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هلخص
اعرؽٕر يفٕٓو سأط انًال االظرًاػٔ ٙدٔسِ ف ٙانرًُٛح ػهٗ اْرًاو ػانً ٙػهٗ كافح
األفؼذج ،كًا ؼظٛد يُٓح انخذيح االظرًاػٛح تاْرًاو كثٛش؛ نًا نٓا يٍ دٔس ف ٙاؼذاز انرغٛٛش
اإلٚعات ٙانٓادف ف ٙانًعرًؼاخ نرؽقٛق انشفاِ االظرًاػ ٙنإلَغاٌ .نزا فقذ ْذفد ْزِ انذساعح
نهرؼشف ػهٗ ايكاَٛح اعرفادج يُٓح انخذيح االظرًاػٛح يٍ سأط انًال االظرًاػ ٙف ٙأدتٛاذٓا
ٔأعانٛة ذذخهٓا انًُٓٔ ،ٙرنك يٍ خالل انرؼشف انٗ آساء ههثح انخذيح االظرًاػٛح ؼٕل يفٕٓو
سأط انًال االظرًاػ ٙنذٓٚىٔٔ ،ظٓح َظشْى ف ٙانؼالقح تٔ ُّٛت ٍٛانخذيح االظرًاػٛحٔ .كزنك
ذؽهٛم انًغاقاخ انر ٙذذسط نٓى نًؼشفح يذٖ ذنًُٓا نًٕامٛغ راخ فهح تشأط انًال
االظرًاػٔ ،ٙيُاقؾح رنك ف ٙمٕء األدتٛاخ راخ انقهح تانًٕمٕعٔ .قذ أظشٚد انذساعح
انًٛذاَٛح ػهٗ ػُٛح يٍ ههثح انثكانٕسٕٚط ف ٙانخذيح االظرًاػٛح ف ٙانعايؼح األسدَٛح -يغرٕٖ
انغُح انشاتؼحٔ ،انثانغ ػذدْى أستؼ ٍٛهانثا ً ٔهانثحٔ .اعرخذو انثاؼس انًُٓط انُٕػ ،ٙكًا
اعرخذيد انًعًٕػاخ انثئسٚح نًؼشفح آساء انطهثحٔ ،ذؽهٛم ينًٌٕ انًغاقاخ انر ٙذذسط
نهطهثحٔ .قذ ذٕفهد انذساعح انٗ يعًٕػح يٍ انُرائط كاٌ يٍ أًْٓا :ػذو يؼشفح انطهثح
تًقطهػ سأط انًال االظرًاػٙ؛ ٔتانران ٙفبٌ انؼالقح ت ٍٛانخذيح االظرًاػٛح ٔسأط انًال
االظرًاػ ٙنذٓٚى ذكاد ذكٌٕ يُؼذيح ػهٗ أسك انٕاقغ ،اال أَٓى ٔتؼذ ذؼشفٓى ػهٗ يفٕٓو سأط
انًال االظرًاػ ،ٙػثشٔا ػٍ قُاػرٓى تبيكاَٛح تم ٔمشٔسج اعرخذاو سأط انًال االظرًاػ ٙفٙ
انرذخم انًُٓ ٙنهخذيح االظرًاػٛح .كًا أتذٔا تؼل انًالؼظاخ ػهٗ يؽرٕٚاخ ذذسٚظ انخذيح
االظرًاػٛح ٔأعانٛثّٔ .ذٕفهد انذساعح نطشغ ذقٕس يقرشغ ؼٕل ايكاَٛح ذنً ٍٛيٕمٕع
سأط انًال االظرًاػ ٙف ٙيغاقاخ انخذيح االظرًاػٛح.
الكلوات الوفتاحية :يُٓح انخذيح االظرًاػٛح ،سأط انًال االظرًاػ ،ٙانصقح ،ؽبثكح انؼالقباخ
االظرًاػٛح ،انقٛى.
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Abstract
The concept of social capital and its character in development has
obtained worldwide attention and academic debate in late years. Also
social work profession received a universal consideration because of its
role in bringing about positive and meaningful change in communities to
achieve social well-being of human life. Therefore, this study aimed to
find out about the possibility of including the subject of social capital in
the literature and methods of intervention of the social work profession,
through the identification of the views of social work students about
social capital, and their view of the relationship between social capital
and social work, as well as courses that teach them, to know the extent
guaranteed by the related topics of social capital-analysis. The researcher
used a qualitative methodology, data were collected through focus groups
to get feedback from students, and analyses the content of the courses.
The study found a number of results that were most important: lack of
knowledge of the term social capital, and thus results showed that the
relationship between social work and social capital are almost nonexistent on the ground, also, they have some notes on the content and
teaching methods. The participants expressed their belief in the
possibility and even necessity of using the social capital in the
professional intervention of social work. The research, to ask about the
possibility of depicting a proposal to include the subject of social capital
courses in social work.
Keywords: Social Work Profession; Social Capital; Trust; A
Network of Social Relations: Values.
هقذهة
 قبذ ذشاظبغٙش يٍ تهذاٌ انؼبانى انُبايٛ كصٙا ػهٗ أؼذ تؤٌ دٔس انذٔنح (انؽكٕيح) فٛؼذ خافٚ نى
،كبببحٛبببح (يهًٛٛح ٔانرؼهٛبببح ٔانقبببؽٛ يعببباالخ انخبببذياخ االظرًاػٙ ٔخقٕفبببا فببب،تؾبببكم يهؽبببٕو
 يُٓببا ذهببكَٙ ذؼبباٙببح انقببؼثح انرببٛح ٔانًانٚؼببضٖ رنببك انرشاظببغ ن ٔمبباع االقرقببادٚ  ٔقببذ.)2012
؛ يًبا ذطهبةٙح ٔاالقرشاك انخباسظٚ ٔاألصياخ االقرقاد،ٌاد أػذاد انغكاٚ تاإلمافح الصد،انذٔل
ِ أششخ تذٔسْا ػهٗ قذسج انذٔل ػهٗ انٕفاء تانرضاياذٓا ذعاٙػ االقرقاد٘ انرٛز تشايط انرقؽٛذُف
و يببٍ األػهببٗ ن عببفمٛ كًببا أفببثػ يببٍ انٕامببػ أٌ أعببهٕب انرخطبب.(Khan, 2004) ٓبباُٛيٕاه
ق أْذافٛش كاف نرؽقٛ كًا أٌ انًُٕ االقرقاد٘ ٔؼذِ غ.اٚؼذ يعذٚ ٔانز٘ عاد نفرشج يٍ انٕقد نى
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انرًُٛحٔ ،انر ٙيٍ أًْٓا ذؽقٛبق انؼذانبح االظرًاػٛبحٔ .تانربان ٙتبذأخ انبذٔل انُايٛبح ذٕاظبّ يخباهش
ٔذؽذٚاخ ػذٚذج (قُذٚم ْٕٔ ،)2013 ،األيش انز٘ دػا انذٔل ٔانًُظًاخ انذٔنٛح ٔانًؽهٛح نهثؽبس
ػٍ فٛغ ظذٚذج نهرؼايم يغ انؽاظباخ ٔانًؾبكالخ انًعرًؼٛبح ،كبانفقش ٔانثطانبح ٔاسذفباع يؼبذالخ
انعشًٚببحٔ .ذعهببٗ رنببك تٕمببٕغ يببٍ خببالل انؼًببم ػهببٗ ذؾببعٛغ انؼًببم انرطببٕػٔ ،ٙذؼضٚببض دٔس
انًُظًببباخ غٛبببش انؽكٕيٛبببحٔ ،اَرؾببباس يُظًببباخ انًعرًبببغ انًبببذَٔ ،ٙتبببشٔص يقبببطهػ انًغبببئٔنٛح
االظرًاػٛح نهقطاع انخاؿ؛ ٔرنك تٓذف عذ انفعٕج ت ٍٛاإليكاَٛاخ ٔاالؼرٛاظاخ انًعرًؼٛح ،ػثش
ذقببذٚى انخببذياخ ٔاؽببثاع االؼرٛاظبباخ ٔخذيببح انًعرًببغٔ ،كببزنك انغببؼ ٙنرؽقٛببق انرًُٛببح انؾببايهح
ٔانًغرذايح.
كًا أَّ نى ٚؼذ ً
عشا انقٕل أَّ تانشغى يٍ انُعاؼباخ انُغبثٛح نبثؼل انبذٔل انُايٛبح فب ٙاؼبشاص
ذقذو ف ٙػذج يعاالخ؛ اال أٌ انعٕٓد انر ٙتبزند فب ٙكصٛبش يبٍ ْبزِ انبذٔل ػثبش انؼقبٕد انًُقبشيح
يٍ أظم انخشٔض يٍ َفبق انرخهب االقرقباد٘ ٔاالظرًباػٔ ،ٙانهؽبا تشكبة انبذٔل انًرقذيبح ،نبى
ذؽقق األْذاف انًُؾٕدج تانكايم ) .(Khan, 2004تم اٌ األٔماع ف ٙتؼل ْزِ انذٔل اصدادخ
عٕ ًءا؛ ار آَا ذؼاَ ٙيٍ ذفاقى انًؾكالخ انغٛاعٛح ٔاالقرقادٚح ٔاالظرًاػٛبحٔ ،يبٍ تُٓٛبا يؾبكهرٙ
انفقببش ٔانثطانببحٔ ،يؾببكالخ فببؽٛح ٔذؼهًٛٛببحٔ ،كببزنك فببؼٕتح ذببٕفٛش انغببكٍ انًالئببى ٔغٛشْببا يببٍ
انؽاظاخ ٔانًؾكالخ )ٔ .(W.B, 2015تذأخ يقطهؽاخ ٔيفاْٛى ظذٚذج تبانظٕٓس؛ يصبم انرًُٛبح
االظرًاػٛحٔ ،انؾايهحٔ ،انًغرذايحٔ ،انًؾاسكح انًعرًؼٛبحٔ ،انًغبئٔنٛح انًعرًؼٛبحٔ ،سأط انًبال
انثؾش٘ ٔاإلَغأَ ،ٙسأط انًال االظرًاػ.ٙ
نقببذ َانببد يُٓببح انخذيببح االظرًاػٛببح اْرًايببا ػانًٛببأ ،ؼببذز ذطببٕس فبب ٙفهغببفرٓا ٔأْببذافٓا
ٔأعانٛثٓا خالل انؼقٕد انًُقشيحٔ ،نى ذؼذ راخ هاتغ سػٕ٘ فقو ،كزنك نى ٚؼذ ذؼايهٓا يؽقٕسا
ف ٙاألفشاد ٔيؾكالذٓى انرقهٛذٚح ،تم ذؼذٖ رنك نٛؾبًم االْرًباو تانؼذانبح االظرًاػٛبحٔ ،انبذفاع ػبٍ
ؼقبببٕ اإلَغبببأٌ ،انٕقبببٕف انبببٗ ظاَبببة فمببباخ انًعرًبببغ انًًٓؾبببحٔ ،ذهبببك انرببب ٙذٕاظبببّ انؽشيببباٌ
ٔاالمطٓادٔ ،يغاػذج ْزِ انفماخ ػهٗ اؽثاع اؼرٛاظاذٓبا األعاعبٛحٔ ،ذطبٕٚش قبذساذٓا ٔيٓاساذٓبا
ي بٍ أظببم ذؽقٛببق أْببذافٓا ٔذطهؼاذٓببا .كًببا اْرًببد انخذيببح االظرًاػٛببح ترًُٛببح انًعرًببغ ٔذُظًٛببّ،
ٔانغؼ ٙنرؽقٛق انرًُٛح انؾايهح ٔانًغرذايحٔ ،كزنك انرؤشٛش ف ٙانرؾشٚؼاخ ٔانغٛاعباخ االظرًاػٛبح
(.(IFSW,2014;Brown et all,2015
أيببا فبب ٙاألسدٌ ،فثببانشغى يببٍ أٌ ذببذسٚظ ذخقببـ انخذيببح االظرًاػٛببح ،تببذأ يُببز يُرق ب
انغرُٛٛاخ يٍ انقشٌ انًامٔ ،ٙاَرؾش ذذسٚغّ ف ٙػذد يٍ انعايؼاخ؛ اال أَّ ٔيٍ انخثبشج انؼًهٛبح
ٔاألكادًٛٚببحًٚ ،كببٍ انقببٕل :اٌ يُٓببح انخذيببح االظرًاػٛببح فبب ٙاألسدٌ ن بى ذٕاكببة ذطببٕس انًفٓببٕو
انؼانً ٙنهخذيح االظرًاػٛحٔ ،تانرانًٚ ٙكٍ انقٕل :آَبا فب ٙأصيبح (انكفبأٔ .)2016 ،ٍٚنبزنك فبَبّ
يٍ انًغرثؼذ ف ٙؼال تقٛد انخذيح االظرًاػٛح ػهٗ ٔمؼٓا انؽان ،ٙأٌ ذكٌٕ قادسج ػهبٗ انرؼايبم
يببغ قنبباٚا انًعرًببغ انًغببرعذج ،أٔ انرُبباغى يببغ انرٕظٓبباخ انؼانًٛببح انًرؼهقببح تانخذيببح االظرًاػٛببح،
ٔانربب ٙذشكببض ػهببٗ أٌ ٔوٛفببح انخذيببح االظرًاػٛببح ذرُببأل تُبباء اإلَغبباٌ ٔذقٕٚرببّ ٔذؼضٚببض قذساذببّ،
ٔكزنك تُاء ٔذؼضٚض دٔس يُظًاخ انًعرًغ انًذَ ،ٙتاإلمافح العرصًاس سأط انًال االظرًاػ ٙفٙ
ذببذخالذٓا انًُٓٛببح (تشكبباخ)2011 ،؛ نببزا فبَببّ يببٍ اننببشٔس٘ كبب ٙذببُعػ انخذيببح االظرًاػٛببح فببٙ
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ذؽقٛقٓببا ألْببذافٓا ،يببٍ أٌ ذؼًببم ػهببٗ ذطببٕٚش قاػببذذٓا انفكشٚببح ٔأعببانٛثٓا انًُٓٛببح تًببا ٚرُاعببة
ٔوشٔف ٔؼاظاخ انًعرًغ األسدَ ٙانًرغٛشج ٔانًرعذدج.
ف ٙمٕء رنك كهّ ،ذؤذْ ٙزِ انذساعح يُطهقح يٍ انقُاػح ،تؤٌ سأط انًبال االظرًباػًٚ ٙكبٍ
أٌ ٚكببٌٕ يكَٕببا أعاعببٛا يببٍ يكَٕبباخ انخذيببح االظرًاػٛببح ،ار اٌ يفٓببٕو سأط انًببال االظرًبباػٙ
"كًنًٌٕ" نٛظ غشٚثا ػٍ انخذيح االظرًاػٛح كًُٓحٔ ،ف ٙانٕقد راذّ فبَبّ يفٓبٕو يرعبزس فبٙ
شقافح انًعرًغ األسدَٙ؛ نزا فبَّ ًٚكٍ اعرصًاس سأط انًال االظرًباػ ٙفب ٙانثُباء انًؼشفب ٙنهخذيبح
االظرًاػٛبح ٔيًاسعباذٓا انًُٓٛبح فب ٙاألسدٌ ،كًببا أَبّ ًٚكبٍ أٌ ٚغباػذ األخقبائ ٍٛٛاالظرًبباػٍٛٛ
ػهببٗ انقٛبباو تًٓببايٓى تكفبباءج ٔفاػهٛببح أكصببش .تببم ًٚكببٍ انقببٕل :اٌ يُٓببح انخذيببح االظرًاػٛببح ٔسأط
فا أٌ ػًبم األخقبائ ٙاالظرًباػ ٙفب ٙاألفبم،
انًال االظرًاػٔ ،ٙظٓاٌ نؼًهح ٔاؼذجٔ ،خقٕ ً
ٚؼرًذ ػهٗ انصقح ٔؽبثكاخ انؼالقباخ االظرًاػٛبح ٔانًؾباسكح ٔانقبٛى انًؾبرشكح انرب ٙذؼرثبش يبٍ أْبى
يقٕياخ سأط انًال االظرًباػ .(Putnam, 2002) ٙنبزنك فببٌ ْبزِ انذساعبح ذغبؼٗ نثؽبس عبثم
اعبببرفادج يُٓبببح انخذيبببح االظرًاػٛبببح يبببٍ سأط انًبببال االظرًببباػ ٙفببب ٙاشبببشاء قاػبببذذٓا انُظشٚبببح
ٔيًاسعرٓا انًُٓٛح ،تًا ٚؽقق أْذافٓا ٔأْذاف انًعرًغ األسدَ.ٙ
هشكلة الذراسة وهبرراتها
َظببشا ألٌ يُٓببح انخذيببح االظرًاػٛببح يُٓببح ؼٛببح؛ نببزا فبَٓببا تؽاظببح ياعببح ٔتؾببكم يغببرًش
نرطببٕٚش أدتٛاذٓببا ٔأعببانٛثٓا انًُٓٛببحٔ ،ذقٛببٛى يًاسعبباذٓا؛ نرٕاكببة انرغٛببشاخ انًرغبباسػح ػهببٗ كافببح
األفببببؼذجٔ .قببببذ أؽبببباس تؼببببل انكربببباب فبببب ٙانغببببشب انببببٗ أٌ يُٓببببح انخذيببببح االظرًاػٛببببح فببببٙ
أصيح ) (Asquith, et al.; 2005كًا أٌ يعهبظ ذؼهبٛى انخذيبح االظرًاػٛبح األيشٚكب ،ٙدػبا انبٗ
مببببشٔسج ذنببببً ٍٛيُبببباْط انخذيببببح االظرًاػٛببببح يغبببباقاخ ذرؼهببببق تخذيببببح األفببببشاد ٔانعًاػبببباخ
ٔانًؼشمب ٍٛنهخطبش ٔانرًٓبٛؼ ))CSWE, 1994؛ ْٔبٕ األيبش انبز٘ اعبرذػٗ هبشغ ذغباإالخ
ذرؼهق تذٔس انخذيح االظرًاػٛح ف ٙانقشٌ انٕاؼذ ٔانؼؾبشٔ ،ٍٚفًٛبا ارا كاَبد انًُٓبح عبرثقٗ ذؼًبم
تؾكم ذقهٛذ٘ ،أو ٚعة أٌ ذطٕس يٍ َظشٚاذٓبا ٔعبثم يًاسعبرٓا انًُٓٛبح؛ نربرًكٍ يبٍ انؼًبم ػهبٗ
اؼذاز انرغٛٛش انٓادف ف ٙانًعرًؼاخ انرب ٙذؼًبم يؼٓبأ ،تانربان ٙانؼًبم ػهبٗ يغبرٕٖ انغٛاعباخ
ٔاالعرشاذٛعٛاخ انر ٙيٍ ؽؤَٓا االسذقاء تانذٔس انز٘ ذقٕو تّ يُٓح انخذيبح االظرًاػٛبح فب ٙانٕقبد
انؽامش (.(Domanski, 1998; Jones, 2009
نقذ ؼظ ٙيفٕٓو "سأط انًال االظرًباػٔ "ٙخافبح فب ٙانغبُٕاخ األخٛبشج تاْرًباو انثباؼصٍٛ
ٔانًرخققبببٍٛ؛ ار اعبببرخذو ػهبببٗ َطبببا ٔاعبببغ كٕعبببٛهح نفٓبببى دُٚايٛكٛبببح األفبببشاد ٔانعًاػببباخ
ٔانًعرًؼاخٔ ،ذؽشٚك انًٕاسد (.(Bourdieu, 1986; Coleman, 1998; Putnam, 2002
نكببٍ ٔتببانشغى يببٍ اعببرخذاو سأط انًببال االظرًبباػ ٙيببٍ قثببم كصٛببش يببٍ انرخققبباخ ،يصببم :ػهببى
االظرًاعٔ ،االقرقادٔ ،ػهى انُفظٔ ،انقؽح؛ اال أَّ نبى ٚغبرخذو تانقبذس َفغبّ فب ٙأدتٛباخ انخذيبح
االظرًاػٛح ،عٕاء أكادًٛٚبا أٔ ػًهٛبا (ٔ ،)Muhkerjee, 2007تانربان ٙفببٌ انؼالقبح تب ٍٛانخذيبح
االظرًاػٛببح ٔسأط انًببال االظرًبباػ ٙيببٍ انًٕامببٛغ انعببذٚشج تانذساعببح .نببزا فقببذ ذثهببٕسخ يؾببكهح
انذساعببح فبب ٙايكاَٛببح اعببرفادج يُٓببح انخذيببح االظرًاػٛببح يببٍ سأط انًببال االظرًبباػ ٙفبب ٙذكببٍٕٚ
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قاػببذذٓا انفكشٚببح ٔيًاسعببرٓا انًُٓٛببحٔ .رنببك يببٍ خببالل دساعببح يٛذاَٛببح نًؼشفببح ٔظٓببح َظببش ههثببح
انخذيببح االظرًاػٛببح فبب ٙانعايؼببح األسدَٛببح ؼببٕل يفٓببٕو سأط انًببال االظرًبباػٔ ،ٙيُٓببح انخذيببح
االظرًاػٛببح ٔأعببهٕب ذذسٚغببٓأ ،ذؽهٛببم يغبباقاخ انخذيببح االظرًاػٛببح انربب ٙذببذسط فبب ٙانعايؼببح
األسدَٛح تاإلمافح انٗ يشاظؼح األدتٛاخ راخ انقهح تانًٕمٕعٔ .كزنك سإٚرٓى إليكاَٛح اعرخذاو
سأط انًببال االظرًبباػ ٙفبب ٙانخذيببح االظرًاػٛببح ،ػهببٗ أيببم انخببشٔض ترقببٕس ؼببٕل ايكاَٛببح ٔآنٛببح
اعببرفادج يُٓببح انخذيببح االظرًاػٛببح فبب ٙاألسدٌ يببٍ سأط انًببال االظرًبباػ ٙفبب ٙذطٕٚشْببا َظشٚببا
ٔػًهٛا.
أهوية الذراسة
نقذ دػا تؼل انًفكش ٍٚألٌ ذكٌٕ أٔنٕٚباخ انثؽبس األكباد ًٙٚفب ٙانؼهبٕو االظرًاػٛبح نكٛفٛبح
ٔق انرشاظغ ف ٙانشٔاتو االظرًاػٛحٔ ،اعرؼادج انًؾاسكح انًعرًؼٛح ٔانصقح انهر ٍٛذؼشمرا نهرآكم
(َقش ْٔالل)2007 ،؛ نزا ذغرًذ ْزِ انذساعح أًْٛرٓا يبٍ أًْٛبح دٔس يُٓبح انخذيبح االظرًاػٛبح
كًُٓببح اَغبباَٛح ؼشٚقببح ػهببٗ ذًاعببك انًعرًؼبباخ ٔسفاْٛببح اإلَغبباٌ يببٍ خببالل ػًهٓببا ػهببٗ كافببح
انًغرٕٚاخ ٔف ٙيعاالخ يرؼذدج ،تاإلمافح ألًْٛح سأط انًال االظرًاػ ٙتاػرثباسِ يبٕسدا ؼٕٚٛبا
يٍ يٕاسد انًعرًؼاخ؛ نزا ذرُأل انذساعح ْزا انًٕمٕع ػهٗ أيم انٕفٕل نرؽقٛق يا ٚه:ٙ
 .1أٌ ٚرى انرؤفٛم نًفٕٓو سأط انًال االظرًباػ ،ٙتًبا ٚالئبى انًعرًبغ األسدَب ،ٙتاالعبرفادج يبٍ
األدتٛاخ انؼانًٛح ٔانًؽهٛحٔ ،تاعرصًاس يكَٕاخ انصقافح انؼشتٛح ٔاإلعاليٛح ٔانًؽهٛح.
 .2انٕفٕل نقبٛغح ػًهٛبح ًٚكبٍ أٌ ذغباػذ ػهبٗ انبشتو تب ٍٛيُٓبح انخذيبح االظرًاػٛبح ٔسأط
انًال االظرًاػ ،ٙتًا ًٚكٍ انقائً ٍٛػهٗ انًُٓح يٍ ذطٕٚشْا.
 .3االعبببرفادج يبببٍ َربببائط انذساعبببح ،فببب ٙذؽغبببٔ ٍٛذطبببٕٚش انؼًهٛبببح انرؼهًٛٛبببح نذاسعببب ٙانخذيبببح
االظرًاػٛحٔ ،ذؼضٚض قذساذٓى انًُٓٛح ،عٕاء يٍ خالل اشبشاء األدتٛباخ ٔانًُباْط أٔ انربذسٚة
انًٛذاَ.ٙ
 .4اذاؼببح انفشفببح نٕامببؼ ٙانغٛاعبباخ ٔانثببشايط االظرًاػٛببح راخ انقببهح تانقنبباٚا االظرًاػٛببح
كانفقش ٔانثطانح ٔاإلدياٌ ٔانؼُ األعش٘ ،نالعرفادج يًا عررٕفم ان ّٛانذساعح ف ٙػًهٓى.
 .5ذطٕٚش انثشايط انرذسٚثٛح انر ٙذٓذف نرًُٛح ٔذؼضٚض قذساخ ٔايكاَٛاخ انؼايه ٍٛف ٙانًعاالخ
االظرًاػٛحٔ ،ذؽذٚذا انؼايه ٍٛف ٙذًُٛح انًعرًغ ٔذُظ.ًّٛ
 .6اذاؼح انفشفح نهثاؼص ٍٛإلظشاء انًضٚذ يٍ انذساعباخ انًرؼًقبح ؼبٕل قنباٚا راخ فبهح تٓبزِ
انذساعح.
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أهذاف الذراسة وتساؤالتها
انٓذف انشئٛظ نهذساعح ْٕ انٕفبٕل نرقبٕس ؼبٕل ايكاَٛبح اعبرفادج انخذيبح االظرًاػٛبح يبٍ
سأط انًببال االظرًبباػ ٙفبب ٙاشببشاء قاػببذذٓا انًؼشفٛببح ٔيًاسعببرٓا انًُٓٛببحٔ ،يببٍ انًببؤيٕل أٌ ٚببرى
ذؽقٛق ْزا انٓذف يٍ خالل اإلظاتح ػهٗ انرغاإالخ انرانٛح:
 .1يا يفٕٓو سأط انًال االظرًاػ ٙنذٖ انطهثح؟
 .2يا ٔظٓح َظش انطهثح ؼٕل ٔاقغ سأط انًال االظرًاػٔ ٙيقٕياذّ ف ٙاألسدٌ؟
 .3انٗ أ٘ يذٖ ذنًُد انًغاقاخ انرٚ ٙذسعَٕٓا يؼهٕياخ ػٍ سأط انًال االظرًاػٙ؟
 .4كٚ ٛشٖ انطهثح ايكاَٛح اعرفادج انخذيح االظرًاػٛح يٍ سأط انًال االظرًباػ ٙفب ٙأدٚثاذٓبا
ٔيًاسعرٓا انًُٓٛح؟
 .5يا ْٕ انرقٕس انًقرشغ نهؼالقح ت ٍٛانخذيح االظرًاػٛح ٔسأط انًال االظرًاػٙ؟
اإلطار الٌظري للذراسة
هفاهين الذراسة
الخذهة االجتواعيةSocial Work :
تببببانشغى يببببٍ أٌ يُٓببببح انخذيببببح االظرًاػٛببببح ؼظٛببببد تاْرًبببباو ػببببانً ،ٙاال أَببببّ نببببٛظ يببببٍ
انغٓم االذفا ػهٗ يفٕٓو يؽذد نهخذيح االظرًاػٛبح ،تبم ٔنشتًبا ًٚكبٍ انقبٕل :اٌ أكصبش يبا ٕٚاظبّ
انًؼُٛببب ٍٛتًُٓبببح انخذيبببح االظرًاػٛبببح ،غًبببٕك انرؼشٚببب ٔاالخبببرالف ػهبببٗ يفٕٓيٓبببا ٔأْبببذافٓا
ٔٔوٛفرٓببا ٔيُاْعٓببا )ٔ .)Rwomire & Radtlhokwa,1996ستًببا ٚؼببٕد رنببك ألٌ انخذيببح
االظرًاػٛح ف ٙكصٛش يٍ انثهذاٌ الصاند ف ٙيشاؼهٓا األٔنٗٔ ،نى ذُنط تؼذٔ ،نى ذؽظ تباالػرشاف
انًعرًؼبب ٙفبب ٙكصٛببش يببٍ انببذٔل أعببٕج ترخققببباخ أخببشٖ ،كًببا أٌ ُْببام يببٍ ٚببشٖ أٌ انهغبببح
انًغرخذيح فًٛا ٚرؼهق تانًُٓح ،قذ ذكٌٕ يشتكح ٔينههحٔ ،أٌ اعرخذاو انًقطهؽاخ راخ انؼالقبح،
قذ ٚؾكم َٕػا يٍ انغًٕك ( ،)Asquith, et al., 2005ار أؽباس يَٕبذ٘ انبٗ أٌ انطشٚقبح انربٙ
ذغرخذو فٓا يقطهؽاخ انخذيبح االظرًاػٛبح ٔانخبذياخ االظرًاػٛبح فب ٙأٔسٔتباٚ ،قبؼة ذؼشٚفٓبا
(.)Munday, 2003
ٔقذ ظشخ ػذج يؽأالخ نرؼش ٚانخذيح االظرًاػٛح؛ ار ذؼذدخ ٔذغٛشخ ْزِ انرؼاس ٚذثؼا
نًشاؼم ذطٕس يُٓح انخذيح االظرًاػٛح ٔوشٔف انًعرًؼباخ انرب ٙذؼًبم فٓٛبا ،تاإلمبافح نرؤششْبا
تٕظٓح انُظش انرُٚ ٙطهق يُٓا يٍ ٚقذو انرؼش . ٚفقبذ ػشفبد انخذيبح االظرًاػٛبح فب ٙتبذاٚاذٓا يبٍ
قث بم (عببرشٔب) تؤَٓببا انفببٍ انببز٘ ٚؼًببم ػهببٗ اٚقببال انًببٕاسد انًخرهفببح انببٗ األفببشاد ٔانعًاػبباخ
ٔانًعرًغ نغذ ؼاظاخ ذهك انؾشائػ يعرًؼح (غشاٚثحٔ .)2004 ،فٔ ٙقد الؼق ػشفبد تؤَٓبا فبٍ
ٔػهببى ٔيُٓببح ذغببؼٗ نًغبباػذج انُبباط نؽببم يؾببكالذٓى انؾخقببٛح كببؤفشاد ٔظًاػبباخ ٔيعرًؼبباخ،
ٔتٓببذف انؽقببٕل ػهببٗ سمببا انُبباط يببٍ خببالل اؽببثاع ؼاظبباذٓى انًرؼهقببح تؼالقبباذٓى تانعًاػببح
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ٔانًعرًغٔ ،ذؼًم يٍ خالل خذيح انفشدٔ ،انؼًم يغ انعًاػاخٔ ،انًعرًؼاخٔ ،اإلداسجٔ ،انثؽس
االظرًاػ .)Thackeray et al.,1994( ٙكًا ػشفد تاػرثاسْبا َظايبا اظرًاػٛبا يشَباٚ ،ؾبرشم
ف ٙهشقّ األعاعٛح يغ تؼل انبُظى االظرًاػٛبح األخبشٖٚٔ ،قبٕو تانؼًبم فٛبّ يُٓٛبٌٕ يخرقبٌٕ،
ٔٓٚببذف انببٗ يقاتهببح اؼرٛاظبباخ األفببشاد انعًاػبباخٔ ،انببٗ انًُببٕ ٔانركٛب فبب ٙانًعرًببغ ،ارا فؾببهد
انُظى االظرًاػٛح األخشٖ .كًا ٓٚبذف انبٗ يغباػذج ذهبك انبُظى ػهبٗ انًُبٕ ٔااليربذاد؛ ؼربٗ ذقاتبم
ؼاظاخ األفشاد ٔانعًاػاخ ٔانًعرًؼباخ تطشٚقبح أكصبش كفباءج (ؽبٕق .)1966 ،ٙفب ٙؼب ٍٛػشفٓبا
انغببٛذ تؤَٓببا يُٓببح يرخققببح ذؼرًببذ ػهببٗ أعببظ ػهًٛببح ٔيٓبباسج خافببح ذغببرٓذف ذًُٛببح ٔاعببرصًاس
قذساخ األفشاد ٔانعًاػاخ ٔانرُظًٛاخ االظرًاػٛح؛ نرذػٛى ؼٛاج اظرًاػٛبح أفنبم ،ذرفبق ٔأْبذاف
انرًُٛح االظرًاػٛح ٔانًؼرقذاخ اإلًٚاَٛح انشاعخح (انغٛذ.)1998 ،
كًبببا قبببذو االذؽببباد انبببذٔن ٙن خقبببائ ٍٛٛاالظرًببباػٔ (IFSW) ٍٛٛانشاتطبببح انذٔنٛبببح نهخذيبببح
االظرًاػٛببح )(IASW؛ ذؼشٚفببا نهخذيببح االظرًاػٛببح؛ تؤَٓببا يُٓببح يثُٛببح ػهببٗ انًًاسعببحًَٔ ،ببٕرض
يثُ ٙػهٗ قاػذج يؼشفٛحٚ ،غؼٗ نرؼضٚض انرغٛٛش االظرًاػٔ ٙانرًاعك ٔذًكٔ ٍٛذؽشٚش األؽخاؿ
ٔاؼرشاو ؼقٕ اإلَغأٌ ،كزنك اؼرشاو انفشٔ ت ٍٛاألؽخاؿ ،كًا أَٓا يؼضصج تُظشٚاخ انخذيح
االظرًاػٛح ٔانؼهٕو اإلَغاَٛح ).(IFSW, 2014
ف ٙمٕء يا عثقًٚ ،كبٍ انقبٕل :اَبّ ال ٕٚظبذ ذؼشٚب يٕؼبذ نهخذيبح االظرًاػٛبح ٚرفبق ػهٛبّ
انعًٛغ )(Cree, 2003؛ ار اٌ ذؼشٚفٓبا ٔيًاسعبرٓا ذربؤشش تؼبذج ػٕايبم يبٍ تُٓٛبا ذٕقؼباخ انبذٔس
ن خقببائ ٙاالظرًبباػ ٙفبب ٙكببم تهببذٔ ،انًئعغببح انرببٚ ٙؼًببم فٓٛببا ) .(Baginsky, 2014تببم اٌ
تؼل انكراب أؽاس انٗ فؼٕتح ذؽذٚذ يا ْبٕ انبذٔس انًطهبٕب يبٍ انخذيبح االظرًاػٛبح تذقبحٔ ،يبا
ْ ٙانًٓباساخ ٔانخثبشاخ انالصيبح ن خقبائ ٍٛٛاالظرًباػٔ ،ٍٛٛكبزنك انرؼهبٛى ٔانربذسٚة انًُاعبة
نٓىٔ ،تانران ٙفؼٕتح ذًٛٛضْا ػٍ انًٍٓ األخشٖ )ٔ (Asquth et al., 2005نزنك ًٚكٍ انقٕل:
اٌ أ٘ ذؼش ٚنهخذيح االظرًاػٛح تؽاظح ألٌ ٚكٌٕ ذؼشٚفا يشَا ٔيرطٕسا؛ ؼرٗ ذرًكٍ انًُٓح يبٍ
يٕاكثح انرغٛشاخ ٔانًغرعذاخ اإلَغاَٛح (ٔ .(Hare, 2004تانشغى يٍ االخرالف ػهٗ انرؼشٚب ،
اال أٌ ُْام خقائـ ػايح نهخذيح االظرًاػٛح كًُٓحٔ ،نؼم يٍ تُٓٛا:
 .1أَٓببا يُٓببح اَغبباَٛح؛ ار اٌ ْببذفٓا اَغببأَٔ ،ٙؼببذج ػًهٓببا اإلَغبباٌ (فببشد ،ظًاػببح يُظًببح،
يعرًببغ)ٔ ،تانرببان ٙفبببٌ فهغببفرٓا ٔأْببذافٓا ٔتشايعٓببا ٚعببة أٌ ذرفببق يببغ اَغبباَٛح اإلَغبباٌ
ٔاؼرشايّ ٔانؽفاو ػهٗ كشايرّٔ ،ذهرضو ترؼضٚض قًٛح اإلَغباٌ ٔانؼًبم ػهبٗ ذخفٛب األػثباء
انرٕٚ ٙاظٓٓا َرٛعح انفقش ٔاالمطٓاد ٔانرًٓٛؼ ،كًا أَٓا ال ذغؼٗ نٓذف ياد٘ٔ ،ذؼرًذ فٙ
أدٚثاذٓا ػهٗ قاػذج يٍ انؼهٕو ٔانًؼاسف اإلَغاَٛح ٔانًٓاساخ انفُٛح ٔانقٕاػذ األخالقٛح.
 .2أَٓا يُٓبح يئعغبٛح؛ أ٘ ذًباسط يبٍ خبالل يئعغباخ اظرًاػٛبح ؽبشػٛح ذؽظبٗ تباالػرشاف
انًعرًؼٔ ،ٙذرطاتق أْذافٓا يغ أْذاف انًعرًغ انز٘ ذؼًم فٔ ّٛيٍ خالنّٔ ،كبزنك ذًباسط
يببٍ خببالل أخقببائ ٍٛٛاظرًبباػ ٍٛٛيببئْهٔ ٍٛي بذست ٍٛػهًٛببا ٔػًهٛببأ ،ذرببٕافش فببٓٛى فببفاخ
ٔخقائـ ٔيٓاساخ ذًكُٓى يٍ يًاسعح ػًهٓى اإلَغاَ ٙتكفاءج ٔفاػهٛح ،كًبا ذًهب ٙػهبٓٛى
انًُٓح مشٔسج االنرضاو تانًٛصا األخالق ٙف ٙكم يشاؼم انؼًم.
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 .3ذؼًم يغ األفشاد ٔاألعش ٔانًُظًباخ ٔانعًاػباخ ٔانًعرًؼباخٔ ،يبٍ خبالل تبشايط اَؾبائٛح
ٔٔقائٛح ٔػالظٛحٔ .ذؼًم ف ٙيعباالخ يرؼبذدج (أعبشج ،هفٕنبح ،أؼبذاز ،يبذاسط ،ظايؼباخ،
يقاَغ)ٔ .كزنك ذؼُٗ ترًُٛح ٔذُظٛى انًعرًؼاخٔ ،اإلعٓاو ف ٙسعى انغٛاعاخ االظرًاػٛح.
رأس الوال االجتواعيSocial Capital :
تبببانشغى يبببٍ االعبببرخذاو انٕاعبببغ نًقبببطهػ "سأط انًبببال االظرًببباػ "ٙفببب ٙأدتٛببباخ انؼهبببٕو
االظرًاػٛح ٔانغٛاعٛح ،اال أَّ نٛظ يٍ اذفا ػهٗ تذاٚح وٕٓسِ ٔاعرخذايّ )(Lock, 2008؛ فقذ
أؽاس انثؼل انٗ أٌ انثذاٚح األٔنٗ نظٕٓس انًفٕٓو ذؼٕد انٗ كراتاخ وٓشخ ػٍ انذًٕٚقشاهٛح فٙ
انقشٌ انراعغ ػؾش (ذٕكفٛم ،)1991 ،ف ٙؼب ٍٛأؽباس آخبشٌٔ انبٗ أٌ تبذاٚاخ اعبرخذاو انًقبطهػ
ذؼٕد نكراتاخ ْاَفاٌ ػاو 1916و (ؼًذٔ .)2015 ،تانشغى يٍ أٌ يفٕٓو سأط انًال االظرًباػ،ٙ
قذ غاب ػٍ االعبرخذاو نفربشج يبٍ انبضيٍ ،اال أَبّ اعبرخذو يبٍ ظذٚبذ يبٍ خبالل هشٔؼباخ انكاذبة
انفشَغ( ٙتٛٛبش تبٕسدٔ) فب ٙكراتاذبّ ػبٍ سأط انًبال انصقبافٔ ،ٙكبزنك كراتباخ ظبًٛظ كٕنًباٌ فبٙ
انصًاَُٛٛاخ يٍ انقشٌ انًام( ٙػثذانؽًٛذٔ .)2010 ،قذ نًغ اعبرخذاو انًفٓبٕو تؾبكم ٔامبػ فبٙ
ػاو 1995و ػهٗ ٚذ تٕذُاو انكاذة اإلٚطانٔ ،ٙذؽذٚذا يٍ خالل أهشٔؼرّ (نؼة انثٕنُٛغ يُفشدا)،
ٔانز٘ أؽباس فٛبّ انبٗ أٌ اَغبؽاب األيبشٚك ٍٛٛيبٍ انفنباء االظرًباػ ٙانؼباؤ ،ذشاظبغ يؾباسكرٓى
االظرًاػٛح ٔانغٛاعٛح؛ ٚؾكم خطشا ػهٓٛى )ٔ .(Putnam, 2000يُز رنبك انٕقبد ،ؼظب ٙيفٓبٕو
سأط انًال االظرًاػ ٙتاْرًاو ػانًٔ ،ٙذٕاند األتؽاز ٔانذساعاخ ؼٕل انًفٕٓو ٔكٛفٛح قٛاعّ.
ٔتانشغى يٍ ْزا االْرًاو ػهٗ كافح األفؼذج ،اال أَّ ال ٕٚظذ اذفا ػهٗ ذؼشٚفح ،تم ٔفب
تؤَّ يفٕٓو يطاهٔ (Moore & DuBois, 1997) ٙنبزنك ذؼبذدخ انرؼباس ٚ؛ ار ػشفبّ تبٕسدٔ
تؤَّ ػثاسج ػٍ "كى يٍ انًٕاسد انٕاقؼٛح أٔ انًؽرًهبح انربٚ ٙبرى انؽقبٕل ػهٓٛبا يبٍ خبالل ايبرالم
ؽثكح يٍ انؼالقاخ انذائًح انًؼرًذج ػهٗ انفٓى ٔانٕػ ٙانًرثادلٔ ،رنبك فب ٙاهباس االَنبٕاء ذؽبد
نٕاء ظًاػح يؼُٛبح ،فاالَرًباء نعًاػبح يبا ًٚبُػ كبم ػنبٕ يبٍ أػنبائٓا عبُذا يبٍ انصقبح ٔاأليباٌ
االظرًبباػ .(Bourdieu, 1986: 247) "ٙفبب ٙؼببٚ ٍٛببشٖ كٕنًبباٌ أٌ سأط انًببال االظرًبباػٙ
"ُٚؾؤ ػٍ هشٚق انفؼم انؼقالَب ٙانبز٘ ٚخهبق انصقبح ٔاالنرضايباخ كًقبادس ًٚكبٍ اعبرصًاسْا ٔقبد
انؽاظحٔ ،ػُذيا ٚرى انرفاػم تاعرًشاس ف ٙمبٕء االنرضايباخ ػثبش انًعرًبغ ،فبَبّ ًٚكبٍ انؽقبٕل
ػهببٗ سأعببًال اظرًبباػ ٙيؼًببى" ) (Coleman, 1998: 190أيببا تٕذُبباو فٛشكببض ػهببٗ انؾببثكاخ
االظرًاػٛح ٔيؼاٛٚش انرثبادل انًرًاعبكح فٓٛبا ٔانًشافقبح نٓبأ ،تانربان ٙفببٌ سأط انًبال االظرًباػٙ
ٚركببٌٕ يببٍ ػببذج يكَٕبباخ ذرًصببم فبب ٙاالنرضايبباخ األخالقٛببح ٔانًؼبباٛٚش ٔانقببٛى االظرًاػٛببحٔ ،تؾببكم
خباؿ انصقبحٔ ،انؾبثكاخ االظرًاػٛبح ،خافبح انعًؼٛباخ انرطٕػٛبح ) .(Putnam, 2002: 6كًبا
أؽببباس تٕذُببباو انبببٗ أٌ انًعرًؼببباخ انرببب ٙذًهبببك ػبببذدا أكثبببش يبببٍ انرُظًٛببباخ انًذَٛبببح ْببب ٙاألكصبببش
دًٕٚقشاهٛح ٔذقذيا يٍ انُاؼٛح االقرقادٚحٚٔ ،ؼٕد رنك نهذٔس انز٘ ذهؼثّ ذهك انًُظًاخ ف ٙذكٍٕٚ
سأط انًال االظرًاػ ،(Putnam, 2000) ٙأيا يُظًح انرؼأٌ ٔانرًُٛح انذٔنٛبح فقبذ أؽباسخ فبٙ
ذؼشٚفٓا نشأط انًال االظرًاػ ٙانٗ انؾثكاخ االظرًاػٛبح ٔانقبٛى ٔانرفاًْباخ ٔانًؼباٛٚش انًؾبرشكح
انرب ٙذغبٓم انرؼبأٌ داخبم انًعًٕػباخ ٔتُٓٛبا ) .(OECD, 2001كًبا أٌ انثُبك انبذٔن ٙػبشف
سأط انًببال االظرًبباػ ٙتؤَببّ "انًئعغبباخ ٔانًؼبباٛٚش انربب ٙذؾببكم َٕػٛببح ٔكًٛببح يببٍ انرفبباػالخ
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االظرًاػٛبح فبب ٙانًعرًبغٔ ،أَببّ نبٛظ فقببو انًئعغبباخ انربٚ ٙقببٕو ػهٓٛبا انًعرًببغ فؽغبة ،تببم ْببٙ
انقًغ انز٘ ٚنًٓا يغ تؼل" ).(Dasgupta, 1999
ٚرنػ يًا عبثق ،أٌ يقبطهػ سأط انًبال االظرًباػ ٙقبذ ٔاظبّ اخرالفبا فبٔ ٙظٓباخ انُظبش
ؼٕل ذؼشٚفّ ،ؽؤَّ ؽؤٌ انكصٛش يٍ انًفباْٛى ٔانًقبطهؽاخ االظرًاػٛبح ،ؼربٗ اٌ انبثؼل ٔفب
انًفٕٓو تؤَّ يثٓى ٔؽبذٚذ انًشَٔبح ٔاالذغباع ٔانرعشٚبذْٔ ،بٕ ٚبذٔس ؼبٕل ؽبٙء غٛبش يهًبٕط ٔال
ًٚكٍ فًّٓ اال ف ٙانغٛا االظرًاػ( ٙأتٕ صٚبذٔ .)2010 ،ال تبذ يبٍ انقبٕل :اٌ اإلؽبكانٛح ال ذقب
ػُذ االخرالف ػهٗ ذؼش ٚسأط انًال االظرًباػٔ ،ٙاًَبا ذرؼبذٖ رنبك نقبؼٕتح قٛاعبّ؛ ار ظبشخ
ػذج يؽأالخ نقٛاعّٔ .قذ هٕس تٕذُاو يقٛاعا نقٛاعّ اػرًادا ػهٗ خًغح أتؼاد سئٛغبح يقغبًح انبٗ
أستؼح ػؾش تؼذا فشػٛا ) ،(Putnam, 2000كًبا هبٕس انثُبك انبذٔن ٙيقٛاعبا ٚرنبًٍ عبرح أتؼباد
ػهٗ انُؽٕ انران:(W.B, 1999) ٙ


