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الشًاق التعلًمٌ:
دوره يف العملًة التعلًمًة
وعالقته باإلصالح والتغًري
د .صاحل بن فهد العصًمٌ

()6

ملدص:
ٜظعٖ ٢زا ايبرث إىل تكذ ِٜتعشٜـ بايظٝام ايتعً)Context( ُٞٝ
ايز ٟػش ٟؾ ٘ٝعًُ ١ٝايتعًٚ ِٝإىل رنش تظُٝات٘ املتعذد ٠يف ا٭دبٝا ،نُا
ٜكذّ أطشا َتعذد ٠يهٝؿٚ ١ٝؿؿ٘ إجشاٝ٥ا بعذ ريو ٜترذث عٔ أُٖٝت٘ يف
ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝعٔ ع٬قت٘ باإلؿ٬ح ٚايتػٝري ايرتبٜٛني خـٛؿا يف
ايظٓٛا ،ا٭خري ٠اييت أؿبس ايتػٝري ؾٗٝا َطًبا ًَرا ٚمس َٔ ١مسا ،ايعـش
اؿذٜث ر ٟايتػٝريا ،املتظاسعٚ ١ايطبٝع ١ايذٜٓاَٝهٚ ١ٝوا ٍٚإٔ هذ طٝاقا
ْعشٜا يتعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيػ ١ثاْ ١ٝأَ ٚا ٜظُ ٢تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكني
)6

أستاذ اللغويات التطبيقية والتربية المشارك جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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بػريٖا ( TASOL: Teaching Arabic to Speakers of Other
 )Languagesعً ٢غشاس طٝام ايًػ ١اإللًٝض ١ٜيػ ١ثاْ ١ٝأَ ٚا ٜظُ ٢تعًِٝ
ايًػ ١اإللًٝض ١ٜيًٓاطكني بػريٖا ( TESOL: Teaching English to
ٚ .)Speakers of Other Languagesىًف َٔ ريو إىل كشٚس ٠تٛخٞ
اؿزس عٓذ ْكٌ ايتحاسب ايرتب َٔ ١ٜٛطٝام إىل طٝام آخش كتًـ يف ذكٌ
تعً ِٝايًػا ،خاؿٚ ١يف غري َٔ ٙاؿك ٍٛاملعشؾ ١ٝعاَ.١

الكلمات الرئًشة:
إؿ٬ح اعتكادا( ،قٓاعا )،تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا تعًِٝ
ايًػ ١اإللًٝض ١ٜيًٓاطكني بػريٖا تػٝري ثكاؾ ١طٝام.

Keywords:
Reform, Beliefs, TASOL, TESOL, Change, Culture,
Context

مقدمة:
 ٫بذ ٭ ٟعًُ ١ٝتعً َٔ ١ُٝٝإٔ ػش ٟيف طٝام َعني قه ّٛبعٛاٌَ
نثري ٠طٝتِ اؿذٜث عٓٗا ٫ذكا ؾهٌ َتعًِ َع َعًُ٘ ٜؼهّ ٕ٬عٓاؿش طٝام
َا ٚمجٝع ايرتبٜٛني َٔ َعًُني َٚذٜشَٚ ٜٔؼشؾني ٜعًُ ٕٛيف طٝاقا،
كتًؿٚ .١ايظٝام نًُ ١تلِ طبكا ،داخًٚ ١ٝأخش ٣خاسج ١ٝت٪ثش يف غريٖا ٚيف
ْؿع ايٛقت تتأثش بػريٖا يف قاع ١ايذسغ ٚنٌ ؾـٌ دساطٜ ٞعذ طٝاقا ٚقٝطا
بٓؿظ٘ نُا ٜعذ جض٤ا َٔ طٝام ٚقٝط أنرب ٚأمشٌ (اْعش ٜٚذٍ َٚايذٜشٜض:
ٚ .)Wedell and Malderez, 2013نُا إٔ قاع ١ايذسغ تعذ طٝاقا
ؾـ"ايرباَخ ايًػٜ ١ٜٛتِ تٓؿٝزٖا يف طٝاقا ،أَٛ ٚاقـ َع( "١ٓٝسٜتؼاسدص :2007
.)131
ٚيًظٝام أُٖ ١ٝنبري ٠يف عًُٝا ،ايتػٝري ٚاإلؿ٬ح ٚيف إعذاد املٓاٖخ
ٚايرباَخ ايًػ١ٜٛ؛ إر ٖ ٛا٭سك ١ٝاييت تُبٓ ٢عًٗٝا ٖز ٙايعًُٝاٚ .،قبٌ إٔ

35

العربية للناطقني بغريها

ايعذد ايعؼشٜٓ ٕٚاٜش ّ0261

د .ؿاحل بٔ ؾٗذ ايعـُٞٝ

ايظٝام ايتعً................. ُٞٝ

ْظتطشد يف اؿذٜث عٔ أُٖٝت٘  ٫بذ يٓا َٔ ايٛقٛف عٓذ تعشٜؿ٘ ذتٜ ٢هٕٛ
ٚاكرا يًكاس.٨

تعريف الشًاق ،وتشمًاته املتعددة:
إٕ نًُ ١ايظٝام ( )contextنًُ ١ػا٥عَٚ ١تذاٚي ١يف فا،٫
َعشؾَ ١ٝتعذد٠؛ ٚيزيو قذ هذ ايكاس ٨أْٗا َتعذد ٠ا٫طتعُا ،٫بتعذد
اؿك ٍٛاملعشؾ ١ٝاييت تظتدذَٗاٚ .قذ ْاقؽ دٚساْيت ٚجٛدDuranti and ( ٜٔٚ
ٖ )Goodwin, 1992زا املـطًس ٚاَتذاد ٙيف ذكَ ٍٛعشؾ ١ٝعذٜذٚ ٠ؼذثا
عٔ َـطًس ايظٝام ايًػ ٟٛايز ٟميذ املًؿٛظا ،بك ٠ٛايذ٫ي ١عًَ ٢ذي٫ٛتٗا
ٜٚؼهٌ َشجعا هلا نُا ْك ٬عٔ َايٛٓٝطه )Malinowski, 1923( ٞبعض
ْكاػات٘ ذ ٍٛايظٝام اإلثٓٛقشايف ( ٖٛٚقٝط املٛقـ) ٚطٝام ؼً ٌٝاحملادث١
( ٖٞٚايًػ ١ايـادس ٠طبٝعٝا).
ٚقذ رنشا إٔ ايظٝام (َ )contextـطًس َؼتٗش يف ايتذاٚي١ٝ
(ٚ )pragmaticsايذساطا ،ايًػ ١ٜٛاإلثٓٛقشاؾٚ )ethnography( ١ٝايذساطا،
ايهُٚ .١ٝأنّذا عً ٢إٔ ٖٓاى دساطا ،أػاس ،إىل َؿٗ ّٛايظٝام إَا تـشوا أٚ
كُٓٝا؛ ٚيزيو ؾًٝع ممهٓا إعطا ٤تعشٜـ قذد جاَع َاْع هلز ٙايًؿع ١يف
اؿك ٍٛاملعشؾ ١ٝاملتعذد ٠اييت اطتُدذَت ؾٗٝا .نُا أْ٘ ْعشا ٫خت٬ف اؿكٍٛ
ٚاجملا ،٫املعشؾٚ ١ٝاٖ٫تُاَا ،اييت اطتدذَت ايظٝام طٛا ٤ايًػَٗٓ ٟٛا أ ٚغري
ايًػ ٟٛؾكذ طشذا ( )Durnati and Goodwin, 1992:31ط٪ا ٫ذَ ٍٛذ٣
ؾا٥ذ ٠قاٚي ١إهاد تعشٜـ دقٝل  ٫ىلع يذٜٓاَٝه ١ٝايهًُٚ ١تعذد
اطتعُا٫تٗا ٚتعكّذ َعاْٗٝا .ؾكذ ْظتدذّ ايهًُ ١د ٕٚتعشٜـ َهتٛب هلا يهٔ
ٜهٖٓ ٕٛاى َؿَٗ ّٛتعاسف عً ٘ٝبني َظتدذَٗٝا.
َُٗٚا ٜهٔ ؾُٔ املؿٝذ تكذ ِٜتعشٜـ ٚيَ ٛبظط ٚإجشا ٞ٥مبا ىذّ
ايكل ١ٝاييت مٔ بـذد اؿذٜث عٓٗا ؾٓك ٍٛيف ؼذٜذ ايظٝام :إْٓا مجٝعٓا
ْعٌُ ْٚعٝؽ يف طٝاقاَ( ،ثٌ طٝام ايذساط ١يًُتعًِ طٝام ايعٌُ يًُٛظـ
طٝام ايذٚس ا٫جتُاع ٞايعا :ًٞ٥أًَّا أ ٚأخاً  .)...ؾاؿٝا ٠عباس ٠عٔ طٝاقا ،تؼب٘
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ايذٚا٥ش اييت ؼهِ بعلٗا ٚوهُٗا بعلٗا اٯخش يف تؿاعٌ ذَ ٟٛٝتبادٍٚ .يف
فاٍ ايتعًُٜ ِٝعذ نٌ ؾـٌ دساط ٞقٝطا بٓؿظ٘ (طٝام) نُا ٜعذ جض٤ا َٔ
قٝط أنرب (طٝام أمشٌ) .ؾايظٝام إرٕ ٖ ٛاملهإ ايز ٟػش ٟؾ ٘ٝايعًُ١ٝ
ايتعًٚ .١ُٝٝقذ ٜهَ ٕٛادٜا قظٛطا أَ ٚعٜٓٛا ٜتعًل بٓعاّ ايكٚ ِٝايثكاؾ ١يف
تًو ايبكع َٔ ١ايعاملٚ .بعباس ٠أخشٜ ٣ه ٕٛيًظٝام تؼهٌّ َادٚ ٟظاٖش (َعاٖش
طًٛنٜٚ )١ٝذٍّ يف ايٛقت ْؿظ٘ عً ٢أَٛس غري ظاٖشَ ٫ٚ ٠شْ َٔ ١ٝ٥عاّ ايكِٝ
ٚا٫عتكاداٚ ،غريٖا َٔ املؿاٖ ِٝايباطٓ.١
 َٔٚاملِٗ إٔ ْؼري إىل أْ٘ باإلكاؾ ١إىل اطتدذاّ َؿشد ٠ايظٝام يف
فاَ ،٫عشؾَ ١ٝتعذد ٠ؾكذ اطتُدذّ املؿٗ ّٛيف اجملاٍ ايرتب ٟٛبتظُٝا،
َتعذد ٠عً ٢طب ٌٝاملثاٍ :مسْٝ ٢ؼٔ َٚانايٝظرت ( Nation and
 )Macalister, 2010ؼً ٌٝايظٝام ؼً ٌٝاحملٝط ( Environment
ٚ )analysisمسا ٙسٜتؼاسدص ( )2001ؼً ٌٝاملٛقـ ()situation analysis
ْٚكٌ أْ٘ ٜظُ ٢أٜلا ؼً ٌٝايعٛا٥ل ( .)constraints analysisنُا رنش،
قشٜؿع ( )Graves, , 2000إٔ ايظٝام َؼاب٘ ملا مسا ٙبشا)Brown 1995( ٕٚ
ؼً ٌٝاؿاجا ،املٛقؿ )situational needs analysis( ٞايزٜ ٟتعًل
مبعًَٛا ،عٔ ايربْاَخ ذَ" ٍٛعاٖش ٙايبؼش ١ٜأ ٟايظٝاقا ،اؿظ١ٝ
ٚا٫جتُاعٚ ١ٝايٓؿظ ١ٝاييت ٜتِ ايتعًِ ؾٗٝا ٚتتعًل بايعٛاٌَ اإلداسٚ ١ٜاملاي١ٝ
ٚاملهاْٚ ١ٝايبؼشٚ ١ٜايتذسٜظٚ ١ٝايذٚ ١ٜٝٓايثكاؾٚ ١ٝايؼدـٚ ١ٝايعٛاٌَ ا٭خش٣
اييت قذ ت٪ثش يف ايربْاَخ" ( .)Brown 1995:40ؾُٔ املِٗ إٔ ٬ٜذغ ايكاس٨
اطتدذاّ َـطًس ايظٝام يف فاَ ،٫تعذد َٔ ٠جٗ َٔٚ ١جٗ ١أخش٬ٜ ٣ذغ
أٜلا أْ٘ ُٜظتدذّ يف فاٍ ايتعًٚ ِٝتعً ِٝايًػ ١خاؿ ١ؼت َظُٝا ،عذ .٠بعذ
ٖزا ايترذٜذ املٛجض ْٓتكٌ يف ايؿكش ٠ايكادَ ١إىل بٝإ أُٖٝت٘ يف ايرتب.١ٝ

أهمًته وعالقته باإلصالح والتغًري:
ايظٝام ٖ ٛايكًب ( )Wedell and Malderez, 2013ايٓابض ٭ٟ
عًُ َٔ ١ٝعًُٝا ،تعً ِٝايًػ ١ايثاْ ٖٛٚ ١ٝعاٌَ َشنض٪َٚ ٟثش يف اؾ ٛايعاّ
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يتعً ِٝايًػاٚ .،قذ رنش ٖٛيٝذ )Holliday, 1994) ٟإٔ نثريا مما هشٟ
داخٌ ايؿـٌ ٖ ٛبتأثري عٛاٌَ يف إطاس املٓؼأ ٠ايتعًٚ ١ُٝٝاحملٝط ايرتب ٟٛا٭بعذ
ٚاؾُاع ١ا٭مشٌ .نُا رنش ،قشٜؿع ( )Graves, 2000إٔ عًُ ١ٝتـُِٝ
ايربْاَخ ايًػ ٟٛتؼب٘ تـُ ِٝاملٓضٍ أ ٖٞ ٟعًُ ١ٝقه ١َٛبايظٝام؛ ٭ٕ
َـُِ ايربْاَخ ٜـُُ٘ ٭ْاغ َعٓٝني يف َهإ َعني يف صَإ َعني؛ ؾهزيو
َـُِ املٓضٍ أ ٟأْٗا عًُْ ١ٝابع َٔ ١ايبٚ ١٦ٝاملهإ أ ٟيظٝام َعنيَٚ .ع أْ٘
ميهٓٓا ايك ٍٛعَُٛا إٕ ايظٝام ي٘ ؿًَ ١باػش ٠ظُٝع َعاٖش ايعًُ١ٝ
ايتعً ١ُٝٝإ ٫إٔ ٖٓاى َٔ ايباذثني َٔ سنّض عً ٢بعض املعاٖش رانشا أُٖ١ٝ
ايظٝام املباػش ٠يزيو املعٗش املعنيٚ .يزيو واٖ ٍٚزا ايبرث اإلذاطٚ ١مل
ػتا ،املٛكٛع يف َهإ ٚاذذ .نُا أْ٘ ذني ُٜشاد ايتػٝري ٚاإلؿ٬ح ايرتب ٟٛقذ
ُٜتحاٌٖ دٚس ايظٝام احملًٚ ٞتُظتٛسد ايتحشب َٔ ١طٝاقا ،كتًؿ.١
ٚقذ رنش ،قشٜؿع ( )Graves, 2000إٔ ايظٝام عاٌَ قٛس ٟيف
اإلجاب ١عٔ نثري َٔ ايتظا ،٫٩يذ ٣أَ ٟعًِ يػَ( ١ثٌَ :ا ٖذف ايط٬ب َٔ
تعًِ ايًػ١؟ أَ ٚا َظت ٣ٛايهؿا ١ٜايزٜ ٟشٜذ املتعًُ ٕٛإٔ ٜـًٛا إي٘ٝ؟)؛ ٚيزيو
ؾُٔ املِٗ ؼذٜذ َا تعشؾ٘ –بٛؿؿو َعًِ يػ -١عٔ طٝاقو يه ٞته ٕٛقادسا
عً ٢اإلجاب ١عٔ َثٌ تًو ا٭ط .١ً٦نُا رنش َٛسٜظٚ ٕٛصَ)127 :1433( ٙ٩٬
طببني ٭ُٖ ١ٝبٌ ٚجٛب اٖتُاّ املـُِ باحملٝط ايٛاطع (ايظٝام ا٭مشٌ)
أٚهل ُا :إٔ ايتعًِ ٚايتعً ٫ ِٝوذثإ يف ؾشاؽ؛ "ؾايظٝام ٪ٜثش يف نٌ َعٗش َٔ
َعاٖش ػشب ١ايتعًِ ٚاملعشؾ )127( "١ثاُْٗٝا :إٔ ايظٝام "فُٛعَٔ ١
ايعٛاٌَ اييت تهبس ٚتظٌٗ ايتعًٚ ِٝايتعًِ" ()127؛ ؾإَا إٔ ٜه ٕٛعاٌَ دعِ
ٚدؾع يًُـُِ ٚاملـًس أ ٚذاجضا َٓٝعا ٚعكب ١نأدا ٤تترطِ أَاَٗا نٌ
قا ،٫ٚايتػٝري ٚاإلؿ٬ح املٓؼٛد.ٜٔ
نُا إٔ َعشؾَ ١ذسغ ايًػ ١بايظٝام تعذ َـذسا ٜكٛد نثريا َٔ
قشاسات٘ اييت تتعًل باإلهابٝا ،اييت ميهٓ٘ اإلؾادَٗٓ ٠ا أ ٚايعٛا٥ل اييت تؼهٌ
ؼذٜا ،ي٘ ؾتحعٌ املذسغ ٜكشس َا ايعًُٚ ٞايٛاقعٚ ٞاملٓاطب يف ايظٝام َٚا
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املٛاد املٓاطب ١اييت طتظتدذّ يف ايتذسٜع (قشٜؿعَٚ )Graves, 2000 :ا ايزٟ
هب ػٓب٘ يف طٝام َعني َثٌ اؿذٜث عٔ ايـذاق ١بني اؾٓظني قبٌ ايضٚاد
يف قٝط إط َٞ٬قاؾغ؛ ٚيزيو ؾُٔ املِٗ َعشؾ ١ايعٛا٥ل ٚاملـادس
يٝظتدذّ املذسغ ٖز ٙاملعًَٛا ،يف قشاسات٘ ذني ؽطٝط٘ يًربْاَخ ايًػٟٛ
(قشٜؿعٚ .)Graves, 2000 :عًُ ١ٝؼذٜذ ايظٝام ُٜٓعش إيٗٝا أٜلا عً ٢أْٗا
جض َٔ ٤تكذٜش اؿاجا ،ؾُٝا قبٌ ايربْاَخ ايًػ ٟٛأ ٟاملعًَٛا - ،ذٍٛ
ايذاسطني ٚذ ٍٛاملٓٗخ-

