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اجلٌدة يف انكشف ادلبكر
عه صعٌباث انتعهم داخم انصف ادلدرسِ
ص.مباعهت زلُـت –ؤ .خىعٍت لحامت
حامعت لىهِس ي علي – البلُضة -2
ملخص:
ٌٗض الُٟل اللبىت ألاؾاؾُت في بىاء ؤي مجخم٘ وؤي ؤمت ،الؾُما بن ٧ان َظا الُٟل ًمثل صوع
الخلمُظ اإلاخمضعؽ  -في بَاعٍ الٗاصي وخ٣ه اإلاكغوٕ -ولهظا ؤنبذ مً الاَخماماث ال٨بحرة للضو ٫اإلاخ٣ضمت ما
ٌٗغ ٝبجىصة الخٗلُم في اإلاضاعؽ وطلٖ ٪لى حمُ٘ ألانٗضة وقتى اإلاجاالث ،و٢ض اههب مدىع الاَخمام في
َظٍ اإلاضازلت خى ٫الجىصة في حصخُو اإلاك٨الث اإلاٗغُٞت صازل الهٖ ٠لى وحه الخهىم مك٩لت
نٗىباث الخٗلم التي باجذ مدل اؾخٟهام ؤمام الباخثحن في طاث الؿُا ١خى ٫ماَُت ؤؾبابها وبًجاص
الُغٍ٣ت ألاهج٘ للخم ً٨مً الدصخُو اإلاب٨غ لها صازل اله ٠اإلاضعسخي وطل٢ ٪بل جٟا٢م اإلاك٩لت وجُىعَا.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الُٟىلت -نٗىباث الخٗلم -الدصخُو اإلاب٨غ.
Abstract:
The child is the main building block of any society and any nation, especially
if this child represents the role of the student in the school - in its normal framework
and legitimate right - so it became a major concern of developed countries what is
known as the quality of education in schools at all levels and various areas,
Attention in this intervention on quality in the diagnosis of cognitive problems in the
classroom in particular the problem of learning difficulties, which have become a
question before researchers in the same context on the causes and finding the most
effective way to be able to early diagnosis within the classroom before the problem
and the development.
Keywords: childhood - learning difficulties - early diagnosis.

ملضمت:
باجذ ْاَغة الهٗىباث الخٗلمُت مً الٓىاَغ اإلاخضاولت بك٩ل مخىانل في ألاوؾاٍ التربىٍت في آلاوهت
ألازحرة ،و٢ض ناع الاَخمام بها ًتزاًض بك٩ل ملخىّ م٘ جؼاًض الىعي ججاٍ ؤَمُت ا٦دكاٞها ومٗالجتها ،في ألاحُا٫
اإلاب٨غة ٖلى ٢ضع ؤلام٩ان ،إلاا لها جإزحر ٦بحر ٖلى الُالب مً الىىاحي الاحخماُٖت والخٗلُمُت ،بياٞت بلى ألابٗاص
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الىٟؿُت التي جتر٦ها ٖلى ألاَٟا ،٫لظلٞ ٪ةن َظٍ اإلاضازلت جبدث في ؤَمُت ال٨ك ٠اإلاب٨غ ًٖ طوي نٗىباث
الخٗلم التي جبضؤ بمغخلت ما ٢بل الغويت وحؿخمغ بلى اإلاغخلت الابخضاثُت.
َظا و٢ض جم حؿلُِ الًىء ٖلى ألاؾـ الخُىعٍت للمهاعاث اإلاسخلٟت لضي ألاَٟا ،٫ل٩ىجها اإلاغحُٗت التي
مً زاللها جخم اإلا٣اعهت ما بحن اإلاغاخل الُبُُٗت والهٗىباث الخُىعٍت التي ٢ض حكحر بلى وحىص الهٗىباث
الخٗلمُت ً
الخ٣ا ،بياٞت بلى الخٗغٍج ٖلى ؤَضا ٝالدصخُو اإلاب٨غ و٦ظا مغاخله للىنى ٫بلى ؤَمُت َظا
الدصخُو اإلاب٨غ.
ؤلاشيالُت:
جؼاًض الاَخمام بهٗىباث الخٗلم ،وزانت بٗض بصعاحها يمً الٟئاث الخانتٞ ،إحغٍذ صعاؾاث
وبدىر ٖضًضة  ،اَخم بًٗها بالجاهب ألا٧اصًمي ،بِىما اججه آلازغ هدى زهاثو شخهُاث طوي نٗىباث
الخٗلم ،في قتى حىاهب همىَا ،طل ٪ؤن طوي نٗىباث الخٗلم ًمثلىن مك٩لت هٟؿُت جغبىٍت واحخماُٖت ،جازغ في
الٟغص ،وٖال٢خه باآلزغًٍ مً ؤٞغاص ؤؾغجه ،وػمالثه ،هٓغا لٗضم م٣ضعة البٌٗ مجهم في الخٗبحر ًٖ مكاٖغٍ ،لظا
٢ض ًيخج ًٖ طل ٪بٌٗ مً الايُغاباث الىٟؿُت التي جازغ ٞحهم.
بن ألاهماٍ التربىٍت التي جدبٗها ألاؾغ في جيكئت ؤَٟالها بطا لم ج ً٨ؾلُمت ٞةجها ٢ض جاصي بلى وحىص
ايُغاباث هٟؿُت ؤو ؾلىُ٦ت لضي ألاَٟا ،٫ومً َظٍ ألاؾالُب ،الخماًت الؼاثضة والضال ،٫والخىٗ٢اث الٗالُت،
ؤو اإلاخضهُت ،والخمُحز بحن ؤلازىة  ،والخجاَل ،والغيا ،وال٣ؿىة الؼاثضة  ،وخغمان الُٟل واإلاغاَ ٤مً مكاٖغ
الخب والخىان) الٗؼة.)24 :2002 ،
وجلٗب اإلاازغاث ألاؾغٍت والاحخماُٖت صوعا في جُىع اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت ؤو الىٟؿُت ،لظا ًبرػ الضوع
التربىي لآلباء واإلاٗلمحن وألازهاثُحن و٦ظل ٪ألاَباء الىٟؿاهُحن للخىحُه وؤلاعقاص والٗالج مً زال ٫البرامج
الخىححهُت والٗالحُت للخس ٠ُٟمما ٌٗاهُه ألاَٟا ٫واإلاغاَ٣حن حغاء الايُغاباث الاهٟٗالُت ؤو الىٟؿُت بن
وحضث ،وجد ٤ُ٣ا٦بر ٢ضع مً الخىا ٤ٞالىٟسخي والاحخماعي )زل ٠هللا.)533 :2004 ،
ومً َىا ٞةن ٖملُت الدصخُو اإلاب٨غ ًلٗب صوعا َاما م٘ ألاَٟا ٫الظًً ًخىاحضون في مغخلت
اإلاضعؾت الابخضاثُت ؤو ما ٢بل طل ،٪ممً لضحهم بٖا٢ت مُٗىت ؤو لضحهم اخخُاحاث زانت ًم ً٨لها ؤن جازغ ٖلى
جُىعَم الُبُعي ٦باقي ألاَٟا ٫في مثل حُلهم ،وطل ٪مً ؤحل الخضزل اإلاب٨غ لخ٣ضًم زضماث ومؿاٖضاث
للُٟل ولظوٍه ،للخض مً جٟا٢م ؤلاٖا٢ت في اإلاؿخ٣بل ،وٍم ً٨لهظٍ الخضماث ؤن ج٩ىن و٢اثُت جمى٘ بم٩اهُت
خضور ؤلاٖا٢ت ،ؤو ٖالحُت ج٣لل مً جإزحراتها في ؤ٢غب وؤؾغٕ و٢ذ مم٨ىحن ومً َىا ٞةن الؿاا ٫اإلاُغوح ٠ُ٦
ً٩ىن َظا الدصخُو وُٞما ج٨مً ؤَمُخه م٘ طوي نٗىباث الخٗلم؟
جدضًض اإلاـاهُم:
 - 1مـهىم الؼـىلتChildhood Definition :
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ً ً
هي جل ٪الٟترة اإلاب٨غة مً الخُاة ؤلاوؿاهُت التي ٌٗخمض ٞحها الٟغص ٖلى والضًه اٖخماصا ٧لُا ُٞما
ًد ٟٔخُاجهٟٞ ،حها ًخٗلم وٍخمغن للٟترة التي جلحها وهي لِؿذ مهمت في خض طاتها بل هي ٢ىُغة ٌٗبر ٖلحها
الُٟل ختى الىطج الٟؿُىلىجي والٗ٣لي والىٟسخي والاحخماعي والخل٣ي والغوحي والتي جدك٩ل زاللها خُاة
ؤلاوؿان ٩٦اثً احخماعي.
 - 2مـهىم صعىباث الخعلمLearning Disabilities :
٢ضمذ ٞغصوؽ ال٨جزي ( )23 :2008حٗغٍٟا لهٗىباث الخٗلم ًىو ٖلى ؤن نٗىباث الخٗلم َى
مهُلر ًُلٖ ٤لى ؤولئ ٪الظًً ٌٗاهىن مً وحىص نٗىبت ؤو ؤ٦ثر في الٗملُاث الٗ٣لُت ،وفي الخدهُل ،وال
ٌؿخُُٗىن ؤلاٞاصة مً ألاوكُت الخٗلُمُت صازل الٟهل الٗاصي ،وال ٌكمل َظا اإلاهُلر ؤلاناباث اإلاسُت،
وؤلاٖا٢اث الٗ٣لُت ،والؿمُٗت ،والبهغٍت ،والخغُ٦ت (ببغاَُم.)30 :2010 ،
 - 3مـهىم الىشف اإلابىغLe dépistage précoce :
 -1الخعغٍف اللؼىي:
ال٨ك ٠اإلاب٨غ٧ :لمت مغ٦بت جخ٩ىن مً:
ال٨ك٦ : ٠ك ٠الصخيء و ٦ك ًٖ ٠الصخيء ومٗىا ؤْهغٍ وعٖ ٘ٞىه ما ًىاعٍهاإلاب٨غ  :مً مب٨غا و ٌٗجي ما ًإحي ٚضوة ؤي في بضاًت الصخيء (اإلاىجض .)1982 -2الخعغٍف الاصؼالحي:
ً٣هض بال٨ك ٠اإلاب٨غ طل ٪ؤلاحغاء التربىي الىكاجي الظي حهض ٝبلى جدضًض ،في مغخلت الُٟىلت
اإلاب٨غة ،الجىاهب ٚحر اإلاخُىعة ؤو هىاحي ال٣هىع لضي الخلمُظ ألا٦ثر ٖغيت لهٗىباث حٗلم ال٣غاءة مؿخ٣بال
(الؼٍاص.)2004 ،
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الضعاؾاث الؿابلت:
جىاولىا في َظٍ الىع٢ت البدثُت ؤَم الضعاؾاث الؿاب٣ت التي اَخمذ بال٨ك ٠اإلاب٨غ مً زلل
اإلااقغاث الؿلىُ٦ت و ؤزغي بالٗالماث الىُىعولىحُا ،التي ع٦ؼث ٖلى ٢هىع الؿحروعاث اإلاٗغُٞت ألاؾاؾُت
للخٗلم ٖامت و لخٗلم ال٣غاءة زانت ٦ماقغاث ًٖ اخخما ٫حٗغى ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مجها بلى نٗىباث
ال٣غاءة مؿخ٣بال وهظ٦غ مجها:
 - 1صعاؾت مدمض وهماٌ (:)2005
وَضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى بم٩اهُت الخيبا بهٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت الالخ٣ت ألَٟا ٫الغويت ،وطل ٪مً
زال ٫الٗال٢ت الىاقئت بحن اإلاهاعاث ٢بل ألا٧اصًمُت (الخٗغٖ ٝلى الخغو ،ٝؤلاصعا ٥الٟىهىلىجي لل٩لماث،
الخٗغٖ ٝلى ألاٖضاص ،الخٗغٖ ٝلى ألالىان ،الخٗغٖ ٝلى ألاق٩ا )٫ونٗىباث الخٗلم ألا٧اصًمُت ،و٢ض جإلٟذ
ُٖىت الضعاؾت مً )َٟ (40ال م٣ؿمحن بلى زالر مجمىٖاث ،اإلاجمىٖت ألاولى جًم ) (10ؤَٟاٌٗ ٫اهىن مً
٢هىع في اإلاهاعاث ٢بل ألا٧اصًمُت ،الخانت بالىعي وؤلاصعا ٥الٟىهىلىجي ،والخٗغٖ ٝلى الخغو ،ٝواإلاجمىٖت
الثاهُت جًم ؤًًا ) (10ؤَٟا ٫ممً ٌٗاهىن مً ٢هىع في مهاعة الخٗغٖ ٝلى ألاع٢ام وألاق٩ا ،٫ؤما اإلاجمىٖت
الثالثت ٣ٞض يمذ ) َٟ ( 20ال مً ألاَٟا ٫الٗاصًحن ،و٢ض ؤؾٟغث الضعاؾت ًٖ الٗضًض مً الىخاثج ؤبغػَا وحىص
ٖال٢ت بحن اإلاهاعاث ٢بل ألا٧اصًمُت ونٗىباث الخٗلم الالخ٣ت ،و٦ظل ٪بم٩اهُت الخيبا بهٗىباث الخٗلم
ألا٧اصًمُت مً زال ٫جدضًض ال٣هىع بهظٍ اإلاهاعاث.

 - 2صعاؾت عاصٌ عبض هللا مدمض (:(2006
جىاو ٫الباخث بالضعاؾت مؿخىي بٌٗ اإلاخٛحراث اإلاٗغُٞت (الاهدباٍ ،ؤلاصعا ٥و الظا٦غة ) لضي ؤَٟا ٫الغويت
وٖال٢تها ب٣هىع اإلاهاعاث ٢بل ألا٧اصًمُت ٦ماقغ لهٗىباث الخٗلم ،و٢ض ؤحغي صعاؾخه ٖلى َٟ 30ل بالؿىت
الثاهُت بالغويت ٢ؿمىا بلى زلث مجمىٖاث مدؿاوٍت،خُث حٗاوي ألاولى مً ٢هىع في اإلاهاعاث ٢بل ألا٧اصًمُت
(الىعي الٟىهىلىجي و الخٗغٖ ٝلى الخغو ،)ٝبِىما حٗاوي الثاهُت مً ٢هىع في الخٗغٝ
(ٖلى ألاع٢ام وألاق٩ا )٫وجًم الثالثت ؤَٟاٖ ٫اصًحنَ.بٖ ٤لحهم مجمىٖت مً الازخباعاث لُ٣اؽ
اإلاهاعاث ٢بل ألا٧اصًمُت وؤزغي لُ٣اؽ اإلاخٛحراث اإلاٗغُٞت باإلياٞت بلى م٣اًِـ الظ٧اء وازخباع اإلاسر
الىُىعولىجي للخٗغٖ ٝلى طوي نٗىباث الخٗلم.و جىنل الباخث بلى ؤن ؤَٟا ٫الغويت اإلاٗغيحن بلى
لهٗىباث الخٗلم ًخإزغون ًٖ ؤ٢غاجهم الٗاصًحن في مؿخىي الىمى الٗ٣لي اإلاٗغفي ٖامت٦ ،ما ًدؿمىن ب٣هىع
في الاهدباٍ و ؤلاصعا ٥و زهىنا الخىاو ٫البهغي و الؿمعي للمثحراث و الظا٦غة ٢هحرة وَىٍلت اإلاضي.
 - 3صعاؾت مدمض (2006ب):
واؾتهضٞذ صعاؾت مدمض ) 2006ب ( حٗغ ٝمؿخىي الىمى الٗ٣لي اإلاٗغفي ٖىض ) (30مً ؤَٟا٫
الغويت٢ ،ؿمىا بلى زالر مجمىٖاث ٧ل مجمىٖت جخإل ٠مً ) (10ؤَٟا ،٫مجمىٖت حٗاوي مً ٢هىع في
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اإلاهاعاث ٢بل ألا٧اصًمُت الخانت بالىعي وؤلاصعا ٥الٟىهىلىجي والخٗغٖ ٝلى الخغو ،ٝواإلاجمىٖت الثاهُت ممً
ٌٗاهىن مً ٢هىع زانت بمهاعة الخٗغٖ ٝلى ألاع٢ام وألاق٩ا ،٫ؤما اإلاجمىٖت الثالثت ٞهي مً ألاَٟا ٫الٗاصًحن،
و٢ض ؤؾٟغث الضعاؾت ًٖ الٗضًض مً الىخاثج ؤبغػَا ٖضم وحىص ٞغو ١في مؿخىي الىمى الٗ٣لي اإلاٗغفي بحن
اإلاجمىٖت ألاولى واإلاجمىٖت الثاهُت٦ ،ما ؤؾٟغث الىخاثج ًٖ وحىص ٞغو ١بحن اإلاجمىٖت الثالثت واإلاجمىٖخحن
ألاولى والثاهُت لهالر اإلاجمىٖت الثالثت في مؿخىي الىمى الٗ٣لي اإلاٗغفي.
 – 4صعاؾت ؤخمض (:)2014
َضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى اإلاخٛحراث اإلاٗغُٞت لخالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت طوي ٢هىع اإلاهاعاث ٢بل ألا٧اصًمُت
ً
٦ماقغ لهٗىباث الخٗلم ،وطلٖ ٪ىض )  ( 60جلمُظا مً جالمُظ اله ٠ألاو ٫الابخضاجي بمضًىت الخغج باإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت ،بُيذ وحىص ٞغو ١بحن الخالمُظ الٗاصًحن والخالمُظ اإلاٗغيحن لخُغ نٗىباث الخٗلم ممً
ٌٗاهىن مً ٢هىع في اإلاهاعاث ٢بل ألا٧اصًمُت في اإلاخٛحراث اإلاٗغُٞت ،ووحىص ٖال٢ت بحن اإلاخٛحراث اإلاٗغُٞت
واإلاهاعاث ما ٢بل ألا٧اصًمُت.
 – 5صعاؾت الــيري والصاوع (:)2014
التي َضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى ٖال٢ت بٌٗ اإلاخٛحراث الضًمىٚغاُٞت )الجيـ ،اإلاىُ٣ت الخٗلُمُت،
الجيؿُتٖ ،مل ألام ،اإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلم ،اإلاؿخىي الخٗلُمي لؤلب ،الضزل الكهغي ،هىٕ الؿ ،ً٨الخالت
الاحخماُٖت للىالضًً ( بيؿبت اهدكاع نٗىباث الخٗلم الىماثُتٖ ،ىض )َٟ (57ال مً ؤَٟا ٫مغخلت الغٍاى،
ٌٗاهىن مً نٗىباث حٗلم هماثُت ،بُيذ ٖضم وحىص ازخال ٝفي وؿب اهدكاع نٗىباث الخٗلم الىماثُت ٌٗؼي
لهظٍ اإلاخٛحراث.
 – 6صعاؾت الــيري والىىضعي (:)2015
َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى حٗغ ٝؤصاء طوي نٗىباث الخٗلم الىماثُت في بِئت حٗلُمُت حؿخسضم ج٨ىىلىحُا
اإلاٗلىماث والاجهاالث ،وطلٖ ٪ىض ُٖىت بل٢ ٜىامها )  ( 858مً ؤَٟا ٫الغٍاى بضولت ال٩ىٍذ ،بُيذ ٢ضعة
مجخم٘ اإلاٗغٞت ٖلى ال٨ك ًٖ ٠خاالث نٗىباث الخٗلم الىماثُت والخاالث اإلاكابهت لها.
 7صعاؾت (:(Cathrine Billard et al 2000٢ام بهظٍ الضعاؾت ٞغٍٖ ٤مل مخٗضص الخسههاث مً ؤحل بٖضاص بُاعٍت ازخباعاث م٣ىىت حؿمذ
للمسخهحن في مجا ٫الصخت جدضًض ال٣هىع اإلاٗغفي لضي ألاَٟا ٫الظًً جتراوح ؤٖماعَم بحن  4و  9ؾىىاث
ُ٦غٍ٣ت لل٨ك ٠اإلاب٨غ ًٖ نٗىباث اللٛت الكٟهُت و اإلا٨خىبت جخ٩ىن َظٍ البُاعٍت التي ؤَلٖ ٤لحها اؾم "La
" brevمً  18ازخباعا ٞغُٖا جِ٣ـ :اللٛت ،الىْاثٚ ٠حر اللٛىٍت و اإلاهاعاث ألا٧اصًمُت ،وحؿمذ بدضًض بض٢ت
ال٣هىع اإلاٗغفي و طل ٪مً اإلاىٓىع الىٟـٖ-هبي ؤن بُاعٍت الازخباعاث مىحهت بلى ألاَباء و ألاعَٟىهُحن مً
ؤحل ال٨ك ٠و الخضزل اإلاب٨غًٍ لخ٣ضًم الخضماث الٗالحُت.
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 – 8صعاؾت عٍـغ (:)Rever,2003
واؾتهضٞذ صعاؾت عٍٟغ) (Rever, 2003الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن الىمى الٗاَٟي والاؾخٗضاص اإلاضعسخي
ٖىض ؤَٟا ٫ما ٢بل اإلاضعؾت في والًت مُىِؿىجا ،و٢ض ؤؾٟغث الضعاؾت ًٖ وحىص ٖال٢ت َغصًت بحن الىمى
الٗاَٟي والاؾخٗضاص اإلاضعسخي والخدهُل اإلاضعسخي الجُض في اإلاؿخ٣بل .وجبحن الضعاؾاث الؿاب٣ت الخىىٕ في
الضعاؾاث خى ٫ؤَٟا ٫الغويت ٦ضلُل ٖلى ؤَمُت َظٍ اإلاغخلت وخؿاؾُتها.
ًدبحن لىا مً زالٖ ٫غيىا لهظٍ الضعاؾاث ؤَمُت الاؾخٗضاص اإلاضعسخي لضي ؤَٟاَ ٫ظٍ اإلاغخلت٦ ،ما
جبحن الضعاؾاث ؤًًا وي٘ ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً مك٨الث في َظٍ اإلاغخلت واخخما ٫بنابتهم بمك٨الث
مؿخ٣بلُت ٦هٗىباث الخٗلم ؤو ٚحرَا ،ومً ٧ل َظٍ الضعاؾاث وٚحرَا ًم ً٨ؤن ًىٓغ بلى مك٩لت الضعاؾت
الخالُت وؤَمُتها و٦ظا مضي ؤَمُت ال٨ك ٠اإلاب٨غ ًٖ طوي نٗىباث الخٗلم مً ؤحل الخضزل الىاح٘.
 - 1ألاؾـ الخؼىعٍت إلاهاعاث ألاػـاٌ في اإلاغاخل اإلابىغة:
ج٣ترن ْاَغة الهٗىباث الخٗلمُت بالُٟىلت اإلاب٨غة ٖاصة ،بمضي مٗغٞت ألازهاثُحن وألاَل واإلاٗلمحن ،باإلاغاخل
الخُىعٍت ألاؾاؾُت لضي ألاَٟا ،٫ومً زال ٫اإلا٣اعهت ما بحن اإلاهاعاث اإلاخىٗ٢ت ل٩ل ٞئت ٖمغٍت ،واإلاهاعاث
اإلاىحىصة لضي الُٟل ًم ً٨الخٗغٖ ٝلى مهاعاث الاؾخٗضاصًت لضًه ،بن ٖملُت الخٗلم لضي ألاَٟا ٫جبضؤ ٖىض
الُٟل مً زال ٫البِئت اإلادُُت ومً زال ٫حم٘ اإلاٗلىماث والخجاعب مً ألاٞغاص اإلادُُحن والٓىاَغ اإلاغا٣ٞت
لؤلخضار الاحخماُٖت والُبُُٗت ٖلى ٧اٞت ؤق٩الها .
ٌٗمل الُٟل ٖلى جىُٓم اإلاٗلىماث وجسؼٍجها بالضما ٙبُغٖ ١ضة ،بهض ٝالاؾخٗاهت بها ؤو اؾخسضامها
ٖىض الخاحت ؤو في اإلاىا ٠٢الكبحهت التي جخُلب اإلاٗالجت بىاؾُت اإلاُُٗاث اإلاسؼهت ،خُث ً٣ىم بم٣اعهت
ً
مؿخُٗىا بالخبراث الؿاب٣ت .
اإلاٗلىماث اإلاسؼهت بالخجاعب الجضًضة وٖ٣ض م٣اعهاث ما بحن اإلادكابه واإلاسخل٠
ٖىضما ج٨خمل َظٍ اإلاغاخل الظَىُتً ،خهغ ٝالُٟل بُغٍ٣ت جىحي للمدُُحن بإهه ٢ض ّ
حٗلم مهاعاث حضًضة
وٍم٨ىه الخ٣ضم للمغاخل ال٣اصمت بالؿلم الخُىعي .بك٩ل ٖام ًم ً٨الخيبا بدضور اإلاهاعاث الخُىعٍت ل٩ل
ً
مؿب٣ا بىاء ٖلى الخجاعب ال٨ثحرة التي جا٦ضَا ألابدار والٗلىم ؤلاوؿاهُت اإلاخٗل٣ت باألَٟا. ٫مثال الؼخ٠
َٟل
والى٢ى ٝواإلاصخي وال٨الم لضي ألاَٟا ٫مهاعاث ًم ً٨جسمحن و٢ذ خضوثها ،والٗمل ٖلى جدٟحزَا لضي الُٟل .
َّ
خُث ًُلٖ ٤لى َظٍ اإلاهاعاث باألؾـ الخُىعٍت ؤو الؿلم الخُىعي ( ،(milestones developmentalوبالغٚم
مىُا ً
مً ؤن بٌٗ ألاَٟا ٫ال ًهلىن بلى حمُ٘ اإلاهاعاث الخُىعٍت بىٟـ الى٢ذ ،بال ؤن َىا ٥بَا ًعا ػ ً
ٖاما
ً
مخىٗ٢اً ،جب الى٢ىٖ ٝلُه ل٩ل مهاعة ٖىض الُٟل (.)National Center for L. D., 2003
حٗخبر الى٣اٍ الخالُت مً ألاؾـ واإلاهاعاث الخُىعٍت لؤلَٟا ٫في اإلاغاخل اإلاب٨غة ،وٍخم الٗمل ٖلى
َّ
مغا٢بتها مً زال ٫حضاو ٫الؿلم الخُىعي للُٟىلت اإلاب٨غة ،ومً ؤَمها:
 - 1الخأػع الخغ٧ي الٗام  :اإلاهاعاث الخغُ٦ت الٛلُٓت والض٣ُ٢ت ،الٟ٣ؼ ،الدجل ،الىزب ،ال٣ظ ٝوال٣بٌ،
والغؾم وبىاء ؤبغاج مً ؤق٩ا ٫مسخلٟت.
 - 2مهاعاث اللٛت (ٞهم اللٛت اؾخسضامها) :الخٗبحر والاؾخ٣با ٫اللٛىي.
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 -3اإلاهاعاث الظَىُت الٗلُا :بصعا ٥والخ٨ٟحر ،واإلاىُ ،٤وخل اإلاكا٧ل ،والٟهم وؤلانٛاء والتر٦حز.
 -4الخٟاٖل الاحخماعي٧ ،اإلاباصعة في الاجها ٫باآلزغًٍ ،واللٗب الجماعي .بياٞت بلى الؿلى ٥والًبِ الظاحي :
مثل الاهضٞاُٖت ،اهخٓاع الضوع ،جدمل ؤلاخباٍ.
 -5الٗىاًت بالظاث  :اعجضاء اإلاالبـ ،وجىاو ٫الُٗام وٚؿل الىحه والُضًً ؤو الجؿم
).(L. D. Association, 2002e
 - 2ؤهضاؾ حصخُص صعىباث الخعلم:
ًم ً٨خهغ الهض ٝمً حصخُو ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم في الى٣اٍ آلاجُت:
 - 1ال٨ك ًٖ ٠ه٣اٍ ال٣ىة وه٣اٍ الًٗ ٠لضي الٟغص.
 - 2ال٨ك ًٖ ٠اإلاك٨الث الىماثُت لضي الٟغص) :العجؼ في الاهدباٍ ،والخ٨ٟحر ،والظا٦غة ،وؤلاصعا ،٥واللٛت).
 - 3جمُحز ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن نٗىباث الخٗلم ًٖ الظًً ٌٗاهىن بٖا٢اث ؤزغي.
 - 4اإلاؿاٖضة في الى٢اًت مً زُغ جٟا٢م اإلاك٨الث الىاججت ًٖ نٗىباث الخٗلم ) الخضزل اإلاب٨غ).
 - 5جدضًض ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن نٗىباث حٗلم صعاؾُت ) ؤ٧اصًمُت( ،وجدضًض هىٕ الهٗىبت التي ٌٗاهىجها
)ال٣غاءة ،والخؿاب(.
 - 6مؿاٖضة التربىٍحن في وي٘ البرامج الٗالحُت.
 - 7ؤن الدصخُو ٌؿاٖض الباخثحن في الٟهم الض ٤ُ٢والٗمُ ٤إلاك٨الث نٗىباث الخٗلمٞ ،الدصخُو ً٨ك٠
ًٖ ؤق٩ا ٫ؤزغي لهٗىباث الخٗلم ،وَؿاٖض ٖلى حم٘ اإلاٗلىماث الخانت ًٖ مؿخىي الُٟل الخٗلُمي
ً
ومما ًجضع ط٦غٍ َىا ؤن َىاٖ ٥ضصا مً الخدضًاث التي جىاحه ٖملُت ُ٢اؽ الُلبت طوي نٗىباث
الخٗلم وحصخُههم ،وُٞما ًلي ٖغى ألَم َظٍ الخدضًاث:
ٖ.1ضم الاجٟاٖ ١لى حٗغٍ ٠مدضص لهٗىباث الخٗلم ؤو الاجٟاٖ ١لى بًجاص نُٛت حٗغٍ ٠بحغاجي ،ألامغ الظي
ًىٗ٨ـ ٖلى بًجاص مد٩اث مخٖ ٤ٟلحها للدصخُو.
ٖ.2ضم اجٟا ١الباخثحن ٖلى بًجاص نُٛت لخدضًض ٖامل الخباًً بحن ال٣ضعة الٗ٣لُت والخدهُلٞ ،هىا ٥ؤ٦ثر مً
َغٍ٣ت الؾخسغاج ُ٢مت الخباًً َظٍ.
ٖ.3ضم ججاوـ مجخم٘ ألاٞغاص طوي الهٗىباث الخٗلُمُت ،ألامغ الظي ًاصي بلى نٗىبت بًجاص ٢اثمت مىخضة
إلاٗاًحر ال٨ك ٠ؤو الُ٣اؽ.
 .4بخالت ٖضص ٦بحر مً ألاَٟا ٫طوي الخدهُل اإلاىس ٌٟؤو اإلاك٨الث الؿلىُ٦ت بلى بغامج نٗىباث الخٗلم
بهض ٝالخهىٖ ٫لى زضماث جغبىٍت زانت لهاالء الُلبت ،وَظٍ اإلاماعؾاث جاصي بلى الالخباؽ في جدضًض الُلبت
ً
الظًً ٌٗاهىن نٗىباث الخٗلم ٗٞال.
٢ .5لت جضعٍب ؤًٖاء ٞغٍ ٤التربُت الخانت ٖلى وؾاثل ُ٢اؽ الُلبت طوي نٗىباث الخٗلم وحصخُههم ،و٢لت
مٗغٞتهم باإلاٗلىماث التي جسو َظا اإلاُضان ٢ض ًضٗٞهم بلى اجساط ٢غاعاث ٚحر ناثبت زال ٫مغخلت الُ٣اؽ
والدصخُو.
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وعٚم الخدضًاث واإلاك٨الث آهٟت الظ٦غ بال ؤن ٖملُت ُ٢اؽ الُلبت طوي نٗىباث الخٗلم وحصخُههم
حٗض ٖملُت يغوعٍت ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖجها ,وحٗض َظٍ الٗملُت ؤ٦ثر ٞاٖلُت ٖىضما جاصي بلى مٗلىماث ًمً٨
الاؾخٟاصة مجها مباقغة في ٖملُت الخضعَـ (ؤبى الضًاع.)69 :2012 ،
 - 3مدياث حصخُص صعىباث الخعلم:
ًغي ٦ثحر مً اإلاخسههحن في قئىن َظٍ الٟئت ؤن ٖملُت حصخُو نٗىباث الخٗلم ًجب ؤن جخم
بىاؾُت هٓام الٗمل الُىمي ،واإلاالخٓت اإلا٣هىصة مً زال ٫السجل اإلاضعسخي الخام باإلاخٗلم الظي ًغا٣ٞه
خحن بجهاثه اإلاغخلت الابخضاثُتٞ ،خٗغ ٝؤؾباب نٗىباث الخٗلم والٗىامل اإلاازغة ٞحها حؿاٖض ٖلى حصخُهها
وحٗغ ٝالٗىامل اإلااصًت بلحها ،ولِـ اإلا٣هىص َىا حصخُو نٗىباث الخٗلم التي جغح٘ بلى زلل في الجىاهب
الخؿُت والٗهبُت ؤو جضوي في الظ٧اء وال٣ضعاث ،و بهما اإلا٣هىص َىا َى حصخُو ألاؾباب ،والٗ٣باث الىٟؿُت
ً
والتربىٍت وألاؾغٍت التي ج ٠٣خاثال يض الخٗلم الجُض لضي اإلاخٗلمحن ،مثل جل ٪التي حؿبب ٢لت اؾخٟاصة
اإلاخٗلمحن مً زبراث الخٗلم اإلاخاخت لهم و ؤوكُتها.
و٢ض ٢ضم ٦حر ٥و٧الٟاهذ ) (89- 83 ،1988زُت م٩ىهت مً ؾذ مغاخل تهض ٝبلى الخٗغٝ
بلى ألاَٟا ٫طوي نٗىباث الخٗلم وهي:
 .1الخٗغ ٝبلى ألاَٟا ٫طوي ألاصاء اإلاىس : ٌٟوٍم ً٨ؤن جخم جل ٪الٗملُت صازل اإلاجز ٫ؤو اإلاضعؾت.
 .2مالخٓت الؿلى ٥وونٟه  :مثل ٣ً ٠ُ٦غؤ؟ ومهاعاث ال٣غاءة.
 .3بحغاء جُُ٣م ٚحر عؾمي وَؿدبٗض بٌٗ الخاالث مثل  :الخغمان البُئي والث٣افي.
ُ٢ .4ام ٞغٍ ٤الخُُ٣م ب بحغاء جُُ٣م ،وحٗض َظٍ الٗملُت بمثابت الدصخُو اإلابجي ٖلى حٗضص اإلاد٩اث.
٦ .5خابت هخاثج الدصخُو.
 .6جسُُِ بغهامج ٖالجى (ؤبى الضًاع.)70 :2012،
الخٗغٖ ٝلى طوي ألاصاء اإلاىسٌٟ
مالخٓت وون ٠الؿلى٥
بحغاء جُُ٣م ٚحر عؾمي
ُ٢ام ٞغٍ ٤الخُُ٣م بةحغاء جُُ٣م
٦خابت هخاثج الدصخُو
جسُُِ بغهامج ٖالجي
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(الشيل عكم  )01زؼت هيرن ووالـاهذ للخعغؾ بلى طوي صعىباث الخعلم
 - 4مدياث جدضًض صعىباث الخعلم والخعغؾ عليهاَ :ىا ٥ؤعبٗت ممد٩اث وهي:
 .1مدً الخباعضٌ :كحر مد ٪الخباٖض بلى وحىص جباًً بحن الٗضًض مً الؿلىُ٦اث الىٟؿُت ٧االهدباٍ ،والخمُحز،
والظا٦غة ،و بصعا ٥الٗال٢اث٦ ،ما ٌكحر بلى جباًً ال٣ضعة الٗ٣لُت للٟغص (الظ٧اء( وجباٖضَا والخدهُل الضعاسخي
ً
ً
"ألا٧اصًمي" ،وؤزحرا ٢ض ًٓهغ الخباًً في حىاهب الىمى اإلاسخلٟت  ٥,ؤن ًىمى خغُ٦ا في ؾً مب٨غةُٞ ،م شخي في
الؿىت ألاولى ؤو ؤ٢ل بِىما ًبضؤ في هُ ٤اللٛت في ؾً الخامؿت )ؤي ًخإزغ في الىمى اللٛىي).
وفي الاججاٍ هٟؿه ٌكحر ٖبض الغخُم ) )1982بلى ؤن الهٗىبت الخانت في الخٗلم حصخو بىاء ٖلى
مد ٪الخباٖض في الخالت آلاجُت:
ً
ؤ .الخاالث التي ًبضو ٞحها واضخا ؤن مؿخىي جدهُل الُٟل ً٣ل ًٖ مٗض ٫جدهُل ألاَٟا ٫آلازغًٍ في الؿً
هٟؿه ؤو الخاالث التي ال ًدىاؾب ٞحها جدهُل الُٟل م٘ ٢ضعاجه.
ب .الخإ٦ض مً ؤن الُٟل في الخاالث حمُٗها ًخل٣ى زبراث حٗلُمُت مالثمت لٗمغٍ الؼمجي و٢ضعاجه الٗ٣لُت.
 - 2مدً الاؾدبعاص:
خُث ٌؿدبٗض ٖىض الدصخُو وجدضًض ٞئت نٗىباث الخٗلم الخاالث آلاجُت:
الخسل ٠الٗ٣لي ،وؤلاٖا٢اث الخؿُت ،واإلاٟ٨ىٞحن ،ويٗا ٝالبهغ ،ويٗا ٝالؿم٘ ،وطوي الايُغاباث
الاهٟٗالُت الكضًضة ،مثل  :الاهضٞاُٖت ،واليكاٍ الؼاثض ،وخاالث ه٣و ٞغم الخٗلم ؤو الخغمان الث٣افي.
 .3مدً التربُت الخاصت :
وٍغجبِ باإلاد ٪الؿاب ٤ومٟاصٍ ؤن طوي نٗىباث الخٗلم ال جهلر لهم َغاث ٤الخضعَـ اإلاخبٗت م٘ اإلاٗى٢حن،
وبهما ًخٗحن جىٞحر ق٩ل آزغ مً التربُت الخانت مً خُث) :الدصخُو ،والخهيُ ،٠والخٗلُم ( ًسخلًٖ ٠
الٟئاث الؿاب٣ت.
 .4مدً اإلاشىالث اإلاغجبؼت بالىظىج :
خُث هجض مٗضالث الىمى جسخل ٠مً َٟل بلى آزغ مما ًاصي بلى نٗىبت التهُئت لٗملُاث الخٗلمٞ ،اإلاٗغو ٝؤن
ألاَٟا ٫الظ٧ىع ًخ٣ضم همىَم بمٗض ٫ؤبُإ مً ؤلاهار مما ًجٗلهم في خىالي الخامؿت ؤو الؿاصؾت ٚحر
مؿخٗضًً ؤو مهُئحن مً الىاخُت ؤلاصعاُ٦ت لخٗلم الخمُحز بحن الخغو ٝالهجاثُت ٢غاءة و٦خابت مما ٌٗىٖ ١ملُاث
الخٗلم ؾىاء ؤ٧ان َظا ال٣هىع ًغح٘ بلى ٖىامل وعازُت ؤم ج٩ىٍيُت ؤم بُئُت ،وَظا اإلاد٨ٌٗ ٪ـ الٟغو١
الٟغصًت بحن الجً ؾحن في ال٣ضعة ٖلى الخدهُل (ؤبى الضًاع.)72-71 :2012 ،
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 - 5مغاخل الىشف اإلابىغ:
بك٩ل ٖام ،جمغ ٖملُت ال٨ك ٠اإلاب٨غ للهٗىباث الخٗلمُت ،بإعب٘ مغاخل مخٗل٣ت الىاخضة باألزغي
و٢ض خضصث لحرهغ (َ (Lerner, 1993ظٍ اإلاغاخل وهي :البدث ،واإلاسر ،والدصخُو والخُُ٣م .حٗمل َظٍ
اإلاغاخل ٦دل٣ت م٨ملت لبًٗها البٌٗ ٖلى الىدى الخالي:
البدث ):(Locating
جخُغَ ١ظٍ اإلاغخلت الى َغ ١ال٨ك ٠والبدث ًٖ طوي ؤلاٖا٢اث في اإلاجخم٘ اإلادلي ،خُث ًخم التر٦حز َىا ٖلى
ػٍاصة الىعي لضي الجمهىع خى ٫ؤلاٖا٢اث اإلاسخلٟت ،وفي َظٍ الخالت نٗىباث الخٗلم بالخدضًضٖ ،اصة ًخم الٗمل
ٖلى َظٍ اإلاغخلت في ألاَغ ٚحر الغؾمُت و٢بل مغخلت اإلاضعؾت ،مثل صوع الغٖاًت والخًاهت واإلا٨خباث الٗامت،
وألاهضًت اإلادلُت واإلاغا٦ؼ الجماَحرًت ،والغاصًى والخلٟؼٍىن والجغاثض واإلاجالث .الهض ٝبك٩ل ٖام جدظًغ ألاَل
وبعقاصَم خى ٫اإلآاَغ الٗامت للٓاَغة (.(Lerner , 1993
اإلاسح العام ):(Screening
حٗمل َظٍ اإلاغخلت ٖلى صعاؾت الظًً ًدخاحىن بلى مخابٗت خاالتهم ،وطل ٪بهض ٝجدضًض ألاَٟا ٫الظًً ٢ض
ًدخاحىن بلى زضماث التربُت الخانت .خُث ًخم صٖىة الٗضًض مً ألاَٟا ٫الظًً ،جتراوح ؤٖماعَم ما بحن 5-3
ؾىىاث للخهىٖ ٫لى ٞدىناث مجاهُت ،للؿم٘ والبهغ واإلا٣ضعة ٖلى الىُ ٤وال٨الم٦ ،ما وٍخم ال٨كًٖ ٠
اإلاهاعاث الظَىُت الٗلُا٧ ،اإلنٛاء والتر٦حز والخمُحز والظا٦غة ،واإلاهاعاث الخغُ٦ت الض٣ُ٢ت والٛلُٓت ،واإلا٣ضعة
ٖلى الٗىاًت بالظاث والاجها ٫والخٟاٖل م٘ آلازغًٍ.
الدصخُص ):(Diagnosing
في اإلاغخلت الثالثتً ،خم جدضًض مضي ؤلاٖا٢ت بطا جىاحضث لضي الٟغص ،والخ٨ٟحر باال٢تراخاث والخضماث الٗالحُت
التي ٢ض ًدخاج بلحها الُٟل ً
الخ٣ا ً.خم التر٦حز َىا ٖلى َبُٗت اإلاكا٧ل التي ًجب بًجاص الؿبل للخضزل بكإجها .
ٌكاع ٥في جىُٟظ الدصخُوٞ ،غٍ ٤مً اإلاخسههحن ،و٢ض ٌكمل ؤزهاجي هُ ٤ولٛت ،وؤزهاجي هٟسخي،
وؤزهاجي في الهٗىباث الخٗلمُت ،وؤزهاجي ٖالج وُْٟي ؤو ؤزهاثُحن آزغًٍ بطا صٖذ الخاحت.
الخلُُم ) :(Evaluatingفي اإلاغخلت الغابٗتً ،خم الٗمل ٖلى جدضًض ُٞما بطا ٧ان الُٟل بداحت للب٣اء في بَاع
التربُت الخانت ،وألي و٢ذ وما هي ال٨ثاٞت ؤو ال٨مُت اإلاٗ٣ىلت للماصة الخٗلُمُت ،ؤو الخضماث التي ٢ض ًدخاحها،
٦ما وٍخم التر٦حز ٖلى ؤؾالُب الدصخُو ،إلاٗغٞت مضي الخ٣ضم الظي ًدغػٍ الُٟلٖ ،ملُت الخُُ٣م ،جدضص ُٞما
بطا ٧ان الُٟل بداحت لالؾخمغاع في الٗالج (.(Lerner , 1993
 - 6ؤهمُت الىشف اإلابىغ للصعىباث الخعلمُت:
ًىحض ؤَمُت و٢بىال واؾٗحن للمسر اإلاب٨غ إلاغاخل الىمى والخُىع ،لضي الهٛاع في مغاخل الُٟىلت اإلاب٨غة ٞ.مً
زال ٫اإلااقغاث التي ًدهل ٖلحها ال٣اثمىن ٖلى َظٍ الٟدىناث اإلاسخُت ألاولُت ًم ً٨ؤن ًخم جدضًض
الجىاهب ٚحر اإلاخُىعة لضي الُٟل وٍخم الٗمل ٖلحها ،بهض ٝالخ٣لُل مً الٟجىاث في حُل مب٨غ ٖلى ٢ضع
ؤلام٩ان ٞ.اإلاهاعاث الغثِؿُت ٧اللٛت والخغ٦ت وؤلاصعا ٥وال٣ضعة ٖلى الخٟاٖل الاحخماعي ال جخُىع مىٟغصة الىاخضة
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ًٖ ألازغي ،بل مترابُت؛ وبطا ٧ان َىا ٥زلل في ؤي مجها ٞةجها ؾخازغ ً
ؾلبا ٖلى باقي اإلاجاالث ٗٞ.لى ؾبُل اإلاثا،٫
ًم ً٨لىا ؤن هخسُل ع٧ىب َٟل ٖلى صعاحت زالزُت العجالث ،وبىٟـ الى٢ذ ًغٍض ؤن ًغص الخدُت ٖلى آلازغًٍ ،ؤو
ًهػي للخٗلُماث.
بن َظا ال بض وؤن ًخُلب صمج الٗضًض مً اإلاهاعاث في آن واخض؛ ول ً٨بضون هطج ٧ا ٝفي حمُ٘ اإلاجاالث
ّ
ٞةهه ؾُىاحه نٗىباث مؿخ٣بلُت٦ ،ما وج٨مً ؤَمُت ال٨ك ٠اإلاب٨غ ألي مً الٟجىاث الخُىعٍت لضي الُٟل،
في اإلاغاخل اإلاب٨غة ،في بم٩اهُت جدضًض اإلاك٩لت والٗمل ٖلحها ً
مب٨غا لخدًحر الُٟل للمضعؾت في الى٢ذ اإلاىاؾب
(.(McLaughlin and Lewes, 1994
ً
وٚالبا ما
ًبضؤ ال٨ك ٠اإلاب٨غ في بِئت الُٟل ،في بِخه ؤو م٩ان جغٖغٖه في اإلاغاخل اإلاب٨غة مً ٖمغٍ،
ً٣ىم بمهمت ال٨ك ٠بما ألاَل ؤو اإلاسخهحن في الُٟىلت اإلاب٨غة ،بط جبضو ٖلى الُٟل بٌٗ الؿلىُ٦اث
والاؾخجاباثٚ ،حر اإلاالثمت إلاخىؾِ جُىعٍ الُبُعي ،ؤما اإلاجاالث التي ًخم التر٦حز ٖلحهاٞ ،خخمدىع خى ٫الٟئاث
الغثِؿُت الخالُت  :اإلاهاعاث اللٛىٍت ٧الخضًث وٞهم اللٛت اإلادُ٨ت ،واإلاهاعاث ؤلاصعاُ٦ت والظا٦غة واإلاهاعاث
الخغُ٦ت الٛلُٓت والض٣ُ٢ت وال٣ضعة ٖلى جىُْٟها بالخيؿُ ٤م٘ الخىاؽ ألازغي ،ومهاعاث ؤلانٛاء والتر٦حز في
ْغو ٝمسخلٟت ،و٦ظل ٪ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر وخل اإلاكا٧ل ،بياٞت بلى بٌٗ الجىاهب الؿلىُ٦ت الٗامت.
بن لل٨ك ٠اإلاب٨غ ؤَمُت بالٛت ،في ٖملُت الٗالج ً
الخ٣ا ٞ.الُٟل الظي ًخم جدضًض مىاًَ ٢ىجه ويٟٗه
في حُل مب٨غٌ ،ؿخُٟض مباقغة مً الخضماث التي ج٣ضمها مغا٦ؼ الغٖاًت وألامىمت والغوياث واإلاضاعؽ في
اإلاغخلت الابخضاثُت ،وٍم٨ىه ٖىضَا ؤن ًدٓى باَخمام والضًه بالك٩ل ال٩افي بطا ٧ان لضحهما الىعي اإلاىاؾب
للخٗامل م٘ اإلاك٩لت في بضاًاتها ٢بل جٟا٢مها؛ وٍمٖ ً٨ىضَا البضء بسُىاث و٢اثُت ومخابٗاث بحغاثُت بهضٝ
ٖضم جدى ٫الهٗىبت البؿُُت بلى بٖا٢ت صاثمت جغا ٤ٞالُٟل في حمُ٘ مغاخل خُاجه .مً َىا حاءث ؤَمُت
ال٨ك ٠اإلاب٨غ ،بُٛت جٟاصي الخٗامل م٘ الٓاَغة في و٢ذ ج٩ىن ُٞه البرامج الٗالحُت ٖاحؼة ًٖ جىٞحر الخاحت
اإلاُلىبت للُٟل (.)McLaughlin and Lewes, 1994
الخاجمت:
بىاء ٖلى ما ؾبٞ ٤ةهه ًم٨ىىا ال٣ى ٫ؤن الٗمل ٖلى ٦ك ٠وحصخُو الٓاَغة وج٣ضًم ؤؾالُب
الى٢اًت والٗالج لها ،جخُلب مً اإلاٗلمحن وألاَل مٗغٞت واؾٗت بمغاخل الىمى والخُىع الُبُُٗت لضي ألاَٟا. ٫
بط ؤن ؤلاوؿان البال ٜالظي ًلم باألؾـ الخُىعٍت الٗاصًت لؤلَٟاً ،٫م٨ىه الخيبه مباقغة لىحىص نٗىباث ٢ض
جاقغ بلى اخخمالُت وحىص بٖا٢ت ً
الخ٣ا .مً َىا ًبضؤ الٗالج الؿلُم ،بال٨ك ٠والدصخُو الؿلُمحن في الى٢ذ
اإلاىاؾب ،وبىاء ٖلى طلً ٪خم بىاء زُت جضزل و٢اثُت ؤو ٖالحُت.
بن ال٨ك ٠والٗالج اإلاب٨غًٍ للٗضًض مً الٓىاَغ الؿلىُ٦ت ،واإلاهاعاث الخغُ٦ت والظَىُت والاحخماُٖت،
لظوي الهٗىباث الخٗلمُت في الُٟىلت اإلاب٨غة ،مً قإجهما ؤن ً٣لال مً خضة اإلاكا٧ل اإلاؿخ٣بلُت اإلاخىٗ٢ت،
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واإلاخمثلت بالهٗىباث الخٗلمُت وألامُت ،ومً وؿبت ٖىامل الخُىعة الاحخماُٖت اإلاخمثلت بالدؿغب اإلاب٨غ مً
اإلاضاعؽ؛ واهدكاع ْىاَغ الجىىح لضي اإلاغاَ٣حن والاهجغاع هدى الجغٍمت واإلاسضعاث.
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عـــــالوْت انتقْْــــم…
أداة يف خدمت إدارة ادلٌارد انبشرّت نتحسني أداء عامهْيا
ص.هاڤت نهلـ ــت
مغهؼ البدىر في الاكخصاص الخؼبُلي مً ؤحل الخىمُت
الجؼاثغ

