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تقديم:
أ
أ
أ
أ
أ
ال ِمنن الي دولة أن ثومٍ وثجفٍر دون أن ثفٍر مجال ألبدح ألػلمُ ألذي ِػد ألرهّزة أالصاصّة الي
أ
أ
رلُ ِمنن أن ثوطدى ألدول ألٍّم ،وثفٍِر ألبدح ألػلمُ ال ِنٍن فُ مجال دون غّرى ذلم أن هو
أ
أ
ألػلٍم ثجنامو فّما بّوٌا لجدكّق ًدف وأخد وًٍ خدمة أإلهشان بالدرجة أالولَ ،لذأ فّخفا من ِػجكد
أ
أ
أ
أن أإلًجمام بمجال دون غّرى ًٍ ألموفذ للجفٍِر ذلم أن ألموفذ ألٍخّد لجفٍر وثكدم أالمم ًٍ إِالء هو
أ
أ
مجال خكي دون أي ثمّّز أو ثػػب وًٍ ألمشار ألذي هوفلق موي للجفٍِر(بدري غابر.)2012 ،
أ
ولػو ألمؤثمر ألدولُ ألػلٍم أالهشاهّة وأالججماغّة لؾاِا مػاغرة ألجنامو أصاس ألمػرفة لد إهفلق
أ
أ
أ
أ
من فنرثّن أصاصّجّن ،أالولَ ثؤهد أًم ألكؾاِا ألمػاغرة ألجُ أؽدت ثػالجٌا ألػلٍم أالهشاهّة
أ
وأالججماغّة فُ مداولة للججدِد وألجفٍِر وًٍ أخد ألرًاهات وألمشائو ألجُ ثفرح فُ ظو ألمكاربات
أ
ألمػرفّة ألمخجلفة ،وألفنرة ألثاهّة ثوفلق من أصاس ألمػرفة وًٍ ثنامو ألػلٍم لخدمة أإلهشان
أ
بالدرجة أالولَ.
أ
أ
إن مخجلف خكٍل ألػلٍم أالهشاهّة وأالججماغّة غلَ ألرغم من أهٌا ثػّض ألٍّم ألػدِد من أالزمات فُ
أ
درأصة ألمطنالت ومػالجة ألكؾاِا ألرأًوة إال أهٌا ال ثزأل ثطنو رغّدأ مػرفّا ِشاًم فُ بلٍرة
ألمفاً ّم وألوظرِات خٍل ألكؾاِا أالهشاهّة وأالججماغّة ألجُ ثدجاج لجناثف جمّع ألجٌٍد لمػالججٌا
وفق لؾاِا إهشاهّة.
أ
أ
إن إصجطػارها باًمّة ثواول مكاربة ثناملّة فُ درأصة ألمطنالت لّس ولّد ألشاغة ذلم أن ألكؾاِا
أالهشاهّة وأالججماغّة ثفرح فُ ثخػػات مجػددة وفق مكاربات وزوأِا مخجلفة ما ِجػو من خكّكة
أ
مداولة بواء جشر للجٍأغو ألمػرفُ ألجامع للػلٍم ألٌدف أالصمَ لجكرِب ألرؤِة فُ مػالجة لؾاِا
أ
أ
أإلهشان غلَ إغجبار أن ألٌدف أالصمَ لنو ثخػع ومػرفة ًٍ خدمة أإلهشان وثدكّق ألرفاى لي بجوٍِرى
للشبّو هدٍ ألٌدف أالهشاهُ ألموطٍد فُ ثخفّؿ رؤِة مشجكبلّة لبواء مودَ إهشاهُ فُ مجال ثنامو
ألػلٍم لخدمة ألفرد.
أ
أ
رأ
والن ألػلٍم أالهشاهّة وأالججماغّة ثلػب دو أ أصاصّا فُ غالم ألمػرفة ألٍّم خاغة وأن هو ألػلٍم
أ
ثوفلق موٌا فُ مداولة لجدكّق ثومّة مشجدأمة غلَ مخجلف أالغػدة أإلهشاهّة ألجُ ثجمظٌر بكؾاِا
إهشاهّة وأججماغّة مجوٍغة ومجباهّة إلَ خدأ ما.
أ
أ
ما فجات ألن ثّر من ألكؾاِا ثفرح ًوا وًواك وفق مكاربات مػرفّة فُ ظو هو ألجخػػات أِن ِمنن
أ
أ
ألوظر إلَ هو لؾّة إهشاهّة أو إججماغّة من غدة أبػاد ثخػػّة ،وًٍ ما ِجػو من ألجواول ألوشكُ
أ
ألمجنامو لمخجلف ألجخػػات أمر جد ًام بالوظر لجاللح ألمػرفة لجنٍِن إهشان ِجمجع بالرفاى.
أ
ثجٍلف ثفٍرأت ألمججمػات غلَ ثفٍر ألمػارف ومدى مشاًمجٌا ه فاغو أصاصُ فُ ألجومّة بطجَ
أ
أ أ
أ
مجاالثٌا ،أِن ثػد مشالة ألوظرِة وألٍألع أخد أًم أإلظنالّات ألجُ ثفرح فُ مجال ألمػرفة أإلهشاهّة،

أ
أ
ذلم أن رلُ أالمم وثفٍرًا ِجٍلف غلَ مشاًمة مرأهز ألبدح ومؤصشاثي فُ درأصة ألمطنالت ألجُ
ثػاهُ موٌا ألمججمػات فُ إـار إِجاد ألدلٍل ألمواصبة للمػؾالت ألبطرِة هو غلَ مشجٍأى ومن
أ
موظٍرى ،غلَ إغجبار أن ألػلٍم ال ثجوافس فّما بّوٌا بكدر ما ًُ ثنمو بػؾٌا ألبػؼ خدمة للبطرِة
وأإلهشاهّة جمػاء بدون ألوظر إلخجالف ألػر ،،ألدِن ،ألجوس.........
أ
مرهز إًجمام مخجلف ألػلٍم ًٍ أإلهشان من زوأِات مجػددة ،إن فٌم أإلهشان بنو ثػكّدأثي لّس باالمر
أ
ألشٌو وًٍ ما ِجػو ألدرأصات وأالبداث دأئما ثججي هدٍ إصجكػاء وثدلّو صلٍهّاثي ألمخجلفة فُ
أ
مداولة لفٌم أإلهشان من خّح ألكدرأت وألمٌارأت وألفالات وًٍ أمر ِشجدغُ ثدأخو ألن ثّر من
ألػلٍم أالهشاهّة وأالججماغّة وألفبّػّة وألبٍّلٍجّة وألفبّة فُ مداولة لرغد ما ِددث دأخو ًذأ
أ
أ
ألنائن ألدُ ألذي ِبكَ لابال للدرأصة فُ أي ولت وفُ أي منان من خالل فٌم ألماؽُ وألداؽر
وإصجطرأف ألمشجكبو.
أ
وإهوا من ًذى ألزوأِا هداول أن هكدم إصٌاما وفق رؤِجوا ألخاغة فُ ـرح مخجلف ألكؾاِا ألمػاغرة فُ
آ
آ
مجال ألػلٍم أالهشاهّة وأالججماغّة فُ ظو أالمال ألموجظرة وأالفا ،ألمشجكبلّة ألجُ صٍف ثدكق من
خالل رؤِة غلَ ألمدى ألكرِب وألمجٍصؿ وألبػّد.
د.بدري غابر ،جامػة دمحم لمّن دباغّن صفّف /2ألجزأئر

املؤمتر الدويل العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضااي معاصرة التكامل أساس املعرفة
 3-1نوفمرب  2019أملانيا -برلني

املركز الدميقراطي العريب

اللغة العربية في الجز ائرأزمة لسان ،أم أزمة إنسان
The Arabic language in Algeria is a crisis of tongue, or a human crisis
د  /العبادي عبد الحق جامعة ابن خلدون تيارت ،الجزائر
د  /بلحسين سليمان جامعة ابن خلدون تيارت ،الجزائر
قد ال يدرك الك ثيرون منا مدى اهمية "اللغة العربية" في حياة "االمة العربية" ،كما ال يدركون ان حفظ
اللغة ،وضمان استمراريتها يكون بقدر محافظتنا عليها كافراد ناطقين بها ،ولن تكون اي امة سيدة نفسها،
قوية في تماسكها ،وبانية لمستقبلها ،إال إذا اعتزت بلغتها ،وكانت هي لسانها في المدرسة ،والبيت،
والشارع ،والمسجد ،والجامعة ،وكل مجاالت الحياة.
مازالت "اللغة العربية" قائمة إلى يومنا هذا ،وّللا خير حافظ لها ،إذ حرص على ديمومتها ،وضمن
بقاءها ،مادام القران باقيا يذكر ،وهذا ال يعني اننا معفون عن هذه المهمة ،بل واجب علينا حمايتها،
وخدمتها ،فنحن اهلها ،وهي لغتنا ،ولساننا المبين ،وحافظة تراثنا منذ قرون عديدة؛ فالمحافظة عليها َدين
علينا ،وتعلمها فرض على كل عربي ،فكلما اتسعت حضارة االمة ،وك ثرت حاجاتها ،ومرافق حياتها ،وارتقى
تفكيرها ،نهضت لغتها ،وسمت اساليبها ،وتعددت فيها فنون القول ،وتغيرت معاني بعض مفرداتها القديمة،
وظهرت فيها مفردات اخرى جديدة عن طريق "الوضع" ،و"االشتقاق" ،و"االقتباس" ...وغيرها ،للتعبير عن
المسميات ،واالفكار الجديدة.
إن اللغة ليست مجرد ضوضاء ،او اصوات تلقى في الهواء ،وإنما هي في حقيقة االمر ،وجوهره تجسيد حي
لكل معارف اإلنسان وخبراته ،ودليل شخصيته ،وهويته ،وهي بمثابة الكاشف عن مكنون النفس ،والعقل،
فالكالم الذي يؤديه اللسان ال يصدر من فراغ ،وإنما يستمد مادته من مخزون عقله ،ونفسه؛ اي :من محصوله
المعرفي ،والثقافي.
وهذه اللغة التي توحد صفوفنا ،وعقولنا ،وهي عماد شخصيتنا ،ال يمكن ان يتم لها الرقي إال إذا
استعملت في جميع الميادين ،وفي الواقع نجدها في عصرنا هذا مضطربة اضطراب اهلها ً
فكرياً ،
وثقافيا،
ً
ً
ً
وسياسيا ،الن اللغة مراة عاكسة لكل مناحي النشاط اإلنساني في مجتمعنا ،فهي
واقتصاديا،
واجتماعيا،
تواجه مزاحمة مزدوجة من العاميات من جهة ،ومن اللغات االجنبية من جهة اخرى ،وهذا ما يجعلها تخرج
من الكيان الذهني إلى التجسيد العملي عن طريق الممارسة اللغوية ،او استعمال اللغة ،وهو مدعاة لالهتمام،
والنظر في استراتيجياتها المتبعة ،ومن المؤكد ان متطلبات االرتقاء ،والنهوض "باللغة العربية" ان يكون
هناك "تخطيط لغوي محكم" ،ال يقل اهمية عن اي تخطيط اقتصادي ،او اجتماعي ،او سياسي ،الن اللغة
هي صائغة الوجود الداخلي لإلنسان ،واالمة باسرها ،بل إن اي تخطيط الي جانب من جوانب الحياة في
االمة ال يستقيم امره بعيدا عن التخطيط المحكم لسالمة ،وصحة الوجود الداخلي لإلنسان نفسه ،ولفكر
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االمة ،وعلى راسها "التخطيط اللغوي" الذي يعنى بدراسة المشكالت التي تواجه اللغة سواء كانت لغوية بحتة
ك توليد المفردات ،وتحديثها ،وبناء المصطلحات ،وتوحيدها ،او مشكالت غير لغوية ذات مساس باللغة،
واستعمالها.
ولعل هذا االضطراب اللغوي ملموس في الوسط الجزائري ،بل هو واقع معاش في المدرسة ،والبيت،
والشارع ،والمسجد ،والجامعة ،وكل مجاالت الحياة ،فهل هذا االضطراب اللغوي ،او الواقع اللغوي في
الجزائر اليوم ازمة إنسان ،ام ازمة لسان ؟.
لإلجابة على هذا اإلشكال يتوجب علينا اوال ان نحدد سبب االزمة في مجاالتها المختلفة السياسية،
والثقافية ،واالجتماعية ،والنفسية ،والتاريخية ،والتعليمية ،واالعالمية.
الجانب السياسي:
ك ثيرا ما يتبادر إلى االذهان هذا السؤال :من المسؤول االول عما يحدث للغة العربية في الجزائر ؟،
وغالبا ما يكون الجواب سواء عند العامة ،او الخاصة "السلطة" ،ولعل هذا الجواب له جانب من الصحة
فالرقي باللغة العربية ،والتخطيط لها غالبا ما تتبناه ،وتعتمده "السلطة" بالدرجة االولى؛ لتصبح هذه الخطط
ما هي إال توجيه ،و"سياسة لغوية" تتبناها السلطات الحكومية؛ لياتي المختصون بعد ذلك ،ويقومون بدورهم
في البحث في اللغة ،وتنقيتها ،وتطوريها ،وصوال إلى االفراد الذين يتوجب عليهم المحافظة على اللغة في
جميع مواطن استعمالها سواء في البيت ،او السوق ،او اماكن التعليم ،فالذي يخطط للغة هو الذي يحمل
هم القضية اللغوية ،ولن يحمل احد هذه القضية مالم يكن مقتنعا بها ،وباهميتها ،ومدى ارتباطها ،وعالقتها
بالدين ،والثقافة ،والهوية.
"فاللغة العربية" اليوم في "الجزائر" اصبحت تعاني تراجعا واضحا في المجتمع - ،فرغم ان "الجزائر"
حصلت على االستقالل السياسي من "فرنسا" ؟!!  ،-إال انها لم تتمكن من االستقالل عنها لغويا" ،فاللغة
الفرنسية" تفوق العربية استعماال – وهذا هو الواقع -؛ لعوامل اجتماعية ،وثقافية؛ إذ اصبح الحديث "باللغة
الفرنسية" مرتبطا بالحداثة ،والتطور في الذهنية الجزائرية ،وإليك في ما يلي ما ينص عليه الدستور الجزائري
بشان "اللغة العربية" ،والحماية لها في "الجزائر":
لقد كرس الدستور الجزائري الحماية القانونية "للغة العربية" باعتبارها من المكونات االساسية "للجمهورية
الجزائرية" ضمن "المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري" ،وذلك في الباب االول ،الفصل االول
(االمانة العامة للحكومة الجزائرية ،2016 ،صفحة )06
وحسب المادة  03منه فإن:
"اللغة العربية" هي اللغة الوطنية الرسمية" ،تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
ُيحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس اعلى للغة العربية.
يكلف "المجلس االعلى للغة العربية" على الخصوص بالعمل على ازدهار "اللغة العربية" ،وتعميم
استعمالها في الميادين العلمية ،والتكنولوجية ،والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية.
ال يمكن الي تعديل دستوري ان يمس "باللغة العربية" ،وذلك طبقا لنص المادة  178من الدستور.
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االمر رقم  156-66المؤرخ في  08جوان  1966م المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم حيث
نصت المادة  87مكرر منه على انه يعتبر فعال إرهابيا ،او تخريبيا "كل اعتداء على رموز االمة ،او الجمهورية
. "...
االمر رقم  92-68المؤرخ في  26افريل  1968م المتضمن إجبارية تعميم استعمال "اللغة العربية"
على الموظفين ،ومن يماثلهم.
االمر رقم  02-71المؤرخ في  20جانفي  1971م المتضمن احكام إجبارية تعميم استعمال "اللغة
العربية" على الموظفين ،ومن يماثلهم.
القانون رقم  05-91المؤرخ في  16جانفي  1991م المتضمن تعميم استعمال "اللغة العربية".
حيث نصت المادة االولى منه على انه "يحدد هذا القانون القواعد العامة الستعمال اللغة العربية في مختلف
ميادين الحياة الوطنية ،وترقيتها ،وحمايتها".
واعتبر هذا القانون اللغة العربية مقوم من مقومات الشخصية الوطنية الراسخة ،وثابت من ثوابت االمة.
المرسوم الرائسي رقم  303-92المؤرخ في  04جويلية  1992م المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم
 05-91المتضمن تعميم استعمال "اللغة العربية".
ونصت المادة االولى منه على ان "تعميم استعمال اللغة العربية بوصفها لغة وطنية ،ورسمية في جميع
اإلدارات العمومية ،والهيائت ،والمؤسسات ،والجمعيات على اختالف انواعها مبدا راسخ ال يمكن التراجع
عنه".
اما المادة  04منه فنصت على انه "تسهر الهيئة الوطنية للتنفيذ المنصوص عليها في القانون رقم  05-91على
متابعة ،وتقويم اإلجراءات المتخذة في كل القطاعات ،والتاكد من ان كل اإلمكانات المتوفرة لديها مستعملة
فعال ،وبصفة عقالنية لتطبيق القانون المذكور اعاله".
االمر رقم  30-96المؤرخ في  21ديسمبر  1996م المعدل ،والمتمم لالمر رقم  05-91المتضمن
تعميم استعمال اللغة العربية.
حيث نصت المادة  05منه على ان ينشا المجلس االعلى للغة العربية ،ويوضع تحت إشراف رئيس الجمهورية .
ويقوم على الخصوص بما ياتي:
متابعة تطبيق احكام كل القوانين الهادفة إلى استعمال اللغة العربية ،وحمايتها ،وترقيتها،
•
وتطويرها،
تقديم تقرير سنوي عن عملية تعميم استعمال اللغة العربية إلى رئيس الجمهورية".
•
ويعاقب قانون تعميم اللغة العربية ،في مادته  32المعدلة باالمر  ،30-96كل مسؤول وقع على وثيقة
محررة بغير اللغة العربية ،اثناء ممارسة مهامه الرسمية ،او بمناسبتها ،بغرامة مالية من  1000دج إلى 5000
دج ،وتضاعف العقوبة في حالة العودة ،كما يعاقب مسؤولو المؤسسات الخاصة ،والتجار ،والحرفيون بغرامة
مالية معادلة ،اما بالنسبة "لالحزاب السياسية" التي تخالف هذا القانون فينص على معاقبتها بغرامة مالية ما
بين  10.000دج ،و 100.000دج ،ويتيح القانون لكل ذي مصلحة مادية ،او معنوية ،ان يرفع شكوى لدى
الجهات اإلدارية ،او القضائية ضد مخالفي هذا النص،
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 المرسوم الرائسي رقم  226-98المؤرخ في  11جويلية  1998م المتضمن صالحيات المجلس االعلى للغةالعربية ،وتنظيمه وعمله.
وحسب المادة  04منه فإن المجلس االعلى للغة العربية يقوم بالصالحيات االتية "التنسيق بين مختلف
الهيائت المشرفة على عملية استعمال اللغة العربية ،وترقيتها ،وتطويرها".
ولقد كرس المشرع الجزائري اخيرا ،وفي قانون اإلجراءات المدنية ،واإلدارية مبدا ضرورة احترام
المتقاضي ،والقاضي للغة العربية حيث الزمهما في المادة  08من القانون السالف الذكر بمباشرة اإلجراءات،
والعقود القضائية "باللغة العربية" تحت طائلة عدم القبول تقديم الوثائق ،والمستندات "باللغة العربية" ،او
مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول ،ومباشرة المناقشات ،والمرافعات "باللغة
العربية" ،واخيرا إصدار االحكام القضائية "باللغة العربية" تحت طائلة البطالن.
هذا ما نص عليه الدستور الجزائري ،لكن ما محل هذه االوامر ،والنصوص ،والقوانين في ارض الواقع
؟!! ،فالواقع العملي غير نص عليه الدستور ،وعلى حد تعبير "الفاسي الفهري"" :البلدان العربية عموما ال تقر
بسياسة لغوية واضحة تخدم لسان الهوية ،والسيادة" (الفهري ،السياسة اللغوية في البالد العربية،2013 ،
صفحة .)157
فاغلب الجزائريين اليوم يستعملون اللغة الفرنسية ،وبخاصة في اإلدارات – بل وفي اإلدارات
العليا ،والسامية  ،-ولعل اتخاذ هذه اللغة – اي :الفرنسية – كلغة للتواصل بدال من اللغة العربية يشعرنا
بنوع من "الغربة الثقافية الوطنية" ،وهي غربة ال يمكن ان تعوض" ،فالذي ال يتحدث "باللغة العربية" غريب
مجتمعيا ،وغريب في تاريخه القومي ماضيا وحاضرا ،فال احد يستطيع ان يقاوم نفس اللغة دون ان يخوض
ثقافته ،ودون ان يخدع ذاته" (الحباني ،1980 ،صفحة  ،)145زد على ذلك فإننا في الوقت ذاته نجد احزابا
سياسية مازالت ُتخاطب الجزائريين باللغة الفرنسية ،ولم يوقف هذا النص القانوني المستمد من الدستور،
اعتداء مسؤولين على اللغة العربية ،خالل االجتماعات الرسمية ،وكذا المراسالت الرسمية ،التي اعتبرها
باطلة إن كانت بلغة اجنبية ،حيث ان اغلب الجزائريين مازالوا ،وإلى غاية اليوم يتلقون فواتير الكهرباء،
والغاز ،والماء ،ومختلف المراسالت التي تربطهم باإلدارة - ،ما عدا الحالة المدنية – باللغة الفرنسية.- .
الجانب التاريخي:
يتطرق "ابن خلدون" في "المقدمة" وفي الفصل الثالث والعشرون "في ان المغلوب مولع باالقتداء
بالغالب في شعاره وزيه ،ونحلته ،وسائر احواله ،وعوائده" (خلدون ،2001 ،صفحة  ،)184وربما رجعت
هذه الحالة النفسية لما زرعه المستعمر الفرنسي في نفوس ،وقلوب الجزائريين ،ففي كل مرة يغزو فيها شعب
لشعب اخر ،يفرض المنتصر لغته على االخر ،وهذا ما صنعته فرنسا في الجزائر مع اول قدوم لها لهذا الوطن،
وقد يكون عامل هجرة المستوطنين كذلك إلى الجزائر ،ففي كل هجرة جماعية لمكان ما ،يحدث ان تتاثر لغة
المهاجر ،والسكان االصليين ببعضهم البعض ،فهنا يحدث تغيير ،وتاثير في اللغة بشكل مقصود ،او عفوي،
ومما حفز ظهور هذا المجال في العصر الحديث ،هو تفكك اإلمبراطوريات االستعمارية بعد الحرب العالمية
الثانية ،وظهور دول جديدة ،احتاجت إلى ان تستقل بلغتها ،او تدافع عنها ،او ترتقي بها ،وتطورها،
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فالمهزوم في حقيقة االمر ال يرغب ان يواجه نفسه ،فهو يفر منها فال يملك وقتها إال ان يرمي نفسه في احضان
االخر ،ولو كان مستعمرا ،وهذا ما حدث في الجزائر.
"إن اللغة كائن حي يعيش مع اإلنسان ،ويخضع لمختلف مظاهر التطور التي يمر بها اإلنسان في بيئته من
طفولة ،وشباب ،وشيخوخة ،فموت ،فاي تغيير ،او تطور يطرا على ذلك الكائن البشري يجب ان ينعكس
على لغته التي ال تنفصل عنه لحظة من زمان" (مك تبي ،1991 ،صفحة  ،)13يقول "البشير االبراهيمي"ُ :
"لغة
االمة هي ترجمان افكارها ،وخزانة اسرارها ،واالمة الجز ُ
ائرية ترى في اللغة العربية َ -
زيادة على ذلك القدر
المشترك -انها حافظة دينها ،ومثبتة عقائدها ،ومدونة احكامها ،وانها ٌ
صلة بينها وبين ربها ،تدعوه بها،
وتعترفُ ،
وتبوء بها إليه فيما تقترف ،وتؤدي بها حقوقه ،فهي لذلك تشد عليها َيد الضنانة ،وما تود ان لها بها
َ
ْ
ْ
ْ
لغات الدنيا ،وإن ْ
وكشفت عن مكنونات العلم؛
وسهلت سبل الحياة،
وفاضت بالمعارف،
زخرت باالداب،
فإن ا ْ
خذت بشيء من تلك اللغات فذلك وسيلة إلى الكمال ،في اسباب الحياة الدنيا؛ اما الكمال الروحاني،
والتمام اإلنساني ،فإنها ال تنشده ،وال ُ
تجده إال في لغتها التي تكون منها تسلسلها الفكري ،والعقلي".
(اإلبراهيمي ا ،1951 ،.صفحة . )14
فبعد مرحلة استقالل الجزائر من االستعمار الفرنسي ،واستعادة الدولة لسيادتها ،وجدت الجزائر نفسها
مطالبة باجتثاث تركة المستعمر الثقيلة ،والتي تمثلت في لغته ،وثقافته؛ إذ اصبحت هذه اللغة لغة الحديث
داخل البيت ،وخارجه ،واصبحت لغة الصحف ،واإلعالم ،ولغة المدراس ،والجامعات ،ولغة الجهات
الحكومية ،وغير الحكومية !.
كما ان من التحديات التي تواجه اللغة العربية في الجزائر ،هو التخطيط اللغوي المضاد من الدول
االجنبية ،وعلى راسها "فرنسا" ،و"تجمعها الفرنك فوني" " Organisation internationale de la
- "francophonie
ففي الجزائر سعى االستعمار الفرنسي – وال يزال ؟!!  -إلى طمس الهوية العربية اإلسالمية للشعب
الجزائري ،والقضاء على دينه اإلسالمي من وراء محاربته للغة العربية ،الن اللغة العربية هي وعاء اإلسالم،
والمحافظة عليها تعني بقاء اإلسالم والعروبة ،ويصور لنا الشيخ "البشير اإلبراهيمي" هذه الحرب في قوله من
خالل محاضرة القاها في منزل "محمد مفيد الشوباشي" بضاحية "المعادي" "بالقاهرة" يوم  05جوان  1955م:
"مشعلة العروبة في "الجزائر" اساسها ،وسببها االستعمار الفرنسي ،وهو عدو سافر للعرب ،وعروبتهم،
ولغتهم ،ودينهم اإلسالم ،وبيان ذلك مع اإليجاز ان االستعمار الفرنسي صليبي النزعة ،فهو منذ احتل
"الجزائر" عمل على محو اإلسالم ،وعلى محو اللغة العربية؛ النها لسان اإلسالم" (اإلبراهيمي ا،1997 ،.
َّ
صفحة  ،)148وفي هذا الشان يقول "مصطفى صادق الرافعي"" :ما ذلت لغة شعب إال َذ َّل ،وال انحطت إال
كان امره في َذهاب ،وإدبار ،ومن هذا يفرض االجنبي المستعمر لغته ً
فرضا على االمة المست َ
عمرة ،ويركبهم
ِ
ً
ً
بها ،ويشعرهم عظمته فيها ،ويستلحقهم من ناحيتها ،فيحكم عليهم احكاما ثالثة في عمل واحد؛ اما االول:
ً
سجنا ً
فحبس لغتهم في لغته ً
مؤبدا ،واما الثاني :فالحكم على ماضيهم بالقتل ً
ونسيانا ،واما الثالث:
محوا،
فتقييد مستقبلهم في االغالل التي يصنعها ،فامرهم من بعدها المره َت َبع"( .الرافعي ،1982 ،صفحة )23
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فاالستعمار الفرنسي كان ،وال يزال يهمش ،ويطمس اللغة العربية في المنهاج الدراسي ،والمؤسسات
الحكومية ،واستبدالها باللغة الفرنسية ،وما يثبت هذا التوجه ما قالة الجنرال "شارل ديغول" " Charles de
 "Gaulleلما المه جنراالت فرنسا على الخروج من الجزائر في اللقاء الذي جمعهم به في مدينة "تلمسان" ،وفي
احد فنادقها عام  1960م فقال مقولته الشهيرة "ستفعل فيهم لغتكم ما لم تفعله جيوشكم ،تركنا جزائريين
يحبون فرنسا اك ثر من الفرنسين انفسهم ،يتكلمون العربية بقلب فرنسي" ،وفي هذا الشان يقول الحاكم
الفرنسي في الجزائر  -بمناسبة مرور مائة عام على احتاللها" :يجب ان ُنزيل القران العربي من وجودهم ،ونقتلع
اللسان العربي من السنتهم؛ حتى ننتصر عليهم"( ،العالم ،2010 ،صفحة .)50
وربما هذا انتقال إلى ما يسمى "االستعمار اللغوي" ،وهذا ما فقهه "شارل ديغول"؛ فاللغة حينما يغتالها
المستعمر فهو يغتال بها الوطن ،والمعتقد ،والتراث ،فهي تذهب بإرث ثقافي ضخم هو محصلة الخبرات
المستعمر ً
َ
لغويا ،يقول "مالك بن
العلمية ،والتقاليد االجتماعية الغنية ،والديانات ،والعقائد الخاصة بالبلد
نبي" " :نحن ال نستطيع ان نصنع التاريخ بتقليد االخرين في سائر الدروب التي طرقوها ،بل يجب ان نفتح
دروبا جديدة ،وال يمكن ان يتحقق ذلك إال بافكار اصيلة تستجيب سائر المشكالت على الصعيد االخالقي ،او
على صعيد االفكار الفعالة لتجابه مشكالت التطور في مجتمع يعيد بناء نفسه" (نبي م ،2005 ،.صفحة .)162
أ
الجانب النفسي ،والجانب االجتماعي" :االسرة"
يقال" :إن الشجرة التي تنبت في الكهف ال تعطي ثمارا" (جبران ،2003 ،صفحة  ،)87فاللغة العربية
اليوم في الجزائر هي مثل هذه الشجرة ،وربما تكون هذه اللغة في نظر الجزائري اليوم هي لغة اإلنسان العربي
الذي انتهت حضارته المتالقة ،ومجده االول يوم  09صفر  656هج الموافق ل  10فيفري  1258م يوم سقوط
"بغداد" ،ويوم  02ربيع االول  897هج الموافق ل  02يناير  1492م يوم سقوط "غرناطة" بتسليم الملك "ابو
عبد هللا الصغير" مفاتيح "غرناطة" للملك "فرديناند الخامس" ،فمنذ هذا التاريخ ،واالنسان العربي يعيش
عصور االنحطاط ،ومشارك ته في الحضارة اإلنسانية تكاد تكون صفرا.
هذه هي نظرة اغلب الجزائريين للغة العربية ،نظرة نفسية انهزامية ،حتى بلغ االمر انك إذا سالت اي
شخص – وبخاصة في المناطق الشمالية للجزائر – "هل تحسن الحديث باللغة الفرنسية ؟ ،سيستحي ان
يقول لك انا ال احسن الحديث باللغة الفرنسية ،وهذا الخجل ،والحياء ،واالحساس بالنقص ال يكون إذا سال
عن اللغة العربية ،بل االمر يتعدى إلى النخبة من الطلبة ،واخص بالذكر هنا طلبة االدب ،واللغة العربية؛ إذ
يستحي اغلبهم ،ويحس بعقدة النقص ،والخجل إذا سال عن تخصصه ،او دراسته ،فيستحي ان يقول إني
ادرس اللغة العربية ،او ادرس في كلية االداب ،او قسم اللغة العربية.
واالمر يتعدى كل هذا في الشارع فالحديث باللغة الفرنسية اليوم سواء في الشارع ،او اإلدارة ،او حتى في
المقاهي والمطاعم ،بل حتى في االحياء الشعبية ،يعد من الثقافة ،والعصرنة ،والحضارة ،مع اننا بحاجة
اليوم ،وقبل اي وقت مضى إلى تعميم اللغة العربية يقول "الفاسي الفهري"َّ :
"إن تعميم العربية باعتبارها لغة
التواصل المالئمة لدى القوى العاملة التي ستمكن من الزيادة في سرعة التنفيذ ،واإلنتاج ،بل َّإن تعزيز
العربية في اإلدارة ،واالقتصاد ،واالتصال ،والتكنولوجيا شرط ضروري للنمو االقتصادي ،والتنمية
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االجتماعيةَّ ،
وان استعمال العربية بصورة مالئمة في تقنيات اإلعالم الجديدة ستمكن من اتساع مجالها
ودمقرطتها" (الفهري ،اللغة العربية اسئلة التطور الذاتي والمستقبل ،2005 ،صفحة .)15
كل امة تعتز بلغتها إال نحن ياتي االجنبي إلى بالدنا فيجب ان نكلمه بلغته ،ونذهب نحن إلى بالده
فيجب ان نكلمه بلغته ،فمتى نتكلم نحن بلغتنا ،متى نقول اننا عرب ،وان لنا لغة اسمها اللغة العربية ،هذا
السؤال يجب ان نساله النفسنا ،فنحن اليوم هنا في الجزائر نعاني من مشكلة في الهوية ،إن كانت في اللغة،
او في اللباس ،او في المعتقد ،او في الشعائر ،فنحن ال نحس بقيمة ما نملك ،يقول "مالك بن نبي" " :إن
المشاكل العديدة التي نطلق على مجموعها مصطلح "التخلف" ،هي في الواقع تعبيرات مختلفة عن مشكلة
واحدة ،ومفردة تواجه كل بالد متخلفة ،اي انها مشكلة "حضارة" ،وذلك بشرط ان نتقبل هذه العبارة في
استخدامنا لها ،بصورة محدودة ،واعني بهذا ان تكون اقل تعميما من المعنى الذي اعتاد "علم اإلنسان"
" "Anthropologieان يفهمها عليه"( .نبي م ،2000 ،.صفحة  ،)68ويقول "ابن خلدون" "اللغة في
المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصودة ،وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكالم فال بد ان
تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان ،وهو في كل امة بحسب اصطالحاتهم"( ،خلدون،
 ،2001صفحة  ،)753هذا إن دل فإنما يدل على الخصوصية ،والهوية التي تمنحها اللغة للناطق بها.
فاالوروبيون مثال كانوا من اشد المعجبين باللغة ،والثقافة العربية ،لكنهم لم ياخذوا من هذه الثقافة
نهجا لحياتهم ،بل اخذوا ما هم في امس الحاجة إليه ،وبذلك دخلوا في عصور االنوار ،ومن ثم عصر الثورة
الصناعية ،لكن بلغاتهم الخاصة ،حتى إن اإلنسان الجاهلي كانت تخفيه حضارة الفرس ،وحضارة الروم مقارنة
بحياته المجذبة في الصحراء ،لكنه لم يتخل يوما عن لغته ،وما رماها بالعقم ،والجمود يوما ،بل كان يفتخر
بها ايما افتخار ،ويعتز بها ايما اعتزاز ،ويبدع بها اشعاره ،ويخلد بها ايامه ،ويتواصل بها مع عشيرته ،يقول
ً
"البشير االبراهيمي"" :فإذا حافظ الزنجي على رطانته ،ولم يبغ بها بديال ،وحافظ الصيني على زمزمته ،فلم
ً
َ
يرض عنها تحويال؛ فالعربي اولى بذلك واحق ،الن لغته تجمع من خصائص البيان ما ال يوجد جزء منه في لغة
َ
الزنج ،او لغة الصين ،والن لغته كانت -في وقت ماَ -
ترجمان
لسان معارف البشر ،وكانت  -في زمن ما-
ناقلة فلسفات الشرق ،وفنونه إلى الغرب ،وكانت -في وقت ماَ -
حضاراتهم ،وكانت -في وقت ماَ -
هادية العقل
َ
مستود َع اداب الشرق ،وملتقى
الغربي ،الضال إلى موارد الحكمة في الشرق ،وكانت -في جميع االوقات-
ً
صالحة لذلك ،لوال ٌ
ٌ
غبار من اإلهمال عالها وعاق من االبناء قالها ،وضيم من لغات
تياراته الفكرية ،وما زالت
ُ
ُ
َ
االقوياء المفروضة دخل عليها؛ وهي قبل وبعد كل شيء حاضنة اإلسالم ،ودليله إلى العقول ،ورائده إلى
ْ
االفكارْ ،
وقطعت به َ
البحار والفلوات" (اإلبراهيمي ا ،1951 ،.صفحة .)16
دخلت به إلى الهند ،والصين،
لكن نحن اليوم على ما نحن عليه لو سالت الناجح في شهادة البكالوريا عن رغباته في التخصصات
الجامعية ،فلن تجد له رغبة في دراسة اللغة العربية ،او االدب العربي ،بل يسجل فيها رغما عنه الن معدله
هو اخر معدل ،وفي هذه القضية كالم يطول ذكره ،بل وتجد في اغلب الطلبة المسجلين في اقسام ،وكليات
االدب العربي حياء ،وخجال بينا لو ُسالوا عن تخصصاتهم ،لذلك علينا ان "نركز على حضور النموذج اللغوي
في الدراسات المستقبلية يعود إلى ا َّن هذه الدراسات هي الفاعلة اإلستراتيجية التي تحدد الوعي لتصور
ً
انطالقا من المعطيات الراهنة واالفاق المتوقعة ،وتساعد هذه
المستقبل ،بل تحدد نموذج المستقبل
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الدراسات على تجاوز اليات تشكيل االنماط االقتصادية ،والثقافية الفاشلة ،واستبدالها باليات اخرى اك ثر
فاعلية مع االخذ بعين االعتبار شروط التنمية الشاملة ،واثرها على الفرد ،والمجتمع في الواقع المحلي،
والعالمي" (التويجري ،1990 ،صفحة .)70
الجانب التعليمي:
َ
"العربية لغتنا" ،هكذا تكلم "ابن باديس" وبهذا صدرت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر شعارها،
وعلى هذا عمل "ابن باديس" ومن معه "بنشر تعليم عربي مستوحى من الوحدة العربية اإلسالمية"
(بوصفصاف ،1991 ،صفحة  ،)244وعملوا على "غرس بذور الروح الوطنية في نفوس الشباب الجزائري،
وتعليمهم بلغة اباءهم ،واجدادهم ،وتعريفهم بالتراث العربي اإلسالمي ،بحيث تكون لهم عزيمة قوية،
وتعلق كبير بالجزائر التي ابتليت بالغزو االجنبي ،واالحتالل االوروبي الذي يهدف إلى ابتالعها ،ومحو مقوماتها
العربية ،واإلسالمية" (بوحوش ،1997 ،صفحة . )179
إن اللغة العربية في الجزائر تعاني من هجر ابنائها لها ،ومن ضعف الناطق بها ،وعدم استخدامها في
مواطن التعليم ،والبحث ،مما سبب في تقهقرها ،وتخلفها ،وعدم مواكبتها للجديد من االلفاظ،
والمصطلحات العلمية ،حتى وصمت بالضعف ،وعدم قدرتها عن التعبير عن مستجدات االمور - ،مع انها
كانت ضحية لتخطيط لغوي فاشل ومضاد ،حتى نكاد ان نقول اننا نخطط لقتل اللغة ال إلى تطويرها،
وتنميتها  ،-زد على ذلك تخاذل الناطقين بها ،وسعي بعض الدول إلى نشر لغتها ،وثقافتها في البلدان التي
كانت تستعمرها ،ومن ذلك ما صنعه بعض االكاديميين ،واالستاذة في هذا الحراك الشعبي الذي تشهده
الجزائر منذ فبراير  2019م ،بان تقدموا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقترح استبدال اللغة الفرنسية
باللغة اإلنجليزية في التدريس في الجامعة ،فتسالنا نحن كباحثين واكاديميين :ما محل اللغة العربية من هذا
كله؟.
لعل هذا راجع إلى عدم إدراكنا لمدى اهمية "اللغة العربية" في حياة "االمة الجزائرية" ،والفرد الجزائري،
كما اننا ال ندرك ان حفظ اللغة ،وضمان استمراريتها يكون بقدر محافظتنا عليها كافراد ناطقين بها ،ولن تكون
اي امة سيدة نفسها ،قوية في تماسكها ،وبانية لمستقبلها ،إال إذا اعتزت بلغتها ،وكانت هي لسانها في
المدرسة ،والبيت ،والشارع ،والمسجد ،والجامعة ،وكل مجاالت الحياة ،لكن كما يقول "مالك بن نبي"" :ال
يقاس غنى المجتمع العربي بكمية ما يملك من «اشياء» بل بمقدار ما فيه من افكار"( .نبي م ،.ميالد مجتمع،
 ،2006صفحة " ،)37فالعقل المجرد متوافر في بالدنا ،غير ان العقل التطبيقي الذي يتكون في جوهره من
اإلرادة ،واالنتباه يكاد يكون معدوما" (نبي م ،.مشكلة الثقافة ،2005 ،صفحة )86
لغتهم العربية الفصحى بالعامية ال ُم َّ
طورة ،او
لقد استعاض اغلب المدرسون ،واالساتذة في الجزائر عن ِ ِ
ْ
العامية الراقية ،بسبب عوامل االمية ،والجهل ،والتخلف ال ُم َ
ست ْش ِري ،والتي عمرت لعقود طويلة ،والسباب
ِ
ُ
ٌ
عديدة ،ولم ُيوا ِك ْبها ٌ
تطور ،وال تحسين في االداء التعليمي نتيجة ضعف المنظومة التعليمية في الجزائر،
وتقادمها ،وتصدع مناهجها ،وضعف إصالحاتها ،لدرجة لم تعد ً
ُ
قادرة على ُمواكبة التطور العلمي ،والمعرفي،
ِ
ِِ
والثقافي العالمي ،فا َ
نتج التالميذ والطلبة في الجزائر بدائل اللغوية ،وتواصلية خاصة بهم والمستجيبة
لظروفهم ،او ما يمكن ان نسميها "باللغات الشبابية"َ ،
وجعلها قابلة لتلقي الجرعات الخارجية ال ُم َّ
كل
ِ
حي نة ِمن ِ
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تفي بهذا َ
شيء ،فكانت المادة الوحيدة التي ُي ْمكن ان َ
الغرض هي "العامية" ،وليست "اللغة العربية
الفصحى" ،زد على ما يسمى بظاهرة "العربيزي" وذلك باستخدام ارقام ،وحروف اجنبية في الك تابة
التواصلية ،والدردشة النصية خالل مواقع التواصل االجتماعي.
وهذا الواقع تتشارك فيه الجزائر لالسف الشديد مع اغلب الدول العربية؛ فاغلب الدول العربية تدرس
"باإلنجليزية" ،او "الفرنسية" في اغلب الصفوف الدراسية ،وهو ما يعود بالضعف على التحصيل العلمي لدى
التالميذ والطالب ،فاالختالف البين ،بين لغة االسرة ،والشارع ،وبين لغة الدراسة ،من شانه ان يمثل
صعوبة لدى التلميذ ،او الطالب في الفهم ،غير مدركين خطورة هذا الواقع ،من ذلك ما نشرته "صحيفة
واشنطون بوست" " ً "The Washington Post
مقاال للكاتبة "سوزان جالسر" " " "Susan Glasserتشجع
انفتاحا ،وضربت ً
ً
مثال بإحدى الدول العربية التي اصبح
فيها البالد العربية على انتهاج خطط تعليمية اك ثر
نظامها التعليمي "يحوي الك ثير من اإلنجليزية ،والقليل من اإلسالم"! ،زد على ذلك هذا الخليط في التدريس
ما بين الفصحى ،والعامية ،واالمازيغية قد يشكل للتلميذ ما يمكن ان نسميه "باالضطراب اللغوي" ،او
محيطه (اللغة االم /
"التباين اللغوي" للطفل عندما َي ِل ُج المدرسة ،ويشرع في إحداث مقارنة بين ما تعلمه في ِ
لغة التواصل اليومي) ،وما يتعلمه ويتلقاه في المدرسة ،الفروقات ،واالختالفات التي يرصدها بين ز ِاده
المعجمي ،والمادة التي يتلقاها هو ما نصطلح عليه ب "التباين ،او االضطراب اللغوي" ،وهي الحاالت التي يعجز
الناظم لهذه االختالفات ،وبالتالي اضطرا ِبه في التعامل معها ،وتخو ِفه الدائم من
فهم النسق ِ
فيها التلميذ عن ِ
ذهنية منظمة ،يمكن ان يستند عليها في التصنيف ،والترجيح ،ويتجلى
قاعدة ٍ
غياب ٍ
الوقوع في الخطا ،نتيجة ِ
ُ
اإلشكال اال ُ
الناشئة ،في كو ِنه يحدث لديهم نوعا من الخلط بين
كبر في هذا "االضطراب اللغوي" عند ِ
الحروف ،واستعماال ِتها ،ويتوهم البعض ان الحروف تتناوب االستعمال فيما َ
بينها ،وانه يمكن للهمزة ان
تنوب عن القاف ،كما ُيمكن استبدال السين بالثاء المعجمة ،والبعض يعجز عن تحديد االصل الصحيح ،اي
تحديد الحرف الذي يدخل في تكوين الكلمة الفصيحة من الحرف َّ
الموظ ِف في الكلمة َّ
العامية.
ِ
ِ
وبصفة عامة ،هناك فجوة كبيرة بين المامول والواقع ،والسبب الرئيسي في هذه الفجوة ،هو تخاذل
السلطات في تطبيق ،وفرض سياستها اللغوية ،بالرغم من القوانين ،والتشريعات الك ثيرة الصادرة في حق
اللغة العربية ،بل هناك تقديم للغات االجنبية على حساب اللغة العربية ،وتقديم للهجات ،واللغات
المحلية ،وتشجيعها ،والدعوة إلى ك تابة اللغة العربية بالحروف الالتينية ،وابتعاث الطالب إلى الغرب لدراسة
لغاته ،واإليمان بان اللغة هي الوجه الثاني للفكر ،وان من يجيد لغة ا َّمة ال بد ان يعجب بتاريخها ،وفكرها،
ويصير له انتماء من نوع ما إلى هذه االم ،يقول "محمد اركون"" :انا عضو كامل في التعليم العام الفرنسي منذ
الثالثين عاما ،وعلى هذا الصعيد فانا مدرس علماني يمارس العلمنة في تعليمه ،ودروسه ،وهذا يشكل
بالنسبة لي نوعا من االنتماء ،والممارسة اليومية في ان معا" (اركون ،العلمنة والدين اإلسالم المسيحية
الغرب ،1996 ،صفحة  ،)09بل اصبحت اغلب االسر في الجزائر اليوم تتسابق لتسجيل ابناءها في المدارس
الخاصة بتعليم اللغات االجنبية ،وبخاصة اللغة الفرنسية ،وباغلى االثمان ،ولعل هذا "االستعمار اللغوي"
الذي زرعته فرنسا في نفوس الجزائريين ما هو إال امتداد لالستعمار التاريخي لفرنسا ،والتي "كانت تعتبر تعليم
الجزائريين خطر على مستقبلهم في الجزائر ،الن انتشار التعليم عند العرب يعني ان ابناء الجزائر سيتكلمون
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بصوت واحد " :الجزائر للعرب"" (بوحوش ،1997 ،صفحة  ،)244ولعل هذه زاوية اخرى من ازمة اللغة
العربية في الجزائر.
الجانب ا إالعالمي ،والثقافي:
"إن اللغة كاإلنسان تاخذ وتعطي ،وتنشا وتعيش ،وتتطور وتتسع ،وتلد وت موت ،فهي كائن حي متطور
ي حتاج إل ى توجيه ف ي ن موه ،وتطوره ليوافق السياق الذي ينسجم مع اصله ،ويعتمد على قاعدته" ،فلاللفاظ
تاريخ كاالفكار واالشياء ،يبحث عن اصول هاَ ،وت َت ُّبع تطورها ،وال يقف هذا التاريخ عند عصر ،وال ي حدد
ب جيل ،ويبدو تطور االلفاظ ف ي استكمال صقلها ،وشيوع استعمال ها ،واختالف مدلول ها ،باختالف العصور"
(العال ،1972 ،صفحة .)03
حافظت اللغة العربية في شكلها الفصيح بين حدود الدول العربية ،حيث كانت تصدر الصحف،
والمجالت ،والمطبوعات ،وتطبع الك تب باللغة العربية الفصيحة من "موريتانيا" غربا إلى "اإلمارات" شرقا،
ويستطيع "المغربي" ان يحاور "العماني" ،ويفهم حديثه بكل يسر ،وسهولة إذا خاطبه باللغة العربية
الفصيحة ،وكذلك يصنع "اللبناني" مع "التونسي" ،و"العراقي" مع "السوداني" وهكذا ،لكن إذا ترك الحال
مثال "للجزائري" ان يتحاور ،ويطبع منشوراته بلهجاته التي تتنوع بين الشمال والجنوب ،فسيصبح من
الصعوبة بحال ان يتحاور ،ويتبادل ابناء الوطن الواحد لهذه اللهجات ،لكن لالسف الشديد هذا هو الحال في
الجزائر ،بل اك ثر من ذلك؛ إذ تدعو اغلب النداءات اليوم في الجزائر على الك تابة ،والتاليف ،والتدريس
باللهجات المحلية ،او باللغة الفرنسية ،يقول "محمد اركون"" :اما العقل العربي فهو الذي يعبر باللغة العربية
ايا تكن نوعية المعطى الفكري الخارج عنه ،والذي يتقيد به ،لكننا نعرف اليوم شعراء وكاتبا مغاربيين يؤلفون
بالفرنسية" (اركون ،اين هو الفكر اإلسالمي المعاصر ،1990 ،صفحة  ،)19بل وهناك دعوة لإلعداد لقاموس
للهجة الجزائرية المحكية ،زد على ذلك االفالم ،والمسلسالت المدبلجة باللهجة العامية ،فالعامية اليوم في
ْ
وتغلغلت في اإلعالم ،والصحافة المك توبة ،والمعامالت
الجزائر حلت بديال تواصليا ،وإجرائيا في كل شيء،
ُ
وغيرها ِمن المجاالت التي كانت ِحكرا على اللغة
الرسمية ،واإلدارية ،وفي البيانات ،والخطب الرائسيةِ ،
العربية الفصحى إلى وقت قريب.
"فاللهجات المحلية" توسعت ،وانتشرت ،بل تعدت على سيادة "اللغة الفصحى" في الشارع ،واإلعالم،
والتعليم؛ حتى تقهقرت اللغة العربية الفصحى" َ
وانز َوت داخل "المساجد" ،فال تسمعها إال في خطب
الجمعة ،او بعض الدروس الدينية ،او بعض البرامج اإلذاعية كاالخبار ،واالفالم الوثائ قية ،ومع هذا يظل
استعمال اللغة العربية على المستوى الرسمي ضعيفا جدا ،كما ان "العامية" ،و" اللغة الفرنسية" تعد لغة
التعليم  -الرسمية  -إلى جانب العربية في بعض التخصصات ،وال تزال القنوات تبث "بالفرنسية" ،او "باللهجة
المحلية" ،باإلضافة إلى ان "لغة الشارع" هي خليط من "العربية الفصيحة" ،و"الفرنسية" ،و"االمازيغية"...
إلخ.
ُّ
فلو نظرنا إلى البرامج التي تبثها غالبية القنوات الجزائرية وبخاصة تلك القنوات الخاصة ،والتي تحظى
بنسب مشاهدات عالية ،فسنجدها تتمحور حول المسلسالت االجنبية المدبلجة إلى العامية الجزائرية،
وبخاصة المسلسالت التركية ،ناهيك عن اإلعالنات التجارية ،واإلشهارية ،زد على ذلك الدبلجة العامية
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للرسوم المتحركة ايضا ،مما ُي نذر بصعود اجيال من االميين ،والجاهلين باللغة العربية ،الماهرين في
العامية ،وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على تردي الوضع اللغوي في الجزائر ،لدرجة ان الغالبية الساحقة
من المشاهدين في الجزائر ال تستهويهم اللغة العربية ،وان طائ فة كبيرة منهم َي ْش ُك ُلَ ،وي ْص ُع ُب عليها َف ْه ُم
اللغة العربية الفصيحة ،والن الهدف االول ،واالخير لشركات اإلنتاج التلفزي هو الربح ،فإنهم ُي ِقدمون لكل
زبون ما يناسبه.
ٍ
النتائج والحلول:
ُ
ٌ
يقال" :ان الشعب الذي ال يتكلم لغته ،شعب ال يصنع حضارته" ،فإذا كانت العناية بتداول اللغة
داخل مجتمع مؤشر على درجة تحضره ،فإنه في المقابل ،تمثل هيمنة لغة اجنبية على مجتمع عنوان على
تخلف ثقافي ،وحضاري ،والشعب الذي ال يعتز بلغته ،ويحرص على التحدث بها ،والحفاظ على تداولها في
تواصله اليومي ،ال يمكنه إال ان يكون إذا كان االنفتاح على اللغات االجنبية اصبح امرا واقعا فرضته العولمة،
فال يعني ذلك االستالب الثقافي ،والتبعية اللغوية ،والفكرية ،وفرض لغة اجنبية على المجتمع ،في التعليم،
واإلدارة ،واإلعالم ،تحت ذريعة االنفتاح ،فهذا يسمى استعمار ثقافي.
لذلك نرى اهتمام الدول االوروبية وغيرها "بالتخطيط اللغوي" في وقت مبكر جدا ،وهناك العشرات من
الدول التي خططت للغتها ،وعملت على التاثير فيها ،والتاثير في وظيفتها ،ومكانتها داخل المجتمع،
وجعلت لذلك مؤسسات وميزانيات خاصة ،على خالف اغلب الدول العربية ومنها الجزائر التي لم تتعد عقد
المؤتمرات ،والندوات في هذا المجال ،ولم يكن هناك من سياسة فاعلة على ارض الواقع ،لعالج الواقع
اللغوي السيء.
الن الدول المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه إال بلغاتها االصلية ،ولم تقم حضارة في التاريخ من دون
ان تجعل اللغة االم لغة العلم ،والعمل ،والتواصل ،وبالتالي ،فال يمكن المة ان تنهض من تخلفها ،دون ان
تحافظ على هويتها الثقافية ،وفي مقدمتها اللغة ،والشعب الذي ال يعتز بلغته ،ال يمكنه ان يصنع حضارة،
شعب خارج الحضارة ،والتاريخ ،إذا كان االنفتاح على اللغات االجنبية اصبح امرا واقعا فرضته العولمة
ولعل هذا ما فقهه الشعب اليهودي؛ إذ "تعزى حركة إحياء "اللغة العبرية" إلى عزيمة ،وإرادة الشباب
اليهودي المتاثر باالفكار القومية في اوروبا ،التي ً
ترى ان لغة اي شعب ال يمكن فصلها عن قوميته ،وحركة
اإلحياء هذه تتجلى في صور مختلفة على امتداد عدة قرون ،ففي القرن السادس عشر الميالدي ،ظهر مجموعة
من المعلمين ،الذين اسسوا المبادئ االولى لقواعد اللغة العبرية الحديثة ،ورسموا الخطط بهدف تشجيع
تدريس اللغة العبرية (بلعيد ،2012 ،صفحة .)12
إن اللغة العربية في الجزائر وعاء للثقافة الشعبية ،ومستودع الذاكرة العلمية ،والمارز الثقافي الجيال
المستقبل ،وإن العبث بها ليس كالعبث بالهوية الوطنية ،والقومية ،والدينية فقط ،بل هو عبث مدمر لعدد
من الشرائح المركبة في االنا الثقافية للفرد الجزائري ،إنه عبث ،ومساس بالتاريخ ،بل هو استهداف للعقل
الجمعي ،ولما يتصل بعمليات التفكير ،وطرائ قه ،ونواتجه ،وما لم يكن "التخطيط اللغوي" ً
واعيا لسياسيات
"االستعمار اللغوي" ،وكما جاء على لسان الرئيس الجزائري الراحل "هواري بومدين" قوله" :ال مجال للمقارنة،
او المفاضلة بين العربية ،واي لغة اجنبية اخرى فرنسية ،او إنجليزية ،الن الفرنسية كانت وستبقى مثلما
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بقيت في ظل االستعمار لغة اجنبية ال لغة الجماهير الشعبية" (بومدين .)1975 ،ويقول الشيخ "البشير
اإلبراهيمي"" :إن لغة العرب قطعة من وجود العرب ،وميزة من ميزاتهم ،ومراة لعصورهم الطافحة بالمجد،
والعلم ،والبطولة ،والسيادة" (اإلبراهيمي ا ،1951 ،.صفحة .)10
من خالل هذا الكالم للرئيس الجزائري الراحل ،وكالم الشيخ "البشير اإلبراهيمي" البد لنا من حماية اللغة
العربية في الجزائر من خالل القوانين ،والمؤسسات ،والتشريعات ،الن سياسة الالمباالة ،والكيل بمكيالين
غير مقبولة اخالقيا ،وسياسيا ،لذلك يجب وضع تخطيط ،وتشريع يغرم كل من يخالف القوانين اللغوية،
وإصدار االحكام في المنازعات اللغوية من خالل جهاز قضائي ،واالهتمام بالنخب اإلبداعية ،والعلمية،
والثقافية ،واالقتصادية ،والسياسية لتصبح لنا مثل "لغة موليير" ،و"لغة شكسبير" ،او "لغة امرئ القيس"
وغيرهم ،لقد ك ثر التسول الفكري ،وفوضى المصطلحات دون ضبط ،او عمل فعال للمؤسسات المعنية
بالرعاية ،والمراقبة اللغوية في ديارنا.
واحيانا ال يتوقف هذا العمل ،وهذا "التخطيط" على المسؤولين فقط ،فالنخب المثقفة مسؤولة عن
الحالة اللغوية ،والوضع اللغوي للبالد بشكل عام ،وبما ان الموضوع لغوي ،فعلماء اللغة ،والمتخصصون
فيها يقع على عاتقهم الحمل االكبر في هذا الشان ،فكما ان الفقهاء ،والعلماء مسؤولون عن امور الشريعة من
تعليم للناس ،واإلجابة على تساؤالتهم ،والسياسيون مسؤولون عن السياسة في البالد ،سواء تلقوا دعما من
المسؤولين ام ال ،وكذلك الحقوقيون ،والصحفيون ،واإلعالميون ...إلخ ،فاللغويون مسؤولون عن رفع الوعي
اللغوي لدى عامة الشعب ،وتذكيرهم بالقضية اللغوية ،واستعمال اللغة االم ،وتجنب اللغات الدخيلة؛ التي
تؤثر على الهوية ،والفكر ،وعدم االك تفاء بتاليف الك تب ،وإقامة الندوات التي ال يحضرها إال المتخصصون
اللغويون ،والتي لم يتخط تا ُ
َ
شخاص الذين يستمعون لها.
ثيرها اال
وكما هو معلوم فاللغات غير ضعيفة ،وبخاصة العربية ،فقد كانت لغة علم ،وفن ،ودين في يوم ما،
ولكنها تحتاج إلى ابنائها اليوم في الجزائر الذين انشغلوا عنها بلغة القوي ،فاصبحوا يتحدثون ،ويك تبون
باإلنجليزية ،وااللمانية ،والفرنسية بطالقة ،بينما يتكعكعون في نطق ،وك تابة العربية ،نعم نحن نريد ان
نواكب الركب لكن بلغتنا العربية ،يقول "محمد عابد الجابري"" :إن الحاجة تدعو إلى عصر تدوين اخر ،عصر
تدوين جديد ،بمقاييس جديدة ،واستشرافات جديدة ،ذلك في نظرنا هو المعنى الذي يجب ان تحمله كل
دعوة إلى االصالة او الحداثة ،فالتحديث مشروط بالتاصيل والعكس صحيح" (الجابري ،1991 ،صفحة .)195
لذلك فاللغة العربية اليوم في الجزائر محتاجة ،واك ثر من اي وقت مضى إلى التدخل من قبل المشرعين
السياسيين ،واللغويين ،والحقوقيين ،والصحفيين ،واإلعالميين ،وإلى النخب المثقفة ،وإلى الطلبة،
واالساتذة ،واالئمة ،وإلى كل اطياف الشعب لرسم سياسة لغوية فاعلة ،تحاول التاسيس لجيل عربي جزائري
جديد ،تراعي فيه الواقع ،والتعدد اللغوي الموجود" ،فالتخطيط اللغوي" ،هو االداة االفضل اليوم إلنقاذ
اللغة العربية اليوم في الجزائر ،وصونها ،وتطويرها ،ولن َ
َ
ويخرج من العالم
ينتقل االمر إلى الواقع الفعلي،
النظري إلى العالم التطبيقي ،مالم تكن هناك إرادة سياسية ،ونخبة علمية قادرة على التخطيط ،والتنفيذ،
فيجب ان يكون هناك وعي مجتمعي بضرورة العودة إلى اللغة العربية ،والتحدث بها ،وإدخالها في جميع
مرافق الحياة ،وإعادة االهمية القومية للغة العربية في مراحل التعليم كلها ،وإحاللها محل اللغات االجنبية
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التي استحلت النظام التعليمي ،واسترجاع الوهج الثقافي ،والمركز االجتماعي للغة العربية ،والدفاع عن
ذوبانها التدريجي على لوحات الشوارع ،والالفتات الكبرى ،وفي صيغ العقود ،والمكاتبات التجارية ،وفي
المناسبات الرسمية ،والدولية ،والدبلوماسية ،ودعم الخط العربي بوصفه ً
نوعا من الجمال الفني القومي في
المجال البصري العام.
إن لغة االمة تمثل ثقافة خاصة ،او كما قال "محمود درويش" ( انا لغتي ) في قصيدته "قافية من اجل
المعلقات ،يقول محمود درويش (درويش ،2001 ،صفحة :)56
انا لغتي انا
وانا معلقة ...معلقتان ...عشر ،هذه لغتي
انا لغتي ،انا ما قالت الكلمات
كن جسدي فكنت لنبرها جسداً.
انا ما قلت للكلمات :كوني ملتقي جسدي مع
االبدية الصحراء.
كوني كي اكون كما اقول
ال ارض فوق االرض تحملني،
فيحملني كالمي طائ ًرا ً
متفرعا مني ،ويبني عش رحلته امامي
في حطامي ،في حطام العالم السحري من حولي،
على ريح وقفت.
وطال بي ليلي الطويل
 ...هذه لغتي قالئد من نجوم حول اعناق
فلتنتصر
لغتي على الدهر العدو ،على شالالتي
علي ،على ابي ،وعلى زوال ال يزول
هذه لغتي ومعجزتي.
عصا سحري حدائق بابلي ،ومسلتي ،وهويتي االولى
ومعدني الصقيل
ومقدس العربي في الصحراء
يعبد ما يسيل
من القوافي كالنجوم على عباءته
ويعبد ما يقول
ال بد من نثر إذا
نثر إلهي لينتصر الرسول.
ال بد من ٍ
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فالثقافة لها خصوصية عرقية ،ورموز ،وعالمات لسانية تكون محلية ،وجهوية ،وكونية ،وكذلك،
المعتقدات ،والسلوك ،والقيم ،والمعارف هي عبارة عن ثقافة ،وتفاعل ،واختالف ،وتواصل ،وعمل لساني
شامل .
لذلك البد من تفعيل المؤسسات اللغوية لخدمة االبحاث ،والتوجهات القومية ،وتقديم الجودة،
والنجاعة ،والديمقراطية ،والعدالة ،واالهداف القومية ،وحق المواطنة والهوية ،والطموحات الفردية،
والجماعية بعيدا عن المنازعات في مشكالت التعدد ،والتنوع ،وخدمة االقليات ،والفائت الخاصة ،وضبط
التمثيل الجماعي الدستوري ،وإقصاء الكره ،والتعصب ،والصور النمطية للفرقة ،واالستعمار ،ومحاربة
تفكيك وحدة ،ولحمة االمة المرتبطة باإلسالم ،وعدم اإلخالل بكرامة المواطنين ،رغم اختالف الوانهم،
والسنتهم ،واعراقهم .
وفي االخير فاللغة العربية لغة وجود ،ورمز هوية ،وعامل توحيد ،ولغة تخاطب عالمي ،وان قوة
شخصية الفرد من قوة لغته ،وان ك ثير من الشباب ليست في اذهانهم صيغ لغوية اصطالحية ثابتة تتناول
مكونات الهوية ،إن قوة اللغة ،وتمكن اهلها منها تزيد في فهم المتلقي ،وتحريكه ،فإذا فهم المتلقي ما يقرا،
ً
ً
ً
اكا ً
وتمكن من التعبير بلغة قوية جزلة تجعل له حر ً
وسياسيا ال نظير له ،وان
واجتماعيا،
واقتصاديا،
ثقافيا،
ً
ً
ً
ما يقاس على االشخاص يقاس على الدول ،فالدول المتقدمة ً
وثقافيا،
وعلميا،
اقتصاديا،
لغويا متقدمة
ً
وسياسيا" ،ومما ال ريب فيه ان اللغة العربية الفصحى ما كانت لتصل إلى الرقي الذي وصلت إليه في عصورها
ً
الذهبية ،لو لم تكن االمة العربية يومذاك ناهضة تتمتع بمركز مرموق في العالم ،وتنجب اجياال بعد اجيال
من االدباء ،والفنانين ،والعلماء ،يجولون في كل ميدان من ميادين الفكر ،والحضارة ،باذلين كل جهد،
عاملين ما في وسعهم لتزويد اإلنسانية بمنتجات ادمغتهم الجبارة ،وقرائحهم الخيرة ،واللغة ،واإلنسان توامان
ال ينفصالن ،وحين يقوى احدهما البد ان يشتد ساعد االخر ،والعكس صحيح ،وال عبرة بما يقال من اننا نقبل
على منتجات االمم الراقية بلغات تلك االمم ،وانه ال حاجة بنا إلى العمل على القراءة ،والك تابة بلغتنا العربية
في مختلف حقول الفكر ،وشتى ميادين العلم ،فمما ال جدال فيه ان اإلنسان يتمكن من الفهم ،والتعبير
بلغته االم اضعاف ما يقدر عليه في لغة غريبة غير لغته"( .دمشقية ،1985 ،صفحة .)69
فيجب علينا ان نعظم العربية في النفوس ،وتقديم العربية ،وعلومها بطريقة سهلة ،وبلغة واضحة حديثة
معاصرة قريبة إلى قلوب الناطقين بها ،لتاخذ من قلوبهم ً
مكانا ،ومن فكرهم حي ًزا ،وان من ملك العربية ملك
خي ًرا ك ثي ًرا ،إن في إدراكنا ان اللغة العربية مصدر من مصادر الدخل الفردي ،والقومي ال مشكل من
مشكالتنا ،يجعل العربية تتبوا مكانة مرموقة في النفوس ،وما بين الدول ،إن االزمة التي تعاني منها العربية
اليوم هي ازمة في نفوس اهلها ال بها ،فإذا واجهنا التحديات االنفة الذكر "بتخطيط لغوي" رصين واضح بين
االهداف ،والوسائل ،والنتائج في خطة لغوية قابلة للتطبيق نكون قد نجحنا في حل مشاكلنا ،الن الحروب
القادمة هي حروب لغوية ال عسكرية.
ً
ً
ً
إن التخطيط للغة هو التخطيط للجميع ،وإذا اردت تخطيطا لغويا ناجحا فعليك بالتخطيط لكل
المجتمع ،يقول "كلود ليفي شتراوس" "" :"Claude Lévi-Straussإننا حين نقول اإلنسان فإننا نعني اللغة،
وحين نقول اللغة فإننا نقصد المجتمع"( ،شتراوس ،1983 ،صفحة  ،)90وان دور التخطيط اللغوي في
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خدمة العربية يقوم على خطة استراتيجية لغوية تاتي من وضوح الرؤية ،والرسالة بما يتعلق بالعربية
والتعريب ،ابتداء من راس هرم الدولة ،وانتهاء بالفرد والمجموعات ،ترسمها الدولة ،ويشرع لها مجلس االمة،
وتستجيب لها الشعوب ،فإذا احكمت هذه الخطة االستراتيجية ،وتسلحت باإلدارة الرشيدة ،واإللمام بعلم
التسويق ،والية صنع القرارات ،ورافقتها إدارة السياسيين ،فإن المشروع النهضوي سوف يك تب له النجاح،
كما نجحت تجارب "التخطيط اللغوي" في البالد المختلفة.
فاللغة ال تتطور ،وال تصلح نفسها بنفسها ،فمالم يتدخل ابناؤها ،قد تصبح مثل الالتينية ،حيث
اندثرت ،وخرج من رحمها لهجات اصبحت لغات فيما بعد" ،كاإلنجليزية" ،و"الفرنسية" ،و"االلمانية"،
و"اإليطالية"؛ لذا يجب التدخل في المشهد اللغوي العربي والجزائري ،وفرض استعمال العربية الفصيحة في
الجزائر ،قبل فوات االوان.
ولعل اخر ما نختم به هذا العمل ،اننا اليوم نريد ان ننظر إلى مستقبل اللغة ،وليس إلى ماضيها.
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المؤثمػ العولُ الّلٍم اإلهؾةهّة واالزجمةِّة ٚوةِة مّةلػة الجٜةم ٞاؿةس المّػٖة
 3 -1هٍٖمبػ  2019المةهّة -بػلّن