اييت تتـٌ عاجا ،تعًِ ايذاسطني (قشٜؿع:

 .)Graves, 2000ؾؿِٗ نٝـ ٪ٜثش ايظٝام يف تذسٜظٓا يًػ ١ايعشبْ ٖٛ ١ٝكط١
ايبذا ١ٜيتك ِٝٝأ ٟبشْاَخ ٚنزيو ٭ ٟؽطٝط يًُظتكبٌ.
ٚرنش ن٬سى ( )Clark, 1987:xiiإٔ املٓٗخ ايًػٜ ٟٛتهَٔ ٕٛ
ع٬قا ،تؿاعً ١ٝتبادي ١ٝؾُٝا بني املظا ٌ٥اـاؿ ١باملادٚ ٠ايعٛاٌَ ا٭خش٣
ا٭نثش اتظاعا ٖز ٙايعٛاٌَ تؼٌُ ؾُٝا تؼًُ٘ "ايكلاٜا ا٫جتُاع/١ٝايظٝاط١ٝ
ٚايؿًظؿٚ ١ٝأْعُ ١ايك ِٝايتعًٚ ١ُٝٝايٓعشٚ ١ٜايتطبٝل يف تـُ ِٝاملٓٗخ
َٚعاسف املذسغ املهتظب ١بايتحشبٚ ١داؾع ١ٝاملتعًِ" ٫ٚ .بذ يٓا إرا أسدْا ؾِٗ
طبٝعَٗٓ ١خ ايًػ ١ا٭جٓب ١ٝيف طٝام َا ؾُٔ ايلشٚس ٟيٓا ؾِٗ نٝؿ ١ٝاستباط
امل٪ثشا ،املدتًؿ ١ببعلٗا ايبعض ٚتؿاعًٗا َع بعلٗا إلعطا ٤تـٛس َعني
يتدطٝط عًُ ١ٝايتعً/ِٝايتعًِ ٚتٓؿٝزٖا ( .)Clark, 1987ؾايظٝام يف تعًِٝ
ايًػا ،ي٘ أُٖٚ ١ٝكشٚس ٠٭ْ٘ هش ٟيف ايعاد ٠تذسٜع ايًػ ١يف غري طٝاقٗا
َٚهاْٗا أ ٚإٔ ايذاسطني أؿ ٬ىتًؿ ٕٛعٔ طٝام أًٖٗا ؾايظٝام املهاْ ٞأٚ
املظتؿٝذ ٜٔأ ٚاملذسطني طٝه ْٕٛٛبايلشٚس ٠كتًؿنيٚ .هلزا ؾايتأنٝذ عً٢
أُٖٝت٘ يف فاٍ تعً ِٝايًػا ،ؼتُ٘ ايطبٝع ١اـاؿ ١به ٕٛاملتعًُٚ ٕٛاملعًُٕٛ
كتًؿ ٞايظٝاقا ،ؾُٝا بٚ ِٗٓٝكتًؿ ٞايظٝاقا ،عٔ ايًػ ١اييت ٜتعًُْٗٛا.
ٚيًظٝام ع٬قٚ ١ثٝك ١بايتػٝري ٚاإلؿ٬ح ايرتبٜٛني؛ ؾكذ رنش ٜٚذٍ
َٚايذٜشٜض ( )Wedell and Malderez, 2013إٔ اـط ٠ٛا٭ٚىل يف عًُ١ٝ
اإلؿ٬ح ( )Reformدساط ١ايظٝام َٚعشؾت٘ يهٜ ٞه ٕٛاإلؿ٬ح َ٪ثشا ثِ تأتٞ
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اـط ٠ٛايثاْ ٖٞٚ ١ٝايتػٝري (ٚ )Changeريو ٭ٕ ايتػٝري ايرتب ٟٛاؿكٝكٞ
ٜٛجذ يف طٝام َعنيٚ .قذ تتطًب َشاعا ٠ايظٝام َا مساٜٚ ٙذٍ ()9 :2012
"إعاد ٠ايتثكٝـ" .نُا رنش أْ٘ "يًتُهٔ َٔ ؾِٗ َا ميهٔ إٔ تعٓ ٘ٝإعاد٠
ايتثكٝـ يٮؾشاد يف طٝام قذد َٔ ايلشٚس ٟإٔ ْتؿِٗ ايثكاؾا ،اؿاي١ٝ
هل ٤٫٪ا٭ؾشادٜٚ( ".ذٍ .)9 :2012
ٚقذ رنش ايباذث( ٕٛاْعش َثٜٚ ٬ذٍ ٚ 2012سٜتؼاسدص  )2007بعض
ا٭َثً ١عً ٢تػٝريا ،يف تذسٜع ايًػ( ١اإللًٝض ١ٜخاؿ )١ذذثت َٔ باب
ا٫بتهاس يهٓٗا مل تٓحس ٭ْ٘ مل ٜهٔ ؾٗٝا ؼً ٌٝناف يًظٝام؛ ٚهلزا نإ
َـريٖا ايؿؼٌٚ .بعلٗا اطتٛسد ػشب ١تعً ِٝايًػ ١اإللًٝض ١ٜيف طٝاقا،
أجٓب.١ٝ
ٚقذ ذزس ايباذثَ( ٕٛث َٔ )Holliday, 1994 ٬تـذٜش َٛقـ إىل
آخش .ؾًهٌ طشٜك َٔ ١طشم ايتذسٜع َـادس قٛتٗا ٚعٛاٌَ كعؿٗا ٚيٝظت
َٓاطب ١يهٌ املٛاقـ .ؾٗٓاى طشم تٓاطب َذسطني َعٓٝني ٚط٬با َعٓٝني يف
طٝاقا ،كتًؿ١؛ ٚيزيو ؾعً ٢سغِ ٚجٛد تؼابٗا ،بني فُٛعا ،ايذاسطني
"ؾًهٌ فُٛعَٝ ١ضتٗا اـاؿ ١بٗا ٚايتذسٜع ايٓاجس ٜتطًب اعرتاؾا ٚٚعٝا
بٗزا ايتؿشد" (بٛيظرتٚ Bolster, 1983:298 :اْعش أٜلا ٫سطٔ ؾشميإ:
.)Larsen-Freeman, 2000
إْ٘ َٔ املِٗ اإلػاس ٠إىل أْ٘ عً ٢ايشغِ َٔ ا٭ُٖ ١ٝايهرب ٣يًظٝام
ٚعً ٢ايشغِ َٔ ايتطٛسا ،احملٛس ١ٜيف ا٫نتظاب ايًػٚ ٟٛايٛع ٞبأُٖ ١ٝايظٝام
يًؿـٌ يف تـُ ِٝاملٓٗخ ٚاملكشس إ ٫إٔ ايباذثني  ٫صايٛا ٜ ٫عشؾ ٕٛبؼهٌ ناف
َا وذث يف ايؿـٌ بني ايٓاغ نُا إٔ املاد ٠احملتاد إيٗٝا يـٓاع ١قشاسا ،غري
ناؾ .)Holliday, 1994( ١ٝنُا رنش ٜٚذٍ َٚايذٜشٜض ( Wedell and
 )Malderez, 2013إٔ ايظٝام –َع أُٖٝت٘ -قذ ُٜ ٫عط ٢اٖتُاّ نبري.
ٖٚزا ا٭َش ٜٓطبل عً ٢ايباذثني ٚط٬ب ايذساطا ،ايعًٝا يف عٛثِٗ ايتحشٜب١ٝ
ٚعً ٢إداسا ،ايتدطٝط ايرتبٟٛ؛ ٖٚزا َا دؾعين إىل ايهتاب ١يف ٖزا املٛكٛع عٔ
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أَُٖ ١ٝعشؾ ١ايظٝام ٚقاٚيَ ١ظاعذ ٠ايذاسطني ٚغطٛا ،عًُ ١ٝتطبٝك١ٝ
إجشا ١ٝ٥يٛؿـ أ ٟطٝام تعً ُٞٝقبٌ أ ٟعًُ ١ٝتػٝري أ ٚإؿ٬ح َ ٖٛٚا طٓعشض
ي٘ يف ايؿكش ٠ايتاي.١ٝ

أطر وصف الشًاق:
 ٫بذ يٓا يف ايبذا َٔ ١ٜاإلػاس ٠إىل أْ٘ بظبب ن ٕٛأغًب عٛاٌَ ايظٝام
َٚهْٛات٘ يٝظت َشٚ ١ٝ٥٭ٕ ايظٝام ْؿظ٘ َتػري بؼهٌ َظتُش ٚغري ثابت
ٚىلع يعاٌَ ايضَٔ املتػري ؾٛؿـ ايظٝام بذق ١تاَ ١غري َتاح ٚغري ممهٔ ٫ٚ
َطًٛبٚ .عً ٢ايشغِ َٔ ريو ؾٛؿؿ٘ ٚؿؿا  ٫ىً َٔ ٛدق ١ممهٔ إرا اتُبعت
اـطٛا ،ايعًُ .١ٝنُا أْ٘ َٔ ايلشٚس ٟعٓذ ٚؿـ ايظٝام ايتحضٚ ٤ٟايتكظِٝ
ملا ظاٖش ٙا٫تـاٍ ٚايتذاخٌ ٚايتؼابو يػشض ايتٛكٝسْٚ .ؼري ٖٓا إىل إٔ
ايتػري يف ايظٝام قذ ٜه ٕٛبط٦ٝا يف بعض اجملتُعاٚ ،ايثكاؾاٚ ،قذ ٜه ٕٛطشٜعا
يف بعلٗا اٯخش ٚؾكا يتكبًٗا ؾهش ٠ايتػٝري ٚايشكا باملٛجٛدٚ .قذ رنّشْا ؾٕ٫ٛ
( )Fullan 1993:208أْ٘ بظبب َشاعا ٠عذد نبري جذا َٔ املتػرياٚ ،طبٝعتٗا
املتػري ٠ايتؿاعً ١ٝبؼهٌ خٝاي ٞعٓذ ٚؿؿٓا يًظٝام ؾُٔ املٓطل عذّ إَهاْ١ٝ
اؿـ ٍٛعً ٢املعًَٛا ،ايلشٚس ١ٜنًٗا ٚاإلذاط ١بٗا؛ بٌ ٜٚظتر ٌٝعً٢
ا٭ؾشاد ؾِٗ ايـٛس ٠ناًَ ١ذت ٢ي ٛناْت املعًَٛاَ ،تاذٚ .١رٖب ٜٚذٍ
( )2012أبعذ َٔ ريو ذني ؿشّح أْ٘ "ذت ٢داخٌ ايذٚي ١ايٛاذذٜ ٠عٝؽ ايٓاغ
ٜٚعًُ ٕٛيف ْطام َٔ ايظٝاقا ،اؾػشاؾٚ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتـادٚ ١ٜامل٪طظ١ٝ
املتباٖٚ .١ٜٓز ٙايظٝاقا ،أٜلا َٔ املُهٔ إٔ ؽتًـ يف نٝؿ ١ٝدعُٗا يًتػٝري
ايرتبٚ )2 :2012( "ٟٛهلزا ؾٛجٛد "ايؿشٚم ايظٝاق ١ٝتعين إٔ مجٝع
املٓاطل/املذاسغ ئ تهَ ٕٛظتعذ ٠بايذسجْ ١ؿظٗا ش٭ ٟتػٝريز)81 :2012( ".
ٖٚزا أَش هب إٔ تتٓب٘ ي٘ ٚصاسا ،ايتعًٚ ِٝتأخز ٙعً ٢قٌُ اؾذٖٓٚ .اى عذد
َٔ ا٭طش اييت اقرتذٗا ايباذث ٕٛيتؿهٝو ٚػض ٧ٜايظٝام عٓذ ايتٛؿٝـ
طٓعشض بعلا َٓٗا بؼ َٔ ٤ٞايتؿـ.ٌٝ

56

العربية للناطقني بغريها

ايعذد ايعؼشٜٓ ٕٚاٜش ّ0261

د .ؿاحل بٔ ؾٗذ ايعـُٞٝ

ايظٝام ايتعً................. ُٞٝ

 َٔٚاملِٗ اإلػاس ٠إىل إٔ ايكاس ٨قذ ًٜرغ تذاخٚ ٬تهشاسا يبعض ا٭طش
ٖٚزا َشد ٙإىل أْين سغبت يف رنش ا٭طش َٔ َعاْٗا ٚملّ ػتا ،املٛكٛع َٔ عذ٠
َـادس نُا قذ ٬ٜذغ يف املكابٌ اخت٬ف ايرتنٝض عً ٢بعض ايعٛاٌَ َا بني
ايباذثني ٖٚزا ساجع إىل اخت٬ف بعلِٗ عٔ بعض يف َٓاقؼتِٗ يًظٝام.
ٚبـٛس ٠إمجاي ١ٝؾٗٓاى ْٛعإ َٔ ايظٝام:
 -1ايظٝام ايذقٝل أ ٚا٭ؿػش أ ٚايكشٜب أ ٚاملباػش أ ٚاحملً ٞأ ٚاملاٜهشٚ ٚميهٔ
إٔ ٜه ٕٛايؿـٌ أ ٚاملذسطmicro: the smaller, immediate, ( ١
.)local
 -2ايظٝام املٛطّع أ ٚايبعٝذ أ ٚا٭نرب أ ٚاملانشٚ ٚميهٔ إٔ ٜه ٕٛاجملتُع
اؾػشايف احملٝط بايظٝام ا٭ؿػش ( macro: the larger, more
( .)distant, broaderاْعش ٜٚذٍ َٚايذٜشٜض:

