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 ملخص:

تهدف الورقة ال�حث�ة الى مناقشة اهم اتجاهات المعاصرة في ال�حث العلمي مر�زة على 

بنظر�ات  واإلنتاج مسترشداسمة االبداع  والتقلید الىالمنهج االرغونومي �نقلة نوع�ة من سمة التلقي 

الى فهم العالقة بین  ، �سعىوالطرق المتعددةالعلوم المجاورة له وفقا لنموذج متكامل بین األسالیب 

خالل من  المختلفة، ت اجتماع�ةإ�جاد حل لمشاكالو�منهج�ة جدیدة قادرة على  .والمجتمعاالنسان 

كاد�م�ة والفوائد والمزا�ا وما �میزه عن ال�حوث االاالرغونومي  وطب�عة ال�حثتعر�ف �االرغونوم�ا 

 �حققها؟ التي

 االرغونوم�ا ، منهج ، علم  . الكلمات المفتاح�ة :

Abstract : 
The research paper aims to discuss the most important contemporary 

trends in scientific research focusing on the ergonomic approach as a 
qualitative shift from the characteristic of receiving and imitation to the 
feature of creativity and production guided by the theories of neighboring 
sciences according to an integrated model between multiple methods and 
methods, seeking to understand the relationship between man and society. 
And as a new methodology that is able to find a solution to the various social 
problems, by defining ergonomics, the nature of ergonomics, and what 
distinguishes it from academic research and the benefits and benefits it 
brings ? 

Key words: ergonomic, method, science. 



  المقدمة:-1

العلوم اإلنسان�ة و المقار�ة االرغونوم�ة في میدان  ورظهترجع أصول 

 , Elton mayo , Maslowم�ادئ مدرسة العالقات اإلنسان�ة ألعمالإلى  االجتماع�ة،

Herzberg    حول الدافع�ة و حاج�ات الفرد فتر�ت تأثیر قوي لل�عثات العلم�ة ما بین

اورو�ا و امر�كا في إطار الت�ادل العلمي و ال�حثي مما حولت انظارها الى الوجهة 

تسترشد �عدد من النظر�ات في مسیرتها ،  الغر��ة من الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة 

غونوم�ا من الحالة النفس�ة للفرد الى اال�عاد العلم�ة ، �حیث انتقلت �موجبها األر 

وفرضت حالة إعادة ه�كلة للحقول المعرف�ة ، نتج الندماج قوتین  االجتماع�ة للمنظمة.