المػٝؼ العِمٙػايُ الّػبُ

دور الرسم فُ التخفّف من السلٍك العدواهُ لدى اظفال التربّة التحضّرِة
د .مؼوز ِبع الصلّم ،زةمّة دمحم لمّن دبةّٓن ؿًّٕ -2الرؼااػ
د .بصػي لةبػ ،زةمّة دمحم لمّن دبةّٓن ؿًّٕ -2الرؼااػ
.1مشكلة الدراسة:
ثّع ؿٍّٜلٍزّة الومٍ اإلهؾةهُ شؾب (ابٍ الظّػ ،2004 ،ص ًُ ،)143مصةولة ٌٖم االلٍل الجُ ِوفة موٌة
الؾلٍك وِجًٍر ،و ّٕٝثلّب الٍراخة والبّبة ادوارًمة ُٖ إشعاث الجّّٔػ والجًٍر ُٖ ًغى االهمةط الؾلٍّٝة.
مُ االطغ ُٖ االِجبةر ا َّن  ٞٝمػشلة من مػاش ٞالومٍ اإلهؾةهُ ثمجةز بظمةاك ٖػِعة ومًةلب وشةزةت
مجّعدة ،وُٖ شةلة مة إذا لم ثفبُ ًغى الصةزةت او المًةلب َّٖإهٌة ثجصٍل إلَ مفٜالت او اهصػاٖةت ُٖ الومٍ
ؿٍاء من الوةشّة الرؾمّة او اإلهّٗةلّة او الّٙلّة او االزجمةِّةَّ .
ولّ ٞمن بّن المفٜالت الؾلٍّٝة الجُ
آ
ثؤرق االبةء والمّلمّن و ٞٝمن لي ِالٚة بةلجػبّة والجّلّم مفٜلة الؾلٍك الّعواهُ الجُ البصت من بّن
الٙوةِة البصدّة الفةاٜة ُٖ شِ ٞٙلم الوٗؽ وِلٍم الجػبّة.
وِػى (الفٌػي وبن ِبعالػشمةن ،2007،ص  ،)56ان الؾلٍك الّعواهُ ِةثُ ِلَ راس المفٜالت الؾلٍّٝة
ً
قظمة ّٓػ مػٍٓب
ُٖ مػشلة الًٍٗلة المبٜػة ،شّح ِؤخػ ُٖ االداء الًبُّّ لالؿػةٝ ،مة ِرّ ٞمن الًٗٞ
ّٖيٖ ،ةلؾلٍك الّعواهُ ِّجبػ من اًم واطًػ المفٜالت الؾلٍّٝة .ومن ًوة ِرب ان ِّةلذ مدً ٞغا الؾلٍك
بةؿةلّب ِلمّة وثػبٍِة ّٖةلة.
ٝمة ثّع مفٜلة الّعوان شؾب (ودُِ المةِْ ،2001،ص ُٖ ،)04مػشلة الًٍٗلة المبٜػة مة بّن ) 3إلَ 5
ؿوٍات( من الٍّام ٞالموببة بؾٍء الجٍاٖ٘ العراؿُ ُٖ ؿوٍات الجّلّم الالشٙة ،وشّومة ِجّػض االيٗةل بوبغ
ً
آاالبةء او المّلمّنِ ،فّػون بوٍع من اإلشبةط ،وشّوٌة ِوفة لعٌِم الّعوان الغي ٚع ٍِٜن ا ً
ثٍِّوّة
ؿلٍبة
شّةهة اهٍاع الؾلٍك الجُ ِفرٌّة الٍالعِن ً
للفٍّر بةلوٙكٝ ،مة هرع ا ً
ؿببة من اؿبةب الّعوان ،الهي ُٖ
اِجٙةد الٍالعِن ا َّن مة ِمعرى االيٗةل من ؿلٍك ِعواهُ هػور ٌي لورةشٌم ُٖ الصّةة ،بّومة ٍِٙم بّن االولّةء
إلَ إهؼال الّٙةب هع ابوةءًمً ،
بعال من ان ِصةولٍا الجّػف ِلَ اؿبةب مدً ٞغا الؾلٍك وٌٖمٌة ،وّّٗٝة
ثصٍِلي إلَ ؿلٍّٝةت بعِلة ا ٝدػ اِرةبّة ،ولغل ٛالبع من الجّٜٗػ ُٖ إِرةد ٚوٍات اثمةلّة اِرةبّة ثؾةِع ُٖ
ً
ازجمةِّة ٝةلػؿمٍالػِةهّة ،الجُ
الجّبّػ ِن اهٗؾٌم واشةؿّؾٌم وّّٗٝة ثٍلّ ٞاٖٜةرًم بًػِٙة مٙبٍلة
ً
ثؾةِع ِلَ ثعِّم ًغى االؿجرةبةت الموةدة للّعوان ،وثومُ الؾلٍك البوةء ازجمةِّة ٝةلجّةون والمعاٚة
والجصلُ بةالطالق الصؾوة.
َّإن مدً ٞغى الؾلٍٝةت الّعواهّة ِجم مالشَجٌة بف ٜٞواهس ُٖ المؤؿؾةت الجػبٍِة المجمدلة ُٖ المعرؿة
ٝمة ِمٜن دراؿجٌة ومّػٖة اؿةلّب ِالزٌة ِن يػِ٘ إبػاز اؿةلّب الجّبّػ ّٓػ الّعواهّة واثظةذًة همةذج
للٙعوة الّٗةلة ِوع ًغى الٗبة من االيٗةل.
آ
ٌ
َّ
ٌ
واٝع وولٕ واطػون ) )Wolf et al ;1985.p198ان الٗن وؿى ثّبّػي ،ولي ٍٖااع واهصة المّةلم ،ولي
يبّّة طةلة ،إهي خةبت وبةق وملمٍس ،شّومة ثٍٜن الٜلمةت ٚلّلة ،واللٍشة المػؿٍمة ال ثؼول وال ثظجُٗ
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ُٖ الٌٍاء مد ٞالٜلمةت ،والفٍّر واالثرةى ِجوصةن ِلَ االوراق ،وٍِٜهةن ملمٍؿّن ومّجػٖة بٌمة ،وًغا
آ
الٍِٜن ُٖ الٜلمةت ،واللٍشة الٗوّة ِمٜن ان ثّع ال الف الٜلمةت ،واال  ٝدػ اًمّة ان الػؿم ِمٜن ان ِّبػ
ِمة ثّرؼ ِن ولٗي الٜلمةت لعى الٗػد.
َّ
وِػى اؿٍا Asawaا َّن الٜلمةت ٚع ال ثٍٜن ٚػِبة؛ لجّبػ ِن الّةلم العاطلُ للٗػد ،إال ان الٗن ًٍ الًػِ٘
الغي بي ِمّس الٗػد وِمػخ بمة ًٍ ُٖ داطلي.
)(Rivera, 2005, p: 05
آ
ّ
وِغٝػ بػاون واطػون ) (Brown et al; 2001.p:04ان الجّبّػ بةلػؿم ِمٜن ان ٍِٜن رمؼِة وا ٞٚطمٍلّة
ِن الٜلمةت ،واؿجظعام الٗن ُٖ الّالج الوٗؾُ ال ِػٝؼ وال ِؤٝع ِلَ المٌَػ اإلبعاُِ للٗن ،لٜن اال  ٝدػ اًمّة
ًٍ االؿجبمةر الّالزُ الغي ِصمِ ٞلّي الٗػد من الّالج بةلٗن.
وِغًب مةلفٍّدي Malchiodiإلَ ا ّن رؿٍم الٗػد ًُ اهّٜةؿةت لفظمّجي وٚعراثي واًجمةمةثي ولػاِةثي.
)(Brodie, 2007,p: 02
ولٙع ثًٍر الّالج بةلٗن موغ ِةم( ُٖ )1940اِمةل هٍمبػج Naumburgوٝةن  ،Caneوِػى زةهذ  Jungeا َّن
الّالج بةلٗن ثًٍر من هَػِة الجصلّ ٞالوٗؾُ وهَػِةت الفظمّة ،وا ّن ٖػوِع ٚع اٖجػض ا ّن الغٝػِةت
واالٖٜةر والػٓبةت والمفةِػ ِّبػ ِوٌة طالل االشالم ،بّومة ِّجٙع ٍِهذ  youngا ّن الػمٍز ثظػج ِلَ هصٍ
القٍّري ُٖ ،الٗن ولّؽ ُٖ االشالم )(Mok, 2007,p: 6
وٚع اًجم البةشدٍن الوٗؾةهٍّن بمرةل ٖوٍن االيٗةل للٜفٕ ِمة ثصملي من دالالت هٗؾّة ثّٜؽ
قظمّةثٌم ب ٜٞمة ثصٍِي من اهّٗةالت ومٍّل ورٓبةتٖ ،ةلٗوٍن المظجلٗة الجُ ِمةرؿٌة االيٗةل من اقٔةل
ِعوِة او رؿم او رِةهة وّٓػًة من الممةرؿةت والػؿمٌُٗ ثّجبػ اهّٜةؿة لعواٌّٖم ومفةٝلٌم اإلهّٗةلّة،
ومٙعار ثٌّٜٗم ،وثٍاٌٖٙم الفظمُ واالزجمةُِ .وٚع ثٍالت الّعِع من العراؿةت الوَػِة واالمبػِّٙة شٍل
اًمّة ممةرؿة مدً ٞغى الػؿممن الوةشّجّن الجفظّمّة والجوّٗؾّة.
ً
َّ
ً
ً
ولّ ٞالّالج بةلػؿم ٝمة اقةرت الّي (لٍِؽ  ،1985 ،ص  ، )87اهي ِمد ٞاوال لٔة ووؿّلة للجّبّػ الصػ ِن
مفةِػ الًٗٝ ،ٞمة ثٍٜن ً
وؿّلة ّٖةلة ُٖ ِالج اهًػابةت الًٗ ٞاإلهّٗةلّة الهوة هػى من طاللٌة ّّٗٝة ثّٜٗػ
الًٗ ،ٞوٝمة ِؾجًُّ المّلمٍن ا ٝجفةف ً
ِعدا من الظمةاك لٌٗم االيٗةل من طالل هفةيةثٌم الٗوّة ولٌغا
ثةطغ اقٜةل الجّبّػ ّٓػ المبةقػ دو ًرا ً
مٌمة طالل الّالج بةلٗن.
وٚع ذٝػت الّؽ وٝؾلػ) (Wexler, 2002 p: 339ا َّن الّالج الجّبّػى بةلػؿم ِّجبػ ٌ
بعِ ٞللجّلم ،والبػامذ
من ًغا الوٍع ثمٕ المٍّبةت الجَ ثٍازي المّةلذ بةلٗن َٖ دورى ٝمعرس للجػبّة الٗوّة ،وًوةك همةذج
هةزصة لّم ٞالمّةلذ بةلٗن ومعرس الجػبّة الٗوّة وًم ّٖ ٜجٍر لٍهّٗلع وإدِح ٝػامّػ.
وُٖ ؿّةق العراؿةت الجُ ٚةمت بةلٜفٕ ِن اؿةلّب الجظّٕٗ من الؾلٍك الّعواهُ لعى االيٗةل ،هرع
هجةاذ دراؿة بوعلجٍن ( Pendleton)1980وًُ دراؿة ٝفّٗة الخػ بػهةمذ إرقةدي ُٖ الجظّٕٗ من الؾلٍك
الّعواهُ لجالمّغ المػشلة اإلبجعااّة ،واؿٗػت هجةاذ العراؿة ِن وزٍد ٖػوق ذات داللة إشمةاّة بّن
مجٍؿًةت العرزةت ُٖ مرمٍِة البصحّٖ ،مة ِجّل٘ بةلّعوان (مبةقػ او ّٓػ مبةقػ) ،واهي ثٍزع ٖػوق ذات
داللة إشمةاّة بّن مجٍؿًةت العرزةت ُٖ مرمٍِجُ العراؿةّٖ ،مة ِجّل٘ ب ٜٞمن الّعوان البعهُ والّعوان
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اللَُٗ والّعوان المػٝب ،وٚع ثبّن ان الّعوان ٚع اهظٗن لعى اٖػاد المرمٍِة الجرػِبّة الغِن يب٘ ِلٌّم
البػهةمذ االرقةدي مٙةرهة بةلمرمٍِة الوةبًةّٖ ،مة ِجّل٘ بمٍر الّعوان الدالخة ،ممة ِؤٝع ٖةِلّة بػهةمذ
اإلرقةد الوٗؾُ ُٖ طٗن شعة ال ٜدّػ من مفٜالت الؾلٍك الّعواهُ .وذٝػ(الّٙةد،2001،صُٖ ،)151
دراؿة  ٞٝمن زٍن واولؾٍن .1974
ولٙع شةولت بّن العراؿةت الّػبّة اٚجػاح بػامذ ِالزّة للجظّٕٗ من الؾلٍك الّعواهُ لعى ِّوةت مظجلٗة
آ
وُٖ بّائت مظجلٗة ،من بّوٌة هجةاذ دراؿة  ٞٝمن ادم ٍِؿٕ ِّؾَ وؿلٍى دمحم الصةج ( )2013شٍل ٖةِلّة
بػهةمذ إرقةد هٗؾُ ُٖ طٗن الؾلٍك الّعواهُ لعى االيٗةل الوةزشّن بمّؾٜػات مصلّة الروّوة والِة ٓػب
دارٍٖرٝ ،مة زةءت دراؿة زٌةد ًِّة قصةدة ِّةش ( )2009شٍل ٖةِلّة بػهةمذ إرقةدي مٙجػح للجظّٕٗ من
الؾلٍك الّعواهُ لعى ايٗةل مؤؿؾةت اإلٍِاء ُٖ ًٚةع ٓؼة بٗلؾًّن ،والجُ اؿٗػت هجةارٌة ِن وزٍد ٖػوق
ذات داللة إشمةاّة بّن الجًبّّٙن الٙبلُ والبّعي لمّٙةس الؾلٍك الّعواهُ وابّةدى ولٙع ٝةهت الٗػوق دالة
إشمةاّة ووزٍد اخػ ٝبّػ وواهس للبػهةمذ المًب٘ طةلة بّع ٖجػة المجةبّة شّح ٝةن لي ثةخّػ إِرةبُ ُٖ شّةة
ايٗةل مؤؿؾةت اإلٍِاء .وًُ هٗؽ الوجّرة الجُ ثٍللت إلٌّة هجةاذ دراؿة شؾن الؾّع دمحم ( )2008شٍل
ٖةِلّة بػهةمذ لجّعِ ٞالؾٍك الّعواهُ لبّن ثالمّغ المػشلة اإلِعادِة بمصةَٖة الٙةًػة بممػ ،شّح اخبجت
هجةاذ ًغى العراؿة وزٍد ٖػوق ذات داللة إشمةاّة بّن الّٙةؿةت الٙبلّة والبّعِة لمةلس الّٙةس البّعي مة
ِفّػ إلَ ٖةِلّة بػهةمذ الجعط ٞالمٌوُ لظعمة الٗػد الؾلٍّٝة ُٖ ثّعِ ٞالؾلٍك الّعواهُ.
والمفٜلة المًػوشة ال ثٜمن ٖٙى ُٖ الٜفٕ ِن اؿبةب الَةًػة  -الؾلٍك الّعواهُ ُٖ مػشلة الجػبّة
الجصوّػِة -وإهمة ُٖ مصةولة اٚجػاح مٍاهُّ للػؿم مة ِؾةِع ِلَ الجظّٕٗ من ًغى المفٜلة ،ومن ًغا
الموًل٘ ِمٜووة اإلزةبة ِلَ االؿبلة الجةلّة:
 ًِ ٞؾةًم بػهةمذ الػؿم ُٖ الجظّٕٗ من الؾلٍك الّعواهُ لعى ايٗةل مػشلة الجػبّة الجصوّػِة؟ولجبؾّى الجؾةؤل الّةم ثم لّةٓة الجؾةؤالت الرؼاّة الجةلّة:
 ًٞ-1ثٍزع ٖػوق ُٖ العرزة الٜلّة للؾلٍك الّعواهُ لعى ِّوة العراؿة بّن  ٞٝمن الجًبّ٘ الٙبلُ والبّعي
لبػهةمذ الػؿم المٙجػح؟
 ًٞ-2ثٍزع ٖػوق ُٖ درزةت الؾلٍك الّعواهُ بّن  ٞٝمن اإلهةث والغٍٝر بّع ثًبّ٘ بػهةمذ الػؿمةلمٙجػح؟
 ًٞ-3ثٍزع ٖػوق ُٖ العرزة الٜلّة للؾلٍك الّعواهُ لعى ِّوة العراؿة بّن  ٞٝمن الجًبّ٘ البّعي
والجًبّ٘ الججبُّ لبػهةمذ الػؿم المٙجػح؟
-2فرضّات الدراسة:
 -1ثٍزع ٖػوق ُٖ العرزة الٜلّة للؾلٍك الّعواهُ لعى ِّوة العراؿة بّن  ٞٝمن الجًبّ٘ الٙبلُ والبّعي
لبػهةمذ الػؿم المٙجػح.
 -2ثٍزع ٖػوق ُٖ درزةت الؾلٍك الّعواهُ بّن  ٞٝمن اإلهةث والغٍٝر بّع ثًبّ٘ بػهةمذ الػؿم المٙجػح.
-3ال ثٍزع ٖػوق ُٖ العرزة الٜلّة للؾلٍك الّعواهُ لعى ِّوة العراؿة بّن  ٞٝمن الجًبّ٘ البّعي
والجًبّ٘ الججبُّ لبػهةمذ الػؿم المٙجػح.
-3اًداف الدراسة :ثٌعف العراؿة الصةلّة إلَ ثص ّ٘ٙزملة االًعاف الجةلّة:
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 الٜفٕ ِن الٗػوق ُٖ  ٞٝبّع من ابّةد الؾلٍك الّعواهُ والعرزة الٜلّة لعى ِّوة العراؿة بّن  ٞٝمنالجًبّ٘ الٙبلُ والبّعي لبػهةمذ الػؿم المٙجػح.
 مّػٖة مة إذا ٝةن ًوةك ٖػوق ُٖ درزةت الؾلٍك الّعواهُ بّن  ٞٝمن اإلهةث والغٍٝر بّع ثًبّ٘ بػهةمذالػؿم المٙجػح.
الجص ٘ٙمن وزٍد ٖػوق ُٖ  ٞٝبّع من ابّةد الؾلٍك الّعواهُ والعرزة الٜلّة لعى ِّوة العراؿة بّن ٞٝمن الجًبّ٘ البّعي والجًبّ٘ الججبُّ لبػهةمذ الػؿم المٙجػح.
-4اًمّة الدراسة :ثجمد ٞاًمّة العراؿة الصةلّة ُٖ الوٙةط الجةلّة:
ثجوةول العراؿة الصةلّة إشعى المٍهٍِةت البصدّة المٌمة ُٖ مرةل ِلم الوٗؽ وًٍ الؾلٍك الّعواهُ ،ومنًوة ثةثُ اًمّة العراؿة للبصح ُٖ ًغا المٍهٍع والجّػف ِلَ ّّٗٝة الجظّٕٗ من ًغا الؾلٍك.
الٜفٕ ِن درزةت الؾلٍك الّعواهُ لعى ِّوة من ايٗةل مػشلة الجػبّة الجصوّػِة ،وذل ٛمن طاللاؿجظعام مرمٍِة من المٍاهُّ للػؿم والجّػف ِلَ معى ٖةِلّجٌة ُٖ الجظّٕٗ من درزة ًغا الؾلٍك.
 إثةشة الٗػلة للجّػف ِلَ مصجٍى ًغى الػؿٍمةت وإؿٌةمٌة ُٖ الجظّٕٗ من بّن المفٜالت الؾلٍّٝة لعىااليٗةل طةلة ،الؿّمة وان االًجمةم ُٖ العول المجًٍرة ِجؼاِع ُٖ اؿجظعام الٗن لّالج بّن االهًػابةت
الؾلٍّٝة.
ً
 ثّع العراؿة الصةلّة إؿٌةمة ُٖ إهةٖة اٝةدِمّة الدبّةت ِلم الوٗؽ وِلٍم الجػبّة لجٍؿُّ هًةق المّػٖةبظمٍص اؿةلّب الجظّٕٗ من ٍةًػة الؾلٍك الّعواهُ.
 ث ٜجؾب ًغى العراؿة اًمّجٌة ٍٝهٌة ثٌجم بةلمفٜالت الؾلٍّٝة لعى الًٗ ُٖ ٞمػشلة الًٍٗلة المبٜػة. ثؼِع من اًمّة ًغى العراؿة ا َّهٌة ثرػى ُٖ البّبة المصلّة الرؼااػِة ،لجوةل ٖػلة زّلٌة مص ٞثرةربوالوٌٍض بٌة وثًٍرٌِةٍٝ ،هٌة ثٗجٙػ ً
هٍِة مة لمدً ٞغى البصٍث والعراؿةت الجرػِبّة ،وطةلة ُٖ مػشلة
الًٍٗلة المبٜػة.
 ٚع ِؾةِع ًغا البصح ُٖ ثّّٗ ٞالبػامذ الجٍزٌّّة والجعرِبّة والجّلّمّة والجػبٍِة ،والجُ ثؾةِع ِلَ ثٙعِمً
شلٍال للجظّٕٗ من ٍةًػة الؾلٍك الّعواهُ.
ً
ً
مؾجٙبال ثفم ٞوالِةت اطػى
ثمٌّعا لجٍؿٌّّة ُٖ دراؿةت مٔةِػة
هًمس ان ثٍٜن العراؿة الجرػِبّة الصةلّةِػبّة ً
مصلّة وبّائت اطػى ً
ً
ٖوال ِلَ اشجمةلّة بوةء بػامذ ِالزّة ثؾمس بةلجٙلّ ٞمن شعة ًغى الَةًػة.
 -5التحدِد ا إلخرائُ لمفاًّم الدراسة:
التعرِف ا إلخرائُ للسلٍك العدواهُِّ :ػف الؾلٍك الّعواهُ إزػااّة بةهي :ذل ٛالؾلٍك الغي ٍِٙم بي ايٗةل
آ
مػشلة الجػبّة الجصوّػِة بٙمع إلصةق االذى او اإلهػار بةالطػِن او بوٗؾي او بةالقّةء ،وٍِٜن ذل ٛإمة
بةإلِجعاء المةدي ٝةلوػب ،او ثٜؾّػ االقّةء ،او بةإلِجعاء اللَُٗ ٝةلؾب والفجم ،وِٙةس من طالل
العرزةت المجصمِ ٞلٌّة من مّٙةس الؾلٍك الّعواهُ لاليٗةل لٗلوجّوة ودُِ المةِْ.
التعرِف ا إلخرائُ لوشاط الرسمِّ :ػف الػؿم إزػااّة بةهي ثل ٛالمٍهٍِةت المجمدلة ُٖ هفةط الػؿم ،الجُ
ِمةرؿٌة ايٗةل مػشلة الجػبّة الجصوّػِة بةؿجظعام ٚلم رلةص واال لٍان ُٖ رؿم طًٍط واقٜةل ثّبّػِة
ثجػزم قٍّرًم واشؾةؿةثٌم ،وذل ٛوٖ٘ المٍهٍِةت المٙجػشة ُٖ ًغا البػهةمذ.
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التعرِف ا إلخرائُ لمرحلة التربّة التحضّرِة ًُ :المػشلة مة ٚب ٞالؾوة االولَ ابجعااُ ُٖ الوَةم الجػبٍي
الرؼااػي والجُ ثوم االيٗةل الغِن ثجػاوح اِمةرًم من ( 5إلَ 6ؿوٍات).
 .6حدود الدراسة :اٚجمػت العراؿة الصةلّة ِلَ الصعود الجةلّة:
الصعود المٜةهّة :وثجمد ُٖ ٞالمعرؿة اإلبجعااّةًٍ :اري بٍمعِن ببلعِة بن هةلػ الًّبةت والِة ورٚلة.
الصعود البفػِة :وثجمد ُٖ ٞااليٗةل الغِن ثجػاوح اِمةرًم من ( 5إلَ  6ؿوٍات) ،والمجمعرؿّن ُٖ مػشلة
الجػبّة الجصوّػِة.
الصعود الؼموّة :وثجمد ُٖ ٞالٗجػة الظةلة بةلعراؿة اإلؿجًالِّة واالؿةؿّة وذل ٛطالل المٍؿم العراؿُ
.2019 /2018
-7الموٌج المتبع فُ الدراسة :ثّجبػ العراؿة الصةلّة من العراؿةت الجرػِبّة الجُ ثبصح ُٖ معى ٖةِلّة
ممةرؿة بػهةمذ الػؿم ُٖ الجظّٕٗ من الؾلٍك الّعواهُ اليٗةل مػشلة الجػبّة الجصوّػِةً .
وبوةء ِلَ ذلٖ ٛإن
البةشح ثبوَ الموٌذ الجرػِبُ ،الهي ِجالام ويبّّة المٍهٍع بمة ِجوموي من دراؿة لمجّٔػات الَةًػة مُ
إشعاث ثّٔػ مٙمٍد ُٖ بّوٌة ،والجصٜم ُٖ المجّٔػات االطػى.
التصمّم التحرِبُ للدراسة ومتغّراتٌا :وٚع لرةهة ُٖ العراؿة الصةلّة إلَ الجممّم الجرػِبُ ذي الّّوة
الٍاشعة (الٙبلُ ،البّعي ،الججبُّ) بةالهةٖة إلَ ثصعِعالمجّٔػات المجمدلة ُٖ الػؿم ٝمجّٔػ مؾج ٞٙومّٙةس
الؾلٍك الّعواهُ ٝمجّٔػ ثةبُ.
 .8الدراسة الستعالعّة :إن الٌعف من العراؿة االؿجًالِّة ًٍ الجةٝع من:
 ٌٖم المّلم لجّلّمةت المّٙةس وّّٗٝة اإلزةبة. ٌٖم المّلم لمصجٍى البوٍد. معى ثصعِع المّلم لؾلٍك ايٗةل مػشلة الجػبّة الجصوّػِة من وزٌة هَػى.ٝمة ثٌعف العراؿة االؿجًالِّة ُٖ اي بصح ِلمُ إلَ اؿجًالع الَػوف المصًّة بةلَةًػة الجُ ِػٓب
البةشح ُٖ دراؿجٌة ،والجةٝع من الظمةاك الؾٍّٜمجػِة الدوات العراؿة .ولٔػض الجص ٘ٙمن اًعاف
العراؿة االؿجًالِّة ٝةن لؼامة ِلّوة اطجّةر وثصعِع ِّوة العراؿة االؿجًالِّة.
ِّوة العراؿة االؿجًالِّةٚ :ةم البةشح بةطجّةر ِّوة العراؿة االؿجًالِّة والمجمدلة ُٖ ٚؾم الجػبّة
الجصوّػِة والمجٍٜن من  25يٗال ويٗلة وِفم ٞهٗؽ طمةاك الّّوة االؿةؿّة.
ٝمة ٚةم البةشح بإزػاءات العراؿة االؿجًالِّة بمعرؿة ًٍاري بٍمعِن اإلبجعااّة ببلعِة بن هةلػ الًّبةت
بٍرٚلةً .غا إبجعاء من 2018 /04/07 :إلَ ٓةِة .2018/04/28:وثم الجًبّ٘ ِلَ الّّوة االؿةؿّة ُٖ الؾوة
العراؿّة المٍالّة.
وٚع ٚةم البةشح بجًبّ٘ مّٙةس الؾلٍك الّعواهُ ِلَ ِّوة العراؿة االؿجًالِّة وشؾةب الظمةاك
الؾٍّٜمجػِة لي ،وؿوٍهس ذل ٛبةلجٗمّ ُٖ ٞادوات العراؿة ٝمةِلُ:
 .9ادوات الدراسة :اِجمع البةشح ُٖ العراؿة الصةلّة ِلَ مّٙةس الؾلٍك الّعواهُ لاليٗةل بةِجبةرى مّٙةس
ٚبلُ وبّعي ،اي ِن يػِٙي هؾجًُّ ثصعِع ِّوة االيٗةل ذوي الؾلٍك الّعواهُ ّٙ ٝةس ٚبلُ خم ثًبّ٘
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بػهةمذ الػؿم المٙجػح ومّػٖة مة إذا ٝةن ًوةك ٖةِلّة ِلَ ؿلٍك ِّوة العراؿة هصٍ ا ٝجؾةب الؾلٍك اإلِرةبُ
والجظّٕٗ من الؾلٍك الّعواهُ ومّػٖة االؿبةب والٍٚةِة موٌة .وؿوجًػق بفُء من الجٗمّ ٞلٌغى االدوات
وطمةامٌة الؾٍّٜمجػِة.
مكّاس السلٍك العدواهُ لالظفال :اِجمعهة ُٖ ًغى العراؿة ِلَ مّٙةس الؾلٍك الّعواهُ لاليٗةل والمممم
ُٖ االل ٞبةلبّبة الممػِة ،ل "ٖةلوجّوة ودُِ المةِْ" ( ،)2001شّح ٚةمت البةشدة بجصعِع اًم مَةًػ
الؾلٍك الّعواهُ خم ٚةمت بّم ٞاؿجًالع راي للمعرؿّن واالطمةاّّن الوٗؾّّن واالزجمةِّّن ُٖ المعرؿة
لجصعِع اًم مَةًػ الؾلٍك الّعواهُ الفةاّة لعى االيٗةل.
آ
وٚع شعدت ِبةرات مّٙةس الؾلٍك الّعواهُ ُٖ االبّةد الجةلّة( :الّعوان هصٍ االطػِنِ ،عوان هصٍ
الممجلٜةتِ ،عوان هصٍ هٗؾي) .وبلْ ِعد مٗػدات المّٙةس  35مٗػدة ،ثجومن لٍر الّعوان واإلزةبة ِلّي إمة
بوّم او ال.
وٚع ثبّن من طالل هجةاذ العراؿة االؿجًالِّة ان ثّلّمةت مّٙةس الؾلٍك الّعواهُ زةءت واهصة ُٖ شّن
ان يػِٙة اإلزةبة ثظجلٕ شؾب ؿلٍٝةت  ٞٝيٗ ٞاي معى شٜم المّلم ِلَ معى اهًبةق ِ ٞٝبةرة ِلَ
الًٗ ٞوٖٙة للبعاا( ٞهّم ،ال)،
برهامج الهشعة الفوّةِّ :جبػ بػهةمذ الػؿمةلمٙجػح ُٖ ًغى العراؿة ثل ٛالمٍهٍِةت الجُ ثم اطجّةرًة بفٜٞ
ِجوةؿب وابّةد مّٙةس الؾلٍك الّعواهُ لاليٗةل ،شّح ِجال ام ًغا البػهةمذ مُ مػشلة الجػبّة الجصوّػِة
آ
بةِجبةرى الٍؿّلة االهؾب للجٍال ٞمُ الًٗ ٞوٌٖم يػِٙة ثّةملي مُ االطػِن واؿبةب الّعوان الغي ِمةرؿي.
وٚع زةء ُٖ ثّػِٕ "دمحم ِلُ ًٚب1417( ،ه ،ص  (26للؾلٍك الّعواهُ بةهوة هّجبػى هصن الٜبةر ؿلٍّٝةت
طةيبة ِلَ شّن اهٌة ِوع بعء ٌٍٍرًة ال ثؼِع ِن ٍٝهٌة مٌَػا ِةدِة لووذ الٍٍةا ٕ الصٍِّة لعى الًٗٞ
وثّبّػا ًٖػِة ِصةول بي إخبةت ذاثي ولٗت االهَةر إلّي والصمٍل ِلَ االِجػاف بي ٗ ٝػد زعِع ُٖ االؿػة او ُٖ
المعرؿة".
وثم ثممّم المٍرة المبعاّة للبػهةمذ ٝمة ًٍ مٍهس ُٖ الف ٜٞاالثُ:
اهشعة البرهامج المكترح فُ صٍرتي الوٌائّة :بّع إيالع الظبػاء ِلَ مظجلٕ مٍاهُّ بػهةمذ الػؿم والٗ ٜةءة
المػشلّة خم المؤقػات الجّلمّة ل ٜٞمٍهٍع ُٖ مرةل الػؿم والجلٍِن ومرةل ٖن الجممّم ،ثم ثٙعِم
مرمٍِة من المالشَةت ؿٍاء اٝةهت مجّلٙة بجػثّب بّن الوفةيةت ٬او بةلّالٚة بّن مظجلٕ المٍاهُّ
المٍٜهة للبػهةمذ ،او ّٖمة ِظك مالامة الوفةط ُٖ شع ذاثي ،والؾلٍك المػاد ثّعِلي .وّٖمة ِلُ المٍاهُّ
المٙجػشة للبػهةمذ:
رؿم مٍهٍع شػ.
مٍهٍع ِةالجُ وزمالاُ ومّلمُ.
مٍهٍع اشالمُ ومة اثموةى.
مٍهٍع المػاع او المفةزػة والّػاك.
مٍهٍع من اشب او اٝػى ممن شٍلُ.
مٍهٍع المصّى المعرؿُ.
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وثم ثًبّ٘ ًغى المٍاهُّ المٙجػشة لبػهةمذ الػؿم شؾب الٗجػة الؼموّة المصعدة ُٖ  ٞٝاؿبٍع وذل ٛبّع
هٌةِة ٖ ٞٝجػة لبةشّة والمصعدة بومٕ ؿةِة لٍّم الدالخةء( .الن الجالمّغ ِعرؿٍن الٗجػة المبةشّة ٖٙى)،
وبةلجةلُ ال ٍِٜن ًوةك هٔى ِلَ الًِٗ ٞوع إهةٖة شمة الجًبّ٘ لالهفًة الٗوّةٝ ،مة اِجمعت ًغى
الصمك الجًبّّٙة ِلَ مرمٍِة من الٗ ٜةءات ُٖ اإلِعاد والجوّٗغ.
.11حدود الدراسة الساسّة :ثم إزػاء العراؿة قبي الجرػِبّة ِلَ ِّوة من ايٗةل الجػبّة الجصوّػِة الغِن
ثجػاوح اِمةرًم مة بّن ( )6 – 5ؿوٍات ،بةبجعااّة ًٍاري بٍمعِن ببلعِة ابن هةلػ الًّبةت والِة ورٚلة،
طالل المٍؿم العراؿُ  ُٖ 2019/2018الٗجػة الممجعة مة بّن /05 :زةهُٗ إلَ ٓةِة  /19اٖػِ2018. ٞ
.11محتمع وعّوة الدراسة الساسّةِ :جمد ٞمرجمُ العراؿة ُٖ ٝةٖة االيٗةل الغٍٝر واإلهةث المجمعرؿّن
بمػشلة الجػبّة الجصوّػِة بةبجعااّة ًٍاري بٍمعِن بةبن هةلػ الًّبةت والِة ورٚلة ،طالل المٍؿم العراؿُ:
 ،2019 /2018والغي ٚعر ِعدًم ب ً 50
يٗال ويٗلة ،والغِن ِمدلٍن المرجمُ اإلشمةاُ للعراؿة الصةلّة.
وًغا مة ٍِهصي الرعول الجةلُ:
زعول ٍِهس ثٍزُِ ِعد االيٗةل الغٍٝر واإلهةث لمرجمُ العراؿة.
الروؽ
الٍٗج