اإلالخص:
مىيىٕ جُُ٣م ألاصاء خٓي ب٨ثحر مً الاَخمام مً َغٖ ٝضة باخثحن ،ول ً٨ألاؾاؽ الظي ؾدبجى ٖلُه صعاؾدىا
في َظا اإلا٣اَ ،٫ظٍ لِـ الخُُ٣م في خض طاجه وبهما ٖالهُت َظا الخُُ٣م وصوعَا في جدؿحن مغصوصًت اإلاىعص
البكغي في اإلااؾؿت الجؼاثغٍت ،خُث ؤن بٖالن هخاثج جُُ٣م ألاصاء حٗخبر ؤخض ؤبٗاص جىمُت الٗاملحن ،ومً َىا
جٓهغ ألاَمُت التي ج٨دؿحها َظٍ الضعاؾت مً زال ٫ؤلاخاَت بضوع الٗالهُت في جدؿحن ألاصاء الخىُٓمي ،والخٗغٍ٠
بٟاثضتها زانت بطا ٧اهذ ٢ىاٖضَا ٖلمُت ومىيىُٖت.
اليلماث اإلاـخاخُت  :جُُ٣م ،ألاصاء ،م٣ابلت جُُ٣م ألاصاء ،جدؿحن ألاصاء ،بصاعة اإلاىاعص البكغٍت
Abstract :
In this paper, we will discuss the process of performance evaluation in a public
Algerian company specializing in the production of clothing and leather goods. The
objective of this study is to show the role played by the publication of results in the
improvement of employee performance, which effectively regulates the relations
between employees and managers within the framework of a clear result contract of
performance and relationships.
Mots clés : performance evaluation – evaluation interview – amélioration de la
performance - Human Resource Management
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ملضم ـ ــت:
بن الٗال٢اث الا٢خهاصًت الُىم ؤنبذ ًمحزَا الُاب٘ الخىاٞسخي الخاص بىاؾُت اإلااؾؿاث الٗمال٢ت،
خُث ؤنبذ ٧ل َغً ٝبدث ًٖ م٩ان له في ألاؾىا ١هدُجت الٗىإلات والخٛحر الظي ٖهٖ ٠لى صو ٫الٗالم،
ومً بُجها البلضان الىامُت ٖامت التي اٖخ٣ضث ؤن الخىمُت ال ج٩ىن بال ًٖ َغٍ ٤اؾخٗما ٫آلاالث
والخ٨ىىلىحُا ،ووؿِذ مؿالت حىَغٍت ؤن َظٍ الخ٨ىىلىحُا لً جخد ٤٣بال بؿىاٖض اإلاىاعص البكغٍت الٟٗالت
التي جمخل ٪اإلاهاعاث اإلاخىىٖت.
لظا ٧ان ٖلى َظٍ الضو ٫جُٟٗل صوع بصاعة اإلاىاعص البكغٍت لضحها باٖخباعَا الجهت اإلاؿاولت ًٖ قاون
٢ىة ٖملها وعٖاًتها والؿهغ ٖلى جدؿحن ؤصائها ،ألن الخدضًث الهىاعي وجدؿحن الجىصة والخهضي للمىاٞؿت
لً ًخد ٤٣بطا لم تهخم َظٍ ؤلاصاعة بمىعصَا البكغي ،والظي جإ٦ضث ُ٢مخه زانت في الضو ٫الىامُت وطل٪
بؿبب خاحتها بلى الُض الٗاملت اإلااَلت ال٣اصعة ٖلى جُىٍغ الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت .ولهظا ٧ان ٖلى
َظٍ الىُْٟت الخغم ٖلى جىُٓم مىاعصَا البكغٍت ٧ىجها ٖىهغا َاما في ؤلاهخاج ومدغ٧ا ؤؾاؾُا للماؾؿت،
وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جضعٍبها وجىححهها وع ٘ٞهجاٖتها ؤلاهخاحُت بىاؾُت بإلاامها بخُُ٣م ألصائها بمسخل ٠الُغ ١وٖلى
٧اٞت اإلاؿخىٍاث.
ٞىُْٟت حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت هي ؾلؿلت ال٣غاعاث بالٗال٢اث الىُُْٟت اإلاازغة في ٗٞالُت اإلاىٓماث
والٗاملحن بها ،واحؿ٘ مٟهىمها لِكمل ؤوكُت عثِؿت مً ؤَمها :الخدلُل وجىنُ ٠الىْاث ،٠جسُُِ
اإلاىاعص البكغٍت ،حظب واؾخُ٣اب اإلاىاعص البكغٍت ،جدٟحز َظٍ اإلاىاعص ،جغُ٢تها ،جىمُتها وجضعٍبها وجُُ٣م ؤصائها
الظي ٌٗخبر مً الٗىامل ألاؾاؾُت التي ًخىٖ ٠٢لحها هجاح ؤي مىٓمت لخبل ٜؤَضاٞها.
لٗملُت جُُ٣م ألاصاء ؤَمُت ٦بحرة ٞهي التي جًمً جد ٤ُ٣اإلاىٓمت ألَضاٞها وؤخض ؤؾـ الىجاح ٞحها،
خُث ؤن الٗاملحن ًمثلىن ؤَم اإلاخٛحراث لظا ًٞمان جد ٤ُ٣ألاَضا ٝمغجبِ بإصاء ٗٞا ٫للٗاملحن وجُىٍغ ما
ًُلٖ ٤لُه بث٣اٞت ألاصاء1.
 مشيل ـ ــت البد ــث:
لخ٩ىن ٖملُت الخُُ٣م هاجختً ،جب ؤن جهمم لخُٗي اإلاىْٟحن ؤَضاٞا وجِ٣ـ ؤصائهم بك٩ل مىيىعي،
َظا مً الىاخُت الىٓغٍت ،ول ً٨بالىٓغ بلى وا ٘٢ماؾؿاجىا الُىم وَغٍ٣تها في جُُ٣م ؤصاء مىُْٟها ،هجض ؤجها
الػلذ في ؤخُان ٦ثحرة حٗخمض ٖلى الخ٣اعٍغ الؿغٍت في جُُ٣م اإلاىْ ،٠وهي َغٍ٣ت مخسلٟت خُث ؤهه ال ًىحض ؤي
ٖامل اًجابي ًجٗل اإلاىٓماث جسٟي هخاثج جُُ٣م ٖاملحهاٞ ،الخُُ٣م بن لم ًٞ ً٨ىعٍا ومباقغا وواضخا للمىْ٠
ٞلً ٌؿخُٟض مىه.
بن الاٖخماص ٖلى الخ٣اعٍغ الؿغٍت في جُُ٣م ألاصاء ٖملُت ٚحر مجضًت ،ألهه في َظٍ الخالت ال ٌٗغ ٝاإلاىْ٠
ؤزُاءٍ وبالخالي ؾِب٣ى في م٩اهه مً ٚحر جُىع في ؤصاثه ومً زم اهسٟاى مؿخىاٍ ،زانت في ْل الخدضًاث التي
 1باعي٦ ،كىاي ) . (2005بصاعة اإلاىاعص البشغٍت .ألاعصن :صاع الٟاعو ١لليكغوالخىػَ٘ ،الُبٗت  ،2م م .114،115
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جىاحهها اإلاىٓماث القبإ خاحاث اإلاىاَىحن والى٢ىٖ ٝىض َلباتهم ،لظا ٧ان البض ٖلى وُْٟت حؿحر اإلاىاعص
البكغٍت الاَخمام بالٗىهغ البكغي ألهه ؤؾاؽ الخىمُت ٞخُىٍغٍ وجدؿحن ؤصاثه لم ٌٗض زُاعا للمىٓماث بل
ؤنبذ شخيء يغوعي ًجب ويٗه ٦إولىٍت في الاؾتراججُاث وألاَضا ٝاإلاغحىة.
وما ؾىداوله في َظٍ الضعاؾتَ ،ى حؿلُِ الًىء ٖلى وا ٘٢جُُ٣م ألاصاء بهٟت ٖامت وواٖ ٘٢الهُت
الخُُ٣م بهٟت زانت في اإلااؾؿاث الٗمىمُت ،ؤي ما ؾىداو ٫ج٣ضًمه َى مٗغٞت بلى ؤي مضي جُب٤
اإلااؾؿت َظا الاحغاء (ٖالهُت جُُ٣م الاصاء) في جُُ٣م ؤصاء مىْٟحها٧ ،ىن بٖالن هخاثج جُُ٣م ألاصاء ٌٗخبر خل٣ت
مهمت في ٖملُت جُُ٣م ألاصاء ،خُث حؿعى َظٍ الخل٣ت بلى جد ٤ُ٣الغيا بحن الٗاملحن واؾخ٣غاعَم وز٣تهم
بمىٓمتهم ووالئهم لها ،ومً زم جدؿحن ؤصائهم وبالخالي جد ٤ُ٣مخُلباث اإلاىاَىحن الظًً ًلجاون بلى َظٍ
اإلاىٓماث القبإ خاحاتهم.
 ٞما َى وا ٘٢جُُ٣م ألاصاء في اإلااؾؿاث الٗمىمُت الجؼاثغٍت وَل جُبَ ٤ظٍ ألازحرة جُُ٣م ؤصاء مٗلً؟وبلى ؤي مضي ًم ً٨اٖخباع ٖالهُت جُُ٣م ألاصاء ٖامال اًجابُا ٌؿاَم في ع ٘ٞمؿخىي ؤصاء اإلاىْ ٠واؾدثماع
٢ضعاجه مما ٌؿاٖضٍ ٖلى الخُىع والخدؿً؟
 الـغطُـ ـ ــاث:
مً ؤحل ؤلاإلاام باإلق٩الُت اإلاُغوخت ؾاب٣ا٧ ،ان البض مً وي٘ الٟغيُاث الخالُت:
 لث٣اٞت بٖالن هخاثج جُُ٣م ألاصاء ؤزغ ٖلى جدؿحن ؤصاء الٗامل ٖىضما ٌٗغ ٝه٣اٍ ٢ىة ويٗ ٠ؤصاثه ،زانتبطا جم طل ٪وْ ٤ٞغو ٝبُٗضة ًٖ الً ِٛوالخىجغ.
 جُبُ ٤الخُُ٣م اإلاٗلً لؤلصاء ٌؿاَم في ػٍاصة ز٣ت الٗامل بٗملُت الخُُ٣م وٍجٗلها ؤ٦ثر ٖضالت ومىيىُٖتوبظلً ٪خدؿً ؤصاثه خحن ٌٗغ ٝؤهه ؤزظ بٗحن الاٖخباع.
-

 .Iؤلاػـ ـ ــاع الىـ ـ ــغي لعملُ ـ ــت جلُُ ـ ــم ألاصاء:
 .1مـهىم جلُُم ألاصاء
ؤ -حع ــغٍف ألاصاء:
ٌٗخبر ألاصاء مً اإلاٟاَُم التي هالذ الىهِب ألاوٞغ مً الاَخمام والخمدُو والخدلُل في البدىر
والضعاؾاث ؤلاصاعٍت بك٩ل ٖام وباإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت باإلاىاعص البكغٍت بك٩ل زام ،وطل ٪ألَمُخه ٖلى مؿخىي
الٟغص واإلااؾؿت مً حهت ،وجضازله م٘ الٗلىم والاججاَاث ال٨ٟغٍت مً حهت ؤزغي.
واٖخبر ألاصاء مً ؤبغػ ؤلاق٩الُاث في مجا ٫هٓغٍاث الخىُٓم ،وٖلى الغٚم مً جىاوله مً ٖضة ا٢تراباث بال اهه لم
1
ًخٖ ٤ٟلى مٟهىم واخض له.

1

Charles, LUSTHAUS. Marie-Hélène, ADRIEN et autres (2003). Evaluation organisationnelle :
Cadre pour l’amélioration de la performance. Québec : centre de recherches pour le
développement international, p 103.
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ٞاألصاء َى "الُ٣ام بإٖباء الىُْٟت مً واحباث ومؿاولُاث و٣ٞا للمٗض ٫اإلاٟغوى ؤصائٍ مً الٗامل ال٠٨ء
اإلاضعب."1
٦ما ؤهه " اهجاػ مهمت وؤصواع ،وَى في اإلاجا ٫ؤلاصاعي مبرمج لخُت ٖمل حؿخلؼم الُ٣ام بٗضة وْاث ٠مخ٩املت
وجخدضص بمىحبها قغوٍ ألاصاء – الىاحباث واإلاؿاولُاث -ومؿخىاٍ." 2
وبالخالي ٞةن ألاصاء َى وكاٍ ٌؿاَم ُٞه الٗامل في جد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلاىٓمت ،وطل ٪باهجاػ ألاٖما ٫الىاحب
اهجاػَا بىىُٖت وحىصة ٖالُت وبالخالي ًم ً٨بزًاٖه للُ٣اؽ ٧ىهه ٌٗبر ًٖ ٢ضعة الٗامل في جد ٤ُ٣ؤَضاٝ
اإلاىٓمت.
ب .حعغٍ ـ ــف جلُُ ـ ــم ألاصاء:
َىاٖ ٥ضة حٗغٍٟاث اؾخٗملذ للضاللت ٖلى َظٍ الٗملُت ،وطل ٪ب٩ىجها هٓام جُُ٣م وج٣ضًغ الٟ٨اءاث ؤو
هٓام ج٣غٍغ ؤصاء الٗامل:
" ٞخُُ٣م ؤصاء الٗاملحن ٌٗجي ُ٢اؽ ٟ٦اءتهم ومضي مؿاَمتهم في اهجاػ ألاٖما ٫اإلاىحهت بلحهم ،و٦ظل٪
الخ٨م ٖلى ؾلى٦هم وجهغٞاتهم ؤزىاء الٗمل ٦.ما ً٣هض به ؤًًا ؤهه ٖملُت ًخم بمىحبها ج٣ضًغ حهىص الٗاملحن
بُغٍ٣ت مىهٟت وٖاصلت ،وطل ٪إلا٩اٞإتهم ب٣ضع ما ٌٗملىن وٍيخجىن اؾدىاصا بلى ٖىانغ ومٗضالث ًخم بمىحبها
م٣اعهت ؤصائهم بها لخدضًض مؿخىي ٟ٦اًتهم في الٗمل الظي ً٣ىمىن به "3.
وَٗغ ٝجُُ٣م ألاصاء ٦ظلٖ ٪لى ؤهه وكاٍ ج٣ىم به بصاعة اإلاىاعص البكغٍت للخ٨م ال٨لي واإلاىيىعي ٖلى ؤصاء
الٗامل في اإلاىٓمت زالٞ ٫ترة ػمىُت ،آزظة بٗحن الاٖخباع اإلاٗاًحر واإلاخُلباث اإلادضصة.4
وٍم ً٨حٗغٍٟه ؤًًا بإهه اإلاؿاع الظي ًىنلىا للخ٨م ٖلى ألاصاء اإلااضخي وألاصاء اإلاؿخ٣بلي ،بياٞت بلى ٢ضعة
5
الٗامل في ألاصاء مؿخ٣بال في بِئت ٖمله.
هسلو بلى ال٣ى ٫ؤن جُُ٣م ألاصاء َى هٓام ًدضص مؿخىي ؤصاء الٗامل ًٖ ٞترة ػمىُت مدضصة ،وطل٪
بم٣اعهت ألاصاء الٟٗلي باإلا٣اًِـ واإلاٗاًحر واإلااقغاث اإلادضصة مؿب٣ا ٖلى ؤؾـ ٖلمُت ومىيىُٖت ،وبظل٪
ٌؿاٖض في ال٨ك ًٖ ٠الاهدغاٞاث والًٗ ٠في ألاصاء وجىمُت مهاعاث اإلاىعص البكغي.
 .2الخلـُـ ـ ــت الـىغٍ ـ ــت لخلُُ ـ ــم ألاصاء:
ٖغٞذ ٖملُت جُُ٣م ألاصاء ٦مماعؾت في الخًاعاث ال٣ضًمت ،جُىعث مٟاَُمها بخُىع وؾاثل الُ٣اؽ
وجُىع ال٨ٟغ ؤلاصاعي .جىؾ٘ اؾخسضام َظٍ الٗملُت بيكىء الخًاعاث ال٣ضًمت؛ ٟٞي خًاعة واصي الغاٞضًً
 1ؤخمض ،ػ٧ي بضوي ). (1984معجم مصؼلحاث العلىم ؤلاصاعٍت .ال٣اَغة :صاع ال٨خاب اإلاهغي ،الُبٗت ،1م .302
 2زلُل ،ؤخمض زلُل)(1995معجم اإلاصؼلحاث الاحخماعُت .بحروث :صاع ال٨ٟغ اللبىاوي ،الُبٗت  ،1م. 98
ٖ 3مغ ،ونٟي ُٖ٣لي(. )2005بصاعة اإلاىاعص البشغٍت :بعض اؾتراجُجي ٖ.مان :صاع واثل ،الُبٗت ، 1م .226
4

Lakhdar, SEKIOU (2002) . Gestion des ressources humaines. Belgique : De Boeck, 2ème
édition, p 304.
Galindo, p 5 Fayçal, BENCHEMAM. (2004). Gestion des ressources humaines. Paris : Géraldine
33.
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بالٗغا ،١جم مماعؾت ٞىىن ؤلاصاعة واؾخسضام مباصت الٗملُت ؤلاصاعٍت وٖملُت جُُ٣م ألاصاء ٧الغ٢ابت ؤلاصاعٍت التي
تهض ٝبلى مخابٗت ؤصاء ؤلاصاعاث لؤل٢الُم الخابٗت لها مً زال ٫مغا٢بت ؤصاء الٗاملحن.
واؾخسضمذ خًاعة الهحن ال٣ضًمت ؤهٓمت قٛل الىْاثٖ ٠لى ؤؾاؽ ازخباعاث الدؿاب ٤التي اٖخبرث بخضي
مؿخلؼماث بحغاء الُ٣اؽ والخى ٘٢ألصاء مً ٌكٛل الىُْٟت٦ .ما جمحزث الخًاعة الغوماهُت ب٩ىجها الخًاعة التي
امخل٨ذ ؤضخم حهاػ بصاعي بحرو٢غاَي٧ ،ان ًخمخ٘ بضعحت ٖالُت مً اإلاغ٦ؼٍت والٟ٨اءة مما اؾخلؼم مماعؾت
ص٣ُ٢ت للٗملُاث ؤلاصاعٍت ومجها الازخُاع والخُُ٣م.
وفي الٗهغ الخضًث ،اَخمذ مجمىٖت مً اإلاضاعؽ بٗملُت جُُ٣م ألاصاء بضءا مً خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت
مغوعا بمضعؾت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بلى بصاعة ألاصاء ،التي ؾىلخهها ُٞماًلي:
 مضعؾـ ــت ؤلاصاعة العلمُـ ــت:ؤ٩ٞاع َظٍ الىٓغٍت مؿخلهمت مً صعاؾاث جاًلىع وٞاًى ،٫و٢ض ؾُُغ َظا الا٢تراب في الىه ٠ألاو ٫مً
ال٣غن الٗكغًٍ وصام بلى ٚاًت بضاًت الؿخِىاث ،ومٟهىم ألاصاء باليؿبت لهظا الاججاٍ ٌٗ٨ـ ؤصاء اإلاىٓمت ٩٦ل.1
لخىؾُ٘ صاثغة مٗاعٞهم ومهامهم مً ؤحل جغقُض ألاصاءٞ ،االَخمام بترقُض ألاصاء ؤصي بلى ْهىع ج٣ىُاث جدضص
ألاصاء مٗىيت بظل ٪الُغ ١الخ٣لُضًت ٦.ما اٖخمض خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت ٖلى هٓام الخى ُِ٣في الىُْٟت لجٗلها
ؤ٦ثر مىيىُٖت ،بياٞت بلى جدضًضَا لؤلصاء ومؿخىٍاث الٟ٨اءة.2
 مضعؾ ـ ــت العالك ـ ــاث ؤلاوؿاهُـ ـ ــت:ٖ٨ؿذ خغ٦ت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت اَخماما زانا بٗملُت جُُ٣م ألاصاء ،مً زال ٫اٖخباعَا الٗامل بوؿان
ؤوال زم ٖامال زاهُا ،وٖلُه صٖذ بلى يغوعة اإلاؼج بحن اإلاٗاًحر اإلاىيىُٖت والؿلىُ٦ت ٖىض جُُ٣م ألاصاء.
ع٦ؼث َظٍ الىٓغٍت ٖلى ازغ الٗىامل ؤلاوؿاهُت وْغو ٝالٗمل اإلااصًت ٖلى ألاصاء ،خُث جغي ؤن جدٟحز الٗامل
ماصًا و٦ظا خهىله ٖلى ج٣ضًغ والاٖترا ٝبه وبإصاثه مً َغ ٝمؿاولُه ٌؿاٖض ٖلى جد ٤ُ٣طاجه وبقبإ
خاحاجه وجدؿحن ؤصاثه ،واههب الاَخمام في َظٍ اإلاضعؾت ٖلى م٣ابلت جُُ٣م ألاصاء التي جخم بحن اإلاكغ ٝوالٗامل
3
إلاىا٢كت مىاًَ الًٗ ٠وال٣ىة في ؤصاثه.
 ؤلاصاعة باألهضاؾ في جلُُم ألاصاء:ؤَم ما جغج٨ؼ ٖلُه َظٍ الىٓغٍتَ ،ى مكاع٦ت الٗامل في نُاٚت ألاَضا ٝوالتي ًخى ٘٢جد٣ُ٣ها مؿخ٣بال،
مؿدىضة ٖلى مؿاولُت الٗامل في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالتي ؾُغَا ،وبظل ٪ج٩ىن لضًه الغٚبت في بظ ٫مجهىصاث
لخد٣ُ٣ها بما اهه َى مً خضصَا٦ ،ما ًخم جُُ٣م الٗاملحن و ٤ٞمٗاًحر ًم ً٨الخد ٤٣مجها.4
Dimirti, WESS (2003) . Ressources Humaines. Paris: Edition d’Organisation, 2ème édition , p260.