م تغیر اسم جمع�ة العوامل ال�شر�ة لتضاف له �لمة  2000اجتمعتا في سنة 

 Human Factors andاالرغونوم�ا لتص�ح جمع�ة العوامل ال�شر�ة و األرغونوم�ا 

ergonomies society  لما حققته من نجاحات جراء تطبیق االرغونوم�ا في المجال ،

العسكري و الصناعي ابرزت مدى أهمیتها في العدید من الدراسات ، مما دفع �العدید 

من الدول الى التفكیر �ضرورة استعارة هذا األسلوب االستشرافي الفعال من من�عه 

من  مع انتقال موضوعاتها "في المجاالت الح�ات�ة االخرى  ، الصناعي ، و تطب�قه 

�ي تكون ذات فعال�ة أكبر خدمة  االرغونوم�االجزء إلى الكل" بتوس�ع اهتمامات 

للمجتمع. بتغییر النظرة الجزئ�ة التي ط�عت �حوثها إلى نظرة �ل�ة تتناول مجاالت أوسع 

صال والشخص�ة والعاطفة. أو جوانب ور�ما أكثر تعقیدا في دراسة السلوك أل�شري �االت

أخرى �العالقات االجتماع�ة والسلوك التنظ�مي واإلسترات�ج�ات الس�اس�ة واالقتصاد�ة 

 ).40(بوحفص م�ار�ي، ص والعوامل ألجغراف�ة وحتى التر�یب الق�مي والمعتقدات الدین�ة

یرة حدیثا إلى حد ما، تمثل حالة مث افإن علم االرغونوم�ا، �اعت�ارها تخصص

لالهتمام. لكونها مزودة منذ البدا�ة �خلف�ات مختلفة متعددة االختصاصات، لیتساءل 

المهتمین منذ فترة طو�لة عن وجودها �تخصص أكاد�مي أو حتى �علم مستقل. وأكثر 



ما �جعلها ممن ذلك فان االرغونوم�ا تدخل في س�اق المجاالت ذات التطور المستمر 

ر، ولكل منها "حقیبتها مختلفة من بلد إلى آخغال�ا تتمیز �الخصوص�ة �صفة 

 ؟ا  االرغونوم� يفما ه  . (Monique lorti , 2009, p4)."الوراث�ة

  :ااألرغونوم�تعر�ف -2

منذ نشأة االرغونوم�ا في اعقاب الحرب العالم�ة ألثان�ة حاول ال�احثون و الزالوا 

و �مكن استظهار ال�عض  . تقد�م التعار�ف المختلفة لها سع�ا الى تحدید مجال دراستها

منها و هذا لكثرتها و تنوعها و محتو�اتها مختلفة ، حسب العقود الزمن�ة التى ظهرت 

 . فیها

م في البدا�ة تعر�فا موجز : " ااألرغونوم�عرفت  � ئكعصف كألمحئ �� �ما  " ة

ن"عرفت على أنها: " ث�ض ل م ه  ة انك ئألمحئ ب ككعإلفئ . بهذا المعنى فإن �لمة خذئز

المح�ط تشمل �ل الظروف المح�طة التي �عمل فیها الفرد �اإلضافة إلى األدوات و 

  .الوسائل وطرق العمل و تنظ�مه فرد�ا أو جماع�ا

االرغونوم�ا فرع من فروع التكنولوج�ا : "    , 1959chapanisتعر�ف شا�انیز 

تتعامل مع طرائق تصم�م اآلالت و العمل�ات و مح�ط العمل لكي تتناسب  التيالحدیثة 

 مع قدرات االنسان و حدوده ".

هي ذلك العلم الذي �أخذ  األرغونوم�ا  " Alain wisnerمن جهة أالن  و�سنیر 

�عین االعت�ار المعرفة العلم�ة لإلنسان وأهمیتها من اجل تصم�م الوسائل، اآلالت، 

، p9, 2003(  "تستعمل �أقصى حد للراحة واألمن والفعال�ة أوتأخذ والوضع�ات التي 

(kapitaniak H Monod & B 

فقد عرفها على أنها:   Grandjean Etienne قراند�ان إیت�ان الفیز�ولوجي أما

، االفیز�ولوج��شمل  Interdisciplinaire"علم متناظم متعدد االختصاصات 



و سوسیولوج�ا العمل. اما هدفها العملي فهو  االنثرو�ومتر�ة وأ�ضاالعمل  وس�كولوج�ة 

تكی�ف مر�ز العمل و أدواته و أآلالته وساعات ألعمل و الظروف الفیز�ق�ة مع متطل�ات 

العمل  على تسهیلاإلنسان. إن تحقیق هذه األهداف على المستوى الصناعي �عمل 

  p13،1985 ،(Grandjean .e( ".االنساني والمردود االنتاجي وز�ادة فاعل�ة المجهود

االرغونوم�ا هي ال�حث عن  Roger mucchielli  روج�ه م�كیلي ان  في حین

القوانین التى تنظم عالقة االفراد �عملهم فهي التحلیل لوضع�ات العمل االنساني تحت 

  p17،1979 ،( Roger mucchielli(". كل اشكالها �غیت تحسینها

علم �سعى الى فهم العالقة بین  ان االرغونوم�ا هي�مكن القول  امام هذا العرض

تصم�مات العلى  العلوم المختلفة تطبق نظر�ات انها تكنولوج�ا�ما  والمجتمع.االنسان 

فمفهوم االرغونوم�ا یرتكز على خاصیتین  االرغونوم�ة إل�جاد حل لمشاكلها المختلفة ،

النشاط ال�حثي االرغونومي  و بذلك  ترسمهما فعال�ة الحلول و سهولة االستخدام ،  

كاختصاص مستقل من خالل الموجات النظر�ة واإلمبر�ق�ة التي س�طرت على اهتمام 

ال�احثین وطفت على السطح خالل فترة أو اخرى على مدار النصف األخیر من القرن 

 (l’IEA) 2000عام لألرغونوم�ا الرا�طة الدول�ة  وفقا لالقتراح العشر�ن.

