


�ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ

�ɵ ɏ�Ȳȯɀ ȕ�ȓɮɡȨ ɭ�ȓʈȲɼȮ�ȓʊɦɼȮ�ȓɨȣ ɭ

ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅ�ɬɽɨɐɦȄ�ȓʊɨɠ

Ȅݍݨ��ȳǾȄȵ-1-جامعة باتنة

ɮȸف��-  الثالثالعدد  ʇȮ�����

ISSN2602-5566 ر دمـ د 

��ʎɲɽɱȆɜɦȄ�ɎȄȯʆׁ Ȅ�ɯɛȲ12/2016

عنوان املراسالت 

جميع املراسالت توجھ باسم: 

�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ�ȳʈȳȨ ȕ�ȹ ʋǾȲ�ȯ ʊȸ ɦȄ

��ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ

ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�ɬɽ ɨɐɦȄ�ȓʊɨɠ

-1-جامعة باتنة 

�ȹ ɟȆɘɦȄ����ə ȕȆɺɦȄ�����������+

ʎ ɲɼفɡ ɦַ Ȅ�ȯ ʆفɦȄ

Email :almuqadimah.review@gmail.com



      للدراسات االنسانية و االجتماعية مفتوحة جلميع الباحثني من اجلامعات الوطنية اجلزائرية،  جملة املقدمة

  و اجلامعات الدولية.

ƨȈǤȇ±ƢǷȋ¦�Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳʪ�ƨƥȂƬǰŭ¦�ª ȂƸƦǳ¦�ǂǌǼƫ   مجيع االختصاصات االنسانية و اللغة الفرنسية و االجنليزية ، يف

  و االجتماعية .

�ǶȀƯȂŞ�ǂǌǻ�Ŀ�śƦǣ¦ǂǳ¦�śưƷƢƦǳ¦�ǺǷ�ȄƳǂȇ���ƨǴĐ¦�«¦ǂƻ¦�Â�ǂȇǂŢ�Â�ǶȈǰŢ�ȄǴǟ�ǺȇǂǿƢǈǳ¦�ǲǸǟ�ǲȈȀǈƫ�ǲƳ¦�ǺǷÂ

��ƨȈǳƢƬǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳʪ�¿¦ǄƬǳȏ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦

1-��ƨȈǠƦǘŭ¦�Â�ƨȇȂǤǴǳ¦� Ƣǘƻȏ¦�ǺǷ�ƢȈǳƢƻ���̈ƾŪ¦�Â�ƨȈǟȂǓȂŭʪ�Ʈ ƸƦǳ¦�ǶǈƬȇ�À¦

ǽǂǌǻ�¿ƾǠƥ�Ʈال يكون البان -2 ƸƦǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�¿ǄƬǴȇ�À¦Â���¾Ƣǰǋȏ¦�ǺǷ�ǲǰǋ�Äʪ�ǽǂǌǻ�ǪƦǇ�ƾǫ�Ʈ Ƹ

�ǞǷ�¼ȂǧǂǷ�¿¦ǄƬǳʪ�Ǯ ǳ̄�Âالبحث موقع من طرف صاحبه.  
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، و نسخة ورقية مصففة على احدث اصدار  CDيرسل البحث يف نسخة رقمية على قرص مدمج -4

)word صفحة من مقاس  20) على ان ال يزيد عدد صفحاته علىA4  وال يقل عن عشرة ،

  .صفحات
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 يف اهلامش . 11يف املنت و  14حجم  Time New Romanاالجنبية فيكون 
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االفتتاحية

ȓɳȕȆȉ�ȓɐɭȆȣ ȉ�ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�ɬɽɨɐɦȄ�ȓʊɨɠ�Ȕ Ȳȯȿ Ƿ�ɰ Ƿ�ȯɐȊ1�ȓɭȯɜםȄ���Ȇْڈɨȣ ɭ

�ǴȄȳɜɦȄɼ�ɰ ȝȧ؈ ȆȍɦȄ�ɑɭ�ɪ ȿ ȄɽȗɦȄ�ȮɼȆɐȖ� ɰ֗ ʊɃ؈ ȆםȄ�ɵ ʆȮȯɐɦȄ�ʏࢭ��ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�ɬɽɨɐɨɦ

�ɼ�Ȓȳɮȗȸ ܥݸ�ʊɭȆɳʆȮْڈȄ�Ȇם ɦ�ȟف ɦȆȝɦȄ�ɷȮȯɏ�ʏࢭ�ȯʆȯȡ �ȲȄȯȿ Ȅ�ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭ��ǴȄȵɏֿ Ȅȓɳʋȿ ȳɦȄ�ʏحلة ࢭ

Ȓ؈قɮȗɭ�ȓʊɮɨɏ ة من األبحاثتضم مجموعة متنوع، ʄڥȸ ȖȆɺɦֺ ȫ �ɵ ɭ�ʄڲǻ�ȓɨݝݨȄݤݮ�ɱ�ʏۜܣ�ࢭ غ Ȅם

�ɯǾȄȯɦȄ�ȳʈɽɈ ȗɦȄ�ɯ Ɍ ɳםȄɼ�ʏࢭɤ Ȇȣ ɭ�ȆɸȄǹȲ�ȓɏɽɳȗםȄɼ�ȓɐȷ ȄɽɦȄȚ ȆȨ ȉֿ Ȅ�ȳȼ ɴȉ القّيمةسات اوالدر

ɟ�֗ ȓɮʊɨȷ ɼ�ȓȸ ɨȷ �ȓɔɨȉ�ǽȲȆɜɦȄ�ʄڲǻ�Ȇɺɮʆȯɜȕɼ�֗ �ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅɼ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅ�ɬɽɨɐɦȄ�ɤ Ȇȣ ɭ�ʏتحاول ما ࢭ

�ȲȯȗɜםȄɼ�ɪ ɸǺםȄ�ȆɺɮɛȆɈ ȉ�ȦɽɮɈ ɦȄɼ�Ȕ ȆɏɽɃ ɽםȄ�ȦȳɈ ȕ�ɰ Ƿۘܣ�ٮڈ ɦȄ�Ȓȳȿ ȆɐםȄ م القارئ بأسلوب

ɝ ɮɐɦȄɼ�ȓɦɽɺȸ ɦȄ�ɰ ȉ�ɑɮȣ؈ ʆ.

ȓɜɗȄȳɭ�ȓɨݝݨȄ�ɖ ȄȯɸǷ�Ȕ ǴȆȡ �ȟ ʊȧ ل�ʏࢭ�ɯ ʊɨɐȗɦȄ�ȥ ɭȄȳȉ�Ȳ ՔɽɈ ȗميدان�ɬɽɨɐɦȄ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ

�ɼɁ ɀ Ȭ ȗɦȄ�ʄڴɏ�ȓɮǾȆɛܣ� ɨɐɦȄ�ȟ Ȩ ȍɨɦ�Ȓȯʆȯȡ �ȓʊȣ ʊȕȄفȷ Ȅ�ȮȆɮȗɏȄɼ� ȓ֗ʊɏȆɮȗȡַ Ȅ والتّنوع

�ȮȄȮقȷ �֗ ȓʊȝȨ ȍɦȄ�ɚȳɘɦȄ�ɾ ɽȗȸ ɭ�ʄڴɏ�ɬǷ�ȮȳɘɦȄ�ȟ ȧ ȆȍɦȄ�ɾ ɽȗȸ ɭ�ʄڴɏ�ǴȄɽ ȷ �ȓʊɗȳɐםȄ�ȓɐȊȆȗםȄɼ

ɬɽɨɐɦȄ�ȓɨȣ ɭ�ʃɜȍȕ�ɣ ɦȱɦ��ɻȕȄȮ ՔȯȨ ɭɼ�ɻȕַ Ȇȣ ɭ�Ɏ Քɽɳȕ�ʄڴɏ�ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ�ȟ Ȩ ȍɦȄ�ɝ ʊɮɐȖ�ʄڲȄ�ȓȡ ȆݍݰȄ

ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ ȄȆɗȯɸ�ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅ�ȯɜɏǷݍݮ�ȆɐȖɼ�֗ ȓɳʋȿ ȳɦȄ�ȓʈȳɡɘɦȄ�Ȕ ȄȮɽɺݝݨȄ�ȹ ɡɐȖ�ȆٮڈȄȰ� ՔȯȨ ȉ

�Ȕ ȆɏɽɃ ɽםȄ�ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅ�ȳɀ ɏ�ʏࢭȔ ȳɈ ʊȷȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ�ȒȲɽȝɦȄ�ɻʊɨɏ، �ɑʉȳȷ �ȲɽɈ ȕ�ɵ ɭ�ȥ ȗɱ�Ȇɭɼ

Ȅ�Ȕݝݨ�ȓʊɐɮȗ ،لنظم االتصاالت واملعلومات Ȇɛֺ ɐɦȄ�ʏ֗�ࢭ ɣ ȉȆȼ ȘɦȄ�ɼǷ�֗ ȯʊɜɐȗɦȄ�Ȅȱɸ�ɪ ȝɭ�Քɪ ɐɦɼ

ȟ Ȩ ȍɦȄ�ɵ ɭ�
Վ
Ȅȯʈȵɭ�ɂ ȳɘʆ�

Վ
ȆʊםȆɏɼ�

Վ
Ȇʊɳɇɼ�ɬɽɨɐɦȄ�ȲȆɮɄ ɭ�ʏܣ�ࢭ ɨɐɦȄ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ��ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅ�Ȇٰڈ Ȅ

�ȮɽɺݍݨȄ�ə țȆɢȕ�ȑ ɨɈ ȗʆ�Ȇɺȧ Ȇȣ ɱɼ�֗ ȓɨɺȸ ɦȆȉ�ș ȸ ʋɦ�ȓɮɺɭ

ȳʈȳȨ ȗɦȄ�ȓȀʊɸ



����������������������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ /2017العدد الثالث

��������ɯ ɸȯ ʊȷ �ǴȆɳɸ�Ȓȯ ɦȆȫȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȮɽݍݨȄ�ʄڴɏ �ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄ�Ȳɽ Ɉ ȕ؈ف�țǸȕ

7

ȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȆʊݰ Ȅ�ȒȮɽݍ ȡ �ʄڴɏ �ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄ�Ȕ ȄȲɽ Ɉ ȗɦȄ؈ف�țǸȕ:

ȓʊɱɼفɡ ɦַ Ȅ�Ȕ ȆɜʊȍɈ ȗɨɦ�Ƞ Ȱɽ ɮɱ، �ȓʊɮɛȳɦȄ�Ȧ Ȅɽ ɦֿ Ȅ�֗ ȓʊɟȱ ɦȄ�ə ȕȄɽ ɺɦȄ�֗ ȓʊɱɼفɡ ɦַ Ȅ�ȑ ȗɡɦȄ

The impact of modern technology developments on the quality of family life:

electronic applications model, E- books, smart phones and digital tablets

��ɯ Ռɸȯ ʊȷ �ǴȆՌՌɳɸ �Ȓȯ ՌՌɦȆȫ 1جامعة باتنة                                      

Ɂ ݵ ɭݏ

�ɬɽɜȕۘܣ� ɦȄ�֗ ȓʊȷ Ȇȷ ֿ Ȅ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ɾ ȯȧ Ǽɠ�ȒȮɽݍݨȄ�ɰ ȆɮɃ �ȩ ȍȿ Ƿ�ȯɜɦ؈ف�ʆȆɐɭ�ʄڴɏ�ɤɽɀ ɦ�ȓʈȳȷݏݰ ֿ Ȅ�ȒȆʊݍݰȄ�Ȇٕڈɨɏ

�ɾ ɽȗȸ ɮȉ�ǴȆɜȕȲֺ ɦɼ� ȓ֗ɭȆɐɦȄ�Ȕ ȆȍȗɡםȄ��ɪ ȝɭ�Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ�Ȕ Ȇɭȯȫ ɼ� ɯ֗ ʊɨɐȗɦȄ�ȓʊɏɽɱ�ɰ ȸ؈ Ȩ ȕ�ɪ ȡ Ƿ�ɵ ɭ� ȓ֗ɦȆɐɗɼ�Ȓ؈قɮȗɭ

�ȯɏȆȸ Ȗۘܣ� ɦȄɼ�֗ Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦ�ȓȝʆȯȧ �Ȕ ȆɜʊȍɈ ȕ�ʄڲǻ�ȩǾȄɽɨɦȄɼ�ȓʊɟȱɦȄ�ə ȕȄɽɺɦȄ�Ȕ ȆɜʊȍɈ ȕ�ʄڥȸ Ȗɼ�֗ ȓʊɗȆɜȝɦȄ�Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ

Ȅ�ȳʈɽɈ ȕ�ʏࢭ�ȓȝʆȯȧ �ȓʊɮɨɏ�ȓʊȣ ʊȕȄفȷ ǻ�ɝ ɗɼ�ɤ Ȇʊȡֿ Ȅ�ə ɨȗȬ ɭ�ɰ ȉ�ȓʈȳȷ؈ ֿ Ȅ�Ȕ Ȇɛֺ ɐɦ

�ȓʊȧ ȆȗɘםȄ�Ȕ ȆɮɨɢɦȄ�ȓȝʆȯݍݰȄ�Ȕ ȆʊȡɽɦɽɳɡȗɦȄ-ȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ-ȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ�Ȕ ȆɜʊȍɈ ȗɦȄ-ȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ�ȑ ȗɡɦȄ-

ȓʊɟȱɦȄ�ə ȕȄɽɺɦȄ-.األلواح الرقمية

Abstract

Quality assurance has become one of the basic stratégies on which family life is based

to achieve distinct and effective standards, In order to improve the quality of education, and

services of institutions such as: public libraries, and to upgrade the level of cultural

institutions, Smartphone applications and regulations seek modern IT applications, Which

helps in the development of family relations between different generations according to a

modern scientific strategy.

Key words: Modern technologies - Family quality of life - Electronic applications -

Electronic books - Smart phones - Digital panels.
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  مقدمة:

ȋɽɐȿ �ʄڲǻ�֗ ȓʊȸ ɘɳɦȄ�Ȕ ȆʊȉȮֿ Ȅ؈ف�ȼ Ȗ֗ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽݍݨ�ȮȯȨ ɭ�ə ʈȳɐȖ�ȓɓ Ȇʊȿ �ȓ�ɎɽʊȻ �ɵ ɭ�ɯ ɓȳɦȄ�ʄڴɐɗ

ܷݳ� Ȅɼ؈ف�ɓ�ɤ Ȅȵʆ�ַ �ɻɱǷ�ַ ǻ�ɻɭȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ȓʊȕֽ Ȅ�Ȉ Ȇȍȷ ֿ Ȅ�ʄڲǻ�ȓȋɽɐɀ ɦȄ�Ȉ Ȇȍȷ Ƿ�ɵ ɮɡȕ�Ȱǻ�֗ ɂ ɽɮɔɦȆȉ�ɯ ȸ Șʈɼ*

ܣ� ɨɐɦȄ�ɤɼȆɳȗɦȄ�ɾ ɽȗȸ ɭ�ʄڴɏ�ɬɽɺɘםȄ�ȓțȄȯȧ

�ʏՌՌࢭ�ʏՌՌࢮȳɦȄ�ɵ ՌՌɏف�ՌՌ؈ȍɐȗɨɦ�ȆՌՌɱȆʊȧ Ƿ�ɬȯȬ ȗՌՌȸ ʇ�ȟ ՌՌʊȧ �֗ ɬɽՌՌɨɐɦȄ�ɵ ՌՌɭ�ȯՌՌʆȯɐɦȄ�ʏՌՌࢭ�ɬȄȯȬ ȗՌՌȷ ֺ ɦ�ɬɽՌՌɺɘםȄ�ȄȱՌՌɸ�ɚȳՌՌɈ ȕ

ɦ�ɬȯȬ ȗՌՌȸ ʇ�ȆՌՌɮɟ�֗ ɑՌՌɮȗݝݨȄ�ȮȄȳՌՌɗֿ �ɬȯՌՌɜȕܣ�ՌՌۘɦȄ�ȓՌՌʊɏȆɮȗȡַ Ȅɼ�ȓՌՌʆȮȆםȄ�Ȕ ȆɭȯՌՌݍݵȄ�ɾ ɽȗՌՌȸ ɭ�ȮȄȳՌՌɗֿ Ȅ�ɞ ȄȲȮǻ�ɵ ՌՌɏف�ՌՌ؈ȍɐȗɨ

�ɯ Ȇȡٮڈ Ȇȧ �Ɏ ȆȍȻ ǻ�ʄڴɏ�Ȕ ȆɭȯݍݵȄ�ɷȱɸ�ȒȲȯɛ�ɾ ȯם

�ɬɽՌՌɺɘɭ�ɽՌɸ�ȆՌɮɱǻ�֗ ɯ ՌɨɐɦȄ�Ɏ ɼȳՌɗ�ɵ Ռɭ�ɎȳՌɘȉ�ɼǷ�֗ ȒȆՌՌʊݍݰȄ�Ȕ ַ ȆՌȣ ɭ�ɵ Ռɭ�ȮȯՌȨ ɭ�ɤ ȆՌȣ ɮȉ�ɬɽՌɺɘםȄ�ɷȱՌɸ�ɉ ȍȕȳՌʆ�ַ

�ɯ Ռٰڈ Ƿ�ɰ ɼȳՌʆ�Ɂ Ռɀ Ȭ ȕ�ɪ Ռɠ�Ȉ Ȇݰ Ռܵ Ƿ�ɰ Ƿ�ȳɌ ɳɨɦ�ș ɘɨםȄɼ�֗ ɯ Ȇɀٮڈ ɀ Ȭ ȕ�ɖ ֺ ȗȫ Ȅ�ʄڴɏ�ǴȆɮɨɐɦȄɼ�ɰ ȝȧ؈ ȆȍɦȄ�ɰ ȉ�Ɏȴɽɭ؈

�ɼǷ�ȓՌՌՌʊȁʊȍɦȄ�ɬɽՌՌՌɨɐɦȄ�ɼǷ�֗األحـــق باســـتخدامھ ȓՌՌՌɘɨȗݝݵȄ�ɻՌՌՌɏɼȳɘȉ�ȑ ՌՌՌɈ ɦȄ�ɼǷ�Ɏ ȆՌՌՌɮȗȡַ Ȅ�ɯ ՌՌՌɨɏ�ɯ ɺՌՌՌɀ ɀ Ȭ ȕ�ɰ ȆՌՌՌɠ�ǴȄɽՌՌՌȷ

االقتصادية.

�ȓՌʊɟȱɦȄ�ə ՌȕȄɽɺɦȄɼ�ȓՌʊȧ ɽɨɦȄ�Ȕ ȄȳȕɽʊȍɮɡɦȄ�ɪ ȝɭ�Ȓȵɺȡֿ Ȅ�ɰ Ƿ�֗ ȓɦȆɜɳɦȄ�ə ȕȄɽɺɦȄ�ȮȄȯɐȖ�ȳʈȳɜȕܷݳ� ɼǷ�ȯɜɦɼ

�ɤ ȯɐɮȉ�ȆɸȮȯɏ�ə ɏȆɄ ȗʆ�ȓʈɽʊɨݍݵȄ�ə ȕȄɽɺɦȄ�ɵ ɭ�Ȇɸ؈فɓɼ5أسرعمرات�ɰ Ȇɢȸ ɦȄ�ȮȄȯɐȖ�ɽɮɱ�ɵ ɭ

* (Titman, Smith, & Graham, 1997)

�ȒȮȆʈȵȉ�ɼǷ�֗ ȓʊɱȆț�ɪ ɠ�ɰ ɀ؈ ܧݵ �ɑɛȄɽȉ�ʅ Ƿ1،2 �
Վ
Ȇʈɽɳȷ ��.

�����ɣ ȷ Ȅȳȕ�ȳȸ ɴȍȷ ��ȓɟȳȻ �ȹ ȷ Ǻɭ�Ȉ ȳɏǷɼSpencer Trask�ȓʊɏȄȯ ȉׁ Ȅ�Ȕ Ȇɏɼȳȼ Ȅ�ɪם ʈɽɮȕɼ�Ț ȆȨ ȉ׀ ɦ��

���ɵ ʆַ ɮʊɟ�ɰف ɘʊɟKevin؈ kimberlinȸ ɲׁ Ȅ�ɑɳȿ �ɵ ɭ�ȒȳɸȆɋ țǸȕ�ɤɽȧ؈ف� �ɻȗȼ ɸȮɼ�ɻȉȄȳɔȗȷ Ȅ�ɵ ɏ�� ان لم

ȯ ȉǷ�ɪ ȍɛ�ɵ ɭ�ɻȬ ʈȲȆȕ�ʏࢭ�Ț ȯȨ ȕا
1

�ʄՌՌՌڲǻ�ȳɘՌՌՌȿ �ɵ ՌՌՌɭ�ȓՌՌՌɦɽɮݝݰȄ�ə ՌՌՌȕȄɽɺɦȄ�ȮȯՌՌՌɏ�ȮȆՌՌՌʆȮȴȆȉ�ȒȳɸȆՌՌՌɌ ɦȄ�ɷȱՌՌՌɸ�ɪ ՌՌՌ
Ք
ȝɮȗȕ7.2�ȮɽՌՌՌɜɏ�ȓՌՌՌțֺ ț�ʏՌՌՌࢭ�ȴȆՌՌՌɺȡ �ȲȆՌՌՌʊɨɭ ،فقـــط

ɵ ɸȄȳɦȄ�ș ɛɽɦȄ�ʏࢭ�ȓʊɟȱɦȄ�Ȓȵɺȡֿ Ȅ�ɑɭ�ɤ ȆݍݰȄ�ɽɸ�Ȇɮɨȝɭ�ȓʈȳȼ ȎɦȄ�ʄڴɏ؈ف�țǸȕ�Ȇɺɦ�ɰ Ȇɠ�ȓʊɳɜȕ�ȯȡ ɽȕ�ַ �ɻɱǷ�ʄڲǻ�
Վ
Ȅ؈فȼ ɭ.

2

�ȦȳՌՌՌɈ ɦȄ�ɰ Ƿ�ȯȣ ɳՌՌՌȷ �֗ ȆՌՌՌɺɏȄɽɱǷ�ɑՌՌՌʊɮȣ ȉ�ȓՌՌՌȝʆȯݍݰȄ�ȆՌՌՌʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�ȲɽՌՌՌɺɋɼ�ȓʈȳՌՌՌȷ ֿ Ȅ�ȒȆՌՌՌʊݍݰȄ�ȒȮɽՌՌՌȡ �ɰ ՌՌՌȉ�ɉ؈ ȋȳՌՌՌɦȄ�ɯ ՌՌՌȕ�ȄȰǻɼ

�Ȕ ȆʊɃ ȳɘɦȄɼ�ȓʊɦȆɢȻ ׁ Ȅ�ɵ ɭ�ɝ ɜȨ ȗɦȄ�ɪ ȡ Ƿ�ɵ ɭ�ȓȷ ȄȲȯɦ�Ƞ ȆȗȨ ʆ

1��ȓȷ ȄȲȯ ɦȄ�Ȕ ַǹȆȸ Ȗɼ�ȓɨɢȼ ɭ�
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�Ȇם�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯɦȄ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɦȄ�ȑ ȸ ȧ �֗ȆʊɏȆɮȗȡ Ȅɼ�Ȇʊɳɺɭɼ�Ȇʊɮɨɏ�ȒȯɏȆȸ ɭ�ȓɨʊȷ ɼ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄف�ȗɐȖ

ɯ ɸǷ�ɵ ɭ�֗ ɬȄȯȬ ȗȷ ַ Ȅ�ȓʊɘʊɟɼ�ɤ Ȇɮɐȗȷ ַ Ȅ�ȓɜʈȳɇ �ʃɜȍȕ�ɵ ɡɦ�֗ ɑɮȗݝݨȄɼ�Ȓȳȷ ֿ Ȅ�ɪ ȫ ȄȮ�Ȕ ֺ ʊɺȸ Ȗ�ɵ ɭ�ɻɭȯɜȕ�ʏࢭ

�ȓʊȸ ʋǾȲ�ȓʊɦȆɢȻ ǻ�ȦȳɈ ɦ�ȆɳʆǸȕȲȄ�ɻɳɭɼ�ȓȝʆȯݍݰȄ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯɦȄ

�ȓʈȳȷ֚ ما- ֿ Ȅ�ȒȆʊݰ Ȅ�ȒȮɽݍ ȣ ȉ�ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɨɦ�ȓʊȍɨȸ ɦȄɼ�ȓʊȉȆȣ ʆַ Ȅ�Ȕ Ȅ؈فțǸȗɦȄ�ɯ ɸǷ�ʏۂ

�Ȇɮɸɼ�ȓȷ ȄȲȯɦȄ�ɑɭ�ȆʊȻ Ȇɮȕ�ɰ ɮɺɭ�ɰ؈ ɦǹȆȸ؈ Ȗɼ

-֚�ȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ȓɭȯݍݵ�ȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ�Ȕ ȆɜʊȍɈ ȗɦȄ�ɵ ɭ�Ƞ ȰȆɮɳɦȄ�ɷȱɸ�ɬȯɜȕ�ȄȰȆɭ

-�֚ �ȓʊɮɛȳɦȄ�ȓʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�ȒȮɽȡ �ȳɀ ɏ�ʏࢭ�Ȕ Ȇȋɽɐɀ ɦȄ�ɷȱɺɦ�ȓɮǾֺ Ȅ�Ȕם Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ʏۂ �Ȇɭ

֗�.فرضيات الدراسة: 2 ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅɼ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅ�ɬɽɨɐɦȄ�ȓʊݤݨɳɭ�ȳȿ Ȇɳɏ�ɯ ɸǷ�ɵ ɭ�Ȕ ȆʊɃ ȳɘɦȄف�ȗɐȖ

�ʏۂ �ȓȷ ȄȲȯɦȆȉ�ȓɭȯ ɜםȄ�Ȕ ȆʊɃ ȳɘɦȄ�ɯ ɸǷɼ

1.2��ʄڲɼֿ Ȅ�ȓʊɃ ȳɘɦȄ�

�ʏࢭ�ɑɛȄɽɠ�ɪ ʊɛȄȳɏɼ�Ȕ Ȇȋɽɐȿ �֗ȆɺɏȄɽɱǷ�ɑʊɮȣ ȉ�ȓȝʆȯݍݰȄ�Ȕ Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�ȯȡ Ȅɽȕ�ȓʊɨɮɏ�ɻȡ Ȅɽȕ�ȯɛ

��ȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȣ ȉ�ȓʊȍɨȸ ɦȄ�ȆٮڈȄ؈فțǸȕ

.الفرضية الثانية:2.2

�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ Ȅɼ�ȓʊɨȍɜȗȸ ɭ�Ȕ ȆʆȯȨ ȕ�Ȳɽɺɋ �ʄڲǻ�֗ ȓȝʆȯݍݰȄ�Ȕ Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɨɦ�ȓʊȍɨȸ ɦȄ�Ȕ Ȅ؈فțǸȗɦȄ�ɾ ȮǺȕ�ȯɛ

Ȅ�ȩݍ ʊɃ ɽȕ�ʄڴɏ�ȯɏȆȸ Ȗ�֗ ȓɮǾֺ ɭ�ȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȣ ȉ�ʎȌȆȣ ʆַ Ȅ�ȑ ɱȆݨ

3�ȓȷ ȄȲȯ ɦȄ�ɖ ȯ ɸǷ�

�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ɪ ȡ Ƿ�ɵ ɭ�ȓʊȉȆȣ ʆǻ�ȓʊɐɛȄɼ�ɤɽɨȧ �ȮȆȣ ʆǻ�ɑɭ�֗ ۗܣ ɨȸ ɦȄ؈ف�țǸȗɦȄ�Ȕ ȄȰ�ȳȿ ȆɳɐɦȄ�ɯ ɸֿ �ɤɽȿ ɽɦȄ

�ȓʈȳȷ ֿ Ȅ

�ȓȝʆȯݍݰȄ�Ȕ Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�ȳɀ ɏ �ʏ֗��ࢭ ȓʊɨȍɜȗȸ ɭ�Ȕ ȆʆȯȨ ȗɟ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ɯ ɸǷ�ȩ ʊɃ ɽȕ

�Ȕ ȆɜʊȍɈ ȗɦȄ�ɵ ɭ�Ƞ ȰȆɮɳɦȄ�ɯ ɸֿ �ɤɽȿ ɽɦȄ�ȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ȓɭȯݍݵ�ȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ

4��ȓȷ ȄȲȯ ɦȄ�ȓʊɮɸǷ�

���ȓȝʆȯݍݰȄ�Ȕ Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�Ȕ ȆɜʊȍɈ ȕ�Ȕ Ȇȋɽɐȿ ɼ�ɪ ɠȆȼ ɭ�ʄڴɏ�ɖ ȳɐȗɦȄ

�ȒȮɽȡ �ɪ ȡ Ƿ�ɵ ɭ�ȓʈȳǾȄȵݍݨȄ�Ȕ ȆɐɭȆݍݨȆȉ�ȓȍȷ ȆɳםȄ�ɤɽɨݍݰȄ�ɑɃ ɽɦ�֗ ȓɮǾֺ ɭ�ȓʊȣ ʊȕȄفȷ ǻ�ʄڴɏ�ɖ ȳɐȗɦȄ

�ȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȆʊݍݰȄ

�ɤɽɨȧ �ɪ ȡ Ƿ�ɵ ɭ�֗ ȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ�Ȕ ȆɜʊȍɈ ȗɦȄ�ɖ ȳɐȗɦȄ�Ȕ ȄȰɼ�ȓɱȴȄɽȗɭ�ȓʈȳȷ Ƿ�ȒȆʊȧ �ɪ ȡ Ƿ�ɵ ɭ�֗ ȓʊȉȆȣ ʆǻ

جودة.

مجاالت الدراسة:.5
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�������������������������ɯ ɸȯ ʊȷ �ǴȆɳɸ�Ȓȯ ɦȆȫȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȮɽݍݨȄ�ʄڴɏ �ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄ�Ȳɽ Ɉ ȕ؈ف�țǸȕ

10

1.5�ʏڲȄɽȧ �ȓȷ ȄȲȯɦȄ�ș ɭȄȮ��ۚܣ ɭȵɦȄ�ɤ ȆݝݨȄ�01�ȳɺȻ

2.5�ȓɐɭȆȡ ��ʎɲȆɢםȄ�ɤ ȆݝݨȄ��-  1باتنة- �ȳǾȄȵݍݨȄ

3.5��ʅȳȼ ȎɦȄ�ɤ ȆݝݨȄ�25ȳɃ ȆȨ ɭ�ɰ ɭȆȡڥȉ�ʏ؈ �ȰȆȗȷ Ƿ-أ-.

6�ȟ Ȩ ȍɦȄݤݮ�ɳɭ���֗ɪ ȝɭֿ Ȅݤݮ�ɳםȄ�ɽɸɼ�ȓɦȆȧ �ȓȷ ȲȄȮݤݮ�ɳɭ�ȓɐɭȆȣ ȉ��ɑɛȄɼ�ȓȷ ȄȲȯɦ– 1باتنة - �ɑɭ�ȳǾȄȵݍݨȄ

�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ɰ ȉ�ɉ؈ ȋȳɦȄ�֗ Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ǻɼ�ȑ ʊɦȆȷ Ƿ�ʄڴɏ�ɖ ȳɐȗɨɦ�֗ ȓɏɽɳȗɭ�Ȕ ȆɱȆʊȉ�ɑɮȡ �ɪ ǾȆȷ ɼ�ʄڴɏ�ȮȆɮȗɏַ Ȅ

�ȆɺɏȄɽɱǷ�ɑʊɮȣ ȉ�ȓȝʆȯݍݰȄ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�Ȳɽɺɋɼ�֗ ȓʈȳȷ ֿ Ȅ

�ȓȷ.وسائل جمع البيانات:7 ȄȲȯɦȄ�ʏࢭ�ɯ ɺɭ�ȳɀ ɳɏ�Ȕ ȆɱȆʊȍɦȄ�ɑɮȡ �ɪ ǾȆȷ ɼف�ȗɐȖ�ʄڴɏ�Ȕ ȯ ɮȗɏȄɼ

�ɑɮȡ.املقابلة:1.7 �ȓʊɨɮɏ�ș ɱȆɠ�֗ ȑ ȕȳɦȄ�ə ɨȗȬ ɮȉ�ɰ ʊɐɭȆȡ؈ �ȒȱȕȆȷ Ƿ�ɑɭ�֗ ȒȳȻ Ȇȍɭ�ȓɜʈȳɈ ȉ�ȓɨȉȆɜםȄ�ș ɮȕ�ȯɜɦ

�ȓȷ ȄȲȯɦȄ�ɎɽɃ ɽɭ�ɤɽȧ �ȥǾȆȗɳɦȄɼ�֗ ɤɽɨݍݰȄ�֗ Ȕ Ȇȋɽɐɀ ɦȄ�֗ Ⱦ ֺ Ȭ ȗȷ Ȅɼ�ɪ ʊɨȨ ȕ�ɪ ȡ Ƿ�ɵ ɭ�ȓʈȲɽɗ�֗ Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ

8.�ȓȷ ȄȲȯ ɦȄ�Ȕ Ȇݰ Ɉݏ ɀ ɭɼ�ɯ ʊɸȆɘɭ

1.8�ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡ ȗɦȄ��ɬɽɺɘɭ�ȩ ȍȿ Ƿ�ɑɭ�֗ȳȕɽʊȍɮɟ�ȴȆɺȡ �ʄڴɏ�ȳɀ ȗɜʆ�Ʌ ɐȍɦȄ�ȯ ɳɏ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ

�ɪ ȧ �ʏࢭ�Ȕ ȆʊɳɜȗɦȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢼܣ� ɗ�ɬȆɏ�ɪ ɢȼ Ȋ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�ȆɭǷ�֗ Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�ȥǾȆȗɱ�ɵ ɭ�ɽɸ�ȳȕɽʊȍɮɡɦȄ�ɰ Ƿ�ɯ ɨɐɦȄ

�ȓȣ ʊȘɱ�ʄڲǻ�ɤɽȿ ɽɦȄ�ɪ ȡ Ƿ�ɵ ɭ�ʅ ȮȳɘɦȄ�ȲȆɢȗȉַ Ȅɼ�֗ Ȓ؈فȍɡɦȄ�ɪ ɠȆȼ Ȅ3ם

�Ɏ ȆȍȻ ׁ �ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ȒȯɏȆȸ ɭɼ�Ȕ ȆɏȄȯ ȉׁ Ȅ�ɖ Ȇȼ Șɟַ �ȓɜʈȳɇ ࢼܣ� ɗ�ɣ ɦȱɟ�֗ɻȕȄȲȯɛ�ȒȮȆʈȴɼ�֗ɻȗȡ Ȇȧ

�֗ Ȇٕڈɨɏ�ɤɽɀ Ȅɼ�֗ȓȋɽɨɈݍݰ Ȅ�ȓȣם ʊȘɳɦȄ�ʄڲǻ�ɤɽȿ ɽɨɦ�Ȕ ȄȲȆɺםȄɼ�֗Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ʏࢭ�ȳɡɘɦȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ

�ȆٰڈǼɗ�ȳɀ ȗݝݵȆȋɼ�ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ȓɭȯݍݵ�ȆɺɜʊȍɈ ȕɼ�Ȇɺȡ Ȇȗɱǻɼ�֗ʄڴȝםȄ�ȓɜʈȳɈ ɦȆȉ�ȓʊɮɨɐɦȄ�ȓɗȳɐםȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ��ۚܣ ɐȖ

�ɻȗʊɸȆɗȲɼ

2.8�ȓʊɟȱ ɦȄ�ə ȕȄɽ ɺɦȄلم يجري االتفا��ȯȧ ɽɭ�ə ʈȳɐȖ�ʄڴɏ�Ȕ ַ Ȅɽݏݨɦ�ȓɐɳɀ Ȅ�Ȕם Ȇɠȳȼ ɦȄ�ɰ ȉ�ɚ؈

���ʎɠȱɦȄ�ə ȕȆɺɨɦsmart phones�ȩ ɘɀ ȕ�ȆʆȄȵɭ�ȳɗɽʆ�ʅ ȱɦȄ�ə ȕȆɺɦȄ�ɽɸ�ʎɠȱɦȄ�ə ȕȆɺɦȄف�ȗɐʇ�ɵ ɭ�ɯ ɮɗ�֗ٔڈ �

��ȓɨɭȆɠ�ȩ ʊȕȆɘɭ�ȓȧ ɽɦ�ʄڴɏ�ʅ ɽȗȨ ʈɼ�ȹ ʋɗɼֿ Ȅ�Ȕ Ȇɘɨɭ�ȩ ȗɗɼ�ʎɲɼفɡ ɦַ Ȅ�ȯʆفɦȄ�ȓɳɭȄȵɭɼ�ș ɱفɱַ ȄQWERTY إال (

ɟֿ؆ف� Ȅɼܵݳ� ֿ Ȅ�ə ʈȳɐȗɦȄ�ɰ Ƿ�֗ ȴɼȯɳʈɼ��ʏڲȆȗɦȄ�ɪ ʊɔȼ ȘɦȄ�ȓɮɌ ɱǷ�ȯȧ Ȅ�ʄڴɏ�ɪ ɮɐʇ�ʅ ȱ ɦȄ�ɤ ȄɽݍݨȄ�ɻɱȄ�ɬɽʊɦȄ�ַ ɽȍɛ

���ȯʈɼȲȯɱȄ�֗ ʅ؈فȉ�ɞ ֺ ȋɼ�ɻȕȆɜȗȼ ɭ�ɼǷ�ȹ ɡɱɽʊɦ�֗ ɻȕȆɜȗȼ ɭ�ɼǷ�ɰ Ȇʊȍɮʊȷ �֗ ɪ ʆȆȋɽɭ4

3.8�ܣ ɛȳɦȄ�ʅ ɽ ȗݝݰȄ�ɬɽ ɺɘɭ�5ɰ Ȇȸ ɦ�ʏڴɏ�ǴȆȡفʊȉالعاملية،القمةجائزة مدير -بروكʏمنتدىࢭ

șإدارة ɱفɱׁ Ȅالسادسʏ֗ࢭʎȌɼ؈فɱ 2012 ، "إنɯ ɸǷرقميةفجوةʏفجوةۂ�ʅ ɽȗݝݰȄ�ɰ Ƿۚܣ� ɐɮȉ�ʅ Ƿ����ɾ ɽȗݝݰȄ

�ɬɽɺɘɭ�ɰ ȝȧ؈ ȆȍɦȄ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɦȄ�ɖ ȳɏ�ȯɛɼ�֗ ɰ ȄȯɨȍɦȄ�ɰ ȉ�ș؈ ɱفɱׁ Ȅ�ʏڲǻ�ȰȆɘɳɦȄ�ʅ ȯɭ�ȶ Ȇʊɜɦ�ȲȆʊɐםȄ�ɽɸܣ� ɛȳɦȄ

ܣ�� ɛȳɦȄ�ʅ ɽȗݝݰȄDigital Content���ʎɲɼفɡɦׁ Ȅ�ʅ ɽȗݝݰȆȉ����Ʌ ɐȍɦȄ�ɻʊɨɏ�ɝ ɨɈ ʈɼ��Digital Assets."(



����������������������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ /2017العدد الثالث

��������ɯ ɸȯ ʊȷ �ǴȆɳɸ�Ȓȯ ɦȆȫȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȮɽݍݨȄ�ʄڴɏ �ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄ�Ȳɽ Ɉ ȕ؈ف�țǸȕ
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ȱ Ȭ ȗʆ����ʎȌȳɐɦȄ�ɯ ɦȆɐɦȄ�ɪ ʊȿ ɽȕ�ȓɮɛ�ɻȗɗȳɏ �Ȇɮɟ�ɾ ɽȗݝݰȄܣ ɛȳɦȄمن العديد ɤ ȆɢȻ ֿ Ȅ،النص)

ɉ֗الصوت،املتحركة،الرسومالفيديو،الصورة، ǾȄȳݍݵȄالتطبيقاتɽɸɼ��ȓʊɱɼفɡɦׁ Ȅɪ ɮɐȗȸ ʇ أجل من

ʎɢȍȼ֗التوصيلاألخبار،(االتصاالت،الوظائف من العديد ɦȄ،֗التوظيفȓʊɨȸ ȘɦȄ֗�التجارة ȓʊɱɼفɡɦׁ Ȅ

ȑ֗التعليم،املوقع، تحديد خدماتاملوضوعات، عن البحث ʈȲȯȗɦȄ�Ȇɸ؈فɓɼ.ɣ ɦȆɳɸɼاألدوات من العديد

�ɾالتكنولوجيات الستحداثو ɽȗݝݰȄ�ʅ ɽȗȨ ɭ�Ȇɮɸ�ɰ ܣ�ǻڲɏɽɱ�ʏ؈ ɛȳɦȄ�ʅ ɽȗݝݰȄ�ə ʊɴɀ ȕ�ɵ ɡɮʆ����ɻɮʊɮɐȖɼ

���Ȧ Ȇȗɭ؈ف�ɓܣ� ɛȲOffline��Ȧ Ȇȗɭܣ� ɛȲ�ʅ ɽȗȨ ɭ�ɼ��Online ،(�ɼǷܣ� ɛȳɦȄ�ʅ ɽȗݝݰȄ�ȓɔɦ�ȲȆȍȗɏׁ Ȅ�ʏࢭ�ȱȫ Ǹɱ�ɯ ɦ�ɽɦɼ

�ʎɲɼفɡɦׁ Ȅ

�ɵ ɡɮʈɼ�ǴȆɏɼ�ɪ ȫ ȄȮܣ� ɛȲ�ɪ ɢȼ Ȋ�ȓɱȵȬ ɭ�ɬȆɛȲǷɼ�ɝ ǾȆɜȧ ɼ�Ȕ Ȇɭɽɨɐɭ�ɵ ɮɄ ȗʆܣ� ɛȳɦȄ�ɾ ɽȗݝݰȄ�ɰ Ƿ�ȯȣ ɱ

�ɪ ȷ Ȅȳȕɼ�ɪ ɜɱ�ɉ ǾȆȷ ɼ�ɵ ɭ�ʅ Ƿ�ɼǷ�ȓʊɨݝݰȄ�Ȕ Ȇɢȍȼ ɦȄɼǷ�ȳȻ ȆȍםȄ�ɉ Ȅ�ɪםɏ�ȓɭɽɨɐڴȄ�ʄݍݵ ɜɳɦ�ȓɨʊȷ ɼف�ɏ�Ȇɺɨɜɱ

�ɷȱɸ��Ȕ ȆɱȆʊȍɦȄɼ�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ȮȄɽɭ�ɼǷ�ɉ ǾȄȳȫ �ɼǷ�Ȳɽȿ �ɼǷ��Ⱦ ɽɀ ɱ��Ȉ ɽȗɡɭ�ɪ ɢȻ �ʏࢭ�ɰɽɢȕ�ɰ Ƿ�ɵ ɡɮʆ�Ȕ ȆʈɽȗݝݰȄ

��ȓɮɌ ɳɭ؈ف�ɓ�ɼǷ�Ȕ Ȇɭɽɨɐɭ�ȒȯɏȆɛ�ɪ ȫ ȄȮ�ȓɮɌ ɳɭ�֗ ȓʈȳɀ ȍɐɮȷ �ɼǷ�ȓʈȳɀ ȉ�ɼǷ�ȓʊɐɮȷ

�֗ ȓʊɭֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ǾȆȷ ɽɦȄ�Ȯȯɐȗɭܣ� ɛȲ�Ȕ Ȇɭɽɨɐɭ�ǴȆɏɼ�ɪ ȫ ȄȮ�ȳɗɽȗɭ�ɽɸ�Ȇɭ�ɪ ɠ�ɽɸ�ɰ Ȱǻܣ� ɛȳɦȄ�ɾ ɽȗݝݰȆɗ

ȳȻ ȆȍםȄ�ɉ ɏڴȄ�ʄݍݵ �֗ ɯ Ɍ ɳɭ؈ف�ɓ�ɼǷ�ɯ Ɍ ɳɭ�Ȧ Ȇȗɭ؈ف�ɓ�ɼǷ

3.8�ȓʊɱɼفɡ ɦׁ Ȅ�ȑ ȗɡɦȄ��

�Ɂ ɱ�ʄڴɏ�ȓɦַ ȯ ɨɦ�ɬȯȬ ȗȸ ʇݏݳ�Ɉ ɀ ɭ�ɻɱǸȉ���Ȕ ȆɭɽɨɐםȄɼ�Ȕ ȆȍȗɡםȄ�ɯ ɨɐɦ�ȓʊɮɨɐɦȄ�ȓɏɽ ȷ ɽםȄ�ɻȗɘȿ ɼ

�ȑ ɦȆɛ�ɵ ɏ�ȒȲȆȍɏ �ɻɱǷ؈ف�ɓ �֗ ʅ ȯʊɨɜȗɦȄ�Ȉ ȆȗɡɦȆȉ�ɰɽɢʆ�Ȇɭ�ɻȍȻ Ƿformat�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉ�ɻȕǴȄȳɛɼ�ɻɃ ȳɏ�ɯ ȗʆܣ� ɛȲ

Ɉ ɦ�ɑɄݏݵ Ȭ ȕ�ַ �ɷȳȼ ɲ�ȓʊɨɮɏɼ�֗ ȓʊȋɽ ȷ ȆݍݰȄ�Ȕ ȆȻ Ȇȼ ɦȄ�ɉ ǾȆȷ ɽɗ�ɎɽȍɈ Ȅ�Ȉם ȆȗɡɦȄ�Ȇ٭ڈ�ȳɮʆۘܣ� ɦȄ�ȓʆȯʊɨɜȗɦȄ�Ȕ Ȅɽ

�ɰ Ȅ�ɵםȉ�Ƞȵ؈ ɏ �ֺ Ʉ ɗ�ȯȧ Ȅɼ�ǴȆɏɼ�ʏࢭ�ȑ ȗɡɦȄ�ɵ ɭ�ȯʆȯ ɐɦȄ�ɪ ʊɮȨ ȕ�Ȇٔڈɡɮʆ�Ȇɮɭ�ȓɨǾȆɸ�ȓʊɴʈȵȬ ȕ�ȒȲȯɛ�Ȇɺɦ�ȆɺɨʊɮȨ ȕ

الصوت والصورة والنص ".

�ʎɲɼفɡɦׁ Ȅ�ȳȼ ɴɦȆȉ�ȓɈ ȍȕȳɭ�ȮȲȄɽɭ�ʄڴɏ�ɤ ȯ ʆݏݳ�Ɉ ɀ ɭ���ɻɱǸȉ�ɻɘȿ ɼ�ȯɜɗ��ȴȮɼȲȆɸق��؇ɡɭ�ȆɭǷ

Ȅ�ȓʊȕɽɀݝݵ��ȓɘɨȗوامليلتيم ɦȄ�Ⱦ Ȅȳɛֿ Ȅ�ʄڴɏ�Ȇɺȡ Ȇȗɱǻ�ɯ ȗʆۘܣ� ɦȄ�ȮȲȄɽםȄ�ʄڴɏ�ȓȿ Ȇȫ �ȒȲɽɀ ȉ�ɤ ȯʆ�ɽɸɼ�֗ Ȇʆȯʊ

.الدراسات السابقة:9

1.9��ʄڲɼֿ Ȅ�ȓȷ ȄȲȯ ɦȄ�ɰ ʊȎʊɨɦȄɼ�ɰ؈ ʊɱȆɮ؈ ՒɐɦȄ�ȓɐɭȆՌݍݨȄ�ȓȍɨɇ �ɾ ȯɦ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽՌՌȡمقارنة"دراسة ثقافية"�ʏڴɏ��Ȯ��

ʅ ȯɺɭɯ ȣ ɱ�ɝ ɦȆݍݵȄ�ȯȍɏ��Ȯ�֗ �ɯ ɋ Ȇɠ��ʏڲȮȆّڈɦȄ�ȓʊɨɠ�ȓʊȉفɦȄ–قسم علم النفس -قابوسجامعة السلطان–

Ȉسلطنة عمان/ ȄȮֽ Ȅ�ȓʊɨɠ- جامعة عمر ȲȆȗݝݵȄ- قسم علم النفس-ȓʆ؈فɸȆɮݍݨȄ�ș ɗȯ ْڈ ȷ Ȅ�֗ �ȓʊȎʊɨɦȄ

ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ɾ ɽȗȸ ɭ�ȓɗȳɐɭ�ȓȷ ȄȲȯɦȄ�֗ ȓʊȎʊɨɦȄ�ȓʆ؈فɸȆɮݍݨȄɼ�ɰ Ȇɮɏ�ȓɳɈ ɨȷ �ɵ ɭ�ɪ ɠ�ʏࢭ�ȓɐɭȆݍݨȄ�ȓȍɨɇ �ɾ ȯɦ

ȯ ɨȍɦȄ؈ف�ɔȗɭ�ȲɼȮɼ(�ɰ Ȇɮɏ �֗ ȆʊȎʊɦɯ ȕۘܣ� ɦȄ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ʏࢭ��ܣ ɨɏ �֗ ʎɲȆȸ ɲǻ��Ɂ ɀ Ȭ ȗɦȄɼ�֗ ۙܢ� ɱǷ�֗ ȳɟȰ��ɎɽɳɦȄɼ�֗



ȟ ɦȆȝɦȄ�Ȯȯ ɐɦȄ���������������������������������������������������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ/2017

�������������������������ɯ ɸȯ ʊȷ �ǴȆɳɸ�Ȓȯ ɦȆȫȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȮɽݍݨȄ�ʄڴɏ �ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄ�Ȳɽ Ɉ ȕ؈ف�țǸȕ
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ɪ ȫ Ȯ�ɵ ɭ�ɪ ɠɼ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ȮȆɐȊǷ�ɰ ȉ�ȓɛֺ؈ ɐɦȄ�ȓɐʊȍɇɼ�֗ ȮȆɐȊǷ�ȓȗȷ �Ȕ ȄȰ�ȶ Ȇʊɜɮȉ�Ȇɺȷ Ȇʊɛ األسرة واملعدل

ۜܣ Ȅ�ȓȍɨɈݍݨɴɭ��ȓɐɭȆؠ ɦ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ȶ Ȇʊɜɭ�ɝ ȍ
Ւ
ɇ �ɣ ɦȰ�ɝ ʊɜȨ ȗɦɼܣ�� ɟȄفɦȄ�֗ ɯ ɋ Ȇɠɼ2006�ʄڴɏ��400 

ً
طالبا

ɼ�֗ 182لبة (وطا ȆʊȎʊɦ�ɵ ɭ218من عمان). وقد أشارت�ɰ Ȇɠ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ɾ ɽȗȸ ɭ�ɰ Ƿ�ʄڲǻ�ɬȆɏ �ɪ ɢȼ Ȋ�ȥǾȆȗɳɦȄ

ȒȮɽݍݨȄ�ȮȆɐȊǷ�ɵ ɭ�ɵ ʆȯɐȊ�ʏࢭ�Ȇɐɘȕȳɭ��Ȇɮɸ

֗ɵ ʆȯɐȊ�ʏࢭ�ɉ ȷ ɽȗɭɼ�֗ ȓȷ ȄȲȯɦȄɼ�ɯ ʊɨɐȗɦȄ�ȒȮɽȡ ɼ�֗ ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅɼ�ȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ�ȒȮɽȡ ��Ȇɮɸ

�Ʌࢭ ɘȬ ɳɭɼ�֗ ɒ ȄȳɘɦȄ�ș ɛɼ�ɪ ɔȻ �ȒȮɽȡ ɼ�֗ ȓɭȆɐɦȄ�ȓܶݰ ɦȄȒȮɽȡ ��Ȇɮɸ�֗
Վ
ȆɄ ʆǷ�ɵ ʆȯɐ ՒȊ�ʏ�ȒȮɽȡ ɼ�ȓʊȸ ɘɳɦȄ�ȓܶݰ ɦȄ

ɤ ȄȮ؈ف�țǸȕ�Ȯɽȡ ɼ�ʄڲǻ�ȥǾȆȗɳɦȄ�Ȕ ȲȆȻ Ƿ�Ȇɮɟ��ʎɘɇ ȆɐɦȄ�ȑ ɱȆݍݨȄ�ɪ ɏȆɘȗɦȄ�ʏࢭɼ�֗ ɎɽɳɦȄɼ�֗ ȯ ɨȍɦȄ؈ف�ɔȗɭ�ʏࢭ�
Վ
ȆʊǾȆɀ ȧ ǻ

ʏࢭɼ�֗ Ɂ ɀ Ȭ ȗɦȄɼ�ɎɽɳɦȄ�ɰ ȉ�ʎǿȆɳȝɦȄ�ȟ؈ ʊȧ �֘ ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ʄڴɏ�Ɂ ɀ Ȭ ȗɦȄɼ�ɎɽɳɦȄɼ�ȯɨȍɦȄ�ɰ ȉ�ʎ؈ Ȝֺ ȝɦȄ�ɪ ɏȆɘȗɦȄ

ȓȍɨɈ ɦȄ�ɰ Ȇɠɰ ʊȎʊɨɦȄɰ؈ ʊɱȆɮ؈ ՒɐɦȄ�ȓȍɨɈ ɦȄ�ɰ Ȇɠ�ɰ ȧ؈ �ʏ֗�ࢭ ə ɇ ȄɽɐɦȄ�ȒȮɽȡ ɼ�֗ ȓɭȆɐɦȄ�ȓܶݰ ɦȄ�ȒȮɽȡ �ʏࢭ�ʄڴɏǷ�ʄڴɏǷ

ʏࢭ�ʄڴɏǷ�ȲɽɠȱɦȄ�ɰ Ȇɠ�ȯɜɗ�ɎɽɳɦȄ؈ف�ɔȗɭ�ʏࢭ�ȆɭǷɼ�֗ ɻȕȲȄȮǻɼ�ɒ ȄȳɘɦȄ�ș ɛɼ�ɪ ɔȻ �ȒȮɽȡ �ʏ֗�ࢭ ȓɭȆɐɦȄ�ȓܶݰ ɦȄ�ȒȮɽȡ

ɰ ȉ�ȓɛֺ؈ ɐɦȄ�ȆɭǷ��ɻȕȲȄȮǻɼ�ɒ ȄȳɘɦȄ�ș ɛɼ�ɪ ɔȻ �ȒȮɽȡ ɼ�֗ ə ɇ ȄɽɐɦȄ�ȒȮɽȡ ɼȄفɦȄ�ɤ ȯɐםȄɼ�Ȓȳȷ ֿ Ȅ�ɪ ȫ Ȯ�ȮȆɐȊǷɼܣ� ɟ

֗ɪ ȫ ȯɦȄ�ɑɭ�ȓɦȄȮ؈ف�ɓ�ș ɱȆɠ�ȯɜɗ�֗ ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ ��Ȇɮɸ�֗ ɵ ʆȯɐ ՒȊ�ʏܣ�ࢭ ɟȄفɦȄ�ɤ ȯɐםȄ�ɑɭ�ȓɦȄȮɼ

ȒȮɽȡ ɼ�֗ ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅɼ�ȓʈȳȷ ֿ Ȅشغل وقت الفراغ وإدارتھ

,Hajiran.الدراسة الثانية:2.9 2006; Picher, 2006)ȓȷ ȄȲȯɦȄ�ɷȱɸ���֗ ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ɬɽɺɘɭ�ș ɦɼȆɳȕۘܣ� ɦȄ

�ș ܷݰ ɼǷ�
Վ
ֺ ȝɭ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯɦȄ�Ʌ ɐȊ:�ɰ Ƿɼ�֗ ɻȕȆʊȧ �ʏࢭ�ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ȲɼȮ�ʄڴɏ�ɰ Ȇȸ ɡɐɳʆ�ȒȮȆɐȸ ɦȄɼ�ȒȯʊݍݨȄ�ȒȆʊݍݰȄ�ɰ Ƿ

ɯمعدالت ɺɨɭȆɐȗɦ�ɣ ɦȰɼ�֗ɯ ɦȆɐɦȄ�ɾ ɽȗȸ ɭ�ʄڴɏ�ʄڴɏֿ Ȅ�ʏۂ �ȆȋɼȲɼǷ�ʏࢭ�ɵ ʆȯȻ ȄȳɦȄ�ɾ ȯɦ�ȒȮȆɐȸ ɦȆȉ�Ȳɽɐȼ ɦȄ

�ɤם؇قȄ�ʏࢭ�ȓȿ ȆȬ ȋɼ�ȆȋɼȲɼǷ�ɰ Ȇɢȷ �Ȇɺɐɭ�Ƚ ʇȆɐȗɦȄ�ɑʊɈ ȗȸ ʇۘܣ� ɦȄ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ɑɭ�ʏڤɽɃ ɽםȄɳɺםȄɼ�ַ �ɵ ɡɦɼ�֗ ȓ

ʅ ȮȆɀ ȗɛַ Ȅ�ȭ ʈȲȆȗɦȄɼ�ȒȆʊݍݰȄ�ə ʊɦȆɢȕɼ�Ȕ Ȇȡ ȆݍݰȄ�ȲɼȮ�ɤ Ȇɮɸǻ�ɵ ɡɮʆ 
ً
Ȇȿݍݳ.أيضا �ȓȷ ȄȲȮ�ș ɨȿ ɽȕɼ(1990)�ʄڲǻ

Ȕ ȆɭȯݍݵȄɼ�ɞ ֺ ْڈ ȷ ַ Ȅɼ�ɪ ȫ ȯɦȄ��ɪ ȝɭ�֗ ȓȼ ʋɐםȄ�ɾ ɽȗȸ ɮȉ�ɉ ȍȕȳȕ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ɰ Ƿ االجتماعية املتاحة، كما

ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ɾ ȯȍȘȕɼ��ȮȳɘɦȄ�Ȇɺȼ ʋɐʇۘܣ� ɦȄ�ȒȆʊݍݰȄ�ɉ ɮɳȉ�ɉ ȍȕȳȕǷ�ʏࢭ�Ȕ ȄȳȻ ǺםȄ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɦȆȉ�ɑɮȗȣ ɭ�ʅ

֗Ȕ ֺ ȿ ȄɽםȄ�ȓɦɽɺȷ ɼ�֗ ȓȀʋȍɦȄ�ȓɗȆɌ ɱ��ɪ ȝɭ�֗ ȓʊɏɽɃ ɽםȄ�ɯ ʊɨɐȗɦȄ�Ⱦ ȳɗ�ȳɗȄɽȕɼ�֗ ɪ ȫ ȯɦȄ�ȒȮȆʈȴɼ�֗ ɑɨȸ ɦȄ�ȳɗȄɽȕɼ

ȓʊܶݰ ɦȄ�Ȕ ȆɭȯݍݵȄ�ȳɗȄɽȕɼ�֗ɪ ɮɐɦȄɼ�ɻʊɗفɦȄ�ɵ ɟȆɭǷ�ȳɗȄɽȕɼ�֗ȮȆɜȗɏַ Ȅ�ȓʈȳȧ ɼ؈ف�ȍɔȗɦȄ�ȓʈȳȧ ɼ�֗ȓȍȷ ȆɳםȄ

ɘɦȄ�ǺɗȆɢȕɼ�ȓʊɏȆɮȗȡַواالستجمام، Ȅ�ȓɦȄȯɐɦȄɼ�
Վ
ȆɄ ʆǷ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ɾ ȯȍȘȕ�Ȇɮɟ�֗ ɰ ɳɇ؈ ȄɽםȄ�ɪ ɠ�ɾ ȯ ɦ�Ⱦ ȳ

Ȕ ȄȱɦȄ�ɵ ɏ�ȆɃ ȳɦȄɼ�֗ȒȮȆɐȸ ɦȄ��ɪ ȝɭ�֗ɑɮȗݝݨȄ�ʏࢭ�ȮȄȳɗ׀ ɦ�ȓʊȕȄȱɦȄ�Ȕ ȄȳȻ ǺםȄ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɦȆȉ�֗ɵ ՌՌՌՌՌʈȳȫֽ Ȅ�ɵ ɏɼ

�ȓʊȕֽ Ȅ�Ȕ Ȇʊȿ ɽȗɦȆȉ�ɰ Ȇȝȧ ȆȍɦȄ�ɬȯɜȗʆ�ȓʊɦȆݍݰȄ�ȓȷ ȄȲȯɦȄ�ȥǾȆȗɱ�ǴɽɃ �ʏ֗�ࢭ �Ȕ Ȇɛֺ ɐɦȄɼ

1.ʄڴɏ�ȓʊȋȳɐɦȄ�Ȕ ȆɐɭȆݍݨȄ�ȓȍɨɇ �ȑ ʈȲȯȕ�ȒȲɼȳɃ�ɪ ȝɭֿ Ȅ�ɤ ֺ ɔȗȷ ַ Ȅ�ɻɦֺ ɔȗȷ Ȅ�ȓʊɘʊɟɼ�ș ɛɽɦȄ�ȒȲȄȮǻ�Ȕ ȄȲȆɺɭ



����������������������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ /2017العدد الثالث

��������ɯ ɸȯ ʊȷ �ǴȆɳɸ�Ȓȯ ɦȆȫȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȮɽݍݨȄ�ʄڴɏ �ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄ�Ȳɽ Ɉ ȕ؈ف�țǸȕ
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2.�ȲȆɮȝȘՌՌՌՌՌȷ Ȅ�ɵ ՌՌՌՌՌɭ�ȄɽՌՌՌՌՌɳɡɮȗʆܢ�ՌՌՌՌՌۘȧ �ȓʊݰՌՌՌՌՌܶ ɦȄ�ɯ ɺɦȄɽՌՌՌՌՌȧ Ƿ�ʄՌՌՌՌՌڴɏ�ȓՌՌՌՌՌɌ ɗȆݝݰȄ�ɽՌՌՌՌՌȨ ɱ�ȓՌՌՌՌՌɐɭȆݍݨȄ�ȓՌՌՌՌՌȍɨɇ �ȓՌՌՌՌՌʊɐɗȄȮ�ȒȲȆȝȘՌՌՌՌՌȷ Ȅ

�ɾȳՌՌՌʆ�ɤ ȆՌՌՌݝݨȄ�ȄȱՌՌՌɸ�ʏՌՌՌࢭɼ��ȓȍՌՌՌȷ Ȇɳɭ�ȓՌՌՌɜʈȳɈ ȉ�ɯ ȆՌՌՌȧٮڈ ɽɮɇɼ�ɯ ɺɗȄȯՌՌՌɸǷ�ɝ ՌՌՌɜȨ ȗȕܢ�ՌՌՌۘȧ ɼ�֗ ɯ ʊՌՌՌɨɐȗɦȄɼ�ȓՌՌՌȷ ȄȲȯɦȄ�ʏՌՌՌࢭ�ɯ ȆՌՌՌɛȆɇٮڈ

��ȓՌՌȻ Ȇɢɏ2006ȒȆՌՌՌʊݍݰȄ�ȒȮɽՌՌȡ �ɰ Ƿ��ɵ ʈȲȮȆՌՌɜɦȄɼ�ǴȆՌՌՌʊɳɓֿ Ȅ�ʄՌՌڴɏ�ɉ ՌՌՌɜɗ�ȒȲɽՌՌɀ ɜɭ�ș ՌՌՌȸ ʋɦ�ȒɽՌՌɨݍݰȄ�ȒȆՌՌՌʊݍݰȄ�ɪ ՌՌɐȣ ȕ  ,  بـــل

�ɵ ՌՌɭ�ɑՌՌɗȳȕ�ȒȆՌՌʊݍݰȄ�ȒȮɽՌՌȡ �ɰ Ƿ�ʏՌՌࢭ�Ɂ ȗՌՌȕ�֗ݏݵ ȩǾȆՌՌɀ ɳɦȄ�ɵ ՌՌɭ�ȓՌՌɏɽɮȣ ɭ�ɑՌՌȍȘʆ�ɰ Ƿ�Ɇ ȳՌՌȼ Ȋ�ȆɺՌՌȼ ʋɐʇ�ɰ Ƿ�ȮȳՌՌɗ�ʅ Ƿ�ɑʊɈ ȗՌՌȸ ʇ

ɂ Ȅȳɭֿ Ȅ�ɵ ɏ�ȮȳɘɦȄ�ȯɐȍȕ�ʅ Ƿ��ȓɏȆɳםȄ�ȴȆɺȡ,ݸ,فاملناعة عدو املـرضՌݝȄ�ȆՌʆֺ ȫ �ȮȯՌȣ ȕɼ,ȳɮʆȆՌɸȵɦȄ�ɪ ՌȡǺȕɼ-خـرف

ȆՌՌʊɭɽʆ�ȓɏȆՌՌȷ �ə ՌՌɀ ɱۜܣ� ՌՌآ Ȅɼ�֗ם �ȓȫ ɽȬ ʊՌՌȼ ɦȄ,والبــوح باملتاعــبȒȯՌՌʆȯȡ �Ȕ ȆՌՌʆȄɽɸ�ɼǷ�Ȕ ȄȲȆՌՌɺɭ�ɯ ՌՌɨɐȖɼ��,�ʏՌՌࢭ�Ƞ ȆɭȯՌՌɱַ Ȅɼ

ɯ,الصــداقات ՌՌɨɐȖɼ�֗ ʏڍ ՌՌȿ �ʏڤȆՌՌɮȗȡ Ȅ�ȥ ʊՌՌȸ ɲ�ʏՌՌࢭ�Ƚ ʋՌՌɐɦȄ�ȓՌՌɦɼȆȨ ɭɼ�֗ ɤ ȄȵՌՌɐɲַ Ȅ�ɬȯՌՌɏɼǴȆȫفՌՌȷ ַ Ȅ,�ɰ Ƿ�ɵ ՌՌɭ�ɑɲȆՌՌɭ�ַ ɼ

  . يحلم

3.�ȹ ɘɳՌՌɦȄ�ɯ ՌՌɨɏ�Ȕ ȄȲȳՌՌɜɭ�Ʌ ՌՌɐȊ�ʏՌՌࢭ�ȒȆՌՌʊݍݰȄ�ȒȮɽՌՌȡ �ɬɽՌՌɺɘɭ�ɤ ȆՌՌȫ Ȯǻ�ɞ ȄȲȮǻ�ʏՌՌࢭ�
Վ
ȄفՌՌ؈ȝɟ�ȯɏȆՌՌȸ ʇ�ȄȱՌՌɸ�ɰַ �֗ ȓՌՌɐɭȆݍݨȆȉ

�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ȓȍɨɈםʆȆɐ؈ف� ɦȄ

10ȓɳȕȆȉ�ȳɄ ݵ �Ƞݍ Ȇݰ Ȅ�ȓɐɭȆȡݍ �ə ʈȳɐȖ�-�ȳǾȄȵݍݨȄ�ɯ ɛȲ�ɬɽ ȷ ȳםȄ�ȑ ȡ ɽɮȉ�ȳɄ �Ƞݍݵ ȆݍݰȄ�ȓɐɭȆȡ �ǴȆȼ ɲǻ�ɯ ȕ

�ȭاملؤرخ77/79 ʈȲȆȗȉ20 1977جوان�ȵɟȳɭ�ȲȆɇ ǻ�ʏࢭ�Ȕ Ǹȼ ɲ��ɬȆɐɦȄ�ȹ ɘɳȉف�ɮȗȎȷ �ȳɺȻ �ȓʆȄȯȉ�ɉ ȍɄ ɦȆȉ

�ʄڲȄ�ɯ ȸ ɜɭ֗�ʏڥɭȆȡ��ɰ ɮȸ؈ ɛ6

-�ȆʊɦȆȧ �Ȓȯȡ ȄɽȗםȄ�Ȇ٭ڈȄȮǵɼ�ȓʊȋȳɐɦȄ�ȓɔɨɦ�ʎɲȆȝɦȄ�ɯ ȸ ɛ�ȆɭǷ��Ȉ ɽɛȳɐɦȄ��ȆʊɦȆȧ ܢ�� ȸ Ȅ��ȓʊɱɽɱȆɜɦȄ�ɬɽɨɐɦȄ�ɯם ȸ ɛ

�ɪ ɢʊɸ�ɼȄ�ɽɺɗ�ȓʊɏȆɳɀ ɦȄ�ȓɜɈ ɳםȆȉ�ȓɮʆȯɜɦȄ�ȓɏȲȵםȄ�ʏۂɼ�ȆɜȉȆȷ �Ȇٰڈ Ȇɢɭ�ɵ ɭ�ȆɺɦȆɜȗɱȄ�ȯɐȊ��ȳɄ �Ƞݍݵ ȆݍݰȆȉ

Ȅȳɭ�ȒȯɐȊ�Ȕ ȳɭɼ�ȓɳȕȆȉ�ȓʆַ ɽȉ�ȓʊɐɭȆݍݨȄ�ȓȷ ȄȲȯɦȄ�ɻʊɗ�ș ɜɨɈ ɱȄ�ɯ ɸȳɟȱɱ�ȓʆַ ɽɦȄ�ɵ ɭ�ȓɘɨȗȬ ɭ�ɵ ɟȆɭǷɼ�ɪ ȧ

ɏ�ɵڴ1978�ʄبالتفصيل.ومنذ سنة  ʆȯɮȗɐɭ�Ȇʊȡ ɽɓȄȯʊȍɦȄ�ɪ ɠȆʊɺɦȄ�ɑʊɮȡ �ʏࢭ�Ȓȯɏ�Ȕ ȄȲɽɈ ȕ�ȓɐɭȆݍݨȄ�Ȕ ȯɺȻ

Ȇʊȡ ɽɦɽʊȍɦȆɠ�Ȓȯɏ�ȯ ɸȆɐɭܢ� ȸ Ȅ�ɰם ȆɢםȆȉ�ʏۂɼ��Ȕ ȆȻ Ȳɼɼ�ȳȉȆȬ ɭ�ʄڴɏ�ʅ ɽȗȨ ȕɼ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄɼ�ȓɜʊɛȯɦȄ�ɬɽɨɐɦȄɼ֗

ȆʊɦȆȧ �ɻʊɨɏ�ɝ ɨɈ ʈɼ�ɝ ʊȗɐɦȄ�ʃɘȼ Șȸ Ȅ�ȆɜȉȆȷʎɲȄȯם ɭ�ɚ ɼفɏ��Cub.(

1979�ȯأما سنة - ɺɐɭ�ȩ ȗɗɼ�Ȉ ȄȮֽ Ȅɼ�ȓɔɨɦȄɼ�ȓʊɱɽɱȆɜɦȄ�ɬɽɨɐɦȄ�ȯɺɐɭ�ɤ Ȇȍɜȗȷ Ȅ�Ȇٕڈɗ�ɯ ȕ�ȓʈɽɱȆȝɦ�ȵɟȳɮȉ�ș ɮɏȮ

�ʏڲȆɐɦȄ�ȯȍɏ�Ⱥ ɽɈ ɐȊ�ɵ ȉ��ȆʊɦȆȧ ܢ� ȸ ʇ�ȓʆȮȆɀ ȗɛַ Ȅ�ɬɽɨɐɨɦ�ȯʆȯȡ.

�ȳɜɭ�ɰɽɢʊɦ�ʅȲȄȮׁם1980�ֺɘɦȄ�ȯɺɐأما سنة - Ȅɼם۶ܣ�Ȅ�ɵ ʈɽɢȗɦȄ�ȵɟȳɭ�ɤ ֺ ɔȗȷ Ȅ�ɯ ȕ�ȵɟȳɭ�ȆʊɦȆȧ ܢ� ȸ ʇ�ȓȧ

��������������������������ȓɌ ɗȆݝݰȆȉ�ȟ Ȩ ȍɦȄ

1985�ɯأما سنة- ɛȲ�ʅ ȱʊɘɳȗɦȄ�ɬɽ ȷ ȳɮɨɦ�Ȇɜɗɼ�ȓʈȲȄȮׁ Ȅɼ�ȓʊɦȆםȄ�ȓʊɦֺ ɜȗȷ ַ Ȇȉ�ɑȗɮȗȕ�ȯ ɸȆɐɭ�ȓȗȷ �ɯ Ƀ

136/89�ʏࢭ�Ȫ ȲǺםȄ01 1989اوت�ʄڴɏ�Ȓ؈فȍɟ�ȓɄ ٰڈ �ȳɄ �Ƞݍݵ ȆݍݰȄ�ȓɐɭȆȡ �Ȕ ȯɺȻ �ȭ ʈȲȆȗɦȄ�Ȅȱɸ�ȓʆȄȯȋɼ

ʏڴɡʊɺɦȄ�ɰ ʈɽȗȸ؈ Ȅ�ɰם ȆɢםȆȉ�ǴȄɽ ʆׁ Ȅ�Ȕ Ȅȳɜɭɼ�Ȇʊȡ ɽɓȄȯʊȉ�ȯɏȆɜɭ�Ȇٔڈɭ�Ȓȯ ʆȯȡ �ȒȯɏȆɛ�ȹ ʋȷ Ǹȗȉ�ʏڊɽɓ ȄȯʊȍɦȄɼ



ȟ ɦȆȝɦȄ�Ȯȯ ɐɦȄ���������������������������������������������������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ/2017

�������������������������ɯ ɸȯ ʊȷ �ǴȆɳɸ�Ȓȯ ɦȆȫȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȮɽݍݨȄ�ʄڴɏ �ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄ�Ȳɽ Ɉ ȕ؈ف�țǸȕ
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�ȠȲȆȫ ɼ�ɪ ȫ ȄȮ�ȓȍɨɈ ɦȄ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɦȄ�ș ȍɈ ɜȗȷ Ȅ�Ȕ Ȇȿ Ȇɀ ȗȫַ Ȅ�Ȯȯɐȗȋɼ�ȳɄ �Ƞݍݵ ȆݍݰȄ�ȓɐɭȆȡ �ȆʊɦȆȧ ܢ� ȸ Ȅם

�ȓɳȷ �ȮȯɐɦȄ�ɰ Ȇɠɼ�ȓʆַ ɽɦȄ1989�ʄڲȄ�ɪ ɀ ʆ10�ȓʆȆɓ�ʄڲȄ�ɖ ַ Ƿ2012مستفيد. 59239وصل العدد  

-Ȅɼ�Ȕ ȆʊɨɢɦȄ�ɯ ɸǷ�ȭ ʈȲȆȗȉ�ȯɸȆɐ11ם�ɪ ʈȳɗǷ2010 10/109صدر املرسوم التنفيذي رقم�ȓɐɭȆȡ �ɪ ɢʊٱڈ�ʅ ȱɦȄ

�ʄڲǻ��ȓɳȕȆȉ07Ȕ Ȇʊɨɠ��ȯɸȆɐɭ�ɑȌȲǷɼ

�Ȕ ȆʊɨɢɦȄ1-�ɬɽɨɐɦȄ�ȓʊɨɠ2-�ȑ Ɉ ɦȄ�ȓʊɨɠ3-�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�ȓʊɨɠ4-�ȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄ�ɬɽɨɐɦȄ�ɼ�ɚ ɽɜݍݰȄ�ȓʊɨɠ5-�ȓʊɨɠ

ʊȸ؈ف� ȘɦȄ�ɬɽɨɏ�ɼ�ȓʆȮȆɀ ȗɛַ Ȅ�ɬɽɨɐɦȄ6-ɬɽɨɐɦȄ��ȓʊɨɠ�ȓʊɭֺ ȷ ׁ Ȅ�ɬɽɨɐɦȄ�ɼ�ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅɼ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅ7-�ȓʊɨɠ

اآلداب و اللغات.

�����ȯՌɸȆɐםȄ1-��ʏڤȆɳɀ ɦȄ�ɵ ɭֿ Ȅ�ɼ�ȓɗȆɌ ɳɦȄ�ȯɺɐɭ2-��ȓʈȲȆɮɐםȄ�ȓȷ ȯɳɺɦȄ�ɼ�ʅȳɦȄ�ɼ�ȓʊɱȯםȄ�ȓȷ ȯɳɺɦȄ�ȯɺɐɭ3-

��ȓʊɃ ȆʈȳɦȄ�ɼ�ȓʊɱȯȍɦȄ�Ȕ ȆɈ ȼ ɴɦȄ�Ȕ Ȇʊɳɜȕ�ɼ�ɬɽɨɏ�ȯɺɐɭ4-�ȓʊȧֺ ɘɦȄ�ɬɽɨɐɦȄ�ɼ�ȒȳɈ ʊȍɦȄ�ȯɺɐɭ

�ȓɳȷ �ʏ2005ࢭ�ɬɽ ȷ ȳɮɨɦ�Ȇɜɗ�ɼ�ɵ ʆȮȆʊɭ�ɑȌȲǷ�ʏࢭ�Ȯ�ɬ�ɤ �ɬȆɌ ɳȉ�ȓɳȕȆȉ�ȓɐɭȆȡ �ʏࢭ�ɵ ʈɽɢȗɦȄ�ɝ ɨɈ ɱȄ

�Ȫࢭ371�ʏ-04التنفيذي رقم  ȲǺםȄ21فɮɗɽɱ2004 2010ليصل عدد امليادين سنة�ʏڲǻ10�ȲȆɇ ǻ�ʏࢭ�ɼ�ɵ ʆȮȆʊɭ

Ȅ�ȑݍ Ɉ ɜɦȄ�ȯɏȄɽɦȄ�Ɏ ɼȳȼ Ȅ�ȓɳȕȆȉ�ȓɐɭȆȡם �ɾ ɽȗȸ ɭ�ʄڴɏ�ɪ ܥݨ �ȓȍɨɈ ɨɦ�ȓʊɐɭȆݍݨȄ�ȒȆʊݍݰȄ�ɰ ȸ؈ Ȩ ȕ�ȯʆȯݍݨȄ�ʏڥɭȆݨ

���ȯɐȍʆ�ȹ ʇȯȸ ɘȉ12�ɵ ɭ�ɵ ʆȯɗȄɽɦȄ�ȓȍɨɈ ɦȄ�Ȉ ȆɐʊȘȷ Ȅ�ʄڴɏ�ȓɐɭȆݍݨȄ�ȒȲȯɛ�ʏࢭ�ȯʈȵʈɼ���ȓɳȕȆȉ�ȓɳʆȯɭ�ɵ ɏ �ɯ ɨɠ

�Ȉ ȆɐʊȘȷ Ȅ�ȓɛȆɈ ȉ�ȹ ʇȯȸ ɗ�ȓɳʆȯɮȉ�ȯʆȯȡ �ʏڥɭȆȡ �ȑ Ɉ ɜȉ�ȓɳȕȆȉ�ȓʆַ ɼ�ș ɮɏȯȕ�ȟ ʊȧ �ɵ ɇɽɦȄ�Ȕ Ȇʆַ ɼ�ɯ Ɍ ɐɭ

22000�ɼ�ʏڊɽɓȄȯʊȉ�ȯɐɜɭ12000�Ռȉ�Ȳȯɜʆ�ʏࢭȆɃ ǻ�ȥ ɭȆɱȳȉ�ɑɭ�֗ �ȳʈȳȷ5000  مقعد���ʏڊɽɓȄȯʊȉ4000�ȳʈȳȷ

�ȓՌՌՌՌՌՌՌՌʊɐɭȆݍݨȄ�ȓɳՌՌՌՌՌՌՌՌȸ ɦȄ�Ȕ ȯɺՌՌՌՌՌՌՌՌȻ �ȆՌՌՌՌՌՌՌՌɮɟ2011/2012�ȯՌՌՌՌՌՌՌՌɐȊ�ʄՌՌՌՌՌՌՌՌڴɏ�ȓՌՌՌՌՌՌՌՌɡʈȳȉ�ȓՌՌՌՌՌՌՌՌɜݏݰɭ�Ȧ ȆՌՌՌՌՌՌՌՌȗȗɗȄ88 كــــــــم جنــــــــوب مدينــــــــة

�ȆɸȲȯɛ�ȓʊȉȆɐʊȘȷ Ȅ�ȓɛȆɈ ȉ�ȓɳȕȆȉ2000���ʏڊɽɓȄȯʊȉ�ȯɐɜɭ1000�ȳʈȳȷ

.أسئلة املقابلة: الدراسة امليدانية.11

�أسئلة املقابلة:ɬɽʊɦȄ��ȭ ʈȲȆȗɦȄ14/12/2017-:سـا09.00التوقيت-�ȓɏȆȸ ɦȄ�ʄڲȄ16.00.سا  

1(֚Ȇɺɀ ǾȆɀ ȫ �ɯ ɸǷ�Ȇɭɼ�֚ ȓȝʆȯȧ �Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɟ�ș ɱفɱַ Ȅ�ɪ ȝɮȕ�ȄȰȆɭ

ܣ�֚)2 ɛȲ�ʎȖȆɭɽɨɐɭ�ɉ ʊȷ ɽɠ�ʎɲɼفɡɦׁ Ȅ�Ȉ ȆȗɡɦȄ�ɪ ȝɮʆ�ȄȰȆɭ

3(֚ȓʈȳȷ ַ Ȅ�ȒȮɽݍݨȄ�ɰ ȆɮɃ �ȓʊɮɸǷ�Ȇɭɼ�֚ �ɬɽɺɘɮɟ�ȒȮɽݍݨȄ�ɰ ȆɮɃ �ɪ ȝɮȕ�ȄȰȆɭ

4(֚�ȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ȓɭȯȫ �ȒȮɽȡ

ۗܣ�)5 ɨȸ ɦȄɼ�ʎȌȆȣ ʆַ Ȅ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�ȳțֿ Ȅ֚�ȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ʏࢭ

6(�֚ �ȓʊɮɛȳɦȄ�ȓʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�ȒȮɽȡ �ȳɀ ɏ�ʏࢭ�Ȕ Ȇȋɽɐɀ ɦȄ�ɷȱɺɦ�ȓɮǾֺ Ȅ�Ȕם Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ʏۂ Ȇɭ

.تحليل أسئلة املقابلة:12

1.12�ɤɼֿ Ȅ�ɤ ȄǺȸ ɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȕ���Ȇɺɀ ǾȆɀ ȫ �ɯ ɸǷ��ȓȝʆȯ ȧ �Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɟ�ș ɱفɱַ Ȅ��



����������������������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ /2017العدد الثالث

��������ɯ ɸȯ ʊȷ �ǴȆɳɸ�Ȓȯ ɦȆȫȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȮɽݍݨȄ�ʄڴɏ �ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄ�Ȳɽ Ɉ ȕ؈ف�țǸȕ
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Ȅ�Ȓȵɺȡ Ƿ�ɵ ɭ�ȓɨǾȆɸ�ȓɏɽɮȣ ɭ�ɻɱǸȉ����ș ɱفɱַ Ȅ�ɝ ɱȆɘȷ ɽȋɼ؈فȍȷ �ɖ ȳɏ�ȟ ʊȨ ȉ�Ȇٔڈʊȉ�Ȇɮʊɗ�ȓɨɀ ȗםȄ�ȑ ȷ Ȇݍݰ

�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ɵ ɭ�ȓɏɽɮȣ ɭ�Ȯȳȣ ɭ�ȹ ʋɦ�ș ɱفɱַ Ȅ�ɰֿɼ�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ɤ ȮȆȍȕ�ʏࢭ�ȓɟȲȆȼ Ȅ�ɵם ɭ�Ȇɸɽɭȯ Ȭ ȗȸ ɭ�ɵ ɡɮȗʆ

�ɰ Ƿ�ʄڲǻ�ɰ ɼȳȫ ǵɼ�ȮȲɽɘȸ ȖȄȲ�ȲȆȻ Ƿ�Ȅȱɦ�ȑ ȷ ȆݍݰȄ�Ȕ Ȇʊȣ ɭȳȉ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ȓɨʊɀ ȧ �ɽɸ�Ȇɮɱǻɼ�ɞ ֺ ȷ ֿ Ȅɼ�Ȕ Ȇȍȷ ȆݍݰȄɼ

�ȳȉ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉ�ȓɈ ȉȄםفȄ�Ȓȵɺȡֿ Ȅ�ɑɮȡ �ɪ ȿ Ȇȧ �ș ɱفɱַ Ȅ�ș ɱفɱַ Ȅ�ɤɽɠɽȕɼIP�ɵ ɏ�ȒȲȆȍɏ�ɤɽɠɽȕɼفɦȄ�ɰ Ƿɼ

��Ȕ Ȇɭȯȫ �ɵ ʈɽɢȕ�ȆɸȆɄ ȗɜɮȉ�ɯ ȗʆۘܣ� ɦȄ�ȯɏȄɽɜɦȄ�ȮȯȨ ȕۘܣ� ɦȄ�ɝ ʊțȄɽםȄ�ɼǷ�ȓʊɳɘɦȄ�Ȕ ȆʊɛȆɘȕַ Ȅ�ɵ ɭ�ȓɏɽɮȣ ɭ7

�ȆɺɄ ɐȍʆ�ȓɈ ȍȕȳםȄ�Ȕ ַ Ȇɀ ȕַ Ȅ�Ȕ ȆɢȍȻ �ɵ ɭ�ȓɮܷݵ �ȓɏɽɮȣ ɭ���Ȇٰڈ Ǹȉ�ș ɱفɱַ Ȅ�ɯ ȷ Ȇɛ�ș ɮȼ ȧ �ɖ ȳɐʉɼ

�Ɏ Ȇȸ ȖȄɼ�ȆɺɨɔɨɔȖ�ɾ ȮǷ�ȯ ɛɼ�Ȕ Ȇȍȷ Ȇȧ ɼ�Ȕ ȆɢȍȻ �ɵ ɭ�Ȇٕڈɦǻ�ɖ ȆɄ ʆ�Ȇɭ�Ȳȯɜȉ�ȆʊȕȄȰ�ɽɮɳȕ�ȓɏɽɮݝݨȄ�ɷȱɸɼ�֗ Ʌ ɐȍɦȄ

���ɟǷ؆ف��ɰɽȗȷ �ɣ ʈȲɼ�ɰ Ȇɸ�ʅȲȆɸ�ɵ ɭ�ɪ ɠ�ȳɌ ɱ�ʏࢭ�ș ɱفɱַ Ȅɼ�Ȕ Ȇɢȍȼ ɦȄ�ȓɡȍȼ Ȋ�Ȇɺɘȿ ɼ�ʄڲȄ�ȆɸȄȯɭ من مجرد شبكة

���ȯʊɛ�ֺ ȉ�ɪ ȿ ȄɽȗɦȄ�ʄڴɏ�ɵ ʈȲȮȆɜɦȄ�ȳȼ ȎɦȄ�ɰ Ƿ�ʄڴɏ�ʏڍ ɦȄ�ɪ ʊɦȯɦȄ�ʏۂ �Ȇɮɱǻɼ�Ȕ Ȇɭɽɨɐɮɨɦ�ɝ ɗȳɭ�ɼǷ�Ȕ Ȇȍȷ Ȇݏݰɦ8

�ɝ ʈȳɈ ȉ�ȒȲȆȕ�Ȇɺɘɀ ʆ�ș ɱفɱַ Ȅ��ɰɽʊȋȲ�ȳɟȱʆ�Ȇɮɟ����ȓʊםȆɏ �ȓȍȗɡɭ�ɤɼǷɼ�֗ܣ ɦȆɏ�ɾ ȯ ȗɳɭ�ɤɼǷ�ʏۂ �ș ɱفɱַ Ȅ��

ȼ؈ف��ȓʊɱɽɢɦȄ�ȓʈȳɜɦȄاملعلومات فائق السرعة وتارة باملكتبة بال جدران، يمكن ال Ȋ�Ȇɺɘȿ ɽʆ�Ȇٕڈɦǻ�ȳɌ ɳ

�ɵ ɏ�ɾ Ǹɳɮȉ�֗ ɯ ʊȉ�Ȇɮʊɗ�ɪٔڈ ȿ ȄɽȗɦȄ�ȓȿ ȳɗ�ɯ Ȇʊɘɨȫٮڈ ɼ�ɯ ɸȲȆɮɏǷ�ɖ ֺ ȗȫ Ȅ�ʄڴɏ�ȳȼ Ȏɨɦ�Ȧ Ȇȗʆ�ȟ ʊȧ �֗ ȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ

�����ȓʊɛȳɐɦȄ�ɪ ȿ ȄɽɘɦȄɼ�ȓʊɗȄȳɔݍݨȄ�ȮɼȯݍݰȄ�Ȯɽʊɛ9

�ȓʊɜʈɽȸ ȘɦȄ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ʏࢭ�ʅȳɸɽȡ �ɪ ɢȼ Ȋ�ȳțǺȕ�ȓɭȯ ɜȗםȄ�ȓʊɳɜȗɦȄ�ɷȱɸ�ș ɱفɱַ Ȅ�Ɂ ǾȆɀ ȫ �ɰ ǻ وذلك ألنھ

�Ȕ Ȇʊɨɮɏ�ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭ�Ǵֺ ɮɐɨɦ�ȓʊɨȍɜȗȸ Ȅ�ȔݍݰȄɼ�ȓʊɦȆם Ȇȡ ȆݍݰȄ�Ɏ ȆȍȻ ǻ�ʄڴɏ�ȵɟȳʆ�ȓɘʊɋɽɠ�ɝ ʈɽȸ ȘɦȄ�ȳɸɽȡ �ɰ Ȇɠ�ȄȰǻ

�ȓʊȷ Ȇȷ ֿ Ȅ�ȓɦȆȷ ȳɦȄ�ʏࢭ�Ȕ ɡɦȄ�ɚفɓ�ȯɛ�ʎɲɼ؈ف ɽȸ ɟ�ș ɱفɱַ Ȅ�ɰ Ƿ�ַ ǻ�ȓʊɳɐםȄ�ɖ Ȅȳɇֿ Ȅݍݳ�Ȇɀ ɭ�ɬȯȬ ȕ�ɤ ȮȆȍȕ

��ȓɦȆȷ ȳɦȄ�ɷȱɸ�Ȇ٭ڈ�ȯʊɜȗȕۘܣ� ɦȄ�ȓʊɘʊɡɦȄɼ�ɝ ʈɽȸ Șɨɦ

�ʏڴʆ�Ȇɮʊɗɼ�ș ɱفɱַ Ȅ؈ق�ɮȕۘܣ� ɦȄ�Ɂ ǾȆɀ ݵ Ȅ�ɯݍ ɸ Ƿ

1-�ǴȆȼ ɲǻ�ȮȄȳɗֿ Ȅ�ɼǷ�Ȕ Ȇɠȳȼ ɦȄ�ȳɀ Ȩ ȕ�ɰ ɱȄɽɛ�ɼǷ�Ɇ؈ ɼȳȻ �ɼǷ�ȯɏȄɽɛ�ȯȡ ɽȕ�ֺ ɗ�֗ ȓȧ ɽȗɘɭ�ȓɡȍȻ ��ș ɱفɱֿ Ȅ

�Ȇٕڈɨɏ�ɑɛȄɽɭ

2-ș ɱفɱֺ ɦ�Ȇْڈʊɡɨɭ�ʄڤȯȕ�ȓɺȡ �Ȯɽȡ ɼ�ɬȯɏۚܢ� ɐɮȉ�ɬȆɏ�ɤɽɠɽȕɼȳȉ�ș ɱفɱ׀ ɦ

3-�ɪ ǾȆȷ ɽɦȄ�ɪ ȝɭ�ș ȸ ʋɦɼ�ȓʊɨɏȆɘȕ�ȓɨʊȷ ɼ�ș ɱفɱֿ Ȅ�ɝ ɜȨ ʆ�ș ɱفɱַ Ȇɗ�ȓɏ ȄȰׁ Ȅɼ�ɰɽʈȵɘɨȗɦȆɠ�ȓʆ؈فɸȆɮݍݨȄ

�ɰ ɸȆȣ؈ ȕȄ�Ȕ ȄȰ�Ȕ ַ Ȇɀ ȕȄ

ɔȊ�ɰ؈ف�-4 ɜɨȗɭ�ɼǷ�ɰ؈ ȍʊɨȷ؈ �Ȅɽȸ ʋɦɼ�ȓʊɦȆɀ ȕַ Ȅ�Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄ�ʏࢭ�ɰ ɨɏȆɗ�ǴȆɠȳȻ؈ �ɰ ɭȯȬ؈ ȗȸ Ȅ�ɪם ɐȣ ʆ�ș ɱفɱַ Ȅ

�ɯ ȄȮȄȲǻٮڈ



ȟ ɦȆȝɦȄ�Ȯȯ ɐɦȄ���������������������������������������������������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ/2017

�������������������������ɯ ɸȯ ʊȷ �ǴȆɳɸ�Ȓȯ ɦȆȫȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȮɽݍݨȄ�ʄڴɏ �ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄ�Ȳɽ Ɉ ȕ؈ف�țǸȕ
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5-�Ȕ Ȇʊɨɮɏ�ʏࢭ�ȓɨɭȆɢɦȄ�ȓɟȲȆȼ ɏ�ȒȲȯɛ�șڴȄ�ʄם ɱفɱַ Ȅ�ʎɭȯȬ ȗȸ �ɪם ɐȣ ȕ�ɻȉ�ȓȿ Ȇȫ �ȓɗȆɜț�ɪ ȝɮʆ�ș ɱفɱַ Ȅ

ַ Ȅɝ ʈɽȸ Șɨɦ�Ȓȯʆȯȡ �ȯɏȄɽɛ�ɑɳɀ ʆ�Ȇɮȉ�Ȕ ַ Ȇɀ ȕ

6-�ȓɟȳȼ ɦȆȉ�Ⱦ ȆݍݵȄ�ʎɲɼفɡɦַ Ȅ�ɑɛɽםȄ�ɪ ʊȿ ɽȕۚܣ� ɐʇ�ʎɲɼفɡɦַ Ȅ�ɝ ʈɽȸ ȘɦȄ�ɰ Ǽɗ�ȳȫ ǵ�ə ʈȳɐȖ�ʏࢭɼ

)websit�ɰ ʈɽȗȸ؈ ɏ�șڴȄ�ʄם ɱفɱַ Ȅ�ȓɡȍȼ ɦ�ɰ ɭȯȬ؈ ȗȸ Ȅɼ�ȓɟȳȼם ɨɦ�ɰ Ȅ�Ǵֺםʊɜȕȳ؈ ɮɐɦȄ�ɵ ɭ�ȓȍȸ ɲف�ɟֿ ��

��ʏݝݰڴȄɼܣ� ɦȆɐɦȄ10

7-�ȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ�ȒȲȆȣ ȗɦȆȉ�Ȇɭɽɮɏ�ɖ ȳɐʇ�Ȇɭ�ɼǷ�ʎɲɼفɡɦַ Ȅ�ɝ ʈɽȸ ȘɦȄE. commerce�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ɽɸ

�ɝ ʈɽȸ ȘɦȄ�ɤ Ȇȣ ɭ�ʏࢭ�ș ɱفɱַ Ȅ�Ȇɺȷ ǷȲ�ʄڴɏɼ�ȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ�ɪ ǾȆȷ ɽɦȄ11

2.12ʎɲȆȝɦȄ�ɤ ȄǺȸ ɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȕ��ܣ ɛȲ�ʎȖȆɭɽ ɨɐɭ�ɉ ʊȷ ɽ ɟ�ʎɲɼفɡ ɦׁ Ȅ�Ȉ ȆȗɡɦȄ��

�ȒȮȯՌՌՌՌՌՌՌՌɐȗɭ�ȳՌՌՌՌՌՌՌՌȿ Ȇɳɏ�ɰ ՌՌՌՌՌՌՌՌȉ�ɑՌՌՌՌՌՌՌՌɮȣ؈ ʆܣ�ՌՌՌՌՌՌՌՌ ɛȲ�ʎȖȆՌՌՌՌՌՌՌՌɭɽɨɐɭ�ɉ ʊՌՌՌՌՌՌՌՌȷ ɼ�ɽՌՌՌՌՌՌՌՌɸ�ʎՌՌՌՌՌՌՌՌɲɼفɡɦׁ Ȅ�Ȉ ȆՌՌՌՌՌՌՌՌȗɡɦȄ�ɰ Ƿ�ɤɽՌՌՌՌՌՌՌՌɜɦȄ�ɵ ՌՌՌՌՌՌՌՌɡɮʆ

�֗ ȓՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌʊɨɏȆɘȕف�؆ɟǸՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȉ�ɵ ʆȯʊɘȗՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȸ ǻ�ȔڲȄ�ʄՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌם ȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭɽɨɐםȄ�ɂ ȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɏ�ɵ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭ�ɻՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɳɡɮȕܣ�ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌۘɦȄ�Ȕ ɽՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɀ ɦȄ�֗ ȒȲɽՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɀ ɦȄ�֗ Ɂ ɳɦȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɠ

�ɤ ֺ ՌՌՌՌՌՌՌՌȫ �ɵ ՌՌՌՌՌՌՌՌɭ�ɻȕȆȨ ɘՌՌՌՌՌՌՌȿ �ɰ ՌՌՌՌՌՌՌՌȉ�ɤ؈ ȆՌՌՌՌՌՌՌɜȗɱַ Ȅɼ�ȩ ɘՌՌՌՌՌՌՌՌɀ ȗɦȄ�ȓɦɽɺՌՌՌՌՌՌՌՌȷ ɼ�֗ ȓʊɏȆȡفՌՌՌՌՌՌՌȷ ׁ Ȅ�Ȕ ȆՌՌՌՌՌՌՌՌʊɱȆɢɭׁ Ȅɼ�֗ ȯ ՌՌՌՌՌՌՌɐȊ�ɵ ՌՌՌՌՌՌՌՌɏ�ȓՌՌՌՌՌՌՌȧ Ȇȕׁ Ȅ

ʊȍɐȼ ȘɦȄ�ɉ ȉȄɼȳɦȄ ةhypertexte�Ȇٔڈɭ�Ȕ Ȇɮʊȷ �ȒȯɐȊ؈ق�ɮȗʆ�ʎɲɼفɡɦׁ Ȅ�Ȉ ȆȗɡɦȆɗ�ɣ ɦȰ�ʏࢭɼ��

�ɎɽȍɈ Ȅ�Ɂם ɳɨɦܣ� ɛȲ�ɪ ʊȝɮȕ

���ȳȻ ȆȍםȄ�ɉ ɏ�ɼǷ�֗ف�Ȅݍݵ ȒȲ؈قɨםȄ�Ⱦ Ȅȳɛֿ Ȅ�ʄڴɏ�ǴȄɽ ȷ �Ȇʊɱɼفɡɦǻ�ɻɐʉȴɽȕɼ�ɻȗɏ Ȇȍɇ

ȳȫ Ƿ�ȴȆɺȡ �ʅ Ƿ�ɼǷ�ȑ ȷ ȆݍݰȄ�ʄڴɏ�Ƿȳɜʆ

�ȯȧ Ȅɼ�ɰ Ƿ�ʏࢭ�ȓɟȳȧ ɼ�Ȕ ɽȿ ɼ�ȒȲɽȿ ɼ�Ɂ ɱ�ʄڴɏ�ʅ ɽȗȨ ʆ

ʈɽȗݝݰ�ɤɽȿ ɽɦȄ�ȓɦɽɺȷ.اتھ ونقلھ

�ǴȆɃ Ȳׁ �ȓɦɼȆȨ ɭ�ʏࢭ�ȓʊɱɼفɡɦׁ Ȅ�ȑ ȗɡɦȄ�ȮȯɐȖɼ�Ɏɽɳȕ�ʏ؈ف�ࢭȍɟ�ɪ ɢȼ Ȋ�ș ɮɸȆȷ �ȯɛ�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ȓʊɳɜȕ�ɰ ǻ

��ɰ Ǹȼ ɦȄ�Ȅȱɸ�ʏࢭ�ȯȣ ɳɗ�ȓʊɛȲɽɦȄ�ȒǴȄȳɜɨɦ�ȓʊɸȆɄ ɭɼ�ȓɐȗɮɭɼ�ȓɨɺȷ �ȓʊɱɼفɡɦׁ Ȅ�ȒǴȄȳɜɦȄ�ɪ ɐȡ ɼ�ǽȲȆɜɦȄ

�Ȉ Ȇȗɟ�ɻɳɭɼ��ȓɭȯȬ ȗȸ Ȅ�Ȓȵɺȡֿם Ȅɼ�ȓɐɳɀ Ȅ�Ȕם Ȇɠȳȼ ɦȄ�ȑ ȸ ȧ �ʎɲɼفɡɦׁ Ȅ�Ȉ ȆȗɡɦȄ ,روكيت بوك

�ȓʊɨɮɏ�ɪ ɐȣ ȕ�Ɂ ǾȆɀ Ȭ ȉ؈ق�ɮȗʈɼ�ȆɺɌ ɘȧ ɼ�֗ ȓʊɱɼفɡɦׁ Ȅ�ȑ ȗɡɦȄ�ȒǴȄȳɜɦ�Ɂ ɀ Ȅɼ�ɞݝݵ ɽȉۜܣ� ֗�؟ ɞ ɽȉ�ș ɗɽȸ ɦȄ

�����Ƚ ɭȄɽɺɦȄ�ʄڴɏ�Ȕ ȆɜʊɨɐȗɦȄɼ�Ȕ ȆɌ ȧֺ Ȅ�ɵם ʈɼȯȕɼ�ȟ Ȩ ȍɦȄ�ȓʊɱȆɢɭȄ�֗ ɰ ȴɽɦȄ�ȓɘȫ �֗ ȓɨɺȷ �ȒǴȄȳɜɦȄ

�ȯɛɼ�֗ Ȇ٭ڈ�Ȉ ɽȗɡםȄ�Ɂ ɳɦȄ�ȓɔɦ�Ȇ٭ڈ�ȯɀ ɜɱɼ��ȆْڈȀʊɸ�ɼǷ�Ȇْڈɔʊȿ �ȑ ȸ ȧ �ȓʊɱɼفɡɦׁ Ȅ�ȑ ȗɡɦȄ�ɕʊȿ �Ȕ ȮȯɐȖ

�ȓɔʊȿ �ȆɸȳɺȻ Ƿ�ɵ ɭɼ�Ȕ ȲɽɈ ȕɼ�ȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ�ȑ ȗɡɦȄpdf صيغة ،rtf صيغة ،html صيغة ،plucker.. 

3.12ȟ ɦȆȝɦȄ�ɤ ȄǺȸ ɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȕ��ȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȮɽݍݨȄ�ɰ ȆɮɃ �ȓʊɮɸǷ�ɼ�ȒȮɽݍݨȄ�ɰ ȆɮɃ �ɬɽ ɺɘɭ�

-��ȟ ʊȧ �֗ ə ʈȲȆɐȗɦȄ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɦȄ�ɻɦ�ș ɐɃ ɼɼ�ɰ ȝȧ؈ ȆȍɦȄ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɦȄ�ɬȆɮȗɸȄ�ȒȮɽݍݨȄݏݳ�Ɉ ɀ ɭ�ʎɜɦ�ȯɜɦ



����������������������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ /2017العدد الثالث
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ۘܣ«بأنھ :ROBINSONعرفھ  - ɦȄ��ȓɈ ȼ ɲֿ Ȅ�ȓɏɽɮȣ ɭȓȸ ȷ Ǻɭ�ȆɸȱȬ ȗȕ؈فلضمان منظمة أوʆȆɐɭمحددة

ɖبانتظام،ɦǻٕڈȆالوصول  بالفعل يتم ما أو خدمة ما ملنتج مسبقا وضعت ȯɸɼɷȱɸȓɈ ȼ ɲֿ Ȅȑ ɳȣ ȕ�ɽɸ

�Ȕأواملنتجاتࢭʏعيوبوقوع ȆɭȯݍݵȄ.12

Feigenbaum�ɪوعرفھ - ɏȆɗ�ɬȆɌ ɱ�ɽɸ���ɰ ȸ؈ Ȩ ȕɼ�ȓɭȄȮǻɼ�ȳʈɽɈ ȗɦ�ɤ ȱȍȕۘܣ� ɦȄ�ȮɽɺݍݨȄ�ɰ ȉ�ɪ؈ ɭȆɢȗɦȄ�ɝ ʊɜȨ ȗɦ

�ɯ ʆȯɜȕɼ�Ƞ Ȇȗɱׁ Ȅ�ʄڴɏ�ȒȲȮȆɛ�ɰɽɢȕ�ȟ ʊȨ ȉ�ȓɮɌ ɳםȄ�Ȕ Ȅȯȧ ɼ�ɑʊɮȡ �ȳɗȆɄ ȕ�ɵ ɭ�ɝ ɜȨ ȗʆ�ʅ ȱɦȄ�ȒȮɽݍݨȄ�ɾ ɽȗȸ ɭ

��ȯʊɘȗȸ ɮɨɦ�ɬȆȗɦȄɼ�ɪ ɭȆɢɦȄ�ȆɃ ȳɦȄ�ɝ ɜȨ ʆ�ʅ ȱ ɦȄ�ɾ ɽȗȸ Ȅ13ݍݵȆȉ�ȓɭȯם

-�ȓʊݤݨɳɭɼ�Ȇɺɦ�ɉ Ɉ Ȅ�ȓɈݝݵ ȼ ɲֿ Ȅ�ɑʊɮȡ ���ɣ ɦȱɟ�ɖ ȳɐʇ�Ȇɮɟ�ɵ ɡɮʆۘܣ� ɦȄ�ȒȮɽݍݨȄ�ȓɭɽɌ ɳɭ�ȲȆɇ ǻ�ʏࢭ�Ȇɸȱ ʊɘɳȕ

ȒȮɽݍݨȄ�Ȕ ȆȍɨɈ ȗɮȉ�ʎɘȗȷ �ȓɭȯݍݵȄ�ɼǷ�ȥ ȗɳםȄ�ɰ Ǹȉ�ȓɜȝɦȄ�ȳɗɽȕ�Ȇٰڈ Ƿ�ʄڴɏ�ȓɳɸفɦȄ"14

-ȒɽɜɦȄ�����Ȇٰڈ Ƿ�ʄڴɏ�ɖ ȳɐȗɗ�ʏڲȆɐɦȄ�ɯ ʊɨɐȗɦȄ�Ɏ ȆɈ ɛ�ʏࢭ�ȒȮɽݍݨȄ�ɰ ȆɮɃ �Ɂ Ȭ ʆ�Ȇɭ�ʏࢭ�ȆɭǷȓɺȡ ɽםȄوراء واملرشدة

ۜܣ�֗مقرر أونظامأو برنامج نجاح أي Ȕ مع جميع ʊɦǵْڈȆ تندمج أن تطلبي ȄȲȮȄȱɸɼ؟ Ȇɇ Ȇȼ ɲاملؤسسة

15التعليمية". 

Ȅ�ȮȆɮȗɏݍݨ�ȒȮɽيمكن تحديد   Ȅ�ɵ ɭ�ȓʊɮɸֿ Ȅ�ȓʊɦȆȗɦȄ�Ɇ ȆɜɳɦȄ�ʏࢭ�ʏڲȆɐɦȄ�ɯ ʊɨɐȗɦȄ�Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻɭ�ʏࢭ

والشفافيةالوضوحضمان�ʏڲȆɐɦȄ�ɯ ʊɨɐȗɦȄ�Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻɭ�ʏࢭ�ȒȯɮȗɐםȄ�ȓʊȷ ȄȲȯɦȄ�ȥ ɭȄفɨɦ.

؈فɗɽȕمعلوماتȓܷݰ Ȅɼوتحديد للطلبة، ودقيقةɖ ȄȯɸǷȓɜʊɛȮɼ�ȓܷݰ Ȅɼ�֗ ȓʊȷ ȄȲȯɦȄ�ȥ ɭȄفɨɦ

ɷȱɸɖ ،لتحقيق الالزمةتوفر الشروط من والتحقق Ȅȯɸֿ Ȅ بفاعلية Ȇٰڈ Ƿɼ֗ȳɮȗȸ ȘȷȓɌ ɗȆݝݰȄ�ʏࢭʄڴɏȄȱɸ

.املستوى 

بنوعية االرتقاء Ȕ ȆɭȯݍݵȄۘܣ ɦȄȆɺɭȯɜȕȓɐɭȆݍݨȄ مرتفع أداءوضمان مستوى ɑʊɮݍݨɰ ʈȲȄȮׁ؈ Ȅ

ɰ ɗȳȼ؈ Ȅɼɰם ɨɭȆɐɦȄɼȔ؈ Ȇȸ ȷ ǺםȄ�ʏتعليميةالࢭ.  

�ʄڴɏ�ɖ ȄȳȻ ׁ Ȅɼ�ȱʊɘɳȗɦȄ�ɼ�ȮȄȯɏׁ Ȇȉ�ɰ Ȅ�ɑʊɮȡםʊɳɐ؈ �ȓɦǴȆȸ ɭ�Ȇɺɦֺ ȫ �ɵ ɭ�ɯ ȗʆ�Ȕ Ȇʊɦǵ؈ف�ɗɽȕ�ɵ ɭ�ɵ ɡɮȗɦȄ

�Ȕ ȆɐɭȆݍݨȄ�ʏࢭ�ȓʊȷ ȄȲȯɦȄ�ȥ ɭȄفɦȄ

ȓɈ ȼ ɲֿ Ȅ�ɰ Ƿ�ɰ ȆɮɃ�ɝ ɘȗȕɼܣ� ʆȮȆɠֿ Ȅ�ȮȆɮȗɏַ Ȅ�Ȕ ȆȍɨɈ ȗɭۗܣ� ɨȕ�ʏڲȆɐɦȄ�ɯ ʊɨɐȗɦȄ�Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻɭ�ʏࢭ�ȒȯɮȗɐםȄ

�ȓʊםȆɐɦȄ؈ف�ʆȆɐםȄ�ɑɭ

ȓɨɢʊɸȓܷݰ ȄɼوشاملةومحددةȓɨɭȆɢȗɭɼللمؤسسة التعليميةومستقرةوعلمية.

؈فʆȆɐɭمحددةجودةɑʊɮالعملمجاالتݍݨʏࢭȔ ȆɐɭȆݍݨȄ��ȓʈȲȄȮǻ�ɼǷ�ȓʊɮʆȮȆɠǷ�ǴȄɽ ȷ

.4.12ɑȊȄȳɦȄ�ɤ ȄǺȸ ɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȕ��ȓʊɱɼفɡ ɦַ Ȅ�Ȕ Ȇɭɽ ɨɐםȄ�ȓɭȯ ȫ �ȒȮɽ ȡ



ȟ ɦȆȝɦȄ�Ȯȯ ɐɦȄ���������������������������������������������������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ/2017

�������������������������ɯ ɸȯ ʊȷ �ǴȆɳɸ�Ȓȯ ɦȆȫȓʈȳȷ ֿ Ȅ�ȒȮɽݍݨȄ�ʄڴɏ �ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄ�Ȳɽ Ɉ ȕ؈ف�țǸȕ

18

�ɪ ɮɏ؈ف�ȷ �ʏۜܣ�ࢭ Ȇȷ؟ Ƿ�ȲɽȨ ɭ�ȓʊɱɼفɡɦַ Ȅ�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�Ȕ Ȇɭȯȫ �ȒȮɽȡ Ȅ�Ȕםɼ�ȓʊȕȆɭɽɨɐࢭȗɐȖ�ʄف� Ȇȸ ȷ ǺםȄ

�ʏڴʆ�Ȇɭ�ʏࢭ�ɣ ɦȰ�ȩ ʊɃ ɽȕ�ɵ ɡɮʈɼ��֗ Ȓȳȷ ֿ Ȅɼ�ȮȳɘɦȄ�ȒȆʊȧ

:سرعة ودقة التوقيت�Ȕ ַǹȆȸ Ȗɼ�Ȕ ȄȲȆȸ ɘȗȷ Ȅ�ɵ ɏ�ȓȉȆȡׁ Ȅ�ʄڴɏ�ȓʊȕȆɭɽɨɐםȄ�Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ�ȒȲȯɛ�ɾ ȯɭ

�ș ʊɛɽȗɦȄ�ȓɛȮɼ�ȓɏȳȷ ۚܣ� ɐȖ�ȓʈȲɽɘɦȄɼ�ȓɐʉȳȸ ɦȄ�ȓȉȆȡׁ Ȇɗ�֗ ʎɢȍȼ ɦȄ�ɑɛɽɮɨɦ�ȳǾȄȵɦȄ

Ȇɭ�Ȅȱɸ�ȓɨɭȆɐםȄ�ɵ ȸ ȧ ɼ�ȓɛȆȍɨɦȄ�ȓɛȆȍɨɦȆȉ�ɯ ȸ Șȕ�ȓȸ ȷ Ǻɭ�ʏࢭ�ɰ ɨɭȆɐɦȄ�Ȕ؈ ȆȉȆȣ ȗȷ Ȅ�ɪ ɸ�ɵ ɏ�ȑ ʊȣ ʆ

�ɵ ɏ �Ȅفɐɭɼ�ȆʊȉȆȣ ʆǻ�ɑɛɽםȄ�ɰ ɼȲɼȵʆ�ɵ ʆȱɦȄ�ɵ ʆȯʊɘȗȸ Ȅ�ɑɭ�ɰם ɨɭȆɐɦȄ�ɪ؈ ɭȆɐȖ�ɞ ɽɨȷ �ɪ ɸɼ֚ȓɨɭȆɐםȄ�ɵ ȸ ȧ ɼ

�ɵ ʆȯʊɘȗȸ Ȅ�ɷȆȣם ȕ�ȓɭȯݍݵȄ�Ȯɼȵɭ�ɪ ȍɛ�ɵ ɭ�ɬȄفȧ Ȅɼ�ȳʆȯɜȕ

�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ȓɛȯ ȉ�ɚ ɽțɽɦȄ�ɾ ȯ ɭɼ�ȯ ʊɘȗȸ ɮɨɦ�Ȇɺɨʊȿ ɽȕ�ȓɛȮɼ�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ȓɭȯȫ �ȓݍݨȆɐɭ�ʏࢭ�ȓɛȯɦȄ�ȓɛȯɦȄ

�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ȓܵݰ �ʄڲǻ�ȓɗȆɃ ׁ Ȇȉ�ȯʊɘȗȸ Ȅ�ɪם ȍɛ�ɵ ɭ�ȑ ǾȆɀ ɦȄ�ȲȄȳɜɦȄ�ɷȆȣ ȕַ

�ɑɗȯɦȆȉ�ɝ ɨɐȗʆ�Ȇɮʊɗ�Ȇȿ ɽɀ ȫ �ɵ ɭǷ�ɪ ɢȼ Ȋ�Ȇɺɨʊȿ ɽȕɼ�ȓɭȯݍݵȄ�ȓݍݨȆɐɭ�ȓʊɨɮɏ�ɯ ȗȕ�ɪ ɸ��ɵ ɭֿ Ȅ

ȆɭɽɨɐםȄ�ȓʈȳȷ �ʏࢭɼ�ʎɲɼفɡɦׁ Ȅ. 16ت والتعامالت األخرى

��ʏڴʆ�Ȇɮʊɗ�ɪ ȝɮȗȕ�ȓɭȆɏ�ȓɘɀ ȉ�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ȒȮɽȡ �ɰ Ƿ�Ȇɳɦܸݳ� ȗʈɼ17

Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ȓɛȮɼ�ȓʊɛɽțɽɭ��ɪ ʊɀ ɘȗɦȄ�ɾ ɽȗȸ ɭ֗�ȒȮȯɐםȄ�ɉ ǾȆȷ ɽɦȄ֗ ȦɽɃ ɽɦȄ��ɪ ɢȼ ɦȄ

��ʎɲɼفɡɦַ Ȅ�ǴȆɠȱɦȄ�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�Ɏɽɳȕɼ�ǴȄȳț

؈ف�ȫֿ Ȅ�ȟ ʆȯȨ ȗɦȄ�ȭ ʈȲȆȕ�ɑɭ�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ȟ ʆȯȨ ȕ

�ɼǷ�ȓɭȯݍݵȆȉ�ȓɨɀ ɦȄ�ȓȡȲȮ��ȓɭȯݍݵȄ�ɎɽɃ ɽɭ

5.12ȹ ɭȆݵ Ȅ�ɤݍ ȄǺȸ ɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȕ��Ȓȳȷ ֿ Ȅ�ȒȮɽ ȡ �ʏۗܣ�ࡩ ɨȸ ɦȄɼ�ʎȌȆȣ ʆַ Ȅ�Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɦȄ�ȳ țֿ Ȅ��

�ȓʊȋȳɔɦȄ�Ȕ Ȅ؈فțǸȗɦȄ�ɵ ɭ�ɻȸ ɘɱ�ɰ ɀ؈ Ȩ ȕ�ʄڴɏ�ɻȕȲȯɜȉ�ɰֽ Ȅۘܢ� ȧ ɼ�ȓɮʆȯɜɦȄ�ɷȲɽɀ ɏ�ȱɳɭ�ʎȌȳɐɦȄ�Ȇɳɐɮȗȣ ɭ؈ق�ɮȕ

ɻ
Ք
ɱǷ�ַ ǻ�֗ ȓɨʈɽɇ �

Վ
ȄȮɽɜɏ�Ȕ ՔȯȗɭȄۘܣ� ɦȄ�ȲȆɮɐȗȷ ַ Ȅ�Ȕ Ȅفɗ�ʏࢭ�Ȇɺɦ�ɑɄ ȫ ۘܣ� ɦȄɼ�֗ ɻʊɨɏ�ȯ ɳɏ�ɣ ɦȰ�ɝ ʊɜȨ ȕ�ɵ ɏ�ȵܿݨ

�ʄڴɏ�ȒȳɈ ʊȸ ɦȄ�ɵ ɭ�ȓɘɨȗݝݵȄ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�ɪ ǾȆȷ ɼ�ș ɳ
Ք
ɡɮȕ�ȟ ʊȧ �֗ ɷȳȷ Ƿɼ�ɻȕȆɐɮȗݝݨ�ȓȝʆȯݍݰȄ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�ɼȵɓ

�ȴȆɘɨȗɦȄ�Ȓȵɺȡ Ƿ�ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭ�ՎǴȄɽ ȷ �֗ Ȇٕڈɦǻ�Ȇɺɦɽȫ Ȯ�ɵ ɭ�Ȓ؈فɀ ɛ�Ȓفɗ�ɤ ֺ ȫ �Ȇɸ؈فȷ �ȓ Քʊɘʊɟɼ�ȓʊȋȳɐɦȄ�Ȕ ȆɐɮȗݝݨȄ�ȒȆʊȧ

�ɤɽȫ Ȯ�ʏࢭ�
Վ
Ȇʊȸ ʋǾȲ�

Վ
ȄȲɼȮ�ș ȍɐɦۘܣ� ɦȄɼ�Ȕ ȆɏȄȰׁ Ȅɼ�ɰ ȆɭȮׁ Ȅɼ�ș ɱفɱׁ Ȅ�ɬɼȯɛۘܢ� ȧ �֗ ȓʊȋȳɐɦȄ�Ȕ ȆɐɮȗݝݨȄ�ʄڲǻ�ȓםɽɐɦȄ

ɏ�ɪڴȍɟ�Ȯȯɏ�ʄ؈ف� ɭȆɠ�ɪ ɢȼ Ȋ�Ȕ ȳɈ ʊȷ ۘܣ� ɦȄɼ�֗ ȓɘɨȗݝݵȄ�ȓʊɟȱɦȄ�Ȓȵɺȡֿ Ȅɼ�ȓɦɽɮݝݰȄ�Ȓȵɺȡֿ Ȅف�ɏ�ɻɭȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ʄڴɏ

��ȓɜɸȄȳםȄɼ�ȓȉȆȼ ɦȄ�Ȕ ȆȀɘɦȄ�Ɂ ȫֿ Ȇȋɼ�ɑɮȗݝݨȄ�Ȕ ȆȀɗ�ɵ ɭ18
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��Ȓȳ ȷ ֿ Ȅɼ�ɑɮȗݝݨȄ�ʄڴɏ �Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡ ȗɨɦ�ȓʊȉȆȣ ʆׁ Ȅ�ȲȆțֽ Ȅ�ɯ ɸǷ��Ȕ ȆɗȆȸ Ȅ�ȲȆɀם ȗȫ Ȅɼ�Ȉ ɽɐȼ ɦȄ�ȑ ʈȳɜȕ

�֗ ɤ ȆȧفɦȄɼ�ȳɘȸ ɦȄ�ʄڲǻ�ȲȄȳɈ Ƀ ַ Ȅ�ɰ ɼȮ�Ʌ ɐȍɦȄ�ȆɺɄ ɐȊ�ʄڴɏ�Ȉ ɽɐȼ ɦȄ�ɖ ȲȆɐȖ�ʏࢭ�ʏڊɽɦɽɳɡȗɦȄ�ȲɽɈ ȗɦȄ�ȯɏȆȷ

�ɯ ɦȆɐɦȄ�ɰ Ȅȯɨȉ�ə ɨȗȬ ɭ�ʏࢭ�ȶ ȆɳɦȄ�ɰ ȉ�Ȇɭ�Ȕ؈ Ȇɛֺ ɐɦȄɼ�Ȕ ȆɛȄȯ ɀ ɦȄ�ɵ ʈɽɢȕ�ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭ�ɣ ɦȰɼ

Ȅ�ȲɽɈݝݨ- ȕ�ȒȮȆʈȴ�ʏࢭ�ș ɱفɱׁ Ȅ�ȓɡȍȻ �ʄڴɏ�Ȓȳȼ ȘɳםȄ�ȓʊɮɛȳɦȄ�ȑ ȗɡɦȄɼ�Ȕ Ȇɏɽ ȷ ɽםȄ�Ȕ ȯ ɏȆȷ ��ʏࢭȆɜȝɦȄ�ɤ Ȇ

�ɾ ȯɦ؈ف�ȍɐȗɦȄɼ�ǴȆȼ ɲׁ Ȅ�ȑ ʊɦȆȷ Ƿ�ȓʈɽɜȕ�ʄڲǻ�ȓɗȆɃ ׁ Ȇȉ�֗Ȕ ȆɐɮȗݝݨȄ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɦȄ�ʏࢭ�Ȉ ȆՔȗɡɦȄɼ�֗ǴȄՔȳɜɦȄ�ɤ ȯɐɭ

�ȆɸȮȄȳɗǷ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɦȄ

Ȅ�ȩם- ȋȳɦȄ�ɝ ʊɜȨ ȕ�ʏࢭ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�Ʌ ɐȍɦȄ�ɪ ɔȗȷ Ȅ�ʅ ȮȆɀ ȗɛַ Ȅ�ȑ ɱȆݍݨȄ�ȳʈɽɈ ȕ�ɑɮȗݝݨȄ�ʄڴɏ֗ʅ ȮȆ

�ȆʊɨɐɦȄ�Ȕ ȄȮȆɺȼ ɦȄ�ȓɨɮȧ �ɼ�ɪ ɮɐɦȄ�ɵ ɏ�ȓɨɇ ȆɐɦȄ�Ȕ ȆȀɘɦȄ�ɪ ʊɔȼ Șɦ�
Վ
ȓȣ ʊȘɱ�֗ Ȓ؈فȍɟ�ȒȯǾȆɘȉ

�Ȓȳȷ ֿ Ȅɼ�ɑɮȗݝݨȄ�ʄڴɏ �Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡȗɨɦ�ȓʊȍɨȸ ɦȄ�ȲȆțֽ Ȅ�ɯ ɸǷ

-�Ȕ Ȇɛֺ ɐɦȄ�ɑɈ ɜȕ�ʏࢭ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɨɦۗܣ� ɨȸ ɦȄ�ɬȄȯ Ȭ ȗȷ ַ Ȅ�ȑ Ȏȸ Ȗ��ȓʈȳȷ ֿ Ȅɼ�ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�Ȕ Ȇɛֺ ɐɦȄ�ɑʊɈ ɜȕ

ɲȄɼ�֗ ȓʈȳȷ ֿ Ȅɼ�ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅ�ȓɘɨȗݝݵȄ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȗɦȄ�Ȓȵɺȡ Ƿ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉ�Ʌ ɐȍɦȄ�ɯ ɺɄ ɐȊ�ɵ ɏ�ȓɨǾȆɐɦȄ�ȮȄȳɗǷ�ɤ Ȇɔȼ

�ɪ ǾȆȷ ȳɦȄɼ�ȓʊɘȕȆɺɦȄ�Ȕ ȆםȆɢםȄ�ʄڴɏ�ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅ�Ȕ Ȇɛֺ ɐɦȄ�ȲȆɀ ȗɛȄ�ʄڲǻ�ȓɗȆɃ ׁ Ȇȉ� ș֗ ɛɽɦȄ�ǴȆɄ ɛɼ�ȓʊɨȸ Șɨɦ

النصية.

