمات االجيابية الذاتية اخلربات بدراسة النفس علماء من الكثري اهتم قدل        

 ال عندما تنشا اليت املرضية األعراض دون وحتول قيمة للحياة وجتعل احلياة، جودة حتسني إىل تؤدي ƢĔȋ االجيابية

.1للحياة معىن يكون

 املرض، ǀđ¦ املتعلقة البحوث حوله تدور الذي الرئيسة احملاور أحد السرطان مريض لدى احلياة نوعية تشكل        

 Donovan )  1989 ,ر (شاأ قدلو  برعايته، واملكلفني املريض على وعالجاته املرض عن املرتبة ¦ʬȉ° بسبب

 األطباء طرف من احلياة بنوعية املتعلقة املعلومات يف كبري نقص ىلإ احلياة نوعية قياس عن دراسة يفوزمالئه 

 مجيع يف وتغلغله املرض خلطورة املناسبة للشمولية تفتقر املتغري هذا قياس فيها املفرتض املقاييس أن كما والنفسانيني،

.2املريض حياة نواحي

 األسرة من خاصة اآلخرين مع االجتماعية العالقات من املقدم الدعم أن على قوية أدلة النظري األدب ويوفر       

)2013(قنونتعزيز درجة الرضا عن احلياة لدى مرضى السرطان، ومن بينها دراسة  على يعمل املقربني واألصدقاء

 الدعم درجة بني إحصائيا دالة ارتباطية عالقة ، ومن بني ما أسفرت عنه هو أن هناكƨǼƫʪ والية يف ¢ƢēǂƳ اليتو 

 داللة ذات فروق وجود عدم إىل أيضا الدراسة وتوصلت .السرطان مرضى لدى احلياة عن الرضا ودرجة االجتماعي
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 احلياة عن والرضا املدرك االجتماعي الدعم من كل ودرجة االجتماعية، واحلالة اجلنس، متغريي حسب إحصائية

  .السرطان مرضى لدى

 الذي هو الدعم هلذا الفرد كدراإ مدى بل املهم، هو ليس ذاته حد يف االجتماعي الدعم أن قنونوتذكر      

ǾǻƢǰǷϵ 3النفسي أو البيولوجي اجلانب على سواء إجيابيا راأث لديه خيلق أن.

يف اجلزائر، إذ أن يف مقال حول تطور وضعية السرطان يف اجلزائر السرطان مشكلة الدراسة تتمثل يف تفشي       

leخالل العقود األخرية، قام مكتب االستشارات والبحوث  cabinet de consulting et de recherche

Oxford Business Group�ƪ ǨǌǯÂ��µ ǂŭ¦�¦ǀǿ�°ƢǌƬǻ¦��¾ƾǠǷ�Ŀ�̈ŚƦǰǳ¦�̈®ʮǄǳ¦�ȄǴǟ� Ȃǔǳ¦�ǖȈǴǈƬƥ

فرد يف  000 100حالة من  80أن معدل انتشار السرطان يف اجلزائر جتاوز  OBGاملنظمة العاملية للصحة  

شر فرد خالل الع 000 100حالة من  300، ويتوقع بلوغها 2008حالة يف  120إىل  1990السنوات 

سنوات القادمة وهو معدل مشابه لالحصائيات املسجلة يف أمريكا وكندا وفرنسا، حسب املكتب الدويل.  

ÀƢǗǂǈǳ¦�ƨƸǧƢǰŭ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȇƢǫȂǳ¦�ƲǷʭǂƥ�ƪ اجلزائر دوتع     ǬǴǗ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǸǌǳ¦�ƢȈǬȇǂǧ¢�Ŀ�ńÂȋ¦�¾Âƾǳ¦�ǺǷ�ƾƷ¦Â

.4والذي يشجع النمط احليايت الصحي

�ÀƢǗǂǈǳ¦�ƨƸǧƢǰŭ�řǗȂǳ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ǂƯ¤�ȄǴǟÂ�ÀƢǗǂǈǳ¦�ȆǌǨƫ�¾ƾǠŭ�ƨǴƟƢŮ¦�¿Ƣǫ°ȋ¦�ǽǀǿ�² ƢǇ¢�ȄǴǟÂ�ǪƦǇ�ƢŲÂ

�½°ƾŭ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕǟƾǳ¦Â�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�©ʮȂƬǈǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǴǳ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�© ƢƳعينة من مرضى السرطان  لدى

، شبعةاملعالقات دعم ال عن طريقمعىن  من منظور علم النفس اإلجيايب، كمؤشر لتحسني احلياة وإعطائها

وقائية فعالة لتشجيع منط حياة صحي للتعايش مع السرطان وختطي خماطره. وذلك من خالل اإلجابة  وكاسرتاتيجية

  عن التساؤالت اآلتية:

  تساؤالت الدراسة:

  ما مستوى جودة احلياة لدى مرضى السرطان؟- 

  السرطان؟ ما مستوى الدعم اإلجتماعي املدرك لدى مرضى - 

ما هي التصورات اإلجيابية اليت وصل إليها مرضى السرطان من خالل الدعم االجتماعي املوجه هلم يف حتقيق  - 

  جودة احلياة األسرية؟

تتجلى أمهية هذه الدراسة من أمهية موضوع السرطان الذي أصبح هاجس الكثري من الناس على أمهية الدراسة:

 النفسية لآلالم نتيجة للمريض كبري عذاب من يسببه ملا نظرا وكذلكاملستوى احمللي والعاملي، كونه مرضا مستعصيا 

.ترافقه اليت واجلسدية

كتوجه حديث يف حتسني جودة احلياة خاصة لدى  اإلجيايبالدراسة من أمهية علم النفس  أمهية كما تكمن      

وعن احلياة وذلك من خالل الدعم  عن ذاترضا والاإلحساس اإلجيايب حبسن احلال املرضى للوصول إىل 
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�ǪȈǬŢÂ�ǺƄ¦�±ÂƢšÂ���ƨǘǣƢǔǳ¦�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�ȄǴǟ�ǶēƾǟƢǈŭ�Ƕđ�śǘȈƄ¦�ǺǷ�¿ƾǬŭ¦�½°ƾŭ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦ السكينة

 .والطمأنينة النفسيةوالسعادة 

Ƕǟƾǳ¦Â��̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�©ʮȂƬǈǷ�Ǻǟ�Ǧيف ال هلذه الدراسة الرئيسي اهلدف يتمثلأهداف الدراسة: ǌǰ االجتماعي 

:يلي ما يف األهداف أهم ذكر وميكن ،من مرضى السرطان من منظور علم النفس اإلجيايب أربع عينات املدرك لدى

 .السرطان ملريض النفسية احلالة على أكثر التعرف*

.ÀƢǗǂǈǳʪ املصاب لدى املرض هذا خيلفها اليت النفسية املشاكلالكشف عن *

وذلك من منظور علم النفس  السرطانمرضى  Ãƾǳ�½°ƾŭ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕǟƾǳ¦Â�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�©ʮمستو  الكشف عن*

  اإلجيايب.

السرطان لتحقيق جودة احلياة.الكشف عن التصورات اإلجيابية من خالل الدعم االجتماعي كما يدركها مرضى *

  املصطلحات اإلجرائية:

Ryff)يعرفها ( جودة احلياة: -1 et al, 2006�ƢĔϥارتفاع  ىدل علي ذياإلحساس اإلجيايب حبسن احلال وال

ŘǠǷÂ�ƨǸȈǫ�©¦̄�ƨȈǐƼǋ�» ¦ƾǿ¢�ǪȈǬƸƬǳ�ǲǏ¦ȂƬŭ¦�ǾȈǠǇÂ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ǾƫƢȈƷ�ǺǟÂ�Ǿƫ¦̄�Ǻǟ� ǂŭ¦�ƢǓ°�©ʮȂƬǈǷ

�ƢȀȈǧ�°¦ǂǸƬǇȏ¦Â�Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�ƨǳ®ƢƦƬǷ�ƨȈƥƢŸ¤�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�©ƢǫȐǠǳ�ǾƬǷƢǫ¤Â�ǾƫƢȈƷ�°ƢǈǷ�ƾȇƾŢ�Ŀ�ƢŮȐǤƬǇ¦Â�Ǿǳ�ƨƦǈǼǳʪ

ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǼȈǻƘǸǘǳ¦Â�̈®ƢǠǈǳ¦Â�ƨǼȈǰǈǳʪ�¿ƢǠǳ¦�²يكما  ƢǈƷȍʪ�ǖƦƫǂ5.

.الدراسة هذه يف املستخدم جودة احلياة األسرية مقياس على فحوصامل عليها حتصل اليت ƨƳ°ƾǳʪإجرائياً وتعرف   

 مبصادر واملتمثلة به، احمليطة البيئة من والدعم املساندة على الفرد"حصول هوالدعم اإلجتماعي املدرك: -2

 أحداث ملواجهة ǂǨǳʪ® احمليطني األفراد من وغريهم واجلريان واألصدقاء واألقارب األسرة من االجتماعية الشبكة

6."معها والتكيف الضاغطة، احلياة

 هذه يف املستخدم املدرك االجتماعي الدعم مقياس على فحوصامل عليها حتصل اليت ƨƳ°ƾǳʪإجرائياً  ويعرف 

  .الدراسة

 العوامل منعدد بينها جيمع رض،م املائة نع تزيد اليت األمراض من جمموعة عن عبارة" هومرض السرطان:-3

 املسؤول اجلزء اإلنسان ʮȐƻ يف تتمثلاليت (DNA)اجلينية الوراثية املادة يف خلل عن السرطان وينجم املشرتطة،

 السرطان حالة يف لكن وبطيء، منتظم بشكل تتكاثر اإلنسان جسمʮȐƼǧ وتكاثرها، ¦ʮȐŬ منو على السيطرة عن

¦ʮȐŬ أن املعروف ومن وانتشارها، منوها يف زائد تسارع إىل يؤدي مما ، (DNA)الوراثيةاملادة يف خلال حيدث

ǾƫʭƢǰǷ¤Â."7 طاقاته تستنزف وإمنا األخرى، اجلسم ʮȐƻ بعكس السرطانية
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.Kristalيعرفه  علم النفس االجيايب:-4 L Park��Ǿǻϥ دراسة كافة مكامن القوة لدى البشر، ودراسة كل  ما من

النفسية والسلوكية، إضافة إىل دراسة كل العوامل الفردية،  ʪ¦ǂǘǓ©االشأنه وقاية البشر من الوقوع يف براثن 

ƢȈū¦�ǲǠš̈�اال �Ŗǳ¦�ƨȈǠǸƬĐ¦Â��ƨȈǟƢǸƬƳاإلÀϥ�̈ǂȇƾƳ�ƨȈǻƢǈǻ".8تُعاش

  اإلطار النظري:

نوعية احلياة من املوضوعات احليوية اليت متثل لب علم النفس جودة احلياة أو يعد موضوع أوال:جودة احلياة األسرية:

�ƨƦǣ°Â�¶ƢǌǻÂ�ƨȇȂȈŞ�̈ƢȈū¦�ȄǴǟ�¾ƢƦǫȍ¦�Ƣǔȇ¢Â�ǾƫƢȈƷ�Ǻǟ�ƢǓǂǳ¦Â�̈®ƢǠǈǳʪ�®ǂǨǳ¦�°ȂǠǋ�ń¤�Ǯ اإلجيايب ǳ̄�ǞƳǂȇÂ

حقيقية يف معايشتها وبناء شبكة من العالقات االجتماعية اإلجيابية مع من حوله وقدرة الفرد على مواجهة املواقف 

ǀǿÂ�Ǿƫ¦°ƾǫ�Ŀ�ƨǬưǳ¦Â�ƨǼȈǻƘǸǘǳ¦Â�ǺǷȋʪ�ƾȇ¦ǄƬŭ¦�°Ȃ¦�اليت تعرتضه يف احلياة من خالل طرح بدائل جيدة حللها والشع

�ǺǷ�ǾǼǰŤ�ƨǫȂǷǂǷ�Ƥ ǇƢǰǷÂ�©¦±Ƣų¤�ǺǷ�ǾǬǬƷ�ƢŠ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�² ƢǈƷȍ¦�Ǻǟ�Ȑǔǧ�ƨȈƫƢȈū¦�ǾƫƢƷȂǸǗ�ǺǷ�ƾȇǄȇ�ŅƢƬǳʪ

9.تبوء موقع وظيفي يف املستقبل

)علوان أما      2008  واحلماس، كالتفاؤل، الصفات من ةجمموع األفراد امتالك :Ǿǻϥ احلياة عن الرضافُتعرف (

.ƢǠǈǳʪ®¨ الشعور من حالة إىل ǂǧȋʪ¦® يصل الذي املعريف واالستقالل �Ǟǫ¦Ȃǳʪ والقبول واحرتامها، الذات، وتقبل

±ʮ®¨ على تساعد اليت للشخصية اإلجيابية السمات ومن النفسية، لصحته مؤشر حياته عن الفرد ورضا      

 ويشري .به احمليطني مع اإلجيابية العالقات من جسور وبناء والطمأنينة، ǺǷȋʪ واإلحساس التقبل مشاعر

 واألسرية واملادية، اجلسدية، اجلوانب وتشمل احلياة، عن الرضا عن ȂǠǌǳʪ° اهلامة اجلوانب إىل) (1995ملكوش

ƢēȏƢů.10 خمتلف يف حياته عن للفرد عام رضا مبعىن اإلعالم، ووسائل والدين، العمل وجوانب �ǞǸƬĐ¦Â واألطفال

 القرن من السبعينيات يف السرطان مرضى لدى احلياة نوعية جودة احلياة أو مصطلح استعمال وكانت بداية        

 املضادة األدوية مسية غياب على آنذاك البعض ركز وقد .ختلفةامل ǽ®ƢǠƥϥ املفهوم يشمل مل حمتواه أن غري العشرين،

Karnofski كارنوفسكي مؤشر مثل تشرااملؤ  بعض أساس على الطبيب، نظر وجهة من للسرطان Index أو 

 أو مسية ¡ʬ° ظهور دون احلياة قيد على البقاء مدة مثل أخرى أبعاد استعملت مث العاملية، نظمةلمل احلياة مؤشر

Time املرض معاودة Without Symptom and Toxicity(TWIST) Sickness

Quality مثل اجلسدية عراضاأل وبعض واالكتئاب القلق احلسبان يف ǀƻϦ أخرى مقاييس اضافة ومتت       of

Well Being ScaleأوImpact Profil ،مثل ملرض السرطان خمصصة مقاييس ظهرت الثمانينات وبدخول 

Functional Living Index Cancer (لـ. Shipper1984 (ورويب األ االحتاد مقياس وكذا EORTC

.Besanson ال ، استبيان وهو الفرنسية ƨǤǴǳʪ له مماثل ويوجد FACTالـ  مث

 يتحول حيث إجيابيا، ƢĔÂ°ƾǬȇ اغلبهم أن السرطان مرضى حياة لنوعية أجري الذى التقييم خالل من يتضح      

 يقدم كما .العائلية العالقات مثل املرض بعد احلياة جوانب بعض تتحسن حيث معلمة سلبية خربة إىل املرض

Delvauxو Razan )1998 (على اعتمادا السرطان مرضى لدى احلياة لنوعية االجيايب راكلإلد آخر رياتفس 
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 حقق أنه أساس على اجيابيا فيقيمه حياته ƺȇ°ʫ إىل ينظر املرضى من فكثري وجداين، والثاين معريف، األول بعدين

 هؤالء من فئة وجود من المينع وهذا احلياة، عن الرضا درجة ويرفع الوجدان على اجيابيا ينعكس مما الرئيسية، أهدافه

 التقدير أن يعتقد احلايل الباحث أن غري .االنسانية الطبيعة مع تطابقا النفسي والكرب السلبية املشاعر تعاين املرضى

 الكرب نسبة ارتفاع اىل البحوث نفس تشري حيث فيه مبالغ أمر البحوث بعض اليه تشري كما احلياة لنوعية االجيايب

 وتقييمه قيمه وبتغري وتطوره الفرد بنمو مرتبط احلياة نوعية تقييم إن .السرطان مرضى لدى النفسيةʪ¦ǂǘ©�واالض

11.الوجدانية وعناصره للموقف

 ية،والوالد جودة احلياة األسرية تتضمن: التفاعل األسري،أبعاد أن  Hill(2012)هيلهذا اإلطار يرى يف و       

والبيئة املادية، وجودة احلياة األسرية اليومية،  جودة احلياة اجلسمية، والدعم االجتماعى،وجودة احلياة االنفعالية، و 

12وجودة احلياة االجتماعية.