1

ٖ 2خُ٣ت ،خغاًغٍت") » (2003بشيالُت جلُُم ألاصاء في الؿلىن الخىـُمي وعالكخه بخىحُه وجؼىٍغ اإلاؿاع الىؿُـي لإلػاعاث " .عؾالت ماحؿخحر،
حامٗت الجؼاثغ ،الجؼاثغ ،م 2
 3الُاؽ ،ؾالم" ) (2006جإزير الثلاؿت الخىـُمُت على بصاعة اإلاىاعص البشغٍت" .عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت مدمض بىيُا ،ٝاإلاؿُلت ،م م .50،51
ٖ 4خُ٣ت ،خغاًغٍت .مغح٘ ؾاب ،٤م.2
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بمٗجى ؤن َغٍ٣ت ؤلاصاعة باألَضا ٝحٗخمض ٖلى ؤن الٗبرة بالىخاثج التي ٌؿخُُ٘ الٗامل جد٣ُ٣ها بُٗضا ًٖ
الؿلى ٥والهٟاث الصخهُت له1.
 هـغٍ ـ ــت العضالـ ـ ــت:حكحر هٓغٍت الٗضالت التي ويٗها آصمؼ ٖلى الاٞتراى بإن َىا ٥خاحت مكتر٦ت بحن الٗاملحن للخىػَ٘
الٗاص ٫للخىاٞؼ في اإلاىٓمت ،وٍِ٣ـ الٟغص مً زالَ ٫ظٍ الىٓغٍت صعحت الٗضالت مً زال ٫م٣اعهخه ليؿبت
الجهىص التي ًبظلها في ٖمله بلى اإلا٩اٞأث والخىاٞؼ التي ًدهل ٖلحها م٘ جل ٪اليؿبت ألمثاله مً الٗاملحن في
هٟـ اإلاؿخىي وهٟـ الٓغو.ٝ
وجخطر َظٍ الىٓغٍت ،في الىمِ ؤلاصاعي وألاصاء الىُْٟي ،خُث ٌكٗغ الٗاملىن بإن م٩اٞأث اإلاىٓمت
٧الغاجب والاخترام والخ٣ضًغ واإلاكاع٦ت ،مىػٖت بالدؿاوي بُجهم و٣ٞا لجضاعتهم وصعحت اؾخد٣ا ١ل٩ل واخض
2
مجهم.
ؤي ؤن َظٍ الىٓغٍت ،حكحر بلى ؤن ألاٞغاص ًدٟؼون بخد ٤ُ٣الٗضالت الاحخماُٖت في اإلا٩اٞأث التي ًخ٣ىٗ٢ىن
الخهىٖ ٫لحها م٣ابل الٗمل الظي ً٣ىمىن به.
 .3ؤهمُ ـ ــت جلُُ ـ ـ ــم ألاصاء:
جُُ٣م ألاصاء ٌٗخبر مً ؤَم وْاث ٠اإلاىٓمتٞ ،مً اإلاهم ؤن جدبجى اإلاىٓمت ا٢تراب وؿ٣ي الظي حهخم بخدؿحن ؤصاء
الٗامل مبجي ؤؾاؾا ٖلى ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت لًٗ ٠ألاصاء 3وجخطر ؤَمُخه في ما ًلي:
 جؼوٍض اإلاؿاولحن ومخسظي ال٣غاع ًٖ مؿخىي ألاصاء في اإلاىٓمت. ٌؿاٖض الخُُ٣م ٖلى مٗغٞت مضي مؿاَمت الٗما ٫في جد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلاىٓمت ومضي مالثمت الٗامل للمىهبالظي ٌكٛله بك٩ل ٖاص ٫ومىيىعي.
 بقٗاع الٗاملحن باإلاؿاولُت ،وبٖالمهم ؤهه ؾِخم ج٣ضًغ حهىصَم مً ٢بل ؤلاصاعة ،وؤن ٖملُت الترُ٢توالٗالواث ال جخم بال ًٖ َغٍ ٤طل ،٪وجؼوٍضَم بمٗلىماث ًٖ مؿخىي ؤصائهم.4
٦ما جخجلى ؤَمُت جُُ٣م ألاصاء في جدضًض الاخخُاحاث الخضعٍبُت الالػمت للٗاملحن ،جسُُِ ال٣ىي الٗاملت،
جدؿحن ٖملُت ؤلاقغا ٝومٗغٞت مٗى٢اث الٗمل ،مخابٗت جىُٟظ ألاَضا ،ٝجُُ٣م الىخاثج وجدضًض مغا٦ؼ
اإلاؿاولُت ،الخإ٦ض مً ٟ٦اءة ألاصاء في اإلااؾؿت ،الاهًباٍ واإلاٗا٢بت ،ألاحىع والخىاٞؼ والخٗىًٍاث.
 .4معاًُ ــغ وزؼىاث جلُُ ــم ألاصاء:
 معاًير جلُُم ألاصاء: 1ماٍض ،ؾُٗض ؾالم )( 1991بصاعة اإلاىاعص البشغٍت .بٛضاص :مُبٗت الا٢خهاص ،م. 136
ٖ 2بض هللا ٖبض الغخمان ،الىمُان )" . (2003الغكابت ؤلاصاعٍت وعالكتها باألصاء الىؿُـي في ألاحهؼة ألامىُت" .عؾالت ماحؿخحر٧ ،لُت الضعاؾاث
الٗلُا ،الؿٗىصًت ،م .44
3
Patrice, ROUSSEL (2007) . Gestion des performances au travail. Belgique : De Boeck, 1ère
édition, p 42.
ُٞ 4هل ،خؿىهت ) . (2008بصاعة اإلاىاعص البشغٍت .ألاعصن :صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ،1م .147
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ٌٗخبر اإلاُٗاع ؤصاة ُ٢اؽ ٦مُت ؤو هىُٖت نممذ إلاؿاٖضة مغا٢بت ألاصاء ،وهي حؿخسضم لخدضًض الخ٣ضم ؤو
الخإزغ ًٖ ألاَضاُٞ ٝبُٗت اإلاُٗاع اإلاؿخسضم حٗخمض ٖلى ألامغ اإلاغاص مخابٗخه.
اإلاٗاًحر هي جل ٪الٗىانغ التي حؿخسضم ٦غ٧اثؼ للخُُ٣م ،ومً الًغوعي ؤن جدضص ٧ىجها جسخو بُ٣اؽ
٦مُت و حىصة ألاصاءُٞ ،ماًلي ؾىظ٦غ بًٗا مجهاٖ :ضص مغاث الخإزغ ،الض٢ت في ؤصاء الٗمل ،ؤلابضإ والخٗاون،
ال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاعاث ،ال٣ضعة ٖلى خل اإلاكا٧ل ،ال٣ضعة ٖلى الاجها ،٫ال٣ضعة ٖلى الخسُُِ...
 زؼ ــىاث جلُُ ــم ألاصاء :باٖخباع ٖملُت جُُ٣م ألاصاء هٓامٞ ،هى ًتر٦ب مً ٖىانغ حٗبر ٖىه وجٟؿغٍ،وجخمثل َظٍ الٗىانغ في زُىاث اإلاماعؾت الخُبُُ٣ت والؿلُمت لهظٍ الٗملُت ،التي ًجب الخسُُِ لها حُضا
ختى هدهل ٖلى الىخاثج اإلاغحىة ٧ىجها ٖملُت مٗ٣ضة حضا ألن لها ٖال٢ت مباقغة م٘ اإلاىعص البكغي.
وٍم ً٨خهغ َظٍ الخُىاث ُٞماًلي :
 مىا٢كت مخُلباث الخُُ٣م م٘ الٗاملحن ،ؤي جىيُذ اإلاٗاًحر لؤلٞغاص إلاٗغٞت ما ًجب ؤن ٌٗملىا وما ًخى٘٢مجهم ،وٍخم مىا٢كت َظٍ اإلاٗاًحر بحن اإلاؿاولحن والٗاملحن والخإ٦ض مً ٞهمها ،والبض ؤن ج٩ىن َىا ٥حٛظًت
ٖ٨ؿُت مً الٗاملحن بلى اإلاؿاولحن لالؾخٟهام ًٖ ألامىع الٛامًت.
 مغا٢بت ومالخٓت ُُٟ٦ت ؤصاء الٗامل لٗمله ،وٍم ً٨اؾخسضام في َظٍ الخُىة الخ٣اعٍغ ؤلاخهاثُت ،الخ٣اعٍغالكٟىٍت ،والخ٣اعٍغ اإلا٨خىبت ألن اؾخٗماَ ٫ظٍ اإلاهاصع ًاصي بلى ػٍاصة اإلاىيىُٖت في جُُ٣م الٗاملحن.
 جُُ٣م ؤصاء الٗامل و٣ٞا للمٗاًحر التي جم الاجٟاٖ ١لحها في الخُىة ألاولى والثاهُت ،ؤي م٣اعهت ألاصاء الٟٗلي م٘1
مُٗاع ألاصاء.
 مىا٢كت الخُُ٣م م٘ الٗاملحن ،خُث ؤهه ال ًٟ٨ي ؤن ٌٗغ ٝالٗاملىن بيخاثج جُُ٣مهم ،بل مً الًغوعي ؤنًىا٢ل الٗاملىن َظٍ الىخاثج م٘ مكغٞحهم لخىيُذ بٌٗ الجىاهب اإلاهمت ،زانت بطا ٧اهذ ؾلبُت وؤًًا
للخس ٠ُٟمً خضة جإزحر الىخاثج الؿلبُت ٖلى عوخهم اإلاٗىىٍت.
 اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت ٖلى يىء ما زغج به الخُُ٣م.2وٍم ً٨ؤن ً٣ىم بهظٍ الٗملُت ؤي مً ألاَغا ٝالخالُت :الغثِـ اإلاباقغ ،اإلاغئوؾىن ،الؼمالء في الٗمل ،بصاعة
اإلاىاعص البكغٍت ،مُ٣مىن مً الخاعج.
 .5ػـ ـ ـ ــغق جلُُ ـ ـ ـ ــم ألاصاء:
ؤ -الُغ ١الخ٣لُضًت:
 الترجِب البؿُؽ:
خُث ًُ٣م اإلاكغ ٝالٗاملحن جىاػلُاُٞ ،دخل ؤًٞل ٖامل ؤٖلى عجبت ،وؤؾىؤ ٖامل ؤصوى عجبت وٍترجب آلازغون
بُجهماَ .ظٍ الُغٍ٣ت حٗخبر ألا٦ثر قهغة ،ومً ألاصواث الؿهلت ؤلاٖضاص وهي ألاولى التي ً٨ٟغ ٞحها اإلاكغ ٝبمجغص
ج٨ٟحرٍ في الخُُ٣م. 1
 1ؾىان ،اإلاىؾىي ). (2004بصاعة البشغٍت وجإزير العىإلات عليها .ألاعصن :صاع مجضالوي لليكغ  ،م166
 2مًٗ ،مدمىص ُٖانغة .مغوان ،مدمض بجي اخمض ).(2008اللُاصة و الغكابت و الاجصاٌ ؤلاصاعي ٖ.مان :صاع خامض  ،م  ، 108الُبٗت ، 1م.107
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 اإلالاعهت اإلاؼصوحت:
حؿخٗمل َظٍ َغٍ٣ت ؤي م٣اعهت ٧ل ػوج مً الٗماٖ ٫لى خضة ،وج٩ىن م٣اعهت ٧ل ٖامل م٘ حمُ٘ الٗاملحن،
وج٩ىن ٖضص اإلا٣اعهاث[ :ن(ن ، 2/])1-خُث جغمؼ ن بلى ٖضص ألاٞغاص اإلاُلىب جغجُبهمَ .ظٍ الُغٍ٣ت نٗبت
الاؾخسضام وَظا يمً اإلااؾؿاث ال٨بحرة.2
 الترجِب على اإلاىدنى :
ًخىػٕ ألاٞغاص و ٤ٞجىػَ٘ َبُعي ،خُث ج٩ىن وؿبت مً الًٟٗاء وؤزغي مً اإلاخىؾُحن وزالثت مً اإلاخٟى٢حن.
ومحزة َظا ألاؾلىب ؤن الُ٣م ال ج٧ ٘٣لها ٖىض َغ ٝواخض مً الُ٣اؽ ،خُث ًخم جىػَ٘ الٗاملحن ٖلى اإلاىدجى
ال٨لي.3
 كىاثم اإلاغاحعت:
هي اؾخماعة جُُ٣م جخًمً ٖضصا مً ألاؾئلت اإلادضصة ًٖ ؤصاء الٗامل ؤو ؾماجه ،جُالب اإلاُ٣م ؤن ًاقغ ب
"وٗم "ؤو" ال "ٖلى ٧ل ؾاا .٫وحؿخسضم َظٍ الُغٍ٣ت ٚالباٖ ،ىضما تهخم اإلااؾؿت بؿماث مُٗىت للٗامل
٧الُمىح وجدمل اإلاؿاولُت ،وهي جهلر للمىٓماث الهٛحرة ؤو مخىؾُت الدجم.4
 ػغٍلت الازخُاع ؤلاحباعي:
ًخم في َظٍ الُغٍ٣ت وي٘ بٌٗ الُ٣ىص ٖلى خغٍت اإلاُ٣م في جىػَ٘ الٗاملحن وج٣ضًغ ؤصائهم ،وٖلى َظا ٞةن اإلاُ٣م
ٖلُه ؤن ً٣ىم بخىػَ٘ جغجِب الٗاملحن الظًً ً٣ىم بُ٣اؽ ؤصائهم بالك٩ل الظي ًغج٨ؼ ٖلى ٨ٞغة الخىػَ٘
الُبُعيَ ،ظٍ الُغٍ٣ت جدؿم بالؿهىلت ،ول ً٨ما ٌُٗبها وحىص خضوص إلاا ًجب ؤن ج٩ىن ٖلُه الىخاثج ٦،ما ؤجها
جهبذ نٗبت الخُُ٣م بطا ٢ل ٖضص اإلاغئوؾحن.5
 ػغٍلت اإلاىاكف الحغحت:
حٗخمض َظٍ الُغٍ٣تٖ ،لى ُ٢ام اإلاُ٣م بدسجُل ألاخضار الجىَغٍت التي ٢ام بها الٗاملُٞ ،خم حسجُل و٢ذ
ومتى وؤًً وإلااطا خضر َظا الخهغ ٝوم٘ مً ،وٍم ً٨ال٣غاع َىا ٖلى مٗغٞت الؿلى ٥الظي اهخهجه الٗامل اججاٍ
الخضر.6
ُٚ 1ار ،بىٞلجت ).(2005مباصت الدؿُير البشغي .وَغان :صاع الٛغب للُباٖت واليكغ  ،م .53
 2هٟـ اإلاغح٘ ،م .53
 3اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .54
 4ؾٗاص ،هاً ٠بغهىَي ). (2007بصاعة اإلاىاعص البشغٍت ٖ.مان :صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ،3م م .408 ،407
 5ؾمحر ،مدمض ٖبض الىَاب .لُلى ،مهُٟى البراصعي ).(2006بصاعة اإلاىاعص البشغٍت :اإلاـاهُم واإلاجاالث الجضًضة .ال٣اَغة :مغ٦ؼ صعاؾاث
واؾدكاعاث ؤلاصاعة الٗامت،م م .112،113
 6مدمض ،الهغٍٟي ).(2006هىضعة اإلاىاعص البشغٍت .ؤلاؾ٨ىضعٍت :ماؾؿت خىعؽ لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت  ، 1م. 359
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ب-الؼغق الحضًثـ ــت:
 ػغٍلت ملُاؽ الؿلىهُت اإلاخضعحت:
حٗخمض َظٍ الُغٍ٣ت ٖلى الهٟاث الؿلىُ٦ت اإلادضصة ٖلى اإلاُ٣اؽ الٗمىصي اإلاخضعج ،خُث ؤن ٧ل نٟت مً
الهٟاث الؿلىُ٦ت اإلاغجبُت باألصاء اإلاُلىب جدضص لها صعحاث وٍخم وي٘ ون٧ ٠امل ل٩ل صعحت مً َظٍ
الضعحاث.
 ػغٍلت ملُاؽ اإلاالخـاث الؿلىهُت:
حٗخمض ٖلى الؿلى ٥اإلاالخٔ ؤي جخم مالخٓت الؿلى ٥بضال مً الؿلى ٥اإلاخى ،٘٢ؤي ؤن اإلاُ٣م ً٣ىم َىا بمغا٢بت
ومخابٗت الٗاملحن.1
 الؼغٍلت ؤلاخصاثُت:
وحكمل الخ٣اعٍغ التي حٗخمض ٖلى بُاهاث ألاصاء التي جم مٗالجتها بخهاثُا وجدلُلها الؾخسغاج ماقغاث ص٣ُ٢ت،
2
م٘ اؾخسضام الخمثُل البُاوي إلزغاء اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت والخٗبحر ٖجها في نىع مغثُت ؾغَٗت.
 .6مشاول عملُت جلُُم ألاصاء والشغوغ الىاحب جىؿغها لىجاخها:
بالغٚم مً ألاَمُت ال٣هىي التي ج٨دؿحها َظٍ الٗملُت بال ؤجها ال جسلى مً اإلاكا٧ل التي جازغ ٞحها ،والتي
بؿببها ً ٘٣اإلاُ٣مىن في ؤزُاء ٖىض جُُ٣مهم ألصاء ٖاملحهم .وَظٍ اإلاكا٧ل ًم ً٨جلخُهها في وحىص اٖخ٣اص
زاَئ بٗضم الخاحت لخُُ٣م الٗاملحن بالضعحاث الٗلُا ،اإلاُل بلى الخُُ٣م الٗكىاجي ،زُا الخإزحر بالهالت ،الخإزغ
باألصاء الخضًث ،الى٢ىٕ في الخدحزاث الصخهُت ،اإلاُل بلى الدؿاَل ؤو الدكضص.3
لظا البض مً بٌٗ ؤلاعقاصاث لخُىٍغ َظٍ الٗملُت في ْل الخٛحراث الخانلت وُٞما ًلي بٌٗ ؤلاعقاصاث
4
لخُىٍغ ٖملُت جُُ٣م ألاصاء:
 بحغاء جدلُل وُْٟي لًبِ اإلاٗاًحر واإلا٣اًِـ اإلاُلىبت ألصاء هاجر. صمج َظٍ اإلاٗاًحر واإلا٣اًِـ في وؾُلت جُُ٣م مىاؾبت. اؾخسضام ؤبٗاص ٞغصًت مدضصة لؤلصاء الىُْٟي مثل ال٨م وال.٠ُ٨ بزباع ٧ل مً الٗاملحن واإلاُ٣محن بمٗاًحر ألاصاء ٦خابُا. اؾخسضام مٗضالث وجُُ٣ماث بقغاُٞت ٧اإلا٣االث ٦إخض ٖىانغ الخُُ٣م الكامل. جضعٍب اإلاكغٞحن ٖلى اؾخسضام وؾُلت الخُُ٣م بك٩ل صخُذ ،وبُٖاء الخٗلُماث خىُُٟ٦ ٫ت اؾخسضاممٗاًحر وم٣اًِـ الخُُ٣م.
 الؿماح للمُ٣محن باالخخ٩ا ٥الُىمي بالٗاملحن الظًً ًخم جُُ٣مهم.ٖ 1مغ ،ونٟي ُٖ٣لي ).(2009بصاعة اإلاىاعص البشغٍت :بعض اؾتراجُجي ٖ.مان :صاع واثل لليكغ ،الُبٗت ، 1م م .248،250
َ 2اعَ ،١ه ).(2006الؿلىن الخىـُمي في بِئت العىإلات والاهترهِذ .ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع ال٨ٟغ الجامعي ،م. 370
 3مًٗ ،مدمىص ُٖانغة .مدمض ،بجي ؤخمض .مغح٘ ؾاب ،٤م. 11
 4حاعي ،صٌؿلغ ).(2007بصاعة اإلاىاعص البشغٍت .الغٍاى :صاع اإلاغٍش لليكغ ،جغحمت مدمض ،ؾُض ٖبض اإلاخٗاٖ. .٫بض اإلادؿً ،حىصة ،م.34
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 ًجب ؤن جخاح للٗاملحن ٞغنت مغاحٗت الخُُ٣م و٦خابت الخٗلُ٣اث ؾىاء ٖلى الىع ١ؤو قٟهُا ٢بل ؤن ً٩ىنالخُُ٣م جهاثُا.
 بُٖاء بعقاص وصلُل إلاؿاٖضة الٗاملحن طوي ألاصاء اإلاىس ٌٟلخدؿحن ؤصائهم. .IIبع ــالن هخاثـ ـ ــج جلُُ ـ ـ ــم ألاصاء:
٦ما ط٦غها في اق٩الُدىا اإلاُغوخت ،ؤهه ال ًىحض ؤي ٖامل اًجابي مً حٗل جُُ٣م ألاصاء ؾغٍا ،زانت وؤن
ألاٖىام ال٣اصمت ؾى ٝحكهض اججاَا ٦بحرا هدى حٗل جُُ٣م ألاصاء مٗلىاٞ .بٗض جُُ٣م ؤصاء الٗامل ،البض مً بجبإ
بحغاءاث مُٗىت لخدَ ٤ُ٣ض ٝالخُُ٣م ،وؤلاحغاء ألاؾاسخي في َظٍ الٗملُت َى بٖالن هخاثج الخُُ٣م ؤي م٣ابلت
الٗاملحن وبمضاصَم باإلاٗلىماث التي جم حمٗها ًٖ ؤصائهم ،ألهه ال ٞاثضة مً وي٘ جُُ٣م ألصاء الٗامل صون ؤن
ًُل٘ ٖلى الخ٣ضًغ الٗام إلاؿخىي ؤصاثه والظي ويٗه ٖىه اإلاؿاولىن.
ٞالٗامل بداحت بلى ؤن ٌٗغ ٝماطا ًخى ٘٢مىه مؿاوله ،و٧ل َظا ًخُلب بالًغوعة ؤن ً٩ىن الخُُ٣م ألصاثه مٗلً
ؤي ؤن ًُل٘ الٗامل ٖلى هخاثجه وٍىا٢كها م٘ مؿاوله.
وه٣هض بعالهُت جلُُم ألاصاء ،بزباع ومىا٢كت الٗامل بىدُجت جُُ٣مه ،والٛاًت مً طل ٪مٗغٞت الٗامل
لجىاهب ال٣ىة وحٗؼٍؼَا ،وحىاهب الًٗ ٠لخٟاصي خهى ٫طل ٪في اإلاؿخ٣بل.1
بُغٍ٣ت ؤزغي هي حٗل الخُُ٣م م٨كىٞا باليؿبت للمؿاو ٫والٗامل هٟؿه ،ؤي ؤن اإلاؿاوًُ ٫ل٘ ٧ل ٖامل
ٖلى جُُ٣مه له وٍىا٢ل هخاثج الخُُ٣م م٘ الٗامل في م٣ابلت جُُ٣مُت.
 .1ؤهمُ ـ ــت عالهُ ــت جلُُـ ــم ألاصاء:
2
جخجلى ؤَمُت جُبُ ٤جُُِ٣م ؤصاء مٗلً في:
 و٢ى ٝالٗامل ٖلى حىاهب الًٗ ٠وال٣هىع في ؤصاثه ،وبظل ٪ج٩ىن لضًه بعاصة لخدؿحن ؤصاثه. الؿماح للٗامل بةبضاء عؤًه بدغٍت خى ٫هخاثج الخُُ٣م والهٗىباث واإلاكا٧ل التي حٗترى ٖمله ،و٦ظاا٢تراخاجه لخلىً ٫غاَا مىاؾبت.
 جصخُذ ؾىء الٟهم اإلادخمل بحن الٗامل ومؿاوله خىٖ ٫ملُت الخُُ٣م. بقبإ عٚبت الٗامل في مٗغٞت ما ًٓىه اإلاؿاولىن به وبٗمله.ؤَمُت بٖالن هخاثج جُُ٣م ألاصاء ال ج٣خهغ ٖلى َظا الخض  ،ِ٣ٞوبهما الٗالهُت جدغم ٖلى ج٣ضًم الخ٣ُ٣ت
ُٞما ً٨خبه اإلاؿاوٖ ًٖ ٫امله ماصام الخ٣غٍغ اإلا٣ضم مىه ؾُ٩ىن جدذ هٓغ الٗامل ،وبظل ٪جخىٞغ الٗضالت
بياٞت بلى بن الؿغٍت ٢ض جًُ٘ ؤَم َض ٝلخُُ٣م ألاصاء ،وَى الؿمى بمؿخىي ٟ٦اًت الٗامل وجدؿحن ؤصاثه بلى
الضعحت اإلايكىصة مً حهت ،ومً حهت ؤزغي ٞةن الؿغٍت حكُ٘ حىا مً الك ٪في جهغٞاث ؤلاصاعة وهىاًاَا ومً
زم جٟكل ٖملُت الخُُ٣م في جد ٤ُ٣ؤَضاٞها ألن مبضؤ الؿغٍت ٚحر ٖملي ٦.ما ؤن الخُُ٣م اإلاٗلً لؤلصاء ٌؿاَم في
 1ؾمحر ،مدمض ٖبض الىَاب .لُلى ،مهُٟى البراصعي .مغح٘ ؾاب ، ٤م .98
Jean-Marie, PERETTI (2007). Ressources humaines et gestion des personnes. Paris : Vuibert,
6ème édition, p 92.
2
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اَالٕ الٗامل ٖلى خ٣ُ٣ت ؤصاثه ومٗغٞت ؤن ٟ٦اءجه في الٗمل مىسًٟت ،وٍ٣خى٘ خُيئظ بٟاثضة الخضعٍب بياٞت
بلى جىٞحر الٗضالت ألن الىخاثج ؾخ٩ىن مىيىٕ مىا٢كت بحن اإلاؿاو ٫والٗامل ،مما ًجٗل ألاو ٫ؤ٦ثر حضًت
وٖضالت في جُُ٣مه ،والثاوي جؼصاص ز٣خه في ٖملُت الخُُ٣م ومً زم ًخدؿً ؤصائٍ.
 .1ملابل ـ ــت جلُُـ ــم ألاصاء وؤهىاعه ــا:
حٗض م٣ابلت جُُ٣م ألاصاء ع٦ىا ؤؾاؾُا ومهما مً ؤحل جدؿحن وجُىٍغؤصاء اإلاىاعص البكغٍت .وهي جخم م٘
الٗاملحن لخُُ٣م ؤصائهم ًٖ ٞترة ؾاب٣ت بإَضا ٝاإلاىٓمت ،وبالخالي هي ٞغنت إلاغاحٗت اهجاػاتهم م٘ مؿاولحهم
اإلاباقغًٍ.
 بُٖاء الٗامل ٨ٞغة واضخت ًٖ َغٍ٣ت ؤصاثه للٗمل ،م٘ جبُحن وقغح ه٣اٍ الًٗٞ ٠حها ومىا٢كت ؾبلجدؿُجها.
 بعؾاء ؤؾـ لٗال٢اث َُبت بحن الٗامل وعثِؿه وطل ٪بخ٣غٍب وحهاث الىٓغ بُجهما ختى ًٟهم ٧ل مجهماآلازغ ،بةػالت ؤوحه الخال ٝبُجهما.
 جىيُذ مؿخىي ألاصاء اإلاُلىب وقغح ؤَضا ٝالٗمل ومخُلباجه. ا٢خىإ الٗامل بد٨م اإلاُ٣م ٧ىهه ٧ان حؼءا مً اإلا٣ابلت. بٖالن الىخاثج ومىا٢كتها م٘ الٗاملحن جؼٍض مً ز٣تهم في الخُُ٣م ٖلى ٖ٨ـ بطا ٧اهذ ؾغٍت.جسخل ٠م٣ابالث جُُ٣م ألاصاء مً م٣ابلت بلى ؤزغيٞ ،ىجض:
ؤ .ملابالث ؤلازباع وؤلاكىاع :
ً٩ىن الهضَ ٝىا ،بزباع الٗامل بيخاثج الخُُ٣م وَؿخسضم َظا الىىٕ مً اإلا٣ابالث م٘ الٗاملحن الجضص الظًً
1
ًخىٗ٢ىن مٗلىماث مغجضة مً عئؾائهم ًٖ ؤصائهم في الٗمل وً ٠ُ٦م٨جهم جُىٍغٍ.
ب .ملابالث ؤلازباع والاؾخماع:
َىا ًسبر اإلاؿاو ٫الٗامل بيخاثج الخُُ٣م ،ول٨ىه ًغٚب في الاؾخمإ لهٞ ،هظٍ الُغٍ٣ت جدُذ الٟغنت لكغح
ؤؾباب اهسٟاى ألاصاء وببضاء مسخل ٠اإلاكاٖغ الضٞاُٖت بسهىم ألاصاء ،زم اإلاكىعة لؤلٞغاص في ُُٟ٦ت جدؿحن
2
ألاصاء.
ث .ملابالث خل اإلاشاول:
ٌؿخسضم َظا ألاؾلىب اإلاٟخىح م٘ َغٍ٣ت خل اإلاكا٧ل في م٣ابلت جُُ٣م ألاصاء بك٩ل ٦بحر ،وٍدباص ٫الُغٞان في
اإلا٣ابلت الخإزحر خُث ًلٗب اإلاكغ ٝصوع اإلاؿاٖض واإلااٍض بضال مً اإلاُ٣م ،ؤي في ْل َظا اإلاضزل ًخم جدضًض
3
اإلاك٨الث التي جازغ ٖلى ؤصاء الٟغص ومً زم وي٘ ألاَضا ٝاإلاؿخ٣بلُت.
.2

اعخبـ ــاعاث ؤؾاؾُ ــت لىج ــاح ملابلـ ــت الخلُُ ــم:

 1ؾمحر ،مدمض ٖبض الىَاب .لُلى ،مهُٟى البراصعي .مغح٘ ؾاب ،٤م .10
ٖ 2هام الضًً ،ؤبى ٖلٟت ).(2002اججاهاث معاصغة في بصاعة اإلاىاعص البشغٍت :الىـغٍت والخؼبُم .مهغ :قغ٦ت الجمهىعٍت،م. 28
 3هٟـ اإلاغح٘ ،م. 286
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لخد ٤ُ٣الٟٗالُت اإلاُلىبت في م٣ابلت جُُ٣م ألاصاء ،البض مً اإلاكغ ٝمغاٖاة ٖضة اٖخباعاث جًمً الؿحر
الخؿً لهظٍ اإلا٣ابلت ومً زم جدَ ٤ُ٣ض ٝهٓام جُُ٣م ألاصاء في جدؿحن ؤصاء الٗامل والؿمى به بلى ؤٖلى
1
اإلاؿخىٍاث ،هظ٦غ مجها:
 التر٦حز ٖلى حىاهب ال٣ىة والًٗ ٠في ألاصاء ٖلى خض ؾىاءٞ ،البٌٗ ًغ٦ؼ ٖلى الًٗ ٠و حهمل ال٣ىة وَظازُإ بدض طاجهٞ ،خدؿحن ألاصاء ًخُلب مٗالجت الًٗ ٠وجىمُت ال٣ىة في هٟـ الى٢ذ.
 مكاع٦ت الٟغص في اإلاىا٢كتٞ ،اإلاىا٢كت َض ٝبلى جدؿحن ألاصاءوجىمُت الاجها ٫باججاَحن. مغاٖاة الهغاخت والهضٞ ،١ال مجا ٫للمجاملت في م٣ابلت ألاصاء َاإلاا ؤن مؿٗاَا ألاو ٫وألاؾاسخي َىجدؿحن ألاصاء.
 الابخٗاص ٧ل البٗض ًٖ الاهخ٣اصٞ ،هض ٝاإلا٣ابلت َى ٖالج الًٗ ٠وجىمُت ه٣اٍ ال٣ىة وجدؿحن ألاصاء،ٞاالهخ٣اص ًىلض لضي الٗامل عصة ٗٞل ٖ٨ؿُت ججاٍ اإلاُ٣م ً٣ٟض اإلا٣ابلت ٞاثضتها.
ومً الٗىامل التي ًم ً٨ؤن جازغ ٖلى هجاح ؤو ٞكل اإلا٣ابلت:2
 ٧لما ػاص ٖضص الٗاملحن اإلاكاع٦حن في ٖملُت الخُُ٣م ٧لما ػاص عياَم ًٖ م٣ابلت الخُُ٣م وًٖ اإلاؿاو ،٫و٧لما٧ان َىا ٥اخخما ٫ؤ٦بر ل٣بى ٫ؤَضا ٝجدؿحن ألاصاء.
 ٧لما ػاص اؾخسضام اإلاكغ ٝألؾالُب جدٟحزًت اًجابُت مثل :ج٣ضًغ ألاصاء الجُض٧ ،لما ٧ان الٟغص ؤ٦ثر عيا ًٖاإلا٣ابلت الخُُ٣مُت.
 الخدضًض اإلاخباص ٫مً حاهب ٧ل مً اإلاكغ ٝوالٗامل ألَضا ٝحؿعى لخدؿحن ألاصاءً ،اصي بلى جدؿحن ا٦بر فيألاصاء ٖىه في خالت الاهخ٣اص.
 ٧لما ػاص بصعا ٥الٗامل بىحىص ٖال٢ت بحن هخاثج جُُ٣م ألاصاء وما ًدهل ٖلُه مً م٩اٞأث جىُٓمُت وعقي فيؤصاثه٧ ،لما ػاصث الٟاثضة اإلاغحىة مً اإلا٣ابلت.
 .IIIمىهجُـ ـ ــت البد ـ ــث:
في مىيىٖىا َظا ؾلُىا الًىء ٖلى صعاؾت خالت إلااؾؿت نىاُٖت ٖمىمُت حؼاثغٍت ،وهي
ماؾؿت سخاجت ومالبـ لبا ٫الجلضًت  Mvl Cuirوالتي ٌٗىص جإؾِؿها بلى ؾىت  1950وهي ماؾؿت
مسخهت في نىاٖت اإلاالبـ ،و وبالخالي ٞةن صعاؾدىا قملذ حمُ٘ ٖماَ ٫ظٍ اإلااؾؿت والظي ً٣ضع ٖضصَم ب
ٖ150امال 29( ،بَاعٖ 11 ،ىن جد٨مٖ 110 ،ىن جىُٟظ) ؤي ٢مىا بمسر قامل لهظٍ اإلااؾؿت.
اٖخمضها في بدثىا ٖلى ج٣ىُت الاؾخماعة باإلا٣ابلت ًغح٘ اؾخٗمالىا لهظٍ الخ٣ىُت إلاا لها مً بم٩اهُاث
لخ٨مُم الىاٖ ٘٢لى يىء الؿلىُ٦اث والخهىعاث الظَىُت اإلاخىىٖت اإلاىحىصة ُٞه٦ ،ما ؤن اإلاٗلىماث في َظا
الهضص ج٩ىن مىحؼةَ .ظا وجًمىذ اؾخماعجىا ؤعبٗت مداوع :اإلادىع ألاو ٫يم البُاهاث الصخهُت للمبدىر
ٖ1مغ ،ونٟي ُٖ٣لي .مغح٘ ؾاب ،٤م .430
 2خؿً ،عاوٍت ).(2000بصاعة اإلاىاعص البشغٍت :عئٍت مؿخلبلُت .ؤلاؾ٨ىضعٍت ٧:لُت الخجاعة  ،م. 231
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ؤما اإلادىع الثاوي ٩ٞان خى ٫ز٣اٞت بٖالن هخاثج جُُ٣م ألاصاء والُُٟ٨ت التي جخم بها ٖملُت جُُ٣م ألاصاء في
اإلااؾؿت و٦ظا مضي اَالٕ الٗامل ٖلى هخاثج جُُ٣مه وعؤًه في َظٍ الٗملُت .في خحن اإلادىع الثالث ٣ٞض يم
ٖضالت ومىيىُٖت جُُ٣م ألاصاء اإلاٗلً وُُٟ٦ت بصاعة اإلا٣ابلت الخُُ٣مُت ،وؤزحرا اإلادىع الغاب٘ زههىاٍ إلاٗغٞت
مضي جدؿً ألاصاء بٗض مىا٢كت الٗامل لىخاثج جُُ٣مه.
ج٩ىهذ اؾخماعجىا مً  39ؾاالا ،حلها مٛل٣ت ولَ ً٨ظا لم ًمىٗىا مً بصعاج بٌٗ ألاؾئلت اإلاٟخىخت والتي بلٜ
ٖضصَا  05ؤؾئلت مٟخىخت.
في بدثىا َظا ٢مىا بخىػَ٘  150اؾخماعة ،ول ً٨لم وؿترح٘ ؾىي  ، 132وطل ٪بؿب وحىص  06اؾخماعاث ملٛاة و
12اؾخماعة لم ًغص الٗما ٫ؤلاحابت ًٖ ؤؾئلتها ،ألهه لم ٌؿمذ لىا بملء الاؾخماعاث ًٖ َغٍ ٤اإلا٣ابلت م٘ ٧ل
ٖاملي اإلااؾؿت ،بدُث ؤحغٍىا م٣ابالث بال م٘ ؤلاَاعاث والخ٣ىُحن وبٌٗ الٗما ٫اإلاىٟظًً ؤما البُ٣ت ٞىػٖذ
ٖلحهم الاؾخماعاث ٖلى ق٩ل اؾخبُان.
 .IVعـ ــغض هخاث ـ ـ ــج الضعاؾ ـ ـ ــت وجدلُلها:
 -1زلاؿـ ــت عالهُــت جلُُ ــم ألاصاء في اإلااؾؿ ــت:
في َظٍ اإلاغخلت ؾيخٗغٖ ٝلى ٖملُت جُُ٣م ألاصاء اإلاىحىصة في ماؾؿت سخاجت ومالبـ لبا ٫الجلضًت،
ؤي خاولىا ؤلاخاَت بالُُٟ٨ت التي ًخم بها جُُ٣م ؤصاء الٗامل ٖلى َظٍ مؿخىي َظٍ اإلااؾؿت.
ومً زالٖ ٫غيىا للبُاهاث في حضاو ٫بخهاثُت وجدلُلها ،وحضها ؤن ماؾؿت سخاجت ومالبـ لبا٫
الجلضًت جُ٣م ؤٚلب ٖاملحها بيؿبت  ،%84,09في خحن بُ٣ت الٗما ٫ال ًخم جُُ٣م ؤصائهم .وٍم ً٨بعحإ َظا،
بلى ه٣و الىعي في ؤن ٖملُت الخُُ٣م لِؿذ مجغص هٓام بصاعي ٞدؿب ،وبهما هي ٖملُت َضٞها ألاؾاسخي
جدؿحن ؤصاء الٗامل ،ؤي ؤن اإلااؾؿت جُ٣م ؤصاء ٖاملحها لِـ مً ؤحل جدؿحن ؤصائهم وبهما ل٩ىن ٖملُت
الخُُ٣م حؼء مً وُْٟت الغ٢ابت.
وًٖ الٗما ٫الظًً ًخم جُُ٣م ؤصائهم ،جىنلىا بلى ؤن َاالء الٗماً ٫ىا٣ٞىن ٖلى ؤن ً٩ىن الغثِـ
اإلاباقغ َى اإلاؿاوٖ ًٖ ٫ملُت جُُ٣مهم ،وطل ٪لث٣تهم ُٞه بؿبب مٗغٞخه وصعاًخه ب٣ضعاث الٗامل الظي َى
جدذ بقغاٞه هدُجت الاخخ٩ا ٥الُىمي مٗهم ،خُث َظا الاخخ٩اً ٥جٗله ماَال لخ٣ضًغ ؤصاء الٗامل بك٩ل
صخُذ مبرػا بظل ٪حىاهب ال٣ىة والًٗ ٠في ؤصائهم مً حهت ،ومً حهت ؤزغيٞ ،ةن َظا اإلاؿاوً ٫خىانل
م٘ الٗما ٫بُغٍ٣ت مباقغة وٍسل ٤حىا مً مىاؾبا لالجها ،٫لظا ًًٟل الٗما ٫في ؤن ً٩ىن َظا الصخو
َى اإلاؿاو ًٖ ٫جُُ٣م ؤصائهم.
واؾخسلهىا ٦ظل ٪ؤن اإلااؾؿت ال جُل٘ حمُ٘ الٗاملحن ٖلى هخاثج جُُ٣مهم ،وم٘ ؤن لجمُ٘ الٗما٫
الخ ٤في مٗغٞت مؿخىي ؤصائهم بال ؤن بصاعة َظٍ اإلااؾؿت جب٣حها ؾغٍت ًٖ بًٗهم ،وؾبب َظا ٌٗىص ؤؾاؾا
بلى ؤلاَما ٫وحهل اإلاؿاو ٫مضي ؤَمُت اَالٕ حمُ٘ الٗماٖ ٫لى هخاثج جُُ٣مهم.
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وما الخٓىاٍ ٦ظل ،٪ؤن ؤلاصاعة ج٣ىم بةَالٕ ٧ل بَاعاث اإلااؾؿت ٖلى هدُجت جُُ٣مهم بؿبب مىانبهم
الُ٣اصًت وبغامج الترُ٢ت التي جمـ َظٍ الٟئت ،في خحن وؿبت ٢لُلت مً اإلاىٟظًً ممً ًخم بَالٖهم ٖلى َظٍ
الىخاثج ٖلى الغٚم مً ؤن الٗملُت ؤلاهخاحُت جخىٖ ٠٢لى مؿخىي ؤصائهم ٧ىجهم ؤَم ٖىانغَا.
واؾخسلهىا ؤًًا ؤن ؤ٢ضمُت الٗامل جازغ ٖلى اَالٖه ٖلى هدُجت جُُ٣مه٩ٞ ،لما ٧ان الٗامل ًخمخ٘ بإ٢ضمُت
َىٍلت في اإلااؾؿت ٧لما ؤَلٗخه اإلااؾؿت ٖلى هدُجت جُُ٣مه بما بهض ٝجغُ٢خه وبما اختراما لؿىىاث الٗمل
التي ً٢اَا باإلااؾؿت.
بلى حاهب ألا٢ضمُتٞ ،ةن للجيـ َى آلازغ له جإزحر ٖلى اَالٕ الٗامل ٖلى ج٣ضًغ ؤصاثه ،خُث ؤن الٗما٫
الظ٧ىع بماؾؿت سخاجت ؤ٦ثر اَالٖا ٖلى هخاثجهم مً ؤلاهار اللىاحي ال ًُلًٗ ٚالبا ٖلى مؿخىي ؤصائهً،
بؿبب الىٓغة الخمُحزًت التي جًٟل الظ٧ىع ٖلى ؤلاهار والتي هي حؼء مً الث٣اٞت الخىُٓمُت اإلاؿخمضة مً
مجخم٘ ج٣لُضي ط٧ىعي.
حضوٌ عكم (ً )01بين عالكت الاػالع على هخاثج الخلُُم باإلاؿاهمت في جدؿين ؤصاء العامل:
الاَالٕ ٖلى الىخاثج
اإلاؿاَمت في
جدؿحن ألاصاء
حؿاَم في جدؿحن الاصاء
ال حؿاَم في جدؿحن ألاصاء
اإلاجمىٕ

ًُل٘
85
89.47%
10
10.53%
95
100%

ال ًُل٘
4
25%
12
75%
16
100%

اإلاجمىٕ
89
80.18%
22
19.82%
111
100%

وؿخسلو مً زالَ ٫ظا الجضو ٫الخام بمضي مؿاَمت ٖالهُت جُُ٣م ألاصاء في جدؿحن ؤصاء الٗامل ،ؤن
الاججاٍ الٗام ًمُل للٗاملحن الظًً ًغون ؤن ٖالهُت الخُُ٣م حؿاَم قي جدؿحن ألاصاء بيؿبت %80،18
مضٖمت بالٗما ٫الظًً ًُلٗىن ٖلى هخاثج جُُ٣مهم بيؿبت  ،%89،47بِىما هجض ؤن الٗما ٫الظًً ًغون ؤن
بٖالن الىخاثج هخاثج جُُ٣م ألاصاء ال حؿاَم في جدؿحن ؤصائهم بلٛذ وؿبتهم  %19,82مضٖمت بيؿبت %75
ممً ال ًُلٗىن ٖلى هخاثج جُُ٣مهم.
وٖلُه هالخٔ ؤن الٗما ٫الظًً ًُلٗىن ٖلى هخاثج جُُ٣مهم ًغون ؤن ٖالهُت جُُ٣م ألاصاء ٖملُت مجضًت
حؿاَم في جدؿحن ؤصائهم ،وَظا بؿبب الٟغنت التي جدُذ مٗغٞت الىخاثج في الاَالٕ ٖلى مؿخىي ألاصاء
الٟٗلي ،وبالخالي ٞةن الٗامل في َظٍ الخالت ًٖ ٠٣ىض ه٣اٍ يٟٗه زانت بطا جم َظا في بَاع م٣ابلت
جُُ٣مُت بحن الغثِـ واإلاغئوؽً ،ىا٢ل ٞحها الُغٞان ٧ل حىاهب الٗمل وَؿُٗان لخدؿحن ألاصاء ببىاء خىاع
بةم٩اهه جد ٤ُ٣وبهجاح َض ٝجُُ٣م ألاصاء اإلاخمثل ؤؾاؾا في جُىٍغ ؤصاء الٗامل ألن "مبضؤ الؿغٍت ٚحر ٖملي
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وال ًدَ ٤٣ض ٝهٓام جُُ٣م ألاصاء الظي ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ا٦دكا ٝوجدضًض ه٣اٍ الًٗ ٠في ؤصاء الٗامل
للُ٣ام بٗالحها وجُىٍغ ؤصاثه في اإلاؿخ٣بل".1
ؤما ُٞما ًسو ألاؾلىب اإلاىخهج مً َغ ٝؤلاصاعة في بٖالن هخاثج الخُُ٣مٞ ،ةهىا جىنلىا بلى ؤن اإلا٣ابلت
الخُُ٣مُت هي الخ٣ىُت ألاؾاؾُت في طل ،٪ووحضهاَا حؿاَم في جدؿحن ؤصاء الٗامل والاعج٣اء به .بال ؤن َظا
لم ًمى٘ ؤلاصاعة مً اؾخسضام ج٣اعٍغ ألاصاء في بزباع بٌٗ الٗاملحن ٖلى هخاثج جُُ٣مهم ،وَظٍ الخ٣اعٍغ ج٩ىن
ٖاصة مىحهت بلى لٟئت اإلاىٟظًً.
بال ؤن ٖما ٫اإلااؾؿت ًًٟلىن ؤؾلىبا ًٖ آزغ ،وَٗىص َظا بلى اإلاٗاملت التي ٌُ َ
ٗاملىن بها في م٣ابلت
ألاصاء ،خُث ؤن وؿبت ٦بحرة مً الٗما ٫ؤحمٗذ ٖلى جًُٟل اإلا٣ابلت الخُُ٣مُت في بٖالن الىخاثج هٓغا للجى
اإلاغٍذ الظي ًسل٣ه ال٣اثم ٖلحها مً ؤلٟت وحٗاون ،مما ًبٗث َظا الُمإهِىت والغاخت في هٟؿُت الٗامل
ٞخخ٣ىي الٗال٢ت بحن الُغٞحن وَؿهل الاجها ٫بُجهما ُٞخدؿً ألاصاء بمىا٢كت بىاءة ،وٖلى ٖ٨ـ َظا
جىنلىا بلى ؤن الجى الضً٨خاجىعي اإلادؿلِ ًجٗل الٗامل ًخداشخى اإلا٣ابلت الخُُ٣مُت مًٟال بظل ٪ج٣غٍغ
ألاصاء الظي ًجىبه الانُضام بمؿاو ٫ها٢ض ،وبالخالي اؾخسلهىا ؤن إلاٗاملت اإلاؿاو ٫جإزحر ٖلى ؤؾلىب
الٗامل اإلاًٟل في اَالٖه ٖلى هدُجت جُُ٣مه.
وفي مخابٗخىا ألَىاع اإلا٣ابلت الخُُ٣مُت اؾخيخجىا وحىص ٖضة ؤؾـ ج٣ىم ٖلحها َظٍ اإلا٣ابلت والتي جازغ بما
ؾلبا ؤو اًجابُا ٖلى ؤصاء الٗامل ،وؤخؿً ألاؾـ جل ٪ال٣اثمت ٖلى ط٦غ الجىاهب الاًجابُت والؿلبُت لؤلصاء
والتي هخج ٖجها ؤصاء حُض إلاجخم٘ بدثىا ،خُث ؤن ط٦غ الجىاهب الاًجابُت والؿلبُت ًضٖ ٫لى وحىص مؿاو٫
صًم٣غاَي ٌؿعى لخدؿحن ؤصاء ٖاملُه.

1
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حضوٌ عكم ( ً )02بين عالكت اػالع العامل على هدُجت جلُُمه وعؤًه في هضؾ جلُُم ألاصاء:
الاػالع على الىخاثج
هضؾ الخلُُم خؿب عؤي
العامل
التركُت والحىاؿؼ
جدؿين الاصاء
الاهظباغ واإلاعاكبت
اإلاجمىع

ًؼلع
20
21.05%
63
66.32%
12
12.63%
95
100%

ال ًؼلع
4
25%
3
18.75%
9
56.25%
16
100%

اإلاجمىٕ
24
21.62%
66
59.46%
21
18.92%
111
100%

مً زال٢ ٫غاءجىا لهظا الجضو ٫الظي ًبحن جإزحر اَالٕ الٗامل ٖلى هدُجت جُُ٣مه ٖلى عؤًه في َضٝ
جُُ٣م ألاصاءً ،خجلى لىا ؤن اججاَه الٗام ًمُل لٟئت لٗما ٫الظًً ًغون ؤن َض ٝالخُُ٣م في ماؾؿتهم َى
جدؿحن ألاصاء بيؿبت  %59,46مضٖمت بيؿبت  %66,32ممً ًخم اَالٖهم ٖلى هخاثج جُُ٣مهم ،بِىما هجض
وؿبت  % 18,92مً الٗما ٫ممً ًغون ؤن جُُ٣م ؤصائَم َضٞه الاهًباٍ واإلاٗا٢بت مضٖمت بيؿبت %56,25
ممً ال ًخم اَالٖهم ٖلى هخاثج جُُ٣مهم.
وٖلُه وؿخيخج ؤن اَالٕ الٗامل ٖلى هدُجت جُُ٣مه ؤو بب٣ائَا ؾغٍت جازغ ٖلى عؤًه خىَ ٫ض ٝجُُ٣م
ألاصاء في اإلااؾؿت التي ًيخمي بلحها .خُث ؤن ٖما ٫ماؾؿت سخاجت ومالبـ لبا ٫الجلضًت الظًً ًُلٗىن
ٖلى هدُجت جُُ٣مهم ًغون ؤن َض ٝالخُُ٣م َى جدؿحن ؤصائهم ،وٍم ً٨بعحإ َظا بلى ؤن بٖالن هخاثج جُُ٣م
ألاصاء واَالٕ الٗامل ٖلحها حٗجي اإلا٣ابلت الخُُ٣مُت ،التي ُجدضص ٞحها ه٣اٍ ٢ىة ويٗ ٠ؤصاثه بخ٣ضًم الخلى٫
اإلاىاؾبت لخصخُذ مىاًَ يٟٗه وحٗؼػ ٞحها ٖىانغ ال٣ىة وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤مىا٢كت الخُُ٣م م٘ اإلاكغٝ
الظي ً٣ضم حٛظًت ٖ٨ؿُت لٗامله وَٗغٞه باإلاؿخىي الظي ونل بلُه ،وبالخالي ٌؿعى الٗامل حاَضا لخُىٍغ
ؤصاثه وجىمُخه العجٟإ عوخه اإلاٗىىٍت هدُجت قٗىعٍ باالَخمام والاهخماء ،لظ٩ٞ ٫ل ٖامل ًُل٘ ٖلى هخاثج
جُُ٣مه ٌكٗغ بمهضاُ٢ت الٗملُت وٗٞالُتها مً حهت ،ومً حهت ؤزغي ٞالثىاء ٖلى ؤصاء الٗامل بخدضًض ه٣اٍ
٢ىجه مً الٗىامل اإلادٟؼة لخدؿحن ألاصاء وحٗؼٍؼٍ٦ ،ما ؤن الى٢ىٖ ٝلى ه٣اٍ الًُٗٞ ٠ه والٗمل ٖلى
جالٞحها ًؼٍض مً ز٣خه مما ًضٗٞه ٖٟىٍا إلاٗالجت َظا ال٣هىع.
بطن وبٗض َظٍ الخدلُالث ،هجض ؤن ز٣اٞت بٖالن هخاثج جُُ٣م ألاصاء مخىٞغة بلى خض ما في ماؾؿت
سخاجت ومالبـ لبا ٫الجلضًت ،وجٓهغ َظٍ الث٣اٞت في اَالٕ الٗامل ٖلى هدُجت جُُ٣مه ،وفي م٣ابلت الخُُ٣م
بمىا٢كت حىاهب ألاصاء وختى في مٗاملت اإلاؿاو ٫للٗامل ؤزىاءَا .وٍم٨ىىا ال٣ى ٫ؤن َظٍ الث٣اٞت حؿاَم في
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جدؿحن ؤصاء الٗامل ألهه في َظٍ الخالت ٌٗغ ٝه٣اٍ يٗ ٠و٢ىة ؤصاثه مً حهت ،ومً حهت ؤزغي الٓغوٝ
اإلاغٍدت اإلادُُت به ؤزىاء مىا٢كخه لؤلصاء حُُٗه صاٗٞا لخُىٍغ ؤصاثه.
بال ؤن ما ٌُٗب َظٍ الث٣اٞت َى ٖضم حٗمحها ٖلى حمُ٘ الٗماٖ ٫لى الغٚم مً صوعَا الٟٗا ٫في جدؿحن ؤصاء
الٗامل مثلما حاء مبحن في جدلُل البُاهاث التي جخٗل ٤بمجخم٘ بدثىا.
 .2عضالـ ـ ــت ومىطىعُ ـ ــت الخلُُ ـ ــم اإلاعلـ ــً:
ؾىداو ٫في َظا الجؼء مٗغٞت بلى ؤي مضي جُب ٤ماؾؿت سخاجت جُُ٣م ؤصاء ٖاص ٫ومىيىعي ،وجإزحر
َظا ٖلى جدؿً ؤصاء الٗامل ،وبٗض الىخاثج اإلاخىنل بلحها ًم٨ىىا ال٣ى ٫ؤن:
بصاعة ماؾؿت سخاجت ومالبـ لبا ٫الجلضًت ال ج٣ىم بمىا٢كت مٗاًحر الخُُ٣م م٘ حمُ٘ الٗما،٫
ٞإٚلبُت الٗما ٫ال ٌٗغٞىن ٖلى ؤي ؤؾاؽ جم جُُ٣م ؤصائهم بال ٞئت ؤلاَاعاث ٞةجها حٗلم مؿب٣ا مخُلباث
الخُُ٣م ،وٍ٣ىم اإلاؿاو ٫بمىا٢كتها ٢بل بحغاء الخُُ٣م ْىا مىه ؤن ؤلاَاعاث هي الٟئت الىخُضة اإلاٗىُت
بالخُُ٣م.
٦ما اؾخيخجىا ؤن ؤي ؤن ٖما ٫ماؾؿت سخاجت ومالبـ الجلضًت الظًً ًُلٗىن ٖلى هدُجت ؤصائهم ًغون ؤن
ٖملُت جُُ٣م ألاصاء هي ٖملُت ٖاصلت ،ؤما الظًً ال ًخم بزباعَم بمؿخىي ؤصائهم ًهٟىن الٗملُت الخُُ٣مُت
بالخدحز خؿب الجضو ٫الخالي:
حضوٌ عكم (ً )03بين عالكت اػالع العامل على هدُجت جلُُمه وعؤًه خىٌ عملُت الخلُُم:
الاػالع على
الىخاثج
عؤي العامل في عملُت
الخلُُم
عملُ ـ ـ ــت عاصل ـ ـ ـ ــت
عملُت مبيُـ ــت على ؤؾـ ــاؽ
الخد ــيز
اإلاجمىع

