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لحلليالملدريساولػا ةالهخاجامولضَعاؿ راظاُرةا ا
وأخرىاولكؼَة .ا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .احىميةاوص يانا-خامؼةاسىِىدة-الجلزلئر ا
لملَخط :ا

ا
school has it’s holiness and sanctity in

both structure and function in all societies.
But, it happens to be subjected to exertions
and phenomena that affect its holiness and
sanctity. Which requires search about it
within the phenomenon? As an example the
matter of violence getting progressively wide
in quite different levels in all educational
establishments till it dominated almost of
them.
This urged researchers in different
scientific majoring to put a spot light on and
study it from different angles. Sometimes,
considering it as a results of relational and
reactive conflict between educative actors.
Furthermore, feeling hurted, marginalize
and even excluded. They rebel against the
establishment, the staff and the rules feeling
no benefits from it. Moreover, many other
familial, psychological, social, economical
and political factors contributed to this
phenomenon.
Although it did exist before, but what has
been changing is the vision at it till became
the real imposed subject in a specific period
of time like youth, drugs, fraud, terrorism,
and technology. This led to keeping out some
hidden subjects though it manages violence
such as racism excluding nepotism and
regionalism because school still producing
and reproducing it.comes to retrace in the
given subject, retrace that takes theoretical
clarification and real exampling. All that for
shadowing the conceptions of Pierre
Bourdieu, but in different vision according
to the requirement of the subject.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئر
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جم ةلالًخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؼػػػػػػػػػػػد الًسا س

ٌَمدرسة احرمهتا او اكدسُهتا ايف الك الجملمتؼات اتًِةا
ووظَفة،اًىناكداحيدثاواثخؼرضاملٌلرساتاواظولُرا
ختدش اُذٍ الًلدس َة او الحلرمة ،اما اًخعَة الًححرا
ثضبهنااوامااثؼُضَامناظولُر،امثياذكلامسبةلالًؼيفا
وظاُرة امؼعاة اٌَؼَان ،الختذت اًيفسِا اماكان ايف ااكفةا
لملؤسساتالًخؼَميَة،اواًواتدرخاتامذفاوثة،احىتاابثتا
ثـزوالًحؼغامهنااأنرثامناؿ رُا .ا
ما ا فع الًحاحثني اػىل الخذالف اختععاهتم الًؼَمَةا
ًالىىداب اػَهيا او رلس هتا ،امن اخمخَف الًزولاي ،امفرةا
ابغخحارُا اهخاج ارصلع اػالئلي او اثفاػًل اتني الًفاػَنيا
لًرتتوًني،احتدث اهدِجةالًاضؼوراابلملاوالٍهتمُشاوحىتا
للاكعا اواللذىامااًدفعاٌَمتر اػىلالملؤسسةاومنافهياا
وػدمالخلضوعاًلولػدُاالًيتاًخعوراأهَالاٌس خفا امهناا
صُئا،اومرةاابغخحارُا اهخاجاػدةاغولميامذدلخ ةلاأرسًة،ا
هفس َة،الحامتغَةاوحىتالكذعا ًةاوس َاس َة.اورمغاأنا
ُذٍالًظاُرةااكهتا لمئااموحو ةاًىنامااثـ راُواهَفِةا
لًيظرالٍهيا،احىتاابثتامنالملولضَعالًولكؼَةالملفروضةا
يف امرح ةل ازمٌَة امؼَية ،امثي الًض حاب الخملدرلت،ا
لًفسا  ،اللرُاب ،الًخىٌوًوحِا .اًَمت اتذكل السددؼا ا
تؼغ الملولضَع اؿ ر الًظاُرة ارمغ احترٍىِا اٌَؼيف ايفا
لملدلرس ،امثي الٍمتَزي اللكعا  ،الحملاابة ،الجلِوًة ،النا
لملدرسةاظَتاثًذجِااولاحزللاثؼَدالهخاهجا .ا
من اأخي اذكل ،اثبيت اُذٍ الًوركة ،اٌَخليص اثضبنا
لملوضوع الملعروح ،اثلعَا اًبخذ اابًخوضَح ا الًيظريا
ولٍمتثي الًولكؼي .اولك اذكل ايف اظي الس خالف امفاُميا
"تور ًو" اًىن اتوهجة اهظر امـاٍرة الكٌل اثعَة اللمرا
ذكل.

Abstract :

لحلليالملدريساولػا ةالهخاجامولضَعاؿ راظاُرةاوأخرىاولكؼَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مػػػػػػلدمة:احتدًدامٌعَق
لاجيرؤاأحداػىلاىىرلنا ورالملدرسةايفالجملمتعاحرتَةاواثؼَامي،الهناامااوخدتاللا
ذلكلاؿ راأنامسبةلالًخـ راجالحامتغياًُستا لمئاامحمو ة،الهنااكداحتميامالاٌس خحة.ا
فظاُرة الًؼيف اػامة اومهنا الًؼيف ايف الملدلرس ،اظِرت امع اموخة الًخـَ ر الذلي امتر اتَا
لجملمتؼاتالملؼارصة،اوًواتدرخاتامذفاوثةايفالًىِفِةاولًيخاجئ .ا
وملاجسملالملدلرسالجلزلئرًةامناُذٍالًظاُرة،الًيتاخَحتاأهظارالًحاحثنياًخدلرسِاا
مناهوليحاػدة،اتدلًةاتخؼرًفِا،احتدًداأس حاهبا،الًوكوفاػىلاجتََاهتا،اولًوظولالىلاهخاجئِاا
ووضعاثوظَاهتماثضبهنا،اولكاذكلايفالظارارتعِااتدًيامِةالًخـ راجالحامتغي،الذلياثؼرضا
هلالجملمتعالجلزلئري،امااأثراػَََايفاخمخَفالجلولهة،امثياكعَؼةالًرولتطاجالحامتغَةاتنيا
أفرل ٍالضعرلبالًؼالكةاتنيالًلميالًخلََدًةاوظروفالحلَاةالجلدًدة،اجروزامظاُرالٍهتمُشا
وللكعا اوػدماجالس خلرلراجالحامتغي.ا ا
ُذلامااًحدوايفالًظاُرة،اهوناللصاكًَاتالملححوزةاثيعَقامنالفرتلضاتاػامة،احتنكا
لًظاُرة ايف الك الجملمتؼات ا ون امتحَعِا اومرلػاة اخلعوظَة الجملمتع الجلزلئري ازلافة او ًياا
وظحَؼةالحامتع .ا
ػىلاُذلاللساساثبيتاُذٍالملدلخ ةلاٌَححرايفاموضوعالًؼيفايفالملدلرسالجلزلئرًة،ا
حبثااًلوماػىلالس خالفاملولتا"تور ًو"الًيتاثوظفاتبهنااثرًةاوامدرلرةاللاأاهنااغعَةا
وظؼحةالًفِم،اًىناتوهجة اهظرامديَةاػىلامؼعَاتاولكؼيااوخعوظَةامدلرس يااوجممتؼيا،ا
لهعالكاامناكٌاػةاتلولا" ياسوس ر":اأنا"وهجةالًيظراختَقالملوضوع" .ا