½°ƾ ŭ¦�Ȇ ǟ ƢǸ ƬƳ ȏ ¦�Ƕ ǟ ƾ ǳ¦��ƢȈǻʬ:يف وذلك للفرد، واالنفعالية النفسية الصحة حتسن يف هام دور االجتماعي للدعم 

 حيقق وكذلك احلياة، ومصاعب ومشكالت ظروف عن تنتج اليت واالجتماعية النفسية الضغوط على التغلب

.الفرد يف إجيابية ŚƯϦ¦© من يقدمه وما حيققها، اليت السعادة إىل ƨǧƢǓȍʪ احلياة، عن والرضا النفسي، االستقرار

 األسرة، ǂǧϥ¦® ممثلني مقربني أشخاص وجود" :Ǿǻϥ االجتماعي الدعم ,Leavy) 1983 (  ليفيوقد عرف      

حداد عرفت بينما .الوجدانية واملشاركة املعنوي Ƕǟƾǳʪ يتسمون الذين العمل زمالء أو اجلريان، أو األصدقاء، أو

 االجتماعية الشبكة من املقدم واالحرتام والقبول والتقدير احلب بشعور الفرد متتع :Ǿǻϥ االجتماعي الدعم )1995(

  ".متبادلة التزامات ألعضائها تقدم اليت الشبكة هذه من جزء Ǿǻϥ وشعوره به، احمليطة

 العيش فرصة توفري يف دوراً ǂǨǳʪ® احمليطة االجتماعية الشبكة من املقدم االجتماعي الدعم حجم ويؤدي       

 واالجتماعية النفسية الصحة إىل البدنية الصحة من ابتداءً  الفرد تكيف حتقيق يف املساعدة خالل من وذلك للفرد،

 أحداث عن الناتج االكتئاب تقليل يف فعال دور له العاطفي الدعم إن حيث ،الضاغطة احلياة أحداث وبعد خالل

 واألطباء واألصدقاء الزوج :مثل الرمسية، وغري الرمسية الرعاية مقدمي من الدعم أن إىل ƨǧƢǓȍʪ السلبية، احلياة

 احلالة وتنظيم �ÀƢǗǂǈǳʪ املتعلقة املعلومات التماس يف الثدي بسرطان ¦ʪƢǐŭ© النساء قدرة يف ŚƯϦ له واملمرضني

13واختاذ القرارات احملرجة.  العاطفية،

 مستوى أو التوتر، وجود عن النظر بصرف مباشر، بشكل لإلنسان الصحية احلالة يف االجتماعي الدعم ويؤثر      

 اجلهاز يف تؤثر عاطفية تغيريات إحداث خالل من السرطان مرضى يف االجتماعي الدعم ŚƯϦ يكمن إذ ،التوتر

 الشعور وكذلك اإلجيايب، املزاج تعزز أن ميكن مجاعة إىل ƢǸƬǻȏʪ  الشعور وتعزيز العصيب، اهلرموين أو املناعي

ǶǰƸƬǳʪ ،الشخصي ¨®ʮ±Â الثقة �ǆ ǨǼǳʪƨǧƢǓȍʪ وبطء املرض ظهور متنع اليت الصحية السلوكات تعزيز إىل 

 أو كالتدخني، الصحية غري السلوكات وتثبيط ¦�ƨȈǓʮǂǳ التمارين كممارسة االنتعاش؛ عملية يف التأثري أو تقدمه،

14. الطبية املساعدة إىل احلاجة
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Ʈ وذلك السرطان، مقاومة يف كبري دور له املناعي اجلهاز أن ثبت لقد      ƸƦǳʪ على والقضاء ʮȐŬ¦ املصابة 

©¦ǂǨǘǳʪ ة  البيولوجي االستجابة معدالت استخدام يف العلماء فكر ولقد األشخاص، كل يف يوميا تتكون واليت

"Response ModifiersBiological  "15.السرطان عالج يف

ĺ ƢŸȍ ¦�ǆ ǨǼǳ¦�Ƕ Ǵǟ ��Ƣưǳʬ:طلقأُ  فقد عصورهم، على واملؤلفون الباحثون أطلقها اليت واألوصاف األمساء تعددت 

 أن النفس علم إطار يف املمكن من أنه  اخلالق عبد ويرى القلق، عصر :املثال سبيل على العشرين، القرن على

."اإلجيايب النفس علم عصر": اآلن وحىت العشرين القرن من األخرية العقود على نطلق

 إذ القصر، شديد ƺȇ°ʫ له ولكن البشرية، قدم قدميا يكون رمبا وقدمي، طويل عمر اإلجيايب النفس لعلم إن       

 اجلمعية MartinSeligmanسيلجمان مارتن رأست عندما 1998 سنة النفس لعلم األكادميي احلقل إىل دخل

 فقد ،زمالئه من جمموعة مع له مؤسسا واعترب للجمعية، االفتتاحية للدورة خطابه يف وتناوله النفس، لعلم األمريكية

 يف املضطربة أو السلبية اجلوانب تلك يف للبحث كبديل البشر لدى اإلجيابية القوى عن للبحث النفس علماء ادعو 

16.تعاش Àϥ جديرة احلياة جتعل اليت والشخصية ¦ƨȈǠǸƬĐ والعوامل الوقائية ساتراوالد اإلنسانية الشخصية

�Ŀ�ʮ°ǀƳ�ÀȂǰȇ�®Ƣǰȇىل تغري أدى إظهور علم النفس االجيايب كاجتاه حديث جدا أن  بشري معمريةويذكر       

مسار علم النفس منذ ظهوره على مسرح الفهم األكادميي للسلوك، حيث ختلى نسبيا عن االهتمام جبوانب املرض 

النفسي والسمات املرضية والصراعات والضغوط واملشكالت السلوكية اليت تؤثر يف جودة احلياة وتعيق حتقيقها، واجته 

�ÃȂǬǳ¦Â�©ʭƢǰǷȍ¦�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦�ń¤.17والفضائل اإلنسانية ملا هلا من دور يف تنمية اخلصال االجيابية يف اإلنسان

مقال هلما نشر مبجلة األخصائي تعريفا لعلم النفس اإلجيايب يف  )2000سيلجمان وشيكزينتميهايل (قدم ي       

ǀǿ�ǎ¦�ويعترب   النفسي األمريكي ǼȇÂ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƨǴǏ¦Ȃŭ�ƨǠǼǬǷ�ƨȇǂǜǻ�ƨȈǓ°¢�ǂǧȂƫ�Ŗǳ¦�̈ƾȈŪ¦�Ǧ ȇ°ƢǠƬǳ¦�ǺǷ

علم يهتم بدراسة وحتليل اخلربات  :املستوى الذايت أو الشخصي هو  علىالتعريف على أن "جمال علم النفس اإلجيايب 

الوجود الذايت الشخصي، القناعة، والرضا الشخصية الذاتية املقدرة أو ذات القيمة مثل: الرفاهية الشخصية أو جودة 

وعلى املستوى الفردي يتعلق علم   التدفق والسعادة (يف احلاضر). ،األمل والتفاؤل (يف املستقبل) ،(يف املاضي)

النفس اإلجيايب بدراسة وحتليل السمات اإلجيابية للفرد: القدرة على احلب والعمل، البسالة واجلرأة، مهارات 

اعية املتبادلة مع اآلخرين، اإلحساس والتذوق اجلمايل، املثابرة، التسامح، األصالة، االنفتاح العقلي العالقات االجتم

وعلى مستوى اجلماعة يدور علم النفس اإلجيايب   والتطلع للمستقبل، الشغف الروحي، املوهبة العالية، واحلكمة.

نة الصاحلة، املسئولية، التواد مع اآلخرين واالهتمام حول الفضائل واملؤسسات املدنية اليت حترك األفراد جتاه املواط

�ǲǸǠǳ¦�ǪǴƻÂ��ǲǸƸƬǳ¦��¾¦ƾƬǟȏ¦��¼Ȑƻȋ¦Â�§ ®ȋ¦��°Ƣưȇȍ¦��Ƕđ.18

 لدى القوة مكامن كافة سةراد" : Ǿǻϥعلم النفس اإلجيايب   ʪ Crystal L. Park°½ كريستال تعرف      

 سةراد إىل إضافة والسلوكية، النفسية ʪ©رااالضط ثنراب يف الوقوع من البشر وقاية شأنه من ما كل سةراود البشر،

19".تعاش Àϥ جديرة اإلنسانية احلياة جتعل اليت ƨȈǠǸƬĐ¦Â االجتماعية، الفردية، العوامل كل
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  إجراءات الدراسة امليدانية:

  .وضوعامل ختدم خصائص من له ملا اإلكلينيكي املنهجاعتمدت الدراسة احلالية منهج الدراسة: -1

�ƨȇƢĔ�ń¤�ÄƢǷ�ǂȀǋ�ǺǷ� ¦ƾƬƥ¦��ƨǼƫʪ�ƨȇȏȂƥ�ÀƢǗǂǈǳ¦�ƨƸǧƢǰǷ�ǄǯǂŠ�ƨȈǳƢū¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƪحدود الدراسة:  -2 ȇǂƳ¢

حاالت من مرضى السرطان الذين خيضعون للمراقبة الطبية. 4، على 2016شهر جويلية 

  أدوات الدراسة:  -3

ǈȈƟǂǳ¦�®ƢǠƥȋ¦�Ǻǟ�Ǧاملقابلة النصف موجهة: - ǌǰǳ¦�» ƾđ�ǖƦǓÂ��®ƾŰÂ�ƶǓ¦Â�ǽƢš ¦�Ŀ�Śǈǳʪ�ƢǼƬǇ¦°ƾǳ�ƨȈ

  األسئلة اجلوهرية حسب احملاور احملددة مسبقا.

األسئلة اجلوهريةحماور املقابلة

  هل أنت راض عن حياتك؟ -  جودة احلياة األسرية-1

  هل أنت قادر على أداء مهامك اليومية؟ -

  هل أنت راض عن صحتك اجلسمية؟ -

  هل لديك شخص معني يعتين بك؟ -  املدركالدعم االجتماعي -2

  ما نوع الدعم الذي تتلقاه من أسرتك؟ -

  كيف تتصور حياتك بدون من يقدم لك الدعم؟  -

�³ -  علم النفس اإلجيايب-3 ƢǠƫ�Àϥ�̈ǂȇƾƳ�Ǯ ƫƢȈƷ�À¢�Ãǂƫ�ǲǿ

  كيف يتمكنت من جتاوز صدمة املرض؟  -

  ديك لتحقيق جودة احلياة األسرية؟هل عزز الدعم املقدم لك اجلوانب النفسية اإلجيابية ل -

  املقاييس-

:مقياس مقياس الدعم االجتماعي املدرك Zimet  رمضان  ترمجة،  1988وزمالئه الذي أنشأه سنة

,Zimet من كل بتطويره قام الذي ،األبعاد متعددوهو  )2015رامي عبد هللا طشوش ( و )2005زعطوط (

Dahlem, Zimet & Farley,  (1988) متثل مصادر  جماالت ثالثة على موزعة فقرة (12) من واملكون

بنود املقياس متحررة من . يف حياة الفرد وناألشخاص املميز وهم  واآلخرون واألصدقاء، العائلة، :وهي ،الدعم

Zimet(2021 (1990 .صدق املقياس وثباته ومت التحقق من .التحيز الثقايف

موافق متامًا ومن درجة إىل مخس  بطريقة ليكرت من معارض متاما إىل بندا جياب عليها 12يتكون املقياس من 

ويف هذه الدراسة حصول احلاالت على  ،60وأقصاها  12بدائل، حيث بلغت أدىن درجة  5درجات، على أساس 

�¦ǖǇȂƬŭ��ƾŭ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕǟƾǳʪ�ǞƬǸƬǳ¦�ȄǴǟ�¾ƾȇ�¼Ȃǧ�ƢǸǧ°½� 36درجة 
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:شني لوبيز، ترمجة 22احلياة منظمة الصحة العاملية املختصرة مقياس جودمقياس جودة احلياة األسرية)

)، مت التحقق من صدق وثبات املقياس وهو صاحل لالستخدام يف ثقافات خمتلفة.801: 2013األعسر وآخرون، 

��¦ƢǫȐǠǳ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�¾ƢĐ¦Â�ƨȈǻƾƦǳ¦�ƨƸǐǳ©� ةعلى أربع اموزع سؤاال 26يتكون املقياس من Ȇǿ�ǾƳÂ¢Â�©ȏƢů

جدا، سيء، ليس سيء وال  سيء: ʪ©استجامخسة ولكل مفردة اإلجتماعية والبيئة، ويراعي املقياس التنوع الثقايف. 