انعًاػبباخ ٔانؾببثكاخ )ٚ :(Groups and Networksرؼهببق ْببزا انثؼببذ تطثٛؼببح ٔيببذٖ
يؾاسكح األفشاد ف ٙيخره انًُظًاخ ٔانؾثكاخ االظرًاػٛح انشعًٛح يُٓبا ٔغٛبش انشعبًٛح،
ٔيؼببذل انًغبباًْح انرببٚ ٙؽقببم ػهٓٛبا األفببشاد أٔ ٚقببذيَٕٓا نٓببزِ انًُظًبباخ ٔانؾببثكاخ ،كًببا
ٚؾًم رنك كٛفٛح اخرٛاس انقبادج انؾبؼثٔ ،ٍٛٛدٔس األفبشاد فب ٙرنبك ،تاإلمبافح انبٗ آنٛبح ذؾبكٛم
انؾثكاخ االظرًاػٛح انشعًٛح أٔ غٛش انشعًٛحٔ ،انشٔاتو االظرًاػٛح انربٚ ٙغبرُذ انٓٛبا سأط
انًال االظرًاػٙ؛ ار ٚشٖ تٕذُاو أٌ ْزِ انؾثكاخ ذُقغبى انبٗ :ؽبثكاخ راخ ػالقبح ؼًًٛبح أٔ
ؽخقببٛح ذقببٕو تبب ٍٛأفببشاد انؼائهببح أٔ األفببذقاءٚٔ ،رٕنببذ ػُٓببا سأعببًال ؽخقبب ٙأٔ ذشاتطببٙ؛
ٔؽثكاخ راخ ػالقح أقم ؼًًٛٛح يصم األفذقاءُٚٔ ،رط ػُٓا سأعًال ذعغٛش٘ أٔ ذٕفبٛهٙ؛
ٔؽثكاخ ذقٕو ػهٗ انؼالقباخ انرشاذثٛبح ٔيغبرٕٚاخ يخرهفبح يبٍ انغبهطح ،كًبا فب ٙانًئعغباخ
انؽكٕيٛح ٔاألؼضاب ٔانؾشكاخُٚٔ ،رط ػُٓا سأعًال يئعغاذٔٔ .ٙفقا نثٕذُاو فبَّ ُٚرط ػٍ
كم رنك يُافغ ن فشاد ٔانعًاػاخ ٔانًعرًؼاخ ).(Putnam, 2000