أول.اثوضَحالملفِوماواثلرًةالملؼىن:ا ا
جض خـي اُذٍ الملدلخ ةل امبفِومني اأساس َني ،اٌُل الًؼلي اولػا ة اللهخاج اًعاحهبٌلا
"تور ًو"،اذللاحناولاثوضَحٌِلانٌلاًًل:ا

خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
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-1ايفامؼىنامفِومالحللي:ا ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئر
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جم ةلالًخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؼػػػػػػػػػػػد الًسا س

رشحا"تور ًو" اهفسَ،امفِومالحلليامبؼايناػدًدةاًىناأٌرسُاانٌل اهظن،اُوالغخحارٍا
فضا اميارسافَِامفؼولاما،اوأناًِذلالحلليافاػَون،امهامح ةلارأسٌللامؼنياميثياأورلكِما
لًرلحبةايفامفؼولالحللي.ااذللاًؤندا"تور ًو"اأنا"لًخفى راتعَـةالحللي،اُواأناًفىراػىلا
حنواػالئلي"،النامااًوخدايفالًولكعاُواػالكاتاوًُساثفاػالتاأوامتثالتاذلثَةاتنيا
لًفاػَني،اتياػالكاتاموضوغَةاثوخدايفالس خلاللاغنالًضٌلئراوللرل لتالًفر ًة.ا(لًىورا
غحدالجلََي،ا:1997ا)65
نٌلاًلرا"تور ًو"امناهجةاأاخرىاأناحماوةلاوضعاحدو الياحليامعََةاظؼحة،اًىٌَا
ًُرساًيااذكلاتعَـةاحتََََةاأهَاميىناأناحيد اتعفذَاص حىةاأواجضىِالتامنالًؼالكاتا
لملوضوغَةاتنياأوضاع،اوُذٍاللوضاعاحمد ةاموضوغَاايفاوحو ُااويفالًخحدًدلتالًيتا
ثفرضِااػىلالحملخَنياًِا،اسول ااكهولافاػَنياأوامؤسساتاتولسعةاموكؼِمالحلايلاولحملمتيايفا
تًِة اثوزًع اخمخَف ارضوب الًسَعة ا(أو الًرأسٌلل) الًيت اًخعَة المذالوِا اتَوغ اللرابحا
لخلاظةالًيتايهاموضوعالٌَؼةايفالحللياويفالًوكت اهفسَاتولسعةاػالكاهتمالملوضوغَةا
ابلوضاع اللخرى ا(س َعرة ،اثحؼَة ،اثعاتق )...الذ اػىل اسخِي الملثال ،افان الحللي الًفينا
ولدلًيناوجالكذعا ياحلولاخيضعالكامهناامليعقاخمخَف،افاحللياجالكذعا يايفالجملمتؼاتا
صدًدةالًامتٍز،اجرزااترخيَااتوظفَاجمالاحِراأناللغٌللايهاللغٌللانٌلاًلال،اوابًخايلافانا
لًؼالكاتالًو ًةاٌَلرلتةالًعدلكة،اأوالملو ة،امسددؼدة.ا(لًىوراغحدالجلََي،ا:1997ا)65
وًخلرًةارشحالملؼىناأنرثاًلاربا"تور ًو"امفِومالحلليامبفِومالٌَؼة،امناحِرا
لص امتهلاػىلالغحنياهلمالًرؾحةاوجالس خؼدل ااًالسدامثرايفالٌَؼة،اووسائيالًيجاحاويها
أورلقارلحبةايفالٌَؼة،اوثخـ راكوهتااحسةالٌَؼة.ااونٌلاأنالًلوةالًًسخِةاًلورلقاثخـ را
حسةاللًؼابافاناحرلثةاخمخَفاأهولعالًرأسٌللا(لكذعا ي،ازلايف،الحامتغي،ارمزي)...ا
ثخـ رانذكلايفاخمخَفالحللول.افمثةا لمئااأورلقاظاحلةاأيامفِدةايفامجَعالحللولاويها
للهولعاللساس َةامنالًرأسٌلل.اًىناكميهتاالًًسخِةامناحِرايهاوسائي اٌَيجاحاختخَفا
حسةالحللولاوحىتاحسةالحلالتالملخخاتؼةاحللياتؼَيَاوذكلاأهيااجنداأناكمية اهوعامنا