رجتني، داالستجابة الثانية حيصل على و ، درجةفإذا ختري الفرد االستجابة األوىل حيصل على  ،جدا وجيد جيد، جيد

واالستجابة الثالثة حيصل على ثالث درجات واذا ختري االستجابة الرابعة حيصل على أربع درجات أما اذا ختري 

،ويكون مستوى �śƥ�ƢǷ�¬Â¦ŗƫ�®ǂǨǳ¦�ƨƳ°®�ÀƜǧ�ŅƢƬǳʪÂ26- 130االستجابة اخلامسة حيصل على مخسة درجات، 

. 130إىل 79اة مرتفعاً من ،ويكون مستوى جودة احلي78إىل 26جودة احلياة منخفضا من 

04�Ŀ�ȆǟÂÉ°Â�ÀƢǗǂǈǳ¦�ǺǷ�ƨǨǴƬű�̧متثلت عينة الدراسة يف (حاالت الدراسة:-4 ¦Ȃǻϥ�ȄǓǂǷ�ǺǷ�©ȏƢƷ��

اختيارهم املعايري التالية:

  أن تكون احلاالت من فئات املتزوجني ويعيشون يف كنف أسرهم.- 

  منذ مخس سنوات وهم حاليا خيضعون للمراقبة الطبية.أن تكون احلاالت ممن أمت العالج الكيميائي (واإلشعاعي) - 

أن تكون احلاالت ممن خضعوا لإلرشاد اجلماعي الذي قامت الباحثة بتنظيمه منذ ثالث سنوات مبركز مكافحة - 

��ƢēƢǷƢǸƬǿ¦�¾Ƣů�Ŀ�ǲƻƾȇ�Ȇũ°�Śǣ�ǲǰǌƥ�ÀƢǗǂǈǳ¦

  تقدمي احلاالت:-5

  تقدمي احلالة األوىل: - 5-1

احلالة: (أ)

 أبناء 3 ـل وأم متزوجة :اإلجتماعية احلالة                      سنة 47السن:          أنثى:اجلنس

 ضعيفة :اإلقتصادية احلالة                              ال شيء  املستوى التعليمي:

ƨǼƫʪ:اإلقامة مكانعاملة نظافة                                         :املهنة

الثدي سرطان :اإلصابة نوع سنوات                                    6: اإلصابة مدة

ملخص املقابلة: 

 هي الزوج، بطالة بسبب متدهورة االقتصادية حالتها مدرسة إبتدائية، يف منظفة تعمل، أبناء 3 ـل وأم متزوجة سنة، 47العمر من تبلغ احلالة

، اخلرب هلذا كثريا صدمت سنوات، 6 منذ املرض لديها ظهر احلالة .ǶēƢƦǴǘƬǷ هلم توفر اليت هي ƢēƢǧÂƢĔȋ يف حالة أبنائها يف التفكري دائمة

¦��À¢�ȏ¤�ǾȈǻƢǠƫ�ƢŠ�ǶƬē�ȏ�ƢȀƬǴƟƢǟ�À¤�Ʈ ȈŞ�ȆǴƟƢǟ�ƾǼǇ�ƢŮ�ǆ Ȉǳ�Ǿǻ¢�ƨǳƢū¦�ǂǯǀƫÂ�Äƾưǳ¦�¾ƢǐƠƬǇ¦�ƨȈǴǸǟ�ƾǼǟ�̈ŚƦǯ�ƢȀƬǠƳƢǧ�ƪ ǻƢǯÂ لدعم

ǨǫÂ�Ʈ ȈŞ�̈ƢȈū¦�Ŀ� Ȇǋ�ǲǯÂ�ƢȀƬǴƟƢǟ�ƢǿŐƬǠƫ�Ŗǳ¦Â��ƪ ȈƦǳʪ�ƨưǯƢǷ�̈¢ǂǷ¦�ȆǿÂ��Ƣē°ƢƳ�Ƕǟ®�Ȃǿ�̈ƢȈū¦�ǽǀǿ�Ŀ�¦ƾȈƳ�Ǿǯ°ƾƫ�Äǀǳ¦Â�ƾȈƷȂǳ¦ ت
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�ǾǻƢƸƦǇ�ɦ�ƾǠƥ�ǲǔǨǳ¦�ǞƳǂƫÂ��Ƣē®ƢǠǇ�Ŀ�ƢȀǠǷ�¬ǂǨƫÂ�ƢȀŭ¢�Ŀ�ƢȀǠǷ�ȆǰƦƫ�ƢĔ¢�̄¤��¿Ȑǈƥ�Ƣē±ÂƢš �ŕƷ�ƢȀƬǼŰ�Ŀ�̈°ƢŪ¦�ǽǀǿ�ƢȀǠǷ وتعاىل

  يف الشفاء إىل هذه اجلارة.

:بعد إجراء املقابلة النصف موجهة مع احلالة (أ)، الحظت الباحثة أن احلالة تعيش رضا عن  حتليل املقابلة

�ǾȈǧ�ǂǠǌƫ�ƪ ǻƢǯÂ�ƢȀǼǟ�ƢȀƬǴƟƢǟ�ǾȈǧ�ƪ Ǵţ�Äǀǳ¦�ƨǼƄ¦�ƪ ǫÂ�Ŀ�̈ƾǻƢǈŭ¦Â�Ƕǟƾǳ¦�ƢŮ�ƪ Ƿƾǫ�Ŗǳ¦�̈°ƢŪ¦�®ȂƳÂ�Ŀ�ƢēƢȈƷ

ǠǷ�ǺǷ�ƢēʭƢǠǷÂ�ƢȀȇƾƯ�¾ƢǐƠƬǇ¦�ƾǠƥ�ƢǿǂȀǜǷ�ǲƦǬƫ�¿ƾǟÂ�̈ƾƷȂǳ¦Â�» ȂŬʪ املة زوجها بسبب ذلك. وتصرح احلالة

�¢ǂǬƫ�Ń�Ŗǳ¦��̈°ƢŪ¦�ǽǀǿ�À¢�ƨǳƢū¦�ǂÊǬÉƫÂ���ƢȀǼǟ�̈ǂǇȋ¦�ȆǴţ�ƨǈǰǻ�Â��µ ǂŭ¦�ƨǈǰǻ���śƬǈǰǼƥ�ƪ ƦȈǏÉ¢�ƢĔ¢�ƢǼǿ–

�ÄȂǼǠŭ¦�� ƢǘǠǳʪ�ƢēǂǸǣÂ�ƢēȂƬƷ¦�ƾǫ�ȆȀǧ��ƪ- على حد قوهلا ƻȋ¦Â�¿ȋ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�ǎ ƬƼŭ¦�ƨƥƢưŠ�ƪ ǻƢǯ�ƢŮ�ƨƦǈǼǳʪ��

، وكانت السبب يف ختطي حمنتها بكل جناح. وهي ال تتحمل مفارقتها إطالقا. وتتمىن أن تبقى معها طول واملادي)

العمر.

:حتليل نتائج املقياسني 

:حتليل نتائج مقياس جودة احلياة 

  البدائل  األسئلة  البدائل  األسئلة

14143

24154

33164

43174

54184

65194

73203

83211

93225

103232

112244

122252

133264

¸ȂǸĐ¦86
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130�śƥ�ƪ) درجة من جمموع (86حتصلت احلالة (أ) على (  ƷÂ¦ǂƫ�Ƣǿ°ƢƦƬǟʪ�ƨǠǨƫǂǷ�ƨƳ°®�ŐƬǠƫ�ȆǿÂ���

79-130�ȆȀǧ��ƾȈƳ��Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǲȇƾƦǳ¦�ƢēʪƢƴƬǇ¦�ȄǴǟ�ȄǤǗÂورضاها عن صحتها  تقدر جودة احلياة اليت تعيشها��

�ƢǿƢǬǴƬƫ�Ŗǳ¦�̈ƾǻƢǈŭ¦�ǺǟÂ�ƢŮ�ƨǷƾǬŭ¦�©ƢǷƾŬ¦�Ǧ ǴƬű�Ǻǟ�ƨȈǓ¦°�ȆǿÂ�ƢēƢȈŞ�ǞƬǸƬǈƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ƾȈŪʪ�ƢȀǈǨǻ�ǺǟÂ

���§ ƢƠƬǯȏ¦Â�ǪǴǬǳ¦Â�² ƘȈǳ¦Â�ÀǄū¦Â�ǪȈǔǳ¦�ƨȈƦǴǈǳ¦�ǂǟƢǌŭ¦�ǺǷ�̈ʭƢǠŭ¦�©±ÂƢš �ƾǬǳÂ��ƢȀƟƢǫƾǏ¢�ǺǷ

حتليل نتائج مقياس الدعم اإلجتماعي املدرك: 

البدائل  العبارات  البدائل  العبارات

1575

2581

3195

41105

55111

65125

¸Ȃ Ǹ Đ ¦44

) درجة من جمموع 44( على احلالة (أ) حتصلت تطبيق مقياس الدعم اإلجتماعي املدرك لقياس مستواه،  بعد

ʪƢƴƬǇȏ¦�ǂưǯ¢��ƢǷƢŤ�Ǫǧ¦ȂǷ��ǆ©�� ،60-36، إذ تراوحت بني مرتفعةدرجة  تعترب وهي) 60( ǷƢŬ¦�ǲȇƾƦǳ¦�¾ʭÂ

�À¢�Ʈ على دلي ما ȈƷ���½°ƾŭ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕǟƾǳʪ�ǂǠǌƫ�ƨǳƢū¦�À¢đǂǬƥ�ǄȈŲ�ǎ Ƽǋ�½ƢǼǿكون حباجة إليهتعندما  ا 

�ƾǸƬǠƫ� ƢǫƾǏ¢�ƢŮ�À¢�ƢǸǯ��ƢŮ�ÀȂǠǳ¦�°ƾǐǷ�ŐƬǠȇÂ�ƢǿǂǟƢǌǷ�ȄǴǟ�́ ǂŹ�ȂǿÂ�ƢĔ¦ǄƷ¢Â�ƢȀƷ¦ǂǧ¢�ǾƬǯ°ƢǌǷ�ǞȈǘƬǈƫÂ

��ǶȀǠǷ�ƢēȐǰǌǷ�¾ȂƷ�ª ƾƸƬǳ¦�ǞȈǘƬǈƫÂ�ƢēƾǟƢǈǷ�ȐǠǧ�ÀȂǳÂƢŹ�ǶǿÂ�°ȂǷȋ¦� Ȃǈƫ�ƢǷƾǼǟ�ǶȀȈǴǟ

:(أ) التحليل العام للحالة�¦ŚƦǯ�ʪÂƢš �ƢǼƬǴƥƢǬǷ�¾Ȑƻ�ƨǳƢū¦�©ƾƥ¢�±ÂƢš �ƨȈǨȈǯ�ǺǟÂ�ƢēʭƢǠǷ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾƸǴǳ

�ȆǴƼƬǳ¦Â�ƨȈǬȈǬū¦�ƢēǂǇ¢�Ƕǟ®�§ ƢȈǣ�Ŀ�ƢēǂǇ¢�ƢǿŐƬǠƫ�Ŗǳ¦�Ƣē°ƢƳ�ǺǷ�ǾƬǬǴƫ�Äǀǳ¦�Ƕǟƾǳ¦Â�̈ƾǻƢǈŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀƬǼŰ

عنها، هذه اجلارة اليت كان هلا دورًا إجيابيًا يف احتواء احلالة واألخذ بيدها إىل بر األمان واالمتثال للعالج ومن مثة

�ƨǴƥƢǬŭ¦�ƲƟƢƬǻ�ǾƬƸǓÂ¢�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƢȀȇƾƯ�¾ƢǐƠƬǇ¦� ¦ǂƳ�ƢȀƳÂ±�ƨǴǷƢǠǷ�ǺǷ�ƢēʭƢǠǷ�±ÂƢš �ȄǴǟ�ƢēƾǟƢǈǷÂ� ƢǨǌǴǳ

نصف املوجهة ونتائج مقياس جودة احلياة ومقياس الدعم اإلجتماعي املدرك املطبقني مع احلالة.

�ƢēƢȈƷ�Ǻǟ�ƢǓǂǳʪ�ÅƢǇƢǈƷ¦�ǂȀǜƫ�ƨǳƢūƢǧ جراء الدعم (املادي واملعنوي) املقدم هلا من وجودة احلياة والسعادة

�ƢǿƢȈŢ�Ŗǳ¦�ƨȇ°Ǆŭ¦�ƢȀǧÂǂǛ�ǲǛ�Ŀ�ƢǏȂǐƻ�µ ǂŭ¦�ƾǠƥ�ƢŮƖǷÂ�ƢǿǂȀǜŭÂ�Ƣē¦ǀǳ�ƨȈƦǴǈǳ¦�Ƣēǂǜǻ�Śǣ�Äǀǳ¦Â�Ƣē°ƢƳ�» ǂǗ

�̈ƢȈū¦�ƢȀȈǧ�ƪ ưǠƥ�ƨȈƥƢŸ¤�̈ǂǜǻ�ń¤��ƢȀǼǟ�ƢēǂǇ¢�ȆǴţ�Ƥ Ʀǈƥ�ǪȈǔǳʪ�ƢȀǇƢǈƷ¤Â

 يف آخر منحى النفسي اإلرشاد اختذ األخرية اآلونة يفأن ) 2006(  والباسلحديد ويف هذا الصدد يذكر      

 واجلريان واألقارب والزمالء واألهل األسرة، وتعد .للفرد واملساندة الدعم توفري يف ودورها االجتماعية، البيئة دراسة
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 االجتماعية البيئة من رمسية غري مصادرو هي  الفرد حياة يفا مهم احيز  هلم الذين ¦ǞǸƬĐ أعضاء من وغريهم

 املادية واملؤازرة املساعدة من االجتماعي الدعم يتكونو  .للمساعدة طلباً  وقت أي يف إليها اللجوء الفرد يستطيع

 االجتماعية وعالقاته تعامالته خالل من الفرد عليها حيصل اليت ƢǷȂǴǠŭʪ�ƾȇÂǄƬ©وال�ƨȈǠǸƬĐ¦Â  واملعنوية والعاطفية

23.االجتماعية بيئته يف املتاحة املصادر ومن به، احمليطني األفراد مع

 احلساسية ƨƴȈƬǻ��Ƣđ احمليطني مع اجتماعي تواصل عالقات إقامة يف فمرض سرطان الثدي يؤثر على املريضة     

Ƣđ احمليطني على ينعكس ال األمر وهذا كليهما، أو ثدييها أحد استئصال جراء واإلحراج ǲƴŬʪ وشعورها الزائدة،

�ǆ الثقة بفقدان املريضة شعور بسبب الزوجني، بني فجوة من حيدثه ملا أيضاً، الزوجية العالقة على بل فقط، ǨǼǳʪ

24.الذات ورفض

وعلى أساس ما أظهرته نتائج األدوات املستخدمة ميكننا القول أن احلالة تتمتع مبستوى مرتفع من جودة احلياة       

  األسرية ومبستوى مرتفع أيضا من الدعم االجتماعي املدرك.

