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 ؤوال : اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت في زُت الضعؽ :

 : وؤهماَه مٟهىمه،:  الخسُُِ .1

 اإلاٟاهُم بخىيُذ عهحن زُخه وجهمُم الضعؽ، لخدًحر اإلاُب٣ت والُغاث٤ الٗملُت، ألاؾالُب ًٖ ال٨ك٠ بن

 التي واإلاك٨الث ال٣ًاًا َغح في حؿاهم بها ؤلاخاَت ؤن طل٪ والُغاث٤، ألاؾالُب ل٪ج ٖلحها جيبني التي ألاؾاؽ

 هظا مً سىى ٚماع جدًحر الضعوؽ وجهمُمها، مشلما ج٨ك٠ ؤبٗاص الخدًحر ومٓاهغه.ً وهى اإلاضعؽ حٗترى

 امُمها.اإلاخهلت لخُِ الضعوؽ وجه والانُالخاث اإلاٟاهُم مً حملت ج٣ضًم بلى ال٣ٟغاث هظه جهبى اإلاىُل٤،

 الخسُُِ في مٟهىمه الٗام : .1.1

ها صالت صاللت جامت ٖلى ما ٣ًهض به مً زال٫ لالخسُُِ لٛت هى ؤن جشبذ بالغؾم ؤو بال٨خابت ٨ٞغة مُٗىت ب٨ُُٟت ججٗ

ُم بدؿب جهمُم مٗحن" ٓ"جى Planification ، ٞةن الخسُُِ  le robertوفي معجم عوبحر 1الهىعة ؤو الغؾم ؤو ال٨خابت...
 3:بمٗنى هٓم، وجى٢٘ في يىء جهمُم ؤو زُت ٣ٞPlanifierض وعصث لٟٓت زُِ  ،معجم )هاقِذ( ؤما في2

ٟحنواضح مً زال٫ هظًً  الخى٢٘ باٖخباعه جهىعا وجمشال إلاا ألاولحن ؤن الخسُُِ ًدمل صاللت الخىُٓم والخى٢٘ :  الخٍٗغ

 . ازخُاع اإلاىهجرجِب، والاهخ٣اء، و الخىُٓم باٖخباعه ٖملُت جخُلب التو  دضر مؿخ٣بالؾُ

ا جإملُا جخمشل ُٞه ما ؾُدضر مؿخ٣بال. لىخظ٦غ  ؤن جسُِ لص يء ما ؤو ٖمل مٗحن ٌٗني ؤن جً٘ جهىعا، ؤي ٖمال ٨ٍٞغ

٤ هٓام مٗحن، ومً زم جدخو  ٧ل زُت صعؽ مٗنى الىٓام مل َٗني ٦ظل٪، ؤن جىٓم حملت مً الٗىانغ واإلا٩ىهاث ٞو

Système.  

 الخسُُِ ٖملُت وؾحروعة : .1.2

 حملت بحغاءاث وؤٞٗا٫ ٣ًىم بها إلاسُِ لٛغى مٗحن Action ِ ٖملُت الخسُُ

الخسُُِ مؿاع الجساط 

 ال٣غاع

 ،جغحُذ ال٣غاع، ؤي  الظي ًسُِ لضعؽ ما ًيبػي ؤن ًخسظ ال٣غاعاث اإلاىاؾبت

 4وازخُاعه، زم الخد٤٣ مً نالخُخه و في يىء اإلاماعؾت الٟٗلُت صازل ال٣ؿم

ِ الضعؽ ال ٣ًخهغ ٖلى الخ٨ٟحر في اإلااصة وخضها، بل ًخجاوػ طل٪ بلى جسُُ  الخسُُِ هٓغة قمىلُت

حرها.   الخ٨ٟحر في اإلاخٗلم وخاحاجه، وفي اإلاىاعص والىؾاثل ٚو

الخسُُِ ؾعي بلى 

 ؤهضاٝ

   ت مً ألاهضاٝ التي جترحم ما  التي ه٣ىم بها  ؤلاحغاءاث وألاٞٗا٫بن لِؿذ مٟٚغ

 هخىزاه وهخمىاه.

                                                      
 مدمض مدمىص مغس ي : التربُت ومجاالث الخىمُت في ألاهماء التربىي، ًٖ ؤخمض مدمض الخسُُِ التربىي بَاع إلاضزل لخىمىي حضًض،  1

2
 Le Robert, Dictionnaire. Mot : planification 

3
 Dictionnaire Hachette Mot : planifier 

4
 Gilbert Leroy. Pédagogie de décision sciences de l’action la     conquête de l’environnement. 
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الكغوح، ؤن الخسُُِ باٖخباعه ٖملُت، هى حملت بحغاءاث وؤٞٗا٫ جىهب ٖلى  ؿخسلو في يىء هظهو

ازخُاع ٖىانغ ٖملُت الخضَعـ وجىُٓمها بُٛت جد٤ُ٣ ؤهضاٝ وم٣انض مدضصة. ومً البضًهي ؤن ٌكخمل 

 هظا الخدضًض ٖلى مبضب زان مً مباصت الخسُُِ وهى الخىُٓم.

 : جىُٓم الخسُُِ .1.3

ت إلا ٟاث  اللٍٛى ٟهىم الخسُُِ ًٖ مبضب ٦كٟذ لىا الخٍٗغ

الخىُٓم باٖخباعه ؤخض مباصت زُت الضعؽ؛ ٞإن جهمم زُت 

ت مً الٗىانغ بلى هٓام  الضعؽ وحٗضها ٌٗني بزًإ مجمٖى

 مٗحن. 

ُت ؾحر " بن الخسُُِ " ٖباعة ًٖ زٍغ

حهخضي بها اإلاٗلم لخىحُه مماعؾاجه 

ؿُت"..   5 ُٞاميًىؾ٠ وبحغاءاجه الخضَع

ؾاؽ مً مباصت جسُُِ الخضَعـ، وهى اٖخباع الضعؽ وؿ٣ا مخ٩امل الٗىانغ، جيخٓمه بيُت ها هىا هلخ٣ي م٘ مبضؤ ؤ

 :ؿخسلوو ضازلت حؿعى بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ مُٗىت. ومً زممخ

٣ها الٗىانغ بدُث حٛضو ٦ال ميسجما ًهبى بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ؤ  ن الخسُُِ ًخًمً بىاء لىٓام الضعؽ بإؾالُب جىٓم ٞو

 مُٗىت.

 : جى٢٘ لخسُُِا .1.4

هً٘ زُت الضعؽ، ٞةهىا هبني جهىعا إلاا ؾِىٟظ  ماىضٖ

مؿخ٣بال، و٦إهىا هخىدى بظل٪ و٢ٕى ألاٞٗا٫ وألاوكُت التي 

  ٨ٞغها ٞحها ٖىض وي٘ الخهىع.

الخسُُِ بم٣خط ى هظا اإلاٟهىم، ؤقبه ما ٩ًىن بىٕى مً 

للخٓت الخايغ في اإلاؿخ٣بل، خُث هخهىع  Projectionؤلاؾ٣اٍ 

 وؤٞٗاال ؾخ٣٘ مؿخ٣بال اضازاهُال٢ا مً الخايغ ؤن ؤخ

الخسُُِ هٕى مً الؿلى٥ الظي ًسً٘ " 

غ وإ للخى٢ٗاث   بن»اإلاؿخ٣بلُت بلى ج٣ٍغ

ت اإلاضعؽ بمىانٟاث  الىعي هىا ًُٟض مٗٞغ

اللخٓت الخايغة ٢هض الخم٨ً مً 

مدمىص  "الخ٨ٟحر في اللخٓاث اإلا٣بلت. 

 6 ال٨غصي
 

٘ إلاا " ت هي جهىع بؾ٣اَي ؤو حكَغ ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٖلُه الخضَعـ اإلا٣بل مً ؤهضاٝ ومٗاٝع الخُِ الخدًحًر

، لخد٤ُ٣ ؤهىإ الخدهُل اإلاُلىبت لضي ٞئت ٍم وجىحُه ومىاص ووؾاثل وحؿهُالثوؤوكُت حٗلم وحٗلُم وج٣ى 

 7. مُٗىت مً الخالمُظ

ت : .1.5  الضعؽ : صالالث مخىٖى

لخضَعـ، ٞلئن ولضث ووكإث مهُلخاث الق٪ ؤن الضعؽ هى الىن٠ ألا٦ثر اؾخسضاما لخُٗحن م٣ُ٘ مً م٣اَ٘ ٖملُت ا

 ب٣ُذ ألا٦ثر عواحا واؾخسضاما. صعؽٖضًضة لىن٠ هظه اإلا٣اَ٘، ٞةن ٖباعة 

 : الضعؽ حؼء مً ٧ل 

                                                      
5
 ًىؾ٠ ٢ُامي، ؾ٩ُىلىحُت الخٗلم والخٗلُم الهٟي 

 تالاحخماُٖمدمىص ال٨غصي، الخسُُِ والخىمُت  6

اص خمضان. الخىُٟظ الٗلمي للخضَعـ 7  مدمض ٍػ
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 الضعؽ حؼء مً ٧ل باٖخباع "ؤنٛغ حؼء في البرهامج" بطا اٖخبرها ؤن الخ٣ؿُم ٌٗخمض ألاهماٍ آلاجُت :

مون٠ قامل ألهضاٝ جسهو ؤو ؾل٪ ووؾاثل   اإلاجهاج   جد٣ُ٣ها وبحغاءاث الخ٣ٍى

اث وؤوكُت مغخلت مً مغاخله.  البرهامج   حؼء مً اإلاجهاج ًه٠ ؤهضاٝ ومدخٍى

 م٩ىهت مً م٩ىهاث ًجمٗها مدىع مٗحن.  الىخضة 

 حؼء مً الىخضة )ؤو مً البرهامج بطا لم ٌٗخمض ٖلى الىخضاث(.  الضعؽ 

هٓام اإلاجهاج، ٚحر ؤهه ًجب الخٗامل م٘ نٟت ؤنٛغ بىٕى مً الخظع، صازل هظا الؿُا١ ًم٨ً اٖخباع الضعؽ ؤنٛغ وخضة في 

 8.ً الضعؽ بضوعه وخضاث وؤحؼاء ؤنٛغٞمىهجُا ًهٗب الاجٟا١ خى٫ الىخضة ألانٛغ في ٖملُت الخضَعـ. ٣ٞض ًخًم

ُٟض هظا ألامغ ؤهه ال ًم٨ً الىٓغ بلبمً هظا اإلاىُل٤ ًم٨ً ال٣ى٫  ى الضعؽ في ن الضعؽ وخضة نٛغي يمً هٓام مٗحن. ٍو

 9.مٗؼ٫ ًٖ الىٓام الظي ًىضعج ُٞه

 : ىانغ  الضعؽ م٩ىهاث ٖو

  هٓام ؤهه الضعؽ، مٟاهُم مً وؿخسلهه الظي الشاوي الاؾخيخاج

ت مً الٗىانغ واإلا٩ىهاث طل٪ ؤن الخدًحر  ؛ٌكخمل ٖلى مجمٖى

ُت، بل حٗضي   هظا ألامغ لم ٌٗض مجغص ج٨ٟحر في اإلااصة اإلاٗٞغ

 Situationخٗلُم والخٗلم بغمتها لُهبذ ج٨ٟحرا في ويُٗت ال

d’enseignement apprentissage  وهي انُالح ٣ًهض به

الٗىانغ التي ج٩ىن ٖملُت الخٗلُم والخٗلم وجٟاٖل م٩ىهاتها مً 

 (1) مضعؽ وجالمُظ وماصة صعاؾُت.

" حكمل  ٧ل ويُٗت اإلاخٗلمحن في ٖال٢ت 

اث  جٟاٖل م٘ مضعؽ ٧ي ًخٗلمىا مدخٍى

ومً ؤحل  صازل ماؾؿت مضعؾُت،

٤ ؤوكُت  جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ًٖ ٍَغ

كتٌرل "ووؾاثل مؿاٖضة.   َو

Reichtrich R. 10 

 

بطا ٧اهذ ٧ل ويُٗت هي ؤنال بمشابت جىُٟظ للضعؽ ٌٗبر ًٖ جٟاٖل ٞٗلي 

وخ٣ُ٣ي بحن اإلاضعؽ وجالمُظه، ٞةن جسُُِ هظه الىيُٗت /الضعؽ هى ما 

اجُجُت الخٗلُم ًهُلح ٖلُه في البدث الضًضا٦خ٩ُي اإلاٗانغ بمٟهىم اؾتر 

والاؾتراجُجُت  stratégie d’enseignement apprentissage والخٗلم 

مٟهىم مؿخ٣ى مً اإلاُضان الٗؿ٨غي والخجاعي ٌكحر بلى ؤلاصاعة ال٣ٗالهُت 

غة في يىء ألاهضاٝ اإلاغومت  . والخ٨ُمت للىؾاثل واإلاىاعص اإلاخٞى

زُت  " اؾتراجُجُت الخٗلُم والخٗلم 

مؿاع ٖملُت مىٓمت وم٣ٗلىت جه٠ 

م،  الخضَعـ مً ألاهضاٝ بلى الخ٣ٍى

هضاٝ وجهمُم وؾاثل جد٤ُ٣ جل٪ ألا 

اث وألاوكُت اإلاىاؾبت.  "بىاؾُت اإلادخٍى

 11معجم ٖلىم التربُت

ؤي ؤجها حكحر بلى  ؛ًُٟض هظا اإلاٟهىم ؤن بىاء زُت الضعؽ هى ؤنال وي٘ اؾتراجُجُت جىٓم ويُٗت الخٗلُم والخٗلم

مً الخ٨ٟحر  ا. ومً زم ج٩ىن ٖملُاث الخدًحر والخسُُِ ؤنال هٖىالخالمُظ٘ ؤؾالُب اقخٛا٫ اإلاضعؽ م

ٟها إلاىاحهت اإلاك٨الث وبلٙى الىخاثج اإلاغحىة ؛الاؾتراجُجي  .ؤي اإلاىهجُت الٗلمُت التي هْى

 : الضعؽ َغاث٤ وم٣اعباث 

                                                      
ـ  8 ـ اهٓغ d’enseignement acteمً ؤمشلت طل٪ ؤن بٌٗ الباخشحن ٌٗخبر ٞٗل الخضَع  مشل ؾاا٫ ؤو حىاب وهى ؤنٛغ وخضة في الخضَع

Postic M.  Observation et formation des enseignants  

9 D’hainaut L. des fins aux objectifs de l’éducation  

10 Reichtrich R. Besoins langagiers et objectifs d’apprentissage 

ممعجم ٖلىم التربُت 11 ب ٖبض ال٨ٍغ ٍغ ؼ، مدمض آًذ مىحى ٚو  . الٟاعبي ٖبض الل٠ُُ، ٚغياٝ ٖبض الٍٗؼ



7 
 ٗبت ٖلىم التربُتق- الجضًضةٕٞغ :  لجهت الضاع البًُاء ؾُاث  إلاهً التربُت والخ٩ىًٍ اإلاغ٦ؼ الجهىي 

ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي ص. ٖلىم التربُتفي مضازالث وصعوؽ   

 

مخٗضص؛ طل٪ ؤهه مًُغ بهظا ٖىضما ٣ًىم اإلاضعؽ بخدًحر صعؾه ٞةهه ًىاحه مك٩لت ازخُاع َغاث٤ وم٣اعباث يمً مجمٕى 

٠ُ ؤخض  غ لضًه، ٞالظي ًضعؽ الازخُاعاثال٣ضع ؤو طا٥، بلى جْى مٟهىم الخىاػن ؤلا٩ًىلىجي مشال، ؤو ٢اٖضة الخا٫،  التي جخٞى

وؤي الؿبل ؾإ٢ُ٘ زال٫ الضعؽ؟ ٣ٞض اهُل٤ مً صازل  ؤو مبضؤ الخٗضًت ًُغح ٖلى الضوام الؿاا٫ آلاحي : مً ؤًً ؾإبضؤ ؟

اجي وا٢خهغ ٖلى م٩ىهاجه البىاثُت، و٢ض ؤصعؽ م٘ الخالمُظ الٗىامل اإلادُُت التي ؤصث بلى بهخاج الىو، وفي ٧لتي الىو ال٣غ 

وألامغ هٟؿه باليؿبت إلاضعؽ الٗلىم الظي ًسخاع البضاًت بخجغبت ؤو مالخٓت  الخالخحن ؤ٧ىن ٢ض ازترث هظه اإلا٣اعبت ؤو جل٪.

 ْاهغة ؤو بُاهاث بخهاثُت.

٠ُ  ؛ضعؽ مضٖىا بلى اجساط ٢غاعاث جسو هظا الجاهب ؤو طا٥مً هىا ٩ًىن اإلا ٞهى ًخسظ ٢غاعا الزخُاع وكاٍ مٗحن، ؤو جْى

ًخُلب ال٣ُام بازخُاع مم٨ً  Prise de décisionوؾُلت مُٗىت. بن الخسُُِ، بهظا اإلاٟهىم، ؾبُل مً ؾبل اجساط ال٣غاع 

 (1)يمً مجمٕى ٢غاعاث مُٗىت

ظه اإلاباصت بلى اقخ٣ا١ مٟهىم بحغاجي للضعؽ وٗخبره بَاعا مغحُٗا للجىاهب التي هسلو في يىء ه   زالنت ٖامت :

 :الخ٣تؾيخٗغى لها في ؾُا١ ال٣ٟغاث ال

ؿخمض مً هظا اإلاجهاج م٣ىماجه وجىحهاجه،   الضعؽ وخضة نٛغي ؤو م٣ُ٘ ًىضعج صازل اإلاجهاج ؤو بغامجه، َو

كخمل ٖلى ٖىانغ وم٩ىهاث جدضص اؾتراجُجُت الخٗلُم وا  لخٗلم، وؾبل جىُٟظها في ويُٗاث ملمىؾت.َو

اث٠ ألا  .1.6  ؾاؾُت لخسُُِ الضعوؽ وجدًحرها الْى

 : الٟٗالُت 

ُٟت الخدًحر في يىء الٟٗالُت هي الخٗبحر ًٖ الىخاثج اإلاغحىة بىاؾُت ؤهضاٝ مدضصة. زم جسُُِ الىؾاثل التي  بن ْو

ها، بمٗنى ؤن اإلاضعؽ ًخى٢٘ مؿب٣ا الىخاثج زم ًبدث  بٗض طل٪، في الىؾاثل التي جم٨ً مً جد٣ُ٣ها ٖبر مؿاع جم٨ً مً بلٚى

 ا ًلي :٦م

 

يخاثجه ومغصوصه ال ب ن الخ٨ٟحر الجضًض الظي ؤصزله مُٗاع الٟٗالُت هى الخ٨م ٖلى ٢ُمت اليكاٍ التربىي وؿخسلو ؤ

اجه. لظل٪ ٩ًىن اإلاضعؽ مضٖىا ٖلى الضوام بلى الدؿائ٫ ًٖ ؤهج٘ الىؾاثل والؿبل التي ؾخم٨ىه  مً جد٤ُ٣ الىخاثج بمجٍغ

 اإلايكىصة.

 م٘ البرهامج اإلاالءمت : 

٤ هىاه، بل بن صعوؾه، ٦ما ؤؾلٟىا، جىُٟظ إلاجهاج ؤو  بن اإلاضعؽ ال ًىُل٤ في جسُُُه مً ٞغاٙ، وال ًهمم ؤوكُخه ٞو

٣ضم للمضعؽ بغهامج ٖام. مً هظا اإلاىُل٤ ال ج٨دؿب زُت الضعؽ مهضا٢ُتها بال بطا ٧اهذ مالثمت للمجهاج الٗام. واإلاجهاج ً

الاؾتراجُجُت الٗامت التي ٌؿعى الىٓام التربىي بلى جىُٟظها في ؾُا١ اإلاماعؾت. ول٨ً الضعوؽ وألاوكُت التي ًسُُها 

اإلاضعؽ هي ناخبت ال٩لمت الٟانلت في طا٥ الخىُٟظ، لظل٪ ٩ًىن اإلاضعؽ مُالبا في ٦شحر مً ألاخُان بإن ًخالءم م٘ 

 اإلاُُٗاث آلاجُت :

 ضاٝ الٗامت واإلا٣انض التي ًخىزاها اإلاجهاج.الخالئم م٘ ألاه 

 .الخالئم م٘ زُت الخىُٟظ التي ٣ًترخها اإلاجهاج 

 .الخالئم م٘ الخىححهاث التي ٣ًترخها اإلاجهاج 
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 : الا٢خهاص 

ُٟت الشالشت التي ًدُدها جسُُِ الضعؽ وجهمُمه هي الا٢خهاص، لِـ باإلاٗنى اإلااصي للمٟهىم، ول٨ً بمٗنى الا٢خهاص في  الْى

   هض اإلابظ٫.الج

بن ٖضم الخسُُِ والخىحُه ٢ض ٣ًىص بلى وكاٍ ٚحر هاصٝ ٌؿحر في اججاه ٚحر الظي ًغومه اإلاجهاج، ؤو ًالثم خاحاث الخالمُظ، 

 ُٞىجم ًٖ هظا ألامغ بهضاع قضًض للجهىص؛ اإلاضعؾُت والخالمُظ مٗا.

ت لخسُُِ الضعؽزاهُا :   : الخلُٟاث الىٍٓغ

زحرة، في مًماع هٓم الخضَعـ، ًٖ َغاث٤ ؤو ج٣ىُاث ٣ِٞ، بل ؤنبذ الخ٨ٟحر في لم ٌٗض الخضًث، في ال٣ٗىص ألا 

ي باٖخباعها ؤٖم وؤقمل اؾخٟاص الباخشىن واإلاغبىن التربى الخلُٟاث اإلاغحُٗت الٗامت في الخ٨ٟحر جمشل  Modèleهماطج 

ت وجدلُلها وجهمُم زُتها ازال ؤؾاؾُا لٟهم ٖملُت الىٓم مض في يىء م٣اعبت مىه ٦شحرا في ٞهم الٗملُت التربٍى

  ..الخضَعـ، ٞةن هماطج ال٣غاع ٧ان لها صوع باعػ في بصعا٥ مؿاع جل٪ الٗملُت

 :مضزل جدلُل الىٓم .1

ت هٓاما مخ٩امل الٗىانغ، Analyse des système مضزل جدلُل الىٓمق٩ل  . وجدلُل الىٓم م٣اعبت حٗخبر الٗملُت التربٍى

ول٣ض ؤٞاص مضزل جدلُل الىٓم بصزا٫ مٟاهُم  .وم٩ىهاث جخٟاٖل ُٞما بُجهاٖىانغ ًخٟاٖل م٘ ؤهٓمت ؤزغي، وجاؾؿه 

 حضًضة لٗملُت الخسُُِ حكمل ما ًلي :

 
 في الضعؽ زُت إلا٣اعبت مغحُٗا بَاعا حك٩ل م٩ىهاث زالزت الخضَعـ م٘ الخٗامل في الىٓم م٣اعباث ؤصمجذ ول٣ض

 : وهي الالخ٣ت، ال٣ٟغاث

 

ا ٦شحرا في اٖخباع ٧ل صعؽ ؤو خضة هٓاما مهٛغا ًىضعج صازل هٓام ؤ٦بر هى ًُٟضه جدلُل الىٓم الخالنت : 

خٟاٖل بالخالي مٗه. وبطا ٧ان الضعؽ هٓاما مهٛغا ٞةهه ٣ًىم في يىء هماطج جدلُل الىٓم، ٖلى  اإلاجهاج، ٍو

٣ها، زم الىخاحاث اإلادهل ٖلحها.  زالزت م٩ىهاث، هي اإلاضازل التي جىحهه، والٗملُاث التي ًىٟظ ٞو

 

 : ال٣غاع اجساط مضزل  .2
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بطا ٧ان جدلُل الىٓم مضازال ؤؾاؽ لٟهم 

 اباعػ  اىماطج ال٣غاع صوع لٖملُت الخضَعـ، ٞةن 

 Approchesفي بصعا٥ مؿاع جل٪ الٗملُت 

décisionnelles  وهي م٣اعبت إلاٗالجت هٓم

التربُت في يىء زُىاث خل اإلاك٨الث، واجساط 

٤ مؿاع  ؿمى ٌال٣غاعاث اإلاىاؾبت لها. وطل٪ ٞو

ت   Processus décisionnels :12الٗملُاث ال٣غاٍع

 
 13جُت :باؾخمغاع لل٣غاعاث آلا هٓام ًسًٗا ذ هظه اإلاٟاهُم بلى جسُُِ الخضَعـ مٗنى ًُٟض ؤهه ؤصزلل٣ض 

 

ملُاث جسُُُه و٢ض  ٧ان لها هماطج اجساط ال٣غاع  الخالنت ؤن آزاع ٖلى ٞهم َبُٗت الٗمل التربىي ٖو

دهها. خُث ه٨ك٠ م٨ىذ الباخشحن مً ا ٖخباع ٖملُت الخضَعـ مؿاعا ؤو ؾلؿلت مً اجساط ال٣غاعاث ٞو

 الخاحاث، وه٣ترح اؾتراجُجُاث خلها، زم وؿعى بلى جىُٟظها للخإ٦ض مً نالخُتها.
 

ت الىٓم م٘ اجساط ال٣غاع في جسُُِ الضعؽ :٦ُ  ٠ جىضعج هٍٓغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 بىاء زُت صعؽ : ؤلاق٩االث والٗىاث٤زالشا : 

                                                      
12

 Kaufman cit in Berbaum J. Etudes systémiques des actions de formation.  

13 Stufflbeaum et autres. L’évaluation en éducation et prise de décision 

جدلُل الىيُٗت 

 واجساط ال٣غاعاث

 جىُٟظ ال٣غاعاث 

مج  ال٣غاعاث  ٣ٍى
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 الضًال٨خ٨ُُتهضزل مٛامغة جدًحر الٗمل التربىي وجهمُم زُخه، هىاحه بق٩االث مىهجُت مً نمُم ؤلاق٩االث  ٖىضما

ٗبر اإلاضعؾىن باؾخمغاع ًٖ هظه ؤلاق٩االث التي ٢لما ًهاصٞىن ؤحىبت  والبُضاٚىحُت التي جخهل بٗىانغ زُت الضعؽ، َو

ت  اهبحن :، وهي بق٩االث جخهل بجهاحٗت ٖجها في اإلاغحُٗاث الىٍٓغ

 .حاهب هدىاو٫ ُٞه ؤلاق٩االث طاث الُاب٘ اإلاجهجي 

 .ـ  حاهب هدىاو٫ ُٞه الٗىاث٤ اإلاخٗل٣ت بؿُا١ جىُٟظ الخضَع

 بق٩االث الخى٢٘ : .1

ىاه آهٟا "ج٣ضًغ وإ للخى٢ٗاث اإلاؿخ٣بلُت" ؤي Prévisionوي٘ زُت الضعؽ ٖملُت جى٢٘  بن ، ألن ٧ل جسُُِ، ٦ما ٖٞغ

  ، وبٖاصة جىُٓمه بما ًدىاؾب والهىعة اإلاؿخ٣بلُت اإلاخى٢ٗت". "الىعي بالخايغ ب٣هض حك٨ُله

بن الخى٢٘، في يىء هظا اإلاٗنى، ًىُىي ٖلى زِ ؾحر مؼصوج  .ؤ 

 الاججاه :

 ؛الخ٨ٟحر في الخايغ مً حهت 

  .الخيبا باإلاؿخ٣بل مً حهت زاهُت 

ت مً ألاٞٗا٫  ل٨ً ٖلى ؤي ؤؾاؽ ًم٨ً جى٢٘ خضور مجمٖى

ما٫ مؿخ٣بال ؟ وؤي نالخ اث الضعؽ وألٖا ُت همخل٪ للجؼم بإن مجٍغ

ضه ؟  ؾدؿحر ٖلى ؤلا٣ًإ الظي هٍغ

"ما ؤٖٝغ آلان" ٚحر ٧امل ؤبضا، ول٨ً 

ًيبػي ؤن ٩ًىن هامُا ٖلى الضوام، مً 

م "ج٣ضم الخالمُظ" و٦ُُٟخه،  زال٫ ج٣ٍى

 ل٩يؤخؿً ما هى بلى  جغقُض اإلاٗلمو 

عاوهتري  14)"ٌؿاٖض ؤَٟاله في الخٗلم

Rowntree 

بىن ر جيكإ مى٣ُُا في ؤي جدًح .ب  ضه اإلاضعؽ. بن مٗٓم اإلاضعؾحن ًٚغ ؤخُاها مٗاعيت  بحن ما ًخُلبه اإلاجهاج، وما ًٍغ

ت ؤ٦ثر في الخسُُِ واإلاباصعة، وهم ًغون ؤن زبرتهم ؤهم مما ٣ًغع لهم في مغا٦ؼ ال٣غاع اإلااؾس ي. افي الخى  ٞغ ٖلى خٍغ

ث اإلاىهجُت ٢اعة جلؼم اإلاضعؾحن بخدبٗها. وب٣ضع ما ج٩ىن ول٨ً لىايعي اإلاىاهج هما آزغ ٨ًمً في جىخُض الغئي، وبزبا

 الخجغبت مخٟغصة ومخٗضصة، ب٣ضع ما ج٩ىن الخىححهاث زابخت و٢اعة، مضوهت ومىز٣ت ًهٗب حُٛحرها في ٧ل آن وو٢ذ.

باجىا ٖلى اإلاؿخ٣بل، بل هى بحغاء مجهجي ًخإ .ج  اث،بن الخى٢٘ لِـ مجغص بؾ٣اٍ لٚغ وي أل ؾـ ٖلى مباصت ومؿٚى

 : في آن واخضؤجى٢٘ 

 ههاصٝ في زىاًا  ولظاؤجهىع، ؤو ؤجسُل ال٨ُُٟت التي ؾدىٟظ بها ألاوكُت،  خُث التي ؾدىٟظ، الٗملُاث

 الضعؽ اإلاسُِ ٖباعاث مشل : )٣ًغؤ الخالمُظ...( ًىجؼ الخالمُظ الٗمل ٞغصًا...(،

 ه الخالمُظ ٖىض اهتهاء ن ألاهضاٝ هي اإلااقغ الظي ًترحم هظه الىخاثج في نُٜ جه٠ ما ؾ٣ُىم بأل  لىخاثجا

 ؤن ٩ًىن ٢اصعا....( –)ؾ٩ُىن ٢اصعا ٖلى ....  حٗلمهم.

٣ها حمُٗا، ُالخسُُِ، بم٣خط ى هظا الُغح، ال ٌٗني اؾدبا١ ٧ل الى٢اج٘ وألاخضار، والالتزام بخُبالخالنت ؤن 

هغ جٟؿغها ٢ىاهحن. بل بجها باألؾاؽ ازخُاعاث حكبه بلى خض ما، ٞغيُاث ًخى٢٘ اإلاضعؽ ؤجها ؾخدضر، و٦إجها ْىا

ٞةطا لم ٣ً٘ ٞٗلُا خضر مٗحن، ؤو لم ًىٟظ بهجاػها، ٞةن هظا ال ٌٗني في مى٤ُ هظه اإلا٣اعبت ٞكل الضعؽ، وبهما 

 هى اٞتراى لم ًشبذ ولم ًصح، ووحب بالخالي، بحغاء ازخُاعاث ؤزغي.
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 مك٩لت الاهخ٣اء : .2

طل٪ ؤن  ًهاصٝ اإلاضعؽ وهى ًدًغ صعؾه، مك٩لت الاهخ٣اء ٖلى الضوام؛

ت مً البضاثل.  ال بض لظل٪ الخدًحر هى باألؾاؽ اهخ٣اء يمً مجمٖى

 بطن مً بحغاء حملت مً الازخُاعاث، 

  مُٗاعا لالهخ٣اء، وه٣هض بها اإلاىاعص  الىيُٗاث الؿُا٢ُتحك٩ل

غة، والى٢ذ الالػم إلهجاػ اليكاٍ، وهي مُُٗاث  وؤلام٩اهاث اإلاخٞى

ج٩ىن ٖملُت الاهخ٣اء مكغوَت  ؤصعحىاها ؾاب٣ا في هُا١ ال٣ُىص. ه٨ظا

ً ٞاٖلحن هما بمشابت البىنلت اإلاىحهت لٗمل اإلاضعؽ.  بمخٛحًر

الخاحاث واإلاخُلباث، والتي حٗبر ٖما 

ه ض جلبِخه، وما ههبى بلى بلٚى  هٍغ

  ًجخٗل٤ ومخُلباث  هما خاحاث اإلاخٗلم مً حهت، :الخاحاث بمخٛحًر

 .اإلاجهاج مً حهت زاهُت

 

خٛحراث التي جدض ال٣ُىص وهي مجمٕى اإلا

 مً بم٩اهاث جلبُت جل٪  لخاحاث 

  بن ال٣ُىص حكمل جل٪ اإلاُُٗاث التي جٟغى "ألامغ الىا٢٘" ٖلى اإلاضعؽ

ألجها جغؾم له الخضوص التي ٖلُه الخدغ٥ ٞحها. ٦ٗىامل الى٢ذ، والىؾاثل 

غ، والخضماث اإلا٣ضمت.  اإلاخاخت، واإلاىاعص اإلاخٞى
 

ؿضها ما ، والتي جج ؤلام٩اهاث اإلاخىاٞغة

ٟه مً وؾاثل  هْى

  حكمل ؤلام٩اهاث حمُ٘ الدؿهُالث البُضاٚىحُت Facilitateurs  مً نىع

 وصٖاثم و٦ظا الىؾاثِ والىؾاثل اإلاؿاٖضة....

  اث الاهخ٣اء  :ٖلى مؿخىي اإلادخٍى

ها، وحٛحرها وجُىعها  اث في حٗضص مهاصع اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع وجىٖى ًخجؿم مك٩ل اهخ٣اء اإلادخٍى

ت في جسُُِ الخضَعـ مً َبُٗت البدث والخىز٤ُ، بة٣ًاٖ ٗت. لظل٪ ًهبذ اهخ٣اء اإلاٗٞغ اث ؾَغ

وحٛضو مهاعة الخىز٤ُ مً ؤؾاؾُاث الخبرة اإلاهىُت للمضعؾحن التي حؿخلؼم ؤلاإلاام بإؾالُب 

 الخٗامل م٘ اإلادُِ الىزاث٣ي واؾدشماعه.

اث الضعوؽ ًهاصٞىن ٖلى الضوام، مك٩ بت في حٗلُم ؤ٦بر ٖىضما ًدًغ اإلاضعؾىن مدخٍى ل الٚغ

بت في ه٣ل الخبرة  ، وط٦غ ٢ضع هام مً اإلاٗلىماث، وهى اوكٛا٫ جبرعه الٚغ ٖضص مم٨ً مً اإلاٗاٝع

 بلى الخالمُظ، ول٨ىه مً ٖىامل الؿ٣ٍى في حٗلُم جل٣ُني حهمل ؤوكُت الخٗلم.

ا الزخُاع اإلادخىي،  وفي اإلاماعؾاث الؿاثضة ٚالبا ما ج٩ىن اإلاٗاًحر الخانت باإلااصة، واإلاٗلً ٖجها في البرامج الضعاؾُت مؿٚى

ت ؤٌؿغ و٢لما ج٩ىن ويُٗاث الخٗلم، ؤو ألاهضاٝ اإلاؿُغة مٗاًحر لهظا الازخباع ، ومغص طل٪ بلى ؤن الخهي٠ُ الك٨لي للمٗٞغ

وؤبؿِ مً جغ٦ُبها مً حضًض. ٟٞي اإلاهاصع واإلاغاح٘ جىحض ٖلى الضوام، ٞغوٕ وجهيُٟاث ج٣ضم ٦مُت مً اإلاٗلىماث 

 اهؼة.الج

 

 

 

ل٨ً ٖلى ؤي 

 سخاع ؟ هؤؾاؽ 
 

وما َبُٗت اإلاك٨الث التي 

 عها ؟ههاصٞها ٖىض ازخُا
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 : ٖلى مؿخىي ألاوكُت والىؾاثل  

٦شحرا ما ًىاحه اإلاضعؾىن ؤزىاء وي٘ زُت الضعؽ ؤؾئلت خى٫ ؤهج٘ الُغاث٤ وألاؾالُب 

م، ٞهضٝ واخض مً ٢بُل جدلُل  ًم٨ىه مشال ؤن ًخم بٗضة  مُٗى،والىؾاثل للخضَعـ والخ٣ٍى

٨ً مً الاؾخٗاهت بإصواث ؤوحه، بالٗمل الجماعي ؤو الٟغصي، باليكاٍ اإلاىحه ؤو الخغ، ٦ما ًم

ٖضًضة. ول٨ً اإلاضعؾحن وؤخُاها الجظاطاث اإلا٣ترخت في بغامجىا، ًدلىن هظا ؤلاق٩ا٫ بإن 

ً ٞاع  ت، ال٨خاب اإلاضعس ي...(. ٣ًٚترخىا للُغاث٤ ٖىاٍو ٣ت الخىاٍع ت مً ألاؾالُب الٗملُت )الٍُغ

ؤجها ج٩اص جىدهغ في وهي ٖباعاث ال حكحر بلى اليكاٍ الٟٗلي الظي ؾ٣ُىم به اإلاخٗلم. ٦ما 

ؤلاحغاءاث البُضاٚىحُت اإلاىٓمت للخالمُظ ؤو لك٩ل ج٣ضًم اإلااصة ؤ٦ثر مً بقاعتها بلى اإلاىهجُاث 

 الخانت باإلااصة وم٣اعباتها الضًضا٦خ٨ُُت.

 الخىُٓم : .3

الٗملُت التي هد٤٣ ٌٗخبر الخىُٓم مً الٗملُاث ألاؾاؽ في الاقخٛا٫ ببىاء زُت الضعؽ، طل٪ ؤهه  

غ ٖلى بىاؾُته ا مباصت الخضَعـ اإلامىهج واإلاىٓم. ٞٗىضما ؤهخ٣ي ألاهضاٝ، واإلااصة، وألاوكُت، ؤجٞى

ٖىانغ وؤحؼاء جدخاج بلى الالخدام والاوسجام في بَاع مىٓم ًغؾم مً زال٫ ه٩ُلت 

Structuration .مخىاؾ٣ت، الخُت التي ؾىدبٗها ٖىض الخىُٟظ 

غ ٚالبا، ٖلى ه٩ُلت ٖامت جىٓم الخضَعـ و  ٤ٞ الخىححهاث اإلاىهىم ٖلحها في البرامج واإلاىاهج، ول٨ً هظه اله٩ُلت وهخٞى

 الٗامت ال جدل اإلاك٨الث الضًضا٦خ٨ُُت التي حٗترى اإلاضعؾحن ٖىض مٗالجتهم إلاؿإلت الخىُٓم. ٞما مٓاهغ هظه اإلاك٨الث ؟

ٖلى مؿخىي 

 ألاهضاٝ

  ُٓجى : ً م ألاهضاٝ ٖلى ًدخاع اإلاضعؾىن، ٖىضما ًىٓمىن ؤهضاٝ صعوؾهم، بحن ازخُاٍع

اث ؤؾاؽ زُت الخضَعـ التي ٣ًترخها اإلاجهاج )مغاخل الضعؽ(، ؤو جىُٓمها بدؿب  مؿخٍى

 .الخالمُظ

 

ٖلى مؿخىي 

 اإلادخىي 

   ًخم خلها ؤخُاها بًٟل  التيبن جهي٠ُ اإلااصة الضعاؾُت مً نمُم اإلاك٨الث الضًضا٦خ٨ُُت

ت صون ؤن ج٩ىن مدِ ج٨ٟح  ر صًضا٦خ٩ُي ٖم٤ُ.زبراث اإلاغؾحن، و٢غاعاتهم الٍٟٗى

 الخالنت :

اث :  جخجؿض مك٨الث الخسُُِ ٖلى زالزت مؿخٍى

  ى الضعؽ و٦ُُٟت بحغاثه وما ٣ً٘ ٞٗال زال٫ بهجاػهؾدبا١ الا  مك٩لت الٗال٢ت بحن الخى٢٘ ؤو  لؿِىاٍع

 اث والُغ١ والىؾاثل مً بحن البضاثل اإلاخٗضصة اإلاخىاٞغة لضًىا  مك٩ل اهخ٣اء ألاهضاٝ واإلادخٍى

 ٓت ومخىاؾ٣ت..مىٓمزُت الالخدام والاوسجام في بَاع ُم اإلااصة  لخد٤ُ٣ مك٩ل جى 
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 مجؼوءة الخسُُِ 
 

 

غ١ آلُاث   جسُُِ الضعوؽ  َو
 

 

 

 

 

 

 

 ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي ص

2017 
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 ٠ُ٦ هدضص مىُل٣اث الضعؽ و ؤهضاٞه: ؤوال

٦شحرا ما ًُغح اإلاضعؾىن الؿاا٫ آلاحي : مً ؤًً وؿخمض ؤهضاٝ صعوؾىا ؟ بن هظا الؿاا٫ البؿُِ ٌٗبر في خ٣ُ٣ت ألامغ، 

اإلاهاصع التي ٌكخ٣ىن بالبدث ًٖ  الاهخمامًٖ مك٩ل ٖم٤ُ مً مك٨الث جدضًض ؤهضاٝ الضعوؽ، طل٪ ؤهه ٢لما ًخم 

مجها ؤهضاٞهم. وهظا اإلاك٩ل مً الٗىامل التي جٟؿغ إلااطا جإحي ألاهضاٝ مجغص صًباحت للضعؽ، ؤو نُٜ جخ٨غع بحن هظا 

 الضعؽ وطا٥، صون ؤن ج٩ىن جغحمت ٞٗلُت وص٣ُ٢ت إلاخُلباث الىيُٗت الٟٗلُت.

 : يؤؾاؽ، ه زالزت ٖىانغ مً زال٫ في هظه ال٣ٟغاث ؾىٟدو هظا اإلاك٩ل، وؾيبحن مهاصع جدضًض ألاهضاٝ  

  اإلاخٛحراث التي جدضص مىُل٣اث الضعؽ 

 جدلُل زهاثو اإلاخٗلم 

 جدلُل مخُلباث البرهامج الضعاس ي. 

 :اإلاخٛحراث التي جدضص مىُل٣اث الضعؽ .1

ي اث الت٧ُل  مضعؽ مضٖى، ٖىض جسُُِ ؤهضاٝ صعوؾه، بلى امخال٥ مٗلىماث خى٫ اإلاخٛحراث التي حٗٝغ اإلاضعؽ بالىيٗ

ؾُماعؽ ٞحها صعوؾه. وحؿمى هظه الىيُٗاث، بدؿب جدضًض ص٩ًىعث ويُٗت الاهُال١، وهي : مجمٕى اإلاُُٗاث 

التي ٢ض ج٩ىن لها ٖال٢ت باألهضاٝ الخٗلُمُت اإلاغاص جد٣ُ٣ها، والتي ًم٨ً ؤن  تلىيُٗاجُاو واإلاضعؾُت  والاحخماُٖتالصخهُت 

ومٗنى هظا ؤن الظي ًسُِ ألهضاٝ صعؾه ( 1)الخٗلم وهخاثجها.  –لخٗلُم جإزحرا ٖلى مؿاع ٖملُاث ا -ؤو جماعؽ ٞٗال -جماعؽ

دضص ص٩ًىعث مخٛحراث  مضٖى بلى ؤن ٌٗخبر اإلاخٛحراث التي جخضزل في ازخُاعه، والتي ؾخازغ ٖلى مماعؾخه صازل ال٣ؿم. ٍو

ً ٖامحن، وهما الاهُال١ويُٗت   15:  ؽ مً حهت زاهُتي جماعؽ ُٞه الضعو واإلادُِ الظ اإلاخٗلم مً حهت : في مخٛحًر

٣ت ٖمله، وطا٦غجه، وط٧اثه، واهخماماجه، وججاعبه   اإلاخٗلم ٍغ خٗل٤ ألامغ بجىاهب مً شخهِخه، ٦مىا٢ٟه، َو ٍو

 .وؤؾلىبه في الخٗلم الؿاب٣ت

ؿه، مشل   إلاضعؽا وهى الٗىهغ الٟاٖل في الضعؽ، ال٣اثم بٗملُاجه، والظي ج٩ىن إلااهالجه آزاع ٖلى جضَع

ت، واهخماماجه، وخىاٞؼه ؤلابضاُٖت، ومىا٢ٟه ججاه الخالمُظ، ووؾُه الؿىؾُى ز٣افي. ٦ٟاءاجه اإلاهىُ

حرها.الظي  خامال هَابٗ و٦ظا  ًمحزه مشل عوح الضٖابت، وؤلاخؿاؽ بالٗضالت، ومىهبت الخىُٓم ٚو

حت ًخٗل٤ ألامغ باإلاىار الؿاثض صازل ال٣ؿم مً خُث َبُٗت الٗال٢ت بحن اإلاضعؽ جالمُظه، وصع   ال٣ؿم

 جٟاٖلهم.

ٌكحر هظا اإلاخٛحر بلى ٖىامل جىُٓمُت مشل جهمُم هٓام الضعاؾت، واؾخٗما٫ الؼمً، وؤؾالُب حؿُحر   اإلاضعؾت

 .ٞغة، وألاحهؼةاالٗمل الضعاس ي، والخضماث اإلاخى 

اإلاُُٗاث 

 الىيُٗاجُت

 إلاىازُت، وهي اإلاخٛحراث التي جازغ ٖلى الضعؽ مشل ؤو٢اث الضعاؾت، ولخٓاث الُىم، والٓغوٝ ا

 Situationnelles واإلاىاؾم.
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 De corte. E. Les fondements de l’action didactique.  
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 الؿاب٣ت للمخٗلم : الخبراث .2

ذيلى َغح ٖلُىا مخٗلم  ؟ ٞال ق٪ ؤهىا ؾىجض له  ؾاالا خى٫ مٗاصلت ٖلمُت ؤو ْاهغة ٖلمُت ؤو مٟهىم لٛىي ؤو خضر جاٍع

ؾى٣ضمه لُٟل في الٗاقغة ىابا مىاؾبا. ول٨ً ٖلُىا ٢بل طل٪، ؤن هغاعي في حىابىا ؾً اإلاخٗلم ومؿخىاه، ٞالجىاب الظي ح

ٗني هظا ألامغ ؤهىا ه٠ُ٨ حىابىا بدؿب  مسخل٠ َبٗا، ًٖ الظي ؾىجُب به جلمُظا في ٢ؿم البا٧الىعٍا ؤو َالبا حامُٗا. َو

 ه.جوهظا صلُل ملمىؽ ٖلى ؤن جهمُم الضعؽ ًيبني ٖلى بصعا٥ زهاثو اإلاخٗلم وخاحا هطج اإلاخٗلم وزبراجه.

ض  ألامغ جىيُدا، ٖىضما ًيخ٣ل الخلمُظ مً مؿخىي ال٣ؿم الؿاصؽ بالؿل٪ ألاو٫ مً الخٗلُم لى٣ضم مشاال آزغ ملمىؾا ًٍؼ

ألاؾاس ي بلى مؿخىي ال٣ؿم الؿاب٘ بالؿل٪ الشاوي مً الخٗلُم ألاؾاس ي، وٗخ٣ض ؤهه بٟٗل هظا الخُٛحر خضر جُىع ٦ُٟي في 

خ٣اص ج٩ل٠ُ الخلمُظ بمهام ، و٦خابت مىيٕى بوكاجي، خل مؿإلتمشل جدًحر  ٦ٟاءاجه وماهالجه وزبراجه، ُٞىجم ًٖ هظا الٖا

ىضما هبدث  ُت، واؾدُٗاب مٟاهُم بُىلىحُت صون الدؿائ٫ خى٫ ما بطا ٧ان ماهال ٞٗال إلهجاػ هظه ألاوكُت. ٖو و٢غاءة زٍغ

 في هظا ألامغ ال هجض ؤخضا ٢ض ج٩ل٠ مً ٢بل بة٦ؿاب الخلمُظ هظه الخبراث الؿاب٣ت.

خى٫ الخبراث الؿاب٣ت للمخٗلم، والتي جاهله إلاخابٗت اليكاٍ التربىي، وبالخالي جد٤ُ٣  مً الالػم بطن الدؿائ٫ زالنت : 

 ألاهضاٝ اإلاغومت، وهظا عهحن ؤؾاؾا ب٣ضعة اإلاضعؽ ٖلى حصخُو ألاهضاٝ الؿاب٣ت التي جاصي بلى هضٝ جهاجي مٗحن. 

 لىإزظ ألامشلت آلاجُت :

 ي ًدخاحها اإلاضعؽالخبراث الؿاب٣ت الت الهضٝ الظي هخىزاه مً في الضعؽ

غى مغاخل  - ٩ًىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى نٙى ؾحرة ٧اجب ٖو

 خُاجه.

غ الخلمُظ ٖلى ماهالث لخىُٓم ٖىانغ الؿحرة ؟ هل ٌٗٝغ ٠ُ٦  - هل ًخٞى

 ٌؿغص ألاخضار ؟

ـ باإلاٛغب  - ٩ًىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى جمُحز ؤهىإ الخًاَع

ُت مُٗاة. ُت ٖلى زٍغ  الٗغبي اٖخماصا ٖلى زٍغ

ت، هل  - ٌٗٝغ الخلمُظ مٟاهُم الهًاب، الؿهى٫ الؿُىح اإلاؿخٍى

ُت ؟ - الٗغو١، الؿلؿلت الجبلُت ؟  هل ٌٗٝغ مٟخاح ٢غاءة زٍغ

ضاص ألاولُت. - ضاص ألاولُت البض ؤن ٩ًىن الخلمُظ مخ٣ىا لجضو٫ الًغب. ٩ًىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى جدضًض ألٖا  لخدضًض ألٖا

ت ؾاب٣ت بإهىإ الصخىع  خىع ًخم٨ً اإلاخٗلم مً جهي٠ُ هماطج مً الص -  مٗٞغ

 جدلُل مخُلباث البرامج الضعاؾُت : .3

يمان لخُب٤ُ  طل٪ . بنجخضزل في جدضًض ألاهضاٝ وجسُُُهابن جدلُل مخُلباث البرامج الضعاؾُت مً اإلاخٛحراث التي 

ت التي جغوج لها اإلاىاهج والبرامج الضعاؾُت، لظل٪ حٗخبر هظه اإلاىاهج والبرام ج مهاصع القخ٣ا١ ألاهضاٝ الؿُاؾت التربٍى

 وجدضًضها. 

 جدلُل ؤهضاٝ البرهامج الضعاس ي الٗامت : .3.1

ً، جهغح بإهضاٝ ٖامت  هدً وٗلم مؿب٣ا ؤن البرامج الضعاؾُت والىزاث٤ الىانٟت لها، ٨٦خب الخىححهاث، وصالثل الخ٩ٍى

٪، ؤن هظه ألاهضاٝ الٗامت بمشابت جه٠ الىخاثج ؤلاحمالُت التي ًغومها البرهامج ٖىض اهتهاء الٗمل به. وهدً وٗلم ٦ظل

٤ ا٦دكاٝ ألاهضاٝ الخانت بالضعوؽ وجدضًضها مً مهام اإلاضعؽ، وهى ًسُِ لضعؾه ؛ ٞالبىنلت التي تهضًىا في ٍَغ

اجه.  دًغ له، ؤن ًدلل البرهامج الضعاس ي لُٗٝغ م٣انضه ومدخٍى  ٍو
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 جدلُل مدخىي البرهامج الضعاس ي : .3.2

 خ٣ا١ ؤهضاٝ الضعوؽ هي جدلُل مدخىي البرهامج الضعاس ي، ٞما الٛاًت مً هظه الٗملُت ؟الٗملُت الشاهُت التي ه٣ىم بها الق

مً اإلاٗلىم ؤن ألاهضاٝ الٗامت اإلاهغح بها في زىاًا البرهامج الضعاس ي ال حُٛي ٧اٞت مخُلباث الخضَعـ، وال جىضح ؤلاحغاءاث 

 ألهه ٨ًك٠ بض٢ت ًٖ ٖضة حىاهب، مجها :التي ؾ٣ُىم بها اإلاضعؽ. لظل٪ ًلؼم ٢غاءة مدخىي البرهامج الضعاس ي 

 .)اإلاٗاٝع التي ؾخل٣ً للخالمُظ )ؤخضار وخ٣اث٤ 

 .اإلاٟاهُم التي ؾ٨ُدؿبها الخالمُظ 

 .ال٣ُم التي ؾدبلٜ للخالمُظ 

بن اإلاخٗلم لم ٌؿب٤ له ؤن صعؽ هظه اإلاٟاهُم في اإلاغخلت الؿاب٣ت، وهي مضعحت في زىاًا البرهامج صون قغح مضلىلها. لظل٪ 

 ت مضلى٫ اإلاٟاهُم اإلاغجبُت بالضعؽ.ٞمً واحب اإلاضعؽ ؤن ًضمج يمً ؤهضاٝ صعوؾه، هضٞا ًخٗل٤ بمٗغ  ًهبذ

ُت الضعوؽ اإلاىحىصة ُٞه، واإلاخُلباث التي  ت هٖى ىهب جدلُل البرهامج الضعاس ي ٦ظل٪، ٖلى ج٨ُٟ٪ وخضاجه وؤحؼاثه إلاٗٞغ ٍو

ًخم٨ً مً عؾم زٍغُت  ُاث٤ ما ًخُلبه ٧ل صعؽ، ختىًخىحب جىُٟظها. وه٣ترح في هظا الهضص، ؤن ًضون اإلاضعؽ في ب

 ؤهضاٝ صعوؾه، زم ٣ًاعن بحن هظه اإلاخُلباث وبحن جل٪ ألاهضاٝ.

 جدضًض ؤهضاٝ الضعؽ .4

ؤهم اإلاك٨الث اإلاىهجُت التي  اؾخسالمبطا جهٟدىا مخىا مً ؤهضاٝ البرامج الضعاؾُت وهماطج حظاطاث الضعؽ، ؤم٨ىىا 

ها. ٞما هي هظه اإلاك٨الث ؟حٗترى اإلاضعؾحن ؤزىاء جدضًض ؤه  ضاٝ الضعوؽ ونٚى

 
 

 ؤوكُت ؤم ؤهضاٝ ؟ مك٩ل الخلِ بحن ؤوكُت الخٗلم وألاهضاٝ : 4.1

مً اإلاك٨الث التي حٗترى اإلاضعؾحن ؤزىاء نٙى ألاهضاٝ الخلِ بحن وكاٍ الخٗلم وبحن الهضٝ. ولخىيُذ هظا اإلاك٩ل هلجإ 

 بلى بٌٗ ألامشلت.

 ؤن ًىجؼ الخلمُظ ججغبت ٖلمُت 

 ايُاث( ؤن  ًخمغن الخلمُظ ٖلى جغجِب مغاخل ٖمله )الٍغ

 )ؤن ًى٣ل الخلمُظ هو اإلاىيٕى اإلاشبذ ٖلى الؿبىعة بلى الضٞتر )الٗغبُت 

  إهضاٝ ؟ببإوكُت ؤم  ألامغ مشل هظه الالخباؾاث ج٣ىص بلى َغح الدؿائ٫ آلاحي : ؤًخٗل٤ 

بحن اليكاٍ والهضٝ ي٣ُت حُضا بلى صعحت ؤن ٦شحرا ما هجض هظا الخلِ قاجٗا في حظاطاث الضعؽ، طل٪ ؤن اإلاؿاٞت 

متزحان. لىإزظ ال٣غاءة ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٣ٞض ج٩ىن هضٞا مً ؤهضاٝ الخٗلُم بطا ٧ان اإلاضعؽ  اإلاٟهىمحن ٩ًاصان ًلخبؿان ٍو

ب جالمُظه ٖلى الخلٟٔ والتهجي والى٤ُ، و٢ض ج٩ىن وكاَا مً ؤوكُت الضعؽ بطا ٧ان الهضٝ هى الٟهم. ض جضٍع ٪ و٦ظل ًٍغ

 الخجغبت الٗلمُت ٣ٞض ج٩ىن هضٞا للضعؽ ؤو وؾُلت لخد٤ُ٣ هضٝ آزغ.

ب في خهىلها لضي اإلاخٗلم، والخٛحراث اإلاغاص بخضاثها ٖلُه. ٞهى ٌكحر بلى ه٣ُت الىنى٫  ًه٠ الهضٝ الىدُجت التي هٚغ

ضعؽ لبلٙى جل٪ الهضاٝ وهخاج الخٗلم، ؤما وكاٍ الخٗلم ٞهى مجمٕى الؿلى٧اث التي ٣ًىم بها الخالمُظ في جٟاٖل م٘ اإلا

والىخاثج. لهظا ٞةن الٟغ١ بحن الهضٝ واليكاٍ هى الٟغ١ بحن الىؾُلت واليكاٍ، و الخلِ بحن اإلاٟهىمحن مً ألاؾباب التي 
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جاصي بلى حٗضص ألاهضاٝ و٦ثرتها في حظاطة الضعؽ، بدُث ًخدى٫ ٧ل وكاٍ بلى هضٝ حؼجي هبدث له ًٖ ؤوكُت، وه٨ظا 

 طوالُ٪.

 Objectifsوؤهضاٝ الخٗلم  ٣ًObjectifs d’enseignement٘ زلِ بحن همُحن مً ألاهضاٝ : ؤهضاٝ الخٗلُم مً الكاج٘ ؤن 

d’apprentissage٪16الٟغ١ بحن هضٝ الخٗلُم وهضٝ الخٗلم. خإمل ، ه، وإلصعا٥ طل) 

 

ما ؾُدضر للخلمُظ مً  بٗباعة ؤوضح ٞةن هضٝ الخٗلُم ٌكحر بلى ما ؾ٣ُىم به اإلاضعؽ، ؤما هضٝ الخٗلم ٞهى الظي ًترحم

ُت للخًاَعـ" هضٝ لٗمل اإلاضعؽ، وهُت مً هىاًاه. ؤما  حُٛحر بٗض خهى٫ الخٗلم. "ٞخضعب اإلاخٗلم ٖلى ٢غاءة زهاثو زٍغ

ُت(" ٞهى هضٝ للخٗلم وهخاج له. وهى  ُت )٦ُٟما ٧اهذ هظه الخٍغ حٗل اإلاخٗلم "٢اصعا ٖلى جمُحز ناثو جًاَعـ زٍغ

٘ اللبـ بحن اإلاٟهىمحناإلا٣هىص ٖىضما ههٙى هضٞا لل وؿخُُ٘ ججاوػ بٌٗ الشٛغاث التي ججٗل مً ؤهضاٝ  ضعؽ. وبطا ٞع

 الضعؽ مجغص مغاخل للخضَعـ جخمص ى م٘ الخُىاث اإلاىهجُت للضعؽ.

 ؤم ؤهضاٝ الىخاج ؟ ؤهضاٝ الؿحروعة 4.2

ؤهضاٝ الؿحروعة الخلِ بحن ًخٗل٤ ب٣ًىصها َغح مك٩ل الخمُحز بحن ؤهضاٝ الخٗلُم والخٗلم بلى مالمؿت مك٩ل آزغ 

Objectifs de processus وؤهضاٝ الىخاج ،Objectifs de produit ،وؤهضاٝ الؿحروعة مغاصٝ ألهضاٝ الخٗلُم وحٗني بضوعها .

ألاهضاٝ التي جغجبِ بٗملُاث مخخالُت زال٫ الخضَعـ. وجخٗل٤ بمغاخل جُىعه، ؤما ؤهضاٝ الىخاج ٞهي مغاصٝ الخٗلم مً 

 .الخٗلم وآزاعه ٖلى اإلاخٗلم خُث بجها حكحر بلى  هخاج

مً الىاضح ؤن ؤهضاٝ الؿحروعة حكحر بلى اإلا٣اَ٘ التي ؾُمغ بها اإلاخٗلم زال٫ الضعؽ ؤ٦ثر مً بقاعتها بلى الىخاثج و 

ىب ٞحها ٖىض جهاًت الخٗلم. وحلي ؤهضاٝ الىخاج التي اعجبُذ بالخٛحوالخُٛحراث التي ؾخُغؤ ٖلى حٗلمه، ٖلى ٨ٖـ  راث اإلاٚغ

 ،٨ًدك٠    ،حكحر بلى مؿاع الخٗلُم وجُىعه صازل ال٣ؿم الضعاس ي،  )ًخٗٝغ    ًجض    ًتهُإ الؾخيباٍ ؤٞٗاال  ا٥هى ؤن بطن

وطل٪  ؛ؤٞٗا٫ ٞدكحر بلى ما ًم٨ً ؤن ًىجؼه الخلمُظ بٗض جهاًت حٗلمهوهىا٥ ٞهي بطن مغاخل الخضَعـ ومؿاعه.  ٤(،بًُ

 ؾغص ٢اٖضة ٢ؿمت ٖضص ٦ؿغي  ٣٣ت )جمُحز ٖضص ٦ؿغي ٟدو الىخاثج اإلادٍخٖىضما ٣ًىم هخاج طا٥ الخٗلم، و 

 جُب٣ُها ٖلى ؤمشلت م٣ضمت(.

 ؤم مضزل ال٣ضعاث ؤم مضزل ال٨ٟاًاث ؟ مضزل ألاصاءاثؤي مضزل لخدضًض ألاهضاٝ :  4.3

 التي الؿلى٦ُت ألاهضاٝ مغخلت: وهي ،ججب ؤلاقاعة بضاًت، بلى ؤن م٣هضًت الخضَعـ ؤو الخضَعـ الهاصٝ ٢ض مغث بمغاخل

 والخدلُل، ٧الٟهم، بال٣ضعاث اهخمذ التي( الهىاٞاث) الٗامت ألاهضاٝ ومغخلت اإلاجؼؤة، والؿلى٧اث باألصاءاث هخمذا

زل لخدضًض اولهظا ًم٨ً الخضًث ًٖ زالزت مض .وحكُٛلها الخٗلماث باهضماج اهخمذ التي ال٨ٟاًاث مغخلت زم ،...والتر٦ُب

 ؤهضاٝ الخضَعـ :
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  Performance  مضزل ألاصاءاث : .ؤ 

مضزل ألاصاءاث ؤو ؤلاهجاػاث في نٙى ألاهضاٝ هى 

ًخم في زُت  نُٛت بهجاػ ؾلى٧يالخٗبحر ٖجها في 

وؾُا١ مدضصًً. ٞةطا ٢لذ "٩ًىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى 

ٖؼ٫ ألاق٩ا٫ الهىضؾُت اإلاغبٗت مً يمً ؤق٩ا٫ 

ؤزغي" ٞةن هظه الهُاٚت جه٠ ؾلى٧ا مدضصا، 

ت، وحؼثُت.   ومهمت ملخْى

٣ت ألاصاءاث في نٙى ألاهضاٝ، ٞةن وبطا اجبٗىا  ٍَغ

 آلاجُت :ألامشلت نُاٚتها لً جسغج ٖلى مىىا٫ 

ت الؿلى٦ُت وعاء هظا الاججاه ألجها جضٖى بلى ؤن ج٩ىن   ٧اهذ الىٍٓغ

ت ٢ابلت  مجؼوءةألاهضاٝ  في ق٩ل ؾلى٧اث ملمىؾت وملخْى

لل٣ُاؽ. ٞاإلااقغ ٖلى بهجاػ اإلاخٗلم للمهمت، وجد٣ُ٣ه للهضٝ هى 

ماحغ في هظا الهضص : "٩ًىن جدضًض  ٫ ٣ًى  (،1)طل٪ في ؾلى٦هبْهاع 

هضٝ مٗحن نالخا ما ؾ٩ُىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى ٞٗله ؤو جد٣ُ٣ه 

ل٩ي ًبرهً ٖلى بلٙى الهضٝ... والخانُت ألاؾاؾُت للهضٝ ج٨مً 

في ٧ىهه ٌٗٝغ بىمِ ؤلاهجاػ الظي ؾ٣ُبل باٖخباعه صلُال واضخا 

 17. ٖلى ؤن الخلمُظ بلٜ الهضٝ

 ً.٩ىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى الخمُحز، بىاؾُت ٖالماث، بحن الٟٗل الصخُذ واإلاٗخل 

 .٩ًىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى الغبِ، بىاؾُت ؾهم، بحن الك٩ل الهىضس ي ومٟهىمه 

 ُها.مظ ٢اصعا ٖلى جغجِب مغاخل ج٩ىن ألا ٩ًىن الخلم  ُاع وؾ٣َى

 .ًخم٨ً مً عؾم ق٩ل زلُت 

ه.مً الىاضح ؤن مضزل ألاصاءاث ًجٗل الؿ  لى٥ ممازال للهضٝ وماقغا ٖلى بلٚى

ىن ؤهضاٞا ؾلى٦ُت مجؼؤة، ٞما هي مٓاهغ هظه الهٗىباث ؟ هاصٝ اإلاضعؾىن نٗىباث حمت ٖىضما ًهٚى  ٍو

ها بدُث ًجض اإلاضعؽ هٟؿه ؤمام ٖضص ٦بحر مً ألاهضاٝ التي ًلؼم بًجاص وكاٍ  ؤولى الهٗىباث هى حٗضص ألاهضاٝ وجىٖى

ت الٟٗل. جدى٫ الضعؽ بلى ونٟاث حاهؼة ومىٓمت ال جتر٥ مجاال ل٩ل واخض مجها، ٦ما ؤجها ٢ض   للمباصعة وخٍغ

ت اإلاجؼؤة ال زاوي الهٗىباث جخٗل٤ ب ما بطا ٧ان الؿلى٥ مغاصٞا ٞٗلُا للخٗلم. ٞالظي ًجُب ًٖ الغواثؼ وألاؾئلت الازخباٍع

اث اإلا٣هىصة واإلاهاعاث وال٣ضعاث اإلاؿتهضٞت.  ًبرهً خ٣ُ٣ت ٖلى ؤهه حٗلم اإلادخٍى

 مضزل ال٣ضعاث : .ب 

  Capacitésَغح ال٨شحر مً الباخشحن نُاٚت ال٣ضعاث 

بضًال لؤلهضاٝ الؿلى٦ُت، وعؤوا ؤن الخضَعـ حهضٝ بلى 

غ مجؼؤة، وؤن الاصاءاث آلا  هُت جغجبِ ٖملُاث مغ٦بت ٚو

بالٗملُاث ال٣ٗلُت الضهُا، بِىما ًهٗب جُب٣ُها ٖلى 

 (.(Eisner، Wiliam، Smith الٗملُاث ال٣ٗلُت اإلاغ٦بت،

، مغاصٞت لؤلهضاٝ Gillet Pج٩اص ج٩ىن ال٣ضعاث، بدؿب حُلي 

الٗامت، ٞهي ججؿم ما ؾ٩ُىن اإلاخٗلم ٢اصعا ٖلى ٞٗله بٗض 

جها ل٣ضعة ٖامت. ت مً الؿلى٧اث وج٩ٍى ٣اعجها  18اهههاع مجمٖى ٍو

ُا، ؤو  .Malglaive Gمالجل٠ُ  بما ًم٨ً ؤصائه مً ؤوكُت مٗٞغ

 (2)ى مدخىي مٗحن خؿُا خغ٦ُا... ٖىضما وكخٛل ٖل

مً الىاضح ؤن نُاٚت ؤهضاٝ في ق٩ل ٢ضعاث ٖامت ًم٨ً و٢بل بُان ؤهمُت نُاٚت ألاهضاٝ في ق٩ل ٖملُاث ٣ٖلُت ٖلُا 

 مً ازتزا٫ ألاهضاٝ وج٣لُو ٦ثرتها. 

 Compétences : ٨ٟاًاث مضزل ال .ج 

 اهةةةةضماج ٖةةةً ٖبةةةةاعةبجهةةةا  . 19 خلٟةةةةتمس ويةةةُٗاث وفةةةةي مُٗىةةةت وؤوكةةةةُت مهامةةةا ًةةةةاصي ؤن للمةةةخٗلم جدةةةةُذ ٢ةةةضعاث حملةةةةت ال٨ٟاًةةةت

 .20 .مك٩ل/  ويُٗاث في حكُٛلها مً اإلاخٗلم جم٨حن ٢هض للخٗلماث

                                                      
17

 Mager R. Comment définir les objectifs de l’éducation 

18 Gillet P. Constuire la formation 
19

 Michel, Sandra. Le débat autour de la notion de compétence : Revue Point -Recherche. Paris. N°74.Fev,1994. pp : 1-3. 
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ةةةه فةةةي اإلاةةةخٗلم لةةةضي ًدةةةضر الةةةظي الاهةةةضماج طلةةة٪ وهةةةى ؤؾةةةاؽ، بٗةةةض طاث ال٨ٟاًةةةت جب٣ةةةى اإلاٟهةةةىم،ا هةةةظا ٖلةةةى وجإؾِؿةةةا      مٗاٞع

 ؛ 21الىيةةُٗاث مةةً ويةةُٗت ٖلُةةه جُغخةةه مٗةةحن لمكةة٩ مٗالجةةت مةةً جم٨ىةةه بمهمةةاث ٣ًةةىم ؤن ٌؿةةخُُ٘ ٧ةةي و٢ضعاجةةه ومهاعاجةةه

 . مُغوح مك٩ل إلاٗالجت حٗلماجه ٌكٛل ؤن ٌؿخُُ٘ الظي طا٥ هى ال٨ٟاًت ًمخل٪ الظي ؤن ٌٗني مما

كُضها اإلاخٗلم ًبىحها مىضمجت بيُاث ًٖ ٖباعة ال٨ٟاًت ؤن ٌٗخبر اٞتراض ي مٟهىم مً ؾيىُل٤ طل٪، هىضح ول٩ي  َو

 .ٖلُه مُغوخت مك٩ل/  ويُٗاث جخُلبها التي باإلاهام ٣ًىم ٧ي حٗلماجه ٌكٛل ٗلهجج والتي وحهضه، جٟاٖله بىاؾُت

 : وهي ؤؾاؾُت، ٖىانغ مً الخٍٗغ٠ هاط ًدك٩ل 

 .اإلاخٗلم طهً في جدك٩ل التي الٗىانغ مً وؿ٤ ؤجها ؤي مىضمجت؛ بيُت ال٨ٟاًت -

 .ٖبر ٖملُاث الخٗلم اإلاخٗلم لضن مً بىائها ًخم وبهما حاهؼة، حُٗى ال ؤجها طل٪ ومٗنى اإلاخٗلم؛ ًبىحها ال٨ٟاًت -

 .مُٗىت مهماث ألصاء للخٗلماث حكُٛل ال٨ٟاًت -

 .اإلاخٗلم ٖلى جُغح مك٩ل/  ويُٗاث مٗالجت ٖلى ٢ضعة ال٨ٟاًت -

ُت مٟاهُم ؤعبٗت ٖلى ًيبني ال٨ٟاًت مٟهىم بن ال٣ى٫  ًم٨ً الٗىانغ هظه ٖلى جإؾِؿا  ًم٨ً ال بضوجها ؤؾاؾُت، ٖٞغ

 .اإلاك٩ل/  الىيُٗت مٟهىم زم اإلاهمت، ومٟهىم والدكُِض، البىاء ومٟهىم اإلاىضمجت، البيُت مٟهىم: وهي ٦ٟاًت، ًٖ الخضًث

لى ٤ اإلاخٗلم بها ٣ًىم التي والؿلى٧اث ؤلاهجاػاث ًترحم ٞاألصاء ت،اإلا٣ضم اإلاٟاهُم في جضعحا زمت ٞةن الٗمىم ٖو  مٗاًحر ٞو

 مً بظل٪ وهي. ٢غآهُت آًاث ٌؿغص ؤو بُاهُا، عؾما ًغؾم ؤو ،خؿابُت بٗملُت ٣ًىم ؤو حملت، ًدى٫  ٦إن لئلج٣ان، مدضصة

 بض٢ت، ألاصاءاث هظه ؤلاحغاثُت ألاهضاٝ نُٜ جغحمذ و٢ض اإلاخٗلم، لضي وه٣ِؿها هالخٓها ؤن ًم٨ً التي الؿلى٧اث ؤهماٍ

 ؤو خغ٧ي س يخ ؤصاء في الخٟى١  مً اإلاخٗلم ًم٨ً الخٗلم بىاؾُت م٨دؿب ؤو ُٞغي  اؾخٗضاص ٞهي Capacité ال٣ضعة ؤما

م، والتر٦ُب، والخدلُل، والخُب٤ُ، الٟهم، ٖلى ٧ال٣ضعة مجهجي ؤو مٗغفي ايُت، للخغ٧اث اإلاهاعي  و٧األصاء والخ٣ٍى  ؤو الٍغ

 ٞةهه اإلاك٩ل، ٌٗالج ٖىضما ٞاإلاخٗلم وال٣ضعاث، ألاصاءاث جلػي ال ول٨جها وؤقمل، ؤٖم ال٨ٟاًت، وجب٣ى. 22الخدمل ٖلى ال٣ضع

٠  .مىضمجت ب٨ُُٟت و٢ضعاجه مهاعاجه ًْى

 حٗٝغ ال٨ٟاًت بطن ٖلى ؤجها:

  حملت ٢ضعاث جدُذ للمخٗلم ؤصاء مهام وؤوكُت مُٗىت في ويُٗاث مسخلٟت. 

  ٠ُ حٗلماجه ٧ي ٣ًىم باإلاهام التي جخُلبها ويُٗاث / مكا٧ل مُغوخت بيُاث مىضمجت ًبىحها اإلاخٗلم ، ٞخم٨ىه مً جْى

 ٖلُه. 

  ًت مىضمجت مً ال٣ضعاث جماعؽ يم  ٞئت مُٗىت مً الىيُٗاث بُٛت خل مكا٧ل جُغخها هظه الىيُٗاث. مجمٖى

 ت مىضمجت مً ال٣ضعاث جم٨ً، وب٨ُُٟت جل٣اثُت، مً ٞهم ويُٗت مك٩ل، وبًجاص خل مىاؾب لها  .مجمٖى

 

  اإلاُلىب بهجاػها.  ال٨ٟاًت ٞٗل ومماعؾت: بجها ٢ضعة الٟغص ٖلى الخإزحر التي جخجلى مً زال٫ اإلاهمت 

 اعؽ ال٨ٟاًت يمً ؾُا١ ويُٗت مدضصة. ال٨ٟاًت ويُٗت: جم 

  ال٨ٟاًت حٗبئت وججىُضMobilisation ؛ ٞال٨ٟاًت حٗبئت إلاىاعص مسخلٟت، وجيؿ٤ُ بُجها 

                                                                                                                                                                              
20 - François – Marie, Gérard. Xavier Roegiers. Des manuels scolaires pour  apprendre. Concevoir, évaluer, utiliser Ed de boeck . 2003 . 
p56. 
21

 François – Marie, Gérard. Xavier Roegiers. Des manuels scolaires pour  apprendre. Concevoir, évaluer, utiliser Ed de 
boeck . 2003 . p56. 
22 - Renald Legendre. Dictionnaire actuel de l’éducation. Ed Larousse. Paris.      Montréal 1988. 
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". الاهضماحُت الىيُٗاث" بة ٖلُه ًهُلح والظي ُٞه، هماعؽ الظي بالؿُا١ اعجباَها ٖلى بال٨ٟاًاث اإلاكخٛلىن  ًا٦ض

Situations intégrées .م و٢ٟاث في للمخٗلم، جدُذ ؤوكُت ٖام، بك٩ل ضماحُت،الاه والىيُٗاث  ٣ًىم ؤن والضٖم، الخ٣ٍى

ت ٞلِـ.. 23 قاملت ب٨ُُٟت واؾدشماعها الخٗلماث، بصماج جخُلب بمهام  في ٢ُمتها ج٨مً ول٨ً طاتها، خض في ٢ُمت للمٗٞغ

ت حكُٛل ٦ُُٟت  الخٗلماث حكُٛل مٟهىم اثال٨ٟاً ؤصبُاث اؾخسضمذ ولظل٪. اهضماحُت ويُٗاث في الخٗلماث مً مجمٖى

 (Mobilisation   .)مىاحهت في هًٗه بهىا خُث ؛ اإلاخٗلم ًىاحهه مك٩ل خل وهى مدضص، م٣هض له الدكُٛل هظا بن 

٠ التي ال٨ُُٟت خُيئظ، ٞىٗاًً، حٗلماجه، كُٛل ح مىه ٌؿخضعي حٗلمي، مك٩ل  24. الخٗلماث هظه بها ًْى

مت ب٨ُُٟت مخمٟهلت في ؾُا١ مٗحن مً ؤحل مٗالجت مك٩ل مٗحن، الىيُٗاث/ اإلاك٩ل ؤوكُت ومهام م٣ضبن هظه 

 وجدخىي ٧ل ويُٗت/مك٩ل ٖلى مٟهىمحن، وهما:

 .مٗحن وكاٍ ٞحها ًىَجؼ التي الٓغوٝ ٧ل وحكمل الىيُٗت، مٟهىم -

 خال ًجض ٧ي مسخلٟت حٗلماث بحن الخيؿ٤ُ ًخُلب مك٨ال اإلاخٗلم ٖلى جُغح الىيُٗت ؤن ومٗىاه اإلاك٩ل، مٟهىم -

 .له

 حٗلماث بحن باإلصماج اإلاخٗلم ٞحها ٣ًىم بىاثُت ٖملُت صاثما جُٟض اإلاك٩ل/الىيُٗت ؤن اإلاٟهىمحن هظًً يىء في ًدبحن

 .مٗحن مك٩ل لخل مسخلٟت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 Rogiers Xavier. Une pédagogie de l’intégration : Compétences et intégration des acquis dans l’enseignement.. P 21. 
24 François – Marie, Gérard. Xavier Roegiers. Des manuels scolaires pour  apprendre. Concevoir, évaluer, utiliser Ed de boeck  et Larcier. 2003 . 

p58. 
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 ٖىانغ ويُٗت الخٗلُم والخٗلم سُُِج: زالشا 

لتي ؾخم٨ىىا مً بلٙى هى الٗملُت التي ه٣ىم بها لخدضًض الىؾاثل والُغ١ ا  ٖىانغ ويُٗت الخٗلُم والخٗلم سُُِج

اث وألاوكُت وؤصواث الٗمل. ههاصٝ نٗىباث مىهجُت في جدضًض ٖىانغ وفي هظا الهضص، ألاهضاٝ، بما ٞحها اإلادخٍى

وهجض، في هظا  ؛ خُثويُٗت الخٗلُم والخٗلم، وطل٪ ألن هماطج الجظاطاث التي جخُغ١ بلحها جسخل٠ في مٟاهُمها

 الؿُا١، هماطج ٖلى الىدى آلاحي :

 ٣ت  –اث حؿخسضم ما ًلي : اإلادخىي حظاط  الىؾاثل اإلاؿاٖضة. –الٍُغ

  الىؾاثل اإلاؿاٖضة. –ؤوكُت الخٗلم  –ؤوكُت الخٗلُم  –حظاطاث  حؿخسضم ما ًلي : اإلادخىي 

  الىؾاثل الخٗلُمُت. –حظاطاث حؿخسضم ما ًلي : اإلادخىي 

زمت مٟهىما جلخئم جدخه ٧ل هظه الٗىانغ،  ومهما ٧اهذ مىاًَ الازخالٝ بحن هماطج الجظاطاث ٖم٣ُت ؤو ؾُدُت، ٞةن

هُلح ٖلُه الىؾاثل الخٗلمُت، ؤو الىؾاثل الضًضا٦خ٨ُُت. وال ًيبػي هىا ؤن ًلخبـ هظا اإلاٟهىم م٘ الىؾاثل اإلاؿاٖضة  ٍو

التي حٗني ألاصواث والىؾاثِ اإلاؿخسضمت. بهه ٌٗني، صٞٗا ل٩ل لبـ، حمُ٘ الىؾاثل التي حؿخسضم لبلٙى ألاهضاٝ 

 ٍت. وبىحه ٖام ٞةن الٗىانغ ألاؾاؾُت التي ج٩ىن ويُٗت الخٗلُم والخٗلم جخدضص ٦ما ًلي :التربى 

٨دؿبىها. - ؤ  اإلااصة الضعاؾُت : وجخ٩ىن مً مدخىي اإلااصة اإلاغاص ه٣لها للخالمُظ، والتي هخىدى ؤن ًخٗلمىها ٍو

خٗلُم(، وألاوكُت التي ٣ًىم ؤوكُت الخٗلُم والخٗلم : وهي ألاوكُت التي ٣ًىم بها اإلاضعؽ مً حهت، )ؤوكُت ال - ب

 بها الخلمُظ مً حهت زاهُت )ؤوكُت الخٗلم(.

ت التي حؿخسضم باٖخباعها مهاصع للخٗلم وؤصواث   - ث اإلاىاعص والىؾاثل اإلاؿاٖضة: وحكمل اإلاىاعص اإلااصًت والبكٍغ

 مؿاٖضة ٖلُه.

ٖلى  –ًٟل ؤن ًبضؤ ًا؛ ٞبًٗهم وبطا ٧ان اإلاضعؾىن ًسخلٟىن في ٖغى هظه اإلاُُٗاث ٞةجهم ًسخلٟىن ٦ظل٪ في جغجُبه

، باإلااصة الضعاؾُت، وبًٗهم آلازغ ًىزغ ؤن ًبضؤ باليكاٍ بال ؤن هظا الازخالٝ ًب٣ى ق٩لُا ومخهال -ؾبُل اإلاشا٫ 

غاٝ الؿاثضة في ٧ل ماصة.  بإؾلىب ٖمل ٧ل مضعؽ، ؤو باأٖل

 
 اإلااصة الضعاؾُت : جدًحر   .1

طل٪ ؤن اإلااصة الضعاؾُت طاث َبُٗت مخٛحرة  ؛بت التي ًخُلبها جسُُِ صعؽث الهٗبن جدًحر اإلااصة الضعاؾُت مً الٗملُا

ت، ٦ما ؤجها ع٦ً ؤؾاؽ مً ؤع٧ان اإلاشلث الخٗلُمي مً زاللها ًخم الخٟاٖل بحن َغفي  ومخدىلت بٟٗل جُىع ب٣ًإ اإلاٗٞغ

٫ في ال٣ٟغاث اإلاىالُت، ال٨ك٠ الٗملُت الخٗلُمُت، اإلاضعؽ والخلمُظ، وهي ًٞال ًٖ طل٪، مىيٕى الخٗلُم والخٗلم. وؾىداو 

ُت وؤؾالُب جىُٓمها  ًٖ ؤلاق٩االث اإلاىهجُت التي حٗترى اإلاضعؾحن في جدًحر اإلااصة الضعاؾُت، زم ؾيبحن الخ٣ى٫ اإلاٗٞغ

 لالهخ٣ا٫ بٗض طل٪، بلى بُان ألاؾالُب التي ًخىؾل بها اإلاضعؽ في جدًحر اإلااصة الضعاؾُت.