مرجمُ العراؿة
ال غٍٝر
إه ةث

المرمٍع
25

%50
%50

الٍٗج االول

14

11

الٍٗج الدةهُ

15

10

25

المرمٍع

29

21

50

الوؾبة %

%58

%42

%100

الوؾبة %

%100

ِمد ٞالرعول المٍهس اِالى مة هؾبجي  % 58ذٍٝرا ٝصع اِلَ ومة هؾبجي %42إهةخة ٝصع ادهَ من مرجمُ
العراؿة الصةلّة.
ً
.12عّوة الدراسة الساسّة :ثٍٜهت ِّوة العراؿة من  15يٗال ويٗلة اطجّػت بةؿلٍب المّةِوة ّٓػ
الّفٍااّة بةلًػِٙة الٙمعِة من طالل مػاِةة مجّٔػ الروؽ ،وٚع ِمعهة إلَ اطجّةر ِّوة العراؿة من ايٗةل
مػشلة الجػبّة الجصوّػِة ،وذل ٛمن طالل مال اؿجمةرة الؾلٍك الّعواهُ من يػف المّلمّن بةإلزةبة ِلَ
 ٞٝبوع موٌة شؾب الؾلٍك الغي ِجمّؼ بي  ٞٝيٗ ٞمن از ٞثصعِع ِّوة االيٗةل الغِن لعٌِم الؾلٍٝةت
الّعواهّة (الّٙةس الٙبلُ) ،شّح ثم ثصعِع ِّوة العراؿة من ٝال الٙؾمّن ب (  15يٗ ٞويٗلة) من طالل
العرزةت المجصمِ ٞلٌّة  ٞٝيٗ ٞمن مرجمُ العراؿة من مرمٍع ( 49ثلمّغا) ،شؾب اإلزةبة الجُ لػح بٌة
المّلم ،وٝةهت العرزة المّّةرِة المصعدة للؾلٍك الّعواهُ لعى االيٗةل ًُ مجٍؿى العرزةت الٜلّة
للمّٙةس والمٙعرة ب ( 17درزة) ،وبّع الجًبّ٘ الٙبلُ للمّٙةس الظةص بةلؾلٍك الّعواهُ ثبّن ان درزةت
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االيٗةل الصةللّن ِلَ ا ٝدػ من  17درزة من مرمٍع  34درزة ًم  15يٗال ويٗلة ،وّٖمة ِلُ ثصعِع الّّوة
من شّح مجّٔػ الروؽ.
وٚع ثمد ٞالّعد اإلزمةلُ لّّوة العراؿة  15يٗ ٞويٗلةِ ،مد 06ٞموٌم مرمٍع اإلهةث و 09موٌم مرمٍع
آ
الغٍٝر والرعول االثُ ٍِهس ذل.ٛ
زعول ٍِهس ثٍزُِ ِعد االيٗةل الغٍٝر واإلهةث لّّوة العراؿة.
الّّوة
الروؽ

المرمٍِة الجرػِبّة
الجٍزُِ

الوؾبة %

ال غٍٝر

09

%60

إه ةث

06

%40

المرمٍع

15

%100

ِمد ٞالرعول المٍهس اِالى مة هؾبجي  % 60ذٍٝرا ٝصع اِلَ ومة هؾبجي %40إهةخة ٝصع ادهَ من ِّوة العراؿة
الصةلّة.
.13عرض وتفسّر هتائج فرضّات الدراسة:
عرض وتفسّر هتائج الفرضّة الولَ :ثوك الٗػهّة االولَ ِلَ":تٍخد فروق ذات دللة إاحصائّة فُ الدرخة
الكلّة للسلٍك العدواهُ لدى عّوة الدراسة بّن كل من التعبّق الكبلُ والبعدي للبرهامج المكترح لوشاط
الرسم.
اول .عرض وتفسّر هتائج الدرخة الكلّة لمكّاس السلٍك العدواهُ :وّٖمة ِلُ ِجم ِػض وثٗؾّػ هجةاذ الٗػق
بّن الّٙةؿّن الٙبلُ والبّعي ُٖ مّٙةس الؾلٍك الّعواهُ (المّٙةس الٜلُ).
زعول ٍِهس ّٚمة "ت" وداللجٌة بّن الجًبّ٘ الٙبلُ والبّعي لمّٙةس الؾلٍك الّعواهُ(.الٜلُ)
االطجبةر

المرمٍِة

الّعد(ن)

م الصؾةبُ

االهصػاف المّّةري

درزة الصػِة

ّٚمة ت

الّٙمة
االشجمةلّة
االشجمةلّة
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مؾجٍى العاللة

3.39

دالة إشمةاّة

المّٙةس
الٜلُ

ق ٚبلُ

15

24.60

14

37.89

0.00
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ق بّعي

10.53
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3.52

ِجوس من طالل الرعول الؾةب٘ ان ّٚمة"ت" = 37.89وًُ دالة ِوع مؾجٍى العال لة ِّ ،0005وُ ان الٗػق
دال إشمةاّة ،وبةلجةلُ ٖإهوة هٙب ٞالٗػض المًَّ ،والغي ِوك ِلَ اهي ":تٍخد فروق ذات دللة إاحصائّة
فُ درخات السلٍك العدواهُ لدى عّوة الدراسة بّن كل من التعبّق الكبلُ والبعدي للبرهامج المكترح
لوشاط الرسم" ،وًغا مة ِؤٝع االخػ الوةزم ِن ثًبّ٘ البػهةمذ المٙجػح للجظّٕٗ من الؾلٍك الّعواهُ لعى
اٖػاد ِّوة العراؿة.
ولمّػٖة داللة شرم االخػ الغي ثػٝي ثًبّ٘ البػهةمذ المٙجػح للػؿم للجظّٕٗ من الؾلٍك الّعواهُ لعى ايٗةل
آ
مػشلة الجػبّة الجصوّػِة ،ثم شؾةب (مػبُ إِجة) والغي دلت هجةاري ِلَ االثُ:
زعول رٚم (ٍِ )24هس شؾةب داللة شرم االخػ للمّٙةس الٜلُ (مػبُ إِجة)
ممعر الجبةِن
مػبُ إِجة()η2
إِجة ()η
0.99
0.99
الّٙةس الٙبلُ والبّعي

داللة η2
اخػ ٝبّػ

ِجوس من طالل الرعول الؾةب٘ ان الّٙمة االشجمةلّة =  0.00وًُ ّٚمة ا ٞٚمن مؾجٍى العاللة  0.05وان
ّٚمة ت = ِّ ، 37.89وُ ان الٗػق دال إشمةاّة وموي هٙب ٞالٗػض المًَّ ،والغي ِوك ِلَ اهي" :تٍخد
فروق دالة إاحصائّا بّن الكّاس الكبلُ والبعدي فُ درخات مكّاس السلٍك العدواهُ ككل.
ي
وهالشٌ ٝغل ٛمن طالل الرعول ان المجٍؿى الصؾةبُ ُٖ الّٙةس الٙبلُ = 24.60واهصػاف مّّةر =
 ،3.39بّومة ُٖ الّٙةس البّعي =  10.53وإهصػاف مّّةري =  ،3.52ممة ِبّن ان ًوةك إهظٗةض ُٖ الؾلٍك
الّعواهُ ُٖ  ٞٝابّةدى ِوع الجًبّ٘ البّعي ،وًغا مة ِٗؾػ ان ممةرؿة الػؿم ِوع ايٗةل مػشلة الجػبّة
الجصوّػِة والمجمدلة ُٖ الػؿم واال لٍان واؿجظعام ٚلم الػلةص ،لٌة ٖةِلّة ُٖ الجظّٕٗ من الؾلٍك
الّعواهُٜٖ ،لمة ٝةن الًٗ ٞلعِي مة ِفٔلي ِن مة شٍلي من اقّةء وممجلٜةت ٝةدوات زمالاي وشجَ ادواثي
والٜػؿُ والًةولة والرعران بةالهةٖة إلَ زمالاي وِةالجي وشجَ مّلمّي وٚع ِلص٘ االذى بوٗؾي وبةلجةلُ ٖإن
الًٗ ٞداامة ِصةول ثٗػِْ مٜبٍثة ثي وقٍّرى بمة ِّةهّي وشّن ِرع الًػق البعِلة ٝةلػؿم طةلة الهي الٍؿّلة
البؾًّة والجُ ثٌَػ ِوع االيٗةل ُٖ مدً ٞغى المػشلة وًُ مػشلة الجّبّػ الػمؼي شّح ِّٜؽ قظمّة
لةشبي ودواّٖي ولػاِةثي وشةزةثي الظةلة.
وٌَِػ الرعول رٚم ( )24ان داللة شرم االخػ ( )η2للٗػض االول الٗػوق ُٖ هجةاذ اٖػاد ِّوة العراؿة بّن
الّٙةس الٙبلُ والبّعي ثؾةوي ( )0.99وًٍ مة ِعل ِلَ ان شرم االخػ ٝبّػ زعا ،وموي ثصٙٙت الٗػهّة االولَ
ُٖ العراؿة الصةلّة والجُ ثوك ِلَ اهي:
" ثٍزع ٖػوق ذات داللة إشمةاّة ُٖ درزةت الؾلٍك الّعواهُ لعى ِّوة العراؿة بّن  ٞٝمن الجًبّ٘ الٙبلُ
والبّعي للبػهةمذ المٙجػح" .
عرض وتفسّر هتائج الفرضّة الثاهّة:
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ثوك الٗػهّة الدةهّة ِلَ اهي :ثٍزع ٖػوق ذات داللة إشمةاّة ُٖ درزةت الؾلٍك الّعواهُ بّن  ٞٝمن
اإلهةث والغٍٝر ُٖ الّٙةس البّعي ،وذل ٛبّع ثًبّ٘ البػهةمذ المٙجػح .وللجص ٘ٙمن لصة ًغى الٗػهّة ٚةم
البةشح بةؿجظعام اطجبةر "ت" ( )t testللعاللة ِلَ الٗػوق بّن درزةت ِّوة العراؿة الغٍٝر واإلهةث وذلٛ
آ
بجًبّ٘ مّٙةس الؾلٍك الّعواهُ (الّٙةس الٙبلُ والبّعي).والرعول االثُ ٍِهس ذل:ٛ
زعول ٍِهس المجٍؿًةت واالهصػاٖةت المّّةرِة وّٚمة "ت" وداللجٌة بّن الغٍٝر واإلهةث ُٖ الّٙةس البّعي
للؾلٍك الّعواهُ.
ٍِهس الرعول الؾةب٘ ان الّٙمة االشجمةلّة =  0.04وًُ الٔػ من مؾجٍى العاللة =  0.05وان ّٚمة"ت"=
االطجبةر

المرمٍِة

الّعد(ن)

م الصؾةبُ

االهصػاف المّّةري

درزة الصػِة

ّٚمة ت

الّٙمة االشجمةلّةsig

مؾجٍى العاللة

اإلهةث

06

06.83

2.13

13

06.95

0.04

دالة إشمةاّة

مّٙةس
الؾلٍك
الّعواهُ

الغٍٝر

09

13.00

1.32

ِّ ، 06.95وُ ان الّالٚة دالة إشمةاّة ،وموي هٙب ٞالٗػض المًَّ ،الغي ِوك ِلَ اهي " :تٍخد فروق ذات
دللة إاحصائّة فُ درخات مكّاس السلٍك العدواهُ بّن الذكٍر وا إلهاث فُ الكّاس البعدي".
وبةلوَػ إلَ المجٍؿى الصؾةبُ لعى ِّوة الغٍٝر (=  ،)13.00وإهصػاف مّّةري =  1.32والمجٍؿى الصؾةبُ
لعى ِّوة اإلهةث (=  ،)6.83وإهصػاف مّّةري = ِ ، 2.13الشٌ ان مجٍ ؿى درزةت الغٍٝر اٝبػ من مجٍؿى
درزةت اإلهةث ُٖ الّٙةس البّعي لمّٙةس الؾلٍك الّعواهُ ،ممة ِّوُ اهي ثٍزع ٖػوق ذات داللة إشمةاّة
بّن مجٍؿى درزةت الغٍٝر ومجٍؿى درزةت اإلهةث ،وًغا مة ِٗؾػ ممةرؿة الؾلٍك الّعواهُ ِوع الغٍٝر ا ٝدػ
موي ِوع اإلهةث بةلػٓم من إهظٗةض ًغا الؾلٍك ُٖ الجًبّ٘ البّعي ،إال اهوة هالشٌ وزٍد إطجالف بّن
الروؾّن وٍِّد ًغا لًبّّة الجػّٝبة الّعااّة بّن الروؾّن ،ولغا ِبعوا لوة ان االوالد ا ٝدػ ِعواهة من البوةت
ِوعمة ِجّػهٍن لومٍذج ذٝػي ِعواهُ ّٖلّب االب دورا مٌمة ٝومٍذج للّعوان وبغلِّ ٛجبػ ا ٝدػ ممةدر
اإلشبةط اًمّة ِن االم.
عرض وتفسّر هتائج الفرضّة الثالثة:
ثوك الٗػهّة الدةلدة ِلَ اهي " :ال ثٍزع ٖػوق ذات داللة إشمةاّة ُٖ درزةت الؾلٍك الّعواهُ لعى ِّوة
العراؿة بّن  ٞٝمن الجًبّ٘ البّعي والججبُّ لبػهةمذ الػؿمةلمٙجػح" ،وللجص ٘ٙمن لصة ًغى الٗػهّة ٚةم
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البةشح بةؿجظعام اطجبةر "ت" ( )t testللعاللة ِلَ الٗػوق بّن درزةت ِّوة العراؿة وذل ٛبجًبّ٘ مّٙةس
الؾلٍك الّعواهُ (الّٙةس البّعي والججبُّ) ،والجُ ؿوٍهصٌة ٝمة ِلُ:
عرض وتفسّر هتائج الدرخة الكلّة لمكّاس السلٍك العدواهُ:
وّٖمة ِلُ ِجم ِػض وثٗؾّػ الوجّرة الٜلّة لمّٙةس الؾلٍك الّعواهُ بّن الّٙةس البّعي والججبُّ ،لعى
ِّوة العراؿة.
زعول ٍِهس المجٍؿًةت واالهصػاٖةت المّّةرِة وّٚمة "ت" وداللجٌة بّن الّٙةس البّعي والججبُّ للؾلٍك
الّعواهُ(.العرزة الٜلّة)
االطجبةر

المرمٍِة

الّعد(ن)

م الصؾةبُ

االهصػاف المّّةري

درزة الصػِة

ّٚمة ت

14
10.00

الّٙمة
االشجمةلّة

ق بّعي

االشجمةلّة

15

مؾجٍى العاللة

ق ٚبلُ

2.25

0.04

دالةاشمةاّة

المّٙةس
الٜلُ
للؾلٍك
الّعواهُ

10.53

3.52
3.58

ِجوس من طالل الرعول الؾةب٘ ان الّٙمة االشجمةلّة = 0.04وًُ ّٚمة ا ٞٚمن مؾجٍى العاللة ٝ ،0005مة
زةءت ّٚمة"ت"=  2.25ممة ِّوُ ان الّالٚة دالة إشمةاّة وبةلجةلُ ٖإهوة هػٖن الٗػض المٗػي وهٙب ٞالٗػض
البعِ ٞالغي ِوك ِلَ اهي ":تٍخد فروق ذات دللة إاحصائّة فُ درخات السلٍك العدواهُ لدى عّوة
الدراسة بّن كل من التعبّق البعدي والتتبعُ للبرهامج المكترح لالهشعة الفوّة"،
ولمّػٖة داللة شرم االخػ الغي ثػٝي ثًبّ٘ البػهةمذ المٙجػح للػؿمللجظّٕٗ من الؾلٍك الّعواهُ لعى ايٗةل
آ
مػشلة الجػبّة الجصوّػِة ،ثم شؾةب (مػبُ إِجة) والغي دلت هجةاري ِلَ االثُ:
زعول ٍِهس شؾةب داللة شرم االخػ للٗػهّة الػابّة (مػبُ إِجة)
ممعر الجبةِن
مػبُ إِجة()η2
إِجة ()η
0.26
0.50
الّٙةس البّعي والججبُّ

داللة η2
اخػ مجٍؿى

ٌَِػ الرعول ان داللة شرم االخػ ( )η2للٗػهّة الػابّة ُٖ الٗػوق بّن هجةاذ اٖػاد ِّوة العراؿة ُٖ الّٙةس
البّعي والججبُّ ثؾةوي ( )0.26وًٍ مة ِعل ِلَ ان شرم االخػ مجٍؿى ،وموي لم ثجص ٘ٙالٗػهّة الدةلدة ُٖ
35

المؤثمػ العولُ الّلٍم اإلهؾةهّة واالزجمةِّة ٚوةِة مّةلػة الجٜةم ٞاؿةس المّػٖة
 3-1هٍٖمبػ  2019المةهّة -بػلّن

المػٝؼ العِمٙػايُ الّػبُ

العراؿة الصةلّة والجُ ثوك ِلَ اهي" :ال ثٍزع ٖػوق ذات داللة إشمةاّة ُٖ درزةت الؾلٍك الّعواهُ لعى
ِّوة العراؿة بّن  ٞٝمن الجًبّ٘ البّعي والججبُّ لبػهةمذ الػؿم المٙجػح".
وبةلوَػ إلَ المجٍؿًةت الصؾةبّة ل ٜٞمن الّٙةس البّعي والججبُّ لمّٙةس الؾلٍك الّعواهُ الٜلُ لعى
ِّوة العراؿة ٖإهوة هرع ثٙةرب بّن مجٍؿًةت درزةت اٖػاد ِّوة العراؿة (المجٍؿى الصؾةبُ للّٙةس البّعي:
/10.53المجٍؿى الصؾةبُ للّٙةس الججبُّ )10.00:اي بٗةرق ( ،)0.53وًٍ ٖةرق هّّٕ ،لٜوي ِؤٝع معى
ٖةِلّة ممةرؿة الػؿم ُٖ الجظّٕٗ من الؾلٍك الّعواهُ لعى ايٗةل مػشلة الجػبّة الجصوّػِة.
ممة ِٗؾػ ان ًوةك اهظٗةض ُٖ الؾلٍك الّعواهُ من طالل الجًبّ٘ الججبُّ للمّٙةس الٜلُ ِٜؽ الوجةاذ
الرؼاّة ل ٜٞبّع من ابّةد المّٙةس والجُ لم ِالشٌ ٌّٖة الٗػق .وًغا قئ اِرةبُ ِؤٝع معى ٖةِلّة ممةرؿة
الػؿم ُٖ الجظّٕٗ من الؾلٍك الّعواهُ.
ثاهّا:عرض وتحلّل كّفُ لرسٍمات الظفال:
من طالل االِمةل الجُ ٚةم بٌة االيٗةل ِّوة العراؿة من رؿٍمةت ِمٜن ان ثًُّ دالالت واهًبةِةت للصةلة
الوٗؾّة للًٗ ٞواؿبةب ممةرؿجي للؾلٍك الّعواهُ وُٖ هٗؽ الٍٚت ثّجبػ وؿّلة ثّبّػ وثٗػِْ اهّٗةلُ من
از ٞثّعًِ ٞغا الؾلٍك ،شّح ثمدلت ًغى الػؿٍمةت ُٖ مرةل الػؿم والجلٍِن الغي ِّجبػ المرةل
الموةؿب لٗبة ايٗةل مػشلة الجػبّة الجصوّػِة ،شّح ٚةم االيٗةل بةؿجظعام طةمة ٚلم رلةص واالٚالم
الملٍهة ،وٝةن الٌعف من ذل ٛمصةولة ثوّٗؽ االيٗةل ِن مفةِػًم ورٓبةثٌم ولػاِةثٌم ٌٍٖ ،من طالل
رؿٍمةثي ِؾٙى مفةِػى الجُ ال ِؾجًُّ ان ِّبػ ِوٌة ُٖ الٍا ُٚولٍ بةلٜالم ،ممة ِص ٘ٙلي زةهب من الػاشة
الوٗؾّة واالثؼان االهّٗةلُ ،والجظلُ ِن الجٍثػ والٙل٘ والّعواهّة.
وممة ِفِ ٜٞةا ٙة ٝبّػا ِوع ثًبّ٘ البػهةمذ المٙجػح ًٍ ّٚةم االيٗةل بػؿم مة ًَِّ لٌم من مٍهٍع ِن
يػِ٘ الو ٞٙدون إبعاع او ابجٜةر ،الهي ال ِّٜؽ مٜوٍهةثٌم العاطلّة ،وبغلٝ ٛةن البع من إٚوةٌِم بةلػؿم
دون ه ،ٞٙوان ِّجمع ِلَ مة ِفّػ بي ،ومة ِٜٗػ ّٖي.
ٝمة اخػت ًغى الًػِٙة ِلَ ِملّة الفػح للمٍهٍِةت ،شّح ٝةن لؼامة ِلّوة الّٙةم بفػح  ٞٝمٍهٍع بٜةٖة
ِوةلػى وثٗةلّلي ،شجَ ِجمٜن الًٗ ٞمن ثظّ ٞخم ثظًّى مة ِفّػ بي وِّةهّي.
وبّع ِعة مٙةبالت اؿجًةع االيٗةل إيالق الّوةن لظّةلٌم للػؿم ،وٚع الشٌ البةشح ُٖ مٍهٍِةثٌم
المػؿٍمة بّن المالشَةت موٌة:
 ٝدػة اهرةز االيٗةل من الػؿٍمةت وُٖ وٚت وزّؼ.
ِعم االًجمةم بةلجٗةلّ ٞؿٍاء ُٖ الجظًّى او الجلٍِن ِوع آلب االيٗةل.
اؿجظعام الغٍٝر لجٙوّة ٚلم الػلةص ا ٝدػ من اال لٍان بّومة اإلهةث ِؾجظعمن اال لٍان.
 .1رسم مٍضٍع حرً ُٖ :غا المٍهٍع الغي ثمّؼ بةلصػِة ُٖ اطجّةر الػؿم الغي ِػِع الًٗ ٞرؿميٝ ،ةن
آلب الػؿٍمةت ثجمد ُٖ ٞموةٍػ يبّّّة بمة ٌّٖة من اقرةر وازًةر وؿصب ٝمة ُٖ الف،)07/05( ٜٞ
بةإلهةٖة إلَ رؿم الموةزل ٝمة ُٖ الف ،)04/01( ٜٞواشّةهة رؿم الموؼل وبٙػبي ؿّةرة ٝمة ُٖ الف،)06( ٜٞ
مُ ّٓةب الّومػ اإلهؾةهُ ولٜن ٌٍٍر الػؿٍم الٜػثٍهّة (الػؿٍم المجصػٝة) ٝمة ُٖ الف ،)03( ٜٞالجُ ثٌَػ
36

المؤثمػ العولُ الّلٍم اإلهؾةهّة واالزجمةِّة ٚوةِة مّةلػة الجٜةم ٞاؿةس المّػٖة
 3 -1هٍٖمبػ  2019المةهّة -بػلّن