انصقبح ٔانركافبم ) :(Trust and Solidarityذؽظبٗ انصقبح تاْرًباو انثباؼص ٍٛفب ٙسأط انًبال
االظرًاػٚٔ ،ٙققذ تٓا انصقح تباٜخش( ٍٚانعٛبشاٌ ،يقبذي ٙانخبذياخٔ ،انغشتباء) ،تبم ٔٚبشٖ
فٕكٕٚايا أٌ سأط انًال االظرًاػ ْٕ ٙقذسج ذُؾؤ َرٛعح اَرؾاس انصقح ٔيا ٚبشذثو تٓبا يبٍ قبٛى
داخم انًعرًغ أٔ أظضاء يُّ )ْ .(Fukuyama, 1999زا ٔقبذ اػرثبش انبثؼل أٌ انصقبح يبٍ
انًئؽبببشاخ انًًٓبببح نٕظبببٕد سأط انًبببال االظرًببباػ( ٙؼًبببذ .)2015 ،فببب ٙؼببب ٍٛأٌ آخبببشٍٚ
اػرثبشٔا انصقبح يبٍ يخشظباخ سأط انًبال االظرًباػٔ ،(Woolcock, 2001)ٙتانربان ٙفببٌ
انعًاػببح انربب ٙنببذٓٚا شقببح ْبب ٙأكصببش قببذسج ػهببٗ اإلَعبباص تانًقاسَببح تببانر ٙذفرقببذ انصقببح (تٕذُبباو،
.)2006



انفؼببم انعًؼببٔ ٙانرؼببأٌ )ٚٔ :(Collective Action and Cooperationرؼهببق رنببك
تانكٛفٛببح انرببٚ ٙؼًببم تٓببا عببكاٌ يعرًببغ يببأ ،كٛب ٚؼًهببٌٕ يببغ تؼنببٓىٔ ،دسظببح انًؾبباسكح
انًعرًؼٛببح فبب ٙانًؾبباسٚغ انؼايببح انربب ٙذقببًى ٔذُفببز إلؽببثاع اؼرٛاظبباذٓىٚ ،نبباف انببٗ رنببك
األعهٕب انز٘ ٚرؼايهٌٕ ف ّٛيغ األصياخ ػُذ ؼذٔشٓا.
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انًؼهٕياخ ٔاالذقال )ٚ :(Information & Communicationؼرثش ؼقٕل انًٕاهٍُٛ
ػهٗ انًؼهٕيباخ انرب ٙذخبـ ؼٛباذٓى أؼبذ سكبائض سأط انًبال االظرًباػٙ؛ نبزنك ٚرُبأل ْبزا
انًكٌٕ يذٖ ٔعٕٓنح ؼقبٕل انًبٕاهُ ٍٛػهبٗ انًؼهٕيباخ يبٍ يقبادسْا انًخرهفبحٔ ،كبزنك
أعانٛة انؽقٕل ػهٓٛا.



االَببذياض ٔانرًاعببك االظرًبباػ :(Social Cohesion & Inclusion) ٙاٌ انرًاعببك
ٔاالَذياض ْٕ انقًغ انز٘ ٚعًغ األظضاء فب ٙأ٘ يعرًبغٔ ،نبزنك فببٌ اٜنٛباخ انربٚ ٙبرى يبٍ
خالنٓا اداسج انًعرًؼاخ ٔػٕايم االذفا ٔاالخرالفٔ ،انؼذانبح ٔػبذو اعبرصُاء ظًاػباخ يبٍ
انخذياخ األعاعٛحٔ ،كٛفٛح ؼذٔز انرفاػم االظرًاػ ٙانٕٛيٙ؛ ذؾبكم ػٕايبم انرًاعبك انربٙ
ذغببٓى فبب ٙذكببٕ ٍٚسأط انًببال االظرًبباػ .ٙيببغ اإلؽبباسج انببٗ أٌ انًعرًؼبباخ انربب ٙفٓٛببا أفببشاد
أفامم ،نٛغد تاننشٔسج يعرًؼاخ غُٛح تشأط يال اظرًاػ ٙقٕ٘ ،يا نى ٚكَٕٕا يرؼبأٍَٛ
).(Putnam, 2000



انرًكببٔ ٍٛانفؼببم انغٛاعببٚٔ (Empowerment & Political Action) ٙؼُبب ٙرنببك أٌ
انؼًببم يببغ انًعرًؼبباخ ،يًٓببا كاَببد أْذافببّ اَٜٛببح؛ ٚعببة أٌ ٚقببٕد فبب ٙانُٓاٚببح انببٗ ذًكببٍٛ
انًعرًغ يٍ انغٛطشج ػهٗ انقشاساخ انر ٙذخقّٔ ،كزنك انًؾاسكح انغٛاعبٛح تاػرثاسْبا يبٍ
ؼقٕقّ األعاعٛح.

