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 :يف ادلذرضتانصايخت انريسيت انرضائم 
 (1)نهًُهاج اخلفي االضخالبيت انىظيفت 

 
 أ.د. عهي أضعذ وطفت

 يتانرتبكهيت  –انكىيج خايعت 

 
 : يقذيت

م ماظـفقضمباألرػال ميفمسؿؾقة ماألوحد معـقاػا متلخذ ماٌدردة مأن ماظعام ماظقسل ميف مضائؿا مزال وتـؿقؿفؿمعا

وضدمتؽقنمػذهماظػؽرةمإحدىمأطدلماٌكادساتماألؼدؼقظقجقةموأطـرػامدػاَءميفمتارؼخم،مروحقاموسؾؿقاموأخالضقا

مفماٌدردةميفمحقاةماظـاسمواألصرادمصننمدؼإذمعفؿامتؽـمسظؿةماظدورماظذلبقيماظذيمتمايقاةماظذلبقؼةماٌعاصرة

دورماظطؾؼيمواألؼدؼوظوجيماظذيمتؤدؼهمادلؤدلاتمذظكمجيبمأالمحيفبمسنمإدراطـاماظطابعماإلذؽاظيمظؾ

وتؾعثمصقفامإرادةماظعؾؿمموممامالمذؽمصقفمأنماٌدردةمتطؾؼمراضاتماألعؿمادلدردقةميفمحقاةماظشعوبمواألعم.

مواٌعرصة م، موظؽـفا مغػله ماظوضت ماظطؾؼلميف مواظػرز ماالجؿؿاسل ماظؿؿققز متلصقؾ ميف مؼؿؿـؾ مآخر مدورا تمدي

موتر مدورػاممبعاؼرلمأؼدؼقظقجقة معـ متؿفرد مأن موممارداتفا مسدلموزائػفا مالمميؽـفا مصاٌدردة مربؽؿة. بقؼة

مواألؼدؼقظقجل ماظطؾؼل م، متأخذ مباظدػاءمحقث مؼؿصػ مرؾؼقا مرابعا ماظذلبقؼة موصعاظقاتفا مممارداتفا مجّؾ يف

إظبمتروؼضمادلدردةمرأمساظقاموحتوؼؾفاماألؼدؼقظقجلماظذيمؼرتلؿميفمعـظقعةمصعاظقاتمصاعؿةمتعؿؾمسؾكم

ماالضؿصادؼةم مايقاة معلار مهؽؿ ماظيت ماظرأزلاظقة ماظطؾؼات متطؾعات معع ماظؿفاوب مسؾك مضادرة صقغة

 واالجؿؿاسقةميفمذبؿؿعمربدد.م
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م ماظصاٌدردة ماحلرؼة مهلاعش موصؼا ماظؿالعقذ مراضات موتػفر ماظرتبوؼة ماحلقاة مذتطؾق مبفمي تلؿح

ماظرأزلاظل ماحؿقاجاتماظؿؼدم مواٌقاػبمواظؼدراتم، ماظعؼؾ متطؾؼ مورأزلاظقةإغفا مبرجقازؼة ممبعاؼرل وػلم،

مظؾؿفؿؿعم ماالجؿؿاسقة معؿطؾؾاتمايقاة مبف متلؿح معا مبؼدر موظؽـ مأصضؾ باظؿاظلمتمديمإظبمحراكماجؿؿاسل

متعطلم ماألعر ميفمػذا موظؽـفا ماظضرورةم–اظدلجقازيمغػلف. ماظذؼـمم-محبؽؿ مشلمالء مدائؿا ماألصضؾقة اظطؾؼقة

ماظطؾؼاتماظلا ماألضربمعـمدؾؿ مؼعينمضبؿؾقنماظدرجة موػذا ميفماجملؿؿع. معامأئدة مشاظؾا نمخرلاتماٌدردة

م مرحاهلا محتط ماجملؿؿع ميف ماظعؾقا ماالجؿؿاسقة ماظطؾؼات مأبـاء مأحضان ميف معن مشريػم ماظػؽاتمدون أبـاء

م ماالجؿؿاسقة مؼؿؿمادلفؿشة مػذا موطؾ ماالجؿؿاسل. ماظلؾؿ معـ ماألدػؾ ماظدرك ميف متـادؾقا معؽاغفا اظيتمهؿؾ

اتموصعاظقاتمتربقؼةمذطقةمخػقةمعراوشةمتؿؿـؾميفماٌـفاجماًػلماظذيمأخضعـاهمبلواظقاتموإجراءاتموسؿؾق

 ظؾـؼدمصقددغامععاٌفمورزلـامحدودهموسّقـامتطؾعاتف.م

سـمأدرارمؼؽؿشفمدورطفاؼممبعؾؼرؼؿهماظلودقوظوجقةمادلعفودةميفمهؾقؾفمظألغظؿةماظذلبقؼةماظؼائؿةم

ماألغظؿ ميفمسصرهمةوخػاؼا ماظؼائؿة ماظذلبقؼة موؼدل، ميفمصقرة معضؿرة مصؾلػاتمتربقؼة عػاػقؿمػـمسؾكمحضقر

ماظػعاظقةماظذلبقؼةميفماٌمدلاتماظؿعؾقؿقة مبؿقجقف مؼرىمأغفم،موتصقراتمخػقةمتؼقم ظقسموػقميفمبقاغفمػذا

 اظؼقاسدماظذلبقؼةماظلائدةميفمإرارماظقدطاتؾاعمصـقـمعؽرػقنمسؾكم،مصقققامأغـامغربلمأرػاظـامطؿامغرؼدمسبـ

واظرأيماظعاممؼشؽؾمضقةم،مبعنيماالسؿؾار نمغلخذػاأنماظرأيماظعاممؼؿطؾبمعـام؛مألغعقشمصقفماالجؿؿاسلماظذي

ممأخالضقة مضقتفا ميف معقازؼة مثؼاصقة مدؾطة ماالجؿؿاسلم-وميارس مم-باٌعـك ماظذي اظؼقىم متاردفظؾضغط

ماظطؾقعقة م، مإزاء مغلؿطقع مال موسبـ مػذه ماظذلبقؼة مظؾلؾطة ماألخالضقة مشلامأنمإالاظؼقة ذسـموغمشبضع

م.(1)ٌؼؿضقاتفا

معـطؾؼام مواٌدردقة ماظذلبقؼة مايقاة ميف ماٌضؿرة ماظذلبقؼة ماظػؾلػات مسـ مدورطفاؼؿ معؼقالت مذؽؾت ظؼد

ماًػقة مصعاظقاتفا مويف مظؾؿدردة ماظصاعؿة معضاعنيماظردائؾ ماظعؾؿلميف مظؾؿػؽرل معـففقا ميفم، مظؾؿلعؾ وعـطؾؼا

موشاؼاتفا مبلػداصفا ماظذلبقؼة مظؾعؿؾقة ماًػقة ماىقاغب ماظدراداتم، مبدأت محؿك مطـرلا ماظقضت مؼؿلخر ومل

وضدم،مواألحباثماظذلبقؼةمواالجؿؿاسقةمتـطؾؼمظؾؽشػمسـماٌضاعنيماظصاعؿةمواًػقةميفماٌمدلاتماظذلبقؼة

ماٌـفاجماًػلم معػفقم ماظدراداتمظقالدة ماظؾاحثماألعرؼؽلمم(Hidden Curriculum)عفدتمػذه سؾكمؼد

م،م?=@8جاطلقنميفمسامم مظؾؾقثماالجؿؿاسلماظذلبقيميفماظـصػمحقثمذؽؾمػذا موسـقاغا اٌػفقممربقرا

وضدمأخذمضبؿؾمعؽاغفماٌؿقزميفمذبالماظعؾقمماظذلبقؼةماٌعاصرةموالدقؿاميفمذبالم،ماظـاغلمعـماظؼرنماظعشرؼـ

مسؾؿماالجؿؿاعماظذلبقيماٌعاصر.م
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اإلذارةميفمػذاماظلقاقموميؽـم،موضدمتعاضؾتمجفقدمطـرلمعـماظؾاحـنيمسؾكمأثرمجاطلقنميفمػذاماٌقدان

م مدرؼؾان معـ مطؾ مأسؿال مR. Dreebanإظب م، مB. Synderودـدر م، مG. Lakomskiوالطقعلؽل م،  .Aوآدقر

Assorوجقردنم،مD. Gordonوجرلوطسم،مH. Girouxوبرلبؾم،مD. Purpelوذاصرلم،مI. Cheffierمم.م

مموتمطدمػذهماألسؿالمأنماٌـفاجماًػلمميارس اظعؿؾقةم يفالمغظرلمظفمعـمحقثماألػؿقةمواًطقرةمدورًا

وؼؿفؾكم،ميفماٌمدلاتماظؿعؾقؿقةاظرزللم جااٌـفطـرلاماظؿلثرلماظذيمؼمدؼفمؼػققموػقمبؿلثرلهمػذام،ماظذلبقؼة

مؼؼدعفم دور عـمخدلاتمػائؾةمظؾطالبميفمذبالماظؼقؿمواالواػاتمواٌعاغلميفمزبؿؾػماٌـفاجماًػلمصقؿا

عامؼذػبمإظقفممقوػ،مؼمطدهماظؾاحـقنماظضاظعقنميفمػذاماٌقدانوػذامعامم.قاتلمواالجؿؿاسلعـاحلماظلؾقكماي

وتلثرلمأضقىميفمتشؽقؾماظؿالعقذمعـم :م"إنماٌـفاجماًػلمذومصعاظقةبؼقظفم(Gordon, 1982)مجقردنداصقدم

)"يفمتربقؿفؿمدؼـقًامواجؿؿاسقًامودقادقًاطؾرلامدورًامألغفمؼمديم،ماٌـفاجماظصرؼح
م.(2

وراصؼمػذاماظؿقدعمغقعمعـم،مظؼدماتلعتمعلاحةماظدراداتماىارؼةميفمحؼؾماٌـفاجماًػلميفماٌدردة

موعـففقاتف موتؽقؼـاتف ماٌـفاجماًػلميفماٌدردةممبعطقاتف وأدىمػذام،ماىدلماظعؾؿلماٌؿقاترمحقلمعاػقة

ػلموبـقؿفمووزائػفماظذلبقؼة.موعـماىدلماظؽؾرلمإظبموالدةماواػاتمعؿعددةماٌراعلمحقلمرؾقعةماٌـفاجماً

واالواهماظـؼدي؛م،مواالواهماظؾقدلاظل،مأػؿماالواػاتماظػؽرؼةماظلائدةمميؽـماإلذارةمإظبماالواهماظقزقػل

حقثمؼرطزماالواهماظقزقػلمسؾكمأػؿقةماٌـفاجماًػلميفمهؼقؼماظؿقازنمواظضؾطماالجؿؿاسلمعـمأجؾمدرلم

ذلطزمسؾكمضقؿماظطاسةمواظضؾطمواالظؿزاممواٌعقارؼةمواظؿطقؼعموذظؽميفماواهموعـمثؿماظ،مأصضؾموزائػلموبـققي

ماظؾقدلاظلمصقمطدمأػؿقةماٌـفاجماًػلميفمتلصقؾماإلبداعم ماالواه تعزؼزماظقضعقاتماالجؿؿاسقةماظؼائؿة.مأعا

دورامرؾؼقامممديؼواظؼقؿمايرةمواظػردؼةمواظؼدرةمسؾكماٌشارطة.مأعاماالواهماظـؼديمصرلىمأنماٌـفاجماًػلم

يفمإضصاءمأبـاءماظطؾؼاتماظػؼرلةميفماجملؿؿعموتغققبماظعداظةماالجؿؿاسقةموتلطقدمضقؿماظؿلؾطمواإلطراهمواظذلوؼجم

مظألؼدؼقظقجقاتماظؿلؾطقةميفماجملؿؿع.م

ؼرطزمبعضماظؾاحـنيميفمدرادؿفؿمظؾؿـفاجماًػلمسؾكماظعالضةمبنيماظطاظبم،مويفمعدارمػذاماظؿـقعماظػؽري

،موؼمطدونميفمدقاقمذظؽمأػؿقةمدؾقكماٌعؾؿميفمحػزمسؿؾقاتماظؿعؾؿماًػلموتعزؼزمععطقاتفماظذلبقؼة،مؿواٌعؾ

وؼذػبمصرؼؼمعـفؿمإظبماالسؿؼادمأنممماردةماٌعؾؿنيماظذلبقؼةمعـمأذدماظعقاعؾمتلثرلاميفماٌـفاجماًػلموذظؽم

ذبؿقسةمأخرىمعـماظؾاحـنيمتمطدموسؾكمخالفمذظؽمػـاكموصؽرؼة؛ممةعـمتقجفاتمأؼدؼقظقجقمفٌامميؿؾؽقغ

ماٌدردةمسؾكماٌـؿلؾنيمإظقفا وػـاكمصرؼؼمآخرمؼرطزم،مأػؿقةمأغظؿةماٌعاؼرلمواظؼقؿمواألسرافماظيتمتػرضفا

دوراماظيتممتارسمسؾكمأػؿقةماظقدطماٌدردلممبامؼؿضؿـفمعـمدوائرمتؿعؾؼمبلثاثماٌدردةموبـقؿفاماظػقزؼائقةم

ـفاجماًػلطؾرلاميفمتلصقؾمضقؿموعػاػقؿماٌ
3
م.
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انبُيت اإلشكانيت نهًُهاج اخلفي  -أوال  
وادؿطاستمػذهم،مذؽؾتماظدراداتماىارؼةمحقلماٌـفاجماًػلمتراثامصؽرؼامؼؿؿقزمباًصقبةمواظعطاء

وأنمتلؾطماظضقءمسؾكمزبؿؾػماٌـاحلمواالواػاتم،ماظدراداتمأنمتلؼطماألضـعةمسـمخػاؼامايقاةماٌدردقة

ؽؾمعػفقمماٌـفاجماًػلمأداةمهؾقؾمعؿؿقزةميفماظؽشػمسـماظغاعضمواٌلؿذلمواٌضؿرماظغاعضةمصقفا.موضدمذ

واًػلمواٌؿؽؿؿمواظالذعقريمواظالعؼصقدمواظعػقيمواإلضبائلمواظرعزيميفمايقاةماٌدردقة.موظؽـمػذاماظؿـقعم

ػفقمماٌـفاجماًػلماظؽؾرلميفماظدراداتمواًؾػقاتماظذلبقؼةمأدىمإظبمغقعمعـماظػقضكمواظؾؾؾؾةميفمتؼدؼؿمع

اخلػيمصإنمػذامادلػفوممصعؾكماظرشؿمعـماظؿعرؼػاتماظؽـرلةماظيتمضدعتمظؾؿـفاجم،مبصقرةمواضقةمبّقـةماٌعامل

م.مبؼيمضاعراموشاعضاموعؾؿؾلاميفمأطـرماألحقان

ماٌـفاج،موضدمبقـتماٌالحظةماظعؾؿقة معامؼصابقنمحباظةمعـماظدوارم،مأنماظداردنيميفمعـاحلمػذا طـرلا

ودػاظقزهماٌؿعرجة؛م،موسـدعامؼؿقرطقنميفمعـاحقفماظغاعضة،مسـدعامصبقبقنميفمرحابمػذاماٌػفقم،معؾؿلاظ

أحقاغامأنمدرجةماظغؿقضميفماٌػفقممتزدادمطؾؿامتؼدمماظؼارئموازدادميفماالرالعمسؾكماظدراداتمماظالصتموعـ

ماٌقدان ماظدراداتماىارؼةميفم،ماىارؼةميفمػذا ماظيتمتعاغقفا مواظؿـقعمواظػقضكماظػؽرؼة مظؾؿعدد وذظؽمغظرا

ماظغؿقضمؼعقدميفمبعضموجقػفمإظبماظؿـقعم علارمتؼدميفامٌػفقمماٌـفاجماًػل؛موممامالمرؼبمصقفمأنمػذا

ماٌللظةم مػذه مالدؿفالء مجفدػؿ مؼؽردقن ماظذؼـ مواظؾاحـني ماظداردني معشارب ميف مواألؼدؼقظقجل اظػؽري

ماظعؾؿقة.م

صإغفامتعاغيمدرجةمأطربم،موإذامطاغتمػذهماإلذؽاظقةمتضربمجذورػاميفماظػؽرماظذلبقيماظغربلماٌعاصر

موغدرتفا مصاظدراداتماظعربقةماىارؼةمعنماظغؿوضماإلذؽاظيميفماظدراداتماظعربقةماجلارؼةمسؾىمضؾؿفا .

م ماألعر مسؾكصتعاغلميفمحؼقؼة مطؾرلميفماظلقطرة مسـمضصقر متـؿ ماظعاٌلميفمذبالممقضكمصؽرؼة ماظػؽر عـابع

ماظدراداتماىارؼةمحقلماٌـفاجماًػل.م

مدالالتفم مواالظؿؾاسميف ماًػل ماٌـفاج معػفقم ماظغؿقضميف مصرضقة معـ مػذه مدرادؿـا ميف مغـطؾؼ مطـا وإذا

،مصنغـامغعؿؼدمأنمػذاماظغؿقضمغاجؿمباظدرجةماألوظبمسـماٌـففقةماظعؾؿقةماظيتمؼعؿؿدػاماظؾاحـقن،ماظـظرؼة

مامأغفمغاجؿمسـمشقابماظؼراءاتماظـؼدؼةمحقلمععطقاتماظػؽرماٌؿؼدمميفمػذاماٌقدان.مطؿ

صننمػذهم،مادلـفاجماخلػيميفماظدارداتماظعربقةوسؾكماظرشؿمعـمأػؿقةماىفقدماظعؾؿقةماٌؾذوظةمحقلم

مصؾؽم ميف متدور ماظققم مزاظتمحؿك معراعقهاظدراداتمعا موحتدؼد ماظؿعرؼفمبادلـفاج ماخلوضم، محدود دون

م.مظـؼديميفمعالبلاتهماظعؾؿقةموخؾػقاتهماألؼدؼوظوجقةمواظػؽرؼةا
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مغؼؾ مأنمهؼؼ مترؼد مػذه ماظعؾؿقة مصننمرباوظؿـا متؼدم مسؾكمعا ماٌػفقممةوتلدقلا ميفمتؼصلمػذا ،مغقسقة

وػذامرؿقحمسؾؿلم،موواوزمحدودماظؿعرؼػاتماحملضةمإظبمأصؼماظؿقدؼداتماظـؼدؼةميفمدقاقمعـففلمتارطبل

ماٌـفاجماًػلموإذؽاظقاتفماظذلبقؼةماالجؿؿاسقة.مؼؿطؾبمواوزماً طابماٌدردلماظؽالدقؽلمحقلمعػفقم

ميفمدقاقم مظؾؿػفقم مغؼدؼا متصقرا متؼدم مأن مهاول ماياظقة ماظدرادة مصنن ماظطؿقحة ماظرؤؼة مسؾكمػذه وتلدقلا

مصؽريمتارطبلموعـففلمسؿقؼماظدالظةمبلبعادهماألؼدؼقظقجقةموخػاؼاهماظػؽرؼة.م

مطانمتعرؼػ ماٌعاملمواظؿؽقؼـاتموإذا مواضقة مؼعاغلمإذؽاظقة مظؿشؿؾم،ماٌػفقم ماإلذؽاظقةممتؿد صننمػذه

مواظلقادقة ماالجؿؿاسقة موخؾػقاتفا مبلبعادػا مغػلفا ماظظاػرة متـاول معـففقة معام، مشاظؾا صاظدراداتماىارؼة

راعلماظطؾؼقةمحقثمتعاجلماٌـفاجماًػلمدونماظؽشػمسـماٌ،متؿـاولمػذهماظظاػرةميفمشرلمعامدقاقماجؿؿاسل

حقثمتعؾـمػذهم،مواالجؿؿاسقةمواإلؼدؼقظقجقةمظؾؿـفاجماًػلميفماٌدردةمويفمشرلػامعـماٌمدلاتماظذلبقؼة

،ماظدراداتمسـموجقدماٌـفاجماًػلموتدردفمبقصػفمصعاظقةمرؾقعةمسػقؼةمغاعبةمسـمرؾقعةمايقاةماظذلبقؼة

ماظ مواألؼدؼقظقجقة معلارهوذظؽمدونمأنمتعّرفمباًؾػقاتماظطؾؼقة موتقجف ودونمأنمتضعمػذام،ميتمهؽؿف

تؼدمممال،مإنمملمؼؽـميفمعطؾؼفا،ماألحقانمععظؿاٌـفاجمعـففقاميفمدقاضفماظؿارطبلمواظقزقػلمواظطؾؼل.مصػلم

وػذامؼعينمأغفمشاظؾامعامؼؿؿمتـاولم،مادلـفاجماخلػيمخػقاميفمادلدردةسنمدؾبمطونمػذهماظدراداتمتػلريام

مغاوا مبقصػف ماًػل ميفمماٌـفاج ماظؽدلى ماإلذؽاظقة متؽؿـ موػـا ماٌدردقة. مايقاة ميف معؿقضع مشرل سػقؼا

سؾكمخالفمعامػقمضائؿم-اظدراداتماىارؼةمحقلمػذاماٌقضقع.موتلدقلامسؾكمػذاماظؿصقرماإلذؽاظلمدـعؿؾم

موعـ،مسؾكمهدؼدماألبعادمواظؿقجفاتماظطؾؼقةمواألؼدؼقظقجقةمظؾؿـفاجماًػلم-مودائدميفماألدبقاتماىارؼة

ماظيتمهركم ماًػقة مواألصابع مصعاظقاتف متقجف ماظيت ماٌدى ماظؾعقدة ماظغاؼات مهدؼد مسؾك ماظعؿؾ مدقؿؿ ثؿ

معلاراتفموتردؿمحدودهموأبعاده.م

ـؾمرباوظةمسؾؿقةمجادةمظؿؼدؼؿمتصقرمسؾؿلمٌػفقممعامغؼدعفميفمػذاماظػصؾمميوتلدقلامسؾكمعامتؼدممصننم

وؼؽقنمضادرامسؾكمواوزماظؿصقراتماظؿؼؾقدؼةماظيتمبـقتميفم،ماظـؼدؼةاٌـفاجماًػلمؼؿلؿمباىدةمواألصاظةم

مظؾدورم مغؼدؼة معؽاذػات متؼدؼؿ مسؾك مدـعؿؾ مطؿا مذاتف. ماٌػفقم محقل ماظعؾؿل ماظؾقث معـ ماظلابؼة اٌراحؾ

عـمحقثمم-وسبـمغعؿؼدم،ماظطؾؼلمواألؼدؼقظقجلماظذيممياردفمػذاماٌـفاجماًػلميفمعلارمايقاةماظذلبقؼة

أغفمالمبدمعـمإسادةماظـظرميفماظؿؽقؼـاتماظعؾؿقةمظؾؿػفقمموصؼامٌـففقةمجدؼدةمهررغامعـمأدرماظرؤىمم-اٌؾدأم

أنمإذؽاظقةماظلقاقمطاعـةميفممودرماإلذارةمإظبمواظؿصقراتماظؿؼؾقدؼةماىارؼةميفمػذاماٌقدان.مويفمػذاماظلقاق

مسػق محادثا مبقصػف ماًػل ماٌـفاج مٌػفقم ماظلائد ماظؿعرؼػ ميفمإذؽاظقة ماظؿعؾقؿ مغقاتج معـ مثاغقؼا موغاوا ؼا
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ماٌدردة م، ماظلقاق مغؼقلميفمػذا مأن متربقيمجقػريموأصقؾميفمايقاةمإحقثمغرؼد ماٌـفاجماًػلمغظام ن