المػٝؼ العِمٙػايُ الّػبُ

آلبٌة شػٝةت ِعواهّة ٝةلمفةزػة ،او الممةرِة ،ولٍر االهجٙةم ،شّح ِجمّؼ ابًةلٌة بةلعٖةع ِن اقٜةل الفػ
والظعاع.
 .2رسم مٍضٍع السر ::اوهصت رؿٍم االؿػة ان آلب االيٗةل رؿمٍا ِعدا مصعدا من اٖػاد االؿػة
والمجٍٜن داامة من االب واالم واإلطٍة الغِن ال ِجرةوز ِعدًم الدالخة ٝمة ُٖ الف ،)12/11/10/09( ٜٞمة ِع
الف )08( ٜٞشّح رؿم ًغا الًٗ ٞؿبّة اٖػاد موٌم اخوةن لبّةن واطجي المّٔػة وطةلي وزوزجي والًٗٞ
وامي شّح هرع ًغا الػؿم لًٗ ٞمن ام مًلٙة وِّّـ ُٖ بّت طةلي ٖػؿم هٗؾي ِرلؽ امةم يةولة الّفةء
وبرةهبي اطجي المّٔػة وِلَ ِؾةرى طةلي وٝةن ق ٜٞقّػى طًٍط ِمٍدِة وبرةهبي زوزجي امة ام الًٌُٖٗ ٞ
آ
ُٖ الرةهب االطػ وثوَػ للمبّّن ابوةء اطٌّة ،وِوع ؿؤال الًٗ ٞازةب بةن طةلُ ال ِصبوُ وِوػبوُ داامة
ِوعمة اٚجػب من اوالدى او الّب ُٖ البّت ًّٖػدهُ  ُٝالّب طةرج البّت ،وامُ ًُ من ثٍٙم بفؤون البّت
شجَ رِةِة اوالدى ،وزوزجي اِوة داامة ثوّجوُ "بةلمجفػد" ،وِوع ؿؤالي ِن ابّي ازةب اهي ال ِّػٖي وال ِةثُ
إلٌّم هٌةاّة بعلّ ٞاهي هؾُ رؿم االب ُٖ مٍهٍع االؿػة.
آ
وُٖ الف ٜٞرٚم ( )08رؿم يٗ ٞاطػ هٗؾي مُ امي وابّي واطجي المّٔػة و ٞٝموٌم ِمؾ ٛاالطػ من ِعى وِوع
ؿؤالي ازةب بةهي ِصب ابّي الهي ِفجػي لي  ٞٝقُء وًٍ من ٍِللي للمعرؿة ،وِعاُٖ ِوي داامة شّن ِجفةزػ
مُ اوالد الصُ ،وُٖ الف ٜٞرٚم ( )10رؿم الًٗ ٞهٗؾي بةلٙػب من اطجي المّٔػة وِلَ ِمّوي االم وبصرم
ٝبّػ امة االب ٖػؿمي بف ٜٞلّٔػ وبػز ٞواشعة الهي مّةق واالم ًُ المؾؤولة ِن امٍر البّت امة ِن اللّب
ازةب بةهي ِظػج داامة للفةرع  ُٝال ِؼِذ ابّي المّةق والمػِن وٚع ِعط ٞللبّت اشّةهة شجَ ُٖ اللّ .ٞوُٖ
 ٞٝمن الفٜلّن ( )18/17رؿم الًٗلّن هٗؾٌّمة امةم مةاعة اال  ٞٝلجوةول وزبة الٔعاء وبّوت الػؿٍمةت ان
 ٞٝمن الًٗلّن وشّع ِوع ابٍِي.
 .3مٍضٍع احالمُ وما اتمواى :اؿجٌعٖت رؿٍمةت ًغا المٍهٍع الجّبّػ ِن اشالمٌم ومة ِجموٍهي من اقّةء
وٚع ثوٍِت االشالم ٖموٌم من رؿم هٗؾي ِػٝب ؿّٗوة ٌٍٖ ِصلم داامة بةن ِغًب إلَ البصػ وِػٝب الؾّٗوة
ق ٜٞرٚم ( ،)26واالطػ ِػٝب ؿّةرة مد ٞابّي وِوع ؿؤالي ازةب ان والعى ِموّي من مػاٖٙجي ِلَ الؾّةرة
وِوةل الّٙةب إذا يلب ذلٝ ،ٛمة هرعى رؿم والعى ِػاٚبي من بّّع وِصم ٞمّي ِمة من طّى ٌٝػبةاُ،
ق ٜٞرٚم ( ،)28وموٌم من رؿم يةاػة ٌّٖة ِعة اقظةص لٜوي لم ِػؿم هٗؾي مٌّم وِوع ؿؤالي ازةب بةهي
ِوجَػ ٍِدة ابّي من الؾٗػ الن امي داامة ثٍٙل لي بةن بةبة ؿّةثُ ٚػِبة من الؾٗػ ِلَ مجن الًةاػة وٝلمة ِػى او
ِؾمُ لٍت الًةاػة ٖإهي ِوَػ إلٌّة بةقجّةق ،ولٜن الصّٙٙة ان ابٍى ٚع ثٍُٖ وًٍ ُٖ الػابّة من ِمػى،
وثًٍمي امي بةن ابٍى ؿّةثُ من الؾٗػ ِلَ مجن الًةاػة ،الف ٜٞرٚم(.)29
وُٖ الف ٜٞرٚم( )31رؿم يٗ ٞهٗؾي ًِّػ ُٖ الٗوةء وًٍ ًِل٘ لٍارِض مجٙممة مة ِػاى ُٖ الػؿٍم المجصػٝة
ٝمة رؿم موؼل ثلجٌمي الوةر بلٍن اشمػ مّبػا ِن اهجٙةمي من االقػار،
.4مٍضٍع من احب او اكرى ُٖ :الفٜلّن ( )34/33رؿم اشع االيٗةل هٗؾي وًٍ بفظمّة االقػار شّح ِوجٙم
من اطجي المعللة ورؿمٌة وٝةهٌة ُٖ الؾرن من وراء الٙوبةن وًُ ثب ،ُٜبّومة الف ٜٞالمٍالُ رؿمت يٗلة
هٗؾٌة ثػٚك من قعة الٗػح الن اطًٍة اال ٝبػ ٚع وهّي االب ُٖ الٗٙك وًٍ ِمػخ مصةوال الظػوج ولٜوي ال
ِؾجًُّ ان ِظػج ،وِوع ؿؤالٌة لمةذا رؿمت اطًٍة ًٜغا ازةبت بةهي ِوػبٌة داامة وبّٔػ ؿبب.
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وُٖ الف )35( ٜٞهرع يٗ ٞاطػ رؿم هٗؾي بصرم ٝبّػ بّومة رؿم المّلم وٝةهي يٗ ٞلّٔػ وًٍ ُٖ موؼل
مٔل٘ شّح ال ِؾجًُّ ان ِظػج موي الهي ِوػبي داامة ُٖ الٙؾم ،وًِلب موي اال ِجصػك من مٜةهي بّومة بّٙة
االيٗةل ال ِّةٚبٌم ِلَ ثمػٖةثٌم .وُٖ الف )36( ٜٞرؿمت يٗلة ُٖ ٝةم ٞمؾةشة الٍرٚة قٜال واشعا وًٍ
زوزة ابٌّة شّح رؿمجٌة بصرم ٝبّػ وثلبؽ لبةؿة ملٍهة ومؼطػٖة ،وِوع ؿؤالٌة ازةبت بةهٌة ثٜػًوُ الهٌة قػِػة
وثّةملوُ بٙؾٍة وثمػخ داامة ُٖ وزي ابُ ،طةلة ِوعمة ِٙجػب موُ او ايلب موي قّائ.
ُٖ شّن رؿمت هٗؽ الًٗلة (ق )37 ٜٞمظًًة لٔػٖة هٍمٌة ومصجٍِةثٌة من طؼاهة وؿػِػًة وٚةلت بةهٌة ال
ثصب قّائ ُٖ ًغا البّت ؿٍى ٓػٖجٌة الجُ ثوةم ٌّٖة  ُٝال ِؼِرٌة اشع وٌّٖة لّبٌة وادواثٌة و ٞٝاقّةاٌة ٌُٖ
الجُ ثؾجةهؽ بٌة ،وًغا مة ِؤٝع رد الّٗ ٞلمة ثّةهُ موي الًٗلة ُٖ ٍ ٞوزٍد زوزة ابٌّة.
بّومة رؿم يٗ ٞاطػ ق ،)38( ٜٞشةٖلة وًٍ راٝب برةهب لعِٙي وٚةل بةهي ِصب الػشالت وًغى المٍرة ثّبػ
ِن رشلة ٚةمت بٌة المعرؿة شّح ٝةن مُ العٚةاي ُٖ الصةٖلة وًٍ ٖػشة الهي ال ِؾمس لي بةلظػوج من البّت
إال للمعرؿة شجَ اللّب مُ االيٗةل ابوةء الرّػان شّومة ِوةدوهي للّب ،ثصػمي امي من الظػوج طٍٖة ِلّي من
ان ِّجعوا ِلّي ،ممة اهّٜؽ ذلِ ٛلَ ؿلٍٝةثي ٖمةرت ِوّٗة شجَ مُ ذاثي بوػب وزٌي او راؿي ِلَ الصةاى
ُٖ شةلة ٚلٙي او شػمةهي من اللّب.
.5مٍضٍع المحّط المدرسٌَُِ :ػ الف ٜٞرٚم ( )39لٍر للٙؾم من يةوالت اِن ِرلؽ الجالمّغ والبةب
والمّلمة ُٖ م ٜجبٌة وًُ زةلؾة ،شّح رؿمت الًٗلة هٗؾٌة ُٖ الًةولة االمةمّة وبرةهبٌة اطًٍةٝ ،مة رؿمت
بّن زمالاٌة ،بّومة رؿمت يٗلة اطػى هٗؾٌة ثً ٞمن هةٖغة الٙؾم هصٍ الفةرع ٝمة رؿمت قرػة وبّن
االزًةر طةرج المعرؿة ،وِوع ؿؤالٌة ازةبت بةهٌة ثرلؽ بةلٙػب من الوةٖغة وداامة ثًِ ٞلَ مة ِصّى
بةلمعرؿة من الًػِ٘ وثل ٛالفرػة ُٖ الرٌة المٙةبلة للمعرؿة واهٌة ثجموَ ان ِةثُ ابٌّة لّؼورًة ،وِوع الػزٍع
إلَ ملٗةت ًغى الًٗلة وزع البةشح ان االم موٗملة ِن االب واالوالد ِّّفٍن مُ امٌم بّّعا ِوي ،وشّومة
ِػِع رؤِجٌة ِغًب إلَ المعرؿة وًِلب مػاٖٙجٌة طةرج المعرؿة اِن ِرلؾة ثصت الفرػة ،ق ٜٞرٚم ( ،)40امة
ق ٜٞرٚم (ٖ )41ػؿم يٗ ٞموؼل وؿةشة المعرؿة وًٍ ِّبػ ِن ٚػب بّجٌم من المعرؿة وان ال قُء اطػ لي
ِالٚة بةلمعرؿة ؿٍى بّجٌم .بّومة ُٖ الف ٜٞرٚم ( )42رؿم يٗ ٞالف ٜٞالظةرزُ للمعرؿة وبةلٍان مظجلٗة
وُٖ االمةم ٍِزع قبةك شعِعي
.6مٍضٍع الصراعِ :وع ثًػٚوة لٌغا المٍهٍع ٝةن هٍِة مة ٓةموة بةلوؾبة لاليٗةل ولٜن ًوةك من اؿجًةع
الجّبّػ ِوي من طالل مّػٖة الظّػ والفػ وِ ّٕٝمٜووة ّٖ ٞالظّػ واالبجّةد ِن ّٖ ٞالفػ ٝةالذى وٝالم
آ
الؾٍء وّٓػًة من الؾلٍٝةت الجُ ثؾُء إلَ االطػِن.
ُٖٗ الف ٜٞرٚم( )45رؿم يٗ ٞمٍهٍع ِّبػ ّٖي ِن قرةر بّن قظمّن والوةس ٍِٗٙن ِجٗػزٍن ِلَ
المّػٝة بّومة ٝةن ًوةك يٗ ٞلّٔػ ُٖ وؿى المّػٝة ِصمِ ٞمة وِوػب بٌة اشع المجّةرّٝن وشّن ؿؤالي
ازةب بةهي ٚع ثّػض لٌغا المٍ ٕٚوان ذل ٛالًٗٚ ٞع ٝةن ًٍ بّومة ٝةن ابٍى ِجفةزػ مُ زةرى والوةس
ِجٗػزٍن دون ان ِصػٍٝا ؿةٝوة.
امة ُٖ الف ٜٞرٚم( ٌٍٖ )43لًٗ ٞرؿم المػاع ُٖ لٍرة مفةزػة بّن زمّلّي طةرج ؿةشة المعرؿة وُٖ الرٌة
المٙةبلة من المٍرة رؿم هٗؾي ِ ٕٙبّن الًٗلّن المجفةزػِن وًٍ راُٖ ِعِي ثّبّػا ِن ٖ ٛالمػاع ،وِوع
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ؿؤالي ازةب بةن اشع الًٗلّن المجفةزػِن ًٍ إبن ِمي وٚع اولةى ِمي بصمةِجي من ان ِّجعي ِلّي اشع الهي
مةزال ٓػِبة ِن المٜةن الغي ِؾٜن ّٖي وال ِّػف اشعا ومن إِجعى ِلّي ِؾٜن برٍار المعرؿة وًٍ لم ِعرس
بّع ،وِػِع ان ِةطغ ِوي ادواثي.
ُٖ شّن هرع ُٖ الف )44( ٜٞرؿم لٔػِ٘ ُٖ البصػ والًِٗ ٞوَػ إلّي ولٜوي ال ِؾجًُّ اهٙةذى شجَ إذا
بةلًةاػة ثصل٘ ٍٖق البصػ وِوؼل موٌة رز ٞبةلؾلم لّوٙغ ذل ٛالفظكّٖ ،بػ الًِٗ ٞن مٍ ٕٚقرةع قةًعى
آ
إلهٙةذ شّةة االطػِن وٝةن ِجموَ اهي لٍ ٝةن مٜةن ذل ٛالػز ٞالغي اهٙغ الٔػِ٘ ،وًوة هػى ثّٔػ ُٖ الؾلٍك
آ
الؾلبُ الغي ٝةن ِمعرى الًٗ ٞثرةى االطػِن إلَ ؿلٍك اِرةبُ.
آ
وًوةك ق ٜٞاطػ ِّبػ ِن المػاع ُٖ لٍرة شةدث مػور طلٕ الٙجلَ وًم ِلَ االرض بؾبب ثمةدمٌم مُ
قةشوة ُٖ الًػِ٘ وًم مصةولّن المػور ِلَ الًػِ٘ بّومة الًٗٝ ٞةن مُ ابّي ُٖ الؾّةرة وًٍ ِفةًع المٍٕٚ
المؤلم الغي ثةخػ بي وِبػ ِوي ُٖ ًغى المفٌع ،الف.)46( ٜٞ
آ
بّومة رؿم يٗ ٞاطػ مفٌعا ِبػز ّٖي مٍاٗٚي ُٖ ثٙعِم المؾةِعة لالطػِن طةلة المؾوّن بجمػِػًم ِلَ
آ
الًػِ٘ بّومة ٝةن يٗ ٞاطػ ِػِع مؾةِعة قّض مؾن بةن ِصم ٞمّي مجةِيً ،غى المفةًع ثّٜؽ رؤِة
آ
االيٗةل شٍل الؾلٍك االِرةبُ هصٍ االطػِن ،الف.)47( ٜٞ
ٖمن طالل ًغى الػؿٍمةت هرع اهٌة ٚع شملت مفةِػ دّٖوة ِوع االيٗةل ممة ِرّلٌم ِّبػون ِن مفةِػًم
بٍاؿًة الػؿم شجَ ِصؾٍا بةلػاشة اإلهّٗةلّة شجَ وإن ٝةهت بؾًّة ،إال ان ًغى الػؿٍمةت ٚع ازاشت ِوٌم
زؼء من االهّٗةالت الجُ ثٜمن داط ٞالوٗؽ وثؾبب بّن الؾلٍٝةت الّعواهّة وثدّػ الٔوب ،ومة لٍشٌ ُٖ
ًغى الوفةيةت اهي لم ِٜن ًوةك مرةل الشجٜةك االيٗةل مُ بّوٌم ،شّح إهٌم ٛالرمُّ ُٖ ِملي والجّبّػ
ِن مٍهٍِي بفٕٔ وزعِة ممة ِعل ِلَ شةزجٌم إلَ مدً ٞغى االهفًة.
خاتمـ ــة:
ثّجبػ العراؿة الصةلّة من بّن العراؿةت الجُ ثبصح ِن الصلٍل الممٜوة الجُ ثدّػ المفٜلة مص ٞالعراؿة
ٝةلؾلٍك الّعواهُ ِوع االيٗةل والغي ِّع بوةء ِؾَّ ّٖي اإلهؾةن إلخبةت قظمّجي ووزٍدى ،ب ٞوثةّٝع
ذاثي ،شجَ ٓعا الّعوان اإلِرةبُ من هػورات الصّةة واؿجمػارًة وًغا مة ِؤٝعى ٖػوِع  Freudبةن الّعوان
آ
مرةل ِمجع لجٌّبة الٗػد للجٔلب ِلَ المّةب ،ولجةّٝع مٜةهجي شجَ ِمبس مجمّؼا بفظمّجي ِن االطػِن،
والّعوان بٌغا المّوَ هػورة من هػورات الصّةة والبٙةء بفػط ان ِجمٜن اإلهؾةن من ثػوِوي وثًٍِّي لٗةاعة
البفػِة ال لجعمّػًة".
وُٖ العراؿة الصةلّة ٌَِػ ًغا الوٍع من الّعوان ِوع االيٗةل ُٖ ال ٜجةبة ِلَ الرعران والًةوالت وٝغلٛ
ِملّةت الجظػِب للممجلٜةت والوػب والفجم هصٍ االطػِن ،وشجَ ِجؾوَ لوة الجظّٕٗ من ًغى الؾلٍٝةت ثم
اٚجػاح بػهةمذ للػؿم والمجمدلة ُٖ ِملّة الػؿم ٚمع الجٗػِْ االهّٗةلُ وثّعِ ُٖ ٞالؾلٍك ،وثم ثًبّ٘ ًغى
العراؿة ِلَ ِّوة من ايٗةل مػشلة الجػبّة الجصوّػِة مّجمعِن الموٌذ قبي الجرػِبُ شّح ثٍللت هجةاذ
العراؿة إلَ ان ممةرؿة الػؿم ثؾةًم ُٖ الجظّٕٗ من الؾلٍك الّعواهُ لعى ايٗةل مػشلة الجػبّة الجصوّػِة.
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أ أ
خودة الحياة لدى اسر الطفال المػاقين غقليا
وغالقتها ببػض المتغيرات الختماغية والديموغرافية
د .بٍِمةمة شّٜم المػٝؼ الرةمُّ ثّبةزة  -الرؼااػ –
د .ؿّعو ؿةمّة زةمّة الرؼااػ  – 2الرؼااػ -
تحديد اشكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالية الدراسة:
االؿػة وشعة مجٗةِلة مجعاطلة االزؼاء ٌُٖ ثمد ٞمرمٍِة من االٖػاد ِجفةرٍٝن الظبػات والمفةِػ وهٗؽ
الممّػ همن إيةر من الّالٚةت الوفًة ثرّ ٞوٍٚع شعث الشعًم ِؤخػ ِلَ بة ُٚاٖػادًة ،ولّ ٞاٝػدػ
االشعاث ثةخّػا ِلَ االؿػة ًٍ مّالد يٗ ٞذو إِةٚة ِٙلّةٖٙ ،ع اقةرت إِمةن ٝةقٕ ( )2000إلَ ان إِةٚة
الًٗ ٞثرّ ٞاالؿػة ٝلٌة مّةٚة ،وثفّػ اإلشمةاّةت شؾب لروة االمم المجصعة االٚجمةدِة واالزجمةِّة
لٔػبُ اؿّة ( ،)ESCWA, 2015ان ِعد المّةّٚن ُٖ الّةلم ِبلْ شٍالُ ملّةر قظك من مظجلٕ اإلِةٚةت،
مة هؾبجي  %15من ِعد ؿٜةن الّةلم ،ومن بّوٌم  93ملٍّن يٗ ٞمّةؽ ) (WHO 2012شّح ان %13
موٌم لعٌِم إِةٚةت لّبة .وِفّػ المؾس الؾٜةهُ لموَمة المصة الّةلمّة  ،2011ان  785ملٍّن قظك ُٖ
الّةلم  ُٖ ،ؿن الػ ِ 15ةمة ومة ٍٖؽِّ ،ةهٍن من االِةٚة و 110ملٍّن موٌم لعٌِم إِةٚةت وٍّّٗة (لٍّبةت
الجّلم :هّٕ ُٖ الغاٝػةِ ،عم الٙعرة ِلَ ش ٞالمفةِ ،ٞٝعم الٙعرة ِلَ الجػّٝؼ واالهجبةىِ ،عم وهٍح
اللٔةِ ،عم الٙعرة ِلَ الجّبّػ) .ان هؾبة اهجفةر االِةٚة الّٙلّة ُٖ البلعان الّػبّة لؾوة  2014بلٔت
( ،(%4.9 - %0.4من هؾبة الؾٜةن ،امة ُٖ الرؼااػ ٖٙع بلٔت هؾبة  %2.5من مرمٍع الؾٜةن(Escwa, .
)2014 :10-11
إن لمّالد يٗ ٞمّةؽ داط ٞاالؿػة ٖإهي ؿّف ٜٞثصعِة زعِعا لعور االؿػة ووٍةاػٌٗة المظجلٗة ،شّح ِجةخػ
زمُّ اٖػاد االؿػة لٌغا الصعث ،وثجةخػ ُٖ الٍٚت هٗؾي ادوارًم الًبّّّة اثرةى مجًلبةت االؿػة واهفًجٌة
المظجلٗة .وثمبس ؿمة الجّّٔػ المٗةزئ مالزم لجػّٝبة االؿػة الٍٍّّٗة ،الوٗؾّة والٍزعاهّة واالٚجمةدِة
واالزجمةِّة .ولٌغا ثجةخػ اًعاؼ االؿػة ؿٍاء اٝةن ذلِ ٛلَ المؾجٍى الٗػدي او ِلَ مؾجٍى زمُّ اٖػاد
االؿػة مرجمّة ،شّح ِمبس ًوةؾ وا ُٚزعِع ثجّٔػ من طاللي اولٍِةت االؿػة وطًًٌة المؾجٙبلّةِ( .بع
هللا الٍابلًُ ،)14 :2006 ،غا ِّٜؽ معى الجةخّػ الممةشب لمّالد يٗ ٞمّةؽ داط ٞاالؿػة بةِجبةر ان ًغا
الًٗٝ ٞةن بمدةبة الًٗ ٞالصلم لٌغِن الؼوزّن ،لغا ٖةلمعمة الجُ ثوجذ من ًغا الصةدث لي ثةخّػ ِمّ٘ ُٖ
هٗؾّة الؼوزّن وُٖ االؿػة ٝةملة ،الن ًغى االؿػة ٝرؾع واشع ٖعراؿة اؿػة يٗ ٞالمّةؽ اهصَ لي اًمّة
ٝبّػة ،شّح البس الجػّٝؼ ِلَ الومٍذج الوؾ ُٙشّح ان اي ثّّٔػ ُٖ زؼء من الوَةم االؿػي ِؤخػ ُٖ االزؼاء
االطػى من الوَةم مصعخة الصةزة إلَ ث ّّٕٜالوَةم (الجٍازن)ٖ ،ةلًٗ ٞالمّةؽ ال ِّّـ بمّؼؿ ِن االؿػة،
واالؿػة ٝغل ٛال ثّّـ بمٗػدًة ب ٞثّّـ ُٖ بّبة اٝبػ اي المرجمُ الّةالُ( .إِمةن ٝةقًٕ ،)89 :2000،غا
الن الٍالعِن ًم اٝػدػ من ِجّػض للؤٍيةت بةِجبةرًم المؾؤولّن ِن االًجمةم ورِةِة ابوٌم المّةؽ،
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ولمّالد ًغا الًٗ ٞثةخّػ الّالٚةت البوّة داط ٞاالؿػة بّن الؼوزّن وبّن اإلطٍة الّةدِّن واطٌّم المّةؽ
ممة ِؤدي الَ ثةخّػ ِةم ِلَ الوؾ٘ االؿػي لٌغى االؿػ.
والن مفٜلة اإلِةٚة من المفٜالت المجّعدة االبّةدٖ ،ةخةرًة ال ثٙجمػ ِلَ الًٗ ٞالمّةؽ ٖٙى ،ب ٞثمجع إلَ
االؿػة ٝغلٝ ،ٛمة ِّةهُ المّةٍٚن واؿػًم من الدٙةٖة الؾلبّة للمرجمُ اثرةى المّةؽ واؿػثي ،واشّةهة ثؼِع
ًغى الٍلمة لججصٍؿ الَ هٍٔط ،ممة ثؼِع من المفٜالت االزجمةِّة والوٗؾّة واالهّٗةلّة واالٚجمةدِة الؿػة
الًٗ ٞالمّةؽ (. ،امّػة الظةلعي ،)21 :2014 ،وًٍ مة ؿّوّٜؽ ؿلبة ِلَ الوؾ٘ االؿػي الّم لعى ًغى
االؿػة.
وممة القّٖ ٛي ان اؿػة المّةؽ ِٙلّة من الٗائت الٌةمة الجُ ثصجةج إلَ  ٞٝالػِةِة واالًجمةم من ٚب ٞالمرجمُ
ب ٜٞمؤؿؾةثي وًّائثي واٖػادى ،بعءا من االٚةرب وااللعٚةء واإلِالم والمصة وّٓػًة من المؤؿؾةت
االزجمةِّة االطػى ،شّح ثلّب ثل ٛالمؤؿؾةت دورا ٝبّػا ُٖ ثّّٔػ شّةة ًؤالء المّةّٚن واؿػًم ُٖ هٍء
مة ِٙعم لٌم من دِم ؿٍاء ٝةن هٗؾّة ام ازجمةِّة ام اؿػِة ام ثػبٍِة.
إذ ثؤٝع مّفِّ (Michael, 2003) ٞلَ اًمّة مة ِٙعمي المرجمُ من طعمةت للمّةّٚن ،وثػى ان المؾةهعة
االزجمةِّة الجُ ِجلٙةًة المّةؽ ثؤخػ بمٍرة زًٍػِة ِلَ زٍدة الصّةة لعِي ،وثفّػ دراؿة  ٞٝمن الفمؾةن
( )2007ودراؿة دّٖؽ وزةّٖعِة )ِ)Davis & Gavidia 2009لَ اًمّة مة ِٙعم من دِم ومؾةهعة لاليٗةؿ
المّةّٚن ِٙلّة واؿػًم وثةخّػ ذلِ ٛلَ مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى ًغى االؿػٖ .ةلمؾةهعة االزجمةِّة من
المجّٔػات المٙةومة والمّعلة للؤٍط الوٗؾّة ،وًُ ٝغل ٛمن المصعدات او المؤقػات المٍهٍِّة الجُ
ثّمِ ٞلَ ثصؾّن مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى االٖػاد الغِن ِجّػهٍن للؤٍط الوٗؾّة ٝةؿػ االيٗةؿ
المّةّٚن ِٙلّة.
وهَػا لمة البصت ِلّي ثٍزٌةت البصٍث ُٖ الّمػ الصعِح بّع ٌٍٍر ِلم الوٗؽ اإلِرةبُ وثبلٍر مٌٍٗم
المصة الوٗؾّة ٝصةلة من الػٖةى بةت من الوػوري ان ثؾجرّب البصٍث المجّلٙة بةؿػ المّةّٚن ِٙلّة لٌغى
الجًٍرات وان ِجم ثوةوؿ اإلِةٚة الّٙلّة ٝصعث اؿػي همن مٗةًّم زعِعة ٝرٍدة الصّةةٖٙ ،ع اٝػجؾَ ًغا
المٌٍٗم اًمّة ٝبّػة ُٖ ِلم الوٗؽ وطةلة ُٖ ِلم الوٗؽ اإلِرةبُ.
ٖرٍدة الصّةة الجُ ثؾَّ إلٌّة االؿػ ثجصعد من طالؿ الجٔلب ِلَ الؤٍيةت واالهّٗةالت الوٗؾّة الممةشبة
لمّالد او وزٍد ًغا الًٗ ٞالمّةؽ ِٙلّة داط ٞاالؿػة ،وًغا االمػ ال ِجم إال من طالؿ ٍِام ٞهٗؾّة
وازجمةِّة ثؾةِع الٗػد ُٖ الجٔلب ِلَ ًغى الؤٍيةت والمٍّٚةت الجُ ثجّػض لٌة اؿػة الًٗ ٞالمّةؽ،
والٍلٍؿ بٌة الَ مؾجٍى من الػهة ِن الصّةة الجُ ِّّفٍهٌة
وُٖ هٍء مة ؿب٘ ًِػح البةشح الجؾةؤالت الجةلّة:
مة مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة؟
ً ٞثٍزع ِالٚة بّن مؾجٍى زٍدة الصّةة والمؾةهعة االزجمةِّة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة؟
ً ٞثٍزع ٖػوؽ ذات داللة إشمةاّة ُٖ مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ثبّة لفعة
اإلِة ٚػ ػػة ؟
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الفرطيات:
ٍِ -1زع مؾجٍى موظٗن من زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة.
 -2ثٍزع ِالٚة بّن مؾجٍى زٍدة الصّةة والمؾةهعة االزجمةِّة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة .
 -3ثٍزع ٖػوؽ ذات داللة إشمةاّة ُٖ مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ثبّة لفعة
اإلِة ٚػ ػػة.
أ
اهداف الدراسة:
ثؾَّ العراؿة الصةلّة إلَ ثص ّ٘ٙالجةلُ:
 مّػٖة مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة.
 مّػٖة ً ٞثٍزع ِالٚة بّن مؾجٍى زٍدة الصّةة والمؾةهعة االزجمةِّة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن
ِٙلّة.
 الٜفٕ ِن الٗػوؽ ُٖ مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ثبّة لفعة اإلِةٚة.
أ
اهمية الدراسة:
ثةثُ اًمّة العراؿة ُٖ اهٌة ثػٝؼ ِلَ ٖبة مجمّؼة ُٖ المرجمُ وًُ ٖبة اؿ ػػػ االيٗ ػػةؿ المّة ّٚػ ػػن و ٝػ ػػغلٛ
االيٗػ ػػةؿ المّةّٚن ،لغا ٝةن االًجمةم مومبة ِلَ دراؿة مفٜالثٌم وٝغا زٍدة الصّةة لعى ًغى االؿػ لٌغا ٖٙع
اًجمت ًغى العراؿة بمة ِلُ:
 دراؿة المفٜلة بصع ذاثٌة وًُ زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚنٝ ،وػورة مؾلم بٌة من ازٞ
ثلبّة اشجّةزةت ًؤالء الٍالعِن ،و ذل ٛمن از ٞالّمِ ٞلَ مؾةِعثٌم ِلَ ثظًُ المٍّبةت الجُ
ٍِازٌٍهٌة وثصؾّن زٍدة الصّةة الجُ ِّّفٍهٌةٝ ،مة ان هجةاذ ًغا البصح ؿٍؼ ثًّّوة اولٍِةت مّّوة
ُٖ شةزةت اولّةء االيٗةؿ المّةّٚن لإلرقةد.
 دراؿة اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة والجُ ثّجبػ الٗبة االًم ُٖ المرجمُ وهٍاثي والجُ من ادوارًة اهٌة
ثّع الممعر االوؿ ُٖ ثوفبة االيٗةؿ وثػبّجٌم.
ثجوس اًمّة العراؿة الصةلّة ُٖ ثوةولٌة لرٍدة الصّةة الؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ومعى ثةخّػى بٍزٍد
مجّٔػات اطػى هٗؾّة وازجمةِّة.
ٚ لة العراؿةت والبصٍث ُٖ ًغا المٍهٍع ،طةلة ُٖ مة ِظك مٌٍٗم زٍدة الصّةة لعى ٖبة المّةّٚن
او اؿػًم.
 دراؿة مٌٍٗم زٍدة الصّةة ،من شّح شعاخجي ُٖ ؿّةؽ االؿجظعام ِلَ المؾجٍى الّلمُ.
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تحديد المفاهيم والمصطلحات:
خودة الحياة :
التػريف الصطالحي:
زٍدة الصّةة ًُ االؿجمجةع بةلَػوؼ المةدِة ُٖ البّبة الظةرزّة ،واإلشؾةس بصؾن الصةؿ وإقبةع الصةزةت
والػهة ِن الصّةة ٖ،وال ِن إدراؾ الٗػد لٍٙى ومجوموةت شّةثي وقٍّرى بمّوَ الصّةة ،إلَ زةهب المصة
الرؾمّة اإلِرةبّة ،وإشؾةؿي بمّوَ الؾّةدة ولٍال الَ ِّـ شّةة مجوةٓمة مجٍاٖٙة بّن زًٍػ اإلهؾةن
والّٙم الؾةاعةِ( .بع الٗجةح وشؾّن)187 :2006 ،
التػريف الخرائي :
ِّػٌٖة البةشح إزػااّة بةهٌة " معى رهة اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ِن الصّةة الجُ ِّّفٍهٌة ،وٝغا قٍّرًم
بةلؾّةدة وٚعرثٌم ِلَ إقبةع شةزةثٌم بمٍرة ؿلّمة ،وٝغا مة ِٙعم لٌم من طعمةت شّةثّة وثّلّمّة زّعة،
وًُ العرزة الجُ ِجصمِ ٞلٌّة المٗصٍص من طالؿ ثًبّ٘ مّٙةس زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن
ِٙلّة.
الغاقة الػقلية:
ٚمٍر
زًٍػي و واهس ُٖ  ٞٝمن االداء
ِػٖت الرمّّة االمػِّٜة للجظلٕ الّٙلُ اإلِةٚة الّٙلّة بةهٌة
الٍٍُّٗ الٜٗػي و الؾلٍؾ الج ،ُّٜٗشّح ٌَِػ ًغا الّرؼ زلّة ُٖ المٌةرات الجّّٜٗة المٗةًّمّة االزجمةِّة
و الّملّةٝ ،غلِ ٛبعا ًغا الّرؼ ُٖ الٌٍَر ٚب ٞؿن الدةموة ِفػ ،وًٍ اهظٗةض ملصٍظ ُٖ الٙعرة الّٙلّة
الّةمة ِمصبي ِرؼ ُٖ مرةلّن او اٝػدػ من مرةالت الؾلٍؾ الج ُّٜٗالجةلّة:
الجٍال ،ٞالّوةِة بةلغات ،الصّةة االؿػِة ،المٌةرات االزجمةِّة ،الصّةة المرجمّّة ،الجٍزّي الغاثُ ،المصة
والؾالمة ،المٌةرات اال ٝةدِمّة الٍٍّّٗة او الجػوِس والّم( ."ٞزمةؿ الظًّب ،موَ الصعِعي.)48 :2008 ،
التػريف الخرائي:
ِّػؼ البةشح إزػااّة المّةّٚن ِٙلّة بةهٌم االيٗةؿ الغِن لعٌِم إِةٚة ِٙلّة ُٖ مظجلٕ المؾجٍِةت (
طّٗٗة ،بؾًّة ،قعِعة ) ،و الغِن ِوجمٍن الَ مػاٝؼ الجػبّة الظةلة بةاليٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ،والغِن ثم
ثًبّ٘ العراؿة ِلَ اؿػًم.
المساهدة الختماغية:
التػريف الصطالحي:
"ًُ مرمٍع الّالٚةت الجُ ثرّ ٞالٗػد ِفّػ بةًمّجي لعى اولب ٛاالٖػاد الغِن ِفّػ بةًمّجٌم ِوعى .وِمٜن
اِجبةرى من هةشّة اطػى ًٍ مرمٍع ثل ٛالّالٚةت االزجمةِّة واالهّٗةلّة ،والٍؿّلة المجبةدلة الجُ ِفةرؾ
الٗػد ٌّٖة ،والجُ ِػى هٗؾي طاللٌة مٍهٍِة ذا ّٚمة مؾجمػة ُٖ اِّن االطػِن ذوي االًمّة بةلوؾبة لي".
(قّمةء العِعامٍهُ)03 :2009 ،
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التػريف الخرائي:
ًُ مرمٍع الػوابى االزجمةِّة من االؿػة وااللعٚةء ومؤؿؾةت المرجمُ الجُ ِفّػ بٌة اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن
ِٙلّة ،وًغا من طالؿ الوجةاذ المجصمِ ٞلٌّة من مّٙةس المؾةهعة االزجمةِّة المًب٘ ُٖ ًغى العراؿة.
الطار الوظري:
خودة الحياة:
ثّعدت وثبةِوت ثّةرِٕ الّلمةء والبةشدّن لمٌٍٗم زٍدة الصّةة ،وًغا رازُ الؿبةب ِعِعةٌٖ ،غا المٌٍٗم
هؾبُ شعِح االؿجّمةؿ من الرةهب الّلمُ ،وثٍزِي واهجفةرى ِلَ مظجلٕ الّلٍم ومرةالت الصّةة ٜٖٞ ،لي
ثّػِٕ طةص بيً ،غا رازُ الطجالؼ المّةِّػ والمصعدات الجُ اؿجّملٌة ًؤالء الّلمةء والبةشدّن ُٖ
ثٗؾّػًم وثّػٌِٗم لٌغا المٌٍٗم ،وهرع ٝمة ذٝػهة ؿةبٙة ان البةشدّن والّلمةء ُٖ ثّػٌِٗم لٌغا المٌٍٗم
اِجمعوا ِلَ بّعِن اؿةؿّن ًمة البّع المٍهٍُِ والبّع الغاثُ ،إال ان البةشدّن رٝؼوا ِلَ المؤقػات الظةلة
بةلبّع المٍهٍُِ لرٍدة الصّةة وِجومن البّع المٍهٍُِ لرٍدة الصّةة مرمٍِة من المؤقػات الٙةبلة
للمالشَة والّٙةس المبةقػ مد ٞاوهةع الّم ٞاال ٝةدِمّة ،ومؾجٍى العط ٞوالمٜةهة االزجمةِّة،
واالٚجمةد ،وشرم المؾةهعة المجةح من قبٜة الّالٚةت االزجمةِّة ،والجّلّم ،ومُ ذل ٛاٌٍػ هجةاذ البصٍث
ان الجػّٝؼ ِلَ المؤقػات المٍهٍِّة لرٍدة الصّةة ال ِؾٌم إال ُٖ زؼء لّٔػ من الجبةِن الٜلُ لرٍدة الصّةة.
إن البّع المٍهٍُِ لرٍدة الصّةة ال ِّوُ بةلوػورة ثصؾوة لوٍِّة الصّةة ،وال ِعؿ ِلَ ان المرجمُ اهج ٞٙإلَ
شةلة اٖو ،ٞاو ان االٖػاد ٚع البصٍا اٝػدػ ؿّةدة ورهة ِن شّةثٌمِ( .ن :هةًع لةلس)58:
ِػى زلّمةن وإِؾجػبٍرؾ وٖػاى ( Gilman, R,Easterbrooks, S,Frey, M )2004ان ثصلّ ٞهجةاذ
العراؿةت الؾةبٙة ُٖ مرةؿ زٍدة الصّةة ِٗوُ إلَ الجةّٝع ِلَ ان زٍدة الصّةة بةلمّوَ الٜلُ او الّةم ثوَم
ً
وٖٙة لمّٜةهّؼمةت داطلّة ،وبةلجةلُ ِجّّن ِلَ البةشدّن الجػّٝؼ ِلَ المٍٜهةت الغاثّة لرٍدة الصّةة بمة
ثجوموي من الجٙػِػ الغاثُ ِن االثرةى هصٍ الصّةة بمٗة ِةمة ،ثمٍرات وإدراٝةت الٗػد لّةلم الظبػة الغي
ِجٗةِّٖ ٞي ،وهٍِّة ومؾجٍى يمٍشةثي .وؿػِةن مة اهجفػ ًغا الجٍزي ُٖ مرةؿ ادبّةت اإلرقةد والجةًّٞ
الوٗؾُ( .ابٍ شالوة .)6 :2010 ،
وِؤٝع ًغا المّوَ  ٞٝمن ثّلٍر وبٍزعان (ٖ ، Taylor & Bogdan (1996ػِ ُٜواطػون(Vreeke, & )1997
 allإذ ٍِٙؿ ثّلٍر وبٍزعان ان " زٍدة الصّةة مٍهٍع للظبػة الغاثّة  ،إذ ال ٍِٜن لٌغا المٌٍٗم وزٍد او
مّوَ إال من طالؿ إدراٝةت الٗػد ومفةِػى وثّّٙمةثي لظبػاثي الصّةثّة ،بّومة ِفّػ ٖػِVreeke )1997( ُٜ
إلَ ان "وزٍد المّةِّػ والّٙم الظةرزّة ال ٍِٜن لٌة مّوَ إال ُٖ ؿّةؽ مة ثمدلي من اًمّة وّٚمة بةلوؾبة للٗػد
هٗؾي ،بمّوَ اطػ ان المؤقػات الظةرزّة لرٍدة الصّةة ال ّٚمة لٌة إال من طالؿ إدراؾ الٗػد وثّّٙمي
لٌة.)Sur: Vreeke,G.J.,Janssen, 1997:280-301(.
 -2مفهوم المساهدة الختماغية:
ِلَ الػٓم من ثّعد المٗةًّم الظةلة بةلمؾةهعة االزجمةِّة واطجالؼ البةشدّن شٍؿ ثّػِٗي وٖٙة لجٍزٌةثٌم
الوَػِة ،والجبةِن من شّح الّمٍمّة والوٍِّة ،مد ٞالػوابى االزجمةِّة واالثمةؿ االزجمةُِ والفبٜةت
االزجمةِّة والّفػة االزجمةِّة ،إال ان مَّم الجّػِٗةت المػثبًة بي ثفّػ إلَ ثٙعِم المؾةِعات المةدِة او
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المّوٍِة للٗػد الجُ ثجمد ُٖ ٞاقٜةؿ الجفرُّ او الجٍزّي او الٍّن المةدي ،من طالؿ الجػّٝؼ ِلَ اًمّة
الّالٚةت االزجمةِّة وِوةلػ المؾةهعة والوَم الجُ ِوجمُ إلٌّة الٗػد .وًغا مة ؿٍؼ هجًػؽ إلّي من طالؿ
الجّػِٗةت الجُ ؿوجوةوؿ بّوٌة ُٖ ًغى العراؿة.
التػريف اللغوي:
ِفّػ االل ٞاللٍٔي لٜلمة ؿوع ،اؿوع إلّي ؿوٍدا اي :رٝن إلّي واِجمع ِلّي واثٜة ،وؿةهع مؾةهعة وإؿوةدا :
ِةوهي وٝةهٗي ( .مرمُ اللٔة الّػبّة)406 :1996 ،
ٖؾةهع بمّوَ ِةهع وٝةهٕ وٝةٖة ِلَ الّم ،ٞوالمؾةهعة مّجمع اإلهؾةن وثصم ٞالمؾةهعة مّوَ الجةِّع
والجٍِٙة والمؾةِعة ِلَ االؿجمػار واإلمعاد بمؾةهعة مةلّة وإًِةء المؾةِعة والجفرُّ.
والمؾةهع ًٍ :الفظك الغي ِٙعم المؾةهعة والجفرُّ( .الّٗػوز ابةدى)37 :1987 ،
التػريف الصطالحي:
ِػؼ مٍس ) ( Moss, 1976المؾةهعة االزجمةِّة ِلَ اهٌة " :الفٍّر الغاثُ بةالهجمةء ،والٙبٍؿ ،والصب،
وإبعاء المؾةهعة الٍزعاهّة والّةيّٗة ُٖ المٍا ٕٚالمّبةِ( ".لُ ِبع الؾالم)09 :2005 ،
وِّػٌٖة لُّٗ (  )Leavy ،1983بةهٌة" :إمٜةهّة وزٍد اقظةص مٙػبّن ٝةالؿػة او االلعٚةء او الؼوزة او
الرّػانِ ،صبٍن الٗػد وٌِجمٍن بي ،وٍِٗٙن إلَ زةهبي ِوع الصةزة".
امة خٍِجؽ )ّّٖ ،( Thoits, 1986ػؼ المؾةهعة االزجمةِّة ِلَ الوصٍ الجةلُ ":ثل ٛالمرمٍِة الٗػِّة من
االقظةص ُٖ ،إيةر الفبٜة الٜلّة للّالٚةت االزجمةِّة للٗػد ،والغي ِّجمع ِلٌّم للمؾةِعة االزجمةِّة
الّةيّٗة والمؾةِعة اإلزػااّة اوٝلٌّمة"(.الفوةويِ ،بع الػشمةن)40 :1994 ،
ٝمة ثّػؼ ٍٝثػوهة ) (Cutrona, 1996المؾةهعة االزجمةِّة ِلَ اهٌة إقبةع الصةزةت االؿةؿّة للٗػد من شب
واشجػام وثٙعِػ وثٌٗم ،وثٍال ٞوثّةيٕ ومفةرٝة االًجمةمةت وثٙعِم الومّصة ،وثٙعِم المّلٍمةت ،وذلٛ
من االقظةص ذوي االًمّة ُٖ شّةة الٗػد ،طةلة وٚت شعوث االزمةت او الؤٍط.
وِّػٖي دمحم طلّ ،)1996( ٞبةهي  ٞٝدِم مةدي او مّوٍي ِٙعم لمػِن بٙمع رُٖ روشي المّوٍِة ،ومؾةِعثي
ِلَ مرةبٌة المػض وثظّٕٗ االمي الّوٍِة او الوٗؾّة الوةزمة ِن المػض( .دمحم طلّ)85 :1996 ،ٞ
واقةرت مػوى قصجي ،)2001( ،إلَ ان المؾةهعة االزجمةِّة ًُ" اِجٙةد الٗػد بةهي ُمٙعر ومػاع من ٚبٞ
االطػِن ،واهي مجةشٍن لي ُٖ اوٚةت الصةزةٝ ،مة اهي راض ِن ِالٚةثي االزجمةِّة بةالطػِن ،خم اٝعت ان
المؾةهعة االزجمةِّة ًُ  ٞٝمة ِعرٝي الٗػد من ِالٚةت ازجمةِّة بةالطػِن من شّح مة ِٙعمٍهي لي من دِم
ُٖ المرةالت المظجلٗة " :المؾةهعة بةلمّلٍمةت ،المؾةهعة االدااّة ،المؾةهعة الٍزعاهّة ،ومؾةهعة الجٜةمٞ
االزجمةِّة"( .مػوى قصجي)09 :2001،
وِّػٌٖة ٝةبالن ( ،)Caplan ;1981بةهٌة ذل" ٛالوَةم الغي ِجومن الػوابى والجٗةِالت االزجمةِّة يٍِلة
المعى مُ االطػِن الغِن ِمٜن االِجمةد ِلٌّم والٍخٍؽ بٌم لّموصٍا الٗػد الؾوع الّةيُٗ ،وِٙعمٍا لي الٍّن
وٍِٜهٍا مالذا لي وٚت الفعة" (اؿمةء الؾػؿُ ،امةهُ ِبع المٙمٍد)05 :2001 ،
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واطّػا ِّػؼ ِلُ ِبع الؾالم ( )2005المؾةهعة االزجمةِّة ٝمة ِلُ " :العِم المةدي والّةيُٗ والمّػُٖ الغي
ِؾجمعى الٗػد من زمةِة االؿػة او زمالء الّم ٞوااللعٚةء ُٖ المٍا ٕٚالمّبة الجُ ٍِازٌٌة ُٖ شّةثي،
وثؾةِعى ِلَ طٗن االخةر الؾلبّة الوةقبة من ثل ٛالمٍا ٕٚوثؾةِع ُٖ الصٗةظ ِلَ لصجي الوٗؾّة
والّٙلّة"ِ( .لُ ِبع الؾالم)13 :2005 ،
وِػى بةرِػا ( ،)Barreraان ًوةؾ خالخة مّةهُ او مٗةًّم للمؾةهعة اإلزجمةِّة:
الٔمػ االزجمةُِ :وٖٙة لٌغا المٌٍٗم ٖإن المؾةهعة اإلزجمةِّة ثفّػ الَ الّالٚةت او الػوابى االزجمةِّة الجُ
ِّٙمٌة االٖػاد مُ االطػِن ذوي االًمّة ُٖ بّبجٌم االزجمةِّة.
المؾةهعة االزجمةِّة المعرٝة :وٖٙة لٌغا المٌٍٗم ٖإن المؾةهعة اإلزجمةِّة بةِجبةرًة ثٍِٙمة مّػّٖة للّالٚةت
الدةبجة مُ االطػِن.
المؾةهعة الّٗلّة :وٖٙة لٌغا المٌٍٗم ٖإن المؾةهعة اإلزجمةِّة ثفّػ الَ ثل ٛاالّٖةؿ الجُ ِؤدٌِة االطػون
بٌعؼ مؾةِعة قظك مّّن( .بوعر الّجّبُ)43 :2008 ،
ًغا وبوةءا ِلَ ثّعد وثبةِن ثّػِٗةت المؾةهعة االزجمةِّةِ ،مٜن اؿجظالص زملة من المالشَةت او الوٙةط
الجةلّة:
ِٜةد ٍِٜن الٙةؿم المفجػؾ بّن ثّةرِٕ البةشدّن للمؾةهعة االزجمةِّة ًٍ وزٍد ِالٚةت ٍِٚة ثػبى اإلهؾةن
ِلَ اهٌة ثموصي الػِةِة واالًجمةم والصب والمؾةِعة ُٖ ٝةٖة مٍا ٕٚشّةثي والؿّمة ُٖ المٍا ٕٚالوةًٓة.
ان المؾةهعة االزجمةِّة ِالٚة ثبةدلّة بّن ٖػدِن ٖةٝػدػ.
ِمع الٗػد بةقٜةؿ مظجلٗة ومجبةِوة من اإلمعادات الٍزعاهّة واالدااّة او المّلٍمةثّة او المةدِة.
ِٙعم من طالؿ الؾّةؽ الػؿمُ) ٝةلمؤؿؾةت االزجمةِّة) او ّٓػ الػؿمُ ( مجوموة اٖػاد الّةالة او االلعٚةء او
الرّػان).
ِؾةًم ُٖ ِؼؿ وثظّٕٗ االخةر الؾلبّة الشعاث الصّةة المدّػة للمفٙة.
ان إدراؾ الٗػد لمعى ثمجّي بةلمؾةهعة لي ِالٚة بجّؼِؼ الجٍاٖ٘ وثٍِٙة اؿةلّب المٍازٌة لعِي.
ان من مٍٜهةثٌة االؿةؿّة شرم الفبٜة االزجمةِّة للٗػد والٍٍةاػٕ الجُ ثٍٙم بٌة.
ان ّٖةلّة المؾةهعة ثّجمع ِلَ الممعر الغي ِةثُ مويٖ ،ةلمؾةهعة من زمالء الّمٍِٜ ٞن ّٖةؿ ُٖ مٍازٌة
المفٜالت الجُ ثجّل٘ بةلّم ٞاو الؤٍط المٌوّة بّومة المؾةهعة من قػِ ٛالصّةة وااللعٚةء طةرج الّم ٞال
ِص ٘ٙهٗؽ الّٗةلّةً( .وةء اشمع)71 :2007 ،
وثفّػ ًغى الجّػِٗةت اِوة إلَ اهي مٌمة ٝةن االؿةس او اإليةر الوَػي اللًالح المؾةهعة االزجمةِّةٖ ،إن
مَّم ًغى الجّػِٗةت ثجومن مٍٜهّن راّؾّّن ًمة:
االوؿ :إدراؾ الٗػد بٍزٍد ِعد ٝةُٖ من االٖػاد ُٖ قبٜة الّالٚةت االزجمةِّة الجُ ِوجمُ إلٌّة وِمعوهي بٜةٖة
اقٜةؿ العِم المةدي والمّػُٖ والٍزعاهُ والؾلٍ ُٝالغي ِؾةِعى ُٖ ثظًُ االخةر الوٗؾّة الؾلبّة ُٖ ِالٚجي
مُ اشعاث الصّةة الوةًٓة.
الدةهُ :رهة الٗػد ِن ممةدر المؾةهعة االزجمةِّة او إشؾةؿي بمعى ٝػٗةِجي ُٖ مٍازٌة ٝةٖة ممةدر الؤٍط
الٍّمّة المجّعدةِ( .لُ ِبع الؾالم)15 :2005 ،
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وِّػؼ البةشح المؾةهعة االزجمةِّة ِلَ اهٌة مرمٍع مة ثجلٙةى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ،من العِم
المةدي والمّوٍي والمّلٍمةثُ من يػؼ زمةِةت رؿمّة وّٓػ رؿمّة ُٖ المٍا ٕٚالمّبة الجُ ٍِازٌٍهٌة ُٖ
شّةثٌم ،بٙمع رُٖ روشٌم المّوٍِة ،وشمةِجٌم من االخةر الوٗؾّة الؾّبة الشعاث الصّةة الوةًٓة .وًُ
ٝغل ٛدرزة الجُ ِجصمِ ٞلٌّة الٗػد ِلَ مّٙةس المؾةهعة االزجمةِّة المًب٘ ُٖ العراؿة.
الخراءات الموهحية للدراسة:
موـ ـ ـ ــهج الدراسة:
إن الفػوع ُٖ إهرةز اي بصح ِلمُ ال ِجم إال بٍهُ موٌذ ِػقع البةشح إلَ ّّٗٝة ش ٞالمف ٜٞالمًػوح مٌمة
ٝةن هٍِي ،إذ ِّػؼ الموٌذ ِلَ اهي الًػِٙة الجُ ِجبٌّة البةشح ُٖ دراؿجي للمفٜلة ال ٝػجفةؼ الصّٙٙة،
وبغلٖ ٛإن الموٌذ ِجمدِ ُٖ ٞعة طًٍات ،ثبعا بمالشَة الٍَاًػ وإزػاء الجرةرب خم وهُ الٗػوض الجُ
ثصعد هٍع الصٙةا٘ الجُ ِوبُٔ ان ُِػػبصح ٌّٖة ،وثوجٌُ بمصةولة الجص ٘ٙمن لعؽ الٗػوض او بًالهٌة ،ولٍال
إلَ وهُ الٍٙاهّن الّةمة الجُ ثػبى بّن الٍَاًػ.
ًغا وِػثبى اطجّةر الموٌذ الموةؿب للعراؿة بًبّّة المفٜلة الجُ ِّةلرٌة ،لغل ٛثم اطجّةر الموٌذ الٍلُٗ
هَػا لٍٜن العراؿة الصةلّة ثؾجٌعؼ مّػٖة الّالٚة زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة وبّن
المجّٔػات العِمٍٓػاّٖة ،شّح زةء اؿجظعام ًغا الوٍع من الموةًذ لّعرس ًغا المٍهٍع ٝمة ًٍ ُٖ الٍاُٚ
دّٙٚة ،وِّبػ ِوي ًٝمة ً
ولٗة ً
وٌِجم بٍلٗي ً
وّٗٝة.
الطار المكاهي والزماهي للدراسة:
الطار المكاهي للدراسة:
ثم إزػاء العراؿة ُٖ المؤؿؾةت والمػاٝؼ الظةلة بػِةِة االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة المجٍازعة ِلَ مؾجٍى
الٍالِةت الجةلّةِّ :ن العٖلَ ،ثّبةزة ،البلّعة ،الرؼااػ ،وٚع ثمت االؿجّةهة بةالطمةاّّن الوٗؾةهّّن
المٍزٍدِن داط ٞالمػاٝؼ من از ٞثًبّ٘ المٙةِّؽ ِلَ اولّةء االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ،بّع ثعرِبٌم ِلَ
يػِٙة الجًبّ٘ والجّّٙم وثٙعِم الجّلّمة مُ الّلم اهٌم لم ٍِٜهٍا ِلَ ِلم بٗػهّةت العراؿة والًػِٙة الجُ
ِجم بٌة ثٗؾّػ الوجةاذ.
الطار الزم ــاهي للدراسة:
اؿجٔػؽ العراؿة ُٖ قًػى المّعاهُ ،اهًالٚة من بوةء االطجبةر وثٙوّوي واطجبةر طمةامي الؾٍّٜمجػِة الَ
ثًبّٙي خم زمُ البّةهةت وثصلّلٌة ،وبّع الّٙةم بعراؿة اؿجًالِّة وثةٝعى من ؿالمة الظمةاك الؾٍّٜمجػِة
للمّٙةس الغي ثم إِعادى من يػؼ البةشح معة زموّة ٚةربت الؾوة موغ مةرس  2016الَ ٓةِة مةرس .2017
غيو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدراسة:
ِمد ٞاؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة المرجمُ االللُ لٌغى العراؿة ،وٚع ثم اطجّةر ِّوة العراؿة من ًغا
المرجمُ االللُ ،والطجّةر ِّوة العراؿة اؿجظعم البةشح اؿلٍب المّةِوة الٙمعِة وًغا لمالامجي لًبّّة
العراؿة ،وطمٍلّة ِّوة العراؿة ،شّح ٚةم البةشح بةلجٍزي الَ مػاٝؼ ومؤؿؾةت الجػبّة الظةلة لاليٗةؿ
المّةّٚن ِٙلّة ُٖ الٍالِةت المغٍٝرة ؿةلٗة ،وٚع بلْ شرم الّّوة إزمةال  128ولُ.
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أ
ادوات خمع البياهات:
أ أ
مقياس خودة الحياة لدى اسر الطفال المػاقين غقليا (اغداد الباحث):
ٚةم البةشح ببوةء مّٙةس زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ،وًغا بإثبةع طًٍات الّلمّة المجبّة
ُٖ بوةء المٙةِؾؽ الوٗؾّة ،شّح ِجٍٜن من ؿبّة ابّةد ،المصة الرؾمّة ،الّٙلّة ،الوٗؾّة ،البّبة
المةدِة واالزجمةِّة ،الّالٚةت االؿػِة والؼوزّة ،الػهة ِن الصّةةً ،غا ولجٙؾّم المّٙةس الَ مؾجٍِةت ٚةم
البةشح وبةؿجظعام البػهةمذ اإلشمةاُ  spssبةؿجظػاج الػبّّّةت وٝةهت ٝةالثُ :الػبُّ االوؿ * .97 :الػبُّ
الدةهُ * .116 :الػبُّ الدةلح .133 :وموي ٝةهت مؾجٍِةت المّٙةس ٝةلجةلُ :من العرزة  42الَ ( 97مؾجٍى
موظٗن) ،من العرزة  98الَ  ( 133مؾجٍى مجٍؿى) ،من العرزة  134الَ ( 210مؾجٍى مػثُٗ) .وٝغا ٚةم
بصؾةب الظمةاك الؾٍّٜمجػِة لٌغا المّٙةس من لعؽ وخبةت ،شّح ثم شؾةب درزة الدبةت بةؿجظعام
يػِٙجّن ًمة :يػِٙة الجرؼاة الومّٗة (زةثمةن) ،ويػِٙة الٗة ( )αلٜػوهبةخ ،شّح ٝةهت درشة الدبةت
للمّٙةس  ٜٞٝبةؿجظعام الًػِٙة االولَ ( ،)0.81وًغا مة ِعؿ ِلَ ان ًغا المّٙةس خةبت ،امة بةؿجظعام
الًػِٙة الدةهّة ٖٜةهت درزة الدبةت للمّٙةس  )0.88( ٜٞٝوموي ِمٜن الٍٙؿ بةن ًغا المّٙةس خةبت .امة
بةلوؾبة لمعؽ المّٙةس ٖٙع ثم شؾةب لعؽ ًغا المّٙةس بًػِٙة االثؾةؽ العاطلُِ ،ن يػِ٘ شؾةب او
ثٙعِػ االرثبةيةت بّن درزة ِ ٞٝبةرة بةلعرزة الٜلّة ل ٜٞمصٍر من مصةور ًغا المّٙةسٝ ،مة ثم شؾةب او
ثٙعِػ االرثبةيةت بّن العرزة الٜلّة ل ٜٞمصٍر مُ العرزة الٜلّة لمّٙةس زٍدة الصّةة  ٜٞٝبمّةم ٞاالرثبةط
بّػؿٍن شّح زةءت ٝلٌة دالة إشمةاّة ِوع مؾجٍى العاللة (،)α=0.01وثمدلت ُٖ ارثبةط العرزة الٜلّة
للمصٍر االوؿ مُ العرزة الٜلّة للمّٙةس وٚع بلْ ،0.54امة ارثبةط العرزة الٜلّة للمصٍر الدةهُ مُ العرزة
الٜلّة للمّٙةس ٖٙ ٜٞٝع ٚعر بػ (،)0.75وٚع بلْ ارثبةط العرزة الٜلّة للمصٍر الدةلح مُ العرزة الٜلّة
للمّٙةس ،)0.85( ٜٞٝامة ارثبةط العرزة الٜلّة للمصٍر الػابُ مُ العرزة الٜلّة للمّٙةس وٚع بلْ ،0.53امة
ارثبةط العرزة الٜلّة للمصٍر الظةمؽ مُ العرزة الٜلّة للمّٙةس ٖٙ ٜٞٝع ٚعر بػ ( ،)0.78وٚع بلْ ارثبةط
العرزة الٜلّة للمصٍر الؾةدس مُ العرزة الٜلّة للمّٙةس  ،)0.76( ٜٞٝوبةلجةلُ ِمٜن الٍٙؿ بةن ًغا
المّٙةس لةدؽ.
مقياس المساهدة الختماغية:
ًٍ من إِعاد زِمّت وٝةهعي –مّجف Zimet & candy –Mitchel ٞؿوة  ،2000ثػزمة وثّػِب العٝػجٍر
ابٍ ًةقم وًِل٘ ِلَ ًغا المّٙةس ،المّٙةس المجّعد االبّةد لجل ُٙالمؾةهعة االزجمةِّة
)ِ ،Multidimentionnal scale of Perceived social support (MSPSSجٍٜن المّٙةس من ِ 12بةرة
ثجٍزع ِلَ خالخة ابّةد للمؾةهعة االزجمةِّة بٍاِ 4 ُٚبةرات ل ٜٞبّع وًُ :المؾةهعة من الّةالة ،FA
المؾةهعة من االلعٚةء  ،FRالمؾةهعة من االطػِن ذات العاللة ِ ،SOجٍٜن المّٙةس من  12بوع وًٍ من هٍع
الجٙػِػ الغاثُ ِرّب ِلٌّة االٖػاد ُٖ هٍء مّٙةس طمةؿُ الجعرج وثًَّ العرزةت ِلَ الوصٍ الجةلُ(:ال اواٖ٘
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بفعة (  ،) 1الواٖ٘ (  ،) 2مصةِع (  ،) 3اواٖ٘ (  ،) 4اواٖ٘ بفعة ( ،) ) 5وثًَّ ادهَ درزة ِلَ ًغا
المّٙةس  12امة اٚمةًة ٖجبلْ .60
وٚع ثم ثٙؾّم ًغى المّٙةس الَ مؾجٍِةت وٖ٘ الٙةِعة الجةلّة  :الصع االِلَ من العرزةت الجُ ِمٜن الصمٍؿ
ِلٌّة – الصع االدهَ من العرزةت ِ /عد المؾجٍِةت المػٍٓب ٌّٖة ،اي  ،16=3 / 60 - 12وموي ِّ 16جبػ يٍؿ
الٗبة ان درزة  12زااع يٍؿ الٗبة ِ 16ؾةوي  ،28وموي ٝةهت مؾجٍِةت المّٙةس ٝةالثُ:
إذا ٝةن مرمٍع العرزةت ِجػاوح مة بّن (ً )28-12غا ِعؿ ِلَ مؾجٍى موظٗن.
إذا ٝةن مرمٍع العرزةت ِجػاوح مة بّن (ً )44-28غا ِعؿ ِلَ مؾجٍى مجٍؿى.
إذا ٝةن مرمٍع العرزةت ِجػاوح مة بّن (ً )60-44غا ِعؿ ِلَ مؾجٍى مػثُٗ.
ثم الجص ٘ٙمن لعؽ وخبةت درزةت مّٙةس المؾةهعة االزجمةِّة ُٖ العراؿة الصةلّة بةؿجظعام يػِٙجّن ًمة:
يػِٙة الجرؼاة الومّٗة (زةثمةن) ،ويػِٙة الٗة ( )αلٜػوهبةخ شّح زةءت ّٚمة مّةم ٞزةثمةن لعرزةت
مّٙةس المؾةهعة االزجمةِّة ٚع بلٔت ،0.91 :و ّٚمة مّةم ٞمّةم ٞالٗة ( )αلٜػوهبةخ  ،0.81 ،ممة ِعؿ ِلَ
ان درزةت المّٙةس ثجمجُ بعرزة لعؽ وخبةت وًٍ مة ِمٜووة من االِجمةد ِلَ هجةاري ُٖ ًغى العراؿة.
ِػض وثٗؾّػ وموةٚفة الوجةاذ:
ٚب ٞالبعا ُٖ مػشلة مّةلرة الٗػهّةت بةؿجظعام االؿةلّب اإلشمةاّة المظجلٗة والمالامة وزب اوال الجص٘ٙ
من قػط إِجعالّة الجٍزُِ بةلوؾبة للمجّٔػات مص ٞالعراؿة الصةلّة ،والرعوؿ الجةلُ ٍِهس ذل:ٛ
زعوؿ رٚم (ٍِ )01هس الجص ٘ٙمن قػط إِجعالّة الجٍزُِ بةلوؾبة للمجّٔػات مص ٞالعراؿة
Shapiro-Wilk
Kolmogorov-Smirnova
الٙػار
المجّٔػات
مؾجٍى
درزة
مؾجٍى
درزة
اإلشمةءات
اإلشمةءات
العاللة
الصػِة
العاللة
الصػِة
داؿ
0
128
0.938
0
128
0.119
زٍدة
داؿ
0
128
0.913
0
128
0.18
مؾةهعة
داؿ
0
128
0.932
0
128
0.168
المالبة
من طالؿ المًّّةت المبّوة بةلرعوؿ اِالى هالشٌ وبوةء ِلَ ّٚم إطجبةر ٍٝلمٍٓػوؼ ؿمّػهٍؼ
وٝغا إطجبةر قبّػو وِل ٛان  ٞٝالّٙم بةلوؾبة للمجّٔػات الدالث مص ٞالعراؿة وًُ زٍدة الصّةة والمؾةهعة
االزجمةِّة والمالبة الوٗؾّة زةءت دالة ِوع مؾجٍى العاللة الٗة ( )0.05ممة ِرػهة إلَ الٍٙؿ بةن بّةهةت
المجّٔػات الدالخة ثجٍزع ثٍزِّة ّٓػ اِجعالُ وبةلجةلُ ٖإن  ٞٝاالؿةلّب اإلشمةاّة الجُ ؿجؾجظعم ُٖ المّةلرة
ًُ اؿةلّب البةرامجػِة.
أ
غرض وتفسير ومواقشة التساؤل الول:
هك الجؾةؤؿ االوؿ ِلَ" :مة مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ؟ " ولإلزةبة
ِلَ ًغا الجؾةؤؿ ثم االِجمةد ِلَ إطجبةر ٝةٜٖ ²ةهت الوجّرة ٝمة ًُ مٍهصة ُٖ الرعوؿ الجةلُ:
زعوؿ رٚم (ٍِ )02هس إطجبةر ٝة ²للٜفٕ ِن مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن
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المؾجٍِةت الجٜػار الوؾ الجٜػار الٗػؽ
المفةًع بة المجٍ ُٚبّن
الجٜػارات
18.016 18.3
42.7 %48
61
موظٗن
2.3
42.7 %35
45
مجٍؿى
-20.7 42.7 %17
22
مػثُٗ
%100 128
اإلزمةلُ
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 Chiدرزة مؾجٍى Squareالصػِة العاللة
2