ًؼلع
85
89.47%
10
10.53%
95
100%

ال ًؼلع
4
25%
12
75%
16
100%

اإلاجمىع
89
80.18%
22
19.82%
111
100%

ًخطر لىا مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ الخام بٗال٢ت اَالٕ الٗامل ٖلى هدُجت جُُ٣مه وعؤًه خىٖ ٫ملُت
الخُُ٣م ،ؤن اججاَه الٗام ًمُل بلى ٞئت الٗاملحن الظًً ًغون ؤن ٖملُت الخُُ٣م هي ٖملُت ٖاصلت وطل٪
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بيؿبت  %79.28مضٖمت بيؿبت  %88.42مً الٗما ٫الظًً ًُلٗىن ٖلى هدُجت جُُ٣مهم ،في خحن هجض وؿبت
 %20.72مً الٗما ٫ممً ًجضون ؤجها ٖملُت ٞحها جدحز مضٖمت بيؿبت  %75مً الٗما ٫الظًً ال ًُلٗىن
ٖلى هدُجت جُُ٣مهم.
وٍم ً٨جٟؿحر َظا ،بال٣ى ٫ؤن اَالٕ الٗامل ٖلى هدُجت ؤصاثه ومٗغٞخه إلاؿخىاٍ الخ٣ُ٣ي مً َغٝ
مك غٞه ٌكٗغٍ بٗضالت الخُُ٣مٞ ،اَالٖه ٖلى هدُجت جُُ٣مه حٗجي مىا٢كخه حىاهب ألاصاء باإلياٞت بلى
ا٢تراح خلى ٫مىاؾبت لخدؿحن ألاصاء زانت بطا ٧ان ألاصاء يُٗ ،٠وحٗؼٍؼ الاًجابُاث ُٞه ،اَالٕ الٗامل
ٖلى هدُجت جُُ٣مه ججٗله ؤ٦ثر قٗىع باإلاؿاولُت ،وطل ٪لؼٍاصة قٗىعٍ بالٗضالت ٧ىن حهىصٍ ؤزظث
بالخؿبان ،خُث ؤن ج٣ضًم اإلاٗلىماث للٗامل ٖلى ما آ ٫بلُه ؤصائٍ ًؼٍضٍ ز٣ت بٗملُت الخُُ٣م وَكٗغٍ ؤن
جُُ٣م ألاصاء َى ازخباع ٖاص ٫ألصاثه ،وبالخالي ٞةن َظا ًضٗٞه للٗمل وجدؿحن ؤصاثه وختى الىالء للماؾؿت،
زانت بطا اؾخسضمذ َظٍ الىخاثج ٦إؾاؽ للترُ٢ت ؤو الخىاٞؼ ؤو جدضًض الاخخُاحاث مً الخضعٍب لخدؿحن
ألاصاء٩ٞ ،ل َظا ٌُكٗغ الٗامل بٗضالت ٖملُت جُُ٣م ألاصاء وجؼصاص ز٣خه بها وباإلاؿاو ًٖ ٫جُُ٣مه.
ؤما بطا خضر الٗ٨ـ وؤزٟذ ؤلاصاعة الىخاثج ٖلى الغٚم مً ؤجها ُ٢مذ ؤصاء ٖمالهاٞ ،ةن َظا ًىلض الغٍبت في
ؾلى ٥وهٟؿُت الٗامل ،وبالخالي ًهٖ ٠ملُت جُُ٣م ألاصاء بالخدحز هدُجت حٗل الخُُ٣م في ج٣اعٍغ ؾغٍت ال
ًم ً٨الاَالٕ ٖلحها مً َغ ٝالٗاملٖ ،ىضثظ ال ق ٪في ؤن ج٣ٟض ٖملُت الخُُ٣م مهضاُ٢تها في هٓغ الٗامل
ألهه ما مً ؾبب ًجٗل ؤلاصاعة جسٟي هخاثج الخُُ٣م بال بطا ٧ان ألاؾاؽ الظي بىِذ ٖلُه َظٍ الٗملُت ٚحر
مىيىعي.
وما جىنلىا بلُه ٦ظل ،٪ؤن الٗامل الظي ال ًث ٤في مُ٣مه ً٩ىن ؤ٦ثر خغنا وعٚبت في الاَالٕ ٖلى هدُجت
جُُ٣مه لك٨ه في مىيىُٖت الخُُ٣م بؿبب جدحز مُ٣مه لٗامل آزغ ٖلى خؿابهٗٞ ،ضم الث٣ت َظٍ ًيخج ٖجها
اهسٟاى عوخه اإلاٗىىٍت ومً زم جغاح٘ مؿخىي ؤصاثه.
وما اؾخسلهىاٍ ؤًًا ،ؤن ؤٚلبُت الٗماً ٫بضون عؤحهم في م٣ابلت الخُُ٣م وٍىا٢كىن ؤصائهم بدغٍت ،و
َم َغ ُّص َظا بلى اإلاٗاملت الجُضة التي ًدُُهم بها ال٣اثم ٖلى اإلا٣ابلت الخُُ٣مُت ٖىض مىا٢كخه مٗهم لجىاهب
ؤصائهم ،خُث جىنلىا بلى ؤن َظا اإلاكغ ٝصًم٣غاَي ًٟخذ اإلاجا ٫للٗما ٫إلبضاء عؤًه خى ٫هدُجت جُُ٣مه،
٩ُٞىن الاجها ٫بحن الُغٞحن ٗٞا ٫وٍبضي الٗامل اؾخٗضاصا لخدؿحن ؤصاثه بؿبب َظٍ الٓغو ٝاإلاغٍدت
التي جؼٍض مً ز٣خه وجغ ٘ٞعوخه اإلاٗىىٍت.
بياٞت بلى َظا وحضها ؤن اإلاؿاو ٫في ماؾؿت سخاجت ومالبـ لبا ٫الجلضًت ؤزىاء بصاعجه للم٣ابلت
الخُُ٣مُت ً٣ضم خلىال مىاؾبت لخدؿحن ؤصاء الٗامل ٖىض مىا٢كخه لى٣اٍ يٟٗه مما هخج ًٖ َظا ؤصاء حُض
ل٩ل ٖامل جمذ مؿاٖضجه بدلى ٫مالثمت لخدؿحن ؤصاثه ،ومً ؤَم َظٍ الخلى ٫بزًإ الٗامل للخضعٍب
لخُىٍغ مهاعاجه ،خُث ؤن َظٍ اإلااؾؿت جلخ ٤وؿبت ٦بحرة مً الٗما ٫ببرامج جضعٍبُت بٗض جُُ٣م ؤصائهم مما
ؾاَم َظا في جدؿً ؤصاء ؤٚلبُتهم وجُىع ٢ضعاتهم  ،خُث ؤن الخضعٍب ٧ان هدُجت لخُُ٣م ؤصاء الٗاملحن
وجدضًض اخخُاحاتهم ،وَظا الخضعٍب ؤصي بلى جدؿحن ؤصائهم.
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واؾخيخجىا ،ؤن اإلاُ٣م الضًم٣غاَي الظي ًخٗامل بإلٟت وحٗاون م٘ الٗامل والظي ًٟخذ له اإلاجا ٫إلبضاء
عؤًه في م٣ابلت الخُُ٣م ال ًخى ٠٢صوعٍ ٖىض َظا الخض ،بل ًدغم صاثما ٖلى مخابٗت جدؿً ؤصاثه بٗض
الخُُ٣م وختى بٗض زًىٖه للخضعٍب ،وَٗبر َظا ًٖ مهضاُ٢ت الٗملُت في مداولت الاعج٣اء بإصاء الٗامل.
وُٞما ًسو الخٓلم مً هخاثج جُُ٣م ألاصاء٣ٞ ،ض وحضها ؤن َىاٖ ٥ماٚ ٫حر الغايحن ٖلى هخاثج
جُُ٣مهم وَاالء الٗماً ٫غٗٞىن جٓلماث بلى ؤلاصاعة والتي ال جإزظَا بٗحن الاٖخباع هدُجت ُٚاب اإلاؿاءلت
والغ٢ابت مً حهت ،ومً حهت ؤزغي بَما ٫الخٓلم واٖخباعٍ بحغاء ق٨لي.
وفي ؾاا ٫وحهىاٍ إلاجخم٘ بدثىا خى ٫ؤؾباب حٗل الخُُ٣م ؾغيٞ ،ةن ؤٚلب الٗاملحن ًغون ؤن الؿبب
الغثِسخي ً٨مً في الخدحز لٗامل آزغ بؿبب مهالر مكتر٦ت بحن الٗامل وعثِؿه ،مما ًُ٣ٟض الث٣ت في الٗملُت
الخُُ٣مُت وفي ٖضالتها خؿب ما ًبِىه الجضو ٫الخالي:
حضوٌ عكم (ً )04بين ؾبب حعـ ــل الخلُُــم ؾ ــغي:
ؤؾباب حعل الخلُُم الؿغي
ٖضم مداؾبت اإلاؿاولحن
الخدحز لٗامل آزغ
عخض عٚبت الٗامل في الاَالٕ ٖلى هدُجت
جُُ٣مه
اإلاجمىٕ

الخىغاع (ن)
43
65
24

اليؿبت%
32.58
49.24
18.18

132

100

مً الجضو ٫ؤٖالٍ الخام بؿبب حٗل ؤلاصاعة الخُُ٣م ؾغي ،هجض ؤن ٖما ٫ماؾؿت سخاجت ومالبـ
لبا ٫الجلضًت ًُجمٗىن بالخدحز لصخو آزغ في جُُ٣م ألاصاء وطل ٪بيؿبت  ،%42,24بِىما ٖما ٫آزغون ًغون
ؤن ؾبب حٗل الخُُ٣م ؾغي َى ٖضم مداؾبت اإلاؿاولحن ًٖ ٖملُت الخُُ٣م وبلٛذ وؿبت َاالء الٗما٫
ُٞ ،%32,58ما هجض بُ٣ت الٗماً ٫خ٣ٟىن ٖلى ؤن ٖضم عٚبت الٗامل في الاَالٕ ٖلى هدُجت ؤصاثه حٗض ؾببا
مً ؤؾباب حٗل الخُُ٣م ؾغي وطل ٪بيؿبت .%18,18
ما هالخٓه في َظٍ اإلااؾؿت ؤن الخدحز في جُُ٣م ؤصاء الٗاملحن مً َغ ٝاإلاؿاوَ ًٖ ٫ظٍ الٗملُت مً
ؤ٦ثر ألاؾباب التي جض ٘ٞؤلاصاعة بلى حٗل الخُُ٣م ؾغي ،ؤي ٖضم بٖالن هخاثج َظا الخُُ٣م لخٟاصي الانُضام
م٘ الٗاملٗٞ .ماَ ٫ظٍ اإلااؾؿت ؤ٦ضوا لىا ؤن ؤلاصاعة حٗلً الخُُ٣م لبٌٗ الٗماُٞ ،٫خم جغُ٢تهم وم٩اٞإتهم
ٖلى َظا ألاؾاؽ ؤما البٌٗ آلازغ ٞةن اإلااؾؿت ال ج٣ىم بةزباعٍ بيخاثج جُُ٣مه وؤخُاها ٦ثحرة ال جُ٣م ؤصاثه
ؤنال ،وَظا ما ٌؿمى بالخدحز.
بُٖاء حٛظًت ٖ٨ؿُت للٗامل بٗض جُُ٣م ؤصاثه مً اخض ٖىامل هجاح هٓام جُُ٣م ألاصاء ،وطل ٪لخدؿحن
ؤصاثه ،ج٣ضًم اإلا٩اٞأث والترُ٢اث وختى الٟهل مً الٗمل.
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ٟٞي ْل َظٍ ألامىع مً ٚحر اإلاٗ٣ى ٫ؤن جخدحز ؤلاصاعة لٗامل وتهمل ٖامل آزغٞ ،الخدحز الظي ه٣هضٍ َىا
لِـ جُُ٣م ٖامل وبَما ٫آزغ وبهما الخدحز ،ؤو بٖالن الىدُجت لٗامل ما وبزٟاءَا ًٖ آزغ ،وبهما الخدحز
الظي وٗىُه َىا َى ؤًًا طل ٪الظي حؿل٨ه ؤلاصاعة وَى مىحىص في ٖملُت الخُُ٣م بدض طاتها ،وَظا ما ًُ٣ٟض
الث٣ت في الٗملُت الخُُ٣مُت وفي ٖضالتها .ومً ألاؾباب ؤًًا ٖضم مداؾبت اإلاؿاولحن ًٖ ص٢ت هخاثج جُُ٣م
ألاصاء في ْل ُٚاب الغ٢ابت واإلاؿاءلتٞ ،هظا الاهدغا ٝؤلاصاعي ٌؿاَم بك٩ل ٦بحر في جغصي ألاصاء ،والٗ٨ـ
بطا اَلٗذ اإلااؾؿت ٖاملحها ٖلى هخاثج جُُ٣مهمٞ ،ةن َظا ٌؿمذ لهم بمٗغٞت ه٣اٍ يٟٗهم وٍداولىن
جالٞحها ومً زم ًًمىىن جدؿً ؤصائهم وجُىعٍ.
الٗملُت الخُُ٣مُ ت حؿاَم في جدؿحن ؤصاء الٗامل ،بال ؤن ٖضالتها ومهضاُ٢تها حٗخبر وؿبُت لٗضم
حٗمُمها ٖلى حمُ٘ ٖما ٫اإلااؾؿتٞ ،هي ٖاصلت ومىيىُٖت باليؿبت للٗما ٫الظًً ًُلٗىن ٖلى هدُجت
جُُ٣مهم ،بِىما هي ًغي البٌٗ والظًً ال ًخم بَالٖهم ٖلى هخاثجهم ؤجها ٖملُت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ الخدحز
واإلادؿىبُت واإلاداباة.
ٞالٗضالت واإلاىيىُٖت واإلاهضاُ٢ت التي ٌكٗغ بها الٗما ٫الظًً ًخم بزباعَم بيخاثج جُُ٣مهم جاصي بلى
جدؿحن ؤصائهم ،بِىما الٗ٨ـ بطا قٗغ الٗامل بالخدحز ٞةهه ً٣ٟض الث٣ت في الٗملُت الخُُ٣مُت وفي مُ٣مه
وٍتراح٘ ؤصائٍ بؿبب ؾغٍت هخاثج الخُُ٣م التي جؼعٕ بضازله ق٩ى٧ا خىٖ ٫ضالتها ومهضاُ٢تها.
زالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت:
٦ما ٢لىا في بضاًت الضعاؾت ،ؤن ؤَمُت هٓام جُُ٣م ألاصاء جإحي مً ؤَمُت اَالٕ الٗامل ٖلى هدُجت
جُُ٣مهٗٞ ،الهُت جُُ٣م ألاصاء حؿاَم بك٩ل ٦بحر في جدؿحن ؤصاء الٗامل خحن ٌٗغ ٝه٣اٍ يٗ ٠و٢ىة ؤصاثه
مً حهت ،ومً حهت ؤزغي ٞةن اَالٕ الٗامل ٖلى هدُجت جُُ٣مه جؼٍض مً ز٣خه في َظٍ الٗملُت لكٗىعٍ
بٗضالتها ومىيىُٖتها مما ٌؿاَم في ع ٘ٞعوخه اإلاٗىىٍت وػٍاصة والثه الخىُٓمي ،بال ؤن هٓام جُُ٣م ألاصاء
بهٟت ٖامت وٖالهِخه بهٟت زانت ،الػالذ حٗاوي مً بٌٗ اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بخٗمُم َظا الىٓام ٖلى
حمُ٘ الٗاملحن ،خُث ؤن واَ ٘٢ظٍ اإلااؾؿت ازبذ لىا ٖضم جُبُ ٤الٗالهُت ٖلى ٧ل الٗماٖ ٫لى الغٚم مً
ؤن الاَالٕ ٖلى هخاثج الخُُ٣م ؤصي بلى جدؿحن ؤصاء الٗامل ،ؤي ؤن بٖالن هخاثج جُُ٣م ألاصاء ماػا ٫ال ًغقى بلى
اإلاؿخىي اإلايكىص ،ؾىاء في مىا٢كت مخُلباث ألاصاء ٢بل جُُ٣مه ؤو بٗض الخُُ٣م ٖىض مىا٢كت هخاثجهٞ ،لِـ
٧ل الٗاملحن ًخم جُُ٣م ؤصائَم ،ولِـ ال٩ل مً ًُل٘ ٖلى هخاثجه ،بهٟت ٖامت ال ٌُٗامل الٗما ٫مٗاملت
واخضة ،وبخبىِىا هٓغٍت الٗضالت الخىُٓمُت في جٟؿحر صوع ٖالهُت جُُ٣م ألاصاء في جدؿحن الاصاء باؾخسضام
مٟهىمحن ؤؾاؾُحن للٗضالت وَما :اإلاؿاواة والث٣ت ،آزظًً بٗحن الاٖخباع ٖال٢ت اإلاغئوؽ بغثِؿه في الٗمل،
وٖال٢ت اإلاغئوؾحن م٘ بًٗهم البٌٗ.
واهُال٢ا مً هخاثج صعاؾدىا جىنلىا ؤن اإلاؿاواة ال جمـ حمُ٘ الٗما ٫ؾىاء في الخُُ٣م ؤو في بٖالن هخاثجه،
ٞهي ٖملُت ٚحر ٖاصلت جٟخ٣غ بلى اإلاؿاواة باليؿبت للٗاملحن الظًً ال ًخم اَالٖهم ٖلى هخاثج جُُ٣مهمٞ ،ةٖالن
108

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاػىاغ – الجؼاثغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 76
ماعؽ 2019

الىخاثج ًسخل ٠مً خُث الٟئت الؿىؾُىمهىُت ،ألا٢ضمُت والجيـ٦ .ما ؤن ٖضالت جُُ٣م الاصاء في َظا
الهضص جٓهغ في الخٛظًت الٗؿُ٨ت التي ًخل٣اَا الٗامل بٗض جُُ٣م ؤصاثه وَظا ٌٗبر ًٖ قٟاُٞت جُُ٣م ألاصاء،
٦ما ؤن مىا٢كت هخاثج الخُُ٣م ألاصاء م٘ الٗامل جىمي لضًه عوح اإلاؿاولُت والىالء بؿؿب قٗىعٍ بالٗضالت
واإلاؿاواة ٧ىن ؤصاثه جم ؤزظٍ بٗحن الاٖخباع مً َغ ٝمؿاوله ،مما ًؼٍض مً عياٍ اإلانهي وجدؿً اصاثه
٦ىدُجت ًٖ َا الغيا و الىالء .وما حٗاوي مىه ماؾؿت سخاجت ومالبـ لبا ٫الجلضًت َى الخٟاوث والخمُحز
بحن الٗاملحن وٖضم جد ٤ُ٣مبضؤ ج٩اٞا الٟغم.
وُٞما ًسو مٟهىم الث٣ت الظي ٌٗخبر مً اَم مٟاَُم هٓغٍت الٗضالت الخىُٓمُت٧ ،ىجها جلٗب صوع
الىؾُِ في بصعا ٥الٗضالت الخىُٓمُتٞ ،1ىخاثج صعاؾدىا ٦ما جم ٖغيها ؾاب٣ا ؤوضخذ ؤن الث٣ت جلٗب صوعا
مهما في الٗملُت الخُُ٣مُت مً زال ٫الٗال٢ت بحن اإلاغئوؽ والغثِـ اإلاباقغ وُُٟ٦ت مٗاملت الغثِـ للٗامل في
اإلا٣ابلت الخُُ٣مُت وَغٍ٣ت بصاعتها وٖال٢ت ٧ل َظا في جدؿحن اصاثه.
واهُال٢ا مما حاء في صعاؾدىا َظٍ ًم٨ىىا ج٣ضًم بٌٗ الا٢تراخاث التي هغاَا مىاؾبت لالعج٣اء بىٓام
جُُ٣م ألاصاء وٖالهِخه وجدؿحن ؤصاء الٗامل في َظٍ اإلااؾؿت:
 جدضًض مٗاًحر ألاصاء وماقغاجه اإلاىاؾبت ،وبَالٕ الٗامل ٖلحها ٢بل الخُُ٣م والخ٨م ٖلى ؤصاثه َب٣ا لهظٍاإلاخُلباث بُٗضا ًٖ ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت والخؿاباث الصخهُت.
 ؤن ً٣ىم بٗملُت الخُُ٣م اإلاكغ ٝاإلاباقغ الخخ٩ا٦ه الُىمي بالٗما ٫وصعاًخه بى٣اٍ يٟٗهم و٢ىتهم،وإلصعا٦ه للهٗىباث التي جىاحههم.
 ؤن ج٣ىم اإلااؾؿت بخُُ٣م ؤصاء حمُ٘ ٖاملحها صون اؾخثىاء مهما ٧اهذ مؿخىٍاتهم الىُُْٟت ،والخغمٖلى ازخُاع َغٍ٣ت مىيىُٖت مىاؾبت ٌؿهل اؾخسضامها.
 يغوعة الخٗاون بحن ٧ل اإلاهالر اإلااؾؿت إلهجاح ٖملُت الخُُ٣م.ُ
 ختى ال ٌٗاوي جُُ٣م ألاصاء مً الخدحز واإلادؿىبُت وُٚاب الٗضالت واإلاهضاُ٢تٖ ،لى ؤلاصاعة ؤن جغ٣ٞهبخٛظًت ٖ٨ؿُت جمـ حمُ٘ الٗاملحن ؾىاء ٧ان ؤصائَم حُض ؤو يُٗ ،٠وطل ٪لخجىب جضوي مؿخىي ألاصاء
وؤلاهخاحُت وٖضم ال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت زانت وان اإلااؾؿت بهخاحُت ولضحها ٖمالء٦ .ما ؤن ؾغٍت الخُُ٣م
جاصي بلى ػعٕ الك٩ى ٥في هٟؿُت الٗامل ،وبالخالي ً٣ٟض الث٣ت في َظا الىٓام٦ ،ما ؤن الؿغٍت ٢ض ج٩ىن مً
احل ٞهل ٖامل ماَل و٠٦ء آلزغ جخدحز ؤلاصاعة له.
 حصجُ٘ الٗاملحن ٖلى جدؿحن ؤصائهم بخُٟٗل هٓام الخىاٞؼ بيخاثج الخُُ٣م. بزًإ اإلاكغٞحن لضوعاث ج٩ىٍيُت وجدؿِؿهم بإَمُت الٗملُت في ٧ىجها هٓام ًاصي بلى جُىٍغ اإلااؾؿت.1

Mohamed Ikram Nasr. Assâad El Akremi (2006). Justice organisationnelle, confiance et
comportement des citoyens : Test d’un modèle multi-sources multi-cibles de l’échange social
au travail. Université Toulouse 1, France, p 17.
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 ٞغى ع٢ابت ٖلى اإلاؿاولحن ٖلى ٖملُت الخُُ٣م ومداؾبتهم وحٗغًٍهم للمؿاءلت ًٖ هخاثج جُُ٣م ألاصاء. ازظ جٓلم الٗامل بٗحن الاٖخباع ويغوعة البذ ُٞه بمغاحٗت جُُ٣م ؤصاثه زال ٫مىاُٖض مدضصة بٗضؾمإ عؤي الٗامل.
ُ
بن َظٍ الا٢تراخاث ال جُبٖ ٤لى ٞئت مُٗىت مً الٗما ،٫وبهما جُبُ٣ها ٖلُه ؤن ٌكمل ٧ل الٗما٫
الظًً ًيخمىن بلى اإلااؾؿت ومهما ٧ان جضعحهم في الؿلم الهغمي ،ألن جُُ٣م ألاصاء والاَالٕ ٖلى هخاثجه ٖملُت
جسو ٧ل اإلاىاعص البكغٍت التي حؿاَم في بهخاحُت اإلااؾؿت.
ولخهل اإلااؾؿت بلى ؤَضاٞها ٖلحها بخٗمُم الٗالهُت ٖلى حمُ٘ الٗما ٫بخد ٤ُ٣مبضؤ ج٩اٞا الٟغم والبٗض
ًٖ الخدحز واإلادؿىبُت لخًمً مؿخىي ؤصاء حُض لٗاملحها.
اإلاغاح ـ ـ ــع اإلاعخم ـ ـ ــضة:
ؤ .باللؼ ـ ــت العغبُـت:
 .1ؤبى ٖلٟت ٖهام الضًً ) (2002اججاهاث معاصغة في بصاعة اإلاىاعص البشغٍت :الىـغٍت والخؼبُم .مهغ،
قغ٦ت الجمهىعٍت.
 .2اإلاىؾىي ؾىان )(2004بصاعة البشغٍت وجإزير العىإلات عليها .ألاعصن ،صاع مجضالوي لليكغ.
 .3بغهىَي هاً ٠ؾٗاص )(2007بصاعة اإلاىاعص البشغٍت ٖ.مان ،صاع واثل لليكغ ،والخىػَ٘ ،الُبٗت.3
 .4بىٞلجت ُٚار )(2005مباصت الدؿُير البشغي .وَغان ،صاع الٛغب للُباٖت .واليكغ.
 .5خؿىهت ُٞهل )(2008بصاعة اإلاىاعص البشغٍت .ألاعصن ،صاع ؤؾامت لليكغ ،والخىػَ٘ ،الُبٗت.1
 .6صٌؿلغ حاعي )(2007بصاعة اإلاىاعص البشغٍت .الغٍاى ،صاع اإلاغٍش لليكغ ،جغحمت ٖبض اإلاخٗا ٫ؾُض مدمض ،
حىصة ٖبض اإلادؿً.
 .7عاوٍت خؿً )(2000بصاعة اإلاىاعص البشغٍت :عئٍت مؿخ٣بلُت .ؤلاؾ٨ىضعٍت٧ ،لُت الخجاعة .
 .8ؾالم ؾُٗض ماٍض )(1991بصاعة اإلاىاعص البشغٍت .بٛضاص ،مُبٗت الا٢خهاص.
َ .9ه َاع(2006) ١الؿلىن الخىـُمي في بِئت العىإلات والاهترهِذ .ؤلاؾ٨ىضعٍت ،صاع ال٨ٟغ الجامعي.
ٖ .10بض الىَاب مدمض ؾمحر ،البراصعي مهُٟى لُلى )(2006بصاعة اإلاىاعص البشغٍت :اإلاـاهُم واإلاجاالث
الجضًضة .ال٣اَغة ،مغ٦ؼ صعاؾاث واؾدكاعاث ؤلاصاعة الٗامت.
ُ٣ٖ .11لي ونٟي ٖمغ )(2005بصاعة اإلاىاعص البشغٍت :بعض اؾتراجُجي ٖ.مان ، ،صاع واثل ،الُبٗت.1
ُ٣ٖ .12لي ونٟي ٖمغ )(2009بصاعة اإلاىاعص البشغٍت :بعض اؾتراجُجي ٖ.مان ، ،صاع واثل لليكغ ،الُبٗت.1
ُٖ .13انغة مدمىص مًٗ ،بجي اخمض مدمض مغوان )(2008اللُاصة و الغكابت والاجصاٌ ؤلاصاعي ٖ.مان ،صاع
خامض ،الُبٗت.1
٦ .14كىاي باعي )(2005بصاعة اإلاىاعص البشغٍت .ألاعصن ،صاع الٟاعو ١لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت .2
ب .اإلاعاح ـ ــم واللىامُـ ـــ:
 .15بضوي ؤخمض ػ٧ي )(1984معجم مصؼلحاث العلىم ؤلاصاعٍت .ال٣اَغة ،صاع ال٨خاب اإلاهغي ،الُبٗت .1
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ًاقع تطبْق إدارة ادلٌارد انبشرّت اإلنكرتًوْت E-HRM
يف اجلامعاث األردوْت انرمسْت مه ًجيت وظر انقادة األكادميْني
ص.بًمان حمُل عبض الغخمً
حامعت البللاء الخؼبُلُت-
ألاعصن
اإلالخص:
َضٞذ الضعاؾت بلى جدضًض وا ٘٢جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت في الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت مً
وحهت هٓغ ال٣اصة ألا٧اصًمُحن .جم بٖضاص اؾدباهت م٩ىهت مً (٣ٞ )42غة جم الخإ٦ض مً نض ١ألاصاة وزباتها،
َب٣ذ ٖلى ُٖىت ٢ىامها (ً )240
ً
ؤ٧اصًمُا .بُيذ الىخاثج ؤن وا ٘٢جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت
٢اثضا
ؤلال٨تروهُت حاء بضعحت مخىؾُت في حمُ٘ مجاالتها ما ٖضا مجا ٫ألاحىع والخىاٞؼ حاء بضعحت مغج.ٟ٘
اليلماث اإلاـخاخُت :بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت ،ال٣اصة ألا٧اصًمُحن.
Abstract:
The current study aimed at identifying the reality of the application of E-HRM in
Jordanian public universities . In order to achieve the objectives of the study, a
questionnaire consisting of (42) paragraphs was developed ,It was applied on the
study sample consisting of (240) academic leaders.The results of the study showed
that the reality was average in all fields, except the field of wages and incentives
which was of high degree.
Keywords: Electronic Human Resources Management, Academic Leaders.

اإلالضمت:
ؤصي الخ٣ضم الؿغَ٘ في ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث بلى بخضار زىعة ج٨ىىلىحُت في حمُ٘
مىاحي الخُاة ،وجًاٖٟذ اإلاٗغٞت ؤلاوؿاهُت الخ٨ىىلىحُت ،و٢ض زلَ ٤ظا الخ٣ضم جدىالث ؤلاصاعة الخ٣لُضًت
بلى ؤلاصاعة الخ٣ىُت ؤلال٨تروهُت بك٩ل مدؿاعٕ؛ ٖلى ؤزغ طل ٪باث ٖلى اإلااؾؿاث ٖلى ازخال ٝمجاالتها
جدضًاث جمثلذ في الدجم الهاثل للمهاصع الخ٨ىىلىحُت التي جخضً ٤ٞ
ًىما بٗض ًىم.
وفي زًم َظٍ الخدىالث بضؤث اإلااؾؿاث التربىٍت الاَخمام بمىاعصَا البكغٍت باٖخباعَا اإلاىعص ألاَم
في جد ٤ُ٣ؤَضاٞها (مجاوي وبً ؾاٖض ،)2016 ،وفي زل ٤اإلاحزة الخىاٞؿُت الٗاإلاُت ) ،(Sareen, 2015وجدضًث
ؤهٓمتها الخ٨ىىلىحُت لخبؿُِ بحغاءاتها (َىحهغي ،)2015 ،وجىُْ ٠الخ٨ىىلىحُا في بصاعة مىاعصَا البكغٍت
ٖلى اٖخباع ؤهه اإلاٟخاح في و٢ذ ألاػماث ) ،)Mamoudou and Joshi, 2014وباث جإزحر جُىع الخ٣ىُاث الخضًثت
ً
واضخا في بصاعة اإلاىاعص البكغٍت (.(Schramm, 2006 B ; Schramm, 2006 A
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وم٘ ْهىع ؤلاهترهذ بضؤ ٖهض حضًض ٌؿمى بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت Vo Ha, (E-HRM
 ،)2011لخٗبر ًٖ اهضماج اإلاٗلىماث والاجهاالث بىُْٟت بصاعة اإلاىاعص البكغٍت (مهُبل ،(2012 ،التي حٗغٝ
بإجهاٖ" :ملُت ج٩امل بحن بصاعة اإلاىاعص البكغٍت وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مً ؤحل زلُ٢ ٤مت" Ruel, et al,
) .)2007:282وؤجها" :مهُلر قامل ٌُٛي حمُ٘ آلُاث الخ٩امل اإلام٨ىت بحن بصاعة اإلاىاعص البكغٍت
وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث لخلُ٢ ٤مت" ) ،(Bondarouk and Ruel, 2009:507وهي" :ؤصاة ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ
ألجمخت وصٖم ٖملُاث اإلاىاعص البكغٍت إلصزا ٫البُاهاث وج٣ضم اإلاؼٍض مً الخضمت الظاجُت" (Nivlouei,
)ً 2014:156
وؤًًا هي" :وؾُلت لخىُٟظ اؾتراجُجُاث بصاعة اإلاىاعص البكغٍت مً زال ٫الضٖم الىاعي واإلاىحه
لالؾخٟاصة ال٩املت مً قب٨ت ؤلاهترهذ وال٣ىىاث الخ٨ىىلىحُا" ) ،(Ruel, et al, 2004: 365وفي هُا ١ؤوؾ٘
حٗغ ٝبإجها" :الىٓم ؤلال٨تروهُت اإلاؿخسضمت في بصاعة اإلاىاعص البكغٍت (ألاوكُت والخضماث والٟٗالُاث)
باؾخسضام ألاحهؼة ،والبرمجُاث ،والغبِ الكب٩ي ؤلال٨ترووي" ).)Strohmeier, 2007: 22
وٖلى نُٗض ؤزغ ،ؤنبذ للخٛحراث الخ٨ىىلىحُت ؤزغ بال ٜفي وْاث ٠اإلاىاعص البكغٍت (الغواخىه،
 ،)2013مً زال ٫جُبُٖ ٤ضة هٓم ٧الىٓم الدكُٛلُت ،والىٓم الاؾتراجُجُت ،والىٓم الخ٨خُُ٨ت (Foster,
) ،2008وهٓم جدلُل الىُْٟت ،وهٓم الخىُْ ٠ؤلال٨تروهُت ،وهٓم ألاحىع والخىاٞؼ ،وهٓم الخسُُِ
للمىاعص البكغٍت ،وهٓم الخضعٍب ؤلال٨ترووي ،وهٓم جُُ٣م ألاصاء ؤلال٨ترووي ; ; Schuler and Luo, 2006
)ُ٣ٖ Martory and Crozet, 2016لي ; 2015،الؿاٖضي.)2016 ،
ً
واؾدىاصا بلى اؾخسضام الخ٣ىُاث ؤلال٨تروهُت في صٖم بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،واحه جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص
البكغٍت ؤلال٨تروهُت حملت مً اإلاٗى٢اث لٗل ؤَمها :الخ٩الُ ٠اإلاالُت ،ومضي جىاؾب الىٓم م٘ مخُلباث
الٗمل ،وؤمً اإلاٗلىماث ،وبصاعة البُاهاث ،و٣ٞضان إلاؿت ؤلاوؿان ،والخسهُو ،والخضعٍب ،والٗاثض مً
الاؾدثماع ،وجبرًغ اإلاكغوٕ ،وبوكاء ؤهٓمت هاجخت ،والخٛظًت اإلاغجضة ) ،(Varma and Gopal, 2011والاؾدثماع
في هٓم الٗملىماث ،ويٗ ٠البيُت الخدخُت ) .)Laudon and Laudon, 2012ومً َىا جغي الباخثت يغوعة
مٗغٞت وا ٘٢جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت في الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت مً وحهت هٓغ ال٣اصة
ألا٧اصًمُحن.
بالغٚم مً اَخمام ال٨ثحر مً الباخثحن وال٨خاب بمىيىٕ الضعاؾت ،وُٞما ًلي ٖغى للضعاؾاث مً
ألا٢ضم بلى ألاخضر.
ً
بل٨تروهُا في الجامٗاث
َضٞذ صعاؾت ؤبى ؤمىهه ) (2009الخٗغ ٝبلى وا ٘٢بصاعة اإلاىاعص البكغٍت
الٟلؿُُيُت الىٓامُت في ُ٢إ ٚؼة .ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )ً (183
ٞغصا .اؾخسضم الباخث الاؾدباهت ٦إصاة
لجم٘ البُاهاث ،واإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت .و٢ض ؤْهغث هخاثج الضعاؾت يٗ٠
اؾخٗما ٫جل ٪الخضماث في بٌٗ وْاث.E-HRM ٠
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وفي صعاؾت بغٍىع وبغٍىع (ٖ )Brewer and Brewer, 2010الجذ الٗال٢ت بحن بصاعة اإلاٗغٞت وبصاعة
اإلاىاعص البكغٍت وألاَضا ٝالخٗلُمُت ٖىض بلىم ) (Bloom’sباؾخسضام همىطج هٓغي في الجامٗاث ألامغٍُ٨ت.
جىنلذ الضعاؾت بلى يغوعة صمج بصاعة اإلاٗغٞت في بصاعة اإلاىاعص البكغٍت واإلاىاهج الخٗلُمُت.
في صعاؾت الٗخُبي (َ )2010ضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى ؤزغ اؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٖلى ؤصاء اإلاىاعص
البكغٍت في ألا٧اصًمُت الضولُت في ملبىعن .اؾخسضمذ الاؾدباهت لجم٘ البُاهاث ،واإلاىهج الىنٟي الخدلُلي
لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت .ج٩ىهذ الُٗىت مً )ً )72
ٞغصا .و٢ض ؤْهغث الىخاثج وحىص ؤزغ الؾخسضام ج٨ىىلىحُا
اإلاٗلىماث ٖلى ؤصاء اإلاىاعص البكغٍت وألاصاء الىُْٟي.
وفي وع٢ت بدثُت للىحان وعوؾُى ) (Luján and Rousseau, 2010في ل٣اء ألا٧اصًمُت ألاوعوبُت الثالثت
خى ٫بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت في ؤإلااهُا٢ .ضمذ الىع٢ت مضي بم٩اهُت اؾخٟاصة ألا٧اصًمُحن مً بصاعة
اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت مً مىٓىع ٢اثم ٖلى ألاصلت٧ ،ان مً ؤَم الاؾخيخاحاث يغوعة بحغاء البدىر
اإلاىهجُت في بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت.
ؾٗذ صعاؾت ؤبى ب٨غ وآزغون ) (Abubakar, et al, 2011بلى ال٨ك ًٖ ٠ججغبت ماؾؿاث الخٗلُم
الٗالي في والًت ؾى٧ىجى الىُجحرًت ججاٍ همىطج بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت .اؾخسضمذ الاؾدباهت لجم٘
ً
مضًغا .ؤْهغث الىخاثج وحىص خاحت لالؾخٟاصة مً  E-HRMفي ماؾؿاث
البُاهاث ٖلى ُٖىت ٢ىامها )(312
ً
وزهىنا في صٖم واجساط ال٣غاعاث.
الخٗلُم الٗالي،
َضٞذ صعاؾت ػاٞغ وآزغون ) )Zafar, et al, 2011بلى م٣اعهت مماعؾاث بصاعة اإلاىاعص البكغٍت في
الجامٗاث الٗامت والخانت في ب٢لُم البىجاب في با٦ؿخان .جم حم٘ البُاهاث مً زال ٫اؾدباهت ،و٢ض ج٩ىهذ
ً
الُٗىت مً )ً (30
ٖكىاثُا .و٢ض ؤْهغث الىخاثج ؤن مجاالث بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ٧اهذ
مضًغا جم ازخُاعَم
ؤًٞل في الجامٗاث الخ٩ىمُت مً الجامٗاث الخانت.
وٟ٢ذ صعاؾت الٗلى (2011) ٫بلى جدضًض صعحت مماعؾت ألا٧اصًمُحن لضوع بصاعة اإلاٗغٞت في جىمُت اإلاىاعص
البكغٍت في الجامٗاث الٟلؿُُيُت بمدآٞت ٚؼة .اؾخسضمذ الباخثت الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث،
ً
ؤ٧اصًمُا .و٢ض ؤْهغث
واإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت .جم ؤزظ ُٖىت َبُ٣ت بلٛذ ))196
هخاثج الضعاؾت صعحت مماعؾت ألا٧اصًمُحن لضوع بصاعة اإلاٗغٞت في جىمُت اإلاىاعص البكغٍت في الجامٗاث
الٟلؿُُيُت بُ٣إ ٚؼة ٧اهذ بيؿبت ٚحر مغجٟٗت.
في خحن ٢ام خؿُجي ووٗمت هللا ) (Hosseini and Nematollahi, 2013بضعاؾت َضٞذ بلى صعاؾت ؤزغ
بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت ٖلى ٗٞالُت بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ألبٗاص اجساط ال٣غاع ،وحىصجه ،والٟ٨اءة،
وحىصة الخضماث .قملذ ُٖىت الضعاؾت )ً (102
مضًغا في حامٗت قحراػ ؤلاًغاهُت .اؾخسضم الباخثان الاؾدباهت
لجم٘ البُاهاث .و٢ض ؤْهغث هخاثج الضعاؾت وحىص ؤزغ إلصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت ػٍاصة في ٗٞالُت بصاعة
اإلاىاعص البكغٍت.
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٢ام اإلاغقضي ) )2015بضعاؾت َضٞذ بلى ُ٢اؽ صعحت جُبُ ٤هٓم مٗلىماث اإلاىاعص البكغٍت ٖلى ؤصاء
ً
مىْٟا.
الٗاملحن في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي الؿٗىصًت .اؾخسضمذ الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث ٖلى ))53
ؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن صعحت جُبُ ٤هٓم مٗلىماث اإلاىاعص البكغٍت ٖلى ؤصاء الٗاملحن ٧اهذ مغجٟٗت ،وحاء
هٓم جضعٍب اإلاىاعص البكغٍت باإلاغجبت ألازحرة.
وَضٞذ صعاؾت ًى وآزغون ) )Iwu, et al, 2016بلى صعاؾت ؤزغ هٓم ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت في مجا ٫اإلاىاعص
البكغٍت باإلا٣اعهت م٘ صو ٫الٗالم اإلاخ٣ضمت في حامٗاث حىىب ؤٞغٍُ٣ا .اؾخسضمذ الضعاؾت الاؾدباهت واإلا٣ابلت
لجم٘ البُاهاث .و٢ض ؤْهغث الىخاثج يٗ ٠في جدضًض الهىٍت ،والخمىٍل ،وٖضم ٟ٦اًت اإلاهاعاث ،وَىا ٥ؤصلت
٢ىٍت ٖلى ؤن هٓم اإلاٗلىماث لم جد ٤ُ٣ألاَضا.ٝ
ؤحغي الكىب٩ي وآزغون ) (Al-Shobaki, et al, 2017صعاؾت َضٞذ الخٗغ ٝبلى ٗٞالُت ج٨ىىلىحُا
ً
بل٨تروهُا في حامٗاث ُ٢إ ٚؼة .اؾخسضم الباخثىن الاؾدباهت
اإلاٗلىماث وصوعَا في بصاعة اإلاىاعص البكغٍت
٦إصاة لجم٘ البُاهاث ،واإلاىهج الىنٟي والخدلُلي لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت ،وبلٖ ٜضص ُٖىت الضعاؾت )(35
ً
مىْٟا .و٢ض ؤْهغث الىخاثج ؤن هٓم اإلاٗلىماث حاءث بضعحت مخىؾُت.
بٗض الاؾخٗغاى الؿاب ٤ألَم الضعاؾاث الؿاب٣ت جبحن جىاو ٫بٌٗ وْاث ٠بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ولم
حكخمل ؤي صعاؾت ٖلى حمُ٘ جل ٪الىْاث .٠جخمحز الضعاؾت الخالُت ًٖ ٚحرَا مً الضعاؾاث الؿاب٣ت بإجها
جبحن وا ٘٢جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت في الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت مً وحهت هٓغ ال٣اصة
ألا٧اصًمُحن ،والهٗىباث وآلالُاث اإلا٣ترختً .م ً٨جلخُو مجاالث اؾخٟاصة الضعاؾت الخالُت مً الضعاؾاث
الؿاب٣ت في نُاٚت مك٩لت البدث وؤؾئلتها ،ووي٘ جهىع واضر إلاجاالث الاؾدباهت ،ومىا٢كت الىخاثج،
ونُاٚت الخىنُاث.
مشيلت الضعاؾت وؤؾئلتها:
ً
حهىصا ملمىؾت في مجا ٫ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث
بظلذ ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في الؿىىاث اإلاايُت
ً
وزهىنا في الُ٣إ الجامعي .وهخج ًٖ طل ٪جدضًاث واحهذ وْاث ٠بصاعة اإلاىاعص البكغٍت
والاجهاالث
بؿبب الخىحه هدى جدىٍل الىْاث ٠طاث الُبُٗت الىعُ٢ت بلى ٖملُاث بل٨تروهُت .مً زال ٫بَالٕ الباخثت
وٖملها في اإلاُضان؛ الخٓذ وحىص مُٗ٣اث جدض مً جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت بل٨تروهُتَ .ظا ما ؤقاعث
بلُه هخاثج صعاؾت الؿٗضي والضخُاوي ( ،(2017وهخاثج صعاؾت (الٗلىان ،(2015 ،وهخاثج صعاؾت ؾتروَمحر
وصًضعَكؿً ) )Strohmeier and Diederichsen, 2010وحىص ٢هىع في ألاهٓمت ؤلال٨تروهُت إلصاعة اإلاىاعص
ً
زهىنا في الضو ٫الىامُتٖ .الوة ٖلى طل ٪هخاثج صعاؾت ُٖاهلل ) )Atallah, 2016وحىص ؤزغ بًجابي
البكغٍت
ً
وجدضًضا ٣ٞض حاءث
لىْاث ٠بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت ٖلى الخُىٍغ الخىُٓمي .لظا حاءث الضعاؾت؛
الضعاؾت لئلحابت ًٖ ألاؾئلت الخالُت:
 ما صعحت وا ٘٢جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت  E-HRMفي حامٗت الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُتمً وحهت هٓغ ال٣اصة ألا٧اصًمُحن؟
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 ما مٗى٢اث جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت  E-HRMفي حامٗت الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت مًوحهت هٓغ ال٣اصة ألا٧اصًمُحن؟
 ما ؤبغػ آلالُاث التي ًم ً٨مً زاللها الخٛلب ٖلى مٗى٢اث جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت E- HRMفي حامٗت الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت مً وحهت هٓغ ال٣اصة ألا٧اصًمُحن؟
ؤهمُت الضعاؾت:
ج٨دؿب الضعاؾت الخالُت ؤَمُت ٖلمُت وٖملُت ،خُث جخمثل ألاَمُت الٗلمُت في ؤلاياٞت الجضًضة
ً
وزهىنا
لخ ٤اإلاٗغٞت واإلا٨خبت الٗغبُت ،خُث الخٓذ الباخثت هضعة مىيىٕ الضعاؾت في اإلااؾؿاث التربىٍت
في البِئت ألاعصهُت .ؤما ألاَمُت الٗملُت جخُل٘ الباخثت بلى وكغ الىعي بمٟهىم بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت
لخُبُ٣ها في ٧اٞت اإلااؾؿاث التربىٍت ،وال٨ك ًٖ ٠ؤَم آلالُاث اإلا٣ترخت مً زال ٫الىخاثج ،لخ٩ىن بمثابت
صلُل ومغقض ٌؿاٖض في جظلُل جل ٪اإلاٗى٢اث والخٛلب ٖلحها٦ ،ظل ٪جيب٘ ؤَمُتها مً ؤَمُت اإلاىاعص البكغٍت
والضوع الظي جلٗبه في هجاح اإلااؾؿاث.
خضوص الضعاؾت:
ا٢خهغث الضعاؾت ٖلى ٖمضاء ال٩لُاث وهىابهم ومؿاٖضحهم الٗاملحن في الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت
(حامٗت الحرمى ،٥والٗلىم والخ٨ىىلىحُا ألاعصهُت ،وألاعصهُت ،وألاإلااهُت ألاعصهُت ،والبل٣اء الخُبُُ٣ت،
والهاقمُت ،وماجت ،وآ ٫البِذ ،والخؿحن بً َال ،٫والُُٟلت الخ٣ىُت) في الٟهل الضعاسخي ألاو ٫للٗام
الضعاسخي ) 2019-2018م).
اإلاصؼلحاث ؤلاحغاثُت:
ً
جدخىي الضعاؾت مجمىٖت مً اإلاهُلخاث جم حٗغٍ ٠ؤَمها بحغاثُا ٖلى الىدى آلاحي:
بصاعة اإلاىاعص البشغٍت ؤلالىتروهُت  :E-HRMؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بمماعؾت الىْاث ٠ألاؾاؾُت إلصاعة اإلاىاعص
البكغٍت مً جدلُل وجهمُم الىُْٟت ،والاؾخُ٣اب والازخُاع ،وألاحىع والخىاٞؼ ،الخسُُِ للمىاعص
البكغٍت ،جضعٍب اإلاىاعص البكغٍت ،وجُُ٣م ألاصاء في الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت.
ً
ًٞال ًٖ ٖملهم ؤًٖاء َُئت جضعَـ ،وٍمثلىن
اللاصة ألاواصًمُىنَ :م مً ٌكٛلىن مىانب بصاعٍت
الٗمضاء ،وهىابهم ،ومؿاٖضحهم الٗاملحن في الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت في الٟهل الضعاسخي ألاو ٫للٗام
الضعاسخي ()2017 /2016م التي قملتهم الضعاؾت.
مجخمع الضعاؾت وعُىتها:
ً
ج٩ىن مجخم٘ الض اؾت مً (ً )536
ً
ٖمُضا و( )177هاثب ٖمُض و()208
ؤ٧اصًمُا ،مجهم ()151
٢اثضا
ع
مؿاٖض ٖمُض في الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت في الٟهل الضعاسخي ألاو ٫للٗام الضعاسخي (2019/2018م).
وػٖذ ( )255اؾدباهت بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت ،جم اؾترحإ ( )249اؾدباهت ،جم اؾدبٗاص ( )9اؾدباهاث لٗضم
نالخُتهم ،وبظل ٪ؤنبدذ ُٖىت الض اؾت م٩ىهت مً )ً (240
ً
ؤ٧اصًمُا ،ؤي بيؿبت ( )%47.57مً
٢اثضا
ع
مجخم٘ الضعاؾت.
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مىهج الضعاؾت:
اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىنٟي ،وطل ٪باؾخسضام الاؾدباهت ٦إصاة لجم٘ البُاهاثً ،
هٓغا ألهه ؤ٦ثر
وؤوؿب اإلاىاهج البدثُت لىن ٠الٓاَغة مىيىٕ البدث.
ؤصاة الضعاؾت:
بٗض ؤلاَالٕ ٖلى ألاصب الىٓغي والضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الهلت ،جم الاؾخٟاصة مً ٖضص مً
الضعاؾاث ؤَمها صعاؾت ؤبى ب٨غ وآزغون ) ،(Abubakar, et al, 2011وصعاؾت هُٟلىي
Nivlouei,
) ،)2014وصعاؾت ُٖاهلل ) )Atallah, 2016لخُىٍغ الاؾدباهت خُث ج٩ىهذ بهىعتها الجهاثُت مً زالزت ؤحؼاء،
الجؼء ألاوً :٫خًمً بُاهاث حٗغٍُٟت ،والجؼء الثاوي م٩ىن مً (٣ٞ )42غة مىػٖت ٖلى ؾخت مجاالث وهي:
جدلُل وجهمُم الىُْٟت )٣ٞ )6غاث ،والاؾخُ٣اب والازخُاع)٣ٞ )7غاث ،وألاحىع والخىاٞؼ )٣ٞ )8غاث،
الخسُُِ للمىاعص البكغٍت )٣ٞ )7غاث ،جضعٍب اإلاىاعص البكغٍت )٣ٞ )7غاث ،وجُُ٣م ألاصاء )٣ٞ )8غاث .ؤما
الجؼء الثالث م٩ىن مً ؾاالحن َما :ما اإلاٗى٢اث  /ما آلالُاث التي ًم ً٨مً زاللها الخٛلب ٖلى جل٪
حضا٦ ،بحرة ،مخىؾُت٢ ،لُلت٢ ،لُلت ً
اإلاٗى٢اث .اؾخسضم مُ٣اؽ زماسخي مخضعج للُ٨غث (٦بحرة ً
حضا) .خؿب
الض حاث (ٖ )1 ،2 ،3 ،4 ،5لى الخىالي .و٢ض اٖخمضث الض اؾت زالزت مؿخىٍاث ً
و٣ٞا للمٗاصلت الخالُت( :اإلاضي
ع
ع
ً
م٣ؿىما ٖلى زالزت مؿخىٍاث) ( )1.33 = 3 ÷1-5وهي :صعحت مىسًٟت مً )،(2.33 -1
ألاٖلى  -اإلاضي ألاصوى
وصعحت مخىؾُت مً ( ،(3.67 - 2.34وصعحت مغجٟٗت مً (.)5 -3.68
صضق ؤصاة الضعاؾت وزباتها:
جم الخإ٦ض مً نض ١ألاصاة ) (Validityاإلاؿخسضمت في الضعاؾت ،وطل ٪مً زالٖ ٫غيها الاؾدباهت
بهُٛتها ألاولُت اإلا٩ىهت مً )٣ٞ (45غة ٖلى مجمىٖت مً اإلاد٨محن اإلاخسههحن في ؤلاصاعة التربىٍت
ً
مد٨ما ،و٢ض جم ألازظ بمالخٓاتهم ُٞما ًخٗل ٤بالخٗضًل
وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ،والبالٖ ٜضصَم ()15
والخظ ٝوؤلاياٞت وبٖاصة الهُاٚت لخهبذ بهُٛتها الجهاثُت )٣ٞ )42غة.
وللخإ ٦ــض م ــً زبـ ــاث ؤصاة الضعاؾ ــت٣ٞ ،ـ ــض ج ــم الخد٣ـ ــ ٤بُغٍ ٣ــت الازخبـ ــاع وبٖ ــاصة الازخبـ ــاع ()test-retest
بخُبُ ٤اإلاُ٣اؽ ،وبٖاصة جُبُ٣ه بٗض ؤؾبىٖحن ٖلى مجمىٖت مً زاعج ُٖىت الضعاؾت ّ
م٩ىهـت مـً ( ،)25ومـً
زــم جــم خؿــاب مٗامــل اعجبــاٍ بحرؾــىن بــحن ج٣ــضًغاتهم فــي اإلاــغجحن خُــث بلٛــذ الضعحــت ال٩لُــت ) .)0.92وجــم ً
ؤًًــا
خؿ ــاب مٗام ــل الثب ــاث بُغٍ ٣ــت الاحؿ ــا ١ال ــضازلي خؿ ــب مٗاصل ــت ٦غوهب ــار ؤل ٟــا خُ ــث بل ٛــذ الُ٣م ــت ال٩لُ ــت
).)0.91
هخاثج الضعاؾت :عغطها ومىاكشتها:
جم الاٖخماص ٖلى بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثُت للٗلىم الاحخماُٖت ) (SPSSلخؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت
والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت إلاجاالث الضعاؾت و٣ٞغاتها ،واؾخسضمذ الخ٨غاعاث واليؿب مً ؤلاحاباث واليؿبت مً
الُٗىت.
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هخاثج الؿااٌ ألاوٌ :الظي ًىص على "ما صعحت واكع جؼبُم بصاعة اإلاىاعص البشغٍت ؤلالىتروهُت  E-HRMفي
حامعت الجامعاث ألاعصهُت الغؾمُت مً وحهت هـغ اللاصة ألاواصًمُين؟" .حاءث ألاحىع والخىاٞؼ في اإلاغجبت
ألاولى بإٖلى مخىؾِ خؿابي بل ،)3.75( ٜبِىما حاء الخسُُِ للمىاعص البكغٍت في اإلاغجبت ألازحرة وبمخىؾِ
خؿابي بل ،)2.67( ٜوبل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي لؤلصاة ٩٦ل ( .)3.29والجضاو (6-1) ٫جىضر طل.٪
ً
ؤوال :جدلُل وجصمُم الىؿُـتً :خًمً مجا ٫جدلُل وجهمُم الىُْٟت )٣ٞ )6غاث.
حضوٌ ( )1اإلاخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاؿاث اإلاعُاعٍت للـلغاث اإلاخعللت بخدلُل وجصمُم الىؿُـت
مغجبت جىاػ ًلُا خؿب اإلاخىؾؼاث الحؿابُت
الغجبت الغ٢م

