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املعريف واإلقدقوؾوجي يف اؾؽتاب املدرسي: اؾعؾوم  ،)اإلشراف(غامل  حمؿد
ؿـشورات ؿرؽز اؾبحث يف األـثروبوؾوجيا  ،اإلـساـية يف اؾتعؾيم اؾثاـوي

 .ص 212، 2102االجتؿاعية واؾثؼاػية، 

قمماإلغلاغقةميفمادلعريفمواإلؼدؼقظقجلميفماظؽؿابمادلدردل:ماظعؾاظؽؿابمادلعـقنم"
ماظـاغقي ماظؿعؾقؿ ماظصادر ممعمخرا" ميف مظؾؾقث ماظقرين مادلرطز غـروبقظقجقاماألسـ

أعاطـمادلعرصة،مأعاطـماظؾقثم"ػقمخالصةمغشاطمسؾؿلمظػرؼؼماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةم
ألسؿالمماوتؿقجياظلؾطة:ماظؽؿابمادلدردلميفماظـاغقيمبنيمادلعريفمواإلؼدؼقظقجل"م

إصالحمادلـظقعاتماظرتبقؼةمواظرػاغاتماإلبلؿؿقظقجقةمظؾؽؿابمسـقاغفم"درادلمؼقمم
مم.2666جقانم06ؼقمماخلؿقسممبقػرانمؿغّظم"ماظذيادلدردلميفماظعؾقمماإلغلاغقة

ماظؽؿابمؼضّؿ م عنت مجزائرؼقن مباحـقن مضّدعفا مدرادات مإديمتلع ؼـؿؿقن
إذؽاظقةمعرطزؼةممرحمضؿـماظؾققثماظيتماحؿقاػاماظؽؿاب،ْطُتوم.ختصصاتمخمؿؾػة

مادلؼررة معضاعنيماظؽؿبمادلدردقة مبفمسربمحتؾقؾ ماجلاريماظعؿؾ ماالصالح ،مبردؿ
يفمجمالمماظؽؿابمادلدردلمخيضعمػؾاظلمالماظؿاظل:م"معـمخاللمأداداتؿفؾكم

م ماالغلاغقة مادلماظعؾقم متعّدمظلؾطة ماظيت ماظرمسقة موتضعممدلة ماظدرادقة ادلـاػج
ذظؽمدؾطةمادلمظػنيماظذؼـمؼؿلثرونمؿقؽؿميفمتأمممفااظشروطماظعؾؿقةمواظرتبقؼةمظؿلظقػ

 وتؼاظقدػؿمادلفـقةمومتقجفاتفؿماظػؽرؼة؟ماالجؿؿاسقةؿفؿمؽبؿـش
مجّؾ مماسؿؿد ماظؾاحـني مػذه ماإلدلعاجلة مادلضؿقنمذؽاظقة محتؾقؾ معـففقة سؾك

م ماألغظؿة معؼاربة ميف موادلؿداوظة مواظرتبقؼة، ماظـؼاصقة مسؾكاظيت ممتؼقم طؿلمحتؾقؾ
مادلعطقات مطـاصة مؼلؿفدفمرصد م، ماظؽؿقة مأبعادػا ميف مواحملاور ،ماظظاػرةاظؼضاؼا

مموسؾك مطقػل محتؾقؾ مأن ماظؿػلريمحياول معلؿقى مإدي ماظؽؿقة مادلعطقات ؼؿفاوز
بعؾارةمأخرىمؼؿفاوزمعـطققماخلطابمادلدردلمادلؾاذرمإديمادؿـطاقمعامواظؿلوؼؾ،م

مؼـطؼمبف. مادلزاوجةممملمؼؽشػمسـفمو تؽاعؾمغلؼقةمملجرائقةمالمتـػاإلعـؾمػذه
م.اظؿقؾقؾمواغلفاعف

مع مسؾك ماألسؿال معـداسؿؿدت متؿلظػ مثرؼة مطاظؼاغقنمموغة ماظرمسقة اظقثائؼ
م م)جاغػل ماظقرـقة مظؾرتبقة م)عارسم2662اظؿقجقفل مظؾؿـاػج ماظعاعة موادلرجعقة )

م2660اظؽؿبمادلدردقةمدلقادماظػؾلػةمواظؿارؼخمواظعؾقممرؾعمبعضفامبنيم،م(...2661
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علـداتموصؼتمجزئقاميفمتطؾقؼمادلؼاربةمباظؽػاءاتماظيتمواظيتمتعربمسـمم2666و
مدرامسؾكمبـاءمععرصؿفمبـػلفاتؼقممسؾكماجتاهمععريفمبـائلمؼعؿربمادلؿعؾؿمإجيابقا،مض