لحلليالملدريساولػا ةالهخاجامولضَعاؿ راظاُرةاوأخرىاولكؼَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لًرأسٌللاختضعاًوحو اًؼة،اأياحللي،احِراميىناأناجس خؼمياوس َ ةلالًيجاحاثكل.ا
فرأسٌللامااأواهوعامؼنيامنالًرأسٌللاُوامااًؼداذلافؼاًَةايفاحلياحمد ،ايفاأناولحدامنا
حِراُواسالحاومناحِراأهَارُان اٌَزنلع،اممااًدِحاملمخَىَاأناميارساسَعةاأواثبز رلا
وابًخايلاأناًوخدايفاحليامؼني،اتدلامناأناٍىوناجمر امكالاًؼخداتَ.ا(لًىوراغحدا
لجلََي،ا:1997ا)66ا ا
ويفالكاحلظةافاناحاةلاػالكاتالًلوىاتنيالًالغحني،ايهالًيتاحتد اتًِةالحلليا
مفثالافر ٍناٍمتخؼاناجرأسٌللالحٌليلامذؼا لاثلرًحا،اميىناهلٌلاأناخيخَفااسول ايفاوضؼٌِلاأوا
يفالختاذٌُل اٌَمولكف،اوذكلالناأحدٌُلاكداٍىوناهلالًىث رامنالًرأسٌللاجالكذعا يا
وكََيامنالًرأسٌللالًثلايفاولًؼىساابًًس حةاًلخر.اومنامثةافاناخعطالغةامااولكا
مااحيد اًؼحَاخيضعايفالًولكعاًُسافلطاحلجماوتًِةارأسٌلهلايفالٌَحظةالملؼيَةاوحلظوظَا
يف الٌَؼة اوًىن اأًضا اٌَخعور الًزمين احلجم اوتًِة ارأسٌلهل اأي امسارٍ اجالحامتغيا
ولس خؼدل لثَا(مست)الًيتاحىوهتايفالًؼالكةالملمخدةاتحًِةاموضوغَةامؼَيةامنالحلظوظ،ا
وًُساُذلاحفسةاتيالنالًالغحنياٌس خعَؼوناأناًَؼحولايكاٍزًدولاأواحيخفظولاجرأسٌلهلما
أو احيوًول احزئَا اأو الكَا الًلولػد الحملاًاثة اٌَؼة اوذكل اخبعط اثيلط امن اهوع ارأسٌللا
خعوهمماوحمثناهوعارأسٌلهلمالذلياميخَىوهَا.ا(لًىوراغحدالجلََي،ا:1997ا-66ا )67ا
هَفاميىناحتََيالحللياو رلس خَ؟اًُرساًيا"تور ًو"اذكلامناخاللاحتدًدٍاٌَزولايا
أوالملرلحيالًرضورًةاولمللرتهةافامياتُهنااويهازالثامرلحياحمتثيايف :ا
 جيةاأناًمتاحتََيا اوضعالحللياابًًس حةالىلاحليالًسَعةا(مس َعراأمامس َعرا
ػَََ) ا
 جية الًيظر الىل الًحًِة الملوضوغَة اٌَؼالكات اتني اللوضاع الحملخ ةل امن اظرفا
لًفاػَنيايفالحللي .ا
ًَ زم اأن احتَي اخمخَف الس خؼدل لت ا(مسوت) الًفاػَني اولًيت الندس حوُا اومها
ًخلمعونامنعاامؼَياامنالًرشوطاجالحامتغَةاوجالكذعا ًةاولًيتاجتدايفامسارا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .احىميةاوص يانا-خامؼةاسىِىدة-الجلزلئرا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئر
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جم ةلالًخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؼػػػػػػػػػػػد الًسا س

حمد ا لخيالحلليالملؼينافرظةاأنرثاأواأكيامال مةاأناثخحلق.ا(لًىوراغحدا
لجلََي،ا:1997ا )72ا
ومنالًياحِةالملهنجَة،الاميىنافعياحلياللوضاعاغناحليالٍمتوكؼاتاتياجيةاأنا
ًلعاحتٌَََِلامؼااابغخحارٌُلاحرمجةاملؼىناولحد.اوهَفٌلااكناللمراففضا اللوضاعاًخجَايفاحاةلا
لًخولزنالىلاأناحينكافضا الٍمتوكؼات .ا
نٌل اأن اًلك ا"حلي امس َعرون اومس َعر اػَهيم ،اهل اىزلػاثَ امن اأخي الحملافظة اأوا
لملياُضة،اأًَاثَالػا ةاللهخاج،اًىنالكاولحدةامناثكلالملمزيلت احرثديايفالكاحليا
صالكاخاظا،اؿ راكاتياًالخزتلل".ا(لًىوراغحدالجلََي،ا:1997ا )73ا
ُياكاخاظَةاأخرى اٌَحلول،ايفاهوهنااأوساكاامنالًؼالكاتالملس خل ةلاغنالجملموػاتا
لًساكهَةالًيتاحتد ُااُذٍالًؼالكات،اذللافاحلدًراغنالحللياًؼيناجالُامتماأولاتًسقا
لًؼالكاتالملوضوغَةاػىلاحساباحزًئاتالحللي اهفسِا،اػىلالغخحاراأنالًفر اُوالهخثاقا
منالحللي،افِذلالملفىراأوالًفٌاناأوالملثلفالاًوخدانٌلاُو،اللالناُياكاحلالافىراياأوا
فٌَا.ا(لًىوراغحدالجلََي،ا:1997ا)73اا ا
وػَََامففِومالحللياًحدواأهَالملوضوعالحللِلياًؼملاجالحامتعاحسةا"تور ًو"اوًُسا
لًفر احىتاوًواأهَالاميىناتيا احلياللالهعالكاامناللفرل ،امبااأنالملؼَوماتالًرضورًةا
ٌَخحََياللحعايئامرثحعةامعومااتبفرل اأوامبؤسسات.افاحللياُوالذلياجيةاأناٍىونايفا
مرنزامعََاتالًححر.اولاًلذيضاُذلاأناللفرل المناامهاأوُاماخاًعةاأواأهنمالاًوخدونا
مباامهافاػَونا اوًُسامناحِراأهنماأفرل اتَوًوحِون،اأوامناحِراأهنماممثَوناأواذولت،ا
وُؤل الًفاػَونامىوهونالحامتغَااػىلاأهنماوض َعوناومذرصفونايفالحللي،امناحِراأهنما
ميخَىونالخلعائطالًرضورًةاًيكاٍىوهولافاػَنيافَِ،اأياًيكاًًذجولافَِامفاغَي.ا(لًىورا
غحدالجلََي،ا :1997ا)74اذلكلافاناحقالدلخولالىلالحللي،اٌرشػَالمذالكاجضىِيا
خاصامنالخلعائطافَيكاًخىنالحلليالتد امناأناثؼنياأصاكلالًرأسٌللالخلاصالًيتا
س خىوناانحؼةافَِاواًيكاثخىناُذٍاللصاكلامنالًرأسٌللالخلاص،اجيةاأناًؼرفالمليعقا
لخلاص اٌَحلي.افاًفاػَونايفالحلليامهامح ةلارأسٌللاوًُساجمر احزًئاتاتدلخهل،اوثحؼاا

لحلليالملدريساولػا ةالهخاجامولضَعاؿ راظاُرةاوأخرىاولكؼَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملسارمهاوٌَوضعالذلياحيخَوهَايفالحلليامبلذىضامتخؼِماابًرأسٌللا(جحٌلاوتًِة)افاناهلمامِالا
ظحَؼَاالىلاأناًخوهجولاحبَوًةالمااحنوالحملافظةاػىلالًرأسٌللاولمااحنوامٌاُضةاُذلالًخوزًع.ا
(لًىوراغحدالجلََي،ا:1997ا)75اا