األردى :خلفية ًظرية
تانشغى يًا ؼققّ األسدٌ يٍ اَعباصاخ ػهبٗ كافبح األفبؼذج ،اال أَبّ ال صال ٕٚاظبّ يؾبكالخ
يرؼذدج؛ ار اٌ يٕقؼّ انعٕٛعرشاذٛعٔ ٙيا ٚذٔس ؼٕنّ يٍ أؼذاز ػانًٛح ٔاقهًٛٛح ،فشك ػهٔ ّٛال
صال ،ذؽًم أػثاء فبٕ هاقربّٔ .نؼبم يٕظباخ انهعبٕء انًررانٛبح انبٗ األسدٌ يبٍ انبذٔل انًعبأسج،
ذذنم ػهبٗ رنبك تٕمبٕغ )َ ،(UNICEF, 2013اْٛبك ػبٍ آشباس انؼٕنًبح ٔاألصيباخ االقرقبادٚح
انؼانًٛببحٔ ،تانرببان ٙفبببٌ األسدٌ ٕٚاظببّ يؾببكالخ اقرقببادٚح ٔاظرًاػٛببح يرؼببذدج؛ كببانفقش ٔانثطانببح
ٔػًانبح األهفبال )ٚ .(UNDP, 2013; ILO, 2014نباف انبٗ رنبك انًؾباكم انًرؼهقبح تؼعبض
انًٕاصَح انذائىٔ ،انذ ٍٚانخاسظٔ ،ٙغٛش رنك يٍ انقؼٕتاخ ٔانؼقثاخ ) .(IMF, 2012نزنك فقبذ
أدسم األسدٌ يثكشا اؽكانٛح ؽػ انًبٕاسد انطثٛؼٛبح ٔانًانٛبحٔ ،انؼقثباخ االقرقبادٚح انرب ٙذٕاظٓبّ؛
نزا ػًم ػهٗ اعرصًاس انًراغ نّ يٍ انًٕاسدٔ ،ذؽذٚذا انًٕسد انشئٛظ نذٚبّ ْٔبٕ انًبٕسد انثؾبش٘،
(ٔصاسج انرخطٛو )2009 ،تاػرثاسِ يٕسدا يرعذدا ال ُٚنة.
ٔغُ ٙػٍ انقٕل ،اٌ انرشكٛض ػهٗ سأط انًال انثؾش٘ ف ٙغاٚح اننشٔسجٔ ،نكُُا َؼرقذ أَّ
التذ أٚنا يٍ انرشكٛض ػهٗ سأط انًال االظرًاػٙ؛ فبرا كاَد أًْٛح سأط انًال انثؾش٘ ذكًٍ
ف ٙأَّ ٚركٌٕ ف ٙاألفشاد يٍ خالل اػذادْى ٔذؼهًٓٛى ،فبٌ سأط انًال االظرًاػًٚ ٙكٍ أٌ ٚقذو
امافح َٕػٛح تاػرثاسِ ٚشكض ػهٗ يا تْ ٍٛئالء انُاط ،تًا ٚرنًُّ يٍ اَغٛاب انًؼهٕياخ
ٔذثادنٓا َٔؾشْا ت ٍٛظًاػاخ انًقانػ ٔانؾثكاخ االظرًاػٛح ٔكم أؽكال انؼالقاخٔ ،تانرانٙ
فبَّ انقًغ أٔ انشاتو انز٘ ٚشتو انقٛغ انًخرهفح يٍ انشأعًال انثؾش٘؛ نزنك فبٌ اعرصًاس سأط
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انًال االظرًاػ ٙتاػرثاسِ يٍ انًٕاسد انٓايح ف ٙاألسدًٌٚ ،كٍ أٌ ٚهؼة دٔسا يؽٕسٚا ف ٙذؽقٛق
أْذاف انرًُٛح انؾايهح ٔانًغرذايح ف ٙاألسدٌَ ،ظشا ألٌ سأط انًال االظرًاػٚ ٙؼرثش يؽشكا
نًٕاسد األفشاد ٔانًعرًغ )(Hawkins & Maurer, 2012؛ ار اٌ يا ُٚرط ػٍ اعرصًاس سأط
انًال انثؾش٘ ٔاالظرًاػٚ ٙقة ف ٙذؽغ ٍٛأٔماع انُاط انقؽٛح ٔاالقرقادٚح ٔاالظرًاػٛح
ٔاأليُٛحٔ ،كزنك ذٕفٛش سػاٚح فؽٛح يًٛضج ن هفال ،تم ٔٚئد٘ انٗ ذؽغ ٍٛأداء انؽكٕياخ
).(OECD, 2001
ٔتانشغى يٍ أٌ األؼذاز انؼانًٛح ٔاإلقهًٛٛح أششخ تؾكم عبهث ٙػهبٗ تُٛبح ٔٔوٛفبح انًعرًبغ
األسدَبب ،ٙاال أَببّ ًٚكببٍ انقببٕل :اٌ تُٛببح انًعرًببغ األسدَبب ٙراخ انقببثغح انؼشتٛببح ٔاإلعبباليٛح ،ال
صاند ذرًرغ تًقٕياخ اٚعاتٛحًٚ ،كٍ أٌ ذغاػذِ ف ٙاػادج تُاء ٔذقٕٚح سأط انًال االظرًاػ ٙفٛبّ،
يصم انقٛى ٔانؼاداخ االظرًاػٛحٔ ،انشٔاتو األعشٚحٔ ،انؼؾٛشج )ٔ .(Al-kafawin, 2002تانربانٙ
فبٌ يفٕٓو سأط انًال االظرًاػ( ٙانصقح ٔؽثكح انؼالقاخ االظرًاػٛبح ٔانًُظًباخ انرطٕػٛبح) يبٍ
ؼٛس انًؼُٗ ٔانًنبًٌٕ نبٛظ غشٚثبا ػهبٗ انًعرًبغ األسدَبٙ؛ فٓبٕ يٕظبٕد فب ٙشقافربّ .فبانشٔاتو
االظرًاػٛببح ٔانرببآن تبب ٍٛأتُبباء انًعرًببغٔ ،انًغببئٔنٛح انًؾببرشكحٔ ،يفٓببٕو انعًاػببحٔ ،انببضٔاض
ٔانًقبباْشجٔ ،انؼالقببح تبب ٍٛانؽبباكى ٔانًؽكببٕؤ ،انؼالقببح تبب ٍٛاٜتبباء ٔاألتُبباءٔ ،فببهح األسؼبباو،
ٔانؼالقببح تبب ٍٛانعٛببشاٌ ،كببم ْببزِ يببٍ يكَٕبباخ انًعرًؼبباخ انؼشتٛببح ٔاإلعبباليٛحٔ ،يببٍ مببًُٓا
انًعرًبببغ األسدَبببٔ .ٙذؼرثبببش ْبببزِ انًقٕيببباخ يبببٍ انًكَٕببباخ األعاعبببٛح نبببشأط انًبببال االظرًببباػٙ
).(Fukuyama, 2001
َٔظببشا ألٌ انصقافببح انغببائذج فبب ٙانًعرًببغ األسدَببْ ٙبب ٙانصقافببح انؼشتٛببح ٔاإلعبباليٛح ،فبببٌ ْببزِ
انًكَٕاخ ذغاػذ ف ٙاػادج اؼٛاء ٔتُاء سأط انًال االظرًباػٔ ٙذؼضٚبضِ فب ٙاألسدٌ ،اَطالقبا يبٍ
أًْٛرّ (كشأط يال) ٔ(اظرًاػٚٔ .)ٙرطهة األيش انؼًم تؾكم يخطو نرؼضٚض كافح يكَٕاخ سأط
انًال االظرًاػٔ ،ٙانر ٙذؾرًم ػذج ػُافش يركايهح ،يٍ أًْٓا :تُاء اظرًباػًٚ ٙربذ يبٍ األعبشج
نٛؾبببًم انعٛبببشج ٔاألفبببذقاء ٔانُبببٕاد٘ ٔيئعغببباخ انًعرًبببغ انًبببذَٙ؛ ٔيعًٕػبببح يبببٍ انبببشٔاتو
ٔانؼالقاخ االظرًاػٛح انر ٙذركٌٕ ف ٙاهاس ْزا انثُاءٔ ،ذقٕو ػهٗ شقح يرثادنح ٔانرضاو تًا ذفشمبّ
انؼنٕٚح فْ ٙزِ انعًاػاخ يبٍ ٔاظثباخ؛ ٔفبائل يبٍ انًبٕاسد انفٛضٚقٛبح ٔانثؾبشٚح انربًٚ ٙرهكٓبا
أفببشاد انعًاػببح األفببشاد انًُظًبب ٍٛنهعًاػببح هٕػٛببا؛ ٔيعًٕػببح األْببذاف انربب ٙذغببؼٗ انعًاػببح
نرؽقٛقٓا ٔذشذثو تؤْذاف انًعرًغ (ػثذانؽًٛذٔ .)2010 ،ػًٕيبا ًٚكبٍ انقبٕل :اٌ انرغٛبشاخ انربٙ
ذؽقم ف ٙانؼانىٔ ،يٍ مبًُّ األسدٌ ،عبرعؼم يٕمبٕع سأط انًبال االظرًباػ ٙيبٍ انًٕامبٛغ
انر ٙعرؽرم أٔنٕٚح ققٕٖ نذٖ كصٛش يٍ انبذٔل فب ٙانؽامبش ٔانًغبرقثمٔ ،تانربان ٙعبرثشص أًْٛبح
كافبببح انًٓبببٍ ٔانرخققببباخ فببب ٙذشظًبببح رنبببك ػهبببٗ أسك انٕاقبببغٔ ،يبببٍ مبببًُٓا يُٓبببح انخذيبببح
االظرًاػٛح ).(Catts & Ozaga, 2005
نقذ افطثغد انخذيح االظرًاػٛح ٔنفرشاخ هٕٚهح ف ٙذذسٚغٓا ٔيًاسعرٓا انًُٓٛح فب ٙيؼظبى
انثهذاٌ انؼشتٛح؛ تاألعانٛة انرقهٛذٚح (خذيح فشد ،ظًاػح ،ذُظٛى يعرًغ)ٔ ،انر ٙستًا كاَد يُاعثح
نرهك انفرشج .اال أٌ ذغٛش انؽٛاج ٔذؼقذْا ٔوٕٓس يؾكالخ ظذٚذج ف ٙانُٕع ٔانذسظح ،ذطهة ذطبٕٚش
أدتٛببباخ انخذيبببح االظرًاػٛبببح ٔأعبببانٛة ػًهٓبببا ٔيعببباالخ اْرًايٓبببا؛ ار ذطبببٕس يفٓبببٕو انخذيبببح
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االظرًاػٛببح ػانًٛببا تؾببكم يهًببٕط ،فركبباد ذعًببغ أدتٛاذٓببا ػهببٗ أَٓببا يُٓببح ذؼُببٗ تانذسظببح األٔنببٗ
تاإلَغببأٌ ،أَٓببا ذٓببرى تانرفاػببم تبب ٍٛاألؽببخاؿ ٔتٛمبباذٓى االظرًاػٛببح انربب ٙذببئشش فبب ٙقببذسذٓى ػهببٗ
ذؽقٛق أْذافٓى ف ٙانؽٛاجٔ ،ذخف ٛيؾاكهٓى ٔاعرصًاس ايكاَٛاذٓىٔ ،انرخف ٛيٍ آاليٓبى ،كًبا أَٓبا
ذؼًم ػهبٗ ذؼضٚبض قبذساخ انُباطٔ ،ستبو األؽبخاؿ تاألَغبا انرب ٙذقبذو نٓبى انخبذياخ ٔانًبٕاسد
ٔانفشؿٔ ،ذؼضٚض قذسج أداء ْزِ األَغا تفاػهٛح ٔكفاءج ٔاَغاَٛح ،تاإلمافح نهًغاًْح ف ٙذًُٛبح
انًعرًؼاخٔ ،سعى انغٛاعاخ االظرًاػٛح (.(IFSW, 2014
ٔنؼم يٍ ت ٍٛيظاْش ذطٕس انخذيح االظرًاػٛح ػانًٛا ،يبا أههبق ػهٛبّ "انًًاسعبح انؼايبح"؛
ار ٚخره ب ْببزا االذعبباِ ػببٍ انببًُو انرقهٛببذ٘ نهخذيببح االظرًاػٛببحٔ .قببذ ػشفببد انًًاسعببح انؼايببح
تؤَٓببا "اهبباس نهؼًببم ٚرنببًٍ ذقببذٚش كببم يببٍ األخقببائ ٙاالظرًبباػٔ ٙانؼًٛببم نهًٕقبب ؛ نرؽذٚببذ
انُغق انز٘ ٚعة أٌ ٕٚظّ ان ّٛاالْرًاؤ ،ذشكٛض انعٕٓد نرؽقٛق انرغٛٛش انًطهٕب فٛبّ ،ار ُٚقبة
ذشكٛببض االْرًبباو ػهببٗ انفببشد أٔ األعببشج أٔ انعًاػببح انقببغٛشج أٔ انًُظًببح أٔ انًعرًببغ انًؽهبب"ٙ
(.)Ashman & Hull, 1993
ٔيٍ أْى خقائـ ْزا االذعاِ أَّ اذعاِ ذطثٛقبٚ ٙؽبذد خطبٕاخ انربذخم انًُٓب ٙن خقبائٙ
االظرًاػًُٚٔ ،ٙؽّ انفشفح الخرٛاس يا ٚرُاعة يٍ أعانٛة ػالظٛح يغ يؾبكالخ انؼًبالء تغبل
انُظش ػٍ انُظشٚح أٔ االذعاِ انز٘ ذُرً ٙانْ ّٛزِ األعانٛةٚٔ .ؼرًذ ًَٕرض انًًاسعح انؼايح ػهبٗ
يفاْٛى انؼذٚذ يٍ انُظشٚاخ ،يُٓا انُظشٚح انؼايح ن َغا ٔ ،انًُظٕس األٚكٕنبٕظٔ ،ٙخافبح فًٛبا
ٚرؼهق ترفغٛش يؾكالخ انؼًالء ف ٙمٕء انؼالقح انرثادنٛح ٔانركايهٛح ت ٍٛاألَغا ٔتؼنٓأ ،تُٓٛبا
ٔتبب ٍٛانثٛمببح انربب ٙذؼببٛؼ فٓٛببأ .ذؼرثببش انًًاسعببح انؼايببح أعببهٕتا ػايببا ٔؽببايالً نٕف ب ٔذفغببٛش
انًؾكالخ ػهٗ أ٘ يغرْٕٖ .زا ٔذئكبذ انًًاسعبح انؼايبح ػهبٗ أًْٛبح انرؼايبم يبغ انؼًٛبم ٔانثٛمبح
انرٚ ٙؼٛؼ فٓٛا يٍ أظم ذفٓى انرؤشٛش انًرثادل ٔانرفاػم انًغرًش ٔكٛفٛح ذؼبذٚم ْبزِ انرفباػالخ يبٍ
أظم انرغٛٛبش انًطهبٕب (عبهًٛاٌ ٔآخبشٌٔٔ .)2005 ،نبزنك َبشٖ أَبّ يبٍ انًُاعبة نًُٓبح انخذيبح
االظرًاػٛح ف ٙاألسدٌ ،ذثُْ ٙزا االذعاِ يغ مشٔسج انرؤفٛم نهًُٓح نررالءو تؾكم ػاو يبغ شقافبح
انًعرًغ األسدَٔ ٙوشٔفّ ٔيؾكالذّ تاػرثاسِ ظض ًءا يٍ انؼانى انؼشتٔ ٙاإلعالي.ٙ
الوٌهج الوستخذم
َظشا ألٌ ْزِ انذساعح ذغؼٗ نًؼشفبح آساء ٔٔظٓباخ َظبش انطهثبح فب ٙيٕمبٕع سأط انًبال
االظرًبباػٔ ٙػالقرببّ تانخذيببح االظرًاػٛببحٔ ،يؼشفببح آسائٓببى ؼببٕل أعببانٛة انرببذسٚظ ٔانرببذسٚة،
ٔكببزنك ذؽهٛببم يؽرٕٚبباخ يغبباقاخ انخذيببح االظرًاػٛببحٔ ،ؼٛببس اٌ رنببك ٚرطهببة فًٓببا يرؼًقببا؛ فقببذ
اعببرخذو انًببُٓط انُببٕػ (Qualitative) ٙتاػرثبباسِ يُٓعببا ٚغبباػذ نهٕفببٕل انببٗ آساء ٔيؼرقببذاخ
ٔاذعاْباخ انًؾباسك ٍٛترؼًبق ٔؼشٚبح ).(Berg, 2001; Given, 2008; Moriarty, 2011
ٔقذ ذى انرٕفم نهًؼهٕياخ يٍ خالل يُاقؾاخ يرؼًقح يغ انًعًٕػاخ انثئسٚح ،ار ذى ذؾكٛم أستبغ
يعًٕػاخ تئسٚح ؽاسم فٓٛا أستؼٌٕ هانثا ٔهانثبح يبٍ يغبرٕٖ انثكبانٕسٕٚط /انغبُح انشاتؼبح؛ ار
ذى ؽشغ يٕمٕع انذساعح نهًؾاسكٔ ،ٍٛذؽذٚذ أْذافٓأ ،اػذاد دنٛم انًُاقؾحٔ ،اشاسج انرغباإالخ،
ٔدػى انرفاػم فًٛا تُٓٛىٔ ،يٍ شى ذغعٛم انًالؼظباخ ٔذؽهٛهٓبا .كًبا ذبى اعبرخذاو ذؽهٛبم انًؽربٕٖ
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نهًغبباقاخ انربب ٙذببذسط نطهثببح انخذيببح االظرًاػٛببح فبب ٙانعايؼببح األسدَٛببح (انًرؼهقببح تطببش انخذيببح
االظرًاػٛح ٔيعاالذٓأ ،انغٛاعح ٔانرخطٛؤ ،كزنك انًٕاد األخشٖ انًرؼهقبح تانرًُٛبح االظرًاػٛبح
ٔاإلَغاَٛح ٔانثؾشٚح...انخ).
هجتوع الذراسة وعيٌتها
ذًصببم يعرًببغ انذساعببح فبب ٙههثببح انخذيببح االظرًاػٛببح فبب ٙانعايؼببح األسدَٛببح (يغببرٕٖ عببُح
ساتؼح)َٔ ،ظشا ألٌ انثؽس اعبرخذو انًبُٓط انُبٕػٙ؛ فقبذ ؼبشؿ انثاؼبس ػهبٗ اخرٛباس انؼُٛبح يبٍ
انطهثح انزًٚ ٍٚكٍ نٓى أٌ ٚصشٔا انذساعحٔ .نزنك اسذؤٖ انثاؼس أٌ انؼُٛح األَغة نٓبزِ انغاٚبح ْبٙ
انؼُٛح انققذٚح ) .(Purposeful Samplingؼٛبس ذبى اخرٛباس ( )40هانثبا ٔهانثبحٔ ،قبذ سٔػبٙ
ف ٙاخرٛاسْى أٌ ٚكَٕٕا ف ٙانغُح انذساعٛح األخٛشج؛ ننبًاٌ أٌ ٚكَٕبٕا قبذ أَٓبٕا أٔ ؽباسفٕا ػهبٗ
آَاء يؼظى انًغاقاخ انذساعٛح ،كًا أَٓى ياسعٕا انرذسٚة انًٛذاَ.ٙ
ًتائج الذراسة وهٌاقشتها
أوال :آراء الطلبة حىل هفهىم رأس الوال االجتواعي
نقببذ كبباٌ يؽببٕس انُقبباػ األٔل ٚببذٔس ؼببٕل يفٓببٕو انطهثببح نببشأط انًببال االظرًبباػٙ؛ ار ذثببٍٛ
تٕمٕغ أٌ ظًٛغ انطهثح انًؾباسك ٍٛفب ٙانذساعبح نٛغبٕا ػهبٗ ػهبى تانًقبطهػٔ ،نبذٖ االعرفغباس
يببُٓى ػًببا ٚؼرقببذٌٔ تانًققببٕد تببشأط انًببال االظرًبباػ ،ٙأؽبباس انغانثٛببح ( )%70انببٗ انعاَببة
انثؾش٘؛ أ٘ اػرثشِٔ يشادفا نهًٕاسد انثؾشٚح "انشأعًال االظرًاػ ْٕ ٙانًبٕسد انثؾبش٘"ٔ .ػُبذ
االعرفغببباس ػًبببا ارا كاَبببد يغببباقاذٓى أٔ يؽامبببشاذٓى ذنبببًُد أ٘ يؼهٕيببباخ ػبببٍ سأط انًبببال
االظرًبباػ ٙذؽذٚببذا ،أكبذٔا ظًٛؼببا أَٓببى نببى ٚرهقببٕا أ٘ يؼهٕيبباخ ػُببّ "ال ذرنببًٍ ال انًغبباقاخ ٔال
انًؽامشاخ أ٘ ؽٙء ػٍ سأط انًال االظرًاػ ."ٙكًبا اذنبػ يبٍ خبالل ذؽهٛبم انًغباقاخ انربٙ
ذذسط نطهثح انخذيح االظرًاػٛبح ،أَٓبا ال ذرنبًٍ يٕامبٛغ راخ ػالقبح تبشأط انًبال االظرًباػ،ٙ
ٔتانربببان ٙفببببٌ انطهثبببح نبببى ٚرهقبببٕا أ٘ يؼهٕيببباخ تؾبببكم يثاؽبببش أٔ غٛبببش يثاؽبببش ػبببٍ سأط انًبببال
االظرًاػ ،ٙأٔ ػالقرّ تانخذيح االظرًاػٛح ،ف ٙؼ ٍٛأٌ انًقشساخ ذرنبًٍ يؼهٕيباخ ػبٍ انرًُٛبح
االقرقادٚح ٔاالظرًاػٛح ٔانثؾشٚح ٔانرًُٛح اإلَغاَٛح ٔانًفشداخ انًشذثطح تٓا.
ٔػُذ تٛاٌ ٔؽشغ أْى يقٕياخ يفٕٓو سأط انًال االظرًاػ ٙنٓى ٔيُاقؾرٓى فٓٛا (ؽثكح
انؼالقاخ ،انصقح ،انًؼاٛٚش...انخ)؛ كاَد اظاتاذٓى تانًعًم أَٓى ػهٗ ػهى تٓزِ انًقطهؽاخ
(كًقطهؽاخ يُفشدج) أ٘ كًقطهؽاخ يٍ مًٍ يفشداخ انهغحٔ ،نٛظ تاػرثاسْا يفاْٛى
يرشاتطح (هثؼا َؼشف ْزِ انكهًاخٔ ،نكٍ ال َذس٘ يا ػالقرٓا تًقطهػ سأط انًال
االظرًاػٔ .)ٙنذٖ يُاقؾرٓى ؼٕل سأٓٚى ف ٙيذٖ ذٕفش ْزِ انًقٕياخ ف ٙانًعرًغ األسدَ،ٙ
أؽاسٔا انٗ أَٓا كًفاْٛى يؼشٔفح ٔيًاسعح ف ٙانًعرًغ األسدَٔ ،ٙأَٓا يٍ يكَٕاخ انًعرًغ
األسدَ ،ٙخقٕفا ف ٙانثادٚح ٔاألسٚاف ٔانًُاهق انؾؼثٛحٔ ،تُغة يرفأذح ،ار أؽاسخ يؼظى
آساء انًؾاسك )%75( ٍٛتؤٌ انًعرًغ األسدَٚ ٙرق ترًاعك انؼائهح ٔانؼؾٛشج ٔانعٛشج،
ٔتانران ٙذًاعك انًعرًؼاخ انًؽهٛح ْٕٔ ،األيش انز٘ ٚئد٘ نهرؼأٌ ٔانرًاعك (اٌ هثٛؼح
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انًعرًغ األسدَ ٙيرًاعك ٔيركاذ )( .انؼالقاخ ت ٍٛانُاط قٕٚح ٔخقٕفا ف ٙانقشٖ ٔاألؼٛاء
انؾؼثٛح) .نكٍ ُْام يٍ انطهثح انًؾاسك ٍٛيٍ أتذٖ سأٚا يغاٚشا؛ فقذ سأٖ تؼل انطهثح
انًؾاسك )%20( ٍٛأٌ األعشج األسدَٛح ٔانًعرًغ األسدَٔ ٙقٛى انرؼأٌ ٔانًؾاسكح ،كاَد
يٕظٕدج تقٕجٔ ،نكٍ انٕمغ قذ ذغٛش ف ٙانغُٕاخ األخٛشجٔ ،نى ذؼذ تانقٕج َفغٓا ٔاالَرؾاس(اٌ
انًعرًغ األسدَ ٙقذ ذغٛش ...انضيالء ٚرؽذشٌٕ ػٍ ذاسٚخ ينٗ ...انٕمغ اخره  ...اُْ ...ٌٜام
أَاَٛح ٔفشدٚح ٔػُ )ٔ ،دنهٕا ػهٗ ٔظٓح َظشْى تاإلؽاسج نثؼل األؼذاز األخٛشج انر ٙؼذشد
ف ٙاألسدٌ (انخالفاخ ت ٍٛانؼائالخ ٔانؼؾائش ٔانرٔ ٙفم تؼنٓا نهقرم) (ف ٙكم ٕٚو َغًغ
ػًهٛاخ قرم) (انؼُ أفثػ عًح يٍ عًاخ انًعرًغ) .ف ٙؼ ٍٛأؽاس تؼل انًؾاسك ٍٛانٗ
اؽكانٛح ذؼذد االَرًاءاخ ف ٙانًعرًغ األسدَٔ ٙذؼاسمٓا أؼٛاَا (ت ٍٛاألعشج ٔانؼؾٛشج ٔانؼائهح
ٔانًعرًغ األفغش ٔاألكثش) .أ٘ أٌ انطهثح انًؾاسك ٍٛف ٙانذساعح سكضٔا ػهٗ أَّ ٔاٌ كاَد
انخقائـ اإلٚعاتٛح ال صاند يٕظٕدج ف ٙانًعرًغ األسدَٙ؛ اال أَٓا نٛغد تانقٕج انر ٙذؾكم
سأط يال اظرًاػ ٙقٕ٘.
ٔػُذ يُاقؾرٓى ف ٙسأٓٚى ؼٕل انؼقثاخ انر ٙذٕاظّ ذكٕ ٍٚسأط انًال االظرًاػ ٙفٙ
األسدٌ ،أؽاسٔا انٗ ػذد يٍ انًؾكالخ ٔاإلؽكانٛاخ انر ٙذٕاظّ انًعرًغ األسدَ( ٙانؼقثٛح،
انثطانح ،انًخذساخ ،انفقش ،انفغاد...انخ)ٔ .نذٖ عئانٓى ؼٕل أْى ْزِ انؼقثاخ راخ انقهح تثُاء
سأط انًال االظرًاػ ٙيٍ ٔظٓح َظشْى ،أؽاس أغهثٓى ( )%90انٗ اَرؾاس انفغادٔ ،كزنك
انٕاعطح تعٕاَثٓا انغهثٛحٔ ،اػرثاسْا يٍ ػٕايم ذفكك انشٔاتو االظرًاػٛح ٔاإلؼغاط تانظهى (اٌ