ومسؾكماطؿلابمعفاراتمسربموضعقاتمتعؾقؿقةمعـدجمةموؼعؿربماظؿعؾقؿمتغقرياميفم
مادلقدقسقة. مظؾؿعارف متؽدؼلا مال مادلعريف مماظؾـاء مادلدردلمإن ماظؽؿاب مسؾك ادلكخذ
مجقػرػا ميف متعقد مو معقجقدة ماإلغلاغقة مالممظؾعؾقم ماظذؼـ مادلمظػني مادرتاجتقة إدي

مباظؿقجقفاتماظرتبقؼةماظرمسقة.مماألحقانمدونميفمطـريمعـؼّقؿؼ

  ػؤاد ـوار

، رافن اؾعالؼة بني اؾتؽوقن واؾشغل ،تـسيق() ـورقة بـغربقط رؿعون
   ، 2102 ؿـشورات ؿرؽز اؾبحث يف األـثروبوؾوجيا االجتؿاعية واؾثؼاػية،

  .ص 252
صػقة(مأػؿمم016ؼعرضماظؽؿابمادلقدقمم"راػـماظعالضةمبنيماظؿؽقؼـمواظشغؾ"م)

مأؼامم م 60وم61األوراقمادلؼدعةمضؿـمادلؾؿؼكماظقرينمادلـظؿ عـمررفمم2666أطؿقبر
معدرؼيتم معع مباظؿـلقؼ مو مواظـؼاصقة ماالجؿؿاسقة ماألغـربقظقجقا ميف ماظؾقث ادلرطز
اظؿشغقؾموماظؿؽقؼـميفموػران.محاولمادلؾؿؼكمعـمخاللممخلةمحماورمتلؾقطماظضقءم

م ماالدرتاتقفقاتماظؿؽقؼـقة مرؾؾاتماظعؿؾمسؾك مسروضمو معع موسالضاتفا ادلعروضة
معؿلائالمسـماظعالضاتماظقاضعقةمبنيمعـظقعيتماظؿؽقؼـمواظؿشغقؾ.م

سرضمحقصؾةمظؾؿعارفمحقلمحاظيتماظؿؽقؼـمميفماحملقرماألولمعـماظؽؿابممّت
واظشغؾمعـمخاللمسرضمجتربةمإصالحماظؿؽقؼـمواظؿعؾقؿمادلفـقنيميفماجلزائر،مطؿام

ماظشر مظؿفربة ماػؿؿتمتطرق مبقـؿا ماظؿؽقؼـ، مجمال ميف ماألدلاغقة ماجلزائرؼة اطة
ادللاػؿؿانماألخرؼنيميفمػذاماحملقرمبادؿعراضماظؿقدؼاتماجلدؼدةماظيتمؼػرضفام
ماظرتبقةم مغظاعل ميف مادلفين ماظؿلػقؾ موبنذؽاظقة ماجلزائر ميف ماظعؿؾ مدقق مممممممباغقراعا

موماظؿؽقؼـ.
مإذؽاظقة مساجل مصؼد مظؾؽؿاب ماظـاغل ماحملقر مادلفينممأعا ماظؿؽقؼـ مبني اظعالضة

مبؼطاساتمتعاغلم مادلرتؾطة مادؿعراضمبعضماظـؿاذجماحملؾقة واظؿشغقؾمعـمخالل
مو مادلفـ ماغدثار مأو ماظعؿؾ مضعػماظعرضمسؾك مضعػماظؿؽقؼـ، معـ غدثارمامدقاء

ماظعؿقعقةم مواألذغال ماظؾـاء محاالتماظؿؽقؼـمواظؿقزقػمضطاع ماظؿؽقؼـقة. عـظقعاتفا
ثةموالؼاتمعـماظقرـ(،ماظصقدماظؾقريميفماظغزوات،مصـاسةم)درادةمعقداغقةميفمثال
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مبنيم ماظعالضة مإذؽاظقة مظؿفؾل محمؾقة محاالتممنقذجقة ممتـؾ متؾؿلان ميف اظلفاد
ماظؿؽقؼـمواظشغؾ.م

مبّق مأسؿظؼد مأػؿـت مادلؾؿؼك مواظؿؽقؼـقال ماظؿعؾقؿ مبني ماظعالضة ماسؿـكمم،ة ظذا
،مبادلشروعمادلفينمظؾطاظبمغنياحملقرماظـاظثمعـماظؽؿابمبنذؽاظقاتمتؽقؼـمادلؽّق

مب مل.م.د، ماظـ مغظام موبقاضعمادليف ماجلزائر ميف مادلفـقة مظؾؾؽاظقرؼا ماهجمفض صري
غنيميفمضطاعماظؿؽقؼـمادلفينمواظؿؿفني.ماظشلءمغػلفمميؽـمضقظفمحقلماألداتذةمادلؽّق

ماظرابعماظذيمحاولمأنمؼؿطرقمظؿقؾقؾماظعالضةمشريماخلطقةمبنيماظؿؽقؼـم احملقر
تارةمفينمعـمخاللماظؿطرقمإديمحاظةماظؿؽقؼـميفمادلداسماظعؾقامظسأداتذةمواإلدعاجمادل

م معمدلات محتؼقؼ معدى متارةموظؿؼققؿ مخرجيقفا مظدى مادلفـقة ماظؽػاءات تؽقؼـ
مأخرى.