اة األسرية ويتضح لنا التصور اإلجيايب الذي وصلت إليه احلالة من خالل الدعم املقدم هلا لتحقيق جودة احلي      

�Ƣē°ƢƳ�ƢŮ�ƢȀƬǷƾǫ�Ŗǳ¦�ƨȇ®Ƣŭ¦Â�ƨȇȂǼǠŭ¦�̈ƾǻƢǈŭ¦�Ŀ��ƢȀǼǟ�ƢēǂǇ¢�ȆǴţ�ƨǈǰǻÂ�µ ǂŭ¦�ƨǈǰǻ�Ȇǘţ�ƾǠƥ�ƢǿƢȈŢ�Ŗǳ¦

 وكانت السبب يف ختطي حمنتها بكل جناح. املختص النفسي واألم واألخت، مبثابة  هلا كانتاليت  

  تقدمي احلالة الثانية: - 5-2

لة:حتليل املقاب�Ǻǟ�ƢǓǂǳ¦Â�ǲǷȋ¦Â�¾£ƢǨƬǳ¦Â�ƨƴȀƦǳ¦Â�̈®ƢǠǈǳʪ�ǂǠǌƫ��§ ��ƨǳƢū¦�À¢�ƶǓȂȇ�ƨǴƥƢǬŭ¦�ǲȈǴŢ

�ń¤�®ȂǠȇ�ǲǔǨǳ¦Â�ǲǸŢÂ�ŐǏÂ�®ȂǸǏ�ǲǰƥ�ƨǼƄ¦�©±ÂƢš �ƾǫ�ƢĔƜǧ��ƢȀŹǂǐƫ�Ƥ ǈƸǧ��Ƣđ�ǞǸƬǈƫÂ�̈ƢȈū¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ

®ƾƷ�ƢēǂǇ¢�À¢�Ʈ ȈƷ��ǽʮ¤�ƪ ƸÊǼÉǷ�Äǀǳ¦�Ǯ ƦƄ¦�ÄǂǇȋ¦�Ƕǟƾǳ¦Â�ƨƠǧ¦ƾǳ¦�̈ƾǻƢǈŭ¦�ǲǰǌƥ�ƢȀƟ¦ȂƬƷ¦�Ŀ�ƢēʮȂǳÂ¢�©

احلالة: (ب)

 أبناء 3 ـل وأم متزوجة :اإلجتماعية احلالة                     سنة 40السن:             أنثى:اجلنس

 جيدة :اإلقتصادية احلالة ¦���������������������������ÄȂǻʬ�ƨưǳƢưǳ:تعليميال املستوى

������������������������������������������ƪاملهنة: ȈƦǳʪ�ƨưǯƢǷمروانة                                       :اإلقامة مكان 

رحمال سرطان :اإلصابة نوع سنوات                                       5: اإلصابة مدة

ملخص املقابلة:

�ƪ 3سنة متزوجة ولديها  40احلالة تبلغ من العمر  ȈƦǳʪ�ƨưǯƢǷ�ȆǿÂ�ÄȂǻʬ�ƨưǳʬ�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�Ƣǿ¦ȂƬǈǷ�� ƢǼƥ¢

Ǻǟ�ƢǓǂǳʪ�² تشعر احلالة سنوات. 5االقتصادية جيدة، وأصيبت بسرطان الرحم منذ حالتها  ƢǈƷȍʪ

�Ǧ ȈǰƬǳ¦Â��ƨȈǐƼǌǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�Ŀ�ƨȈƥƢŸȏʪÂ�ƢŮ�ƨǷƾǬŭ¦�©ƢǷƾŬ¦Â�ƨȈǌȈǠŭ¦�» Âǂǜǳ¦Â�̈ƢȈū¦

�̈ǄȈǸŭ¦�ƢēǂǇ¢�®ȂƳÂ�Ŀ�ȄǸǜǠǳ¦�Ƣē®ƢǠǇ�ŐƬǠƫÂ�ƨȈǴǟƢǨǳ¦Â�¿£ȐƬǳ¦Â�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦Â
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�§ ȋ¦��̈ǂǇȋ¦�À¢�Śǣ��ƢȀǴƦǬƬƫ�Ń�ƢĔ¢�̄¤�ƢȀȈǴǟ�¦ƾƳ�ƨȇȂǫ�ƪ ǻƢǯ�ǂǠǌǳ¦�¶ȂǬǇ�ƨǷƾǏ�À¢�ƨǳƢū¦�ǂǯǀƫÂ��ǶǜǼǷÂ�ǖǘű

�ǶđȂǴǇϥ�ƨǼƄ¦�ǽǀǿ�Ȇǘţ�Ŀ�ȐǟƢǧ�¦°Â®�ǶŮ�ÀƢǯ�� ƢǫƾǏȋ¦Â�©ȏƢŬ¦Â�©ƢǸǠǳ¦Â�©¦Ȃƻȋ¦Â�̈Ȃƻȍ¦Â�«ÂǄǳ¦Â�¿ȋ¦Â

ǫȂŭ¦�ǺȇȂēÂ�¬ǂŭ¦ .ف وتبسيط وقع الصدمة وحتويل املشاعر املكتئبة واحلزينة واملرعبة إىل مشاعر كلها تقبل ورضا وأمل

:حتليل نتائج املقياسني 

:حتليل نتائج مقياس جودة احلياة 

البدائل  األسئلة  البدائل  األسئلة

14144

23155

33165

43173

55183

65194

74205

83214

93225

103235

113245

125255

135264

¸Ȃ Ǹ Đ ¦106

�Ŗǳ¦Â��̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�² ƢȈǬǷ�ȄǴǟ��§ ��ƨǳƢū¦�©ʪƢƴƬǇ¦�ƲƟƢƬǻ�¾Ȑƻ�ǺǷدرجة وهي 106( على حتصلت (

��ʭÂ¾�بشكل كبرياألسرية متتع احلالة جبودة احلياة  على تدلنس مرتفعة، درجة تعترب وهي 130- 79ترتاوح بني 

�ŘǠǷ�ƢēƢȈū�À¢�ǂǠǌƫÂ�¦ƾƳ�ƾȈƳ�ǲǰǌƥ�ƢēƢȈŞ�ǞƬǸƬǈƫ�ƨǳƢū¦�À¢�ǚƷȐǻÂ��©ʪƢƴƬǇȏ¦�ǂưǯ¢��¦ƾƳ�ƾȈƳ��ǲȇƾƦǳ¦

�ƢǸǯ��ƢēƢƳƢȈƬƷ¦�ƨȈƦǴƬǳ�ƨȈǧƢǰǳ¦�¾¦ȂǷȋ¦�ƢȀȇƾǳÂاتتوفر هل ēƢȈƷ�Ŀ�ƢȀƳƢƬŢ�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦التحرك أو  ، وميكنهااليومية ا

�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨȈǐƼǌǳ¦�ƢēƢǫȐǟ�Ǻǟ�ƨȈǓ¦°�ȆǿÂ��¦ƾƳ�ƾȈƳ�ƢȀǷȂǻÂ�ƢǓǂǳʪ�ǂǠǌƫ ىل مكانالتنقل بسهولة من مكان إ

وسائل ها وعن ظروفها املعيشية وعن اخلدمات الصحية املقدمة هلا وأيضا عن عن املساندة اليت تتلقاها من أصدقائ

ƢȈū¦�Ǻǟ�ƢǓǂǳ¦Â�̈®ƢǠǈǳʪ�Ƣǿ°Ȃ̈�وهذا ما أكدته احلالة من خالل املقابلة وهو شع ا.االنتقال واملواصالت املتاحة هل
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:حتليل نتائج مقياس الدعم اإلجتماعي املدرك  

البدائل  العبارات  البدائل  العبارات

1575

2585

3595

45105

55115

65125

¸Ȃ Ǹ Đ ¦60

 وهي) درجة 60( على(ب) احلالة  حتصلت تطبيق مقياس الدعم اإلجتماعي املدرك لقياس مستواه،  بعد 

ʪƢƴƬǇȏ¦�ǞȈŦ��ƢǷƢŤ�Ǫǧ¦ȂǷ��ǆ©�،جدا مرتفعةدرجة  تعتربو  الدرجة الكلية، ǷƢŬ¦�ǲȇƾƦǳ¦�ǲƴǇ�Ʈ ȈƷ دلي ما 

�ƨƳƢū¦�ƪأن احلالة  على ǫÂ�Ŀ�ƢđǂǬƥ�ǄȈŲ�ǎ Ƽǋ�®ȂƳȂƥ�ǞƬǸƬƫ�ƨǳƢū¦�À¢�Ʈ ȈƷ�½°ƾŭ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕǟƾǳʪ�ǂǠǌƫ

¢�ƨȈǨǗƢǠǳ¦�̈ƾǟƢǈŭ¦�ȄǴǟ�ǲǐŢÂ��ƢŮ�ÀȂǟ�°ƾǐǷ�ŐƬǠȇ�ȂǿÂ�ƢĔ¦ǄƷ¢Â�ƢȀƷ¦ǂǧحيرص على مشاعرها وتستطيع مشاركته 

�̈ƾǠƬǈǷÂ�ƢȀǴǯƢǌǷ�Ǻǟ�ƢȀǠǷ�ª ƾƸƬǳ¦�ǞȈǘƬǈƫÂ�ƢēƾǟƢǈǷ�ȐǠǧ�¾ÂƢŢ�Ŗǳ¦�ƢȀƬǴƟƢǟ�ǺǷ�ǾƳƢƬŢ�Äǀǳ¦�Ƕǟƾǳ¦Â

ƢȀǼǰŻÂ��°ȂǷȋ¦� Ȃǈƫ�ƢǷƾǼǟ�ƢȀƟƢǫƾǏ¢�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏ¦�ǞȈǘƬǈƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��©¦°¦ǂǬǳ¦�̄ Ƣţ¦�Ŀ�ƢēƾǟƢǈŭ  مشاركتهم

�̈ƾǻƢǈŭʪ�Ƣǿ°ȂǠǋ�Ǻǟ�ƨǴƥƢǬŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǳƢū¦�Ǿƫƾǯ¢�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƢȀǴǯƢǌǷ�Ǻǟ�ǶȀǠǷ�ª ƾƸƬǳ¦Â�ƢĔ¦ǄƷ¢Â�ƢȀƷ¦ǂǧ¢

 والدعم االجتماعي املميز.

:أوضحت النتائج املتحصل عليها من خالل املقابلة نصف املوجهة ومقياس جودة التحليل العام للحالة

«��ƢȀƬǴƟƢǟجتماعي املدرك أن احلالة احلياة املختصر ومقياس الدعم اال ǂǗ�ǺǷ�¿ƾǬŭ¦�ǄȈǸŭ¦�Ƕǟƾǳ¦�ŚƯϦ�ÃƾǷ�½°ƾƫ

يف جتاوز حمنتها املَرضية وصدمتها بسقوط الشعر اليت مل تتقبلها، وحتويل املشاعر املكتئبة واحلزينة واملرعبة إىل مشاعر  

كلها تقبل ورضا وأمل وسعادة. 

 الذي اجلديد الوضع من ومواقفهم السرطان ىمرض لدى االنفعايل واملزاج تاملعتقدافتجدر اإلشارة هنا إىل أن       

 تساهم عوامل مجيعها ǶēƢȈƷ على املستجدة الضغوطات جتاه واجلسدية النفسية األفعال وردود اإلصابة بعد يعيشونه

ÀƢǗǂǈǳʪ.25 املرضى عند النفسية املشقة تفاقم يف

Sarasson وزمالؤه ساراسونويف هذا اإلطار يذكر        & al)(بوجود االعتقاد هو االجتماعي لدعمأن ا 

 اللجوء وميكن ويقدرونه حيبونه ǶĔϥ انطباعا لديه يرتكون والذين فيهم، يثق أن للفرد ميكن الذين األشخاص بعض

26. حيتاجهم عندما عليهم واالعتماد إليهم
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وعلى أساس ما أظهرته نتائج األدوات املستخدمة ميكننا القول أن احلالة تتمتع مبستوى مرتفع من جودة احلياة      

  األسرية ومبستوى مرتفع أيضا من الدعم االجتماعي املدرك.

ويتجلى لنا التصور اإلجيايب الذي وصلت إليه احلالة من خالل الدعم املقدم هلا لتحقيق جودة احلياة األسرية       

الدعم املميز املقدم من طرف أفراد عائلتها والدور الفاعل الذي اليت حتياها بعد ختطي صدمة املرض، يف املساندة 

Ǉϥ�ƨǼƄ¦�Ȇǘţ�ȄǴǟ�ƨǳƢū¦�̈ƾǟƢǈǷ�Ŀ�Ǿƥ�ƪ ǷƢǫ�ǂǟƢǌŭ¦�ǲȇȂŢÂ�ƨǷƾǐǳ¦�ǞǫÂ�ǖȈǈƦƫÂ�Ǧ ǫȂŭ¦�ǺȇȂēÂ�¬ǂŭ¦�ǶđȂǴ

  املكتئبة واحلزينة واملرعبة إىل مشاعر كلها تقبل ورضا وأمل.

  تقدمي احلالة الثالثة:- 4-3

:حتليلنا للمقابلة يوضح أن احلالة (ج) جتاوزت حمنة املرض وما تالها من مشكالت نفسية  حتليل املقابلة

مثل القلق واالكتئاب واخلوف من املوت ومن عودة املرض وذلك من خالل االبتعاد عن منغصات احلياة والبحث 

ǈǳ¦��¿®Ƣǐǳ¦�ª ƾū¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�̈ƢȈū¦�©ʪȂǠǏ�ȆǘƼƬǳ�Ƥ ǇƢǼǷ�Ƕǟ®Â�ƾǼǇ�®ȂƳÂ�ƨȈǻƢǰǷ¦�Ǻǟ."رطان

�Ŀ�ǲǷȋ¦�À¦ƾǬǧÂ�ǪǴǬǳ¦Â�» ȂŬ¦�ǂǟƢǌǷ�ǺǷ�ǾƬǨǴƻ�Ƣŭ��ƨȈǴƟƢǠǳ¦�©¦°ʮǄǳ¦�¾ƢƦǬƬǇ¦�ƪ ǔǧ°�ƢĔ¢�ƨǳƢū¦�ǂǯǀƫ

�ȄǓǂǸǴǳ�ǂǯÊ̄Â�Ƥ ǟǂÆǷ�ǲǰǌƥ�µ ǂŭ¦�Ǻǟ�ª ƾƸƬǳ¦�Ŀ�ǺȇǂƟ¦Ǆǳ¦�Ä®ƢǸƬƥ�ǂǠǌƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ��̈ƢȈū¦�ĿÂ� ƢǨǌǳ¦

احلالة: (ج)

 أبناء 2 ـل وأم متزوجة :اإلجتماعية احلالة                           سنة  34السن:     أنثى:اجلنس

متوسطة :اإلقتصادية احلالة                              جامعي تعليمي: ال املستوى 

 خنشلة                                       :اإلقامة مكان: طالبة جامعية                                      املهنة

الدماغ سرطان  :اإلصابة نوع سنوات                                    6: اإلصابة مدة

  ملخص املقابلة:

  طفلني مستواها التعليمي مستوى جامعي ، ُأصيبت  2سنة متزوجة ولديها  34احلالة تبلغ من العمر 

على  عاجلة جراحية عملية إجراء تقرر ملا وخاصة اخلرب هذا لتلقيها احلالة متدِ فصُ  سنوات. 6بسرطان الدماغ منذ 

�§ ƢƠƬǯϵ�ƨǳƢū¦�ƪ ƦȈǏ¢��ȆƟƢȈǸȈǰǳ¦�«ȐǠǴǳ�ƢȀǟƢǔƻ¤�°ǂǬƫ�ƢǷƾǼǟ�̈ƾƷ�ƨǷƾǐǳ¦�©®¦±Â��¿°Ȃǳ¦�¾ƢǐƠƬǇȏ�² ¢ǂǳ¦�ÃȂƬǈǷ

®Ƣǫ�ƨǳƢū¦�ƾǠƫ�Ń��«ȐǠǳ¦� ƢĔ¤�ƾǠƥ�ŕƷ�ƢȀǷ±ȏ�©Ȃŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǋ�» ȂƻÂ�®ƢƷ رة على حتمل أبسط احلديث عن املرض

��®ƢȀƬƳȏ¦Â�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ń¤�ƢǿǂǰǧÂ�ƢȀǷƢǸƬǿ¦�ǲǯ�ƪ ȀƳÂÂ��̈ʭƢǠŭ¦Â�» ȂŬ¦Â�ǪǴǬǳ¦�ƨƳ°®�ǺǷ�ƾȇǄƫ�Ŗǳ¦�§°Ƣǫȋ¦�©¦°ʮ±�ǒ ǧǂƫÂ