 La transposition didactique  : الضًضا٦خ٩ُيالبدث والاهخ٣اء : مك٩لت الى٣ل  1.1

ت مً مهاصعها، وج٣ص ي اإلاٗلىماث الالػمت، طل٪  بن ؤو٫ مك٩ل ٌٗترى اإلاضعؽ زال٫ جدًحر الضعؽ، هى البدث ًٖ اإلاٗٞغ

ُت جخٗضص مهاصعها وجدىٕى  مما ًجٗل اإلاضعؽ مدخاحا بلى اهخ٣اء ما ًىاؾب الىيُٗاث الخٗلُمُت. ؛ؤن ٧اٞت الخ٣ى٫ اإلاٗٞغ



22 
 ٗبت ٖلىم التربُتق- الجضًضةٕٞغ :  لجهت الضاع البًُاء ؾُاث  إلاهً التربُت والخ٩ىًٍ اإلاغ٦ؼ الجهىي 

ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي ص. ٖلىم التربُتفي مضازالث وصعوؽ   

 

٘، ًجٗل اإلاضعؽ، ٖلى الضوام، في مىاحهت مك٩لت  ت صاثم الخدى٫ والخٛحر، وؤن جُىعها ؾَغ ومً اإلاٗلىم ؤن ب٣ًإ اإلاٗٞغ

ٗت التي َغؤث  C.I.Eو٢ض بحن اإلااجمغ الضولي للتربُت  ،باؾخمغاعمهاصع مخٗضصة، ومخٛحرة  الاهخ٣اء مً بحن ؤن الخدىالث الؿَغ

غ ٖلى ٖلى مؿخىي اإلاٗاٝع والخجاعب، جضٞ٘  اإلاضعؽ الُىم بلى الخ٠ُ٨ م٘ اإلاٗاٝع الجضًضة. وهظا ألامغ ًخُلب مىه الخٞى

تلالجها٫ ٦ٟاًاث جاهله  ت ؤن اإلاٗاٝع التي ًبدث ٖجها اإلاضعؽ ال جىحض . بمسخل٠ مهاصع اإلاٗٞغ واإلا٣هىص بمهاصع اإلاٗٞغ

الم.٣ِٞ، في ال٨خب واإلاغاح٘، بل اًًا في البِئت اإلادُُت، والىؾاثل الؿمُٗت البه ت، و٢ىىاث ؤلٖا  25ٍغ

 مٗاًحر الاهخ٣اء : .ؤ 

ا٢ترح خلمي , وفي هضا الهضص، احتهض الٗضًض مً الباخشحن في ا٢تراح مٗاًحر حؿاٖض اإلاضعؾحن ٖلى ازخُاع اإلااصة الضعاؾُت 

ت وهي:   26الى٦ُل ومدمض اإلاٟخُا مٗاًحر زانت الزخُاع اإلاجمٖى

 .ؤن ج٩ىن مغجبُت باألهضاٝ اإلادضصة للضعؽ 

  مىاؾبت للٟئت اإلاؿتهضٞت.ؤن ج٩ىن 

 .ؤن ج٩ىن مىاؾبت إلاخُلباث البرهامج الضعاس ي وهٓام الامخداهاث 

 .  ؤن ج٩ىن صخُدت ٖلمُا وميسجمت م٘ جُىع الٗلىم واإلاٗاٝع

 .ت اإلاهاعاث  ؤن ج٩ىن مخىٖى

ت ًٖ مى٤ُ اإلاخٗلم : .ب   ازخالٝ مى٤ُ اإلاٗٞغ

ها، ًُغح ٖلُىا م اث اإلااصة الضعاؾُت ومٗاٞع وطل٪  ؛الخهي٠ُ ءك٩ل اإلاىُل٤ الضي ؾىٗخمضه في بحغاٖىضما جهمم مدخٍى

ت مسخل٠ في َلُٗخه ًٖ مى٤ُ اإلاخٗلم. بال ؤهىا ٢لُال ما وعي ؤن الترجِب الظي ا٦دؿبىا به اإلاٗاٝع مً  ألن مى٤ُ اإلاٗٞغ

. يىا ًسخل٠ ؤنال، ًٖ اإلاى٤ُ الظي ًم٨ً الخالمُظ مً ا٦دؿاب اإلاٗاٝع  اإلاهاصع ؤو زال٫ ج٩ٍى

 ت ز ىض الٗلماءمى٤ُ اإلاٗٞغ  ام بالخىُٓم الظي جإزظه بيُت اإلااصة في مهاصعها، ٖو

   ت ومٗالجتها. اإلاخٗلم مى٤ُ ؾ٩ُىلىجي ًخٗل٤ باآللُاث التي ٌؿخسضمها  ال٦دؿاب اإلاٗٞغ

اث وألا٩ٞاع  ٣ضم عاوهتري ؤمشلت ًٖ طل٪ ٢اثال : "مً الُبُعي ؤن هبدث ًٖ هٕى مً الىٓام اإلاى٣ُي ؤزىاء جىاولىا اإلاىيٖى ٍو

خباع  المُظ(، ول٨ً اإلاى٤ُ الظي ًجب ؤني ؾُٗالجها )الخالت الظي ًا٦ض خضور الخٗلم، و٢ض ال ٩ًىن  طا٥هى  ًإزظ بٗحن الٖا

هى هٟـ اإلاى٤ُ الظي ًبضو مىٓما ؤو مغجبا في هٓغ شخو آزغ ٌٗٝغ ماصة الضعاؾُت. هدً هدخاج بلى مى٤ُ الخلمُظ ال 

بحن الىٓام اإلاى٣ُي والىٓام الىٟس ي. بن الىٓام الىٟس ي اإلاغض ي ًبضؤ صاثما مى٤ُ اإلاٗلم..." الىا٢٘ ؤن هىا٥ صاثما جًاعبا 

مً اإلا٣ٗض بلى البؿُِ، ومً ال٩ل بلى الجؼء ال مً ال٨ٗـ وهى اإلاى٣ُي، ولظا ج٩ىن مٗلمت اإلاىؾ٣ُى ؤ٦ثر بهخاحا بطا حٗلذ 

ب ألاناب٘، وؾِؿخُٟض الُالب الظي ًخٗلم الُالب ٌٗٝؼ لخىا بؿُُا في الضعؽ ألاو٫، ال ؤن ًبضؤ باإلاحزان والىٛماث، وجضٍع

خباعاث الىٟؿُت جُػى ٖلى  ت الُحران هٟؿها. بن الٖا ت ؤحهؼة الخد٨م في الُاثغة ٢بل ؤن ًخٗلم هٍٓغ ت الُحران مً مٗٞغ هٍٓغ

سُت، خُث ًًٟل الُالب ؤن ًضعؾىا الٓاهغة باصثحن بها في و٢تها خباعاث الؼمىُت ختى في الضعاؾاث الخاٍع  الخايغ  الٖا

 .27عاحٗحن بلى الىعاء..."

ج٣ضم هظه ألامشلت صلُال ٖلى ازخالٝ مى٤ُ اإلااصة ًٖ مى٤ُ اإلاخٗلم، وهى ازخالٝ ٣ًىص بلى جإ٦ُض ٨ٞغة ؤؾاؽ وهي ؤن 

الخ٨ٟحر في اإلااصة الضعاؾُت ٚحر مىٟهل ًٖ الخ٨ٟحر في اؾتراجُجُت الخٗلم؛ ؤي آلالُاث التي ٌؿخسضمها اإلاٗلم في مٗالجخه 

 ٞت وا٦دؿابه.إلاىيٕى اإلاٗغ 
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ت ال٣ابلت للخٗلم :2.1  . جهي٠ُ اإلاٗٞغ

ت ؟  ؤي  مضزل لخىُٓم اإلاٗٞغ

ت  ت في زُت الضعؽ جسخل٠ بدؿب همِ اإلاٗٞغ ت جخٛحر وجدىٕى ٞةن طل٪ ٌٗني ؤن مضازل جىُٓم اإلاٗٞغ بطا ٧اهذ خ٣ى٫ اإلاٗٞغ

ها. واهُال٢ا مً الخهي٠ُ اإلا٣ترح ؤٖاله ه٣ضم اإلاشا٫ آلاحي :  وهٖى

٤ الدؿلؿل الؼمني للخضر )والصة ألاصًب، بطا ٧ان ال - ت، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٞو هضٝ هى حٗلُم ؤخضار جىٓم اإلاٗٞغ

٤ ٖال٢ت ألاؾباب بمؿبباتها. )جُىع الهىاٖت ألاوعبُت     الاخخُاج بلى مهاصع الُا٢ت واإلاىاص  َٟىلخه، قبابه( ؤو ٞو

ت(. ت وؤؾىا١ حضًضة    بغوػ الخغ٦ت الاؾخٗماٍع  ألاولٍى

ايُاث، ٞةن الىهج الاؾخ٣غاجي ؤو الاؾخيباَي ٌك٨الن بطا ٧ - ان الهضٝ هى حٗلُم مبضب مً مباصت اللٛت ؤو الٍغ

ً مً يمً الازخُاعاث اإلام٨ىت.  ازخُاٍع

ى ؤخض الباخشحن الظًً جُغ٢ىا بلى مضازل اهخ٣اء اإلااصة وجىُٓمها. و٢ض اٖخبر اإلاخٗلم مىُل٣ا لُغح  ٌٗخبر الباخث ُٞلُب محًر

ازخُاع اإلااصة الضعاؾُت وجىُٓمها، ٦ما ًيبػي ؤن ٩ًىن اهخمامىا بالٟغص مدٟؼا وم٩ىها بما وٗلم ًٖ اإلاٗاٝع  ألاؾئلت خى٫ 

 (1)الىاحب ب٦ؿابها له..." 

ت مً حهت زاهُت  ىضح الباخث ألاؾئلت التي جبحن هظا الخ٣اَ٘ بحن الخ٨ٟحر في اإلاخٗلم مً حهت، واإلاٗٞغ  28.ٍو

سه الصخص ي ؟ما هي ويُٗت اإلاخٗلم الٗامت و  -  مدُُه : ؾىه، مغحُٗخه، جاٍع

 ما ال٣ضعاث ؤلاصعا٦ُت للخلمُظ ؟ -

ت للخلمُظ ؟ - حر اللٍٛى ت ٚو ت اللٍٛى  ما ال٣ضعاث الخٗبحًر

 ما مهاعاث اإلاٗالجت التي ٌؿخسضمها : -

غ ٖلحها ؟ -  ما ال٨ٟاًاث التي ًخٞى

غ ٖلحها ؟ -  ما ال٣ضعاث التي ًخٞى

 ما الخىاٞؼ التي ًٓهغها ؟ -

تطا عحٗىا بلى نىاٞت بلىم لبو  ت اإلاضعؾُت ًالثم مٗٓم اإلاىاص الضعاؾُت، وهى :  لمٗٞغ  29هجض ٞحها جهيُٟا مىاؾبا للمٗٞغ

اإلاُُٗاث : جخٗل٤ اإلاُُٗاث 

 باإلاٗلىماث اإلاٟغصة، 

حؿمُاث ومهُلخاث : ٢ض ٩ًىن ما هضعؾه للخالمُظ حؿمُاث ومهُلخاث مً مُضان 

انت به. وه٨ظا ًدخاج الخلمُظ في مًماع الجٛغاُٞا مٗحن. ٞل٩ل مً مٟاهُم وانُالخاث ز

دخاج، في مجا٫ اللٛت، بلى  ت مٟاهُم اإلاىار، والخًاَعـ واإلاٟاهُم البُئُت ٍو بلى مٗٞغ

دخاج في الٗلىم بلى مٟاهُم ومهُلخاث ٖلمُت.  مٟاهُم لىن٠ حىاهبها اللٛت، ٍو

ذي، ألاخضار والى٢اج٘ : ٢ض ٩ًىن ما ؾإٖلمه للخالمُظ ؤخضازا وو٢ اج٘، مشل الخضر الخاٍع

ت للخد٨م في  وؤؾماء ألاشخام وؾحرهم، وؤما٦ً مُٗىت، ؤو ا٦دكاٞاث. وهي ؤمىع يغوٍع

ت. وجىن٠ ألاخضار والى٢اج٘ بالخ٣اث٤  ، وهي ٧ل ما ٌٗخ٣ض Faitsمجا٫ مً مجاالث اإلاٗٞغ

و "َه ؤهه صخُذ ٣٦ىلىا "ألاعى جضوع خى٫ الكمـ" و "ؤٖلى حُل في الٗالم هى الهُمالُا". 

 خؿحن ٧اجب مهغي ٖاف في الٗهغ الخضًث".
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ت : هي حمُ٘  وؾاثل اإلاٗٞغ

اإلاُُٗاث التي ًخٗلمها 

اإلاخٗلم لخىُٓم ألا٩ٞاع 

والٓاهغ. وهي بدؿب بلىم 

جخٗل٤ بالٗملُاث و بالىخاثج 

 اإلاخىنل بلحها. 

غاٝ : حرهم مً ؤٖغاٝ واجٟا٢اث في مجا اإلاىايٗاث وألٖا ٫ هي ما جىاي٘ ٖلُه الٗلماء ٚو

ُت، والغمىػ اإلاؿخسضمت في اإلاعجم، و٢ىاٖض الى٣اف صازل ال٣ؿم.  مٗحن مشل مٟخاح الخٍغ

ما بُجها مً جإزحراث و الاججاهاث والخٗا٢باث :هي ؾحروعاث الٓىاهغ وجُىعاتها في ػمً مٗحن، 

 ٖلمُت. ججغبتبُجها، مشل جُىع ألاصب في ٖهغ مٗحن، ومغاخل جُىع ؤلاوؿان، وجخاب٘ 

الىباجاث، وهي الخهيُٟاث الجاعي بها الٗمل في مُضان مٗحن. ٦خهي٠ُ  :الخهيُٟاث 

 ، وجخدب٘ مغاخل همى الىباجاث.وجهي٠ُ ؤحىاؽ ألاصب

اإلاٗاًحر :وهي اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في الخ٨م ٖلى ْاهغة ؤو مبضب ؤو ؾلى٥ مٗحن، مشل مٗاًحر 

م مال٠، ؤو الخ٨م ٖلى صخت ؤصاء واحب صًني، ؤو ال٣ُمت الٛ  ظاثُت لُٗام مٗحن.ج٣ٍى

٣ت جدلُل هو ٞلؿٟي، ؤو  الُغاث٤ :وهي الُغاث٤ التي حؿخسضم للبدث والضعاؾت مشل ٍَغ

ايُت.ْاهغة احخماُٖت، ؤو ٢غاءة عواًت صعاؾت  ، ؤو بهجاػ مجؿم، ؤو خل مٗاصلت ٍع

الخمشُالث اإلاجغصة : وهي 

اإلاباصت وال٣ىاهحن التي 

حؿاٖض ٖلى صعاؾت 

، الٓىاهغ، وخل اإلاك٨الث

ضي   وج٩ىن طاث َاب٘ ججٍغ

ضاث لبٌٗ  خٗل٤ ألامغ بهُاٚت اإلاباصت وال٣ىاهحن التي حكمل ججٍغ اإلاباصت وال٣ىاهحن :ٍو

حرها. اء، وال٨ُمُاء، واللٛت ٚو ايُاث، والٟحًز  الٓىاهغ مشل مباصت الٍغ

 

ت  ت لؿاهُت، ؤو هٍٓغ ت اإلاىحىصة في مجا٫ مٗحن مشل هٍٓغ ضاث الىٍٓغ اث :وهي الخجٍغ الىٍٓغ

ت الٗهبُت ٖىض ابً زلضون.ا  لخُىع، ؤو هٍٓغ

 البدث ًٖ اإلااصة : -3-1

ت ومخٗضصة ًم٨ً ازتزالها في  ؤو٫ ٖمل ٣ًىم به اإلاضعؽ وهى ًدًغ اإلااصة، البدث ٖجها في مهاصعها ومهاصع اإلااصة مخىٖى

 ؤهماٍ :ةزالر 

مُُٗاث ماصجه، طل٪ ؤن ال٨خاب  ال٨خاب اإلاضعؽ : ٌٗخبر ال٨خاب اإلاضعس ي مً اإلاهاصع التي ٌؿخمض مجها اإلاضعؽ  - ؤ

ًىحهه لخمُحز اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت، والخضعحاث التي ج٣ترح لٗغى اإلااصة، ٚحر ؤن اؾخٗماله ًيبػي ؤن ًشيُه ًٖ 

 اللجىء بلى اإلاغاح٘ والىزاث٤ اإلا٨خىبت.

ل ٖلى اإلاٗلىماث إلاغاح٘ اإلا٨خىبت والىزاث٤ ٧ي ًدهبلى اخىبت : ًدخاج اإلاضعؽ بلى الٗىصة اإلاغاح٘ والىزاث٤ اإلا٨  - ب

ٗني هظا ؤهه ًمخل٪ مهاعاث الؾخسضام جل٪ اإلاهاصع، ومٗاٝع ب٣ىاٖض وؤٖغاٝ اؾخٗمالها. و٢ض  الالػمت للخضَعـ، َو

ت طاث الُاب٘  ًسحر اإلاضعؽ بحن اؾخسضام اإلاهاصع الٗلمُت اإلاخسههت وألانلُت، وبحن الاؾخٗاهت باإلاغاح٘ اإلاىاٍػ

ؿحرة الا  ؾُا١ الضعؽ. ٖلى ؤن انى٫ اإلاهىت  ؾخٗما٫، و٢ابلت لالؾخسضام اإلاباقغ فياإلاضعس ي، والتي ج٩ىن مبؿُت َو

ؿغ. جخُلب ؤن ٩ًىن جدًحر اإلاضعؽ في مؿخىي  ت بمغوهت َو  ًاهله الؾخسضام اإلاٗٞغ

ت؛ بط ٚالبا ما حك٩ل ال٨خب واإلاغاح٘   - ث الاجها٫ باإلادُِ : مً الىاصع ؤن ٌؿخسضم اإلادُِ مهضعا للمٗلىماث واإلاٗٞغ

ِ اإلاخٗلم. وه٣هض بمدُِ اإلاخٗلم ما ًخٗل٤ بمدُُه الاحخماعي والبُئي والش٣افي. ٞمضعؽ بضًال ًٖ مدُ

ايُاث ًم٨ً ؤن ٌؿخٗحر هو اإلاؿإلت مً مدُِ اإلاخٗلم الا٢خهاصي، ٦ما ًم٨ً إلاضعؽ التربُت ؤلاؾالمُت ؤن  الٍغ

حرهم ؟ٌؿخ٣ي مٗلىماجه مً بِئت اإلاخٗلم. و٦ظل٪ ألامغ باليؿبت بلى مضعؽ اللٛت ؤو الاحخم  اُٖاث، ؤو الغؾم ٚو
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 Activité d’enseignement apprentissage:  وكاٍ الخٗلُم والخٗلمجسُُِ  .2

 . مٟهىم وكاٍ الخٗلم :1.2

ملُاث في مجا٫ مٗحن، وفي مُضان التربُت هى ؤصاء مىٓم إلاهام ٞٗلُت  اليكاٍ، بىحه ٖام، هى ما ٣ًىم به الٟغص مً ؤٞٗا٫ ٖو

ٗٝغ ل٠ُ جغجبِ بهضٝ وؿعى بلى جد٣ُ٣ه" بت  (Leif). َو اليكاٍ ب٩ىهه ٖمال ٣ًىم به الخلمُظ لخم٨ُىه مً بلٙى ؤهضاٝ ٢ٍغ

 30ؤو بُٗضة اإلاضي، مدضوصة ؤو ٖامت...." 

لؼم،  ٣ت مُٗىت ٢ض جدخىي ٖلى ٖضة ؤوكُت : ٢غاءة، جُب٤ُ، ٦خابت....، ٍو ٣ت، بدُث ؤن ٍَغ بن اليكاٍ بطن، ق٤ مً الٍُغ

 :الخٗلُم ووكاٍ الخٗلم في هظا الهضص، الخمُحز بحن وكاٍ
 ؿإلهم، ؤو ًضون  وكاٍ الخٗلُم هى ما ٣ًىم به اإلاضعؽ مً ؤٞٗا٫ وؤٖما٫، ٦إن ٌؿحر حماٖت ال٣ؿم، ؤو ًداوعهم َو

 زالنت الضعؽ، ؤو ٌؿخسضم وؾُلت حٗلُمُت

 ٞهى ؾلى٧اث اإلاخٗلم التي ًىجؼها في ويُٗت مً ويُٗاث الخٗلُم والخٗلم بُٛت بلٙى ألاهضاٝ وكاٍ الخٗلم 

 31(2)اإلادضصة.

لظل٪ هًٟل  ؛ٖىضما جدضزىا ًٖ الُغ١، ٢لىا بجها بَاع ٖام لٗغى الضعؽ ؤو مغخلت مىه جخًمً ؾلؿلت مً الخُىاثو 

اؾخسضام مٟهىم اليكاٍ لىن٠ ما ؾ٣ُىم به الخالمُظ م٘ مضعؾهم صازل الضعؽ، والُغ١ بىحه ٖام، زالزت ؤهماٍ 

 ٧ل مجها ٖضة ؤوكُت، وهي : جخًمً

٣ت حٗخمض  - ؤ ت.ٍَغ  ٖلى وكاٍ اإلاضعؽ : وجىضعج في هظا الؿُا١ ألاوكُت التي حٗخمض ٖلى الخل٣حن وجبلُٜ اإلاٗٞغ

٣ت ٌكاع٥ ٞحها اإلاضعؽ الخالمُظ في اليكاٍ، ومً ؤبغػ ؤوكُتها ؤق٩ا٫ الخىاع وؤؾالُبه. - ب  ٍَغ

٣ت ٌٗمل ٞحها الخالمُظ بإهٟؿهم، وجضزل في هظا الىمِ ؤوكُت اإلاهام والبدث والىاحباث اإلا - ث حرها.ٍَغ  جزلُت ٚو

 ؤهماٍ ألاوكُت التي ًم٨ً ؤن ٌؿخٗحن بها اإلاضعؽ:  2.2

ؤهماٍ ألاوكُت باٖخباع 

 ًٞاء الٗمل

 .ًم حمُ٘ ألاوكُت التي ؾدىجؼ صازل اله٠  الٗمل صازل اله٠ : ٍو

 .ًم اإلاهام والىاحباث التي ؾ٣ُىم بها اإلاضعؽ زاعج اله٠  الٗمل زاعج اله٠ : ٍو

ؤهماٍ ألاوكُت باٖخباع 

 ت اإلاخٗلمويُٗ

 .الٗمل الٟغصي الظي ٣ًىم به اإلاخٗلم بمٟغصه 

 .الٗمل الجماعي الظي ًىجؼه الخالمُظ حماٖت 

جهي٠ُ ألاوكُت بدؿب 

ؤؾالُب ٖغى اإلااصة 

 الضعاؾُت

  .ألاوكُت اإلاٗخمضة ٖلى الخبلُٜ وؤلال٣اء 

 .ألاوكُت اإلاٗخمضة ٖلى اإلاىا٢كت والخىاع 

 ألاوكُت اإلاٗخمضة ٖلى الاؾخ٣هاء والبدث. 

جهي٠ُ ألاوكُت بدؿب 

 الخُىع في مغاخل الضعؽ

  ٢غاءة م٣ا٫  –ؤوكُت حؿاٖض ٖلى الخسُُِ في مؿتهل الضعؽ : ون٠ ويُٗت– 

 مالخٓت نىعة. –ٖغى خضر 

  جدلُل  -خىاع  –بزباع  –ؤوكُت حؿاٖض ٖلى بًها٫ اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت : ٖغى

 ؤو ههىم.زُاباث 

 ب والخشبُذ : جم ً ؤوكُت حؿاٖض ٖلى الخضٍع  –جلخُو  –مغاحٗت  –جُب٤ُ  –ٍغ

 مىا٢كت الىاحب البُتي :
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 ؤوكُت الخٗلُم والخٗلم :

ت وجسُُُها ؤو جشبُتها زاعج ألا٢ؿام الضعاؾُت. ول٨ىه   الىاحب البُتي:    الىاحب البُتي مً ألاؾالُب التي حؿخسضم ال٦دؿاب اإلاٗٞغ

ت صون ؤن جش٣ل ٧اهل اإلاخٗلم.٦ظل٪ مً ألاوكُت التي ًيبػي الاهخمام بدؿً جسُُُها وجهمُ اصي  مها لخ٩ىن لها ٞاثضة جغبٍى ٍو

اث٠   ٥الىاحب البُتي ْو

 .جُب٤ُ ما ؾب٤ للمخٗلم حٗلمه 

 .الخضعب ٖلى مهاعاث مُٗىت 

 .مغاحٗت ألا٩ٞاع ألاؾاؾُت الىاعصة في الضعؽ 

 .بزاعة اهخماماث الخالمُظ اؾخٗضاصا للضعؽ ال٣اصم 

  اتهم.هخماماث الخالمُظ و٢ضع الاؾخجابت ال 

 الخىاع :

ٌٗخبر الخىاع مً ؤبغػ ألاوكُت وألاؾالُب التي حؿخسضم في ؤوكُت الخٗلُم والخٗلم ؛ بط بهه وؾُلت ًٞلى لبث اليكاٍ بحن نٟىٝ 

الخالمُظ، والخٟاٖل م٘ اإلاضعؽ، ٦ما ؤهه يمان إلاكاع٦تهم في بهجاػ زُت الضعؽ. ومً هظا اإلاىُل٤ ًمُل الٗضًض مً اإلاضعؾحن بلى 

ؿٗىن، مً زاللها، بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الضعؽ ؾىاء حٗل٣ذاؾخسضام  با٦دؿاب اإلاٗاٝع ؤو  ألامغ  ؤؾالُب الخىاع في صعوؾهم، َو

اإلاهاعاث، ؤو بدىمُت ال٣ُم والاججاهاث الىحضاهُت ؛ ٞالخىاع ٌؿخسضم في هُا١ الا٦دؿاب اإلاٗغفي للمٗلىماث، ٦ما ٌؿخسضم في الخمهحر 

 وال٣ًاًا.ٖلى الخٗبحر، وفي مىا٢كت اإلاؿاثل 

 : الاجها٫ باإلادُِ الىزاث٣ي

ًيبػي ؤن ًىحه الخالمُظ بلى اؾدشماع اإلادُِ الىزاث٣ي الظي ٌكمل اإلا٨خباث ووؾاثل مٗالجت اإلاٗلىماث مً ٦مبُىجغ    

حرها. ولخد٤ُ٣ هظا الٛغى ؤصعحذ في ؤوكُت الخسُُِ ؤٖما٫ جيُِ بالخالمُظ مهمت البدث ًٖ  ت ٚو ووؾاثِ وؤقَغ

حرها . مٗلىماث مدضصة  في اإلاغاح٘ ٚو

 الاجها٫ باإلادُِ البُئي والاحخماعي :

ت  مً ألاوكُت التي جسضم التربُت اإلاخٟخدت بجاخت الٟغم لالجها٫ باإلادُِ البُئي والاحخماعي ٢هض الخهى٫ ٖلى مٗٞغ

 جخهل بمدُِ اإلاخٗلم اإلاباقغ. وجم٨ً هظه ألاوكُت مً جد٤ُ٣ ٖضة وؤهضاٝ مجها :

 ث لضي اإلاخٗلم.جىمُت خـ الًٟى٫ والبد -

 جم٨ُىه مً اإلاالخٓت واإلاٗاًىت اإلاُضاهُت. -

 جم٨ُىه مً الخجٍغب والاؾخ٣هاء. -

 جم٨ُىه مً م٣اعهت ما حٗلمه م٘ الىا٢٘ اإلادُِ به. -
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معابٗا  م(:  جسُُِ الخ٣ٍى م زال٫ مجؼوءة الخ٣ٍى  )ؾُٟهل ال٣ى٫ في الخ٣ٍى

م، بىحه ٖام، "خ٨م طو َاب٘ ٦مي ؤو ٦ُٟي ًخم بنضاعه بىاء ٖلى مٗاًحر ومكحراث جم٨ً مً الخهى٫ ٖلى مُُٗاث  الخ٣ٍى

مً اإلاٗلىم ؤن جبني جهىعا حضًضا و . 32جخإؾـ ٖلحها ال٣غاعاث اإلاغاص اجساطها بسهىم ٢ُمت الخٗلم ؤو ؤهضاٞه ؤو آزاعه"

ُٟت ؤؾاؾُت في ؾُا٢ه ؛ ٞهى ؤلاحغاء الظي ًم٨ً ب م، باٖخباعه مُٗى قامال ومخ٩امال ٌكٛل ْو ُغ١ ٖملُت مً للخ٣ٍى

 الخهى٫ ٖلى مٗلىماث جُٟض ألاؾخاط في اجساط ٢غاعاث لٟاثضة جدؿحن حٗلُمه، وجد٤ُ٣ حىصة الخٗلم.

غها،  - ه، وبىاء ألاصاة، وجمٍغ م ومىيٖى م اإلاىهجُت طاتها، ٦خدضًض هضٝ الخ٣ٍى بحغاء مجهجي: ألهه ًسً٘ إلحغاءاث الخ٣ٍى

 ومٗالجت الىخاثج.

م ًم٨ً ؤن ًخم بىؾاثل مخٗضصة، مً عواثؼ، وازخباعاث، وقب٩اث مالخٓت، وؤصواث مخىٕى ألاصواث: ألن هظا الخ٣ٍى -

حرها.  م ال٨ٟاًاث، ٚو  لخ٣ٍى

ُٟه في ويُٗاث مُٗىت، ؤو  - مغجبِ بالخٗلم: ألهه ٨ًك٠ ًٖ مضي ٢ضعة اإلاخٗلم )ة( ٖلى جُب٤ُ حٗلمه ، ؤو جْى

م إلا  ىٟٗخه ووُْٟخه وامخضاصه في الخُاة. اؾدُٗاب امخضاصاجه في مجاالث مُٗىت، ؤو بمٗنى آزغ، بهه ج٣ٍى

 

م، والؿةةُا١ الةةظي ؾةةُجغي ُٞةةه ، والتةةي حؿةةعى  م حمُةة٘ اإلا٣خًةةُاث التةةي ًخُلبهةةا بحةةغاء ٖملُةةاث الخ٣ةةٍى حكةةمل بحةةغاءاث الخ٣ةةٍى

بلى الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ومٗالجتها والتي جخدضص في يىء ال٨ٟاًاث ؤلاحغاثُت. ٞةطا ٧ةان الهةضٝ ؤلاحغاجةي ونة٠ إلاةا ؾة٣ُىم 

م ًدضص، في حظاطة الضعؽ، قغوٍ ؤلاهجاػ ومٗاًحره :  به اإلاخٗلم مً بهجاػاث ، ٞةن الخ٣ٍى

 الكغوٍ ما ًلي : ومً 

  ٣هةةةا ألاصاءاث ؛ بمٗنةةةى هةةةل ؾةةة٩ُىن بهجةةةاػ اإلاةةةخٗلم ٞغصًةةةا ؤو حماُٖةةةا صازةةةل الهةةة٠ ؤو زاعحةةةه الىيةةةُٗت التةةةي جىجةةةؼ ٞو

 ؟.....

 ن بها اإلاخٗلم.الىؾاثل اإلاخىاٞغة إلهجاػ ألاصاءاث، والتي ؾِؿخٗح 

لى هجاح اإلاخٗلم وبج٣اهه لٗمله ، ٦إن هدضص ال٨م اإلا٣بى٫ في بهجاػ اإلاخٗلم، ؤو  وجدضص اإلاٗاًحر ما ًض٫ ٖلى ألاصاء اإلا٣بى٫ ٖو

ُت ألاحىبت اإلا٣بىلت....  مؿخىي ألاصاء اإلاُلىب، ؤو هٖى

م في حظاطة الضعؽ :    مشا٫ لخدضًض ٖىهغ الخ٣ٍى

م  الهضٝ  الخ٣ٍى

ٗلم ٢اصعا ٖلةى ٦خابةت نةٟدت ٩ًىن اإلاخ -

 في ون٠ مٓهغ َبُعي

ًىجةةةةةةةةؼ اإلاةةةةةةةةخٗلم اليكةةةةةةةةاٍ بمٟةةةةةةةةغصه مؿةةةةةةةةخُٗىا بخهةةةةةةةةمُم مُٗةةةةةةةةى  - 

 للمىيٕى و٢اثمت إلاٟغصاث مىاؾبت.

ِةةةةةةةب ألا٩ٞةةةةةةةاع، وؾةةةةةةةالمت ألاؾةةةةةةةلىب مةةةةةةةً  - مةةةةةةةه جغج ًغاٖ ةةةةةةةي فةةةةةةةي ج٣ٍى

 ألازُاء.

دىلها بلى حضو٫   ًهى٠ ؤهىإ الىباجاث  ج٣ضم له ٢اثمت ٍو
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 ملخ٣اث
 الخهمُم الهىضس ي للجظاطة : :  1 لخ٤م

٣ةةه م٩ىهاتهةا. والخهةمُم بهةظا اإلاٟهةةىم هةٕى مةً لىخةةت  ًجؿةم الخهةمُم الهىضسة ي لجةةظاطة الةضعؽ الكة٩ل الةظي جخةةىػٕ بةه ٖىانةغها، وجيةخٓم ٞو

 مٗحن. ال٣ُاصة التي حؿاٖض اإلاضعؽ ٖلى ٢ُاصة مؿاع الخٗلُم والخٗلم هدى ال٨ٟاًاث التي ًغومها، و٦إهه عبان ًخجه هدى م٣هض

 و٧لما ٧اهذ الجظاطة واضخت ومىٓمت جم٨ً اإلاضعؽ مً جد٤ُ٣ ما ًهبى بلُه، وما ًغاه مىاؾبا لضعوؾه. 

 ٣ًترح، في يىء ما جم الخُغ١ بلُه في هُا١ الضعاؾت، ؤن حكمل حظاطة الضعؽ الٗىانغ آلاجُت : 

 .ؤهضاٝ الضعؽ 

 .مدخىي اإلااصة الضعاؾُت 

 .ؤوكُت الخٗلُم والخٗلم 

 ىؾاثل اإلاؿاٖضة.اإلاىاعص وال 

 .ٖضة الخ٣ىٍم وبحغءاجه 

٣ت مً الُغ١ آلاجُت :    ٤ ٍَغ  ؤما جىُٓم ٖىانغها ُٞم٨ً ؤن ًىجؼ ٞو

  الخىُٓم ألا٣ٞي الظي ٌٗخمض ٖلى مضزلحن : ٖىانغ الضعؽ ٖلى مؿخىي ؤ٣ٞي، وزُىاجه ٖلى مؿخىي ٖمىصي. وهى ؤؾلىب ؤٌؿغ

 في الغبِ بحن الٗىانغ واإلا٣اعهت بُجها.

 غجب جغجِب ٖىانغ الضعؽ ٖمىصًا. وهى ؤٌؿغ للخىؾ٘ في ٖةغى اإلاةاصة الضعاؾةُت الخىُٓم ال ٗمىصي الظي ًهمم ُٞه اإلاضعؽ ٍو

 وبٖضاص الضعوؽ.

 همىطج للخهمُم ألا٣ٞي لجظاطة الضعؽ

 حؿخمض مً مغحُٗت ال٨ٟاًاث ال٨ُٟاث اإلاؿتهضٞت :     : .............. اإلااصة ؤو الىخضة -

 .................    ......: ........ مىيٕى الضعؽ -

الٟئت اإلاؿتهضٞت -  اإلاىاعص والىؾاثل اإلاؿاٖضة    : .............. 

 .................    : ..............  الخهت -

 ؤهضاٝ الضعؽ
 ويُٗاث الخٗلُم والخٗلم

م  ٖضة الخ٣ٍى
 ؤوكُت الخٗلُم والخٗلم مدخىي اإلااصة الضعاؾُت

    

    

 ىصي لجظاطة الضعؽالخهمُم الٗم

 همىطج للخهمُم ألا٣ٞي لجظاطة الضعؽ -

 حؿخمض مً مغحُٗت ال٨ٟاًاث ال٨ُٟاث اإلاؿتهضٞت :     : .............. اإلااصة ؤو الىخضة -

 .................    : .............. مىيٕى الضعؽ -

الٟئت اإلاؿتهضٞت -  اإلاىاعص والىؾاثل اإلاؿاٖضة    : .............. 

 .................                  : ..............  الخهت -

  ألاهضاٝ

  مدخىي اإلااصة

  ؤوكُت الخٗلُم والخٗلم

  اإلاىاعص والىؾاثل

م   الخ٣ٍى
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 صلُل جسُُِ الةةةةضعوؽ ) جلخُةةةةةو (:  1ملخ٤ 

 ؤوال : اخةةضص مضازل الضعؽ

اخلل الضعؽ في البرهامج 

مً زال٫ اإلا٣غع 

واهدبه بلى ما الضعاس ي، 

 ًلي : 

ت ٖىه ) اإلادخىي ( .  اإلاًمةةةىن ألاؾاؽ واإلاًامحن اإلاخٟٖغ

 ٦خابت ... (  –بدث  –جهي٠ُ  –ألاوكُت التي ؾِىٟض مً زاللها الضعؽ ) م٣اعهت  

 اإلاهاعاث اإلاُلىبت مً الخالمُظ في ٖال٢ت باألوكُت 

م اإلا٣ترخت    ؤؾالُب الخ٣ٍى

اخضص اإلاهاعاث ألاؾاؽ  

ٟها م٘ ال تي ؾُْى

 الخالمُظ

 –جدلُل هو  –جدلُل نىع ٞىُت  –اؾخسغاج ؤوناٝ  –حصخُو خىاع  –مهاعاث صًضا٦خ٨ُُت ) جدلُل الصخهُت 

 جدضًض ٖىانغ الخُبت ...( 

٣لُت ) الخهي٠ُ  ت ٖو ٠  –مهاعاث ٨ٍٞغ  الخ٨م ... ( . –الدجاج  –اإلا٣اعهت  –الخٍٗغ

ؤجةةى٢٘ ْةةةةغوٝ جىُٟظ 

 الةةةةةضعؽ .

 

 اإلاضة الؼمىُت ومالءمتها إلاا ؾإصعؾه . 

 م٨دؿباث الخالمُظ وماهالتهم  

 الخدًحر اإلااصي والظهني للضعؽ

ؤ٨ٞغ في هٕى الىاحباث  

واإلاهام التي ؾإ٧ل٠ بها 

 الخالمُظ

 مهام حماُٖت جخٗل٤ بالضعؽ  

 مهام ٞغصًت زانت بجاهب مً الضعؽ ؤ٧ل٠ بها بٌٗ الخالمُظ

ً  –ٍ ببٌٗ الخالمُظ ) البدث ًٖ مٗلىماث ؤو ًٖ وز٣ُت مهام ٞغصًت ؾدىا  ٢غاءة ...  –جهي٠ُ حضو٫  –جدًحر جماٍع

 . ) 

 زاهُا : ؤزُِ للضعؽ

ؤنٙى ؤهضاٝ 

 الضعؽ

ا ٢ابال ٧ل هضٝ هٕى ؤلاهجاػ الظي ؾ٣ُىم به الخلمُظ  ؤخضص في ا ؤو مهاٍع م٘ الخغم ٖلى ؤن ٩ًىن ٞٗل ؤلاهجاػ ؾلى٧ا ٖملُا، لٍٛى

، ًهى٠، ًغؾم، ٣ًغؤ وز٣ُت، ًاإلاالخٓت   ، ًٟهم،ىا٢لوال٣ُاؽ )بٗٝغ ىا.....( م٘ احخىاب ؤٞٗا٫ طهىُت مشل: ٌٗٝغ  ، ًىجؼ جمٍغ

٠ الخالمُظ بةةةةة، جم٨ُجهم مً ....،  ؤحخيب ٦خابت ؤهضاٝ الخٗلُم التي ج٩ىن نُاٚتها  مخٗل٣ت بٟٗل ؾ٣ُىم به ألاؾخاط، مشل : حٍٗغ

بهم ٖلى ......بن ألامغ ًخٗ  ل٤ بإهضاٝ الخٗلم ال ؤهضاٝ الخٗلُم، مشل : ؤن ٩ًىن ٢اصعا، ؤن ًخم٨ً، ؤن ًدلل، ؤن ًُب٤...جضٍع

ًم٨ً ؤن ًًمً الهضٝ بقاعة بلى ويُٗت ؤو مُٗى، مشل : اهُال٢ا مً حضو٫ لة......، ًخم٨ً الخلمُظ مً جهي٠ُ..... اٖخماصا ٖلى 

 للخلمُظ ......... ٩ًىن ٢اصعا ٖلى .......بطا ٢ضم  –عؾم لةة...... ٌؿخُُ٘ الخلمُظ حُٗحن ...... 

ٟا آلت .....  ؼ الهضٝ بكغوٍ ؤو مٗاًحر :  مشل : ًدلل ........ مْى ٣ًضم ؤمشلت ٖلى ؤن   -ًغؾم ........ قاعخا ........  –ًم٨ً حٍٗؼ

 جخًمً ٖلى ألا٢ل

ؤخضص مًامحن 

 الضعؽ

 ؤخغم ٖلى جالئم اإلاًامحن م٘ ألاهضاٝ

 ق٩ل مٗلىماث ؤو في ق٩ل ؤؾئلت وؤحىبتؤنٙى اإلاًامحن في 

 ًم٨ً ؤن ؤٖؼػ بُا٢ت الضعؽ ببُا٢اث ؤزغي ؤصون ٞحها مٗلىماث ؤو ؤؾخٗمل وزاث٤

 ًجب ؤن جسً٘ ألاصاة للى٣ل الضًضا٦خ٩ُي

 ؤصعج ؤوكُت الخٗلم والخٗلم

 ؤخغم ٖلى جالئم ألاوكُت م٘ ألاهضاٝ؛ بدُث ؤزخاع اليكاٍ ألا٦ثر مالءمت لهضٝ الضعؽ

اث، مالخٓت ْىاهغ، عؾم هماطج، مُٗىت  ّىِٕ ؤوكُت الضعؽ : خىاع، مهام ٞغصًت وحماُٖت، بغهىت، ٢غاءة وزاث٤، ٖمل مجمٖى
َ
ه
ُ
ؤ

.....ِ  قٍغ

 ؤخغم ٖلى ؤن ٩ًىن اليكاٍ مدٟؼا ٖلى الخٗلم واإلاكاع٦ت والخٟاٖل

ؤخضص بحغاءاث 

م  وؤؾالُب الخ٣ٍى

م م٘ ألاهضاٝ  ؤخغم ٖلى جالئم الخ٣ٍى

ت، ٞهم، جدلُل، جُب٤ُ....(ؤخ  م م٘ اإلاهاعاث اإلا٨دؿبت )مٗٞغ  غم ٖلى جالئم الخ٣ٍى

ىا، ًغؾم زُاَت، ٌؿغص  ب الخٗلم وجد٨م ُٞه : ًىجؼ جمٍغ ؤخضص ألاصاء ؤو ؤلاهجاػ الظي ٣ًىم به الخلمُظ للبرهىت ٖلى ؤهه اؾخٖى

 حؿمُاث، ًظ٦غ ٢اٖضة..

 بمٟغصه، حماُٖا، في ال٣ؿم، زاعحه.... –ُا ؤط٦غ ويُٗت ألاصاء ؤو ؤلاهجاػ : قٟهُا، ٦خاب

 ؤخضص مٗاًحر بج٣ان ألاصاة : صخت ؤلاحابت، ٖضص ؤلاحاباث اإلا٣بىلت
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ـ"  3ملخ٤   معجم بإهم مهُلخاث جسُُِ الخضَع

ت، وهٓم الخضَعـ حٗخمض ٖلى زُىاث خل :   Prise de décisionاجساط ال٣غاع : (1 م٣اعبت مً م٣اعباث الىٓم التربٍى

ومٗالجتها، وه٣ىم ٖلى ج٣ص ي الخاحاث واإلاك٨الث، والبدث ًٖ الخلى٫ اإلاىاؾبت لها، زم ازخُاع الخل  اإلاك٨الث

خجؿم جُب٤ُ هظه اإلا٣اعبت في هُا١ الخضَعـ في  مه بٗض طل٪ للخ٨م ٖلى مضي نالخُخه. ٍو اإلاىاؾب وجىُٟظه وج٣ٍى

مً جلبُت جل٪ الخاحاث ٖلى اٖخباع ؤن  ٖملُاث جدلُل الخاحاث واإلاىُل٣اث، وازخُاع الىؾاثل والؿبل التي م٨ً

 الخىُٟظ ؾ٩ُىن ازخُاعا لهالخُتها وهجاٖتها.

الٗملُت التي ه٣ىم بها لى٣ل الخهىعاث والىىاًا بلى ٖملُاث مسُُت جىضح :   Opérationnalisationؤحغؤة : (2

ءاث الخىُٟظ ووؾاثله، ؤهضاٞها اإلالمىؾت، وبحغاءاث الخىُٟظ ووؾاثله، وم٣خًُاث جىضح ؤهضاٞها اإلالمىؾت، وبحغا

حرها مً الٗىانغ التي جدى٫ الخهىع بلى زُِ مم٨ىت الخىُٟظ. م ٚو  وم٣خًُاث الخ٣ٍى

ون٠ للؿلى٧اث اإلاجؼؤة واإلالمىؾت التي ٣ًىم بها اإلاخٗلم، والتي ًم٨ً مالخٓتها و٢ُاؾها. :   Performance ؤصاءاث : (3

بإٞٗا٫ وؤٖما٫ آهُت وملمىؾت. ٞهي مضزل مً مضازل و٢ض اعجبُذ بإهماٍ آلاهضاٝ الؿلى٦ُت اإلاجؼؤة التي جمحز 

 نُاٚت ألاهضاٝ.

اثٟه جُٟض مجمٕى ال٣غاعاث التي :  Sélectionالاهخ٣اء : (4 ٖملُت مً ٖملُاث جسُُِ الخضَعـ، ووُْٟت مً ْو

 هخسضها بػاء مسخل٠ ٖىانغ ٖملُت الخضَعـ وم٩ىهاتها الاهخ٣اء هظا الٗىهغ ؤو طا٥، وهظا البضًل ؤو ٚحره.

ْاهغة ؾ٩ُىلىحُت جه٠ ما ٣ًىم به الٟغص لخ٠ُُ٨ اإلاُُٗاث الجضًضة م٘ البيُاث :   Dévianceهدغاٝ :الا  (5

 والخ٣الُض الؿالٟت مهُلح الخٗلُم والخٗلم.

مٟهىم ٌؿخسضم لضاللت ٖلى مجمٕى :  Stratégie d’enseignement apprentissage  اؾتراجُجُت الخٗلُم والخٗلم: (6

سُُت التي ٣ًىم بها اإلاخٗلم لبلٙى ؤهضاٝ مُٗىت. وجهمم الاؾتراجُجُت في يىء ؤهضاٝ الٗملُاث البُضاٚىحُت اإلا

 ل٩ىجها جسُُِ لىؾاثل ومؿخلؼماث بلٙى جل٪ ألاهضاٝ.

٣ت التي ٌؿخسضمها اإلاخٗلم إلاٗالجت اإلاٗلىماث وجىُٓمها مشل :   Style d’apprentissageؤؾلىب الخٗلم : (7 الٍُغ

 والكٗىع، وألاؾلىب الظي ًخٗلم باإلادؿىؾاث ؤو بالخ٨ٟحر اإلا٣ٗلً. ألاؾلىب الظي ٌٗخمض ٖلى ؤلاخؿاؽ

مجمٕى اإلاٗخ٣ضاث، والخهىعاث، وال٣ُم التي جمحز الجهض ال٨ٟغي لئلوؿان في لخٓت :  Paradigmeالبراصًجم :  (8

لىم، مُٗىت، والتي جازغ ٖلى هٕى مً ؤهىإ الخُاباث اإلاغوج لها في مجاالث الجهض ال٨ٟغي ؤلاوؿاوي مً ا٢خهاص ، ٖو

حرها.  ؤو جغبُت، وآصاب، ٚو

ت مً الٗملُاث اإلاىٓمت، وللخضابحر وؤلاحغاءاث واإلا٣خًُاث الالػمت :   Programmationالبرمجت : (9 جهىع إلاجمٖى

ها.  لخىُٟظها، وطل٪ في يىء ؤهضاٝ مدضصة، وألحل الخم٨ً مً بلٚى

الخسُُِ وجدلُل الخضَعـ لضاللت ٖلى بىاء مٟهىم ٌؿخسضم في هُا١ :    Analyse systématiqueالخدلُل اإلامىهج : (10

٤ مىهج وبيُت مخىاؾ٣حن ٌٗخمضان ٖلى ؤهضاٝ مدضصة.  زُت الخضَعـ وجىُٓمها ٞو

ت حٗخبرها هٓاما مخ٩امل الٗىانغ ًخٟاٖل م٘ ؤهٓمت :   Analyse des systèmesجدلُل الىٓم : (11 م٣اعبت للٗملُت التربٍى

ت مً اإلادُِ، الٗملُاث التي ؤزغي، مً زال٫ م٩ىهاجه الشالزت : اإلاضزالث  التي حؿخمض مُُٗاث الٗملُت التربٍى

غاث٤ ووؾاثل واإلاسغحاث التي  جدضر صازل الىٓام، بٟٗل جٟاٖل ٖىانغها وم٩ىهاتها مً َا٢اث ٞاٖلت، ومىاص، َو

 جدضص هٕى آلازاع اإلادهل ٖلحها.

٤ بٖضاص ما ٌؿخلؼمه طل٪ الٗملُاث التي ججٗل بها ٖىانغ الضعؽ ٢ابلت لل:   Préparationالخدًحر : (12 خىُٟظ ًٖ ٍَغ

غاث٤ وؤوكُت، ووؾاثل ومُٗىاث مؿاٖضة... اث ومىاص، َو  الخىُٟظ مً مدخٍى



31 
 ٗبت ٖلىم التربُتق- الجضًضةٕٞغ :  لجهت الضاع البًُاء ؾُاث  إلاهً التربُت والخ٩ىًٍ اإلاغ٦ؼ الجهىي 

ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي ص. ٖلىم التربُتفي مضازالث وصعوؽ   

 

الخسُُِ لٛت هى بزباث ٨ٞغة مُٗىت بالغؾم وال٨خابت ب٨ُُٟت ججٗلها صالت صاللت جامت :   Planificationالخسُُِ : (13

خى٢٘ هخاثج الٟٗل التربىي وجهمُم الىؾاثل ٖلى ما ٣ًهض به، وانُالخا هى مجمٕى ٖملُاث ه٣ىم بها ل

دو مضي جد٣٣ها ٞٗلُا.  والاؾتراجُجُاث التي جم٨ً مً بلٙى جل٪ الىخاثج  /ألاهضاٝ ٞو

همىطج مً هماطج الخضَعـ ْهغ مىظ الشالزِىاث مً زال٫ :  Enseignement par objectifالخضَعـ باألهضاٝ :  (14

ا، ٖلى مباصت ؤبدار ًىبِذ وجُلغ اؾخمض مباصثه مً هُا١ ال هىاٖاث وجضبحر اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، واٖخمض جغبٍى

٤ جدضًض ألاهضاٝ جدضًض بحغاثُا وجهمُم وؾاثل الخضَعـ  الخسُُِ اإلا٣ٗلً واإلاىٓم لٗملُت الخضَعـ ًٖ ٍَغ

م اإلاؿاعاث والىخاحاث في يىئها.  وج٣ٍى

للخىُٓم اؾخمض مً مجا٫ الهىاٖت  ؤؾلىب مجهجي:   Technologie de l’enseignement ج٨ىىلىحُا الخٗلُم : (15

ها وجسُُُها. وطل٪ صازل مىٓىع وؿ٣ي ًخٟاٖل  والٗلىم ٌٗخمض ٖلى جى٢٘ الىخاثج، ويبِ الٗملُاث الالػمت لبلٚى

ٗخمض ٖلى ؤؾالُب الٗمل وؤلاصاعة.  ُٞه ؤلاوؿان م٘ ال٨ٟغ وآلالت َو

اثٟه ج٣ىم ٖلى ه٩ُلت الٗىانغ ٖملُت مً ٖملُاث جسُُِ الخضَعـ، ووُْٟت :   Organisationالخىُٓم : (16 مً ْو

٤ جهمُم مجهجي ًغاعي َبُٗت ألاهضاٝ وجضعحها، وهى مغاصٝ  والىؾاثل واإلاىاص التي ؾدىٟظ زال٫ الخضَعـ ٞو

 الظي ًُٟض جهمُم الىؾاثل في ه٩ُلت ميسجم.  structurationإلاٟهىم اله٩ُلت 

ٖخمض ٖلى حهاػ ال٨مبُىجغ واؾخسضام في مًماع مىهج حٗلُمي ا:   Enseignement programmé الخٗلُم اإلابرمج : (17

ىاث مً هظا ال٣غن. وجُىع ٖلى ًض  Pressylالتربُت والخضَعـ ٖلى ًض  . وهى ؤؾلىب Crowderو Skinnerفي الٗكٍغ

٤ بغمجت ٖملُاث ججٗل اإلاخٗلم ًخٟاٖل م٘ ماصة حٗلمه بىاؾُت ما ج٣ضمه الالت مً  ض الخضَعـ ًٖ ٍَغ لخٍٟغ

غها ب   مؿاٖضة اإلاضٖماث واإلاٗؼػاث التي ج٣ترخها آلالت.جصخُداث، وجٍُى

م : (18 بحغاء ه٣ىم به للخهى٫ ٖلى مٗلىماث جم٨ىىا مً الخ٨م ٖلى مُٗى مٗحن ألحل اجساط :   Evaluation الخ٣ٍى

٢غاعاث جغقُضًت. وجخٗل٤ اإلاٗلىماث اإلادهل ٖلحها بيخاثج الخٗلم ؤو ٞٗالُت وؾاثل الخٗلُم ؤما الخ٨م، ٞهى زُىة 

ى ج٣ص ي مضي جد٤ُ٣ ألاهضاٝ، وا٢تراح البضاثل التي حؿاٖض ٖلى طل٪ باٖخباعها خلىال جغقُضًت للخٗلم ج٣ىص بل

 والخٗلُم.

٤ ٞدو م٨دؿباجه :   Diagnosticالدصخُو : (19 ت ماهالث اإلاخٗلم و٢ابلُاجه إلاخابٗت حٗلم مٗحن ًٖ ٍَغ بحغاء إلاٗٞغ

 الؿاب٣ت.

اث٠ جسُُِ الخض:  Prévisionالخى٢٘ : (20 ُٟت مً ْو َعـ ج٣ىم ٖلى الخ٣ضًغ الىاعي للخى٢ٗاث اإلاؿخ٣بلُت التي ْو

خم الخى٢٘ في يىء ؤلام٩اهاث اإلاخاخت للمضعؽ، وال٣ُىص  ؾخدضر في ويُٗت مً ويُٗاث ٖملُت الخٗلُم والخٗلم. ٍو

 اإلاٟغويت ماؾؿُا، وبم٣خط ى ما جدضصه ألاهضاٝ اإلاغؾىمت.

ومٗىاه الجم٘ وبخغاػ الص يء. وهه٠ بالضعؽ  Lectionen" لٟٔ ٢ضًم ؤنله الالجُني Leçon   :"Leçonالضعؽ : (21

ُٟه يمً ٖملُاث  ت ٣٦ىلىا "الضعؽ الٟلؿٟي" وصعوؽ اإلاىؾ٣ُي... ؤما في جْى جسهها ؤو خ٣ال مً خ٣ى٫ اإلاٗٞغ

ؿخمض مىه الخىُٓم ؤلاصاعي والتربىي اإلاضعس ي، ٞهى وخضة نٛغي  ، ؤو م٣ُ٘ ًىضعج صازل اإلاجهاج )ؤو البرهامج(، َو

ؿُت، ؤو ج٣ؿُم مً ج٣ؿُماث الؼمً له ٖىانغه وم٩ىه اجه التي جدضص اؾتراجُجُت جسُُُه. ٞهى بطن وخضة جضَع

غى  م، ؤما زُىاجه ٞخ٣ؿم ٚالبا بلى الخمهُض، ٖو ها، والخ٣ٍى ىانغ حكمل ٚالبا ألاهضاٝ، ووؾاثل بلٚى م٩ىهاث ٖو

 اإلااصة وقغخها، والخلخُو ؤو التر٦ُب، والخُب٤ُ، زم اإلاغاحٗت والخشبذ.

الٗملُاث وؤلاحغاءاث التي ه٣ىم بها لؿض سٛغاث حٗلم الخالمُظ، ومىاًَ الى٣و الخانلت :   Soutien: الضٖم (22

حرها. ما٫ الجماُٖت ٚو ً، واإلاغاحٗت، واإلاُالٗت، وألٖا  لضحهم، وجغقُض حهىصهم بىاؾُت ؤوكُت مىاؾبت ٧الخماٍع

٣ت : (23 ت اإلايسجمت :   Méthodeالٍُغ التي ج٩ىن مىحهت هدى م٣هض مً اإلا٣انض. مجمٕى الىىاًا وؤلاهجاػاث التربٍى

 وهي ٦ظل٪ مجمٕى الخ٣ىُاث اإلاىٓمت بدؿب ٢ىاٖض وؤؾالُب للخىُٟظ مً ؤحل بلٙى هضٝ مٗحن.
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، مهاعاث....( لخل ويُٗت/مك٩ل  مىضمجت ًىاحهها  Compétencesال٨ٟاًاث : (24 : ال٣ضعة ٖلى حٗبئت اإلاىاعص )مٗاٝع

 اإلاخٗلم مىْٟا ما ا٦دؿبه

ت : اإلاضعؽ والخالمُظ، واإلااصة الضعاؾُت :  Triade d’enseignementي :اإلاشلث الخٗلُم (25 اإلا٩ىهاث ألاؾاؽ للٗملُت التربٍى

٣ت مً َغاث٣ه مً زال٫ الخٟاٖل بحن اإلاضعؽ واإلااصة،  والتي ٩ًىن الخٟاٖل بُجها همىطحا مً هماطج الخٗلُم، ؤو ٍَغ

 وبحن اإلاخٗلم واإلااصة، واإلاضعؽ واإلاخٗلم.

ا مً الخ٨ٟحر :   Méthodologieاإلاىهجُت : (26 ت مُٗىت، جمشل هٖى ت مً الُغ١ اإلاخهلت بإنى٫ هٍٓغ مجمٖى

الضًضا٦خ٩ُي في ال٨ُُٟت التي ؾدىٓم بها اإلااصة الضعاؾُت. ول٩ل خ٣ل مٗغفي مىهجُاجه الخانت مشل صًضا٦خُ٪ 

حرها. ايُاث، ؤو الاحخماُٖاث، ٚو  اللٛاث، ؤو الٍغ

م ألاوكُت التي جدُ:   Tâchesاإلاهماث : (27 ذ جخًمىه ؤصاة الخ٣ٍى م، وهي جهٍغ ذ بهجاػ الىخاحاث اإلا٣هىصة في الخ٣ٍى

 لخدضص ما ؾ٣ُىم به اإلاخٗلم في ٖال٢ت م٘ ألاهضاٝ اإلاغومت.

٤ بْهاع :   Modèleالىمىطج : (28 جمشُل للىا٢٘ بىاؾُت عؾم ؤو ق٩ل، ؤو عمىػ، ججؿم طل٪ الىا٢٘ وججؿضه ًٖ ٍَغ

 وطل٪ بُٛت ونٟه وجٟؿحره.بىِخه وهٓامه، والٗال٢اث بحن ٖىانغه. 

سخل٠ الىمىطج :   Modèle didactiqueالىمىطج الضًضا٦خ٩ُي : (29 ت لخل٪ الٗملُاث، ٍو ت ؤو م٣اعبت جغبٍى جمشُل هٍٓغ

الضًضا٦خ٩ُي ًٖ الىمىطج التربىي بد٨م ؤن هظا ألازحر ون٠ إلا٩ىهاث الىٓام التربىي، والىمىطج الخٗلُمي الظي 

لظي ًخمدىع خى٫ اإلاضعؽ ؤو اإلااصة ؤو الخلمُظ، ؤو خى٫ الٟغص والجماٖت هى ون٠ لىمِ مً ؤهماٍ الخٗلُم ا

حرهما.  ٚو

ت مً ٢ًاءها الٗلمي الخالو بلى ًٞاء :   Transposition didactiqueالى٣ل الضًضا٦خ٩ُي : (30 ٖملُت ه٣ل اإلاٗٞغ

٤ الىيُٗاث الخٗلُمُت الخٗلمُت. ٤ ج٨ُُٟها ٞو ت لخىاؾب اإلاخٗلمحن ًٖ ٍَغ  اإلاماعؾت التربٍى

اليكاٍ هى ما ٣ًىم به ٞغص مً ؤٞٗا٫ :   Activité d’enseignement apprentissageوكاٍ الخٗلُم والخٗلم : (31

ما٫ وألاٞٗا٫ التي ٣ًىم بها اإلاضعؽ والخالمُظ صازل ال٣ؿم ؤو  ملُاث في مًماع مٗحن. وفي مجا٫ التربُت هى ألٖا ٖو

لىماث ؤو ٌكغح، ووكاٍ الخٗلم هى ما ٣ًىم به زاعحه. ووكاٍ الخٗلُم هى ما ٣ًىم به اإلاضعؽ ٦إن ٌٗغى مٗ

ىا.  اإلاخٗلم مً ؤٞٗا٫ ومهام وؤٖما٫ ٦إن ًىجؼ واحبا مجزلُا، ؤو ًُب٤، ؤو ًىجؼ جمٍغ

مجمٕى اإلاخٛحراث والٗىامل التي جازغ ٖلى الخضَعـ ٧ى٢ذ الضعاؾت، :   Facteurs situationnelsالٗىامل الؿُا٢ُت : (32

 اإلاىار، ولخٓاث الُىم... 

٤ :   Efficacitéُت :الٟٗال (33 مٟهىم جىن٠ به في اإلاجا٫ التربىي، جد٤ُ٣ اإلاغصوص ألا٢ص ى لىخاثج التربُت، ًٖ ٍَغ

٠ُ ؤهج٘ الُغ١ والىؾاثل بلى طل٪. وجدضص الٟٗالُت باإلا٣اعهت بحن اإلاجهىص اإلابظو٫ في الخضَعـ والىخاثج التي  جْى

 خ٣٣ها في يىء ألاهضاٝ اإلاغحىة.

 :  Acte d’enseignement apprentissageٞٗل الخٗلُم والخٗلم : (34

غاٝ اإلاخٟاٖلت في ؾُا١ جل٪  (35 ون٠ للخٟاٖالث التي جخم صازل ويُٗت الخٗلُم والخٗلم والٗملُاث التي ج٣ىم بها ألَا

ُٟض ٞٗل الخٗلُم اٞٗا٫ اإلاضعؽ وؾلى٧اجه. ؤما ٞٗل الخٗلم ُُٟٞض ؤٞٗا٫ الخلمُظ وؾلى٧اجه. )مغاصٞها :  الىيُٗت. ٍو

 خ٩ُي : ٖملُت الخٗلُم والخٗلم(.الٟٗل الضًضا٦

ت ؤو خؿُت خغ٦ُت جىههغ ٞحها حملت مً ألاٞٗا٫ والؿلى٧اث إلاغ٦بت :   Capacitéال٣ضعاث : (36 ُت ؤو مهاٍع ؤوكُت مٗٞغ

ل م٣اعهت م٘ ألاصاءاث )ؤهٓغ ٨ٖؿها : ألاصاءاث( مشا٫ : ال٣ضعة ٖلى  وج٩ىن ؤهضاٞا ٖامت للخٗلم طاث مضي ٍَى

 الخدلُل.

ج٣ضًم لجهض اإلاخٗلم بىاؾُت م٣ُاؽ ٦مي ؤو ٦ُٟي، وهى وؾُلت مً وؾاثل الترجِب والٟدو، :   Mesureال٣ُاؽ : (37

 وبحغاء للم٣اعهت بحن الىخاثج وجدلحها.
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اإلا٣ُٗاث والخضوص التي ج٣ُض ٖملُاث الخسُُِ والخىُٟظ، والتي جخضزل في ازخُاع الىؾاثل :   Exigencesال٣ُىص : (38

غة.وألاوكُت وجىُٓمها. وهي مخٛحراث لل م الىخاثج في يىء ؤلام٩اهاث اإلاخٞى ٤ ج٣ٍى  خ٨م ٖلى حىصة الخٗلُم ًٖ ٍَغ

ه لخٗلُم مٗحن ًهاٙ في ق٩ل :   Objectifالهضٝ : (39 ون٠ إلاا هخى٢٘ مً هخاثج وحٛحراث لضي اإلاخٗلم بٗض زًٖى

بُجها في وكاَه. وج٩ىن نُاٚتها ٖامت ؤو حؼاثُت ٦ما جمـ حاهب  ؤصاءاث ؤو ٢ضعاث ؤو ٦ٟاًاث ؾ٨ُدؿبها اإلاخٗلم، ٍو

ت ؤو حاهب الاججاهاث وال٣ُم ؤو اإلاهاعاث الخؿُت الخغ٦ُت.  اإلاٗٞغ

ل اإلاضي، :   Objectif opérationnelهضٝ بحغاجي : (40 نُٛت جه٠ ما ؾ٣ُىم به اإلاخٗلم في جهاًت حٗلم ٢هحر ؤو ٍَى

ه. ٞهى مغجبِ بيخاج  الخٗلم وآزاعه. ومً زم مً ؤٖما٫ ومهام وؤصاءاث ًبرهً بها ٖلى جد٤٣ الخٗلم اإلايكىص وبلٚى

م.  ٩ًىن طا ٖال٢ت بم٣خًُاث الخ٣ٍى

غها لضي :   Objectif d’enseignementهضٝ الخٗلُم : (41 اث واإلاهاعاث اإلاغاص جٍُى هضٝ اإلاضعؽ في اعجباٍ م٘ اإلادخٍى

 اإلاخٗلم، ٞهى ون٠ لؤلهضاٝ التي جغجبِ بةحغاءاث الخٗلُم ومؿاعه.

الخٛحراث التي ؾخدضر لضي اإلاخٗلم ٖىض جهاًت الخٗلم في نُٛت حٗبر :   Objectif d’apprentissageهضٝ الخٗلم : (42

 ٖجها ؾ٣ُىم به للبرهىت ٖلى خهى٫ الٗلم.

مغاصٝ ألهضاٝ الخٗلم جىن٠ به هخاثج الخٗلم وخهُلخه ٦ما ؾخٓهغ آزاعها :   Objectif de produitهضٝ الىخاج : (43

 ُٞما ؾ٣ُىم به اإلاخٗلم مً ؤٞٗا٫ وؤٖما٫.

مغاصٝ لهضٝ الخٗلُم وألاهضاٝ الىؾُُت، ًُٟض جل٪ التي جغجبِ :   Objectif de processusهضٝ الؿحروعة : (44

 بالٗملُاث اإلاخخالُت زال٫ الخضَعـ.

ون٠ لىيُٗت جخم في ؾُا١ مٗحن هى :   Situation d’enseignement apprentissageويُٗاث الخٗلُم والخٗلم : (45

لُمي اإلاضعؽ والخلمُظ واإلااصة الضعاؾُت، ًٞال ًٖ الؿُا١ الظي ًخم ال٣ؿم ٚالبا، وجخٟاٖل ٞحها ؤَغاٝ اإلاشلث الخٗ

 ُٞه هظا الخٟاٖل.

واإلاضعؾُت والىيُٗاجُت التي  والاحخماُٖتمجمٕى اإلاُُٗاث الصخهُت :   Situation de départويُٗت الاهُال١ : (46

ٖملُاث الخٗلُم والخٗلم. ومً  الخٗلُمُت اإلاغاص جد٣ُ٣ها. والتي جماعؽ جإزحرا ٖلى باألهضا٢ٝض ج٩ىن طاث ٖال٢ت 

حرها. ىامل اإلاىار، والى٢ذ ٚو  مخٛحراتها الخلمُظ، واإلاضعؽ، وال٣ؿم الضعاس ي، واإلاضعؾت، ٖو

ُا بحن اإلاضعؽ والخالمُظ، ؤو بُجهم وبحن اإلااصة مٟهىم ٌكمل حمُ٘ الىؾاثل التي حؿخسضم وؾُ:   Médiaالىؾاثِ : (47

 الضعاؾُت.

، وألاقُاء وألاحهؼة التي حؿخسضم إلاؿاٖضة اإلاضعؽ والخالمُظ ٖلى جد٤ُ٣ حمُ٘ ألاصواث:  Moyensالىؾاثل : (48

 ألاهضاٝ.
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ملُاجه ال٣ٗلُت والاهٟٗالُت والكٗىع به وألاوكُت  ٌٗٝغ ٖلم الىٟـ التربىي بإهه "الضعاؾت اإلاىٓمت للؿلى٥ ؤلاوؿاوي ٖو

ت الهاصٞت إلا ؿاٖضة الٟغص ٖلى الىمى الؿىي اإلاخ٩امل مً الىىاحي ال٣ٗلُت والجؿمُت الجؿمُت طاث الٗال٢ت باإلاىا٠٢ التربٍى

 ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ هٟؿه وم٘ ما ًدُِ به ."
ً
33والاهٟٗالُت والاحخماُٖت لُهبذ ٢اصعا

اٖخباع  ٖلى ؤي مضعؽ  ًيبػي لظل٪  

ا صون وحىص ، وؤؾالُب حٗامله م٘ مىيٕى الخٗلم، وهي ؤمىع ًهٗب بصعا٦اإلاخٗلم الخهاثو التي جمحز ج٨ٟحر  ها هٍٓغ

ت لُضع٦ها اإلاضعؾىن  مخسهو باإلااؾؿت في مُضان الضعاؾت الؿ٩ُىلىحُت، ول٨ً هىا٥ مُُٗاث جبضو ؤلاقاعة بلحها يغوٍع

 ، ٞما هي هظه اإلاُُٗاث ؟الخضَعـؤزىاء جسُُِ 

 : و٢ضعاجه ط٧اء اإلاخٗلم .1

الظ٧اء مخٛحر ؤؾاس ي في الخٗلم اإلاضعس ي وهى بهٟت ٖامت، 

الخ٠ُ٨ م٘ ويُٗاث حضًضة، وخل  ٢ضعة الٟغص ٖلى

ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ باالهخ٣ا٫ مً لخٓت  ؤي ؛اإلاك٨الث

ت بلى اؾخسضامها في مُُٗاث  حضًضة ٚحرة  ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

ت  .مإلٞى

اث الخٗلم    وجضعؽ مةً  الخٗلم والىمى ال٣ٗلي آلُاثهٍٓغ

ـ  وؤ٦ثةةر ازخُةةاع اؾةةتراجُجُاث مىاؾةبت ؤحةل  ٞٗالُةةت لخةةضَع

 34. اإلاخٗلمحن

ؤن ألاط٦ُاء في ال٣ؿم ًخمحزون  Stoddardؾخىصاعص بحن 

 ب٣ضعتهم ٖلى ؤصاء ما ًلي :

 الخ٣ُٗض. و  ؤوكُت طاث صعحت مُٗىت مً الهٗىبت 

 .ض  ؤوكُت جخُلب الخجٍغ

 .٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى الا٢خهاص في الجهض والى٢ذ 

 .جد٤ُ٣ ؤوكُت طاث ٢ُمت احخماُٖت 

  لت.انبهجاػ ؤٖما٫ جخمحز باأل 
ت.ًٖ ٖبض الٗلي الجؿم  اوي ٖلم الىٟـ وجُب٣ُاجه الاحخماُٖت والتربٍى

ت البىاثُتجضعؽ  ُت  Jean Piajetلجان بُاجي   Constructivisme  الىٍٓغ  في يىء اإلاغج٨ؼاث الخالُت :الظ٧اء وال٣ضعاث اإلاٗٞغ

  ؤي ٞغص ًم٨ً ؤن ًخٗلم ؤي مىيٕى بكٍغ ؤن ًىاؾب مغخلت الىمى ال٣ٗلي للٟغص ..بن 

  جٟةةةةةةاٖالث حضًةةةةةةضة بِىةةةةةةه  ٞخدةةةةةةضر لضًةةةةةةهٗامةةةةةةل مةةةةةة٘ اإلاخٛحةةةةةةراث البُئُةةةةةةت زةةةةةةال٫ مغاخةةةةةةل همةةةةةةىه ٌؿةةةةةةخُُ٘ الُٟةةةةةةل ؤن ًخ

 وبحن البِئت.

  َٟا٫ ال٣ٗلي ًمغ بمغاخل مدضصة، ًخه٠ ؾلى٥ الُٟل وج٨ٟحره في ٧ل مجها بسهاثو مُٗىتألا  اهمى بن 

 نةةةةةي هةةةةةظا زبةةةةةاث ن مغاخةةةةةل الىمةةةةةى ال٣ٗلةةةةةي جخهةةةةة٠ بالشبةةةةةاث فةةةةةي هٓةةةةةام جخابٗهةةةةةا لةةةةةضي ٧ةةةةةل َٟةةةةةل وفةةةةةي ٧ةةةةةل ز٣اٞةةةةةت، وال ٌٗب

 الخضوص الؼمىُت، بل جسخل٠ الخضوص الؼمىُت مً َٟل آلزغ في طاث الش٣اٞت الىاخضة.

ت الخٗلمُت ٞهي ٧الخالي :  ؤما اإلاٟاهُم ألاؾاؽ لهظه الىٍٓغ

ىضما الخي ال٩اثً ًىطج ٖىضما ًخٛحر ٣ٖلي وكاٍ ألهه."ج٠ُ٨ ٖملُت"الظ٧اء  الظ٧اء     .خُاجه في حضًضة زبراث ٨ًدؿب ٖو

  ال٣ٗلي ًمُل ، ٞاليكاٍمؿخمغ حٛحر في وال٩اثً الخي البِئت مً ال٦بن  
ً
 لب٣اء اإلاشالُت الٓغوٝ لخل٤ صاثما

  ال٣اثمت، الٓغوٝ جدذ اجؼان خالت في الخي ال٩اثً

غة الاؾتراجُجُاث وجدضص ،الخي لل٩اثً اإلاٗغفي في البىاء هام ٖىهغ الاؾتراجُجُاث  الاؾتراجُجُاث  ت٦ُُٟ الخي لل٩اثً اإلاخٞى

 .البِئت وبحن بِىه حضًضة جٟاٖالث خضور ؤحل مً همىه مغاخل زال٫ البُئُت لمخٛحراثلللبِئت  اؾخجابخه

٠ُ في الٟغص هجاح هى Equilibreالخىاػن    الخىاػن   طاحي، جىُٓم ٖملُت طاث وهي خىله، البِئت مخُلباث م٘ بم٩اهاجه جْى
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ُةةت   ةةاث الةةخٗلم اإلاٗٞغ ُةةت   تهةةخم:  Théories d’apprentissage cognitives     :  هٍٓغ ةةاث الةةخٗلم اإلاٗٞغ ُةةت للمةةخٗلم و٦ُُٟةةت بىائهةةا وبصزةةا٫ بهٍٓغ البيُةةت اإلاٗٞغ

ةة٤ ال ةةاثاإلاٗةةاٝع الجضًةةضة بلحهةةا ٖةةً ٍَغ ُةةت، مشةةل هٍٓغ  ؾةة٨جر ..  -صًجةةز  –بىحالؿةة٩ي  –بُاحُةةه  –حاهُِةةه  –ؤوػوبةةل  –بغوهةةغ  : ٗضًةةض مةةً الاؾةةتراجُجُاث اإلاٗٞغ

حرهم مً ؤصخاب الاججاه اإلاٗغفي .   ٚو

اث الخٗلُم الاحخماعي ُه الخٗلم، مشل البِئت اإلادُُت ز ٖلى الؿُا١ الاحخماعي الظي ًدضر ٞحغ٦وج      :  Théories d’apprentissage sociocognitives  هٍٓغ

اث : ؤلبرث باهضوعا ، والؿلى٥ والضاُٞٗت والخاحاث حرهم مً ؤصخاب اإلاىخى الاحخماعي . –ُٞجىحؿ٩ي  –حىلُان عوجغ  –مشل هٍٓغ  صاُٞضٝو ٚو
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  البِئت، م٘ الُٟل ج٠ُ٨ بلى تهضٝ

ؤو   ال٣ٗلُت بيُاثال

 الظهىُت

 ؤو الظهىُت   ال٣ٗلُت بيُاثال Structures mentales  صازلُت جمشُالث هي   Représentation   ؤو ألاٞٗا٫ مً لٟئت 

اثٟه ال٣ٗل ؤصاء زال٫ جٓهغ جىُٓماث ؤو اإلاكابهت، ألاصاء ؤهماٍ  الىمى ؤزىاء ال٣ٗلُت بيُاثالهظه  وجخٛحر لْى

  للٟغص الاعج٣اجي

ُُٟت الشىابذ ٣ت" بُاحُه بها ٣هضً  الْى ٣ت ؤو الٍُغ ٣ت هظه  البِئت م٘ الخٗامل ٍَغ  الخ٠ُ٨ مؿخىي  في ؾىاء وزابخت واخضة الٍُغ

ُُٟت الشىابذ وجخمشل هظه .ال٣ٗلي الخ٠ُ٨ مؿخىي  ؤو البُىلىجي  و لخ٠ُ٨اهما، عجؿِخحن هاخُخحن في الْى

 ،الخىُٓم
   

 : Adaptation الخ٠ُ٨ 

 الشابذ هى الخ٠ُ٨ ٌٗخبر

 الشىابذ مً ألاو٫ 

ُُٟت  بلحها ؤقاع التي الْى

خًمً بُاحُه الخ٠ُ٨  ٍو

 ؾدُٗابالا  هما ٖملُخحن

 .خالئموال

  ؾدُٗابالا Assimilation :ُت ٖملُت   مىحىصة بيُاث طهىُتفي  لضمج مُُٗاث حضًضة مً اإلادُِ مٗٞغ
ً
 .ٞٗال

، الٟغص بها ًخ٠ُ٨ ٖملُت مً حؼء وهى
ً
ُا ىٓم مٗٞغ ُٟت  بُئخه بها ٍو  ٖلى اإلاداٞٓت الاؾدُٗاب لُتٖم. بن ْو

٤ جٟؿحر ًٖ ال٣ٗلُت اثللبيُ الغاهً الىي٘ ت ٚحر الجضًضة اإلاىا٠٢ ٍَغ  .ال٣ضًمت اإلاٗاٝع يىء في اإلاإلٞى

  الخالئمAccommodation :بيُاثال ٞةن زم ومً باؾدُٗابها مً ٢بل.  الٟغص ٣مً لم حضًضة زبراث هىا٥ 

 بيُاثالجالئم  هي الٗملُت وهظه  .الجضًضة الخبراث هظه ج٣بل ًم٨ً ل٩ي هٟؿها حٛحر مً ؤن البض الخالُت ال٣ٗلُت

ه ال٣ٗل في بيُت حٗضًال حٗني الخالئم ٖملُت بن.  للخبراث الجضًضة ال٣ٗلُت  ؤن ًم٨ىه خُث ؛الٗالم ًٖ ومٗاٞع

ب غ ؤو الجضًضة، البيُاث زل٤ ٖملُت ٞالخالئمآزغ    وبمٗنى ؛الجضًضة الخبراث ٌؿخٖى  ال٣ضًمت، ثالبيُا جدٍى

ىجم ًٖ ُ البنى في واعج٣اء حٛحر الٗملُخحن ي٦ل ٍو  Schème  الكُم  ت وهى اإلاٗٞغ
 

 Organisation الخىُٓم

ُٟي الشابذ  الشاوي الْى

  الخ٠ُ٨ لٗملُت اإلاالػم

 الخاعحُت بالبِئت الخي ال٩اثً بٗال٢اث ًخٗل٤ ٞالخ٠ُ٨ .ن مخ٩املخاناٖملُخ ٞهما الخ٠ُ٨ ًٖ الخىُٓم ًىٟهل ال 

ًاء بٗال٢اث ًسخو والخىُٓم هظه الٗال٢اث، في الخىاػن  جد٤ُ٣ بلى وحهضٝ  ج٩ىن  ببًٗها الضازلُت وألابيُت ألٖا

  ٦ال
ً
 . متزها

ُت ُاثالبي بن  ، ألاٞغاص ؤو الٟغص بها ًخ٠ُ٨ قُماثهي  اإلاٗٞغ
ً
ا ىٓمىن  ٨ٍٞغ  الىمى ُاثبي وهي بها بِئاتهم، ٍو

ؼصاص جخٛحر ؛ خُث والاعج٣اء لىمىا لها ًخاح ؤن ًجب لظا اإلاخٛحرة، اإلاٗغفي بحن  وجسخل٠ الُٟل م٘ همى ح٣ُٗضها ٍو

ُل٤ ال٣ٗلي الىمى بها ًمغ ٖضة مغاخل   اإلاٗغفي الىمى مغاخل ٖلحها للُٟلٍى

ت الؿلى٦ُتجغي  ًذ مىهج  ؤن   Behaviorisme الىٍٓغ مىيٕى ٖلم الىٟـ هى صعاؾت الؿلى٥ باإلاالخٓت، لظل٪ ٞع

 35. ى جإمل الٟغص ُٞما ًجغي في قٗىعه وما ًضوع في باَىهالاؾدبُان الظي ٌٗخمض ٖل

تومً ؤهم   36: الؿلى٦ُت ما ًلي  اإلاباصت الغثِؿت للىٍٓغ

  ىامل زاعحُت ) اإلاجخم٘ هخاج الؿلى٥ ؤلاوؿاوي جٟاٖل الٟغص م٘ البِئت اإلادُُت به، ؤي ؤن هىا٥ ٖىامل صازلُت )الٟغص هٟؿه(ٖو

 
ً
 .وحؿهم في حك٨ُل ؾلى٥ الٟغصوالبِئت اإلادُُت بالٟغص( جخٟاٖل مٗا

 ٤ الخٗلم، و٢ابل للخٗضًل ؤو الخُٛحر بةًجاص ْغوٝ وؤحىاء حٗلُمُت مُٗىت  الؿلى٥ ؤلاوؿاوي م٨دؿب ًٖ ٍَغ

 وهى اإلادغ٥ ال٣ىي لؿلى٥ ألاوؿان ، ٞٗىضما ج٩ىن هىا٥ خاحاث ٚحر )الضاٞ٘( قباٖها بن وعاء الؿلى٥ خاحت ٌؿعى الاوؿان بلى ب

 .بلى اجبإ ؾلى٥ مٗحن إلقباٖهامكبٗت ًمُل ألاوؿان 

  بن الخٗلم ًدضر بطا ٣ٖب الؿلى٥ خضر في البِئت ًاصي بلى بقبإ خاحت الٟغص واخخما٫ ج٨غاع الؿلى٥ اإلاكب٘ في

 .اإلاؿخ٣بل

 ٍىضما ال ٖىضما ًد٤٣ الؿلى٥ الهضٝ مىه)اقبإ الخاحت( ٞةن الاوؿان ًمُل بلى ج٨غاعه،:  ؤلاحغاجي ألاقغا ًد٤٣ الؿلى٥  ٖو

بدث ًٖ ؾلى٥ آزغ ًد٤٣ له الهضٝ ، لظا البض اله ن هخٗٝغ ٖلى صواٞ٘ الاٞغاص وؾلى٦هم إلقبإ ؤضٝ ٞةن الاوؿان ًخجىبه ٍو

 صواٞٗهم

                                                      
35

ضاً٪" و"٦الع٥ ب٫ ها٫" ؤحي مً بٗضه ٖضص مً ٖلماء الىٟـ ألامحر٦ُحن ، مشل "بصواعص زىعهو٢ض حىن بي واَؿً" مً ؤ٢ُابها الباعػًٍ   

 .وهى ألا٦ثر اهدكاعا وجإزحرا "و"بصواعص س ي جىإلاان" ومً بٗضهم "بي بٝ ؾ٨جر

36 faculty.ksu.edu.sa 
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 ، ٝعى لضٞ٘ يغع او ٦ؿب مىٟٗتٌؿًخه٠ الؿلى٥ ؤلاوؿاوي بإهه هاص.  

 ؼ ؤو الخضُٖم ؼ الظي ًهاخب الخٗلمبًغجبِ الخٗلم ؤلاحغاجي  : الخٍٗؼ ٗ، إؾلىب الخٍٗؼ حٗضًل  مباصتخبر هظا اإلابضؤ مً ؤهم َو

ىبت  ت الىخاثج اإلاٚغ ٤ الؿلى٥ ألهه ٌٗمل ٖلى ج٣ٍى ؼ ًٖ ٍَغ ًؼصاص اخخما٫ خضور الاؾخجابت مغة ؤزغي  الؿلى٥ ٧ي حٍٗؼ

ان هما:  ؼ هٖى  ٌؿمى هظا الخضر الالخ٤ مٗؼػ ؤو مضٖم. الخٍٗؼ

 : ؼ ؤلاًجابي اصة اؾخمغاع ٢ُام الؿلى٥و  الخٍٗؼ مخٗلم ًجُب ٖلى ؾاا٫ ؤخض اإلاٗلمحن ِٞك٨غه اإلاٗلم  مشا٫: -ٍاصي بلى ٍػ

بت في ؤلاحابت ٖلى ؤؾئلت اإلاٗلم . شني ٖلُه. ُٞٗاوص اإلاخٗلم الٚغ  ٍو

 ؼ الؿلبي اصة خضور هظا الخٍٗؼ خٗل٤ باإلاىا٠٢ الؿلبُت ٞةطا ٧ان اؾدبٗاص خضر مىٟغ ًخلى خضور ؾلى٥ بما ًاصي بلى ٍػ : ٍو

ؼ ؾلبي.الؿلى٥ ٞةن اؾدبٗاص هظا الخضر ًُل٤ ٖ  لُه جضُٖم ؤو حٍٗؼ

  ٟاءهؤلا ؼ ؾىاء ؤ٧ان بك٩ل مؿخمغ ؤو مى٣ُ٘:  ُٟاء ؤو ؤلَا  اهسٟاى الؿلى٥ في خا٫ جى٠٢ الخٍٗؼ

 ىب مً  ،ن الٟغص ًخٗلم الؿلى٥ مً زال٫ اإلاالخٓت والخ٣لُضب:  الخٗلُم بالخ٣لُض واإلاالخٓت واإلادا٧اة ٞمدا٧اة الؿلى٥ اإلاٚغ

 .ه والخٟٔ واؾخٗاصة الخغ٧اث والهضٝ ؤو الخاٞؼزال٫ اإلاالخٓت ٌٗخمض ٖلى الاهدبا

 ؤزغ جضُٖم الؿلى٥ مما ًاصي بلى حٗمُم اإلاشحر ٖلى مىا٠٢ ؤزغي مشحراتها قبحهت باإلاشحر ألاو٫ ؤو حٗمُم الاؾخجابت  : الخٗمُم

 ؤزغي مكابهت.