معػؿقحام مإذؽاظقةمادلؾؿؼكمبؾمتركماألعر ماظؾابمأعام ملمؼغؾؼماظؽؿابميفماآلخر
مو مادلؼارباتماظـظرؼة ماظعالضادلظؿقدقع محقل مواظؿشغقؾموضدمقداغقة اتمبنيماظؿؽقؼـ

مػـاماألخريمطاغتميفمػذاماإلرارمعقاضقعمادلقاردماظؾشرؼة،ماحلراكمادلفينموسالضاتف
باظؿؽقؼـموتؽقؼـمادلفينمادلؿقاصؾمأحدىماألصاقماظيتمحرصماظؽؿابمسؾكماإلذارةم

 إظقفا.

 ػؤاد ـوار

باؾدؿاغ ذي اؾتدرقس واؾتعؾم  :اجليش إبرافيمقوسف  عزو إمساعيل عػاـة و
 ص . 252، 2112، عؿان، دار اؾثؼاػة ؾؾـشر واؾتوزقع، اجلاـبني

م ماظؽؿاب ماظؿعؾقؿمبنيمؼلؿعرضمػذا ميف ماظلقؽقظقجقة ماظؿؼـقات مأحدث دصؿقف
مواظؽشػمسـم مواألؼلر ماألميـ ماجلاغؾني مذي ماظدعاغ متػعقؾ مخالل معـ واظؿدرؼس

متعقنيماظػقارقمادلقج مصؾعد ماألخري. مبنيماظعؿؾقؿنيمخمؿؾػمآظقاتماذؿغالمػذا قدة
مواظؿدرؼسميفماظػصؾماألولمادلعـقنمب مباظدعاغمـ)اظؿعؾؿ "أدادقاتماظؿدرؼسمواظؿعؾؿ

شرحمػذامادلمظػمررؼؼةمععاجلةمغصػلمطرةماظدعاغمظؾؿعؾقعاتماظيتمؼمذيماجلاغؾني"
ؼؿؾؼاػاموؼربطمبنيمػذهمادلعاجلةموبنيمسقاعؾمذؿكمتؿدخؾميفمحتدؼدمغلؾةماظػفؿم

ماظ مطاظلعة معـمواإلدراك موشريػا مادلؿعددة ماظذطاوات ماظػلققظقجل، ماظـضج عؼؾقة،
مؼؽشػ مطؿا ماألخرى. ماظؽؿاب اظعقاعؾ ماظّؿمػذا مخالل مبنيمعـ ماظعالضة مإدي طرق
سـمعؽقغاتمطؾمعـماظدعاغمواجلفازماظعصيبممبامم"اجلفازماظعصيبموسؿؾقةماظؿعؾؿ"
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مذظؽ معقؽاغقزعاتميف متػصقؾ معع موذظؽ مسصؾقة موخالؼا محققؼة اذؿغاهلاممعراطز
مواظرتطقزمسؾكمعدىمضرورةمتفقؼةماحلصصماظؿعؾقؿقةمبغقةمتـشقطمأدعغةمادلؿعؾؿني

ماألطلفنيو معـ ماظضرورؼة مباظؽؿقة مصقؾؾغممسـمأعام.تزوؼدػؿ ماظدعاغ، عقصالت
باإلضاصةمإديمتؾؽمادلرتؾطةمباحلقاس،مطقادةماظشؿمعـالمواظيتممةثـامسشراسددػام

باظذاطرةمودورػاماظؽؾريميفماظؿعؾؿمادلؾؽرمسـدمأطدتماظدراداتمسؾكمارتؾارفاماظقثقؼم
ماظطػؾ.