ماظذلبقؼةمواٌدردقةإو،ماظذلبقؼةمواٌدردقة ميفمايقاة مثاغقؼا مأومغاوا مسػقؼا محادثا غظاممموػق،مغفمظقسمأبدا

مرؾؼلمأؼدؼقظقجلمػادفموعـظ مراؿ ماظطؾؼقةمواإلغلاغقة. مزالمضبددمعلاراتفا ماٌدردةموعا وميؽنمصؼمزفقر

م:ميفمثالثةمحماورادلـفجماخلػيممتأدقلامسؾىمعامتؼدممأنمغردممحدودامواضقةمإلذؽاظقة

طؿامتذػبم،ماٌـفاجماًػلمظقسمغؿاجامثاغقؼامأومسػقؼامؼقظدميفمرحؿماٌؿاردةماظذلبقؼةمواٌدردقةم:أوال

ماظظاػرةاظؿقدؼداتماظعمععظؿ مؾؿقةمشلذه مإرادةم، مسـ موػادفموشائلمؼصدر متعؾرلمأؼدؼقظقجلمعـظؿ بؾمػق

مرؾؼقةمودقادقةمتعؿؾمسؾكمتقجقفمايقاةماٌدردقةمسبقمشاؼاتمأؼدؼقظقجقةمواجؿؿاسقةمربددة.م

ظؼدمأدىماالسؿؼادمبعػقؼةماٌـفاجماًػلمبقصػفمصعالمصادرامسـمصعاظقاتمشرلمعؿقضعةميفمداخؾم:مثاغقا

إظبمواػؾماظؿلثرلماظؽؾرلمظؾؼقىماالجؿؿاسقةماظيتمترؼدمظؾؿدردةمأنمتلرلمسؾكمغفجمتربقيمربددماٌدردةم

مبـؿائجمتربقؼةموعدردقةمعلعقظةموعرشقبة.م

ثاظـا:ماٌـفاجماًػلمميـؾماألداةماظطؾؼقةماألنعميفمتقجقفمايقاةماظذلبقؼةميفماٌدردةمسبقمعزؼدمعـم

مةماظلائدةموهؼقؼمعصايفاماظطؾؼقة.ماشلقؿـةمواظلقطرةمظؾطؾؼاتماظدلجقازؼ

ذبؿقسةمعـماألدؽؾةماٌـففقةموعـمأجؾمهؼقؼماظقضقحماٌـففلميفمتـاولمػذهماظؼضقةمصنغفمميؽــامررحم

م:موتعدلمسـمأبعادهماٌـفجماًػلاظيتمترتؾطمبنذؽاظقةم

 عاماٌـفاجماًػلموعامعؽقغاتفموسؿؾقاتفموأبعادهم؟م-8

ماظؿصقراتمام-9 معقضقسلمآخرمػؾمميؽـمواوز متصقر ماٌـفاجماًػلموبـاء محقل ماظؼائؿة ظؽالدقؽقة

مٌػفقمماٌـفاجماًػلمووزقػؿفماألؼدؼقظقجقةمواالجؿؿاسقة؟م

مؼ-: ماظذي ماظطؾؼل ماظدور موعا ماًػل؟ مظؾؿـفاج ماألؼدؼقظقجقة ماألبعاد مايقاةممدؼعا ميف ماٌـفاج مػذا ف

ماظذلبقؼةمظؾؿمدلاتماظؿعؾقؿقة؟م

 يٍ ادلُهاج انذراضي إىل ادلُهاج اخلفي : ثاَيا
 حعريف ادلُهاج انذراضي.  /2/1

عـمأجؾماًقضميفمععاغلمودالالتماٌـفاجماًػلمصببمسؾقـاميفماظؾداؼةمأنمغعرفماٌـفاجماٌدردلم

وعـذماظؾداؼةمصببمأنممنقزمبنيمعػفقعنيمأدادقنيمعؿداخؾنيمجدامصقؿامبقـفؿاميفماظؾـقةمواظؿقزقػم؛ماظعام

معامتذلجؿماظؽؾؿؿانميفماظؾغةماظعربقةمإظبمLa méthodeواٌـفجممCurriculumػؿا:ماٌـفاجم،مالظةواظد .موشاظؾا

م.مدالظةمواحدةموظػظةمواحدةمعبعاموتػرؼدامحقثمصبريمادؿكداممظػظةماٌـفجمظؾدالظةمسؾكماألعرؼـ
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يفممMethodأجؾماظؿؿققزمبنيماظؽؾؿؿنيمصببماظؿقضقحمأنمطؾؿةماٌـفجمػلمترعبةمحرصقةمظؽؾؿةمموعـ

ماإلغؽؾقزؼة ماظؾغة مواظـظر، ماظؾقث ميف ماظعؾؿقة ماظطرؼؼة متعين موػل ماظعؾقمم، ميف ماظؾقث معـاػج مإظب وترعز

ٌراحؾمأوماًطقاتمذبؿقعماأؼضامإظبممLa méthodeجميفماظػرغلقةمعصطؾحماٌـفاإلغلاغقةمواظؿطؾقؼقة.موؼرعزم

ماإلرار مطانمحؼؾماغؿؿائفا.مويفمػذا مأومزاػرةمطقػمعا ماظؾاحثميفمدرادةمعقضقعمعا تؿعددم،ماظيتمؼؿؾعفا

واٌـفجم،مواٌـفجماظؿارطبل،مصـفدمعـالماٌـفجماظقصػل،محبلبمعقضقعماظظاػرةماٌدرودةاظعؾؿقةماٌـاػجم

ماظؿفرؼيب ماظ، ماظطرؼؼة مػق ماظـفاؼة ميف ماظعؾؿل مووضعمواٌـفج ماٌالحظة مسؾك متؼقم ماظيت ماظؾقث ميف عؾؿقة

ماظػرضقاتمواخؿؾارػامواظؿقصؾمإظبماظـؿائجموتعؿقؿفا
4
م.م

م مظؽؾؿة محرصقة مصفلمترعبة معـفاج مطؾؿة مبرغاعجممCurriculumأعا مإظب مأو متعؾقؿل مدقاق مإظب اظيتمترعز

اٌـفاجماظدرادلموتعقدمطؾؿةمدرادلمعؿؽاعؾمعـماظػعاظقاتمواظـشاراتمواٌقادماٌدردقةميفمعمدلةمتعؾقؿقة.م

Curriculumاظدالظةمسؾكمغلؼمعـماظػعاظقاتماظذلبقؼةماظيتموضدموزػماظققغانماٌـفاجميفم،مأصؾمإشرؼؼلإظبمم

يفمععفؿموضدموردماظػؾؽمواٌقدقؼك.م،ماشلـددة،مايلاب،ماٌـطؼ،ماظؾالشة،مباظػـقنماظلؾعة:ماظـققترتؾطم

واٌضاعنيمواألغشطةم،مؿضؿـماظغاؼاتمواٌراعلمواألػدافماٌؼصقدةت،م"مخطةمسؿؾأنماٌـفاجممسؾقمماظذلبقة

)"معـمررائؼماظؿعؾقؿموأداظقبماظؿؼقؼؿ،مؿقؽقةاظؽوطذاماألدواتماظدؼ،ماظؿعؾقؿقة
وػـامأؼضاموبماإلذارةمم.(5

مإظبمأنماظذلعبةماظعربقةماظلائدةمػلماٌـفجموظقسماٌـفاج.م

عـظقعةمعـماٌعارفمواًدلاتمواظؿفاربمواٌعاؼرلماظػؽرؼةمظبمإ،ميفمأطـرمتعرؼػاتفمسؿقعقة،موؼرعزماٌـفاج

اظؼقؿمواظرعقزمواٌعاؼرلمواظعالضاتمواظؿؾدالتمومناذجماظلؾقكموزبؿؾػماألررموإظبمغلؼمعؿؽاعؾمعـم،مواظقدوؼة

ؼعينمأنماٌـفاجماٌدردلمغظاممطؾلمؼؿلظػمعـمسـاصرمطـرلةمموػذا.م(6)اٌرجعقةماٌقجفةمظؾلؾقكمواظؿػؽرل

مشلذهم ماظؿلثرلاتماٌؿؾادظة مبؼقى موؼؿقرك موشرلػا مواظؿعؾقؿ ماٌعؾؿ موظقازم ماظعؾؿل مواحملؿقى طاظطاظبمواٌعؾؿ

مم.(7)اظعـاصرمواظؿلثرلاتماًارجقةمسؾقفا

م-ـفاجمظؿؿققزهمسـماٌـفجماظعؾؿلموضدمآثرغامادؿكدامماٌم–وباخؿصارمميؽـماظؼقلمبلنماٌـفاجماٌدردلم

بػعؾم،متؼقدماظعـاصرمأوماٌؽقغاتمواظقزائػماٌذلابطةمصقؿامبقـفامبعالضاتموسؿؾقاتامعؿؽاعالمعـمغلؼؼشؽؾم

ماظداخؾقة مصرلورتفا معا، مشاؼة مإظبمهؼقؼ ماظعام ماٌدردل ماٌـفاج موؼشؿؾ ؼمائاألػدافمواحملؿقؼاتمواظطر.

مواظدسؿ مواظؿؼقؼؿ مواظقدائؾ مبقـفؿاإظبمجا، مواظعالضة مغبماٌدرسمواٌؿعؾؿ مععقـة.م، متعؾقؿقة معمدلة مإرار يف

مطؾمعـماٌدرسمواٌؿعؾؿ مبفا ماألصعالماظيتمؼؼقم ماٌؽقغاتمعـ ماظدرادقةم،موتؿشؽؾمػذه مععماٌادة يفمسالضة

موشرلػا مبـائل، معظفر معـ ماغطالضا ماظعالضاتمبنيماٌؽقغاتموعقاضعفا، مذؾؽة مضبدد معظفرم، معـ واغطالضا
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دونمأنمغـلكماظعالضةماظيتمتربطفمجدالم،مباظعؿؾقاتمواٌفامماظيتمتؼقممبفاماٌؽقغاتماٌذطقرةمؼؿقددموزقػل

م.(8)باظقدطماالجؿؿاسل

مم موؼلخذ ماٌـفاج مصقرة ماظعام ماٌدرس مسلقال مأطـر مؼؽقن ماظذلبقي مظؾعؿؾ مزبطط معـ اتماٌؼرروسؿؼا

مةاظؿعؾقؿق ماٌ، مؼؿضؿـ مؼةقاظذلبواظؽؿبمواظغاؼاتمؼرراتمإذ م، ماظيتمؼؿطؾؾفاموؼشؿؾ مواظؿعؾؿ ماظؿعؾقؿ أغشطة

تربقؼةمعؽؿقبةميفمصقرةموثائؼموشاظؾامعامؼؿفؾكماٌـفاجماظذلبقيم.م(9)اظعؿؾماظذلبقيميفماٌمدلاتماٌدردقة

ؼـادؾفامباظطؾعمعـمععارفموخدلاتموأغشطةمتربقؼةميفماٌدردةموطقػقاتفموآظقاتفمععمتصػمأػدافماظؿعؾؿم

صننماٌـفاجماٌدردلمؼشؿؾمطؾمعامؼدورميفمايقاةماٌدردقةم،مشلذاماظؿصقرماظعاممظؾؿـفاجمووصؼا.م(10)وتؼققؿ

موعقاضػموصعاظقاتموغشاراتم ماٌدردقةم،موأػدافموشاؼاتعـمتعؾقؿ مؼؼابؾمعػفقممايقاة إغفمباٌعـكماظعام

مبؽؾمعضاعقـفاموصعاظقاتفاموعؾادئفاموآثارػا.م

وػقمؼؿضؿـميفماظقضتمغػلفم،ماظعاممؼشؿؾمطؾمعامؼدورميفماٌدردةوػـامصببماظؿلطقدمأنماٌـفاجماٌدردلم

ماٌـاػجماٌؽؿقبةمواظصرضبةمواظرزلقةمواًػقةمواظعؿؾقة.م:مزبؿؾػماٌـاػجماظػرسقةميفماٌمدلةماٌدردقةمعـؾ

 : اخلفي ادلُهاجحعريف  /2/2
م مخطقمععظؿؼمطد ماٌـفاجماًػلمأطـر مأن ماظؿعؾقؿ ماٌـفاجماظؾاحـنيمواظداردنيميفمذبال معـ موأػؿقة رة

تلثرلمطؾرلموعفقبميفمايقاةممظبحقثمؼمديمذظؽمإ،موؼعقدماظلؾبميفمذظؽمإظبمسـصرماالخؿػاءمذاتف،ماٌعؾـ

مو مػذا ماٌدردلمبؿعقـاتفماظذلبقؼةمداخؾماٌدردةمذاتفا. معـماٌـفاجماظعام مصرسقا ؼشؽؾماٌـفاجماًػلمغلؼا

صاٌـفاجم،ماٌـفاجماًػلموغلؼمصعاظقاتفمباظصعقبةمواظؿعؼقدوتشؽقالتفماٌكؿؾػة.موؼؿؿقزماظؾقثمسـمعؽاعـم

ماًػل مازلف، مؼدل مطؿا مشرلمعـظقرة، مخػقة مصاعؿة متربقؼة مصعاظقة مبنيم، مصقؿا مؼرصده ماظؾاحثمأن وسؾك

م ماًػل ماٌـفاج موؼرعز ماظذلبقؼة. مظؾققاة ماٌظؾؿة ماظزواؼا مويف مخؾػفا موعا محقثماٌؾدأم-اظلطقر إظبمم-معـ

اظذلبقؼةماٌضؿرةمواًػقةميفماٌمدلةماٌدردقة.مصاٌدردةموصؼامشلذاماظؿصقرمتمديموزائػمزبؿؾػماظػعاظقاتم

مشرلمعـظقرةموتعؾؿمأذقاءمأخرىمشرلمععؾـةميفمبراذبفاموعـاػففاماظـظرؼةمواظرزلقة.م

أولمعـمادؿكدممعػفقمماٌـفاجماًػلميفمطؿابفم)ايقاةمم-آغػاممغاذطرطؿامم-م(11)وؼعدمصقؾقبمجاطلقن

.موضدمطشػمجاطلقنميفمدرادؿفمػذهمأنماألرػالم?=@8(مساممLife in the classroomيفماظصػقفماٌدردقةم

ؼؿعؾؿقنمأذقاءمطـرلةميفماٌدردةمالمسالضةمشلامباٌـفاجماظرزلل؛مووصؼامشلذاماظؿصقرمصننماٌـفاجماًػلمؼرتؾطم

ظذلبقةماألخالضقةمواألؼدؼقظقجقا.موػـامؼؿلاءلمجاطلقنمٌاذامؼغشماظطاظبميفماالعؿقانموؼؽذبمععمباظؼقؿموا
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أنماٌـاػجماٌدردقةمترطزمسؾكمأػؿقةماظذلبقةماألخالضقة؟موؼعزومجاطلقنماألعرمإظبماٌـفاجماًػلميفمإصبادم

مػذهماألوضاعماٌؿـاضضةمععماظدورماظرزللماٌعؾـمظؾؿدردة.م

أوممUnwritten Curriculaؾؼمسؾكماٌـفاجماًػلمتلؿقاتمطـرلةمعـؾم"اٌـاػجمشرلماٌؽؿقبةموشاظؾامعامؼط

وباظؿاظلمصننمػذهم،ماٌـاػجمشرلماٌدردقةموأحقاغامؼطؾؼمسؾقفماإلغؿاجماٌدردلماظـاغقيمأومزبؾػاتماظؿؿدرس

م.م(12)ظؾؿغقرلماٌلؿؿر"ماظؿلؿقاتموشرلػاماسؿدلتمسـاوؼـمعؿقرطةموعؿغرلةمظعدممادؿؼرارماٌػفقمموضابؾقؿف

م ماًػل ماٌـفاج متعرؼػ مأجؾ ماٌـفاجممHidden Curiculumعـ متؼلقؿ مإظب ماظؾاحـقن مؼؾفل ماٌدردة يف

واآلخرمععؾـمصرؼحموواضحموزاػر.مووصؼامشلذام،ماٌدردلماظعاممإظبمجاغؾني:مأحدػؿامخػلمعلؿذلموعضؿر

وؼعؿؿدم،ممعؼوودمؼؿمميفماظودطمادلدرديؼعرفمادلـفاجماخلػيمبأغهمطلمصعلمأومغشاطمتربويمشرياظؿؼلقؿم

م مرؼاضقة معؼقظة ماظؿعرؼػمسؾك مسؾىمخمؿؾفماظػعاظقاتموادلضاعنيمػذا مؼشؿؿل ماخلػي مادلـفاج مأن ضواعفا

.موػذامؼعينمأنمأؼةمإضاصةمتربقؼةمربلقبةمأومواظـؿائجموادلؿارداتمشريمادلعؾـةميفمادلـفاجماظرمسيماظعام

تـلبمإظبماٌـفاجماًػلموهلبمعـمعؽقغاتف.مصاٌـفاجماًػلمأنممتؾؼائقةمعؼصقدةمأومشرلمعؼصقدةمميؽـ

ماٌدردلم ماظـظام ميف ماظرزلل ماٌـفاج مسؾك مربؿؿؾة مأو مممؽـة متربقؼة مإضاصة مطؾ مؼلاوي ماظؿصقر مشلذا وصؼا

مأيمطؾمعامؼؿعؾؿفماظؿالعقذميفماٌدردةمدونمأنمؼؽقنمعؼصقدامأومزاػرامععؾـا.م،ماظؼائؿ

دمإظبمسددمعـماظؿعرؼػاتماظؼائؿةمسؾكمػذاماظؿصقرمحقثمؼعرفمروالغدمعقغانمميؽـماإلذارةميفمػذاماظصد

Roland Meighanمم مبلغف ماًػل مادلـفاجم"حقثمؼعرفماٌـفاج مسؾى مزؼادة متعؾؿفا ماظيتمؼؿم ماألذقاء طل

م(13)اظرمسي" م. مجاطلقنوؼعرف مؼعؿدلهم- Philip Jackson صقؾقب مأب اظذي ماألعرؼؽققن اٌـفاجممااٌربقن

اظـاعبةمسـماٌـفاجم اظـقاتجماظـاغقؼةمظؾعؿؾقةماظذلبقؼةمأومطؾماظـقاتجؼؿؿـؾميفم "بلغفماٌـفاجماًػلم-اًػل

م(14)اظصرؼح م، مؼرى ماظؿصقر مشلذا موصؼا مواٌضؿقن:موػق ماىقػر ميف معؿؽاعؾني معـففني متؿؾـك ماٌدردة أن

،معؾقعاتمبصقرػاماٌكؿؾػةصاٌـفاجماظظاػرمواظرزللمؼعؿؾمسؾكمغؼؾماٌ،مزاػرمورزلل واآلخر،مأحدػؿامخػل

محني مواالعؿـالمميف ماًضقع مطقػقات معـؾ مجدا معؿعددة مأذقاء ماظؿالعقذ متعؾقؿ مسؾك ماًػل ماٌـفاج ؼؼقم

مضؾؾم معـ ماحملدد مواٌرطز مظؾدور موصؼا ماالجؿؿاسقة مايقاة مإرار ميف ماالغدعاج موطقػقة ماظلؾطة مأعام واالغصقاع

ماجملؿؿع.م

ماظؿعرؼػ معـ مطؾرلا مإضاصاتميفموميؽـمأنمغلققمسددا مظؾؿـفاجماًػلماظيتمتراهمذبرد اتماظؽالدقؽقة

ظؾؿـفاجماظػعاظقاتماظذلبقؼةميفمداخؾماٌمدلةماٌدردقة.مويفمػذاماظلقاقمميؽـماإلذارةمإظبمتعرؼػاتمسدؼدةم

 عـماظلؾقكمواظؼقؿمواٌعاغلماظيتمتدرسمظؾطؾؾةمبقادطةماٌدرسمأوؼؿؽقنمماٌـفاجماًػلأنم"معـفاماًػلم
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) "اظطؾؾةمغؿقفةمظؾؿػاسؾماالجؿؿاسلمداخؾماظػصؾماظدرادل عامؼؿعؾؿفوأغفمطؾممعـمشرلمدبطقطاٌدردةم
15)

م.