-�Ȕ ȆɐɮȗݝݨȄ�Ɏ Ȇȍɇɼ�Ȕ ȄȮȆɏ�ʄڴɏ�ɖ ȳɐȗɦȄ�ʏࢭ�ʏڊɽɦɽɳɡȗɦȄ�ȲɽɈ ȗɦȄ�ɯ ɸȆȷ ��Ȓȯʆȯȡ �Ɏ ȆȍɈ ȉ�ɑȍɈ ȗɦȄ

ɨȗݝݵȄ�ɯ ȄȮȆɏ�ɵٮڈ ɏ �ɯ ɸȮȆɐȗȉȄ�ɑɭ�֗ Ȇ٭ڈ�ș ɐ ՔȍɈ ȕɼ�ȓɜɸȄȳםȄɼ�ȓȉȆȼ ɦȄ�Ȕ ȆȀɘɦȄ�ɵ ɭ�Ȓ؈فȍɟ�ȓȍȸ ɲ�Ȇْڈȋȳȼ Ȗۘܣ� ɦȄɼ�֗ ȓɘ

�Ȇٕڈɨɏ�Ȅɽ Քȋȳȕɼ�ȄɽȀȼ ɲۘܣ� ɦȄ�ɯ ɸȯʊɦȆɜȕɼ

-�ɚ Քɽȸ ȘɦȄ�ȑ Ȏȸ Ȋܷݳ� Ȅɼ�ʅ ȯȸ ȡ �ɪ ȸ ɟɼ�ɤɽɮȫ �ʏࢭ�ʏڊɽɦɽɳɡȗɦȄ�Ȳ ՔɽɈ ȗɦȄ�ȑ ՔȎȸ Ȗ�֗ ȯ ȸ Ȅɼ�ɪݍݨ ɜɐɦȄ�ɤɽɮȫ

ɦ�ɪ ɀ ȕۘܣ� ɦȄ�Ȕ ȆȍɨɈ ɦȄɼ�ɑȷ Ȅɼ�ɪ ɢȼ Ȋ�ȳȼ ȘɳםȄ�ʎɲɼفɡɦׁ Ȅ�Ȕ Ȇɭȵɨȗȸ ɭ�ɵ ɭ�Ȇɸ؈فɓɼ�ȲȆɄ Ȅ�Ȕݍݵ ȆȍɨɈ ɟ�ș ʋȍɦȄ�Ȉ Ȇȍ

�ș ɱفɱׁ Ȅ�ȓɡȍȻ ɼ�ȓȍȷ ȆݍݰȄ�Ȕ ַ ־ ɦ�ɯǾȄȯɦȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ ַ Ȅ�ɵ ɏ�ȥ ȗɴɱ�ʅ ȱɦȄɼ�ʏڴɜɐɦȄ�ɤɽɮݍݵȄ�ʄڲǻ�ȓɗȆɃ ׁ Ȇȉ�֗ ș ʋȍɦȄ

�ȟ Ȩ ȍɦȄɼ؈ف�ɡɘȗɨɦ�ȓȡ ȆݍݰȄ�ɰɼȮ�ȓɦɽɺȸ Ȋ�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄɼ�ȓʊȉȆȸ ɏ�ɤɽɀڴȄ�ȥǾȆȗɳɦȄ�ʄݍݰ ɦݏݰ

6.12ɀ ɦȄ�ɷȱ ɸ�ɪ ݰ �ȓɮǾֺݍ Ȅ�Ȕם Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ʏۂ �Ȇɭ��ȓʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡ ȗɦȄ�ȒȮɽ ȡ �ȳɀ ɏ �ʏࡩ�Ȕ Ȇȋɽ ɐ

�ɑȊȆȸ ɦȄ�ɤ ȄǺȸ ɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȕ���ȓʊɮɛȳɦȄ

�ȴȳȉǷ�ȯʆȯȨ ȕ�ȓʊɦɼȯɦȄ�Ȕ ȆȀʊɺɦȄɼ�Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ�ɵ ɏ �Ȳȯɀ ȕۘܣ� ɦȄ�ȓʊםȆɐɦȄ�ȳʈȲȆɜȗɦȄ�ȓɐȡ Ȅȳɭ�ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭ�ɵ ɡɮʆ جوانب

ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �ȮȆɐȊǷ�ɼǷ���ɖ ȯ ȸْڈ Ȗܣ� ɦȆɏ�ɑȊȆɇ �Ȕ ȄȰ�ȓʈɽɳȷ �ȳʈȳɜȕ�ȓțֺ ț�ɪ ɛֿ Ȅ�ʄڴɏ�ȆɳɭȆɭǷ�ȳɺɌ ʈɼ�֗ترتʋ ب دول

ۘܣ ɦȄ�ȓɺݍݨȄ�Ȇ٬ڈȆɳȎȉ�ɬɽɜȕ�ȹ ʋʆȆɜɭɼ؈ف�ʆȆɐɭɼ�Ȕ ȄȳȻ Ǻם�ȆՎɜɗɼ�ȓɘɨȗݝݵȄ�ɯ ɦȆɐɦȄ�ɑɮȣ ȕ�Ȇɺȷ Ȇȷ Ƿ�ʄڴɏɼ�ȆɸȲȯɀ ȕ

֗Ȇɺɘɳɀ ȕɼ�ȓɨɀ ɦȄ�Ȕ ȄȰ�Ȕ ȆɱȆʊȍɦȄ�ɪ ȍɛ�ɵ ɭ�ȆՎɭȆɮȗɸȄ�ɪ ȝɮȕ�Ȇٰڈɽɠ�ɵ ɏ �ֺ Ʉ ɗ�ȳʈȲȆɜȗɦȄ�ɷȱɸ�ȓʊɮɸǷ�ʎȖǸȕɼ�ɰ ȝȧ؈ ȆȍɦȄ
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ɵ ɏ�ȓʊɳɸȱɦȄ�ȒȲɽɀ ɦȄ�ɵ ʈɽɢȕ�ʏࢭ�ɯ ɺȸ Ȗ�֗ Ȕ Ȇȷ ȄȲȯɦȄɼ�Ț ɽȨ ȍɦȄ�ȵɟȄȳɭɼ�ɰ ȄȯɨȍɦȄ֗Ȇɺɨɮȼ Ȗۘܣ� ɦȄ�ȳʈȲȆɜȗɦȄ�ȆɺɮɸǷɼ

��ʏ19ۂ

1-ʎǿȆɮɱׁ Ȅ�Ȓȯ Ȩ ȗםȄ�ɯ ɭֿ Ȅ�ȥ ɭȆɱȳȉ�ɵ ɏ �Ȳȯ ɀ ʆ�ʅ ȱ ɦȄ�ȓʈȳȼ ȎɦȄ�ȓʊɮɳȗɦȄ�ȳʈȳɜȕ:

�ɬȆɏ�ʏࢭ�ȓʈȳȼ ȎɦȄ�ȓʊɮɳȗɦȄ�ȳʈȳɜȗɦ�ȆՎɜɗɽɗ2009�ʄڴɏ�ɬɽɜʆ�ʅ ȱɦȄ�֗3ʄࢭ�ɪ ȝɮȗȕ�ȓʊȸ ʋǾȲ�ȒȯɮɏǷ:20لدخلا ،

Ȅȓܶݰ ɦ. والتعليم،

�ʎɈ ɔʉɼ182ɯ ɦ�Ȇɮɳʋȉ�֗ ʄڲɼֿ Ȅ�ȓȍȕȳםȄ�ʏࢭ�ȥ ʈɼف؇ɦȄ�Ȕ ǴȆȡ �֗ ȓɦɼȮ�֗ �ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ ��ȑ ʋȕȳȕ�ʏࢭ�ɤ Ցɼֿ Ȅ�ȳȼ ɐɦȄ�ɵ ɭ�ɵ ɡȕ

ȓȍȕȳםȄ�ʏࢭ�Ȕ ǴȆȡ ۘܣ� ɦȄ�Ȇȸ ɲȳɗ�ș ɨȗȧ Ȅɼ�ȆɭǷ�֗ ȓʈȳȼ ȎɦȄ�ȓʊɮɳȗɦȄ�ȳʈȳɜȕ�ʏࢭ�ȓɳɭȆȝɦȄ�ȓȍȕȳםȄ��ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ ��ʏࢭ�ʄڲɼֿ Ȅ

Ȅ�șםȓȍȕȳالبلدان ɨȗȧ Ȅ�Ȱǻ�֗ Ȇْڈɭȯɜɭ�ʏࢭ�ș ʈɽɢɦȄ�Ȕ ǴȆȡ �ȯɜɗ�ȓʊȋȳɐɦȄ31ʏࢭ�ȳɈ ɛ�ɯ ț�֗ ȆʊםȆɏ عامليا،  33املرتبة

35ثم اإلمارات .

ȓʈȳȼ ȎɦȄ�ȓʊɮɳȗɦȄ�ɰ Ȅȯɨȉ�ɵ ɭ�ɰ ȄȯɨȍɦȄ�ɷȱɸ�Ȕ �șࢭȗɏȄ�ʏف ɨȗȧ Ȅ�ȯɜɗ�ɵ ʈȳȨ ȍɦȄ�ȆɭǷ�֗Ȅȯȡ �ȓɐɘȕȳםȄ
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دور املقررات الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل وتعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبات أقسام الدراسات 

ƨȈǻ¦®Ȃ ǈ ǳ¦�©ƢǠǷƢŪ ʪ �ƨȈǷȐ Ǉ ȍ جامعة اجلزيرة أمنوذجاً :¦

The role of religious courses in achieving emotional balance and promoting

social responsibility among female students of Islamic studies departments

in Sudanese universities: Jezira University as an example

¦Ȃȇ®�ƾȈǠǇ�ǂǰƥʪ�ȆǰǷ– جامعة اجلزيرة، السودان  

  جامعة اجلزيرة، السودان -الطيب الصديق   حممد

  ملخص:

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور املناهج الدراسية املقررة لطالب وطالبات أقسام الدراسات اإلسالمية يف 

اجلامعات السودانية يف حتقيق االتزان االنفعايل والنضج االجتماعي هلم، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

) من طالبات ƨǇ¦°ƾǴǳ�̈¦®¢�ƨǻƢƦƬǇȏʪ��ƢȀǷ¦Ȃǫ�ƨǘȈǈƦǳ¦�ƨȈƟ¦ȂǌǠǳ¦�ƨǬȇǂǘǳʪ�ƨȈǬƦǗ�ƨǼȈǟ�°ƢȈƬƻ¦�ĻÂ��240مستعينة 

حنتوب جبامعة  –السادس والثامن يف قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية  نيالدراسي نيالفصل

منها:  . توصلت الدراسة إىل عدة نتائجالنتائجيل لتحل) �ƲǷʭǂƥ�¿ƾƼÉƬǇ¦ÂSPSS�اجلزيرة لتمثل جمتمع الدراسة، 

وتعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبات أقسام  ،للمناهج الدينية دورًا إجيابيًا يف حتقيق االتزان االنفعايلنّ إ

أكرب دور املناهج الدينية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى الطالبات  الدراسات اإلسالمية، وأثبتت الدراسة أنّ 

من دورها يف حتقيق االتزان االنفعايل لديهن، أوصت الدراسة بتطوير املناهج الدينية مبا يتوافق مع التقدم 

االجتماعي املتسارع. واقرتحت الدراسة إجراء دراسة للكشف عن أثر اخللفيات الدينية املتنوعة للمجتمعات على 

  ).145على مستوى التعليم العام والعايل. ( الواقع األخالقي والنفسي االجتماعي والفكري ألبنائها

التعليم العايل–املناهج الدينية –املسؤولية االجتماعية  -  الدراسات اجلامعية–الرتبية اإلسالميةالكلمات املفتاحية:

Abstract:

The study aimed to identify the role of the curricula designed for the

students of the departments of Islamic studies at Sudanese universities in

achieving emotional balance and social responsibility. The study adopted the

descriptive method, using a questionnaire as a tool for data collection. A simple

sample of (240) students was chosen from the sixth and eighth semesters in the

Department of the Arabic Language and Islamic Studies at the Faculty of

Education. The SPSS program was used to analyze the data. The study has

reached several results: Religious curricula have a positive role in achieving
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emotional balance and social responsibility among female students of Islamic

studies departments. The study has proved that the role of religious curricula in

promoting social responsibility among female students is greater than their role

in achieving students' emotional balance. The study has recommended the

development of religious curricula in line with accelerated social progress. The

study has suggested that studies should be carried out to reveal the impact of

communities' diverse religious backgrounds on their children's moral,

psychological, social and intellectual reality, at the level of both general and

higher education.

Keywords: Islamic education - university studies - social responsibility -

religious curriculum - higher education

  مقدمة:

�ǾȀȈƳȂƫÂ��ǞǸƬĐ¦�̈®ƢȈǫ�Ŀ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǺǷ�ƢŮ�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƨȈưƸƦǳ¦Â�ƨȇȂƥŗǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƢēƢǈǇƚǷÂ�ƨǠǷƢŪ¦�ƾǠƫ

�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�Ƥ ǯ¦Ȃȇ�Ȇǰǳ��ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ƨǟ°ƢǈƬŭ¦�ŚȈǤƬǳ¦�ƨǴƴǠƥ�¼ƢƸǴǳ¦Â��Ȇǫǂǳ¦Â�°ȂǘƬǳ¦�ȂŴ�ǲǟƢǨǳ¦Â�ƶȈƸǐǳ¦�ǾȈƳȂƬǳ¦

�ƨȈǸǼƬǳ¦Â� ƢǼƦǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�ƢǿǂǸưƬǈȇÂ��ƨǨǴƬƼŭ¦�̈ƢȈū¦�Ƥتلك التطورات ويتعامل معها، ويستجيب إلف ǻ¦ȂƳ�Ŀ�Ƣē¦±¦ǂ

��ÄƾȀǷÂ�ǂƥƢƳ��ƨŭȂǠǳ¦�ǾǠǴƬǬƫ�ȏ�ŕƷ�ǾƬǧƢǬƯÂ�Ǿƫ°ƢǔŞ�ǞǸƬĐ¦�ǖƥ°�Ǯ ǳǀǯÂ��Ǻȇ®ƢȈŭ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ƨǴǷƢǌǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦

2011.(

علـى عـاتق الرتبيـة والتعلـيم إعـداد جيـل فت السـريعة ار ن علـى مواكبـة التطـوارت والتغيـبـة قـادرو كـون الطليوحتـى      

الطلبة هم عماد  نّ مـن أهـداف الرتبيـة احلديثة ، ألوهـذا  ،واع مثقـف ، مـنظم يكـون دعامـة لبنـاء جمتمـع سـليم

ºǳƢǠǨǳ¦�ǾƫƢǫƢǗ�ǄǯǂǷÂ�ǞǸƬĐ¦الطلبـة مـن أهـم شرائح  نّ فـي جماالت احليـاة املختلفـة، أل ة والقـادرة علـى إحـداث التغييـر

» Âǂºǜǳ¦�Ǯ ºǴƫ�ƨºȀƳ¦ȂǷ�Ȇºǧ�©ƢȈǳÂƚºǈǷ�ǺºǷ�Ǯ ºǳ̄� ¦ǂƳ�ǺºǷ�ǶȀȈºǴǟ�ǞºǬȇ�ƢºǷÂ�ƨǘȈƄ¦�» ÂǂǜǳƢºƥ�Å¦ǂƯϦ�Ƣºǿǂưǯ¢Â�ǞºǸƬĐ¦

·�Ƕē¦°ƾǫÂ�ŅƢǠǨǻȏ¦�ǶĔ¦Ǆƫ¦�ȄǴǟ املتغرية، ƢǨū¦�ǶŮ�ǺǸǔȇ�Äǀºǳ¦�ǲǰºǌǳʪÂ  التـي يعـود تنميتهـا مـن خـالل الفكرية

 .)2008ة البناء والتطور واالزدهار (مبارك، املعرفة اليت تؤهلهم لعمليكتسـاب ا 

إن الرتبية الدينية اإلسالمية ليست قضية حفظ لفظي للقرآن الكرمي فحسب؛ بل هي إميان وأخالق وقضية       

đ�ǂƯƘƬȇ�ÀƢǈǻȍ¦�ǲǠƴȈǧ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƢȀȇȂŹ�ƨƦǇƢǼǷ�̈®ƾǠƬǷ�ƨǳƢǠǧ�Ƥ ،علم وعمل ȈǳƢǇ¢�Ƥ ǴǘƬȇ�ƢŲ ا ويستجيب

هذه األساليب عقلية علمية تعتمد على طريقة  ،وذلك مبخاطبة عقله لتغيري قناعته وأرائه، وبتوجيه انفعاالته ،هلا

فتقدم له الدليل وجتعله يستنتج النتيجة, وتكون أيضًا عاطفية  ،العقل يف احملاكمة واإلدراك, وتقبل املعلومات
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ƢȀǫ¦Ȃǋ¢Â�ƢēƢƦǣ°�ǞƦǌƫÂ��ǆ ǨǼǳ¦�ǺǷ¦Ȃǯ�Śưƫ�ƨȇȂǼǠǷ، فتعتمد على الرتغيب  ،وتستفيد من نزعيت اخلوف والرجاء فيها

ǶēƢǯǂƷ�Ƥ ǫ¦Śǳ�� ƢǸǜǠǳ¦Â�¾Ƣǘƥȋ¦�ǒ Ǡƥ�¿ƢǷ¢�ǾǠǓȂƥ�ƾȈǴǬƬǳ¦Â�̧ ƢƦƫȏʪ�ÀȂǰƫ�ƢǸǯ��Ƥ Ȉǿŗǳ¦Â،  أخالقهم  يعرفو

Ƕđ� ¦ƾƬǫȏ¦Â�ǶēƢǿƢǔǷ�ȄǴǟ�ǲǸǠȈǧ ال جيوز أن تقتصر الرتبية على اجلانب النظري بشقيه العقلي ، لذلك

¾ƢǸǟȋʪ�¿ȂǬȇ�ÀƢǈǻȍ¦�ǲǠŪ�ȄǠǈƫ�ƨȈǴǸǟ�ÀȂǰƫ�À¢�Ƥ Ÿ�ǲƥ��ȆǨǗƢǠǳ¦Â طلع احلسنة ويستفيد من العلوم اليت ا

ق اإلنسان، وروحانيته وبناء عالقاته االجتماعية ال وهذا ما دعت إليه الرتبية احلديثة كون أخال ،عليها وعملها

�ÅƢȈǴǸǟ�ǾǫȐƻ¢�ÀÊËȂǰȈǳ��ÀƢǈǻȍ¦�ƢȀǇ°ƢŻ�¾ƢǠǧ¢�ń¤�«ƢƬŢ�ǲƥ�ǽƾƷÂ�ǚǟȂǳʪ�¿ȂǬƫ وليبين عالقاته مع بين اإلنسان ،

�ÄÂȐƸǼǳ¦��Ǟǫ¦Ȃǳʪ2011.(

  مشكلة الدراسة:

وأصبح  .ياة والتطورات احلاصلة فيهاة احلأصبح الدور الذي تقوم به اجلامعة ينمو ويتعاظم مع تعقد حرك

�ƢŶ¤Â��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ÅȐǟƢǧ�Å¦Ȃǔǟ�ǾǻȂǯ�Ƥ ǳƢǘǴǳ�ǖǬǧ�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�» °ƢǠŭ¦�ŉƾǬƫ�ȄǴǟ�ǂǐƬǬȇ�ȏ�°Âƾǳ¦�¦ǀǿ

تعدى هذا الدور وتوسع ليشمل جوانب كثرية أصبحت اجلامعة مسامهة فيها بدرجة كبرية ومؤثرة، إن مل تكن 

�Ƥ. واجلانب املهم اآلخر يف شخصية الطالب هو اجلانب الوجدمسؤولة عنها بصورة مباشرة ǻƢŪʪ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�Â¢�ň¦

االجتاه الصحيح، لغرض تعديل �Ŀ�ƢȀƬȈǸǼƫÂ�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ȆǤƦǼȇ�Ŗمن اجلوانب األساسية ال الذي يعدُّ النفسي، 

حيث يتمثل  .¦ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾƟƢǈǳد االجتماعية ، والعادات والتقاليب وتطويره مبا يتماشى مع األخالقسلوك الطال

�ǾƫǂǜǻÂ�Ǿƫ¦ƾǬƬǠǷÂ�ǾǳȂȈǷÂ�ǾƫƢǿƢš ¦Â�ǾƟ¦°¡Â�Ƥ ǳƢǘǳ¦�°Ƣǰǧϥ�ň¦ƾƳȂǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦إىل �Ǌ ȇƢǠƬȇ�Ŗǳ¦�̈ƢȈū¦�ʮƢǔǫ�Ǧ ǴƬű

تتطلب منه إعطاء رأي فيها أو تكوين اجتاه حنوها. وهذا ، و أو اليت تصادفه بني مدة وأخرى ،معها بصورة مستمرة

أو  وفاضالً ملتزماً �ÅʭƢǈǻ¤Âصاحلاً شخصية الطالب ألنه من خالله يستطيع أن يكون مواطناً  يف اجلانب مهم جداً 

¦ǀǿ�ǺǷ�ǆ ǰǠǳʪ�ÀȂǰȇ ،الجتاه اإلجيايب على عاتق اجلامعة كرب يف بناء هذا اجلانب وتوجيهه لويقع اجلزء األ

šامبختلف فعالي ¦�ǂȇȂǘƫ�ƨǸȀǷ�ƨǠǷƢŪ¦�ȄǴǟ�Ƥ ƫǂȇ�¦ǀǿÂ��ȆǠǷƢŪ¦�̄ ƢƬǇȋ¦Â�Ƣē اهات الطالب وأفكاره ومعتقداته

ǟƢǸƬƳȏ¦�ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â�©¦®ƢǠǳ¦� ȂǓ�Ŀ�ĺƢŸȍ¦�ǽƢš ȏʪ�Ǯ Ǵƫ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾƟƢǈǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȈ اليت تستلهم روح العصر

وإفرازات التطور العلمي والتكنولوجي يف العامل بصورة واعية وصحيحة من خالل إعدادها خلطة منظمة ودقيقة 

ʮƢǔǬǳ¦�Ǧلتنمية اجتاهات الطال ǴƬű�ȂŴ�Ƥ، وقادر  ،وجتعله صاحب رأي صريح وجريء وموقف حمدد واجيايب

 ،وأن حيرتم تقاليد جمتمعه وعاداته ومبادئ دينه السمحاء واألخالق الفاضلة ،على إبداء الرأي يف الوقت املناسب
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بركب احلضارة العاملية على وطنه واملسامهة يف بنائه وتطويره من أجل اللحاق بصورة سريعة  وأن يكون حريصاً 

��ƨǨǴƬƼŭ¦�Ƣē¦®ǂǨǷÂ2010، احلسناوي.(  

املقررات الدينية املدرجة يف الربامج الدراسية كثرية ومتنوعة بتنوع وتشعب املوضوعات الدينية، فهناك  إنّ 

لكرمي وعلوم احلديث إىل جانب القرآن ا ،والسرية النبوية والتشريعات اإلسالمية ،وهناك العبادات ،العقائد

حياته الشخصية  يفهذه املقررات قد ترتك أثرًا واضحًا يف شخصية الدارس و نّ والتجويد، ويف رؤية الباحثني فإ

��Ŀ�ƢǸđ�ÄƾƬȀȇ�ƾǫÂ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǾǴǷƢǠƫ�Ŀ�Ƣđ�¾ƾƬǈȇ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�² °ƾȇÂ�ƨȇȂƦǼǳ¦�̈Śǈǳ¦�» ǂǠȇ�ǺǸǧ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â

وطريقاً  له ة املقررات، فقد يستفيد منها الدارس وتكون له دليالً كثري من نشاطاته احلياتية املختلفة، وكذلك بقي

�ƨƼǇ¦°�ǶȈǫÂ�¥®ƢƦǷ�ń¤�ƲǿƢǼŭ¦�Ǯ ،وقد تتحول إىل منهج وطريقة حياة للدارس ،سالكاً  Ǵƫ�©ʮȂƬŰ�¾ȂƸƬƫ�ƾǫ�ǲƥ

  متيز سلوك وشخصيات الدارسني هلا. 

  ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل:

الدينية دور يف حتقيق االتزان االنفعايل وتعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبات أقسام هل للمناهج 

  الدراسات اإلسالمية.

 تتفرع من السؤال الرئيس، األسئلة الفرعية التالية:

هل توجد فروق يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل لدى الطالبات ودورها يف تعزيز املسؤولية .1

 الجتماعية لديهن؟ا

هل توجد فروق يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل وتعزيز املسؤولية االجتماعية لدى .2

 الطالبات تعزى إىل املستوى الدراسي؟

لطالبات تعزى إىل خلفية الطالبة دى اهل توجد فروق يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل ل .3

 )؟ حضر - (ريف

لطالبات تعزى إىل خلفية الطالبة دى اهل توجد فروق يف دور املناهج الدينية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية ل.4

  حضر)؟  –(ريف 

  أمهية الدراسة:

�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƨȈŷ¢�ļϦ  من�ƢĔȂǯ

�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƲǿƢǼŭʪتلقي الضوء على نتائج األهداف املنشودة من السياسات التعليمية املرسومة املتعلقة )1(
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 قد تساعد نتائج هذه الدراسة يف تقومي برامج أقسام الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات.)2(

 وضع خطط لتطوير وحتسني مقررات الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات. إىلقد تشري نتائج هذه الدراسة )3(

)4(Ǽȇƾǳ¦�¥®ƢƦŭ¦Â�ǶȈǬǳʪ�Ǯ ǈǸƬǳ¦�ƨȈŷ¢�ÃƾǷ�Ǻǟ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƲƟƢƬǻ�Ǧ ǌǰƫ�ƾǫ�Ǯ ǳ̄�ŚƯϦÂ�ƨȈحياة الفرد  يف

 يف خمتلف مراحلها.

  أهداف الدراسة:

�ļȉ¦�ń¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē

 الوقوف على أمهية املناهج الدينية يف صقل شخصية الطالب اجلامعي.)1

التعرف على مدى فاعلية املناهج الدينية يف احلياة الشخصية الواقعية لطالب وطالبات أقسام الدراسات )2

 اإلسالمية.

3(�ǺȇƾƬǳ¦�ŚƯϦ�ÃƾǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦احلياة النفسية واالجتماعية للطالب والطالبات. يف 

  تقدمي عدة توصيات ومقرتحات قد تفيد يف جتويد العمل واألداء فيما خيص التعليم الديين.)4

  فروض الدراسة:

  تسعى الدراسة للتحقق من صحة الفروض التالية:   

تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبات و  ،اً يف حتقيق االتزان االنفعايلإحصائي دالٌ إجيايبٌ . للمناهج الدينية دورٌ 1

 أقسام الدراسات اإلسالمية.

ودورها  ،دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل لدى الطالبات إحصائية يف. ال توجد فروق ذات داللة 2

 يف حتقيق النضج االجتماعي لديهن.

دالة إحصائيًا يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل وتعزيز املسؤولية االجتماعية  . عدم وجود فروق3

 لدى الطاليات تعزى إىل املستوى الدراسي.

لطالبات تعزى دى ا. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل ل4

 حضر).  - إىل خلفية الطالبة (ريف

. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف دور املناهج الدينية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية للطالبات تعزى 5

  حضر).  –إىل خلفية الطالبة (ريف 
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  حدود الدراسة:

وتتحدد  حنتوب. –معة اجلزيرة، كلية الرتبية تتحدد هذه الدراسة مكانيًا جبمهورية السودان، والية اجلزيرة، جا

�ȂȈǳȂȇ�ń¤�ȂȈǻȂȇ�ǺǷ�̈ŗǨǳʪ�ÅƢȈǻƢǷ±2018.م  

  أدوات الدراسة:

 م.2017أُعدت خصيصاً ألغراض الدراسة يف ديسمرب  دراسة االستبانة أداًة هلا، وقدتستخدم ال  

  مصطلحات الدراسة:

¦�ƲǷ¦Őǳ¦�Ŀ�̈±ƢĐ¦�ȆǷȐǇȍ¦�řȇƾǳ¦�ÃȂƬƄ¦�©¦̄�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�©¦ƾƷȂǳ¦Â�®¦Ȃŭ انưƷƢƦǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇاملقررات الدينية:

  الدراسية ألقسام الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات السودانية.

االتزان االنفعايل:

الضاغطة مما  املواقف مواجهة على السيطرة االنفعالية عند الفرد ��Goldberg, 1993°̈ƾǫ�Ǿǻϥيعرفه (    

  املزاج. وحسن القلق ƾǟÂ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨȈǿƢǧǂǳʪ¿ لشعورا ينتجعنه

�Ǿƥ�ǂǠǌȇ�Äǀǳ¦�ÀƢǷȋʪ�°ȂǠǌǳ¦Â�ÀƢǼƠǸǗȏ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǼȈǰǈǳ¦Â�°¦ǂǬƬǇȏ¦�ǺǷ�ƨǳƢƷ: ه¤�Ëǻϥ�ÅƢȈƟ¦ǂƳ الباحثان ويعرفه

 الفكري والنفسي املتناسبدراسته اجلامعية ووصوله إىل الوعي طالب الدراسات اإلسالمية من جراء االستفادة من 

  مع األهداف املرسومة لتلك الدراسات.

 املسؤولية االجتماعية: 

2009�ǺǷ�ǾȈǴǟ�ÄȂǘǼȇ�ƢǷÂ��ƨǟƢǸŪ¦�ǽƢš ،العثامنةالصمادي و يعرفها (    �®ǂǨǴǳ�ȆǴǠǨǳ¦Â�ļ¦ǀǳ¦�¿¦ǄƬǳȏ¦�ƢĔϥ��

��ƨǟƢǸŪ¦�©ƢƳƢŞ�² ƢǈƷȍ¦�ǞǷ��ƢǷ�ǲǸǟ�±Ƣų¤�Ŀ�ƢȀǠǷ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦Â��ƢēȐǰǌǷ�ǶȀǧ�ƨǳÂƢŰÂ��Ƣđ�¿ƢǸƬǿ¦

  واجلماعات األخرى اليت ينتمي إليها.

  اإلطار النظري للدراسة:

  االتزان االنفعايل:

خالل االتزان االستقرار النفسي غاية ينشد الوصول إليها مجيع األفراد، وهذا الوصول ال يتم إال من  إنّ 

فاالتزان االنفعايل هو " قدرة الفرد يف السيطرة على انفعاالته  ،الوسيلة الرئيسة يف حتقيق ذلك االنفعايل، بوصفه
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ليت تستدعي هذه االنفعاالت ، اسب واملواقف ااملختلفة، والتعبري عنها حبسب ما تقتضيه الظروف وبشكل يتن

��ǞȈǘŭ¦�ƾƦǟ�����ƨđƢǌƬŭ¦�Ǧضافةً إ ǫ¦Ȃŭ¦�Ŀ�ƨȈǳƢǠǨǻȏ¦�ƨƥƢƴƬǇȏ¦�©ƢƦƯ�ń¤2010.(

، فمفهوم االتزان يتضح مصطلح االتزان االنفعايل ضمن مفهومني من مفاهيم علم النفس، ومها االتزان واالنفعال 

¦�ÄÂƢǈƬǳʪ�Ǟȇ±ȂƬǳ¦�ń¤�ǲȈŻ�°¦ƾǬŠ�ƨƬƥƢưǳ¦�ƨǫƢǘǳ¦�ǺǷ�°ƾǫ�Ǿȇƾǳ�®ǂǨǳويعين أنّ  (Stability) تشري إليه الكلمة

�ȆǿÂ��Ȇū¦�ǺƟƢǰǳ¦�ǲƻ¦®�ǂƫȂƬǴǳ�ƨǘǇȂƬŭ¦�ƨǳƢū¦�ǲưŻ�ÄÂƢǈƬǳʪ�̧±Ȃŭ¦�ƪ ƥƢưǳ¦�°ƾǬǳ¦�¦ǀǿÂ��Ȇū¦�ǺƟƢǰǳ¦�ǲƻ¦®

املنظومات املكونة لبناء  ىحدفهي إ )Emotionsلذي يدل عليه اللفظ (وا ية االتزان، أما االنفعاالتعمل

أهم  ظمنت، أي احلركة اليت جمموعة حدود النشاط املنظم السوي عن شخصية الفرد يف مظهره اخلارجي، وتعّرب 

  ).     2006الفرد (سليمان،  ناملظاهر االنفعالية يف سلوكات تتعدى احلدود، وتكوّ 

ه واحد من العوامل اليت حتدد أمناط من اجلوانب املهمة يف حياة الفرد، كما أنّ يعد االتزان االنفعايل واحداً 

̧�¦�ǲǸŢ�ȄǴǟ�̈°ƾǫ�ǾȇƾǳÂ��©ƢƳƢūالشخصية اإلنسانية؛ فالفرد املتزن انفعالياً  ƢƦǋ¤�ǲȈƳϦ�ǲǸŢ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�Ǿȇƾǳ

¦�ƾȈǠƥ�ǖȈǘƼƬǳʪ�ǺǷƚȇÂ��¶ƢƦƷȍ¦�ǺǷ�¾ȂǬǠǷ�°ƾǫ ملدى، ولديه القدرة على مراجعة التوقعات يف ضوء الظروف

 (Tarannum and Khatoon, 2009) واملستجدات

�ƲȈȀƬǳ¦�ǺǷ�ƨǴȈǴǫ�©ƢǷȐǟ�ǾȈǴǟ�ǂȀǜƫÂ��ŅƢǠǨǻȏ¦�©ƢƦưǳʪ�ǶǈƬȇ�Äǀǳ¦�¥®ƢŮ¦�®ǂǨǳ¦�ń¤�ŅƢǠǨǻȏ¦�À¦Ǆƫȏ¦�ŚǌȇÂ

  ) .1996(سويف،  ابراً ومث االنفعايل إزاء أي نوع من املعارضة والغضب، ويكون واقعياً 

األشخاص الذين لديهم اتزان انفعايل منخفض، قليلو األصدقاء،  ) إىل أنّ Chrystal, 2012يشري (     

صبورون، بل ذوي االتزان االنفعايل املرتفع غري حسودين،  وخيتارون األصدقاء الذين هم على شاكلتهم، وأنّ 

يل املنخفض، حيث يكونون غيورين، وحساسني، وحسودين، ومتساهلون، ومتفائلون، عكس ذوي االتزان االتفعا

  .وعبوسني

ǳ�ŅƢǠǨǻȏ¦�À¦Ǆƫȏ¦�Ŀ�ǺȇƢƦƬƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦Â�©¦ǂƯƚŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳʪ�ŅƢǠǨǻȏ¦�À¦Ǆƫȏ¦�ǂƯƘƬȇÂلفرد، فقد يرتبط دى ا

Ǿǳ�µ ابعض هذه العوامل بشخصية الفرد الذاتية، وبعضه ǂǠƬȇ�ƢǷÂ��ƨǘȈƄ¦�ƨƠȈƦǳʪ�ǖƦƫǂȇ�ƾǫ�ǂƻȉ¦ من  الشخص

�©ʪ¦ǂǘǓȐǳ�ŚƯϦ�½ƢǼǿÂ��ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦�¾Ȑƻ�Ǧ ǫ¦ȂǷالفسيولوجية الداخلية �ËÀƜǧ�ŅƢƬǳʪÂ رة الفرد على يف مدى قد

  ).2003يف االتزان االنفعايل (أمحد،  مؤثراً ؤدي دوراً حتقيق هذه العوامل ي

النفسية اليت يكون مصدرها خلالً  يف العمليات املعرفية، كعدم وضوح الدوافع لدى وقد تسهم العوامل       

ʪ¦ǂǘǓ¦الفرد، أو االنفعاالت، وهذه العوامل قد تنشأ نتيجة التفاعل غري الطبيعي بني الذات من جهة،  ت
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�ǲǏƢū¦�ǲǟƢǨƬǳ¦�¦ǀǿÂ��Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Â¢��Ä®Ƣŭ¦�ȆƟʮǄȈǨǳ¦�ǖȈƄ¦�Â¢��̧ȂǓȂŭ¦Â قد يؤثر يف قدرة الفرد

من  ا، وما يصاحبهتيجة الضغوط اليت يتعرض هلاعلى حتقيق االتزان االنفعايل، وقد تتأثر اجلوانب النفسية للفرد ن

  2009).تغريات نفسية وفسيولوجية (الفرماوي وحسن، 

�¾ƢǠǨǻȏ ʪ �Ȇ ǟȂ ǳ¦

فة انفعاالت الفرد ومعرفة جوانب القوة والضعف معرفة احلالة االنفعالية للفرد تؤثر يف أدائه من خالل معر  إنّ 

Ƣē¦°ƾǫÂ�©¦ǀǳ¦�ƨǸȈǬƥ�ÄȂǬǳ¦�² ،لدى الفرد ƢǈƷȏ¦Â، ©¦ǀǳʪ�ȆǟȂǳʪ�ŅƢǠǨǻȏ¦�ȆǟȂǳ¦�ǖƦƫǂȇÂ،  ويعين األخري إدراك

��ƢȀȈǳ¤�©®¢�Ŗǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦�ƨǧǂǠǷ�ǞǷ�Ƣđ�ǂǠǌȇ�Ŗǳ¦�©ȏƢǠǨǻȐǳ� ǂŭ¦ǔȇ¢�©¦ǀǳʪ�ȆǟȂǳ¦�ǺǸǔƬȇÂ ًاألمانة مع ا :

واالستجابة السوية لكال النوعني يف إطار  ،الذات؛ معرفة املضامني السلبية واملضامني اإلجيابية ملا يشعر به املرء

�ËÀ¤�ǲƥ��ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǳǄǟ�Ŀ�Ǌ ȈǠȇ�ȏ�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ÀƢǈǻȍ¦Â��ƨȈǐƼǌǳ¦�©¦°ƾǬǳ¦Â�ƨȈǴǿȋ¦Â�̈°¦ƾŪʪ�ƨǬưǳ¦  وجوده

ȉʪ�ǖƦƫǂǷ ّيف الشخصية اإلنسانية، إذ تتأثر قدرة الفرد على مواجهة اجلانب االنفعايل مهم ومؤثر  خرين، وإن

املعوقات واملشكالت والقدرة على حلها مبا يتمتع به من ضبط انفعايل ينعكس يف قدرته على اختاذ القرار املتعلق 

 فراد اجلماعة داخلتتطلب مشاركة أ ǂǨǳ¦�ƢȀȀƳ¦Ȃȇ�Ŗǳ¦�©ʪȂǠǐǳ¦Â�©ȐǰǌŭƢǧ�¦ǀŮÂ®، حبل هذه املشكالت

لوكياته حنو كيفية حداث التعديل يف ساملواقف اليت يتعرض هلا الفرد، وإ الفعال يف ريحداث التغيȍ�ǞǸƬĐ¦Â�̈ǂاألس

�ǲƷ�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳʪ�²لية، حىت ميكن للجماعة والفرد اإلحداث من خالل عملياته العقمعاجلة هذه األ ƢǈƷ

Ƣē®ƢƳ¢�Ƥإال عملية ميكن تعلمها و حل املشكالت ليس هو إ نّ أ ومبا ،املشكالت ǴǘƬȇ�ƢŲ��Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦Â�ƨǇ°ƢǸŭʪ ن

، جيابية حنو املواقف الصعبة، من اخلصائص منها االجتاهات اإليتمتع الشخص القادر على حل املشكالت جبملة

ƘƬǳ¦��ƢȀȈǴǟ�Ƥ ǴǤƬǳ¦�ƨȈǻƢǰǷϵ�̈ŚƦǰǳ¦�ƨǬưǳ¦Â جادة يف يف معاجلة املشكلة خطوة خطوة واإلمل وجتنب التخمني والسري

شخصية قائمة على االنفتاح على ن يتمتع الشخص بصفات اتيجية املناسبة، هذا كله يتطلب أرت اختيار االس

ǂǳʪ�Ǯ¢خري اآل، وقبول رأخراآل ǈǸƬǳ¦Â�Ǻȇǂƻȉ¦�°Ƣǰǧ¢�ǒ ǧ°Â�¼ȐǤǻȏ¦�¿ƾǟÂوالضبط واالتزان  ،ي الواحد��

  ).2009دراكه هلذه االنفعاالت  (علوان، قائم على فهم الفرد النفعاالته وإاالنفعايل ال

Âǂǔƥ�ʭŐţ�Ŗǳ¦�©¦ǀǳ¦�̈ƾǟƢǈǷ�Ƥ°̈� الزخم اهلائل يف الكتب واإلصدارات العلمية إنّ  Ƭǰƥ�ȆǸǈƫ�Ŗǳ¦

��ƢȀǠǷ�Ǌ االقرتاب من ȇƢǠƬǳ¦Â�ʭǂǟƢǌǷÂ�ƢǼƫȏƢǠǨǻ¦انفعاالتنا ألنّ  :ملاذا؟ وجتيب ببساطة :وتطرح سؤال أساسًيا هو 

Ʒ�̈°¦®¤�ǺǷ�ƢǼǼǰŤ�ʭǂǟƢǌǷÂ ياتنا. وانفعاالتناÃȂǫ¢�ʭǂǟƢǌǷÂ كيف نتصرف، كيف نصنع  املتغريات اليت حتدد

نّ ȂǬǻ�À¢�ǺǰǸŭ¦�ǺǷ�ŅƢƬǳʪÂ��Ǻȇ¾�¤اآلخر  نضع حدوًدا شخصية، وكيف نتواصل معونتخذ القرارات، كيف 
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وقد حظي    �ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǐƼǌǳ¦�ƢǼƫƢȈƷ�̈®ȂƳ�śǈŢ�ǺǷ�ƢǼǼǰŤ�ʭǂǟƢǌǷÂ تفهمنا وضبطنا وتنظيمنا النفعاالتنا

ƨǴȇȂǗ�̈ŗǧ�ǀǼǷ�ǂǷȋ¦�Ǟǫ¦Â�Ŀ�̈ا النمو ƾȇ¦ǄƬǷ�©ƢǷƢǸƬǿʪ�¾ƢǨǗȌǳ�ŅƢǠǨǻȏ، االهتمامات  ولكن اختذت هذه

مسارات جديدة بعد أن صك بيرت سالويف من جامعة ييل وجون ماير من جامعةنيوهامبشري مصطلح الذكاء 

تعاطفه مع االته الشخصية و : تفهم املرء النفعمثل االنفعايل ليصفا به مواصفات األشخاص األذكياء انفعالًيا

إيل التدريج الكمي ملا اصطلحا  ضافةً النفعاالته ومشاعره الشخصية. إاملرء  انفعاالت ومشاعر اآلخرين، وإدارة

الذكاء االنفعايل أفضل  معامل مقاييس فنية سيكومرتية مقننة افرتض أنّ  ميته مبعامل الذكاء االنفعايل علىتس على

إدارة مشاعره  الذكاء االنفعايل زادت قدرة املرء على للنجاح يف احلياة. فكلما زاد معاملطريقة للتنبؤ بفرص املرء 

´��ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ǾƷƢų وكلما متكن من ،وانفعاالته ǂǧ�®¦®Ǆƫ�ŅƢƬǳʪÂ�Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�ĺƢŸȍ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǟƢǨƬǳ¦

للنضج االنفعايل إال دالة  معامل الذكاء االنفعايل ما هو �ËÀϥ�¾ȂǬǳ¦�Ȃƥ°ʮ�ǲȇƾȇ¤�ǲǏ¦ȂƫÂ .واالجتماعية الشخصية

واجتماعية تتخلق عرب خمتلف املراحل االرتقائية، كما أن  للنضج االنفعايل متعلقات معرفية أنّ  للمرء علىفرض

  ).2011سلوكي للنضج االنفعايل (الزعيب، الدليل الالذكاء االنفعايل ما هو إال

  املسؤولية االجتماعية:

�ƨȈǠǸƬĐ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�²إنّ  ǂǣ�ŅƢǠǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�» ¦ƾǿ¢�ǺǷالطالب, إىل جانب تعزيز مفاهيم املعرفة  يف نفوس

والبحث العلمي. فاهلدف االسرتاتيجي ملؤسسات التعليم العايل هو إجياد مواطنني صاحلني هلم مشاركة فاعلة يف 

ƫÂ�� ƢȈǋȋ¦�ȄǴǟ�Ƕǰū¦�Ŀ�ƨƸȈƸǏ�ƨȇ£°�ǶȀȇƾǳÂ��ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷ اجلوانب  عنكوين االجتاهات املوضوعية

  ).2011املهمة يف البيئة احمللية والعامل اخلارجي (جابر ومهدي، 

ا املسؤولية الفردية عن اجلماعة، وهي مسؤولية الفرد ��¦1996�ËĔϥ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭف (عثمان، يعرّ 

�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Â¢�ƢȀȈǳ¤�ȆǸƬǼȇ�Ŗǳ¦�ƨǟƢǸŪ¦�ǺǟÂ�Ǿƫ¦̄�¿ƢǷ¢�ËĔ¢�Ä¢��ǾȈǧ ,ا مسؤولية ذاتية، مسؤولية أخالقية

األخالقي ما يف الواجب امللزم البعد فيها من  مسؤولية فيها من األخالقية املراقبة الداخلية واحملاسبة الذاتية، كما أنّ 

ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ŚƯƘƬǳ¦�ƢȀȈǴǟ�Ƥداخلًيا، إال أنّ  ǴǤȇ�Â¢��ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǠȈƦǗ�©¦̄�¾ƢǠǧϥ�́ Ƣƻ�ȆǴƻ¦®�¿¦Ǆǳ¤�Ǿ.

ا: األفعـال واملهـام والواجبات اليت جيب أن ��¦2011�ËĔϥ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ، ف (جابر ومهديرّ يع

يؤديها الطالب اجلامعي داخل اجلامعة و خارجها، والقدرة على أدائها يف احلياة من خالل ما يكتسبه ويتعلمه 

رد الصادرة منه جتاه الغري فيما يقوم به من داخل اجلامعة من أنشطة وبرامج مفيدة له، فهي إذن مسؤولية أفعال الف

�Ǿƥ�¿ƢȈǬǳ¦�Ļ�ƢŠ�ǪǴǠƬƫÂ��®ǂǨǳ¦�°¦ǂǫϵ�ÀȂǰƫÂ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǟƢǸŪ¦�ǽƢšـع اآلخـرينتفاعل متبادل م �ƨȈƫ¦̄�ƨȈǳÂƚǈǷ�ȆǿÂ��
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�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦Â�ÀÂƢǠƬǳʪ�ǲǐºƬŭ¦�ȆǐºƼǌǳ¦�½ȂǴǈǳ¦Â�©ƢǧǂǐƬǳ¦�ƲƟƢƬǻ�ǲǸƸƬȇ�À¢�ǾȈǴǟÂ���ƨȈǯȂǴǇ�©ƢǧǂǐƫÂ�¾ƢǠǧ¢�ǺǷ

.مواجهة مشكالت اآلخرين وحّلها

�ƨƠǌǼƬǳ¦Â��ƨȈũ°�Śǣ�Â¢��ƨȈũ°�ƨȇȂƥǂƫ�©ƢǈǇƚǷ�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�¶ƢŶ¢�ǺǷ�ÅƢǘŶ�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ËƾǠƫ

ا تتبلور من خالهلا. مقومات شخصية الفرد إمنّ االجتماعية من العمليات األساسية يف حياة اإلنسان، ذلك ألنّ 

�ǲǟƢǨƬǳ¦�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�ƨȈǐƼǋ�ń¤�ǄƳƢǟ�Ǧأمهية  وتتمثل ȈǠǓ�¼ȂǴű�ǺǷ�®ǂǨǳ¦�ǲȇȂƸƬƥ�¿ȂǬƫ�ƢĔ¢��Ŀ�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ

االتكالية  "االجتماعي الذي حيتويها منضبطًا بضوابطها الواقع كما تساعد الفرد على االنتقال من .مع احمليط 

من عمره, إىل االستقاللية واإلجيابية  واالعتماد على اآلخرين, والتمركز حول الذات يف املراحل األوىل ،املطلقة

واالعتماد على النفس؛ وذلك عرب املراحل االرتقائية من عمره. وتقوم املؤسسات االجتماعية بدور مهم يف التنشئة 

�®ǂǨǳ¦�ƾȇÂǄƬƥ�¿ȂǬƫ�©ƢǈǇƚǷ�ƨǠǷƢŪ¦Â�ƨǇ°ƾŭ¦Â� ʭǂǬǳ¦Â�̈ǂǇȋƢǧ��®ǂǨǴǳ�ƨȇǂǸǠǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�ǺǷ�ƨǴƷǂǷ�ǲǰǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦

  .)ǂǧ��ǞǸƬĐ¦�©¦ƾǬƬǠǷÂ�ƾȈǳƢǬƫÂ�© ،1989¬مفاهيم وقيم وعاداجبزء من 

¦�ƾǓ�ǶȈǠǘƬǳ¦�ƨºȈǴǸǠǳ�ƨđƢǌºǷ�ƨȈǴǸǟ�ËƾǠƫ�Ŗǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�śǐƸƬǳ¦�ƨȈǴǸǠƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ȆǔǬƫ�ƨȀƳ¦Ȃŭإنّ 

املرض، ويقوم التحصني االجتماعي على تقوية اجتاهات الفرد وقيمه املضادة لألعراف والسلوك املنحرف, 

¦�¿¦ƾƼƬǇʪعندما  لقيم واألعراف املساندة واملدعمة لـسلوك الفـرد جتاه احرتام هذا النظام العام. وحتدث املقاومة

له احلرية يف تنفيذه، وتعتمد قوة املقاومة على أمهية السلوك املمنوع ،ويكون الرتكيز على  مينع الفرد من تنفيذ سلوك

�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳʪ�ƨȈǸºǇǂǳ¦�ŚǣÂ�ƨȈũǂǳ¦�©ƢǸǜǼŭ¦�ǲǸǟ�ƨȈǨȈǰǳ�ÅƢƦǇƢǼǷ�ÅȐƻƾǷ�ƨȈǸȈǜǼƬǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦Â�̈®ƢȈǬǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦

�ËÀ¢�Ŀ�Ǯ ǋ�ȏÂ��Ƣđ�ǲǸǠƫǳ¦�Ȇºǧ�ƨºȈǠǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦ ،ـدول العربية ال خيرج عن هذا اإلطار

©ƢǨȇǂǠƬǳ¦Â�ǶȈǿƢºǨŭ¦�ǲƻ¦ƾºƫ�Ȅºǳ¤�ǞƳǂƫ�ƢȀȇŗǠƫ�Ŗǳ¦�©ʪȂǠǐǳ¦Â،  ولذا يكون من املفيد أن حناول تقدمي أساسـيات

�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�°Â®�ǄȇǄǠƬǳ�ƨǸȀǷ�ƨǧƢǓ¤�ÀȂǰƫ�À¢�ǺǰŻ��©ƢǠǷƢƴǴǳ�ȆǠǸƬĐ¦�°Âƾºǳʪ�ƨºǏƢƻ�ƨºǸȀǷ

  ).1998ة التنمية (البداينة، يف عملي شريكاتٍ 

فاملسؤولية االجتماعية مفهوم أصيل وليس ببديل ميكن تنميته لدى أفراد جمتمعاتنا من خالل مؤسساتنا 

�©ƢǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ��ƨȈǠǷƢŪ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǞƦǘǳʪ�ƨȈŷ¢�Ƣǿǂưǯ¢Â��ǂǏƢǠŭ¦�ǂǰǨŭ¦�ÀƢǈǻȍ¦� ƢǼƦƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦

�ËĔȋ�Ǯ اليت حتتل مكان الصدارة يف ǳ̄Â��ǞǸƬĐ¦ ا تعد مراكز إشعاع لكل جديد من الفكر واملعرفة، واملنرب الذي

تنطلق منه آراء املفكرين والعلماء ورواد اإلصالح والتطوير، ويعد التعليم اجلامعي هو األساس االسرتاتيجي لدفع 

�Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨȈǸǼƬǳ¦�ǖǘƻ�» ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ�Ŀ�ǲƻƾŭ¦Â��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǸǼƬǳ¦�ƨǯǂƷ�ǺǷÂ���ƢēƢƳƢȈƬƷ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦
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جلامعي يف اجتاه أي جمتمع ينشد التقدم والرقي يلزمه تبين اسرتاتيجية تتيح له توظيف مؤسسات التعليم ا فإنّ مثّ 

�ÅȐǷƢǟ�ǾǴǠš املستوى املأمول �ƨǏƢƻ�©ƢǨǏ¦ȂǷ�Â̄�ǶȈǴǠƫ�ȂȀǧ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ ًمن عوامل التنمية واحلفاظ على  رئيسا

�Ȃƫ�Ʈ ȈƷ��ǞǸƬĐ¦�ƨȇȂǿƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�ƢēƢȈǳÂƚǈǷ�Ƥ ǻƢŝ�̈®ƾǠƬǷ�©ƢȈǳÂƚǈǷ�©ƢǠǷƢŪ¦�ǾƳ¦،  من أهم هذه املسؤوليات

¸°ƢǈƬŭ¦�řǬƬǳ¦�°ȂǘƬǳ¦Â�ȆǸǴǠǳ¦�¿ƾǬƬǳʪ�¼ƢƸǴǳʪ�ǲǐƬŭ¦�°Âƾǳ¦،  ًحتقيق النمو االجتماعي القائم على أسس  وأيضا

�Å¦ƾȈǠƥ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦Â�ƨǯ¦ǂǌǳʪ�ǶǈƬƫ عن األفكار التسلطية والفردية اليت قد تؤذǞǸƬĐ¦�Ä.  ،2011(جابر ومهدي.(  

  املناهج الدينية يف جامعة اجلزيرة:

¦�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ƨȈǠǷƢƳ�©ʪȂǴǘǸǯ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�©¦°ǂǬŭ¦�ǺǷ�Å¦®ƾǟ�̈ǂȇǄŪ¦�ƨǠǷƢƳ�ǂǬƫ لطالب يف مجيع

مع فلسفة  شيًا مع توجهات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي السودانية املتوافقة بدورهاالتخصصات، وذلك مت

�ƨǠǷƢŪ¦�Ŀ�ƨȈǼȇƾǳ¦�©¦°ǂǬŭ¦�ǲȈǏƢǨƫ�ƶǓȂȇ�ŅƢƬǳ¦�¾ÂƾŪ¦��ƢēƾȈǬǟÂ�ƢēƢȀƳȂƫÂ�®ȐƦǳ¦

  ) املقررات الدينية اإلسالمية يف جامعة اجلزيرة1جدول (

  الساعات  الفصل الدراسي  املقرر  رقم

  2  1  جتويد –القرآن الكرمي   1

  2  5  مصادر املعرفة اإلسالمية  2

  2  6  اإلسالمية مقاصد الشريعة  3

¸Ȃ Ǹ Đ ¦36

  .2010 –* املعلومات من دليل الدراسات اجلامعية جلامعة اجلزيرة 

  حنتوب: –املقررات الدينية يف قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية 

)8مقررًا خالل () 64درس طالبات قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية حنتوب (ت       

%) مقررات 24%) مقررات مساقية (ختصصية) و(56) ساعة معتمدة، منها (165مبجموع ( ،فصول دراسية

املقررات الدينية اإلسالمية ���20�ǲȈǏƢǨƫ�ƶǓȂȇ�ŅƢƬǳ¦�¾ÂƾŪ¦��ƨȈǴǰǳ¦�©ʪȂǴǘǷأساسية (تربوية) و(

  حنتوب، جامعة اجلزيرة: –بية خصصية) يف قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية الرت (الت
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حنتوب  –) مقررات وساعات الدراسة يف قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية 2جدول (

  جامعة اجلزيرة –

الساعات   الفصل الدراسي  املقرر  رقم

  املعتمدة

  2  1  جتويد –القرآن الكرمي   1

  3  2  1-أصول الفقه اإلسالمي   2

  2  2  حفظ جزأين – القرآن الكرمي  3

  3  3  األدب اإلسالمي واألموي  4

5¿ƢǰƷȋ¦�©ʮ¡�ŚǈǨƫ33

  2  3  حفظ جزأين –القرآن الكرمي   6

  2  3  األصول اإلسالمية للرتبية  7

  3  4  فقه املال  8

  2  4  حفظ جزأين –القرآن الكرمي   9

  3  5   1-أصول الفقه اإلسالمي   10

  3  5  النبويبالغة القرآن الكرمي واحلديث   11

  3  5  العقيدة والفكر اإلسالمي  12

  2  5  فقه العبادات  13

  2  5  مصادر املعرفة اإلسالمية  14

  3  6  منهج األدب اإلسالمي  15

  2  6  احلديث وعلومه  16

  3  6  فقه السرية النبوية  17

  2  6  مقاصد الشريعة اإلسالمية  18

  2  7  فقه األحوال الشخصية  19

  3  7  التفسري املوضوعي  20
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  3  8  علم احلديث  21

  3  8  2-ه اإلسالمي قأصول الف  22

¸Ȃ Ǹ Đ ¦2256

�ƨȈƥŗ ǳ¦�ƨȈǴǰ ƥ�©ʭ ƢƸ ƬǷȏ ¦Â�ǲ Ȉƴ ǈ Ƭǳ¦�Ƥ Ƭǰ Ƿ�Ǻ Ƿ�©ƢǷȂ ǴǠŭ¦�  ).2018حنتوب، جامعة اجلزيرة ( –

  الدراسات السابقة:

  ):2008. دراسة: (إبراهيم، خليل أمحد، 1

دى اإلسالمية يف رفع مستوى التوافق النفسي االجتماعي للتعرف على فاعلية املناهج هدفت الدراسة إىل    

�ȄǴǟ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǀȈǨǼƫ�Ļ��́ ȂǐŬ¦�Ǯ ǳǀǳ�ƨǻƢƦƬǇʪ�ƨǼȈǠƬǈǷ�ȆǨǏȂǳ¦�ƲȀǼŭ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƪ ǷƾƼƬǇ¦��©ƢǠǷƢŪ¦�§ ȐǗ

) طالب 800عينة من طالب اجلامعات احلكومية بوالية اخلرطوم (أقسام الدراسات اإلسالمية) مكونة من (

���ÃȂƬǈǷ�śǈŢÂ�Ǟǧ°�Ŀ�Åʮ°ȂŰ�Å¦°Â®�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƲǿƢǼŭ¦�Ä®ƚƫوطالبة، وتوصلت ƢȀŷ¢��ƲƟƢƬǻ�̈ƾǟ�ń¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦

لطالب، وأثبتت الدراسة كذلك عدم وجود فروق بني الطالب والطالبات يف دى االتوافق النفسي االجتماعي ل

إحصائياً بني درجة االستفادة من ، وأثبتت كذلك وجود عالقة موجبة دالة ةاالستفادة من املناهج اإلسالمية املقرر 

 لطالب.ق ااملناهج اإلسالمية ودرجة تفوّ 

2��Ƕ Ǉ Ƣǫ�®ʮ¤��ƾ ŧ ¢���ƨǇ ¦°®��2011:(

إىل معرفة دور الثقافة اإلسالمية يف تعزيز اهلوية االجتماعية لدى الطلبة املسلمني يف اجلامعة  الدراسة هدفت    

�ƢȀǷ¦Ȃǫ�ƨǼȈǟ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƪ Ǵſ��ƨǇ¦°ƾǴǳ� ¦̈®¢�ƨǻƢƦƬǇȏ¦Â��ȆǨǏȂǳ¦�ƲȀǼŭ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�¿ƾƼƬǇ¦��ʮǄȈǳƢŠ�ƨȈǷȐǇȍ¦

�ƲǷʭǂƥ�¿¦ƾƼƬǇʪ�ƲƟƢƬǼǳتخصصات العلمية واألدبية وتوصلت إىل ا) طالب وطالبة من خمتلف ال1600(

SPSS :ذا داللة إحصائية يف تعزيز اهلوية االجتماعة  للثقافة اإلسالمية دورًا واضحاً إنّ ، وكانت أهم النتائج

�ƨȇȂŮ¦�ǄȇǄǠƫ�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�°Â®�Ŀ�¼Âǂǧ�ƾƳȂƫ�ȏ��ʮǄيللطالب املسلمني يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مبال

  لطالب تعزى إىل متغريي النوع واخللفية االجتماعية والثقافية للطالب.دى ااالجتماعية ل

3��Ȇ Ǵǟ �ǂ Ǐ ʭ ��Äƾ Ȁ ǷÂ�Ȇ ǯ±�®Ȃ Ǹ Ű ��ǂ ƥƢƳ ��ƨǇ ¦°®��2011:(

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور اجلامعات يف تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبتها،     

§��ƲȀǼŭʪ�ƨǼȈǠƬǈǷ��ƨǇ¦°ƾǴǳ�ƨǼȈǟ�ǂǿ±ȋ¦Â�À¦ȂǴƷ�ŖǠǷƢƳواستخدمت الدراسة كل من أعضاء هيئة التدريس وطال
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نتائج الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل الدور اإلجيايب املرتفع الذي تؤديه للوصول إىل  SPSSالوصفي وال 

�ƪدى ااجلامعات يف رفع مستوى املسؤولية االجتماعية ل ƬƦƯ¢Â��ƢĔȂǇ°ƾȇ�Ŗǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦Â�©¦°ǂǬŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�§ Ȑǘǳ

لألستاذ اجلامعي دوراً واضحاً يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالب التعليم العايل.ة أنّ الدراس

  ):2006. دراسة (اخلزرجي، سناء صاحب، 4

هدفت الدارسة إىل التعرف على القيم الدينية واالستقرار النفسي ومعرفة الذات والعالقة بـني هـذه املتغريات        

ولتحقيـق أهـداف البحـث الدراسة قامـت الباحثـة ببنـاء ثالثـة مقـاييس ملتغيـرات الدراسة الثالثـة  لـدى طلبـة اجلامعـة،

وطالبة  اً ) طالب812(القـيم الدينيـة، واالستقرار النفسـي، ومعرفـة الـذات)، طبقت الدراسة على عينة بلغت (

�ǪǧÂ�ǶȀǠȇ±Ȃºƫ�ǶºƫÂ��ƨȈƟ¦ȂºǌǠǳ¦�ƨºȈǬƦǘǳ¦�ƨºǬȇǂǘǳʪ�¦ÂǂºȈƬƻ¦ متغريي النوع والتخصـص. وقـد توصـلت الباحثـة إلـى النتـائج

ويتمتعون كذلك مبستوى عال من االستقرار النفسي،  ،اآلتيـة: يتمتـع طلبـة اجلامعـة مبسـتوى عال من القيم الدينية

ر االستقرايني وبني ل من القيم الدينية للطلبة اجلامعوأكدت الدراسة وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بني ك

�Ŀ�ªكدت كذلك أنّ النفسي ومعرفة الذات لديهم، وأ ʭȍ¦�©ƢƦǳƢǘǳ¦Â�°Ȃǯǀǳ¦�§ Ȑǘǳ¦�śƥ�¼ÂǂǨǴǳ�®ȂƳÂ�ȏ�Ǿ

  مستوى كل من القيم الدينية واالستقرار النفسي ومعرفة الذات.

  لدراسات السابقة:مناقشة الباحثني ل

�ƢǸǯ��ƨȇǂǜǼǳ¦�ƢēƢȈƥ®¢Â�ƨȈƟƢǐƷȍ¦�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƢȀƬȈƴȀǼǷ�Ŀ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�ÀƢưƷƢƦǳ¦�®ƢǨƬǇ¦

يصيغها استفادا من األدوات املستخدمة يف بعض الدراسات، وهناك عدة نقاط فيما خيص هذه الدراسات، 

  كما يلي:  الباحثان

مية يف التوافق النفسي االجتماعي لدى الطالب بعض الدراسات السابقة درست دور املناهج اإلسال.1

)، بينما تناولت الدراسة احلالية دور املقررات الدينية 2008اجلامعي مثل دراسة: (إبراهيم، خليل أمحد، 

 يف حتقيق االتزان االنفعايل وتعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالب الدراسات اإلسالمية بصفة خاصة.

�ǒ ،ها لدراسة بعض السمات الدينية لدى الطالبدبعض الدراسات كرست جه.2 Ǡƥ�ȄǴǟ�ƢǿŚƯϦÂ

درست بصفة خاصة القيم الدينية  ، فقد)2006اجلوانب النفسية لديهم، مثل دراسة (اخلزرجي، 

�©¦ŚǤƬŭ¦�ǒ ǠƥÂ�ȆǈǨǼǳ¦�°¦ǂǬƬǇȏʪ�ƢȀƬǫȐǟÂ

من الطالب  كالً   الدراسة احلالية استخدمت الطالب عينة هلا بينما اختذت بعض الدراسات السابقة.3

��ȆǴǟ�ǂǏʭ��ÄƾȀǷÂ�Ȇǯ±�®ȂǸŰ��ǂƥƢƳ��ƨǇ¦°®�ǲưǷ��ƢŮ�ƨǼȈǟ�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�ƨƠȈǿ� Ƣǔǟ¢Â2011.(
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4.��ǶǇƢǫ�®ʮ¤��ƾŧ¢���ƨǇ¦°®2011 ،(دور الثقافة اإلسالمية يف تعزيز اهلوية االجتماعية لدى  تناولت

ت والثقافات، بينما الطالب املسلمني يف جامعات يتشكل فيها جمتمع الدراسة من خمتلف اجلنسيا

يتمثل يف طالب من جمتمع متجانس ينحدر من بيئة وخلفيات  الدراسة احلالية موضوعًا حمدداً  تناولت

  .واحدة ومتجانسةاجتماعية وثقافية 

إجراءات الدراسة امليدانية:

يستعرض الباحثان يف هذه اجلزئية من الدراسة، املنهجية العلمية املستخدمة وجمتمع وعينة الدراسة إىل    

¤�ƨȇŗǷȂǰȈǈǳ¦�Ƣē¦ ¦ǂƳو جانب أداة الدراسة 

  منهج الدراسة: 

ǀǿ�ǪȈƦǘƫ�¾Ȑƻ�ʭƢǠƬǇ¦Â��ƨǇ¦°ƾǳ¦�̧ȂǓȂǷ�ǞǷ�Ƥ¦�استخدم الباحثان يف هذه الدراسة املنهج الوصفي، ألنّ  ǇƢǼƬȇ�Ǿ

Ȃ̈Ƴǂŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ń¤�ǲǏȂƬǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�µ ǂǤǳ�ÅƢǐȈǐƻ�̈ƾǠŭ¦�ƨǻƢƦƬǇȏ¦�Ȇǿ��ƨȈǨǏÂ�̈¦®ϥ�ƲȀǼŭ¦،  واألهداف

  املرسومة للدراسة.

 جمتمع الدراسة: 

حنتوب، جامعة  –متثل جمتمع هذه الدراسة يف طالبات قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية     

  م، واجلدول التايل يوضح جمتمع الدراسة.2018 –م 2017درجات حتت الدراسة خالل العام اجلزيرة، واملن

  ) إحصائية جمتمع الدراسة3جدول (

  النسبة %  العدد  الفصل الدراسي

%16230)2الفصل الدراسي (

%14126)4الفصل الدراسي (

%12723)6الفصل الدراسي (

%11321)8الفصل الدراسي (

¸ȂǸĐ¦543100%

 عينة الدراسة:
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 ،) طالبة من الفصل الدراسي السادس (املستوى الثالث)240عينة عشوائية بسيطة قوامها ( اناختار الباحث    

خرجيات) لتمثل جمتمع الدراسة، واجلدول التايل يوضح  -ومن الفصل الدراسي الثامن (املستوى الدراسي الرابع 

عينة الدراسة.

عينة الدراسة وتوزيعها) إحصائية 4جدول (

)8طالبات الفصل الدراسي ()6طالبات الفصل الدراسي (

%العددريف/حضر%العددريف/حضر

%7970ريف%9575ريف

%3430حضر%3225حضر

¸Ȃ Ǹ Đ ¦127100%¸Ȃ Ǹ Đ ¦113100%

حضر)  –) يتوزيع عينة الدراسة حسب متغري السكن (ريف 1شكل (

أديب) –توزيع عينة الدراسة حسب متغري التخصص (علمي ) 2شكل (

طالبات الریف

طالبات 
الحضر



2017العدد الثالث/ديسمرب                                    جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية             

.. دور املقررات الدينية يف  حتقيق االتزان االنفعايل                          د مكي ديوا + د.حممد الطيب الصديق  

املسؤولية

41

أدوات الدراسة:

م لغرض الدراسة احلالية، وقام الباحثان 2017متثلت أداة هذه الدراسة يف استبانة أعدها الباحثان يف ديسمرب

نة بعرض االستبانة على احملكمني املختصني يف سبيل التحقق من صدقها ومدى مالئمتها للتطبيق على عي

الدراسة، وتتكون االستبانة من حمورين: 

) فقرة.20احملور األول: االتزان النفسي: ويتكون من (

) فقرة.20احملور الثاين: النضج االجتماعي: ويتكون من (

وقد حدد الباحثان خيارات االستجابة على الفقرات ب (متاماً) و(إىل حد ما) و(أبداً)، ومينح اخليار (متاماً) 

).1)، وُمينح اخليار(أبداً) الدرجة (2)، واخليار (إىل حد ما) الدرجة (3تصحيح الدرجة (يف ال

للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة، فقد مت عرضها على عدد من املختصني يف جمايل الرتبية وعلم النفس       

ƨǻƢƦƬǇȏ¦�©¦°ƢƦǟ�ǒ Ǡƥ�¾ȂƷ�ǶȀƟ¦°ϕ�¦Ȃǳ®¢�Ʈ ȈƷ��Ǉȏ¦�©ǄȀÉƳ�Ľ�ǺǷÂ�ǶēƢȀȈƳȂƫ�ȄǴǟ� ƢǼƥ�ƢȀǴȇƾǠƫ�ĻÂ تبانة

�Â�ƨȈƟƢȀǼǳ¦�̈°Ȃǐǳʪ��ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǞǸƬů�ǺǷ�ƨȈǟȐǘƬǇ¦�ƨǼȈǟ�ȄǴǟ�ƢȀǠȇ±Ȃƫ�Ļ���ƨƦǳƢǗ��–  من أجل إجياد ثبات وصدق

فكان معامل الثبات   (Spearman-Brown)ومت استخدام التجزئة النصفية ومعادلة  -االستبانة 

������®ƢŸϵÂ�����¼ƾǏ�ƨǸȈǫ�ƪ ƴƬǻ�ƨǸȈǬǳ¦�ǽǀŮ�ȆǠȈƥŗǳ¦�°ǀŪ¦���)، وهي درجات موثوقة يُعتمد عليها يف �

.وفاعلية استخدامها احلكم على جودة هذه االستبانة

105

110

115

120

125

130

طالبات المستوى الدراسي 
الثالث

طالبات المستوى الدراسي 
الرابع
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  :ومناقشتها عرض نتائج الدراسة

مناقشة هذه تم كذلك ƫÂ��ƨǇ¦°ƾǳ¦�©ʭƢȈƦǳ�ȆƟƢǐƷȍ¦�ǲȈǴيعرض الباحثان يف هذا اجلزء من الدراسة نتائج التح    

�ƨǬƥƢǈǳ¦�ƢēƢǇ¦°®Â�ƨǇ¦°ƾǳ¦�©ƢȈƥ®¢� ȂǓ�Ŀ�ƲƟƢƬǼǳ¦

  عرض ومناقشة نتيجة الفرض األول:

حتقيق االتزان االنفعايل وتعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبات  علىإحصائيًا  للمناهج الدينية دور إجيايب دال"

  أقسام الدراسات اإلسالمية"

املتوسطات احلاسبية واالحنرافات املعيارية واختبار "ت" لداللة  انالباحثللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم 

  الفروق بني املتوسطات.

  لطالبات:دى اأوًال: النتائج املتعلقة مبحور دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل ل

Ǐالوسط احلسايب واالحنراف املعياري  ومستوى الداللة اإلحصائية الستجا) 5جدول ( Ȃ Ƹ Ǩŭ¦�©ʪات 

  عن دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل للطالبات

الوسط   العبارة القياسية  رقم

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

قيمة 

االختبار

مستوى 

  الداللة

  االستنتاج

ساعدتين املقررات الدينية على   1

  التكيف الدراسي

دالة إحصائياً 2.5470.5762.510.002

املقررات الدينية دفعتين إىل جتنب 2

  الكثري من املشكالت النفسية

دالة إحصائياً 2.5460.9456.840.020

3�ÀƢǷȋʪ�°ȂǠǌǳ¦�¾ƾǠǷ�Äƾǳ�ǞǨƫ°¦

  نتيجة لتعرضي للمواد اإلسالمية

دالة إحصائياً 2.6850.8442.450.174

4� ƢȈƬǇȏʪ�°ȂǠǋ�řƥƢƬǼȇ�ƢǷ�Å¦Śưǯ

الدراسات واإلحباط وتعيدين بعض 

  الدينية إىل التوازن

دالة إحصائياً 2.6810.31513.290.000

يتحسن مزاجي أثناء حماضرات 5

  املقررات الدينية

دالة إحصائياً 2.2580.9627.500.039

املقررات الدينية مست حيايت 6

االجتماعية والنفسية بطريقة واضحة

دالة إحصائياً 2.6230.69015.500.000
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ساعدتين بعض املقررات الدينية 7

على جتاوز أزمات نفسية مرت علي 

  أثناء الدراسة

دالة إحصائياً 2.5470.7562.000.368

على تعيدين املقررات الدينية 8

  نفسي  التحكم يف

دالة إحصائياً 2.1320.62112.140.000

9�ŖǇ¦°®�ƾǼǟ�ŚƦǯ�¬ƢȈƫ°ʪ�ǂǠǋ¢

  للمقررات الدينية

دالة إحصائياً 2.5870.51814.640.000

لوال اطالعي على بعض املقررات 10

ت يف كثري من ألخفقالدينية 

  األحيان

دالة إحصائياً 2.8200.8632.210.331

11�ǺǷ�ǪǴǬǳʪ�°ȂǠǌǳ¦�ǺǷ�ƪ ǐǴţ

جراء تركيزي على مضامني املقررات 

  الدينية

دالة إحصائياً 2.5870.7428.140.018

املقررات الدينية املعىن تعلمت من 12

  احلقيقي للحياة

دالة إحصائياً 2.5470.44813.500.000

13�ƨǘȈƄ¦�©¦Śưŭ¦�̈ ƾǌƥ�ǂƯϦ¢�ƾǟ¢�Ń

�Ǯ ǳ̄�ƪ ǸǴǠƫÂ��Ƣǿ°ƾǐǷ�ÀƢǯ�Åʮ¢

  من دراسيت اجلامعية

دالة إحصائياً 2.5780.6128.360.000

14�ƨȈǼȇƾǳ¦� ©¦°ǂǬŭ¦� ǺǷ� ļ®ƢǨƬǇʪ

صارت أهدايف واضحة وسهلة املنال 

دالة إحصائياً 2.9210.6129.360.000

متكنت من ضبط دوافعي وميويل   15

وانفعااليت بعد دراسيت للمقررات 

  الدينية اجلامعية

دالة إحصائياً 2.4870.5857.070.000

زادت شخصييت قوة ووضوحًا بعد 16

الدينية اليت حصلت عليها قناعايت 

  من التعليم اجلامعي

دالة إحصائياً 2.1540.54710.500.002

17�ǲǔǧ¢�ȆƸǏ�ǞǓÂ�Ŀ�řǻϥ�ǂǠǋ¢

  عندما أدرس املقررات الدينية

دالة إحصائياً 2.5470.7477.790.020
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صقلت مبادئي وقيمي الدينية من   18

دراسيت للمقررات الدينية يف اجلامعة

دالة إحصائياً 2.5450.5743.500.174

تعلمت التعامل مبرونة مع األحداث   19

مستفيداً من بعض املقررات الدينية

دالة إحصائياً 2.5870.54817.290.000

ما سيطرت على انفعااليت  كثرياً 20

مبعلومات ضمن املقررات  مستدلةً 

  .هاالدينية اليت درست

دالة إحصائياً 2.5470.5786.500.039

  1.96) = 0.05) حتت مستوى داللة (238اجلدولية عند درجة حرية ( t* قيمة 

��¾ÂƾŪ¦�ń¤�ǂǜǼǳʪ5 ّوتشري نتائج 0.05مجيع قيم الداللة اإلحصائية تقع يف مستوى أقل من ( ) يتضح أن ،(

عينة الدراسة  ¦ʪƢƴƬǇ©)، وتشري إىل أنّ 0.05قيم (ت) إىل وجود فروق معنوية حتت قيمة الداللة اإلحصائية (

�Ŀ�ƨȇ°ƢȈǠŭ¦�©Ƣǧ¦ǂŴȏ¦Â�ƨȈƥƢǈū¦�©ƢǘǇȂƬŭ¦�ń¤�ǂǜǼǳʪÂ��ǾǼȈǠƥ�°ƢȈƻ�ȂŴ�ƪفعلى عبارات االستبانة  ǳƢǷ�ƾǬ

قرار بدور املناهج الدينية يف ى عبارات االستبانة، مما يعين اإلأفراد عينة الدراسة موافقون عل ) يظهر أنّ 5اجلدول (

  عينة الدراسة.حتقيق االتزان االنفعايل لدى 

حمتوى املناهج الدينية املتضمن الكثري من القيم الروحية والنفسية الداعية إىل ضبط  يف رؤية الباحثني، فإنّ 

�ǽŚǇƢǨƬƥ�ň¡ǂǬǳ¦�ÄȂƬƄ¦�Ŀ�² Â°ƾǷÂ�ǶǜǼǷ�ȆƴȀǼǷ�ǲǰǌƥ�ǂǧ¦ȂƬƫ�Ŗǳ¦�ǲǬǠƬǳ¦Â�ƨǸǰū¦Â�À¦Ǆƫȏʪ�ȆǴƸƬǳ¦Â�¾ƢǠǨǻȏ¦

وافر كذلك يف حمتوى األحاديث والسرية النبوية املطهرة وغريها، هذا احملتوى من تت، و ومدلوالته وتشعباته املختلفة

�ǾǯȂǴǇ�ȄǴǟ�Ƣǿ°ʬ¡�ƨǟƢƦǗ�ȄǴǟ�̈°ƾǬŭ¦�ƢŮÂ��ƢŮ�² °¦ƾǳ¦�ȆǠǷƢŪ¦�Ƥ ǳƢǘǳ¦�ƨȈǐƼǋ�Ŀ�ƢĔƢǰǷ�ǀƻϦ�À¢�ÀƢǰŠ�̈ȂǬǳ¦

املناهج، املتمثلة يف ختريج  لألهداف العامة واخلاصة اإلجرائية املرسومة لتلكم وتقوميه وتعديله. ويف ذلك حتقيق

�ǞǷ�Ƥ ǇƢǼƬȇ�ƢŠ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ǌ ȈǠǴǳ�ǾǴǿƚƫ�Ŗǳ¦�ƨǴȈƦǼǳ¦�ƨȈǫȐƻȋ¦Â�ƨȈƷÂǂǳ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǶȈǬǳʪ�ǞƦǌǷÂ�°ƾƬǬǷ�ȆǠǷƢƳ�Ƥ ǳƢǗ

  توجهات الدين اإلسالمي وفلسفته وقيمه الفاضلة.

املناهج اإلسالمية   أكدت أنّ ) اليت 2008تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (إبراهيم، خليل أمحد،      

ǳ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ȆǈǨǼǳ¦�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦�ÃȂƬǈǷ�Ǟǧ°�Ŀ�Åʮ°ȂŰ�Å¦°Â®�Ä®ƚƫوحتسينه لطالبدى ا .  

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ǄȇǄǠƫ�Ŀ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�°Â®�°ȂƸŠ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦��ÅƢȈǻʬ

ƢǏ©لة اإلحصائية ) الوسط احلسايب واالحنراف املعياري  ومستوى الدال6جدول ( Ȃ Ƹ Ǩŭ¦�©ʪ Ƣƴ ƬǇ ȏ

  عن دور املناهج الدينية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية للطالبات
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الوسط العبارة القياسيةرقم

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

قيمة 

  االختبار

مستوى 

  الداللة

االستنتاج

حتسنت تصرفايت االجتماعية   1

عندما تعرضت للمقررات 

 الدينية يف الدراسة

دالة إحصائياً 2.5140.5462.640.002

ساعدتين دراسيت للمقررات 2

الدينية يف تفهم حاجات 

 جمتمعي الذي أعيش فيه

دالة إحصائياً 2.2540.6545.240.020

3�ƨȈǼȇƾǳ¦�©¦°ǂǬŭ¦�©ʮȂƬŰ�řƬȀƦǻ

لكثري من املوضوعات املهمة 

©ƢǠǸƬĐ¦�ǲƻ¦®

دالة إحصائياً 2.6540.5872.540.174

الكثري من املفاهيم أخذت 4

واألفكار اليت زادت من انتمائي 

 للجماعة من املقررات الدينية

دالة إحصائياً 2.3210.25411.540.000

من القيم املهمة اليت رسختها 5

يل املقررات الدينية اجلامعية 

 االلتزام الذايت جتاه الناس

دالة إحصائياً 2.6540.5485.210.039

املقررات الدينية تعلمت من 6

أمهية مراعاة موافقة أي سلوك 

 ملتطلبات اجلماعة

دالة إحصائياً 2.9510.54711.240.000

ساعدتين املقررات الدينية يف 7

القناعة بضرورة املشاركة 

 االجتماعية

دالة إحصائياً 2.9870.5243.210.368

أيقنت من خالل دراسيت أنّ 8

االلتزام الديين واألخالقي 

 ضرورة حياة

دالة إحصائياً 2.5120.54712.350.000

تعلمت من املقررات الدينية 9

اليت درست أن املرء جيب أن 

دالة إحصائياً 2.8540.58711.240.000
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 يكون فاعال يف جمتمعه

علمت من املقررات الدينية أنّ 10

احلفاظ على حياة اآلخرين 

·�ƢȈƷ�ȄǴǟ̈�مرتبط  ƢǨū¦�ƨȈŷϥ

 الذات

دالة إحصائياً 2.5470.5785.210.331

أفادتين املقررات الدينية كثريًا يف 11

توجيه ذايت عند اختاذ القرارات 

 االجتماعية

دالة إحصائياً 2.1540.5782.540.018

مساعدة اآلخرين ومشاركتهم 12

قيمة اجتماعية مضمنة يف 

 املقررات الدينية

دالة إحصائياً 2.6510.5128.140.000

من قناعايت تغريت كثري 13

االجتماعية أثناء دراسيت 

 للمقررات الدينية يف اجلامعة

دالة إحصائياً 2.2120.3255.240.000

زاد اهتمامي مبجتمعي احمليط   14

�ƨȈǼȇƾǳ¦�©¦°ǂǬŭʪ�Ä°ÂǂǷ�ƾǠƥيب 

 أثناء الدراسة اجلامعية

دالة إحصائياً 2.6210.0457.240.000

15�¾ƢǸǟȋ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳʪ�ƪ Ǹǫ

� ƢǼƯ¢� ǞǸƬĐ¦� ƨǷƾƻ� µ ǂǤƥ

 دراسيت اجلامعية

دالة إحصائياً 2.3250.5475.240.000

حثتين الدراسة اجلامعية على   16

 التطوع وتقدمي املعونة لآلخرين

دالة إحصائياً 2.6540.54813.570.002

أدت املقررات الدينية دوراً 17

فاعًال يف تغيري مفاهيمي حنو 

 احلياة االجتماعية

دالة إحصائياً 2.5470.5479.120.020

صرت أكثر وعيًا بواجبايت جتاه 18

جمتمعي بعد دراسيت للمقررات 

 الدينية

دالة إحصائياً 2.5450.5743.500.174
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 علىشجعتين املقررات الدينية   19

الكد واجلد من أجل تطوير 

 وحتسينهجمتمعي

دالة إحصائياً 2.5870.54817.290.000

تين املقررات الدينية اجلامعية دفع  20

�¦ƢȈǬǳ¿� إىل ƨȈŷϥ� ÀƢŻȍ¦

بنشاطات تطوعية خدمًة 

 .الناس

دالة إحصائياً 2.5470.5786.500.039

  1.96) = 0.05) حتت مستوى داللة (238اجلدولية عند درجة حرية ( t* قيمة 

)، وتشري نتائج قيم (ت) إىل وجود فروق 0.05مجيع قيم الداللة اإلحصائية أقل من ( ) يُظهر أنّ 6اجلدول (    

¦ƢƦǟ�ȄǴǟ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�©ʪƢƴƬǇ°¦©�)، وتشري هذه النتيجة  إىل أنّ 0.05معنوية حتت قيمة الداللة اإلحصائية (

ń¤�ǂǜǼǳʪÂ��ǽŚǣ�ÀÂ®�śǠǷ�°ƢȈƻ�ȂŴ�ƪ ǳƢǷ�ƾǫ�ƨǻƢƦƬǇȏ¦  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف اجلدول

على عبارات االستبانة، والنتيجة تعين أن للمقررات الدينية دوراً موجباً  وافقنأفراد عينة الدراسة قد  ) يظهر أنّ 6(

  يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى عينة الدراسة.

قدرة املناهج واملقررات الدينية على تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طلبة التعليم العايل تشري  يرى الباحثان أنّ 

ÃȂƬƄ¦Â� ƢǼƦǳ¦�ƨȈƷʭ�ǺǷ�©¦°ǂǬŭ¦Â�ƲǿƢǼŭ¦�ǽǀǿ�¬Ƣų�ń¤¦�ń¤�ƢȀŻƾǬƫ�ƨȈƷʭ�ǺǷÂ�� لطالب ووسائل ووسائط ذلك

وى تلك املقررات بطريقة تتناسب مع ميول التقدمي، وقد تشري كذلك إىل جناح األستاذ اجلامعي يف تقدمي حمت

واجتاهات الطالب والطالبات، وتتناسب مع توجهات العصر احلديث الراهن الذي يعيشون فيه. ويف رؤية الباحثني 

ش حالة من الوعي االجتماعي والنهضة األخالقية اليت ي، يع¦�ƨȈǬƥ�ǲưǷ�ǾǴưǷ�ň¦®Ȃǈǳ¦�ǞǸƬĐ¦ÃǂƻȋʫƢǠǸƬĐفإنّ 

ǟ�ÅƢƦǴǘǷ�ƪ ƫʪ�ËÀƜǧ�ŅƢƬǳʪÂ��¾Âƾǳ¦Â�©ƢǠǸƬĐ¦Â�®¦ǂǧȋ¦�ǶȈȈǬƬǳ�ÅƢǰŰ�©°ƢǏÂ�ÅƢȈŭƢ  العثور على القيم واملبادئ الدينية

من خالل املقررات اجلامعية وخاصة يف مرحلة التعليم اجلامعي حيث االستنارة الفكرية والعقلية يعد نقطة االنطالق 

  إىل قمة الوعي وقمة اخللق. 

) اليت أكدت الدور اإلجيايب املرتفع 2011فرض مع نتيجة  دراسة (جابر، ومهدي، اتفقت نتيجة هذا ال    

لطالب من خالل املقررات واملناهج اليت دى االذي تؤديه اجلامعات يف رفع مستوى املسؤولية االجتماعية ل

�ƢĔȂǇ°ƾȇ
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ʪ©�¢7جدول ( Ƣƴ ƬǇ ¦�Ŀ �¼Âǂ Ǩǳ¦�ƨǳȏ ®�Ǻ Ƿ� ƾ ǯ ƘƬǴǳ� ƾ̈ Ʒ ¦Ȃ ǳ¦�ƨǼȈǠǴǳ� �©��°ƢƦƬƻ ¦�ƨƴ ȈƬǻ� وري راد العينة حملف�

االستبانة

حجم املتغري

  العينة

االستنتاجمستوى املعنويةtقيمة درجة احلرية

دور املناهج الدينية يف حتقيق 

االتزان االنفعايل وتعزيز 

  املسؤولية االجتماعية

دالة إحصائياً 2402392.1480.05

��¾ÂƾŪ¦�ń¤�ǂǜǼǳʪÂ7�ËÀ¢�ƾǯϦ��̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨǼȈǠǴǳ��©��°ƢƦƬƻ¦���Ä°ȂŰ�Ŀ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�®¦ǂǧ¢�©ʪƢƴƬǇ¦

�©ʪƢƴƬǇ¦�Ȇǿ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ǄȇǄǠƫÂ�ŅƢǠǨǻȏ¦�À¦Ǆƫȏ¦�ǪȈǬŢ�Ŀ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�°Â®�Ǻǟ�ƨǻƢƦƬǇȏ¦

  ).   0.05مستوى معنوية ( حتتونتيجتها دالة إحصائياً  ،معنوية

قد يكون األستاذ اجلامعي أحد العناصر املهمة اليت تسهم يف تفعيل دور املناهج واملقررات الدينية ودفع    

��ÄƾȀǷÂ�ǂƥƢƳ��ƨǇ¦°®�ǾȈǳ¤�©°Ƣǋ¢�ƢǸǯ��ƨȈƥƢŸȍ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�Ŀ�Ƥ ǳƢǘǳ¦�ƨȈǐƼǋ�Ŀ�ƢǿŚƯϦ2011 ّمؤكدة أن (

  يز املسؤولية االجتماعية لدى طالب التعليم العايل.لألستاذ اجلامعي دوراً واضحاً يف تعز 

  عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثاين:

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل لدى الطالبات ودورها يف 

  تعزيز املسؤولية االجتماعية لديهن"

الباحثان املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واختبار (ت) لداللة  للتحقق من صحة هذا الفرض استخدم     

�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�©ʪƢƴƬǇȏ�ȆƟƢǐƷȍ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�ƨƴȈƬǻ�ƶǓȂȇ�ŅƢƬǳ¦�¾ÂƾŪ¦Â��śƬǼȈǟ�ȆǘǇȂƬǷ�śƥ�¼ÂǂǨǳ¦يف هذا 

  الفرض.

ايل ودورها يف ) نتيجة اختبار (ت) لداللة الفروق يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفع8جدول (

  تعزيز املسؤولية االجتماعية

املتوسط املتغري

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

مستوى الداللة اإلحصائيةقيمة (ت)

2.1450.4782382.04510.05االتزان االنفعايل

2.8410.547املسؤولية االجتماعية
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  1.96) = 0.05) حتت مستوى داللة (238اجلدولية عند درجة حرية ( t* قيمة 

��¾ÂƾŪ¦�ń¤�ǂǜǼǳʪ8) حتت 1.96) أكرب من القيمة اجلدولية (2.0451) يتضح أّن قيمة (ت) احملسوبة (

)، وتشري هذه النتيجة إىل رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل الذي يشري إىل وجود 0.05مستوى داللة (

دالة إحصائيًا يف يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل للطالبات ودورها يف تعزيز املسؤولية  فروق

) أكرب من 2.841املتوسط احلسايب للمسؤولية االجتماعية ( االجتماعية، وللتعرف على اجتاه الفروق، يتضح أنّ 

إىل الدور األكرب للمناهج الدينية يف تعزيز املسؤولية )، ويشري ذلك 2.145املتوسط احلسايب لالتزان االنفعايل (

  لطالبات.دى ااالجتماعية منه يف حتقيق االتزان االنفعايل ل

�Ƥيف رؤية الباحثني، فإنّ  ǻ¦ȂŪʪ�ǞƦǘƬǳ¦Â�ÀƢŻȎǳ�ÅȏƢȈǷ�ÂƾƦȇ��ǾǠƦǗ�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳȏʪ�Ǧ ǏȂȇ�Äǀǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦

�©ʮȂƬŰ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Őǯ¢�ǲǰǌƥ�ÅƢȈǟƢǸƬƳ¦�ǂƯƘƬǴǳ�ƢȀǴȈǷ�©ǂȀǛ¢�ƾǫ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǠǧ��̈ƢȈū¦�Ŀ�ǽƢǬǴƬȇ�ƢǸȈǧ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦

تمثل يف االتزان االنفعايل،  وقد يعود املقررات الدينية اليت تتالقها يف التعليم اجلامعي مقارنة بتأثرها النفسي، امل

ذلك الفرق أيضًا إىل النمو العقلي واالجتماعي واخلصائص النفسية اليت متيز الطالبات يف مرحلة التعليم اجلامعي، 

تزان االنفعايل والنمو النفسي، تقاء االجتماعي أكثر من حاجتهن إىل االر قد تكون حاجة الطالبات للنمو واالف

�ƨƳ°ƾƥ�©ƢƦǳƢǘǳ¦� ȏƚǿ�ǞƬŤ�ń¤�®ȂǠȇ�ƾǫ�Ǯوقد يرتبط ذ ǳ̄�À¢�ƢǸǯ��ƢēƢƦǴǘƬǷÂ�ƨȈǠǷƢŪ¦�ƨǴƷǂŭ¦�©¦°Âǂǔƥ�Ǯ ǳ

مقدرة من االتزان االنفعايل جيعلهن أكثر ميًال إىل أخذ اخلربات االجتماعية من املقررات الدينية خالل التعليم 

  اجلامعي. 

) يف 2011(جابر وزكي،  توصل إليهنفس االجتاه الذي نتيجة هذا الفرض تتجه إىل  فإنّ يف رؤية الباحثني      

�ËÀϥ�ǾǳȂǫ ّاملسؤولية االجتماعية إمن�Ļ�ƢŠ�ǪǴǠƬƫÂ��®ǂǨǳ¦�°¦ǂǫϵ�ÀȂǰƫÂ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǟƢǸŪ¦�ǽƢš �ƨȈƫ¦̄�ƨȈǳÂƚǈǷ�Ȇǿ�Ƣ

�ÂƢǠƬǳʪ�ǲǐºƬŭ¦�ȆǐºƼǌǳ¦�½ȂǴǈǳ¦Â�©ƢǧǂǐƬǳ¦�ƲƟƢƬǻ�ǲǸƸƬȇ�À¢�ǾȈǴǟÂ���ƨȈǯȂǴǇ�©ƢǧǂǐƫÂ�¾ƢǠǧ¢�ǺǷ�Ǿƥ�¿ƢȈǬǳ¦ ن

¦�ǾƫƢǧǂǐƫ�ƲƟƢƬǼǳ�ǂǋƢƦŭ¦�ǲǸƸƬǳ¦Â�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ƨȈǳÂƚǈŭʪ�®ǂǨǳ فإحساسواملشاركة يف مواجهة مشكالت اآلخرين وحّلها. 

�́ ƢŬ¦�ŅƢǠǨǻȏ¦�À¦ǄƫȏƢǯ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ƨǏƢŬ¦�ȆƷ¦ȂǼǳ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ȆƷ¦ȂǼǳʪ�ǾǷƢǸƬǿ¦�ǺǷ�ǲǠŸ�ƢŠ°�Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ

  به.

  عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثالث:
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وجود فروق دالة إحصائيًا يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل وتعزيز املسؤولية االجتماعية  "عدم

  لدى الطالبات تعزى إىل املستوى الدراسي"

للوصول إىل نتيجة الفرض استخدم الباحثان اختبار  (ت) للعينة الواحدة للتأكد من معنوية الفروق،     

سط احلسايب واالحنراف املعياري ملعرفة اجتاه الفروق، واجلدول التايل يوضح نتيجة التحليل واستخدما كذلك املتو 

�µ ǂǨǳ¦�¾ȂƷ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�©ʪƢƴƬǇȏ�ȆƟƢǐƷȍ¦

وتعزيز املسؤولية االجتماعية  ،) داللة الفروق يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل9جدول (

  دراسيتعزى إىل متغري املستوى ال

  1.96) = 0.05) حتت مستوى داللة (238اجلدولية عند درجة حرية ( t* قيمة 

) حتت مستوى 1.96) أصغر من قيمتها اجلدولية (1.578) يُظهر أن قيمة (ت) احملسوبة (9اجلدول (    

)، والنتيجة تشري إىل عدم وجود الفروق املعنوية يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل 0.05داللة (

املناهج الدينية يف التعليم اجلامعي تؤدي  يعين أنّ  وهذا ،وتعزيز املسؤولية االجتماعية تعزى إىل املستوى الدراسي

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ǄȇǄǠƫÂ�ŅƢǠǨǻȏ¦�À¦Ǆƫȏ¦�ǪȈǬŢ�Ŀ�ÅʮÂƢǈƬǷ�Å¦°Â®

ن املقررات قدرًا م ني الدراسيني الثالث والرابع، قد درسناملستوى الدراسي طالباتمن  كالً يرى الباحثان أنّ 

طالبات املستوى الثالث عند  تهلا، فقد درس ǺȀƬǇ¦°®�ǺǷ�Ǻē®ƢǨاست مقداريف  تʪ°ƢǬƬǷالدينية كافيًا جلعلهن

طالبات املستوى  ت) مقررًا ختصصيًا يف العلوم الدينية خالل ستة فصول دراسية، ودرس45إجراء هذه الدراسة (

لرقمني كافيان لتحقيق كال ا  ) مقررًا خالل الفصول الدراسية الثمانية، ويعتقد الباحثان أنّ 56الرابع (اخلرجيات) (

درجة من التشبع العلمي والوصول ملرحلة متقدمة من حتقيق األهداف املرسومة واملنشودة من الدراسة. ويرى 

املتوسط املتغري

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

 (ت)

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

املستوى الدراسي 

 الثالث

2.4810.1542381.5780.05

املستوى الدراسي 

 الرابع

2.4330.194
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�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢēƢƦǳƢǘǳ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲƻ¦ƾƬǳ¦�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦�ƨǏƢƻ�ƨǨǐƥ�§ȂƬǼƷ�ƨȈƥŗǳ¦�ƨȈǴǯ�ƨǠȈƦǗ�À¢�Ǯ ǳǀǯ�ÀƢưƷƢƦǳ¦

التداخل األكادميي للطالبات يف قاعات الدراسة وقاعات  السكن املوحد يف الداخليات، أضف إىل ذلك

�ËÀ¢�ÀƢưƷƢƦǳ¦�Ãǂȇ��ƨǟȂǼƬŭ¦�ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�©ƢŪƢǠŭ¦�ƲǷ¦ǂƥ�¾Ȑƻ�ǺǷ�©ʭƢƸƬǷȏ¦ ذلك قد يشكل أيضاً عامًال مهماً يف

�Åʪ°ƢǬƬǷ�ǺȀǼȈƥ�ȆǸǴǠǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ǲǠŸ�ƢŲ�©ƢƦǳƢǘǳ¦�śƥ�ƨŻ®Ƣǯȋ¦�¼°¦ȂǨǳ¦�ƨǳ¦±¤، وارق األخرى وتكاد بذلك ختتفي الف

�ǪȈǬŢ�Ŀ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�°Â®�Ŀ�¼ÂǂǨǳ¦�®ȂƳÂ�¿ƾǟ�ƾǯ¢�Äǀǳ¦��ŅƢū¦�µ ǂǨǳ¦�ƨƴȈƬǻ�ǂǈǨȇ�ƾǫ�Ǯ ǳ̄Â��Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦

  االتزان االنفعايل وتعزيز املسؤولية االجتماعية تعزى إىل املستوى الدراسي. 

على متتع طلبـة اجلامعـة مبسـتوى ) اليت أكدت 2006اتفقت نتيجة هذا الفرض مع نتيجة دراسة (اخلزرجي،     

عال من القيم الدينية ويتمتعون كذلك مبستوى عال من االستقرار النفسي، وأكدت كذلك أنه ال وجود للفروق 

�©¦ǀǳ¦�ƨǧǂǠǷÂ�ȆǈǨǼǳ¦�°¦ǂǬƬǇȏ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǶȈǬǳ¦�ǺǷ�ǲǯ�ÃȂƬǈǷ�Ŀ�ª ʭȍ¦�©ƢƦǳƢǘǳ¦Â�°Ȃǯǀǳ¦�§ Ȑǘǳ¦�śƥ

  عرض ومناقشة نتيجة الفرض الرابع:

"عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل للطالبات تعزى إىل 

  حضر)" -خلفية الطالبة (ريف

�ʭƢǠƬǇ¦Â��µ ǂǨǳ¦�ÄŚǤƬǷ�śƥ�¼ÂǂǨǳ¦�ƨȇȂǼǠǷ�ǺǷ�ǪǬƸƬǴǳ�̈ ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨǼȈǠǴǳ��©��°ƢƦƬƻ¦�ÀƢưƷƢƦǳ¦�¿ƾƼƬǇ¦

Ƣǧ¦ǂŴȏ¦Â�ƨȈƥƢǈū¦�©ƢǘǇȂƬŭʪ�ǽƢš ¦�ǺǷ�ƾǯƘƬǴǳ�Ǯ ǳ̄Â�ǺȇŚǤŭ¦�ǺǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�©ʪƢƴƬǇȏ�Ä°ƢȈǠŭ¦�©

  ) يوضح ذلك.10الفروق، واجلدول (

  حضر)  -) داللة الفروق يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل تعزى إىل متغريي (ريف10جدول (

  1.96) = 0.05) حتت مستوى داللة (298اجلدولية عند درجة حرية ( t* قيمة 

)، وهي قيمة 1.96) وهي أكرب من قيمتها اجلدولية (2.048) يوضح قيمة (ت) احملسوبة (10اجلدول (    

)، حيث تشري هذه النتيجة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف دور 0.05دالة إحصائياً حتت مستوى داللة (

املتوسط املتغري

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

 (ت)

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

2.5470.4782382.0480.05ريف

2.3150.248حضر
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حضر)، وللتحقق من اجتاه  –النشأة (ريف املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل للطالبات تعزى إىل مكان 

) أكرب من املتوسط احلسايب لطالبات احلضر 2.547املتوسط احلسايب لطالبات الريف ( هذه الفروق، يالحظ أنّ 

)، والنتيجة بذلك تشري إىل وجود الفروق يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل ملصلحة 2.315(

  طالبات الريف.

�ǲƥƢǬǷ�ƨǗƢǈƦǳʪ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦�Ǧ رؤية الباحثني، فإنّ يف      ȇǂǳ¦�ǎ ƟƢǐƻ

�ƨǗƢǈƥ�ǂưǯ¢�Ǧ ȇǂǳ¦�ǺǷ�À°ƾƸǼȇ�ļȐǳ¦�©ƢƦǳƢǘǳ¦�ǺǷ�ǲǠš ��ŚƦǯ�ƾƷ�ń¤�ƾȈǬǠƬǳʪ�Ǧ ǐƬƫ�Ŗǳ¦�ǂǔū¦�ǎ ƟƢǐƻ

تلك البساطة قد  بات مبا يدرسنه، كما أنّ من طالبات احلضر، وقد ميثل ذلك أرضية خصبة لتشكُّل هؤالء الطال

جتعل منهن أكثر قابلية على تقبُّل ما يُدرس من مقررات مقارنة بطالبات احلضر، الاليت نشأن يف بيئة معقدة 

  ومزدمحة.

��ǶǇƢǫ�®ʮ¤��ƾŧ¢��ƨǇ¦°®�ƨƴȈƬǻ�ǾȈǳ¤�©°Ƣǋ¢�ƢǷ�ǞǷ�ƨƴȈƬǼǳ¦�ǽǀǿ�Ǧ ǴƬţ2011 ّلثقافة اإلسالمية ا ) يف أن

لطالب املسلمني يف اجلامعة اإلسالمية دى اذا داللة إحصائية يف تعزيز اهلوية االجتماعة ل دورًا واضحاً تؤدي 

لطالب دى اه ال وجود للفروق يف دور هذه الثقافة اإلسالمية يف تعزيز اهلوية االجتماعية ل�Ëǻ¢�ƾȈƥ��ʮǄيالعاملية مبال

  ية للطالب.تعزى إىل متغريي النوع واخللفية االجتماعية والثقاف

  عرض ومناقشة نتيجة الفرض اخلامس:

"عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف دور املناهج الدينية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية للطالبات تعزى إىل 

  حضر)" –خلفية الطالبة (ريف 

ƢǘǇȂƬŭʪ�ʭƢǠƬǇ¦Â©� استعان الباحثان بقيمة اختبار (ت) للعينة الواحدة للتحقق من وجود الفروق أو عدمه،    

  ) يوضح النتائج.11ل (من اجتاه الفروق املعنوية، واجلدو احلسابية واالحنرافات املعيارية للتأكد 

  حضر)  -) داللة الفروق يف دور املناهج الدينية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية تعزى إىل متغريي (ريف11جدول (

1.96) = 0.05) حتت مستوى داللة (298اجلدولية عند درجة حرية ( t* قيمة 

املتوسط املتغري

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

 (ت)

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

2.0140.2482382.5410.05ريف

2.7420.015حضر
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) عند مستوى 1.96() أكرب من القيمة اجلدولية 2.541) يظهر إىل قيمة (ت) احملسوبة (11من اجلدول (

) وهذا يعين وجود فروق بني املتغريين موضع الدراسة، والنتيجة تعين دور املناهج الدينية يف تعزيز 0.05داللة (

�śȈƥƢǈū¦�śǘǇȂƬŭ¦�Ŀ�ǂǜǼǳʪÂ��©ÂƢǨƬǷ�ǲǰǌƥ�ǂǔū¦Â�Ǧ ȇǂǳ¦�ǺǷ�ǲǯ�©ƢƦǳƢǗ�Ãƾǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦

البات الريف، ) أكرب من املتوسط احلسايب لط2.742بات احلضر (املتوسط احلسايب لطال للمتغريين، يتضح أنّ 

ملصلحة  تالفروق يف دور املناهج الدينية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية كان ا يؤكد أنّ )، مم2.014البالغ (

طالبات احلضر.

¼��ȂǨƬȇ�ƾǫ�Äǀǳ¦�ƨȇǂǔū¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ȆǟȂǳ¦�ƨƦǈǻ��ƨȈǨȇǂǳ¦�Ƣē¦Śǜǻ�ȄǴǟويف رؤية الباحثني، فإنّ 

�©ʭƢǰǷ¤�ǺǷ�ƢǿǄȈŻ�ƢŠ�ÅƢǷƾǬƫÂ�Å¦ǂǔŢ�ǂưǯȋ¦�ƨȇǂǔū¦�©ƢǠǸƬĐƢǧ��¼ÂǂǨǳ¦�ǽǀǿ� ¦°Â�Ǧ Ǭȇ�Äǀǳ¦�ǲǷƢǠǳ¦�ÀȂǰƫ�ƾǫ

وجغرافيا وغريه، قد تكون متقدمة كذلك من الناحية االجتماعية اليت تتأثر بذلك التقدم الفكري واحلضاري، كما 

«�ȈǸƬƫ�ƨȇǂǔū¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ǻȇǂƻȉ¦�ȄǴǟأنّ  ǂǠƬǳ¦Â�ǲǷƢǠƬǳ¦�ƨǏǂǧ�Ƣǿ®¦ǂǧȋ�ƶȈƬȇ�ƾǫ�Äǀǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�̧ ȂǼƬǳʪ�Ǆ

�ÅƢǏǂƷ�ǂưǯ¢Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�ÅƢȈǟÂ�ǂưǯ¢��ƨȇǂǔū¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ǯ Ǵƫ�ǲǠŸ��ƾǫ�Ǯ ǳ̄�ǲǯÂ��ǲǔǧ¢�ǲǰǌƥ

 االجتماعية من �ń¤�Åʪ¦ǀų¦�ǂưǯ¢�ǂǔū¦�©ƢƦǳƢǗ�ǲǠʮƢǔǬǳ¦Â�©ƢǟȂǓȂŭ¦عليها، وهذا يف رؤية الباحثني قد جي

  حمتوى املقررات الدينية مما قد يعزز النواحي االجتماعية لديهن مبا يف ذلك املسؤولية االجتماعية.

اليت أكدت عدم  )��ǶǇƢǫ�®ʮ¤��ƾŧ¢�2011دراسة: قد ختتلف نتيجة هذا الفرض مع ما أشارت إليه دراسة     

اإلسالمية يف تعزيز اهلوية االجتماعية للطالب تعزى إىل متغريي يف دور الثقافة دالة إحصائيًا وجود فروق ذات 

  النوع واخللفية االجتماعية والثقافية للطالب.

 خامتة الدراسة:

يعرض الباحثان يف هذا اجلزء من الدراسة، النتائج اليت مت التوصل إليها، والتوصيات واملقرتحات اليت صيغت     

  :بناء على تلك النتائج

  سة: نتائج الدرا

  توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:   

للمناهج الدينية دورًا إجيابيًا يف حتقيق االتزان االنفعايل وتعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبات نّ إ.1

  أقسام الدراسات اإلسالمية.

دور املناهج الدينية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى الطالبات أكرب من دورها يف حتقيق االتزان  إنّ .2

 االنفعايل لديهن.
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تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى و عدم وجود فروق يف دور املناهج الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل .3

 الطالبات تعزى إىل املستوى الدراسي.

 طالبات الريف أكرب من طالبات احلضر.دى الدينية يف حتقيق االتزان االنفعايل لدور املناهج .4

 طالبات احلضر أكرب من طالبات الريف.دى دور املناهج الدينية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية ل.5

 توصيات الدراسة:

�ļȉʪ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƪ ǏÂ¢

  لتقدم العلمي االجتماعي املتسارع.تطوير املناهج الدينية يف التعليم العايل مبا يتوافق مع ا.1

وذلك يف توصيل املادة املقررة مبا يضمن  ،ق تدريس أكثر فاعلية فضًال عن طريقة احملاضرةائاستخدام طر .2

�ƨȈǼȇƾǳ¦�©¦°ǂǬŭʪ�ǶȀǗƢƦƫ°¦Â�§ Ȑǘǳ¦�ǪǴǠƫ

3.�ȂŪʪ�ǪǴǠƬŭ¦�řȇƾǳ¦�ÃȂƬƄ¦�̈®ʮ±فس وتزكيتها.وتقوية الن ،نب النفسية مبا يساعد على مزيد من التوعيةا 

4.�ȆǈǨǼǳ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǶȀƴǔǻÂ�§ Ȑǘǳ¦�ȂŶ�©ʮȂƬǈǷ�ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬƫ�Ʈ ȈŞ�ƨȈǼȇƾǳ¦�©¦°ǂǬŭ¦Â�ƲǿƢǼŭ¦�ƨǠƳ¦ǂǷ

  والعقلي.

 مقرتحات الدراسة:

  اقرتحت الدراسة اآليت:     

احلياة النفسية واالجتماعية لطالب  علية املقررات الدينية يف حتسنيفا عنإجراء املزيد من الدراسات .1

  .وتطويرها التعليم العايل والعام

 دراسة العالقة بني مستوى التدين لدى طالب التعليم العايل وبني  الفاعلية االجتماعية..2

 دراسة دور املقررات الدينية واإلسالمية  يف التقليل من مستوى العنف يف أوساط طالب التعليم العايل..3

الواقع األخالقي والنفسي  يفإجراء دراسة للكشف عن أثر اخللفيات الدينية املتنوعة للمجتمعات .4

 االجتماعي والفكري ألبنائها على مستوى التعليم العام والعايل.

  املراجع:

اجلامعات املناهج اإلسالمية يف رفع مستوى التوافق النفسي االجتماعي لطالب أثر ): 2008إبراهيم، خليل أمحد (. 1

  ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أفريقيا العاملية، السودان.السودانية

ƨȈǸ): 2003أمحد،  الكردي، (. 2 ǼƬǳ¦� ǲ Ƴ ¢� Ǻ Ƿ� ¼Ƣǧȋ ¦Â� ©ʮ ƾ Ƹ Ƭǳ¦� �©Ƣǯǂ ǌ Ǵǳ� ƨȈǟ ƢǸ ƬƳ ȏ ¦� ƨȈǳÂƚ ǈ ŭ¦ جملة العلوم ،

  االجتماعية، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت.