م مبـ مؼؿعؾؼ ماجلاغؾني"صقؿا مذي ماظدعاغ مسؾك ماظؼائؿ ماظؿعؾؿ مػذهم"غظرؼة مصنن ،
وػقمؼؾقثمسـمم،ذومرؾقعةماجؿؿاسقةمربماظدعاغمغظاعامدؼـاعقؽقامععؼدااألخريةمتعؿ

اخلرباتمسؾكمذؽؾمضقائؿمممنذجةميأم،كمبشؽؾمصطريموعـمخاللماظـؿذجةعـادل
م مػذا، ماظؿعؾؿ مأدؾقب موؼعد مسؼؾقة، مظؿقلنيمميفوخرائط مداسؿة مررؼؼة مذاتف حّد

م مإشػال مدون مواظؿعؾؿ، ماظؿعؾقؿ ماظؾققظقجقةاظضدرات ماالغػعاظقةمم-عـاصر اظقراثقة،
م ماظـظرؼة.مميفوحؿكماظؾقؽقةمواحللقةماحلرطقةمادلمثرة مؼؿطرقإديمذظؽممةصإضاػذه

اظػصؾماخلاعسمميف،مطؿامأغفمؼشقدموعـاػففمػذاماظؽؿابمأؼضامإديمخطقاتماظؿعؾقؿ
م مبـ معـف ماظدعاغ مجاغيب مسؾك مادللقطرة مواظؿعؾؿ ماظؿدرؼس مبكؿؾػم""صعاظقات

ماجلاغبم مظؿـشقط موجقفة مإرذادات مؼعطل مو موأمنارفا مخصائصفا حترطاتفا،
ماجلاغبمادللقطر مظؿقدؼد ماخؿؾار مإجراء مبعد ماظدعاغ معـ مجفةمماخلاعؾ معـ عـف.

"اإلدرتاتقفقاتماظؿدرؼلقةمظؿـشقطماجلاغبماألؼلرمأو/ماجلاغبمقتمظأخرى،مح
ماظدعاغ معـ مادللقطر مشري مادلمظػمم"األميـ مػذا مصػقات معـ ماظقصري باظؼلط

مادلمِظ مظقؼقم معـف، مصصؾني مدلكؿؾػمْقَػوادؿققذتمسؾك مجبرد ماظالحؼ ماظػصؾ ميف ـ
مظؿـشقطماجلاغؾنيم ماظؿشرؼعمادلعريفمم"ععا"اإلدرتاتقفقاتماظؿدرؼلقة طندرتاتقفقة

ماظؿقاظد ماظؿعؾؿ مظؾؿؿعؾؿنيموإدرتاتقفقة ماظدعاشقة ماظؾـقة مسؾكمتلرؼعممنق مياظؼائؿة
اظيتمترطزمسؾكماظعؿؾقاتماظؿػؽريؼةماظـاذيةمسـمسؿؾماظدعاغموعقاضػمتعؾقؿقةمذاتم

معـمجـفلقماومبقدـرمععـك،مباإلضاصةمإديمإدرتاتقفقةم ظؾؿغقريمادلػفقعلموشريػا
مإلدرتاتقفقاتماهلادصة.ا

"اجتاػاتمتربقؼةمحدؼـةميفمتـؿقةمأعاماظػصؾماظؿادعمواألخري،مصفقمؼؿطرقمظـم
مظؾؿدردةماظذطقةمواألداظقبماظؿعؾقؿقةمادلؿـاشؿة،ممذطاواتماظدعاغ" وؼؼرتحممنقذجا

م موإدفاعاتفا ماظؿؽـقظقجقا مبدور مؼشقد مطؿا معـميف مواظرصع ماظؿدرؼس مبعؿؾقة اظؼقام
ماظؿعؾقؿ ماظػفؿمادلردودؼة مسؾك ماظيتمتلاسد ماظؾصرؼة مباظقدائؾ ماألعر متعؾؼ مدقاء قة

مكسؾم،األسؿؼمظؾؿقضقساتمأومعـمخاللمادلقاضعماإلظؽرتوغقةماظيتمتلؿحمظؾؿؿعؾؿني
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م مادلـال، مبدؾقؾ متشرؼح مبعؿؾقة مضػاظؼقام ماظؼقاممبدسة معـ مبدال ماصرتاضل، شؽؾ
م.صعؾقاباظؿشرؼحم
اإلذارةمإديمأنمطؾمصصؾمعـمػذاماظؽؿابمخيؿؿؿمبلدؽؾةمظؾؿؼقؼؿماظذاتلممروجتد

ماحلؼؾ م،وأغفمؼعؿؿدميفمعراجعفمسؾكمأحدثماظدراداتمواألسؿالمادلـفزةميفمػذا
م مظدراداتمعلؿؼؾؾقة مؼػؿحمجماال مسؾكمحدمميفوػق مواظرتبقؼة اهجماالتماظؿعؾقؿقة

مدقل معادتف معـ ماالغؿفال مأن مطؿا مملؾؿدقاء، ماظرباعجمميفالمحماظة، موتؼقؼؿ إثراء
مادلفاراتم موحتػقز ماظدعاشقة ماظؼدرات متـؿقة مسؾك ماظرتطقز مخالل معـ ادلدردقة

م.اظػؽرؼة

 روجي ڤ-صورقة ؿوؾوجي