انفغاد ٚئد٘ نإلؼثاه ٔانٛؤط) (انٕاعطح ذعؼهك قهٛم االَرًاء)ٔ .ذؤعٛغا ػهٗ يا عثق فبَٓى ٚشٌٔ
أٌ (انصقح) يفقٕدج عٕاء ت ٍٛاألفشاد أٔ انًٕاهُٔ ٍٛت ٍٛانًئعغاخ انؽكٕيٛح ،ػه ًًا تؤٌ انصقح
ذؼرثش يٍ أْى يقٕياخ سأط انًال االظرًاػ( ٙاٌ أؼذا ال ٚصق تانؽكٕياخ) .كًا أؽاس تؼل
انطهثح انٗ أٌ انؼالقح ت ٍٛانُاط قذ ذغٛشخ عهثٛا (انُاط ذغٛشٔأ ...نٛظ يٍ انًُطق أٌ ذصق
تؤؼذ ...كم اَغاٌ ٚثؽس ػٍ يقهؽرّ انخافح) .أيا فًٛا ٚرؼهق تشأٓٚى ف ٙيذٖ شقرٓى تاألؽخاؿ
انًُرخث ،ٍٛيصم (انُٕاب ٔأػناء انثهذٚاخٔ ،يعانظ ٔاذؽاداخ انطهثح) فهى ٚخره األيش كصٛشا؛
ار أؽاس أغهة انًؾاسك ٍٛانٗ أَّ نٛظ نذٓٚى قُاػح تُضاْح االَرخاتاخ تؾكم ػاؤ ،أؽاس تؼنٓى
انٗ أَّ ؼرٗ انُٕاب انًُرخثٌٕ (ٚثؽصٌٕ ػٍ يقانؽٓى انؾخقٛحٔ ...ف ٙأؼغٍ األؼٕال يقانػ
األقاسب ٔانًؼاسف).
ٔػٍ يذٖ يؾاسكح انطهثح ف ٙأ٘ يٍ انًُظًباخ انغٛاعبٛح أٔ انؾبثاتٛح أٔ انخٛشٚبح تاػرثاسْبا
يٍ يقٕيباخ سأط انًبال االظرًباػ ،ٙفقبذ ذثب ٍٛأال أؼبذ يبٍ انطهثبح يؾباسم ؼانٛبا أٔ عبثق نبّ أٌ
ؽاسم ف ٙأ٘ يُظًح ذطٕػٛبح ،أٔ اَرغبة انبٗ ؼبضب أٔ ظًؼٛبح عٛاعبٛح (انعًؼٛباخ انخٛشٚبح ْبٙ
ظٕٓٚح ٔفمٕٚح ٔنٛغد خٛشٚح) (َؽٍ ال ٕٚظذ نذُٚا أفال أؼبضاب عٛاعبٛح)ٔ .نبذٖ االعرفغباس ػبٍ
أعثاب رنك ،أؽاس يؼظًٓى انٗ "أَّ نبٛظ نبذُٚا شقافبح انرطبٕع انًبُظىٔ ،أٌ انؼًبم انرطبٕػ ٙنبٛظ
ظببزاتا فبب ٙاألسدٌ"ٔ ،ػهببق تؼنببٓى تببؤٌ انًُظًبباخ انرطٕػٛببح فبب ٙاألسدٌ (ؽخقببٛح أٔ أقبباسب أٔ
ػؾببٛشج أٔ ػائهببح ،آَببا ينببافاخ ػائهٛببح نٛغببد أكصببش) (ال ٕٚظببذ أفببال نببذُٚا أؼببضاب عٛاعببٛح)؛
ٔتانران ٙفبٌ انؼبضٔف ػبٍ انًؾباسكح فب ٙاألَؾبطح انًعرًؼٛبحٚ ،ؼكبظ مبؼ انصقبح تب ٍٛيكَٕباخ
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انًعرًببغٔ .ػًٕيببا ًٚكببٍ انقببٕل :اٌ انغانثٛببح انؼظًببٗ يببٍ انًؾبباسكٚ ٍٛببشٌٔ أَببّ تببانشغى يببٍ أٌ
انًعرًغ األسدَ ٙال صال يرًاعكأ ،ال صاند األعشج ذقٕو تذٔس انٗ ؼذ يأ ،أَّ يعرًبغ ػبائه ٙأٔ
قثه ٙأٔ ػؾائش٘ (ْٔ ٙػاليباخ ذًاعبك)؛ اال أَٓبى ٚبشٌٔ فب ٙانٕقبد َفغبّ أٌ انًعرًبغ األسدَبٙ
نببٛظ يرطاتقببا؛ فُٓببام اخرالفبباخ تبب ٍٛانعًاػبباخ ٔانًعرًؼبباخ انًؽهٛببحٔ ،كببزنك ذشاظببغ فبب ٙدٔس
األعشجٔ ،تؾكم ػاو فبٌ انشأ٘ انغانة نذٓٚى ْٕ ،أٌ انًعرًغ األسدَ ٙتكم يكَٕاذّ قذ ذغٛش كصٛبشا
ٔتؾكم عهث.ٙ
اٌ انُظببشج انفاؼقببح ٔانُاقببذج نًببا أتببذاِ انطهثببحٔ ،يؼاٚؾببح انٕاقببغ األسدَبب ،ٙال ًٚكُٓببا ذعاْببم
ؼقٛقح ياشهح نهؼٛاٌ ْٙٔ ،أٌ ُْبام ذغٛبشاخ ؼقبهد فب ٙانغبُٕاخ األخٛبشج فب ٙيؼظبى انًعرًؼباخ
انؼشتٛببحٔ ،يببٍ تُٓٛببا انًعرًببغ األسدَبب ،ٙهانببد انثُبباءاخ االقرقببادٚح ٔاالظرًاػٛببح ٔانٕوببائ
انًعرًؼٛحٔ ،انقٛى ٔانًؼاٛٚش ٔانؼاداخ ٔانرقانٛذٔ ،كزنك االذعاْاخ انفكشٚح ٔانؼالقاخ االظرًاػٛح،
ٔانر ٙذظٓش ظهٛا يٍ خالل انغهٕم انفشد٘ ٔانعًؼ ٙانٕٛي.ٙ
اٌ أؼببب ًذا ال ٚغبببرطٛغ انقبببٕل ٔ-نبببٛظ رنبببك يطهٕتبببا :-اٌ تُببباء انفبببشد ٔاألعبببشج ٔانؼالقببباخ
االظرًاػٛحٔ ،كزنك يفٕٓو انعٛبشج ٔانؼؾبٛشج ٔانقثٛهبح ٔانؼائهبح فب ٙاألسدٌ ،ال صانبد ػهبٗ انٕمبغ
انببز٘ كاَببد ػهٓٛببا قثببم عببُٕاخ؛ ٔتانرببان ٙفبببٌ انُقبباػ انعبباد نببٛظ ؼببٕل ؼقببٕل انرغٛٛببشاخ فببٙ
األسدٌ ،فانرغٛش عُح انؽٛاج ْٕٔ ،أيش ؼرًٔ ،ٙنكٍ انقنٛح ذرؼهق تاذعاِ انرغٛش ٔآشاسِ انغبهثٛح ،ار
اٌ انًررثغ ألؼٕال انًعرًغ األسدَٚ ،ٙهؽظ ًَطا ظذٚذا يٍ انغهٕكٛاخ انر ٙذؼرثش غشٚثح انبٗ ؼبذ
كثٛش ػهٗ انًعرًغ األسدَ.ٙ
اٌ ذغٛش انقبٛى ٔانؼباداخ ٔانصقافباخ ٔانغبهٕكٛاخٚ ،ؽبذز تؾبكم هثٛؼبٔ ٙذهقبائَ ٙرٛعبح ذغٛبش
انظشٔف ٔانؾشٔه انرٚ ٙؼٛؼ فٓٛا اإلَغاٌ (أؼًذٔ ،)2011 ،نكٍ انُقباػ ٚبذٔس ؼبٕل يبا ٚشافبق
أٔ ُٚببرط ػببٍ ْببزِ انرغٛببشاخٔ ،انببز٘ ٚرًصببم فبب ٙاَرؾبباس كصٛببش يببٍ انؼبباداخ انغببهثٛحٔ ،اْرببضاص انقببٛى
ٔاخببرالف انًؼبباٛٚش؛ ٔتانرببان ٙتببشٔص اذعاْبباخ ٔعببهٕكٛاخ اظرًاػٛببح ذٕف ب تؤَٓببا غشٚثببح ػببٍ
انًعرًغ األسدَٔ ٙشقافرّ ،كًا ٚالؼظ اَرؾاس يؾاكم ٔوٕاْش ظذٚذج ف ٙانًعرًغ األسدَ ٙيٍ يصم
انًخذساخ ٔانؼُ تكم إَٔاػّٔ ،كزنك ؽٕٛع انفشدٚح ٔاألَاَٛحَ ،اْٛك ػٍ انثطانح ٔانفقش ٔػًانبح
األهفال ٔغٛشْا يٍ انًؾكالخ ) ،(UNDP, 2013; UNICEF, 2013تم اٌ تؼل انظبٕاْش
ٔانغببهٕكٛاخ انغببهثٛح ،أفببثؽد أقببشب نهًؤعغببحٔ ،نؼببم أكثببش دنٛببم ػهببٗ رنببك اَرؾبباس انٕاعببطح
ٔانًؽغٕتٛح تؾبكم الفبد )ٔ ،(Al-kafawin, 2002ستًبا كباٌ يبٍ انغبائذ فب ٙاألسدٌ يبا ًٚكبٍ
ذغًٛرّ "تانٕعاهح" ٔانر ٙذؼُ ٙتؤتغو يؼآَٛا قٛاو أؽخاؿ نٓى يكاَح خافبح تًغباػذج اٜخبشٍٚ
فبب ٙؼببم يؾبباكهٓى أٔ انؽقببٕل ػهببٗ ؼقببٕقٓى؛ نؼببذو قببذسذٓى ػهببٗ رنببك تقببذساذٓى انؾخقببٛحٚٔ ،ببرى
األيببش دٌٔ يخانفببح نهرؾببشٚؼاخ أٔ االػرببذاء ػهببٗ ؼقببٕ اٜخببشٍٚ؛ ٔتانرببان ٙكاَببد ذؾببكم يقٕيببا
أعاعٛا يٍ يقٕياخ سأط انًال االظرًباػ .ٙنررؽبٕل انبٗ "ٔاعبطح" ذبرى يبٍ خبالل قٛباو أؽبخاؿ
يرُفببز ٍٚأٔ أفببؽاب َفببٕر تانؽقببٕل ػهببٗ يكاعببة نٓببى أٔ نغٛببشْى (يؼبباسف ،أقبباسب ...يقببانػ
يؾرشكح) دٌٔ ٔظّ ؼبق؛ ٔنبزنك ذؼرثبش َٕػبا يبٍ أَبٕاع انفغباد ٔاالػربذاء ػهبٗ ؼقبٕ اٜخبشٍٚ
تًخانفح ٔامؽح ٔفشٚؽح نهرؾشٚؼاخ.
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نقببذ تبباخ يببٍ انًؼهببٕو فبب ٙاألسدٌ أٌ "انٕاعببطح ٔانًؽغببٕتٛح" ذكبباد ذكببٌٕ أقببشب انببٗ شقافببح
ػايببحٔ ،ذًبباسط تؤعببانٛة يرؼببذدجٔ ،ال ؽببك أٌ ُْببام يؽببأالخ سعببًٛح كصٛببشج قببذ تببزند نًكافؽببح
انٕاعطح ٔانًؽغبٕتٛح يبٍ يصبم اَؾباء انًئعغباخ ٔعبٍ انقبٕاَ ،ٍٛاال أٌ انٕاعبطح ٔانًؽغبٕتٛح ال
صاند قائًحٔ .قذ ٚؼٕد األيش ألعثاب كصٛشج ،ستًا أًْٓا أٌ انٕاعطح أفثؽد شقافح عبائذجٔ ،ػبادج
يا ٚرى ذثشٚشْا تًثشساخ كصٛشجٔ .يٍ انًالؼظ أٌ انًؾاسك ٍٛف ٙانذساعح ،قذ ؽذدٔا فبَ ٙقاؽباذٓى
ػهٗ انٕاعطح تاػرثاسْبا آفبحٔ ،ال ؽبك أٌ اإلؽبكانٛاخ انُاظًبح ػبٍ انٕاعبطح ٔانًؽغبٕتٛح كصٛبشج؛
فٓ ٙف ٙانثذاٚح ذخم تانؼقذ االظرًاػ ٙت ٍٛانذٔنبح ٔيٕاهُٓٛبا ،تؽٛبس ذعؼبم ٔعبٛطا تب ٍٛانًبٕاهٍ
ٔٔهُّ ٔيئعغاذّ؛ ٔتانرانٚ ٙقثػ انٕالء أٔ انرقذٚش ن ؽبخاؿ انبزٚ ٍٚقٕيبٌٕ تانٕاعبطحٔ ،نبٛظ
نًئعغاخ انذٔنح ،كًا أٌ رنبك قبذ ٚؾبؼش أٔنمبك انبز ٍٚال ٔاعبطح نبذٓٚى تبانظهى ٔانٛبؤط ٔاإلؼثباه،
ٔستًا اإلؼغاط تانؼذيٛح ٔاَؼذاو انؽافض نهؼًم ٔانؼطاء.
اٌ ْببزِ انذساعببح ذُأنببد قن بٛح انٕاعببطح ٔانًؽغببٕتٛح؛ ألٌ انًؾبباسك ٍٛسكببضٔا ػهٓٛببا يببٍ
َاؼٛحٔ ،ألٌ نٓا ػالقح تفقذاٌ أٔ مؼ انصقح؛ ٔتانران ٙاَؽغاس سأط انًال االظرًاػ.ٙ
اٌ انٕاعطح ٔانًؽغٕتٛح ٔػذو انؼذانبح ،ذبئد٘ نفقبذاٌ انصقبح تباٜخش (األؽبخاؿ ٔانًُظًباخ
ٔانؽكٕياخ) ٔكزنك عٕء انؼالقاخ ت ٍٛيكَٕباخ انذٔنبحْٔ ،بٕ األيبش انبز٘ ٚبئشش عبهثا ػهبٗ ؽبثكح
انؼالقاخ االظرًاػٛح؛ يًا ٚئد٘ انٗ مؼ ٔستًا ذالؽ ٙسأط انًال االظرًباػٙ؛ ار ذؼرثبش انصقبح
َٕاج سأط انًال االظرًباػ ٙفب ٙأ٘ يعرًبغ ،تبم ٔذغبرخذو انصقبح فب ٙأغهبة األؼٛباٌ كًئؽبش ػهبٗ
ٔظٕد سأط يبال اظرًباػٙ؛ ألٌ سفبٛذ أ٘ يعرًبغ يبٍ سأط انًبال االظرًباػْ ٙبٕ َرٛعبح ذغهغبم
انصقبببح فٛبببّ أٔ فببب ٙتؼبببل قطاػاذبببّ ػهبببٗ أقبببم ذقبببذٚش (ؼًبببذ)2015 ،؛ ٔتانربببان ٙفببببٌ سأط انًبببال
االظرًاػ ْٕ ٙأؼذ األفٕل انرٚ ٙرى اَراظٓا ػُبذيا ٚرؼايبم األفبشاد فًٛبا تٛبُٓى ٔٚخهقبٌٕ ػالقباخ
انصقبح ٔانرفباْى انًؾبرشم ) ،(Kiptot & Steven, 2014تبم ٔأؽباس تؼنبٓى انبٗ أٌ سفاْٛبح أ٘
يعرًببغ ٔقذسذبببّ ػهببٗ انرُبببافظ ،ذرٕقبب ػهبببٗ عببًح شقافٛبببحْ ،بب ٙيغبببرٕٖ انصقببح انًربببٕافش داخهبببّ
(فٕكٕٚايببا)1998 ،؛ ٔتانرببان ٙفبببٌ اَؼببذاو انصقببح تبب ٍٛانُبباط ٚببئد٘ انببٗ ذؽهببم انًعرًببغ ،أٔ فقببذاٌ
ذكايهّ؛ ألٌ انًعرًؼاخ ذؼرًبذ ٔوٛفٛبا ػهبٗ ػبذد كثٛبش يبٍ انرؼٓبذاخ ٔانرشذٛثباخ انرب ٙال ٚغبرطٛغ
انفبببشد ٔؼبببذِ اَعاصْبببا (صاٚبببذ)2006 ،؛ ار اٌ سأط انًبببال االظرًببباػْ ٙبببٕ يؽقبببهح نهؼالقببباخ
االظرًاػٛبح تب ٍٛاألفبشاد )ٔ .(Loury, 1977; Coleman, 1988تبانشغى يبٍ أٌ ذقباسٚش دٔنٛبح
أؽبباسخ انببٗ أٌ ٔمببغ األسدٌ يببٍ ؼٛببس يئؽببشاخ انفغبباد أفنببم يببٍ كصٛببش يببٍ انببذٔلٔ( ،صاسج
ذطٕٚش انقطاع انؼاو )2015 ،اال أٌ انُباط تؾبكم ػباو ٚبشٌٔ أٌ انٕاعبطح ٔانًؽغبٕتٛح ذبضداد فبٙ
انًعرًغ األسدَ.ٙ
ثاًيا :آراء الطلبة حىل الخذهة االجتواعية وأساليب تذريسها
نقببذ تبباخ يببٍ انٕامببػ أٌ ذطببٕسا ػانًٛببا قببذ ؼقببم فبب ٙاػببذاد األخقببائ ٍٛٛاالظرًبباػٍٛٛ
ٔذببؤْٛهٓىٔ ،قببذ ػًهببد انعٓبباخ انذٔنٛببح انًؼُٛببح تانخذيببح االظرًاػٛببح ٔيؼاْببذ اػببذاد األخقببائٍٛٛ
االظرًاػ ٍٛٛػهٗ ٔمغ أْذاف نرؼهٛى انخذيح ،تؽٛس ٚبرى ذضٔٚبذ انذاسعب ٍٛتانًؼباسف ٔانُظشٚباخ
انًرؼهقح تانؼهٕو اإلَغاَٛح ٔاالظرًاػٛح تؾكم ػاؤ ،كٛفٛح االعرفادج يُٓبا فب ٙانخذيبح االظرًاػٛبح،
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ٔتانًؼبباسف راخ انقببهح تانخذيببح االظرًاػٛببح األعاعببٛحَٔ ،ظشٚاذٓببا ًَٔببارض انًًاسعببح انًُٓٛببح،
ٔانًثادة ٔانقبٛى األخالقٛبح نهًُٓبح ٔانربٚ ٙعبة ػهبٗ األخقبائ ٍٛٛاالنربضاو تٓبأ ،كبزنك انًٓباساخ
انالصيح نهًًاسعح انًُٓٛحٔ ،يٓاساخ انثؽس انؼهً( ٙعهًٛاٌ ٔآخشٌٔ .)2005 ،يغ انرشكٛض ػهٗ
أٌ ٚببرى رنببك تؤؼببذز انٕعببائم انرؼهًٛٛببح ٔانرببذسٚة انًٛببذأَ ،ٙاعببرخذاو يٓبباساخ انرفكٛببش انُاقببذ
ٔاإلتذاػٔ ،ٙيشاػاج وشٔف انثهذ انر ٙذًاسط فٓٛا انًُٓح.
نقذ أؽاس يؼظى انطهثح انٗ أَٓى ٚرهقٌٕ كًًا كثٛشا يٍ انًؼهٕياخ ف ٙؽبرٗ يعباالخ انًؼشفبح،
ٔقذ كاٌ سأ٘ األغهثٛبح أٌ يؼظبى ْبزِ انًؼهٕيباخ كصٛبشج (يبٍ َاؼٛبح انًؼباسف ٔانًؼهٕيباخ ،فٓبٙ
كصٛببشج ظببذا) ،فبب ٙؼبب ٍٛأؽبباس آخببشٌٔ انببٗ أٌ تؼببل انًؼهٕيبباخ أٔ انًببٕاد ال ػالقببح نٓببا تانخذيببح
االظرًاػٛحٔ ،أَٓى غٛش يقرُؼ ٍٛتٓا (َؽٍ َذسط أؽٛاء ال ػالقح نٓا تانخذيح االظرًاػٛبح)ٚٔ .بشٖ
تؼل انطهثح أَّ ٚعة أٌ ذكٌٕ انًؼهٕياخ يُاعثح نهرخقـ ٔال داػب ٙنهؽؾبٕ (يبٍ األفنبم نبٕ
ذى انرشكٛض ػهٗ يٕاد راخ ػالقح تانرخقـ)ٔ .ف ٙانًعًم فبٌ انطهثح ٚشٌٔ أَٓى ٚذسعبٌٕ يبٕاد
كصٛشجٔ ،نكُٓبا ال ذغباػذ ػهبٗ ذكبٕ ٍٚيٓباساخ ،كًبا أٌ ُْبام ذكبشاسا فب ٙانًؼهٕيباخٔ ،أٌ ُْبام
ذُاقنا ٔذكشاسا ف ٙتؼل األؼٛاٌ (أؼٛاَا ذخره انًغًٛاخٔ ،نكٍ انًٕامٛغ ٔاؼذج ،يصم يُباْط
انثؽس ٔذقًٛى انثؽس) .كًا ذًد اإلؽاسج انٗ أٌ يؼظى انًٕاد ظافبح (تقبشاؼح ُْبام ظفباف فبٙ
تؼل انًٕاد).
ٔتخقٕؿ أعانٛة انربذسٚظ فب ٙانعايؼبح ،فقبذ أؽباس يؼظبى انطهثبح ( )%95انبٗ أٌ غانثٛبح
انًٕاد ذذسط تؾكم ذقهٛذ٘ (انؽفظ ٔانرهقَ( )ٍٛؽٍ َؽفبظ كؤَُبا فب ٙيذسعبح)ٔ ،أٌ يبا ٚشعبخ يُٓبا
قهٛم ظذا ،يغ تؼبل االعبرصُاءاخ؛ ار اٌ ُْانبك تؼبل انًبٕاد ذبذسط تطشٚقبح ظٛبذج (ُْبام تؼبل
انًٕاد يغبرؽٛم أٌ ذُغباْا؛ ألَٓبا ذبذسط تؾبكم فبؽٛػ) .كًبا أؽباس انطهثبح انبٗ أَبّ َبادسا يبا ٚبرى
اعرخذاو أعبانٛة انؼقب انبزُْ ٙأٔ انرفكٛبش انُاقبذ فب ٙانربذسٚظ (يؼظبى انًؽامبشاخ ال ٚغبرخذو
فٓٛا أ٘ َٕع يٍ إَٔاع انًُاقؾاخ انر ٙذؼضص يٓاساخ انرفكٛش أٔ انرؽهٛم)ٔ ،أٌ انرشكٛض ػهبٗ انكبى
"انرشكٛببض ػهببٗ انكببىٔ ،نببٛظ انُببٕع فبب ٙانرببذسٚظ أٔ االيرؽاَبباخ"ٔ .تخقببٕؿ انرببذسٚة انًٛببذاَٙ
تاػرثاسِ يٍ األسكاٌ انٓايبح فب ٙػًهٛبح اػبذاد األخقبائ ٍٛٛاالظرًباػ ،ٍٛٛفقبذ ذًبد يُاقؾبرٓى فبٙ
يببذٖ اعببٓاو انرببذسٚة انًٛببذاَ ٙفبب ٙفببقم ؽخقببٛاذٓىٔ ،يببا انًٓبباساخ انرببٚ ٙكرغببثَٕٓا يببٍ خببالل
انرذسٚة انًٛذاَٙ؛ نقذ أؽاس يؼظى انًؾاسك )%90( ٍٛانبٗ ػبذو اعبرفادذٓى يبٍ انربذسٚة انًٛبذاَٙ
ػهٗ اإلهال (انرذسٚة انًٛذاَ ٙسٔذ ...ُٙٛال ٚؾكم أٚح امافح نُا) .ف ٙؼ ٍٛأؽاس ػذد قهٛم يُٓى
(أستؼح يؾاسك )ٍٛانٗ أَٓى ٚرؼشفٌٕ يٍ خالنّ ػهٗ تؼل انًئعغاخ ٔانًًاسعاخ انًُٓٛح ،نكُبّ
ال ٚققم ؽخقٛاذٓى ،كًا أؽاس تؼنٓى انٗ أَٓى ال ٚؾبؼشٌٔ "تبؤٌ ن خقبائ ٙاالظرًباػْٕٚ ٙبح
ذًٛضِ ػٍ غٛشِ".
يٍ انٕامػ أٌ انطهثح ٚشٌٔ أٌ أعانٛة انرذسٚظ ال صاند ذقهٛذٚح ،كًبا أٌ انربذسٚة انًٛبذاَٙ
ٚرى تؾكم سٔذٔ ُٙٛال ٚؾكم أ٘ امافح نٓبىٔ ،انخثبشج انًٛذاَٛبح ذئكبذ يبا رْبة انٛبّ انطهثبح .األيبش
انز٘ أشش عهثا ػهٗ اػبذاد انطهثبح يُٓٛبا؛ يًبا أدٖ انبٗ َقبـ فب ٙاػبذاد األخقبائ ٍٛٛاالظرًباػٍٛٛ
انًئْه ٍٛتؾكم ظٛذٔ ،ػذو قذسج كصٛش يٍ األخقبائ ٍٛٛاالظرًباػ ٍٛٛػهبٗ يًاسعبح انًُٓبح تكفباءج
ٔفاػهٛبببح ،عبببٕاء فًٛبببا ٚرؼهبببق تبببايرالكٓى نًٓببباساخ انخذيبببح االظرًاػٛبببح ٔيًاسعبببرٓا ،أٔ فٓبببى قبببٛى
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ٔأخالقٛاخ انًُٓح ٔذطثٛقٓأ ،كزنك َقـ انقذسج ػهٗ انثؽس انؼهً ٙانعاد .األيبش انبز٘ أشبش عبهثا
ػببٍ انًُٓببح؛ ٔتانرببان ٙقهببم يببٍ انقُاػببح تٓببا نببذٖ اٜخببش ،ٍٚتببم ٔستًببا أدٖ رنببك كهببّ انببٗ ذٕنٛببذ
اإلؼغاط تانغشتح نذٖ األخقائ ٍٛٛاالظرًاػ.ٍٛٛ
َخهببـ يًببا عببثق انببٗ أَببّ تببانشغى يببٍ أٌ تببذاٚاخ انخذيببح االظرًاػٛببح فبب ٙاألسدٌ ذؼببٕد انببٗ
يُرق انغرُٛٛاخٔ ،اَرؾاس ذؼهٛى انخذيح االظرًاػٛح ف ٙكصٛش يٍ انعايؼباخ ،اال أَبّ ٚالؼبظ يبٍ
خالل اعرعاتاخ انطهثح انًؾاسك ٍٛف ٙانذساعحٔ ،ذئٚذْا انخثشج انًٛذاَٛح يا ٚه:ٙ
 .1ال صان بد أدتٛبباخ انخذيببح االظرًاػٛببح ذرق ب تانؼًٕيٛببح ٔانرببذاخم يببغ ذخققبباخ أخببشٖ،
األيش انز٘ َرط ػُّ أٌ ذكٌٕ يفاْٛى انخذيح االظرًاػٛح سخٕج أٔ ْاليٛبحٚٔ ،قبؼة انرًٛٛبض
تُٓٛببا ٔتبب ٍٛيفبباْٛى ذخققبباخ أخببشٖٔ .قببذ ذثببذٔ انًؾببكهح ػانًٛببحٔ ،نكببٍ ستًببا ذرفبباقى ػهببٗ