3.ǇƢǫ�®ʮ¤��ƾŧ¢) دور الثقافة اإلسالمية يف تعزيز اهلوية االجتماعية لدى الطلبة املسلمني يف اجلامعة اإلسالمية ): 2011م

ʮǄ ȈǳƢŠ.رسالة ماجستري منشورة، اجلامعة اإلسالمية العاملية، كوالملبور ،  
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4.��§ ʮ̄ ��ƨǼȇ¦ƾƦǳ¦1998:( والتحصني االجتماعي ضد اجلرمية، األمنية  الثقافةهندرة��ǞƥƢǈǳ¦�ƾǴĐ¦��ȆǗǂǌǳ¦�ǂǰǨǳ¦�ƨǴů

  العدد الثاين، الشارقة.

  ، شبكة النبأ املعلوماتية، مركز النور للدراسات، العراق.دور اجلامعات يف بناء شخصية الطالب): 2010احلسناوي، موفق (. 5
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مجلة المقدمة للدراسات االنسانیة و االجتماعیة                                                                        
العدد الثالث 

ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ȥ ɭȄȳȉ�ɯ ɏ Ȯ�ʏࡩ�ɰɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ȲɼȮ

The role of television in supporting programs for people with special needs

ȓɳȕȆȉ�ȓɐɭȆȡ �ȓʊɮȸ ɛ�ɵ ȉ�ȓɜʈȴȲ1

Ɂ ՌՌՌݵ :ɭݏ

ۚܣ� ȍȕ�ʄڴɏ �ɯ ɺɨɮȧ ɼ�ɵ ʈȳȫֽ Ȅ�Ɏ Ȇɳɛǻ�ȓʊɨɮɏ �ʏࢭ�ɷȯ ɏ Ȇȸ Ȗۘܣ� ɦȄ�ɪ ɭȄɽ ɐɦȄ�ȓɌ ȧֺ ɮȉ�ȓɮʆȯ ɜɦȄ�Ȳɽ ɀ ɐɦȄ�ȱ ɳɭ�ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ɯ ȗɸ Ȅ

�ʅ ɼȰ�ȓȀɗ�ǴȄȮǷ�ɾ ɽ ȗȸ ɭ�ɑɗȲ�ʄڴɏ �ɪ ɮɐȖۘܣ� ɦȄ�ȓʊɏɽ ȗɦȄ�ȳȼ ɲ�ʏࢭ�ʎ ȌȆȣ ʆǻ�ȲɼȮ�ɻɦ�ȓȿ Ȇȫ �ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ɼ�ȓɭȆɏ �ɬֺ ɏׁ Ȇɗ�ɻȕȄȯ ɜȗɐɭ

ȓɮʊɛ�ɵ ɭ�ɪ ɨɜȕ�ַ �ȓɛȆɏׁ Ȅ�ɰ Ǹȉ�
Վ
Ȇɮɨɏ �ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�Ȧȳɇ �ɑɭ�ȓɈ ȸ ȎםȄ�Ȕ Ȇɭɽ ɨɐםȄ�ɪ ʊȿ ɽ ȕ�ʏࢭ�ȓɨɏ Ȇɗ�ȒȄȮǷ�ɽ ɺɗ���ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ

�ɑɮȗݝݨȄɼ�ɯ ɸȳȷ Ƿɼ�Ȉ Ȇȍȼ ɦȄɼ�ɤ Ȇɘɇֿ Ȅ�ɤɽ ɜɏ �ȑ ɇ ȆȬ ȕ�ɰ Ƿ�ɑʊɈ ȗȸ Ȗۘܣ� ɦȄɼ�ɚ ȆɐםȄ�ɾ ȯ ɦ�ɤ ǹȆɘȗɦȄɼ�ɪ ɭֿ Ȇȉ�ȳȫȵȕۘܣ� ɦȄ�ɑʊɃ Ȅɽ Ȅם

ȓ֗ȧ ɽ ȗɘɭ�ȓʊɮʊɨɐȖ�ȓȷ Ȳȯ ɭ�ɰ ɽ ʈȵՌՌɘɨȗɦȆɗ��ɻɨʊɸ Ǹȕɼ�ɻȍʈȲȯ ȗɦ�ȓȷ Ȳȯ ɭ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ȩ ȍɀ ʆ�ȟ ʊȧ � ɻ֗ʊɦǻܣ� ȗɴʆ�ʅ ȱ ɦȄ�ə ɳɀ ʆ�ɽ ɺɗ

Ƞֺ֗ ɐɦȄ�֗ ȑ ʈȲȯ ȗɦȄ�֗ ȮȆȻ Ȳׁ Ȇɠ�ȓɏɽ ɳȗɭ�ȥ ɭȄȳȉ�ɯ ՌՌՌʆȯ ɜȕ�ʄڴɏ �ɪ ɮɐʇ�ɯ ț�ɵ ɭɼ�Ȳɽ ɺɮݍݨȄ�ɑʊɈ ȗȸ ʇ�ɣ ɦȱ ɦɼ������ȓʊȉفɦȄɼ�ȒȳՌՌՌȷ ֿ Ȅ�֗ ȓʆȆɳɐɦȄ

�Ȕ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ȓȀɗ�ʄڴɏ �Ǵɽ Ʉ ɦȄ�ɉ ʊɨȸ Ȗ�ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄɻɱǸȉ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�֗ݍ Ȓȳȷ ֿ Ȅɼ�ǴȆȍɇֿ Ȅ�ɵ ɭ�ȓȿ Ȇȫ �ȓʆȆɳɏ �ʏڲǻ�ȓȡ Ȇȧ �ʏࢭ�Ȯȳɗ

�ȓʊȿ ɽ ɀ ݵ Ȅ�ɵݍ ɭ�Ɏɽ ɳȉ�ɰ ɼ؈قɮȗʆ�ɰ ʆȮȆɏ؈ �ȮȄȳɗǸɠ�ɯ ɺȡ ȆɭȮׁ �ȓɐɗȄȯ ɦȄ�ȥ ɭȄفɦȄ�ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭ�ɑɮȗݝݨȄɼ�ȓɦɼȯ ɦȄ�ɵ ɭ�ȓȿ Ȇȫ �ȓʆȆɏ Ȳɼ

  .فقط

�ȓʊȧ ȆȗɘםȄ�Ȕ ȆɮɨɢɦȄ�ɰɽ ʈȵɘɨȗɦȄ ،برامج التوعية  ،ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ.

Abstract

Since ancient times, people have been interested in observing the factors that help them in

persuading others and encouraging them to adopt their beliefs. The media in general and

television in particular have a positive role in spreading awareness, which works to raise the

level of performance of the special needs group

Note that disability does not diminish human value. It is an effective tool for communicating

information in a simple way, with subjects that are full of hope and optimism for the disabled,

which can address the minds of children, young people, their families and the society to

which they belong, where the media becomes a school for training and rehabilitation.

Television is an open school.

It classifies the public and then provides various programs such as counseling, training,

treatment, care, family and education. Therefore, television can highlight the category of

people with special needs as an individual in need of special attention from doctors and

family, And society through driving programs to integrate them as ordinary individuals with

only a kind of privacy.

Key words: Television, awareness programs, people with special needs.
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�ȟ ʊȧ �֗�ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�ʅݍ Ȅ�ɤݍݨɸȆɮ؈ف Ȇɀ ȕַ Ȅ�ɪ ՌՌǾȆȷ ɼ�ɯ ՌՌɸǷ�ɵ ɭ�ɰ ɽ ՌՌՌՌՌՌʈȵՌՌՌɘɨȗɦȄ�ȯ ՌՌՌՌՌՌɐʇ�ȒȲɽ ՌՌɀ ɦȄ�ɪ ՌՌɜɳʆ�ɰ Ƿ�ɻɱȆɢɭǼȉ

�ɪ Ʉ ɘȉ�ɬȆʆֿ Ȅ�ɷȱ ՌՌՌɸ�ȳՌՌȫ ǵ�ɰ ȆՌՌɡ ɭ�ʅ Ƿ�ʏࢭ�ɼ�ɯ ՌՌɺɦȴȆɳɭ�ʏࢭ�ȶ ȆɳɦȄ�ɵ ՌՌʊʆֺ ɭ�ʄڲǻ�ɯ ՌՌɦȆɐɦȄ�ǴȆՌՌȨ ɱǷ�ɑʊɮȡ �ʏࢭ�Ȕ ɽ ɀ ɦȄɼ

Ȕ ȄȲȆՌՌՌɜɦȄ�ɼ�Ȕ ȆՌՌɈ ݰ Ȅ�ȳՌՌȍɏݝ �ȓՌՌʊɱɽ ʈȵՌՌɘɨȗɦȄ�ȒȲɽ ՌՌɀ ɦȄ�ɪ ՌՌՌɜɳȕۘܣ� ɦȄ�ȓՌՌՌʊɏ Ȇɳɀ ɦȄ�ȲȆՌՌՌɮɛֿ Ȅ.

ՌʈȵՌՌՌɘɨȗɦȄ�ǴȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌȡ���ɵ ՌՌʊʊɡ ʈȳɭֿ Ȅ�ɵ ՌՌՌʊȝȧ ȆȍɦȄ�ɼ�ǴȆՌՌՌɮɨՌɐɦȄ�ɵ ɭ�ȳՌՌʊȍɟ�Ȯȯ Ռɏ �ȆՌՌՌٕڈɗ�ɞ ȲȆՌՌՌȻ ��ȒȲȆՌՌՌՌȍȡ �Ȯɽ ՌՌՌՌՌɺݍݨ�ȓՌՌՌȣ ʊȘɱ�ɰ ɽ Ռ

�ɑՌՌɮȗݝݨȄ�ȩ ՌՌՌՌǾȄȳȻ �ʄڴɏ �ɷȳՌՌՌՌՌՌՌʊțǸՌȗɦ�ȄȳՌՌՌɌ ɱ�ȓՌՌՌɮɺםȄ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ՌՌՌǾȆȷ ɼ�ɵ ɭ�ɽ ɸɼ�ɰ ֿםʊɱȆ؈ Ȅ�ɼ�ɵ ՌՌՌʊʋȸ ɲȳɘɦȄ��ɵ ՌՌʊʆ؈قɨȣ ɱַ Ȅ

Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ȓՌՌՌՌȀɗ�ȓՌȿ Ȇȫ ɼ�ɼ�ȓՌՌՌɺȡ ɽ Ȅ�ɼ�ȓՌՌՌɗȮȆɺɦȄ�ɵם ՌՌʊɭȆɄ Ȅ�ɪם ՌՌՌՌɜɱ�ʎ ՌՌɗ�ɻՌՌՌՌɦ�ȓʈȳՌՌʊțǸȗɦȄ��ȒȲȯ ՌՌՌՌɜɦȄ�ɼ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ ȆՌȡ

ɑՌՌՌՌɮȗݝݨȄ�ɵ Ռɭ�ȆٮڈȆɐɨɈ ȕ�Ɏ ȆՌՌՌȍȻ ǻ�ʏࢭ��ɯ ɺȸ ʇ�Ȇɮɭ�ȳՌՌՌՌțǺՌɭ�ɼ�Ȉ Ȅȱ ՌՌȡ �ɪ ɢȼ Ȋ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�ȓՌՌՌȀɘɦȄ�ɷȱݍ Ռɸ�Ȳɽ ՌՌՌՌɺɮȡ �ʄڲǻ�ȆɺɦȆɀ ʆǻ.

ȮȆՌՌՌɭ�ȓՌʊɱɽ ʈȵՌՌՌՌɘɨȗɦȄ�ȥ ՌՌՌɭȄفɦȄ�ɰ ǻ�ȳՌՌՌȝɟֿ Ȅ�ȒȮȆՌםȄ�ʎ Ռɸ�ɼ�ȓՌՌՌɘɨȗݵ Ȅ�Ȕݝ Ȅɽ ՌՌՌɳɜɦȄ�ʏࢭ�ȓՌՌՌʊȷ Ȇȷ ֿ Ȅ�ȓՌՌՌʊɨȸ ȘɦȄ�ɼ�ɻՌՌՌՌՌʊɗفɦȄ�Ȓ

Ȅ�ȥ ՌՌՌՌɭȄفɦȄ�Ȓȯ ՌՌՌՌՌɸȆȼ ɭ�ʎ ՌՌՌɗ�ʎ ՌՌՌՌɮɟɼ�ʎ ՌՌՌՌՌɏɽ ɱ�Ȕ ɼȆՌՌՌՌՌɘȕ�Ȯɽ ՌՌՌՌȡ ɼ�ɵ ɭ�ɯ ՌՌՌՌՌՌɓȳɦȆȉ�ȄȳՌՌՌՌʊțǸȕ�ɼ�Ȓȯ ՌՌՌՌՌɸȆȼ ɭ�ɼ�֗ �ȆՌՌՌՌȡ ȄɼȲ�ȓՌՌՌՌʈɽ ɏɽ ՌՌՌՌՌȗɦ

�ȓՌՌՌՌȿلفئــــة ذوي االحتياجـــ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ ȆՌՌՌإن�ɰ Ȱֿ Ȅɼ�ɵ ՌʊɐɦȄ�ȑ ՌՌɇ ȆՌՌȬ ʆ�ַ �֗ Ɏɽ ɳՌՌՌՌȗɦȄ�ȓՌՌՌɔɦȆՌȉ�ɤ ȆՌՌɀ ȕȄ�ȓՌՌɨʊȷ ɼ�ɰ ɽ ՌՌʈȵՌɘɨȗɦȄ

�Ȯɼȯ ՌՌՌȧ �ȯ ՌՌՌɳɏ �ə Ռɜʆ�ַ �ɽ ɸɼ�֗ ȓՌՌՌՌɘɇ ȆՌՌՌɐɦȄɼ�Ȳɽ ՌՌՌՌՌɐȼ ɦȄ�ȑ ՌՌɇ ȆȬ ʆ�ɪ ՌՌȉ�֗ ɰ Ȅȯ ՌՌՌȡ ɽ ՌɦȄɼ�ɪ ՌՌՌɐɘɦȄ�ʃ ՌՌɨɏ �ȳՌɀ Ȩ ɳʆ�ַ �ɼ�֗ ɉ ՌՌՌՌɜɗ

ՌՌՌʊȷ Ȇʊȷ �ɼǷ�ȓʊɗȆՌՌɜțɼ�֗ ȓՌՌՌʊɗȄȳՌՌՌՌՌɔȡ�ʏࢭ�ɝ ՌՌՌՌɨɈ ɳםȄ�Ȅȱ ՌՌՌՌՌɸ�ɵ ՌՌՌɭ�֗ Ȕ ȆՌՌՌՌɐɮȗݝݨȄ�ɪ ՌՌՌՌɡ ɦ�ɪ ɀ ʆ�ʃ ՌՌՌȗȧ �ȆɸȆՌՌՌՌɈ ՌՌՌȬ ȗʆ�ɪ ȉ�ȒȮȯ ՌՌՌՌȨ ɭ�ȓՌՌ

�ɵ ɭ؈ف�ՌՌՌՌȝɡ ɦȄ�ɝ ʊɜՌՌȨ ȕɼ�֗ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ ȆՌȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ȓɭȯ ՌՌݵ �ȓՌՌՌՌɦȆՌՌՌՌɐɗ�ȒȄȮǸՌɟ�ɰݍ ɽ ՌՌՌՌʈȵɘɨȗɦȄ�ȳՌՌՌՌʊݵ ܦ Ȗ�ɰ ȆՌՌՌՌɡ ɭׁ Ȅ

ՌՌɺɈ ȋȲɼ�ɯ ՌՌɺɦ�ȓՌՌՌՌʊɮʊɨɐȗɦȄɼ�ȓʊɘʊɜȝȗɦȄ�Ȕ Ȇɭȯ ՌՌݵ Ȅʎݍ ՌՌՌՌȡȲȆݵ Ȇȉ�ɯݝݨȄ�ɑɮȗݍ ՌՌ.

ՌՌɗȆՌՌՌՌɜȝɦȄ�ȳՌՌʊʊɔȖ�ɼ�ɑՌՌɮȗݝݨȄ�ɪ ՌՌՌȫ ȄȮ�֗ �ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ ȆՌՌՌՌȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�Ƞ ȆՌՌՌՌՌՌɭȮǻ�ʄڲǻ�ȓՌՌՌՌՌʊɱɽ ʈȵՌՌɘɨȗɦȄ�ȥ ՌՌՌՌɭȄȳՌȍɦȄ�ɖ ȯ ՌՌՌՌة ٮڈ

ՌՌՌՌՌ٭ڈ�ɯ ՌՌՌՌɺȸ ʇ�ɰ Ƿ�ɵ ՌՌՌɡ ɮʆ�ʎ ՌՌՌՌȗɦȄȲȄɼȮֿ Ȅ�ȯ ՌՌʆȯ ՌȨ ȕ�ɤ ֺ ՌՌȫ �ɵ ɭ�֗ �ȓՌՌɛȆՌՌɏׁ Ȅ�ɵ ՌՌՌɏ �Ȓȯ ՌՌՌǾȆȸ ɦȄ�ɻՌՌȕȆȸ ȷ Ǻɭɼ��ɑՌՌɮȗՌݝݨȄ�ȮȄȳՌՌՌՌɗǷ�Ȇ

ɭ�ɰ ɽ ՌՌʈȵՌՌՌɘɨȗɦȆՌɗ��ȓՌՌʈɽ ՌՌՌՌɮɳȗɦȄ�ɷȆՌՌՌʆȆɄ ɛ�ȓՌՌՌՌɗȆɠ�ɼ�ɑɮȗݝݨȄ�ɪ ՌՌȫ ȄȮ�ɯ ՌՌՌɺɦɽ ՌՌՌȍɛ�ɼ�֗ �ȓՌՌՌȀՌɘɦȄ�ɷȱ Ռɺɦ�Ƞ ȆՌՌɭȯ Ռɱַ Ȅ�ɝ ՌՌՌʊɜȨ ȗɦ ـــن

ȍɈ ȕɼ�ə ՌՌՌՌʊɜȝȗɦȆȉ�ɬɽ ՌՌՌՌՌՌɜʆ�ɻՌՌՌՌȕȆɱֺ ɏ ǻ�ɼ�ȓՌՌՌՌՌʈȲȆȍȫׁ Ȅ�֗ �ȓՌՌՌՌՌʊٕڈɗفɦȄ�ɻՌՌՌȣ ɭȄȳȉ�ɤ ֺ Ռȫ�ɼ�ȓՌՌՌՌɭֿ Ȅ�Ȕ ȄȮȆՌՌՌՌɏ �ʄڴɏ �ȶ ȆՌՌՌՌՌɳɦȄ��ɑՌՌՌՌՌʊ

ɭ�ȓȿ ȆՌݵ Ȅ�Ȕݍ ȆՌՌՌՌȡ ȆՌՌՌʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ��ȓՌՌՌՌՌȀɗ�ȮȄȳՌՌՌՌՌՌՌɗǷ۷ܡ�ʆ�Ȅȱ ՌՌՌՌՌɟɼ�Ȇɺɟɽ ՌՌՌՌɨȷ �Ɇ ȆՌՌՌՌՌɮɱǷ�ɼ�Ȇɺȷ ɽ ՌՌՌɜɇ ɼ�ȒȲȆɄ ݰ Ȅ�ȯݍ ՌՌՌՌʊɦȆՌՌɜȕ ــن

ȓՌՌʊɮɳȗɦȄ�ʏࢭ�ȆՌՌՌՌՌՌɺȡ ȆՌՌɭȮǻ�ɼ�ȆՌՌՌՌٕڈɨɏ �Ǵɽ ՌՌՌՌɄ ɦȄ�ɉ ՌՌՌՌՌʊɨȸ Ȗ�ɼ�ȆɺɮՌՌՌɏ Ȯ�ɤ ֺ ՌՌՌȫ.
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�ɰ Ȇɢɭ�ʏࢭ�ɷȳʈɽ ɀ ȕ�ɯ ȕ�֗ Ȕ Ȅɽ ȿ Ƿ�ɵ ɭ�ɻȍȧ Ȇɀ ʆ�Ȇɭɼ�ɞ ȳȨ ȗɭ�ȯ ɺȼ ɭ�ɤ Ȇȍɜȗȷ Ȇȉ�ɬɽ ɜʆ�ȴȆɺȡ �ɽ ɸ��ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ə ʈȳɐȖ

�Ȇɺɨʈɽ Ȩ ȕɼ�ȆɺɦȆȍɜȗȷ Ȅ�ȒȮȆɏ ǻɼ�ɞ ֺ ȷ ֿ Ȅف�ɏ �ɼǷ�ǴȆɄ ɘɦȄف�ɏ �Ȇɺɨɜɱ�ɯ ȗʆ�ȓʊǾȆȋȳɺɟ�Ȕ ȄȲȆȻ ǻ�ʄڲǻ�ɻɨʈɽ Ȩ ȕ�ɯ ȕɼ�֗ ȳȫ ǵ

Ȇɸȳʈɽ ɀ ȕ�ɯ ȕ�ʅ ȱ ɦȄ�ȯ ɺȼ .ɓڴȄ�ʄם

ɀ Ȅ�ȓɏɽם ɮȣ ɭ�ɵ ɭ�ȓɱɽ ɢɭ�ȓʊɏ Ȇɮȗȡ Ȅ�ȓȸ ȷ Ǻɭ�ɽ ɸɼ�Ɂ ɀ ݰ Ȅ�ȟݍ Ȩ ȉ�ɵ ɮɄ ȕۘܣ� ɦȄɼ�ȓʊɳɜȗɦȄ�ɼ�ȓʈȲȄȮׁ Ȅݍݳ�Ȇ

ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�Ȕݍ ȆʊɳɜȗɦȄ�ɤ Ȇɮɐȗȷ Ȅ�ȓɜʈȳɈ ȋɼ�ȯ ɐȊ�ɵ ɏɼ�֗ ǴȆȋȳɺɡ ɦȄ�ȓɈ ȷ Ȅɽ ȉ�ȒȲɽ ɀ Ȅ�ȓʊɭֺם ɏׁ Ȅ�ȥ ɭȄفɦȄɼ.

�֗ �ȓʊǾȆȋȳɺɟɼ�ȓʈɽ ʆȮȄȲ�Ȕ Ȇȡ ɽ ɭ�ʄڲǻ�ɻɨʈɽ Ȩ ȕ�ȯ ɐȌɼ�ɪ ȉȆɢɦȄ�ȓɈ ȷ Ȅɽ ȉ�ȒȲɽ ɀ ɦȄ�ɤ ȆɜȗɱȄ�ɻɱǷ�ʄڴɏ ��ʅ Ȳɽ ݵ Ȅ�ȓɸȵɱ�ɻȗɗȳɏɼݍ

ɏڴ �Ȇɏ Ȇȍȕ�Ȇɺɇ ȆɜȗɦȄ�ɵ ɡ ɮʆ�ȟ ʊȨ ȉȴȆɘɨȗɦȄ�ȓȻ ȆȻ �ʄڴɏ �Ȇɜȧַ �ɂ ȳɐʇ�ʎ ɢɦ�ɽ ʆȯ ʊɗ�ɉ ʈȳȻ �ʄڴɏ �ɼǷ�ȓȻ ȆȻ �ʄ

�Ȕ ɽ ɀ ɦȄ�ɑɭ�ȓɟȳȨ ȗםȄ�ȓʊǾȳםȄ�ȒȲɽ ɀ ɦȄ�ɤ Ȇȍɜȗȷ Ȅɼ�ɤ Ȇȷ Ȳǻ�ɻɱǸȉ�ʎ ɲɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ɬȆɌ ɳɦȄ�ȑ ɴȻ �ɼǷ�ɰ ȸ؈ ȧ �ɖ ȳɏ �Ȇɮɟ

ȓʊȸ ʋɇ Ȇɳɔɭɼȳɺɟ�Ȕ Ȇȡ ɽ ɭف�ɏ �Ȇɺɦ�ȑ ȧ Ȇɀ Ȅם

�ֿȄ�ɼ�ɰ ɐɦȄ�ȑ؈ ɇ ȆȬ ʆ�ַ ֗�Ɏɽ ɳȗɦȄ�ȓɔɦȆȉ�ɤ Ȇɀ ȕȄ�ȓɨʊȷ ɽ ɠ�ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄف�ȗɐʉɼ����������ɪ ɜɐɦȄ�ʏࢭ�ȳɀ Ȩ ɳʆ�ַ ɼ�֗ �ɉ ɜɗ�ɰ Ȱ

�ȓɘʊݰ ܵ �ɼǷ�Ȉ Ȇȗɟ�ɪ ɢȻ �ʄڴɏ �ș ɱȆɠ�ǴȄɽ ȷ �֗ �ȓȋɽ ȗɡ Ȅ�ȓʊɦȆɀם ȕַ Ȅ�ɪ ǾȆȷ ȳɨɦ�ȓȍȸ ɴɦȆȉ�ɤ Ȇݰ Ȅ�ɽݍ ɸ�Ȇɮɟ�ɰ Ȅȯ ȡ ɽ ɦȄ�ɼ

�Ȕ Ȅݵف ۜܣ�Ȅ�ɼݍ ع ȆםȄ�Ȳɽ ȿ �ɑȡفȸ ʉɼ�ȵǾȄȳɔɦȄ�ɼ�ȓɘɇ ȆɐɦȄɼ�Ȳɽ ɐȼ ɦȄ�ȑ ɇ ȆȬ ʆ�ɪ ȉ�֗ �Ɏɽ ȍɈ ɭ�Ȳɽ ȼ ɴɭ�ʅ Ƿ�ɼǷ�ȓɨȣ ɭ�ɼǷ

Ȅ�ȈݍݨɸȆɮ؈ف� ɽ ɨɛ�ʄڴɏ �ȳɈ ʊȸ ʋɗ�֗ �ȓɮʆȯ ɜɦȄɯ ɺɸ ȆȍȘɱȄ�Ȉ ȱ ȣ ʆ�ɼ

ɑɮȗݝݨȄ�ɼ�ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ:

�ȆɜʊɮɏࢭʊɔȖ�ʏ؈ف� �Ȅ؈فțǸȕ�Ȇɺɦ�ɰ Ȇɠ֗ȓʊɱɼفɡ ɦַ Ȅ�ȒȲɽ ȝɦȄ�ȆɺɭȄɽ ɛ�ȒȲȆɄ ȧ ܣ� ɨɐɦȄ�ɼ�ʏڊɽ ɦɽ ɳɡ ȗɦȄ�ɬȯ ɜȗɦȄ�ɂ ȳɗ

�ɵ ɭ�ȯ ʈȵם�Ȇɜʈȳɇ �Ȕ ȯ ɺɭɼ�֗ݍݸ�Ȅ�����ʏࢭȆɜȝɦȄ�ɼ�ʅ ȮȆɀ ȗɛַ Ȅɼ�ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ�ɻǾȆɳȎȉ�ɑɮȗȣ ɮɨɦ�ȓɭȆɐɦȄ�Ɂ ǾȆɀ ݵ Ȅݍ

Ȅ�ɻȕȄȲȯ ɛ�ɵ ɭ�ș ɘɏ ȆɃ ɼ�ȮȳɘɦȄ�Ȕ ȆɐɨɈ ȕ�ɵ ɭ�ȯ ʆȯ ɐɦȄ�Ȇɺɨɗ�Ȕ ȆʊȉȆȣ ʆȄ�ȒȲɽ ȝɦȄ�ɣ ɨȗɦ�ɰ Ƿ�Ȇɮɟɼ�֗ �ȓʊɗȳɐםȄ�ɼ�ȓʈȲȆɺם

�ɼ�ȟ ʆȯ ݰ Ȅ�ȳɡݍ ɘɦȄ�ɰ ȉ�ǴȆɜȗɦַ؈ Ȅ�ɼ�ə ɦǶȗɦȄ�ȓʊɘʊɟɼ�ȓɐʉȳȸ ɦȄ�ȒȆʊݰ Ȅ�ɷȱݍ ɸ�ʄڴɏ �ɯ ɨɛǸȗɦȄ�ȆʆȆɄ ɜȉ�Ȇȷ Ȇȷ Ƿ�Ȕ Ȇʊȍɨȸ ɦȄ

ȓʆȮȆɀ ȗɛַ Ȅɼ��ȓʊɮɨɐɦȄɼ�ȓʈɽ ȉفɦȄ�ȒȆʊݰ Ȇɳɭ�ɑʊɮȡڤȄ�ʏݍ �ʏࢭ�Ț ȄفɦȄ.

ȡַ Ȅ�ɯ Ɍ ɳɦȄ�ɣ ɨȕ�ɯ ɸǷ�ɵ ɭ�ɽ ɸ�ɬֺ ɏׁ Ȇɗ�֗ �ȒȮȯ ɐȗםȄ�ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�Ɇ Ȇɮɱֿ Ȅɼ�ȒȆʊݰ Ȅ�ɑɭ�ֺݍ ɏ Ȇɘȕɼ�ȆɛȆɀ ȗɦȄ�ȓʊɏ Ȇɮȗ

�ʅ Ƿ�ʏࢭ�ȓʊɭֺ ɏׁ Ȅ�ȓʊɨɮɐɦȄ�ȓʊɨɏ Ȇɗ�ȶ Ȇɜȕɼ֗�ɑɮȗȣ ɮɨɦ�ʏࢭȳɐםȄɼ�ʏࢭȆɜȝɦȄ�ɼ�ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ�ȲȆɇׁ Ȇȉ�ȳțǸȗʆ�ɼ��ȳțǺʆ�ɽ ɺɗ

ʏࢭȆɜȝɦȄ�ɼ�ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ�ǴȆɳȍɦȄ�ɼ�ȮȳɘɦȄ�ɑɭ�ɻɨɏ Ȇɘȕɼ�ɻɨɭȆɐȖ�ȓʊɘʊɟ�ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭ�ɑɮȗȣ ɭ
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�ɯأصبحت وسائل االت ɸȄ�ɵ ɭ�ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ȓȿ Ȇȫ �ȓɘɀ ȋɼ�ȳǾȄȵݍݨȄ�ɼ�ȓʊɭȆɳɦȄ�ɤ ɼȯ ɦȄ�ʏࢭ�ʅ Ȅ�ɤݍݨɸȆɮ؈ف Ȇɀ

�Ȳɼȯ ɦȆȉ�ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�Ȯȳɘɳʆ�ȟ ʊȧ ֗�ɑɮȗݝݨȄ�ɯ ʊɛɼ�ȓɗȆɜȝɦȄ�ȯ ʆȯ ɼ�ȓɏٮڈ ȆɮݍݨȄɼ�ȮȳɘɦȄ�ʄڴɏ �Ȅ؈فțǸȕف�؆ɟֿ Ȅ�ȳȿ ȆɳɐɦȄ

ɠ�ʏࢭ�Ȕ ȆȀɘɦȄ�ɑʊɮȡ �ȓȍɇ ȆȬ ɭ�ʄڴɏ �ɻȕȲȯ ɜɦ֗ �ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɼ�ə ʊɜȝȗɦȄ�ɼ�ɯ ʊɨɐȗɦȄ�ɼ�ɻʊɗفɦȄ�ȓʊɨɮɏ �ʏۜܣ�ࢭ Ȇȷ؟ ֿ Ȅ ل

.األوقات

�ַ ۘܣ� ɦȄ�ȒȵɸȆݍݨȄ�Ȕ Ȇɭɽ ɨɐםȄ�ʎ ɜɨȕ�ɪ ǾȆȷ ɼ�ɪ ɺȷ Ƿ�ɵ ɭ�ȩ ȍȿ Ƿ�ȯ ɜɗ�֗ ȓʊɭɽ ʊɦȄ�ȆɳȕȆʊȧ �ɵ ɭ�Ƿȵȣ ȗʆ�ַ �Ǵȵȡ �ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȆɗ

�Ȇɮɭ�֗ ȒȲɽ ɀ ɦȄɼ�Ȕ ɽ ɀ ɦȆȉ�Ȕ Ȇɭɽ ɨɐםȄ�ɪ ɜɱ�ʏࢭ�ɻȗʈȲɽ ɗɼ�ɻȗʋɱǵ�ʄڲǻ�ȓɗȆɃ ׁ Ȇȉ�Ȅȱ ɸɼ�֗ ȯ ɺȡ �ʅ Ƿ�Ȇٕڈɦǻ�ɤɽ ȿ ɽ ɨɦ�ɤ ȱ ȍȕ

ʊɏ Ƿ�ɷȆɜɨȗȕ�Ȇɭ�ʏڥɲ�ɷȮȄɽ ɭ�Ȕ Ȇʈɽ ȗȨ ɭ�ʏࢭ�Ȅ؈فȝɟ�ȳɡ ɘɱ�Ȇɳɨɐȣ ʆȄȲȆɔȿ �ɼǷ�ȄȲȆȍɟ�Ȇɳɟ�ǴȄɽ ȷ �ȆɳɱȄȰǵɼ�Ȇɳɴ.

�ȟ ʊȧ �ɵ ɭ�ȹ ʋɦ�ȓɮʊȸ ɛȄɽّڈȄ�Ȇݍݨ ɏ �Ȇɺɦ�ȓʊɏ Ȇɳɀ ɦȄ�ȓɭȯ ɜȗםȄ�Ȕ ȆɐɮȗݝݨȄ�ɵ ɭ�Ȓȯ ɗȄɽ ɦȄ�ȓʊɱɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ȥ ɭȄفɦȆɗ

�ʅ ɽ ɳɐםȄ�Ɇ Ȇȍȧׂ ɦ�ʅ ȮǺםȄ�ə ɳɐɦȆɠ�֗ȒȳȻ ȆȍםȄ؈فɓɼ�ȒȳȻ ȆȍםȄ�ȒȮȯ ɐȗםȄ�ȆɸȳɸȆɌ ɭɼ�֗ʅȳɡ ɘɦȄɼ�ʏࢭȆɜȝɦȄ�ȳțǸȗɦȄ

ȍɦȄ�ɖ Ȅȯ ɸֿ Ȅ�ȟ ʊȧ �ɵ ɭ�ȆɄ ʆǷɼ�ɪ ȉ�֗ ȑ ȸ Ȩ ɗ�ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅɼ�ȓʊȷ Ȇʊȸ ɦȄɼ�Ȇٔڈɭ�ȓʆȮȆɀ ȗɛַ Ȅ�ȓȍʈȳɜɦȄɼ�ɾ ȯ Ȅ�Ȓȯם ʊɐ5

�ȓʊɟֺ ْڈ ȷ ַ Ȅ�ɑɨȸ ɦȄ�ɵ ɏ �ɰ ֺ ɏׁ Ȅ�ɼ�ə ʊɜȝȗɦȄ�ɼ�ɻʊȡ ɽ ȗɦȄ�ɼ�ɻʊɗفɨɦ�ȮȄɽ ɭ�ȥ ȗɴȕ�ȓɭȯ ɜȗםȄ�ȓʊɏ Ȇɳɀ ɦȄ�ɤɼȯ ɦȄ�ɰ ǻ

�ȓʊɟֺ ْڈ ȷ ַ Ȅ�ɻɦɽ ʊɭɼ�ȮȳɘɦȄ�Ȕ ȄȲȯ ɛ�ʄڴɏ �Ȓȯ ɮȗɐɭ�ȆɄ ʆǷ�ɼ�ɑʉȴɽ ȗɦȄ�ʏࢭ�ȆٮڈȲȯ ɛ�ʄڴɏ �Ȓȯ ɮȗɐɭ�ȓʊɭȆɳɦȄ�ɤɼȯ ɨɦ

�ɻȕȄȲȯ ɛɼ�ɬֺ ɏׁ Ȅɼ�ȓɗȆɜȝɦȄ�Ȕ Ȇȣ ȗɳɭ�ɣ ɨْڈȸ Ȗ�ȳǾȄȵݍݨȄ�Ȇٔڈɭɼ�ȓʊɭȆɳɦȄ�ɤ ɼȯ ɦȆɗ֗�ȓɐɘȕȳםȄ�ȓʊǾȆɜȗɱַ Ȅ�ɼ��ȓʊǾȄȳȼ ɦȄ

�ʄڲǻ�ɾ ȮǷ�ɑɃ ɽ ɦȄ�Ȅȱ ɸɼ��ȓʊȷ Ȇʊȷ �ɼ�ȓʆȮȆɀ ȗɛȄ�ȒȮȯ ɐȗɭ�Ȕ ȄȲȆȍȗɏַ �ɣ ɦȰ�ʏࢭ�ȓɐɃ Ȇȫ ֗�Ȳȯ ɀ Ȅ�ɤɼȮ�ɵם ɭ�Ȓȯ ɗȄɽ ɦȄ

�ɂ Ȅȳɓֿ Ȅ�ʄڲǻ�ʏࢭȆɜȝɦȄ�ɼ�ʎ ɭֺ ɏׁ Ȅ�Ƞ Ȇȗɱׁ Ȅɼ�Ȕ Ȇɭɽ ɨɐםȄ�ɻʊȡ ɽ ȕ�ɼ�ȒȳɈ ʊȸ ɦȄ�ȯ ʊɟǸȕ�ȓɭȯ ݵ �ʅݍ Ȅ�֗�ȓʊɟֺ ْڈ ȷ ַ Ȅ

�ʏࢭ� ȓɭȯ ɜȗםȄ� ɤ ɼȯ ɨɦ� ۜܣ Ȇʊȸ؟ ɦȄ� ɼ� ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ� ɼ� ʅ ȮȆɀ ȗɛַ Ȅ� ɬȆɌ ɳɦȄ� ɖ Ȅȯ ɸǷ� ɼ� ȓʆȮȆɀ ȗɛַ Ȅ� ɖ Ȅȯ ɸֿ Ȅ

التكنولوجيا  واإلعالم والثقافة

ȓɏ Ȇɳɀ ɦȄɼ�Ȇʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡ ȗɨɦ�ȓȣ ȗɳםȄ�ɤɼȯ ɦȄ�ɰ ۜܣ�ȉ�Ȇɭ؈ Ȇȷ؟ ֿ Ȅ�ɖ ֺ ȗȫַ Ȅ�ɰ Ƿ�ȯ ʆȯ Ȼ �ȴȆȣ ʆǼȉ�ȯ ɟǺʆ�ɻɨɠ�Ȅȱ ɸ والدول

ȮȳɘɦȄ�ɽ ɸ�֗ Ȇɺɦ�ȒȮȲɽ ȗȸ Ȅ�ɻȕȆʊȧם �ȲȆȸ ɭ�ɻʊȡ ɽ ȗɦݏݳ�ȿ ֿ Ȅ�ɵ ɏɼ�ȒȮɽ Ȅ�ɵݍݨ ɏ �ȟ Ȩ ȍʆ�ȓɭȯ ɜȗםȄ�ɤɼȯ ɦȄ�ʏࢭ�ȮȳɘɦȆɗ

�ʄڴɏ �ɻɳʊɐȖ�ȓɨʊȷ ɼ�ɵ ɏ �ȟ Ȩ ȍʆ�ȟ ʊȧ �ȓʊɭȆɳɦȄ�ɤɼȯ ɦȄ�ʏࢭ�ȮȳɘɦȄ�ɪ ȉȆɜɭࢼܣ� ɗ�֗ȓʆȮȆםȄɼ�ȓʊȧ ɼȳɦȄ�ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ

�ȒȮȯ ɐȗםȄ�ɻɨɠȆȼ ɭ�ȓɺȡ Ȅɽ ɭ6

ɻȕֺ ɡ ȼ ɭɼ�ɑɮȗݝݨȄ�ɖ Ȅȯ ɸǸȉ�Ȇɜʊțɼ�Ȇɇ ȆȍȕȲȄ�ȓɈ ȍȕȳɭ�ȓʊɭֺ ɏ ǻ�ȓɨʊȷ ɼ�ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȆɗ�ɼ�ɯ ʊݲݨ ȕ�ɵ ɡ ɮʊɗ�֗ ɷȆʆȆɄ ɛ

Ȇْڈɺȡ Ȅɽ �ɤɽם ɨݰ Ȅ�ȑݍ ȸ ɲֿ �ɬȆɐɦȄ�ʅ ǷȳɦȄ�ɻʊȡ ɽ ȕɼ�ȮȆȻ Ȳǻ�ɝ ʈȳɇ �ɵ ɏ �Ȕ ֺ ɡ ȼ Ȅɼ�ȆʆȆɄם ɜɦȄ�ɣ ɨȕ.
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țǸȗɦȄ�ɼ�ɪ؈ف� ɏ ȆɘȗɦȄ�ɼ�ȓɟȲȆȼ ۂȄ�ʏם �ʎ ɭȆɳɦȄ�ɯ ɦȆɐɦȄ�ɤɼȮ�ȓȿ Ȇȫ �ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɨɦ�ȓʊɘʊɋ ɽ ɦȄ�ȲȄɼȮֿ Ȅ�ɣ ɨȕ�ɯ ɸǷ�ʄڴɐɦɼ

ȼ ɮɨɦ�ɬȆɐɦȄ�ʅ ǷȳɦȄ�ȒȲȆțǻɼ�ʏڤȄɽ ɦȄ�ɻʊɗفɦȄ�ɼ�ə ʊɜȝȗɦȄ�ɼ��ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ�ȲȄɼȮȄ�ȑ ɱȆȡ �ʄڲǻ�Ȅȱ ɸ�ȓɘɨȗݵ Ȅ�Ȕݝ ֺ ɡ

���ȓʊɭɽ ɜɦȄ�ȓʈɽ ɺɦȄ�ș ʊȎȝȕɼ�ȯ ՌՌՌʊɟǸȕ�ɼ�ȓɘɨȗݵ Ȅ�ȓʊɏݝ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɯ ʊɸȆɘםȄ�ɼ�ɯ ʊɜɦȄ�ȯ ʊɟǸȕɼ�֗ �ʏڤȄɽ ɦȄۜܣ� ɘɳɦȄ�Ʌؠ ʈɽ ɐȗɦȄ

�ə ɨȗȬ ɮȉ�ȓՌՌՌɜɨɐȗםȄ�Ȕ Ȇɭɽ ɨɐםȄɼ�ȲȆՌՌՌȍȫֿ Ȇȉ�ȮȄȳՌՌՌɗֿ Ȅ�ȯ ՌՌՌʈɼȵȕ�ʄڴɏ �ɰ ɽ ՌՌՌՌʈȵɘɨȗɦȄ�ɪ ɮɐʇ���ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ�ȟ ʆȯ Ȩ ȗɦȄ�ɼ

�ȳՌՌՌȼالقضايــــا ، ɲ�ʄڴɏ �ɪ ՌՌՌɮɐʇ�ɽ ՌՌՌɺɗ�ɑɮȗݝݨȄ�ȮȄȳՌՌՌɗǷ�Ȇɺɮɺɘʆ�Ȳɽ ȿ �ɼ�Ɋ ȆՌՌՌՌɘɦǷ�ɼ�ȴɽ ՌՌՌɭȳՌՌՌɦ�ɻՌՌՌՌɦȆɮɐȗȷ Ȅ�ɤ ֺ ՌՌՌȫ �ɵ ɭ�ɣ ɦȰ�ɼ

�ɵ ʆǷ�ȒȳՌՌՌʊɔɀ ɦȄ�Ȕ Ȇɏ ȆɮݍݨȄ�ɰ ۜܣ�ȉ؈ ݵظ ܧ �ɤ Ȇɀ ȕַ Ȅ�ɰ Ȇɠ�Ȇɭȯ ɐȊ�֗ �ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɝ ՌՌՌǾȆɜݰ Ȅ�ɪݍ ՌՌՌɜɱ�ɼ�ɑՌՌՌɮȗݝݨȄ�ȓՌՌՌɗȆՌɜț

ȼ ɛȆɳȘʈɼ�ɰ ɽ țȯ Ȩ ȗʆ�Ʌ ɐȍɦȄ�ɯ ɺɄ ɐȊ�ȶ ȆɳɦȄ�ɖ ȳՌՌɐʇ�ɼ�֗ �ȓɨɺȷ �ȓɜʈȳɇ ɼ�ȓʊɀ ݵ ܧ �ȓɘɀ ȉ�ǴȄȲֽ Ȅ�ɰ ɽ ɦȮȆȍȘʆ�ɼ������ɰ ɽ

�ɰ ȉ�ɼ�֗؈ �Ȇٔڈʊȉ�ֺ ՌՌɏ Ȇɘȕ�ș țȯ ȧ Ƿۘܣ� ɦȄɼ�ɤ Ȇɀ ȕֺ ɦ�Ȓȯ ՌՌʆȯ ȡ �ɪ ՌՌՌǾȆȷ ɼ�ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ɎȳՌՌՌȗȫ Ȅ�ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ȒȆʊݰ Ȅ�ȯݍ ɜɐȗɦ�ȄȳɌ ɱ

ȧ �֗ ȳՌՌՌՌȫֽ �ɪ ՌՌՌՌʊȡ �ɵ ɭ�ɼ�ȳՌՌՌՌȫֽ �ɪ ՌՌՌՌɡ Ȼ �ɵ ɭ�Ȇɸ؈فʊɔȖ�ɼ�ȮȄȳՌՌՌՌɗֿ Ȅ�ȒȆʊȧ �ɯ ՌՌՌʊɌ ɳȗɦ�Ȅȱ ɸ�ɼ�ɑՌՌɮȗݝݨȄ�ɰ ȆՌՌՌՌɸɽ ɦ�ɞ ȆՌՌՌՌɭ�ɤɽ ɜʆ�ȟ ʊ

�ɪ ɭȆՌՌՌՌɟ�ɬȄȵՌՌՌՌՌȗɦȄ�ɯ ՌՌՌՌՌɦȆɏ �ɻՌՌՌՌՌʊɗ�Ƚ ՌՌՌՌʊɐɲ�ʅ ȱ ɦȄ�ɯ ՌՌՌɦȆՌՌՌՌɐɦȄۜܣ� ɮʆ�ɖؠ ɽ ȷ �ɼ�Ȓȯ ՌՌՌȧ Ȅɼ�ȓՌՌՌʈȳՌՌɛ�ɰ ȆՌՌՌՌɡ ȷ �ȩ ȍɀ ɱ�ɖ ɽ ȷ �ȆՌՌɳɱǷ��

�ȓȝʆȯ ݰ Ȇȉ�ɤݍݨȄ�ȳՌՌՌՌʊɸȆɮݍ Ȇɀ ȕַ Ȅ�ɪ ՌՌՌՌՌǾȆȷ ɼ�ɪ Ʉ ɘȉ�ɣ ɦȰ�ɼ�ɵ ՌՌՌՌʈȳȫֽ Ȅ�ȓʆȆՌՌՌՌɳɏ �ɑɃ ɽ ɭ�ɻՌՌՌՌՌʊɗ�ɰ Ȇȸ ɲǻ�ɪ ՌՌՌɟ�ɰ ɽ ɢʆ�ʏࢭ�ɼ

�ɰ ɽ ՌՌՌʈȵՌՌɘɨȗɦȄ�ɻՌՌՌՌՌՌȗɭȯ ɜɭ7.

�ȲȆȍȫֿ Ȅ�ʃ ɜȗȸ ɲ�ɻՌՌɳɮɗ�֗ ɑՌՌɮȗݝݨȄ�ʏࢭ�ȮȳՌՌɗ�ʅ Ƿ�ɻՌՌɳɏ ۚܣ� ɔȗȸ ՌՌʇ�ַ �Ȱǻ�֗ ȒȳՌՌȿ ȆɐםȄ�ȆՌՌɳȕȆʊȧ �ɰ ȆՌՌՌʈȳՌՌȻ �ɬֺ ՌՌɏׁ Ȅ�ȯ ՌՌɐʇ

�ɻʊɗɼ�֗ ȓɗȳɐםȆȉ�ȆɱȮɼȵȕۘܣ� ɦȄ�Ȕ Ȇɭɽ ɨɐםȄ�ʄڴɏ �ɪ ɀ Ȩ ɱ�ɻɳɭɼ�֗ Ȇɳȉ�ȓɈ ʊݰ ɏڴȄ�ȓȀʋȍɦȄ�ʄݝ �ȒȳɈ ʊȸ ɦȄ�ʄڴɏ �Ȇɱȯ ɏ Ȇȸ Ȗۘܣ� ɦȄ

�ȓՌՌȷ Ȇɭ�ȓՌՌȡ ȆȨ ȉ�ʎ ՌՌɸۘܣ� ՌՌɦȄ�ȆՌɳȕȆɐɮȗȣ ɭ�ʏࢭ�ȓՌɮɺםȄ�ȩ ǾȄȳȼ ՌɦȄ�ȯ Ռȧ Ƿ�ɰ ɽ ɛȆՌɐםȄ�ɪ Ռȝɮʈɼ��ɻʊɗفɦȄɼ�ȓʊɨȸ ȘɦȄ�ȯ ȣ ɱ

�ɯ ȗʆ�Ȇɭ�ȆȍɦȆɓ �ɻɱǷ�ɍ ȧֺ Ȅ�ɵם ɡ ɦ��ɑɮȗݝݨȄ�ʏࢭ�ɾȳՌՌȫֿ Ȅ�ȩ ǾȄȳȼ ՌՌɦȄ�ɵ ՌՌɭ�ȆՌՌɸ؈فɓ �ɪ ՌՌȝɭ�ȆՌՌɺɨȝɭ�ɬֺ ՌՌɏׁ Ȅ�ɵ ՌՌɭ�ȒȮȆɘȗՌՌȷ ֺ ɦ

�ɼ�ȯ Ռɳɏ �ȓՌʊɭȆɳɦȄ�ɰ Ȅȯ ɨȍɦȄ�ɵ ɭ؈ف�ȝɡ ɗ�ɯ ɺɨɸȆȣ ȕ�Ȕ Ȇɭȯ Ռݵ Ȅɼ�ɉݍ Ɉ ݵ Ȅ�ȓȿݍ Ȇȫ ɼ�֗ Ȕ Ȇɭȯ ݵ Ȅ�ɯݍ ʆȯ ɜȕɼ�ɉ ՌɈ ݵ Ȅ�ɑՌɃݍ

�ȆՌɭ�ȆՌȍɦȆɓ �ȒǴɼȳՌɜםȄ�ɬǷ�ȓɏɽ ɮȸ ՌםȄ�ɬ Ƿ�ȓՌʊǾȳםȄ�ɪ ǾȆՌȷ ɽ ɦȄ�ɝ Ռʈȳɇ �ɵ Ռɏ �ș ՌɱȆɠ�ǴȄɽ Ռȷ �ȓՌʊɭֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ǾȆՌȷ ȳɦȆɗ�֗ ȓՌʊɭֺ ɏׁ Ȅ

�ֿȄ�ʏࢭ�ɻՌՌȡ ɽ ȕ�ȓՌՌʆ؈فɸȆɮݍݨȄ�ɪ ǾȆՌՌȷ ɽ ɦȄ�ɷȱ ՌՌɸ�ʏࢭ�ɰ Ȇȉ�ȓՌȿםɛȆՌՌɐ؈ Ȇݵ Ȅ�ȥݍ ɭȄفՌɦȄۘܢ� Ռȧ ɼ�֗ ǴȆʈɽ Ռȷ ׀ ɦ�ɻՌȡ ɽ ȕ�֗ ǴȆʈɽ ՌՌȷ ׀ ɦ�ɪ ՌՌȿ

�ɤ ȆՌȣ ɭ�ʏࢭ�ɰ ȆՌʊȧֿ Ȅ�ɵ Ռɭ؈ف�Ռȝɟ�ʏࢭ�ɬֺ Ռɏׁ Ȅ�ɪ ǾȆՌȷ ɼ�ȲɼȮ�ȳɀ Ռȗɜʈɼ��ȒȲȆՌȻ ׁ Ȅ�ȓՌɔɦ�ɝ Ռʈȳɇ �ɵ ՌՌɏ �ɯ ɺɄ ՌՌɐȍɦ�ɯ ȡفՌՌȕ�ȯ ՌՌɛɼ

�ȆՌٔڈɡ ɦ�֗ɰ ݵȆȉ�ȓՌɘɨȗםɛȆՌɐ؈ Ȅ�ȔݝݨȄ�ɑՌɮȗݝ ȆՌɏ ȆɈ ɛ�ɬȆՌɮȗɸȄ�ȒȲɼȳɄ ȉ�ȓʊɏɽ ȗɦȄ�ʄڴɏ �ȳʆȯ ɜȕۜܢ� ɛǷ�ʃظ Ռɨɏ �ȓՌɛȆɏׁ Ȅ

Ʉ ʆǷ�ʏۂ �ɰ Ȇʊȧֿ Ȅ�ɵ ɭ؈ف�ȝɟ�ʏࢭ�ɪ ՌɸȆȣ ȗȕ�ʅ Ƿ�ɪ ȝɭ�ɯ ɺɨȝՌɭ�ɰ ɽ ɛȆՌɐםȆɗ��ɰ ɛȆɐɮɨɦ�ȓʊɭֺ؈ ɏ ǻ�Ȕ Ȇɭȯ ȫ �ɯ ʆȯ ɜȗȉ�ȓȍɦȆɈ ɭ�Ȇ

ɻʊɗفɦȄɼ�ȓʊɨȸ Șɨɦɼ�֗ ɻʊȡ ɽ ȗɨɦɼ�֗ ݵف ɦɼ�֗ݏ ȓɭɽ ɨɐɮɨɦ�ȓȡ ȆȨ ȉ�ɑɮȗݝݨȄ�ʏࢭ�ȓȀɗ.

�ɽ ɮɳɦȄ�ɵ ɏ �ȓȿ Ȇݵ Ȅ�ɻȕȄȲȯݍ ՌՌɛ�ɻɛɽ ɐȖ�ɵ ɭ�ʄڴɏ �ɝ ɨɈ ʆݏݳ�Ɉ ɀ ɭ�ɽ ɸ�ɚ ȆɐםȄ���Ȉ �ɚ ȆՌՌՌɐםȄ�ɖ ȳՌɏ �ɖ ȳɐɲ�Ȇɳɸ�ɵ ɭɼ

ɘɦ�ɽ ՌՌɸɼ֗�ȓȿ Ȇȫ �Ȓȯ ɏ Ȇȸ ɮȉ�ַ ǻ�ʅ ɽ ȸ ɦȄ�ɵ ɇ Ȅɽ Ȅ�ɽם ɸ�ɚ ɽ ɐםȄɼ�֗ ɝ ʈɽ ɐȖ�ɼǷ؈ف�ȫ ǸȗɦȄ�ʅ Ƿ�ȓɛȆɏׁ Ȅ�ɵ ɭ�ɝ ȗȼ ɭ�ȆʊɌ ՌՌ
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�ʄڴɏ �ȹ ȷ Ǻɭ�Ɏ Ȅɼ�ʏڊȲȆȫ �ɰ ɽ ՌՌɏ �ʄڲǻ�ȓȡ Ȇݰ Ȅ�ȹݍ ɭǷ�ʏࢭ�ɻɨɐȣ ʈɼ�֗ �ɻȕȲȯ ɛ�ɵ ɭ�ɵ Ռɸɽ ʆف�؆ɟǷ�ɼǷ�ɝ ǾȆɏ �ɻȉ�ȳɜȗȷ Ȅ�ʅ ȱ ɦȄ

ȱ ՌՌՌՌɸ�ʄڲǻ�ɰ ɽ ɢʆ�Ȇɭ�Ȉ ȳՌՌՌɛǷ�ɪ ՌՌՌɛֿ Ȅ�ʄڴɏ �ɼǷ�ȓʆȮȆɐɦȄ�ɾ ɽ ȗȸ ɭ�ʄڲǻ�Ȇɸȯ ՌՌՌՌʊɐʇ�ȓՌՌՌՌʊȡ ɽ ɦɽ ɳɡ ȕɼ�ȓՌՌՌՌʊɮɨɏ �ȹ ȷ Ƿ�ɾ ɽ ȗȸ .Ȅ�Ȅ8ם

�ɣ ɦȰ�ɽ ɸɼ�ʎ ȌȳɐɦȄ�ɵ ɇ ɽ ɦȄ�ʏࢭ�ȓʊɗȆɜȝɦȄ�ɻȗʆȆɏȳȉ�ɼ�ȓɭȆɐɦȄ�ɻȗɗȆɜț�ȓʊɮɳȘȉ�ɬȆɮȗɸׁ Ȅ�ʏڧȍɴʆ�ʅ ȱ ɦȄ�ɽ ɸ�ɚ ȆɐםȄɼ

�ɵ ɏ �ȳȫ Ƕȉ�ɼǷ�ɪ ɢȼ Ȋ�ɻɛɽ ɐȖɼ�֗ �ɻȗʊɨɏ Ȇɗ�ɼ�ɻɇ Ȇȼ ɲ�ɵ ɭ�ȯ Ȩ ȕ�Ȕ ȆɸȆɐɦȄ�ɵ ɭ�ȓɸ Ȇɏ �ɼǷ�Ȅȵܿݨ �ʎ ɲȆɐʇ�ʅ ȱ ɦȄ�Ɂ ݵ ܨ ɦȄ

�ɼǷ�Ȕ ȆɸȆɐɦȄ�ɷȱ ɸ�ș ɱȆɠ�Ȇםɼ�֗ �ɯ ʊɨȸ ɦȄ�Ɂ ݵ ܨ ɦȄ�ɻȉ�ɬɽ ɜʆ�Ȇɮȉ�ɬȆʊɜɦȄ�ʏࢭ�ɰ ɽ ɛȆɐםȄ�Ȇٔڈɭ�ʎ ɲȆɐʇۘܣ� ɦȄ�Ȕ ȆɛȆɏׁ Ȅ

�ʄڴɏ �ɝ ȍɈ ɳʆ�ȆɘʈȳɐȖ�ȯ ȣ ʆ�ɰ Ƿ�ȟ ȧ ȆȍɦȄ�ʄڴɏ �ȑ ɐɀ ɦȄ�ɵ ɭ�ɰ Ǽɗ֗�ȒȮȯ ɐȗɭ�ʏۂ �ɪ ȉ�Ȓȯ ȧ Ȅɼ�ș ȸ ʋɦ�ʎ ȌȳɐɦȄ�ɵ ɇ ɽ ɦȄ

�ȓȀɗ�ɪ ɠ�ɖ ȳɐʇ�ɰ Ƿۜܣ� غ ȗɜȕ�ȓȋɽ ɐɀ ɦȄ�ɷȱ ɸɼ�ɯ ɛȆɏْڈ ǻ�ȓȡȲȮ�ɖ ֺ ȗȫ Ȅɼ�ɯ ȆȀɗ�ɖٮڈ ֺ ȗȫ Ȅ�ʄڴɏ �ɰ Ȅ�ɑʊɮȡםɛȆɐ؈

�ȆɜʊɛȮ�ə ʈȳɐȗɦȄ�ɰ ɽ ɢʊɦ�Ȇ٭ڈ�Ⱦ Ȇȫ �ə ʈȳɐȗȉ9

ȓȀɗ�ə ʈȳɐȖȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ:

�ʏࢭ�ɉ ȷ ɽ ȗםȄ�ɼǷ�ʅ ȮȆɐɦȄ�ɾ ɽ ȗȸ Ȅ�ɵם ɏ �ɰ ɽ ɗȳȨ ɳʆ�ɵ ʆȱ ɦȄ�ɣ ȀɦɼǷ�ɯ ɸ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�Ȅȱ ɟ�ɖ ȳɐȖɼ

�ɯ ȗȨ ȕۘܣ� ɦȄ�ȓȡȲȮ�ʄڲǻ�ȓʊɀ ݵ ܨ ɦȄ�ȑ ɱȄɽ ȡ �ɵ ɭف�؆ɟǷ�ɼǷ�ȑ ɱȄɽ Ȅ�ɵݍݨ ɭ�ȑ ɱȆȡ �ɼȄ�Ռ�Ɂ ǾȆɀ ݵ Ȅ�ɵݍ ɭ�ȓʊȿ Ȇȫ

ɰ ʆȮȆɐɦȄ�ɯ؈ ٰڈ ȄȳɛǷ�ʄڲǻ�ɬȯ ɜʆ�Ȇɮɏ �ə ɨȗȬ ʆ֗ �ȓȿ Ȇȫ �Ȕ Ȇɭȯ ȫ �ʄڴɏ �ɯ Ȇȡٮڈ Ȇʊȗȧ Ȅ�ɝ ʊɜȨ ȕ�ʄڴɏ �ɯ ȯٮڈ ɏ Ȇȸ �ɣם ɦȰɼ

�ɝ ɗȄɽ ȗɦȄ�ɼ�ɽ ɮɳɦȄ�ɵ ɭ�ɻɓɽ ɨȉ�ɯ ɡٔڈ ɮʆ�Ȇɭۜܢ� ɛǷ10ظ

�ʄڴɏ �ȒȲȯ ɜɭ�ɻʆȯ ɦ�ȹ ʋɦ�ʅ ȱ ɦȄ�Ɂ ݵ ܨ ɦȄ�ɻɱǸȉ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ɪ ɘɈ ɦȄ���ʅ ɼȄȳɀ ɱ�ʃ ɘɈ ɀ ɭ�ɖ ȳɐʇ

�ɼǷ�ȓʊɟȳݰ Ȅ�ɼȄ�ȓʊɨɜɐɦȄ�ɼǷ�ȓʊɮȸݍ Ȅ�ɻɘǾȆɋݍݨ ɼ�ȓȉȆȿ ǻ�ȓȣ ʊȘɱ�ȒȆʊݰ ɦ�ȓʊȷݏ Ȇȷ Ƿ�ȓɈ ȼ ɲǷ�Ȓȯ ɏ �ɼǷ�Ɇ Ȇȼ ɲ�ȓȷ ȲȆɮɭ

�ȓʆȮַɼ�ȓȉȆȿ ǻȒȮַɽ ɦȄ�ȯ ɐȊ�ɻȉ�ș ɜݰ �ɼǷݍ

ɰ Ȇȼ ʋɸݍݳ�Ȇȿ �ɖ ȳɐʇ:

�ɼǷ�ȓʊɦȆՌՌՌɐɘɱַ Ȅ�ɼǷ�ȓʊɨՌՌՌɜɐɦȄ�ɼǷ�ȓʊɮȸ Ȅ�Ɂݍݨ ǾȆɀ ݵ Ȅ�ɾݍ ɽ ȗȸ ɭ�ɵ ɏ �ɖ ȳՌȨ ɳʆ�ʅ ȱ ɦȄ�Ɂ ݵ ܨ ɦȄ�ɻɱǸȉ�ɚ ȆՌՌՌɐםȄ

�ɻȕȆȡ Ȇȧ �Ɏ ȆȍȻ Ȅ�ʄڴɏ �ɻȕȲȯ ɛ�ɬȯ ɐɦ�ȓȿ Ȇȫ �Ȕ Ȇɭȯ ȫ �ʄڲǻ�Ƞ ȆȗȨ ʆ�ȟ ʊȨ ȉ�Ȓȯ ǾȆȸ ɦȄ؈ف�ʆȆɐɮɨɦ�Ȇɜɗɼ�ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ

11بنفسھ

Ȇٔڈɭ�ȳɟȱ ɱ�ȓɛȆɏׂ ɦ�Ɏ Ȅɽ ɱǷ�Ȓȯ ɏ �ɞ Ȇɳɸɼ:

ȓʊɟȳݰ Ȅ�ȓɛȆɏׁݍ Ȅ:
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ʎ ǿȵȡ �֗ ɰ Ȅȯ ɜɗ�ʏۂ��ǴȆʊȻ ֿ Ȅ�ɪ ɮȧ ��ɖ ɽ ɛɽ ɦȄۜܣ�� آ ݰȆɠ��ȓʊɟȳם Ȅ�Ȕݍ ȄȲȆɺםȆȉ�ɬȆʊɜɦȄ�ʄڴɏ �Ɂ ݵ ܨ ɦȄ�ȒȲȯ ɜɦ��ʏڴɟ�ɼǷ

�ɪ ɨȼ ɦȆɠ�ɰ ɐɭ�ʎ؈ ɲȯ ȉ�ʎ ɘʊɋ ɼ�ɪ ɨȫ �ɼǷ؈ف�ɀ ɜȕ�ɵ ɏ �ȥ ȗɴȕɼ������ȓȉȆȗɡ ɨɦ�ɑȊȆȿ ֿ Ȅ�ɬȄȯ Ȭ ȗȷ Ȅ��ȠȲȯ ɦȄ�ɤ ɼȵɱɼ�Ȯɽ ɐȿ

�ɑɨȫ ��ɬ؈قȕȆɭɼȳɦȄ��ʏڴɄ ɐɦȄ�Ȳɽ ɮɄ ɦȄ��ɚ ɼȳݰ Ȅ�֗ݍ ɤ Ȇɘɇַ Ȅ�ɪ ɨȻ �֗ ɖ Ȅȳɇֿ Ȅف�ȉ�֗ ʏڤȆȋȳɦȄ�ɼǷ�ʏڴɘȸ ɦȄ�ȯ ɛɼ����ɞ Ȳɽ ɦȄ

��ɞ ȳȨ ȗםȄۜܣ� ȳɡ؟ ɦȄ��Ȇɀ ɐɦȆɠ�ȓʊȍɇ �Ȕ Ȇɳʊɐɭ�ɬȄȯ Ȭ ȗȷ Ȅ�ʄڲǻ�ȓʊɟȳȧ �ȓʊɗȆɃ ǻ�ȓȡ Ȇȧ �ɻʆȯ ɦ�ʅ ȱ ɦȄ�Ɂ ݵ ܨ ɦȄ�ȳɈ Ʉ ʆ

ȴȆɢɐɦȄ12

:اإلعاقة السمعية

�ȴȆɺݍݨȄ�ʏࢭ�ɪ ɨȫ �ȑ Ȏȸ Ȋ��ɝ Ɉ ɳɦȄ�ʏࢭ�ɪ ɠȆȼ ɭ�ɰ ɼȯ ȉ�ɼǷ�ɑɭ��ʏڴɟ�ɼǷ�ʎ ǿȵȡ �ɪ ɢȼ Ȋ��ɑɮȸ ɦȄ�ʄڴɏ �ȒȲȯ ɜɦȄ�ɰ Ȅȯ ɜɗ�ʏۂ

ɡ ɦȄ�ɯ ɺɗ�ɵ ɭ�ȮȳɘɦȄ�ɵ ɡ ɮȗʆ�ַ �ȟ ʊȨ ȉ��ʏڥɮȸ ɦȄ��ȓɳʊɐɭ�ȓʊɐɮȷ �Ȓȵɺȡ Ƿ�ɤ Ȇɮɐȗȷ Ȅ�ɝ ʈȳɇ �ɵ ɏ �ַ ǻ�Ȕ Ȅɽ ȿ ֿ Ȅ�ɼǷ�ɬֺ

.13قراءة الشفاه أو لغة اإلشارة

ȓʈȳɀ ȍɦȄ�ȓɛȆɏׁ Ȅ:

�ȓȉȆȿ ׁ Ȅ�ɼǷ�֗ ʎ ǿȵȡ �ɪ ɢȼ Ȋ�ȓʈǹȳɦȄ�ɬ ȯ ɏ �ɼǷ�֗ ʅȳɀ ȉ�ə ɐɃ �ɯ ȯٱڈ ɦ�ɵ ɭ�ʄڴɏ �ȓʈȳɀ ȍɦȄ�ȓɛȆɏׁ Ȅݏݳ�Ɉ ɀ ɭ�ɝ ɨɈ ʆ

ɘǾȆɋ ɼ�ɵ ɭ�ȓɘʊɋ ɽ ɦ�ɰ ɐɦȄ�ȯ؈ ɜɘɦ�ȓȣ ʊȘɱ�ȓʈȳɀ ȍɦȄ�ȓɛȆɏׁ Ȅ�ʎ ȖǸȕ�֗ ȓʊɨɠܢ� ɐɦȆȉɼǷ�ɪ ɠȆȼ �ȓȣם ʊȘɱ�Ȇɺ اإلصابة

�ɪ ɠȆȼ ɭ��ȓʊɡ ȍȼ ɦȄ�ʏࢭ�ɤ ֺ ȗȫ Ȅ��ʄڴɏ �ɪ ɮȗȼ Ȗ�ʅȳɀ ȉ�ə ɐɃ �ȑ Ȏȸ Ȗۘܣ� ɦȄ�Ȕ ȆȉȆȿ ׁ Ȅ�ɷȱ ɸ�ɵ ɭɼ�֗ ɰ �ɂࢭɐɦȄ�ʏ؈ ȄȳɭǸȉ

ȓʈǹȳɦȄ�ʏࢭ�ə ɐɃ ��ȓʊȕֽ Ȅ�Ȕ Ȇʊɏ Ȅȯ ȗɦȄ�ʄڲǻ�ʅ ȮǺʆ�Ȅȱ ɸ�ɪ ɠɼ�ɰ ɐɦȄ�Ȕ؈ ֺ Ʉ ɏ �ʏ14اضطرابات القرنية.-ࢭ

:اإلعاقة العقلية

Ȅ�ȓȡȲȮ�ʏࢭ�ɂ ȆɘȬ ɱȄ�ɵ ɏ �ȓȣ ȕȆɳɦȄ�ȓɛȆɏׁ Ȅ�ʏۂ�ȒȮȆɏ �ɰ ɽ ɢȕ��ȓʊȸ ɘɱ�ɂ ȄȳɭǷ�ɵ ɏ �ɼǷ�Ɂ ݵ ܨ ɦȄ�ȯ ɳɏ �ǴȆɠȱ ɦ

�ɼǷ�ȓʊțȄȲɼ�Ȉ Ȇȍȷ Ƿ�ʄڲǻ�Ȯɽ ɐȖ�ɼ�ʎɠɽ ɨȸ ɦȄɼ�ʏڤȆɮȗȡַ Ȅɼۜܣ� ɘɳɦȄ�ɝؠ ɗȄɽ ȗɦȄ�ʏࢭ�ȓȋɽ ɐɀ ȉ�ȓȋɽ ݰ ܶ ɭȓȍȸ Șɡ ɭ�ȓʊȁʊȉ أو

�Ȓȯ ʆȯ ȼ ɦȄɼ�֗ ȓɈ ȷ ɽ ȗםȄɼ�֗ ȓɈ ʊȸ ȎɦȄ�Ȇٔڈɮɗ�ȓɘɨȗȬ ɭ�Ȕ Ȇʈɽ ȗȸ ɭ�ʄڴɏ �ʏۂɼ�Ȇɐɭ�ɰ ɳțַ؈ Ȅ15

ʏࡩ�ɰɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ȲɼȮȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ȓȀɗ�ɯ ɏ Ȯ:

�ȳɀ ɏ �ʏࢭ�ɤ Ȇɀ ȕȄ�ȓɨʊȷ ɽ ɠ�ɽ ɸɼ�֗ �ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ȓɭȯ ȫ �ʏࢭ�ȓɦȆɐɗ�ɤ Ȇɀ ȕȄ�ȒȄȮǷ�ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ȯ ɐʇ

�ʄڴɏ �ɻȕȲȯ ɜɦ�֗ ȓȀɘɦȄ�ɷȱ ɸ �ȓɭȯ ݵ �ȓɦȆɐɗ�ȒȄȮǸɠ�ɬȯݍ Ȭ ȗȸ ʇ�ȯ ɛ�֗ ʏڊɽ ɦɽ ɳɡ ȗɦȄɼܣ� ɨɐɦȄ�ɬȯ ɜȗɦȆȉ�ȭ ʈȲȆȗɦȄ�ɻɦ�ȯ ɺȼ ʇ
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Ȓɽ ՌՌՌՌՌɛ�ɻՌՌՌɱɽ ɠɼ؈ف�ՌՌțǸȗɦȄɼ�Ɏ Ȇɳɛׁ Ȅ�ɷȱ ɸ�ɽ ՌՌՌȨ ɱ�ɑɮȗݝݨȄ�Ȕ Ȇɸ Ȇȣ ȕȄ؈ف�ʊɔȖ�ʏ؈ف�ࢭțǸȗɦȄ�ɤ ȆՌՌՌՌȣ ɭ�ʏࢭ�ɪ ՌՌՌȫ ȯ ȕ�Ȇ٭ڈ�ɰ Ȇْڈȸ ʇ�ַ

�ɰ Ȱֿ Ȅɼ�ɰ ɐɦȄ�ȑ؈ ɇ ȆȬ ʆ�ַ �֗ Ɏɽ ɳȗɦȄ�ɕɦȆȉ�ɤ Ȇɀ ȕȄ�ȓɨʊȷ ɽ ɠ�ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ɰ ǻ��Ȇْڈɭȯ ȫ �ɪ ȡ Ƿ�ɵ ɭ�ɻȣ ɭȄȳȉ�ɑʉɽ Ɉ ȕɼ�ȓȀɘɦȄ

�ɽ ɸɼ�֗ ȓɘɇ ȆՌՌՌɐɦȄɼ�Ȳɽ ՌՌՌɐȼ ɦȄ�ȑ ɇ ȆՌՌȬ ʆ�ɪ ȉ�֗ ɰ Ȅȯ ՌՌȡ ɽ ɦȄɼ�ɪ ՌՌɐɘɦȄ�ʄڴɏ �ȳɀ Ȩ ɳʆ�ַ ɼ�֗ ɉ ՌՌՌՌɜɗ ال يقف عند حـــدود

�ʏࢭ�ɝ ɨɈ ɳםȄ�Ȅȱ ՌՌՌɸ�ɵ ɭ�֗ Ȕ ȆɐɮȗݝݨȄ�ɪ ɢɦ�ɪ ɀ ʆۘܢ� ȧ �Ȇɸ ȆՌՌՌɈ Ȭ ȗʆ�ɪ ȉ�ȒȮȯ ՌՌՌȨ ɭ�ȓʊȷ Ȇʊȷ �ɼǷ�ȓՌՌՌՌʊɗȆɜțɼ�֗ ȓʊɗȄȳɔȡ

�Ȕ Ȇɭȯ ՌՌՌݵ Ȅ�ɵݍ ɭ؈ف�ȝɡ ɦȄ�ɝ ʊՌՌՌɜȨ ȕɼ�֗ ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ȓɭȯ ՌՌݵ �ȓՌՌՌɦȆɐɗ�ȒȄȮǸɠ�ɰݍ ɽ ʈȵՌՌՌՌɘɨȗɦȄݵ؈ف� ܦ Ȗ�ɰ Ȇɢɭׁ Ȅ

ɯ ɺɈ ȋȲɼ�ɯ ɺɦ�ȓʊɮʊɨɐȗɦȄɼ�ȓՌՌՌʊɘʊɜȝȗɦȄ�Ȇɺɦ�ɰ ɽ ՌՌՌɡ ʊȷ �ȓɦȆՌՌՌɐɘɦȄ�ȒȄȮֿ Ȅ�ɷȱ ՌՌՌɸ�ɰ Ƿ�ɻʊɗ�ɣ ՌՌȻ �ַ �Ȇɮɭɼ֗�ʏڊȲȆݵ ȆȉݝݨȄ�ɑɮȗݍ

�ɪ ǾȆȷ ɽ ɦȆȉ�ɣ ɦȰ�ɰ ɽ ՌՌՌɡ ʈɼ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ ȆՌՌՌȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ȆʆȆɄ ɛ�ȓɭȯ ՌՌՌȫ �ɪ ՌՌՌȡ Ƿ�ɵ ɭ�ș ɘɋ ɼ�ȄȰǻ�ȳՌՌՌɮȝɭɼ�ʎ ՌՌȉȆȣ ʆǻ�ȳՌՌʊՌՌțǸȕ

:التالية

-1ɦ�ȆɺɦȆɀ ʆǻ�ɼ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ʎ ɲȆɭǷɼ�ɤ Ȇɭǵɼ�ɪ ɠȆȼ ɭ�ȳʈɽ ɀ ȕȓɀ ȗݵ Ȅ�Ȕݝ Ȇɺݏݨ.

-2ɻɐɭ�ɪ ɭȆɐȗɦȄ�ȓʊɘʊɟɼ�ɚ ȆɐםȆȉ�ɉ ʊݰ Ȅ�ɑɮȗȣݝ ɮɨɦ�ȓʆȮȆȻ Ȳǻ�ɬֺ ՌՌՌɗǷ.

-3Ȕ Ȇȍȡ Ȅɼɼ�ɚ ɽ ɜȧ �ɻɦ�ʅ ȮȆɏ �ɵ ɇ Ȅɽ ɮɟ�ɻȣ ɭȮɼ�ɚ Ȇɐɮɨɦ�ȓʊɱɼȯ ɦȄ�ȒȳՌՌɌ ɳɦȄ؈ف�ʊɔȖ.

-4ȯ ʊɘםȄ�ɪ ɮɐɦȄ�ɽ Ȩ ɱ�Ȇɺٕڈȡ ɽ ȕɼ�ɻȕȆɛȆɇ �ȲȆɮȝȘȷ ַ �ɚ Ȇɐɮɨɦ�ȓʊɮʊɨɐȖɼ�ȓʊٕڈȡ ɽ ȕ�ɬֺ ɗǷ.

ȓʊɭֺ ɏ ǻ�ɬȆɺɭɼ�ə ǾȆɋ ɼ�ɪ ɋ �ʏࢭ�ȓݰ ɭ�ȓȡݏ Ȇݰ Ȅ�ɰݍ ɽ ɢȕ��ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�Ȇ٭ڈ�ɑɨɈ Ƀ Ȅ�Ȓ؈فȍɟ�ȓʊɏ Ȇɮȗȡ Ȅɼ�ȓʊȸ ɘɱɼ

��ɻʊɗ�ɰ ȣ؈ ȗɳɭɼ�ɰ ɨɏ؈ Ȇɗ�ȮȄȳɗǷ�ɯ ɺɘȿ ɽ ȉ��ɑɮȗݝݨȄ�ʏࢭ�ɰ Ȅ�ȠםɛȆɐ؈ ȆɭȮǻ�ȒȮȆɏ ǻ�ʏࢭ�ȓɨʊȷ ɽ ɦȄ�ɣ ɨȕ�ȲɼȮ�ɤ ɼȆɳȗɦ

�ʏࢭ�ɯ ɺȸ Ȗ�ȯ ɛ���Ȓ؈فȍɟ�ȮȄȯ ɏ Ƿ�ș ɔɨȉۘܣ� ɦȄ��ȓȨ ʈȳȼ ɦȄ�ɣ ɨȕ�ɵ ɏ �ȓʊȍɨȷ ��ȓʊɳɸȰ�ȒȲɽ ȿ ��ȹ ʉȳɡ ȕ�ɵ ɭ�ȯ Ʉ ɦȆȉ�ɖ ɽ ɛɽ ɦȄɼ

ȕɼ��ɯ ɺɦȵɏ�ʄڴɏ �ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ɬ Ȇɺȷ ǻ�ʏࢭ�ȲȄȳɛׁ Ȅ�ɰ ǻɼ��ֺ ȍɜȗȸ ɭ�ɯ ȫفȄٮڈ ɼ�ɯ ȄȲȆɺɭ�ɵٮڈ ɭ�ȒȮȆɗׁ Ȅ�Ȕ ȆʊɱȆɢɭǻ�ɵ ɭ�ȯ Ȩ

��ɤ Ȅɽ ȧֿ Ȅ�ȑ ɨɓ Ȅ�ʏࢭ��ȓɜɘȼ ɨɦ�ɰ ɼ؈فȝɭ��ɯ ٰڈ ǻ�ʄڴɏ �ɯ ɺɮʆȯ ɜȕɼ�ɰ ɛȆɐɮɨɦ�ʎ؈ ǿȳםȄ�ɤȵɐɦȄ�ȹ ʉȳɡ ȕ�ʏࢭ�ɯ ɦȆɐɦȄ�ɾ ɽ ȗȸ Ȅם

ʄڴɏ �ɤ Ȇɀ ȕַ Ȅ�Ȕ Ȇɭɽ Ɍ ɳɭ�ʄڴɏ �ɰ ɮǾȆɜɦȄɼ�ȓʊɭֺ؈ ɏׁ Ȅ�ɰ ɼǺȼ ɦȄ�ʏࢭ�ɰ ȝȧ؈ ȆȍɦȄ�ɵ ɭ�ȑ ɨɈ ȗʆ�ɰ Ƿ��ʅ Ȅ�ɾݍݨɸȆɮ؈ف ɽ ȗȸ Ȅם

�ɰ ɽ ɢʆ�ɰ Ƿ�ɵ ɡ ɮʈɼ�ɰ Ȅ�ȔםɛȆɐ؈ ȆȍɨɈ ȗɭɼ�Ȕ Ȇȡ Ȇʊȗȧ Ȅ�ɤɼȆɳȘȕ�ȓɨɏ Ȇɗɼ�ȒȲȱ ȧ �ȓʊɭֺ ɏ ǻ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ Ȅ�ȩ ɭֺ ɭ�ȄɼȮȯ Ȩ ʆ

�ɼ�ɰ ʆȮȆɐɦȄ�ȮȄȳɗֿ؈ Ȅ�ɰ ȉ�ʎ؈ ɜʊɜȧ �ʏڤȆɮȗȡ Ȅ�ɪ ȿ Ȅɽ ȕ�ɝ ʊɜȨ ȕ�ʏࢭ�ʄڥȸ Ȗۘܣ� ɦȄ��Ȕ ַ ȆݝݨȄ�ɣ ɨȕ�ɯ ɸǷ�ȯ ȧ Ȅ�ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ

ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ.

:اإلعالم و التوعية
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�Ȇɮʊɗ�ǴȄɽ ȷ ���ȓʊɏɽ ȗɦȄ�ȲɼȮ�ʄڴɏ �ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰɼ�ȓɛȆɏׁ Ȅ�ȆʆȆɄ ɜȉ�ɰ Ȅ�ɵםɮȗɺ؈ ɭ؈ف�ȝɟ�ɵ ɸ Ȅȳʆ

�ɬɽ ɜȕۘܣ� ɦȄ�ȓɮɺםȄ�ȲȄɼȮֿ Ȅ�ɵ ɭɼ���ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ɷȆȣ ȕ�ɑɮȗݝݨȄ�ȓʊɏɽ ȕ�ɼǷ�֗ �ɻՌՌɛȆɏׁ Ȅ�ɵ ɭ�ȯ ݰ Ȇȉ�ɝݍ ɨɐȗʆ

�ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ȓȿ Ȇȫ ���ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ǾȆȷ ɼ�ʏࢭ�ȓɭȆɐɦȄ�Ȕ Ȇɛֺ ɐɦȄ�Ȓȵɺȡ Ƿ�Ȇ٭ڈ�ɵ ɏ �ȓɳɨɐםȄ�Ȕ ȆɺݍݨȄɼ�ɰ ȣ؈ ȗɳםȄ�Ɏ Ȇɳɛǻ֗

�ȯ ǾȄɽ ɐɦȄ�ɰ Ȇʊȉ�ɑɭ�Ȅȯ ʆȯ Ȩ ȕ�Ȯȯ ɀ ɦȄ�Ȅȱ ɸ�ʏࢭ�ȓʊɱֺ ɏ ǻ�Ȕ ֺ ɮȧ �ɪ ʈɽ ɮȕ�ʏࢭ�Ɇ ȄȳȬ ɱַ Ȇȉ�ȆɺɦȆɮɏ Ƿɼ�Ȇɺɐɨȷ ɼ�ȆٮڈȆȣ ȗɳɭ

�ɵ ɭ�ɣ ɦȰ�ʏࢭ�Ȇɮɏ �ֺ Ʉ ɗ���Ȕ ȆɛȆɏׁ Ȅ�ɵ ɭ�ɑɮȗݝݨȄ�ʎ ɜȕ�ȓʊݰ ܵ �Ȕ Ȇʊɟɽ ɨȷ �ȲȆȼ ȘɱȄ�ɵ ɭ�Ȇٰڈɽ ȍɳȣ ʆۘܣ� ɦȄ�ȯ ǾȄɽ ɘɦȄɼ

�ɾ Ȱֿ Ȅ�ɑɗȮɼ�ʄڲȆɐȖד� �ȯ ɳɏ �ȳȡ Ƿɼ�Ȉ Ȅɽ țɝ ɨݵ Ȅ�ɵݍ ɏ.

ʄڴɏ �ȓʊɏɽ ȗɦȄ�ȵɟȳȕɼ:

-1ɯ ȆɱȆɢɭǻɼ�ɯٮڈ Ȇȡٮڈ Ȇʊȗȧ Ȅɼ���ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�Ȯɽ ȡ ɽ ȉ�ɷȮȄȳɗǷɼ�ɑɮȗݝݨȄ�ʏڤɼ�ȒȮȆʈȴ

-2�֗ ɯ ȄȲȯٮڈ ɛɼ�֗ɯ Ȇȡٮڈ Ȇʊȗȧ Ȅɼ�ɯ ɺɛɽ ɜȨ ȉ�ə ʈȳɐȗɦȄɼ�ɑɮȗݝݨȄ�ʏࢭ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅɼ�ȓɛȆɏׁ Ȇȉ�ə ʈȳɐȗɦȄ

ɯ ɺɦ�ȓȧ ȆȗםȄ�Ȕ Ȇɭȯ ݵ Ȅɼ�ɯݍ ȆɭȆɺȷٮڈ ǻɼ.

- 3�ȓɛȳɘȗɦȄ�ȓɦȄȴǻ�ɷȆȣ ȕ�ȶ ȆɳɦȄ�ə ɛȄɽ ɭ؈ف�ɔȖ�ʄڴɏ �ɪ ɮɐɦȆȉ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ȯ Ƀ �ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ؈ق�Ȩ ȗɦȄɼ

ɯ ɺɘɦȄ�Ǵɽ ȷ ɼ�ɪ ɺݍݨȄ�ʄڲǻ�ȆّڈɦȆɓ �ɑȡȳʆ�ə ɛȄɽ ɭ�ʏۂɼ�֗ ȓɛȆɏׁ Ȅ.

-4�֗ ɯ ȄǴȆɘɟɼ�ɯٮڈ ȄȲȆɺɮȉ�ɖٮڈ Ȅفɏַ Ȅ�ɑʊܨݨ Ȗɼ�֗ Ȕ ȆɛȆɏׁ Ȅ�ʅ ɼȰ�Ⱦ Ȇݵ ܧ ֿ Ȅ�ɪ ȍɜȕ�ȵʈȵɐȖɼ�ȓʊɏɽ ȗɦȄ�Ȕ ֺ ɮȧ �ɯ ʊɌ ɳȕ

�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ǾȆȷ ɼ�ȲɼȮ�ʄڴɏ ɦȄ�ɑɭɣفɟ؈ق� ɦȰ�ʏۜܣ�ࢭ Ȇȷ؟ ֿ Ȅ.

�ȆʆȆɄ ɜȉ�ɰ ɭֺ؈ ɏׁ Ȅ�ɾ ȯ ɦɼ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ǾȆȷ ɼ�ʄڴɏ �ɰ ɮǾȆɜɦȄ�ɾ؈ ȯ ɦ�ɝ ʊɮɏ �Ɏ ȆɳȗɛȄ�ȳɗɽ ȕ�ɽ ɸ�ȓʊɦǻ�ȓȡ ȆȨ ȉ�ɵ Ȩ ɱ�Ȇɭ

�ʏࢭ�ȳɮȗȸ ɭ�ɪ ɢȼ Ȋ�ɚ ɽ ɜݰ Ȅ�ɷȱݍ ɸ�ɬȄفȧ Ȅɼ���ȓʊɏɽ Ƀ ɽ Ȅ�ɖם ȲȆɐםȄ�ȳɗɽ ȕɼ�Ⱦ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ɚ ɽ ɜȧ

Ȇʊɏ Ȇɮȗȡ Ȅ�ɯ ɺȣ ɭȮɼ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ǾȆȷ ɼ.

�Ȕ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ȆʆȆɄ ɛ�ɂ ȳɏɼ�ɰɽ ʈȵɘɨȗɦȄȓȿ Ȇݵ :Ȅݍ

�ʏࢭ�ȯ ʆȯ ȡ �Ȳɽ Ɉ ȕ�ɬȆɭǷ�Ȇȿ ɽ ɀ ȫ �ȟ Ȩ ȍɦȄ�Ȇّڈɏɽ ȗȸ ʇ�ɰ Ƿ�ɵ ɡ ɮʆۘܣ� ɦȄ�Ȓ؈فȝɡ ɦȄ�ȆʆȆɄ ɜɦȄɼ�Ȕ ַ ȆݝݨȄ�ɵ ɭ�ɯ ɓȳɦȄ�ʄڴɏ

ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰɼ�ȓɛȆɏׁ Ȇȉ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ȓɛֺ ɏ.

ʎ Ȗֽ Ȇȉ�ȮȆȻ Ȳׁ Ȅɼ�ɻʊɏɽ ȗɦȆȉ�ɻɛȆɏׁ Ȅ�ɵ ɭ�ɻʆȆɛɽ ɦȄ�ɤ Ȇȣ ɭ�ʏࢭ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ǾȆȷ ɼ�ȲɼȮ�ʄڴȣ ȗʆ:

1.�ʏࢭȆɜȝɦȄ�ʏڤɽ ɦȄ�ȳȼ ɲɻՌɛȆɏׂ ɦ�ʅ ȲȆɄ ݰ Ȅ�ɬɽݍ ɺɘםȄ�ɤɽ ȧ.
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2.ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ɵ ɏ �Ȃ ɇ Ȇݵ Ȅ�ɬɽݍ ɺɘםȄ�ȩ ʊݰ ܶ ȕ.

3.ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ɽ Ȩ ɱ�ȓɦɼȯ ɦȄɼ�ɑɮȗݝݨȄ�ȲɼȮ�ȴȄȳȉǻ.

4.ɑɮȗݝݨȄ�ʏࢭ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ȲɼȮ�ȳȼ ɲ.

5.Ȕ ַ ȆݝݨȄۘܢ� Ȼ �ʏࢭ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�Ȕ Ȇɏ Ȅȯ ȉǻɼ�ȑ ɸȄɽ ɭɼ�Ȕ ȄȲȯ ɛ�ʄڴɏ �Ǵɽ Ʉ ɦȄ�ɉ ʊɨȸ Ȗ.

6.ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȱ ɦ�ȓʊɳɘɦȄɼ�ȓʊɃ ȆʈȳɦȄɼ�ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅɼ�ɻʊɗȆɜȝɦȄ�ȓɈ ȼ ɲֿ Ȅ�ȴȄȳȉǻ.

7.�ɰ ɽ ɱȆɜɦȄɼ�ȓɐʉȳȼ ɦȄ�ʏࢭ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ɚ ɽ ɜȧ �ȩ ʊɃ ɽ ȕ16

ɚ ȆɐםȄ�ȑ ʈȲȯ ȕ�ʏࡩ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ȲɼȮ:

ɏڴɱ�ʄݤ �ȑ ʈȲȯ ȗɦȄ�ɪ ʊɺȸ Șɦ�Ȓȯ ɏ Ȇȸ Ȅ�ɪם ǾȆȷ ɽ ɦȄ؈ف�ɗɽ ȕ�ʏۂ �֗ɚ ȆɐםȄ�ȑ ʈȲȯ ȕ�ʏࢭ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ɮɏ �ȓɈ ȫ�ɝ ɘȗʆݮ�

Ȓȳȿ ȆɐםȄ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅɼ�ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɬɽ ɨɐɦȄɼ�ȓɗȳɐםȄ�Ȕ Ȇɮʊȸ ɜȕɼ17.

�ȑ ʈȲȯ ȕ�ɪ ʊɺȸ Ȗ�ʏڲǻ�ʅ ȮǺȕ�Ȕ Ȇݰ Ɉݏ ɀ ɭɼ�Ƞ ȰȆɮɱ�ɑɃ ɼ�ɚ ȆɐםȄ�ȆʆȆɄ ɜȉ�ɰ Ȅ�ɵםɮȗɺ؈ ʈȳɡ ɘםȄɼ�ǴȆɮɨɐɨɦ�ȳȸ ʋȗʆۘܢ� ȧ

.املعاق

�ȓɛȆɏׁ Ȅ�Ʌ ʈȳם�ɰ ɽ ɐɦȄ�ɬ ȯ ɜȕ�ɤ Ȇȣ ɭ�ʏࢭ�ɰ Ɉ؈ Ȼ ȆɳɦȄɼ�ɰ ȋȲȯ؈ Ȅ�ȑם ʈȲȯ ȗɦ�ȓɭȴֺ ɦȄ�Ⱦ ȳɘɦȄ؈ف�ɗɽ ȕ�
Վ
ȆɄ ʆǷ�ȓʊɳɸȱ ɦȄ

�ɤɽ ȍɛ�Ʌ ɗȲ�ɬȯ ɐȊ�ȓʊɮʊɨɐȗɦȄ�Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ�ə ȕȆɢȗȕ�ɰ Ƿ�ȑ ȣ ʆ�ȓʊɦɽ ɮȼ ɦȄ�ȒȳɌ ɳɦȄ�ɷȱ ɸ�ɝ ʊɜȨ ȕ�ʄڴɏ �Ȓȯ ɏ Ȇȸ ɮɨɦɼ

Ȉ ֺ Ɉ ɦȄ�ɻǾȆɜɗȲ�ɑɭ�Ƞ Ȇɭȯ ɱַ Ȇȉ�ȓʈȳɡ ɘɦȄɼ�ȓʆȯ ȸ ݰȄɼ�ȓʊݍݨ ܶ ɦȄ�ɻȗɦȆȧ �ɻɦ�ȩ ɮȸ Ȗ�ʅ ȱ ɦȄ�ȓɛȆɏׁ Ȅ�Ʌ ʈȳɭ.

Ȅ�ɻɦۚܢ� ȸ Șʆ�ȟ ʊȧ �ȓɭֺ ɐɦȄ�Ʌ ʈȳɭ�ȑ ʈȲȯ ȕ�ʏݦݳ�ࢭ Ȇɱ�ȳȻ Ǻɭ�Ȉ ֺ Ɉ ɦȄ�ɉ ȷ ɼ�Ƞ Ȇɭȯ ɱַ Ȅ�Ȅȱ ɸۜܣ� ɘɳɦȄ�Ȫؠ Ȇɳם

ǴȆɘȼ ɦȄ�ɝ ʈȳɇ �ʏڲǻ�
Վ
ֺ ȡ Ȇɏ �ɻɐɗȯ ʆ�Ȇɮɭ�ʏڤȆɮȗȡַ Ȅɼ�ʏڍ ɀ ɦȄ.

ȆʊɳɸȰ�ɚ ȆɐםȄ�ɪ ʊɸǸȗɦ�ȓɨɏ Ȇɗ�ȓʊɦǵ�ɬֺ ɏׁ Ȅ:

�Ȉ ȱ ȡ ɼ�ɪ ȿ Ȅɽ ȗɦȄɼ�ɤɽ ȿ ɽ ɦȄ�ʄڴɏ �ȒȲȯ ɜɦȄ��ɻɦ�ʏڲȆȗɦȆȋɼ��ɑɮȗݝݨȄ�ʄڴɏ �ȓݰ ܷ Ȅɼ�ȓɦַ Ȯ�ɼȰɼ�ȳțǺɭ�ɪ ɭȆɏ �ɬֺ ɏׁ Ȇɗ

Ȇɭȯ ȫ �ɯ ʆȯ ɜȕ�ʏڲǻ�ʅ ȮǺȕ�ȲȆɢɗǷ�ɽ Ȩ ɱ�ɖ Ȇɘȗɦֺ ɦ�ɑɮȗݝݨȄ�ȮȄȳɗǷ�ʏڲǻ�Ƞ ȆȗȨ ʆ�ȓɛȆɏׁ Ȅ�Ʌ ʈȳɮɗ��Ȉ ɽ ɐȼ ɨɦ�ȓɨʊɨȡ �Ȕ

ʏڴɜɐɦȄ�ȳɮɐɦȄɼ�ɻǾȆɠȰ�ɻȍȸ ɲ�ɑɭ�ȑ ȷ ȆɳȘʆ�ɪ ʊɸǸȕ.

�ʄڴɏ �ȒȲȯ ɜɦȄ�ɼǷ�֗ Ȓȯ ʆȯ Ȅ�Ȉݍݨ ȲȆȣ ȗɦȄ�ȓɺȡ Ȅɽ �ȓɜȉȆȸם ɦȄ�Ȕ Ȅݵف Ȅ�ɬȄȯݍ Ȭ ȗȷ Ȅ�ʄڴɏ �ȓɭȆɐɦȄ�ȒȲȯ ɜɦȄ�ɽ ɸ�ǴȆɠȱ ɦȆɗ

ȓɮʆȯ ɜɦȄ�ȓʊɟɽ ɨȸ ɦȄ�Ɇ Ȇɮɱֿ Ȅ�ɪ ʆȯ ɐȗȉ�֗ ȯ ʆȯ ȡ �ə ɛɽ ɭ�ȓɺȡ Ȅɽ �Ȓȯם ʆȯ ȡ �ȓʊɟɽ ɨȷ �Ɇ ȆɮɱǷ�ɵ ʈɽ ɢȕ�֗ Ȇ٬ڈȆɳȉ�ȒȮȆɏ ǻ�ɼǷ
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�ɰ ۘܣ�ɐȖ؈ ɦȄࢼܣ� ɗ�ȓʊȁʊȍɦȄ�ɪ ɭȄɽ ɐɦȄ�ȆɭǷ��ȒȲȯ ɜɦȄ���ɽ ɸ�ȟ ʊȧ �ɵ ɭ�֗ �ǴȆɠȱ ɦȄ�ɾ ɽ ȗȸ ɭ�ɰ ۘܣ�ɐȖ؈ ɦȄ�ʏۂ �ȓʊțȄȲɽ ɦȄ�ɪ ɭȄɽ ɐɦȄɼ

ɓ؈ف� �Ȕ Ȇɏɽ ɮȣ ɭ�ʏۂ �֗ȓɭɽ ȷ ȳɭ�Ȕ ȄȲȆȍȗȫ Ȅ�ȓɜʈȳɈ ȉ�ǴȆɠȱ ɦȄ�ȶ Ȇɜʈɼ��ȆɺɜʊɜȨ ȕ�ɾ ȯ ɭɼ�ȒȲȯ ɜɦȄ�ɷȱ ɸ�ɽ ɮɱ�ɾ ȯ ɭ

ʈɼ�Ȇْڈȋɽ ɐȿ �ʏࢭ�ȓȕɼȆɘȗɭ�ɤ Ȇɮɏ Ƿɼ�Ȕ ֺ ɡ ȼ ɭɼ�ȓɨȀȷ Ƿ�ɵ ɭ�ȓȸ ɲȆȣ ȗɭ��Ȯȯ Ȩ ɭ�ɵ ɭȴ�ʏࢭ�ȆْڈʆȮǸȕ�Ɂ ݵ ܨ ɦȄ�ɵ ɭ�ȑ ɨɈ

�ɰ Ǽɗ�֗ȥ ǾȆȗɳɦȄ�Ǵɽ Ƀ �ʏࢭɼ�ȓɘɨȗȬ ɭ�ȲȆɮɏ Ƿ�ɵ ɭɼ�ȮȄȳɗֿ Ȅ�ɵ ɭ�ɵ ɡ ɮɭ�Ȯȯ ɏ ɏڴɟǷ�ʄف� �ɻǾȄȳȡ Ǽȉ�ȲȆȍȗȫַ Ȅ�ɰ ؇ɜʈɼ

�Ȇٕڈɨɏ �ɪ ɀ Ȩ ʆۘܣ� ɦȄ�Ȕ ȆȡȲȯ ɦȄɼ�֗ ȆٔڈʊɐȊ�ȲȆɮɏ Ƿ�ɵ ɭ�Ȧ Ȇȣ ɳȉ�ȆɸȄȮǷۘܣ� ɦȄ�ɤ Ȇɮɏֿ Ȅɼ�Ȕ ֺ ɡ ȼ Ȅɼ�ȓɨȀȷם ֿ Ȅ�Ȯȯ ɏ �ɉ ȷ ɽ ȗɭ

ʏڴɜɐɦȄ�ɯ ɸȳɮɏ �ɰ .ۂʊɐȖ�ʏ؈

ǴȆɠȱ ɦȄ�ȓȍȸ ɲɼ����� �ʏۂʏڴɜɐɦȄ�ȳɮɐɦȄ/ۚܣ ɭȵɦȄ�ȳɮɐɦȄ(×100

ȓȍȸ ɴȉ�Ȕ ȄȲȆȍȗȫ Ȅ�֗ ɬȆɐɦȄ�ǴȆՌՌՌՌɟȱ ɦȄ�Ȕ ȄȲȆȍȗȫ Ȅ�ɯ ɸǷɼBinetɑɃ ɼ�ʏڲǻ�
Վ
Ȅ؈فȫ Ƿ�Ȅɽ ՌՌՌՌՌɺȣ ȕȄ�ȹ ɘɳɦȄ�ǴȆɮɨɏ �ɵ ɡ ɦɼ

�Ȳɽ ȗɟȯ ɦȄ�ɽ ɸ�ɤɽ ɜɐɦȄ�ɖ ȆɐɄ ɦ�ȓȿ Ȇȫ �ȓȷ Ȳȯ ɭ�Ǹȼ ɲǷ�ɵ ɭ�ɤɼǷ�ɰ Ȇɠɼ�֗ ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ ȄȲȯ ɜɦȄ�ȶ Ȇʊɜɦ�ȓʊɏɽ ɱ�Ȕ ȄȲȆȍȗȫ Ȅ

1839�ɪام إدوار سيجان ، وذلك ع ȿ Ƿ�ɵ ɭɼ�֗ ȓʊɨɜɐɦȄ�ɂ Ȅȳɭ׀ ɦ�
Վ
Ȇȍʋȍɇ �ɰ Ȇɠɼ�֗ �ȹ ʉȲȆȍȉف�ȸ ʋȉ�ʎ ɘȼ Șȸ ɭ�ʏࢭ�ɬ

�ɯ ʊɨɐȗȉ�ɯ ȗɸ Ȅ�ɵ ɭ�ɤɼǷ�ɽ ɸ�ɰ Ȇɠɼ�֗ ɤ ȆɢȻ ֿ Ȅ�ȓȧ ɽ ɨȉ�ɖ ȳɐʇ�
Վ
Ȇʊɮɨɏ �

Վ
ȄȲȆȍȗȫ Ȅ�ǴȆɠȱ ɦȄ�ȶ Ȇʊɜɦ�ɑɃ ɼ�ȯ ɜɦɼ�֗ ۜܣ ɲȳɗؠ

ضعاف العقول 

ɜȗɭ�ȓʊɭֺ ɏ ǻ�Ȓɽ ݰ ܵ �ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭ�ȓɗȆɜȝɦȄɼ�ȓݰ ܶ ɦȄɼ�֗ ɬɽ ɨɐɦȄ�ɯ ʆȯ ɜȕ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɑʊɈ ȗȸ ʇ�ɣ ɦȱ ȋɼ�ʄڴɏ �ɪ ɮɐȖ�ȓɭȯ

�ɉ ȷ ɼ�ə ȕȆɢȕ�ɵ ɭ�ɬȴֺ ɦȄ�ɰ ɽ ɐɦȄ�ɯ ʆȯ ɜȕ�ɵ ɭ�ɬȵɨʆ�Ȇɭɼ�Ȳɼȯ ʆ�Ȇɮȉ�ɬֺ ɏׁ Ȅɼ�Ȳɽ ɺɮݍݨȄ�ɾ ȯ ɦ�ȓɟȲȆȼ Ȅ�ɯם ɺɗ�ɝ ʊɮɐȖ

  .مجتمع متماسك

֚�ȆʊɳɸȰ�ɚ ȆɐםȄ�ɪ ɠȆȼ ɭ�ɬֺ ɏׁ Ȅݍݮ�Ȇɐʇ�ə ʊɟ:

ɦ�ʄڲɼֿ Ȅ�ȒǸȼ ɴɦȆȉ�ɣ ɦȰ�Ƿȯ ȍʆ�ȒȮȆɏɼ�֗
Վ
ȆʊɳɸȰ�ɚ ȆɐםȄ�ɪ ɠȆȼ ɭ�ɪ ȧ ɼ�ɉ ʊȸ Ȏȕ�ʏࢭ�ȒȳȻ Ȇȍɭ�ɯ ɺȸ ʇ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɰ ǻ لطفل

ȓɨȿ Ȅɽ ȗɭ�ȓʊɭֺ ɏ ǻ�ȥ ɭȄȳȉ�ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭ�ȟ Ȏʆ�ɰ Ƿ�ɵ ɡ ɮʆ�Ȅȱ ɸɼ��ɵ ʈɽ ȉֿ Ȅ�ɵ ɭ�ȓȍɛȄȳםȆȉ�ʅ Ƿ.

�ɵ ɡ ɮʈɼ��ɬȆɌ ȗɱֺ ɦ�ȓʊȡ ȄȵםȄ�ȓʊȿ Ȇݵ Ȅ�ɣݍ ɨɮʆ�ȓʊɐʊȍɈ ɦȄ�ɻȕȄȮȆɏɼ�ȓʊɭɽ ʊɦȄ�ɻɇ ȆɮɱǷ�ɑɛɽ ȕ�ɵ ɡ ɮʆ�ʅ ȱ ɦȄ�ɪ ɘɈ ɦȄ�ɰ ǻ

Ȅ�ȹ ɘɱ�ʏࢭ�ɍ ɜʊȘȸ ʉɼ�ǴȆȸ ɭ�ɪ ɠ�ș ɛɽ ɦȄ�ȹ ɘɱ�ʏࢭ�ɬȆɳʆ�ɰ Ƿ�Ȓȯ ʆȯ Ȼ �ȒȲɽ ɀ ȉ�ɯ Ɍ ȗɳםȄ�ɪ ɘɈ ɦȄ�ɵ ɭ�ɑɛɽ ȗɱ�ɰ Ƿ لوقت

�ɬȆɌ ɳɦȄ�Ȅȱ ɸ�ɤ Ȅɽ ɇ ��ɰ ȗɴȷ؈ �ȳɮɐɦȄ�ɵ ɭ�ȴɼȆȣ ȗםȄ�ɪ ɘɈ ɦȄ�ȒȆʊȧ �ɵ ɭ؈ف�ȝɡ ɨɦ�ɉ ʊɈ Ȭ ȗɦȄ�ɯ ȗʆ�ȟ ʊȧ ɼ��Ȧ Ȇȍȿ �ɪ ɠ

ȓɦɽ ɺȸ Ȋ�ʎ ɭȆɌ ɳɦȄ�ȆɮɺɨɘɈ ȉ�ɰ Ȅȯ ɦȄɽ ɦȄۚܣ� ȗɐʇ�ɰ Ƿ�ɵ ɡ ɮʆ�֗ ʎ ɭɽ ʊɦȄ18
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ɰ ǻ��ȓʊȸ ɘɳɦȄ�ȓɦȆݰ Ȇȉ�ɉݍ ȍȕȳɭ�ɤ Ȇɮɸׁ �ȓȣ ʊȘɱ�Ȕ ַ Ȇݰ Ȅ�ɵݍ ɭ؈ف�ȝɟ�ʏࢭ�ɽ ɺɗ�
Վ
ȆʊɳɸȰ�ɚ ȆɐםȄ�ɪ ɘɈ ɦȄ�ȆɭǷ األغلبية

�ǴȆʊȻ ֿ �ȓȣ ʊȘɱ�ʎ ȖǸȕ�Ȇɭ�
Վ
Ȅ؈فȝɟɼ�֗ ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ȳɮɏ �ɵ ɭ�ʄڲɼֿ Ȅ�Ȕ Ȅɽ ɳȸ ɦȄ�ɤ ֺ ȫ �Ț ȯ Ȩ ȕ�ȓʊȸ ɘɳɦȄ�ȑ ɏ ȆȗםȄ�ɵ ɭ�ȓɜȧ Ȇȸ ɦȄ

�ɻɨɜɏ �ʏڲǻ�Ȉ ȳȸ Șȕ�Ȓȵ٭ڈ�ɪ ɘɈ ɦȄ�ȑ ʋɀ ȕ�Ȇٰڈ Ƿ؈ف�ɓ ��Ȇٕڈɦǻ�ɰ Ȇّڈȗɴʆ�ַ ɼ�֗ ȯ ɀ ɛ�ɰ ɼȮ�ɵ ʆȯ ɦȄɽ ɦȄ�ɵ ɭ�Ȳȯ ɀ ȕ�Ȓ؈فɔȿ

ȯ ʊɐȊ�ɵ ɭ�ɻȕȆʊȧ �ʄڴɏ �ȳɈ ʊȸ Șɦ�ȓʊɘȗȬ ɭ�Ȇٰڈ Ȇɢɭ�ʏࢭ�ʎ ɜȍȕ�ȟ ʊȧ �֗ ɵ ɇ ȆȍɦȄ�Ȇɮɭ�֗ ɷفɟ�ʏࢭ�Ȉ Ȅȱ ɐɦȄ�ɝ ʈȳɇ �ɻɦ�ɯ ȷ ȳȕ�֗

�ɤɽ ȿ Ƿ�ɎقՌՌɳʈɼ�֗ ȑ ȷ ȆɳםȄ�ș ɛɽ ɦȄ�ʏۜܣ�ࢭ ɘɳɦȄ�ȑؠ Ɉ ɦȄ�ɪ ȫ ȯ ȗʆ�ɯ ɦ�Ȇɭ�֗ ɰ ɽ ɳݍݨȄ�ʏڲǻ�ɷȮɽ ɜʆ�ɼǷ�ɖ ȄȳȨ ɱַ Ȅ�ʏڲǻ�ɻɐɗȯ ʆ

�ȆɸȳɭǷࢼܣ� ȗɴʈɼ�Ȇɺɭɽ ɮȷ �Ȉ ɼȱ ȕ�ȟ ʊȧ �ʎ ՌՌՌɏ Ȅɽ ɦȄ�ɪ ɜɐɦȄ�ʏڲǻ�Ȇ٭ڈ�ɽ ɘɈ ʈɼ�ɵ ՌՌՌɇ ȆȍɦȄ�ɪ ɜՌՌՌɐɦȄ�ɵ ɭ�ȑ ɏ ȆȗםȄ19

ɨɏٕڈ�Ȇࢭ54�ʏدة (ونالحظ أن اتفاقية حقوق الطفل املا �ȮȆɮȗɏַ Ȅ�ɯ ȕۘܣ� ɦȄɼ��20ف�ɮɗɽ ɱ1989ʄڴɏ �ș ɀ ɱ�ȯ ɛ:

-��ȒȮȆםȄ�ʏࢭ�ȮȲɼ�Ȇɮȍȸ ȧ �ɰ ȗʋȿ؈ Ȇȫ �Ȓȯ ɏ Ȇȸ ɭɼ�ȓʆȆɏȲ�ʏࢭ�ɪ ɘɈ ɦȄ�ɝ ȧ25ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ɚ ɽ ɜݰ ܣ�ݍ ɦȆɐɦȄ�ɰ ֺ ɏׁ Ȅ�ɵ ɭ��.

-Ȓȯ ʊɐȷ �ȓʊɨǾȆɏ �ȓȀʋȉ�ʏࢭ�ȒǸȼ ɴɦȄ�ȓʊɮɸǷ.

ɯاإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية املتصلة - ʆȆɏْڈ Ȳɼ�ɤ Ȇɘɇֿ Ȅ�ȓʆȆɮȨ ȉ.

23ɰكما نصت املادة (- ɛɽ؈ ɐםȄ�ɤ Ȇɘɇֿ Ȅ�ȓʆȆɏȲ�ʄڴɏ ��20

:ݵȄȓՌՌՌɮȕȆՌՌՌՌՌՌݍ

�ɵ ɭ�Ȅɽ Ʉ ɏ �ɻɳɭ�ȯ ȫ Ƿ�ʄڲȆɐȖ�ɼ�ɻɱȆȨ ȍȷ �ࣞ Ȇɗ�֗ ǴȆʈɽ ȷ ֿ Ȅ�ɵ ɭ�ɯ ɸ؈فɔɟ��ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�Ⱦ Ȇݵ ܧ ֿ Ȅ�ɰ ǻ

ɸ�ɑɭ�ɪ ɭȆɐȗʆ�ɵ �ɉם ɜɗ�ȳɺɌ ȕ�֗Ȓ؈فȝɟ�ɾȳȫ Ƿ�ǴȆʊȻ Ǹȉ�ɻɃ ɽ ɏ �ɪ ȉȆɜםȆȉ�ɻɳɡ ɦ�֗ɻǾȆɄ ɏ Ƿ�֗ Ⱦ Ȇݵ ܧ ֿ Ȅ�ǴַǺ

�ɪ ɠ�ɚ Ȅفȫ Ȅɼ�֗ȵȡ Ȅɽ ݰ Ȅ�ɪݍ ɠ�ɯ ʊɈ Ȩ ȕ�ɻɱȆɢɭǼȉ�ɼ�֗Ɏ Ȅȯ ȉׁ Ȅɼ�ɪ ɮɐɦȄ�ʄڴɏ �Ȓ
զ

ȱ ɗ�ȒȲȯ ɜɭ�ɻɦ�ɚ ȆɐםȄ�Ɂ ݵ ܨ ɦȆɗ

ɻȗɛȆɏ ǻ�ȯ ɳɏ �ə ɜȕ�ַ �ȒȆʊݰ Ȅ�ɰݍ Ǹȉ�ɻɱȆɮʆǻ�Ȯȳȣ ɮȉ�֗ Ȕ Ȇȋɽ ɐɀ ɦȄ.