غلؼماظعالضاتماظذلبقؼةماظؼائؿةمبنيماٌعؾؿنيم"بلغفمماٌـفاجماًػلصقعرفم (Henry, 1973) أعامجقظسمػـري

مو متؾؽماظعالضةواظؿالعقذ )م"اظؼقاغنيماظيتمتـظؿ
م(16 مؼرىمو. "اٌـفاجممأنم(Kohlberg, 1970)ظقراغسمطقظدلج

م ماٌرتؾطة ماظلؾقطقات مظـؿق مأدادقة مودقؾة مباىقاغبماألخالضقةاًػل م، ميفمحقثمؼؽقن معفؿ مدور ظؾؿعؾؿ

)"اظلؾقطقة إطلابماظؿالعقذمتؾؽماٌعاؼرل
م.(17

ماإلذارة متعززممإظبموودر ماظؿعرؼػاتماظيتمأسطقتمظؾؿـفاجماًػلميفماظدراداتمواألحباثماظعربقة أن

ماظلقاقمؼعرفم ماٌػفقمموتؽردفا.مويفمػذا ماظدراداتماظغربقةمواظؾاحـقنماظغربققنمشلذا اظصقرةماظيتمتؼدعفا

مربؿد ماظلؿقع مسؾد موعصطػك مذقطت مربؿد معـ مطؾ م، مبلغف ماًػل م"اٌـفاج معـ ماظلؾقطقةمغلؼ اٌظاػر

ماظيتمؼؿعؾؿفاوا ماظلؾؾقة مأو ماإلصبابقة ميفماٌدردةمعـمخاللمتػاسؾفمععمأضراغفمدونمبثمأوم ألغشطة اظؿؾؿقذ

م.م(18)ععؾـة"موأػداف تقجقفمعؾاذر

يفممةوشرلمعقجقدمةعؼصقد شرلأصؽارموضقؿمتعؾؿفميفماٌدردةمعـموتعرصفمبلاعةماٌلؾؿمبلغفمؼؿؿـؾم"مصقؿام

)"ماٌـفاجماظرزلل
 "مذبؿقسةماظؼقؿمواٌعاؼرل(م176 :1993،م)رباصظةةمصقعرصفمبلغفم.مأعامداعحمرباصظ(19

ماظيت ماظلؾقطقة مواٌفارات ماٌعارف موطاصة مواالجؿؿاسقة مبصقرةم اظدؼـقة مظؿالعقذػؿ ماٌعؾؿقن ُؼدرُِّدفا

)"ضؿـقة
اٌصاحؾةمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةماظيتم اًدلاتغلؼمعـم"بلغفمم.موأخرلاموؼعرفمربؿقدمحلنيمصالتة(20

)"وظؽـفامػاعةمجدًامعـماظـاحقةماظذلبقؼةمواالجؿؿاسقةم،متؽقنمشرلمعؼصقدةمشاظؾًامعا
م.م(21

،مذلأحدػؿامخػلموعلؿ،موجقدمغظاعقنيميفماٌدردةنيماظؾاحـمععظؿؼمطدمووصؼامشلذهماظؿعرؼػاتماٌؿقاترةم

ظدرجةموإذامطانمظؾـظامماظظاػرموزقػةمغؼؾماٌعؾقعاتمبا،موظؽؾمغظامموزقػةمربددة،مواظـاغلمواضحموصرؼح

ماألوظب ماظ، معؾدأ مسؾك مؼعؿؿد ماًػل ماظـظام ماٌدردقةمرصنن ماألصعال مٌـظقعة ماظرعزؼة مواظطاضة ماظصاعؿة دائؾ

ماىارؼة مواظطؼقسماظذلبقؼة ماظطالبم، مسـد مواًضقع ماالدؿؽاغة مروح مبـاء ماألوظبمإظب واظيتمتلعكمباظدرجة

ذاماظقجقدمعـممتاؼزموتـاصرماجؿؿاسلمورؾؼلمٌامؼـطقيمسؾقفمػ،مواظؿالعقذمٌعاؼرلماظقجقدماالجؿؿاسلماظلائد

م.مورضقخل

ماظؼقلمبلنماٌـفاجماًػلمميـؾمطؾم مميؽـ ماظؿصقر مشلذا معـمووصؼا ماٌدردقة مايقاة مصبريميفمدائرة عا

معـمايػالتماٌدردقةمواظطقابرل،مرؼقسمسالئؼقةموعشؽالتموسالضاتميفماظػصؾماظدرادلموخارجف ،مبدءا

مواظرحالمواظـشارات متواظرؼاضة مصنن موباظؿاظل م. ماظـشارات مبصؿاتفتػذه ماألرػالمماذلك مسؼقل ميف بؼقة

بؾمؼؿؿـؾمدورػاميفمتشؽقؾمذكصقاتفؿم،موغػقدفؿ.مصقزقػةماٌدردةمظقلتمذبردمإؼصالماٌعرصةمإظبماألرػال

م.م(22)وصؼامٌعاؼرلماظلؾقكمواظـشاطماٌدردلماظؼائؿم،مسؾكمسبقمربددموعـظؿ
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معامتؼدممميؽنماظؼولمبوجودمثالثةمأبعادمظؾؿـفاجماخلػي:مموتأدقلامسؾى

مم- مأيمعضؿقن ماًػقة مباٌـاػج مغؿقفةممContextؼؼصد معؼصقدة معػاػقؿ مسـف موؼـؿج ماٌدردة ؼدّرسميف

 اظؿػاسؾمبنيماظطاظبمواٌعؾؿموغظامماظصػماظدرادلماظذيمؼشؽؾمجزءامعـماظؿـظقؿماظعاممظؾؿدردة.م

اظيتمهدثميفماظػصؾماظدرادلمأوميفماٌدردةممProcessesدمعـماظعؿؾقاتمؼؿؽقنماٌـفاجماًػلمعـمسدم-

 وتشؿؾماظؼقؿمواظؿطؾقعماالجؿؿاسلمواحملاصظةمسؾكماظـظامماظؿدرؼللمواطؿلابماٌفاراتمواالواػات.م

اًػقةمبدءامعـمهؼقؼمغقاتجممDegrees of intentionalityؼشؿؾماٌـفاجماًػلمعـظقعةمعـماٌؼاصدمم-

مظ مواظؿارطبقةمثاغقؼة ماظقزقػقة ماظـقاحل معـ مسؿؼا مأطـر مبـقاتج مواغؿفاء مواظعارض ماٌؼصقد مشرل ؾؿعؾقؿ

م.م(23)واالجؿؿاسقةمظؾذلبقة

 حنى يُهح خذيذ نبُاء يفهىو يىضىعي نهًُهاج اخلفي: / 2/3
اظؿعرؼػاتماظيتمضدعـاػامذاتفامسؾكمعغاظطاتمعـففقةمطـرلةمأػؿفاماخؿزالمعػفقمماٌـفاجماًػلممتـطقي

م مميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفماٌـفاجمشرلماظرزللمشرلماٌؼصقد. مخػقامإظبمعا وادلـفاجمشريمادلؼوودمظقسمعـفاجا

وؼدرطقنم،مـذمأضدمماظعصقر؛مصاظؾاحـقنمواٌػؽرونمؼؿقدثقنمسـماظؿعؾؿمشرلماٌؼصقدمعبادلعـىماظدضققمظؾؽؾؿة

عاػقؿفمورؾقعؿفمبقصػفمررؼؼةمتربقؼةمشرلمعقجفةموظؽـفامعمثرةموصاسؾةميفمايقاةماظذلبقؼة.موضدمأرؾؼمسؾكم

ماظعػقيمأومشرلماٌؼصقد معـؾماظؿعؾؿ متارطبقا ماظؿػاسؾل،ماٌـفاجمشرلماٌؼصقدمتلؿقاتمسدؼدة اظؿعؾؿم،ماظؿعؾؿ

مباظؼدوة،مشرلماظشؽؾل ماظؿعؾؿ ماظؿعؾ، ماظؾاحـنيمأو مأوضحمطـرلمعـ موضد ماظؿؿاػل. مسـمررؼؼ أنممواظداردنيؿ

معامؼؿؿمتعؾؿفميفمايقاةمؼؽقنمسـمررؼؼماظؿعؾؿمشرلماظؼصديمأوماظؿػاسؾل.ممععظؿ

ماظذلبقيمصب ماظػعؾ ميف موعضؿر مخػل مػق ماظؾقثمسؿا مأجؾ مؼردؿموعـ مأن ماظؾداؼة ماظؾاحثميف بمسؾك

مؼؿعؾؼ مصقؿا ماظذلبقؼة مظؾكرؼطة ماألدادقة مواظؼائؿةماًطقط مايّقة مباٌـاػج مظؾؾقثم، مأدادقة وذظؽمطؿؼدعة

نيمعـففنيمأدادقنيمضائؿنيميفمبواظؿؼصلميفمذبالماًػلمواٌضؿر.موتؼؿضلمػذهماٌـففقةمبداؼةماظؿؿققزم

ماٌدردقة ألغفؿام،مCurriculum formelواٌـفاجماظشؽؾلممCurriculum réelػؿا:ماٌـفاجمايؼقؼلم،مايقاة

وتؾؽم،ميفماٌدردةمCurriculum Formelةماألدادقةمظػفؿموإدراكمجقاغبماٌـفاجماًػلمدقشؽالنماٌؼدع

مػلمعـففقةماظؾقاضلمحقثمؼؿطؾبماألعرمحلابمعامػقمععروفموحاضرمظؾؽشػمسـماجملفقلماظغائب.م

صادلـفاجمبادلعـىماظعاممػومعلارمتربويمتعؾقؿيمعؿؽاعلمؼلؿفؿعميفمذاتهمخمؿؾفماظػعاظقاتماظرتبوؼةم

.موػـاموبدءامعـمػذهماظـؼطةمتؾدأمإذؽاظقةماظؿؿققزمبنيماظشؽؾلموايؼقؼلمواًػلميفماٌـفاجماظؼائؿموؼةاحلق



 

1

وؼلخذم،ممثالثةمجقاغبميفماظػعاظقةماظذلبقؼةمؼؿؿـؾماألولمصقؿامػقمربددموععؾـموذؽؾلنيوػذامؼعينماظػصؾمب

موخػلموصاعت.مأعاماظـاظثمصقلخذمصقرةمعامػقمعضؿرم،ماظـاغلمصقرةمعامػقمصعؾلمعؿقؼؼ

صببمسؾقـامأنممنقزمبنيماٌشروعماظذلبقيم،مسؾكمدؾقؾماٌـال،مصعـدعامغؿقدثمسـمطؿابمرودقمإعقؾم

وبنيمإعؽاغقةمتطؾقؼفميفمدائرةماظقاضعماظذلبقي.مصاٌـفاجماظذلبقيماظذيمصقرهمرودقمؼؿعؾؼم،ميفمػذاماظؽؿاب

دمدائؿامعلاصةمصاصؾةمبنيماظؿصقرماظذيمبطػؾمواحدمػقمإعقؾموسؾكمعؼقاسمإعقؾ.موممامالمذؽمصقفمأغفمؼقج

غضعفمظؾذلبقةمواظـؿائجماظيتمسبظكمبفاميفمغفاؼةماألعر.موػذاماألعرمؼـلقبمسؾكماٌـفاجماٌرشقبمواظقاضعم

)م(Pierre Bourdieu,1980)مطؿامؼرىمبقرلمبقردؼقماظؿفرؼيبمشلذاماٌـفاج
م.م(24

بنيمعامبنيمعلؿقعم،مبنيمعامػقمعرئلموخػل،مصاٌلاصةماظػاصؾةمبنيمعامػقمعؿقضعموبنيمعامػقمعؿقؼؼ

وشاظؾامعامتؽقنمػذهماٌللظةمربػقصةمباظصعقبةمواظؿعؼقدميفم،موصاعتمضدمتؽقنمععؼدةمبؿضارؼلفاموتالصقػفا

ألنماظعؿؾقةماظذلبقؼةمشاظؾامعامترتؾطمبعقاعؾمإغلاغقةمعػررةماظذاتقةمحقثمتؿعؾؼمبقجدانمم؛اجملالماظذلبقي

موزروصف موادؿعداداتفؿاٌؿعؾؿنيموحرؼؿفؿ موضابؾقاتفؿ متؽققػماظػعؾماظذلبقيموإسادةم،مؿ مترتؾطمبنعؽاغقة طؿا

تـظقؿماٌـاػجموصؼامظردودمأصعالماٌؿعؾؿنيموادؿفاباتفؿميفمواضعماألعر.موػـامصببمسؾقـامأنمغؼقلمبلنماٌلاصةم

اظػاصؾةمطؿامدؾؼماظػاصؾةمبنيماظقاضعلمواظـظريمتلؿقؼموضػةمتلعؾموذظؽمسؾكماظرشؿمعـمتقاضعمػذهماٌلاصةم

ذرغا.موػـامصببمسؾقـامأنممنّقزمبنيمثالثةمعلؿقؼاتميفمذبالماظعالضاتماظذلبقؼةمحؿكمػذهماظيتمتقجدمأو

مخارجماٌمدلةماظذلبقؼةمغػلفا:م

ماٌـفاجماظـظريماٌرشقبماظذيمؼؿؿمإسدادهمبصقرةمعلؾؼة.مموؼعينمCurriculum Formelاٌـفاجماظشؽؾلم-

وؼطؾؼمسؾقفم،موؼؿؿـؾميفماٌـفاجماٌؿقؼؼمسؿؾقاميفمإرارماظؿفربةمCurriculum Realاٌـفاجمايؼقؼلمم-

ماظـقاتجمشرلماٌؿقضعةميفماٌـفاجماظرزلل.م

ماظـاعبةمسـممHidden Curriculumاٌـفاجماًػلماظصاعتمم- وػقمميـؾماظـؿائجماظذلبقيمشرلماٌؿقضعة

ماظؿطؾقؼ.م

غظاممعدردلمربددمتلخذمسؿؾقةماظؿعؾقؿمصقرةمبرذبةموادعةموذاعؾةمتفدفمإظبمتدرؼبموتعؾقؿمسددممصػل

ممتـؾماٌلؿقىماظـظريم مصننماألػدافمواظدلاعجموزبططاتماظؿعؾقؿ ماظـظام مويفمعـؾمػذا طؾرلمعـماٌؿعؾؿني.

نماظـووصمواظؿووراتموػـامؼؿؾدىمادلـفاجماظشؽؾيمبوصػهمغظاعامعاٌػذلضماظذيمؼؿؿقزمبطابعماالدؿؼالل.م

وػـاكماظرباعجماظيتمتردممحدودموعلؿوؼاتمسؿؾقةم،مواظؼواغنيماظيتمحتددماألػدافماظؿعؾقؿقةماظعاعة

م.ماظؿعؾقمميفمخمؿؾفمادللؿوؼات
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مأومم مذبرد مبؿؾؿقذ مؼؿعؾؼ مظؿصقر موصؼا مظؾؿـفاج ماظذلبقؼة ماظـصقصمواظدلاعج مؼصؿؿقن ماظذلبقؼقن صاًدلاء

وػـامميؽـمطؿابةمذبؾداتمحقلمأػدافماظذلبقةموشاؼاتفاموضقؿفام،مبقاجقفممنقذجلمعؿؼاربمععممنقذجمجان

مصننم ماظؿصقر مشلذا مووصؼا مسقاغقة. مبصقرة مععؾؿقف ماىاظسمأعام مايؼقؼل ماظؿؾؿقذ مإظب ماظعقدة مدون وبراذبفا

اءموربةماظؿؾؿقذمايّقةميفمسؿؾقةمبـاءماٌـفاجمتلؿؾعدمطؾقاموالمتشؽؾمعصدرامحققؼامعـمعصادرمسؿؾقةماظؾـ

ماظذلبقؼة.م

إنمادؿؾعادماظؿفربةمايؼقؼقةمايقةمظؾققاةماظذلبقؼةماظيتمتؿؿـؾميفماظؿالعقذمواٌعؾؿنيمواإلدارةمويفمرؾقعةم

اظؿػاسؾماظؼائؿمبنيمزبؿؾػمأررافماظعؿؾقةماظذلبقؼةمؼقظدمغلؼامعـماٌػارضاتمبنيماظؿصؿقؿاتماظـظرؼةمواظقاضعم

ماظـ ماألمنقذج مؼعينمأن موػذا ماظؿؽققػماظذلبقيمايل. مأنمضبؼؼ ماياظة مشلذه موصؼا مميؽـف مال مظؾؿعؾقؿ ظري

موباظؿاظلم مواظعؿؾ. مواظـؼاصةموأمناطمايقاة مواظؿؽـقظقجقا ماظعؾقم مظؿطقر ماظعؿؾقةموصؼا موتطؾقؼاتف مظؾؿعؾقؿ اٌلؿؿر

وبنيم،مظؾػروقماظؽؾرلةمبنيماٌـفاجماظشؽؾلمأوماٌـفاجماٌػذلضتمدسمصننمػذهماٌػارضةمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقؼم

ماظقاضعماظػعؾلموايؼقؼلمظؾعؿؾقةماظذلبقؼة.م
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سـدعامؼؽقنمظدؼـامعـفاجمتربقيمععنيموربددمصنغفمباظؿاظلمؼـؿظرمأنمؼقضعميفمدائرةماالخؿؾارماظقاضعل.م

بموػذامؼعينمأنماٌدارسمدؿؿؾؼكمغصقصامذبردةمصببمسؾكماٌعؾؿنيمأنمؼعؿؾقامسؾكمتدرؼلفاموسؾكماظطال

وأنمػذهماألػدافمالمتؿقؼؼمطؾقامإالمصقؿام،متعؾؿفا.موتؿؿقزماألػدافماظذلبقؼةمبلغفامشاظؾامعامتؽقنمرؿقحة

وسدممهؼؼمػذهماألػدافماظذلبقؼةمؼعقدميفماألصؾمإظبمغلؾقةماظػعؾماظذلبقيم.مؼؿعؾؼمبؾعضمذرائحماظطالب

واالخؿالفم،مظشروطماالجؿؿاسقةمظؾطالبيفماٌلؿقىماٌدردل.مصاظالعلاواةماٌدردقةماظيتمتؿعؾؼمباخؿالفما

وتػاسؾمػذهماٌؿغرلاتمععموضعقاتم،موتؾاؼـماالواػاتمواٌققلمواظطؾائعماظشكصقة،ميفماألوضاعماظعائؾقة

تربقؼةمزبؿؾػةميفماٌدردةمتمديميفماظـفاؼةمإظبمتؾاؼـمطؾرلميفمعلؿقىماظؿقصقؾماٌدردلمويفمعلؿقىماظـفاحم

،مقؼة.موؼلخذمػذاماظؿؾاؼـميفماظؿقصقؾمصقرةمشاعضةميفمطـرلمعـماألحقانيفمزبؿؾػمعلاراتمايقاةماظذلب

والدقؿاماظطرؼؼةماظيتمؼؿؿمصقفامتطؾقؼماٌلارم،محقثمصببمسؾقـامأنمغلخذمبعنيماالسؿؾارماٌؿغرلاتماظقدقطة

مالمذؽمصقفمأنمتغرلماٌضاعنيمايؼقؼقةمؼؿعؾؼمباشلاعشم ايرماٌـففلمغػلفميفماٌمدلاتماظذلبقؼة.مومما

مظؿـقعمذروطماظعؿؾم ماظذاتقةماًاصةمووصؼا مظؿػلرلاتفؿ واٌلؿؼؾمظؾؿعؾؿنيماظذؼـمؼؿعاعؾقنمععماٌضاعنيموصؼا

ماٌدردلموتغاؼرمعؿطؾؾاتف.
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مؼؽقنمظم ماظؿصقر مشلذا ،مؽؾمعدرسميفمسؿؾفماٌفينمداخؾمعدردؿفمعـففان:معـفاجمرزللمععؾـووصؼا

بؾمطـرلامعامؼؿعارضانموتؿغؾبم،مقالمشرلمعؿطابؼنيوػؿاميفمطؾماألح،موعـفاجمذكصلمخػلمشرلمعؽؿقب

ألغفمأضقىمعـمحقثمارتؾارفماظقثقؼمواٌؾاذرمباظؼقؿمايؼقؼقةماظداخؾقةماظيتمؼمعـم؛متلثرلاتماٌـفاجماًػل

)م"ؼمديمعرادؿماٌـفاجماٌعؾـمبشؽؾقةمتؼؾقدؼةمصارشةمعـمضقؿؿفاماٌعـقؼةماٌمثرةميفمحني،مبفاماٌدرس
.م(25

صفقمضدمؼعؾلم،مععماظؼقؿماٌعؾـةمظؾؿـفاجماٌدردلمصكذاماظلقاقمؼلؿطقعمأنمؼعززمضقؿاموأصؽارامتؿـاصاٌعؾؿميفمػ

معـمذلنماظؼقؿماظيتمؼمعـمبفامواظيتمتؿعارضمععماظؼقؿماظيتمؼعززػاماٌـفاجماٌدردل.م

م:موميؽــامػـاماإلذارةمإظبمبعضماٌؿغرلاتماٌمثرةميفماظػعاظقةماظذلبقؼةمظؾؿـفاجماًػل

المؼعدوماظدلغاعجماظذلبقي)اٌـفاجماظشؽؾل(مأنمؼؽقنمأطـرمعـمتصقرمعـففلمصببمسؾكماٌعؾؿمأنمم-8

ماظذاتقة موغظرتف مورؤؼؿف مظـؼاصؿف موصؼا م،مؼطؾؼف ماظيتمؼراػا محقلماظؼضاؼا ماٌعؾؿ مظرؤؼة متلثرلا مند فؿةمعوػـا

موضرورؼةموحققؼة.م

ماحملددةموصراعؿفا.ممصبريماٌعؾؿقنمشاظؾامسؿؾقةماصطػاءمظؿكػقػمحدةماٌـاػجم-9

ماظدلاعجمايؼقؼقةماظيتمؼعؿؿدػاماٌعؾؿقنمػلميفماظغاظبماظؽؿبمواظدصاترمواظؿؿارؼـماٌلؿكدعةمؼقعقا.مم-:

مؼؼقمماٌعؾؿمبادؿكداممسؿؾقاتمتربقؼةمذكصقةمتؿضؿـمتػلرلامخاصامظؾدلاعجماٌدردقة.مم-;

ػقؿمواٌعارفمواٌعؾقعاتماظيتمتؿقاصؼمععمؼؼقمماٌعؾؿمأثـاءممماردؿفماظذلبقؼةمبؾثمذبؿقسةمعـماٌػام->

معلؿقؼاتفماظـؼاصقةمواٌعرصقة.م

ؼؼقمماٌعؾؿمبؿعدؼؾماظدلغاعجمواٌعطقاتماظذلبقؼةموصؼامىدلماظعالضةمبقـفموبنيماظطالبموذظؽمظقفعؾمم-=

مػذهماٌعؾقعاتمضابؾةمظؾؿققؼؾمإظبماظطاظبموصؼامظؼدراتماظطاظبموإعؽاغقاتف.م

ماظـؼاصم-< مسقاعؾ ميفمتمثر ماظذلبقؼة معؿطؾؾاتموصعاظقاتماظعؿؾقة ميف ماالصطػاء مودرجة ماظذلبقي مواٌـاخ ة

ماٌمدلةماظؿعؾقؿقة.م

مؼلخذماٌعؾؿقنمبعنيماالسؿؾارماظؿؽقؼـماظلقدققظقجلماالجؿؿاسلمظطالبفؿموتالعذتفؿ.مم-=

مؼؿؽقػماٌعؾؿموؼعدلمدؾقطفموصؼامظطؾقعةماظطالبمعـمحقثمطقغفؿمعؾؿدئنيمأومعفـقني.مم-<

مؼمثرماجملؿؿعماحملؾلميفمسؿؾقةمتػلرلماظـؼاصةماظلائدةميفماٌدردة.مم-?