الٙػار

 0.000داؿ ِوع 0.05

من طالؿ الرعوؿ اِالى رٚم ( )02هالشٌ ان إزةبةت اٖػاد ِّوة العراؿة والبةلْ ِعدًم إزمةال (ٖ )128ػدا ٚع
اهٙؾمت إلَ خالث مرمٍِةت ،ثمدلت المرمٍِة االولَ ُٖ االٖػاد الغِن ٝةن مؾجٍاًم ِلَ مّٙةس زٍدة
الصّةة "موظٗوة" وٚع بلْ ِعدًم (ٖ )61ػدا بوؾبة مبٍِة بلٔت  ،%48امة المرمٍِة الدةهّة ٖجمد ٞاالٖػاد
الغِن ٝةن مؾجٍاًم ِلَ المّٙةس "مجٍؿًة" والبةلْ ِعدًم (ٖ )45ػدا بوؾبة مبٍِة ٚعرت بػ  ُٖ %35شّن
هالشٌ ان مة هؾبجي ٖٙ %17ى ثمد ٞالمرمٍِة الدةلدة الجُ ثصجٍي ِلَ االٖػاد الغِن ٝةن مؾجٍاًم ِلَ
المّٙةس "مػثّٗة" والبةلْ ِعدًم (ٖ )22ػدا ،وللجةٝع من داللة ًغى الٗػوؽ ُٖ الجٜػارات والوؾب ثم اللرٍء
إلَ اطجبةر العاللة اإلشمةاّة (ٝة )²شّح هالشٌ من الرعوؿ اِالى ان ّٚمجٌة ِوع درزة الصػِة (ٚ )2عرت
بػ 18.01وًُ ّٚمة دالة إشمةاّة ِوع مؾجٍى العاللة الٗة ( ،)α=0.05وبةلجةلُ ٖإن ًوة ٝػٗػؽ داؿ إشمةاّة بّن
المرمٍِةت الدالث لمةلس المرمٍِة االولَ ،وموي ِمٜن الٍٙؿ بةن مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ
المّةّٚن ِٙلّة موظٗن ،وهؾبة الجةٝع من ًغى الوجّرة ًٍ  %95مُ اشجمةؿ الٍٍٚع ُٖ الظًة بوؾبة .%5
ًغا وِػى البةشح ان اهظٗةض مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ٝةهت هجّرة ِعة
ٍِامٖ ،ٞمّالد يٗ ٞمّةؽ داط ٞاالؿػة لي من الجةخّػات الؾلبّة ِلَ االؿػة مة ِرّلٌة ثظج ٞمن شّح البوةء
او الوؾ٘ االؿػي لٌغى االؿػةٝ ،مة ان ًوةؾ ِعة اخةر ؿلبّة لٍزٍد ًغا الًٗ ٞداط ٞاالؿػة ِلَ ٝةم ٞاٖػادًة
من الٍالعِن الَ بة ُٚاالبوةء الّةدِّن ،شّح ِغٝػ (ِبع هللا الٍابلُ ،)14 :2006 ،ان وزٍد يٗ ٞمّةؽ
داط ٞاالؿػة ِف ٜٞثصعِة زعِعا لعور االؿػة ووٍةاػٌٗة المظجلٗة ،شّح ِجةخػ زمُّ اٖػاد االؿػة لٌغا الصعث،
وثجةخػ ُٖ الٍٚت هٗؾي ادوارًم الًبّّّة اثرةى مجًلبةت االؿػة واهفًجٌة المظجلٗة .وثمبس ؿمة الجّّٔػ
المٗةزئ مالزم لجػّٝبة االؿػة الٍٍّّٗة ،الوٗؾّة والٍزعاهّة واالٚجمةدِة واالزجمةِّة .ولٌغا ثجةخػ اًعاؼ
االؿػة ؿٍاء اٝةن ذلِ ٛلَ المؾجٍى الٗػدي او ِلَ مؾجٍى زمُّ اٖػاد االؿػة مرجمّة ،شّح ِمبس ًوةؾ
وا ُٚزعِع ثجّٔػ من طاللي اولٍِةت االؿػة وطًًٌة المؾجٙبلّة .وًغا مة ِؤٝعى  ٞٝمن إِمةن ٝةقٕ
( ،)2000و يلّت مومٍر ( ،)2008شّح اٝعوا ِلَ ان مّالد يٗ ٞمّل٘ داط ٞاالؿػة ِؤخػ ِلَ الوؾ٘
االؿػي لٌغى االؿػ ،وبةلجةلُ الجةخّػ ِلَ ثٍازن ًغى االؿػٖ ،ةالؿػة الٍاشعة ثجةخػ بجةخػ اشع اٖػادًة ؿٍاء ٝةن
ًغا الجةخػ بةإلِرةب او بةلؾلب ولمة هّلم ان مّالد يٗ ٞمّةؽ داط ٞاالؿػة ًٍ ثرػبة ؿلبّة ثمػ بٌة االؿػة
ولي ثةخّػ ِٜؾُ ِلَ الصةلة الّةمة لٌغى االؿػة والٖػادًة طةلة الٍالعِن طةلة لمة للّالٚة بّوٌمة اي بّن
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الٍالعِن والًٗ ٞالصلم او الًٗ ٞالموجَػ ٝةهت بجٍّٚةت اِرةبّة بفةن مؾجٙبً ٞغا الًٗ ٞمن ثّلّمي
وثػبّجي وإذ بمّالد يٗ ٞمّةؽ ِٙلّة ِصًم  ٞٝثٍّٚةت ًغِن الٍالعِن ،وًغا مةلي من ثةخّػ ؿلبُ ِلَ
مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػة الًٗ ٞالمّةؽ ِٙلّة ٖرٍدة شّةة االٖػاد داط ٞاالؿػة الٍاشعة ثػثبى ارثبةية
داال ووخّٙة برٍدة شّةة االٖػاد الغِن ِّّـ مٌّم ُٖ اؿػة واشعة وًغا مة ثؤٝعى ًغى الجّةرِٕ شّح ِّػٌٖة
بةرؾ واطػون ( ،)2003زٍدة الصّةة االؿػِة بةهٌة " العرزة الجُ ِوعًة ثفبُ شةزة اٖػاد االؿػة إلَ االلجٙةء او
الجرمُ ،واؿجمجةع االٖػاد بصّةثٌم مّة ،وثٍٖػ الٗػص لعٌِم إلهرةز اًعاٌٖم الجُ ثّجبػ ًةمة بةلوؾبة لٌم".
وِّػٌٖة ؿمّح ( ،)2005بةن زٍدة الصّةة االؿػِة ًُ " الصةزة الَ الجػابى الٍٙي الٖػاد االؿػة" .وِػى ٞٝ
من بػاون وبػاون ( ،)2006بةن زٍدة الصّةة االؿػِة ًُ " العرزة الجُ ِصجةج ٌّٖة اٖػاد االؿػة الَ االلجٙةء،
والمعى الغي ِؾجمجٍّن ّٖي بٍٚجٌم مّة ،والمعى الغِن ٍِٜهٍن ّٖي ٚةدرون ِلَ ّٖ ٞاقّةء ًةمة مُ بّوٌم
البّن ".وِّػٌٖة اِؼاٝؽ واطػون ( ،)2007بةهٌة " االداء الرّع للٍالعِن ُٖ االؿػة او الؾّةدة االؿػِة".
ٖمن طالؿ ًغى الجّةرِٕ هٌٗم ان زٍدة الصّةة االؿػِة مػثبى ارثبةية ٝبّػا بوٍِّة الّالٚةت وٍٚثٌة داطٞ
االؿػة وبّن اٖػادًة ،لمة لٌغا االمػ من الجةخّػ الٜبّػ ِلَ االبوةء ،لغا ٖإن مّالد يٗ ٞمّةؽ داطً ٞغى االؿػ
لي اخػ ؿلبُ ِلَ الّالٚةت البّوّة داط ٞاالؿػة بّن الٍالعِن وإطٍة الًٗ ٞالمّةؽ ،وبّن الؼوزّن ُٖ شّةثٌم
الظةلةٖ ،رٍدة الصّةة االؿػِة ثوٙؾم الَ ِعة ابّةد شؾب راي البةشدّن ٖٙع لوٕ بةرؾ واطػون (،)2002
زٍدة الصّةة االؿػِة إلَ اربُ ابّةد اؿةؿّة وًُ :الجٗةِ ٞاالؿػي ،الٍالعِة ،الصةلة المةدِة المجّؾػة
للٍالعِن ،والؾّةدة االهّٗةلّة.
وِوّٕ ٝغل ٛإلَ ان ابّةد زٍدة الصّةة االؿػِة ِمٜن ان ثموٕ الَ بّعِن اؿةؿّّن ًمة :االوؿ زٍاهب او
مرةالت ٖػدِة وِجمد ُٖ ٞالؾّةدة االهّٗةلّة ،البّبة المةدِة ،الؾّةدة االزجمةِّة ،المصة اإلهجةزّة،
والمٙةومة او اؿةلّب المٍازٌة .امة البّع الدةهُ ٌٍٖ الرٍاهب او المرةالت االؿػِة وِجمد ُٖ ٞالجٗةِ ٞاالؿػي،
الصّةة الٍّمّة ،الٍالعِة ،الصةلة المةدِة المجّؾػة.
وًغا ٖٙع طلك بٍؿجٍن واطػون ( ،)2008الَ ان لرٍدة الصّةة االؿػِة اربّة ابّةد راّؾّة وًُ :الصّةة
االؿػِة الٍّمّة ،الجٗةِ ٞبّن اٖػاد االؿػة ،الؾّةدة المةدِة ،والٍالعِة .واوهس اًمّة االِجمةد ِلَ ًغى
االبّةد ٝةؿةس لجًٍِػ الظمةاك الؾٍّٜمجػِة لمّٙةس زٍدة الصّةة االؿػِة.
ٖةبّةد زٍدة الصّةة االؿػِة والجُ ثمد ٞزٍدة الصّةة االؿػِة بمٍرة ِةمة ثجةخػ بمة ِصعث داط ٞاالؿػة ،لغا
ٖإن مّالد يٗ ٞمّةؽ داط ٞاالؿػة ِؤخػ ِلَ  ٞٝبّع من ًغى االبّةد المظجلٗة شؾب راي البةشدّن من شّح
الصّةة االؿػِة الٍّمّة ،الجٗةِ ٞبّن اٖػاد االؿػة ،الجٗةِ ٞاالؿػي ،الٍالعِةٍٖ ،زٍد الًٗ ٞالمّةؽ داطٞ
االؿػة ٍِٜن ثةخّػى ِلَ الوؾ٘ الّةم لالؿػة من شّح ثةخّػى ِلَ الجٍازن االٚجمةدي والمةلُ لالؿػة لمة لي من
شةزّةت طةلة ثٗػهٌة إِةٚةثي ،ومن هةشّة ثػبّة االبوةء ٍٖزٍد يٗ ٞمّةؽ داط ٞاالؿػة ِٗػض ِلَ االبٍِن
االًجمةم اٝػدػ بةلًٗ ٞالمّةؽ وإًمةؿ االبوةء االطػِن ،ممة ِؾبب بّن من الجٍثػ داط ٞاالؿػة.
ًغا وِوَػ لٍهرؾت  ،)2008( Longestالَ زٍدة الصّةة من طالؿ ٚعرة الٗػد ِلَ إقبةع شةزةت المصة
الوٗؾّة مد ٞاالؿجٙػار االؿػي والمةدي والٙعرة ِلَ مٙةومة الؤٍط ،وِؤٝع ان قٍّر الٗػد بةلمصة الوٗؾّة
من المؤقػات الٍِٙة العالة ِلَ زٍدة الصّةةً ،غا وِغٝػ لالح العِن دمحم ( ،)2006ان المصة الوٗؾّة ًُ
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ِملّة ث ّٕٜالٗػد مُ بّبجي ُٖ ٌُٖ ،االطّػ ِملّة اثؼان بّن قظمّة الٗػد وبّبجيٖ ،مٍ ٕٚالٗػد مُ ذاثي
(اإلدراؾ الغاثُ) ،ومٍٗٚي مُ بّبجي ٍِٜهةن الفٍّر برٍدة الصّةة والػهة ِن الصّةةٖ ،ةلصالت االهّٗةلّة
االِرةبّة ثػث ُٙبةإلدراٝةت وبةلجةلُ اإلشؾةس برٍدة الصّةة ٌُٖ ،اشع الٍؿةا ٞالوػورِة لالٖػاد من هةشّة
الَػوؼ الظةرزّة والَػوؼ بّن االقظةص والَػوؼ الفظمّةٖ ،ةٖػاد اؿػ االيٗةؿ مّةّٚن ِٙلّة ثوجةبٌم
مفةِػ ؿلبّة ٝػدّػة من إشبةط وإشؾةس بةلغهب والٔوب.
ٝغلِ ٛوّٕ ان لالِبةء المةدِة ثظل٘ هًٔة شةدا داط ٞالوَةم االؿػيٖ ،إِةٚة الًٗ ٞثٗػض ِلَ االؿػة
شةزةت مجؼاِعة ثػً٘ الٍالعِن وثرٌعًمً ،غا ٝلي ِبّن لوة ان مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى ًغى االؿػ موظٗن
لمة للًٗ ٞالمّةؽ ثةخّػ ِلَ مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى الٍالعِن.
ًغا وإذا هَػهة الَ وا ُٚاالؿػة الرؼااػِة ٖإهوة هرع ذل ٛمجرلّة ُٖ موصة زًّعة ثّع العولة بػٌّٖة،
ولّ ٞالمف ٜٞاالوؿ الغي ٍِازي المّةّٚن ُٖ الرؼااػ ًٍ ٚلة الجٜػٗ ٞالمةدي من يػؼ العولة شّح ِجٙةهُ
المّةٍٚن قٌػِة موصة زًّعة ثم ٞإلَ  4االؼ دِوةر زؼااػي مة زّ ٞقػِصة واؿّة من ًؤالء ِّّفٍن ِلَ
إِةهةت المصؾوّن والرمّّةت ،وُٖ ًغا اإليةر ثًةلب الرمّّةت الجُ ثجٜػٗ ٞبةلمّةّٚن ُٖ الرؼااػ بػُٖ ًغى
الموصة لّم ٞإلَ مؾجٍى االزػ الٍيوُ المومٍن المجمد 18 ُٖ ٞالٕ دِوةر (.شٍرِة هٍر العِنً ،)2014 ،غا
الٍاِٗ ُٚػض ِلَ اؿػة الًٗ ٞالمّةؽ ِٙلّة هٍٔية إهةّٖة ثصع من ٚعرثٌم ِلَ الٍلٍؿ الَ مؾجٍى زّع من
زٍدة الصّةةٌٖ ،غى الموصة ال ثٜػُٗ ابوٌم المّةؽ من از ٞثلبّة ٝةم ٞاشجّةزةثي الوػورِة الًبّة
والمّّفّةٖ ،ةلٍالعِن ال ِمٜوٌم ثًّٔة ٝةم ٞاشجّةزةت ابوٌم المّةؽ الهٌة ثٌجم بةؿػة ٝةملة وًوةؾ
ممةرِٕ اطػى ٝػجلبّة شةزةت ابوةاٌة الّةدِّنً ،غا إذا ٝةهت االؿػة لعٌِة دط ٞقٌػي ؿٍاء الؼوج او
الؼوزة ،امة إذا ٝةن الّٜؽ والٍالعِن لّؽ لعٌِم معطٍؿ قٌػي ِصٌٗ لٌم ثًّٔة ٝةم ٞممةرِٕ االؿػة
ٖ ّٕٜبٍزٍد يٗ ٞمّةؽ ِٙلّة داط ٞاالؿػة ،والغي ِٗػض ِلٌّم هٍٔية إهةّٖة ال ثؾجًُّ بّن االؿػ
ثصم ٞثٜةلٌّٗة ممة ِرّلٌة ثّةهُ من ٝػدّػ من الؤٍيةت الوٗؾّة واالزجمةِّة شّح ؿجّّـ ُٖ ٚل٘ داان
من شّح ثلبّة شةزةت االؿػة وابوةاٌم الّةدِّن وابوٌم المّةؽ ِٙلّة الغي ِٗػض بصع ذاثي اشجّةزةت طةلة
من مظجلٕ هٍاشُ الٗػد المةدِة والوٗؾّةٖ ،مّالد يٗ ٞمّةؽ ِٙلّة داط ٞاالؿػة ِٗػض ِلَ االؿػة
اشجّةزةت مةدِة اٝبػ ،وثّعِال ُٖ مّؼاهّة االؿػة شّح اهٌة ٚع ثوًػ الَ الجوةزؿ ِن بّن اشجّةزةت االؿػة
لجًّٔة الصم ٞالؼااع لٍزٍد يٗ ٞمّةؽ ِٙلّة داط ٞاالؿػةٖ ،موصة  4000دج بةلوؾبة لًٗ ٞمّةؽ ِٙلّة ،مُ
وا ُٚاالؿػة الرؼااػِة الجُ ثجمّؼ بعط ٞمجٍؿى او هّّٕ ٖإن ًغى الموصة ال ثٜػُٗ لؾع شةزّةت ابوٌم
المّةؽ ممة ِؼِع بّن الؤٍط ِلَ االؿػة.
وُٖ ؿّةؽ اطػ وُٖ هٗؽ المٙةؿ ِغٝػ راّؽ اإلثصةد الٍيوُ للمٍّّٚن الرؼااػِّن دمحم هبّ ٞرزاؽ ُٖ
ثمػِس لبٍابة إٖػِّٙة اإلطبةرِة ان ٚةهٍن ذوي االشجّةزةت الظةلة ُٖ الرؼااػ مّةؽ ُٖ شع ذاثي .بصّح ال
ِظعم ًغى الٗبة وال ِؾةًم ُٖ اهعمةزٌة داط ٞالمرجمُ ،مفّػا إلَ ان الجٌمّـ والمّةهةة مةزالت ِوٍاهة
لةرطة لٌغى الفػِصة ُٖ المرجمُ الرؼااػي الغي ِّػؼ (شؾبي) طلال ٝبّػا ُٖ ؿّػ اهَمجي ،االمػ الغي ِػٞٚ
من ِملّة ثةٚلم المّةّٚن داط ٞالبّبة الجُ ِّّفٍن ٌّٖة .وٚةؿ رزاؽ ان الٙةهٍن الرؼااػي الظةص بٗبة
المٍّّٚن والغي ّثم إلعارى ُٖ ؿوة  2002ومةزاؿ ؿةري المٍّٗؿ إلَ ٍِموة ًغا ،لم ِجمٜن من همةن شٍٙؽ
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المٍّّٚن داط ٞالمرجمُ ولم ِؾجًُ ثٜػِؾٌة بةلػٓم من اهي ِوم  37مةدة ثػمُ إلَ وهُ اؿؽ ثّةِـ ًغى
الفػِصة مُ مظجلٕ المرةالتٝ ،مة اهةؼ ان وهّّة المّةؽ ُٖ الرؼااػ ال ثجٍاٖ٘ مُ الجًٍرات الّعِعة الجُ
هّّفٌة الٍّم (.هٗؽ المػزُ الؾةب٘)2014 ،
ًغا الٍا ُٚالغي ِٗػض ِلَ المّةؽ ان ِّّـ وا ُٚمّّنًِ ،لُ بواللي ِلَ اؿػة الًٗ ٞالمّةؽ
ِٙلّة الجُ ثػِع ان ٍِٜن البوٌة ٝةم ٞالصٍٙؽ الجُ ثٗػض لي ان ِّّـ شّةة شؾوةٍٖ ،زٍد ٍٚاهّن ال ثلبُ
شةزّةت المّةّٚن من مظجلٕ الوٍاشُ وثص ٘ٙلٌم ذواثٌم ،وًغا من طالؿ الؾُّ الَ إدمةج ًغى الٗبة مٌوّة
وازجمةِّة مة ِؾةِع ِلَ ثصؾّن شّةثٌم الَ االٖوٜٖ ،ٞلمة ٝةهت الٍهّّة الّةمة لعى ًؤالء المّةّٚن
اٖوٝ ٞلمة اهّٜؽ ذل ٛإِرةبة ِلَ والعي الًٗ ٞالمّةؽ ِٙلّة واؿػًم ،والّٜؽ ٖٜلمة ٝةن الصةلة الّةمة
للمّةّٚن ّٓػ مػِصة ٖإن ًغا ؿّوّٜؽ ؿلبة ِلَ اؿػًم طةلة الٍالعِن ،وًغا مة ِٗػض هٍٔية إهةّٖة ِلَ
الٍالعِن ،هٗؾّة واهّٗةلّة ثؤدي بٌم الَ اإلشؾةس بمؾجٍى موظٗن من زٍدة الصّةةٖ ،مؾجٍى زٍدة
الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ِجةخػ بٌغى المجّٔػاتٝ ،ةلمجّٔػات العِمٍٓػاّٖة واالزجمةِّة،
ٝةلمؾجٍى االٚجمةدي ،شٍٙؽ ابوةاٌم المّةّٚن ،اثرةًةت ،وٝغا الجةًّ ٞالمٌوُ والعمذ االزجمةًُِ ،غى
المجّٔػات لٌة ثةخّػ ِلَ مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة وًغا مة ثؤٝعى الوجّرة
المجٍل ٞالٌّة ُٖ ًغى العراؿة.
وثجٗ٘ ًغى الوجّرة مُ هجّرة دراؿة ِغبة طوػ طلٕ هللا ( ،)2015والجُ همت ِلَ ان مؾجٍى زٍدة
الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة موظٗن.
امة بةلوؾبة الؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة والغِن ٝةن مؾجٍى زٍدة الصّةة لعٌِم مجٍؿى ومػثُٗ ،بوؾبة
%35و ِ %17لَ الجٍالُ ٖإن ذلٚ ٛع ِػزُ الَ ثمجُ اٖػاد ًغى االؿػ بمؾجٍى مّّن من المالبة الوٗؾّة
والمؾةهعة االزجمةِّة مة زّلٌم ِملٍن الَ ًغا المؾجٍى من زٍدة الصّةةٖ ،ةؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة
ِّّفٍن هٍٔيةت مظجلٗة زػاء مّالد او ابوٌم المّةؽ داط ٞاالؿػة ممة ِؾبب لٌم طلٝ ٞبّػ ِلَ المؾجٍى
الّةم من الوةشّة الوٗؾّة الٖػاد االؿػة او من الوةشّة المةدِة او الوؾّٙة لالؿػة ،وثلّب  ٞٝمن المالبة
الوٗؾّة والمؾةهعة االزجمةِّة دور وا ُٚالمعمةتٌٖ ،غى المجّٔػات ثّم ٞدور المّعؿ والوةبى لالشعاث
الوةًٓة ٖ ،ةؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ِوع ثّػهٌم لمظجلٕ الؤٍط والمفٜالت ثةثُ ًغى المجّٔػات
لجّمِ ٞلَ الصٗةظ ِلَ مؾجٍى من المصة الوٗؾّة واالهّٗةلّة مة ِرّلي ِصّة وٚةوم بٌة هٍٔيةت الصّةة
وثرّلي ِممع من از ٞالّٙةم بةلٍٍةاػٕ الصّةثّة االطػى ،وًغا مة ِؤٝعى زاّٝة و ثفمبػلّن (Zakia ,
)ِ ، Chamberlinلَ اًمّة المجّٔػات الوٗؾّة المظٗٗة او المؤخػة ِلَ الؤٍط ،والجُ ثفّػ الَ وزٍد
مجّٔػات هٗؾّة او ازجمةِّة ٝةلمالبة الوٗؾّة والمؾةهعة االزجمةِّة ،الجُ ثؤخػ ُٖ ّّٗٝة رؤِة الٗػد لالشعاث
الوةًٓة وّّٗٝة إدراٝي وثٗؾّػى لٌةٝ ،مة ثؤخػ ُٖ ّّٗٝة ثّّٙم الٗػد لمعى ٚعرثي ِلَ مٍازٌة ًغا الصعث ام
ذاؾ .الصؾّن ؿّع (  ،)2012وِّػؼ ِلُ ِبع الؾالم ( )2005المؾةهعة االزجمةِّة بةهٌة ذل " ٛالعِم المةدي
والّةيُٗ والمّػُٖ الغي ِؾجمعى الٗػد من زمةِة االؿػة او زمالء الّم ٞوااللعٚةء ُٖ المٍا ٕٚالمّبة الجُ
ٍِازٌٌة ُٖ شّةثي ،وثؾةِعى ِلَ طٗن االخةر الؾلبّة الوةقبة من ثل ٛالمٍا ٕٚوثؾةِع ُٖ الصٗةظ ِلَ
لصجي الوٗؾّة والّٙلّة"ِلُ ِبع الؾالم  .)13 :2005(،وًغا مة ِؤٝع ِلَ دور ًغى المجّٔػات االِرةبّة
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ٝةلمؾةهعة االزجمةِّة  ،المّعلة والوةبًة والجُ ثّمِ ٞلَ مؾةِعة االٖػاد ِلَ مٍازٌة المفٜالت الجُ
ِجّػض لٌة اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ممة زّلٌم ِجمجٍّن بمؾجٍى مجٍؿى ومػثُٗ من زٍدة الصّةة.
 2-1غرض وتفسير ومواقشة هتائج الفرطية الثاهية:
همت الٗػهّة الدةهّة ِلَ" :ثٍزع ِالٚة ثٗةِلّة بّن  ٞٝمن زٍدة الصّةة والمؾةهعة االزجمةِّة
والمالبة الوٗؾّة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن" وٚع ثم الجص ٘ٙمن لصة ًغى الٗػهّة بةؿجظعام إطجبةر
ٖػِعمةن البعِ ٞالطجبةر اهٍٖة الدوةاُ هَػا لّعم ثص ٘ٙقػط إِجعالّة الجٍزُِ ٖٜةهت الوجةاذ ٝمة ُٖ الرعوؿ
الجةلُ:
درزة الصػِة

مؾجٍى العاللة

الٙػار

مجٍؿى الػثب Khi-deux
المجّٔػات
2.26
زٍدة الصّةة
داؿ ِوع
0.000
2
207.827
1.00
المؾةهعة االزجمةِّة
0.05
2.74
المالبة الوٗؾّة
زعوؿ رٚم (ٍِ )03هس إطجبةر ٖػِعمةن للٜفٕ ِن الّالٚة الجٗةِلّة بّن مجّٔػات العراؿة
من طالؿ الوجةاذ المٍهصة ُٖ الرعوؿ اِالى هالشٌ وبوةءا ِلَ مجٍؿًةت الػثب الجُ اٖػزًة مّةمٖ ٞػِعمةن
الػثبُ والجُ زةءت وٖ٘ الجػثّب الجوةزلُ الجةلُ:
(المالبة الوٗؾّة) اشجلت المػثبة االولَ بمجٍؿى رثب بلْ 2774
(زٍدة الصّةة) اشج ٞالمػثبة الدةهّة بمجٍؿى رثب بلْ 2726
(المؾةهعة االزجمةِّة) اشج ٞالمػثبة الدةلدة بمجٍؿى رثب بلْ 1700
وبوةء ِلَ ّٚم ٝة ²والجُ بلٔت  207.82هالشٌ اهٌة ّٚمة دالة إشمةاّة ِوع مؾجٍى العاللة الٗة (،)α=0.05
وبةلجةلُ ِمٜن الٍٙؿ بةن ًوةؾ ٖػوؽ ذات داللة إشمةاّة بّن المجّٔػات الدالث ولجصعِع درزة الجٗةِ ٞبّن
ًةثي المجّٔػات الدالث ثم اللرٍء إلَ إطجبةر ٖػِعمةن البعِِ ٞن ثصلّ ٞالجبةِن الدوةاُ للٜفٕ ِن الجٗةِٞ
بّن  ٞٝزوزّن من المجّٔػات ٖٜةهت الوجّرة ٝمة ُٖ الرعوؿ الجةلُ:
زعوؿ رٚم (ٍِ )04هس المٙةرهةت البّعِة الطجبةر ٖػِعمةن البعِِ ٞن ثصلّ ٞالجبةِن الدوةاُ
الظًة المّّةري مؾجٍى
االطجبةر الظًة
الٙػار
المجّٔػ  -1المجّٔػ 2
اإلشمةاُ المّّةري لالطجبةر اإلشمةاُ العاللة
0.000
10.062
زٍدة الصّةة  -المؾةهعة االزجمةِّة 0.125 1.258
داؿ
المؾةهعة االزجمةِّة  -المالبة
ِ 0.000وع
-13.938
0.125 -1.742
الوٗؾّة
0.05
0.000
-3.875
0.125 -0.484
زٍدة الصّةة  -المالبة الوٗؾّة
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من طالؿ الرعوؿ اِالى ِجوس لوة ان ّٚم االطجبةر اإلشمةاُ ٖػِعمةن والجُ بلٔت بةلوؾبة
لمجّٔػي (زٍدة الصّةة ،المؾةهعة االزجمةِّة) " "1725بظًة مّّةري ٚعر بػ  10.06وبةلوؾبة لمجّٔػي
(المؾةهعة االزجمةِّة ،المالبة الوٗؾّة) "" -1774بظًة مّّةري ٚعر بػ -13.93وبةلوؾبة لمجّٔػي (زٍدة
الصّةة ،المالبة الوٗؾّة) ""-0748بظًة مّّةر ِٙعر بػ -3.87وٝلٌة ّٚم دالة ِوع مؾجٍى العاللة ( )0.05ممة
ِؤٝع ِلَ اهي ثٍزع ِالٚة ثٗةِلّة ذات داللة إشمةاّة بّن  ٞٝمن زٍدة الصّةة والمؾةهعة االزجمةِّة
والمالبة الوٗؾّة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ،وهؾبة الجةٝع من ًغى الوجّرة ًٍ  %95مُ اشجمةؿ الٍٍٚع ُٖ
الظًة بوؾبة ٝ ،%5مة ًٍ مبّن بةلػؿم الجةلُ:

الف ٜٞرٚم (ٍِ )01هس الّالٚة الجٗةِلّة بّن المجّٔػات مص ٞالعراؿة
وِمٜن ثٗؾّػ ًغى الوجةاذ ٝمة ِلُ:
بةلوؾبة لٍزٍد ِالٚة ارثبةيّة بّن مجّٔػي المؾةهعة االزجمةِّة وزٍدة الصّةة ،وِٗؾػ البةشح ًغا بةن مة
ِٙعمي االؿػة الٜبّػة وااللعٚةء واالٚةرب ،ومؤؿؾةت المرجمُ من دِم ؿٍاء ٝةن مةدي او مّوٍي لي ثةخّػ
ِلَ الصةلة الّةمة لعى ًغى االؿػ ٖةلٗػد ازجمةُِ بًبّي ،وًٍ ِصجةج الَ ٝةم ٞالعِم واإلؿوةد ُٖ الصّةة
الّةدِةٖ ،مة بةل ٛبٍزٍد يٗ ٞمّةؽ داط ٞاالؿػة ٌٖغا ثصعي زعِع بةلوؾبة لالؿػة ولغا ٖإهٌة ثصجةج الَ
ٝةم ٞالعِم من از ٞمٍازٌة ًغى االزمة الجُ ثجّػض لٌة ،ولغا ٖإن المؾةهعة االزجمةِّة ثّجبػ من اًم
المجّٔػات الجُ ثصجةزٌة اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة من از ٞالج ّٕٜمٌّة او ثرةوزًة والجّةِـ مٌّة ،الن
اٖػاد ًغى االؿػ ًم بًبّّة الصةؿ اٖػاد لعٌِم مفةِػ وِجةخػون بٌغا الًٗ ٞالمّةؽ لغا ٝةن لؼامة ِلٌّم ان
ِجةخػوا بةلعِم االزجمةُِ المٙعم لٌم لجرةوز ًغى االزمة ولجصؾّن مؾجٍى زٍدة الصّةة لعٌِم ممة ِظل٘ لٌم
بّن الجٍازن ُٖ شّةثٌم الفظمّة او االؿػِةً ،غا وثؤٝع مّفِّ (Michael, 2003) ٞلَ اًمّة مة ِٙعمي
المرجمُ من طعمةت للمّةّٚن ،وِػى ان العِم االزجمةُِ الغي ِجلٙةى المّةؽ ِؤخػ بمٍرة زًٍػِة ِلَ زٍدة
الصّةة لعِيً ،غا وثؤٝع دراؿة الفمؾةن ( ،)2007ودراؿة دّٖؽ وزةّٖعِة )،)Davis & Gavidia 2009
ِلَ اًمّة مة ِٙعم من دِم ومؾةهعة لاليٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة واؿػًم ،وثةخّػ ذلِ ٛلَ مؾجٍى زٍدة الصّةة
لعى ًغى االؿػ .امة دراؿة رولجة وّٝػبُ (ٖٙ ،)Rillotta & Kirby 2010ع اٝعت ِلَ اًمّة االؿػة ُٖ شّةة
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زٍدة الصّةة

الًٗ ٞالمّةؽ ،شّح ثػى ان االؿػة ًُ وشعة للعِم االؿةؿُ للمٍّؽ اٝػدػ من المؤؿؾةتً ،غا وثّجبػ
المؾةهعة االزجمةِّة من المجّٔػات المٙةومة والمّعلة للؤٍط الوٗؾّة ،وًُ ٝغل ٛمن المصعدات او
المؤقػات المٍهٍِّة الجُ ثّمِ ٞلَ ثصؾّن مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى االٖػاد الغِن ِجّػهٍن للؤٍط
الوٗؾّة ٝةؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة.
وًغا مة ِغٝػى الٌوعاوي ( ،)2011من ان للعِم االزجمةُِ اخػا مظٗٗة للؤٍط او لوجةاذ االشعاث الوةًٓة،
ٖةالقظةص الغِن ِّةهٍن من االقظةص الغِن ِّةهٍن من الٙل٘ واال ٝػجائب والجٍثػ ِصجةزٍن إلَ الّالٚةت
الٍدودة والمؾةهعة ،شّح ِؼداد اشجمةؿ الجّػض الهًػابةت هٗؾّة ٝلمة هٙك مٙعار العِم االزجمةُِ ً
ٝمة
ً
وهٍِة ،ومن ًوة هرع ان وٍٚؼ اإلهؾةن بمٗػدى امةم هٍٔط الصّةة دون ان ٍِٜن لٌم من ِؾةهعى وِّةهعى
وٌِجم بي وِػِةى من االؿػة وااللعٚةء والرّػان ٖإن ذلِ ٛؼِع من قعة ثل ٛالؤٍط ،ومن خم ِفّػ اهي
ً
وشّعا ،ممة ٚع ِجػؾ اخ ًػا ُٖ هفةة واؿجمػار اِػاض اال ٝػجائب والّةس لعِي ،شّح إن إدراؾ الٗػد بةن ًوةؾ من
ِعِمي ِوع الصةزة لي ثةخّػ ملًٕ لؤٍط اشعاث الصّةةٝ ،مة ان العِم االزجمةُِ ِصؾم وِّعؿ من
اؿةلّب مٍازٌة الؤٍط الوٗؾّة والجّةم ٞمٌّة.
ٖإن ًغى الوجّرة ثجٗ٘ ًغى العراؿة مُ دراؿة  ٞٝمن دمحم الٌوعاوي ( ،)2011والجُ اٝعت ِلَ وزٍد ِالٚة
ارثبةيّة مٍزبة بّن المؾةهعة االزجمةِّة وزٍدة الصّةة.
 3-1غرض وتفسير ومواقشة هتائج الفرطية الثالثة:
همت الٗػهّة الدةلدة ِلَ " :ثٍزع ٖػوؽ ذات داللة إشمةاّة ُٖ مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ
االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ثبّة لفعة اإلِة ٚػ ػػة " ،وللجص ٘ٙموٌة ثم اللرٍء إلَ إطجبةر ٝػوؿٜةؿ والّؼ ٖٜةهت
الوجةاذ ٝمة ُٖ الرعوؿ الجةلُ:
زعوؿ رٚم (ٍِ )05هس إطجبةر ٝػوؿٜةؿ والّؼ للٜفٕ ِن الٗػؽ بّن اٖػاد ِّوة العراؿة ُٖ زٍدة الصّةة ثبّة
لمجّٔػ قعة االِةٚة
درزة مؾجٍى
Chiشرم
الٙػار
مجٍؿى الػثب
قعة االِةٚة
 Squareالصػِة العاللة
الّّوة
بؾًّة

30

64.35

مجٍؿًة
قعِعة
اإلزمةلُ

69
29
128

68.80
54.43
////

3.065

2

.2160

ّٓػ
داؿ

من طالؿ الرعوؿ اِالى رٚم ( )05هالشٌ ان إزةبةت اٖػاد ِّوة العراؿة والبةلْ ِعدًم إزمةال (ٖ )128ػدا ٚع
اهٙؾمت إلَ خالث مرمٍِةت ،ثمد ٞالمرمٍِة االولَ ُٖ االٖػاد الغِن لعٌِم إِةٚة بؾًّة وٚع بلْ ِعدًم
(ٖ )30ػدا بمجٍؿى رثب بلْ  ،64.35امة المرمٍِة الدةهّة ٖجمد ٞاالٖػاد الغِن لعٌِم إِةٚة مجٍؿًة وٚع بلْ
ِعدًم (ٖ )69ػدا بمجٍؿى رثب بلْ  ،68.80امة المرمٍِة الدةلدة ٖجمد ٞاالٖػاد الغِن لعٌِم إِةٚة قعِعة وٚع
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بلْ ِعدًم (ٖ )29ػدا بمجٍؿى رثب بلْ  ،54.43وٚع اٖػز اطجبةر العاللة اإلشمةاّة (ٝة )²والغي بلٔت ّٚمجي
ِوع درزة الصػِة ( )2بػ 3.06وًُ ّٚمة ّٓػ دالة إشمةاّة ِوع مؾجٍى العاللة الٗة ( ،)α=0.05وبةلجةلُ ٖلّؽ
ًوةؾ ٖػؽ داؿ إشمةاّة بّن المرمٍِةت الدالث ،وهؾبة الجةٝع من ًغى الوجّرة ًٍ  %95مُ اشجمةؿ الٍٍٚع
ُٖ الظًة بوؾبة .%5
وِٗؾػ البةشح ذل ٛبةهي ٚع ِػزُ ذل ٛالَ ٍٝن ان درزة اإلِةٚة ال ثؤطغ بّّن االِجبةر ُٖ االزمة الجُ ثجّػض
لٌة االؿػة ٖمّالد او وزٍد يٗ ٞمّةؽ داط ٞاالؿػة ٝػّٗ ٞبةلجةخّػ ِلَ ًغى االؿػ بٔن الوَػ ِن قعة
اإلِةٚةٖ ،ةلًٗ ٞالمّةؽ ِٙلّة ِب َٙلي اشجّةزةت طةلة ومّةملة طةلة ِرب ِلَ االؿػة الّٙةم بٌة وًغا بػٓم
اطجالؼ قعة اإلِةٚةٖ ،ةؿػة الًٗ ٞالمّةؽ ِٙلّة ثجةخػ وثمةب بةلمعمة من ٚب ٞمّالد ًغا الًٗ ٞوٚبٞ
مّػٖة قعة إِةٚجي اخوةء ثفظّك االيبةء لٍزٍد شةلة إِةٚة لًٗلٌم ،وِغٝػ الظًّب ( ،)2001اهي ِوجةب
الٍالعِن ًغا الفٍّر ِوع مّالد ابوٌم ،او بمرػد ؿمةٌِم لظبػ ان لعٌِم يٗ ٞمّةؽ ِٙلّة من طالؿ
الجفظّك المبٜػ للصم ،ٞشّح ِّةهُ اٖػاد االؿػة اهٌم واٍّٚن ُٖ مفٜلة ،والغي ِؾبب المعمة ًٍ
الجٙةب ٞالصةد بّن الجٍّٚةت والٍاٖ ،ُٚةلٍالعان ِوجَػان يٗ ٞؿلّم مجٜةم ٞالٙعرات ٍِٜن مبّح الٗػح
لعٌِم( .زبةلُ لبةحً ،)120 :2011 ،غا وِّجبػ الٍالعِن اٝػدػ ِػهة لالهًػابةت االهّٗةلّة ٝةال ٝػجائب او
اهظٗةض مؾجٍى ثٙعِػ الغات لعٌِم ،وان لفعة إِةٚة الًٗ ٞالمّةؽ الممصٍبة بجعًٍر الصةلة االٚجمةدِة
والمةدِة ثةخّػ ٝبّػ ِلَ الصةلة الّةمة لالؿػة ،وٝغا اقةرت ًغى العراؿةت ِلَ ان ث ّٕٜاالؿػة واهؾرةمٌة
ِػثبى ب ٜٞمن درزة االِةٚة ،هٍع الروؽ ،درزة االهّٗةؿٝ ،مة اٝعت ِلَ اًمّة  ٞٝمن المؾجٍى الجّلّمُ
واالٚجمةدي لالؿػة ِلَ الجٍاٖ٘ بّن الؼوزّن او الٍالعيٌٖ .غى الوجةاذ المجٍل ٞالٌّة ُٖ ًغى العراؿةت ان
لفعة اإلِةٚة ثةخّػ ِلَ الصةلة الّةمة لالؿػة والصةلة الوٗؾّة واالهّٗةلّة لالبةء والٍالعِنٖ ،لفعة اإلِةٚة
الجؼامةت طةلة ثٗػهٌة ِلَ االؿػة مٙةرهة بةلًٗ ٞالمّةؽ ذو اإلِةٚة ذات درزة بؾًّة او طّٗٗة،
وِػزُ البةشح ٝغل ٛالَ ِعم ثةخػ مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى الٍالعِن ثبّة لفعة اإلِةٚة رٓم ثةخّػًة ِلَ
الٍالعِن شؾب هجةاذ العراؿةت الؾةبٙة رازُ الَ ثةخػ ًغى االؿػ ببّن المجّٔػات العِمٍٓػاّٖة واالزجمةِّة
ذات االخػ الٜبّػ ٝةلمؾجٍى االٚجمةدي ،الظالٖةت الؼوزّة وّٓػًة من المجّٔػات الجُ ثجةخػ بٌة ًغى االؿػ.
ٖةلجةخػ بٌغى المجّٔػات ِجبةِن من اؿػة الطػى شؾب يبّّة  ٞٝاؿػةٌٖ ،وةؾ اِوة ثًّٔة من بّن
المجّٔػات ِلَ االطػى ٖورع مدال االقظةص ذوي المؾجٍى االٚجمةدي المػثُٗ ال ثجةخػ بفعة اإلِةٚة ،الن
لعٌِة مة ٍِّهٌة لجًّٔة ًغا االخػ الغي ِوجري قعة إِةٚة الًٗ ،ٞوٚع لوٕ بةرؾ واطػون ( ،)2002زٍدة
الصّةة االؿػِة إلَ اربُ ابّةد اؿةؿّة وًُ :الجٗةِ ٞاالؿػي ،الٍالعِة ،الصةلة المةدِة المجّؾػة للٍالعِن،
والؾّةدة االهّٗةلّة ،وِوّٕ ٝغل ٛإلَ ان ابّةد زٍدة الصّةة االؿػِة ِمٜن ان ثموٕ الَ بّعِن اؿةؿّّن
ًمة :االوؿ زٍاهب او مرةالت ٖػدِة وِجمد ُٖ ٞالؾّةدة االهّٗةلّة ،البّبة المةدِة ،الؾّةدة االزجمةِّة،
المصة اإلهجةزّة ،والمٙةومة او اؿةلّب المٍازٌة .امة البّع الدةهُ ٌٍٖ الرٍاهب او المرةالت االؿػِة وِجمدٞ
ُٖ الجٗةِ ٞاالؿػي ،الصّةة الٍّمّة ،الٍالعِة ،الصةلة المةدِة المجّؾػةٖ ،ةلصةلة المةدِة لالؿػة مدال ثلّب
دورا ًةمة ُٖ ِعم ثةخػ الٍالعِن بمجّٔػ درزة إِةٚة الًٖٗ ،ٞلٜػدػة المجّٔػات المؤخػة ِلَ مؾجٍى زٍدة
الصّةة لعى ًغى االؿػ ًُِٔ بّوٌة ِلَ االطػ ،ؿٍاء بةإلِرةب او بةلؾلب.
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وٚع اطجلٗت ًغى الوجّرة مُ الوجّرة المجٍل ٞالٌّة ُٖ ِعة دراؿةت موٌة دراؿة دمحم قةًّن ،رِمة طلّٞ
( )2012والجُ ثٍللت الَ ِعم وزٍد ٖػوؽ ذات داللة إشمةاّة ُٖ درزة زٍدة الصّةة لعى اؿػة الًٗٞ
المّةؽ ِٙلّة من وزٌة هَػ الٍالعِن ثبّة الطجالؼ درزة اإلِةٚة .وٝغا دراؿة  ٞٝمن موَ الصعِعي (،)1994
ٖؤاد ًعِة (ٝ ،)1995ةقٕ ( ،)2000بٍّمُ (ٍِ ،)2003اد (ِ ،)2005بع المًُّ ( ،)2006ان اؿػ االيٗةؿ
المّةّٚن ِٙلّة اٝػدػ ِػهة للؤٍط الوٗؾّة ،وثفّػ ٝغل ٛالَ ثةخػ الؤٍط الوٗؾّة ب ٜٞمن المجّٔػات
الجةلّة :درزة اإلِةٚة ،المؾجٍى الجّلّمُ للٍالعِن والمؾجٍى االٚجمةديٝ ،مة ثبّن ارثٗةع الؤٍط الوٗؾّة
مُ ارثٗةع قعة االِةٚة ،مة بّوت ًغى العراؿةت ِلَ اخػ المجّٔػات الجةلّة :هٍع اإلِةٚة وزوؽ الٍلع ِلَ
الؤٍط الوٗؾّةٓ( .ؼالن العِعي،)66 :2008 ،
ًغا وِغٝػ (الٍابلُ ،)23 :2002 ،ان ًوةؾ الّعِع من العراؿةت مد ٞدراؿة  ٞٝمن ّٖوجّػا ( ،)1987لورٍ
وبٍهع ( ،)1984قّػمةن وٍٍٝٝزا ( ،)1984مٜبّن ( ،)1988ثػوث ( ،)1990بػادلُ ( ،)1991بػاغ ،بػوان
وبػاهورػ ( ،)1992الؾػيةوي ( ،)1991داِؾٍن ( ،)1997روؿٍ وٖةلن ( ،)2001والجُ شةولت الٜفٕ ِن
اخػ اإلِةٚة ِلَ الٍالعِن.
خاتمـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ِمعت ًغى العراؿة الَ دراؿة مٌٍٗم شعِح ُٖ ِلم الوٗؽ ،لٍلٕ وا ُٚاؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ،وًغا
من طالؿ دراؿة مٌٍٗم زٍدة الصّةة والمؾةهعة االزجمةِّة ُٖ ِالٚجٌة بةؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ،شةوؿ
البةشح دراؿة وا ُٚذوي االشجّةزةت الظةلة من وزٌة اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّةٌٖ ،غى العراؿة شةولت
الٜفٕ ِن ِالٚة  ٞٝمن المؾةهعة االزجمةِّة وقعة االِةٚة برٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن
ِٙلّة ،شّح اٌٍػت هجةاذ ًغى العراؿة بةهظٗةض مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ،وًٍ
مة ِمٜن ثٗؾّػى بٍا ُٚثةخّػ مّالد او وزٍد يٗ ٞمّةؽ ِٙلّة داط ٞاالؿػةٖ ،رٍدة الصّةة مٌٍٗم مػٝب ومّٙع
وِجةخػ بمظجلٕ مَةًػ الصّةة ،لغا ٖإن إِةٚة الًٗ ٞثؤخػ ؿلبة ِلَ الصةلة الوٗؾّة واالهّٗةلّة الّةمة لعى
اؿػًم طةلة الٍالعِن الهٌم ًم من ِجصملٍن ِبئ ثػبّة ًغا الًٗ ٞالمّةؽ وثوفبجي ،وِجصملٍن مظجلٕ
الؤٍط والمفٜالت الوةزمة ِن ًغا الصعث الوةٓى ،لغا ٖةالخةر المجػثبة ِن وزٍد يٗ ٞمّةؽ بةالؿػة لٌة
من الؾلبّةت مة ثؤخػ ِلَ الٍالعِن وِلَ الوؾ٘ الّةم لالؿػةٖ ،لالؿػة اًعاؼ ومظًًةت ٝةهت مبوّة ِلَ
اؿةس يٗ ٞؿلّم ،وإذ بمّالد ًغا الًٗ ٞثوٌةر زمُّ المظًًةت ًغا الجةخّػ ٝلي ِرّ ٞمن مؾجٍى زٍدة
الصّةة لعى ًغى االؿػ موظٗوة.
ٝمة اٌٍػت العراؿة ان ثٗةِ ٞالمجّٔػات االزجمةِّة والعِمٍٓػاّٖة لٌة من الجةخّػ الرّع ُٖ ارثٗةع مؾجٍى
زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ مّةّٚن ِٙلّة ،المؾةهعة االزجمةِّة بةِجبةرًة مجّٔػات هةبًة ومّعلة
لالشعاث الوةًٓة ٖةلمؾةهعة االزجمةِّة بةِجبةرًة من الممةدر االزجمةِّة العاِمة للٗػد ٖإن ًغا الجٗةِٞ
ِؾةِع الٗػد ِلَ مٍازٌة االشعاث الوةًٓة هجةج وزٍد ابن مّةؽ ِٙلّة داط ٞاالؿػة وثصؾّن مؾجٍى زٍدة
الصّةة لعٌِم ،ممة ِرّلي ِجةبٍّن شّةثٌم بٙعر مّّن من المصة الوٗؾّة ثرّلٌم ٍِازٌٍن بٌة اشعاث الصّةة
وثػبّة ابوٌم المّةؽ مُ االًجمةم ببة ُٚاٖػاد االؿػة من االبوةء الّةدِّن ،بةإلهةٖة الَ ذلٖ ٛإن لظمةاك
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اٖػاد االؿػة وطمةاك الًٗ ٞالمّةؽ لٌة من الجةخّػ مة ِصجؾب ُٖ ثصؾن مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى ًغى
االؿػ ،وثّجبػ الظمةاك الّةمة للًٗ ٞالمّةؽ لٌة ثةخّػًة ِلَ والعي الًٗ ٞالمّةؽ ٖعرزة اإلِةٚة وّٓػًة من
الظمةاك ثؤخػ  ٞٝشؾب يبّّجٌة ِلَ مٌٍٗم زٍدة الصّةة لٌغى االؿػ ٖػِةِة يٗ ٞمّةؽ ِٙلّة ذو إِةٚة
ِٙلّة بؾًّة وقعِعة لّؽ بةالمػ المجؾةوي لغا ٖإن ِلَ ًغى االؿػ الّمِ ٞلَ الجّةون مُ ٝوؾ٘ اؿػي واشع
من از ٞمٍازٌة ًغا الصعث الوةٓى بٍزٍد يٗ ٞمّةؽ ِٙلّة داط ٞاالؿػةٖ ،مؾجٍى زٍدة الصّةة لعى اؿػ
االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة ِجةخػ إِرةبة بةلجّةون بّن اٖػاد االؿػة الٍاشعة من والعِن وإطٍة وابوةءً ُٖ ،غا اإليةر
ٖإن ًغى العراؿة الصةلّة ثّجبػ إقةرة الَ مٍهٍع بةلْ االًمّة اال وًٍ الّم ٞثصؾّن المّةش الوٗؾُ
واالزجمةُِ لٗبة ًةمة من المرجمُ اال وًُ ٖبة ذوي االشجّةزةت الظةلة واؿػًم من إطٍة ووالعِن ،هػزٍ
من طاللٌة إزػاء المؼِع من العراؿةت شٍؿ مٌٍٗم زٍدة الصّةة وٝغا شٍؿ ٖبة ذوي االشجّةزةت الظةلة
واؿػًم ،وًغا لالًجمةم اٝػدػ بٌغى الٗبة الظةلة ُٖ المرجمُ والجُ ثجًلب المؼِع من االًجمةم والعراؿة من
ازٖ ٞػلة ِّـ اٖوً ُٖ ٞغى الصّةة.
و ُٖ االطّػ ومن طالؿ مة ثٍللوة إلّي هٙجػح مة ِلُ:
الّٙةم بعراؿةت ثجومن بوةء بػامذ إرقةدِة لمةلس اؿػ المّةّٚن ِٙلّة ،من از ٞمؾةِعثٌم ِلَ ثرةور
الؤٍط الجُ ثجّػض لٌة ًغى االؿػ زػاء مّالد او وزٍد يٗ ٞمّةؽ ِٙلّة داط ٞاالؿػة.
الّٙةم بعراؿةت ثجومن بوةء بػامذ إرقةدِة او ثعرِبّة لمةلس اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة طةلة الٍالعِن
وإطٍة الًٗ ٞالمّةؽ ِٙلّة شٍؿ ّّٗٝة الجّةم ٞمُ ابوٌم المّةؽ ِٙلّة ُٖ ثوفبجي ورِةِجي.
الّٙةم بعراؿةت ثجومن بوةء بػامذ إرقةدِة او ثعرِبّة لمةلس اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن ِٙلّة طةلة الٍالعِن
وإطٍة الًٗ ٞالمّةؽ ِٙلّة من از ٞثّؼِؼ وثٍِٙة الوؾ٘ االؿػي الّةم داط ٞاالؿػة.
الّٙةم بعراؿةت شٍؿ مٌٍٗم زٍدة الصّةة لعى المّةّٚن واؿػًم ُٖ مظجلٕ اإلِةٚةت االطػى.
الّٙةم بعراؿةت ثجومن بوةء بػامذ إرقةدِة او ثعرِبّة لمةلس اؿػ االيٗةؿ المّةّٚن لٖ ٜٞائت اإلِةٚة االطػى
من از ٞثصؾّن مؾجٍى زٍدة الصّةة لعٌِم.
الّٙةم بعراؿةت ثجومن بوةء بػامذ إرقةدِة او ثعرِبّة لمةلس إطٍة االيٗةؿ المّةّٚن لٖ ٜٞائت اإلِةٚة
االطػى.
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 .7زبةلُ لبةح ( ،)2011الؤٍط الوٗؾّة واؿجػاثّرّةت مٍازٌجٌة لعى امٌةت االيٗةؿ الممةبّن
بمجالزمة داون ،رؿةلة مةزؾجّػ ،زةمّة ٖػشةت ِبةس -ؿًّٕ ، -الرؼااػ.
 .8زمةؿ دمحم الظًّب ،موَ لبصُ الصعِعي ،)2009( .المعط ٞالَ الجػبّة الظةلة ،دار الٜٗػ،
ِمةن ،االردن ،الًبّة.1
 .9زِوب هٍٖ ٞاشمع راهُ ،)2008( .المالبة الوٗؾّة لعى امٌةت قٌعاء اهجٗةهة االٚمَ وِالٚجٌة
ببّن المجّٔػات ،رؿةلة مةزؾجّػٝ ،لّة الجػبّةٚ ،ؾم ِلم الوٗؽ ،الرةمّة اإلؿالمّةٓ ،ؼة.
 .10الفوةوي دمحم مصػوسِ ،بع الػشمن دمحم الؾّع ( :)1994المؾةهعة االزجمةِّة والمصة الوٗؾّة
مػازّة هَػِة ودراؿةت ثًبّّٙة،الًبّة االولَ ،مٜػجبة االهرلٍ الممػِة،الٙةًػة.
 .11قّمةء اشمع دمحم العِعامٍهُ ( ،)2009المؾةهعة االزجمةِّة وِالٚجٌة بةلمًٍبة االبجٜةرِة
للمػاًّٙن ،رؿةلة مةزؾجّػٝ ،لّة الجػبّة ،زةمّة الؼٚةزِ٘.
 .12يلّت مومٍر ،)2008( .مؾةِعة إطٍة المّةؽ من طالؿ اإلرقةد االؿػي واالزجمةُِ ،المؤثمػ
االوؿ إلطٍة الفظك المّةؽ ،معِوة الفةرٚة ،اإلمةرات الّػبّة المجصعة.
ِ .13بع الؾالم ِلُ ،)2005( .المؾةهعة االزجمةِّة وثًبّٙةثٌة الّملّة ،الًبّة االولَ ،مٜػجبة
الوٌوة الممػِة ،الٙةًػة.
ِ .14بع الٗجةح الؾّعٍّٖٚ ،ة شؾُ ،دمحم شؾّن ،)2006( .الٍّام ٞاالؿػِة والمعرؿّة والمرجمّّة
الموببة برٍدة الصّةة لعى االيٗةؿ ذوي لٍّبةت الجّلم بمصةَٖة بوُ ؿٍِٕ ،المؤثمػ الّلمُ
61