ت والخٗلُمُت، ٞمجها ما ًلي :   ؤما ؤبٗاصها التربٍى

  ؤو باٖث والاؾخجاباث التي ٣ًىم بها اإلاخٗلم هي التي جدضص مضي هجاخه وبج٣اهه إلاا  بن ٧ل حٗلم ٖباعة ًٖ اؾخجابت إلاشحر

م لبؿلؿلت مً ؤلاحغاءاث والازخباعاث ضعؽ حٗلمه، وال ًخد٤٣ الىجاح بال بطا ٢ام اإلا  .والصخُذلخ٣ٍى

 ً ي، ل:  الخ٨غاع والخمٍغ ي غاث اليكاٍ م٨غعا ٖضة م ٩لما ٧انٞلخ٨غاع صوع مهم في خضور الخٗلم الكَغ ػاصث ٢ىة اإلاشحر الكَغ

 ٖىض ْهىعه بمٟغصه.

 ىب باإلاشحراث الٟٗالت ختى هًمً اؾخمغاع الخىانل بحن  الخٗلملظل٪ وحب بخاَت   ؛٧لما ٢ىي الضاٞ٘ جد٤٣ الخٗلم اإلاٚغ

 ؛اإلاخٗلمحنو  ضعؽاإلا

  ُت وخؿب  ُتبن يبِ وجدضًض ٖىانغ اإلاى٠٢ الخٗلُمي وجدضًضه وج٣ضًمه بك٩ل مىاؾٍب في ق٩ل وخضاٍث عثِؿ ؤو ٖٞغ

ً وهضع ؛ مؿخىي الخالمُظ وبظل٪ ًخد٤٣ الهضٝ بدضور الخٗلم مً صون ببُاٍء ؤو جإزحر ومً صون الخاحت بلى الخ٨غاع والخمٍغ

 ؛الى٢ذ

 بن جى ً جٗل مىيٕى ًبُاث حؿاٖض في بهجاػ الاؾخجاباث اإلاُلىبت، ٦ما اغ جُٓم ٖىانغ اإلاجا٫ الخاعجي، ٌؿاٖض ٖلى ج٩ٍى

 اٍ مؿخمغ..الخٗلم في خالت وك

 ؤؾلىب الخٗلم : .2

ل٣ض ٢اصث ألابدار التي ٢ام بها ؤصخاب الاججاه 

بلى جإ٦ُض  Cognitivismeاإلاٗغفي في ٖلم الىٟـ 

ٗلمحن ًضع٧ىن مىيٕى خ٨ٞغة مٟاصها ؤن اإلا

غ ٖلُه  ت بإؾالُب مسخلٟت بًٟل ما ًخٞى اإلاٗٞغ

٧ل واخض مً مسؼون مٗغفي ومٟاهُم، وبًٟل 

ت. الاؾتراجُجُاث التي ٌؿخس ضمها ال٦دؿاب اإلاٗٞغ

ه٠ الباخشىن هظا الخٟاٖل بحن اإلاخٗلم  ٍو

ت بإؾلىب الخٗلم.   ومىيٕى اإلاٗٞغ

٣ت التي ٌؿخسضمها  Messickٌٗٝغ مِؿُ٪  ؤؾلىب الخٗلم بإهه "الٍُغ

محز ٧اع٫ ًىهج  Youngالٟغص في جىُٓم ومٗالجت اإلاٗلىماث والخبرة" ٍو

Carl   اإلاخٗلم طو ألاؾلىب بحن ٖضة هماطج مً ؤؾالُب الخٗلم مجها

ىٟٗل به، واإلاخٗلم طو ألاؾلىب  الكٗىعي الظي ٌُٗي ٢ُمت إلاا ٌكٗغ ٍو

الخ٨ٟحري الظي ٌؿخسضم الخ٨ٟحر ال٣ٗالوي والخهي٠ُ، واإلاخٗلم طو 

ألاؾلىب الخس ي الظي ًغبِ حٗلمه باإلادؿىؾاث، زم اإلاخٗلم طو 

٣ت ٧لُت  .ألاؾلىب الخضس ي الظي ًٟهم ما ًخل٣اه بٍُغ

 "ي ؾ٩ُىلىحُت الخٗلم والخٗلم الهٟيًىؾ٠ ٢ُام"

 بحن ؤؾالُب للخٗلم الخالُت :  Kolb ، 1984همىطج ٧ىلب ًمحز 
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 ت ب الخبراث الخؿُت ، و هاالء ًخٗلمىن ؤًٞل مً زال٫  ألامشلت ، ٦ما ؤجهم ًمُلىن بلى مىا٢كت اإلاخٗلمىن الظي ٨ًدؿبىن اإلاٗٞغ

 مً 
ً
ً.،  وهم طوو جىحه احخماعي  اإلاضعؽػمالئهم بضال  بًجابي هدى آلازٍغ

 ت الخإمل واإلاالخٓت اإلاخإهُت في جدلُل مى٠٢ ى اإلاالخٓت الخإملُت في بصعا٥ ومٗالجت اإلاٗلىماث ٖلب اإلاخٗلمىن الظي ٨ًدؿبىن اإلاٗٞغ

 الخٗلم.

 ت ب ٗلم والخ٨ٟحر في بصعا٥ ومٗالجت اإلاٗلىماث ٖلي جدلُل مى٠٢ الخ؛ خُث ٌٗخمضون اإلاٟاهُم اإلاجغصةاإلاخٗلمىن الظي ٨ًدؿبىن اإلاٗٞغ

م اإلاى٣ُي،  اث والخدلُل اإلاىٓم ٦مااإلاجغص والخ٣ٍى  .ًغ٦ؼون ٖلي الىٍٓغ

 ت ب ٗخمض اإلاخٗلمىن الظي ٨ًدؿبىن اإلاٗٞغ ب الٟٗا٫ َو ب الٟٗا٫ إلاى٠٢ الخٗلم مً زال٫ الخُب٤ُ الٗملي  هاالء ٖلىالخجٍغ الخجٍغ

ما٫ اإلاضعؾُت، والجماٖاث الهٛحرة إلهجا   ػ ٖمل مٗحن.لؤل٩ٞاع والاقترا٥ في ألٖا

  هي :، و زالزت ؤؾالُب للخٗلمبحن   Biggsهمىطج بُجؼ ًمحز 

  بهجاػ مخُلباث اإلادخىي الضعاس ي مً زال٫ الخٟٔ والخظ٦غ . ٖلى ؤن ٌٗخمض ؤصخابه ألاؾلىب الؿُخي 

  حر والخدلُل والخلخُوبالضاُٞٗت الضازلُت والٟهم الخ٣ُ٣ي إلاا حٗلمىه ، وال٣ضعة ٖلي الخٟؿ هًخمحز ؤصخابالظي ألاؾلىب الٗم٤ُ. 

 ىهب جغ٦حز ؤصخاب هظا ألاؾلىب ٖلي الخهى٫ ؤٖل خمحزون بامخال٦هم  ىالضعحاث ال ٖل ىألاؾلىب الخدهُلي ٍو مهمت الضعاؾت ، ٍو

 إلاهاعاث صعاؾُت حُضة وجىُٓم الى٢ذ والجهض .

 الظ٧اءاث اإلاخٗضصة : .3

 

ىٓغ  ًُ بلى الظ٧اء ٣٦ضعة ٖامت، بل الُىم ال 

صة جضٖى بلى ج٠ُُ٨ مخٗضهىا٥ ط٧اءاث 

غاث٣ه م٘ ٢ضعاث اإلاخٗلم مً ، الخٗلُم َو

ت الظ٧اءاث اإلاخٗضصة  هىا ج٣ضم هٍٓغ

اؾتراجُجُاث الخضَعـ اإلاىاؾبت لخىمُت 

 ٧.37ل ط٧اء ٖلى خضة

ٗ  Howard Gardner) "هىاعص حاعصهغ" ضَو

ت الظ٧اءاث اإلاخٗضصة، مً ماؾس ي  ( هٍٓغ

جٟترى ؤن ٧ل بوؿان ًمخل٪ ٖضة "وهي 

ِـ ط٧اًء واخًضا، وؤهه ًخمحز في ط٧اءاث ول

هٕى واخض مجها ؤو ؤ٦ثر، وال ًىحض 

38"شخهان لضحهما هٟـ ٢ضعاث الظ٧اء 
. 

ت الظ٧اءاث اإلاخٗضصة بإهه ال٣ضعة ٖلى خل اإلاك٨الث ،  ٣ا لىٍٓغ ٌٗٝغ " حاعصهغ " الظ٧اء ٞو

 : وهى ٧اآلحي ،ٍمخل٪ ؤي ٞغص زمان ط٧اءاثو 

 ٗنى ٢ضعة الٟغص ٖلى جىاو٫ ومٗالجت واؾخسضام بىاء اللٛت ومٗاهحها في  الظ٧اء اللٛىي : َو

ً   .اإلاهام اإلاسخلٟت ؾىاء في الخٗبحر ًٖ الىٟـ ؤو في مساَبت آلازٍغ

  خمشل في ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر اإلاى٣ُي وخل اإلاك٨الث اض ي : ٍو الظ٧اء اإلاى٣ُي الٍغ

   . والاؾخضال٫ والاؾخيخاج والخمُحز بحن الىماطج وبصعا٥ الٗال٢اث

  ٗنى ال٣ضعة ٖلى بصعا٥ الٗالم البهغي اإلا٩اوي بض٢ت مً زال٫ الظ٧اء البهغي اإلا٩اوي : َو

 ،والهىع ال٣ٗلُت  ،والخٗبحر البهغي  ،والخٗٝغ البهغي  ،مهاعاث الخمُحز البهغي 

 . والاؾخضال٫ اإلا٩اوي

  ٌٗكحر بلى ال٣ضعة ٖلى عبِ ؤًٖاء الجؿم بال٣ٗل ألصاء ب الظ٧اء الجؿمي الخغ٧ي : َو

اض ي  ،مشل اإلامشل اإلاهام  ؤو اؾخسضام الُضًً إلهخاج بٌٗ ألاقُاء مشل  ،والالٖب الٍغ

 . واإلا٩ُاه٩ُي ،والىداث  ،الُبِب الجغاح 
  كحر بلى ٢ضعة الٟغص ٖلى بصعا٥ وبهخاج الهُٜ اإلاىؾ٣ُُت اإلاسخلٟت التي الظ٧اء اإلاىؾ٣ُي : َو

ُت الهىث ،والجغؽ اإلاىؾ٣ُي  ،جخمشل في ؤلا٣ًإ   . وهٖى
 ٗني ٢ضعة الٟغص ٖلى الخىانل والخٟاٖل الاحخماعي ؤلاًجابي م٘   الاحخماعي الظ٧اء : َو

ً   . آلازٍغ
 كحر بلى ٢ضعة الٟغص ٖلى بصعا٥ مكاٖغه وصواٞٗه واؾخسضام  ،الظ٧اء الصخص ي : َو

 . اإلاٗلىماث اإلاخاخت في الخسُُِ لكئىن خُاجه واجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت له
  ٗنى ال٣ضعة ٖلى اؾخ٨كاٝ وجمُحز وجهي٠ُ ألاقُاء التي جىحض في ط٧اء الُبُٗت : َو

 .الُبُٗت مشل الىباجاث والخُىاهاث

 /http://www.gulfkids.com الؿُض ٖلى ؾُض ؤخمض

 

 

                                                      
 

37
انم    غ ال٨ٟاًاث. دمض ؤمٍؼ  2004مُبٗت الىجاح الجضًضة ، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، الُبٗت ألاولى ؾىت . الظ٧اءاث اإلاخٗضصة وجٍُى

38
٣هاالظ٧اءاث اإلاخٗضصة    /http://amal.unlimitedboard.com : ؤؾـ و اؾتراجُجُاث الخٗلم وؤؾالُب الخٗلُم ٞو
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ت :  39حضو٫ ًجؿض ؤهىإ الظ٧اءاث واؾخسضاماتها التربٍى

 اؾتراجُجُاث الخٗلم الىؾاثل الخٗلُمُت ألاوكُت البُضاٚىحُت هٕى الظ٧اء

 ٛىي الظ٧اء الل
ؾغص ة ٦خابت ة  -ٖغوى ة مىا٢كاث

 ٢غاءة، بلخ.

ت ؾمُٗت ة ههىم ... ال٣غاءة وال٨خابت وؤلاههاث  ٦خب ة ؤقَغ

 وال٨الم.

اض ي  الظ٧اء اإلاى٣ُي الٍغ
الخجاعب الٗلمُت ة خل اإلاك٨الث ة 

 الخ٨ٟحر الى٣ضي.

ايُاث. الى٣ض وبىاء اإلاٟاهُم والٗض  وؾاثل ٖلمُت وحصخُو الٍغ

 والخ٨مُم.

 البهغي الًٟاجي الظ٧اء
ت ة  غوى بهٍغ ؤوكُت ٞىُت ٖو

 الخهىعاث الظهىُت.

زغاثِ ة ؤق٩ا٫ بُاهُت ة عؾىم ة 

 ؤٞالم...

البىاء الظهني للهىع 

 وألاق٩ا٫ ة الدصخُو...

 الظ٧اء الجؿمي الخغ٧ي
اإلاؿغح ة ألاوكُت ة الىؾاثل 

 اللمؿُت ة الخٗلم اليكِ...

الًٟاء الخغ٧ي ة مىاص ووؾاثل ٢ابلت 

 ...للتر٦ُب

 التر٦ُب والبىاء ة اللمـ...

ت مىؾ٣ُُت وآالث الدسجُل... مىؾ٣ُى مهاخبت للخٗلم.  الظ٧اء اإلاىؾ٣ُي  الٛىاء ة الؿمإ... ؤقَغ

 الظ٧اء الخٟاٖلي
الخٗلم الجماعي ة الخٗلُم بالخباص٫ ة 

 الخجمٗاث.

٘ حماُٖت...  الخٟاٖل ة اإلاكاع٦ت ة ؤلاعقاص... لٗب ألاصواع ة مكاَع

 لظاحيالظ٧اء ا
الخٗلم الٟغصي ة الخدهُل اإلاؿخ٣ل 

 ة جإ٦ُض الظاث.

م الظاحي...  ججؿُض ازخُاعاث شخهُت... مظ٦غاث ة وؾاثل الخ٣ٍى

 الظ٧اء الُبُعي
وي٘ ٢ىاثم لل٩اثىاث وألاقُاء 

 وجهيُٟها...

مىاص الُبُٗت ة عؾىم الُبُٗت ة ٦خب 

 الُبُٗت...

اإلاالخٓت ة الجم٘ والترجِب 

 والخهي٠ُ...

ضاص، مً ؤهمها:هظا اإلاُٗى الىٟس ي التربىي،  يىءفي   ٣ًخط ي بٖضاص صعؽ َغح حملت مً الدؿائالث زال٫ هظا ؤلٖا

 40ما  ؤهضاٝ الضعؽ الظي ؤٖضه ؟ 

 ما الىؾاثل الالػمت لخبلُٜ الضعؽ ب٨ُُٟت حُضة؟ 

 ما ال٣ضعاث ؤو ال٨ٟاءاث الظهىُت اإلاىحىصة لضي اإلاخٗلمحن التي ؾِؿتهضٞها الضعؽ؟ 

 ًم الضعؽ ب٨ُُٟت مسالٟت للمٗخاص، جغاعي ٧ل الظ٧اءاث ؤو مٗٓمها؟٠ُ٦ ًم٨ً ج٣ض 

 ٠ُ٦ ًم٨ً الخد٤٣ مً بلٙى ألاهضاٝ بالٗال٢ت م٘ ط٧اءاث اإلاخٗلمحن و٦ٟاًاتهم ؟ 

  الخالنت : 

هضع٥ مً زال٫ حمُ٘ هظه اإلاُُٗاث، ؤن الاؾخجابت لخاحاث اإلاخٗلمحن ؤمغ يغوعي لهٙى ؤهضاٝ الخضَعـ، وؤن هظه 

 ، جخهل بما ًلي :: uجخُلب الىٓغ بلى ٖضة حىاهب مخضازلتالاؾخجابت 

 .اإلا٨دؿباث والخبراث الؿاب٣ت للخالمُظ 

 .الٗىامل الىٟؿُت مشل الظ٧اء 

 .ت وبصعا٥ ْىاهغها  ألاؾلىب الظي ٌؿخسضم ال٦دؿاب اإلاٗٞغ
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 اٌّشعغ ٔفغٗ  
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 مجؼوءة الخضبحر : 

 
 والاحخماُٖت  مضزل بلى جضبحر الٗال٢اث الىٟؿُت الاحخماُٖت

 في ال٣ؿم الضعاس ي واإلاضعؾت
                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٖضاص ص. ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي
7107 
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 ج٣ضًم 

ىحضاوي نٗىبت في  جدضًض مٟاهُمه وجمُحز ٖىانغه، و٢ض اقغها في ال٣ٟغاث الؿاب٣ت الى بٌٗ ًهاصٝ الباخث في اإلاجا٫ ال

 اؾباب هظا اإلاك٩ل، ومجها :

  ىا٠َ ًهٗب الخد٨م في مٟاهُمها ومخٛحراتها بإؾالُب ص٣ُ٢ت اعجباَه بما هى صازلي مً ؤخاؾِـ واهٟٗاالث ٖو

 ومالثمت.

 خغ٧ي، بدُث ًهٗب الخمُحز بحن هظه اإلاجاالث. -ـجضازل هظا اإلاجا٫ م٘ اإلاجالحن اإلاٗغفي والخ 

 ٟه، التي ٚالبا ما جخضازل ُٞما بُجها ٧ل هظه اإلاُُٗاث ؿنٗىبت الخمُحز بحن م٩ىهاث ومخٛحراث هظا اإلاجا٫ ه

اجه ألن هظا الخٍٗغ٠ ٌك٩ل مىُل٣ا ال حغؤة اهضاٞه  ،جًُغها الى مداولت الخٍٗغ٠ باإلاجا٫ والىحضاوي و مىيٖى

 ٍمُت اإلاالثمت. ى راجُجُاث والاؾالُب الخ٣وا٢تراح الاؾت

ب ٞهم اإلاجا٫ الىحضاوي مً زال٫ حملت احغاءاث جخمشل ٦ما ًلي :  بىاء ٖلى هظه اإلاُُٗاث ٞان هظا الٟهل ٌؿعى الى ج٣ٍغ

 .ٟاث ٖامت خى٫ مٟهىم الىحضاهُت واإلاجا٫ الىحضاوي  ؾى٣ترح في البضاًت حٍٗغ

 اث ٖلم الىٟـ خى٫ اإلاجا٫ الىحضاوي.ؾى٣ضم بٗض طل٪ الخهىعاث التي ناٚتها هٍٓغ 

ٟاث ٖامت إلاٟهىم الىحضاهُت.  1  :  حٍٗغ

همها ؤ٢ض وعصها بمضلىالث مخ٣اعبت، مً  Affectifٖىضما هخهٟذ بٌٗ اإلاٗاحم الٗامت و الخانت هالخٔ ان ٖباعحي وحضاوي 

 اإلاضلىالث الخالُت :

  41الىحضاوي هى ٧ل ما ًخٗل٤ بالٗىا٠َ والاهٟٗاالث واإلاىا٠٢ 

 42لىحضاوي هى ٧ل ما ًغجبِ باللظة والالم والاهٟٗاالث ا 

  43الىحضاوي هى ٧ل ما ًغجبِ بالٗىا٠َ ولِـ بال٣ٗل 

  باث  الىحضاهُت هي مجمٕى الٓىاهغ الىحضاهُت مشل الخىحهاث، والاهٟٗاالث، و الٗىا٠َ، والٚغ

   44الىحضاهُت خالت جترحم بغص ٞٗل الٟغص اإلادـ الظي ٌٗبر ًٖ حٛحر خهل له 

 غا٤ٞ ٧ل الىح ضاهُت هي عص ٞٗل بًجابي ًخمشل في ؤلا٢با٫ ٖلى ش يء، ؤو عص ٞٗل ؾلبي ًخمشل في الىٟىع مً ش يء، ٍو

 45ويُٗت هٟؿُت اخؿاؽ باللظة ؤو ألالم 

  ان : خؿاؾُت ازال٢ُت جخمشل في الىحضاهُت هي  مجمٕى الٓىاهغ  الىحضاهُت ومغاصٞها الخؿاؾُت، والخؿاؾُت هٖى

باث، و   46خؿاؾُت بعاصًت جخمشل في الُب٘ واإلاؼاج الاهٟٗاالث والٚغ

بطا جإملىا مٗٓم هظه الخٗاٍع٠ ٞةهىا هالخٔ اجها جدضص مٟهىم الىحضاهُت مً مىُل٣حن : جدضًض  ًىُل٤ مً مىيٕى 

باث وألاخاؾِـ. وجدضًض ًىُل٤ مً الخالت الىحضاهُت التي  الىحضاهُت الظي هى الٗىا٠َ والاهٟٗاالث واإلاىا٠٢ والٚغ

 ص ٞٗل بًجابي ؤو ؾلبي ؤو في خالت ؤلاخؿاؽ باللظة والالم.جخمشل في ع 

ت مً الى٣ِ ألاولُت، هي :  جاصي بىا ٧ل هظه اإلاُُٗاث الى اؾخسالم مجمٖى

 .باث والاخاؾِـ  ًخدضص مىيٕى الىحضاهُت في مٗىاها الٗام، في الٗىا٠َ واإلاىا٠٢ والٚغ
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 .جىن٠ الىحضاهُت بدالت اخؿاؽ ؤو عص ٞٗل 

 حرها... باألهضاٝضاوي ًخٗل٤ اإلاجا٫ الىح  الىانٟت إلاىا٠٢ الصخو واإلاخمشلت في اإلاىا٠٢ والخىاٞؼ والاهخماماث ٚو

ب اإلاٟهىم، ول٨ً ٞهم الىحضاهُت ال ًخم بض٢ت  ت  الYبحٗخبر هظه الخدضًضاث مىُل٣اث لخ٣ٍغ صازل جهىعاث هٍٓغ

 حُت مؿإلت الىحضاهُت ؟٠ُ٨ٞ ٢اعبذ الاججاهاث الؿ٩ُىلى   ؾ٩ُىلىحُت، ؤؾـ ٧ل مجها مٟهىما للىحضاهُت.

 : ل٩ي هجُب ٖلى هظا الؿاا٫ ؾيبدث في مٟهىم الىحضاهُت مً زال٫

 .الاججاه الؿلى٧ي 

 .الاججاه الجكُالتي 

 .اججاه الخدلُل الىٟس ي 

 .يُت  اججاه الؿ٩ُىلىحُا الخ٩ٍى

 : الاججاه الؿلى٧ي 2

م مً الازخالٞاث الٟغعي بحن الؿلى٦ُحن ٣ٞض ؾاعوا حمُٗهم في الا  ؿغوا الٓىاهغ الىٟؿُت هٟؿه ججاه الٗامٖلى الٚغ ، ٞو

اهُال٢ا مً الؿلى٧اث الٓاهغة، مؿدبٗضًً مً لٛتهم اإلاٟغصاث والخٗابحر التي حكحر الى "الؿماث الظهىُت". ه٨ظا ؤ٦ض ؾ٨ُجر 

Skinner  ٌٗخبر مشال "ٖلى ؤن ٖلم الىٟـ هى ٖلم الؿلى٥، وؤن اؾخيباٍ خاالث ؤو خاحاث صازلُت ٚحر ٢ابلت للمالخٓت ال

  47جٟؿحرا ؾلُما، ألهه ال ٠ًًُ قِئا الى الاهخمام الٗلمي بالكغوٍ التي جد٨م الؿلى٥" 

؟ ٣ًى٫ واؾُىن : "ان اإلا٣ُاؽ ... الظي ًًٗه الؿلى٧ي  Comportementول٨ً ما الظي ٣ًهضه الؿلى٦ُىن بلٟٔ الؿلى٥ 

ُٟض هظا مامه صاثما هى ٧الخالي : هل ؤؾخُُ٘ ؤن ؤن٠ هظا الجؼء الهٛحر مً الؿؤ لى٥ بلٛه الخاٞؼ والاؾخجابت ؟" ٍو

. مما Réponseوالاؾخجابت  Stimilusال٨الم ؤن الؿلى٦ُحن ٌٗخبرون ؤن الؿلى٥، مهما ٧ان حؼثُا، ًخإل٠ مً وخضة اإلاشحر 

ر، ٌٗني ؤن حمُ٘ الاٞٗا٫ التي ٣ًضم الٟغص ٖلحها هي اؾخجاباث إلاشحراث مُٗىت، ٞاأل٧ل مشال، اؾخجابت لخاحت الجٕى ٦مشح

وو٢ٝى الخالمُظ اؾخٗضاصا للخغوج مً ال٣ؿم، اؾخجابت إلاشحر هى عهحن الجغؽ الظي ٌٗلً جهاًت الخهت الضعاؾُت، ٦ما ؤن 

بحابت جلمُظ اؾخجابت إلاشحر هى ؾاا٫ إلاضعؽ وه٨ظا طوالُ٪. ٩ٞل ؾلى٥ اطن هى ٖباعة ًٖ مشحر واؾخجابت. واإلاشحر هى ؤي ش يء 

 . 48خي، ؤما الاؾخجابت ٞهي الؿلى٥ ال٣ابلت للمالخٓت ًدضر حُٛحر ٞؿُىلىحُا في ال٩اثً ال

اث الخلمُظ و  ٣ا للمىٓىع الؿلى٧ي، ؾىٗخبر جهٞغ ت ماقغا ٖلى خالخه الىٟؿُت الضازلُت، ؤي ؤن ٖضم ؤٞو ٞٗاله الٓاهٍغ

خه اهخمام الخلمُظ بالضعؽ، ًٓهغ مً زال٫ مجمٕى الؿلى٧اث التي ٣ًىم بها مشل : ٖضم اإلاكاع٦ت، الكغوص، ٖضم ٦خاب

ا ىهبللمٗلىماث... وبهظا ؾى٩ىن ٢ض اؾخضللىا ٖلى خالت هٟؿُت صازلُت بإٞٗا٫ ؾلى٦ُت زاعحُت ومالخٓت، وبخٗبحر ٖام، 

هىُل٤ في ٞهم الٓاهغة الىٟؿُت مً الاٞٗا٫ التي ٣ًىم بها الٟغص، وبهظا هُاب٤ بحن الؿلى٥ الخاعجي والخالت الىٟؿُت، 

 وهسخهغ هظه في طا٥.

ت الجكُالذالىحضاهُت ٖلى .  3  يىء هٍٓغ

 الخالت الىحضاهُت جخدضص بمجا٫ ؾ٩ُىلىجي :

لىٟغى ؤن جلمُظا ٢ام بؿلى٥ مشل الٟغاع مً اإلاضعؾت. ؤو الا٢با٫ بدماؽ ٖلى اهجاػ مٗحن، ؤو اللهى صازل ال٣ؿم ٠ُ٨ٞ 

ؿحر هظه الخاالث هه ال ٨ًٟي جٟبهٟؿغ هظه الؿلى٧اث التي حٗبر ًٖ خالت وحضاهُت مشل اإلاُى٫ والىٟىع، والخماؽ...؟ 

                                                      
88س.َ. أغشٚ عٛط.ْ. عزبٔغ١ٛ : اٌؼٍُ فٟ ِٕظٛسٖ اٌغذ٠ذ. ص  8  

88ص  –س.َ أسٚط ٚط.ْ. عزبٔغ١ٛ : ِشعغ ِزوٛس   9  
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ت مً الٗىامل التي جخضزل في جدضًض  باالهُال١ مً الؿلى٥ هٟؿه ؤو باال٢خهاع ٖلى صعاؾخه، بل البض مً اٖخباع مجمٖى

ت ٖىانغ م اث التي ٢ام بها الخلمُظ في اإلاشا٫ الؿاب٤، بمجمٖى اإلا٩ان  شلجهٝغ ؤو ؾلى٥، او خالت مُٗىت. ٣ٞض جٟؿغ الخهٞغ

ىامل الخٗب، مى٠٢ الخلمُظ مً اإلااصة الضعاؾُت، والًِٛ الظي ًماعؾه الظي ًىحض ُٞه الخلمُظ،  وخالت ال٣ُـ، ٖو

حرها مً الٗىانغ اإلاخضازلت واإلاسخلٟت ألا بٗاص واإلا٩ىهاث، والتي ًٟترى اجها جخضزل بك٩ل مً ػمالئه، واإلاىار الاؾغي... ٚو

اث وؾلى٧اث ومىا٠٢ ألاشخام. وبمٗنى آزغ ٞةهه  ال ًم٨ً ؤن ؤصع٥ قِئا ما الا صازل مجا٫ ٦لي. الاق٩ا٫ في جدضًض جهٞغ

،ٞاهه ال K. Lewin  بىاء ٖلى هظا اإلاُٗى ًم٨ىىا ؤن هىُل٤ لخٟؿحر الخالت الىحضاهُت، ٞٗىضما هٟؿغ خالت وحضاهُت خؿب 

لى الىيُٗت التي جم ٞحها هظا الؿلى٥،  ًم٨ً الخٗٝغ ٖلحها بىاؾُت الؿلى٥ وخضه بل البض مً الخٗٝغ ٖلى الؿلى٥ ٖو

ٞالخالت الىحضاهُت ال جخدضص بالصخو هٟؿه بل اجها جخدضص ٦ظل٪ بالىؾِ واإلاُُٗاث اإلادُُت، والخاالث الؿاب٣ت لظل٪ 

ىا مُٗىا، 49الصخو، ؤي باإلاجا٫ الظي ًىحض ُٞه الصخو  . لىٟغى مشال ؤن جلمُظا مؼ١ ٞجإة صٞتره خحن ٧ان ًىجؼ جمٍغ

ت ٖىانغ ج٩ىن مجاال ٧لُا مشل: هىا ٢ض هٟؿغ هظا الؿلى٥ الظي هى ماقغ الاهٟٗا٫ب  وؤلاخؿاؽ الىحضاوي بمجمٖى

 بن  .ً  طل٪ الخلمُظ لم ٨ًً ًمخل٪ مٗلىماث ؾاب٣ت إلهجاػ الخمٍغ

 هه حٗب مً ٦ثرة الخ٨غاع واإلاداولت صون ؤن ًخىنل الى حىاب صخُذ.ب 

 .بن ػمالءه الظًً ؤجهىا بهجاػهم ٢ض ٚاصعوا الٟهل صون ؤن ٌؿاٖضوه 

 Champsلت وحضاهُت ال ًم٨ً ؤن ًخم بال صازل مجا٫ ٦لي ٌؿمى اإلاجا٫ الؿ٩ُىلىجي وه٨ظا ٞان ٞهم ؤي خا

psychologique  حر ٞاإلاجا٫ الؿ٩ُىلىجي ٌكمل ٧ل الخاالث الجؿمُت والبُىلىحُت والاحخماُٖت والؿ٩ُىلىحُت )الىاُٖت ٚو

 50الىاُٖت( التي جخىاحض في لخٓت مُٗىت، وجخضزل لخدضًض ؾلى٥ الٟغص والجماٖت... 

 الخالت الىحضاهُت خالت ٧لُت :

لخٟؿحر الخالت الىحضاهُت، ٞاهه ال بض مً الاؾدىاص الى ألاؾـ الؿ٩ُىلىحُت  K. Lewinول٩ي هضع٥ هظا اإلاٟهىم الظي اٖخمضه 

ت الجكُالذ   Werthiemer Koffka-lewin 51)مً ؤ٢ُابها  Gestaltالتي اهُل٤ مجها الباخث والتي ج٨مً في هٍٓغ

غوٖها. بهه ًىٓمها صازل الىيُٗت اإلادُُت ٞٗىضما ًىاحه ال ٟغص ويُٗت ؤو خالت مُٗىت، ٞةهه ًضع٦ها ٧لُاتها ال في ؤحؼائها ٞو

٠ في آلان هٟؿ ْى زبراجه وججاعبه الؿاب٣ت. ٞلىٟغى مشال ؤن جلمُظا ؤعاص ؤن ًٟدو ويُٗت ؤو ًدل  ه،به لُضع٦ها ٩٦ل، ٍو

داو٫ ا وهى  Insightلخهى٫ ٖلى الخل خضؾُا ًٖ ٍَغ٠ الاؾدبهاع مك٩لت، ٞاهه ًبضؤ ؤوال بٟدو قامل للىيُٗت ٍو

٤ ٞدو قامل لىيُٗت، وبصعا٥ الٗال٢اث بحن ؤحؼائها.  ٦ك٠ لىدُجت ؤو خل ؤو ٨ٞغة ًٖ ٍَغ

ت خاالث وحضاهُت، مشل خاالث الترصص، والخى٠٢، والاهدباه اإلاغ٦ؼ، والخاالث اإلاغا٣ٞت  و الخٗلم باالؾدبهاع ٣ًىم ٖلى مجمٖى

٤ للمداولت و ا هل الُه ًٖ ٍَغ لخُإ. ٞالخلمُظ، في خل مك٩ل، ًهل الى طل٪ بالخـ بطا ٧اهذ الىيُٗت واضخت، ٍو

غ٦ؼ اهدباهه ٖلى مسخل٠ ُ، ُٞيكِ في ٧لخ 52اإلاداولت والخُإ بطا ٧اهذ الىيُٗت ٚحر واضخت  الخالخحن ججاعبه الؿاب٣ت ٍو

ت الجكُالذ جىٓغ الى الخٗلم مً 53ٖىانغ اإلاك٩ل   .54خُث ؤهه : ، وه٨ظا ٞان هٍٓغ

                                                      
49

  George Amado. L’affectivité de l’enfant p 61 
50

  Dictionnaire de la psychologie 
51

خ، ٚػٕذِب أدخٍذ اٌغشىبٌذ ِفَٙٛ اٌشىً ٚاألسػ١خ، فٕؾٓ ٔذسن اٌشىً ٚخٍف١برٗ. فبٌز١ٍّز ػٕذِب ٠غٍظ ِغ صِالئٗ فٟ اٌمغُ فأٗ ٠ّضً أسػ١خ أٚ خٍف١  

 ٠مف فأٗ ٠ظجؼ شىال ٚاٌزال١ِز خٍف١خ.
52

   Kohler. La psychologie de la forme 
53

   M.Minder/la didactique fonctionnelle P.214 
54

057-050دمحم ص٠بد ؽّذاْ : إٌّٙظ اٌّؼبطش ص ص :      
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 .٤ بصعا٦ه الظاحي في نُٛت ٧لُت. بمٗنى ؤن اإلاخٗلم ًضع٥ اإلاُُٗاث ٩٦لُاث  جىُٓم اإلاخٗلم لخبراجه الخؿُت ًٖ ٍَغ

  ُت ت ال٣ؿم واإلاىار الجماعي الؿاثض، وهٖى هىا٥ مجا٫ للخٗلم جخضازل ٖىانغه وؤحؼائه وجخٟاٖل، مشل جغجِب ٚٞغ

 خغ٧اث وجمىيٗاث اإلاضعؽ والخالمُظ...

 ُٓم والاوسجام في مى٠٢ الخٗلُم لِؿهل حٗلم اإلاُُٗاث اإلاُغوخت )٢اهىن الخىُٓم(.الخى 

  هىا٥ مباصت في جىُٓم ويُٗت الخٗلُم ٧اؾخمغاع الخبراث ال٣ضًمت واوسجامها م٘ الخبراث الجضًضة، ومبضؤ الضهى

ُُٗاث صازل ؤ٢ؿام زم في حؿهُل زبراث الخٗلم، ومبضؤ الكمى٫ في جغابِ اإلاىبهاث، ومبضؤ الدكابه في حم٘ اإلا

 مبضؤ اإلاُل الى ب٦ما٫ الخبراث...

 صًىامُت الخالت الىحضاهُت :

وبطا ٧اهذ لهظه اإلاُُٗاث ؤهمُت ٦بحرة في بىاء اؾتراجُجُت للخٗلم ؤلاصعا٧ي, ٞةجها ال تهمىا آلان بال مً خُث ٧ىجها ؤمشلت ٖلى 

الخالت الىحضاهُت صازل  و،ؿحر الخالت الىحضاهُت، وباألزٞهم مٗنى ال٩لُت واإلاجالُت ٖىض الجكُالذ، والاهُال١ مجها لخٟ

بُت لٟهم الٓاهغة والخالت  Lewinالجماٖاث مشل حماٖت ال٣ؿم. وألحل طل٪ هغح٘ الى مٟاهُم  ت مً اإلاٟاهُم الخجٍغ مجمٖى

 .٩55ىهاث الخالُت . وحكمل اإلاٟاهُم اإلابيُت اإلاConstructالىحضاهُت صازل الجماٖت، ؤَل٤ ٖلحها حؿمُت "اإلاٟهىم اإلابنى" 

o ال٣ىة La force  م٨ً ان همحز بحن ٢ىي باث واإلاُى٫ التي جضٞ٘ الصخو لل٣ُام بؿلى٥ مٗحن، ٍو : وهي مجمٕى الٚغ

، ٦ما ًم٨ً ان همحز صازل حماٖت بحن ٢ىي طاجُت و٢ىي هاججت ًٖ Frénatriceصاٞٗت الى الخُىع و٢ىي جدهغه 

باث واإلاُى٫، جاصي بلى ٦شاٞت الاهٟٗاالث.الٛحر، مما ًيخج ٖىه خاالث وحضاهُت مً حٗاعى   ٢ىي الٚغ

o ٘اإلاى٢  La position   ًخٗل٤ ألامغ هىا بةصعا٥ الصخو صازل مجا٫ ؾ٩ُىلىجي، ؤي في لخٓت مُٗىت جخ٩ىن م : ٍو

، م٩ان...( ، حٗب، زٝى  خاالث حؿمُت وبُىلىحُت واحخماُٖت وؾ٩ُىلىحُت )حٕى

o صازل هٟـ اإلاجا٫ ً ً، وهم ٩ًىهىن حمُٗا ٦ال مىٓما ًخٟاٖل بٗال٢اث : ٞللٟغص ٖال مى٢٘ آلازٍغ ٢ت باآلزٍغ

. وجيكإ خالت الخىاػن ًٖ ال٣ىي الضًىامُت التي جخٟاٖل صازل Etat d’équilibreوحهضٝ الى اخضار خالت جىاػن 

 56حماٖت.

o وهي الخاالث التي جماعؽ جإزحرا ٖلى الاشخام، ٞاطا ازظها مشال مٟهىم الخاحاث ٖىض  وال٣ىة الىٟىط :K Lewin. .

ً، ٞالخاحت ًم٨ً ؤن جيكإ مً زال٫ : ٞٗل ٣ًىم به الصخو  ٞةهىا هجضه ًٟؿغه باالعجباٍ بٗال٢اث م٘ الازٍغ

 ججاه شخو آزغ، او بٟٗل حاطبُت ججاه شخو مٗحن، و٢ض جخ٩ىن هظه الخاحاث في اعجباٍ م٘ اهضاٝ حماُٖت.

o الٗىانغ ج٩اٞا La Valence  ل٣ض اؾخٗاع :Lewin لئلقاعة بلى حاطبُت الا٢با٫ ٖلى    57مُاء ًُ ال٨هظا اإلاٟهىم م

ضم ججاهه )حاطبُت ؾلبُت(، وهي خالت مً نغإ ٢ىي وحضاهُت مخٗاعيت.  ش يء )حاطبُت بًجابُت( ٖو

ت مً الٗىامل في جدضًض الخالت الىحضاهُت، وهي ٖىامل جيخمي بلى الخ٣ل الؿ٩ُىلىجي للجماٖاث،  وه٨ظا جخضازل مجمٖى

ُاث في اصعا٥ ال٨شحر مً الخاالث الىحضاهُت صازل ال٣ؿم الضعاس ي وجدلُل الخٟاٖالث بحن حماٖت ٞاصث هظه اإلاُٗؤو٢ض 

( صعاؾت الٗال٢اث بحن ؤؾلىب حؿُحر الجماٖت والازاع  White و  Lippit، بىٟؿه )بياٞت الى Lewinالخالمُظ، بط خاو٫ 

لب مجهم اهجاػ جهمُم للمؿغح. و٢ض  ، ُٖىت مLewinًالىحضاهُت الىاحمت ًٖ ق٩ل ٖمل الجماٖت، ٣ٞض ازخاع  ٟا٫، َو الَا

اث، ٧ل واخضة جسً٘ لخىُٓم مٗحن   .٢58ؿمهم الى زالر مجمٖى

                                                      
55

  G. Amado Op.cit P :61 
56

ئْ اٌغّبػخ ١ٌغذ ِغّٛع األفشاد ثً و١ٍخ د٠ٕب١ِخ رىْٛ شىال ِزٛاصٔب ٠ٚٛظف ٠ٌٛٓ ٕ٘ب ِفَٙٛ ؽمً اٌمٛح    Champs de force أٞ ػاللبد ٚرفبػالد رجؾش ػٓ  

 رٛاصْ.
57

  Gilles Amado et André Guittet. Dynamique de la communication dans les groupes 
58

   Ibid P.81 
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  ت(، خُث ن هىا٥ مؿحرا ًدضص الاهضاٝ ووؾاثل الٗمل صون ؤالجماٖت ألاولى : حؿحر ب٨ُُٟت ؤوجى٢غاَُت )ؾلٍُى

ٟا٫.  اؾدكاعة الَا

 ُٟا٫ ٌكاع٧ىن في جدضًض ألاهضاٝ وجىػَ٘ اإلاهام.الجماٖت الشاهُت : حؿحر ب٨ُُٟت صًمى٢غاَُت، خ  ث ؤن مجمٕى ألَا

 .ٟا٫ ٌٗملىن بضون جىححهاث مً مؿحر  الجماٖت الشالشت : جدؿم في الٗمل بإؾلىب مدؿِب، خُث ان الَا

ت جىجؼ اإلاهام  و٢ض اؾٟغث هظه الخجغبت ًٖ هخاثج هامت لٟهم الخاالث الىحضاهُت صازل الجماٖاث، ٟٞي الجماٖت الؿلٍُى

ؿىص  ٞغاصها هٕى مً الخىجغ، وجخجه اإلاىا٠٢ هدى الالمباالة والٗضواهُت، وجىجؼ اإلاهام في الجماٖت ؤبضون خماؽ، َو

الضًم٣غاَُت في حى مً الاعجُاح والٗال٢اث الاًجابُت بحن الاٞغاص، اإلابيُت ٖلى الخٗاون، اما الجماٖت اإلادؿِبت ٞةن اٞغاصها 

ا مً الاخباٍ والٟكل، وؾاص  ث بُجهم ٖال٢اث مخىجغة.ابضوا هٖى

ت الجكُالذ في ٞهم الخاالث الىحضاهُت صازل الجماٖت، باٖخباعها خالت  Lewinحؿاٖضها بطن، ؤبدار  اإلاىُل٣ت مً هٍٓغ

جخدضص مً زال٫ اإلاجا٫ الؿ٩ُىلىجي الظي ًىحض ُٞه ألاٞغاص. ٞالىحضاهُت ْاهغة صًىامُت و٧لُت جخضازل في جدضًضها 

ت مً اإلاُُٗاث الٟح ٣ُت و الؿ٩ُىلىحُت والاحخماُٖت والُبُُٗت التي ج٩ىن مجاال لخٟؿحر جل٪ الٓاهغة باٖخباعها مجمٖى ًز

ا، اهُال٢ا مً اإلادُِ واإلاجا٫ الظي ًىحض  ٦ال مخىاٚما وميسجما. ولهظا ألامغ ؤهمُت بالٛت في الخٗامل م٘ الىحضاهُت جغبٍى

ت   حٗخمض ٖلى جىُٓم اإلاجا٫ الظي ًخٗلم ُٞه الخلمُظ.ُٞه اإلاخٗلم، ٦ما ؤن له ؤهمُت في بلىعة اؾتراجُجُت جغبٍى

 الىحضاهُت ٖلى يىء الخدلُل الىٟس ي. 4

 الىحضاهُت خالت ال قٗىعٍت :

ت الخدلُل الىٟس ي ٞهم الخاالث الىحضاهُت لضي الٟغص ؤو الجماٖت، ٞةجها ال ج٠٣ ٖىض مجغص الىن٠  ٖىضما جداو٫ هٍٓغ

ال٩امىت وعاء هظه الخاالث. ٞاالهٟٗاالث والٗىا٠َ وألاهىاء حٗىص في هٓغها  هما حؿعى الى ال٨ك٠ ًٖ ألاؾباببوالخدلُل، و 

ت. ول٣ض ٢ ٍؼ ، ٢هض جإ٦ُض جهىعه هظا، الخٟؿحراث التي ٧اهذ  S.Freudم ٞغوٍضضالى ٖىامل القٗىعٍت جخمشل في الضواٞ٘ الٍٛغ

 59، ٧ل ما هى هٟس ي هى قٗىعي جدهغ الٗملُاث الىٟؿُت في  الكٗىع مٗخبرة ؤن "٧ل ما هى قٗىعي هى هٟس ي وبال٨ٗـ

 وؤقاع، باإلا٣ابل الى ؤهمُت الالقٗىع في ٞهم وجٟؿحر جل٪ الٗملُاث.

وفي بَاع جهىعه لبيُت الجهاػ الىٟس ي، جىنل ٞغوٍض الى وحىص مى٣ُت هٟؿُت ؾماها "الهى" الى حاهب مى٣ُتي ألاها والاها 

لى  ت، ٦ما 60ألٖا ٍؼ لهى ٌكمل ٧ل اعؤي ٞحها "ؤو٫ همِ مً ؤهماٍ الخٗبحر الىٟس ي". ٞ . واٖخبر "الهى" م٨مً حمُ٘ الضواٞ٘ الٍٛغ

ت الهاصعة ًٖ  ٍؼ "ما ًدمله ال٩اثً الاوؿاوي مٗه مىظ والصجه، ٧ل ما هى مخٗحن في َبُٗخه، ؤي في اإلا٣ام الاو٫ الضواٞ٘ الٍٛغ

ىُل٤،  ٦مغج٨ؼ له ظوبىاء ٖلى طل٪، ٞةن ٞهم الؿحروعاث الىٟؿُت ًيبػي ؤن ًخس 61الخىُٓم البضوي"  ٞغيُت الالقٗىع، ٍو

ت اإلاخد٨مت ٞحها، طل٪ ؤن حمُ٘ الاهٟٗاالث والٗىا٠َ الاوؿاهُت جغجبِ بهظه الضواٞ٘  ٍؼ بالخالي، مً اؾخجالء الضواٞ٘ الٍٛغ

ت. ٍؼ  الٍٛغ
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72-77عغّٛٔذ فش٠ٚذ : ِخزظش فٟ اٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ ص ص :    
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ٌمذ ١ِض فش٠ٚذ فٟ اٌغٙبص إٌفغٟ ث١ٓ ِٕبؽك اٌٙٛ ٚاألٔب ٚاألػٍٝ. ٚئرا وبْ اٌٙٛ    ça ثبٌٕغجخ ٌفش٠ٚذ ِىّٓ اٌغشائض ٚاٌشغجبد ٚا١ٌّٛي ٚا١ٌّٛي
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 اؾخيخاحاث ٖامت :

ىلىحُت )جىٟـ، ج٣لو ًٖالث،  ٞةطا ٧اهذ الؿلى٦ُت ج٣ضم جٟؿحرها للخاالث الىحضاهُت اهُال٢ا مً مٓاهغها الٟحًز

هبٌ ال٣لب...( ؤو اهُال٢ا مً ؾلى٥ الصخو اإلام٨ً مالخٓتها، ٞازخهغث بظل٪ الىحضاهُت في الخاحت التي جضٞ٘ 

ؾلى٥ ٢هض حُُٛتها، ٞةهه باليؿبت للجكُالذ، ال ًم٨ً جٟؿحر الخالت الىحضاهُت بالخٗٝغ ٖلى الصخو الى اهجاػ 

ؾلى٦ها الٓاهغ وخضه، بل البض مً اٖخباع اإلاجا٫ الؿ٩ُىلىجي الظي جخمىي٘ ُٞه الخالت الىحضاهُت، ؤي الخاالث 

٣ُت والبُىلىحُت والاحخماُٖت والؿ٩ُىلىحُت التي جخىاحض في لخٓت مُٗى ت، والتي جخضزل لخدضًض ؾلى٥ الٟغص الٟحًز

 ؤو الجماٖت.

 : . الخىاٞؼ لضي الخالمُظ5

 ما اإلا٣هىص بالخىاٞؼ ؟

اث ومىا٠٢  حكحر الخىاٞؼ، في مٗىاها الٗام، الى ٧ل ما هى  ٢اصع ٖلى جدٍغ٪ الٟغص وصٞٗه بلى الٟٗل، وخشه ٖلى جبني جهٞغ

ضص مً مجاالث اليكاٍ الاوؿاوي، طل٪ ؤن ؾلى٥ الٟغص ٢ض ٩ًىن مُٗىت. وال ٌؿخٗمل لٟٔ الٟٗل هىا لئلقاعة بلى مجا٫ مد

ٟاث ٖضًضة للخىاٞؼ جلخ٣ي في زانُاث وجسخل٠ 62صازلُا ؤو زاعحُا، ٞؿُىلىحُا ؤو اهٟٗالُا ؤو ٣ٖلُا ؤو خغ٦ُا  . وهىا٥ حٍٗغ

ٗ 63ال٣ىة التي جضٞ٘ الٟغص ألن ٣ًىم بؿلى٥ مً ؤحل بقبإ وجد٤ُ٣ خاحت ؤو هضٝ"في ؤزغي. ٞهي " ها َو بإجها  R .Gagnéٞغ

ظهب  64 ٢ىي صازلُت جضٞ٘ الٟغص بلى الٟٗل ت مً ال٣ىي التي  هفي الاججاه هٟؿ P.Badin، ٍو ُٞدضص الخىاٞؼ ب٩ىجها مجمٖى

اجه  ٟا ؤ٦ثر جٟهُال للخىاٞؼ، ٞإقاع الى اجها  R.Mucchielliؤما  65جضٞ٘ الٟغص هدى هضٝ مٗحن، وجدضص جهٞغ ٣ٞض ؤوعص حٍٗغ

ضٖم ٞٗال مُٗىا. والخىاٞؼ ٢ىي ٧ل جىجغ وحضاوي، مش بت والخُل٘ واإلاُل والخاحت، الظي ًم٨ً ؤن ًشحر ٍو ل الٗاَٟت والٚغ

لخ٣ي هظا الخٍٗغ٠ في بٌٗ حىاهبه م٘ حٍٗغ٠ ؤزغ ًغي في  66صًىامُت وكُُت حؿحر وجىحه الؿلى٥ هدى ؤهضاٝ مٗىُت  . ٍو

باث وؤلاعاصاث التي جضٞ٘ شخها بلى اهجاػ  ت مً الٚغ  .67مهام ؤو بلٙى هضٝ ًغجبِ بداحت مُٗىت  الخىاٞؼ مجمٖى

ت مً الخهاثو هظ٦غ مجها : ٟاث ؤن للخىاٞؼ مجمٖى بضو مً زال٫ جٟدو هظه الخٍٗغ  ٍو

 ؤجها ٖباعة ٢ىي صازلُت 

 جشحر لضي الٟغص اليكاٍ وجدغ٦ه 

 جىحه ؾلى٥ ووكاٍ الٟغص هدى هضٝ مٗحن 

 .جضٖم وكاٍ الٟغص ختى ًخد٤٣ الهضٝ، ؤو ًخم بقبإ الخاحت 

  اإلا٣هىص بالخاحاث ؟ما 

ًًا اإلآهغ ؤ، وهي 68الخاحت خالت مً الخىجغ هاججت ًٖ ه٣و ش يء يغوعي، و٢ض جيخج الخاحت اًًا ًٖ جإزحراث احخماُٖت 

دت  Tensionالؿ٩ُىلىجي لخالت مً الى٣و مخد٣٣ت ؤو ٖلى وق٪ الخد٤٣. ؤما الخىجغ  ٞهى خالت وحضاهُت ماإلات ؤو ٚحر مٍغ

ت الى الخس٠ُٟ  69مجها ؤو وي٘ خض لها  حؿعى الًٍٗى
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ي٘ الباخشىن جهيُٟاث ٖضًضة للخاحاث محزوا ٞحها بحن اهىإ ٖضًضة، مشل الخاحاث ألاولُت وألاؾاؾُت والخاحاث ٢ض و 

ىلىحُت والخاحاث الؿ٩ُىلىحُت... ومً بحن هظه  ت، الخاحاث الٟغصًت والخاحاث الاحخماُٖت، الخاحاث الٍٟؼ الشاهٍى

 الخهيُٟاث هظ٦غ :

٣ت جغاجبُت بلى A.Maslowلى جهي٠ُ ماؾ  : نى٠ ماؾلى الخاحاث بٍُغ

ىلىحُت، الخاحت الى ألامغ، الخاحت الى الخب، الخاحت الى الخ٣ضًغ، الخاحت الى ج٣ضًغ الظاث، الخاحت  الخاحاث الٍٟؼ

ت والٟهم، الخاحاث الاؾخ٣ُُُت  .70للمٗٞغ

ٞٗل حٗلُمي ًيبػي، ل٩ي ًىمي الخىاٞؼ ٖلى الخٗلم، ؤن ه٨ظا وؿخيخج ؤن الخاحاث مدغ٦ت للخىاٞؼ ٖلى الخٗلم، بمٗنى ؤن ٧ل 

ًىُل٤ مً الخاحاث التي ٌكٗغ بها الخلمُظ. ٞما هي اطن ؤهم الخىاٞؼ التي جلٗب صوعا في حٗلم الخلمُظ ؟ و٠ُ٦ ًم٨ً 

 اؾخٛاللها في ٖملُت الخٗلم ؟

 خىاٞؼ مؿاٖضة ٖلى الخٗلم :

حن مً الخىاٞؼ ًم٨  R.Mucchielliل٣ض محز   .71ً اٖخماصها في الخٗلُم والخٗلم بحن هٖى

ًم٨ً اؾخٛاللها ٖىضما ًخٗل٤ الامغ بخلمُظ مٗحن، خُث ؤن اإلاضعؽ ًداو٫ ؤن ًىُل٤ مجها لضٞ٘  خىاٞؼ ٞغصًت - ؤ

 الخلمُظ الى الخٗلم ؤو ٞهم ما ًشحر اهخمامه. وهظه الخىاٞؼ هي :

  الخىاٞؼ اإلاؼاحُتCaractérologiques مُظ اإلاخٗلم، ٞهظا ًدب الخغ٦ت، وآزغ ًمحر وهي التي جخٗل٤ بُب٘ ومؼاج الخل

 الى الخُٛحر، وزالث ًدبظ الجىاثؼ، ول٩ل َبٗه الظي ًازغ ٖلى مىا٢ٟه واهخماماجه ومُىله.

 الخىاٞؼ ال٣ٗضًت.Complexuelles .وهي خىاٞؼ مخٗل٣ت ب٣ٗض هٟؿُت جخجلى في عصوص ٞٗل اهٟٗالُت جازغ ٖلى الخٗلم 

 جل٪ ال٣ضعاث والاؾخٗضاصاث التي ًم٨ً ؤن ٌؿخٛلها اإلاضعؽ لخدٟحز الخلمُظ : وهي  ال٣ضعاث واإلاىاهب الصخهُت

خُث ٌٗمل اإلاضعؽ ٖلى مداولت ا٦دكاٝ هظه ال٣ضعاث والاؾخٗضاصاث واؾخٛاللها وجىححهها هدى حٗلم  ؛ٖلى الخٗلم

 بًجابي.

م٨ً اؾخٛال خىاٞؼ مكتر٦ت - ب لها في ويُٗاث الخٗلُم : وهي خىاٞؼ تهم الخلمُظ ٦ٟغص مشلما تهم حماٖت الخالمُظ. ٍو

٪ وكاَهم الخٗلُمي، وهظه الخىاٞؼ الجماُٖت هي :  والخٗلم ٢هض جدٟحز الخالمُظ وجدٍغ

ت : التي جاصي بالخلمُظ الى مداولت ا٦دكاٝ اإلاٗاٝع واؾخجالئها والبدث ًٖ اإلاٗلىماث،  الًٟى٫ والخاحت الى اإلاٗٞغ

 والخٗٝغ ٖلى اإلاُُٗاث الىا٢٘.

لخاٞؼ الظي ًدغ٥ وكاٍ الخلمُظ مً ؤحل بلٙى هضٝ مٗحن ؤو الخٛلب ٖلى الهٗىباث الخٗلم، : وهى ا الىجاح الٟغصي

 والؿُُغة ٖلى ويُٗاجه، وا٢هاء ٖىامل الٟكل.

 ت الظاث وج٣ُُمها، والخ٨م ٖلى اهجاػاتها،  ازخباع الظاث والخ٣ُُم الظاحي : وهي خىاٞؼ جترحم الخاحت الى مٗٞغ

 ٣ُُم هٟؿه، ٞةن طل٪ ٌك٩ل خاٞؼا ٖلى ججاوػ الهٗىباث والا٢با٫ ٖلى الخٗلم.ٞدُىما ٩ًىن الخلمُظ ٢اصعا ٖلى ج
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 وهي خاحت جخمشل في جُل٘ الخلمُظ لبلٙى آما٫ وجُلٗاث شخهُت، وجدُحن ٢ضعاجه، مما  الخاحت بلى جد٤ُ٣ الظاث :

 ًجٗله ٣ًبل ٖلى اهجاػ اإلاهام بدماؽ ولظة بطا ٧اهذ حؿخجُب إلاا جخُل٘ الُه طاجه.

 جغجبِ بخإ٦ُض الظاث والخاحت الى الىجاح، ٞاإلاىاٞؿت خاٞؼ ٖلى الخٗلم مً خُث ؤجها جضٞ٘ اإلاخٗلم الى  اإلاىاٞؿت :

 م٣اعهت اهجاػاجه بإ٢غاهه، بال ؤهه ًيبػي الاخخُاٍ مً جدى٫ هظه اإلاىاٞؿت الى حؿاب٤.

 م الى اإلاكاع٦ت في : للجماٖت صوع ؤؾاس ي في جدٟحز الخلمُظ ٖلى الخٗلم، ٞٗىضما هضٞ٘ اإلاخٗل خًىع الجماٖت

ُت ؤن ٩ًىن ٖمل الجماٖت مىهبا ٖلى الخٗاون  الجماٖت ؤو م٣ابلتها، ٞان هظا ألامغ ًدغ٥ الخىاٞؼ ٖلى الخٗلم قٍغ

 والش٣ت اإلاخباصلت.

 

 اإلاُى٫ والاهخماماث :. 6

ٟاث الخالُت حٍٗغ٠ الاهخماماث واإلاُى٫ : ٟاث ٖضًضة لالهخماماث واإلاُى٫ هيخ٣ي مجها الخٍٗغ  : زمت حٍٗغ

اث مسخلٟت، وبخٗبحر ؤص١، مىحهت هدى خ٣ى٫ مً  جىاْغ الاهخماماث مُىال ؤو اؾخٗضاصاث زابخت وؿبا مىحهت هدى مىيٖى

 72 .اليكاَاث والخبراث اإلاِٗكت صازل وؾِ ز٣افي ما

  ،الاهخمام "مجغص مُل، ؤي جىحه الظاث هدى ؾلى٧اث جخٗل٤، بك٩ل ٖام، بابخ٩اع ؤو بهجاػ مهمت جغوٍدُت ؤو هُٟٗت

 .73و٢ض جخٗل٤ باالؾتهال٥ ؤو اإلاكاع٦ت"

  ًٗخبر مٓهغا م اإلاُل انُالح زام ومىحه هدى ش يء، ؤو وكاٍ مٗحن، وهى اؾخجابت للخ٣بل ؤو الاهجظاب، َو

 74مٓاهغ الؿلى٥ ال ٦ُاها مؿخ٣ال بظاجه 

  خٗل٤ ألامغ، في ٚالب جىهب الاهخماماث خى٫ وكاَاث مًٟلت، والكغوٍ التي جىجؼ يمجها هظه اليكاَاث. ٍو

 75ألاخُان، بيكاَاث مضعؾُت ؤو مهىُت ؤو جغوٍدُت 

  ىٓغ الى ٣ت مُٗىت، بحن اخخماالث مدضصة. ٍو ٌكحر لٟٔ اهخمام، في ٚالب ألاخُان، الى اؾخٗضاص الٟغص لالزخُاع، بٍُغ

ُ هي الازخُاع هىا في بٗضه الٟغصي والصخص ي، مشل الاهخمام بماصة صعاؾُت ما، ؤو بمهىت ؤو بيكاٍ جغوٍخي ؤو جٞغ

 76مٗحن 

 اث  .77ًمشل الاهخمام مىبها ًى٢ٔ اهدباه الٟغص و٢ض ًضٞٗه الى الاجُان ببٌٗ الخهٞغ

ٟاث الؿاب٣ت وؾُٗىا ألن وؿخسلو مجها بٌٗ الخهاثو الٗامت اإلامحزة لالهخماماث، ٞإهىا هالخٔ ما  بطا ما ٖضها الى الخٍٗغ

 ًلي :

                                                      
72

  J.B.Dupont et autres. La psychologie des intérêts. P : 40 
73

   Frandès et Coll. Cité in la psychologie des intérêts. P : 41 
74

ن.َ.أ٠فبٔض : االرغب٘بد ٚا١ٌّٛي فٟ اٌزشث١خ. ٚلذ رشعّذ ٌفظخ    Intérêt ثب١ًٌّ.   
75

  J.B.Dupont et autres.op.cit. P :33 
76

  M.Ruchlin. Psychologie. P : 470 
77

  A. Collette. Introduction à la psychologie dynamique. P : 129 
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 . الاهخمام اؾخٗضاص زابذ وؿبُا 

  مىيٕى مٗحن.الاهخمام مُل وجىحه هدى 

 .الاهخمام اؾخجابت جخسظ َاب٘ الخ٣بل ؤو الاهجظاب هدى مىيٕى مٗحن 

 .ًخجلى الاهخمام مً زال٫ اؾخدؿان مىيٕى ما وازخُاعه 

  ه ؾلى٧ا ؤو زبرة مِٗكت، ؤو خ٣ل لِـ لالهخمام مىيٕى مدضص ومدهىع، بط ٢ض ٩ًىن مىيٖى

  وكاٍ، ؤو قغوٍ هظا اليكاٍ ؤو ؤشخانا ؤو ؤ٩ٞاعا.

  ىحهه هدى مىيٕى مٗحن.ًدغ٥ الا  هخمام وكاٍ الٟغص ٍو

o ( 1961ًغي ماًغ وبىٟىلض )Mayer  ؤن مُى٫ واهخماماث الخلمُظ بمىيٕى صعاس ي ما، ٢ض جاصي به الى بظ٫ حهىص

ت مُى٫ الخلمُظ الى  ىضما ًخد٤٣ هظا الخٟى١، ٣ًىص زاهُت، الى ج٣ٍى ٦شُٟت ومخىانلت ٢هض جد٤ُ٣ جٟى١ صعاس ي، ٖو

بٗث ُٞه ٢ضعة ٖلى جدمل مكا١ الضعاؾت وججاوػ الهٗىباث ختى ًخد٤٣ له الىجاح مً حضًض  الجهض واإلاشابغة، ٍو
78. 

o ( ٦1932كٟذ صعاؾاث ٧اعجغ )Carter ( الضوع الظي جلٗبه اإلاُى٫ والاهخماماث 1959( وصًٟـ )1943وبغصي ًٖ )

ل والاهخمام بمىاص صعاؾُت ٧الٗلىم في ٖال٢تها بظ٧اء اإلاخٗلم في جدضًض هخاثج الخدهُل الضعاس ي لهظا ألازحر. ٞاإلاُ

واللٛاث ٌٗخمض ؤ٦ثر ٖلى الظ٧اء بطا ما ٢ىعن باإلاُل والاهخمام باإلاىاص الاحخماُٖت مشال. وبطا ٧اهذ اإلاىاص الضعاؾُت 

اإلاخٗلمت جخُلب جغ٦حزا ٦بحرا ويبُا وجد٨ما في الىٟـ، ٣ًٟض اإلاخٗلمىن طووا الظ٧اء اإلاىسٌٟ اهخمامهم بؿغة 

 79خٗلمحن طوي الظ٧اء اإلاغجٟ٘ م٣اعهت م٘ اإلا

 80 اإلاىا٠٢ )الاججاهاث(. 7

٣ت التي ًخمى٢٘  les attitudesاإلاىا٠٢  كحر، في مٗىاه الٗام، الى الٍُغ مٟهىم مغ٦ؼي مً مٟاهُم ٖلم الىٟـ الاحخماعي، َو

اث مُٗىت ) ٟاث جخٟاJ.Stoetzel )81بها الٟغص في ٖال٢ت بمىيٖى وث ص٢ت وقمىلُت، . صازل هظا اإلاٗنى الٗام، ههاصٝ حٍٗغ

ٟاث هيخ٣ي ما ًلي :  وجسخل٠ ٖلى مؿخىي الٗىانغ التي حؿخضٖحها لخدضًض اإلاٟهىم.. مً هظه الخٍٗغ

  ًٖ سخل٠ ٣ت زانت ججاه ؤشخام ؤو ويُٗاث ٍو اإلاى٠٢ خالت اؾخٗضاص ؾ٩ُىلىجي جضٞ٘ الٟغص للخهٝغ بٍُغ

٩ىن اإلاىا٠٢ ٧املت وال جمـ بال حؼءا مً ألن هظا الازحر ًُب٘ ؾلى٥ الٟغص ٩٦ل، بِىما ج Tempéramentاإلاؼاج 

 82الؿلى٥

  اإلاى٠٢ "هى ؤؾلىب مىٓم مدؿ٤ في الخ٨ٟحر والكٗىع وعص الٟٗل ججاه الىاؽ والجماٖاث وال٣ًاًا الاحخماُٖت، ؤو

ججاه ؤي خضر في البِئت بهىعة ٖامت. واإلا٩ىهاث الغثِؿُت لالججاهاث )اإلاىا٠٢( هي ألا٩ٞاع، واإلاٗخ٣ضاث، واإلاكاٖغ 

اث الى عص الٟٗل" ؤو   .83الاهٟٗاالث، والجٖز

  ٗبر ًٖ هٟؿه بهظا ال٣ضع ؤو اإلاى٠٢ هى مى٢٘ ٞغص ؤو حماٖت ججاه مىيٕى ما : شخو، حماٖت، ويُٗت، ٢ُمت. َو

ت ؤو ماقغاث )٦الم، خغ٧اث، ؤٞٗا٫، ازخُاعاث، ؤو ُٚاب هظه  طا٥ مً الىيىح مً زال٫ ؤٖغاى مخىٖى

ُت، ومد ُٟت مٗٞغ اث.اإلااقغاث( ًماعؽ ْو  غ٦ت ومىٓمت للخهٞغ
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ن.َ. ئ٠فبٔض :    J.B.Dupont et autres. Op. cit. P : 167 
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.065ن.َ. ئ٠فبٔض : ِشعغ عبثك : ص     
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 ِٛلف.
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  P.Badin. Aspects psychosociaux de la personnalité. P :58 
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.002ٚالط. ئ. الِجشد. ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ. ص :-١ٌُٚ. الِجشد    
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  J.Maisonneuve. Op. cit. P :111 
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  اإلاىا٠٢ ؤو الاججاهاث "خالت الاؾخٗضاص ؤو الخإهب الىٟـ ؤو الٗهبي جخ٩ىن لضي الٟغص مً زال٫ الخبرة والخجغبت

اث واإلاىا٠٢ التي حؿدشحر هظه  التي ًمغ بها. وج٩ىن طاث جإزحر جىحُهي ؤو صًىامي ٖل اؾخجاباجه لجمُ٘ اإلاىيٖى

 .84الاؾخجابت 

 الخالناث الخالُت :هل بلى ٟاث همً زال٫ هظه الخٍٗغ

 .  بجها طاث َاب٘ ٖالث٣ي، بط حكحر الى ٖال٢ت، ؾلبُت ؤو بًجابُت بحن ٞغص ومىيٕى

  ،ت : ؤ٩ٞاع، مٗخ٣ضاث، مكاٖغ، اهٟٗاالث، عصوص ٞٗل، ازخُاعاث جخ٩ىن اإلاىا٠٢ مً ٖىانغ مخٗضصة ومخىٖى

 مُى٫، اؾخٗضاصاث...

 اث...جخمٓهغ اإلاىا٠٢ مً زال٫ ماقغاث ٖضًضة : ٦  الم، خغ٧اث، ؤٞٗا٫ وجهٞغ

  ،ت : ؤشخام، ٢ُم، حماٖاث، ؤٖغاٝ وج٣الُض، ؤ٩ٞاع، ؤقُاء اث ٖضًضة مخىٖى جخجه اإلاىا٠٢ هدى مىيٖى

 .85ٖىانغ مً البِئت 

 الخىا٤ٞ والخ٠ُ٨ :. 8

هظان اإلاٟهىمان ٞةهىا ههاصٝ مك٨ال هاما ًخٗل٤ بالخمُحز بُجهما. ٞما الظي ٌكحر الُه  ،ٖىضما هخدضر ًٖ الخىا٤ٞ والخ٠ُ٨

 ؟ وما ه٣ِ الال٣اء والازخالٝ بُجهما ؟

  ،ٗني، بهٟت ٖامت ٢ضعة ال٩اثً الخي ٖلى الخالئم والخإ٢لم الخ٠ُ٨ مٟهىم ؤو مهُلح مؿخمض مً خ٣ل البُىلىحُا، َو

ت ال٩اثً الخي بخإزحر مُُٗاث البِئت، مما ًجٗ له ؤ٦ثر م٘ البِئت، ًخجلى هظا الخإ٢لم في الخٛحراث التي جدهل في ًٍٖى

٣ت ؤزغي، ُٟت ًجٗله ؤ٦ثر  ٢ضعة ٖلى الاؾخمغاع في الب٣اء. وبٍُغ بن الخ٠ُ٨ حٛحر في ال٩اثً الخي ؾىاء في الك٩ل ؤو الْى

٢ضعة ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى خُاجه ؤو ب٣اء حيؿه. و٢ض ا٢خبـ مٟهىم الخ٠ُ٨ مً خ٣له الانلي لِؿخٗمل صازل خ٣ى٫ 

 J.Piaget.86بحن الظًً اٖخمضوه في هظا الخ٣ل  ٖلمُت ؤزغي مً بُجها خ٣ل الؿ٩ُىلىحُا، ومً

ٗني الخىا٤ٞ في صاللخه الؿ٩ُىلىحُت الٗامت  بقبإ الٟغص لخاحاجه وعٚباجه الٟغصًت، والخ٠ُ٨ م٘ مدُُه الاحخماعي ب٩اٞت َو

الغيا م٘ ما ًٟتريه طل٪ مً جىاػن بحن الاقبإ الٟغصي والخ٠ُ٨ الاحخماعي. وبخٗبحر ؤص١، بهه "الكٗىع ب مخٛحراجه،

غوٞه اإلادُُت" باجه، ْو ٤ُ بحن ٚع  .87والاقبإ الىاجج ًٖ الخل الىاجح لهغاٖاث الٟغص في مداولخه للخٞى

ت واإلاسخلٟت والخهي٠ُ الظي نىٟذ مً زالله، خضص ؤخض الباخشحن  ٟاث الخىا٤ٞ اإلاخىٖى واهُال٢ا مً جٟدو حٍٗغ

ت مً الخهاثو للخىا٤ٞ، مً بحن هظه الخهاثو هظ٦غ ما ًلي   :مجمٖى

 .حن : الٟغص والبِئت الاحخماُٖت  ًيبني الخىا٤ٞ ٖلى َٞغ

 .ُِالخىا٤ٞ ٖملُت صًىامُت جخٛحر خؿب الاٞغاص واإلاد 

 .ت التي ًمغ بها الٟغص  الخىا٤ٞ ٖملُت وؿبُت جسخل٠ خؿب اإلاغخلت الٗمٍغ

 الخىا٤ٞ ٖملُت صاثمت صوام الخُاة، بط ؤن الٟغص ٌؿعى َىا٫ خُاجه لخد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مً الخىا٤ٞ. 

 .الخىا٤ٞ بقبإ لخاحاث الٟغص البُىلىحُت والىٟؿُت والاحخماُٖت 

  88ال ٌٗني الخىا٤ٞ الخلى مً الامغاى والايُغاباث الىٟؿُت، واهما ٌكحر الى ُٚابها اليؿبي 
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رؼش٠ف آٌجٛسد،    Alport ػٓ وزبة أؽّذ أٚصٞ ع١ىٌٛٛع١خ اٌّشافك   
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28طالػ ِشؽبة : ع١ىٌٛٛع١خ اٌزٛافك إٌفغٟ ِٚغزٜٛ اٌةّٛػ. ص    
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ت  وي٘ الباخشىن مٗاًحر ٖضًضة خضصوا اهُال٢ا مجها جىا٤ٞ  الصخو ؤو ٖضم جىا٣ٞه. وجىضعج هظه اإلاٗاًحر يمً ؤَغ هٍٓغ

 وهظ٦غ في ما ًلي جهىعاث بٌٗ الباخشحن : 89مت جهى٠ بُغ١ مخٗضصة جبٗا للمُٗاع الظي ًخسظ ؤؾاؾا للخهي٠ُ ٖا

  ماؾلىA.Maslow  ٘الخمغ٦ؼ خى٫ اإلاك٨الث لخلها ه٣و  –الخل٣اثُت  –٢بى٫ الظاث  –: الاصعا٥ الٟٗا٫ للىا٢

 ً خماص ٖلى الازٍغ الخبراث اإلاهمت  –ب باألقُاء ؤو ج٣ضًغها اؾخمغاع ججضًض الاعجا –الاؾخ٣ال٫ الظاحي  –الٖا

ت  –الانلُت  الكٗىع بالالٖضاوة  –الخل٤ الضًمى٢غاَي  –الاهخمام الاحخماعي ال٣ىي والٗال٢اث الاحخماُٖت الؿٍى

 .90الخىاػن ؤو اإلاىاػهت بحن ؤ٢ُاب الخُاة اإلاسخلٟت –ججاه الاوؿان 

  ٨ؿىن ت  –الخىاٞـ  –ى الهضٝ الخىحه هد –الاؾخ٣اللُت  –: الش٣ت  E.Eriksonبٍع  –الاخؿاؽ الىاضح بالهٍى

 .91ال٣ضعة ٖلى ألالٟت والخب

  جىضا٫R.Tendell  الخ٠ُ٨ للٓغوٝ  –مؿاًغة الٟغص إلاُالب اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه  –امخال٥ شخهُت مخ٩املت

لصخُدت التي اجساط الىٛمت الاهٟٗالُت ا -الىطج بالخ٣ضم في الٗمغ –الاحؿا١ م٘ الظاث  –واإلاىا٠٢ الىا٢ُٗت 

اٖلُت مخجضصة ومتزاًضة  –جخ٤ٟ م٘ مدُِ الٟغص   .92ؤلاؾهام في زضمت اإلاجخم٘ بغوح مؿخبكغة ٞو

٣ًىصها جٟدو اإلاُُٗاث الؿاب٣ت الى الخإ٦ُض ٖلى ؤهمُت الخىا٤ٞ باليؿبت للٟغص، ٞهى الظي ًًمً له جد٤ُ٣ 

دُذ له، بالخالي، الاهضماج صازل اصي هظا الامغ الى وي٘ اٞتراى  الخىاػن م٘ الظاث وم٘ اإلاجخم٘، ٍو مدُُه الٗام، ٍو

ؤؾاس ي هى ؤن الخىا٤ٞ ٌٗخبر ٚاًت ٢هىي ألي ٞٗل جغبىي. ٞاطا ٧اهذ التربُت حؿعى الى زل٤ "اإلاىاًَ الهالح"، ٞان 

٠ الضاللت التي ًدملها هظا الخٗبحر جُٟض، مً بحن ما جُٟضه، ؤن ٩ًىن الٟغص مىضمجا احخماُٖا، مخُبٗا بال٣ُم واإلاىا٢

ً، و٢اصعا ٖلى بصعا٥ حجم اإلاؿاولُاث  الاحخماُٖت، ًمخل٪ خؿا احخماُٖا ووَىُا، وقٗىعا بالىاحب ججاه الَى

 وجدملها.

وبطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪، ٠ُ٨ٞ ًم٨ً للتربُت ؤن جد٤٣ الخىا٤ٞ لضي اإلاخٗلمحن ؟ ٌٗخ٣ض ٦ما٫ صؾىقي ؤن هظا ألامغ عهحن 

ت مً الٗىامل "حؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣  الخىا٤ٞ الضعاس ي وهي : بخىاٞغ مجمٖى

  تهُئت الٟغم الالػمت لالؾخٟاصة، بإ٦بر ٢ضع مم٨ً، مً الخٗلُم، وبُٖاء الخلمُظ ما ًدخاحه مجها خؿب

 َا٢خه و٢ضعاجه وحصجُٗه ٖلى طل٪.

  ت ام٩اهاتهم، ومً زم ال٨ك٠ ًٖ ٢ضعاث الخالمُظ بىاؾُت ازخباعاث الظ٧اء والخدهُل الضعاس ي.. إلاٗٞغ

 ربىي اإلاالثم.جىححههم الخىحه الت

 .ٝت والاؾخُإل والا٦دكا بتهم في اإلاٗٞغ  جدٟحز الخالمُظ ٖلى الخٗامل مً جل٣اء طواتهم، وجىمُت ٚع

  خضاص بالظاث الجهما ؤؾاؽ الخىا٤ٞ اٖخماص الخضُٖم الاًجابي ؤؾاؾا إل٦ؿاب الخالمُظ الش٣ت بالىٟـ والٖا

 التربىي.

 المُظ ومُىلهم واهخمامهم.الخىاػن بحن الضعوؽ والىاحباث، ومغاٖاة َا٢ت الخ 
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 .ت ختى ًخم٨ً الخلمُظ مً ال٨ك٠ ًٖ جدهُله  جىمُت اإلاهاعة اللٍٛى

  بزاعة الخىاٞـ والدؿاب٤ بحن الخالمُظ بما ًضٞٗهم الت الاهخمام، ل٨ً م٘ ججىب الايغاع التي ٢ض جىجم ٖجها

 ٦ةعها١ الًٟٗاء والٛغوع لضي مخٟى٢حن.

٘ حماُٖت مكتر٦ت، مما  حصجُ٘ الخٗاون والٗمل الجماعي مً زال٫ ت ج٣ىم ٖلى بهجاػ مكاَع ؤوكُت جغبٍى

 93ًجٗلهم ًخدملىن اإلاؿاولُت والخطخُت وؤلاًشاع في ؾبُل الهضٝ اإلاكتر٥ 

 جهي٠ُ ؤهضاٝ اإلاجا٫ الىحضاوي. 9

لٗملىا ألاهضاٝ الىحضاهُت ب٨ُُٟت ٖملُت ووُُْٟت ٞةهه مً الالػم بصعا٥ ؤهمُت جهيُٟها ؾىاء باليؿبت  ال ق٪ ؤن جهي٠ُ

ت مً الى٣اٍ ألاؾاؾُت : ت. وج٨مً هظه ألاهمُت في مجمٖى  هظا، ؤو باليؿبت للمماعؾت التربٍى

: بن الهىاٞاث التي ؤهجؼث في هظا اإلاجا٫ ج٣ىم ٖلى مبضب ؾلى٧ي ًخمشل في جغحمت الىىاًا الى ؤهضاٝ ملمىؾت حٗغى ؤولها 

ىب في ا٦دؿابها.في ق٩ل زُىاث مخضعحت خؿب صعحت ا٦دؿاب واؾخضزا٫ ال٣ُمت اإلا  ٚغ

: بن جهي٠ُ هظه ألاهضاٝ ًم٨ً مً جهمُم اؾتراجُجُاث بُضاٚىحُت، ؾىاء ٖلى مؿخىي جسُُِ مىاهج الخضَعـ،  زاهحها

 ؤو ٖلى مؿخىي ٖملُاث الخضَعـ طاتها.

ت مغاجب ومغاقي همى وجُىع ألاخاؾِـ واإلاىا٠٢ ٖىض الٟغص، وهى ؤمغ لزالثها  ه ؤهمُخه في : بن هظه الهىاٞاث جم٨ً مً مٗٞغ

 بصعا٥ وجمُحز ٖىانغ وم٩ىهاث اإلاجا٫ الىحضاوي.

جبرػ بطن، هظه اإلاُُٗاث ؤهمُت جهي٠ُ ألاهضاٝ الىحضاهُت. بال ؤهىا لً وٗغى ل٩اٞت الهىاٞاث ب٣ضع ما ؾىظ٦غ بًٗا 

 مجها، زم ؾىدًغ اهخمامىا في قغح وجُب٤ُ نىاٞتي ٦غاجىو٫ وصًىى.

 نىاٞاث ألاهضاٝ الىحضاهُت : -1

 Krathwolh et Collaborateur 94ٞت ٦غاجىو٫ نىا -2-1

ؼها بإمشلت. وجخًمً هظه  ؾى٨خٟي آلان، بظ٦غ م٣ىالث الهىاٞت ٖلى ؤن هيخ٣ل بٗض ٖغى ٧اٞت الهىاٞاث الى قغخها، وحٍٗؼ

 الهىاٞت اإلا٣ىالث الخالُت :

الخ٣بل : وهي اإلاغخلت الاولى التي حكمل  -1

جدؿِـ اإلاخٗلم بىحىص بٌٗ 

 الٓىاهغ. وجخًمً :

 ىعي بص يء ؤو خالت ؤو ويُٗت، ؤي بزاعة اهدباه اإلاخٗلم بلى مشحر ال

 مٗحن.

 .بت في الخل٣ي وببضاء الخلمُظ لىُت الؿمإ وؤلانٛاء  الٚغ

 الاهدباه اإلاىحه ؤو الخًُٟلي : جًُٟل الاهدباه الى اإلاشحر 

الاؾخجابت : وهي مغخلت زاهُت ًيخ٣ل  -2

 ٞحها الخلمُظ مً الخل٣ي الى اإلاكاع٦ت

  : ًٓهغ اإلاخٗلم اؾخجابت صون ؤن ٣ًخى٘ ا٢خىاٖا جاما.الخ٣بل 

 .بصاعة الاؾخجابت : ؤي ؤن الخلمُظ ٌؿخجُب مً جل٣اء هٟؿه 

 .بت في الاؾخجابت : ًٓهغ الخلمُظ خماؾا، واهٟٗاال في الاؾخجابت  الٚغ

 ج٣بل ال٣ُمت : ؤي بيٟاء ٢ُمت ما ٖلى ْاهغة ؤو ؾلى٥ ؤو مٗخ٣ض. الخشمحن : وهى ؾلى٥ ًدؿم بالهالبت  -3
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والشباث بدُث ٨ٌٗـ مٗخ٣ضا ؤو ٢ُمت 

ما ًاقغ ٖلى ؤو مى٢ٟا مً اإلاىا٠٢، م

 ؤن الخلمُظ اؾدبًُ طل٪ اإلاى٠٢. 