�ƢǸǟ®Â�̈ƾǻƢǈǷ�ƪ ǫȏ�ƢĔ¢�ȏ¤�µ ǂŭ¦�̈®Ȃǟ�ǺǷ�» ȂŬ¦�¦Śưǯ�ƪ ǻƢǟ�ƢĔ¢�ƨǳƢū¦�ǂǯǀƫ�ƢȀƬǼŰ�Ȇǘţ�ȄǴǟ�ƢǿƾǟƢǈȇ�§ȂǴǇƘǯ

��ƾȇƾƳ�ǺǷ�ƢēƢȈƷ�ƾǠǈȇ�ǲǷȋ¦�ǎمميزين  Ȉǐƥ�ǲǠƳ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��̈ǀƫƢǇȋ¦Â� ƢǫƾǏȋ¦Â�̈ǂǇȋ¦��Ƣđ�śǘȈƄ¦�ǺǷ
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ȇ�ȏ�Ǻȇǀǳ¦�ȄǓǂŭ¦Â���¦ȂƫƢǷÂ�ÀƢǗǂǈǳ¦�Ƕđ�Ǯ Ƭǧ�Ǻȇǀǳ¦ ،"زالون على قيد احلياة، مع حتديد مدة "احلياة بعد االصابة

  وهذا ما كان يرعب احلالة وجيعلها تتساؤل هل بعد هذه املدة سأكون حية؟

�śƥǂǬŭ¦�ń¤� ȂƴǴǳ¦Â��µ - حسب تعبريها–وقررت احلالة الغوص يف الدراسة       ǂŭ¦�Ŀ�ŚǰǨƬǴǳ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨƫ�ȏ�Ȇǰǳ

�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ƨǳƢū¦�ƪمن األسرة واألصدقاء وبعض  ǟƢǘƬǇ¦��ƨȈƥƢŸ¤�̈ƾǻƢǈǷÂ�ÅƢȈǟƢǸƬƳ¦�ÅƢǸǟ®�¦ȂǷƾǫ�Ǻȇǀǳ¦�ƢēǀƫƢǇ¢

�°ȂǠǌǳ¦Â�ƨǷƾǐǳ¦�±ÂƢš �ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ƢȀȇƾǳ�ƶƦǏ¢Â�̈ƢȈūʪ�ǞƬǸƬǳ¦�ƪ ǟƢǘƬǇ¦Â�ĺƢŸ¤�ǲǰǌƥ�ȆǈǨǼǳ¦�ƢĔ±¦Ȃƫ�̈®ƢǠƬǇ¦

�̈ƢȈū¦�Ǻǟ�ƢǓǂǳ¦Â�̈®ƢǠǈǳʪ

:حتليل نتائج املقياسني 

 احلياة:حتليل نتائج مقياس جودة 

  البدائل  األسئلة  البدائل  األسئلة

14144

24154

34163

43173

54183

65194

74204

83214

93224

103233

114243

123254

134262

¸ȂǸĐ¦93

��̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�² ƢȈǬǷ�ȄǴǟ�ƢēʪƢƴƬǇ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ��«��ƨǳƢū¦�ƪ ǴƴǇ)93 79) درجة وهي ترتاوح بني-

130�ƢēʪƢƴƬǇ¦�ȄǴǟ�ȄǤǗÂ��ƨǠǨƫǂǷ�ƨƳ°ƾƥ�ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�̈®Ȃŝ�ǞƬǸƬƫ�ƨǳƢū¦�À¢�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢǷ��ƨǠǨƫǂǷ�ƨƳ°®�ŐƬǠƫÂ

�ǺǟÂ�Ƣđ�̧ ƢƬǸƬǇȏ¦Â�ƢēƢȈƷ�Ǻǟ�ƢǓǂǳʪ�ǂǠǌƫ�Ǯ ǳǀǯÂ�ƾȈŪʪ�ƢēƢȈƷ�̈®ȂƳ�°ƾǬƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ��ƾȈƳ��Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǲȇƾƦǳ¦

�ǲƟƢǇÂ�Ǻǟ�ƢǓǂǳ¦Â��ƢȀƟƢǫƾǏ¢�ǺǷ�ƢǿƢǬǴƬƫ�Ŗǳ¦�̈ƾǻƢǈŭ¦�ǺǟÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦�ƢēƢǫȐǟ�Ǻǟ�Ƣǔنفسها وصحتها والرضا أي
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االنتقال واملواصالت املتاحة هلا، كما أنه ميكنها الرتكيز بشكل جيد وهي راضية عن مظهرها اجلسمي، كما أنه تتوفر 

طة لقضاء أوقات الفراغ، وميكنها التحرك لديها املعلومات اليت حتتاجها يف حياتك اليومية، ولديها فرصاً ملمارسة أنش

 والتنقل بسهولة من مكان إىل مكان. وهذا ما يتوافق مع مع نتائج املقابلة اليت تؤكد على الرضا عن احلياة.

:حتليل نتائج مقياس الدعم اإلجتماعي املدرك 

  البدائل  العبارات  البدائل  العبارات

1575

2585

3595

45105

55115

65125

¸ȂǸĐ¦60

الدرجة  وهي جتماعي املدرك لقياس مستواه، تطبيق مقياس الدعم اال بعد) درجة 60سجلت احلالة (ج) (  

ʪƢƴƬǇȏ¦�ǞȈŦ��ƢǷƢŤ�Ǫǧ¦ȂǷ��ǆ©�،جدا مرتفعةدرجة  تعتربو  الكلية، ǷƢŬ¦�ǲȇƾƦǳ¦�ǲƴǇ�Ʈ ȈƷ أن  على دلي ما

�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕǟƾǳʪ�ǂǠǌƫ�ȄǴǟ�́احلالة  ǂŹ�ƨƳƢū¦�ƪ ǫÂ�Ŀ�ƢđǂǬƥ�ǄȈŲ�ǎ Ƽǋ�®ȂƳȂƥ�ǞƬǸƬƫ�ƨǳƢū¦�À¢�Ʈ ȈƷ�½°ƾŭ¦

�Ƕǟƾǳ¦Â�ƨȈǨǗƢǠǳ¦�̈ƾǟƢǈŭ¦�ȄǴǟ�ǲǐŢÂ��ƢŮ�ÀȂǟ�°ƾǐǷ�ŐƬǠȇ�ȂǿÂ�ƢĔ¦ǄƷ¢Â�ƢȀƷ¦ǂǧ¢�ǾƬǯ°ƢǌǷ�ǞȈǘƬǈƫÂ�ƢǿǂǟƢǌǷ

ǠƬǈǷÂ�ƢȀǴǯƢǌǷ�Ǻǟ�ƢȀǠǷ�ª ƾƸƬǳ¦�ǞȈǘƬǈƫÂ�ƢēƾǟƢǈǷ�ȐǠǧ�¾ÂƢŢ�Ŗǳ¦�ƢȀƬǴƟƢǟ�ǺǷ�ǾƳƢƬŢ�Äǀǳ¦�Ŀ�ƢēƾǟƢǈŭ�̈ƾ

�ƢĔ¦ǄƷ¢Â�ƢȀƷ¦ǂǧ¢�ǶȀƬǯ°ƢǌǷ�ƢȀǼǰŻÂ��°ȂǷȋ¦� Ȃǈƫ�ƢǷƾǼǟ�ƢȀƟƢǫƾǏ¢�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏ¦�ǞȈǘƬǈƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦

�̈ƾǻƢǈŭʪ�Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕǟƾǳʪ�Ƣǿ°ȂǠǋ�Ǻǟ�ƨǴƥƢǬŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǳƢū¦�Ǿƫƾǯ¢�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƢȀǴǯƢǌǷ�Ǻǟ�ǶȀǠǷ�ª ƾƸƬǳ¦Â

  اإلجيابية الالزمة.

 من خالل حتليل املقابلة نصف املوجهة و نتائج املقياسني املطبقني مع احلالة يتضح العام للحالة:التحليل

�°ȂǠǌǳ¦�¦ǀǿ�Ƕǟ®�ƢǷÂ�ŚƦǯ�ǲǰǌƥ�Ǿƫ®Ȃǟ�ǺǷÂ�µ ǂŭ¦�ǺǷ�» ȂŬ¦Â�ǞǴŮʪ�°ȂǠǌǳ¦Â�§ ƢƠƬǯȏʪ�ƪ ƦȈǏÉ¢�ƾǫ�ƨǳƢū¦�À¢�ƢǼǳ

ىل تغيري قدر كبري من ذلك احمليط ،وأدركت وعززه هو ما عايشته من أفكار سلبية يف حميطها االجتماعي، فلجأت إ

�ƾƷ�Ȅǐǫ¢�ń¤�ƢēƢȈŞ�ǞƬǸƬǴǳ��ĺƢŸ¤�ǲǰǌƥ�ƨǼƄ¦�ȄǴǟ�Ƥ ǴǤƬǴǳ�ƢēȂǫ�ǾǼǷ�ƾǸƬǈƫ�Äǀǳ¦�Ƥ ǇƢǼŭ¦Â�¿±Ȑǳ¦�Ƕǟƾǳ¦�ƨȈŷ¢

 :األعراض أهم ومن النفسي، االكتئاب أعراض من يعانون السرطانوميكن اإلشارة يف هذا املقام أن مرضى        

² والشعور الذهين الرتكيز صعوبة االهتمام، فقدان ƘȈǳʪ والالمباالة ƨǧƢǓȍʪ املوت من واخلوف القلق أعراض إىل 

27.املريض لدى النفسية الضغوطات من تزيد عوامل وكلها
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,all وآخرونسارسون ويف هذا اإلطار يذكر        1983)& (Sarason, الدعم مفهوم مضمون أن 

 االجتماعية، عالقاته شبكة يف الكافني األشخاص وجود الفرد يدرك أن األول :أساسيني مكونني يشمل االجتماعي

والقناعة عن  الرضا من معقولة درجة الفرد لدى يكون أن والثاين احلاجة، لدى عليهم واالستناد إليهم، الرجوع ميكنه

28الدعم املتاح واملقدم له.

 تذليل على تقتصر ال أن Litwin يرىليتوين كما احلياة جودة فإنويف إطار اإلجيابية اليت برزت عند احلالة،      

29.اإلجيابية النواحي تنمية إىل ذلك تتعدى بل فقط، السلبية واألمور للعقبات والتصدي الصعاب

املواجهة اإلجيابية والضبط الشخصي الشخص اإلجيايب يتسم بتعدد اسرتاتيجيات أن  أبو حالوةويذكر      

30.للمشاعر واألفكار السلبية عند مواجهة خمتلف التوترات و ضغوط احلياة

وعلى إثر ما أظهرته نتائج األدوات املستخدمة ميكننا القول أن احلالة تتمتع مبستوى مرتفع من جودة احلياة       

  درك.األسرية ومبستوى مرتفع أيضا من الدعم االجتماعي امل

والتصور اإلجيايب الذي وصلت له احلالة من خالل الدعم املقدم هلا لتحقيق جودة احلياة األسرية اليت حتياها       

بعد ختطي صدمة املرض، يف االبتعاد عن العوامل املنغصة للحياة واختيار املساندة االجيابية املناسبة لتعزيز مكامن 

 صدمة والقضاء على اخلوف من املوت ومن عودة املرض.القوة لديها وذلك للقدرة على جتاوز ال

  تقدمي احلالة الرابعة:- 4-3

احلالة: (د)

 أبناء 6 ـلب وأ متزوج :اإلجتماعية احلالة                               سنة 50 السن:    ذكر:اجلنس

 متوسطة :اإلقتصادية احلالة                                   �ʮ°ȂǳƢǰƥاملستوى التعليمي: 

��������������������������������������ƨǼƫʪ:اإلقامة مكانموظف                                                   :هنةامل

قولونال سرطان :اإلصابة نوع سنوات                                        6: اإلصابة مدة

  ملخص املقابلة: 

 حالته موظفا يف مؤسسة حكومية، عملأطفال ي 06 ـل بوأ متزوج سنة، 50 العمر من بلغذكر ي احلالة

 هلذا كثريا احلالة متدِ صُ و  سنوات 6 منذلديه  املرض ظهر. خاص مسكنلديه  ،وسطةمت االقتصادية

 ،عائلتهوأعياه العالج الكيميائي، وفقد وزنه كثريا ، األمر الذي جعله غري قادر على العمل وإعالة  اخلرب،

ب وحنان وهي سنده يف هذه حب ه عاملاحتوته بشكل رائع حبيث ت ا¢Ĕ املريض قوليف ةالزوج معاملة عن أما

  احلياة.
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:حتليلنا للمقابلة يدلنا على أن احلالة (د) جتاوزت حمنة املرض وحمنة العالج الكيميائي من حتليل املقابلة

والزوجة والرفيقة اليت كان هلا دورا عظيما يف ترميم نفسية احلالة خالل دعم ومساندة الزوجة واليت تعترب هي األم 

��ƨȈǸǈŪ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦��ȆƟƢȈǸȈǰǳ¦�«ȐǠǴǳ�ƨȈƦǻƢŪ¦�°ʬȉ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ƨǸǘƄ¦

��Ǿǳ�ƨƳÂǄǳ¦�ƨȇƢǟ°�À¢�ȏ¤�¿ȂƬƄ¦�©Ȃŭʪ�ǺǬȇ¢Â�² ƘȈǴǳ�ǶǴǈƬǇ¦�ȆƟƢȈǸȈǰǳ¦�«ȐǠǳ¦�¾Ȑƻ�Ǿǻ¢��ǂǯ̄ ��ƨǳƢū¦�ǂǯǀƫ

  متثال للشفاء.  كانت السبب الرئيسي لال

، إذ أنه فقد القدرة على أداء أبسط - على حد تعبريه- نوع الرعاية املقدمة للحالة هي "رعاية األم لطفلها"       

�ƨǳƢūʪ�ǶƬē�ƨƳÂǄǳ¦�ƪ ǻƢǯÂ���Ńȋ¦Â�¾ƢȀǇȍ¦�� ȆǬǳ¦��ÀƢȈưǤǳ¦��ȆƟƢȈǸȈǰǳ¦�«ȐǠǳ¦�°ʬ¡�Ƥ Ʀǈƥ��ǲǯȋ¦�ŕƷ�®ȂȀů

  اهتماما كليا (النظافة، األكل، التدليك...) 