�Ȳɽ ȸ ȡ �ɉ ȋȳɦ�ȓʊɘʊɜȝȕɼ�ȓʈɽ ɏɽ ȕ�ȥ ɭȄȳȉف�ɏ �ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ǾȆȷ ɽ ȉ�ȆɺɈ ȋȲ�ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭ�ȴفȕɼ�ȳȼ Șɳȕ�Ȕ ȄȲȯ ɜɦȄ�ɷȱ ɸɼ

ɰ ȉ�ɪ؈ ȿ Ȅɽ ȗɦȄȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ɼ�ɰ ʆȮȆɐɦȄ�Ⱦ؈ Ȇݵ ܧ ֿ Ȅ

ɉ ɜɗ�ȓʊȿ ɽ ɀ ݵ Ȅ�ɵݍ ɭ�Ɏɽ ɳȉ�ɰ ɼ؈قɮȗʆ�ɰ ʆȮȆɏ؈ �Ⱦ Ȇݵ ܧ Ƿ�ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ
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Ƚ ɭȄɽ ɺɦȄ

1-Ɇ �֗ ʎ ɲȆɳȍɨɦȄ�ȳɡ ɘɦȄ�ȲȄȮ�֗ �Ȕ ɼ؈فȉ֗ �ɰ ɜɸ؈ ȄȳםȄ�ȓʊȋȳȕ�ʏࢭ�ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ȳțǷ��ʅ Ȳɽ ݵ 112،ص  Ȅ�ȓɸȵɱ1 ،1997ݍ
2-�ɼ�ɽ ʆȮȄȳɦȄ�ɵ ɗ�ʄڲǻ�ɪ ȫ ȯ ɭ���ȑ ɴȻ �ɽ ȉǷ�ɰ ȸ؈ ȧ�ȲȄȮ�ȓȍȗɡ ɭ �֗Ȓȵɓ �֗ �ɵ ɇ ɽ ɦȄ�Ț ȆȨ ȉǷ�ɼ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȮ�ȵɟȳɭ�Ȕ ȄȲɽ ȼ ɴɭ �֗ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɦȄ

78،ص1998، 1املنارة ،ط
3-ɪ֗ ȷ ֺ ȸ ɦȄ�Ȕ ȄȰ�Ȕ ȄȲɽ ȼ ɴɭ �֗ș ʈɽ ɢɦȄ֗ �ȓʊɭֺ ɏ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȮ��ɰ ɼȳȫ ǵ�ɼ�ə ɀ ɳםȄ�ʏࢭɽ ɳȼ ɦȄ1995156،ص
4-�Ȓȳɸ ȆɜɦȄ֗ ��ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ�ɪ ȫ ȯ �ȓȷࢭȄ�ʏם ȄȲȮ��ȓםɽ ɐɦȄ�ȳɀ ɏ �ʏࢭ�ɑɮȗݝݨȄɼ�ɬֺ ɏַ Ȅ��ɝ ʈȳɈ ȍɦȄ�ȯ ɮȧ Ȅ�ȓɮȸ ɲ�ȓɏ ȆȍɈ ɨɦ�ȑ ʈȳɓ �ȲȄȮ֗

ɑ֗ʉȴɽ ȗɦȄɼ�ȳȼ ɴɦȄɼ2004 39،ص

257نفس املرجع ،ص -5
6-�ȓɏ ȆȍɈ ɨɦ�ȑ ʈȳɓ �ȲȄȮ �֗Ȓȳɸ ȆɜɦȄ֗ ��ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ�ɪ ȫ ȯ �ȓȷࢭȄ�ʏם ȄȲȮ��ȓםɽ ɐɦȄ�ȳɀ ɏ �ʏࢭ�ɑɮȗݝݨȄɼ�ɬֺ ɏַ Ȅ���ɝ ʈȳɈ ȍɦȄ�ȯ ɮȧ Ȅ�ȓɮȸ ɲ

ɑ֗ʉȴɽ ȗɦȄɼ�ȳȼ ɴɦȄɼ2004 258،ص
ۜܣ-7 Ȅ�Ȯɽםȳ؟ ɮȨ ɭ�ȯ ɮȨ ɭفɮȸ ʇȮ ɪ֗ Ȅ�ȓɨȣםٔڈ ɭ �֗ɪ ɘɈ ɦȄ�ʄڴɏ �ɰ ɽ ʈȵɘɨȗɨɦ�ȓʊȍɨȸ ɦȄ�ɼ�ȓʊȉȆȣ ʆַ Ȅ�ȲȆțֽ 155،ص2001-2002֗�
8-�֗ȓȝʆȯ ݰ Ȅ�ȒȳɸȆɜɦȄ�ȓȍȗɡݍ ɭ �֗Ȓȳɸ ȆɜɦȄ֗ �ɪ ʊɸ ǸȗɦȄ�ɼ�ȓʊȍɈ ɦȄ�ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ȓɭȯ ݵ �Ȅݍ�Ȳɽ ɱ�ɯ ɐɳםȄ�ȯ ȍɏ �ȯ ɮȨ ɭ1973157،ص
��ɛȆɐɮɨɦ�ȓʊɗȆɜȝɦȄ�ȓʆȆɏȳɦȄ؈-9�ʎ ȖȆȍȼ ɦȄ�ʎ ɭɽ ȗɦȄ�ȳɮɏ�֗Ȉ Ȇȗɡ ɨɦ�ȓʊȋȳɐɦȄ�ȲȄȯ ɦȄ֗ �ȹ ɲɽ ȕ���ɰ189813،ص

10-�ʎ ȌȳɐɦȄ� ȳɡ ɘɦȄ� ȲȄȮ �֗ ȒȳɸȆɜɦȄ֗ � ɯ �ʊȋȳȕɼْڈ ȓȿ Ȇݵ �Ȅݍ Ȕ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ� ʅ ɼȰ� ȓʊȡ ɽ ɦɽ ɢʊȷ �� ʎ Ɉ ʈȳɜɦȄ� ɰ �ɭǷ؈ ȑ ɨɈ �Ȅם ȯ ȍɏ

13،ص1996،
11-ɑʉȴɽ ȗɦȄ�ɼ�ȳȼ ɴɦȄ�ɼ�ȓɏ ȆȍɈ ɨɦ�ȑ ʈȳɔɦȄ�ȲȄȮ�֗ ȒȳɸȆɜɦȄ�֗ �ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ɼ�ȓɛȆɏׁ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȮ��ȶ Ȇȍɏ �ə ȷ ɽ ʆ�ȯ ɮȨ ɭ

  13،14،ص.ص، 2003،
12-Ɇ �֗ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ ַ Ȇݰ ɦ�ȓʊɃݏ ȆʈȳɦȄ�ȓʊȉفɦȄ�ȯ ɮȧ Ƿ�ȓםȄɽ ɐɦȄ�ɰ Ȇɮɨȷ ۗܣ֗� ɓȵɦȄד� �ȯ ȍɏ ،عمان،دار الصفاء للطباعة Ȇȿ1ݍݳ�

29،ص2000،
13-�ȳɡ ɘɦȄ� ȲȄȮ �֗ Ȓȳɸ ȆɜɦȄ֗ � ɰ �ɛȆɐɮɨɦ؈ ȥ ʈɼفɦȄɼ� ȓʊɃ ȆʈȳɦȄ� ȓʊȉفɦȄ�� Ȕ Ȇȧȳɗ� ȯ ʊȸ ɦȄ� ʏڴʊɦ֗ � ɯ ʊɸ Ȅȳȉǻ� ܣ ɨȧ

Ɇ ʎ֗ ȌȳɐɦȄ1،1998152،ص
14-Ɇ �֗ɑʉȴɽ ȗɦȄ�ɼ�ȳȼ ɴɦȄ�ɼ�ȓɏ ȆȍɈ ɨɦ�ȳɡ ɘɦȄ�ȲȄȯ Ռ�ɰ Ȇɮɏ ɰ֗ ɛɽ؈ ɐɮɨɦ�ȓʊɃ ȆʈȳɦȄ�Ȉ Ȇɐɦֿ Ȅ��ɯ ʊɸ Ȅȳȉǻ�ȯ ʊݝݨȄ�ȯ ȍɏ �ɰ Ȅɼȳɭ1 97،ص
15-Ɇ �֗ȆʊɳɸȰ�ɰ ɘɨȬ؈ ȗםȄ�ȓʆȆɏȲ��ʏࢭȄȱ ɜɦȄ�ȯ ɮȨ ɭ�ɰ ȆɄ ɭȲ1�֗ȟ ʆȯ ݰ Ȅ�ȑݍݨɭȆڥȄ�ʏݍ ȗɡ Ȅ֗ם �ȓʈȲȯ ɳɡȷ ׁ Ȅ֗199009،ص
16-Ȇɸ ȲɼȮɼ��ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ǾȆȷ ɼ�ɑɛȄɼ�ɯ ʊʊɜȕɼ�ɂ Ȅȳɐȗȷ Ȅ�Ɂ Ȩ ɜɦȄ�ȯ ɦȆȫ�ɑȊȆȸ ɦȄ�ʃ ɜȗɨםȄ֗ �ɰ Ȅ�ȾםɛȆɐ؈ Ȇݵ ܧ ֿ Ȅ�ȆʆȆɄ ɛ�ȓɭȯ ȫ �ʏࢭ

�֗ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɯ ȸ ɛ �֗ș ʈɽ ɢɦȄ�ȓɐɭȆȡ �֗ȓɛȆɏׂ ɦۛܢ� ȣ ʊɨݵ 12-8،ص ص ɦ2007ݏݨȄ�ȓʊɐɮݍ
�ȳɡ-طة العملخ –سلسلة إسالمية املعرفة ، إسالمية املعرفة ، املبادئ العامة -17 ɘɨɦܣ� ɦȆɐɦȄ�ȯ ɺɐםȄ�֗ �Ȕ ȄȴȆȣ ɱׁ Ȅ

�ɬɽ ɇȳݵ Ȅ�֗ݍ ȑ ȗɡ ɨɦ�ȓʊɱȄȮɽ ȸ ɦȄ�ȲȄȯ ɦȄ�֗ �ʎ ɭֺ ȷ ׁ Ȅ1406�Ռɸ-1986 130م ، ص.
18-�֗ �ɂ ȆʈȳɦȄ�֗ ȳʈȳȡ �ȓȍȗɡ ɭ�֗ �ʄڲɼֿ Ȅ�ȓɐȍɈ ɦȄ�֗ ʎ ɲȆȝɦȄ�ɻɭȆɏ �ȯ ɐȊ�ɪ ɘɈ ɦȄ�ȓʊȉفɦ�ɪ ȝɭֿ Ȅ�Ȉ ɽ ɨȷ ֿ Ȅ�֗ �ɞ Ȇȍʈɼȴ�ȥ ʊɭ2001 ص ،

63.



������������������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲַ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭ العدد الثالث

ȓɜʈȴȲ�ȓʊɮȸ ɛ�ɵ ȉ����������ȓȿ Ȇݵ Ȅ�Ȕݍ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�ʅ ɼȰ�ȥ ɭȄȳȉ�ɯɏ Ȯ�ʏࡩ�ɰɽ ʈȵɘɨȗɦȄ�ȲɼȮ

68

19-Ȅȳɭֿ Ȅɼ�����ɰ ȮַɼǷ֗ �ɯ ʊɺɗ؈ف�ɨɠ�Ȯȯ ɐɦȄ�֗ �ɤ ֺ ɺɦȄ�Ȉ Ȇȗɟ�֗ �ȓʊȸ ɘɳɦȄ�ɂ353 ، 9م، ص 1980، مصر.
20-�֗ �ɰ ɽ ɇȳݵ Ȅ�֗ݍ ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ɚ ɽ ɜݰ ɼȯڲ�ʏݍ ɦȄ�ɬɽ ɇȳݵ Ȅ�ȵɟȳɭ�֗ݍ ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ɚ ɽ ɜݰ �ȓʊɦɼȯݍ ɦȄ�Ȕ Ȇʊɦֽ Ȅɼ؈ف�ʆȆɐםȄɼ�ǽȮȆȍםȄ�֗ ۘܣ� ɘםȄ�ȯ ɮȧ Ƿ

  .   17،19م، ص ص 2004
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ȸ ݰ �ȓʆȮȆɀݍ ȗɛַ Ȅ�ȑ ɱȄɽݍݨȄا�ɚȳɈ ɦȄ�ʄڴɏ �ȲɼȳםȄ�Ț ȮȄɽ ȧ �ə ʊɦȆɢȕ�Ȉ

 حالة مدينة باتنة دراسة

Economic aspects of road traffic accident costs:

Case Study of Batna City

�ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ��ƨǫ±¦ǂǷ�ȄǈȈǟ1

�ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ��ƪ ȈŭȂƫ�¼¦±ǂǳ¦ƾƦǟ1

�ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ��» ȂǴű�¿ƢȀȈǇ1

   لخصم

�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ƾȇƾŢ�Ƥ ǠǴȇÂ��ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨǷȐǈǳ¦�ȄǴǟ�¦ŚƯϦ�°Âǂŭ¦�©ȐǰǌǷ�Őǯ¢�ǺǷ�°Âǂŭ¦�ª ®¦ȂƷ�ƪ ƸƦǏ¢

اإلقتصادية املرتبطة حبوادث املرور دورًا فعاًال يف حساب التكاليف االقتصادية حلوادث املرور واملساعدة يف وضع 

ر املفاهيمي لظاهرة حوادث املرور سواء من حيث إسرتاتيجيات السالمة املرورية. نستعرض ضمن هذا املقال اإلطا

اخلسائر االقتصادية الناجتة عنها والعناصر اليت تدخل ضمن حساب تكاليف حوادث املرور املفهوم االقتصادي و 

على الطرق، وإستعراض واقع اجلوانب االقتصادية حلساب التكاليف حوادث املرور يف شكل دراسة ميدانية مبدينة 

��ƨǼƫʪ

�ƨǼƫʪ�ƨǼȇƾǷ��°Âǂŭ¦�ªات املفتاحية:الكلم ®¦Ȃū�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Ǧ ȈǳƢǰƬǳ¦��ƨȇ°Âǂŭ¦�ª ®¦Ȃū¦

Abstract:

Traffic accidents have become one of the biggest traffic problems affecting

human safety. The identification of the economic aspects associated with traffic

accidents plays an effective role in calculating the economic costs of traffic

accidents and assisting in the development of traffic safety strategies. In this

article we review the conceptual framework of the phenomenon of traffic

accidents, both in terms of economic concept and economic losses resulting

from them and elements that fall within the calculation of the cost of road traffic

accidents, and review the reality of the economic aspects of the cost of traffic

accidents in the form of field study in the city of Batna.

Keywords: traffic accidents; economic costs of traffic accidents; Batna town.
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  مقدمة:

�©¦ÂǂưǴǳ�ÅƢȈǬȈǬƷ�ÅƢǧ¦ǄǼƬǇ¤�ǲǰǌƫ�ȆȀǧ��ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨǷȐǈǳ¦�ȄǴǟ�Å¦ŚƯϦ�°Âǂŭ¦�ǲǯƢǌǷ�Őǯ¢�ǺǷ�°Âǂŭ¦�ª ®¦ȂƷ�ƾǠƫ

�ǺǷ�Śưǰǳ�°ƾǐǷ�Ƣǿ°ƢƦƬǟϵ��ƨȇ®Ƣŭ¦Â�ƨȇǂǌƦǳ¦،نظرا حلجم هذه اخلسائر  األالم واملأسي ملاليني الناس عرب العامل

ƨȈǸǼƬǳ¦�Ŀ�œǴǈǳ¦�ƢǿŚƯϦÂ�ǂƟƢǈŬ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�¼ȂǨƫ�ƨȇ°Âǂŭ¦�ª ®¦Ȃū¦�ƢȀƦƦǈƫ�Ŗǳ¦�ǂƟƢǈŬ¦�À¢�ƢƸǓ¦Â�©ʪ�ƾǬǳ��

  النامجة عن خمتلف أنواع اجلرائم.

ƢȈǧÂ�śƥ�ƢǷ�¬¦Â°ȋ¦�Ŀ�ǂƟƢǈƻ�ǺǷ�ǞǸƬĐ©�إن مشكلة احلوادث املرورية تسبب تكاليف ضخمة يتكبدها ا     

�Ƕǣ°Â��ƨǏƢŬ¦Â�ƨǷƢǠǳ¦�©ƢǰǴƬǸŭ¦�Ŀ�» Ȑƫ¤�Ǯ ǳǀǯ��ȆǷȂǬǳ¦�ƲƫƢǼǳ¦�Ŀ�ƾǫƢǨǳ¦�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�ǆ ǰǠǼȇÂ��©ʪƢǏ¤Â

صعوبة القياس ألثر هذه اخلسائر الناجتة لعدم دقة اإلحصاءات، ولكن املؤشرات تؤكد خطورة هذه النتائج يف 

ǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦ وزادت اىل  41717وصلت اىل  1999ية، فحاالت الوفاة الناجتة عن احلوادث يف عام

2002�ńÂȋ¦�̈ŗǨǳ¦�Ŀ�̈ƢǧȂǳ¦�Ǻǟ�ƨšيف عام  44000 ʭ�ƨȇ®ƢǐƬǫ¤�Ǧ ȈǳƢǰƫ�ƢŮ®ƢǠȇ��980.000  دوالر أمريكي

رية، إضافة اىل دوالر أمريكي شاملة لفاقد األجور واإلنتاجية وتكاليف العالج واملصاريف اإلدا 1.090.000و 

اىل  2000زادت يف عام  1999دوالر يف عام  6400أن مصاريف إتالف املمتلكات وصلت لكل حادث 

1دوالر حسب إحصائية جملس السالمة الوطين األمريكي. 6500

  وبناءا على ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:

�ƨǼƫʪث املرور على الطرق فيم تتمثل اجلوانب االقتصادية حلساب تكاليف حواد �ƨǼȇƾ Š؟  

  وإمتدادا لإلشكالية الرئيسية ميكن طرح األسئلة الفرعية األتية:

-�ƨǳȏ®�ÃȂƬǈǷ�ƾǼǟ�ƨȈƟƢǐƷ¤�ƨǳȏ®�Â̄�ŚƯϦ�ƾƳȂȇ�ǲǿ0.05  يف حوادث املرور و تكلفة تعطل حركة املرور بني

  مكان وقوع احلادث؟

-�ÃȂƬǈǷ�ƾǼǟ�ƨȈƟƢǐƷ¤�ƨǳȏ®�Â̄�ŚƯϦ�ƾƳȂȇ�ǲǿ بني حوادث املرور و اخلسائر واألالم اليت تصيب  0.05داللة

  ث؟الفرد واألسرة من جراء ذلك احلاد

-�ƨǳȏ®�ÃȂƬǈǷ�ƾǼǟ�ƨȈƟƢǐƷ¤�ƨǳȏ®�Â̄�ŚƯϦ�ƾƳȂȇ�ǲǿ0.05  فئة الشباب يف سن االنتاج حوادث املرور و بني

  ؟والقدرة على العمل
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فرضيات الدراسة:

بناءًا على متغريات الدراسة واألهداف املراد حتقيقها، سعت الدراسة اىل إختبار صحة مجلة من الفرضيات 

��ļȋ¦�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�ȆǿÂ��ƨƷÂǂǘŭ¦�ƨȈǳƢǰǋȍ¦�ƨŪƢǠǷ�ń¦�¾ȂǏȂǳ¦�» ƾđ�©¦°ȂǐƬǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǞǓȂǳ

-�ƨȈƟƢǐƷ¦�ƨǳȏ®�ÃȂƬǈǷ�ƾǼǟ�ŚƯϦ�ƨǫȐǟ�ƾƳȂƫ0.05%  تعطل حركة املرور يف  تكلفة حوادث املرور وبني

  ؛مكان وقوع احلادث

-�ƨȈƟƢǐƷ¦�ƨǳȏ®�ÃȂƬǈǷ�ƾǼǟ�ŚƯϦ�ƨǫȐǟ�ƾƳȂƫ0.05%  و اخلسائر واألالم اليت تصيب الفرد  حوادث املروربني

  ؛واألسرة من جراء ذلك احلادث

-�ƨȈƟƢǐƷ¦�ƨǳȏ®�ÃȂƬǈǷ�ƾǼǟ�ŚƯϦ�ƨǫȐǟ�ƾƳȂƫ0.05%  بني حوادث املرور و فئة الشباب يف سن االنتاج

  والقدرة على العمل؛

  أهداف الدراسة:

» ƾē  حتديد املشكلة من خالل عرض اجلوانب االقتصادية املرتبطة حبساب تكاليف حوادث الدراسة اىل

اليت تصيب الفرد تكلفة تعطل حركة املرور يف مكان وقوع احلادث، اخلسائر واألالم مثل (املرور على الطرق 

تقدير التكلفة االقتصادية حلوادث املرور على من مهية األوذلك ملعرفة  ،)،..اخلواألسرة من جراء ذلك احلادث

ƨȇ°Âǂŭ¦�ƨǷȐǈǳ¦�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤�ǞǓÂ�ƾǼǟ�°ƢƦƬǟȏ¦�Ŀ�Ƣǿǀƻ¢�» ƾđ�¼ǂǘǳ¦ وفوائدها يف احلد من احلوادث املرورية .  

أمهية الدراسة:

إن حجم املشكلة قد وصل اىل مرحلة من اخلطورة تتطلب التحديد الواضح ملعاملها، و الشك أن املشاكل     

�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨȈŷ¢�ǺǸǰƫ�¦ǀǳ��¾ÂƾǴǳ�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ÀƢȈǰǳ¦�ƾȇƾē�Ŀ�ǺǸǰƫ�°Âǂŭ¦�ª ®¦ȂƷ�Ǻǟ�ƨŦƢǼǳ¦�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƢĔȂǯ�Ŀ

ل حتديد اجلوانب االقتصادية املرتبطة حبساب االقتصادي حلوادث املرور على االقتصاد الوطين من خالإبراز الدور 

  .تكاليف حوادث املرور على الطرق

  ميكن معاجلة هذه اإلشكالية من خالل دراسة احملاور األتية:و 

  ؛ املفهوم االقتصادي حلوادث املرور أوال:
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�ƢȈǻʬ ؛اخلسائر االقتصادية الناجتة عن حوادث املرور على الطرق  

�Ƣưǳʬ ؛ث املرور على الطرقعناصر تكاليف حواد  

ƨǼƫʪ�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�°Âǂŭ¦�ªرابعا: ®¦ȂƷ�Ǧ ȈǳƢǰƫ�§ Ƣǈū�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ�ƨȈǻ¦ƾȈǷ�ƨǇ¦°®؛   

  أوال: املفهوم االقتصادي حلوادث املرور

تعد احلوادث املرورية من أبرز املشاكل احلضرية اليت تواجهها املدن يف كل من دول العامل املتحضر والنامي اليت      

�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�®ƾǟ�ƪ ƸǓÂ¢�ƾǫÂ��ƢȀǼǟ�ƨš ƢǼǳ¦�©ʪƢǏȍ¦Â�ƨȇ°Âǂŭ¦�ª ®¦Ȃū¦�®¦ƾǟ¢�Ŀ�̈®ǂǘǷ�̈®ʮ±�©ƾȀǋ

ƾǟ¢�À¢�ŅÂƾǳ¦�Ǯ ǼƦǳ¦Â�ƨȈŭƢǠǳ¦�ƨƸǐǳ¦�ƨǸǜǼǷ�ƢēǂƳ¢ اد الذين يفقدون أرواحهم ويصابون من جراء وقوع احلوادث

�ŃƢǠǳ¦�¾Â®�Ŀ�ǂǸƬǈǷ�®ʮ®±¤�Ŀ�ƨȇ°Âǂŭ¦  يف الصحيفة االلكرتونية  31/08/2010ويفيد مقال نشر يف

"Fleetowner.com"  ،(جون وات، ستان هرينغ) وقد أيد مركز السيطرة على األمراض يف أتلنتا بقلم- 

Ƣǟ�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Ŀ�Ä°ÂǂǷ�ª¿� 642000حيث وقعت جورجيا هذه األرقام،  ®ƢƷ2005 نتج ،

بليون دوالر  99مليون شخص، وكانت اخلسائر املادية هلذه احلوادث  2.9شخص وجرح  42636عنها مقتل 

ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Ŀ�ƨǫƢȈǈǳ¦�ƨǐƻ°�ǲǸŹ�ǎ̈�� 500أمريكي، أي مبتوسط خسارة مادية قدرها  Ƽǋ�ǲǰǳ�°ȏÂ®

2شخص يف حوادث السيارات يومياً يف ذلك البلد. 115فاة ما معدله وو 

�ƨǈȈƟ°�ǂǏƢǼǟ�ƨƯȐƯ�½ƢǼǿ�À¢�ń¦�ƨȇ°Âǂŭ¦�ƨǷȐǈǳ¦Â�ª ®¦Ȃūʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ƪ ǐǴƻ�ƾǫÂ

ب التعامل تتسبب يف احلوادث املرورية وهي السائق واملركبة والطريق، إذ تشكل هذه العناصر مثلث املشكلة اليت جي

معها بعمق وفعالية لتحليل وتفهم دور كل عنصر من هذه العناصر ومدى أثره يف جممل أعداد ومنط وأشكال 

3احلوادث املرورية.

�Ǻǟ�ƲƬǻ�Äǀǳ¦�ÄƾǸǠǳ¦�Śǣ�ª ®Ƣū¦�Ǯ ǳ̄�Ȃǿ��Ǿǻϥ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨȀƳȂǳ¦�ǺǷ�Ä°Âǂŭ¦�ª ®Ƣū¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ǺǰŻÂ

ينتج عنه خسائر يف األرواح واملمتلكات تؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف إستخدام املركبة على الطريق العام، و 

االقتصاد الوطين" ويتضح املفهوم االقتصادي يف عنصر الضرر املباشر أو غري املباشر الذي يؤثر يف االقتصاد 

4وادث املرورية.الوطين، نظرا للخلل يف فاقد االنتاج ويف اإلعاقات والوفيات وعنصر الوقت الضائع بسبب احل
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¼ǂǘ ǳ¦�Ȅ Ǵǟ �°Âǂ ŭ¦�ª ®¦Ȃ Ʒ �Ǻ ǟ �ƨšƢǼǳ¦�ƨȇ®Ƣǐ Ƭǫȏ ¦�ǂ ƟƢǈ Ŭ ¦��ƢȈǻʬ

�Ƥ ƫŗȇ�̄¤��ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�¦°ǂǓ�Ǧ ǏȂȇ�À¢�ǺǰŻ�ƢǷ�ǂǘƻ¢�ǺǷ�ÄǂǌƦǳ¦�ǂǐǼǠǳʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǂƟƢǈŬ¦�À¢�ƨǬȈǬū¦Â

��Ʈ ȈƷ�ǺǷ�̈Śưǯ�°ʬ¢�ƢȀȈǴǟ

  إستنزاف الوقت. 1

�¦ǀǿ�ƨƴȈƬǻ�Ǧ ǫȂƬǳ¦�©¦ŗǧ�©®¦±�ƢǸǴǯÂ��Ǧ ǫȂƬƫ�°Âǂŭ¦�ƨǯǂƷÂ�¼ǂǘǳʪ�¼ƢǼƬƻ¤�ª ƾŹ�ª ®¦Ȃū¦�̧ ȂǫȂǳ�ƨƴȈƬǻ

�ƨȈƦǐǠǳ¦Â�ƨȈǴǔǠǳ¦�ǾƫȂǫ�Ŀ�ǂƯƚƫÂ�ǽ¦Ȃǫ�Ǯ ȀǼƫÂ�ÀƢǈǻȎǳ�ňƾƦǳ¦�®ȂȀĐ¦�̈®ʮ±Â�ƪ ǫȂǳ¦�̧ƢȈǓ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�Ƥ ƦǈƫÂ�¼ƢǼƬƻȏ¦

ƻϦ�ǺǷ�ª ƾŹ�Ƣŭ�¦ǂǜǻ��«ƢƬǻȏ¦�ȄǴǟ�œǴǇ�ǂƯϥ�®ȂǠƫ�Ŗǳ¦ .ري وتعطيل لطاقات االنتاج من العنصر البشري  

  اخلسائر املادية الناجتة عن احلوادث املرورية. 2

�Â¢�ƨǏƢŬ¦Â�ƨǷƢǠǳ¦�©ƢǰǴƬǸŭʪ�°¦ǂǓϥ�ǾǬƸǴƫ�ƢǸȈǧ�ǲưǸƬƫ�¾Âƾǳʪ�ƨȇ°Âǂŭ¦�ª ®¦Ȃū¦�ƢȀǬƸǴƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǂƟƢǈŬ¦

ث وعالجها وإزالة ما نتج عنها، واحلقيقة أن مشكلة تلك اليت تتكبدها أجهزة املرور من جراء رفع خملفات احلواد

احلوادث املرورية هلا بعد إقتصادي جيب أال يغفل، فقد أثبتت الدراسات والبحوث أن اخلسائر املالية الناجتة عن 

ما احلوادث املرورية تقدر مببالغ مالية كبرية حيث يقدر معمل أحباث الطرق يف بريطانيا أن احلوادث املرورية تتلف 

من جممل االنتاج الوطين لعدد كبري من الدول خاصة الدول النامية، وهذه نسبة عالية إذا ما  %1ة يزيد على نسب

�¾Âƾǳ¦�ǽǀŮ�ǒ ǨƼǼŭ¦�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ǞǓȂǳʪ�ƪ ǻ°Ȃǫ5

�ȄǴǟ�ƢƦǴǇ�ǆ ǰǠǼȇ�ƢŠ�̈ǂƯƚǷÂ�̈Śǘƻ�°Âǂŭ¦�ª ®¦ȂƷ�ǺǷ�©ƢǠǸƬĐ¦�ƢǿƾƦǰƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ®Ƣŭ¦�ǂƟƢǈŬ¦�À¢�Ǯ ǋ�ȏÂ

ج القومي وهو ما يسمى بنسبة الفاقد من إمجايل الناتج احمللي فنجد مثال طبقا لإلحصاءات العاملية للحوادث النات

�ǺǷ�¬Â¦ŗȇ�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Ŀ�ƨȇ°Âǂŭ¦�ª ®¦Ȃū¦�Ƥ Ʀǈƥ�ȆǷȂǬǳ¦�ƲƫƢǼǳ¦�ƾǫƢǧ�ÀƜǧ�ƨȇ°Âǂŭ¦1%  1.5اىل% 

 %4.7ويف اململكة العربية السعودية جنده مرتفعا اىل نسبة  %1.6ويف أسرتاليا  %1.7ويف اململكة املتحدة 

6وهذا ما يوضح مدى فداحة حجم اخلسائر املادية املرتتبة على احلوادث املرورية يف الدول النامية.

3.Ä®Ƣǐ Ƭǫȏ ¦�Ƣǿ ƾ ǠƥÂ�ƨȇ°Âǂ ŭ¦�ª ®¦Ȃ Ƹ Ǵǳ�ƨȈǟ ƢǸ ƬƳ ȏ ¦�°ʬ ȋ ¦

�ǶǜǠǷÂ�ƢǿʮƢƸǓ�°ƢƬţ�ȏ�°Âǂŭ¦�ª ®¦ȂƷ�À¢�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ȏ¦ȂǷ¢�ƨǳÂƾǳ¦�ǶȀȈǴǟ�ƪ ǬǨǻ¢�Äǀǳ¦�ƢǼƥƢƦǋ�Śƻ�ǺǷ�ʮƢƸǔǳ¦

طائلة لتعليمهم وتدريبهم ليكونوا عدة الوطن وعتاده يف حاضره ومستقبله، واحلقيقة املؤملة توضح أن حوادث املرور 
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ǌŭ¦�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫ�¿ƾǟ�ń¦�ƨǧƢǓ¤��ƢǠǷ�ǞǸƬĐ¦Â�̈ǂǇȋ¦�ƢȀƴƟƢƬǼƥ�ǲǨǰƬȈǧ�ƨǫƢǟȍ¦�ƾƷ�ń¦�ǲǐƫ�©ʪƢǏ¤�Ǧ Ǵţ اركة

�ƢǷ�ń¦�ƨǧƢǓ¤��ȆǷȂǬǳ¦�ǲƻƾǳ¦�°®ƢǐǷ�ǺǷ�ÄȂȈƷÂ�ǶȀǷ�°ƾǐǸǯ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ƕǿ°Â®�ǺǷ�ƾŢÂ�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�«ƢƬǻȍ¦�Ŀ

����ȆǇƘǷ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�ƲƬǼȇ�ƢǷÂ� ʪȋ¦Â� ƢǼƥȋ¦�ƾǬǧ� ¦ǂƳ�ǺǷ�ƨȈƦǴǇ�ƨȈǟƢǸƬƳ¤�°ʬ¢�ǺǷ�ƨȇ°Âǂŭ¦�ª ®¦Ȃū¦�ȄǴǟ�Ƥ ƫŗȇ

ادث املروري ومردوده االقتصادي، إذ إنه قد يرتتب على إصابة وهنا جيب التنويه اليه وهو األثر النفسي للح     

�©ʪƢǏ¤�ƨƴȈƬǻ�̧ǂǐǳ¦�Â¢� Ƣǔǟȋ¦�ƾƷ¢�ŗƥ�Â¢�ǂǐƦǳ¦�ƾǬǧ�ǲưǷ�ǂǸǠǳ¦�¾ȂǗ�ǶȀǷ±Ȑƫ�ƾǫ�©ƢǫƢǟ¤�́ ƢƼǋȋ¦�ǒ Ǡƥ

�ǽ°Â®�ƾǬǨȇÂ�ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦�¿ƾǟ�ǺǷ�ǎ Ƽǌǳ¦�Ŀ�ƢȈǈǨǻ�ǂƯƚȇ�ƾǫ�ƢŲ�̈ǂǯ¦ǀǳ¦�À¦ƾǬǧ�Â¢��² ¢ǂǳ¦

�ȄǓǂŭ¦Â�śƥƢǐŭ¦�®¦ǂǧȋ¦� ȏƚǿ�®ȂȀů�ǞǸƬĐ¦�ƾǬǨȇ�̄¤�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�ǞƦǘǳʪ�ǂƯƚȇ�¦ǀǿÂ��ǞǸƬĐ¦�ǲƻدا

7نفسيا ويكون دورهم سلبيا.

¼ǂǘ ǳ¦�Ȅ Ǵǟ �°Âǂ ŭ¦�ª ®¦Ȃ Ʒ �Ǧ ȈǳƢǰ ƫ�ǂ Ǐ ƢǼǟ ��Ƣưǳʬ

Ƭǳ®ƢǠǷ�ǺǰŻ�̈ƾȇƾǟ�ǂǏƢǼǟ�ƢȀǴǸǌƫ�©ƢȈǧÂÂ�©ʪƢǏ¤�ǺǷ�ƢȀǼǟ�ƲƬǼȇ�ƢǷÂ�°Âǂŭ¦�ª ®¦ȂƷ�À¤�ƢǬǧÂ�ƢđƢǈƷÂ�ƢȀ

  حلساب الفروض األتية: 

1.©ƢȈǧȂ ǳ¦Â�©ʪ ƢǏ ȍ ¦�Ǧ ȈǳƢǰ ƫ

متواجدين يف مكان احلادث هي النتيجة املباشرة للحوادث أو الراكب أو املشاة ممن يكونون  إن إصابة السائق     

�©ƢȈǨǌƬǈŭʪ�«ȐǠǳ¦�Â¢�ƨǏƢŬ¦�©ƢȈǨǌƬǈŭ¦�Ŀ�«ȐǠǳ¦�©ƢǬǨǻ�¾Ȑƻ�ǺǷ� ¦ȂǇ�śƥƢǐŭ¦�«Ȑǟ�ƨǸȈǫÂ��ƨȇ°Âǂŭ¦

�Â¢�«ȐǠǳ¦�̈ŗǧ�Ŀ�ǀǨǼƬǈȇ�Äǀǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�ƨǸȈǫ�À¢�ń¦�ƨǧƢǓȍʪ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈƦǴǇ�°ʬϥ�ƢȀƬǸȈǫ�®ȂǠƫ�Ŗǳ¦�ƨǷƢǠǳ¦ مدة

��ȆǷȂǬǳ¦�ƲƫƢǼǳ¦�Ŀ�Ƥ Ǵǈǳʪ�ǂƯƚȇ�«ȐǠǳ¦�ȆǴƫ�Ŗǳ¦�ƨƷ¦ǂǳ¦

�Ŀ�ǽ°Â®Â�ľȂƬŭ¦�ǺǇ�ƢȀǼǷ�̈Śưǯ�©¦°ƢƦƬǟ¤�ƢȀǸǰŢ�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǴǸƸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ǂȇƾǬƫ�ÀƜǧ�©ƢȈǧȂǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ƢǷ¢

د على الناتج حتماالت فرص تقدمه يف العمل ومن مث النتيجة االجيابية اليت كان من املتوقع أن تعو ااالنتاج و 

جتاه إجتاه املتسبب يف احلادث أو إالقومي بنتيجة إجيابية، وهذا ما يتم عند حساب التعويض لدى شركات التأمني 

 شركات التأمني اليت يؤمن لديها يف احلادث.



 2017العدد الثالث/ديسمرب                                       جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية            

اجلوانب االقتصادية حلساب تكاليف حوادث املرور على الطرق                                  خملوف    - تومليت- مرازقة

75

   بات أو املمتلكات العامة واخلاصةتكاليف إتالف املرك .2

�À¢�̄¤��ƨǬȈǬƸǴǳ�§ǂǫ¢�ÀȂǰȇ�ƾǫ�ƨǏƢŬ¦�Â¢�ƨǷƢǠǳ¦�©ƢǰǴƬǸŭ¦�Â¢�©ƢƦǯǂŭʪ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©ƢȈǨǴƬǳ¦�ƨǸȈǫ�ǶȈȈǬƫ�À¤

لدى العامة أو ميكن تقديره مبعرفة اخلرباء العاملني يف نفس  قيمة هذه املركبات أو املمتلكات قد يكون معروفاً 

ƢǏ¤�Â¢�̈ƢǧÂ�ǺǷ�ƨš ƢǼǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ǂȇƾǬƫ�ǆ ǰǠƥ�¾ƢĐ¦ بة إنسان، وتوجد لدى شركات التأمني أسس تعمل من خالهلا

على تقدير التلفيات الناجتة عن حوادث املرور سواء أكانت تلفيات املركبات أو تلفيات املباين واملعدات العامة 

  واخلاصة. 

 ختناق املروري الناتج عن احلادث التكلفة االقتصادية لإل.3

يف حساب التكلفة االقتصادية للحوادث املرورية،  أساسياً تلعب سرعة حركة املرور والنقل على الطريق دوراً 

�ƨǯǂū¦�Ǧ ǫȂƫ�ǾȈǴǟ�Ƥ ƫŗȇ�ƢŠ�Ä°Âǂŭ¦�ª ®Ƣū¦�Ƥ Ʀǈƥ�ƪ ǨǫȂƫ�¦̄¤�ǲǬǼǳ¦�ƨǷƾƻ�À¢�Ǯ ǋ�Ȑǧ�Ãǂƻȋ¦�ǲǷ¦ȂǠǴǳ�ƨǧƢǓȍʪ

ŚƻϦ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǾȈǳ¤�Ä®ƚȇ�ƢǷÂ��Ǫȇǂǘǳ¦�ǲȈǘǠƫÂ�ƨȇ°Âǂŭ¦  العاملني عن عملهم لفرتة زمنية قد تطول أو تقصر ما يؤثر

�©¦°ƢȈǈǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�®ȂǫȂǳ¦�½ȐȀƬǇ¦�Ǻǟ�ƲƫƢǼǳ¦�ƾǫƢǨǳ¦�Ǯ ǳǀǯ��śǴǷƢǠǴǳ�«ƢƬǻȍ¦Â�ǲǸǠǳ¦�©ƢǟƢǇ�ǶƴƷ�ȄǴǟ�Ƥ Ǵǈǳʪ

و نتيجة للتوقف يف مكان احلادث أو السري بسرعة بطيئة. فلو إفرتضنا أن احلد األدىن لزمن التأخري يف الرحلة ه

�ȂǴǧ��̈°ƢȈǇ�ÀȂȈǴǷ�ÀȂǰȇ�ŚƻƘƬǳ¦�ǺǷ±�ÀƜǧ�̈°ƢȈǇ�ÀȂȈǴǷ�Ȃǿ�ƢǿƾǟȂǷ�Ǻǟ�©ǂƻϦ�Ŗǳ¦�©¦°ƢȈǈǳ¦�®ƾǟ�À¢Â�ƨǟƢǇ

دج وهي قيمة اخلسائر االقتصادية املتوقعة نتيجة عدم سيولة  100إفرتضنا أن قيمة تكلفة الساعة الواحدة هو 

  حركة املرور فيكون احلساب، كاأليت:

�ÀȂǰȈǧ��©ȐǘǠǳ¦Â�©¦±ƢƳȍ¦�¿ʮ¢�Ƕǐƻ�ƾǠƥ�¿Ȃȇ 300× ليون دج يوميا م 100دج =  100×  1000000

8مليون دج. 30000يوم =  300× مليون دج  100الناتج: 

إن غضب الطريق الذي يسببه اإلختناق املروري يدفع السائق اىل إرتكاب الكثري من املخالفات اخلطرية اليت      

ية، فالسائق حياول مثًال جتاوز املركبات املوجودة أمامه بكيفية غري تؤدي يف النهاية إىل وقوع حوادث مرور مأساو 

�ƨŧǄǳ¦�©ʮȂƬǈǷ�µ ƢǨŵ¤�Ŀ�ƨǏǂǧ�ƨȇ¢�ǲǤƬǈȈǧ��Ä°Âǂŭ¦�¼ƢǼƬƻȏ¦�Ŀ�ǞƟƢǔǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�½°¦ƾƫ�ń¤�ȄǠǈȇ�Â¢��ƨǸȈǴǇ

�Åʪ°ƢǓ�ǖƥ¦Ȃǔǳ¦�ǲǯ�ȐǿƢƴƬÉǷ�Ä°Âǂŭ¦�¼ƢǼƬƻȍ¦�ǺǷ�ǾƳÂǂƻ�ƾǠƥ�ŕƷ�Â¢��ƨǟǂǈǳ¦�Ŀ�¶¦ǂǧȎǳ�ƨȇ°Âǂŭ¦   عرض احلائط

�ǺǷ�Ǧ ǟƢǔȇ�ƾǫ�Ä°Âǂŭ¦�¼ƢǼƬƻȍ¦�» ÂǂǛ�Ŀ�ǲǬǼƬǳ¦�Àϥ�ƨȈǸǴǟ�©ƢǇ¦°®�ƪ ƬƦƯ¢�ƾǫÂ��ƨȇ°Âǂŭ¦�ƨǷȐǈǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�ǲǯ

إحتمال وقوع حوادث املرور. على سبيل املثال، فقد إخنفض عدد حوادث املرور مبدينة البويرة الواقعة شرق اجلزائر 
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 -، وهذا بعد فتح شطر من الطريق السيار (شرق %34ة بنسب 2014العاصمة خالل الفصل األول من عام 

9غرب) الذي زاد من إنسيابية حركة مرور املركبات وحتسن يف أوضاع السري.

على الرغم من إختالف وتعدد عناصر حساب التكلفة اإلقتصادية حلوادث املرور إال أن هناك مناذج كثرية      

الربيطاين الذي يقيس تكلفة احلوادث يف اململكة املتحدة مقدرة  تستخدم حلساب هذه التكاليف، ومنها النموذج

�řȈǳŗǇȍ¦�ǾȈǼŪʪ10

  حساب التكاليف االقتصادية حلوادث املرور حسب شدة احلادث ):01اجلدول رقم (

  متوسط التكلفة لكل مصاب  متوسط التكلفة لكل حادث  شدة احلادث

1042410902500  وفاة

12461010880  جروح بليغة

124307970  جروح بسيطة

Âǂŭ¦�ª°��املصدر: ®¦Ȃū�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�°ʬȋ¦��ƾȈǈǳ¦�ȆǘǠŭ¦�ƾƦǟ�ȆǓ¦° ،أكادمياألكادمييون للنشر والتوزيع�Ǧ ȇʭ�ƨȈ

  .152، ص 2014، اململكة العربية السعودية، العربية للعلوم األمنية

��ƨǬȈǬū¦�ĿÂ��ƨȈǻƢǘȇŐǳ¦�̈ƾƸƬŭ¦�ƨǰǴǸŭ¦�Ŀ�ƨǨǴǰƬǳ¦�ƨǜǿʪ�°Âǂŭ¦�ª ®¦ȂƷ�ƨƦȇǂǓ�Àϥ�ǽȐǟ¢�¾ÂƾŪ¦�ƶǓȂȇ

ميكن اإلستفادة من تقدير وتقييم تكاليف حوادث املرور على الطرق ضمن العديد من احملاور، حبيث ميكن 

ة املرورية وفوائد احلد من احلوادث املرورية اليت ميكن إستخدامها يف املفاضلة بني اإلعتمادات املالية لربامج السالم

أن تستفيد منها األجهزة التنفيذية يف إعتماد الربامج لتحسني شبكات الطرق نظري تقليلها من اخلسائر االقتصادية 

ق حلوادث املرور على الطرق، والواقع أن تقدير قيمة التكاليف واخلسائر اإلقتصادية حلوادث املرور على الطر 

�ƨȈǳƢƬǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȍʪ�ǶƬȇ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǸǼƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈƦǴǈǳ¦�Ƣǿ°ʬ¢�ƾȇƾŢÂ

-�̈ƢǧÂ�Â¢�ȆǴǯ�Â¢�ȆƟǄƳ�Ǆƴǟ�ƢȀǼǟ�ǶƳƢǼǳ¦�ƨƥƢǏȍʪ�ƢȈǴǯ�Â¢�ƢȈƟǄƳ�ǶǿƾǬǧ�ǶƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�́ ƢƼǋȋ¦

 الفئات األكثر تعرض ملشكلة احلوادث هي من الشباب يف سن اإلنتاج والقدرة على العمل؛ - 

©�ƢȈǨǌƬǈŭʪ�śƥƢǐŭ¦�«Ȑǟ©�نفقا - 

 القيمة اإلقتصادية إلتالف املركبات واملمتلكات أو املنشأت؛ - 

 قيمة الوقت الضائع يف عالج املصابني؛ - 

 تكلفة تعطل حركة املرور يف مكان وقوع احلادث؛  - 
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 نفقات اإلجراءات القانونية والقضائية واملرتتبة عن وقوع احلادث؛ - 

 دفوعة للمصابني والتعويضات املدفوعة هلم وألسرهم؛أقساط التأمني امل - 

 اخلسائر اليت تصيب املنتجات الصناعية واملنقوالت عند وقوع احلادث؛ - 

 تكاليف إخالء الطريق (تكلفة الوقت الضائع نتيجة حادث مرور)؛ - 

11اخلسائر واألالم اليت تصيب الفرد واألسرة من جراء ذلك احلادث. - 

يعد ما ينتج عن حوادث املرور من ماسي وأالم نفسية اليت تصيب الفرد واألسرة من اجلوانب اليت يستحيل     

�ǆ ȈǬǻ�Ǧ ȈǯÂ��½ǂƸƬǷ�ȆǇǂǯ�Ŀ�ʮƾƥ¢�ǽƾǠǫ¢�Ä°ÂǂǷ�ª ®Ƣū�µ ǂǠƫ�ǎ Ƽǋ�̈°Ƣǈƻ�ǶȈǬÉǻ�Ǧ Ȉǯ�̄¤��ƢȈƦǈǻ�ƢȀǇƢȈǫ

ئه؟ وكيف نُقيم أمل أرملة أصبحت أالم اليتامى؟ وكيف نُقيس خسارة رجل فقد عائلته أو زوجته أو أحد أبنا

12ُمضطرة اىل القيام بدور األبوين معا؟.

�ƨǼƫʪحوادث املرور يف تكاليف اجلوانب االقتصادية حلساب : دراسة ميدانية لواقع رابعا �ƨǼȇƾ Ƿ

ʪ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ň¦ƾȈŭ¦�Ʈ ƸƦǳ¦�°ƢƦƬƻ¤�ƲƟƢƬǻ� ǄŪ¦�¦ǀǿ�ǺǸǔƬȇ حوادث جلوانب االقتصادية املرتبطة حبساب تكاليف

�ǲƻƾƫ�Ŗǳ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Ƥمبفردا  210، حيث مشلت اإلستبانة املوزعة على ƨǼƫʪ�ƨǼȇƾاملرور مب ǻ¦ȂŪ¦�ƨǧǂǠŭ�ƨǼƫʪ�ƨǼȇƾ

  ونتائج هذا االختبار مبينة يف اجلداول على النحو األيت: مجالية حلوادث املرور، ضمن حساب التكاليف اإل

  الفرضية األوىل: 

  إعتمدت الدراسة على فرضية أوىل مفادها أن:

�Ś ƯϦ �ƨǫȐ ǟ �°Âǂ ŭ¦�ª ®¦Ȃ ū تكلفة تعطل حركة املرور يف مكان وقوع  على 0.05سلبية ذو داللة إحصائية

  .احلادث

  ميكن كتابة الفرضية السابقة بطريقة إحصائية كما يلي:

H0 حوادث املرور و تكلفة تعطل : ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط أراء أفراد العينة حول مؤشر

  )3و بني املتوسط االفرتاضي (حركة املرور يف مكان وقوع احلادث 

H1 حوادث املرور و تكلفة تعطل حركة : هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط أراء أفراد العينة حول مؤشر

 )3و بني املتوسط االفرتاضي (ور يف مكان وقوع احلادث املر 
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 ختبار هذه الفرضية ميكن توضيحها يف اجلداول املوالية:إإن نتائج 

  نتائج اإلحصاء الوصفي ):2جدول رقم (

N Mean

Std.

Deviatio

n

Std. Error

Mean

حوادث املرور و تكلفة تعطل 

حركة املرور
210 1,09 ,288 ,020

�ȆƟƢǐƷȍ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏʪ�ň¦ƾȈŭ¦�Ʈاملصدر: ƸƦǳ¦�©ƢƳǂűspss

  للعينة البسيطة T ختبارإنتائج  ):3جدول رقم (

Test Value = 3

T Df Sig.

(2-

tailed)

Mean

Differenc

e

95%confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

حوادث املرور و تكلفة تعطل 

حركة املرور 
-45,837 209 ,000 -,910 -,95 -,87

�ȆƟƢǐƷȍ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏʪ�ň¦ƾȈŭ¦�Ʈاملصدر: ƸƦǳ¦�©ƢƳǂűspss

�ǂǋƚǷ�ǎ ź�ǶȈǧ�ƨǼËȈǠǳ¦�®¦ǂǧ¢�©ʪƢƳ¤�ǖǇȂƬǷ�ËÀ¢�śǬƥƢǈǳ¦�śǳÂƾŪ¦�Ŀ�ƨǼËȈƦŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǺǷ�ƶǔËƬȇ حوادث املرور

أقل من املتوسط الطبيعي املفروض حيث بلغ املتوسط احلسايب هنا �ƨǼƫʪ�ƨǼȇƾŠ تعطل حركة املرور و تكلفة

)1,09��ǽ°ƾǫ�Ä°ƢȈǠǷ�» ¦ǂŴʪ��0.288كما بلغت قيمة ،( t االختبارية t=-45,837  عند درجة حرّية

)df=209( اإلختبار احملسوب ) حتت مستوى معنويةsig 0,05) أقل من .  

�ƨȈƦǴǇ�ŚƯϦ�ƨǫȐǟ�®ȂƳÂ�ȄǴǟ�ǎالبديلة ال عليه، نقبـل الفرضيةوبناءا       Ǽƫ�Ŗ ذو داللة إحصائية بني متوسط أراء

ƨǼƫʪ�ƨǼȇƾŠ�°Âǂŭ¦�ƨǯǂƷ�ǲǘǠƫ�ƨǨǴǰƫ�Â�°Âǂŭ¦�ªوقوع أفراد العينة حول مؤشر  ®¦ȂƷ  و بني املتوسط االفرتاضي
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اليت تعرب على أن سرعة حركة النقل واملرور على الطريق تلعب دورا  السلبية tتدل عليه إشارة )، وهذا ما 3(

قد  روراملحادث توقف حركة املرور نتيجة للأساسيا يف حساب التكلفة االقتصادية حلوادث املرور، فال شك أن 

ƨȈũǂǳ¦�ǲǸǠǳ¦�¿ʮ¢�Ŀ�Â¢�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�̧°¦Ȃǌǳ¦�ƾƷ¢�Ŀ�ÀƢǯ�¦̄¤�ƨǏƢƻ�ʮ®ƢǐƬǫ¤�ƨŭƚǷ�ǾƬƴȈƬǻ�ÀȂǰƫ الوضع عند  خبالف

�Ŀ�̈ŚƦǯ�ƨȈŷ¢�Ǿǳ�°Âǂŭ¦�ª ®¦ȂƷ�̧ ȂǫÂ�ƪ ǫÂ�ÀƢǧ�ŅƢƬǳʪÂ��ǲǘǠǳ¦�¿ʮ¢�Ŀ�Â¢�ƨȈƟʭ�ƨǬǘǼǷ�Ŀ�°Âǂŭ¦�ƨǯǂƷ�Ǧ ǫȂƫ

�Ŀ�Ƥ Ǵǈǳʪ�ǂƯƚȇ�ƢŲ�ƨȈƷƢƦǐǳ¦�̈ŗǨǳ¦�¾Ȑƻ�ǲǸǠǴǳ�śǴǷƢǠǳ¦�ǽƢš¤�ƪ ǫÂ�ÀƢǯ�Ȃǳ�ƢǸǯ��ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǨǴǰƬǳ¦�§ ƢǈƷ

�Ǻǟ�śǴǷƢǠǳ¦�ŚƻϦ�ƨƴȈƬǻ�ƨȈƳƢƬǻȍ¦�ƨǫƢǘǳ¦ .عدم وجود فروق قائلة على الفرضية الصفرية ال يف املقابل، نرفضالعمل

داللة إحصائية �ÃȂƬǈǷ�ƾǼǟ�ƨǼƫʪ�ƨǼȇƾŠظاهرة حوادث املرور و تكلفة تعطل حركة املرور إحصائية بني ذات داللة 

5%.

  الفرضية الثانية: 

�À¢�Ƣǿ®ƢǨǷ�ƨȈǻʬ�ƨȈǓǂǧ�ȄǴǟ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�©ƾǸƬǟ¤

�ƨȈƟƢǐحلوادث املرور عالقة  Ʒ ¤�ƨǳȏ ®�Â̄�ƨȈƦǴǇ �Ś ƯϦ0.05  على اخلسائر واألالم اليت تصيب الفرد واألسرة

من جراء ذلك احلادث.

  ميكن كتابة الفرضية السابقة بطريقة إحصائية كما يلي:

H0ؤشر حوادث املرور و اخلسائر واألالم : ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط أراء أفراد العينة حول م

  )3و بني املتوسط االفرتاضي (اليت تصيب الفرد واألسرة من جراء ذلك احلادث 

H1 مؤشر حوادث املرور و اخلسائر واألالم اليت : هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط أراء أفراد العينة حول

 )3توسط االفرتاضي (و بني املتصيب الفرد واألسرة من جراء ذلك احلادث 

 ان نتائج اختبار هذه الفرضية ميكن توضيحها يف اجلداول املوالية:

نتائج اإلحصاء الوصفي):4جدول رقم (

N Mean

Std.

Deviation

Std. Error

Mean

حوادث املرور و اخلسائر  اليت 

تصيب الفرد واألسرة
210 1,71 ,455 ,031
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�ȆƟƢǐƷȍ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏʪ�ň¦ƾȈŭ¦�Ʈاملصدر: ƸƦǳ¦�©ƢƳǂűspss

للعينة البسيطة T نتائج اختبار )5جدول رقم (

Test Value = 3

T Df Sig.

(2-tailed)

Mean

Difference

95% confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

حوادث املرور و اخلسائر  اليت تصيب 

الفرد واألسرة 
-9,250 209 ,000 -,290 -,35 -,23

�ȆƟƢǐƷȍ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏʪ�ň¦ƾȈŭ¦�Ʈاملصدر: ƸƦǳ¦�©ƢƳǂűspss

�ǎالتحليل اإلحصائي لنتائج يّتضح من  ź�ǶȈǧ�ƨǼËȈǠǳ¦�®¦ǂǧ¢�©ʪƢƳ¤�ǖǇȂƬǷ�ËÀ¢�śǬƥƢǈǳ¦�śǳÂƾƴǴ مؤشر

من املتوسط الطبيعي  املرور و اخلسائر واألالم اليت تصيب الفرد واألسرة من جراء ذلك احلادث أكربحوادث 

«��ǽ°ƾǫ�Ä°ƢȈǠǷ�1,71(البالغ املفروض  ¦ǂŴϵ��,455 كما بلغت قيمة ،(t  االختباريةt=-9,250  عند درجة

  . 0,05) أقل من sig) حتت مستوى معنوية (df=209حرّية (

¦�ǖǇȂƬǷ�śƥ�ƨȈƟƢǐƷ¤�ƨǳȏ®�Â̄�¼ǂǧ�ƾƳȂȇ�Ǿǻϥ�ƨǴƟƢǬǳ¦�ƨǴȇƾƦǳ¢°¦ � ما سبق، ميكن قبول الفرضيةو بناءا على      

و بني حول مؤشر حوادث املرور و اخلسائر واألالم اليت تصيب الفرد واألسرة من جراء ذلك احلادث أفراد العينة 

أن األثر النفسي واإلجتماعي للحادث السلبية اليت تعرب على  tوهذا ما تدل عليه إشارة )، 3املتوسط االفرتاضي (

�ƨƴȈƬǻ�ƨȈǈǨǼǳ¦�̈ʭƢǠŭ¦Â�ª ®Ƣū¦�Ǻǟ�ƨš ƢǼǳ¦�ƨȇȂǔǠǳ¦�¿ȏȋ¦�̈ʭƢǠǷ�Ʈ Ş�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ä®ƢǐƬǫ¤�®Â®ǂǷ�Ǿǳ�Ä°Âǂŭ¦

، وقد تعاين أسرة اإلعاقة أو التشويه، إضافة اىل تدين الدخل االقتصادي للمصاب نتيجة إنقطاعه عن العمل

ملصاب حيث تفقد موردها االقتصادي وتضطرب أحواهلا املادية مما قد يرتتب عليه إحنراف أحد أفراد األسرة ا

لتوفري مورد أخر لألسرة حىت ولو بطرق غري شرعية ملواجهة احلاجات الضرورية لألسرة، وما يرافق ذلك من 

لصفرية اليت تنص على عدم وجود فروق رفض الفرضية ايف املقابل، نو Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ¿��سلبية تداعيات 

مؤشر وقوع احلوادث املرورية و اخلسائر واألالم اليت تصيب الفرد واألسرة من جراء ذلك ذات داللة إحصائية بني 

 .%5عند مستوى داللة إحصائية احلادث 
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� الفرضية الثالثة:À¢�Ƣǿ®ƢǨǷ�ƨưǳʬ�ƨȈǓǂǧ�ȄǴǟ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�©ƾǸƬǟ¤

�ƨȈƟƢǐ Ʒ ¤�ƨǳȏ ®�Â̄�ƨȈƦǴǇ �Ś ƯϦ �ƨǫȐ ǟ �°Âǂ ŭ¦�ª ®¦Ȃ ū0.05  فئة الشباب يف سن االنتاج والقدرة على على

.العمل

  ميكن كتابة الفرضية السابقة بطريقة إحصائية كما يلي:

H0توسط أراء أفراد العينة حول مؤشر حوادث املرور و فئة الشباب يف : ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني م

  )3و بني املتوسط االفرتاضي ( االنتاج والقدرة على العملسن 

H1 حوادث املرور و فئة الشباب يف سن : هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط أراء أفراد العينة حول مؤشر

 )3و بني املتوسط االفرتاضي ( االنتاج والقدرة على العمل

 ول املوالية:إن نتائج اختبار هذه الفرضية ميكن توضيحها يف اجلدا

  نتائج اإلحصاء الوصفي ):6جدول رقم (

N Mean

Std.

Deviation

Std. Error

Mean

حوادث املرور و فئة الشباب يف سن االنتاج 

والقدرة على العمل 
210 1,80 ,787 ,054

�ȆƟƢǐƷȍ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏʪ�ň¦ƾȈŭ¦�Ʈاملصدر: ƸƦǳ¦�©ƢƳǂűspss

  للعينة البسيطة T اختبارنتائج  ):7جدول رقم (

Test Value = 3

T Df Sig.

(2-tailed)

Mean

Difference

95% confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

حوادث املرور و فئة الشباب يف سن 

االنتاج والقدرة على العمل
-3,681 209 ,000 -,200 -,31 -,09

�ȆƟƢǐƷȍ¦�ƲǷʭŐǳ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏʪ�ň¦ƾȈŭ¦�Ʈاملصدر: ƸƦǳ¦�©ƢƳǂűspss
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�ǎ ź�ǶȈǧ�ƨǼËȈǠǳ¦�®¦ǂǧ¢�©ʪƢƳ¤�ǖǇȂƬǷ�ËÀ¢�śǬƥƢǈǳ¦�śǳÂƾŪ¦�Ŀ�ƨǼËȈƦŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǺǷ�ƶǔËƬȇ مؤشر حوادث املرور

أكرب من املتوسط الطبيعي املفروض حيث بلغ املتوسط احلسايب  و فئة الشباب يف سن االنتاج والقدرة على العمل

«��ǽ°ƾǫ�Ä°ƢȈǠǷ�1,80هنا ( ¦ǂŴʪ��,787 كما بلغت قيمة ،(t االختبارية t=-3,681  عند درجة حرّية

)df=209) حتت مستوى معنوية (sig (0,05قل من أ .  

وجد فروق ذو داللة إحصائية بني متوسط أراء أفراد العينة ت¦�Ǿǻϥ�ƨǴƟƢǬǳ¦�ƨǴȇƾƦǳوبناءاً عليه، ميكن قبول الفرضية

و بني املتوسط االفرتاضي �ƨǼƫʪ�ƨǼȇƾŠ مؤشر حوادث املرور و فئة الشباب يف سن االنتاج والقدرة على العملحول 

§��ǽǀǿ�°ƾȀȇÂ السلبية t)، و هذا ما تدل عليه إشارة 3( ƢƦǌǳ¦�ǺǷ�Őǯ¢�®ƾǟ�ƾǬǨȇ�ǞǸƬĐ¦�À¦�ȄǴǟ�ŐǠƫ�Ŗǳ¦

�Â¢�ȄǴƬǬǳ¦�Ʈ ǴƯ�À¢�ƨǬȈǬū¦�ĿÂ��°Ƣǿ®±ȍ¦�Â�¿ƾǬƬǳ¦�Ŀ�ƨŷƢǈŭ¦Â� ƢǘǠǳ¦�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫ�ǞǸƬĐ¦�ƾǬǨȇ�Ʈ ȈƷ�ƨǫƢǘǳ¦

�«ȐǠǳ¦�Ŀ�ǶȀȈǴǟ�» ǂǐƫ�Ŗǳ¦�ǢǳƢƦŭ¦�Ǻǟ�Ȑǔǧ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ǂƯƚŭ¦Â�ƨƥƢǌǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǺǷ�Ƕǿ�ȄƷǂŪ¦ والرعاية وهم يف

نرفض الفرضية الصفرية اليت تنص على عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية بني متوسط  ،ويف املقابلمقتبل العمر. 

و بني املتوسط  مؤشر حوادث املرور و فئة الشباب يف سن االنتاج والقدرة على العملأراء أفراد العينة حول 

  ).3االفرتاضي (



 2017العدد الثالث/ديسمرب                                       جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية            

اجلوانب االقتصادية حلساب تكاليف حوادث املرور على الطرق                                  خملوف    - تومليت- مرازقة

83

 اخلامتة: 

�ǲưǷ��ǞǸƬĐ¦�ƢŮ�ƪوادث املرور حباجلوانب االقتصادية املرتبطة وجتسيد حتديد القدرة على عد ي       ǨƬǴȇ�ȏ�ƾǫ�Ŗǳ¦

ƨȈǈǨǼǳ¦�̈ʭƢǠŭ¦ عند عالج املصابني واهلدر يف املوارد ألسرة وخسائر املركبات واهلدر يف الوقت وا اليت تصيب الفرد

ƨǴǰǌŭʪ�ƨȈǼǠŭ¦�̈ǄȀƳȌǳ�ƨƦǈǼǳʪيف غاية األمهية أمر ،..اخل) وتكلفة تعطل حركة املرور من جراء وقوع احلادث

 اليفتقدير وتقييم هذه التكحبيث يفيد ألخذها بعني االعتبار عند حساب التكاليف االقتصادية حلوادث املرور، 

دها يف احلد عتمادات املالية لربامج السالمة املرورية وفوائستخدامها يف املفاضلة بني اإلإفيمكن  ،يف حماور عديدة

  رورية. من احلوادث امل

  ميكن حوصلتها يف النقاط األتية:اليت وبناءا على ما تقدم، توصلت الدراسة اىل مجلة من النتائج 

 تلعب سرعة حركة املرور والنقل على الطريق دورا أساسيا يف حساب التكلفة االقتصادية حلوادث املرور؛-

-�¦®Â®ǂǷ�°Âǂŭ¦�ª ®¦ȂƷ�Ǻǟ�ƨš ƢǼǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�̈ʭƢǠŭ¦Â�ǂƟƢǈƼǴǳ�ƢȈƦǈǻ�ǾǇƢȈǫ�Ƥ Ǡǐǳ¦�ǺǷ�ʮ®ƢǐƬǫ¤

اجلوانب االقتصادية حلساب فيما خيص مسألة بناءا على نتائج الدراسة ميكن عرض مجلة من اإلقرتاحات      

، نذكر منها: املرورالتكاليف اإلمجالية حلوادث 

وانب ضرورة إدماج تكلفة التأخري الناجتة عن تعطل حركة املرور يف مكان وقوع احلادث ضمن اجل-

 االقتصادية حلساب التكاليف اإلمجالية حلوادث املرور؛ 

�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Ƥضرورة - ǻ¦ȂŪ¦�ǺǸǓ�°Âǂŭ¦�ª ®¦ȂƷ�ʮƢƸǓ�̈ǂǇȋ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�¾Ƣƻ®¤

 حلساب التكاليف اإلمجالية حلوادث املرور؛

االقتصادية حلساب التكاليف اجلوانب والقدرة على االنتاج ضمن شبانية ضرورة الرتكيز على الفئات ال-

  .اإلمجالية حلوادث املرور
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  :وامش اهل

1�ÀȂȈŻ®Ƣǯȋ¦��ƨȈǼǷȋ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ǧ ȇʭ�ƨȈŻ®Ƣǯ¢��°Âǂŭ¦�ª ®¦Ȃū�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�°ʬȋ¦��ƾȈǈǳ¦�ȆǘǠŭ¦�ƾƦǟ�ȆǓ¦°
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3�ƨȈŻ®Ƣǯ¢��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ǂǌǼǴǳ�ƾǷƢū¦�°¦®��ƨȇ°Âǂŭ¦�©ƢǨǳƢƼŭʪ�ƢȀƬǫȐǟÂ�ň¦ǂǸǠǳ¦�ǖȈǘƼƬǳ¦�¶ƢŶ¢��śǨǳƚǷ�ƨǟȂǸů

��ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦��ƨȈǼǷȋ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ǧ ȇʭ2014 ، 214 – 213ص ص. 
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   .133 ،127ص،  ص مرجع سابق، ،راضي عبد املعطي السيد 5
 .135ص  املرجع نفسه، ،راضي عبد املعطي السيد 6
 .134 - 132ص ص ، املرجع نفسه، راضي عبد املعطي السيد 7

 .132 – 129ص ص ، مرجع سابق، راضي عبد املعطي السيد 8
�ƾǷƢū¦�°¦®��ƨȈǼǷȋ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ǧ، جمموعة مؤلفني 9 ȇʭ�ƨȈŻ®Ƣǯ¢��Àƾŭ¦�¿ƢƷ®±¤�ƨƸǧƢǰŭ�ƨȈǴǸǠǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�¾ȂǴū¦

 .145ص ، 2014للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 
 .152ص  راضي عبد املعطي السيد، مرجع سابق، 10
 .166 - 161 ص ، صاملرجع نفسهراضي عبد املعطي السيد،  11
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  املنصات اإللكرتونية كأحد اليات انتقاء وتوظيف الكفاءات املهنية

 -جتربة اجلزائر وبعض دول اخلليج العريب-

Electronic platforms as one of technicality for selecting and employing

professional competencies

-The experience of Algeria and some Arab Gulf states-

  جامعة حممد خيضر بسكرة بن عرفة املهري

  ملخص

من املتعارف عليه ان جناح أي مؤسسة وحتقيقها ألهدافها امنا هو انعكاس لنجاح املورد البشري الذي متتلكه، هذا األخري هو العنصر    

األساسي و احملرك الرئيسي ألي نشاط، هلذا تسعى املؤسسات الستقطاب واختيار افضل الكفاءات واملهارات من أجل الوصول اىل 

�ƲƟƢƬǼǳ¦Â�©ʮȂƬǈŭ¦ املرغوبة، وهذا االمر صعب املنال يف ظل األساليب والطرق التقليدية املعتمدة يف االنتقاء والتوظيف املبنية على

Ǻǟ�©Ƣǯǂǌǳ¦Â�©ƢǈǇƚŭ¦�Ʈ ƸƦƫ�¦ǀŮ��ƢȀǼǷ�̈®ȂǌǼŭ¦�ƨȇƢǤǳ¦�ǪǬŢ�ȏÂ�ƨȈǟȂǓȂǷ�Śǣ�ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ÀȂǰƫ�ƢĔȋ�©ȐƥƢǬŭ¦Â�©¦°ƢƦƬƻȏ¦

�À¦�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ǲƟ¦ƾƥÂ�¾ȂǴƷ توفر هلا اليد العاملة املؤهلة القادرة على االبداع، ولعل اللجوء للتكنولوجيا يعد من افضل األساليب ان مل يكن

�¾ȂƷ�°ȂƸǸƬȇ�ƨǴƻ¦ƾŭ¦�ǽǀǿ�̧ȂǓȂǷ�ÀƢǧ�ǪƦǇ�ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷÂ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǐƬƼŭ¦�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�Ǟǫ¦Ȃŭ¦Â�©ƢǐǼŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�¦ǀǿÂ�ƢȀǴǔǧ¦

�ƨȈŭƢǠǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦Â�ƨȈǴƄ¦�©ʮȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�Ƕǿ¦��ƢȀȈǧ�°ƢȈƬƻȏ¦Â� ƢǬƬǻȏ¦�ǆالتعرف على هذه املواقع: اليا Ǉ¢��ƢȀǴǸǟ�©

 : االنتقاء، التوظيف، املواقع االلكرتونية، املورد البشري . الكلمات املفتاحية

Abstract

It is well known that the success of any institution and its achievement of its

objectives is a reflection of the success of the human resource it possesses. The latter is

the main element and the main engine of any activity. Therefore, the institutions seek

to attract and select the best competencies and skills in order to achieve the desired

levels and results. The traditional methods of selection and employment based on tests

and interviews are often not objective and do not achieve the desired goal. Therefore,

institutions and companies are looking for solutions and alternatives that would provide

qualified labor Rh creativity, and perhaps resort to technology is one of the best

methods if not the best one this through platforms and websites competent in this area.
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Through the above, the topic of this intervention is to identify these sites: mechanisms

of work, the basis of selection.

Keywords: selection, recruitment, websites, human resource.

 مقدمة.1

أصبحت االنرتنت يف وقتنا احلايل وسيلة ال ميكن االستغناء عنها نظرا ملا توفره من تسهيالت مست مجيع جوانب احلياة، حيث     

Ǡǳ¦�ń¦�ȆǠǫ¦Ȃǳ¦�ŃƢǠǳ¦�ǺǷ�ǲǬƬǼȈǳ�ƢŮƢů�ǞǇȂƫ�Ŗǳ¦�©ȏƢĐ¦�śƥ�ǺǷÂ��¿ȐǠƬǇȏ¦Â�Ʈ ƸƦǳ¦�©ƢȈǴǸǟ�Ŀ� ƾƦǴǳ�ǲǔǨŭ¦Â�¾Âȋ¦�ÀƢǰǷ�ƪ ƸƦǏ¢ امل

�ǽǀǿ�ƪ ل التوظيف اينالرقمي جما ŷƢǇ�Ǻȇ¦��ǲǸǠǳ¦�ȆǓ°Ƣǟ�Â¦�ǾȈƦǳƢǗ�Ãƾǳ�¦ ¡ȂǇ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈°ȂƯ�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ƪ ƯƾƷ¢

�ŃƢǠǳ�«ȂǳȂǴǳ�ǺȇŚưǰǴǳ�¾ƢĐ¦�ƪ ƸƬǧ�ƢǸǯ��©ƢǈǇƚŭ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦Â� ƢǬƬǻȏ¦�¾Ƣů�Ŀ�̈ǀƼƬŭ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�ƨǟǂǇÂ�̈ ƢǨǯ�Ǟǧ°�Ŀ�̈Śƻȏ¦

الوظائف، وعليه ومن خالل ما سبق سنحاول من خالل هذه الورقة التطرق ملوضوع مواقع التوظيف االلكرتونية الشغل واقتناص أحسن 

  من خالل طرح التساؤالت االتية:

ماهية منصات التوظيف االلكرتوين وماهي اليات عملها؟  

ما واقع التوظيف االلكرتوين يف اجلزائر؟  

 وعربيا؟اهم مواقع التوظيف االلكرتوين حمليا  

  أمهية الدراسة:.2

تنبع أمهية الدراسة يف املقام االول من األمهية البالغة للمورد البشري يف أي مؤسسة وهو االمر الذي يفرض عليها ضرورة الظفر      

ȈǳƢǇȋ¦Â�¼ǂǘǳ¦�ƨǧƢǯ�¾ȐǤƬǇ¦Â�¿¦ƾƼƬǇʪ�Ǯ ǳ̄Â��ƢȀƬȇ°¦ǂǸƬǇ¦�ÀƢǸǓÂ�ƢȀǧ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ�ǲƳ¦�ǺǷ�©¦ ƢǨǰǳ¦�ǂȀǷ¦Â�ǲǔǧ¢�°ƢȈƬƻ¦Â ،ب املمكنة

ة ويف ويف املقام الثاين اىل األمهية واملكانة اليت أصبحت حتتلها تكنولوجيا االعالم واالتصال وعلى راسها شبكة االنرتنت يف حياتنا اليومي

�Ʈ ȈƷ�śȈǠƬǳ¦Â�§ ƢǘǬƬǇȏ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƢŮȐǤƬǇ¦�µ ǂǧ�ƢǷ�ȂǿÂ�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬűاملواقع االلكرتونية  أحدثتǺǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈°ȂƯ�ʮ¦Ǆŭ¦�¾Ȑƻ

  اليت توفرها لكل من طاليب العمل وعارضيه على حد سواء.

  اهداف الدراسة: .3

  من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول:

�Ŗǳ¦�©¦°ƢȀŭ¦Â�©¦ ƢǨǰǴǳ�©ƢǈǇƚŭ¦�°ƢȈƬƻ¦�Ŀ�ƢȀƬȈŷ¢�ÀƢȈƥÂ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦Â� ƢǬƬǻȏ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƨǐƬƼŭ¦�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�©ƢǐǼŭʪ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦

�ǾȈǓ°ƢǟÂ�ǲǸǠǳ¦�œǳƢǗ�ǺǷ�ǲǰǳ�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�ƢǿǂǧȂƫ�Ŗǳ¦�©ȐȈȀǈƬǳ¦Â�ʮ¦Ǆŭ¦�Ȅجها، والوقوف علاحتت

�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�¿¦ƾƼƬǇʪ� ƢǬƬǻȏ¦Â�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦Â�ƨȈǴƄ¦�§°ƢƴƬǳ¦�µ ǂǟ

  مفاهيم الدراسة:.4
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  االنتقاء والتعيني:. أ

��©ƢȈǴǸǠǳ¦��©Ȑƻƾŭ¦��Ȇǿ�ƨȈǇƢǇ¢�ǂǏƢǼǟ�ǺǷ�ÀȂǰƬȇ��ǲǷƢǰƬǷ�¿Ƣǜǻ�ǲǰǋ�ǀƻϦ�ƨǘǘű�ƨȈǸǜǻ�ƨȈǴǸǟ�śȈǠƬǳ¦Â�°ƢƦƬƻȏ¦

املخرجات، والتغذية العكسية املرتدة، وتشتمل على أسس وقواعد علمية، وتسعى اىل انتقاء أفضل املتقدمني لطلب التوظيف ممن جرى 

Ƣƻ�Ǧ ƟƢǛÂ�Ŀ�śȈǠƬǴǳ�ǶđƢǘǬƬǇ¦ لية داخل املنظمة، وفق مبادئ املوضوعية، العدالة، املساواة بني املتقدمني حيث يتم االنتقاء يف ضوء

مواصفات وشروط حمددة بشكل مسبق مطلوب توفرها فيمن يتم انتقاؤه. وجيري حتديد هذه املواصفات اليت تدعى مبعايري االختبار من 

1خالل حتليل وتوصيف الوظائف.

�ȆǿÂ��ƨǸǜǼŭ¦�Ŀ�Ǧكما تعرف عم       ƟƢǛÂ�ǲǤǌǳ�ƨƦǇƢǼŭ¦Â�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©Ȑǿƚŭ¦�ǶȀȇƾǳ�ǂǧȂƬƫ�Ǻȇǀǳ¦�®¦ǂǧȏ¦� ƢǬƬǻ¦�ƨȈǴǸǟ�ƢĔʪ��°ƢȈƬƻȏ¦�ƨȈǴ

�ǪǬƸȈǇ�ǶȀǼǷ�Ä¢Â�śǷƾǬƬŭ¦�ƨȈǴǔǧϥ�ƚƦǼƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈°¦ƾŪ¦�¢ƾƦǷ�ǪǧÂ�®¦ǂǧȏ¦�°ƢȈƬƻ¦�ÀƢǸǓ�ƢĔƢǋ�ǺǷ�©¦ ¦ǂƳ¤Â�©ƢǇƢȈǇ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ

2النجاح اذ مت تعيينه.

اما التعيني فيأيت بعد االنتهاء من اختاذ قرار االختيار ويف هذه املرحلة (مرحلة التسكني) حياول وضع الشخص يف املكان والعمل      

3املالئم ملؤهالته وخرباته وصفاته الشخصية، كما حتددها بطاقة وصف الوظيفة.

  :التوظيف اإللكرتوين (املنصات االلكرتونية). ب

�Ǧ ȈǛȂƬǳʪ�ƾǐǬȇ�¿ȂǬȇ�Ƥ ǇȂŰ�ǲȈǤǌƫ�ƲǷʭǂƥ�¿¦ƾƼƬǇʪ�ƨǷʫ�ƨȇǂǈƥ�ǲǸǠƫ��ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�ƨǠȈƦǘǳ¦�©¦̄�©¦Â®ȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ňÂŗǰǳȍ¦

�ňÂŗǰǳȏ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ǺǰŻÂ��ǺȀŭ¦Â�¾ƢǸǟȋ¦�Ǧ ǏÂ�ǶƟ¦Ȃǫ�¿¦ƾƼƬǇʪ�ƨǴǷƢǠǳ¦�ÃȂǬǳ¦�ǺǷ�µ ǂǠǳ¦Â�Ƥ Ǵǘǳ¦�œǻƢƳ�ǺǷ�ǲǯ�ƨǴƥƢǬǷ�ȄǴǟ

ويكون التوظيف عرب  ."ات واالتصاالت مبا فيها االنرتنت يف إجراءات توفري املوارد البشرية الالزمةعلى انه "استخدام تكنولوجيا املعلوم

   :شبكة االنرتنت وفق ثالثة أشكال

:مواقع الشركات الكربى�ƢȀǠǫ¦ȂǷ�Őǟ�ǲǸǠǳʪ�śƦǣ¦ǂǳ¦�ǺǷ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�©ƢƦǴǗ�ǲƦǬƬǈƫ�ÃŐǰǳ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦��ǞȈŦ�Ǻǰƫ�Ń�À¤��Ƥ ǴǣƢǧ

نرتنت حيث غالبا ما ختصص هذه الشركات مبواقعها االلكرتونية قسما خاصا للتوظيف تعلن فيه عن الوظائف اخلاصة على شبكة اال

ǂ̈ǣƢǌǳ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐūʪ�śƦǣ¦ǂǴǳ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�Śǈǳ¦�ǾȈǧ�ǲƦǬƬǈƫÂ�̈ǂǣƢǌǳ¦.

:يت تلعب دور الوسيط بني هناك مواقع متخصصة للبحث عن الوظائف الشاغرة يف ختصصات عدة فهذه املواقع ال املواقع الوسيطة

�ƨǳÂ®�ǲǯ�Ŀ�̈ǂǧȂƬŭ¦�Ǧ ƟƢǛȂǴǳ�ȐǐǨǼǷ�ƢǸǈǫ�ǎ ǐţ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�Ʈ ȈƷ�̈ǂǧȂƬŭ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�Ƕǿϥ�ƨǸƟƢǫ�¿ƾǬƫ�ƨǯǂǌǳ¦Â�ƨǨȈǛÂ�Ǻǟ�Ʈ ƷƢƦǳ¦

ǶĔ¦ƾǴƥ�Śǣ�Ãǂƻ¢�¾Âƾƥ�Ǧ ƟƢǛÂ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳʪ�śƦǣ¦ǂǴǳ�ƶǸǈȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦.

:عن الوظائف املتاحة يف الشركات إال يف دولة معينة، حيث  وهناك مواقع أخرى أكثر ختصصا، حيث ال تعلن مواقع متخصصة

4يكون فيها البحث أكثر ختصصا، فهي تفتح خدمات موقعها فقط أمام الشركات يف دولة حمددة.

تميز عمله وي تنشا من عامل، فرد يف وضعية مهنية معينة ولديه جمموعة من املعارف العلمية العملية املتصلة مبيدانالكفاءات املهنية: . ت

�̈®ƾŰ�» ¦ƾǿ¢�ǪȈǬŢ�ń¤�» ƾȀȇÂ�ƨǻÂǂŭʪ
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«�فالكفاءة الفردية  ǂǐƬǳ¦�ǺǈƷÂ��©¦°ƢȀŭ¦��» °ƢǠǸǴǳ�¾ƢǠǧ�ǖƥ°�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǲǸǟ�©ƢȈǠǓÂ�Ŀ�ƨǬƦǘǷÂ�ǎ Ƽǌǳʪ�ƨǘƦƫǂǷ�̈ ƢǨǯ�Ȇǿ5

�©ƢǷ¦ǄƬǳȏ�ƢǠƦƫ��ǶȀǨƟƢǛÂ�ƨǇ°ƢŲ�ǲƳ¦�ǺǷ�ǶēƢƦǈƬǰǷ�¾ƢǸǠƬǇ¦�ȄǴǟ�ÀÂ°®ƢǬǳ¦�®¦ǂǧȋ¦�Ƕǿ�©¦ ƢǨǰǳ¦�ÂÂ̄�®¦ǂǧȏ¦Â حمددة ومعروفة من قبل

 ميدان ختصصهم.

  آليات االنتقاء عن طريق املنصات االلكرتونية.5

  :يتضمن االنتقاء عن طريق املواقع املختصة يف ذلك عددا من العمليات     

�. أƨȈƫ¦ǀ ǳ¦�Ś ǈ Ǵǳ�©ʭ ƢȈƥ� ƾ̈ ǟ Ƣǫ� Ǻ ȇȂ ǰ ƫ�ǽ¦ȂƬǈǷ��ƨȈǼȀŭ¦�Ǿƫ¦Őƻ��ƨȈǐƼǌǳ¦�ǾƫƢǷȂǴǠǷ�¾Ƣƻ®ϵ�¿ȂǬȇ�ǞǫȂŭ¦�Ŀ�¿ƾƼƬǈŭ¦�ǲȈƴǈƫ�ƾǠƥ

التعليمي والشهادات اليت حتصل عليها، الدورات التكوينية اليت شارك فيها، مدى متكنه، حتكمه واتقانه للغات األجنبية، مدى متكنه 

Ǡŭ¦�ǽǀǿ�ǲǯ��Ǿƫʮ¦Ȃǿ�±ǂƥ¢�¦ǀǯÂ��§ȂǇƢū¦�ƲǷ¦ǂƥ�ǒ Ǡƥ�ǺǷ لومات متكن مسريي املوقع وطاليب العمل من اختيار ما يتناسب من بني

 أصحاب هذه السري مع الوظائف املعروضة.

�Ǧعرض ونشر طلبات العمل: . ب ƟƢǛȂǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨǠȈƦǗ�Ƥ ǈƷ�Ǯ ǳ̄Â�ǞǫȂŭ¦�ȄǴǟ�ƨǯǂǌǳʪ�̈ǂǣƢǌǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�Ǻǟ�ÀȐǟȍ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ

�ǲƥƢǬŠ�̈®Ƣǟ�Ǯ ǳ̄�ÀȂǰȇÂ��ǲǸǠǳʪ�ƨǏƢŬ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨǇƢȈǇÂ مادي بعد تسجيل أصحاب العمل وعارضيه يف املساحة املخصصة هلم

¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�Śǈǳ¦�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�©¦ŐŬ¦Â�©Ȑǿƚŭ¦�ǞǷ�ƢȀȈǧ�̈®°¦Ȃǳ¦�¶Âǂǌǳ¦�ƨǴƥƢǬǷÂ�ǶēƢƦǴǗÂ�ǶȀǓÂǂǟ�ǂǌǻ�Ǿƫ°¦®¤�ńȂƬƫ�ǞǫȂŭ¦�ȄǴǟ

Ǉ°ϵ�¿ȂǬƫ�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǲǤǌǳ�śǴǿƚŭ¦�́ ƢƼǋȋ¦�®ƢŸ¤�ƾǠƥÂ��ƨȈǳ¦�ƨǨǐƥ�ǲǸǠƫ�ƲǷ¦ǂƥ�ȄǴǟ�Â¦�ǞǫȂŭ¦�Ŀ�ǶēʪƢǈƷ�ń¦�ƨȈǻÂŗǰǳ¦�ǲƟƢǇ°�¾Ƣ

 الربيد اإللكرتوين الذين سجلوا به إلبالغهم بقرار اختيارهم لتأكيدهم اجتياز املراحل الالحقة. 

§�االختبارات:. ت ƢƸǏȋ������̈ ƢǨǰǳ¦��ƨȈǐƼǌǳ¦��ƨǤǴǳ¦�ÀƢǬƫ¦�©¦°ƢƦƬƻ¦��©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�©¦°ƢƦƬƻȏ�«¯ƢŶ�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�µ ǂǠƫ

مل من اجل تسهيل عملية االختيار واختصار الوقت واملسافات وتقليل تكاليف هذه العملية. مما يفيد يف عدم احلاجة إىل مجيع الع

 املقدمني للوظيفة مبكان حمدد وإمكانية إجراء عملية التصفية لعدد ضخم من املتقدمني يف الوقت نفسه.

هذه الدوارات غالبا حول تعليم اللغات وبرامج الكمبيوتر وبعض وتتمحور  توفري دورات تكوينية لفائدة طاليب العمل:. ث

 االختصاصات كإدارة املوارد البشرية وإدارة املبيعات والتسويق اليت تلقى رواجا ويكثر عليها الطلب يف سوق العمل. 

:6وتساعد على إمتام هذه العمليات توفر مجلة من الشروط هي

ة ميكن إحلاقها بسهولة بشبكات اإلنرتنت وتساعد تلك اآلليات املوظفني يف العثور على الوظيفة توفري آليات البحث: تعد تقنية قياسي

  .املطلوبة

مسح ضوئي للسري الذاتية  نظم متابعة املتقدمني للوظائف: وهي برامج حتتوي على إمكانيات(OCR) optical character 

Recognition

ن االستغناء عنها يف حياتنا اليومية، ملا توفره من تسهيالت للبحث واالطالع على التطبيقات الذكية: اليت أصبح من غري املمك

�ÀƢǰǷ�Ä¢�ĿÂ�ƪ ǫÂ�Ä¢�Ŀ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�©¦ƾƴƬǈŭ¦
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فوائد منصات التوظيف االلكرتوين:.6

هة أخرى. سامهت هذه املنصات بشكل كبري يف تسهيل عملية التواصل بني أصحاب العمل من جهة والباحثني عن عمل من ج     

�ǶȀƬǯǂǋ�ƨǧƢǬƯÂ��̈ǂǣƢǌǳ¦�ǶȀǨƟƢǛÂ�ǞǷ�ÀȂƦǇƢǼƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�śƸǋǂŭ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǴǳ�ǲǸǠǳ¦�§ ƢƸǏ¢�¿ƢǷ¢�̈ǄȈǸƬǷ�ƨǏǂǧ�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�ǽǀǿ�ƪ Ʒʫ¢Â

 وقيمها. فيما يلي أهم فوائد مواقع التوظيف اإللكرتونية:

  تسهيل عملية البحث عن املرشحني. أ

عالية وتلجأ اىل استخدام احلواسيب وشبكة اإلنرتنت، كما ميلك معظمهم صفحات  أصبحت معظم املواهب اليوم تتمتع مبهارات تقنية    

��ƨǰƦǌǳ¦�ȄǴǟ�Ƕđ�ƨǏƢƻ�ƨȈǼȀǷ

تتيح فرصة متميزة أمام مدراء التوظيف للتعّرف بشكل أفضل على شخصية املرشح، واجنازاته، ومعارفه وخرباته املهنية. ونظرًا اىل 

�ƨȈǴǸǟ�ÀƜǧ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ȄǴǟ�Ãǂƻ¢Â�̈ƾƟ¦ǂǳ¦�Ǧامتالك معظم املهنيني يف املنطقة  ȈǛȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ȄǴǟ�Ƕđ�ƨǏƢƻ�©ƢƸǨǏ

  البحث عن املرشحني أصبحت سهلة للغاية.

  تصفية املرشحني بفعالية. ب

�§ ƢƸǏ¢�ÀƢǰǷϵ�ƶƦǏ¢�ƾǬǧ��ǲǸǟ�Ǻǟ�śưƷƢƦǳ¦Â�ǲǸǠǳ¦�§ ƢƸǏ¢�śƥ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǲȈȀǈƫ�Ŀ�ňÂŗǰǳȍ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ǲǸǠƫ العمل

ǂǧȂƫ�ƢǸǯ��ǲǔǧ¢�ǲǰǌƥ�Ƕē¦ŐƻÂ�śƸǋǂŭ¦�©¦°ƢȀǷ�ǶȈȈǬƫÂ��řȀŭ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�©ƢǐǼǷ�¿¦ƾƼƬǇ¦  فرصة متميزة أمام أصحاب العمل للبحث

�Ŀ�ǶȀƟȐǷ±Â�Ƕǿ ¦°ƾǷ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�¦ȂǴǐƷ�Ŗǳ¦�©ƢȈǏȂƬǳ¦�ȄǴǟ�̧ ȐǗȏ¦Â�ǶēƢǐǐţ�Ŀ�ǶȀƦȈƫǂƫ�ƨǧǂǠǷÂ��ǞǫȂŭ¦�ȄǴǟ�śƸǋǂŭ¦�©ƢƸǨǏ�Ǻǟ

�ƨǘǌǻ¢�ȄǴǟ�̧العمل، األمر ا ȐǗȏ¦�ǲǸǠǳ¦�§ ƢƸǏȋ�ǺǰŻ�ƢǸǯ��ǲǔǧ¢�ǲǰǌƥ�ƨȈǼȀŭ¦�Ƕē¦°ƢȀǷ�ǶȈȈǬƫ�ǲǸǠǳ¦�§ ƢƸǏȋ�ƶǸǈȇ�Äǀǳ

  املرشحني على الشبكات االجتماعية ملعرفة املواضيع اليت جتذب انتباههم.

  توفري الوقت واملال. ت

ƢǸưƬǇȏ¦�ȄǴǟ�ƾƟƢǠǳʪ�ÅƢǷƢǸƬǿ¦�ÄƾƦƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃ°�يشكل الوقت واملال جزءًا مهمًا يف سوق العمل احلايل. حيث تسعى أقسام امل

جاهدًة لتوفري الوقت واملال. وال تعد شبكة اإلنرتنت وسيلة سهلة، وسريعة وفّعالة للبحث عن املرشحني فحسب، بل متثل أيضًا وسيلة 

Ƣǯǂǌǳ¦�ÀƢǰǷϵ�ƶƦǏ¢��Ǧ©� متميزة إلدارة عملية التوظيف على املدى القصري والطويل. فبفضل األدوات املتميزة اليت ȈǛȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ƢȀǷƾǬƫ

 البحث عن السري  اآلن االطالع على ماليني السري الذاتية واختيار املرشحني الذين يتناسبون مع وظائفهم الشاغرة. حيث تتيح خدمة

Ǧو   الذاتية ƟƢǛȂǳ¦�Ǻǟ�©ʭȐǟȍ¦�ǺǷ�ǶēŗǴǧ�ǺǰŻ�Ǻȇǀǳ¦Â��ǶȀǨƟƢǛȂǳ�śƸǋǂŭ¦�ǲǔǧ¢�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǴǳ�ǲǸǠǳ¦�§ ƢƸǏ¢�¿ƢǷ¢�̈ǄȈǸƬǷ�ƨǏǂǧ

  .د سنوات اخلربة، واجلنسية، ومكان العمل وجمال العمل، اخلخالل استخدام معايري البحث املوجودة مثل عد

  تسويق الشركات بفعالية. ث

�ňÂŗǰǳ¤�ǞǫȂǷ� Ƣǌǻϵ� ƢǨƬǯȏ¦�¿ƾǟÂ�Ƣđ�ƨǏƢƻ�©ƢƸǨǏ� Ƣǌǻ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǰƦǌǳ¦�ȄǴǟ�řȀŭ¦�Ƣǿ®ȂƳÂ�ǄȇǄǠƫ�¿ȂȈǳ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦�ȄǴǟ�śǠƬȇ

ركة اليت يتقدمون للعمل لديها، وقيمها وبيئة عملها...اخل. وتعمل هذه فحسب. فالباحثون عن عمل يرغبون مبعرفة املزيد حول ثقافة الش
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��Ƣǿ°ƢƦƻ¢�ǂƻ¡�ǲǸǌƫ�Ƣđ�ƨǏƢƻ�ƨƸǨǏ� Ƣǌǻ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ��ƨȈǳƢǠǨƥ�ƢŮ�ƲȇÂŗǳ¦Â�ǶēƢǯǂǋ�ǪȇȂǈƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦�§ ƢƸǏ¢�̈ƾǟƢǈǷ�ȄǴǟ�Ǟǫ¦Ȃŭ¦

ƴƬǼŭ¦Â��ƢȀȈǨǛȂǷ�®ƾǟÂ��ƢȀƯ¦ƾƷ¢�Ƕǿ¢Â��ƢēƢȈǳƢǠǧÂ��Ƣǿ°ȂǏÂ��̈ǂǣƢǌǳ¦�ƢȀǨƟƢǛÂÂ ات واخلدمات اليت تقدمها، وغريها من األمور اليت تسمح

7.لصاحب العمل بتقدمي حمتوى متجدد وبناء هوية متميزة جتذب أصحاب الكفاءات

:أحدث أدوات الغربلة. ج

�ń¤�ǲǐȇ�ƢǷ�¿¦ƾƼƬǇʪ�Ƥ ǈǻȋ¦�̈ ƢǨǰǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�ń¤�¾ȂǏȂǳʪ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ȂǳÂƚǈǷ�Â¢�©ƢǯǂǌǴǳ�ƨưȇƾū¦�ƨǴƥǂǤǳ¦�Â¢�±ǂǨǳ¦�©¦Â®¢�ƶǸǈƫ

24�ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�ƨƥȂǴǘŭ¦�©¦°ƢȀŭ¦Â�ǲǸǟ�Ǻǟ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ƣđ�ǶȈǬȇ�Ŗǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ǺǸǔƬƫ�Ŗǳ¦Â�¿Ȃǯ�ƪ Ȉƥ�ǲưǷ�ňÂŗǰǳ¤�ǞǫȂǷ�ȄǴǟ�¦ǂǧȂƬǷ�¦°ƢȈǠǷ

�ÃȂƬǈǷÂ�ƪ املنجزة واملستوى ǻŗǻȍ¦�Őǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ƨȈǳƢǠǧ�̈®ʮ±�ń¦�Ǯ ǳ̄�Ã®¢�ƾǫÂ��ŚȇƢǠŭ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©¦ŐŬ¦Â�ȆǨȈǛȂǳ¦

�©ƢȈǴǸǠǳ�ǲǔǧ¢�ÃȂƬǈǷ�ǂǧȂȇ�ƢŲ�̈ ƢǨǰǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�ǶȈȈǬƫ�Ŀ�Ƣē°¦®¦�ǲȀǈƫ�Ŗǳ¦�©ʭƢȈƦƬǇȏ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ǺǰŻÂ��śǴǿƚŭ¦�ǲǸǟ�Ǻǟ�śưƷƢƦǳ¦

�ŚǇ�Ǻǟ�̧ȂƦǇȋ¦�ÃƾǷ�ȄǴǟ�©ʭƢȈƦǳ¦�̈ƾǟƢǫ�Ŀ�Ʈالغربلة. وتسمح التقنيات احل ƸƦƫ�ŕƷ�ƢǿǄȈȀš �ǶƬȇ�ƨȈǳ¡�Ʈ Ş�ŚȇƢǠǷ�®¦ƾǟϵ�̈ǄȈǸƬŭ¦Â�ƨưȇƾ

 .ذاتية تتماشى مع املعايري اليت حيددها صاحب العمل مسبقا

  أحدث أدوات اإلدارة:. ح

�Ȃǳ¦�ǂǣ¦Ȃǌǳ¦�Ǻǟ�ÀȐǟȍʪ�ǲǸǠǳ¦�Ƥ ƷƢǐǳ�ƶǸǈȇ�ƾƷ¦Â�ÀƢǰǷ�ǺǷ�ƢȀǴǯ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�°¦ƾƫ ظيفية، واستالم السري الذاتية، وغربلة

�̈®ÂǄŭ¦��ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶȀƬƸǨǏ��ǺǷ�ƨǧƢǯ�©ƢǗƢǌǼǳ¦�ǞƦƬƫÂ�ƨǟȂǸƴǸǯ�Â¢�®ǂǨǼǷ�ǲǰǌƥ�śƸǋǂŭʪ�¾Ƣǐƫȏ¦Â�ǶȀǨȈǼǐƫÂ�ǲǸǟ�Ǻǟ�śưƷƢƦǳ¦

Ƭǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ǲƷ¦ǂǷ�ǺǷ�ƨǴƷǂǷ�ǲǯ�Ŀ�Ƣǔȇ¢�ǶȀƦǴǗ�ƨǳƢƷ�ǞƦƬƫ�ǲǸǟ�Ǻǟ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�ǞȈǘƬǈȇÂ��ƨȇǂǈǳ¦Â�ƨȈǴǟƢǨǳ¦�©ƢƳ°®�ȄǴǟϥ وظيف من

Ǆ̈ȈŲ�ƨƥǂƴƬƥ�ǞƬǸƬǳʪ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Ŀǂǘǳ�Ǯ ǳ̄�ƶǸǈȇÂ��Ƕđ�ƨǏƢŬ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ƨƸǨǐǳ¦.

  :احملافظة على السرية. خ

توفر مواقع التوظيف اإللكرتونية إمكانية احلفاظ على السرية لكل من أصحاب العمل والباحثني عن عمل. ويستطيع أصحاب العمل     

ƢǬƥ¤�ǞǷ�ƢȀǼǟ�ÀȐǟȍ¦�ǶŮ�ǺǰŻ�Â¢��ƨǇƢǈƷ�ƨǠȈƦǗ�©¦̄�ƪ �البحث عن السري الذاتية يف قاعد ǻƢǯ�¦̄¤�ƨǨȈǛȂǳ¦�Ǻǟ�ÀȐǟȍ¦�ÀÂ®�©ʭƢȈƦǳ¦�̈

 .اسم الشركة خفيا

ƢƦǸ®̈°. د Ǵǳ�¾ƢĐ ¦�ƶ ƬǨȇ:

تقع عملية التوظيف حتت سيطرة صاحب العمل أو مسؤول التوظيف التامة خالل التوظيف عرب اإلنرتنت اذ يستطيع االتصال مباشرة 

śưƷƢƦǳʪ���ƨƥȂǴǘŭ¦�©Ȑǿƚŭʪ�ÀȂǠƬǸƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�́ ƢƼǋȋ¦�°ƢƬźÂ�ǶȈǬȇÂ�ǲƥǂǤȇÂ�Ʈ ƸƦȈǳ�ǖȈǇÂ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�Ƥ ǴǘƬƫ�ȏÂ�śǴǿƚŭ¦�ǲǸǟ�Ǻǟ�

كون مسؤول التوظيف أو صاحب العمل هو الوحيد الذي يدير عملية التوظيف، فإن ذلك يكسبه معرفة مميزة عن طبيعة السوق وتنافسية 

Ǔ�ǾǻƢǰǷϵ�ƢǸǯ��ƨǨȈǛȂǳ¦�ǽǀǿƾȈǠƦǳ¦�Ãƾŭ¦�ȄǴǟ�ƨǨȈǛȂǴǳ�Ƥ ǈǻȋ¦Â�ȐȈǿϦ�ǂưǯȋ¦�ǎ Ƽǌǳ¦�ǽ®ƢŸ¦�ÀƢǸ.

�ƨȈǠƳ ǂ Ƿ�©ʭ ƢȈƥ� ƾ̈ ǟ Ƣǫ� ƢǼƦǳ�¾ƢĐ ¦�ƶ ƬǨȇ
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�ƨǏƢƻ�©ʭƢȈƥ�̈ƾǟƢǫ� ƢǼƦǳ�ƪ ȇǂƳ¢�Ŗǳ¦�Ʈ ƸƦǳ¦�ƨȈǴǸǟ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�¦ȂǴǐƷ�Ŗǳ¦�̈ǄȈǸƬŭ¦�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�Śǈǳ¦�ǚǨƷ�ǲǸǠǳ¦�§ ƢƸǏ¢�ǞȈǘƬǈȇ

ǀǳ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�ǲǔǧ¢�§ ƢƸǏ¢�Ƕǔƫ�ǶđȆǴƦǬƬǈǷ�¿¦ƾƼƬǇ¦�Ä¢�» ƾđ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ǶǿŚǇ�ƨǴƥǂǣ�ƪ Ť�Ǻȇ.8

 :عيوب التوظيف اإللكرتوين.7

 تتمثل اهم عيوب وسلبيات االنتقاء والتوظيف من خالل املواقع االلكرتونية يف:

تقدم التواصل مع أحد ُممثلي . أ
ُ
رشح للوظيفة والشركة، ويف كثري من األحيان يصعب على امل

ُ
الشركة ال يوجد تفاعل بني امل

 .لالستفسار عن شيء

�ÅʭƢȈƷ¢�ǂǷȋ¦�ƾǈǨÉƫ�ƾǫ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�§ȂȈǟ�À¢�Ʈ. ب ȈƷ�ÅƢȈǴÉǯ�ǂǷȋ¦�ƶƴǼȇ�ȏ�ƾǫ.

 .يف كثري من األحيان تكون املعلومات اليت تضمها السري الذاتية غري صحيحة. ت

9.قد يستخدم أحدهم معلوماتك الشخصية يف سريتك الذاتية استخدام سيء. ث

 اجلزائرالتوظيف االلكرتوين يف .8

�©ƢǈǇƚŭ¦Â�©Ƣǯǂǌǳ¦�©¢ƾƥÂ��Ƣđ�· ƢǨƬƷȏ¦Â�ƨǨȈǛȂǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�Ŀ�ƢȈǈȈƟ°�¦°Â®�Ƥ ǠǴȇ�ǂƟ¦ǄŪʪ�ǲǤǌǳ¦�ǺǗ¦ȂǷ�Ŀ�ȆǸǫǂǳ¦�ƾƳ¦ȂƬǳ¦�¢ƾƥ

وحىت الدوائر احلكومية يف استقطاب الكوادر البشرية بنظام البحث اإللكرتوين عن الوظيفة وتوفري خدمة تقدمي طلبات الوظائف آليا دون 

 .للحضور شخصيا إىل املؤسسات املعلنةاحلاجة 

�ƨƦǿȂǸǴǳ�ǂǷȋ¦�ļϩ�ƢǷƾǼǟ��ƢǼȇƢƦƫ�ƾǋȋ¦�ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦�®Âƾū¦�ǲǯ�ƪ ƥ¦̄��̈ƢȈū¦�©ʮȂƬǈǷ�ǲǯ�Ŀ�ƢȈǇƢǇ¢�ȐƻƾǷ�ƪ ǻŗǻȍ¦�ƶƦǏ¢�À¢�ƾǠƥÂ

�ÀȂǰȈǳ�̈ǂǿ®ǄǷ�ƨȈǸǫ°�©¦®ƢǐƬǫʪ�«ȂŻ�ŃƢǟ�Ŀ��̈ŚƦǯ�ƨƳ°ƾƥ�ǶȀȈǴǟ�Ƥ Ǵǘǳ¦�̈®ʮǄǳ�ƨȈǼȀŭ¦�ƨƠƦǠƬǳ¦Â��ƨȇǂǌƦǳ¦ هذا هو املقام األمثل هلذا الوسيط

الذي قد يكون الفيصل يف إجياد وظيفة دائمة، أو كسب حالل يستطيع من خالله الباحث عن العمل حتسني حياته ماليا،   اإللكرتوين 

من أصحاب  حبكم ان العملية اإللكرتونية تستهلك وقتا أقل يف اختاذ قرار التعيني، وختفيض تكلفة التوظيف، والوصول ألكرب عدد

ŚȇƢǠŭ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�ƢȈǧ¦ǂǤŪ¦Â�ƨȈǨȈǛȂǳ¦�ƨƳ°ƾǳʪ�̈ƾËȈǬǷ�ÀȂǰƫ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�Ŗǳ¦�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�¼ǂǗ�ǆ ǰǟ�ȄǴǟ��¾ƢǸǟȋ¦.

 اآلفاق اليت يفتحها التوظيف االلكرتوين لالقتصاد وقطاع الشغل يف اجلزائر:. أ

تمد على تكنولوجيات املعلومات والربجميات اللتني تعتربان ضرورة تّوجه االقتصاد الوطين حنو اقتصاد مبين على الرقمنة حيث يع

اهم دعامة لتطوير قطاع الشغل، يف الوقت الذي يتقلص فيه حلم الشباب إلجياد منصب عمل دائم سيوفر هلم عدة تسهيالت 

ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ.
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�ǂǧ�ƨƷʫȍ�̈ƾȇƾƳ�ƨȈǰȈǷƢǼȇ®�ǪǴƼȈǇ��ƨǼǸǫǂǳ¦�ŃƢǟ�řǗȂǳ¦�®ƢǐƬǫȏ¦�¾Ȃƻ®�̈°ÂǂǓ ص العمل من وراء شاشات الكمبيوتر حتت

 .شعار االقتصاد الكمبيوتري أو االقتصاد العقلي، الذي حيل حمل اقتصاد العمل واألرض واآللة كمصدر للثروة

 التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات سيساهم يف تعزيز قدرة املشاريع الصناعية على االبتكار، الذي يعترب عامال أساسيا من

اإلنتاج، شأنه شأن رأمسال واليد العاملة، بل يعترب أهم منهما ألنه احملرك واحملفز الرئيسي للنمو النوعي املؤثر يف عامل عوامل 

  .التوظيف والشغل الرقمي

�ȆƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ƢȀƟ¦®¢Â�ƨȈǈǧƢǼƬǳ¦�Ƣē°ƾǫ�ȄǴǟ�¦ǂǋƢƦǷ�¦ŚƯϦ�ª ƾŢ�ƾǫ��ȆǸǫǂǳ¦�ǲǤǌǳ¦Â�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�°ƢǰƬƥȏ¦�ȄǴǟ�©ƢǈǇƚŭ¦�̈°ƾǫ

أن �¾Ƣŭ¦Â�̈Âǂưǳ¦�ǪǴƻ�śǰŤ�ȄǴǟ�ƨȈƥƢŸ¤�ƨǨǐƥ�ǂƯƚȇ�ƾǫ�ǲǤǌǳ¦�ŃƢǟ�¾Ƣů�Ŀ�ƨȈƫȂƦǰǼǠǳ¦�ƨǰƦǌǳʪ�ǞǳȂŭ¦�§ ƢƦǌǳ¦�ǒ Ǡƥ�¿ƢǸƬǿ¦

�ȆǸǫǂǳ¦�®ƢǐƬǫȏ¦�°ȂǘƬƥ�°ȂǘƬƬǇ�̈ƾȇƾƳ�ƨȈǓ¦ŗǧ¦�ƨǟƢǼǏ�ƨȈǸǫǂǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�°ƢƦƬǟʪ��ƨǻÂǂǷ�ǂưǯ¢Â�̈ƾȇƾƳ�¼ǂǘƥÂ��ǞȇǂǇ�ǲǰǌƥÂ

  .واملعريف للبالد

ǂالسلبيات اليت ت. ب Ɵ¦Ǆ Ū ¦�Ŀ �Ƣē ƢȀ Ƴ ¦Ȃ Ƿ�©ƢȈǳ¦Â�ƨȈǻÂŗ ǰ ǳȍ ¦�Ǟ ǫ¦Ȃ ŭ¦�Ő ǟ �Ǧ ȈǛ Ȃ Ƭǳ¦�°Ƣǌ Ƭǻ¦�Ǫ ǧ¦ǂ

أن استغالل التكنولوجيات احلديثة يف جمال التوظيف هو عبارة عن سالح ذو حدين، ففي الوقت الذي تكتسيه جوانب اجيابية، لديه     

�Ŀ�ƢǛȂƸǴǷ�¦°Ȃǘƫ�ƾȀǌƫ�ƪجوانب سلبية البد من اخذ احليطة واحلذر لعدم الوقوع فيها، حيث أن  ƫʪ�ƪ Ȉǻŗǻȏ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦

�Ǿǻ¦�ȄǴǟ�Ȑǔǧ��ÄƾȈǴǬƬǳ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳʪ�ƨǻ°ƢǬǷ�ǄȈƳÂ�» ǂǛ�Ŀ�Ǧ ȈǛȂƫ�©ƢƦǴǗ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƨȈǻƢǰǷ¤Â�ƨȈǻȐǬǟÂ�ǾƬȈǳƢǠǧ�Ƥ Ʀǈƥ��ǂƟ¦ǄŪ¦

�©ƢƦǴǘǳ¦�ǺǷ�®ƾŰ�Śǣ�®ƾǠǳ�©ȏƢĐ¦�ƶǈǨȇ�ƢǸǯ�̈ŚƦǯ�ƨȈǳƢǷ�Ǧ ȇ°ƢǐǷ�¶ŗǌȇ�ȏÂ�Ǧ ǴǰǷ�ŚǣÂ�Ä®ƢǐƬǫ¦ قصد انتقاء أفضل الكفاءات يف

ÄƾȈǴǬƬǳ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ʭƢȈƷ¢�ǾǼǟ�ǄƴǠȇ�ƢǷ�ȂǿÂ��ǄȈƳÂ�» ǂǛ�Ŀ�©ƢǐǐƼƬǳ¦�Ǧ ǴƬű.

 ولذا جيب:

�ǲǯ�̧ Ƣǔƻ¤�̈°ÂǂǓÂ��©¦®ƢȀǌǳ¦Â�ǪƟʬȂǳ¦�®¦ƾǟ¤Â�ǂȇÂǄƬǳ¦�©ƢȈǻƢǰǷ¤�±Âǂƥ�ǲǛ�Ŀ��śƸǋŗŭ¦�©ƢǨǴǷ�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�Ŀ�ƨǘȈū¦Â�°ǀū¦�ȆƻȂƫ

¦��ǪȈǬū¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǲưǷ�ƨȈǬȈǬū¦�ƨƥƢǫǂǴǳ�Ǟǔź�ȏ�ȆǓ¦ŗǧȏ¦� ƢǔǬǳ¦�À¢�°ƢƦƬǟʪ��ǾǷƾǟ�ǺǷ�ǾǨȈǛȂƫ�ƨȈǔǫ�Ŀ�ǲǐǧملف للتدقيق يف ملفه قبل 

�ǲǐƫ�Ŗǳ¦�©ƢǨǴŭ¦�ƨǧƢǯ�Ŀ�ǪȈǫƾƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�®ƢǸƬǟ¦�ǺǷ�ƾƥȏ�ŅƢƬǳʪÂ��ǾȈǧ�ǂǧȂƬƫ�ȏ�©¦ǄȈǷÂ�©ƢȈǘǠŠ�¬ǂǐȇ�ƾǫ�ǲǸǟ�Ƥ ǳƢǗ�Äȋ�ǺǰŻ�Ʈ ȈƷ

  إىل إدارة املؤسسة

́�¦�ƨȈǼȇȂǰƫ�©¦°Â®�ǶȈǜǼƬƥ�ƨƦǳƢǘǷ�ƨǐƬƼŭ¦�©ƢƠȈŮ¦Â�ʮƢǏȂǳ¦�ÀƢǧ�ƢȈǻÂŗǰǳ¦�ǲǸǠǳومن اجل احل     ǂǧ�Ƥ ǴŪ� Ȇǈǳ¦�¿¦ƾƼƬǇȏ¦�ǺǷ�ƾ

�¾ȂǐƸǴǳ�ƞǗƢŬ¦�¿¦ƾƼƬǇȏ¦� ¦ǂƳ�ǶƴǼƫ�ƾǫ�ƨȈǻȂǻƢǫ�Ƥ ǫ¦Ȃǟ�ÀÂ®Â�¬ƢȈƫ°ʪ�ȆǸǫǂǳ¦�ǲǤǌǳ¦�ŃƢǟ�¾Ȃƻ®�§ ƢƦǌǳ¦�śǰǸƬǳ�ƨȈǈȈǈŢ�©¦ÂƾǻÂ

��ʮƾǷ�ǲȈǋȂǈعلى وظيفة عرب مواقع الويب او صفحات ال

́�ونذكر أيضا ان     ǂǧ�ǺǷ�Śưǰǳ¦�Ǧ ǏȂƫ�ƢǸǯ��ǲǸǠǳ¦�§ ƢƸǏ¢Â�ƨǳƢǸǠǳ¦�¿ƢǷ¢�ʮƾŢ�ǲǰǌƬǇ�ƢȀǼǰǳ��ƢǏǂǧ�ǪǴţ�ƾǫ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ

�Â¢�ȆƸǐǳ¦�śǷƘƬǳƢǯ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ÀƢǷȋ¦�©ƢǰƦǋ�Ǻǟ�ǲǸǠǳ¦�ǲǐǧ�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ��̈®ƾŰ�®ȂǬǠƥ�̈ƾȈǬǷ�Â¢�ƨƬǫƚǷ�ƢĔϥ�ƪ Ǽǳ¦�Őǟ�ǲǸǠǳ¦

 10.ت، لكنها قد ترسم من جهة أخرى طريقا حنو مسارات مهنية أكثر رمسية.املعاشا
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  موقع أمبلواتيك التجربة اجلزائرية يف جمال التوظيف االلكرتوين. ت

Emploitic.com�¿Ƣǟ�ǆ ǇϦ�ǞǫȂǷ2006  وقد مت إنشاؤه كمؤسسة توظيف على األنرتنت يف إطار الوكالة الوطنية لدعم

 10للتوظيف يف اجلزائر، وقد متكن املوقع من توظيف  1، إذ تعمل الشركة على جعل األنرتنت الوسيلة رقم ”أونساج” تشغيل شباب

  "سنة 30فردا مبتوسط عمري يقدر ب  55املوقع االن يسري بطاقم عمل يضم  2010.11آالف طالب عمل يف 

ń¤�» ƾēÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦Â�ǲȈǤǌƬǴǳ�ƨǐǐƼŭ¦�ƨȈǼȀŭ¦�ƪ ǻŗǻȍ¦�ƨƥ¦Ȃƥ�ȆǿÂ:

.تسهيل البحث عن وظيفة من املرشحني والسماح التوظيف للعثور على التشكيالت املطلوبة يف أقصر وقت ممكن  

املشاركة يف تطوير �ǶȀǴƦǬƬǈǷ� ƢǼƦǳ�®¦ǂǧȌǳÂ�ǶǿȂǸǼǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦�Ƥ ǿ¦Ȃŭ¦�ȄǴǟ�°ȂưǠǳʪ�©ƢǈǇƚǸǴǳ�¬ƢǸǈǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�®¦ǂǧȋ¦Â�©Ƣǯǂǌǳ¦

  املهين

�Ƣđ�» ŗǠǷÂ�̈ƾƟ¦°�ƨǯǂǋ�ÀȂǰƬǳ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�¼ȂǇ�Ŀ�ȆǈȈƟ°�°Â®�Ƥ ǠǴǳ�ƨǈǇƚŭ¦�ƶǸǘƫÂ12

  2016-2007): يبني تطور موقع أمبلواتيك ما بني الفرتة 01جدول رقم (

  عدد املؤسسات املوظفة  طاقم العمل  عدد املسجلني   عدد الرتشيحات للمناصب  السنوات

2007    70،000      

  2000  فرد 26  120.000  68.000  2008

  5000  فرد 45  400.000  مليون 3.2  2013

  6700  فرد 50  620.000  مليون 7  2015

  8000  فرد 55  650.000  مليون 7.6  2016

�ǞǫȂǷ�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏʪ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�®¦ƾǟ¦�ǺǷwww.emploitic.com

ŚǌǷ��Ƥ¦� 80وفق للمعطيات واالحصائيات فان موقع أمبلواتيك للتوظيف على األنرتنت أن  ȇȂǳ¦�ȄǴǟ�ǶƬƫ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�́ ǂǧ�ǺǷ�ƨƟƢŭʪ

�ǺǷ�ƨƟƢŭʪ�ÀÂƾǴǬƬȇÂ�ƢĔȂǰƬǨȇ�Ǧ 90ألف فرصة عمل يف السنة وأزيد من  15أن املوقع يوفر  ƟƢǛȂǳ¦�ǽǀŮ�ÀȂǷƾǬƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�śƸǋǂŭ¦

�°¦ƾǷ�ȄǴǟ�Ä¢��ǾǈȈǇϦ�ǀǼǷ�ǞǫȂŭ¦�Ƣǿǂǌǻ�Ŗǳ¦�ǲǸǠǳ¦�́ ǂǧ�®ƾǟ�¼Ƣǧ�ƢǸǯ��Ƥ ǏƢǼŭ¦10  ،50ألف عرض عمل،  70سنوات �ǺǷ�ƨƟƢŭʪ

  .هذه العروض متت خالل الثالث سنوات األخرية

̧�¦�ºƥ�ȆǷȂǸǠǳ 80القطاع اخلاص بنسبة  وحول القطاعات اليت توظف أكثر، فهي جمزأة بني    ƢǘǬǳ¦Â�ƨƟƢŭʪ20�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�À¢�¦ŚǌǷ�ƨƟƢŭʪ

�©ȏƢǐƫ¦��Ƥ Ȉƥʭ¢�ƨǯǂǋ��½¦ǂǗʭȂǇ��±ƢǤǴǻȂǇ�°¦ǂǣ�ȄǴǟ�ƨȇǂǌƥ�©¦ ƢǨǯÂ�©¦°ƢǗ¤�Ǧ ȈǛȂƬǳ�ǞǫȂŭʪ�ƪ ǻƢǠƬǇ¦�ƾǫ�ÃŐǰǳ¦�ƨȈǷȂǸǠǳ¦�©Ƣǯǂǌǳ¦

 .املوقع مؤخرا اجلزائر وحىت اخلطوط اجلوية اجلزائرية وظفت طيارين من خالل
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ونتيجة  .التطبيق األول للهاتف النقال خمصص للتوظيف يف اجلزائر 2013ويف إطار جتديد املؤسسة وتكيفها، فقد أطلق أمبلواتيك يف    

ǺǷ�ǾǴȇȂŢÂ�ǞǫȂŭ¦�Ʈ ȇƾŢ�Ļ��©ʭƢȈƦǳ¦�ǺǷ�®ƾǟ�Őǯ¢�§ ƢǠȈƬǇȏÂ�ǞǫȂŭ¦�ȄǴǟ�©ƢƦǴǘǳ¦�®ƾǟ�ƾȇ¦Ǆƫ ” أمبلواتيك ” إىل” 2.0أمبلواتيك

، إذ تطرح هذه النسخة اجلديدة شكال مبسطا وأكثر سهولة للتوظيف والبحث عن املناصب الشاغرة وبسرعة أيضا، متاشيا مع ما ”3.0

13 .يقتضيه عصر األنرتنت

 بعض املواقع العربية الرائدة يف جمال التوظيف واالنتقاء.9

  )bayt.comموقع بيت. كوم (. أ

�¿ƢǠǳ¦�Ŀ�ǾǈȈǇϦ�Ļ��ƢȈǬȇǂǧ¦�¾ƢſÂ�ǖǇÂȋ¦�¼ǂǌǳ¦Â�ƲȈǴŬ¦�ƨǬǘǼǷ�Ŀ�Ǧ ƟƢǛȂǴǳ�ǞǫȂǷ�Ȃǿ�¿Ȃǯ��ƪ Ȉƥ2000 أول موقع عريب يف  ليكون

، وهو صلة الوصل ��ƨȈǈǻǂǨǳ¦Â�ƨȇǄȈǴųȍ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǤǴǳʪ�ǲǸǠȇÂاملنطقةأسرع وأكثر الطرق فعالية للبحث عن العمل يف  هذا الشأن. يقدم

مدينة يف املنطقة تتوزع بني أبو ظيب  12املوقع مكاتب وفروع يف  حثني عن عمل وأصحاب العمل الذين ينوون التوظيف. ميتلكبني البا

ƾ̈ƳÂ�ǖǬǈǷÂ�ƨǷƢǼŭ¦Â�ƨȈǫǂǌǳ¦Â�µ ʮǂǳ¦Â�ĺ®Â�ƨƷÂƾǳ¦Â�̈ǂǿƢǬǳ¦Â�©ÂŚƥÂ�ÀƢǸǟÂ�ƪ ȇȂǰǳ¦Â.

عمل يف املنطقة إلجياد أهم الوظائف وأصحاب أفضل الكفاءات تتمثل رسالة املوقع يف خدمة كل من الباحثني عن عمل وأصحاب ال     

�ǺǷ�ǂưǯȋ�ƨȈƫ¦̄�ŚǇ�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�ƨǸƼǓ�©ʭƢȈƥ�̈ ƾǟƢǬǳ�¿¦ƾƼƬǇ¦�ǲǛ�Ŀ�¦ǀǿÂ��Ņ¦ȂƬǳ¦�ȄǴǟ29,800,000  مهين وأكثر من

  صاحب عمل. 40,000

بشري جند: كل من شركات سامسونغ، شركة ومن بني الشركات اليت تستخدم هذا املوقع كأداة رئيسية جللب واستقطاب املورد ال    

  الكابالت السعودية، اتصاالت امنية.