 .ًٟلها  جًُٟل ٢ُمت : ًبدث اإلاٗلم ًٖ ال٣ُمت ٍو

 .الالتزام : ًهل اإلاخٗلم الى صعحت مً الا٢خىإ ججٗله ًلتزم بال٣ُمت 

جىُٓم ال٣ُمت : جهبذ ال٣ُم في هظه  -4

بت اإلاغخلت مغجبت في اإلاغخلت مغج

 مىٓىماث بدُث جغجبِ ُٞما بُجها 

  مٟهمت ال٣ُمت، اعجباٍ ال٣ُمت الجضًضة ب٣ُم م٨دؿبت مً َٝغ

 اإلاخٗلم.

 .ىٓمها ُٞما بُجها  جغجِب مىٓىمت مً ال٣ُم : ًجم٘ الخلمُظ ٢ُما ٍو

الخمُحز بىاؾُت ٢ُمت ؤو مىٓىمت مً  -5

ال٣ُم :جهبذ ال٣ُم هىا مغجبت في 

ا٠٢ وبك٩ل مى٣ُي مىٓىمت مً اإلاى 

 بدُث ج٣ىم بخإَحر وجىحُه الؿلى٥ 

  اؾخٗضاص مٗمم : حك٩ل مجمٕى ال٣ُم مى٣ُا صازلُا ًمشل ؤهٓىمت

 مً اإلاىا٠٢ وال٣ُم

 لؿٟت في الخُاة  الخُب٘ : جهبذ ؤهٓىمت ال٣ُم هٓغة الى الٗالم ٞو

 الخهىعاث ًٖ الخالمُظ : - HUNT  95نىاٞت 

ؤهماَا مً الخهىعاث لضي الخالمُظ وألاٞغاص بهٟت ٖامت. وج٣ؿم الهىاٞت هظه ألاهماٍ  جخمحز هظه الهىاٞت ب٩ىجها جبحن لىا

 الى زالزت :

o ٌٗخبر هظا الىمِ ؤن ما ًدُِ به ٖاث٤ ؤمامه. وهى ٚحر ٢اصع ٖلى الاهضماج في ال٣ُم الش٣اُٞت،  الٟغص الاحخماعي :

ً مٗخبرا بً البا ما ًخمحز هظا الىمِ لظل٪ ٌٗبر صاثما ًٖ هٟىع وم٣اومت إلاا ًغص ًٖ آلازٍغ اه مداولت الؾخ٣ُابه. ٚو

ضم الاهدباه، وي٠ٗ اإلاُى٫ الى الضعاؾت واإلاضعؾت بهٟت ٖامت.  صازل ال٣ؿم بةزاعة الطجُج وؾىاء الخهٝغ ٖو

o ًمُل هظا الىمِ الى جبني ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر الٗامت، والامخشا٫ لها، وج٣ُُم ؾلى٧اجه خؿب مُٗاع  الٟغص اإلامخشل :

٩ىن هظا الٟغص مجا٫ الضعاؾت مً الظًً ًدهلىن ٖلى هخاثج آلازٍغ ً، وباألزو الظًً ًمشلىن الؿلُت. ٍو

ها، بد٨م ؤهه مىحه  خدمل اإلاهام الضعاؾُت ٦ُٟما ٧ان هٖى بًجابُت، ألهه ٌكٗغ ب٣ل٤ صاثم ججاه مغصوصه الضعاس ي. ٍو

بت في الخٟى١ والخىصص الى اإلاضعؽ.  بغوح اإلاىاٞؿت والٚغ

o بها، وؤياٝ  الٟغص اإلاؿخ٣ل : ًمُل هظا الٟغص الى الخهٝغ خؿب مٗاًحر صازلُت اؾخيبُها مً مدُُه زم اؾخٖى

هبى بلى جد٤ُ٣ الظاث  ا لؿلُت الٛحر، ٍو الحها بٗضا شخهُا. وهى ٌٗمل اهُال٢ا مً الكٗىع باإلاؿاولُت ال زًٖى

خمحز بالٗال٢اث ؤلاًجابُت التي ًغبُها م٘ الٛحر ألجها مب ً. ٍو يُت ٖلى الخ٣بل والخٟاهم. لظل٪ ًٓهغ ٖلى إلعياء آلازٍغ

مؿخىي صعاس ي ٦مخٗلم ًمُل الى البدث، والى٣اف خى٫ ال٣ًاًا اإلاٗغويت، والٗمل م٘ الجماٖت، والضٞإ ًٖ 

 آعاثه.

 : L.D’Hainautنىاٞت صًىى 

زلها ألابٗاص وحضاهُت ٖىض صًىى ؤصاة جم٨ً مً نُاٚت ألاهضاٝ الىحضاهُت بطا ؤصمجىا صا -نىاٞت الخُىاث الؿىؾُى

اع واججاه الخُىة. ول٩ي هىضح هظه ألامىع وُٗض نُاٚت الهىاٞت  ألازغي التي ؤياٞها صًىى للخُىاث وهي : اإلااصة وؤلَا

 ب٨ُُٟت مخ٩املت :
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 : ؾحروعاث الخالت الىحضاهُت

ً اإلاٗخ٣ض : اٖخ٣اص اإلاخٗلم في وحىص ٢ُمت مُٗىت.  وحضاوي :-الخهىع الؿىؾُى  ج٩ٍى

  اإلاخٗلم لؿلى٦ه ؤو ؾلى٥ ٚحره بمٗاًحر مُٗىت.الخسهُو : جٟؿحر 

 .الخى٢٘ : بخؿاؽ اإلاخٗلم بالخٛحر الظي ؾُدهل مؿخ٣بال 

 .اإلاؿاولُت : قٗىع اإلاخٗلم بمؿاولُخه ؤو مؿاولُت ٚحره في خضور ش يء ما 

 .الخسُالث : جسُل اإلاخٗلم ألخضار وو٢اج٘ لها ؤزغ ٖلُه ؤو ٖلى ٚحره 

 بضء الخىُٟظ وجىُٓم ال٣ُم 

 

 ُبُ٘ ال٣ُم : بْهاع اإلاخٗلم لؿلى٥ ؤو جهٝغ ميسجم م٘ ٢ُم مُٗىت.ج 

 .جيؿ٤ُ وجغجِب ٢ُم ميسجمت : ًُب٤ اإلاخٗلم ٢ُما ميسجمت في ويُٗت ما 

 .خل مك٨الث وحضاهُت : اجساط اإلاخٗلم إلاى٠٢ ججاه ٢ُم مُٗىت 

وحضاهُت -الٗال٢اث الؿىؾُى

 م٘ الىؾِ

 م لٗىا٠َ مُٗىت ججاه طاجه ؤو ٚحره.وحضاهُت : بْهاع اإلاخٗل-عصوص الٟٗل الؿىؾُى 

 .الخىانل الؿىؾُى وحضاوي : جبلُٜ بخؿاؽ لصخو ؤو جل٣ي اخؿاؽ مىه 

 .ؤو حٗلهم ًدترمىن ٢ُمه ً  الخ٣بل : اخترام اإلاخٗلم ل٣ُم آلازٍغ

 .ِالخ٠ُ٨ : حُٛحر لظاجه ؤو لٛحره خؿب الىؾ 

 .الالتزام : التزام ومكاع٦خه بدماؽ في ويُٗاث مُٗىت 

  جدمل اإلاؿا.ً  ولُت : جدغع اإلاخٗلم وجإ٦ُضه لظاجه ؤو مؿاٖضجه لآلزٍغ

-الازخُاعاث وألاخ٩ام الؿىؾُى

 وحضاهُت

 .ًه  الٗؼم : بخؿاؽ اإلاخٗلم بةعاصة جد٤ُ٣ ش يء ؤو ٞع

 .الازخُاع الىحضاوي : ازخُاع اإلاخٗلم قِئا لىٟؿه ؤو لٛحره خؿب ٢ُم مُٗىت 

 ؿب ٢ُم ومٗاًحر مُٗىت.الخ٨م الىحضاوي : خ٨م اإلاخٗلم ٖلى هٟؿه ؤو ٚحره خ 

 .الخىحه : جبني اإلاخٗلم لؿلى٥ ًلتزم به في خُاجه 

: ط٦غها ؾاب٣ا ؤن اججاه الخُىاث ٩ًىن هدى الظاث )حابظ( ؤو هدى الٛحر )هابظ(، وفي هظا الهضص ًمحز صًىى  الخُىاث اججاه

 : 96بحن الاججاهحن الخالُحن 

 مخه الصخُت .ٖال٢خه م٘ وحىصه، وحؿمه، وؾال  ٖال٢ت الٟغص م٘ طاجه

 شخهِخه الىحضاهُت، واهخماماجه، و٢ُمه ومىا٢ٟه وخاحاجه.

ه. ت، وؤ٩ٞاعه، ومٗاٞع  شخهِخه ال٨ٍٟغ

 ٖال٢خه م٘ الاشخام. ٖال٢ت الٟغص م٘ الٛحر

 ٖال٢خه م٘ حماٖاث.

 ٖال٢خه م٘ ماؾؿاث احخماُٖت

٣ي. ٖال٢ت الٟغص م٘ اإلادُِ  ٖال٢خه م٘ اإلادُِ الٟحًز

 ُىلىجي.ٖال٢خه م٘ اإلادُِ الب

 ٖال٢خه م٘ اإلادُِ الاحخماعي.

 ٖال٢خه م٘ اإلادُِ الجٛغافي.

ٖال٢ت الٟغص م٘ اإلااض ي 

 واإلاؿخ٣بل

 اإلااض ي واإلاؿخ٣بل الخام.

 اإلااض ي واإلاؿخ٣بل الٗام.

 الخُاة الش٣اُٞت بَاع الخُىاث

 الخُاة اإلاهىُت

 الخُاة اإلاضعؾُت وألا٧اصًمُت

ت  الخُاة الٗلمُت وألاؾٍغ

 والٗامت الخُاة الؿُاؾُت

 ؤو٢اث الٟغاٙ
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 زالنىت الهىاٞاث :

هالخٔ ؤن اإلاخٗلم ٧ان في البضاًت مجغص مخل٣ي هداو٫ ؤن هجلب اهخمامه بمىيٕى ؤو مُٗى و٢ض هخم٨ً مً طل٪ ُٞبضؤ في 

ض ؤن ٨ًدؿبه، زم ًخدى٫ هظا اإلاُل الى اؾخٗضاص للمماعؾت والتزام  بت ؤو خماؽ ججاه ما هٍغ الاؾخجابت بةْهاع مُل ؤو ٚع

بال٣ُمت مً ماقغاجه اإلاكاع٦ت. وههل في اإلاغخلت الغابٗت الى الغبِ بحن ال٣ُمت اإلا٨دؿبت ووؿ٤ مً ال٣ُم، زم ًخدى٫ هظا 

 اليؿ٤ في اإلاغخلت الخامؿت، الى ؤهٓىمت مً ال٣ُم ج٩ىن ٞلؿٟت في الخُاة وهٓغة الى الٗالم.

ت هضٝ : جبني هضٝ : الخ٠ُ٨ م٘ ٢ُم احخماُٖت هضٝ : اإلاُل بلى ماصة  مٟهىم الخٍغ

الخلمُظ ًخل٣ى مٗلىماث خى٫ ؤهمُت 

 اإلااصة في حٗلمه

الخلمُظ ٣ًغؤ ؤو ٌؿم٘ ٢هها جمشل 

 ال٣ُمت الاحخماُٖت

الخلمُظ ًهػي ألمشلت خى٫ هماطج 

ت  مً الضٞإ ًٖ الخٍغ

ًخدمـ الخلمُظ للخٗٝغ ٖلى ؤبٗاص  الخلمُظ ًبضي اؾخٗضاصا ومُال للخٗلم

 ال٣ُمت الاحخماُٖت

مُظ مً جل٣اء هٟؿه ًٖ ًبدث الخل

ت  ؤخضار جغجبِ بالخٍغ

الخلمُظ ًلتزم بةهجاػ ألاوكُت 

ًٟلها  اإلاغجبُت باإلااصة ٍو

ًًٟل الخلمُظ ال٣ُم الاحخماُٖت ًٖ 

ؿخٗض لاللتزام بها.  ٚحرها، َو

ٌٗبر الخلمُظ ًٖ ا٢خىاٖه ب٣ُم 

ت  الخٍغ

جغجبِ صعاؾت اإلااصة ٖىض الخلمُظ 

بخُلٗاجه في الخُاة وؤهضاٞه 

 خ٣بلُتاإلاؿ

ًغبِ الخلمُظ بحن ال٣ُم وؤزغي ؾب٤ 

 ؤن ا٦دؿبها

ت بلى  ًدى٫ الخلمُظ مبضؤ الخٍغ

ؤهٓىمت مً ال٣ُم ج٩ىن مٟهىما 

 قامال ؤو مجغصا.

جهبذ اإلااصة حؼءا مً خُاة الخلمُظ 

ت في همى شخهِخه  ويغوعة خٍُى

جخدى٫ ال٣ُم بلى ٞلؿٟت في الخُاة 

اث الخلمُظ  جىحه ؾلى٥ وجهٞغ

ت ٦ٟلؿٟت  ًدبنى الخلمُظ مٟهىم الخٍغ

 في الخُاة.

٩ىن  وه٨ظا هالخٔ ؤن مىيٕى الخٗلم الىحضاوي ًخدى٫ مً مجغص مشحر زاعجي الى مٗخ٣ض صازلي ًىحه ؾلى٥ الصخو ٍو

خ٣اص الضازلي مً زال٫  ٞلؿٟت في الخُاة، و٢ض خاو٫ ٦غاجىو٫ ومؿاٖضوه ؤن ًبِىىا هظا الخدى٫ مً اإلاشحر الخاعجي الى الٖا

 ت التي جخم بها ٖملُت اؾدبُان ال٣ُم واإلاباصت اإلا٨دؿبت.ببغاػ ال٨ُُٟ

 في البضاًت ٩ًىن الًبِ الخاعجي مىحها للٗملُت، وج٩ىن اؾخجابت  مً الًبِ الخاعجي الى الًبِ الضازلي :

سً٘ الٟغص لًبِ  اإلاخٗلم مىحهت بضواٞ٘ زاعحُت، وفي اإلاغاخل ألازحرة حُٛب الؿلُت والخىحُه الخاعحُحن ٍو

 صازلي.

  ٟٞي اإلاغاخل الىلي ٩ًىن اإلاشحر بؿُُا وملمىؾا، وب٣ضع ما هخ٣ا٫ مً البؿُِ الى اإلاغ٦ب ومً اإلالمىؽ بلى اإلاجغصالا ،

ب في نُٛت ؤهٓىمت مجغصة في نىعة مٟهىم ؤو جهىع  هخهاٖض في مغاقي الاؾخضزا٫ جخدى٫ ال٣ُم الى مُٗت مَغ

 ٖام.

 هىاٞت ب٣ضع ما جخدى٫ خالت الصخو مً الكٗىع الى خالت مً الكٗىع الى الالقٗىع : ب٣ضع ما هخُىع في مغاقي ال

خ٠ُ٨ مٗها صون ؤن ٌكٗغ بها وهي جىحه ؾلى٦ه.  القٗىعٍت خحن ٌؿدبًُ ال٣ُمت، ٍو

و٢ض خاو٫ صوالهض قهحر ؤن ًبؿِ هظه الؿحروعة، ٞا٢ترح جغحمت ؤو ٢غاءة مبؿُت لهىاٞت ٦غاجىو٫ جغجب ٞحها ؾحروعة 

٤ الهُٛت ا  : 97لخالُتالخدىالث الىحضاهُت ٞو

 الٟغص ٌؿخجُب إلاشحراث زاعحُت : -1

ت مىؾ٣ُُت، ٌؿم٘ ٖغيا، ٌكاهض  (1 الٟغص مجغص مخل٣ي، بهه ٌكبه مغآة جى٨ٗـ ٖلحها ألاقُاء، )ٌؿم٘ م٣ُٖى

ُا...(  قٍغ
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غص الٟٗل : ؤي ٌؿخجُب بما ألوامغه ولخىاٞؼه ومُىله، ؤ, ًخدمـ لالؾخجابت : الخلمُظ بضؤ ًمُل الى  (2 الٟغص ًخل٣ى ٍو

 ان، ؤو مخابٗت ٖغى، ؤو خًىع ججغبت...(ؾمإ ؤلخ

ٌ : ؤنبذ الٟغص ًسخاع مً جل٣اء هٟؿه ما ًدب وما ًمُل الُه، و٢ض ًلتزم  (3 غص الٟٗل بال٣بى٫ ؤو الٞغ الٟغص ًخل٣ى ٍو

لتزم به(.  باإلاُٗى مىه )مؿخٗض لىخضه ؤن ٌؿخجُب إلاا هى مُلىب مىه ٍو

 الٟغص ًإزظ اإلاباصعة : - ث

٣ا إلاُىله  ًداو٫ الٟغص ؤن ًٟهم مً جل٣اء (4 دـ، )ًخاب٘ لىخضه ٖغوى اإلاىؾ٣ُى، ٣ًغؤ ٞو هٟؿه، وؤن ًد٨م ٍو

 الصخهُت، ًمحز بحن ٢ُم خؿب ازخُاعاجه و٢ىاٖاجه.

لؿٟخه في الخُاة. (5 ىاَٟه ٞو  الٟغص ٌٗمل خؿب ازخُاعاجه : ٌِٗل خؿب ٢ىاٖاجه ألازال٢ُت، ٖو

٫ الىحضاوي جىمى مً جل٣ي ويبِ زاعححن الى ج٣ىصها ٧ل هظه اإلاُُٗاث الى اؾخيخاج ؤؾاس ي، وهى ؤن ؾحروعة اإلاجا

اؾخضزا٫ واؾدبُان للؿلى٥. ولهظه اإلاؿإلت ؤهمُت بالٛت في ٞهم ألاؾـ التي اهُل٣ذ مجها نىاٞت ٦غاجىو٫ ومٗٓم 

 الهىاٞاث، بجها ججض مغحُٗتها في الىمىطج الؿلى٧ي للخٗلم، وهى همىطج ٢اثم ٖلى الخٗلم مً زال٫ ما ًلي :

 اؾخجابت. –شحراث زاعحُت، ولهظا ٞاإلا٣ىلخان الاولُان جمشالن اإلاٗاصلت مشحر اؾخجابت اإلاخٗلم إلا 

  بت والخماؽ ال هضع٦هما بال مً زال٫ عبِ مغاخل الا٦دؿاب باإلااقغاث الٓاهغة في ؾلى٥ الٟغص، ٞالٚغ

ب٢با٫ اإلاخٗلم ٖلى اليكاٍ، والالتزام هخٗٝغ ٖلُه بىاءا ٖلى مكاع٦خه الٟٗلُت في ويُٗاث ملمىؾت، 

اجه.و   الخٗبحر ًٖ مى٠٢ مً زال٫ جضزالث الصخو وجهٞغ

  ىحه اهدباهه الُه، وجهاصٝ في نىاٞت ٦غاجىو٫ مغخلت الخل٣ي ًاإلاغخلت التي خل٣ى ٞحها اإلاخٗلم مشحرا مُٗىا، ٍو

 وؾىهُلح ٖلى حؿمُتها : مغخلت الخدؿِـ.

 ب ت ٞالخماؽ، وجهاصٝ ٖىض اإلاغخلت التي ًٓهغ ٞحها اإلاخٗلم اؾخجابت لليكاٍ ًبضؤ باالؾخٗضاص زم الٚغ

 ٦غاجىو٫ الاؾخجابت ألاولى مً الخشمحن، وؾيؿمحها : مغخلت الخٗبحر ًٖ اإلاُل والاهخمام.

  اإلاغخلت التي ًٓهغ ٞحها اإلاخٗلم مى٢ٟا، ًىُل٤ مً اإلاكاع٦ت والالتزام الى الخٗبحر ًٖ ٢ىاٖت ومٗخ٣ض ؤو ٞلؿٟت

مى٠٢ . هظه الخهيُٟاث الشالزت ؾدك٩ل ؤعيُت في الخُاة، وؾيؿمي هظه اإلاغخلت : مغخلت الخٗلحر ًٖ 

 الزخُاع وؾاثل وج٣ىُاث وؤصواث الخضَعـ والخ٣ُُم في ال٣ٟغاث اإلاسههت للجاهب الخُب٣ُي.

 اؾتراجُجُاث صًضا٦خ٨ُُت ٖلى يىء الىمى الىحضاوي :

اص خمضان اؾتراجُجُت ٖامت لخٗلُم الىحضاهُت اهُال٢ا مً همى الُٟل. وجخًمً ه ظه الاؾتراجُجُاث ًدضص مدمض ٍػ

 الخُىاث الخالُت :

o  خم هظا الامغ بةحغاءاث مسخلٟت مشل –جدضًض مغخلت الىمى الازالقي  : 98الاحخماعي التي ًىحض ٖلحها الخلمُظ، ٍو

 .مالخٓت ؾلى٥ الخالمُظ زال٫ ٢ُامه بإٖما٫ وؤوكُت جغجبِ بمجا٫ وحضاوي 

 لٗاب...مالخٓت بهخاج الخالمُظ مً ٦الم مىُى١ وم٨خىب، وعؾىم، وؤ 

 ،مالخٓت عصوص ؤٞٗا٫ الخالمُظ ججاه مكا٧ل ؤو مىا٠٢ احخماُٖت مٗغويت ٖلحهم 

 ،جدضًض هٕى الخىاٞؼ التي حٗلتهم ًٓهغون ؾلى٧ا احخماُٖا مُٗىا 

 .ُت الاوكُت اإلاغجبُت بظل٪ الٗمغ  جدضًض الٗمغ الؼمني للخالمُظ وم٣اعهخه بىٖى

 م وم٣اعهتها بمغخلت الىمى الاحخماعي ؤو الخل٣ي اإلاغجبِ به.جدضًض مغخلت الىمى ال٣ٗلي التي ًىحض ٞحها اإلاخٗل 
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ال٢خه با٦دؿاب الاهضاٝ الىحضاهُت :  الاؾلىب الظي ًخٗلم به الخلمُظ ٖو

٢ض ًدضر ؤن وكخ٩ي مً خاالث وحضاهُت جسو حٗلم الخالمُظ، ٞهظا ًىٟغ مً اإلااصة، وآزغ ال ٌكاع٥ في الى٣اف، وزالث 

ٌ الخٗاون.. وبطا جإملىا ٧ ل هظه اإلاُُٗاث ٞةهىا ٢لُال ما هُغح الؿاا٫ الخالي : هل ما ًخٗلمه الخلمُظ مالثم لؤلؾلىب ًٞغ

بت في الخٗلم، وي٠ٗ الخىاٞؼ، والىٟىع مً اإلااصة حٗىص الى الٗال٢ت بحن  الظي ًخٗلمه به ؟ بن ٦شحرا مً خاالث اوٗضام الٚغ

 ؤؾلىب الخٗلم وؤؾلىب الخٗلُم.

: ً  ؤؾلىب الخٟاٖل م٘ آلازٍغ

ً الى ال٨ُُٟت التي ًدبظ بها اإلاخٗلم مؼاولت ؤوكُت الخٗلُم. والزخُاع هظا الاؾلىب وجىُْٟه ٌ كحر ؤؾلىب الخٟاٖل م٘ آلازٍغ

ؤهمُت بالٛت في ازاعة اهخمام الخالمُظ باالوكُت الضعاؾُت وجدٟحزهم ٖلى اهجاػها. وفي هظا الهضص ًم٨ً ؤن همحز بحن زالر 

 : 99 ويُٗاث جدٟؼ الخلمُظ ٖلى الٗمل

o  ٗبر ًٖ اؾخ٣اللُخه في ج٨ٟحره الخلمُظ لىخضه : بهه طل٪ الىمِ مً الخالمُظ الظي ًخسظ ال٣غاعاث بىٟؿه، َو

٩ىن هظا الىمِ ؤ٦ثر مُال للضعاؾت ٧لما ؾاص الهضوء صازل ال٣ؿم، و٧اهذ الاوكُت ٞغصًت  اجه. ٍو وجهٞغ

 وشخهُت، خُث ًبضي اهخماما وجدٟؼا لليكاٍ والٗمل.

o  ثه : وهى الىمِ الظي ًمُل الى الخٗلم م٘ الجماٖت، واإلاكاع٦ت في ؤوكُتها، ٩ٞلما ٧ان اليكاٍ الخلمُظ م٘ ػمال

 حماُٖا ٧لما ؤبضي جدٟؼا واهخماما بمىيٕى الضعاؾت.

o .ؿدكحره خ٣بل آعاءه، َو  م٘ اإلاضعؽ : وهى همِ الخالمُظ الظي ًمُل الى الخٗامل م٘ اإلاضعؽ، ِٞؿخدؿً ؾااله ٍو

اجه  Représentationsجمشالث الخلمُظ  : حٗخبر الخمشالث مً الخهاثو اإلا٩ىهت إلاىا٠٢ الخلمُظ، والتي حك٩ل مىُل٣ا لخهٞغ

ً، والخمشل هى "اؾخدًاع مىيٕى ٚاثب الى الظهً، مىيٕى ٚحر وا٢عي ؤو ًخٗظع اصعا٦ه ب٨ُُٟت  ججاه اإلااصة وججاه آلازٍغ

ُه ؤو جهىعه طهىُا مم٨ً..." و٢ض بُيذ ابدار ؾ ُت جخٗل٤ مباقغة، ول٨ً ٖو ٩ُىلىحُت ؤن الخمشل جخضزل ُٞه ٖىامل مٗٞغ

سه الصخو، وز٣اُٞت حٗىص الى ال٣ُم الش٣اُٞت زم بُىلىحُت   100بضعحت الىمى ال٣ٗلي للمخٗلم وؾ٩ُىلىحُت جخمشل في جاٍع

ً مضعؾت ق٤ وحضاهُت بُجهما، ٞالهىعة التي ٩ًىجها الخلمُظ ُٖى ولخمشالث الخلمُظ ًٖ اإلاضعؽ ؤزغ ٦بحر ٖلى الٗال٢ت الؿىؾ

 مً صًىامُت الٗال٢ت التي جغبِ بُجهما. وهي نىعة جخ٩ىن مً زال٫ ؤبٗاص مشل ؤٞٗا٫ اإلاضعؽ وؾىه، وويٗه..

ههل آلان الى اؾخسالم حملت مً الىخاثج التي جخٗل٤ بسهىنُاث الخلمُظ، والتي ًم٨ً اٖخباعها ٖىضما ههمم اؾتراجُجُت 

 : ال٦دؿاب مىا٠٢ وحضاهُت، وهظه الخهىنُاث هي

 .جىُٓم اإلادُِ البُئي الظي ًىحض ُٞه اإلاخٗلم ب٨ُُٟت حكض اهدباه وجشحر اهخمامه 

 .حلب اهخمام اإلاخٗلم بةزاعة مك٩ل وزل٤ الخاحت والخاٞؼ الى الا٢با٫ ٖلى اليكاٍ الخٗلمي 

  زل٤ اؾخٛال٫ الٗال٢اث الىحضاهُت وجىححهها هدى ٖال٢اث الخىا٤ٞ بخجىب خاالث الخىاٞغ وؤلاخؿاؽ باإلخباٍ، و

 صًىامُت ٢اثمت ٖلى الخباص٫ والخٗاون مً ؤحل ؤهضاٝ مكتر٦ت.

  اٖخباع همى اإلاخٗلم ؾىاء ٖلى مؿخىي ٣ٖلي ؤو ٖلى مؿخىي وحضاوي. وطل٪ مً خُث ازخُاع الىؾاثل الخٗلُمُت

اث الخٗلم وؤؾالُب الخ٣ُُم.  ومىيٖى

  والٗالث٣ي، ٞؤلؾلىب الخٗلم ٖال٢ت باإلاُل مغاٖاة ألاؾلىب الظي ًمُل به الخلمُظ الى الخٗلم، في حاهبه الاصعا٧ي

 والاهخمام وؤلا٢با٫ ٖلى اليكاٍ الخٗلُمي.

 .مغاٖاة جمشالث اإلاضعؽ ًٖ الخالمُظ ؤو الخالمُظ ًٖ مضعؾهم 
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 101: صًىامُت الجماٖاث مٟهىم  1

تي ٩ًىن صًىامُت الجماٖاث حهخم بمجمٕى اإلاغ٦باث والخُىعاث التي جخضزل في خُاة الجماٖاث، وزانت الجماٖاث ال

جضون ؤهٟؿهم ٖلى ٖال٢ت مخباصلت وجٟاٖل ج٣ضًغي  «. ؤًٖائها حمُٗهم مىحىصًً ؾ٩ُىلىحُا باليؿبت لبًٗهم البٌٗ، ٍو

 محزوهٝى 

سُت التي ؾاهمذ في جبلىع "صًىامُت الجماٖاث   "الكغوٍ الخاٍع

  حٗضص ْاهغة الجمُٗاث بالىالًاث اإلاخدضة صٖمذ الاهخمام بٗلم الىٟـ الخام بالجماٖاث •

  مك٩ل اإلاغصوص في اإلاٗامل •

لم الاحخمإ •   الخُىع الخانل في ٖلم الىٟـ ٖو

ت الهٛحرة واإلاىٗؼلت  •   ج٨ش٠ُ البدىر في و.م.ؤ خى٫ ٖىامل الخماؾ٪ الٟٗالُت للىخضاث الٗؿ٨ٍغ

  الىؾاثل التي بًٟلها ًم٨ً الخإزحر ٖلى الجماٖت ال٦دكاٝالبدث في الٓىاهغ الاحخماُٖت وطل٪  •

  لجماٖاثصًىامُت ا ؤهضاٝ

غ صازل الجماٖت.  •  الخٗٝغ ٖلى الخهاثو الىٟؿُت والاحخماُٖت التي جخٞى

ًاء في الجماٖت؟ •   في ؤي ْٝغ مً الٓغوٝ حؿخُُ٘ الجماٖت ؤن جىاحه حُٛحرا في ٢ُاصتها؟  حٛحر ًٖى مً ألٖا

  ما هي الًٍٛى اإلاماعؾت صازل الجماٖت والتي حؿخلؼم وخضة الخ٨ٟحر والاؾخجابت بحن ؤًٖائها؟ •

ض مً بهخاحها ؤو ٣ًلل مىه؟ •   هل الخُٛحر الخانل صازل الجماٖت ًٍؼ

  بطا جد٤٣ الخأل٠ والخماؾ٪ بحن ؤٞغاص الجماٖت ٞإي الىىاحي ألازغي ؾخسً٘ للخُٛحر؟ •

و ًداو٫ ٖلم الىٟـ ؤلاحخماعي صعاؾت الجماٖت ، وهى ٕٞغ مً ٞغوٕ ٖلم الىٟـ و هى حهخم بضعاؾت الؿلى٥ ؤلاحخماعي 

اٖت ، و الؿلى٥ هى ؤي وكاٍ:"حؿمي ؤو ٣ٖلي ؤو احخماعي ؤو اهٟٗالي" ، ًهضع مً ال٩اثً الخي هدُجت لٗال٢ت و للٟغص و الجم

 .جٟاٖل صًىامُت و جٟاٖل بِىه و بحن البِئت اإلادُُت به

 : مىيٕى صًىامُت الجماٖاث

اث مخٗضصة مً خُاة  الجماٖت صًىامُتٖلى   تهخم الضعاؾاث اإلاكخٛلت  مشل :، الجماٖتبمؿخٍى

  هدُجت الخٟاٖل بحن ؤٞغاصها الجماٖتالاحخماُٖت التي جدضر صازل لٗملُاث الىٟؿُت ا •

 ،٧الخىانل وألاصواع،واإلاٗاًحر  الجماٖتالٓىاهغ التي جدضر صازل  •

  ،وؤبٗاصها الىحضاهُت وال٣ٗلُتالجماٖتؤهضاٝ  •

وفي مؿخىاها الالواعي، …الؿحروعاث الٗالث٣ُت في مؿخىاها الىاعي، ٧الخباصالث ال٣ٗلُت، ٖملُاث اجساط ال٣غاع •

  …هاماث الجماُٖتح٣مو والخىخُض،وؤلاؾ٣اَاث،والاؾخ٦ٗملُاث الخ

ُا حهخم بال٨ك٠ ًٖ:و    ٍم٨ً اٖخباع"صًىامُت الجماٖاث" خ٣ال مٗٞغ

  َبُٗت الجماٖاث. –

  زهاثو الجماٖت. –

  قغوٍ الجماٖت. –

  ٧ل طل٪ مً خُث:

  اليكإة. –

  الىمى. –

                                                      
101  الُٗاش ي ٖبىبغ ػٕبطش ٘زٖ اٌّذاخٍخ ِٓ ِمبٌخ : األعزبر ارّذد ثؼ 
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  الٗال٢اث بحن ألاٞغاص اإلا٩ىهحن لها. –

   اث ألازغي اإلاىاْغة لها.الٗال٢اث مابحن الجماٖاث والجماٖ –

 : مٟهىم الجماٖت   2

ت مً ألاٞغاص )بزىان ٞما ٞى١( بُجهم جٟاٖل بحخماعي مخباص٫  ًم٨ً حٍٗغ٠ الجماٖت بإجها وخضة بحخماُٖت جخ٩ىن مً مجمٖى

دت ،٢ض ج٩ىن حٛغاُٞت ؤو ؾال لُت ؤو و جخمحز الجماٖت ؤلاوؿاهُت بىحىص اللٛت و هي ؤصاة الخها٫ الغثِؿُت .و ٖال٢ت نٍغ

،ؤو الكٗىع باإلهخماء بلى وخضة واخضة،و  ا٢خهاصًت ،ؤو وخضة ألاهضاٝ ؤو وخضة الٗمل و الكٗىع بالخبُٗت ؤو الكٗىع بالىٕى

ت مً اإلاٗاًحر و ال٣ُم الخانت.و التي جدضص ؾلى٥ ؤٞغاصها ٖلى ألا٢ل في  لهظه الىخضة ؤلاحخماُٖت التي جسو  ألامىع مجمٖى

 .كتر٥ ،و بهىعة ٩ًىن ٞحها وحىص ألاٞغاص مكبٗا لبٌٗ خاحاتهمالجماٖت ؾُٗا لخد٤ُ٣ هضٝ م

ٟا » • بن جهىع الجماٖت ٩٦ل صًىامي البض ؤن ًخًمً حٍٗغ

 «.للجماٖت ٌٗخمض ٖلى الخإزحر اإلاخباص٫ بحن ؤًٖائها...

ت  • بن الجماٖت هي ؤ٦بر مً مجمٕى ؤًٖائها، وهظه الىٍٓغ

ي ال٨ُُٟت جخمحز ب٩ىجها جىهب ٖلى خغ ٦ُاث ؤًٖائها ف

وؿ٤ واخض وجماؾ٪ في الؼمان واإلا٩ان ألحل جد٤ُ٣ 

 ؤهضاٝ مدضصة. 

بن الخٟاٖالث اإلاؿخمغة صازل بيُت الجماٖت هى ما ٨ًؿبها  •

ت وما ًجٗل بىاءها عهحن بمضي  شخهُتها اإلاٗىٍى

  KLewin (1951)الخماؾ٪/ اللخمت بحن ٖىانغها.

 :للجماٖت ٖضص مً الخهاثو ؤهمها  : زهاثو الجماٖت

ت ٞ - •  .غصًً ؤو ؤ٦ثرًٍٖى

  .وحىص مُى٫ و ٢ُم و صواٞ٘ مكتر٦ت - •

ًاء الجماٖت - •   .وحىص جٟاٖل زابذ و مىٓم له هخاثجه باليؿبت أٖل

 .٢ُام بىاء للجماٖت ٢ىامه جىػَ٘ ألاصواع ، وجغقي اإلاغا٦ؼ - •

 .ٞغاصلؿلى٥ ألا  الاحخماعيج٣ىحن اإلاٗاًحر و ال٣ُم التي جىٓم الٗال٢اث و الخٟاٖل ، والتي ج٨ٟل الًبِ  - •

 .وحىص هضٝ او ؤهضاٝ مكتر٦ت جد٤٣ ؤلاقبإ لخاحاث ؤًٖاء الجماٖت - •

٣ت  •  .، و الخىانل بك٩ل ٞٗا٫ بحن اٞغاص الجماٖتلالجها٫وحىص ٍَغ

ت مً اإلاٗاًحر واإلاٗخ٣ضاث وال٣ُم... •  الاقترا٥ في مجمٖى

حر الىاُٖت • حر اإلاٗلىت الىاُٖت ٚو  ألاهضاٝ اإلاكتر٦ت اإلاٗلىت ٚو

ُت الٗمل واإلاىهج. واإلاىار الؿ٩ُىالًٟاء الخىانلي  •  ؾىؾُىلىجي الظي ًدضص هٖى

 اإلاغحُٗت التي جمض الجماٖت ب٩ل م٣ىماث ؤٞٗالها الؿاب٣ت والخُىعاث الالخ٣ت. •

 الدجم الظي ٌُٗي للجماٖت م٩اهتها ومؿاختها و٢ىة ؤ٩ٞاعها ومٗخ٣ضاتها.  •

 جاه واإلاؿاع.الضًىامُت التي حٛظحها بالخٗضًالث والخٛحراث والخ٣لباث في الاج  •

اح الجماٖت و٢ُاصتها ًٖ الؿُا١ والاؾتراجُجُت اإلاغؾىمت. •  اإلاٗاًحر التي جدضص مضي اهٍؼ

ت الخجاطباث في بَاع ٢اهىن الجماٖت، •  الخاحت بلى الاهخماء واؾخمغاٍع

 الخاحت بلى الخٗا٠َ وبىاء الخىاػهاث الؿ٩ُىؾىؾُىلىحُت. •

ت مً ألاٞغاص  ٞغصان هي  الجماٖت خابٗىن و مجمٖى ًخٟاٖلىن ُٞما بُجهم ٍو

 .هضٞا مكتر٧ا، بك٩ل ًد٤٣ ُٞه جىاحضهم بقباٖا لخاحاتهم الٟغصًت

ت ٖلم الىٟـ الٟغوؿُت   مىؾٖى

ت ؤصاة جد٤ُ٣   • ت مً ألاٞغاص ٌٗخبر جىاحضهم ٦مجمٖى بقباٖاث مجمٖى

  Lewinلُٟحن … الٟغص

ت مً ألاٞغاص مضٞ • حن بلى جد٣ُ٣ي مجمٖى ٤ هضٝ مكتر٥ ٖى ًٖ ٍَغ

جاصي  هغمُتومترابُت،وزال٫ هظه ألاوكُت جخ٩ىن ؤوكُت مخٟاٖلت 

ً ألصواع والالتزاماثوفي ااإلاىا٢٘ والخ٣ى١ بلى ازخالٝ في   .ججاه آلازٍغ

Sherif  

وؿ٤ جىُٓمي م٩ىهت مً ٞغصًً ؤو ؤ٦ثر مترابُحن مٗا ل٩ي ٣ًىم ببٌٗ  •

ت مدضصة مً اثٟه، وله مجمٖى التي جغبِ بحن ؤًٖاثه، وله  ألاصواع ْو

ت مً  ُٟت الجماٖت و٧ل ًٖى مً  اإلاٗاًحرمجمٖى والتي جىٓم ْو

  Me David" (1968)"و  "Harari ”.ؤًٖائها...
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 :ؤنىاٝ الجماٖاث الهٛحرة

م٨ً ال٣ُام هىا٥ ٖضة ؤنىاٝ للجم اٖاث الهٛحرة ، ٍو

بخهي٠ُ لهظه الجماٖاث اهُال٢ا مً اعجباَها بماؾؿت 

ؤو ٖضمه  الاعجباٍبط ؤن هظا  بها. عؾمُت ، ؤو ٖضم اعجباَها

ت مً اإلاخٛحراث التي جازغ في َبُٗت  جترجب ٖلُه مجمٖى

ؤو مً خُث  الجماٖت مً خُث الهضٝ الظي حؿعى بلُه.

ن ؤٞغاصها، ؤو مً خُث اإلاٗاًحر َبُٗت الٗال٢اث التي ججم٘ بح

 .التي جخد٨م في بىِىتها

٣ٗض واضح بمً خُث اعجباٍ الجماٖت باإلااؾؿت  •

ذ ًدضص هٓامها اإلاو  و ازخهاناتها،  اؾس ينٍغ

ضصهم،ؤو  ًاء ٖو  groupe.  حؿمى هضاٞها، و هٕى ألٖا

institutionnel هظه الجماٖت بالجماٖت اإلااؾؿُت  

.groupe formel  اع الجماٖت و ًم٨ً ؤن هضعج في هظا ؤلَا

 .الىٓامُت

ها ألًت ٢ىاٖض  • ضم زًٖى مً خُث ٖضم اعجباٍ الجماٖت باإلااؾؿت الاحخماُٖت اعجباٍ طاث َبُٗت ًخمحز بها ٢بلُا، ٖو

باث مدكابهت لٗضص مً  مؿب٣ت ٞةجها في هظه الخالت حؿمى بالجماٖت الخل٣اثُت ،بط جسً٘ ٚالبا اللخ٣اء ٖغض ي لٚغ

 .ألاٞغاص

  ٖاثؤهماٍ الجما

  جسخل٠ الجماٖاث وجدىٕى خؿب َبُٗتها وحجمها، مما ًجٗل الجماٖاث حٗٝغ ٖضة جهيُٟاث: •

 وبضاًتها الجماٖت  هىا٥ مً ع٦ؼ في جهيُٟها ٖلى ؤنل •

  تحماٖاث ٍٖٟى –

   …تُؤزغي ماؾؿ –

  ت الجماٖت :وهىا٥ مً ع٦ؼ ٖلى َبُٗت بيُ

اث٠ مخماًؼةح – ًاء ْو ُُٟت ٌكخٛل ٞحها ألٖا   ماٖاث ْو

دخلىن مىا٢٘ مدضصة في حماٖاث  – ًاء مىحىصًً بك٩ل ٢ؿغي ولًغوعة ؤزال٢ُت، ٍو ماؾؿت ٩ًىن ٞحها ألٖا

  البيُت الخىُٓمُت للجماٖت

  هىا٥ مً نى٠ الجماٖاث بلى حماٖاث ؾ٩ُىلىحُت

  الٗال٢اث والازخُاعاث جتر٦ؼ ٖلى الخ٣اعب الىحضاوي، حماٖت ألاؾغة مشال –

  ٟٗالُت وؤلاهخاج، ٦جماٖت اإلاٗمل.حماٖاث ؾىؾُىلىحُت،التي جخمحز بهاحـ ال –

 :حماٖت ال٣ؿم

ًم٨ً جهي٠ُ حماٖت ال٣ؿم ؤو حماٖت )اإلاضعؽ/الخالمُظ(٦جماٖت ٖمل يمً الجماٖاث الىٓامُت اإلااؾؿُت ، وطل٪ 

 :لٗضة اٖخباعاث هي

  حماٖت ال٣ؿم

 حماٖت ؤولُت نٛغي  •

 حماٖت ماؾؿُت هٓامُت جد٨مها مٗاًحر مدضصة •

غ الخبراث •  حماٖت ٖمل حكٛل مً ؤحل الخٗلم وجٍُى

  ت ًمشلها اإلاضعؽوحىص ؾلُ •

 بٟٗالُت بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ مكتر٦ت الجماٖت  ؤًٖاء  ؾعي •

ًاء)٧الخٗا٠َ والىٟىع وال٨غاهُت • …( وحىص ٖال٢اث وحضاهُت بحن ألٖا

 وجاصي بلى ج٩ىن حماٖاث نٛغي مخجاوؿت؛ 

ًاء، وؤخاؾِـ الخٗاون والخٗايض  • وحىص جغابِ ٢ىي بحن ألٖا

 ر مىخضةومٗاًح والخًامً بُجهم،

ًاء : ؤصواع ماؾؿُت جماًؼ   •  ؤصواع جل٣اثُت –اصواع ألٖا

٣ىؽ زانت ب •  الجماٖتج٩ىن مٗاًحر َو

 ,جخإزغ بمىار ال٣ؿم •
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اء ٖلى ٖضص مً ازخُاع الخالمُظ في هظا ال٣ؿم ؤو طا٥ ال ًخم بال بى بنمً خُث ازخُاع ؤًٖائها اإلاضعؽ، الخالمُظ بط  •

خباع : الؿً  ًاء بال ب٣ضع ٌؿحر و ًازظ بٗحن ؤلٖا باث ألٖا خباعاث اإلااؾؿُت التي ال جضزل ٞحها ٚع  -اإلاؿخىي الخٗلُمي –ؤلٖا

باث  اإلادُِ الؿ٨ني. -الجيـ ٦ما ؤن ويُٗت اإلاضعؽ صازل هظه الجماٖت جإحي بىاء ٖلى اٖخباعاث ماؾؿُت ال ًٖ ٚع

       شخهُت جخٗل٤ به هى شخهُا.

  مً خُث َبُٗت الٗمل الظي ج٣ىم به حماٖت ال٣ؿم ن بط ؤن ٖملها ال ٣ًىم •

ٖلى بهخاج ش يء مٗحن، ب٣ضع ما ٣ًىم ٖلى بخضار حٛحراث ٖلى ؤًٖاءها ٞالُغ١ و البرامج و اإلاىاهج هي مً وي٘ اإلااؾؿت 

ت  .التربٍى

 .حر بها لبلٙى ؤهضاٞهامً خُث و حىص ؾلُت جخد٨م بلى خض ما في جىُٓم الجماٖت و يبِ ٖملها و الؿ •

مً هىا وؿخيخج ؤن حماٖت ال٣ؿم ًم٨ً جهيُٟها في بَاع حماٖت الٗمل و طل٪ باٖخباع الٗىانغ اإلاكتر٦ت بُجهما و باٖخباع 

 .الٗال٢ت الخىانلُت التي ججم٘ بحن م٩ىهاث هظه الجماٖت مضعؽ/ جالمُظ

لُمي/الخٗلمي ، و هٓغا لخٗضص ؤهماٍ الجماٖاث خالُا في و هٓغا لؤلهمُت التي ؤنبدذ ج٨دؿحها حماٖت ال٣ؿم في الٟٗل الخٗ

حرها مً اإلاجاالث الازغي و حٗضص مهامها و ؤهضاٞها و حٗضص اإلاكا٧ل و  الخُاة ؤلاحخماُٖت و ؤلا٢خهاصًت و الؿُاؾُت ن ٚو

 . ألاػماث التي جىاحهها و التي ًم٨ً ؤن تهضص جىاػجها و مغصوصًتها

 :مٟهىم الخماؾ٪ -

ىي التي جغبِ ؤًٖاء الجماٖت بًٗهم ٣ًهض به ال٣ 

البٌٗ ، و التي ج٣اوم ٧ل ال٣ىي اإلاًاصة و الهاصٞت 

جًمً الخماؾ٪ قٗىع و بلى ج٨ُٟ٪ هظه الجماٖاث 

الٟغص و ألاٞغاص باهخمائهم بلى الجماٖت و الىالء لها 

ملهم مٗا في ؾبُل  تها و مٗاًحرها ٖو وجمؿ٨هم بًٍٗى

 .هضٝ مكتر٥

، البٗض الىحضاوي وال٨ٟغي  اإلا٣هىص بالخماؾ٪ الضازلي

الظي ًخد٨م في جىُٓم الٗال٢ت بحن ؤًٖاء الجماٖت.ؤما 

اإلاجخمعي  الخماؾ٪ الخاعجي ،٣ُٞهض به البٗض طو الُاب٘

اإلااؾؿاحي الظي ًخضزل بلى خض ٦بحر في عؾم اإلاجا٫ 

 .الظي جخدغ٥ ُٞه الجماٖت

اإلاؿخىي مً الخماؾ٪ الضازلي و الخاعجي بال بطا ٧اهذ  الٗىامل اإلااصًت بلى جماؾ٪ الجماٖتو ال جهل الجماٖاث ٖلى هظا

ًاء ض ألٖا  .ؤن ج٩ىن ٖلُه هظه الجماٖت الترابُاث اإلاسخلٟت بحن ؤًٖائها ح٨ٗـ الىحه الخ٣ُ٣ي إلاا ًٍغ

ت ٦خدضًض لٗىامل الخاعحُتا : و هي ج٩ىن مشال الٗىامل التي جخضزل في جىُٓم الجماٖاث اإلااؾؿُت ، مً خُث الغ٢ابت ؤلاصاٍع

م٩ان وػمان وحىص الجماٖت ، و٦ظا التزام الجماٖت بىٓام مدضص حكتر٥ مٗه في ؤلالتزام بٗضص مً اإلاٗاًحر التي ًيبػي الخغوج 

ٖجها ٧اعجباٍ حماٖت ال٣ؿم باإلااؾؿت و جبُٗتها لها هظا بياٞت بلى الخىُٓم اإلااصي للجماٖت ٦خىػَ٘ ألاصواع و اإلاهام و 

 .اإلاؿاولُاث و ج٣ؿُم الٗمل

: ال٣ىي التي جغبِ بحن ؤًٖاء الجماٖت، و ًدضصها الىالء، الخماؾ٪ •

 الاهخماء و وخضة الهضٝ.

ان •  : صازلي وحضاوي و زاعجي ماؾس ي.الخماؾ٪ هٖى

 ؟صازل ال٣ؿم٠ُ٦ ًدغم ألاؾخاط ٖلى الخماؾ٪   

 .)اجساط ال٣غاعاث الخىا٣ُٞت ) مُشا١ ال٣ؿم 

 .بُٖاء ؤهمُت للمخٗلم ٦ٟغص له زهىنُاث هٟؿُت و احخماُٖت 

 .بعؾاء ٢ُم الخًامً و الخباص٫ وؤلاههاٝ في ال٣ؿم 

 .جمشل اإلاٗاًحر و ألاهٓمت التي حؿحر الجماٖت 

 .)اث الجماٖت ) الدصجُ٘ و الخدٟحز ٘ مً مٗىٍى  الٞغ
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: ؤما الٗىامل الضازلُت ٞهي طاث بٗضًً :بٗض ٖاَٟي ووُْٟي.ًضوع البٗض الٗاَٟي خى٫ ج٩اٞا اهخماماث مل الضازلُتالٗىا

غي ٞغوٍض ؤن جىخض ؤلاهخماماث بحن ؤًٖاء الجماٖت ًاصي بلى جىخُض الغوابِ بحن  ؤًٖاء الجماٖت و ج٣اعب مُىالتهم ، ٍو

 .مً مهاصع ٢ىتها ؤًٖائها ، ُٞسل٤ مكاٖغ الىخضة التي ج٩ىن مهضعا

 :مٟهىم اإلاٗاًحر

غ ٞحها قغوٍ الخٟاٖل الضًىامي هي حماٖت ًخ٣اعب ؤًٖائها في ٖضص مً اإلاىانٟاث ٖلى  بن الجماٖت الهٛحرة التي جخٞى

  مؿخىي اإلاُى٫ و الاججاهاث و اإلاٗخ٣ضاث و اإلاىا٠٢، وهظه اإلاىانٟاث هي مل ًىخض ؤًٖاء الجماٖت وجسً٘

خبا خباعاث ٖلى ق٩ل جغاض ي، ح٨ٗـ الخىا٤ٞ بحن جبلىعها لٗضص مً الٖا عاث طاث َاب٘ ؾ٩ُىؾىؾُىز٣افي جخُىع هظه الٖا

 .ؤًٖاء الجماٖت

بن هظا الٌٗني ؤن ٧ل اإلاٗاًحر التي جسً٘ لها الجماٖت هي ولُضة جُىعها ، بل بن هىا٥ مً اإلاٗاًحر ما ٩ًىن ؾاب٣ا الجماٖت 

 .مشال ، وزانت الجماٖت اإلااؾؿُت الىٓامُت ٦جماٖت ال٣ؿم

  "و حٗٝغ "بًدُحن مُىاٍع٪ Etienne minarik:اإلاٗاًحر بإجها

اتهم و َغاث٤ ج٨ٟحرهم  ) ت مً ال٣ىاٖض طاث َاب٘ ٢ؿغي حؿمذ للٟغص و للجماٖاث مً ألاٞغاص بدىُٓم و يبِ جهٞغ مجمٖى

لٗال٢اث بحن ألاشخام ٦ما ، و حك٩ل اإلاٗاًحر هٓاما خ٣ُ٣ُا مً ؤلاقاعاث و الغمىػ ؤي ٖباعة ًٖ وؾُلت للخىانل، و ٢اٖضة ل

ا مً الخمازل للٗال٢اث الٟغصًت و الجماُٖت ، و حؿمذ بالخالئم م٘ الىيُٗاث اإلاسخلٟت  (.جخًمً هٖى

اع اإلاغحعي الظي ٌٗخمض ٖلُه ؤًٖاء الجماٖت في جىُٓم ٖال٢اث بًٗهم البٌٗ و م٘ اإلادُِ  و حك٩ل بظل٪ اإلاٗاًحر ؤلَا

 .الخاعجي

مله اإلاٗاًحر باليؿبت لؿلى٥ ؤٞغاص الجماٖت ًبضو ٦ظل٪ حلُا ٖلى مؿخىي حماٖت ال٣ؿم ، بن الُاب٘ ؤلالؼامي الظي جد

ت مً ال٣ىاٖض و الًىابِ التي جىٓمها  .باٖخباعها ماؾؿت هٓامُت جسً٘ إلاجمٖى

 ؤهماٍ الخٟاٖل :

امت ٦ضوع في الجماٖت. •  ًيبػي الخمُحز بحن الغثاؾت ٦ضوع ماؾس ي و الٖؼ

امت جازغ ٖلى مىار الخُ •  اة في الجماٖت هدى الخماؾ٪ ؤو الاهدال٫.الٖؼ

 هىا٥ ؤصواع جماعؽ صازل الجماٖت: •

   .صوع امخشالي: جاب٘ إلاٗاًحر الجماٖت 

   .صوع اهدغافي: ًىدٝغ ًٖ اإلاٗاًحر و ٌٗاعيها 

   .صوع الىؾُِ: ًبدث ًٖ الخىا٣ٞاث 

   صوع الٗاثم: ٩ًىن جابٗا لؤلٚلبُت 

هغا ٖخبر الخٟاٖل بضوعه ٖى مٟهىم الخٟاٖل:ي

ؤؾاؾُا لضعاؾت الجماٖت ، بط مً زالله هدبحن مضي 

تها ؤو حمىصها ، ٦ما جىٗٝغ ؤق٩ا٫ الخىانل  خٍُى

بحن ؤًٖائها ٦ما ًدُذ هظا اإلاٟهىم الخٗٝغ ٖلى 

ًاء في زل٤ الضًىام٨ُُت صازل  بًجابُت بٌٗ ألٖا

حماٖت ال٣ؿم ، والخٟاٖل هى ٢بل ٧ل ش يء جباص٫ 

  ــــلالتفاعــــ

ًاء -مً الغوابِ الؿىؾُى الجماٖت     -    -  ٢ىي الخجاطب   :وحضاهُت ججم٘ بحن ألٖا

 ٢ىي الخىاٞغ

 :هىا٥ ؤهماٍ مً الخٟاٖل

 : الخٗاون، الخىا٤ٞ، الخإًُض واإلاكاع٦ت.الخٟاٖل ؤلاًجابي    

 : ا٢تراح، جىحُه، اؾدكاعة.الخٟاٖل اإلاداًض   

 والٗضواهُت. :  اإلاٗاعيت، اإلاًا٣ًتالخٟاٖل الؿلبي    

ت،          ٌؿهل الخىانل بحن  ب٣ضع ما ج٩ىن ٖال٢اث الخٗا٠َ ؾاثضة صازل اإلاجمٖى

  وباإلا٣ابل ج٣ىص ؾُاصة ٖال٢اث الخىاٞغ بلى الهغإ. ؤٞغاصها؛

ُت الٗال٢اث الؿىؾُى      ت زٍغ وحضاهُت حؿهل جهىع بؾتراجُجُت  -لظل٪ ٞةن مٗٞغ

٤ هٓام وطل٪ مً زال٫ بٖاص ،م٘ الجماٖتالخٗامل  ة جىػَ٘ ألاصواع بحن ؤًٖائها ٞو

ؼ جماؾ٨ها، حضًض، اتها ومغصوصًتها وحٍٗؼ ٘ مً مٗىٍى   .والٞغ

ُت الٗال٢اث  ٚغام-ًم٨ً ججؿُض هظه الغوابِ بىاؾُت الؿىؾُى       )زٍغ

  وجٟؿحرها. ؤٞغاص الجماٖتالاحخماُٖت(، وهي عوابِ جم٨ً مً ٞهم ؾلى٥ ومىا٠٢ 

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-01-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ًاء و هى ٣ً٘ ٖىضما ًازغ  َٝغ مشال في آزغ  بحن ألٖا

ؿمذ اًًا صازل الجماٖت بالخٗٝغ ٖلى آعاء  . َو

 .ؤٞغاصها ، ٦ما ٌؿمذ بال٨ك٠ ًٖ آعاء حضًضة

ت مً الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلاازغة في ٖملُت الخٟاٖل و التي   :بضوجها ًىٗضم و هي و ججضع ؤلاقاعة هىا بلى ؤن هىا٥ مجمٖى

 .ل باٖخباعه هى اإلاغخلت ألاولى مً الخٟاٖلاللٛت ، بط حٗخبر اللٛت ألاصاة ألاؾاؾُت للخىان -

ٌ ؤو ال٣بى٫ ؤو ٖالماث الغض ى ؤو الىٟىع و الخًا٤ً  - ؤلاقاعاث و الغمىػ، ٞال ًسٟى ألاهمُت التي ج٨دؿحها ٖالماث الٞغ

ًاء  .٦ماقغاث ٖلى مىا٠٢ بٌٗ الٖا

غ ٖمل ا - لجماٖت ، ومً جم جخجلى ؤهمُتها في جىػَ٘ ألاصواع و اإلاهام ٖلى ؤًٖاء الجماٖت ٞهي جلٗب صوعا ؤؾاؾُا في جٍُى

 .ٖملُت الخٟاٖل

ت -  .اإلاٗاٝع و اإلاٗخ٣ضاث التي ًدملها ؤًٖاء الجماٖت و ٦ظا ٢ضعاتهم البضهُت و ال٨ٍٟغ

ً ًضٞٗهم بلى الخىانل و اإلاكاع٦ت في  - باتهم ، ٞداحاتهم بلى اإلاىصة و بلى ؤلاحخمإ بلى ؤآلزٍغ خاحاث ؤًٖاء الجماٖت و ٚع

ًاء ٧لما ٧ان الخٟاٖل ؤ٦برق - ؤٖما٫ الجماٖت  . ب٩اث الخىانل : ٩ٞلما حٗضصث ٖال٢اث الًٗى م٘ باقي ألٖا

مً هىا ٞةن حماٖت ال٣ؿم ًخسظ ٞحها الخىانل ؤق٩اال مخٗضصة و طل٪ خؿب صعحت الخٟاٖل بحن ؤٞغاصها ) اإلاضعؽ/ جالمُظ( 

 .٦شحرة و ٚىُت)جالمُظ/جالمُظ( ، و ٧لما ٧ان الخٟاٖل ٦بحرا بال و ٧اهذ ؤق٩ا٫ الخىانل 

اث  ٘ مً الخدهُل الضعاس ي ألٞغاص هظه الجماٖت و ٦ظا بخضار الخُٛحراث ٖلى اإلاؿخٍى و هظا َبٗا ٌؿهم بىٕى ٦بحر في الٞغ

 .الشالر اإلا٩ىهت لصخهُت الٟغص و هي الىحضاهُت و ال٣ٗلُت و الجؿماهُت

ت   :ال٣ُاصة التربٍى

مً في ٦شحر مً الاخُان ،بزخُاع ال٣اصة.و هىا٥ ؤهىإ 

ت،والتي ج٣ىم بضوع بحخماعي  ال٣ُاصاث مجها ال٣ُاصة التربٍى

 جغبىي ٣ًىم به اإلاغبي ؤزىاء

       جٟاٖله م٘ حماٖت ال٣ؿم ، و ًدؿم هظا الضوع بإن اإلاغبي

إلاضعؽ( ٩ًىن له ال٣ىة و ال٣ضعة ٖلى الخإزحر في الخالمُظ ا)

ت .و  وجىحُه ؾلى٦هم في ؾبُل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ التربٍى

ت ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخٟاٖل بحن اإلاضعؽ و ال٣ُاصة ا لتربٍى

حماٖت ال٣ؿم.ٞاإلاضعؽ ٢اثض جغبىي ٣ًىص حماٖت ال٣ؿم 

، ًغبحهم و ٌٗلمهم ، و ًازغ في ؾلى٧اتهم ؤلاحخماعي، 

 .ٞاإلاضعؽ ٌٗخبر بظل٪ الصخو اإلاغ٦ؼي في حماٖت ال٣ؿم

اث٠ ال٣  :تالتربٍى ةاصُْو

تمسُِ للٗم   - اصة اإلااإلاضعؽ : ٣ًىم بخضَعـ    لُت التربٍى

خ٨م و وؾُِ ُٞما ٢ض ًيكب   -  .مىٟظ للمجهاج الضعاس ي  -

مشِب و ماصب مما ًم٨ىه مً  - .مً نغاٖاث بحن الخالمُظ

مىطج ؾلى٧ي و مشل ؤٖلى و ه الخٟاّ ٖلى هٓام الجماٖت

ت مً ألاشخام في جٟاٖل ما وحىص هضٝ مكتر٥ هى ما ًإٌ  • م٨ً مجمٖى

ً حماٖت، وبصعا٥ هضٝ مكتر٥، والؿعي بلى جد٣ُ٣ه لِـ مم٨ىا  مً ج٩ٍى

  بال بطا :

جم ٞهمه بك٩ل واضح وص٤ُ٢، وبإهه ٢ابل لئلهجاػ، بدُث ٌك٩ل اوسجاما  •

  بحن ألاهضاٝ الٟغصًت وؤهضاٝ الجماٖت.

لهضٝ، و٧ان خانل ٧ان ٧ل ٞغص مً ؤٞغاص الجماٖت ٌكٗغ بإهه مٗني بهظا ا •

ٟت لخد٤ُ٣ الهضٝ ٧اُٞا.   الُا٢ت اإلاْى

  ؤصع٥ هظا الهضٝ، وحغي جشمُىه مً لضن مجمل ؤًٖاء الجماٖت. •

  ٧ان ؤًٖاء الجماٖت ًمخل٩ىن ال٨ٟاءاث الالػمت لخد٤ُ٣ الهضٝ. •

  مٗاًحر الجماٖت : •

ىيت )٠ُ٦ هخدضر(؟  • ال٣ىاٖض التي جدضص ٦ُُٟاث الٗمل اإلا٣بىلت ؤو اإلاٞغ

ت ؟ ...بلخ.اإلاىايُ  ٘ اإلاؿمىخت ؤو اإلامىٖى

ت )٧ال٣اهىن ألاؾاس ي  • ت زاعج اإلاجمٖى مٗاًحر ماؾؿُت: هي مىيٖى

 للمضعؾت(.

 مٗاًحر جل٣اثُت: جيكإ زال٫ جٟاٖل ؤٞغاص الجماٖت •

ًاء ) مشال مُشا١ ال٣ؿم(. •   مٗاًحر جىا٣ُٞت: ًخىا٤ٞ خىلها ألٖا

ا هدى الاجباُٖت. •   جماعؽ يَٛى

ا.باإلا٣اعهت مٗها ًخم جدضً •   ض ما بطا ٧ان ؾلى٥ الٟغص مىُب٣ا ؤو مىدٞغ
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عمؼ للجماٖت و اؾخمغاعها في ؤصاء   - ٢ضوة خؿىت للخالمُظ

خاعؽ مٗاًحر    - .ضنىعة ؤب و عمؼ مشالي للخىخ  - .مهمتها

مداٞٔ ٖلى جماؾ٪ و ج٩امل لجماٖت  * - .الؿلى٥ التربىي 

 .ال٣ؿم

امت:ألا    صواع و الٖؼ

 بٞغاػ َبُعي لخٟاٖل ؤًٖاء الجماٖت. •

امت  • ًيبػي الخمُحز بحن الغثاؾت ٦ضوع ماؾس ي و الٖؼ

 ٦ضوع في الجماٖت.

امت جازغ ٖلى مىار الخُاة في الجماٖت هدى  • الٖؼ

 ال٫.الخماؾ٪ ؤو الاهد

 هىا٥ ؤصواع جماعؽ صازل الجماٖت: •

   .صوع امخشالي: جاب٘ إلاٗاًحر الجماٖت 

   .صوع اهدغافي: ًىدٝغ ًٖ اإلاٗاًحر و ٌٗاعيها 

   .صوع الىؾُِ: ًبدث ًٖ الخىا٣ٞاث 

   .صوع الٗاثم: ٩ًىن جابٗا لؤلٚلبُت 

امت  :مٟهىم الٖؼ

امت في الجماٖاث الهٛحرة بٞغاػا َبُُٗا لخٟ امت ؤهمُت ٌٗخبر ْهىع الٖؼ اٖل ؤًٖائها في م٩ان و ػمان مُٗىحن ، و ج٨دس ي الٖؼ

امت في الجماٖت الىٓامُت اإلااؾؿُت مً  ٦بري في صًىامُت الجماٖت إلاا لها مً جإزحر ٦بحر ٖلى مجغي خُاة الجماٖت.و ج٩ىن الٖؼ

لتي جغاها الؿلُت ههِب الصخو الظي جغاه الؿلُت الٗلُا ماهال لل٣ُام بها ٢هض جُب٤ُ بٌٗ جُب٤ُ الخٗلُماث ا

ت باليؿبت لجمُ٘ ؤًٖاء الجماٖت  . يغوٍع

امت ٖمىما ًٖ الهىٟحن اإلاٗغوٞحن الخالُحن  : و الجسغج الٖؼ

امت الضًمى٢غاَُتؤو ال٣ُاصة : و ًمشلها الىمىطج ال٣ُاصي الخٗاووي - ٗخمض الٖؼ  Type coopératifَو

ت ؤو الغثاؾت: و ًمشلها الىمىطج ال٣ُاصي الؿل - امت الؿلٍُى ٠ ُىي الٖؼ امخه ٖلى الًِٛ و الخسٍى  Type و ٌٗخمض في ٖػ

autoritaireصون اٖخباع لغصوص ٞٗلهم ، و ٌكتٍر ً الُاٖت و ؤلاخترام و الخب  و الترهُب اإلاماعؽ مباقغة ٖلى آلازٍغ

 ؤخُاها

ُم عؾمي )اإلاضعؽ ت مً ألاشخام ٌؿحره ٖػ ض٫ ؤن ال٣ؿم ٦مجمٖى ٦ظل٪  ال ٌك٩ل بالًغوعة حماٖت ، ول٩ُىن  (و الخٔ ٍع

ت ًم٨ً ؤن ج٩ىن في ال٣ؿم ،  ًيبػي ؤن ًخىخض ؤًٖائه وحضاهُا اهُال٢ا مً قٗىع مكتر٥ ًخىلض لضحهم خى٫ شخهُت مغ٦ٍؼ

 .هي اإلاضعؽ ؤو ؤخض الخالمُظ

ت مً خُث ٖال٢تها بخ٩ىن الجماٖت ؤي جل٪ الصخهُت التي جسل٤ لضي  ض٫ ٖكغة هماطج لهظه الصخهُت اإلاغ٦ٍؼ و ٌُٗي ٍع

ت،   مكغوٕ مً زال٫ؤٞغاص اإلاجمٖى

ت التي  ٖال٢اث وحضاهُت جغبُهم بهظه الصخهُت.و ًيبني هظا الخهي٠ُ ٖلى جدلُل هٟس ي لٗضص مً الىماطج البكٍغ

 :حؿخ٣ُب خىلها ٖضصا مً ألاشخام ٌك٩لىن ما ٌؿمى ب الجماٖت و هظه الىماطج هي

 : ألاصواع

 بٞغاػ َبُعي لخٟاٖل ؤًٖاء الجماٖت. •

امت ٦ضوع في الجماٖت. •  ًيبػي الخمُحز بحن الغثاؾت ٦ضوع ماؾس ي و الٖؼ

امت جازغ ٖلى مىار الخُاة في الجماٖت هدى الخماؾ٪ ؤو الاهدال٫. •  الٖؼ

 هىا٥ ؤصواع جماعؽ صازل الجماٖت: •

 مخشالي: جاب٘ إلاٗاًحر الجماٖت.صوع ا   •

 صوع اهدغافي: ًىدٝغ ًٖ اإلاٗاًحر و ٌٗاعيها.   •

 صوع الىؾُِ: ًبدث ًٖ الخىا٣ٞاث.   •

 صوع الٗاثم: ٩ًىن جابٗا لؤلٚلبُت   •
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ُم     -  الٗاهل ألابىي     -  طو الخإزحر الس يء  -  البُل   -  الٟاجً   -  اإلاىٓم    -  الٗضواوي   -  اإلادبىب  -  اإلاؿدبض   -   الٖؼ

 ال٣ضوة

امت في حماٖت ال٣ؿم مً ههِب اإلاضعؽ باٖخباعها حماٖت ماؾؿُت ، بط ؤن اإلاضعؽ هى طل٪   بىاء ٖلى ما ؾب٤ ج٩ىن الٖؼ

ت و الظي جغاه الؿلُت الٗلُا ماهال لل٣ُام باإلاهام ا ُه الكغوٍ الًغوٍع ٞغ إلاى٧ىلى بلُه.و ٩ًىن له ، بد٨م الصخو الظي جخٞى

  .ويٗه هظا جإزحر ٦بحر ٖلى ؾحروعة الجماٖت لضعحت ججٗل الخُاة ٞحها او٩ٗاؾا لىٕى الٗال٢ت التي جغبُه بها

اإلاضعؽ( بط جخُلب مىه ؤلاؾخٗضاص البضوي و الىٟس ي و (و بىاء ٖلى طل٪ جبضو ضخامت اإلاؿاولُت التي ًخدملها ال٣اثض التربىي 

بت اًاه اإلاٗغفي لٚغ  .مً الخالمُظ ٖع

ض٫  - ؤ  Redel  :102همُُت ٍع

ض٫ بدىزه ٖلى ٨ٞغة "الصخو اإلاغ٦ؼي"  هى الظي  . والصخو اإلاغ٦ؼي صازل حماٖت ماLa personne centraleؤؾـ ٍع

ازغ ٖلى جماؾ٨ها. وباليؿبت ؛ ب٩ًىن اإلادىع ٞحها ؿخ٣ُب ؤلاؾ٣اَاث الىحضاهُت ألٞغاصها، ٍو تها مً زالله، َو ط جخدضص هٍى

دضص لجماٖ ٖكغة ؤهماٍ للصخو اإلاغ٦ؼي  Redelت ال٣ؿم، ٩ًىن "الصخو اإلاغ٦ؼي" ٞحها هى اإلاضعؽ ؤو ؤخض الخالمُظ. ٍو

 صازل حماٖت ال٣ؿم هي : 

o  الٗاهل ألابىيLe sourerain Patriarche  ،اص٫ : ًجؿض همُا مً اإلاضعؾحن طا مالمذ ناعمت ول٨ىه َُب ٖو

كٗغون باألمان مٗه. ضون الدكبه  ٞالخالمُظ ًدترمىهه، َو باجه، ٞةجهم باإلا٣ابل، ال ًٍغ ٣ا لٚغ ىن ٞو وبطا ٧اهىا ًخهٞغ

حهم الخام. لى للصخو اإلاغ٦ؼي صازل ٖو ٩ىن الخالمُظ حماٖت مً زال٫ جمشلهم لؤلها ألٖا  به، ٍو

o  ال٣اثضLeader  مخل٪ مهاعة ج٣ىُت ٦بحرة، لظا ًخ٣مهىن : وهى مضعؽ ًشحر بعجاب الخالمُظ إلهه قبُه بهم ٍو

خمىىن ؤن ًهبدىا مشله. L’idéal du moiٖلى مؿخىي مشا٫ ألاها شخهِخه   الظي ٩ًىهىهه ٍو

o  اإلاؿدبضLe tyran    ؿعى الى جد٣ُ٣ه بُغ١ ووؾاثل قتى صازل ال٣ؿم. وهى : مضعؽ حهخم باالهًباٍ والىٓام َو

ج٣ل ٖال٢اث الصخبت  ٌؿخٛل الخالمُظ إلقبإ مُىالجه الؿاصًت، ل٨ً صون ؤن ًشحر ٞحهم الخمغص، وبخإزحر مً ؾلى٦ه،

لى للمؿدبض. )وهظا  هم ًخ٣مهىن ٖلى مؿخىي اهاهم ألٖا دباصلىن الك٪، وبؿبب زٞى والؼمالت بحن الخالمُظ ٍو

ه اإلادللىن الىٟؿُىن بالخىخض م٘ اإلاخٗضي(.  م٩ُاهحزم هٟس ي ٌٗٞغ

o  مىي٘ الخبL’objet d’amour  ٪هدُجت لظل ً خهٞغ ٩ىن : وهى اإلاضعؽ الظي حٛغم به الخلمُظاث، ٍو ٦جماٖت، ٍو

اإلاضعؽ هى بالٟٗل الصخو اإلاغ٦ؼي صازل الجماٖت، بال ؤهه لِـ ٢اثضا : ٞالخلمُظاث ال جخىخضن به وال جخ٣مهً 

 مٗاًحره.

o  مىيٕى الٗضواهُتL’objet de pulsions agressives  ٘اهه مضعؽ مغن في ؾاصًخه، وؤ٢ل مُال الى الهُمىت م٣اعهت م :

الُه، ول٨جهم ًخد٨مىن في ٖضواهُتهم ختى ًخداقىا ال٣ٗىباث، وج٩ىن الٗال٢اث بُجهم  اإلاؿدبض. ٞالخالمُظ ال ًمُلىن 

ت.  ٖال٢اث صخبت وػمالت ٢ٍى

o اإلاىٓم L’organisateur   ً ً ٞغم ب: وهى ٖمىما جلمُظ ًدُذ لآلزٍغ باتهم اإلا٨بىجت. ٞالخلمُظ ًيهئ لآلزٍغ قبإ ٚع

بت ط ؤن الخُإ لم ٌٗض بالٛل، ًجٗلهم ال ًدؿىن بالظهب،  زُإهم، ولِؿىا الىخُضًً الظًً ٌكبٗىن ٚع

م٨بىجت، لهظا ججض الجماٖت هٟؿها مخدضة خى٫ هظا الصخو اإلاغ٦ؼي مً مىُل٤ اإلاكاع٦ت الجماُٖت في جد٤ُ٣ 

 هٟـ اللظة اإلادغمت.

o  ًالٟاجLe séducteur  ضٞهم بلى ال٣ُام بٟٗل صون ً ٍو صة عاب: وهى جلمُظ ًشحر ٖضوي وحضاهُت لضي الخالمُظ آلازٍغ

مجهم. بمجغص ب٢ضامه ٖلى طل٪ الٟٗل، وحٗٝغ هظه الٓاهغة بٓاهغة اخترام ألا٦بر ؾىا. وهىا ؤًًا، ًضٖم الصخو 

 اإلاغ٦ؼي ألاها لضي الخالمُظ بجٗلهم ًخ٣ىن الاخؿاؽ بالظهب.

                                                      
102
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o  البُلLe héros  ًٖ ٘ٞيض ؾاصًت ؤو ال ٖضالت اإلاضعؽ لُضا ،ً خض ؤ: وهى الخلمُظ الظي ًخمغص، ٢بل ألازٍغ

الظي ٧ان باليؿبت للخالمُظ، وؾُلت صٞاُٖت  L’identification à l’agresseurنض٢اثه مشال، ٞالخىخض م٘ اإلاٗضي ا

ؿمذ  بت في الخمغص، ًخدى٫ الى جىخض م٘ الخلمُظ البُل والهض٤ً، ُٞضٖم هظا ألازحر، "ألاها" لضحهم َو يض الٚغ

 بخ٩ىن الجماٖت.

o طو الخإزحر الس يء : وهى الخلمُظ الظي ًته .ً م بضون مبرع واضح صاثما، ب٩ىهه ًماعؽ جإزحرا ؾِئا ٖلى الخالمُظ ألازٍغ

ب الكبه بالٟاجً، ٞهى ًسخل٠ ٖىه ب٩ىهه ال ًبضؤ  اهه في الخ٣ُ٣ت، ًازغ ٖلحهم صون ؤن ٣ًهض طل٪. وبطا ٧ان ٢ٍغ

ً، بال٣ُام بٟٗل ما.  ٢بل آلازٍغ

 : مٟهىم الخماؾ٪

٣هض به ال٣ىي التي جغبِ ؤًٖاء الجماٖت بلى البٌٗ، والتي مٟهىم الخماؾ٪ ٖىهغ عثِس ي لضعاؾت الجماٖا ث الهٛحرة، ٍو

خًمً الخماؾ٪ قٗىع ألاٞغاص باهخمائهم بلى الجماٖت  ج٣اوم ٧ل ال٣ىي اإلاًاصة والهاصٞت بلى ج٨ُٟ٪ هظه الجماٖاث "ٍو

ملهم مٗا في ؾبُل هضٝ مكتر٥"  تها ومٗاًحرها وجدضثهم ٖجها ٖو  103والىالء لها وجمؿ٨هم بًٍٗى

وال جهل الجماٖاث بلى هظا اإلاؿخىي مً الخماؾ٪ الضازلي والخاعجي بال بطا ٧اهذ الترابُاث اإلاسخلٟت بحن ؤًٖائها ح٨ٗـ 

ًاء ؤن ج٩ىن ٖلُه هظه الجماٖت. بمٗنى ؤن ج٩ىن الٗال٢اث بحن ؤًٖائها، والهضٝ الظي حؿعى  ض ألٖا الىحه الخ٣ُ٣ي إلاا ًٍغ

٣ت الىنى٫ بلُه، ال جدىا٢ٌ ٍغ ًاء. بلُه، َو  واإلاٗاًحر التي ًامً بها هاالء ألٖا

وه٣هض بالخماؾ٪ الضازلي البٗض الىحضاوي وال٨ٟغي الظي ًخد٨م في جىُٓم الٗال٢ت بحن ؤًٖاء الجماٖت. ؤما الخماؾ٪ 

الظي ًخضزل بلى خض ٦بحر في عؾم اإلاجا٫ الظي  Institutionnelالخاعجي، ٣ُٞهض به البٗض طو الُاب٘ اإلاجخمعي اإلااؾؿاحي 

 خدغ٥ ُٞه الجماٖت.ج

 .104وبىاء ٖلى هظًً البٗضًً نى٠ محزوهٝى الٗىامل اإلااصًت بلى الخماؾ٪ وحٗلها ٢ؿمحن. ٖىامل زاعحُت وؤزغي صازلُت

  ًباليؿبت للٗىامل الخاعحُت، هىا٥، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، الٗىامل التي جخضزل في جىُٓم الجماٖاث اإلااؾؿُت، م

ت ٦خدضًض م٩ان ػ  مان وحىص الجماٖت، ومً خُث الًٍٛى الاحخماُٖت ٧التزام ؤًٖاء خُث الغ٢ابت الاصاٍع

الجماٖت بؿلى٥، ججاه ؤٞغاص اإلاجخم٘، ال ًدىافى م٘ ما هى مىخٓغ مجها. زم اعجباٍ الجماٖت بىٓام ؤوؾ٘ حكتر٥ مٗه 

وجبُٗتها لها. هظ  في الالتزام بٗضص مً اإلاٗاًحر التي ال ًيبػي الخغوج ٖجها، ٧اعجباٍ حماٖت ال٣ؿم باإلااؾؿت اإلاضعؾُت

 باإلياٞت بلى الخىُٓم اإلااصي للجماٖت ٦خ٣ؿُم الٗمل وجىػَ٘ ألاصواع واإلاهام بهىعة عؾمُت.

٣ت بياٞاث : ت، و الخانت بال٨ك٠ ًٖ اإلاؿخىي اإلاؿختر في البيُت الخل٣اثُت للجماٖت الهٛحرةالٍُغ  .الؿىؾُىمتًر

ت الاحخماُٖتال٣ُاؾت   :ؤو الؿىؾُىمتًر

ًٖ البيُت الخُٟت للجماٖت و هى ٖباعة ًٖ اؾخماعة  اإلا٣ُاؽ الؿىؾُىمتري  ٨ك٠و ً Test sociométrique وؾُلت لل٨ك٠

، ختى ج٩ىن  ألاؾئلتٖلى اٞغاص الجماٖت ،م٘ اقتراٍ ؤلاحابت الهاص٢ت و الخل٣اثُت ًٖ  ؤؾمُاجخًمً ٖضص مً ألاؾئلت جىػٕ 

جدضًض اإلاىار الٗام للجماٖت  ألاؾئلتٖت .و ٌكتٍر ٢بل جىحُه ألاحىبت مٗبرة ًٖ الىيُٗت الضازلُت التي جىحض ٖلحها الجما

 .الجماٖت ؤًٖاءختى ج٩ىن مىاؾبت إلاا هى مِٗل مً َٝغ 

كتٍر ٢بل جىحُه ؤؾئلت الاؾخماعة جدضًض اإلاىار الٗام للجماٖت وؤوكُتها وؤهضاٞها اإلاٗبرة ًٖ خُاتها، وطل٪ لغبِ  َو

ت البيُت الضازلُت لها.ألاؾئلت وألاحىبت مٗا بما هى مِٗل مً َٝغ |ؤ  ًٖاء الجماٖت بُٛت الىنى٫ بلى مٗٞغ

 وج٩ىن ألاؾئلت اإلاىحهت، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٧الخالي :

 ايُاث )ؤو الٗغبُت، الٟغوؿُت، بلخ...( ؤط٦غ الاؾم ؤو ألاؾماء بالترجِب ؟ ً الٍغ ب في الٗمل في جماٍع  م٘ مً جٚغ
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 ايُاث )ؤو الٗغبُت، ...بلخ( ؤط٦غ بؾمه ؤو مً هى الخلمُظ )ؤو الخالمُظ( الظي جٓىه ًسخاع٥ ل ً الٍغ لٗمل مٗه في جماٍع

 ؤؾماءهم ؟

  ايُاث )ؤو الٗغبُت... بلخ( ؟ ؤط٦غ ؤؾماءهم ب في الٗمل مٗهم في ماصة الٍغ مً هى الخلمُظ ؤو الخالمُظ الظًً ال جٚغ

 بالترجِب.