وتقر احلالة أن األمر الذي يشهده لزوجته هو رعايتها املميزة له والدعم النفسي الذي قدمته له حبيث مل ترتكه      

فريسة للهواجس واألحزان واملخاوف، واليأس والضيق بل كانت له السند النفسي والعاطفي، األمر الذي أنقذه من 

ȐǷ�Ȇǿ�ǲƥ�ʮ®Ƣǟ�ʭƢǈǻ¤�ƪ½��االستسالم، وجعل حياته ملؤها سعادة وهناء. ويضيف  ǈȈǳ�ǾƬƳÂ±�À¢�Ƣǔȇ¢

:حتليل نتائج مقياس جودة احلياة:حتليل نتائج املقياسني 

البدائل  األسئلة  البدائل  األسئلة

14143

24154

33164

43173

54183

64194

74205

84214

93225

103233

114244

123254

134264

¸Ȃ Ǹ Đ ¦97
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��² ƢȈǬŭ¦�ȄǴǟ�©ʪƢƴƬǇȏ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǳƢū¦�ƪ ǴƴǇ97) وهي درجة 130-79) درجة وتراوحت بني (

��©ʪƢƴƬǇȏ¦�ȄǴǟ��ƾȈƳ��Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǲȇƾƦǳ¦�ȄǤǗ�ƾǫÂ��ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�̈®Ȃŝ�ǞƬǸƬƫ��®��ƨǳƢū¦�À¢�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢǷ��ƨǠǨƫǂǷ

�ƢǸǯ��Ƣđ�ǞƬǸƬǈƫÂ�ŘǠǷ�ƢēƢȈū�Àϥ�ǂǠǌƫÂ�ƾȈŪʪ�ƢȀƬƸǏ�Ǻǟ�ƢǓǂǳ¦Â تعيشهاتقدر جودة احلياة اليت حبيث أن احلالة 

�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƢȀȇƾǳ�ǂǧȂƬƫÂ��ȆǸǈŪ¦�ƢǿǂȀǜǷ�ǲƦǬƬƫÂ��ƾȈƳ�ǲǰǌƥ�ǄȈǯŗǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ƢȀȇƾǳÂ�ÀƢǷȋʪ�ǆ Ţ��ƢĔ¢

ǿÂ��ÀƢǰǷ�ń¤�ÀƢǰǷ�ǺǷ�ƨǳȂȀǈƥ�ǲǬǼƬǳ¦�Â¢�½ǂƸƬǳ¦�ƢȀǼǰŻ�ƢǸǯ��ƨȈǷȂȈǳ¦�ƢēƢȈƷ�Ŀ�ƢȀƳƢƬŢ ي راضية عن نومها، وعن

�¾ƢǬƬǻȏ¦�ǲƟƢǇÂ�ǺǟÂ�ƢŮ�¿ƾǬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƸǐǳ¦�©ƢǷƾŬ¦�Ǻǟ�ƢǓǂǳʪ�ƨǳƢū¦�ǂǠǌƫ�Ƣǔȇ¢Â��ƨȈǈǼŪ¦�ƢēƢȈƷ�ǺǟÂ�ƢȀǈǨǻ

�² ƘȈǳ¦Â�ÀǄū¦Â�ǪȈǔǳ¦�ǲưǷ�ƨȈƦǴǈǳ¦�ǂǟƢǌŭ¦�ǺǷ�ƢēʭƢǠǷ�©±ÂƢš �Ʈ ȈŞ�̈ƾȈƳ�ƢǿǂǟƢǌǷÂ��ƢŮ�ƨƷƢƬŭ¦�©ȐǏ¦Ȃŭ¦Â

 ه احلالة خالل املقابلة.والقلق واإلكتئاب. وهذا ما أكدت

:حتليل نتائج مقياس الدعم اإلجتماعي املدرك 

البدائل  العبارات  البدائل  العبارات

1575

2585

3595

45105

55115

65125

¸Ȃ Ǹ Đ ¦60

للمقياس، حيث سجل ، وهي الدرجة الكلية درجة )60(على  تحتصلتبني لنا نتائج املقياس أن احلالة (د) 

�©ʪƢƴƬǇȏ¦�ǞȈŦ��ƢǷƢŤ�Ǫǧ¦ȂǷ��ǆ ǷƢŬ¦�ǲȇƾƦǳ¦  ما يدل أن احلالة مدعمة اجتماعيا بدرجة مرتفعة جدا، حيث أن

�ƢĔ¦ǄƷ¢Â�ƢȀƷ¦ǂǧ¢�ǾƬǯ°ƢǌǷ�ǞȈǘƬǈƫÂ�ƢǿǂǟƢǌǷ�ȄǴǟ�́ ǂŹ�ƨƳƢū¦�ƪ ǫÂ�Ŀ�ƢđǂǬƥ�ǄȈŲ�ǎ Ƽǋ�®ȂƳȂƥ�ǞƬǸƬƫ�ƨǳƢū¦

اعدة العاطفية والدعم الذي حتتاجه من عائلتها اليت حتاول فعال وهو يعترب مصدر عون هلا، وحتصل على املس

�®ƢǸƬǟȏ¦�ǞȈǘƬǈƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�Ŀ�ƢēƾǟƢǈŭ�̈ƾǠƬǈǷÂ�ƢȀǴǯƢǌǷ�Ǻǟ�ƢȀǠǷ�ª ƾƸƬǳ¦�ǞȈǘƬǈƫÂ�ƢēƾǟƢǈǷ

ǀǿÂ��ƢȀǴǯƢǌǷ�Ǻǟ�ǶȀǠǷ�ª ƾƸƬǳ¦Â�ƢĔ¦ǄƷ¢Â�ƢȀƷ¦ǂǧ¢�ǶȀƬǯ°ƢǌǷ�ƢȀǼǰŻÂ��°ȂǷȋ¦� Ȃǈƫ�ƢǷƾǼǟ�ƢȀƟƢǫƾǏ¢�ȄǴǟ ا ما

�ƨǷ±Ȑǳ¦�ƨȈƥƢŸȍ¦�̈ƾǻƢǈŭʪ�Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕǟƾǳʪ�Ƣǿ°ȂǠǋ�Ǻǟ�ƨǴƥƢǬŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǳƢū¦�Ǿƫƾǯ¢

:أظهرت نتائج حتليل املقابلة ونتائج حتليل مقياس جودة احلياة ومقياس الدعم  التحليل العام للحالة

ƢǼŮ¦Â�̈®ƢǠǈǳʪ�ǞƬǸƬȇÂ�ǾƬǼŰ�Ȅǘţ��ǂǯ̄ ���®��ƨǳƢū¦�À¢�½°ƾŭ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦ ء بفضل الدعم واملساندة النفسية
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� ¦ǂƳ�ǪȈǔǳ¦Â�² ƘȈǳ¦Â�ÀǄū¦Â�ǆ Ƴ¦ȂŮ¦�ȄǴǟ�Ƥ ǴǤƬǳ¦�Ŀ�ȆǈȈƟǂǳ¦�ǲǷƢǠǳ¦�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦Â��ƨƳÂǄǳ¦�Ƣđ�ǾƫǂǸǣ�Ŗǳ¦�ƨȈǨǗƢǠǳ¦Â

�ȆƟƢȈǸȈǰǳ¦�«ȐǠǴǳ�ƨȈƦǻƢŪ¦�°ʬȉ¦

 .حرجة وضعية يف Ǿǻϥ حيس املريض أن حبيث ȆǴƼƬǳʪ أو ŗǳʪ½ إحساس هو الضيقوميكن اإلشارة هنا أن      

 حلاجيات ¦ʪƢƴƬǇȏ© لتحسني كبداية يقيم حبيث األورام علم اهتمامات أوائل من الضيق عن الكشف ويعترب

 طابع ذات ممتعة غري العوامل، متعددة انفعالية جتربة األورام علم يف الضيق ويعترب �ÀƢǗǂǈǳʪ املصابني األشخاص

 عالجاته بكل السرطان ملواجهة القدرة مع التداخل يستطيع روحي وأ انفعايل سلوكي، معريف، اجتماعي، نفسي

.31األخرى العالجات وكلّ  اجلسدية

œǴǈǳ¦�ŚǰǨƬǳ¦�ǽƢšسيلجمان أن الدماغ البشري مربمج تكوينياً يرى و       ʪ�Ǟǧƾƫ�̈°Ȃǐƥ،  مبعىن آخر، من السهل

.على الدماغ البشري الرتكيز على مصادر القلق واملخاوف مما جيعل التفكري السوداوي أو الكئيب مسيطراً جداً 

". وهلذا االجيابيةاالنتصار على االنفعاالت  " :على حنو ما يرى سيلجمان على لالنفعاالت السلبية، القدرة دائماً و 

نفعاالت السلبية وتقوية أو تعظيم املشاعر منع اال السبب يدعو سيلجمان و كسكزينتميهايل إىل صد أو

 . واالنفعاالت اإلجيابية

وعلى أساس ما أظهرته نتائج األدوات املستخدمة ميكننا القول أن احلالة تتمتع مبستوى مرتفع من جودة احلياة       

  األسرية ومبستوى مرتفع أيضا من الدعم االجتماعي املدرك.

الذي وصلت له احلالة من خالل الدعم املقدم هلا لتحقيق جودة احلياة األسرية اليت  كما جتسد التصور اإلجيايب       

  حتياها بعد ختطي حمنة املرض، يف املساندة النفسية والعاطفية املقدمة هلا من طرف (الزوجة).

ƢȈū¦�̈®ȂƳ�©ʮȂƬǈǷ�Ǻǟ�Ǧ̈�بناء على اهلدف املسطر هلذه الدراسة واملتمثل يف ال  مناقشة عامة:-5 ǌǰاألسرية 

قمنا بطرح  ،من مرضى السرطان من منظور علم النفس اإلجيايب ) عينات4أربع ( املدرك لدى االجتماعي والدعم

التساؤالت التالية: 

  ما مستوى جودة احلياة االسرية لدى مرضى السرطان؟- 

  ما مستوى الدعم االجتماعي املدرك لدى مرضى السرطان؟- 

هي التصورات اإلجيابية اليت وصل إليها مرضى السرطان من خالل الدعم االجتماعي املوجه هلم يف حتقيق  ما - 

  جودة احلياة األسرية؟

ومن خالل الدراسة اإلكلينيكية ألربع مرضى السرطان مبركز مكافحة السرطان بباتنة، وبعد تطبيق املقابلة        

صر ومقياس الدعم االجتماعي املدرك، وبعد حتليل كل حالة توصلنا إىل نصف املوجهة ومقياس جودة احلياة املخت

  اإلجابة على تساؤالت الدراسة:
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�Ǧ Ǽǯ�Ŀ� ƢǼŮ¦Â�̈®ƢǠǈǳ¦Â�ƢǓǂǳʪ�ȄǜŢÂ��ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ǺǷ�ǞǨƫǂǷ�ÃȂƬǈŠ�Ǟƥ°ȋ¦�©ȏƢū¦�ǞƬǸƬƫ

�Ǻǟ�Ʈ 3ذكر و1األسرة، إذ ظهر عليهم ( ȇƾū¦�ƾǼǟ�ÀƢǼƠǸǗȏ¦Â�ƨƷ¦ǂǳ¦��ª ʭ¤�±ÂƢš �ƨȈǨȈǯÂ�ƨǷ®Ƣǐǳ¦�ǶēŐƻ

��ƨǸȈǳȋ¦�ǶēʭƢǠǷ

�Ʈ ȇƾū¦�Ŀ�ƨǳƢƷ�ǲǯ�©°®ʪ�̄¤��½°ƾŭ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ƕǟƾǳ¦�ǺǷ�¦ƾƳ�ǞǨƫǂǷ�ÃȂƬǈŠ�Ǟƥ°ȋ¦�©ȏƢū¦�ȄǜŢ

�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƨǼƄ¦�Ȇǘţ�ȄǴǟ�ƢēƾǟƢǈŭ��ƢȀǴŰ�ËǲƷ�ǺǷ�Â¢��̈ǂǇȋ¦�Ǿƥ�ƪ ǷƢǫ�Äǀǳ¦�°Âƾǳ¦Â�Ƕǟƾǳ¦Â�̈ƾǻƢǈŭ¦�̧ Ȃǻ�Ǻǟ

 ادة اليت بدت على اجلميع.يعكس مشاعر السع

 وصلت احلاالت األربع إىل عدة تصورات إجيابية من خالل الدعم االجتماعي املدرك يف حتقيق جودة احلياة

 األسرية تتمثل أمهها يف:

  أن الدعم النفسي والعاطفي حيفز مقاومة املرض.- 

  أن الدعم االجتماعي املدرك يقضي على مشاعر اخلوف والياس والضيق.- 

  الدعم األسري خيفف آالم املرض والعالج الكيميائي.أن - 

  أن الدعم االجتماعي اجليد حيقق جودة احلياة والسعادة.- 

أن حتقيق جودة احلياة األسرية ال يتوقف فقط عن دعم األسرة احلقيقية وإمنا يتعداه إىل الدعم اإلجيايب ألفراد - 

  آخرين (اجلريان واألصدقاء واألساتذة وغريهم).

ȂƳ�ǪǬŢ�©¦ǀǳ¦� ƢǼƥÂ�ǺƄ¦�±ÂƢƴƬǳ�Ƥ®̈�كذلك -  ǇƢǼŭ¦�Ƕǟƾǳ¦�°ƢȈƬƻ¦�Ŀ�ƢēƢǷȂǬǷÂ�ƨȈƥƢŸȍ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�©ȏƢǠǨǻ¦

                                                                                                               احلياة.

 أثناء أيضا توجد اإلجيابية االنفعاالت أن يف ايبجيعلم النفس اإل لماءع هالحظ ومن هنا ميكن اإلشارة إىل ما       

 حتقق أن اتاخلرب  ذههل ا ميكنإمن والعزلة، لالكتئاب Âǂǔǳʪ̈° تؤدي ال الضاغطة احلياة أحداث وأن املزمنة، الضغوط

ƨƸǐǳʪ الفرد احتفاظ أن وآخرون ǂǴȇʫبّني  ويف هذا الصدد .إجيابية لنتائج وتؤدي الذات بناء وتعيد ما، هدفا

 املشاعر فتتغلب للضغوط، الفرد تعرض فرتة خالل معا والسلبية اإلجيابية املشاعر وجود إمكانية إىلترجع  النفسية

 هو اإلنسان شخصية يف اإلجيايب اجلانب نإف ȂǤǔǳʪ.�ŅƢƬǳʪÂ¶ الفرد إحساس ليقل سلبيةال املشاعر على اإلجيابية

 السلوك يتحرك وامنا متعاكسني، اجتاهني Âǂǔǳʪ̈° ميثالن ال اجلانبني هذين وأن السليب، اجلانب من بروزا أكثر

  .السلوك ǀđ¦ مرتبطة كثرية لعوامل طبقا بينهما اإلنساين
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  امتة:اخل

ǳ¦� ¦°Â�ǺǷ�ʭ®°¢ بحث يف موضوع جودة احلياة االسرية والدعم االجتماعي املدرك لدى مرضى السرطان تسليط

 النفسية حةصال نيحتسمن دور هام يف  االجتماعي لدعماجلانب النفسي ملريض السرطان وما لالضوء على 

 احلياة، ومصاعب ومشكالت ظروف عن تنتج اليت واالجتماعية النفسية الضغوط على لتغلبوا واالنفعالية،

�ǒ احلياة عن والرضا النفسي، االستقرار يف حتقيق وكذلك ȇǂŭ¦�Ŀ�ƨȈƥƢŸ¤�©¦ŚƯϦ�ǺǷ�ǾǷƾǬȇ�ƢǷÂ��̈®ƢǠǈǳ¦Â

ĺƢŸȍ¦�ǆ- وأيضا ما جلودة احلياة  ǨǼǳ¦�ǶǴǟ�ǶȈǿƢǨǷ�Ƕǿ¢�ƾƷ¢�ǽ°ƢƦƬǟʪ -ووظيفته اإلنسان بناء ، من أمهية يف 

لدى مريض  النفسية والطمأنينة والسكينة Ƣ̈Ȉūʪ واالستمتاع ƢǠǈǳʪ®¨ العام اإلحساس ويف حتقيق ووجدانه،

  السرطان.