ماٌـاػجماٌدردقةميفمدقاقماٌمدلاتم مغدركمأطـرمرؾقعةماإلذؽاظقةماظيتمتطرحفا ماٌعطقاتموعؾـا ػذه

اٌدردقةمعـمحقثمعؿغرلاتماظصػمواظؿػلرلمواالدذلاتقفقاتمواظلؾطةمواالدؿؼالل.مطؿاموعؾـامغدركمأؼضام

م ماظذلبقؼةمػذه موربؿف متؾؿقذ مطؾ مؼؽّقن محقث متؾؿقذ مبؽؾ ماظيتمتؿعؾؼ ماظؿفارب متـقع مضقء ميف اإلذؽاظقة

مبصقرةم موعردقم متربقيمربدد مععطقاتمعـفاج معـ مغـطؾؼ مصعـدعا مواخؿالصفا. مبؿػردػا ماظيتمتؿؿقز اًاصة
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مأبعادماٌـفاجماٌ،ماٌـفاجماظشؽؾلمأوماظرزلل()علؾؼةم مغـغؾؼميفمعـطؼمضبددمظـا مٌؿغرلاتمصنغـا ؿقؼؼموصؼا

موػذام،مواظـقاضص،مواظؿـاضضات،موحلاباتماإلخػاق،ماظرشؾةميفماظؿعؾقؿ ماظعؿؾ. وعمذراتماالدؿؼاللمأثـاء

ؼػذلضموجقدمأيمعامالمؼلخذمطؿام،ماٌـفاجمطؿامأذرغامالمؼلخذمبعنيماالسؿؾارمعـماظؿفاربماظذلبقؼةماٌشّؽؾة

مباٌعطقاتماظؿفرؼؾقة.مذؽؾمعـمأذؽالمايقاةماٌدردقةماظؼائؿةماظغـقةم

 / ادلُهاج انفعهي بىصفه َخاخا طبيعيا نهخدربت انرتبىيت: 2/5
وػلميفماظـفاؼةم،موػذهماظؿفربةمشاظؾامعامتؽقنمععؼدةمعؿعددةموعؿغرلة،مطؾمطائـمحلمؼؿعؾؿمعـموربؿف

وميؽـماظؼقلمالمتعدلمسـمإرادةمحرةميفماظؿعؾؿ.موتلخذمػذهماظؿفربةمصقرةمتداسقاتمعـماألصعالمواألحداث.م

نماظؿفربةماظذلبقؼةمأليمصردمتؿقددممبـظقعةمعـماظغاؼاتمواألػدافمواظؼقىمواظؾـكماظيتمإوصؼامشلذهماظرؤؼةم

ويفمػذاماظؿؿابعم،متؿفاوزمػذهماظؿفربةمذاتفا.مصاظؿعؾقؿمصبريمسؾكمإؼؼاعمسؿؾقاتمتعاضبماظؿفاربماظذلبقؼة

مـفاجمايّلمأوماظقاضعل.ماظؿفرؼيبمميؽـمأنمغؿقدثمسـمعامميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفماٌ

صننماٌـفاجماظذلبقيمايلماظذيمتؾؼاهم،مإذامجرىماالػؿؿاممبؽؾماظؿفربةماظذلبقؼةمظؾػردمسؾكمعدىمحقاتف

ماظيتمداػؿتميفمتؽقؼـم،مؼؿقاصؼمععمذبؿؾمحقاتفمغػلفا مسؾكماألضؾمععمزبؿؾػماظؾقظاتمايقاتقة أو

يماظقاضعلمؼصؾحمأطـرمواضعقةمووضقحاموالدقؿامسـدعامرأزلاظفماظـؼايف.موػـامصننمايدؼثمسـماٌـفاجمايقق

مغدركماظعقاعؾماٌشؽؾةمظؾـؼاصةمواظؼقؿمسـدماظػرد.م

ماٌدردة معـ ميفماجملؿؿعاتماحملروعة مشرلم، مؿؿدردةاٌأو م، متؽقن ماألرػالمال مسـد ماٌعرصة مبـاء سؿؾقة

بمػذاماظؿعؾؿمدونماىقاغبمؿؾقةمالواسقةمسؾكمسبقمطؾل.مصاظؽؾارمؼعؾؿقنماظصغارموؼمطدونمسؾكمبعضمجقاغس

األخرى.مواظػردمػـامؼلخذمصقرةمطقانمعؿؽاعؾمظؿفربةمتربقؼةمعشؽؾةميفمذبالمربدد.موػـامويفمػذاماٌلؿقىم

باظذاتمصننماٌـفاجماظقاضعلمؼطرحمدماالمجقػرؼا:مبليمععقارمؼؿؿمهدؼدموزقػةمعشروعمتربقيمربددمأوم

مشاؼةمتربقؼةمععؾـة؟م

إظبمظغةماًطابماظؾقداشقجل.مصعؾؿاءماظـػسميفماجملالممهلمالمؼـؿلبميفمجقػرإنمعػفقمماٌـفاجماظقاضع

اٌعريفمويفمذبالماظؿقؾقؾماظـػللمأضاصقامإظبماظؿفربةماإلغلاغقةمتعّقـاتمغظرؼةمالمندػاميفماظعؾقمماظذلبقةم

ماٌدارسمواظع ميف متـقساتفؿ مطؾمصقغ ماظذلبقؼنيميف مبلن ماظؼقل ماًصقصمميؽـ مػذا مويف ماآلن. مالتائحؿك

ؼؿػؼقنمسؾكمغؼطةمأدادقة:مأنماظقسلمؼؿشؽؾمهتمتلثرلماظؿفربةماظذلبقؼةمظػردمذاتف.مووصؼامشلذاماظؿقجفم

براعجماظعؿؾماظذلبقؼةمتؿففمإظبمإحقاءموإغعاشماظؿفربةماظذاتقةمظؾؿؿعؾؿميفمحصقلماظؿعؾؿموذظؽمسدلممععظؿصننم

معـفاجمواضعل.م
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 / ادلُهاج اخلفي صيغت يعقذة يٍ انعالقاث انرتبىيت: 2/6
تعرؼػممسؾكعامضدعـاهمحقلمرؾقعةماٌـفاجماظقاضعلماظذيمؼـطؾؼمعـماظؿفاربماٌشؽؾةمضدمؼلاسدغاماآلنم

نمبعضماظؿفاربماظذلبقؼةماٌعاذةمعـمإوػـامميؽـماظؼقلميفمواضعماألعرممCurriculum cachéاٌـفاجماًػلم

مجقدمذررقةمعزدوجة:مضؾؾماظػردمترتفـمبق

 إغفاموريميفمودطمعدردلمربدد.مم-

 إغفامتمديمإظبمتقظقدمغؿائجمتربقؼةمعـػؾؿةمعـمرضابةماٌعؾؿنيمواآلباءمودقطرتفؿ.مم-

مسدلػا ماظيتمؼرتلؿ ماظؾلارة مظقسمبفذه مػـا مواألعر مميؿؾؽم، مال مٌاذا مػـا: مغػلف مؼطرح ماظذي واظلمال

موسققاٌعـق موععؾؿني مآباء معـ مباظذلبقة ماظقدطمن ميف مػـاك موػؾ مؼـظؿقغفا؟ مأو مؼعقشقغفا ماظيت مباظؿفربة ا

ماظدلاعجماظذلبقؼةماظيتمتؿؿـؾميفماٌـفاجماًػل؟م ممبامخػلمعـمػذه اظذلبقي)أيمعـماظػاسؾني(مميؿؾؽموسقا

مومبعـكمآخرمػؾمػـاكمعـمدبطقطمربددمإلخػاءمبعضمععاملمػذاماٌـفاجماًػل؟م

م مأوظقا ماظؼقل مواضعلإميؽـ معـفاج مطؾ مبذاتفمن مخػل معـفاج مضابؾةمم؛مػق مظقلت ماظػرد موارب ألن

ععظؿممظؾؿالحظةميفمذبؿؾفا.مصاظػردمغػلفمالمؼالحظمبصقرةمعؾاذرةمذبؿؾموربؿفمألنماظؿفربةمالمتؽقنميف

حاضرةمدائؿاميفمسؼؾماظػردمووسقف.مواظػردمغػلفمالمؼلؿطقعمأنمؼعقدمبـاءموربؿفمإالمباظعقدةمإظبمماألحقان

اظالذعقرؼةمأيمسدلممنقذجمغظريمؼقجدميفماإلدراكمأوماظقسلمواظذاطرة...ماخل.موإغفمٌـماٌمطدماظعؾؾةماظلقداءم

ػـامأغفمميؽـمدسقةمذكصمظقؿقدثمسـمواربفمبقصػفاموضائعمحؼقؼقةمأومبقصػفامذطرؼات؛موػذامؼعينم

ماظقسلمطاعؾةمأغفمؼصعبماظعقدةمعؾاذرةمإظبماظؿفاربمغػلفاموادؿـطاضفامألنماظؿفاربمايؼقؼقةمالمتقجدميف

محؿكماظشكصماظذيم،موغاضفة مؼعّدشلا. مأو مؼضػلمسؾقفا مضد مادؿقضارػا مؼرؼد مسـدعا ماظػرد وباظؿاظلمصنن

تعّرفمعاماظذيمؼمديمإظبمتغرلهمبصقرةمدائؿة.مصاإلغلانمالمسؾكمحدودموربؿفمجقدامظقسمضادرامجقدامؼدركم

دثمبشؽؾمالمضبألنماظؿعؾقؿم؛ماألذقاءمؼلؿطقعميفمحؼقؼقةماألعرمأنمؼصػمبدضةمأبدامطقػموأؼـمتعؾؿمبعضم

م ماٌشؽؾة مصاًدلة معؿدرج. ماظذلبقؼةم-ذعقري ماًدلة موتؿؿقزمم-مأي موعؿعددة مأوضاتمزبؿؾػة ميف هدث

مبطابعفاماظدوريمأوماظدائؿ.موعـماظصعبمهدؼدمػذهمايؼقؼةميفمدقؾمعؿدصؼمعـمايؼائؼمواظؿفارب.م

م مدوعقـقلقف مؼؿقدث ماظقم(Dominicé,1990)سـدعا ماىقاغبمسـ مبؿقؾقؾ مؼؼقم مظؾؿعؾقؿ ماًػقة جقه

م ماٌـفاج ميف مادلربيماألدادقة مشريمععرصة معن ماظيتمتؿقؼق مادلعرصة مأذؽال مظؽل مصقغة اخلػيمصريىمصقه

واٌراػؼقنماظققممؼؼضقنمعامبنيمسشرموسشرؼـمدـةمعـمحقاتفؿميفمعمدلاتمعدردقةمم.مصاألرػال(26)غػله

وتذلاوحمػذهماظػذلةمعامبنيمثالثنيموأربعنيم،مداسةمتعؾقؿموتدرؼبمأدؾقسقام>:وم>9حقثمؼؿؾؼقنمعامبنيم
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ماظـؼايف مرأزلاشلؿ موؼؿؽقن مذكصقاتفؿ متؿشؽؾ ماظزعـقة ماظػذلة مػذه مويف موػـا ماظلـة. ميف مأدؾقسا ؾموتؿلص،

وععمذظكمصإنمغلؼامعنمػذهماظؿفاربمؼؾؼىمخػقامصقؿامؼؿعؾقمبؿأثريػاميفمواربفؿماٌشؽؾةمواٌؽقغةمشلؿ.م

مسقونماظؿالعقذموآبائفم.م

مواظلمال ماٌعؾؿقنم: مػمالء مضام مػؾ مععؾؿقف؟ مسـد مععؾقعا ماظؿؾؿقذ مسؾك ماًػل ماىاغب مػذا مؼؽقن ػؾ

مأؼ موػـا مرالبفؿ؟ مسؾؿ مشرل مسؾل ماًػل مالمبؿقزقػماٌـفاج ماٌعؾؿنيمأغػلفؿ مبلن ماصذلضا ماظؼقل مميؽـ ضا

مأومسؾكمخالفمذظؽمبلغفؿمؼعؾؿقنمجقدامعامضبدثميفمممارداتفؿماظذلبقؼةماظققعقة.م،مؼعرصقنمعاذامؼػعؾقن

 انطالب:  يُظىرادلُهاج اخلفي يف ثانثا: 
مالماآلتل:مسـدعامرؾؾـامعـمذبؿقساتمعـماظطالبميفمطؾقةماظذلبقةمجباععةماظؽقؼتمأنمصبقؾقامسـماظل

عاماظشلءماظذيمتعؾؿؿفميفماٌدردةمخارجماٌـفاجماٌدردل؟موجدغامذبؿقسةمػائؾةمعـماإلجاباتمعـؾ:متعؾؿتم

مععماآلخرؼـميفمعباسةميفمصضاءمربدد متعؾؿتمطقػمأضضلماظقضت،مايقاة مأو مطقػمأحؿؿؾمأحؽامم، أو

أنم،مأالمأصؼدماظؽراعةمواٌؽاغةم،أنمأوـبماظعـػموأداصعمسـمغػلل،مأنمأحذرماآلخرؼـموأخاصفؿ،ماآلخرؼـ

أنمأدركماظؿؾاؼـماظؼائؿم،مأنمأدبػكميفمضـاعموأخػلمعشاسري،مأؤديمأدوارامزبؿؾػةميفماظؿػاسؾمععماآلخر

موأداصعمسـماظـػس،مبنيماظـاس تعؾؿتمطقػم،مكأنمأغظؿماىفدمواألصعالموأضؾطماظلؾق،مأنمأدبذمعقضػا

طقػمأضؾطمغػللموأوجفم،مضدرماظعؿؾأطقػمأسؿؾمو،مطقػمأخدعموأسشموأحؿال،مأحؼؼماظـفاحماظعؿؾل

مبنيماظـاس،ماظؿعاونمواظؿضاعـمععماآلخر،مدؾقطلمدونمصراخ ماالخؿالفماظؼائؿ ماآلخرؼـموتؼدؼر ،ماحذلام

،متعؾؿتماظصدلمواظؿقؿؾ،مواوزمايدودمواظعادات،متعؾؿتماظؿؿردمواظـقرة،متعؾؿتماٌداػـةمواٌدحمواإلرراء

م مأضقم موأن معطقاسا مأطقن مرشؾةأن مدون مبلسؿال مطاآلخرؼـ، مأطقن موأن ماىؿاسة ميف متعؾؿتماالدؿغراق أنم،

أنمأغظؿم،متعؾؿتماالخؿقارمبنيمسدةمخقارات،مأنمأحؾؿموأغاميفماظصػمدونمأنمأتعؾؿ،مظبماظذاتإأتعرفم

اظؿػؽرلميفمأنمسؾلمأنم،مأنمأتدبرمأعري،مأنمأسقشميفماظغابة،مأنمأجدمظـػللمودطامحقاتقامعـادؾا،مغػلل

أنمأغبلمغػللموأداصعم،معقاجفةماٌقاضػماظصعؾةمواالدؿؿرارميفماظقجقد،مأومأنمأطقنماألصضؾ،مجقداأطقنم

مسـفا ميفميظاتماظصؿت، مأصرخ مأن مأطؿشػماىؿال، مأن مظؾـظام، مواالعؿـال ماًضقع مغػللم، مأضدر أن

،مطقنمعلؿؼالأنمأ،مأنمأدركماظذلاتبماالجؿؿاسل،مأنمأغظؿماظزعـمواظقضت،ماظعؿؾمباغؿظام،مخبلفامحؼفاأو

مأنمأعارسماظؾعبمواٌراػـة.موتؾؽمػلماظؼائؿةماظيتمؼؾقـفاماظؿقؾقؾماظعؾؿلمحقلماٌـفاجماًػل.م

وظقمادؿعرضـامػذهماظؼائؿةمأعامماٌعؾؿنيمظدػشقاممتاعامعـماألذقاءماظيتمداػؿقاميفمتعؾقؿفامدونمأنمؼعؾؿقام

قدمػذامربزنموزبقبمظمعالموظؽـفمصققحمإظبمذظؽميفمحؼقؼةماألعر.موسـدعامؼلللماٌعؾؿقنمدقؼقظقنمباظؿلط
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ماظؿالعقذميفماٌدردة مؼؿعؾؿف مصاٌعؾؿقنمالمؼعرصقنمطؾمعا مطؾرل. مساعةم،محّد مؼدركمبصقرة معـفؿ وظؽـمطـرلا

مبعضماٌفاراتم مإطلابفؿ ميف ماظصػمودورػا مداخؾ مظؾطالبميف ماظذلبقؼة ماًدلات مأػؿقة مأحقاغا وشاعضة

مباٌعـكماظدضقؼمظؾؽؾؿةموظؽـفمشرلمععؾـموشرلمعؼروءموأمناطماظلؾقك.مصاًػلموصؼامشلذهم اظصقرةمظقسمخػقا

صفـاكمأعقرمتربقؼةمطـرلةمهدثم،موشرلمعػؽرمصقف.موػذاماًػلمؼؿؽشػمباظؾداػةمواًدلةمواظذطاءمواظؿقؾقؾ

ميفمدائرةماظصؿتمويفماظػراغمواًػاء.م

 ادلُهاج اخلفي بىصفه ممارضت غايضت: رابعا: 
ماظؽؾرلةميف ماظقادعة مسؾكم،ماٌمدلاتماظذلبقؼة متـطقيمخدلاتموممارداتماظػاسؾنيمصقفا معا مشاظؾا صنغف

مععظؿجاغبمعظؾؿ.محؿكموإنمطانماٌـفاجماظقاضعلمبؿطابؼمطؾقامععماٌـفاجماٌرشقبمواحملدد.موباظؿاظلمصننم

ماٌمدلاتماظؿعؾقؿق ميف ماظذلبقؼة ماظلقادة مغؿائمةاٌلموظنيمسـ مبؿقؼقؼ ماٌـاػجمؼؽؿػقن معـ مغلؾقا متؼرؼؾقة ج

مظؾؿعؾؿنيم ماشلاعشقة مايرؼة مبؿلثرل ماًػقة ماظػفقة مهدث ماظؿؾاؼـ مػذا مأداس موسؾك ماٌطؾؼة. اظشؽؾقة

واٌدردني.مصاٌعؾؿقنمؼؿلرجققنمعامبنيماحذلاعفؿمظؾؿضاعنيماظذلبقؼةماحملددةميفماٌـفاج؛موعامبنيماٌـطؼم

نمبفا.مصاٌـاػجمظقلتميفمغفاؼةماألعرمدقىمحؾؽةمؼؼقمماٌعؾؿقنماظذيمتػرضفمايرؼةماألطادميقةماظيتمؼؿؿؿعق

مسؾكمعـقاشلؿماًاص.موؼؾنيماظؿقؾقؾماظلقدققظقجلموجقدمتعؼقدمطؾرلميفماٌؿاردةماظذلبقؼةمصقؿام بـلففا

مظؾعؿؾ ماٌقضقسقة ماظشروط مبؿـقع مؼؿعؾؼ مأغػلفؿ، ماٌعؾؿني موبني ماظطالب معع مايقار موضرورة واظؿغرلاتم،

ميف مواظـشاطاٌؿلارسة ممإؼؼاساتماظعؿؾ ماٌرحؾةم، مخالل معدردقة مطؾمذبؿقسة مبفا ماظيتمتؿؿقز واًصقصقة

اظدرادقة.موػـامؼؾدومعـماالدؿقاظةممبؽانمأنمشبططمظؿػاصقؾماظعؿؾماظذلبقيمباظـلؾةمظؾؿعؾؿ.موهتمتلثرلم

مايرؼةمواالدؿؼالل.ممػذهماالدؿقاظةمضبظكماٌعؾؿمبػرصةمطؾرلةميفمإدارةماٌـفاجموتطؾقؼفموصؼاميقزمطؾرلمعـ

متعػلم مال معلاتر مشرل ماظـفاؼة مظقلتميف ماظؿعؾقؿ موودائؾ ماظؿقجقفقة مواألدظة ماظذلبقؼة مواظدلاعج صاٌـاػج

اٌدردنيمعـمسؿؾقةماظؿقؾقؾمواظؿػلرلمواظؿقضقحمواظربطمبنيمسـاصرماٌـفاجمظؿقؼقؼمصعاظقؿفماظقزقػقةموأدائفم

ضرورةمأنمتؿؾاؼـمتػاصقؾماٌـفاجمبنيمصػموآخرمأومبنيمصصؾماظذلبقي.موإغفمٌـمرؾقعةماظعؿؾماظذلبقيمباظ

وآخر.مواٌللظةمالمتؿعؾؼمػـامبايرؼةمبؾمباظقزقػةماألدادقةمظؾػعؾماظؾقداشقجل.مووصؼامظذظؽمصننماظؿققؼؾم

مت ماٌـاػج مبـاء مويفمممدياظذلبقيموسؿؾقة مؼؿعؾؼمخبقاراتماٌعؾؿ ماظذلبقيماظققعلمصقؿا ماظعؿؾ ميف مطؾرلا دورا

ايالمععمأوظقاءماألعقرميفمدائرةماظؿعاونمععماىؿاساتمملطؿامػ،ماٌلؿؿرمععمرالبفموتالعذتفموزعالئفحقارهم

 احملؾقة.م
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ضواعهمأنماظؿؾاؼنماحلاصلمظنمؼولموصقمعؾدأمؼعؿلماظـظامماظرتبويمسؾىمتربؼرمػاعشماحلرؼةمادلؿاحم

م مادلدردة ميف ماظرتبوؼة مواظعداظة مادللاواة معؾادئ ماظؿـاضضمعع محّد مظؾـظاممإدي ماألػدافماألدادقة معع أو

.موعـمأجؾمدسؿمػذاماظؿصقرمتعؿؾماٌدردةمسؾكمادؿؾعادماٌعرصةمايؼقؼقةممبضاعنيماٌـفاجماظرتبويماظؼائم

وذظؽميفمرباوظةمظؿغطقةماٌػارضاتمايادثةميفمضؾبماظـظامماظذلبقي.موػـاكمدؾبمآخرم،ماظقاضعلموتػصقالتف

مط مايؼقؼل ماٌـفاج ماسؿؾار مإظب ماظعؿؾقةمؼدسق مواجفة ماظؿعؾقؿ متربقيمحقثمؼشؽؾ مغظام مصػل مخػل: ؿـفاج

ماٌلاواة ماظؿلطقدمسؾكموػؿ مؼؿؿ وهتم،مألنماظطالبمصبؿؿعقنميفمصػمواحدمويفمعؽانمواحدم؛ماظذلبقؼة

ننماًدلةماظذلبقؼةمص،موععمأػؿقةمػذاماظؿصقرم.تلثرلماٌمثراتماظذلبقؼةمغػلفامعـمدروسموغشاراتموصعاظقات

بؾمػلمزبؿؾػةمجدامعامبنيماظطالب.مصفـاكم،مـمؼقجدونميفمصػمواحدمظقلتمواحدةمظؾفؿقعظؾطالبماظذؼ

موػـاكمعـمؼعاغلم مجقدا مؼعرصقغفا مألغفؿ مؼؼدممشرلمذبردمأذقاءمصؿاء بعضماظطالبماظذؼـمالمؼرونميفمعا

عؾؿقة.موضدموؼصابمخبقؾةمأعؾمظعدممضدرتفمسؾكمصفؿماٌعؾقعاتمواظؿؿارؼـماظيتمتؿفاوزمضدراتفؿموإعؽاغاتفؿماظ

مبنيماظطالب ماظؼائؿ ماظصػماالسذلافمباظؿؾاؼـ مػذام،مترصضمإدارة مبعنيماالسؿؾار متلخذ مسؾكماظعؽسمضد أو

ماظؼؾقلمظـمؼغرلمذقؽاميفماٌعادظةماظذلبقؼةماظيتمتمطدم ماظرصضمأومػذا اظؿؾاؼـمبؽؾموضقح.موباظؿاظلمصننمػذا

نميفمداخؾمصػمواحدمالمؼعقشقنموربةموجقدمخدلاتمتربقؼةمذكصقةمعؿؾاؼـة.مصاألرػالماظذؼـمصبؿؿعق

متربقؼةمواحدةمعؿفاغلةموباظؿاظلمصننمػذاماظؿؾاؼـمضدمؼلفؿميفمتؾاؼـماحؿؿاالتماظـفاحمواظػشؾميفماٌدردة.م

مدقاضفا مسـ معـؼطعة ماألذقاء متؽقن مضؾؿا ماإلغلاغل ماظشلن ميف مواظؿـؼقػمظقلتم؛ ماظؿعؾقؿ ميف ماظرشؾة ألن

وػلمذبردمخطابم،مضماألػدافماٌدردقةمظقلتمإالمحدلامسؾكمورقحؼقؼةمبلقطة.موممامالمذؽمصقفمأنمبع

مصؾعضم مسؾكمعبقعماألػدافمواظغاؼاتماظذلبقؼة. ماألعرمالمؼـلقبمأبدا موظؽـمػذا موتلطقده. مادؿفالطف ؼؿؿ

ػذهماألػدافمعغؾػمباظغؿقضمدونمأنمؼلخذمرابعمواظلرؼةمواظؿؽؿؿ.موعامالمذؽمصقفمأنمػذاماىاغبماٌكػلم

صػيمطـريمعنماألحقانمتؽونمػذهماألعورماخلػقةمواضقةمإديمدرجةمأنمأحدامعامالمؼشعرم،مميؿؾؽمأدؾابف

مإديماظؿقدثمسـفا ماظطػؾمباحلاجة مؼلاسد ماظذػابمإظبماٌدردة مبلن ميفممسؾك؛مصاىؿقعمؼعؾؿ مايقاة تعؾؿ

واًضقعمظؾـظامموبعضماًضقعمواظصدلم،متؿؿـؾميف:مضؾطماظذات،موذظؽمسدلمذبؿقسةمسؿؾقات،معباسة

صننمشقابمػذهماألعقرماظذلبقؼةميفماظـصقصماظرزلقةمويفماٌـاػجماظذلبقؼةمالممعـمثؿضؾقؾمعـماظؿضققة؛موو

ميفموسلماٌؿعؾؿنيمواٌربني مشقابفا مأيمحفابمميـعماطؿشافمػذام،مؼدلر مالمؼقجد مميؽـماظؼقلمبلغف وػـا

ماىاغبماظذلبقيميفماٌـفاج.م
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ماظضؾابقةمظؾؿغطقةمسؾكمشقابماالتػاقممععظؿوظؽـميفم ماظصؿتمويفمدائرة األحقانمؼػضؾماظؾؼاءميفمدائرة

اظعاممحقلماظغاؼاتماظذلبقؼةمظؾـظامماظذلبقي؛مصػلمذبالماظذلبقةمسؾكماظؼقؿماٌدغقةمأوماظؼقعقةمأوماألخالضقةم

ماظ؛معـماظصعبممبؽانمأنمتؽقنماظلقادةماظذلبقؼةمواضقة،مسؾكمدؾقؾماٌـال متؽقنمألنمػذه معا ؼقؿمدائؿا

ماأومسـمأؼدؼقظقجقةمطاألؼدؼقظقجقةماظدلجقازؼةمأوماألؼدؼقظقجق،متعؾرلامسـمثؼاصةمذرضبةمربددةميفماجملؿؿع

ماجملالمصننماظدلاعجماظذلبقؼةممةأومظؾعضماظؿقاراتماظػؽرؼةمواظـؼاصق،ماظدؼـقة اظلائدةميفماجملؿؿع.مويفمػذا

وػلمععانمودالالتمضؾؿام،مودالالتفامعابنيماظلطقرموعامخؾػفاشاظؾامعامتؽقنمصضػاضةممتؽـمضراءةمععاغقفام

حؿكمظقمحظقتمػذهماظؼقؿمبايضقرميفماٌـفاجموتـرلماظصراعمواىدلميفماظدلٌاغاتمأوميفمضاساتماظؿدرؼس.م

ماظشؽؾلمصنغفامدؿلخذمصقرةمتصقراتمشاعضةميفماظغاظبمشرلمضابؾةمظؾؿػلرلماظقاضحماٌؿفاغس.م

،مطؿامؼضؿمتعدداميفماظقزائػمواظؿػلرلات،مطؾرلامعـماظؿقاراتماظلقادقةمواظذلبقؼةصاجملؿؿعمؼضؿمسددام

واظؼدرةمسؾكم،موػـامصننمسؿؾقاتمبـاءماظروحماظـؼدؼة،مواالواػاتماظـضاظقةمواإلضؾقؿقة،مويفمعباساتماظضغط

ػذامطؾفم،ماظؾقثمواعؿالكماظدضةماٌـفاجقةميف،مواظؼدرةمسؾكماظؿصقرماًالق،مواالدؿؿاع،مواظؿعؾرل،ماظؿػؽرل

مإغلاغقةمتلؿؿدموجقدػامعـموحلماظػؽرماظػؾلػلمواظدلشؿاتل.مماميؽـفمأنمؼشؽؾمممارداتمتربقؼةموضقؿ

صلغصارماٌدردةماظؾقدلاظقةمؼؼدرونمبلنماٌـفاجماًػلميفماٌدردةمؼؿؽقنمعـمسؿؾقاتماظؿطؾقعمواظذلوؼضم

اخل.مأعامأغصارماٌدردةماحملاصظةمصنغفؿمؼرونمأنممواإلطراهماٌمدلاتلموضؾطماٌققلماظطؾقعقةمسـدماظؿالعقذ...