 ط٦غ ألاؾماء بالترجِب ؟مً هى الخلمُظ ؤو الخالمُظ الظًً جًٓ ؤجهم لم ًسخاعو٥ للٗمل مٗهم ؟ ؤ 

 ؤط٦غ ؤؾماءهم ؟ ،  مً هى الخلمُظ ؤن الخالمُظ الظًً جًٟل الخغوج مٗهم بلى الكإع

 ب في الخغوج مٗ٪. ؤط٦غ الاؾم ؤو ألاؾماء ؟  مً هى الخلمُظ الظي جٓىه ًٚغ

ؿخدؿً ٖىض الاحابت، ؤال ًخجاوػ الخلمُظ ازخُاع زالزت ؤشخام ختى ح٨ٗـ هظه الاحابت، ٖىض ويٗه ُت َو ا صازل الخٍغ

ت والىحضاهُت صازل حماٖت ال٣ؿم مشال. ت، الهىعة الخ٣ُ٣ُت للٗال٢ت ال٨ٍٟغ  الؿىؾُىمتًر

ُت، ؤو ما ٌؿمى بالؿىؾُى٦غام بط ج٨ك٠ للمدلل )اإلاضعؽ( :  وبٗض حم٘ الاؾخماعاث ًم٨ً اؾخسالم هظه الخٍغ

 مً هم "الىجىم" ؤي الخالمُظ الظًً و٢٘ ٖلحهم الازخُاع مً َٝغ ؤٚلب ؤ.ً  ًٖاء الجماٖت آلازٍغ

 .الجماٖاث الهٛغي التي جًم جلمُظًً ؤو زالزت ؤو ؤعبٗت جالمُظ ًدباصلىن الازخُاع ُٞما بُجهم 

 .اإلاىٗؼلىن واإلاهمكىن الظًً ال ٣ً٘ ٖلحهم الازخُاع مً َٝغ ؤًٖاء الجماٖت 

ت مشال، ؤن ٨ًدك٠ بإن هىا٥ قب٨ت ُت الؿىؾُىمتًر ؿخُُ٘ اإلاضعؽ ٖىض وي٘ هظه الخٍغ مً الٗال٢اث الىحضاهُت  َو

امت للىاخض صون آلازغ، وهي ؤمىع لم ٨ًً  ت، ججم٘ البٌٗ مً الخالمُظ، وجلػي البٌٗ آلازغ، حُٗي ال٣ُمت والٖؼ وال٨ٍٟغ

خباع، ؤوال لجهله بها وزاهُا لٗضم مغاٖاتها في الُغ١ البُضاٚىحُت. وبىعي هظه ألامىع ًخجاوػ اإلاضعؽ  اإلاضعؽ ًإزظها بٗحن الٖا

ألاخاصًت )الاهٟغاصًت( للٗملُت البُضاٚىحُت بحن اإلاضعؽ والخلمُظ. لخٟسح اإلاجا٫ لىٓغة ؤوؾ٘ جً٘ في اٖخباعها الىٓغة 

٣خه البُضاٚىحُت اإلاىحهت  الجماٖت ٩٦ل، بمٗنى ؤن هجاح الٟٗل الخٗلُمي/ الخٗلمي ال ًغجبِ ٣ِٞ بمضي التزام اإلاضعؽ بٍُغ

ت مً ألاٞغاص بل بمضي ٖو بُٗتها وخُاتها، بلى الخالمُظ ٦مجمٖى ًاء لها زهىنُتها َو ت مً ألٖا ُه بإهمُت هظه اإلاجمٖى

خباع ٖىض ال٣ُام ب٩ل ٖمل حٗلُمي.  ًجب ؤن جازظ بٗحن الٖا

ًاء صازل حماٖت، وطل٪ بٗض  ت مً ألٖا بُت التي جمشل همىطحا لخىػَ٘ مجمٖى ُت الخ٣ٍغ وجً٘ بحن ًضي ال٣اعت هظه الخٍغ

 :و ج٩ىن اإلاىحهت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٧الخاليجدلُل بحاباتهم وجدضًض ازخُاعاتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 ٗبت ٖلىم التربُتق- الجضًضةٕٞغ :  لجهت الضاع البًُاء ؾُاث  إلاهً التربُت والخ٩ىًٍ اإلاغ٦ؼ الجهىي 

ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي ص. ٖلىم التربُتفي مضازالث وصعوؽ   

 

 جىحُه ؾاا٫ للخالمُظ : .1

ايُاث ؤو الٗغبُت ؤو الٟغوؿُت ً الٍغ ب ؤن حٗمل في جماٍع  ؟.م٘ مً جٚغ

 .ؤو ألاؾماء بالترجِب الاؾماط٦غ 

 مً هى الخلمُظ ؤو الخالمُظ الظي جٓىه ًسخاع٥ للٗمل مٗه ،ؤط٦غ ؤؾمائهم -

ايُاث.؟مً هى الخلمُظ ؤو ال - ب في الٗمل مٗهم في ماصة الٍغ  خالمُظ الظًً ال جٚغ

.؟ -  مً هى الخلمُظ ؤو الخالمُظ الظًً جًٟل الخغوج مٗهم بلى الكإع

بىن في الخغوج مٗ٪؟ -  مً هم الظًً جٓجهم ًٚغ

ُت زالزت ؤشخام ختى ازخُاع و ٌؿخدؿً ٖىض ؤلاحابت ؤال ًخجاوػ الخلمُظ  صازل  ح٨ٗـ ؤلاحابت ،ٖىض ويٗها صازل الخٍغ

ت ،الهىعة ُت الؿىؾُىمتًر ت و الىحضاهُت صازل حماٖت ال٣ؿم  الخٍغ  .الخ٣ُ٣ُت للٗال٢ت ال٨ٍٟغ

ُت ؤو ما ٌؿمى بالؿىؾُى٦غام .2 ، بط ج٨ك٠ للمدلل اإلاضعؽ  بٗض حم٘ ؤلاؾخماعاث ًم٨ً اؾخسالم هظه الخٍغ

 :ماًلي

 .مً هم الىجىم: ؤي الخالمُظ الظًً و٢٘ ٖلحهم بزخُاع ؤٚلب الخالمُظ -

 .جماٖاث الهٛغي التي جًم جلمُظًً ؤو زالزت ؤو ؤعبٗت ًدباصلىن ؤلازخُاع بُجهمال -

 اإلاىٗؼلىن و اإلاهمكىن الظًً ال ٣ً٘ ٖلحهم ؤلازخُاع مً َٝغ ؤًٖاء الخالمُظ -

ت مشال  ُت الؿىؾُىمتًر  :و ٌؿخُُ٘ اإلاضعؽ ٖىض وي٘ هظه الخٍغ

ؤن ٨ًدك٠ بإن هىا٥ قب٨ت مً الٗال٢اث الىحضاهُت  -

ت – ججم٘ بحن بٌٗ الخالمُظ و جلػي البٌٗ  ال٨ٍٟغ

امت للىاخض صون آلازغ ، و  آلازغ ، حُٗي ال٣ُمت و الٖؼ

بالخالي جهبذ للمضعؽ مٗلىماث ًٖ بيُت الجماٖت التي 

ًخٗامل مٗها و هظا ٌٗني ؤن هجاح الٟٗل الخٗلُمي 

٣خه  /الخٗلمي الًغجبِ ٣ِٞ بمضي التزام اإلاضعؽ بٍُغ

ُه البُضاٚىحُت اإلاىحهت بلى ال خالمُظ بل ؤًًا بمضي ٖو

ًاء لها زهىنُاتها و  ت مً ألٖا بإهمُت هظه اإلاجمٖى

 . َبُٗتها

 ً ت ؤن الٗىهٍغ ُت الؿىؾُىمتًر ً اللظًً  ؾمحر وؤخمض ًالخٔ مً زال٫ هظه الخٍغ ُمحن والىجمحن اإلاؿختًر ًمشالن الٖؼ

 و٢٘ ٖلحهما الازخُاع مً َٝغ ؤًٖاء الجماٖت.

بض الغخم ًمشالن همىطج اإلاهمكحن اللظًً لم ٣ً٘ ٖلحهما ازخُاع مً َٝغ ؤي ٖىهغ مً ٖىانغ  ًالخلمُظان ؾمحرة  ٖو

 الجماٖت.

ًاء ٞهي  Une cliqueجمشل حماٖت نٛغي ؤو ػمغة  هىا٥ جالمُظ ًمشلىن  جدباص٫ الازخُاع ُٞما بُجها. ؤما باقي الٗىانغ ؤو ألٖا

 ٖىانغ ٖاصًت لها ٖال٢اث َبُُٗت م٘ بٌٗ ٖىانغ الجماٖت.

 ًىحؼ ق٩ل الٗال٢ت بحن اإلاضعؽ وحماٖت ال٣ؿم خؿب الىمىطج الخٗلُمي اإلاخب٘ حضو٫ 

 الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ الخلمُظ الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلاضعؽ 

 

 

 

 ٌٗخمض ٖلى :

 ال٣ىاهحن اإلااؾس ي الخاعحت ًٖ الجماٖت -

 البرهامج الضعاس ي اإلاىخض -

 ٌٗخمض ٖلى :

 ال٣ىي الؿ٩ُىؾىؾُىلىحُت الضازلُت للجماٖت : -

 الخٗاون  -الازالم -الخًامً –اإلاىار  -
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 الدجغة الضعاؾُت الىاخضة - الخماؾ٪

 ظي جخ٩ىن مىه الجماٖتخهغ الٗضص ال -

ُم )اإلاضعؽ( الجماٖت. -  حُٗحن ٖػ

 ال٣ٗاب. -

ب بحن اهخماماث ؤًٖاء الجماٖت -  الخ٣ٍغ

٘ واإلاغوهت في جُب٤ُ البرهامج الضعاس ي. -  الخىَى

ًاء.زل٤ عوح اإلاؿاولُ -  ت لضي ألٖا

 

 

 

 

امت  الٖؼ

ت - امت ؾلٍُى  ٖػ

٠ والترهُب -  حٗخمض ٖلى الًِٛ والخسٍى

حر اإلا٣بى٫ -  جدضًض الؿلى٥ اإلا٣بى٫ ٚو

ُم )الاؾخاط( -  ال حؿمذ بالخغوج ًٖ ؾلُت الٖؼ

 مخٗالُت ٖلى الخالمُظ -

ت-  هي مهضع اإلاٗٞغ

ال حؿمذ بالضزى٫ في ٖال٢اث شخهُت م٘  -

 الخالمُظ

 خىاٞـ.حصج٘ ٖلى ال -

امت  صًم٣غاَُت -  ٖػ

 حٗخمض ٖلى اإلاكاوعة وؤزظ الغؤي -

 جغاعي الٓغوٝ الىٟؿُت لؿلى٥ ألاٞغاص والجماٖت. -

 ال حُٗي لىٟؿها ؾلُت مُل٣ت. -

ت- ٘ مهاصع اإلاٗٞغ  حٗخمض ٖلى جىَى

 جضزل في ٖال٢اث بوؿاهُت م٘ الخالمُظ. -

 حصج٘ ٖلى الخٗاون بحن ؤٞغاص الجماٖت. -

 

 

 

 اإلاٗاًحر

 زاعحُت ومٟغويت مؿب٣ا ٖلى الجماٖت -

 ال مجا٫ لخُٛحرها -

 ال جٟغ١ بحن ْغوٝ حماٖت وحماٖت -

ال حٗحر الاهخمام للجاهب اإلاؿختر مً خُاة  -

 الجماٖت.

 حٗغى الخاعج ٖجها لل٣ٗاب -

 حؿاٖض اإلاضعؽ والاصاعة ٖلى خٟٔ الىٓام -

 حؿعى ألن ج٩ىن صازلُت هابٗت مً الجماٖت هٟؿها. -

 لخٗضًل خؿب ْغوٝ الجماٖت٢ابلت ل -

 جغاعي ْغوٝ ٧ل حماٖت حماٖت -

 تهخم بالجاهب اإلاؿختر مً خُاة الجماٖت. -

 جضوع في ؤٚلبها خى٫ الخٗاون وحصج٘ اإلاباصعاث. -

 حؿمذ بالخٗبحر ًٖ اإلاكا٧ل الصخهُت. -

 

 

 

 

 الخٟاٖل

 ًغج٨ؼ ٖلى اإلاؿخىي الٓاهغ مً خُاة الجماٖت. -

ا مً َٝغ ٩ًىن ؾُدُا مسُُا له مؿب٣-

 اإلاضعؽ.

 طو اججاه واخض مً اإلاضعؽ بلى الخالمُظ -

 ًىدهغ في ؤؾئلت اإلاضعؽ وؤحىبت الخالمُظ -

 ال ٌؿدشمغ ٣٦ىي صازلُت في الٟٗل التربىي  -

 ال ٌٗخمض ٖلى ٞٗالُاث الخيكُِ -

 ال ٞٗالُت له ٖلى مؿخىي الٟٗل الخٗلُمي الخٗلمي.-

 اٖت.ًتر٦ؼ ٖلى اإلاؿخىي الٓاهغ واإلاؿختر للجم -

مخٗضص الاججاهاث بحن اإلاضعؽ والخالمُظ والخالمُظ  -

 ؤهٟؿهم.

 ال ًىدهغ في ألاؾئلت وألاحىبت -

 له ؤوحه مخٗضصة ًخضازل ٞحها الىحضاوي باإلاٗغفي -

ٌٗخبر اإلاضعؽ ًٖىا ٞاٖال ومىٟٗال ٦باقي ؤًٖاء  -

 الجماٖت.

 ٌٗخمض ٖلى ٞٗالُاث الخيكُِ -

 الخٗلمي. له ؤهمُت ٢هىي في الٟٗل الخٗلُمي -

 ًجٗل مً ال٣ؿم وعقت ٖمل. -
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 مجؼوءة الخضبحر : 

 
 الخىانل البُضاٚىجي
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 البُضاٚىجي للخىانل حٍٗغ٠ ًٖ البدث : ؤوال

 : وحٍٗغ٠ جدضًض : البُضاٚىجي والخىانل الخىانل -1

اث م٣اعباث زمت اث جيسجم مسخلٟت مىُل٣اث مً الخىانل مٟهىم جدضص مخٗضصة وهٍٓغ  ؤو اللؿاهُاث ٖلىم مً وهٍٓغ

اء ىمٖل ؤو الؿىؾُىلىحُت. ؤو الؿ٩ُىلىحُت ايُاث... والبُىلىحُا ٧الٟحًز ض وال والٍغ  اإلاٟاهُم هظه ل٩ل بجغص ه٣ىم ؤن هٍغ

اث، ض ما ب٣ضع والىٍٓغ ُُٟت الاحغاثُت والخدضًضاث اإلاٟاهُم ًٖ هبدث ؤن هٍغ  مٟهىم جدضًض ٖلى حؿاٖضها ؾٝى التي والْى

 البُضاٚىجي. للخىانل م٣اعب

بضو  الخٍٗغ٠ هظا ًٖ البدث في ًُٟضها ؤن ًم٨ً خىانللل C.COOLEY ٧ىلي قاع٫  مٟهىم ؤن الخٗاٍع٠ مً حملت زال٫ مً لىا ٍو

ُٟي. الاحغاجي  ًخًمً بهه وجخُىع، الاوؿاهُت الٗال٢اث جىحض بىاؾُخه الظي اإلا٩ُاهحزم هى الخىانل" : الباخث هظا ٣ًى٫  الْى

ؼها اإلاجا٫ ٖبر جبلُٛها وؾاثل م٘ الظهً عمىػ  ٧ل خًمً الؼمان. في وحٍٗؼ  والخغ٧اث )الجؿم(، وهُئاث الىحه ابحرحٗ ؤًًا ٍو

اث وال٨خاباث وال٩لماث، الهىث، وهبرة  في الا٦دكاٞاث مً جم ما آزغ ٌكمله ما و٧ل والخلٟىن، والخلٛغاٝ وال٣ُاعاث واإلاُبٖى

 والؼمان اإلا٩ان
105. 

 : وهي البُضاٚىجي الخىانل وباألزو الخىانل، َبُٗت لٟهم ؤؾاؾُت ٖىانغ الخٍٗغ٠ هظا ًخًمً

 بط انُىاُٖا، بال  ًىٟهال ؤن ًم٨ً ال الاوؿاهُت والٗال٢اث "ٞالخىانل الاوؿاهُت، الٗال٢اث حىهغ هى لخىانلا بن 

 ٩٦اثً ؤًًا الاوؿان وبن .106واخض" ش يء ؾىي  ًمشالن ال الٟٗلُت اإلاِٗل ومُُٗاث الىحىص مؿخىي  ٖلى ؤجهما

داو٫  حماٖت صازل ًخٗاٌل احخماعي  الجماٖت. ؤٞغاص بحن للخىانل اثؤصو  وحىص ًٟغى البِئت، ج٠ُُ٨ ٍو

 107بوؿاهُت" مدٌ للخىانل "٧ىؾُلت اللٛت بغمىػ  ألامغ حٗل٤ ؾىاء الظهً، عمىػ  ٧ل ًخًمً الخىانل بن
 حٗل٤ ؤو 

حرها. الهىث وهبراث الجؿمُت والخغ٧اث ٧ال٨خابت اإلاىُى١  ٚحر الخىانل بإق٩ا٫ ألامغ  ألاقُاء ؤن ٌٗني وهظا ٚو

 مً ألاقُاء جمى٘ ٢ىة مً هىا٥ لِؿذ ؤهه ًغي  R.BARTHES باعر ٞغوالن للخىانل، تلٛ حك٩ل ؤن ًم٨ً بىا اإلادُُت

 ال٨الم
 GEORGE MOUNIN مىهان حىعج )بِىما الٗالماث. لٛت ؤو اللٛت وعاء ما لٛت هي لٛت ٌك٩ل بىا ًدُِ ما ألن108

ت لىا جدمل SIGNE-INDICE ماقغا ؤو ٖالمت بىا جدُِ التي الاقُاء لٛت ٌٗخبر  جىانال ولِؿذ اإلاٗلىماث مً مجمٖى

 .109خ٣ُ٣ُا(

 ٢ىاة مىُى٢ت ؾمُٗت وؾاثل بحن هىا همحز ؤن ًم٨ىىا بط واإلا٩ان. الؼمان في الظهً عمىػ  لخبلُٜ وؾاثل هىا٥ بن( 

ت( )٢ىاة مغثُت ووؾاثل وألانىاث. اللٛت مشل ؾمُٗت( -نىث  وجىػَ٘ الىحه وحٗابحر واللباؽ الخغ٧اث مشل بهٍغ

 )٢ىاة ٧الُٗام طو٢ُت وؾاثل ؤو والُٗغ. الغاثدت مشل قمُت( )٢ىاة قمُت وؾاثل بحن ؤًًا حزهم ٦ما وجىُٓمه. اإلاجا٫

 طو٢ُت(...

 الاوؿاهُت الٗال٢اث : هي البُضاٚىجي. الخىانل جدلُل في ؤؾاؾُت مٟاهُم ٖلى الخهى٫  بم٩اهُت بطن الخٍٗغ٠ هظا لىا ًدُذ

حر اإلاىُى١  اللٟٓي والخىانل  وؤصواجه الخىانل بىؾاثل جغجبِ مٟاهُم وهي والؼمان. اإلاجا٫ في الخىانل ووؾاثل اللٟٓي ٚو

 الخىانل ؤن طل٪ .FONCTION الخىانل بىُْٟت جخٗل٤ بحغاثُت بمٟاهُم وٗؼػها ؤن ًم٨ً ٦ما الغؾالت، بمًمىن  جغجبِ مشلما
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  Charles cooley : social organisation cité inj. Lohisse. La communication anonyme. Ed. universitaires. 
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  J. Lohisse. Ibid. p :43 
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  Edouards Sapir : Le langage . Introduction { l’étude de la parole. Ed. Payot. 0952. Pp :23 
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 Roland Barthes. Mythologies. Ed. du seuil. Coll point n° 10. 1957 pp : 194-195 
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ُٟت جد٤ُ٣ ًخىدى بل بظاجه، م٣هىصا لِـ البُضاٚىجي الخىانل وباألزو اث٠. مً ْو  هدضص ؤن ًم٨ً ىُل٤اإلا هظا ومً الْى

اث٠ زالر البُضاٚىجي للخىانل  : وهي ؤؾاؾُت ْو

 الخباص٫ ECHANGE : الاوؿاهُت، الٗال٢اث جىحض بىاؾُخه الظي اإلا٩ُاهحزم هى الخىانل ؤن ٖلى ؾاب٣ا ٧ىلي قاع٫  ؤ٦ض 

ُٟت الخباصلُت الٗال٢ت مٟهىم ؤن ٌٗني وهظا  والخجاعب للخبراث ECHANGE الخباص٫ هظا الخىانل. في ؤؾاؾُت ْو

.  واإلاٗاٝع

 ُُٜٟت ٧اهذ وبطا : الخبل  هىا الخىانل .TRANSFERT بزباع ؤو بعؾالُت ه٣ل ؤًًا جُٟض ٞةجها الخباص٫، هي الخىانل ْو

ل( )ؤو ه٣ل "٨ٞغة ًُٟض ل ٖلى الا٢خهاع ٌٗني الٗلمي والاؾخٗما٫ ؤ٦ثر. ؤو وؿ٣حن بحن جدٍى  هىا٥ بن .110بزباع" جدٍى

 مخل٣ي. / مغؾل تلٗال٢ جىُٓمُا وؿ٣ا

 ُٟخحن جإملىا بطا : الخإزحر ُٟت ؤًًا ًخًمىان والخبلُٜ الخباص٫ ؤن هجض للخىانل. الؿاب٣خحن الْى  .IMPACT الخإزحر ْو

 اإلاخل٣ي. هظا ٖلى جإزحر مماعؾت ؤًًا ًُٟض بل للمخل٣ي، بعؾالُت جبلُٜ ٣ِٞ ًُٟض ال ومٗاٝع ججاعب ًٖ ٞالخٗبحر

 جبلُٜ مً اهُال٢ا ٞٗله بخُٛحر آزغ حهاػ ٖلى ًازغ ؤن حي حهاػ وباألزو مٗحن لجهاػ ؤم٨ً ٧لما جىانل "هىا٥

 بعؾالُت"
 التي الٗال٢ت طل٪ ومشا٫ .SYSTÈME آزغ ٖلى وؿ٤ ًماعؾها التي الخإزحراث ٧ل الخىانل ًُٟض اإلاٟهىم بهظا .111

ض ؤو وحٗلُماث، ؤوامغ جُب٤ُ ٖلى جيبني  اإلاخل٣ي. ؾلى٥ في حُٛحر بخضار جٍغ

 ل الخٗلُم والخٗلم ؤؾاؾا ٖلى ٞٗل الخىانل. طل٪ ألن الخٗلُم والخٗلم ًىبىُان ٖلى جبلُٜ وجباص٫ اإلاٗاٝع ٞٗ ًغج٨ؼ

غاٝ بحن اإلاخباصلت والخإزحراث الخٟاٖالث ٖلى ٌٗخمضان مشلما ،والخبراث  بحن الٗال٢ت جدلُل ٞةن جم ومً اإلاخىانلت. ألَا

 لبُضاٚىجي.ا الخىانل صًىامُت صعاؾت بلى ٣ًىصها وجالمُظ مضعؽ

 اث٠ زالر بطن، هىا٥ اث٠ هظه ٖلى واٖخماصا والخإزحر. والخبلُٜ الخباص٫ وهي للخىانل ؤؾاؾُت ْو  ًم٨ىىا الشالر الْى

 : هى الخىانل بن ه٣ىم ؤن

 حن بحن عؾالت بعؾا٫ ٖملُت ٧ل  في مدضص ؾُا١ صازل بىؾاثل جىجؼ ومخل٣ي، مغؾل بحن الٛالب وفي ؤ٦ثر، ؤو َٞغ

 الخإزحر. ؤو الخبلُٜ ؤو الخباص٫ ض٢ه والؼمان اإلاجا٫

 الخىانل لخدضًض مىه هىُل٤ ؤن ًم٨ً ٖملي جدضًض وي٘ هى ٚغيىا لً قامال، لِـ الخٍٗغ٠ هظا ؤن بطن واضح 

 وجالمُظ. مضعؽ بحن الخىانلُت الٗال٢ت ومٓاهغ وؾحروعاث ؤق٩ا٫ ٧ل بُضاٚىحُا جىانال وؿمي لظل٪ البُضاٚىجي.

حر اللٟٓي الاعؾا٫ همِ ًخًمً بهه  ٦ما ؤهٟؿهم. الخالمُظ بحن ؤو والخالمُظ م٣امه( ٣ًىم ما )ؤو مضعؽ بحن اللٟٓي ٚو

 والخجاعب واإلاٗاٝع الخبراث وه٣ل جبلُٜ ؤو جباص٫ بلى حهضٝ وهى والؼمان. واإلاجا٫ الخىانلُت الىؾاثل ًخًمً

 اإلاخل٣ي. ؾلى٥ ٖلى الخإزحر بلى حهضٝ مشلما واإلاىا٠٢

 ت ًخًمً الخٍٗغ٠ هظا بن  وهي. البُضاٚىجي الخىانل لٟٗل الاؾاؾُت اإلا٩ىهاث مً مجمٖى

 ال٢اث جٟاٖالث هىا٥  ؤهٟؿهم. الخالمُظ بحن ؤو وجالمُظ، مضعؽ بحن مخباصلت ٖو

 حر لُٟٓت ووؾاثل واإلا٩ان الؼمان في البُضاٚىجي للخىانل ؾُا١ هىا٥  لُٟٓت. ٚو

 ُٟت  ر.الخإزح ؤو الخبلُٜ ؤو للخباص٫ ج٩ىن  ٢ض البُضاٚىحُت الخىانل ْو

 ACTE DE COMMUNICATION البُضاٚىجي الخىانل لٟٗل اإلامحزة الخهىنُاث َغح ٖلى اإلا٩ىهاث هظه حؿاٖضها ؤن ًم٨ً

PEDAGOGIQUE . 
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 : البُضاٚىجي الخىانل ٞٗل -2

 ؾُا١ صازل وجالمُظ مضعؽ وباألزو مخىانلحن بحن الٗال٢ت وؾحروعاث ؤق٩ا٫ هى البُضاٚىجي الخىانل صًىامُت

 : وهي ومخٛحراتها، وم٩ىهاتها صًىامُتها هغنض الٗال٢ت مً حىاهب زالزت جٟغى والؿحروعاث ق٩ا٫الا  هظه بُضاٚىجي،

 الخىانل. ٞٗل ٣ًىص الظي هى اإلاضعؽ ؤن مؿلمت مً اهُال٢ا وجالمُظ مضعؽ بحن الخىانل 

 الخىانل. ٞٗل مدىع  هى الخلمُظ ؤن مؿلمت مً اهُال٢ا واإلاضعؽ الخالمُظ بحن الخىانل 

 ت اوٗضام مؿلمت مً اهُال٢ا ؤهٟؿهم الخالمُظ بحن الخىانل  الخىانل. ٞٗل ٣ًىص مً مغ٦ٍؼ

 وم٩ان ػمان في ًدضر ٦ٟٗل البُضاٚىجي الخىانل ٞٗل زهىنُاث زاللها مً هدضص ؤن ًم٨ً ؤؾاؾُت حىاهب زالزت زمت

 : هي الجىاهب هظه اإلاضعؽ( في ال٣ؿم )ٚالبا مُٗىحن

 البُضاٚىجي. الخىانلي الٟٗل ٖىانغ 

 ُٟت  البُضاٚىجي. الخىانلي الٟٗل ْو

 البُضاٚىجي. الخىانلي الٟٗل جدلُل 

 ؟ وجالمُظ مضعؽ بحن الخىانل ٞٗل هىا٥ ٩ًىن  متى -2-1

غ ٖىضما وجالمُظ مضعؽ بحن جىانل ٞٗل هىا٥ ٩ًىن   الخالُت الٗىانغ جخٞى

 ٝغا  )لٛت، لخىانلل اإلاؿخٗملت الىؾاثل بلى باإلياٞت والخالمُظ اإلاضعؽ وهي الخىانل في الٟاٖلت ألَا

 ؤصواث...(. خغ٧اث،

 غاٝ جمىيٗاث ؤو اإلاجا٫ ٦خىُٓم الخىانل، ُٞه ًخم الظي الؿُا١  قب٩اث ق٩ل ٖلى اإلاخىانلت ألَا

 الخىانل..( ػمان ؤو )م٩ان

 ٝطل٪. ٚحر ؤو بخضاثها مغاص آزاع ؤو جبلُٛها مغاص هىاًا ق٩ل ٖلى الخىانل مً الهض 

 ؤهٟؿهم. الخالمُظ بحن ؤو وجالمُظ مضعؽ بحن الخٟاٖالث ؾحروعة 

اهى خضص ٖام ؾُا١ وفي  (B) و مغؾال (A) ٩ًىن  ٞٗىضما : ٧الخالي الخىانل ٞٗل جدضص التي الٗىانغ EDY VENEZIANO ُٞىحًز

غ خالت في ًخم الخىانل ٞٗل ٞةن مخل٣ُا  : الخالُت الٗىانغ جٞى

 ٢ضعة (A) اث بعؾا٫ ٖلى  بعاصًت. جهٞغ

 هُت (A) ٖلى ؤزغا ًدضر ؤن (B.) 

 اث ؤزغ  (.B) ٖلى (A) جهٞغ

 مً ٧ل ٢ضعة (A) و (B) اث ًمىدا ؤن ٖلى  ما -2-2 الخىانل ٞٗل ٞةن زاهُت حهت ومً .112اإلاضلىالث هٟـ اإلاؿخٗملت للخهٞغ

اث٠ هي  ؟ الخىانل ٞٗل ْو

اث٠ زالر ؾاب٣ا خضصها  هظه ر.والخإزح والخبلُٜ الخباص٫ : وهي الخىانل ٞٗل جدضًض في وٗخمضها ؤن ًم٨ً للخىانل ؤؾاؾُت ْو

اث٠  وجالمُظ. مضعؽ بحن الخىانل ٞٗل مً الهضٝ جدضًض بم٩اهُت لىا جدُذ ؤن ًم٨ً الشالر الْى

                                                      
112

  Edy Veneziano. Savoir parler. Savoir dire. Savoir communiquer. Ed. Delachaux Nestlé. Neuchâtel. Suisse 
1987. P : 59 



75 
 ٗبت ٖلىم التربُتق- الجضًضةٕٞغ :  لجهت الضاع البًُاء ؾُاث  إلاهً التربُت والخ٩ىًٍ اإلاغ٦ؼ الجهىي 

ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي ص. ٖلىم التربُتفي مضازالث وصعوؽ   

 

o هظا ٞةن واإلاىا٠٢، والخبراث اإلاٗاٝع مؿخىي  ٖلى الخباص٫ هى الخىانل ٞٗل مً الهضٝ ٩ًىن  ٖىضما : الخباص٫ 

حنا هظًً بحن الخىاػن  ٖلى جيبني وجالمُظ مضعؽ بحن الٗال٢ت ج٩ىن  ؤن ًٟغى  جيبني الخىانل. هظا في اإلاؿاهمحن لُٞغ

٩ا مٗه هخىانل الظي آلازغ اٖخباع ٖلى الٗال٢ت هظه  آلازغ وطاث طاحي بحن ازخالٞا زمت ؤن بط الظاث. ًٖ مؿخ٣ال قٍغ

 وزهىنُتها. م٩ىهاتها لها طاجا ٌك٩ل آلازغ  بإن وعي ٖلى ؤ٧ىن  ؤن لي باليؿبت حىهغي  بهه ؤًًا(. صخُذ )وال٨ٗـ

حن في الٗال٢ت هظه GUILAUMIN.J حُىمان خضص و٢ض والٗمل. اإلاباصعة مً جم٨ىه ٢ضعاث ٪ًمخل وؤهه  هما ؤؾاؾُحن قَغ

: 113
  

 ٩ا اإلاساَب آلازغ وٗخبر "ؤن  اإلاىٟهل اإلاىيىعي الىا٢٘ مً حؼء اإلاُاٝ جهاًت في بهه الظاث. ًٖ وزاعحا مؿخ٣ال قٍغ

لى الٟٗل، وعص الٟٗل ٖلى و٢اصع الظاث. ًٖ  واإلاباصعة. اإلاهام وبهجاػ اعال٣غ  اجساط ٖو

 ا ٩ًىن  ؤن ًيبػي ال الازخالٝ هظا بن با آلازغ ُٞه ًهبذ خض بلى مخُٞغ  ٖلى مبني بهه بل مٗه. الخىانل ٌؿخدُل ٍٚغ

    جلمُظ.(            مضعؾت SYMÉTRIQUE جباصلُت ٖال٢ت

o ُُٜٟت جٟترى : الخبل ُٟت وؤن ومخٗلما، مٗلما هىا٥ ؤن الخبلُٜ ْو  ووُْٟت الغؾالت. مًمىن  جبلُٜ يه اإلاٗلم ْو

 والخبراث للمٗاٝع ؤ٦ثر ؤهمُت وحُٗي جلمُظ(.   /)مضعؽ ٖلى جيبني هىا الٗال٢ت اإلاًمىن. هظا ا٦دؿاب هي اإلاخٗلم

 ًإزظ ما ٚالبا وهى جالمُظ بلى مضعؽ مً ٖمىصي ٞٗل هىا الخىانل ٞٗل بن الخ٤. آزغ حُل بلى حُل ًى٣لها التي

 مىحه. عخىا ؤو بل٣اء ٖملُت ق٩ل

o ت ج٩ىن  ٖىضما الخىانل ٞٗل ًيبني : الخإزحر ُٟت جغ٦ؼ ٞبِىما اإلاخٗلم ؾلى٥ في حُٛحراث بخضار ٖلى جإزحًر  الخبلُٜ ْو

ُٟت جغ٦ؼ الغؾالت مًمىن  ٖلى  زال٫ مً ٢ُمخه ٨ًدؿب هىا والخٗلم الخٗلُم ٞٗل بن اإلاخل٣ي. ٖلى الخإزحر ْو

 مُٗىت. بعؾالُاث ًخل٣ى ٖىضما اإلاخل٣ي. لضي جدضر التي الخٛحراث

 : البُضاٚىجي الخىانل ٞٗل هدلل ٠ُ٦ -2-3

ض ما ب٣ضع الخىانل ٞٗل لخدلُل اإلاىهجُت ألاؾاؽ هغنض ؤن الدؿائ٫  بهظا اله٣هض  التي الاؾاؾُت اإلاىُل٣اث هدضص ؤن هٍغ

 ؟ بُضاٚىجيال الخىانل ٞٗل جدلُل ًم٨ً مىُل٤ ؤي ٞمً الىانل. هظا وم٩ىهاث ٖىانغ وهدلل هضعؽ ؤن زاللها مً ًم٨ً

 : وهي البُضاٚىجي الخىانل صعاؾت في وٗخمضها ؤن ًم٨ً مسخلٟت بضاثل هىا٥

 اث٠ ُٟت زال٫ مً وجالمُظ مضعؽ بحن الخىانلُت الٗال٢ت هدلل ؤن ًم٨ً : الْى ال٢ت الخىانل ْو ُٟت هظه ٖو  الْى

 بإق٩اله.

 ؾُا١ هى هىا واإلا٣هىص جالمُظ.  / مضعؽ الٗال٢ت ؾُا١ مىُل٤ مً الخىانل ٞٗل جدلُل هىا ه٣هض : الٗال٢ت ؾُا١ 

غ١  ووؾاثل الخٗلُمي الخُاب مدخىي  ؤي البُضاٚىحُت الٗال٢ت  مُىالث مشل الىحضاهُت الٗال٢ت وؾُا١ جبلُٛه. َو

 ٦ماؾؿت واإلاضعؽ للمضعؽ، الاحخماُٖت ألاويإ مشل الاحخماُٖت الٗال٢ت ؾُا١ زم الخٗلم. ٖلى والخىاٞؼ اإلاخٗلم

 صواع...وألا  واإلاٗاًحر احخماُٖت،

 اع هظا في : الخىانل ٖىانغ  والكٟغة والغؾالت واإلاخل٣ي ٧اإلاغؾل ٖىانغه مً اهُال٢ا الخىانل ٞٗل جدلُل ًم٨ً الَا

 واإلاغح٘...

 اع هظا في : الخٗلُم ؤق٩ا٫  ل٩ي الخٗلُمُت بالُغ١  ؤو الخٗلُم بىماطج ٖال٢ت في الخىانل ٞٗل هضعؽ ؤن ًم٨ً الَا

٤ الخىانل َبُٗت هدضص ٣ت. ؤو مىطجه ٧ل ٞو  ٍَغ

 والىٓام الجماٖت حجم مشل الخىانل ٞٗل جدلُل في اٖخماصها ًم٨ً ؤزغي  مىُل٣اث هىا٥ : ؤزغي  مىُل٣اث 

 الخٗلُم.. وؤهضاٝ اإلا٣غعاث ومدخىي  اإلاضعس ي، الاصاعي 
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 زاهُا : مخٛحراث الخىانل البُضاٚىجي

 

 

٦ؼ ٖلحها صازل الخىانل البُضاٚىجي. مبضثُا ج٣ضم هظه ٣ًضم هظا لغؾم اإلابؿِ اإلاخٛحراث الخىانلُت الشالزت التي ؾٝى هغ 

ض ؤن ه٣ىم به اهُال٢ا مً هظه اإلاخٛحراث ًخمشل  اإلاخٛحراث الٗىانغ ألاؾاؾُت للٟٗل الخىانلي بحن مضعؽ وجالمُظ. والظي هٍغ

 في الجاهبحن الخالُحن :

 ،ؾٝى هدضص الٗىانغ اإلامحزة ل٩ل مخٛحر 

  صازل همىطححن حٗلُمحن هما : الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلاضعؽ، والىمىطج ؾٝى هبحن الازخالٝ بحن هظه الٗىانغ

 اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلاخٗلم.

ىانغ مخٛحراث الخىانل : -1  مٓاهغ ٖو

 مخٛحر اإلاغؾل :

ض ؤن هدضص ٖىانغ ومٓاهغ مخٛحر اإلاغؾل ٞةن زمت زالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت ًم٨ً ؤن هغ٦ؼ ٖلحها، وهي : الخلُٟت  ٖىضما هٍغ

ً. وألازغ اإلاغاص بخضازه.اإلاغحُٗت لئلعؾا٫   ووُْٟخه، اإلاىا٠٢ ججاه آلازٍغ

 الخلُٟت اإلاغحُٗت لئلعؾا٫ :

 في ٧ل ٖملُت بعؾا٫ ٣ًىم بها مغؾل ججاه مخل٣ي، هىا٥ زالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت حك٩ل بَاعا مغحُٗا للخىانل :

o  ى في ٧ل مضعؽ ؤهه ًبلٜ ألاو٫ : ًخٗل٤ باإلاٗاٝع وألا٩ٞاع واإلاٗلىماث التي حك٩ل مًمىن الغؾالت. ٞمبضثُا ًٟتر

ت والخالمُظ.  للخالمُظ مٗاٝع وؤ٩ٞاعا، باٖخباع ؤهه في الخهىعاث الؿاثضة، الىؾُِ بحن اإلاٗٞغ

o  الشاوي : ًخٗل٤ بال٣ُم واإلاىا٠٢ اإلاغاص بزاعتها ؤو جمُتها لضي الخالمُظ، والتي ٚالبا ما جمشل مىا٠٢ اإلاضعؾت ٦ماؾؿت

ُٟت اإلاضعؽ هىا لِؿذ ا ً الصخهُت ؤًًا.احخماُٖت. بن ْو ً اإلاٗغفي ٣ِٞ بل ج٩ٍى  لخ٩ٍى

o  الشالث : ًخٗل٤ باإلاهاعاث و٦ُُٟت الٗمل التي ًداو٫ مً زاللها اإلاضعؽ ؤن ًىمي لضي الخالمُظ ال٣ضعة ٖلى الٟٗل

 والاهجاػ.

ً جخضزل في الاعؾا٫ :  اإلاىا٠٢ ججاه آلازٍغ

ً في ٖملُت الاعؾا٫، وهي مىا٠٢ ججاه  ً بهٟت ٖامت، جيخج ًٖ ججاعب الخُاة وم٩ىهاث جخضزل اإلاىا٠٢ ججاه آلازٍغ آلازٍغ

ُت الٗال٢اث الىحضاهُت بحن اإلاضعؽ والخالمُظ  هظه  114الصخهُت واإلاؼاج. ومىا٠٢ زانت ججاه الخالمُظ جخدضص بىٖى

بت والىٟىع والاهخمام والالمباالة والغض ى والسخِ و٧ل ما ٌك٩ل نىعة اإلاض عؽ الٗال٢اث ًخ٣اَبها الخب وال٨غاهُت والٚغ

ً لخالمُظ ونىعة الخالمُظ ٖىه.  ًٖ هٟؿه ٖو

 لىيُٗاث الاعؾا٫ ؤزغ ٖلى الخىانل :

                                                      
114

٠ّىٓ أْ ٔؾظً ػٍٝ ِإششاد ٘بِخ ؽٛي ٘زٖ اٌّٛالف ِٓ خالي ِٕبلشبد األعبرزح ثّغبٌظ االلغبَ.    

 يتهمي سسانت يشسم



77 
 ٗبت ٖلىم التربُتق- الجضًضةٕٞغ :  لجهت الضاع البًُاء ؾُاث  إلاهً التربُت والخ٩ىًٍ اإلاغ٦ؼ الجهىي 

ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي ص. ٖلىم التربُتفي مضازالث وصعوؽ   

 

هظه الىيُٗاث بلى  R.B.Zajoncه٣هض بىيُٗت الاعؾا٫، ألازغ اإلاغاص بخضازه مً َٝغ مغؾل في مخل٣ي. و٢ض ٢ؿم ػاحىه٪ 

 .115مً الخىانل وهي  ٍزالزت ؤهما

  جىانل ٖغض يCommunication incidente خىانل ٖغيُا ٖىضما ٣ًضم اإلاغؾل ازباعا صون ؤن ٣ًهض :٩ًىن ال

الماث لم ج٨ً م٣هىصة بالظاث مً ٞٗل الخىانل.  طل٪. ٞمً زال٫ ٦المه جٓهغ ماقغاث ٖو

  جىانل اؾتهال٧يCommunication consommatoire  ٩ًىن الخىانل اؾتهال٦ُا ٖىضما ٌٗبر اإلاغؾل ًٖ اهٟٗاالث :

 ...مشل الٟغح والًٛب وال٣ل٤ والاعجاب

  جىانل ؤصاحيCommunication instrumentale  وهى ٧ل جىانل م٣هىص بالظاث، حهضٝ باألؾاؽ بلى بخضار ؤزغ :

 لضي اإلاخل٣ي وبزاعة عصوص ٞٗله.

 مخٛحر الغؾالت :

ا ؤو ٚحر لٟٓ ي في ٧ل ٖال٢ت بحن مضعؽ وجالمُظ هىا٥ مغاوخت بحن عؾالت ؤي هٓام مً الضالالث واإلاٗاوي ٢ض ٩ًىن لُٟٓا لٍٛى

غاٝ اإلاخىانلت. هظه الغؾالت ًم٨ً ؤن هدضصها مً زال٫ زالزت ؤبٗاص ؤؾاؾُت، وهي :  –)خغ٧اث  بقاعاث...( جدباصله ألَا

 الكٟغة والك٩ل واإلادخىي.

 :  Le codeالكٟغة  -1-1-1

"الخؼان الظي هسخاع مىه الىخضاث لبىاء عؾاالث ؤو بُان ٌؿمى قٟغة، والخ٣ُ٣ت ؤن الكٟغة جخًمً ال٣ىاٖض التي مً 

 .116زاللها ًخاح جيؿ٤ُ الىخضاث ُٞما بُجها"

حر اللُٟٓت زاي٘ ل٣ىاٖض ٌك٩ل الكٟغة. ٟٞي اإلاجا٫ اللٟٓي اللٛىي ًم٨ً ؤن  مً هىا ٩ٞل وؿ٤ مً الٗالماث اللُٟٓت ٚو

ًاء ٌك٩ل بضوعه  Gestuelوؿخٗمل قٟغة ال٩لماث والترا٦ُب. بِىما في اإلاجا٫ الخغ٧ي  هىا٥ وؿ٤ مً خغ٧اث الجؿم وألٖا

ما ًالثم  –بخٗبحر ؾىؾىع  –بن اإلاخ٩لم مً هظا اإلاىُل٤ ًسخاع بحن "٦ىىػ اللٛت"  –مشل لٛت الهم والب٨م  –ا جىانلُا هٓام

ت الجماٖت مشلما ًاقغ ٖلى طاجُت  ويُٗت جىانلُت ما. زمت بطن ازخُاع لٛىي ٖىض ٞٗل ال٨الم، وهى ازخُاع ًاقغ ٖلى هٍى

٣اء حي هىا٥ قٟغة للمضعؾحن. ال٨الم هىا لِـ مجغص لٛت الصخو اإلاخ٩لم. ٨ٞما ؤن هىا٥ قٟغة لؤلَبا ء ؤو حماٖت مً ٞع

ت التي ًمىدها للمضعؽ  .117بل بهه ًدمل بهماث الهٍى

  Formeالك٩ل 

بطا ٧اهذ للغؾالت ٢ىاٖض يابُت )قٟغة( ٞةجها في طاث الى٢ذ جمشل ؤق٩اال جيسجم وويُٗت الاعؾا٫. في جىانل بُضاٚىجي 

 لغؾالت ؤق٩اال مخمحزة، ًم٨ً ؤن هىضخها باللجىء بلى اإلا٣اعهت الخالُت :بحن مضعؽ وجالمُظ جخسظ ا

خي  ٤ ما جٟغيه َبُٗت ال٣ىاة الخىانلُت. وهى جهٍغ في جىانل جلٛغافي ٩ًىن ق٩ل الغؾالت بؿُُا ومباقغا ومستزال، ٞو

دُا ا، بال ؤهه ًخًمً ؤًًا  بيؿبت ٦بحرة ألهه ٚالبا ما ٣ًهض ألازباع، وفي جىانل بُضاٚىجي ٩ًىن ق٩ل الغؾالت جهٍغ بزباٍع

ت )خغ٧اث بًماءاث(. واإلاخل٣ي في هظه الخالت ال ٌؿخ٣بل  بٞهاخا ًٖ مىا٠٢ واهٟٗاالث : مشلما ٩ًىن مٗؼػا بال٣ىاة البهٍغ

٣ىم بغصوص ٞٗل، بن اإلاضعؽ والخلمُظ هىا ٌكبهان  او٫ مضلىلها، ٍو يخ٣ي الجمل ٍو ٧ل ٦شاٞت الغؾالت ب٣ضع ما ٌٗؼ٫ ٍو
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د وً ِٓ ثٛسد٠ٛ ٚثبعشْٚ ئٌٝ أْ اخز١بس ِغزٜٛ ِٓ اٌٍغخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٠شىً ػبِال ِٓ ػٛاًِ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ّٔؾ اعزّبػٟ ِؼ١ٓ. رٌه أْ اٌّشدٚ أشبس  

 اٌزؼ١ٍّٟ ٠ىْٛ غبٌجب ِشرجةب ثّذٜ رؾىُ اٌز١ٍّز فٟ أداح اٌزٛاطً اٌزٟ ٟ٘ اٌٍغخ.

J.Bourdieu.J.C. Passeron. La reproduction. Ed. de minuit, Paris 1970 
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. وخحن ٨ًك٠ َٝغ ؤو٫ ؤزىاء اللٗب ًٖ ؤوعا٢ه ؤو حؼء مجها، ٞةن الُٝغ  Jeu de carteن "لٗبت الىع١" شخهحن ًلٗبا

٣ت لٗبه. له للمُُٗاث ٌٛحر مً ٍَغ ُت ألاوعا١ وجغجُبها، بل بهه مً زال٫ جإٍو  الشاوي ال ٨ًخٟي بخل٣ي ؤزباع ًٖ هٖى

ان ٞةن للخىانل ا لبُضاٚىجي ؤًًا قغوَا ومباصت، طل٪ ؤن خالت الٛمىى و٦ما ؤن للٗبت الىع١ ٢ىاٖض ًلتزم بها الُٞغ

وؤلابهام ًيبػي ؤن ج٩ىن مىٗضمت ؤو هاصعة. وصعحت اإلاٗلىماث ًيبػي ؤًًا ؤن ال ج٩ىن مخ٣لهت ٢لُلت ؤو ٞاثًت ٦شحرة، بل 

 .118جىاؾب ؾُا١ وػمان الخىانل مشلما جىاؾب ٢ضعاث الخالمُظ ٖلى الخل٣ي

حن مً  الخُاب البُضاٚىجي : وق٩ل الغؾالت ًخسظ ؤًًا مؿخٍى

  خي وهى ٧ل صاللت مباقغة للخُاب. ؤي اإلاٗنى اإلا٣هىص بظاجه، ٩ٞل جىانل بُضاٚىجي   Dénotatifمؿخىي جهٍغ

دُا ٣ًهض بالضعحت ألاولى الازباع ًٖ مىيٕى ؤو ويُٗت ب٨ُُٟت مباقغة.  ًٟترى ُٞه ؤن ٩ًىن جهٍغ

  مؿخىي جًمُنيConnotatif ؿخٗملت. بهه ٧ل زلُٟاث ما ٌٗبر ٖىه. ومجمٕى الضالالث : وهى "ش يء آزغ ٚحر اللٛت اإلا

 . ٞالخًمحن صاللت ٚحر مباقغة للخُاب، ؤي زُاب ما وعاء الخُاب اإلا٣هىص لظاجه.119التي ح٨ٗؿها الغؾالت"

 اإلادخىي :

ب ٖىضما هخدضر ًٖ مدخىي الغؾالت وباألزو الغؾالت البُضاٚىحُت ٞةهىا ه٣هض مًمىن الخُاب الخٗلُمي، هظا الخُا

 ًخسظ بٗضًً ؤؾاؾحن :

  بٗض ماؾس ي : وهى حملت اإلاٗاًحرNormes  .الًابُت لل٨الم صازل ال٣ؿم بهه جدضًض إلاا ًيبػي ؤن ٣ًا٫ ؤو ال ٣ًا٫

البا ما جمشل اإلا٣غعاث والخىححهاث الغؾمُت خضوصا بحن اإلاؿمىح به واإلادٓىع.  ٚو

  بٗض طاحي : وهى ؤؾلىب اإلاضعؽ في الخٗامل م٘ هظا اإلادخىيStyle  بط ؤهه ًُبٗه بصخهِخه مً زال٫ ؤبٗاصها

 الاحخماُٖت والش٣اُٞت والىٟؿُت.

وبطا ٧ان اإلاى٤ُ ًٟغى ؤن ٩ًىن هىا٥ جالئم بحن البٗض اإلااؾس ي والظاحي ٖلى مؿخىي اإلاًمىن اإلابلٜ للخلمُظ، مدخىي 

اح بحن البٗضًً جدضر ؤخُاها ؤو ٚالبا، وهي ماقغ هام ًٖ الٟ ضه اإلاضعؽ ؤو الخلمُظ وق٨ال، ٞةن خاالث الاهٍؼ اع١ بحن ما ًٍغ

ضه اإلا٣غع.  وما ًٍغ

 مخٛحر اإلاخل٣ي :

اث٠ ؤزىاء ٞٗل الخىانل. وجدلُل هظه اإلاماعؾت ٣ًىصها بلى  ؤ٦ضها ؾاب٣ا مً زال٫ هماطج الخىانل ؤن اإلاخل٣ي ًماعؽ ْو

٪ عمىػ الغؾالت وعصو  ت، ٞو ُٟت الخإزٍغ اث٠ ؤؾاؾُت ٖىض اإلاخل٣ي هي : الْى  ص الٟٗل.جدضًض زالر ْو

 ألازغ الظي جدضزه الغؾالت :

ت ؤؾاؾُت في ٧ل جىانل بُضاٚىجي ًغج٨ؼ ٖلى الاججاه الٗمىصي مً مضعؽ بلى جالمُظ. طل٪  ُٟت الاهٟٗالُت ؤو الخإزٍغ بن الْى

ضزل ؤن الٟٗل البُضاٚىجي هىا ال ًىدهغ في الازباع ٣ِٞ، بل ٣ًهض ؤًًا بخضار ؤزغ ؤو حُٛحر في ٣ٖل ؤو ؾلى٥ اإلاخل٣ي. وجخ

ال٢خه الىحضاوي باإلاغؾل، والخىاٞؼ ٖلى الخٗلم،  حملت مً الٗىانغ في خضور هظا ألازغ، مشل ال٣ضعاث ال٣ٗلُت للمخل٣ي، ٖو

ؤي ماطا ًىىي ؤن ًٟٗل اإلاخل٣ي بالخُاب اإلاىحه له : ٞإن حؿم٘ آلازغ ٌٗني ؤن ج٣بل حٗابحره وخىاٞؼه، وجٟهم مضي الاوسجام 
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، في صعاؾت طاث بٗض ٞلؿٟي وبُىلىجي  A.A. Tomatis. و٢ض ؤ٦ض جماجِـ 120ووؿ٣ه اإلاغحعي" بحن ما ًىحض في الخُاب اإلاغؾل

لىُْٟت الؿم٘، ٖلى ؤجها حىهغ الٗال٢اث الاوؿاهُت. "ٞدحن ؤؾم٘ ٞةوي ؤولي ؤهمُت لص يء ما... ؤٞخذ خ٣ل الىعي وؤِٖل في 

 .121خالت الخىانل التي هي ؤؾاؽ وكاٍ الٗال٢ت"

 ٞ٪ عمىػ الغؾالت :

ُٟ ت اإلاخل٣ي بٗىانغ الكٟغة ؤي  Décodageت الشاهُت التي ٣ًىم بها اإلاخل٣ي هي ٞ٪ عمىػ الغؾالت الْى وهي ٖملُت جخُلب مٗٞغ

هٓام الٗالماث اإلا٩ىهت للغؾالت، واقترا٦ه في الخلُٟت اإلاغحُٗت للغؾالت. بط ؤن ٧ل زُاب ًدُل ٖلى مغح٘ )ؤقُاء 

 ه.وويُٗاث(، البض مً اقترا٥ اإلاخىانلحن في امخال٦

 عص ٞٗل اإلاخل٣ي : -1-2

بن ٖملُت الخل٣ي في الخىانل البُضاٚىجي لِؿذ اؾتهال٦ُت ؾلبُت ج٣خهغ ٖلى الاؾخ٣با٫ ٣ِٞ، بل بن اإلاخل٣ي ٣ًىم بغصوص 

ٞٗل ْاهغة ؤو زُٟت، لُٟٓت ؤو ٚحر لُٟٓت، بًجابُت ؤو ؾلبُت ججاه ما ًخل٣اه. لظل٪ ٞةن َبُٗت الاعؾا٫ والٗال٢اث م٘ 

ُت عصوص الٟٗل هظه. وجدضًض ؾحروعة  اإلاغؾل وق٩ل الغؾالت ىانغ الكٟغة م٩ىهاث ؤؾاؾُت في جدضًض هٖى ومدخىاها ٖو

 الٗال٢ت مغؾل / مخل٣ي ؤزىاء ٞٗل جىانل بُضاٚىجي.

 ٞٗل الخىانل ًسخل٠ بازخالٝ هماطج الخٗلُم :.  3

ي ؤن ٧ل همىطج بُضاٚىجي ؾٝى هىُل٤ مً الٟغيُت الخالُت وهي : بن ٞٗل الخىانل ًسخل٠ بازخالٝ هماطج الخٗلُم، ؤ

ٖىضما ٣ًضع جهىعاث خى٫ الٗال٢ت بحن مضعؽ وجالمُظ، ٞةهه ًدضص في طاث الى٢ذ صًىامُت الٗال٢ت الخىانلُت بحن هظه 

غاٝ. ولخإ٦ُض هظه الٟغيُت ؾٝى ه٣ضم همىطححن حٗلُمحن بةًجاػ وجغ٦حز ٖلى اٖخباع ؤن الٟهل الشاوي ٢ض زهو  ألَا

 ت زاهُت ؾجرنض الازخالٝ خى٫ مخٛحراث الخىانل اهُال٢ا مً هظًً الىمىطححن.لخىاو٫ هظه اإلاؿإلت. ومً حه

 همىطحان حٗلُمُان :

o  ت اإلادخىي / اإلاضعؽ : ًغجبِ الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلادخىي واإلاؿمى ٚالبا بالىمىطج  Matériocentrismeمغ٦ٍؼ

مضعؽ ٖلى الخالمُظ بهضٝ جبلُٜ الخ٣لُضي بخهىع ٖام للٟٗل التربىي، مٟاصه ؤن هظا الٟٗل ًماعؽ مً َٝغ 

اث حك٩ل مدىع هظا الٟٗل الخٗلُمي. ٞاإلاخٗلم ٌؿتهل٪ هىا  حملت مً اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث. لظل٪ ٞةن اإلادخٍى

ت الاؾاؾُت ٖلى ق٩ل زاهاث ههب ٞحها ؤؾاؾُاث هظه  ت ًستزجها، وهي مٗاٝع مىػٖت خؿب ٞغوٕ اإلاٗٞغ اإلاٗٞغ

ت.  .122اإلاٗٞغ

o ت اإلاخٗلم : ٣ًىم الى ت مغ٦ٍؼ مىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلاخٗلم ٖلى مٟهىمحن ؤؾاؾحن : همىطج ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ مغ٦ٍؼ

ت الجماٖت  Puerocentrique 123الُٟل في الخٗلم  . واججاهاث Socio centriqueوهمىطج ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ مغ٦ٍؼ

ت اإلاخٗلم و٢ضعجه الظاجُت ٖلى الخٗلم. ومً هىا جإحي حملت اإلا ٟاهُم التي ًغ٦ؼ ٖلحها هظا الىمىطج جغج٨ؼ ٖلى مبضب خٍغ

ؤ٢ُاب هظا الىمىطج مً خُث ؤن اإلاخٗلم ٞاٖل ؤؾاس ي في جغبِخه مً زال٫ مباصعجه وججاعبه ووكاَه. طل٪ ألن 

 صًىامُت الصخهُت الاوؿاهُت بًجابُت ولِؿذ ؾلبُت.
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غج٨ؼ هظا الىمىطج ؤًًا ٖلى الجماٖت ٦مدىع للخىانل، خُث حك٩ل الجماٖت مدىعا لٗملُت الخٗلُم   والخٗلم.ٍو

ا مؿاهما ومخضزال خؿب ام٩اهاجه في ٖمل الجماٖت. لظل٪ ٞةن مباصت  بط مً زال٫ اإلاهام وألاوكُت ًهبذ ٧ل ٞغص َٞغ

 ٧الخٗاون والخٟاٖل والخباص٫ حك٩ل في هظا الىمىطج ؤهضاٞا مخىزاة مً الخٗلُم والخٗلم.

 ٞٗل الخىانل ًسخل٠ بازخالٝ هظه الىماطج :

ض ل٣ض ع٦ؼها ؾاب٣ا ٖلى زال زت مخٛحراث للخىانل، وهي : اإلاغؾل والغؾالت واإلاخل٣ي، وبِىا ٖىانغ ٧ل مخٛحر ٖلى خضة. وآلان هٍغ

ؤن هبحن زانُاث ٧ل مخٛحر باٖخباع هماطج الخٗلُم الشالزت اإلا٣ترخت لخإ٦ُض الازخالٝ بحن هظه اإلاخٛحراث اهُال٢ا مً جهىعاث 

 ومٟاهُم ٧ل همىطج.

 ُٟخه جخٛحر : في الى مىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلادخىي واإلاضعؽ ٌك٩ل اإلاغؾل / اإلاضعؽ مدىع ٞٗل الخىانل، اإلاغؾل : ْو

ىٓمها. وهى مغ٦ؼ الخىانل صازل الجامٗت، ألهه ًٟترى  بن اإلاضعؽ هىا هى الظي ٣ًىص ؾحروعة الخٗلُم والخٗلم ٍو

ت. ومً جم ًإزظ الخىانل ق٨ال ٖمىصًا مً اإلاضعؽ  ت بلى ؤؾاؾا ؤهه الىؾُِ بحن الخالمُظ واإلاٗٞغ ٦مال٪ للمٗٞغ

 الخلمُظ ٦مؿخ٣بل لها. وهى في الٛالب ق٩ل ًغ٦ؼ ٖلى الال٣اء والٗغى ؤو الخىاع اإلاىحه مً َٝغ اإلاضعؽ.

ُٟت الاعؾا٫ جخدى٫ في الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلاخٗلم. ٞاهُال٢ا مً الٟاٖلُت الاًجابُت لهظا اإلاخٗلم ًهبذ هى  ٚحر ؤن ْو

دترم جىحهاجه. مدىع ٖملُت الاعؾا٫ بِىما ًخدى٫  سل٤ له الجى اإلاىاؾب ٍو اإلاضعؽ بلى مخل٣ي ٨ًخٟي بمؿاٖضة الخلمُظ، ٍو

ت اإلاغؾل، بهه هىا بعؾا٫ ؤ٣ٞي بحن ؤٞغاص الجماٖت جخىػٕ  )٧اع٫ وحغػ همىطحا(، لظل٪ ٞةن هظا الىمىطج ًٟترى ال مغ٦ٍؼ

 جماٖت.خؿب ؾحروعة الخٟاٖالث وصًىامُت ال Tours de la paroleزالله ؤصواع ال٨الم 

  اثٌ ألن هىا٥ زاهاث الغؾالت : ؤق٩ا٫ مخٛاًغة : ق٩ل الغؾالت في الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلادخىي ٦ش٠ُ ٞو

ش  ت ههب ٞحها ؤؾاؾُاث الش٣اٞت. )جاٍع ٞلؿٟت...( ومً جم ٞةن ق٩ل الغؾالت ًخسظ  –لٛت  –حٛغاُٞت  –للمٗٞغ

٤ اليؿ٤ الضازلي ل٩ل ماصة مً اإلا٣ غع. وهى في الٛالب ًُٟض الازباع بمٗلىماث ومٗاٝع َاب٘ الخهي٠ُ والترجِب ٞو

 جيخمي في مجملها بلى ػمً مط ى وجدؿم بىٕى مً الؿ٩ىهُت والشابذ.

هظا الك٩ل الٟاثٌ وال٨ش٠ُ للغؾالت ًخ٣لو في الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلاخٗلم، ألن ٞٗل الخىانل ال ًخجه للمٗاٝع 

اث ب٣ضع ما ًخجه بلى جىمُت شخهُت اإلاخٗ ؼ مباصعجه ومىا٢ٟه. الصخُذ والخ٣ُ٣ي م٣ص ى مً هظا الخهىع واإلادخٍى لم وحٍٗؼ

غج٨ؼ الخٗلم ٖلى الابضاُٖت وحُٗى ؤهمُت  ألن الظاث ٢اصعة ٖلى الابضإ والخٛحر. ومً هىا ٣ًص ى ؤًًا الشابذ والؿ٩ىوي ٍو

اث، وبظل٪ جخسظ الغؾالت ق٩ل جٟاٖالث   وجباصالث لل٨الم.ؤ٦ثر للمهام التي جىجؼها الجماٖت ٖلى خؿاب اإلادخٍى

  اإلاخل٣ي : مً الخلمُظ بلى اإلاضعؽ بلى الخٗضص : ًٟترى الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلادخىي ؤن الخلمُظ هى الظي ٣ًىم

ت والش٣اٞت. ها هىا ججض  بٟٗل الخل٣ي، اهُال٢ا مً جهىع ؤن ٣ٖل هظا الخلمُظ ٞاٙع ًيبػي ؤن ًمؤل بإؾاؾُاث اإلاٗٞغ

ؼ، نالخُتها. ٞاؾخجابت اإلاخٗلم وعصوص ٞٗله جخم اهُال٢ا مً مشحراث لُٟٓت  –الاؾخجابت  –مٟاهُم : اإلاشحر  الخٍٗؼ

ؼا بًجابُا ؤو ؾلبُا مً لضن  ٘ ؤنبٗه لئلحابت ٖجها ل٩ي ًخل٣ى حٍٗؼ جإحي ٖلى ق٩ل بزباع ًخل٣اه ؤو ؤؾئلت مىحهت ًٞغ

 اإلاضعؽ.

ُٟت  -مشل ٧اع٫ عوحغػ – هظا اإلاضعؽ هى الظي ٣ًىم بٟٗل الخل٣ي في الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلاخٗلم بهه ًماعؽ باألؾاؽ ْو

٪ ومبضٕ ولِـ مؿتهل٩ا، لظل٪ ٞةن هىا٥ ؤصواعا  الؿم٘. ٞإن حؿم٘ آلازغ ٌٗني ؤن جىٟخذ ٖلى ٖاإلاه، وؤن ج٣بل ؤهه قٍغ

Tours  خحن  للؿم٘ والخل٣ي مشلما هىا٥ ؤصواعا لل٨الم. بن ؾحروعة الخٟاٖالث والخباصالث ٢اثم هىا ٖلى ؤؾاؽ ؤن ؤؾم٘ آلازغ

 ًخ٩لم وؤن ٌؿمٗني خحن ؤج٩لم، ٞىدً حمُٗا ٦إَغاٝ في الجماٖت ه٩ىن ٦ال مبيُا ٖلى الخٗاون والخباص٫.
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وه٨ظا بطن الٗال٢ت البُضاٚىحُت مضعؽ/جالمُظ هي ؤًًا ٖال٢ت مخ٩لم/ؾام٘، لظل٪ ٞةطا ما اٖخماصها ٖلى جدلُل ٞٗل 

ا ؤن هدلل هظا الٟٗل اهُال٢ا مً همىطححن لؿاهُحن حٗغيا الخىانل اهُال٢ا مً الىماطج البُضاٚىحُت، ٞةهه ًم٨ً ؤًً

لٗال٢ت ال٨الم والؿم٘ اللٛىي. هظان الىمىطحان اللؿاهُان ًُاب٣ان في هٓغها الخهىعاث البُضاٚىحُت التي ؾب٤ الخٗغى 

 لها.

 زالشا : ؾحروعة الٗال٢ت الخىانلُت

مُت، ٞةهه مً الًغوعي آلان ؤن هبدث في ؾحروعة الٗال٢ت بٗض ؤن حٗغيىا إلاخٛحراث الخىانل البُضاٚىجي صازل هماطج حٗلُ

اثٟه الاؾاؾُت.  الخىانلُت : مضعؽ /جالمُظ اهُال٢ا مً مخٛحراث الخىانل ومً ْو

ٗخبر بُاجي  بي، مً زال٫ صعاؾخه لخبلُٜ الازباع بحن   J.Piagetَو مً ؤواثل مً َغخىا الٗال٢ت البُضاٚىحُت مً حاهب ججٍغ

 124ومً الىخاثج التي جىنل بلحها ما ًلي:مضعؽ وجالمُظ ؤَٟا٫. 

 ،لِـ زمت جىانل خ٣ُ٣ي ٖىضما ٩ًىن اإلاضعؽ مخمغ٦ؼا خى٫ طاجه 

 ،ٖىضما ًبضي اإلاخٗلم جدٟؼا واهدباها ٞةهه ٌؿاهم بٟٗالُت في الخىانل 

 ،٣ًىم الخىانل البُضاٚىجي ؤًًا ٖلى الٗال٢اث الاحخماُٖت والاوؿاهُت بحن اإلاضعؽ والخالمُظ 

 ٤ والُٟض با٥"، هىا٥ قغوٍ جد ؼ الخىانل ًٖ ٍَغ ُذ جد٤ُ٣ الخىانل مجها : الاقترا٥ في اللٛت واإلاغح٘، وحٍٗؼ

 والاهدباه بلى ويُٗاث اإلاخل٣ي...

ت مً الٗىانغ ألاؾاؾُت في ٖملُت الخىانل، وهي ٖىانغ ًم٨ً ؤن ه٣ضمها ٖلى الك٩ل الخالي  جٟصح هظه الىخاثج ًٖ مجمٖى

: 

  جىانل بحن مضعؽ وجالمُظ.ؾحروعة الخبلُٜ والخل٣ي زال٫ 

 .الُٟض با٥" ؤو هٓام يبِ الغؾالت" 

 .ؾحروعة الخٟاٖالث صازل حماٖت ال٣ؿم 

 هظه الٗىانغ الشالزت حك٩ل في هٓغها م٩ىهاث ؤؾاؾُت في ؾحروعة الٗال٢ت الخىانلُت بحن مضعؽ وجالمُظ.

 ؾحروعة الخبلُٜ/الخل٣ي : -1

ضعؽ وجالمُظ ؟ طل٪ ؾاا٫ ؤؾاس ي ال ًم٨ً الاحابت ٖىه بال صازل ٠ُ٦ هبلٜ و٠ُ٦ هخل٣ى ؤزىاء جىانل بُضاٚىجي بحن م

 جهىعاث بُضاٚىحُت مُٗىت، بط ؤن هىا٥ صًىامُت جخد٨م في ؾحروعة الخبلُٜ والخل٣ي.

 الخبلُٜ : ٦ُُٟاث وخاالث -1-1

لت : ألاو٫ ًخًمً جبلُٜ الغؾالت في ٧ل جىانل بُضاٚىجي مباقغ بحن مضعؽ وجالمُظ همُحن مً ألاصواث الخىانلُت اإلاؿخٗم

 هى اللٛت اإلاىُى٢ت ٦إصاة للخبلُٜ والخىانل. والشاوي هى الٗالماث ٚحر اللُٟٓت ٧الخمىيٗاث في اإلاجا٫ والاًماءاث والخغ٧اث.

تز٫  في جدلُله للٛت ٦ماؾؿت احخماُٖت ؤعبٗت حىاهب ًيبػي اٖخباعها في جدلُل ٦ُُٟاث جبلُٜ   J.Stoetzelو٢ض بحن ؾخٍى

ت، وهي   125: الغؾالت اللٍٛى

  ألاق٩ا٫les formes .ؤي ٦ُُٟت اؾخٗمالها وؤؾلىبها في ٧ل ويُٗت 

                                                      
124

  J. Piaget. Le language et la pensée chez l’enfant. E.d. Nestlé Delachaux. P :110 
125

  Jean Stoetzel. Lapsychologie sociale N. Ed. Flammarion. 1978.p :224 



82 
 ٗبت ٖلىم التربُتق- الجضًضةٕٞغ :  لجهت الضاع البًُاء ؾُاث  إلاهً التربُت والخ٩ىًٍ اإلاغ٦ؼ الجهىي 

ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي ص. ٖلىم التربُتفي مضازالث وصعوؽ   

 

  خالث جغمحزهاOccasions codifiées .ؤي ٖىضما هخ٩لم ؤو ال هخ٩لم وإلااطا 

 .اث الٟغص صازل هٓام مً الخٟاٖالث  الخمحزاث الاحخماُٖت وألاصواع ؤي جهٞغ

 .اإلاًامحن التي هخُغ١ بلحها في ٧ل خالت وو٤ٞ ٧ل صوع 

غة وألاصواع ووُْٟت الخٗلُم مً هظ ت الكغوٍ اإلاخٞى ٤ مجمٖى ا اإلاىُل٤ ٞةن جبلُٜ بعؾالُت طو زانُت مخٛحرة ومخدىلت ٞو

وؾُا١ الخىانل... ٞٗىضما ج٩ىن مهمت اإلاضعؽ هي الخبلُٜ ٢هض الازباع ًٖ مٗاٝع ومٗلىماث ٞةن الخبلُٜ ٩ًىن ؤخاصي 

،ؤما  بطا ٧ان ٞٗل الخىانل ًغج٨ؼ ٖلى جباص٫ الغؾالت ٞةن الخىانل ٩ًىن  E         Rمً مغؾل بلى مخل٣ي  Unilateralالاججاه 

صي الاججاه مً مضعؽ بلى جلمُظ ؤو ى الاجها٫ ألاو٫ ٖم  126بدُث ًخدى٫ اإلاخل٣ي بلى مغؾل. E           Rزىاجي الاججاه 

/حاهل ؤو مىخج/مؿتهل٪... الاجها٫ الشاوي مبني ٖلى جباص٫ الاعؾالُت ٖلى اٖخباع ؤ اٖل ؤؾاس ي في ٖاٝع ٪ ٞو ن آلازغ قٍغ

 ٖملُت الخٗلم. ومً هىا ًم٨ً ؤن همحز بحن خالخحن ؤؾاؾِخحن :

o  خالت الخل٣ي : وجغج٨ؼ ٖلى الازباعInformation  خُث جدخل اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع مى٢ٗا ؤؾاؾُا في الخبلُٜ. ٞهىا٥

. والخىاع لِـ ؾىي وؾُلت لًبِ جيهئ مؿب٤ إلاًمىن الغؾالت ًيبػي ٖلى الخلمُظ ؤن ٌؿخ٣بله زال٫ خحز ػمني

ت الغؤي وال٣ى٫ و٦شاٞت الغؾالت وؤؾاؾُاث اإلاًمىن وق٩له ًمخل٨ها  هظا الازباع والخإ٦ض مً خهىله. بن مغ٦ٍؼ

اإلاضعؽ ولِـ الخالمُظ. ومً هىا جإزظ الغؾالت َابٗا زابخا ٢اَٗا وجهاثُا، بهه عؤي مىحىص بال٣ىة. بط لِـ زمت 

 لت.ج٩اٞا بحن الجماٖت اإلاخىان

o  خالت الخباص٫Echange  ت اإلابلٜ ألجها جيبني ٖلى الٗال٢ت الخباصلُت لؤل٩ٞاع وآلاعاء : جٟترى هظه الخالت ال مغ٦ٍؼ

واإلاىا٠٢، ٩ٞل َٝغ في الجماٖت ًخاح له الخٗبحر ًٖ الظاث، ًٖ ؤ٩ٞاع وجُلٗاث وؤٞٗا٫. والضٞإ ًٖ ألاها ججاه 

ت آلاعاء مخ٩اٞئت بط لِـ هىا٥ آعاء جهاثُت و٢اَٗت، ٩ٞل عؤي . ومً جم ٞةن صعح127الازغ واإلاؿاهمت في الجماٖت

ًِٛ ٖلى آلاعاء ألازغي. مً زال٫ ٢ىة الخٟاٖالث والخباصالث ومضي حٛحراث ألا٩ٞاع.  ٣ًاوم ٍو

وبطا ٧اهذ خالت الخىانل الشاهُت مٟخىخت جدؿم ب٣ضع مً الابضاُٖت والظاجُت ٞةن الخالت ألاولى جغج٨ؼ ٖلى مى٤ُ الىجاح 

كل. بط ًٟغى في الخلمُظ ٖىض خضور الخل٣ي ؤن ًبرهً مً زال٫ ٞٗل لٟٓي ؤو ؾلى٧ي ٖلى صعحت هجاخه ؤو ٞكله. بال والٟ

ؤن هظا الىجاح ؤو الٟكل ٢ض جخضزل ُٞه الهىعة التي ٩ًىجها اإلاضعؽ ٖلى الخالمُظ. بط ؤن ؤبدازا ؤ٦ضث ؤن عؤي اإلاضعؽ ًلٗب 

غه مً زال٫ خغ٧اجه ومالمده  صوعا هاما في الخىانل، ٩ٞلما ٧ان هظا الغؤي ؼه وجٍُى بًجابُا ٖمل اإلاضعؽ ٖلى حٍٗؼ

دضر ال٨ٗـ بطا ٧ان هظا الغؤي ؾلبُا. و٢ض ؤَل٤ عوػهخا٫ وحا٦بؿىن ٖلى هظا  وجمى٢ٗاجه وؤؾلىبه في ال٨الم م٘ الخلمُظ. ٍو

 .L’effet pygmalion 128الىي٘ حؿمُت "ألازغ البُجمالُىوي"

 لخل٣ي : ٦ُُٟاث وعصوص ٞٗل :ل

ب ؤبضا الغؾالت ؾلبُا، بهه ٣ًىم بغص ٞٗل ججاه مضلىلها اهُال٢ا مً اهخماماجه ووؿ٣ه اإلاغحعي. ٞةطا "ب ن اإلاخل٣ي ال ٌؿخٖى

اهخ٣ى واخخٟٔ بجؼثُاث ؤ٦ثر جىا٣ٞا م٘ وحهت هٓغه ٞةهه ًىلي ؤهمُت لجؼثُاث جبضو في الخُاب ألانلي ٢لُلت ألاهمُت. بط ؤن 

 . 129في الغؾالت" –ن ؤزغي صو  –هىا٥ حكضًضا ٖلى بٌٗ اإلآاهغ 

                                                      
126

 R. Mucchielli. Op. Cit. P : 47 
127

  R.Mucchielli. Opinions et changement d’opinions. Ed. E.S.F. 0979. PP : 22-23 
128

  R.Rosenthal. L. Jacobson. Pvgmalion { l’école. Ed. Casterman. Paris 0970  
١ٗ اٌشٚػ، ٌّٚب رضٚعٙب اوزشف أٔٗ ٠ؾت اٌزّضبي فٟ االعةٛسح ا١ٌٛٔب١ٔخ ث١غّب١ٌْٛ سعُ رّضبال الِشأح ِٓ خ١بٌٗ، فأؽت اٌزّضبي ٚؽٍت ِٓ االٌٙخ أْ رجش ف -

 ال اٌّشأح.

 
129

  G.Allport L.Postman. les bases psychologiques des rumeurs. Ed. Dunod, 1968. Cit in G. Amado A. Guittet. 
Op. cit. P 46 
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ل، وه٨ظا ًم٨ً  جا٦ض هظه ال٣ىلت ؤن اإلاخل٣ي ٌؿخ٣بل الغؾالت ب٨ُُٟاث مسخلٟت ًخضزل ٞحها ٖىهغ الاهخ٣اء والٗؼ٫ والخإٍو

ت مً الٟغيُاث ألاؾاؾُت ًٖ ٦ُُٟاث الخل٣ي :   ؤن هسغج بمجمٖى

 ي  خ٣ي ما ًالثم مغحُٗخه وجىحهاجه.بن الخلمُظ في خالت الخل٣ي ال ٌؿخ٣بل الغؾالت ههُا. بل بهه ٌٗؼ٫ ٍو

  ٘بن زمت ٞىاع١ بحن اإلاضعؽ والخالمُظ ٢ض جخضزل في جل٣ي الغؾالت. ٧االزخالٝ في الجيـ و الؿً والش٣اٞت والىي

 الاحخماعي وهمِ ألاصواع.

  بُٗت الٗال٢اث الىحضاهُت والخهىعاث اث لخل٣ي الغؾالت جسخل٠ بازخالٝ ؾُا٢ها وؤهضاٞها َو بن هىا٥ مؿخٍى

 الخٗلُم والخٗلم. خى٫ 

 ًم٨ىىا بطن ؤن هغؾم زالر خاالث ل٨ُُٟاث الخل٣ي جخمشل ُٞما ًلي :

o  دا ؤو زُٟا ًٖ هظا اإلاضعؽ الهىعة التي ٩ًىجها اإلاخل٣ي الخلمُظ ًٖ اإلاضعؽ، بط ؤهه ًهضع خ٨ما نٍغ

/حاهل  ٢اثض/مؿاٖض...( -وصي/ٚحر وصي-)ٖاٝع

 Feed-Backهٓام يبِ للخىانل : "الُٟض با٥"  -2

ىضم ىضما ٣ًضم الخالمُظ إلاضعؽ ٖو ا ًىحه مضعؽ ؤؾئلت للخالمُظ، ومً زال٫ بحاباتهم ٌٗؼػ ؤو ٌٛحر ؤو ًًبِ الغؾالت ٖو

ت مؿخىاهم ؤو ٢ُمت ما ٢ضمىه، ٞةهه في ٧لخا الخالخحن ًم٨ً  ؤحىبت ومً زال٫ اإلاالخٓاث التي ًىحهها لهم ٌؿخُُٗىن مٗٞغ

ل ٖلى عص ٞٗل. ٞٗىضما ًىلي مضعؽ ؤهمُت ل٨ُُٟت اؾخ٣با٫ الغؾالت مً ه٣ى٫ بن هىا٥ "ُٞض با٥"، بهه بهظا اإلاٗنى عص ٞٗ

حر اللُٟٓت ُٞالخٔ جضزالتهم وخغ٧اتهم ؤو ًىحه ؤؾئلت بلحهم، وهى ٣ًهض يبِ  َٝغ الخالمُظ ولغصوص ٞٗلهم اللُٟٓت ٚو

ؼها، ؤ٢ى٫ ٖىضما ًدضر هظا ٞةهه ق٩ل مً ؤق٩ا٫ "الُٟض با٥". ٞخمدُو الخل٣ي ًٖ َ ٤ بٖاصة نباٚت الغؾالت وحٍٗؼ ٍغ

ت للخإ٦ض مً جل٣ي الغؾالت"  . مً هىا ٞةن الُٟض با٥ هى:130وبعحإ ألازباع هى ٞٗال بخضي الىؾاثل ألا٦ثر بؿاَت والًغوٍع

 "٣ت لخصخُذ الٟىاع١ بحن الىىاًا اإلاخىزاة مً الغؾالت وؤزغها ؤي بحن الهضٝ اإلا٣هىص مً ٖملُت بعؾا٫   131"ٍَغ

 اإلاخل٣ي.وألازغ الٟٗلي الظي ؤخضزخه لضي 

  بزباع ًٖ ألازباع" بط ؤن هىا٥ بزباع ؤوال م٣هىص ًسبر به اإلاغؾل ؤما "الُٟض با٥" ٞهى ؤزباع ًٖ ألازباع ألاو٫، بهه"

 "ما وعاء  G. Batesonبخٗبحر باجِؿىن 

 .132الخىانل"

  اإلابلٛت هٓام مً الٗال٢اث اإلاخباصلت بحن مخىانلحن بدُث ؤن ٧ل عؾالت مبلٛت مً شخو زاوي هي يبِ للغؾالت

مً شخو ؤو٫ "ٟٞي الٗال٢ت بحن الصخو )٫( والصخو )ب(، لِـ )ب( ٣ِٞ مىبها ٫ )٫( الظي وٗخبره ٞاٖال 

 .133وخضه. بل بن )٫( ًهبذ بضوعه مىبها ٫ )ب( الظي ٣ًىم بغص ٞٗل ٖلى عصوص ٞٗل )٫(" 

 ؤق٩ا٫ "للُٟض با٥"

ُٟض با٥" بهٟت ٖامت. وبالخالي وؿدشمغها في ٞٗل ًم٨ً ؤن وؿخُٟض هىا مً ألاق٩ا٫ ألاعبٗت التي خضصها مى٦ُُلي "لل

 :134الخىانل البُضاٚىجي الؿاثض. هظه ألاق٩ا٫ ألاعبٗت جخمشل ُٞما ًلي 

o  ً٤ اؾخجابت الخلمُظ ألمغ ناصع ًٖ اإلاضعؽ ؤو َلب مىحه له ٢هض ال٣ُام بٟٗل ًبرهً م "ُٞض با٥" ًخم ًٖ ٍَغ

ؿم ى هظا الك٩ل "بازباع بعحاعي مىٓم" لظل٪ ٞةن ألاؾئلت زالله ٖلى مضي اؾخ٣باله ؤو اؾدُٗابه للغؾالت، َو
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  G. Amade. A. Guittet Op. Cit. P : 215 
131

 André lévy Psychologie sociale. Tome 1. Ed. Dunod. 1978. P : 151 
132

  Cit. in R. Mucchielli : Communications et réseaux de communications. Op ; Cit. P : 47 
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 Jean Stoetzel. Op. Cit. p. 215 
134

  R. Mucchielli. Op. Cit. pp. 48-49 
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ت مضي جد٤٣ ؤهضاٝ الغؾالت ؤو ألازغ اإلاغاص بخضازه هي مشا٫ واضح لهظا  ت التي هىىي مً زاللها مٗٞغ الازخباٍع

 .Information récurrente systématiqueالك٩ل. 

o  ٤ ؤؾئلت جهاثُت ًىحهها اإلاضعؽ للخلمُظ ٖىض البا ما ٩ًىن الهضٝ مجها "ُٞض با٥" ًخم ًٖ ٍَغ جهاًت الاعؾالُت ٚو

 الخهى٫ ٖلى الاهدباه ويبِ ال٣ؿم. ٞالخىاع الظي ًخم بهظا الك٩ل لِـ بال "بخضي مٟاجُذ ال٣ٗاب".

o  ُٞض با٥" ًإحي ٖلى ق٩ل ؤؾئلت الخلمُظ للمضعؽ. ٟٞي جهاًت الاعؾا٫ ًدُذ اإلاضعؽ للمخٗلمحن جىحُه ؤؾئلت خى٫"

٣ت اإلادايغاث، لًبِ ؤو جىيُذ ؤو بياٞت في مًمىن هظه مًمىن الغؾالت. ٞخإحي بح ابخه، ٦ما هى ؾاثض في ٍَغ

 الغؾالت.

o  ًاء وجمىيٗاث الجؿم، والتي حك٩ل "ُٞض با٥" ًإحي ٖلى ق٩ل ٖالماث ٚحر لُٟٓت مشل مالمذ الىحه وخغ٧اث ألٖا

 ماقغاث ٖلى ٦ُُٟت جل٣ي الغؾالت.

 ؤزغ "الُٟض با٥" : -2-1

 .135ملت مً الٗىانغ مجها ما ًلي :لل "ُٞض با٥" ؤزغ ٞاٖل في ح

o : باليؿبت للمغؾل : ًدُذ له "الُٟض با٥" بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى الازاع الخالُت 

 مٗاًىت الٗىاث٤ ٖلى الخىانل بحن مضعؽ وجالمُظ 

 .ت مؿخىي و٢ضعاث الخالمُظ  مٗٞغ

 ٤ هظه اإلاُُٗاث بط جخاح له بم٩اهُت حٗضًلها ؤو يبُها ٖلى يىء عصوص الٟٗل اإلاسخلٟت التي  ج٠ُُ٨ الغؾالت ٞو

 ًٓهغها الخالمُظ.

o : باليؿبت للٗال٢ت بحن مغؾل ومخل٣ي : ًدُذ "الُٟض با٥" الام٩اهُاث الخالُت 

  ت الاخؿاؽ باألمً والُمإهِىت وج٣لو ال٣ل٤ والك٪. ٞٗىضما ٩ًىن "الُٟض با٥" بًجابُا ًض٫ ٖلى خهى٫ ج٣ٍى

٘ مً ز٣ت اإلاضعؽ في ه ٟؿه، وبطا ما ٧ان ؾلبُا ًاقغ ٖلى ي٠ٗ الخىانل ٞةهه الخىانل واؾخمغاعه، ٞةن طل٪ ًٞغ

 ٢ض ًضٞ٘ اإلاضعؽ بلى الاخؿاؽ باوٗضام الش٣ت وبال٣ل٤ والك٪.

