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

االجتؿاعية واؾثؼاػية 212 ،2102 ،ص.
اظؽؿابمادلعـقنم"ادلعريفمواإلؼدؼقظقجلميفماظؽؿابمادلدردل:ماظعؾقمماإلغلاغقةميفم
اظؿعؾقؿ ماظـاغقي" ماظصادر معمخرا مسـ مادلرطز ماظقرين مظؾؾقث ميف ماألغـروبقظقجقام
االجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمػقمخالصةمغشاطمسؾؿلمظػرؼؼماظؾقثم"أعاطـمادلعرصة،مأعاطـم
اظلؾطة:ماظؽؿابمادلدردلميفماظـاغقيمبنيمادلعريفمواإلؼدؼقظقجل"موتؿقجيا مألسؿالم
ؼقممدرادلمسـقاغفم"إصالحمادلـظقعاتماظرتبقؼةمواظرػاغاتماإلبلؿؿقظقجقةمظؾؽؿابم
ادلدردلميفماظعؾقمماإلغلاغقة"ماظذيمغظّؿمبقػرانمؼقمماخلؿقسم06جقانم.2666م م
ؼضؿّ معنت ماظؽؿاب تلع مدرادات مضدّعفا مباحـقن مجزائرؼقن مؼـؿؿقن مإديم
ختصصاتمخمؿؾػة.موُتطْرحمضؿـماظؾققثماظيتماحؿقاػاماظؽؿاب،مإذؽاظقةمعرطزؼةم
سرب محتؾقؾ معضاعني ماظؽؿب مادلدردقة مادلؼررة مبردؿ ماالصالح ماجلاري ماظعؿؾ مبف،م
تؿفؾكمأدادا معـمخالل ماظلمالماظؿاظل:م"ػؾ مخيضع ماظؽؿابمادلدردل ميفمجمالم
اظعؾقم ماالغلاغقة مظلؾطة مادلم مدلة ماظرمسقة ماظيت متعدّ مادلـاػج ماظدرادقة موتضعم
اظشروطماظعؾؿقةمواظرتبقؼةمظؿلظقػفا مأممتؿقؽؿميفمذظؽمدؾطةمادلمظػنيماظذؼـمؼؿلثرونم
بؿـشؽؿفؿماالجؿؿاسقةموتؼاظقدػؿمادلفـقةمومتقجفاتفؿماظػؽرؼة؟
اسؿؿد مجؾّ ماظؾاحـني مدلعاجلة مػذه ماإلذؽاظقة مسؾك معـففقة محتؾقؾ مادلضؿقنم
ادلؿداوظة ميف معؼاربة ماألغظؿة ماظـؼاصقة مواظرتبقؼة ،مواظيت متؼقم مسؾك محتؾقؾ مطؿلم
ؼلؿفدف مرصد مطـاصة مادلعطقات ،ماظؼضاؼا مواحملاور ميف مأبعادػا ماظؽؿقة ماظظاػرة،م
وسؾك محتؾقؾ مطقػل محياول مأن مؼؿفاوز مادلعطقات ماظؽؿقة مإدي معلؿقى ماظؿػلريم
واظؿلوؼؾ،مبعؾارةمأخرىمؼؿفاوزمعـطققماخلطابمادلدردلمادلؾاذرمإديمادؿـطاقمعام
ملمؼؽشػمسـفمومؼـطؼمبف .معـؾمػذهمادلزاوجةماإلجرائقةمالمتـػل متؽاعؾمغلؼقةم
اظؿقؾقؾمواغلفاعف .م
اسؿؿدت ماألسؿال مسؾك معدوغة مثرؼة متؿلظػ معـ ماظقثائؼ ماظرمسقة مطاظؼاغقنم
اظؿقجقفل مظؾرتبقة ماظقرـقة م(جاغػل م )2662موادلرجعقة ماظعاعة مظؾؿـاػج م(عارسم
،...)2661ماظؽؿبمادلدردقةمدلقادماظػؾلػةمواظؿارؼخمواظعؾقممرؾعمبعضفامبنيم2660م
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و 2666مواظيتمتعربمسـمعلـداتموصؼتمجزئقاميفمتطؾقؼمادلؼاربةمباظؽػاءاتماظيتم
تؼقممسؾكماجتاهمععريفمبـائلمؼعؿربمادلؿعؾؿمإجيابقا،مضادرامسؾكمبـاءمععرصؿفمبـػلفم
ومسؾكماطؿلابمعفاراتمسربموضعقاتمتعؾقؿقةمعـدجمةموؼعؿربماظؿعؾقؿمتغقرياميفم
اظؾـاء مادلعريف مال متؽدؼلا مظؾؿعارف مادلقدقسقة .مإن مادلكخذ مسؾك ماظؽؿاب مادلدردلم
ظؾعؾقم ماإلغلاغقة معقجقدة مو متعقد ميف مجقػرػا مإدي مادرتاجتقة مادلمظػني ماظذؼـ مالم
ؼؿؼقّدونميفمطـريمعـماألحقانمباظؿقجقفاتماظرتبقؼةماظرمسقة.م م
ػؤاد ـوار
ـورقة بـغربقط رؿعون (تـسيق) ،رافن اؾعالؼة بني اؾتؽوقن واؾشغل،
ؿـشورات ؿرؽز اؾبحث يف األـثروبوؾوجيا االجتؿاعية واؾثؼاػية،2102 ،
 252ص.