Association de  Ergonomics International � مجال  علمي مهتم �فهم

التفاعالت بین االنسان  و �اقي مكونات لنظام ما و هي  في المهنة التي تطبق علیها 

لألفراد   le bien-êtreمفاه�م النظر�ة ، المعط�ات  و مناهج لتحسین االرت�اح 

 ) (Alain lancry ,2009,p20والفعال�ة الشاملة لألنظمة ". 

تتقاطع في تناوله �الدراسة  متمیزا،االهتمام �االرغونوم�ا قد اص�ح مجاال معرف�ا ف

لتص�ح القض�ة  األساس�ة التي تحرك و ال�حث و التقصي �میدان متعدد االختصاصات 

   brown, and hendrick ,1986براون و هندر�ك حددها، االجتماع�ةنظمة األ



�انها العالقة بین االنسان ووظ�فته و المح�ط �صورة عامة �ما في ذلك   االرغونوم�ا

الى تهدف   )19، 2012مقداد محمد ،( .ف السفرقالعمل و اللعب و الراحة و المنزل و موا

اجل ضمان الصحة ،  الح�اته منالعمل لألفراد و أدوات و مح�ط العمل و  تتك�ف

االرت�اح النفسي و االمن و التنم�ة االفراد ، من جهة و من جهة اخرى جودة و فعال�ة 

  ( Société d’Ergonomie de Langue Française (SELF) :2000) نشاطاتهم "

 ؟�حث األرغونوم�االطب�عة هي  فما  -3

 :نموذجین وفقا لمقار�تین  طب�عة ال�حث االرغونومي الى Antoine Lavilleمیز 

حما�ة االنسان في العمل لتفادي التعب ، الر�ح   علىاالرغونوم�ا تعمل  - 

  . المكبر ،  الحوادث و غیر ذلك

للتنم�ة التي تسمح �فهم المهام و الوظائف من اجل العمل على رفع  أرغونوم�ا -

 هي �االتي : و Antoine Laville.1976. p11)( قدرات و �فاءات المتعاملین .

 : ثالث مراحل هيبتمر  طر�قة االرغونوم�ا التصم�م�ة-3-1

  مع العلم ان جمع  ما.مرحلة جمع المعلومات حول قدرات و حدود القائمین �عمل

 . المعلومات یتم �استخدام ال�حث العلمي المنظم

  اآلالتفي تصم�م  اإلنسان�ةمرحلة استخدام المعلومات حول القدرات و الحدود 

 . �ستخدمها االفراد في تصم�م المح�ط الذي �عملون ف�ه التيو األدوات 

  لهممرحلة تقو�م ما یتم تصم�مه للتأكد من انه یناسب من صمم. 

 

 

 



و التصام�م  الشائعة  في حل مشاكل العمل  للوقا�ة من االخطار ةاألرغونوم� -3-2

 :�المنظمات فهي تتكون من ست مراحل أساس�ة هي

  التعرف على المشكلة: وفیها یتم طرح عدد من األسئلة مثل: هل توجد مرحلة

مشكلة ؟ ما هو حجمها وما هي أهمیتها ؟ �عد ذلك یتم تحدید أس�اب المشكلة 

 .�االستعانة بتقن�ة االستقصاء العمیق

  تقو�م مرحلة تحدید المشكلة: و�تم فیها أوال تحدید معاییر التقو�م. ثان�ا یتم

 .في ضوء المعاییر التي تم تحدیدهاالحالي  التصم�م

  مرحلة ال�حث عن الحلول الممكنة: وفیها یتم اقتراح الحلول المثلى للمشكلة

�حیث تكون الحلول المقترحة قصیرة المدى أو طو�لة المدى. �ل هذا یتم في 

ضوء ما یوجد من معوقات تحول دون التطبیق الكامل للحلول المقترحة، أو 

 .طبیق الكامل لهامحفزات تشجع على الت

  مرحلة تقو�م البدائل: وفیها یتم تقو�م الحلول الممكنة في ضوء ما قد تم تحدیده

من معاییر. عموما یتم اقتراح ثالثة حلول مرت�ة ترتی�ا أول�ا حیث یتم اخت�ار 

 .واحد منها

  مرحلة اقتراح الحل إلى اإلدارة: وفیها یتم اقتراح الحل إلى اإلدارة التي �مكن أن

 .ون قد طلبته, و�مكن أن ال تكون قد طلبتهتك

  مرحلة تنفیذ الحل والق�ام �المتا�عة: وفیها ینفذ الحل المقترح و�نظر في النتائج

-21.ص ص 2011(مقداد محمد ،  التي تتحقق ومتا�عتها لفترة حتى یتم التأكد من ث�اتها.