  ؼ الخىاٞؼ ٖلى الخىانل، بط ؤن ٧ل مضعؽ ال ًيبػي ؤن ًىلي الاهخمام إلاًمىن جغ٦حز ٖال٢اث الخباص٫ والخٟاٖل وحٍٗؼ

هضع ًٖ الخالمُظ ل٩ي ًصدح ؤو ٌٗؼػ مًمىن الغؾالت ؤو ٦ُُٟت الغؾالت ٣ِٞ صون ؤن ًىدبه بلى عصوص الٟٗل التي ج

 الاعؾا٫.

ٌكحر بلى ؤن مٗٓم اإلاضعؾحن ًدبظون مبضؤ حُٛحر الغؾالت ٖلى يىء عصوص الٟٗل الهاصعة ًٖ   J.C.Fillouxبُض ؤن "ُٞلى 

 الخالمُظ. بال ؤن زمت ٖىاث٤ جدى٫ صون طل٪. مشل مخُلباث                  

ً اإلاضعؾحن... اإلا٣غع ومك٩ل   .136الى٢ذ والى٣و في ج٩ٍى

 ؾحروعة الخٟاٖالث في الٗال٢ت الخىانلُت : -3

بن جدلُل ؾحروعة الخىانل والخإزحراث اإلاخباصلت في ٖال٢ت جىانلُت بحن مضعؽ وجالمُظ ٣ًىصها بلى َغح مؿإلت الخٟاٖالث 

ض ؤن صازل حماٖت ال٣ؿم. وبطا ٧ان الٟهل اإلاخٗل٤ بضًىامُت الجماٖت ؾٝى ًخُغ١  لهظه اإلاؿإلت، ٞةهىا في هظا اإلاجا٫ هٍغ

 هغ٦ؼ باألؾاؽ ٖلى ٖىهغ الخىانل مً زال٫ زالزت حىاهب ؤؾاؾُت، حٗغيها ٧الخالي :

 هىا٥ ؾحروعة للخٟاٖالث ؤزىاء الخىانل : -3-1

                                                      
135

 Cit in Ibid. pp. 50-51 
136

  J.C. Filloux. Psychologie de l’éducation. In Relation maitres-élèves. C.F.P. – C.P.R. Rabat 1979 P :48 
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وال٣اثض  زمت ويُٗخاه ًخم ٞحهما الخٗلم، ًم٨ً ؤن ٌك٨ال مىُل٣ا لخدضًض هظه الؿحروعة. ٞٗىضما ٩ًىن اإلاضعؽ هى اإلاخد٨م

ىضما ٩ًىن الخالمُظ  ىدهغ ٚالبا في بَاع جٟاٖل بحن مضعؽ وجلمُظ. ٖو لٟٗل الخٗلم، ٞةن الخٟاٖل ؤزىاء الخىانل ًخ٣لو ٍو

حر اللٟٓي جغجٟ٘، هظه الىيُٗت  هم الظًً ٌؿحرون ٞٗل الخٗلم مً زال٫ اإلاهام وجباص٫ الغؤي ٞةن صعحت الخٟاٖل اللٟٓي ٚو

ؾحروعة للخٟاٖالث ؤزىاء الخىانل. ٞإبدار "قاقتر" في هظا اإلاجا٫ الخٓذ ؤن ألاٞغاص ؤزىاء الشاهُت تهمىا مً خُث جدضًض 

ًخجه بلى اجساط مىا٠٢ مٛاًغة للجماٖت، وصوع ٖاثم  Deviantصوع اهدغافي  137جباص٫ الغؤي ًماعؾىن زالزت ؤصواع عثِؿُت

Flottant ت مً لِـ له مى٠٢ مدضص وصوع وؾُِ ًىاػن بحن مىا٠٢ الجماٖت. والج ماٖت ؤزىاء ٞٗل الخىانل جخسظ مجمٖى

ٖىضما جبدث ًٖ خل مك٩ل وجًِٛ ٖلى ألاٞغاص مً ؤحل ج٣بل خل مىخض، الامخشالُت  Normalisationألاصواع مجها الخُبُ٘ 

Conformisme  لبُت، والابخ٩اع  Innovationوطل٪ ٖىضما جماعؽ الجماٖت يُٛا ٖلى ألا٢لُت ل٩ي جخ٣بل عؤي ؤو مى٠٢ ألٚا

لبُت.خحن   حؿخُُ٘ ألا٢لُت بالش٣ت والهمىص ؤن حٛحر مىا٠٢ الٚا

ُت الض٣ُ٢ت بىاؾُت ؤصواث جم٨ً مً ج٨مُم اإلاُُٗاث  ٤ اإلاالخٓت اإلاىيٖى جدلُل ؾحروعة الخىانل والخٟاٖل ًخم ًٖ ٍَغ

ُٓت بالُغ١ الاخهاثُت وجدلُل الىخاثج. لظل٪ ويٗذ ؤصواث وقب٩اث لخدلُل الخٟاٖالث مجها قب٨ت الخٟاٖالث اللٟ

 .Bales 139واوؿا١ م٣ىالث اإلاالخٓت لبالؼ  Flanders 138لٟالهضعؽ 

 Réseaux de communicationsهىا٥ قب٩اث للخىانل والخٟاٖل 

وؿمي قب٩اث الخىانل "مجمٕى ؤلام٩اهُاث اإلااصًت للخىانل، و٧لمت ماصًت هىا هٟهمها في مٗنى ي٤ُ ٖلى ؤجها ألام٨ىت وجىػَ٘ 

 .140اءاث اإلا٣بىلت التي جدُذ )لٟغص صازل الجماٖت( ال٨الم في لخٓت ؤو ؤزغي وفي مؿخىي ؤو آزغ"ألاٞغاص، ؤو بمٗنى آزغ الاحغ 

مً زال٫ هظا الخٍٗغ٠ ًم٨ً ؤن ه٣ى٫ بن ال٨ُُٟت التي ًخمىي٘ بها الخالمُظ في ؤما٦ً مُٗىت لها صوع ؤؾاس ي في ؾحروعة 

ت اإلاخٗلم ٩ًىن الخالمُظ في و  ي٘ ًدُذ جباص٫ الغؤي وجٟخذ اإلاخىانلحن ٖلى بًٗهم الخٟاٖل. ٟٞي حٗلُم ٣ًىم ٖلى مغ٦ٍؼ

ت اإلاضعؽ ٞةن الخمىي٘ الُىلي للخالمُظ ًدُذ ٖلى ألازو جبلُٜ ألازباع. بط ٚالبا ما  البٌٗ. ؤما في حٗلُم ٣ًىم ٖلى مغ٦ٍؼ

مُظ في صازل ال٣ؿم ؤعبٗحن جلمُظا، ٩ًىهىن وحها لىحه م٘ اإلاضعؽ وفي وي٘ ًجٗل ٧ل جل ٣ًTailleاعب حجم الجماٖت 

 اله٠ اإلاخ٣ضم ًىلي ْهغه للخلمُظ اإلاخمىي٘ وعاءه. هظا الىي٘ ًدُذ ق٩لحن مً الخىانل :

 .ت ؤو ٦خابُت  الك٩ل الظي ٌٗخمض ٖلى جبلُٜ اإلاضعؽ إلاٗلىماث قٍٟى

 .الك٩ل الظي ٌٗخمض ٖلى بحغاء خىاع مىحه مً َٝغ اإلاضعؽ 

٣ت ؤما في الخٗلُم الجامعي، ٞةن ٦بر حجم الجماٖت ووحىص اإلاضعح اث ٦ك٩ل هىضس ي ًدضص ٚالبا ق٩ل الخىانل في الٍُغ

بِىما جخ٣لو الخٟاٖالث صازل الجماٖت ألن اإلاهام جخدضص في جبلُٜ مًمىن الغؾالت مً  Methode magistraleالال٣اثُت 

 َٝغ اإلاضعؽ واؾخ٣بالها مً َٝغ الُلبت.

 لؤلصواع ؤزغ ٖلى الخىانل والخٟاٖل : -3-2

اث وألاصواع   141ل٤ بىي٘ شخو ما صازل هٓام جٟاٖلي"ألاصواع هي ٧ل "همىطج مىٓم ًخٗ لظل٪ ٞةن هٓام هظه الخهٞغ

ت اإلاضعؽ  ٠ُ٨ هٓام الخٟاٖالث. ٞٗىضما ٩ًىن الخٗلُم مٗخمضا ٖلى مغ٦ٍؼ ًُب٘ ق٩ل الخىانل في الٗال٢ت البُضاٚىحُت، ٍو

                                                      
137

  S.shachter. Manuel de psychologie sociale. Ed. P.U.F. – Paris 1970Cit. in G. Amado et guittet. P : 93 
138

اسعغ ئٌٝ اٌفظً    Analyse de l’enseignement C.F.P.C.P.R. Rabat 0979. 
139

خ اٌزٟ رزشعُ وٍّخ ١ّٔض ٕ٘ب ث١ٓ شجى   Grille ٚشجىخ وزشعّخ ٌىٍّخ   Réseau 
140

 J.C. Filloux Op. cit p : 45 
141

  A.M. Rochblave. Spenlé. La notion de rôle en psychologie sociale. Ed. P.U.F. 1962. Cité in R. Mucchielli. 
Op. cit. p. 30 
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اع ؤن اإلاضعؽ ًبلٜ له همىطحا ٦مغؾل، ٞةن الخُاب اإلاضعس ي ًٟغى ؤن الخلمُظ ٌؿخضزله زم ًٓهغه في ؾلى٦ه، ٖلى اٖخب

ت اإلاٗاًحر 142مشالُا . لظل٪ خحن ج٩ىن ألاصواع مدضصة مؿب٣ا ٞةن للخىانل صازل ال٣ؿم خضوصا ًيبػي الخ٣ُض بها، هي مجمٖى

اث ٧ل مً اإلاضعؽ والخالمُظ. ٦ما ؤن له وؾاثل ل٣ٗاب ٧ل مً ؤْهغ ما ًسال٠ هظه اإلاٗاًحر.  .143الًابُت لخهٞغ

ىضما ٩ًىن الخٗلُم ال  ا، ٞةن صوع اإلاضعؽ ًخ٣لو، لُهبذ هى هٟؿه مخ٨ُٟا م٘ ألاصواع التي جبرػ زال٫ الخىانل ٖو  مغ٦ٍؼ

ت الخىانل جخدى٫ هىا مً ٞغص بلى آزغ صازل الجماٖت. وجخدى٫ الٗال٢ت عاقض / نٛحر،  وؤزىاء ؾحروعة الخٟاٖالث. بن مغ٦ٍؼ

.٪  وألاب / الابً بلى ٖال٢ت الؼمالت والكٍغ

 ٍ وم٣ىالث الخىانل البُضاٚىجيعابٗا : جدلُل ؤهما

ىانغ الخىانل، وؾحروعة الٗال٢ت الخىانلُت بحن مضعؽ وجالمُظ ج٣ىصها بلى م٣اعباث مىهجُت جدلُلُت هخىدى  بن مخٛحراث ٖو

ت مً ألاصواث اإلاُخضولىحُت التي جم٨ىه مً جدلُل مٓاهغ وؾحروعة الخىانل.  مً زاللها ؤن ه٣ضم بحن ًضي ال٣اعت مجمٖى

لى جدلُل ٖىانغ ٧ل م٣ىلت  لظل٪ ٞةهىا ؾٝى هغ٦ؼ ٖلى ؤهماٍ وم٣ىالث الخىانل مٗخمضًً باألؾاؽ ٖلى ٢ىاة الخىانل ٖو

 حكملها هظه ال٣ىاة.

ض التر٦حز ٖلحها جخمشل في حاهبحن ؤؾاؾحن هما :  و٢ىاة الخىانل التي هٍغ

  الؿمُٗت وم٣ىالتها :  –ال٣ىاة الهىجُتAccoustico – auditif  

  ت وم٣ىالتها :  –ال٣ىاة اإلاغثُت  Optico – visuelالبهٍغ

 145  144حضو٫ جىيُخي لل٣ىاة واإلا٣ىالث  8الجضو٫ ع٢م : 

 Eléments de codeٖىانغ الكٟغة  Categoriesاإلا٣ىالث  Canalال٣ىاة 

ت  نىجُت ؾمُٗت  جغا٦ُب -٧لماث -م٣اَ٘ -ؤنىاث Linguistiqueلٍٛى

ت    ب٩اء -ضخ٨ه -ب٣ًاٖه -صعحت الهىث Metalinguistiqueمُخالٍٛى

ت  جىُٓم اإلاجا٫ واإلاؿاٞت Proxemiqueالخمىيُٗت  مغثُت بهٍغ

ًاء Gestuelالخغ٦ُت    خغ٧اث الجؿم وألٖا

 الىٓغ -خغ٦ت الىحه  Mimique اإلاُم 

 اللباؽ Modeاإلاىيت  

ت : –ال٣ىاة اإلاغثُت   البهٍغ

ت بضوع ؤؾاس ي في الخىانل ٖامت والخىانل البُضاٚى  جي زانت. طل٪ ؤن ٞٗل الخىانل بحن مضعؽ ج٣ىم ال٣ىاة البهٍغ

ا مىُى٢ا، بل بهه ٌؿخٗمل ؤًًا هٓاما مً ؤلاقاعاث والخغ٧اث والاًماءاث التي جىضعج  ٠ ٣ِٞ وؿ٣ا لٍٛى وجالمُظ ال ًْى

ت الىؾاثل الاجهالُت اإلاىحىصة لضي La communication non verbale ُٞما وؿمُه : الخىانل ٚحر اللٟٓي . وهى "مجمٖى

. 146لٛت الهم والب٨م...( –ألاخُاء، والتي ال حؿخٗمل اللٛت الاوؿاهُت ؤو مكخ٣اتها ٚحر الؿمُٗت )ال٨خابت  ألاشخام

                                                      
142

  E.M. Enriquez : Le psychanalyste et son institution. Ed. P.U.F. 1971. PP : 29-64 
143

  J.Filloux. Op. Cit. P. 46 
144

  Mario Von Cranach. Cit in introduction à la psychologie sociale OP M cit. P M 153 
145

ٕ٘بن لٕٛاد أخشٜ ٌُ ٔزؼشع ٌٙب، ِضً : اٌمٕبح اٌى١ّب٠ٚخ ٚاٌشّغ١خ ٚاٌزٚل١خ ...    
146

    Jacque Corraze. Op. Cit. P. 12 
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لى زهىنُاث حؿضًت َبُُٗت  "وحؿخٗمل لٟٓت الخىانل ٚحر اللٟٓي للضاللت ٖلى الخغ٧اث وهُئاث وجىحهاث الجؿم، ٖو

 .147ٜ مٗلىماث"ؤو انُىاُٖت، بل ٖلى ٦ُُٟت جىُٓم ألاقُاء والتي بًٟلها هبل

وه٨ظا بطن ٞةن مالخٓت ٖاصًت إلاداوعة بحن مضعؽ وجالمُظ حك٩ل ٦جزا مً اإلاٗلىماث واإلااقغاث ٖلى حىاهب اهٟٗالُت 

وحضاهُت. ٦ما ؤجها ج٨ك٠ ًٖ اإلاسٟي واإلاؿختر في ٧ل ٖال٢ت بوؿاهُت. ٣ًى٫ ٞغوٍض : "مً له ُٖىان ًغي بهما ٌٗلم ؤن البكغ ال 

 .148ظي جهمذ قٟاه ًخ٩لم بإَغاٝ ؤنابٗه، بن ٧ل هظه الؿمىم جٟطخه"ًم٨ً ؤن ًسٟىا ؤي ؾغ. ٞال

 مً هىا ٌؿاٖضها الخىانل اإلاغجي ٖلى جدضًض الجىاهب الخالُت :

 جدضًض ماقغاث ًٖ الاهٟٗاالث والٗال٢اث الىحضاهُت بحن مضعؽ وجالمُظ 

 .٤ جضُٖمها بالخغ٧اث ؼ الخُاب اللٛىي وبٚىاء الغؾالت ًٖ ٍَغ  حٍٗؼ

 ت الخىانل بحن اإلاضعؽ والخالمُظ.يمان اؾخمغاٍع 

  ؿىن ت الش٣اُٞت للمخىانلحن مً زال٫ هٓام الخغ٧اث والاقاعاث الجؿضًت. و٢ض خضص هاَع جاقغ ٖلى الهٍى

R.Harrisson  149بٌٗ الٗىانغ التي جخهل بالخىانل ٚحر اللٟٓي وهي : 

  هجاػ ٧ل الخٗابحر اإلاىجؼة بىاؾُت الجؿض )خغ٧اث، مالمذ...( وجيخمي بلى قٟغة الاCode performance. 

  ٣ت اللباؽ وجخمشل في الكٟغة الانُىاُٖت  .Code de artificielالٗالماث الش٣اُٞت ٦ٍُغ

  اؾخٗماالث اإلاجا٫ والض٩ًىع وجمشل الكٟغة الىؾُُُتCode de contexte. 

  آلازاع التي جدضثها ؤنىاث وؤلىان مشل هٓام بقاعاث اإلاغوع، وهي الكٟغة الىؾُُُتCode de médiation. 

ت، ٞهي جخٗل٤ بالخمىي٘ في  بهُال٢ا مً هظه الٗىانغ ًم٨ً ؤن هدضص اإلا٣ىالث ألاؾاؾُت التي جخهل بال٣ىاة اإلاغثُت البهٍغ

 اإلاجا٫ واإلاؿاٞت بحن مخىانلحن. وبالخغ٧اث والهُئاث الجؿمُت وبخٗابحر الىحه، زم اإلاىيت و٦ُُٟت اللباؽ.

هى ؤو٫ مً اؾخٗمل مهُلح الخمىيُٗت للضاللت ٖلى  E.T. HALL: ٌٗخبر ها٫  La proxémiqueالخمىيُٗت  - أ

اث اإلاخٗل٣ت باؾخٗما٫ الاوؿان للمجا٫ مً خُث هى بهخاج ز٣افي زام" . واإلا٣هىص  150"مجمٕى اإلاالخٓاث والىٍٓغ

 بهظا الخٍٗغ٠ هى ٧ل ما ًخٗل٤ باإلاؿاٞت بحن اإلاخىانلحن. وجمىيٗهم في اإلاجا٫...

o  اإلاؿاٞتLa distance ٫" ؤن اإلاؿاٞت بحن اإلاخىانلحن لِؿذ اٖخباَُت، بل بجها ٚالبا ما ج٩ىن زايٗت : ًا٦ض "ها

ت مً اإلاٗاًحر وال٣ىاٖض  حؿمذ بةحغاء خضًث وصي بحن شخهحن. وهىا٥   Intime. ٞهىا٥ مؿاٞت وصًت 151إلاجمٖى

جٟترى  Socialeجم٨ً مً مالخٓت ؾلى٥ الصخو اإلاساَب، ومؿاٞت احخماُٖت  Personnelleمؿاٞت شخهُت 

وحىص ٞانل بحن اإلاخساَبحن ٦كبا٥ ؤو م٨خب ًاقغان ٖلى ٖال٢ت ٚحر شخهُت، وهىا٥ ؤًًا مؿاٞت ٖمىمُت 

 حؿخٗمل خحن ٩ًىن ٖضص الخاَبحن مدضوصا ؤو ٦بحرا. Publiqueم٣تربت ؤو مبخٗضة 

غ٥ ُٞه، بِىما ًمخل٪ اإلاضعؽ مجاال خغا ًخد –٦ما هى ؾاثض  –واإلاضعؽ ًىٓم اإلاؿاٞت بِىه وبحن الخالمُظ. ٟٞي ال٣ؿم 

البا ما ًخمىي٘ اإلاضعؽ في مىاحهت الخالمُظ ؤو حالؿا ٖلى م٨خب  الخالمُظ ًخمى٢ٗىن في مجا٫ زابذ هى ٦غس ي الجلىؽ، ٚو

ؤو مخجىال بحن الهٟٝى ؤو ما٦شا وعاءهم. و٧ل مى٢٘ ًدضص مؿاٞت مُٗىت بحن اإلاضعؽ والخالمُظ, ل٨جها جب٣ى في مٗٓم ألاخُان 

ؤما اإلاجا٫ في الخٗلُم الجامعي صازل اإلاضعحاث ٞةهه ٌؿخٗمل اإلاؿاٞت الٗمىمُت اإلابخٗضة مما ٌُٗي مؿاٞت ٖمىمُت م٣تربت، 

 ٢ُمت للمدخىي اللٛىي للغؾالت م٘ ج٣لو وؿبت ؤهمُت الخىانل ٚحر اللٟٓي.
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o  ٘الخمى٢La localisation باَُا : جغجبِ اإلاؿاٞت بحن مخىانلحن بالخمى٢٘ في اإلاجا٫. ٞازخُاع مى٢٘ لِـ ؤمغا اٖخ

ً مى٢٘ ٞغص صازل الجماٖت والهضٝ مً  الماث ًٖ الٗال٢ت الىحضاهُت بحن اإلاخىانلحن، ٖو وبهما ًدمل ماقغاث ٖو

 : 152الخىانل... ٞازخُاع جلمُظ إلاى٢٘ صازل ال٣ؿم ٢ض ًاقغ ٖلى الجىاهب الخالُت

 ...بت في الٓهىع ؤو الازخٟاء ؤو اإلاىاٞؿت  حاهب هٟس ي : ٧اإلخؿاؽ بالتهمِل والٚغ

 ب وحضاوي : ًخٗل٤ بٗال٢اث الخلمُظ الظي ازخاع م٩اها م٘ الخالمُظ ؤو م٘ اإلاضعؽ بدُث ؤن ٖال٢اث الؼمالت ؤو حاه

 اإلاىٟٗت ٢ض ج٩ىن ماقغا ٖلى ازخُاع م٣ٗض.

 .الخىاٞؼ وألاهضاٝ ججاه اإلااصة، بدُث ؤن اإلا٩ان ٢ض ًخٛحر بخٛحر اإلاىاص والخىاٞؼ ججاهها 

ًاء وهُئاجه في اإلاجا٫. ولها ؤًًا صوع ؤؾاس ي  : جخٗل٤ م٣ىلت Le gestuelالخغ٦ُت  - ب الخغ٦ُت بدغ٧اث الجؿم وألٖا

 في ٖملُت الخىانل البُضاٚىجي.

ت الش٣اُٞت للٟغص صازل الجماٖت.  والخغ٧اث هٓام مً الخىانل ٢ض ٩ًىن مؿخ٣ال ًٖ اللٛت ؤو مٗؼػا لها. وهي جخإزغ بالهٍى

ٌ ؤو ق٩ل ألاقُاء...وجدمل صالالث ومٗلىماث ًٖ الخىانل صازل ال٣ؿم. مش  ل الخغ٧اث التي جُٟض ؤلاقاعة ؤو الٞغ

o  هُئاث الجؿمLes postures ه٣هض هىا الهُئت الهُئت التي ٩ًىن ٖلحها الجؿم في اإلا٩ان والتي وؿخُٟض مجها صازل :

في ؤعب٘ هُئاث  Jamesال٣ؿم في حم٘ مٗلىماث ًٖ عصوص الٟٗل ججاه الغؾالت ؤو اإلاغؾل. و٢ض خضصها حمِـ 

 : 153ؾُت هي ؤؾا

 .مُل الجؿم والغؤؽ بلى ألامام ًاء ٍو  هُئت الاهدباه : خُث جخهلب ألٖا

 .خُث ًضوع الجؿم ؤو الغؤؽ في الاججاه اإلاٗا٦ـ للمساَب : ٌ  هُئت الٞغ

 .٤ جهلب الجؿم واعجٟإ الغؤؽ  هُئت الامخضاص : وحكحر بلى اٖتزاػ ؤو ج٨بر ؤو اػصعاء ًٖ ٍَغ

 م ماقغا ٖلى الخًٕى ؤو بعاصة الخل٣ي ؤو الا٦خئاب والاجهُاع.هُئت الاه٨ماف : خُث ًىٛل٤ الجؿ 

...  La mimiqueاإلاُمُت  - ت : وٗني باإلاُم ٧ل ما ًخٗل٤ بخٗابحر الىحه والىٓغ والتي جترحم اهٟٗاالث مشل الخؼن والخٝى

ىٓغ بها بلى و٧ل شخو ًدمل ؾماث ممحزة في وحه لظا ٞةن وحه اإلاضعؽ ًشحر اهدباه الخلمُظ. بط ؤن ال٨ُُٟت التي ً

الخالمُظ جاقغ ٖلى ؤمغ ؤو جدٟحز ؤو جغهُب. ٞمً زال٫ الىٓغ ًبٗث اإلاضعؽ جلمُظا ٖلى اإلاؿاهمت ؤو اإلاباصعة ؤو ٖلى 

 الاه٨ماف ؤو الاوٛال١.

 جاقغ ٖلى : –ومجهم اإلاضعؽ  –: حكحر اإلاىيت بلى ٦ُُٟت اللباؽ. وهي باليؿبت لؤلشخام La mode اإلاىيت  - ث

 ض الاهخماء بلحها.الجماٖت التي ًيخمي ب  لحها اإلاضعؽ ؤو ًٍغ

  ٖهغي( –الىمِ الش٣افي للمضعؽ )ج٣لُضي 

 .)الىي٘ الاحخماعي وألاصواع صازل الجماٖت )صوع اإلاضعؽ مً زال٫ هىضامه 
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 :للخىانل  ٖامتزالنت 

 الخىانل هى :

 آلُت جدضص الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت؛  -

 لؼمان؛عمىػ الظهً التي ًخم جبلُٛها بىؾاثل ٖبر اإلاجا٫ وا -

اث والخلٛغاٝ والخلٟىن، و٧ل ما  - ؤهماٍ حكمل حٗابحر الىحه، وهُئاث )الجؿم(، والخغ٧اث، وهبرة الهىث، وال٩لماث، وال٨خاباث، واإلاُبٖى

 ٌكمله آزغ ما جم مً الا٦دكاٞاث في اإلا٩ان و الؼمان.

٠ اإلاٟاهُم ؤؾاؾُت في جدلُل الخىانل، وهي :  وؿخسلو مً ؾُا١ هظا الخٍٗغ

 الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت. اعجباٍ ب 

  .حر اللٟٓي  الخمُحز ما بحن الخىانل اللٟٓي اإلاىُى١ ٚو

 .اٖخماص الخىانل ٖلى وؾاثل 

 الخىانل في ويُٗاث الخٗلُم والخٗلم هى ٧ل ؤق٩ا٫ وؾحروعاث ومٓاهغ الٗال٢ت الخىانلُت بحن ميكِ ومؿخُٟضًً. بهه ًخًمً :

 حر اللٟٓي بحن اإلاضعؽ واإلا  خٗلمحن، ؤو بحن اإلاخٗلمحن ؤهٟؿهم ؛همِ ؤلاعؾا٫ اللٟٓي ٚو

  .الىؾاثل الخىانلُت واإلاجا٫ والؼمان 

 .اإلا٣هضًت مً خُث ٧ىهه حهضٝ بلى جباص٫ ؤو جبلُٜ وه٣ل الخبراث واإلاٗاٝع والخجاعب واإلاىا٠٢ مشلما حهضٝ بلى الخإزحر في ؾلى٥ اإلاخل٣ي 

ت مً اإلاٟاهُم والخه ٤ مجمٖى ىعاث، ججُبىا ًٖ اإلاىُل٤ / ألاؾاؽ الظي ق٩ل ه٣ُت ًم٨ً آلان ؤن وُٗض جغجِب ألامىع، ٞو

، وهى صًىامُت الخىانل البُضاٚىجي في بَاع ٖال٢ت مضعؽ / جالمُظ. مً مىُل٤ م٣اعباث جسخل٠  اهُال١ هظا اإلاىيٕى

 بازخالٝ هماطج هظه الٗال٢ت بحن مضعؽ وجالمُظ.

o  اث٠ بازخالٝ الخهى اث٠ ٞٗل الخىانل البُضاٚىجي : جسخل٠ هظه الْى عاث التي ه٩ىجها ًٖ الٗال٢ت مضعؽ / ْو

جالمُظ، ٣ٞض ٩ًىن الخىانل مبيُا ٖلى الخباص٫ ٦جىهغ للٗال٢اث الاوؿاهُت. و٢ض حهضٝ جبلُٜ مٗلىماث ومٗاٝع 

ت. و٢ض جخىدى بخضار جإزحر في ٨ٞغ ؤو مىا٠٢ ؤو  جٟترى ؤن طهً اإلاخٗلم ٞاٙع ًيبػي ملاه بإؾاؾُاث هظه اإلاٗٞغ

 اث٠ الشالر : الخباص٫ والخبلُٜ والخإزحر.ؾلى٥ اإلاخٗلم. بجها الْى

o  .مخٛحراث ٞٗل الخىانل البُضاٚىجي : جسخل٠ مخٛحراث ٞٗل الخىانل البُضاٚىجي بازخالٝ الىماطج الخٗلُمُت

ت الاعؾا٫ جخمدىع خى٫ هظا اإلاضعؽ، بهه هى  ٞٗىضما ٩ًىن ٞٗل الخٗلُم والخٗلم مخمغ٦ؼا خى٫ اإلاضعؽ. ٞةن مغ٦ٍؼ

الخىانل. ومً جم ٞةن الخلمُظ ًماعؽ صوع الخل٣ي والاؾخ٣با٫. الخُاب اإلاضعس ي صازل هظا الظي ًخد٨م في ٞٗل 

ت في الٛالب حاهؼة  ت، وهي مٗٞغ اثٌ. بهه ًخسظ ق٩ل عؾالت جدؿم ب٨شاٞت اإلادخىي و اإلاٗٞغ الخهىع ٦ش٠ُ ٞو

اٖت ًخ٣لو ق٩ل الغؾالت وزابخت مٗغوٞت ومهُإة ؾلٟا مً َٝغ اإلاضعؽ. في الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلاخٗلم ؤو الجم

خدى٫ بلى اإلاخٗلم ؤو الجماٖت. والابضاُٖت هىا هي مدىع ٞٗل الخىانل، مً زال٫ مباصعة ٧ل ٞغص وببضاٖه.  ٍو

o  ال٨الم والؿم٘ : في الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلاضعؽ ًسً٘ ال٨الم والؿم٘ إلاٟهىمي اإلاشحر والاؾخجابت. ٞالؿاا٫

ت واؾخج غ مدخىي الخُاب، ؤما اإلاخٗلم ٞةهه والجىاب لِؿا بال مشحراث لٍٛى ت حؿتهضٝ جمٍغ اباث ٖملُت ؤو لٍٛى

 ًخل٣ى جضُٖما بًجابُا ؤو ؾلبُا ٖىضما ٣ًىم بٟٗل الاؾخجابت.

في الىمىطج اإلاخمغ٦ؼ خى٫ اإلاخٗلم ؤو الجماٖت، هىا٥ ؤصواع لل٨الم وؤصواع للؿم٘ )مضاع ال٨الم(، مشلما هىا٥ ببضاُٖت جىلض 

ت.  ال٨الم واإلاٗٞغ

o  عة الٗال٢ت الخىانلُت : ٖىضما ٩ًىن اإلاضعؽ هى مغ٦ؼ الخىانل ٞةن ٞٗل الخىانل ٩ًىن ٖمىصًا ؾحرو

وؤخاصي الاججاه. مً مضعؽ بلى جالمُظ، بن الخىاع صازل هظه الٗال٢ت لِـ بال وؾُلت لًبِ 
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الخىانل، بهه في جهاًت اإلاُاٝ ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ال٣ٗاب. ومً هىا ٞةن اإلاضعؽ ًماعؽ صوعه اإلااؾس ي 

ت.٦ ت، بِىما ًماعؽ الخلمُظ صوعه ٦مخٗلم ًخل٣ى هظه اإلاٗٞغ  مضعؽ خامل للمٗٞغ

ا. بط ٧ل ٖىهغ صازل  ىضما ٩ًىن اإلاخٗلم هى مغ٦ؼ الخىانل، ٞةن مضاع الخىانل، وهٓام الخٟاٖالث وألاصواع ًهبذ ال مغ٦ٍؼ ٖو

ُٟت ؤلاعؾا٫ والخل٣ي والخإزغ والخإزحر. بهه باألؾاؽ وؿ٤ مً الخب  اصالث ألا٣ُٞت واإلاخٗضصة الاججاه.ال٩ل ًماعؽ ْو

o ؤصواث بحغاثُت لخدلُل الخىانل البُضاٚىجي : ًخم الخىانل ٖبر ٢ىاجحن ؤؾاؾِخحن : ٢ىاة نىجُت-

ت. و٢ىاة مغثُت ت حكمل هٓام الخغ٧اث والخمىيٗاث -ؾمُٗت حكمل اللٛت وألانىاث قبه اللٍٛى بهٍغ

خدلُل ٖىانغ وم٣ىالث ال٣ىاجحن، وهي مً حهت في اإلاجا٫ ومالمذ الىحه... و٢ض بِىا ؤن هىا٥ ؤصواث ل

ج٣ىُاث جدلُل اإلادخىي ومً حهت زاهُت ال٨ُىِؿُت ٦ٗلم حضًض ًضعؽ الخغ٧اث الجؿضًت ٦ىٓام 

 للخىانل.
 . آلُاث الخىانل غي ويُٗاث الخٗلُم والخٗلم :2

 ه٣هض باآللُت حمُ٘ اإلاخٛحراث التي جخضزل في الٗملُت الخىانلُت ، وهي :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مخٛحر اإلاغؾل / اإلاضعؽ :1.2

 ٧ل ٖملُت بعؾا٫ ه٣ىم بها في ويُٗاث الخٗلُم والخٗلم ج٣ىم ٖلى اإلاخٛحراث الخالُت :

 .بهٟت ٖامت، والتي جيخج ًٖ ججاعب الخُاة وم٩ىهاث الصخهُت واإلاؼاج ً  مىا٢ٟي  ٦مضعؽ ججاه آلازٍغ

  ُت الٗال٢اث الىحضاهُت  بحن اإلاضعؽ واإلاخٗلمحن.مىا٠٢ زانت ججاه اإلاخٗلمحن جخدضص بىٖى

 ِبت والاهخمام والالمباالة والغيا والسخ  هظه الٗال٢اث ًخجاطبها الىٟىع والٚغ

 .اإلاخٗلمحن، ونىعة اإلاخٗلمحن ٖىه ً  جخ٩ىن اإلاىا٠٢ مً ٧ل ما ٌك٩ل نىعة اإلاضعؽ ًٖ هٟؿه ٖو

  في ٧ل ميكِ ؤهه ًبلٜ للمخٗلمحن مٗاٝع وؤ٩ٞاعا، باٖخباع ؤهه، في ما ؤمخل٨ه مً مٗاٝع وؤ٩ٞاع وإلاٗلىماث والتي حك٩ل مًمىن الغؾالت. ٞمبضثُا ًٟترى

ت واإلاخٗلمحن.  الخهىعاث الؿاثضة، الىؾُِ بحن اإلاٗٞغ

 .ٟه مً مهاعاث وج٣ىُاث الٗمل التي ؤخاو٫ مً زاللها ؤن ؤهمي لضي اإلاخٗلمحن ال٣ضعة ٖلى بهجاػ اإلاهام، ومىانلت الخٗلم  ما ؤْو

 . مخٛحر الغؾالت :2.2

 ٢ت بحن ميكِ ومؿخُٟضًً مغاوخت بحن عؾالت؛ ؤي هٓام مً الضالالث واإلاٗاوي ٢ض ٩ًىن :في ٧ل ٖال

 ا في ق٩ل ٧لماث حمل زُاباث  لُٟٓا لٍٛى

  غاٝ اإلاخىانلت.  –ٚحر لٟٓي )خغ٧اث  بقاعاث...( جدباصله ألَا

 

 تنارسنيخغير ا يخغير انًرسم

 

 انًخهقييخغير 
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 : جخدضص هظه الغؾالت مً زال٫ زالزت ؤبٗاص ؤؾاؾُت، وهي 

  ٗلم مً اؾدُٗاب ٖىانغ الكٟغة التي هبلٛها له، ٩ٞلما عجؼ ًٖ طل٪ نٗب ٖلُه الٟهمالكٟغة : ال ]ص وؤن ًخم٨ً اإلاخ 

 ......اع الظي ج٣ضم ُٞه اإلاٗلىماث بلى اإلاخل٣ي ٧الخ٩ي، والىن٠، والدصخُو  الك٩ل : وهى ؤلَا

 .اإلادخىي الٗلمي واإلاٗغفي الظي ج٣ضمه الغؾالت 

 . مخٛحر اإلاخل٣ي / اإلاخٗلم :3.2

 لِـ مجغص ٖاء ًخل٣ى، بل بهه ًخٟاٖل م٘ مىيٕى الخٗلم ٖبر آلُاث مً ٢بُل ما ًلي :  بن اإلاخل٣ي / اإلاخٗلم

 .يخ٣ي ما بالثم مغحُٗخه وجىحهاجه  بن اإلاخٗلم في خالت الخل٣ي ال ٌؿخ٣بل الغؾالت ههُا، بل بهه ٌٗؼ٫ ٍو

 مِ ألاصواع.جخضزل ٞىاع١ في جل٣ي الغؾالت ٧االزخالٝ في الجيـ والؿً والش٣اٞت والىي٘ الاحخماعي وه 

 .بُٗت الٗال٢اث الىحضاهُت والخهىعاث خى٫ الخٗلُم والخٗلم اث لخل٣ي الغؾالت جسخل٠ بازخالٝ ؾُا٢ها وؤهضاٞها َو  هىا٥ مؿخٍى

 . ٢ىىاث الخىانل في ويُٗاث الخٗلُم والخٗلم : 3

ا مىُى٢ا، بل بهه ٌؿخٗ         ٠ ٣ِٞ وؿ٣ا لٍٛى مل ؤًًا هٓاما مً ؤلاقاعاث والخغ٧اث بن ٞٗل الخىانل بحن ميكِ ومؿخُٟضًً ال ًْى

 وؤلاًماءاث التي جىضعج ُٞما وؿمُه : الخىانل ٚحر اللٟٓي،  ٞما مخٛحراجه ؟

 ؤبٗاصها ي ويُٗاث الخٗلُم والخٗلم صوعها في الخىانل اإلاخٛحراث

 الخمىيُٗت

La 

proxémique 

٧ل ما ًخٗل٤ باإلاؿاٞت بحن 

اإلاخىانلحن، وبخمىيٗهم 

 في اإلاجا٫.

 اٞت بحن اإلاخىانلحن لِؿذ اٖخباَُت، بل بجها ٚالبا ما ج٩ىن زايٗت بن اإلاؿ

 إلاجمىٖت مً اإلاٗاًحر وال٣ىاٖض.

  ٘مى٢ ً ًدمل ازخُاع مى٢٘ ماقغاث ًٖ الٗال٢ت الىحضاهُت بحن اإلاخىانلحن، ٖو

ً الهضٝ مً الخىانل... ٞازخُاع مؿخُٟض إلاى٢٘ صازل  ٞغص صازل الجماٖت، ٖو

 الُت :ال٣ؿم ًاقغ ٖلى الجىاهب الخ

بت في الٓهىع ؤو الازخٟاء ؤو اإلاىاٞؿت.. -  حاهب هٟس ي : ٧اإلخؿاؽ بالتهمِل والٚغ

حاهب وحضاوي : ًخٗل٤ بٗال٢اث اإلاخٗلم الظي ازخاع م٩اها م٘ اإلاخٗلمحن ؤو م٘  -

 اإلاضعؽ بدُث بن ٖال٢اث الؼمالت ؤو اإلاىٟٗت ٢ض ج٩ىن ماقغا ٖلى ازخُاع م٣ٗض.

دُث بن اإلا٩ان ٢ض ًخٛحر بخٛحر اإلاىاص الخىاٞؼ وألاهضاٝ ججاه اإلااصة، ب -

 والخىاٞؼ.

 الخغ٦ُت

Le gestuel 

ًاء  ت الش٣اُٞت للٟغص صازل الجماٖت،   خغ٧اث الجؿم وألٖا  جخإزغ بالهٍى

  جدمل صالالث ومٗلىماث ًٖ الخىانل صازل ال٣ؿم مشل الخغ٧اث التي جُٟض

ٌ، ؤو ق٩ل ألاقُاء.  ؤلاقاعة، ؤو الٞغ

 هُئت الجؿم

La posture 

لهُئت التي ٩ًىن ٖلحها ا

الجؿم في اإلا٩ان، والتي 

وؿخُٟض مجها صازل ال٣ؿم 

في حم٘ مٗلىماث ًٖ 

عصوص الٟٗل ججاه الغؾالت 

 ؤو اإلاغؾل

 لهُئت الجؿم صالالث :

 .مُل الجؿم والغؤؽ بلى ألامام ًاء، ٍو  هُئت الاهدباه : خُث جخهلب ألٖا

 خُث ًضوع الجؿم ؤو الغؤؽ في الاججاه ا : ٌ  إلاٗا٦ـ للمساَب.هُئت الٞغ

  ٕ٤ جهلب الجؿم واعجٟا ر ؤو اػصعاء ًٖ ٍَغ هُئت الامخضاص : وحكحر بلى اٖتزاػ ؤو ج٨بُّ

 الغؤؽ.

  ؤو بعاصة الخل٣ي، ؤو ، هُئت الاه٨ماف : خُث ًىٛل٤ الجؿم ماقغا ٖلى الخًٕى

 الا٦خئاب.

 اإلاُمُت

La mimique 

٧ل ما ًخٗل٤ بخٗابحر الىحه 

والىٓغ، والتي جترحم 

ث. اهٟٗاال   

بن حٗابحر وحه اإلاضعؽ جشحر اهدباه اإلاخٗلم؛ بط بن ال٨ُُٟت التي ًىٓغ بها بلى اإلاخٗلمحن 

جاقغ ٖلى ؤمغ ؤو جدٟحز ؤو جغهُب. ٞمً زال٫ الىٓغ ًبٗث اإلاضعؽ اإلاخٗلم ٖلى اإلاؿاهمت 

 ؤو اإلاباصعة، ؤو ٖلى الاه٨ماف والاوٛال١.
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 جدضًض مٟهىم الخيكُِ:

ت وال ٩ىن ًُٟض مٟهىم "الخيكُِ" بيٟاء الخٍُى ت لخىؾُ٘ مجا٫ الخىانل بحن ؤًٖائها. ٍو يكاٍ ٖلى اإلاجمٖى

٘ مً ٞٗالُتها ومغصوصًتها ٨٦ُان ًٖىي. ولُخم طل٪ بىجاح، البض ؤن ٩ًىن الخىانل ؤ٣ُٞا بحن  ال٣هض مً طل٪ هى الٞغ

ًاء، وختى جخاح ل٩ل مجهم الٟغنت للخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاعه، وحصجُٗه ٖلى ججاوػ الهٗىباث والٗىاث٤ الخى  انلُت، بهضٝ ألٖا

 جباص٫ الخبراث واإلاٗاٝع وال٣ُم بحن ؤًٖاء الجماٖت.

 ؤصواع اإلايكِ: 

 ًم٨ً جلخُهها في زالزت ؤصواع عثِؿُت:

ت:  - خمشل طل٪ في بٖضاصهم ال٦دؿاب مٟاهُم ومٗاٍع٠ ومهاعاث.جم٨حن اإلاخٗلمحن مً اإلاٗٞغ  ٍو

بت وال٣بى٫ لضي اإلاخٗلمحن - ة مدضصة وبًجاص خلى٫ إلق٩الُاث مُٗىت في : وطل٪ مً احل بصماحهم في ؾحروع زل٤ الٚغ

. ومً ؤمشلت طل٪ ُٞاإلاىا٢كت بك٩ل حضي.  اإلاىيٕى

٪ اإلاخٗلمحن لل٣ُام بإٖما٫ مُٗىت - ت.  جدٍغ دبلىع طل٪ في وي٘ اؾتراجُجُاث ؤو مىاهج وزُِ ٖمل ل٣ًاًا جمـ اإلاجمٖى  : ٍو

 مهام اإلايكِ:

. وهى ٦ما ؾُإحي بُان طل٪ الخ٣ا، ويُٗت  الخإ٦ض مً ؤن :(présentation du thème)ج٣ضًم اإلاىيٕى  الجمُ٘ ٞهم اإلاىيٕى

 مك٩لت.

- ،  الخدضًض الض٤ُ٢ للمىيٕى

 بىاء اإلاىيٕى في نىعة ججٗله في مؿخىي اإلاكاع٦حن،  -

 الخىاؾب بحن اإلاىيٕى وو٢ذ ؤلاهجاػ. -

الهضٝ، ٞةن اإلايكِ  ٖلى ٧ل مكاع٥ ؤن ٌؿاهم. ول٩ي ًخد٤٣ هظا :(motivation)ٖلى ؤلازاعة والضٞ٘ بلى الٗمل  الٗمل

 مضٖى لخل٤ ْغوٝ اإلاكاع٦ت، مجها:

 الاهخمام بداحاث وعٚباث اإلاكاع٦حن )حٗلهم ًدؿىن ؤن اإلاىيٕى ٌكب٘ خاحاتهم وطل٪ بالٗمل ٖلى عبُه باهخماماتهم(. -

 بزاعة ج٨ٟحرهم، -

- ،)ً  الضًم٣غاَُت )اٖخباع حمُ٘ اإلاكاع٦حن مدؿاٍو

مها،  -  ٢بى٫ ٧ل ألا٩ٞاع والٗمل ٖلى ج٣ٍى

 ٘ الخىانل الجماعي، حصجُ -

 اإلاؿاٖضة ٖلى جىيُذ ألا٩ٞاع التي جبضو ٚامًت. -

 بىاء جهمُم إلاىا٢كت اإلاىيٕى 

 ،جم٨حن اإلاكاع٦حن مً الخدلُل اإلاىيىعي 

 ،جم٨ُجهم مً َغح ٧ل اإلاك٨الث 

 ،مؿاٖضاتهم ٖلى جدلُل ومىا٢كت ٧ل اإلاىا٠٢ وألا٩ٞاع اإلاؿب٣ت 

 .جم٨ُجهم مً اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب 

ت جضب  حر خهت الخيكُِ:مٗٞغ

 ،ؤلاههاث 

 ،بٖاصة الخظ٦حر باإلاىيٕى ٧لما صٖذ الًغوعة 
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 ،ضم الخغوج ٖىه  الخ٣ُض باإلاىيٕى ٖو

 ،مٗالجت اإلاكا٧ل ٚحر اإلاخى٢ٗت ؤو جإحُل طل٪ بلى و٢ذ مىاؾب 

 ،الًبِ الخؿم واجساط ال٣غاعاث 

 ،مى٘ وجى٠ُ٢ الخضزالث الهضامت 

 ،ٚحر الغاٚبحن في ال٨الم ٪  جدٍغ

 حما ً ت(،مى٘ ج٩ٍى ت )اه٣ؿام اإلاجمٖى  ٖاث ي٣ُت صازل اإلاجمٖى

  .بها  جلخُو اإلاضازالث وبٖاصة نُاٚتها وجبٍى

 :(les techniques d'animation)ج٣ىُاث الخيكُِ  

ٟت لخيكُِ الجماٖت. وهي  ت ؤلاحغاءاث وآلالُاث اإلاْى ٣هض بها مجمٖى ت مً الخ٣ىُاث. ٍو ًغج٨ؼ الخيكُِ ٖلى مجمٖى

:  ج٣ىُاث مخٗضصة ًسخاع مجها  ألاؾخاط ما ًدىاؾب م٘ اإلاىيٕى

 ؤوكُت الخىاع :.  (1

للخةةىاع ؤهمُةةت ٢هةةىي؛ وطلةة٪ باٖخبةةاعه ؤصاة للخةةضَعـ ؾةةىاء باليؿةةبت بلةةى ؾةةحر الخةةضَعـ ؤو باليؿةةبت بلةةى جد٣ةة٤ ٖملُةةت الةةخٗلم؛    

يكةةةُِ ٖملُةةةاث ٞبىاؾةةةُت الؿةةةاا٫ ٩ًةةةىن بم٣ةةةضوع اإلاةةةضعؽ بزةةةاعة اهدبةةةاه الخلمُةةةظ ، وجىحُةةةه ج٨ٟحةةةرهم، وخةةةثهم ٖلةةةى الخإمةةةل، ؤو ج

م٨ةةً للمةةضعؽ ٦ةةظل٪ ؤن ٌٗلةةم  ٣ٖلُةةت مُٗىةةت لةةضحهم، ٦مةةا ٩ًةةىن بةم٩اهةةه جغقةةُض ٞٗةةل الخةةضَعـ طاجةةه بىةةاء ٖلةةى عحةة٘ اإلاةةغصوص. ٍو

ةة٠ اإلاةةضعؽ الخةةىاع فةةي اإلاىا٢ةة٠  غخهةةا. ولهةةظا ًيبػةةي ؤن ًْى ها َو جالمُةةظه ٦ُُٟةةت َةةغح ألاؾةةئلت بًٟةةل جم٨ىةةه مةةً مهةةاعاث نةةٚى

 آلاجُت :

 خلمُظ.بزاعة الاهخمام وخٟؼ ال -

 جغ٦حز الاهدباه ٖلى مىيٕى الضعؽ، ؤو مٗاوصة جغ٦حزه ٖلى مىيٕى ؤٟٚل مً ٢بل . -

م ٖمل الخلمُظ زال٫ الضعؽ. -  ج٣ٍى

 جلخُو ما ؾب٤ قغخه وجٟؿحره وجدلُله. -

 مؿاٖضة الخلمُظ ٖلى بصعا٥ ٖال٢اث حضًضة، وجم٨ُىه مً اؾخسغاج مٟاهُم وحٗمُماث. -

 ة ٖلى نٙى ألاؾئلت.جيكُِ ال٨ٟغ الىا٢ض وبزاعجه، واإلاؿاٖض -

ب ٖلى البدث في مٗلىماث حضًضة اٖخماصا ٖلى الجهض الظاحي.  -  الخضٍع

 مىا٠٢ اإلاؿاٖضة ؤزىاء الخىاع :

ت مً ؤلاحغاءاث والخضزالث  مؿاٖضة - الخالمُظ ٖلى ٖضم الكغوص ًٖ مىيٕى اإلاىا٢كت، وطل٪ مً زال٫ اجساط مجمٖى

الخلخُو ، و  ىا٢كت ؛ مما ًضٖى الخالمُظ بلى مٗاوصة التر٦حز ٖلحهاالؿاا٫، مً خحن بلى آزغ، ًٖ حىهغ مىيٕى اإلا:  مشل

ً الٗىانغ ألاؾاؾُت للمىا٢كت ٖلى الؿبىعة.، و بحن آن وآزغ؛ مما ٌؿاٖض ٖلى ج٣ضم اإلاكاع٦ت  جضٍو

غ١ مسخل٠ حىاهب هظا  - مؿاٖضة الخالمُظ ٖلى اؾخسضام ٧ل اإلاٗلىماث واإلاُُٗاث طاث الٗال٢ت بمىيٕى اإلاىا٢كت، َو

يٕى مً زال٫ لٟذ اهدباههم بلى مهاصع اإلاىاعص التي ٢ض ٌٟٛلىن ٖجها ، والتر٦حز ٖلى ما هى ؤؾاس ي مجها، وجدلُلها، اإلاى 

 واإلاىاػهت بحن حىاهبها.

مى٘ اخخ٩اع ال٨الم مً لضن بٌٗ الخالمُظ ٖلى خؿاب بًٗهم آلازغ، والٗمل ٖلى الخىحُه اإلاؿخمغ لؿحر اإلاىا٢كت هدى ما  -

 ٝ مً زال٫ جىُٓمها، ومغاٖاة الخىاػي في مٗالجت مداوعها، والخغم ٖلى جداش ي الخلِ والخ٨غاع. ًغاص جد٣ُ٣ه مً ؤهضا

م بإهٟؿةةهم مةةً زةةال٫ حؿةةائالث مةةً ٢بُةةل مةةا ًلةةي :   - م اإلاىا٢كةةت، ومؿةةاٖضة الخالمُةةظ ٖلةةى ال٣ُةةام بهةةظا الخ٣ةةٍى هةةل ٧اهةةذ ج٣ةةٍى

 جد٣٣ذ ألاهضاٝ مً اإلاىا٢كت ؟ اإلاٗلىماث اإلاخضاولت ٧اُٞت ؟ هل اقتر٥ الجمُ٘ في اإلاىا٢كت ؟ هل 
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ٌؿهم اإلاضعؽ، ؤزىاء اإلاىا٢كت، بمٗاوصة نٙى ما صاع ٞحها ؛ ٞمهمخه هي جىيُذ ألامىع، والؿهغ، شخهُا، ٖلى ؤن  -

ب ٧ل الخالمُظ ما ًخم جضاوله مً ؤ٩ٞاع، وج٣ضًم زالنت جغ٦ُبُت، وال٨ك٠ ًٖ الضالالث، وجغنض الهٗىباث  ٌؿخٖى

 ...والهغاٖاث والٗىاث٤

 : هىا٥ جهيُٟاث ٖضًضة لؤلؾئلت الهُٟت وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:ٟاث ألاؾئلتجهيُ

 خؿب ؤلاحابت اإلاخى٢ٗت ؤؾئلت مدضصة ؤلاحابت ؤؾئلت مٟخىخت ؤلاحابت

حن عثِؿحن هما:  .ؤ  ت في هٖى  جهي٠ُ ألاؾئلت بدؿب ؤلاحابت اإلاخى٢ٗت لها: وجهى٠ ألاؾئلت مً هظه الؼاٍو

 إلاجخمٗت(، ألاؾئلت مدضصة ؤلاحابت )ألاؾئلت ا 

 حن م٘ ألامشلت  .ألاؾئلت مٟخىخت ؤلاحابت )ألاؾئلت اإلاباٖضة( وهىضح ُٞما ًلي ٧ل مً هظًً الىٖى

 : اإلاجا٫ اإلاٗغفي في لؤلهضاٝ بلىم جهي٠ُ .ب 

 حٗلمها التي والخٗمُماث واإلاٟاهُم الخ٣اث٤ اؾترحإ ٖلى اإلاخٗلم ٢ضعة ج٣ِـ التي ألاؾئلت وهي: الخظ٦غ مؿخىي  -

  بلُىا؟ الىجىم ؤ٢غب اؾم ما مشل

ترحم  - مؿخىي الٟهم: وهي ألاؾئلت التي ج٣ِـ ٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى الخٟؿحر والخٗبحر ًٖ مٗلىماجه بلٛخه الخانت ٍو

لخهها مشل: ما اإلا٣هىص بٗلم الٟل٪؟ ٣اعن بحن اإلاٗلىماث ٍو   اإلاٗلىماث بلى عمىػ ٍو

في خل اإلاك٨الث مً زال٫ جُب٤ُ  مؿخىي الخُب٤ُ: وج٣ِـ ال٣ضعة ٖلى جُب٤ُ اإلاٗلىماث ؤو اإلاجغصاث - ث -

ؾم في الُىم،  2اإلاٟاهُم واإلاباصت الؿاب٣ت التي جم حٗلمها في مىا٠٢ حضًضة مشل: ًؼصاص َى٫ هباث الظعة بمٗض٫ 

  ؾم؟ ٦16م ًىما ًلؼم له لُهبذ َىله 

اث بُجها مشل: مؿخىي الخدلُل: ج٣ِـ ال٣ضعة ٖلى جمحز ألاحؼاء اإلا٩ىهت لجؿم ؤو مك٩لت ؤو ٨ٞغة وبْهاع الٗال٢  -

بُت آلاجُت خى٫ الٗال٢ت بحن قضة الخُاع ال٨هغباجي اإلااع في ؾل٪ وؾم٪ هظا الؿل٪ زم بحن  اعؾم البُاهاث الخجٍغ

  ماطا حؿخيخج مجها؟

مؿخىي التر٦ُب: وهي ج٣ِـ ال٣ضعة ٖلى الٗىانغ، ؤو ألاقُاء ؤو ألاحؼاء مٗا لدك٨ُل ال٩ل وهي حصج٘ الخ٨ٟحر  -

٣ت إلاٗالجت الىٟاًاث ؤلابضاعي لضي الخالمُظ  .مشل: ا٢تراح ٍَغ

اث الؿاب٣ت وتهضٝ بلى ٢ُاؽ ال٣ضعة ٖلى بنضاع ألاخ٩ام وج٣ضًغ  - م: وهي جخًمً حمُ٘ اإلاؿخٍى مؿخىي الخ٣ٍى

  ال٣ُمت ؤو ال٨ٟغة ؤو اإلاك٩لت، مشل: ما ؤهمُت اؾخسضام الُا٢ت الكمؿُت في خُاجىا مً وحهت هٓغ٥؟

ج٣ىم ج٣ىُت الؼوبٗت الظهىُت ٖلى بقغا٥ اإلاخ٩ىهحن في :  (Le Brainstorming)الؼوبٗت الظهىُت ؤو الٗه٠ الظهني  (2

-situation)مك٩لت               –اإلاىا٢كت بهضٝ بهخاج وا٢تراح ؤ٩ٞاع بك٩ل حماعي، ؤو إلًجاص خلى٫ إلاى٠٢ ؤو ويُٗت 

problème):وحؿدىض هظه الخ٣ىُت بلى حملت مً الكغوٍ ؤو اإلاباصت مجها . 

ت وجىيُدها وجدضًض ٖىانغها،ٖغى اإلايكِ ا .1  إلاك٩لت ؤمام اإلاجمٖى

2. ،ً  بصالء ٧ل مكاع٥ بأعاثه وا٢تراخاجه صون خ٨م ؤو ه٣ض لآلزٍغ

 ٖضم ه٣ض ؤ٩ٞاع اإلاكاع٦حن وجإحُل طل٪ ختى ًخم الاؾخمإ ل٩ل اإلاؿاهماث، .3

ت للمخضزلحن، .4  ٖضم ب٣ًاٝ وخهغ الُا٢ت الخٗبحًر

ؼاعة في ألاٞ .5  ٩اع والا٢تراخاث،الٗمل ٖلى بٚىاء الى٣اف: ٦ثرة ٚو

جها، .6  حم٘ ألا٩ٞاع والخسالث وجضٍو

 جدلُل ألا٩ٞاع والا٢تراخاث في الجهاًت للخغوج باؾخيخاج ٖام. .7
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 :(La résolution des problèmes)خل اإلاك٨الث  (3

اث نٛغي ) ؤٞغاص( مً احل مىا٢كت مك٩لت مُٗىت ؤو  4ؤو  3هي ج٣ىُت جيكُِ ًىػٕ زاللها اإلاكاع٧ىن بلى مجمٖى

 ً خل لهظه اإلاك٩لت ًخم ٖغيه ٖلحهم. وجخدضص ؤصواع اإلايكِ واإلاكاع٦حن باليؿبت لهظه الخ٣ىُت ٖبر زالر مغاخل: البدث ٖ

 

 

 اإلاغاخل           

 ألاصواع 
 بٗض ؤلاهجاػ ؤزىاء ؤلاهجاػ ٢بل ؤلاهجاػ

 باليؿبت 

 للميكِ

بٖضاص ص٤ُ٢ 

 للمكل٨ت

 ج٣ضًم اليكاٍ وق٩لُاث الٗمل. -

 .جضبحر الى٢ذ ويبُه -

م الخلى٫ اإلا٣ترخت للمك٩ل. -  ج٣ٍى

ً الخلى٫ للخغوج  - حسجُل وجضٍو

.  بمل٠ خى٫ اإلاىيٕى

 باليؿبت

 للمكاع٦حن 

 اإلاؿاهمت في

ضاص   ؤلٖا

غ بك٩ل ٌؿمذ  - جىُٓم الخ٣اٍع

 بخدلُلها واإلا٣اعهت بُجها.

التراض ي خى٫ الخل ألا٦ثر  -

 وا٢ُٗت. 

م الخلى٫ اإلا٣ترخت  مىا٢كت وج٣ٍى

ُت.  بمىيٖى

 :(L'étude des cas)الخالت  صعاؾت (4

ًىاحه اإلاكاع٧ىن مك٨ال ؤو خالت إلآاهغ ملمىؾت، ُٞٗلمىن ٖلى جدلُلها جدلُال ص٣ُ٢ا، وازخاع ؤوؿب الخلى٫ إلاٗالجتها. 

 وجخدضص اصواع ٧ل مً اإلايكِ واإلاكاع٦حن ٧الخالي: 

 اإلاغاخل         

 ألاصواع 
 بٗض ؤلاهجاػ ؤزىاء ؤلاهجاػ ٢بل ؤلاهجاػ

 باليؿبت 

 للميكِ

بٖضاص  خالت جٟط ي بلى 

 اجساط ٢غاعاث

 جىُٓم الخضزالث. -

جىحُه اإلاكاع٦حن بلى حىهغ اإلاىيٕى  -

 خحن زغوحهم ٖىه.

 ججمُ٘ اإلاؿاهماث. -

م الٗمل.  -  ج٣ٍى

ج٣ضًم الخلى٫ والا٢تراخاث  -

 اإلاالثمت.

غ ال٣غاعاث. -  جبًر

 باليؿبت

 للمكاع٦حن 

٢غاءة الىو الخامل  -

 للخالت.

همه.جدلُل -  ه ٞو

 ج٣ضًم الخلى٫ واإلاؿاهماث. -

حُٛحر آلاعاء الصخهُت خحن الا٢خىإ  -

ً ؤزىاء اإلاىاحهت.   بغؤي آلازٍغ

 ٢بى٫ الخلى٫ اإلاخ٤ٟ ٖلحها. 

 : x6 154 6 ج٣ىُت   ٞلُبـ  (5

اث ؤنٛغ م٩ىهت مً ؾخت ؤشخام و حٗمل إلاضة ؾخت ص٢اث٤ لضعاؾت  ج٣ىُت حٗخمض ٖلى ج٣ؿُم الجماٖت ال٨بحرة بلى مجمٖى

خه للجمُ٘، وبٗض الاهتهاء مً اإلاىا٢كت ًخم الخغوج بى٣ِ واضخت ج٩ىن  ٣ضم ٧ل م٣غع هخاثج ٖمل مجمٖى ٢ًُت مُٗىت. ٍو

اث مً حضًض ، وه٨ظا صوالُ٪ ختى الىنى٫ بلى ؤهضاٝ الل٣اء.  مىيٕى ٖمل اإلاجمٖى

٘ الٓاهغة مىيٕى الضعاؾت هي ج٣ىُت جيكُِ ج٣ىم ٖلى جسُل واؾخدًاع مجخم : (Le jeu de rôles)ج٣ىُت لٗب الضوع  (6

واؾخٗابه زم جمشُله وحصخُهه. ولظل٪ ٞهي جدُذ لؤلشخام ج٣مو ألاصواع والخ٠ُ٨ مٗها. ومشا٫ طل٪ لٗب اإلا٩ىن 

م٨ً جدضًض ؤ  صواع اإلايكِ واإلاكاع٦حن ٧الخاليلضوع ألاؾخاط )ؾاث٤ خاٞلت ؤو مضًغ ماؾؿت. ٍو
                                                      

154
      اإلادلُت بغهامج جىمُت اإلاجخمٗاث 
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 اإلاغاخل       

 ألاصواع 
 بٗض ؤلاهجاػ ػؤزىاء ؤلاهجا ٢بل ؤلاهجاػ

 باليؿبت 

 للميكِ

ج٣ضًم ويُٗت ملمىؾت مً الىا٢٘ 

اإلاِٗل إلبغاػ الخمشالث واإلاىا٠٢ 

 وال٣ُم اإلاغاص الخٗبحر ٖجها.

 ازخُاع اإلامشلحن وألاصواع. -

 جهمُم للٗب ألاصواع. -

 ج٣ضًم ق٩لُاث اللٗب. -

 بُٖاء اهُال٢ت اللٗب. -

 جضبحر الى٢ذ. -

ض مُالبت ٧ل ممشل ؤن ًىضح م - ا ًٍغ

 الخٗبحر ٖىه مً زال٫ ج٣مُو الضوع.

اإلاُالبت مً اإلاكاهضًً جدضًض  -

 اإلاكاهض التي ؤزاعث اهدباههم.

جغ٦ُب آلاعاء اإلاٗبر  -

 ٖجها.

ؤُٖةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء زالنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  -

جهاثُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت مُاب٣ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

لؤلهةةةةةةضاٝ اإلادةةةةةةضصة فةةةةةةي 

 البضاًت.

 باليؿبت

 للمكاع٦حن 

لٗب الضوع بخٟاٖل م٘ اإلامشلحن  - الخُىع للٗب ألاصواع

ً ومخُلباث اإلاى٠٢.آلا   زٍغ

الخةةةةةغم ٖلةةةةةى الخٗبحةةةةةر ٖةةةةةً اإلاىا٢ةةةةة٠  -

 والٗىا٠َ وآلاعاء.

٢بى٫ الخلى٫ اإلا٣ترح 

 ٖلحها. .

 الٗمل الجماعي : ؤؾالُب (7

اث ق٩ل مً ؤق٩ا٫ جىُٓم الخٗلُم ، وطل٪ بةٖضاص ويُٗاث حٗلمُت حكتر٥ في      الٗمل الجماعي ؤو الٗمل في مجمٖى

اث مً الخالمُظ اإلا ت مً ألاوكُت.بَاعها مجمٖى  خٗاوهحن ُٞما بُجهم مً ؤحل بهجاػ مهمت مدضصة، بًٟل ال٣ُام بمجمٖى

خىدى اٖخماص الخضَعـ بإؾالُب الٗمل الجماعي جد٤ُ٣ ٖضص مً ألاهضاٝ لضي اإلاخٗلمحن، وهي ؤهضاٝ جخٗل٤ ب٨ُُٟت  ٍو

ً. ومً هظه ألاهضاٝ ما  ًلي :  وحىص الٟغص ؾىاء باليؿبت بلى طاجه، ؤو باليؿبت بلى آلازٍغ

 .ً خه بىٟؿه مً زال٫ الخٟاٖل م٘ آلازٍغ  ب٢ضاع الخلمُظ ٖلى ا٦دؿاب ٖىاثض الٗمل اإلاؿخ٣ل، وبىاء مٗٞغ

 حٗل الخلمُظ ٢اصعا ٖلى الخىانل بىاؾُت الخٗبحر ًٖ آعاثه ومىا٢ٟه، وجىيُدها، والضٞإ ٖجها 

  ،وال٣ضعة ٖلى الى٣ض والى٣ض الظاحي.جىمُت مىا٠٢ الخٗاٝع والاؾخ٣اللُت وعوح اإلاباصعة، واخترام الغؤي آلازغ 

  : ت مً الٟغيُاث مً بُجها اث بهظه الهُٛت الخىُٓمُت ؤو جل٪، ٞةهه ًىُىي ٖلى مجمٖى  وؾىاء جم الٗمل في اإلاجمٖى

 .بن الٟغص الظي ٌكاع٥ في ٖمل حماٖت ما ًخٗلم ب٨ُُٟت ؤًٞل م٣اعهت م٘ ٞغص ًخٗلم بمٟغصه 

 اث ج٩ىن ؤٖلى ًاء ؤزىاء ال٣ُام بيكاٍ ما. بن بهخاحُت الٗمل باإلاجمٖى  بًٟل الخٟاٖالث التي جدضر بحن ألٖا

 .بن همى شخهُت الٟغص ب٨ُُٟت ؤ٦مل وؤ٦ثر جىاػها ًخد٤٣ بًٟل الخٟاٖالث الاحخماُٖت 

   : خم الٗمل الجماعي بإؾالُب مخٗضصة مً ؤهمها ما ًلي  ٍو

 واإلاالخٓت .  ٣ًترح اإلاضعؽ ٖلى الخالمُظ اإلاىيٕى الظي ؾِك٩ل مدىع البدث والضعاؾت 

  .اث نٛغي ت جامت بلى مجمٖى  ًى٣ؿم مجمٕى جالمُظه اله٠ بدٍغ

 .ت اإلاىيٕى الظي ؾخٗمل ٖلى مٗالجخه والبدث ُٞه  جسخاع ٧ل مجمٖى

  ... ت : مغاح٘ ووزاث٤ اث وؾاثل الٗمل الًغوٍع  ًً٘ اإلاضعؽ جدذ جهٝغ اإلاجمٖى

 ت ، ٖىض الاهتهاء مً الٗمل، هخاثج ؤٖمالها ٖلى اث ألازغي. حٗغى ٧ل مجمٖى  باقي ؤًٖاء اإلاجمٖى

 .جٟخخذ مىا٢كت ٖامت خى٫ هظه الىخاثج 

 ،ةةاث فةةي بهجةةاػ اإلاهةةام اإلاى٧ةةى٫ بلحهةةا بهجاػهةةا م حماُٖةةا ًم٨ةةً مةةً جدبةة٘ ج٣ةةضم اإلاجمٖى وحصخُهةةُا ًدةةُذ بم٩اهُةةت  ٩ًةةىن الخ٣ةةٍى

 وي٘ الُض ٖلى الشٛغاث والى٣اثو التي حٗتري ٖملُاث الخٗلم.
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 ؤؾالُب حكُٛل الخالمُظ : (8

ؤلاقغا٥ وجهاج ، وؤؾلىبا مً ؤؾالُب الخٗلم ال٣اثم ٖلى اؾدشماع زبرة الخلمُظ اإلابن حكُٛل الخالمُظ ٌك٩ل ق٣ا ؤؾاؾُا في جىُٟظ   

حر الكغوٍ الالػمت  لُخضبغ حٗلمه .ؤلاًجابي للمخٗلم مً زال٫ جٞى  

م٨ً عنض زالزت مباصت ؤؾاؾُت ٣ًىم ٖلحها حكُٛل الخالمُظ، وهي :   ٍو

 ةةةت ُت ؤن جخةةةىاٞغ لهةةةم ألاصواث  مبةةةضؤ الخٍغ ةةةت الٟغصًةةةت للخالمُةةةظ فةةةي الةةةخٗلم والخ٣ةةةضم ُٞةةةه بدؿةةةب ٢ةةةضعاتهم وب٣ًةةةاٖهم، قةةةٍغ : ؤي الخٍغ

 الالػمت، والكغوٍ والٓغوٝ اإلاالثمت.

  ًىمةةةةي الخةةةةةـ ً مبةةةةضؤ الخٗةةةةاون بىاؾةةةةةُت الخٟاٖةةةةل فةةةةةي الخُةةةةاة الاحخماُٖةةةةةت، ٖلةةةةى اٖخبةةةةاع ؤن الخٟاٖةةةةةل والخٗةةةةاون مةةةةة٘ الخالمُةةةةظ آلازةةةةةٍغ

عي باإلاؿةةةاولُت. بن "اإلاضعؾةةةت لةةةً ج٩ةةةىن مةةةغآة للخبةةةرة الاحخماُٖةةةت... بال بطا ٖملةةةذ م٩ىهاتهةةةا ؤو احخماٖاتهةةةا ٖلةةةى جىمُةةةت نةةةالث الاحخمةةةا

 الخٗاون بحن بًٗها، ال٨ُٟلت بخىز٤ُ الغوابِ البىاءة بحن الىاؽ وألامم زاعج اإلاضعؾت".

  ةض الخٗلةُم وألاؾةاؽ ُٞةه مغاٖةاة الٟةغو١ الٟغصًةت بةحن الخال مُةظ فةي الخٗلةُم، وتهُئةت الٟةغم لهةم للخ٣ةضم فةي ٖملُةت الةخٗلم مبةضؤ جٍٟغ

 ٢ضعاتهم وجماًؼ ٦ٟاءاتهم ؤلاصعا٦ُت . بدؿب ازخالٝ

 بحن اإلاكاع٦حن جىُٓم ٢ىىاث الخىانل (9

اث الهٛحرة:  ٌؿمذ ق٩ل اإلاجمٖى

ت  بخٟاٖل حُض بحن ؤًٖاء اإلاجمٖى

ت  دغم ؤًٖاء اإلاجمٖى الهٛحرة ٣ِٞ ٍو

م٘  الىاخضة مً الاجها٫ والخىانل

دخاج إلاؿاخت ٦بحرة اث ألازغي ٍو  اإلاجمٖى

 

ٌؿمذ الك٩ل هه٠ الخل٣ي: 

ض  للمضعب باالجها٫ م٘ مً ًٍغ

ول٨ً ٞغم الاجها٫ بحن اإلاضعبحن 

 يُٟٗت.

 

غ الخض اإلاُلىب الك٩ل البًُاوي:  ال ًٞى

ا٫ بحن اإلاخضعبحن  َّٗ مً الاجها٫ الٟ

ا٫ حُض م٘ البٌٗ ٞالبٌٗ ًىٗم باجه

دغم البٌٗ آلازغ مً طل٪  وٍُ

 

غم :  Uق٩ل خٝغ   ٞو
ً
قاج٘ حضا

الاجها٫ ُٞه لِؿذ ٧اُٞت خُث 

جيكِ بحن مكاع٦حن وج٠ًٗ بحن 

 ً   آزٍغ

 ما ق٩ل اإلاغب٘: 
ً
ا الاجها٫ ي٠ُٗ هٖى

 بحن 
ً
ا ٩ىن ٢ٍى مً خُث الٟاٖلُت ٍو

ي ًلُه في الاججاهحن اإلاضعب واإلاخضعب الظ

ول٨ىه ي٠ُٗ بحن اإلاخضعبحن اإلاخ٣ابلحن 

 زانت بطا ٧اهذ اإلاؿاٞت ٦بحرة

 

 : مً ألاق٩ا٫ الك٩ل اإلاهٟٝى

الخ٣لُضًت التي حؿخسضم في البرامج 

الىعقاجُت اإلاغج٨ؼة ٖلى ج٣ضًم 

 اإلاٗلىماث ٧اإلادايغاث
 

لى هُا١ ٌؿخسضم ٖالك٩ل اإلاىاػي:

اث الهٛحرة والاجها٫ ُٞه  اإلاجمٖى

  ي٠ُٗ بحن اإلاخضعبحن و٢ىي م٘ اإلاضعب

ق٩ل اإلاضعج: ق٩ل قاج٘ م٘ 

الجماٖاث اإلاخىؾُت وال٨بحرة 

ا٫ بحن  َّٗ الٗضص وال حؿمذ باجها٫ ٞ

 اإلاخضعبحن. 

 

 

الاجها٫ ي٠ُٗ بحن الجلىؽ الخغ: 

ؿخ سضم في اإلاهماث الٟغصًت اإلاخضعبحن وَُ

 والتي حؿخلؼم وحىص مؿاٞت مُٗىت بحن 

مً ؤ٢ىي ألاق٩ا٫ الك٩ل الضاثغي: 

ٞاٖلُت في الاجها٫ ٖلى مؿخىي 

ؿخسضم  ت الىعقُت َو اإلاجمٖى
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 ٌك٩ل واؾ٘ في الىعقاث باإلاكاع٦ت مخضعب وآزغ )الامخداهاث

 ضعس يال٨خاب اإلا  اؾدشماع (10

ؾُا١ ال٨خاب اإلاضعس ي وؾُلت مدىعٍت مً يمً وؾاثل جىُٟظ اإلاجهاج ؛ ٞهى اإلاترحم الٟٗلي للمجهاج وللبرهامج الضعاس ي مً 

 الخهىع والخسُُِ بلى الؿُا١ ؤلاحغاجي والٗملي ال٣ابل للخىُٟظ في مىا٠٢ وويُٗاث ملمىؾت، 

ت آلاجُت : غاى التربٍى  ًد٤٣ ال٨خاب اإلاضعس ي ألٚا

 ٍاث الخضَعـ ومًامُىه.جدضًض مدخى  -

ـ. -  ج٣ضًم اإلاىهجُت اإلاخبٗت في الخضَع

 جىخُض زُت الخضَعـ بحن اإلاضعؾحن. -

 مؿاٖضة اإلاضعؽ ٖلى الخضَعـ ومؿاٖضة الخلمُظ ٖلى الخٗلم. -

ت، والخمغؽ  - بصماج ؤوكُت ٩ًل٠ الخالمُظ بةهجاػها لٛاًت الخٗلم الظاحي، والاجها٫ بمسخل٠ مهاصع اإلاٗٞغ

 .  ًٖ مىا٢كاث حماُٖتب البدث، ًٞال بإؾالُ

ت  -الىؾاثل الؿمُٗت  (11  البهٍغ

ت هامت ؛ ٞهي جمىدهم بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً مٗاٝع -ج٣ضم الىؾاثل الؿمُٗت ت للمضعؽ وللخالمُظ زضماث جغبٍى البهٍغ

اث٠ هامت في ؾُا١ مجهاج الل حرها. ولظل٪ ًم٨ً لهظه الىؾاثل ؤن حكٛل ْو ىاهغ مدضصة، ٚو ٛت مُٗىت، ومٗاًىت مكاهض ْو

 الٗغبُت.

غاى آلاجُت :  –جد٤٣ الىؾاثل الؿمُٗت   ت ألٚا  البهٍغ

٤ حسجُل ٢غاءة اإلاضعؽ وجالمُظه. ب ٖلى ال٣غاءة ًٖ ٍَغ  الخضٍع

ت. ٨ٍغ  ٖغى هضواث ول٣اءاث ؤصبُت ٞو

ت مهىعة.  ج٣ضًم ٢هو وعواًاث في ق٩ل ؤقَغ

ت واؾخسضاماتها : -ؤهماٍ الىؾاثل الؿمُٗت   البهٍغ

ِ الؿمعي : ًم٨  -  ً للمضعؽ ؤن ٌؿخسضم الكٍغِ الؿمعي في مٗغىالكٍغ

اث ال٣غاءة، في مجا٫   - ت الُٟضًى التي جىاؾب مىيٖى قٍغِ الُٟضًى : ًم٨ً للمضعؽ ؤن ٌؿخسضم ؤقَغ

ُضة  م٨ً له ؤو للخالمُظ حسجُل مدايغة ؤو هضوة تهخم بمىيٕى له ٖال٢ت َو الخًاعة، والٟىىن والبِئت...، ٍو

 باإلاجا٫ اإلاؿتهضٝ.

غه للخالمُظ مً الىؾاثِ اإلا  - ىاء اإلاجهاج، هٓغا إلاا جٞى خٗضصة : مً اإلام٨ً الاؾخٗاهت بالىؾاثِ اإلاخٗضصة إٚل

ت، الهىعة  بم٩اهُت للضعاؾت والاؾخٟةاصة ؛ ٞهي ججم٘ مٗلىماث ٖضًضة، وجخًمً بلى حاهب ال٩لمت اإلاؿمٖى

ضًت إلاؿاعاث الخٗلم.  اإلاغثُت، واإلاىؾ٣ُى، ًٞال ًٖ اٖخماصها ٖلى جضعحاث جٍٟغ

اث   - قب٨ت ؤلاهترهذ : ًم٨ً ؤن ًلجإ الخالمُظ بلى قب٨ت ؤلاهترهذ ٧ي ًبدشىا ًٖ مٗلىماث خى٫ مىيٖى

 مُٗىت.

 .وؾاثل الةٗةغى (12

ضعؽ بلى اؾخسضام ؤهماٍ ٖضة مً ؤؾالُب الٗغى التي جم٨ىه مً جىُٓم ٖمله، وحؿاٖضه ٖلى المً اإلاٗلىم ؤن ًلجإ 

 الخبلُٜ. 

غاى التربٍى   ت آلاجُت :جد٤٣ وؾاثل الٗغى ألٚا

 حؿاٖض اإلاضعؽ ٖلى جىُٓم اإلااصة الخٗلُمُت وجهيُٟها. -

 جم٨ً اإلاضعؽ مً جىيُذ بٌٗ اإلاٟاهُم اإلاجغصة. -
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 حؿاٖض الخالمُظ ٖلى ا٦دؿاب اإلااصة، وجِؿغ لهم ٞهمها. -

  هماطج ؤؾالُب الٗغى :   

اثٟها ٞخ٨مالؿبىعة :  -  ً في الجىاهب آلاجُت :هي ؤ٦ثر الىؾاثل اؾخسضاما، وؤ٦ثرها مغوهت وؾهىلت، ؤما ْو

ً الخالناث والاؾخيخاحاث. -  جضٍو

 …(ٖغى ٖىانغ الضعؽ )ٖىىاهه، ٣ٞغاجه -

 الخىُٓم والخهي٠ُ والترجِب. -

 حك٨ُل مُُٗاث الضعؽ بىاؾُت عؾىم وحضاو٫. -

٠ الهىع لخىيُذ بٌٗ اإلاٟاهُم اإلاجغصة، ؤو بٌٗ الٓىاهغ في صعوؽ ال٣غاءة، ؤو ٖغى بٌٗ الهىع :  - ًم٨ً ؤن جْى

ا٠٢ واإلاكاهض التي ًم٨ً ؤن حؿاٖض في صعؽ الخٗبحر وؤلاوكاء، ؤو ج٣ضًم نىع ألاصباء، ؤو ٖغى بٌٗ الخاالث. ومً اإلاى 

غاُٞت، والهىع اإلاجؿمت، وألاٞالم الشابخت التي حٗغى بىاؾُت الجهاػ الٗا٦ـ.  هماطج هظه الهىع هظ٦غ الهىع الٟىجٚى

 ى مالخٓت الباع اإلا٣هىصة، م٘ عبِ طل٪ باإلاىيٕى اإلاؿتهضٝ.وزال٫ الخٗامل م٘ الهىع ًيبػي ؤن هىحه الخلمُظ بل

 .اإلادُِ الاحخماعي  والىزاث٣ي (13

غيها ٞةن هىا٥ وؾاثل حك٩ل، بهظا ال٣ضع ؤو  ت، وجبلُٛها، ٖو بطا ٧اهذ الىؾاثل الؿال٠ ط٦غها حؿاٖض ٖلى جىُٓم اإلاٗٞغ

ت حؿخسضم في ؾُا١ البدث، والخدًح  ر، والخٗلم الظاحي.طا٥، مىاعص للمٗلىماث ومهاصع للمٗٞغ

 ؤ . ألاهضاٝ :         

غاى آلاجُت :    ٌؿعى هظا الىمِ مً اإلاىاعص والىؾاثل بلى جد٤ُ٣ ألٚا

 مؿاٖضة الخلمُظ ٖلى الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث.  -

 ب٦ؿاب الخلمُظ مهاعاث البدث والاؾخ٣هاء.  -

ؼ زبراجه وم٨دؿباجه.  -  صٖم مجهىص الخلمُظ وحٍٗؼ

ُت.جىؾُ٘ مضاع٥ الخلمُظ اإلاٗ -  ٞغ

 الىزاث٣ي : اإلادُِب .  (14

حر اإلاضعؾُت، ومً اإلااؾؿاث اإلاهخمت بال٨خاب، مهضعا مً  اإلادُِ الىزاث٣ي، الظي ًخ٩ىن مً اإلا٨خباث اإلاضعؾُت ٚو

خًمً اإلادُِ الىزاث٣ي ما ًلي :  سضمه. ٍو ت ٌٗؼػ مجهاج اللٛت الٗغبُت ٍو  مهاصع اإلاٗٞغ

، والتي ًم٨ً ل - لمضعؽ ؤن ٌٗض ٢اثمت لها حؿاٖض الخالمُظ ٖلى الخهى٫ ٖلحها اإلاغاح٘ وال٨خب اإلاخهلت باإلاىيٕى

 بؿهىلت.

اإلاجالث اإلاخسههت التي ًم٨ً للخالمُظ ا٢خىائها ب٨ُُٟت مؿخمغة ؛ مما ٌٗىصهم ٖلى اإلاُالٗت ومخابٗت اإلاؿخجضاث في  -

 مجا٫ ألاصب والش٣اٞت واللٛت.