ؼعرضماظؽؿابمادلقدقمم"راػـماظعالضةمبنيماظؿؽقؼـمواظشغؾ"م(016مصػقة)مأػؿم
األوراقمادلؼدعةمضؿـمادلؾؿؼكماظقرينمادلـظؿمأؼامم 61مو 60أطؿقبرم 2666معـمررفم
ادلرطز ماظؾقث ميف ماألغـربقظقجقا ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مو مباظؿـلقؼ معع معدرؼيتم
اظؿشغقؾموماظؿؽقؼـميفموػران.محاولمادلؾؿؼكمعـمخاللممخلةمحماورمتلؾقطماظضقءم
سؾك ماالدرتاتقفقات ماظؿؽقؼـقة مادلعروضة موسالضاتفا معع مسروض مو مرؾؾات ماظعؿؾم
عؿلائالمسـماظعالضاتماظقاضعقةمبنيمعـظقعيتماظؿؽقؼـمواظؿشغقؾ.م م
يفماحملقرماألولمعـماظؽؿابممتّ مسرضمحقصؾةمظؾؿعارفمحقلمحاظيتماظؿؽقؼـم
واظشغؾمعـمخاللمسرضمجتربةمإصالحماظؿؽقؼـمواظؿعؾقؿمادلفـقنيميفماجلزائر،مطؿام
تطرق مظؿفربة ماظشراطة ماجلزائرؼة ماألدلاغقة ميف مجمال ماظؿؽقؼـ ،مبقـؿا ماػؿؿتم
ادللاػؿؿانماألخرؼنيميفمػذاماحملقرمبادؿعراضماظؿقدؼاتماجلدؼدةماظيتمؼػرضفام
باغقراعا مدقق ماظعؿؾ ميف ماجلزائر موبنذؽاظقة ماظؿلػقؾ مادلفين ميف مغظاعل ماظرتبقةمممممممم
وماظؿؽقؼـ .م
أعا ماحملقر ماظـاغل مظؾؽؿاب مصؼد مساجل مإذؽاظقة ماظعالضة مبني ماظؿؽقؼـ مادلفينم
واظؿشغقؾ معـ مخالل مادؿعراض مبعض ماظـؿاذج ماحملؾقة مادلرتؾطة مبؼطاسات متعاغلم
دقاء معـ مضعػ ماظؿؽقؼـ ،مضعػ ماظعرض مسؾك ماظعؿؾ مأو ماغدثار مادلفـ مو ماغدثارم
عـظقعاتفاماظؿؽقؼـقة.محاالتماظؿؽقؼـمواظؿقزقػمضطاعماظؾـاءمواألذغال ماظعؿقعقةم
(درادةمعقداغقةميفمثالثةموالؼاتمعـماظقرـ)،ماظصقدماظؾقريميفماظغزوات،مصـاسةم
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اظلفاد ميف متؾؿلان ممتـؾ محاالت ممنقذجقة محمؾقة مظؿفؾل مإذؽاظقة ماظعالضة مبنيم
اظؿؽقؼـمواظشغؾ.م م
ظؼد مبقّـت مأسؿال مادلؾؿؼك مأػؿقة ماظعالضة مبني ماظؿعؾقؿ مواظؿؽقؼـ ،مظذا ماسؿـكم
احملقرماظـاظثمعـماظؽؿابمبنذؽاظقاتمتؽقؼـمادلؽقّغني،مبادلشروعمادلفينمظؾطاظبم
يف مغظام ماظـ مل.م.د ،مبادلصري ماهجمفض مظؾؾؽاظقرؼا مادلفـقة ميف ماجلزائر موبقاضعم
األداتذةمادلؽقّغنيميفمضطاعماظؿؽقؼـمادلفينمواظؿؿفني.ماظشلءمغػلفمميؽـمضقظفمحقلم
احملقرماظرابعماظذيمحاولمأنمؼؿطرقمظؿقؾقؾماظعالضةمشريماخلطقةمبنيماظؿؽقؼـم
واإلدعاجمادلفينمعـمخاللماظؿطرقمإديمحاظةماظؿؽقؼـميفمادلداسماظعؾقامظسأداتذةمتارةم
وظؿؼققؿ معدى محتؼقؼ معمدلات متؽقؼـ ماظؽػاءات مادلفـقة مظدى مخرجيقفا متارةم
أخرى .م
ملمؼغؾؼماظؽؿابميفماآلخرماظؾابمأعاممإذؽاظقةمادلؾؿؼكمبؾمتركماألعرمعػؿقحام
ظؿقدقع مادلؼاربات ماظـظرؼة موادلقداغقة محقل ماظعالضات مبني ماظؿؽقؼـ مواظؿشغقؾ موضدم
طاغتميفمػذاماإلرارمعقاضقعمادلقاردماظؾشرؼة،ماحلراكمادلفينموسالضاتفمػـاماألخريم
باظؿؽقؼـموتؽقؼـمادلفينمادلؿقاصؾمأحدىماألصاقماظيتمحرصماظؽؿابمسؾكماإلذارةم
إظقفا.