 )بتصرف.16

�ما وصفي و تجر�بي و تقو�مي  ان هذه المراحل تتم وفقا ألصناف ال�حث العلمي من

ان هذا ال �منع من استخدام اكثر من منهج واحد الن استخدام أكثر من منهج في 

ال�حث العلمي الواحد ، �قدم نتائج تكون اشمل و اكثر وضوحا مما �مكن الحصول عل�ه 



من �حث علمي �ستخدم منهجا واحدا .كما تقتضي استخدام ادوات و طرائق مختلفة ، 

لها نفس القرارات الواجب اتخاذها حول اخت�ار مجال / مكان ال�حث االرغونومي  إال ان

 . اخت�ار متغیرات ال�حث ، اخت�ار أداة جمع الب�انات و اخت�ار ��ف�ة تحلیل الب�انات .

 

من خالل قراءات متنوعة  تتمیز ال�حوث االرغونوم�ة: ممیزات ال�حث االرغونومي -4

 �مایلي  الهم رواد ال�حث االرغونومي 

ذات الصفة في أسلوب منسجم تجزأ، ت فهي مختلفة وال ذج"انمالاالرغونوم�ا "متعددة  -

صلة الذات  �حجب الرؤ�ة تنفرد �منهج ةاألكاد�م� التخصصات في حین أنالتراكم�ة 

 اإلنسان�ة.�العلوم االجتماع�ة و 

األكاد�م�ة  في حین أن �عض التخصصات الفرع�ة منهج".ال"متعددة  األرغونوم�ا -

خصوص�ة  ا، �حیث ال یوجد لدیهحث االرغونوميال�تنفرد بوحدة المنهج �المقارنة �

لعمل. ولكن للق�ام بذلك، لالمنهج�ة، إال إذا �ان التر�یز على تحلیل األوضاع الحق�ق�ة 

(االستب�انات)، معایرة (اخت�ارات)، النوع�ة فإنه سیتم استخدام �لتا الطر�قتین الكم�ة 

نشاء من البروتو�والت التجر�ب�ة)، أو إلمشار�ة (المراق�ة)، التجر�ب�ة ((المقابالت)، ا

 .عملالفرد في حالة وسائل أخرى من التي تمكنها من إنتاج وتحلیل وتفسیر ب�انات عن 

م و لعلل�عض التخصصات الفرع�ة  تاالرغونوم�ا "متعددة الممارسة". و�ذا �ان -

(مثل علم  محددة م�ادینو في على السكان أ اتطبیق نظر�اته اإلنسان�ةاالجتماع�ة و 

النفس أو علم الش�خوخة)، فاالرغونوم�ا ال یوجد  علمعلم االجتماع ، ،تسییرالاإلدارة و 

 لدیها مثل هذه القیود. �حلل و�قدم المشورة �شأن جم�ع مجاالت النشاط اإلنسان. 

 



 أهم�ة تطبیق المنهج االرغونومي في العلوم اإلنسان�ة و االجتماع�ة :-5

في العدید من الدراسات أحرز بتقدم أكثر إلدارة دینام�ك�ة  ة االرغونوم�اأهم� برزت

للمخاطر تهدف إلى الكشف وتحلیل مصادر األخطار، و تحدید وسائل القضاء علیها 

أو الس�طرة علیها بوضع تدابیر وقائ�ة ملموسة للنتائج المتوصل إلیها على أساسها تتم 

 sacha kocovski;2012;p80)(الوقا�ة والرفاه�ة في إسترات�ج�ة متطورة ومستمرة 

) قدمه االتحاد 2008-2002"سو�ان" �جزء من مشروع �حثي ( إسترات�ج�ةبینها  من

األورو�ي والصندوق االجتماعي األورو�ي والخدمة العامة االتحاد�ة للتشغیل والعمل 

على تطو�ر و استحداث وسیلة ذات نوع�ة لجودة �ما عملت والحوار االجتماعي ، 

من منطلق فكرة و�ل�ام   QVT) (Malchaire J.2003)العمل (الح�اة في 

، الذي �عتبر واحدا من أعظم المختصین في الجودة  ,William Demingد�مینج

الشاملة  ". دعونا نبدأ بتحسین ما �مكننا فعله و ل�س �الضرورة �شكل جید، و �عدها 

للجودة الشاملة    Demingمتمثلة في استرات�ج�ة د�مینك نبتكر و نبدع و ل�س العكس".