-2ايفامؼىنامفِومالػا ةاللهخاج :ا
ارشحَ ا"تور ًو" امبرتل فات اأكرب اًخؤ ي الملؼىن المللعو اتَ ،امثي :الػا ة الًخبوًيا
ولػا ةالًرتمجة،امثاحد ٍاابػا ةاللوضا الذلليت،اًَلعداتَاكدرةالحللياػىلالهخاجاولػا ةا
لهخاج اممارسات اثعحح امع الًوكت امن اتيُذَ اوًِا الًلدرة اػىل السدداق الملٌلرسات الًلا مةا
وحتدًدُاامبؼزلاغٌلاٍىونامعدرُااوأثرالحملَطافهيا.ا ا
وميثيالحلليالملدريس امثال اتََـاامبا اهلامناكدرةاػىلالهخاجاولػا ةالهخاجاممارساتا
تَدلؾوحِةاثودلايفالكامرةاممارساتاتَدلؾوحِةاأخرىاثخلكسا لخيالحللياًخعححاحز لا
مناتيُذَالًلارةاوثعححاأًضااًِاالًلدرةاػىلالسدداقالملٌلرساتالًلا مةاوحتدًدُاامبؼزلاغنا
لحملَطاوأثرٍ.ا(ماُراحرميش،ا:2007ا )39ا

ااثهَا.الًؼيفالملدريس:امػػوضػوعاولكـــؼياوامؼعى.
مٌذ اجروز الًؼيف اتعفة اػامة اوظاُرة الحامتغَة ايف الجملمتؼات اابخذالف ا رخاتا
ثلدهما،اجرزالحلدًراغهنااهكوضوعالًساػةايفاُذلالًؼرصامااحفزالًحاحثنيايفاختععاتا
مذحاًية اػىل ا رلس خَ اوحبر الك احزئَاثَ ،الهعالكا امن الًخؼرًف اتَ اوظول الىل اهخاجئَا
وللاثرالملرتثحةاغيَاومنامثةاجالس خدلاػىلاوحو ٍ.اهخخنياذكلانٌلاًًل :ا
ففامياخيطالًخؼرًفاوتؼَدلاغنالًخؼرًفاتاللس خاذًةالمللدمةاثضبهَاتنيالًحاحثوناأنا
لًؼيفايفامفِومَالًؼام،الكاسَوكاأواثرصفاحيمياللذىاأوالًرضراسول الجتاٍاخشطاأوا
مؤسسةاأواظحلةاأواهجةامؼَية .اُذلالًرضراكداٍىوناحسدايا(رضب،احرق،اكذي،ا
ثؼذًة)...اأو اهفس َاا(خسرًة،الس هتزل ،الكٌلتاتذًئة،اهتمُش،الكعا ،احطامنالًلمية،ا
فرضالًرأياابًلوة،ا)...
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
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نٌلاأزختالًحاحثوناأناٌَؼيفالملدريس،امظاُراػدًدة،افلداٍىونافر اياأواحٌلغَا،ا
نٌلاكداٍىونامنا لخيالملدرسةاأوامناخارهجا .ا
امظاُرالًؼيفامنا لخيالملدرسة:اًبخذاأصاكلاػدةاثحؼااملٌلرس ََ،افلداٍىون:اتنيالًعالباأهفسِم،اأواتنياللساثذةاولًعالب،اأواتنياللساثذةاأهفسِم،اأواتنيالًعالبا
ولل لرةا،اأوالًخخرًةالملخؼمداملمخَاكتالملدرسة،اأواتنياللساثذةاوللا لرةاوؿ رُا.
امظاُرالًؼيفامناخارجالملدرسة :اميارسَاؾراب احيرضونالىلالملدلرس،اوًلوموناابلزػاجاأواخترًةالملدرسةاأوالحلاقاللذىاتعالباثكلالملدرسة.امثالاذكلاحضورا
ظالب الًثاهوايت اأو الملخوسعات اأمام الملدلرس اجالتخدلئَة اولًؼمي اػىل الزػاج اثالمِذُاا
ولحلاقاللذىاهبماأاواابلساثذةاأوالملدرسةامناخاللالًخخرًة،امعيالًضـةاللزػاج،ا
غرك ةلاس رالدلروس.اأًضااللُايلاكداميارسوناأغٌللالًؼيفاضدالملدرسةالماامنااببا
جالػرتلضاػىلاأمراما،امثياهظامالملدرسة،اأولمرالل لرة،اأوا فاػااغناأتياهئم.اا
وفامياخيطالًؼولميالملسخدةاٌَؼيفالملدريس،افلداحد ُاالًحاحثونايف :ا
اغولمياأرسًة:اػىلالغخحاراللرسةاأولالملؤسساتاجالحامتغَةالحلاضيةاٌَعفياحرتَةاوثؼَامياوحىفالالحامتغَااولكذعا اياواهفس َا،اذللافبياخَيايفاُذٍالًوظائفاأوالل ولراكدا
ًًذجاغيَاأحداأصاكلالًؼيف.اومعومااحمتثيالًؼولمياللرسًةاذلتالًؼالكةاابًؼيفايف:ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئر
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جم ةلالًخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؼػػػػػػػػػػػد الًسا س

وٌَؼيفاصالكناأساس َان،احىتاولنالخذَفتاجسمَاهتٌلامناابحرالىلاأخر.اُذلنااا
لًضالكناٌُل:الًؼيفالجلسدياولًؼيفالٌَفظي.
 الًؼيف الجلسدي :اوُو اللنرث الهدضارل اوأملا اوفَِ اًخدخي الجلسد احبراكثَ املٌلرسةالًؼيفامناخاللالس خخدلمالًلوةالجلسدًةاثضلكامذؼمداجتاٍاللخرٍن،امثي:الًرضب،ا
لًِجوماجالغخدل الًنك،الًرلك،الحلرمانامنالللكاولًرشبا(حسنامععفىاغحدالملؼعي،ا
:2004ا.)56
 الًؼيفالٌَفظي :اوفَِاًمتالًخخًلاغناحراكتالجلسداولٌَجو الس خؼٌللاللًفاظ،امثيالًسة،الًض مت،الًالكمالجلارح.ا(حسنياغحدالمحلَدارصولن،ا:1998ا)227