ػؤاد ـوار

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

ؼلؿعرض مػذا ماظؽؿاب مبني مدصؿقف مأحدث ماظؿؼـقات ماظلقؽقظقجقة ميف ماظؿعؾقؿم
واظؿدرؼس معـ مخالل متػعقؾ ماظدعاغ مذي ماجلاغؾني ماألميـ مواألؼلر مواظؽشػ مسـم
خمؿؾػمآظقاتماذؿغالمػذاماألخري.مصؾعدمتعقنيماظػقارقمادلقجقدةمبنيماظعؿؾقؿنيم
(اظؿعؾؿمواظؿدرؼسميفماظػصؾماألولمادلعـقنمبـ"أدادقاتماظؿدرؼسمواظؿعؾؿمباظدعاغم
ذيماجلاغؾني"مؼشرحمػذامادلمظػمررؼؼةمععاجلةمغصػلمطرةماظدعاغمظؾؿعؾقعاتماظيتم
ؼؿؾؼاػاموؼربطمبنيمػذهمادلعاجلةموبنيمسقاعؾمذؿكمتؿدخؾميفمحتدؼدمغلؾةماظػفؿم
واإلدراك مطاظلعة ماظعؼؾقة ،ماظـضج ماظػلققظقجل ،ماظذطاوات مادلؿعددة موشريػا معـم
اظعقاعؾ ماألخرى .مطؿا مؼؽشػ ػذا ماظؽؿاب معـ مخالل ماظؿّطرق مإدي ماظعالضة مبنيم
"اجلفازماظعصيبموسؿؾقةماظؿعؾؿ"مسـمعؽقغاتمطؾمعـماظدعاغمواجلفازماظعصيبممبام
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يف مذظؽ معراطز محققؼة موخالؼا مسصؾقة موذظؽ معع متػصقؾ معقؽاغقزعات ماذؿغاهلام
واظرتطقزمسؾكمعدىمضرورةمتفقؼةماحلصصماظؿعؾقؿقةمبغقةمتـشقطمأدعغةمادلؿعؾؿنيم
وتزوؼدػؿ مباظؽؿقة ماظضرورؼة معـ ماألطلفني .مأعا مسـ معقصالت ماظدعاغ ،مصقؾؾغم
سددػاماثـامسشرة مباإلضاصةمإديمتؾؽمادلرتؾطةمباحلقاس،مطقادةماظشؿمعـالمواظيتم
أطدتماظدراداتمسؾكمارتؾارفاماظقثقؼمباظذاطرةمودورػاماظؽؾريميفماظؿعؾؿمادلؾؽرمسـدم
اظطػؾ .م
صقؿا مؼؿعؾؼ مبـ م"غظرؼة ماظؿعؾؿ ماظؼائؿ مسؾك ماظدعاغ مذي ماجلاغؾني" ،مصنن مػذهم
األخريةمتعؿربماظدعاغمغظاعامدؼـاعقؽقامععؼدامذومرؾقعةماجؿؿاسقة،موػقمؼؾقثمسـم
ادلعـكمبشؽؾمصطريموعـمخاللماظـؿذجة ،مأي ممنذجة ماخلرباتمسؾكمذؽؾمضقائؿم
وخرائط مسؼؾقة ،موؼعد مأدؾقب ماظؿعؾؿ مػذا ،ميف محدّ مذاتف مررؼؼة مداسؿة مظؿقلنيم
ضدرات ماظؿعؾقؿ مواظؿعؾؿ ،مدون مإشػال ماظعـاصر ماظؾققظقجقة -ماظقراثقة ،ماالغػعاظقةم
وحؿكماظؾقؽقةمواحللقةماحلرطقةمادلمثرةميف مػذهماظـظرؼة.مإضاصة مإديمذظؽمؼؿطرقم
ػذاماظؽؿابمأؼضامإديمخطقاتماظؿعؾقؿموعـاػفف،مطؿامأغفمؼشقدميفماظػصؾماخلاعسم