ال٣ٟغاث

اإلاخىؾِ الاهدغاٝ
الخؿابي اإلاُٗاعي

الضعحت

حؿاَم هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت في
1
1
بٖاصة َُ٩لت جهمُم الىْاث.٠
ج٣ؿم هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت
 1.105مخىؾُت
3.66
3
2
الىْاث ٠بلى مجمىٖاث و ٤ٞمٗاًحر مدضصة.
جدضص هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت
 1.018مخىؾُت
3.66
5
2
اإلاٗلىماث التي جغجبِ م٘ ؤصاء الىُْٟت.
جهى ٠هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت
 .940مخىؾُت
 2ملخو الىُْٟت (ألاٖباء ،اإلاؿاولُاث3.61 ،
4
اإلاخُلباث).
حٗ٨ـ هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت
 1.157مخىؾُت
3.50
4
5
زُِ ؤلاخال ٫الىُْٟي.
جخيبإ هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت
 1.324مخىؾُت
2.96
6
6
باإلاساَغ اإلادخملت للىُْٟت ٢بل و٢ىٖها.
 .684مخىؾُت
3.51
جدلُل وجهمُم الىُْٟت
ًب ــحن الج ــضو )1( ٫ؤن اإلاخىؾ ــُاث الخؿ ــابُت  ٢ــض جغاوخــذ م ــا ب ــحن ( ،)3.67-2.96خُ ــث حــاءث ال ٣ٟــغة
ع ٢ـ ــم ( )1ف ـ ــي اإلاغجب ـ ــت ألاول ـ ــى وبمخىؾ ـ ــِ خؿ ـ ــابي بل ـ ــ ،)3.67( ٜبِىم ـ ــا ح ـ ــاءث ال ٣ٟـ ــغة ع ٢ـ ــم ( )6باإلاغجب ـ ــت ألازح ـ ــرة
وبمخىؾـ ــِ خؿـ ــابي بلـ ــ ،)2.96( ٜوبلـ ــ ٜاإلاخىؾـ ــِ الخؿـ ــابي للمجـ ــا٩٦ ٫ـ ــل ( ،)3.51وباإلاغجبـ ــت الثالثـ ــت مـ ــً بـ ــحن
اإلاجاالث مجخمٗت .وَٗؼو الؿبب في طلـ ٪بلـى يـٗ ٠جدلُـل وجهـمُم الترُ٦ـب الخـالي واإلاؿـخ٣بلي إلصاعة اإلاـىاعص
البكغٍت ،وفي الىن ٠وُْٟي الظي ًىضر صوعان الٗمل وجىػَ٘ اإلاؿاولُاث .اج٣ٟـذ هخـاثج الضعاؾـت مـ٘ هخـاثج
صعاؾت ؤبى ؤمىهه ).(2009
3.67
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ً
زاهُا :الاؾخلؼاب والازخُاعً :خًمً مجا ٫الاؾخُ٣اب والازخُاع )٣ٞ )7غاث.
حضوٌ ( )2اإلاخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاؿاث اإلاعُاعٍت للـلغاث اإلاخعللت باالؾخلؼاب والازخُاع مغجبت
جىاػ ًلُا خؿب اإلاخىؾؼاث الحؿابُت
الغجبت الغ٢م
1

11

2

9

3

8

4

12

5

7

6

10

7

13

ال٣ٟغاث
ًىضر الىٓام ؤلال٨تروهُت حجم ألاٖضاص مً
ال٣ىي الٗاملت إلال الكىاٚغ اإلاخاخت للىُْٟت.
ًخم حٗبئت َلباث الخىُْ ٠إلال الىْاث٠
مً زال ٫بىابت الجامٗت
الكاٚغة
ؤلال٨تروهُت.
ًىٞغ الىٓام ؤلال٨ترووي هٓم مخابٗت
للمخ٣ضمحن للىْاث.٠
ًىضر الىٓام ؤلال٨ترووي آلُاث بٖالن هخاثج
اإلا٣بىلحن للىْاث ٠الكاٚغة.
حؿاَم هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت في
جدلُل َلباث اإلاخ٣ضمحن للىْاث ٠مً طوي
الٟ٨اءاث.
حؿخسضم الازخباعاث ؤلال٨تروهُت في ٖملُت
ازخُاع اإلاغشخحن للىُْٟت.
حؿخسضم اإلا٣ابالث ؤلال٨تروهُت في ٖملُت
ازخُاع اإلاغشخحن للىُْٟت.
الاؾخُ٣اب والازخُاع

اإلاخىؾِ الاهدغاٝ
الخؿابي اإلاُٗاعي

الضعحت

3.73

.909

مغجٟٗت

3.69

1.009

مغجٟٗت

3.66

.932

مخىؾُت

3.63

1.075

مخىؾُت

3.60

.937

مخىؾُت

3.56

1.069

مخىؾُت

3.00

1.277

مخىؾُت

3.55

.640

مخىؾُت

ًبحن الجضو )2( ٫ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت ٢ض جغاوخذ ما بحن ( ،)3.73-3.00خُث حاءث ال٣ٟغة ع٢م ()11
في اإلاغجبت ألاولى وبمخىؾِ خؿابي بل ،)3.73( ٜبِىما حاءث ال٣ٟغة ع٢م ( )13باإلاغجبت ألازحرة وبمخىؾِ
خؿابي بل .)3.00( ٜوبل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي للمجا٩٦ ٫ل ( ،)3.55وباإلاغجبت الثاهُت بحن اإلاجاالث مجخمٗت.
وَٗؼو الؿبب في طل ٪بلى ٖضم ألازظ بٗحن الاٖخباع الضاُٗٞت ٖىض اؾخُ٣اب اإلاىاعص البكغٍت وبًالء الاَخمام
باإلااَالث والخبراث  ،ِ٣ٞوٖضم الخىىٕ في الازخباعاث لبُان ٟ٦اءة اإلاغشخحنً ،
ؤًًا ًجب ؤها وؿإ ٫ؤهٟؿىا
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مً الظي ً٣ىم بٗملُت الازخُاع.اج٣ٟذ هخاثج الضعاؾت م٘ هخاثج صعاؾت الكىب٩ي وآزغون (Al-Shobaki,et al,
)2017
ً
زالثا :ألاحىع والحىاؿؼً :خًمً مجا ٫ألاحىع والخىاٞؼ )٣ٞ )8غاث.
حضوٌ ( )3اإلاخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاؿاث اإلاعُاعٍت للـلغاث اإلاخعللت باألحىع والحىاؿؼ مغجبت جىاػ ًلُا
خؿب اإلاخىؾؼاث الحؿابُت
الغجبت الغ٢م

ال٣ٟغاث

اإلاخىؾِ الاهدغاٝ
الخؿابي اإلاُٗاعي

الضعحت

جدخ ٟٔالىٓم ؤلال٨تروهُت باألحىع الؿاب٣ت
15
1
ً
بل٨تروهُا.
للمىْ٠
ًخم جىيُذ ؤؾباب اإلاُٗ٣اث مً ألاحىع
مغجٟٗت
.900
3.97
18
2
ً
بل٨تروهُا.
جخاح هٓم ألاحىع بك٩ل بل٨ترووي ٖلى بىابت
مغجٟٗت
1.135
3.70
20
3
الجامٗت ؤلال٨تروهُت.
جخىٞغ ؤهٓمت مٗلىماث واضخت اإلاٗاًحر زانت
مغجٟٗت
1.091
3.68
16
4
باألحىع.
ًخىٞغ هٓام بل٨ترووي زام بالًمان
 1.001مخىؾُت
3.67
14
5
الاحخماعي.
ًخم جدضًث مٗلىماث هٓم ألاحىع بك٩ل صوعي
 1.090مخىؾُت
3.66
17
6
ً
بل٨تروهُا.
ًخىٞغ هٓام بل٨ترووي زام بخٗلُماث هٓام
 1.038مخىؾُت
3.66
21
6
الخ٣اٖض.
جغجبِ ألاحىع بمهاعة اؾخٗما ٫اإلاىْ٠
 1.046مخىؾُت
3.64
19
8
للىؾاثل الخ٨ىىلىحُت لبٌٗ اإلاهام.
مغجٟٗت
.710
3.75
ألاحىع والخىاٞؼ
ًبــحن الج ــضو )3( ٫ؤن اإلاخىؾ ــُاث الخؿ ــابُت  ٢ــض جغاوخــذ م ــا ب ــحن ( ،)3.99-3.64خُ ــث حــاءث ال٣ٟــغة
ع ٢ــم ( )15اف ــي اإلاغجب ــت ألاول ــى وبمخىؾ ــِ خؿ ــابي بل ــ ،)3.99( ٜبِىم ــا ح ــاءث ال ٣ٟــغة ع ٢ــم ( )19باإلاغجب ــت ألازح ــرة
وبمخىؾِ خؿابي بل .)3.64( ٜوبل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي للمجا٩٦ ٫ل ( .)3.75وَٗؼو الؿـبب فـي خهـى ٫اإلاجـا٫
ٖلــى ؤٖلــى اإلاخىؾــُاث بــحن اإلاجــاالث مجخمٗــت ؤن ألاحــىع والخــىاٞؼ جخٗلــ ٤بــاألمىع اإلاالُــت ،وَــظا ًخُلــب هٓــام
3.99
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واضــر ومدــضص ًبجــى ٖلــى ؤحــىع مدــضصة يــمً ؤهٓمــت وحٗلُمــاث؛ لــظا ًم٨ــً خىؾــبتها لخ٩ــىن هٓــم بل٨تروهُــت.
اج٣ٟذ هخاثج الضعاؾت م٘ هخاثج صعاؾت خؿُجي ووٗمت هللا ).(Hosseini and Nematollahi, 2013
ع ً
ابعا :الخسؼُؽ للمىاعص البشغٍتً :خًمً مجا ٫الاؾخُ٣اب والازخُاع )٣ٞ )7غاث.
حضوٌ ( )4اإلاخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاؿاث اإلاعُاعٍت للـلغاث اإلاخعللت بالخسؼُؽ للمىاعص البشغٍت
مغجبت جىاػ ًلُا خؿب اإلاخىؾؼاث الحؿابُت
اإلاخىؾِ الاهدغاٝ
الضعحت
ال٣ٟغاث
الغجبت الغ٢م
الخؿابي اإلاُٗاعي
جىٞغ هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت
مخىؾُت
1.244
3.16
22
1
مٗلىماث ص٣ُ٢ت لضٖم ٖملُت الخسُُِ.
حؿاَم هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت في
مخىؾُت
1.338
3.02
25
2
جدلُل بِئت الٗمل (الضازلُت والخاعحُت).
جخيبإ هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت ٖلى
مخىؾُت
1.270
2.90
26
3
حجم َلب اإلاىاعص البكغٍت في يىء اإلاخٛحراث.
ًخم بلىعة عئٍت وعؾالت الجامٗت في يىء
مخىؾُت
1.193
2.77
27
4
اإلاخٛحراث الخ٨ىىلىحُت.
جضٖم هٓم اإلاٗلىماث اإلاغاؾالث ؤلال٨تروهُت
مخىؾُت
1.284
2.66
24
5
ألاُ٣ٞت ٖىض ٖملُت الخسُُِ.
حؿاَم هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت في
مىسًٟت
1.208
2.12
28
6
جُىٍغ الخُِ ً
بىاء ٖلى جىحهاث اإلاؿخ٣بل.
حؿاَم هٓم اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت في
مىسًٟت
1.196
2.10
23
7
ججىٍض ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بٗملُت الخسُُِ.
مخىؾُت
.930
2.67
الخسُُِ للمىاعص البكغٍت
ًبحن الجضو )4( ٫ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت ٢ض جغاوخذ ما بحن ( ،)3.16 -2.10خُث حاءث ال٣ٟغة ع٢م
( )22في اإلاغجبت ألاولى وبمخىؾِ خؿابي بل ،)3.16( ٜبِىما حاءث ال٣ٟغة ع٢م ( )23باإلاغجبت ألازحرة وبمخىؾِ
خؿابي بل .)2.10( ٜوبل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي للمجا٩٦ ٫ل (ًٟ ،)2.67ؿغ خهى ٫اإلاجاٖ ٫لى ؤ٢ل اإلاخىؾُاث
الخؿابُت بحن اإلاجاالث مجخمٗت بلى يٗ ٠الخسُُِ ال٣اثم ٖلى الخ٨ىىلىحُا ،طل ٪لٗضم ا٦خما ٫ألاهٓمت
بك٩ل ٧امل والاٖخماص ٖلى ألاهٓمت الخ٣لُضًت في بٌٗ الخٗامالث ُٞما ًخٗل ٤بٗملُت الخسُُِ .اج٣ٟذ
هخاثج الضعاؾت الخالُت م٘ هخاثج صعاؾت ًى وآزغون ).)Iwu, et al, 2016
ً
زامؿا :جضعٍب اإلاىاعص البشغٍتً :خًمً مجا ٫جضعٍب اإلاىاعص البكغٍت )٣ٞ )7غاث.
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حضوٌ ( )5اإلاخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاؿاث اإلاعُاعٍت للـلغاث اإلاخعللت بخضعٍب اإلاىاعص البشغٍت مغجبت
جىاػ ًلُا خؿب اإلاخىؾؼاث الحؿابُت
اإلاخىؾِ الاهدغاٝ
الضعحت
ال٣ٟغاث
الغجبت الغ٢م
الخؿابي اإلاُٗاعي
مخىؾُت
ًخم جضعٍب اإلاىْٟحن ٖلى ؤهٓمت اإلاىاعص
1.355
3.03
30
1
ً
بل٨تروهُا.
البكغٍت اإلادىلت
ًبجى مدخىي الخضعٍب ؤلال٨ترووي ً
مخىؾُت
بىاء ٖلى
1.262
2.93
34
2
اإلااَالث الؿاب٣ت للمخضعبحن ٢بل ازخُاعَم.
مخىؾُت
جىٞغ ؤلاصاعة الٗلُا مبال ٜمالُت ٧اُٞت لخضعٍب
1.376
2.81
29
3
ً
بل٨تروهُا.
اإلاىْٟحن
ً
اؾدىاصا ٖلى
ًخم جدضًض اإلاغشخحن للخضعٍب
 1.282مخىؾُت
2.75
31
4
اخخُاحاتهم ٖبر هٓم اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت.
ً
بل٨تروهُا
ًخم جؼوٍض اإلاخضعبحن بخٛظًت عاحٗت
 1.309مخىؾُت
2.67
32
5
ؤزىاء ٖملُت الخضعٍب.
جخىٞغ ماقغاث في هٓم اإلاٗلىماث جىضر مضي
 1.125مخىؾُت
2.58
33
6
حضوي الخضعٍب ؤلال٨ترووي.
جخاح الٟغم الؾخسضام اإلااجمغاث اإلاغثُت
 1.122مخىؾُت
2.23
35
7
الخٟاٖلُت لخىمُت اإلاىْٟحن ًٖ ُبٗض.
مخىؾُت
.978
2.71
جضعٍب اإلاىاعص البكغٍت
ًبحن الجضو )5( ٫ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت ٢ض جغاوخذ ما بحن ( ،)3.03 -2.23خُث حاءث ال٣ٟغة ع٢م
( )30في اإلاغجبت ألاولى وبمخىؾِ خؿابي بل ،)3.03( ٜبِىما حاءث ال٣ٟغة ع٢م ( )35باإلاغجبت ألازحرة وبمخىؾِ
خؿابي بل .)2.23( ٜوبل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي للمجا٩٦ ٫ل ( .)2.71و٢ض ًٟؿغ خهى ٫اإلاجا ٫في اإلاغجبت ٢بل
ألازحرة بحن اإلاجاالث مجخمٗت بلى يٗ ٠اإلاسههاث اإلاالُت للبرامج الخضعٍبُت ،ووحىص يٗ ٠مً الجهت
ً
وؤًًا ًجب َغح ؾاا ٫مً الظي ًجغي الخضعٍب؟ .ازخلٟذ هخاثج الضعاؾت م٘
اإلاكغٞت ٖلى ٖملُت الخضعٍب،
هخاثج صعاؾت اإلاغقضي ) )2015بدهى ٫هٓم جضعٍب اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت باإلاغجبت ألازحرة.
ً
ؾاصؾا :جلُُم ألاصاءً :خًمً مجا ٫جُُ٣م ألاصاء )٣ٞ )7غاث.
حضوٌ ( )6اإلاخىؾؼاث الحؿابُت والاهدغاؿاث اإلاعُاعٍت للـلغاث اإلاخعللت بخلُُم ألاصاء مغجبت جىاػ ًلُا
خؿب اإلاخىؾؼاث الحؿابُت
اإلاخىؾِ الاهدغاٝ
الضعحت
ال٣ٟغاث
الغجبت الغ٢م
الخؿابي اإلاُٗاعي
122
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اإلاخىؾِ الاهدغاٝ
الخؿابي اإلاُٗاعي

الضعحت

ج٣لل هٓم الخُُ٣م ؤلال٨تروهُت مً وؿب
39
1
ألازُاء في ٖملُت الخُُ٣م.
ج٣ضم هٓم الخُُ٣م ؤلال٨تروهُت الخٛظًت
مغجٟٗت
.972
3.68
42
2
الغاحٗت ؤزىاء ٖملُت الخُُ٣م.
ج٣لل هٓم الخُُ٣م ؤلال٨تروهُت مً ج٩لٟت
 .964مخىؾُت
3.63
40
3
جُُ٣م ألاصاء اإلاؿخمغ.
مخىؾُت
جخه ٠هٓم الخُُ٣م ؤلال٨تروهُت بالؿغٍت
1.102
3.62
37
4
الخامت.
مخىؾُت
جىا٦ب هٓم الخُُ٣م ؤلال٨تروهُت الخُىعاث
1.112
3.45
41
5
اإلاٗانغة.
مخىؾُت
حؿهم هٓم الخُُ٣م ؤلال٨تروهُت في وي٘
1.092
3.44
36
6
آلُاث مىيىُٖت لٗملُت الخُُ٣م.
مخىؾُت
ج٣اعن هٓم الخُُ٣م ؤلال٨تروهُت ألاصاء الؿاب٤
1.293
2.93
38
7
باألصاء الخالي.
 .618مخىؾُت
3.49
ألاصاء جُُ٣م
ًبحن الجضو )6( ٫ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابُت ٢ض جغاوخذ ما بحن ( ،)3.69-2.93خُث حاءث ال٣ٟغة
ع٢م ( )39في اإلاغجبت ألاولى وبمخىؾِ خؿابي بل ،)3.69( ٜبِىما حاءث ال٣ٟغة ع٢م ( )38باإلاغجبت ألازحرة
وبمخىؾِ خؿابي بل .)2.93( ٜوبل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي للمجا٩٦ ٫ل ( ،)3.49وفي اإلاغجبت الغابٗت بحن اإلاجاالث
مجخمٗتٌٗ .ؼو الؿبب خهى ٫اإلاجاٖ ٫لى صعحت مخىؾُت ٖضم ؤلاًالء بيخاثج الخُُ٣م ؤلال٨ترووي وما ًترجب
ٖلُه مً بحغاءاث بٗض الاهتهاء مً ٖملُت الخُُ٣م ،وٖضم الخىىٕ في َغ ١الخُُ٣م ؤلال٨تروهُت اإلاخبٗت صازل
الجامٗت٦ ،ظلٖ ٪ضم جدضًث َغ ١الخُُ٣م اإلاخبٗت ،اج٣ٟذ هخاثج الضعاؾت م٘ هخاثج صعاؾت الٗخُبي (.)2010
هخاثج الؿااٌ الثاوي :الظي ًىص على" ما معىكاث جؼبُم بصاعة اإلاىاعص البشغٍت ؤلالىتروهُت  E-HRMفي
حامعت الجامعاث ألاعصهُت الغؾمُت مً وحهت هـغ اللاصة ألاواصًمُين؟" .اؾخسضمذ الخ٨غاعاث واليؿب
مً ؤلاحاباث واليؿبت مً الُٗىت لئلحابت ًٖ الؿاا.٫
حضوٌ ( )7الخىغاعاث واليؿبت اإلائىٍت إلاعىكاث جؼبُم بصاعة اإلاىاعص البشغٍت ؤلالىتروهُت  E-HRMفي
حامعت الجامعاث ألاعصهُت الغؾمُت مً وحهت هـغ اللاصة ألاواصًمُين مغجبت جىاػ ًلُا
3.69
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 1يٗ ٠مؿخىي البيُت الخدخُت الالػمت لخُبُ ٤بصاعة
اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت.
ُٚ 2اب الخسُُِ الاؾتراجُجي في الخدى ٫هدى بصاعة اإلاىاعص
60.8 16.3 146
البكغٍت ؤلال٨تروهُت.
 3ه٣و البرامج الخضعٍبُت إلاىْٟي بصاعة اإلاىاعص البكغٍت في
46.7 12.5 112
مجا ٫ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت.
 4حمىص الهُا٧ل الخىُٓمُت التي جازغ ٖملُت الخدى ٫هدى
41.3 11.0
99
ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت.
 5ه٣و ألاصلت ؤلاعقاصًت اإلاىضخت آللُاث جُبُ ٤بصاعة
40.4 10.8
97
اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت.
 6اهسٟاى الث٣اٞت الخىُٓمُت التي حصجُ٘ ٖلى الُ٣ام
37.5 10.0
90
بالخٗامالث ؤلال٨تروهُت.
 7يٗ ٠الدكغَٗاث واللىاثذ اإلاىٓمت إلصاعة اإلاىاعص
28.8
7.7
69
البكغٍت ؤلال٨تروهُت.
 8يٗ ٠الخٗاون والخيؿُ ٤بحن ٢ؿمي بصاعة اإلاىاعص
25.4
6.8
61
البكغٍت وج٨ىىلىحُت اإلاٗلىماث.
 9اهسٟاى مؿخىي الىعي لضي (ال٣اصة واإلاىْٟحن) بجضوي
25.0
6.7
60
جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت.
100.0 897
اإلاجمىٕ
ًبحن الجضو )7( ٫ؤن الخ٨غاعاث جغاوخذ ما بحن ( ،)163-61خُث حاء يٗ ٠مؿخىي البيُت الخدخُت
الالػمت لخُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت" بإٖلى ج٨غاع بل )163( ٜوبيؿبت مئىٍت بلٛذ (،)%18.2
وحاء "اهسٟاى مؿخىي الىعي لضي (ال٣اصة واإلاىْٟحن) بجضوي جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت"
بإ٢ل ج٨غاع بل )60( ٜوبيؿبت مئىٍت بلٛذ ( .)%6.7جٟؿغ الباخثت َظٍ الىدُجت بإن الخدى ٫بلى ؤلاصاعاث
ؤلال٨تروهُت بمسخل ٠مجاالتها ًخُلب بىدُت جدُت حكخمل ٖلى ألاحهؼة والكب٩اث والبُاهاث والبرمجُاث، ...،
وَظا ًخُلب مبال ٜمالُت ٦بحرة ،وٍ٩ىن َظا لِـ مً يمً ؤولىٍاث بصاعة الجامٗت في َظٍ اإلاغخلت.
163
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3

4
5
6
7
8
9
125

الخ٨غاع

1

بًالء الاَخمام بالبيُت الخدخُت الخ٨ىىلىحُت ً
و٣ٞا
للمؿخجضاث اإلاٗانغة في بصاعة اإلاىاعص البكغٍت.
الخىحه هدى الخسُُِ الاؾتراجُجي في ٖملُت الخدى ٫هدى
بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت.
صٖم الُ٣اصاث الٗلُا مكغوٕ بصاعة اإلاىاعص البكغٍت
ؤلال٨تروهُت؛ وطل ٪بخإمحن الضٖم اإلاالي مً الالػم لخُبُ٤
َظا اإلاكغوٕ.
ٖ٣ض بغامج جضعٍبُت إلاىْٟي بصاعة اإلاىاعص البكغٍت
مخسههت في مجا ٫ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت.
بٖاصة َىضؾت الهُا٧ل الخىُٓمُت التي حؿخجُب لخُىٍغ
هٓم بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت.
وي٘ ألاصلت ؤلاعقاصًت اإلاىضخت آللُاث جُبُ ٤بصاعة
اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت.
جبجي ز٣اٞت جىُٓمُت مغهت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ حصجُ٘
الخٗامل بالخ٨ىىلىحُت الخضًثت.
جُىٍغ الدكغَٗاث واللىاثذ اإلاىٓمت إلصاعة اإلاىاعص البكغٍت
ؤلال٨تروهُت.
بلٛاء الخضوص بحن ٢ؿمي بصاعة اإلاىاعص البكغٍت
وج٨ىىلىحُت اإلاٗلىماث ُٞما ًخٗل ٤بالخٗامالث

160

17.3

66.7

140

15.2

58.3

اليؿبت مً الُٗىت

اإلا٣ترخاث

اليؿبت مً ؤلاحاباث

هخاثج الؿااٌ الثالث :الظي ًىص على "ما ؤبغػ آلالُاث التي ًمىً مً زاللها الخؼلب على معىكاث
جؼبُم بصاعة اإلاىاعص البشغٍت ؤلالىتروهُت  E-HRMفي حامعت الجامعاث ألاعصهُت الغؾمُت مً وحهت هـغ
اللاصة ألاواصًمُين؟" .جم اؾخسضام الخ٨غاعاث واليؿب مً ؤلاحاباث واليؿبت مً الُٗىت لئلحابت ًٖ
الؿاا.٫
حضوٌ ( )8الخىغاعاث واليؿبت اإلائىٍت آلالُاث التي ًمىً مً زاللها الخؼلب على معىكاث جؼبُم بصاعة
اإلاىاعص البشغٍت ؤلالىتروهُت  E-HRMفي حامعت الجامعاث ألاعصهُت الغؾمُت مً وحهت هـغ اللاصة
ألاواصًمُين مغجبت جىاػ ًلُا
الغ٢م

111

12.0

46.3

103

11.1

42.9

100

10.8

41.7

91

9.8

37.9

80

8.7

33.3

60

6.5

25.0

49

5.3

20.4
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ؤلال٨تروهُت.
 10زل ٤حٛحراث ٨ٞغٍت مخىامُت بكإن ع ٘ٞمؿخىي الىعي
12.5
3.2
30
لضي (ال٣اصة واإلاىْٟحن) بجضوي بصاعة اإلاىاعص البكغٍت
ؤلال٨تروهُت.
100.0 924
اإلاجمىٕ
ًبحن الجضو )8( ٫ؤن الخ٨غاعاث جغاوخذ ما بحن ( ،)160-30خُث حاء "بًالء الاَخمام بالبيُت الخدخُت
الخ٨ىىلىحُت ً
و٣ٞا للمؿخجضاث اإلاٗانغة في بصاعة اإلاىاعص البكغٍت" بإٖلى ج٨غاع بل )160( ٜوبيؿبت مئىٍت
بلٛذ ( ،)%17.3وحاء "زل ٤حٛحراث ٨ٞغٍت مخىامُت بكإن ع ٘ٞمؿخىي الىعي لضي (ال٣اصة واإلاىْٟحن)
بجضوي جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت" بإ٢ل ج٨غاع بل )30( ٜوبيؿبت مئىٍت بلٛذ ( .)%3.2جٟؿغ
الباخثت َظٍ الىدُجت ؤجها هدُجت مىُُ٣ت بطا عبُىا مً بحن ج٨غاعاث الؿاا ٫الثاوي والثالث ،لظل ٪حاءث
ال٣ٟغة "بًالء الاَخمام بالبيُت الخدخُت الخ٨ىىلىحُت ً
و٣ٞا للمؿخجضاث اإلاٗانغة في بصاعة اإلاىاعص البكغٍت"
بإٖلى الخ٨غاعاث ،و٣ٞغة "زل ٤حٛحراث ٨ٞغٍت مخىامُت بكإن ع ٘ٞمؿخىي الىعي لضي (ال٣اصة واإلاىْٟحن)
بجضوي جُبُ ٤بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ؤلال٨تروهُت" بإ٢ل الخ٨غاعاث.
الخىصُاث:
ً
بىاء ٖلى هخاثج الضعاؾت الخالُت جىصخي الضعاؾت باآلحي:
 الخىؾ٘ في اؾخسضام الىماطج ؤلال٨تروهُت في ٧اٞت وْاث ٠بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،والؾُما في وُْٟتيالخسُُِ والخضعٍب ،وطل ٪بخُٟٗل صوع صاثغة الجىصة والخُىٍغ ومغ٦ؼ الاؾدكاعاث في الخىؾ٘ لٗ٣ض الضوعاث
الخضعٍبُت ؤلال٨تروهُت.
 عبِ وْاث ٠بصاعة اإلاىاعص البكغٍت بىٓام ٌؿمذ بدباص ٫اإلاٗلىماثٗٞ ،لى ؾبُل اإلاثا ٫عبِ هٓام ألاحىعواإلا٩اٞأث بىٓام جُُ٣م ألاصاء ،وعبِ هٓام جُُ٣م ألاصاء بىٓام الخضعٍب.
 جُىٍغ الهُا٧ل الخىُٓمُت بخهمُم الىْاث ،٠والخضوٍغ الىُْٟي ،وؤلازغاء الىُْٟي ،وزُِ الاخال،٫وجم٨حن الٗاملحن ،والخسُُِ الاؾتراجُجي م٘ عنض الخجاعب الىاجخت لئلصاعة ؤلال٨تروهُت في الجامٗاث
آلاخغي ،ووكغَا وجدلُل الٗىامل اإلاؿاٖضة في هجاخها.
كاثمت اإلاغاحع:
ً
بلىتروهُا  E-HRMفي الجامعاث الـلؿؼُيُت
ؤبى ؤمىههً ،ىؾ .(2009) .٠واكع بصاعة اإلاىاعص البشغٍت
الىـامُت في كؼاع ػؼة .عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة .الجامٗت ؤلاؾالمُتٚ .ؼة.
الؿاٖضيٖ ،اص .(2016) .٫صوع بصاعة اإلاىاعص البكغٍت في جُبُ ٤مباصت الجىصة الكاملت .اإلااجمغ العغبي
العاشغ إلصاعة اإلاىاعص البشغٍت .اإلاىٓم مً اجداص اإلاضعبحن الٗغبٞ .ىض ١ال٩ىبثىعن الجهغاء .ال٩ىٍذ19-17 .
ببغٍل .2016
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انتّعهْـــق انرًائـــِّ ًظْفـــت انـــراًُ فنْـــاً
رًاّـــت "انقرمّْـــت" نهرًائّْـــت األردوّْـــت "مسْحـــت خرّـــس " أمنٌذجـــاً

ّ
ص.ؾمُــت ؾلُمــان الشىابىــت
مغه ــؼ اللؼ ــاث
الجامع ــت ألاع ّ
صهُ ــت

ّ
اإلالخ ــص
ُ ّ
ّ
الٟىُت بىنٟه ؤخض ّ
جداوَ ٫ظٍ الضعاؾت جىاو ٫نُٛت الغاوي
ؤَم م٩ىهاث الٗمل الغواجي اإلاك٩لت لبُ٣ت
ّ ُ
ّ
للغواثُت ألاع ّ
ّ
صهُت" ؾمُدت زغَـ" الؼازغة بضالالث
"اللغمُت"
البىاثُت ألازغي مً زال ٫عواًت
الٗىانغ
ُ
ّ
والخغٍت ،اإلااع٢ت ّ
ّ
الٗغبي الىخضو ّي.
بهم الخلم
الخلم والثىعة
ّ
ّ
الٟجي  ،وج٨كٖ ٠ال٢خه بال٩اجب واإلاغوي
ال٣و ولٗبت ؤلاحهام
وج ٠٣الضعاؾت ٖلى صوع الغاوي في حكُ٨ل
ً
واإلاغوي له ومٟهىم وحهت الىٓغ و٣ٞا إلاىٗ٢ه ونىعجه ونىجه ووُْٟخه صون جٟهُل ال٣ى ٫بخاعٍش جُىع
الٟجي ٖىض ّ
ّ
الى٣اص الك٨الهُحن والبيُىٍحن وألاؾلىبُحن.
مٟهىمه
ً
ً
ُ
ّ
وجغ٦ؼ الض اؾت ٖلى وْاث ٠الغاوي اإلاسخلٟت َبُٗت ومىٗ٢ا وعئٍت ْ
خمثلت في جىُٓم ّ
الؿغص وبىاثه
و٢ضعا واإلا
ع
ّ
ّ
ّ
ّ
وجسو وُْٟت الخٗلُ– ٤زانت -بالضعؽ والخدلُل ؛ ّ
ّ
الىو و٦كٟه
ألَمُتها في بىاء
والخإزحر في مخلُ٣ه ٖامت،
وبياءجه وؾبر ؤٚىاعٍ.
ً
الخدلُلي بٌٗ ؤق٩ا ٫جمثُالث ّ
ّ
ّ
ّ
الٟجي في عواًت
الخٗلُ٤
الىنٟي
وحؿخجلي الضعاؾت مؿترقضة باإلاىهج
ُ
خٗضصة الخًىع  ،اإلاُسخلٟت الىُْٟت التي ّ
اإلا ّ
ّ
جدبضي في نُّ ٜ
بىاثُت مٟخىخت ًغاص مً وعائها
اللغمُت" وججلُاجه
"
ً
ّ
الخ٣ضًم ؤو ّ
الخىُ٦ض ؤو ّ
الخىيُذ ؤو ّ
ّ
الخإزحر ؤو اإلاٗغٞت ؤو ؤلاحهام ؤو حسجُل الاهُبإ ؤو الدكىٍ ٤و٣ٞا إلاا
ّ
الٟجي هٟؿه.
ً٣خًُه الٗمل
اإلاـخاخُ ــت ّ
الضال ــت :وُْ ٟــتّ ،
ّ
ّ
ال٣غمُ ــت ،ؾمُدــت زغٍ ـــ.
الخٗلُ ــ ،٤ال ـغاوي،
اليلم ــاث
ABSTRACT
This study explores the artistic form of narration as one of the most important
components that form the structural elements in Jordanian Samiha Khrais's novel Al
Qurmiyya, which is rich inindications of dream, revolution, and freedom that are
concerned by the pain of the Unitarian Arab dream.
The study manifests the role of the narrator in forming the narration as well as the
artistic delusion and reveals the narrator's relationship with the author, the story
narrated, and the audience to whom the story is narrated. Italso illustrates the
definition of a perspective based on the narrator's position, image, voice, and
function, without going into the history of the term's artistic development for the
formalists, the structuralists, and the stylisticians.
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The study focuses on the different functions of the narrator based on his nature,
position, vision, and importance. These functions are represented in organizing the
narration, its structure, and its influence on its recipient in general (the audience).
The study particularizes the commentary function with consideration and analysis
due to the important role it plays in structuring, revealing, and exploring the text.
In the light of the analytical descriptive approach, the study clarifies some of the
representations of artistic commentary in Al Qurmiyya and presents its various
manifestations with different functions. These representations appear in open
structural forms for different purposes, such as clarification, emphasis, presentation,
influence, knowledge, delusion, leaving an impression, or suspense, as demanded by
the artistic work.
Keywords: function, Glossing, narrator, Al Qurmiyya, Samiha Khrais.