Wedell and

.)Malderez, 2013
ٚقذ رنش ٖٛيٝذ )Holliday, 1994( ٟإٔ ٖٓاى ؾشقا بني ٖزٜٔ
ايظٝاقني ثِ عاد يٝكشس أْ٘ ٜٓعش إىل ايؿـٌ عً ٢أْ٘ عامل َـػش َٔ اجملتُع
ايرتب ٟٛخاسج٘ (ٜ )Holliday, 1994عهع َا وذث يف ريو اجملتُع
ا٭نربٜٚ .ش )Holliday, 1994( ٣إٔ َعاؾ ١ايظٝام ا٫جتُاع ٞأقٌ يف
تعً ِٝايًػاَٗٓ ،ا يف غريٖا ٚإٔ ايظبب سمبا ٜعٛد إىل إٔ ٖزا ايظٝام أقٌ استباطا
بايًظاْٝا ،ايتطبٝك َٔ ١ٝايظٝام املباػش املتعًل بايؿـٌ ٚاملذسطَٚ ١هإ
ايتعً ِٝاملباػشٚ .أعتكذ أْ٘  ٫بذ َٔ َشاعا ٠ايظٝاقا ،ا٫جتُاع ١ٝخـٛؿا يف
اجملتُعا ،املتذ ١ٜٓأ ٚاحملاؾع ١أ ٚاييت ٜه ٕٛتأثري ايكطاعا ،غري ايرتب ١ٜٛعً٢
ايكطاعا ،ايرتبَ ١ٜٛباػشا ٚنبريا ٚؾاعَ ٬ثٌ ايكطاعا ،ا٫جتُاع ١ٝأ ٚسجاٍ
ايذ ٜٔأ ٚغريِٖ.
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 َٔٚا٭طش اييت رُنش ،يف ٚؿـ ايظٝام َٚهْٛات٘ َا رنشت٘ قشٜؿع
( َٔ )Graves, 2000:16عٛاٌَ ٜٓبػَ ٞشاعاتٗا ٚأخزٖا بعني ا٫عتباس عٓذ
تٛؿٝـ ايظٝام :ٖٞٚ
-1

ايٓاغ ِٖٚ :ايذاسطٚ ٕٛايؿ٦ا ،ا٭خشَ( ٣ثٌ :اإلداسٚ ٕٜٛاٯبا٤
ٚاملُٛيٚ ٕٛاجملتُع بأطٝاؾ٘ ممٔ هلِ ع٬ق ١بايتعً .)ِٝأَا
ايذاسط ٕٛؾُٝهٔ اؿذٜث عٔ أعذادِٖ ٚأعُاسِٖ ٚأجٓاطِٗ
ٚثكاؾاتِٗ اييت ٜٓرذسَٗٓ ٕٚا ٚيػاتِٗ اييت ٜتهًُ ٕٛبٗا
ٚأٖذاؾِٗ َٔ تعًُِٗ َٚظتٜٛا ،تعًٚ َِٗٓٗٚ ُِٗٝخرباتِٗ
ٚغري ريو َٔ ا٭َٛس ٚايكلاٜا اييت ٜش ٣ايباذث ؿًتٗا
ٚتأثريٖا ٚتأثشٖا بايعًُ ١ٝايرتب ١ٜٛيف عًُ ١ٝتؿاعً ١ٝتبادي.١ٝ

-2

ايٛؿـ اؿظ ٞملهإ ايتعًِٜٚ :ؼٌُ َٛقع املذسط ١أ ٚاملٓؼأ٠
ايتعً َٔ ١ُٝٝذٝث ََ٤٬ت٘ يًعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايؿـَٔ ٍٛ
ذٝث َظاذاتٗا ٚأثاثٗا َٚظت ٣ٛإكا٤تٗا ٚتٛؾريٖا يًٗذ٤ٚ
 ٌٖٚايؿـٌ َتػري أّ ٜذسغ املتعًُ ٕٛيف ْؿع املهإ أٌٖ ٟ
ٜٓتكٌ ايذاسط ٕٛأّ ٜبك ٕٛيف ايؿـٌ ْؿظ٘ اي ّٛٝايذساطٞ
ناَ.٬

-3

طبٝع ١ايربْاَخ ايًػٜٚ :ٟٛؼٌُ اؿذٜث عٔ ْٛع ايربْاَخ
ٖٚذؾ٘ ٖٛ ٌٖ :إيضاَ ٞأّ اختٝاسٚ ٟع٬قت٘ مبا قبً٘ ٚمبا بعذٙ
ٚمبا َع٘ :أَ ٖٛ ٌٖ ٟتطًب يػري ٙأّ ٜتطًب غري ٙأّ ٜتٛاص٣
َع غري.ٙ

-4

َـادس ايتعًِٜٚ :ؼٌُ املٛاد املتاذ ١يًُتعًُني ٚاملٛاد املطًٛب١
َِٓٗ ٖٓ ٌٖٚاى تـُ ِٝهلز ٙاملٛاد ٜك ّٛب٘ املعًِ أّ املٓؼأ٠
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نُا ٜؼٌُ ايٛطاَ :ٌ٥ثٌ ا٭ػشطٚ ١ايؿٝذٚ ٜٛاملعٌُ
ٚاؿٛاطب َٚذ ٣تٛؾشٖا َٔ عذَ٘.
-5

ايٛقت َٔ :ذٝث عذد ايظاعاَٚ ،ذ ٠ايربْاَخ ٚتهشاس
احملاكشاَٚ ،ذ ٠احملاكشٚ ٠يف أٚ ّٜٛ ٟأٚ ٟقت (ؿباذاً أّ
َظا.)ً٤

ٖٓٚاى إطاس آخش رنش ٙسٜتؼاسدص (سٜتؼاسدص ٚ )135 :2007سأ ٣أْ٘  ٫بذ
َٔ إٔ "تٛكّس َثٌ ٖز ٙا٭َثً ١ايعٛاٌَ املدتًؿ ١اييت ميهٔ إٔ ٜه ٕٛهلا تأثري يف
لاح املؼشٚع شَؼشٚع َٓٗخ تعً ِٝيػ١ز ٚتؼذد عً ٢أُٖ ١ٝؼذٜذ ايتأثري
احملتٌُ هلز ٙايعٛاٌَ يف تطبٝل تػٝري يف املٓٗخ ." .ؾٝهٖٓ ٕٛاى ؼذٜذ يًعٛاٌَ
ثِ ْكاؾ يتأثريٖا عً ٢ايعًُ ١ٝايتعً َٔٚ .١ُٝٝايعٓاؿش ٚايعٛاٌَ اييت ٜٓبػٞ
اؿذٜث عٓٗا ٚاييت أػاس إيٗٝا يف أ ٟطٝام يػ:ٟٛ
-1

ايعٛاٌَ ا٫جتُاعٚ ١ٝاييت تتعًل باؾُاعا ،اييت هلا تأثري يف ايربْاَخ
َثٌ اإلداسٜني ٚاملذسطني ٚايط٬ب.

-2

ايعٛاٌَ املتعًك ١باملؼشٚع َثٌ ٌٖ ٖٓاى َ ًٕٖٛ٪ناؾ ٕٛيًكٝاّ باملؼشٚع
أّ ٜٛ ٫جذ ٚطٝتِ ايبرث عِٓٗ.

-3

ايعٛاٌَ املتعًك ١بامل٪طظ ١ايتعًٚ ١ُٝٝثكاؾاتٗا ٚأخ٬قٝاتٗا اييت تتبٓاٖا
ْٚعاّ ايك ِٝاييت ؼهُٗا.

-4

ايعٛاٌَ املتعًك ١باملذسغ ٚتأٖٚ ً٘ٝخربت٘ َٚذ ٣تؿشغ٘ ٚعب٘٦
ايذساط.ٞ

-5

ايعٛاٌَ املتعًك ١باملتعًِ ٚداؾعٝت٘ ٚخربات٘ ٚتٛقعات٘ ٚأٖذاؾ٘.
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د .ؿاحل بٔ ؾٗذ ايعـُٞٝ

ايعٛاٌَ املتعًك ١بايتبين َثٌ قابً ١ٝتبين َٓٗخ َعني يف بَ ١٦ٝع.١ٓٝ
نإٔ تتبَٓٓ ٢ؼأ ٠طشٜك ١ايتذسٜع ايتعا ْٞٚيهٔ ؾـٛهلا َـُُ١
يطشٜك ١احملاكش٠؛ ؾٗزا طٛٝقعٗا يف إػهاٍ عٓذ ايتطبٝل.
نُا أػاس أٜلا (سٜتؼاسدص  )2007إىل طشٜك ١ؼً ٌٝط)SWOT( ،ٚٛ

 ٖٞٚعٛاٌَ :ايكٚ ٠ٛايلعـ ٚايؿشق املتاذٚ ١ايتٗذٜذا ،احملتًُ١
( .)Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threadsؾُٝحش ٣ؼًٌٝ
دقٝل هلز ٙايعٛاٌَ يف أ ٟتطبٝل ٭ ٟخطَٗٓ ١خ  ٖٞٚؿاؿ ١يترً ٌٝايظٝام
عَُٛا ٫طتهؼاف َعاٖش ايكْٚ ٠ٛكاط ايلعـ ٚاملتاح َٔ ايؿشق َٚا ميهٔ إٔ
ٜؼهٌّ ؼذٜا يف أ ٟطٝام يػ ٟٛتعً.ُٞٝ
 َٔٚا٭طش اييت رُنشَ ،ا أػاس إيٜٚ ٘ٝذٍ َٚايذٜشٜض ( Wedell and
ٜٚ )Malderez, 2013ؼتٌُ عً ٢ث٬ث ١أَٛس سٝ٥ظ :ٖٞ ١ايٓاغ املهإ
ايضَإ ٖٞٚ .ا٭َٛس اييت ميهٓٓا ايٓعش إيٗٝا عٓذ ٚؿؿٓا ٭ ٟطٝام .ؾعً ٢طبٌٝ
املثاٍ:
-1

املهإ :أ ٟاملهإ احملظٛغ أ ٚاملادٚ .ٟي٘ ْطام ٜبذأ َٔ ايؿـٌ ٜٓٚتٗٞ
بايعامل :إر قذ ٜه ٕٛعً ٢ػهٌ ايطٝـ ايتاي:ٞ

دساط- - - - - - - - ٞ
ؾـٌ - - -
 - - - - - - - -ايعامل

- - - - - - - - - - -

ٚميهٓٓا إٔ ْلع بني ٖاتني ايٓٗاٜتني ايطشؾٝتني املذسطٚ ١املذٚ ١ٜٓاملكاطع١
ٚايذٚيٚ ١املٓطكَ ١ع ايذ ٍٚاجملاٚسٚ ٠ايكاس ٠ؾٝـبس ايؼهٌ َث٬
نايتاي:ٞ
ؾـٌ

دساط- - -ٞ
ايذٚي- -١
-
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- - -
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ٚقذ أنذ ٖٛيٝذ )Holliday, 1994( ٟعً ٢ع٬ق ١ايؿـٌ ايذساطٚ ٞؿًت٘
بايعامل اـاسجٞ؛ يهٔ قذ ٜ ٫ه ٕٛعًُٝا اإلذاط ١بٗز ٙايعٛاٌَ َؿـً١؛
بٌ ميهٔ ا٫ختـاس ٚا٫قتـاس عًَ ٢ا ي٘ ع٬قَ ١باػش٪َٚ ٠ثش ٠بايظٝام
املبرٛث .ؾايباذث أ ٚاملعًِ أؾلٌ َٔ وذد ايعٛاٌَ ا٭نثش تأثريا أٚ
تأثشا.
-2

ايٓاغ :ؾُا وذث يف ايؿـٌ عادْ ٖٛ ٠تٝح٫ ١عتكاداْٚ ،عاّ قِٝ
غري َٓطٛم ٚغري َش ٞ٥ذ ٍٛايظًٛى املٓاطب ٚغري املٓاطب يف
ايؿـٌٖٚ .ز ٙايكل ١ٝجضَ َٔ ٤ظأي ١أعُل  ٖٞٚا٫عتكادا،
ا٫جتُاع ١ٝيف تًو ايبكع َٔ ١ايعامل (ايظٝام) ٚطٓٓاقؽ ٖزٙ
ايؿهش ٠يف قل ١ٝايثكاؾ )Culture( ١٭ُٖٝتٗا خاؿ ١يف ؾـٌ
تعً ِٝيػٜ ١لِ أْاطا َٔ خًؿٝا ،يػٚ ١ٜٛثكاؾ ١ٝكتًؿ.١

ؾً ٛذاٚيٓا ايشبط بني املهإ ٚايٓاغ يٛجذْا إٔ املهإ ٜلِ َعاٖش َش١ٝ٥
تذيٓا عً ٢أَٛس غري َش ١ٝ٥ؾُث ٬ايؿـٌ ايذساطَ ٞشَُ ٞ٥ؼاَٖذ ٚقظٛغ
ٚنزيو ذحُ٘ ٚأعذاد ايط٬ب نًٗا تذيٓا عً ٢أَٛس غري َش ١ٝ٥مبعٓ ٢يٛ
نإ ايؿـٌ نبريا ٚأعذاد ايط٬ب نثري ٠٭عطاْا ريو د٫ي ١عً ٢أَٛس أخش٣
َثٌ َظت ٣ٛاملٓؼأ ٠ا٫قتـادٚ ٟثكاؾتٗا ٚنزيو ٌٖ ايط٬ب ٜترًك ٕٛبؼهٌ
تعا ْٞٚأّ نٌ طايب َظتكٌ عٔ اٯخش ٖٚهزاٚ .نزيو ع٬قا ،ايط٬ب َع
املذسطني طًٛنِٗ أٖذاؾِٗ ٚتؿاعًِٗ َع بعلِٗ .ؾًًؿـٌ ثكاؾت٘ اـاؿ ١ب٘
ٚاييت متٝض ٙعٔ غري َٔ ٙا٭َانٔ.
ٚنزيو املذسط ١أ ٚاؾاَع ١أ ٚاملعٗذ يهٌ َٓٗا ثكاؾت٘ اـاؿٚ ١اييت ٜعرب
عٓٗا بثكاؾ ١املٓؼأ ٖٞ ٌٖٚ ٠خاؿ ١أّ ذهَٚ .١َٝٛثٌ ريو اؿذٜث عٔ املذ١ٜٓ
أ ٚايكش( ١ٜاحملظٛطتني) اييت تٛجذ بٗا املٓؼأٚ ٠يهٌ َٓٗا ثكاؾٚ ١اػاٖا،
قً ١ٝم ٛايتعًِ ٚايتعًٖ ٌٖٚ ِٝزا اجملتُع صساع ٞأّ ؿٓاعُٖ ٌٖٚ ٞا
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َترلشتإ أّ غري ريو ُٖ ٌٖٚا قاؾعتإ أٜ ٚتظاسع ؾُٗٝا ايتحذٜذ ٌٖٚ
ٖ ٞفتُعاَ ،تذ ١ٜٓوهُٗا ْعاّ ق ِٝخاق ٜتعًل بذٜٗٓا أّ فتُعا،
عًُاْ ١ٝأّ غريٖاٚ .ايظٝام ٜكع يف إقًَ ِٝعني ي٘ ثكاؾت٘ احملً ١ٝايرتب ١ٜٛؾٌٗ
ايثكاؾ ١احملً ١ٝايرتب ١ٜٛمت ٌٝإىل احملاؾعٚ ١عذّ ايتػٝري .عاد ٠تٛؿـ ايكش٣
باحملاؾع ١بُٓٝا املذٕ أنثش اْؿتاذا ٚاملذٕ ايذاخً ١ٝأنثش قاؾعَٔ ١
ايظاذً ١ٝاييت ٜهثش ا٫ذتهاى ؾٗٝا با٭جاْبٖٚ .زا بذٚسٜ ٙكع يف دٚيَ ١ع١ٓٝ
تظُٗا ثكاؾتٗا ايرتب ١ٜٛايٛطْٓٚ ١ٝعاّ ا٫عتكادا ،ايظٝاطٚ ٞا٫جتُاعٌٖ .ٞ
ٖٓاى تؼحٝع عً ٢ا٫طتك٬ي ١ٝايتاَ ١يف ايٓعاّ ايتعً ُٞٝأّ ايظا٥ذ تعًِٝ
املعشؾ ١املظتكش ٠املتؿل عًٗٝا ْٚكًٗا بـٛس ٠أَٚ ١ٓٝدقٝك َٔ ١ج ٌٝإىل ج.ٌٝ
ؾٗٓاى ثكاؾا ،تعترب ؾشد ١ٜايتٛج٘ ٜه ٕٛقٛس اٖتُاَٗا ايؿشد بُٓٝا ٖٓاى
ثكاؾا ،تعترب مجاع ١ٝايتٛج٘ تٛي ٞاٖتُاَا يًُعشؾ ١املظتكش ٠يذٜٗاٚ .نزيو
َٛاص ٜٔايظًطٚ ١ايٓؿٛر ٚايتكايٝذ :بٝذ َٔ؟ سجاٍ ايرتب ١ٝأّ سجاٍ ايذ ٜٔأّ سجاٍ
ايظٝاط ١أّ غريِٖ؟ ٖٚز ٙايذٚي ١تكع يف قاس َٔ ٠ايعامل ٚهلا ذذٚدٖا اؾػشاؾ١ٝ
اييت قذ تهَٓ ٕٛطكٖ ١ادَ ١٥ظتكش ٠أَٓ ٚطكًَ ١تٗبٚ ١قٌ ْضاعاٚ ،ذشٚب.
ؾهٌ ٖز ٙايعٛاٌَ تتؿاعٌ َع غريٖا َٔ ايعٛاٌَ ٚت٪ثش ٚتتأثش ؾٗٝا ٫ٚ .بذ
يٛاؿـ ايظٝام َٔ ايتؿـ ٌٝيف ٖز ٙايعٛاٌَ أ ٚبعلٗا عً ٢ا٭قٌ مما ي٘ ع٬ق١
َباػش ٠بظٝاق٘ .نُا أْ٘  ٫بذ يٓا َٔ َشاعا ٠جاْب ٚطا ٌ٥ا٫تـاٍ اييت جعًت
ايعامل ٜطًّع عًَٓ ٢اطك٘ ٚمل ٜعذ ايٛكع نُا نإ قبٌ ث٬ثني طَٓٔ ١
اْؿـاٍ ثكايف بني أجضا ٤ايعامل َٓٚاطك٘ املدتًؿ.١
ٖٚزإ ايعاَ( ٕ٬املهإ ٚايٓاغ) ٜكعإ يف صَإ َعني  ٖٛٚايعاٌَ ايثايث
ايتاي:ٞ
-3