اعاث بلى بٌٗ اإلا٨خباث لِؿاٖض جال  -  مُظه ٖلى ا٦دكاٝ ًٞاءاتها بإهٟؿهم.مً ألاًٞل ؤن ًىٓم اإلاضعؽ ٍػ

  ج.اإلادُِ الاحخماعي

م٨ً للمضعؽ ؤن ٩ًل٠ جالمُظه باؾخ٣هاء بٌٗ الٓىاهغ مً     ٌك٩ل اإلادُِ الاحخماعي مىعصا مً مىاعص الخٗلم، ٍو

٨غ البِئت اإلادلُت واإلادُِ الاحخماعي، ٞخ٩ىن خاالتها ومٓاهغها مىُل٣ا إلاىا٢كت بٌٗ الجىاهب التي تهم ؤمىع الٟ

ت والا٢خهاصًت والبُئُت وهدىها.  والش٣اٞت ؤو جل٪ التي جخٗل٤ باإلآاهغ الخًاٍع
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ممجؼوءة الخ  :  ٣ٍى

 
م التربىي   الخ٣ٍى

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٖضاص ص. ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي
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م التربىي :في مٟهىم  ؤوال :   الخ٣ٍى

ُٟةةت ؤؾاؾةةُت فةةي ؾةةُا٢ه ؛  م باٖخبةاعه مُٗةةى قةةامال ومخ٩ةةامال ٌكةٛل ْو مةً اإلاٗلةةىم ؤن اإلاجهةةاج ٢ةةض جبنةى جهةةىعا حضًةةضا للخ٣ةةٍى

ٞهةةى ؤلاحةةغاء الةةظي ًم٨ةةً بُةةغ١ ٖملُةةت مةةً الخهةةى٫ ٖلةةى مٗلىمةةاث جُٟةةض اإلاةةضعؽ فةةي اجسةةاط ٢ةةغاعاث لٟاثةةضة جدؿةةحن حٗلُمةةه 

 ىصة الخٗلم.وجد٤ُ٣ ح

ه، والهةةةةضٝ مىةةةةه، وبىةةةةاء ؤصواجةةةةةه،  ُةةةةت، ٦خدضًةةةةةض مىيةةةةٖى م ٌٗخمةةةةض ٖلةةةةةى حملةةةةت مةةةةً الخةةةةضابحر الٗمل ٣هةةةةض بةةةةاإلحغاء ؤن الخ٣ةةةةٍى ٍو

٣هةض باإلاٗلىمةاث ٧ةل مةا وؿةخُُ٘ ٦كةٟه ٖلةى مؿةخىي جدهةُل  ةت. ٍو ٍغ وبهجاػه، ومٗالجت هخاثج الخٗلم، واجسةاط ٢ةغاعاث جٍُى

 التي ٌٗبرون ٖجها مً زال٫ ؤصاءاتهم.الخالمُظ وحٗلمهم، وه٣ِ ال٠ًٗ وال٣ىة 

م فةي اإلاجهةاج وحٗةضصث ؛ ممةا ًدةخم يةغوعة جىيةُدها، وبُةان  ةذ مىا٢ة٘ الخ٣ةٍى ولخد٤ُ٣ هةظا اإلابةضب ب٨ُُٟةت بحغاثُةت ٖملُةت جىٖى

 اإلا٣هىص بها، وقغح م٣خًُاث جىُٟظها. 

م: .1  مٟهىم الخ٣ٍى

م، بىحه ٖام، "خ٨م طو َاب٘ ٦مي ؤو ٦ُٟي ًخم بنضاعه بىاء  ٖلى مٗاًحر ومكحراث جم٨ً مً الخهى٫ ٖلى مُُٗاث الخ٣ٍى

 . 155جخإؾـ ٖلحها ال٣غاعاث اإلاغاص اجساطها بسهىم ٢ُمت الخٗلم ؤو ؤهضاٞه ؤو آزاعه"

م "ج٣ضًغ لضعحت الخد٨م في اإلاٗاٝع واإلاهاعاث واإلاىا٠٢" ُٟض،156والخ٣ٍى في مٟهىمه الكامل، جل٪ ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت التي  . ٍو

مٗلىماث خى٫ الخٗلُم والخٗلم بىاء ٖلى مٗاًحر ومكحراث جم٨ً مً بنضاع خ٨م واجساط ٢غاعاث في  ه٣ىم بها للخهى٫ ٖلى

 يىثه.

م  م حؼء مً ٖملُاث الخٗلُم والخٗلم، ٖلى اٖخباع ؤن هظه الٗملُت حك٩ل بيُت ؤو هٓاما مخىاؾ٣ا ٌكٛل ٞحها الخ٣ٍى الخ٣ٍى

م حؼءا ال ًخجؼؤ مً اإلا ُٟت مدضصة. وبظل٪ ٩ًىن الخ٣ٍى  جهاج ٖامت.ْو

م ٖلى جىحُه الجهض هدى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلايكىصة، ومً زم ٞهى بحغاء ل٣ُاؽ مضي جم٨ً ٧ل مخٗلم مً  ٌٗمل الخ٣ٍى

 .157الخد٨م في ألاهضاٝ، وجىححهه بظل٪ هدى الىخاثج ؤلاًجابُت ال٣هىي 

م الخٗلم: .1  مٟهىم بحغاجي لخ٣ٍى

م، باٖخباعه مُٗى ُٟت ؤؾاؾُت في ؾُا٢ه ؛  مً اإلاٗلىم ؤن جبني جهىعا حضًضا للخ٣ٍى ٞهى ؤلاحغاء قامال ومخ٩امال ٌكٛل ْو

الظي ًم٨ً بُغ١ ٖملُت مً الخهى٫ ٖلى مٗلىماث جُٟض ألاؾخاط في اجساط ٢غاعاث لٟاثضة جدؿحن حٗلُمه، وجد٤ُ٣ 

 .حىصة الخٗلم

ه، وب بحغاء مجهجي: - م ومىيٖى م اإلاىهجُت طاتها، ٦خدضًض هضٝ الخ٣ٍى غها، ألهه ًسً٘ إلحغاءاث الخ٣ٍى ىاء ألاصاة، وجمٍغ

 ومٗالجت الىخاثج.

م ًم٨ً ؤن ًخم بىؾاثل مخٗضصة، مً عواثؼ، وازخباعاث، وقب٩اث مالخٓت، وؤصواث مخىٕى ألاصواث - : ألن هظا الخ٣ٍى

حرها.  م ال٨ٟاًاث، ٚو  لخ٣ٍى

ُٟه في ويُٗاث مُٗجُب٤ُ حٗلمه ألهه ٨ًك٠ ًٖ مضي ٢ضعة اإلاخٗلم )ة( ٖلى  مغجبِ بالخٗلم: - ىت، ؤو اؾدُٗاب ، ؤو جْى

م إلاىٟٗخه ووُْٟخه وامخضاصه في الخُاة.   امخضاصاجه في مجاالث مُٗىت، ؤو بمٗنى آزغ، بهه ج٣ٍى

-  

م الخٗلم: .2  زهاثو جمحز ج٣ٍى

ت مً الخهاثو التي ًم٨ً ازتزالها في اإلاخُلباث الخالُت: م الخٗلم اؾدُٟاء مجمٖى  ٌؿخضعي ج٣ٍى

                                                      
155

 Legendre, R. (1988). Dictionnaire actuel de l’éducation. Paris et Montréal: Larousse.  

156  Cardinet, J. Allal, A. & P. Perrenoud. (1978). L'évaluation formative dans un enseignement différencié: Actes du Colloque a L'Université de Genève (Mars 1978). Genève : P. Lang.   
157
م والضٖم، ؾلؿلت "ٖلىم التربُت"، ٖضص 1991ٖبض الل٠ُُ، الٟاعبي ومدمض، آًذ مىحى )       .6( بُضاٚىحُا الخ٣ٍى

http://www.bookfinder.com/author/philippe-perrenoud/
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 بهخاحها ٣ِٞ. اؾدشماع الخٗلماث واؾخسضامها، ولِـ مٗاوصة -

 حكُٛل الخٗلم إلاٗالجت مك٩ل مٗحن مً نمُم الخُاة، ؤو ؤصاء اإلاخٗلم مهمت طاث نلت بما ًدُِ به. -

م بصماج حٗلماث مخٗضصة في آن واخض. -  ؤصاء مهام في ويُٗاث مغ٦بت ٖىضما جخُلب ويُٗت الخ٣ٍى

 ة ؤو مُٗى مما ًالخٓه ؤو ٌِٗكه. عبِ الخٗلم بىيُٗاث مً الىا٢٘ والخُاة؛ بدُث ًىاحه اإلاخٗلم خالت ؤو ْاهغ  -

حن، و٢غاءة الغؾىم البُاهُت... - ٠ُ ٖضة مهاعاث ا٦دؿبها اإلاخٗلم في صعوؽ مسخلٟت: ٣٦غاءة الخغاثِ، والخَى  جْى

ها مىهبا ٖلى حاهب  ُت ؤن ٩ًىن مىيٖى ت، ٧الغواثؼ، وألاؾئلت الجؼثُت واإلا٣الُت، قٍغ مُت اإلاإلٞى ٠ُ ألاصواث الخ٣ٍى جْى

 الخٗلم.

م بحغاء للخهى٫ ٖلى مٗلىماث جُٟض في اجساط ٢غاعاث بهضٝ جغقُض الخٗلُم ؤو جدؿحن وؿخسلو ، مما ؾب٤، ؤن الخ٣ٍى

م، والهضٝ مىه، وبىاء ؤصواجه، وبهجاػه،  ت مً الخضابحر الٗملُت، ٦خدضًض مىيٕى الخ٣ٍى الخٗلم؛ وطل٪ اٖخماصا ٖلى مجمٖى

ت ٍغ  .ومٗالجت هخاثج الخٗلم، واجساط ٢غاعاث جٍُى

كٛل ُٟت مدضصة صازل ٖملُاث الخٗلُم والخٗلم، وجخمشل في زالر ٖملُاث عثِؿت، وهي:  َو م ْو  الخ٣ٍى

 :غها  الٟدو ؤزظ مٗلىماث خى٫ حٗلماث مُٗىت وطل٪ بىاؾُت ؤصواث ًخم بىائها اهُال٢ا مً مغحُٗت مُٗىت، وجمٍغ

 لضي اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن، زم جدلُل هخاثجها، وجدضًض اإلاٗلىماث اإلا٣هىصة.

 ٦ك٠ مىاًَ الخٗثر ؤو الخإزغ ؤو الى٣و ال٩امىت وعاء بٌٗ الىخاثج، وحٗٝغ ألاؾباب والٗىامل التي ؤصث  لدصخُو:ا

 بلحها. 

 الخم٨ً مً الخد٨م، بىاؾُت بحغاءاث مىهجُت، في مؿاع ٖملُت الخٗلُم والخٗلم بًٟل الًبِ ؤو الخصخُذ :

 ىي الخٗلُم، ؤم بُغاث٣ه، ؤم بمغصوص اإلاخٗلم وهخاثجه.الخضزالث التي جصدح طل٪ اإلاؿاع، ؾىاء ؤحٗل٤ ألامغ بمدخ

م التربىي :2  .ؤهماٍ الخ٣ٍى

ت، وهى ألامغ الظي ًجٗله ؤق٩اال جدىٕى بدىٕى مى٢ٗه، وجسخل٠    م مدُاث ومىا٢٘ مسخلٟت زال٫ مؿاع الٗملُت التربٍى للخ٣ٍى

 بازخالٝ ؤهماَه. ومً هظه ألاهماٍ ما ًلي :

م حصخُص ي ٞاخو.1.2  بضاًت الىخضاث الضعاؾُت في  ج٣ٍى

  ٘ت ما بطا ٧ان اإلاخٗلم ؾِخم٨ً مً جدب ٟه :    الدصخُو همِ مً ؤهماٍ الخى٢ٗاث ؛ ٞهى ًدُذ لىا ٞغنت مٗٞغ حٍٗغ

صخو اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت التي ا٦دؿبها في حٗلُم ؾال٠، والتي لها ٖال٢ت بما ؾِخٗلمه في الىخضة.  صعوؽ الىخضة، َو

  م الدصخُص ي في بضاًت ٧ل وخضة مً وخضاث البرهامج الضعاس ي ؛ خُث ٠٣ً ألاؾخاط و٢ٟت مى٢ٗه :    ًخمى٢٘ الخ٣ٍى

 جمهُضًت لِؿخٟؿغ الخالمُظ خى٫ بٌٗ الجىاهب التي ؾدخم مٗالجتها في الىخضاث الضعاؾُت.   

  : غاى آلاجُت م الدصخُص ي بلى جد٤ُ٣ ألٚا  ؤٚغايه :   حهضٝ الخ٣ٍى

 وم٨دؿباجه الؿاب٣ت. ًم٨ً ألاؾخاط مً ٦ك٠ ماهالث الخلمُظ -

 ٌؿاٖضه ٖلى جى٢٘ الهٗىباث مؿب٣ا، والٗمل ٖلى جٟاصحها. -

 ٌؿاٖضه ٖلى جدضًض صعحت الخٗلم وب٣ًاٖه بىاء ٖلى ماهالث الخالمُظ. -

ٗضهم لخدبٗها. -  ٌٗٝغ الخالمُظ بما جخًمىه الىخضة، َو

   ألاؾبٕى ألاو٫   –٦ُُٟت بهجاػه :ا ؤؾبٕى  الدصخُو-  

ا لدصخُو ماهالث الخالمُظ ال٣بلُت مخبٗا الخُىاث آلاجُت : ٖىض بضاًت الؿىت ً     سهو ألاؾخاطؤؾبٖى

ضون عئوؽ ؤ٢الم خى٫ ؤهم  - ٠٣ً ألاؾخاط في البضاًت ٖلى م٨دؿباث الخالمُظ وحٗلُمهم ألاولي الؿاب٤، ٍو

 الجىاهب التي الخٓها.

 هم إلاخابٗت الىخضة.ًدضص، بٗض طل٪، اإلاٗاٝع واإلاهاعاث التي ًلؼم جىاٞغها لضي الخالمُظ لخاهل -
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ت ج٨ك٠ ًٖ ماهالث الخالمُظ.) اهٓغ  - ت ؤو اؾخٟؿاٍع ًهٙى هظه اإلاٗاٝع واإلااهالث في ق٩ل ؤؾئلت ازخباٍع

 الىمىطج (.

 ًٟدو ؤصاءاث الخالمُظ  لُدبحن هٕى الخضابحر التي ًلؼم اجساطها الج٣اء الهٗىباث التي ٢ض ًهاصٞىجها

ني م الخ٩ٍى  الخ٣ٍى

م الخ٩ٍى  .1  ني:مٟاهُم الخ٣ٍى

 ( ًٟ ني آلُت لخدؿحن الخٗلم وجغقُض الخٗلُم الظي ٣ًضم للمخٗلماث 1967مىظ ؤبدار ؾ٨ٍغ م الخ٩ٍى ( اُٖخبر الخ٣ٍى

م، و٢بل ؤن ٩ًىن مىهجا وبحغاء ٖملُا، هى حٗبحر ًٖ  ت حضًضةواإلاخٗلمحن. وهظا ٌٗني ؤن هظا الىمِ مً الخ٣ٍى  طهىُت جغبٍى

م م٘ بم٩اهاث وزهىنُاث اإلاخٗلم، واٖخباع الخٗلم مؿاعا مؿخمغا ٢ابال ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ال٣بى٫ بمبضب ج٠ُُ٨ الخٗل

 .158للخٗضًل والخدؿحن هدى بلٙى ألاهضاٝ اإلاغحىة

ني مً هظا اإلاىُل٤،  م الخ٩ٍى مؿاعا مؿخمغا ًخىدى ال٨ك٠ ًٖ جضعج اإلاخٗلم)ة( زال٫ الخٗلم، وطل٪ بُٛت بصزا٫ ٌك٩ل الخ٣ٍى

ٌ،حُٛحراث ٖلى ٖملُت الخٗلُم طاتها، ؤو  ؼ، والخٍٗى ٤ جضزالث للخصخُذ، والضٖم، والخٍٗؼ ت،  جدؿحن الخٗلم ًٖ ٍَغ والخ٣ٍى

 .  159ؤحل بلٙى ألاهضاٝ اإلاغحىة مً

ني؛ ؤي مىانٟاث؟ .2 م الخ٩ٍى  ؤصواث الخ٣ٍى

خماص ٖلى مٗاًحر مدضصة مً ٢بل اإلاخٗلمحن وألاؾخاط مٗا، ٠ُ٨ٞ طل٪؟  ني للخٗلم الٖا م الخ٩ٍى  ًٟترى الخ٣ٍى

م ال - م ؤلاحمالي، خُث بن اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن ًضع٧ىن ٖبر ًم٨ً الخ٣ٍى ني مً جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاخىزاة مً الخ٣ٍى خ٩ٍى

م بم٩اهاتهم؛ مما ٌؿمذ بال٨ك٠ ًٖ سٛغاث حٗلمهم، ومً زم الٗمل ٖلى جصخُدها.   هظا الىمِ مً الخ٣ٍى

بطا ما ؤجُدذ لهم ٞغم الخ٨ٟحر في بن عصوص ٞٗل اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن ججاه ٖملهم وهخاحاتهم ج٩ىن ؤ٦ثر ٞاٖلُت  -

ت.  اإلاٗاًحر؛ مما ًجٗلهم ًٟهمىن َغ١ الخٗلم و٠ُ٦ ٌكخٛل الظهً ال٦دؿاب اإلاٗٞغ

ني ًغج٨ؼ ٖلى ٨ٞغة مٟاصها ؤن ألازُاء حؼء ال ًخجؼؤ مً الخٗلم، ٞهى ًدُذ للمخٗلم)ة( ٞغنا مخٗضصة  - م الخ٩ٍى بن الخ٣ٍى

إق٩ا٫ ٖضة ٖبر مىده الى٢ذ الالػم للخٗلم، والاحتهاص وجدمل لئلٞهاح ًٖ حٗلماجه، و الخم٨ً مً ٦ٟاًت ما ب

 اإلاؿاولُت. 

ني ؾبُل مً ؾبل جد٤ُ٣ حىصة الخٗلم .3 م الخ٩ٍى   :الخ٣ٍى

ني ؾبُل مً ؾبل جد٤ُ٣ هظه الجىصة ٦ما جبحن طل٪  م الخ٩ٍى بطا ٧ان الخٗلم ٌؿعى بلى جد٤ُ٣ الجىصة، ٞةن الخ٣ٍى

 اإلاُُٗاث الخالُت:

ن - م الخ٩ٍى غ حهضه بىٟؿه. ًىمي الخ٣ٍى م الظاحي، ٦ٟاًاث و٢ضعاث جم٨ىه مً جٍُى بر آلُاث الخ٣ٍى  ي لضي اإلاخٗلم)ة(، ٖو

ا  - ني اإلاضعؽ)ة( واإلاخٗلم)ة( ٖلى الٗمل ؾٍى م الخ٩ٍى حؿاٖض اإلاالخٓاث الض٣ُ٢ت والىاضخت والكاملت اإلاسجلت في الخ٣ٍى

 صة الخٗلم. مً ؤحل جدؿحن الخٗلم. ومً زم، اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت لخد٤ُ٣ حى 

ني، هدضص ه٣ِ ال٣ىة وه٣ِ ال٠ًٗ باليؿبت بلى الخٗلُم الظي ٢ضم  - م الخ٩ٍى ٖىضما وكخٛل في مجا٫ الخ٣ٍى

٣ت الخضَعـ.   للمخٗلم)ة(، زم وؿعى لؤلزظ بُضه لُخٗلم ؤ٦ثر، ؤو الجساط ٢غاع بخُٛحر ٍَغ

خاحان بلى ويُٗاث حضًضة لخُب٤ُ دخٖىضما ًدؿنى للمخٗلم واإلاخٗلمت ا٦دؿاب مهاعاث و٦ٟاًاث حضًضة، ٞةجهما ؾ -

ني هدضص ما حٗلماه، وما ب٣ي ٖلى ٧ل مجهما ؤن ًخٗلمه.  م الخ٩ٍى  هظه ال٨ٟاًاث. مً هظا اإلاىُل٤، ًجٗلىا الخ٣ٍى

ني: .4 م الخ٩ٍى  نُٜ ٖملُت للخ٣ٍى

م َاب٘ الخىحُه الظي ٌؿاٖض اإلاضعؽ واإلاخٗلم مٗا ٖلى جد٤ُ٣ الخٗلم، وطل٪ ألهه ٣ًض - م، ًجب ؤن ًخسظ الخ٣ٍى

 باؾخمغاع، مٗلىماث ًٖ نٗىباث الخٗلم في ويُٗاث الخٗلم.

                                                      
158 Scallon, G. & J. Dolbec (1988). Introduction au vocabulaire de base et à l’évaluation formative des apprentissages : Université LAVAL. 
159

 Ibid 
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-  ٤ غصي ًٖ ٍَغ م طاحي جباصلي ٞو ني ًمىذ للمخٗلم، وهى ًىجؼ م٘ ؤ٢غاهه ؤٖماال للخٗلم بم٩اهُت ج٣ٍى م الخ٩ٍى بن الخ٣ٍى

 ؤصواث حؿمذ بالخ٣ضًغ الظاحي إلاجهىصه وما خ٣٣ه مً ج٣ضم. 

م إلاؿاع الخٗلُم طاجه، ألهه ًم٨ً - ب٣ه في نُٜ  بهه ج٣ٍى اإلاضعؽ مً حٗٝغ مضي ٢ُمت الخٗلُم الظي زُِ له، َو

 مجضصة جخماش ى ومخُلباث الخٗلم.  

ني، بىحه زام، ؤهه حملت بحغاءاث، ه٣ىم بها  م الخ٩ٍى م، بىحه ٖام، والخ٣ٍى وؿخسلو، مً زال٫ جدضًض مٟهىم الخ٣ٍى

٤ زُىاث مىهجُت جخدضص مً زال٫ مٟاهُم ؤؾاؾُت، وهي:  ٞو

  :٢ُاؽ الٟاع١  •

م اؾتراجُجُت جىُل٤  -   مً ٢ُاؽ الٟاع١ بحن اإلاؿخىي الٟٗلي للخٗلم واإلاؿخىي اإلايكىص؛بن الخ٣ٍى

م، بطا نمم في يىء هخاثج هظا الٟاع١، ؤن ٣ًلهه بىاؾُت جضزالث صاٖمت في يىء ألاهضاٝ  - بةم٩ان الخ٣ٍى

  اإلايكىصة.

 :مٗاًحر ومكحراث •

 ضًىا مٗاًحر ومكحراث ٢ابلت للمالخٓت؛بهه ال ًم٨ً ؤن ه٣ِـ هظا الٟاع١ ما لم جخىاٞغ ل -

  بن اإلاٗاًحر مد٩اث ؤو زهاثو ؤو نٟاث ؤو ٢ىاٖض جم٨ً مً بنضاع خ٨م ٖلى ؤصاء ؤو بهجاػ ما؛ -

اث ٦مُت ؤو ٦ُُٟت مً ؤلاهجاػ حؿاٖض ٖلى ٢ُاؽ الٟاع١ بحن ما هى مُلىب وما هى مىجؼ ٞٗلُا. -   بن اإلاكحراث مؿخٍى

  اجساط ٢غاعاث: •

م ج٩ىن مىحهت ؤنال هدى اجساط ٢غاعاث جسو ٖملُت الخٗلُم ؤو  بن اإلاٗلىماث التي - هدهل بلحها بىاؾُت الخ٣ٍى

  الخٗلم.

بن ال٣غاعاث جسو ٖملُت الخٗلُم بطا ٧اهذ جخهل بخدؿحن َغ٢ه وؤؾالُبه وؤصواجه، وجسو الخٗلم بطا ما حٗل٤  -

ؼ.   ألامغ بالضٖم ؤو الترقُض ؤو الخٍٗؼ

م بحمالي يابِ.3.2  اًت الىخضاث الضعاؾُتبٗض جه  ج٣ٍى

  دو الخهُلت ٣ًىم به ألاؾخاط م٘ َالبه ٖىض اهتهاء الىخضة م ؤلاحمالي ٖباعة ًٖ و٢ٟت للًبِ ٞو ٟه : الخ٣ٍى حٍٗغ

 الضعاؾُت ٢هض اؾترحإ ؤهم ما جم جضاوله زال٫ صعوؽ جل٪ الىخضة.

 م زال٫ ألاؾبٕى الغاب٘ اإلاسهو لى٢ٟت الخهُلت، ؤو مب اقغة بٗض اهتهاء صعوؽ ألاؾابُ٘ مى٢ٗه : ًىجؼ هظا الخ٣ٍى

 الشالزت.

 : م ٖباعة ًٖ و٢ٟت يابُت ٞةن الٛغى مىه ًخدضص في  ؤٚغايه : بما ؤن هظا الىمِ مً الخ٣ٍى

 .اث  اؾخدًاع ؤهم ما عاج في زىاًا الضعوؽ مً مدخٍى

 .٦ك٠ حىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ في خهُلت الخٗلم 

  ٗالُت الخٗلُم الظي ٢ضم للخال  مُظ.ٞدو سٛغاث الخٗلم، ٞو

 .ت خهُلتهم ً، وج٣ٍى  صٖم الخالمُظ اإلاخٗثًر

  : م ًىجؼ زال٫ الخهو اإلا٣غعة ٖلى الىدى آلاحي  ٦ُُٟت بهجاػه : جبٗا إلاا هى واعص في صلُل ألاؾخاط، ٞةن هظا الخ٣ٍى

 م ٤ مىا٢كت حماُٖت طاث َاب٘ ازخباعي؛   خُث ًىحه ألاؾخاط بلى  ،باصت طي بضء ،بن هظا الخ٣ٍى حماعي ًخم ًٖ ٍَغ

م ًم٨ً ؤن َ م مجهىصهم وجغقُضه. وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن هظا الىٕى مً الخ٣ٍى البه ألاؾئلت ُٞجُبىهه، زم ًخضزل لخ٣ٍى

اث ؤلاوكاثُت. ت الخُب٣ُُت واإلاىيٖى ً اللٍٛى  ًىجؼ ٦خابُا في بٌٗ الجىاهب ٧الخماٍع

 م ؤلاحمالي ٞتراث للضٖم خُث ًسخاع ألاؾخاط ُٖىت مً ال ت ًجب ؤن جخلى خهو الخ٣ٍى خالمُظ الظًً ًدخاحىن بلى ج٣ٍى

ؿاٖضهم ٖلى جدؿحن مؿخىاهم، ٦ما ًم٨ىه ؤن ٩ًلٟهم بمهام بُدُت.  وصٖم، ُٞسهو لهم ٞترة للمغاحٗت، َو
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م الخٗلمزاهُا :   ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت لخ٣ٍى

م :  مىهجُت الخ٣ٍى

م حملت بحغاءاث مىهجُت جم ٖلى ؤؾاؾها ب م الخٗلم. وحؿىض هظه جخُلب ٧ل ٖملُت مً ٖملُاث الخ٣ٍى ىاء ؤصواث ج٣ٍى

ها، بلى زُىاث مىهجُت ج٣ضمها الخُاَت الخالُت: ها ومىيٖى  ؤلاحغاءاث، ٦ُٟما ٧ان هٖى

اث٠  م )إلااطا ؤ٢ىم؟(ٌؿخضعي الجىاب ًٖ ؾاا٫: )إلااطا ؤ٢ىم؟( الخمُحز بحن ْو الخُىة ألاولى:  جدضًض الهضٝ مً الخ٣ٍى

م ؤو ؤهماَه:  ني، الخ٣ٍى م ج٩ٍى   .ؤم حصخُص ي، ؤم حؼاجي، ؤم جى٢عي؟ و٦ما ؾل٠ الظ٦غؤهى ج٣ٍى

اع اإلاغحعيت: جدضًض هُالخُىة الشا م  )إلااطا ؤ٢ىم؟( ؤلَا ض مً زالله ج٣ٍى اع اإلاغحعي الظي هٍغ جه٠ الىيُٗت اإلاخىزاة ؤلَا

ه ٖبر جدلُل مخُلباث البرهامج  الخٗلم. و٧ل ويُٗت مخىزاة ؤو ميكىصة هي، ألاؾاؽ، جهىع اٞتراض ي إلاا وؿعى بلى بلٚى

 الضعاس ي مً حهت، ومخُلباث الخٗلم، مً حهت ؤزغي.

 ؤبدث في ٖىانغ لها ٖال٢ت بالبرامج واإلاىاهج الضعاؾُت: .1

 ًخٗل٤ ألامغ في هظا ؤلاحغاء بالبدث ًٖ الٗىانغ الخالُت:

 اإلاؿخىي الضعاس ي باٖخباعه ٌكحر بلى ٢ضعاث اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن وماهالتهم. -

ال٨ٟاًت ؤو و  ظا الهضص ًم٨ً جدضًض الىخضة الضًضا٦خ٨ُُت التي اؾخٗملذ ٞحها م٣اعبت الخٗلم.اإلااصة الضعاؾُت. وفي ه -

م خؿب الىخضة الضًضا٦خ٨ُُت .  ال٨ٟاًاث اإلاؿتهضٞت بالخ٣ٍى

 اإلاجا٫ الظي جيخمي بلُه ٧ل ٦ٟاًت: -

م ألا٩ٞاع. اإلاجا٫ اإلاٗغفي: -  ٦خظ٦غ ؤقُاء مُٗىت، وخل اإلاك٨الث، وج٣ٍى

هخمام  ب٨ٟغة ما ؤو ٢ُمت، ؤو الا٢خىإ بها، ؤو الضٞإ ٖجها: وطل٪ مشل الدكب٘ بال٣ُم الا  اإلاجا٫ الىحضاوي: -

 الش٣اُٞت اإلاٛغبُت، والاهٟخاح ًٖ الش٣اٞاث الٗاإلاُت، و٢ُم الؿلى٥ اإلاضوي واإلاىاَىت.

مهاعاث ج٣خط ي اؾخٗما٫ ج٣ىُاث خغ٦ُت مُٗىت، ٧ال٣ُام بخجاعب وبهخاج مجؿماث  خغ٧ي:-اإلاجا٫ الخـ -

 ت. هىضؾُ

٤ ما هى واعص في .2 م الخٗلم: جازظ ال٨ٟاًت اإلاهاٚت ؾاب٣ا ٞو البرامج واإلاىاهج الضعاؾُت،  ؤنٙى ال٨ٟاًت اإلاؿتهضٞت بخ٣ٍى

 وحٗاص نُاٚتها جبٗا للخانُت ؤو الخانُاث اإلاٗىُت في الخٗلُم والخٗلمحن. 

م: بماطا ؾإ٢ىم؟الشاهُت  الخُىة  : ؤصاة الخ٣ٍى

م: عواثؼ، ٣ًىصها هظا الؿاا٫ بلى بىاء ؤ م خؿب َبُٗت نى٠ وهٕى هظا الخ٣ٍى م ج٩ىن مالثمت إلاىيٕى الخ٣ٍى صواث ج٣ٍى

 قب٩اث اإلاالخٓت، اؾخماعاث، م٣ابالث ٞغصًت وحماُٖت،...

 م٣خًُاث حم٘ اإلاُُٗاث شالشت : ال الخُىة

م، وألاؾالُب الخىُٓمُت والخ٣ىُت الؾ م٣خًُاث حم٘ اإلاُُٗاثمً  غ جدضًض الٟئت اإلاؿتهضٞت بالخ٣ٍى خٗما٫ ألاصاة )جمٍغ

ً الىخاثج في سجالث ؤو ٢ىاٖض اإلاُُٗاث، زم مٗالجت  الغواثؼ، حٗبئت قب٩اث اإلاالخٓت، ٦ُُٟت بحغاء اإلا٣ابالث(، وجضٍو

ُا خؿب َبُٗت اإلاُُٗاث.  اإلاُُٗاث وجدلُلها. وحضًغ بالظ٦غ ؤن الخدلُل ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٦مُا ؤو هٖى

م؟: جساط ال٣غاعاث خؿب الهالغابٗت الخُىة   ضٝ مً الخ٣ٍى

ؼه. ومً اإلاا٦ض ؤن الخهى٫ ٖلى مٗلىماث  غ وؾاثل الخٗلم، ؤو جدؿِىه، ؤو صٖمه وحٍٗؼ جخٗل٤ هظه الخُىة ب٣غاعاث جٍُى

 بغمجت ٖملُاث طاث مهضا٢ُت ًجب ؤن ٣ًىص بلى اجساط ٢غاعاث لخدؿحن الخٗلم ؤو جغقُض الخٗلُم. ومً هىا جدبحن ؤهمُت 
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 خٗلم٠ُ٦ ه٣ِـ ؤصاء اإلازالشا : 

. في الازخباع الكٟهيمٗاًحر مدضصة، ومىاؾبت، ومخ٤ٟ ٖلحها  ه٣ِـ ؤصاء اإلاخٗلم)ة( بىاًء ٖلىص٢ت الخصخُذ ج٣خط ي ؤن بن 

ُت مدضصة.  ت جغجبِ بم٣اصًغ ٦مُت ؤو هٖى اث مُٗاٍع خ٩ىن مُٗاع الخصخُذ مً مؿخٍى ًم٨ً للمؿخىي الىاخض ؤن ٦ما ٍو

 
ً
ُت ؤًًا ت مً اإلاٗاًحر الٟٖغ خماص ٖلى مٗاًحر مدضصة لخ٣ُم ؤصاء اإلاخٗلم)ة(؛  .ًخًمً مجمٖى وفي هظا الهضص، ًم٨ً الٖا

م مهاعاث الخىانل ًم٨ً ؤن ًخم مً زال٫ الٗىانغ الخالُت: لُه، ٞخ٣ٍى  وطل٪ في نُٛت قب٨ت للخدلُل، ؤو ٢اثمت للًبِ. ٖو

م  ؤصاء ي٠ُٗ ؤصاء ها٢و ؤصاء م٣بى٫  ؤصاء حُض مٗاًحر الخ٣ٍى

     ث )الض٢ت والخٗلم (اؾخسضام ٢ىاٖض ومٟغصا

     مهاعة الخضًِث )اإلاجا٫ ومضي  الخىاؾ٤ (

     اللٟٔ )ألانىاث الٟغصًت وزهاثو الى٤ُ (

     الخىانل الخٟاٖلي )الى٣اف، واإلاباصعة والَغّص(

     الُال٢ت والؿُىلت في ال٨الم

 اإلاشا٫ ألاو٫: الخىاع

٤ م٣اعبت الخٗلم، ٞما الخُىاث التي ًيبػي ؤن ٣ًىم بها؟ؤعاص مضعؽ ؤن ٣ًىم جالمظجه في ال٨ٟاًاث الخىا  نلُت ٞو

 نُاٚت ال٨ٟاًت الىاعصة في البرامج واإلاىاهج الضعاؾُت: جُب٤ُ اإلاخٗلم)ة( لخ٣ىُاث الاؾخجىاب. -

ُٟها في الخٗلم: الاهٟخاح ٖلى اإلاهً ٖلى ؾبُل اإلاشا٫. -  جدضًض الخانُت ؤو الخانُاث التي جم جْى

ٟا ج٣ىُاث الخىانل.نُاٚت ٦ٟاًت مغ٦بت:  - جغي اؾخجىابا مً ؤحل ولىحها مْى  ٌؿخ٨ك٠ اإلاخٗلم)ة( مهىت، ٍو

مُت:   الىيُٗت الخ٣ٍى

 ٣ًىم اإلاضعؽ بالبدث في مخُلباث ولىج مهىت ) اإلاىانٟاث، ال٣ضعاث، اإلاخُلباث...(. -

 ٌٗض ويُٗت في ق٩ل مدا٧اة ؤصواع ٦ما لى ٧ان ًجغي اؾخجىابا لىلىحها. -

 ُٗت قٟهُت م٘ ػمُل له.ًجغي الاؾخجىاب في وي -

م الاؾخجىاب( م ال٣ضعاث الخىانلُت: )م٣ترح قب٨ت لخ٣ٍى  بٖضاص قب٨ت لخ٣ٍى

 ٖخبت الخد٨م الخى٣ُِ اإلااقغاث اإلاٗاًحر

 ؤزُاء( 3)  صخت الخٗبحر وؾالمخه الخٗبحر

٠ُ ٖباعاث صالت ٖلى الاخترام   جْى

 ٖباعجان

5 3 

 الش٣ت بالىٟـ الصخهُت

 الخداوع م٘  اإلاساَب

 ههاث ؤلا 

5 3 

ت  ؤلاإلاام بمخُلباث اإلاهىت اإلاٗٞغ

 ؤلاإلاام بالخبراث الظاجُت

5 3 

غ الازخُاعاث البرهىت  جبًر

 ؤلا٢ىإ

5 

5 

3 

5 

 

 

 



108 
 ٗبت ٖلىم التربُتق- الجضًضةٕٞغ :  لجهت الضاع البًُاء ؾُاث  إلاهً التربُت والخ٩ىًٍ اإلاغ٦ؼ الجهىي 

ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي ص. ٖلىم التربُتفي مضازالث وصعوؽ   

 

 اإلاشا٫ الشاوي: ج٣ضًم ٖغوى

ؤعاص مضعؽ ؤن ٣ًىم ٦ٟاًت جالمظجه ٖلى الخىانل الكٟهي والخغ٧ي، و٦ظل٪ بٌٗ ال٨ٟاًاث اإلاخٗل٣ت بالىمى الىٟس ي ٧الش٣ت 

والخمشل ؤلاًجابي ًٖ الظاث التي حٗخبر مً ٦ٟاًاث مؿخٗغيت، ٨ٟٞغ في ؤن ٣ًضم اإلاخٗلمىن واإلاخٗلماث ٖغويا في  بالىٟـ

 طل٪.  

 ما الخُىاث التي ًيبػي ؤن ٣ًىم بها؟

نُاٚت ال٨ٟاًت الىاعصة في البرامج واإلاىاهج الضعاؾُت: ٌؿخُُ٘ اإلاخٗلم)ة( ؤلاصالء بغؾالت لُٟٓت وخغ٦ُت اججاه ٞغص ؤو  -

 حماٖت

ُٟها في الخٗلم: ال٨ٟاًاث ال٣ابلت للخ٠ُُ٨ والى٣ةل، والاهٟخةاح ٖلةى اإلاهةً ٖلةى  - جدضًض الخانُت ؤو الخانُاث التي جم جْى

 ؾبُل اإلاشا٫.

 نُاٚت ٦ٟاًت مغ٦بت: ج٣ضًم ٖغى خى٫ مهىت مُٗىت واإلاؿال٪ الخٗلُمُت التي جٟط ي بلحها. -

مُت: ًُلب اإلاضعؽ مً اإلاخٗلم - اث واإلاخٗلمحن بهجاػ ٖغوى حماُٖت لخ٣ضًمها ؤمام باقي ػمالئهم، تهُيئ الىيُٗت الخ٣ٍى

ش  ت، زم جدضًض الى٢ذ الؼمني لئلهجاػ وجاٍع اث ٖمل، وجدضًض مىايُ٘ الٗغوى بدؿب ٧ل مجمٖى وحك٨ُل مجمٖى

خباع في الخ٣ى   ٍم.الخ٣ضًم، ٞةزباع اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن باإلاٗاًحر التي ًيبػي اخترامها، والتي ؾخازظ بٗحن الٖا

م الٗغوى. -  بٖضاص قب٨ت ج٣ٍى

م قب٨ت الٗغوى  م٣ترح ج٣ٍى

 ٖخبت الخد٨م الخى٣ُِ اإلااقغاث اإلاٗاًحر

    مًمىن الٗغى ماصة الٗغى

    اإلاغاح٘ اإلاؿخٗملت

    جىػَ٘ ألاصواع

    ؾالمت اللٛت اللٛت

    ؾالمت الى٤ُ

    ج٣ىُاث الٗغى الٗغى والبرهىت

ً     ج٣بل ؤ٩ٞاع آلازٍغ

    الضٞإ ًٖ ألا٩ٞاع الىاعصة في الٗغى

اء ؤو ٖلىم الخُاة وألاعى، ؤزىاء ألامشلت الؿاب٣ت، ؤن ًُلب مً اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن ج٣ضًم ٖغويهم،   ًم٨ً ألؾخاط الٟحًز

غ التي جم بهجاػها. م الخ٣اٍع م الٗغوى، باإلياٞت بلى قب٨ت ج٣ٍى  وؤن ٌؿخٗمل قب٨ت ج٣ٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 ٗبت ٖلىم التربُتق- الجضًضةٕٞغ :  لجهت الضاع البًُاء ؾُاث  إلاهً التربُت والخ٩ىًٍ اإلاغ٦ؼ الجهىي 

ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي ص. ٖلىم التربُتفي مضازالث وصعوؽ   

 

م الخٗلم:  عابٗا  ؤصواث ج٣ٍى

 الازخباعاث ال٨خابُت : .1

البا ما  الازخباعاث ال٨خابُت هي التي ٌؿخٗمل ٞحها اإلاخٗلم)ة( وع٢ت و٢لما لئلحابت ٦خابت ًٖ ألاؾئلت التي جُغح ٖلُه. ٚو

م ال٨ٟاًاث التي جيخمي بلى اإلاجا مُت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بخ٣ٍى  ٫ اإلاٗغفي.ٌؿخٗمل هظا الىٕى مً ألاصواث والىيُٗاث الخ٣ٍى

ُت، وألاؾئلت اإلا٣الُت ؤو اإلاٟخىخت.  ان ؤؾاؾُان مً ؤؾئلت الازخباعاث ال٨خابُت، هما: ألاؾئلت اإلاٛل٣ت ؤو اإلاىيٖى وزمت هٖى

 جبحن في هظه البُا٢ت هماطج مً الىٕى الشاوي.

 ألاؾئلت اإلا٣الُت :

ُت ٖىضما ًىهب الاهخمام في ؤحىبت اإلا خٗلم)ة( ٖلى الىدُجت ٣ِٞ صون الؿحروعة. ٞىدً حؿخٗمل ألاؾئلت اإلاٛل٣ت ؤو اإلاىيٖى

اء ًم٨ً ؤن هغ٦ؼ ٖلى الىخاثج اإلاخىنل بلحها صون ؤن  ايُاث ؤو الٟحًز ٖىضما هُلب مً اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن خل مؿإلت في الٍغ

م، ٞةطا ؤعصه ا ؤن ه٣ىم مضي هىلي اهخمامىا بالؿحروعة التي ؤصث بلى هظه الىخاثج. وهظه اإلاؿإلت مغجبُت بالهضٝ مً الخ٣ٍى

ا. وال بض هىا ؤن جخًمً ؤحىبت  اض ي مٗحن، ًهبذ الاهخمام بالؿحروعة يغوٍع جد٨م اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن في مغاخل بغهان ٍع

م. وفي هظه الخالت، وؿخٗمل ألاؾئلت اإلا٣الُت ؤو  اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن هظه الؿحروعة ألجها مٗىُت وحك٩ل مىيٕى الخ٣ٍى

 اإلاٟخىخت.

م ٌٗخبر ؤلاوك م الخ٣لُضي، ؤما باليؿبت بلى ج٣ٍى ا بحن اإلاضعؾحن، وهى ٌٗخمض ٖلى الؿاا٫ اإلا٣الي في الخ٣ٍى اء اإلاشا٫ ألا٦ثر قُٖى

مُت الخالُت:  الخٗلم، ُٞم٨ً ؤن وؿى١ الىيُٗاث الخ٣ٍى

اعة ؤو عخلت ؤو زغحت اؾخُالٖ - غ في ويُٗاث وا٢ُٗت: ًُلب مً اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن ال٣ُام بٍؼ ُت، و٦خابت ٦خابت ج٣اٍع

. غ خى٫ اإلاىيٕى  ج٣ٍغ

اث ؤو وزاث٤ وا٢ُٗت حؿخٗمل في الخُاة الُىمُت. -  ٦خابت َلب ٖمل، ؤو حٗبئت مُبٖى

ايُاث والٗلىم طاث اعجباٍ بالخُاة اإلاِٗكت. -  خل مك٨الث في الٍغ

ُت  ألاؾئلت اإلاٛل٣ت ؤو اإلاىيٖى

ُت في الازخباعاث ال٨خابُت ٖىض ج م ال٨ٟاًاث اإلاىخمُت بلى اإلاجا٫ اإلاٗغفي؛ ؤي  ٖىضما حؿخٗمل ألاؾئلت اإلاٛل٣ت ؤو اإلاىيٖى ٣ٍى

ًخٗل٤ ألامغ ب٨ٟاًت وؿخُُ٘ ؤن همحز ٞحها بحن الؿحروعة واإلاىخىج. ؤما ألاؾئلت اإلا٣الُت ٞدؿخٗمل في ال٨ٟاًاث التي ال ًم٨ً ؤن 

 خابي.همحز ٞحها بحن الؿحروعة واإلاىخج، بل بن الؿحروعة هي اإلاىخج ٦ما هى الخا٫ في الخٗبحر ال٨

ُت في الخٗلم عبُها بؿُا١ مدُِ اإلاخٗلم   ٠ُ الازخباعاث ال٨خابُت اإلاٗخمضة ٖلى ألاؾئلت اإلاٛل٣ت ؤو اإلاىيٖى خُلب جْى ٍو

 وخُاجه ٦ما جبحن طل٪ ألامشلت الخالُت:

 ؤؾئلت الازخُاع مً اإلاخٗضص: -

ً عثِؿحن:  ًخ٩ىن الؿاا٫ في هظا الىٕى مً الازخباعاث مً ٖىهٍغ

  ٖباعة ًٖ جىححهاث جدضص اإلاُلىب مً اإلاخٗلم)ة(. وألحل طل٪ ًيبػي ؤن ٩ًىن واضخا بدُث  مٟخاح الؿاا٫: وهى

 ٌؿهل ٖلى اإلاخٗلم)ة( ٞهمه، وال ًُغح ٖلُه ؤي نٗىبت.

  ًٖ لى اإلاخٗلم)ة( ؤن ٌٗمل ٖلى ازخُاع ما ًىاؾب مجها الازخُاعاث: ٌكمل الؿاا٫ ٖاصة ؤعب٘ ؤو زمـ ازخُاعاث، ٖو

٤ وي٘ ٖالمت )  مغب٘ مسهو لظل٪.( في xٍَغ

م٨ً ؤن ج٩ىن ؤلاحابت صخُدت جبٗا إلخضي الٗملُاث الخالُت:  ٍو

 .ؿمى البدث ًٖ الهىاب  ازخُاع اإلا٣ترح الصخُذ مً بحن اإلا٣ترخاث ألازغي الخاَئت، َو

 .ؿمى  البدث ًٖ الخُة  ازخُاع اإلا٣ترح الخاَئ مً بحن اإلا٣ترخاث الصخُدت، َو

 خباعاث ازخُاع اإلا٣ترح ألا٦ثر ؤهمُت ؤو ٢ىة ت مً الٗىامل والٖا ، مما ٣ًخط ي مً اإلاخٗلم)ة( اإلاٟايلت بحن مجمٖى

ٗٝغ هظا الىٕى بالبدث ًٖ ألاهم.  وجغجُبها. َو
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حٗغى ٖلى اإلاخٗلم)ة( ٖباعة صخُدت ٧لُا ؤو زاَئت ٧لُا، زم ًُلب مىه الخ٨م ٖلحها بإجها ؤؾئلت الهىاب والخُة:  -

 خُذ ؤو زُة.ؤمام ٧لمت ص (xصخُدت ؤو زاَئت بىي٘ ٖالمت )

 مشا٫ مً ماصة ٖلىم الخُاة وألاعى:

 ؤحب بصخُذ ؤو بسُة ًٖ الا٢تراخاث آلاجُت: 

ت اإلاىحىصة بالتربت -  ج٣خاث الىباجاث الخًغاء ٖلى اإلاىاص الًٍٗى

 جمخو الىباجاث الخًغاء ألامالح اإلاٗضهُت بىاؾُت ألاوعا١  -

 نىاب

 نىاب

 زُإ

 زُإ

 زُإ نىاب ٗضهُت اإلاىحىصة بالتربتج٣خاث الىباجاث الخًغاء ٖلى اإلاىاص اإلا -

ب الامخهام -  زُإ نىاب جمخو الىباجاث الخًغاء ألامالح اإلاٗضهُت بىاؾُت ٚػ

ًخ٩ىن هظا الىٕى مً ألاؾئلت مً ٖمىصًً ؤو ٢اثمخحن؛ جمشل بخضاهما اإلاشحراث، وج٩ىن ٖلى الُمحن، ؤؾئلت اإلاؼاوحت:  -

٩ىن ٖضص  لى اإلاخٗلم)ة( ؤن ًغبِ وألازغي الاؾخجاباث، وج٩ىن ٖلى الِؿاع. ٍو الاؾخجاباث ؤ٦بر مً ٖضص اإلاشحراث، ٖو

 بحن ال٣اثمخحن بىاؾُت ؤؾهم، بدُث بن ٖىانغ الثدت الاؾخجاباث حك٩ل ؤحىبت لٗىانغ الثدت اإلاشحراث.

 ًُلب مً اإلاخٗلم)ة( ب٦ما٫ بٌٗ الٗباعاث الىا٢هت ؤو بٌٗ ألاع٢ام ؤو الغؾىم.ؤؾئلت الخ٨ملت:  -

 وألاعى:مشا٫ مً ٖلىم الخُاة 

 امؤل ٞغاٚاث ال٣ٟغة باؾخٗمال٪ بخضي ال٩لماث ؤو الٗباعاث اإلا٣ترخت في ال٣اثمت:

...... آزغ ٢بل ؤن ٌؿتهل٪ هى بضوعه ،  2.........   ًخٛظي ٧ل ٧اثً حي ٖلى  1صازل وؾِ 

.........    في بضاًت ٧ل 4...........  جخ٣اَ٘ الؿالؾل الٛظاثُت لدك٩ل   3و هظا ما ٌك٩ل  

 7.....      وهظه ألازحرة جخٛظي ٖلى  6........    لظل٪ ٞهي حؿمى  5ت ٚظاثُت هجض ؾلؿل

........      والخُىاهاث التي ج٣خاث مباقغة ٖلى 8......        ؤما الخُىاهاث ٞدؿمى 

 10......    ؤما الخُىاهاث التي ج٣خاث ٖلى خُىاهاث ٖاقبت ٞدؿمى   9الىباجاث حؿمى 

..... 

 الٗباعاث:ال٩لماث و  

اإلاىخجت، هباجاث، مؿتهل٨ت،  

ؾلؿلت ٚظاثُت، ٧اثً حي، 

مؿتهل٨ت مً الضعحت الشاهُت، 

قب٨ت ٚظاثُت، مؿتهل٨ت مً 

الضعحت ألاولى، َبُعي، ٖىانغ 

 مٗضهُت

م الكٟهي: الازخباعاث الكٟهُت  ؤصواث الخ٣ٍى

م بٌٗ ال٨ٟاًاث اإلاىخمُت لل مجا٫ اإلاٗغفي، وزانت اإلاخٗل٣ت مجها بال٣غاءة ًخم اللجىء بلى ويُٗت الازخباع الكٟهي لخ٣ٍى

م ٦ٟاًاث مغجبُت باإلاجا٫ الىحضاوي، ٧اإلاىا٠٢ وبٌٗ  والخىانل والخٗبحر بلٛت مُٗىت. ٦ما حؿخٗمل هظه الىيُٗاث لخ٣ٍى

م مضي الدكب٘ م٨ً اؾخٗمالها ؤًًا في ج٣ٍى  ال٨ٟاًاث الىٟؿُت والاحخماُٖت، ٧الش٣ت بالىٟـ، واإلاىاَىت، والخىانل. ٍو

 بال٣ُم، ٧الخٗاون والدؿامذ.

 الازخباعاث الكٟهُت: .2

 م الخٗلم ؟  إلااطا اؾخٗما٫ الازخباع الكٟهي في ج٣ٍى

جدُذ الازخباعاث الكٟهُت بم٩اهُت الى٢ٝى ٖلى مهاعاث اإلاخٗلم)ة( ب٨ُُٟت مباقغة، وطل٪ بًٟل اجها٫ اإلاضعؽ اإلاباقغ به، 

طل٪ هدى حصخُو هظه الخٗلماث، ٦ما ؤن الخىانل م٘ اإلاخل٣ي والخم٨ً مً اؾخٟؿاعه ًٖ الخٗلماث اإلادهلت، وججاوػ 

 ِلىحه، مما ًِؿغ اإلاٟاوياث مٗه.
ً
 ٩ًىن وحها

 ًم٨ً ال٨ك٠ ًٖ ؤزُاء اإلاخٗلم)ة(، وال٨ك٠ ٖجها في الخا٫. -

م اإلاٗاٝع ًٞال، ًٖ مهاعاث الى٤ُ وال٣غاءة والخٗبحر الكٟىي . -  ًم٨ً ج٣ٍى

 م الخٗلم ؟متى ًم٨ً اؾخٗما٫ الازخباع الكٟهي في ج٣  ٍى

اث الخٗلم م٘ التر٦حز ٖلى مىاًَ مُٗىت: م في ٧اٞت مىيٖى  ًم٨ً اؾخٗما٫ هظا الىمِ مً الخ٣ٍى

م اإلاهاعاث الخىانلُت في ؾُا١ ال٨ٟاًاث ال٣ابلت للخ٠ُُ٨ والى٣ل. -  ج٣ٍى
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م جُب٣ُاث ٖملُت ٢ام بها اإلاخٗلم)ة( في ق٩ل مجؿماث ؤو مىخجاث؛ بط ًم٨ً في هظا الهضص اؾخٟؿاع  - ه ٖجها ج٣ٍى

 قٟهُا.

م الخباصلي والظاحي بحن اإلاخٗلمحن ط٧ىعا وبهازا. -  الخ٣ٍى

 :اإلا٣ابالث .3

 اإلا٣ابالث الٟغصًت: -

م اإلاىا٠٢ والؿلى٧اث، وبظل٪ ج٩ىن ؤنلح مً ٚحرها للمجا٫  م الكٟهي ألاهج٘ في ج٣ٍى حٗخبر اإلا٣ابلت مً بحن ؤصواث الخ٣ٍى

 زالزت ؤنىاٝ مً اإلا٣ابالث الٟغصًت: الىحضاوي. وججضع ؤلاقاعة، في هظا الهضص، بلى وحىص

٩ًىن ٞحها اإلاكٝغ ٖلى اإلا٣ابلت في خالت ؤلاههاث ال٨لي، مداوال ٞهم ما ٣ًىله اإلاٗني باألمغ، ٦ما  اإلا٣ابالث ٚحر اإلاىحهت: -

ؿخٗمل هظا الهى٠ ؤ٦ثر في اإلا٣ابالث ال٩لُى٨ُت.  ًدغم ٖلى ؤن ًبحن خُاصه بكإن ما ٌٗبر ٖىه الخاي٘ للم٣ابلت. َو

ٗمل ٖلى  مىحهت: -٣ابالث الىه٠اإلا - ٩ًىن اإلاكٝغ ٖلى اإلا٣ابلت قضًض الاهدباه بلى ما ٣ًىله اإلاؿخُٟض مً اإلا٣ابلت، َو

بزاعة اإلاىايُ٘ التي حؿخد٤ جض٣ُ٢ا ؤ٦ثر، ٦ما ًداو٫ جىحُه ال٨الم خى٫ اإلاىيٕى اإلاٗني مؿخٗمال في طل٪ صلُال مٗضا 

ألاؾاؾُت التي ؾُضوع خىلها الخىاع، وال ًخًمً الثدت ألاؾئلت التي ٢بلُا. والضلُل ٖباعة ًٖ وز٣ُت جلخو اإلاداوع 

َب٘ في هظا الىٕى مً اإلا٣ابالث ؤعب٘ مغاخل ؤؾاؾُت: 
َّ
د
ُ
البا ما ج  ؾِخم َغخها. ٚو

مغخلت الخ٣ضًم: ٌؿمذ ٞحها للمؿخجىب بالخضًث ًٖ مىايُ٘ ال جضزل بالًغوعة في اإلاىيٕى بك٩ل مباقغ.  -

 10الؼمً اإلاسهو لها  ٖلى ؤال ًخٗضياء حى مً الش٣ت بحن اإلاؿخجىب واإلاؿخجىب، وجم٨ً هظه اإلاغخلت مً بعؾ

 ص٣ُ٢ت. 15بلى 

- . باقغ ٞحها اإلاؿخجىب اإلاؿخجىب بؿاا٫ مضزلي واؾ٘ في اإلاىيٕى : ٍو  مغخلت التر٦حز ٖلى اإلاىيٕى

غ ؤ٩ٞاع اإلاؿخجىب مً ال٣ُىص - ٗمل زاللها اإلاؿخجىب ٖلى جدٍغ : َو والضزى٫ في ٖم٤  ،مغخلت الخٗم٤ في اإلاىيٕى

 ٟحزاث والضواٞ٘.و الخدال٣ًاًا لغنض اإلاساٝو واإلا٣ُٗاث 

٣ىم زاللها اإلاؿخجىب بخلخُو ألا٩ٞاع ألاؾاؾُت. -   مغخلت الازخخام: ٍو

 مشا٫: 

ًم٨ً للمضعؾحن ؤن ٌؿخٗملىا اإلا٣ابلت م٘ بٌٗ اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن لغنض مى٢ٟهم مً اإلااصة الضعاؾُت التي ًضعؾىجها، ؤو 

م اإلاخبٗت. اججاه ت اإلاؿخٗملت، ؤو ؤؾالُب الخ٣ٍى  الُغ١ التربٍى

 ما الخُىاث التي ًيبػي ؤن ٣ًىم بها؟

نُاٚت ال٨ٟاًت الىاعصة في البرامج واإلاىاهج الضعاؾُت: ب٢با٫ اإلاخٗلم)ة( ٖلى الخٗلم الظاحي، مما ٌؿخضعي ا٦دؿابه لخىاٞؼ  -

ت، في الخ ت جم٨ىه مً الاهسغاٍ الٟٗلي، وبدٍُى  ٗلم.وصواٞ٘ ٢ٍى

-  ً ُٟها في الخٗلم: ال٨ٟاًاث ال٣ابلت للخ٠ُُ٨ والى٣ل ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ )الخ٩ٍى جدضًض الخانُت ؤو الخانُاث التي جم جْى

 الظاحي(.

نُاٚت ٦ٟاًت مغ٦بت: ا٦دؿاب اإلاخٗلم)ة( إلاىا٠٢ بًجابُت مً اإلااصة الضعاؾُت جم٨ىه مً الخٗلم الظاحي والخٟى١  -

 الضعاس ي.

مُت: بح - ت نٛحرة مً اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن ٚحر اإلاخٟى٢حن في ماصة  -غاء م٣ابالث هه٠ الىيُٗت الخ٣ٍى مىحهت م٘ مجمٖى

 صعاؾُت ٧الٟغوؿُت مشال، لغنض ألاؾباب واإلا٣ُٗاث التي ًخٗحن الٗمل ٖلى جٟاصحها.
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م الخٗلم: )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم(. 3  Le portfolio ؤصواث لخ٣ٍى

 ما هى )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم(؟

لى ؤٖما٫ اإلاخٗلم)ة( وبهجاػاجه،  Le portfolioاإلاخٗلم  مل٠ ؤٖما٫ وؾُلت للخٗلم الظاحي ٌكخمل ٖلى مسخاعاث مً الىزاث٤، ٖو

م ا٦دؿاب ال٨ٟاًاث؛ )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( وؾُلت للخٗلم  ُٟها لخ٣ٍى ٞةهه ٌٗخبر بخضي ألاصواث ألاؾاؾُت التي ًم٨ً جْى

م الظاحي ؤو الدكاع٧ي ؤو اإلاىحه، وهى  لى ؤٖما٫ اإلاخٗلم)ة( وبهجاػاجه اإلاخٗل٣ت بماصة والخ٣ٍى ٌكخمل ٖلى مسخاعاث مً الىزاث٤، ٖو

ُت ؤو مؿخٗغيت، جخم جغحمتها في نُٛت ؤٖما٫ ومهام ًىجؼها اإلاخٗلم)ة( ٞغصًا ؤو  واخضة ؤو بمىاص مخضازلت، حؿتهضٝ ٦ٟاًاث هٖى

خدبٗها ؤؾاجظجه، ؤو ؤ٢غاهه، ؤو ؤولُائه.  بمُٗت ؤ٢غاهه، ٍو

 ً زال٫ الخٍٗغ٠ ؤن )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم(:وؿخسلو م

  :ألهه ؤصاة جىضح للمخٗلم)ة( اإلاؿاعاث التي ؾ٣ُُٗها مً ؤحل بهجاػ مهام مُٗىت، وحؿاٖضه في وؾُلت للخٗلم الظاحي

 آلان هٟؿه ٖلى جضبحر الخٗلم وجىُٓمه.

   :م م طاحي ؤو جبامؿاعاث اإلاخٗلم)ة( وبهخاحاجه ٩ىن جوؾُلت للخ٣ٍى  صلي م٘ ؤ٢غاهه ؤو بخىحُه مً مضعؾه.مىيٕى ج٣ٍى

  ٘٢ض ج٩ىن هظه الىزاث٤ مسخاعاث مً ٦خب، ؤو ٖباعة ًٖ زغاثِ ؤو إلاسخاعاث مً الىزاث٤ وؤٖما٫ اإلاخٗلم)ة(حام :

 بها زال٫ مغخلت مُٗىت. نىع، ؤو وزاث٤ ع٢مُت. و٢ض ٌكخمل اإلال٠ ٖلى ؤٖما٫ اإلاخٗلم)ة( وبهجاػاجه التي ٢ام

 ض ٩ًىن زانا بماصة مُٗىت ؤو بمىاص مخٗضصة.: ٢مخٗل٤ بماصة ؤو ؤ٦ثر 

  ُٝت ؤو مؿخٗغيتٌؿتهض ُت طاث نلت بماصة ؤو مؿخٗغيت ٢ابلت للخ٠ُُ٨ م٘ ٦ٟاًاث هٖى : ؤي ًغجبِ ب٨ٟاًاث هٖى

ت ٧الخضبحر، والخىانل، والبدث...  ويُٗاث مخىٖى

  مال ٞغصًا زانا بمخٗلم)ة(، ؤو : جخُلب ويُٗت بهجاػ )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( ٖٞغصًا ؤو م٘ ألا٢غانًىجؼه اإلاخٗلم

٤ مً ألا٢غان.  ٖمال مكتر٧ا ًىجؼه ٍٞغ

  ًمً لضن ؤؾاجظجه، و٦ظا مً ٢َبل ؤولُاثه، و٢ض ًخم الاجٟا١ ٖلى جدب٘ ألا٢غان لٗمله. جدب٘ ٖمل اإلاخٗلم)ة(ًم٨ 

 إلااطا )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم(؟ .1

ت ب٩ىهه ؤصاة جدُذ خٟٔ بهجاػاث ًدضص )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( في ألاص خٟٔ بهجاػاث اإلاخٗلم وجىُٓمها: - بُاث التربٍى

 اإلاخٗلم وجىُٓمها، وج٣ضًم مٗلىماث خى٫ ٢ضعاجه ٖلى حٗبئت اإلاىاعص.

 ٌؿاٖض )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( ٖلى جدؿحن حهىصه اإلابظولت إلهجاػ ؤٖما٫ في مسخل٠ اإلاجاالث. جدؿحن حهىص اإلاخٗلم: -

م هظه الٗملُت؛ ٞهى ًضٖىه ًم٨ً )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( مً اهسغ  اهسغاٍ اإلاخٗلم: - اٍ اإلاخٗلم في ٖملُت حٗلمه، وفي ج٣ٍى

م وجغقُض حٗلمه.160للىٓغ ُٞما ٣ًىم به ب٨ُُٟت مُٗىت ا في جدب٘ وج٣ٍى جٗله َٞغ  ، ٍو

مً زال٫ ما ًًمه مً وزاث٤ وؤصواث، مكحراث بلى  ،٨ٌٗـ )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( ٦ك٠ اؾتراجُجُت الخٗلم: -

ٟها اإلا  .161خٗلم في مجا٫ حٗلمه، وال٨ُُٟت التي ًبني بها هظا الخٗلمالاؾتراجُجُاث التي ْو

ً )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( مً ج٣ص ي ٢ضعة اإلاخٗلم ٖلى اإلاباصعة، وخل اإلاك٨الث، واجساط ال٣غاع  اإلاباصعة واجساط ال٣غاع: -
ّ
ًم٨

ضاص اإلال٠. ٤ اإلاهام التي جى٧ل بلُه إٖل  ًٖ ٍَغ

ت جىانل مؿخمغ بحن اإلاخٗلم وألاؾخاط، وبُجهما وبحن ألاولُاء، و٧اٞت ٌؿاٖض )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( ٖلى ب٢ام الخىانل: -

 قغ٧اء اإلاضعؾت.

 ماطا ًخًمً )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم(؟

ٗه، ًٞال ًٖ ألاصواث والىؾاثل التي حؿاٖضه ٖلى  ٌكخمل )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( ٖلى ٖمل اإلاخٗلم ومؿاعه وبهجاػاجه ومكاَع

مه م٨ً ازتزا٫ هظه اإلاجاالث  ألاصاء الخؿً لٗمله، وجدبٗه وج٣ٍى  ؤهماٍ مً الىزاث٤ ًخهل بًٗها ببٌٗ: 3وجغقُضه. ٍو
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وهي وزاث٤ ج٨ك٠ ًٖ حهض اإلاخٗلم ومؿاعه زال٫ ٞترة مُٗىت. ٦ما  :Apprentissageالىزاث٤ الخانت بالخٗلم  -

ما جدبُٗا مً زال٫ م مه ج٣ٍى ىخجاجه وحٗل٣ُاجه خى٫ حؿاٖضه ٖلى جغنض ما خ٣٣ه مً ج٣ضم، وما بظله مً حهض، وج٣ٍى

، ومالخٓاجه خى٫ ؤصاثه.  اإلاىيٕى

جم٘ ٖىه ؤًٞل  :Présentationالىزاث٤ الخانت بالٗغى  - وهي مسخاعاث طاث نلت بمجا٫ ًبدث ُٞه اإلاخٗلم، ٍو

 الىماطج وألامشلت، بياٞت بلى آعاثه وحٗل٣ُاجه الصخهُت. ومشا٫ طل٪ مسخاعاث مً م٣االث صخُٟت، ؤو ؤقٗاع...

م ؤصواث الخ٣ - م الظاحي لٗمله زال٫ بهجاػ مهام مُٗىت؛ خُث  وهي: Evaluationٍى ؤصواث حؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى الخ٣ٍى

 ٌٗبر ًٖ مىاًَ ٢ىجه ؤو يٟٗه، و٠ُ٦ اؾخُإ ججاوػها.

ضاص )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( وبهخاحه: .2  َغ١ ٖملُت إٖل

 ٠ُ٦ وٗض )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم(؟ -

٤ مجهم، مجها:  زمت زُىاث بحغاثُت جم٨ً ٧ل ؤؾخاط مً بٖضاص  )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( لٟاثضة جالمُظه ؤو ٍٞغ

ت و٦ظل٪ وحضاهُت. - ُت ومهاٍع ها، م٘ الخغم ٖلى ؤن ج٩ىن مٗٞغ  جدضًض ٢اثمت ألاهضاٝ التي ًغوم بلٚى

 ا٢تراح ق٩ل )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم(، م٘ الخغم ٖلى بقغا٥ اإلاخٗلم في طل٪. -

 ه في ٖمله، ومؿاٖضجه ٖلى ججاوػ نٗىباجه.جىُٓم ل٣اءاث م٘ اإلاخٗلم للى٢ٝى ٖلى مضي ج٣ضم -

م ؤصاءاث اإلاخٗلم بىاؾُت ؤصواث جم٨ً مً ٞدو مجهىصه وحصخُو نٗىباجه. -  ج٣ٍى

 ٠ُ٦ وؿخٗمل )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( صازل ال٣ؿم؟ -

اث اإلال٠ ٣ًىم ألاؾخاط بدىُٓم خل٣ت للمىا٢كت ًخم التر٦حز ٞحها ٖلى الجىاهب ا  لخالُت:ل٩ي ًخم٨ً اإلاخٗلم مً بٖضاص مدخٍى

اؾخسضام ؤؾلىب الؼوبٗت الظهىُت مً ؤحل جدضًض ؤهم الىخاثج اإلاغج٣بت، وبلىعة ألاهضاٝ بىاء ٖلى اإلا٣ترخاث  -

 الصخهُت للمخٗلماث واإلاخٗلمحن.

٣ه. -  مىا٢كت مدخىي اإلال٠، والاجٟا١ ٖلى الك٩ل الظي ًجب ؤن ًىجؼ ٞو

 خ٣اء الىزاث٤، ألاصواث...جىيُذ اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت التي حؿخٗمل في اإلال٠: مسخاعاث، اه -

ض ويٗه في  اإلال٠. -  ٞخذ ه٣اف خى٫ الا٢تراخاث الخانت للمخٗلماث واإلاخٗلمحن؛ خُث ٣ًترح ٧ل مجهم ما ًٍغ

م ٖملهم، وج٣ضًم ألاصواث التي حؿاٖض ٖلى طل٪. -   الاجٟا١ مٗهم ٖلى مٗاًحر ج٣ٍى

 م٩ىهاث )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم(: .3

وم٩ىهاث جم٨ً اإلاخٗلم)ة( مً بهجاػ اإلاهام اإلاؿىضة بلُه، ًخ٩ىن )مل٠ ؤٖما٫ اإلاخٗلم( مً ٖىانغ 

مها. ومً ؤمشلت هظه اإلا٩ىهاث ما ًلي :ًلي  :162وجدب٘ ؤٖماله، وج٣ٍى

 

 

 

 

 

 

ت: ج٣ىُت اإلاالخٓت. 4 م الجىاهب اإلاهاٍع  ؤصواث ج٣ٍى

م ال٨ٟاًاث اإلاغجبُت باإلاجا٫ الخـ ت لخ٣ٍى م الجىاهب اإلاهاٍع م بهجاػ الخجاعب،  خغ٧ي،-حؿخٗمل ؤصواث ج٣ٍى ٦خ٣ٍى

ت في ال٣ُاؽ. ومً ؤهم هظه ألاصواث اؾخسضام ج٣ىُت اإلاالخٓت، باٖخباعها وؾُلت جم٨ً مً  واؾخٗما٫ ألاصواث اإلاسبًر
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 انخقىيى أدواث

شجىبد ٌٍزم٠ُٛ  

ئُ اٌزارٟ أٚ لٛا

 )ح(٠ؼجئٙب اٌّزؼٍُ

، خالي ئٔغبص ػٍّٗ

أٚ أسػ١خ دإعشاء 

اٌّمبثٍخ ِؼٗ، أٚ 

خبسؽخ ؽش٠ك 

رغبػذٖ ػٍٝ ئٔغبص 

 األٔشةخ.

 

واألعًال انخي  انًهاو

 )ة(سيقىو بها انًخعهى

األػّبي ٚ اٌّٙبَ رؾذ٠ذ

اٌزٟ ع١مَٛ ثٙب 

خالي فزشح  )ح(اٌّزؼٍُ

ِؼ١ٕخ، ٟٚ٘ أشجٗ ِب 

رىْٛ ثخبسؽخ ؽش٠ك 

اٌزارٟ  ٗرٛعٗ رؼٍّ

ٔظش ّٔٛرط خبسؽخ ا)

 اٌةش٠ك(.

 

 قائًت انكفاياث

 انًسخهدفت

ٛػؼ ٘زٖ اٌمبئّخ ر

اٌىفب٠بد اٌّشاد 

رؾش٠ش  :رؾم١مٙب ِضً

ِٛػٛع، أٚ ئٔشبء 

لظخ، أٚ رؼٍُ 

ِٙبساد س٠بػ١خ أٚ 

 ئٔغبص رغشثخ.

 

 )ة(حقديى يعده انًخعهى

٠ىزت وً 

رمذ٠ّب  )ح(ِزؼٍُ

٠ؼشف ف١ٗ ثٕفغٗ 

ِٓ ؽ١ش ١ٌِٛٗ، 

، رٗٚلشاءا

... ٚأػّبٌٗ

 ٠ّىٓ أْٚ

 ئ٠ٗ١ٌؼ١ف 

 طٛسا شخظ١خ.

 

 فهرس انًىاد

٠ٛػؼ فٙشط 

اٌّٛاد رشر١ت 

)ٍِف ِؾز٠ٛبد 

، أػّبي اٌّزؼٍُ(

ٚٔٛػٙب )ٚص١مخ 

ِىزٛثخ، طٛس، 

 .لشص ِذِظ...(

 

يهف أعًال )حعريف 

 انًخعهى( 

زؼّٓ طفؾخ ر

اٌغالف اٌّؼٍِٛبد 

األعبع١خ اٌزٟ رؼشف 

 :أٚ ثبٌفش٠ك )ح(ثبٌّزؼٍُ

عُ، أٚ األعّبء، )اال

ٚ اٌّٛاد، أاٌّبدح 

ِٚٓ . اٌغٕخ...(

األؽغٓ أْ ٠زُ رض١٠ٓ 

طفؾخ اٌغالف 

 ثظٛسح.
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 مالخٓت ؤصاء اإلاخٗلم)ة( اإلاهاعي بىاؾُت ؤصواث مؿاٖضة ٦كب٨ت للمالخٓت.

 اؾخسضام ج٣ىُت اإلاالخٓت: .1

م ؾلى٥ ؤو ؤصاء اإلااإلاالخٓت  خٗلم)ة( ؤزىاء ٢ُامه بةهجاػاث مدضصة. وهي حٗخمض ٖلى مغا٢بت وجٟدو هظا ؤلاهجاػ ؤصاة لخ٣ٍى

 ب٨ُُٟت مباقغة، وبىاؾُت ؤصاة مٗضة لهظا الٛغى.

٠ اإلاالخٓت: م ٖمل طي ٖال٢ت بالخٗلم ًخُلب مً اإلاخٗلم)ة( البرهىت ٖلى  متى هْى ض ج٣ٍى ٠ُ اإلاالخٓت ٖىضما هٍغ ًم٨ً جْى

 ى٥ وؤصاء مً ٢بُل:الخٗلم والا٦دؿاب بىاؾُت ؾل

 مهاعاث جىانلُت؛ ٧الخ٩لم والاؾخمإ. -

ت. - ٤ ؤو مجمٖى  مىا٠٢ جٟاٖلُت؛ ٧الٗمل م٘ ٍٞغ

 مىا٠٢ جىُٓمُت؛ ٦خىُٓم مل٠ ؤو جضبحر مكغوٕ. -

 اججاهاث احخماُٖت؛ ٧اخترام آلازغ، والؿلى٥ اإلاضوي صازل ال٣ؿم. -

 الخ٠ُ٨ الاحخماعي؛ ٧الٗال٢ت م٘ ألا٢غان، والٗال٢ت باإلاضعؽ... -

 ىاء ؤصواث إلاالخٓت الخٗلماث:ب

 لبىاء ؤصواث إلاالخٓت مجاالث الخٗلم ٧الخىانل، واإلاباصعة، والٗمل الجماعي، والبدث، والخجٍغب ًم٨ً ال٣ُام بما ًلي:

ض ؤن ؤالخٔ؟ ؾلى٧ا لُٟٓا ؤو خغ٦ُا، ؤو مىا٠٢، ؤو خىاعاث.... - ؤ  جدضًض ؤهضاٝ اإلاالخٓت: ماطا ؤٍع

ض ؤن ؤالخٔ؟ ل٩ي ؤشخو ؤ - ب  و ؤ٢ىم ؤو ؤ٦ك٠ ًٖ مٓاهغ.   إلااطا ؤٍع

 ٠ُ٦ ؾإبني ألاصاة؟ - ث

ض مالخٓتها. -  ؤخضص ٞئاث ؤو مجاالث ؤٍع

 ؤخضص ل٩ل ٞئت ؤو مجا٫ مكحراث جض٫ ٖلى وحىص ؾلى٥ ؤو ٞٗل ؤو مى٠٢، ؤو اوٗضامه. -

ؤي٘ م٣ُاؾا ٌؿاٖض ٖلى ج٣ضًغ مضي وحىص الٟٗل ؤو الؿلى٥، و٢ض ٩ًىن اإلا٣ُاؽ مضعحا: )٦شحرا، ؤخُاها، ٢لُال(،  -

 ؤو زىاثُا )وٗم، ال(.      

اتها. -  ؤجإ٦ض مً نالخُت ألاصاة ٖلى مؿخىي جماؾ٪ ٣ٞغاتها ونالخُت مدخٍى

٠ ألاصاة؟   ٠ُ٦ ؤْو

٠ ألاصاة. -  ًم٨ً ؤن ؤ٧ىن شخها مىضمجا م٘ اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن في الٗمل، وؤْو

 ًم٨ً ؤن ؤالخٔ صون ؤن ؤقاع٥ في اليكاٍ. -

 ؤزخاع مى٢ٗا ٌؿاٖض ٖلى الخٟاٖل. -

 ن، زال٫ اإلاالخٓت، هٕى الؿلى٥ اإلاالخٔ، ؤو ٦شاٞخه، ؤو ج٨غاعه. ؤٖح -

 ٠ُ٦ ؤٖالج اإلاُُٗاث؟

٠ َغ١ جدلُل اإلاًمىن.  ت، و٢ض ؤْو  ٢ض ؤؾخٗمل َغ٢ا بخهاثُت إلاٗالجت ٦ةخهاء الخ٨غاع ؤو اليؿب اإلائٍى

 مشا٫ لكب٨ت اإلاالخٓت: الخىانل
م  هاصعا ٢لُال ؤخُاها ٦شحرا مٗاًحر الخ٣ٍى

٠ اإلاخ -  ٗلم)ة( الٗباعاث والجمل اإلاىاؾبت ؤزىاء ٖملُت الخىانل.ْو

حرها. -  اؾخٗمل ؤٞٗاال ٦المُت ٧األمغ، والىهي، والاؾدئظان، والاؾخٟؿاع، والُلب، ٚو

٠ مٗؼػاث الخىانل ٧اإلقاعاث، واإلاالمذ، ووٛماث الهىث. -  ْو

 اخترم ٢ىاٖض الخىانل صازل الجماٖت. -

 اؾخٗمل الدجج اإلا٣ىٗت. -

    

م ؾلى٥ اإلاخٗلم)ة( اإلاضوي في اإلاضعؾتآزغ :  مشا٫  ج٣ٍى
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م ال٨ٟاًاث  ص ج ب ؤ مٗاًحر للخ٣ٍى

الخىا٤ٞ ٖلى مُشا١ 

 ٖمل صازل ال٣ؿم 

  .جم٨ً اإلاخٗلمىن، ط٧ىعا وبهازا، مً جضبحر الٗمل الجماعي 

  ." جىا٣ٞىا ٖلى " مُشا١ ال٣ؿم 

  .اخترمىا اإلاىاز٤ُ وال٣ىاٖض اإلاخ٤ٟ ٖلحها حماُٖا 

 ض الظاحي.ؤبضوا مىا٠٢ الى٣ 

  اخترام عؤي آلازغ (.  –ؤْهغوا ؾلى٧ا بًجابُا )ؤلاههاث 

 .جم خل الجزاٖاث والخالٞاث 

 .اخترمىا ٢ىاٖض اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت 

 .جم٨ىىا مً  اجساط ال٣غاع وؤلا٢ىإ والخٟاوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م  :٢ىاثم الخ٣ٍى

م ٖمل طي ٖال٢ت با ض ج٣ٍى ٠ُ ال٣ىاثم ٖىضما هٍغ لخٗلم ًخُلب مً اإلاخٗلم)ة( البرهىت ٖلى الخٗلم والا٦دؿاب ًم٨ً جْى

 بىاؾُت ؾلى٥ وؤصاء، مً ٢بُل:

 مهاعاث جىانلُت؛ ٧الخ٩لم والاؾخمإ. -

ت. - ٤ ؤو مجمٖى  مىا٠٢ جٟاٖلُت؛ ٧الٗمل م٘ ٍٞغ

 مىا٠٢ جىُٓمُت؛ ٦خىُٓم مل٠ ؤو جضبحر مكغوٕ. -

 ٣ؿم.اججاهاث احخماُٖت؛ ٧اخترام آلازغ، والؿلى٥ اإلاضوي صازل ال -

 الخ٠ُ٨ الاحخماعي؛ ٧الٗال٢ت م٘ ألا٢غان، والٗال٢ت باإلاضعؽ... -

م مً اإلاخٗلم)ة( ؤصاء مشل هظه  مهاعاث ٖملُت؛ ٧ال٣ُام بخجغبت، ؤو بهخاج مجؿم، وطل٪ خحن ًخُلب مىيٕى الخ٣ٍى

 اإلاهاعاث.

 ٠ُ٦ ؤؾخٗمل ال٣ىاثم؟

م الخٗلم، ٦إن ؤؾعى بلى ج٣ - ؤ م الظي اؾتهضٞه ج٣ٍى م الؿلى٥ الجماعي لضي اإلاخٗلم)ة(، ؤو ؤخضص مىيٕى الخ٣ٍى ٍى

 ٦ُُٟت اؾخسضام ألاهترهِذ في البدث.

٠ُ  –ؤخضص ال٨ُُٟت التي ؾإمحز بها ٢ُام اإلاخٗلم)ة( بالٟٗل ؤو ٖضم ٢ُامه به)وٗم  - ب م ال٣ضعة ٖلى جْى ال(؛ ٦خ٣ٍى

ُت لخدضًض مى٠٢ ش يء ؤو م٩ان في ًٞاء مٗحن.  الخٍغ

ُت. -  ال وٗم ًٟ٪ عمىػ الخٍغ

 ال وٗم  جاهاث.ٌٗٝغ الاج  -

 ال وٗم ًدى٫ ؾلم ال٣ُاؽ بلى مؿاٞت خ٣ُ٣ُت. -

 ال وٗم ًدضص الى٢ذ الالػم للىنى٫ بلى اإلاى٢٘ .  -

 ًم٨ً ؤن ؤي٘ ؤمام ٧ل ٞٗل ؤو ؾلى٥ م٣ُاؾا مخضعحا ٣ًِـ صعحت خضور الؿلى٥: 

ل اإلاخٗل٣ت مشا٫: ؤعصث ؤن ؤ٢ىم ؤصاءاث ٣ًىم بها اإلاخٗلمىن واإلاخٗلماث للبرهىت ٖلى ال٨ٟاًاث ال٣ا بلت للى٣ل والخدٍى

 بخضبحر مل٠.

 خؿً حضا    مخىؾِ      ها٢و    البدث ًٖ الىزاث٤ واإلاٗلىماث: ؤصاء ي٠ُٗ  -

 خؿً حضا     مخىؾِ     ها٢و       جغجِب الىزاث٤ صازل اإلال٠: ؤصاء ي٠ُٗ -

٠ ؤهماَا ؤزغي لل٣ُاؽ، مشل:  م٨ً ؤن ؤْو  ٍو
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٠ُ الخٗلم في ججغبت بالُبُٗت:لخ اإلا٣ُاؽ الٗضصي اإلاخضعج - م ال٣ضعة ٖلى جْى  ٣ٍى

-  

ٟها -  5 4 3 2 1 ًدضص اإلاخٗلم)ة( اإلاٟاهُم التي ؾُْى

 5 4 3 2 1 ٌؿخٗمل مهاعة ؤصواث الٗمل    -

 5 4 3 2 1 ٌسجل اإلاالخٓاث بإؾلىب واضح -

 5 4 3 2 1 ٌؿخيخج حٗمُماث ؤو اٞتراياث   -

م ألاصاء صازلاإلا٣ُاؽ الىنٟي:  - ت: ٦خ٣ٍى  اإلاجمٖى

 قاع٥ ٦شحرا قاع٥ ؤخُاها لم ٌكاع٥ اإلاكاع٦ت الجماُٖت

 اخترمه ٦شحرا اخترمه ؤخُاها لم ًدترمه اخترام هٓام اإلاىا٢كت

 ٌٗبر ٦شحرا ٌٗبر ؤخُاها  لم ٌٗبر  الخٗبحر ًٖ الغؤي 

 ٢list- Checkىاثم الًبِ: 

٤ ج م الظاحي ًٖ ٍَغ دضًض ٖىانغ مُٗىت ًدضص اإلاخٗلم)ة( اهُال٢ا مجها ٢ىاثم الًبِ ؤصواث بؿُُت حؿاٖض ٖلى الخ٣ٍى

 مؿخىي ؤصاثه إلاهام ؤو ؤٖما٫ ؤو ؤصاءاث.