جمهُ ــض :ال ــغاوي ؤصاة للع ــغض والىع ــي وؤلاصعان "الغئٍ ــت واإلاـه ــىم":
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاىيىعي عٚم ؤهه ٌؿدىض بلُه جاعة ،وٍٟترٖ ١ىه جاعة
الخ٣ُ٣ي
الٟجي ًٖ الٗالم
ًجزاح ٖالم الغواًت
ُ
ً
ً
ّ
ّ
جسُُلُت حصخي بضالالث عئٍت ال٩اجب بلى ما خىالُه التي حك٩ل بضوعَا مىٟ٢ا
ؤزغي  ،مخ٨ئا ٖلى عئٍت
ً
ب٩ل ما ًمىع به مً جىاّ ،ٌ٢
ؤًضًىلىحُا مً ٖاإلاه اإلادُِ به ّ
وَعج به مً ايُغاباث وجىاً٢اث وٖال٢اث
ونغاٖاث.
ٞجي مٛاًغ ،له م٩ىهاجه ّ
ّ
وَىا هجض ؤهٟؿىا ؤمام واّ ٘٢
الجمالُت ،وآلُاث بهخاحه
الخسُُلُت  ،وٖىانغٍ
ّ
ؾغصًت مخ٨ثرة جخمٓهغ مً زال ٫الغاوي الظي ًخىلى مهمت ه٣ل َظا الٗالم اإلاُخسُل اإلاُ ّ
خهىع
وج٣ضًمه في بجى
اإلاؿخ٣ل بلى اإلاخل٣ي ٖبر الٗمل الغواجي الظي َى بهضصٍ؛ ٞهى الظي " ًُلٗه ٖلى مجغٍاث ألاخضار وجىامي
جم ّ
الصخهُاث و ٤ٞهٓام مدضص ّ
الخسُُِ له بٗىاًت مً ٢بل ال٩اجب " (.)1
الؿغص آلُت إلهخاج الخ٩ي وج٣ضًمه ّ
ٞةن الغاوي ٖهب ّ
وبطا ٧ان ّ
الؿغص ومٟخاح ٞهمه ووؾُلت جىنُله
ً
الٟىُت ّ
الثرًت التي ّ
ّ
ًُىٖها ناخب الٗمل جبٗا الججاَه
 صازل الغواًت -بىنٟه ؤَم " ؤصاة مً ألاصواثالؿ ّ
ال٨ٟغ ّي" ( ،)2ومً َىا جخجه ٖىاًت الضعاؾاث ّ
غصًت بلى َظٍ ألاصاة اإلاُىخجت للمغوي ّ
ب٩ل ما ُٞه مً و٢اج٘
ً٩ىهه ّ
خسُل الظي ّ
وؤخضار " ،وحٗجى بغئٍخه ججاٍ الٗالم اإلاُ ّ
الؿغص ومىٟ٢ه مىه"()3؛ ٞهى ؤصاة الىعي والٗغى
ً
ً
وٚغبا؛ وطل ٪لخىىٕ الٗال٢ت بحن الغاوجي ُمىخج ّ
وؤلاصعا ٥التي اؾخإزغث ّ
الىو ،
بجل اَخمام الى٣اص قغ٢ا
والغاوي اإلاُل٣ى ٖلى ٖاج٣ه مهمت ال٣و الظي ّ
جخٗضص جمٓهغاث ٖال٢اجه ،وجدىىٕ نىع جضزالجه وحك٨الجه في
ً
ّ
الٟجي هٟؿه ،وجسخلَ ٠بُٗخه ومىٗ٢ه وعئٍخه ونىعجه وُُٟ٦اث خًىعٍ ٞىُا "بازخالٝ
بيُت الٗمل
الىو؛ ّ
٧ل مجها في ّ
الىْاث ٠التي ً٣ىم بها ،وباإلا٣ضاع الظي جدٓى به ّ
ألن َظٍ الىْاث ٠هي هٟؿها الٗالماث
( )1مخي الضًً  ،هانغ همغ  ،بىاء العالم الغواجي ،1ٍ ،صاع الخىاع لليكغ والخىػَ٘ ،الالطُ٢ت ، 2012 ،م .24
ّ
الـني ،1ٍ ،الهُئت الٗامت ل٣هىع الث٣اٞت ،ال٣اَغة ، 2010 ،م .25
(ٖ )2امغ ٖ ،ؼة ٖبض اللُُ ، ٠الغاوي وجلىُاث اللص
الؿ ّ
الؿ ّ
البيُت ّ
العغبُت" بدث في ّ
ّ
( )3ببغاَُم ٖ ،بض هللا ّ ،
غصًت للمىعور الحياجي العغبي" ،1ٍ ،اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي ،بحروث،1992 ،
غصًت
م.12-11
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ّ
ّ
ّ
والىحضاوي ،وجخد٨م في َغٍ٣ت
والجؿضي
الٗ٣لي
التي جدضص همىطج الغاوي  ،وجًبِ مىٗ٢ه ،وجهى٘ ٢ىامه
بصعا٦ه للٗالم اإلادُِ به  ،وفي َغٍ٣ت ٦المه وحٗبحرٍ ًٖ َظا الٗالم"(.)1
ٚغبُت ٦ثحرة مٟهىم الغاوي مً وحهاث هٓغ ّ
ه٣ضًت ّ
ول٣ض جىاولذ صعاؾاث ّ
هٓغٍت ّ
مخٗضصة ومخباًىت
ُ
اإلاؿمُاث ّ
ّ
والخهيُٟاث واإلاهُلخاث وألاهماٍ والىْاث ٠بلى صعحت اللبـ
مما ؤصي بلى بهخاج ما ال ًدىاهى مً
والخلِ ّ
والخضازل ،و٢ض ؤٞاصث َظٍ الض اؾت مً ٦خاب "الغاوي ّ
ّ
ال٣هصخي" للباخث "ٖبض الغخُم
والىو
ع
ال٨غصي" الظي حاء ص اؾت واُٞت ص٣ُ٢ت إلاٟهىم الغاوي ووْاثٟه وٖال٢اجه وؤهماَه ؤو ؤهىاٖه  ،وؤزغٍ في ّ
الىو
ع
ً
ّ ُ
هُت ّ
وجإزحرٍ في ٖىانغ ال٣و مكٟىٖت ببٌٗ الىماطج ّ
الى ّ
الىٓغٍت اإلاخ٨ثرة بال
الضالت بُٗضا ًٖ التهىٍماث
َاثل.
ً
ّ
ولٗل مً اإلاهم الخإُ٦ض َىا ّؤن َظٍ الضعاؾت ال ج٣هض –بخاجا -جٟهُل ال٣ى ٫بخاعٍش جُىع مٟهىم
ْ
ْ
ؤلاٚغٍُ٣حن" ؤٞالَىن وؤعؾُى" ،وختى
الُٟلؿىٞحن
الغاوي اإلاخىامي مىظ وكإة ٨ٞغجه ٖىض الُىهاهُحن ٖلى ؤًضي
ّ
ْ
وجلمُظًه :بُدل ولىبى،٥
ا٦خما ٫خضوص جبلىعٍ وحك٩له ٖىض البيُىٍحن وألاؾلىبُحن مً ؤمثاَ :٫جري حُمـ
وجىصوعو ،ٝوبغوب ،وبازخحن ،وححراع حُىِذ ،وبىٟؿذ وٚحرَم؛ بط اؾخٟايذ صعاؾاث ٦ثحرة ( )2في جىاو٫
َظا.
جيّ ،
ّ
الخ٣ُ٣ي الخاع ّ
ّ
مىحه بلى ال٣اعت اإلاخل٣ي
ؾغصي ُمخسُل ًىَم بالٗالم
ومٗلىم ّؤن الغواًت هو
اإلاغوي له ًٖ َغٍ ٤الغاوي الظي لِـ َى اإلاال ، ٠ولظا ّ
ّ
ّ
الٟجي ومهاعة الغواجي الظي
زهىنُت الٗمل
جخدضص
ُ
ال ًخ٩لم بهىجه بل بهىث اوٍه ّ
سُُلي الظي ًىىب ٖىه في ٖملُت ّ
ّ
الؿغص مً زالَ ٫بُٗت الغاوي اإلاسخاع
الخ
ع
ّ
الغواثُت ،وَظا"ما ًجٗل ّ
٧ل
بٗىاًت ،ومً ٖال٢خه باإلاغوي ومىٗ٢ه مىه ،ومً الُُٟ٨ت التي ًغوي ٞحها ألاخضار
()3
َغٍ٣ت مً َغ ١ؾغص الغواًت حٗبح ًرا ًٖ ال٣ضعاث ّ
الٟىُت للغواجي ٧اجب الغواًت  ،وصاللت جٟغصٍ" .
ّ
ّبن الغاوي بىنٟه الىؾُلت وألاصاة التي ٌؿخسضمها الغواجي ال٩اجب وٍخىؾل بها؛ لبث ال٣هت التي
ّ
بال لٗبت ّ
ٞىُت جغجبِ بمؿإلت الٗالم اإلاغوي هٟؿه؛ " ٞالغواجي بط ًىجر في
ًغوي ،وؤلاحهام بىاُٗ٢تها ما َى
ّ
ّ
باؾخ٣اللُت ٖاإلاه اإلاغوي :ؤي بىحىص َظا الٗالم بالىاؽ
مماعؾت وُْٟت عاو ؤي ها٢ل  ،بهما ًىجر باإلحهام
ّ
ٌك٩لىهه ،ؤي بمؿإلت ٢ض ة َظا الٗالم ٖلى ؤن ًٓهغ ّ
و٦إن ؤهاؾه َم ٗٞال ناوٗىٍَ ،م ؤصخابه ّ
مما
الظي
ع
ّ ()4
ً٨ؿب َظا الٗالم َابٗه الخ٣ُ٣ي".
ال ـ ّـغاوي واإلاىٓ ــىع "وحه ــت الىٓ ــغ":
بِ ال٨ثحر مً الضا ؾحن والباخثحن والى٣اص اإلادضزحن بحن صوع الغاوي واإلاىٓىع الغواجي الظي ّ
ٌٗض مً
ع
ع
ؤَمُت في بًهاّ ٫
ّ
ّ
ّ
الىو الغواجي بلى اإلاخل٣ي،
الٟىُت الجضًغة بالبدث والضعاؾت؛ إلاا له مً
ؤَم الجىاهب
ّ
( )1ال٨غصي ٖ ،بض الغخُم  ،الغاوي والىص اللصص ي ،1ٍ ،م٨خبت آلاصاب ،ال٣اَغة ،2006 ،م.77
ّ
(  )2اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاثا : ٫ال٨غصي ٖ ،بض الغخُم  ،الغاوي والىص اللصص ي  ،مغح٘ ؾاب ، ٤م ، 54-25وٖلي  ،هجاة  ،الغاوي في عواًاث
هجُب مدـىؾ ،صاع الهال ،٫ال٣اَغة ،2017 ،الٟهل ألاو"٫الغاوي في الى٣ض ألاصبي م.66-28
العغبُت "البىاء والغئٍا" ملاعباث ّ
ّ
هلضًت ،1ٍ ،ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب  ،صمك ،2003 ،٤م.94
( )3الُٟهل  ،ؾمغ عوحي  ،الغواًت
(  )4الُٗض ً ،مجى  ،جلىُاث الؿغص الغواجي في طىء اإلاىهج البيُىي 3ٍ ،مى٣دت ومؼٍضة ،صاع الٟاعابي ،بحروث ،2010 ،م .141
132

ّ
مجلت صعاؾاث لجامعت عماع زلُجي ألاػىاغ – الجؼاثغ -مجلت صولُت مدىمتISSN 1112-4652 -

العضص 76
ماعؽ 2019

ّ
ّ
والؾُما الغؾم ،بط ًخى ٠٢ق٩ل ّ
ٞاإلاىٓىع الغواجي " مهُلر مؿخمض مً الٟىىن
ؤي حؿم ج٘٣
الدكُ٨لُت
ٖلُه الٗحن ،والهىعة التي جخل٣اٍ بها ٖلى الىي٘ الظي ًىٓغ مىه الغاجي بلُه ُوَؿخسضم َظا اإلاهُلر اإلاإزىط
ً
ً
مً البهغٍاث في َظا اإلا٣ام اؾخسضاما ه٣ضًا"(. )1
وٍغي "َه واصي" ّؤن اإلاىٓىع الغواجي " ٖباعة ًٖ وحهت الىٓغ  point of viewالتي ٌٗخى٣ها ال٩اجب ،
ّ
وٍغٍض ؤن ًُغخها ُٞما ً٨خبّ ،
ّ
ألاصبي مً
وإ بلى َغح وؿ٨ٞ ٤غ ّي ًمثل مىٟ٢ه
٩ٞل ؤصًب حهض ٝواُٖا ؤو ٚحر
ٍ
ُ
ال٩ىن والُبُٗت وؤلاوؿان ،وٖلى َظا ّ
ٞةن "وحهت الىٓغ" ؤو ما انُلر ٖلى حؿمُخه بـ" اإلاىٓىع الغواجي" َى
ّ
اإلادىع الظي جضوع خىله ألاخضار؛ خُث ّبن ال٩اجب ٌك٩ل ؤخضار عواًخه لُهل في الجهاًت بلى وحهت هٓغ ؤو
ّ
ً
جمثل اإلاثحر ألاو ٫الظي اؾدثاعٍ؛ ل٩ي ً٨خب مٗب ًرا ّ
ٖما ٌٗخ٣ض آمال ؤن جهل مٗخ٣ضاجه بلى ٢غاثه  ،وؤن
عئٍت،
ّ
والًُ٣ت التي آمً بها" (.)2
ًب٣ى لضحهم بٗض ؤن ًىتهىا مً ٢غاءة الغواًت " اإلاىٓىع " الظي َغخه ،
ّ
وجخ " ٤ٟؾحزا ٢اؾم " في جدضًضَا إلاٟهىم " اإلاىٓىع " م٘ ما حاء في حٗغٍَ " ٠ه واصي " ما٦ضة
ً
ً
ّ
ّ
ؤَمُت الجاهب الخٗبحر ّي في بَاع اإلاىٓىع ّ
بإَمُت الغئٍت وألاصاة مٗا في ٢ىلها " :ال
الغواجي لل٩اجب بًماها مجها
ّ
ؤًضًىلىجي  ،ؤو ّؤهه ّ
ّ
ًضٖ ٫لى مى ٠٢ناخب الٗمل
ًجىػ ٢هغ مٟهىم اإلاىٓىع ٖلى ؤهه مهُلر ٨ٞغ ّي ؤو
ّ
ّ
ّ
ّ
ال٨ٟغٍت ٞدؿب  ،بط بهه في َظا اإلاجاً ٫دؿ٘ لِكمل َظا اإلاٟهىم باإلياٞت بلى
الٟلؿٟي ؤو عئٍخه
ألاصبي
ال٣ههُت ٞ ،هي ج٣ضم مً زال ٫هٟـ ُمضع٦ت  ،جغي ألاقُاء وحؿخ٣بلها بُغٍ٣ت ّ
ّ
٧ىهه" بصع ّ
طاجُت
اُ٦ت" للماصة
ِ
ّ
ّ
ّ
ألاًضًىلىحُت ٧اهذ ؤو
جدك٩ل بمىُ ٤عئٍتها الخانت  ،وػاوٍتها
هٟؿُت  ،باإلياٞت بلى اإلاىُ ٤الخٗبحر ّي الظي
ًسخاعٍ ؤو ً٣ىله مً مؿخىي الؼمان واإلا٩ان ّ ،
ول٩ل مً ؤخضار الغواًت وال٣اعت"(.)3
وٍغي ؤخض الباخثحن ّؤن وحهت الىٓغ  " point of viewحٗجي في ؤبؿِ نىعَا في مجاّ ٫
الى٣ض
()4
الغواجي :الٗال٢ت بحن اإلاال ٠والغاوي ومىيىٕ الغواًت".
ّ
وجخسظ وحهت الىٓغ َظٍ زالزت مىا ٠٢مسخلٟت ٞـ " ّبما ؤن ًد٨حها الغاوي بإؾلىب يمحر اإلاخ٩لم ٖلى
٧ل ؤخضار الغواًت وشخهُاتها زاعحت ًٖ ّ
ّ
خحز ججاعبه اإلاباقغة ّ ،
ّؤن ّ
شخهُت مً
وبما ؤن ًغوحها بىنٟه
شخهُاث الخضر حكتر ٥في خب٨ت ال٣هو ،وجخ٩لم ًٖ ٚحرَا مً الصخهُاث ّ ،
ّ
ً٣و الغواًت
وبما ْؤن
ً
ً
ً
ٖلُما ّ
ب٩ل شخيء مخسظا مى ٠٢ؤلاله وٍد٩ي بخضار الغواًت ٦ ،ما ًبحن ما ً٨مً في يماثغ
بىنٟه عُ٢با
ّ
الصخهُاث مً ؤ٩ٞاع و وحضاهاث "(.)5
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤَمُت اإلاىٓىع
ألاؾلىبُت التي ٌؿخسضمها الغواجي في نُاٚت
الٟجي في الخ٣ىُاث
وٖلى َظا جخجلى
الىو الغواجي اإلاد٩ي بلى اإلالخ٣ي والخإزحر ُٞه ؛ ّ
الغواثُت  ،وُ٢مخه في مضي مؿاَمخه في بًهاّ ٫
ّ
ألن
ماصجه

ّ
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب  ،ال٣اَغة  ، 1984 ،م.130
( ٢ )1اؾم  ،ؾحزا ؤخمض  ،بىاء الغواًت  :صعاؾت ملاعهت لثالزُت هجُب مدـىؾ  ،الهُئت
ّ
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب  ،ال٣اَغة  ،1989 ،م. 91
(  )2واصي َ ،ه  ،صعاؾاث في هلض الغواًت  ،الهُئت
( ٢ )3اؾم  ،ؾحزا  ،بىاء الغواًت  ،مغح٘ ؾاب ، ٤م. 130
ّ
ّ
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب  ،ال٣اَغة  ،1987 ،م .91
العغبُت  ،الهُئت
(  )4ؾمٗان  ،بهجُل بُغؽ  ،صعاؾاث في الغواًت
ّ
العغبُت في اللؼت وألاصب  ، 2ٍ ،م٨خبت لبىان ،بحروث  ، 1984 ،م. 430
(  )5وَبت  ،مجضي  ،اإلاهىضؽ ٧ ،امل  ،معجم اإلاصؼلحاث
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ً
ً
ُ ّ ُ
ٗبر اإلاىخ٣ى اهخ٣اء حاصا وواُٖا ًىاؾب الؿُا ١اإلاد٩ي ًُم ً٨الغواجي مً بًها ٫زُابه بلى اإلاخل٣ي
ألاؾلىب اإلا ِ
وجىيُده له .
ؤشى ــاٌ ال ـغاوي وؤهىاع ــه:
ّبن الغاوي ّ
ّ
هصخي ّ
ّ
ج٣جي ًمؿ ٪بلٗبت ال٣و ونحروعة الؿغص ،وَى "الهاو٘ الىَمي
سُُلي ُمُٗى
الخ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مجغصا ًجهٌ ّ
بالؿغص وٍخىالٍ خؿب ،
للٗالم الغواجي"( ،)1ولِـ الغاوي هىٖا واخضا ؤو ق٨ال وخُضا ؤو نىجا
ً
ً
ّ
وؤقض جىىٖا " ،ق٩ل وعاءٍ مضالُـل ،وَـى – بهٟخه ق٨ال -مغجبِ ب٩اجب ًدمل
بل َى ق٩ل ؤ٦ثر مغوهت
ّ
ز٣اُٞت وخًاعٍّت ًخإزغ بها وٍداو – ٫مً زالٗٞ ٫ل ال٨خابت -ؤن ً٩ىن له ٞحها
َمىما مُٗىت ،وَِٗل في بِئت
ؤزغ"(.)2
ً
ً
ً
ُ
جبٗا ّ
لخٗضص وْاثٟهم ،وازخال ٝألاق٩ا٫
وجبٗا لظل٣ٞ ٪ض ِ ٢ؿم الغواة ؤهىاٖا ٖلى ؤؾـ مسخلٟت
الٟىُت اإلاغجبُت بإنىاتهمّ ،
ّ
وجىىٕ الًماثغ التي ًخ٩لمىن بها ما بحن (اإلاخيلم ،واإلاساػب ،والؼاثب)  ،وجباًً
ّ
ّ
الٟىُت التي ًغوي الخضر ٖجها ؤو ّ
ج٣و ألازباع مً زاللها
ال٣ههُت
ٖال٢اتهم بال٩اجب جاعة ،وبالصخهُاث
جا ة ُؤزغي ،وازخال ٝص حاث ْهىعَم في ّ
الىو وزٟائهم ،وجٟاوث مضي الث٣ت بمغوحهم وجإزحراتهم في اإلاغوي
ع
ع
ً
ً
ّ
الصخهُت التي جازغ بًجابا ؤو ؾلبا في
هٟؿه؛ بط الغاوي ؤصاة ٖغى ووعي وبصعا ،٥وَى "طاث لها م٣ىماتها
َغٍ٣ت ؤلاصعا ٥وفي َغٍ٣ت الٗغى ،وَى بهظا ً ٠٣في اإلاىُ٣ت التي جٟهل بحن اإلاال ٠والصخهُاث،
واإلاىُ٣ت التي جٟهل بحن ال٣اعت ّ
الٟجي اإلاُ َّ
ّ
ّ
الخُالُت
سجل والهىعة
والىو ،واإلاىُ٣ت التي جٟهل بحن الٗالم
ّ
ًدك٩ل مً حضًض في طًَ ٢اعت َظا ّ
الىو"(.)3
للٗالم هٟؿه ٖىضما
ً
الٟىُت جبٗا لُبُٗت مىاٗ٢هم في ّ
ّ
الىو ،ونىع وْاثٟهم
وجدباًً ؤق٩ا ٫خًىع الغواة في ألاٖما٫
اإلاخٗضصة؛ ٞهىا ٥الغاوي الؿاٞغ الٓاَغ ٦لي اإلاٗغٞت ،وَىا ٥الخٟي الًمجي  ،وَىا ٥اإلاداًض ،وَىا ٥اإلاكاع٥
ّ
الصخهُت ،وَىاَ ٥مً ال ٌٗلم
وٚحر اإلاكاع ،٥وَىا ٥اإلاٟغص وَىا ٥اإلاخٗضص ،وَىاَ ٥مً ٌٗلم ؤ٦ثر مما حٗلم
ّ
ّ
بال ما حٗلمه الصخهُاث ،وَىاَ ٥مً ٌٗلم ّ
الىٓغٍت  ،وجخٗضص
ؤ٢ل مما حٗلمه الصخهُاث ،وجُى ٫الخ٣ؿُماث
ً
مٟخىخا ٖلى مهغ ْ
ّ
ال٣هصخي ،وٍب٣ى باب ؤلابضإ في ج٣ىُاث الغاوي
اُٖه
الهُُ ٜومؿمُاتها ؤمام ه٣اص الًٟ
ً
ً
ؤمامهم؛ بط لِؿذ َىاّ ٥
ؤي يىابِ جدخم ٖلى الغواجي ْؤن ًخسظ َغٍ٣ت واخضة ؤو همُا واخضا؛" ٞاال٦خٟاء
عواثُت واخضة  ،ؤو اإلاؼج بحن نُٛخحن ؤو ؤ٦ثر مٟ٨ىلت ّ
بهُٛت ّ
لخغٍت ال٩اجب وألؾلىبه في الٗغى"( )4و ٤ٞما
ً٣خًُه ؾُا ١الؿغص.
وٍدىىٕ الغواة بدباًً ؤق٩ا ٫خًىعَم ؛ ُٞداو ٫الغاوي اإلاكاع ٥جاعة بحهام ال٣اعت بالىاٞ ٘٢حروي
ً
ً
ٞىُت ّ
مكاع٧ا ُٞه؛ "لُخم ً٨مً مماعؾت لٗبت ّ
جسىله
الخ٩اًت بإؾلىب طمير اإلاخيلم بىنٟه ناوٗا للخضر
(  )1الُٗ٣ل  ،ؤؾمهان  ،الغاوي في الغواًت ألاعص ّهُت بين حُلين "صعاؾت ّ
ّ
ٖمانّ ،
جؼبُلُت" ،1ٍ ،ميكىعاث ؤماهت ّ
ٖمان ،2008 ،م .22
هلضًت
( )2الٗمامي ،مدمض هجُب  ،الغاوي في الؿغص العغبي اإلاعاصغ" عواًت الثماهِىاث بخىوـ" ،1ٍ ،صاع مدمض الخامي ،جىوـ  ،2001م.15
ّ
( )3ال٨غصي ٖ ،بض الغخُم  ،الغاوي والىص اللصص ي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.18
ّ
( )4ال٨غصي ٖ ،بض الغخُم  ،الغاوي والىص اللصص ي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.18
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ّ
بالخضزل ّ
الخًىع في الخضر ،وحؿمذ له ّ
ًىلض وَم ؤلا٢ىإ"( ، )1بط ًخىلى البُل هٟؿه ّ
٢و
والخدلُل بك٩ل
ً
ّ
ّ
ّ
والاحخماعي
الىٟسخي
الصخهُت ومىٓىعَا
الخضر ،ومخابٗت زِ ؾحرٍ ،مما ًجٗل اإلاخل٣ي ؤ٦ثر ا٢ترابا مً ٖالم
ً
ً
حٗل٣ا بالٗمل ّ
الؿ ّ
غصي والخها٢ا به.
وال٨ٟغ ّي وؤ٦ثر
وَٗمض الغواجي جاعة زاهُت بلى طمير الؼاثب باؾخسضام الغاوي ٦لي اإلاٗغٞت ؤو ما انُلر ٖلى حؿمُخه
ّ
بالغاوي الٗلُم ؤو الٗاعّ ٝ
الصخهُت وما ال حٗغٞه ،وٍغي ما جغاٍ وما ال جغاٍ
ب٩ل شخيء الظي ٌٗغ ٝما حٗغٞه
ً
بيُت ق٩ل عواجي ٢اص ة ٖلى ّ
ّ
عٚبت في "نُاٚت ّ
بظاجُت هُ٣ها ،ؤو بألُخه ّ
ؤي بٗضم
الىُ ،٤وٖلى ؤلاحهام ؤًًا
ع
ّ
الصخهُت ومٗغٞت ّ
٧ل
جضزل الغاوي في ٢ى ٫الٗمل الغواجي"( )2؛ بط ً ٠٣الغاوي ٞحها في مىٌ ٘٢ؿمذ له بغئٍت
شخيء ٖجهاُٞ ،ىُ ٤باؾمها ،وَٗبر ٖجهاُٞ ،بضو ٦ـ"الٗضؾت الٟىجىٚغ ّ
اُٞت التي جخاب٘ بض٢ت :جه ،٠وجهىع،
وجى٣ل بال جدلُل ؤو جضزل جماما ٧اإلاسغج الظي ال هغاٍ بال في ؤزغٍ"(.)3
ّ
ال٣و الغواجي ٖلى َظا الىدى "ًدغع الغاوي مً الاهؼال ١في بؾاع
واؾخسضام يمحر الٛاثب في
ً
الصخهُت ،بدُث ًجض هٟؿه ّ
ّ
ّ
ّ
ًهىع
اإلاىيىُٖت
الصخهُت ،و٢ض حٗل بِىه وبُجها مؿاٞت جدُذ له ٢ضعا مً
ّ
والكمىلُت بسال ٝالًمحر ألاو" ٫اإلاخ٩لم" الظي ًجٗل الغواجي ًدؿلل ب٨ٟغٍ ولؿاهه بلى صازل وحضان
ً
ّ
الصخهُت وٖ٣لها ّ
مما ًاصي ؤو ٌٗغيه بلى ؤن ج٩ىن شخهُاجه بى٢ا أل٩ٞاعٍ"(.)4
ُ
ّ
وجاعة ؤزغي ًخسظ ج٣ىُت الغاوي
اإلاخعضص البىلُـىوي ؤصاة لل٨ك ًٖ ٠جباًً وحهاث الىٓغ وَغاث٤
الغئٍتُٞ ،جهٌ بإٖباء ؾغص مخىن ٞهى ٫الغواًت عواة مخٗضصون ٌكاع٧ىن بضعحاث مخٟاوجت في عؾم مالمذ
ّ
الصخهُت ،وجهىٍغَا والخضر وصعحت جهُٗضٍ في صاثغة الؼم٩ان الغواجي ،وآهظا" ٥جهبذ الغواًت مً زال٫
ُ
ّ
وحهاث الىٓغ اإلاخٗضصة مثل حى٢ت ٌٗؼّ ٝ
ؾُمٟىهُت
هضعون
٧ل ٞغص مجها بألت زانت ،ل ً٨الجمُ٘ ً ِ
ُ
ُ
الؿ ّ
غصًت اإلاخٗضصةُ -حؿغص ألاخضارُ ،وج ّ
مخىاٚمت"( ،)5وبظا  -ؤي باألنىاث ّ
هىع اإلاىا ،٠٢وجغنض الغئي ،وجخاب٘
ّ
مجغٍاث ّ
الخدى ٫والدكُ٨ل.
و٦ثحرا ما ًإزظ الغاوي ٖلى ٖاج٣ه في ّ
ال٣و اللٛى ّي التي ًخضازل ٞحها ّ
ّ
الؿغص
الىو الغواجي ٖملُت
ً
ً
مهما مً ٖىانغ الٗمل ّ
الؿ ّ
غصي الغواجيُٞ ،مُل الغواجي آهظا ٥بلى
والىن ٠والخىاع بىنٟه ٖىهغا
ً
ّ
الصخهُت مً حهت،
اؾخسضام ؤؾلىب جُاع الىعي بخ٣ىُاجه اإلاخىىٖت خغنا مىه ٖلى الا٢تراب مً ٖالم
ّ
ّ
الصخهُت بإبٗاصَا اإلاسخلٟت ،وٖ٨ـ وا ٘٢قضًض
بالُُٟ٨ت التي ً ٘٣بها ٖلى وعي
ومداولت جهىٍغ الخضر
ُ
ّ
الخُٗ٣ض والايُغاب مً حهت ؤزغي.
وؿاث ــف ال ـغاوي:

(  )1الُٗض ً ،مجى  ،جلىُاث الؿغص الغواجي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.144
(  )2الُٗض ً ،مجى  ،جلىُاث الؿغص الغواجي ،مغح٘ ؾاب ،٤م .153
(  )3الُٗض ً ،مجى  ،جلىُاث الؿغص الغواجي ،مغح٘ ؾاب ،٤م .152
ّ
ؤلاوؿاهُت ،ال٣اَغة ،1993 ،م .281
(  )4الهىاعي  ،ؤخمض ببغاَُم  ،هلض الغواًت في ألاصب العغبي الحضًث في مصغٖ ،حن للضعاؾاث والبدىر
ّ
ّ
اإلاهغٍت  ،1996،م .151
الؿُاؾُت ،1ٍ ،ال٣اَغة ،صاع اليكغ للجامٗاث
(  )5واصي َ ،ه  ،الغواًت
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سُُلي الظي ًخسٟى وعاء ٢ىإ الغاوي ّ
ّبن للغواجي زال ٤الٗالم ّ
ّ
سُُلي َّ
ّ
ّ
ال٨ٟغٍت
اإلاٟىى عئٍخه
الخ
الخ
ّ ّ
ً
ّ
ّ
ٞىُت صالت ،جدبلىع ٞحها الغئي ُمك٩لت ُ٢با مً
ؤلابضاُٖت التي حٛاًغ الىا ٘٢ال٩اثً وجخجاوػٍ في بيُت
والٟىُت
ّ ّ
اإلاازغ وهي ججهٌ بٗبء وُْٟتها ّ
ّ
الضالت ٖلحها.
الٟجي الجمالي
ؤُ٢اب ٖملُت الخل٤
و٢ض ّ
الٟجي بىنٟه اإلاُُٗى الٟجي اإلاُ ّ
حٗضصث وْاث ٠الغاوي وجىىٖذ في مىٓىمت ّ
ّ
ىنل
الؿغص
ِ
ّ
البىاثُت٩ٞ ،اهذ -ؤي الىْاث -٠الٗالماث طاتها ّ
واإلاُ ّ
ّ
الضالت ٖلى وحىصٍ ،وما
ىحه ،واإلاازغ في ٚحرٍ مً الٗىانغ
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخىىٕ بال "صلُل خغٍت الغاوي في جإصًت مهماث مخٗضصة جغج ٟ٘بمؿخىي الىو الؿغصي بلى مؿخىي الىو
اإلاٟخىح الظي ً٣بل الخإوٍالث اإلاخٗضصة"(.)1
و٢ض ٢ام الى٣اص بغنض مجمىٖت مً الىْاث ٠التي ًجهٌ بها الغاوي ٞخخد ّ ٤٣بىحىصٍ وجخىاعي
ّ
الؿ ّ
بخىاعٍهٞ ،دهغَا الىا٢ض الٟغوسخي "حيراع حُىِذ" في زمـ وْاث ٠هي :الىُْٟت ّ
اإلادًت،
غصًت
غصي ،وبالُب٘" ال ًيبػي جل٣ي َظا ّ
وؤلاصا ٍّتّ ،
وألاًضًىلىحُت  ،والىي٘ ّ
ّ
ّ
الؿ ّ
الخىػَ٘ بلى زمـ
ىانلُت
والخ
ع
ً
ً
ً
وْاث ٠بهٟخه حامٗا ماوٗاٞ ،لِؿذ ّ
ؤي مً َظٍ اإلا٣ىالث زالهت جماما ،وٚحر مدكاع٦ت م٘ اإلا٣ىالث
ُ
ً
ّ
جماما ،وفي الى٢ذ هٟؿه لِؿذ ّ
ألازغي ،ولِؿذ ّ
ؤي مجها ٢ابلت
ؤؾاؾُت
ؤي مجها ما ٖضا اإلا٣ىلت ألاولى
ً
جماما مهما ُبظ ٫مً ٖىاًت في ؾبُل َظا ّ
ّ
الخداشخي"(.)2
للخداشخي
والخٗلُّ ٤
والخىنُّ ٠
والخهىٍغ ّ
وعٚم ايُالٕ الغاوي بمهام ٦ثحرة مجها :الكغح والخٟؿحر ّ
والخ٣ىٍم
والخىزُ ٤وؤلازباث ّ
والخىىٍغ ّ
والخدٟحز ّ
والخإزحر ّ
والخٗبحر ّ
ّ
والخٛغٍب؛ بُٛت ٦ؿغ عجابت الىا ٘٢وػلؼلت الؿاثض الغا٦ض
ً
ّ
والخىنُل ّ
ويىخا وجإزح ًرا :الخ٩ي وؤلازباع ّ
والخإزحر ًٖ َغٍ ٤الؿغص،
بال ّؤن مً ؤبغػ وْاث ٠الغاوي وؤقضَا
ً
وؤلاحهام بالىا " ٘٢اهُال٢ا مً مىٗ٢ه الظي ًاَغ ٖال٢خه بالخ٩اًت التي جج في يغبحن ازىحن :الغاوي اإلالخدم
بالخ٩اًت ،والغاوي ٚحر اإلالخدم بها"(.)3
ّ
ولٗل مً الىاحب الخإُ٦ض ّؤن َظٍ الىْاث ٠وخضَا لِؿذ هي الىخُضة التي ًًُل٘ بها الغاوي
ّ
وجا٦ض ٖال٢ت وحىصٍ ال ؾُما ّ
وؤن الغاوي ُم ّ
٩ىن مً حملت مً الٗال٢اث  ،وَى نُٛت ّ
ج٣ىُت
ٞخهى٘ خًىعٍ،
ّ
ٞىُت مٟخىخت ٚحر مٛل٣تّ ،
و٧ل وُْٟت له هي امخضاص لىْاث ٠ؾاب٣ت مخٟاوجت ومسخلٟت ٢ض جدبضي بٛحر
ً
ّ
خض ّ
َغٍ٣ت ،و٢ض جمتزج م٘ بًٗها ّ
قغَا ؤن ج٩ىن ّ٧لها مىحىصة في ّ
٧ل
الخ٣اَ٘ والدكاب ٪بضعحاث  ،ولِـ
ً
ً
ً
ُ
ُ
عاو ؤو في ّ
٧ل ٢هت ،وٖلُه ؤٞغػث وْاثٟه اإلاخٗضصة اإلاخ٨ثرة ؤهىاٖه الؿاب٣ت اإلاسخلٟت مىٗ٢ا وعئٍت ونىجا
ً
ً
وٖالمت وؤهمىطحا.
ّ
ّ
عواثُ ــت:
الخعلُ ــم وؿُـ ــت