 Gulf Talentموقع مواهب اخلليج . ب

�¿Ƣǟ�ǾǈȈǇϦ�Ļ2005 قطاع عمل. أكثر من  30ماليني مهّين من ذوي اخلربات، من أكثر من 5. ما ميّيزه أنّه جيمع أكثر من

الشركات ووكاالت التوظيف من حول املنطقة. يقدم املوقع خدمات أكثر من البحث من أكرب  6,000منظمة، وأكثر من  100,000

عن وظيفة فقط، اذ ينشر تقارير سنوية ملعدل الرواتب لبعض الوظائف يف اإلمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين وعمان. كما 

ارات، عمان، قطر، الكويت، البحرين، مصر، األردن، السعودية، بلداٍن هي اإلم9يساعد مستخدميه على االلتحاق بدوراٍت تدريبية يف 

�ÅƢƳ¦Â°�¾ƢǸǟȋ¦�ǂưǯ¢�Ǻǟ�ƨȇȂǼǇ�ÅʬƢŞ¢Â�©ƢǇ¦°®�ÅƢǔȇ¢�ǞǫȂŭ¦�¿ƾǬȇÂ��©ȏƢǐƫ¦Â�¾ƢǸǟ¢�̈°¦®¤�ń¤�ƨǇƾǼǿ�ǺǷ��ƨƠǧ 15لبنان، يف أكثر من 

 ة واملصرفية، الغاز والبرتول، الطريان، اخلدمات، وغريها.فئة، أّمهها البناء، العلوم املالي 30وترتيب أهم الشركات. تنقسم الوظائف إىل 

 موقع نبش -مواقع البحث عن وظائف يف العامل العريب . ت
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مستخدم من اجلنسني ومجيع اجلنسيات العربية  40,000املوقع يعترب سوق املهارات االفرتاضي الوحيد يف الشرق األوسط. فمع أكثر من 

رب موقع ملن يبحث عن أعماٍل حرّة، وليس عن وظيفة. أسسته رائدة األعمال اللبنانية لولو أك Nabbeshوالفئات العمرية، أصبح 

مع شريكتها رميا الشيخ، للمسامهة يف حل مشكلة البطالة عند الشباب العرب. يسمح املوقع هلؤالء املستخدمني أن  2012اخلازن عام 

ǶēƢȈƷ�» ÂǂǛ�̈Ƣǟ¦ǂǷ�ǞǷ��Ƕē¦Őƻ�Ƥ ǇƢǼƫ�ǲǸǟ�́ ǂǧ�Ǻǟ�¦ȂưƸƦȇ كالنساء أو الطالب مثًال. يعمل املوقع على إنشاء عالقة بني العامل ،

�ǾǴǸǟ�¿ƢŤ¤�ǲǸǠǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�ǞȈǘƬǈȇ��Ãǂƻ¢�ƨȈƷʭ�ǺǷÂ��ǾƥƢǠƫ¢�ǲƥƢǬǷ�ǾǳƢǷ�ǲǷƢǠǳ¦�řŸ��ƨȈƷʭ�ǺǸǧ��śǧǂǘǴǳ�̈ƾȈǨǷ��ǲǸǠǳ¦�§ ʪ°¢Â�Ëǂū¦

بسعٍر أدىن.

 موقع أخطبوط -مواقع البحث عن وظائف يف العامل العريب . ث

بالد عربية، هي األردن، اإلمارات، السعودية، قطر،  8تخذ موقع "اخطبوط" مركزاً له يف األردن، لكن نطاق عمله يّتوّسع ليصل إىل ي   

، من قبل Ƣǟ�ÀƢƬǈǯʪÂ�ƢȈǯǂƫÂ��ĺǂǠǳ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�Å¦ËȂŶ�̧ǂǇȋ¦�ƨǯǂǋ2011¿� 500البحرين، مصر، الكويت والعراق. اختري املوقع من بني 

شركة  5,000، وهي منظمة مستقلة تسعى إىل ترتيب الشركات حبسب منوها يف سوق العمل. يف املوقع، أكثر من AllWorldشبكة 

�ÅƢȈǷȂȇ�ǲǸǟ�Ǻǟ�Ʈ 50,000، ويزوره حنو Pepsi �¾ʫȂƫÂTotalعاملية وإقليمية كبيبسي  Ʒʪ14

  خامتة

أحدثت مواقع التوظيف اإللكرتونية ثورة يف جمال التوظيف لدى أصحاب العمل والباحثني عن عمل ورفعت بشكل كبري من فاعلية      

� ȏƚǿÂ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�°ȂǷ¢�Ŀ�śǠȈǴǔǳ¦�́ ƢƼǋȋ¦�ȄǴǟ�¦ǂǰƷ�ƪ ǻŗǻȍ¦�Őǟ�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�ƢȀȈǧ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�¿ʮȋ¦�ƪ ǳÂÂ��̈ǀƼƬŭ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�©¦°¦ǂǫ

 .نكني بشكل فوق العادةالفضوليني واحمل

�ȂǳÂƚǈǷ�ƾǸƬǠȇ�©ʪ��ƢȀǼǟ� ƢǼǤƬǇȏ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�¿ƾǟ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�Ƕǿȋ¦Â�ƨǴȈǇȂǳ¦�ǽǀǿ�ƨƸǏ�©ƢƦƯ¦Â�°ƢƦƬƻ¦Â�ƨƥǂš �ƪ Ť�À¦�ƾǠƥÂ��¿ȂȈǳƢǧ

التوظيف وأصحاب العمل على حد سواء على مواقع التوظيف اإللكرتونية كمصدر رئيسي النتقاء أصحاب أفضل الكفاءات كل منهما 

أسس منفردة ويف بعض األحيان كتكملة ألساليب التوظيف التقليدية. لقد حصل حتول منوذجي يف الطريقة اليت توظف فيها  على

�©ʮȂƬǈǷ�Ŀ�ƨǠȇǂǈǳ¦�̈®ʮǄǳ¦�ǲǛ�Ŀ�ƨưȇƾū¦�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�¿¦ƾƼƬǇ¦�ƨǳȂȀǇÂ�ƨȈǴǟƢǨǳ¦Â�ƨǸȈǬǳ¦�ń¤�ǲǔǨǳ¦�®ȂǠȇÂ��©Ƣǯǂǌǳ¦

§�¢ʮ®ƢǐƬǫȏ¦�Ŀ�©¦ ƢǨǰǳ¦�ǲǔǧ©�النفاذ لإلنرتنت وتداخل ا ƢƸǏ¢� ¦°Â�ȆǠǈǳ¦Â�řȀŭ¦�¾ƢǬƬǻȏʪ�ǂǷȋ¦�ǪǴǠƬȇ�ƢǷƾǼǟ�ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦�®Âƾū

  اإلقليمية املزدهرة. 

  املراجع 

  .307، ص 2005دار وائل، عمان، األردن، ، - بعد اسرتاتيجي-عمر وصفي عقيلي، إدارة املوارد البشرية املعاصرة  1

  .203، ص 2006يوسف حجيم الطائي واخرون، إدارة املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي متكامل، دار الوراق، عمان، األردن،  2
  .123، ص 2016حممد الفاتح حممود بشري املغريب: إدارة املوارد البشرية: دار اجلنان للنشر والتوزيع: األردن،  3
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ȂºººƷ�ŅÂƾǳ¦�ȄºǬƬǴŭ¦��ǂƟ¦ǄŪʪ�Ǧ¾ –مصطفاوي الطيب، بونيف حممد األمني، خدمات التوظيف االلكرتوين  4 ȈǛȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�ǶȈȈǬƬǳ�« Ȃ̄Ŷ”

، خمرب االسرتاتيجيات والسياسات االقتصادية يف اجلزائر، كلية العلوم “ إسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة

  .7، ص2011نوفمرب  16-15تصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، خالل الفرتة االق

ȂǴǠǳ¦�ƨȈǴǯ��̈ǂǰǈƥ�ǂǔȈƻ�ƾǸŰ�ƨǠǷƢƳ��ƨȇ°¦®¤Â�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�ª¿�ھمساح صوحل، كمال منصوري، اإلطار املفا 5 ƢŞ¢��ÃŐǰǳ¦�©ȏƢĐ¦Â�ȆŻ

  .52، ص 2010 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، العدد السابع، جوان

6 https://hrdiscussion.com/hr105377.html 18:50،على الساعة 2017نوفمرب 02، مت االطالع عليه بتاريخ.  
7 https://arabic.cnn.com/business/2015/03/27/web-sites-better-way-employers مت االطالع ،

 .23:00،على الساعة 2017اكتوبر31عليه بتاريخ 

8 https://www.bayt.com/ar/employer-article-7141 على 2017نوفمرب  01، مت االطالع عليه بتاريخ،

  23:30الساعة 

، على 2017نوفمرب  01االطالع عليه بتاريخ مت  ،/http://www.talentshunters.com/ar/blogالتوظيف االلكرتوين 9

  .22:00الساعة 

10� Ǧ ȈǛȂƬǳ¦� ƢǷ¦°Ȃǻʪ� �¾Ȃƫʪ� ƾȈǠǇ� �ȆǸǫǂǳ¦� ®ƢǐƬǫȏ¦� ŃƢǟ� ȂŴ� ©ȏȂŢ� ���ǂƟ¦ǄŪʪ� ňÂŗǰǳȍ¦082017ماي: 

https://www.echoroukonline.com/ara/?news=522336 على 2017اكتوبر30، مت االطالع عليه بتاريخ ،

  .14:40الساعة 
11 https://www.emploitic.com/actualite-et-conseils/coin-media-actu/488-70-10

12 https://www.emploitic.com/entreprise 11:15،على الساعة 2017اكتوبر29، مت االطالع عليه بتاريخ.  
13 https://www.emploitic.com/actualite-et-conseils/coin-media-actu/488-70-10 ، االطالع

  12:30،على الساعة 2017نوفمرب 05عليه بتاريخ 
عن وظائف يف العامل العريب أبرز املواقع االلكرتونية للبحث    14

https://raseef22.com/economy/2015/08/19/most-prominent-job-hunting-websites ، مت

  .19:00، الساعة 2017نوفمرب  12االطالع بتاريخ 
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  الصحة االجتماعية والنفسية وعالقتها جبودة احلياة األسرية

 نفسي - مقاربة من منظور سوسيو

Social and psychological health and its relationship to the quality of family

life: the socio-psychological approach perspective

  جامعة عباس لغرور خنشلة:سامية بن رمضان 

  لخص م

ƨǇ¦°®�ń¤�ǽǀǿ�» ƾē  موضوع الصحة االجتماعية والنفسية لألسرة  الذي أصبح اجتاه عاملي جديد ، حناول الكشف  من

�ǲǴƻ�ÄƘǧ��ǂƻȉʪ�ƢǸȀǼǷ�ǲǯ�ǂƯϦ�ÃƾǷÂ�̈ǂǇȌǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƸǐǳ¦Â�ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�śƥ�ƨǳ®ƢƦƬŭ¦�ƨǫȐǠǳ¦�Ǻǟ�ǾǳȐƻ

ألسرة املؤسسة االجتماعية األوىل يف حياة أفرادها حيث متدهم يف الصحة ينعكس على جودة احلياة األسرية ، حيث تعد ا

�ȂǸǼǳ¦Â�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǲȈǰǌƫÂ�ǶȈǬǳ¦�śǬǴƫÂ�½ȂǴǈǳ¦�ǾȈƳȂƬǯ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ʮȂǳÂȋ¦�ǶǜǠǷ�§ ƢǈƬǯ¦Â��ƨȈǸǈŪ¦�©¦°ƢȀŭ¦Â�©¦ŐŬʪ

�Ƣǿ®¦ǂǧȋ�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǸǈŪ¦��ƨƸǐǳʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦ إظهار نوع العالقة بني جودة احلياة  وهدفت الدراسة إىل

نفسي فالظاهرة ال تفسر إال يف سياقها النظري التارخيي الواقعي، وذلك –والصحة االجتماعية والنفسية لألسرية وفق حتليل سوسيو 

شباع احلاجات من خالل البحث والتقصي املنهجي يف كيفية تطبيق أبعاد ومبادئ  اجلودة يف سلوكات األسرة اليومية، ويف حتقيق إ

تواجه ضغوطا خمتلفة داخلية وخارجية كارتفاع التكلفة  ��Ś̈ƻȋ¦�ǽǀǿ�°ƢƦƬǟʪاألساسية ألفرادها الذين يعيشون يف نطاق هذه احلياة

�ŅƢƬǳʪÂ��Ƣǿ®¦ǂǧȋ�ƨȈǸǈŪ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƸǐǳ¦�ȄǴǟ�ƢƦǴǇ�ǆ ǠǼƫ�ƾǫ�ƨǌȈǠŭ¦�ÃȂƬǈǷ�ňƾƫÂ�°ƢǠǇȋ¦�̧ ƢǨƫ°¦�ǞǷ�ƨȈƦǘǳ¦

أمام حتد كبري يف كيفية حتقيق النجاح من خالل  ¦ǂ̈Ǉȋ¦�ǽǀǿ�ǲǠƳ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧϥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�̈ǂǰǧ�ȂŴ�ǾƳȂƬǳ حماولة

¦�ǪȈǬŢ�Ŀ�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƸǐǳʪ�¿ƢǸƬǿȏ دور و كشفت الدراسة عنحتقيق اجلودة يف احلياة مما يزيد يف حدة املنافسة. 

   .نفسي–سوسيو جودة احلياة األسرية من منظور 

  ، الصحة االجتماعية، الصحة النفسية، احلياة األسرية. الكلمات املفتاحية: اجلودة  

Abstract

The aim of this study is to examine mental and social health of the family, which has become

important, we try to detect which he expressed the mutual relationship between the quality of

family life and social and psychological health of the family, and the impact on the imbalance

in health, that is reflected in the quality of life of the family. As the family the first social

institution in the life for its members, it provid them with physical skills and competences,

and they acquire most of the necessary priorities as behavior guidance and teach social values.

Also, it influences mental health of its members. The objective of this study is to show the

relationship between the quality of life and the social and psychological health of the type of

family according to the analysis of the socio- psychological phenomenon is not interpreted

only in the historical context, theoretical and through research and systematic investigations

into how to apply the dimensions and principles of quality in everyday of family behaviors.
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And to meeting the needs of members who live as part of this life, such as the past, different

pressures, such as high medical and low economic level, such stat has an impact on the social,

physical and psychological health of its members. Therefore, attempt to move towards the

interest of family members, which made this family face a great challenge of how to achieve

success and increasing the quality of life. The study explained the social value and explore

mental health in achieving family quality of life based on a psychosocial perspective.

Keywords: quality, social health, mental health, family life.

  مقدمة:

�°¦ǂǬƬǇȏ¦�ǪȈǬŢ�ƢȀŷ¢��Ä®ƢǐƬǫȏ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�°ȂǘƬǳ¦�ǞǷ�ƢȈǋƢŤ�©¦ŚǤƬǳ¦Â�©ʮƾƸƬǳ¦�ǺǷ�ƨƳȂǷ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ǂǇȋ¦�ǾƳ¦Ȃƫ

�ƪ ƸƦǏ¢�Ŗǳ¦Â�Ƣǿ®¦ǂǧȋ�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƸǐǳʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦�Ƥ ǴǗ�Ŀ�Ƣǿ®¦ǂǧ¢�½ȂǴǇ�ŚǤƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈ǂǇȌǳ�ƨȇ°¦ǂǸƬǇȏ¦Â

يثة هلا وذلك ــــــــــــي لتحقيقها. وللوصول إليها جيب علــــى األسرة التـــــــــــي تريد هذه اجلودة تبنــــــــــــــــــي املفاهيم احلداجلـــــــــــــودة معيار أساس

ـــــــــى للمستهلك من خالل دعم الدولة هلا بفضل التخطيـــــط والتنظيم هلا. مع تبىن فلسفة جديـــــــــــــــــــدة ترتكز على تقدمي قيمة أعل

ƫ�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǂǇȋ¦�ƪ ºººººººººººƸƦǏ¢�Ʈ ººººººººººººººȈƷ�ƨȈŭƢǟ�̈ǂǿƢǛ�̈®ȂŪʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǲǠƳ�ƢººººººººººǷ�¦ǀǿ�Â��» ƾȀƬǈŭ¦ وليـــــــــــــــــــــــها اهتماما

  ة وأسلوب حياة لتمكنها من احلصول على احلياة الكرمية. خاصا، وأصبحت اجلودة هي الوظيفــــــــــــــة األولــــــــى ألي أسرة وفلسف

�ƨǳÂƾǳ¦�ȄǴǟ�ƢǷ¦Ǆǳ�ÀƢǯ�ŅƢƬǳʪÂ��ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨȈǸǼƬǳ¦�®ƢǸǟ�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦�ƨƸǐǳ¦�¿ȂȀǨŭ�ŚƦǯ�¿ƢǸƬǿ¦�½ƢǼǿ�ƶƦǏ¢�̈Śƻȋ¦�©¦ȂǼǈǳ¦�ĿÂ

��ƨȈƸǐǳ¦�ƨȇƢǟǂǳ¦�ǺǷ�ƨȈǳƢǟ�©ʮȂƬǈǷ�ń¤�¾ȂǏȂǴǳ�̈ǂǇȋ¦Â�®ǂǨǳ¦�ƨƸǐƥ�ǂưǯ¢�¿ƢǸƬǿȏ¦Â�ǲƻƾƬǳ¦ ومن هذا املنطلق قمنا مبعاجلة

�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǾȈǟȂǼƥ�ƨȇǂǇȋ¦�ƨƸǐǳʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈ǂǇȋ¦�ǲƻ¦®�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ǪȈƦǘƬموضوع يف غاية األمهية حيث يتعلق ب

�ƨƸǐǳʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦�Ǻǟ�ƲƬǼȇ�ƢǷÂ��©ȏƢĐ¦�ƨǧƢǯ�Ŀ�ȆŭƢǠǳ¦�°ȂǘƬǳ¦�ǂȇƢǈȈǳ�ƢǸȀǼȈƥ�ƨǳ®ƢƦƬŭ¦�ƨǫȐǠǳ¦�°ȂǜǼǷ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â�ȆǈǨǼǳ¦Â األسرية

يف ضمان جودة احلياة األسرية، فمن مث فأي خلل يف الصحة ينعكس على جودة احلية األسرية وهو بذلك من أكثر املوضوعات 

�» ƾĔ�Ʈ ȈƷ��©ƢƦǬǠǳ¦�ǲȈǳǀƫÂ��ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�̈ǂǇȋ¦�©ƢǠǴǘƫ�Ŀ�ǾǷƢȀǇ¤�ÃƾǷ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǴǳ�Ǯ ǳ̄Â�ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳ¦�ń¤�ƨƳƢƷ

اط وسلوكات احلياة الصحية السليمة وعادات تقيهم من االنعكاسات السلبية اخلطرية إكساب أفرادها أمن من خالهلا لضمان

  للتدهور الصحي.

  وميكن مناقشة املوضوع واإلجابة عن التساؤل املطروح من خالل احملاور التالية:

  ألسرة.اجلودة الشاملة، الصحة، الصحة النفسية، الصحة االجتماعية، ا اجلودة، األساسية: املفاهيم -أوال

ƢȈǻʬ -     وظائف األسرة  

Ƣưǳʬ-    االجتاهات النظرية املفسرة جلودة احلياة  

  أبعاد الصحة االجتماعية والنفسية لألسرة   - رابعــا



2017العدد الثالث/ديسمرب                                             جملة املقدمة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية     

 الصحة االجتماعية و النفسية و عالقتها جبودة احلياة األسرية                                       سامية بن رمضان         

99

  عالقة الصحة األسرية جبودة احلياة  –خامسا

ية، األسرةاجلودة الشاملة، الصحة، الصحة النفسية، الصحة االجتماع اجلودة، األساسية:املفاهيم  -أوال

  اجلودة:-1

حاول الكثريين تقدمي توضيح شامل عن مفهوم اجلودة، وكانت كل من التعريفات اليت نتجت عن هذه احملاوالت تتوىل إبراز       

�Ŗǳ¦�©ƢǨȇǂǠƬǳ¦�ǒ Ǡƥ�½ƢǼǿ�À¢�ȏ¤��©ȏÂƢƄ¦�Ǯ Ǵƫ�Ƣē±ǂƥ¢�Ŗǳ¦�©ƢǧȐƬƻȏ¦�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�» ǂǐƥÂ��ƢŮȂƷ�°ȂƸǸƬǳʪ�¿ȂǬƫ�ƨǼȈǠǷ�ƨũ

  ملا اتصفت به من موضوعية وتعبري دقيق عن املفهوم، ميكن الوقوف على بعض منها: فرضت نفسها على الفكر وذلك

  جودة = صار جيدا، وهو ضد الرديء، فعل اجليد -جاد  لغة:

¦ƾȈƳ�°ƢǏ�Ä¢��̈®ȂƳ�ƞǌǳʪ�®ƢƳÂ1.

ودرجة )، واليت تعين طبيعة الشخص أو الشيء Qualitas) إىل الكلمة الالتينية ((Qualitéيرجع مفهوم اجلودة. 

  صالحيته، ال كما كانت تعين قدميا الدقة واإلتقان.

  ومن أهم التعارف اليت أعطت مفهوما لتصورات كل عامل من علماء اجلودة ما يلي: اصطالحا: 

�Ǻǟ�ƢǓǂǳ¦Â��©ƢƳƢū¦�̧ƢƦǋ¤Â��¾Ƣū¦�ǺǈŞ�²عرفها عبد الفتاح وحسن ƢǈƷȍ¦Â�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ƨƠȈƦǳ¦�Ŀ�ƨȇ®Ƣŭ¦�» Âǂǜǳʪ�̧ƢƬǸƬǇȏ¦���

�Ǌاحل Ȉǟ�ń¤�ȏȂǏÂ�̈®ƢǠǈǳʪ�ǾǇƢǈƷ¤Â�ƨȈƥƢŸȏ¦�ƨȈǸǈŪ¦�ƨƸǐǳ¦�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�̈ƢȈū¦�řǠŠ�ǽ°ȂǠǋÂ�ǾƫƢȈƷ�śǷƢǔǷÂ�®ǂǨǳ¦�½¦°®¤Â��̈ƢȈ

مـا ميكن استنتاجه أيضا، أنّـــــــــــــــــــــــهـا و  اإلجرائي:التعريف 3حياة متناغمة ومتوافقة بني جوهر اإلنسان والقيم السائدة يف جمتمعه 

من خالل حل مشكالت األفراد، أّمـا الثانية ¦�ǞǸƬĐتشرتك يف فكرتني أساسيتني: األوىل رفع مستوى احلياة وحتقيق الرفاه ألفراد 

�̧ ƢƦǋ¤Â�ƨȇ®Ƣŭ¦�» Âǂǜǳʪ�̧ƢƬǸƬǇȏ¦�Ŀ�ǲËưǸƬƬǧ والنفسية. األفراد للصحة اجلسمية وإحساس«احلاجات  

  جودة احلياة:

من املفاهيم اليت القت اهتمام كبريا من العلوم االجتماعية واإلنسانية والطبيعية كعلم الطب والصحة وعلم النفس وعلم  

ǈƷ¤�Ŀ�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ǲưǸƬƫÂ��ƨȈǷȂȈǳ¦�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�®ǂǨǴǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ȆǴǸǠǳ¦Â�ȆǸǴǠǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�¿ƢǸƬǿ¦�¼ȏ�¿ȂȀǨŭƢǧ��̧ ƢǸƬƳȏ¦ اس

�řǠƫ�ƢǸǯ��̈®ƢǠǈǳʪ�°ȂǠǌǳ¦Â�À¦ƾƳȂǳ¦�̈ƾƷ�ŚǤƫÂ�©ƢǫȐǠǳ¦Â�̈ƢȈū¦�ª ¦ƾƷϥ�ǂƯƘƬƫ�ƢĔ¢Â��̈ƢȈū¦�» ÂǂǛ�Ŀ�ƢǓǂǳ¦Â�̈®ƢǠǈǳʪ�®¦ǂǧȋ¦

  الدمج الكامل بني الصحة اجلسمية والنفسية واحلياة االجتماعية.

  اجلودة الشاملة.-2

نتناول بعض التعريفات منها: "متيز السلعة أو اخلدمة يف تلبية كافة مطالب الزّبون وتوقعاته مثل: حسن املعاملة، السعر، الوفرة، 

4اخلدمات اإلضافية، تقدمي السلعة يف الوقت املطلوب".
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Ƥ ǳƢǘǷÂ�©ƢǠǫȂƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈®ȂŪʪ�ƢǸȀƬǫȐǟÂ�ƨǠǴǈǳ¦Â�ƨǷƾŬ¦�śƥ�ǄȈŻ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ  العميل.  ركز التعريف على متطلبات

العميل ودرجة رضائه، فاجلودة الشاملة ال تقتصر على جودة مواصفات السلعة أو اخلدمة فقط، وإمنا تتوسع أكثر من ذلك لتشمل 

 جودة كل العمليات وأنشطة العمل داخل املنظمة. 

  الصحة : -3

W.H.O�ƢȈǈǨǻÂ�ƢȈǴǬǟÂ�ƢȈǻƾƥ�ǎعرفت منظمة الصحة العاملية (  اصطالحا: Ƽǌǳ¦�ƨǫƢȈǳ�¾ƢǸƬǯ¦�ǺǷ�ƨǳƢƷ��ƢĔϥ�ƨƸǐǳ¦��

5واجتماعيا وال تقتصر على جمرد انعدام املرض والداء " 

ان مفهوم كلمة الصحة هي الالمرض ، و ليس التعايش مع املرض ومعايشة  الدكتور امحد سعد الدينوقد أشار األستاذ       

6الدينامية أي العافيةاألطباء دائما ، وان منلك الصحة 

Perktins�Ǧكما جاء يف تعريف "بركتز         Ȉǰƫ�ǺǷ�ƲƬǼƫ�Ŗǳ¦Â�ǶǈŪ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ�œǈǼǳ¦�À±¦ȂƬǳ¦�ǺǷ�ƨǳƢƷ��ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨƸǐǴǳ��

ونعين هنا يف هذا التعريف مدى التواصل  الوجداين والعقلي  7اجلسم مع العوامل الضارة اليت يتعرض هلا للمحافظة على توازنه " 

  خص واالجتماعي يف مواجهة بيئته.للش

الصحة هي خلو اجلسم من املرض حبيث يصبح الفرد يتمتع بلياقة بدنية وعقلية ونفسية تؤهله ومتكنه التعريف اإلجرائي : 

Ŀ�ƨŷƢǈŭ¦Â�ƢŮ�µ ǂǠƬȇ�Ŗǳ¦�̈°Ƣǔǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǞǷ�Ǧ ȈǰƬǳ¦�ǞȈǘƬǈȇ�ŅƢƬǳʪÂ��ƢȀǠǷ�¼ƢǧÂ�Ŀ�̈ƢȈū¦Â�ǾƬƠȈƥ��ƨȀƳ¦ȂǷ�ǺǷ�ƢȈǟƢǸƬƳ¦  حتقيق

  بيئة صحية مالئمة ومستوفية لشروط العيش .

  الصحة النفسية : -4

اصطالحا: 

�ƢººȈǳƢǠǨǻ¦Â�ƢȈººǐƼǋ�ƢȈǈǨǻ�ƢººǬǧ¦ȂƬǷ�®ǂººǨǳ¦�ƢººȀȈǧ�ÀȂººǰȇ�ƢȈƦººǈǻ�ƨººǸƟ¦®�ƨººǳƢƷ��ƢººĔϥ�ƨȈººǈǨǼǳ¦�ƨƸººǐǳ¦�ƨººȈŭƢǠǳ¦�ƨƸººǐǳ¦�ƨººǸǜǼǷ�ƪ ººǧǂǟ

�Ǿººƫ¦°ƾǫÂ�¾ȐǤƬººǇ¦Â�Ǿººƫ¦̄�ǪººȈǬŢ�ȄººǴǟ�¦°®Ƣººǫ�ÀȂººǰȇÂ��ǾººƬƠȈƥ�ǞººǷÂ�ǾººǈǨǻ�ǞººǷ�̈®ƢǠººǈǳʪ�ǂǠººǌȇÂ����ǾººƬƠȈƥ�ǞººǷÂ�ǾººǈǨǻ�ǞººǷ�Ä¢�ƢººȈǟƢǸƬƳ¦Â

��ǺºººǰŲ�ƾºººƷ�Ȅºººǐǫ¢�ń¤�ǾºººƫʭƢǰǷ¤Â ويكـــون قـــادرا علـــى مواجهـــة مطالـــب احليـــاة، وتكـــون شخصـــيته متكاملـــة ســـوية، ويكـــون ســـلوكه

��ʮ®Ƣǟ8

�ƾºȈƷȂǳ¦�ǲȈƦºǈǳ¦�Ȇºǿ�ÀƢºŻȍ¦�̈®Ȃºǟ�À¢�Ãǂºȇ�Äǀºǳ¦��ňƢºǈǻȍ¦�ǽƢºš ȏʪ�ȄǸºǈȇ�ƢºǷ�ń¤�ǆ ǨǼºǳ¦�ǶºǴǟ�Ŀ�ƨºưȇƾū¦�©¦°ƢºȈƬǳ¦��Ãǂºƫ�ƢǸǯ

و يتجسد هذا يف قوله تعاىل يف سورة 9من النفسي وحيقق السكينة لنفسه " والغاية القصوى ، اليت من خالهلا يصل اإلنسان إىل األ

  ، الرعد).28الرعد "اّلِذين آَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر هللا أَال ِبذِْكِر ِهللا َتْطَمِئنُّ الُقُلوْب "(اآلية 
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وم الصـحة النفسـية وحصـره يف جوانـب معينـة، نظـرا ملرونـة وما ميكـن اسـتنتاجه انـه يصـعب وبدقـة حتديـد مفهـ  التعريف اإلجرائي :

هذا املصطلح ومشوليته، مع هـذا ميكـن اعتبـار الصـحة النفسـية حالـة اجيابيـة أيـن يتمتـع الفـرد جبميـع قـواه العقليـة واجلسـمية والنفسـية 

واالجتماعية أي خلوه من األمراض النفسية واالجتماعية.

  الصحة االجتماعية: -5

�ÀÂƢººǠƬǳ¦�¢ƾºƦǷ�ǪººȈǬŢÂ�Ǻȇǂºƻȉ¦�ǞººǷ�ƨȈǻƢºǈǻ¤�©ƢººǫȐǟ� ƢºǼƥÂ�ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦�°¦Â®ȋʪ�¿ƢºȈǬǳ¦�ȄººǴǟ�ƢǼƫ°ƾºǫ�řººǠƫ�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƸالصـ        

�ƨºȇƢǟ°�ń¤�ƢºēʭȂǰǷÂ�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƸºǐǳ¦�» ƾºēÂ���ƨºȈǫȐƻȋ¦Â�ƨȈǻƢºǈǻȍ¦Â�ƨȇ°Ƣǔū¦�ǾƫƢǿƢš ¦�ƨȈǸǼƫÂ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǧƢǰƬǳ¦Â�ǺǷƢǔƬǳ¦Â

ʭȂǰǷ�Ŀ�ÀƢǈǻȍ¦�ƨƸǏ�ƨȈǫǂƫÂ�ƢēȏƢƷ�ǲǔǧ¢�ń¤��ƨȈƷÂǂǳ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǴǬǠǳ¦Â�ƨȈǸǈŪ¦�Ƣē

�°¦ǂǬƬǇ¦Â�̈®ƢǠǇÂ�ƨƸǏ�ȄǴǟ�ƢǿŚƯϦ�ǆ ǰǠǼȇ�ŅƢƬǳʪÂ��ȆǈǨǼǳ¦Â�ȆǨǗƢǠǳ¦�ǽ°¦ǂǬƬǇ¦Â�®ǂǨǳ¦�̈®ƢǠǇ�ȄǴǟ�ǂƯƚƫ�ƨƸǐǳ¦�À¢�°ƢƦƬǟʪ

�ƨȈǫȐƻȋ¦�ƢȀǸȈǫÂ�ƨȈǴǧƢǰƬǳ¦�ǾƫƢǿƢš ¦�ƨȈǸǼƫÂ�ǞǸƬĐ¦10�ǲºǷƢǠƬǳ¦Â�ǲºǟƢǨƬǳ¦�ȄºǴǟ�̈°ƾºǬǳ¦�ǾºƸǼŻ�ƢºēƢǷȂǬǷ�Ǧ ºǴƬƼŠ�ǾºƬƠȈƥ�ǞºǷ�®ǂǨǳ¦�ǶǴǫϦÂ

�Â¦�ȆǟƢºǸƬƳȏ¦�Ǫºǧ¦ȂƬǳʪ�̧ƢºǸƬƳȏ¦� ƢºǸǴǟ�ǾºȈǴǟ�ǪºǴǘȇ�ƢºǷ�¦ǀºǿ�² ƢºǼǳ¦�ǞºǷ�ƨºǳȂƦǬǷ�ƨºȈǟƢǸƬƳ¦�©ƢºǫȐǟ�ǺȇȂºǰƫÂ�ǞºǸƬĐ¦�®¦ǂºǧ¢�ǞǷ�¬ƢƴǼƥ

  الصحة االجتماعية السليمة  .

مفهوم األسرة: -6

� �ʮ Ȃ Ǥǳ ،11األسرة مأخوذة من األسر�ƾǌȇ�̈ǂǇȋ¦� Ƣǔǟ¢�À¢�Ä¢�ƨǼȈǐū¦�̧°ƾǳ¦�ƢĔ¢�ǂǈǨƫ�ƢĔƜǧ�Ǯ ǳǀǳÂ��̈ƾǌǳ¦�Â�̈ȂǬǳ¦�ȂǿÂ

بعضهم أزر البعض، ويعترب كل منهم درعا لألخر 

«�¦Ȑƻȋ¦�°ƾǐǷ�ȆǿÂ�ȆǈȈƟ°�ȆǟƢǸƬƳ¦�¿ƢǜǼǯ��ƨǸƟ¦®Â�ƨȈǇƢǇ¢�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǟƢŦ��ƢĔϥ�ƢȈƷȐǘǏ¦�̈ǂǇȋ¼�اصطالحا:  ǂǠƫÂ

. أو هي "الوحدة األساسية 12والدعامة األوىل لضبط السلوك، واإلطار الذي يتلقى فيه اإلنسان األول دروس احلياة االجتماعية "

يف التنظيم االجتماعي، ومؤسسة من املؤسسات االجتماعية ذات األمهية الكربى ....ففيها تتشكل شخصيتنا، وتتكيف مع البيئة 

.13ألخالق، والدعامة األوىل لضبط السلوك ويلقى فيها الكبار والصغار مصدر الرخاء"املتغرية حولنا، وهي مصدر ا

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�°¦Â®ȋ¦�ǺǷ�ƢǬǈǻ�ǲǰǌȇÂ��ǞǸƬĐ¦� ƢǬƦǳ�¿Ƣǿ�ȆǇƢǇ¢�ȆǟƢǸƬƳ¦�¿Ƣǜǻ��Ȇǿ�̈ǂǇȋ¦�ÀÂŚǧ�̧ ƢǸƬƳȏ¦� ƢǸǴǟ�ƢǷ¢Â

.14وبناء عالقات القرابة "املتصلة واملعايري املنظمة للعالقات بني الزوجني مع تنشئة األطفال 

وهناك من يرفض هذا التعريف ويؤكد على الروابط السيكولوجية (النفسية) هي كل ما يربط بني األسر، ويرون أن األسرة      

��ǂƻȉ¦�ǶȀǼǷ�ǲǯ�ÀȂǷŗŹÂ�ǶȀǔǠƥ�ÀȂǟ¦ǂȇ�² ʭ¢�ǺǷ�ÀȂǰƬƫ�ƨǬȈƯÂ�ƨƥ¦ǂǫ�ƨǟƢŦ�15.

  التعريف اإلجرائي:   
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�Ƙǌǻ¦�¿ƢǜǼǳ¦�¦ǀǿ�À¢Â��ǞǸƬĐ¦�Ȃǿ�Őǯ¢�¿Ƣǜǻ�ǺǸǓ�¿ȂǬƫ�ȆǟƢǸƬƳ¦�¿Ƣǜǻ�ƨƥƢưŠ�̈ǂǇȋ¦�À¢�Ǧوما نستخلصه من هذ      ȇ°ƢǠƬǳ¦�ǽ

�ƢǿŚǣÂ�ǆ ǼŪ¦Â�ǆ ǨǼǳ¦Â�©¦ǀǴǳ�®¦ƾƬǷ¦Â�¾ƢǨǗȋ¦�§ ƢųƜǯ�©ƢƳƢƷ�Â¢��Ƥ ƸǴǳ�ƨƳƢū¦Â�� ƢǸƬǻȏ¦Â��ǺǷȌǳ�ƨƳƢū¦�ƢȀǼǷ�̈Śưǯ�©ʮƢǤǳ

�©ʮƢǤǳ¦�ǺǷ

ƢȈǻʬ - :وظائف األسرة  

�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǸǜǼǷ�ƨȇȋ�ǺǰŻ�ȏ�Ǧ ƟƢǛÂ�̈ǂǇȌǳ�À¢�ƾš �¦ǀŮÂ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǏƢƻ�ƨȈŷ¢�ǺǷ�ǾǴƬŢ�Ƣŭ�¦ǂǜǻ�̈ǂǇȋ¦�Ǧ ƟƢǛÂ�©®ƾǠƫ

�ļȉƢǯ�ȆǿÂ�̈ǂǇȋ¦�Ǻǟ�Ȑȇƾƥ�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ãǂƻ¢16

  :Biologicol Functionالوظيفة البيولوجية -1

والتناسل وحفظ النوع من االنقراض، وحىت ميكن أجناب أطفال تتوفر وهي من أهم وظائف األسرة وهي عبارة عن اإلجناب        

  فيهم كافة الشروط الصحية الالزمةّ أي حىت يكون األطفال مكتملي الصحة اجلسدية والعقلية البد من:

  جيب أن تكون الناحية اجلسدية والعقلية لدى األبوين سليمة وجتنب األطفال يف حالة اعتالالت جسمية وعقلية. -

-�ǞȈŦ�ǞǷ�ƢǬǨƬǷ�ÀȂǰȇÂ��ǶēƢƳƢȈƬƷ¦Â�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�À±¦ȂƬǳ¦�ǪǬŹ�ƢȈƳ Ȃ̄Ŷ�®ƾǟ�̈ǂǇȋ¦�Ŀ�®¦ǂǧȋ¦�®ƾǟ�ÀȂǰȇ�À¢�ǲǔǨȇ

17الوظائف.

  :Economical Functionالوظيفة االقتصادية  -2

القتصادية ولكن يف ظل التغريات لقد كان معروفا يف األزمة السابقة أن رب األسرة هو العائل األول واملسؤول عن كل املوارد ا     

  االجتماعية واالقتصادية جيب مراعاة ما يلي:

�ǲƻƾǳ¦�°®ƢǐǷ�̈®ʮ±�ȄǴǟ� ¦ŐŬ¦Â�©ƢȈǻƢǰǷȍ¦�Ƥ ǈƷ�̈ǂǇȋ¦�Ŀ�ÀȂǤǳƢƦǳ¦Â�§ ȋ¦�ǶǿƢǈȇ�À¢�

�ƢȀǣ¦ǂǧ�ƪ ǫÂ�ȆǔǬƫ�À¢�ƢŮ�ǺǸǧ�¾ǄǼŭ¦�«°Ƣƻ�Ǯ ǳ̄�ÀȂǰȇ�À¢�ʮ°ÂǂǓ�ǆ ȈǳÂ��ƲƬǼǷ�ǲǸǟ�Ä¢�¿ȋ¦�ǲǸǠƫ�À¢�Ƥ Ÿ��®ȂǠȇ�ƢŠ�¾ǄǼŭʪ

�Ä®ƢǐƬǫ¦�ǒ ƟƢǧ�®ƢŸ¤�ƨǳÂƢŰ�Ŀ�̈ǂǇȋ¦�ǲƦǬƬǈǷ�śǷϦ�ǞǷ�̈ǂǇȋ¦�ȄǴǟ�ǞǨǼǳʪ

الوظيفة النفسية:-3

�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶēƢǿƢš ¦�ÀȂǨǌƬǰȇÂ��¿ȋ¦Â�§ ȋ¦�śƥ�ƨǸƟƢǬǳ¦�©ƢǫȐǠǳʪÂ�̈ǂǇȋ¦�Ŀ�ƾƟƢǈǳ¦�ȆǈǨǼǳ¦�ƢǼŭʪ�ÀÂǂƯƘƬȇ�¾ƢǨǗȋ¦�À¤

�°¦ǂǰƬƥÂ�ǲǿȋ¦Â� ʪȉ¦�ƾȈǴǬƬƥ اخلريات العائلية األوىل، وتعميمها الذي يسيطر على اجلو الذي حييا يف إطاره الطفل. وإن العالقات

والشعور املتبادل بني أفراد األسرة (األب واألم ) هلا أمهية كربى وذلك ألن هذا الشعور إذا صادفته أية عقبات أو احنالل أصبحت 

�ń¦Â��¾ƢǨǗȌǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨƸǐǳ¦�ȄǴǟ�²العالقات داخل األسرة مضطربة مما يؤدي إىل احن ƢǰǠǻ¦�ŅƢƬǳʪÂ�̈ǂǇȋ¦�Ǯ ǰǨƫÂ�¾Ȑ

18احنرافهم.
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  الوظيفة االجتماعية: -4

�ń¤��ǶȀȇƾǳ�ƨȈǈǼŪ¦�Ǟǧ¦Âƾǳ¦�Ƥ ȇǀēÂ�ǶȈǜǼƬǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�̈ƢȈū¦�ń¤�ǶȀȀȈƳȂƫÂ�ǶȀƬȇƢǟǂǯ�¾ƢǨǗȌǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǻƢǰŭ¦�̈ǂǇȋ¦�ƶǼŤ

19احلاجات لصقل شخصية الطفل من خالل توريثهم الثقافة والقيم والعادات وغريها.جانب ذلك على األسرة حتقيق بعض 

  الوظيفة احلضرية:-5

نعمل األسرة على إعداد أعضائها للمجتمع وللعمل والتفاعل واملشاركة االجتماعية كما أن األسرة تؤكد االستمرار احلضاري        

�Ƣǿ®¦ǂǧ¢�ǞǓÂ�̈ǂǇȋ¦�ƨȈǳÂƚǈǷ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�¦ǀǿ�ǂǓƢū¦�ǲȈŪ¦�Ŀ�ÀȂǸƠƬǴȇ�ǶȀǴǠƳÂ��ǶȀƬȈƥǂƫÂ�¾ƢǨǗȋ¦�§ Ƣų¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǞǸƬƴǸǴǳ

©�¦�ƨǸǜǻȋ¦�ǞǓȂƥ�ƢȀǨƟƢǛȂƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƾǟƢǈǷÂ�̈ǂǇȋ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�ȄǴǟ�ǽ°Âƾƥ�ǞǸƬĐ¦�ǲǸǠȇÂ��ƨȈǟƢǸƬƳȏوجتنبهم اقرتان السلوكا

��ƢǿƾȈǳƢǬƫÂ�ƢȀƟƢǬƥÂ�ƢĔƢȈǯ�ȄǴǟ�ƢǛƢǨƷ�©ƢǠȇǂǌƬǳ¦Â20

  الوظيفة الرتبوية: -6

تلعب األسرة دورا هاما يف عملية التنشئة االجتماعية والرتبوية للطفل وتوجيه سلوكه، كما تقوم بتلقني الطفل املبادئ األساسية     

��ƢǿŚǣ�ǾǰǴŤ�ȏ�ƢǷ�¾Ƣǐƫȏ¦�ǲƟƢǇÂ�ǺǷ�Ǯ ǴŤ�ƢĔȋ�̈ƢȈū¦�Ŀ21

Ƣưǳʬ-  االجتاهات النظرية املفسرة جلودة احلياة  

  االجتاه االجتماعي:  -1

االهتمــام بدراســات جــودة احليــاة قــد بــدأت منــذ فــرتة طويلــة وقــد ركــزت علــى املؤشــرات املوضــوعية يف احليــاة مثــل معـــدالت 

��ǲƻƾºǳ¦�ÃȂƬºǈǷ�ń¤�ƨǧƢºǓ¤��ǞºǸƬĐ¦�®¦ǂºǧȋ�ƨºȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ʮȂƬºǈŭ¦��Ǻǰºǈǳ¦�ƨºȈǟȂǻ��µ ǂºŭ¦�ʮƢƸºǓ�¾ƾǠǷ��©ƢȈǧȂǳ¦�©ȏƾǠǷ��ƾȈǳ¦Ȃŭ¦

ر، وترتبط جودة احلياة بطبيعة العمل الذي يقوم به الفرد وما جينيه من عائد مادي وراء عمله وهذه املؤشرات ختتلف من جمتمع آلخ

��̈ƢȈū¦�ȄǴǟ�ƢǿŚƯϦÂ�ƨȈǼȀŭ¦�ǾƬǻƢǰǷÂ22

  االجتاه الطيب: -2

ك عـن ويهدف هذا االجتاه إىل حتسني جودة احلياة لألفراد الذين يعانون من أمراض جسمية خمتلفـة، أو نفسـية أو عقليـة وذلـ      

�ǂȇȂºǘƫ�ĿÂ�ȆƸºǐǳ¦�ǞºǓȂǳʪ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�©¦ǂǓƢƸǸǴǳ�ƨǠƟƢǌǳ¦�©ƢǟȂǓȂŭ¦�ǺǷ�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ŐƬǠƫ��ƨȈƳȐǠǳ¦Â�ƨȇ®Ƣǋ°ȍ¦�ƲǷ¦Őǳ¦�ǪȇǂǗ

الصحة.  إن تطوير جودة احليـاة هـو اهلـدف املتوقـع ملقـدمي اخلدمـة الصـحية، وتقيـيم حاجـة النـاس جلـودة احليـاة تشـمل أيضـا تقيـيم 

  وفري البدائل هلذه احلاجات حىت ولو مل يكن عناك تشخيص ملرض معني أو مشكلة .احتياجات األفراد وت

  االجتاه النفسي:-3

�̧ ƢƦǋ¤�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨǟȂǼƬŭ¦�©¦ŚǤƬŭ¦�ǺǷ�ÀȂǰƬȇ�Äǀǳ¦�ǲǷƢǌǳ¦�ȆǴǰǳ¦� ƢǼƦǳ¦���Ǿǻ¦�ȄǴǟ�ȆǈǨǼǳ¦�°ȂǜǼŭ¦�ǪǧÂ�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ń¤�ǂǜǼȇ

نطاق هذه احلياة، حبيث ميكن قياس  هذا اإلشباع مبؤشرات موضوعية وذاتية " وكلما احلاجات األساسية لألفراد الذين يعيشون يف 

انتقل اإلنسان إىل مرحلة جديدة من النمو فرضت عليه متطلبات وحاجات جديدة هلذه املرحلة تلح على اإلشباع، مما جيعل الفرد 
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" يف حالة اإلشباع" أو عدم الرضا" يف حالة عدم اإلشباع" يشعر بضرورة مواجهة متطلبات احلياة يف املرحلة اجلديدة، فيظهر الرضا

23نتيجة لتوافر مستوى مناسب من جودة احلياة

أبعاد الصحة االجتماعية والنفسية لألسرية -رابعــا

24يف:يرى العلماء املختصون يف جمال الصحة إن هناك أبعاد رئيسية جيب توفرها حىت يصل اإلنسان إىل الصحة املثالية وتتمثل 

 الرعاية الصحية:  -1

وهــي قــدرة الفــرد علــى اختــاذ موقــف شخصــي يف الســهر علــى رعايــة صــحته وحتســينها مــن خــالل التزامــه بعــدة تــدابري منهــا 

 التغذية السليمة املضبوطة السعرات احلرارية ، واليت حتتوي علـى كافـة العناصـر الغذائيـة الضـرورية للجسـم، والنـوم والتشـخيص املبكـر

للمرض و غريها، فمسئولية الشخص على حفظ صحته تقتضي منه االهتمام بكافة أبعاد الصحة من وعـي غـذائي ، االبتعـاد عـن 

�ƨǓʮǂǳ¦�ƨǇ°ƢŲÂ��®ƢȀƳȍ¦�Â�¶ȂǤǔǳ¦

 التغذية السليمة : -2

�ǶººººǈŪ¦�ƾººººŤ�Ŗººººǳ¦�ƨººººȇǀǣȋ¦�°ƢººººȈƬƻ¦�ȄººººǴǟ�Ǿººººƫ°ƾǫ�Â���ƨǸȈǴººººǈǳ¦�ƨººººȇǀǤƬǳ¦�Â� ¦ǀººººǤǳ¦�ƨººººȈŷϥ�®ǂººººǨǳ¦�²و        ƢººººǈƷ¤�Â�½¦°®¤�Ǿººººƥ�ƾººººǐǫ

�¦ ¦ƾººǣ�¾ÂƢººǼƬȇ�ǺººǷ�À¢�ƢººȈǸǴǟ�ƪ ººƥƢưǳ¦Â����ƨººȇǀǤƬǳ¦� ȂººǇ�Â�µ ¦ǂººǷȋ¦�ǺººǷ�ǾººȈǬƫ�Ŗººǳ¦�ƨººȈƟ¦ǀǤǳ¦�ǂººǏƢǼǠǳ¦�ǺººǷ�ƨººȈǧƢǰǳ¦�ƨººȈǷȂȈǳ¦�©ƢººǐǐƼŭʪ

25�ƶººǓ¦Â�ŚººƯϦ�Ǿººǳ� ¦ǀººǤǳ¦�À¢�ń¤�ªال الــرتدد علــى عيــادات األطبــاء"  ســليما متكــامال ال حيتــاج إىل األدويــة و ƢººŞȋ¦�ƪ ǴººǏȂƫ�ƾººǫ�Â

  على عقلية الفرد و ميوله ، ومهما يف حفظ الصحة  و القدرة على االنتباه .

توجيه الضغوط النفسية :-3

عنــه مشــكالت نفســية صــعبة كالشــد ن تعــرض اإلنســان للضــغوط لفــرتة طويلــة قــد يــؤدي إىل احلــزن واالكتئــاب ، الــذي ينجــر إ    

�Ǻºǟ�ǶºǈŪ¦�«ǂºź�ƢºŲ�ŅƢºǠǨǻȏ¦�ǖǤǔǳ¦�̧ƢǨƫ°ʪ�®ǂǨǳ¦�ƨƥƢǏƜǯ�ƨȇȂǔǟ�ƨȈƸǏ�ǲǯƢǌǷ�Ƥ Ʀǈȇ�ƢŲ�ƢǿŚǣÂ��ǂƫȂƬǳ¦Â��¶ƢƦƷȍ¦Â��œǐǠǳ¦

ǖǤǔǳ¦�Â�œǐǠǳ¦�ƾǌǳʪ�ƨƠȈǴŭ¦�ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈūʪ�ƢȀǗƢƦƫ°ȏ�¦ǂǜǻ�ƢȀȇ®ƢǨƫ�ǺǰŻ�ȏ�¶ȂǤǔǳ¦��ǽǀǿ�À¤�ǂǯǀǳʪ�ǂȇƾŪ¦Â��Ǿǻ±¦Ȃƫ  النفسي مما

�ƨƸȈƸǐǳ¦�©ƢǧǂǐƬǳʪ�ƢȀƬȀƳ¦ȂǷ�ƨȈǨȈǯ�ǶǴǠƫ�®ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�Ƥ ƳȂƬȇ26

4-�ƨǓ ʮǂ ǳ¦�ƨǇ °ƢŲ

�ƨºǓʮǂǳ¦�ÀƢºǧ�ƨȈºǈǨǼǳ¦�ǾƬƸºǏ�ÃȂƬºǈǷ�ȄºǴǠǧ��ƨºȈǻƾƦǳ¦Â�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�®ǂǨǳ¦�ƨƸǏ�ȄǴǟ�ǢǳƢƦǳ¦�ǂƯȋ¦�Ǿǳ�ƨǓʮǂǳ¦�ƨǇ°ƢŲ�À¤

اب والضـغوط النفسـية وتعـدل سـلوك الفـرد، فـتخفض مـن سـرعة تـوتره ، أمـا هي مبثابة املروح عن النفس ختفف القلق وتريح األعص

�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ǾǯȐƬǷʪ�Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�̈ƾȈƳ�©ƢǫȐǟ�ǖƥ°�ƨǓʮǂǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǞȈǘƬǈȇ�®ǂǨǳƢǧ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƸǐǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ

��ǞǸƬĐ¦�Ȇǫʪ�ǞǷ�Ľ�ǺǷÂ�Ǿǻ¦ǂǫ¢�ǞǷ�ǲǟƢǨƬǳ¦Â

  ياةعالقة الصحة األسرية جبودة احل -خامسا
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ǶȈǴǈǳ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƦǧ��ƢȈǟƢǸƬƳ¦Â�ƢȈǻƾƥÂ�ƢȈǈǨǻ� ƢƸǏ¢�®¦ǂǧ¢�ƨƠǌǼƬǳ�ƨȈƸǐǳ¦Â�ƨȈǳƢưŭ¦Â�ƨǸƟȐŭ¦�ƨƠȈƦǳ¦�ȆȀǧ�ǞǸƬĐ¦�°ȂŰ�̈ǂǇȋ¦�ƾǠƫ

ة يتوقف على أداء األسرة ألدوارها كما ينبغي لتحقيق جودة احلياة األسرية اليت تصبوا إليها، وحىت يتسىن هلا ذلك جيب أن تكون بيئ

األسرة صحية تتوفر على جمموعة من الشروط و املقومات جتدها يف البيئة البيولوجية والطبيعية واالجتماعية لألسرة .

احلالــة الصــحية لكــل فــرد يف األســرة: وتتمثــل يف ســوء التغذيــة والوراثــة والعــدوى تلعــب أدوارا كبــرية يف معــدل حــدوث األمــراض  -

 والوفيات بني أفراد األسرة. 

حجم األسرة : فعدد األطفال يؤثر على صحة األم واألطفال واألب ، نتيجة لعدم مقدرة الوالدين علـى تـوفري الظـروف املالئمـة  -

 لصحة األسرة كالغذاء الصحي و الرعاية ضد األمراض املعدية ومعدالت النمو وغريها . 

اسرتداد عافيتها بـني احلمـل والـذي يليـه، وعلـى األب تباعد الوالدات: يضفي على األم بشكل خاص الصحة اجليدة من خالل  -

�ǪǬƸƬȇÂ��Ǻǈǳ¦�Ŀ�śƥ°ƢǬƬŭ¦�¾ƢǨǗȋ¦�śƥ�̈ŚǤǳ¦Â�©ƢǼƷƢǌŭ¦�Ǻǟ�¦ƾȈǠƥ�ǶƟȐǷ�ȂƳ�Ŀ�¦Ȃƥŗȇ�Àʪ�®ȏÂȋ¦�ȄǴǟÂ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ

 ما يسمي جبودة احلياة األسرية.

-ƦǴǇ�ǂƯƚȇ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�ǺǷ�®ǂǧ�ǲǯ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨǼȀŭ¦�©ƢºǫȐǟ�Ǯ ǳǀºǯÂ�̈ǂºǇȋ¦�®¦ǂºǧ¢�śºƥ�©ƢºǫȐǠǳ¦�ǖƥ¦ǂºƫÂ�ǲǷƢǰƫ�ȄǴǟ�ʪƢŸ¤�Â¢�Ƣ

�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ǪȈǬŢ�ń¤�ǞǧƾȇÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƸǐǳ¦�ǪǬŹ�ƢŲ�ȆǴƄ¦�ǞǸƬĐʪ�̈ǂǇȉ¦

-ȋ¦�°¦ǂǬƬººǇȏ�Ä°ÂǂººǓ��ȆǴƻ¦ƾººǳ¦�ǖƥ¦ŗººǳ¦�À¢�ƢººǸǴǟ�̈ǂººǇȋ¦�¾ȂººƷ�ǺººǷ�ǞººǸƬĐ¦�̈ǂººǇȋ¦�ƾººȈǳƢǬƫÂ�©¦®Ƣººǟ�ǞººǔźÂ��ÄǂººǇȋ¦�ǖƥ¦ŗººǳ¦  ســرة

والــذي ميــنح هلــا قــوة االحتمــال أليــة مــؤثرات أو ضــغوطات خارجيــة علــى األســرة، كمــا أن الســلوك االجتمــاعي والتقاليــد يف األســرة 

�¾ƢǨǗȋ¦�ƨȇǀǤƫ�ƨȈƸǐǳ¦�ƨȇƢǼǠǳ¦�ȄǴǟ�ǂƯƚƫ��śǈǼŪ¦�ƾƷȋ�ƨǴǔǨŭ¦�̈ǂǜǼǳ¦Â��¾ƢǨǗȋʪ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ƨƳ°®Â

-�ȆººǸƬǼƫ�Ʈ ººȈƷ��Ƣē¦ǀººǳ�̈ǂººǇȋ¦�ǪººȈǬŢÂ�ƨººǧǂǠǷ�ȏ�ŕººƷ�Ǯ ººǳ̄Â�ǞººǸƬĐ¦�ƢººȀǼǷ�ÀȂººǰƬȇ�Ŗººǳ¦�©ƢººǟȂǸĐ¦�ǺººǷ�ǂººưǯ¢�Â¢�ƨººǟȂǸů�ń¤�̈ǂººǇȋ¦

��ǞǸƬƴǸǴǳ� ƢǘǠǳ¦Â�ƨǬưǳʪ�ǂǠǌƫÂ�̈ƾƷȂǳ¦�Â¢�ƨƥǂǤǳʪ�ǂǠǌƫ

-�ƨȈƸººǐǳ¦�ƨººǳƢū¦�Ŀ�ŚººƦǯ�ŚººƯϦ�Ǿººǳ�¿ȋ¦�ǶȈººǴǠƫ�ƨººǏƢƻ�Â�̈ǂººǇȋ¦�Ŀ�®ǂººǧ�ǲººǯ�ǶȈººǴǠƫ�À¢�̄¤��̈ǂººǇȌǳ�ƨȇ®ƢººǐƬǫȏ¦Â�ƨººȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢºȈǻƢǰǷȍ¦

«�لكل فر  Âǂǜǧ���̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�ƨƸǏ�ȄǴǟ�ʪƢŸ¤�Â¢�ƢƦǴǇ�ǂƯƚȇ�̈ǂǇȌǳ�¿ƢǠǳ¦�ǲƻƾǳƢǯ�̈ǂǇȌǳ�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ǞǓȂǳ¦�À¢�ƢǸǯ��̈ǂǇȋ¦�Ŀ�®

��̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�ƨƸǏ�ȄǴǟ�œǴǇ�Â¢�ĺƢŸ¦�ŚƯϦ�ƢŮ�ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�ƨƷ¦ǂǳ¦�¶ÂǂǋÂ�Ǻǰǈǳ¦

-ƬĐ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǞǷ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�Ǫǧ¦ȂƫÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠȈƦǳ¦ معية وما تغرسه من قيم وعـادات وتقاليـد مـن شـانه أن يـؤثر

علــى صــحة األســرة، وأيضــا درجــة تــرابط وانســجام األســرة مــع األســر األخــرى حيــدد مســتوى اإلميــان والثقــة الــالزم للســالمة العقليــة 

تتـيح لألسـرة االسـتفادة واالجتماعية هلذه األسر، كما أن التفاعالت االجتماعية تسهل على األسر وحتسن ظروف معيشتها حيث 

ƨƥȂǴǘŭ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ǪǬŹ�ƢŲ�ǲǰǳ�Ä®Ƣŭ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�±ǄǠȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ�̈ǂǇȋ¦�Ŀ�®ǂǧ�ǲǰǳ�ǞǸƬĐ¦�©ƢȈǻƢǰǷ¤�ǺǷ27

البيئة النفسية إن فقدان أفراد األسرة وخاصة األطفال للرعايـة واحلنـان ممـا يسـاعد علـى فقـدان اإلميـان لـدى الطفـل نتيجـة غيـاب -

الــدين أو كالمهــا ألســباب الطــالق أو الســفر أو املــرض أو الوفــاة، ممــا يفقــد الطفــل فرصــة التعامــل معهمــا أي فقــدان الســند احــد الو 

واإلميان، هذا ما يؤثر على االستقرار النفسي واجلسمي للطفل، ففقـدان األب يـؤدي إىل انقطـاع املـد خـول أو شـّحه ممـا يـؤدي إىل 
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الرعاية الصحية الالئقة، وهذا ما ينطبق على األم فحني فقدان زوجها عادة ما تتدهور حالتها تقلص إمكانية توفر الغذاء الصحي و 

�ƨººǳƢƷ�ȄººǴǟ�ǂƯƚººȈǧ�ƨººȈƳÂǄǳ¦�Ǌ ººǟ�°ƢººȈĔ¦�řººǠȇ�¦ǀººȀǧ�ǾººƬƳÂǄǳ�«ÂǄººǳ¦�À¦ƾººǬǧ�ƢººǷ¢��ƨȈƸººǐǳ¦Â�ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƢººȀƬǳƢƷ�ȄººǴǟ�ǆ ǰǠǼººȇ�ƢººŲ�ƨȈººǈǨǼǳ¦

ده مما يؤثر على حالته الصحية اجلسدية والنفسية واالجتماعيةالزوج النفسية، ودخوله يف حالة تشتت بني حياته وحياة أوال

ن مهمة حفاظ الفرد على صـحته االجتماعيـة والنفسـية لتحقيـق جـودة احليـاة تقتضـي منـه درجـة مـن الـوعي تؤهلـه إىل إ            

  يف أربعة نقاط هي كالتايل :اختاذ جمموعة من االحتياطات خلصها

 ا .التغذية السليمة كما و كيف-

 البيئة الصحية من حيث الطبيعة .-

28سلوك و عادات سليمة ، وإتباع تعليمات الوقاية من االمراض-

فاالكتشاف املبكر لألمراض واإلسراع يف عالجها من خالل الفحص الدوري وخاصة األمراض الوراثية اليت هلا تكرار يف -

العلماء أن عامل التغري البيئي له جانب كبري يف تفشي مثل هذه سجل األسرة . واألمراض املزمنة وأمراض العصر اليت يؤكد 

 األمراض، كالسرطان، وأمراض األوعية الدموية ، وارتفاع الضغط الدموي وغريها من األمراض.

اخلامتة: 

�ȄǴǟ�ŚƯϦ�ƢŮ�Ŗǳ¦�ƨǸȀŭ¦�ǞȈǓ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƨȇǂǇȋ¦�̈ƢȈū¦�̈®Ȃŝ�ǾƬǫȐǟÂ�̈ǂǇȌǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƸǐǳ¦�ƨȈŷ¢�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦�À¤

��ŅƢƬǳʪÂ�̈ǂǇȋ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�°ƾǬǧ�µ ǂŭ¦Â�ƨȈǧƢǠǳ¦�śƥ�ƶƳ°ƘƬƫ�®ǂǨǳ¦�ƨƸǐǧ�ǪǬƸƬȇ�ƢǷ�¦°®ʭ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧȋ�ƨȈǳƢưŭ¦�ƨƸǐǳ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦

فع بقدر العالج ، وال يتحقق ذلك إال من خالل حتقيق أبعاد ومبادئ اجلودة (الرعاية الصحة، واالبتعاد عن الضغوطات املرض يد

النفسية، والتغذية السليمة)، يف أساليب توفري الصحة من خالل حتقيق إشباع حاجيات أساسية ألفراد األسرة، مع الكشف عن 

وجية، االجتماعية والثقافية، والبيئية) وعالجها، والتخفيف من حدة املشاكل الصحية األسباب احلقيقية للمرض (األسباب البيول

�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ĿǂǠŭ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ��ǾǨȈǬưƫÂ�®ǂǨǳ¦�ƨȈǟȂƫ�ń¤�ƢǇƢǇ¢�» ƾē�ƢĔȋ��ǞǸƬĐ¦Â�̈ǂǇȋ¦�Â�®ǂǨǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ª ƾŢ�Ŗǳ¦

�ƨƸǐǳ¦�ǂǧȂƫ�śƥ�ƨȈǴǷƢǰƬǳ¦�ƨǫȐǠǳ¦�ǪǬŴ�ƢǼǿÂ�ƨƸǐǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢǇƢاملعلومات اليت ينبغي على الفرد معرفتها حنو حتقيق اجلودة وانعك

 النفسية واالجتماعية وحتقيق اجلودة يف احلياة.
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©ƢƦǴǘ Ƭŭ¦Â�©ʮ ƾ Ƹ Ƭǳ¦�Ŀ �  ̈¦ǂ ǫ��ƨȈǸ ȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸ Ǡǳ¦�Ȅ Ǵǟ �ƨȈƳ Ȃ ǳȂ Ǽǰ Ƭǳ¦�ǖ ƟƢǇ Ȃ ǳ¦�ǂ Ư¢

Impact of technological media on the educational process: evaluation

of challenges and requirements

ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ1 - أمساء زنينة

  ملخص 

�̈°®Ƣǐǳ¦�©ʮƾƸƬǳ¦Â�©ƢǗȂǤǔǳƢǧ��©ƢǠǸƬĐ¦�ȄǴǟ�±°ƢƦǳ¦�ǂƯȋ¦�¿ȂȈǳ¦�ŃƢǠǳ¦�ƢǿƾȀǌȇ�Ŗǳ¦�ƨǠȇǂǈǳ¦�©¦ŚǤƬǴǳ

ŚǤƫ�Ʈ©�عن هذه احلركية جتاوزت  ȈƷ��ƢȀŷ¢�ǺǷ�ȆƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ÄƾƸƬǳ¦�ŐƬǠȇÂ��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǞǷ�Ǧ ȈǰƬǳ¦�ȄǴǟ�Ƣē¦°ƾǫ

معامل احلياة اإلنسانية يف خمتلف جوانبها، بفعل التطورات واإلجنازات التكنولوجية والعلمية املتالحقة، وأصبح تطور 

�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǴǳ�ƢȀǬȈƦǘƫÂ�ƢȀǼǰŤ�ÃƾŠ�² ƢǬȇ�ǶǷȋ¦ ومل يكن ا�Ǯ Ǵƫ�ŚƯϦ�Ǻǟ�¾ǄǠŠ�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�¿ƢǜǼǳ

�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ǆ ǰǠȇ�À¢�ÄȂƥǂƫ�¿Ƣǜǻ�Ä¢�Ŀ�µ ŗǨȇ�Ʈ ȈƷ��Ƣđ�¦ǂƯϦ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶǜǼǳ¦�ǂưǯ¢�ÀƢǯ�ǲƥ��©¦°ȂǘƬǳ¦

�ƨȈǴǸǠǳʪ�ƨǏƢƻ�ƨȇƢǼǟ�¿ǄǴƬǈȇ�ƢŲ��ƨȈŭƢǠǳ¦�ƨƷƢǈǳ¦�ȄǴǟ�©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�©¦°ȂǘƬǳ¦�Ǧ ǴƬű�ǾǸȈǫÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨǧƢǬƯ

التقدم التكنولوجي  ¦�ĿǂǠŭ¦Â�ȆƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨǏƢƻ�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ƨǴǏƢū¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�ƨȀƳالتعليمية، خاصة يف مو 

الكبري الذي يعرفه العامل اليوم، أصبح يفرض إضافة أسس جديدة للعملية التعليمية الرتبوية عامة، مبا يدعي 

Ƭǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ń¤�Śǌȇ�ȂǿÂ��ƨȇȂƥŗǳ¦�ƲǷ¦Őǳ¦�ǶȈǸǐƫ�Ŀ�ȆƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�² ƢǇȋʪ طبيقات التكنولوجية واإلفادة منها يف

  إدارة وتنظيم العملية التعليمية وتنفيذها يف املؤسسات التعليمية.

.املتطلبات ،¦ʮƾƸƬǳ© ،العملية التعليمية، الوسائط التكنولوجيةالكلمات املفتاحية:

Abstract :

The rapid changes taking place in the world today have a significant impact

on societies, the pressures and challenges of this mobility have exceeded their

ability to adapt to reality, the technological challenge is the most important,

where changed the features of human life in various aspects, because of

technological developments and technological achievements, and the

development of nations is measured by the extent of their ability and application

of technology in various fields. the educational system was not isolated from the

impact of these developments, but was the most affected social systems, where
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any educational system is supposed to reflect, in addition to the culture and

values of society, the various developments in various fields on the world stage,

which requires special attention to the educational process, especially in the face

of developments in the world, especially in the field of technology and

knowledge. the great technological progress that the world knows today, it has

become necessary to add new foundations to the educational educational process

in general, claiming the technological basis in the design of educational

programs, it refers to the use and utilization of technological applications in the

management and organization of the educational process and its implementation

in educational institutions.

Keywords : technological media, educational process, challenges, requirements

  مقــــــــــــــــــــدمة : 

�ŘƦǳ¦�ǺǸǓ�ǲƻƾƫ�ƢȀǴǠƳ��©ƢǠǸƬĐ¦Â�®¦ǂǧȋ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ�ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ǖƟƢǇȂǳ¦�ƪ ƫʪ�Äǀǳ¦�ŚƦǰǳ¦�°Âƾǳ¦�À¤

التحتية للعديد من املنظمات، اليت تريد مواكبة التطورات احلديثة ال سيما املؤسسات التعليمية، اليت تدرك دور 

  كالسيكية.التعليمية ال األمناط الرتبويةالتجديد واملبتكرات يف تغيري 

إن التكيف مع املدخالت اجلديدة حتمية ال بد منها تعرب عنها عملية التبين، وقد كانت املؤسسات الغربية 

السباقة يف ميدان إدخال تكنولوجيا احلديثة، واملؤسسات اجلزائرية أيضا مل تكن مبنأى عن هذا التطور إذ دخلت 

�Â��ƨȈǷȂȈǳ¦�ƢēƢǗƢǌǻ�Ƥ ǴǏ�ń¤�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�ǖƟƢǇȂǳ¦ من هذا املنطلق تتوجه مداخلتنا هذه إىل التعمق يف واقع

  االستخدام الفعلي هلذه التكنولوجيا يف املؤسسات التعليمية.

�ƨȈǳƢƬǳ¦�ƨȈǳƢǰǋȍʪ�Ʈ ƸƦǳ¦�À¦ƾȈǷ�Ŀ�Ņƾǻ�À¢�ȆǴȇ�ƢǸȈǧ�¾ÂƢƸǼǇ�ǾȈǴǟ� ƢǼƥÂ

  كيف توثر الوسائط التكنولوجية على العملية التعليمية؟

    ف نتناول احملاور التالية:ولإلجابة عن اإلشكالية سو 

  : انعكاسات تكنولوجيا املعلومات على العملية التعليمية. احملور األول-

���ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�ƨȈǫŗǳ�ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ǖƟƢǇȂǳ¦�©ƢƦǴǘƬǷÂ�©ʮƾŢاحملور الثاين-
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  :  املعلومات على العملية التعليمية  احملور األول : انعكاسات تكنولوجيا 

�Ȇأوال:  Ǹ ȈǴǠƬǳ¦�¾ƢĐ ¦�Ŀ �ƨȈǻÂŗ ǰ ǳȍ ¦�ǖ ƟƢǇ Ȃ ǳ¦�¿Ȃ Ȁ ǨǷ

تقوم الوسائط اإللكرتونية بتطوير العملية التعليمية، وحتقيق األهداف الرتبوية اليت يسعى إليها كل األساتذة،  

كما هلا دور يف حتسني عملية التعليم والتعلم، ومن بني أهم التعريفات اليت وجهت إىل الوسائط اإللكرتونية يف 

Đ¦:ال التعليمي نذكر  

-�ǖƟƢǇȂǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ��ƨȈǧǂǠŭ¦�ƢȀƦǻ¦ȂƳ�Ǧ ǴƬű�ǺǷ�ƨȈǴǸǠǴǳ�ǲǷƢǯ�ǀȈǨǼƫÂ�ǂȇȂǘƫÂ�®¦ƾǟ¤Â�ǖȈǘţ���ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƪ ǧǂǟ

(التكنولوجية املتنوعة، تعمل مجيعها وبشكل منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق أهداف عملية التعليم"

1(.

-�ŉȂǬƫÂ�ǀȈǨǼƫÂ�ǖȈǘƼƬǳ�ƨȈǷƢǜǻ�ƨǬȇǂǗ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ƨȈǸȈǴǠƫ�µ ¦ǂǣȋ�¿ƾƼƬǈƫ�Ŗǳ¦�ǖƟƢǇȂǳ¦���ƢĔϥ�ƪ ǧǂǟ�ƢǸǯ

�ǂưǯ¢�ǶǴǠƫ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�» ƾđ�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦Â��ǶȈǴǠƬǴǳ�ƨȈǴǰǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦"2(فعالية(.

�®¦ǂǧȋ¦�ƢȀȈǧ�½ŗǌȇ�ƨǴƻ¦ƾƬǷ�ƨȈǴǸǟ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�ǖƟƢǇȂǴǳ�ȆƟ¦ǂƳȍ¦�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¬ǂǗ�ǺǰŻ�ǾȈǴǟÂ

واألساليب واألفكار واألدوات املستحدثة واملواكبة ملتطلبات العصر ، بغرض حتليل املشاكل اليت تتصل جبميع 

ناسبة هلا والعمل على تنفيذها وتقومي نتائجها وإدارة مجيع العميات نواحي التعليم اإلنساين، وختطيط احللو امل

�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�ȆƳǂş� ƢǬƫ°ȏ¦�» ƾđ�ƨǬǴǠƬŭ¦

:)3(من خالل ما سبق من تعريفات خنلص إىل أمهية التقنيات املستخدمة يف العملية التعليمية يف النقاط التالية 

  صفوف مزدمحة.تعليم أعداد متزايدة من املتعلمني يف - 

-�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ƨǧǂǠŭ¦�Ŀ�̈®ʮǄǳ¦�ƨǴǰǌǷ�ƨŪƢǠǷ

-�ʮȂƥǂƫÂ�ƢȈŻ®Ƣǯ¢�śǴǿƚŭ¦�śǸǴǠŭ¦�®ƾǟ�ƨǴǫ�ƨǴǰǌǷ�ƨŪƢǠǷ

-�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�» ȂǨǐǳ¦�ǲƻ¦®�ǶēȂǨƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�©¦ŐŬ¦�Ǻǟ�śǸǴǠƬŭ¦�ǒ ȇȂǠƫ

  ناسبة.تدريب املعلمني يف جماالت إعداد األهداف واملواد التعليمية وطرائق التدريس امل- 

  مساعدة املعلم على مواكبة التطور الذي حيدث يف العملية التعليمية.- 

  ومن بني اخلصائص اليت متيز الوسائط التكنولوجية يف العملية التعليمية نذكرها من خالل الشكل التايل:
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  خصائص الوسائط اإللكرتونية يف العملية التعليمية.): 01شكل رقم (

من إعداد الطالبة الباحثة اعتمادا على: حورية بولعويدات، "استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة  املصدر:

"(-®°¦ƨǼȈǘǼǈǫ�¼ǂǌǳʪ�±ƢǤǳ¦�ǲǬǻ�ƨǰƦǋ�ŚȈǈƫ�̧ǂǧ�±ƢǤǴǻȂǇ�ƨǈǇƚŠ�ƨȈǻ¦ƾȈǷ�ƨǇ- يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

ل، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، مذكرة ماجستري يف االتصال والعالقات العامة، قسم العلوم واالتصا

. يوضح الشكل أهم مميزات الوسائط اإللكرتونية يف العملية التعليمية 73)، ص.2008جامعة منتوري قسنطينة، 

واليت تتمثل يف التفاعلية وتعين توفري بيئة تعليمية ثنائية االجتاه كالتعليم مبساعدة الكومبيوتر، الفيديو التفاعلي، 

̈�¢�ƢǷ¢��ǂƫȂȈƦǷȂǰǳ¦Â�ÄǂǐƦǳ¦�ȆǠǸǈǳ¦�ǾƳȂƬǳ¦�ƨǸǜǻا ƾǟƢǈŠ�ȆǐƼǌǳ¦�ǶǴǠƬǳ¦Â�Ä®ǂǨǳ¦�ǲǟƢǨƬǳʪ�ƶǸǈƫÂ�ƨȇ®ǂǨǳ

الكونية تتيح فرصة لالنفتاح العاملي على مصادر التعلم واملعرفة مبساعدة األنرتنت، ويف األخري التكاملية وتسمح 

  تعددة.بتشكيل نظام تعليمي شامل وهادف مبساعدة برامج الوسائط امل

Ƕ ǴǠŭ¦Â�ƨȈǇ ¦°ƾ ǳ¦�Ʋ ǿ ƢǼŭ¦�Ȅ Ǵǟ �ƨȈǻÂŗ ǰ ǳȍ ¦�ǖ ƟƢǇ Ȃ ǳ¦�©¦Ś ƯϦ ��ƢȈǻʬ.

ƨȈǇ.أ  ¦°ƾ ǳ¦� Ʋ ǿ ƢǼŭ¦� Ȅ Ǵǟ � ƨȈǻÂŗ ǰ ǳȍ ¦� ǖ ƟƢǇ Ȃ ǳ¦� Ś ƯϦ يتكون املنهج من جمموعة عناصر منها :

األهداف واحملتوى، ودون شك أن املناهج الدراسية املقررة يف الوقت احلايل ال تتماشى مع مستوى التطور 

وي واهليكلي النوعي لتقنيات املعلومات، لذا يتوقع بعض الباحثني أن يتم االستغناء عن الكتاب  البني

خصائص الوسائط 

اإللكرتونية يف العملية 

.التعليمية

التفاعلية

الكونيةالفردية

التكاملية
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بتصميمه احلايل يف املستقبل، وأن يستبدل بوسيلة أخرى أكثر تفاعل مع حواس املتعلم ويف الغالب أن تكون 

م عن طريق هذه األقراص على هيئة أقراص مدجمة، وقد شرعت بعض الدول يف تطبيق ذلك، وأصبح التعلم يت

�ǺǰŻÂ��ǶǴǠƬǳ¦�ƨƠȈƥ� ¦ǂƯ¤�Ŀ�ǶȀǈƬǇ�ƢĔ¢�Ǯ ǋ�ÀÂ®Â��ÀƢǰǷ�Ä¢�ĿÂ�¾ǄǼŭ¦Â�ƨǇ°ƾŭ¦�Ŀ�ǶǴǠƬŭ¦�ƢȀǷƾƼƬǈȇ�Ʈ ȈŞ

ƨȈǳƢƬǳ¦�¶ƢǬǼǳ¦�Ŀ�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ȄǴǟ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�©ƢȈǼǬƫ�ŚƯϦ�ǎ ȈƼǴƫ4:

ن خالل الوسائل املتعددة، اليت جتعل املتعلم ستؤدي تقنية املعلومات يف املستقبل إىل إثراء بيئة التعلم وذلك م- 

  يتفاعل جبميع حواسه لغرض التعلم.

سيكون املنهج الدراسي متوفرا يف املستقبل على وسائل متعددة مثل الشبكة الدولية للمعلومات، واألقراص - 

  املدجمة وغري ذلك بدال من اقتصار املنهج على الكتب فقط.

�Ƥ ويشري خرية خليل إىل أن للتقنية ȈǳƢǇ¢Â�¼ǂǗ�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�² ƢǰǠǻ¦Â�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ǂȇȂǘƫ�©ƢȈǳ¡�ȄǴǟ�¦°ʬ¡

خمتلفة للتدريس، مما يؤدي إىل ظهور اجتاهات جديدة يف التدريس وبناء املناهج، ويرى أن املنهج الدراسي يف ظل 

.)5(التقنيات احلديثة جيب أن يركز على متطلبات سوق العمل العاملية

�ب.  ©ƢȈǼǬƫ� Ś ƯϦ:تسهم تكنولوجيا املعلومات يف إكساب املعلم املعرفة  املعلومات على املعلم

واملعلومات حول ما هو حديث يف تدريس املوضوعات اليت يقوم بتدريسها، كما تسمح التقنية احلديثة 

 بتواصل املعلم مع أراء غريه من املعلمني، أي أن التقنية قد ألغت الفواصل بني املعلمني، كما أسهمت يف

ʮƾŢ�ǾƳ¦Ȃȇ�¿ȂȈǳ¦�ǶǴǠǸǧ©� توظيف كافة املعارف آين يقوم املعلم بطرحها عمليا، واكسبته التفكري االبتكاري.

خطرية وذلك بسبب تزايد تقنية املعلومات واالتصاالت كأداة داعمة للتعلم والتعليم، األمر الذي فرض على 

ǾǴǿƚȇ�ƨȈǼǬƬǳ¦�ǽǀđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨǧǂǠŭ¦�ǺǷ�°ƾǫ�½ȐƬǷ¦�ǶǴǠŭ¦  ملواكبة التطور واالستفادة منها على حنو فعال يف

�ƨȇƢǣ�ĿÂ�Ä°ÂǂǓ�ǂǷ¢�ƨưȇƾū¦�©ƢȈǼǬƬǳ¦�ȄǴǟ�ǶǴǠŭ¦�ǲȈǿϦ�À¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�¾Âƾǳ¦�ǒ Ǡƥ�©¢°�ƾǬǳÂ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦

��Ņȉ¦�Ƥ ǇƢū¦�̈®ƢǷ�ȆǸǴǠŭ�ƨȈǴȈǿϦ�©¦°Âƾƥ�¿ƢȈǬǴǳ�ƨȈǓƢŭ¦�©¦ȂǼǈǳ¦�Ŀ�®ȂȀŪ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ƪ ǳǀƥ�ƾǫÂ��ƨȈŷȋ¦

تزويد أغلب املؤسسات التعليمية مبعامل احلاسب اآليل املتطورة واليت تسهم يف رقي العملية التعليمية، ويف ومت 

اململكة األردنية قامت وزارة الرتبية والتعليم بتدريب الكوادر اإلدارية والفنية على املهارات األساسية يف 

حاسب اآليل، ويف مجهورية مصر العربية قامت احلاسوب واألنرتنت من خالل احلصول على الرخصة الدولية لل

�¿ȂȈǳ¦�ǶǴǠǷ�À¢�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻÂ��Ņȉ¦�Ƥ ǇƢū¦�ȄǴǟ�ƨȈƦȇ°ƾƫ�©¦°Â®�Ŀ�śǸǴǠŭ¦�ƨǧƢǯ�¿ƢƸǫϵ�ǶȈǴǠƬǳ¦Â�ƨȈƥŗǳ¦�̈°¦±Â
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�ǂȇȂǘƬǳ�ǲưǷȋ¦�Ǫȇǂǘǳ¦�Ȃǿ�¦ǀǿ�À¢�ƨȈǷƢǼǳ¦Â�ƢȀǼǷ�ƨǷƾǬƬŭ¦�¾Âƾǳ¦�ƨǧƢǯ�©¢°�Ŗǳ¦Â�©ƢȈǼǬƬǳ¦�ǽǀǿ�½ȐƬǷʪ�ƢǷǄǴǷ

.مما تقدم يبدو أن للوسائط اإللكرتونية دور وأثر فعال يف حياة الفرد، وحتسني مستوى )6(التعليميةالعملية 

�ȆǸȈǴǠƬǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦Â�ƨȈǸǼƬǳ¦�Ŀ�ƢǿŚƯϦÂ�ǽŚǰǨƫ�§ȂǴǇ¢�ǂȇȂǘƫÂ��ǾǸȈǴǠƫ

�ƨȈǸ ȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸ Ǡǳ¦�ƨȈǫŗ ǳ�ƨȈƳ Ȃ ǳȂ Ǽǰ Ƭǳ¦�ǖ ƟƢǇ Ȃ ǳ¦�©ƢƦǴǘ ƬǷ�Â�©ʮ ƾ Ţ ���ň Ƣưǳ¦�°Ȃ Ƅ ¦

اإللكرتونية كان له أثر كبري على حياة الفرد الفكرية والثقافية وأثر ذلك حىت على أسلوب احلياة تواجد الوسائط 

�ǾǷƾǬƫ�ƢǷÂ�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�ǖƟƢǇȂǳʪ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǂƯϦÂ��ƨȈǷȂȈǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�ƨŪƢǠǷ�ĿÂ�ƨȈǯȂǴǈǳ¦�¶ƢŶȋ¦�Ŀ�ƢȈǴƳ�Ǯ ǳ̄�ǂȀǛÂ

ȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚǸǴǳ�¦ŚƦǯ�ʮƾŢ�ǲǰǌƫ�ƪ ƸƦǏ¢�ŅƢƬǳʪÂ�©ƢǷȂǴǠǷ�ǺǷ�ǂǰǨǳ¦�¾ƢƳǂǳÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀƬǨǈǴǧÂ�ƨȈǸ

�µ ȂȀǼǳ¦�ŅƢƬǳʪÂ�©ʮƾƸƬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ȇǘţ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�©ƢǷǄǴƬǈŭ¦�ǒ Ǡƥ�ǂǧȂƫ�À¢�ƢȀȈǴǟ�ƢǷ¦Ǆǳ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦��ȆǸȈǴǠƬǳ¦

وتطوير العملية التعليمية مبا يتماشى واملستجدات املعاصرة

ƨȈǴǸ Ǡǳʪ �  ƢǬƫ°Ȑ ǳ�ƨȈǻÂŗ ǰ ǳȍ ¦�ǖ ƟƢǇ Ȃ Ǵǳ�ƨǴǫǂ Ǡŭ¦�©ʮ ƾ Ƹ Ƭǳ¦��ȏÂ¢ .التعلمية  

:)7(ومن بني املعوقات اليت واجهت املؤسسات التعليمية يف استخدام هذه الوسائط نذكر

-��ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�©¦°ƢȀŭ�ǶȀǯȐƬǷ¦�¿ƾǟ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ��ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�©ƢȈůŐǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ƨȈŷȋ�śǸǴǠŭ¦�ȆǟÂ�ƨǴǫ

ȋ¦�ƨȈƦǳƢǣ�ƾǼǟ�ǂǧ¦ȂƬƫ�ȏ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇȏ�ƨȈǼǧ�̈Őƻ�ń¤�«ƢƬŢ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ.ساتذة  

-�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ�Ǧ ȈǛȂƬǳ�ĿƢǰǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�®ȂƳÂ�¿ƾǟÂ��ĿƢǰǳ¦�®ƾǠǳʪ�ƨȈǇ¦°ƾǳ¦�©ƢǟƢǬǳ¦�Ŀ�§ȂǇƢū¦�ǂǧ¦Ȃƫ�¿ƾǟ

 املعلومات واالتصال يف التدريس.

عدم توافر البنية التحتية املساندة لتوظيف تكنلوجيا املعلومات واالتصال، وعدم توافر الربجميات التعليمية  - 

  سيقوم األستاذ بتدريسها. اليت ختدم املادة اليت

  ضعف التدريب يف كيفية توظيف تكنولوجيا املعلومات يف التدريس.- 

  مقاومة بعض األساتذة للتغيري والتوجه حنو استخدام الوسائط اإللكرتونية ألن لديهم قناعة أن استخدام- 

  احلاسوب يفقد العملية التعليمية طابعها اإلنساين.
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-�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢĐ¦�©¦°Âƾǳ¦�Ŀ�½¦ŗǋȐǳ�śǸǴǠǸǴǳ�ǶȈǴǠƬǳ¦Â�ƨȈƥŗǳ¦�̈°¦±Â�ǞȈƴǌƫ�¿ƾǟ�ń¤�Ǯ ǳ̄�ǞƳǂȇÂ�̈ŐŬ¦�¿¦ƾǠǻ¦

تقدمها للمعلمني واملعلمات، حبيث حيصل املعلم الذي جيتاز هذه الدورات على حافز مادي، وعلى الرتقية إىل رتبة 

  لتكيف مع هذه التقنيات. أكادميية أعلى. هذا ما أفقد املعلمني قابلية  ا

رفض املوظف اإلداري لفكرة استخدام التكنولوجيا يف عمله ويفضل استخدام الطرق التقليدية، وبذلك - 

  ينعكس عليه بعدم الرغبة يف التعلم واإلبداع.

  سلبية املتعلم وعدم إحساسه جبدوى ما يتعلمه من تكنولوجيا تعليمية.- 

  . كما يوضحها الشكل التايل:)8(ية، أمنية، ذاتية وماديةوهناك من يقسم هذه املعوقات إىل فن

¦�ƨȈǸǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳʪ� ƢǬƫ°Ȑǳ�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�ǖƟƢǇȂǴǳ�ƨǴǫǂǠŭ¦�©ʮƾƸƬǳ):02شكل رقم(

   .املصدر: من إعداد الطالبة الباحثة

�ǖ ƟƢǇ Ȃ ǳ¦�©ʮ ƾ Ţ

اإللكرونية يف 

العملية التعليمية

�©ʮ ƾ Ţ

إدارية

�©ʮ ƾ Ţ

مادية

ƨȈǼǷ¢�©ʮ ƾ Ţ

ƨȈǼǧ�©ʮ ƾ Ţ
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  معوقات إدارية:.1

واألساليب احلديثة، اليت مجود النمط اإلداري احلايل يف املؤسسات التعليمية وعدم استيعاب الطرق - 

  تفرضها استخدامات تكنولوجيا املعلومات.

-� ¦°Â�ǺǸǰƫ�Ŗǳ¦��ƨȇȂƥŗǳ¦�ƨǨǈǴǨǳ¦Â�» ƾŮʪ�ƨȇȂƥŗǳ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦�Ȇũ¦°Â�Ȇǘǘű�ǒ Ǡƥ�Ãƾǳ�ȆǟȂǳ¦�Ǧ ǠǓ

  االستخدام األمثل للتكنولوجيا املعلومات داخل العملية التعليمية.

  معوقات مادية:.2

��ƢȀƟȐǣ�Â¢�ƨưȇƾū¦�ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǲǔǧϥ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�Ƕǟƾǳ�ƨȈǧƢعدم توفر رؤوس األموال الك- 

  فبالتايل شراء جزء بسيط منها يؤثر على العمل اإلداري ويقلل من كفاءته.

  عدم انتشار أجهزة احلاسب اآليل، وحمدودية تغطية األنرتنت وبطئها النسيب وارتفاع سعرها.- 

  تدريب املوظفني على التقنيات احلديثة.عدم دفع اإلدارات التعليمية ل- 

  عدم وجود حوافز ماديو ومعنوية للموظفني تدفعهم للتدريب والتأهيل.- 

 معوقات أمنية: .3

��©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ȆǷƾƼƬǈǷ�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�©ƢǫȂǠŭ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǺǷ¢�À¤

املعلوماتية وهذا يرتتب عليه فقدان اخلصوصية والسرية حيث هناك جمموعة من األساليب الخرتاق املنظومة 

ومن جوانب األمن املعلومايت:

-�ƢȀǼǷ�̈®ƢǨƬǈŭ¦�ƲǷ¦Őǳ¦Â�̈ǄȀƳȋ¦Â�ƨǰƦǌǳ¦Â�ƨǸǜǻȋʪ�ǪǴǠƬȇÂ��řǬƬǳ¦�řǷȋ¦�Ƥ ǻƢŪ¦

  اجلانب اإلنساين ويتعلق بتصرفات اإلنسان املستفيد واملستخدم.- 

�ƨȈǼǷȏ¦�©Ƣǫ¦ŗƻȏ¦Â�ƨȈǳƢŭ¦�©ʮƾǠƬǳ¦�ǽǀǿ�ƨǴưǷ¢�ǺǷÂ��ƨǷƾƼƬǈŭ¦�©ƢȈǼǬƬǳʪ�ƨǘاجلانب البيئي ويقصد به البيئة احملي- 

�ƨǬƯȂŭ¦�ƢēʭƢȈƥÂ�ƢēƢǷȂǴǠǷ�ȄǴǟ�· ƢǨƸǴǳ�ƨǸǰƄ¦�ƨȈǼǷȋ¦�ƲǷ¦Őǳ¦�ǲǔǧ¢�̈°¦®ȍ¦�ǂǧȂƫ�À¢�Ƥ Ÿ�Ǯ ǳǀƥÂ�����ƨǼǏǂǬǳ¦Â

  ومحايتها من االطالع.
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  معوقات فنية:.4

�ƨůŐƥ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�Â¢��ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�̈ǄȀƳȋʪ�ǪƸǴƫ�Ŗǳ¦�°¦ǂǓȋ¦�¬Ȑعدم توفر الفنيني املؤهلني املناسبني إلص- 

Śưǰǳ¦�Ǧ Ǵǰƫ�ƢȀǼǰǳ�ƨǐǐƼƬŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǒ Ǡƥ�©ƾƳÂ�À¤Â�§ȂǇƢū¦�̈ǄȀƳ¢�Ŀ�©ʭƢȈƦǳ¦�ƾǟ¦ȂǫÂ�ƲǷ¦Őǳ¦.

�ƨȈǸ ȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸ Ǡǳ¦�ǂ ȇȂ ǘ ƫÂ�µ Ȃ Ȁ Ǽǳ¦�©ƢƦǴǘ ƬǷ��ƢȈǻʬ

ǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�ƢȀȀƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦��ǲǯƢǌŭ¦Â�©ʮƾƸƬǳ¦�±ÂƢƴƬǳ يمية كان لزاما على املؤسسات التعليمية توفري بعض

ȆǴȇ�ƢǷ�ƢȀǼǷ�ǂǯǀǻ�Ŗǳ¦Â��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳʪ� ƢǬƫ°ȏ¦�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�©ƢǷǄǴƬǈŭ¦)9(:

من أهم االجتاهات احلديثة يف عملية التعلم والتعليم واستخدام أكثر من وسيط واحد  احلقيبة التعليمية:.أ 

�̧ ƢƦƫʪ�ǲƟ¦ƾƦǳʪ�ǶǴǠƬǷ�ǲǯ�®ÂǄƫ�À¢�ǺǰŻ�ǞǇ¦Â�ǲǰǌƥ�ƨůŐŭ¦�®¦Ȃŭ¦�ƨǟȂǸů��ȆǿÂ��ȆǸȈǴǠƬǳ¦�̧ ȂǓȂŭ¦�µ ǂǟ�Ŀ

الطالب عن طريق إجابة بعض مسار معني أثناء توجيهه حنو حتقيق األهداف، ويتم التفاعل بني املادة التعليمية و 

  األسئلة أو إجراء جتربة أو مشاهدة فيلم أو أي نشاط آخر". وتتكون احلقيبة التعليمية من ما يلي:

  : توضح الفكرة األساسية للوحدة التعليمية املراد تعلمها.صفحة العنوان-

  صياغة موجزة عن حمتوى احلقيبة التعليمية. فكرة احملتوى:-

  ألهداف السلوكية تعطي امللمح النهائي للطالب بعد دراسة احلقيبة.: تتضمن ااألهداف-

  : لتحديد مدى حاجة الطالب إىل دراسة الوحدة التعليمية.االختبار القبلي-

وهي صلب احلقيبة التعليمية وهي جممل األنشطة املتناسبة واخلصائص الفردية للطالب  األنشطة والبدائل:-

�Ƥ ǳƢǘǳ¦� ¦®¢�ÃȂƬǈǷ�śǈƸƬǳ�ƢȀǠȇȂǼƫÂ�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦Â�ǶȈǴǠƬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇϥ�řƬǠƫ�ƨǯǂƷ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ƾȇǂǨƫ�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�ǶǴǠƬŭ¦

  واملعلم)، ويعتمد تنويع البدائل على ما يلي:

  كرتوين، فيلم، شرائح الذاكرة).تعدد الوسائط التكنولوجية (كتاب إل- 
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  تعدد أساليب التعلم (التعلم اجلماعي والفردي).- 

  تعدد األنشطة (التجارب، املالحظة..).- 

  التقومي (برامج التقومي من االختبارات القبلية، الذاتية، النهائية).- 

:التعلم اإللكرتوين -

�ǲƟƢǇÂÂ�§ȂǇƢū¦�©ƢǰƦǋ�¿¦ƾƼƬǇʪ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀǿ�ǖƦƫ°¦ االتصال احلديثة وخاصة األنرتنت واهلواتف الذكية

وغريها، وهو قادر على توفري بيئة تعليمية غنية ومتعددة املصادر، ويوفر فرص النفاذ للتعلم حسب احلاجات 

الشخصية للمتعلم، يتطلب للحاسوب مرتبطة بشبكة االنرتنت وتتوفر على السرعة املطلوبة، وبرامج كادر بشري 

  مؤهل.

  البيئة التعليمية للتعليمية اإللكرتوين من ثالث عناصر أساسية هي:وتتكون 

�ƨưȇƾū¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦Â�ǆاألستاذ أو املتعلم:- ȇ°ƾƬǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳʪ�ǞƬǸƬȇ�À¢�Ƥ Ÿ�Ʈ ȈƷ

  : يتمتع مبهارات التعلم الذايت وحتكمه يف احلاسوب واألنرتنت.الطالب املتعلم-

   برامج احلاسوب واألنرتنت.التحكم يف الكادر الفين والتقين:-

وهي منظومة تساعد وتتيح للطالب املتعلم درجة أكرب يف التعامل مع املادة التعليمية،  الوسائط املتعددة:. ب

�ƲǷ¦ǂƥ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�µ ǂǠǳ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ�©ƢȈǳ¡�ǺǷ�̈®ƾǠƬǷ�ȏƢǰǋ¢�ǶǴǠƬǸǴǳ�ǂǧȂƫ�©ƢȈůŐǳ¦�ǺǷ�̧Ȃǻ��ƢĔ¦�ȄǴǟ�» ǂǠƫ

بة نصوص، عمل رسوم، إضافة صوت وألوان، أداة مقاطع فيديو، تصمم بشكل ينتج للطالب املتعلم كتا

  رسوم متحركة....". تتعدد الوسائط وميكن إمجاهلا فيما يلي:

§�Text:�©ƢȀȈƳȂƬǳʪالنص املكتوب - Ȑǘǳ¦�ƾȇÂǄƫÂ�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�ǺȇÂƢǼǠǳ¦�µ ǂǟ�ǾƬǘǇ¦Ȃƥ�ǶƬȇ

Image:ǻ¦ȂŪ¦�ǒالصور- Ǡƥ�ƶǓȂƫ�ƨǯǂƸƬǷÂ�ƨƬƥʬ�̈®ƾǠƬǷ�ȏƢǰǋ¢�ǀƻϦ�ȆǿÂ.ب املهمة للمتعلم  
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  يعترب كبديل للنص املكتوب يف العملية التعليمية يعطي دافعية للمتعلم.: Sonaneالصوت-

  وهو اقرتان الصورة بلصوت يف آن واحد أثناء عملية التعليم. : Animationاحلركة احلية-

  : وهو عامل جذاب ومشوق للطالب يلعب دورا يف تعلم بعض الكفاءات.videoالفيديو -

يعد من أفضل الوسائط التعليمية إجيابية يف التعليم، من خالل برامج تعليمية يتم : Computerالكمبيوتر-

�§ Ȑǘǳ¦�ƢȀǴǸǠƬǈȇ��ļ¦ǀǳ¦�ǶǴǠƬǳ¦�ȄǴǟ�̈ƾǟƢǈŭ¦�ƲǷ¦Őǳ¦Â�ƨǟȂǼƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭʪ�̈ǄȀƳȋ¦�ǲǸŢ��µ ǂǤǳ¦�¦ǀŮ�ƢȀǸȈǸǐƫ

  يشجعه على االعتماد على الذات وبناء الثقة يف نفسه.أثناء أوقات الفراغ وتوفر هلم فرص التغذية الراجعة، مما 

تعترب من التكنولوجيات اليت استحدثت يف جمال التعليم حيث يقوم  :Hyper-Mediaالوسائط الفائقة -

بتزويد الطالب املتعلم بنموذج تربوي تعليمي متكامل، حيتوي على األشكال والرسوم البيانية والصور املتحركة 

النصوص يديره احلاسوب اآليل، وهي: "اسرتاتيجية تعليمية تستخدم يف نقل وتقدمي املعلومات واللون والصوت و 

�ȆǴȇ�ƢǸǯ�ȆǿÂ�̈®ƾǠƬǷ�ǂǏƢǼǟ�ǺǷ�ÀȂǰƬƫÂ���ǶǴǠƬŭ¦�Ƥ ǳƢǘǴǳ�ƨȈǈū¦�ǲƻ¦ƾŭʪ�̈®ƢǨƬǇȏ¦Â�ƨȈǘƻ�̈°Ȃǐƥ

-�����ȂȇƾȈǧ��¿ȂǇǂǳ¦��̈°Ȃǐǳ¦��ǎ Ǽǳ¦��©ƢǷȂǴǠŭ¦Â�©ʭƢȈƦǴǳ�ƨǸǜǻ¢

  مية مناسبة.الربامج وأدوات تعلي- 

-�©ʭƢȈƦǳ¦Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦� ¦ǄƳ¢�ǖƥǂǳ�©ȏƢǐƫ¦�¿Ƣǜǻ

�Őǟ�ǪƟʬȂǳ¦Â�ǲƟƢǇǂǳ¦�¾®ƢƦƫ�ǶƬȇ�Ʈالتعلم مبساعدة الربيد اإللكرتوين:. ج ȈƷ�®¦ǂǧȋ¦�śƥ�ǲǏ¦Ȃƫ�ƨǴȈǇÂ�ŐƬǠȇ

�ȏÂ�ǲǷƢǠƬǴǳ�ǲȀǇÂ�ƨǨǴǰƬǳ¦�ǒ ǨƼǼǷ��©ƢǷȂǴǠŭ¦�¾ȂǏÂ�ÀƢǸǓÂ�ƨǬƟƢǨǳ¦�ƨǟǂǈǳʪ�±ƢƬŻ��ƨȈƫȂƦǰǼǠǳ¦�ƨǰƦǌǳ¦

�ǾƬǻÂǂŭ�¦ǂǜǻÂ�©ƢǟƢǬǳʪ�ǆ يستخدم يفحواجز إدارية بني املرسل واملستقبل، توجد  ȇ°ƾƬǳ¦�Ʈ ȇƾƸƬǳ�ǶȈǴǠƬǳ¦

  وسهولة توظيفه لدى الطالب، وتكمن أمهيته التعليمية فيما يلي:

  إجياد عالقة إجيابية دائمة بني األساتذة والطالب، وتوفري حوار مفتوح بني الطرفني.- 

  واجلامعات للحصول على املعلومات وتبادل اخلربات وحل املشكالت.وسيلة اتصال بني الباحثني - 
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  متديد الوقت املخصص ملناقشات التعليم وإثراء األفكار خارج قاعات التدريس.- 

وهي شبكة حاسوبية تتكون التعلم عن طريق األنرتنت وشبكة املعلومات ومواقع التواصل االجتماعي: . ح

حلواسيب متصلة ببعضها البعض حمليا ودوليا لتشكل الشبكة العاملية من جمموعة من املعدات املعلوماتية وا

��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�Ǟǫ¦Ȃŭ¦Â�©ʭƢȈƦǳ¦�ƾǟ¦ȂǫÂ�©ʮ°Âƾǳ¦Â�ƨȈǻÂŗǰǳȍ¦�Ƥ ƬǰǳƢǯ�ƨǟȂǼƬŭ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǂǧȂƫ�Ʈ ȈƷ��ƪ ǻŗǻȋ¦

ǐǼǳ¦�ǲƟƢǇǂǳ¦Â�ƨȈƟǂŭ¦�©¦ǂŤƚŭ¦�Őǟ�̈°Ȃǐǳ¦Â�©Ȃǐǳʪ�©ƢƠȈŮ¦Â�́ ƢƼǋȋʪ�ǂǋƢƦŭ¦Â�ǂū¦�¾Ƣǐƫȏ¦Â.ية 

وهي طريقة متزج بني احلاسوب والفيديو لتوفري عرض مسعي بصري  التعلم عن طريق الفيديو التعليمي:. خ

عايل اجلودة، تتيح للمتعلم فرصة التفاعل واحلصول على املعلومات واكتساب اخلربات وفق حاجاته وقدراته 

زأة كل منها يف شاشة مستقلة ويوفر الشخصية، وهو خيتلف عن الوسائط املتعددة يف انه يعرض لقطات الفيديو جم

  الفرصة للتفاعل الذي مينح املتعلم قدرة على التحكم يف التعليم ذاتيا.

  يوفر الفيديو التفاعلي التعليمي جمموعة من اخلصائص نلخصها فيما يلي:

-�ƲǷʭŐǳ¦Â�ǶǴǠƬŭ¦�śƥ�ƨǳƢǠǧ�ƨȈƥƢŸ¤�ƨǯ°ƢǌǷ�ƶȈƬȇ

  االقتصاد وتوفري اجلهد.- 

  التعلم ملا له من تغذية راجعة وتعزيز فوري. يساعد يف إتقان- 

-�ƨǨǴƬƼŭ¦�ǾƫȏȂȈǷÂ�ǾƫƢƳƢƷÂ�ǶǴǠƬŭ¦�ǎ ƟƢǐƻ�ÀƢƦǈū¦�Ŀ�ǀƻϩ

وميكن استخدامها كمحطة افرتاضية حتقق مع اآلخرين يف التعلم عن طريق احملادثة عن بعد: . د

ƫÂ��ƨȈǸȈǴǠƫ�©ʮƾƬǼǷÂ�ƨȈǬȈǬƷ�©¦ ƢǬǳ�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ��ŃƢǠǳ¦� ƢŴ¢�ǞȈŦ بادل اآلراء واألفكار مع

�ǾǸē�©ƢǟȂǓȂǷ�Ŀ�Ƕē¦Őƻ�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦Â�Ǻȇǂƻȉ¦

�ƲǷ¦Őǳ¦�¿¦ƾƼƬǇʪ�ȆǓ¦ŗǧȏ¦�Ǧالتعلم عن طريق الصف االفرتاضي: . ذ ǐǳ¦�ǶȈǸǐƫ�ǶƬȇ�Ʈ ȈƷ

�µ ÂǂǟÂ�°ȂǏÂ�©ʬ®ƢŰ�ǺǸǔƬƫ��ƨȈǴǟƢǨƫ�ƨȈǓ¦ŗǧ¦�ǲǸǟ�ƨƠȈƥ�ǪǴŬ�ƨȈǰƦǋ�ǲȈǤǌƫ�ƨǸǜǻ¢Â�ƨǷƾǬƬŭ¦�ƨȈƥȂǇƢū¦

وعملية التعليم غري مقيدة بوقت  األفراد،ومشاريع وألعاب، وهي منخفضة التكلفة وتغطي عدد كبري من 

  ألعباء اإلدارية.وجبدول صارم، وتقلل من ا
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حيث تطورت برامج األقمار الصناعية بعدما أصبحت التعلم عن طريق األقمار الصناعية: . ر

�ǶǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǟÂ�ƢǬȇȂǌƫ�ǂưǯ¢�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�̈®Ƣŭ¦�ǲǠƳ�ƢǷ�¦ǀǿ��©ȏƢǐƫȏ¦�©ƢǰƦǌƥ�¾ȂǏȂŭ¦�§ȂǇƢūʪ�ƨǻŗǬǷ

امج تعليمية متنوعة يف خمتلف أكثر حيوية وفاعلية، حيث تبث األقمار الصناعية من خالل الفضائيات بر 

�ȂǸǼȇ�Ʈ ȈƷ��ǾƦǣǂȇ�À¦ƾȈǷ�Ä¢�ĿÂ�ǽ®ǂǨŠ�Ǯ ǳ̄�ǞƥƢƬȇ�ǺǷ�Ƥ ǳƢǘǳ¦�ǺǰǸƬȇ�ŅƢƬǳʪÂ��©ʮȂƬǈŭ¦Â�©ƢǐǐƼƬǳ¦

 لدى املتعلم القدرة الذاتية يف التعلم ويعوض اخلربات اليت قد تفوته يف الصف الدراسي.

  وميكن تلخيص ما سبق ذكره من متطلبات يف الشكل التايل:

  متطلبات النهوض العملية التعليمية من خالل الوسائط اإللكرتونية. ):03ل رقم (شك

املصدر: من إعداد الطالبة الباحثة اعتمادا على املعلومات السابقة.

احلقيبة التعليمية

التعلم اإللكرتوين

الوسائط املتعددة

الوسائط الفائقة التعلم مبساعدة الربيد اإللكرتوين

التعلم بواسطة األنرتنت

التعلم عن طريق الفيديو التعليمي

التعلم عن طريق احملادثة عن بعد التعلم عن طريق الصف االفرتاضي

التعلم عن طريق األقمار الصناعية
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يوضح الشكل أهم املتطلبات اليت ال بد أن توفرها املؤسسات التعليمية وذلك يف سبيل حتسني أداء 

يئة الطالبية، أو اهليئة التدريسية، أو اهليئة اإلدارية، ما يؤدي إىل تطوير وتثمني اهليئات املشكلة هلا سواء اهل

  العملية التعليمية.

  امتة اخل

نصل يف ختام هذه املداخلة إىل أن الوسائط التكنولوجية أصبحت تشكل أهم وسائل النهوض 

�̧ ƢǘǬǳ¦�Ŀ�±ǂŹ�¿ƾǬƫ�Ä¢�À¢�ƢƸǓ¦Â�©ʪ�ŅƢū¦�ƪ ǫȂǳ¦�ĿÂ��ǶȈǴǠƬǳʪ التعليمي يؤثر بدوره وبشكل إجيايب على

�śǠƥ�ǀƻȋ¦�ǺǷ�ƾƥ�ȏ�ǖƟƢǇȂǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦� ¦®ϥ� ƢǬƫ°ȐǳÂ مجيع القطاعات األخرى.

  االعتبار توليفة التوصيات التالية:

-¾ƢǠǨǳ¦�¿¦ƾƼƬǇȏ¦Â�ÃȂǐǬǳ¦�¨®ƢǨƬǇȏ¦�» ƾđ�ƨȇȂƥŗǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�©ƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦Â�» ¦ƾǿ¢�ǾȈƳȂƫ�¨®Ƣǟ¤

  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم.

تطوير البنية التحتية التعليمية يف املؤسسات التعليمية من خالل توفري مرافق تكنولوجيا املعلومات - 

  واالتصاالت لدعم التعليم الفعال بواسطة التكنولوجيا.

  .توفري أجهزة احلاسوب مع مراعاة األعداد اليت تتناسب مع أعداد الطلبة- 

-�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�ƨǷƾŬ�̈ƾȇƾǠǳ¦�ǾƫƢȈǻƢǰǷϵ�¾ƢǬǼǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ǞȈƴǌƫ

  عقد دورات تدريبية على التعلم اإللكرتوين وتوظيف التكنولوجيا احلديثة يف التعليم.- 

  تعزيز وتشجيع التعلم اإللكرتوين يف املؤسسات التعليمية املختلفة.- 

  وظيف التكنولوجيا احلديثة فيها.حتديث املقررات واملناهج الدراسية وت- 

  توفري البنية التحتية املناسبة لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.- 

  استغالل الوسائط املتعددة املتوفرة لالرتقاء مبستوى العملية التعليمية ملا هلا من أثر على تعلم األفراد.- 
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  توفري ميزانية مناسبة لتوفري التكنولوجيا احلديثة.- 

̈�¦�ǶǴǠƬǳ¦�©ƢȈǻƢǰǷ¤�ǺǷ�ÃȂǐǬǳال-  ®ƢǨƬǇȐǳ�ƨȈǰǴǇȐǳ¦Â�ƨȈǰǴǈǳ¦�¾Ƣǐƫȏ¦�©ƢǰƦǋ�ǲȈǿϦ�̈ ®Ƣǟ¤�ȄǴǟ�ǲǸǠ

  اإللكرتوين.

-�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦Â�ƨưȇƾū¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ŚǤƬǷ�ǞǷ�ȄǋƢǸƬƫ�Ȇǰǳ�Ƣđ� ƢǬƫ°ȏ¦Â�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�Ʈ ȇƾŢ

  ايب وفعال.التدريسية اليت تكون قادرة على استيعاب هذا املتغري بشكل إجي

إقامة عالقات وفتح قنوات تواصل بني املؤسسات التعليمية احمللية والعاملية لالستفادة من جتارب اآلخرين يف - 

  توظيف التكنولوجيا.

وضع السياسات اليت تشجع السري حنو القرن احلادي والعشرين من خالل توظيف التكنولوجيا املعاصرة يف - 

  العملية التعليمية.

�Ŀ�ƨǟȂǼƬŭ¦�¾Ƣǐƫȏ¦Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ�¾Ƣǰǋ¢�ƨȈǴǟƢǧ�ÃƾǷÂ�©ƢȈǻƢǰǷϵ�ƨǬǴǠƬŭ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�ƾȇǄإجراء امل- 

  العملية التعليمية.

  تبين مشروع توفري املناهج اإللكرتونية والكتب التعليمية اإللكرتونية.- 
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Family education methods and their impact on the quality of life of the teenager

ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ1 –زينب حدمر 

  :صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملخ

�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�ǂǇ¦��Ãƾǳ�ƨǠƦƬŭ¦�ƨȇǂǇȋ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�Ņ¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�» ƾē–  وكذلك   - املراهقني

جودة احلياة  لدى املراهق   ساليب التنشئة األسرية  على مستوى جودة احلياة لديهم  ،والتعرف على انعكاسات  أ

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، و ، ʭ±¦ȂƬǷآو تدليال أو تشددا األسلوب املتبع إمهاال أو سواء كان 

�Â¢�ǂǯ̄ �Ǫǿ¦ǂŭ¦�ƢȀƬǼȈǟ�̈ƾƷÂ�©®ƾƷ�Äǀǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǞǸƬů�ǺǷ�ƨȈƟ¦ȂǌǠǳ¦�ƨȈǬƦǘǳ¦�ƨǬȇǂǘǳʪ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƨǼȈǟ�°ƢȈƬƻ¦�Ļ

) سنة ومتثل املرحلة املتوسطة لفرتة املراهقة وتقابلها مرحلة التعليم 19 - 16بني ( أعمارهمأنثى" الذين ترتاوح 

  الثانوي  مع استخدام ادات من ادوات البحث وهي االستمارة.

  إليها: صلوالنتائج املتو 

 أن اإلمهال الوالدي يف التنشئة يودي إىل تسيب املراهقني وعدم إدراكهم جلودة احلياة  -

¦�ŅƢƬǳʪÂ�ƨȇǂǇȋ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�ǺǷ�ƨȈǳƢǟ�̈®ȂƳ�Ņ¤�¾ȂǏȂǴǳ�ƨǷ¦ǂǐǳ¦Â�ǲȈǳƾƬǳ¦�śƥ�ƨƠǌǼƬǳ¤®°¦½�جيب املزاوجة يف -

  املراهق جلودة احلياة

  .جودة احلياة  جلودة، ، ااألسريةالتنشئة  أساليب ، التنشئة األسرية،، املراهق األسرة : ات املفتاحيةـــــــــــالكلم

Abstract :

The study aims at identifying the methods of family upbringing used by the

study sample - adolescents - as well as the level of quality of life they have, and

to identify the implications of the methods of family upbringing on the quality

of life of the adolescent, whether the method is negligent or strict or a

demonstration or balanced. The researcher used the analytical descriptive

method. The sample of the study was chosen in a random stratified manner from

the study population, which defined its unit as adolescent "male or female"

between the ages of 16 and 19 years which represents the middle stage of

adolescence and corresponds to secondary education with the use of one of the

Search tools which is the form. And the results reached are: Parental neglect in
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the formation leads to the decline of adolescents and their lack of awareness of

the quality of life. It is necessary to combine in the upbringing between

pampering and rigor to reach a high quality of family formation and thus the

adolescent's perception of quality of life.

Keywords: family, adolescent, family upbringing, Methods family upbringing,

quality, quality of life.

 ة: ـــــــــــقدمم

األسرة هي احملضن الذي ينشا فيه الفرد حىت يكرب ويلتقط منها االنطباع األول الذي يؤثر عليه مدى احلياة ، 

ÄȂƥŗǳ¦�°Âƾǳ¦�Ņ¤�ƨǧƢǓȍʪ�©ƢȈƟƢǔǨǳ¦�ǂǐǟ�ŅƢū¦�ʭǂǐǟ�Ŀ�̈°ÂǂǓ�ƾǋ¦Â�ƢǷÂǄǳ�ǂưǯ¢�ƶƦǏ¢�Äǀǳ¦��̈ǂǇȌǳ

�ȄǴǟ�µ ǂǨȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǫȐƻȋ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǶȈǬǳʪ�ƢēƢǫȐǟ�Ŀ�ƪ ǼȇƢƦƫÂ�°®Ƣǐŭ¦�ƪ ǟȂǼƬǧ�ƨȈƫƢǷȂǴǠŭ¦Â

وتتماشى مع مرحلة االبن حىت األسرة أن تشدد التوجيه والرقابة وحتدد ألبنائها املعايري وفق أساليب تكون مقبولة 

يتمكن من االختيار السديد للبدائل املطروحة أمامه وبذلك تكون األسرة قد حققت تنشئة عالية اجلودة، وتعترب 

�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ȆǴǬǠǳ¦�Â�ȆǸǈŪ¦�ƾȈǠǐǳ¦�ȄǴǟ�¾ȂŢ�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�ǶĔȋ�ÄǂǇȋ¦�Ƕǟƾǳ�«ƢȈƬƷȏ¦�ƾǋ¦�śǬǿ¦ǂŭ¦�ƨƠǧ

تنطلق دراستنا   املنطلق هذا من ذه املرحلة على احلكمة والعقل والرتيث   ،وتغلب العواطف واالنفعاالت يف ه

�̈ƢȈū¦�̈®ȂŪ�ƨǬǿ¦ǂŭ¦�Â�Ǫǿ¦ǂŭ¦�½¦°®¤�ȄǴǟ�ƢǿŚƯϦÂ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�Ȑǰǳ�ƨǠƦƬŭ¦�̈ǂǇȋ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�¶ƢŶ¢�ƨǇ¦°®�ƢȀǧƾǿ�Ŗǳ¦

  األسرية 

 يف جودة احلياة للمراهق  و تنشئة األسريةبني أساليب ال العالقة ما طبيعةويتمثل تساؤلنا الرئيسي فيما يلي: "

جبودة احلياة  ألساليب التنشئة األسرية عالقة؟" الذي تتفرع منه الفرضية الرئيسية اآلتية : الثانوية حمل الدراسة 

  وتفرعت عنها جمموعة من الفرضيات اجلزئية للمراهق يف املؤسسة حمل الدراسة

 رية  للمراهق واملراهقة هو النمط املتشدد وهذا ما يؤدي لعدم األسلوب املتبع للوالد يف التنشئة األس

  إدراكهم جلودة احلياة مبختلق أبعادها .