ايٛقت :ؾأ ٟذذث ي٘ ؿع ١تاسى ١ٝميش بٗا يف أ ٟطٓٚ ١يف أ ٟقشٕ
ٚيف أ ٟعٗذ ٚيف أ ٟإداسٚ .٠يزيو ٜش ٣ايبعض عذّ أُٖ ١ٝايٛؿـ
ايذقٝل ٭ْ٘ َتػري بتػري ايًرعٚ ١رنش بعض ا٫عرتاكا ،عً٢
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ٚؿـ ايظٝام يذٜٓاَٝهٝت٘ ٚتػري( ٙاْعش ٜٚذٍ َٚايذٜشٜض:
.)Wedell and Malderez, 2013
ؾايٓاغ ٜتـشؾ ٕٛطبكا يتؿهريِٖ ايٛاعٚ ٞغري ايٛاعٖٚ ٞزا ايتؿهري
َتأثش باملعاْ ٞاييت يذ َٔ ِٜٗخرباتِٗ ايظابكٚ ١اييت بذٚسٖا تتأثش بايعادا،
يف ثكاؾتِٗ اييت ٜٓتُ ٕٛإيٗٝا  ِٖٚيف َهإ ٚيف ٚقت َعني (ٜٚذٍ َٚايذٜشٜض:
 .)Wedell and Malderez, 2013نُا إٔ اؾُاع( ١ايٓاغ) َهْٛاتٗا
ًَُٛط ١هلا ثكاؾتٗا ايلُٓ ١ٝاييت تهَ ٕٛهْٛاتٗا املعاْ( ٞغري ًَُٛط)١
ٜٓٚتخ عٔ ٖز( ٜٔايٓاغ ٚايثكاؾ )١ايظٝام يف تؿاعٌ َا بني املًُٛغ
ٚايلُين (ٜٚذٍ َٚايذٜشٜض.)Wedell and Malderez, 2013 :
 َٔٚاملِٗ اإلػاس ٠إىل أْ٘ يٝظت نٌ ٖز ٙايعٛاٌَ عًْ ٢ؿع ايذسجَٔ ١
ا٭ُٖ١ٝ؛ يهٔ ٜٓبػ ٞعً ٢ايباذث اطتكـا ٤ايهثري َٔ ٖز ٙايعٛاٌَ ذتٜ ٢ش٣
تؿاعًٗا َع ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝتأثشا ٚتأثريا؛ ؾٗ ٞؾكط يًؿت ْعش ٙإىل أَٛس سمبا
ٜأخزٖا د ٕٚإعاستٗا اٖتُاَا ٜٓاطبٗا .بٌ رٖب َٛسٜظٚ ٕٛصَ)141 :1433( ٙ٩٬
إىل إٔ ؼً ٌٝايهِ اهلاٚ ٌ٥املتبا َٔ ٜٔايب٦ٝاٚ ،ايظٝاقا ،غري ممهٔ َٔ ايٓاذ١ٝ
ايعًُ ١ٝنُا تش ٣مسٝث ٚساغٔ ( )123 :1433أْ٘ َع ؿعٛب ١ؼً ٌٝب١٦ٝ
ايتعًِ "تبك ٢تٛؿٝؿا ،ب ١٦ٝايتعًِ كشٚس .)123( "١َُٗٚ ١ٜنُا أْٓا ْؼري إىل
إٔ ٖز ٙا٭طش تهاًَ ١ٝؾُٝا بٗٓٝا ميهٔ يًباذث اؾُع ٚايتٓظٝل بٗٓٝا ٚأخز َا
ٜٓاطب٘ يف طٝاق٘ ١َُٗ ٖٞٚ .يف طشح ا٭طٚ ١ً٦ايتظا ،٫٩عً ٢ايباذث يهٞ
وا ٍٚاإلجاب ١عٓٗا َٔ خ ٍ٬عث٘ أٜ ٚترذث عٔ بعض املعاٖش َظٗبا
ٚكتـشا يف ايبعض اٯخش عً ٢ذظب اؿاج ١اييت ٜشاٖا ٚايع٬ق ١بني عٓاؿش
ايظٝام ٚايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
إٕ ٚؿـ ايظٝام تهتٓؿ٘ ؿعٛب ١تتعًل بإتاذ ١ٝاملٛاد املتعًك ١ب٘ ؾكذ
رنش ٜٚذٍ َٚايذٜشٜض ( )Wedell and Malderez, 2013أْ٘ يٝظت نٌ
ايظٝاقا ،يذٜٗا بايلشٚسٚ ٠ثا٥ل َٚتاذ ١يًحُٝع .ؾكذ تهٖٓ ٕٛاى ٚثا٥ل يهٓٗا
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طشَ ١ٜث ٬أ ٫ ٚتهٖٓ ٕٛاى ٚثا٥ل يف ا٭ؿٌ أ ٚته ٕٛاملٓؼأَٝ ٠اي ١إىل ايترؿغ
ٚايتهتِ بطبعٗا .ؾٗز ٙنًٗا إػها ٫ ،٫بذ يًباذث َٔ ايٛع ٞبٗا ٚإٗ٥٬ٜا ذكٗا
َٔ ايتأٌَٚ .قذ ٜش ٣ايباذث –خاؿ ١املبتذ -٨ؿعٛب ١تٛؿٝـ ايظٝام بٓا٤
عًٖ ٢ز ٙا٭طش ٖٚزا ٜٓكًٓا إىل ايؿكش ٠ايكادَ ١ذٚ ٍٛؿـ ايظٝام إجشاٝ٥ا
ٚغطٛا ،عًُ ١ٝيعًٗا ؽؿـ بعض ايتدٛف يذ ٣ايباذث املبتذ.٨

الىصف اإلجرائٌ للشًاق:
نُا رنشْا طابكا إٔ ٚؿـ ايظٝام بذق ١تاَ ١غري ممهٔ عًُٝا ٜٚهتٓؿ٘ ايهثري
َٔ ايـعٛبا،؛ بٌ قذ ٜ ٫ه ٕٛرا ؾا٥ذ ٠تكابٌ اجملٗٛد املبزٚ ٍٚايٛقت املظتػشم.
َُٗٚا ٜهٔ ؾكذ رنش بعض ايباذثني أَٛسا َعٚ ١ٓٝإجشا٤ا ،عًُ ١ٝميهٔ إٔ
ٜظتعني بٗا ايباذث يف ٚؿؿ٘ يًظٝام ػعٌ ٖز ٙاملُٗ ١ايؼاق ١أٜظش ٚأطٌٗ.
ؾكذ رنش ْٝؼٔ َٚانايٝظرت (Nation and Macalister, 2010:20-
 )21خطٛا ،عًُ ١ٝإجشا ١ٝ٥عٓذ ايكٝاّ بترً ٌٝايظٝام ٚاحملٝط ٖ ٞنُا :ًٜٞ
-1

ايعــ ايزٖين ايعؼٛا ٞ٥يًعٛاٌَ ايظٝاق ١ٝاييت تش ٣أْٗا ت٪ثش يف
ايظٝام َثٌ عٛا٥ل َتٛقع ١ثِ ايعــ ايزٖين املشتب ٚاملٓعِ هلزٙ
ايعٛاٌَ ثِ ذً ٍٛهلز ٙايعٛا٥ل ٚايترذٜا ،احملتًُٚ .١قذ تهٕٛ
ايعٛاٌَ نثري ٠تؼتت رٖٔ ايباذث عٓذ٥ز تٓتكٌ يًُشذً ١ايتاي.١ٝ

-2

اخرت أِٖ مخظ– ١أ ٚأ ٟعذد ؽتاس -ٙعٛاٌَ َٔ ايكاٚ ١ُ٥ستبٗا
ذظب أُٖٝتٗا نُا تشاٖا.

-3

ذذد املعًَٛا ،اييت ؼتاجٗا غـٛق نٌ عاٌَ َٔ ٖز ٙايعٛاٌَ
اـُظ ١اييت اخرتتٗا ٚادسطٗا بؼ َٔ ٤ٞايتكـٖٚ ٞز ٙاملعًَٛا،
اييت ذذدتٗا قذ تهَ ٕٛتعذد ٠املـادس َٔ :ايظٝام ْؿظ٘ أَٔ ٚ
ايبرث ايٓعش ٟأ َٔ ٚا٭دبٝا ،يف َٛكٛعا ،أ ٚطٝاقاَ ،ؼابٗ ١أٚ
قذ ته َٔ ٕٛخربتو ايؼدـ.١ٝ
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خز يف اؿظبإ تأثري نٌ عاٌَ يف ايظٝام .ؾُٔ املعً ّٛإٔ ايعٛاٌَ
طتدتًـ ؾُٝا بٗٓٝا تأثشا ٚتأثريا.

-5

نشّس اـطٛا ،ايظابك ١أنثش َٔ َش ٠إىل إٔ تـٌ إىل قٓاع٪َ ١داٖا
أْو أملُت بكذس  ٫بأغ ب٘ َٔ ايعٛاٌَ ٚايترذٜاٚ ،اؿً ٍٛاملُهٓ١
يظٝاقو ايز ٟتبرث ؾٚ ٘ٝتذسط٘.

ٚنُا رنش سٜتؼاسدص (سٜتؼاسدص  )135 :2007إٔ "اإلجشا٤ا ،املظتدذَ ١يف
ؼً ٌٝاملٛقـ ػب ١ٗٝبتًو املظتدذَ ١يف ؼً ٌٝاؿاجاْ "،زنش َٔ ٖزٙ
اإلجشا٤ا:،
-1

اطتؼاس ٠ممثًني ٭نرب عذد ممهٔ َٔ اجملُٛعا ،را ،ايع٬قَ ١ثٌ
اٯباٚ ٤ا٭َٗاٚ ،املتعًُني ٚاملعًُني ٚاإلداسٜني ٚايظًطا،
اؿه.١َٝٛ

-2

دساط ١ايٛثا٥ل را ،ايـًٚ ١ؼًًٗٝا ٖز ٙايٛثا٥ل قذ ته :ٕٛتكِٜٛ
ايذٚسٚ ٠ايتكاسٜش اؿهٚ ١َٝٛإسػاداٚ ،صاس ٠ايرتبٚ ١ٝايٛثا٥ل
ايظٝاطٚ ١ٝاملٛاد ايتذسٜظٚٚ ١ٝثا٥ل املٓٗخ .أ ٟنٌ َا تش ٣ي٘ ؿً١
بايظٝام.

-3

َ٬ذع ١املذسطني ٚايط٬ب يف طٝاقا ،ايتعًِ.

ٚقذ رنش َٛسٜظٚ ٕٛصَٖ1433( ٙ٩٬ـ) إٔ ؼً ٌٝايظٝام ٜعتُذ عً٢
امل٬ذعٚ ١إجشا ٤املظٛح ٚاملكاب ،٬عٔ طشٜل مجع املعطٝاٚ ،ايبٝاْاٚ ،املعًَٛا،
ٚؼذٜذ ايعٛاٌَ اييت ميهٔ إٔ تٛؾش ؾشؿا ٫طتثُاسٖا أ ٚعً ٢ايٓكٝض تؼهٌ
عا٥كا أَاّ ايتػٝري ٚاإلؿ٬ح (.)133
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نُا رنش ،مسٝث ٚساغٔ (ٖ1433ـ )127 -123 :عذدا َٔ ا٭ط ١ً٦اييت
ٜٓبػ ٞطشذٗا ٚبٗا ميهٔ يٓا ؼً ٌٝايظٝام ملـًر ١ايتعًِ ٚايتعً ِٝتتعًل ٖزٙ
ا٭ط ١ً٦بعذد َٔ ايعٛاٌَ َٓٗا:
-1

خـا٥ف املعًُني ٚاملتعًُني ٚاٖتُاَاتِٗ ٚسٜ٩تِٗ ذ ٍٛأدٚاسِٖ يف
ايؿـٌ ٚيف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبشَتٗا ٚاػاٖاتِٗ ذ ٍٛعًُ١ٝ
ايتعًِ ٚخرباتِٗ.

-2

ؾًظؿ ١ايتعًِ ايكاٚ ١ُ٥املٓاٖخ املطبك ١يف ايظٝام قٌ ايذساط.١

-3

ا٭جٗض ٠املظتدذَٚ ١ايٛطا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاييت ٜظتدذَٗا املعًُٕٛ
ٚاملتعًُ ٕٛيف ايتعًِ ٚايتعً.ِٝ

-4

َٛاؿؿا ،املشاؾل املش ١ٝ٥نرحِ ايـؿٛف ٚطشٜك ١تٛصٜعٗا
ٚإكا٤تٗا ٚتهٝٝؿٗا ٚتٜٗٛتٗا...

-5

خـا٥ف ايٓعاّ ايرتبٚ ٟٛاعتكادات٘ ٚؿؿاٚ ،اعتكادا ،ؿٓاع
ايكشاس يف ايظٝام ٚاعتباس دٚسِٖ عحُ٘ اؿكٝكٚ ٞعذّ ػاًِٖٗ.