مقؿفموتلصقؾماٌعاؼرلماظؼائؿةمصقف.مضعـمواجبماٌدردةماحملاصظةمسؾكماظـظامماالجؿؿاسلموتعزؼزم

مطانمػـاكماتػاقموادعمحقلماظدورماٌدغلمظؾؿدردة صننمصقرةماجملؿؿعماظدميؼرارلمتلخذمرابعم،موإذا

قةمالمؼرىماٌراضؾقنماظذؼـمؼؿؿقضعقنميفمأعاطـمزبؿؾػةماألذقاءمذاتفا:ماظؿـقعمواظؿعددؼة.مصػلمعؼارعةمجؾؾ

مظمخرؼـ مباظـلؾة مظؾعقان مواضقا مؼؾدو مظؾعضفؿ مباظـلؾة مخػل مػق مصؿا مذظؽم، موعع مأؼضا. واظعؽسمصققح

مأسنيماىؿقع مدبؿػلمسـ مزواؼا مبنيماظؼؿؿ مصفـاكمعا مباظـلؾةم، مصقفا مواظقاضح مشاعضة مزواؼا صفـاكمدائؿا

شاعضةموشرلمعرئقة.موممامالمذؽمصقفمأنمػذاماألعرمؼـلقبمسؾكماٌـفاجماًػل.موظذظؽمصننممظؾفؿقعمأغفا

مباظـصقصم ماٌرء مؼلخذ موسـدعا ماظغاظب. ميف متؼدعف ماظيت ماىفة مظؿعرؼػ مطبضع ماًػقة ماىقاغب هدؼد

ماظع مباٌعـك ماألخذ مسـد موذظؽ ماًػل ماٌـفاج متـؿلبمإظب مععطقاتمتربقؼة ماظؽشػمسـ مميؽـف امماظرزلقة

وذظؽمسـدعامؼؽشػم،مظؾؽؾؿة.موباظؿاظلمعـمؼؽشػمسـمعـارؼمخػقةميفماٌـفاجمدقصابمخبقؾةمأعؾمطؾرلة

صـقـمغعرفمذظؽم،مشؿقضمػذاماىاغبماًػلمظؾرأيماظعاممحقثمدقفدمإجابةمعـمغقعمػذامظقسماطؿشاصا

امالمؼعينمأبدامأغفمعـذمأعدمبعقد.مصفـاكمدائؿاميفمداخؾماٌـفاجميؼقؼلمجاغبمؼؿقؼؼمعـمتؾؼاءمغػلفموػذ

مخػلمسـماألغظار.م
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 ؟ يكًٍ اخلفاء يف ادلُهاج اخلفي: خايطا
ػؾماٌـفاجماًػلمخػلمسؾكماٌؿعؾؿني؟مأممسؾكماٌعؾؿني؟مأممسؾكماظعاملماًارجلمظؾؿدردة؟مصطؾقعةم

ضادرؼـممألغفؿمشرل؛مماظعالضاتماظذلبقؼةماظؼائؿةميفماٌدردةمتمديمإظبمإخػاءمجاغبمعـماٌـفاجمسـماظؿالعقذ

أوم،مأومألغفؿمؼعارضقنمعشروسامتربقؼامؼؿلؿمباظقضقح،مسؾكمإدراكمػذاماىاغبمأومألغفؿمالمؼرشؾقنممبعرصؿف

ألنماظروتنيماٌدردلمؼلؿحمباظؿعؾقؿمدونمأنمؼطرحماظؿالعقذمأدؽؾةمذاتمععـكمحقلمشاؼاتماظعؿؾماظذلبقي.م

خؾماٌدردة.موػـامميؽـماالسؿؿادمسؾكمصؿـمجفةمػـاكمشقابمظؾرضابةموجفؾمباظعؿؾقاتماظيتموريميفمدا

اظؿقؾقؾماٌـفاجلمظؾؽشػمسـماىقاغبماًػقةميفماظغاعضمواظالعؿعنيمويفمسالضاتماظؼقةموالدقؿاميفمروابطم

ماظعـػماظرعزي.م

م موبادرون مبقردؼق معـ مطؾ مأذار مواظعػقيمم(Bourdieu et Passeron)ظؼد ماظغاعض مدرادة مأػؿقة إظب

ماظ ميف مواظعشقائل مداخؾمواالسؿؾارل ميف مخػقة مٌـففقة مرعقزا مبقصػفا ماٌدردة ميف ماظؼائؿة عالضاتماظذلبقؼة

اٌمدلةماٌدردقة.موػذامؼعينمأنماٌـفاجماًػلمظقسمخػقامإالمٌـمالمؼرؼدمأنمؼرى.مواظشلءماظذيمؼمديمإظبم

ما ماٌـفاجمػق مػقمخػلمزبفؾموععقبمودؾيبموأنمالاظؿشقؼشمواظغؿقضميفمهؾقؾمخػاؼا سؿؼادمأنمطؾمعا

م.م(27)اٌعـقنيمباظعؿؾقةماظذلبقؼةمؼرشؾقنميفمغؼؾمػذاماىاغبموتلصقؾفميفمسؿؾفؿماظذلبقي

مادؿــائل مبدور مأؼضا ماظذلبقة مالمتؼقم ماالجؿؿاسقة مظقلتمإالمضقؿةم،مصػلمايقاة ماظشػاصقة وباظؿاظلمصنن

مظؾعضماظػؽاتماالجؿؿاسقة مادذلاتقفقاتمغػعقة متقزػميفمخدعة مصاظؼقؿ ضمععمضقؿموػلمتؿعارمبرشؿاتقة:

اآلخرؼـ.مإذمطقػمميؽـمإخػاءمايؼقؼةمسدلمغزسةماغؿفازؼة؟موػـامصببمسؾكماظؾاحثماظلقدققظقجلمأنم

وأنمعـمؼداصعمسـفاموؼؾـفام،مؼعذلفمبلنماألخالقماظيتمتؾـفاماظذلبقةمظقلتمدقىمأخالقمعباسةمعامربددة

مجقة.مؼعؿؾمسؾكمبـاءمتصقراتمظؾقؼقؼةمتؿـادبمواواػاتفؿماظػؽرؼةمواإلؼدؼقظق

ميفم متػعؾمصعؾفا ماإلغلاغقة مأنماظعؾقم مند موػـا مظؾفؿقع. مباظـلؾة مواحدة صؾقسمػـاكمعـفاجمخػلمعرة

ماالواهم،ماظؽشػمسـمػذهماظظاػرةموهؾقؾفا وػـاكماظققممسددمعـماٌػؽرؼـمواٌربنيماظذؼـمؼعؿؾقنميفمػذا

يفمصقرمعؿعددة.موػـامميؽـمايدؼثمغػلف.موباظؿاظلمصننماالدذلاتقفقاتمواٌؿارداتماًػقةمعامزاظتمضائؿةم

سـمرػاغاتمعؿعددة:مصػلماٌلؿقىماٌاطرودقدققظقجلمسؾكمدؾقؾماٌـالمصقؿامؼؿعؾؼمباإلسالنمسـموزائػم

دؼـقةميفماٌدردة؛مويفماٌلؿقىماٌدردلمندمػذهماظرػاغاتمحقلمجدلماظعالضةمبنيماظضؾطمواالدؿؼاللمبنيم

مواظلؾطة مواظؿـق،مايرؼة مبنيماظقحدة ع؛مطؿامندميفمعلؿقىماظصػماٌدردلمإذؽاظقةماظعالضةماظذلبقؼةمعا

مظقسمزالمظؿعقـاتمواضقة مصاًػلمػـا ماٌدردل. مواظؿعاعؾموروتنيماظعؿؾ مواظؿؼققؿ ماظلؾطة ،محقلمعللظة
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يفماواهماظؽشػمسـمعالبلاتفميفمغلؼمسالضؿفمباالجؿؿاسلمواظققعل.موؼؾؼكمسؾقـامماوباظؿاظلمصننمػـاكمغشار

بؾمخػلمشرلمضابؾمظؾؽشػم،مقاقمأنمشبؿدلماظػرضقةماظيتمتعؾـمسـمعـفاجمظقسمشاعضامصقلبيفمػذاماظل

حؿكمباظـلؾةمظؾؿؿكصصميفمأعقرماٌـاػج.موإذامطانمػـاكميفمحؼقؼةماألعرمعـفاجمطفذامصننمسؾؿاءماجؿؿاعم

ماظذلبقةماألطـرمطػاءةمظـمؼؽقنميفمعؼدورػؿمأنمؼؿقدثقامسـف.م

 وانطبقيت نهًُهاج اخلفي:  األيذيىنىخيتاألبعاد : ضادضا

صاخلػيمخػيم،مالمميؽـمظؾكػاؼاماٌدردقةمأنمتؽقنمخػقةمالسؿؾاراتماٌصادصةماظعابرةموايقادثماظعػقؼة

مأنمؼؽونمطذظك مظه مؼراد مصاظؿكػلمالمؼلتلممبقضماٌمألغه موأػدافمععؾقعة. مظغاؼاتمعردقعة دصةماصوصؼا

ووصؼامشلذاماظؿصقرمصننمعام،ماظؿكطقطمواىفدمواظؿـظقؿاظعابرةموالمصبريمسؾكمسبقمسػقي؛مبؾمضبؿاجمإظبم

ؼدورميفماٌدردةمأعرمؼؿصػمباظؿدبرلمواظؿـظقؿموؼرتلؿميفمصقرةمزبططاتمتربقؼةمرأزلاظقةميفمجقػرػامتؿلؿم

مبدرجةمسؾقامعـماظعؾؼرؼةمواظذطاء.م

ةمتعؿؾمسؾكمبـاءمصفـاكمباظضرورةمإرادةماجؿؿاسقةمربدد،موإذامطانماًػلمخػقامبػعؾمصاسؾموإرادةمعرؼد

مألشراضمذبؿؿعقةم موذظؽ ماظذلبقؼة ماٌمدلات مزبؿؾػ مويف ماٌدردة ميف مشلا مواظؿكطقط ماًػقة اظؿـظقؿات

معام دقادقةمأوماجؿؿاسقةمرؾؼقة.موعـماظؾداػةماٌـطؼقةمأنمؼـؿلبماٌـفاجماًػلمإظبمرؾؼةماجؿؿاسقةمشاظؾا

ماظلقادلمواالضؿصاديمواالجؿؿاس مومتؿؾؽماظؼرار موتفقؿـ موترتبم،ملتلقد مودبطط ماظيتمتـظؿ وػلماظطؾؼة

موهددمشاؼاتماظذلبقةموعراعقفاميفمذبؿؿعمربدد.م

ماظؿارؼخ مسرب مرؾؼقا مؼوجه مزال موعا مطان مصاظؿعؾقم م، ماظؿعؾقؿ مؼؽـ ماألؼدؼقظقجقاممضطومل مدائرة خارج

ا.موعـمػـامبؾمطانموعامزالمؼشؽؾمغظاعامأؼدؼقظقجقامُوضعميفمخدعةماظدوظةمواظطؾؼةمواألؼدؼقظقجق،مواظلقادة

ميؽـماظؼقلمبلنمعامصبريميفماٌمدلاتماظؿعؾقؿقةمصبريمبنرادةمرؾؼقةمدقادقةميفمآنمواحد.مصاظؿعؾقؿمطانم

وتلدقلامسؾكمذظؽمميؽـم،موعامزالمودقؾؼكمرمباميفمخدعةماظطؾؼاتماالجؿؿاسقةماظيتمتلقدموتفقؿـموهؽؿ

مو ماظطؾؼة مبنرادة مربؽقم ماظؿعؾقؿ مبلن مؼؽاظؼقل مضد ماخلػي مادلدردةادلـفاج ميف ماظطؾؼي ماظؿـظقم مسوب ،مون

م مخػقة متـظقؿات معن مادلدردة ميف مجيري معا مطل مصإن مرؾؼقةمؼوباظؿاظي ممماردة مإدي مباظضرورة عود

 .مأؼدؼوظوجقة

مؼضؿـمعصاحلماظطؾؼاتممأدتظؼدم مدورامحققؼاميفمتقجقفماٌدردةمتقجقفا اظطؾؼاتماالجؿؿاسقةمتارطبقا

تؽـماٌدردةميفمأيمؼقممعـماألؼاممخارجماظلقطرةماظطؾؼقةمظؾطؾؼاتموملم،ماظعؾقاموؼعززمعـمػقؿـؿفامودقطرتفا
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تربقؼةممأداظقباظيتمتفقؿـموتلقدمسدلماظؿارؼخماإلغلاغل.موعـمأجؾمػذهماظغاؼةمطاغتمػذهماظطؾؼاتمتؾدعم

ماظغؿقض.مواظدػاءموشاؼةماظذطاءميفم

اظـظرؼةماظذلبقؼةموالدقؿاممصفـاكمأدرارمسؿقؼةمظؾػعؾماظذلبقيمالمميؿؾؽفامشرلماٌؿكصصنيمجداميفمذبال

نيمعـمأداظقبمقيفمجقاغؾفاماًػقةموأداظقؾفاماٌضؿرة.موميؽـمظـاميفمػذاماٌلارماظؽشػمسـمعلؿقؼنيمأداد

ماألػدافماظرتبوؼةمادلضؿرةاٌكاتؾةماظطؾؼقةمواظلؾطقؼة:مؼؽؿـم يفم،مادللؿوىماألولميفماظؽشفمسنمخػاؼا

جماعرصةمإظبماظؿالعقذمواظذيمؼؿؿـؾمصقؿامؼطؾؼمسؾقفماظؾاحـقنماٌـفؼؽؿـماٌلؿقىماظـاغلميفمسؿؾقةمغؼؾماٌمحني

وػيمخػاؼام،موعضاعنيمعضؿرةمظؾؿـاػجماظرتبوؼةماظؼائؿة،موأػدافمخػقة،مجمخػياعـفماًػل.مصفـاك

 .مجتلدمجمالماظؾعؾةماألؼدؼوظوجقةمظؾػؽاتمواظطؾؼاتماالجؿؿاسقةماظيتمتؿلؾطموتفقؿن

مواٌعرصةمعـمأخطرمعامميؽـمظرجالماإلضطاعمأنمؼقاجفقهميفماظعصقرماظقدطكموطانماظشعارم طانماظؿعؾقؿ

وطانماإلضطاسققنموعـمضؾؾفؿماألدقادمؼدضقنمغاضقسماًطرمسـدعامؼؿؾادرمممحرصامختلرمسؾدا.مسّؾاظلائدمػق:م

ؼدرطقنمإظبمحدمطؾرلمأنماعؿقازاتفؿماإلضطاسققنمػمالءمطانموذقؽامعا.ممقاأنمؼؿعؾؿمقنإظقفؿمأنماظػالحنيمضباوظ

معرػقغ ماظـاسمةووجقدػؿ مجفؾ ممبدى مطؾرل محد مإظب موػق:م، ماظـاس مبني ماٌؼدس معؾدأػؿ مؼشقعقن صؽاغقا

واٌعرصةمالم،م.مصاألغظؿةماظعؾقدؼةمالمتؼقممسؾكمأداسماٌعرصةاجلفالءموحدػممؼدخؾونمعؾؽوتماظلؿاءمبوػاء

طاظعالضةمبنيماظـقرمواظظالممؼؾددمأحدػؿاماآلخر.مظؼدممعرصةمواظعؾقدؼةصاظعالضةمبنيماٌ،متـؿقميفمأجقاءماظعؾقدؼة

وأنمتعؾلمعـمذلنمعؾدأماىفؾمطؼاغقنمزلاويم،مادؿطاستماإلؼدؼقظقجقةماإلضطاسقةمأنمتلقدمبصقرةمعطؾؼة

وضباوظقنمأنمميؿـعقامسـمأيمذؽؾم،منماظـاسميفماظعصقرماظقدطكمطاغقامؼػاخرونمجبفؾفؿإحؿكم،معؼدس

 عـمأذؽالماٌعرصةمعـمأجؾماحملاصظةمسؾكمرابعماظؼددقةمظقجقدػؿ.م

حقثم،موالدقؿاميفماٌرحؾةماظرأزلاظقة،موسـدعامهقظتماٌعرصةمإظبمحاجةمضرورؼةمظؾؿفؿؿعاتماإلغلاغقة

سـدػامبدأتمإذؽاظقةمجدؼدةمم،تطؾبمضقاعفاموجقدمرؾؼةموادعةمعـماظعؾؿاءمواظػـقنيمواٌفرةمواظعؿالماٌمػؾني

معؿعؾؿ؟م مذبؿؿع ميف ماالجؿؿاسقة مظؾطؾؼات ماظطؾؼقة ماٌقاضع مسؾك ماحملاصظة مميؽـ مطقػ مضقاعفا: وجقػرؼة

مواظؼفر مواظعؾودؼة ماالدؿغالل مؼرصضون موادلؿـورون مصادلؿعؾؿون مسـدعام، مغػلف مؼؾفؿ مأن مميؽـف مال واظعؼؾ

موعـم مبؿعرضفمحملاوالتماالشؿقالمواإلبادة. ماإلذؽاظقةجؾماأؼشعر ادؿطاستماظرأزلاظقةم،مًروجمعـمػذه

ماظدلجقازؼةماظصاسدة ماظطؾؼةم،مأيميفماظؿعؾقؿمغػلف،مأنمودماظدواءميفماظداء،مبطؾؼاتفا وضقاممذظؽمأنمػذه

متؽـتمعـموضعمأدسموعؾادئمتربقؼةموعؾمعـماظؿعؾقؿمإعؽاغقةمعؿفددةموصاسؾةميفمدصعماظـاسمإظبمدائرةم
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مجدؼدة مسؾقدؼة مجدؼد، مزاظتمم،وضفر ماالشذلابماظذلبقيمواظـؼايفماظيتمسؿؾتموعا مصعاظقة ؼؿؿـؾميفمإصباد

 ضائؿةمسؾكمتدجنيماظؾشرميفمخدعةماظطؾؼاتماظؼائؿة.م

مبؽا مواظؿعؾقؿ مغػلف ماظعؾؿ متقزقػ ماىدؼدة ماألؼدؼقظقجقة ماظؾعؾة مشلذه ماٌكاتؾة ماألداظقب مأػؿ ؾمعوعـ

دورامرؾؼقاميفماجملؿؿعاتمممدياماٌـطؾؼمبدأماظؿعؾقؿمؼإعؽاغاتفميفمدؾقؾمإسادةمإغؿاجمسالضاتماظؼقة.موعـمػذ

 اظطؾؼقةمؼعؿؾمسؾكمتؽرؼسماعؿقازاتماظطؾؼةماظيتمتلقدمسؾؿقامواضؿصادؼامواجؿؿاسقاموثؼاصقا.م

 : طبقيت: ادلُهاج اخلفي يعادنت ضابعا

ظألصقلماظؽشػمسـماألبعادماًػقةمظؾؿـفاجماًػلميفماٌدارسمايدؼـةمؼرتفـمبندراكمععؿؼموتارطبلمو

األؼدؼقظقجقةمظؾؿدردةمبقصػفامعمدلةمرأزلاظقة.مصاٌدردةمبقزائػفاماألدادقةمتلخذمصقرةمعمدلةمرأزلاظقةم

حقثمتمديموزائػمأؼدؼقظقجقةمورؾؼقةمشاؼةميفماألػؿقةمواًطقرة؛موػـامتؾنيماظدراداتماٌعؿؼةميفمعقدانم

مسؾكمعـقال مأنماٌدردةمايدؼـةمتطقرتمتارطبقا واٌدردةموصؼام،متطقرمايقاةماظرأزلاظقةماٌدردةموتطقرػا

مشلذاماظؿصقرمالمتعدومأنمتؽقنمتصؿقؿامرأزلاظقامظقدلاظقامباعؿقاز.م

ماظرأزلاظلم ماظؿطقر مضرورات ماٌدارسمعع ماغؿشرت ماظصـاسقة ماظـقرة مبداؼة مصؿـذ مظؿلؿفقبم، وصؿؿت

يفمجقػرػامآغذاكمالمتؿعدىمطقغفاممحؿقاجاتماظطؾؼةماظرأزلاظقةماظصـاسقةمإبانماظؼرنماظؿادعمسشر.موػلال

عمدلةمعـؿفةمظؾؼقؿماظرأزلاظقةموعـؿفةمظؾقدماظعاعؾةماٌمػؾةمظإلغؿاجماظرأزلاظلماظصـاسلماٌؿـاعل)
28