انقؼٛذ انًؽهٙ؛ ار اٌ انعٕٓد انًثزٔنح يؽهٛا نرٕه ٍٛأٔ ذؤفٛم انًُٓح يرٕامؼح ظذا؛ نبزنك
ٔيببغ اإلدسام أٌ يُٓببح انخذيببح االظرًاػٛببح ػانًٛببح ،اال أَببّ يببٍ انًفرببشك أٌ ذببرى يشاظؼرٓببا
ٔانرؤكذ يٍ يالءيرٓا نصقافح ٔاؼرٛاظاخ انًعرًغ األسدَٔ ٙوشٔفّ ٔيؾكالذّ تاػرثباسِ ظبض ًءا
يٍ انؼانى انؼشتٔ ٙاإلعالي.ٙ
 .2اٌ انخذيببح االظرًاػٛببح فبب ٙاألسدٌ ،ذفرقببذ انببٗ انٕٓٚببح انًُٓٛببح انربب ٙذًٛضْببا ػببٍ غٛشْببا يببٍ
انًٍٓ األخشٖٔ ،ذؼطٓٛا اػرشافا سعًٛا ٔيعرًؼٛا ،اَطالقا يٍ انقُاػح تٓا ٔاًٚاَا تؤًْٛرٓبا؛
نزنك نى ذؽظ انًُٓح تاالْرًاو انشعبًٔ ٙانًعرًؼب ،ٙاأليبش انبز٘ أشبش عبهثٛا فب ٙقبذسذٓا ػهبٗ
االَخشاه ف ٙيعاالخ ػًبم أٔعبغ (يُظًباخ انًعرًبغ انًبذَ ،ٙانقطباع انرطبٕػ ...ٙانقطباع
انخاؿ انخ)
 .3ال صاند انخذيح االظرًاػٛح ذذسط تؾكم ذقهٛبذ٘ ،ار اٌ انغبًح انغانثبح فب ٙانربذسٚظ ،انرهقبٍٛ
ٔػببذو اعببرخذاو األعببانٛة انًرطببٕسج؛ كانؼق ب انببزُْٔ ٙانرفكٛببش انُاقببذ ٔانرؽهٛهبب .ٙكًببا أٌ
انًُاْط نى ذٕاكبة انرطبٕس فب ٙأدتٛباخ انخذيبح االظرًاػٛبح ػانًٛبا ٔال وبشٔف ٔخقٕفبٛح
انًعرًببغ األسدَببٚ .ٙنبباف انببٗ رنببك مببؼ تببشايط انرببذسٚة انًٛببذاَٙ؛ يًببا أشببش عببهثا ػهببٗ
َٕػٛببح ٔكفبباءج انخببشٚعٍٛ؛ ٔتانرببان ٙنببى ذؽببظ انًُٓببح تبباالػرشاف انشعببً ٙيببٍ انعٓبباخ راخ
انؼالقح تانؼًم االظرًاػ.ٙ
 .4ستًا كُرٛعح نًا عثق ،ال ٚضال دٔس األخقائ ٍٛٛاالظرًاػٚ ٍٛٛؤخز انثؼذ انرقهٛبذ٘ (انفبشد٘)
ٔنببٛظ ػهببٗ يغببرٕٖ ذُظببٛى انًعرًببغٔ ،انؼًببم يببغ انًُظًبباخ ،أٔ ػهببٗ يغببرٕٖ انغٛاعبباخ
االظرًاػٛح ،كًا أٌ األتؽاز انُٕػٛح انعادج انرًٚ ٙكٍ أٌ ذغبٓى فب ٙذطبٕٚش انًُٓبح ال صانبد
ؽؽٛؽح.
ثالثا :الخذهة االجتواعية ورأس الوال االجتواعي في األردى (الىاقع والرؤية)
نقذ أؽاسخ َرائط انذساعح تٕمٕغ انٗ أٌ يقبطهػ سأط انًبال االظرًباػٔ ٙيفٕٓيبّ ،نبٛظ
يؼهٕيا نذٖ انطهثح ،كًبا أَبّ نبٛظ يٕظبٕدا فب ٙيغباقاخ انخذيبح االظرًاػٛبح .كًبا ذثب ٍٛيبٍ خبالل
يُاقؾح انطهثح انًؾاسك ٍٛفب ٙانذساعبح تًقٕيباخ أٔ يكَٕباخ سأط انًبال االظرًباػ( ٙاالنرضايباخ
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األخالقٛببح ٔانًؼبباٛٚش ٔانقببٛى االظرًاػٛببح ٔخافببح انصقببح؛ ٔانؾببثكاخ االظرًاػٛببح خافببح انعًؼٛبباخ
انرطٕػٛح) )(Putnam, 2000؛ أٌ ْزِ انًقطهؽاخ يؤنٕفبح نبذٓٚىٔ ،أَٓبى ػهبٗ ػهبى تٓبأ ،نكبٍ
كًقببطهؽاخ يُؼضنببح ػببٍ تؼنببٓأ ،نببٛظ تاػرثاسْببا يكَٕبباخ سأط انًببال االظرًبباػٔ ،ٙأَٓببى نببى
ٚشتطٕا تُٓٛا ٔت ٍٛانخذيح االظرًاػٛحٔ .تانشغى يٍ رنك ،فقذ أتذٔا اَطثاػاخ اٚعاتٛح ؼٕنٓبا ،كًبا
أَٓى ٚؼرقذٌٔ أٌ ْزِ انًفاْٛى يٕظٕدج ف ٙشقافرُا ٔيعرًؼاذُا ؼرٗ ٔاٌ خفرد أؼٛاَا ،تبم ٔذًباسط
ف ٙانؽٛاج انؼايحٔ ،تؾكم فشد٘ ٔذهقائٔ ،ٙنٛظ تؾكم يبُظىٔ .انًؽقبهح أَبّ نبٛظ ُْبام أ٘ ستبو
ت ٍٛانخذيح االظرًاػٛح ٔسأط انًبال االظرًباػ ٙفب ٙاإلػبذاد األكباد ًٙٚنهطهثبح ،عبٕاء يبٍ خبالل
انًغبباقاخ أٔ انرببذسٚة انًٛببذاَ .ٙكًببا أٌ يؼظببى انًؾبباسك ،ٍٛأؽبباسٔا انببٗ أَٓببى نببى ٚهًغببٕا يٛببذاَٛا
(خببالل انرببذسٚة انًٛببذاَ )ٙأ٘ اْرًبباو أٔ ؼرببٗ اؽبباسج نًٕمببٕع سأط انًببال االظرًبباػ ٙيببٍ قثببم
انؼايه ٍٛف ٙانًٛذاٌ.
ٔنكببٍ يببٍ انًالؼببظ أٌ انًؾبباسك ٍٛفبب ٙانذساعببحٔ ،تؼببذ يُاقؾببرٓى فبب ٙيقٕيبباخ سأط انًببال
االظرًاػ ،ٙأتذٔا اْرًايا تانًٕمٕع ،تم ٔأتذٔا قُاػرٓى تؤَّ يٍ اننبشٔس٘ انرشكٛبض ػهبٗ سأط
انًال االظرًاػ ٙفب ٙدساعبرٓى ٔيًاسعبرٓى انؼًهٛبح "َؽبٍ َؼرقبذ أٌ كبم ػًبم انخذيبح االظرًاػٛبح
ٚؼرًذ ػهٗ سأط انًال االظرًاػ ."ٙكًا أؽاس أؼذ انًؾاسك" ٍٛانبٗ انصقبح تاػرثاسْبا انعغبش انبز٘
ذقٕو ػه ّٛانؼالقح انًُٓٛح ٔانر ٙذؼرثش األعاط ف ٙيًاسعح يُٓح انخذيح االظرًاػٛح".
ػًٕيا اٌ َرائط انذساعح انًرؼهقح تٓزا انعاَة ذرفق يغ يا أؽاسخ ان ّٛتؼل األدتٛاخ يٍ أٌ
انؼالقح ت ٍٛانخذيح االظرًاػٛح ٔسأط انًال االظرًاػ ،ٙنى ذؽظ تاالْرًاو انبالصو؛ ار أؽباس كرباب
غشتٛبببٌٕ انبببٗ أَبببّ ٔتبببانشغى يبببٍ اعبببرخذاو يفٓبببٕو سأط انًبببال االظرًببباػ ٙيبببٍ قثبببم كصٛبببش يبببٍ
انرخققاخ؛ يصم ػهى االظرًاع ٔانغٛاعبح ٔاالقرقباد ٔػهبى انبُفظ ٔانقبؽح ،اال أَبّ نبى ٚغبرخذو
تانقذس َفغبّ يبٍ قثبم انخذيبح االظرًاػٛبح ،عبٕاء ػهبٗ انقبؼٛذ انُظبش٘ أٔ فب ٙانًًاسعبح انًُٓٛبح
( .)Muhkeerjee, 2007; Kawachi et al.,1997نقبذ أظًبغ انًؾباسكٌٕ فب ٙانذساعبح ػهبٗ
أَّ ٚفرشك تانخذيح االظرًاػٛح أٌ ذُظش انٗ سأط انًبال االظرًباػ ٙتاػرثباسِ يبٕسدا يبٍ يبٕاسد
انًعرًغٔ ،ذغرخذيّ ف ٙيًاسعرٓا انًُٓٛح يغ األفشاد ٔانعًاػاخ ٔانًئعغاخ.
نزنك ،فبٌ ْزِ انذساعح اَطهقد يٍ انقُاػح تؤٌ ُْام ايكاَٛح ،تم ٔمشٔسج نالعرفادج يٍ
سأط انًال االظرًاػ ٙف ٙانثُاء انًؼشفٔ ٙانًًاسعح انًُٓٛح نهخذيح االظرًاػٛح ف ٙاألسدٌ،
ػهٗ اػرثاس أٌ رنك ٚؾكم امافح نٓزِ انًُٓح ،عٕاء ػهٗ انقؼٛذ انُظش٘ أٔ انؼًهٙ
)(Hawkins & Maurer, 2012؛ فقذ تاخ يٍ انًؼهٕو أٌ يُٓح انخذيح االظرًاػٛح ،قذ
ذعأصخ ف ٙكصٛش يٍ دٔل انؼانى األعانٛة انرقهٛذٚح انقائًح ػهٗ انشػاٚح ٔاإلؼغاٌ ،أٔ االقرقاس
ػهٗ ذقذٚى انخذياخ انفشدٚح ،نرُرقم انٗ يُٓح اَغاَٛح ذقٕو ػهٗ انًؼشفح ٔانًٓاساخ ٔاألخالقٛاخ،
ٔذؼًم يغ األفشاد ٔانعًاػاخ ٔانًعرًؼاخٔ ،ذغؼٗ نرًك ٍٛاإلَغاٌ ٔانذفاع ػٍ ؼقٕقّ،
ٔيغاػذج انًًٓؾٔ ٍٛذؽقٛق انؼذانح االظرًاػٛح؛ ٔتانران ٙذغؼٗ نرؽقٛق انشفاِ االظرًاػٙ
نهًعرًغ ) ْٕٔ .(IFSW, 2002األيش انز٘ تعؼهُا ػهٗ شقح تؤٌ انخذيح االظرًاػٛح ف ٙاألسدٌ،
يطانثح ترطٕٚش أدٚثاذٓا ٔأعانٛة يًاسعرٓأ ،ذٕعٛغ يعاالخ ػًهٓا تاالعرفادج يٍ انرطٕساخ
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انؼانًٛحٔ ،خثشاخ انًًاسعحٔ ،ذطٕس َظشٚاخ انؼهٕو اإلَغاَٛحٔ ،تًا ٚرٕاءو يغ االؼرٛاظاخ
اإلَغاَٛح انًرعذدج ،يغ يشاػاج خقٕفٛح انًعرًغ األسدَ.ٙ
راب ًعاً :حى خذهة اجتواعية برأس هال اجتواعي :تصىر هقترح
ف ٙمٕء يا أعفشخ ػُّ انذساعح يٍ َرائطٔ ،اعرؼشاك األدتٛباخ راخ انقبهح تانًٕمبٕع،
فقببذ تبباخ يببٍ انٕامببػ أٌ األسدٌ قببذ ذببؤشش تاألؼببذاز انؼانًٛببح ٔاإلقهًٛٛببح؛ يًببا أدٖ انببٗ ؼببذٔز
ذغٛٛشاخ كصٛشج هاند انًعرًغ األسدَ ٙكؤفشاد ٔأعش ٔشقافبح ٔػباداخ ٔقبٛى ،كًبا اصدادخ يؼبذالخ
انفقببش ٔانثطانببح ٔانعشًٚببحٔ ،ذفؾببد انٕاعببطح ٔانًؽغببٕتٛحٔ ،اَرؾببشخ انفشدٚببح ٔمببؼفد انببشٔاتو
االظرًاػٛببحٔ ،ذشاظؼببد انهؽًببح انًعرًؼٛببح ،تاإلمببافح انببٗ ذببؤشٛش األؼببذاز انعاسٚببح ػهببٗ انٕمببغ
انذًٕٚغشافٙ؛ ار ٚالؼبظ فب ٙانرؼبذاد األخٛبش نهغبكاٌ أٌ يبا َغبثرّ  %30يبٍ عبكاٌ األسدٌ نٛغبٕا
أسدَ( ٍٛٛاإلؼقاءاخ انؼايبحٔ ،)2016 ،فب ٙانٕقبد َفغبّ فببٌ انخذيبح االظرًاػٛبح فب ٙاألسدٌ ال
صاند ذؼاَ ٙيٍ ظًٕد؛ ار آَبا نبى ذٕاكبة ذهبك انًرغٛبشاخ انؼانًٛبح ٔانًؽهٛبح ،األيبش انبز٘ ٚبذػَٕا
نهقٕل :اٌ انخذيح االظرًاػٛح فب ٙاألسدٌ فب ٙأصيبحٔ ،قبذ ال ٚثبذٔ األيبش غشٚثًبا؛ ألٌ يُٓبح انخذيبح
االظرًاػٛح فب ٙكصٛبش يبٍ انبذٔل انُايٛبح ال صانبد ذًباسط تؾبكم ذقهٛبذ٘ٔ ،ال ذقبٕو اال تانقهٛبم يًبا
ٚفرشك أٌ ذقٕو تّ نًٕاظٓح انرؽذٚاخ ٔانًؾبكالخ انًغبرعذج انرب ٙذٕاظبّ انًعرًؼباخ انرب ٙذؼًبم
يؼٓا (.)Rwomire & Radthlhokwa, 1996
نببزنك ،فبببٌ يٕاظٓببح انرؽببذٚاخ انغٛاعببٛح ٔاالقرقببادٚح ٔاالظرًاػٛببح فبب ٙاألسدٌٔ ،فبب ٙمببٕء
يؽذٔدٚببح انًببٕاسد انطثٛؼٛببح فبب ٙاألسدٌ؛ ذرطهببة انثؽببس ػببٍ آنٛبباخ يثركببشج نهرؼايببم يببغ قنبباٚا
انًعرًببغ (ٔ ،(Jones & Truell, 2012نؼببم يببٍ تُٓٛببا انؼًببم ػهببٗ اعببرصًاس كافببح انًببٕاسد
ٔاإليكاَٛاخ انًراؼحٔ ،ذهك انرًٚ ٙكٍ اذاؼرٓأ ،يٍ مبًُٓا يبٕسد سأط انًبال االظرًباػٔ .ٙيبٍ
ُْا ٚؤذْ ٙزا انرقٕسٔ ،انز٘ ٚشٖ مشٔسج اعرصًاس انخذيبح االظرًاػٛبح نبشأط انًبال االظرًباػٙ
ف ٙأدتٛاذٓا َٔظشٚاذٓا ٔيًاسعرٓا.
ُٚطهق ْزا انرقٕس يٍ أٌ سأط انًبال االظرًباػٚ ٙعغبذ يقٕيباخ انرُظبٛى االظرًباػ ٙانربٙ
ذرًصببم فبب ٙانصقببح ٔانرؼببأٌ ٔانرؾببثٛكٔ ،انربب ٙيببٍ خالنٓببا ًٚكببٍ اإلعببٓاو فبب ٙذؽقٛببق انرطببٕس داخببم
انًعرًغ ،عٕاء ػهٗ يغرٕٖ األفشاد أٔ انعًاػاخ أٔ انًئعغاخ؛ ألٌ انعًاػاخ انر ٙنبذٓٚا سأط
يببال اظرًبباػ ٙأقببٕٖ ،ذكببٌٕ قببادسج ػهببٗ اإلَعبباص تؾببكم أكثببش (تٕذُبباو)2006 ،؛ ار اٌ يببشدٔد
اعبببرصًاس سأط انًبببال االظرًببباػٚ ٙبببُؼكظ ػهبببٗ انعٕاَبببة االقرقبببادٚح ٔانغٛاعبببٛح ٔاالظرًاػٛبببح
نهًعرًؼاخ (انغشٔظ )2009 ،ٙكًا أٌ انًعرًغ انز٘ ٚؼباَ ٙػعبضا فب ٙسأط انًبال االظرًباػ،ٙ
ٚؼاَ ٙػعضا ف ٙكم انًعاالخ ،تم ٔأفثػ ُٚظش نشأط انًال االظرًباػ ٙكخبالؿ نرؽقٛبق يبا نبى
ٚرؽقق يٍ خالل انًذاخم األخشٖ (ؼًذ ،)2015 ،ؼرٗ اٌ تؼل انكراب رْثبٕا نًبا ْبٕ أتؼبذ يبٍ
رنك؛ الػرثاس أٌ سأط انًال االظرًاػٚ ٙؾكم سافؼح نهرًُٛح االقرقادٚح ٔانثؾشٚح ٔانذًٕٚقشاهٛبح
ٔانغٛاعببببٛح (َقببببباس ْٔبببببالل ،)2007 ،تبببببم اٌ أؼبببببذ ػهًببببباء االظرًببببباع ٔفببببب سأط انًبببببال
االظرًاػ ٙتؤَّ انؾاف ٙيٍ األيبشاك انًرؼبذدج انرب ٙذؼباَ ٙيُٓبا انًعرًؼباخ )،(Portes, 1998
تاإلمافح انٗ أٌ سأط انًال االظرًاػٚ ٙغبٓى أٚنبا فب ٙذخفبٛل يؼبذالخ انعشًٚبح فب ٙانًعرًبغ
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)ٚٔ ،(Halpern, 1999ئد٘ انٗ ذؽغ ٍٛيغرٕٖ انقبؽح نبذٖ انُباط )،(Wilkinson, 1996
ٔٚؽقق يغرٕٚاخ ذؼهٛى أفنم ) ،)Coleman, 1988كًا أَبّ ٚغباػذ فب ٙذؽغب ٍٛتبشايط انشػاٚبح
انًٕظٓبح ن هفبال ) ،(Cote & Healy, 2001تاإلمبافح انبٗ انًغباًْح فب ٙذؽقٛبق انؽاكًٛبح
انشؽٛذج ٔانؾفافٛحٚٔ ،قهم يٍ انفغاد ).(Putnam, 1995
اٌ انرقٕس انًقرشغ ٔانًثُ ٙػهبٗ أَبّ تبيكباٌ يُٓبح انخذيبح االظرًاػٛبح االعبرفادج يبٍ سأط
انًال االظرًاػ ٙفب ٙأدتٛاذٓبا ٔيًاسعبرٓاٚ ،غبرُذ انبٗ أٌ فهغبفح انخذيبح االظرًاػٛبح ذبئيٍ تؤَبّ ال
ٕٚظذ يثشس نؼزاتاخ ٔآالو اإلَغأٌ ،أَّ ال ٚعٕص تقاء األٔمباع انغبهثٛح فب ٙانًعرًؼباخ ،كًبا أٌ
ػهٗ األخقائ ٍٛٛاالظرًاػ ٍٛٛانرضايا أخالقٛا ،نبٛظ فقبو نًغباػذج انؼًبالء ٔاألعبشٔ ،اًَبا ػهبٓٛى
انغؼ ٙنهرغٛٛش انٓادف تًؾاسكح انُاطٔ ،يٍ خالل اعرصًاس كافح انًٕاسد انًادٚح ٔانثؾشٚح؛ ٔنزنك
فبٌ يُٓح انخذيح االظرًاػٛح ،ذرطهة يٍ األخقائ ٙاالظرًاػ ٙانقٛاو تؤدٔاس يرؼبذدجٔ ،ػهبٗ ػبذج
يغرٕٚاخ؛ تذ ًءا يٍ انرذخم انًُٓ ٙػهٗ يغرٕٖ األفبشاد ٔتٛمباذٓىٔ ،انؼبالض األعبش٘ٔ ،انؼًبم يبغ
انعًاػاخٔ ،ذُظٛى انًعرًغٔ ،انرخطٛؤ ،اإلعٓاو فب ٙسعبى انغٛاعباخ االظرًاػٛبحٔ ،انبذفاع ػبٍ
انًًٓؾبٔ ٍٛانفقبشاء ()Asquith et al, 2005؛ ٔنبزنك ٔنكبٌٕ انخذيبح االظرًاػٛبح ْب ٙاألقبشب
نهُبباطٔ ،ذؼًببم يببغ كببم انفمبباخ ٔػهببٗ كافببح انًغببرٕٚاخٔ ،ذببئيٍ تانًؾبباسكح كؽببق ٔٔاظببة ،فبَببّ
تبيكآَا ذٕو ٛسأط انًال االظرًاػ ٙفَ ٙظشٚاذٓا ٔيًاسعرٓا يٍ أظم ذؽقٛق أْذافٓا.
اٌ ذشظًببح انرقببٕس انًقرببشغ ػهببٗ أسك انٕاقببغ ،قببذ ال ذكببٌٕ تبباأليش انغببٓم؛ ألَٓببا ذرطهببة
اإلدسام انببٕاػ ٙيببٍ كببم انفبباػه ٍٛفبب ٙاألسدٌ تببؤٌ انرغٛببشاخ انؽافببهح فبب ٙانؼببانىٔ ،يُٓببا انؼببانى
انؼشتٔ ٙيا ٚشافقٓبا يبٍ ذؽبذٚاخ؛ ذفبشك ػهبٗ كافبح األهبشاف انثؽبس ػبٍ أعبانٛة أكصبش ذطبٕسا
ٔفاػهٛببح نفٓببى ٔيٕاظٓببح انًغببرعذاخ؛ ٔتانرببان ٙذطببٕٚش انرخققبباخ ٔانًٓببٍٔ ،يببٍ تُٓٛببا يُٓببح
انخذيح االظرًاػٛح؛ نرًك ٍٛاألخقائ ٍٛٛاالظرًاػ ٍٛٛيٍ انقٛاو تؤدٔاس أكصبش فاػهٛبحٔ ،تًبا ٚبرالءو
يغ انًؾكالخ ٔاالؼرٛاظاخ انًغرعذج (ٚٔ .)Jones & Truell, 2012رطهة رنك اذخار قبشاساخ
ػهببٗ انًغببرٕٖ انغٛاعببٔ ٙانرؾببشٚؼٔ ٙاإلداس٘ٔ ،كببزنك ػهببٗ انقببؼٛذ األكبباد ،ًٙٚفببال تببذ يببٍ
يشاظؼببح ػهًٛببح ٔيٕمببٕػٛح نٕاقببغ انخذيببح االظرًاػٛببح فبب ٙاألسدٌٔ ،انرؤفببٛم نهًُٓببح نرببرالءو
ٔاؼرٛاظاخ انًعرًغ األسدَٔ ٙشقافرّٔ ،يٍ شى انٕفٕل الػرشاف سعًٔ ٙيعرًؼبٔ .ٙفب ٙانٕقبد
راذببّ ،ال تببذ يببٍ انرشكٛببض ػهببٗ ذؼضٚببض سأط انًببال االظرًبباػٔ ،ٙتُبباء انصقببح تبب ٍٛيكَٕبباخ انذٔنببح
ٔانًعرًغٔ ،ذؾعٛغ انؼًم انرطٕػَٔ ،ٙؾش ٔذؼضٚض انًغئٔنٛح انًعرًؼٛح.
َٔظببشا ألٌ يُٓببح انخذيببح االظرًاػٛببح ذغببؼٗ انببٗ ذغببٓٛم اَببذياض انًًٓؾببٔ ٍٛانًغببرثؼذٍٚ
ٔانًؽشٔئ ٍٛانًؼشم ٍٛنهخطبش فب ٙيعرًؼباذٓىٔ ،يٕاظٓبح انرؽبذٚاخ ٔانؼٕائبق انرب ٙذقب أيباو
ذؽقٛبببق انؼذانبببح ٔانًغبببأاج فببب ٙانًعرًؼببباخٔ ،يغببباػذذٓى فببب ٙؼبببم يؾبببكالذٓى ٔذؼضٚبببض قبببذساذٓى
)ٔ ،(Kwok, 2003اعرُادا نهٕاقبغ انًؽهب ٙانبز٘ ٚرطهبة يبٍ يُٓبح انخذيبح االظرًاػٛبح أٌ ذكبٌٕ
قادسج ػهبٗ انرؼايبم يبغ االؼرٛاظباخ ٔانًؾبكالخ تًُٓٛبح ٔؼشفٛبح؛ فبَُبا َبشٖ أٌ اذعباِ انًًاسعبح
انؼايح ًٚكٍ أٌ ٚكبٌٕ األَغبة فب ٙاألسدٌ؛ ألَبّ ٚربٛػ انًعبال ن خقبائ ٙاالظرًباػ( ٙكًًباسط
ػاو) نهرؼايم يغ اإلَغاٌ ػهٗ كافبح انًغبرٕٚاخ (فبشد ،ظًاػبح ،يعرًبغ ...انبخ)ٔ ،كبزنك تاػرثباسِ
َغقا اظرًاػٛا يفرٕؼأ ،ال ٚؼٛؼ يُؼضال ،فٕٓ ػنٕ ف ٙأعشج أٔ ظًاػاخ ٔيعرًغٚ ،ئشش ٔٚرؤشش
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تانؼٕايم انًؽٛطح تّ ،كًبا أٌ انًًاسعبح انؼايبح ذرؼايبم يبغ انؼًبالء فب ٙأهبشْى االظرًاػٛبح ،تًبا
ذرنببًُّ ْببزِ األهببش يببٍ ػالقبباخ ٔؽببثكاخ ٔق بٛى ٔيؼبباٛٚش ،تغببل انُظببش ػببٍ قٕذٓببا أٔ مببؼفٓا
)ْٔ ،(Hawkins & Maurer, 2012بزا يبا ًٚكبٍ أٌ ٚغبٓى تبّ سأط انًبال االظرًباػ ،ٙػهًبا
تؤَّ ًٚكٍ ذطثٛق ْزا انرقٕس ػهٗ هش انخذيح االظرًاػٛح ٔيعاالذٓا.
يهخببـ نرقببٕس يقرببشغ العببرفادج انخذيببح االظرًاػٛببح يببٍ سأط انًببال االظرًبباػَ ٙظشٚببا
ٔػًهٛا
انرقٕس