-6

ؾًظؿ ١اجملتُع ا٭نرب ٚؼؿعات٘ نزنش ْعش ١ٜداس ٜٔٚيف
فتُع َ َٔ٪دَٓ ٕٚاقؼتٗا أ ٚامل ٌٝإىل تأٜٝذٖا ٚاعتُادٖا يف
ايعًٚ ّٛاملعاسف.

ٚرنشا إٔ لاح أ ٟتـُ ِٝتعًٜ ُٞٝعتُذ عًَ ٢ذَ ٣شاعاٖ ٠ز ٙا٭طش ٚايعٛاٌَ
ٚيف ايٛقت ْؿظ٘ هٓبٓا ايهثري َٔ املؿاجآٚ ،سمبا اإلخؿاقاٚ .،هلزا ٪ٜنّذ
َٛسٜظٚ ٕٛصَٖ1433( ٙ٩٬ـ  )130 :عً ٢إٔ "اْ٫تبا ٙايٛاع ٞيًُرٝط ايتعًُٞٝ
يف ٚقت َبهش َٔ ايعًُ ١ٝايتـُ ١ُٝٝشأ ٚعًُ ١ٝاإلؿ٬ح ٚايتػٝريز أَش أطاط"ٞ
ملٔ ٜٓؼذ إٔ ٜه ٕٛاؾٗذ ؾعّاٚ ٫را َشدٚد عً ٢أسض ايٛاقع.
نُا ٜش ٣تٝظُش (ٚ )Tessmer, 1990تٝظُش ٖٚاسٜع ( Tessmer and
 )Harris, 1992إٔ ايٓعاّ ايتعً ُٞٝيف طٝام َا ْعاّ تبادي ٞتؿاعًٚ ٞأٟ
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تػٝري ٜطشأ عً ٢عاٌَ ط٪ٝثش عً ٢ايعٛاٌَ ا٭خش٣؛ ٚهلزا  ٫بذ َٔ َشاعاتٗا
َٚشاعا ٠تبادهلا ٚتؿاعًٗا َع بعلٗا ايبعض.
 َٔٚاملِٗ اإلػاس ٠إىل أْ٘ َع نثشَ ٠ا اقتُشح َٔ خطٛاٚ ،أطش يتٛؿٝـ
ايظٝام ٚايتعشف عً ٘ٝؾًٝع ٖٓاى ٖٝهٌ أ ٚقايب ؿاحل يهٌ ايظٝاقا ،د ٕٚغريٙ
أ ٚأْ٘ ا٭ؾلٌ يهٌ طٝام.
يف ايؿكشا ،ايتاي ١ٝطٓٓتكٌ إىل بعض املٛكٛعا ،اييت تتـٌ بؼهٌ َباػش
بايظٝام  :ٖٞٚايثكاؾْٚ ١عاّ ا٫عتكاداٚ ،ايتػٝري .ؾ ٬ميهٓٓا اؿذٜث عٔ
ايظٝام د ٕٚاإلػاس ٠إىل ٖز ٙاملٛكٛعا.،

ثقافة الشًاق:
إٕ نٌ طٝام تعً ُٞٝؼهُ٘ ثكاؾَٓٚ ١ع ١َٛق ِٝخاؿ ١ب٘ٚ .قذ أنّذ
ٜٚذٍ (ٜٚذٍ  )51 :2012عً ٢إٔ يهٌ ْعاّ تعً ُٞٝثكاؾ ١خاؿ ١قذدا إٜاٖا
بكٛي٘ ٖٞٚ" :اييت أعين بٗا ٖٓا متتع ايٓعاّ بطشٜك ١تؿهري داَٚ ١ُ٥تؿل عًٗٝا
ذَ ٍٛعٓ ٢بعض املـطًراَ ،ثٌ "تعً "ِٝأَ" ٚعشؾ "١أ" ٚتذسٜع" أ" ٚتعًِ"".
إٕ أ ٟؽطٝط تعً ٫ ُٞٝبذ ي٘ َٔ إٔ ٜأخز ثكاؾ ١ايظٝام يف اؿظبإ؛
ٚ٭ُٖ ١ٝايثكاؾٚ ١دٚسٖا ٖٓا طٓترذث عٓٗا بؼ َٔ ٤ٞايتٛطع مبا ي٘ ؿً١
مبٛكٛعٓا (ايظٝام)ٚ .ئ نٛض يف ايٓكاػا ،ذ ٍٛتعشٜؿٗا َٚا ٖٝتٗا إ ٫مبا
ىذّ غشكٓا ٖٓا .ؾتعشٜؿاتٗا ؽتًـ باخت٬ف ْعش ٠ؿاذب ايتعشٜـ َٔ
ؾًظؿ ١ٝإىل إجشا ١ٝ٥إىل إثٓٛقشاؾ ١ٝإىل اجتُاع ١ٝإىل ْعشٚ ١ٜغريٖا.
ؾايثكاؾْ )culture( ١عاّ اجتُاع ٞبني فُٛع َٔ ١ايٓاغ يف َهإ
َعني ٚقذ ؽتًـ بعض ا٫خت٬ؾا ،ايٝظري ٠عٔ بعلٗاٖ .زا ايٓعاّ ا٫جتُاعٞ
ٜؼتٌُ عًْ ٢عاّ قٚ ِٝاعتكادا ،خاؿٜٓٚ ١تخ عٓ٘ طًٛى َعني َٔٚ .املعً ّٛإٔ
ْعاّ ا٫عتكاداٚ ،ايك ِٝيٝع ْعاَا قاٜذا بٌ ْٖ ٛعاّ عاطؿٚ ٞجذاْٚ ٞنٌ
فُٛع ١ؽتًـ عٔ غريٖا يف قُٗٝا ٚاعتكاداتٗا ؾُٔ ٜٓتظب إىل املًُه١
ايعشب ١ٝايظعٛدٚ ١ٜإىل َعًُ ٞايًػ ١ايعشبٚ ١ٝإىل َعًُ ٞايًػا ،طٝدتًـ يف
ثكاؾت٘ املٗٓ ١ٝعُٔ ٜٓتظب إىل ايٜ٫ٛا ،املترذٚ ٠إىل َعًُ ٞايشٜاكٝاَ ،ث.٬
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ٚتأت ٞأَُٖ ١ٝعشؾ ١ايثكاؾ َٔ ١إٔ اخت٬ف ايثكاؾا ،قذ ٜه ٕٛطببا
يًتـادّ أ ٚاـ٬ف؛ ؾؿَ ٞعٗذ َشنض ٟقا ِ٥عً ٢جٗذ املذسغ َٚتُشنض ذٛي٘
قذ ٜه ٕٛتذسٜع َٓٗخ قا ِ٥عً ٢فُٛعْ ١كاؾ أ ٚعًَٗٓ ٢خ ٜتُرٛس عً٢
املتعًِ ؿعبا أ ٚقا ٫أ ٚعً ٢أقٌ تكذٜش ؾاػ ٬إرا مل تتِ َشاعا ٠ايظٝام.
ٚعً ٢ايشغِ َٔ إٔ ايثكاؾ ١تتــ بأْٗا ْعاّ غري َش ٞ٥إ ٫إٔ ٖٓاى
َعاٖش َش ١ٝ٥ؽربْا ٚتشػذْا إىل ا٭ػٝا ٤غري املش ١ٝ٥ؾُثَ ٬ا ْشا ٙيف ايؿـٌ
قذ ٜذيٓا عً ٢ػ ٤ٞأعُل  ٫ٚميهٔ سٜ٩تَ٘ .ث:٬
أعُاٍ ايط٬ب َٚا ٪ٜد ْ٘ٚيف ايؿـٌ؟ ٌٖ ِٖ ٜهتب ٕٛأّ ٜترذث ٕٛؾُٝا بِٗٓٝ؟
ٌٖ ِٖ ٜك َٕٛٛبٓؿع ايعٌُ أّ نٌ َتعًِ ٜعٌُ َظتك٬؟ ٌٖ نًِٗ هًظٕٛ
ٚذشنتِٗ َكٝذ ٠أّ ميهِٓٗ ايترشى د ٕٚاطت٦زإ َٔ املعًِ؟ ؾٗز ٙا٭َٛس
املش ١ٝ٥تذيٓا عً ٢ذش ١ٜاملتعًِ ٚطًط ١املعًِ يف ثكاؾ ١ريو ايظٝام.
ايًػٜ ٌٖ :١ظتدذَ ٕٛايؿـر ٢أّ ايعاَ١ٝ؟ ٚأ ٟعاَٜ ١ٝظتدذَٕٛ؟ ٌٖٚ
تظتدذّ يػٚ ١طٝط ١أ ٚتشمج١؟ ٌٖ يػتِٗ ؾٗٝا دق ١م ١ٜٛأّ ٜٗتُ ٕٛبايط٬ق١
ٚإٜـاٍ ايشطاي ١بػضّ ايٓعش عٔ َظت ٣ٛايـر ١ايٓر١ٜٛ؟ ٖزا نً٘ ٜذيٓا عً٢
َهاْ ١ايؿـرٚ ٢أُٖ ١ٝايتـرٝس يٮخطاٚ ٤غريٖا يف ثكاؾ ١ريو ايظٝام ايزٟ
ْذسط٘.
ايعاداٚ ،ايتكايٝذ :نتكايٝذ ايظ ّ٬يف بذا ١ٜايذسغ ٚيف ْٗاٜت٘ ٚتكايٝذ ايكٝاّ
ؼ ١ٝيًُذسغ ٚتكايٝذ اذرتاَ٘ ٚطشٜك ١اؿذٜث َع٘ َٓٚادات٘ بامس٘ أ ٚبًكب٘
أ ٚبشتبت٘.
 َٔٚاملِٗ ايتظً ِٝبإٔ ايتـٓٝـ اؾاَع املاْع ؿعب يهٓ٘ َؿٝذ يف
عًُ ١ٝتشتٝب َعًَٛاٖ ،اَٚ ١ً٥تذاخً ١ؾُٝا بٗٓٝا (ميهٔ ا٫طتضاد ٠ؾُٝا ىف
َٛكٛع ايثكاؾ ١بـ ٜٚذٍ َٚايذٜشٜض.)Wedell and Malderez, 2013 :
ٚي ٛذاٚيٓا ايتطبٝل ذ ٍٛثكاؾ ١ؾـٌ يف َعٗذ َا َٔ صا ١ٜٚإجشا ١ٝ٥ؾُٝهٔ
اؿذٜث عٔ املعاٖش ايتاي:١ٝ
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َ ا ٜتعًل بثكاؾ ١تعً ِٝايًػا ،يف تًو املٓؼأ ٌٖ :٠املذسغ ٜذسغ ايًػ١
اهلذف (ايعشب )١ٝؾكط ٜ ٫ٚرتجِ؟  ٌٖٚاملذسغ ٜـرس نٌ ػ٤ٞ؟ ٌٖٚ
املذسغ ٜظُس أٜ ٫ ٚظُس مبكاطعت٘؟
َ ا ٜتعًل بثكاؾ ١ايؿـٌ ٌٖ :املذسغ ٜترهِ يف ايؿـٌ؟  ٌٖٚايط٬ب
ٜؼاسن ٕٛيف ؿٓع املعً١َٛ؟  ٌٖٚايط٬ب ٜٓاد ٕٚا٭طتار بًكب٘ أٚ
بامس٘؟  ٌٖٚا٭طتار ٜٓاد ٟايط٬ب بأمسا ِٗ٥أّ بهًُ ١طايب أّ...
َ ا ٜتعًل بثكاؾ ١املٓؼأ ٠أ ٚاملعٗذ أ ٚاؾاَع ٌٖ :١ايط٬ب ٜشتذ ٕٚصّٜا
َٛذذا؟
َ ا ٜتعًل بايثكاؾ ١ايرتب ٌٖ :١ٜٛاملذسغ ٖ ٛايزٜ ٟبذأ بهٌ ا٭ْؼط١؟ ٌٖ
ايط٬ب نًِٗ ٜتعًُْ ٕٛؿع ايؼ ٤ٞأّ ٖٓاى تؿاٚ ،ٚاخت٬ف ؾُٝا
ٜذسطٜٚ ْ٘ٛتعًُْ٘ٛ؟ ٌٖ ٜشنض عً ٢اؿؿغ ٚايرتدٜذ؟ ٌٖ ٜٓـب
ايرتنٝض عًَ ٢عشؾ ١أنرب عذد َٔ املعًَٛا ،أّ ايرتنٝض عً ٢املٗاسا،؟
ؾ ٬بذ عٓذ تٛؿٝـ أ ٟطٝام َٔ ا٭خز يف اؿظبإ ٖز ٙاملعاٖش اييت
تعطٓٝا إكا٤ا ،ذ ٍٛثكاؾ ١تًو ايظٝام ْٚعاّ ايك ِٝايزٜ ٟعتٓك٘  َٔ٪ٜٚب٘.
يف ايؿكش ٠ايتاي ١ٝطٓترذث عٔ َعٗش ٜتعًل بايظٝام ٚايثكاؾَ ١عا ٖٛٚ
ا٫عتكادا ،اييت ؼًُٗا فُٛع َٔ ١ايٓاغ يف طٝام َعني.

االعتقادات
ا٫عتكادا )beliefs( ،أ ٚايكٓاعا ،ظاٖش ٠غري َشَ ١ٝ٥ثًٗا َثٌ ايثكاؾ١
عـ ١ٝعً ٢ايتعشٜـ اؾاَع املاْع .ؾا٫عتكادا ،اييت وًُٗا ايٓاغ يٝظت
بايلشٚس ٠طًٗ ١يًباذث أٜ ٚظري ٠ذت ٢ملٔ ٜعتٓكٗا يهٜ ٞـشح بٗا أٜ ٚعٚ ٞجٛدٖا
بؼهٌ تاّ .بٌ إٕ َععِ املذسطني يٝع يذ ِٜٗؾشؿ ١يًتـشٜس باعتكاداتِٗ بظبب
إٔ املٓؼآ ،عاد ٫ ٠تظأهلِ عٔ اعتكاداتِٗ أ ٫ ٚتعط ٞأُٖ ١ٝهلا؛ إمنا ٜه ٕٛايكشاس
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ؾٗٝا ؿادسا َٔ ا٭عً ٢إىل ا٭طؿٌ يًتٓؿٝز ؾكط .عً ٢نٌٍ ؾٛع ٞاملذسغ
باعتكادات٘ عٔ طشٜل نتاب ١املزنشاَ ،ث ٬أ ٚايتأٌَ باطتُشاس َٚظا٤يْ ١ؿظ٘
هعً٘ ٚاعٝا عٔ أطباب اؽار ٙقشاسا َعٓٝا .بٌ َٔ املُهٔ ي٘ تظحْ ٌٝؿظ٘ ٖٛٚ
داخٌ ايذسغ يه٬ٜ ٞذغ تذسٜظ٘ ٚتـشؾات٘.
ٚي٬عتكادا ،دٚس َِٗ ٪َٚثش يف ايظٝام ايرتبٟٛ؛ ؾكذ رنش ،يٛناطرتٚ
( )LoCastro, 1996إٔ ايتطبٝكا ،يف ايؿـٌ تعهع ا٫ػاٖاٚ ،ا٫عتكادا،
 ذ ٍٛايًػٚ ١ذ ٍٛتعًِ ايًػ -١ايهآَ ١يف ايظٝام ا٫جتُاع ٞايثكايف نُاأْٗا تعهع ْعاّ ايك ِٝيف ايظٝام.
ٚعً ٢ايشغِ َٔ ؿعٛب ١ايٛع ٞايتاّ با٫عتكادا ،ؾٗٓاى بعض ا٭طش
ايعًُ ١ٝيًتـشٜس با٫عتكادا( ،اْعش يتؿـَٛ ٌٝطع قشٜؿعGraves, :
َٗٓ )2000ا َث ٬ط٪اٍ املتعًِ أ ٚاملعًِ عٔ بعض املعاٖش اـاؿ ١بتعً ِٝايًػ:١
-1