�ÀÂǂȀǜȇ�ǶĔ¢��ª ʭ¤�ª ȐƯÂ�ǂǯ̄ ��ÀƢǗǂǈǳ¦�ȄǓǂǷ�©ȏƢƷ�Ǟƥ°ȋ�ƨȈǰȈǼȈǴǯȍ¦�ƢǼƬǇ¦°®�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢǼǴǏȂƫ�ƾǬǳÂ

  التمتع جبودة احلياة والرضا والسعادة جراء الدعم اإلجتماعي املميز املقدم هلم.

ƢǷƢȀǇȍ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨƫ�ƢĔƜǧ��ǶȈǸǠƬǴǳ�ƨ©�وإن كانت النتائج املتحصل عليها ختص حاالت الدراسة وهي غري قابل

  الحقة تعطي مزيدا من الفهم والتوضيح.

�» ȂŬ¦Â�Ńȋ¦�ǺǷ�ǾƫʭƢǠǷÂ�ǾƬǼŰ�±ÂƢƴƬǳ�ÀƢǗǂǈǳ¦�ǒ ȇǂǷ�̈ ƾǻƢǈǷÂ�Ƕǟ®�Ŀ�ȆǇƢǇȋ¦�̈ǂǇȋ¦�°Âƾǳ�¦ǂǜǻÂ

ŷȋ�¦ǂǜǻÂ��ƨǼȈǻƘǸǘǳ¦Â� ƢǼŮ¦Â�̈®ƢǠǈǳ¦Â�ƢǓǂǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ń¤�Ǿƥ�¾ȂǏȂǴǳ�Â��² ƘȈǳ¦Â�̈ƾƷȂǳ¦Â  ية علم النفس اإلجيايب

كتوجه حديث يركز على مكامن القوة واجلوانب اإلجيابية بدال من االستغراق يف تبين املنظور املرضي الباتولوجي يف 

�¿ƢǸƬǿȏʪ�̈ǂȇƾƳ�Ƣǿ¦ǂǻ�©ƢƷ¦ŗǫȏ¦�ǒ Ǡƥ�µ ǂǠǻ��Ä®ƢǠǳ¦�®ǂǨǳ¦�ŕƷÂ�ǒ ȇǂŭ¦�Ãƾǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦

  وهي كاآليت:

  وعوية ألسر مرضى السرطان حول اجلوانب النفسية للمريض وكيفية مساعدته بطريقة إجيابية.إعداد برامج ت  - 

  اعداد برامج االرشاد اجلماعي على مستوى مركز مكافحة السرطان. - 

تكوين وتدريب األخصائي النفسي على كيفية تطبيق االسرتاتيجيات احلديثة وفق علم  النفس اإلجيايب يف  - 

  طان.التكفل مبرضى السر 
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Affinités conjugales et homéostasie familiale

Marital affinities and family homeostasis
Salhi Hanifa, Université Batna1

Résumé :

Etre en couple, dans le cadre d’une relation conjugale, constitue un engagement personnel

d’une grande importance pour l’individu et pour le groupe. C’est le début d’un processus

structurel fondé sur une alchimie difficile à expliquer, définie surtout par le phénomène

d’attirance, de compatibilité, d’ajustement….donc d’affinités qui continuent à nourrir cette

union bénie par le code religieux, éthique, contractuel et social.

Il faut cependant admettre que le couple ne rime pas forcément avec les mots tristes tels

que : manque de liberté, routine, disputes et sexualité non épanouissante. Ces préjugés sont

surtout renforcés par l’état actuel des relations conjugales dans notre société et le taux de

divorce en recrudescence continue, ce qui menace le fonctionnement normal d’une famille et

laisse sa qualité de vie à désirer !L’homéostasie familiale, qui est un mécanisme de régulation

au sein d'une famille, visant à maintenir sa structure constante chaque fois que celle-ci est

menacée à chaque fois que les affinités au niveau du couple se ternissent et s'affaiblissent.

Notre article présente une analyse systémique de la relation entre les affinités conjugales et

l’homéostasie familiale au sein du couple algérien (d’après des études de terrain) et sa

résistance grandiose vis-à-vis le changement d’une part et la prise en charge

psychothérapeutique d’autre part .Cette opportunité de s’adonner à une psychothérapie ou une

guidance de couple constitue un déterminant de la qualité de vie de la famille qui peine à

retrouver sa place dans la société algérienne.

Mots clefs : couple, affinités conjugales, homéostasie familiale, psychothérapie de couple,

changement.

Abstract
Being in a couple, within the framework of a conjugal relationship, this constitutes a

personal commitment of great importance for the individual and for the group. It’s the

beginning of a structural process based on an alchemy which is difficult to explain, defined

above all by the phenomenon of attraction, compatibility and adjustment. Thus affinities

which continue to nourish this union blessed by the religious code , ethical, contractual and

social.
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However, it must be admitted that the couple does not necessarily rhyme with sad

words such as: lack of freedom, routine, arguments and unfulfilling sexuality. These

prejudices are reinforced by the current state of marital relations in our society and increasing

continually the divorce rate, which threatens the normal functioning of the family and leaves

its quality of life to be desired! Family homeostasis, which is the mechanism of regulation to

maintain its structure constant whenever it is threatened whenever the affinities at the level of

the couple and weaken. This study presents a systemic analysis of the relationship between

marital affinities and family homeostasis of the Algerian couple (according to field studies)

and their grandiose resistance to change, also the importance of psychotherapy. This

opportunity to indulge in psychotherapy or couple guidance constitutes a determinant factors

of family quality of life which is struggling to find its place in Algerian society.

Keywords: couple, conjugal affinities, family homeostasis, couple psychotherapy, change.

Introduction :

Traiter la famille sous tous ses aspects est légitime pour comprendre son évolution et

l’évolution sociale en général, mais on ne saurait s’y limiter, sans y intégrer son aspect

fondateur : la conjugalité. La relation conjugale est une relation particulière et riche par ses

dimensions d’engagements, de dons et de responsabilités. A y regarder de plus prêt, cette

relation, et les liens qui en découlent, forment les aspects variés de la famille, impliquée

actuellement dans l’ère de globalisation et de mondialisation. Ce groupe primaire qu’est la

famille est donc proie aux changements et transitions qui bouleversent les rapports des

individus en son sein, mais ces changements ne doivent pas faire oublier les continuités(les

rapports inégalitaires entre les sexes dans la sphère domestique; la responsabilité éducative

presque exclusive de la femme, l’accès aux ressources et responsabilités de la sphère publique

relativement limité pour les femmes et différé pour les jeunes….). Ainsi les disparités entre

les sexes et les âges demeurent un élément particulièrement présent dans la vie familiale, ce

qui en accentue les contraintes et en intensifie les problèmes, malgré le maintien d’un

équilibre fastidieux.

I- Le système conjugal entre structure et fonction :

Depuis près de 40 ans, le couple se transforme et sa nature se modifie tant par sa fragilité,

précarité et instabilité reliées à l’affaiblissement du mariage, à la montée du divorce et de

l’union libre (qu’elle soit officielle ou officieuse)…Ces transformations sont largement
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attribuées aux tendances individualistes, aux modifications des rapports de genre et du cycle

conjugal ou bien encore à l’effritement des référents moraux et symboliques. Même si les

rôles octroyés jadis aux conjoints par la force de la loi ou de la religion, on retrouve

maintenant un jeu beaucoup plus complexe de comportements, de valeurs et de normes qui

permettent de comprendre ce qui définit aujourd’hui le couple. Ce point de vue sociologique

va de pair avec la position systémique qui voit dans le couple un sous-système majeur dans la

constitution du système familial tant par sa structure que par sa fonction, d’ailleurs il serait

impossible de parvenir à comprendre les systèmes complexes si l'on n'avait pas commencé au

préalable par isoler les diverses parties qui les composent.

I- 1 – L’aspect structurel du système conjugal : en général, l’aspect structurel de tout

système représente sa partie stable. On la qualifie souvent d'invariante. Les éléments présentés

dans cette section varient d'un auteur à l'autre. Nous retenons ceux proposés par De Rosnay

(De ROSNAY,1975, p.98-99). Il relève les traits structuraux suivants: limite, éléments,

réservoir et réseau de communication :

• Frontière ou limite : elle sépare l’intérieur de l’extérieur et permet de caractériser les

intrants et les extrants. Les intrants sont de 3 types : matière, énergie, information. Les

extrants sont des produits ou services et les rébus. Les limites ou frontières nous permettent de

circonscrire l'ensemble ou le système à l'étude et de le distinguer des autres systèmes et de son

environnement. Les frontières retenues situent le système à un pallier particulier à l'intérieur

d'une série de niveaux. Le système ainsi délimité fait, en même temps, partie d'un ensemble

plus englobant et est lui-même un ensemble plus grand que ses sous-systèmes. On peut même

associer ce concept de frontière à celui des niveaux hiérarchiques des systèmes auxquels on

pourra associer la poursuite de finalités, de buts ou d'objectifs.

• Réservoir : lieu de stockage de matière, d’énergie ou d’information. Le concept de

mémoire (individuelle ou collective), correspond bien à celui de réservoir d'informations. Le

contenu de ce réservoir pourra subir trois formes différentes de traitement, le transport

(espace, communication, transfert), l'entreposage (temps, enregistrement, mémorisation) et la

transformation (forme, modification, structuration).Tous ces éléments constituent l’historique

du couple.

• Eléments : ces sous-ensembles doivent être dénombrables, identifiables, classables. Ils

sont des effecteurs, des sous-systèmes. Ces derniers sous-entendent qu’il y a des niveaux

successifs soit au sein du système conjugal ou le système familial et social qui incluent le

système conjugal.
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• Réseau : il véhicule soit des matières, soit de l’énergie, soit des informations. Les

réseaux de communication permettent l'échange et le transport d'informations entre les

composants d'un système, entre différents systèmes ou entre un système et son

environnement. Le processus d'analyse et de conception de besoins pourra être envisagé

comme étant la mise en place d'un réseau de communication favorisant les échanges

d'information entre différents systèmes ou entre un environnement et un système particulier.

Sous cet angle, il jouera le rôle d'interface, d'intermédiaire entre un système et son

environnement. À l’instar de tout phénomène systémique, la structure du système conjugal est

l'organisation spatiale de ses composants. Le sous-système conjugal peut devenir un refuge

contre le stress externe et la matrice des contacts avec d’autres systèmes sociaux; il peut

favoriser l’apprentissage, la créativité et l’épanouissement. Il doit avoir une frontière qui le

protège de l’ingérence des demandes et besoins des autres systèmes, c'est-à-dire contrôler les

intrants.

I- 2 - L'aspect fonctionnel du système conjugal : il s'agit de processus, c'est-à-dire de

phénomènes dépendants du Temps. C'est l'organisation temporelle du système (de ROSNAY,

1975, p.99). Cet aspect du système évolue plus rapidement que la structure. Le schéma de la

dynamique des systèmes interprète les ensembles comme étant constitués d'intrants, de

variables de transformation ou d'action modifiant ces entrants en extrants. Ces variables

composent l'ensemble des processus ou des activités transformant les entrants en extrants.

Cette notion de transformation nous conduit à celle de contrôle. Elle constitue une des

fonctions les plus importantes d'un système. Cet ensemble des processus qui permettent de

maîtriser et de guider les transformations d'un système, crée la diversité des fonctions établies

par le système telles : la rétroaction, l'adaptation (ajustement), et la régulation… Ainsi on peut

parler des tâches spécifiques du sous-système conjugal qui demandent des savoir-faire

essentiels: la complémentarité et l’adaptation réciproque. « L’évolution dans le Temps secoue

souvent l’homéostasie du système conjugal qui passe d’une crise à une autre qu’elle soit auto-

réferentielle ou hétéro-référentielle. Ainsi le passage du sous-système conjugal au sous-

système parental (crise auto-réferentielle) exige une certaine indépendance donc briser les

frontières. A la naissance du premier enfant, le sous-système conjugal doit se différencier

pour remplir les tâches de socialisation de l’enfant, sans perdre le soutien mutuel. Il doit

exister une frontière qui doit permettre à l’enfant l’accès à ses deux parents tout en l’excluant

des fonctions conjugales. Le sous-système parental doit se modifier pour répondre aux

demandes de l’enfant qui grandit (autonomie et guidance), l’autorité devient souple et

rationnelle »(SALHI Hanifa,2011) .
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I- Les affinités conjugales et l’homéostasie familiale :

La structure et la fonctionnalité du couple dépend de l’affection qui y règne…

l’importance des relations affectives varie selon le degré d’évolution des sociétés.

Généralement dans les sociétés sous- développées les relations sont déterminées par les statuts

sociaux des individus –surtout dans le cadre familial- ce qui donne à l’affectivité une position

moindre que les lois sociales. Sauf que l’évolution actuelle des sociétés avec les changements

radicaux induits au niveau des relations et la montée remarquable de l’individualisme ont

donné plus d’opportunités aux échanges directs entre individus et ont rendu les relations

moins tributaires de ces statuts.

De ce fait le type de communication fonctionne actuellement sur le mode « attrait

spontané des partenaires » appelé communément : affinité. Un concept débattu par les

philosophes, les psychologues et les sociologues…Max SCHELLER explique le concept en

indiquant que la communication entre les êtres et leur rapprochement s’établissent grâce à des

intuitions émotionnelles, affectives, ces intuitions sont antérieures à la conscience du moi

propre aussi bien qu’à celles du monde (Jean DREVILLON,1973,p11).

Ainsi les rapprochements des individus ne sont pas objectifs et intentionnels dans tous les

cas, un penchant inconscient crée les dualités et les couples. Même l’approche religieuse

(l’Islam dans notre cas) prend en compte le caractère de chaque personne et précise qu’il faut

choisir comme futur conjoint une personne avec le caractère de qui on a des affinités, sinon la

vie commune -qui devrait durer – aura du mal à subsister. Il ne faut cependant pas oublier que

la vie n'est pas un conte de fées, et que la vie conjugale est parmi les relations qui connait le

plus de conflits et de différends .Le Prophète (Que la paix soit sur Lui) avait dit : "Un croyant

ne devrait pas détester une croyante [= sa femme] : s'il n'apprécie pas un de ses traits de

caractères, il en apprécie un autre" (rapporté par Muslim) (http://www.maison-islam.com).

Ceci indique que la différence est inévitable entre les êtres, donc au lieu de se focaliser sur les

divergences il faut porter son attention sur les affinités qui ont créé le lien conjugal et qui

donne de l’endurance à une telle relation.

Certes la formation d'un couple est l'association de deux dynamiques individuelles qui,

généralement, se ressemblent et se renforcent mais les trajectoires sociales des deux individus

et de leur ascendants se rapprochent aussi bien que leurs individualités .Cette homogamie

« …ne doit pas être comprise comme exprimant une recherche systématique et mécanique de
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l'identique. Il désigne un résultat d'ensemble… »( http://www.educ-revues.fr) et prouve que

l’attirance est dûe aussi à ces affinités sociales qui vont engendrer l’harmonie familiale.