(.موعـذم

مضبددمػدصنيمأدادقنيمظؾؿدردة:مماظؾداؼةمادؿطاعماظـظامماظرأزلاظلمأن

 ظرأزلاظل.مإغؿاجمأغاسمألداءمأدوارمرأزلاظقةمتلقؼؼقةميفمخدعةماظـظاممام-8

مم.إغؿاجمرؾؼةمسؿاظقةمبروظقؿارؼةمضادرةمسؾكماظقصاءممبؿطؾؾاتماظـظامماظرأزلاظلم-9

ماظرأزلاظقةم  مٌؿطؾؾاتمايقاة موصؼا ماألصراد متعؾقؿ ماظرأزلال: مٌـطؼ ماٌدردة مإخضاع ماألوظبمؼؿؿ يفماياظة

مباظؼدرةمسؾكمإسادةماٌؿغرلةمسدلماظزعانمواٌؽان.مويفماياظةماظـاغقةماظعؿؾمسؾكمإغؿاجمرؾؼةمس اعؾةموتزوؼدػا

مإغؿاجمغػلف.م

موػـامميؽـماظؿؿققزمبنيمثالثمعراحؾمعـمعلؿقؼاتماظصراعماظطؾؼلمسؾكماٌدردة:مم

:ممتمتلدقسماٌدردةمعـمضؾؾماظدلجقازؼةمطؿمدلةمتربقؼةمعـػصؾةمسـموزقػةماإلغؿاجميفمادلرحؾةماألودي

حقثمضاعتمبؿققؼؾماٌدردةمإظبم،مواظدلوظقؿارؼاميفمآنمواحداظرأزلاظلمألداءمأدوارمأؼدؼقظقجقةمضدماإلضطاعم

أداةمأؼدؼقظقجقةمعـمأجؾمصرضمػقؿـةماظـؼاصةماظدلجقازؼةميفمذبالماظعؿؾموايقاةمواإلغؿاج.مواٌدردةميفمػذهم

باظعؿؾمسؾكمبـاءم"معقارـنيمصاينيم"مؼؿؿـؾقنماألخالقمم-إضاصةمإظبمبثماٌعرصةماظعؾؿقةمم-اٌرحؾةمعطاظؾةم
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سؾكمحدمتعؾرلمجاكم،مصاظـظامماٌدردلمملمؼقجدوؼؼاوعقنماحؿؿالموجقدمثؼاصةمسؿاظقةمعلؿؼؾة.م،مجقازؼةاظدل

عـمأجؾمتؾؾقةماحؿقاجاتماجملؿؿعمإظبماظقدماظعاعؾةمصقلبموإمنامعـمأجؾمتطؾقعم"مJacques Hallakمػاالك

)م"اظالعلاواةماالجؿؿاسقةأرػالماٌدارسموإسدادػؿمظؼؾقلماظـظامماظلقادلمواالضؿصاديماظؼائؿمسؾكمأدسم
م.(29

وصؼامٌـظقرم،مبدؼالمظؾؽـقلةميفمتعزؼزهمألغظؿةماالجؿؿاسقةماظؼائؿة.مإنماٌدردةمأصؾحصاظـظامماٌدردلماظؼائؿم

وإضػاءم،مصفلمتؼقممبؿؾؾقةماحؿقاجاتماظـظامماظرأزلاظلمظؾقدماظعاعؾةمعـمجفة؛متؼقممبدورمعزدوج،مػاالك

مج معـ ماظطؾؼقة ماظؾـقة مسؾك ماعؿداداماظشرسقة ماظؿعؾقؿل ماظـظام ماتلاع ميف مؼرون ماظرأزلاظقني مإن مأخرى: فة

)ؿظلؾطؿفؿموغػقذػ
 م(30

ماظـاغقة ماٌمػؾةمواظؽػاءاتم،مويفمادلرحؾة ماظعاعؾة ماظرأزلاظلمباظقد ماظـظام متزوؼد مسؿؾقة مإظبماٌدردة سفد

ٌرحؾةمملمتعدموزقػةمواًدلاتماظعؾؿقةماظضرورؼةمعـمأجؾماظصـاسةمومنقماٌمدلاتماظرأزلاظقة.مويفمػذهما

إضاصةمإظبماظقزقػقةماظؼقؿقةمم-اٌدردةمضاصرةمسؾكمبثماظؼقؿماظدلجقازؼةمحقثمأصؾقتمععـقةمعـذماظؾقظةم

بؿققؼؾمععارفمسؾؿقةمضرورؼةمعـمأجؾماإلغؿاجمواظعؿؾقةماإلغؿاجقة.موػـامندمأنماٌدردةمبدأتمتمديمم-

وػلموصؼامشلذاماظدورم،مةمتعـكمبعؿؾقةماظؿلػقؾماظعؾؿلدوراماضؿصادؼامواضقا.مووصؼامشلذاماظدورمبدأتماٌدرد

م ماظرواتب مدؼػ مهدؼد مسدل مظؾعؿال مجدؼدة محؼقضا ماظرأزلاظقة مايقاة مٌؿطؾؾات موصؼا ممتـح حلبمبدأت

معلؿقىماظؿقصقؾماظعؾؿل.م

ماظـاظـة مويفمادلرحؾة مرأزلاظقةم، مإظبمعمدلة موهقؼؾفا ماإلغؿاجقة ميفماظعؿؾقة ماٌدردة مدعج بدأتمسؿؾقة

حقثمبدأتماٌمدلاتماظرأزلاظقةمغشاراموادعامظدعجم،مترتؾطمجقػرؼامبعفؾةماإلغؿاجماظرأزلاظلمواظصـاسل

مظؾؿفؿؿ ماظقزقػقة مايقاة مغلؼ ميف مطؾقا ماظذلبقؼةممعاٌدردة ماحؿقاجاتف موتؾؾقة ماظصـاسل اظرأزلاظل

مرأزل معدردة مإظب ماٌدردة مظؿققؼؾ مسؿؾقاتمذبؿؿعقة موري مأخرى موبعؾارة مبقزائػفامواالدؿفالطقة. اظقة

موػذامعامميؽــامأنمغطؾؼمسؾقفمرأزلؾةماٌدردة.م،موبـقؿفاموأدوارػاماظذلبقؼة

 : ادلُهاج اخلفي يف انطياضياث انرتبىيت يكاَت: ثايُا
م ماظعاعة ماألػدافماظذلبقؼة مبنيمعـظقعؿنيمعـ ماظذلبقؼة ماظعؿؾقة مذبال ميف ماظؾاحـقن ماظلقاداتمميقز يف

وتؿؿـؾماألػدافماظصرضبةمبؼضاؼام؛موػـاكمأػدافمخػّقةمعضؿرة،مععؾـةمرزلقةصفـاكمأػدافماظذلبقؼة:م

وشرلمذظؽمعـمأػدافم،موإسدادماإلغلانمظؾدصاعمسـماظقرـ،مواإلغلانماظصاحل،مإسدادماإلغلانمايرماٌؿؽاعؾ

مدة.ماحملدمألغظؿةماظذلبقؼةماظؼائؿةمشاؼاتفاظواٌعؾـمعردقعةميفمظقائحمدقادقةموتربقؼةمهددمظؾذلبقةمعلارػام



 

2

م ماٌػدافماألوظؽـ مواظذلبقؼة ماًضؿرة متقضعمًػقة معا مشاظؾا ماظلقادلمواالجؿؿاسلماظؼائؿدعة ،ماظـظام

م موزقػؿفا متؽؿـ ماالجؿؿاسلحقث مباالدؿؼرار مؼلؿك معا مسؾك مايػاز ميف م، مواشلقؿـةمواظضؾط األخالضل

مؼعينمأنم موػذا مواالغضؾاطميفمغػقسماٌؿعؾؿنيمواظداردني. موشرسماظطاسة ماظطؾؼقة موبثماظؼقؿ األؼدؼقظقجقة

إظبماألػدافماًػقةمػلمعـظقعةمتربقؼةميفمخدعةماظطؾؼةماظيتمتلقدموتفقؿنيميفماجملؿؿع.موميؽـماإلذارةم

م:ماجماًػلاٌـفذبؿقسةمعـماألػدافماظقدقؾقةماظيتمتردخمععاملم

م.ممتفقدمرعقزماظلؾطةميفمزبؿؾػماٌلؿقؼاتم-8

م.ماظؿلطقدمسؾكمضقؿماظطاسةمواًضقعمظؾقؽاممواظطؾؼةماظيتمتلقدم-9

م.م(اًطبماظذلبقؼةمواٌدردقة،ماٌؼقالت،ماظصقر)تقزقػماظطاضةماظرعزؼةميفممتفقدماظلؾطةمم-:

 .مؿعؾؿنيمواإلدارةاظؿلطقدمسؾكممنطمسالضةماًضقعماشلرعلمبنيماٌعؾؿنيمواٌم-;

ماٌؼقالتمواظـصقصماظيتماتقزقػماٌـفم-> معـ ممبـظقعة مساعة مبصقرة مواًطابماٌدردل متفدمم–ج

ماياطؿمبصقرةمعؾاذرةمأمشرلمعؾاذرة.م

متقزقػماإلعؽاغاتماٌدردقةمعـمأجؾمرصضمضقؿماظـقرةماظؿؿردماالسذلاضماظـؼد.م-=

مبقصػم-< مواظؿعؾقؿ ماظؿدرؼس ميف ماظؿؾؼني مررق ماظعؼؾماسؿؿاد مإعؽاغقة مضؿؾ ميف مصعاظقة ماظطرق مأطـر فا

مواظؿػؽرل مغؼقلم، مأن مظـا موميؽـ ميفمغػقسماٌؿعؾؿني. مواالغصقاع مواالدؿؽاغة ماٌذظة مروح مإوبـاء من اظـظاممػـا

ؾكمتصػقةمإعؽاغاتمسؼؾدعميفمإغؿاجمسددمطؾرلمعـماظقدائؾماظيتمتؽقنمضادرةمم-أؼامطانمم-ماظلقادلماظؼائؿ

مدمسـدماألرػالمواظـاذؽة.ماظعؼؾمواظؿػؽرلمواظـؼ

 احلريت. وانعذانت وادلطاواة  و أضاطري يذرضيت زائفت: ادلعرفت: حاضعا
ورعزم،مأومُتؼدممغػلفامبقصػفامممؾؽةماٌعرصةمواظعداظةماالجؿؿاسقةموؼـؾقعمايؼماٌلاواة،مُتؼدمماٌدردة

ماٌظؾقعقنمماظؼقؿماإلغلاغقة.مإغفاموصؼامظؾصقرةماٌالئؽقة اظيتمتؼدممصقفامجـةماهللمسؾكماألرضمؼؿلاوىمصقفا

اظؼاػرونمواٌؼفقرون.مػذهماألداررلماٌـلقجةمحقلماٌدردةمبقصػفامسؼالموععرصةموسدالموعلاواةمو،مواظظاٌقن

ػلمأداررلمتربقؼةمبرجقازؼةمصرضؿفاماظرأزلاظقةموروجتمشلامعـذمبداؼةماظؿلدقس.مواظلمالمٌاذامتروجمػذهم

مداررلماظزائػةمسـماٌدردة؟ماأل

بؾلارةمعامغراهمأنمػذهماألداررلماظزائػةمتشؽؾمغؼطةماظؾداؼةميفمغلقجماٌـفجماظرأزلاظلماًػل.مٌاذا؟م

مواعؿـعوام موحاربوػا مظرصضوػا ماحلؼقؼة مأػداصفا موأدرطوا مظؾؿدردة ماظطؾؼي ماظدور مسرصوا ماظـاسمظو ألن

تفددمطقانماجملؿؿعماظرأزلاظلمووزائػف.موظذظؽموعـمأجؾمموػذاماألعرمضدمؼشؽؾمطارثةمتربقؼةمطؾرلةسـفا.م
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ماألدوارم مسؾك مظؾؿغطقة ماظزائػة مأداررلػا ماظرأزلاظقة مصرضت مظؾؿدردة ماًػل مايؼقؼل ماظدور مسؾك اظؿغطقة

ايؼقؼقةماٌطؾقبةمظؾؿدردة.موبعؾارةمأخرىمظؼدممّتمإخػاءماظقزائػمايققؼةماألؼدؼقظقجقةمظؾؿدردةم)اظؿؼلقؿم

تعزؼزم،متعزؼزماظؼقؿماظرأزلاظقة،مإغؿاجمرؾؼةمعـماظعؿالماظػـنيمواٌفـقني،مؼدؼقظقجقاماظرأزلاظقةاأل،ماظطؾؼل

ماشلقؿـةماظطؾؼقة(مسدلمأداررلمعـظؿةمظؾؿدردةمتضػلمسؾقفامضقؿمايؼمواًرلمواىؿالمواظعداظة.م

صقفاماظقزائػمظـمأغلكمأبدامػذهماظصدعةماظيتمغشاػدمآثارػامسؾكموجقهماظطالبميفمطؾمعرةمغشرحمشلؿم

مواألؼدؼقظقجق مظؾؿدردة مةاظطؾؼقة مواالغدػاشم، مواظصدعة ماظذػقل معـ محباظة معرة مطؾ ميف مؼصابقن حقث

ماظطؾؼلميفماجملؿؿعموتعززم ماظؿؼلقؿ متعزز مبلنماٌدردة مؼلخذونمسؾؿا مسـدعا واظؿعفبمواالدؿغرابموالدقؿا

ما مسـد ماظؽؾرل ماإلذسان مرابع معـ ماظرشؿ موسؾك ماظضعػاء. موتضعػ ماظطاسةماألضقؼاء مٌؾدأ موخضقسفؿ ظطالب

بعققنماظشؽمواظرؼؾةموطلغينمملنغفؿمؼعدلونمسـمرصضفؿماظػؽرةموادؿففاغفاموؼـظرونمإظصواالغصقاعمواظؼؾقلم

مسؼقشلؿم ميف مظؾؿدردة ماظدلجقازؼة ماألداررل موّذر معدى مسـ مؼعدل موػذا مؼغؿػر. مال مأخالضقا مجرعا ارتؽؾت

ٌدردةممتـؾمشلؿماٌؾفلماإلغلاغلماألخرلمضدماظؼفرمواظظؾؿمألنما؛موتصقراتفؿ.موصدعؿفؿمطؾرلةموطؾرلةمجدا

مالمبؾمػلمباظـلؾةمإظقفؿمممؾؽةماظعداظةموايؼمواًرل.م،مواظالعلاواةميفماجملؿؿع

 ؟ دلارا انخخفي: األيذيىنىخيت ادلخادعاث: عاشرا

صاظؿكػلمضدمؼؽقنمأطـرماألدواتمصؿؽاموتلثرلاموضدرةمسؾكممترؼرماٌؼاصدم،مالمؼؽقنماظؿكػلمسؾـامتربقؼا

صؿؿامالمرؼبمصقفمأنماظؿكػلمطانمدائؿاموأبدامأداةم،موهؼقؼماظغاؼاتميفمايقاةماظذلبقؼة.موػذامظقسمشرؼؾا

مصاسؾةميفمايربمواظلقادةمواظـؼاصةموػقمأطـرمتلثرلاموصعالميفمايقاةماظذلبقؼةمواٌدردقة.م

مظؾعداظةماالجؿؿاسقةموباخؿو مادلدردةممنوذجا ماظؾقظةماألؼدؼوظوجقةماخلػّقةماألوديميفمتؼدؼم ارمتؾدأ

وػذامؼلؿقيميفماجملؿؿعاتماالذذلاطقةمواظرأزلاظقة.موػـامموذظكمظؾؿلرتمسؾىمدورػاماألؼدؼوظوجيماظطؾؼي.

م ماإلذارة مم-وب مآغػاطؿا مم-ذطرغا مبؼقإظب ماظدلجقازؼة مبكظقاتفا ماٌدردة مزؾممعدردةمتأن ميف رأزلاظقة

ماظرأزلاظقةميفم اجملؿؿعاتماالذذلاطقةمأوماٌارطلقة.موعـمأجؾماظؿعؾرلمسـماظؿقرؼةماظزائػةماظيتمتلؿكدعفا

مسامم ماظلاخرة ماظػرغلقة ماألصالم ظؾؿكرجماظػرغللماٌعروفمم@>@8اٌدردةمميؽـمأنمسبقؾماظؼارئمإظبمأحد

حقثمتؼؿصمادلؿـلم،مLa Vache et le prisonnierنيم"مسـواغهم"اظؾؼرةمواظلفومHenri Verneuil"ػـريمصرلغل"م

م مصرغاغدل ممFernandelاظػرغلي ميفمدور مبؿشغقؾفم متؼوم ماظـازؼة مطاغتمأدلاغقا ماظذؼن ماحلرب مدفـاء أحد

ماظلفنيميفماشلروبمموضد،مادلزارعمعؼابلمأجرمؼدصعهمصاحبمادلزرسةمإديماجلقشماألدلاغي حقثمصؽرمػذا

ووصؼام،ماظـفاؼةماػؿدىمإظبمصؽرةمسؾؼرؼةمذبـقغةمتؾدومعـمعؼؿضقاتماٌلؿققؾوظؽـفميفم،مؼلؿققؾماشلرب
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وػلمإحدىمبؼراتماٌزرسةماظيتم-"عارجرؼت"ماظلفنيمبؼرةمطانمؼرساػاموازلفامأخذمشلذهماظػؽرةماجملـقغةم

اطمثؿمدارمبفامسدلماٌراسلماٌػؿقحةماظيتمالمهؿاجمغؼ،مؼضجمباظرغنيموسؾؼميفمرضؾؿفامجردًا،م-ؼعؿؾمبفا

اٌراضؾةمصقفامألدغكمجفدمحؿكمترصدمعـمؼعدلػا؛مورقالمرحؾؿفمإظبماألراضلماظػرغلقةمملمؼشّؽمأيمجـديم

ساعؾميفمإحدىماٌزارعماظؼرؼؾةمحقثمطانمصبريماالسؿؼادمأغفمأٌاغلميفمأنمصاحبماظؾؼرةمدفنيمػارب؛م

ػروبف؟!موٌاذامملمؼلؾؽمررؼًؼامموإالمصؾؿاذامملمؼـزعماىرسمعـمرضؾةماظؾؼرةمحؿكمالمؼػؿضحمأعر،مؼرسكمبؼرتف

مسـماظلفقلماٌؽشقصة؟!مظؽـماىرسمواظلفقلماٌؽشقصةمملمتؽـميفمايؼقؼةمإالمععؾقعاتمتعؾـمسـم بعقًدا

وػذاماظـقعمعـماٌعؾقعاتمإنمملمؼؽـمعضؾالمصنغفمالمؼؽادمؼؼقلمذقؽامؼلاسدمسؾكماظربطمبنيمعامؼعؾـم،مغػلفا

)موذاك!معـمضقلمأومعـمصعؾموبنيمعامؼرادمبفذا
31
م.م(

تؼرعماألجراسمبلغفامعدردةماظعداظةموايرؼةمواظؼقؿمواٌلاواةموذظؽمعـمصفلم،محالماٌدردةملؾؽؿمػتو

ماظوزائفماحلؼقؼقةمهل موإخػاء موعـؿلؾقفا مروادػا متضؾقل معؿطؾؾاتماألغظؿةمماأجل متؾؾقة ميف اظيتمتؽؿـ

ققصؾمسؾكمحرؼؿفمظقالمضدرتفمسؾكمإبداعمغقعمظؽـمظفمؼامٌاظرأزلاظقةمأوماالذذلاطقة.مظؼدمالحظـامأنماظلفنيم

حالماٌدردةماظيتمتضعميفماًػاءمملػمتؾؽو،معـماظؿضؾقؾماشلادفمظؾؿغطقةمسؾكمأػداصفمايؼقؼةميفماشلرب

موزائػفاماألؼدؼقظقجقةمعـمأجؾمأداءمدورػاماظطؾؼلمواألؼدؼقظقجل.م

 األيذيىنىخيت: : األبعاد حادي عشر
ظبماألبدمحقثمادؿطاستمرؾقعةمعـماٌػؽرؼـماظـؼدؼنيمبعؾؼرؼؿفؿماظـؼدؼةمالمميؽـمظؾكػلمأنمؼؾؼكمخػقامإ

األضـعةممبعاولماظـؼدمموأدؼطقاايفبماٌضؿرةممصؽشػقا،مظؾـظامماٌدردلمةاظؽشػمسـماًػاؼاماإلؼدؼقظقجق

أسباءمبؿعرؼةماألدوارماظرأزلاظقةمواظدلجقازؼةمظؾؿدردةمواألغظؿةماظؿعؾقؿقةميفمزبؿؾػممقاوضاع،ماظلقدققظقجل

م،ماظعامل مادؿطاسوعـمثؿ معـماألدبماظػؽريماظذلبقيمقا مغقسا مأنمؼمدلقا ماشلائؾة ماظـؼدؼة ماظعؾؿقة جبفقدػؿ

ماظؽاذػمسـمعالبلاتماظقزائػماًػقةمظؾققاةماٌدردقة.م

بقصػفامجفازامإؼدؼقظقجقامؼلعكمإظبمتؽرؼسم،مظؼدمبدأتمدفامماظـؼدمتقجفمإظبماٌدردةمعـمطؾمحدبموصقب

اظؿػاوتمبنيماظؿالعقذموصؼامٌعاؼرلماالغؿؿاءماالجؿؿاسلمواظطؾؼلماظلائدميفماجملؿؿع.مصاٌدردةمسؾكمحدمتعؾرلمبقردؼقم

Bourdieuمصقغؿفا«م مإدي ماالجؿؿاسقة ماظالعلاواة ماظعؿؾقاتمواألوظقاتممترتجم معن مسربمصريورة ادلدردقة

»ادلكؿؾػة
32

أداةميفمخدعةماظربجوازؼةمتعؿلمسؾىمدصعمأرػالماظعؿالمإديممBoudelotقممسرفمبقدظوػلميفم.