سٜ٩ت٘ يًػَ .١ثٌ إٔ ٜك :ٍٛايًػ ١تك ّٛعً ٢ايكٛاعذ أ ٚتك ّٛعً٢
املعٓ ٢أ ٚأْٗا أدا ٠يًتعبري عُا ٜذٚس يف ايٓؿع أ ٚأْٗا ْعاّ سَض.ٟ
ؾُعٓ ٢سٜ٩ت٘ يًػ ١أَ ٟارا ٜعين إتكإ ايًػ ١أ ٚاملٗاس ٠ؾٗٝا؛ ٭ٕ ٖزا
املؿٗ ّٛط٪ٝثش يف َارا طٝذسّغ إٕ نإ َذسّطا ٚيف َارا طٝتعًِ إٕ
نإ َتعًُا ٚنزيو ط٪ٝثش يف نٝؿ ١ٝريو .ؾشأ ٟاملذسغ َث٬
يف طٝام َعني ذ ٍٛأِٖ َعاٖش ايًػ ١طترتجِ إىل َارا طٝذسغ
َٚارا طرينض عًٚ ٘ٝنٝـ طٝذسطٜ٘ ٌٖ :ظتدذّ طشٜك ١تٛاؿً١ٝ
أّ ٜظتعني برتمج ١أّ ٜشنّض عً ٢ايهتابَ ١ث ٬أّ عً ٢ايكٛاعذ
ٚايذق ١أّ عً ٢ايشطايٚ ١تٛؿ ٌٝاملعَٓٚ .٢ثً٘ املتعًِ طرينض عً٢
َا ٜشاَُٗ ٙا ْٚابعا َٔ اعتكاد ٙاـاق ذَ ٍٛؿٗ َ٘ٛيًػ.١

-2

سٜ٩ت٘ يًتعًَِ .ثٌ ايتعًِ ٜك ّٛعً ٢ا٫طتٓباط أ ٖٛ ٚعًُ١ٝ
انتظاب أ ٚعًُ ١ٝتعًِ أ ٚإتكإ َٗاس ٠أ ٚتؿهري ْكذْٚ .ٟعشت٘
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(َتعًُا أَ ٚعًُا) يف نٝـ ٜتعًِ ايٓاغ؟ ٌٖ ٜش ٣املبرٛثُ عًَُ١ٝ
ايتعًِ ػب ١ٗٝبعًُ ١ٝانتؼاف ٚسذًٚ ١ذٌ َؼه ،٬أّ ٜشاٖا عًُ١ٝ
تؿشٜؼ يًُعًَٛا َٔ ،املعًِ إىل املتعًِ؟  ٌٖٚايتعًِ ٜعين اؿـٍٛ
عًَ ٢عشؾ ١جذٜذ ٠أّ ٖ ٛإتكإ َٗاس ٠أّ بث ٚعَ ٞعني ذ ٍٛقل١ٝ
َا؟
-3

سٜ٩ت٘ يذٚس املتعًِ يف عًُ ١ٝايتعًِ؟ ٌٖ ٜكع ايعب ٤ا٭نرب عً٢
عاتل املتعًِ أّ أْ٘ طًيب يف تعًُ٘ ٜتًكَ ٢ا ُٜعط ٢إٜا َٔ ٙعًّٛ
َٚعاسف؟ ؾبعض املذسطني يف ٖز ٙايٓكط ١أذٝاْا وٌُ تٓاقلا،
د ٕٚإٔ ٜؼعش َثٜ ٬ش ٣أْ٘  ٫بذ يًُتعًِ إٔ ٜك ّٛظٗذ يف ايؿـٌ
يهٓ٘ يف ايٛقت ْؿظ٘ ٜ ٫طًب َٓ٘ املؼاسن ١بٌ ًٜكٓ٘ نٌ ػ٤ٞ
ٜٚعط ٘ٝايذسغ جاٖضا.

-4

سٜ٩ت٘ يًتذسٜع ٚدٚس املذسغ يف ايعًُ ١ٝايتعًَ .١ُٝٝثٌ إٔ ٜش٣
ايتذسٜعَ ْكٌ املعشؾ َٔ ١ج ٌٝإىل آخش أ ٚأْ٘ إػشاى يًُتعًِ يف
ؿٓع املعًٚ .١َٛنزيو ٜش ٣املذسغَ َتدز قشاسا ،أْ ٚاقٌ َعشؾ١
أَ ٚتعاْٚا أَ ٚـذسا ٚذٝذا أ َٔ ٚكُٔ املـادس املتاذ ١ميذ
باإلجاب ١ايؼاؾ ١ٝأٜ ٚعطَ ٞؿاتٝس يإلجاب ١أَ ٚترهُا يف ايؿـٌ
أَٛ ٚجٗا .ؾُث ٬ميهٔ طشح بعض ا٭ط ١ً٦املتعًك ١بذٚس املذسغٌٖ :
املذسغ خبري يف املاد٠؟ ٌٖ دٚس املذسغ إعطا ٤إجابا ،يهٌ ػ٤ٞ؟ أّ
دٚس ٙإعطا ٤اذتُا ،٫يإلجابٚ ١أدٚا ،هلا؟ ٌٖ نٌ ايكشاسا،
ٜتدزٖا املذسغ أّ إٔ ٖٓاى تؿاٚكا بٚ ٘ٓٝبني ايط٬ب؟ ٌٖ املذسغ
ٜتعًِ َٔ خ ٍ٬تذسٜظ٘ أّ أْ٘ اْتٗ َٔ ٢ايتعًِ  ٖٛٚيف َشذً١
أخش ٣كتًؿ١؟
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يف ذاٍ ايشغب ١يف ايتطٜٛش ٚايتػٝري ُٜظأٍ عٔ سٜ٩ت٘ يًٛكع ايكاِ٥
ٚسٜ٩ت٘ ذ ٍٛايتػٝري ٚتعذَ ٌٜا ٖ ٛقا ِ٥إىل غري .ٙؾٗٓاى َٔ طٝهٕٛ
قاْعا بايٛكع اؿاي ٞيف ايظٝام ٚغري َترُع يًتػٝري ٖٓٚاى َٔ
طٝهٜ٪َ ٕٛذا يًتػٝري أَ ٚترُظا ي٘ بأ ٟؿٛس ٠ذذث ٖٓٚاى َٔ
طٝكا ّٚايتػٝري.

 ٫ٚبذ َٔ ا٫تؿام عً ٢إٔ تشمج ١ا٫عتكاد َٔ َؿٗ ّٛعكً ٞغري َش ٞ٥إىل
َهتٛب يٝظت َُٗ ١طًٗ ١عً ٢اإلط٬م؛ بٌ قذ ٜهتؼـ ايباذثُ ايتٓاقضَ يف
اعتكادا ،املبرٛثٚ .تأت ٞأُٖ ١ٝدساط ١ا٫عتكادا ،ذني تٛؿٝـ ايظٝام يف إٔ
ؾِٗ ا٫عتكادا ،ملٔ ِٖ يف ايظٝام ٜعطٓٝا ؾُٗا أؾلٌ ٚأعُل يًظٝام ايز ٟتذٚس
ؾ ٘ٝايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝنُا أْ٘ ذني ٜهٖٓ ٕٛاى ْ ١ٝيًتػٝري ٚايتطٜٛش –ٖٚزا
قٛس ذذٜثٓا ايتاي-ٞ

ؾ ٬بذ َٔ إٔ وذث اْظحاّ بني ا٫عتكادا ،اييت

وًُٗا املٛجٛد ٕٚيف طٝام عًُ ١ٝايتػٝري أ ٚايتطٜٛش ْؿظٗا عٝث  ٫تظتؿضِٖ
 ٫ٚتذع ِٖٛملكاَٚتٗا .ؾأ ٟتػٝري ٜ ٫أخز يف اؿظبإ اعتكادا ،ايظٝام قذ ٜهٕٛ
َـري ٙايؿؼٌ أ ٚعً ٢أقٌ تكذٜش املكاٚ ١َٚعذّ ايتعاطـ ٚعذّ ايتأٜٝذ.
بعذ إٔ اْتٗٓٝا َٔ إيكا ٤ايل ٤ٛعً ٢تٛؿٝـ ايظٝام نُا َٖٚ ٛا ٜتعًل ب٘
َٔ ثكاؾْٚ ١عاّ اعتكادآْ ،تكٌ يف ايؿكشا ،ايتاي ١ٝملشذً ١ايتػٝري أ ٚايتطٜٛش
يظٝام قا.ِ٥

التغًري يف الشًاق
ؽتًـ ايظٝاقا ،يف تكبًٗا ْٚعشتٗا يًتػٝري أ ٚايتطٜٛش أ ٚاإلؿ٬ح
ؾبعض ايظٝاقا ،تش ٣يف أ ٟتعذ ٌٜملا ٖ ٛقا ِ٥تٗذٜذا هلٜٛتٗا ٚاْتكادا غري
َكب ٍٛ٭داٗ٥ا؛ بُٓٝا تش ٣طٝاقا ،أخش ٣ؾشؿ ١عاد٫ٚ ١ٜصَ ١يبكاٗ٥اٚ .قذ رنش
ٜٚذٍ (ٜٚذٍ  )60 :2012يف ذذٜث٘ عٔ مسا ،ايثكاؾا ،امل٪طظْٛ ١ٝعني
َتكابًني ٜكعإ عً ٢طشيف ممتذ :ؾٗٓاى ايظٝام (امل٪طظ )١ايزٜٓ ٟعش إىل
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ا٫طتكشاس باعتباس ٙايٛكع املعتاد ٚايطبٝع ٞيف َكابٌ ايظٝام ايزٜ ٟؿرتض إٔ
ايتػٝري ٚعذّ ا٫طتكشاس ُٖا ايٛكع املعتاد ٚايطبٝع ٞنُا إٔ ٖٓاى ايظٝام
ايزٜ ٟظتحٝب ببط ٤يًراج ١إىل ايتػٝري يف َكابٌ ايظٝام ايزٜ ٟذسى اؿاج١
إىل تطٜٛش املٗاسا ،يًتٛاؾل ٚايًرام با٫بتهاس املتٛاؿٌ يف عامل غري َظتكش
إكاؾ ١إىل ايظٝام ايزٜ ٟظٛد ؾ ٘ٝايؼعٛس بعذّ ا٫ستٝاح يؿهش ٠ا٫بتهاس املتٛاؿٌ
يف َكابٌ ايظٝام ايزٜ ٟعِ ؾ ٘ٝا٫ستٝاح بؼإٔ ؾهش ٠ا٫بتهاس املتٛاؿٌ .نُا إٔ
ٖٓاى طٝاقا ،تشنض عً ٢املعًَٛاٚ ،تش ٣املتعًُني أٚع ١ٝيٓكًٗا َٔ ج ٌٝإىل
جٖٓٚ ٌٝاى طشف َكابٌ ٜش ٣املتعًُني ٜطٛسَٗ ٕٚاساتِٗ د ٕٚايعٓا١ٜ
باملعًَٛا ،املٓكٛيٚ ١إٔ ؼكٝل رٚاتِٗ ٖٖ ٛذف ايتعًِ ٚايتعً َٔٚ .ِٝاملِٗ
اإلػاس ٠إىل إٔ ٖٓاى طٝاقا ،تكع بني ٖز ٜٔايطشؾني املتكابًني َٔ ايظٝاقا،
تتؿا ،ٚيف دسج ١تكبًٗا يًتػٝري.
ٚبٓا ٤عً ٢ريو ؾكذ ْب٘ ٜٚذٍ (ٜٚذٍ  )132 :2012ؿاْع ايظٝاط١
ايزٜ ٟؿهش يف ايتػٝري ايتعً ُٞٝإىل ايتؿهري ًَٝا يف " ...مسا ،ايظٝام اؿايٞ
اييت قذ تذعِ أ ٚتكٛض ايتػٝري املشج ٛتٓؿٝزٚ ٙقاٚي ١ايعٌُ يتكً ٌٝتأثري
مسا ،ايظٝام احملٝط اييت قذ تتظبب يف إذباط ايتػٝري (َثٌ ايشٚاتب ٚاملهاْ١
ا٫جتُاع ١ٝيًُعًُني ٚعذّ ايتٓاطب ايها ٔ٥بني أٖذاف املٓٗخ ٚتكِٝٝ
ا٫ختباسا ،ايٓٗا ١ٝ٥املـري . ".)١ٜنُا إٔ ايظٝام قذ ٜه ٕٛعاٌَ لاح أ ٚإخؿام
ٚنًُا تعُكت ايثكاؾ ١ؿعب ايتػٝري؛ إر ٜك( ٍٛايظابل" :)160 :نًُا صاد تأؿٌ
جزٚس أ ١ٜثكاؾ ١تعً ١ُٝٝطاٍ ايٛقت ايز ٟتظتػشق٘ أ ١ٜعًُ ١َُٗ ١ٝإلعاد٠
تؼه ٌٝايثكاؾ "١ؾُا بايو باستباط ثكاؾ ١ايظٝام بايذٚ ٜٔباهل ١ٜٛعٓذ َٔ ٜش٣
ق ١ُٝيذَ ٜ٘ٓثٌ املظًُني ٚنزيو ايظٝاقا ،اييت مل تتعٛد أؿ ٬عً ٢ايتػٝري
 ٫يف ثكاؾتٗا  ٫ٚيف فتُعٗا .ؾاؿزس يف ايتعاٌَ َع ايظٝاقا ،احملاؾع ١هب
إٔ ٜه ٕٛبذسج ١أق َ٘ٓ ٣ٛيف اجملتُعا ،غري احملاؾعٚ ١اييت تتكبٌ ايتػٝري .نُا
أْ٘ َٔ املِٗ اإلػاس ٠إىل أْ٘ يٝع ٖٓاى "ٖٝهٌ أ ٚقايب عامل ٞيعًُ ١ٝايتػٝري
ايتعً( "ُٞٝايظابلٚ )30 :بايتاي ٞؾُا ٜـًس يًتػٝري يف طٝام قذ ٜ ٫هٕٛ
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ؿاؿا يظٝام آخش؛ بٌ ايؿٝـٌ يف ريو َا ٜٓبع َٔ ايظٝام ْؿظ٘ ٚذاجات٘
ٚخـٛؿٝت٘.
ٚقذ رنش َٛسٜظٚ ٕٛصَ )131 -128 :1433( ٙ٩٬ث٬ث ١أْٛاع َٔ
ايظٝاقا ،اييت هب إٔ ٜعٗٝا َـُِ ايربْاَخ ايتعً:ٖٞ ُٞٝ
-1

ايظٝام املٛج٘ (ايتٛج" ٖٛٚ )ٞٗٝايزٜ ٟشنّض بؼهٌ سٝ٥ع عً٢
املتعًِ" (.)128

-2

ايظٝام ايتعً" ٖٛٚ ُٞٝايزٜٛ ٟؾش املعًَٛا ،ذ ٍٛاحملٝط املاد"ٟ
(.)128

-3

طٝام ؼ ٌٜٛأْ ٚكٌ املعشؾ" ٖٛٚ ١ايزٜٓ ٟتعش ايؿشؿ ١يترٌٜٛ
املعشؾٚ ١املٗاسا ،إىل ذا ،٫جذٜذ.)128( "٠
ٚيف فاٍ تعً ِٝايًػ ١ؼذثت يٛناطرت )LoCastro, 1996( ٚعٔ