 دروري لاألرغونوم�ا على الحر�ة النوع�ة  تفي مجال التنم�ة االجتماع�ة فعمل أما

(1997,Drury) ، المستوى االسترات�جي والتحلیل المنظم ، و�ر�ز �شكل �عتمد على

و من بین استرات�ج�ات ال�حث . أساس ورئ�س على تصم�م األنظمة االجتماع�ة

 Riskالمخاطر إدارة تهفر�ق  مهم بتأس�سإدارة المخاطر  إسترات�ج�ةالرغونوم�ا  ل

Management Task Force  ،  هندسة  إسترات�ج�ةتم تأس�س  اإلطارو في نفس

 التي أسسها هامر وشامبي  Business Process Reengineering العمل�ات 

Hammer and  CHampey  التي �انت سائدة ، حیث قدمت  األنظمةیتجاوز تفكیر

إعادة التفكیر �شكل  إلىنصائح مفیدة وهامة في عمل�ات التغییر ، و التي �انت تسعى 

أساس وذلك إلعادة تصم�م العمل�ات �طر�قة جذر�ة بهدف تحقیق تطو�ر جوهري ول�س 



 Hammer)المؤثر مثل التكلفة والجودة ، الخدمة والسرعة األداءتطو�را هامش�ا في معاییر 

and CHampey1993) 

االنتقال إلى أولها وجهة نظر، �التحد�ات التي نوجزها �إ�جاز من بین  وتمثل

فرق عمل حول العالم لإلشراف على العمل�ة إنشاء لجان و �االستثمار واتخاذ القرارات 

نخراط في عمل�ات صنع القرار في وقت م�كر و ذلك �اووضع المعاییر والتوص�ات. 

إدارة الموارد ال�شر�ة أو �أبواب أخرى   ها منندخل األرغونوم�اوتغییر تمثیل مجتمع 

الصحة، وأن نقترب من مراكز اإلنتاج وصنع القرار. �مكن أن �كون تشج�ع تطو�ر 

 في المدارس أو �ل�ات اإلدارة وسیلة مثیرة لالهتمام. االرغونوم�ا

بتقصي االحداث  وعمل�ة بناء المعرفة التي تأتي منه يالمیدان تشج�ع ال�حثاما الثان�ة 

تكون قادرة  المناهج التجر�ب�ة ال ألن.من الواقع االجتماعي لتشخ�ص الظاهرة اإلنسان�ة 

شدیدة التعقید ، و ال بد من ال�حث عن مناهج أخرى  ال�شر�ة على حل المشاكل 

أهمیته في االرغونوم�ا معتبرا ان " المح�ط محدد قوي للسلوك ، كال�حث المیداني تتجسد 

 . (falzon , 1999 ) وال �مكن ابدا الغاؤه من اجل الض�ط التجر�بي و مراق�ة المتغیرات "
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بدا لنا أن نعید النظر في  العلم�ة واالنفجار المعرفي، ة�في خضم هذه الحر�

للتكفل �المتطل�ات الجدیدة التي أفرزتها التغیرات  ال�حثي لمنهجناالخطوط العر�ضة 

المؤسسات�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة، ومن جهة أخرى تتمثل عولمة االقتصاد 

وفي الحضارة العلم�ة والتقن�ة التي تساعد على بروز شكل جدید لمجتمع المعرفة. إال أن 

من أوجه التغییر االجتماعي  الواقع الحدیث لعصر المعرفة أوجد �عدا جدیدا یز�د

المتسارع جدا في الق�م المجتمع�ة والمعاییر السائدة، ومتطل�ات المستقبل في إطار 



العولمة �مجاالتها االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة التي تدعوا للمنافسة العالم�ة في 

م. تحمل المجال العلمي، واالنفجار المعرفي والتقني، وتطور وسائل االتصال واإلعال

بین ط�اتها مرارة التحدي تحتم على الدول مالحقة هذا التغییر السر�ع، وغیر قادر على 

اإل�فاء �متطل�ات العصر من �فاءات فن�ة ومعرف�ة وفق المواصفات والمعاییر الدول�ة 

 الستثمار رأس المال ال�شري.