 جدك٩ل هظه ألاصاة مً ٢اثمت مً الٗملُاث وألاصاءاث التي ًاقغ اإلاخٗلم ٖلحها بٗالمت متى ما جىاٞغث. 

 حؿاٖض هظه ال٣ىاثم ٖلى:

o .جدضًض مىاًَ مك٩ل في الخٗلم 

o ٖ ملُت.جدب٘ مؿاع مجهجي ؤو زُىاث 

o .اجساط ال٣غاع زال٫ بهجاػ ٖملُت مُٗىت 

ئها بلى  - ل٩ي ههٙى ٢ىاثم للًبِ ًجب ٖلى ألاؾخاط ؤن ٩ًىن ٖلى بِىت مً اإلاىيٕى ؤو اإلاهمت بدُث ٌؿخُُ٘ ججٍؼ

 ؤصاءاث.

 ًجب ؤن ج٩ىن ال٣اثمت بؿُُت وواضخت. -

ُٟي: م الخٗبحر الْى  مشا٫: ٢اثمت لخ٣ٍى

o  .ؤٞهم حُضا اإلاىيٕى اإلاُغوح 

o ؤبضؤ ؤو٫ حملت. ؤٖٝغ ٠ُ٦ 

o .ؤعجب ألا٩ٞاع ٢بل ٦خابتها 

o .ؤخغم ٖلى اؾخٗما٫ ٖالماث التر٢ُم 

o .ؤٖٝغ ٠ُ٦ ؤعبِ بحن الجمل 

o .ؤؾخٗمل بغاهحن مضٖمت آلعاجي 

o .ؤزغج باؾخيخاحاث ٧لما خللذ ٨ٞغة 

o .ؤ٦خب بمغوهت وبضون بِء 

 

 

 اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة :

ةةت حكةة٩ل ٞةةغوى اإلاغا٢بةةت اإلاؿةةخمغة مُٗةةاعا مةةً مٗةةاًحر اإلاؿةةحر  ُةةت واإلاهاٍع ً اإلاٗٞغ ة الضعاؾةةُت للمةةخٗلم فةةي مسخلةة٠ حىاهةةب الخ٩ةةٍى

اث.  والؿلى٦ُت، وفي حمُ٘ اإلاىاص واإلاؿخٍى
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م الٟىعي واإلاىخٓم بهضٝ جد٤ُ٣ ما ًلي :   ومً هظا اإلاىُل٤ ٞةن اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة ًيبػي ؤن ج٩ىن ؤصاة للخ٣ٍى

ت الخانت ب٩ل مةاصة،  جم٨حن اإلاضعؽ مً جدب٘ ؤٖما٫ َالبه، وعنض هخاثجهم باهخٓام - للخإ٦ض مً جد٤ُ٣ ألاهضاٝ التربٍى

مها.  وللى٢ٝى ٖىض ه٣ِ ال٠ًٗ لضحهم ب٣هض اؾخضعا٦ها وج٣ٍى

ةةةغاصي، ختةةةى ًةةةخم٨ً ٖىةةةض الا٢خًةةةاء مةةةً مغاحٗةةةت  - مؿةةةاٖضة اإلاةةةضعؽ ٖلةةةى مالخٓةةةت جُةةةىع مؿةةةخىي اإلاخٗلمةةةحن ؛ حماٖةةةاث ٞو

ت اإلايكىصة غ٢ه في الخضَعـ لبلٙى ألاهضاٝ التربٍى  .ؤؾالُبه َو

ض مً الاحتهاص واإلاىاْبت، وصٞٗهم بلةى الخبةاعي  - حٍٗغ٠ اإلاخٗلمحن بمؿخىاهم الخ٣ُ٣ي م٣اعهت م٘ ػمالئهم، وخثهم ٖلى اإلاٍؼ

ض مً الخ٣ضم والىجاح.  لخد٤ُ٣ اإلاٍؼ

ةةة٤ الامخداهةةةاث ؾةةةُما الجاهةةةب الكةةةٟهي فةةةي الخٗلةةةُم بهةةةٟت ٖامةةةت،  - مهةةةا مباقةةةغة ٖةةةً ٍَغ م اإلاهةةةاعاث التةةةي ًهةةةٗب ج٣ٍى ج٣ةةةٍى

 ٛاث بهٟت زانت، و٦ظا الخُب٣ُاث في اإلاىاص الخ٣ىُت، ومىاْبت اإلاخٗلمحن واهًباَهم وؾلى٦هم.وحٗلُم الل

-  ً ً واإلاىايةُ٘ اإلامازلةت لخمةاٍع ٤ الخمغن ٖلى مٗالجت بٌٗ الخمةاٍع بٖضاص اإلاخٗلمحن الحخُاػ الامخداهاث الٟهلُت ًٖ ٍَغ

 ومىايُ٘ الامخدان.

 َغ١ وؤؾالُب اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة : 

ةةةةت، ؤو اإلاهةةةةاعاث، ؤو الاهخمةةةةام ب - ُةةةةت اإلاغخلُةةةةت التةةةةي ًخةةةةىدى اإلا٣ةةةةغع جد٣ُ٣هةةةةا ؾةةةةىاء ٖلةةةةى مؿةةةةخىي اإلاٗٞغ جمُةةةة٘ ألاهةةةةضاٝ الىٖى

 الؿلى٥.

٘ ؤؾالُب اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة بدؿب ما جملُه َبُٗت ٧ل ماصة، وألاهضاٝ اإلاخىزاة مً ٧ل ازخباع. -  جىَى

 لمحن وللمضة الؼمىُت اإلادضصة إلهجاػها.ويىح ألاؾئلت واإلاىايُ٘، وص٢ت نُاٚتها، ومىاؾبتها إلاؿخىي اإلاخٗ -

ت صازةل ٞتةراث الضعاؾةت ومةةً  - ت والاهخٓةام ؛ بدُةث ج٩ةىن ازخبةاعاث اإلاغا٢بةت اإلاؿةةخمغة مىػٖةت ب٨ُُٟةت مًةبَى الاؾةخمغاٍع

 ٚحر  ج٨ضٌـ ؤو بعها١.

ُت فةي بهجةاػه، ؤ - خىاء بٗملُت الخصخُذ ؾىاء مً خُث جدضًض ٖىانغه وؾةلمه، ؤو جةىدي الض٢ةت واإلاىيةٖى و مةً خُةث الٖا

ُةةت اإلاخٗلمةةةحن بمةةىاًَ الًةة٠ٗ لةةةضحهم، وحٗلهةةم ًجىةةىن ؤ٦بةةةر ٢ةةضع مةةةً  ببةةاٙل الىخةةاثج وجدلُلهةةةا والخٗلُةة٤ ٖلحهةةا ب٣هةةةض جٖى

غاصي.  الاؾخٟاصة مً اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة حماٖاث ٞو

 . اٖخباع مىاْبت اإلاخٗلم واهًباَه وؾلى٦ه، بدُث جمىذ ل٩ل َالب ه٣ُت ٖلى مىاْبخه واهًباَه زال٫ الضوعة.. -

ُت والكةةمىلُت، ٞةةةن اإلاةةضعؽ مُالةةب  ول٩ةةي جدؿةةم ٞةةغوى اإلاغا٢بةةت اإلاؿةةخمغة فةةي اإلاةةىاص الاحخماُٖةةت بهةةالخُاث الشبةةاث واإلاىيةةٖى

 بما ًلي :

 مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت بحن اإلاخٗلمحن في مؿخىي صعاس ي مٗحن. -

م - ت الخ٣ٍى  ُت.الاهُال١ في بٖضاص ٞغويه مً اإلاخٗلم اإلاخىؾِ، وجد٤ُ٣ هٕى مً الاؾخمغاٍع

م  - م الهةةةٟي الُةةةىمي، والخ٣ةةةٍى ةةةت مسخلٟةةةت بةةةحن الخ٣ةةةٍى م الخدهةةةُل الضعاسةةة ي للمخٗلمةةةحن فةةةي ْةةةغوٝ جغبٍى عنةةةض وجدبةةة٘ وج٣ةةةٍى

م ؤلاحمالي. ني، زم الخ٣ٍى  الخ٩ٍى
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ممجؼوءة الخ  :  ٣ٍى

 
ت  الضٖم والخ٣ٍى

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٖضاص ص. ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي
7107 
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 ؤوال : مٟهىم الضٖم وؤٚغايه

غ اإلاهةةاعاث، و جغؾةةُش اإلا٨دؿةةباث بةةحن ٞئةةاث اإلاخٗل مةةحن، الةةضٖم التربةةىي بحةةغاء لخدؿةةحن اإلاةةغصوص  وؤوكةةُت لخٗمُةة٤ الٟهةةم، وجُةةٍى

د٣ة٤ مؿةخىي ؤًٞةل  وطل٪ ٧ازخُاع ؤؾاس ي مً قإهه ؤن ًجٗل مً ؾةُىلت الخٗلةُم ٖةامال ال ًةازغ ؾةلبا فةي اإلاةغصوص الخٗلمةي، ٍو

م٨ً الخالمُظ، مً زم، مً مخابٗت صعاؾتهم ب٨ُُٟت مالثمت.  للىجاح باإلاغاخل الالخ٣ت، ٍو

 

هم إلاؿةاًغة وجحةرة الخٗلةُم الجماٖةةي؛ ممةا ًىُل٤ الضٖم مً ٞغيُت وحىص جٟاوث في ٢ضعاث اإلاخٗلمةحن وبم٩اهةات 

ًةةاصي بلةةى جةةضوي مٗةةضالتهم، ويةة٠ٗ مؿةةخىي جدهةةُلهم، و ٖةةؼوٞهم ٖةةً الضعاؾةةت، ولةةظل٪ ٞهةةى بحةةغاء لخٗةةةٝغ 

ؤؾةةةةةةةةباب حٗثةةةةةةةةرهم، والبدةةةةةةةةث ٖةةةةةةةةً ؾةةةةةةةةبل مٗالجتهةةةةةةةةا، وبًجةةةةةةةةاص ؤؾةةةةةةةةالُب للٗمةةةةةةةةل التربةةةةةةةةىي جغاعةةةةةةةةي، ٢ةةةةةةةةضع ؤلام٩ةةةةةةةةان، 

 زهىنُاث وبم٩اهاث ٞئاث مجهم.

حٍٗغ٠ 

      الضٖم     

 وؤهةةةةةةةضاٞه

 . حٍٗغ٠ الضٖم  ومٟاهُمه: 1.1

ٟاث ٖضة ًم٨ً ج٣ضًم بًٗها ٦ما ًلي :  للضٖم حٍٗغ

  ةةةةت التةةةي ًم٨ةةةً اجباٖهةةةةا صازةةةل الٟهةةةل )فةةةةي بَةةةاع الىخةةةضاث الضعاؾةةةةُت(، ؤو ةةةت مةةةةً الىؾةةةاثل والخ٣ىُةةةاث التربٍى الةةةضٖم مجمٖى

جإزغ...( جدى٫  -حٗثر  -الخالمُظ مً نٗىباث )ٖضم ٞهم زاعحه )في بَاع اإلاضعؾت ٩٦ل(، لخالفي بٌٗ ما ٢ض ٌٗترى حٗلم 

 صون ببغاػ ال٣ضعاث الخ٣ُ٣ُت، والخٗبحر ًٖ ؤلام٩اهاث الٟٗلُت ال٩امىت....

  ،اؾةةةتراجُجُت مةةةً الٗملُةةةاث وؤلاحةةةغاءاث التةةةي جةةةخم فةةةي خ٣ةةةى٫ وويةةةُٗاث مدةةةضصة، وحؿةةةتهضٝ ال٨كةةة٠ ٖةةةً الخٗثةةةر الضعاسةةة ي

 *الٟاع١ بحن الهضٝ اإلايكىص والىدُجت اإلاخد٣٣ت. وحصخُو ؤؾبابه، وجصخُده مً ؤحل ج٣لُو 

  صعاؾةةُا مةةً ججةةاوػ الهةةٗىباث الظاجُةةت ً ةةت التةةي حؿةةتهضٝ جم٨ةةحن الخالمُةةظ اإلاخٗثةةًر ةةت مةةً الخ٣ىُةةاث والىؾةةاثل التربٍى مجمٖى

ُت التةي جةةىاحههم ؤزىةاء الٗملُةت الخٗلُمُةةت  ى٢ةةاًتهم الخٗلمُةت، ختةى ًخةةإحى لهةم مخابٗةت صعاؾةةتهم بهةىعة َبُُٗةت ل -واإلاىيةٖى

 **مً الغؾىب و الخ٨غاع.

  ؤو مٗٓمهم (حملت مً ألاوكُت الخٗلُمُت اإلاىضمجت التي تهضٝ، باإلياٞت بلى خهى٫ الخٗلم لضي حمُ٘ الخالمُظ( 

بك٩ل ٖاصي، بلى ج٣ضًم حٗلُم ٞغصي و٢اجي، مالثم للى٣و الظي ًخم ا٦دكاٞه زال٫ اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة، ختى ًخم٨ً 

اصا، مً جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغؾىمت خؿب بم٩اهاتهم، وخؿب مخُلباث اإلاؿخىي الضعاس ي الظي الخالمُظ، حماٖاث وؤٞغ 

 ًىحضون ُٞه.

ت ل٩ل مجها جهىع زام     هالخٔ مً زال٫ ما ؾب٤ ؤهه جخضزل في جدضًض الضٖم التربىي م٣اعباث بُضاٚىحُت مخىٖى

 خى٫ ٖملُت الضٖم. ومً هظه اإلا٣اعباث هظ٦غ ما ًلةي :

  : ٌ ٌ ه٣و الًٗاٝ مً الخالمُظ. حٗالخٍٗى  ٍى

 :  الخٗامل م٘ اإلاخٗلمحن مً طوي الاخخُاحاث الخٗلمُت الخانت. الٗالج 

  : ج٣لُو الٟاع١ بحن الىىاًا البُضاٚىحُت والىخاثج اإلاد٣٣ت. الخصخُذ 

 : جدب٘ مؿاع الخٗلم وجغقُضه هدى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاخىزاة. الخد٨م 

 : نٗىباث الخٗلم وحٗثراجه. ؤلاحغاءاث التي هخالفى بها الضٖم 
                                                      

 .عبذ انهطيف انفاسبي "بيذاغوجيا انتمويى وانذعى"( *

**
 .)0997دعٕجش  9ػٍّٟ شٕزٛفٟ ِظةفٝ، ث١ذاغٛع١ب اٌذػُ ٚاٌزم٠ٛخ ث١ٓ اٌزٕظ١ش  ٚاٌزةج١ك، ِؼبٌُ رشث٠ٛخ، اٌؼذد  (. 

 .)انذعى انتشبوي، سهسهت عهى انتذسيس، د.دمحم انذسيج(. 
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 . ؤٚغاى الضٖم : 2.1      

غاى آلاجُت :             ٌؿعى الضٖم بلى جد٤ُ٣ ألٚا

  عنةةةض مةةةىاًَ الًةةة٠ٗ لةةةضي اإلاخٗلمةةةحن، وجدضًةةةض ؤؾةةةبابها، و حصةةةخُو اإلاجةةةاالث التةةةي ًيبػةةةي ؤن ٌؿةةةتهضٞها الةةةضٖم، وا٢تةةةراح

 الىؾاثل والُغاث٤ اإلاىاؾبت لظل٪.

  ٔغ ج٣لُو الخباٖض اإلاالخ بحن اإلاخٗلمحن ُٞما بُجهم، و بحن مؿخىاهم وألاهضاٝ اإلاؿُغة للماصة ؤو اإلاغخلت الضعاؾُت، وجٍُى

 اإلاغصوصًت الٗامت إلاجمٕى الٟهل الضعاس ي.

  مةة٘ التر٦حةةز ٖلةةى يةةبِ مؿةةخىي ال٨ٟاًةةاث اإلاُلةةىب لةةضي الخالمُةةظ ،ً ةة٤ ج٨ملتهةةا، وبيةةاٞت الخمةةاٍع مغاحٗةةت الةةضعوؽ ٖةةً ٍَغ

 إلاؿُغة.وم٣اعهتها م٘ ألاهضاٝ ا

  ،م والةةةةضٖم ةةةةاث، والُغاثةةةة٤، والىؾةةةةاثل، وؤصواث الدصةةةةخُو والخ٣ةةةةٍى جصةةةةخُذ ويةةةةُٗاث الخٗلةةةةُم والةةةةخٗلم مةةةةً خُةةةةث اإلادخٍى

 والتي ٢ض ج٩ىن ٖامال مً ٖىامل حٗثر الخالمُظ.

 .مٗالجت الخٗثراث اإلاصخهت لضي اإلاخٗلمحن ، والٗمل ٖلى بًهالهم بلى اإلاخىؾِ الٗاصي، ٖلى ألا٢ل 

 خٗلمحن ، ووي٘ الخُت اإلاالثمت إلاؿاٖضتهم ٖلةى جةضاع٥ جةإزغهم ؤو حٗثةرهم، وجِؿةحر اهةضماحهم فةي اإلاغخلةت جدضًض خاحاث اإلا

 الخٗلُمُت التي ًخابٗىن صعاؾتهم بها.

ٖةةم :2        .  بحغاءاث جىُٟظ  الةض

غ١  ىانغه وؤٚغايه ألاؾاؾُت، وفي هظه ال٣ٟغاث ؾِخم بؾخ٣هاء بحغاءاث َو لبىاء ؤصواث  جبحن ؾاب٣ا مٟهىم الضٖم ٖو

 حصخُو مؿخىي اإلاخٗلمحن، و٦ُُٟت وي٘ زُت للضٖم زانت بمىاص اللٛت الٗغبُت. وجخمشل هظه الٗىانغ ٖلى الىدى آلاحي :  

 . الدصخُو :1.2

ىاملها ل٩ي       ت ؤؾباب الخٗثر ؤو الى٣و الخانل في الىخاثج ٖو م إلاٗٞغ الدصخُو هى ؤلاحغاء الظي ه٣ىم به بٗض الخ٣ٍى

جُب الدصخُو ًٖ ؤؾئلت مً ٢بُل ما ًلي :  هخم٨ً، ومً  جم مً الخضزل إلػالت هظه ألاؾباب والٗىامل. ٍو

  ما اإلااهالث التي ًخىاٞغ ٖلحها اإلاخٗلمىن ٢بل بضاًت الخضَعـ ؟ 

 ٠ُ٦ ًخدب٘ اإلاخٗلمىن البرهامج ؟ وما الشٛغاث والهٗىباث التي ًهاصٞىجها ؟ 

  هضاٝ اإلايكىصة واإلاُلىبت ؟ما الىخاثج التي جد٣٣ذ ؟ وهل هي مالثمت لؤل 

 .بٖضاص زُت الضٖم :2.2 

م٨ً ؤن ًخم هظا ؤلاهجاػ            ًيبػي ؤن حؿاٖض ألاصواث اإلاٗضة للدصخُو ٖلى جدضًض مؿخىي اإلاخٗلمحن، بٗض بهجاػها، ٍو

 بإؾالُب مسخلٟت جدضصها ٧ل ماصة ٖلى خضة، وطل٪ ٖلى الىدى آلاحي :     

 م٨دؿباث اإلاخٗلمحن وزبراتهم الؿاب٣ت. ٖىض بضاًت الضوعاث ٢هض حصخُو 

 .٘٤ و٢ٟاث للٟدو والخدب  زال٫ بهجاػ الضعوؽ ًٖ ٍَغ

 .ٖىض جهاًت الىخضة  ٢هض الخم٨ً مً ٞدو الىخاثج ؤلاحمالُت ويبُها 

وبطا اؾخٗملذ هظه ألاصواث، و٦كٟذ ًٖ مؿخىي ٞئت مً اإلاخٗلمحن وحب الٗمل ٖلى جسُُِ ال٨ُُٟت التي ؾِخم بها    

 وطل٪ مً زال٫ ما ًلي :الضٖم، 

 .غه لضي اإلاخٗلم  ؤهضاٝ الضٖم، ؤي ما ًغاص مٗالجخه وجٍُى

 زاعجي. -ماؾس ي -همِ الضٖم وق٩له: مىضمج 

 ؤٖما٫ بياُٞت -ؤوكُت الضٖم: واحباث- ً ويُٗاث الخالمُظ :) ؤصاءاث ٞغصًت ؤو  -٢غاءاث  -مغاحٗت -جماٍع

 حماُٖت... (.
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ظ الضٖم، ٦ما ؾخم٨ً مً ٞدو ما بطا ٧ان الخالمُظ ٢ض حٛلبىا ٖلى الهٗىباث هظا، وؾخم٨ً هظه الخُِ مً جىُٟ      

 التي جهاصٞهم في حٗلمهم.

 .حصخُو ؤزُاء الخالمُظ :3.2

م٨ً ؤن ٌٗخبةر ماقةغا ٖلةى م٩ةامً الًة٠ٗ  ت التي حؿخسضم في اللٛت، ٍو الخُإ اهدغاٝ ملخّى ًٖ ال٣ىاٖض الىدٍى

ه الخلمُةةظ ٢هةةض الةةخٗلم. وألازُةةاء مخٗةةضصة جخجلةةى فةةي ٧ةةل مةةا ٣ًضمةةه اإلاخٗلمةةىن مةةً والازةةخال٫، ؤو بمشابةةت بحةةغاء جغبةةىي ٌؿةةخٗمل

 بهجاػاث قٟهُت ؤو م٨خىبتزُت لدصخُو ألازُاء : 

ةا، و ٖلُىةا ٦ةظل٪ ؤن ه٩ةىن مةضع٦حن ألؾةالُب ٖالحهةا، وؤن          ل٩ي وٗالج مك٩لت ما ٖلُىا ؤن ه٩ىن ملمحن بُبُٗتها، حجما وهٖى

لالػمةةةةت إلاىاحهتهةةةةا والخٛلةةةةب ٖلحهةةةةا، ولةةةةظل٪ ٞةةةةن ألاهةةةةضاٝ التةةةةي ًيبػةةةةي ؤن ج٩ةةةةىن مةةةةً وعاء حصةةةةخُو ألازُةةةةاء جخةةةىاٞغ لةةةةضًىا الىؾةةةةاثل ا

 وجدلُلها هي :

   ةةةم الجهةةةىص اإلابظولةةةت فةةةي جدضًةةض الهةةةٗىباث التةةةي حٗخبةةةر ْةةاهغة َبُُٗةةةت فةةةي حٗلةةةم اللٛةةت، وجلةةة٪ التةةةي جخ٨ةةةغع باؾةةخمغاع ٚع

 مٗالجتها .

 ةةةت مةةةً الخالمُةةةظ مةةة٘  جدضًةةةض وؿةةةب ج٨غاعهةةةا للبدةةةث ٖةةةً ويةةة٘ ٢ةةةىاثم لؤلٚةةةالٍ وألازُةةةاء الٟغصًةةةت وا لجماُٖةةةت إلاجمٖى

 ؤؾبابها، وجدضًض ؤهج٘ الىؾاثل لٗالحها.

 .م مضي همى الخٗلم  اٖخماص صعاؾت ألازُاء بىنٟها مٗاًحر لخ٣ٍى

 . ٖملُاث جىُٟظ الضٖم:3

 ًخُلب جىُٟظ الضٖم اؾخسضام زالزت ؤهماٍ، وهي :   

 ًىجؼه اإلاضعؽ صازل اله٠ .الضٖم اإلاىضمج الظي  *         

 الضٖم اإلااؾس ي الظي ًخم صازل اإلااؾؿت، وفي ؤ٢ؿام زانت. *         

 الضٖم الخاعجي الظي ًخم في ًٞاءاث زاعج اإلااؾؿت . *         

 . الضٖم اإلاىضمج:1.3

خمحز هظ         ا الىمِ بما ًلي:الضٖم اإلاىضمج هى ق٩ل مً الضٖم ًخم في هُا١ وكاٍ اله٠ الظي ًماعؾه اإلاضعؽ، ٍو

  و ؾض ٌ صٖم صاثم ومؿخمغ ًخم بمىاػاة م٘ ؤوكُت الخٗلُم والخٗلم في ق٩ل جضزالث آهُت للمغاحٗت والخشبُذ والخٍٗى

 الشٛغاث و ٚحرها.

  م ؤلاحمالي الظي ًخم زال٫ ألاؾبٕى ني ٖىض جهاًت الضعؽ الظي ٣ًىم به اإلاضعؽ ، ؤو للخ٣ٍى م الخ٩ٍى صٖم جاب٘ للخ٣ٍى

 الغاب٘.

 .الضٖم الخام:2.3       

ت مً ألاوكُت والىؾاثل وؤلاحغاءاث التي جخىدى مٗالجت خاالث الخٗثر الضعاس ي في بَاع   الضٖم الخام مجمٖى

ٞهى٫ زانت، ؤو خهو مؿخ٣لت ًٖ الؿحر الٗاصي للبرامج الخانت باإلاىاص ألاؾاؾُت ؛ وطل٪ ٢هض ج٣لُو الٟغو١ بحن 

م٨ً ؤن ٌؿاهم الًٟاء ت في جد٤ُ٣ بٌٗ ؤهضاٝ الضٖم الخام، وطل٪  مؿخىي الخالمُظ  ٍو الش٣افي الٗام للماؾؿت التربٍى

ايُت والش٣اُٞت اإلاسخلٟت، ؤو في  ٤ مكاع٦ت اإلاخٗلمحن في اإلاجلت اإلاضعؾُت ؤو الخاثُُت، ؤو في ألاوكُت اإلاؿغخُت والٍغ ًٖ ٍَغ

ت، والخلٟؼة اإلاٛل٣ت.              الخغحاث اإلاُضاهُت، هاهُ٪ ًٖ الضوع الهام الظي ًم٨ً ؤن جًُل٘ به اإلا٨خبت ا  إلاضعؾُت، وؤلاطاٖت التربٍى

 ..الضٖم الظاحي:3.3

ُت و جش٣ُُٟت و         ت مً اليكاَاث والىؾاثل ٚحر اإلاضعؾُت التي جغمي بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ مٗٞغ الضٖم الظاحي مجمٖى

٤ ؤٖما٫ بُدُت ًىجؼها الخلمُظ زاعج اله ً و٢غاءاث وتهظًبُت ٖىض الخلمُظ ؛ وطل٪ ًٖ ٍَغ ٠ في ق٩ل مغاحٗت وجماٍع

ما٫ لؿض سٛغاث حٗلمهم. ٤ ج٩ل٠ُ ُٖىت مً اإلاخٗلمحن بإصاء بٌٗ الىاحباث، وألٖا حرها ؛ ٞهى صٖم ٞغصي ًخم ًٖ ٍَغ  ٚو
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 ؤوكُت الضٖمزاهُا : 

 :ؤوكُت اإلاغاحٗت. 1

َسٌح ػمىُت مسههت للمغاحٗت الُىمُت للضعوؽ ٢هض يمان مخاب
ُ
ٗت اإلاخٗلمت واإلاخٗلم اإلاؿخمغة ؤوكُت اإلاغاحٗت خهو ٞو

 للضعاؾت، ومىا٦بت البرامج الضعاؾُت؛ مما ًدُذ لهما بم٩اهُت الخٟى١ الضعاس ي، واإلاكاع٦ت الٟٗالت في ال٣ؿم.

 وحكمل هظه ألاوكُت مجاالث ٖضة، مً ؤهمها ما ًلي:

 ٗالجتها في آجها.مغاحٗت الضعوؽ اإلاىجؼة زال٫ ألاؾبٕى في ٧اٞت اإلاىاص؛ مما ٌؿمذ بدصخُو الهٗىباث وم -

 جدًحر الضعوؽ اإلا٣بلت، والاؾخٗضاص لها طهىُا وماصًا ٢هض يمان مكاع٦ت ٞٗالت في الؿحر الضعاس ي. -

 جدًحر ٞغوى اإلاغا٢بت اإلاؿخمغة والامخداهاث الضوعٍت؛ مما ًم٨ً مً الخٟى١، وجد٤ُ٣ الىخاثج ؤلاًجابُت. -

اث..(.جباص٫ الخبراث واإلاٗلىماث ٢هض مؿاٖضة  الخالمُظ بًٗهم ب -  ًٗا )الضٖم بىاؾُت ألا٢غان، الٗمل في مجمٖى

 . إلااطا هىٓم خهو اإلاغاحٗت؟2

 حؿعى ؤوكُت اإلاغاحٗت بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخالُت:    

ض اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم ٖلى الٗمل اإلاىٓم واإلاجهجي. .1  حٍٗى

 حٗل ٧ل مجهما ٢اصعا ٖلى جدمل اإلاؿاولُت، والالتزام بالىاحباث. .2

 لٟٗالت في ألاوكُت الهُٟت.يمان مكاع٦تهما ا .3

ٌ الى٣و الخانل لضحهما. .4  جم٨ُجهما مً جباص٫ الخبراث م٘ باقي الؼمالء، وحٍٗى

٤ زل٤ حى ٌؿىصه الخٗاون والٗمل اإلاكتر٥. .5  مؿاٖضتهما ٖلى الاؾخمغاع في الٗمل ًٖ ٍَغ

6. .ً ً م٘ اإلاخٗلمت واإلاخٗلم آلازٍغ  جم٨ُجهما مً جباص٫ الىزاث٤ والخماٍع

٤ الضٖم بىاؾُت ألا٢غان. بجاخت ٞغم مؿاٖض .7 ً ًٖ ٍَغ  ة اإلاخٗلمت واإلاخٗلم اإلاخٗثًر

 ُت اإلاغاحٗت؟ ك. ٠ُ٦ هىٓم ؤو3

 . الاؾخ٨كاٝ:1.3   

ت باإلاخٗلم  - غة، ٖلى ٖلم بالىاحباث واإلاهام اإلاىَى غا ؤو مَا ال بض في بضاًت الخهت ؤو ألاؾبٕى ؤن ج٩ىن، باٖخباع٥ مَا

 بحر الخالُت:واإلاخٗلمت. وألحل طل٪ ًم٨ى٪ اجساط الخضا

 الىاحباث اإلاُلىب بهجاػها بطا ٧اهذ م٨خىبت، ؤو اؾخٟؿغ اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم ٖجها. جٟدو -

ما٫، واؾخًٗ، ألحل طل٪، بالبُا٢ت اإلا٣ترخت في ال٣ٟغة  مً ألاًٞل ؤن حٗخمض ٖلى بُا٢ت لل٨ك٠ ًٖ الىاحباث وألٖا

 اإلادضصة لؤلصواث والىؾاثل. 4

 . الخإَحر:2.3

٤ ؤخض ألاق٩ا٫ الخالُت:ؤَغ ؤٖما٫ اإلا     خٗلمت واإلاخٗلم ٞو

 اإلاغح٘ بحغاءاجه ق٩ل الٗمل

 ؤٖما٫ ٞغصًت

ضاص  ٣ًىم ٧ل مخٗلم ؤو مخٗلمت بٗمل ٞغصي للمغاحٗت ؤو إٖل

 الضعوؽ.

- .ً  واحباث وجماٍع

 حُِٗىاث ومهام. -

 اؾخًٗ ببُا٢اث الٗمل الٟغصي.

 ؤٖما٫ حماُٖت
ت ؤو يمً ٢ض ج٩ىن ألاوكُت مكتر٦ت جخُلب ٖمل اإلاجم ٖى

٠ُ َغ١  ٤ مً اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم. ومً اإلام٨ً جْى ٍٞغ

اؾخًٗ ألحل طل٪، ببُا٢اث 

 الٗمل الجماعي.
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 الٗمل الجماعي.

 صٖم زام

٢ض ٩ًىن بٌٗ اإلاخٗلم ؤو اإلاخٗلمت في خاحت بلى صٖم زام 

ٌؿخىحب جضزل شخو إلاؿاٖضتهم ٢هض مٗالجت الخٗثراث 

 وؾض الخلل.

٠ الُغ١ اإلا٣ترخت في ب ُا٢ت ْو

الضٖم باأل٢غان ؤو الضٖم 

 بىاؾُت ؤشخام مؿاٖضًً.

صٖم ج٨مُلي ؤو 

 مؿاهض

 ٤ اتهم ًٖ ٍَغ ؼ مؿخٍى ٢ض جىص ج٩ل٠ُ ٞخُاث ؤو ٞخُان بخٍٗؼ

 ال٣غاءة واؾخٗما٫ الىزاث٤، ؤو اٖخماصا ٖلى ألاهترهِذ. 

اؾخًٗ بالبُا٢اث اإلا٣ترخت في 

 ؾُا١ الضٖم بالىزاث٤.

 ػم ؤن ج٣ىم، زال٫ خهو الضعاؾت، بخدب٘ ؤٖما٫ اإلاخٗلمت واإلاخٗلم وجىححهها:مً الال . الخدب٘ والخىحُه:3.3

 عا٢ب مضي اهسغاٍ ٧ل مخٗلمت ؤو مخٗلم في بهجاػ ؤٖمالهماا، ووحه مالخٓاث بلى مً ًبضي ج٣اٖؿا وجغازُا. -

اج باقي ػمالئهم. - ضم بٖػ  هبه اإلاخٗلمت واإلاخٗلم بلى يغوعة اخترام الىٓام والهضوء، ٖو

ت به، خاو٫ ؤن ج٣ضم له ًض بطا الخٓذ  - ؤن مخٗلمت ؤو مخٗلم ما ٌٗاوي مً نٗىباث في الخٗلم وؤصاء اإلاهام اإلاىَى

٤ ما ًلي:  اإلاؿاٖضة ًٖ ٍَغ

- .  مؿاٖضة مباقغة بطا ٧ان ملما باإلاىيٕى

ً طي مؿخىي حُض ؤو مً مؿخىي صعاس ي ؤٖلى. -  َلب مؿاٖضة ػمُل/ ٢ٍغ

اث نٛغي ٧ -  ي ًخم٨ىىا مً مؿاٖضة بًٗهم بًٗا.ججمُ٘ اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم في مجمٖى

٤ اؾدشماع اإلا٨خبت ؤو ما ًخىاٞغ لضحهم.  -  ٢ضم لهما وزاث٤ ومغاح٘ مؿاٖضة ًٖ ٍَغ

اث ٤ الٗمل في ٞغ١ ومجمٖى  الضٖم ًٖ ٍَغ
 

ت؟1 ٤ ؤو في مجمٖى  . ما الٗمل في ٍٞغ

ت هى ٖضص مً ألاٞغاص الظًً ًخٟاٖلىن ُٞما بُجهم ألحل ؤصاء مهمت   ٤ ؤو اإلاجمٖى ٤ جٓاٞغ حهىصهم  الٍٟغ مدضصة ًٖ ٍَغ

اث لالقخٛا٫ ُٞما بُجها، ٞةه٪ حؿخدًغ بالًغوعة ما ًلي:  والخٗاون ُٞما بُجهم. وهظا ٌٗني ؤه٪ ٖىضما ج٩ّىِن مجمٖى

٤ صون مهمت مدضصة. - ت جهبى بلى جد٤ُ٣ هضٝ مٗحن؛ بط ال ًم٨ً ؤن ًخ٩ىن ٍٞغ  ٧ل مجمٖى

 ٗمل ٧ل واخض بمٟغصه، بل ال بض مً الخٗاون والخأػع.الٗمل الجماعي لِـ ٖباعة ًٖ ؤٞغاص مجخمٗحن ٌ -

 الٗمل الجماعي ًدُذ للمخٗلمت واإلاخٗلم بم٩اهُت ا٦دؿاب ٦ٟاًاث الخىُٓم والخٟاٖل الاحخماعي. -

غه مىازه الٗام مً جىاٞؿُت وعٚبت في الخٗلم.  -  الٗمل الجماعي ؤؾلىب للخدٟحز ٖلى الخٗلم هٓغا إلاا ًٞى

اث؟. ما ؤهضاٝ الضٖم بىا2  ؾُت ٖمل اإلاجمٖى

ؼ ؤوانغ الىص والهضا٢ت والخٗاون.  -  حٍٗؼ

ت ال٣ضعة ٖلى الخىانل والخٗبحر.  -  ج٣ٍى

 بجاخت بم٩اهُت جباص٫ اإلاٗلىماث والخبراث والخجاعب.  -

م والخىحُه اإلاخباص٫ بحن اإلاخٗلمت واإلاخٗلم.  -  بجاخت بم٩اهُت الخ٣ٍى

 . الدصجُ٘ ٖلى اؾخ٣اللُت اجساط ال٣غاع بُجهم -

اث؟ 3  . ٠ُ٦ هىٓم الضٖم بىاؾُت ٖمل الٟغ١ واإلاجمٖى

اث؟1.3 ٠ ٖمل اإلاجمٖى  . ٠ُ٦ جْى

 جضبحر الجماٖت:

ما٫ اإلاخٗلمت واإلاخٗلم ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ الخٗامل م٘ حماٖت؟  ب في ؤن ٩ًىن جإَحر٥ أٖل  ؤجٚغ
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ماٖت لها زهىنُاث، مً صون ق٪ ؤه٪ جضع٥ هٕى الٗال٢اث بحن ؤٞغاص الجماٖت، ول٨ً ًجب ؤن جضع٥ ٦ظل٪ ؤن الج

ت ؤٞغاص لهما ؤهضاٝ مىخضة". ومٗنى طل٪ ؤن اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم اإلاىخمىن بلى حماٖت ما لهما قٗىع  جخلخو في ٧ىجها "مجمٖى

رها.     ل ألاخ٩ام التي حؿّحِ
ُّ
 مكتر٥ باالهخماء بلى جل٪ الجماٖت، وجمش

٤: وجبٗا لهظه الؿماث، خاو٫ صاثما ؤن جُغح هظه ألاؾئلت وؤهذ ج٩ اث للٗمل في ٍٞغ  ىن مجمٖى

٤ الٗمل؟ وهل اإلاهمت واضخت بدُث بهه لً جدضر هىا٥ اهدغاٞاث ًٖ الٛغى  - هل ألاهضاٝ واضخت باليؿبت بلى ٍٞغ

 اإلا٣هىص ؤزىاء اقخٛا٫ الجماٖت؟

امت في الجماٖت؟ وهل جإزحرهم ٖلى ؤٞغاصها ٌؿحر في الاججاه الؿلبي - ؤو  هل هىا٥ ؤشخام ًماعؾىن صوع ال٣ُاصة والٖؼ

 ؤلاًجابي؟ 

 هل الجماٖت جبضي ؾلى٧ا ٌؿتهضٝ الخماؾ٪ والاوسجام، ؤم ؤجها جىدى هدى الخىجغ والجزإ؟  -

ضم ا  - ت ٖلى مُشا١ ٖمل ًىضح واحباث والتزاماث ٧ل ًٖى ٧اخترام عؤي آلازغ، واخترام الى٢ذ، ٖو هل جخىاٞغ اإلاجمٖى

 الؾدبضاص بال٩لمت.. 

اث؟. ٠ُ٦ ج٩ىن ٞغ٢ا للضٖم والٗمل في م2.3  جمٖى

اث للضٖم خاو٫ ؤن جُغح ٖلى هٟؿ٪ ألاؾئلت الخالُت، وؤن جبدث في اإلا٣ابل ًٖ ؤحىبت لها:  ٖىضما ج٩ّىِن مجمٖى

٤؟ وإلااطا؟ -  مً هم اإلاخٗلم ؤو اإلاخٗلمت الظًً ؾِكاع٧ىن في الٍٟغ

 ٠ُ٦ ؾخىػٕ اإلاهام وألاوكُت ٖلحهم؟  -

 ٠ُ٦ جىٓم ؤٖمالهما؟ -

 ٠ُ٦ ؾدخاب٘ ؤٖمالهما؟ و٠ُ٦ ؾخىحهها؟  -

غ١؟3.3 اث ٞو  . ما هي زُىاث الٗمل في مجمٖى

ًائها. -ؤ ت، واقغح الخٗلُماث أٖل ما٫ التي ؾخ٣ىم بها اإلاجمٖى  خضص اإلاهام وألٖا

٣ت الٗمل وؤؾلىبه. -ب  اجغ٥ لهما ٞغم الخ٨ٟحر والخضبغ، وؾاٖضهم ٖلى َغح ؤؾئلت خى٫ ٍَغ

 اج٤ٟ مٗهم ٖلى و٢ذ ؤلاهجاػ و٦ُُٟت جىػَ٘ ألاصواع بُجهم.  -ج

اث ؤزغي. -ص  اٞسح لهما ٞغنا لخ٣ضًم ؤٖمالهما إلاجٖى

م ؤٖمالهما بإهٟؿهم.  -هة  اجغ٥ لهما ٞغم ج٣ٍى

ـَ ؤن جُلب مجهم ازخُاع مً ؾِؿحر ؤٖمالهما. -و  ال جي

اث؟ 4.3 ً ٖمل اإلاجمٖى ٍغ  . ٠ُ٦ جَا

ت؛ ٞظل٪ ٌٗبر ًٖ الًٗى اإلاكاع٥ والًٗى اإلاه -ؤ  مل ؤو اإلاىٗؼ٫.الخٔ جمى٢٘ اإلاخٗلمت واإلاخٗلم صازل اإلاجمٖى

ت، ؤو ٖضم اهدباه. -ب ٌ، ؤو ٖؼلت، ؤو خٍُى  الخٔ ٦ظل٪، هُئت الجؿم ألجها جض٫ ٖلى ٞع

٣ىمىن بضوع بًجابي. -ج ما٫، ٍو  احٗل اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم ٌكاع٧ىن في ألٖا

 اؾخٟؿغ ًٖ الهٗىباث التي ًهاصٞها اإلاخٗلم ؤو اإلاخٗلمت، وؾاٖضهم ٖلى ججاوػها.  -ص

ُٟها؟ . ما هي ؤق٩ا5.3٫  الٗمل الجماعي اإلام٨ً جْى

٠ُ َغ١ ٖضة للٗمل الجماعي، مجها ما ًلي:  بةم٩اه٪ جْى

٤ مً ًماعؽ ألاصواع الخالُت:  ؤ. محز صازل ٧ل ٍٞغ

٤ والخٗاون ُٞما بحن ؤٞغاصه؟  -  َمً ًداٞٔ مً بحن اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم ٖلى جماؾ٪ الٍٟغ

٤؟ -   مً ًلجإ بلُ٪ لخل اإلاك٨الث بض٫ الخىانل م٘ الٍٟغ

ب في مىانلت الٗمل م٘ الجماٖت؟ -  مً جمُل بلى الٗمل ٞغصًا، وال ًٚغ
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 ل٩ل حماٖت ؤصواع، مً ؤهمها ما ًلي:  -ب 

ً، والايُإل بإٖما٫..  - ًاء ٧اإلاغاحٗت، وبهجاػ الخماٍع  ؤصواع مغجبُت باإلاهمت التي ٣ًىم بها ألٖا

 ؤصواع جغمي بلى الخٟاّ ٖلى عوح الجماٖت وجماؾ٨ها. -

ب ًٖى مشال في ٞغى عؤًه. ؤصواع ٞغ  - ٤؛ ٦إن ًٚغ  صًت ٌؿعى ٧ل ًٖى بلى جإ٦ُضها صازل الٍٟغ

ت؟5  . ٠ُ٦ ؤ٢ىم ٖمل اإلاجمٖى

ت مً ؤوحه ٖضة، مً ؤهمها الخٟاٖل صازل الجماٖت، ومغصوص ٖملها،  ٤ ؤو في مجمٖى م الٗمل في ٍٞغ بةم٩اه٪ ؤن ج٣ّىِ

 ومضي جد٣ُ٣ها للهضٝ.

ت؟  ماطا حٗلم ٧ل مخٗلم ؤو مخٗلمت صازل -  اإلاجمٖى

 هل حؿضا عوح الٗمل الجماعي؟ وهل اخترما ٢ىاٖضه؟  -

 هل جباص٫ ٧ل مجهما اإلاٗلىماث والخبراث م٘ باقي الؼمالء؟ -

ت؟  - ا٢هما في اإلاجمٖى  هل اؾخٟاصا مً زبراث ٞع

٤ ألا٢غان   Le soutien par les pairsالضٖم ًٖ ٍَغ

 . ما "الضٖم باأل٢غان"؟1

اًت ألا٢غان""الضٖم باأل٢غان" ق٩ل مً ؤق٩ا٫  ٣ًىم ٖلى ٨ٞغة زل٤ ويُٗاث جم٨ً  tutorat par les pairs »  «"ٖع

ض ؤوانغ الهضا٢ت،  ت والخجاعب، ومؿاٖضة بًٗهم بًٗا؛ مما ًَى ازىحن مً اإلاخٗلمحن ؤو ؤ٦ثر مً ج٣اؾم اإلاٗٞغ

 والخٗاون، والخأػع بُجهم.

 . إلااطا الضٖم باأل٢غان؟2

 م إلاؿاٖضة ٢اَىاث ؤو ٢اَني صوع الُالباث والُالب، ٞةهه ؾُم٨ى٪ مما ًلي:بطا ما ازترث هظا الىمِ مً ؤهماٍ الضٖ

 اؾدشماع ؤلام٩اهاث اإلاخىاٞغة في ٖحن اإلا٩ان؛ ؤي اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم ؤهٟؿهم. -ا

 زل٤ صًىامُت للخباص٫ والخىانل بُجهم. -ب

 اع.جىمُت ٢ضعتهم ٖلى الخضبحر الجماعي لخٗلمهم، والاؾخ٣اللُت في اجساط ال٣غ  -ج

٤ ألا٢غان ؾُم٨ً اإلاخٗلمت واإلاخٗلم مً:   بن الضٖم ًٖ ٍَغ

 حُُٛت حىاهب الى٣و الخانل لضحهم بمؿاٖضة ػمالئهم. -ؤ

ؼ م٨دؿباث طوي اإلاؿخىي الجُض بًٟل جضزلهما إلاؿاٖضة ػمالئهم. -ب  حٍٗؼ

اث ٢اَىاث و٢اَني صوع الُالباث والُالب. -ج  ج٣لُو الٟغو١ بحن مؿخٍى

ؼ الخىاٞؼ ٖلى الخٗلم والضعاؾت. ا٦دؿاب الش٣ت في -ص  الىٟـ، وحٍٗؼ

ت عوابِ الهضا٢ت والخٗاون بحن الجمُ٘. -هة  ج٣ٍى

 ا٦دؿاب ال٣ضعة ٖلى الخضبحر الظاحي للخٗلم. -و

 . ٠ُ٦ ؤهجؼ الضٖم بىاؾُت ألا٢غان؟3

ضون حٗثرا في مً صون ق٪ ؤن الضٖم بىاؾُت ألا٢غان همِ مً ؤهماٍ اإلاؿاٖضة لٟاثضة اإلاخٗلمت واإلاخٗلم الظًً ًب

 الضعاؾت، ٠ُ٨ٞ جىجؼ بطن هظا الك٩ل مً ألاوكُت؟ 

 بن ؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت الخالُت ٦ُٟل بخىيُذ ؾبل وؤؾالُب بهجاػ هظا اليكاٍ:     

 في ؤي ويُٗت ًم٨ً بهجاػ الضٖم بىاؾُت ألا٢غان؟ -

 ٠ُ٦ ؾدىٓم هظا الضٖم؟  -
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 لم واإلاخٗلمت؟ ما اإلاهام التي ؾ٣ُىم بها اإلاكاع٧ىن في اليكاٍ مً اإلاخٗ -

غة لليكاٍ؟ وماطا ؾخٟٗل زال٫ بهجاػ اليكاٍ؟ - غا ؤو مَا  ما صوع٥ باٖخباع٥ مَا

اًت ػمالئهم؟  -  ما الضوع الظي ؾِىاٍ باإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم الظًً ؾخى٧ل بلحهم مهام ٖع

 ٠ُ٦ ؾخ٣ّىم ؤوكُت الضٖم بىاؾُت ألا٢غان؟ -

 . في ؤي ويُٗت ؾدىجؼ الضٖم بىاؾُت ألا٢غان؟1.3

الخهو الضعاؾُت التي جسهو إلاغاحٗت الضعوؽ وبهجاػ الىاحباث، وبسانت بطا ما الخٓذ ؤن  بٌٗ اإلاخٗلمت في  -ؤ

 ؤو اإلاخٗلم ًجضون نٗىباث في مغاحٗت صعوؾهم.

لُا )اهٓغ بُا٢ت "جدلُل  -ب اث صهُا ووؾُى ٖو ٖىضما جدلل الىخاثج الضعاؾُت، وجهى٠ اإلاخٗلمت واإلاخٗلم بلى مؿخٍى

 "(.الىخاثج الضعاؾُت

غصون جىُٓم ٖملهما لالؾخٟاصة مً جل٪ اإلاؿاٖضة. -ج  خُىما ًُلب ٞخُان ؤو ٞخُاث مؿاٖضة ػمُل ؤو ػمُلت لهما، ٍو

بضؤ الخدًحر لها، وزانت بطا ما الخٓذ ؤن بٌٗ اإلاؿتهضٞحن ًجضون نٗىبت في  -ص ض الامخداهاث، ٍو إلاا ٣ًترب مٖى

يئ لالمخدان. ُِ  اإلاغاحٗت والّتْه

٠ُ الضٖم باأل٢غان.اهُل٤ مما ؾب٤، وخ  او٫ بضوع٥ ؤن ج٣ترح خاالث وويُٗاث ؤزغي جبضو ل٪ مىاؾبت لخْى

م الضٖم بىاؾُت ألا٢غان: 2.3
ّ
 . ٠ُ٦ جىٓ

ً ؤو ؤ٦ثر، وطل٪ اؾدىاصا بلى اإلاٗاًحر الخالُت:  ًْ اث جًم مؿخُٟض  ؤ. ٧ىن مجمٖى

ث؛ بط مً قإن هظه الىخاثج ؤن ج٨ك٠ ًٖ الىخاثج اإلادهل ٖلحها ؾىاء ؤ٧اهذ هخاثج مضعؾُت ؤم ازخباعاث ؤم م٣ابال  -

.ً  هماطج مً اإلاخٟى٢حن وهماطج مً اإلاخٗثًر

 اؾدشمغ هٕى الٗال٢اث التي ججم٘ بحن ٢اَىاث و٢اَني صوع الُالب والُالباث ٦ٗال٢اث ال٣غابت ؤو الهضا٢ت. -

اث، بدُث بن جالمُظ الؿىت الشالشت مً الخٗلُم الشاه - ضاصي ًم٨ً ؤن اخغم ٖلى مغاٖاة ازخالٝ اإلاؿخٍى ىي ؤلٖا

اث ؤصوى مشال.  ٣ًىمىا بخ٣ضًم مؿاٖضة لخالمُظ مً مؿخٍى

 ب. هيئ اإلاخٗلمت واإلاخٗلم إلهجاػ ألاوكُت: 

، وخؿؿهم بٟاثضجه ٖلحهم. -  بحن  لهما ؤهمُت اإلاىيٕى

ُهم إلاماعؾت صوع الغاعي  -  : ٠ُ٦ ؾِىجؼون ٖملهما؟ و٠ُ٦ ؾِؿاٖضون ؤ٢غاجهم؟tuteurؤٖضَّ

٤: الخٗاون، ؤلاههاث، ؤصاء اإلاهام، ازخُاع ميؿ٤. )اعح٘ في هظا الكإن بلى اقغح لهما ٦ - ٠ُ ًخم الٗمل صازل ٍٞغ

 "بُا٢ت الٗمل الجماعي"(.

 ج. ٧ىن ٞغ٢ا للضٖم باأل٢غان بدؿب ؤهماٍ ٖضة مً ٢بُل ما ًلي: 

 مؿخُٟض طو مؿخىي صعاس ي خؿً ٌؿاٖض مؿخُٟضا آزغ مً مؿخىي ؤصوى. -

ايُاث وؤزغي طاث مؿخىي خؿً في اللٛت الٟغوؿُت ِٞؿاٖض بًٗهما بًٗا.مشا٫: مخٗلمت طاث مؿخى   ي حُض في الٍغ

ضاصي. -  مخٗلم مً مؿخىي الشالشت ٌؿاٖض آزغ مً مؿخىي الشاهُت ؤو الشالشت مً الخٗلُم الشاهىي ؤلٖا

 آلان حاء صوع٥، لخ٣ترح ؤهماَا ؤزغي جغاها مىاؾبت لضٖم اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم.

٤ مً ألا٢غان؟. ٠ُ٦ جدضص مه3.3  ام ٧ل ٍٞغ

 جضاو٫ م٘ اإلاؿخُٟضاث واإلاؿخُٟضًً خى٫ اإلاهام التي ؾ٣ُىمىن بها:

؟  -ؤ  ماطا؟ ؤي ماصة؟ وؤي صعؽ ؤو مىيٕى

؟ ؤؾماء و٢اثمت اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم الظًً ؾِكاع٧ىن في اليكاٍ. -ب ًْ  َم

 متى؟ في ؤي و٢ذ ؾِىجؼ اليكاٍ؟ خهو الضعاؾت باإلاإوي، ؤًام الُٗلت. -ج



127 
 ٗبت ٖلىم التربُتق- الجضًضةٕٞغ :  لجهت الضاع البًُاء ؾُاث  إلاهً التربُت والخ٩ىًٍ اإلاغ٦ؼ الجهىي 

ٖبض الل٠ُُ الٟاعبي ص. ٖلىم التربُتفي مضازالث وصعوؽ   

 

 ٠ُ٦؟ ٠ُ٦ ؾدىجؼ اإلاهام؟ -ص

 بإي وؾُلت؟ هل زمت وؾاثل ؾدؿاٖض ٖلى ؤصاء ألاوكُت واإلاهام؟ )٦خب، ؾبىعة، صعوؽ، ميؿىزاث..(. -هة 

 . ما صوع٥ زال٫ بهجاػ اإلاهام؟ 4.3

 الخٔ ؾلى٥ اإلاؿخُٟضاث واإلاؿخُٟضًً وعصوص ٞٗلهما ؤزىاء الٗمل. -ؤ

 ػ بٌٗ الهٗىباث. جضزل في الى٢ذ اإلاىاؾب إلاؿاٖضتهم ٖلى ججاو  -ب

 . ج٣وَّ نٗىباث هاحمت ًٖ جٟاٖل الجماٖت -ج

ت، ه٨خت، لٗبت..(  -ص ب الجلُض )َٞغ  اخغم ٖلى اؾخمغاع وزحرة الٗمل، وا٢ترح ؤخُاها و٢ٟاث لخظٍو

 . ما صوع اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم الظًً ٣ًىمىن بضوع اإلاؿاٖضة؟ 5.3

ُل٘ ٖلى ما هى ٖلى ٧ل مً ًًُل٘ بضوع اإلاؿاٖض ؤن ًدًغ لليكاٍ،  -ؤ ٞحراح٘ بضوعه الضعؽ مىيٕى اليكاٍ، ٍو

 مُلىب مىه مً جضزل.

ًيبػي ؤن ج٩ىن ٖال٢ت اإلاؿاٖض باإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم اإلاؿتهضٞحن مبيُت ٖلى جٟهم خاحاتهم، وؤن ًتر٥ لهما ٞغنت  -ب

 ؤلاخؿاؽ بظل٪.

 ًلؼم ؤن ٌؿاٖضهم ٖلى ٞهم الضعوؽ، وؤن ًجُب ما ؤم٨ً ًٖ ؤؾئلتهم. -ج

ً والىاحباث إلهجاػها، وؤن ٌٗمل ٖلى جصخُدها مٗهم ما ؤم٨ً طل٪.م -ص  ً ألاًٞل ؤن ٣ًضم لهما بٌٗ الخماٍع

 ا٢ترح بضوع٥ مهام ؤزغي جغاها مُٟضة لىجاح اليكاٍ.

 : الضٖم بالٗمل الٟغصي
 

 . ما الضٖم بىاؾُت ؤٖما٫ ومهام ٞغصًت؟ 1

لظاحي ًم٨ً ٞخُاث ؤو ٞخُان ٌكٗغون بى٣و في مؿاع الضٖم بىاؾُت ؤٖما٫ ومهام ٞغصًت ؤؾلىب للضٖم والخٗلم ا

٘ شخهُت، ومهام  ٌ ًُمذ بلى جدؿحن مؿخىاهم؛ وطل٪ في ق٩ل ونٟاث وبغامج ٞغصًت، ومكاَع حٗلمهم، ؤو بخٍٗى

 مدضصة ٣ًىم زاللها اإلاؿتهضٝ بخضبحر حٗلمه بىٟؿه.

 ال ق٪ ؤه٪ حؿخسلو مً هظا الخدضًض اإلا٣ضم ٖىانغ ؤؾاؾُت:

 لٗمل الظي ج٣ىم به اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم.الُاب٘ الٟغصي ل -

- .ٌ ت، ؤو الخٍٗى  الٛاًت التي ٌؿعى بلحها هظا الٗمل، وهي: الضٖم، ؤو الخ٣ٍى

- .٘  بن هظا الضٖم ًخسظ ق٩ل ونٟاث وبغامج ومهام ومكاَع

 . إلااطا الضٖم بىاؾُت ؤٖما٫ ومهام ٞغصًت؟2

 ُُٛت الى٣و الخانل لضحهما. مؿاٖضة اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم ٖلى ججاوػ نٗىباث الخٗلم، وح -

 جم٨حن ٧ل مجهما مً ا٦دؿاب مهاعاث وج٣ىُاث الٗمل الٟغصي والخٗلم الظاحي. -

 ا٦دؿاب ال٣ضعة ٖلى جىُٓم الٗمل وبغمجت اإلاهام اإلاىجؼة. -

 جىمُت عوح اإلاؿاولُت وخـ اإلاباصعة لضي اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم. -

 ج صعاؾُت َُبت.جدؿحن مؿخىاهما، ومؿاٖضتهما ٖلى جد٤ُ٣ هخاث -

 . ٠ُ٦ جىٟظ الضٖم بىاؾُت ؤٖما٫ ومهام ٞغصًت؟ 3

اث الٟئاث اإلاؿتهضٞت:1.3   . خضص ؤوال مؿخٍى

اث اإلاخٗلمت واإلاخٗلم ومما ال  ُٞه ؤن الازخباعاث التي  ق٪ل٩ي جىٟظ الضٖم الٟغصي ال بض ؤوال ؤن ج٩ىن ٖلى ٖلم بمؿخٍى

غ ل٪ بهجاػ هظه اإلاه  مت.جخىاٞغ لضً٪ ٦ُٟلت بإن جِّؿِ
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٠، ألحل طل٪ -  ازخباعا مً الازخباعاث اإلاخىاٞغة لضً٪. ،ْو

 ؤهجؼ اؾخجىابا مٟخىخا م٘ مخٗلمت ؤو م٘ ػمغة مً اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم ل٩ي ج٨دك٠ نٗىباث الخٗلم لضحهم. -

٤ الاجها٫ اؾخ٣و نٗىباث الخٗلم لضي هاالء  -  بإؾاجظتهم.ًٖ ٍَغ

 ٣ِ والىخاثج الضعاؾُت.ال جيـ الىؾُلت ألابؿِ اإلاخىاٞغة لضً٪: بُان الى -

اث اإلاخٗلمت، ٞةه٪ ؾدخىنل بلى زالناث مً ٢بُل ما ًلي:  ي مؿخٍى ِ
 بطا ما ٢مذ بخ٣ص ّ

 هىا٥ خاالث حماُٖت ًم٨ً ؤن حؿخىحب جضزل شخو مؿاٖض، ؤو مغاحٗت حماُٖت )اهٓغ خل٣اث الضعاؾت(. -

 هىا٥ خاالث ٢ض حؿخىحب صٖما بىاؾُت ألا٢غان )اهٓغ الضٖم باأل٢غان(. -

 خاالث ٞغصًت جخُلب اللجىء بلى صٖم ٞغصي، وهظه هي الخاالث التي تهمىا.هىا٥  -

 . ما ؤق٩ا٫ الضٖم الٟغصي؟ 2.3

ت ج٣ترح ٖلُ٪ البُا٢اث الخالُت بًٗا مجها:   للضٖم الٟغصي ؤؾالُب مخٗضصة ومخىٖى

 واحباث مضعؾُت
واحباث ومهام مضعؾُت ٦خدًحر الضعوؽ، 

ضاص لالمخداهاث  ومغاحٗتها، وؤلٖا

 بُا٢ت الىاحباثاهٓغ 

اإلاهام والىنٟاث 

 الٟغصًت

هي ٖباعة ًٖ زُت للضٖم جخ٤ٟ، مً زاللها، م٘ 

 بهجاػ مهام مُٗىتٖلى اإلاؿتهضٞت ؤو اإلاؿتهضٝ 

 اهٓغ بُا٢ت الىنٟاث والاجٟا٢اث الٟغصًت

اإلاكغوٕ 

 الصخص ي للضٖم

ض مً زالله  بغهامج ٖمل شخص ي إلاخٗلمت ؤو إلاخٗلم ًٍغ

 صةؤن ًد٤٣ ٚاًت حٗلمُت مدض

 اهٓغ بُا٢ت اإلاكغوٕ الصخص ي للضٖم

 ٠ُ٦ ؤصٖم بىاؾُت الضٖم الظاحي؟
 

الكٗىع 

 بالخاحت 

ٟةةةا    احٗةةل اإلاؿةةةخُٟض )ة( ٌكةةةٗغ بداحةةةت بلةةةى جد٣ُةة٤ مكةةةغوٕ شخصةةة ي ًتةةةرحم خاحخةةةه للةةخٗلم، وؾةةةاٖضه ٖلةةةى طلةةة٪، مْى

 ؤؾئلت مً ٢بُل ما ًلي:

 * ما الجىاهب التي حكٗغ ٞحها بى٣و؟ 

 وماطا ًم٨ى٪ ؤن جٟٗل؟ * ٠ُ٦ حٗالج هظا الى٣و؟

البدث ًٖ 

 الخلى٫ 

اجةةةةغ٥ للمؿةةةةخُٟض )ة( ٞغنةةةةت البدةةةةث ٖةةةةً الخلةةةةى٫ اإلام٨ىةةةةت لئلحابةةةةت ٖةةةةً هةةةةظه ألاؾةةةةئلت، خُةةةةث ٩ًةةةةىن بةم٩اهةةةةه ؤن ًخهةةةةل 

 باألؾخاط، ؤو ٌؿدكحر ػمالءه.

جدضًض الهضٝ 

مً الضٖم 

 الظاحي

ى جد٣ُ٣ةه؛ ٞمةةشال بطا ٖبةرث مخٗلمةت مةا ٖةةً جةغحم الخةل الةظي ا٢ترخةه اإلاؿةةخُٟض )ة( بلةى هةضٝ واضةح ًيبػةةي ؤن ٌؿةعى بلة

ةةل هةةظه الخاحةةت بلةةى خةةل، وهةةى ٢ةةغاءة ٦خةةاب ٧ةةل  بةةت فةةي امةةخال٥ ال٣ةةضعة ٖلةةى الخٗبحةةر باللٛةةت الٟغوؿةةُت، ٞةهةةه ًم٨ةةً جدٍى ٚع

 قهغ.

وي٘ بغهامج ؤو 

 زُت ٖمل

م ًجُةب ٖةً ٖلم اإلاؿخُٟضاث واإلاؿخُٟضًً ٠ُ٦ ًًٗىن زُت ؤو بغهامج ٖمل، وإلهجاػ طلة٪ احٗةل ٧ةل مؿةتهضٝ مةجه

 ألاؾئلت الخالُت:

ض ؤن ؤخ٤٣ هظا اإلاكغوٕ؟ -  إلااطا ؤٍع

 ماطا ؾإهجؼ مً ؤٖما٫ ومهام؟ -

 ٠ُ٦ ؾإهجؼها؟  -

 ؤًً؟ ومتى؟ -

٠ البُا٢ت اإلا٣ترخت ؤؾٟله ؤو ٚحرها.  ْو

 جىُٟظ البرهامج
 ؾاٖض ٧ل مؿخُٟض )ة( ٖلى جىُٟظ البرهامج الظي ويٗه، وشجٗه ٖلى الالتزام به.

٤ و٢ٟاث للًبِ، و٦ك٠ الهٗىباث، والٗمل ٖلى ججاوػها.جدب٘ مغاخل الخىُٟظ ٖ  ً ٍَغ

جدضًض 

 الخهُلت

م الخهُلت في يىء  ٖىضما ًيخهي اإلاؿخُٟض )ة( مً بهجاػ مكغوٖه، امىده ٞغنت ج٣ضًم ما ؤهجؼجه، وؾاٖضه ٖلى ج٣ٍى

 اإلاٗاًحر اإلاكاع بلحها ؤؾٟله.
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غ الضٖم الٟغصي؟    ٠ُ٦ جَا

ت ؤو اإلاخٗلم، واؾخإوـ في طل٪ بما ج٣ترخه البُا٢اث اإلاىالُت، ؤو ا٢ترح نُٛا جغاها ي٘ بغهامج ٖمل ٞغصًا للمخٗلم -

 مالثمت بك٩ل ؤًٞل.

اث ٖمل، واَلب مً ٧ل مخٗلمت ؤو مخٗلم ؤن ٣ًضم ما ؤهجؼه مً ٖمل. -  ٧ىن في بٌٗ ألاخُان مجمٖى

غ ؤو بهخاحاث، ووحه - لهما مالخٓاث بكإجها؛ ٞظل٪ ؤمغ مصج٘  اخغم ٖلى ٢غاءة ما ج٣ضمه اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم مً ج٣اٍع

ض مً الجهض.  لهما ٖلى مىانلت الٗمل، وبظ٫ مٍؼ

 .بُا٢اث مؿاٖضة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الضٖم بالىنٟاث والاجٟا٢اث الٟغصًت

 . ما اإلا٣هىص بإؾلىب الىنٟاث والاجٟا٢اث؟1

   ونٟاث الضٖم الٟغصًتde soutien individuel Prescriptions بُا٢ت ًه٠ ٞحها اإلاؿخُٟض )ة(  : هي ٖباعة ًٖ وكغة ؤو

ُت ؤن ًخم الاجٟا١ مٗه خى٫ طل٪. ما٫ التي ؾ٣ُىم بها زال٫ مضة مً الؼمً، قٍغ   ألٖا

  الاجٟا٢ةةةاث الٟغصًةةةتindividuelle Convention )غ )ة : ؤؾةةةلىب مةةةً ؤؾةةةالُب الةةةضٖم ٣ًةةةىم ٖلةةةى ؤؾةةةاؽ الاجٟةةةا١ بةةةحن اإلاةةةَا

ت مً اإلاؿخُٟضًً بهضٝ بهجاػ م  هام مُٗىت.وبحن مؿخُٟض ؤو مجمٖى

 . ما ؤهضاٝ الىنٟاث والاجٟا٢اث الٟغصًت؟ 2

ؼ ٢ضعاجه.اإلاؿخُٟض )ة( مؿاٖضة  -  ٖلى جدؿحن حٗلمه وحٍٗؼ

ضه ٖلى الالتزام ألازالقي بالخٗهضاث والاجٟا٢اث اإلابرمت.  -و حٗلُمه ٠ُ٦ ًخدمل اإلاؿاولُت -  حٍٗى

ضه ٖلى جىُٓم ٖمله. -  الظاحي. ب٦ؿابه ال٣ضعة ٖلى البدث والخٗلم و   حٍٗى

 . ٠ُ٦ جى٠ْ ؤؾلىب ونٟاث الضٖم والاجٟا٢اث الٟغصًت؟ 3

ال ًشةةةةابغون وال ًىاْبةةةةىن  حنجهةةةةىع ؤهةةةة٪ الخٓةةةةذ ؤن بٗةةةةٌ اإلاخٗلمةةةة

ٖلةةى مغاحٗةةةت صعوؾةةةهم، ؤو ؤجهةةم ًجةةةضون نةةةٗىبت فةةي جىٓةةةُم وبهجةةةاػ 

م مةةً الخهةةو الضعاؾةةُت اإلاسههةةت  الالتزامةةاث اإلاضعؾةةُت. وبةةالٚغ

ةةا فةةي الٗمةةل. وهٓةةغا للمغاحٗةةت، ٞةهةة٪ ال جلمةةـ لةةضحهم ج ٣ةةضما ملخْى

ةةة٠ ؤخةةةض ألاؾةةةلىبحن اإلا٣تةةةرخحن بهةةةضٝ حٗلةةةُم  لةةةظل٪، ٢ةةةغعث ؤن جْى

هةةةاالء ؤو ؤولئةةة٪ ٦ُةةة٠ ًلتزمةةةىن بٗملهمةةةا. جدبةةة٘ بحةةةغاءاث جىُٟةةةظ ٧ةةةل 

 ؤؾلىب ٖلى خضة.

 

 

 لكشف عن الواجباتابطاقة 

 : ...........األعجٛع

 االعُ: ................. اٌّغزٜٛ: ...............

 :اٌٛاعجبد اٌّةٍٛثخ خالي األعجٛع

 ربس٠خ ادإٔغبص اٌّبدح اٌٛاعت

   

 ظ ادإٔغبص:ثشٔبِ

 األؽذ اٌغجذ خؼاٌغّ اٌخ١ّظ سثؼبءاأل اٌضالصبء االص١ٕٓ

       

 

  انكشف عٍ انىاجباث بطاقت
 حصت اإلَجاز انيىو انًادة انىاجباث االسى

 رّبس٠ٓ سش١ذح

 ٔظٛص

 اٌش٠بػ١بد

اٌٍغةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 اٌؼشث١خ

 اٌخ١ّظ

 اٌغّؼخ

 اٌضالصبء

 األسثؼبء 

     

 

  انىصفاث انفرديت بطاقت
 :............ :. اٌمغ2ُ............  :ّغزف١ذ )ح(اٌاعُ  .1

  :ئٌٝ دػُ ّغزف١ذ )ح(اٌؾزبط ف١ٙب ٠اٌغٛأت اٌزٟ  :. ٔزبئظ اٌزشخ١ض3

...................................................................................

................................................................................ 

 :مَٛ ثٙب١اٌّٙبَ اٌزٟ ع. 4

 انًكاٌ انىقج انًهًت 

 

 

  

 ............................................... :تاسيخ تسهيى اإلَجاصاث .5

 :ًستفيذ )ة(انتوليع                      :(ة) توليع انًؤطش

                  ...................            .................. 
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 . الضٖم بالىنٟاث الٟغصًت:1.3

خةةةةةةةةةةةةضص، فةةةةةةةةةةةةي البضاًةةةةةةةةةةةةت، اإلاؿةةةةةةةةةةةةخُٟضاث ؤو اإلاؿةةةةةةةةةةةةخُٟضًً الةةةةةةةةةةةةظًً  -ؤ

؟ إلااطا؟ ماطا؟ ًدخاحىن بلى هظا الىٕى ًْ  مً الضٖم: َم

، وخةةةةةةضص مٗةةةةةةه هةةةةةةٕى  -ب جدةةةةةةاوع مةةةةةة٘ اإلاؿةةةةةةخُٟض )ة( خةةةةةةى٫ اإلاىيةةةةةةٕى

الٗمةةةةةةل الةةةةةةظي ؾةةةةةة٣ُىم بةةةةةةه، وا٢تةةةةةةرح ٖلُةةةةةةه ؤوكةةةةةةُت وؤٖمةةةةةةاال، 

م٨ةةةةةً ألؾةةةةةخاط  واجغ٦ةةةةةه ؤًًةةةةةا ٣ًتةةةةةرح بةةةةةضوعه مةةةةةا ؾةةةةة٣ُىم بةةةةةه. ٍو

 ٦ظل٪ ؤن ٣ًضم م٣ترخاث في هظا الكإن.

ت مةةةةةً خُةةةةةث خةةةةةضص مٗةةةةةه بغهةةةةةامَج ؤلاهجةةةةةاػ فةةةةةي قةةةةة٩ل حُِٗىةةةةةاث  -ج مًةةةةةبَى

 اليكاٍ والى٢ذ و٦ُُٟت ألاصاء.

محن اإلاغخلي والجهاجي. -ص ٤ الىنٟاث التي خضصث للمؿخُٟض )ة(، م٘ الخغم ٖلى الخ٣ٍى  جدب٘ ٖملُت ؤلاهجاػ ٞو

 ؾخجض في ال٣ٟغة اإلاسههت لؤلصواث بُا٢ت مؿاٖضة ٖلى طل٪.  

 . الضٖم باالجٟا٢اث الٟغصًت:2.3

ضٖم الةةظي ًدخةةاج بلُةةه خةةضص، بٗةةض الدصةةخُو، هةةٕى الةة -ؤ

، مهاعاث، جُب٣ُاث..(.  اإلاخٗلم واإلاخٗلمت )مٗاٝع

اٞةةةةةخذ خةةةةةةىاعا مةةةةةة٘ الصةةةةةةخو اإلاٗنةةةةةةي )ة( بالةةةةةةضٖم خةةةةةةى٫  -ب

اإلاىيةةٕى واإلاكةة٨الث التةةي حٗتريةةه، وجىنةةل مٗةةه بلةةى 

خلةةى٫ لخجةةاوػ اإلاكةةة٩ل. ومةةً ألاًٞةةةل ؤن حكةةٗغه ؤهةةةه 

 هى الظي ٣ًترح الخلى٫ بىٟؿه.

بجةةةةضوي الخلةةةةى٫، اهخ٣ةةةةل  بٗةةةةض ؤن ٣ًخىةةةة٘ اإلاؿةةةةخُٟض )ة( -ج

ٟةةةةةةةةةا١. واخةةةةةةةةةغم، فةةةةةةةةةي  مٗةةةةةةةةةه بلةةةةةةةةةى بحةةةةةةةةةغاءاث ويةةةةةةةةة٘ الاج

ةة٠ بُا٢ةةت  البضاًةةت، ؤن ٩ًةةىن الاجٟةةا١ قةةٟهُا، زةةم ْو

ل٣ٗض الاجٟا١ ٦ما هةى مكةاع بلُةه فةي الىمةىطج ؤؾةٟله 

 )ماطا ؾخضعؽ؟ متى؟ ؤًً؟ ٠ُ٦؟(.

 جاػه.ص. اهخ٣ل، بٗض طل٪، بلى ببغام الاجٟا١ ٦خابُا، واخغم ٖلى جدب٘ مسخل٠ مغاخل به

 

 الضٖم بىاؾُت الىزاث٤ وال٨خب
 

 . ما الضٖم بىاؾُت الىزاث٤ وال٨خب؟1

اث نٛغي؛ ٞهى      غافي وؾُلت مً وؾاثل الضٖم الٟغصي ؤو في مجمٖى الضٖم بىاؾُت ال٨خب واإلاغاح٘ والبدث البِبلُٚى

 ما٫ حٗلماجه. ًم٨ً اإلاؿخُٟض )ة( مً البدث ًٖ اإلاٗلىماث الالػمت، ؤو ا٦دؿاب ٦ٟاًاث مُٗىت، ؤو اؾخ٨

 . إلااطا الضٖم بىاؾُت الىزاث٤ وال٨خب؟2

 الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاُلىبت في بٖضاص الضعوؽ ومغاحٗتها.  -

 ا٦دؿاب مهاعاث البدث واؾدشماع ال٨خب والىزاث٤ ومٗالجتها. -

 ا٦دؿاب مُى٫ هدى ال٣غاءة والخش٠ُ٣. -

 جىمُت ٦ٟاًت الخٗلم الظاحي. -

٘ الصخه -  ُت للمؿخُٟض )ة(.الخم٨ً مً جد٤ُ٣ اإلاكاَع

 بطاقة االتفاقات الفردية

 ......................... :ًستفيذ )ة(وان........ ............ :(ةاألستار )

 :تى بًوجبّ االتفاق حول يا يهي

 ..........................................بئعذاد .... ًستفيذ )ة(انموو ي. 0

 ...............َصا حول .....  ........يوو ....... ًستفيذ )ة(انمشأ ي. 7

................................................................................. 

 ...................... يا يهي:  .........يوو ...... ًستفيذ )ة(انكتب ي. 2

نك يوو .................... ور....ُجض انتًاسيٍ انواسدة في .......ي. 8

................................................................................ 

 ..... أو خالل انًذة ........ تُفز ْزِ األعًال لبم تاسيخ .......5

 ..................................... و..............بيٍ ........انًتشاوحت 

 .أعًانّ (ة) نهًؤطش  )ة( ًستفيذانمذو ي. في انختاو، 6

 :ًستفيذ )ة(انتوليع                      :(ةستار )توليع األ

                  ...................        ................. 
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 . ٠ُ٦ هىجؼ الضٖم بىاؾُت الىزاث٤ وال٨خب؟ 3

٠ هظا الىمِ مً الضٖم؟1.3  . متى هْى

 للمغاحٗت وبٖضاص الضعوؽ. -

غ مهاعاث ال٣غاءة وال٨خابت. -  لخٍُى

غ ٦ٟاًاث الخىانل. -  لخٍُى

 . ٠ُ٦ وٗضُّ اإلاخٗلم الؾدشماع الىزاث٤ وال٨خب؟2.3

 لم لل٣ُام بما ًلي: خاو٫ ؤن حٗضَّ اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗ     

اعة بلى م٨خبت اإلاضعؾت ؤو ٚحرها، وؾاٖض اإلاخٗلمت واإلاخٗلم ٖلى حٗلم ما ًلي: - ؤ  الخمى٢٘ في ًٞاء اإلا٨خبت: ؤهجؼ ٍػ

اعة اإلاخب٘ في اإلا٨خبت. -  ٦ُُٟت الخهى٫ ٖلى ٦خاب، وهٓام ؤلٖا

 ٦ُُٟت جىُٓم ال٨خب في اإلا٨خباث. -

 ؤهماٍ الىزاث٤ وال٨خب اإلاخىاحضة باإلا٨خبت. -

 ثهها و٦ُُٟت الخٗامل مٗها.زها -

اث:ما ؤهىإ اإلاٗاحم اإلاخضاولت؟٠ُ٦ ًخم البدث ًٖ ٧لماث ؤو مٗلىماث؟  - ب ٠ُ اإلاٗاحم واإلاىؾٖى  جْى

 –جىز٤ُ  –ؤزظ اإلاٗلىماث ومٗالجتها:٠ُ٦ هدهل ٖلى اإلاٗلىماث مً وز٣ُت ؤو ٦خاب؟٠ُ٦ وٗالجها؟ ه٣ل  -ج

 جلخُو.

 بصخو طي زبرة، ٦إؾخاط، ؤو ٢ُم ٖلى اإلا٨خبت.بةم٩اه٪ ؤن حؿخٗحن، في هظه اإلاغخلت،       

٠ هظا الىٕى مً الضٖم؟في خالت ما بطا ٧ان اإلاؿخُٟضون )اث( ًدًغون صعوؾهم ؤو ٌؿخٗضون  -ب  متى هْى

 لالمخداهاث.

 بطا الخٓىا ؤن مؿخُٟضا )ة( ٌٗاوي مً ه٣و في ماصة ؤو مهاعاث مُٗىت. -

 بطا ٧ان بهضص بٖضاص ٖغى مً الٗغوى. -

 ٩لٟا بىاحباث مدضصة، وؤعصها ؤن وكٛله بٗمل مُٟض.بطا لم ٨ًً م -

غ هظا الضٖم؟ -ج   ٠ُ٦ هَا

ت ازخُاع اإلاغاح٘ بمٟغصه، ؤو ٢ضم له مؿاٖضة ألحل طل٪. -  اجغ٥ للمؿخُٟض )ة( خٍغ

 جإ٦ض مً ٧ىهه ٌؿخٗمل ال٨خاب ٞٗلُا؛ ٦إن جُلب مىه ؤن ًلخو ل٪ قٟهُا ما اؾخٟاصه مىه. -

 الىمىطج ؤؾٟله(. ؾاٖضه بىاؾُت بُا٢ت لل٣غاءة )اهٓغ  -
 

 الضٖم بىاؾُت اؾخسضام الىؾاثِ

 

 . ما الضٖم بىاؾُت اؾخسضام الىؾاثِ؟1

ُل هظا  ت، والبرامج الخانت لخم٨حن اإلاؿتهضٞحن مً  ًخىؾَّ ألاؾلىب مً الضٖم باألهترهِذ، وألا٢غام اإلاضمجت التربٍى

ُٟه في ويُٗاث مشل:  الخٗلم والضٖم. وهى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الضٖم ًم٨ً جْى

ت. -  خالت مً ًبدث ًٖ مٗلىماث ًىص الخهى٫ ٖلحها بؿٖغ

ض ؤن ًد٤٣ مكغوٖا شخهُا لخدؿحن  - ٍغ خالت مً ٌٗبر ًٖ ه٣و في ماصة ؤو مهاعة )اللٛت الٟغوؿُت مشال(، ٍو

 مؿخىاه )ؤ٢غام مضمجت(.

دخاج بلى مٗلىماث مُٗىت. - ٤ مً اإلاخٗلمت ؤو اإلاخٗلم ًىجؼ مكغوٖا، ٍو  خالت ٍٞغ

 صة مً ؤشخام مهاصع ًٖ بٗض )اؾخسضام الىؾاثل ؤلال٨تروهُت(.خالت مً ًغوم الاؾخٟا -
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 خالت الخىانل بحن مغا٦ؼ ؤزغي مً صوع الُالباث والُالب. -

 . إلااطا الضٖم بىاؾُت الىؾاثِ؟2

ضهم ًٖ اإلاباصعة والاؾخ٣اللُت. -  صٖم الخٗلم الظاحي للمؿتهضٞحن، وحٍٗى

 و حٗثر.جدؿحن حٗلماتهم في مىاص ومجاالث ٌٗاهىن ٞحها مً ه٣و ؤ -

ت الؾخسضام الىؾاثِ )٦مبُىجغ، ؤهترهِذ(.  -  ا٦دؿاب الخبراث الًغوٍع

٘ حماُٖت للخٟخذ والخٗلم.اجد٤ُ٣ مك - ٘ شخهُت للضٖم، ؤو مكاَع  َع

 جباص٫ الخبراث بحن اإلاخٗلماث واإلاخٗلمحن. -

ض الخٗلماث وعؾم مؿاعاث شخهُت للخٗلم. -  الخم٨ً مً جٍٟغ

 . ٠ُ٦ ؤهٓم الضٖم بىاؾُت الىؾاثِ؟ 3

 . ؤصعب اإلاخٗلمت واإلاخٗلم ٖلى اؾخسضام الىؾاثِ:1.3  

 ال بض، في البضاًت، مً بٖضاص بغهامج لخإهُل هاالء اإلاخٗلمت واإلاخٗلم الؾخسضام الىؾاثِ، ٠ُ٨ٞ طل٪؟          

، ؤو شخو مؿاٖض ؾحرعى اليكاٍ. - ؟  ؤو ؤؾخاط مخُٕى ًْ  َم

 ؤزغي. ؤًً؟ في ًٞاء اإلااؾؿت بطا جىاٞغث الىؾاثل ؤو في ًٞاءاث -

 متى؟ ٢م بةٖضاص بغهامج لخإهُل اإلاخٗلمت واإلاخٗلم، وزهو و٢خا لظل٪.  -

م اإلاهاعاث. -  ٠ُ٦؟ هٟظ البرهامج، زم ٢ّىِ

غوٝ ؤلاهجاػ: -  وؾاثل ْو

 اؾخسضام ال٨مبُىجغ. -

ضاص، الاؾخٗما٫..ROM CDاؾخسضام ٢غم مضمج   -  : ؤلٖا

 اؾخسضام ألاهترهِذ: البدث، الاهخ٣اء، الدسجُل، اإلاٗالجت.. -

 سضام هٓم التراؾل: الغؾاثل ؤلال٨تروهُت )في اإلاى٢٘(.اؾخ -

 . ٠ُ٦ ؤصعب اإلاخٗلمت واإلاخٗلم ٖلى اؾخسضام الىؾاثِ؟2.3

 ي٘ لهما بغهامج ٖمل.و  ٖحن مً ًدخاحىن بلى هظه الىؾُلت -

 جدب٘ ؤلاهجاػ، واخغم ؤال حؿخٗمل ألاحهؼة بال للٛغى اإلاسهو لها. -

 ؾضة.اخغم ٖلى ٖضم اؾخٗما٫ بغامج م٣غنىت ؤو ٞا -

َبٗها  ، و (Fichier)خٟٓها في مل٠ زام ، و ه٣ل اإلاٗلىماث في الضٞتر  الخٔ الىخاثج اإلادهل ٖلحها، وطل٪ مشل:  -

 بٗض اإلاٗالجت .

 

 