وػلمإضاصةمإظبمذظؽمطؾفمتلفؿميفمععاودةمإغؿاجم،موادباذمعقاضعفؿميفمعراطزماالدؿغاللماالجؿؿاسلاإلخػاقم

 م.(33)اظعالضاتماظدلجقازؼةماظؼائؿة
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،ماالجؿؿاعماظذلبقيماظـؼديمعـمأػؿفا:مإؼػانمإظقؿشالمسؾؿماالجؿؿاعموسؾؿمفؿةميفمذبعوضدمبرزتمأزلاءم

موشرلػؿمطـرل.م،موبقدون،موبقدظقموادؿؾابؾقف،موبقلمطؾقزك،موباولمصراؼري،موجقرجمدـقدر،موبقرلموبردؼق

مJبادرونموجانمطؾقدممBourdieu. Pقمبقرلمبقردؼوؼعدمطؿابم .Cم .Passeronماإلغؿاجم»م  L aععاودة

reproductionم م« موخطقرة ماظؽؿبمأػؿقة مأطـر ماًػقةماظيتمعـ ماظقزائػماظدلجقازؼة طردتمظؾؽشػمسـ

مظؾؿدردة م، ماظيت اظعالضةاظؽؿابمحقثمؼؿـاول ماظيتم اظعؿقؼة ماالجؿؿاسل مواظـظام ماظؿعؾقؿل مبنيماظـظام تؼقم

ماظعالضاتماالجؿؿاسقة تؿفؾكميفمصقغة مإغؿاج موإسادة ماالجؿؿاسقة اظؼائؿة إغؿاج ظؾـظامم وتؽرؼسماظؾـقة

عؿالنمسؾىمترذيةماظالعلاواةمتنمبـقةماظـظاممادلدرديمووزقػؿهمإؼؼقلمبقردؼقم"م.م(34)االجؿؿاسيماظؼائم

ماالجؿؿاسي معلؿواػا معن معؿعددة، مظرعوز مووصؼا معلؿؿر مبشؽل مادللؿوىم، ميف ماظالعلاواة إدي

"ادلدردي
م(35) معفؿة معـ موظقسمظؾؿدردة ماظ". ماالجؿؿاسقة ماظطؾؼة مضقؿ موتلطقد مواظعؿؾمدقىمتعزؼز لائدة

)"سؾكمإسادةمإغؿاجماظعالضاتماظطؾؼقةماظؼائؿةمثؿمإسطائفامرابعماظشرسقةميفمآنمواحد
مم.(36

اظيتمدفؾفامبقردؼقموزعقؾفمبادرونم فؿةاٌ األسؿالماظلقدققظقجقة عـمLes Héritiersوؼعدمطؿابماظقرثةم

Passeronم مؼ، موػق مسؿؾقة ميف ماظـؼايف ماالجؿؿاسل ماالغؿؿاء متلثرل ماٌدردلؾني ميفم اظؿقصقؾ واالجؿؿاسل

م(37)صرغلا ماٌذػبم. ماظػرغللمجقرجمدـدؼروؼذػبمػذا وصراعم واظطؾؼة اٌدردة»يفمطؿابفم Synders اٌػؽر

مم"Classe et Lutte des ClassesمEcoleاظطؾؼاتم ميف محقثمضباول مػذا مؼؾنيماغعؽاسماظقضعمسؿؾف أن

)ماٌدردقة االجؿؿاسلمظؾطالبمواظؿالعقذمسؾكموضعقؿفؿ
اظيتمأشـتماظلقدققظقجقام فؿةوعـماألسؿالماٌ.م(38

والدقؿاممEstabeletفموادؿابؾق Baudelot اظيتمضاممبفامطؾمعـمبقدظق اٌشذلطة يفمصرغلامتدلزماألسؿال اظذلبقؼة

،ماظذيمأخذمصدىمساٌقام"L'école capitaliste En france ميفمصرغلا اٌدردةماظرأزلاظقة»طؿابفؿاماظشفرلم

ماٌدردةحقثمؼؿـاو ماظؾاحـانموضعقة مصقف ماظطؾؼاتم اظػرغلقة ل متقزػميفمخدعة مأؼدؼقظقجقة مأداة بقصػفا

ماظطؾؼة اظدلجقازؼة االجؿؿاسقة مػذه مودؾطة مػقؿـة متعزؼز مسؾك محلابماظطؾؼات وتعؿؾ  االجؿؿاسقة سؾك

م(39)اظشعؾقة م. مصفؿا مؼعؿؼدان ماظطؾؼة ميفمخدعة مبرجوازؼة مآظة مظقلتمدوى مصرغلا ميف مادلدردة اظربجوازؼةمأن

متؽؿـميفمدصعمأرػالماظعؿالمإظبماإلخػاقماٌدردلم؛ماظػرغلقة وإظبمعقاضعفؿماالجؿؿاسقةماحملددةم،مألنموزقػؿفا

مؼرؼانموظضؿانمسؿؾقةمادؿغالشلؿموتؽرؼلفا.م أنمادلدردةماظرأمساظقةمتعؿلمسؾىمترذيةماظؿؾاؼنماالجؿؿاسيمػؿا

ؼؿفؾكميفماٌلؿقؼاتماٌكؿؾػةمظؾـؿائجماٌدردقة.مويفماحملصؾةمميفماجملؿؿعمإديمتؾاؼنمعدرديماألصراداظؼائممبنيم

)فاإسادةمإغؿاجمسالضةماإلغؿاجماظرأمساظقةموتعزؼزػؼرىماظؽاتؾانمأنماٌدردةمتعؿؾمسؾكم
مم.(40
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م مإظب مأؼضا ماإلذارة موودر مبقدون مراميقغد مبف مضام ماظذي ممRمBoudonاظعؿؾ مايظقزم»بعـقان تػاوت

L’inégalité des chancesإظبمدرادةمايراكماالجؿؿاسلم،مطؿامؼعؾـمبقدونمغػلف،موػلمدرادةمتلعك"مم

 .م(41)وصؼامالسؿؾاراتمرؾؼقةايراكماالجؿؿاسلم تقجقف يف ودورماٌدردة اٌعاصرة يفماجملؿؿعاتماظصـاسقة

عللظةماظعالضةمبنيماظؾغةمواظطؾؼاتمأنمؼؾقثممBasil Brensteinمبادقلمبرغشؿاؼنويفمبرؼطاغقامادؿطاعم

وظؼدم،مؿلثرلماالغؿؿاءماظطؾؼلميفمبـقةماظؾغةمواظؿػؽرلمسـدماألرػالمواظؿالعقذظبطرؼؼةمسؾؼرؼةمطاذػةممؿؿاسقةاالج

م ماٌعروف مطؿابف ميف مأصؽاره مخالصة مبرغشؿاؼـ م اظؾغة»أدرج ماالجؿؿاسقة  Langage et classesواظطؾؼات

socialesمتؾؽتؿؾاؼـمسـم تلقدماظقدطماظعؿاظلمظغةاظيتم برغشؿاؼـميفمطؿابفمػذامأنماظؾغةماظعؿاظقة وؼؾنيم."م

ألنمظغةمم؛موأنمذظؽمؼمديمإظبماظؿؾاؼـميفمعلؿقىماظـفاحماٌدردل،ماظيتمتلقدميفمأوداطماظػؽاتماٌؿقدطة

م.م(42)اظؾغةماظيتمتلقدميفمودطماظطؾؼةماظقدطك أطـرمواغلامعع اٌدردة

مPasseron وبادرون Bourdieu Pierre وبقرلمبقرددؼق Establet وادؿابؾقف Baudelot عـمبقدظق وؼعدمطؾ

االواهماظـؼديميفماٌـفجماًػلعـمأبرزمممـؾلم Bernstien وبرغشؿاؼـ
43
يفمعبؾةمعامؼذػؾقنموػؿمؼذػؾقنم.م

مبامؼـلفؿمععم ادلدردقة اظطؾؼةماظربجوازؼةمػيماظيتمتؼوممبؿقدؼدمععاؼريمومساتماظـؼاصة أنإظبم،مإظقف

م مسؾك ماظدلجقازؼة ماالجؿؿاسلضروراتماشلقؿـة م اٌلؿقى ماظربجوازؼةواظـؼايف. مصاظطؾؼة مإؼػانم، مؼعؿؼد طؿا

موادلدردةموصؼا.مػقؿـؿفامودقطرتفا عنماالتلاعميف ترىميفمتودعموػقؿـةماظـؼاصةمادلدردقةمغوسا،مإظقؿش

ماظيتمتفقؿـموتلقد دقىمإحدى ظذظؽمظقلت ماظطؾؼة مظلقطرة ماألدواتماظـؼاصقة مظقلت، موأغفا يفمغفاؼةم،

م.ماظطؾؼيموتعزؼزه برجوازؼةمتلعىمظؿؽرؼسماظؿؾاؼن ىمعؤدلةدو،ماألعر

 اضرتاحيدياث خفيت: إقصاء واحخىاء. : عشر ثاَي
ماٌدردةموطلغفامربؽقعةمبؼقؿماظعداظةمواٌلاواة ماظؽؾقةمتؾدو ماألدادقةم،معـمحقثماظصقرة وأنموزقػؿفا

موظؽـفا موضدراتفؿ. مٌقاػؾفؿ موصؼا ماىؿقع مإظب ماٌعرصة موغؼؾ مأؼدؼقظقجقةمماظؿعؾقؿ مبقزائػ متؼقم مجقػرػا يف

مميؽـم موعـمحقثماٌؾدأ متدصعمبػؽاتمعـماظطالبمإظبماظـفاحموبػؽاتمأخرىمإظبماإلخػاقمواظػشؾ. حققؼة

موصؼام ماالجؿؿاسلمصفلمضادرة مسؾكماظؿصـقػمواظػرز مواظدضة مأذؾفممبصـعمعؿـاػلماظؼدرة اظؼقلمبلنماٌدردة

مأطـرمسؾكمآلظقاتمسؿؾفا ماألضقؼاء موظؽـممأنموعؾ ماٌدردة مإظب مؼدخؾ ماىؿقع مضعػا. مأطـر مواظضعػاء ضقة

معؽؾالمباظغار معقمععظؿفؿطبرجميفمحنيم،مبعضفؿمطبرجمعـفا ماظطؾؼاتماظغـقةمدعـفا ماشلزمية:مصلبـاء قعا

مواالضؿدار مواظؼقة مواٌعرصة ماظعؾؿ مضبصدون ماظدلجقازؼة ماٌقلقرة مصنغفؿم، مواظػالحنيمواظعؿال ماظػؼراء مأبـاء أعا

 عـماٌعرصةماظيتمتمػؾفؿمظدورماظعؿالمواظعارؾنيمسـماظعؿؾ.ممالقؾةماألعؾموضؾقضبصدونمخ



 

3

أصؾققامجزءامعـمبـقةمتـظقؿقةمذاتمععاؼرلمأغفؿمسـدعامؼدخؾماألرػالماظققممإظبماٌدردةمصنغفؿمصبدونم

متؿغرل متؽاد مال مثابؿة مأدادقة ممتؿؾكصميفو، معدرسمباظغ مؼؼقده ماظذؼنمصصؾ ماظؿابعنيماظوغار معن وسدد

ماظوحدةماألدادقةمدلدردةمسورماظؿوـقعجي ،مؾلونمسادةميفمصػوفمثابؿةمتؿفهمإديماألعامموميـؾونمععا

مؼـؿؼؾقنمبعدمساممآخرمعـمصصؾمإظبمصصؾمأسؾكمصنغفؿمؼظؾقنمثابؿنيمداخؾمغػسماإلرارماظؿـظقؿل.م وسـدعا

ةماظؿققلمعـمذؽؾموالمميرونممبشؽؾ،مذؽؾمآخرمعـمأذؽالماظؿـظقؿمبليوعـمػـامصنغفؿمالمصبـقنمأيمخدلةم

م.م(44)المضبصؾقنمسؾمأيمتدرؼبمسؾكمتعددماألدوارمعـمثؿو،متـظقؿلمإظبمآخر

عـم،مبقصرةماٌـرلاتماظـؼاصقة تؿؿقز اظيت،مألرػالماظػؽاتماالجؿؿاسقةماٌقلقرة،مصاظؿفربةماظـؼاصقةماظغـقة

متعؾقؿل موعلؿقى موتؾػزؼقن موصقدؼق مرحالت عرتػع طؿب موعـ مترصقفقة ظذوؼفؿ مسؾؿقة وغشارات، ػذهم،

ودطامثؼاصقام وإمناموعؾمعـف،ماظـؼايفمػذامعؿفاغلامععمثؼاصةماٌدردةمصقلب عـمودطفؿ اظؿفربةمالموعؾ

ماٌدردقة مباظؼقاسمإظبماظـؼاصة موشـقا وعـماظؾداػةممبؽانمأنمؼؽقنم،مواظذلبقي اٌعريف سؾكماٌلؿقى،معؿطقرا

 ظؿفربؿفؿماظـؼاصقة.م سػقؼا اظـفاحماٌدردلمغؿاجا

مواالجؿؿاسقة،مكمخالفمذظؽوسؾ ماظـؼاصقة ماظـؼاصقةمألرػالماألوداط ماٌؿقاضعة صاظؿفربة جتعلمعنمالم،

ةمععمثؼاصؿفممضجتعلمعـفامثؼاصةمعـاصقةموعؿـاض وإمنا،ماظـؼاصةمادلدردقةمثؼاصةمعغاؼرةمظـؼاصؿفممصقلب

م ماظـؼاصقة. مويفماظقضتوجتربؿفم ميفماٌد اظذي، ماظػؽاتماظدلجقازؼة مأرػال مصقف موادؿؿرارام ردةصبد اعؿدادا

ؼؿـاضضمععم،ماالجؿؿاسقةماظػؼريةمطعاملمشرؼب ادلدردةمتؾدومألرػالماظػؽاتصننمػذهم،مألجقائفؿماظعائؾقة

محقاتفم موأمناط مإصؾنيم اظـؼاصقة ععاؼريػم مبقرطقرل مإظقف متذػب معا موػذا سـدعاممBurquiereواالجؿؿاسقة.

متؼقل م«: مإدي مؼأتون ماظػؽاتماظربجوازؼة مأرػال ممبعاؼريػا ادلدردةإن معلؾقون موضقؿفا وػم مأبـاءم، أعا

مؼأتون مصإغفم ماألدؾقة اظػؽاتماظػؼرية مػذه معن مجمردون موػم مادلرجعقة إظقفا مثؼاصؿفم م)...محبؽم إنم(

مظؾؿعاؼرل،ماظـؼايفماظضقؾ زادػؿ مباظدخقلميفمعـاصلة،ماٌدردة وصؼا سادظةمععماآلخرؼـمسؾكم المؼلؿحمشلؿ

)«ردقنيواظؿػققماٌد صعقدماظـفاح
مم.م(45

 إنغاء ادلذرضت. : يىاقف راديكانيت: عشرثانث 
جدؼدمؼـاديمبنظغاءمميوطانمشلذهماالغؿؼاداتماٌقجفةمضدماٌدردةمأنمتشؽؾمزباضموالدةماواهمصؽر

عـمأبرزمدساةم Ivan Illich اٌػؽرماظذلبقيماؼػانماؼؾقؿشمّداٌمدلةماٌدردقةمواٌمدلاتماظذلبقؼةماألخرى.موؼع

ماؼؾقؿشوممـؾلمذظ مؼـطؾؼ مسؾكم،مؽماالواه. ميفمػفقعفؿ ماٌمدلاتماٌدردقة مإظغاء ماظداسنيمإظب معـ وشرله
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ماٌدردة مبايقاة، مشلا مصؾة مال مذؽؾقة مثؼاصة ماٌدردة متؾـفا ماظيت ماظـؼاصة مإن متؼقل ماظيت ماألرروحة معـ

يفمتصقراتفمظقعؾـمعـمجدؼدمماظذيمؼعقشفمأرػالماٌدارس.موؼذػبماؼؾقؿشمبعقدا،ماالجؿؿاسقةمواظقاضعماالجؿؿاسل

اجملؿؿعماظذيمخيؾومعنمادلدردةمدقكؾومعنماظعؼؾاتماظيتمتؼفميفموجهمأبـاءماظػؽاتماالجؿؿاسقةم"نمأ

م"ناعؿؽاصئمسادلمعامػيمإالمرياضةموػراءمبرجوازؼ أنماظدسوةمإديمعشروعمتربوي(م..)..مادلفقضة
46
 م.م

إديممUne societé écoleذبؿؿعمعـمشرلمعدردةميفمطؿابفم،مطؿامؼرىمإؼػانمإظقؿش،مظؼدمهقظتماٌدردة

متعؿؾ متربقؼة موعـمشرلمادؿــاء،معمدلة تطقؼعماإلغلانمووعؾمعـفم سؾك،ميفمطؾماجملؿؿعاتماإلغلاغقة

معلؿؾبمايرؼة معلؾقبماإلرادة ميفماجملؿؿعاتماإلغلاغقة،مطائـا مواظؼفر ماظعؾقدؼة مظؼدم صفلمأداة اٌعاصرة.

م مظؾلؾطة مرعز مإظب ماظلقادقةهقظتماٌدردة م، مأداة موصؽرامأوإظب معشقػا موسقا ماألرػال متغرسميف ؼدؼقظقجقة

طؿامؼرىمم-.مصاٌدارسموغظامماظؿعؾقؿماألعرؼؽلم(47)أؼدؼقظقجقامععؿقػامطبدمماظطؾؼاتماٌلؿغؾةميفماجملؿؿع

مواًقالمدقىظقلتمم-إظقؿشم ماإلبداع متـؿج مال معمدلاتمظؾؼفر مووعؾم، مواالدؿغالل وتػرضماًضقع

مصاٌـفاظطالبمؼؼؾ ماألضقؼاء. ماظلؾطة معصاحلمواػؿؿاعاتمذوي معطقاسقة ماؾقن ماًػل مHidden Curiculumج

صاظؿالعقذمواٌعؾؿنيمظقسمشلؿمدقطرةمأوم،مػـامدورامطؾرلاميفمبـاءمعفاراتماالغصقاعموأخالقماًضقعممديؼ

مظؾـظاممصفؿميفمدقاقمغظاممدؾطقيمصببمسؾقفماًضقعمطؾق،ماظؿدرؼس وأدؾقبرأيميفمعقضقعماظدرادةم ا

)ماظؼائؿمواالغصقاعمظغاؼاتف
 م.(48

،مػـامدورامطؾرلاميفمبـاءمعفاراتماالغصقاعموأخالقماًضقعممديؼمHidden Curriculumجماًػلماصاٌـف

مواٌعؾؿ مقصاظؿالعقذ ماظدرادة معقضقع ميف مرأي مأو مدقطرة مظقسمشلؿ مغظامم وأدؾقبن مدقاق ميف مصفؿ اظؿدرؼس

م مظؾـظام مطؾقا ماًضقع مسؾقف مصبب مظغاؼاتفدؾطقي مواالغصقاع ماٌدردةمم.(49)اظؼائؿ مهؿؾفا ماظيت صاظرداظة

وتـػذمإظبم،موػذهماظرداظةماًػقةمتلخذمعؽاغفاميفمغػقسماألرػال،مزبؿؾػةمجدامسـماألػدافماظيتمهددػا

ماظطالبمواظؿالعقذم مادؿالبمذكصقة مإظب ماألعر ميفمغفاؼة ماظرداظة موتفدفمػذه ماإلغلاغقة ماظشكصقة أسؿاق

موػلمشاظؾامثؼاصةماظؿلؾطمواإلطراه.م،مفؿمسؾكماظصقرةماظيتمترؼدػامثؼاصةماجملؿؿعماظلائدةوضؿعفؿموتشؽقؾ

 اخلفي: حقاضيى انسياٌ وادلكاٌ.  ادلُهاجآنياث انرتويض وانقهر يف : عشر رابع
ماظؿؾؿقذمظقسمظفمسالضةممبقؿقؼاتماظدروسم مؼؿعؾؿف مطؾرلممما ؼؼصدمبطؾبماظطاسةماٌطؾؼةمموإمنا،مجزء

مأيؼزخرمبفامماظيتمةواألؼدؼقظقجقوجعؾماظؿؾؿقذمؼلؿفؾؽمادؿفالطامدؾؾقامطؾماظؿققزاتماظدؼـقةمواظؼقؿقةم

ميفضدرةماألصرادمبؾمتفدفمإظبمتردقخماظالعلاواةمميفوالمتفدفماٌدارسماظرزلقةمإظبمهؼقؼماٌلاواةم،مذبؿؿع

غػقسمميفوػقمشرسمضقؿماظطاسةمواًضقعمواٌذظةمماًػلجماعـماٌـفالبدمعـمايذرمظذظؽمم.م(50)ػذهماظؼدرات
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م ميفماظـػسماظعربقةمواظذياظـاذؽة )مؼؼؿؾمروحماإلبداع
م(51 مصم. مإلسادة مأداة ماظقاضعمبؽؾممإغؿاجاٌدردة األعر

)ماظـكؾةماٌفقؿـةمةصؾقدؾؾقاتفمواخؿـاضاتفمٌ
مم.(52

ماٌدردقةمعـمرؼقسم مايقاة سالئؼقةموعشؽالتموسالضاتميفماظػصؾماظدرادلمميـؾمعامصبريميفمدائرة

موخارجف مواظطقابرل، ماٌدردقة مايػالت معـ مبدءا مواظرحالت، مواظرؼاضة مواألغشطة ماًػقةم، ماظقجقه أحد

مظػعاظقةمتربقؼةمسؾكمشاؼةمعـماألػؿقةمواًطقرة.

ؿالعقذماًػلمظؾققاةماٌدردقةمودورهميفمتطؾقعماظماظوجهمJacksonؼوفماظؾاحثماألعرؼؽيمجاطلونم

مصقنيمؼدخؾماظطػؾماظصغرلمإظبماٌدردة مممؾة. مبطرؼؼة مٌعاؼرلماظؿلؾط مأصؾحم،موتطقؼعفؿ مؼدخؾمبقؽة صفق

وؼعرفمجقدامأنمسؾقفماتؾاعمضقاسدم،موػقمضبػظمتعاظقؿفاموضقاسدػامحؿكموإنمملمؼطؼفا،مسؾكمأظػةمطؾرلةمبفا

مإالمبنذن،مخاللمجؾقدفماربددة:مالمصقتمساظق مأنمؼؼارعمأحدا مظقسمظف مإنمطانمظدؼفم، مؼرصعمؼده أن

مبؼؾؿف،مدمال ماٌعؾؿ ماظؼقاسدمتفدفمإظبمتدجنيم.(53)أنمؼلؿفقبمجملردمإذارة مأنمػذه وعـماظقاضحممتاعا

اظطػؾموتعقؼدهمسؾكماًضقعمواالغصقاع.مصقؿكمحرطاتماظعققنماظيتمصببمأالمتػارقمورضةماالعؿقانمػلم

طراػاتماجملؿؿعماظطؾؼقةمإلعؿقانمواالغصقاعموحظقةمعدلذبةمسبقموضعقةماال،معؼقممعـمعؼقعاتماظؿطؾقع

 واالجؿؿاسقة.م

ماظعادي مظؾؿؿلعؾ مباظـلؾة مجدا مبلقطة ماظعؿؾقات مػذه متؾدو مضد مػذهم، مأن مؼؾني ماظعؾؿل ماظؿقؾقؾ وظؽـ

دلذبفامبصقرةمسلقظقة.مصاظطػؾماظذيمتاألواظقاتمواألداظقبمواظعؿؾقاتمتـػذمإظبمسؿؼماظشكصقةماإلغلاغقةمو

 طاظذيمخدلمايقاةميفمػذهماٌدارس.مواالغصقاعمؼعرفمضاغقغقةماًضقعمواالعؿـالمالمؼعرفماٌدردةمال

وػذهماظرداظةماًػقةم،ماظيتمهددػااظقاضقةمصاظرداظةماظيتمهؿؾفاماٌدردةمزبؿؾػةمجدامسـماألػدافم

ماإلغلاغقة ماظشكصقة مأسؿاق مإظب موتـػذ مغػقسماألرػال ميف معؽاغفا متلخذ م، مإظبوػل ماألعر مغفاؼة متفدفميف

اظطؾؼةماظيتمتلقدماظيتمترؼدػاماظـؼاصقةمادؿالبمذكصقةماظطالبمواظؿالعقذموضؿعفؿموتشؽقؾفؿمسؾكماظصقرةم

إغفامتؼلؿم،مصادلدردةماظرأمساظقةمتؼّلممومتعنميفماظؿؼلقم.موػلمشاظؾامثؼاصةماظؿلؾطمواإلطراه.،ماجملؿؿعيفم

واالشرتابمبنيممواالعؿفانموتوظقدمحاظةمعنماظؿؿاؼزواظؿؼلقممػـامؼعينماظػولماظـاسمواشلقاءمواظزعانمواٌؽان.م

إغفامجتزئموتػولموتػؽكموتدعرماظؽؾقاتمإديم.مسؼوهلمموأعؽـؿفممووجودػمموغظرتفممإديماحلقاةماظؿالعقذميف