ْٛعني َٔ ايظٝاقا :،ايتذسٜع املتُرٛس عً ٢املعًِ  ٚايتذسٜع املتُرٛس عً٢
املتعًِ .نُا رنش ٖٛيٝذ )Holliday, 1996:97( ٟايظٝام شاؾُعٞز ايزٟ
ٜظٛد ؾ ٘ٝاػا ٙؾشٜل ايعٌُ (ٚ )Collectivistايظٝام ايزٜ ٟثُّٔ ق١ُٝ
ايتذسٜع ايكا ِ٥عً ٢املٗاساٚ .،بـٛس ٠تطبٝك ١ٝؿّٛس ،ػاَShamim, ( ِٝ
 )1996ايٓعاّ ايتذسٜظ ٞايتكًٝذ ٟيف بانظتإ بأْ٘ ٜػًب عً ٘ٝمترٛس ٙذٍٛ
املذسغ ٜٚك ّٛعًَٗٓ ٢خ احملاكش ٠ؾاملتعًَُ ٕٛظتُع ٕٛطًب ٫ٚ ٕٛٝميًهٕٛ
ؾشؿا يٝـبرٛا َؼاسنني ؾعايني يف عًُ ١ٝايتعًِ/ايتعًٚ ِٝخ ٍ٬احملاكشا،
ٜذ ّٕٚاملتعًُ ٕٛبؼهٌ أَني نٌ نًُٜ ١كٛهلا احملاكش يٝؿشغٖٛا نُا ٖ ٞيف
اَ٫ترإٖٚ .زا ايٓٛع َٔ ايتعً َٔ ِٝجٜٗ ٫ ١تٝس يًُتعًِ إٔ ٜـبس َظتك٬
َبذعا يف تؿهريٚ ٙيف ايٓاذ ١ٝا٭خشٜ ٣ؼحع عً ٢اؿؿغ ملٛاد ٖا ١ً٥قذ تكتـش
ؾا٥ذتٗا عً ّٜٛ ٢اَ٫ترإ ٫ٚ .بذ َٔ َشاعآَ ٠ع ١َٛايك ِٝاييت طٝه ٕٛهلا
اْعهاغ ٚؿذ ٣عً ٢ايظٝام ايتعً ُٞٝذٝث أنّذ با٫ساد ( )Ballard, 1996أْ٘
يف فتُع ٪ٜنذ عً ٢اذرتاّ املاكٚ ٞطًط ١املعًِ طٓٝعهع ريو عً ٢طًٛى
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املعًُني ٚايط٬ب ٚإٔ اجملتُع ايزٜ ٟكذس ا٫طتك٬يٚ ١ٝايؿشد طٓٝتخ طًٛنٝا،
ٚآدابا كتًؿ.١
َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَش ايظٝام ٚػذ ٠قاؾعت٘ أ ٚتكبً٘ يًتػٝري ٚتؼحٝع٘
عً ٘ٝؾكذ رنش ،يٛناطرت )LoCastro, 1996( ٚأْ٘ يف نٌ اجملتُعاٜ ،ؼهٌّ
ايٓعاّ ايتعًٚ ُٞٝاذذا َٔ أنثش ايكطاعا ،قاؾع َٔٚ ١أبطٗ٦ا يف ايتػٝري.
ٚأنّذ نشتاصٚ ٟجٔ ( )Cortazzi, and Jin, 1996عً ٢ريو بٓـُٗا عً٢
أْ٘ يف أ ٟفتُع ؾثكاؾ ١ايتعًِ/ايتعً ِٝتتػري ببط ٤أػذ َٔ غرئَ ٙ
ايثكاؾاٚ .،قذ ٜعٛد ايظبب جضٝ٥ا إىل َا أمساٜٚ ٙذٍ (ٜٚذٍ  )188 :2012إعاد٠
تؼه ٌٝايثكاؾ ٖٛٚ ١املتطًب ايشٝ٥ع عٓذ إذذاث أ ٟتػٝري َعكذ .أ ٟثكاؾ١
ايظٝام امل٪طظٚ ٞاحملً .ٞؾايظٝام ْٖ ٛكط ١ايبذا ١ٜ٭ ٟتػٝري ٚهلزا هب أ٫
ْـاب باإلذباط ذني ْش ٣طٝاقاتٓا احملاؾع ٫ ١تتػري طشٜعا؛ ؾٗز ٙمس ١عاَ ١يف
ايظٝاقا ،ايرتب ١ٜٛذت ٢يف اجملتُعا ،ا٭نثش اْؿتاذا بٌ ٚاملترشس٠؛ ؾا٭َش
ٜشجع إىل طبٝع ١ايرتب ٫ ١ٝإىل طبٝع ١ايظٝامٚ .قذ رنش ٜٚذٍ إٔ ايٛاقع
ايرتب ٟٛيف أ ٟطٝام هب " إٔ ٜهْ ٕٛكط ١بذآَ ١ٜاقؼَ ١ا ميهٔ إٔ ٜكذَ٘
ايتػٝري ٚنٝؿ ١ٝتكذمي٘ أٜلا ٚريو ٭ْ٘ ميثٌ املهإ اي َٞٛٝايزٜ ٟعٗش ؾ٘ٝ
ٖزا ايتػٝريٚ .إرا ػاٌٖ ؿٓاع ايظٝاطا ،املُاسطاٚ ،املعتكذا ،احملً ١ٝاملٛجٛد٠
عٓذ اؽارِٖ ايكشاس بؼإٔ قتٚ ٣ٛعًُ ١ٝايتػٝري ؾإِْٗ هعً َٔ ٕٛايـعب
ٚؿ ٍٛايتػٝري إىل َشذً ١امل٪طظٚ ١ٝإٔ ٜـبس َتؿكا عً َٔٚ ٘ٝاملؿاٖ ِٝاملعتاد٠
يف نثري َٔ ايـؿٛف ايذساطٜٚ( ".١ٝذٍ .)37 36 :2012
إْ٘ َٔ املِٗ ايتأنٝذ عً ٢إٔ ايتػٝري ٜٓط ٟٛعً ٢بعض املداطش
ٚايترذٜاٚ ،سمبا ايؿؼٌ ٚيٝع بايطبع طشٜكا ممٗذا َٚشوا يف أ ٟطٝام َُٗا
نإ .باإلكاؾ ١إىل إٔ َ٬ذعت٘ قذ ته ٕٛؿعب ١أذٝاْا ملٔ ٖ ٛداخٌ ايظٝام
غ٬ف َٔ ٖ ٛخاسج٘ أٜ ٚػٝب ؾرتا ،ثِ ٜعٛد؛ إر ٬ٜذغ ايتػٝري أنثش َٔ
طابك٘ٚ .يـعٛب٬َ ١ذعت٘ قذ ٜش ٣ايؼدف ايعاد ٟأ ٚذت ٢ؿاْع ايظٝاط ١غري
املٓــ إٔ ايظٝام سانذ ٜ ٫تػري.
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 َٔٚاملِٗ ايتٓب ٘ٝعً ٢أْ٘ هب يف بعض ا٭ذٝإ تعذ ٌٜبعض مماسطا،
ايتػٝري ٚاإلؿ٬ح يه ٞتتٛاؾل َع ايظٝام املٛجٛد (ٜٚذٍ ٚ )45 :2012يٝع
ايعهع خاؿ ١يف اجملتُعا ،احملاؾعٚ ١اييت ميع ؾٗٝا ايتػٝري ؿُ ِٝقُٗٝا
ْٚعاّ اعتكاداتٗا.
ٚقذ أنّذ ٜٚذٍ (ٜٚذٍ  )40 :2012إٔ املاٍ ٜتِ إْؿاق٘ عً ٢اؾٛاْب
املش ١ٝ٥يًظٝام (َثٌ املباْٚ ٞايتحٗٝضاٚ )،إٔ ؿٓاع ايظٝاطاٜ ،شنض ٕٚعً٢
ايتػٝريا ،ايٛاقع ١ٝاملًُٛط ١عثا عٔ ايظشع ١يف ؼكٝل أٖذاف ايتػٝري ايرتبٟٛ
مما ٜكًٌ َٔ ػإٔ أُٖ ١ٝايتػٝري ايز ٟهب إٔ ٜطشأ عً ٢ا٭ؾشاد (أ ٟايتُٓ١ٝ
ايبؼشٚ ١ٜا٫طتثُاس يف اإلْظإ)ٖٚ .زا َا هعٌ املاٍ ايز ٟأْؿل عً ٢ايتػٝري دٕٚ
ايؿا٥ذ ٠املشجٚ .َ٘ٓ ٠ٛقذ أنّذ ٖٛيٝذ )Holliday, 1996:87 ( ٟإٔ تػريا،
املٓٗخ غايبا َ ٍٚ٪ٜـريٖا يًؿؼٌ إرا نإ َطٛس ٚاملٓٗخ يٝع يذ ِٜٗؾِٗ عُٝل
ٚناٌَ يتعكٝذا ،ايظٝام احملً ٞا٫جتُاع.ٞ
ٚبٓا ٤عًٖ ٢زا املـري غري املؼحع تش ٣ػاَShamim, ( ِٝ
 )1996:119إٔ ا٭طٌٗ إجشا ٤تػٝري ٜتٛاَ ّ٤ع طشم ايتؿهري ٚاإلميإ ٚايعادا،
املٓتؼش ٠يف ثكاؾ ١اؾُاع ١اييت تعٝؽ يف ايظٝام ْؿظ٘.
إْ٘ َٔ املِٗ إٔ ْ٪نذ عً ٢إٔ كاطش ايتػٝري يف ؾـ ٍٛتعً ِٝيػ ١ثاْ١ٝ
(أجٓب )١ٝأعكذ ٚأػلّ؛ إر ٜش ٣نٛستاصٚ ٟجٔ ( Cortazzi, and
 )Jin:1996:169أْ٘ "يف ايعذٜذ َٔ ؾـ ٍٛتعً ِٝايًػ ١ايثاْٜ ١ٝه ٕٛيذ٣
املذسغ ٚايذاسطني خًؿٝا ،ثكاؾ ١ٝكتًؿٚ ١يزيو ٜهٖٓ ٕٛاى أنثش َٔ ثكاؾ١
تعً ١ُٝٝتظٝطش عً ٢املؼاسنني؛ يزيو َٔ اؾا٥ض إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى خ٬ؾا ،بني
تٛقعا ،املذسغ ٚايذاسطني أ ٚبني ايذاسطني أْؿظِٗ"؛ بٌ قذ ته ٕٛايًػ ١اهلذف يػ١
عذ ٚأ ٚكايـ يك ِٝمجاع ١ايظٝام ؾتٓؼأ يذ ٣املتعًُني بعض َعاٖش املكا.١َٚ
ٖز ٙاملكا ١َٚقذ ته ٕٛظاٖش ٠أ ٚقذ ته ٕٛخؿ ١ٝباتباع إطرتاتٝحٝا ،عذٜذَٗٓ ٠ا
طٝاط ١ايـُت ٚعذّ ايتعا )Shamim, 1996:111( ٕٚيف أذظٔ ا٭ذٛاٍ.
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ْٚعشا يًُداطش يف بعض ايظٝاقا ،طٓٓتكٌ يف ايؿكش ٠ايكادَ ١إىل
اؾُاعا ،امل٪ثش ٠يف طٝام تعً ِٝايًػ ١اإللًٝض ١ٜيػري ايٓاطكني بٗا ٚطٝام
تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا ذٝث ٜتأثش طٝام تعً ِٝايعشب١ٝ
بايتػٝرياٚ ،املٓاٖخ يف تعً ِٝايًػ ١اإللًٝضٜٚ ١ٜكتؿ ٞأثش ٙغايبا ٚهذس بأٟ
ٚاؿـ يظٝام تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝإٔ ٜعٗٝا ٜٚتعشف عًٗٝا يه ٞته ٕٛقاٚي١
ايتػٝري يذ ٜ٘أْلخ ٚأنثش تشٜٚا.

سًاقات تعلًم اللغات األجنبًة
تشنض ٖز ٙايؿكشا ،عً ٢اؾُاعا ،اييت هلا تأثري يف َٓٗحٝا ،تعًِٝ
ايًػ ١اإللًٝضٚ ١ٜنزيو تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝتبعا هلا .إر َٔ ايلشٚس ٟ٭ٟ
ٚاؿـ يظٝام تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا إٔ  ًِٜبٗا ٜٚتعشؾٗا طٛا٤
نإ ٚؿؿ٘ يًتٛؿٝـ ؾكط أّ نإ ٭جٌ اقرتاح تػٝري ٚتطٜٛش .ؾهثري َٔ
املٓٗحٝا ،يف تعً ِٝايًػا ،ا٭جٓب ١ٝتـذس عٔ ٖز ٙاجملُٛعا ،اييت هلا تأثري
ْٚؿٛر عًُ ٞيف املٝذإ.
ؾكذ رنش ،ا٭دبٝا ،بعض امل٪ثشا ،يف طٝاقا ،تذسٜع اإللًٝضET: ( ١ٜ
( )English Teachingاْعش َثٖٛ ٬يٝذٚ Holliday, 1994 :ٟاْعش أٜلا
ٜٚذٍ َٚايذٜشٜض )Wedell and Malderez, 2013 :نُا رنش ،ايذساطا،
ٚايبرٛث إٔ ٖز ٙامل٪ثشا ،تكع يف طٝـ َٔ اَ٫تذاد املتكابٌ ٚإٔ ايظٝاقا،
املدتًؿ ١يف ايعامل تكع يف َهإ َا َٔ ايطٝـ ٖز ٙامل٪ثشا ،عباس ٠عٔ فُٛعا،
أ ٚمجاعا:ٖٞ ١َٝٓٗ ،
اؾُاعا ،ا٭ٚىل :ا٭نادمي ٕٛٝر ٚٚايع٬ق ١بايتدـف ٚأقظاّ تعً ِٝايًػ ١يف
ايتعً ِٝايعاي( ٞأ ٟاؾاَعاٚ )،املشانض ٚاملذاسغ اـاؿ ١يتعً ِٝايًػ١
اإللًٝض ١ٜيف نٌ َٔ بشٜطاْٝا ٚأطرتايٝا ٚأَشٜها ايؼُاي( ١ٝنٓذا ٚايٜ٫ٛا،
املترذٚ )٠سَُض هلا بـ باْا ( BANA: Britain, Australia and North
 .)Americaتتُٝض ٖز ٙاجملُٛعا ،اييت تتٛصع َٔ ػشم ايهش ٠ا٭سك ١ٝإىل غشبٗا
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ببعض اــا٥ف املؼرتن ١ؾُٝا بٗٓٝا  ٖٞٚنُا رنشٖا ٖٛيٝذٟ
(:)Holliday, 1994
•

تتُتع غـا٥ف َؼرتن ١ؾُٝا بني ثكاؾاتٗا ايرتب ١ٜٛاييت ؼًُٗا

ٚتأًٖت بٗا ٚنزيو تؼرتى يف خًؿٝاتٗا املعشؾ.١ٝ
•

أْٗا طٛس ،عذدا َٔ املزاٖب ٚاملٓٗحٝا ،يف تعً ِٝايًػ ١اإللًٝض.١ٜ

•

هلا تأثريٖا ايهبري يف َععِ اجمل ،٬ايذٚي ١ٝامل٪ثشٚ ٠ايؿاعً ١يف

ايتدـف.
•

إٔ املٓتظبني إيٗٝا أيّؿٛا ٚ ٫ٚ -صايٛا ٪ٜيؿَ -ٕٛععِ ايهتب ٚايذساطا،

ٚايبرٛث امل٪ثش ٠يف املٝذإ.
•

إٔ ؾـٛهلِ اييت ٜذسّط ٕٛؾٗٝا ٖ ٞؾـ ٍٛؿػري– ٠بٓا ٤عً ٢ؾًظؿ١

ؾاعً ١ٝايؿـٌ ايـػري-

ٚيذَٛ ِٜٗاد ٚأدٚاٚ ،اطع ١يف ايتذسٜع ٚيذِٜٗ

إَهاْٝا ،يف املـادس املتاذ ١أنثش َٔ غريِٖ.
•

أِْٗ ٜرتنّض ٕٚعاد ٠يف املٓؼآ ،ايشع ١ٝاييت ٜذسغ ؾٗٝا املتعًُٕٛ

ايزٜ ٜٔذؾع ٕٛايشط ّٛايذساطَ ١ٝكابٌ تعًٚ ُِٗٝيذ ٤٫٪ٖ ٣املتعًُني أٖذاف
قذد ٠يتعًِ ايًػ ١اإللًٝض.١ٜ
اجملُٛعا ،ايثاْ :١ٝاملٓتظب ٕٛإىل ايتعً ِٝمبشاذً٘ ايث٬ث :ايعاي ٞايثاْٟٛ
ٚاملتٛطط ٚا٫بتذاٜٚ ٞ٥ظُ ٢اختـاسا تٝظٝب ( tertiary, secondary or
 )primary level: TESEPيف ايكطاع اؿه َٞٛيف ايذ ٍٚغري ايٓاطك١
باإللًٝضَ ١ٜثٌ ايذ ٍٚايعشبٚ ١ٝاإلطٚ .١َٝ٬هلِ بعض ايظُا ،املدتًؿ ١عٔ
ايظُا ،يف اجملُٛعا ،ا٭ٚىل َٓٗا:
•