ًٚكٍ نًُٓح انخذيح االظرًاػٛح االعرفادج يبٍ انًفٓبٕو انؼًهب ٙنبشأط انًبال
االظرًبباػ ٙفبب ٙانُظشٚببح ٔانرؼهببٛى ٔانًًاسعببح (ػهببٗ انًغببرٕٖ األفببغش
ٔانًرٕعبببو ٔاألكثبببش) ٔفببب ٙيعاالذٓبببا انًخرهفبببحٔ ،تانربببان ٙفبببٛاغح ًَبببارض
انًًاسعح انًُٓٛح ػهٗ ْزا األعاط.

انٕاقغ ٔاؽكانٛاذّ

انًؼشفبببح انًربببٕفشج ؼبببٕل انؼالقبببح تببب ٍٛانخذيبببح االظرًاػٛبببح ٔسأط انًبببال
االظرًاػ ٙقهٛهح (ػهٗ يغرٕٖ انُظشٚح ٔانثؽس ٔانًًاسعبح) ٔػبذو ٔظبٕد
اػرببشاف سعببً ٙتٓببزِ انؼالقببحٔ ،ػببذو انرعذٚببذ فبب ٙأدتٛبباخ انًُٓببحٔ ،ػببذو
ٔظبببٕد اػربببشاف سعبببً ٙتانخذيبببح االظرًاػٛبببح كًُٓبببحٔ ،مبببؼ اػبببذاد
األخقائ ٍٛٛاالظرًاػ.ٍٛٛ

يثببببشساخ انرقببببٕس .1
انًقرشغ
.2

فببب ٙمبببٕء ؽبببػ انًبببٕاسد انطثٛؼٛبببحٔ ،انًؾبببكالخ االقرقبببادٚح فبببٙ
األسدٌُْ ،ام ؼاظح ياعح العبرصًاس كبم أَبٕاع سأط انًبال انًربٕفش
نذٓٚأ ،يٍ مًٍ رنك سأط انًال االظرًاػ.ٙ
ؼاظح يُٓح انخذيح االظرًاػٛبح فب ٙيًاسعبرٓا انؼًهٛبح نالعبرفادج يبٍ
سأط انًال االظرًاػَ ،ٙظشًا ألًْٛرّ ف ٙانرذخم انًُٓ.ٙ

َقبببببباو انقببببببٕج فبببببب .1 ٙاؽرشام كم يٍ يُٓح انخذيح االظرًاػٛح ٔسأط انًال االظرًاػ ٙفبٙ
انفهغفح ٔانقبٛى ٔيبٍ مبًُٓا :اؼربشاو اإلَغبأٌ ،انًؾباسكحٔ ،انركافبم
انطشغ
االظرًاػ ...ٙانخ.
 .2ذؾببرشم انخذيببح االظرًاػٛببح ٔسأط انًببال االظرًبباػ ٙفبب ٙاًٚآًَببا
تؤًْٛح اعرصًاس هاقاخ انفشد ٔانعًاػح ٔانًعرًغ ٔكزنك ذؼضٚشْا.
 .3انخذيببح االظرًاػٛببح يُغًغببح أفببال تاعببرخذاو يكَٕبباخ سأط انًببال
االظرًبباػ ٙفبب ٙيًاسعببرٓا انًُٓٛببح (تببذسظاخ يرفأذببح)ٔ ،نكببٍ دٌٔ
ذؤهٛش َظش٘ نٓزا االَغًاط.
 .4ذًرغ انًعرًغ األسدَ ٙتقٕج َغثٛح ف ٙانؼالقاخ االظرًاػٛبح ٔانبشٔاتو
األعشٚح ٔؽثكاخ االذقال ٔانقٛى ٔانؼاداخ ٔانرقانٛذ انر ٙذؾعغ ػهبٗ
ذقٕٚح سأط انًال االظرًاػ.ٙ
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َقاه مؼ

 .1قذ ذكٌٕ ُْام يقأيح نٓزا انرغٛٛش؛ ار اٌ انرغٛٛش نٛظ تاأليش انغٓم.
ٚ .2ؽراض األيش انٗ ذٕفش انقُاػح نبذٖ انًؼُٛب ٍٛػهبٗ كافبح انًغبرٕٚاخ،
ٔقذ ٚؼرثش تؼنٓى أٌ ْزا األيش ال ٚؾكم أٔنٕٚح.
 .3اَرؾاس تؼل انقٛى انغهثٛح؛ يصم انفشدٚحٔ ،انٕاعطحٔ ،انًؽغٕتٛح.

يغببببببرٕٚاخ انؼًببببببم
انًؾبببببببببرشم تبببببببببٍٛ
انخذيبببح االظرًاػٛبببح
ٔسأط انًببببببببببببببببببببال
االظرًاػٙ

 .1ػهببببٗ يغببببرٕٖ هببببش انخذيببببح االظرًاػٛببببحًٚ :كببببٍ نببببشأط انًببببال
االظرًبباػ ٙأٌ ٚؼًببم ػهببٗ انًغببرٕٖ األفببغش (األفببشاد) ،سأعببًال
فٛضٚق ٙأٔ يان ٙأٔ شقاف ْٕٔ ،ٙيا ٚرفق يغ هشٚقح انؼًبم يبغ األفبشاد
فببب ٙانخذيبببح االظرًاػٛبببح .كًبببا ٚؼًبببم سأط انًبببال االظرًببباػ ٙػهبببٗ
انًغرٕٖ األٔعو يبٍ خبالل انرعغبٛش تب ٍٛاألعبش ٔانعًاػباخْٔ ،بزا
ٚرفببق يببغ هشٚقببح انؼًببم يببغ انعًاػبباخ فبب ٙانخذيببح االظرًاػٛببح .كًببا
ٚؼًببم سأط انًبببال االظرًبباػ ٙػهبببٗ انًغببرٕٖ األكثبببش (انًُظًببباخ،
انًعرًغ ،انؽكٕيح) ْٔزا ٚرفق يغ ذُظٛى انًعرًغ.
 .2يعبببباالخ انخذيببببح االظرًاػٛببببحًٚ :كببببٍ االعببببرفادج يببببٍ سأط انًببببال
االظرًاػ ٙف ٙكافح يعاالخ انخذيبح االظرًاػٛبح (انطفٕنبح ،اَؽبشاف
األؼذاز ،اإلدياٌ ،رٔ٘ االؼرٛاظاخ انخافح ...انخ).