المؤثمػ العولُ الّلٍم اإلهؾةهّة واالزجمةِّة ٚوةِة مّةلػة الجٜةم ٞاؿةس المّػٖة
 3-1هٍٖمبػ  2019المةهّة -بػلّن

المػٝؼ العِمٙػايُ الّػبُ

الػابُ :دور االؿػة ومؤؿؾةت المرجمُ المعهُ ُٖ اٝػجفةؼ ورِةِة ذوي الصةزةت الظةلةٝ ،لّة
الجػبّة ،زةمّة بوُ ؿٍِٕ.
ِ .15بع هللا بن دمحم الٍابلُ ،)2002 ( .اخػ اإلِةٚة ِلَ الجٍاٖ٘ االؿػي ،المرلة الّػبّة للجػبّة
الظةلة ،الّعد الدةمن ،الػِةض.
ِ .16غبة لالح طوػ طلٕ هللا ،)2015 ( .زٍدة الصّةة لعى اؿػ االيٗةؿ ذوي اإلِةٚة الغًوّة بمػاٝؼ
الجػبّة الظةلة مصلّة الظػيٍم ،رؿةلة مةزؾجّػ موفٍرةٝ ،لّة الجػبّة ،زةمّة الؾٍدان للّلٍم
والجٜوٍلٍزّة.
 .17الّٗػوز ابةدي مرع العِن دمحم بن ٍِّٙب ( :)1987الٙةمٍس المصّى ،الًبّة االولَ ،دار الصعِح،
ممػ.
 .18دمحم بٍّمُ طلّ : )1996( ٞالمؾةهعة الوٗؾّة االزجمةِّة وإدارة الصّةة ومؾجٍى اال لم لعى المػهَ
بمػض مٗن إلَ المٍت ،مرلة البصٍث والعراؿةت الوٗؾّة ،الّعد ، 37الٌّبة الممػِة الّةمة
للٜػجةب.
 .19مػوى دمحم قصجي ( : )2001إدراؾ المؾةهعة االزجمةِّة وِالٚجي بةلٍشعة الوٗؾّة لعى المؾوّن
المجٙةِعِن ،رؿةلة مةزؾجّػٝ ،لّة االداب ،زةمّة شلٍن.
 .20هةًع لةلس ( :) 1990مؤقػات هٍِّة الصّةة ،هَػة ِةمة ِلَ المٌٍٗم والمعط ،ٞالمرلة الٍٙمّة،
مرلع ( ،)27الّعد (.)2
Vreeke, G.J., Janssen, S., Resnick, S., & Stolk J. 1997. The quality of life of people .21
with mental retardation: in search of an adequate approach.International Journal
of rehabilitation Research. 20 pp280-301.
 مػ ػ ػ ػػٍا ُٚاالهجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهت:
 .22شٍرِة هٍر العِن ،)2014( .المّةٍٚن ُٖ الرؼااػ...مٍايوٍن من العرزة الدةهّة ،ثم اطغًة من
المٍ ُٚااللٜػجػوهُ .http://www.afrigatenews.net/
 .23زػِعة المٍِعٝ ،)2016( .ػٗةح مُ اإلِةٚة واطػ مُ الّٙبةت ،ثم اطغًة من المٍ ُٚااللٜػجػوهُ
.https://www.elmaouid.com

62

المؤثمر الدولُ الػلٍم اإلهشةهّة واالزجمةغّة لؾةِة مػةغرة الجنةمو اصةس المػرـة
 3-1هٍـمبر  9112المةهّة -برلّن

المرهز الدِمكراـُ الػربُ

أ
برهامج إرشادي مكترح لتومية إلذكاء إالهفعالي لدى إالطفال
د.حوإس خضرة ،جامعة باتوة -1إلجزإئر
د.لوإرف رإهية ،جامعة باتوة -1إلجزإئر
أ
إوال إالطار إلوظري:
مشكلة إلدرإصة:
ثػجبر مرشلة الففٍلة من اًم المراشو ـُ شّةة اإلهشةن ـٌّة ثومٍ لدراثي وثجؾس مٍاًبي وِنٍن ـٌّة الففو
لةبال للجؾّّر والجطنّو،ـجلم المرشلة ِومٍ ـٌّة الففو هفشّة وازجمةغّة وغكلّة وزشمةهّة واهفػةلّة،شّح ان
اإلهشةن هو ال ِجرزا ومة ِؤخر ـُ زةهب من زٍاهب همٍى ِنٍن لي اخةرى البػّدة ـُ الوٍاشُ االخرى.
ـةلففو بصةزة داامة إلَ الصب والػفؿ واالهجمةء واالمن واللػب هو ًذى الصةزةت الوفشّة ثػجبر ؽرورِة
ـُ ثٍزّي صلٍهةثي ،و ثطنو الػةـفة مشةشة واصػة ـُ هفس الففو وًُ ثنٍن هفشي وثبوُ ظخػّجي ـةن
اخذًة بطنو مجٍازن هةن إهشةهة صٍِة ـُ مشجكبلي وـُ شّةثي هلٌة ،وان اخذًة بؾّر ذلم صٍاء بةلزِةدة او
الوكػةن ثطنلت لدِي غكد ال ثصمد غكبةى ،لذلم ـةن البوةء الػةـفُ لي اًمّة خةغة ـُ بوةء هفس الففو
وثنٍِوي.
همة ثلػب االهفػةالت دورا بةلؼ االًمّة ـُ شّةة الففو إذ ثرثبؿ بشمةت ظخػّجي وصلٍهي ودواـػي وشةزةثي
وبةهٍاع االهطفة الجُ ِمةرصٌة،وثػجبر الخبرات االهفػةلّة من االًمّة بمنةن الهٌة ثؤخر غلَ منٍهةت ظخػّة
الففو وغلَ لدرثي غلَ الجفةغو والجنّؿ مع البّبة،همة اهٌة ثؤخر بػٍرة او بةخرى غلَ اداء االـفةل ـنو من
الفرح والشرور والصمةس والكلق والخٍف واالهزغةج والجٍثر شةالت ظػٍرِة ذاثّة ثػةشبٌة ثؾّرات ـشٍّلٍزّة
داخلّة ومظةًر ثػبّرِة خةرزّة ثػبر ؽةلبة غن هٍع االهفػةل ،وممة الظم ـّي ان االـفةل ظةهٌم ظةن النبةر
ِمرون اشّةهة بفجرات من الؾّق واإلرًةق ـُ مخجلؿ مراشو اغمةرًم و ِػبرون غن ًذى الفٍارئ الوفشّة هو
ششب صوي و ثوطبجي.
ـةلذهةء االهفػةلُ لدرة ومٌةرة ثومٍ ـُ مخجلؿ مراشو الػمر،وان البدء ـُ ثػلّمٌة لالـفةل ـُ صن مبنرة ِدمر
غن اـؾو الوجةاذ ـُ المشجكبو ،ومن خمة ـال بد من رؤِة زدِدة ثكؿ غلَ الدور الذي ِرب غلَ مؤصشةت
الجوطبة االزجمةغّة االلجزام بي ـُ ثػلّم اـفةلوة وهّفّة ثفػّو ًذا الدور إلخراء الجػلم بمزِد من الخبرات،
شّح ِرمع بّن الرٍاهب المػرـّة والػةـفّة غلَ شد صٍاء.
ـكد ذهر ظةبّرو ان الدراصةت الٍاشدة ثلٍ االخرى ثٍؽس ان االـفةل اغصةب الذهةء االهفػةلُ ِنٍهٍن اه در
صػةدة واه در خكة ـُ اهفشٌم ،بو واه در هرةشة من ؽّرًم ـُ المدرصة ،وبوفس الكدر من االًمّة ـإهوة هرد ان
ًذى المٌةرات ثػبس اللبوةت االصةصّة بةلوشبة لالـفةل لّػبصٍا مشؤولّن وشرِػّن وموجرّن غودمة
ِػبصٍن ظبةهة بةلؾّن (.لٍراهشة ظةبّرو ،ف .د)9112،
وممة ثكدم ـةن ثومّة الذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل ِػد ؽرورة ملصة لجومّة إمنةهّةثٌم الػكلّة واالهفػةلّة
آ
والشلٍهّة بمة ِشةغدًم غلَ ـٌم الذات ،وـٌم االخرِن،والجػةـؿ مػٌم،وبمة ِمنوٌم من االصجفةدة من
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زمّع إمنةهّةثٌم ـُ ثصكّق اًداـٌم للورةح،ـكد اهد زٍلمةن( )Golmanان الذهةء االهفػةلُ لّس خةبجة غود
المّالد ،وإهمة مجػلم ـٌٍ لدرة هةمّة ،وِةثُ ثػلمي ـُ الشوٍات االولَ من غمر الففو من خالل الجفةغو
االزجمةغُ بّن الففو ومن ِكٍم برغةِجي،والجُ ثرصُ بدورًة اصةصّةت الجربّة االهفػةلّة ـُ هفٍس االـفةل
الػؾةر.
ومن ًوة اهبدكت ـنرة الدراصة الصةلّة غمال بةبصةث المجخػػّن وثةهّدًم
غلَ ؽرورة إهجةج برامذ إرظةدِة لجومّجي لدى الفائت الػمرِة المخجلفة،ذلم ان الذهةء االهفػةلُ ال ِجٍلؿ همٍى
غود ـجرة غمرِة مػّوة ،وًةمض الجومّة ـّي لد ِػو إلَ  %01وـُ اي مرشلة غمرِة،وغلّي ارثةِوة إلَ ثػمّم
مكجرح برهةمذ إرظةدي لجومّة الذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل.
وثجصدد مطنلة الدراصة ـُ الجشةؤل الراّشُ:
مة ـبّػة البرهةمذ اإلرظةدي المكجرح لجومّة الذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل؟
ومن الشؤال الراّشُ ثجفرع اصبلة ـرغّة:
ًو ثٍزد ـروق ذات داللة إشػةاّة ـُ الذهةء االهفػةلُ بّن المرمٍغة الؾةبفة والجررِبّة ـُ الكّةس
البػدي؟
ًو ثٍزد ـروق ذات داللة إشػةاّة لُ الذهةء االهفػةلُ بّن الكّةس الكبلُ والكّةس البػدي ـُ المرمٍغة
الجررِبّة ؟
فرضيات إلدرإصة:
ثٍزد ـروق دالة إشػةاّة بّن االـفةل غلَ اخجبةر صٍلّفةن للذهةء االهفػةلُ بّن المرمٍغة الؾةبفةوالمرمٍغة الجررِبّة لػةلس المرمٍغة الجررِبّة ـُ الكّةس البػدي .
ثٍزد ـروق دالة إشػةاّة بّن االـفةل غلَ اخجبةر صٍلّفةن للذهةء االهفػةلُ ـُ هجةاذ الكّةصّن الكبلُ والبػدي ـُ المرمٍغة الجررِبّة لػةلس الكّةس البػدي.
أ
إهدإف إلدرإصة :ثٌدف الدراصة الصةلّة إؽةـة إلَ إخراء المػرـة الػلمّة إلَ إخةرة اًجمةم البةشدّن لدراصة مدو
ًذى المٍاؽّع ،والَ ثصكّق مرمٍغة من االًداف المٍؽصة ـّمة ِلُ:
ثٌدف الدراصة إلَ ثػمّم مكجرح برهةمذ إرظةدي بؾرض ثومّة الذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل.اهجكةء اهشب االصجراثّرّةت والفوّةت اإلرظةدِة لجومّة الذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل.الجراح ثػٍر إلزراءات الدراصة الجررِبّة لجفبّق البرهةمذ اإلرظةدي المكجرح.النطؿ غلَ مشجٍِةت الذهةء االهفػةلُ لدى غّوة الدراصة.الجصكق من داللة الفروق بّن درزةت المرمٍغة الؾةبفة والمرمٍغة الجررِبّة للكّةس البػدي.الخروج بمرمٍغة من المكجرشةت والجٍغّةت الجُ من ظةهٌة ان ثفّد ـُ ثصكّق الجؾّّر هصٍ االـؾو غلَـائت من مراشو غمرِة اخرى.
أ
إهمية إلدرإصة :من خالل مة ثكدم وـُ إـةر االًداف المصددة ثجؾس اًمّة ًذا البصح ـّمة ِلُ:
اًمّة مجؾّرات البصح إذ ثػد مرشلة الففٍلة من اًم المراشو الجُ ثبوَ غلٌّة ظخػّة الفرد مشجكبال،وهذامٍؽٍع الذهةء االهفػةلُ لمة لي من غاللة وخّكة بورةح الفرد ـُ شّةثي
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ثوةول مفٌٍم شدِح هشبّة ـُ الجراث الشّنٍلٍزُ وًٍ مفٌٍم الذهةء االهفػةلُ وثٍزّي الوظر إلَ اًمّة ًذاالذهةء ودورى ـُ ثصكّق الورةح ـُ شّةة االـراد
اًمّة مرشلة الففٍلة ـُ شّةة اإلهشةن،ولةبلّة الففو اله جشةب المفةًّم والكّم والشلٍك الجُ ثطنو مالمسظخػّجي مشجكبال هٍهٌة ثػد المرشلة الجُ ثبوَ ـٌّة اصس ظخػّة الففو،همة ثؤخر ًذى المرشلة ـُ المراشو
الجُ ثلٌّة.
اًمّة غّوة الدراصة الجُ ثمدو مرشلة الففٍلة المجٍصفة والمجةخرة والجُ ثمجد من(  11-6صوٍات) وـٌّة ِكبوالففو غلَ الصكةاق وِمّو إلَ الشّفرة واال لػةب المخجلفة وخةغة الجُ ثجفلب مٌةرات ه دّرة،وِكبو غلَ
لراءة الكػع وِصةول الجكلّد .
ِمنن ان ثفّد الدراصة ـُ إغداد دورات ثدرِبّة ثٌدف إلَ ثصشّن بػؼ المجؾّرات الوفشّة الجُ ثشةغداالـفةل ـُ ثومّة ذهةاٌم االهفػةلُ.
ثشةًم ًذى الدراصة ـُ ثٍزّي هظر المشبٍلّن ـُ مرةل اإلرظةد الوفشُ إلَ اًمّة ثومّة الذهةء االهفػةلُومٌةراثي لدى االـفةل دورى ـُ ثصكّق الورةح ـُ الصّةة ـُ مرشلة الرظد.
آ
ثػد إخراء لالـر الوظرِة المجػلكة بةلذهةء االهفػةلُ والدور الذي ِلػبي ـُ ثٍاـق الففو مع هفشي واالخرِن.
ثٍزّي اًجمةم الموطؾلّن بةلجربّة إلَ بوةء موةًذ ثشةغد غلَ إهمةء الذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل.مططلحات إلدرإصة:
إلبرهامج إالرشادي ًٍ :برهةمذ مخفؿ وموظم ـُ ؽٍء اصس غلمّة لجكدِم الخدمةت اإلرظةدِة المبةظرة وؽّر
المبةظرة ـردِة وزمةغّة(شةمد غبد الشالم زًران ،)932 ،1201،وِكػد بي ـُ ًذى الدراصة مرمٍغة من
الخفٍات المخففة والموظمة والجُ ثشجود ـُ اصةصٌة غلَ همٍذج زٍلمةن والذي ِجؾمن مرمٍغة من
المٌةرات والن فةِةت واالهطفة المخجلفة والجُ ثكدم للمشجرظدِن (االـفةل) ثجراوح اغمةرًم بّن 11-6
صوٍات ،خالل ـجرة زموّة مصددة بٌدف ثومّة الذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل إلهشةبٌم مٌةرات الذهةء
االهفػةلُ.
إلبرهامج إالرشادي إالهمائي:البرهةمذ اإلرظةدي اإلهمةاُ المكجرح ـُ ًذى الدراصة ًٍ مرمٍغة من االهطفة
واإلزراءات الموظمة وـق خفة مصددة ـُ غٍرة دروس مصددة ،لٌة اًداف واهطفة ومدة زموّة لجوفّذ،
ثٌدف إلَ ثومّة وإهشةب االـفةل (11-6صوٍات) مرمٍغة من المػةرف والمٌةرات لجومّة ذهةاٌم االهفػةلُ.
إلذكاء إالهفعاليِ :كػد بي وغُ الطخع بمطةغرى وششن إدارثٌة بصّح ِنٍن مػدرا للداـػّة ـُ ذاثي،
آ
وِمجلم الكدرة غلَ الجػةـؿ وششن إدارة غاللةثي مع االخرِن( .صػةد زبر صػّد.)11 ،9110،
تعريف إالجرإئي :وِكػد بي ـُ ًذى الدراصة الدرزة الجُ ِجصػو غلٌّة الففو غلَ اخجبةر صٍلّفةن شّح هلمة
ارثفػت الدرزة دل ذلم غلَ ارثفةع ذهةاي والػنس.
إلطفولة :يعرفها عبد إلرحمن إلوإفيِ :رى غلمةء الوفس ًُ:مرشلة الجُ ِكؾٌّة النةان الصُ ـُ رغةِة وثربّة
آ
االخرِن ،شجَ ِوؾس وِن جمو وِشجكو بوفشي ،وِػجمد غلٌّة ـُ ثدبّر ظؤوهي وثةمّن شةزةثي البٍّلٍزّة
واالزجمةغّة(صٌّر هةمو اشمد.)2 ،9111 ،
أ
إالطفال :االـفةل الذِن صّطةرهٍن ـُ البرهةمذ المكجرح ًم االـفةل الذِن ثجراوح اغمةرًم بّن 11 -6صوٍات.
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موهج إلدرإصة :ثػجمد الدراصة الصةلّة غلَ الموٌذ الٍخةا كُ امة المكجرح لجوفّذ البرهةمذ ًٍ الموٌذ الجررِبُ.
وِؤهد البةشدٍن ان الموٌذ الجررِبُ ِػد من الرب موةًذ البصٍث لصو المطنالت بةلفرِكة غلمّة والمخو
اال ه در غالشّة لصو المطنالت الجػلّمّة الوظرِة والجفبّكّة،والجررِب الشٍاء خم ـُ المػمو او ـُ لةغةت
آ
الدراصة او اي مرةل اخر ِػبر غن مصةولة للجصنّم ـُ زمّع المجؾّرات والػٍامو االصةصّة بةصجدوةء مجؾّر
واشد ِكٍم البةشح بجؾّرى بٌدف لّةس ثةخّرى ـُ بةلُ المجؾّرات ،ولد اخبجت ًذى الفرِكة ـػةلّجٌة ـُ الػلٍم
الفبّػّة ،همة اهٌة هرصت ـُ الجصكق ـُ الن دّر من الفرؽّةت المفروشة ـُ الػلٍم االزجمةغّة و
اإلهشةهّة(ملصم صةمُ مصمٍد.)991 ،9112،
همة ان الجررِب ًٍ لدرة البةشح غلَ ثٍـّر هةـة الظروف الجُ من ظةهٌة زػو الظةًرة مػّوة ممنوة الصدوث
ـُ اإلـةر الذي رصمي البةشح (شةمد خةلد .)22 ،9119 ،و ال ثكجػر غلَ مررد إزراء االخجبةرات لجصدِد
اصبةب الظةًرة بو ثجػدى ذلم إلَ ثوفّذ اإلزراءات االخرى بػوةِة ثةمة ،وثػبس غملّة االخجّةر الجررِبُ
دون ًذى اإلزراءات ظّائ ال لّمة لي(.ـةهدالّن دٍِلدب.)322 ،1206 ،
أ
إدوإت إلدرإصة إلتجريبية :االدوات الجُ صجشجخدم ـُ الدراصة الجررِبّة ًُ:
أ
إختبار إلذكاء إالهفعالي للطفال لشوليفان :ثم ثفبّق االخجبةر غلَ غّوة من االـفةل ثجراوح اغمةرًم بّن
( )11-6صوٍات .صٍ ِجنٍن من ( )92ـكرة مٍزغة إلَ ( )91ـكرة لالخجبةر الفرغُ للٍزٍى ،و( )0ـكرات لالخجبةر
الفرغُ للكػع ،و( )19ـكرة لالخجبةر الفرغُ لفٌم االهفػةالت ،و()2ـكرات لالخجبةر الفرغُ إلدارة االهفػةالت.
وصٍف صّفبق غلَ الكّةس البػدي والكبلُ.
إلبرهامج إالرشادي :الذي صٍف ِفبق غلَ المرمٍغة الجررِبّة وًذا لمػرـة اخر البرهةمذ اإلرظةدي.
ثاهيا :بواء إلبرهامج إالرشادي :وثم بوةء البرهةمذ اإلرظةدي وـق الخفٍات الجةلّة:
إلتعريف بالبرهامج إالرشادي :البرهةمذ اإلرظةدي ِجةلؿ من مرمٍغة من الخفٍات المخففة الموظمة والجُ
ثرمُ إلَ ثصكّق اًداف مػّوة بصّح ثمٌد هو خفٍة للخفٍة الجُ ثلٌّة وبصّح ثػبس ـُ الوٌةِة مجرابفة
مػة .وثؤدي إلَ ثػدِو االصةلّب الشلٍهّة الخةـبة والمػةرف الشلبّة لدى االـراد واصجبدالٌة بةصةلّب صلٍهّة
زدِدة واـنةر واثرةًةت اه در اِرةبّة(.ششّن ـي الػظّم.)909 ،9119 ،
وغلّي ِمنن ثػرِؿ البرهةمذ الصةلُ بةهي مرمٍغة من الخفٍات المخففة والموظمة والجُ ثشجود ـُ اصةصٌة
غلَ همٍذج زٍلمةن والذي ِجؾمن مرمٍغة من المٌةرات والن فةِةت واالهطفة المخجلفة والجُ ثكدم
للمشجرظدِن (االـفةل) ثجراوح اغمةرًم بّن  11-6صوٍات ،خالل ـجرة زموّة مصددة بٌدف ثومّة الذهةء
االهفػةلُ لدى االـفةل وذلم من ازو إهشةبٌم مٌةرات الذهةء االهفػةلُ.
إالطار إلوظريِ :ػجمد البرهةمذ اإلرظةدي الصةلُ غلَ همٍذج زٍلمةن الذي اظةر ـّي إلَ ان الذهةء االهفػةلُ
ِمدو خلّفة من الشمةت الطخػّة والداـػّة والن فةِةت والمٌةرات الػةـفّة الجُ ثجٍزع ؽمن خمشة مرةالت
ًُ :الٍغُ الذاثُ ،إدارة الػٍاـؿ ،و ثصفّز الذات ،والجػةـؿ ،والػاللةت االزجمةغّة( Goleman ,1995
(  .وغوؿ ًذى المرةالت ـُ بػدِن راّشّّن ـُ والن فةِةت الػةـفّة غلَ الوصٍ الجةلُ :الن فةِةت الطخػّة
ثصدد ًذى الن فةِةت النّفّة الجُ هدِر بٌة اهفشوة وثؾم المرةالت الدالث الجةلّة الٍغُ الذاثُ ،ثوظّم الذات،
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آ
الداـػّة ،الن فةِةت االزجمةغّة ثصدد ًذى الن فةِةت النّفّة الجُ هجوةول بٌة الػاللةت مع االخرِن
الجػةـؿ،المٌةرات االزجمةغّة.
أ
إالصس إلتي يكوم عليها إلبرهامج إالرشادي:
أ
االصس إلعامة :ثوفلق من مشلمة لةبلّة اإلهشةن لجفٍِر هفشي ومٌةراثي ـُ الجػةمو بن فةءة مع الػةلم المصّؿ
بي من ازو الجومّة المجنةملة لطخػّجي شّح ثرهز غلَ الوٍاشُ االِرةبّة للفرد من شّح اًجمةمٌة بجفرد
اإلهشةن وثمّزى ،والجةهّد غلَ ثومّة إمنةهّةثي إلَ ابػد الصدود .همة ان ثومّة الذهةء االهفػةلُ ِشةغد ـُ ثومّة
ظخػّة صٍِة للففو وِزِد من ه فةءثي ـُ زمّع االغػدة.
أ
إالصس إلفلشفيةِ :كٍم ًذا البرهةمذ غلَ الجٍزي االهجكةاُ شّح ِرمع ًذا الجٍزي بّن غدة اصةلّب
واصجراثرّةت الجُ ثشةغد غلَ ثومّة مٌةرات الذهةء االهفػةلُ غود االـفةل ،وهذلم ثكدم لٌم ـرق الجصنم ـُ
االهفػةالت الشلبّة اصجود ًذا البرهةمذ غلَ االصس الوظرِة والجفبّكّة لوظرِة جولمان) )Golemanـُ
الذهةء االهفػةلُ.
أ
إالصس إلوفشية :وثراغُ مظةًر الومٍ الػةمة للومٍ االهفػةلُ واالزجمةغُ ـُ مرشلة الففٍلة المجٍصفة
والمجةخرة،هٍن الففٍلة ًُ شرر االصةس ـُ الومٍ الذي ثػجمد غلٌّة المراشو الالشكة وثبوَ ظخػّة الفرد
آ
هفشّة وازجمةغّة خالل مراشو ـفٍلجي،شّح ِنٍن الففو مرهة ولةبال للجػلم اه در من اي غمر اخر،لذلم ـةن
الصةلّب الجوطبة االزجمةغّة دورا هبّرا ـُ بوةء ظخػّة الففو وزشمي وثفنّرى وـلشفجي ـُ الصّةة واثرةًةثي
ولّمي وغةداثي.
أ
إالصس إالجتماعية :وِػوُ اصجخدام االصةلّب والفوّةت الجُ ثشةغد ـُ غملّة إرظةد االـفةل موٌة اصلٍب
الجػزِز والػمو ـُ مرمٍغةت ـُ دغم الومٍ االزجمةغُ وثػزِز الومٍ الطخػُ لمة ِن فو لٌم ذلم من ـرص
الجفةغو االزجمةغُ،وثطرب روح الفرِق وإدراك لّم الػمو الرمةغُ ،وثومّة الداـػّة الذاثّة وثػمّق الٍغُ
آ
بةلذات واالخرِن،والمكدرة غلَ ثكّّم الذات وذلم غن ـرِق اإلرظةد الرمةغُ الذي ِؤثُ خمةرى اه در من
اإلرظةد الفردي خةغة غود ثومّة مٌةرات وثػدِو الشلٍك واالثرةًةت،شّح ِجػلم الففو ـُ مرشلة الففٍلة
بةلجكلّد والمصةهةة،همة اهي ِجمدو للومٍذج الذي ِراى خةغة إذا هةن ـُ مدو غمرى.همة ِػجمد غلَ اإلرظةد
الفردي الذي ِػجمد غلَ الجؾذِة الرازػة بوةءا غلَ الفروق الفردِة بّن االـفةل .
أ
إالصس إلتربويةِ :ػمو البرهةمذ الصةلُ غلَ إهشةب االـفةل مٌةرات الذهةء االهفػةلُ الجُ ثؤًلٌم للورةح
اال هةدِمُ الهي ِػفُ ـرص للورةح اه در همة ِرػلٌم ِجمجػٍن بػصة هفشّة وزشدِة اششن من خالل
امجالهٌم مٌةرات ثرػلٌم ِشجفّػٍن الجصنم ـُ اهفػةالثٌم ،وـُ المرةل الػمو مشجكبال اه در إبداغة وهرةشة
آ
من االخرِن.
مطادر بواء محتوى إلبرهامج إالرشادي:
إالطار إلوظري :لكد ثم االصجوةد ـُ بوةء البرهةمذ الصةلُ غلَ هظرِة جولمان Golemanثػٍر غةم ،1220
والجُ ثوظر إلَ الذهةء االهفػةلُ غلَ اهي مرمٍغة من المٌةرات والن فةِةت االهفػةلّة الجُ ِجمجع بٌة الفرد ،ولد
اظةر جولمان إلَ ان الذهةء االهفػةلُ ِمدو خلّفة.
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من الشمةت الطخػّة والداـػّة والن فةِةت والمٌةرات الػةـفّة الجُ ثجٍزع ؽمن خمشة مرةالت ًُ الٍغُالذاثُ ،وإدارة الػٍاـؿ ،وثصفّز الذات ،والجػةـؿ ،والػاللةت االزجمةغّة ( ()Goleman ;1995ـجصُ غبد
الرشمن زروان )111 ،9119،ولد غدل زٍلمةن ًذا الجكشّم شّح اغبس الذهةء االهفػةلُ ِجةلؿ من خمس
وغطرون ه فةءة ،شّح ِرى زٍلمةن ان ًذا الذهةء ِجةلؿ من خمس ه فةءات راّشّة ِجفرع من هو موٌة
ه فةءات ـرغّة غلَ الوصٍ الجةلُ:
إلوعي إلذإتي :وِجةلؿ من الٍغُ االهفػةلُ ،والجكّّم الدلّق للذات ،والدكة بةلوفس.
إلتوظيم إلذإتي :وِجةلؿ من ؽبؿ الذات ،والطػٍر بةلردارة بةلدكة ،والؾمّرِة ،والجنّؿ والمبةداة.
آ
آ
آ
إلتكمص إلعاطفي :وِجةلؿ من ـٌم االخرِن ،وثومّة االخرِن ،والجٍزي لخدمة االخرِن ،وثوٍع الفػةلّة،
والٍغُ الشّةصُ او الجكرب من المشبٍلّن.
آ
إلمهارإت إالجتماعية :وثجةلؿ من الجةخّر ـُ االخرِن ،والجٍاغو ،وإدارة الخالـةت ،والكّةدة ،وثؾّّر ـرق
الجصفّز ،وبوةء الروابؿ والجػةون والػمو الرمةغُ.
ولد اـلق زٍلمةن غلَ ه فةءة الٍغُ الذاثُ وؽبؿ الذات والداـػّة اصم الن فةءة الطخػّة وِكػد بٌة
الن فةءة الجُ ثصدد هّفّة ثوظّموة الهفشوة،ـُ شّن اـلق اصم الن فةءة االزجمةغّة والجُ ِكػد بٌة الن فةِةت
آ
الجُ ثصدد هّفّة إدارثوة لػاللجوة مع االخرِن غلَ ه فةءة الجػةـؿ وه فةءة المٌةرات االزجمةغّة(ابٍ ؽزال مػٍِة
مصمٍد)31 ،9119 ،
الدراصةت الشةبكة الػربّة ،االزوبّة ،والمصلّة(الٍـوّة) المجػلكة بةلذهةء الػةـفُ الٍغفّة موٌة و الجررِبّة،
شّح ثم االصجرظةد بةلدراصةت الٍغفّة للذهةء االهفػةلُ الجُ ثشةًم ـُ بوةء الرلشةت ومؾمٍهٌة واًداـٌة وـُ
اإلـةر الوظري والبرامذ اإلرظةدِة الجُ غممت لجومّة الذهةء االهفػةلُ لدى مخجلؿ الفائت موٌة ـبة االـفةل.
ثصلّو مصجٍى البرامذ اإلرظةدِة المجةشة واالصجفةدة موٌة ـُ غّةؽة الفوّةت ومصجٍى الرلشةت اإلرظةدِةللبرهةمذ.
اخجبةر صٍلّفةن للذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل.أ
إهدإف إلبرهامج إالرشادي :ثشػَ البرامذ اإلرظةدِة غلَ اخجالف اهٍاغٌة إلَ ثصكّق هٍغّن من االًداف غةمة
وخةغة وثجمدو اًداف البرهةمذ الصةلُ ـّمة ِلُ:
هدف عام :ثومّة الذهةء االهفػةلُ لدى غّوة من اـفةل ثراوشت اغمةرًم مة بّن ()10-6صوٍات.
أ
إهدإف خاضة :ثجمدو ـّمة ِلُ:
ثػرِؿ االـفةل بةالهفػةالت وهّفّة الشّفرة غلٌّة والجػبّر غلٌّة.إهشةب االـفةل مٌةرات الذهةء االهفػةلُ لالصجفةدة موٌة ـُ المشجكبو(الصّةة).آ
ان ِجػرف الففو غلَ مطةغر االخرِن وِجكبلٌة.ثػلّم الففو هّفّة ثرزمة المطةغر واالشةصّس بطنو اِرةبُ.ثػلّم الففو هّفّة الجصنم ـُ اهفػةالثي الشلبّة.ثػلّم الففو هّفّة الجفرِق بّن المطةغر االِرةبّة والمطةغر الشلبّة.ثػلّم الففو هّفّة اثخةذ الكرار الموةصب اخوةء شدوث االهفػةالت.68
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ثػلّم الففو الجمّّز بّن االهفػةالت الػةدلة وؽّر الػةدلة.حدود إلبرهامج إالرشاديِ :وفذ البرهةمذ اإلرظةدي ؽمن الصدود الجةلّة:
إلحدود إلزموية :وِشجؾرق البرهةمذ اإلرظةدي ظٌرِن و ٍِ 12م بمػدل زلشجّن ـُ االصبٍع.
إلحدود إلمكاهيةِ :فبق البرهةمذ الصةلُ ـُ لةغة مزودة بمخجلؿ الٍصةاو المشةغدة غلَ ثكدِم البرهةمذ
اإلرظةدي.
إلحدود إلبشرية :وًم االـفةل المطةرهٍن ـُ البرهةمذ ،والذِن ابدوا مشجٍِةت موخفؾة غلَ اخجبةر صٍلّفةن
للذهةء االهفػةلُ وابدوا المٍاـكة غلَ المطةرهة ـُ البرهةمذ.
عدد إلجلشاتِ :جنٍن البرهةمذ الصةلُ من  91زلشة إرظةدِة ،ثشجؾرق مدة الرلشة  92دلّكة ـُ هو
الرلشةت.
إلموهج إالرشادي :الموٌذ اإلرظةدي المػجمد ـُ ًذا البرهةمذ اإلرظةدي ًٍ الموٌذ اإلهمةاُ والذي ٌِدف إلَ
ثومّة الذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل من ازو ثدرِب االـفةل غلَ مٌةرات الذهةء االهفػةلُ موٌة الٍغُ الذاثُ
والجػةـؿ والجٍاغو ؽّر اللفظُ وإدارة االهفػةالت ومن اًمٌة الؾؾب.
أ
إالصلوب إالرشادي إلمطبق ًٍ :االصلٍب الفردي وًٍ االهشب لجفبّق ًذا البرهةمذ خةغة الهي ِجػةمو مع
ـبة االـفةل الجُ ثصجةج إلَ ثػزِز وثؾذِة رازػة الجُ ثجؾموٌة مٌةرة الٍغُ بةلذات وثصفّز الذات وثوظّم
الذات وًذا بوةءا غلَ مبدا الفروق الفردِة ،إؽةـة إلَ اإلرظةد الرمةغُ الن ًدـي ثومّة المٌةرات االزجمةغّة
الجُ من اًمٌة الكّةدة،الجٍاغو،إدارة الػراغةت بةإلؽةـة إلَ المطةرهة الٍزداهّة شّح ِجػلم االـفةل ًذى
المٌةرات من خالل الجكلّد والمصةهةة والػمو ـُ مرمٍغةت.
إلتطميم إلتجريبي إلمعتمد في هذى إلدرإصة ًٍ :الجػمّم الجررِبُ ذو المرمٍغجّن الؾةبفة والجررِبّة
بكّةس لبلُ وبػدي.
القياس القبلي

المجموعة الضابطة

إلتكافؤ

المجموعة التجريبية
البرنامج اإلرشادي

قياس بعدي

إلفروق

الضابطة
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الطنو رلم (ٍِ :)11ؽس الجػمّم الجررِبُ المشجخدم ـُ البرهةمذ.
إلفويات إلمشتخدمة :إن هرةح اي برهةمذ ِػجمد غلَ االصجراثرّةت والفوّةت المشجخدمة ـّي ،و هظرا الن
الفبة الجُ ِجػةمو مػٌة البرهةمذ ًُ ـبة االـفةل ثم اهجكةء اصةلّب و اصجراثّرّةت ثجٍاءم مع الخػةاع
الوفشّة و الومةاّة لٌة والجُ صوػرؽٌة:
إصترإتجية إلعطف إلذهوي :وؽع الذًن ـُ شةلة من اإلخةرة والجفنّر ـُ هو االثرةًةت لجٍلّد اهبر لدر
ممنن من االـنةر شٍل مطنلة او مٍؽٍع مفروح بصّح ِجّس للفرد زٍ من الصرِة ِشمس بظٌٍر هو االـنةر.
اصلٍب ِكٍم غلَ ازجمةع مرمٍغة من االظخةص لدٌِم مطنلة ِشػٍن لصلٌة ـّكٍمٍن بفرشٌة امةم الرمّع
وِجفٍع اشد المطةرهّن لجشرّو اـنةر المطةرهّن غلَ الشبٍرة او الٍرلة بال اغجراض والرمّع ِكبلٌة دون
هكد إلَ هٌةِة الرلشة ،إذ ِجم ثكّّم وموةلطة هو ـنرة(اصمةء ـٍزي الجمّمُ)22 ،9119 ،
إصترإتجية لعب إلدور ًُ :إصجراثرّة وـرِكة ثربٍِة ثفةغلّة ثػجمد غلَ هطةط الجلمّذ الجمدّلُ ،وخػةاػي
ـُ اخوةء لػبي الجمدلُ من ثفةغو وثلكةاّة ،همة ثػجمد غلَ اخجّةر المٍؽٍع وثٍزِع االدوار غلَ الجالمّذ من
ازو ثصكّق االًداف الجربٍِة الموطٍدة .وِؾّؿ زةبر غبد الصمّد ان اصلٍب لػب االدوار من االصةلّب
الرمةغّة الجُ ثشجخدم الفةلةت الرمةغة وثشجدمر زٌٍدًة وإمنةهةثٌة وثطػر الجلمّذ بةالرثّةح ـُ اخوةء الجػبّر
غن راِّي واإلـػةح غن مطةغرى من خالل ثٍـُ بّبة ازجمةغّة ثنةملّة(غلُ راظد.)29 ،9112 ،
إصترإتجية إلعمل وإللعب في مجموعات ضغيرة :إن إصجراثّرّة اللػب والػمو ـُ مرمٍغةت غؾّرة،ثػد
من اًم اصجراثرّةت ثومّة الذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل،شّح اهٌة ثؤهد غلَ الجفةغو االزجمةغُ ،ومن خم
ثؤهد الجدغّم الٍزداهُ وًذى اإلصجراثّرّة ثشةغد االـفةل ـُ ثومّة الدكة االزجمةغّة،شّح ثطػرًم بةهٌم
آ
اه در لدرة غلَ ثنٍِن غاللةت مع االـفةل االخرِن ومن اًم ابػةد الذهةء الٍزداهُ الجُ ِمنن ان ثشٌم ًذى
اإلصجراثّرّة ـُ ثومّجٌة بػد المٌةرات االزجمةغّة(هرِمةن بدِر.)313-319 ،9112،
أ
إصلوب إلكطة :ثػد الكػة من االصةلّب الصدِدة ـُ ثوطبة الففو وثربّجي ولٌة لدرة غلَ زذب اهجبةى الففو
واالصجصٍاذ غلَ ثرهّزى ولدرثٌة غلَ ثوةول المٍؽٍغةت بةصةلّب ال ثشجفّع الفرق االخرى ان ثنٍن بوفس
الدرزة ،وللكػة دور ًةم وذلم من خالل غرض الكػع وثػدِو الشلٍك خالل مٍالؿ الكػة وغرض
مٍالؿ الخّر والطر والشلٍك الشٍي وؽّر الشٍي(زِةد اشمد بدوي.)20 ،9111 ،
إصترإتجية إلومذجة :ـوّة غالزّة بشّفة ـُ اصةصٌة وـُ ثفبّكٌة وًُ ثكٍم غلَ اصةس إثةشة همٍذج صلٍهُ
مبةظر او ؽموُ (ثخّلُ) للمشجرظد(الػمّو) شّح ِنٍن الٌدف ثٍغّو مػلٍمةت شٍل همٍذج الشلٍك
المػروض للػمّو بكػد إشداث ثؾّّر مة ـُ صلٍهي صٍاء بإهشةبي صلٍهة زدِدا او زِةدة او إهكةص صلٍك
مٍزٍد غودى ولد ظٌرت ـُ الشوٍات االخّرة دراصةت ثظٌر إمنةهّة اصجخدام ًذا االصلٍب الػالزُ ـُ الن دّر
من المطنالت واالؽفرابةت مدو شةالت الػدوان ،شةالت الكلق،وـُ إهشةب االـفةل المٌةرات والشلٍك
االزجمةغُ(دمحم مصروس الطوةوي دمحم الشّد غبد الرشمن.)126 ،1220 ،
70
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إصترإتيجية إلحوإر إلموالشة :ثػد إصجراثّرّة الموةلطة من االصجراثّرّةت الفػةلة ـُ الجػلم االزجمةغُ
آ
والٍزداهُ لالـفةل الػؾةر،شّح ِجّس للففو الجػبّر غن مطةغرى والجػرف غلَ مطةغر االخرِن ووزٌةت
هظرًم وِمنن ان ثنٍن الموةلطة الرمةغّة موةلطة شرة،او ثجمرهز شٍل مٍالؿ او مٍؽٍغةت او مطنالت
ثجوةول بػؼ الرٍاهب الطخػّة واالزجمةغّة المرثبفة بصّةة الففو،بصّح ِجم ثطرّع االـفةل غلَ إبداء
وزٌةت هظرًم واالصجمةع لٍزٌةت هظر زمالاٌم،خم ِجم اصجخالص الوجةاذ الجُ ِجم ـٌّة الجرهّز غلَ
الرٍاهب الٍزداهّة المشجٌدـة وثشجخدم ـُ الموةلطة اصةلّب لجٍزّي االصبلة،ثشةغد ـُ موةلطة المطةغر
آ
مدو بمةذا ثطػر االن...لمةذا،هّؿ ِمنوم ان ثطػر بفرِكة اـؾو.....؟ لمةذا،بمةذا ثطػر لٍ هوت ـُ
مٍلؿ...؟ لمةذا؟ (هرِمةن بدِر.)319 ،9112،
آ
أ
إصلوب إالهطات:غملّة غكلّة ِجم بٌة االصجمةع بةِرةبّة لالخر وثرهّز االهجبةى غلَ مة ِكٍلي او ِفػلي،
وهشجدل غلَ صلٍك اإلهػةت من ثرهّز الػّن واصجخدام اإلِمةءات والنلمةت الكػّرة(دمحم اشمد إبراًّم
صػفةن.)126 ،9116،
إصترإتيجية إلتخيل :إصجراثّرّة ـُ الجدرِس ِجم ـٌّة غّةؽة صّوةرٍِ ثخّلّة ِػفصب المجػلمّن ـُ رشلة
ثخّلّة وِصدٌم غلَ بوةء غدد من الػٍر الذًوّة او الجةمو ـُ صلشلة من االشداث الجُ ثكرا غلٌّم من لبو
المػلم ِنةمو ـٌّة البػر والشمع والػٍاـؿ واالشةصّس(اصةمة غبد الرشّم مصمٍد خلة.)3 ،9119 ،
إصترإتجية إلتعزيز :منةـةة الشلٍك المرؽٍب ـّي بكػد ثكٍِة ذلم الشلٍك والجػزِز إمة ان ِنٍن مجٍاغال
هةلذي ِجبع ـُ غملّة اه جشةب المػةرف وذلم لجطرّع المجػلم غلَ الجكدم ـُ ثػلّمي ،وإمة إن ِنٍن مجكفػة
آ
اي من شّن إلَ اخر .والجػزِز المجكفع الٍى من المجٍاغو والمػززات ه دّرة موٌة ازجمةغّة المةدِة الؾذااّة
الرمزِة وؽّرًة .والجػزِز ِرب ان ِةثُ بػد الشلٍك المرؽٍب ـّي ودوهمة ابفةء .والمػززات الردِدة ثلػب دورا
هبّرا ـُ اصجدةرة الشلٍهّةت المرؽٍب ـٌّة لدى االـراد.وِخجلؿ الوةس ـُ ـبّػة المػززات الجُ ثكٍي صلٍهة
ثٌم(.دردِري غبد الموػم اشمد)9119،32،
غملّة ثكدِم مدّر مرؽٍب ـّي او إزالة مدّر ؽّر مرؽٍب ـّي بػد الكّةم بةلشلٍك المرؽٍب ـّي مبةظرة مة ِزِد
من اشجمةل ثنرار صلٍك مرؽٍب ـّي (.هةغر الدِن ابٍ شمةد)112 ،9110 ،
إصترإتجية حل إلمشكلت :ثػجبر إصجراثّرّة شو المطنالت من اًم االصجراثرّةت الجُ ِمنن ان ثلػب دورا
ـػةال ـُ ثومّة الذهةء الٍزداهُ لدى االـفةل ـكد اوؽصت هجةاذ الدراصةت ـةغلّة ًذى اإلصجراثرّة ـُ ثومّة
آ
ابػةد الذهةء الٍزداهُ لدى االـفةل االثّة:الٍغُ بةلذات الجػةـؿ والمٌةرات االزجمةغّة(المشؤولّة
االزجمةغّة-إدارة وشو الػراع) وًُ غبةرة غن مطنالت مخففة ثرثبؿ بوٍاشُ وزداهّة مػّوةِ،جم غرؽٌة
غلَ االـفةل بةصةلّب مطٍلة من خالل لػة مدال وِجم ثطرّع االـفةل غلَ إِرةد الصلٍل او بدااو المكبٍلة
لٌذى المطنالت( .هرِمةن بدِر)319-313 ،9112،
.11إلجلشات إالرشادية:
اًداف الرلشة
االصجراثرّةت
الن فةءة
غوٍان الن فةءة
رلم
الفرغّة
الرلشة الرلشة الراّشّة
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الصٍار والموةلطة
+
الجخّو

الجػرف غلَ االهفػةالت الطخػّة (الن فةِة الطخػّة)

الٍغُ بةلذات

الٍغُ االهفػةلُ ( 92د)

19

الرلشة الجمٌّدِة

11

الكػة
+
الجػزِز
+
لػب الدور
+
الػػؿ الذًوُ
+
الصٍار والموةلطة

الجػرف غلَ
االهفػةالت
الطخػّة
(الن فةِة
الطخػّة)

الجػرف غلَ
اهف ػةل الشػةدة
( 92د)
الٍغُ بةلذات

لػب الدور
+
الػػؿ الذًوُ
+
72

المرهز الدِمكراـُ الػربُ

 الجػةرف بّن االـفةل المطةرهّن ـُ
البرهةمذ اإلرظةدي وثػرِؿ البةشدة
بوفشٌة.
 الجػرِؿ بةًداف البرهةمذ الػةمة
والخةغة بػٍرة بشّفة.
 ان ِذهر الففو المطةغر الجُ ِمنن
ان ِمر بٌة.
 وؽع الػةب لالـفةل.
 ان ِػبر الففو غن مطةغرى ثرةى مة
ِخجةرى.
 إغالم االـفةل بمنةن ومٍاغّد إزراء
الرلشةت اإلرظةدِة وؽرورة االلجزام بٌة.
 ان ِجػرف الففو وِدرك وِفٌم
مخجلؿ االهفػةالت الذاثّة من خالل
إِمةءات وثػبّرات الٍزي والصةلة
الرشمّة غن ـرِق ثصدِد وثشمّة
االهفػةل من خالل مالمس الٍزي
المػروض غلّي.
 ان ِػبر الففو غن ًذى االهفػةالت
بدلة ،وبةه در من اصلٍب :لفظّة ،ومن
خالل إِمةءات و ثػبّرات
الٍزي،زشدِة،وبةلرصم.
 ان ِصدد الجؾّرات الرشدِة المراـكة
لالهفػةالت الجُ ِطػر بٌة.
 ان ِػؿ االهفػةالت المخجلفة
لطخػّةت الكػة المػروؽة غلّي.
 ان ِجػرف وِدرك وِفٌم الففو
اهفػةل الشػةدة.
 ان ِػبر الففو غن اهفػةل الشػةدة
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13
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الجػرف غلَ اهف ػةل الؾؾب( 92د)

12

المرهز الدِمكراـُ الػربُ

الجػرف غلَ اهف ػةل الصزن ( 92د)

الجػرف غلَ
االهفػةالت
الطخػّة (الن فةِة
الطخػّة)

الٍغُ بةلذات

الجػرف غلَ اهفػةل
الخٍف ( 92د)

الصٍار والموةلطة
+
الجػزِز

بدلة وبةه در من اصلٍب :لفظّة ،و من
خالل ثػبّرات وإِمةءات الٍزي ،و
زشدِة ،و بةلرصم.
 ان ِصدد الففو الجؾّرات الرشدِة
المراـكة الهفػةل الشػةدة.