تعذد ايثكاؾا ،ايرتبٚ ١ٜٛاخت٬ؾٗا ؾ ٬هُعٗا قاطِ َؼرتى ٚاذذ؛ إر

نٌ دٚي ١تتظِ بظٝاقٗا اـاق؛ بٌ بظٝاقاتٗا املتعذد.٠
•

ايتذسٜع غايبا غري سعٜٚ ٞتظِ املتعًُ ٕٛبعذّ ٚكٛح ا٭ٖذاف َٔ

ايتعًِ؛ بٌ ٜه ٕٛيف أغًب ا٭ذٝإ َكشسا َٔ املكشسا ٫ ،خٝاس يًُتعًِ ؾ.٘ٝ
•
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ٜؿتكش ٕٚيف ايػايب يًهثري َٔ املٛاد ٚايتحٗٝضا ،امل ١ُ٥٬يتذسٜع ايًػ١

اإللًٝض.١ٜ
•

ٜتأثش ٕٚبؼهٌ َباػش أ ٚغري َباػش با٭دبٝاٚ ،ايذساطا ،يف طٝاقا،

اجملُٛعا ،ا٭ٚىل ايظابكٜٚ ١ظتًٗهَ ٕٛا ٜـذس عِٓٗ َٔ إْتاد عًُٜ ٫ٚ ٞـذس
عِٓٗ َا ميهٔ إٔ ٜكٛد اػا ٙايتدـف.
ٜٚشٖٛ ٣يٝذ )Holliday, 1994( ٟإٔ َا ٖ ٛيف طٝاقا ،اجملُٛعا،
ا٭ٚىل قذ ٜٓ ٫اطب اجملُٛعا ،ايثاْ ١ٝأ ٟإٔ يًظٝام اعتباسٖٚ .ٙزا يف طٝام
ايًػ ١اهلذف ْؿظٗا (اإللًٝض )١ٜؾهٝـ بًػ ١أخش ٣كتًؿ ١نايعشب١ٝ؟ يزيو
غايبا ٜه ٕٛايؿؼٌ َـري ْكٌ ايتحشب ١عزاؾريٖاٖٚ .زا َا هعًٓا ًَضَني
بتٛخ ٞاؿزس ذني ْكٌ ايتحاسب ايرتب َٔ ١ٜٛطٝاقا ،كتًؿ ١عٔ طٝاقاتٓا اييت
ْعًِّ ْٚتعًِّ ؾٗٝا.
ٚبٓا ٤عً ٢اإلطاس ايظابل ايز ٟطشذ٘ ٖٛيٝذ ٟعٔ طٝاقا ،تعً ِٝايًػ١
اإللًٝض ١ٜميهٓٓا ٚكع ٖزا اإلطاس (مبحُٛعت ٘ٝا٭ٚىل ٚايثاْ٪َ )١ٝثشا يف
تطٛسا ،تعً ِٝايعشب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا باإلكاؾ ١إىل َا يذ ٣ايعشب َٔ ١ٝتشاث
ٜأخز َٓ٘ املدتـَ ٕٛا ٜٓاطبِٗ يف طٝام تعًُٗٝا ٚتعًُٗا .ؾ ٬ميهٓٓا إٔ ْش ٣إٔ
ايعشب ١ٝمبعضٍ عٔ تطٛسا ،تعً ِٝايًػ ١اإللًٝض ١ٜخاؿ ١يف طٝاقا ،اجملُٛع١
ا٭ٚىل؛ إر ٖز ٙاجملُٛع ٖٞ ١اييت تكٛد تطٛسا ،تعً ِٝايًػا ،عاَ١؛ يهٔ ٖزا هب
أ ٫وحب عٓا ايؿًظؿ ١اييت تك ّٛعًٗٝا طٝاقا ،تعً ِٝاإللًٝض ١ٜمما قذ ٜهٕٛ
كتًؿا عٔ طٝاقا ،تعً ِٝايعشب .١ٝؾاجملُٛعا ،امل٪ثش ٠يف تعً ِٝايًػا ،يف ايعامل
ٖ ٞفُٛعا ،تعً ِٝايًػ ١اإللًٝض ١ٜاييت ؽتًـ عٔ ايعشب ١ٝيف طبٝعتٗا ٚيف
خـٛؿ ١ٝنٌ َُٓٗا يف طٝاقاتٗا ايرتب.١ٜٛ
نُا إٔ تعً ِٝايعشب ١ٝيف بًذإ باْا (بشٜطاْٝا ٚأطرتايٝا ٚأَشٜها
ايؼُايٜ )١ٝتأثش بؼهٌ َباػش أنثش َٔ تأثش تعً ِٝايعشب ١ٝيف بًذاْٗا ا٭ؿً١ٝ
ٜتأثش أذٝاْا د ٕٚتعذ ٌٜنبري مبا ٜـذس عٔ تعً ِٝايًػ ١اإللًٝضْ َٔ ١ٜعشٜا،
ٚتطبٝكا ،بٌ ٚإجشا٤ا.،
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ٚيف ٖزا ايـذد طشد ٜٚذٍ (ٜٚذٍ  )49 :2012بعض جٛاْب تتعًل بايظٝام
احملًٚ ٞتعذ يف ْؿع ايٛقت إػهآٜ ٫ ٫اطب ايتػٝري ايرتبَٗٓ ٟٛا َث:٬
 أذحاّ ايـؿٛف ايذساط ١ٝؾكذ ؽتًـ ؾـ ٍٛتعً ِٝايعشب ١ٝيف بعض
ايبًذإ غري ايػٓٚ ١ٝاييت  ٫تٗذف إىل ايشبس عٓٗا يف ايبًذإ ايػشب١ٝ
ٚاييت تعًِّ اإللًٝض ١ٜبٗذف ايشبس.
 املـادس ٚاملٛاد اييت ٜتِ تذسٜظٗا ؾكذ تهَ ٕٛظأي ١تٛؾري املـادس يف
ايبًذإ را ،اإلجشا٤ا ،اإلداس ١ٜايبريٚقشاط ١ٝأؿعب َٓٗا يف ايبًذإ
املتكذَ.١
ٚهلزا ٜٓبػ ٞتٛخ ٞاؿزس عٓذ ْكٌ ايتحاسب ٚنزيو عٓذ تكَ ِٝٝكاسْ١
طٝام بظٝاقا ،أخش ٣كتًؿ َٔٚ .١املؿٝذ إٔ ْؼري أٜلا إىل إٔ تعً ِٝايعشب ١ٝقذ
ٜه ٕٛكتًؿا ؾُٝا بني طٝاقات٘ َثً٘ َثٌ طٝاقا ،تعً ِٝايًػ ١اإللًٝض ١ٜيف
اجملُٛع ١ايثاْ ١ٝخاؿ .١أ ٟإٔ تعً ِٝايعشب ١ٝيف بًذاْٗا أ ٚيف ايبًذإ اإلط١َٝ٬
ىتًـ عٔ تعًُٗٝا يف بشٜطاْٝا ٚأَشٜها ايؼُايٚ ١ٝأطرتايٝا؛ إر قذ ٜتِ تذسٜع
ايعشب ١ٝيف بعض أطايٝب٘ َتأثشا بؿًظؿ ١تعً ِٝايًػ ١اإللًٝضَ ١ٜثٌ تعًِٝ
ايًٗحٚ ١عذّ اؿشد يف ريو؛ بُٓٝا بعض ايبًذإ ايعشب ١ٝقذ ػذ يف تعًُٗٝا
بعض اؿشدٚ .إٕ ناْت َع ا٭طـ ايبًذإ ايعشب ١ٝتظتكبٌ َٓٗحٝا ،تعًُٗٝا
َٔ بشٜطاْٝا ٚأَشٜها ايؼُايٚ ١ٝأطرتايٝا ذت ٢يف يػتٗا ايعشب١ٝ؛ ٖٚزا يٝع عٝبا
يف ايؿًظؿا ،بكذس َا ٖ ٛعٝب يف ن ٕٛايعشب َظتًٗهني َٓ ٫تحني ٚنزيو
يف اعتُادِٖ عً ٢ايػشب ذت ٢يف يػتِٗ ٚأدم تؿاؿ ًِٗٝنايظٝام ايرتبٟٛ
اـاق بِٗ.
إرٕ ؾتعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيػ ١ثاْٜ ١ٝعتُذ عً ٢فُٛع( ١باْا) َٔ جٗ١
ٚىتف بظُا ،ؽتًـ عٔ تًو اجملُٛع َٔ ١جٗ ١أخش .٣ؾُٝهٔ اإلؾادَٔ ٠
املزاٖب ٚاملٓٗحٝا ،يف ايتعً ِٝيهٔ َع ايٛع ٞايتاّ باجملُٛعا ،ا٭خشٚ ٣أؿٛهلا
ايؿًظؿٚ ١ٝاملٓٗحٚ ١ٝنزيو بايعٛاٌَ ا٭خش ٣امل٪ثش ٠يف تعً ِٝايًػ ١ايعشب.١ٝ
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عً ٢طب ٌٝاملثاٍ ٜشتبط تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيف نثري َٔ املعاٖذ خاؿ١
املٓتظب ١إىل اؾاَعا ،يف ايعامل اإلطٚ َٞ٬ايعشب ٞبتعً ِٝايذ ٜٔاإلطَٞ٬
َتطًبا أطاطا يف تعً ِٝايًػ ١ايعشبٚ ١ٝأذٝاْا مبٛاد ٙايتؿـَ ١ًٝٝثٌ تعًِٝ
ايعكٝذٚ ٠ايتؿظري ٚايؿك٘ ٚايظريٚ ٠غريٖا مما ٜٛ ٫جذ ي٘ َث ٌٝيف تعً ِٝايًػ١
اإللًٝض.١ٜ
ٖزا ايتؼاب٘ َٔ جٗٚ ١ا٫خت٬ف َٔ جٗ ١أخش ٣بني تعً ِٝايًػ ١اإللًٝض١ٜ
ٚتعً ِٝايًػ ١ايعشبٜ ١ٝذعْٛا إىل اؿزس ذني اطترياد ايتػٝري ٚاإلؿ٬ح َٔ
طٝاقا( ،باْا) أ ٚذت ٢طٝاقا ،تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيف د( ٍٚباْا) .نُا هعًٓا ٫
ْـاب بؼعٛس اإلذباط ٚخٝب ١ا٭ٌَ ذني ْش ٣ايتطٜٛش وذث بط٦ٝا أ ٚذت٢
ٜؿؼٌ يف ايعاٖش؛ ؾٗ ٛأَش طبٝع ٞذت ٢يف طٝاقا ،فتُعا( ،باْا) ا٭نثش
ؼشسا َٔ طٝاقا ،تعً ِٝايًػ ١ايعشبٚ ١ٝا٭نثش تؼابٗا ؾُٝا بٗٓٝا.
ٜٓٚبػ ٞايتأنٝذ عً ٢إٔ طٝاقا( ،باْا) بشٜادتٗا يتعً ِٝايًػا ،عًَ ٢ظت٣ٛ
ايعامل هب أ ٫ته ٕٛعٛاٌَ تٛجع أ ٚسٜب ١ذني ٜأخز َٓٗا تعً ِٝايًػ ١ايعشب١ٝ
َا ٜ ٫تعاسض َع طٝاقات٘ ايرتب ١ٜٛاجتُاعٝا ٚثكاؾٝا ٚدٜٝٓا.

خامتـــة
ْاقؽ ٖزا ايبرث َا ٜهتٓـ ايظٝام ايتعً َٔ )Context( ُٞٝإػها،٫
ٚقلاٜا ذ ٍٛنٝؿ ١ٝتٛؿٝؿ٘ إجشاٝ٥ا ٚذ ٍٛع٬قت٘ باإلؿ٬ح ٚايتػٝريٚ .يف ٖزا
ايـذد ٜٓبػ ٞملٔ ٜشٜذ ايتػٝري إٔ ٜٛا ِ٥بني ايظٝام ٚا٭ؾهاس اؾذٜذ ٠ذتٜ ٢هٕٛ
ايتػٝري َكبٚ ٫ٛذتٜ ٢ه ٕٛاختٝاس املعًِ ـٝاسا ،ايتػٝري ٚطشق٘ ٚأطايٝب٘ طٗ٬
٭ْٗا –نُا رنش ،ؾشميإ (-)Freeman, 2000

تتٛاؾل َع قُِٗٝ

ٚخرباتِٗ ٚتٓاطب ط٬بِٗ ٚطٝاقاتِٗ.
نُا ذا ٍٚايبرث ٚكع تـٛس عاّ إلهاد طٝام ْعش ٟيتعً ِٝايًػ١
ايعشب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ( TASOL: Teaching Arabic to Speakers
ٜ )of Other Languagesتعًل بثكاؾٚ ١ؾًظؿ ١تعًُٗا ٚتعًُٗٝا عً ٢غشاس
طٝام ايًػ ١اإللًٝض ١ٜيًٓاطكني بػريٖا ( TESOL: Teaching English
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ٖٓٚ .)to Speakers of Other Languagesا ْ٪نذ عً ٢كشٚس ٠تكـٞ
عٛاٌَ ايظٝام يف ايًػ ١ايعشبٚ ١ٝاستباطٗا أ ٚاخت٬ؾٗا عٔ طٝاقا ،ايًػ١
اإللًٝض َٔ ١ٜمجٝع ايٓٛاذ ٞا٫جتُاعٚ ١ٝايؿًظؿٚ ١ٝايظٝاطْٚ ١ٝعاّ ايكِٝ
ايعاَٚ ١تًو اـاؿ ١بايتعًَٚ ِٝا ٜتعًل باملذسغ ٚتأٖٚ ً٘ٝايذاسغ ٚداؾعٝت٘.
 َٔٚاملِٗ ايتأنٝذ عًَ ٢ا رنشت٘ يٛناطرت)LoCastro, 1996( ٚ
َٔ إٔ ن َٔ ٬ايٛؿـ َٔ داخٌ ايظٝام ٚايٛؿـ َٔ خاسج٘ َُٗإ َٚؿٝذإ
يتٛيٝذ ؿٛس ٠غٓ َٔ ١ٝايظٝام بـٛست٘ ا٭عِ ٚا٭مشٌ ٚنُٖ٬ا ٜظِٗ يف أْٛاع
كتًؿ َٔ ١املعًَٛاٜٚ ،عٛض نٌ َُٓٗا ايٓكف يف اٯخشٚ .يزيو ْش٣
ايتأنٝذ عً ٢ايباذثني ٚايرتبٜٛني بلشٚس ٠تٛؿٝـ ايظٝام تٛؿٝؿا تؿـًٝٝا
ٜعط ٞايكاس ٨ؿٛس ٠أنٌُ ٜٚؿ ٞمبتطًبا ،ريو ايظٝام ٚعذّ إغؿاٍ جٛاْب
ايثكاؾ ١ايؿًظؿ ١ٝيًُٗٓٚ ١اييت تتأثش بظٝاقا( ،باْا) بؼهٌ أنرب.
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