لحلليالملدريساولػا ةالهخاجامولضَعاؿ راظاُرةاوأخرىاولكؼَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أساًَة الًخًض ئة اللرسًة الخلاظئة ،امنط الًسَعة الًسائدة ايف اللرسة ،اسو الًخفامه اتنيا
لًولدلٍن،اثذتذباحرتَةالًعفي،الٍمتَزياتنياللتيا ،الًخفىماللرسياسول اابلهفعالاأوا
لًعالقاأوالًِجرلناأوالملوت.
 اغولمي امدرس َة :امهنا اما اًخؼَق اابًلولهني اولملؼاً ر الملؼمتدة ايف الملؤسسة الًرتتوًةاولًؼالكات الًسائدة اتني اأظرلفِا الًرتتوًني .اومهنا اما اًخؼَق اابلس خاذ اوظرًلة اثدرس ََ اأوا
لس خخدلمَ اٌَؼيفاهوس َ ةلاضحطا لخيالًعفوفالدلرلس َةاوػدماثلدٍرالًعاًةالاس اميا
مهنمالملخبخرٍنا رلس َااوك ةلاجالُامتماهبماولًحاًـةايفالهخلا مهامبلاتياجالُامتمافلطاابًعَحةا
لًيجحا اوالحرتلهمم.ا
 اغولمي افر ًة :اأي اثخعي اابًعاًة ايف احد اذلثَ ،امثي الًؼامي الًحَوًويجاوجالس خؼدل الًعحَؼي ادلى اُذل اللخ ر اٌَسَوك الًؼيَف .اأو الًؼامي الًيفيس ،احِر اأنا
ٌَؼولميالًيفس َةا ورلاهح رلايفالاثرةالًسَوكالًاؼيَف،امثيالحلرمانالًؼاظفياولملا ياوػدما
لص حاعالًرؾحات.ا(ػاظفاأمحدافؤل ،ا:1995ا)146-145ا
من اأخي اذكل الكَ اوحتلِلا اًفِم اُذٍ الًظاُرة ،احاوًت الًيظرايت الًؼَمَة اثفس رُاا
ثفس رلتاخمخَفة،امهنا :ا
الًخفس رالًحَوًويج :اوًفرسالًسَوكالًؼيَفاتوحو اؾرٍزةالًؼيفادلىاللوسانانٌلالحلَولن،ارمغاأنالًسَوكاللوسايناًمتايفالظاراغلاليناتُامناًمتالًسَوكالحلَوليناًمتايفا
لظاراؾرٍزي(.غحدالًرحٌلنالًؼُسوي،ا:1997ا )40ا
 الًخفس ر الًيفيس :اٍرى اأحصاتَ اأن الًؼيف امعدرٍ الًضؼور اابلحداط ،اما اًدفعاابلوسانالىلالًخؼح راغناذكلاثسَوهَاتاػدولهَة .ا
الًخفس راجالحامتغي:اٌض رالىلاػدةاثفس رلتاجتسدُاالجتاُاتاػدًدةامثي:اهظرًةاثؼملالًؼيفالًيتاثفرسالًؼيفاابًرحوعاأساساالىلافىرةالًخلََد،اأياأناثؼملالًؼيفاًمتاغنا
ظرًقاثؼَمَايفاخمخَفاللوساط،انخلََداخشطاًلصخاصالحملَعنياتَ،اأواغناظرًقا

خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .احىميةاوص يانا-خامؼةاسىِىدة-الجلزلئرا

للػالم(.غحدالًرحٌلنالًؼُسوي:ا:1990ا)32اوهظرًةازلافةالًؼيف،الًيتاثفرساذكلاتوحو ا
زلافةاٌَؼيفايفالجملمتعاحبداذلثَ(.حامداغحدالًسالمازُرلن،ا:1995ا )384ا

اثًثا.الًؼيفالملدريساهكوضوعاولكؼياثًذجَاأواحترنَامولضَعالاجياُراهبا .ا
-1امالحظاتاػامةاحولالًؼيفالملدريساهكوضوعامدروس:ا ا

لن اُذٍاالملولضَعامتساخمخَفاحولهةالًؼيفالملدريس،امااًؼيناجالُامتمالحللِليا
ولًرؾحةالًفؼََةاتَاوظاُرةالحامتغَةاثفرضاهفسِااوثؼعياحلائلِااٌَححر،اسول افامياًخؼَقا
تعفةالًؼيفالملٌلرساأواللظرلفالملٌلرسةاهلاأوالًخعورلتالملضلكةاحوهلاومناخاهةاأحدا
أظرلفَا(للساثذة)اأوالحلَولالًيتاميىناوضؼِااثضبهَ .ا
ًىنالملالحظاتالًيتاميىناجسجََِا،اُواهَفاكِيامااكِياحولالملوضوع؟اأياُيا
متالًححرايفاحولهحَالًظاُرةاولخلفِةاوفقامؼعَاتاولكؼيااوخعوظَةامدلرس يااوثالمذثياا
أمامتاجالنخفا امبحااكةامااكدمذَالًححوثايفالجملمتؼاتالًـرتَةافلط،امااًخعَةاحسةارأًياا
لػا ةالًيظراوًواكََالافامياكدمامن اهخاجئاوجرشحيالًظاُرةامنالدللخيالامنالخلارجافلطا
حىتاهخفا ىامااًؼرفاتومهالملؼرفةالًضفافة .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
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جم ةلالًخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؼػػػػػػػػػػػد الًسا س

لرحاكزلاػىل اهخاجئالدلرلساتالًؼَمَةالًيتاػاجلتاموضوعالًؼيفالملدريس،اوتخليصا
مذبين اومذثخت اثضبهنا ،اجند اأن امؼظم الدلرلسات الًيت امت امجؼِا اوجالص خـال اهبا اهكدوهةا
ٌَححر،ااكداحبثتايف:
 لًؼيفالملٌلرساتنياأظرلفالًؼمََةالًرتتوًةا(ثَمَذ،اأس خاذ،ال لرة،امدرسة)امرنزةاتعورةامَحوظةاػىلاغيفاللس خاذاضدالًخَامَذ.
 لًؼولمي الملؤ ًة اٌَمٌلرسة الًؼيف ايف الًوسط الملدريس ا(للرسًة ،اجالكذعا ًة،الملدرس َة)...
 أساًَةاممارسةالًؼيفايفالملدلرساواأصاكهلاولهؼاكساثَ. لًخعورلتاجالحامتغَةالس اميادلىاللساثذةاتعفةاػامةاحولاظاُرةالًؼيف. -أساًَةاأوالسرتلثَجَاتاماكحفةالًؼيفايفالملدلرس.