عـف مبـ م"صعاظقات ماظؿدرؼس مواظؿعؾؿ مادللقطرة مسؾك مجاغيب ماظدعاغ م"مبكؿؾػم
حترطاتفا ،مخصائصفا موأمنارفا مو مؼعطل مإرذادات موجقفة مظؿـشقط ماجلاغبم
اخلاعؾ معـ ماظدعاغ مبعد مإجراء ماخؿؾار مظؿقدؼد ماجلاغب مادللقطر معـف .معـ مجفةم
أخرى،محظقتم"اإلدرتاتقفقاتماظؿدرؼلقةمظؿـشقطماجلاغبماألؼلرمأو/ماجلاغبم
األميـ مشري مادللقطر معـ ماظدعاغ" مباظؼلط ماظقصري معـ مصػقات مػذا مادلمظػم
وادؿققذت مسؾك مصصؾني معـف ،مظقؼقم مادلمظِ َػقْـ ميف ماظػصؾ ماظالحؼ مجبرد مدلكؿؾػم
"اإلدرتاتقفقاتماظؿدرؼلقةمظؿـشقطماجلاغؾني مععا" مطندرتاتقفقةماظؿشرؼعمادلعريفم
اظؼائؿةمسؾك متلرؼعممنقماظؾـقةماظدعاشقةمظؾؿؿعؾؿنيموإدرتاتقفقةماظؿعؾؿماظؿقاظديم
اظيتمترطزمسؾكماظعؿؾقاتماظؿػؽريؼةماظـاذيةمسـمسؿؾماظدعاغموعقاضػمتعؾقؿقةمذاتم
ععـك،مباإلضاصةمإديمإدرتاتقفقةمجـفلقماومبقدـرمظؾؿغقريمادلػفقعلموشريػامعـم
اإلدرتاتقفقاتماهلادصة .م
أعاماظػصؾماظؿادعمواألخري،مصفقمؼؿطرقمظـم"اجتاػاتمتربقؼةمحدؼـةميفمتـؿقةم
ذطاواتماظدعاغ" موؼؼرتحممنقذجامظؾؿدردةماظذطقةمواألداظقبماظؿعؾقؿقةمادلؿـاشؿة،م
طؿا مؼشقد مبدور ماظؿؽـقظقجقا موإدفاعاتفا ميف ماظؼقام مبعؿؾقة ماظؿدرؼس مواظرصع معـم
ادلردودؼة ماظؿعؾقؿقة مدقاء متعؾؼ ماألعر مباظقدائؾ ماظؾصرؼة ماظيت متلاسد مسؾك ماظػفؿم
األسؿؼمظؾؿقضقساتمأومعـمخاللمادلقاضعماإلظؽرتوغقةماظيتمتلؿحمظؾؿؿعؾؿني ،مسؾكم
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دؾقؾ مادلـال ،مباظؼقام مبعؿؾقة متشرؼح مضػدسة مبشؽؾ ماصرتاضل ،مبدال معـ ماظؼقامم
باظؿشرؼحمصعؾقا .م
وجتدر ماإلذارةمإديمأنمطؾمصصؾمعـمػذاماظؽؿابمخيؿؿؿمبلدؽؾةمظؾؿؼقؼؿماظذاتلم
وأغفمؼعؿؿدميفمعراجعفمسؾكمأحدثماظدراداتمواألسؿالمادلـفزةميفمػذاماحلؼؾ،م
وػق مؼػؿح مجماال مظدرادات معلؿؼؾؾقة ميف ماهجماالت ماظؿعؾقؿقة مواظرتبقؼة مسؾك محدم
دقاء ،مطؿا مأن ماالغؿفال معـ معادتف مدقللؾؿ مال محماظة ،ميف مإثراء موتؼقؼؿ ماظرباعجم
ادلدردقة معـ مخالل ماظرتطقز مسؾك متـؿقة ماظؼدرات ماظدعاشقة موحتػقز مادلفاراتم
اظػؽرؼة .م
صورقة ؿوؾوجي-ﭬروجي
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