اظشاءاخ

انخذيح االظرًاػٛح تؽاظح ألٌ ذؼرًذ ذؼشٚفا ػًهٛا نشأط انًبال االظرًباػٙ
ٔاهاس ػًمٔ ،تانران:ٙ
 .1انرشكٛببض ػهببٗ يؼشفببح يقببادس سأط انًببال االظرًبباػ ٙفبب ٙانًعرًببغ
َٔرائعّ ٔػًهٛاذّ تانؾكم انز٘ ٚخذو يُٓح انخذيح االظرًاػٛح ٔٚؽقبق
أْذافٓا.
 .2اظببشاء انذساعبباخ ٔاألتؽبباز انًرؼًقببح؛ نًؼشفببح انؼالقببح تبب ٍٛانخذيببح
االظرًاػٛبببح ٔسأط انًبببال االظرًببباػٔ ،ٙيؼشفبببح انفعبببٕاخ ٔاشبببشاء
أدتٛاخ انخذيح االظرًاػٛح تًا ٚرؼهبق تبشأط انًبال االظرًباػَ ٙظشٚبا
ٔيًاسعح.
 .3ذنببببً ٍٛأدتٛبببباخ سأط انًببببال االظرًبببباػ ٙفبببب ٙيغبببباقاخ انخذيببببح
االظرًاػٛح تًا فٓٛا انرذسٚة انًٛذاَ.ٙ
 .4انًراتؼببح ٔانرقببٕٚى تاعببرًشاس نهًًاسعببح انًُٓٛببح نهخذيببح االظرًاػٛببح؛
نًؼشفببح آشبباس َٔرببائط اعببرخذاو سأط انًببال االظرًبباػ ٙفبب ٙيًاسعببح
انخذيح االظرًاػٛحٔ ،انفعٕاخ اٌ ٔظذخ ٔانرؼايم يؼٓا.

ًٔٚكٍ ذٕمٛػ ْزا انرقٕس ػهٗ انُؽٕ انران:ٙ
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اٌ انؼًببم يببغ األفببشادٚ ،رطهببة دساعببح انغببهٕم اإلَغبباَ ٙفبب ٙتٛمرببّ االظرًاػٛببح؛ ار اٌ فٓببى
ؽخقٛح انؼًٛمٚ ،رطهة فٓى دٔافؼّ ٔأعانٛة ذفكٛشِ ٔاذعاْاذّ ٔقٔ ،ًّٛكم رنك ٚرطهة فٓى انثٛمح
انرٚ ٙؼٛؼ فٓٛأ ،انر ٙذئشش ػهٗ عهٕكٛاذّ ٔذقشفاذّ ٔػالقاذبّ ،عبٕاء اعبرخذيد َظشٚبح انُغبق
انؼباو أٔ انًُظبٕس انثٛمبٔ (Karniol, 1992) ٙانرب ٙذشكبض ػهبٗ ذفاػبم انؼًبالء يبغ تٛمباذٓى نفٓبى
يؾكالذٓىٔ ،كزنك فٓى شقافح انؼًبالءٔ ،ال ؽبك أٌ رنبكٚ ،رطهبة اعبرخذاو سأط انًبال االظرًباػ.ٙ
فؼهٗ عثٛم انًصال ،فبٌ انخذيح االظرًاػٛح ػُذ ذؼايهٓبا يبغ يؽبأالخ االَرؽباس ،فبَٓبا ذرؼايبم يبغ
قنببٛح ذثببذٔ فبب ٙواْشْببا قنببٛح فشدٚببحٔ .تببانشغى يببٍ أٌ يببٍ قبباو تٓببا فببشدٔ ،اٌ آشاسْببا انغببهثٛح
اَؼكغد ػهّٛ؛ اال أَٓا فٔ ٙاقغ األيش ذئشش عهثٛا ػهبٗ األعبشج ٔاألفبذقاء ٔانًعرًبغ ككبم؛ نبزنك
فبٌ فٓى انظاْشج ٔاخرٛاس أعانٛة انرذخم انًُٓ ٙانًُاعبثحٚ ،رطهبة يبٍ األخقبائ ٙاالظرًباػ ٙأٌ
ٚرؼايم يغ األعشج ٔاألفذقاء ٔؽثكح انؼالقاخٔ ،كم يكَٕاخ انثٛمبح انًؽٛطبح تانؼًٛبمْٔ ،ب ٙيبٍ
يكَٕبباخ سأط انًببال االظرًبباػٔ .ٙاأليببش راذببّ ُٚطثببق ػهببٗ انعببشائى ٔاالَؽشافبباخ ٔانًؾببكالخ
االظرًاػٛحٔ ،انر ٙذثبذٔ فشدٚبحٔ ،نكُٓبا فب ٙانًؽقبهح انُٓائٛبح اظرًاػٛبح (ػهبٔ ٙيؽًبذ.)2007 ،
ٔيٍ ُْا فبٌ انخذيبح االظرًاػٛبح ،ذؽرباض نالعبرفادج يًبا ٚبٕفشِ سأط انًبال االظرًباػ ٙفب ٙكافبح
يشاؼم ٔخطٕاخ انًًاسعح انًُٓٛح ).)Khosravi et al ., 2014
كًا أٌ انؼًم يغ انعًاػاخٔ ،انز٘ ْٕ ف ٙانًؽقهح ػًم يغ (أفشاد ف ٙظًاػباخ)ٔ ،انبز٘
ٚرى يٍ أظم يغاػذذٓى ػهٗ ذؽقٛقٓى ألْذافٓى يٍ خالل انعًاػح؛ ٚرطهة فٓى انرفاػالخ ت ٍٛأفشاد
انعًاػح ٔانرب ٙذؼكبظ ؽخقبٛاذٓىٔ ،انؼًبم ػهبٗ يغباػذذٓى ػهبٗ انًُبٕ فب ٙاهباس انعًاػبح انربٙ
ذؼًم مًٍ يئعغحٔ ،ف ٙعبٛا يعرًؼبٔ .ٙتًبا أٌ األخقبائ ٙاالظرًباػ ٙيطانبة تفٓبى األفبشاد
ٔدُٚايٛكٛح انعًاػاخ ٔيؾكالذٓا ٔانرفاػالخ ت ٍٛأػناء انعًاػح يٍ أظم ًَٕ انفبشد ٔانعًاػبح،
ٔكزنك انؼالقح ت ٍٛانعًاػح ٔانعًاػاخ األخشٖ ٔانًعرًؼاخ انًؽهٛح؛ نزا فبٌ األخقائ ٙتؽاظح
نرضٔٚبذ انعًاػببح تطاقبح يرعببذدج يغبرًذج يببٍ انًعرًبغ تكافببح يكَٕاذبّْٔ ،ببٕ يبا ٚببٕفشِ سأط انًببال
االظرًاػ.ٙ
ٔنؼم ذُظٛى ٔذًُٛبح انًعرًبغ يبٍ انًعباالخ انرب ٙذرنبػ فٓٛبا أًْٛبح سأط انًبال االظرًباػٙ
تؾكم ظهبٙ؛ فببرا يبا َظشَبا انبٗ ػًهٛباخ ذُظبٛى ٔذًُٛبح انًعرًبغ انٓادفبح إلؼبذاز انرغٛٛبش انٓبادف
ٔانًققٕد ف ٙانًعرًغ ،فبَُا َعذ تٕمبٕغ فهغبفح ذُظبٛى انًعرًبغ ٔذًُٛربّ فب ٙاألفبم ذقبٕو ػهبٗ
انؼًببم انعًبباػٔ ٙانًؾبباسكح انًعرًؼٛببح (انكفببأٔ .)2004 ،ٍٚأٌ انًببُظى االظرًبباػ ٙؼببٚ ٍٛقببٕو
تؤدٔاسِ (انًؽفضٔ ،انًذافغٔ ،انٕعٛو انخثٛش ...انخ) ،اًَبا ْبٕ فب ٙؼقٛقبح األيبش ٚؼًبم ػهبٗ ذقٕٚبح
ٔاعببرصًاس سأط انًببال االظرًبباػٔ ٙذؼضٚببضِ؛ يببٍ أظببم ذؽقٛببق أْببذاف انًعرًببغ؛ ار أفببثػ ُٚظببش
نرؼضٚض سأط انًال االظرًاػٔ ٙذقٕٚرّ ػهبٗ أَبّ انطشٚبق انًثاؽبش ٔاألققبش نهرؼايبم يبغ انقنباٚا
ٔاالؼرٛاظباخ ٔانًؾبكالخ انًعرًؼٛبح ) .(Edwards, et al, 2003ػهبٗ اػرثباس أٌ سأط انًبال
االظرًاػًٚ ،ٙكٍ األفشاد ٔانعًاػاخ ٔانًعرًؼاخ يٍ انٕفٕل نهًٕاسد راخ انقًٛح تانُغثح انبٓٛى
)ٔ (Ozaga & Catts, 2005تانران ٙفبٌ انًعرًؼاخ انرٚ ٙغٕدْا سأعًال اظرًباػًٚ ،ٙكبٍ أٌ
ذغرعٛة نهًؾاسكح ٔانرؼأٌ تؾكم أفنم يٍ ذهك انر ٙال ٕٚظذ فٓٛا سأط يبال اظرًباػ .ٙكًبا أٌ
ذؼأٌ ٔيؾاسكح انُاط ف ٙأَؾطح انرًُٛح ،ذغشع يٍ انٕفٕل ن ْذافٔ ،كزنك ذقهبم يبٍ يقأيبح
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انرغٛٛش ،تم اٌ انًعرًؼاخ انر ٙفٓٛا ذًاعك ٔػالقاخ اٚعاتٛح ٔسأعًال اظرًباػ ٙقبًٕ٘ٚ ،كبٍ أٌ
ذقم فٓٛا انؾثكاخ ٔانًُظًاخ نًا ْٕ أتؼذ يٍ انًعرًغ انعغشافٙ؛ ٔنزنك فبٌ انخذيح االظرًاػٛح
يؼُٛببح ترفؼٛببم انًؾبباسكح ٔانرطببٕع ٔذؼضٚببض يُظًبباخ انًعرًببغ انًببذَٔ ،ٙانربب ٙتببذٔسْا ذؼرثببش يببٍ
ػُافش ٔيكَٕاخ سأط انًبال االظرًباػ .ٙنقبذ أفبثػ يبٍ انًبذسم أٌ َعباغ انرًُٛبح ٚقباط تًبذٖ
يؾببباسكح أفبببشاد انًعرًبببغ ٔانصقبببح تببباٜخشٔ ٍٚتانًئعغببباخ انؽكٕيٛبببح ٔانؼبببايه ٍٛفٓٛبببا ٔانرغبببايػ
ٔانرفاإل؛ ألٌ انرًُٛح تعاظح انٗ ؽشٔه اظرًاػٛح ،فٓ ٙتؽاظح انٗ فاػه ٍٛػهٗ دسظبح ػانٛبح يبٍ
انصقببح ٔانؾببفافٛح ٔقببٛى ٔيؼبباٛٚش ٔؽببثكاخ اظرًاػٛببح ٔأْببذاف يؾببرشكحْٔ ،بب ٙيكَٕبباخ سأط انًببال
االظرًاػ) ٙؼًذ.)2015 ،
أيا انغٛاعاخ االظرًاػٛح ،فبَّ يٍ انًالؼظ أٌ انخذيح االظرًاػٛح -ف ٙيؼظى انذٔل انُايٛح-
ال صاند ذؼٛؼ غشتح ذفقهٓا ػٍ انؼًم ػهٗ يغبرٕٖ انغٛاعباخ االظرًاػٛبحٔ .ألٌ اترؼباد انخذيبح
االظرًاػٛببح ػببٍ اإلعببٓاو فبب ٙسعببى انغٛاعبباخ االظرًاػٛببح ،عببٛعؼم ػًهٓببا يثرببٕسا؛ فقببذ اذعٓببد
األَظاس ٔانكراتاخ ف ٙانفرشج األخٛشج نهرشكٛض ػهٗ دٔس انخذيح االظرًاػٛح ف ٙيعاالخ انغٛاعباخ
االظرًاػٛح؛ ار أفثػ يؼهٕيا أٌ دٔس انخذيح االظرًاػٛح ،نٛظ فقو يغاػذج األفبشاد ٔانعًاػباخ،
تببم ٚفرببشك فبب ٙانخذيبببح االظرًاػٛببح أٌ ذرببذخم ٔذؼًببم ػهبببٗ انًغببرٕٖ األكثببش (انًعرًؼببباخ)،
ٔكبببزنك االْرًببباو تانغٛاعببباخ االظرًاػٛبببح راخ انؼالقبببح تبببانًٕاهُٔ ٍٛانرببب ٙذبببئشش فببب ٙؼٛببباذٓى
).(Jannson, 1999; Denney, 1998تم نقذ أتذٖ تؼنٓى ذخٕفّ يٍ غٛباب َظشٚبح نًًاسعبح
انخذيح االظرًاػٛح ػهٗ انًغرٕٖ األؽًم – انًعرًغ ٔانغٛاعباخٔ -نبزنك تبشصخ انؽاظبح نهرشكٛبض
ػهبببٗ دٔس انخذيبببح االظرًاػٛبببح ػهبببٗ يغبببرٕٖ انًعرًبببغ ٔانغٛاعببباخٔ ،مبببشٔسج ذبببذسٚظ انطهثبببح
ٔذذسٚثٓى ػهٗ انغٛاعاخ؛ ألَٓا ذئشش ػهٗ كافح يعاالخ انؼًم )(Fisher, 1995؛ ألٌ انؼًم يغ
انًعرًغ ٔيؾاسكح انًٕاهُ ٍٛف ٙانقشاساخ انر ٙذخقٓى نٛظ نّ يشدٔد يُٓ ٙفقؤ ،اًَا ْٕ ؼق
نٓببى؛ ٔنببزنك فبببٌ انًؾ باسكح انًعرًؼٛببح انكايهببحٔ ،ؼببشؿ يُٓببح انخذيببح االظرًاػٛببح ػهببٗ اؽببشام
انُاط ف ٙكافح انًعاالخ انر ٙذخقٓى ،أيش ف ٙغاٚح اننشٔسجٔ ،تانران ٙفبٌ اعرصًاس سأط انًال
االظرًاػٚ ،ٙغٓى ف ٙذؽقٛق أْذاف انخذيح االظرًاػٛح انر ٙذقة ف ٙانُٓاٚبح فب ٙذؽقٛبق أْبذاف
انًعرًغ.
َخهـ يًا عثق ،انٗ أٌ ذنً ٍٛسأط انًال االظرًاػ ٙف ٙانخذيح االظرًاػٛح ف ٙاألسدٌ،
ًٚكٍ أٌ ٚغاػذْا ف ٙذؽقٛق أْذافٓا ػهٗ كم انًغرٕٚاخ ٔف ٙكم انًعاالخ؛ نزا فبَّ يٍ انًبؤيٕل
اَرقال انخذيح االظرًاػٛح يٍ انُظشج انرقهٛذٚح انقائًبح ػهبٗ يُظبٕس انًغباػذج (انفشدٚبح غانثبا) انبٗ
يفٕٓو انرًُٛح انًغرذايحٔ ،يٍ انرشكٛض ػهٗ انفبشد (انًُؼبضل) انبٗ األفبشاد فب ٙتٛمباذٓى ٔػالقباذٓى.
ٔكزنك االَرقال تانًُٓح يٍ يفٕٓو انشػاٚح االظرًاػٛبح انبٗ يفٓبٕو انرًكبٔ ٍٛتُباء انقبذساخ ٔذًُٛبح
انًعرًؼاخ ٔانؼًم ػهٗ يغرٕٖ انغٛاعاخ .اٌ تُاء سأط انًال االظرًاػٔ ٙذؼضٚضِ ،عٛئد٘ انٗ
ذؽقٛببق امببافح َٕػٛببح نًببٕاسد األسدٌ فبب ٙانٕقببد انببز٘ ْببٕ أكصببش يببا ٚكببٌٕ تؽاظببح العببرصًاس كببم
انطاقاخ.
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التىصيات
 .1تانشغى يبٍ ذؼبذد ذؼشٚفباخ انخذيبح االظرًاػٛبحٔ ،االػربشاف تقبؼٕتح االذفبا ػهبٗ ذؼشٚب
يؽذد ،اال أَّ يٍ اننشٔس٘ انٕفٕل انٗ ذؼش ٚنهخذيح االظرًاػٛح ٚرفق يغ فهغفح انًُٓبح
اإلَغبباَٛح ٔأْببذافٓا تاالعببرفادج يببٍ األدتٛبباخ انؼانًٛببحٔ ،نكببٍ تًببا ٚرُاعببة ٔشقافببح انًعرًؼبباخ
انؼشتٛح ٔاإلعاليٛحٚٔ ،رُاعة ٔهثٛؼح انًعرًغ األسدَٔ ٙشقافرّ ٔيؾكالذّ ٔاؼرٛاظاذّ.
َ .2ظببشا نًببا أؽبباسخ انٛببّ َرببائط انذساعببح يببٍ أٌ انطهثببح اَرقببذٔا أعببانٛة انرببذسٚظ ٔاػرثشْٔببا
ذقهٛذٚببح ،فبببٌ ُْببام ؼاظببح ياعببح إلػببادج انُظببش فبب ٙأعببانٛة اػببذاد األخقببائ ٍٛٛاالظرًبباػٍٛٛ
ٔذؤْٛهٓىٔ ،رنك يٍ خالل ذقٛٛى ٔاقغ ذذسٚظ انخذيح االظرًاػٛحٔ ،ذطبٕٚش انًُباْط ٔأعبانٛة
انرببذسٚظ ٔانرببذسٚة انًٛببذأَ ،ٙذؤْٛببم انًذسعببٔ ٍٛيؾببشف ٙانرببذسٚةٔ ،فببٕال انببٗ ذضٔٚببذ
انطانببة تانًؼشفببح ٔانًٓبباساخ ٔاألخالقٛبباخ انربب ٙذعؼهببّ يببئْال نهًًاسعببح انؼايببح نهخذيببح
االظرًاػٛح ف ٙيعاالذٓا انًخرهفح.
 .3تًا أٌ َرائط انذساعح أؽاسخ انٗ خهٕ انًغاقاخ يٍ يؼهٕيباخ ؼبٕل سأط انًبال االظرًباػٙ
ٔأًْٛرببَّ ،ببشٖ مببشٔسج ذنببً ٍٛيغبباقاخ انخذيببح االظرًاػٛببح يٕامببٛغ يغببرؽذشح ،ذًببظ
انقنبباٚا االظرًاػٛببح انًرعببذدج ،ػهببٗ عببثٛم انًصببال :انًعرًببغ انًببذَٔ ،ٙسأط انًببال انفكببش٘
ٔانثؾش٘ ٔاالظرًاػٔ ،ٙاإلسْاب ٔانرطشف ٔانؼُ ٔ ،قناٚا انالظم ...ٍٛانخ؛ يغ االقرشاغ
أٌ ٚكٌٕ نشأط انًال االظرًاػَ ٙقٛة ٔافش فْ ٙزا انغٛا .
 .4نقببذ ذثبب ٍٛيببٍ انذساعببح أٌ ُْببام َققببا فبب ٙانذساعبباخ انربب ٙذُأنببد يٕمببٕع سأط انًببال
االظرًاػٙ؛ نزا ذثشص انؽاظح نًضٚذ يٍ انذساعباخ راخ انؼالقبح تبشأط انًبال االظرًباػ ٙفبٙ
األسدٌ ،يصم قٛاعّ ٔدٔسِ ف ٙانقناٚا االظرًاػٛحٔ ،عثم ذؼضٚضِ ٔاعرصًاسِٔ ،كزنك ػالقرّ
تانخذيح االظرًاػٛح.
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