لحلليالملدريساولػا ةالهخاجامولضَعاؿ راظاُرةاوأخرىاولكؼَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ما اميىن اجسجَهل اهبذل الًضبن ،اأن الك الدلرلسات اثخحرك امضن اكولًة اخاُزة ،ايفا
ثؼامَِا امعالًظاُرة،اسول ايفاثؼرًفاهتااأو امٌعَلاهتاايفالخذَارالملولضَعالخلاظةاابًؼيفا
لملدريساأوامرحؼَاهتاالًفىرًة،اأواحتََالهتا .ا
 اافداًًس حة اٌَمؼىنالملؼعى اٌَؼيفا(لًؼيفالملدريس):اوابًيظر اٌَمؼىنالًؼامالمللدماأهفااًفِماأنالًؼيفاسَوكاؿ راسوياحيميالًرضراولًخدم ر،انٌلاأهَاًلوماػىلالسددؼا ا
للخر،اأوالىاكرٍاأواحؼهلااتتؼااواخاضؼا،اأو اهفَِاولكعائَ.امااًؼيناػدماجالػرتلفاتَا
أظالاًسخةامناللس حاب .اولًسؤللالملعروحاغيداُذلالملؼىن:اُياميىناليااكناأنا
ًلدياتبناٌسددؼداأواهيمشاأواًيفى؟ا وناأناًلوماجر ةافؼي؟او" ٍاكرت"اٍرتطالًوحو ا
ابًفىرايفاملوًخَالًضِ رةا"أاناأفىرالذناأاناموحو "،اولملدرسةاوسطاًخحلقافَِالًوحو ا
فىِفاًلدياأناٍىوناُوامناًَـيالًوحو ؟
ابمللاتياألاميىنالًيظرالىلالًؼيفامبؼايناأخرىاًُستاابًرضورةاسَحَة ،مثٌَلاًمتا
متثهلاحاًَا،اأماأنامتثَيا اٌَمفِوماكدامتاتياؤٍاواظَاؾخَاظَاؿةاخارخةاغيااًىٌيا اوسملاتبهناا
هنائَةاوالاميىنامرلحؼخَ.ا
حسة ارأًيا اميىن امرلحؼة الًخؼرًف ،امرلحؼة احتوكِا اللظر الًثلافِة اوجالحامتغَةا
ولًس َاس َة اولًلاهوهَة ايف الجملمتع الذلي اًؼاين امن اظاُرة الًؼيف ،اهمٌل ااكهت اظورٍا
ولملؤسساتالًيتاميارسافهيااوا رخةالملٌلرسةاوللظرلفالملٌلرسةاهل.اومٌَافاػا ةالًيظرايفا
لًؼيفاحسةارأًيااكداحىوناابًيظرالًََاابحامتًَةاثلولاأهَ:ا
 كداٍىوناوس َ ةلاٌَخىِف.
 كداٍىوناوس َ ةلاٌَملاومةالملرشوػة.
 كداٍىوناوس َ ةلاًخحلِقالًضحطالملعَوب .ا
هبذٍالملؼاينالحملد ة،األاميىناأن اهـ رالىلاحدامااثعوران اٌَؼيف،اوىىفاغناأ ل ا
ورالًرشلحاوالملفرسٍناملااًلدماًيااخاُزلا،اوهخجَالىلالًوكوفاػىلاما اهلعدٍاحنناتَا

خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
66

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .احىميةاوص يانا-خامؼةاسىِىدة-الجلزلئرا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئر
67

جم ةلالًخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؼػػػػػػػػػػػد الًسا س

حبسةازلافذيا.امفااُواغيفايفاجممتعاكدالاٍىونانذكلايفاجممتعاأخر،اصبهَايفاذكلاصبنا
مفاُمياأواظولُراأخرىاػدًدةاوذكلالسدٌا لالىلافِميااوظرًلةاثفس راناًِا.
اابًًس حة اٌَميعَلاتايفاحتدًدالملولضَعالملدروسة:اًخحدًداتدلايتاجالُامتماتظاُرةالًؼيفاثَجب اخيالدلرلساتالملعَعاػَهياالىلاتدلايتاجالُامتماهباايفالجملمتؼاتالًـرتَةاواأهَا
خا اتؼدمااهحَالٍهياالًحاحثونايفالدلولالملخلدمةا-صبنالكالملولضَعاػىلاأًةاحال-اوغلدتا
مناأخَِاالملَخلِات:الملَخلىالدلويلاللولاتحارٌسا،2001امثالملَخلىالدلويلالًثايناابًىِحما
،2003امثالملَلىتالدلويلالًثاًراولًرلتعاجرًوا ياخاه رواولجنَرتل.امااًؼيناأناماااكناميارسا
يفاجممتؼيااػامةاومدلرس يااخاظةاملاىىناهؼخربٍاغيفااابًخعورالذلياأغعياهلافامياتؼدالناماا
اكناجيريا لخيالملدلرسااكناًفرساتعرًلةامـاٍرة،اثبخذامؼياُاامناكميالحرتلماوثحجَيا
للس خاذ اوثلدٍر الملدرسة اولًؼمل .اومن امثة افاًسمة الملمزية اًِذٍ المليعَلات ،اًؼىسِا اػدما
نفاف الًحاحثني ايف اجممتؼاثيا ،اغن الكذفا اأثر اهظرلهئم ايف الًـرب اغيد الخذَارمه اًيوغَةا
لملضالكتاولًلضاايالًيتاًدرسوهناايفاتدللهنماحىتاوًوااكهتاُذٍالملضالكتاولملوضوػاتا
ولًلضاايالاجس خحقالدلرلسةاوجالُامتماأواأناًِااظحَؼةاؿ راظحَؼةالًظولُرايفالجملمتؼاتا
لًـرتَة(.محمو اخادل،ا:1993ا )5ا
اابًًس حةاٌَمرحؼَةالًفىرًة:اجسدٌداخيالناملاهليالكالدلرلساتايفاثفس رُااًظاُرةالًؼيفالىلاهظرايتاؾرتَةامتاظوؾِاايفاتُئةامـاٍرةاًحَئذيا،امااًؼيناأهنااظَـتاوفقاأظرا
زلافِةاولحامتغَةاوحضارًةاػامة،اؿ راأظران.امااحرثةاػَََاثلدمياحتََالت اٌَظاُرةامعَتا
ػىلاكوًحة اهفسِااوفقاُذٍاللظرالًفىرًةاجالحامتغَةالًـرتَة.امثالاذكلالًيظرًةالًيفس َةا
وكائدُا افروًد الذلي اتدأت الًىذاابت اجضىم ايف اهظرايثَ اوحتََالثَ اوُي اثفس رلثَ ايها
لًوحِدة احلا ايف الًخحََي الًيفيس .اولًيظرًة الًيفس َة اجالحامتغَة اجراي ة اخاجرايل ااتر .ا
ولًيظرًة الًحَوًوحِة اجراي ة اًورلىز .اولكِا اهظرايت احتاول اثفس ر الًؼيف امن امٌعَلاتا
خمخَفة،امهناامااحيمتيالًعحةاومهناامااحيمتيالملرلحؼةاأوالًخفٌَد.اومنامثةافاًسمةالملمزيةاًِذٍا
لملرحؼَات،اأناأحصاهبااًيعَلوناغيدا رلسةاجممتؼاهتمامن اهفساجالجتاُاتالًيظرًةالًيتا
ًيعَق امهنا اهظرلهئم الًـرتَون اغيد ا رلسة اجممتؼاهتم ،اويه اجالجتاُات الًيت الثضح اًِؤل ا