الجخّو
+
الكػة
+
لػب الدور
+
الجػزِز
+
الصٍار والموةلطة
الكػة
+
الػػؿ الذًوُ
+
لػب الدور
+
الجػزِز
+
الجؾذِة
الرازػة
+
الصٍار والموةلطة
الكػة
+
الجخّو
+

 ان ِجػرف وِدرك وِفٌم الففو
اهفػةل الؾؾب.
 ان ِػبر الففو غن اهفػةل الؾؾب
بدلة وبةه در من اصلٍب :لفظّة ،و من
خالل ثػبّرات وإِمةءات الٍزي ،و
زشدِة ،و بةلرصم.
 ان ِصدد الففو الجؾّرات الرشدِة
المراـكة الهفػةل الؾؾب.

73

 ان ِجػرف وِدرك وِفٌم الففو
اهفػةل الصزن.
 ان ِػبر الففو غن اهفػةل الصزن
بدلة وبةه در من اصلٍب :لفظّة ،و من
خالل ثػبّرات وإِمةءات الٍزي ،و
زشدِة ،و بةلرصم.
 ان ِصدد الففو الجؾّرات الرشدِة
المراـكة الهفػةل الصزن.

 ان ِجػرف وِدرك وِفٌم الففو
اهفػةل الخٍف.
 ان ِػبر الففو غن اهفػةل الخٍف
بدلة وبةه در من اصلٍب :لفظّة ،و من
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16

الٍغُ بةلذات

الجػرف غلَ االهفػةالت
الطخػّة(الن فةِة الطخػّة)

الٍغُ بةلذات

الجػرف غلَ اهفػةل الدًطة ( 92د)

10

ثكّّم االهفػةالت المخجلفة ( 92د)

12

لػب الدور
+
الصٍار والموةلطة
+
الجػزِز
الػمو ـُ مرمٍغةت
+
لػب الدور
+
الصٍار والموةلطة
+
ثػزِز

لػب الدور
+
الػمو ـُ
المرمٍغةت
+
الصٍار والموةلطة
+
ثػزِز

74

المرهز الدِمكراـُ الػربُ

خالل ثػبّرات وإِمةءات الٍزي ،و
زشدِة ،و بةلرصم.
 ان ِصدد الففو الجؾّرات الرشدِة
المراـكة الهفػةل الخٍف.
 ان ِجػرف وِدرك وِفٌم الففو
اهفػةل الدًطة.
 ان ِػبر الففو غن اهفػةل الدًطة
بدلة وبةه در من اصلٍب :لفظّة ،ومن
خالل ثػبّرات وإِمةءات الٍزي،
وزشدِة ،و بةلرصم.
 ان ِصدد الففو الجؾّرات الرشدِة
المراـكة الهفػةل الدًطة.

 ان ِمّز الففو بّن مخجلؿ
االهفػةالت الذاثّة (الشػةدة  -الؾؾب -
الصزن  -الدًطة  -الخٍف).
 ان ِػبر الففو غن مخجلؿ
االهفػةالت الذاثّة بةإلِمةءات و ثػبّرات
الٍزي وشرهةت الرشم.
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ثمّّز االهفػةالت الػةدلة وؽّر الػةدلة ( 92د

12

الجػرف غلَ االهفػةالت
الطخػّة(الن فةِة الطخػّة

ثومّة مٌةرة ثوظّم الذات

الجػرف غلَ االهفػةالت الطخػّة(الن فةِة الطخػّة)

ثومّة مٌةرة ثوظّم الذات

الجصٍل االهفػةلُ (92

19

ثومّة مٌةرة الجصنم ـُ الؾؾب (92
د)

11

ؽبؿ الذات ( 92د)

11

لػب الدور
+
الػمو ـُ
المرمٍغةت
+
الػػؿ الذًوُ
+
الصٍار والموةلطة
+
ثػزِز
لػب لدور
+
الصٍار والموةلطة
+
ثػزِز

المرهز الدِمكراـُ الػربُ

 ان ِمّز الففو بّن االهفػةالت
الػةدلة وؽّر الػةدلة.
 ان ِػبر الففو غن االهفػةالت
الػةدلة وؽّر الػةدلة بإِمةءات
وثػبّرات الٍزي وشرهةت الرشم.

 ثومّة مٌةرة الؾبؿ الذاثُ
 ؽبؿ االهفػةالت الشلبّة والجصنم
ـٌّة
ِ ذهر االصبةب وراء مطةغرى الشلبّة
 ثػلّم الففو ؽبؿ اهفػةالت الذات
والجصنم ـٌّة
 ان ِجػلم الففو ان ِػبر غن
االـػةل الجُ ِػدرًة غودمة ِنٍن ـُ
مٍلؿ ؽؾب.
 ان ِجػلم هّفّة الجصنم ـُ ؽؾبي.

الجخّو
+
االصجرخةء
+
الصٍار والموةلطة
+
ثػزِز
الػمو ـُ مرمٍغةت  ان ِجػلم الففو ثصٍِو ردود
+
االـػةل الشلبّة إلَ ردود اـػةل اِرةبّة.
الػػؿ الذًوُ
+
الجخّو
+
الصٍار والموةلطة
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المرهز الدِمكراـُ الػربُ

+
ثػزِز
13

ثومّة مٌةرة ثصفّز الذات

الجػرف غلَ االهفػةالت الطخػّة (الن فةِة الطخػّة)

ثومّة مٌةرة ثصفّز الذات

ثةزّو اإلظبةع ( 92د)

الجػرف غلَ االهفػةالت
الطخػّة(الن فةِة االزجمةغّة)

ثومّ
ة مٌةرة الجػةـؿ

آ
ـٌم االخرِن( 92د)

12

ثصفّز االهرةز ( 92د)

19

الجػزِز
+
الصٍار والموةلطة

 ثػلّم الففو هّفّة الجصنم ـُ
آ
رؽبةثي وثةزّلٌة إلَ ولت اخر.

الجخّو
+
الػػؿ الذًوُ
+
الومذزة
+
لػب الدور
+
الصٍار والموةلطة
+
ثػزِز

 ثصفّز داـػّة االـفةل هصٍ االهرةز.
من خالل غرض ـّدٍِ لؾفدغّن.

لػب الدور
+
ثػزِز
+
الومذزة
+
الػمو ـُ مرمٍغةت
76

 ان ِجػلم الففو لراءة مطةغر
آ
االخرِن.
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المرهز الدِمكراـُ الػربُ

+
الصٍار والموةلطة

المطةرهة الٍزداهّة ( 92د)

16

الجػرف غلَ االهفػةالت البّوطخػّة (الن فةِة االزجمةغّة)

ثومّة المٌ
ةرات االزجمةغ
ّة

إدارة الػراغةت( 92د)

10

ثومّة روح الكّةدة (92د)

12

آ
الػمو ـُ مرمٍغةت  وغؿ اهفػةالت االخرِن.
+
 وغؿ غةـفة الففو ثرةى مة ِطػر
آ
الػػؿ الذًوُ بي االخرون.
+
ثػزِز
+
الصٍار والموةلطة

الصٍار والموةلطة  ثومّة روح الكّةدة غود االـفةل.
+
 ان ِجػرف الففو غلَ اًم غفةت
الػمو ـُ مرمٍغةت الكةاد الرّد.
+
 ثدرِب الففو غلَ الكّةدة.
شو المطنالت
+
الػػؿ الذًوُ
+
الجػزِز
الػػؿ
 ان ِجػلم الففو إدارة الػراع بّن
آ
الذًوُ
االخرِن.
+
الصٍار والموةلطة
+
ثػزِز
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الرلشة الخجةمّة

91

الجٍاغو( 92د)

12

لػب الدور
+
اإلهػةت
+
الصٍار والموةلطة
+
الجػزِز

المرهز الدِمكراـُ الػربُ

 ان ِجػلم الففو مٌةرة االصجمةع
الرّد.

الجػزِز
 ثفبّق الكّةس البػدي لالدوات
+
المشجخدمة ـُ الدراصة.
الصٍار والموةلطة  الجةهّد غلَ ؽرورة ثفبّق مة ثػلمي
ـُ الرلشةت اإلرظةدِة.
 ثكدِم الطنر لالـفةل غلَ
مطةره جٌم لجكدِم ًذا البرهةمذ اإلرظةدي.
زدول رلم(ٍِ :)11ؽس ملخع مصجٍى الرلشةت اإلرظةدِة.

خاتمة:
لكد ًدـت الدراصة الصةلّة إلَ ثومّة الذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل بةغجبةرى مفٌٍم زدِد اًم مة ِمّزى غن
مػدل الذهةء ًٍ اهي الو درزة من شّح الٍراخة الرّوّة ،ممة ِػفُ الفرغة للٍالدِن وللمربّن ـُ ان ِكٍمٍا
بجومّجي لزِةدة ـرص هرةح االـفةل ـُ الصّةة ،من موفلق اًمّة ًذا الذهةء الذي ِؤدي دورا مٌمة ـُ ثٍاـق
الففو مع هفشي واصرثي ومرجمػي ،ومن خم الورةح ـُ زمّع مرةالت الصّةة مشجكبال ،شّح اهي لدرة دِوةمّة
لةبلة للومٍ ـُ مخجلؿ مراشو الػمرِة ،وهلمة ثم البدء ـُ ثػلّمٌة لالـفةل مبنرا اثت بوجةارٌة المدمرة،
وبةغجبةر ان الذهةء االهفػةلُ ِمنن ثػلمي وثدرِب االـفةل غلّي خةغة ان ـجرة الففٍلة ًُ الفجرة الجنٍِوّة
الجُ ثجبلٍر وثظٌر مالمصٌة ـُ مراشو الصّةة المكبلة ،لذا ـٌذى الفجرة من اًم ـجرات مراشو الومٍ الجُ ِمر ـٌّة
الفرد وًُ الرهّزة االصةصّة الجُ ثبوَ غلٌّة المراشو االخرى ،شّح ثػد خػةاع همٍ الففو ـُ ًذى المرشلة
بمدةبة موبائت لطخػّة الففو وثفٍر مشةر همًٍة ،وًُ االصةس الجُ ثرصَ غلّي دغةام الطخػّة ،ون
خالل ًذى المرشلة ِجم ؽمةن وثوبؤ بورةشٌم ـُ المشجكبو.
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وثم من خالل ًذى الدراصة ثم بوةء مكجرح برهةمذ إرظةدي لجومّة الذهةء االهفػةلُ لدى االـفةل ،من خالل
اهجكةء اهشب الفوّةت الجُ ثجٍاءم وثجشق والخػةاع الوفشّة والمػرـّة واالهفػةلّة للمشجرظدِن (االـفةل)
بؾؼ الوظر غن مػدرًة او ثٍزٌٌة الفلشفُ.
شّح ِمدو البرهةمذ الصةلُ هؾّرى من الدراصةت الشةبكة ـرِكة اه جشةب مٌةرات الذهةء االهفػةلُ ـُ اهجظةر
ثفبّكي مشجكبال للجػرف غلَ مدى ـػةلّجي ومدى مشةًمجي ـُ هرةح االـفةل.
لةامة المرازع:
 .1ابٍ ؽزال ،مػٍِة مصمٍد ( .)9119اخر برهةمذ ثدرِب مشجود إلَ هظرِة مةِر وصةلٍـُ ـُ ثومّة لدرات الذهةء الػةـفُ لدى
االـفةل  ،SOSرصةلة ده جٍراى ،الرةمػة االردهّة ،غمةن ،االردن.
 .9اصةمة غبد الرشّم مصمٍد خلة(  ،)9119إصجراثّرّة الجخّو المٍزي ،زةمػة اإلصالمّة ؽزة ،ـلشفّن.
 .3اصمةء ـٍزي الجمیمُ( .)9119الػػؿ الذًوُ وغاللجي بةال لؾةز الریةؽیة ،مرلة الدراصةت ثربٍیة ،الػدد الدةمن غطر.
 .9شةمد خةلد ( .)9119موٌرّة البصح ـُ الػلٍم االزجمةغّة واإلهشةهّة( ،د ط)،الرزاار :زشٍر للوطر.
 .2شةمد غبد الشالم زًران ( .)1201الجٍزّي واإلرظةد الوفشُ( ،ط ،)9الكةًرة :غةلم الن جب.
 .6ششّن ،ـي الػظّم( .)9119اإلرظةد الوفشُ (الوظرِة -الجفبّق -الجنوٍلٍزّة)(،ط )1غمةن :دار الفنر.
 .2الدردِر غبد الموػم اشمد ( .)9119دراصةت مػةغرة ـُ غلم الوفس الػرـُ( ،الرزء االول ) ،الكةًرة :غةلم الن جب.
 .0زِةد اشمد بدوي( .)9111ـةغلّة برهةمذ إرظةدي لةام غلَ ـن الكػة لخفؼ الشلٍك الػدواهُ لدى المػةلّن غكلّة الكةبلّن
للجػلم ،رصةلة مةزشجّر ،الرةمػة اإلصالمّة ،ؽزة.
 .2صػةد زبر صػّد ( .)9110الذهةء االهفػةلُ وصّنٍلٍزّة الفةلة الالمصدودة( ،ط ،)1غمةن :غةلم الن جب للوطر والجٍزِع.
 .11صٌّر هةمو اشمد (،)9111صّنٍلٍزّة همٍ الففو(،دط)،الكةًرة،مػر:مرهز اإلصنودرِة للن جةب للوطر والجٍزِع.
 .11غلُ راظد( .)9112ثومّة الخّةل الػلمُ وغوةغة اإلبداع لدى االـفةل(،ط ،)1الكةًرة:دار الفنر.
آ
 .19ـةهدالّن دٍِلدب ( .)1206موةًذ البصح ـُ الجربّة وغلم الوفس ،الجرزمة دمحم هبّو هٍـو واخرون(،ط،)9الكةًرة:من جبة
اهرّلٍ المػري.
 .13ـجصُ غبد الرشمن زروان ( .)9119الذهةء الػةـفُ والجػلم االزجمةغُ الػةـفُ(،ط،)1غمةن :دار الفنر.
 .19هرِمةن بدِر( .)9112االصس الوفشّة لومٍ الففو( ،ط ،)1غمةن :دار المشّرة للوطر والجٍزِع.
آ
 .12لٍراهس ا .ظةبّرو .هّؿ ثوطئ ـفال ِجمجع بذهةء غةـفُ "دلّو االبةء للذهةء الػةـفُ" (ط ،)2المملنة الػربّة
الشػٍدِة:من جب زرِر.
 .16دمحم اشمد إبراًّم صػفةن(.)9116اإلرظةد الوفشُ الرمةغُ( ،د ط) ،الكةًرة :دار الن جةب الصدِح.
 .12دمحم مصروس الطوةوي دمحم الشّد غبد الرشمن( .)1220الػالج الشلٍك الصدِح اصشي وثفبّكةثي( ،د ط) ،الكةًرة :دار لبةء
الفبةغة للوطر والجٍزِع.
 .10ملصم صةمُ مصمٍد ( .)9112موةًذ البصح ـُ الجربٍیة وغلم الوفس( ،د ط) ،االردن :دار المیشرة.
 .12هةغر الدِن ابٍ شمةد( .)9110اإلرظةد الوفشُ والجٍزّي المٌوُ( ،ط ،)1غمةن ،االردن :غةلم الن جب الصدِح للوطر.
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مكانة قانون أالعمال في التشريع الجزائري
د.نبيل ونوغي ،المركز الجامعي صي الحواس -بريكة -الجزائر
أ
ا.بوناجي ابراهيم ،المركز الجامعي صي الحواس -بريكة -الجزائر
مقدمة:
ّ
ّ
لاهٍن االغمال ِموف لاهٍن االغمال باهي واشع من فػوع الكاهٍن الظاص الغي ِؾلى الوٍء غلَ هو ما ِمت
الغمال المؤؿؾات والفػهات من لٍاهّن ه كاهٍن الػكٍد ولاهٍن الملنّة الفنػِة ولاهٍن المؾجٌلم وغّػًا من
الكٍاهّن الجُ ُثػوَ هو الػواِة بجوظّم الػاللات واهفًة هو َمن ِمارس الوفاط المٌوُ ،وهما ِكٍم ًغا الفػع
غلَ ثصعِع االغمال الجرارِة المٍؿمّة الموجرة لنو من ِمارس ًغى المٌوة من غّػ الجرارِّن.
ِمنن إدراج ثصت لاهٍن االغمال غعة ثفػغات اؿاؿّة ه كاهٍن االغمال الػام او لاهٍن االلجماد الػام ،والجُ
ثجومن هو فػوع الكاهٍن المػثبًة باي ثعطو من يػف الصنٍمة فّما ُِمارس من اهفًة الجمادِة ؿٍاء هان
ِوا الجعطو الصنٍمُ بالٌّاهو ً
ثوظّما ،وهما ِفمو ا ً
ً
ذلم ً
ؿػّا لجٍفّػ غعد من
دغما او إقػ ًافا او شجَ
االهفًة ،وال بع من اإلقارة إلَ ان لاهٍن االغمال الػام ال ِفمو ثظممات الكاهٍن الػام .فػوع لاهٍن
االغمال ِجفػع لاهٍن االغمال إلَ غعد من الكٍاهّن 3لاهٍن الملنّة الفنػِة 3وًٍ ذلم الكاهٍن الغي ِموس الفػد
او زٌة ما فُ امجالك غمو فنػي إبعاغُ اي اهي من اطجػاغي الظاص او من إِرادى الفظمُ هالمموفات
االدبّة والػؿٍم المواغّة والػمٍز واالؿماء والمٍر ،وبمٍزب ًغا الكاهٍن فإهي ُِموع الِة زٌة اطػى غّػ
المالنة من االؿجّالء غلٌّا او اؿجظعامٌا دون إذن مؾبق ،وموٌا الػالمات الجرارِة والوماذج المواغّة
وغّػًا.
ُ
الكاهٍن الروائُ 3وًٍ ذلم الفػع الكاهٍهُ الغي ِػوَ بجوظّم الػكٍبات وهّفّة إلامجٌا غلَ المرػم ،وهما
ِؾػَ لجوظّم هّفّة فػض الػكٍبة الكاهٍهّة غلَ المغهب ،وباإلهافة إلَ ذلم فإن ًغا الكاهٍن ّ
ِكعم لٍائم مما
ً
ًٍ مباح وماًٍ مموٍع ً
لاهٍهّا ثٍلع بصكي زػِمة لٌغا الفػو ِصعدًا
لاهٍها ارثنابي وهو من ِاثُ بفػو مموٍع
ً
مؾبكا ،وِفار إلَ ان طاللة النالم ان الكاهٍن الروائُ ِػثبى بالرػِمة بفنو وخّق .لاهٍن
الكاهٍن
المؾجٌلم 3وِػػف باهي لاهٍن شماِة المؾجٌلم ،وًٍ ذلم الكاهٍن الغي ِؾػَ للصفاظ غلَ شق المؾجٌلم
وشماِة ممالصي من الغـ الجراري ،وموع اي اؿجغالل غّػ مفػوع لع ِكٍم بي الجازػ هاالشجنار ً
مدال .لاهٍن
الفػهات .لاهٍن الػكٍد .لاهٍن الوػائب.
أ
المحور الول :مفهوم القانون ودصائص قواعده
أ
اول :تعريف القانون3
إن هلمة لاهٍن هلمة مػػبة اللٌا ٍِهاهُ  kanunمػواًا الػما المؾجكّمة ،ثؾجظعم فُ اللغة الٍّهاهّة
مرازِا للجػبّػ غن مػوَ (الكاغعة او الكعوة او المبعا) وِكمعون بٌا العاللة غلَ االؿجكامة فُ الكٍاغع والمبادئ
الكاهٍهّة ،فالكاهٍن لغة مػواى الظى المؾجكّم الغي ِػجبػ مكّاؿا لإلهصػاف ،هما لع ِكمع بٌا مػاهُ مجػعدة
ومفاًّم مظجلفة ،وثٍزع غعة ثػارِف للكاهٍن موٌا:
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 الكاهٍن بمػواى الٍاؿع 3مرمٍغة الكٍاغع الجُ ثكػًا العولة لجصنم ؿلٍك االقظاص فّلؼمٍن باشجػامٌا ولٍبالكٍة الػامة غوع اللؼوم  ،فٌغا الجػػِف ِفمو الكاهٍن بالمػوَ الوّق وًٍ الجفػِع هما ِفمو مػي الكٍاغع
المػمٍل بٌا فُ المرجمع شجَ لٍ هاهت من لبّو الػػف او العِن او الفكي او الكواء.
 الكاهٍن بمػواى الوّق 3مرمٍغة الكٍاغع الملؼمة الجُ ثمعرًا الؾلًة الجفػِػّة لجوظّم غاللات االفػادببػوٌم او غاللاثٌم بالعولة فُ اشع مراالت الصّاة االزجماغّة ،فٌغا الجػػِف ِكجمػ غلَ الكٍاغع الجُ ثؾوٌا
و ثمعرًا المرالؽ الوّابّة همن وظّفجٌا الجفػِػّة وثنٍن ملؼمة لالفػاد فُ ؿلٍهٌم مع بػوٌم او ؿلٍهٌم
ثراى العولة ،وال ِفمو الكٍاغع الجُ ِنٍن ممعرًا غّػ الجفػِع.1
ثانيا :دصائص القاعدة القانونية:
ثجمجع الكاغعة الكاهٍهّة بظمائك ثمّؼًا غن بالُ الكٍاغع االطػى وًُ:
 القاعدة القانونية قاعدة فرض و حكم:ا .الفػض ًٍ 3الظاًػة او الٍالػة الجُ إن ثصككت ِجػثب غلٌّا اخػ مػّن
ب .الصنم ًٍ 3الظاًػة الجُ ثجٍلع غن الٍالػة االولَ اي الوجّرة او االخػ الغي ِػثبي الكاهٍن غلَ ثصكق الفػض
ومدال ذلم ِ 3وك لاهٍن الػكٍبات غلَ ان هو من ِكجو هفؾا غمعا ِػالب بالؾرن او اإلغعام ًغى الكاغعة
الكاهٍهّة ثجومن- :الفػض او الٍالػة االللّة 3وًُ لجو الوفؽ غمعا - ،الصنم او االخػ المجػثب غلَ ولٍع
الفػض ًٍ 3الػكاب بالؾرن او اإلغعام ،والصنم الغي ثجوموي الكاغعة الكاهٍهّة خالخة اهٍاع:
آ
آ
 .1الصنم االمػِ 3ػجبػ الصنم امػا إذا هان ٍِزب الكّام بػمو مػّن غلَ ؿبّو اإللؼام دون الجظّّػ .ومدالي 3ما
2
ورد بالمادة  161فكػة اولَ من الكاهٍن المعهُ شّوما همت غلَ ان 3المعِن ملؼم بجوفّغ ما ثػٌع بي
 .9الصنم الواًُ ِ3نٍن الصنم هاًّا إذا هان مومٍهٌا االمجواع غن غمو مػّن .ومدال ذلم 3لٍاغع لاهٍن
الػكٍبات الجُ ثوك 3غلَ اغجبار افػال مػّوة هالؾػلة والجؼوِػ والكجو زػائم ِػالب مػثنبٌا مما ِكوُ
االمجواع غن الكّام بٌا .
 .3الصنم الجظّّػي ِ3نٍن الصنم ثظّّػِا إذا طّػ الفظك بّن فػلي او ثػهي وًٍ الفػو المباح ،ومدالي 3لاغعة
الكاهٍن المعهُ الجُ ثرّؼ للمجػالعِن ثكعِػ لّمة الجػٍِن وِؾمَ ًغا االثفاق بالفػط الرؼائُ ولنوٌا ال
ثٍزب غلٌّم ًغا الجصعِع.
 القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية:مٍهٍع الكاغعة الكاهٍهّة ثوظّم ؿلٍك اإلهؾان فُ غاللاثي واشنامي بالمرجمع من ازو ثصكّق اًعاف
وممالس مفجػهة ،وثٌعف الكاغعة الكاهٍهّة إلَ ثصكّق مملصة الفػد والرماغة ،ولٌغا ثظايب الكاغعة
الكاهٍهّة اإلهؾان هٍشعة داطو ثوظّم ازجماغُ.

 -1إؿصاق إبػاًّم مومٍ .هظػِجا الكاهٍن والصق ،دٍِان المًبٍغات الرامػّة بن غنوٍن ،الرؼائػ ،يبػة  .1222ص.31
 -2دمحم المغّػ بػلُ .المعطو للػلٍم الكاهٍهّة (هظػِة الكاهٍن هظػِة الصق) ،دار الػلٍم للوفػ والجٍزِع ،يبػة  ،9116ص .11
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والكاهٍن غوعما ِوظم ؿلٍك اإلهؾان ال ِوظم ؿٍى ؿلٍهي الظارزُ وِؾجبػع الوٍاِا و المفاغػ والومائػ إال
إذا هان لٌا مظٌػ طارزُ من لٍل او فػو مظالف للكاهٍن ِػثب غلٌّا الكاهٍن اخػا مػّوا .3
 القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة:الصنم الٍارد فُ الكاغعة ِوًبق غلَ اي فػض ثفملي وًٍ لّؽ طالا بفظك مػّن بالغات او اقظاص
مػّوّن بغواثٌم فٌٍ ِوًبق غلَ هو قظك ثجٍافػ فّي قػوط الفػض.
هما ان ثرػِع الكاغعة الكاهٍهّة ِػوُ ؿػِاهٌا واهًبالٌا غلَ هو والػة ثظٌػ فٌّا اولاف الفػض ،وإذا فػهوا -
زعال -ان الكاهٍن مٍزي لفظك مػّن وارثنب مظالفةِ ،وجٌُ الكاهٍن بجًبّكي غلَ الفػد ،فالػمٍمّة
والجرػِع ًما اؿاس اؿجمػار الكاهٍن ،مدال 3الكاغعة الكاهٍهّة الجُ ثصعد قػوط من ِجٍلَ رائؿة الرمٌٍرِة
(مادة  33من العؿجٍر) ،ولٍ هان فػدا ًُ ،غامة و مرػدة ،شّح اهٌا ثوًبق غلَ هو من ِفغو مومب
رئّؽ الرمٌٍرِة ،ذلم الن ًغى الكٍاغع ال ثظايب ًؤالء االقظاص (هالػئّؽ مدال) باقظالٌم او ذواثٌم بو
بمفاثٌم فٌُ ثجري إلَ الفاغلّن لجلم الموالب شاهػا او مؾجكبال ،فالجرػِع إذن لفة من لفات الكاغعة
4
الكاهٍهّة ،والػمٍمّة ًُ االخػ المجػثب غلَ الجرػِع.
القاعدة القانونية قاعدة ملزمة:الكاغعة الكاهٍهّة امػ وثنلّف للمظايب بٌا ولّؾت مرػد همّصة او ثٍلّة ِػمو بٌا الفػد او ِجػهٌا وشجَ
ِن فو المرجمع اشجػام الكٍاغع الكاهٍهّة فإهٌا ثػثبى بالرؼاء واإللؼام .واإللؼام ِػجبػ من اًم طمائك الكاغعة
الكاهٍهّة ،فلنُ ِلجؼم االفػاد باشجػام الكٍاغع الكاهٍهّة البع ان ثكجػن برؼاء ،والرؼاء ِجمّؼ باهي مادي مصؾٍس
وثٍلّػي ِجم بٍاؿًة الؾلًة الػامة فُ المرجمع ،والرؼاء ِجػثب غلَ مظالفة الكاغعة الكاهٍهّة ِجمّؼ بدالث
لفات - :الرؼاء مادي 3لع ِمّب الرؼاء الفظك او اإلهؾان فُ قظمي هاإلغعام والؾرن او فُ مالي
هالغػامة ،وِظجلف الرؼاء باطجالف الكٍاغع الكاهٍهّة -ثوفّغ الرؼاء بٍاؿًة ًّائت رؿمّة ِ 3ػوُ ان ثًبّق
الرؼاء ِجم -فُ شالة الوؼاع – بٍاؿًة الؾلًات الجوفّغِة ومصاهم العولة ،اي غن يػِق الٌّائت والمؤؿؾات
الفػغّة والػؿمّة ،وممعرًا زمّػا ًٍ الكاهٍن- ،الرؼاء غّػ مؤزو 3الرؼاء فُ الكاغعة الكاهٍهّة شال غّػ
5
مؤزو ،وًغا ما ِؤدي الَ ثظٍف االقظاص من ثٍلّػي ،بّوما ًٍ بالوؾبة لكٍاغع العِن اطػوي ومؤزو.
المحور الثاني :عالقة القانون بقواعد الشلوك الجتماعي والعلوم الجتماعية أالدرى
أ
اول :عالقة القانون بقواعد الشلوك الجتماعي:
 الكاهٍن و لٍاغع العِن 3العِن ًٍ غبارة غن الكٍاغع المؾجمعة من لٍة غلّا غّبّة ِؤمن بٌا اإلهؾان يمػا فُالدٍاب وطٍفا من الػكاب االطػوي ومػظم لٍاغع الكاهٍن موغ الكعم اؿجمعت من اشنام العِن وهاهت ؿلًة
الكواء فُ ِع رزال العِن فُ الػعِع من المرجمػات والصوارات.

 -3دمحم المغّػ بػلُ ،مػزع ؿابق ،ص .19
 -4دمحمي فػِعة ،المعطو للػلٍم الكاهٍهّة(هظػِة الكاهٍن) ،المؤؿؾة الٍيوّة للفوٍن المًبػّة ،الػغاِة ،الرؼائػ ،يبػة
 ،1221ص.16
 -5فػِعة دمحمي ،مػزع ؿابق ،ص12
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وثجفق الكٍاغع العِوّة مع الكٍاغع الكاهٍهّة إذ العِن ِصػم الكجو والؾػلة وإِغاء الغّػ وًغى االمٍر ِصػمٌا
الكاهٍن اِوا ،وثػجبػ الفػِػة اإلؿالمّة ممعرا مادِا لكاهٍن االؿػة ،هما ِػزع الكاهُ لمبادئ الفػِػة
اإلؿالمّة فُ شالة غعم وزٍد هك ثفػِػُ شّح ثػجبػ ممعرا لاهٍهّا.
وثظجلف لٍاغع العِن غن لٍاغع الكاهٍن فُ ان زؼاء مظالفة لاغعة دِوّة ًٍ زؼاء اطػوي ال ٍِهع لٌا زؼاء
دهٍّي باغجبارًا لٍاغع دِوّة ،ولنن إذا ثبواًا المفػع وادطلٌا همن الكٍاغع الكاهٍهّة ولػر لٌا زؼاء فالرؼاء
ًوا دهٍّي.
 الكاهٍن ولٍاغع االطالق 3االطالق ًُ المدو الػلّا فُ المرجمع وهلما ثكعم المرجمع اثؾع هًاق ًغىالكٍاغع ،ولٍاغع االطالق إهما ثظٌػ فُ مدو الظّػ واالشجػام والمعق واالماهة ،وًُ ثجًلب من الفػد ثكعِم
المؾاغعة والومّصة إلَ من ِصجاج الٌّا.
وإذا هاهت االطالق ثٌعف إلَ الؾمٍ باإلهؾان وثػلَ بي إلَ المدالّة فإن ثصكّق ذلم ِؾٌم فُ الػلُ بالمرجمع
وؿػادة االفػاد.
إن الن دّػ من الكٍاغع االطاللّة ثػلَ إلَ مػثبة الكاهٍن هالٍفاء بالػكٍد والٍفاء بالعٍِن وغعم الغـ
والجعلّؽ ،فالكاهٍن فُ زؼء هبّػ ِػجمع غلَ الكٍاغع االطاللّة ،وهلما هالت المؾافات واالبػاد بّن االطالق
والعِن والكاهٍن ارثكَ المرجمع هصٍ المدالّة.
 الكاهٍن ولٍاغع المرامالت والػادات والجكالّع 3ثكٍم فُ المرجمع لٍاغع ؿلٍك اغجاد الواس غلَ إثباغٌا،فجػجبػ من ثكالّع ًغا المرجمع مدو الجٌوئة والػؼاء فٌُ لٍاغع هفات فُ المرجمع وثػٍد الواس غلٌّا بمفة
ثلكائّة إلَ ان ِجم الجظلُ غوٌا هٌائّا لمظالفجٌا الموًق والمػاِّػ المػالػة ،ولع ثػلَ بػن لٍاغع المرامالت
إلَ قبي لٍاغع لاهٍهّة ه كاغعة إغًاء االولّة للػرؼة فُ وؿائو المٍالالت.
وثجفق لٍاغع المرامالت والػادات والجكالّع مع الكٍاغع الكاهٍهّة لنٍهٌا ثصنم ؿلٍك االفػاد فُ الرماغة ،هما
ثظجلف غوٌا من شّح الرؼاء ،إذ الرؼاء غلَ مظالفة لٍاغع المرامالت والػادات والجكالّع ِجمدو فُ اؿجونار
الرماغة ،بّوما الرؼاء غلَ مظالفة الكاغعة الكاهٍهّة زؼاء مادي ثجٍالى الؾلًة الػامة.
أ
ثانيا :عالقة القانون بالعلوم الجتماعية الدرى:
 عالقة القانون بعلم الجتماع3ًواك غاللة وخّكة بّن الكاهٍن وغلم االزجماع ،فالكاهٍن ِػجمع غلَ غلم االزجماع فُ الجػػف غلَ الصكائق
والظٍاًػ االزجماغّة المظجلفة لّجؾوَ لي ثوظّمٌا بٍهع لٍاغع الؾلٍك الجُ ثجواؿب وثجالءم مع البّئة
آ
االزجماغّة الجُ وهػت من ازلٌا ،لغلم ثظجلف الكٍاغع الكاهٍهّة من مرجمع إلَ اطػ الطجالف الظٍاًػ
االزجماغّة 3فظاًػة للة الؾنان فُ مرجمع مػّن ٍِازٌٌا المفػع بكٍاغع مغاِػة لجلم الجُ ٍِازي بٌا ظاًػة
االهفرار الؾناهُ.
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آ
وِكعم غلم االزجماع طعمة زلّلة للكاهٍن غن يػِق الجصكّكات او اإلؿجكماءات االزجماغّة او ؿبػ االراء الجُ
ثمنن المفػع وًٍ ِوع الكٍاغع الكاهٍهّة من الجنٌن بمعى ثكبو ًغى الكٍاغع من يػف االفػاد الغِن
6
ثظايبٌم ،وبغلم ِنٍن الكاهٍن معِوا لػلم االزجماع بن دّػ من المٍاد االولّة الجُ ِموع موٌا هؾّري.
 عالقة القانون بعلم التاريخ:ِكمع بالجارِض ًوا ثلم الجرارب الجُ مػت بٌا اإلهؾاهّة وغػفجٌا هظمٌا الكاهٍهّة ،وًُ هظبػة لكلٌا الؼمن
ثعطو فُ االغجبار غوع وهع الكٍاغع الكاهٍهّة ،إذ ًُ ثفنو ثػاخا من جؾبا ال ِمنن الجغاهُ غوي او اؿجبػادى
هلّا فُ مػشلة إهفاء لٍاغع الكاهٍن ،فعور الجارِض ًٍ ثمنّن المفػع من الٍلٍف غلَ الوظم الكاهٍهّة الجُ
ؿارت غلَ ًعٌِا االمم الؾابكة لمع الجػػف غلَ معى هراشٌا فُ الجًبّق الػلمُ ،فّؾجوّػ المفػع وًٍ
ِوع لٍاغع الكاهٍن بالجرارب الوازصة وذلم بالوظػ لمكجوّات الػمػ وغامو ثًٍر الصّاة اإلزجماغّة.
 عالقة القانون بعلم الشياصة3ثظٌػ الػاللة بّن الكاهٍن والؾّاؿة فُ غعة اهٍاع:
ا .شّن ِؤخػ ال كاهٍن فُ الؾّاؿة وًٍ ِوع لٍاغع الوظام الؾّاؿُ فُ المرجمع فّصعد قنو الصنم فُ العولة
وثوظّم الؾلًات الػامة فٌّا وثػاوهٌا.
ب .وثظٌػ اِوا فُ مػشلة وهع لٍاغع لاهٍهّة زعِعة او ثػعِو لٍاغع لاهٍهّة لائمة ،إذ ِرب للمفػع شّوئغ
مػاغاة االوهاع والجّارات الؾّاؿّة الؾائعة فُ مرجمػي ،وإال زاء ثفػِػي غػِبا غن البّئة الجُ وهع من ازو
الجًبّق فٌّا.
ج .وثظٌػ فُ لٍرة ثاخػ الكاهٍن بالؾّاؿة فُ مػشلة ثًبّق الكاغعة الكاهٍهّة من يػف الكاهُ ،الغي ه دّػا ما
ِؾجٍشُ االفنار الؾّاؿّة الؾائعة فُ مرجمػي ،وًٍ بمعد شنمي لّاثُ الصنم الغي ِمعرى مٍافكا لجلم
االفنار.
 عالقة القانون بعلم القتصاد3غلم االلجماد ًٍ الػلم الغي ِعرس شازات االفػاد االلجمادِة فُ قجَ مظاًػًا من إهجاج وثٍزِع
واؿجٌالك ،او ًٍ الػلم الغي ِػوَ بظلق وثعاول الدػوة فُ المرجمع وًٍ بٌغا المػوَ وخّق الملة بالكاهٍن
الغي ِؾجٌعف ثوظّم غاللات االفػاد بمػف الوظػ غن يبّػة ًغى الػاللات .وغاللة الكاهٍن بااللجماد ًُ
7
غاللة ثاخّػ وثاخػ.
وِظٌػ ثاخّػ الكاهٍن فُ االلجماد فُ غعة زٍاهب موٌا:
ا .ثعطو الكاهٍن فُ ثوظّم غملّة اإلهجاج بٌعف إغًاء اولٍِة للؾلع الوػورِة.
ب .ثعطو الكاهٍن فُ ثوظّم االؿجٌالك مدو رفع اؿػار بػن الؾلع للصع من اؿجٌالهٌا.
ج .ثعطو الكاهٍن فُ ثوظّم الجٍزِع مدو رفع االزٍر رغبة فُ رفع الكعرة الفػائّة للػمال.
د .ثعطو الكاهٍن فُ مظجلف اوزي الوفاط االلجمادي غن يػِق فػض الوػائب والػؿٍم.
 -6دمحم ؿػّع زػفٍر ،معطو إلَ الػٍم الكاهٍهّة (الٍزّؼ فُ هظػِة الكاهٍن) ،دار ًٍمة بٍزرِػة ،الرؼائػ ،يبػة  ،1222ص.33
 -7دمحم ؿػّع زػفٍر ،مػزع ؿابق ،ص.36
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وِظٌػ ثاخّػ االلجماد فُ الكاهٍن فُ غعة مراالت اًمٌا - :ان الجًٍر الجنوٍلٍزُ وثوٍع الوفايات االلجمادِة
واثؾاغٌا ،اؿجعغَ وهع الكٍاغع الكاهٍهّة الن فّلة لجوظّمٌا ومدال ذلم ظٌٍر قػهات الجامّن بظٌٍر غملّات
الجامّن.
 ِؤخػ الوظام الؾائع فُ االلجماد غلَ الكاهٍن مدال ِنٍن الوظام االقجػاهُ ًٍ الؾائع فُ الكاهٍن غوعما ِؾٍدهظام االلجماد المٍزي - ،إن الجغّػات االلجمادِة فُ المرجمع ثػنؽ ثاخّػًا غلَ الوظم الكاهٍهّة الكائمة شجَ
ثجماقَ مػٌا مدال الجصٍل من الوظام الػاؿمالُ إلَ االقجػاهُ ِصعث ثغّػات زًٍػِة فلم ثػع الملنّة مدال
شكا مًلكا هما هاهت فُ مغًب االلجماد الصػ بو ثصٍلت إلَ وظّفة ازجماغّة.
 عالقة القانون بعلم النفس3ِفّع غلم الوفؽ الكاهٍن لمػػفة دوافع ارثناب الرػِمة ولػدود فػو الفظك بػع ارثنابٌا ،وِؾجػّن
الكاهٍن بػلماء الوفؽ لمػػفة الجعابّػ المالئمة إلغادة إلالح المرػمّن.
 غاللة الكاهٍن بالفلؾفة 3اؿاس الكاهٍن ًُ الفلؾفة ،وًُ اؿاس زمّع الػلٍم ،وفلؾفة الكاهٍن ثبصح غنالٍل الكاهٍن واؿؾي الػامة وثؾجػّن فُ ذلم بػلم الكاهٍن المكارن وبجارِض الكاهٍن لجصعِع الو الكاهٍن
8
والٌعف الغي ِمبٍ إلّي.
داتمة:
ُ
لاهٍن االغمال وِفار إلّي هغلم باؿم الكاهٍن الجراري المػامالت المبػمة بّن الفػهات ،وِفمو ذلم
مؾائو ثنٍِن الفػهات والجكاهُ وإبػام الػكٍد وغملّات العمذ واالؿجصٍاذً ،
فوال غن مؾائو الجازّػ
الجراري وشماِة المؾجٌلم.
ً
ً
وِجػامو لاهٍن االغمال اؿاؿا مع ثصعِع الصكٍق والمؾؤولّات ،طالفا إلزػاءات إهفاذ الكٍاهّن ،هما ِفجمو
"لاهٍن االغمال" و"الكاهٍن الجراري" غلَ الػعِع من الكواِا المجعاطلةُ ،وِػػف "الكاهٍن الجراري المٍشع
)(UCCباهي الؾلًة االؿاؿّة الصاهمة للمػامالت الجرارِة.
وثٍزع مراالت لاهٍهّة اطػى مصعدة ثًٍرت لجعطو همن اهٍاع لاهٍن االغمال او الكاهٍن الجراري ،وًُ
ثفمو الظعمات الممػفّة وشاالت إقٌار اإلفالس واالئ جمان االؿجٌالهُ وإبػام الػكٍد والػاللات بّن العائن
والمعِن والمالم والمؾجازػ والػًٍن الػكارِة والؾوعات المالّة الكابلة للجعاول والمفكات الػكارِة
آ
ومػامالت المبّػات والمػامالت المفمٍلة بومانً ،غا وثجػامو الفػهات بًػق مجػعدة ومجوٍغة ،واالثُ
ذهػى ًٍ زؼء ِؾّػ من اهٍاع المػامالت الجرارِة ،والجُ ثجومن الػكٍد المبػمة وغملّات العمذ واالؿجصٍاذ
والجازّػ ،وما إلَ ذلم.
وِجم اإلقػاف غلَ النّفّة الجُ ِجم بمكجواًا غكع ًغى المفكات من ِلبو لاهٍن االغمال ،باإلهافة إلَ
ذلمُ ،ث ّ
فنو هّفّة ثنٍِن الفػهات ً
زؼءا ً
هبّػا من لاهٍن االغمال شّح ِجمّؼ ًغا المرال الكاهٍهُ باثؾاع