  أسلوب املتبع للوالدة يف التنشئة األسرية هو النمط املتشدد للبنت ومنط التدليلي للولد  وهذا ما يؤدي

 لعدم إدراكهم جلودة احلياة  مبختلف أبعادها.

نشئة للمراهق واملراهقة هو النمط التدليليالنمط املفضل يف الت 
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  اهيم الدراسة: ـــــــــــــــــــمف-1

    :رةـــــــــــــــــتعريف األس- 1-1

 :ومن بينها األسرةوقد تعددت التعاريف اليت تناولت القدمية قدم الدراسات التارخيية  من املفاهيم األسرةمفهوم  إن

منها التطور  يبدأاليت  األوىل�ƨǘǬǼǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�ǶǈƳ�Ŀ األوىل:"اخللية ƢĔϥ األسرةيعرف" اوجيست كونت " - 

.1والوسط الطبيعي واالجتماعي الذي يرتعرع فيه الفرد"

و كتب ماكيفر عن األسرة قائال:"إن األسرة مجاعة تعرف على أساس العالقات اجلنسية املستمرة على حنو - 

��ǶȀƬȇƢǟ°Â�¾ƢǨǗȋ¦�§ Ƣųϵ�ƶǸǈȇ2.

-�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦Â��¾ƢǨǗȋ¦�§ Ƣų¤�ƢȀǨƟƢǛÂ�Ƕǿ¢�ǺǷÂ�¾Âȋ¦�ňƢǈǻȍ¦�¿ƢǜǼǳ¦���ƢĔ¢�ȄǴǟ�̈ǂǇȋ¦�» ǂǠȈǧ��«ǂƥƾǼǳ��ƢǷ¢

النوع اإلنساين،كما أن النظم األخرى هلا أصوهلا يف احلياة األسرية ،إن أمناط السلوك االجتماعي واالقتصادي 

3خل األسرة".والضبط االجتماعي والرتفيه، والدين منت أول األمر دا

�ȆǴǟ�Ǆǯ°�ǂǨȈǯƢǷ�Â��ǞǸƬĐ¦�Ȇǫ°Â�°ȂǘƬǳ�ńÂȋ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�̈ǂǇȋ¦�ŐƬǟ¦�ƪ ǻȂǯ�ƪ ǈȈƳÂ¦�À¢�ƾų��ƨǬƥƢǈǳ¦�Ǧ ȇ°ƢǠƬǳ¦�ǺǷ

�ȄǴǟ�ƪ ǈȈǫÂ¦�ǞǷ�ǪǨƬȈǧ�«°ƾǼǳ�ƢǷ¢���ƨȇǂǇȋ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�Ȇǫʪ�ǲŷ¢Â�ƨȈǈǼŪ¦�ƨǫȐǠǳ¦�ȄǴǟÂ�̈ǂǇȊǳ�ƨȈƳȂǳȂȈƦǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦

¾���ƨȈƳ°ƢŬ¦�ƨƠȈƦǳʪ�ǂƯƘƬƫÂ�ǂƯƚƫ�¬ȂƬǨǷ�Ǫǈǻ�ƢĔȋ�ƨǧƢǓȍʪأن األسرة هي النظام اإلنساين األو 

-�¿ȂǬƫÂ��ƢǸȀƟƢǼƥ¢�Â��«ÂǄǳ¦Â�ƨƳÂǄǳ¦�ȆƳ¦ÂǄǳ¢�ȆƟƢǼưǳ¦�ǺǷ�ÀȂǰƬƫ�ƢĔϥ�ƪ ǋȂǼǨƫȂƥ�ƢȀǧǂǟ�ǖǬǧ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ǂǇȋ¦�ƢǷ¢

.4بينهما عالقات الرتابط والتفاعل يف أيطار ثقافة مشرتكة

  األسرة يف مادتيه الثانية والثالثة كما يلي:وهذا وقد عرف قانون األسرة اجلزائري  - 

 املادة الثانية":األسرة هي اخللية األساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص جتمع بينهم    صلة الزوجية"

  وصلة القرابة.

�ǪǴŬ¦�ǺǈƷÂ�ƨǼǈū¦�ƨȈƥŗǳ¦Â�̈ǂǋƢǠŭ¦�ǺǈƷÂ�ǲǧƢǰƬǳ¦Â�ǖƥ¦ŗǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢȈƷ�Ŀ�̈ǂǇȋ¦�ƾǸƬǠƫ�ƨȈǻƢưǳ¦�̈®Ƣŭ¦

5آلفات االجتماعية"ونبذ ا
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من التعريفني السابقني نستنتج أن األسرة اجلزائرية: هي عبارة عن صلة بني ذكر وأنثى حتت عقد الزواج حتكمه 

�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƦǳ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨȈǴŬ¦�ƢĔȋ�ƢȀȈǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦Â�̈ǂǇ¢� Ƣǌǻ¤�ƢȀǧƾǿ�ƨǘƥƢǓ�śǻ¦Ȃǫ�ƨǟȂǸů

تعريف املراهــــــــــــــق:- 1-2

) ومعناه التدرج حنو النضج adolescere) مشتقة من الفعل الالتيين(Adelescenceهق (كلمة املرا

اجلسمي واالنفعايل والعقلي و االجتماعي، كما تفيد مرحلة املراهقة من الناحية اللغوية معىن االقرتاب والدنو من 

نشري إىل أن هناك فرق بني احللم ،أي أن املراهق هو الفىت الذي يدنو من النضج واكتمال الرشد ، وجيب أن 

املراهقة والبلوغ الن البلوغ يركز على األبعاد الفيزيولوجية واجلسمية والصفات اجلنسية ، بينما املراهقة تركز على 

�¢6�Ä¢�ƾǋǂǳ¦�ń¤�ƨǳȂǨǘǳ¦�ƨǴƷǂǷ�ǺǷ�ǺƟƢǰǳ¦�ƢȀȈǧ�ǲǬƬǼȇ�Ŗǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�ƢĔ¦�Äاألبعاد النفسية (التكيف مع الذات) "

7االنتقال من اإلتكالية إىل مرحلة االعتماد على الذات . " أن املراهقة  هي

����ƾǋǂǳ¦�ń¤�ƨǳȂǨǘǳ¦�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏ¦�ń¤�Śǌƫ��ňƢǈǻȍ¦�ȂǸǼǳ¦�ǲƷ¦ǂǷ�ǺǷ�ƨȈƟƢŶ�ƨǴƷǂǷ�ƢĔϥ�ƨǬǿ¦ǂŭ¦�ÄÂƢŻǂǳ¦�» ǂǠȇ8

  أساليب التنشئة األسريـــــــــــــــــــــــــــة:-1-1

  التنشئة األسريــــــــــــــــــــــــة : -

�ǶŮƢǸǟ¢�Ŀ�ÀȂƸƴǼȇ�ǶȀǴǠš �Ŗǳ¦�ƨǟȂǼƬŭ¦�ǲưŭ¦Â�ǶȈǬǳ¦�ǶȀƟƢǼƥ¢�¦ȂǼǬǴȇ�Ȇǰǳ� ʪȉ¦�ƢȀǠƦƬȇ�ƨǴȈǇÂ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƪ ǧǂǟ

�Ǻȇǂƻȉʪ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēƢǫȐǟ�Ŀ�ÀÂƾǠǈȇÂ

اليت حتدد إىل حد كبري أساليب الرتبية  كما يطلق عليها أيضا الرعاية الو الدية وهي احد االجتاهات االجتماعية  

9�Ä¢��ƢȈǟƢǸƬƳ¦�ǶȀƟƢǼƥ¢�ƨƠǌǼƫ�Â¢�ǞȈƦǘƫ�Ŀ�À¦ƾǳ¦Ȃǳ¦�ƢȀǠƦƬȇ�Ŗǳ¦�Ƥوالتطبيع االجتماعي ȈǳƢǇȋ¦Â�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ƢĔ¢�Ä¢��

10حتويلهم من جمرد كائنات بيولوجية إىل كائنات اجتماعية

لرعاية الو الدية هي  العملية اليت تتشكل  من خالهلا من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن التنشئة األسرية أو ا 

معايري الفرد و اجتاهاته وسلوكه ، ويبدأ تشكلها منذ اللحظة الوالدة ويستمر طيلة حياة الفرد وحتكمها معاير 

�ǂƯƘƬȇ�Â��ǂƯƚȇ�¬ȂƬǨǷ�Ǫǈǻ���̈ǂǇȋ¦�°ƢƦƬǟʪ�ǾȈǳ¤�ȆǸƬǼƫ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦

  ـــــــــة:أمناط وأساليب التنشئة األسريـــــــــ-

  هي أساليب املعاملة الو الدية يف تربية أبنائهم وهي عدة أنواع أمهها: 
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منط اإلمهال: وهو النمط الذي  يبدي فيه الوالدان جتاهال وعدم اكرتاث جتاه االبن مما يؤدي إىل -1

Ǿȇƾǳ¦Â�ǽƢš �ȆǨǗƢǟ�®ÂŐƥ�ǂǠǌȇ�ƢǸǯ�ǾȈǧ�§ȂǣǂǷ�Śǣ�Ǿǻϥ�ǽ°ȂǠǋ11

�ƨǬȇǂǘǳʪ�ǶēƢƦǣ°�ǪȈǬƸƬƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ǺǷ�ǶȀǠǼǷÂ�� ƢǼƥȋ¦�ȄǴǟ�ǶȀƟ¦°¢�µمنط املتشدد : يتسم هذا -2 ǂǨƥ�ǖǸǼǳ¦

�ƨƦǇƢǼǷ�ƢĔÂǂȇ�Ŗǳ¦

منط التدليل : ويقصد به  اإلفراط يف حتقيق معظم رغبات األبناء  مهما كان نوعها  والتجاوز عن -3

 توجيههم إىل حتمل املسؤولية أو أداء ادوارهم.

§�¦�ÄȂǼǠŭ¦Â�Ä®Ƣŭ¦�ǞȈƴǌƬǳʪ�ƾǐǬȇÂ�®Ƣǋ°ȍ¦Â�ƶǐǼǳ¦Â�ǞȈƴǌƬǳمنط املتوازن: ويتضمن إتباع أسلو -4

�ǄȇǄǠƫÂ�ǶĔÂƚǋ�Ǧ ȇǂǐƫ�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦Â�ǶēȐǰǌǷ�ǲƷ�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦Â�ǶȀǈǨǻ¢�ȄǴǟ� ƢǼƥȋ¦�®ƢǸƬǟ¦�ƨȈǸǼƬǳ

�ƞǗƢŬ¦�½ȂǴǈǳ¦�ƲƟƢƬǻÂ�§ ƢƦǇ¢�ƶȈǓȂƫ�ǞǷ�®Ƣǋ°ȍ¦Â�ƶǐǼǳʪ�ƢȀƟ®ƢƦǷÂ�ǶȀǠǸƬů�ƨǧƢǬƯ�ǆ Ǉȋ�ǶȀǟƢƦƫ¤

12وحماولة إقناعهم. 

   :تعريف اجلــــــــــــــــــــــــــــودة-1-2

�ǺǷ�ƨǬƬǌǷ�ƨǸǴǯ�ȆȀǧ�ƢƷȐǘǏ¦�̈®ȂŪ¦�ƢǷ¢���¥®ǂǳ¦�ǒ ȈǬǻ�ƾȈŪ¦Â�®ȂŪ¦�ǺǷ�ƢȀǴǏ¢�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�̈®ȂŪ¦�ŘǠŭ�ʭǂǜǻ�¦̄¤

�ƨȈǻʭȂȈǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦QualitiesǾƬƥȐǏ�ƨƳ°®Â�ƞǌǳ¦�ƨǠȈƦǗ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ13،   وقد عرف عمر وصفي اجلودة مبعناه

� ƢǧȂǳ¦�ȄǴǟ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�̈°®Ƣǫ�ÀȂǰƫ�̈ǄȈǸƬŭ¦�̈®ȂŪ¦�ǺǷ�ŅƢǟ�ÃȂƬǈŠ�ƨǷƾƻ�ŉƾǬƫ�Â¢�ƨǠǴǇ�«ƢƬǻ¤�ƢĔϥ�ǞǇ¦Ȃǳ¦

�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǶƬȇÂ�ǶȀȇƾǳ�̈®ƢǠǈǳ¦Â�ƢǓǂǳ¦�ǪȈǬŢÂ�ǶēƢǠǫȂƫ�ǞǷ�ǪǨƬȇ�Äǀǳ¦�ǲǰǌǳʪ��ƢȀƟȐǸǟ�©ƢƦǣ°Â�©ƢƳƢȈƬƷʪ

14تاج السلعة أو تقدمي اخلدمة وإجياد صفة التميز فيهما.خالل مقاييس موضوعة سلفا إلن

�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�» ÂǂǛ�ǺǈƷ¢�Ŀ�Ǯ ǴȀƬǈŭ¦�ƨƳƢƷ� ƢǓ°ȍ�ƨǷƾŬ¦�Â¦��«ȂƬǼŭ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǴƥƢǬǳ¦�Ȇǿ�̈®ȂŪ¦

.15وحسب معايري حمددة

من خالل التعاريف السابقة جند أن كل من تعريف ركزت علي جانب معني، فمنها من ركز على  الزبون وضرورة 

إشباع حاجياته، ومنها من ركز على   خصائص و الصفات اليت جيب توفرها يف اخلدمة واليت تشبع احتياجات 

 الزبون وتكون كذلك حسب توقعه 

ƢĔȋ�ƨȈƦǈǻ�̈®ȂŪ¦�Àʪ�ǚƷȐǻ�ƢǼǿ�ǺǷÂ�̈®ȂŪƢǧ�ŅƢƬǳʪÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨǠȈƦǗ�Ņ¤�Ǯ ǳ̄�±ÂƢƴƬƫÂ�ǲƥ�ȆǬǴƬŭ¦�ǞǫȂƬƥ�ƨǬǴǠƬǷ

جمموعة من اخلصائص واملميزات اليت تنطوي عليها سلعة معينة واليت ختدم حاجات املتلقي وتكون حسب 

  توقعاته.
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ǣ°Â�ǾƫƢǠǫȂ ƫ�Ƥ ǈ Ş �¨®Ȃ Ū ¦�Ȇ Ǵǟ �Ƕ ǰ Ź �Äǀ ǳ¦�Ȃ ǿ �Ņ ƢƬǳʪÂ�Ǫ ǿ¦ǂ ŭ¦�Ȃ ǿ �ƢǼǿ �ÀȂ ƥǄ ǳƢǧ�ƢǼƬǇ ¦°®�Ŀ Â باته وعدم حصوله

.على ما هو متوقع يؤدي إىل عدم رضاه

  تعريف جــــــودة احليـــــــــــــــــــــاة:  - 1-4

�Ƥ ǻ¦ȂƳ�®ƾǠƫ�Ƥ Ʀǈƥ�ȐǷƢǋ�Ǧ ȇǂǠƫ�ƾų�À¢�Ƥ Ǡǐǳ¦�ǺǷ�¦ǀŮÂ���̈ƢȈū¦�̈®ȂŪʪ�ƨǏƢŬ¦�Ǧ ȇ°ƢǠƬǳ¦�©®ƾǠƫ�ƾǬǳ

ƨǟȂǸů�ƢǼǿ�®°ȂǼǇÂ��ƨȈǻʬ�ƨȀƳ�ǺǷ�̈ƢȈū¦�Ƥ ǻ¦ȂƳÂ�ƨȀƳ�ǺǷ�̈®ȂŪ¦ :من التعاريف هي كاأليت  

يرى كومن سان أن جودة احلياة "يشري إىل الصحة اجليدة أو السعادة أو تقدير الذات أو الرضا عن -

 احلياة أو الصحة النفسية "

-�̧ÂǄǼǳ¦Â��ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧȋ�¿ƾǬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȇ®Ƣŭ¦�©ƢǷƾŬ¦�ÃȂƬǈǷ�Ȇǫ°���ƢĔϥ�ȆǘǠŭ¦�ƾƦǟ�Ǿǧǂǟ�ƾǫÂ

�Ǯحنو منط احلياة ال ǳ̄��̈ǂǧȂǳ¦�ǞǸƬů�ÃȂǇ�ǾǬȈǬŢ�ǞȈǘƬǈȇ�ȏ�̈ƢȈū¦�ǺǷ�ǖǸǼǳ¦�¦ǀǿÂ��» ŗǳʪ�ǄȈǸƬƫ�Ŗ

�ǾǻƢǰǇ�ƨȈƦǳƢǤǳ�ƨȈǌȈǠŭ¦�©Ȑǰǌŭ¦�ƨǧƢǯ�ǲŹ�À¢�̧ƢǘƬǇ¦�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦

ترى منظمة الصحة العاملية أن :"جودة احلياة مفهوم واسع يتأثر بشكل معقد من الصحة اجلسمية للفرد -

�ǾƬƠȈƥ�Ŀ�ƨǳƢǠǨǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǞǷ�ǾƫƢǫȐǟ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�Ǿƫ¦̄�Ŀ�ǾǸǰŢ�ÃȂƬǈ16،عالقاته االجتماعية ،م

أما منظمة اليونسكو فهي تعترب نوعية احلياة مفهوما شامال يضم جوانب احلياة ليشمل اإلشباع املادي -

للحاجات األساسية ،واإلشباع املعنوي الذي حيقق التوافق النفسي للفرد عرب حتقيقه لذاته وعلى ذلك 

�ȆǠǈƥ�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�ǀǼǷ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀǿ�ǖƦƫ°¦�ƾǬǳÂ�ƨȈƫ¦̄�©ʭȂǰǷÂ���ƨȈǟȂǓȂǷ�» ÂǂǛ�ƢŮ�̈ ƢȈū¦�̈ ®Ȃƴǧ

�ƨȀƳ¦Ȃŭ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�̈ǂǧȂǳ¦�ǪȈǬŢ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�®¦ǂǧȋ¦�©ƢƦǴǘƬŠ� ƢǬƫ°ȏ¦Â�ƨȈǸǼƬǳ¦�ȂŴ�ƨȈǟƢǼǐǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦

�ǶēƢƷȂǸǗÂ�ǶēƢǠǴǘƫÂ�®¦ǂǧȋ¦�©ƢǟƢƦǋ¤17

ي حسن إمكانية توظيف إمكانيات اإلنسان العقلية واإلبداعية ويشري فرانك إىل أن " جودة احلياة ه-

وإثراء وجدانه ليتسامى بعواطفه ومشاعره وقيمه اإلنسانية وتكون احملصلة هي جودة احلياة وجودة 

ǞǸƬĐ¦18

-�ǺǈŞ�² ƢǈƷȍ¦Â�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ƨƠȈƦǳ¦�Ŀ�ƨȇ®Ƣŭ¦�» Âǂǜǳʪ�̧ ƢƬǸƬǇȏ¦���ƢĔϥ�ƢĔƢǧǂǠȇ�śǈƷÂ�¬ƢƬǨǳ¦�ƾƦǟ

إشباع احلاجات والرضا عن احلياة ،وإدراك الفرد لقوى ومضامني حياته وشعوره مبعىن احلياة إىل احلال ،و 

�ǂǿȂƳ�śƥ�ƨǬǧ¦ȂƬǷ�ƨǸǣƢǼƬǷ�̈ƢȈƷ�Ǌ Ȉǟ�ń¤�ȏȂǏÂ�̈®ƢǠǈǳʪ�ǾǇƢǈƷ¤Â�ƨȈƥƢŸȏ¦�ƨȈǸǈŪ¦�ƨƸǐǳ¦�Ƥ ǻƢƳ

19اإلنسان والقيم السائدة يف جمتمعه
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-�ǂǨǳ¦�°ȂǠǋ�����ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢĔƢǧǂǠȇ��ǶǓƢǯ�Â�ȆǈǼǷ�ǺǷ�ǾƫƢƳƢƷ�̧ ƢƦǋ¤�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦Â�̈®ƢǠǈǳ¦Â�ƢǓǂǳʪ�®

�ǺǈƷ�ǞǷ�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�©ȏƢĐ¦�Ŀ�Ǿǳ�¿ƾǬƫ�Ŗǳ¦�©ƢǷƾŬ¦�Ȇǫ°Â�ƨƠȈƦǳ¦� ¦ǂƯ¤�¾Ȑƻ

20إدارته للوقت واالستفادة منه .

اته وعن نفسه من خالل التعاريف السابقة جند أن اغلبها توصلت إىل أن جودة احلياة تعين رضا الشخص عن حي

�Ƥ ǻƢŪ¦�ȆǴǟ�Ǆǯ°�ǺǷ�ƢȀǼǸǧ�̈®ȂŪ¦��Ƥ ǻ¦ȂƳÂ�©ȏƢů�Ŀ�ǺǸǰȈǧ�Ǧ ȇ°ƢǠƬǳ¦�śƥ�» ȐƬƻȏ¦�ƢǷ¢���̈®ƢǠǈǳʪ�ǽ°ȂǠǋÂ

  النفسي والصحي ومنها من ركز على اجلانب  االجتماعي والتعليمي أو املادي.... 

لكن بشرط أن تتوافق مع القيم  يف حني جند احد التعاريف  أكد على تكامل هذه اجلوانب لتحقيق جودة احلياة 

�Ŀ�̈®ȂƳȂǷ�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�À¢�ǂǫ¦Â�ǽ¦ȂƬǈǷÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǟȂǼƥ�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ��ǖƥ°�ǂƻ¢�Ǧ ȇǂǠƫ�ƾƳȂȇ�Â��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾƟƢǈǳ¦

�̈ƢȈū¦�Ŀ�̈®ȂŪ¦�Ƥ ǻ¦ȂƳ�Ǧ ǴƬű�ŚǧȂƫ�ȄǴǟ�ƨȈǸǴǠǳ¦Â�ƨȇ®Ƣŭ¦�Ƣē°ƾǬǳ�¾Âƾǳ¦�ƨȈǬƥ�°¦ǂǣ�ȄǴǟ�ǖǬǧ�ƨǷƾǬƬŭ¦�¾Âƾǳ¦

�أما جودة احلياة  ƾ̈ ȈƳ �ƨȈǈ ǨǻÂ�ƨȈǸ ǈ Ƴ �ƨƸ ǐ ƥ�ǾǠƬŤÂ�¨®ƢǠǈ ǳ¦Â�ƢǓ ǂ ǳʪ �Ǫ ǿ ¦ǂ ŭ¦�°Ȃ Ǡǋ �Ƣđ �ƾ ǐ ǬǼǧ�ƢǼƬǇ ¦°®�Ŀ

من خالل نوع املعاملة واألسلوب املتبع من طرف الوالدين  يف التنشئة األسرية  يعرب عنها يف الدراسة احلالية 

ات األسرية، العالقات بستة أبعاد  وهي:  الصحة اجلسمية ، الصحة النفسية، الصحة التعليمية،  العالق

  االجتماعية ،الدخل املادي.

ƢǸƬǯ¦Â�ƨȇƾǈŪ¦�ƨǷȐǈǳʪ¾� - املراهق - الصحة اجلسمية : وهي مدى مراعاة الوالدين وسعيهم  لتمتعه-1

 الكفاءة البدنية مع اخللو من األمراض .  

سي والسالمة ǨǼǳ¦�°¦ǂǬƬǇȏʪ - املراهق - الصحة النفسية : وهي مدى مراعاة الوالدين وسعيهم  لشعور-2

 العقلية وخلوه من األمراض.

الصحة التعليمية: وهي مدى مراعاة الوالدية ومتابعتهم للمراهق من الناحية التعليمية وتشجيعه على -3

 املثابرة وجناح

4-�Ƕǟƾǳ¦�ǪǬŢÂ�̈ǂǇȋ¦�®¦ǂǧ¢�ȆǫʪÂ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ǞǷ�ƨȈƥƢŸ¦�©ƢǫȐǟ�ƨǷƢǫ¤�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ��ƨȇǂǇȋ¦�©ƢǫȐǠǳ¦

 االجتماعي 

��ƾǟÂ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ǞǷ�ƢȀǬǧ¦ȂƫÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǾƫƢǫȐǟ�Ŀ�Ǫǿ¦ǂŭ¦�À±¦Ȃƫ�ÃƾǷ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ¿� العالقات-5ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦

  اجباره على عالقات اجتماعية من اختيارهم 

  الدخل املادي :  حصول املراهق  على قدر من املال يتيح له توفري متطلباته املعيشية -6
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�ǾǠǫ¦Â�Ǻǟ�ƢǓǂǳʪ�®ǂǨǳ¦�°ȂǠǋ��Ä¢�̈ƢȈū¦�Ǻǟ�ƢǓǂǳ¦�ń¤�Ä®ƚȇهذه أهم جوانب جودة احلياة وحصول املراهق عليها 

�ǞǷ�ǺȇƾǳȂǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ǞƦƬŭ¦�§ȂǴǇȋ¦�Ǫǧ¦Ȃƫ�Ǻǟ�Ʋƫʭ�ƢǓǂǳ¦�¦ǀǿÂ��ÀƢǼƠǸǗȏ¦Â�¾ƢƦǳ¦�ƨƷ¦°�ŅƢƬǳʪÂ�ǾƫƢȈƷ�ǺǟÂ�³ ƢǠŭ¦

  املدركات ورغبات املراهق يف جودة احلياة  .

  منوذج الدراســـــــــــــــــــــــة: 

  الدراســــــــــــــــــة: جماالت - 2

2-1-��ƪ ǳÂ±ƢƬƥ�ňƢǸȈǴǇ�ƾŧ¦�ƨȇȂǻƢưƥ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀđ�ƢǼǸǫ�ƾǬǳ�Â���ňƢǰŭ¦�¾ƢĐ¦

2-2-�ǺǷ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀđ�ƢǼǸǫ���ňƢǷǄǳ¦�¾ƢĐ¦25  تم تبويب وحتليل النتائج بعد ذلكأكتوبر لي 9سبتمرب إىل غاية.  

2-3-ÀƢȈƥ�ȄǴǟ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�©ǂǐƬǫ¦�ȆǟȂǓȂŭ¦�¾ƢĐ¦  عالقة أساليب التنشئة األسرية  "النمط اإلمهايل، النمط

  التشددي، النمط ألتدليلي، النمط املتوازن " مبستوى جودة احلياة من منظور املراهق .

املنهـــــــــــــــــــج املستخدم:-3

تعبري عنها تعبريا  املنهج الوصفي التحليلي لكشف حقيقة الظاهرة و إبراز خصائصها ،ووصفها وصفا دقيقا ، و ال

  وقد مت تطبيق املنهج الوصفي وفقا للخطوات التالية: ،21كيفيا و كميا

  مجع املعلومات النظرية اليت هلا عالقة مبوضوع البحث،واليت هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة من حيث املرجع - 

  حتديد وصياغة تساؤال ت الدراسة ووضع االحتماالت لإلجابة على التساؤل الرئيسي  - 

  ضبط وحتديد جمتمع البحث وتعيني خصائصه ومميزاته حىت نتمكن من اختيار العينة - 

  اختيار أداة املنهجية املناسبة - 

-�©ƢƳƢƬǼƬǇʪ�«ÂǂŬ¦Â�ƢǿŚǈǨƫÂ�©ʭƢȈƦǳ¦�ǲȈǴŢ

شئة أسلوب تن

األسریة

جودة جوانب 

الحیاة

اإلھمال

التدلیل

التشدد

الموازنة

الصحة النفسیة-

الصحة الجسدیة-

الصحة التعلیمیة-

العالقات األسریة-

العالقات االجتماعیة-

الدخل المادي-

رضا المراھق على 

جودة الحیاة

عدم رضا المراھق على 

جودة الحیاة
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ة :ــلــــــــــــــــــــــالتقنية املستعم-4

�Ƥ مخسهي االستمارة وقد تضمنت أسئلة موزعة على  Ǵǐƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨǴƠǇȋ¦�ń¤�ƨǷƢǠǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǺǷ�ƨƳ°ƾƬǷ�°ÂƢŰ

جودة احلياة من  و األسريةالتنشئة  أساليب بني العالقة طبيعة مااملوضوع، واليت تتماشى مع التساؤل املطروح " 

:  اآلتيةالرئيسية ؟" و هو السؤال الرئيسي الذي تتفرع منه الفرضية الدراسة حملالثانوية  يف منظور املراهق 

وتفرعت عنها جمموعة من  يف املؤسسة حمل الدراسة ودة احلياة للمراهقجب عالقة األسريةالتنشئة  ألساليب

  كاأليت:  ر، وجاءت احملاو الفرضيات  اليت وضعت االستمارة من أجل اإلجابة عنها

-�©ʭƢȈƦǳ¦الوضعية  و،للوالدين العامة واألولية حول جمتمع البحث: كالسن، اجلنس، الوضعية التعليمية

 . االقتصادية، حمل السكن

-ƨǬǴǠƬǷ�©ʭƢȈƥ¦�§ȂǴǇϥعدم إدراك املراهق جلودة احلياة إىلوكيف إىل  يؤدي  لتشدد 

-�©ʭƢȈƥمتعلقة �§ȂǴǇϥ احلياة و كيف يؤدي  إىل  عدم إدراك املراهق جلودةاملوازنة  

-�§ȂǴǇϥ�ƨǬǴǠƬǷ�©ʭƢȈƥ و كيف يؤدي  إىل  إدراك املراهق جلودة احلياةالتدليل 

-§ ȂǴǇϥ�ƨǬǴǠƬǷ�©ʭƢȈƥ و كيف يؤدي  إىل  إدراك املراهق جلودة احلياة االمهال  

  ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعينة الدراس -5

جمتمع الدراسة  العشوائية البسيطة وكان الختيار عشوائي منالطبقية  العينة وقد مت االعتماد يف هذه الدراسة 

) 19 - 16الذين ترتاوح أعمارهم بني ( واليت متثل طبقات العينة الذي حددت وحدة عينتها املراهق"ذكر و أنثى"

  انثى 15ذكر  15وكان عددهم  سنة ومتثل املرحلة املتوسطة لفرتة املراهقة وتقابلها مرحلة التعليم الثانوي

  ة: ـــــــــــــــــــــخصائص العين-6

-�§ �̈®ǂǨǷ�ǲǯ�ƪ ǴưǷ�Ʈ ȈƷ�°Ȃǯǀǳ¦Â�ª ʭȍ¦�Ƣē¦®ǂǨǷ�Ƥ ǈǻ�Ŀ�ǲƯƢŤ50%  من مفردات البحث بغرض املقارنة

Ä°Ȃǯ̄ �ǞǸƬů�ǾȈǳ¤�ÀȂǸƬǼȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�°ƢƦƬǟʪ�ª ʭȍ¦Â�°Ȃǯǀǳ¦�©ʪƢƳ¤�śƥ

بوفاة الوالدين كان اثنني منهما وفاة الوالد ذكور  3لة بوفاة احد الوالدين حيث صرح لقد صرحت نسبة قلي - 

�¬ǂǏ�ƾǬǧ�ª ʭȍ¦�ƢǷ¢�̈ƾǳ¦Ȃǳ¦�̈ƢǧÂ�ƾƷ¦ÂÂ2 بوفاة الوالدة و أخرى الوالد 

-ǶȀƬƦǈǻ�©°ƾǫÂ�ƨǴƟƢǠǳ¦�Ƥ Ȉƫǂƫ�Ŀ�ǖǇȂǳ¦�ƨƦƫǂŭ¦�ÀȂǴƬŹ�ǶĔϥ�ƨǼȈǠǳ¦�©¦®ǂǨǷ�Ƥ Ǵǣ¦�¬ǂǏ�ƾǬǳ 66.67 % أما 

§�  %23.33 الباقي فقد صرحوا بنسبة �̈°ƾǬŭ¦Â�ƨȈǬƦƬŭ¦�ƨƦǈǼǳ¦�ƢǷ¢�ȆǴƟƢǠǳ¦�Ƥ Ȉƫǂƫ�Ŀ�ÃŐǰǳ¦�ƨƦƫǂŭ¦�ÀȂǴƬŹ�ǶĔϥ

10%�ȆǴƟƢǠǳ¦�Ƥ Ȉƫǂƫ�Ŀ�ÃǂǤǐǳ¦�ƨƦƫǂŭ¦�ÀȂǴƬŹ�ǶĔʪ�ƪ Ʒǂǐǧ



2017االنسانية و االجتماعية                                                العدد الثالث /ديسمرب  جملة املقدمة للدراسات

Ǫ                                          زينب حدمر       ǿ ¦ǂ ŭ¦�Ãƾ ǳ� Ƣ̈Ȉū ¦�¨®Ȃ Ƴ �Ȅ Ǵǟ �Ƣē ƢǇ Ƣǰ Ǡǻ¦Â�ƨȇǂ Ǉ ȏ ¦�ƨƠǌ ǼƬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ ¢

138

ستوى من ذوي امل�ǶȀȇƾǳ¦Â�Àʪ  %36.67أما املستوى التعليمي للوالدين فلقد صرح اغلب املبحوثني بنسبة  - 

اما النسب الباقية فلقد   %30الثانوي وهي متقاربة مع النسبة املصرح بيها لذوي املستوى املتوسط واملقدرة ب 

�ÄÂ̄�¾ƢǸƬƷ¦�ƢǷ¦�Ƥ %6.67تراوحت كااليت  ƬǰȇÂ�¦ǂǬȇ�¾ƢǸƬƷȏ�Ƣđ�¬ǂǐŭ¦�ƨƦǈǼǳ¦�ǆ Ǩǻ�ȆǿÂ�ÃȂǼǈǷ�ÀÂ®

لكل   %3.33، اما اقرتاح جامعي ومعهد فلقد قدرت بنسبة  %13.33املستوى االبتدائي قدرت نسبته ب 

 منهما

§�أما -  �°ƾǬŭ¦Â�ƾǳ¦Ȃǳ¦�¾ƢǤƬǋʪ�ÀȂƯȂƸƦŭ¦�Ƥ Ǵǣ¦�¬ǂǏ�ƾǬǴǧ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ǲǸǠǳ�ƨƦǈǼƥ86.66%  اما النسبة املتبقية

 فلقد صرحوا بعدم اشتغال الوالد الذي هو متعاقد مع عقود ما قبل التشغيل  و اعتربوا هذا العمل يف 13.33

فلقد صرحت نسبة قليلة  إالمايطار التعاقد ليس عمل لعدم مقدرته على تلبية متطلبات احلياة ، وفيما خيص عمل 

  .وتتمثل مهنتهم يف تدريس واحدة يف الطول األول واألخرى الطور الثاين  %6.66واملقدر ب  األمبعمل 
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: ائج امليدانيةـــــــــــــــــالنت -7

ǳʪ ائج امليدانيةــــــــــــنتال - 7-1 �ƨǏ ƢŬ   ذكور: ¦

بع
ملت

ط ا
نم

ال

ة، اجلسمية، جودة احلياة ( النفسي

   التعليمية، األسرية، االجتماعية، املادية)

األماألب

ما
دائ

ʭƢ
ȈƷ
¢

دا
أب

¦°®
ʭ

ما
دائ

ʭƢ
ȈƷ
¢

دا
أب

¦°®
ʭ

سية
نف

 ال
حة

ص
ال

Ƥ ū ¦Â�¿ƢǸ Ƭǿ ȏ ʪ �Ǯ ȇƾ ǳ¦Â�Ǯ ǻ¦ǂ Ǡǌ ȇ�ǲ ǿ4

26.6

6%

2

13.3

3%

8

53.3

3%

1

6.66

%

12

80

%

3

20

%

0

0%

0

0%

Ȃ̈ ǈ Ǭǳʪ �Ǯ ȇƾ ǳ¦Â�Ǯ ǠǷ�ǲ ǷƢǠƬȇ�ǲ ǿ9

60%

5

33.3

3%

0

0%

1

6.66

%

0

0%

13

86.6

6%

1

6.66

%

1

6.66

%

0هل تشارك والديك بعض أسرارك

0%

1

6.66

%

14

93.3

3%

0

0%

1

6.66

%

14

93.3

3%

0

0%

0

0%

3هل يستمع والداك النشغاالتك

20

%

6

40%

5

33.3

3%

1

6.66

%

13

86.6

6%

1

6.66

%

0

0%

1

6.66

%

هل حتب أن يدعمك والداك نفسيا 

  ويقدمون لك النصائح و اإلرشادات

نعم

1386.66

%

ال

213.33%

نعم

1493.33%

ال

16.66%
دية

س
اجل

ة 
ح

ص
ال

0هل يهتم بك والداكعندما مترض 

0%

13

86.6

6%

0

0 %

2

13.3

3%

14

93.3

3%

1

6.66

%

0

0%

0

0%

هل جيربانك والداك على أداء أعمال 

  لكسب املال

0

0%

2

13.3

3%

12

80%

1

6.66

%

0

0%

0

0%

15

100

%

0

0%

�ʮهل يعاقبانك والداك  ƾ ǈ Ƴ1310102013إن أخطأت
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86.6

6%

6.66

%

0%6.66

%

0%13.3

3%

0%86.6

6%

�هل يعاقبانك والداك  ʮ ƾ ǈ Ƴ من دون

  سبب

8

53.3

3%

2

13.3

3%

5

33.3

3%

0

0%

0

0%

2

13.3

3%

12

80%

1

6.66

%

��ʮ ƾ ǈ Ƴ �Ǯ ȇƾ ǳ¦Â�Ǯ ƥ�Ƕ ƬȀ ȇ�À¢�Ƥ Ţ �ǲ ǿنعم

1493.33%

ال

16.66%

نعم

1493.33%

ال

16.66%

مية
علي

الت
ة 

ح
ص

ال

0يساعدك والداك يف دراستكهل

0%

2

13.3

3%

12

13.3

3%

1

6.66

%

2

13.3

3%

1

6.66

%

11

73.3

3%

1

6.66

%

0هل يزور والداك الثانوية 

0%

2

13.3

3%

12

13.3

3%

1

6.66

%

0

0%

0

0%

13

86.6

6%

2

13.3

3%

11هل يعاقبانك إن رسبت

73.3

3%

1

6.66

%

1

6.66

%

2

13.3

3%

0

0%

1

6.66

%

13

86.6

6%

1

6.66

%

2هل يشجعونك وحيفزونك إن جنحت

13.3

3%

10

66.6

6%

1

6.66

%

2

13.3

3%

1

6.66

%

2

13.3

3%

11

73.3

3%

1

6.66

%

هل تفضل مراقبة والديك يف دراستك 

به إىل الثانوية لالستفسار عن وذها

  ضاعك يف املدرسةأو 

نعم

10

66.66%

ال

5

33.33%

نعم

2

13.33%

ال

13

86.66%

رية
الس

ت ا
القا

الع

هل يعاقبك والداك يف حالة ارتكاب خطا 

  أمام إخوتك

13

86.6

6%

2

13.3

3%

0

0%

0

0%

0

0%

1

6.66

%

13

86.6

6%

1

6.66

%

هل يلزمك والداك بتخلي عن بعض 

  األغراض إلخوتك

10

66.6

2

13.3

1

6.66

2

13.3

9

60%

3

20

1

6.66

2

13.3
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6%3%%3%%%3%

هل يقلق والداك عندما تكون خارج 

  البيت

9

60%

4

26.6

6%

2

13.3

3%

0

0%

11

73.3

3%

2

13.3

3%

2

13.3

3%

0

0%

هل يفرض عليك والداك األوامر يف 

  البيت

10

66.6

6%

2

13.3

3%

0

0%

3

20

%

0

0%

5

33.3

3%

9

60%

1

6.66

%

حتب اجللوس مع العائلة ومشاركتهم هل 

  احلديث

نعم

1280%

ال

320%

عية
ما

جت
اال

ت 
القا

الع

�Ǻ ȇǀ ǳ¦� ´ ƢƼ ǋ ȋ ʪ � ½¦ƾ ǳ¦Â� Ƕ ƬȀ ȇ� ǲ ǿ

  ترافقهم

10

66.6

6%

1

6.66

%

2

13.3

3%

2

13.3

3%

2

13.3

3%

12

80%

1

6.66

%

0

0%

هل يفرض عليك والداك مرافقة أشخاص 

  من اختيارهم

9

60%

3

20

%

1

6.66

%

2

13.3

3%

2

13.3

3%

12

80%

1

6.66

%

0

0%

رافقة األصدقاء مبهل يسمح لك والداك

  يف نزهة

4

26.6

6%

5

33.3

3%

5

33.3

3%

1

6.66

%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

�Ŀهل يسمح لك  �  Ƣǫƾ Ǐ ȋ ¦� °̈ʮ±

  املناسبات واألعياد

4

26.6

6%

4

26.6

6%

6

40%

1

6.66

%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

�ƢȈǟ ƢǸ ƬƳ ¦�ś Ƹ ƬǨǼǷ�Ǯ ȇƾ ǳ¦Â�Àʪ �ǆ Ţ �ǲ ǿنعم

533.33%

ال

1066.66%

نعم

1173.33%

ال

426.66%

ي
اد

 امل
خل

لد
ا

6والديك املصروف الكايفهل مينحك

40%

3

20

%

2

13.3

3%

4

26.6

6%

12

80%

3

20

%

0

0%

0

0%

0210310500املصروف أكثر من هل مينحانك والديك 
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13.3%0الكايف

3%

66.6

6%

20

%

66.6

6%

33.3

3%

0%0%

هل يشرتي لك والداك ما حتتاجه من 

  مالبس و أدوات

10

66.6

6%

2

13.3

3%

2

13.3

3%

1

6.66

%

5

33.3

3%

6

40%

3

20

%

1

6.66

%

2هل يشرتي لك والداك كل ما تطلبه

13.3

3%

3

20

%

10

66.6

6%

0

0%

5

33.3

3%

10

66.6

6%

0

0%

0

0%

هل تفضل أن يعطيك والديك مصروف 

  أكثر من الكايف 

%00ال%15100نعم

ما هو النمط املفضل لديك يف املعاملة 

  الوالدية

%15100ازن             منط  املتو 

األماألبنوع الوالدين

اإلمهالالتدليلاملوازنةالتشدداإلمهالالتدليلاملوازنةالتشددمنط املستعمل

النسبة 

%

137

38.05

%

80

22.22

%

111

30.83

%

32

8.88

%

99

30%

99

30%

106

32.12

%

26

7.87%
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ªائج امليدانية ـــــــــــالنت - 7-2 ʭ Ȏ ǳ:

بع
ملت

ط ا
نم

جودة احلياة ( النفسية، ال

اجلسمية، التعليمية، 

االجتماعية، املادية األسرية،

(

األماألب

ما
دائ

ʭƢ
ȈƷ
¢

دا
أب

¦°®
ʭ

ما
دائ

ʭƢ
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¢

دا
أب

¦°®
ʭ

سية
نف

 ال
حة

ص
ال

هل يشعرانك والديك 

Ƥ ū ¦Â�¿ƢǸ Ƭǿ ȏ ʪ

6

40%

3

20%

5

33.33

%

1

6.66

%

10

66.66

%

3

20%

1

6.66

%

1

6.66

%

هل يتعامل معك والديك 

Ȃ̈ ǈ Ǭǳʪ

6

40%

4

26.66

%

2

13.33

%

3

20

%

10

66.66

%

2

13.33

%

3

20

%

0

0%

هل تشارك والديك بعض 

  أسرارك

0

0%

0

0%

15

100%

0

0%

5

33.33

%

2

13.33

%

8

53.3

3%

0

0%

هل يستمع والداك 

  النشغاالتك

0

0%

3

20%

10

66.66

%

2

13.3

3%

9

60%

3

20%

3

20

%

0

0%

هل حتب أن يدعمك 

والداك نفسيا ويقدمون 

لك النصائح و اإلرشادات

نعم

6

40%

ال

9

60%

نعم

10

66.66%

ال

5

33.33%

دية
س

اجل
ة 

ح
ص

ال

عندما مترض هل يهتم بك 

  والداك

0

0%

6

40%

6

40%

3

20

%

12

80%

3

20%

0

0%

0

0%

هل جيربانك والداك على 

  أداء أعمال لكسب املال

0

0%

0

0%

15

100%

0

0%

0

0%

0

0%

15

100

%

0

0%
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هل يعاقبانك والداك إن 

ʮ أخطأت ƾ ǈ Ƴ

10

66.66

%

2

13.33

%

2

13.33

%

1

6.66

%

13

86.66

%

2

13.33

%

0

0%

0

0%

هل يعاقبانك والداك من 

ʮ دون سبب ƾ ǈ Ƴ

0

0%

0

0%

13

86.66

%

2

13.3

3%

3

20%

2

13.33

%

10

66.6

6%

0

0%

هل حتب أن يهتم بك 

��ʮ ƾ ǈ Ƴ �Ǯ ȇƾ ǳ¦Â

%00ال%15100نعم

مية
علي

الت
ة 

ح
ص

ال

هل يساعدك والداك يف 

  دراستك

0

0%

2

13.33

%

12

80%

1

6.66

%

2

13.33

%

1

6.66%

11

73.3

3%

1

6.66

%

2هل يزور والداك الثانوية 

13.33

%

5

33.33

%

8

53.33%

0

0%

0

0%

0

0%

15

100

%

0

0%

13هل يعاقبانك إن رسبت

86.66

%

2

13.33

%

0

0%

0

0%

15

100%

0

0%

0

0%

0

0%

هل يشجعونك وحيفزونك 

  إن جنحت

2

13.33

%

1

6.66

%

11

73.33

%

1

6.66

%

4

26.66

%

2

13.33

%

9

60%

0

0%

هل تفضل مراقبة والديك 

يف دراستك وذهابه إىل 

عن أو  الثانوية لالستفسار

  ضاعك يف املدرسة

نعم

2

13.33%

ال

13

86.66%

نعم

3

20%

ال

12

80%

ت 
القا

هل يعاقبك والداك يف الع

  حالة ارتكاب خطا أمام 

12

80%

2

13.33

1

6.66%

0

0%

12

80%

3

20%

0

0%

0

0%



2017العدد الثالث /ديسمرب                             جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية                    

�Ǫ                                         زينب حدمر       ǿ ¦ǂ ŭ¦�Ãƾ ǳ� Ƣ̈Ȉū ¦�¨®Ȃ Ƴ �Ȅ Ǵǟ �Ƣē ƢǇ Ƣǰ Ǡǻ¦Â�ƨȇǂ Ǉ ȏ ¦�ƨƠǌ ǼƬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ ¢

145

%إخوتك

هل يلزمك والداك بتخلي 

عن بعض األغراض 

  إلخوتك

9

60%

3

20%

2

13.33

%

1

6.66

%

12

80%

2

13.33

%

1

6.66

%

0

0%

هل يقلق والداك عندما 

  تكون خارج البيت

14

93.33

%

1

6.66

%

0

0%

0

0%

15

100%

0

0%

0

0%

0

0%

هل يفرض عليك والداك 

  األوامر يف البيت

12

80%

2

13.33

%

1

6.66%

0

0%

14

93.33

%

1

6.66%

0

0%

0

0%

مع لستفضل ان جتهل 

هم شاركو العائلة وتالديك 

  احلديث

نعم

640%

ال

960%

نعم

1066.66%

ال

533.33%

عية
ما

جت
اال

ت 
القا

الع

هل يهتم والداك 

Ƕ Ȁ Ǭǧ¦ǂ ƫ�Ǻ ȇǀ ǳ¦�´ ƢƼ ǋ ȋ ʪ

12

80%

2

13.33

%

1

6.66%

0

0%

14

93.33

%

1

6.66%

0

0%

0

0%

يفرض عليك والداك هل 

مرافقة أشخاص من 

  اختيارهم

10

66.66

%

2

13.33

%

1

6.66%

2

13.3

3%

11

73.33

%

2

13.33

%

1

6.66

%

1

6.66

%

هل يدعك والداك يف 

  مرافقة األصدقاء يف نزهة

1

6.66%

2

13.33

%

10

66.66

%

2

13.3

3%

5

33.33

%

2

13.33

%

6

40%

2

13.3

3%

�هل يدعك يف  °̈ʮ±

األصدقاء يف املناسبات 

  واألعياد

2

13.33

%

3

20%

9

60%

1

6.66

%

9

60%

2

13.33

%

2

13.3

3%

2

13.3

3%

�Ǯ ȇƾ ǳ¦Â� Àʪ � ǆ Ţ � ǲ ǿ

  منفتحني اجتماعي

نعم

320%

ال

1250%

نعم

640%

ال

960%
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ي
اد

 امل
خل

لد
ا

هل مينحانك والديك 

  املصروف الكايف

5

33.33

%

5

33.33

%

1

6.66%

4

26.6

6%

10

66.66

%

5

33.33

%

0

0%

0

0%

هل مينحانك والديك 

  املصروف أكثر من الكايف

1

6.66%

4

26.66

%

5

33.33

%

5

33.3

3%

6

40%

6

40%

2

13.3

3%

1

6.66

%

هل يشرتي لك والداك ما 

حتتاجه من مالبس و 

  أدوات

10

66.66

%

2

13.33

%

1

6.66%

2

13.3

3%

10

66.66

%

2

13.33

%

2

13.3

3%

1

6.66

%

هل يشرتي لك والداك كل 

  ما تطلبه

0

0%

2

13.33

%

9

60%

4

26.6

6%

5

33.33

%

5

33.33

%

2

13.3

3%

3

20

%

هل تفضل أن يعطيك 

والديك مصروف أكثر من 

  الكايف 

نعمال                               

00%15100%

ما هو النمط املفضل لديك يف 

  املعاملة الوالدية

%151000منط املتوازن         

األماألبنوع الوالدين

اإلمهالالتدليلاملوازنةالتشدداإلمهالالتدليلاملوازنةالتشددمنط املستعمل

127%النسبة

35.27%

58

16.11%

140

38.88%

35

9.72%

206

57.22

%

51

14.16

%

91

25.27

%

12

3.33%



2017العدد الثالث /ديسمرب                             جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية                    

�Ǫ                                         زينب حدمر       ǿ ¦ǂ ŭ¦�Ãƾ ǳ� Ƣ̈Ȉū ¦�¨®Ȃ Ƴ �Ȅ Ǵǟ �Ƣē ƢǇ Ƣǰ Ǡǻ¦Â�ƨȇǂ Ǉ ȏ ¦�ƨƠǌ ǼƬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ ¢

147

  ة النتائج على ضوء الفرضيات: ـــــــــــــــــمناقش -8

  ة الرئيسبة : يؤثر نوع األسلوب املتبع يف التنشئة األسرية على  إدراك املراهق جلودة احلياة ـــــــــــــالفرضي

نوع األسلوب يؤثر على مدى إدراك  Àʪ�ƨǴƟƢǬǳ¦�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�ƨȈǓǂǨǳ¦�¼ƾǏ إىلمن خالل النتائج السابقة توصلنا 

األسرية لتصل حىت جلودة احلياة من مبختلف أبعادها النفسية واجلسمية والتعليمية و (ة)  جودة احلياة للمراهق

�ƨȇ®Ƣŭ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�Ǫǿ¦ǂǸǴǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦

�ǶȀƬǯ°ƢǌǷÂ�ǶēȏƢǤǌǻȏ�̧ النفسية يف دعم الوالدي  ودة احلياة من الناحيةجل Ƕēǂǜǻ�ƪتتمثل ƢǸƬǇȏ¦Â�ƢȈǈǨǻ�ƢǸŮ

متثل جودة احلياة  ƢĔϥاليت يعتربها املراهق  األبعادهلذه   إدراكهم�ǲƥƢǬŠ�Â�ǶȀƦƷÂ�ǶȀǷƢǸƬǿʪ�Ƕǿ°ȂǠǋ�ǞǷ أسرارهم

Ƕē¦®Ƣǋ°¤Â�ƾǠƦǳ¦�Ǻǟ�ȆǓ¦°�ƢǼǿ�Ǫǿ¦ǂŭ¦�ÀȂǰȇ�ŅƢƬǳʪÂالطاعة مع الرغبة يف تقبل نصائحهم  ǶȀƟʪȉالنفسية يقدم 

   -املراهق (ة)- الصحة النفسية له وهو  ¦Ϩجلودة احلياة  األول

 إىليؤدي به  وهذا ماذلك دون  أوعاية و االهتمام  به سواء يف مرضه من الناحية اجلسمية فاملراهق يريد الر  أما

للعقاب  عن نفسه، ويف  املقابل عدم قبوله ǽƢǓ°�ŅƢƬƥÂ�Ǿǳ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ƨǴǷƢǠǷ�Ǻǟ�ǽƢǓ°�ŅƢƬǳʪÂ�̈ƢȈū¦�̈®ȂƳ إدراك

حيان مع من دون ارتكابه ألخطاء يف بعض األ أواجلسدي الذي يتلقاه عند ارتكابه خلطا يف اغلب األحيان 

�ǒ Ǡƥ�Ŀ�Ä°ÂǂǓ�§ ƢǬǠǳ¦�Àʪ�ǾŹǂǐƫآما من الناحية التعليمة فانه يفضل أن يراقبه والديه ويدعمونه يف األحيان  ،

�ƢȈǈǨǻÂ�ʮƾǈƳ�ǾƬƦǫƢǠǷ�¾ƾƥ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�Ǿƫ®ȂƳ�ǺǸǰƫ�ƢǼǿÂ�ǽǄȈǨŢÂ�ǾǠȈƴǌƫ�ń¤�ƨǧƢǓȍʪ�ǾƬǇ¦°®عدم  أورسب  إن

ēȏƢƦǷ��ǾǸȈǴǠƬƥ�ʫƢƬƥ��Ƕ

 األسريةاحلياة  بدفءيشعر  ألنهفانه يفضل اجللوس مع العائلة ومشاركتهم احلديث  األسرية ƨƸǏ�ƨȈƷʭ�ǺǷ أما 

يف  ƨǴǓƢǨŭʪيشعر  إعطائها ألخيه ألنهقابل امل ويف  منه أغراضنزع  أو إخوته أمام أخطا إنويرفض معاقبته 

±�Ŀ�ǾƦǤǋ�̈®ʮ   أوانعزاله  إىلدي بعدم حب الوالدين له مما قد يؤ  وإحساسهŚǤǳ¦�ŅƢƬǳʪÂ̈� الو الديةاملعاملة 

  املنزل.

والتفسح معهم على غرار  األصدقاءترتك له خيارات اختيار  أن�ǲǐǨȈǧ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�ƨȈƷʭ�ǺǷ أما 

جلودة العالقات  إدراكهمعدم  إىلوهذا الفرض والتشدد يؤدي  ¦ʪȉ معيني حبكم صداقات  أصدقاءرفضهم لفرض 

�ŅƢƬǳʪÂ��ŚȈǤƬǳ¦Â�µملعرفت اصدقائك من  برغبة الوالدين تماعية مع رغبتهماالج ǂǨǳ¦�§ ʪ�ǺǷ�ǆ Ȉǳ�ƨǫ¦ƾǐŭ¦�§ ʪ

  هلم.اجتماعيني ومتفهمني  مĔʪ�Ƕǿ°ȂǠǋÂ اجنذايهم لوالديهم
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من الكايف لكن يرضخون ملصروف كايف وال  أكثرمصروف  إعطائهممن الناحية املادية فيفضل املراهقني  أما

  يي . يتقبلون مصروف غري كاف

هو النمط للمراهق واملراهقة  األسلوب املتبع للوالد يف التنشئة األسرية ة الفرعية األوىل: " ــــــــــــالفرضي -

  " أبعادهامبختلق  احلياةودة جل هماملتشدد مما يؤثر بسلب على إدراك

ƠǌǼƫ�Ŀ�ǲǸǠƬǈȇ�§ ȋ¦�ÀƢǧ�śƯȂƸƦŭ¦�ǶēƢŹǂǐƫ�Ƥ ǈƷ 38.05ه للمراهق أسلوب التشدد الذي مثل بنسبة % 

§� % 30.83لتليه نسبة  �̈°ƾǬŭ¦Â�ǶēƢŹǂǐƫ�Ƥ ǈƷ�ƨưǳƢưǳ¦�ƨƦƫǂŭ¦�ǲƬƷ¦�ƾǬǴǧ�ƨǻ±¦Ȃŭ¦�§ȂǴǇ¢�ƢǷ¢22.22%

لتلقيه ƢȈū¦�̈®ȂŪ�Ǫǿ¦ǂŭ¦�½¦°®¤�¿ƾǟ�ŅƢƬǳʪÂ̈� % 8.88لتلي النسبة األخرية املمثلة يف أسلوب اإلمهال بنسبة 

  .من طرف الوالد التشدد أسلوب

أما تصرحيات املراهقات حول األسلوب املتبع من طرف األب  يف تنشئنه األسرية  فقد متثل يف أسلوب التدليل  

أما أسلوب املوازنة فلقد احتل املرتبة الثالثة حسب  % 35.88لتليه نسبة  % 38.88الذي مثل بنسبة 

�§ �̈°ƾǬŭ¦Â�ǶēƢŹǂǐƫ16.11%  9.72ألخرية املمثلة يف أسلوب اإلمهال بنسبة لتلي النسبة ا % �ŅƢƬǳʪÂ

�ǶȀǯ¦°®¤�¿ƾǠƥ�ǂǬƫ�ƢȀȇÂƢǈƫ�®Ƣǰƫ�ƨƦǈǻ�ǞǷ�ǲȈǳƾƬǳ¦�§ȂǴǇϥ�ƢĔǂǫ¦�Ŗǳ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂŪ�©ƢǬǿ¦ǂŭ¦�ǺǷ�ƨǼȈǠǷ�ƨƦǈǻ�½°¦®¦

�ǖǬǧ�°Ȃǯǀǳ�ƨƦǈǼƥ�ƨȈǓǂǨǳ¦�ƪ جلودة احلياة لتشدد الوالد معهم ǬǬŢ�ŅƢƬǳʪÂأما ª ʭȍ¦ هم الفرضيةمل تتحقق علي.  

لتنشئة األسرية هو النمط املتشدد للبنت ومنط للوالدة يف اأسلوب املتبع  ة الفرعية الثانية:"ــــــــــــالفرضي -

  "مبختلف أبعادها جلودة احلياة  همإدراك التدليلي للولد  وهذا ما يؤثر على 

 % 32.12للمراهق أسلوب التدليل الذي مثل بنسبة  ااألم تستعمل يف تنشئنهحسب تصرحيات املبحوثني فان 

 األخريةفلقد احتل املرتبة   اإلمهالأما أسلوب  % 99متعادلتني بني التنشئة املتوازنة واملتشددة بنسبة  لتليه نسبتني

�§ �̈°ƾǬŭ¦Â�ǶēƢŹǂǐƫ�Ƥ ǈƷ7.87%�ǲǷƢǠƬǳ�ƨƦǈǼƥ�̈ƢȈū¦�̈®ȂŪ�Ǫǿ¦ǂŭ¦�½¦°®¤�ŅƢƬǳʪÂاألم  

األسرية  فقد متثل يف أسلوب التشدد  ااملراهقات حول األسلوب املتبع من طرف األم  يف تنشئنهأما تصرحيات  

أما أسلوب املوازنة فلقد احتل املرتبة الثالثة  %. 25لتليه نسبة التدليل املقدرة ب  % 57.22الذي مثل بنسبة 

�§ �̈°ƾǬŭ¦Â�ǶēƢŹǂǐƫ�Ƥ ǈƷ14.16%   3.33لتلي النسبة األخرية املمثلة يف أسلوب اإلمهال بنسبة % 

ǈǠƬǳ¦Â�®ƾǌƬǳ¦�§ȂǴǇϥ�ƢĔǂǫ¦�Ŗǳ¦�̈ƢȈū¦�̈®ȂŪ�©ƢǬǿ¦ǂŭ¦�½°¦®¦�¿ƾǟ�ŅƢƬǳʪÂاجتاههم  األم في الذي متارسه    

ƨȈǓǂǨǳ¦�ƪ ǬǬŢ�ŅƢƬǳʪÂ
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  هو النمط التدليلي"الفرضية الفرعية الثالثة "النمط املفضل يف التنشئة للمراهق واملراهقة 

 إدراك إىل�Ƕđ�Ä®ƚȇ�Äǀǳ¦�À±¦ȂƬŭ¦�ǖŶ % 100بفضلون بنسبة  ǶĔƜǧمن خالل النتائج والتصرحيات املبحوثني 

فكلها غري مرغوبة مع تعارض نفسي على تفضيل  إمهال الباقية من تدليل وتشدد و األمناطجودة احلياة لكن 

  التدليل كقناعة مادية ونفسية هلا جوانب سلبية كثرية.

  ة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلامت

األساسية ،إن متكنت  األوىل واللبنةاملرحلة  هياف أمهية كبرية يف تكوين شخصية وانطباع الفردهلا  األسريةالتنشئة  إن

�°¦ǂǣ�ȄǴǟ�ƨǬǿ¦ǂŭ¦�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�ƢǏȂǐƻÂ�ƶƳʭ�̈ƢȈƷ�°ƢǈǷ�Ǿǳ�ƪ ǘǘƻ�ƾǫ�ƢĔƜǧ�̈ƾȈƳ�ƨƠǌǼƫ�®ǂǨǳ¦�ƨƠǌǼƫ�ǺǷ�̈ǂǇȋ¦

§�فيها اقل صعوبة  اليت يكون التحكم وضبط  - الطفولة – األوىلاملرحلة  ƢǬǠǳʪ� ¦ȂǇالثواب وتكون النتيجة  أو

تخفية لتظهر يف بدرجة كبرية ظاهرية وان كانت فتكون نفسية ولكن م يةدون حصول نتائج سلب أو التشجيعالردع 

حبجة البلوغ ورغباته و أفكاره حماوال تنفيذها  ميوال ته املراهقة اليت يظهر فيها املراهق كل انطباعاته و رحلة م

ة مع مرحلة املراهق املتبع مبا يتوافق التنشئة  أسلوب�Ŀ�ƨǰǼū¦Â�ƨǸǰūʪ األبوينيتسم  أنوالبد هنا ، والنضوج 

 أسلوبوهنا تكمن جودة . يف مرحلة عالية الضياع واالحنراف و جلذب املراهق للوالدين دون النفور والتشتت ،

األسلوبني ختلق جو فاملزاوجة بني  املتوازن بني التدليل والتشدد  األسلوبهو  أسلوب أفضل التنشئة املستعمل و

�Ä®ƚȇ�ƢŲ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦Â�Ǫǿ¦ǂŭ¦�śƥ�ǾƯÂƾƷ�ǞǫȂƬŭ¦�¿¦ƾǘǏȏ¦�Ä®ƢǨƫ�ŅƢƬǳʪÂ�ƨǬưسق من الرهبة واالحرتام واحلب والمتنا

  أبعادها.جودة حياة املراهق مبختلف  إىل
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:املراجع

1-�ǞǸƬĐ¦Â�̈ǂǇȏ¦��À¦Ȃǋ°�ƾŧ¦�ƾȈǸū¦�ƾƦǟ�śǈƷ ،25،ص2003مؤسسة شباب اجلامعة ،االسكندرية.  
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�ȓȋȲȆɜɭ�ɬȄȯ Ȭ ȗȷ ȄSHERPAɮɨɦ�ȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɰ ȸ؈ Ȩ ȕ�ʏࡩ�Ȓȯ ɏ Ȇȸ ɮɨɦم�ɰ Ƀ؈ ȳ

Use of the SHERPA approach to improve the practices of nurses

�ɬֺ ȸ ɦȄ�ȯȍɏ�ɯ ʈȵɔȊ، 1-جامعة باتنة  

ȯʊɮݍݰȄ�ȯȍɏ�ȲɽȍȻ ɽȉ  2- ،جامعة قسنطينة - 

Ɂ ݵ ɭݏ

��ȓܶݰ ɦȄ�ʏࢭ�Ȇȷ Ȇȷ Ƿ�ȓɨȝɮȗםȄ�Ȕ ȆȡȳݝݵȄ�ȒȮɽȣ ȉ�ȆْڈʊɦȆɐɗ�ȶ Ȇɜȕ�ȓʊɭȯȫ �Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻɭ�Ȕ Ȇʊɘȼ Șȸ ȗɐȖف�Ȅם

�֗ ȓɨɭȆɐɦȄ�Ȕ ȆȀɘɨɦ�ȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȆȉ�ȓɈ ȍȕȳםȄ�Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄ�ȒȮɽȡ �ɑɗȲ�ʄڲȄ�Ȕ Ȇʊɘȼ Șȸ ȸڥȄ�ʄם Ȗ�ɣ ɦȰ�ʄڲȄ�ɤɽȿ ɽɨɦɼ

ַ �Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ǴȆɈ ȫ Ƿ�ɰ Ƿɼ�ȓȿ Ȇȫ ��Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɭ�Ȇȿ ɽɀ ȫ ɼ�ʄڴɏ�Ȇɮɱǻɼ�֗ȑ ȸ ȧ ɼ�Ʌ ʈȳםȄ�ʄڴɏ�ȳțǺȕ�

�ɷȱɺɦ�ȓɳɺםȄ�ɉ ɔɃ �ɵ ɭ�ɑɗȳʆ�Ȇɮɭ�֗ Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ȓɳɺɭ�ɵ ɏ�ȓȀʋȷ �ȓʊɏȆɮȗȡ Ȅ�ȒȲɽȿ �ɪ ȷ ȳȕɼ�֗ ʃɘȼ Șȸ Ȅɼ�ɂם ȳɮםȄ

�ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ǴȆɈ ȫ Ƿ�ɵ ɭ�ȯݍݰȄɼ�Ǻȍɴȗɨɦ�ȓʊݤݨɳםȄ�ȓȋȲȆɜםȄف�ȗɐȖɼ���ȓʈɽʊݍݰȄ�ȓȀɘɦȄSHERPA�ȑ ʊɦȆȷ ֿ Ȅ�ɰ ȉ�ɵ؈ ɭ

�ֿȄ�ɵ ɏ�ə ȼ ɡɨɦ�ȆʊםȆɏ �ȒȯɮȗɐםȄ�ȓʊɭɽɱɽɓȲֿ Ȅ�֗ Ȇٔڈɭ�ȯݍݰȄ�ɼǷ�ȆٱڈȮȆɘȗɦ�ȓɳɡɮםȄ�ɤɽɨݍݰȄ�ǴȆɈ ɏǻɼ�ȓʊɳɺםȄ�ǴȆɈ ȫ

��ʏڍ ɀ ɦȄ�ɤ ȆݝݨȄ�ʏࢭ�Ȇȿ ɽɀ ȫ ɼɼ�ʎȖǸȕ�ȓȷ ȄȲȯɦȄ�ɷȱɸ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɭ�ɪ ʆȯɐȖ�ʏࢭ�ȆْڈʊɮɸǷ�ȴȄȳȉǻɼ�ȓȋȲȆɜםȄ�ɷȱɸ�ɯ ʆȯɜȗɦ

�ɯ ɸȲȆȍȗɏȆȉ�ɰ Ƀ؈ ȳɮɮɨɦ�ȓȍȸ ɴɦȆȉ�Ȅȱɟɼ�֗ ȓʊɨʆȯɐȖ���ȓʊȕȆʊɨɮɏ�Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻɭ�ȆɸȲȆȍȗɏȆȉ�Ȕ Ȇʊɘȼ Șȸ �ɅࢭȄ�ʏם ʈȳɮȗɦȄ

ɳɺɭɽʊȷ ɽ ȷ �ȓȀɗ�Ɏ ȆɈ ɜɦȄ�Ȅȱɺɦ�ȓʊȣ ʊȕȄفȷ Ȅ�ȓʊ

ȓʊȧ ȆȗɘםȄ�Ȕ ȆɮɨɢɦȄ:�ȓȋȲȆɜɭSHERPA�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɪ ʆȯɐȖ�֗ Ȅ�ǸɈם۶ܣ Ȅ�ɪݍݵ ʊɨȨ ȕ�֗ ȓɮɺɮɨɦ�ʎɭȳɺɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�֗

Abstract

Hospitals are service enterprises whose effectiveness is measured by the quality of their

outputs, mainly health as the primal product of such enterprises. To achieve this, hospitals

seek to raise the quality of the processes associated with the professional practices of their

staff, notably nursing practices. As nursing errors do not affect only the patient, but also the

nurse and the hospital, and sends a bad social representation of the profession of nursing,

which raises the professional pressure for this vital category. The systematic approach to

human error prediction and reduction (SHERPA) is one of the internationally recognized

ergonomics methods for detecting occupational errors and providing possible solutions for

their prevention or reduction, particularly in the sector of health services. Therefore, our study

explained this approach and highlights its importance in modifying nursing practices in

hospitals as operational / transformative institutions, as well as for the nursing staff as a

strategic socioeconomic category for this sector.

Keywords: SHERPA approach, HTA, PEA, practices adjustment.
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  مقدمة:

�ɯ ȸ Ȅ�ɽɨȫݍݨ �ɉ ɜɗۚܣ� ɐȖ�ַ ࢼܣ� ɗ�֗ ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅɼ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅ�ȒȆʊݏݰɦ�ȓɭȆɺɦȄ�ȑ ɱȄɽݍݨȄ�ȯȧ Ƿ�ȓܶݰ ɦȄ�ɪ ȝɮȕ

�ȑ ɱȄɽݏݨɦ�ɤ Ȇɮȗɟַ Ȅ�ȓɦȆȧ �ɵ ɏف�ɐȖ�Ȇɮɱǻɼ�֗ ɂ ȳםȄ�ɵ ɭɦȄɼ�ȓʊɮȸ ȄȮȳɘɨɦ�ȓʊɏȆɮȗȡַݍݨ Ȅɼ�ȓʊȸ ɘɳɦȄɼ�ȓʊɨɜɐi.
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�ȓɭȆɐɦȄ�ɻȗܵݰ �ʄڴɏ�Ɋ Ȇɘݏݰɦ�ȮȳɘɦȄ�ɻȡ ȆȗȨ ʆ�Ȇɭ�ȓɗȆɠ�ȳɗɽȕ�ȓʊɭȯȫ �Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻɭ�ʄڲȄ�Ƞֺ ɐɨɦ�ȵɟȄȳɭ

�Ȕ Ȇȷ Ȇʊȸ ɦȄ�ə ɨȗȬ ȕɼ�֗ ȓʊɱɽɱȆɜɦȄ�Ȇْڈɐʊȍɇɼ�Ȇɺɮݯݨ ɼ�Ȇɺɏɽɳɦ�Ȇɐȍȕ�ȓʊǾȆɘȼ Șȷ ַ Ȅ�Ȕ Ȇȸ ȷ Ǻɮɨɦ�ȓʊܶݰ ɦȄ

�ȲȄȳɓ �ʄڴɏ�֗Ȕ Ȇʊɘȼ Șȸ Ȅ�ȓʊɳɺɭɽʊȷםȄ�ȓʊɮȗɳڲȄ�ʄם ɽȸ ɦȄ�Ȕ ȆȀɘɨɦ�ȓʊȷ Ȇȷ ֿ Ȅ�ȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ʃɜȍȕ�ɵ ɡɦ

�ȓʊɈ ɔȖ�ɰ ȆɮɄ ɦɼ�ȮȳɘɦȆȉ�ɪ ɘɡȗɨɦ�ȓʈȲɼȳɃ �֗ɯ ɸ؈فɓɼۗܣ� Ɉ ɦȄ�ɻȍȼ ɦȄ�ɰ ȄɽɏǷɼ�ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄɼ�ǴȆȍɇֿ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɭ

Ȯɽȡ �Ȕ ȄȰ�ȓʊܵݰ�Ȇȿ ɽɀ ȫ ɼ�֗Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ�ɷȱɸ�ɰ ȉ�ȓȸ؈ ɗȆɳםȄ�ʃɜȍȕɼ��ȓʊǾȆɘȼ Șȷ ַ Ȅ�Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ�ʅ ȮȆȕȳם�Ȓ

�ʄڴȝםȄ�ȓʊɳɘɦȄɼ�ȓʊɗȳɐםȄɼ�ȓʈȳȼ ȎɦȄɼ�ȓʊɳɜȗɦȄ�Ȕ ȆʊɱȆɢɭׁ Ȅ؈ف�ɗɽȕ�ʏࢭ�ȓɮǾȆɛ�֗ ȓȿ ȆݍݵȄ�ȓʊǾȆɘȼ Șȷ ַ Ȅ�Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ

�ȓʊܶݰ ɦȄ�Ȕ ȆɭȯݍݵȄ�ɵ ɭ�ȓʊɐɮȗݝݨȄ�Ȕ Ȇȡ Ȇʊȗȧַ Ȅ�Ɏ ȆȍȻ ׁ

ܵ �Ȕ Ȇɭȯȫ ɗɽȗɦ�ȓɭȆɺɦȄ�Ȕ؈ف� ȆʊɱȆɢɭׁ Ȅ�ɰ ȉ�ɵ؈ ɭɼ�ȵʈȵɐȖ�ʄڲȄ�ȓʊǾȆɘȼ Șȷ ַ Ȅ�Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ�ʄڥȸ Ȗ�ȓɐȡ Ȇɱ�ȓʊݰ

�ȓɳɺɮɗ�֗ȓʊɗȄفȧ Ȅ�ɪ ɢȉ�ɯ ɺɭȆɺɭ�ȴȆȣ ɱǻ�ʄڴɏ�ɵ ʈȲȮȆɜɦȄɼ�ɰ Ȅ�ɰםɨɸǺ؈ Ƀ؈ ȳɮםȄ�ɵ ɭ�ɯ ɛȆɈ ȉ�ʅȳȼ ȎɦȄ�ȆɸȮȲɽɭ

�ʃɜȍȕ�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɭ�ȒȮɽȡ �ɰ Ǽɗ�ɻʊɨɏɼ��Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ�ɷȱ٭ڈ�ʎǿȆɘȼ Șȷ ַ Ȅ�ɪ ɮɐɦȄ�ɵ ɭ�ȓɭȆɸ�Ȓ؈قɟȲ�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ

ʄڴɏ�ȒȲȄȮׁ Ȅɼ�ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ�Ȕ ȆʈɽɦɼǷ�ɵ ɭ�ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ�ɵ ɭ�ȓȋɽɨɈ Ȅ�Ȕם Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ʏࢭ�ɪ ɨȫ �ʅ Ƿ�ɰ Ƿɼ�ȓȿ Ȇȫ �֗ ǴȄɽ ȷ �ȯȧ

�ȓȸ ȷ ǺםȄ�ɷȱ ɸ�ʏࢭ�ɻȕȲɽȿ ɼ�ɂ ȳɮםȄ�ʄڴɏ�ɣ ɦȱɟ�Ȇɮɱǻɼ�֗ ȑ ȸ ȧ ɼ�ʃɘȼ Șȸ Ȅɼ�Ʌם ʈȳםȄ�ʄڴɏ�ȹ ʋɦ�Ȇȍɨȷ �ȹ ɡɐɳʋȷ

�ɪ ɢɟ�ɑɮȗݝݨȄɼ

�ȆɺɦɽȨ ȗɦ�ȄȳɌ ɱ�֗ Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɭ�ǴȆɈ ȫ Ƿ�ɤɽȧ �ȓʊȍɨȸ ɦȄ�ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅ�Ȕ ֺ ȝɮȗɦȄ�ȳȼ Șɳȕ�ɤ ȆݝݨȄ�Ȅȱɸ�ʏࢭ

�ɽɭȲ�ʄڲȄ�ɵ ɏ�Ȇɳɐɮȷ ��ɼǷ��Ȅȯȧ Ƿ�ɖ ȳɐɲ��Ȕ ȄȲȆȍɏ�ȯɐȍɗ��ɰ ɨɏȆɘɨɦ�ȓʊɏȆɮȗȡַ؈ Ȅ�Ȕ Ȇɢȍȼ ɦȄف�ɏ�ɪ ɏȆɘȗɦȆȉ�ɪ ɜɳȕ�ȴ

�ȓȀɘɦȄ�ɽɸ�Ȇɳɸ�ɯ Ȅ�ȩםْڈ ȍɀ ʆ�֗ Ȓ؈فɈ ȫ �ȓʊɳɺɭ�ǴȆɈ ȫ Ǹȉ�ɬȆɛ�ɼǷ�֗ ɻɨɮɏ�ʏْڈف�ࢭȸ ɭ�ɼǷ�ɪ ɸǺɭ؈ف�ɓ�ɻɱǷ�ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ��ȯȧ Ƿ

ȍɜɭ�ɑǿȆɛɼ�ʄڲȄ�ȓʊȍɨȸ ɦȄ�Ȕ ֺ ȝɮȗɦȄ�ɤɽȨ ȗȕ�ș ɛɽɦȄ�Ȳɼȳɭ�ɑɭɼ�֗ Ȇْڈɭȳȉ�ȓʊɳɺɭɽʊȷ ɽȸ ɦȄ ولة اجتماعيا، أين يصبح

�Ɇ ɽɔɄ ɦȄ�ɵ ɭ�ȯʈȵʆ�Ȇɭ�ɽɸɼ�֗ ȹ ɡɐɦȄ�ɤ ȯȉ�ʏڥɮȗݝݨȄ�ɤ ȆʊݝݵȄ�ʏࢭ�ȓʊǾȆɳȞȗȷ Ȅ�ȓɦȆȧ �ȳɸȆםȄɼ�Ǵə ɡɦȄ�ɂ ȳɮםȄ

�ɻɨɮɐɦ�ɻȗʆȮǸȕ�ǴȆɳțǷ�ɂ ȳɮםȄ�ʄڴɏ�ʃɘȼ Șȸ Ȅ�ȒȲȄȮǻɼ�ɯם ֺٮڈ ǾȆɏɼۜܢ� Ȅ�ɖםȳع ȳɇ �ɵ ɭ�ȓʊɳɺםȄɼ�ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅ

ȓʊɳɺםȄ�ǴȆɈ ȫ׀ ɦ�ɷȆȍȘɱַ Ȅ�ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ�ʄڴɏ�ȑ ȣ ʆ�ɣ ɦȰ�ʅ ȮȆɘȗɦɼ�ȒȲȄȮׁ Ȅ�ʄڴɏ�ɻɱǷ�Ȇɮɟ�֗ Ȇٕڈɗ�ɰɽɐɜʆ�ȯɛۘܣ� ɦȄ

�ɂ ȳɮםȄ�Ȇٔڈɭ�ȯʊɘȗȸ ʇ�ȓʊɭɽɱɽɓȲȄ�Ȕ ȆȋȲȆɜɭ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ɝ ʈȳɇ �ɵ ɏ�ɰ Ƀ؈ ȳɮɮɨɦ�ȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɉ ȍɃ ɼ�ȓȍɛȄȳɭ



����������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭɐɦȄف�ɮȸ ʇȮ��ȟ ɦȆȝɦȄ�Ȯȯ2017

�ɬֺ ȸ ɦȄ�ȯ ȍɏ �ɯ ʈȵɔȊ–��������������ȯ ʊɮݰ Ȅ�ȯݍ ȍɏ �Ȳɽ ȍȻ ɽ ȉ�ȓȋȲȆɜɭ�ɬȄȯ Ȭ ȗȷ ȄSHREPAȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ����
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�ȓȋȲȆɜɭ�ȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄ�ȆʊɭɽɱɽɓȲֿ Ȅ�ɤ Ȇȣ ɭ�ʏࢭ�ɰɽȝȧ ȆȍɦȄ�ȦفɛȄ�ɤ ȆݝݨȄ�Ȅȱɸ�ʏࢭɼ��ǴȄɽ ȷ �ȯȧ �ʄڴɏ�Ʌ ʈȳםȄɼ�ȒȲȄȮׁ Ȅɼ

ȆɈ ȫ Ƿ�ɵ ɭ�ȯݍݰȄɼ�Ǻȍɴȗɨɦ�ȓɦȆɐɗȋȲȆɜɮȉ�Ȇٕڈɨɏ�Ȧֺ Ɉ ȿ ַ Ȅ�ɯ ȕɼ�֗ ɪ ɮɐɦȄ�ɰ Ȅȯʊɭ�ʏࢭ�ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�Ǵ ةSHERPA�ʏۂɼ�֗

�ɬɽɜɳȷ �ȆɸȯɐȊ�֗ Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ɤ Ȇȣ ɭ�ʏࢭ�ȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȆȉ�ə ʈȳɐȗɦȆȉ�Ȇɺɨْڈȸ ɲۘܣ� ɦȄ�ȓʊɦȄɽםȄ�ȓɨȫ ȄȯםȄ�ɎɽɃ ɽɭ

�ȓȋȲȆɜɭ�ȲɼȮ�ɂ ȳɐȊSHERPA�ȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɷȱɸ�ɰ ȸ؈ Ȩ ȕ�ʏࢭ

1-�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɭ�ɤɽ ȧ �Ȕ Ȇʊɭɽ ɮɏ

ə ʈȳɐȖ�ɵ ɡɮʆ�Ȇٰڈ Ǹȉ�ɰ Ƀ؈ ȳɮɮɨɦ�ȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɼǷ�֗ ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɼǷ�֗ Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɭ

�ʄڴɏ�ʅ ɽȗȨ ȕɼ�֗ Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ȓɳɺם�ȓɮɋ ȆɳɦȄ�Ȕ Ȇɐʉȳȼ ȘɦȄɼ�ȓɮܦݨ ɴɭ�ɰɽɢȕɼ�֗ ɂ ȳɮɮɨɦ�ȯɳȸ Ȗۘܣ� ɦȄ�ɬȆɺםȄ�ȓɏɽɮȣ ɭ�

Ȅ�Ȕם ȆʆȆɘɟɼ�ȲȄɼȮǷ�ɣ ɦȱɟ�ɪ ɮȼ Ȗɼ�֗ܣ ʆȮȆɠֿ Ȅ�ɯ ɺɨʊɸǸȗɦ�Ȇɜɗɼ�ȓɳɺםȄ�ɽ ȷ ȲȆɮɭ�Ȇ٭ڈ�ɬɽɜʆۘܣ� ɦȄ�ɬȆɺםȄ مرض

ʆȆɐɭ�ɵ؈ف� ɭ�ȆɺɜɗȄȳʆ�Ȇɭɼ�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ȓɳɺɭ�ɯ ɡȨ ȕۘܣ� ɦȄ�ȒȯɏȆɜɦȄ�ɪ ȝɮȕɼ�֗ ɻȗɦǴȆȸ ɭ�Ȕ ȄȮȯȨ ɭɼ2�Ȅȱɸ�ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭɼ��

�ʅ ȱ ɦȄ�ɪ ʊɸǸȗɨɦ�Ȇɜɗɼ�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ȓɳɺם�ʎɜʊȍɈ ȗɦȄ�ɝ ȼ ɦȄ�ʏۂ �ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɰ Ƿ�ɤɽɜɦȄ�ɵ ɡɮʆ�ə ʈȳɐȗɦȄ

Ȩ ȕ�ɑɜʆ�Ȇɭ�ɰ ȉ�ɪ؈ ȿ ȆɘɦȄ�ȯݍݰȄ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɪ ȝɮȕ�Ȇɮɟ�֗ ɂ ȳɮםȄ�ɷȆɜɨȕ�ɑɜʆ�Ȇɭɼ�ɂ ȳɮםȄ�ȓʊɦɼǺȸ ɭ�ș

�ȓʊǾȆɘȼ Șȷ ַ Ȅ�ȓȸ ȷ ǺםȆȉ�ɪ ɭȆɐɦȄۗܣ� Ɉ ɦȄ�ɝ ʈȳɘɨɦ�ȓɨɢȼ Ȅ�ɾȳȫֿם Ȅ�ȓʊɳɺɭɽʊȷ ɽȸ ɦȄ�Ȕ ȆȀɘɦȄ�ȓʊɦɼǺȸ ɭ�ș Ȩ ȕ

�ȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɯ ȷ Ȅ�Ȇٕڈɨɏݏݳ�Ɉ ɀ ʆ�ȓɨɮɡɭ�Ȕ Ȇɇ Ȇȼ ɲ�ɣ ɦȱɟ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɵ ɮɄ ȗȕɼ

��ȓȋɽɨɈ Ȅpratiquesם organisationnelles requises�ȳɮםȄ�ɖ ȳɇ �ɵ ɭ���ɵ ʆȮȆʊɭ�ȓȗȷ �ʄڲȄ�ɯ ȸ ɜɳȕ�ʏۂɼ�֗ ɰ Ƀ؈

�ʏۂ

-�ɪ ʊɨȨ ȕ��ȓʊǾȆɘȼ Șȷ ַ Ȅ�ȓȸ ȷ ǺםȄ�Ɏ ɼȳɗ�ɑʊɮȡ �ʏࢭ�ȓʆȆɛɽɦȄɼ�ɵ ɭֿ Ȅ�ȓɗȆɜț�ȳȼ ɲ�ʄڴɏ�ɪ ɮɐɦȄ��ɵ ɭֿ Ȅ�ȓɗȆɜț

�ȲȆɈ ȫֿ Ȅ�ɤɽȧ �ȓʈȲɼȮ�ȳʈȲȆɜȕ�ȓȉȆȗɟ�֗ȳɈ ȫ �Ȯɽȡ ɽȉ�ȓɀ ȗݝݵȄ�Ȕ ȆɺݍݨȄ�ȲȆȍȫ ǻ�֗ɪ ɮɐɦȄ�ȲȆɈ ȫֿ �ʏࢭȄȳȼ Șȷ Ȅ

������ȓɨɮȗݝݰȄ

-ȆɐɘɦȄ�ɤ Ȇɜȗɱַ Ȅ�ȵʈȵɐȖ��ɤ Ȇɀ ȕַ Ȅ�Ȓفɗ�ɤ Ȅɽɇ ۗܣ� Ɉ ɦȄ�ɝ ʈȳɘɦȄ�ǴȆɄ ɏǷɼ�ɰ ɭȯȬ؈ ȗȸ Ȅ�ɰם ȉ�Ȕ؈ Ȇɭɽɨɐɮɨɦ�ɤ

������ȓʊȧ ȄȳݍݨȄ�Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄɼ�ȓʈɼȮֿ Ȅ�ȳʈȲȆɜȕ��Ƞֺ ɐɦȄ

-�Ȕ ȄȮȆɄ ɭ�ȒȲɽɈٔڈȄ��Ȇם Ȅ�ȓʊɦȆɏ�ȓȿݍݵ Ȇȫ ɼ�ȓʈɼȮ׀ ɦ�ɵ ɭֽ Ȅ�ɬȄȯȬ ȗȷ ַ Ȅ�ɰ ȆɮɃ ��ȓʈɼȮֿ Ȅ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ

�������ȓʊȎɀ ɐɦȄ�ȓʈɼȮֿ Ȅ�֗ ɵ ʈȲȆȍʊɺɦȄ�֗ ȓʈɽʊݍݰȄ

-ʆ؈قɗ�ɽȡ �ɝ ɨȫ ��ɪ ɮɐɦȄ�ɰ Ȇɢɭ������ə ɳɐɦȄ�ɵ ɭ�ȓʆȆɛɽɦȄ�֗ ۜܢ Ȅ�ȓɟȳȧםȳع ��ʏڍ ɀ ɦȄ�ɪ ɮɐɨɦ�ɵ ɭǵ�ʎɜ

-�ȓʊɨɮɏ�ȓɨʊɇ �Ȇɸ؈فțǸȕ�ɪ ʊɨɜȕɼ�Ȕ Ȇʊɘȼ Șȸ Ȅ�ɾם ɼȯɏ�ȳɇ ȆȬ ɭ�ɵ ɭ�ȯݍݰȄ��Ȕ ȆȉȆȿ ׁ Ȅɼ�ɾ ɼȯɐɦȄ�ȓȍɛȄȳɭ

������ȓʈȲȯɀ ɦȄ�ɂ Ȅȳɭֿ Ȅ�ȯɃ �ȩ ʊɜɨȗɦȄ�֗ ɪ ɮɐɦȄ�ȯɳɏ�ɯ ʊɜɐȗɦȄɼ�ɵ ʆȯʊɦȄ�ȓɗȆɌ ɱ��ȓʊܶݰ ɦȄ�ȓʆȆɏȳɦȄ



������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭف�ɮȸ ʇȮ��ȟ ɦȆȝɦȄ�Ȯȯ ɐɦȄ2017

�ɬֺ ȸ ɦȄ�ȯ ȍɏ �ɯ ʈȵɔȊ–������������������������ȯ ʊɮݰ Ȅ�ȯݍ ȍɏ �Ȳɽ ȍȻ ɽ ȉ�ȓȋȲȆɜɭ�ɬȄȯ Ȭ ȗȷ ȄSHREPAȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ����

154

-ȆݝݵȄ�ɪ ʊɨɜȕɼ�ȯʆȯȨ ȕ��ȲȆɈ ȫֿ Ȅ�ɯ ʊʊɜȕ�ȳɈ ȫ �ɯ ʊʊɜȕ��ɯ ɭȯȫْڈ �ɯ ȗʆ�ɵ ʆȱɦȄ�Ǵֺ ɮɐɨɦ�ȓȿ Ȇȫ ɼ�ȓʊɳɭֿ Ȅ�ȳɇ

�����ȲȆȨ ȗɱַ Ȅ�֗ Ɇ ɽɜȸ ɦȄ�֗ ɉ ɔɄ ɦȄɼǷ�ʅȳɡȸ ɦȄ�Ɇ ɽȍɸ�ɼǷ�Ɏ ȆɘȕȲȆȉ�֗ Ȕ ȆɈ ɨݍݨȆȉ�ȓȉȆȿ ׁ Ȅ3.

�ɼǷ�ȓʊɜʊɜݍݰȄ�ȓʊܶݰ ɦȄ�ɪ ɠȆȼ ɮɨɦ�ȓʆȆɏȳɦȄ�ʎɜɨȗɭ�Ȕ ȆȉȆȣ ȗȷ Ȅ�ʄڴɏ�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ȓɳɺɭ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɭ�ȵɡȕȳȕɼ

�ȳȻ ɼ�ȓʆȆɏȳɦȄ�ȓȷ ȲȆɮɭ�ɵ ɟȆɭǷ�ɵ ɏ�ȳɌ ɳɦȄ�ɖ ȳɀ ȉ�ȓɨɮȗݝݰȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȆȉ�ɬقɨʆ�ɰ Ƿ�ȑ ȣ ʆ�ɂ ȳɮםȆɗ�֗ Ȇٕڈɜɨȗɭ�ȩǾȄ

��ȓɭȯݍݵȄ�ȑ ɦȆɇ �ɤם؇ق�ɻȉȆɸȰ�ȯɳɏ�ɼǷ�ȒȮȆʊɏ �ɼǷ�ʃɘȼ Șȸ ɭ�ʏࢭ�ɪ ɮɏ�ǴȄɽ ȷ �ȓʊɳɺםȄservice à domicile كما أن ،(

�ȓʊȝȨ ȍɦȄɼ�ȓʊɮɨɐɦȄ�Ȕ ȆɱȆʊȍɨɦ�ȄȮȆɳȘȷ Ȅ�ɪ ɮɐɦȄɼ�֗ ȓʊɦȆɐɦȄ�ȓʊɳɜȗɦȄɼ�ȓɭȯɜȗםȄ�Ȕ ȆʆȆɘɡɦȄ�Ȯɽȡ ɼ�ɵ ɮɄ ȗȕ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ

ɦȄ�Ȕ ַ Ȇȣ ɭ�ɑʊɮȡ �ʏࢭ�ɪ ɋ �ʏࢭ�ɯ ȗȕ�ɰ Ƿ�ȑ ȣ ʆ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɰ Ƿ�Ȇɮɟ���ȓʊɨʊɸǸȗɦȄɼ�ȓʈɽɱȆȝɦȄɼ�ȓʊɦɼֿ Ȅ��ȓʆȆɏȳ

�ʄڴɏ�ȒȲȯɜɦȄ�ʄڲȄ�ȓɗȆɃ ǻ�֗ ȓȿ Ȇȫ �ȓʆȆɏȲ�ȑ ɨɈ ȗȕۘܣ� ɦȄ�ȓʊܶݰ ɦȄ�ɪ ɠȆȼ Ȅɼ�Ȕם ַ ȆݍݰȄ�ȒȲȄȮǻ�ʏࢭ�ɂ ȳɮםȄ�ȓʊɦֺ ɜȗȷ Ȅ

�ʎɢʊɴʊɨɠַ Ȅ�ɖ ȄȳȻ ׁ Ȇȉ�ɬȆʊɜɦȄɼ�ʏڍ ɀ ɦȄ�ə ʊɜȝȗɨɦ�ȥ ɭȄȳȉ�ɯ ʊɌ ɳȕ

�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�ȓȷ ȲȆɮםȄ�ɰɽɢȕɼ�ɰ ȆɭǸȉ�ȓȷ ȲȆɮםȄ�ʄڴɏ�ɂ ȳɮםȄ�ȒȲȯɛ�ʅ Ƿ�֗ �Ȕ ȆʆȆɘɡɦȄ��ȓʆȆɘɡɦȄ�ɵ ɭ�ȓɐȊȆɱ

�ɻɮʊɨɐȖ�ɤ ֺ ȫ �ɂ ȳɮםȄ�Ȇّڈȸ Șɡʆۘܣ� ɦȄ�ȓʊɳɜȗɦȄ�Ȕ ȄȲȆɺםȄ�ɵ ɭ�Ȕ ȆʆȆɘɡɦȄ�ɰɽɢȗȕɼ��ȓʊɳɺםȄ�ɻɭȆɺɭ�ɵ ɮɃ �ȓʊɨɏȆɗɼ

ɯ ʆȯɜȕ�Ȕ ȄȲȆɺɭɼ�֗ ȓʈȲȄȮׁ Ȅɼ�ȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄ�Ȕ ȄȲȆɺםȄɼ�֗ ɪ ȿ ȄɽȗɦȄɼ�ɤ Ȇɀ ȕַ Ȅ�Ȕ ȄȲȆɺɭ�ɑɭ�֗ ȓʊɨɮɐɦȄ�ɻȕفȫ ɼܣ� ʆȮȆɠֿ Ȅ

��ȠȳݍݰȄ؈ف�ɡɘȗɦȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ʄڴɏ�ȒȲȯɜɦȄɼ�֗ ȓʊɮɨɐɦȄ�ȓɦȮֿ Ȅ�ʄڲȄ�Ȓȯ ɳȘȸ ɭ�ȓʆȆɏȲcritical thinking�֗ ʏڤȄȯ ȉׁ Ȅɼ��

�ȑ ɱȄɽݍݨȄ�ɣ ɨȕ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɦȄ�Ɇ ȆȍȕȲַ �ȄȳɌ ɱɼ��ȓʊɳɺםȄ�ȓʊɦɼǺȸ Ȅ�ɪם ɮȨ ȕɼ�֗ ʏڍ ɀ ɦȄ�ɝ ʈȳɘɦȄ�ȓɭɽɌ ɳɭ�ɵ ɮɃ �ɪ ɮɐɦȄɼ

Ȅف�ɏ�Ȕ Ȅȯȣ ȗȸ Ȅ�ȓȍɟȄɽɭ�ɂם ȳɮםȄ�ʄڴɏ�ɰ Ǽɗ�ʏڊɽɦɽɳɡȗɦȄɼܣ� ɨɐɦȄ�ɬȯɜȗɦȆȉ�ɾ ȯɭ�ȳɮȗȸ Ȅɼ�ʎȖȄȱɦȄ�ɯם ʊɨɐȗɦ

ȳʆȯɜȕ�ɪ ɛǷ�ʄڴɏ�ȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄ�ɻȕȆʊȧ4.

2-�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ȒȮɽ ȡ

�ʏڲȆȗɦȆȋɼ�֗ ȓʊǾȆɘȼ Șȷ ַ Ȅ�Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ�ʏࢭ�ȓʊܶݰ ɦȄ�ȓʆȆɏȳɨɦ�ʅȳɜɘɦȄ�ȮɽɮɐɦȄ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄف�ȗɐȖ

֗Ʌ ʈȳɮɨɦ�ȓɭȯɜםȄ�ȓʊܶݰ ɦȄ�ȓɭȯݍݵȄ�ȒȮɽȡ �ȯʆȯȨ ȕ�ʏ؈ف�ࢭȍɟ�ȲɼȮ�Ȇɺɦ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɷȱɸ�ȒȮɽȡ �ɰ Ǽɗ�ȓɳɺɭ�ʅ Ǹɠɼ

�ɑɘɳɦȆȉ�ȮɽɐȖ�Ȇɮɨȝɭ�ʃɘȼ Șȸ ۗܣ�Ȅɼם Ɉ ɦȄ�ɝ ʈȳɘɦȄ�ʄڴɏɼ�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ۶ܣ�ȗɮɭ�ʄڴɏ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ȒȮɽȡ �ȹ ɡɐɳȕ�ȓʊɭȆȷ

�ȓɭȯݍݵȄ�ʎɜɨȗɭ�ʄڴɏ

�ȒȮɽȡ ɼ���Ȓȳɭ�ɪ ɠ�ʏࢭɼ�ʄڲɼֿ Ȅ�ȒȳםȄ�ɵ ɭ�ȩ ʊܶݰ ɦȄ�ɪ ɢȼ ɦȆȉ�ȩ ʊܶݰ ɦȄ�ǴȄȳȡׁ Ȅ��Ȇٰڈ Ǹȉ�ȒȮɽݍݨȄ�ɕɳʊɮʆȮ�ɖ ȳɏɼ

�ɵ ɭ�ɾ ɽȗȸ ɭ�ɯ ʆȯɜȕۚܣ� ɐȖ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɵ ǾȆȋȵɦȄ�Ȕ Ȇȡ Ȇȧ ۜܣ� ۘܣ�ȳȕع ɦȄ�ȓɦȆɐɘɦȄɼ�ȓɳɭֽ Ȅ�Ȕ ȆɭȯݍݵȄ

�Ȇɭ�ȑ ȸ ȧ �ɑɮȗݝݨȄ�ʏࢭ�Ȧ ȆȗםȄɼ�ɵ ɭֽ Ȅ�ɪ ȫ ȯȗɦȄɼ��؈فʆȆɐɮɨɦ�Ȇɐȍȕ��ȑ ȷ ȆɳםȄ�ȴȆȣ ɱׁ Ȅ�ɤ ֺ ȫ �ɵ ɭ�ɣ ɦȰɼ�֗ ɯ ȆȍɨɈٮڈ ȗɭɼ

�ȯɺȡ �ɪ ɛǸȉ�ɻȕȆɐɛɽȕɼ�ɰɽȋȵɦȄ�ɼǷ�Ʌ ʈȳםȄ�Ȕ Ȇȡ Ȇȧ �ɰ ȉ�ɝ؈ ɗȄɽȗɦȄ�ɵ ɭ�ə ɦǸȗȕ�Ȇɮɟ�֗ ȓʊםȆɐɦȄ�ȓܶݰ ɦȄ�ȓɮɌ ɳɭ�ɻȗɭȯɛ

�ȓɦȮȆɏɼ�ȓɦɼǺȸوتكرار للعمل، إضا ɭɼ�ȓɳɭǵɼ�ɤ ȆɳםȄ�ȓɨɺȷ �Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɭ�Ȇٰڈɽɠ�ʄڲȄ�ȓɗ



����������������������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭɐɦȄف�ɮȸ ʇȮ��ȟ ɦȆȝɦȄ�Ȯȯ2017

�ɬֺ ȸ ɦȄ�ȯ ȍɏ �ɯ ʈȵɔȊ–��������������ȯ ʊɮݰ Ȅ�ȯݍ ȍɏ �Ȳɽ ȍȻ ɽ ȉ�ȓȋȲȆɜɭ�ɬȄȯ Ȭ ȗȷ ȄSHREPAȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ����
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�֗ ȳɘɀ ɦȄ�ʄڲȄ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�ɪ ʊɨɜȗȉ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ȒȮɽȡ �ɰ ȆɮɃ �ʄڴɏ�Ⱦ ȳݍݰȄ�ȑ ȣ ʆ�ɣ ɦȰ�ʄڴɏ�ǴȆɳȋɼ

�ɬȆɌ ɱ�ȑ ɨɈ ȗȕ�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ȓɳɺɭ�ɰ Ƿɼ�֗ ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�ȒȲȄȮׁ Ȅ�Ȕ ȄɼȮǷ�ȯȧ Ƿɼ�֗ ȓʈȲȄȮǻ�ȓʊɨɮɏ �ȒȮɽݍݨȄ�ɰ ȆɮɃ �ɰ Ƿ�ȲȆȍȗɏȆȉ

�Ȕتقييم مستمر للرعاية ال Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɰɽɢȕ�ɰ Ƿ�ȑ ȣ ʆ�ɣ ɦȱɦ��ɯ ɨɏ�ȓʆȆɏȳɦȄ�ɷȱٕڈ ɸ؈ف�țǸȕɼۜܢ� ۘܣ�Ȅ�ɬȯɜȕڲȄ�ʄםȳع

�Ȕ ȄȲȆɺםȄɼ�ȓʊɡʊɴʊɨɠַ Ȅ�ȓɗȳɐםȄ�ɵ ɭ�ȓʊɦȆɏ �Ȕ Ȇʈɽȗȸ ɭ�ɰ ȆɮɃ ɼ�ȳʈɽɈ ȗɦȄɼ�ȟ Ȩ ȍɦȄ�ʄڴɏ�Ȓȵɡȕȳɭ�ȓʊɳɺםȄ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ

ɨɦ�ȓʊܶݰ ɦȄ�ȓʆȆɏȳɦȄ�ɾ ɽȗȸ ɭ�ɑɗȲɼ�ɰ ȸ؈ Ȩ ȗȉ�ɰ Ȅɼ�ɰםɮȗɺ؈ Ƀ؈ ɽɘםȄ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ ȆɭȯݍݵȄ�ʎɭȯɜם�ȓʊɳɜȗɦȄ�Ʌ ʈȳɮ

ɑɮȗݝݨȄɼ�ȓɨǾȆɐɦȄɼ5.

�ȓʊǾȆɘȼ Șȷ Ȅ�ȓȸ ȷ Ǻɭ�ʅ Ƿ�ʏۜܣ�ࢭ غ ʈȳɮȗɦȄ�ǴȄȮֿ Ȅ�ȒȮɽȡ �ɰ ȆɮɃ �ɽȨ ɱ�ɝ ʈȳɈ ɦȄ�ʏࢭ�ȓɮɺɭɼ�ȓʊǾȯȍɭ�ȒɽɈ Ȭ ɟɼ

�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�Ȕ Ȇȷ Ȇʊȷ �ɯ ʊʊɜȗȉ�ɝ ɨɐȗםȄɼ�֗ ɑɛȄɽɦȄ�ɂ ȲǷ�ʄڴɏ�Ȯɽȡ ɽɭ�ɽɸ�Ȇם�ʏڲɼǷ�ɯ ʊʊɜȕ�ǴȄȳȡ ǻ�ȑ ȡ ɽȗʆ

ȡׂ ɦ�ȓʊםȆɐɦȄ؈ف�ʆȆɐםȆȉ�ȆْڈɱȲȆɜɭɼ�֗ ʃɘȼ Șȸ �ȓɜȍɈࢭȄ�ʏם Ȅ�ȒɽɜɦȄ�Ɇם Ȇɜɱ�ȓɗȳɐɭ�ȑ ȡ ɽȗʆ�Ȇɮɟ�֗ ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ ȄǴȄȳ

�ʏࢭ�ȒȳțǺםȄ�ɪ ɭȄɽɐɦȄ�ȓɗȳɐɭɼ�֗ ɪ ɢɟۜܣ� غ ʈȳɮȗɦȄ�ǴȄȮֿ Ȅ�ɬȆɌ ɱ�ʏࢭ�ȒȮɽȡ ɽםȄ�Ȕ ȄȳɔȝɦȄ�ʄڴɏ�ɖ ɽɛɽɦȄɼ�ə ɐɄ ɦȄɼ

�ɬȯɏɼ�ə ɐɃ �֗ �Ȕ Ȇɭȵɨȗȸ ɭ�֗ Ȕ ȄɼȮǷ�֗ Ȓȵɺȡ Ƿ��ȮȲȄɽםȄ�ȓʆȆɘɟ�ɬȯɏ�ɼǷ�Ɂ ɜɳȉ�ȓɜɨɐȗםȄ�ǴȄɽ ȷ �ǴȄȮֿ Ȅ�Ȅȱɸ�ȒȮɽȡ

ɏ�ɵڴȄ�ʄם ʈɽɢȕɼ�ȑ ʈȲȯȕ�ȥ ɭȄȳȉ�Ȯɽȡ ɼ�ɪ ɢȼ Ȋ�ȓɌ ɗȆݝݰȄ�ɬȯɏ �֗ ȓȝʆȯݍݰȄ�ȓʊםȆɐɦȄ؈ف�ʆȆɐםȄ�ɝ ɗɼ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ ȄȲȆɺ

�ɖ ֺ ȗȫ Ȅɼ�֗ Ʌ ʈȳɮȗɨɦ�ʎɘʊɋɼ�ə ʊȿ ɽȕ�Ȯɽȡ ɼ�ɬȯɏɼ�֗ ȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄ�ȓʊɴȍɦȄ�Ȉ Ȇʊɓ �֗ Ȓȵɺȡֿ Ȅɼ�ȓʊɴȉֿ Ȅ�ʄڴɏ�ɯ Ǿֺ ɭ

�ɬȯɏɼ�֗ ۜܢ Ȅ�ɚםȳع ɽɜȧ ɼ�ȓʊȿ ɽɀ ȫ ɼ�ɰ ȆɭǷɼ�ȆɃ ȳȉ�ɬȆɮȗɸַ Ȅ�ɬȯɏ�ʄڲȄ�ȓɗȆɃ ǻ�֗ Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ɯ ʊɨɐȖ�Ȕ Ȇʈɽȗȸ ɭ

�ȓʊɮʊɌوجود نظام فعال ل ɳȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ʄڴɏ�ȳțǺȕۘܣ� ɦȄ�Ȳɽ ɭֿ Ȅ�ɵ ɭ�ɣ ɦȰ؈ف�ɓɼ�ʃɘȼ Șȸ �ɾࢭȄ�ʏם ɼȯɐɦȄ�ɉ ȍɄ

�ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ�ɵ ɭ�ȓȋɽɨɈ Ȅם

�ȓɗȆɠ�ə ʈȳɐȖɼ�ɪ ɮɐɦȄ�Ȕ ȄǴȄȳȡ ǻ�ȯʊȧ ɽȕ�ʄڲȄ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɮɨɦ�ȒȮɽݍݨȄ�ɬȆɌ ɱ�ɝ ʊȍɈ ȕ�ɖ ȯٱڈɼ

ȡׁ Ȅ�ɝ ʊȍɈ ȕ�ɵ ɭ�ȯɟǸȗɦȄɼ�֗ ɬȆɺםȄ�ɑʉȴɽȕɼ�Ȕ ȆʊɦɼǺȸ Ȅɼ�Ȕם Ȇʊȧֺ ɀ ɦȄ�ȯʆȯȨ ȕɼ�Ȇ٭ڈ�ɰ ɨɭȆɐɦȄ�ȒȮɽȡ؈ �ɰ ȸ؈ Ȩ ȕɼ�Ȕ ȄǴȄȳ

�Ɂ ʊɨɜȕɼ�֗ ȓȡȲȮۜܢ� Ȅ�ǴȆɈםȄ�ȓʊɳɺڲɛǷ�ʄظ ȫֿ Ȅ�ȑ ɳȣ ȗȉ�ַ Ȅ�ɣ ɦȰ�ɝ ɜȨ ȗʆ�ַ ɼ��Ǵֺ ɮɐɦȄ�ȆɃ Ȳ�ʄڴɏ�ɤɽɀ ɦ�ǴȄȮֿݏݰ Ȅ

�ȆɃ Ȳ�ȒȮȆʈȴɼ�֗ ȓȍɛȄȳםȄ�Ȕ Ȇʊɨɮɏ�Ʌ ʊɘȬ ȕɼ�֗ ȓȧ ȆȗםȄ�ȮȲȄɽםȄ�ɵ ɭ�ʄڴȝםȄ�ȒȮȆɘȗȷ ַ Ȅɼ�֗ ɬȆɺםȄ�ǴȆٰڈ ׁ �ɬȴֺ ɦȄ�ș ɛɽɦȄ

ȓʈȲɼȳɃ ɔɦȄ�Ȕ؈ف� ȆɏȆɮȗȡַ Ȅ�ɵ ɏ�ʏڴȬ ȗɦȄɼ�ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ6.�Ƞ ȆȗȨ ʆ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɮɨɦ�ȒȮɽݍݨȄ�ɬȆɌ ɱ�ɰ Ǽɗ�ɻʊɨɏɼ

�ɖ Ȅȯɸֿ Ȅ�ɣ ɨȕ�ɝ ʊɜȨ ȗɦ�ȓʊɭɽɱɽɓȲȄ�Ȕ ȆȋȲȆɜɭ�ʄڲȄ

�ɤɽɀ Ȅ�Ȕםɦ�ȓʊɳɺݏݰ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɪ ʆȯɐȖɼ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�ȑ ɳȣ ȗȉ�ȓɮȗɺםȄ�ȓʊɭɽɱɽɓȲֿ Ȅ�Ȕ ȆȋȲȆɜםȄ�ɎɽɳȘȕɼ

�ȯʆȯȨ ȗɦ�ɬȆɺםȄ�ɪ ʊɨȨ ȕ�ȓȋȲȆɜɭ�ɣ ɦȰ�ȓɨȝɭǷ�ɵ ɭɼ�֗ ɪ ɮɐɦȄ�ʏࢭ�ȓʊɦȆȝםȄ�ȒȮɽݍݨȄ�ʄڴɏ��ǸɈ Ȅɼ�֗םȄTAFEI�ȓȋȲȆɜݍݵ �

��ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ǴȆɈ ȫ Ƿ�ɵ ɭ�ȯݍݰȄɼ�Ǻȍɴȗɨɦ�ȓʊݤݨɳםȄSHERPA��ʅȳȼ ȎɦȄ�ǸɈ Ȅ�Ƞݍݵ Ȱɽɮɱ�֗�HET�Ǻȍɴȗɨɦ�ȓʊɳɜȕ�֗�

��ʏࢭȳɐםȄ�ǸɈ ۖܣ�ɦݏݵ ȍɴȗɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄɼTRACEr��ʅȳȼ ȎɦȄ�ǸɈ HAZOP�ʅȳȼ�Ȅ�֗ݍݵ ȎɦȄ�ǸɈ Ȅ�ɯݍݵ ʊʊɜȗɦ�ȓʊɳɜȕ�֗�



������������ȓʊɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɼ�ȓʊɱȆȸ ɲׁ Ȅ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯ ɨɦ�ȓɭȯ ɜםȄ�ȓɨȣ ɭف�ɮȸ ʇȮ��ȟ ɦȆȝɦȄ�Ȯȯ ɐɦȄ2017

�ɬֺ ȸ ɦȄ�ȯ ȍɏ �ɯ ʈȵɔȊ–������������������������ȯ ʊɮݰ Ȅ�ȯݍ ȍɏ �Ȳɽ ȍȻ ɽ ȉ�ȓȋȲȆɜɭ�ɬȄȯ Ȭ ȗȷ ȄSHREPAȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ����
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)THEA��ȓɮɌ ɱֿ Ȅ�ʏࢭ�ʅȳȼ ȎɦȄ�ǸɈ Ȅ�ȯʆȯȨݍݵ ȕ�ȒȄȮǷ�֗�HEIST ،(�ɻɄ ʊɘȬ ȕɼ�ǸɈ ۖܣ�ɦݏݵ ȍɴȗɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�ɬȆɌ ɱ

)SPEAR��ʅȳȼ ȎɦȄ�ǸɈ Ȅ�Ʌݍݵ ʊɘȬ ȕɼ�ɯ ʊʊɜȕ�ȓʊɳɜȕ�֗ �HEART�Ȅȱ٭ڈ�ȓɮȗɺםȄ�ȓʊɭɽɱɽɓȲַ Ȅ�Ȕ ȆȋȲȆɜםȄ�ɵ ɭ�Ȇɸ؈فɓɼ��

��ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ǴȆɈ ȫ Ƿ�ɵ ɭ�ȯݍݰȄɼ�Ǻȍɴȗɨɦ�ȓʊݤݨɳםȄ�ȓȋȲȆɜםȄف�ȗɐȖɼ��ɤ ȆݝݨȄSHERPA�Ȕ ȆȋȲȆɜםȄف�؆ɟǷ�ɰ ȉ�ɵ؈ ɭ��

ْ ɇ Ȇȸ Ȏɦ�ȄȳɌ ɱ�֗ ȆɭȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ȓʊɭɽɱɽɓȲֿ ȄȆٮڈȆɱȆʊȉ�ȓɛȮɼ�Ȇ7ڈ.

3-�ȓȋȲȆɜɮȉ�ə ʈȳɐȗɦȄSHERPA:

��ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ǴȆɈ ȫ Ƿ�ɵ ɭ�ȯݍݰȄɼ�Ǻȍɴȗɨɦ�ȓʊݤݨɳםȄ�ȓȋȲȆɜםȄsystematic approach to human error

prediction and reduction�֗ Ȇ٭ڈ�ɬɽɜʆۘܣ� ɦȄ�ɬȆɺםȄ�ɪ ʊɨȨ ȕ�ɝ ʈȳɇ �ɵ ɏ�ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ǴȆɈ ȫ Ǹȉ�Ǵɽȍɴȗɨɦ�ȓʊɳɜȕ�ʏۂ ��

�ɖ ȳɇ �ɵ ɭ�ȓȋȲȆɜםȄ�ɷȱɸ�ȳʈɽɈ ȕ�ɯ ȕ�ȯɛɼ��ɻɳɭ�ȯݍݰȄ�ɼǷ�ɻʆȮȆɘȗɦ�ȓɳɡɮםȄ�ɤɽɨݍݰȄ�ǴȆɈ ɏǻɼ�֗ ǸɈ Ȅ�ȑݍݵ Ȏȷ �ȓɗȳɐɭɼ

Ȅ�ɑȍȘȕ�ɯݍݵ1986�ȓʊɳɜȕ�ȯɮȗɐȖɼ�֗SHERPA�ȓʊɘɨسنة  Embryالعالم  ț�ɵ ɭɼ�֗ ʎɲȆȸ ɲׁ Ȅ�ǸɈ Ȅ�əݍݵ ʊɴɀ ȕ�ʄڴɏ

�ǸɈالس Ȅ�Ȅȱɸ�ǴȄȲɼ�ȓɘɛȄɽɦȄ�ȓʊȸݍݵ ɘɳɦȄ�Ȕ Ȇɭ؈قɱȆɢʊםȄ�ȓɗȳɐɭ�ȓʆȆɓ�ʄڲȄ�ɻɦ�ȓʊȡ ɽɦɽɢʊ

�ɰ Ƿ�ȟ ʊȧ �֗ȓʊɭɽɱɽɓȲֿ Ȅ�Ȕ ȆȋȲȆɜםȄ�ɑʊɮȡ �ɤ Ȇȧ �ȆɺɦȆȧ �֗ɰ ȸ؈ Ȩ ȕɼ�ȳʈɽɈ ȕ�ɪ Ȩ ɭ�ȓʊɳɜȗɦȄ�ɷȱɸ�ɤ Ȅȵȕ�ַɼ

�ɰ Ƿ�Ȱǻ�֗ ɑɛȄɽɦȄ�ʏࢭ�Ȇّڈʈȳȣ ȕ�Ɂ ɜɳȉ�ɝ ɨɐȗȕ�ʄڲɼֿ Ȅ��ɰ ȗʋȷ؈ Ȇȷ Ƿ�ɰ ȗʊɦȆɢȻ؈ Ȅ�ɻȡ Ȅɽȕ�ʎɲȆȸ ɲׁ Ȅ�ǸɈ Ȇȉ�ǺȍɴȗɦȄ�Ȕݍݵ Ȇʊɳɜȕ

ɸ�ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�Ȇɺɐɭ�ɪ ɏȆɘȗʆۘܣ� ɦȄ�ȮȄɽםȄɼ�ȴȆɺݍݨȄ�Ɇ Ȇȼ ɲ�ȓݍݨȆɐɭف�ɏ�ʎɲȆȸ ɲׁ Ȅ�ǸɈ Ȅ�ɪݍݵ ʊɨȨ ȗȉ�ɬɽɜȕ�Ȕ ȆʊɳɜȗɦȄ�ɷȱ

�ȓʊɦȆɢȻ ׁ Ȅ�ȆɭǷ�֘ Ɇ Ȇȼ ɴɦȄ�ɻʊɗ�ɰɽɢȗʆ�ʅ ȱɦȄ�ɬȆɐɦȄ�ɚ Ȇʊȸ ɦȄ�ȲȆȍȗɏַ Ȅ�ɰ ɐȊ�ȱȫֿ؈ Ȅ�ɰɼȮ�֗ ɉ ɜɗ�ȒȳȉȆɏ �ȓɜʈȳɈ ȉ

�ɪ ɨݝݰȄ�ɯ ɡȧ �ʄڴɏ�ȯɮȗɐȖۘܣ� ɦȄ�ȓțȯȨ ȗȸ Ȅ�Ȕם ȆʊɳɜȗɦȄ�ȥǾȆȗɱ�ʄڲȄ�Ȯɽɐȗɗ�ȓʊɱȆȝɦȄ�ȓʊɘɨݍݵȄ�ɖ ֺ ȗȫ Ȅɼ�֗ Ȓ؈فȍɟ�ȓȡȲȯȉ

�Ȕ ȆʊɳɜȗɦȄ�ɷȱɸ�Ȇɺɭȯɜȕۘܣ� ɦȄ�Ȕ ȆɱȆʊȍɦȄ�ȹ ɘɳɦ�ȓɘɨȗȬ ɭ�Ȕ ֺ ʊɨȨ ȕ�ʄڲȄ�ʅ ȮǺʆ�ȯɛ�ɯ ȫفȄٮڈ �ɵ ʆȆȍȕɼ�ɰ ɨɨȨ؈ ɮɨɦ�ȓʊɗȳɐםȄ

�Ȕ ȆȍȝɦȄ��ȓʊɐɃ ɽɦȄ�ȹ ɘɳɦ�ȓɘɨȗȬ ɭ�ȆɭȆɢȧ Ƿ�ɬȯɜʆ�ȯɛ�ȟ ȧ ȆȍɦȄ�ȹ ɘɱ�ɰ Ƿ�Ț ȯȨ ʆ�ȯɛ�Ȇɮɟ�֗ �ʏڊȲȆݍݵȄ�Ȕ ȆȍȝɦȄ�

�Ȅ؈فȍȫ �ɪ ɨݝݰȄ�ɰɽɢʆ�ɰ Ƿ�ȑ ȣ ʆ�ɻʊɨɏɼ���ʏڴȫ ȄȯɦȄ�Ȕ ȆȋȲȆɜםȄ�ȥǾȆȗɱ�ɰɽɢȗɦ�ȆɺɭȄȯȬ ȗȷ Ȇȉ�ɬɽɜʆۘܣ� ɦȄ�ȓʊɳɜȗɦȄ�ʏࢭ

ʎɲȆȸ ɲׁ Ȅ�ǸɈ Ȅ�ɪݍݵ ʊɨȨ ȕ�ʏࢭ�ȓʊɐɛȄɼف�؆ɟǷ�ȓʊɭɽɱɽɓȲַ Ȅ8.