لحلليالملدريساولػا ةالهخاجامولضَعاؿ راظاُرةاوأخرىاولكؼَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لًؼٌَل اأهفسِم،اأهناايفاخعامامنالًحدلًةامعالًحيا لتاجالحامتغَةاجملمتؼاهتم(.محمو اخادل،ا
:1993ا )5ا
 احتََالت الًظاُرة :اخا ت اهكحاولت احرًد اثبهَد المليعَلات اولملرحؼَات الًفىرًةالملسدٌد الٍهياامعالس خثٌا اتؼغالحملاولتالًيتامعَتاػىلاثلدمياثفس رلت اٌَظاُرةامتسا
ولكعالًظاُرةايفاجممتؼيااًىنا وناجرشحيِااحبسةاظروفٌااوزلافذياالجملمتؼَةاػامة.اومنامثةا
فاًسمةالملمزيةاًِذٍالًخحََالت،اأهَاوػىلالًرمغامناأناُؤل الًحاحثنياكداثبندولامناػدما
ظالحِةالًيظرايت الًـرتَةادلرلسةاجممتؼاهتم،افاهنماملاٌس خعَؼولاللثَاناتحدلئياحيََونايفا
ضوهئااظولُراوكضااياجممتؼاهتم،امااًدفؼِما ومااًالس خؼاهةاابًيظرايتالًـرتَةالملعروحة.اا
(محمو اخادل،ا:1993ا )5ا
-2اهَفِةالػا ةالهخاجالًؼيفايفامدلرس يا:ا ا
ذهراناساتلااأناالحللياًلوماػىلاظرفنياأحدٌُلامس َعراوللخرامس َعراػَََ،اوأنا
فَِاثمتالًزنلػاتامناأخيالحملافظةاأوالملياُضة،انٌلاهلاأًَاثَالخلاظة،الهخاجاولػا ةاللهخاجا
يفامدلرس يااويهاػدًدةاومذيوػة،امهناامااىىذفياابًخحدثاغيَالحامتغَااووسددؼدٍاغنا
رلساثيااومٌَاما اهخجرأ اػىلالًححرافَِ،احىت اهومهاأهفس يااأو اهؤنداًلخرٍناأهياا اهؼىفا
ػىلا رلسةاظاُرةالًؼيفايفامدلرس ياا رلسةاخا ةامتساجلكاحزئَاثَالًظاُرةامهنااولخلفِة.ا ا
ولذل ااكن الًحاحثون اكد اأوفول اللًَات الًظاُرة ايف الهخاج الًؼيف الملدريس احلِا امنا
لدلرلسةافاهيااهؼميايفاُذٍالملدلخ ةلاػىلالحلدًراغناتؼغاللًَاتاؿ رالًظاُرةاأاوالًيتالا
جياُراهبااػٌَلاتولكؼَهتااوثبز رُاايفالهخاجالًؼيفاتنياأظرلفالًؼمََةالًرتتوًةايفالملدرسة،ا
مثياذكل:الًؼالكةاتنياللس خاذاولًعاًة،الٍمتَزياتنيالًعَحة،الحملاابة،الجلِوًة،الًؼالكاتا
وسَعهتا،الًالمساولة.الكاذكلاؿاضنيالًعرفاغناللظرلفالملٌلرسةاٌَؼيفاولمنااضارتنيا
للمث ةلاًالس خدللاػىلالًفىرةافلط،اػٌَلاوثبهَدلاأناللمراأغلداممااكد اهخعورٍاأو اهعرحَا
يفاُذٍالًوركة.ا ا
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مبوحةاُذٍالًؼيارصاًعححاللس خاذايفاموكعالملس َعراولًعاًةايفاموكعالملس َعرا
ػَََ.اولهعالكاا لمئاامنالدلرلساتالملض خـياهبا،اوخداناأناالكالًخفس رلتالخلاظةاهبذٍا
لًؼالكةاخترباغناأساًَةاثؼامياللس خاذامعاظالتَ،ارمغاأناُذٍاللخ رةااكهتاسائدةامنا
كدياوماامناػامياخدًداكداظرأ،اًىنامااثـ راُواثحدلالًفِماملِيةاللس خاذاوماكهخَايفا
لجملمتعايفاظيالًخـ راجالحامتغيالذليامراوميراتَالجملمتعالجلزلئري.انٌلاأناتؼغاُذٍالًؼولميا
حلِلةاجتؼيالًعاًةايفاموكفاًدلفعاهبااغناهفسَامثياهتمُضَ،اجالس هتزل اتَاولًسخرًةا
مٌَاأمامازمالئَاخعوظاايفاسنامؼَية ،اأٍناًعححاًعاًةاترضورةالحرتلمَااكوساناكديا
لكايش .الاس امياواأناجممتؼيااجس رٍامؼخلدلتالًرحوةلاولًس َعرةالذلهورًة،امااجيؼياأمرا
جالحذلاراأوالًخلََيامناصبنالًعاًةاأمامازمالئَاأمرلاميساجرحوًخَاأولاومنامثةافِوا
مرفوضاكعؼااحسةارأًَ،افذعححار ةالًفؼياابًؼيفالجتاٍاللاس خاذاتـغالًيظراغناظفذَا
أمرلاحمتَااًفرضَالملوكف.اوػَََاًعححالحلياُياامذؼَلااابلس خاذاواتبساًَحَالًرتتوًةاأولا
وابًعاًةااثهَا.ا ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
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جم ةلالًخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًؼػػػػػػػػػػػد الًسا س