ّ
شعغٍت الخؼاب الؿغصي ،1ٍ ،صمك ،٤ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب  ، 2005،م .86
( ٖ )1ؼام  ،مدمض ،
(  )2حُىِذ  ،ححراع  ،زؼاب الحياًت "بدث في اإلاىهج"  ،جغحمت :مدمض مٗخهمٖ ،بض الجلُل ألاػصيٖ ،مغ خلى ،ص ،ٍ.اإلاجلـ ألاٖلى للث٣اٞت ،
ال٣اَغة  ، 1997 ،م. 265
ّ
(  )3خلُٟي  ،قُٗب  ،مىىهاث الؿغص الـاهخاؾدُيي ٞ ،هى ،٫مج  ،1ٕ،12الهُئت اإلاهغٍت الٗامت  ،ال٣اَغة ،1993،م .73-72
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ً
ّ
ؤَمُت الغاوي هاب٘ مً ّ
ّبن جإُ٦ض ّ
الخإزحرًت مٗا التي ًهحر ٞحها الخ٩ي وؤلازباع
ؤَمُت وُْٟخه ؤلازباعٍّت
ٖامت ّ ،
الخ٣ُ٣ي لض اؾت ّ
الىو  ،وٞهم عئٍخه  ،واإلاٟخاح اإلاالثم؛ للى٢ىٖ ٝلى ؤزغ
والخٗلُ ٤زانت :اإلاضزل
ّ ع
الغاوي هٟؿه في بىاء ّ
ّ
ال٣و.
الىو وحكُ٨ل
ّ
ّ
ال٣هصخي ٢ض اؾخٟايىا في ٦ك ٠وْاث ٠الغاوي
الجمالُت اإلاسخلٟت
وؤحؼم ّؤن مٗٓم ه٣اص الًٟ
ّ
الؿ ّ
ّ
ّ
ّ
والخإزحرًت التي ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ًٖ ّ
ؤي مجها في جدضًض همىطج
وؤلاًضًىلىحُت
والبىاثُت والخٗبحرًّت
غصًت
ّ
بال ؤهجي بزاّ ٫ؤن مٗٓمهم لم ًٟ٣ىا ٖىض ّ
"الخٗلُ"٤
الغاوي ويبِ مىٗ٢ه ،وحكُ٨ل ٢ىامه وَغٍ٣ت بصعا٦ه
ً
ً
ً
م٩ىها مً م٩ىهاث ّ
الؿغص ونُٛت مً نُ ٜالغاوي وٖالمت مً ٖالماث خًىعٍ ،وٖىهغا بىاثُا مً
بىنٟه
ً
ً
ّ
ٖىانغ البىاء؛ ٣ٞض مغوا به مغوعا ٖابغا في ؤزىاء جىاو ٫وُْٟت الغاوي في الكغح والخٟؿحر  ،ولم ؤحض في خضوص
ً
ً
ً ّ
ّ
بدثي مً ًٖ ٠٣ىض مٟهىم ّ
الخٗلُ ٤بىنٟه مهُلخا ه٣ضًا م٣ترخا بال صعاؾت خضًثت بٗىىان "جإلم الىص:
ّ
الخعلُم " ؿىاهغ ؤؾل ّ
ىبُت في ألاصب والىلض" للباخث خمضهللا اإلاىانحر خاوٞ ٫حها
الاؾخؼغاق ،ؤلاطـاء،
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حمالُت وببضاٖا ،و٢ض
ألاؾلىبُت ومجها الخٗلُ ، ٤والخمثُل ٖلحها بما ًؼٍض الىهىم
جُٗ٣ض َظٍ الٓىاَغ
ّ
ّ
صاللُت،
الى٣ضًت؛ بما ٞحها مً ٖالماث وبقاعاث
اؾخًاءث َظٍ الضعاؾت بةياءاث الباخث والخ٣اَاجه
ّ
البىاثُت بما ج٣خًُه َبُٗت الضعاؾت.
و٢اؾذ ٖلى م٣ترخاجه
ً
ً
انُالخا ٣ُٞهض ّ
ّ
بالخٗلُ٤
والخٗلُ ٤لٛت" حُٗ٣ب ؤو بُان ؤو ج٨مُل ؤو جصخُذ ؤو اؾخيباٍ" (ّ )1ؤما
ً
" ّ gloss
ميؿىبا بلى مالّ ٠
الخٟؿحر الُىٍل ؤو ال٣هحر إلاا وعص في ّ
الىو ؤو بلى ٚحرٍ"(.)2
الىو
ً
وٍبرػ مهُلر ّ
ّ
الُىمُت بىيىح في الصخاٞت وؤلاٖالم والغٍايت ومازغا في مىا٘٢
الخٗلُ ٤في خُاجىا
ً
ّ
جإُ٦ضا لىحهت هٓغ ما ؤو مى ٠٢ما مً ال٩ىن ؤو الخُاة ؤو ؤلاوؿان ،ؤو عئٍت ّ
الخىانل الاٞتر ّ
٨ٞغٍت ؤو
اضخي؛
ًمغ بها مً ؤخضار؛ ٞبٌٗ ّ
مٗغُٞت ؤو ّ
ّ
طاجُت حٗ٨ـ عؤي الظاث واججاَها ججاٍ ما ّ
الخٗلُ ٤جٟؿحر ،وبًٗه
بُان ،وبًٗه حُٗ٣ب ،وبًٗه بًًاح.
وجغجبِ وُْٟت ّ
ألاصبي ٖلى جىىٕ ؤحىاؾه وازخال ٝجهيُٟاجه بغئٍت ُمىخج ّ
الخٗلُ ٤في ّ
ّ
الىو
الىو
وؤصواجه في البىاءٞ ،إصاة ال٩اجب:الغاويّ ،
والخٗلُ ٤في ّ
الىو ألاصبي ٖلى وحه الخهىم َى نىث الغاوي
ً
ً
الخىُ٦ض ؤو ّ
الخإزحر ؤو ّ
وجىنُٟا ًغٍض مً وعاثه" ؤلاًًاح ؤو ّ
بىاُٗ٢ت ّ
ّ
الىو ،ؤو جمغٍغ
الخ٣ضًم ؤو ؤلاحهام
حُٗ٣با
وٖلمُت ما ؤو بىاء ّ
ّ
ّ
الىو"(.)3
مٗغُٞت
٨ٞغة ؤو اهُبإ زام به ،ؤو وكغ ز٣اٞت
ً
و٢ض جسخل ٠صواعي ّ
الخٗلُ ٤و٣ٞا ألهماٍ الغواة وؤق٩ا ٫خًىعَم في ّ
الىو  ،وَبُٗت مىاٗ٢هم مً
والخبلُٜ؛ ٣ٞض ًمُل الغاوي ّ
الؿغص وؤلازباع والىنّ ٠
ال٣و وعئٍتهم اإلاىىَت بهم ،ووْاثٟهم في ّ
بالخٗلُ ٤بلى
ججلُت الٛامٌ جاعة ،و٦ك ٠اإلاؿخىع جاعة ُؤزغي ،وٞطر بُاهت اإلاؿ٩ىث ٖىه ،وجىيُذ ما ُ
ٚمٌ ،وجبُحن ما
ُ
ُ
ً
الخل٣ي ّ
ٍ٩ا له في ّ
والخسُُل.
ق٩ل؛ إلزاعة اإلاخل٣ي وحكىٍ٣ه وحظبه ،وحٗله قغ
ؤلبـ ،وجىُ٦ض ما وٞ ٘٢إ ِ
ّ
ؤلاؾالمُت للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة ،م. 622
(  )1ؤهِـ  ،ببغاَُم  ،وآزغون ،اإلاعجم الىؾُؽ  ،ج ، 2ماصة "ٖل ،"٤ص.ث  ،اإلا٨خبت
ّ
العغبُت في اللؼت وألاصب ،مغح٘ ؾاب ،٤م. 112
(  )2وَبت  ،مجضي  ،اإلاهىضؽ ٧ ،امل  ،معجم اإلاصؼلحاث
ّ
ّ
ؤؾلىبُت في ألاصب والىلض"  ، 1ٍ ،صاع حلِـ الؼمان ّ ،
ٖمان  ، 2019 ،م. 273
(  )3اإلاىانحر  ،خمضهللا  ،جإلم الىص"ؿىاهغ
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ُ ّ
ولِـ زمت ق٩ل مدضص ّ
للخٗلُ ٤ؤو همِ وخُض ؤو ؤوخض إلآاَغٍ؛ ٞهظا ٌٗىص بلى َبُٗت الغاوي اإلا ِٗل٤
ُ َّ
مً حهت  ،وبلى َبُٗت ّ
ٗلٖ ٤لُه مً حهت ُؤزغي؛  ٞــ"ؤخضار ّ
ؤي هو ال ًمْ ً٨ؤن حؿحر
الىو ؤو الخضر اإلا
وخضَا مً ٚحر جىحُه ؤو بًًاح ؤو جىُ٦ض ٞ ،هي جدخاج بلى عاوحها ل٩ي ً٣ضمها بلى مخل٣حها بإؾلىب عُ٘ٞ
وحمالُت مخىاَُت  ،وفي اإلا٣ابل ّ
ّ
ٞةن الغاوي ًمخل ٪وكىة ؤو لظة في ببُاء ههه ؤو حعجُله مً زالَ ٫ظٍ
ّ
ألاؾلىبُت"(.)1
ً
وٍؼٍض ّ
ؤصبُت ّ
الخٗلُ ٤مً ّ
الىو وحمالُخه و٣ٞا إلاضي ٢ضعة الغاوي في الخإزحر في اإلاخل٣ي مً زال٫
ّ
ج٩ل ٠ؤو مبالٛت ؤو تهىٍل جدُل ّ
الىو ،بما ً٣خًُه ّ
حٗلُ٣اجه اإلابثىزت في ؤزىاء ّ
الىو بلى
الىو صون جؼٍض ؤو
ً
ً
وحمالُا ٞ ،ال ً٩ىن ّ
ّ
الخٗلُٖ ٤لى ما ًيبػي ؤو ال
ج٣غٍغٍت ال َاثل مً وعائها ٞىُا
م٣االث حاٞت ،وبالٚاث
ً
ً ً ُ ّ ً
ً
ً
ضمغا للىو وبىاٍ ،وال ًهحر اؾخٗغايا ًخىٍ ُٞه الغاوي ًٖ
ًيبػي ،وال ً٩ىن جضزال ؾاٞغا وا٢خداما ٞجا م ِ
الظي ًغٍض جىنُله ُٞضزل في مىُ٣ت اوٗضام الىػن وٍ٣ٟض بىنلخه ،وٍخدى ٫بلى ّ
ّ
َالمُت ال لىن لها وال
ماصة
ً
َٗم وال عاثدت؛ ٞالٟغ ١حضا ٦بحر بحن الىا ٘٢والًٟ؛ ٞال ًٟلِـ َى الخُاة بدظاٞحرَا ،ولِـ َى الدسجُل
ّ ّ
افي إلاغثُاتها ومخٛحراتها ،بل َى بحهام بها ال ّ
آلالي ّ
والخهىٍغ الٟىجىٚغ ّ
الٟىُت بال بخًاٞغ م٩ىهاجه
جخد ٤٣وخضجه
ّ
و٦إهه ٧اثً حي ًىمى وٍخُىع ٖلى الضوام بإصاء ّ
٧ل ًٖى مً ؤًٖاثه
وجألٖ ٠ىانغٍ وجالخم مٟغصاجه
وُْٟخه ،وصٖم ّ
٧ل عُٞ ً٦ه لآلزغ؛ لُخسظ َُئخه اإلاخماؾ٨ت.
ّ
ّ
"اللغمُ ــت" الغئٍ ــت والدشىُ ــل:
عواً ــت
)
3
(
"
)
2
(
ّ
ّ
للغواثُت ألاع ّ
ّ
الٗغبُت
صهُت "ؾمُدت زغَـ الثىعة
"اللغمُت" "اللُل والبُضاء"
جدىاو ٫عواًت
ال٨بري وألاخضار الخاع ّ
ٍسُت ال٨بري التي صاعث في قغ ١ألاعصن وؾىعٍا في ٖامي  1918-1917بُ٣اصة ألامحر"
ّ
ّ
ؤؾلىبُت في ألاصب والىلض"  ،مغح٘ ؾاب ، ٤م. 276
(  )1اإلاىانحر  ،خمضهللا  ،جإلم الىص"ؿىاهغ
ّ
اللغمُت "اللُل والبُضاء"  ،ميكىعاث واػعة الث٣اٞتّ ،
ٖمان. 2011 ،
(  )2زغَـ  ،ؾمُدت ،
ً
َ
ٖمانّ ،
وجل٣ذ حٗلُمها الابخضاجي وؤلاٖضاصي في ُ٢غ زم في الؿىصان جبٗا ُّ
لخى٣ل والضَا الظي َ
(  )3ؾمُدت زغَـُ :ولضث ٖام 1956في ّ
ٖمل في
ّ
ّ
الثاهىٍت بالؿىصان ؾىت  ،1973وخهلذ ٖلى قهاصة الب٩الىعٍىؽ
الثاهىٍت الٗامت /الٟغٕ ألاصبي في مضعؾت الخغَىم
الؿ ٪الضبلىماسخي ،وؤجهذ
في ٖلم الاحخمإ مً حامٗت ال٣اَغة في مهغ ؾىت .1978
ّ
الٓبُاهُت في ؤلاماعاث ( ،)1998-1981زم في ألاعصن في صخُٟت "الضؾخىع" ( ،)1998زم في
ٖملذ في مجا ٫الصخاٞت؛ في صخُٟت "الاجداص"
ًّ
ُ
الث٣اُٞت ،زم جىلذ عثاؾت جدغٍغ مجلت "خاجم" لؤلَٟا ٫التي ٧اهذ جهضعَا اإلااؾؿت الصخُٟتّ
ّ
صخُٟت ومضًغة للضاثغة
"الغؤي" مىظ ؾىت ،1999
ُ
ّ
ألاعصهُت (الغؤي) ختى ج٣اٖضَا.
ّ
ّ
ألاعصهُت "بترا" ُ ،خ ّىٖ ٫ضص مً ؤٖمالها بلى مؿلؿالث
ًٖىٍت مجلـ بصاعة ؤلاطاٖت والخلٟؼٍىن ( ،)2009ومجلـ بصاعة و٧الت ألاهباء
قٛلذ
َ
ّ
ّ
بطاُٖت ؤهخجتها ماؾؿت ؤلاطاٖت والخلٟؼٍىن ،وخاػث حىاثؼ في مهغحاهاث ؤلاطاٖت والخلٟؼٍىن الٗغبُت بال٣اَغة ،ومً َظٍ ألاٖما" :٫شجغة
ّ
ّ
الدصجُُٗت مً وػاعة الث٣اٞت ؾىت  ًٖ 1997عواًتها "شجغة الٟهىص"ُ ،ومىذ الٗمل
و"ال٣غمُت"  ،وهالذ حاثؼة الضولت
الٟهىص" ،و"زصخاف"،
ُ
َ
ّ
ّ
الضعامي ؤلاطاعي الظي ؤٖض ًٖ َظٍ الغواًت بالٗىىان هٟؿه وؤهخجخه ماؾؿت ؤلاطاٖت والخلٟؼٍىن ،اإلاُضالُت الظَبُت للٗمل اإلاخ٩امل مً مهغحان
ال٣اَغة لؤلٖما ٫الضع ّ
امُت ؾىت .2002
َ
٦ما هالذ حاثؼة "ؤبى ال٣اؾم الكابي" في جىوـ ؾىت  ًٖ 2004عواًتها "صٞاجغ الُىٞان" ،وحاثؼة ؤلابضإ ألاصبي مً ماؾؿت ال٨ٟغ الٗغبي في
الخ٣ضًغٍت في آلاصاب (باالقترا )٥ؾىت ٦ .2014ما هالذ وؾام الخؿحن للُٗاء ّ
ّ
اإلامحز ؾىت
بحروث ًٖ مجمل ؤٖمالها ؾىت  ،2008وحاثؼة الضولت
ّ
 .2015وهي ًٖىة في ابُت ّ
ّ
ال٨خاب ألاعصهُحن ،وعابُت ال٣لم الضولُتٞ /غٕ ألاعصن)٦ ، (PEN JORDANما ؤجها ًٖىة ماؾؿت في اجداص ٦خاب
ع
ّ
وؤصباء ؤلاماعاث .للمؼٍض :اهٓغ :وػاعة الث٣اٞت" معجم ألاصباء ألاعصهُين" (ج ،2مٖ ،)1مان ،2006 ،الهالر  ،هًا ، ٫ؾمُدت زغَـ " كغاءاث في
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ُٞهل" وبٌٗ عحاالث الٗغب ألاخغاع اإلاؿاَمحن في الثىعة مً ؤمثاٖ" :٫ىصة ؤبى جاًه" قُش جىاحهت الخىٍُاث
و"مىلض مسلو" و"حٟٗغ الٗؿ٨غي" و"هىعي الؿُٗض" وٚحرَم و ٤ٞنُٛت ػ ّ
مىُت مخىا٣ٞت م٘ الؼمً الخ٩اجي
ً
ُ ّ
للغواًت ،اإلاىز ٤جاعٍسُا مىظ بقاعتها في الهٟدت ألاولى مً الغواًت بلى خاصزت ٖهُان ؤَل الكىب ٪وجمغصَم
الترُ٦ت  ، 1905وختى بقاعتها بلى حكُ٨ل ؤو ٫خ٩ىمت ّ
ّ
ٖغبُت في صمك 1918 ٤في آزغ نٟداث
ٖلى الخامُت
الغواًت هٟؿها.
وجإحي َظٍ الغواًت التي جدىاو ٫جاعٍش ألاعصن الخضًث بٗض عواًت "الصـصاؿت" لل٩اجب "ؤخمض
الُغاوهت ،و"وحه الؼمان" لل٩اجب َاَغ الٗضوان ،و"العىصة مً الشماٌ" لل٩اجب ٞااص ٢ؿىؽ ،و"خىض
اإلاىث" لل٩اجب ؾلُمان ال٣ىابٗت  ،التي جىاولذ  -مً ٢بل -اإلاىيىٕ طاجه في الثىعة ٖلى الٓلم والاهخهاع
والخغٍت ،وؤلاًمان ّ
ّ
بالىهغ  ،والخلم بىخضة ألامت عٚم مك٣ت الُغٍ ٤ووٖىعجه.
للىخضة
ّ
ّ
وجطج الغواًت بالغوح الخال٢ت اإلاخمغصة ٖلى الٓلم ،الؿاُٖت بلى الخ ،٤التي ًخماهى ٞحها اإلاُغ
وؤلاػَاع وؤلازهاب م٘ اإلادل والجضب واهدباؽ الُٛث و٢ؿىة الكمـ ،وجدىاٚم الُبُٗت بٓىاَغَا
اإلاخباًىت م٘ ججاعب البكغ ٖلى ازخالٞها ،وجؼزغ "بٟغح الىالصة اإلاٛمىؽ باألسخى ،وبيؿل الٟغؾان ؤمل ألامت،
ّ
الخغٍتّ ،
وَٗم هىعَا ؤعحاء الىًَ"(.)1
وَم ٌؿخإهٟىن صعب ألاخغاع ؛ لدؿُ٘ قمـ
ّ
"ال٣غمُت" في ؤؾاؾها بلى الاهبىاء ٖلى الترار بىعي حُض ٌُٗض
وجغتهً ججغبت "زغَـ" في عواًتها
ً ً
ا٦دكا ٝال٩امً ُٞه ،مسخل ًٖ ٠الؿاثض ،ومماعؾت جىدى ؤلابضإ ُمىخجت هها زغٍا له مالمده الخانت
ههها ٖلى الخاعٍش جمخذ مىهٞ ،دؿخلهم وال جى٣ل ّ ،
وؾماجه اإلامحزة؛ بط جخ٩ئ في ّ
وحٗبر به وٖىه ،وجخىانل مٗه
ً
ً
ؤبٗاصا بُٗضة مٗانغة جخى ١بلى ّ
لم ما اهٟغٍ مً عئي ،وحم٘ ما حكدذ
صون ؤن جىٟ٨ئ ٧لُا ٖلُه بل جدمله
ّ
بالخغٍت الخ ،٤والىخضة الىاخضة ،ويغوعة الخالم مً ػٍ ٠الخايغ وؾُىة ْالمه.
مً ؤخالم
ّ
ّ
الخغٍت والغٚبت في الخالم مً ْلم ألاجغا ٥الاجداصًحن وال بوؿاهُتهم زُىٍ الغواًت التي
وحك٩ل
ُ
ّ
ّ
لخخىخض ُٞما بُجها ُمًُٟت
الخ٣ُ٣ي وال ًٟاإلاخسُل ،واإلااضخي والخايغ؛
ًخًاٞغ ٞحها الٗام والخام ،والىا٘٢
ً
ً
ً
ً
في الجهاًت بالضاللت ألازحرة التي جًُ ٠بلى عئٍت الىا ٘٢بٗضا بوؿاهُا وٞىُا زاناٌ ،ؿاٖض بضوعٍ في ججلُت
ً
ً
الٛامٌ و٦كٟه  ،وبٖاصة نىٚه مً حضًض جغُ٦با وجسُُال.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والضًيُت اإلادؿاو٢ت م٘ الؿغص
وألاؾُىعٍت
والكٗبُت
والكٗغٍت
اللٛىٍت
وحٗم ٤الغواًت في جىاناتها
ً
ٟجي ّ
والخىاع اإلاُىخُت اإلاىضٚمت في البىاء ال ّ
خ ٤الىحىص الخغ الظي ً ٠٣في وحه الؿلُت الٛاقمت مضاٗٞا ًٖ
ً
قغُٖت وحىصٍُ ،مُٗضا بىاء واٗ٢ه وحكُ٨ل مُُٗاجه؛ لٟهم مدخىاٍ واؾدُٗاب عئٍاٍ ومخابٗت ً٢اًاٍ.
ّ
ّ
الغواثُت "زغَـ"؛ بط ٌٛضو-
"ال٣غمُت" صوعٍ ألابغػ في حكُ٨ل ٖالم
وٍلٗب اإلا٩ان/الجىىب ألاعصوي في
ً
ً
ً
ّ
ّ
خبا مدؿٗا ًإبى الُ٣ض والخبـ"ًدىي جاع ّ
والخغٍت
ٍسُت ٖب٣ت بغوح الؼَى
بىنٟه ًٞاء
للخغٍت ًٞ -اء ع
ّ
ٖمان ال٨بريّ ،
ٖمان ،2005 ،و ملخم  ،ببغاَُم ؤخمض "ؾمُدت زغَـ "الغئٍت والـً" ،ؤماهت ّ
ٖمان ال٨بريّ ،
الغواثُت" ،ؤماهت ّ
ٖمان،
الخجغبت
2009وhttp://www.culture.gov.jo/node/30947
ّ
ّ
اللغمُت هخابت بالضم والعشم "صعاؾت في عواًت ؾمُدت زغَـ" ،مجلت ؤبدار الحرمى ،٥ؾلؿلت آلاصاب واللٛىٍاث ،مج
( ٖ )1بُضاث  ،ػَحر ،
 ،2001 ،1ٕ ،19م. 56
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ً ً
وألاؾُىعة"( ،)1و"٦خابا خُا وطا٦غة ػازغة بمدخىاٍ عؾمخه في خؼهه وٞغخه وٖال٢خه باإلوؿان وما اهُب٘
ً
ً
ً
ً
ّ
وؤقض جإزحرا ،جىضمج في خغ٦ت
ُٞه"( ،)2وبُال ؤهمىطحا ًخجاوػ خضوصٍ اإلادؿىؾت بلى ًٞاءاث ؤ٦ثر احؿاٖا
ً
ّ
الؼمان واإلاىيىٕ بىنٟها خضزا ؤو حملت ؤخضار الخاعٍش.
ّ
ّ
الغواثُت التي حاءث بها
الغواثُت بؼمام ٖملها مً هُ٣ت البضاًت باؾدثماعَا للصخهُاث
وجمؿ٪
ُ
ّ
الخُ٣ُ٣ت واإلاخسُلت في آن جهى٘ الخضر
ميسجمت م٘ خغ٦ت الغواًت ونحروعة ؤخضاثها؛ ٞهاهي الصخهُاث
ً
ً
ً
ً
ّ
وجدغ٦ه ،وجىمُه وجخٟاٖل مٗه ػماها وم٩اها ،وجلٗب صوعا باعػا في جُىٍغٍ وج٨ثُٟه ٞ ،ــ"ٖىصة" و"ٖ٣اب"
و"مؼهت" و"ال٨دُلت" و"الخُ٨م" و" الخاعر" و"ُٞهل" و"مسلو" و"الٗؿ٨غي" و"الؿُٗض" وٚحرَم مً
ّ
الخغٍت والٗض ٫والخلم والىٖض ،مدؿلخحن بالخ٨مت
عحاالث الثىعة َم الظًً ؤياءوا الضعب بلى صمك ٤خُث
ُ
جاعة والٗك ٤جاعة ؤزغي  ،والىبل والىٞاء والىٖض جاعة زالثت.
ّؤما "زغَـ" هٟؿها ٣ٞض ؤياءث ّ
ّ
الكٗغٍت اإلا٨ثٟت الاؾخٗاعٍّت الكُٟٟت التي زٟٟذ مً
الىو بلٛتها
ّ
٢ؿىة اإلا٩ان وقٟٓه ،وهي جؼاوج بحن ّ
بهغٍت
الؿغص والىن ٠والخىاع ،واإلاد٩ي والٟهُذ الظي عؾم نىعة
ّ
ّ
ّ
الٟجي هٟؿه.
وخؿُت مخ٩املت إلاسخلٖ ٠ىانغ الٗمل
ولىهُت
ومما ال قُٞ ٪ه ؤهجي ال ؤهىي َىا ج٣ضًم ٢غاءة ٧املت مؿخًُٟت للغواًت؛ بط جدخاج بلى صعاؾت
مؿخ٣لت مخإهُت بلى ٖىانغ بىائها اإلاخٗضصة ،بل ؤخاو ٫ج٣ضًم بياءة مىحؼة للغئٍت التي ّ
حٗبر ًٖ وحهت هٓغ
ً
جمهُضا لبُان صوع اوحها في الخ٩ي وؤلازباع ٖامت ّ
ّ
والخٗلُ٤
الٟجي
ال٩اجبت مً زال ٫مٗماع الغواًت البىاجي
ع
زانت.
ّ
ّ
اللغمُ ــت:
ال ـغاوي وؤشى ــاٌ الخعلُ ــم ؿ ــي عواًــت
ّ
الغواثُت ُٛٞضو نىتها وؤصاتها التي ج٣ىم م٣امها ،و٢ض اَخمذ
ًىىب الغاوي مىظ بضاًت الغواًت ًٖ
ً
ً
ً
ً
ً
مهُمىا ٖلى ّ
الؿغص مخابٗا للخضر ٚحر مكاعُٞ ٥ه ،واُٖا بمىٗ٢ه زاعج
"زغَـ" بجٗل عاوحها ٖلُما ٖاعٞا
ً
ً
ّ
واٟ٢ا في مىٌ ٘٢ؿمذ له بغئٍت ّ
٧ل شخيء ٚحر طاثب في اإلاؿغوص  ،مخىاعٍا بًمحر الٛاثب الظي َى ؤ٦ثر
الىو،
الؿ ّ
الًماثغ ّ
غصًت التي جدُذ له –بمغوهتها -جمغٍغ ما ٌكاء مً "ؤ٩ٞاع وؤًضًىلىحُاث وحٗلُماث وجىححهاث وآعاء
ً
ً
صون ؤن ًبضو جضزله ناعزا ؤو مباقغا"(. )3
ً
ً
وعٚم ايُالٕ "شخهُت "ٖ٣اب" ّ
ّ
بال٣و بىنٟه عاوٍا مكاع٧ا
الخسُُلُت في آزغ نٟداث الغواًت
ً
ً
ً
ّ ً
ّ
ّ
الكٗىعٍت ججاٍ ؤعيه
الضازلُت ٧اقٟا ًٖ زلجاجه
في الخضر ،ناوٗا له  ،ومازغا ُٞه ،ومٗبرا ًٖ عئٍخه
ّ
ّ
بال ّؤن الؿُىة ّ٧لها للغاوي اإلاُسخاع بٗىاًت لُ٩ىن ّ
الغواثُت ونىتها؛ بط ٌؿُُغ الغاوي اإلاهُمً
ْل
وخبُبخه
والخىحُه وؤلازباع ّ
الخ٣ضًم ّ
الؿغص صون ؤن ً٣اؾمه او آزغ ّ
٦لي اإلاٗغٞت ٖلى مجمل خغ٦ت ّ
والخٗلُٞ ،٤هاَى
ع
ً
ً
ّ
ّ
ال٣و و ٤ٞحؿلؿل
الغواثُت ،مخضعحا في
ًغنض ألاخضار بٗىاًت وانٟا عصوص ألاٗٞا ٫التي جيخاب الصخهُاث
ّ
الؿغصًت في عواًاث ؾمُدت زغَـ" ،1ٍ ،"2003-1995صاع ؤػمىت لليكغ والخىػَ٘ ،2010 ،م.82
( ٢ )1بُالث  ،هؼاع  ،البنى
ّ
اللغمُت هخابت بالضم والعشم صعاؾت في عواًت ؾمُدت زغَـ ،مغح٘ ؾاب ،٤م. 58
( ٖ )2بُضاث  ،ػَحر ،
(  )3مغجاى ٖ ،بض اإلال ، ٪في هـغٍت الغواًت "بدث في جلىُاث الؿغص"ٖ ،1ٍ ،الم اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ الىَجي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ،ال٩ىٍذ،
 ،1998م.177
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ً
ً
ً
ً
ممٗىا في بلىعة الهىع وٖ٨ـ اإلاكاَض ّ
ػ ّ
ب٩ل ما ٞحها ،خغٍها
مجي مد٨م ٚحر مجزاح ال اؾترحاٖا وال اؾدبا٢ا،
ً
ٖلى ه٣ل مكاٖغ ألالم وال٣ٟض وألاسخى والٟغح واليكىة التي حٗتري الصخهُاث صون ؤن ًُ ِٟلذ قِئا مجها،
ً
ً
ٖاإلاا بكٗىعَا٢ ،اص ًا ٖلى اؾخ٨ىاٍ حىاَغَا ّ
والخٗم ٤في صوازلها  ،وؾبر ؤٚىاعَا
٢اعثا ما ًضوع في بىاَجها
ع
ً
ّ ً
ً
مٗل٣ا قاعخا مٟؿغا ًضلي بغؤي َىا ،وٍتر ٥حٗلُ٣ا َىا ،٥وٍبضي وحهت هٓغٍ بػاء بٌٗ ألاخضار ؤو بٌٗ
الً٣اًا َىا وَىا.٥
ّ ّ
ّ
وبظا ال ه٩اص وؿم٘ بال نىجه وال هغي ؤٗٞا ٫الصخهُت بال مً زال ٫ػاوٍت هٓغٍ ،وال هخٗغٝ
ّ
ّ
ّ
بال مً زالله هٟؿه؛ ٞهى ّ
ّ
ٌٗبر
للصخهُت زمت عؤي ٞةهىا ال وٗغٞه
ألاخضار بال بٗضؾخه الالُ٢ت ختى بطا ٧ان
ًٖ خضًثها ماطا ٢الذ ،وماطا ازخاعث وماطا عؤث ،وماطا ؤخبذ وُٞما ٨ٞغث ،و ٠ُ٦جهغٞذ م ّما ًىَم
ّ
بىاُٗ٢ت ما ًغوي ؤ٦ثر مً ٚحرٍ مً الغواة.
ُ
ّ
وبًًاخُت ّ
ّ
اهُباُٖت ّ
ّ
وجإزحرًت في مغاث ؤزغي ،و
بىاثُت جاعة
طاجُت جاعة
وجبرػ حٗلُ٣اث الغاوي في الغواًت
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مٗغُٞت في ؤزغيّ ،
وجىُ٦ضًت
جمهُضًت في ؤخُان،
ج٣ضًمُت ؤو
"ال٣غمُت" ٖلى ؾبُل
ولٗل مً ؤبغػ جمثُالتها في
اإلاثا ٫ال الخهغ ما ًإحي:
ّ
الخعلُ ــم ؤلاًظاخ ـ ّـي ؤو الخىطُد ـ ّـي:
الؿغص والىن ٠وؤلازباع ّ
ٌعي الغاوي صوعٍ في ّ
والخٗلُٞ ٤ىجضٍ ًى ٠٢الؿغص بىعي ً ٔ٣؛ لُ٣ضم
ً
ً
ً
ً
ّ
شخهُت ما ٌؿخإه ٠بٗضٍ ما
جبرًغا ؤو حؿىَٛا للخضر ،ؤو جٟؿحرا إلاى ٠٢ما ؤو خضر ما ،ؤو بًًاخا لٟٗل
ً
ُ
سغج "الخُ٨م" يخى مً ٦هٟه الظي اٖتزُٞ ٫ه الٗاإلاحن؛ اخخجاحا
بضؤٍ في ألانل؛ ٞهاهي الخ٨مت البهحرة ج ِ
ٖلى ْلم ألاجغا ٥وؾُاؾتهمُٞ ،لخ٣ي بال٣اٞلت ال٣اصمت مً الكغ ١وٞحها ٞغؽ "ألانُلت"  ،وٖلى ْهغَا ِزغج
ُٞه "ٖ٣اب" الُٟل الغيُ٘ الظي وحضٍ عحا ٫ال٣اٞلت بحن بٌُ ؤهثى اله٣غ "الكحهاهت"؛ لُخٗهضٍ "الخُ٨م"
بالخ٨مت التي هي يالخه اإلايكىصة ٩ُٞىن وؿ ٜالىخضة وعوخها الخغة الُلُ٣ت البهحرة.
ً
ُٞه ٠الغاوي الخضر ٢اثال " ":ما ػغؿذ ؤحـاهه وهى ٌؼاصع الىهف  ،وما عشِذ عُيُه بطاءة
النهاع اللىٍت  ،ووهج الشمـ الؿاػع  .وكاٌ َمً شاهض كامخه اإلاهُبت جؼلع ِمً عخمت الىهف بلى هىع
ّ
اإلايان هعمىص مً صزان  ،ال ّبض ؤن الحىُم عمي  ،ؿىُف له بعض ؾىىاث الاعخياؾ الؼىٍلت ؤن ًىاحه
ّ
ّ
ً
ً
ؾىا الشمـ ؿال ًغؾ له حـً  ،وال ًخلي ؾُاغ الىىع بىف  ،طاع البصغ"( ،)1زم ٌٗل ٤بًًاخا ٢اثال":
ً
ً
ّ
وما ؤزغحخه بال البصيرة التي ٌعغؿىنها عؿُلت عمغه العخُم"( ، )2مخابٗا ما٦ضا " همـ ؤخضهم ؤطن
ّ ً
مخىحؿا  :ما ًؼلع الحىُم مً الؼىع ػير الشضاثض"( ،)3زم ًخاب٘ مً بٗض طل ٪خ٩اًت "الخُ٨م"
الشُش
وال٣اٞلت والغيُ٘ "ٖ٣اب" الظي َى ٖىض "الخُ٨م" حىَغ الخ٨مت اإلاسبىء في ٦خاب ،وٞجغ الٛض ،وعح٘
الهضي ،ومدِ ٖحن البهحرة(.)4
ّ
ال٣غمُت  ،م.9
(  )1زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.9
(  )2زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.9
(  )3زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.24
(  )4اهٓغ :زغَـ ،
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ُ
ً
وَا َى الغاوي ً ُ٘٣الؿغص ّ
ّ
ؤلاًًاحي مغة ؤزغي و٢ض ؤمدلذ ألاعى وحك٣٣ذ ُٖكا ،
بالخٗلُ٤
ً
ً
وَؼلذ الضواب وه٣ٟذ جباٖا و٧ان ال ّبض مً الغخُل ؤو الٛؼو مً ؤحل الب٣اء وانٟا" :ؾُاغ الشمـ جلهب
حؿض الصحغاءّ ،
هإنها ما هي ؤعطىا  ،جـىع وجؼغصها.
كاٌ الشُش :
ّ
شُلىا .
ّ
وشُل مً اؾخؼاع ّ ،
خملىا ؤلابل الصبىعة بعع اإلاخاع  ،وجلىع الـغؾان  ،وفي العُىن مؼلب:
()1
الؼؼو ًا شُش !!"
ّ
ً
ً
ً
ً
وَٗل ٤الغاوي بٗض طل ٪مىضخا ؤزغ الٛؼو احخماُٖا وهٟؿُا وا٢خهاصًا ب٣ىله ":البضو الظًً حعىصوا
عغان الحُاة  ،وشالىا وخؼىا مثل ػُىع مهاحغة ً ،ضعهىن ّ
ؤي ؿؼع ًثيرون بطا ما ؤكبلىا بسُلهم هدى
اللغي ،وٍضعهىن ّ
ؤي ػىُمت ًمىنهم الحصىٌ عليها مً اإلاؼاععين الظًً خصضوا ػععهم  ،وعمغوا
ّ
مساػنهم بماوهتهم  ،ال ًساؿىن بال ػؼواث البضو وػٍاعاث الجباه ألاجغان التي جترههم حىعى "(.)2
ّ
وٍجؿض الٛؼو ٖىض البضو ٢اهىن الب٣اء لؤل٢ىي والهغإ مً ؤحل اإلاىحىص الظي ًبُذ لىٟؿه ّ
٧ل شخيء
ً
مخجاوػا عوابِ الجحرة والضم مثلما خضر م٘ قُش الخىاحهت "ٖىصة" الظي ٚؼا م٘ عحاالجه ؤبىاء ٖمىمخه آ٫
الجاػي ّ
مما ؤؾٟغ ًٖ ٢خل ػوج ق٣ُ٣خه "ٖلُا" وم٣خل ولضٍ "ٖىاص" ،وما في ألامغ ٚغابت؛ بط للٛؼو ٖىض البضو
ٖظعٍ ومىُ٣ه  ،و"للصحغاء هامىؽ حعغؿه وخضها"( )3و"الصحغاء خضؤة ؤولذ ؤوالصها"(.)4
ّ ّ
ّ
ّبن َظٍ ّ
الخٗلُ٣اث ّ
جىيُدُت جا٦ض قغَٗت
اإلاىحهت بلى ال٣اعت لم جإث مً ٞغا ،ٙبل لم جإث بال لٛاًت
ُ
ّ
اإلاخسُل ؤ٦ثر مه ّ
ّ
ّ
والالمىُُ٣ت  ،وؤؾغاعَا ّ
وواُٗ٢ت عٚم
ضاُ٢ت
مما ًجٗل الخضر
اإلاىُُ٣ت
الصخغاء و٢ىاهُجها
ٞىِخه ،وَظا ما ًمىذ ّ
ّ
الٟجي ؤل٣ه وجإل٣ه.
الىو
ّ
الخعلُ ــم البىاث ـ ّـي:
ًىمٌ الغاوي بظ٧اء وإ في ؤزىاء بٌٗ حٗلُ٣اجه بمٟانل مهمت في ّ
الؿغص حك٩ل ؤؾاؾه وبىاءٍ
ّ
ّ
ن ُ
اإلاخ٨إ في بىاء ّ
ّ
الىو ونحروعة حك٩له
الصخهُت ،بط ٖلحها ً٩ى
ؾىاء حٗل٣ذ بالخضر ؤو اإلا٩ان ؤو الؼمان ؤو
ً
ً
ّ
جخد ٤٣وخضة ّ
الىو عئٍت وق٨ال ،ومٗها جدبلىع البجى التي جيخٓم ٞحها اإلاٗاوي ،وجخ٣اَ٘
وٞهم مغامُه ،وبها
ّ
ٖىضَا زُىٍ الٗمل ٧له.
ٞهاَى الغاوي ً ُ٘٣ؾغص الخضر الخام ب ــ"ٖمكت" ؤم الكُش "ٖىصة" وهي جغا٢ب زُمت ابجها "ٖىصة"
حهم وعحاله بال ّ
خىحه بلى واصي الؿىا٢ت وٚؼو بجي صخغ ،عاٚبت في جىصٌٗه؛ لدؿخظ٦غ ّ
الظي ّ
ؤَم حاهب في
ً
ّ
ّ
الٟغوؾُت
وؤَم مٟهل في َٟىلخه نى٘ مىه عحال بةباء ؤمه ،وجغبُتها له ٖلى
خُاة َظا الٟاعؽ"ٖىصة"،
والصجاٖت.
ّ
ال٣غمُت  ،م.55
(  )1زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.55
(  )2زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.60
(  )3زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.61
(  )4زغَـ ،
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ّ
وما َظا ّ
ّ
الصخهُت ،وعؾم ّ
ّ
ؤَم ؾماتها
الٟجي الظي نى٘
الخٗلُ ٤بال ع٦حزة مً ع٧اثؼ اإلاٗماع
وٖالماث خًىعَا الٟاٖل اإلاازغ  ،بط " هـغث " عمشت " بلى الؿماء بدؿغة ّ ،
زم ؿاعكذ الخباء باججاه
ً
مغابؽ الخُل  ،جلمؿذ جدذ الـالم صعبا حعغؿه  ،واكتربذ  ،عين على اإلاغابؽ وعين على زُمت الشُش ،
ما ػالذ هاع اإلاجمغة مىكضة  ،وهىاء اللُل ًىلل بليها ؤصىاث الغحاٌ الؿاهغًٍ  ،في كلبها خىين ّؤم  ،ؤوان
ً
()1
عليها ؤن ّ
جىصع ولضها الشُش ؟ ؤن ّ
جظمه هما جـعل ألامهاث  ،ؤن جىصُه زيرا بىـؿه ؟"
ً
ً
وَا َى ّ
ّ
البىاجي الاؾخظ٧اع ّي الظي ٌٗىص بىا بلى الىعاء ٖىضما ٧ان "ٖىصة" َٟال ًاٗٞا و٧ان
الخٗلُ٤
ً
والضٍ الكُش َغٍذ الٟغاف ًب٩ي َمً ماث له ِمً ؤوالص ٚ ،حر مؿخبكغ في ؤن ًغي في نٛحرٍ "ٖىصة" عحال،
ٖىضما خملخه ؤمه "ٖمكت" ٖلى اعجضاء ٞغوجه وؤعؾلخه إلٖاصة ببل ال٣بُلت التي ُجهبذ" عىضها كالذ " عمشت
" لىلضها :
لى جغحع صون البل ألطبدً بإًضي  ،وؤكؼع الظًظ اللي ؤعطعً"(.)2
وَؿخمغ الغاوي في حٗلُ٣ه البىاجي اإلاىْ ٠إلياءة ّ
ؤَم حىاهب شخهُت "ٖىصة" الكُش اإلا٣ضام
ً
ً
ب٣ىله ":عاص الـتى لُلتها باإلبل وؿغوجه ملؼست بالضماء  ،صاع عحال وؿاعؾا ًوشُسا بؿاعضه "( )3وَؿخإه٠
بٗض َظا ّ
الخٗلُ ٤ون ٠ما ٌٗخمل في صازل ٢لب ألام "ٖمكت" ججاٍ وصإ ابجها اإلاٛىاع " ؿبإي كلب حؿخضعُه
ً
ً
ً
ؾا ال ّ
ٌشم له ػباع "(.)4
آلان ،جىصعه وهى في ألاعبعين  ،شُسا خلُلُا  ،وؿاع
الخغٍت بالثىعة مؿخبك ًغا ّ
ّ
بالىهغ ِٞؿحر م٘ ألامحر "ُٞهل" وٞغؾاهه
وَاَى الغاوي طاجه ٌكَ ٤غٍ٤
ّ
مخىخضًً في وحه الُٛاة مخجاوػًٍ
ألاخغاع مىٓ٢حن حمغ الخمغص والٗىٟىان ،عاًٞحن الٓلم وؤٖىاهه،
زالٞاتهم بط" كـؼ الغاعي وؿااصه ال ٌؿخىين في صضعه ..
وع ّبي  ..والعىص  ،وع ّبي اإلاعبىص  ..هاؿا ألامير ..
()5
وان " ؿُصل " هجل شغٍف مىت" الحؿــين بــً علـ ّـي" ًؼخف بجِشه بلى " الىحه "  ،وَىا ًُ٘٣
ّ
الغاوي ؾغصٍ ّ
بالخٗلُ ٤الظي ُجبجى ٖلُه ألاخضار مً بٗض " كبـ مً عوح الثىعة التي ّ
جـجغث في مىت
ً
شماال"( ،)6زم ٌؿخ٨مل ؾغصٍ وونٟه بال٣ى ":٫وما وان بملضوع الغاعي الُاؿع ؤن ّ
ًلضع عضص
واؾدشغث
اإلاداعبين وما ٌؿىكىن مً زُل وببل وؤوعام  ،ؿالخُل جخلضم اإلاؿيرة وجدبعها ألاباعغ مخـغكاث في اإلاازغة
ً
ً
حمال ػىُمت ً مً كاؿلت ّ
جغهُت ّ
 ،هما ّ
مدملت ؾالخا وماوهت ٌ ،ؿيرون صىب " الىحه
ججغ اللاؿلت ؾبعين
ً
" على البدغ ألاخمغ ؛ لُىىهىا عصًـا للجِش البرًؼاوي في ؿلؿؼين "( ،)7وَىا ٌٗاوص الغاوي حٗلُ٣ه بال٣ى":٫
ّ
ال٣غمُت  ،م.22
(  )1زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.22
(  )2زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.23
(  )3زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.23
(  )4زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.77
(  )5زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.77
(  )6زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.78
(  )7زغَـ ،
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ّ
ّ
العاإلاُ ــت ألاول ــى التي ازخاع الع ــغب ؿيها ؤن ًدــاعبىا مدخلهم " جغهُا " بعض مئاث
بال٣ى ":٫بنها هاع الحــغب
الؿىين مً الغطىر"(. )1
ً ّ ً
الخٗلُ ٤ألازحر في بىاء الغواًت وجهُٗض ؤخضاثها؛ بط حاء ّ
وال ًسٟى ؤزغ َظا ّ
الخٗلُ ٤بىاثُا ما٦ضا
جسُُلُت ُم َ
ّ
ٍسُت ُم ّىز٣ت ال ّ
خُ٣ُ٣ت جاع ّ
ّ
خىَمتٞ ،الثىعة ٖماص الغواًت وٖمىصَا ال٣ٟغ ّيٖ ،لحها
ٞىُت
ألخضار
ً
ً
جإؾؿذ ألاخضار ،وجماػحذ واُٗ٢ا وٞىُا.
وهجض مثل َظا ّ
ّ
الخٗلُ ٤البىاجي ؤلاقاع ّي الضا ٫في جًاٞغ الجهىص ،وجأل ٠الٟغؾان ٖلى ازخالٝ
ٖكاثغَم ومىاَ ٤ؾ٨ىاَم ول٣ائهم في الصخغاء التي احؿٗذ لهم حمُٗا؛ ألصاء ٢ؿم الىالء للثىعة بغ٣ٞت
ألامحر "ُٞهل" والًابِ الٗغاقي "حٟٗغ الٗؿ٨غي" ،والكُش "ٖىصة" ٟٞ ،ي " الخُمت التي اؾخلامذ مً
ّ
ؾعف وحغٍض الىسل الُابـ  ،عؾم زالزت عحاٌ العالم ؿىق الغمل  ،زاعػت مهغها صمائهم  ،وزؽ
ً
"حعـغ " صعبا مً العلبت بلى صمشم  ،ؿخىضث عُىا " ؿُصل " ومسح "عىصة " الضعب بىـه  ،وؤعاص
ً
ً
عؾمه بإصبعه مخعغحا بلى الشغق وصعىصا بلى الشماٌ ،هظا ما وعض به"(.)2
ً
ً ّ
وٍإحي حٗلُ ٤الغاوي مً بٗض حٗاَض الخلٟاء ٖلى جدغٍغ ؤعيهم حٗلُ٣ا بىاثُا ًخمثل في الخ٣ُ٣ت
الؿغٍت آهظا ٥التي ّ
ّ
الخاع ّ
خضصث مىاَ ٤الىٟىط في ٚغب آؾُا بٗض تهاوي
ٍسُت الضامُت :اجٟاُ٢ت ؾاً٨ـ بُ٩ى
الامبر ّ
الٗاإلاُت ألاولى ّ ،
ّ
ّ
و٢ؿمذ بالص الكام والٗغا١
الٗثماهُت اإلاؿُُغة ٖلى َظٍ اإلاىُ٣ت في الخغب
اَىعٍت
بك٩ل ؤؾاسخي بحن ٞغوؿا وبغٍُاهُا ب٣ىله " :في هــ طان العام عؾم عحالن آزغان زاعػت مسخلـت على
الىعق  ،ؾاًىـ بُىى  ،مهغها الباعوص والظهب  ،وصماء الظًً حاصوا بضمائهم وما واهىا ٌعلمىن"(.)3
ٞةن َظا ّ
وبظا ّ
الخٗلُ٨ً ٤ك ٠مضي وعي الغاوي وٖلمه؛ ٞهى ٌٗلم ؤ٦ثر ّ
مما حٗلمه الصخهُاث،
ً
وٍضعٖٓ ٥م اإلاسٟي ،وٍٟطر بُاهت اإلاؿخىع الظي ٢لب بىاثُا زاعَت الىًَ الٗغبي ُٞما بٗضٞ ،كخان بحن
ّ
والخغٍت بالضم وزاعَت الؼٍ ٠والٓلم والاٚخهاب بالٗىىة.
زاعَت الثىعة
ّ
الخعلُ ــم الخإزُ ــغ ّي:
جازغ بٌٗ حٗلُ٣اث الغاوي في اإلاخل٣ي ،وجثحر في هٟؿه ما جثحر مً مكاٖغ صاٞئت وٖىاَ ٠ع٣ُ٢ت
الخىُ٦ض ؤو ّ
ٖىضما ًالمـ اإلاىاَ ٤الغزىة في هٟؿهٞ ،ال ً٣هض بخٗلُ٣اجه ؤلاًًاح ؤو البىاء ؤو ّ
الخ٣ضًم ؤو
اإلاٗغٞت ب٣ضع ما ً٣هض ّ
ّ
الصخهُت ؤو الٟٗل ،
الخإزحر في طاجُت اإلاخل٣ي وقٗىعٍ ؛ لُ٩ىن ألا٢غب بلى الخضر ؤو
بما ٌؿدثحر ُٞه مً ٖاَٟت وقٗىع ج٣اعب ؤٖما ١اإلاخل٣ي  ،وحكٗل خماؾخه ،وجثحر شجىهه  ،وجؼٍض حكىٍ٣ه
بلى مخابٗت ّ
الىوٞ ،ــ"عملت" التي مغث بها ؾىىاث عجا ٝصون خمل جغجدل م٘ ػوحها "الخاعر" بلى "مٗان"
ً
ٞحرجُ٣ان مٗا مؼاع" ؤم حضٌٗت" ًدباع٧ان ببر٦تهما ،وٍخمخمان لباعئهما بالٗىى ال٨غٍمُٞ ،هحر الخمل بٗض
َى ٫مؿحر  ،حهب هللا بظعة الخُاة في عخمها ُٞ ،ىظع ػوحها بلى عّبه ّ
حجت بلى البِذ الٗخُ ٤في م٨ت ٢بل ؤن
ً
ًغي ولُضٍ الىىع ُٛٞ ،اصع وٞاء بالىظع وٍه ٠الغاوي الخضر ٢اثال ":ؤمؿىذ عملت بثُاب الغحل الظي
ّ
ال٣غمُت  ،م.78
(  )1زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.96-95
(  )2زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.96
(  )3زغَـ ،
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ً
ً
وخُضا بلى الحجاػ ّ ،
مٗل٣ا بخإزغ ُمغٍبّ ،":
ؤي
زم ع ّصث هـيها وحلى" ( )1وَىا ً ُ٘٣الغاوي الخ٩ي
ًخإهب للؿير
ػظب ٍ ًمىً ؤن ّ
ًدل بهما بطا لم ًف ِ الحاعر بما وعض !! "(.)2
وال قّ ٪ؤن في َظا الدؿائ ٫الظي خمله ّ
الخٗلُّ ٤
ؤَمُت ؾُ٨دكٟها ال٣اعت  -مً بٗضٖ -ىضما ًمطخي
ً
ً
ْ
م٘ ّ
اإلاغَىهحن بىنى٫
الؿغص ،مىضمجا في ال٣غاءة ؤ٦ثر  ،مدكى٢ا إلاٗغٞت مضي ؾالمت الخمل واؾخمغاعٍ
ّ
اإلاخٗؿغة
الخاعر بلى ألاعى اإلاكغٞت "م٨ت" ُٞخاب٘ بإسخى بال ٜوجإزغ قضًض ُٚاب" الخاعر" ،ووالصة "عملت"
ً
ووٞاتها  ،ووالصة َٟلتها ٖلى ًض الٟتى "ٖ٣اب"  ،وحؿمُت الهٛحرة بــ"مؼهت" بٗض ؤن حاءث بالخحر للضًغة ُٚثا
ّ
ً
وٗ٣ٞا ،وؤصَكذ الجمُ٘ بٗب ٤مؿ٨ها و٢ض ؤعيٗتها الٛؼالت بٗض عًٞها لبن ؤزضاء وؿاء الخي ٧له.
ّ
وَا َى نىث الغاوي اإلاهُمً ٖلى الؿغص ّ
ًدبض ٫مً نىث ؾاعص خؿب بلى ُمٗل ٤مازغ ًداو٫
ّ ُ َ
ّ
ّ
ًًم َظٍ
الؿغصي اإلالخ ِ٣طاجه الظي
الصخهُت ؤو اإلاكهض
اؾخمالت اإلاخل٣ي وبزاعة بهدباَه بلى الخضر ؤو
ّ
ّ
الٗىانغ ّ
الٟىُت مجخمٗت ٞ ،ــ"ٖ٣اب" ابً الخغ والكحهاهت وعاعي "ألانُلت" ًلخ٣ي ب ــ" مؼهت" ٞخٓله ب٣لبها وٍٓلها
ً
بدبه وٖىٟىاههُٞ ،باع٦هما "الخُ٨م" وجباع٦هما ألاعى والؿماء ،وٍلخُ٣ان بُٗضا ًٖ الضًاع ،وجخٗمل٤
ً
زُاالتهما وَما ًضزالن واصي عم /واصي ال٣مغُٗٞ ،بران بدب وقى ١وخىان الىاصي ًضا بُض وٍ٣تربان
وٍخ٣اعبان  ٞــ" جخلىن الصخىع وَؿمعان زغٍغا ًبعُضا ًػامظا ألمىاه مسخـُت بين جغاهماث الصخىع
الجغ ّ
اهُدُت  ،خظعان ًؼٍدان ألاػصان التي حعاهلذ حؿض الضعب بلى الىسالث  ...جخلصف ألاعىاص الُابؿت
ّ
جدذ ؤكضامهما  ،وجيثني ألاعىاص الخظغ"(ُٗٞ )3ل ٤الغاوي بخإزغ":ؤهظه هي اإلاغة ألاولى التي ًؼأن ؿيها ؤعض
الـغصوؽ ! "(ٞ )4هما اللظان ٌٗغٞان الٟغصوؽ عٚم الهجحر "ٌعغؿان الىسالث بإؾمائها  ،والىاصي بدصباثه
وخصاه ٌ ،عغؿان هُف حعترج الؼغٍم  ،وبلى ّ
ؤي ؿالٌ جـط ي ٌ ،عغؿان مسابئ العصاؿير والشعب التي
ّ
ّ
ّ
جؼل مً هىاتها اإلاضاهمت عئوؽ الحؿاؾين"( )5وٍضاَمىا الغاوي بخٗلُ٤
اهٟٗالي جإزحر ّي مازغ حضًض
()6
بدؿائله ":مً ؤًً حاءث ّ
ول هظه العصاؿير التي لم جـؼعها زؼىاث العاشلين ؟!"
ّ
ٖا ٫بلى جل٪
وما الدؿائ ٫الجمُل َظا بال بزاعة إلاا ٢ض ٌٗل ٤في طاث اإلاخل٣ي مً قٗىع ًى٣له بدـ ٍ
لُخهىع الخب والخلم في ٢لب الىاخت ّ
ّ
الٛىاء.
البٗ٣ت الخًغاء في طل ٪الىاصي اإلاهُب؛
ّ
الخعلُ ــم الخلضًم ـ ّـي الاؾدباك ـ ّـي:
ّ
الخٗلُ ٤وفي ؤزىاء الؿغص طاجه ،ؤي بٗض ألامغ اإلاغاص ّ
الخٗلًُ ٤إحي بٗض مثاع ّ
مٗلىم ّؤن ّ
الخٗلُٖ ٤لُه بال
ً
ً
ّؤن َظا الىىٕ ُمباًً ُومٛاًغ؛ بط ًإحي ٢بل ألامغ اإلاغاص ّ
ّ
شخهُت ما ؤو ٗٞال
الخٗلُٖ ٤لُه ؾىاء ؤ٧ان خضزا ما ؤو
ً
الىو؛ لٟهم اإلاٛؼي واإلاغاصّ ،
جمهُضًت مالثمت للىلىج بلى ٢لب ّ
ّ
والخٗغٖ ٝلى
ما ؤو ٖىهغا ما ُٞج ٦م٣ضمت
ّ
ال٣غمُت  ،م.32
(  )1زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.32
(  )2زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م107-106
(  )3زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.107
(  )4زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م . 107
(  )5زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.107
(  )6زغَـ ،
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ً
ً
ؤؾاؾا ّ
ًج٣ضًمُا بسهىم ّ
"الضواج"
بالخٗلُ ٤الخ٣ضًمي ّهٟؿهٞ ،هاَى الغاوي ً٣ضم حٗلُ٣ا
خا٦ ٫جهه اإلاغجبِ
ّ
الخاحغ اإلاخجىٖ – ٫اصة  -في البىاصي الظي زغج م٘ ّ
"الضلُل" و"الُغاح" ناثض اله٣ىع مً مهغ مؿخبكغًٍ
"بغخلت زير ال مثُل لها ختى بطا جىػلىا في الجىؾ واؾدشعغوا ػىٌ الغخلت ومشلتها الخلىا بلاؿلت مً
ّ
هجض"( )1جمذ بُجهما اإلا٣اًًت :اله٣ىع ألاعبٗت ّ
اإلا٨ممت واإلاُ٣بت بالٟغؽ ألانُلت.
الخ٣ضًمي ٢بل ّ
وٍإحي َظا ّ
ّ
الخٗغ ٝبلى خ٩اًت الثالزت الظًً احخاػوا ؾِىاء بلى ؤعى الجى،ٝ
الخٗلُ٤
ً
ً
مدملحن بالبًاج٘ و٢ض ّ
قضوا بلى نضوعَم بىاص٢هم ؛ زكُت مً ٚضع الصخغاء اإلادخمل و َلبا لؤلمً وألامان
ُ ّ ً
٣ضما ٢بل الخٗغ ٝبلى خ٩اًت اإلا٣اًًت واله٣ىع والٟٗل الغيُ٘ "ٖ٣اب" ابً الخغ والكحهاهت وما
 ،بط ً٣ى ٫م
٧ان مً ؤمغَم م٘ الخُ٨م اإلاهُب في الجٟغ ":عاصة " ّ
الضواج" ؤن ًصل ببظاعخه بلى خُث ًلُم البضو ّي
ّ
ّ
ّ
وٍغجدل  ،ؿال ًلدؿم ػىاثمه الللُلت مع جاحغ ؾىاه بال بطا بعضث الغخلت وشلذ  ،ؿةهه ٌؿخعين على
ّ
الضواج ّ
كُظها ومساوؿها ومساػغها بالغؿُم وألاهِـ"( )2وٍإحي مً بٗض بسبر الثالزتّ :
والضلُل والُغاح ،
ِ
وخ٩اًتهما م٘ ٢اٞلت هجض و"الخُ٨م" ،ومثل َظا الخ٣ضًم َى بُا٢ت حٗغٍّ ٠
بهىٍت "الضواج" ومساَغ مهىخه،
وؤَىا ٫عخالجه ومكا ١جى٣الجه بحن الٗغبان.
ّ
وَا َى ٌؿدب ٤الخضر وٍ٣ضم له و٢ض جدىلذ ؾاخت اإلاغحت ٧لها بلى مىهاث بٖضام ألاخغاع اإلاٟؼٖت
ُ
َ
وسخب الجالص ؤعيُت اإلاىهت
ٖلى ًض "حما ٫الؿٟاح" ،خحن ُٖ ِل٣ذ الغئوؽ في ألاوكىَت ،وجلُذ ألاخ٩ام ،
ّ
ً
ً
ّ
الخغٍت وانٟا خا ٫ألامحر "ُٞهل" الظي
جباٖا ٞخضلذ ؤحؿاص الثاثغًٍ الًاححن بالٗغوبت ،الُامدحن بلى
ً
٧ان قاَضا مً ٢بل ٖلى طل ،٪وَا َى آلان ً٣غؤ م٘ عحاله اإلالخٟحن خىله" :وؿِب الب٨غي" و"ٞاثؼ الٛهحن"
و"خؿً قغ "ٝو"ؤخمض البلىي" و"ٖلي الىجضي" و"مىلىص مسلو" وٚحرَم ؾٟغ الثىعة التي ؤط٦ذ مكاٖغ
ٖغوبتهم  ،وؤط٦ذ هاع ّ
خ٣ها و٢ض" ؾؼا الىىم على عُني " ؿُصل" ،وجـخدذ شبابًُ الؿعير" ( )3زم ًإحي
ّ
ّ
ّ
الاؾدباقي في ؾاا ٫نٗب مىح٘ ٖلى لؿان الغاوي اإلاهُمً ٦لي اإلاٗغٞت " هُف له ؤن
الخ٣ضًمي
الخٗلُ٤
ً
ًـلذ مً هظا اليابىؽ الظي عاشه ًىما خلُلت ،وؤطخى عؿُم هىمه الصحُذ"(.)4
الخ٣ضًمي بالجىاب ّ
ّ
الضاٖ ٫لى َظا ال٩ابىؽ اإلاغٖب خُث "جلترب العغبت
زم ٌؿخ٨مل ؾااله
ً
ً ًّ
العؿىغٍت ً ،غي" ؿُصل" ػواله ًلف ؿىكها مؿىىها هما وؤؾغاعا ،بلى حىاعه " حماٌ الؿـاح "  ،مىخـش
ّ
ّ
ألاوصاج ّ
اإلاىصت ،
ًمؿض شاعبُه هاػثا ً  ،يهغب الضم مً وحهه  ،ولىىه ال ًخدغن  ،جلف العغبت جدذ
ّ
ّ
ّ
مىصت  ،صمشم ولها بلى مىصت ،ألاعمضة الخشبُت جصؼف هؿاللم
جخدىٌ ؾاخت اإلاغحت ولها بلى
متروهت هىان ،وعىض الغؤؽ ًخلاػع العمىص مع امخضاص ؤؿلي ًخضلى مىه حبل في الـغاغ ،جخإعجح صاثغة