�ȓȋȲȆɜɭɼSHERPA�ɰ Ƿ؈ف�ɓ �֗ Ȇɺɐɭ�ɪ ɭȆɐȗɦȄ�ȓɦɽɺȷ ɼ�Ȇْڈɇ Ȇȸ Ȋ�ɵ ɭ�ɯ ɓȳɦȆȉ�֗ ȓʈǹȳɦȄ�ɷȱɸ�ɵ ɏ�ȯʊȨ ȕ�ַ

�ַȄ�ȒȮȆɏǻ���ȲȆȍȗȫַ Ȅ��ɪ ɭȆɐם�ȓʊɦȆɐɦȄ�ȓȍȸ ɴɦȄ�ɽɸ�ȓȋȲȆɜםȄ�ɷȱɸ�ʏࢭ�ȯʊݍݨȄ�֗ ȆɺɭȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ɵ ɭ�ȥ ȗɴʆ�ʅ ȱ ɦȄ��ȲȆȍȗȫ

�ɰ ȝȧ؈ ȆȍɦȄ�ɵ ɭ�ɷ؈فɓ�ɼǷ�ʎɭɽɱɽɓȲֿ Ȅ��ɪ ɨݝݰȄ�ɵ ɭ�ɪ ɐȣ ȕ�Ȓ؈فɀ ɛ�Ȓفɗ�ʏࢭ�ɰ ȄȯʊםȄ�ʏࢭ�Ȇْڈ ȷ ȲȆɮɭ�ɰ Ƿ�ʄڴɏ�ȒȮȆʈȴ

ȆɺɜʊȍɈ ȕ�ʏࢭ�Ȅ؈فȍȫ ��ȓȋȲȆɜםȆȉ�ɰ Ȅםɮȗɺ؈
9.

ȆȝםȄ�ɪ ʊȎȷ �ʄڴɏ��ȓʊɨɮɐɦȄ�Ȕ Ȇɏ Ȇɳɀ ɦȄ�ʏࢭ�ȮȄȳɗֿ Ȅ�Ȓȯ ɏȆȸ �ȳɭֿם Ȅ�ȓʆȄȯȉ�ʏࢭ�ȓȋȲȆɜםȄ�ɷȱɸ�ɯ ʊɮɀ ȕ�ɯ ȕ�ȯɛɼ ل

�֗ �ȓɛȆɈ ɦȄ�ɑʉȴɽȕɼ�֗ ȴȆɔɦȄɼ�ɉ ɘɳɦȄ�Ƞ ȄȳȬ ȗȷ Ȅ�֗ Ȕ ȆʈɼȆɮʊɟɼفȍɦȄ�ȓݍݨȆɐɭɼ�֗ ȓʈɼɽɳɦȄɼ�ȓʆȯʊɨɜȗɦȄ�ȓɛȆɈ ɦȄ�ȯʊɦɽȕ
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�ɑʊȉ�Ȕ ַ Ƕɠ�ȓʊɭɽʊɦȄ�Ȕ ַ ֽ Ȅ�ɑɭ�ɰ Ȇȸ ɲַ Ȅ�ɪ ɏȆɘȕ�ɪ ɮȼ Șɦ�ȆɺɭȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ɚ ȆɈ ɱ�ɑʊȷ ɽȗȉ�ɰɽȝȧ ȆȍɦȄ�ɬȆɛ�ɯ ț�ɵ ɭɼ

Ȇɸ؈فɓɼ�ȓȝʆȯݍݰȄ�Ȕ ȄȲȆʊȸ ɦȄ�ʏࢭ�ȒȮɽȡ ɽםȄ�Ȓȵɺȡֿ Ȅɼ�ȳɟȄȱȗɦȄ
10.

4-�ֿȄ�Ȕ Ȅɽ Ɉ ݵ �ȄݍȓȋȲȆɜɮɨɦ�ȓʊȷ Ȇȷ�ȓȋȲȆɜɭ�ɬȵɨȗȸ ȖSHERPA�ȓʊɦȆȗȗɭ�Ȕ ȄɽɈ ȫ �ʎɲȆɮț�Ɏ ȆȍȕȄ

4-1-�ȓɮɺɮɨɦ�ʎɭȳɺɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ

�ȓɮɺɮɨɦ�ʎɭȳɺɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉ�ɪ ɮɐɦȄ�Ȕ Ȇɇ Ȇȼ ɲ�ɪ ʊɨȨ ȕ�ʏࢭ�ɪ ȝɮȗȕ�ȓȋȲȆɜםȄ�ɝ ʊȍɈ ȕ�ʏࢭ�ȓɨȧȳɭ�ɤɼǷ

)Hierarchical Task Analysis : HTA�Ȕ ȆȋȲȆɜםȄ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɨɦ�ȓʈȵɟȳםȄ�ȓʊɳɜȗɦȄ�ʏۂɼ�֗ ��Ȓȯɮȗɐɭɼ�ȓʊɭɽɱɽɓȲֿ Ȅ

�ɪ ɨȨ ʆ�Ȇɮɱǻɼ�֗ ȆٮڈȄȰ�ȯȨ ȉ�Ȕ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄ�ɪ ɨȨ ʆ�ַ �ȓɮɺɮɨɦ�ʎɭȳɺɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�ɰ Ƿ�ȟ ʊȧ ��ɰ ȝȧ؈ ȆȍɦȄ�ɵ ɭ�ɑȷ Ȅɼ�ə ʊɇ �ɾ ȯɦ

�ɯ ȗʊɗ�֗ �ɖ Ȅȯɸֿ Ȅ��Ȕ ȆʆȆɔɦȄ�ɝ ʊɜȨ ȗɦ�ȒȮɽȡ ɽɭ��Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄ��ɪ ǾȆȷ ɽɦȄ�ɰ Ƿ�ȲɽɌ ɳɭ�ɵ ɭ�ɣ ɦȰɼ�֗ Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄɼ�ɖ Ȅȯɸֿ Ȅ

ȆʊɨɮɐɦȄ�ɵ ɭ��ɬȳɸ��ȓʊȎȕȄȳȕ�ʄڲȄ�ȒȯɜɐםȄ�ɬȆɺםȄ�ɯ ʊȸ ɜȕ�ɪ ɮȗȨ ʆۘܣ� ɦȄ�ɣ ɨȕ�ɖ Ȇȼ ȘɟȄ�ȓʊɔȊ�֗ ȓʊɏȳɘɦȄ�Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄɼ�Ȕ

�ɰɽɢȕ�ȯɛۘܣ� ɦȄ�ɤɽɨݍݰȄ�Ȧ ȄفɛȄ�ʏڲȆȗɦȆȋɼ�֗ ȒݍݵفȄ�Ɂ ɜɱ�ɼǷ�ɯ ʊɮɀ ȗɦȄ�Ǵɽ ȷ �ȑ Ȏȸ Ȋ�Ȇْڈɘʊɋɼ�ǴȄȮǷ�ʏࢭ�ɪ ȼ ɘȕ�ɰ Ƿ

�Ȇ٭ڈ�ɬɽɜʆ�ɵ �Ⱦם Ȇȫ �ȑ ʈȲȯȕ؈ف�ɗɽȕ�ɼǷ�ȓɮɺםȄ�ɯ ʊɮɀ ȕ�ȒȮȆɏǻ

�Ȇɭ��ɖ Ȅȯɸֿ Ȅ�ȑ ʋȕȳȕ�Ȇٕڈɗ�ɯ ȗʆ�֗ɯ ɨɛɼ�ȓɛȲɼ�ַ Ȅ�ȓɨȧȳםȄ�ɷȱ ɸ�Ƞ ȆȗȨ ȕ�ַɼ��ɻʊɦȄ�ɤɽȿ ɽɦȄ�ȮȳɘɦȄ�ȯʈȳʆ

���Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄ�ȱ ʊɘɳȕ�ɪ ȸ ɨȸ Ȗ��Ȕ ȆɈ Ɉ ɖ��Ȅɼݝݵ Ȅȯɸ׀ ɦ�ɤɽȿ ɽɨɦ�Ȇ٭ڈ�ɬȆʊɜɦȄ�ȑ ȡ ȄɽɦȄ�Ȕ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄ��Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄɼ

�ȯɐȊ�ɻɳɡɮʆ�֗ ȓʆȆɘɡɦȄ�ɻʊɗ�Ȇɮȉ�ɪ ɭȆȻ �ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�ɵ ɭ�ɻʊɦȄ�ɪ ȿ ɼ�ʅ ȱ ɦȄ�ɾ ɽȗȸ Ȅ�ɰם Ǹȉ�Ȇɐɳȗɜɭ�ɪ ɨݝݰȄ�ɰɽɢʆ�Ȇɭȯɳɏɼ

Ȩ ȗɦȄ�ȳɮȗȸ ʇ�ȟ ʊȧ �֗ ȓʊɦȄɽםȄ�ȓɨȧȳםȄ�ʄڲȄ�ɤ Ȇɜȗɱַ Ȅ�ɣ ɦȰ�ȓȍȷ Ȇɳɭ�ə ɛɽȕ�ȓɈ ɜɱ�ʄڲǻ�ɤɽȿ ɽɦȄۘܢ� ȧ �ɪ ɘȷ ׀ ɦ�ɪ ʊɨ

4-2-�ȓɮɺםȄ�ə ʊɴɀ ȕ

�ȮȆɮȗɏַ Ȅ�ɯ ȗʈɼ�֗ ȒȯɏȆɜɦȄ�ɵ ɭ�ȄǴȯ ȉ�Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄ�ə ʊɴɀ ȗȉ�ɪ ɨݝݰȄ�Ƿȯȍʆ�ʎɭȳɺɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�ɵ ɭ�ǴȆْڈ ɱַ Ȅ�ȯɐȊ

�ȓʊɦȆȗɦȄ�ɖ Ȇɳȿ ֿ Ȅ�ȯȧ Ƿ�ʏࢭ�Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄ�ɑɃ ɽɦ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�ə ʊɴɀ ȕ�ʄڴɏ

Actionɗ�֗آلية "- Ȧ Ȇȗɘɭ�ȑ ܥݰ �֗ Ȳȴ�ʄڴɏ�ɉ ɔɄ ɦȄ�ɪ ȝɭ���(تح باب

-��ȓʊɏȆȡفȷ ȄRetrieval�Ȉ ɽ ȷ ȆݍݰȄ�ʄڴɏ�ɼǷ�Ȉ Ȇȗɟ�ʏࢭ�ȓɭɽɨɐɭ�ɵ ɏ �ȟ Ȩ ȍɦȄ�ɪ ȝɭ���

  " (مثل فحص معلومة معينة)Checkingتدقيقية " -

-��ȓʆ؈فʊȬ ȕSelection(مثل اختيار بديل عن آخر) "

Informationاتصالية "- communication.(مثل التحدث مع طرف آخر، نقل املعلومة) "

�تحديد  -4-3ʎɲȆȸ ɲׁ Ȅ�ǸɈ Ȅݍݵ

�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉ�ɣ ɦȰɼ�֗ ȓɮɺɭ�ɪ ɢȉ�ȓɈ ȍȕȳםȄ�ǸɈ Ȅ�Ɏݍݵ ȆɃ ɼǷ�ȓȷ ȄȲȯȉ�ɪ ɨݝݰȄ�ɬȆʊɛ�ʄڲǻ�ɬȆɺםȄ�ə ʊɴɀ ȕ�ʅ ȮǺʆ

�ɤɼȯݍݨȄ�ʏࢭ�Ȯɽȡ ɽםȄ�ǸɈ Ȅ�əݍݵ ʊɴɀ ȕ1�ǸɈ Ȅ�ɷȱȫݍݵ Ǹʊȷ �ʅ ȱɦȄ�ɪ ɢȼ ɨɦ�ə ȿ ɼ�ǴȆɈ ɏǻ�ɯ ȗʆ�ɵ ʆǷ�֗
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�ʎɲȆȸ�01جدول  ɲׁ Ȅ�ǸɈ ݵ Ȅ�əݍ ʊɴɀ ȕ��Human-Error Identification : HEI(

ȷفȓʊɏȆȡأخطاء تدقيقيةأخطاء آلية Ȅ�ǴȆɈ ȫ Ƿأخطاء أخطاء اتصالية

ȓʆ؈فʊȬ ȕ

A1  عملية جد

ȓɨʈɽɇ �Ȓ؈فɀ ɛ

C1   فحص

محذوف

R1�ɑȡفȸ Ȗ� ɯ ɦ

املعلومة

I1   لم ترسل

املعلومة

S

1

اختيار 

محذوف

A2�ȓȀʋȷ � ȓʊɨɮɏ

التوقيت

C2؈ف�ɓ� Ɂ Ȩ ɗ

ɪ ɭȆɠ

R2�Ɏ Ȇȡفȷ Ȅ

معلومة 

  خاطئة

I2 ارسال

معلومة 

  خاطئة

S

2

اختيار 

  خاطئ

A3�ɷȆȣ ȕȄ� ʏࢭ� ȓʊɨɮɏ

  خاطئ

C3   فحص

�ȩ ʊܵݰ

�Ǵۜܣ آ ɦ

  خاطئ

R3�Ɏ Ȇȡفȷ Ȅ

�ɪ ɮȗɡɭ؈ف�ɓ

  للمعلومة

I3؈ف�ɓ� ɤ Ȇȷ ȲȄ

مكتمل 

  للمعلومة

A4   عملية قليلة

Ȅȯȡ �Ȓ؈فȝɟ��Ȅȯȡ

C4   فحص

خاطئ 

�Ǵۜܣ آ ɦ

ȩ ʊܵݰ

A5   عملية ال تقبل

التعديل

C5�Ǵۜܣ �Ɂ؟ Ȩ ɗ

التوقيت

A6�ȓȨ ʊܵݰ � ȓʊɨɮɏ

�Ǵۜܣ آ ɦȄ� ʄڴɏ

ǸɈ Ȅݍݵ

C6   فحص خاطئ

Ȃɇ ȆݍݵȄ�Ǵۜܣ آ ɨɦ

A7�ʄڴɏ� ȓȀɇ Ȇȫ � ȓʊɨɮɏ

ȩ ʊܶݰ ɦȄ�Ǵۜܣ آ ɦȄ

A8عملية محذوفة

A9ȓɨɭȆɠ؈ف�ɓ�ȓʊɨɮɏ

A10Ȃɇ ȆݍݵȄ�Ǵۜܣ آ ɦȄ�ʄڴɏ�ȓȀɇ Ȇȫ �ȓʊɨɮɏ
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Stantonاملرجع:  et al., p. 328

:تحليل العواقب-4-4

�ȓɗȳɐɭ�ʏࢭ�ȲɼȮ�Ȇɺɦ�ȑ ɛȄɽɐɦȄ�ɰ Ƿ�ɣ ɦȰ�֗ ȓʊȷ Ȇȷ Ƿ�ȒɽɈ ȫ �ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�ɵ ɏ�ȓɮȡ ȆɳɦȄ�ȑ ɛȄɽɐɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȕف�ȗɐʇ

�ǸɈ Ȅ�ȒȲɽɈݍݵ ȫ �ɾ ȯɭ

4-5-�Ɏ Ȇȡفȷ ַ Ȅ�ɪ ʊɨȨ ȕ

�ș ɱȆɠ�ȄȰǻ�֗ �ɯ ɐɲ��ɼǷ��ʏڲȆȗɦȄ��ɵ ʈɼȯȕ�ɯ ȗʊɗ�֗ ɻɨʆȯɐȖɼ�Ȇɸȯɳɏ�ǸɈ Ȅ�ȒȮȆɐȗȷݍݵ Ȅ�ɵ ɡɮʆ�ȓɜȧַ �ȒɽɈ ȫ �ɞ Ȇɳɸ

��ַ ��ɵ ʈɼȯȕ�ɯ ȗʊɗ�֗ ȮȄȮفȷ ֺ ɦ�ȒɽɈ ȫ �ɞ Ȇɳɸ�ɵ ɡȕ�ɯ ɦ�ȄȰǻ

4-6-�Ȕ ַ Ȇɮȗȧַ Ȅ�ȑ ʋȕȳȕɼ�ɪ ʊɨȨ ȕ

��Ʌ ɘȬ ɳɭ�Ȇɭǻ�֗ ǸɈ ɦ�ȓʊȎʊȕȳȕ�ȓʊɦȆɮȗȧݏݵ Ȅ�ȓɮʊɛ�ɤ Ȇȫ Ȯǻ�ɯ ȗʆ�ȓɨȧȳםȄ�ɷȱɸ�ʏࢭL) أو متوسط (M أو (

�ɑɃ�). إذHمرتفع ( ɼ�ɯ ȗʆ�Ț ɼȯݍݰȄ�ɪ ɮȗȨ ɭ؈ف�ɓ�ǸɈ Ȅ�ɰݍݵ Ƿ�ɪ ȍɛ�ɵ ɭ�Ȇɗɼȳɐɭ�ɰ Ȇɠ�ȄL�ʏࢭ�ǸɈ Ȅ�Țݍݵ ȯȧ �ȄȰǻɼ�֗ �

��ɉ ȷ ɽ ȗםȄ�ɤ Ȇɮȗȧַ Ȅ�ɰ ʊɐȖ�ɯ؈ ȗʆ�ȓɜȉȆȷ �Ȕ Ȇȍȷ ȆɳɭM�ɰɽɢʆ�ȱȀɴʊȧ �֗ ɪ ȍɛ�ɵ ɭ�Ȳȳɡȗɭ�ɪ ɢȼ Ȋ�ǸɈ Ȅ�Țݍݵ ȯȧ �ȄȰǻɼ�֗ �

Həاالحتمال عاليا ( ʊɴɀ ȗɦȄ�Ȅȱɸ�ȯɮȗɐʉɼ���*�ɤ ȄǺȷ �ʄڴɏ�ɼǷ�ɼ��ȓɮɺɮɨɦם۶ܣ�Ȅ�ȭ ʈȲȆȗɦȄ��ȓʊȬ ʈȲȆȗɦȄ�Ȕ ȆɱȆʊȍɦȄ�ʄڴɏ

��ɪ ɭȆɐɦȄ�Ȓفȫ ��ȓɮɺםȆȉ؈ف�ȍݍݵȄ

4-7-�ȒȲɽ Ɉ ݵ Ȅ�ɪݍ ʊɨȨ ȕ

�ǸɈ Ȅ�ȓȣݍݵ ʊȘɱ�Ȕ ȗɏȄ�ȄȰǼɗ�֗ǸɈف Ȅ�ȒȲɽɈݍݵ ȫ �ɾ ɽȗȸ ɭ�ȯ ʆȯȨ ȗȉ�ɪ ɨݝݰȄ�ɬɽɜʆ�ȓɜȉȆȸ ɦȄ�ɪ ȧ ȄȳםȄ�ȯɐȊ

Ɍ ȧֺ ɭ�ɵ ʈɼȯȕ�ɯ ȗʆ�ȱǾȯɳɏ��ȓɦɽȍɜɭ؈ف�ɓ�ȳǾȆȸ ȫ �ʏࢭ�ȑ Ȏȸ Șȕ�Ȇٰڈ Ƿ�ʅ Ƿ��ȓȡȳȧ�ȓɜʈȳɈ ȉ�ɣ ɦȰ�ɰɽɢʈɼ��ɣ ɦȰ�ɵ ɏ�ȓ

��ȓɭֺ ɏ �ɑɃ ɼ�ɯ ȗʆ�ȆɸȯɐȊ�ɯ ț�֗ Ɉ؈ف ȫ �Ț ȮȆȧ �ʄڲȄ�ʅ ȮǺʆ�ǸɈ Ȅ�ɰݍݵ Ȇɠ�ȄȰǻ�Ȇɭ�ȯʆȯȨ ȗȉ�ȓʆȄȯȉ�ʅ Ƿ�֗ ȓʊǾȆɳț! .أمامھ (

�ɤ ȆɮɐɦȄ�ȓȉȆȿ ǻ�ɼǷ�ɼ�ȥ ȗɳםȄ�ɼǷ�ȒǸȼ ɴםȄ�ʏ؈ف�ࢭȍɟ�ə ɨȕ�ɻȗȣ ʊȘɱ�ș ɱȆɠ�ȄȰǻ�Ȅ؈فɈ ȫ �ǸɈ Ȅ�ɰɽɢʆ�Ȇɭ�ȒȮȆɏɼݍݵ

4-8-�ȓݍݨȆɐםȄ�ɪ ʊɨȨ ȕ

ɯ ȗʆ�Ȓ؈فȫֿ Ȅ�ȓɨȧȳםȄ�ʏࢭ�ɪ ɮɐɦȄ�ɬȆɌ ɱ�ʏࢭ�Ȕ Ȅ؈فʊɔȖ�Ȧ ȄفɛȆȉ�ɣ ɦȰɼ�֗ ǸɈ Ȅ�ȩݍݵ ʊܶݰ ȗɦ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ Ȅ�ɯ ʆȯɜȕ

�ɯ Ɍ ɳɭ�ɵ ʈȳɮȕ�ɪ ɢȻ �ʏࢭ�ɣ ɦȰ�ɯ ȗʈɼ��ɻɳɏ�ȓɮȡ ȆɳɦȄ�ȲȄȳɃ ֿ Ȅ�ə ʊɘȬ ȕ�ȳʆȯɜȕ�ɪ ɛǷ�ʄڴɏ�ɼǷ�ǸɈ Ȅ�ʅݍݵ ȮȆɘȕ�ɯ ȗʆۘܢ� ȧ

�ɷȱ ɸ� ə ʊɴɀ ȕ� ɵ ɡɮʆ� ȒȮȆɏɼ� �ɷȲȆțǵ� ɪ ʊɨɜȗɦ� ɼǷ� ǸɈ �Ȅݍݵ ʄڴɏ� ɪ ʆȆȨ ȗɨɦ� ɚȳɇ � Ȧ Ȅفɛַ � ۚܣ ɸȱɦȄ� ə ɀ ɐɨɦ

ʏࢭ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ɬȆȸ ɛǷ�ȓɐȌȲǷ

-�Ȯɽȡ ɽםȄ�ɯ ʊɮɀ ȗɦȄ�ɪ ʆȯɐȖ�ɼǷ�Ȕ ַ ־ ɦ�ȯʆȯȡ �ɯ ʊɮɀ ȕ�Ȧ ȄفɛȄ�ֺ ȝɭ��Ȕ ȄȯɐםȄ

-�ȓɳɺםȄ�ʄڴɏ�ɪ ɭȆɐɦȄ�ȑ ʈȲȯȕ�ʏ؈ف�ࢭʊɔȖ��ȑ ʈȲȯȗɦȄ

-�ȓɮʆȯɜɦȄ�Ȕ ȄǴȄȳȡׁ Ȅ�ɯ ʊɮɀ ȕ�ȒȮȆɏǻ�ɼǷ�Ȓȯʆȯȡ �Ȕ ȄǴȄȳȡ ǻ؈ف�ɗɽȕ��Ȕ ȄǴȄȳȡׁ Ȅ
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-Ɍ ɳȗɦȄ�ȓɗȆɜȝɦȄ�ɼǷ�ȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄ�ȓȷ Ȇʊȸ ɦȄ�ʏࢭ�Ȕ Ȅ؈فʊɔȖ�Ȧ ȄفɛȄ��ɯ ʊɌ ɳȗɦȄ(يمية  

�ɯ ɡݍݰȄ�ɯ ȗʆ�ɰ Ƿ�ȑ ȣ ʆ�ɣ ɦȱɦ�֗ ȆɺɜʊȍɈ ȕ�ɯ ȕ�Ȇɭ�ȄȰǻ�ȓʆȆɔɨɦ�ȓɘɨɢɭ�ȓȧفɜםȄ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�Ʌ ɐȊ�ɰɽɢȕ�ȯɛ

�ʆȆɐɭ�ȓɐȌȲֿ؈ف �Ȇɜɗɼ�ȓʊȣ ʊȕȄفȷ Ȅ�ɪ ɠ�ɪ ʊɨȨ ȕ�ɯ ȗʈɼ��ɻȕȲɽɈ ȫ �ȓȡȲȮɼ�ǸɈ Ȅ�ɤݍݵ Ȇɮȗȧ Ȅɼ�ȑ ɛȄɽɐȊ�ɝ ɨɐȗʆ�Ȇɮʊɗ�Ȇٕڈɨɏ

1-Ȅ�ʅ ȮȆɘȕ�ʏࢭ�ȆٮڈȲȯɛ��Ț ȮȄɽݍݰȄ�ɵ ɭ�ȓʆȆɛɽɦȄ�ʏࢭ�ȓʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ȓʊɦȆɐɗ�Ȕ ȱɘ
Ւ
ɱ�ȄȰǻ�֗ ǸɈ ݍݵ

2-�ǸɈ ǻ�ȓʊȣڲȄ�ȓɘɨɢȕ�ʄݍݵ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ȱʊɘɳȕ�ȓɘɨɢȕ�ȓȍȸ ɲ��ȓɘɨɢȗɦȄ�ȓʊɦȆɐɗ×�ɑɛɽȗםȄ�ǸɈ Ȅ�ȮȮȳȕݍݵ

3�ȓʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ȱʊɘɳȗɦ�Ȕ ȆɮɌ ɳםȄɼ�ɤ ȆɮɐɦȄ�ɤɽȍɛ�ȓȡȲȮ��ɬȯȬ ȗȸ ��Ȅ�ɤɽȍɛם

4�ȓʊȣ ʊȕȄفȷ ֺ ɦ�ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅɼ�ȓʊɳɜȗɦȄ�ɾ ɼȯݍݨȄ��ȱʊɘɳȗɦȄ�ȓʊɨȉȆɛ��

ʋȕȳȕ�ʄڲǻ�ɯ ʊʊɜȗɦȄ�Ȅȱɸ�ʅ ȮǺʆǸɈ ȸٔڈ�ȆםȆɐݍݨȄ�ȓݍݵ ȧ Ƿ�ȲȆʊȗȫ Ȅɼ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ȑ11.

5-�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɭ�ʄڴɏ �ȓȋȲȆɜםȄ�ɬȄȯ Ȭ ȗȷ Ȅ

�Ȕ ȆȋȲȆɜםȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅɼ�֗ Ȓ؈فȍɟ�Ȕ ȆʊɦɼǺȸ ɭɼ�ȓɏɽɳȗɭ�ɬȆɺɭ�ɪ ɮȼ Ȗ�Ȓ؈فȸ ɏ�ȓɳɺɭ�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ȓɳɺɭف�ȗɐȖ

��Ȕ ȆʊɈ ɐםȄ�ɷȱ ɸ�ȲȆȍȗɏַ Ȅ�ɰ ɐȊ�ȱȫ؈ Ǹʆ�ɰ Ƿ�ȑ ȣ ʆ�ɵ ɺםȄ�ɵ ɭ�ɎɽɳɦȄ�Ȅȱɺɦ�ȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɰ ȸ؈ Ȩ ȗɦ�ȓʊɭɽɱɽɓȲֿ Ȅ

�ȓȋȲȆɜɭ�ɑɭ�ɰɽȝȧ ȆȍɦȄ�ɻȍȡ ɽɮȉ�ɪ ɮɏ�Ȇɭ�ɽɸɼSHERPAȟ ʊȧ �֗ Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ɤ Ȇȣ ɭ�ʏࢭ�ȆɺɜʊȍɈ ȕ�ȯɳɏ أن احتماالت

�Ȕ ַ Ȇɮȗȧַ Ȇȉ�ȓȿ Ȇȫ �ȓɗɽɘɀ ɭ�ɯ ʆȯɜȗȉ�ǴȄݍݵفȄ�ɬȆɛ�Ȇɮɱǻɼ�֗Ȕ Ȇʈɽȗȸ ɭ�Ț ֺ ț�ʄڲȄ�Ȇɺɘʊɴɀ ȕ�ʎɘɡʆ�ַ �ǸɈ Ȅݍݵ

�ɤɼȯݍݨȄ�ʏࢭ�ȓɗɽɘɀ Ȅ�ɷȱɸ�ɯם ʆȯɜȕ�ɯ ȗʋȷ ɼ�֗ ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɤ Ȇȣ ɭ�ʏࢭ�ȓȋȲȆɜםȄ�ɝ ʊȍɈ ȗɦ�ȓɺȡ ɽɭ02.

Ȇɺם�ʎɭȳɺɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�ɯ ȷ ȳȉ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮɮɨɦ�ɪ ɨݝݰȄ�Ƿȯȍʆ�ɣ ɦȰ�ɪ ȍɛ�ɬɽɮɐɦȄ�ʄڴɏɼ�֗ ɂ ȳɮםȄ�ɬ

�ʏڲȄɽםȄ�ɪ ɢȼ ɦȄ�ʏܷݳ�ࢭ ɽɭ�ʎɭȳɸ�ɪ ʊɨȨ ȕ�ʄڴɏ�ɰɽȝȧ ȆȍɦȄ�ȯɮȗɐʇ

�ɪ ɢȼ ɦȄ01ɂ ȳɮםȄ�ɬȆɺם�ʎ ɭȳɺɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ��

الممارسات التمریضیة

)2(إجراءات خاصة  )1(إجراءات عامة 

تحدید أولویة العالجات

1-2

كتابة تقریر على ملف 
المریض

1-4

مراقبة حالة المریض

1-5

تثقیف المریض والقائمین 
علیھ

1-6

قراءة ومراجعة محتوى 
الملف

1-8

أخذ العالمات الحیویة

1-7

فحص الحرارة

1-7-1

فحص النبض

1-7-2

فحص ضغط الدم

1-7-3

إجراء تدابیر وقائیة

1-9

تسلیم المناوبة

)shift(

1-3

)تقدیم الدواء(المداواة 

1-1
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Aliاملصدر: Kermani et al., p. 58.

�ɝ ȉȆȸ ɦȄ�ȲȆɇׁ Ȅ�ɝ ɗɼ�ɬȆɺםȄ�ɑʊɮȡ �ə ʊɴɀ ȕ�ɯ ȗʆ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɑʊɮݍݨ�ʎɭȳɺɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�ȯɐȊ

�֗ ȓʊɦǵ�ɬȆɺɭ��ȳɟȱɦȄ�ʎɲȆȸ ɲׁ Ȅ�ǸɈ Ȅ�əݍݵ ʊɴɀ ȕ�ɤɼȯȡ �ʄڲȄ�ɪ ɨݝݰȄ�Ǹݏݨʆ�ɯ ț�ɵ ɭɼ�֗ �����ȓʊɜʊɛȯȕ�֗ ȓʊɏȆȡفȷ Ȅ

�ɤɼȯݍݨȄ�01�Ȕ ַ Ȇɮȗȧַ Ȅ�ȓɗɽɘɀ ɮȉ�ɪ ɨݝݰȄ�ɰ ɐȗȸ؈ ʇ�Ȇɮɟ�֗ ȶ ȲȆɮםȄ�ɻȉ�ɬȆɛ�ʅ ȱɦȄ�ǸɈ Ȅ�ȓʊɏɽɱ�ȯʆȯȨݍݵ ȗɦ��

�ɤɼȯݍݨȄ�02�ȑ ȡ ȄɽɦȄ�Ȕ ȄȲȄȳɜɦȄ�ʄڴɏ�ȒȮȆʈȴ�֗Ɏ Ȇȡفȷ ַ Ȅ�ȓʊɱȆɢɭǻɼ�ȑ ɛȄɽɐɨɦ�ֺ ʊɨȨ ȕ�ɣ ɦȱɟ�ɵ ɮɄ ȗȕۘܣ� ɦȄɼ��

ȱȫ Ƿ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ɯ ʆȯɜȕ� ʄڲȄ�ȒȳȻ Ȇȍɭ�ɻȡ ɽȗɦȄ�ɪ ɨݝݰȄ�ɑʊɈ ȗȸ ʇ�ɻɳɭɼ��ȓɜȉȆȸ ɦȄ�Ȕ ȆʊɈ ɐɮɨɦ�Ȇɐȍȕ�Ȇɸ

�Ȇɐȍȕ�Ȇّڈʊȕȳȕɼ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ɣ ɨȕ�ɯ ʊʊɜȕɼ�ɪ ʊɨȨ ȕ�ʄڲȄ�ȳȸ ʇ�ɪ ɢȉ�ɪ ɜȗɴʊɗ�֗ǸɈ ɦ�ȓʊȡֺݏݵ ɐɦȄɼ�ȓʊȨ ʊܶݰ ȗɦȄ

�ɰ Ƀ؈ ȳɮɮɨɦ�ȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɰ ȸ؈ Ȩ ȕ�ʏࢭ�ȒȯɏȆȸ ʊɮɸֿْڈ�ȆࢭȄ�ʏם

Ȅ�ɯݍ02جدول  ʊʊɜȕ�ȓɗɽ ɘɀ ɭ����ȳɈ Riskݵ assessment matrix(

ȳɇ ȆݝݵȄ�Ȕ ȆȀɗ�ɯ ʊʊɜȕ

ǸɈ Ȅ�ɤݍݵ Ȇɮȗȧ Ȅ

)1ʎȜȲȆɠ��)2ۜܣ3() حرج آ ɭȆɸ��)4ɪ ʊȁɃ ��

)A متكرر (

)Bمحتمل (  

)Cۜܣ ��ȳɏع

)DȯɐȍȘȸ ɭ��

)Eɪ ɮȗȨ ɭ؈ف�ɓ��

1A

1B

1C

1D

1E

2A

2B

2C

2D

2E

3A

3B

3C

3D

3E

4A

4B

4C

4D

4E

ȳɈ Ȅ�ɤݍݵ Ȇɮȗȧ ȄȳɈ Ȅ�ɤɽȧݍݵ �ȲȄȳɜɦȄ؈ف�ʆȆɐɭ

1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A�ȲɽɘɦȄ�ʄڴɏ�ȆɺȨ ʊܶݰ ȗȉ�ɯ ɛɼ�ȓʊɨɮɐɦȄ�ə ɛɼǷ�֗ ɤɽȍɜɭ؈ف�ɓ

1D, 2C, 2D, 3B, 3CȳɈ Ȅ�Ʌݍݵ ɗȲ�ɼǷ�ɤɽȍɜȉ�ȆʊɨɐɦȄ�ȒȲȄȮׂ ɦ�ȲȄȳɜɦȄ�ɑȡȳʆ�֗ ɻʊɗ�Ȉ ɽɓȳɭ؈ف�ɓ

1E, 2E, 3D, 3E, 4A, 4Bمقبول مع مراجعة اإلدارة

4C, 4D, 4Eمقبول دون مراجعة اإلدارة

Kermaniاملصدر:  et al., p 56

�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�ȓʊɨɮɏ�ʏۂ �ȴȆȣ ɱׂ ɦ�ȆʊɗȆɠ�Ȇȗɛɼɼ�ȓʆȆɳɏ�ȑ ɨɈ ȗȕۘܣ� ɦȄɼ�ȓʊȷ Ȇȷ ֿ Ȅ�ȓʊɨɮɐɦȄ�ɰ Ƿ�ʄڲȄ�ȒȲȆȻ ׁ Ȅ�Ȳȯȣ ȕɼ

�ȓɗȳɓ �֗ Ȕ ַ Ȇ݀ݨ ȗȷ Ȅ��Ȇٕڈɗ�ɰɽɨɮɐʇۘܣ� ɦȄ�Ȓȯȧ ɽɦȄ�ȑ ȸ ȧ �ə ɨȗȬ ȕ�ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ�ɬȆɺɭ�ɰ Ƿ�ȟ ʊȧ �֗ ɬȆɺɮɨɦ�ʎɭȳɺɦȄ

Ȅ�Ȕם Ȇɇ Ȇȼ ɲɼ�ɬȆɺɭ�ȴɼȆȣ ȗȕ�ɰ Ƿ�ɵ ɡɮʈɼ�֗ �����֗ ȓʈȲȯɀ ɦȄ�ɂ Ȅȳɭֿ Ȅ�Ȓȯȧ ɼ�֗ Ȕ ȆʊɨɮɐɦȄ�ȓɮɺɭ�ɰ ȸ؈ ɮݍݵȄ�ɰ Ƀ؈ ȳɮ
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�ȓȋȲȆɜɭ�ɬȯȬ ȗȸ ʇ�ʅ ȱɦȄ�ȟ ȧ ȆȍɦȄ�ʄڴɏ�ɣ ɦȱɦ�֗ ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�Ɏ ȄɽɱǷ�ɵ ɭ�Ȕ ȆȀםȄ�Ȇٔڈɏ �ȥ ȗɴʆ�Ȇɇ Ȇȼ ɲɼSHERPA؈ق�ɟفɦȄ

ȓʆȮɼȮȳɭ�Ȕ ȄȰɼ�ȓɮʊɨȷ �ȓʊɨɮɐɦȄ�ɰɽɢȕۘܢ� ȧ �ȶ ȆʊɜםȄ�ɵ ɭ�ȓɨȧȳםȄ�ɷȱɸ�ʄڴɏ12.

�ɪ ɮɏ�ȓɛȲɼ�ʄڴɏ�ɪ ɨݝݰȄ�ɪ ɀ Ȩ ȗʆ�ȓȋȲȆɜםȄ�ɝ ʊȍɈ ȕ�ɵ ɭ�ǴȆْڈ ɱַ Ȅ�ȯɳɏSHERPA�ɵ ɏ�ȒȲȆȍɏ�ʏۂɼ�֗�ɤɼȯȡ

�ɤɼȯݍݨȄ�ɂ ȳɐʇ�ɣ ɦȰ�ɵ ɏ�ɤ Ȇȝɭ�ɯ ʆȯɜȗɦɼ��ɻȣ ǾȆȗɱ�ʄڲȄ�ɤɽȿ ɽɨɦ�ȟ ȧ ȆȍɦȄ�Ȇ٭ڈ�ɬȆɛۘܣ� ɦȄ�ɪ ʊȿ ȆɘȗɦȄ�ɪ ɠ�ɵ ɮɄ ȗʆ03

�ə ɨȗȬ ȗɗ�ȓʊɱȄȯʊםȄ�ȥǾȆȗɳɦȄ�ȆɭǷ�֗ ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ʄڴɏ�ȓȋȲȆɜםȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ ַ �ȓɭȆɏɼ�ȓȍɄ ȗɜɭ�ȓʈȳɌ ɱ�ȥǾȆȗɱ

ș Ȏȝʆ�ȓȋȲȆɜɮɨɦ�ʎɲȄȯʊםȄ�ɝ ʊȍɈ ȗɦȆɗ�֗ ɂ ȳɮם�ɂ ȳɮɭ�ɵ ɭɼ�ȳȫֽ �ʃɘȼ Șȸ ɭ�ɵ ɭ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�ɰ Ƿ�ɰ Ȇʊȧֿ Ȅ�ɵ ɭ؈ف�ȝɟ�ʏࢭ

��ȓʊɦǵ�ǴȆɈ ȫ Ƿ�ȆّڈɨɓǷ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ʏࢭ�ȓȍɡȕȳםȄ47��ȓʊɏȆȡفȷ Ȅɼ���26�ɯ ʆȯɜȗȉ�ɰɽɨɨݝݰȄ�ɬɽɜʊɗ�֗ ��

�ɻȉ�ɬɽɜʆ�ʅ ȱɦȄ�ȲɼȯɦȄ�ʄڴɏ�ɰɽȝȧ ȆȍɦȄ�ȵɟȳʆ�Ȇɮɟ�֗ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�ɵ ɭ�ɎɽɳɦȄ�Ȅȱɸ�ɵ ɭ�ȯݏݰɦ�ȓʊȎʈȲȯȕ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ Ȅ

�ȓȍɛȄȳɭ�ʄڴɏ�Ȕ ȆȋɼȆɳםȄ�ɽɦɼǺȸ ɭɼ�ɰɽɗȳȼ Ȅ�ɵם ɭ�ɵ ɡɮɭ�Ȯȯɏف�ɟǷ�ʅ ȮȆɘȗɦ�ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɉ ȍɃ ɼ

.13األخطاء

Ʌ�SHERPA: مخرجات 03جدول  ʈȳɮȗɦȄ�ȓɳɺɭ�ʏࡩ�ʎɲȆȸ ɲׁ Ȅ�ǸɈ ݵ ɦ�ȓʈȳɌݏ ɱ�ɪ ɮɏ �ȓɛȲɼ�

رقم 

ɮɺםȄ

ة

نوع 

ȓɮɺםȄ

صن

ف 

Ȅݍݵ

  طأ

ǸɈ Ȅ�əݍݵ ȿ ɼ   تحليل

العواقب

تحليل 

Ȇȡفȷ ַ Ȅ

ع

مس

توى 

Ȅݍݵ

  طر

ȳɈ ȆɐɭݍݨȄ�ȓݍݵ

�ȓʊȣ ʊȕȄفȷ Ȅ�

تقديم   1-1

الدواء

S1�ȲȆʊȗȫ Ȅ� ɰ Ȇʊȸ ɲ

الدواء

عدم 

التداوي، 

إطالة 

�֗ ȓݍݨȆɐםȄ

احتمال 

الوفاة

1E �ȓɐȡ  ال Ȅȳɭ� ɯǾȄɽɛ� ɗɽȕ؈ف

�֗ ȆɺɦȆɮɡȗȷ ַ � ɰ Ƀ؈ ȳɮɮɨɦ

التحقق من امللف 

�֗ ۜܢ �ȳɮɨɦع ۜܣ ܨݵظ ɦȄ

مراقبة مشرف املمرض 

ȓȋɼȆɳםȄ�ɵ ɏ�ɤ ɼǺȸ Ȅɼם

S2 اختيار دواء

  خاطئ

  1E  ال

تحديد   1-2

�ȓʈɽɦɼǷ

العالجا

ت

R2�Ɏ Ȇȡفȷ Ȅ

  معلومة خاطئة

�ʏࢭ� ɪ ȼ ɗ

�ȑ ʋȕȳȕ

�Ȕ ȆʈɽɦɼǷ

عالج 

�֗ ۜܢ Ȅםȳع

ɯ ɐɲ1B إعداد أوراق العمل

التنظيمية، إعداد نموذج 

التقييم واملراقبة من قبل 

ɰ ɗȳȼ؈ Ȅם

R3؈ف�ɓ� ɎȆȡفȷ Ȅ

مكتمل 

  للمعلومة

ɯ ɐɲ1B
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احتمال 

الوفاة

S2 اختيار خاطئ

Ȕ Ȇʈɽɦɼ׀ ɦ

احتمال 

الوفاة

ɯ ɐɲ1B العمل إعداد أوراق

التنظيمية

1-3�ɯ ʊɨȸ Ȗ

ȓȋɼȆɳםȄ

I3؈ف�ɓ� ɪ ɜɱ

  مكتمل

ملعلومات 

�ʄڲǻ� Ʌ ʈȳםȄ

ȓʊɦȆȗɦȄ�ȓȋɼȆɳםȄ

احتمال 

�ȓɦȆȧ � ȒȮȆʈȴ

�Ʌ ʈȳםȄ

سوءا

�3B �ȓɐȊȆȗɭɼ  ال ɪ ܥݨ � ȮȄȯɏǻ

قوائم املراجعة واملراقبة 

�ɪ ȍɛ� ɰ ɗȳȼ؈ �Ȅם ɪ ȍɛ� ɵ ɭ

�ʄڲȄ� ȓȋɼȆɳםȄ� ɯ ʊɨȸ Ȗ

ɰ ɭȮȆɜɦȄ�ɰ؈ Ƀ؈ ȳɮםȄ

I1 عدم نقل

معلومات 

Ʌ ʈȳםȄ

  3C  ال

I2 نقل معلومات

خاطئة عن 

ȓɦȆݍݰȄ

  2C  ال

كتابة   1-4

�ȳʈȳɜȕ

�ʄڴɏ

ملف 

Ʌ ʈȳםȄ

A8�ȓȉȆȗɟ�ʏࢭ�ɪ ȼ ɗ

اإلجراءات

�ʏࢭ� ɪ ȼ ɗ

�ȓɦȆȧ �ȓɐȊȆȗɭ

Ʌ ʈȳםȄ

ɯ ɐɲ3B القيام بإعداد قوائم

�ȓɐȊȆȗɭɼ�ȓȍɛȄȳɭ�֗ ȓɐȡ ȄȳםȄ

قوائم الفحص من قبل 

�ʏڲɼǺȸ ɭɼ� ɰ ɗȳȼ؈ Ȅם

�ɑʊܨݨ Ȗ� ֗Ȕ ȆȋɼȆɳםȄ

السياسات التنظيمية

�Ȕ ȄǴȄȳȡׁ Ȅ� ɪ ʊܦݨ Șɦ

العالجية بدقة

A9 كتابة إجراءات

ȓɨɮȗɡɭ؈ف�ɓ

ɯ ɐɲ3B

A7 عدم كتابة

�ȓɜʈȳɈ ȉ�ǴȄȳȡַ Ȅ

  سليمة

ɯ ɐɲ3B

مراقبة 1-5

حالة 

Ʌ ʈȳםȄ

C1�ȓȍɛȄȳɭ� ɰ Ȇʊȸ ɲ

Ʌ ʈȳםȄ�ȓɦȆȧ

احتمال 

�ȓɦȆȧ � ȒȮȆʈȴ

�Ʌ ʈȳםȄ

ɯ ɐɲ2B إعداد نموذج التقييم

واملراقبة من قبل 

ɰ ɗȳȼ؈ Ȅם
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سوءا

تثقيف   1-6

�Ʌ ʈȳםȄ

والقائ

�ɰ ɭ؈

عليھ

I1�ɯ ɺɗ� ɬȯɏ

املرض من 

طرف املصاب 

والقائم عليھ

�Ǵɽ ȷ � ȒȮȆʈȴ

حالة 

�Ʌ ʈȳםȄ

لنقص 

املعرفة 

ȓʊܶݰ ɦȄ

ɯ ɐɲ2C�ɯǾȆɜɦȄɼ� Ʌ ʈȳםȄ� ȑ ʈȲȯȕ

عليھ من طرف املمرض، 

�ʏࢭ� Ȕ Ȇɜɀ ɨɭ� ɝ ʊɨɐȖ

�Ȕ Ȇȍʋȗɟ� ɯ ʆȯɜȕ� ֗Ȓȳݱݨ Ȅݍ

�ɯ ʆȯɜȕ�֗ɻȗɨǾȆɏɼ�Ʌ ʈȳɮɨɦ

قواعد ارشادية

I3�Ɂ ɛȆɱ� ɯ ɺɗ

للمرض

ɯ ɐɲ2C

I2�Ȃɇ Ȇȫ � ɯ ɺɗ

للمرض

ɯ ɐɲ2C

1-7-

1

فحص 

ȒȲȄȳݍݰȄ

S2�ɰ Ȇɢɭ� ȲȆʊȗȫ Ȅ

خاطئ من 

�ȱȫֿ � ɯ ȸ Ȅݍݨ

ȒȲȄȳݍݰȄ

�ʏࢭ� ǸɈ ȫ

تقدير درجة 

حرارة 

Ʌ ʈȳםȄ

ɯ ɐɲ2E�ʄڴɏ� ɂ ȳɮםȄ� ȑ ʈȲȯȕ

األماكن املثالية من 

ȒȲȄȳݍݰȄ�ȶ Ȇʊɜɦ�ɯ ȸ Ȅݍݨ

1-7-

2

فحص 

النبض

A8�ȱ ȫ Ƿ� ɰ Ȇʊȸ ɲ

Ʌ ʈȳםȄ�Ʌ ȍɱ

احتمال 

� ǸɈ ࢭȄ�ʏݍݵ

املمارسات 

املوالية

2E  �ɵ  ال ɭ��؈فɟȱȕ��Ȓȳɟȱɭ�ɪ ɮɏ

ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ�ɖ ȳɇ

1-7-

3

فحص 

الضغ

ط

C4 قياسات

متذبذبة آللة 

قياس الضغط

�ʏࢭ� ǸɈ ȫ

تقدير 

ضغط 

Ʌ ʈȳםȄ

ɯ ɐɲ4E�ɤ ȄȯȍȘȷ Ȅ� ɼǷ� Ȧֺ ȿ ǻ

مقياس الضغط، املراقبة 

املستمرة لعمل املقياس 

Ghasemiاملصدر:  et al., p. 4-6

�ȯɜɗ�ɣ ɦȰ�ʄڴɏ�ȒȮȆʈȴ�ɵ ɏ�ȓɮȡ Ȇɱ��ȓʊɜʊɛȯȗɦȄ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅ��Ɂ Ȩ ɘɦȆȉ�ȓȿ ȆݍݵȄ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�ɰ Ƿ�ȓȋȲȆɜםȄ�ș ȘȍțǷ

�ɑɭ�ɪ ȿ ȄɽȗɦȄ�ǴȆɳțǷ�Ǵɼȯ ɺɦȄ�ʄڴɏ�Ɋ ȆɘݍݰȄ�ʄڴɏ�ȒȲȯɜɦȄ�ɬȯɏɼ�֗ Ʌ ʈȳɮɨɦ�ɪ ɀ ɘםȄ�ʎɲȯȍɦȄ�Ɂ Ȩ ɘɦȄ�ǴȄȳȡ ǻ�ɬȯɏ

�֗ ȓȋɽɳɦȄ؈ف�ɔȖ�ȯɳɏ�ɑɜȗɗ�ȓʊɨȿ ȄɽȗɦȄ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�ȆɭǷ�֗ Ʌ ʈȳםȄ�ɵ ɭ�ȓɭȴֺ ɦȄ�Ȕ ȆɭɽɨɐםȄ�ʄڴɏ�ɤɽɀ Ȅ�ɬȯɏɼ�֗ݍݰ ۜܢ Ȅםȳع
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֗�ف ۜܢ ܶݰȳɮɨɦ�ȓʊع ɦȄ�ȓʊɐɃ ɽɦȄ�ɤɽȧ ȍɟ�ɪ؈ف� ɢȼ Ȋ�ɰɽɨȿ Ȅɽȗʆ�ַ ��ȓʊǾȆȸ Ȅɼ�ȓʊȧם Ȇȍɀ ɦȄ�ֺ ȝɭ��Ȕ ȆȋɽɳɦȄ�ɽɃ ȳɮɮ

ɯǾȄȮ�ɪ ɢȼ Ȋ�ȓʊɨʊɨɦȄ�ȓȋɽɳɦȄ�ʏࢭ�ɰ ɨɸǺɭ�ɰ؈ Ƀ؈ ȳɮɭ�Ȯɽȡ ɼ�Ȉ ɽȡ ɼ�ș ܷݰ ɼǷ�ȓȋȲȆɜםȄ�ɰ Ƿ�Ȇɮɟ
14.

�ʏࢭ�ȓȿ Ȇȫ ɼ�Ȇɺɮʊʊɜȕɼ�Ȇɺɘʊɴɀ ȗȉ�ɬɽɜȕɼ�ȑ ȷ Ȇɳɭ�ɪ ɢȼ Ȋ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�Ȯȯ Ȩ ȕ�ȓʊɳɜȗɦȄ�ɷȱɸ�ɰ Ƿ�ȓɌ ȧֺ ɭ�ɵ ɡɮʈɼ

�Ȕالفضاء ַ ֽ Ȅ�ɑɭ�ɰ Ȇȸ ɲׁ Ȅ�ɪ ɏȆɘȕ�ɵ ɭ�ɰɽɢȗȕۘܣ� ɦȄ�ȓʊɳɺםȄ�Ȕ Ȅ

6-�ȓȋȲȆɜםȄ�ɬȄȯ Ȭ ȗȷ Ȅ�ȓʊɮɸǷ

�ɝ ʈȳɘɦȄ�ɑɭ�ȳɮȗȸ Ȅ�ɪם ȿ ȄɽȗɦȄ�ʄڲȄ�Ƞ ȆȗȨ ʆ�ɻɱǷ�Ȇɮɟ�֗ ɬȆɺםȄ�Ȯȯɐȗɭ�Ȇɇ Ȇȼ ɲ�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ȓɳɺɭ�ʏࢭ�ɪ ɮɐɦȄف�ȗɐʇ

ʏࢭ�ɯ ɺȸ ʇ�ʅ ȱɦȄ�ȳɭֿ Ȅ�֗ ɰ Ƀ؈ ȳɮɮɨɦ�ȓʊȸ ʋǾȳɦȄ�ɾ ɼȆɢȼ ɦȄ�ȯȧ Ƿف�ȗɐʇ�ʅ ȱɦȄ�ɪ ɮɐɦȄ�ɉ ɔɃ �ʄڴɏ�ȒȮȆʈȴ�֗ ۗܣ Ɉ ɦȄ وقوع

�ȒȆɗɽɦȄۘܢ� ȧ �ɼǷ�Ƞֺ ɐɦȄ�ə ʊɦȆɢȕ�ȒȮȆʈȴ�ɼǷ�Ʌ ʈȳםȄ�ȓɭȆɛǻ�ȓɦȆɇ ǻ�ʏࢭ�ȑ Ȏȸ Șȕ�ȯɛ�ǴȆɈ ȫ Ƿ

�Ȕ ȄȯʊɜɐȖ�ʄڲȄ�ʅ ȮǺʆ�Ȇɭ�֗ ǴȄɼȯɦȄ�ɵ ɭ�ȓȀɇ Ȇȫ �ȓɏȳȡ �ɯ ʆȯɜȕ�ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ�ɾ ȯɦ�ȓɐǿȆȼ ɦȄ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�ɰ ȉ�ɵ؈ ɭɼ

�ɰ ȼ؈ف�Ȅڲȉ�Ȇɭ�ɻɱǷ�ʄ؈ Ȗ�Ȓȯ Ȩ ȗםȄ�Ȕ Ȇʆַ ɽɦȄ�ʏࢭ�Ȕ ȆʊǾȆɀ ȧַ Ȅ�ɰ Ƿ�Ȇɮɟ�֗ Ȓ؈فɈ ȫ �ȓʊ44ܵݰ�ʄڲȄ98 فاة، ألف حالة و

�ʏࢭɼ��ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ�ɖ ȳɇ �ɵ ɭ�ȆٱڈȮȆɘȕ�ɵ ɡɮםȄ�ɵ ɭ�ɰ Ȇɠۘܣ� ɦȄ�ȓʊȍɈ ɦȄ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�Ȇّڈȍȷ �Ȇʈɽɳȷ �ȓȉȆȿ ǻ�ɰɽʊɨɭ�ɽȨ ɱɼ

�֗ Ʌ ʈȳםȄ�Ȕ Ȇɭɽɨɐɭ�ʄڲǻ�ɤɽȿ ɽɦȄ�ʄڴɏ�ȒȲȯɜɦȄ�ɬȯɏɼ�֗ ɪ ɮɐɦȄ�Ȕ Ȇȋɽɱ؈ف�ʊɔȖ�ɰ Ƿ�ȓȷ ȄȲȮ�ș ܷݰ ɼǷ�ȒȯȨ ȗםȄ�ȓɡɨɮםȄ

ȆɺםȄɼ�ɖ ȲȆɐםȄɼ�֗ Ǵɼȳɜɭ؈ف�ɔɦȄ�ɉ Ȅɼ�֗ݍݵ ʏڲȆɐɦȄ�ɪ ɮɐɦȄ�Ǵȑ ɏɼ�֗ ȒݍݵفȄ�Ɂ ɜɱɼ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅɼ�֗ ȓɨɮȗɡɭ؈ف�ɔɦȄ�Ȕ ȄȲ

�ɤ Ȇȣ ɭ�ʏࢭ�ǴȆɈ ȫ׀ ɦ�ȓʊȸ ʋǾȳɦȄ�Ȉ Ȇȍȷ ֿ Ȅ�ɰ ȉ�ɵ؈ ɭ�ș ɱȆɠ�ȳȕɽʊȍɮɡɦȄ�Ȕ ȆɱȆʊȉ�ɤ Ȇȫ Ȯǻ�ʏࢭ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅɼ�֗ȓʊȉȆȸ Ȅݍݰ

Ʌ ʈȳɮȗɦȄ15.

�ȓȋȲȆɜɭ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ɰ Ǽɗ�ɣ ɦȱɦSHERPA�ɰ Ƿɼ�ȓȿ Ȇȫ ��ȆٱڈȮȆɘȕ�ʏ؈ف�ࢭȍɟ�ɪ ɢȼ Ȋ�ɯ ɺȸ ʇ�ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�ɷȱ٭ڈ�Ǻȍɴȗɨɦ

ț�ȑ ʈȲȯȕ�ʎɘɡʆ�Ȱǻ�֗ȓɦɽɺȸ ɦȄ�ʏࢭ�ȓʆȆɓ �ȆɺɭȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ʄڴɏ�Ȕ ȆɏȆȷ �Ț ֺ țɼ�ʎɭȳɺɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�ʄڴɏ�Ȕ Ȇɏ Ȇȷ �Ț ֺ

�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ʎɘɡʆ�Ȱǻ�֗ Ȓȯɜɐɭ�Ȇʊȡ ɽɦɽɳɡȕɼ�Ȕ Ȅȯɐɭ�Ƞ ȆȗȨ ȕ�ַ �ʏۂɼ�֗ ȆɺɜʊȍɈ ȕ�ʄڴɏ�ȄȲȮȆɛ�ȮȳɘɦȄ�ȩ ȍɀ ʊɦ�ȓʊɳɜȗɦȄ

��Ȉ ɽ ȷ ȆݍݰȄ�ʏࢭ�ɤɼȄȯݍݨȄɼ�Ⱦ ɽɀ ɳɦȄ�ȲȳȨ ɭ�ȓȨ ɘȿ �ɼǷ�֗ɯ ɨɜɦȄɼ�ȓɛȲɽɦȄWord, Excel ليقوم املستخدم (

ȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�Ȧ ȄفɛȄɼ�Ȕ ȆɌ ȧֺ Ȅ�ɵם ʈɼȯȗȉ�ȓȋȲȆɜɭ�ɰ Ǽɗ�ɣ ɦȰ�ʄڴɏ�ȒȮȆʈȴ�֗ ɷȯȣ ʆ�ǸɈ ȫ �ɪ ɢɦ�ȓɐȡ ȆɳɦȄ�Ȕ ȆʊSHERPA

�ǸɈ Ȅ�ȯʆȯȨݍݵ ȗɦ�ɬȆɺםȄ�ɪ ʊɨȨ ȕ�ȓȋȲȆɜɭ�ȲȄȳɓ�ʄڴɏ�ɾȳȫ Ƿ�ȓʊɳɜȗɦ�ȓɨɮɡɭ�ȒȄȮǸɠ�ȆɺɦȆɮɐȗȷ Ȅ�ɵ ɡɮʈɼ�ȓɱȳɭ�ȯȡ

)TAFEI(16.

�Ȇɮɱǻɼ�֗ ȑ ȸ ȧ ɼ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ɷȱɸ�ɰ ȸ؈ Ȩ ȕ�ʏࢭ�ɯ ɸȆȸ ʇ�ַ �ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�Ȕ Ȇȷ ȲȆɮםȄ�ʄڴɏ�ȓȋȲȆɜםȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ɰ ǻ

�ȩ ɮȸ Ȗ�ʏڲȆȗɦȆȉࢼܣ� ɗ�֗ ȓɳɺםȄ�ɷȱɺɦ�ȓʊםȆɐɦȄ؈ف�ʆȆɐםȄ�ɑɭ�ȆْڈɱȲȆɜɭ�ɵ ɡɮʆ�Ʌ ʈȳɮȗɦȄ�ȓɳɺɭ�ɤɽȧ �Ȕ ȆɱȆʊȉ�ɯ ʆȯɜȗȉ�ɬɽɜʆ

�ɼ�֗ ȓʊɦɼȮ�Ȕ ȆʊɈ ɐɭ�ɝ ɗɼ�Ȇٱڈȯɦ�Ȯɽȡ ɽםȄۜܣ� غ ʈȳɮȗɦȄ�ɯ ɛȆɈ ɦȄ�ɯ ʊʊɜȗȉ�Ȕ Ȇʊɘȼ Șȸ ɮɨɦ�ʄڴɏ�ȓȋȲȆɜםȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ�ɑɭ

�ȒȮɽȡ ɽםȄ�ȓʊܶݰ ɦȄ�Ȕ ȆɭȯݍݵȄ�ȒȮɽȡ �ɰ ȉ�ɚȳɘɦȄ�ȓɗȳɐɭ�ɵ؈ ɡɮʆ�ȓȿ ȆݍݵȄɼ�ȓʊɭɽɮɐɦȄ�Ȕ Ȇʊɘȼ Șȸ �ɰࢭȄ�ʏם Ƀ؈ ȳɮםȄ
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�ɬȆɺɮɨɦ�ʎɭȳɺɦȄ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�ɰɼȯȣ ʆ�Ȇɭȯɳɏ �ȆʊɭɽɱɽɓȲֿ Ȅ�ʏࢭ�ɰ ɀ؈ ȗȬ ɮɨɦ�ȓɮɺםȄ�ɪ ʊɺȸ Ȗ�ʄڴɏ�ȒȮȆʈȴ�֗ ɰ ȗȸ؈ ȷ ǺםȄ�ɰ ȉ؈

�ɪ ʆȯɐȖ�ַ Ȅ�ɯ ɨɏ�Ȇɮɗ�ٕ֗ڈ Ȇɭȯ Ȭ ȗȸ ɭɼ�ȄȵɸȆȡ �ȓʊɄ ʈȳɮȗɦȄ�ʏڲȆȗɦȆȋɼ�֗ Ȇٰڈɽ ȷ Ȳȯʆۘܣ� ɦȄ�ȓɦȆݍݰȄ�ɝ ɗɼ�ɪ ʊɨȨ ȗɦȄ�ɣ ɦȰ

�֗ ǴȆɈ ȫֿ Ȅ�Ƞֺ ɏ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ ۚܣ� ɸȱɦȄ�ə ɀ ɐɦȄ�ȓʊɨɮɐɦ�ɤɽɇ Ƿ�ș ɛɼ�ǴȆɈ ɏǻɼ�ȓʊɳɜȗɦȄ�ɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ�Ȓȯɭ�Ɂ ʊɨɜȕ

�Ȅɽɭȯ Ȭ ȗȷ Ȅ�ɵ ʆȱɦȄ�ɰ ȝȧ؈ ȆȍɦȄ�ȥǾȆȗɱ�ʏࢭ�ȒȮɽȡ ɽםȄ�ɣ ɨȕ�ɑɭ�Ȇɸɼȯȡ ɼۘܣ� ɦȄ�Ȕ Ȇʊȣ ʊȕȄفȷ ַ Ȅ�ȓɱȲȆɜɭ�ɯ ɺɦ�ȩ ʊȘȕ�Ȇɮɟ

ȀɘɦȄ�ȹ ɘɱ�ʄڴɏ�ȓʊݤݨɳםȄ�ȹ ɘɱ��ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ�ɵ ɭ�ȓʊɳɺɭɽʊȷ ɽȸ ɦȄ�ȓ

  خاتمة:

�֗ ȓʊɳɺםȄ�ȒȆʊݍݰȄ�ȒȮɽȡ �֗ ȑ ɐȗɦȄ�Ȇٔڈʊȉ�ɵ ɭ�֗ ۗܣ Ɉ ɦȄ�ɤ ȆݝݨȄ�ʏࢭ�ǴȆɈ ȫ Ƿ�Ț ɼȯݍݰ�ɪ ɭȄɽɐɦȄ�ɵ ɭ�ȯʆȯɐɦȄ�ɪ ȫ ȯȗȕ

�ɪ ɢʊɺɦȄ�֗ɪ ɮɐɦȄ�ɯ ʊɌ ɳȕɼ�ȒȮȆʊɜɦȄ�֗ȒݍݵفȄ�֗ȓɭֺ ȸ ɦȄ�ȯɏȄɽɜɦ�ɤ Ȇȝȗɭַ Ȅ�ɾ ȯ ɭ�֗ܣ ʊɨɐȗɦȄ�ɾ ɽȗȸ Ȅ�֗ɵם ȸ ɦȄ

Ȇɇ ǻ�ʏࢭ�ɪ ɮɐɦȄɼۜܢ� Ȅ�ȓʊɗȄȳɔɮʆȮ�֗םȳع ܣ ʊɌ ɳȗɦȄȆɸ؈فɓɼ�Ȕ ȆȋɼȆɳםȄ�Ȳ17.�ȳɈ ȫֿ Ȅ�ɰ ȉ�ɵ؈ ɭ�ɰ Ƀ؈ ȳɮםȄ�ǴȆɈ ȫ Ƿف�ȗɐȖɼ

�֗ ȆْڈʆȆٰڈ �ʏࢭ�ɂ ȳɮםȄ�ɰɽɢʆ�ɵ ʆǷ�ȓʊܶݰ ɦȄ�Ȕ ȆɭȯݍݵȄ�ȓɨȸ ɨȷ �ʏࢭ�Ʌ ʈȳםȆȉ�ȳȻ ȆȍםȄ�Ȇɺɇ ȆȍȕȲַ �ȄȳɌ ɱ�֗ ɤ ȆݝݨȄ�Ȅȱɸ�ʏࢭ

�ɾ ȮǺʆ�ȟ ʊȧ �֗ ȓʊǾȆɘȼ Șȷ ַ Ȅ�Ȕ Ȇȸ ȷ ǺםȄ�ʏࢭ�ɰ Ƀ؈ ȳɮɮɨɦ�ȓɏɽɳȗםȄɼ�Ȓ؈فȝɡɦȄ�ɬȆɺםȄ�ʄڴɏ�ȒȮȆʈȴ�ʏࢭ�Ȕ Ȇɇ Ȇȼ ɴɦȄ�Ɏɽɳȕ

�ȒȲɽɈمحيط ت Ȅ�ȓɘɨȗȬݍݵ ɭɼ�ȓɳʆȆȍȗɭ�֗ ȓɏɽɳȗɭ�ǴȆɈ ȫ Ƿ�Ɏɽɛɼ�ʄڲȄ�Ȕ Ȇʊɘȼ Șȸ Ȇɠ�ȓʊȷם Ȇȸ ܣ�Ȇȉ�ȴȆȗɮʆݍݰ ʊɌ ɳ

�ɵ ɭ�ɵ ɡɮɭ�Ȳȯɛف�ɟǷ�ʅ ȮȆɘȕ�ȑ ȣ ʆ�ȓʊܶݰ ɦȄ�ȓɭȯݍݵȄ�ȒȮɽȡ �ɰ ȆɮɄ ɦɼ�ɷȱɸǴȆɈ ȫֿ Ȅ�ʄڲȄ�ǴɽݏݨɦȄف�ɏ
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14 Ghasemi, M. et al. : Ibid., p. 388.
15 Khandan, M. et al. : SHERPA Technique as an Approach to Healthcare Error Management

and Patient Safety Improvement: A Case Study among Nurses, Health Scope, Vol 2, No 6,

2017, p. 1-8.
16 Stanton et al. : op- cit., p. 331.
17 Khandan, M. et al. : op- cit., p. 2.
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ƨǼǿ  املسؤولية دور ¦ǂ ǳ¦�©ʮ ƾ Ƹ Ƭǳ¦�ǲ Ǜ �Ŀ �ƨǼǗ ¦Ȃ ŭ¦�Ƕ Ȉǫ�ƺ ȈǇ ǂ ƫ�Ŀ �ƨȈǟ ƢǸ ƬƳ ȏ ¦

ƨǼƫʪدراسة ميدانية على عينة من طلبة  �ƨǠǷƢƳ1ـ 

The role of social responsibility in consolidating the values of citizenship in

light of the current challenges: A study on a sample of students from the

University of Batna 1

-ƨǼƫʪ-1 –جامعة وليد عبديل

-º�ƨǼƫʪ1 –جامعة  /بشرى برش

  لخصم

�» ƾē التعرف على مدى الدور الذي تقوم به املسؤولية االجتماعية لرتسيخ قيم املواطنة  إىل الدراسةهذه

�ȄǴǟ� ƢǸƬǻȏʪ�² ƢǈƷȍ¦�» ƢǠǓ¤�ǺǷ��ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�¶ƢŶ¢�ǾƬǨǓ¢�ƢǷ�ǲǛ�Ŀ��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ȆǠǷƢŪ¦�§ ƢƦǌǳ¦�Ãƾǳ

ضوء حول الوظائف اليت ، كما تسعى هذه الورقة البحثية إىل تسليط ال¦ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ƢȀƬǷƾǬǷ�ĿÂ�ƨȈƫʮȂŮ املتغريات

ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ�ƨƦǴǗ�ƨǼȈǟ�Ãƾǳ�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǫ�ƺȈǇǂƫ�Ŀ�ƨǠǷƢŪ¦Â�̈ǂǇȋ¦�ǺǷ�ǲǯ�ƢȀƴȀƬǼƫ1 فضال عن التعرف على نوع ،

�°ƢǌƬǻ¦�ǺǷ�ŅƢū¦�ǂǐǠǳ¦�ǽƾȀǌȇ�ƢǷ� ȂǓ�Ŀ�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǫ�ȄǴǟ�· ƢǨū¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨƦǴǘǳ¦�ƨǼȈǟ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦

  ألمناط الثقافة الوافدة.

القيم، املواطنة، قيم املواطنة، الطلبة . املسؤولية االجتماعية، كلمات املفتاحية:ال

Abstract:

This research aims is to identify the role of social responsibility in recording the

values of citizenship among young Algerian people, in light of added models of

occidental culture to weaken the sense of belonging to our social culture, at the

forefront of which is citizenship. Then this seeks to shed light on the positions

adopted by the family and the university to evaluating the values of citizenship

in a sample of students from the University of Batna 1, as well as to identify the

type of responsibility to maintain the values of citizenship in the light of the

current times , and in situation of dissemination of operative models of culture.

Keywords: Social responsibility, values, citizenship, values of citizenship,

students.
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مقدمة:

�ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�¿ƢǜǼǳ¦Â�̈¦ÂƢǈŭ¦Â�¼Ȑƻȋ¦Â�¾ƾǠǳ¦�̈ǂǰǨƥ�ƢȈź°ʫ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�¿ȂȀǨǷ�ǖƦƫ°¦�ƾǬǳ  وميكن

�ǂǌǼȇÂ�ǞȈǌȇ�¢ƾƥ�ƾǫ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�°ȂȀǛ�Àϥ�¾ȂǬǳ¦ يف الدول الغربية مع ما شهدته هذه الدول من تطورات

�ƨǼǓƢū¦�ǾƫƢǈǇƚǷÂ�ǽ®¦ǂǧ¢�½°Ƣǌȇ�À¢�ǾȈǴǟ�¿±Ȑǳ¦�ǺǷ�ǂǏƢǠŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǯ ǳǀƥ�ƶƦǐȈǳ���ƨȈǟƢǼǏÂ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦

ؤولية ǈŭ¦Â�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�¢ƾƦǷ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦��ǾƬȈǸǼƫÂ�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ǶȀǼǷ�ƨǴǟƢǧ�ƨǯ°ƢǌǸǯ�̈®ƾǠƬǷ بتقدمي خدمات اجتماعية

�ƨǫȐǟ�½ƢǼǿ�ƾƳȂƫ�Ʈ وتعترب املسؤولية االجتماعية مبثابة عقد اجتماعي ما االجتماعية، ȈƷ�ǞǸƬĐ¦Â�©ƢǸǜǼŭ¦�śƥ

قوية بني املواطنة واملسؤولية االجتماعية، ويتضح ذلك من خالل ما ميارسه الفرد من حقوق وواجبات يف إطار 

مية االجتماعية من أدوار لرتسيخ قيم املواطنة خاصة لدى فئة وما تقدمه مؤسسات التن اجلماعة اليت ينتمي إليها،

ÀȐưŻ�ƢǸĔȂǯ بناءا على املهارات واألخالقيات الشخصية اليت يكتسبها من حميطه األسري واجلامعي، الشباب،

لراهن يعمالن كمركز إشعاع ثقايف ،غري أنه من املهم أن ننتبه يف الوقت ا اللذانجزءا أكرب من النظام االجتماعي 

�Ƣđ�ǲǸǠǳ¦Â�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǫ�ǂǌǻ�Ŀ�ƢƸǓ¦Â�¦°Ȃǐǫ�ǲƴǈƫ�ƪ ƸƦǏ¢�Ŗǳ¦�ƨǠǷƢŪ¦Â�̈ǂǇȋ¦�Ŀ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ

�» ƢǠǓ¤�ǺǷ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�¶ƢŶ¢�ǾƬǨǓ¢�ƢǷ�ƨƴȈƬǻ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǟȂǻ�ƨƠǨǯ�śȈǠǷƢŪ¦�ƨƦǴǘǳ¦�Ãƾǳ�ƢȀƼȈǇǂƫÂ�ƢȀǬȈƦǘƫÂ

من ذلك سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية أن نتعرف على الدور  ƢǫȐǘǻ¦��ƨȈǳÂƚǈŭ¦Â� ƢǸƬǻȏʪ اإلحساس

الذي تكرسه املسؤولية االجتماعية يف ترسيخ قيم املواطنة لدى الطلبة اجلامعيني اجلزائريني ، بناءا على اإلجابة 

  حول اإلشكال التايل:

  ؟ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ1 كيف تؤدي املسؤولية االجتماعية دورها لرتسيخ قيم املواطنة لدى عينة طلبة

  ويتفرع ضمن هذا التساؤل جمموعة من األسئلة الفرعية التالية:

1-�ƨƦǴǘǳ¦�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǫ��ƨǼǗ¦Ȃŭ¦��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭʪ�®ȂǐǬŭ¦�ƢǷ

 هي الدعائم والركائز األساسية اليت يقوم عليها مفهوم املواطنة؟ ما-2

 ؟وما هي أبرز مداخلها النظرية االجتماعيةفيما تكمن العناصر الرئيسية للمسؤولية -3

4-ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ�ƨƦǴǗ�ƨǼȈǟ�Ãƾǳ�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǫ�ƺȈǇŗǳ�Ƣŷ°Â®�ƨǠǷƢŪ¦Â�̈ǂǇȋ¦�² ǂǰƫ�Ǧ Ȉǯ1؟ 

اجتماعية يف تفعيل دورها للحفاظ على قيم املواطنة يف ظل انتشار  كمسؤوليةكيف تقوم عينة الطلبة  -5

 أمناط الثقافة الوافدة ؟
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  أوال: أمهية املوضوع

  ن أمهية املوضوع يف النقاط التالية:تكم        

  ـ أنه يبحث يف موضوع دور املسؤولية االجتماعية يف ترسيخ قيم املواطنة لدى الطلبة اجلامعيني اجلزائريني.

ـ أنه يتناول قيم املواطنة كمتغري أساسي جيب النظر فيه والتعرف على مدى الدور الذي تكرسه األسرة واجلامعة  

  تنمية وتفعيل مبادئ املواطنة وقيمها لدى فئة الطلبة اجلامعيني اجلزائريني. كمؤسسات اجتماعية يف

·��ƢȀƼȈǇǂƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǶȈǬǳ¦�ȄǴǟ مسئولةـ أنه يتناول الطلبة اجلامعيني كعينة  ƢǨū¦�ȄǴǟ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ

�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ƨǧƢǬƯ�ǾƳ¦Ȃƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǐǠǳ¦�©ʮƾƸƬǳ¦�ȆǷƢǼƫ�ǲǛ�Ŀ�ƨǏƢƻ�

�ƢȈǻʬ  املوضوعأهداف  

�̈ǂǇȋ¦��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�Ǿȇ®ƚƫ�Äǀǳ¦�°Âƾǳ¦�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�ń¤�ƨȈưƸƦǳ¦�ƨǫ°Ȃǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē ة،اجلامع 

يف ظل ما حتدثه املتغريات العصرية من  الطالب) من أجل ترسيخ قيم املواطنة لدى فئة الطلبة اجلامعيني اجلزائريني،

¦�¥®ƢƦǷ�ǪȈǸǠƫ�¿ƢǷ¢��ǪƟƢǠǯ�Ǧ Ǭƫ�̈®ƾǠƬǷ�°ʬ¢ املواطنة وتفعيل قيمها يف�ǞǸƬĐ

  لب يف ترسيخه لقيم املواطنة وتعزيز االنتماء للوطن.اـ التعرف على مسؤولية الط

�Ƣưǳʬ حتديد مفاهيم الورقة البحثية  

:تنتمي يف صميمها إىل املسؤولية األخالقية ومصدر معيارها داخلي من  املسؤولية االجتماعية اصطالحا

)1( الذات.

ǺȇȂǳƾǳʪ�ĿǂǠǷ�²معجم الفلسفة وعلم النفس "ويعرف  ƢǇϥ�ǖƦƫǂŭ¦�®ǂǨǳ¦�ȆǟÂ�řǠƫ�ƢĔϥ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦��

)2(. يف حتديد جمرى األحداث ŚƯϦوله  بضرورة سلوكه تطوعيا حنو اجلماعة،

ويرى "بريمان" أن املسؤولية االجتماعية تتضمن عدة جوانب وأبعاد تتغري مبثابة خصائص وصفات للشخص 

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǷȂǜǼŭ¦�ǲƻ¦®�¦°ÂǀƳ�Ǿǳ�Àϥ�®ǂǨǳ¦�² املسئول ƢǈƷ¤�Ŀ�ǲưǸƬƫ�®ƢǠƥȋ¦Â�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ǽǀǿÂ��ƢȈǟƢǸƬƳ¦

�ǂƯƚȇ�À¢�ǞȈǘƬǈȇÂ�Ƣđ�ǂƯƘƬȇ�À¢�®ǂǨǴǳ�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�¼ǂǘǳʪ�ȆǟȂǳ¦�Őǯȋ¦�ȆǇƢȈǈǳ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǾŭƢǟ�ȄǴǟ�Ƣđ  الشعور
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�ǾȈǴǟ�ǂǐƬǬƫ�ȏ�ǾƬȇȂǿ�®ÂƾƷ�Àϥ�ǶȈǴǈƬǳ¦Â�̧،اآلخرين�śƥÂ�ǾǼȈƥ�¾®ƢƦƬŭ¦�®ƢǸƬǟȏ¦Â�ƨǴǐǳʪ اإلحساسخبربة  ƢǼƬǫȏ¦

)3( جزء من الذات. واآلخرين لآلخرينوحده كفرد ، وإمنا تتسع 

:املسؤولية االجتماعية إجرائيا¸ȂǸů�ƨȈưƸƦǳ¦�ƨǫ°Ȃǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭʪ�ƾǐǬȇ  القيم

ملسؤولية االجتماعية،حيث أن األسرة واجلامعة تعتربان من أهم والنشاطات ذات الصلة بتحمل ا

املؤسسات االجتماعية اليت تقوم بغرس قيم املواطنة لدى الطلبة اجلامعيني،مما ينمي يف هذه الفئة األخرية 

  ملواطنة وقيمها .اء ويدفعها إىل العمل على احلفاظ على مبادئ اروح االنتم

:هناك العديد من املعاين والتعريفات اللغوية اليت قدمت للقيم نذكر منها،تعريف لسان العرب  القيم لغة

ƢǸȈǧ�ǽȂǷÂƢǬƫ��¾ȂǬǻ�ŉȂǬƬǳ¦�ǺǷ�ƨǸȈǬǳ¦Â� Ȇǌǳ¦�¿ƢǬǷ�¿ȂǬȇ�ǾǻȋÂ�Â¦Ȃǳ¦�ǾǴǏ¢Â�ǶȈǬǳ¦�̈ƾƷ¦Â��ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǸȈǬǴǳ

)4( بينهم،وإذا انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام لوجهه."

:مت تعريف القيم على لسان العديد من العلماء ،وخاصة علماء الرتبية ،إذ عرفها بعضهم  القيم اصطالحا

¢°Â�ƨƥȂǣǂŭ¦�ŚǣÂ�ƨƥȂǣǂŭ¦� ƢȈǋȌǳ�ǶȈǿƢǨǷ���ƢĔϥ�Àʬ�Ǫȇǂǧ�ƢȀǧǂǟ�śƷ�Ŀ��̈ƢȈū¦�ǲƳ¢�ǺǷ�śǻ¦Ȃǫ��ƢĔϥ ى

�À¢�Ǟƥ¦°�Ǫȇǂǧ�Ãǂȇ�ƢǸǼȈƥ�� ƢȈǋȋ¦�ȄǴǟ�ǶǰƸǴǳ�¿ƾƼƬǈƫ�¥®ƢƦǷÂ�ŚȇƢǠǷ��Ȇǿ�ǶȈǬǳ¦�À¢�Ʈ ǳʬ�Ǫȇǂǧ

 القيم"عبارة عن أفكار تدور حول ما علمناه يف املاضي، وما نعلمه اآلن، وما حناول علمه يف املستقبل".

)5(

:بط بينها كمفهوم واحلقوق لقد أمجع الكثري ممن تناولوا تعريف املواطنة على الر  املواطنة اصطالحا

�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢Â�µ °ȋʪ�¶ƢƦƫ°ȏʪ�ň¦ƾƳÂ�°ȂǠǋ�ƨǼǗ¦ȂŭƢǧ�©ƢǷ¦ǄƬǳȏ¦Â�©ƢȈǳÂƚǈŭ¦�Â¢�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦Âاآلخرين 

الساكنني على تلك األرض،وهذا االرتباط ترتمجه جمموعة من القيم االجتماعية والرتاث التارخيي املشرتك 

)6( ،ومن مث فإن املواطنة هي جذور اهلوية االجتماعية وعصب الكينونة االجتماعية.

قيم املواطنة إجرائياŭ¦�ƨǸȈǫ�ƾȈǯϦ�ƨȈưƸƦǳ¦�ƨǫ°Ȃǳ¦�ǽǀǿ�̧ȂǓȂǷ�Ŀ�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǬƥ�ƾǐǬȇ��واطنة من خالل 

اكتساب األفراد جمموعة من األمناط الفكرية والسلوكية لتحقيق قيم االنتماء،والكرامة االجتماعية،وغرس 

القيم األخالقية ومبادئ املسؤولية االجتماعية لدى الطلبة ملقاومة التغري ورفض االختالفات بني أبناء 

  واطنة.الوطن ،وتفعيل التواصل الفعال لتجسيد مبادئ وقيم امل
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:الطلبة�§ ƢƦǌǳ¦�ǺǷ�» Ȃǳȋ¦�Â¢�©ƢƠŭ¦�Ǆǰƫǂȇ�̄¤��ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�śǨǬưŭ¦�ǺǷ�ƨŹǂǋ�Â¢�ƨǟƢŦ�Ƕǿ

يف نطاق املؤسسات التعليمية ،مما يضعف وخيفف إىل حد ما من ارتباطهم الطبقي أو العائلي والطالب 

�ǞǸƬĐʪ�ÀȂǷƾǘǐȇÂ إنتاجيةمث يصبحون قوة  ليسوا طبقة ،ولكنهم حالة وقتية جيمعهم وقت الدراسة،

�ÀȂǠǸƬů�ǶǿÂ�©¦ǀǳ¦�ǪȈǬŢ�ÀȂǳÂƢŹ�ǶĔƜǧ�Ǯ القائم، ǳǀǳÂ)7(

  الدعائم والركائز األساسية للمواطنة رابعا:

́�¦�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ƾǌǼƫ�Ŗǳ¦�©ƢǠǸƬĐ املواطنة،هناك جمموعة من الدعائم أو املرتكزات األساسية ملفهوم  ǂŢ�Ʈ ȈƷ

� احلقيقية ألفرادهاǶƟƢǟƾǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷÂ��ƢǸƟ¦®�ƢȀƬǠƥƢƬǷÂ�ƢȀȈǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦Â�ǶƟƢǟƾǳ¦�ǽǀǿ�ǆ ȈǇϦ�ȄǴǟ

  ومنها املساواة ضد التمييز. �ǞƟ¦ǂǌǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�Àʮ®ȋ¦�ƢȀǼǸǓ�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǲȈǠǨƬǳ�ƨȈǇƢǇ¢�ƨǷƢǟ®�ȆǿÂ ـ املساواة:1

�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǲǯ�ƾǌǼȇ�Ä°ÂǂǓ�Ƥ ـ العدل:2 ǴǘǷ�ȂǿÂ�Â�ǞǸƬĐ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�Ǿƥ�¿¦ǄƬǳȏ¦Â ويؤدي مؤسساته جتاه األفراد

وتعمق لديهم الشعور  �ǞǸƬĐ¦�©ƢȈƟǄƳ�śƥ إىل االجيابية يف األداء واملشاركة الفاعلة وإىل الرتابط االجتماعي القوي،

�řǗȂǳ¦� ƢǸƬǻȏʪ

ال تقوم فجميعهم ركائز أساسية  ال تقل احلرية يف أمهيتها ودورها لتفعيل املواطنة عن املساواة والعدل، ـ احلرية:3

�ǶĔÂƾƥ�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦  فاحلرية تربز خصائص الشخصية وتعزز الثقة لدى املواطن وتوسع أفاق املشاركة االجتماعية

)8( الفاعلة.

  عناصر املسؤولية االجتماعية وأبرز مداخلها النظرية: خامسا:

  يلي تتمثل أساسا يف ماـ عناصر املسؤولية االجتماعية: 1

:بني الفرد واجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد. وهي رابطة عاطفية االهتمام 

:مبعىن فهم الفرد للجماعة واملغزى االجتماعي ألي فعل يصدر عنه. الفهم 

:9( أي تقبل الفرد ألدواره االجتماعية وتنفيذ ما عليه من عمل واملشاركة املوجهة الناقدة. املشاركة(

  االجتماعية:ـ بعض املداخل النظرية املفسرة للمسؤولية 2
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�ƨǨǴƬű�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�©ƢǈǇƚǷ�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�¶ƢŶ¢�ǺǷ�ƢǘŶ�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ƾǠƫ  ذلك ألن

�Ǧ ȈǠǓ�¼ȂǴű�ǺǷ�®ǂǨǳ¦�ǲȇȂƸƬƥ�¿ȂǬƫ�ƢĔ¢�Ŀ�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨȈŷ¢�ǺǸǰƫÂ�ƢŮȐƻ�ǺǷ�°ȂǴƦƬƫ�®ǂǨǳ¦�ƨȈǐƼǋ�©ƢǷȂǬǷ

)10( االجتماعي الذي حيتويها منضبطا بضوابطها.عاجز إىل شخصية قادرة على التفاعل مع احمليط 

�ǂǈǨƫ�Ŗǳ¦�©ʮǂǜǼǳ¦Â�©ƢǬǴǘǼŭ¦�Ƣē¦̄�Ȇǿ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈǸǴǳ�ƨȇǂǜǼǳ¦�©ƢǬǴǘǼǸǴǳ�ƨȇ£ǂǳ¦�ÀƜǧ�ǾȈǴǟÂ

يه وعل ونظرية الصراع، ويشمل ذلك النظرية البنائية الوظيفية ،ونظرية التفاعلية الرمزية، أساليب التنشئة االجتماعية،

فإنه من الضروري الرتكيز على أهم مؤسسات املسؤولية االجتماعية ،وهي اليت تكمن أساسا يف األسرة واجلامعة 

�©ƢǈǇƚŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ǾȈǧ�ǲǟƢǨƬƫ�À¢�ǺǰŻ�Äǀǳ¦�°ƢǗȍ¦�ƾȇƾŢÂ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ǶȈǿƢǨǷ�ǄȇǄǠƫ�Ŀ�ƢǿŚƯϦ�±Őȇ�Ŗǳ¦

االعتماد على املداخل النظرية السابقة الذكر لتفسري طبيعة تبعا لذلك فإنه ميكن  بشكل تكاملي لتحقيق اهلدف،

ȆǠǷƢŪ¦�ǖȈƄ¦Â�̈ǂǇȋ¦��ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷ�ƢȀǇǂǰƫ�Ŗǳ¦�°¦Â®ȋ¦ ،لرتسيخ قيم املواطنة بشكل مستمر لدى الطالب" 

ي والعمل على ضبط الثقافة الوطنية يف ظل الصراع الثقايف الذ من خالل التصدي لألشكال الثقافية املتحررة،

�ǲȈǠǨƫ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�śǐƸƬǳ¦�ƨȈǴǸǠƥ�¿ƢǸƬǿȏʪ�ȆǔǬȇ�Äǀǳ¦� ƢǬƬǻȏ¦� ƢŶ¤Â يشهده العصر الراهن،

�ǞǸƬĐ¦�» ¦ǂǗ¢�śƥ�ǲǟƢǨƬǳ¦Â�°¦Ȃū¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ǾǼǗȂǳ�Ƥ ǳƢǘǳ¦� ƢǸƬǻʪ�°ȂǠǌǳ¦�ǪȈǸǠƬǳوإلزامه �ǶȈǬǳ¦�Ǻǟ�̧ Ƣǧƾǳʪ

  الوطنية.

  سادسا: اإلجراءات املنهجية والتطبيقية :

  الدراسة ومنهجها:ـ نوع 1

�ǶȈǸǠƬǳ¦�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨȈǴȈǴƸƬǳ¦�ƨȈǨǏȂǳ¦�ª ȂƸƦǳ¦�ǺǸǓ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�«°ƾǼƫ  أما نوع املنهج املختار يف هذا

�©ƢǷȂǴǠǷÂ�©ʭƢȈƥ�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ�ƢǸǜǼǷ�ƢȈǸǴǟ�¦ƾȀƳ�ŐƬǠȇ�Äǀǳ¦��ƨǼȈǠǳʪ�ň¦ƾȈŭ¦�ƶǈŭ¦��ƲȀǼǷ�Ŀ�ǲưǸƬȈǧ�̧ȂǓȂŭ¦

ŗǨǳÂ�Ʈ̈�عن الظاهرة أو جمموعة من الظاهر  ƸƦǳ¦�ǞǸƬĐ�ƨǻȂǰŭ¦�©¦®ǂǨŭ¦�ǺǷ�Äƾū¦�®ƾǠǳ¦�ǺǷ��Ʈ ƸƦǳ¦�̧ȂǓȂǷ�©¦

)11( زمنية كافية للدراسة.

ويهتم املسح الوصفي يف جمال دراسة مجهور املتلقني بوصف حجم تركيب هذا اجلمهور وتصنيف احلاجات        

¦ƢǸƬǿȏ¦�©ʮȂƬǈǷÂ��Ƣēƾǋ�Â¢�ƢēƢƳ°®Â�ƨȈǯȂǴǈǳ¿�لك األمناط عايري الثقافية واالجتماعية ،كذوامل والدوافع،

)12( والتفضيل.
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�ŐƬǠȇ�ƨǼȈǠǳʪ�ň¦ƾȈŭ¦�ƶǈŭ¦�ƲȀǼǷ�À¢�ń¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�Ŀ�ƲǿƢǼŭ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�¿¦ƾƼƬǇ¦�§ ƢƦǇ¢�®ȂǠƫÂ

�Â�ƨǴưŲ�ƨǼȈǟ�°ƢȈƬƻ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�̈ŚƦǰǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƨǇ¦°®�Ŀ�ƢȀǨȈǛȂƫ�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�Ƥ ǈǻ¢�ǺǷ تعميمها على

�ȆǴǏȋ¦�ǞǸƬĐ¦

  ـ جمتمع الدراسة وعينتها:2

ـ كمجتمع º�ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ�ƨƦǴǗÂ1 يتمثل جمتمع الدراسة يف الطالبة اجلامعيني اجلزائريني كمجتمع مستهدف،        

�ƨǼȈǠǳ¦�ƢĔ¢�Ȅوهي تعرف عل متاح ،أما عينة الدراسة املناسبة ملثل هذا املوضوع هي العينة "الطبقية املتعددة املراحل"،

  اليت خيتارها الباحث من خالل مراحل متعددة لغرض تركيز وحصر البحث.

�ƢȀǸƴƷÂ�Ƣē¦®ǂǨǷ�ǎ ƟƢǐƻÂ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�» ¦ƾǿȋ�ƢǠƦƫ�ƢȈǬƦǗ�ʮƾǸǟ�Â¢�ȆƟ¦Ȃǌǟ�Ƣǿ°ƢȈƬƻ¦�ǺǰŻÂ .ودرجة جتانسها 

)13(

  وعن اخلطوات املتبعة يف اختيار العينة جاء كما يلي:

º�ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢƳ�°ƢȈƬƻ¦�º1ـ  

¦ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨȈǴǯ�ȄǴǟ�ʮƾǸǟ�°ƢȈƬƻȏ¦�ǞǫÂÂ�ƨǠǷƢŪ¦�ǺǷ�ƨȈǴǯ�°ƢȈƬƻـ 

وعلم  ـ اختيار قسم من الكلية ووقع االختيار عشوائيا على قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم املكتبات،

  االجتماع.

مفردة ميثلها ختصص  15صني،ǐƼƬǳ¦�śƥ�ÄÂƢǈƬǳʪ�ƨǟ±ȂǷ�̈®ǂǨǷ 30وعليه فقد تكونت مفردات العينة من     

  مفردة لتخصص علم االجتماع. 15علوم اإلعالم واالتصال،و

  التخصص

  اجلنس

  علوم إنسانية واجتماعية

  اجتماعيةعلوم 
علوم اإلعالم واالتصال

  %  ت  %  ت



2017جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية                                                العدد الثالث/ديسمرب 

ʮ© ظل يف املواطنة قيم ترسيخ يف االجتماعية  املسؤولية دور                         بشرى برش/ وليد عبديل ƾ Ƹ Ƭǳ¦ الراهنة  

176

53.33  08  33.33  05  ذكور

ª ʭ¤1066.660746.66

¸ȂǸĐ¦1510015100

ǆ):يبني 01جدول رقم ( ǼŪ ¦Â�ǎ ǐ Ƽ Ƭǳ¦�Ƥ ǈ Ʒ �ª Ȃ Ƹ Ʀŭ¦�Ǟ Ǹ ƬĐ ¦�®¦ǂ ǧ¢�®ƾ ǟ

3�©ʭ ƢȈƦǳ¦�Ǟ Ŧ �©¦Â®¢�º

Questionnaire �ƨǬǴǠƬŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǞǸŪ�ÀƢȈƦƬǇȏ¦�̈¦®¢�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏ¦�Ļ�ƨȈưƸƦǳ¦�ƨǫ°Ȃǳ¦�ǽǀǿ�Ŀاالستبيان:

�̧ȂǓȂŭʪ ويعرف االستبيان على أنه ƯȂƸƦŭ¦�®¦ǂǧȋ¦�§ ¦ȂƴƬǇ¦�» ƾȀƬǈȇ�Äǀǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǞŦ�§ ȂǴǇ¢� ني بطريقة

دون تدخل من  �ƢȀǧ¦ƾǿ¢Â�ƨǇ¦°ƾǳ¦�̧ȂǓȂŠ�ƨǘƦƫǂŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�ƨǼȈǠǷ�°Ƣǰǧ¢Â�ǪƟƢǬƷ�ŉƾǬƬǳ منهجية ومقننة،

���©ʭƢȈƦǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�śƯȂƸƦǸǴǳ�ļ¦ǀǳ¦�ǂȇǂǬƬǳ¦�Ŀ�Ʈ ƷƢƦǳ¦)14(

 واالتصال وعلمويف هذا البحث قمنا بصياغة استمارة خاصة بعينة املبحوثني واملمثلة أساسا يف طلبة اإلعالم 

º�ƨǼƫʪ�ƨǠǷƢŝ�̧ƢǸƬƳȏ¦1ـ  

  يوضح دور األسرة يف ترسيخ قيم املواطنة لدى عني املبحوثني، وفقا ملتغري السن ):02اجلدول رقم (

  السن

  أدوار األسرة

¦ȂǸĐ¸  27ـ 23  22ـ 18

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

التعويد على طاعة 

القوانني واألنظمة 

واحرتامها واالمتثال 

  ألوامرها

0311.5303120611.76

العمل على تعزيز عالقات 

 والتآزرالتكامل والتساند 

  بني أبناء األمة

027.7003120509.80

13.72  07  20  05  7.70  02حتتاجه  توفر لك كل ما
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وطنك للمسامهة يف متثيل

تشاركك أسرتك احلديث 

والنقاش حول ما خيص 

ǺǗȂǳ¦�ʮƢǔǫ

0519.2304160917.64

ترسخ األسرة يف ذهنك 

معاين الوطنية واالنتماء 

  للوطن

0726.9304161121.57

حتفزك أسرتك على 

تكييف التفاعل على 

النحو الذي يتوافق مع 

�ǾǴưǷÂ�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǫومعايريه

0726.9306241325.50

¸ȂǸĐ¦261002510051100

يف ترسيخ قيم املواطنة لدى عينة الطلبة املبحوثني ،وفقا ملعيار  األسرة):دور 03يوضح اجلدول رقم (     

�ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬȇ�Äǀǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�ǲǟƢǨƬǳ¦�Ǧ ȈȈǰƫ�ȄǴǟ�ǄȈǨƸƬǳ¦�Ŀ�̈ǂǇȋ¦�°Â®�À¢�¾ÂƾŪ¦�©ʭƢȈƥ�ǺǷ�¢ǂǬǻ�Ʈ ȈƷ�Ǻǈǳ¦

�śƥ�Ƣǿ°ƢǸǟ¢�¬Â¦ŗƫ�Ŗǳ¦�ƨǼȈǠǳ¦�Ãƾǳ�ƪ ǴưǷ�ǽŚȇƢǠǷÂ�ǾǴưǷÂ�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǫ18 أعلى نسبة ب  سنة 22ـ

،ليمثل دور األسرة يف ترسيخ معاين الوطنية واالنتماء للوطن النسبة نفسها،ويليها مشاركة احلديث 26.93%

�ƨƦǈǼƥ�ǺǗȂǳ¦�ʮƢǔǫ�ǎ ź�ƢǷ�¾ȂƷ�³ ƢǬǼǳ¦Â19.23%، �ƢȀǷ¦ŗƷ¦Â�ƨǸǜǻȋ¦Â�śǻ¦ȂǬǳ¦�ƨǟƢǗ�ȄǴǟ�ƾȇȂǠƬǳ¦�ļϩ�Ľ

يف العمل على تعزيز عالقات  ،ليحتل يف األخري دور األسرة%11.53واالمتثال ألوامرها بنسبة مقدرة ب 

،ودورها يف توفري كل ما حيتاجه الطالب للمسامهة يف متثيل وطنه بنسبة بني أبناء األمة والتآزرالتكامل والتساند 

 سنة لصاحل دور األسرة 27ـ  23،يف حني مثلت أعلى نسبة لدى الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارها بني 7.70%

ƾǬƫ�ƨƦǈǻ�ȄǴǟϥ�ǽŚȇƢǠǷÂ�ǾǴưǷÂ�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǫ�ǞǷ�Ǫǧ¦ȂƬȇ�Äǀǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�ǲǟƢǨƬǳ¦�Ǧ°�يف حتفيز الطلبة على تكيي

��Ƣǿ°Â®�ļϩ�Ľ%20،يليها دور األسرة يف توفري كل ما حيتاجه الطالب للمسامهة يف متثيل الوطن بنسبة %24ب

�ƨȈǼǗȂǳ¦�ňƢǠǷ�ƢȀƼȈǇǂƫÂ��ǺǗȂǳ¦�ʮƢǔǫ�ǎ ź�ƢǷ�¾ȂƷ�³ ƢǬǼǳ¦Â�Ʈ ȇƾū¦�Ƥ ǳƢǘǳ¦�ƨǯ°ƢǌǷ�Ŀ واالنتماء للوطن بنسبة

،لتأيت يف األخري أدوار األسرة املمثلة يف التعويد على طاعة القوانني واألنظمة واحرتامها واالمتالك  %16تقدر ب 
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.من %12بنسبة  أبنائهبني  والتآزرإىل دورها يف العمل على تعزيز عالقات التكامل والتساند  ƨǧƢǓȍʪألوامرها،

Ȑǻ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�¾Ȑƻ تتعدد لرتسيخ قيم املواطنة لدى عينة املبحوثني ،وهذا ما يفسر أن  األسرةحظ أن أدوار

األسرة تكرس دورها كمؤسسة اجتماعية لتفعيل قيم املواطنة لدى الفرد منذ نشأته،وتزداد أدوارها أكثر يف إمناء 

ƢŶȍʪ�² �املواطنة لدى الطالب ملواجهة كل ما يهني الكرامة الوطنية،ويضعف اإلحثقافة  Ƣǈ

):مدى ما حيققه املناخ اجلامعي من فرصة التفاعل االجتماعي لعينة الطلبة ،وفقا ملتغري 03اجلدول رقم (

 اجلنس

  اجلنس

  فرص التفاعل

ª  ذكور ʭ¤¸ȂǸĐ¦

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

38.461376.471860  05  نعم

61.530423.521240  08  ال

¸ȂǸĐ¦131001710030100

03�́يوضح اجلدول رقم (      ǂǧ�ǺǷ�ȆǠǷƢŪ¦�ƢǼŭ¦�ǾƸǼŻ�ƢǷ�́ Ȃǐş�ǺȇƢƦƬƫ�śƯȂƸƦŭ¦�©ʪƢƳ¤�À¢��

�ª التفاعل االجتماعي، ʭȍ¦�ƨǼȈǟ�ƪ ƥƢƳ¢�Ʈ ȈƷ""يف حني اخنفضت النسبة %76.47وذلك بنسبة بنعم،

،كما ارتفعت نسبة اإلجابة لدى الذكور اليت ترى أن املناخ %38.46لدى عينة الذكور وهي تقدر ب:

،يف حني اخنفضت النسبة لدى %61.53وذلك بنسبة اجلامعي ال يتيح فرصة التفاعل االجتماعي للطالب 

�ƨƦǈǼƥ�ª ʭȍ¦�ƨƠǧ23.52%�À¢�Ãǂƫ�ª ʭȍ¦�ƨƠǧ�À¢�ǽȐǟ¢�¾ÂƾŪ¦�Ŀ�ǾǓǂǟ�Ļ�ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƶǔƬȇ�ǾȈǴǟÂ�

Ů�¬ʫ¢�ȆǠǷƢŪ¦�ǖȈƄ¦ ن فرصة التفاعل االجتماعي،يف حني ترى عينة الذكور أن احمليط اجلامعي حقق هلم

ǞƳǂȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ª ʭȍ¦�ǞǷ�ƨǻ°ƢǬǷ�ƨǴȈƠǓ�ƨƦǈǼƥ�ǺǰǳÂ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǟƢǨƬǳ¦  إىل أن النشاطات واالهتمامات

Ū¦�ƨǈǇƚŭ¦�©ƢƠȈǿ�ǞǷ�³ االجتماعية ƢǬǼǳ¦Â�°¦Ȃū¦�̈°¦®¤�ń¤�ǺȀǠǧƾȇ�ƢǷ�ª ʭȍ¦�ƨƠǧ�Ãƾǳ�®ƾǠƬƫ امعية، وهذا ما

يقل لدى فئة الذكور نتيجة ضعف مشاركتهم العلمية يف احمليط االجتماعي،وما متليه الظروف العملية من 

  صعوبة االخنراط يف شبكة العالقات االجتماعية.
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يوضح املهام اليت يوفرها احمليط اجلامعي لتحقيق فرصة التفاعل االجتماعي للعينة  ):04اجلدول رقم (

  وفقا ملعيار التخصص العلمي املبحوثة،

  التخصص العلمي

  فرص التفاعل

¦ȂǸĐ¸  علوم اإلعالم واالتصال  علوم اجتماعية

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

أن اجلامعة توفر روح 

التعاون والتآلف اجلماعية
0107.140531.250620

أن اجلامعة مكنتك من 

تعزيز ذاتك وتنمية روح 

  النقد لديك

0428.570212.500620

أن اجلامعة عملت على 

إشباع حاجاتك املعرفية 

واملهارية والوجدانية 

  والسلوكية

0428.570212.500620

�ȆǠǷƢŪ¦�ǶǴǠƬǳ¦�Ǯ ǳ�¬ʫ¢

إمكانية التعرف على 

�ǞǸƬĐ¦�©ȐǰǌǷ

ǽʮƢǔǫÂ

0535.710743.751240

¸ȂǸĐ¦141001610030100

¦�ȆǠǷƢŪ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǾƷʫ¢�ƢǸȈǧ�ƢǛȂƸǴǷ�ƢǟƢǨƫ°¦�½ƢǼǿ�À¢��ǽȐǟ¢�¾ÂƾŪ¦�Ŀ�ƨǬǧǂŭ¦�ƨȈƟƢǐƷȍ¦�©ʭƢȈƦǳتضح من ي

�śƥ�ƨƥ°ƢǬƬǷ�Ƥ ǈǼƥ�Ǯ ǳ̄Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǽʮƢǔǫÂ�ǞǸƬĐ¦�©ȐǰǌǷ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦�ƨȈǻƢǰǷ¤�ǺǷ�śƯȂƸƦŭ¦�ƨȈƦǴǣȋ

دى طلبة علوم اإلعالم ،حيث مثلت أعلى نسبة لالتخصصني "علوم اجتماعية"و"علوم اإلعالم واالتصال"

ȂƷ�ƨǼȈǠǳ¦�©ʪƢƳ¤�̈ǂǋƢƦǷ�ƢȀȈǴȇ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨƦǴǗ�Ãƾǳ¾� %35.71،وبنسبة %43.75واالتصال مبقدار

�Ǯساملهام اليت كر  ȇƾǳ�ƾǬǼǳ¦�¬Â°�ƨȈǸǼƫÂ�Ǯ ƫ¦̄�ǄȇǄǠƫ�ǺǷ�Ǯ ƬǼǰǷ�ƨǠǷƢŪ¦�Àϥ�śǴƟƢǬǳ¦�śƷ¦ŗǫȏ¦�ǲưǷ�ƨǠǷƢŪ¦�ƢȀƬ
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،لصاحل طلبة % 28.57ملعرفية والوجدانية والسلوكية،وذلك مبا نسبته ،وأن اجلامعة عملت على إشباع حاجاتك ا

العلوم االجتماعية،يف حني تنخفض نسبة هذه املهام األخرية لدى طلبة علوم اإلعالم واالتصال بنفس النسب 

ر ،يف املقابل نالحظ أن اجلامعة توفر روح التعاون والتآلف اجلماعية بنسب ضعيفة تقد%12.5متاما مقدرة ب 

،يف حني ترتفع النسبة لدى طلبة علوم اإلعالم واالتصال مبقدار  االجتماعية،لدى عينة طلبة العلوم %7.14ب

.بناءا على اجلدول السابق يتضح أنه يوجد ارتفاع ملحوظ يف ما يوفره احمليط اجلامعي من إمكانية 31.25%

�ƨƦǴǗ�Ãƾǳ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǽʮƢǔǫÂ�ǞǸƬĐ¦�©ȐǰǌǷ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦ التخصصني،وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن

  املناخ اجلامعي يوفر فرصا إجيابية للطلبة متكنهم من تدعيم ثقافتهم الوطنية وترسيخ قيمها.