تطقنماألصرادموحتوهلممإديمعادةمأوظقةميفمدورةماإلغؿاجماظرأمساظيماظيتمالمتؿوضفمسـدمموػي،مأجزائفا

م.مععؾوعةحدودمعردوعةمأومغؼاطم
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صاإلغلانمؼقجدمععماٌؽانماظذيمؼعقشم،مضفرمادلؽانمبوصػهمظغةمصاعؿةمجماًػلاوعـمأػؿمسـاصرماٌـف

واٌؽانمؼلخذمرابعامرعزؼامظفمدالالتمزبؿؾػةميفم،مصقفمألغفمؼشؽؾموساءمضبؿقيمذطرؼاتفماٌمٌةمعـفامواظلارة

يظاتموجقدؼةمباظـلؾةمظألرػال.مصاٌؽانمؼعدلمسـم،مواتلاسفموضقؼف،مصاٌؽانمجبؿاظفموضؾقف،مذعقرماظػرد

مظذاتف معـماالحذلام مغقسا وسؾكمخالفمذظؽمصاٌؽانماظؼذرم،ماٌؿلعمواىؿقؾماظشاعخمؼؾعثميفمغػسماٌؿعؾؿ

مواظؼؾقح مأغفؿممواظضقؼ ماغطؾاسا ماألرػال مسـد متلفؾ ماىؿقؾة مصاٌدردة مباظدوغقة. مإحلادا ماظؿالعقذ ؼعطل

مم.(54)جدؼرونمباالحذلام

موتؼلقؿاتهموال ماظزعان مضفر مسن مادلؽان مضفر مؼـػول م، موتؼادقؿفمحقثمؼؿؿقز مبرتابؿف ماٌدردل اظزعـ

ميفمو مؼلتلماٌدردة مسؾكمأن مصاظطػؾمعؽره ماظذيمصببمسؾكماظطػؾمأنمطبضعمظف. ماظؼضاء معـ ؼشؽؾمغقسا

الغؿظاممويفمػذاما،مومتضلماظلـقاتمواألؼام،مواظعامماظدرادلمؼؾدأموؼـؿفلميفموضتمربدد،مأوضاتمربددة

ميفم ماظلائدة ماظـؼاصة مهددػا مإؼؼاسات مسؾك ماألرػال متشؽقؾ مضقاعفا مخػقة معدردقة موشاؼة معضؿره رداظة

موتـلقؼماظزعـمؼشؽؾمبعدامعـمأبعادماظؿلؾطمظؾؼقاغني.م،مصاظـظاممؼؼؿضلمتراتؾقةميفماظزعـ،ماجملؿؿع

مرؾقعة مسن مؼعرب موتـظقؿه ماظزعن ماجملؿؿعموختطقط ميف ماظلائدة ماظطؾؼة محقاة ماظقاضاتمو، أصقاب

وظذظؽمصننمدبطقطماظزعـموتـظقؿفميفماٌدردةمؼؿقاصؼم،مصاظزعـمزبططمعـظؿمسـدمأصرادمػذهماظطؾؼة،ماظؾقضاء

،مصلبـاءماظطؾؼاتماظقدطكمؼدرطقنماظزعـميفماجملؿؿع.اظطؾؼةماظلائدةماظـؼاصقةمٌػفقمماظزعـمظدىمصقرةماظععم

وصغارم،ميفماٌدردةموظؽـمأرػالماظعؿالمواظػالحنيموؼؿؿـؾقغفميفمودطفؿماظلابؼمظؾؿدردةمسؾكمسبقمعامػق

ععمعػفقممرؾؼؿفؿمظؾزعـمودورتف.مظذظؽمصننممكؼرونميفمتؼادقؿماظزعـماٌدردلمورتابؿفمصقرةمتؿـاص،ماظؽلؾة

وػذامؼعينمأنماظزعـمػـامبلغلاضفمورتابؿفمميارسمدورام،ماظؿقاصؼميفمصقرةماظزعـمؼمديمإظبماظـفاحمواظؿػقق

مظػؽاتماالجؿؿاسقةماٌدحقرة.مضفرؼامضدمأبـاءما

تشؽؾم،مواإلمياءاتمواإلضباءات،موأمناطماظلؾقكمواظؼقاسدماٌـظؿة،موؼضافمإظبمذظؽمأنماألواعرمواظـقاػل

مظؾطؾؼةماظلائدة مثؼاصقا مؼؽرهماألرػالمسؾكمضؾقلم،ممنقذجا متروؼضقا ماظـؿاذجمتشؽؾمدورا مؼعينمأنمػذه وػذا

مضؾقلماظـظامماظـؼايفماظلائدمسؾكمسبقمضفري.وػذهماظرعقزمطكطقةمأوظبمإظبم،مػذهماظؼقؿ

 رضائم خفيت. : انطبقيت انخفاعالثعشر:  خايص
مظؾؿدردة.م ماًػقة ماظرداظة متقضقح ميف مطؾرلا مدورا مميارس ماٌدردقة ماٌمدلات مداخؾ ماظؿػاسؾل اظـظام

مرالبفؿ ماٌعؾؿقن مبفا ماظيتمؼعاعؾ مباظطرؼؼة ماٌلؿقى مػذا موؼؿعؾؼ م، مصقفا ماظيتمؼـظر مإظبمواظطرؼؼة اظؿالعقذ

ؼؼقلماظدطؿقرمسؾدماظلؿقعمدقدمأغبدميفمػذام،ممتارسمدورامطؾرلاميفمتلدؼةماظرداظةماًػقةمظؾؿدردةماٌعؾؿني
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نماظطرؼؼةماظيتمؼعاعؾمبفاماٌعؾؿقنمرالبفؿ:م"تؽقنميفمطـرلمعـماألحقانمأطدلمعـمتلثرلماظطؾؼةمإاًصقصم

)"اظيتمؼـؿؿقنمإظقفامأومأطدلمعـماًؾػقةماألدرؼةمشلؿ
مم.(55

مواظـقاػلص ماألواعر ماٌـظؿة، مواظؼقاسد ماظلؾقك موأمناط مواإلضباءات، مواإلمياءات مثؼاصقام، ممنقذجا تشؽؾ

وػذهم،موػذامؼعينمأنمػذهماظـؿاذجمتشؽؾمدورامتروؼضقامؼؽرهماألرػالمسؾكمضؾقلمػذهماظؼقؿ،مظؾطؾؼةماظلائدة

سبقمضفري.مصـظراتماالزدراءمواالحؿؽارماظيتمطكطقةمأوظبمإظبمضؾقلماظـظامماظـؼايفماظلائدمسؾكمتعؿدلماظرعقزم

ماظطؾؼاتماظػؼرلة ماٌعؾؿقنمإظبمأبـاء مواظؼفرموتؾكقسم،مؼقجففا ماظدوغقة تلاػؿمبشؽؾمطؾرلميفمتقظقدمعشاسر

وسؾاراتماظؿؼدؼرم،موسؾكمخالفمذظؽمصننمطؾؿاتماظؿشفقعموابؿلاعاتماظرضا،ماظذاتمسـدمأبـاءمػذهماظطؾؼة

ماٌع ماظيتمضبقطمبفا متواظــاء ماظطؾؼاتماٌشقدة مأبـاء ماظؿػققمممديؾؿقن معشاسر ميفمتلطقد موضارعا محققؼا دورا

ويفماظـفاؼةمصننماٌدردةمتعؿؾميفمعـظقعةم،مواظؼقةموتؼدؼرماظذاتمواظـفاحمسـدمأبـاءمػذهماظػؽةماالجؿؿاسقة

مسؾكماظذلوؼضمواظؿطؾقعموالمتقجدمأعامماظطالبمدقىمسدةمخقاراتمأػؿفاماًضقعمواٌلاؼر أوم،مةخػائفا

،موؼؿؿـؾمدورهمجقدا،مصقمديمعامػقمعطؾقبمعـف،مصؾعضماألرػالمؼلاؼرونمعامػقمضائؿميفماٌدردة،ماظـقرة

وػؿم،موؼؽؾتمرشؾاتف،مؼؿقؾكمباظصدلوصفقمضبذلمماظلؾطةموؼرصعمراؼةماًضقعم،موؼؿققلمإظبممنقذجمعـاظل

تؼابؾماظؼفرماًػلمظؾؿدردةموسؾكمخالفمذظؽمػـاكمصؽاتمعـماألرػالم،متالعقذمغظاعققنمعمدبقنمعفذبقن

م.مواظػشؾماإلخػاقإظبمدائرةممؿوػذامعامؼدصعمبفمواظعـػباظؿؿردمواشلروبم

أنم،مسدلمأحباثفماظيتمأجراػامحقلموضعقةماظؿعؾقؿماظعامميفماٌدارسماألعرؼؽقة،مؼصػمذارظزمدقؾدلعانم

ماٌدارسمسدلماٌـف ماالجؿؿاسلموتػرضمغظااػذه ماظضؾط ماظصؿتجماًػلمتعؿؾمسؾكمتقظقد معـ معا وطبقؿم،

م.م(56)سؾقفامجقماظرػؾةمواظضغطموضبقطمباظؿعؾقؿمصقفامجقمعـماظؿلؾطمواًقف

 : انخطهط وانقهر: ضادش عشر

اظلمالماظذيمؼطرحمغػلف:مٌاذامتعؿؾماٌدردةموؼلعكماجملؿؿعمإظبمتؾينمتربقةمتعؿؿدماظؼفرموتلعكمإنم

بأنمادلدردةمالمتعؿلموالمبداؼةماظؼولمميؽـمسـمػذاماظلمالمموعـمأجؾماإلجابةم؟إظبمبـاءماإلغلانماٌلؿؾب

ماالجؿؿاسقة مثؾؿتمذرسقؿه مإالمعا متعؾم ماظغاؼاتمواألػدافمواظلقاداتموادلـاػجم، متؿؾـى مباظؿاظي وػي

وعـمػذاماٌـطؾؼممم.(57)اظيتمارتضؿفاماظلؾطاتماالجؿؿاسقةمواظلقادقةماظؼائؿةمبعدمرولمجترؼبمواخؿؾار

ةماظؼفرميفماظعؿؾماظذلبقيمبصقرةمساعةمويفماظعؿؾماٌدردلمبصقرةمخاصة.مصاظعـػميفمميؽـمأنمغػفؿمشائق

ماظؼائؿة ماظرؤؼةمؼلؿؿدمشائقؿفموعشروسقؿفمعـمسؿؼماظقضعقةماالجؿؿاسقةماظلؾطقؼة مػذه معام،مإرار مطـرلا ظذا
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م ماظؼفر مسؾك مسؾقديمضائؿ ميفمذبؿؿع مظؾؿدردة مالمميؽـ ماظـقرؼنيمأغف ماٌػؽرؼـ مسؾكمأظلـة متؽقنمؼذلدد أن

مم.م(58)عدردةمدميؼرارقة

"مدقىمتعزؼزمم-سؾكمحدمتعؾرلمبقردؼقموبادرونميفمطؿابفؿامععاودةماإلغؿاج-إذمظقسمظؾؿدردةمعـمعفؿةم

وتلطقدمضقؿماظطؾؼةماالجؿؿاسقةماظلائدةمواظعؿؾمسؾكمإسادةمإغؿاجماظعالضاتماظطؾؼقةماظؼائؿةمثؿمإسطائفامرابعم

اظشرسقةميفمآنمواحد
59
م-أؼامطانمذؽؾفامودؼدغفا-وشينمسـماظؾقانمأنماظؼقؿةماحملقرؼةمظؾطؾؼةماظلائدةمم.م

مصاظلؾطةمػلمجقػرم موبنيمأػؾماظضعػمواًشقة. ماظعالضاتماظعؿقدؼةمبنيمأصقابمايقلمواظؼقة ػلمضقؿ

ؾقةماعؿالكماألدواتمواظؼدراتماًاصةمظؾعؿألنم،ماظؼقؿماألدادقةماظيتمتعؿؾماظطؾؼاتماٌفقؿـةمسؾكمتلققدػا

ماظذلبقؼة ماظـؼايف، ماظػعؾ مادؿؿرارؼة مؼضؿـ م، مغؿاجفإوإسادة م، ماظؼقل مصبب ماظذلبقيممنإوػـا ماظػعؾ تلثرل

مطبؿؾػمسـمعـظقعةماظػعاظقاتماالجؿؿاسقةماألخرى.م

 وانطبقيت نهًذرضت:  تاأليذيىنىخي باألدواررؤيت إمجانيت: حنى وعي حربىي 
م مظؾؿميفحاوظـا مجدؼدا مأنمغضعمعـففا ماظدرادة ماظػاصؾةمسـمػذه مأبعاده عرؼػمباٌـفاجماًػلموهدؼد

مبعضم مواوز مبذظؽ موادؿطعـا مأخرى. مجفة معـ ماظقاضعل ماٌـفاج موبني موبقـف مجفة معـ ماظشؽؾل اٌـفاج

جماظقاضعل.موملمغؼػميفمعـففقؿـامػذهمسؾكمدبقمماجماًػلمإظبماٌـفااالخؿزاالتماٌـففقةماظيتمتعقدماٌـف

مذ مواوزغا مبؾ مواظقصػ مواظطؾؼقةماظؿعرؼػ ماألؼدؼقظقجقة ماظقزائػ مٌكؿؾػ مسؿقؼ مغؼدي مهؾقؾ مإظب ظؽ

مم.ظؾؿـفاجماًػل

،ماالجؿؿاسقةماٌفؿشةأبـاءماظػؽاتمإضصاءمدورهمايققيميفمممديؼجماًػلمااٌـفوضدمبقـتمعالحظاتـامأنم

.ماٌدردلمبادؿؿرارسؿؾقةمإخػاضفؿموتقظقدم،مظدؼفؿوتـؿقةمأحادقسماظدوغقةمواظؼصقرم،مسدلمأواظقاتماإلخػاق

م ماألداسمميؽـماظؼقلمبلنمطـرلا ماظؿؾؿقذموسؾكمػذا مؼؿعؾؿف ممما مضدمالمؼرتؾطمجقػرؼا مبقؿقؼاتميفماٌدردة

واٌؼررات)اٌـفجماٌعؾـ(مبؾمؼرتؾطمبعؿؾقةمتروؼضماظطاظبمسؾكمضقؿموععاؼرلمربددةمتؿؿـؾميفمضقؿماظدروسم

جماًػلماوصؼامظؾؿـفمؿؿعاظلائدةميفماجملمةاألؼدؼقظقجقوواظؼقؿقةماالجؿؿاسقةماظؿققزاتموادؿفالكم،ماظطاسة

مواٌلؿذلماٌعؿؿد م. ماًػقة مٌـاػففا موصؼا مصننماٌدردة ماظرؤؼة مشلذه مووصؼا بنيمالمتفدفمإظبمهؼقؼماٌلاواة

ماًػلجماالبدمعـمايذرمعـماٌـفوػـام.مم(60)عؾدأماظالتؽاصممبقـفؿبؾمتفدفمإظبمتردقخماظؿالعقذمواظطالبم

حقثم،مغػقسماظطالبميفروحماإلبداعموإضعافمضقؿماظطاسةمواًضقعمفمعـمضقؿمدؾؾقةمتؿؿـؾميفممبامؼغرد

وعـم.مم(61)اظـكؾةماٌفقؿـةممةصؾقاألعرماظقاضعمبؽؾمدؾؾقاتفمواخؿـاضاتفمٌمإغؿاجمإلسادةمأداةاٌدردةمتؽقنم

ماٌـفاجماًػل ميفمأصؾ ماظؽاعـة ماًػقة ماٌـاحلماألؼدؼقظقجقة ماظؽشػمسـ مأجؾ ماظؾقثمزبؿؾػم، تـاول
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ماٌقدان اظؿلدقسمممّتوتلدقلامسؾكمغؿائجمػذهماظدراداتم،ماظؿعرؼػاتمواظدراداتماألجـؾقةمواظعربقةميفمػذا

حقثممتماظػصؾمبنيمثالثقةم،مٌـفجماظؿؼؾقديميفمتـاولمزاػرةماٌـفاجماًػلتؿفاوزمحدودماظرؤؼةمغؼدؼةم

ماظرزلل ماٌـفاج ميف ماظيتمتؿؿـؾ ماًػل ماٌـفاج ماظقاضعلواٌ، مـفاج ماًػل، مواٌـفاج مادلـفاجم، مضدم حقث

أرؼدمشلامأنمتؽقنمخػقةموذظؽمعـمأجؾمهؼقؼمأػدافماجؿؿاسقةم،مبقصػفمععادظةماجؿؿاسقةمرؾؼقةاخلػيم

 تربقؼةمبعقدةماٌدىميفمدائرةماٌمدلاتماظذلبقؼة.م

اظـؼدؼةميفمسؾؿماالجؿؿاعمووصؼامشلذاماظؿقجفمضاعتماظدرادةمبؿقؾقؾمغؼديمظؾؿـفاجماًػلموصؼامظؾدراداتم

ماٌدردقةميفمذبؿؿعاتمبرجقازؼة.موسدلمػذام اظذلبقيماظيتمتـاوظتماألدسماظطؾؼقةمواألؼدؼقظقجقةمظؾقزقػة

ماٌدردةم ميف ماًػل مظؾؿـفاج مواظطؾؼقة ماألؼدؼقظقجقة مايدود متردؿ مأن مادؿطاستماظدرادة ماظـؼدي اظؿقؾقؾ

 ؼقظقجقةمظؾطؾؼاتماالجؿؿاسقةماظلائدةميفماجملؿؿع.مبقصػفمعضؿقغامعشؾعامباٌعطقاتمواٌضاعنيماألؼد

مظؼدمعـؾمحبــام ظؾؽشػمسـمذباػؾمػذهماظظاػرةمعؿواضعةماٌـفاجماًػلمرباوظةمسؾؿقةمعدارميفمػذا

وحاوظـامأنمغؼدممتصقرامعلؿفدامسـمطقػقةمعـففقةمجدؼدةم،مأردغاػامأنمتؽونمعغاؼرةوأبعادػاممبـففقةم

 واظػصؾمبنيمأبعادػاماٌكؿؾػة.ممظؾؽشػمسـمعلؿفداتمػذهماظظاػرة

ماظعؾؿقة معادتـا ماًػل ماٌـفاج محقل مواظؿصقرات مواٌؼقالت مواألحباث ماظدرادات مذؽؾت موضد حقثم،

أنمغؽؿشػمععاملمجدؼدةموعضاعنيمأؼدؼقظقجقةمسؿقؼةماظدالظةميفم،مسدلمإخضاسفامظؾدرادةمواظـؼد،مادؿطعـا

م ماٌـفاجماًػل. متضارؼسمعػفقم ماظؿعرؼفمبفذا ميفمغفاؼةم،مادلـفجموجتؾقاتهمادلكؿؾػةوبعد ماظذلطقز جاء

 األعرمسؾكماٌضاعنيماألؼدؼقظقجقةميفمدقاقمغؼديمتارطبلمظؾقزقػةماظذلبقؼةمظؾؿدردة.م

جماًػلمغؿاجمعؿؽاعؾمعـماظػعاظقاتماظقزقػقةماظغائقةماظيتماظؼدمبقـتمدرادؿـاميفمغفاؼةماألعرمأنماٌـف

مأنماٌـفاجماًػلمظقسمذبردمتراطؿاتمتربقؼةمشرلم،مهؽؿفامععاؼرلمأؼدؼقظقجقةمورؾؼقة وضدمبقـتمأؼضا

إغفمبعؾارةمواحدةمعـظؿم،مبؾمػقمتـظقؿمتربقيمباظغماظؿـظقؿمواظؿقدؼد،ماظدراداتمععظؿطؿامتؼقلم،مربلقبة

مظؾقزقػةماظطؾؼقةماألؼدؼقظقجقةميفماٌدردة.م

حظمأنماٌـاػجممبػفقعفاماظشؿقظلمؼالويفمضقءمعامضدعـاهمعـمحؼائؼموهؾقؾميفمعضاعنيماٌـفاجماًػلم

م مملمتدخؾمإظبمعداردـا ماظعربقة ماظعربلميفماظؾؾدان مواظؿعؾقؿ مطؾرل. مإظبمحد موغادرا مربدودا مزالمدخقشلا وعا

ماٌعرصةمواغشطارػامظبؼـطؾؼمعـماٌؼرراتمالمأطـرمعـمذظؽموذظؽمؼمديمإ وعامم.(@?@8،مايطاب)موزؤ

م مػـا مضقظف مؼعإغرؼد ماظذي ماًػل ماظـظام ماالغصقاعمن متربقة موؼقظد ماالجؿؿاسل مواظؿؼلقؿ ماظطؾؼات مدؾطة زز

م مأذؾف ماظذلبقيموظؽـف ميفمغظاعـا مصراؼريمضائؿ مباوظق ماظذيمؼؿقدثمسـف مواإلطراه شرلمم"بػرلوس"واظعؾقدؼة
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ماألغظؿةم مػذه مأن معـ مؼؾدو موعا ماظعربقة. ماظذلبقؼة ميفماألغظؿة موأصقابماظؼرار ععروفمعـمأصقابماإلدارة

ماظعر مواظؿدجنيماظطؾؼلمواىؿقدماظذلبقؼة مواظعؾقدؼة مواإلطراه ماظؿلؾط ميفمخدعة مععمذظؽمتمديموزائػفا بقة

مواحدة مضقؿة مإظب ممعػادػامؼعقد ماًػل مصرلوسماظذلبقة ماظؿلؾط)أن متعزؼز ماظعربقةم( ماظذلبقة اٌؿقشؾميفمسؿؼ

األداسمتؽقنمػذهموسؾكمػذام،مواظـؼاصةماظعربقةمسؿقعامأسدمعـمأجؾمذبؿؿعاتمضائؿةمسؾكماظؿلؾطمواظؿؾاؼـ

حقثمتؽقنمصقفمضقؿةماظؿلؾطم،ماألغظؿةمصاسؾةموعػقدةميفمغظاممرؾؼلمؼؼقممسؾكماظؿػاوتماظطؾؼلمواالجؿؿاسل

مواإلطراهمػلماظؼقؿةماظعؾقاميفمغظاعفماظذلبقي.م

االجؿؿاسقةماظيتممباظرعوزموادلػاػقممواظؼقمماظيتمتعربمسنمحقاةماظطؾؼةاظعربقةمعشؾعةماظذلبقؼةمصاٌـاػجم

معـففقام،مقطرتل وذظؽمسؾكمصقرةماظؼقؿم،ماألرػالمعـظؿامظؿدجنيماألجقالمادلؿعاضؾةمعنوػلممتـؾمدعقا

واٌعاؼرلماظيتمتعدلمسـماظطؾؼةماالجؿؿاسقةماظلائدةموتؽرسمحؼققماظطؾؼةماظيتمهؽؿموتلقطر
62
وسؾكمػذامم.

عـؿؿقامإظبماظطؾؼاتمموجقدهمبقصػفمأدؾابععممصكاألداسمؼؿؿـؾماظطػؾمسـمررؼؼمػذهماٌـاػجمطؾمعامؼؿـا

اٌؼفقرةميفمإرارمايقاةماالجؿؿاسقة.مصؿـاػجماٌدردةمالمتعـقفموالمتعدلمسـمضضاؼاهمبؾمتؽرسمصقفمخضقسفم

ماًضقعماٌؼدسماظشاعؾمظرعقزماظؿلؾطمؼؽؿـمجقػرماالشذلابم،ماٌؼدسمظلادةماظـظامموددغةماظؼفر ويفمػذا

مويؿؿف.م
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