ّ
ال٣غمُت  ،م.16
(  )1زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.14
(  )2زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.83
(  )3زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.83
(  )4زغَـ ،
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اإلاشىلت هـىهت الجحُم ،حمهغة الىاؽ ،وحىه صـغاء وؤعين ؿؼعت وؤًاص جغحعش وؤكضام جىىء بدملها ،
وصمذ جخسلله همهماث ػامظت"(.)1
ّبن مثل َظٍ ّ
الخمهُضًت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٖاصة ما ج٩ىن مىْٟت لؿغوص
الاؾدباُ٢ت ؤو
الخ٣ضًمُت ؤو
الؿغصًت
الخٗلُ٣اث
ً
ً
ً
جٟهُال وؤوؾ٘ جإزح ًراّ ،
ولٗل ؤَمُتها ج٨مً في بياءتها ال٩امىت في الاؾدبا ١الىاعي واإلاضعوؽ مىٗ٢ا وعئٍت
ؤ٦ثر
ً
وحكُ٨ال.
ّ
الخعلُ ــم اإلاعغؿ ـ ّـي:
وَى ما ًدىي مٗلىمت ما ؤو ًضلل ٖلى ؾٗت ز٣اٞت ما في مىيىٕ ّ
الىو ؤو بٌٗ ٖىانغ ج٩ىٍىه ،بط
حكخمل بٌٗ ّ
ز٣اُٞت مسهىنت جسضم ّ
الخٗلُ٣اث اإلابثىزت في ؤزىاء ّ
مٗغُٞت ؤو ّ
ّ
الىو ؤو
الؿغص ٖلى مٗلىماث
جًِئه مً حهت ،وجضلل ٖلى مضي ؾٗت ز٣اٞت الغاوي الظي َى نىث اإلاال ٠وهاثبه مً حهت زاهُت ؛ ٞهاَى
ّ
ّ
ٌكخض البرص  ،وَٛؼع اإلاُغ،
مٗغفي ًضلل ٖلى زبرجه في مٗغٞت ؤخىا ٫ال٣غي ٖىضما
الغاوي ً ُ٘٣ؾغصٍ بخٗلُ٤
ً
ً
ّ
وٍ٣ل ال٣ىث بط ً٣ى ":٫في هضؤة اللغٍت ٌعضون ػعاما كلُال  ،ؿُىىعون العجين ً ،ـغشىهه ؿىق الحجغ
ّ
الظهُت  ،ؤزغحىه وهـظىه ،
اإلاشخعل زم ٌؼؼىهه بالغمظاء والغماص  ،ؿةطا ما ؿاح عػُف الخبز بغاثدخه
ؤولىه مؿترًدين لإلخؿاؽ الضافئ الظي ًدضر في ؤمعائهم"(.)2
ً
ّ
ّ
الىعصًت الٟاجىت التي ْلذ" شاهضا ًستزن في
الصخغٍت
وَا َى ًضلل ٖلى مٗغٞخه ب ــ" البتراء" اإلاضًىت
ً
ً
ً
ً
(ً ُ )3
عوخه ّ
ول مً مغوا واهضزغوا  ،شاهضا شاهلا ًخسؼف الللىب" مٗل٣ا حٗلُ٣ا مٗغُٞا ٖلى "الخؼهت"
العبلغٍت التي ّ
ؾُضة اإلا٩ان التي وٟ٢ذ ٢بالتها ُٖىن "ٖلُا" وٞغؾها "ألانُلت" ّ
ّ
كضث
بإجها" جلً الخدـت
ّ
الصخغ ،وعبرث اللغون هإهما هي خياًت" (.)4
ّ
الخعلُ ــم الخىهُ ـ ّ
ـضي:
ّ
ّ
ّ
ّ
بىاُٗ٢ت اإلاغوي
الىنٟي ب٣هض بحهام اإلاخل٣ي
الؿغصي ؤو
ًا٦ض الغاوي في بٌٗ حٗلُ٣اجه بٌٗ مغوٍه
ً
ً
ً
مما ًؼٍض ّ
ّ
الىو جماؾ٩ا ؛ ٞبٌٗ الخ٨غاع م٣هىص لظاجه جىُ٦ضا وجغؾُسا للخضر ؤو مجغٍاجه ؤو ؤزغٍ في بٌٗ
ً
ّ
ّ
والصخهُت مثال.
الٟجي ٧اإلا٩ان
ٖىانغ الٗمل
ً
ٞها َى الكُش "ٖىصة"  -و٣ٞا لخٗلُ ٤الغاويً -امئ لغحا ٫صًغجه بتر" ٥الخُ٨م" الظي ونل بلى
ّ ً
الخهباء الؿىصاء مً بٗض زغوحه مً ٦هٟه بٗض اٖتزاَ ٫ىٍل َىٍل ما٦ضا ّؤن " الحىُم ماض بلى ػاًت
ًضعهها  ،وملصض ًبخؼُه  ،زؼىاجه زابخت واعُت"(.)5
ّ ً
ضا ٖبر حٗلُ٣ه في ؤزىاء الؿغص خضر مٛاصعة الكُش ٦هٟه الظي ّ
ْل
وَٗىص الغاوي في الؿُا ١طاجه ما٦
ً
مٗخٟ٨ا ُٞه مىظ ٖهُان ؤَل الكىب ٪ؤوامغ الجىضعمت التر ، ٥وسجً ألاجغا ٥لبٌٗ الٟغؾان في سجً
ّ
ال٣غمُت  ،م.84
(  )1زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.201-200
(  )2زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.67
(  )3زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.68
(  )4زغَـ ،
(  )5زغَـ  ،ال٣غم ُّت  ،م.12
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جثن قُش ٖغب الخىاحهت "ٖىصة" ًٖ اؾخٗضاصاجه لٛؼو بجي صخغ ٞ ،ـ"
اؾخاهبى ،٫وجضاُٖاث زغوحه التي لم ِ
الشُش وبن ؤصهشخه ألاخضار اإلاخخالُت  :زغوج الحىُم اإلاـاجئ مً عؼلخه  ،ؿهىع "علاب" الؼامع
ً
العجُب  ،ػُمت الصُف التي ؤمؼغث  ،وألازضاء التي ؿاطذ لبىا  ،والخماع حؿض ألاصُلت هجىهغة
بـعل بغٍم حعغكها اإلاخىاصلّ ،
ول هظه ألاخضار لم جصغؿه اؾخىماٌ اؾخعضاصاجه لؿىق الـغؾان بلى
واصي الؿىاكت خُث ًلؼع بهم خضوص لؼؼو بني صخغ الظًً ما واهىا ػاؿلين عً اؾخعضاصاث الحىٍؼاث
وكض ؤعضوا لهم ؤشض وؤكىي ؿغؾانهم ،خضًض ًالقي الحضًض "(.)1
ّبن حٗلُ ٤الغاوي َىا بمثابت زالنت ؤمُىت م٨ثٟت إلاٗٓم ألاخضار الىاٗ٢ت آهظا ،٥وما ؤلاجُان بها
ّ
ّ
الٟجي و٢ىامه في
ٖلى َظا الىدى بال جإُ٦ض ألزغَا الُاغي في مجغٍاث ألاخضار مً بٗض؛ ٞهي مدىع الٗمل
ّ
الخٗبحر ًٖ الخ٨مت البهحرة  ،والغوح ّ
الخغة الُلُ٣ت الثاثغة ،والُٓ٣ت الجضًضة.
ّ
الخـعلُ ــم الاهؼباع ـ ّـي:
ً٣ضم الغاوي مً زالَ ٫ظا الىىٕ مً ّ
ّ
الظاجُت ججاٍ خضر ما ؤو مى٠٢
الخٗلُ ٤عؤًه الخام وعئٍخه
َ
ّ
الٟجي هٟؿهٞ ،خٗلُ٣اجه ّ
ّ
ّ
اهُباُٖت ٚحر مُٗاعٍّت ُمسخل ٠في
طوُ٢ت
شخهُت ما ؤو مكهض ما في الٗمل
ما ؤو
ً
ً
٢بىلها ؤو عًٞها و٣ٞا الزخال ٝألاَىاء وألاطوا ، ١والجزٖاث والغئي والاججاَاث ؛ بط ّ
ال٩ل لِـ واخضا.
ّ
الظاجُت خى ٫صمك : ٤مهبِ ال٣لىب  ،ومٗ٣ل الغ٧اثب ،وٖغوؽ
ٞهاَى الغاوي ٌسجل اهُباٖاجه
ً
ً
ً
ً
ً
الخًاعاث و٢ض ًّمم الٟغؾان وحىَهم قُغَا ؛ زىعة وعاًت وٖؼٍمت ،مىدكُا بسخغَا مٗبرا " :صمشم،
ً
هامت عمغها مئاث الؿىين  ،وعض ػامع  ،ووحُعت اؾخياهذ في الصضع صهغا ،جخـجغ بغاهُنها الُىم في
كلىب الغحاٌ ،الغحاٌ خؿب ،ؤولئً الظًً اختركذ ؤهـهم في مجمغة الـضاء ،ؤولئً الظًً ٌؿمعىن
زغٍغ بغصي في ألاماس ي وال جحجب عجاج الصحاعي بهاء حىاتها والىعُم"(.)2
ً ّ
بلظة الخلم الىخضو ّي الظي ّ
وٍٓل الغاوي مخيكُا
جد ٤٣بضزى ٫صمك ُ٘٣ُٞ ٤خىاع "ػٖل" والكُش
"ٖىصة" الظي جغ ٥اإلاُام٘ ألَلها بٗض حكُ٨ل الخ٩ىمت بؿى ١اهُباٖه الخام خى" ٫صمك "٤التي ما ػالذ
جمل٨ه وجإزظ بلبه وقٛا٢ ٝلبه؛ بط " ٌؿإٌ " ػعل " :
وَش معؼم ًا عمي ؟
هغص الضًغة  ،ػهب اؿغؾً
زم ًىـغ بلى "علاب " بىص  ،وٍىاصل خضًثه مع " ػعل" :
ؤها وؤهذ و "علاب" هغص ؾىٍت  ،والبلُت ّ
ول ًـعل ما بضا له"(ُٞ ، )3إحي حٗلُ ٤الغاوي
ً
الاهُباعي ؾاٞغا بال٣ى ":٫صمشم ً ،ا اصؼـاق اإلاىج في بغصي وخالوة العىب ً .ا عىلىصن الحلى الظي

ّ
ال٣غمُت  ،م.22-21
(  )1زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.256
(  )2زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.285
(  )3زغَـ ،
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اعحشـىاه في آزغ مىؾم الضوالي  .صمشم الهىي  ،لً اللصىع الحاؿالث بإخضار اللُالي وعاصًاث الؼمان
وحؼير ألاؾماء  ،لً الخاعٍش اإلاثلل بىػع مً طهبىا ومً حائوا ومً ؾُىلضون"(.)1
ً
وٍخاب٘ حٗلُ٣ه صون بجمام الؿغص الظي بضؤ لُسخم الٟهل الغواجي هٟؿه مٗبرا ًٖ وح٘ وصاٖها و٢ض
نا ث ٚىُمت في ُٖىن الباخثحن ًٖ الٛىُمت والجاٍ والؿلُان ":صمشم  ،لً الؼمىخاث العغاض ّ
جمؼكها
ع
عٍاح الؼغب والشغق  .صمشم  ،لً ّ
ول هظا وطان  ،ولىا هىي ًىىي الـااص ال ٌؿخثىًُ وال ٌؿدبلًُ ،
ّ
ً
معللت على هضب العين خين هىصعً  ،ومخعبت جلً الخُىٌ الخاعحاث مىً  ،مؼغوصة ػىعا ؤو هغها ً
مً حىاهً الؼىاء  ،مخعبت الخُل التي صزلخً محجلت عاكصت"(. )2
ً
ً
ّبن مثل َظا ّ
ّ
الاهُباعي ًجٗل مً "صمك "٤مٗاصال مىيىُٖا للىًَ الىاخض بىنٟها الىٖض
الخٗلُ٤
والىباة والخلم والكهاصة والٟضاء في آلان هٟؿهً ،خإ٦ض لىا َظا و٢ض حمٗذ الغواًت بحن "صمك "٤الخلم
والٟاعؽ"ٖ٣اب" والخبِبت "مؼهت" التي ٧اهذ حٗاوي آلام اإلاساى بالتزامً م٘ ا٢تراب الٟغؾان ألاخغاع ومٗهم
"ٖ٣اب" مً صزى ٫صمك ٤التي بضث ٧الٗغوؽ اإلاجلىة ،لخٓل الغاًت زٟا٢ت باألمل والخلم ،الخلم الظي ّ
مغ
ً
ً
ً
ً
واهتهاء بالجى.)3(ٝ
ٞى ١ألاعى الُٗصخى ٩ٞان ٖامغا باإلااء ،مُٗغا باإلاؿ ٪بضءا مً خىعان
الخ ــالص ـ ــت:
ّ
للغواثُت ألاع ّ
ّ
صهُت "ؾمُدت زغَـ"  ،ومداولت اؾخ٨ىاٍ
اللغمُت:اللُل والبُضاء"
ّبن حىب ٖالم عاوي عواًت "
ّ
وُْٟخه في ّ
الخٗلُٖ ٤لى ألاخضار جسلو بىا بلى ؤن:
ّ
ّ
اإلاىيىعي ،بدُث
الٟجي هي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الاجها ٫الىاعي بحن طاث ال٩اجب والىا٘٢
 ٖملُت الخل٤ُ
ًخسظ الىا ٘٢في ؤزىاثه نبٛخه ؤو نُٛخه ّ
الٟىُت الجضًضة اإلاٛاًغة لىاُٗ٢خه.
ً
الٟىُت الجضًغة بالخىاو٫؛ إلاا له مً ّ
ٞىُا مً ؤَ ّم الجىاهب ّ
ؤَمُت في
 صعاؾت صوع الغاوي ووُْٟخه ومىٗ٢هبًهاّ ٫
ّ
الغواجي بلى اإلاخل٣ي.
الىو
ّ
وؤَم ؤصاة ّ
ؤَم م٩ىهاث ّ
الؿغصًت للخُاب ّ ،
 الغاوي ؤخض ّّ
لل٣و.
ج٣ىُت ٌؿخسضمها ال٩اجب
البيُت
جسُُلي ًهىٗه اإلاال ٠؛ لُٛضو الىاؾُت التي ّ
ّ
 الغاوي لِـ َى اإلاال ٠بل َى ٖىهغ ًّخىؾل بها في
بىاجي
ُ
ج٣ضًم عئٍخه اإلاخسُلت بلى اإلاخل٣ي.
ُ
ّ
ّ
بىاُٗ٢ت ألاخضار اإلاغوٍت اإلاخسُلت.
ال٣و ق٩ل مً ؤق٩ا ٫ؤلاحهام
 صوع الغاوي في لٗبتّ
الخهيُّ ٠
 ؤهماٍ الغاوي وهماطحه اإلاخٗضصة ما هي بال هخاج حٗضص مؿخىٍاث ّوالخ٣ؿُم لضي ه٣اص الًٟ
ّ
ال٣هصخي.

ّ
ال٣غمُت  ،م.285
(  )1زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،م.286
(  )2زغَـ ،
ّ
ال٣غمُت  ،زاجمت الغواًت  ،م.301
(  )3اهٓغ  :زغَـ ،
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ُ
 مؿاٞت جٟهل بحن الغواجي زال ٤الٗمل ّّ
سُُلي والغاوي اإلاخسُل بىن ٠ألازحر – ؤي الغاوي٢ -ىإ
الخ
ّ ً
ّ
ال٣و طاتها.
مٟىيا له مهام ٖملُت
الغواجي الظي ًدؿتر وعاءٍ لخ٣ضًم ٖملهِ ،
ً
 ازخالَ ٝبُٗت الغاوي جبٗا إلاىٗ٢ه وعئٍخه ونىعجه ونىعجه اإلاىٟغص ؤو اإلاخٗضص مىىٍ بازخال ٝالىْاث٠ّ
ّ
ّ
والخٗبحرًت التي ً٣ىم بها.
ىُٓمُت
البىاثُت والخ
عواثُت واخضة ًخمٓهغ مً زاللها الغاوي ،ؤو اإلاؼج بحن نُٛخحن ؤو ؤ٦ثر متروّ ٥
ّ
لخغٍت
 الا٦خٟاء بهُٛتً
و٣ٞا إلاا ج٣خًُه َبُٗت ّ
الىو.
ال٩اجب هٟؿه في ازخُاع ألا٦ثر مالثمت
والخٗلُّ ٤
بالخىنُّ ٠
والخىنُل ّ
وؤقضَا ؾىزا الخ٩ي وؤلازباع ّ
ّ
 مً ؤبغػ وْاث ٠الغاويوالخإزحر ب٣هض
ع
بىاُٗ٢ت ّ
ّ
الىو.
ؤلاحهام
ُ َ
ِٗ ّ
 ّخ٣ها في الضعاؾاث
الخٗلُ ٤بىنٟه وُْٟت مً وْاث ٠الغاوي ونُٛت مً نُ ٜخًىعٍ لم ح
ّ
الى٣ضًت اإلاخٗل٣ت بالغاوي ووْاثٟه.
 صواعي ّالخٗلُ ٤مسخلٟت بازخال ٝؤهماٍ الغواة وؤق٩ا ٫خًىعَم في ّ
الىو  ،وَبُٗت مىاٗ٢هم مً
ّ ّ
ُ
للخٗل ٤ؤو همِ مسهىم إلآاَغٍ اإلاخ٨ثرة.
ال٣و ،وعئٍتهم اإلاىىَت بهم؛ بط لِـ زمت ق٩ل مدضص
حٗضص ؤق٩اّ ٫
 ّّ
ّ
ّ
البىاجي بلى
ؤلاًًاحي بلى
"ال٣غمُت" وازخال ٝجمثُالث خًىعَا مً
الخٗلُ ٤في عواًت
الاهُباعي جإُ٦ض إلاضي هجاح الغواجي ُمىخج ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الىو في
الخىُ٦ضي بلى
اإلاٗغفي بلى
الخ٣ضًمي بلى
الخإزحر ّي ،ومً
صاللُت ّ
جدمُل عاوٍه بدمىالث ّ
ٖضة حٗ٨ـ وحهت هٓغة وعئٍخه.
ّ
ّ
ّ
والخغٍت والٟضاء ،م٨خىبت بىىع وحىٍ ألاخغاع
عواثُت قُٟٟت في الثىعة والىخضة
"ال٣غمُت" قهاصة
 عواًتّ
الكٗبي
الثاثغًٍ في وحه الٓلم والجبروث ،مغتهىت بلى الترار ،مخ٨ئت ٖلى الخاعٍش ،جدىام في ٖىانغَا م٘
ً
ً
ّ
ّ
ّ
مٗاصال مىيىُٖا للخلم الىخضو ّي
وألاؾُىعي ،وجخماهى في خ٣ُ٣تها م٘ الُبُٗت؛ لخٛضو
والضًجي
الٗغبي
ال٨بحر.
اإلاــصـ ـاصع واإلا ـغاح ـ ــع:
ّ
ّ
العغبُت" بدث في ّ
ّ
الؿغصًت للمىعور الحياجي العغبي"،
البيُت
الؿغصًت
 ببغاَُم ٖ ،بض هللا (، )1992(ٍ )1بحروث  ،اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي.
ّ
ؤلاؾالمُت للُباٖت
 ؤهِـ  ،ببغاَُم  ،وآزغون(ص.ث)  ،ال٣اَغة  ،اإلاعجم الىؾُؽ (،ص ،)ٍ.ج ، 2اإلا٨خبتواليكغ.
 حُىِذ  ،ححراع( ، )1997زؼاب الحياًت "بدث في اإلاىهج"  ،جغحمت:مدمض مٗخهمٖ ،بض الجلُلألاػصيٖ ،مغ خلى( ،ص ، )ٍ.ال٣اَغة  ،اإلاجلـ ألاٖلى للث٣اٞت.
ّ
اإلاهغٍت
 خلُٟي  ،قُٗب ( ،)1993مىىهاث الؿغص الـاهخاؾدُيي ٞ ،هى ،٫مج  ،1ٕ،12ال٣اَغة ،الهُئتالٗامت.
ّ
اللغمُت اللُل والبُضاء (،صّ ، )ٍ.
ٖمان ،ميكىعاث وػاعة الث٣اٞت.
 زغَـ  ،ؾمُدت(، )2011150
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ّ
ّ
اإلاهغٍت الٗامت
العغبُت (،ص ، )ٍ.ال٣اَغة  ،الهُئت
 ؾمٗان  ،بهجُل بُغؽ( ،)1987صعاؾاث في الغواًتلل٨خاب.
ّ
ٖمان  ،ؤماهت ّ
الغواثُت"ّ ، )1ٍ( ،
ٖمان
 الهالر  ،هًا ، )2005(٫ؾمُدت زغَـ" كغاءاث في الخجغبتال٨بري.
ّ
الـني ، )1ٍ( ،ال٣اَغة  ،الهُئت الٗامت
 ٖامغ ٖ ،ؼة ٖبض اللُُ ، )2010(٠الغاوي وجلىُاث اللصل٣هىع الث٣اٞت.
ّ
اللغمُت هخابت بالضم والعشم "صعاؾت في عواًت ؾمُدت زغَـ" ،مجلت
 ٖبُضاث  ،ػَحر(، )2001ّ
واللٛىٍاث ،مج  ،1ٕ ،19حامٗت الحرمى.٥
ؤبدار الحرمى ،٥بعبض ،ؾلؿلت آلاصاب
ّ
شعغٍت الخؼاب الؿغصي ،)1ٍ (،صمك ،٤ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب.
 ٖؼام  ،مدمض(، )2005ّ
ّ
 الُٗ٣ل  ،ؤؾمهان( ، )2008الغاوي في الغواًت ألاع ّجؼبُلُت"، )1ٍ( ،
هلضًت
صهُت بين حُلين "صعاؾت
ٖمان  ،ميكىعاث ؤماهت ّ
ّ
ٖمان.
 ٖلي  ،هجاة( ، )2017الغاوي في عواًاث هجُب مدـىؾ( ،ص ، )ٍ.ال٣اَغة ،صاع الهال.٫ الٗمامي  ،مدمض هجُب( ، )2001الغاوي في الؿغص العغبي اإلاعاصغ" عواًت الثماهِىاث بخىوـ"، )1ٍ( ،جىوـ  ،صاع مدمض الخامي.
 الُٗض ً ،مجى ( ،)2010جلىُاث الؿغص الغواجي في طىء اإلاىهج البيُىي )3ٍ( ،مى٣دت ومؼٍضة ،بحروث ،صاع الٟاعابي.
ّ
ّ
هلضًت ،)1ٍ( ،صمك،٤
العغبُت "البىاء والغئٍا" ملاعباث
 الُٟهل  ،ؾمغ عوحي( ، )2003الغواًتميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب.
 ٢اؾم  ،ؾحزا ؤخمض ( ،)1984بىاء الغواًت  :صعاؾت ملاعهت لثالزُت هجُب مدـىؾ (،ص ، )ٍ.ال٣اَغة ،ّ
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
الهُئت
ّ
الؿغصًت في عواًاث ؾمُدت زغَـ"ّ ،)1ٍ (،"2003-1995
ٖمان ،صاع
 ٢بُالث  ،هؼاع ( ،)2010البنىؤػمىت لليكغ والخىػَ٘.
ّ
 ال٨غصي ٖ ،بض الغخُم ( ، )2006الغاوي والىص اللصص ي،)1ٍ( ،ال٣اَغة  ،م٨خبت آلاصاب. مجمىٖت مً اإلاالٟحن ( ،)2006معجم ألاصباء ألاعصهُين( ،ج( ، (2مّ ، )1ٖمان ،وػاعة الث٣اٞت.
 مخي الضًً  ،هانغ همغ( ، )2012بىاء العالم الغواجي ، )1ٍ( ،الالطُ٢ت ،صاع الخىاع لليكغ والخىػَ٘. مغجاى ٖ ،بض اإلال ،)1998( ٪في هـغٍت الغواًت "بدث في جلىُاث الؿغص ، )1ٍ( ،ال٩ىٍذٖ ،الماإلاٗغٞت ،اإلاجلـ الىَجي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب.
ٖمان ،ؤماهت ّ
 ملخم  ،ببغاَُم ؤخمض(" ،)2009ؾمُدت زغَـ الغئٍت والـً"ّ ، )1ٍ( ،ٖمان ال٨بري.
ّ
ّ
ؤؾلىبُت في ألاصب والىلض" ٖ ،1)ٍ (،مان  ،صاع حلِـ
 اإلاىانحر  ،خمضهللا ( ،)2019جإلم الىص "ؿىاهغالؼمان.
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ّ
العغبي الحضًث في مصغ( ،ص ، )ٍ.ال٣اَغة ،
 الهىاعي ،ؤخمض ببغاَُم( ، )1993هلض الغواًت في ألاصبّ
ؤلاوؿاهُت.
ٖحن للضعاؾاث والبدىر
ّ
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
 واصي َ ،ه ( ،)1989صعاؾاث في هلض الغواًت ( ،ص ، )ٍ.ال٣اَغة  ،الهُئتّ
ّ
اإلاهغٍت.
الؿُاؾُت ،)1ٍ (،ال٣اَغة ،صاع اليكغ للجامٗاث
 واصي َ ،ه ( ،)1996الغواًتّ
العغبُت في اللؼت وألاصب ، )2ٍ( ،
 وَبت  ،مجضي  ،اإلاهىضؽ ٧ ،امل ( ،)1984معجم اإلاصؼلحاثبحروث  ،م٨خبت لبىان.
http://www.culture.gov.jo/node/30947 -
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