):يوضح الدور الذي تؤديه املؤسسة اجلامعية لتعزيز قيم املواطنة لدى عينة الطلبة وفقا 06( اجلدول رقم

 ملتغري اجلنس

  اجلنس

  الفئة

ª  ذكور ʭ¤¸ȂǸĐ¦

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

تعمل على تدعيم الثقافة 

�Ƣđ واإلشادةالوطنية 

ƢĔȂǸǔŠ�Ǯ ǈǸƬǳ¦Â

04250419.070821.62

تعزز فيك مبادئ االنتماء 

الوطين وتدعيم اهلوية 

  الوطنية

0106.250104.760205.40

تنمي اإلحساس 

ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳʪ
04250314.280718.91

جعلتك تؤكد دورك 

ومسؤوليتك االجتماعية 

ǺǗȂǳ¦�ʮƢǔǫ�ǽƢš

0318.750838.091129.72
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إعداد مناهج دراسية 

تساعدك يف ترسيخ أبعد 

املواطنة احلقيقية والشعور 

 ƢǸƬǻȏʪ

04250523.800924.32

¸ȂǸĐ¦161002110037100

أعاله طبيعة األدوار اليت تؤديها املؤسسة اجلامعية لتعزيز قيم املواطنة لدى عينة الطلبة وفقا ملتغري يبني اجلدول      

�Àƾǯƚȇ�ǺȀƬǴǠƳ�ƨǠǷƢŪ¦�À¢�ƶǓȂƫ�ƢȀƦǴǣ¢�ƪ ǻƢǯ�©ʬȂƸƦŭ¦�ƨƥƢƳ¤�À¢�¾ÂƾŪ¦�©ʭƢȈƥ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǚƷȐǻÂ��ǆ ǼŪ¦

�ƪ ǴưǷ�ƨƦǈǻ�ȄǴǟϥ�ǺǗȂǳ¦�ʮƢǔǫ�ǽƢš �ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǺȀƬȈǳÂƚǈǷÂ�Ǻǿ°Â®38.09% يف حني تنخفض نسبة هذا،

،وترى عينة الذكور أن املؤسسة اجلامعية تعمل على تدعيم %18.75الدور لدى فئة الذكور حيث تقدر ب 

�ƨƦǈǼƥ�ƢĔȂǸǔŠ�Ǯ ǈǸƬǳ¦Â�Ƣđ�̈®Ƣǋȍ¦Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦25% اإلحساس،ومياثلها دور املؤسسة اجلامعية يف إمناء 

�°ȂǠǌǳ¦�ƾȈǳȂƫÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳʪ�ƾǟƢǈƫ�ƨȈǇ¦°®�ƲǿƢǼǷ�®¦ƾǟ¤Â�ǺǗȂǳʪ�±¦ǄƬǟȏ¦Â�ǂƼǨǳʪ الطلبة على ترسيخ

�ƢȀǴưŤ�ƢǷƢŤ�ƨƦǈǼǳ¦�ǆ ǨǼƥ� ƢǸƬǻȏʪ�°ȂǠǌǳ¦Â�ƨȈǬȈǬū¦�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�®ƢǠƥ¢25% ليليها الدور الذي تؤكده املؤسسة،

ʪƢƳ¤�©°ƾǫ�Ʈ ȈƷ��ǺǗȂǳ¦�ʮƢǔǫ�ǽƢš �ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶȀƬȈǳÂƚǈǷ�Ŀ�ǲưǸŭ¦Â�°Ȃǯǀǳ¦�ƨǼȈǠǳ�ƨȈǠǷƢŪ¦ ت املبحوثني بنسبة

18.75%�°¦ƾǬŠ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȇȂŮ¦�ǶȈǟƾƫÂ�řǗȂǳ¦� ƢǸƬǻȏ¦�¥®ƢƦǷ�ǄȇǄǠƬƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨƦǈǼǳ¦�Śƻȋ¦�Ŀ�ļϦ�Ľ�6.25%

�Ŀ�ƨȈǠǷƢŪ¦�ƨǈǇƚŭ¦�ƢȀǇǂǰƫ�Ŗǳ¦�°¦Â®ȋ¦�ÀÂƾȇƚȇ�ª ʭȍ¦Â�°Ȃǯǀǳ¦�ƨƠǧ�À¢�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�ǪƦǇ�ƢŲ�ƢǫȐǘǻ¦�°Ȃǯǀǳ¦�ƨǼȈǠǳ

ا ما يفسر املهام املتعددة للتعليم العايل الذي يعمل على إشباع حاجات الطالب املعرفية تعزيز قيم املواطنة ، وهذ

�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǶȈǬǳʪ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƨǏƢƻ�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â

07Ǻاجلدول رقم( ǈ ǳ¦�Ś ǤƬŭ�ƢǬǧÂ��ƨȈǼǗ Ȃ ǳ¦�©ƢƦƳ ¦Ȃ Ǵǳ�ƨƦǴǘ ǳ¦�ƨȇ®Ϧ �Ãƾ Ƿ�ƶ Ǔ Ȃ ȇ���

  السن

¦ȂǸĐ¸  27ـ  23  22ـ  18  الفئة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار



2017جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية                                                العدد الثالث/ديسمرب 

ʮ© ظل يف املواطنة قيم ترسيخ يف االجتماعية  املسؤولية دور                         بشرى برش/ وليد عبديل ƾ Ƹ Ƭǳ¦ الراهنة  

182

¦°®ʭ0105.880323.07
04

13.33

ʭƢȈƷ¢1058.820753.841756.66

35.290323.070930  06  دائما

¸ȂǸĐ¦171001310030100

السن،ما ��07�ŚǤƬŠ�ƢȀƬǫȐǟÂ�ǺǗȂǳ¦�ȂŴ�ƢĔÂ®ƚȇ�Ŗǳ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦�ȄǴǟ�ƨƦǴǘǳ¦�ǪȈǴǠƫ�ÃƾǷميثل اجلدول رقم (     

سنة يعلقون بنسبة كبرية على  22ـ  18الذين ترتاوح أعمارهم من  نالحظه من خالل اجلدول أن أغلبية الطلبة

�§ �ƨƦǈǼǳ¦�ǽǀǿ�°ƾǬƫÂ�ʭƢȈƷ¢�ǺǗȂǳ¦�ǽƢš �ƢĔÂ®ƚȇ�Ŗǳ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦58.82% أما الذين دائما يقومون بتأدية،

�Ǯ ǳ̄Â�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨƦƫǂŭ¦�Ŀ�¦Â£ƢƳ�ƾǬǧ�ǺǗȂǳ¦�ǽƢš �ǶēƢƦƳ¦Â 35.29بنسبة%�ƢǷ�ʭƢȈƷ¢�Ǻȇǀǳ¦�ƨƦǴǘǳ¦�Ǯ ǳ̄�ȆǴȇ�Ľ�

�§ �̈°ƾǬǷ�ƨƦǈǻ�ǲǫϥ�ǺǗȂǳ¦�ȂŴ�ǶēƢƦƳ¦Â�ÀÂ®ƚȇ5.88% وأما ما نالحظه على الفئة العمرية للطلبة الذين ترتاوح،

��ƨƦǈǼƥ�ǺǗȂǳ¦�ȂŴ�ƢĔÂ®ƚȇ�Ŗǳ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦�ȄǴǟ�̈ŚƦǯ�ƨƦǈǼƥ�ÀȂǬǴǠȇ�ƨǼǇ53.84%�ļϦ�Ľ 27ـ  23أعمارهم من 

،ومتثل النسبة نفسها للطلبة الذين ƾǬŠ�ƢĔÂ®ƚȇ�Ŗǳ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦�ȄǴǟ�ƢǸƟ¦®�ÀȂǬǴǠȇ�Ǻȇǀǳ¦�ƨƦǴ23.07%¦°�نسبة الط

�ǶēƢƦƳ¦Â�ƨȇ®ƘƬǳ�Ƕǿ°¦Â®¢�ÀȂǇǂǰȇ�ƢǷ�ʭƢȈƷ¢�ƨƦǴǘǳ¦�À¢�ǽȐǟ¢�¾ÂƾŪ¦�ȄǴǟ�ÂƾƦȇ�ƨȈǼǗȂǳ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦�ÀÂ®ƚȇ�ƢǷ�¦°®ʭ

  نتمي إليه ويعيش فيه.الوطنية نظرا للعالقة اليت تكمن بني الطالب واملكان الذي ي

  ):يوضح الواجبات اليت يؤديها الطلبة حنو الوطن ،وفقا ملعيار التخصص العلمي08اجلدول رقم (

  التخصص

  الواجبات

¦ȂǸĐ¸  علوم اإلعالم واالتصال  علوم اجتماعية

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

املشاركة يف حتديد أهداف 

ǞǸƬĐ¦
//01040102.32

تغليب املصلحة العامة 

  على املصلحة الفردية
0211.1108321023.25

الصدق واإلخالص يف 

�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦
1266.6605201739.53
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  الوطين

الغرية على املصلحة العامة 

  والوطنية
0316.6610401330.23

تذكر"احملافظة على  أخرى

  أمن الوطن"
0105.55//0102.32

أخرى تذكر "املشاركة يف 

اليت  التنظيماتبعض 

تسعى لتدعيم الثقافة 

  الوطنية

//01040102.32

¸ȂǸĐ¦181002510043100

�¿ȂǴǟ�ƨƦǴǗ�À¢�ǽȐǟ¢�¾ÂƾŪ¦�Ŀ�ƨƸǓȂŭ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�śƦƫيقومون بتأدية واجب الصدق واإلخالص يف  اجتماعية

�ƨǸƟƢǫ�Ŀ�°¦ƾǬǷ�ȄǴǟϥ�řǗȂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦،يليها توجههم  ،%66.66وذلك مبا نسبته  الواجبات

�ƨƸǴǐŭ¦�Ƥ%16.66للغرية على املصلحة العامة الوطنية بنسبة  ȈǴǤƫ�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦�ǶȀƦƳ¦Â�ƨưǳƢưǳ¦�ƨƦƫǂŭ¦�Ŀ�ļϩÂ�

،لتنعدم %05.55،مث واجب احملافظة على أمن الوطن بنسبة %11.11املصلحة الفردية بنسبة العامة على 

�Äǀǳ¦�¾Âȋ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ¦�À¢�ǚƷȐǻ�śƷ�Ŀ��ǞǸƬĐ¦�» ¦ƾǿ¢�ƾȇƾŢ�Ŀ�ǎ ǐƼƬǳ¦�ƨƦǴǗ�ƨǯ°ƢǌǷ�ƾǼǟ�ƢȈƟƢĔ�ƨƦǈǼǳ¦

§�يؤديه طلبة علوم اإلعالم واالتصال يكمن يف الغرية على املصلحة العامة والوطنية،وذلك  �°ƾǬƫ�ƨƦǈǻ�ȄǴǟϥ

،ليأيت يف املرتبة الثالثة %32،يليها يف املرتبة الثانية تغليب املصلحة العامة على املصلحة الوطنية بنسبة 40%

�ƨƦǈǼƥ�řǗȂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�Ŀ�́ Ȑƻȍ¦Â�¼ƾǐǳ¦�Ƥ Ƴ¦Â20% ليحتل يف املرتبة األخرية  الرتتيب،

«�¦ƬĐواجب املشاركة يف  ¦ƾǿ¢�ƾȇƾŢ مع واملشاركة يف بعض التنظيمات اليت تسعى لدعم الثقافة الوطنية "الكشافة

،ما أسفرت عليه عملية التحليل الكمي من نتائج تكشف عن جمموعة من املالحظات %04اإلسالمية"بنسبة 

ني اهلامة اليت تعكس األدوار اليت يكرسها عينة الطلبة حنو الوطن،هذا وقد تعددت هذه األدوار حسب التخصص

�ǆ ȈǇƘƬǳ�řǗȂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǞǷ�́ Ȑƻ¤Â�¼ƾǐƥ�ǲǷƢǠƬǳ¦Â��ƨȈǼǗȂǳ¦Â�ƨǷƢǠǳ¦�ƨƸǴǐŭ¦�ȄǴǟ�̈ŚǤǳ¦�Ŀ�Ƣǿ±ǂƥ¢�ǺǸǰƫÂ�

�řǗȂǳ¦�̧ƢǸƬƳȏ¦Â�̈ƾƷȂǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�ǂȇȂǘƫÂ��ƨǼȈƬǷ�ǆ Ǉ¢�ȄǴǟ�ƨǳÂƾǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�©ʭȂǰǷ�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦
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  اطنة،وفقا ملتغري اجلنسيوضح مسؤولية الطالب يف احلفاظ على قيم املو  ):09اجلدول رقم (

  اجلنس

  الواجبات

ª  ذكور ʭ¤¸ȂǸĐ¦

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

تعمل على غرس النظم 

  القيمية واالجتماعية
0413.330510.200911.39

تدعيم اهلوية الوطنية يف 

©ƢǠǸƬĐ¦�² ȂǨǻ
0413.330408.160810.12

� ƢǸƬǻȏʪ�®¦ǂǧȋ¦�Ƕǟƾƫ

للوطن واحلفاظ على 

  الثقايف والتارخيي مورثه

06200714.281316.45

تتجنب كل ما يسيء إىل 

  الكرامة الوطنية
09301632.652531.65

�ȄǴǟ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�Ʈ Ţ

احلفاظ على املسؤولية 

  الوطنية

0103.330408.160506.32

الرد على الشبهات اليت 

تثار حول الوطن 

  ودحضها

06201326.531924.05

¸ȂǸĐ¦301004910079100

يوضح اجلدول أعاله املسؤوليات املتنوعة اليت تظهر من خالل ما يقدمه عينة الطلبة من مهام للحفاظ على       

�ª ʭȍ¦�ƨƠǧÂ�°Ȃǯǀǳ¦�ƨƠǧ�śƥ�§°ƢǬƬƫ�ƢĔ¢�¾ÂƾŪ¦�©ʭƢȈƥ�ǂȀǜƫÂ�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǫ ويربز ذلك من خالل الفقرة املتعلقة،

،لدى عينة الذكور،وتتقارب نسبة الفقرة %30بتجنب كل ما يسيء إىل الكرامة الوطنية ،حيث مثلت مقدار 

�ƨƦǈǼƥ�ª ʭȍ¦�ƨǼȈǟ�Ãƾǳ32.65% يليها يف املرتبة الثانية مسؤولية الرد على الشبهات اليت تثار حول الوطن،

ƢǸƬǻȏʪ�®¦ǂǧȋ¦�ǶȈǟƾƫ�ƨȈǳÂƚǈǷ�ƢǿƾǠƥ�ǲƬƸƬǳ�ª � %26.53للذكور،و %20ودحضها بنسبة  ʭȎǳ�ƨƦǈǼǳʪ
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لدى عينة  %20الثقايف والتارخيي يف املرتبة الثانية بنسبة معتربة تقدر ب  مورثهللوطن واحلفاظ على 

�ǾƬƦǈǻ�ƢŠ�ª ʭȍ¦�ƨǼȈǟ�Ãƾǳ�ƢǷ�ƢǟȂǻ�ǒ ǨƼǼƫÂ�°Ȃǯǀǳ¦14.28% لتأيت بعدها املسؤولية اليت تكمن يف غرس،

�ƨƦǈǼƥ�©ƢǠǸƬĐ¦Â�®¦ǂǧȋ¦�²النظم  ȂǨǻ�Ŀ�ƨȈǼǗȂǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǸȈǬǳ¦13.33% ،لتماثلها  لصاحل عينة الذكور

ǠƬǳ�ƨƦǈǼǳʪ�°Ȃǯǀǳ¦�ƨǼȈǟ�Ãƾǳ�ƢǷƢŤ�ƨƦǈǼǳ¦�ǆ Ǩǻل�©ƢǠǸƬĐ¦�² ȂǨǻ�Ŀ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨȇȂȀǴǳ�ǶȀǸȈ  يف حني تقل نسبة

�ƢȀǴưŤ�ª ʭȍ¦�ƨǼȈǟ�Ãƾǳ�śƫŚƻȋ¦�śƫǂǬǨǳ¦10.20%العمل على غرس النظم القيمية واالجتماعية اليت تكمن يف 

�ƨƦǈǼƥ�©ƢǠǸƬĐ¦�² ȂǨǻ�Ŀ�ƨȈǼǗȂǳ¦Â08.16%�°Ȃǯǀǳ¦�ǺǷ�ǲǯ�À¢�śƯȂƸƦŭ¦�©ʪƢƳ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǚƷȐǻ�À̄¤�

��Ƕǿ°¦Â®¢�ÀȂǨǛȂȇ�ª ʭȍ¦Âللحفاظ على القيم الوطنية،خاصة فيما يتعلق بتجنب كل ما يسيء إىل  كمسولني

�ƨȈǳÂƚǈǷ�ƢĔȋ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǷ¦ǂǰǳ¦�ǾƫƢƠǧÂ�Ǿǟ¦Ȃǻ¢�ǲǰƥ�ǞǸƬĐ¦

10�ƨƦǴǘاجلدول رقم( ǳ¦�ƨǼȈǟ �Ãƾ ǳ�ƨǼǗ ¦Ȃ ŭ¦�Ƕ Ȉǫ�ƺ ȈǇ ǂ ƫ�Ȅ Ǵǟ � ƾ̈ ǧ¦Ȃ ǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�¶ƢŶ¢�Ś ƯϦ �Ãƾ Ƿ�ƶ Ǔ Ȃ ȇ��وفقا  �

  ملتغري السن

  الفئة              السن

¦ȂǸĐ¸  27ـ 23  22ـ  18

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

غياب القيم السلوكية واحلضارية 

والتقليد األعمى ألمناط احلياة 

  الغربية

0538.461330.951832.72

غياب الضمري اجلمعي وسيطرة 

� ƢǸƬǻȏʪ�² ƢǈƷȍ¦�¿ƾǟÂ�ƾǴƦƬǳ¦

  إىل الوطن

0107.690614.280712.72

طبيعة احلياة وظروف العصر 

 ƢǸƬǻȏʪ�°ȂǠǌǳ¦�ǺǷ�ƪ Ǵǫ�ƨȈǇƢǬǳ¦
0215.380614.280814.54

الصناعات اإلعالمية  تزايد أمناط

والفكرية اليت تدعو إىل نبذ القيم 

  الوطنية

0215.380819.071018.18

  21.81  12  21.42  09  23.07  03  هجرة األدمغة حنو العامل الغريب

¸ȂǸĐ¦131004210055100
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§�¦ƢȈū¦�¶ƢŶȋ�ȄǸǟȋ¦�ƾȈǴǬƬǳ¦Â�ƨȇ°Ƣǔū¦Â�ƨȈǯȂǴǈǳ¦�ǶȈǬǳ̈� نالحظ    ƢȈǣ�À¢�ǽȐǟ¢�¾ÂƾŪ¦�©ʭƢȈƥ�¾Ȑƻ�ǺǷ

�ǺǷ�Ƕǿ°ƢǸǟ¢�ƨƷÂ¦ŗŭ¦�ƨǼȈǠǳ¦�®¦ǂǧ¢�©ʪƢƳ¤�Ŀ�ƨƦǈǻ�ȄǴǟ¢�ƪ ǴưǷ�ƨȈƥǂǤǳ¦18 وذلك مبا نسبته سنة،  22ـ

،يليها %30.95سنة بنسبة  27ـ  23وهي ما تتقارب لدى أفراد العينة املمثلة يف الفئة العمرية  ،38.46%

لدى الطلبة مباشرة األثر الذي يظهر يف هجرة األدمغة حنو العامل الغريب بنسب متقاربة لدى الفئتني،حيث قدرت 

 27ـ  25،املرتاوح أعمارهم من %21.42،و %23.07سنة بنسبة  22ـ  18املرتاوح أعمارهم ما بني 

اليت خلفتها أمناط الثقافة الوافدة يف العصر احلايل  ¦ʬȉ°اجلدول أن هناك العديد من  لسنة.وعليه يتضح من خال

�» ƢǠǓ¤�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢǷ�ƨȈƥǂǤǳ¦�°ƢǰǧȌǳ�̈ƢǯƢƄ¦Â�ƾȈǴǬƬǳ¦Â��ƨǤǷ®ȋ¦�̈ǂƴđ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�ǂȀǛ�Ʈ ȈƷ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǶȈǬǳ¦�ȄǴǟ

®ƢǠƥ¢�©¦̄�©ƢǟƢǼǫÂ�ǶȈǿƢǨǷ�řƦƫ�ń¤�ǶȀȀƳȂƫÂ� ƢǸƬǻȐǳ�°ȂǠǌǳʪ�ƨƦǴǘǳ¦�² ƢǈƷ¤  متثلها املنطلقات الغربية اليت تدعو

  إىل التحرر واالنفتاح، دومنا اعتبار للشروط الدينية والتارخيية والسمات احلضارية للمجتمعات.

يوضح أفاق ترسيخ الطلبة لقيم املواطنة وعالقته مبتغري التخصص العلمي ):11اجلدول رقم (

  التخصص

  الفئة

¦ȂǸĐ¸  واالتصالعلوم اإلعالم   علوم اجتماعية

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

املناخ العلمي  ƘȈēأن 

املناسب الذي يسمح 

بتعليم وتدريس املفاهيم 

  املوجهة للرتبية الوطنية

03100514.280812.03

أن تعمل على ترسيخ قيم 

التماسك االجتماعي 

وانتماء ووالء الفرد لوطنه

0516.660205.710710.76

أن تزيد من تفعيل 

أسلوب احلوار واملناقشة 

�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǞǷ

ومؤسساته املختلفة 

031007201015.38
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  لتجسيد قيم املواطنة

التأكيد على املساواة 

  الوطنية وكرامة الفرد
0516.660514.281015.38

تشجع على العمل من 

أجل اخلري والرخاء 

  للمجتمع والوطن

062007201320

تقدمي أمثلة للسمات 

  األخالقية للمواطنة
03100411.420710.76

تشارك يف التصدي 

للمشكالت الوطنية 

،وتقرتح احللول العلمية 

  املناسبة للتخلص منها

0516.660514.281015.38

¸ȂǸĐ¦301003510065100

نالحظه على األرقام  وما وعالقته مبتغري التخصص،) أفاق ترسيخ الطلبة لقيم املواطنة 11ميثل اجلدول رقم (   

  يلي:ما  الواردة يف اجلدول،

�ȄǴǟ�ǞȈƴǌƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ��ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǫ�ƺȈǇǂƫ�ÀÂȂǼȇ�ƨǼȈǠǳ¦�®¦ǂǧ¢�ƨƦǴǘǳ¦�ƨȈƦǴǣ¢��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨƦǴǘǳ�ƨƦǈǼǳʪ�º

،   علوم اإلعالم واالتصال ،ومتثلها نفس النسبة لدى طلبة%20العمل من أجل اخلري والرخاء للمجتمع ،ونسبتهم 

�ƨǷ¦ǂǯÂ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�̈¦ÂƢǈŭ¦�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǴǳ�Ƕǿ°¦Â®¢�¦ȂǴǠǨȇ�À¢�ÀÂȂǼȇ�ǶĔ¢�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ƨƦǴǘǳ�ƨƦǈǼǳʪ�ǚƷȐǻ�ƢǸǯ

الفرد،والعمل على ترسيخ قيم التماسك االجتماعي واالنتماء والوالء للوطن،واملشاركة يف التصدي للمشكالت 

،لتأيت يف املرتبة األخرية إجابتهم اليت تنوي %16.66العلمية املناسبة للتخلص منها بنسبة الوطنية ،واقرتاح احللول 

،لتمثلها نفس النسبة %10أن يهيئ املناخ العلمي املناسب الذي يسمح بتعلم وتدريس املفاهيم الوطنية بنسبة 

�ǾƫƢǈǇƚǷÂ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǞǷ�ƨǌǫƢǼيل يف االقرتاحني املتعلقني ب:أن تزيد من تفعيل أسلوب احلوار واملاعلى التو 

املختلفة لتجسيد قيم املواطنة،واالهتمام بتقدمي أمثلة للسمات األخالقية للمواطنة، ونفس الرتتيب جنده عند طلبة 

علوم اإلعالم واالتصال مع اختالف طفيف يف النسب ،وذلك على النحو التايل:أغلبية الطلبة أفراد العينة ينوون 
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�ƶǸǈȇ�Äǀǳ¦�Ƥترسيخ قيم املواط ǇƢǼŭ¦�ȆǸǴǠǳ¦�ƢǼŭ¦�ƨƠȈē�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦�Ŀ�ǂȀǜȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƢǷƢŤ�Ƥ ǈǼǳ¦�ǆ ǨǼƥ�ƨǼ

،لتمثل النسبة نفسها يف االقرتاحني املتعلقني %14.28بتعليم وتدريس املفاهيم املوجهة للرتبية الوطنية ،ونسبتهم 

�®ǂǨǳ¦�ƨǷ¦ǂǯÂ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�̈¦ÂƢǈŭ¦�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳʪǴǳ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ļϦ�Ľ تصدي للمشكالت الوطنية واقرتاح احللول العلمية

،ليأيت يف األخري ما ينويه أفراد %11.42املناسبة لالهتمام بتقدمي أمثلة للسمات األخالقية للمواطنة مبا نسبته 

 05.71قيم التماسك االجتماعي وانتماء ووالء الفرد لوطنه بنسبة تقدر ب  ترسيخالعينة من العمل على 

�ǶȈǫ�ƺȈǇǂƫ�ǎ،وكما هو % ź�ƢǸȈǧ�ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦�Ƕǿʮ¦Ȃǻ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�śǐǐƼƬǳ¦�Ȑǯ�ƨƦǴǗ�śƥ�» ȐƬƻȏ¦�ÀƜǧ�ƶǓ¦Â

وهذا ما يفسر طبيعة االهتمامات املشرتكة لدى الطلبة واليت تدور يف خانة تعزيز القيم  املواطنة طفيف جدا،

� ƢǸƬǻȏʪ�°ȂǠǌǳ¦�ǪȈǸǠƫÂ�ƨȈǼǗȂǳ¦

  النتائج العامة:

  ىل النتائج العامة التالية:توصلت الورقة البحثية إ

وهذا ما يفسر أن األسرة تعمل على تكريس دورها  ـ تتعدد أدوار األسرة لرتسيخ قيم املواطنة لدى العينة املبحوثة،1

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǫ�ǲȈǠǨƬǳ

2�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǟƢǨƬǳ¦�́ ǂǧ�ǺǷ�ȆǠǷƢŪ¦�ƢǼŭ¦�ǾƸȈƬȇ�ƢǷ�́ Ȃǐş�śƯȂƸƦŭ¦�©ʪƢƳ¤�ǺȇƢƦƬƫ�º حظ أن حيث نال

�ǾƬƦǈǻ�ƢŠ�Ǯ ǳ̄Â��ȆǠǷƢŪ¦�ǖȈƄ¦�ǞǷ�°Ȃǯǀǳ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǺǴǟƢǨƬȇ�ª ʭȍ¦�ƨƠǧ76.47% وهذا ما يفسر النشاطات،

�ª ʭȍ¦�Ãƾǳ�̈®ƾǠƬŭ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǷƢǸƬǿȏ¦Â

3śƯȂƸƦŭ¦�ƨǼȈǠǳ�ȆǠǷƢŪ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǾƷʫ¢�ƢǸȈǧ�ǲƴǈǷ�· ȂƸǴǷ�̧ ƢǨƫ°¦�½ƢǼǿ�º  من إمكانية التعرف على مشكالت

ǔǫÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǽʮƢ  األمر الذي يفسر أن مهام احمليط اجلامعي تعمل يف أساسها على تنمية روح النقد لدى

�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ƕǟƾƫ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǧǂǠŭ¦�ǾƫƢƳƢƷ�̧ƢƦǋ¤Â�Ƥ ǳƢǘǳ¦

4�ª ʭȍ¦Â�°Ȃǯǀǳ¦�ƨƠǧ�Ãƾǳ�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǫ�ǄȇǄǠƫ�Ŀ�ƨȈǠǷƢŪ¦�ƨǈǇƚŭ¦�°¦Â®¢�̧ȂǼƬƫ�º  وهذا ما يوضح�°¦Â®Ȍǳ�ǶǿƾȈȇϦ

�ǺǗȂǳ¦�ʮƢǔǫ�ǽƢš �» °ƢǠŭ¦�ƨȈǸǼƫÂ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǶȈǬǳ¦�ƺȈǇǂƫ�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǠǷƢŪ¦�ƢȀǴǠǨƫ�Ŗǳ¦

5�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǶēƢƦƳ¦Â�ƨȇ®Ϧ�Ŀ��Ƕǿ°¦Â®¢�ÀÂ®ƚȇ�ƢǷ�ʭƢȈƷ¢�ƨƦǴǘǳ¦�ƨǼȈǟ�Ƥ Ǵǣ¢�º  نظرا لطبيعة العالقة اليت تكمن بني

  الطالب واملكان الذي ينتمي إليه والذي يعيش فيه.
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6�ƨȈǼǗȂǳ¦�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦�ƨȇ®Ϧ�Ŀ�śǐǐƼƬǳ¦�ƨǼȈǟ�śƥ�°¦Â®ȋ¦�ǺȇƢƦƬƫ�º

7�ƨǼǗ¦Ȃŭ¦�ǶȈǫ�ȄǴǟ�· ƢǨƸǴǳ�ƢȀǗƢŶ¢�®ƾǠƬƫ�ƨƦǴǘǴǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȈǳÂƚǈŭ¦�À¢�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ʭƢȈƦǳ¦�ǂǈǨƫ�º  وتتقارب

ń¤� Ȇǈȇ�ƢǷ�ǲǯ�Ƥ Ǽš �ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǂưǯ¢�Ǯ ǳ̄�±ŐȇÂ��ª ʭȍ¦Â�°Ȃǯǀǳ¦�ŖƠǧ�śƥ�ƢȀƟ¦®¢�ƨƳ°® الكرامة 

  الوطنية ،خاصة يف ظل انتشار أمناط الثقافة العصرية .

وهذا ما يوضح طبيعة االهتمامات  ـ ينوي طلبة التخصصني مستقبال يف أن يعملوا على غرس قيم املواطنة، 8

ǳ¦�ń¤� Ȇǈȇ�ƢǷ�ǲǯ�ǒ ǧ°Â�Ƣđ�̈®Ƣǋȍ¦Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�ǶȈǬǳ¦�ȄǴǟ�· ƢǨū¦�Ŀ�ǺǸǰƫ�Ŗǳ¦Â�ƨƦǴǘǳ¦�ƨǼȈǟ�Ãƾǳ�ƨǯŗǌŭ¦.وطن  

املراجع:

01�ȒǴȄȳɜɦȄ�ȓɨȣ ɭ֗ȓʊɱȄȯʊɭ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȮ�ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅ�ȓʊɦɼǺȸ ȸ؈ف�Ȅ�ȓʊɮɳȕɼם ɘȕ��ȯɮȨ ɭ�ȲȮȆɜɦȄ�ȯȍɏ�ɵ ʆȯɦȄ�Ȧֺ ȿ �Ռ

  .251،252،ص ص 1،2001واملعرفة،ع

- http//www.pmic.gov.ps/arabic/palastine/reufu.http02 ـ  

03�ȓʊɦɼǺȸ Ȅ�ɪם ɮȨ ȗȉ�Ȇْڈɛֺ ɏɼ�ǴȆɳȉֿ Ȅ�ȆɺɟȲȯʆ�Ȇɮɟ�ȓʆȯɦȄ�ɽɦȄ�ȓɨɭȆɐםȄ�֗Ȳɽɀ ɳɭ֗ȯɮȨ ɭ�ʅ ɼȯ ȉࢼܣ� ȷ �Ռ

�Ȕ Ȇȷ ȄȲȯɦȄ�ȯɺɐɭ֗ȳɀ ɭ�֗ ȒȲɽȼ ɴɭ؈ف�ɓ�ɷȄȲɽȗɟȮ�ȓȧ ɼȳɇ Ƿ֗ ȓʈɽɱȆȝɦȄ�ȓɨȧȳםȄ�Ȕ ȆȍɦȆɇɼ�Ȉ ֺ ɇ �ɾ ȯ ɦ�ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅ

֗ȹ ɮȻ �ɰ ɏ�ȓɐɭȆȡ؈ ֗ȓɦɽɘɈ ɨɦ�ȆʊɨɐɦȄ2006.

7.4Ⱦ،مج (1،ط12رب، جـ ابن منظور أبو الفضل جمال الدين:لسان الع04 ֗ȲȮȆȿ �ȲȄȮ�֗ Ȕ ɼ؈فȉ�֗ ��89.

05Ɇ ��֗ ɬֺ ɏׁ Ȅ�Ȕ ȆݏݰɈ ɀ ɭ�ɯ݀ݨ ɭ��ɬȳɟ�ʏڴȍȻ �Ռ1֗ɚ ɼȳȼ ɦȄ�ȲȄȮ֗ȒȳɸȆɜɦȄ��֗ �1989.
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ɪـ ناصر حمدان،سعيد بن سعيد: دور 06 ɋ �ʏࢭ�Ȉ Ȇȍȼ ɦȄ�ɾ ȯ ɦ�ȓɳɇ ȄɽםȄ�ɯ ʊɛ�ȓʊɮɳȕ�ʏࢭ�Ȓȳȷ ֿ Ȅ تحديات

  .9،8،ص ص،2008امللك خالد، جامعة العوملة، السعودية،مركز البحوث والدراسات االجتماعية،

07Ɇ �֗ ʏڥɭȆݍݨȄ�Ȉ Ȇȍȼ ɨɦ�ȒɼȯɜɦȄ�ɯ ʆȯɜȕ�ʏࢭ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɪ ǾȆȷ ɼ�ȲɼȮ��ȳܥݰ ۗܣ� ɸɼ�ȯ ɮȨ ɭ�Ռ1�ȳȣ ɘɦȄ�ȲȄȮ֗ȒȳɸȆɜɦȄ�֗ �

֗ɑʉȴɽȗɦȄɼ�ȳȼ ɴɨɦ1996238،ص.

08֗ȳȼ ɴɦȄɼ�ȓɏȆȍɈ ɨɦ�ȒȲȆɄ Ȅ�ȲȄȮ֗ȆɈݍݰ ɳɇ �֗ ʎɜʊȍɈ ȗɦȄ�Ɏ Ȇɮȗȡַ Ȅ�ɯ ɨɏ�ȯ ʊȸ ɦȄ֗ ד� �Ȉ Ȇȡ �ȯʊȸ ɦȄ��Ռ199676،ص.

�ȓʊɦɼǺȸـ وليد بن عبد 09 �Ȅם ȓʊɮɳȕ� ʏࢭ� ȓʊȉֺ Ɉ ɦȄ� ȓɈ ȼ ɲֿ Ȅ� ȲɼȮ� � ۜܣ֗ Ȅ֗ݍݵȄȳء ȯ ɐȷ � ɵ ȉ� ȵʈȵɐɦȄ

ȗȸ؈ف�ɓ؈ف� ȡ Ȇɭ�ȓɦȆȷ Ȳ֗Ȯɽɐȷ �ɣ ɨםȄ�ȓɐɭȆȡ �Ȉ ֺ ɇ �ɵ ɭ�ȒȲȆȗȬ ɭ�ȓɳʊɏ�ʄڴɏ�ȓʊɱȄȯʊɭ�ȓȷ ȄȲȮ֗ȓʊɏȆɮȗȡַ Ȅ

֗Ȯɽɐȷ �ɣ ɨםȄ�ȓɐɭȆȡ ֗ȓʆȮɽɐȸ ɦȄ�֗ ȒȲɽȼ ɴɭ2004،24ص.

10֗ȓɗȳɐםȄ�ȲȄȮ֗ȳɀ ɭ�֗ ȓʊɀ ܨݵ ɦȄɼ�ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ�ǴȆɳȍɦȄ��Ȧȳɗ��ȯɮȨ ɭ�Ռ1989، 42ص.

Ɇـ  11 ���֗ ܣ ɨɐɦȄ�ȟ Ȩ ȍɦȄݠݮ�Ȇɳɭ�ʏࢭ�Ȕ Ȇȷ ȄȲȮ��ɰ ȸ؈ ȧ �ȯɮȨ ɭ؈ف�ɮȷ3 ،174ص1999)،  مصر، عالم الكتب.

Ɇـ12 �� ֗ȓʊɭֺ ɏׁ Ȅ� Ȕ Ȇȷ ȄȲȯɦȄ� ʏࢭ� ܣ ɨɐɦȄ� ȟ Ȩ ȍɦȄ� �ȯ ɮȨ ɭ֗ȯʊɮݍݰȄ� ȯȍɏ2�ɯ ɦȆɏ ֗ȒȳɸȆɜɦȄ� ֗�

.159،ص2004الكتب،

13Ɇ �֗ ʏڤȆɮȗȡַ Ȅ�ȟ Ȩ ȍɦȄݠݮ�Ȇɳɭ��ɰ Ȇȸ ȧ ǻ�ɵ ȸ Ȅ�ȯɮȨݍݰ ɭ�Ռ1ȳȼ ɴɨɦ�ɪ ǾȄɼ�ȲȄȮ֗ɰ Ȇɮɏ �֗ .205،ص2005، �

ȯɮȧـ 14 Ƿ�ʏڴȷ ȳɭ�ɵ ȉ:֗ɤ Ȇɀ ȕַ Ȅɼ�ɬֺ ɏׁ Ȅ�ɬɽɨɏ�ʏܣ�ࢭ ɨɐɦȄ�ȟ Ȩ ȍɦȄݠݮ�Ȇɳɭ֗ȳǾȄȵݍݨȄ�Ȕ ȆɏɽȍɈ Ȅ�ɰם ȄɽʆȮ

ȓʊɐɭȆݍݨȄ،2005،28ص.
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Techniques of conservation and restoration on-site mosaic:

the excavation of the Nimra Tazult house
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Abstract

As part of preparation a work on the mosaic of Ancient Algeria, which
launched in 2005. The project named "the mosaic corpus of the city of Lambese-
Tazault". This work aims to list and describe all the discoveries in Lambese-
Tazault. First, We started collecting archaeological information about the
mosaics displayed in the museum city, then we had to pay attention to the
mosaics present at the sites or those mentioned in recent years. In 1982, when a
farmer dug wells in his farmland, fragments of mosaic floors and remains of
chipped stones were discovered. In this site was launched in 2006 during
archaeological excavations carried out by a Franco-Algerian mission and
allowed the discovery of a house containing more than 18 coatings.

Keywords : mosaic, maintenance, repair, Lambese-Tazault.
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  يف الشرق والغرب الفكر الرتبوي روادأشهر 

Oriental and occidental famous pioneers of educational thought

  تشاد - جامعة أجنمينا،عبد اهلادي أمحد عبد الكرمي

  ملخص 

¦�ǶēƢǗƢǌǻ�ǶŮ��®¦Â°Â�ƨǨǇȐǧÂ�ÀÂǂǰǨǷ�ǂȀǜȇ�ǂǐǟ�ǲǯ�ĿÂ�ǲƷ¦ǂǷ�̈ƾǠƥ�ƨǨǴƬƼŭمرت البشرية عرب العصور 

�ǶēʮǂǜǻÂ�ƨȇȂƥŗǳ¦��ǶȀƟ¦°¡�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǯ ǳ̄Â�ƨȈƥŗǳ¦�ǂȇȂǘƫ�Ŀ��̈ǂǿƢǜǳ¦�Ƕǿ°ʬ¡Â��̈ǄȈǸƬŭ¦�Ƕē¦ǂǜǻ��ƨȈǫ¦ǂǳ¦�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢��̈±°ƢƦǳ¦

البحث ليسط الضوء على أشهر الرواد يف  الفلسفية اليت تُغذي التعليم ومؤسساته. وبناء على هذه احلقائق جاء هذا

�Ƥ Ǭū¦Â�ÄȂƥŗǳ¦�ǂǰǨǳ¦�̈ŚǈǷ�Ǻǟ�ƨȈź°ʫ�ƨƄ� Ƣǘǟϵ�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǳ��§ǂǤǳ¦�Ŀ�¿¢�¼ǂǌǳ¦�Ŀ� ¦ȂǇ�ƨȈƥŗǳ¦�¾Ƣů

�ǲǯ�ń¦�¼ǂǘƬǳ¦��Ļ�ƢǸǯ��ƨȇǂǰǨǳ¦�©ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȏ¦Â�ƨȇȂƥŗǳ¦�² °¦ƾŭ¦�°ȂȀǛ�Ŀ�©ƾǟƢǇ�Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦Â�ƢđǂǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǼǷǄǳ¦

َلم من خالل نشأته وتعليمه وآرائه ونظرته للرتبية واشتمل التناول ستة أعالم هلم األثر الكبري والتأثري البالغ يف مسرية عَ 

الرتبية قدميا وحديثا، وهم يف الشرق ابن سينا و الغزايل وابن خلدون . أما يف الغرب فقد مت الرتكيز على األقطاب جان 

Ľ��ÄȂȇ®�ÀȂƳÂ�©ʪ°ƢǿÂ�ȂǇÂ°�½ƢƳ .جاءت النتائج لتختم هذا البحث  

ȓʊȧ ȆȗɘםȄ�Ȕ ȆɮɨɢɦȄ:الفكر�ʅ ɽ ȉفɦȄ ،رواد الفكر ،Ȉ ȳɔɦȄɼ�ɚȳȼ ɦȄ�ʏࡩ.

Abstract :

The most famous pioneers of education in the East and West Humanity has

passed through various ages in several stages and in every age, thinkers,

philosophers, and pioneers have shown their outstanding activities. Their high-end

ideas are distinguished and their effects are apparent in the development of

education and their distinguished outlooks. And their apparent effects in the

development of education through their educational theory and philosophical

theories that feed education and its institutions. Based on these facts came this

research to highlight the most famous pioneers in the field of education, whether in

the East or the West. It was the beginning to give a historical overview of the

educational process and the time periods and the factors that helped the emergence

of schools and intellectual ideologies Each science was also addressed through its
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inception, education, views and outlook on education, both ancient and

modern.They are in the east Ibn Sina and Ghazali and Ibn Khaldun either in the

West has been focused on the poles Jack Russo and Harbat and John Dewey and

then came the results to conclude this research.

Key words: educational thought, pioneers of thought, oriental , occidental.

 مقدمة:

�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƥŗǳ¦�Őǟ�Ǯ اإلنساينساهم الفكر  ǳ̄Â��©ƢǠǸƬĐ¦�ǂȇȂǘƫ�Ŀ�ƢưȇƾƷÂ�ƢŻƾǫاإلطارالفاعلة يف هذا  األداة ،

وقد مرت البشرية خالل رحلتها الطويلة بعدة عصور وحقب زمنية، ويف كل عصر يوجد رواد للفكر الرتبوي كان هلم 

أثرهم الواضح، ونشاطهم البارز يف توجيه العملية التعليمية. ويالحظ هذا التواجد يف الشرق يعين يف الدول العربية 

وشرعه احلنيف ،ومصادره  اإلسالميتعاليم الدين  م الرتبوية علىوآرائه أفكارهموهؤالء الفالسفة واملفكرين يبنون 

  .األساسية

الرسول صلي هللا عليه وسلم وسريته  أخالق موافقة للكتاب والسنة، معتمدة على ļϦفالرتبية عندهم هي تلك اليت 

هؤالء املفكر  أشهرمن و  .واخلطوط العريضة ،اليت من خالهلا تتم تربية الطفل املسلم األسسالعطرة، وهكذا يضعون 

ابن خلدون  ارتبية الطفل وبعدمهل نظرته اخلاصةالغزايل ب اإلماموف اجلدير والرتبوي اخلبري ابن سينا، مث سليالكبري والف

  وقد حتدث عنها. إالالفاضلة  واألخالقاملشهور مبقدمته اليت مل يرتك فيها شاردة وال واردة ختص الرتبية  السليمة 

خاصة بعد  ¢ǶǿŚƯϦ�Ŀ�ƨȈƥŗǳ¦�©ʮǂů�Ŀ�ÄȂǬǳ¦ʪÂ°Âالسطح يف الغرب وكان هلم  علماء برزوا علىناك ه يف املقابل  و

�ĿÂ���ǞǸƬĐ¦�ƨǷƾƻ�Ŀ�¦Śưǯ�©ƾǟƢǇ ،وآراء سديدة ،جديدة Ƣǰǧϥ°عصر النهضة أي العصور احلديثة، حيث جاءوا 

Ã®ʭ�Äǀǳ¦Â�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�ǆالطليعة جند الفيلسوف والرتبوي وعامل االجتماع جان جاك روسو  ǇƚǷ�ƨȈƥŗǳʪ

تربية الطفل بصورة طبيعية  على أفكارهوركز يف  .طبيعي  إنسانجل أمن  ،ȆǠȈƦǘǳ¦�ǞǸƬĐ¦Â ،واملعلم الطبيعي ،الطبيعية

ǳ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�©°ʪ°Ƣǿ�Ľ���Ä®ƢǠǳ¦�ǽȂƳ�ƾǈǨȇ�ȆƳ°Ƣƻ�ǲƻƾƫ�ÀÂ®كرب يف رفع شأن الرتبية يف القرن التاسع األ األثر ه

Ǭȇǂǘǳʪ�ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�ƪخيرتع خطوات جديدة  أناستطاع عشر امليالدي، و  ǧǂǟ�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�ĿȈƫ°ʪ°ƢŮ¦�ƨ.ة  
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فقد زود الرتبية  األمريكيةƾƸƬŭ¦�©ʮȏȂǳ¦�Ŀ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ŀ̈� والتقدمية جون ديوي زعيم احلركة الفكرية والرتبوية أما

النظام الرتبوي القدمي وحارب الرتبية  على إصالحاتوأدخل  ،معه ماشىوتتحديثة تناسب العصر  Ƣǰǧϥ°يف عصره 

وللمتعلم مكانة. وقد مت  ،وللمعلم قدرا ،وللتعليم بعدا ،ʭ±Â�ƨȈƥŗǴǳ أعطى ، كماوانتقد السري الكالسيكي ،التقليدية

 التفصيل.من بشيء  األعالمالتعرض لكل واحد من هؤالء 

Ǻحملة  ǟ �ƨȈź °ʫ الفكر الرتبوي  

هذه  ، ولعل احلكم علىثقافاتالضارات و احل أحداث، وأفرزت جمموعة من ¦ƾǟ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢĔÂǂǫ�Őǟ�ƨȇǂǌƦǳ¨ عاشت

الكثيف هلذه الثقافات الذي استمر مئات  حدمها هو اتساع وعمق احملتوى: أيتحدد مبعيارين  نسبيني  واألفكارالقيم 

والعادات والقيم وغريها من  واألخالقوالعقائد والعلوم  الفنون والفلسفات  فاعال ومؤثرا، ويضم هذا احملتوىالسنني

��̈ƢȈū¦�©ʭȂǰǷ  اإلسهامعمق  هو مدىالثاين و ®ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ�ƨǧƢǬưǳ¦�©ʭȂǰǷ�ǾǷƾǬƫ�Äǀǳ¦1

، وختتلف الرتبوية ومؤسساته اخلاصة فاعلة مؤثرة يف أفكار اإلنسان العصور هناك عوامل أساسية أو قوى ومنذ أقدم

�ǲǯ�ŚƯϦ�ƨƳ°® عامل حسب الزمان واملكان، إال أن العامل الثقايف كان أكثرها فعالية يف حتديد الفكر البشري من

لسنني كان هلا الدينية اليت خضع هلا اإلنسان األول منذ آالف ا حلقب الزمنية املتعاقبة. إن القوىحيث القوة يف مجيع ا

Ƕǣǂǳʪ�Ǿǻ�ƪالبعض أ . ويرىحياته الفكرية التأثري الفعال على Ż�ŃÂ���ǽ°ʬ¡�Ǿǳ�ȆǓƢŭ¦�À¢�ȏ¤�̈ǂǓƢū¦�ƢǼƬƠȈƦƥ�ʭǂƯϦ�ǺǷ

" إن العقل احلديث حديث جزئيا وان جوانب   يف أحد مؤلفاته  حي، يقول جيمس هاريف روبنسون واملاضي بل ه

ʮ¢�ǀǼǷ�ǾȈǧ�ƨǼǯƢǇ�ǾǼǷ�̈Śưǯشاهدها ما اليت نراها ونهذا أن أفكار اإلنسان اليوم  م ماضينا البدائي السحيق ". ومعىن

2نتاج بيئته احلاضرة وماضيه القريب والبعيد.هي إال 

عرب اجلهود اجلبارة اليت بذهلا املفكرون والفالسفة يف ميدان الرتبية  على أصابعهويستطيع دارس الفكر الرتبوي وضع 

ǲȇȂǘǳ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�ƺȇ°ʫ ه ، سوف تتبني لالرتبوية، كما يكتشف العالقة بني اجلانب النظري واجلانب العملي يف العملية

ƥŗǳ¦�² مفاهيم جديدة ومفيدة تساعده على °¦ƾŭ¦Â�©ʮǂǜǼǳ¦Â�ƨȈƥŗǳ¦�ƢȀȈǴǟ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ǆ Ǉȋ¦�ƨȇ£° ية الناجتة عن و

اإلنسان حياة املفكرين واملربني الكبار من الشرق والغرب كسقراط وأفالطون  كر اإلنساين القدمي . وعندما يقرأالف

  .طاوي وغريهم تتفتح له آفاق واسعةوالغزايل وابن سنا ورفاعة الطه وأرسطو وروسو وجون ديوي
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حىت ظهرت ايدولوجيات فكرية وفلسفات تربوية واضحة املعامل   ¦Ǿƫ¦̄�ňƢǈǻȍ¦�ǞǸƬĐ¦�¿ƾǫ�ŉƾǫ�Ȃǿ�ÄȂƥŗǳ¦�ǂǰǨǳ إن

طها يف املاضي مما ساعد كان روادها الفالسفة واملفكرون األوائل الذين سامهوا يف فهم الرتبية وتفسريها وتوجيهها وضب

3فهمها يف احلاضر. ىعل

�°Ȃǘƫ�Ǻǟ�ŐǠȇ�Äǀǳ¦�ƢȀź°ʫ�ƢŮ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǖǋƢǼŭ¦�ƾƷƘǯ�ƨȈƥŗǳ¦وممارستها عرب العصور، والنظام التعليمي مبا  أفكارها

�ʮƢǔǫÂ�©ȐǰǌǷ�ǺǷ�ǾȀƳ¦Ȃȇ�ƢǷÂ�©ƢȈǴǸǟÂ�©ƢǸȈǜǼƫ�ǺǷ�ǾǼǸǔƬȇبه هذه  تتأثركما   ،بطبيعة املرحلة اليت يعيشها تتأثر

فهم تطور هذا  للمجتمع ونظامه الرتبوي تعتمد علىاملرحلة التارخيية من عوامل ومتغريات، ولذا فالدراسة التارخيية 

هذه  ثرÂ��ǞǸƬĐ¦�ǲǰǌƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â¢ النظام ومواجهة مشكالته بطريقة تتضح فيها العوامل السياسية واالقتصادية

 مونه وتوجهاته وما يتعرض له من مشكالت، ومعرفة التفاعل بني الرتبية والتاريخسري النظام الرتبوي ومض العوامل على

�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǺǷ�ƨȈƥŗǳ¦�Ƣē4دمن خالل املعطيات املعرفية واملنهجية اليت استم

 يألواضح يف العملية الرتبوية نتيجة للتفاعل املستمر بني عناصر الثقافات املختلفة عرب العصور التارخيية  ŚƯϦريخ للتأ

ƸǴǳ�À¢�Ǯ جمتمع ǋ�ȏÂ��ƨȇǂǌƦǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷثر يف تقدم أو ختوادث واملتغريات أ�ƨǇ¦°®�¾Ȑƻ�ǺǷÂ��©ƢǠǸƬĐ¦�Ǧ Ǵ

�Ƥ تارخيي للرتبية نستطيع التعرف علىاألصل ال ǬƷ�¾Ȑƻ�ƨȈƥŗǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�ƪ ȀƳ¦Â�Ŗǳ¦�©ʮƾƸƬǳ¦Â�» Âǂǜǳ¦Â�ǲǷ¦ȂǠǳ¦

ưǷÂ��ƨȈǳƢƬƬǷ�ƨȈź°ʫ الكربى ألل هذا التعرف له فوائده�śƥ�ǺǷ�ÀƢǯ�¦̄¤Â��ǂǓƢū¦�©ʮǂů�Ŀ�ǂƯƚƫ�ȆǓƢŭ¦�©ƢǸǐƥ�À

يتحقق من غري فهم عميق  أنأهداف الرتبية حتقيق التكامل االجتماعي وتنمية الروح القومية فان ذلك ال ميكن 

5للتاريخ وحتليل له.

  يف الشرق:البارزين رواد الرتبية  أوال:  

   ابن سينا: ـ 1



العدد الثالث                                                                    جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية

أشهر رواد الفكر الرتبوي يف الشرق و الغرب                                                         عبد اهلادي أمحد عبد الكرمي 

205

  :نشأته البيئية

¢�©ʮ¦Âǂǳ¦�ǂǯǀƫ�¿Ƣǟ�Ä°Ƣş�ǺǷ�§ǂǬǳʪ�ǾǼǌǧʪ�ƾǳÂ�Ǿǻ985لعاشرة مث أراد أبوه أن م حفظ القرءان الكرمي يف سن ا

ƷÂ�ƨǇƾǼŮ¦Â�ƨǨǈǴǨǴǳ�ƢǠǷƢǇ�ƘǌǼǧ��ƨȈƦǿǀŭ¦�©ƢǌǫƢǼŭ¦�̧ƢǸǈǳ�ǽǀƻϩ�ÀƢǯÂ��ƨȈǴȈǟƢũȍ¦�Ƥ يدعوه إىل ǿǀǷ ،ساب اهلند

الكتب بنفسه ويطالع  خذ يقرأيف الفلسفة والفقه واملنطق، مث أ أساتذة فتولد يف نفسه ميل إىل هذه العلوم، تتلمذ على

أبواب العلم عليه حىت درس علم اهلندسية وتفتحت  األشكالدراسة  ى املنطق، مث التفت إىلحكم علالشروح حىت أ

مل يفهم ما فيه حىت " و  الطب، وكان يواصل الليل والنهار يف القراءة. ويقول عن نفسه أنه قرأ كتاب " ما بعد الطبيعة

6أعاد قراءته أربعني مرة.

  آراؤه الرتبوية:

�ƢǸđ�ǶƬēÂ�ƢǠǷ�ÀƾƦǳ¦Â�ǆ هي اليت تشتمل علىعنده لرتبية احلقيقة ا ǨǼǳ¦  تركز على العلم الذي يعتمد على أنوعليها 

 القراءة تعليم الناجح هو ما كان مبنيا علىالعقل أي النشاط العقلي، وال

مبجموعة من الصفات مثل احلزم واحلكمة والتحمل ودماثة اخللق  املؤدب ينبغي عليه أن يتحلىيسميه أما املعلم و 

اجلم ويقول مقدما له وصية" ينبغي أن يكون مؤدب الصيب  واألدب، األخالقووعي الضمري، وعلو اهلمة ، ومسو 

�µ ʮǂƥ�¦Śǐƥ�Ǻȇ®�¦̄��ȐǫƢǟكز وال جامد، حلوا لبيبا ذا مروءة ، حاذقا بتخريج الصبيان، وقورا رزينا، غري  األخالق

 ونظافة ونزاهة."

 مؤلفاته العلمية:

العلوم والفنون ويقول األب بولس مسعد" لو شئنا تعداد مصنفات  العديد من الكتب والرسائل يف شىت بن سيناألف ا

¿ȐǇȍ¦�ȂǘǇ°ϥ�ǾƦǬǴȇ�ÀƢǯÂ����¥°ƢǬǳ¦�ǲŭ�Ǻȇƾǳ¦Â�Ƥ ǘǳ¦Â�ƨǸǰū¦Â�ǶǴǠǳ¦Â�§ ®ȋ¦�̧Âǂǧ�Ŀ�ǆ ȈƟǂǳ¦�ƺȈǌǳ¦.7

  فقد تربو مؤلفاته عن املائة كما أحصاها رواة سريته ومن أهم كتبه:

8.فائدة�Ƣǿǂưǯ¢Â��̈®ƢǷ�Ƣǿ°Ǆǣ¢Â��ʭƢǋ�ƢǿȐǟ¢Â��¦°ƾǫ�ǾƫƢǨǳƚǷ�Ƕǜǟ¢�ǺǷ�ŐƬǠȇÂـ الشفاء : 
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وقد ألفه يف الطب ويعترب موسوعة مجعت خالصة ما وصل إليه الطب عند العرب واإلغريق واهلنود ـ القانون : 

�ǶǷȋ¦�ǺǷ�ǶǿŚǣÂ�Àʮǂǈǳ¦Â9

10اخلاصة إىليتميز عن العامة، وينحاز  أنووضعه للذي يريد ـ النجاة : 

وقد كتب يف آخره عبارة مجيلة ن يعده من أحسن كتبه ƢǯÂ��ǾǷʮ¢�ǂƻ¦Â¢�Ŀ�ǾǨǳ¢�ƾǫÂ:  ـ اإلرشادات والتنبيهات

النجاح من  أراده يف احلياة وهي عبارة عن خطوط عريضة رمسها ملن بار فكره، وجت وخالصةومعربة جسد فيها اجتاهه 

احلكم يف  ق، وألقمتك قفىيف هذه اإلرشادات عن زبدة احلإين قد متخضت لك  األخبعده حيث يقول " أيها 

����ǶēŚǇ�ƨǷƢǬƬǇ¦Â��ǶēǂȇǂǇ� ƢǬǼƥ�Ǫưƫ�Ǻȇǀǳ¦�śƥ�ȏ¤�ǽǂǌǼƫ�ȏÂ��śǳǀƬƦŭ¦Â�śǴǿƢŪ¦�Ǻǟ�ǾǼǐǧ��ǶǴǰǳ¦�Ǧ ƟƢǘǳ11

  ـ أبو حامد الغزايل :2

  نشأته البيئية:

م من عائلة فقرية تعمل يف غزل الصوف، 1058راسان ببالد فارس سنة حامد الغزايل مبدينة طوس قرب خُ  أبولد وُ 

 محد إيل صديق له�ǾȈƻϥÂ�Ǿƥ�ȆǏÂ�̈ƢǧȂǳ¦�ǽƾ¢نه ملا حضرت والذكر أ. يُ ولعل من هذه املهنة جاء لقب الغزايل

نيسابور  رفا من الفقه يف بلده، مث قدم إىلمهما. قرأ الغزايل يف صباه طيتعل متصوف. فلما مات أقبل الصويف على

والكالم ودرس يف املدرسة رمني (ضياء الدين اجلو يين) ودرس عنده الفقه واألصول واجلدل واملنطق والزم إمام احل

12امللحدين وإبطال دعاويهم. ، وقرأ احلكمة والفلسفة وتصدى للرد علىالنظامية ببغداد ملدة أربع سنوات

االبتكار، وكان فقيها متكلما صوفيا  ة علىن أكثرهم قدر كرب مفكري اإلسالم املدافعني عنه، بل كاأويعترب الغزايل من 

الكثريين من املخالفني، وقد عرف عنه شدة الذكاء واإلفراط يف اإلدراك والغوص  وقد سين حبجة اإلسالم ألنه رد على

13فقد أعجب اخللق حسن كالمه وكمال فضله، وفصاحة لسانه، ونكته الدقيقة وإشاراته اللطيفة. يف املعاين الدقيقة.

  :الرتبويةآراؤه 
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السعادة ال  أنقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة. ويؤكد يم الصحيح هو التقرب من هللا، وحتاهلدف من التعل أن يرى

«�ƢǟƢǼǐǳ¦�ǲǔǧ¢Â©� إال إليهاميكن الوصول  ǂǋ¢�ǶǴǠǳ¦�ǽƾǼǟ�¦ǀŮÂ��ǲǸǠǳ¦Â�ǶǴǠǳʪآرائه  دل علىواألعمال، ويست

14ونقليه.�ƨȈǴǬǟ�̈Śưǯ�ƨǳ®ϥالرتبوية  وأفكاره

يف آرائه  ǂƯϦوختضعها لسلطان العقل وال تقهرها أو تقمعها، وقد  األفضل إىلوالرتبية عنده هي اليت توجه غرائز الطفل 

، وكانت آراؤه منسجمة مع احلديث النبوي الشريف "   اإلسالمي¦�ǂǰǨǳʪÂ�ňʭȂȈǳ¦�ǂǰǨǳʪ�ǲǨǘǳ إىلالرتبوية فنظرته 

د الطفل ميجسانه" ويقول من الضروري التبكري يف تعوي أوينصرانه  أويهودانه  فأبواهالفطرة،  لىكل مولود يولد ع

م وإكسابه حماسن األخالق وإبعاده ʬȉ¦�ǺǷ�ǾƬǻƢȈǏÂ�ǾƬƠǌǼƫÂ�ǲǨǘǳ¦�ƨȈƥǂƫ�Ŀ األبدور  اخلصال احلميدة، وركز على

�ǾƬƦǫ¦ǂǷ�ǺǷ�ƾƥ�ȏÂ� Ȃǈǳ¦� ʭǂǫ�Ǻǟ15

اللعب  أن واهتم مبوضوع اللعب والنشاط ويرى ،األبرارʮƢǰƷÂ©� األخبار ديثوأحاوال بد من تعليمه القرءان الكرمي 

�Ƕēǂǘǧ�Ǻǟ�ŚƦǠƬ16الوسيلة لألطفال يف 

الكثري من دقائق  إىلويضيف الغزايل عددا من النصائح يف تربية الطفل تتعلق خبصائص منوه وتنشئته االجتماعية متتد 

يستعمل يف حضانته وإرضاعه إال امرأة  صاحلة متدينة، ويلبس من الثياب البيض دون امللون،  أال حياته، ويشدد على

عطي ماال يبلغه قدر فهمه فال يُ  علىقتصر يف التعليم ن يُ أو  املائدة، وكيفية اجللوس على ،األكليعلم آداب  أن

17عقله.

علوم دينية وهي القرءان الكرمي واحلديث والفقه والتفسري  إىلاملنهج الذي اقرتحه الغزايل حبسب أمهية العلوم  ويبىن

ية مثل الطب واحلساب اوختدم علوم الدين، علوم الكف واأللفاظوالسرية، وعلوم لغوية وهي النحو وخمارج احلروف 

18 .والسياسة والصناعات املختلفة، وعلوم علوم ثقافية كالتاريخ والشعر

 والوصول إىل. فهمه لطبيعة الطفل وغرائزه نسانية، وعلىالنفس اإل اليت متيل إىل نظرته ويبين الغزايل آراءه الرتبوية على

ňʪǂǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ļϩÂ العقل واحلواس واخلربة اإلنسانية ووحيصل عرب  املعرفة يتم بطريقتني التعليم اإلنساين

 الوحي واإلهلي.

  مؤلفاته العلمية :
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سبعني مؤلفا يف جماالت الدين واجلدل واملناظرة والفلسفة ومن كتبه: مقاصد الفالسفة،  علىترك اإلمام الغزايل ما يزيد 

�¿ȂǴǠǳ¦�ƨŢƢǧÂ�ǲǸǠǳ¦�À¦ǄȈǷÂ��ƾǳȂǳ¦�ƢȀȇ¢�ƨǳƢǇ°Â��¾Ȑǔǳ¦�ǺǷ�ǀǬǼŭ¦Â��ƨǨǇȐǨǳ¦�ƪ ǧƢēÂ  ومن أشهر  ،أللدنيةوالرسالة

19اإلطالق كتابه املشهور إحياء علوم الدين. مؤلفاته على

   :لدونن خابـ 3

  نشأته البيئية :

�ǪƟʬȂǳ¦�ƾǯƚƫ1332والدته كانت بتونس يف سنة  أن التارخيية�ǶǴǠǳʪ�Ƣǿ®¦ǂǧ¢�Ƥ Ǵǣ¢�ǲǸǟ�ƨǬȇǂǟ�ƨȈƥǂǟ�̈ǂǇ¢�ǺǷ�ȂǿÂ�¿

 أيدي تتلمذ علىيف كل ما درسه ،والسياسة ، حفظ القرءان الكرمي ودرس الفقه واحلديث والفلسفة واملنطق ، ونبغ 

فاس  . ارحتل إىلأيب عبد هللا األنصاري والشيخ االيلي وأخذ عنهم الكثري من العلوم األستاذمشهورين منهم :  أساتذة

ǲǬǼƫ�śƬǼǇ�ƢȀȈǧ�ȆǬƥÂ��Ȅǐǫȋ¦�§ǂǤŭʪ وعرف البدو شيوخها وحكامها  خالهلا بني مناطق عدة، وتعرف على

ملك  فيما بعد سفريا عنه إىل لذي أرسلهاألندلس وأقام بضيافة السلطان عبد هللا حممد ا وطبائعهم، مث واصل إىل

20قشتالة.

¦�ƨǸǏƢǠǳʪ�ƢȈǴǠǳ وما زال البيت الذي ولد فيه ابن خلدون قائما يف شارع تربة الباي حيث تشغله مدرسة االدارة

21ومنبعا للثقافة يف املغرب. ،وشعاعا للنور ،منارة للعلم التونسية، مبعىن أنه حتول إىل

اقتناء الفضائل،  على حتصيل العلم، حريصا ¢±¾�ȄǴǟ�ƢƦǰǷ�©ǄǿʭÂ�©Ƙǌǻ�À¢�ǀǼǷ يقول ابن خلدون يف مقدمته " ومل

أن كان الطاعون اجلارف، وذهب األعيان والصدور ومجيع املشيخة، وهلك  نقال بني دروس العلم وحلقاته، إىلمت

22سنني." القراءة عليه ثالث  أيب عبد الرمحن األيلي، وعكفت علىأبواي رمحهما هللا ولزمت جملس شيخي 

«�¦�ƢǷ�ǶȀǨƥÂ��ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǳʪ�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ȆǸǴǠǳآراؤه الرتبوية : ƾŮ¦�ǪȈǬŢ�Ȃǿ�ǽƾǼǟ�ƨȈƥŗǳ¦�ǺǷ�» ƾŮ¦

جاء به القرءان الكرمي والعمل به لتحقيق اهلدف الديين وهو عمل اآلخرة. ويري أن العلم والتعليم من طبائع العمران، 

23.حصيل معاشهتيهتدي به ل يالذ ǂǰǨǳʪ�©ʭ¦ȂȈū¦�Ǻǟ�ǄȈǸƬȇ واإلنسان
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أمهية إتباع املعلم ملختلف األساليب اليت تسهل استيعاب املادة الدراسية  خلدون بطرق التدريس، وركز على اهتم ابن

 هذا الصدد" الصعب مع مراعاة استعداد املتعلم ويقول يف دئ اليت منها التدرج من السهل إىلووضع جمموعة من املبا

Ã®ʭÂ���ȐȈǴǫ�ȐȈǴǫÂ�ƢƠȈǌǧ�ƢƠȈǋ�°¦ǂǰƬǳ¦�¿¦ƾƼƬǇʪ اعلم أن تلقني العلوم للمتعلمني إمنا يكون مفيدا إذا كان التدرج

24ثالث مرات يف تعليم األطفال .

خدام العنف مع ، وفضل استخدام الليونة والشفقة مع األطفال العتقاده أن استاستخدام العقاب اجلسدي انتقد

25.ويذهب نشاطهاضيق النفس  املتعلمني يؤدي إىل

قالع املغرب األوسط واجلزائر، وهي قلعة سالمة الواقعة جنويب  ن خلدون فرتة طيبة للتفرغ يف احدىلقد أتيحت الب

كتابة تلك املقدمة اخلصبة اليت تعد حبق   أربع سنوات، عكف الرجل خالهلا علىإقليم قسنطينة، وقد دامت هذه الفرتة 

بها بعد أن تعلم الكثري من اثنتني وهب هلما شبابه: األحداث اليت شارك ل الفكر اإلسالمي، ولقد كتتحا يف جماف

  فيها، والدراسات الشاملة اليت ما نفك يواصل صعود مسالكها وشعبها.

  مؤلفاته العلمية :

§�¦�ƢǷÂ�ǶƴǠǳ¦Â�§ǂǠǳ¦�¿ʮ¢�Ŀ�ŐŬ¦Â�¢ƾƬƦŭ¦�À¦Ȃȇ®Â�ŐǠǳ  يف كتابة مؤلفه هل وقتوج ابن خلدون معظم حياته مضىأ ƢƬǯ

26جملدات وهذه الكتب هي:  ةعاصرهم من ذوي السلطان األكرب ومشل هذا املؤلف ثالثة كتب يف سبع

ـ املقدمة: وقد أعطاه شهرة واسعة يف خمتلف أحناء العامل ، وتكلم فيه عن طبيعة العمران وتعرض أيضا للبدو واحلضر  1

�§ǂǤŭ¦Â�¼ǂǌŭ¦�Ŀ�śǸǴǈŭ¦�ƾǸǟ�ǶȈǴǠƬǳ¦Â�ƨȈƥŗǳ¦�ƺȇ°ʫ�Ǻǟ�ǾȈǧ�ª ƾŢÂ��ƢǿȂŴÂ�¿ȂǴǠǳ¦Â�³ ƢǠŭ¦Â�ǞƟƢǼǐǳ¦Â

2�ǶǿŚǣÂ�ÀʭȂȈǳ¦Â�Àʮǂǈǳ¦Â�² ǂǨǳ¦Â�¶ƢƦǻȋ¦�ǶǷ¢�ǺǷ�ǶǿǂǏƢǟ�ǺǷÂ�ǶŮÂ®Â�ǶŮƢȈƳ¢Â�§ǂǠǳ¦�°ƢƦƻ¢�Ŀ�º

3�ǺǷ�§ǂǤŭ¦�°ʮƾƥ�ǶŮ�ÀƢǯ�ƢǷÂ��ǂƥŐǳ¦�°ƢƦƻ¢�Ŀ�º.الدول  



العدد الثالث                              جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية                                      

 أشهر رواد الفكر الرتبوي يف الشرق و الغرب                                        عبد اهلادي أمحد عبد الكرمي                 

210

ǻʬيا : رواد الفكر الرتبوي البارزين يف الغرب  

   جان جاك روسو:ـ  1 

  نشأته البيئية :

ʮϥ�Ǿƫ®ȏÂ�Ƥ¿��1712نه ولد يف مدينة جنيف من أب فرنسي وأم سويسرية عام تشري املؤلفات أ Ǭǟ�Ǿƫƾǳ¦Â�ƪ ƫƢǷÂ�¿

ʪ°Âوعرفأقارب أمه تربيته ه والده حىت سن العاشرة، مث توىل . ȄǬȈǇȂŭʪ�ƢȀǨǤǋ�À¦±ȂǇ�Ǿƫƾǳ¦Â�Ǻǟ  ،واألدب والعاطفة

قوة العاطفة والروح الغنية  بينما كان والده مرحا وعاطفيا فورث عن أبيه اخليال الشارد، وخفة الروح، وورث عن أمه

27وحب اجلمال.

وهذا ما ساعده واالطالع يف الكتب الفلسفية والرتبوية والتارخيية  راءةالكتابة وفن النقش، وكان كثري القتعلم روسو 

�À¢�ǆ إىلقاله توقد أتيح له بعد انوأصبح فيما بعد ضالعا يف الرتبية وعلم االجتماع ، بناء شخصيته الثقافية،  على ȇ°ʪ

عقد معهم صداقات احلياة السياسية ويتصل بزعماء حركة التنوير من أمثال فولتري وديدرو وي يقف عن كثب على

28.وعالقات شخصية 

Ƣǟ�ƾǬǧ��̈Śưǯ�ʪƢǠǏ�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ȂǇÂ°�ǲƥƢǫأن أصبح مربيا كبريا. ومن خالل  ش فقريا وتقلب يف مناصب صغرية إىل

�Ǿƫ ¦ǂǫ�̈ǂưǯ�ǺǷ�ǾƬȇǂǬƦǟ�ƪ ǻȂǰƫ�Ǯ ǳǀƥÂ��Ǯ ǴǨǳ¦Â�©ƢȈǓʮǂǳ¦Â�ƨǨǈǴǨǳ¦Â�ƺȇ°ƘƬǳ¦Â��ǂǠǌǳ¦�¢ǂǬǧ��¦ǂưǰǷ�ʩ°Ƣǫ�ÀƢǯ�ǾƫƢȈƷ

  واطالعه.

  الرتبوية : آراؤه

Ã®ʭ  ويعتقد أن كل  للطفل، وكان يؤمن برباءته وبطبيعته اخلرية، الرتبية الطبيعية إىلمببادئ تربوية عامة معظمها مييل

29.وليس من فطرته الطبيعية حيصل من البيئة وجهود البشر إمناسلوك الطفل من سوء وفساد  على يطرأما 

ن التعليم يتم عن طريق ثالثة أمور هي ( الطبيعة، اإلنسان ، األشياء) واعترب الطبيعة أنه يؤمن بقدسية الطبيعة و أكما 

وفقا لقوانني االستقالل الذايت، والرتبية جيب أن تكون  شخصية الطفل وتعويده علىتنمية لهي أفضل املعلمني 
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«�ȈǸǼƫ�Ȃǿ�ƢȀǼǷ الطبيعة، معتمدة على ƾŮ¦Â�� ƢȈǋȋʪ�½ƢǰƬƷȏ¦Â�̈ǂǋƢƦŭ¦�̈ŐŬ¦ ليكون رجال قادرا ة الكاملة للطفل

�ƨǼȈǠǷ�ƨǼȀŭ�ǽ®¦ƾǟϵ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǲƦǫ�ƨǷƢǠǳ¦�̈ƢȈū¦�ƨȀƳ¦ȂǷ30 يف املستقبل على

فلم يبال مبا  �Ǿȇ¢°�ƶȈǓȂƫ�Ŀ�ƨǟƢƴǋÂ�̈°ƾǫ�ǂưǯ¢�ÀƢǯ�ǾǼǰǳÂ�½ȂǳÂ�śƬǻȂǷ� ¦°ϕ�ǽǂƯϦ والدارس آلراء روسو يدرك مدى

ǂƯϦ�ƾǬǧ��ǾƦƴǠƫ�Ń�°Ƣǰǧ¢Â�©¦®Ƣǟ�ǺǷ�ǽǂǐǟ�®ƢǇ�ǶǈŪ¦�Ŀ�ǶȈǴǈǳ¦�ǲǬǠǳ¦�À¢�¦ƾǯƚǷ�² ¦Ȃū¦�ƨȈƥǂƫ�Ŀ�śƬǻȂǷ� ¦°ϕ

��ǶȀǈƟƢǼǯ�Ŀ�̈ȏƢǤŭʪ�¾ƢǨǗȋ¦�ǲȈǳƾƫ�¿ƾǟÂ�ǪǴŬ¦Â�ǶǈŪ¦�ƨȈƥŗƥ�ƨȇƢǼǠǳ¦�Ŀ�½Ȃǳ� ¦°ϕ�ǂƯϦ�ƢǸǯ��ǶȈǴǈǳ¦31

�¿Ƣǰū¦�ÀƢǯ�¦̄¤�Ǿǻϥ�¾ȂǬǳ¦�ǾȈǧ�®ƢǇ�ƪ ǫÂ�Ŀ��̈°®ʭ�̈¢ǂŪ¦�ƪ ǻƢǯ�ƪ ǫÂ�Ŀ�ǾƬƥƢƬǯ�Ŀ�ƢƠȇǂƳ�ȂǇÂ°�ÀƢǯÂ�À¢�Ƥ ƳÂ�ʪʩ̄

Ã®ʭ�Ƥيكون املسي ȈǐǠǳ¦�ǺǷǄǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ��ƢǸǼǣ�ÀȂȈƸ��Ǧ ǏÂ�Äǀǳ¦�ŚƬǳȂǧ� ¦°¡�µ °Ƣǟ�ƾǫÂ���̈¦ÂƢǈŭ¦Â�ƨȇǂūʪ�ȂǇÂ°

ÀȂǌƷȂƬǷ� ƢȈƦǣ¢�ǶĔϥ�Ƥ Ǡǌǳ¦�̧ȂŦȄǴǟ�ǞǓȂȇ�ŚǻÂ��Ǿƥ�ÀȂǈƼǼȇ�ǆ ƼǼǷ�ń¤�ȏ¤�ÀȂƳƢƬŹ�ȏ�À¦ŚƯ�ǶĔ¢Â����ǶđƢǫ°

��ǾǻȂǴǯϩ�Ƥ ǌǟÂ32

ولد جمردين من  قوة، ون قول " حنن نولد ضعفاء يف حاجة إىلاملذهب الطبيعي يف الرتبية، وي يعترب روسو واضعا ألصول

التمييز... فكلما حرمناه عند امليالد ، وحنتاجه  كل شيء يف حاجة إىل عون، ونولد أغبياء يف حاجة إىل قدرة على

�ƨȈƥŗǳ¦�ǽʮ¤�ƢǼƸǼŤ�Őǰǻ�ƢǷƾǼǟ"33

  مؤلفاته العلمية :

34وسو يف أكثر من جمال ومن أهم مؤلفاته ما يلي :ــ كتب جان جاك ر 

���Ǻǟ�ƨƥƢƳȎǳ�ƨǳÂƢŰ�Ȃǿ�ǾƬƥƢƬǯ� ¦°Â�Ǟǧ¦ƾǳ¦�À¢�ǂǯǀȇÂ��ƨȈƥŗǳ¦�Ŀ�ʭƢȈƷ¢�ȆǸǈȇ�ÀƢǯÂ�ǾƫƢǨǳƚǷ�ǂȀǋ¢�ǺǷ�ŐƬǠȇÂـ  1�ǲȈǷ¤

�ƢŮƢǨǗ¢�Ƣđ�ĺǂƫ إيل طريقة مثلى سؤال سيدة تطلب منه أن يرشدها

ń¤�̈®ȂǠǳʪ�ǾȈǧ�Ƥالعقد االجتماعي : وحتدث فيه عن حقوق الفقراء و  ـ 2 ǳƢǗÂ��ƨȇǂū¦�Ǻǟ�ƨǳ¦ƾǠǳʪÂ�ƨǠȈƦǘǳ¦

رمز مثري للحماس السياسي إلعادة البناء  جتماعي، وقد حوله هذا املؤلف إىل أسطورة واىلاالجتماعية والتنظيم اال

  السياسي.
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قة أكادميية دجيون لإلجابة عن السؤال: هل حققت اآلداب والعلوم مساب ة يف الفنون والعلوم : وقدمها إىلـ رسال 3

�̈ǄƟƢŪʪ�ǾưŞ�±ƢǧÂ�Ƥ Ǵǈǳʪ�ȂǇÂ°�ƨƥƢƳ¤�ƪ ǻƢǯÂ��ƨȇǂǌƦǴǳ�ƢǠǨǻ

�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ¢�ƨǷȂǰū¦�ǶǴǠƫ�À¢Â�Ƥ إدارةـ رسالة يف االقتصاد السياسي: وطالب فيه بضرورة تعبري القانون عن  4 Ǡǌǳ¦

  الضرائب من األغنياء فقط.جتمع بطريقة دميقراطية وأن 

5�ǾƫƢǧÂ�ƾǠƥ�Ƣǿǂǌǻ�ĻÂ�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�©ʪƢǘƻ�ǺǷ�ǾƦƬǯ�Ƣŭ�ƶǓ¦ÂÂ�ƶȇǂǏÂ�śǷ¢�ǎ ȈƼǴƫ�ƨƥƢưŠ�ƾǠȇÂ���©Ƣǧ¦ŗǟȏ¦�º

�ـ  2�ǂ ǈ ǼƦǇ �¿ƢȈǳÂ�©°ʪ°Ƣǿ

  نشأته البيئية : 

�¿Ƣǟ�ƨȇǄȈǴųȏ¦�ĺ°®�̈ƾǴƦƥ�©°ʪ°Ƣǿ�ƾǳÂ1820 م من أسرة متحررة يف الرأي وغري ملتزمة�ǪǴƬȇ�ƢǷ�ȏ¤�ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â�©¦®ƢǠǳʪ

ȂŪ¦�¦ǀǿ�ÀƢǯÂ��ƨȈǼȇƾǳ¦�ǲƟƢǈŭʪ�ƢȀǼǷȄǴǟ�ǽŚƯϦ�Ǿǳ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�Ä°ǂƸƬǳ¦©°ʪ°Ƣǿ�̈ƢȈƷ   اليت كان يغلب  وأفكاره

ȂǴǠǳ¦�ƨǇ¦°ƾƥÂ�ƢȀǸȈǜǼƫÂ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ǞǸŝ�ǾƫƢȈƷ�ƨȇ¦ƾƥ�ǀǼǷ�ǶƬǿ¦Â��ǆ¿� طابع عليها ǨǼǳʪ�ƨǬưǳ¦Â�ƨƥȐǐǳ¦Â�°ǂƸƬǳ¦

ƢǌǫƢǼŭ¦�Ŀ�½°Ƣǌȇ�ÀƢǯÂ��ƨȇ°ƢǸǠŭ¦Â�ƨȈǻƾŭ¦�ƨǇƾǼŮ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƨȈǠǷƢŪ¦�̈®ƢȀǌǳ¦�¾ʭ�ŕƷ©� التاريخ واهلندسة،الطبيعية و 

35العلمية والسياسية الدينية.

  آراؤه الرتبوية :

ŭƢǟ�©°ʪ°Ƣǿ�ƾǠȇا ʮȂƥǂƫ ،لتني أساسيتني: أوهلما مسأ ويرى أن الرتبية تقوم على وصاحب النزعة التجريبية العلمية

Ɵ¦ǂǘǳ¦�Ȇǿ�ƨȈǻƢưǳ¦Â��ƨƸȈƸǏ�ƨǧƢǬƯ�Ǧ Ǭưŭ¦�ÀƢǈǻȍ¦�ÀȂǰÉƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�©ƢǟȂǓȂǷ ق اليت ينبغي أن

، وعلم النفس هو ضرورية لإلجابة عن املسألة األوىلتعليم الطفل بسرعة وإتقان ، فاألخالق  تصطنع للوصول إىل

36 الذي جييب عن املسألة الثانية.

�ǺǷ�ƾƷ¦Â�Ƥعنيف الرتبية  األعلىواملثل  ǻƢƳ�ȆǸǼȇ�ȏ�Ʈ ȈƷ��ƢȀǴǷƢǰƥ�̈ƢȈƸǴǳ�ǲǷƢǯ�®¦ƾǟϵ�ÀƢǈǻȍ¦�®ÂǄǻ�À¢�Ȃǿ�ǽƾ

37.هاما.مهما كان ذلك اجلانب  حساب سائر اجلوانب األخرى عرفة، علىامل

38واد جيب أن يتم اختيارها بدقة.املواد اليت حتقق احلياة الكاملة، ويذكر أن تلك امل ȄǴǟ�©°ʪويركز هار 



العدد الثالث                                                                    جملة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية

أشهر رواد الفكر الرتبوي يف الشرق و الغرب                                                         عبد اهلادي أمحد عبد الكرمي 

213

ŰÂ�ƨȇȂƥŗǳ¦�ƲǿƢǼŭʪ�ǶƬǿ¦ȄǴǟ�®ǂǨǳ¦�ƾȈǨȇ�ƢŠ�ƢēʮȂƬ املؤسسات الرتبوية الرمسية، وانتقد اآلداب واللغات القدمية  مستوى

39 .للمتعلم يف حياته العملية اجلدوىواعتربها عدمية 

املعقد، ومن  إيلسيط االنتقال من الب أسلوب وإتباعتنمية الذاتية للمتعلم، طريقة التدريس اليت تشجع ال على كما أكد

�ǒ إىلاملشخص الواقعي  ǷƢǤǳ¦�®ÂƾƄ¦�Śǣ�ǺǷÂ��ÄǂǜǼǳ¦�®ǂĐ¦40. احملدود الواضح إىل

�ƨȈƥŗǳ¦�ǖƥ°�¾ȂƷ�ƨȇȂƥŗǳ¦�©°ʪ°Ƣǿ�°Ƣǰǧ¢�°ȂƸǸƬƫʪ الفرد للحياة الكاملة، وحدد املواد الدراسية اليت ميكن  وإعدادحلياة

دت الطريق أمام أفكار الكثري من املربني الذين أتوا بعده ، ومه على أفكاره أثرت اعد يف حتقيق ذلك، وقدتسهلا أن 

�ƨȈǠǨǻÂ�ƨȇȂƥǂƫ�ƨǸȈǫ�©¦̄�ȆǿÂ��ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�¿ƢǸƬǿȏʪ رن العشرين، وال تزال أفكاره حتظىظهرت يف الق تربوية أخرى

41وتقدمية.

�Â�ƢǰȇǂǷ¢�Ņ¤�ǂƳƢǿ�ƾǬǧ��ƨȇȂƥŗǳ¦�ǾƟ¦°ϕ�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�² °¦ƾŭ¦�©ǂƯϦ�ƢǸǯ لألمريكاناحدا ممن درسوا عليه وشرح 

¦�ǞǸƬĐ أوساط، وبذلك تغلغلت يف األطفالÃƾǷÂ�ƨȈƥŗǳ¦�Ŀ�ƨȈǷƾǬƬǳ¦�©°ʪ°Ƣǿ�ƨǏƢƻÂ�śǸǴǠƬǸǴǳ�ƢēƾƟƢǧآراء 

 وأفكارهوالذي عربت آراؤه  ذا يعترب خري الفالسفة الرتبويني االجنليز يف القرن التاسع عشرđÂ��ǾƫƢǈǇƚǷÂ األمريكي

42.األطلسياحمليط 

ϥ�Ã®ʭÂخال من الضغط والقسوة والظلم ومل ن تتم العملية الرتبوية يف جو نفسي واجتماعي سليم�¿¦ŗƷȏʪ� Ȇ

43.،التعليم ر واملساواة والتشجيع علىوالتقدي

�ºوضع  مخس خطوات للتدريس مسُ Ȇǿ�©¦ȂǘŬ¦�ǽǀǿÂ�©ʪ°Ƣǿ�ƨǬȇǂǘƥ�ƪ Ȉ44

�ƢȀǘƥ°Â�ƨŻƾǬǳ¦�Ǿƫ¦ŐƻÂ�Ǿǧ°ƢǠǷÂ�ǽ°Ƣǰǧ¢�ƨǠƳ¦ǂǷ��ǺǸǔƬƫÂ�ƢȈǼǿ̄أولية يتم فيها وهي خطوة  ـ التمهيد : 1 �ǀȈǸǴƬǳ¦�ƨƠȈē

�̈ƾȇƾŪʪ

  احملسوسة. ƢȈǋȋʪ الوسائل مع االستعانة  بشىتوفيها يقدم املعلم بتقدمي املعلومات وتوضيحها  ـ العرض : 2

مواطن االتفاق واالختالف عن طريق  وإدراكوتتضمن الربط بني املعلومات اجلديدة والقدمية  ـ الربط واملوازنة : 3

  املقارنة واملقابلة.
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  .واستخراج القاعدة أو القانون العام األفكار األساسيةوفيها تتم استنتاج  ـ االستنباط : 4

«�¦ǲǬǏ�ńـ التطبيق :  5 ƾēÂ 45القواعد للتأكد  من الفهم. املعارف والتدريب على

ȄǴǟ�ƨȇȂƥŗǳ¦�ǽ ¦°¡�©°ʪ°Ƣǿ�ǆوق Ǉ¢�ƾ 46 ائل.الوس إىلحتدد اهلدف ، وعلم النفس يشري  فألخالق،   األخالق

47لفضيلة هي املعرفة الكاملة .ا إىل والفضيلة، والطريق األخالقغاية الرتبية  و

�°ȂȀǜǳ�©ƾȀǷ�Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�ȐǷƢǟ�ƾǠƫÂ�ƢĔƢȈǯ�ƢŮ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨǯǂƷ�ƪ ƸƦǏ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨǯǂƸǴǳ�ƢǸȈǟ±�©ʪ°Ƣǿ�ŐƬǠȇ

48عشر. جتماعية يف الرتبية واليت بدأت تتضح معاملها يف أواخر القرن التاسعاحلركة اال

ƘǈǷ�Ŀ�ÀÂƾǴƻ�Ǻƥ¦�ǞǷ�©ʪ°Ƣǿ�ǪǨƬȇ ثالثة للنشاط  أمناط أومراتب األخري حيث يطرح  اإلنساينلة تنشيط العقل

49.العقلي أوالفكري 

  جون ديوي ـ  3

  البيئية : نشأته

�©ʮȏȂǳʪ�ÀȂƬƴǼǳǂƥ�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�ƾǳÂ املتحدة األمريكية من أسرة ميسورة احلال، وكان والده بسيط التعليم، وكانت أمه

تعليمه االبتدائي والثانوي يف مدينة برلنجتون، واجلامعي يف والية  ق نسبا وأكثر علما من والده، تلقىلوثينا أعر 

ǳ¦�ƺȇ°ƘƬǳ¦Â�ƨȈǬȇǂǣȍ¦�ƨǨǈǴǨǳ¦Â�ƨȈǻʭȂȈǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â�ƨȈǼȈƫȐǳ¦�ƨǤǴǳ¦�² °®��ƪ ǻȂǷǂǧ قدمي واهلندسة التحليلية ، وكان يستثمر

�ƨȇȏÂ�Ŀ�ǺǷǄǳ¦�ǺǷ�̈ŗǨǳ�ǆ يف بيع اجلرائد . وبعد حصوله على وقت فراغه ȇ°ƾƬǳʪ�ǲǸǟ�ƨȈǠǷƢŪ¦�² Ȃȇ°ȂǳƢǰƦǳ¦�̈®ƢȀǋ

بنسلفانيا، مث التحق جبامعة جون هوبكنز بوالية ماريالند لواصلة دراساته العليا يف جمال الفلسفة والعلوم السياسية 

50م.Ƣǟ�ƨǨǈǴǨǳ¦�Ŀ�ǽ¦°ȂƬǯƾǳ¦�̈®ƢȀǋ�¾ʭ���ƨȈź°ƢƬ1884¿�وال

�Ƕǈǫ�ƨǇʩ°�ŅȂƫ�Ľ��©¦ȂǼǇ�ǂǌǟ�̈ƾŭ�ƢƬǇȂǼȈǷÂ متشنجاناشتغل ديوي حماضرا يف الفلسفة يف كل من جامعيت 

م مدرسة منوذجية تضم معامل الطبيعة 1896الفلسفة يف جامعة شيكاغو واستمر فيها ملدة عشر سنوات وأنش عام 

�Ǯوالكيميا ǳ̄�ƾǠƥ�ǲǬƬǻ¦���ƨȇȂƥŗǳ¦�ǽ°Ƣǰǧ¢�ǾȈǧ�§ǂŸ�ʭƢǰǷ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�ǽǀǿ�ǀţ¦Â��ǆ ǨǼǳ¦�ǶǴǟÂ�ƨȈƥŗǳ¦Â� إيل 

  م.1930حىت تقاعده يف عام  ليعمل أستاذا للفلسفة وبقي فيهايف نيويورك  كولومبياجامعة  
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وفلسفة كونت وهيجل، ولكن  لقد اهتم ديوي يف تعليمه بدراسة الفلسفة وعلم النفس، ودرس مجهورية أفالطون

��©¦ǂǓƢŰ�ƢȀȈǧ�ȆǬǳ¦Â�§ǂǤǳ¦Â�¼ǂǌǳ¦�Ŀ�̈Śưǯ�ʭ¦ƾǴƥ�°¦±��ƢƸǓ¦Â�ÀƢǯ�ƨǨǈǴǨǳʪ�ǾǷƢǸƬǿ¦51

، ودالنتطريقة املشروع  ¾�ȄǴǟ�ǂǋƢƦǷ�ŚƯϦ�ƢŮ�ÀƢǯÂ�̈Śưǯدو  إىلوعربت احمليطات  األمريكينيانتشرت آراء ديوي بني 

القائل "العمل الكامل ينتج عن  رأيه تقوم على أصبحت ¤ƢĔجد مثال . فن اإلصالحاتفقد أدخل عليها الكثري من 

52." وحل املشكلة ينبع من هذه احلاجة حاجة الفرد،

��¦�ƢȈǯǂƫÂ�śǐǳ¦Â�ƢȈǇÂ°Â�ÀʪƢȈǳ أنبعد ƢȀǼǷ�¾Â®�̈ƾǟ�ǾƬǟ®��ƨǨǈǴǨǳ¦Â�ƨȈƥŗǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƨǠǇ¦Â�̈ǂȀǋ�¾ʭÂ�ǾƬȈǏ�̧ ¦̄

�ƢŮ�¿ƾǬȇÂ�ƢēƢǠǷƢƳ�Ŀ�ǂǓƢƸȈǳ�ƢȈǳƢǘȇ¦Â�¦ŗǴų¦Â53تعليمها.الرتبوية ليساعدها يف تنظيم وجتويد  أفكاره

  آراؤه الرتبوية :

 من خالل حتفيز قوي الطفل حسب ميوله، ووفق الوظائف االجتماعية اليت ®ļϦ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƨȈǬȈǬū¦�ƨȈƥŗǳ¦�À¢�ÄȂȇ يرى

جيد نفسه فيها، وكانت نظرته الرتبوية واضحة يف فلسفة الرتبية وموضوعها وطرقها . وبذلك أسهمت أعماله يف إعادة 

54النظر يف الرتبية  يف النصف األول من القرن العشرين.

من دراسته لنفسية  طبيعة الصيب وهذا يتأتىالطفل حني يؤكد ضرورة فهم املعلم ل ويوافق ديوي هنا الغزايل يف تربية

إجياد الصلة اإلنسانية بينه  ȄǴǟ�Ãǂƻ¢�ƨȈƷʭ�ǺǷ�ǽƾǟƢǈƫ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿالصبيان الذين يعلمهم فهم ليسوا سواء و 

55وبينهم.

�ǺǷ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ǆ ǸȈƳ�µ °Ƣǟ�Ǿǻ¢�ȏ���ƨȈƫƢŦŐǳʪ�ÄȂƥŗǳ¦�ǽǂǰǧ�Ŀ�ÄȂȇ®�ǂƯϦ  أنصار مذهب التعدد والكثرة يف حني

وكان  كان ديوي من أشد املتحمسني للوا حدية، فلم يؤمن قط بثنائية العقل واجلسم مثال، وال ثنائية املادة والروح،

�ǂƯϦƨȈƟ¦®Ȍǳ�ǾƫȂǟ®�Ŀ�¦ǂǿƢǛ�ƨȈƫƢŦŐǳʪ�ǽ�ƨȈǴǸǠǳ¦Â�ƨȈǨȈǛȂǳ¦�ǲưǷ�̈ƾȇƾǟ�©ƢƷȐǘǏʪ�ǽǀȈǷȐƫ�ǒ Ǡƥ�ƢȀǼǟ�Őǟ�ƢǸǯ�Â¢

56كية والتغري.يǷƢǼȇƾǳʪ وصف احلياة ضواء علىوغريها من املسميات، وكلها تلقي األ والنفعية

ملشاركة تقريبا منذ مشاركة الفرد يف الوعي االجتماعي للجنس البشري، وتبدأ هذه ا كل تربية عند ديوي تقوم على

57الفرد بصورة مستمرة. ة الشعورية، مث تظل تشكل قوىالوالدة بطريق
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فهم الطفل واستعداده،  ي. فهي نفسية العتماد مبادئها علىاجتماع بية جانبان: أوهلما نفسي، واآلخرأن للرت  ويرى

�ƨƠȈƦǳ¦�ǲưŤ�Ʈ إعداد إىل تسعى�ƢĔȋوهي اجتماعية  ȈƷ��ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȐǟƢǧ�¦Ȃǔǟ�ÂƾǤȈǳ�ǲǨǘǳ¦

�ǶȈǬǳ¦Â�½ȂǴǈǳ¦Â�§ ¦®ȉ¦Â�ƨǤǴǳ¦�ǾȈǧ�ǶǴǠƬȇÂ��ǾǗƢǌǻ�ǲǨǘǳ¦�ǾȈǧ�² °ƢŻ�Äǀǳ¦�ÄȂȈū¦�¾ƢĐ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦والذوق األخالقية ،

ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ǞǸƬĐ¦Â�ǶǴتعالرتبية لكي حتقق أهدافها لكل من الفرد امل إنيقول" كما   ومعايري اجلمال. السليم

58 اليت تكون دائما خربة احلياة الفعلية للفرد. اخلربة

ǀȈǷȐƬǳ¦�¿ƢǷ¢�ƨǏǂǨǳ¦�ƨƷʫϵ�Ä®ƢǼȇ�ȂȀǧ�ƲȀǼŭ¦�Ŀ�Ǿȇ¢°�ƢǷ¢ 59.وعن طريق اخلربة املباشرة للتعلم عن طريق العمل املباشر

ƨȈǸǴǠǳ¦�Ŀ�©Ȑǰǌŭ¦�ǲƷ�ƨǬȇǂǗ�̧ يوعن طريقة التدريس يوص ƢƦƫʪ  عليها اسم " طريقة التفكري  أطلقالتعليمية اليت

60.املنتج"

  مؤلفاته العلمية :

�Ƕǿ¢�ǺǷÂ��ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȇȂƥŗǳ¦Â�ƨȈǨǈǴǨǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�Ƥ Ƭǰǳ¦Â�©ƢǨǳƚŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ÄȂȇ®�Ǧ Ǵƻ

كيفية إعداد جيل أفضل ، وكتاب علم النفس،  واملدرسة   قراطية والرتبية الذي ركز فيه علىمؤلفاته : كتاب الدمي

�² °¦ƾǷÂ��ƨȈƥŗǳ¦Â�̈ŐŬ¦Â��ƨǨǈǴǨǳ¦�Ŀ�ƾȇƾšÂ�ÀǂǰǨƫ�Ǧ ȈǯÂ��¼Ȑƻȋ¦Â��ƲȀǼŭ¦Â�ǲǨǘǳ¦Â��ƨȇȂƥŗǳ¦�ļƾȈǬǟÂ��ǞǸƬĐ¦Â

61رتبية يف العصر احلاضر، وغريها.الطبيعة البشرية والسلوك، والفن كخربة، والالغد، و 
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امتة:اخل

املتجدد،  اإلنساينللفكر  اشهدت الرتبية تطورا ملحوظا يف فرتات متالحقة، وقرون متتالية، وهذا التطور يعترب نتاج

يف تقدم البشرية  األساسطور يف مجيع جماالت احلياة ومنها الرتبية اليت هي تصحبه  اإلنسانفكلما تتطور الفكر لدي 

يف الغرب  أمرواده يف الرتبية سواء كان يف الشرق العريب املسلم لكل عصر  أن. وال شك األصعدةورقيها يف مجيع 

  .املسيحي يف الغالب األورويب

وحىت  فان املفكرين والفالسفة عرب احلقب الزمنية املختلفة كانوا نواة للتقدم الثقايف واالجتماعي األساسهذا  وعلى

ويصلحون  ،يوجهون الناس ǶĔȋوينتهي بنواهيهم .  �ǞǸƬĐ¦ǶǿǂǷ¦Âϥر Ťϩ�Ǻȇǀǳ¦�̈®ƢǬǳ¦�ǶǿÂ��ǶĔ¦ƾǴƦǳ االقتصادي

وكل فيلسوف مشهور كانت له  ،واألطفالالفعلي يف نفوس العوام  ǶǿŚƯϦولذا كان هلم  ون السلوك،لويعد ،العمل

أو مذهب فكري إال وينتمي  ة، ونشاطه الرتبوي. وما من مدرسة تربويه الفكرينالبيئية اليت ساعدت يف تكوي تنشئته

علمانية. وقد  نت أم اشرتاكية ، إسالمية كانت أماجتاه معني وإيديولوجية خاصة غربية كانت أم شرقية، رأمسالية كا إىل

Đ¦�©®ƢǨƬǇ¦�ƾǫÂ��ǶȀǨǫ¦ȂǷÂ�ǶēƢǨǳƚǷÂ�Ƕǿ ¦°¡�Ŀ�©ƢǸǐƦǳ¦�ǽǀǿ�©ǂȀǛاألفكار اليت  تمعات الشرقية والغربية من

ويعتمدون  األفكار�ǽǀđ يستشهدونون اآلن علمامل أصبححيث خلفها هؤالء العلماء اجلهابذة واملفكرين القالئل 

  .واملستند والضابط الرتبويصارت هلم كاملرجع  ƢĔȋعليها اعتمادا كبريا 

  النتائج:

 :ـثالباح إليهاتوصل النتائج اليت أهم 

ا عرب الفكر يومنا هذ منذ فجر اإلسالم إىلومفكريه كان هلم الدور الرائد يف توجيه البشرية  اإلسالمفالسفة  نا ـ1

  السليم ،العقل احلكيم والنهج القومي.

2�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ʮƢǔǬǳ¦�ǲƷ�Ŀ�ƨǠƳƢǼǳ¦�ǲƦǈǳ¦�ƢŮÂ� ƢǠŦ�ƨȇǂǌƦǴǳ�ƨǠǧƢǼǳ¦�ƨȈƥŗǳ¦�Ȇǿ�ƨȈǷȐǇȏ¦�ƨȈƥŗǳ¦�º

 زة.ʪ�Ƕē¦±Ƣų¦Â��̈ǄȈŲ�ǶŮƢǸǟ¢Â��̈ƾȈǨǷ�ǶēƢȀȈƳȂƫ°�آراؤهم سديدة، و  ـ لكل عصر قادة مصلحني وفالسفة مفكرين3

 يف خدمة الرتبية.  ـ  بذل الرواد واملفكرون يف الغرب جهودا جبارة 4
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Les difficultés de l’évaluation psychologique

dans les institutions paramilitaires/Protection civile

Charifi Hanaa ,Université Alger 2

Ben chabane Assia, Université Alger 2

Résumé :

Selon la définition du centre canadien pour la santé mentale en milieu de

travail de la Great West, les compétences et les exigences psychologiques est

l’un des facteurs essentiel dans le milieu de travail, ou il existe un bon niveau

de correspondance entre les compétences interpersonnelles et émotionnelles des

employés et les exigences du poste qu’ils occupent (PSMT ,2012). En effet,

l’idéal serait d’avoir la bonne personne au bon endroit, cela fait recours a

l’importance d’une bonne sélection lors du recrutement afin de dégager le bon

profil psychologique recherché par rapport au poste désigné par l’institution,

cette importance se diffère selon les exigences du métier ,notamment lorsque le

poste a occuper est celui d’un sapeur-pompier qui est considéré comme étant

l’un des métiers les plus exigeants, tant au niveau physique que psychologique

(Jacinthe, 2012). Leurs missions, difficiles et pénibles qui présentent des risques

importants, notamment sur le plan psychologique, dont plusieurs sont

observées après quelques années seulement de recrutement. Autrement dit,

l’importance de l’évaluation psychologique lors de la sélection des candidats

avant d’occuper leurs postes connait désormais beaucoup de difficultés ; c’est

ce que nous essayons de présenter dans notre communication, en exposant ces

difficultés rencontrées dans le recrutement et les propositions estimées mettre en

place au futur, découlant de notre expérience pratique au niveau de la protection

civile algérienne.

Mots Clés : sélection psychologique, évaluation psychologique , Institutions

paramilitaires, protection civile.

Abstract :

Depending on the definition of the Canadian Center for Mental Health in the

Workplace of the Great West, skills and psychological demands are one of the

most important factors in the workplace, or there is a good level of

correspondence between interpersonal skills and emotional requirements and the

requirements of the position they occupy (PSMT, 2012). The ideal would be to

have the right person in the right place. This makes use of the importance of
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good selection during recruitment in order to obtain the right psychological

profile in relation to the position designated by the institution, this importance

differs according to the requirements of the trade, especially when the position

to be occupied is that of a firefighter who is considered one of the most

demanding trades, both physically and psychologically (Jacinthe, 2012). Their

missions, who are difficult and arduous, pose significant risks, especially on the

psychological level, many of which are observed after only a few years of

recruitment. In other words, the importance of psychological assessment in the

selection of candidates before taking up their posts has now become very

difficult; This is what we are trying to present in our communication, outlining

these difficulties encountered in the recruitment and the proposals that we

expect to put in place in the future, arising from our practical experience in the

field of Algerian civil protection.

Key Words : Psychological sélection, Psychological assesment , Paramilitary

institutions, Civil protection

I - Introduction :

Le recrutement est un processus incontournable dans la vie de toute

entreprise. Parfois négligé, il engage pourtant l’organisation à long terme. Selon

Peretti(2006) « la qualité d’un recrutement est le résultat de l’adéquation existait

entre la personne recrutée et le poste à pouvoir (Levey, 2007) ; en effet, l’idéal

serait d’avoir « la bonne personne au bon endroit ». Les ressources humaines

jouent un rôle central dans la vie de l’organisation et il est important de

s’entourer de collaborateurs ayant les capacités cognitives, les compétences, la

personnalité …le plus adéquat possible avec le poste à occuper, afin de

maximiser l’efficacité des ressources humaines de l’organisation. Par ailleurs,

un recrutement comporte des enjeux divers, non négligeables, on comprend dès

lors qu’un mauvais recrutement est encore plus coûteux, si on s’aperçoit assez

rapidement de l’inadéquation de la recrue avec le poste. On peut bénéficier dans

quelques entreprises d’une autre période pour renouveler le processus de

recrutement, pour que le poste a pouvoir sera occupé par une autre recrue, mais

cela s’avère difficile dans les institutions militaires et paramilitaires ; dont

l’engagement n’est pas seulement de nature contractuelle, mais il impose bien

d’autres vécus, uniques en leurs genres, qui font l’intérêt mais aussi quelquefois,

la difficulté de la vie militaire .Seul un esprit de cohésion acquis patiemment

avec l’entrainement et renforcé par des valeurs fortes permettra d’aller de

l’avant .Ces objectifs ne peuvent se concevoir que grâce à une sélection
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rigoureuse du personnel, une sélection d’abord initiale à l’engagement, puis tout

au long de la carrière (Alice, 2012).

II - Choix et intérêt du thème :

L'évaluation est le facteur central du processus motivationnel qui influence

directement la performance individuelle et collective des agents-pompiers. Dès

lors, il convient de mettre en place une méthode pour évaluer leurs capacités à

exécuter les missions qui vont leur être assignées à la fin du stage. Ainsi, c'est

au bout d'une évaluation bien menée, avec des critères précis que l'on peut

mesurer si les résultats des agents sont conformes aux attentes de l’institution.

C'est par rapport à cette question que nous avons porté notre choix sur « La

problématique de l'évaluation psychologique du personnel des corps

paramilitaires : cas du personnel de la protection civile algérienne. Par contre,

l'intérêt théorique de cette recherche est l'appréhension des enjeux essentiels de

l'évaluation des candidats agents pompiers. Pratiquement, l'intérêt des

différentes observations réside dans le fait que le processus d'appréciation des

aptitudes, ne répond pas efficacement aux exigences du poste à pourvoir vu les

difficultés rencontrées sur le terrain. C'est pourquoi, nous avons jugé bon

d'apporter notre contribution, en essayant d'identifier les leviers d’un bon

recrutement et les problèmes qui gênent son processus.

III- les objectifs de la recherche :

1- Contribuer à la mise en place d'un système d'évaluation qui tient compte des

réalités et particularités propres au personnel des corps paramilitaires en général

et de la protection civile algérienne en particulier.

2--Analyser les éléments de l’évaluation psychologique aux regards des

missions assignées aux agents- pompiers ;

3-Formuler des propositions, des suggestions et des recommandations en vue

d'adapter les éléments d'évaluation aux exigences du métier.

IV- l’évaluation psychotechnique dans le monde du travail :

Que ce soit dans le cadre du recrutement, d’une formation, d’une évolution

ou d’un bilan de carrière, les tests prennent une place croissante dans la gestion

des ressources humaines. Utilisés lors du recrutement, les tests permettent de

confirmer la bonne adéquation du candidat avec le poste et ainsi de minimiser le

risque d’erreurs. Les tests sont aussi synonymes de gain de temps lorsqu’ils sont

utilisés en présélection. Les premiers tests datent de la fin du19éme siècle. C’est

le psychologue américain Cattel, formé par deux grandes écoles des précurseurs
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des tests de l’laboratoire de psychologie expérimentale de Wundt, crée en 1875

à Leipzig, et le laboratoire d’anthropologie de GALTON, fondé en 1884 à

Londres, qui employa pour la première fois l’expression de « mental test ». Mais

c’est Alfred Binet (1857-1911) célèbre psychologue français, qui créa le tout

premier test d’intelligence. Son but clinique était d’étudier les enfants anormaux.

Les tests ont ensuite été largement utilisés pendant les deux guerres mondiales

pour le recrutement des soldats, dans les armées américaines et britanniques. Par

la suite, ils ont été adaptés au recrutement pour les entreprises et ont servi de

modèles à de nombreux autres tests. Mais leur véritable entrée dans le domaine

de la sélection à l’embauche, date de l’après- guerre aux états unies et en grande

Bretagne. Mis en point dans les années 1950 et 1960, ils se sont largement

développés pendant une vingtaine d’années, surtout dans les grandes entreprises

et les cabinets de recrutement. Issues de la psychologie clinique et souvent

utilisés tels quels, ils étaient parfois adaptés, mais toutefois pas conçus

spécifiquement pour le monde de travail (Clothilde, 2016).

V- les méthodes d’évaluation et leurs objectifs :

Depuis de nombreuses années, des études sont aussi réalisées sur les

différentes méthodes d’évaluation (tests, entretiens, mises en situation….)

utilisées en recrutement afin de déterminer la validité prédictive, c’est à-dire à

quel point telle ou telle méthode peut réellement prévoir la réussite

professionnelle (Dupray, 2009).

A. Les différents types d'évaluations :

On distingue plusieurs types de méthodes d'évaluation, certaines sont

basées sur les caractéristiques personnelles, tandis que d'autres sont plutôt axées

sur l'observation des comportements et les compétences ; parmi on retrouve :

1/Les entretiens : deux types d’entretiens peuvent être mis en œuvre :

a/L’entretien structuré : se déroule d’une manière très établit : l’interaction

recruteur/candidat est standardisée et les réponses sont analysées précisément.

b/L’entretien non-structuré : se déroule d’une manière spontanée et varie en

fonction du recruteur et de chacun des candidats.

Ce dernier type d’entretien est majoritairement utilisé, or il apparait que le

degré de structure de l’entretien a un effet sur sa validité .C’est pourquoi, en

fonction du type d’organisation et des ressources disponibles, une planification

précise de l’entretien et de son organisation et en fonction de sa place dans le

processus de sélection, sont des phases indispensables à son déroulement et a

son apport dans la sélection du candidat à retenir.
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2/ Les tests de personnalité :

Les tests de personnalité servent à mettre en exergue les traits de caractère

dominants d’un candidat. Cinq attributs principaux sont analysés afin de définir

la personnalité d’un candidat et son attitude en entreprise: l’extraversion, la

conscience professionnelle, la stabilité émotionnelle, l’ouverture d’esprit et la

convivialité. Pour le recruteur, l’intérêt de ces tests de personnalité consiste à

comparer la perception que le candidat a de lui et les traits de caractère qui

émergent à travers ses réponses. Ils permettent également de tester la réactivité

de la personne face à une question ou à une situation inattendue.

3/Les tests d’aptitudes :

ces tests sont de nature technique et professionnelle, ils cherchent a apprécier un

savoir faire précis, une compétence réelle, voire la rapidité du candidat dans une

activité donnée. Ce sont d’abord les connaissances et compétences

professionnelles qui sont mises à l’épreuve.

4/ L'évaluation multi -sources ou le 360° :

Elle consiste à recueillir les informations relatives à la performance d'un agent

auprès du plus grand nombre de personnes de l'entourage professionnel

(collègues, subordonnés, supérieurs.

5. L'assessment center :

Cette méthode est surtout utilisée pour les recrutements en faisant des

simulations organisées en face à face ou en groupe, mais l'évaluation reste

individuelle. Elle présente l'avantage de montrer des situations voisines des cas

réels de travail.

6. Autres types d'évaluation :

Plusieurs autres types d'évaluation existent, même si certains sont très peu

utilisés, on peut citer entre autres :

- l'autoévaluation, l'agent s'évalue soi-même ;

- le Personal Business Commitment (PCB) qui est la procédure de fixation des

objectifs et d'évaluation qui privilégie un système de notation en attribuant les

notes de la meilleure(1) à la plus mauvaise(4) ;

- le classement forcé (forced ranking) est la procédure consistant à classer les

agents dans différentes cases prédéfinies de sorte à identifier les 10% d'agents

les plus performants ;

- l'évaluation qualifiée qui consiste à classer les agents en trois catégories :

exceptionnel, bon et à améliorer ;

- l'évaluation en niveau amène aussi à classer les agents en trois niveaux avec

des codes comme A, B, C. (Clothilde.,2016)
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B/ Les objectifs de l'évaluation :

L'évaluation permet à l'organisation d'avoir des données fiables sur les

compétences dont elle dispose, aussi elle permet d'obtenir des informations en ce

qui concerne les points forts, les faiblesses et les lacunes du personnel. Elle peut

ainsi se fixer des objectifs :

1. Organisationnels :

L'évaluation permet à l'organisation de remplir ses obligations et atteindre

les buts qu'elle s'est fixé au besoin procéder à des ajustements dans la précision

des missions et responsabilités pour mieux se porter. Campoy affirme dans ce

sens que « la procédure d'évaluation permet d'abord d'aligner les efforts

individuels sur les objectifs généraux de l'entreprise». Donc il est question de

l'intérêt de l'entreprise lorsqu'on parle d'évaluation du personnel car des

employés compétents et performants équivalent à une entreprise performante et

concurrentielle. Il poursuit en disant que « l'évaluation permet ainsi de donner à

la juxtaposition des efforts de chacun (salariés et hiérarchie) une orientation

commune en cohérence avec la stratégie de l'entreprise décidée par la direction.

Ainsi, les critères mis en avant lors de l'évaluation reflètent des réalités

stratégiques de l'entreprise, ce qui permet de les diffuser rapidement auprès de

l'ensemble des salariés». Ainsi, si l'organisation change de stratégie, il est

nécessaire aussi de modifier quelques critères d'évaluation pour que cette

évaluation soit mieux acceptée et soutenue par la direction (Citeau, 2002).

2. Psychologiques :

Le subordonné ou le collaborateur a besoin de situer sa contribution par rapport

aux normes de réussite et par rapport aux attentes de sa hiérarchie d'où

l'intervention de la motivation qui est «le processus psychologique qui incite un

individu, ou un groupe, à consentir un effort». On doit ajouter qu'il fait non

seulement naître l'effort pour atteindre un objectif, mais aussi qu'il «relance

l'effort jusqu'à ce que l'objectif soit atteint» , il y a donc un besoin de

reconnaissance de ses efforts et de sa contribution.

3. Performance :

Le collaborateur, le subordonné ou l'évalué a besoin d'objectifs ambitieux et

réalisables. L'évaluation porte sur le degré de réalisation des objectifs, sur le

contexte et les moyens mis à sa disposition pour la réalisation des objectifs.

4. Développement :

L'évolution de l'organisation va nécessiter l'adaptation des postes à l'ambition de

l'entreprise, développement de l'employabilité, progression de carrière etc.
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6/ Le recrutement et l’évaluation des sapeurs-pompiers Algérien :

A l’évocation du métier de sapeur-pompier, nous amène spontanément à la

représentation d’un soldat du feu. Or, le sapeur-pompier contemporain, happé

dans l’intimité la plus profonde de notre société actuelle, doit faire face à des

problématiques nouvelles et déployer des compétences adaptées. Apporter des

éléments de réflexions cliniques relatifs à l’exercice de cette profession nécessite

de prendre en compte ces bouleversements qualitatifs de fond afin de mieux

définir les contours de la réalité objective des situations d’interventions

auxquelles ils seront confrontés plus tard à la fin de leur stage .la représentation

du métier ne correspond pas à la réalité de terrain (désillusion), l’idéalisation de

la fonction a l’engagement est différente de l’image réelle que va rencontrer sur

le terrain .L’évaluation du risque et la capacité à y faire face lucidement, sans

témérité, font aussi partie intégrante des conditions d’exercice du métier.

Efficacité et résistance, reflexes surs, excellente condition physique et bonne

résistance psychologique sont des qualités indispensables. Le sapeur-pompier se

découvre, se construit, se structure professionnellement et personnellement au fil

des années selon un processus unique, dynamique et Systémique (Ryad, 2008).

VII - Le cadre institutionnel :

La protection civile, communément appelé « pompier », décrit le service

qui englobe tous les acteurs de la sécurité civile au service de la population. La

protection civile est un service de secours dont le but est l'assistance et l'aide à la

population.

Deux ans après l'indépendance de l'Algérie en 1962, le service national de la

protection civile algérienne est né à l'initiative du président Ahmed Ben

Bella grâce au décret no 64-129 du 15 avril 1964. La gestion administrative et la

prise en charge salariale des sapeurs-pompiers relevaient encore des

municipalités comme au temps de la période coloniale.

Grâce au décret 76-39 du 20 février 1976, l'organisation sera complétée par la

substitution de l'ex Service National de la Protection Civile et la création de la

direction générale de la protection civile. En 1991, la Protection Civile bénéficie

de l'autonomie financière (Journal officiel, 2011.P7).

A/ Définition des taches :

Les agents de la protection civile ont pour mission la protection des

personnes, des biens et de l'environnement. Cette notion de protection est très

vaste : elle comprend aussi bien les secours d'urgence aux personnes victimes
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d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation vers les hôpitaux

que la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de

secours comme la prévention ou la lutte contre les incendies, ils peuvent aussi

être appelés a accomplir des taches de soutien administratif et technique liées

aux activités de prévention et d’intervention(Journal officiel,.2011.P9).

B/ Recrutement :

Sont recrutés en qualité d’agent de la protection civile, sur titre, les

candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de

douze (12) mois dans un établissement de formation de la protection civile.

L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves,

parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date du

concours et justifiant du niveau de la 2ème année secondaire accomplie.

Selon l’application des dispositions de l’article 77de l’ordonnance num 06-03

du19 Joumada Ethania 1427 correspond au 15 Juillet 2006 personne ne peut

être recruté au sein de des corps spécifiques de la protection civile ; s’il ne

remplit pas les conditions suivantes :

- Etre de nationalité algérienne, jouir de ses droits civiques, ne pas avoir de

mention au bulletin du casier judiciaire ;

-Jouir de ses droits civiques ;

-Ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatible avec

l’exercice dans le corps de la protection civile ;

-Etre en situation régularisée vis-à-vis des obligations du service national, ou

être dispensé pour des raisons autres que médicales ;

-Avoir une taille minimale de 1,70m pour les candidats masculins et 1,65m pour

les candidats féminins ;

-A voir une acuité visuelle totalisant les 15/10émes pour les deux yeux, sans

verres correcteurs ou de contact, et sans que l’acuité minimale d’un seul œil ne

soit inferieur a 7/10émes ;

-Ne pas avoir de tatouage ;

-Avoir satisfait à l’examen médical et psychologique organisé par

l’administration de la protection civile (Journal officiel.2011 .P7).
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C/ Evaluation :

les fonctionnaires appartenant aux corps spécifique de la protection civile sont

régulièrement soumis à une évaluation régulière par leur hiérarchie destinée a

apprécier notamment le respect des obligations générales et statuaires, les

compétences professionnelles, l’efficacité et le rendement ,les aptitudes

physiques, la conduite et la manière de servir ainsi que les qualités

personnelles(Journal officiel.2011.P8).

VIII - Les principales étapes du recrutement :

Un recrutement est un ensemble de phases différentes à suivre selon

l’ordre suivant :

1-Apparition d’un besoin organisationnel, c'est-à-dire naissance et expression du

besoin en recrutement ;

2-Analyse précise du besoin en recrutement qui veut dire établissement d’une

fiche d’analyse du poste et élaboration du profil : compétences + personnalité ;

3-Recherche des candidats en faisant la rédaction de l’annonce et le choix des

canaux de recherche ;

4-Phase de sélection qui se procède par le biais a considérer dans la sélection, tri

des candidatures et enfin le choix des techniques valides et non valides ;

5-Finalisation du recrutement qui se traduit par l’accueil et intégration de la

nouvelle recrue. (Lefèvre, 2002).

IX - Les difficultés rencontrées dans l’évaluation des candidats lors du

recrutement au sein de la protection civile

A/Difficultés liées à l’élaboration du profil :

La définition du profil se fait à partir de la description du poste en tenant

compte de contraintes extérieures et internes. Le recruteur va définir des

compétences et des qualités personnelles que le candidat devra posséder. Il

précisera également la formation souhaitée et l’expérience requise.

A cette étape, il est important de réfléchir à chacun des critères et surtout de

les hiérarchiser. Certaines compétences vont être plus importantes que d’autres.

Le candidat idéal existe rarement donc il faut tenir compte des différentes

contraintes. Établir le profil psychologique d’une personne ou ses aptitudes pour

un travail, à partir de quelques questions, est-ce possible ? On ne peut pas

réellement parler d’une « science du recrutement », il y a un poste à pourvoir et

un candidat à choisir. Le poste requiert certaines qualités, et ces qualités sont

celles que devra présenter le candidat. Le problème posé, sa résolution devient

plus compliquée (Thibaut, B., 2013). Comment déterminer les qualités requises

pour un poste ? Comment faire le bilan objectif des qualités d’un candidat ?
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l’absence de critères spécifiques pour déterminer le profil psychologique

recherché au sein de notre institution de la protection civile, et sur la base

desquels les candidats seront aptes ou inaptes , est l’un des obstacles initiaux

que nous avons rencontré lors du recrutement , vu la spécificité de leurs

missions difficiles qui les mettent souvent face aux situations qui leur exigent

des compétences multiples pour savoir a la fois ; prendre soin de soi même et

soin de l’autre. Ce genre de situations qui peuvent conduire non seulement aux

échecs des mission assignées mais aussi à des séquelles psychologiques

importantes chez quelques uns, à la rencontre de la mort et les blessures graves

, et ceci rend la question de déterminer les critères importante et compliquée en

même temps ,pour enfin chercher les plus importants , en prenant en compte

les éléments qui sont capitaux pour faire une sélection qui puisse ; d’une part :

avoir un agent- pompier , qui effectuera les taches attendues de l’institution

efficacement et d’autre part, préserver cet agent- pompier plus longtemps en

bonne sante psychologique.

Entre compétence et personnalité, ceci est un autre volet qui fait

problématique pour déterminer les critères ,entre le savoir-faire et le savoir-être

,la notion de compétence qui a émergé dans les entreprises au milieu des années

quatre-vingt, en corollaire aux transformations des organisations ; celles-ci

requièrent de nouvelles formes d’adaptation qui mettent en cause des habitudes

de travail et les routines organisationnelles (Dietrich, A .1999).Le concept peut

être aussi entendu comme un ensemble de connaissances professionnelles et de

« savoir-faire » en situation de travail, mais aussi être assimilé aux propriétés

personnelles des individus, à leur comportement, bref au « savoir-être ».Cette

dernière notion semble recouvrir une catégorie vague d’attentes, risquant

d’aboutir a une sélection sociale incontrôlée (Livian, 1995).

B/ Difficultés liées aux outils d’évaluation: La question de fiabilité des outils

d’évaluation :

La fiabilité des outils réside dans leurs valeurs prédictives en ce qui

concerne l’intégration de la recrue à son poste de travail, mais aussi en fonction

de son élaboration et de l’équité de tous les candidats face a l’épreuve .Le

problème de l’utilisation des tests en psychologie du travail se pose

essentiellement au niveau du recrutement. Si on excepté le recrutement des

"métiers à risques" qui peuvent nécessiter l’emploi de techniques cliniques, la

demande de testing de la part des entreprises se situe essentiellement à plusieurs

niveaux (personnalité, aptitudes cognitives, intérêts et valeurs ….etc.). (Valérie,

2012).
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A l’heure actuelle, même si davantage d’entreprises se posent sérieusement

des questions sur la validité de leurs procédures de recrutements, bon nombre

des problèmes évoqués ci-dessus restent d’actualité.

Comme cela est cité déjà, comme première difficulté concernant les critères

non déterminés sur le profil du sapeur-pompier, la validité d’un test adéquat

pour bien sélectionner ,s’avère un autre obstacle ; car il faut d’abord définir ce

qui caractérise le profil recherché, de fait, il faut établir une définition du poste,

qui se traduit par une analyse de travail, l’analyse est le moyen de faire le lien

entre les aptitudes du candidat et l’activité de la fonction du sapeur-pompier, le

cabinet concerné de recrutement va définir le profil dans son

ensemble :compétences nécessaires, activités futures exercées…etc. , en prenant

en compte la culture de l’institution paramilitaire ,son marché et ses objectifs.

L’analyse va s’exprimer en termes d’expérience, de formation, d’âge et de

qualités personnelles. A la suite de cela, nous pouvons mettre en place un test

qui serait représentatif du profil recherché pour un sapeur- pompier. Si toutes

ces conditions sont réunies, on parle de « fiabilité de l’analyse de

travail » .Cette analyse fait partie de la procédure de validité des tests de

recrutement, car pour savoir si un test est valide, il faut connaitre les qualités et

les compétences qu’il doit mettre en valeur. Pour cela, une étude de poste bien

précise est obligatoire avant d’élaborer un outil psychologique adapté a la

population voulu recrutée ou étudiée.

C/ Difficultés liées a l’environnement du recrutement (cadre spatio-

temporel, nombre des candidats…)

Le cadre spatio-temporel autour du candidat lors du recrutement que ce soit

lors de l’application des tests psychotechniques ou lors d’un entretien

d’embauche, a une place importante. En effet, un local spécial peut être réservé

et mis à la disposition du recruteur pour effectuer son évaluation .Le local est

essentiel, car le candidat va être influencé par des facteurs tels que les bruits

annexes ou le passage du personnel dans les couloirs, c’est pourquoi il est

essentiel d’effectuer un recrutement dans un cadre neutre afin de limiter les

facteurs d’ambiance influençant le candidat. Et comme le nombre agents

candidats dépasse les 700 ( à l’échèle nationale), ils se présentent pour effectuer

l’examen médical et psychologique dans la même période, qui s’étend de quatre

jours à une semaine, une procédure de travail organisée et dirigée par une

commission constituée de médecins ,des officiers et des psychologues .A la suite

du passage du candidat chez le médecin ,il est ramené à passer un entretien

d’évaluation chez le psychologue .Cela se fait dans des conditions de temps très
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limité(10 à15mn le maximum) ,vu le grand nombre des candidats et dans la

nécessite que ces derniers puissent rejoindre leurs wilaya dans les mêmes jours.

A la suite de ces deux évaluations (médicale et psychologique), des fiches seront

remplies et mises dans les dossiers des candidats déterminant leur aptitude ou

l’inaptitude pour l’admission au poste.

ces différents facteurs perturbateurs altère le processus d’évaluation

psychologique , et mettent le psychologue et le candidat dans une situation

handicapante ,qui peut conduire à commettre des erreurs dans la sélection des

candidats .

Conclusion :

Par le biais de cette expérience pratique, nous avons voulu apporter notre

critique et notre contribution sur la problématique que pose le recrutement au

sein des corps paramilitaires, mais plus spécifiquement l'évaluation

psychologique des futurs agents pompiers. Pour les corps paramilitaires diriger

ce futur personnel, c'est exercer surtout une fonction de commandement,

d'organisation, d'animation et d'évaluation. De ce fait, l'absence de référentiels

d'évaluation du personnel des corps paramilitaires fait toujours obstacle à une

appréciation optimale de la valeur professionnelle de ces fonctionnaires.

L'évaluation actuelle des sapeurs-pompiers se fait par des marges moins

satisfaisantes. Il est alors urgent de revoir en profondeur les procédures

d'évaluation par l'élaboration de référentiels de compétences similaires à celles

de l'approche « métier ». Un système d'évaluation propre aux corps protection

civile aura l'avantage de reconnaitre non seulement le mérite individuel et

collectif, mais aussi d'éviter les avancements automatiques actuels.
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