Pour aborder l’harmonie familiale on doit nécessairement situer la famille dans sa dimension

systémique et indiquer que tout système tend d’abord à se perpétuer puis à se maintenir.

C'est la loi de l'homéostasie.

Dans un système comme la famille, le couple connait des moments de bouleversement suite

aux conflits. « La différence et la divergence font peur parce qu'elles représentent le risque de

compromettre le système en le déstabilisant. Face à cette peur, la tendance sera souvent de

tenter de rétablir d'urgence l'unanimité soit par le contrôle, soit par la soumission. Ainsi,

souvent, pour retrouver l'osmose familiale, conjugale ou autre, soit l'homéostasie de notre

système, nous imposons nos solutions en contraignant tout le monde à être d'accord, ou nous

nous soumettons d'emblée sans discuter. Il y a fuite ou agression, il n'y a pas rencontre. »

(Thomas D'ANSEMBOURG,2001)

Donc la rencontre émane des affinités, l’engagement dans une relation durable se base sur

l’homogamie …mais ces deux variables n’assurent en rien la stabilité de la famille conçue.

L’homéostasie auquel tend le système familial se dresse parfois comme une nature pas

comme une volonté, cet équilibre peut masquer des troubles et des difficultés qui se traduisent

souvent par des pratiques conjugales inadaptées au sein du couple ou des styles éducatifs

bannis entre parents/enfants.

I- Lecture synthétique au niveau du couple algérien :

S’il y a une première constatation à faire-suite à des études sur terrain-(SALHI Hanifa,

2009-2016) c’est que derrière l’idéal romantique et amoureux (affinités) se cache une

reproduction des catégories sociales et des inégalités de genre. Les rôles féminin et masculin

sont très différenciés et souvent légitimés par des références à la nature biologique des

personnes. Une certaine asymétrie marque ces rôles : les contacts avec l’environnement sont

davantage assurés par l’homme que par la femme et par ailleurs celle-ci insiste sur les buts

expressifs de l’union cherchant rapprochement et complicité.

L’image du mariage idéal, à l’occidental, qui repose sur une attitude d’ouverture et

d’écoute à l’égard du conjoint par la coopération, la collaboration ou encore la coordination

des actions est fortement présente dans les esprits mais largement contestée par les

comportements. L’essai d’analyse systémique des relations conjugales en Algérie – du moins

concernant notre échantillon qui compte 312 couples de l’Est algérien- débouche sur les

points suivants :
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 Frontière ou limite : souvent mal définies, le couple algérien, en grande partie,

développe des frontières imperméables ce qui crée des systèmes fermés. Il développe des

interactions complémentaires rigides donc des groupes d’inclusion non pas d’appartenance ce

qui ne donne pas lieu aux conflits (fruits de la différence) et par déduction une reconnaissance

de l’altérité. Le clivage s’effectue en terme de conflits de hiérarchisation qui n’est pas dû au

manque de représentation de l’Autre féminin exactement, mais à l’assimilation de son Etre

qui doit être un complément automatique du Moi masculin. Définir les zones d'intimité,

d'accès conditionnel et de mise en commun relative à chacun des conjoints et des enfants est

l’une des difficultés de la famille algérienne.

 Réservoir : mythes et mémoires, esthétique et croyances sont largement partagés par

tout le groupe. L’édification d’un roman familial stipule l’influence permanente de la famille

originaire ce qui donne de l’importance à l’homogamie.

 Eléments : contenus dans le sous-système conjugal se limitent aux conjoints, mais les

sous-systèmes « voisins » ne maquent pas d’influencer directement ou indirectement la

dualité conjugale .Rien que le passage au sous-système parental sollicite la dissimulation

progressive du sous-système précurseur : on parle du couple en tant que sous –système qui se

forme en tant que groupe d’inclusion pour donner naissance à un groupe d’appartenance. Les

relations établies avec d’autres systèmes est tellement aisée et permise que l’on se trouve

souvent avec un tiers dans le système bipolaire qu’est le couple, l’alliance avec quelqu’un qui

est de l’autre côté de la frontière n’est pas considéré comme une trahison comme ça était

mentionné par Robert Neuburger : ici les enfants sont utilisés comme des armes ou des tracés

de frontières entre époux /épouse ,ce qui repousse les affinités entre époux et encouragent

l’effort à garder une homéostasie pas forcément neutre.

 Réseau : son mode de communication, est plutôt régi par l’idée de rôles sociaux non

pas par les règles établies au niveau des constituants du système. Le couple algérien en

répondant aux exigences extérieures se voit convertir de règles aux rôles préétablis suivant le

genre.

L’élaboration des codes de communication, dont la précision, l'émotivité et la redondance

sont adéquats, est une qualité des couples qui ont pu se libérer du poids du social et non

forcément des couples qui ont un niveau d’enseignement supérieur ou qui ont pu décrocher

une bonne position sociale et matérielle. Si la fonction est largement définie par la structure,

celle-ci peut-être identique dans diverses régions du monde vue l’universalité de la vie

humaine, mais la fonction ne peut s’apparenter uniquement à la structure.
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 La rétroaction qui débouche automatiquement des relations communicationnelles

dénote un manque de stabilité conjugale face à une montée fulgurante de besoin de

communication,

d’exigence … D.AREZKI explique le phénomène par l’inspiration nouvelle que développe

les individus en Algérie vis-à-vis les institutions sociales et principalement la famille, qui est

devenue le lieu de négociation de l’auto-réalisation de l’individu et de son émancipation

(Dalila AREZKI, 2002) .Cependant les couples se distinguent par une adhésion différentielle

à l’idéal d’autonomie (qui serait moins présent en milieu populaire), par une pluralité de

formes de partage de l’organisation domestique et des types d’ouverture sur l’extérieur.

 L'adaptation (ajustement) : se définit par l’accommodation réciproque entre

besoins, tendances et objectifs de chaque partenaire. Ne pas pouvoir repérer, pour une

période donnée, les objectifs prioritaires du groupe et parvenir à un consensus sur leur

hiérarchisation et sur les

investissements qu'ils appellent fait basculer tout le système dans une anarchie

« angoissante».

 La régulation : et du processus interactionnel et des taches affectées à chaque conjoint :

organiser la division du travail et faire l'apprentissage des rôles (ménagers, éducatifs,

sanitaires…) qui la composent est une affaire culturelle….L’agencement de l'exercice du

pouvoir (hiérarchie, égalité, cartel, etc.) dans les processus de décision conjugaux et familiaux

ne relèvent pas uniquement de la circonférence conjugale, elle s’étend aux systèmes

partenaires tels que beaux-parents, enfants, voisins, amis, tribu…

 La territorialisation du groupe familial qui consiste à développer des normes (ou

routines) concernant l'affectation des temps et des espaces communs est l’une des fonctions

floues dans le couple algérien.

Dans une optique pragmatique, on note spécialement un mode de communication basé sur

les injonctions de la part du mari envers la femme ce qui entraine un sentiment fort de

frustration, de malaise et de mécontentement des deux parts ; c’est ce que Y.CASTELLAN

commente « L’équilibre est assuré entre les fonctions psychologiques mais non point entre les

personnes.» (CASTELLAN, 1993, p109). L’homme ne glorifie pas sa supériorité et la femme,

évidemment, dénonce son désarroi sans pour autant vouloir renoncer à sa vie conjugale ou à

son partenaire. Certes « avec le temps l’amour décroit ou disparait dans le couple, les

tentations extérieures sont fortes, l’éducation reçue continue de poser avec ses interdits

encombrants…» (AREZKI, 2002) mais les épouses s’accrochent aux deux antagonistes :
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accéder à une relation plus égalitaire avec l’homme et avoir un mari qui ne cède pas et qui

aura toujours le dernier mot, ce qui fait que l’homéostasie est toujours réalisée et assumée.

Cette position paradoxale des deux parts (époux /épouse) entrave le développement d’une

culture familiale dans laquelle on puise pour se motiver, légitimer les décisions, et définir son

identité, étant-donné que la méta-communication n’est possible que si l’on admet nos

différences et notre besoin de se re-positionner à chaque fois que le système évolue. On ne

peut reprendre l’équilibre que si l’on se donne mutuellement une définition de soi et de

l’Autre. « Un couple "qui marche" est un couple où l'on communique sur les différences

plutôt qu'une union où l'on s'accorde sur tout. Le contact avec l’extérieur – informations,

relations – est très prisé et apparaît comme une ressource indispensable à la fois pour

l’enrichissement de la vie de couple que pour l’équilibre personnel. »(Laufer et Silvera,

2009).

I- Psychothérapie de couple et changement :

Changer le sort d’une relation n’est pas une fin en soi, d’ailleurs ce n’est même pas

l’objectif ciblé tant par la démarche systémique que par l’emprise sociale ; l’essentiel c’est

de pouvoir briser la glace qui contourne la famille et le couple par évidence et puis de

pouvoir s’installer en tant que thérapeute comme catalyseur d’un réaménagent de soi et des

interactions partagées avec le conjoint. « Les comportements d’interaction s’inscrivent

comme tant d’autres dans un processus d’apprentissage, et des habitudes sont prises.»

(CASTELLAN, 1993, p111). Donc si l'approche systémique insiste sur les transformations

qui se produisent à l'intérieur des ensembles, c’est que ces transformations ou changements

résultent de modifications plus ou moins contrôlées que subissent les intrants provenant

d'autres systèmes ou de l'environnement. Ces transformations produisent des extrants

qu'absorbent d'autres systèmes ou l'environnement. Ce processus de changement ou de

transformation des intrants en extrants est à la base de la dynamique des systèmes.

L’interchangeabilité entre supra-système et sous-système ou entre systèmes indépendants

est un facteur majeur de l’édifice relationnel remodelé, reconstruit…là on est confronté à

l’empreinte du culturel qui aménage la relation thérapeutique. En effet on a 3 dimensions

dans l’intervention thérapeutique : le sujet/le temps/le couple. Le changement doit se créer à

ces 3 niveaux. Cependant, ces transformations se feront en fonction de certains critères nous

permettant de vérifier la réussite ou l'échec du système :
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A - Equifinalité : c’est la capacité de pouvoir réaliser ses objectifs à partir de différents

points de départ et par différents moyens, donc pouvoir trouver des solutions aux problèmes

posés par plusieurs façons et interpréter la situation de divers points de vue. Stade difficile à

atteindre dans les couples où les conjoints ne se partagent pas la parole et s’enfoncent dans

la vision unique, tel est le cas dans notre échantillon d’étude. « Les familles qui ont plus de

risques sont celles où la faculté d’imaginer de nouvelles solutions aux problèmes rencontrés

était la plus faible. »(J.F.Renaud, 1996, p491).

B - Interaction : le type d’interaction adopté fait ressortir les liens de dépendance, donc de

soumission et d’autorité. Selon les structuralistes – comme c’est mentionné ci-dessus un

système est fonctionnel ou dysfonctionnel suivant sa capacité de définir avec clarté et

convenance ses propres frontières et les limites entre ses composants. Une définition

anxiogène si on ajoute l’intervention du thérapeute comme agent associé à la structure

dyadique, ce qui crée emblématiquement de nouveaux facteurs de force et manipulation. Il

faut savoir que si l’installation de frontières semi-perméables est thérapeutique, un clivage le

sera de même, s’il reformule les clivages familiaux de façon à faire glisser le système d’une

inclusion vers une appartenance.

C – Ouverture : c’est la capacité d’échange avec d’autres systèmes, c’est entre autres

pouvoir répondre aux exigences de l’environnement. Un idéal qui peut être atteint mais au

détriment des besoins personnels et des aspirations individuelles. Autre entrave c’est le

passage à l’intimité et la reconnaissance de ses propres désirs (surtout pour la femme) qui

restent encadrés par les tabous et le flux de la socialisation patriarcale. Donc finalement ce

n’est pas une ouverture mais une observance aux valeurs prédominantes. La notion du temps

dans la thérapie sculpte le présent et le futur dans la relation, donc fait le passage du langage

du symptôme, conflit, désaccord au langage de la thérapie. Adhérer à un modèle

thérapeutique de type évolutif implique la réintroduction de la dimension temporelle dans un

système qui semble l’avoir perdue. Le couple algérien s’engouffre dans les rituels parentaux

avec le premier enfant et se fait enterré en tant qu’amants.

Une autre dimension s’impose dans la difficulté de la prise en charge systémique du

couple dans une société comme l’Algérie c’est le volet sexuel avec tous ses mystères et

malheurs ! Un abord direct interactif du problème en présence d’un tiers renforce la

résistance et fait développer une inhibition du désir durant la thérapie, surtout dans les

milieux fanatiques, qui ne s’offrent d’ailleurs pas à une psychothérapie –systémique ou

autre- et préfèrent les thérapies traditionnelles non institutionnelles là où re-créent l’équilibre



�ŗƆ®ƀƆƃ¦Ƒƈœśƃ¦�®®Ŷƃ¦�����������������������������������������������ŗǻŵœƆřŞƙ¦Â�ŗǻƈœŪƈƗ¦�©œŪ¦°®Ƅƃ

11

conjugal par des rapports fondés sur une vision inégalitaire de la différence et la diversité

des deux conjoints.

II- Conclusion

« Il semble en fait que plus une relation est spontanée et « saine » et plus l’aspect

«relation» de la communication passe à l’arrière–plan. Inversement, des relations «malades»

se caractérisent par un débat incessant sur la nature de la relation et le « contenu » de la

communication finit par perdre toute importance ». (Watzlawick et al, 1979, p50), peut-être

c’est le cas du couple algérien « qui ne communique pas » d’après les diagnostics des

psychologues et des sociologues. Même les affinités ne sont pas garantes d’une relation

satisfaisante et structurante. Les définitions données à chaque partenaire dans une relation

où l’on se reconnait différents et semblables créent l’identité conjugale et permet le

changement et l’évolution, or le changement – spontané ou thérapeutique - ne peut pas se

produire à moins que quelques armatures préexistantes de la référence soit modifiées.

L’intervention systémique dans la prise en charge des troubles familiaux et conjugaux –

précisément- ne vise pas le maintien de l’homéostasie spontanée de la nature du système

familial, au contraire elle vise la fraction de cette dernière qui camoufle les vraies

souffrances. Pour ses vertus thérapeutiques elle est fortement recommandée dans une

société comme la société algérienne car elle offre un cadre neutre d’expression, et ouvre des

horizons nouveaux de positionnement social d’où la nécessité de poser le problème à deux,

de chercher la solution à deux. Sauf que la réincarnation du traditionnel dans le moderne, du

passé dans l’actuel freine l’ambition d’une telle démarche. La diversité culturelle entre

sociétés impose des interventions sur-mesure mais l’intervention systémique trouve son

efficacité dans la façon de briser quelques encadrements relationnels dépassés.

Dans l’ère de la Technologie et du Virtuel on ne peut définir Soi et l’Autre suivant la

diversité de genre, d’ethnie, de religion, d’appartenance sociale… l’humanité est un système

vivant et évolutif dont les sous-systèmes gardent leurs identités propres mais dont la

référence essentielle c’est le respect de son semblable, de son différent, la reconnaissance

des droits de chacun. Les frontières et limites s’imposent pour pouvoir garder son intimité,

sa spécificité mais les cadres sont là pour protéger et réglementer les rapports et les

relations.
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