  تماع�ة من في اطار تطو�ر منهج�ة ال�حث العلمي للعلوم اإلنسان�ة و االجنقترح

خالل نقل تكنولوج�ة االرغونوم�ا الى  المجتمع و األنظمة و مراجعة اهداف االرغونوم�ا 

مع  یتواءمیتم تعدیله و تطو�ره �ما  حتىفي مجال من مجاالت ال�حث العلمي ، 

متعددة االختصاصات و  فرق  بتأس�سالموضوع و لن یتحقق هذا اال  إسترات�ج�ة

من اجل ق�اس تقوم على أساس برنامج تقی�مي اكثر شمول�ة ،لمختلف الثقافات لنظام 

تأثیر منهج�ة االرغونوم�ا و تحدید االحت�اجات المستقبل�ة لها ، تعمل �أسلوب تشار�ي 

یتم دمج النشاطات على مستوى المواطن او الفرد مع تلك الموجودة على مستوى 

دف تهفي التغییر و التطو�ر  األنظمة و اإلدارة العل�ا و المجتمعات وفق عمل�ة مستمرة

 الى تحقیق الصحة االجتماع�ة و االمن الدولي .  

  بتغییر النظرة الجزئ�ة التي ط�عت تثمن األ�حاث والتي تمس جم�ع المجاالت

نظرة �ل�ة تتناول مجاالت أوسع ور�ما أكثر تعقیدا  واالنسان�ة إلىالدراسات االجتماع�ة 

ل�شري �االتصال والشخص�ة والعاطفة. أو جوانب أخرى �العالقات افي دراسة السلوك 

لجغراف�ة االس�اس�ة واالقتصاد�ة والعوامل  واالسترات�ج�اتاالجتماع�ة والسلوك التنظ�مي 

 الدین�ة. وحتى التر�یب الق�مي والمعتقدات 

  لكي تلعب االرغونوم�ا دورها في التنم�ة االقتصاد�ة و االجتماع�ة لبالدنا �جب

ولین و هیئات ال�حث العلمي أن �عملوا ما ؤ على الوزارات و السلطات الوص�ة أو المس

و أن �أخذ التجدید شكل  ،في وسعهم إلبراز التخصص و دوره في ح�اة المجتمع



الد�مومة أي �ستمر التجدید و یتواصل من اجل التوافق  مع التغییرات الحاضرة و 

تها نا�ع من الداخل حتى �ص�ح أكثر استمرارا و المتوقعة في المؤسسات التر�و�ة و إدار 

(عبد المنعم محمد عثمان تأثیرا في الفكر و الممارسة و اإلجراءات و النتائج و التعم�مات 

و یتجسد هذا �إعداد مراكز متخصصة لل�حث االرغونومي المطبق في جم�ع  )2004،

المشاكل، و مقاومة ي حل المجاالت �ستثمر ف�ه قدرات المتخرجین و الكفاءات ف

  .، المساهمة في التنم�ة االجتماع�ة و االقتصاد�ة رالتغیی

  على أن یتم إعداد لجان تقو�م ، تعمل على ،ر�ب الدول المتقدمة  سایرن حتىو

اكتشاف و تشخ�ص نوع�ة الخدمات و المنتجات وفق ارغونوم�ا الفحص و 

�ما نأمل أن �عمم تطبیق .   Ergonomies of Inspection and Qualitéالمراق�ة

�مكن أن تقدمه من  المجاالت وماجم�ع عالج�ة في  �إسترات�ج�ة األرغونوم�ا ئم�اد

فالمستوى العلمي  الح�اة.لصناعة اإلنسان وجودة  االجتماعيخدمات لتدع�م التصم�م 

في الذ�ي  هاواإلبداعي التكنولوجي اللذان تحققا للدول المتقدمة ما هما إال ثمرة الستثمار 

 الذي شرع ف�ه منذ أمد �عید. العلم�ةوأ�حاثها  االجتماع�ةأنظمتها 
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