ففامياخيطامثالالًؼالكاتاورمزًةاسَعهتاايفالهخاجالًؼيف،اهخخِهناامناػدةاأمث ةلاًؼيا
أكرهباالىلالذلُنامناخاللامؼاٌض خَ،اُواسؤللااكناولاٍزللاًعرحاػىلالًخالماِذاوُوا
"جسياػىلاوركةاهميةاولدلًم".الناُذلالًسؤللاًُساجرًئااوالاحماًدل،اتياحيميالًىث را
منالًثليافامياًرتثةاػَََافامياتؼدامناظرًلةاثؼامياللس خاذامعالًخالمِذاسول ايفالًلاػةاأوا
خالل اجالمذحاانت اأو ايف الًؼلاب ،الهَ اس َحد امنط الًؼالكة اتني الًخَمَذ ا(لًعاًة)ا
وللس خاذ اومٌَ امؼام ةل اُذل اللخ ر اًلول .الن الًؼالكة اتني اللس خاذ اولًخَمَذ انٌل احد ُاا
لًحاحثون،اثلوماػىلازالزةاغيارصاأساس َة:
اأنالملدرسنيارشاك امس َعروناحبنكاخربهتم .ااومهاممثَوناٌدلوةل .ا اوممثَوناًًسقالًلميالًؼام.ا(تاللامحدياغرليباوأميامحديا اكك،ا:2006-2005ا.)78ا ا

لحلليالملدريساولػا ةالهخاجامولضَعاؿ راظاُرةاوأخرىاولكؼَةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أماافامياخيطاأمرالٍمتَزياولٍهتمُشاو فؼَ اٌَؼيف،افٌؤنداتدلًةاأهَاأمرامذجذرايفا
لجملمتعالجلزلئري.اففيالًحُتاًؼُشالًفر الٍمتَزياتٌَُا اوتنيالخوثَا(تنيالذلهوراوللانث،اأوا
تنيالذلهوراأهفسِماأواللانثاأهفسِم) .اويفاحمَعَالملِيناأوامعالجل رلناًؼُشالٍهتمُشا
أًضا،الاس اميايفاوكذياالحلايلاأٍناتدأتامظاُرالًخفاوتاجالحامتغياثظِر اٌَؼَاناوأظححا
هتمُشاللفرل اًحؼضِماأمرلامَموساايفالكايش ا(ًحاسا،اسىٌا،اوظَفة،اظرًلةامؼُضة،ا
ػالكات)...امااحؼيامااوسمََاغيفااأمرلاحمخوما.اومنامثةافاٍمتَزيامسبةلاًؼاينامهنااجممتؼياا
ومدلرس يااحِراًظِرايفالملؼام ةلاوهوعالًؼلابالملٌلرساوظحَؼةالًؼالكةالمليهتجةاولًخلِميا
وؿ رُا.اوًؼياأتَؽامثالاػىلاُذلاللمراأهَالكٌلااكنالجنالملؼَمةاأوالملدٍراًدرسايفالًلسما
فالتداأناحيخيالملرثحةاللوىلايفاجالمذحاانت .ا
اأًضااميىنالحلدًراغنالًؼلاباؾَااباأواحضورل،اهكعدر الهخاجالًؼيف،اغيدماا
ٍىون اتـ ر اوخَ احق .اًؼخرب الًؼلاب اوس َ ةل اٌَضحط ،احلِلة ال اميىن الىاكرُا ،امع اذكلا
ختَتاغهناامدلرس ياالًَوم،امااأحيامظاُراػدماجالهضحاطاوجالًزتلماتلولهنيالملدرسةاوػدما
لحرتلم اللس خاذ ،ال اس امي اوأن ازلافة الجملمتع اأظححت اثبخذ اترتلحع اماكهة الملؼمل اولًخؼَميا
ولًخفاوت الًعحلي اولملعَحة اولًفر لهَة اتؼدما ااكهت اثؼخرب اغلاب الملؼمل اهوػا امن الًخب ًةا
ميارسَالملؼملا(لملؤ ب)اػىلالملخؼمل،اًضحطاسَونَاوهتذًحَ.اا ا

خــــامتـــة:ا ا
يفاخذاماُذٍالًوركةاميىنالًخبهَداػىلاأنالًحاحرايفاجممتؼيااحباخةا وما اٌَخثختامنا
مؼاينالملفاُميالًيتاٌض خـياهبا،اوأناًخؼاميامؼِااحبذر،الهَاًُسامناًًذجِااولمنااًَجبالٍهياا
تؼدمااهيمتاهباالًؼٌَل الًـرتَونايفاتُئاهتماوًخٌوهنااحسةازلافهتماومؼخلدلهتما.ا اومٌَافذؼاظيا
ابحثَيا امع الًؼيف اوظاُرة الحامتغَة افٌِل اوحتََال اوثفس رل ،التد اأن اًمت الهعالكا امنا
خعوظَات اتُئاثيا اوزلافذيا ،امع ارضورة الًوكوف اػىل الملسائي اؿ ر الًظاُرة اأو الًيت الا
وس خعَعالجملاُرةاهبااحىتاوًواملاًدٌاوًِااؿ رانامنالًؼٌَل ،امااٌسمحاتوضعالحلَولالملياس حةا
ًِا.الناهممةاػملاجالحامتعامؼاجلةالملضالكتاولًلضاايامناخذورُا،اوًُس اهليالملوضوعا
ولحليامناللخر.
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة ا
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