 -8دمحمي فػِعة ،المػزع الؾابق ،ص.13
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ؿاؿا مع مؾائو ثصعِع شكٍق الفػهات ومؾؤولّاثٌاً ،
هًالي ،غلَ الػغم من اهي ِجػامو ا ً
بعال من إهفاذ ًغى
الكٍاهّن.
ً
هبّػ من الفائت الفػغّة الجُ ثجبع مرال
وهظػا الثؾاع هًالي ،فكع ثمظن لاهٍن االغمال غن ٍ
غعد ٍ
الممارؿات الكاهٍهّة ،ومن ذلم مػامالت المبّػات والمػامالت المفمٍلة بومان والظعمات الممػفّة
والػاللات بّن المالم والمؾجازػ والػًٍن الػكارِة والمفكات الػكارِة والػاللات بّن العائن والمعِن
وشاالت إقٌار اإلفالس واالئ جمان االؿجٌالهُ والؾوعات المالّة الكابلة للجعاول.
ً
وًواك غاللة ويّعة للغاِة ثػبى بّن لاهٍن االغمال والكاهٍن الجراري ،لعرزة اهي غالبا ما ِجم اؿجظعام
الممًلصّن بفنو مجبادلً ،
فوال غن ان المؾائو الكاهٍهّة الجُ ِجػامو مػٌا هو لاهٍن ثجعاطو مع مؾائو
آ
الكاهٍن االطػ ،وًوا ِنٍن دور الكاهٍن الجراري المٍشع هؾلًة رئّؾة شاهمة للمػامالت الجرارِة.
قائمة المراجع:
إؿصاق إبػاًّم مومٍ .هظػِجا الكاهٍن والصق ،دٍِان المًبٍغات الرامػّة بن غنوٍن ،الرؼائػ ،يبػة .1222ص.31
دمحم المغّػ بػلُ .المعطو للػلٍم الكاهٍهّة (هظػِة الكاهٍن هظػِة الصق) ،دار الػلٍم للوفػ والجٍزِع ،يبػة.9116
دمحمي فػِعة ،المعطو للػلٍم الكاهٍهّة(هظػِة الكاهٍن) ،المؤؿؾة الٍيوّة للفوٍن المًبػّة ،الػغاِة،الرؼائػ ،يبػة .1221
دمحم ؿػّع زػفٍر ،معطو إلَ الػٍم الكاهٍهّة (الٍزّؼ فُ هظػِة الكاهٍن) ،دار ًٍمة بٍزرِػة ،الرؼائػ،يبػة .1222
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الػنف الشباني ،ظاهرة متحددة في ظل الحركات االختماغٌة،
تستثنى مؤخرا الحزائر في حراكها االختماغي
has ، a renewed phenomenon in the light of social movements،Youth violence
recently excluded Algeria in its social mobility
ا.د دحماني غلي ،خامػة مولود مػمري تٌزي وزو -الحزائر
مدخل:
ِّجبػ الّوٕ هٍِة من اهٍاع الظػوج ِن ٍٚاِع الؾلٍؾ الجُ ِوٌّة المرجمُ الٖػادى شٗةٍة ِلَ ٍٚامي ودوامي،
وِّجبػ مٍٗٚة من المٍا ٕٚالّعواهّة الجُ ِػٖجٌة الصوةرة البفػِة برمُّ اقٜةلٌة ،إلَ ان ول ٞالّلمةء إلَ
اِجبةرى من اٝػدػ االمػاض االزجمةِّة طًٍرة واهجفةرا ،لمة ِورػ ِوي من اهًػابةت ازجمةِّة وهجةاذ ؿلبّة
ِلَ االقظةص والمرجمُ.
من بّن االهًػابةت المّبة الجُ قٌعًة مرجمّوة ُٖ ثةرِظي المّةلػ ،الّوٕ الفبةهُ ِبػ شػٝة ازجمةِّة
ٝةهت بعاِجٌة اشعاث اٝػجٍبػ  ،1988بصّح ٚةمت ًغى الٗبة بصػٝة ِوّٗة ُٖ االشّةء الفّبّة ،بظػوزٌة إلَ
الفٍارع مجصعِة  ٞٝاالوهةع .بّع ذل ٛاطغ الّوٕ ابّةدا وثًٍرات ،طةلة اخوةء وبّع الجرمّةت ُٖ
المالِب ،وُٖ  ٞٝمٙةبلة ٝػة الٙعم ِلَ ق ٜٞاِمةؿ قٔب وثظػِب للممجلٜةت داط ٞوطةرج المالِب،
ِػاٖ٘ ًغى الجمػٖةت ثعاوؿ الفبةب لٔة طةلة بٌم ،ثجمد ُٖ ٞقّةرات ثرمُ بّن االبجٜةر واإلخةرة والّعوان
وبّن الؾب والفجم والغم.
المججبُ لَةًػة الّوٕ الفبةهُِ ،جوس لي ان الفبةب موغ ٍِٙد لم ِجظلَ ِن ثمػٖةثي الّوّٗة ؿلٍّٝة ،بٞ
ثًٍرت االشعاث ِةم بّع ِةم ،ثّٙعت واهجفػت الَةًػة ثٙػِبة ِبػ  ٞٝموةي٘ الٍين ،البصت المٍاِّع
االؿبٍِّة لٜػة الٙعم مدال بمدةبة الٌةزؽ المظّٕ لّؽ للػِةهّّن ٖصؾب ب ٞللمرجمُ  ،ٜٞٝالن ًغى
الموةؿبةت وللت ٌّٖة االمٍر إلَ ارثٜةب اِجعاءات وزػاام ،ثمدلت بّوٌة ُٖ الٙج ٞوُٖ زػوح طًّػة
طةلة اخوةء المٍازٌةت بّن االهمةر المفٜلّن اؿةؿة من ٖبة الفبةبِ ،جٍِعون بّوٌم البّن بةالهجٙةم
اشّةهة ٝػدّػةّٓ ،ػ مبةلّن بوجةاذ الٗػؽ الجُ ِوةلػوهٌة.
ِوعمة ثم ٞاالمٍر إلَ ارثٜةب زػِمة او ّٖٚ ٞجٌٖ ،ٞغا ال ِعؿ إال ِلَ وزٍد ازمة ثّّفٌة اٝبػ ٖبة ُٖ
المرجمُ وًُ ٖبة الفبةب .ومن ًوة ،هجؾةءؿ ِن يبّّة االزمة الجُ ثٔغي ًغى الصػٝة الفبةهّة الّوّٗة الجُ
اطغت اقٜةال مد ٞالرػِمة ،وهجؾةءؿ ِن الّالٚة الجُ ِّٙمٌة الفبةب ومرجمٌّم بمظجلٕ مؤؿؾةثي،
االؿػِة والجّلّمّة اؿةؿة .وهجؾةءؿ ِن اؿبةب اقجعاد الّوٕ وارثٗةع شعثي إلَ درزة الجّعي واإلزػامٝ ،مة
هجؾةءؿ ِن اؿبةب اهجفةر ًغى الَةًػة لجمؽ وثمّب ؿوة بّع ؿوة اِعادا مجؼاِعة ،والجُ ثّمِ ٞلَ
اإلؿجمػار والجصٍؿ دون االطجٗةء.
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 - 1السٌاق التارًخي للظاهرة :
لٌٗم ٍةًػة الّوٕ وثًٍرًة إلَ درزة الجّعي وارثٜةب الرػاامِ ،رب الجةّٝع بةهٌة ثّع امجعادا لرملة من
االهًػابةت ا لجُ ِجّػض لٌة المرجمُ ُٖ ثةرِظي المّةلػ ،ولغل ٛهٍٙؿ " :إن دراؿة الصػٝةت االزجمةِّة ال
ِرب ان ثوصمػ ُٖ بّن الوؼاِةت او االشعاث الجَةًػِة "  ، p. 86)، 1984،(TOURAINE Aبِ ٞرب
الػزٍع إلَ مؾّػة المرجمُ ٌٖ ،ٜٞٝغى االهًػابةت ٝةهت ابػزًة الصػٝة االزجمةِّة الّمةلّة ُٖ الممةهُ
الٜبّػة طةلة ٚب ٞاشعاث اٝػجٍبػ .1988
والبصح ُٖ الصػٝة االزجمةِّة ُٖ الرؼااػِّّ ،عهة إلَ ثةرِض ٌٍٍر ًغى الصػٝةت المػثبًة بمػشلة إهفةء
الممةهُ ُٖ موةي٘ ِعِعة من البالد ،بٔػض ثص ّ٘ٙالجومّة وثصعِح المرجمُ .لٜن رٓم ذلِ ٛػٖت هؼاِةت
ازجمةِّة ُٖ مّةدِن الّم ،ٞمن طالؿ شػٝة ازجمةِّة ِمةلّة طةلة ُٖ المؤؿؾةت اإلهجةزّة ،ثمدلت ًغى
الوؼاِةت ُٖ االهػابةت والجٍٗٚةت ِن الّمٝ،ٞبس اإلهجةج ،الجّٔبةت ...إلَ ّٓػ ذلً .ٛغى المػشلة ِػٖت رٓم
الجًٍر الموةُِ ٍِاا٘ ٝػدّػة ثمدلت ُٖ لٍّبة ثٍّٖ٘ الممةهُ والمؤؿؾةت الّمٍمّة بّن مٌةمٌة الّعِعة،
والجُ ٝةهت بةإلهةٖة إلَ مٌمجٌة االٚجمةدِة ثٍٙم بعور ازجمةُِ ،بصّح ثجٜػٗ ٞبةلؾٜن ،الو ،ٞٙالمصة،
الجؾلّة ،الجٔغِة والوفةيةت الػِةهّة والدٙةّٖة .ممة ادى إلَ ثّّٔػ الؾّةؿة االٚجمةدِة ُٖ شعود ؿوة
 ،1980بجبوُ همٍذج زعِع للجومّة ِٙػ بمبعا اؿجٙاللّة ثؾّّػ المؤؿؾةت االٚجمةدِة الجُ ٝةن ِلٌّة الجظلُ
ِن وٍّٗجٌة االزجمةِّة للّٙةم بمٌمجٌة الجُ اهفبت الال من ازلٌة ،وًُ المٌمة اإلهجةزّة.
البصت ًٜغا المًةلب االزجمةِّة ّٓػ مؾمٍشة ٚةهٍهة ُٖ المموُ ،واهصت المبػرات إهةٖة إلَ االزمة
االٚجمةدِة ًُ االًجمةم اٝػدػ بةإلهجةج .وبعا ثًبّ٘ ِعة إزػاءات ٝةلجٍِ ٕٚن ثعِّم بّن المٍاد االؿةؿّة،
والبس الّمةؿ ِصجرٍن ا ُٖ ٞٚامةٝن الّم ،ٞلججصٍؿ الجمٍرات هصٍ امةٝن اطػىِ ،جمةرع الّمةؿ طةرج
المموُ لص ٞمفةٝلٌم طةلة االزجمةِّة ).) p، 1989،CHIKHI S. 200وِلّي ،هؤٝع ثؾرّ ٞموغ بعاِة
الدمةهّوةت ٌٍٍر شػٝة للدةهٍِّن وللمٍايوّن ُٖ الّعِع من المعن بمرمٍِة من اهًػابةت لجفمً ٞغى
االشعاث بغلٖ ٛائت اطػى ّٓػ الٗبة الفّٔلة المجٍازعة ُٖ الممةهُ والمؤؿؾةت (Le Comité de
. p. 3)، 1988،Coordination Interuniversitaire
ٖبجصٍؿ الصػٝة االزجمةِّة من المموُ الَ الصوػ والفٍارع ِجّٔػ الٗةِلٍن االزجمةٍِّن ،لجفمٖ ٞائت
اطػى اًمٌة ٖبة الفبةب ،الٗةِ ٞالشعاث اٝػجٍبػ  ،1988بصّح اٚعمت ِلَ اِمةؿ ِوٕ موًلٙة من االشّةء
الفّبّة اال ٝػدػ اٝػجَةٍة بةلؾٜةن طةلة ُٖ الرؼااػ الّةلمة ،لجظلٕ زػشَ وؿٍٙط ِعد من الٙجلَ ُٖ
مٍازٌةت مُ ٍٚات االمن ،لّٜػجفٕ الرمُّ ِن ازمة ٝةهت ّٖمة ؿب٘ ثمؽ الًبٙة الّمةلّة ،البصت ثّوُ
قّائ ٖفّائ  ٞٝالٗائت طةلة ٖبة الفبةب.
لٜن ٚبً ٞغى االشعاث قٌعت المالِب طةلة ُٖ المٍؿم الٜػوي  1988-1987واخوةء مٙةبالت ٝػة الٙعم
اِمةؿ ِوٕ وللت إلَ درزة اهٌة قٔلت  ٞٝالمّوّّن بةالمػ من شٜةم ،رِةهّّن ،معربّن ،مؾؤولّن
وشجَ المصةّّٖن ،االمػ الغي دُٖ طةلة وزارة الفبةب والػِةهة إلَ اثظةذ ِعة إزػاءات طةلة بةلمالِب
وثؾّّػًة .بٔن الوَػ ِن يبّّجٌةٖ ،إهٌة لم ثٙل ٞمن شعة الّوٕ واهجفةرى شجَ اطػ مٙةبلة ًغا المٍؿم
الػِةهُ ،لجمجع إلَ مٍؿم  1989-1988بةٝػدػ شعة وثٍثػ.
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ٝةن الّوٕ ِٗؾػ ُٖ ًغى المػشلة من موًلٙةت ذاثّة وهٗؾّة ،وثةرة اطػى ثػزُ االؿبةب إلَ الجصّٜم او إلَ
هّٕ مؾجٍى اللّب وِعم لالشّةت المالِب وِعم ثٍٖػًة ِلَ المػاٖ٘ الوػورِة الؿجٙبةؿ الرمٌٍر
الػِةهُ ،لٜن بّع ذل ٛزمّت االراء بّع ذلِ ٛلَ اهٌة ٍةًػة ازجمةِّة داٌّٖة الػاّؾُ ازجمةُِ واٚجمةدي
ال رِةهُ.
بّع دؿجٍر  ،1989قٌعت ؿوة  1991شػٝة قبٌّة بجل ٛالجُ شعخت ؿوة  ،1988وادت بةلبالد إلَ دوامة من
االشعاث بعطٍؿ الرؼااػ ازمة ؿّةؿّة وزٍ من الّوٕ واإلرًةب ،وشػؽ موفةت اٚجمةدِة ،المعارسٖ ،وال
ِن اال الؼ من الوصةِة من مظجلٕ الفػااس واالِمةر ،والفُء المؤٝع ًٍ ان ٍةًػة الّوٕ الفبةهُ ُٖ
المالِب لم ثٔب ولٍ لمٍؿم واشع موغ ثل ٛالٗجػة ،بِ ٞمت واهجفػت لجرلب إلٌّة شفٍدا واِعادا ٝبّػة
مٍؿم بّع مٍؿم ،شجَ ولٍ اطجٗت اشّةهة ثٌَػ من شّح ال ِوجَػ الرمُّ وبصعة وثمةِع اٝػدػ .ومٌمة
اطجلٗت الؼواِة الجُ ِّةلذ موٌة المٍهٍعٖ ،إن الٌعؼ ِجمد ُٖ ٞمصةولة اٝػجفةؼ ٍػوؼ ِعم الجٍازن الجُ
ثؤدي ُٖ آلب الصةالت إلَ ٌٍٍر الصػٝةت االزجمةِّة ،الهي ٓةلبة مة ثٍٜن مفةرٝة االقظةص ٌّٖة ّٓػ هةثرة
ِن اطجّةر ،وإهمة ِوعٍّٖن ٌّٖة بؾبب ثرةربٌم الجُ ثدّػ قٍّرًم مّلوّن ؿظًٌم وِعم رهةًم.
 - 2السٌاق االختماغي للظاهرة :
إهجًٍر ٍةًػة الّوٕ الجُ ِوجرٌة الفبةب ال ثؾجًُّ ان ثظػج ِن الؾّةؽ االزجمةُِ واالٚجمةدي الغي ِومٍ
ّٖي ًؤالء ٌُٖ ،ولّعة البّبة االزجمةِّة الجُ ثّمِ ٞلَ ل ٞٙقظمّة  ٞٝواشع موٌم .والبّبة االزجمةِّة
ِبةرة ِن الرمةِةت والوَم االزجمةِّة الجُ ثصٜم ؿلٍؾ ًغى الرمةِةت ،والمٙمٍد بةلوَةم االزجمةُِ،
الّٙم والمٙةِّؽ الجُ ثصٜم وثوَم هةشّة اؿةؿّة من هٍاشُ الصّةة اإلهؾةهّة ٝةلوَةم االؿػي او المعرؿُ او
االٚجمةدي والدٙةُٖ.
وبمة ان الٗػد ِفبُ شةزةثي من طالؿ ًغى االهَمة وِٜػجؾب بٍاؿًجٌة مٌةراثي وطبػاثي ٌٍٖ ،ال ِؾجًُّ ان
ِصّة إال ُٖ ًغى الرمةِةت .ومن خمٖ ،إن ثةخػ همٍى وقظمّجي بٌة امػ شجمُ ال مٗػ موي من طالؿ االٖػاد الغِن
ِجٗةِ ٞمٌّم داطً ٞغى الرمةِةت وبةلمرجمُ الٙةام الغي ِجصػؾ ُٖ إيةرى ،وبةلدٙةٖة الجُ ثٌّمن ِلَ اؿػثي
ومعرؿجي وويوي ،وثبعو اخةر ًغا الجٗةِ ُٖ ٞؿلٍٝي واؿجرةبةثي وهفةيي الّٙلُ واالهّٗةلُ.
ٖٜمة ٍِلع الًٗ ُٖ ٞاالؿػة زمةِجي االولّة ٍِلع ُٖ المرجمُ وًُ الرمةِة الدةهٍِة ،والمعرؿة شلٙة مجٍؿًة
بّن مػشلة ِٙوٌّة الًٗ ُٖ ٞالموؼؿ وبّن مػشلة اٝػجمةؿ همٍى ،اي خالث شلٙةت ،وًُ الموؼؿ ،المعرؿة
والمرجمُ .لغاِ ،رب ان ٍِٜن ًوةؾ ثعرج ُٖ االهجٙةؿ بّن ًغى البّائت الدالث لِ ُٜجص ٘ٙالجعرج ُٖ الومٍ
الّٙلُ واالزجمةُِ ب ٜٞؿٌٍلة ،وثجص ٘ٙشةزةت  ٞٝمػشلة وال ثٌم ٞالمٍّالت واؿجّعادات  ٞٝمػشلة.
لٜن ِوعمة ثمةب إشعى ًغى الصلٙةت او ٝلٌة بجوةٚوةت وثرجةزًة مفة ،ٞٝثرّلٌة ال ثؤدي مٌةمٌة ِلَ اشؾن
وزي ،وًٍ مة ؿوصةوؿ ٝفٗي ومّػٖة اًم الجوةٚوةت الجُ ِػٖجٌة ًغى االهَمة الًبّّّة الجُ ثمػ بٌة ٞٝ
قظمّة وثومٍ ُٖ اشوةهٌة ،وذل ٛبًبّّة الصةؿ ُٖ المرجمُ الرؼااػي وبمٍرة قةملةً ،غى الَػوؼ الؾّبة
المّبػ ِوٌة بةلجوةٚوةت ثؾةًم ُٖ الّوٕ وثؤً ٞللجّعي واإلزػام .لغلٍِٙ ٛؿ الٌةدي الٌٍاري ،ان
الجوةٚوةت االزجمةِّة ثبّن لوة زلّة ٍػوؼ مرجمّةت الّةلم الدةلح وقٍّرًة بةلصػمةن وطّبة االمٖ .ٞةٓلبّة
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الؾٜةن ثفّػ بةهٌة مبّعة ِن الجصعِح ومٌمفة ،وًغا مة ِؤدي إلَ االهٗرةرات االزجمةِّة الجُ ثؾّػ الصّةة
الؾّةؿّة . p. 135. 136 .137)، 1990،(ADDI L.
ا  -التناقضات االسرًة :
االؿػة ًُ البّبة االولَ الجُ ِجّلم ٌّٖة الًٗ ٞاهمةط الصّةة ،ثّمِ ٞلَ ثص ّ٘ٙالجٍاٖ٘ الوٗؾُ بّن دواُٖ
الًٗ ٞومًةلب بّبجي للج ّٕٜمٌّة ِلَ مٍازٌة المفة ٞٝالٍّمّة .بٌغا ثمبس االؿػة من اًم ٍِام ٞالجوفبة
االزجمةِّة للًٗ ،ٞبصّح ثفػؼ ِلَ همٍى االزجمةُِ وثٍِٜن قظمّجي وثٍزّي ؿلٍٝي بةِجبةرًة الممدلة
االولَ للدٙةٖة واٍٚى الرمةِةت ثةخّػا ُٖ ؿلٍؾ الٗػد ٌُٖ ،الّةم ٞاالوؿ ُٖ لبْ ؿلٍؾ الًٗ ٞبمبٔة
ازجمةِّة.
المرةؿ الرٔػاُٖ إلزػاء ِملّة الجوفبة االزجمةِّة ،مبعاّة ًٍ ذل ٛالمٜةن الغي ثجٍٜن ّٖي االؿػة والمجمدٞ
ُٖ البّت والَػوؼ الؾةاعة ّٖيَٖ .ػوؼ البّت لٌة اخةرا ٝبّػة ِلَ ؿلٍٝةثٌم وقظمّةثٌم ،وللّالٚةت االؿػِة
ُٖ ًغا الَػؼ المٜةهُ اخػًة ُٖ ِملّة الجوفبة االزجمةِّة طةلة الّالٚة بّن الٍالعِن ،الن الؾّةدة الؼوزّة
ثؤدي إلَ ثمةؿ ٛاالؿػة والّالٚةت الؾٍِة بّن الٍالعِن ثؤدي إلَ إقبةع شةزة الًٗ ٞمن االمن الوٗؾُ
والجٍاٖ٘ االزجمةُِ ،والجّةؿة الؼوزّة ثؤدي إلَ ثٗ ٜٛاالؿػة ،والظالٖةت بّن الٍالعِن ثظل٘ زٍا من
الجٍثػ ِؤدي إلَ اهمةط الؾلٍؾ الموًػب لعى الًٖٗ .ٞةالؿػة الؾّّعة ثؤدي إلَ ؿّةدة الًٗ ،ٞواالؿػة
الموًػبة ثّجبػ اهًالٚة لالهصػاٖةت الؾلٍّٝة واالهًػابةت الوٗؾّة واالزجمةِّة لي.
إهةٖة إلَ ًغا الرةهبٖ ،ةالؿػة طةلة الموجمّة للًبٙة الّٗٙػة مًةلبة اٝػدػ بةلمٙةومة والؾُّ من ازٞ
اال ٝػجٗةء المةدي ،طةلة ان ثػبّة االيٗةؿ ثصجٜػ اٝبػ المٍارد .اؿػ ٝػدّػة ثرع هٗؾٌة ّٓػ ٚةدرة ِلَ ثٍّٖػ
شةزّةثٌة الٔغااّة والمصّة والمعرؿّة لالبوةء ،لٌغا البصت ال ثجصٜم ُٖ اطجّةرات الفبةب الٗػدِة ،وال
ثؾجًُ رٖن اؿجٙاللّة ٚػاراثٌم بةلجعطالت ُٖ ؿلٍٝةثٌم وثمػٖةثٌم واثرةًةثٌم ُٖ الصّةة وًٍ وا ُٚالّعِع
من االؿػ والّةاالت الرؼااػِة ِبػ المػاش ٞاالطّػة من ثًٍر المرجمُ.
الق ٛان االولّةء ِظجلٍٗن اطجالٖة ٝبّػا ُٖ ّّٗٝة مّةملة ايٗةلٌم موغ الٍالدة وشؾب مظجلٕ مػاش ٞالّمػ،
وٍِّد ذل ٛإلَ ِعة ٍِامِ ٞمٜن شمػًة ّٖمة ِلُ :المؾجٍى الجّلّمُ ،المؾجٍى االٚجمةدي ،المٜةهة
االزجمةِّةِ ،عد االيٗةؿ ُٖ البّت الٍاشع ،هٍع الجػبّة الجُ ثلٙةًة هٗؽ االولّةء ،زوؽ الًٗ ،ٞهٍع
الؾٜن ،المصّى المةدي واالزجمةُِ بمٗة ِةمةً .غى الٍّامٝ ٞلٌة ثصعد إلَ شع ٝبّػ هٍع الؾلٍؾ الغي
ِمٜن ان ِجبّي االولّةء ُٖ ِملّة ثةدِب االيٗةؿ.
اؿلٍب الجةدِب إذنِ ،ظجلٕ شؾب اطجالؼ الٍالعِن ُٖ المّةدِن الجُ ذٝػت طةلة المؾجٍى الجّلّمُ
والدٙةُٖ ،ومن زػاء الٙؾٍة والّوٕ ُٖ الجةدِب ثورػ اهػارا هٗؾّة وزؾمةهّة واهّٜةؿةت ؿلبّة مظجلٗة،
وًغا الٍهُ ِّجبػ من بّن اًم المفة ٞٝالجُ ثجظبى ّٖي االؿػة الرؼااػِة من شّح المّةملة واؿلٍب
الجةدِب الؾةاع والممةرس.
"إهوة هالشٌ ٖػوٚة ٝػدّػة وٝبّػة ُٖ يػؽ مّةملة االولّةء اليٗةلٌم ( )...شّح هرع االب ٚةؿّة ُٖ مّةملجي مُ
االيٗةؿ ولٜن االم رشّمة وشوٍهة ،والمالشٌ ان االب ُٖ االؿػة والّةالة الرؼااػِة ًٍ الغي ِؤدي العور
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الٜبّػ ُٖ ِملّة الجةدِب وطةلة ِوعمة ِجًلب االمػ إِٙةع الّٙةب بةلًٗ ٞوطةلة الغٍٝرٖ ،ةالب ِةدة ًٍ
اداة للّٙةب ووؿّلة للجظٍِٕ الجُ ثؾجّملٌة االم مُ االيٗةؿ")ؿّع زالؿ ،1984 ،ص .)56
ُٖ مدً ٞغى الَػوؼ ِوفة الًٗ ٞوُٖ هٗؾي اخػ االذى الرؾمُ الغي ِمةرؿي ٝػدّػ من االولّةء طةلة االبةء
ِلٌّمِ ،جػؾ رواؿب هٗؾّة ثجّل٘ بةثرةًي طةلة هصٍ والعى ،والجّمّم ال ٍِٜن ِلَ زمُّ االولّةء لٜن ًغى
المٍر الؾلٍّٝة موجفػة ُٖ مرجمّوة ،والمؤٝع ًٍ ان آلبٌم ِوػبٍن ابوةءًم ،ولٍ ٝةن مجٗةوت من شّح
الفعة والجٜػارٝ ،مة ثظجلٕ المٍا ُٚالجُ ِوػب ِلٌّة االيٗةؿ وثجبةِن االدوات المؾجّملة ُٖ ذل.ٛ
امة الجػبّة الروؾّة ٖجٜةد ثٍٜن موّعمة ُٖ االؿػ الرؼااػِة رٓم االؿبلة المجٜػرة الجُ ًِػشٌة االيٗةؿ
الولّةاٌم ،ثب َٙدون إزةبةت ُٖ مَّم الصةالت ،او اٝػجٗةء االبةء ببّن اإلزةبةت البؾًّة ُٖ ًغا المرةؿ ،او
إًِةء إزةبةت طةيبة ُٖ بّن الصةالت .إن إلًمةؿ ًغى الجػبّة ٍِاٚب طًّػة ثجمد ُٖ ٞهفٍء اهًػابةت
لصّة وؿلٍّٝة ِوع االيٗةؿ والمػاًّٙن ،ومن بّن ًغى المفة ٞٝاهجفةر ِةدات ؿلٍّٝة ؿّبة ِوع الغٍٝر
واإلهةث ،مد ٞالّةدة الؾػِة طةلة ُٖ مػشلة المػاًٙة.
الًٗ ٞموغ والدثي ثجٜػٗ ٞبي االؿػة لجلبُ اشجّةزةثي الًٗػِة االولّة ،المجمدلة اؿةؿة ُٖ االشجّةزةت الٔغااّة
الٜةّٖة والمجٜةملة ،وثٍّٖػ الفػوط المصّة لي ،إلَ زةهب الػاشة والوٍم بةلٙعر الٜةؼ .وال ِجٍ ٕٚدور االؿػة
ِوع ًغا الصع ،بِ ٞجٍؿُ لّفم ٞمٌمة ثةًّ ٞالًٗ ٞبةٝػجؾةبي الصٜم االزجمةُِ ،والجٍزّي الغاثُ الغي
ِصجةزي لّجصٍؿ من يٗ ٞهةقئ إلَ راقع مؾؤوؿ ُٖ اؿػثي ومرجمّي.
إذا ٝةهت ًغى المًةلب الملٙةة ِلَ ِةث٘ االؿػة هػورِة لومٍ الًٖٗ ،ٞإن ثٍّٖػ الّةالة الرؼااػِة لٌة قُء
مصعود ،الن االمػ ِجّل٘ بةإلمٜةهّةتٖ .إذا ٝةهت هؾبة ًةمة من االيٗةؿ ثّّـ ُٖ وؿى ِةالُ ِؾمس لٌة
بةلومٍ الؾلّم وثًٍِػ قظمّجٌة ثًٍِػا ملجؼمة لمة ِجٍٖػ لٌة من إمٜةهّةت مةدِة ومّوٍِةٖ ،إن هؾبة اطػى ال
ث ٞٙاًمّة من ايٗةلوة ثرع شٌٍٍَة ُٖ هّ ٞالفػوط الصّةثّة الوػورِة ٚلّلة ،طةلة ُٖ بّن االؿػ الجُ
ثجٜةخػ ٌّٖة المفة ٞٝطةلة ثل ٛالجُ ِمّبٌة الًالؽ.
ٖةلًٗ ٞالرؼااػي ِومٍ بمٗة ِةمة ُٖ وؿى ِةالُ لي للة مبةقػة مُ مظلٗةت واهّٜةؿةت مرجمُ ِجمّؼ
بجفةب ٛاهفٔةالثي وٝػدػة هٙةامي من هّ٘ المؾٜن وشػمةن ًؤالء من ابؾى واًم شٌٍٚٙم ُٖ الجمجُ بإيةر
شّةثُ مالام لجومّة بوةِةثٌم الرؾمّة والّٙلّة ،ممة ِصٍؿ دون الػِةِة الرّعة وِؾع امةمٌم بةب الػاشة
واالمةن وِٗجس لٌم بةب الجفػد والروٍح.
إن هٍٔط المؾةشة الصٍِّة والممةِب المصّة والٔغااّة ،وثمبس ؿببة ُٖ طػوج الًٗ ٞإلَ الفةرع ب ٜٞمة
ِصملي من اِبةء الجػبّة الّٜؾّة ،طةلة إذا ؿرلوة ذل ٛالوٙك الٜبّػ ُٖ وؿةا ٞالجػّٖي واللّب من شعاا٘
ومؾةشةت ِموُ ٌّٖة اوٚةت ٖػآي وِٙةؿم اللّب ٌّٖة مُ اثػابي ،بةِجبةر ان الرعوؿ الٍّمُ للًٗ ٞال ِٙجمػ
ِلَ الٔغاء والومٍ ٖٙى ،بِ ٞجرةوز ذل ٛلّفم ٞمرةؿ اللّب ب ٜٞؿصػى وِغوبجي.
إهٌة لٍرة لصّةة الًٍٗلة والفبةب ُٖ االؿػة الرؼااػِة ،وٚع ثؼِع شعثٌة وشؾةؿّجٌة طةلة بّع الجًٍر الٜبّػ
للّع الّةملة الوؾٍِة ،الغي ًِػح مف ٜٞالجٜػٗ ٞبةاليٗةؿ وٚت الّم ٞبفٜلٜبّػ ،ممة ِؾجعُِ اًجمةم
طةص بجٍّٖػ مؤؿؾةت من دور الصوةهة ورِةض االيٗةؿ إلَ الصعاا٘ واٚؾةم الجّلّم الجصوّػي ،هَػا لمة لٌة
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من اًمّة لظعمة االم وهمةهة الؿجٙػارًة وراشجٌة ،شجَ ثؾجًُّ ان ثؤدي ِملٌة ِلَ اٝم ٞوزي وثجمٜن من
رُٖ شمة مؾةًمجٌة ُٖ الجومّة الٍيوّة.
والظاللة الممٜوة ل ٜٞذل ًُ ٛمة اٝعى ٖةروؽ بن ًِّة بٍٙلي ان ؿٍء ّ
ث ّٕٜالّةالةوِعم اهعمةزٌة ُٖ
ّ
الجصوػ الؾػُِِ ،ؾمصةن بظل٘ اؿجٙاللّة وشػِة ٝبّػة الٖػادًة بؾبب ارثظةء ،ثمعع الػوابى بعاطلٌة،
الفُء الغي ِؤدي إلَ ٚغؼ المػاًّٙن إلَ الفةرع ُٖ اوٚةت اهجفػت ٌّٖة ازمة الؾٜوةتّ ،
والوؼوح الػُِٗ
والبًةلة ،واهجفةر البٍّت الٙمعِػِة والجمعرس الّٔػ ٝةُٖٝ .لٌة هةِٗت ثٜةخػ ِعد االيٗةؿ دون ِةاالت
ودون مةوى . p. 55)، 1983،(BENATIA F.
ب  -التناقضات المدرسٌة :
الموٍَمة الجػبٍِة ُٖ الرؼااػ ِػٖت مػاش ٞثًٍر ِعِعة ،ثصملت ِلَ إمٜةهّةت مةدِة وبفػِة زع ًةمة،
ٍلت بؼطٌٗة وخٙلٌة ًةزؾة يةلمة وزع لعاى الّمّ٘ ِبػ مظجلٕ المؤثمػات والوعواتٝ .مة ِػؼ مٍهٍع
الموٍَمة الجػبٍِة موةٚفةت مظجلٗة وثوةٚوةت شةدة .لٜن رٓم ًغا وذاؾ ِبً َٙغا الملٕ داامة مصِ ٞوةِة
واًجمةم ،الن الجػبّة بمٌٍٗمٌة الٍاؿُ ًُ الّومػ االؿةؿُ ُٖ ثٍِٜن الٗػد ،وان ر ُٚالفٍّب ِٙةس بوٍِّة
ثػبّجٌة ومعى مالءمة هَمٌة وّٚمٌة االللّة وثًلّةثٌة المّةلػة.
ثم اِجمةد موغ ؿوة  1962إلالشةت ًةمة ،لٜوٌة لم ثظوُ موغ البعاِة لٍٙاِع موًّٙة معروؿة مؾبٙةٝ ،ةهت
ثظوُ لؤٍيةت ٍػّٖة ،إذ دِت الوػورة مدال إلَ ثٍٍّٕ مجّةوهّن لم ِؾب٘ لٌم الجعرِؽٝ .مة ِػٖت
المعرؿة الرؼااػِة ثػاٝمةت ِجمد ٞاًمٌة ُٖ اهٌة ؿةرت بجفػِّةت وثوَّمةت معرؿّة مٍروخة ِن ٌِع
االؿجّمةر ،وهّت الهمةط مموٗة من المعارس ولًةاػٗة مّّوة ،إهةٖة إلَ ٚلة المٍٍّٗن والمؾّػِن طةلة
ُٖ المعارس االبجعااّة.
ومن بّن الجوةٚوةت اِوة هَةم الصٍازؼ بّن المػاش ٞواإلبٙةء ِلَ هَةم الجمّٗةت ،رٓم ان المبعا المٙػر موغ
الؾوٍات االولَ من االؿجٙالؿ ًٍ ثّمّم الجّلّم ودِمٙػايّجي ،إلجصٙت بةلمعارس اٝبػ الوؾب ،بلٔت ُٖ
بّن الموةي٘  .%100لٜن الغي شعث ّٖمة بّع ِجوةٚن ثمةمة مُ ًغا المبعا بِ ٞصًمي من اؿةؿي ،الهي ُٖ
اطػ المػشلة االبجعااّة وثصت ًٓةء امجصةن الؾوة الؾةدؿة ِٔةدر المعرؿة شٍالُ  % 50ثصجووٌم الفٍارع.
وُٖ المػشلة المجٍؿًة ِوج % 50 ٞٙإلَ المػشلة الدةهٍِة اي  % 25من المرمٍع ،وثةثُ البٜةلٍرِة لجٙوُ
ِلَ هؾبة اطػى لجػشب بةلٜػدّػ موٌم ِمةبةت اإلزػام وزمةِةت االهصػاؼ.
امة الٜػجةب المعرؿُ ٖٙع ٍ ٞمجرةً ٞاالًمّة لٗجػة يٍِلةٖٙ ،ع ٓلب ِلّي الًةبُ الجرةري ،والمّبػ ُٖ ٝػدّػ
من االشّةن ِن وا ُٚازجمةُِ اطػ ّٓػ واّٚوة وثرػبجوة ،ممة زّ ٞاؿجّّةبي لّبة ولم ثؾجمع مٍاهّّي من
واّٚوة الدٙةُٖ والجةرِظُ .والمالشٌ اِوةّٓ ،ةب اولّةء الجالمّغ وِعم إقػاٌٝم ُٖ الصٍار والصّةة
البّعآٍزّة ،بصّح ال ِجم اؿجعِةءًم إال لٙوةِة االهوبةط وّٓةب ابوةاٌم ِن االٚؾةم ،او لؾصب هجةاذ
االمجصةهةت او لفػح وثًبّ٘ بػهةمذ او إلالح مّّن.
المعرؿة االؿةؿّة إلالح اطػ ُٖ الموٍَمة الجػبٍِة بّع لعور مػؿٍم  16اٖػِ 1976 ٞوالٍخّٙة االؿةؿّة
لؾوة  ،1974مبعؤًة االؿةؿُ ًٍ همةن  9ؿوٍات ل ٜٞيٗ ٞوالغي شةوؿ ان ِصًم بغل ٛالصٍازؼ الجُ
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ثصٍؿ دون مجةبّة الًٗ ٞللجّلّم المجٍؿى ،وثظمك دروؿة اؿجعراّٝة بّع العروس الػؿمّة وثّلّم اللٔةت
االزوبّة إهةٖة للٗػهؾّة.
البػهةمذ المظمك لٌغى الٗجػة ذات شرم ٝبّػ مٙةرهة بإمٜةهّةت للجالمّغ الٜٗػِة والمةدِةٝ .مة ان بّن
الومٍص شجَ الّػبّة الٜالؿّّٜة ٖةاعثٌة هبّلة ُٖ ثٍِٜن الجالمّغ .إن ثّلّم الٜػدّػ من المٍاد ِفٜٞ
هّٗة طةلة من الوةشّة االدبّة والجةرِظّة ،الن الٜٗػة المبوّة شٍؿ الفظمّة الرؼااػِة والجًٍر الجةرِظُ
لالمة الرؼااػِة ٓةابة بف ٜٞواهس.
إن ٚوّة البػامذ المًبٙة ِلَ مؾجٍى مظجلٕ مؤؿؾةثوة الجػبٍِة والجٍِٜوّة ،ثّجبػ شرػة زاوِة الي إلالح
من قةهي إن ِػُٖ مؾجٍى الجصمّ ٞالّلمُ والمّػُٖ ،وبةلجةلُ إًِةء الموٍَمة درزجٌة من المػدودِة،
وِؾجعُِ ذل ٛالٍٍٚؼ يٍِال امةم هٍِّة ًغى الٍزبة الٜٗػِة الجُ ؿةًم زمُّ ًغى المؤؿؾةت ُٖ ثلّٙوٌة
الزّةلوة .ولٜن لم ثؾجرب ًغى البػامذ المًّةة والمًبٙة لمؾجٍى ثًلّةثوة ،وبةلجةلُ لم ثػث ُٙإلَ مؾجٍى
ذوؽ الّمػ وزمةلّجي ولم ثؾجرب للفػوط والمٙةِّؽ المجّةرؼ ِلٌّة دولّة.
امة من هةشّة الجٍزّيٖ ،إن اشؾن الجالمّغ من هةشّة المّعؿ ِجم ثٍزٌّي هصٍ الفّب الّلمّة ،امة االطػون
ّٖجم ثٍزٌٌّم هصٍ الفّب االدبّة .لٌغا الؾبب هرع ان آلب الجالمّغ ِػٓبٍن االلجصةؽ بةلفّب الّلمّة،
وًغا ال ٍِّد ببؾةية إلَ رٓبة او اطجّةر قظمُ ،وإهمة ثٍزّي لي زغورى االزجمةِّة ولٍّام ٞطةرزّة مجّلٙة
بةلمصّى وثصعدى الوَػة االزجمةِّة.
ولٍ ان ًوةؾ بّن اإلؿجدوةءاتٖ ،إن مَّم البػامذ المٙػرة والمؾًػة لرمُّ الٗػوع والفّب ٝةهت ؿببة ُٖ
ثعهُ مؾجٍى الجصمّ ٞلعى مظجلٕ الجالمّغ ،والبصت ثف ٜٞلعٌِم هٍٗرا هٗؾّة داطلّة زًّ ٞؤالء ال
ِٜػجػخٍن لالمػ ،الن ًغى البػامذ ال ثلبُ اشجّةزةت االزّةؿ المجًلّة إلَ  ٞٝمة ًٍ زعِع.
ُٖ المٙةبٖ ،ٞإن ٝػدةٖة البػامذ وثّعد المٍاد واالرثرةؿ ُٖ ثٙػِػ مٍاد لم ِجم بةإلِعاد الرّع ،ممة زّ ٞمَّم
الٜػجب الجُ ثمت ِلَ ًغا الموٍاؿ ثف ٍٜمجةِب ؿٍاء ٝةهت هموّة او موٌرّة ،الهٌة بّّعة ِن الٍاُٚ
الرؼااػي وِن اًعاؼ مظًًةت الجومّة ،بصٜم اهوة هٍٜن رز ٞالٔع بمٙةِّؽ ٖػهجٌة مجًلبةت الّمػ .ولٜن
ًغى الصّٙٙة اًملت ُٖ مظجلٕ المظًًةت وهؾّوة ان الفبةب المجّلم ًٍ مصٍر الجًٍر والجٙعم ،وًغا مة
اهّٜؽ ِلَ يبّّة الجٍِٜن ومػدودِجي ،إذ لم ِػاُِ الجرعِع المؾجمػ وال االهًالٚة الؾػِّة بصّح لم ِجّعى
ٍٝهي ِملّةت مبػمرة ،امة الٌعؼ ٖلم ِعرج ُٖ زعوؿ االِمةؿ الن االًعاؼ ًُ الجُ ثصعد الٍؿّلة والّّٜٗة
الجُ هم ٞبٌة إلَ ثص ّ٘ٙالٔةِة الجُ هًمس إلٌّة (شمّـ ؿلّمةن ،اٖػِ ،1989 ٞص .)19
إن ثعهُ وهّٕ المؾجٍى الجّلّمُ زّلت الموٍَمة الجػبٍِة ال ثؤدي بةشؾن لٍرة رؿةلجٌة الّلمّة
والمّػّٖة والدٙةّٖة ،وال ثؾةًم بٜػٗةِة ُٖ هفػ وثدبّت الّٙم والمٗةًّم اإلِعٍِلٍزّة والّٙةاعِة ُٖ ِمػ
الجصعِةت ،رٓم مة ٖجبت بالدهة موغ االؿجٙالؿ ثٍلّي لٌغا المّعان الصٍّي والوػوري لبلٍغ ثومّة مجٜةملة،
ًُ إذن اًم الٍّام ٞالجُ ِرب مٍازٌجٌة ُٖ ٍ ٞالمجًلبةت المجؼاِعة والمّٙعة للمػشلة الػاًوة ،إهةٖة إلَ :
 هّٕ إمٜةهّةت وًّة ٞٝاالؿجٙبةؿ ووؿةا ٞالجّلّم والجٍِٜن امةم االِعاد الٌةالة والوظمة من الجالمّغالمٙبلّن ِلَ الجّلّم والجٍِٜن ؿوٍِة ال ؿّمة ُٖ االيٍار االؿةؿّة ُٖ بّن الموةي٘.
 هٙك الجٍزّي الغي ِػاُِ إمٜةهّةت ومٍاًب ورٓبة الجالمّغ وٚلة المظةبػ إلزػاء الجرةرب والجًبّٙةت.93
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 هّٕ مؾجٍى المّلمّن وهٙك الجةيّػ إهةٖة إلَ الَػوؼ االزجمةِّة الجُ ثٌٍّٚم ِن الّٙةم بجٍِٜنثػبٍي لصّس.
 شفٍ بػامذ الجّلّم بمٍاد ٝػدّػة ثؾع اوٚةت ٖػاغ الجالمّغ الوػورِة للػاشة والمػازّة. الٙل٘ الوٗؾُ للمّلم والجلمّغ ِلَ شع ؿٍاء من زػاء الٗػاغ الدٙةُٖ واهّعام الجؾلّة ِمٍمة.ًُ من بّن الٍّام ٞالمؾببة ُٖ ثعهُ مؾجٍى الجّلّم ،وٚع ثٍٜن ٝغل ٛاًم االؿبةب الجُ ثؾةًم ُٖ ثٗفُ
ٍةًػة الجؾػب المعرؿُ طةلة ُٖ مػاش ٞالجّلّم االولَ ،بصّح ثّع ؿوجُ الدةلدة من الجّلّم المجٍؿى
والدةلدة من الجّلّم الدةهٍي موّػزّن شةؿمّن بةلوؾبة للجالمّغ ُٖ ثٙػِػ ممّػًم وثص ّ٘ٙامةلٌم ،بصّح
ثجةزم هٗؾّجٌم ّٖفّػون بةلصّػة والٙل٘ وِبعا الجّٜٗػ ُٖ ؿبّ ٞإهٙةذ اهٗؾٌم او إِرةد مظػج لمؾةر
لمؾجٙبلٌم.
إهٌة الّػا ّٞٚالجُ ث ٕٙامةم المعرؿة ِوع ّٚةمٌة بمٌةمٌة الجُ ثؾجعُِ الّمػهة وثوَّم اإلمٜةهّةت وثٍّٖػ
الٍؿةا ٞالوػورِة والصعِدة ،وًٍ ِّوُ إلؼامّة بغؿ المؼِع من الرٌع ِلَ اٝػدػ من لّّع لجٍّٖػ الفػوط
المٍهٍِّة للعراؿة ،طةلة زمّّةت اولّةء الجالمّغ الجُ ِرب ان ثٍٜن مٜةهة للجّٜٗػ ُٖ مؾجٙب ٞاالبوةء
والجّٜٗػ ُٖ يػؽ ثًٍِػ الموٍَمة الجػبٍِة.
من الوػوري ِوع الجًػؽ إلَ ملٗةت الموٍَمة الجػبٍِة الصعِح ِن هَةم الجّلّم الجصوّػي الغي ِّػؼ لعِوة
هٙمة ُٖ ِعد روض االيٗةؿ ودور الصوةهةٖ .ةلٗجػة مة ٚب ٞالمعرؿة ُٖ شّةة الًٗ ٞاؿةؿّة ٍٝهٌة بعاِة
لؾلؾة من الجّٔػات ،واٝػدػ مػاش ٞالومٍ اًمّة ّٖمة ِلٌّة من المػاشٖ .ٞةلؾوٍات االولَ شةؿمة ُٖ ثفّٜٞ
المالمس االؿةؿّة لفظمّة الًٗ ،ٞثٌَػ طالؿ ًغى الٗجػة اًم الٙعرات والمؤًالت ،وثػثؾم الظًٍط
الٜبػى لمة ؿٍّٜن ِلّي مؾجٙبال ٌُٖ ،ثف ٜٞمػشلة زًٍػِة ثبوَ ِلٌّة مػاش ٞالومٍ الصؾّة والصػّٝة
والّٙلّة واللٍِٔة الؾلّمة .لٌة اخةرا إِرةبّة ؿٍاء ُٖ ؿوٍات الجّلّم المظجلٗة او ُٖ مٍازٌة قؤون الصّةة ّٖمة
بّع.
ج  -التناقضات الحضرًة :
ِػؼ مؾةر الجّمّػ ُٖ آلب البلعان طةلة المٔةربّة وثّػة ٝبّػة ،وللت االوهةع ٌّٖة إلَ ثوظم شرم
الجرمّةت الّمػاهّة الجُ ثرلب وشعًة زؼءا ًةمة من الؾٜةن .إهٌة ٍةًػة شوةرِة ثف ٜٞشعخة ازجمةِّة
راّؾّة ُٖ الؾوٍات االطّػةٖ .وال ِن االهّٜةؿةت االهّة لٌة من شّح هجةارٌة ِلَ ٍػوؼ ؿّػ الوفةيةت
االزجمةِّة ،ثف ٜٞثصٍال ًةمة بةلوَػ إلَ الومى الفةم ٞلؾّػ المرجمُ ،بةالطك الممةرؿةت االزجمةِّة
والّٙم واهمةط الجمدِّ ٞلَ المؾجٍِةت الٗػدِة والرمةِّة.
ٖةلومٍ الّمػاهُ لةشبي ثّٔػ الدٙةُٖ الؾػُِ ،وارثٗةع هؾبة المٌةزػِن من الػِٕ إلَ المعن واطجالؼ
الدٙةٖةت الٗػِّة ،بجوةٚوٌة مُ الدٙةٖة الٜلّة ُٖ وزٍى ٝػدّػة ،وإهفةء الّالٚةت الّةبػة الجُ ال ثفّػ االٖػاد
بةلًمةهّوة وؿّةدة المّةِّػ الظلّٙة المجوةربةٝ .لٌة ثؤدي إلَ وزٍد شةلة من الٍٗهَ الجُ ثؾمَ
بةلالمّّةرِةٜٖ .ػدػة اهجفةر الرػاام ُٖ الّمػ الصعِح ثّجبػ ٍةًػة الزمت المعن ومة لةشب ذل ٛمن اهصالؿ
وثّٔػ االوهةع الجٙلّعِة الجُ ٝةهت ثّمِ ٞلَ هبى ؿلٍؾ االٖػاد.
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وممة ال زعاؿ ّٖي ان هؾبة ارثٜةب الرػاام ُٖ المعن اِلَ بٜػدّػ موٌة ُٖ االرِةؼ والٙػىٝ ،مة ان الرػاام اٝػدػ
ثوٍِة ُٖ الصوػ موٌة ُٖ الػِٕ .امة ِن موةي٘ الّوٕ ُٖ المعن والجُ ِػثُٗ ٌّٖة مّعؿ الروةح ارثٗةِة ملمٍؿة
مٙةرهة بةلوٍاشُ ث ُٖ ُٙالٍؿى طةلة ،وثةطغ ُٖ االهظٗةض مُ االبجّةد من مػٝؼ المعِوة إلَ هٍاشٌّة
الٙػِبة وًغا من وزٌة هَػ ِمػاهّة ٖٙى ،الن الٍؿى موًٙة ثصٍؿ ،ثّػؼ ِةدة ثًٍر الموةِة وٓؼو الجرةرة
ومة ِػثبى بٌة من هفةط ؿٜةهُ.
ٖؾػِة الصػّٝة االزجمةِّة ُٖ المعن ؿمصت لفبةب الًبٙةت اال ٝػدػ ٖٙػا بةلجًلُ إلَ شع مة إلَ ثرؾّع
يمٍشةثٌم ِن يػِ٘ الروٍح والرػِمة ،مؾجٔلّن المعِوة ٝمّعان للجصػؾ ،طةلة الٜبّػة موٌة والجُ
ِؾٍدًة الٔمٍض والجؼاشم الٜبّػِن ،إهي المّعان المٗو ٞللمٌمفّن والمبّعِنٝ .مة ان الٍُِ الغي
ِٜػجؾبٍهي من طالؿ ًغى الصػّٝة الٜبّػةٌِّ ،بٌم للمؾةس بةلّٔػ وبممجلٜةثٌم p. ، 1983،(BENATIA F
).57
إن االزدًةر االٚجمةدي للمعن ،مؾؤوؿ اِوة ِن زغب الّمةؿ من االرِةؼ ،إذ ِجٙةيػون ِلَ المعِوة وِلَ
المػاٝؼ الموةِّة ؿّّة وراء موةلب الّم ،ٞولٜوٌم ُٖ الٍٚت هٗؾيِ ،رةبٌٍن مفٜالت ٝػدّػة ثٜمن ُٖ
شّةة المعِوة المّٙعةٖ ،ةلمٌةزػ الغي ِجٍّد شّةة الصوػ ؿػِةن مة ِٔعو ٖػِؾة الٙل٘ الغي ِدّػى اإلشؾةس
بةلّؼلة وِعم االمن ،اللغِن ِمّؼان الومى المّٙع لصّةة المعِوة .وِالوة ِلَ ذلٖ ،ٛإن طةلّة اهّعام ثمّّؼ
االقظةص بغواثٌم الجُ ثمّؼ الصّةة ُٖ المعِوة الٜبّػة ،ثفرُ ِلَ االهٔمةس ُٖ الرمةِةت المظجلٗة شجَ
موٌة الرمةِةت الّوّٗة (ؿةمّة شؾن ؿةِةثُ ،1983 ،ص .)120 -119
ِػٖت المعن ُٖ الرؼااػ طةلة الٜبػى موٌة ٝةلّةلمة موغ اإلؿجٙالؿ شػٝة ٝبّػة هصًٍة بصدة ِن الّم ٞاو
الؾٜن ،وًػوبة من الٗٙػ وؿٍء المّّفة ُٖ الٙػى والمعاقػ ،والغي قرُ ِلَ ذل ٛطةلة ُٖ اطػ الّفػِة
االولَ لالؿجٙالؿ ؿّةؿة الجفّٔ ٞوشػٝة الجموُّ طةلة ُٖ الموةي٘ الؾةشلّة ،لٜن ثٌَػ اوؿ االشّةء
الٙمعِػِة ُٖ الؾجّوةت والؾبّّوةت طةلة شٍؿ بّن الموةي٘ الموةِّة الجُ اؿجٔلت الّع الّةملة الؼاشٗة
من االرِةؼ بةشدة ِن ِةاع ِومن لٌة الّّـ.
ومة من اشع ِرٌ ٞان الرؼااػي ؿَّ موغ االؿجٙالؿ الٌٍَر بٍزي زعِع ،وابجٔةء همى زعِع من الصّةة
االزجمةِّة .والصةؿ ان ِعد الؾٜةن ُٖ ازدِةد مًػد وشةزّةثٌم ُٖ ثوظم وُٖ ارثٗةع ٝبّػ يةبٌّة بٍّلٍزُ
واٚجمةدي .والق ٛان المؾٜن ُٖ ًغا المعد ِوًلُ بعور الموَم والمٙونِ ٌٍٖ .ؾمس للٗػد بةن ِصمِ ٞلَ
ثٔغِة ال اػٙة وشمةِة ثصموي من الجلٍث ،وإمٜةهّةت ثفرّي ِلَ ممةرؿة هفةيي االٚجمةدي الٍّمُ،
والصةل ٞاهي ِبةرة ِن مرمٍِة من الدٍابت الجُ ثٍٖػ االؿجٙػار.
ِب َٙمف ٜٞالؾٜن من اًم اهفٔةالت اإلهؾةن الرؼااػي موغ ٖرػ االؿجٙالؿ ولم ِصعث ان اشج ٞمٍهٍع من
المٍاهُّ لعارة االشعاث ،والعلّٝ ٞةؼ لالؿجمةع إلَ الوةس وقٜةوٌِم ،والٍّام ٞالجُ ثٗؾػ ًغى االزمة
ٝػدّػة ،موٌة االهٗرةر العِمٔػاُٖ ؿةبٙة ،هٙك إمٜةهّةت اإلهرةز وهعرة مٍاد البوةء وٓالاٌة ُٖ آلب االشّةن،
وهؾرٝ ٞغل ٛالجةطػ ُٖ ثًبّ٘ بػامذ اإلهرةز رٓم مة ثصٙٙي من موةلب لجفّٔ ٞالّةيلّن.
ومٌمة ِٙةؿ ُٖ ًغى الٙوّة الفةاٜة ،وِن اؿةلّب الجٍزُِ ُٖ ،الٍا ُٚلّؾت ؿٍى الرؼء الَةًػ لٌػم
المفةٌٖ ،ٞٝوةؾ االهٗرةر الؾٜةهّمن شّح اشجالؿ المرةؿ الصوػي او الّمػاهُ الغي ٍِٗؽ يةٚة االهٗرةر،
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وثٗجت الظلّة الّةالّة والجػاث الّٙةري المٍزٍدً ٞٝ .غى االؿبةب والٍّام ٞثرّ ٞمن مف ٜٞالؾٜن
الفػيةالوؿ والوػوري لػاشة االؿػة.
الؿبةب طةلة لم ِصوَ الؾٜن بةالًجمةمةت الالزمةٖٙ ،ع ٝةهت االولٍِةت ثصم ٞاؿمةء اطػى ،ولم ِورؼ من
الؾٜن إال الٙلّ ٞمٙةرهة بةالشجّةزةت الصّّٙٙة .لٙع شوُ بةلٙؾى االوٖػ ُٖ  ٞٝالومٍص ثٙػِبة والجُ زّلجي
شٙة ل ٜٞمٍاين ،لٜن البصت ازمة الؾٜن مُ مػور الؾوّن مفٜلة مؼموة ،ومن المّب شلٌة هٌةاّة
وبؾػِة يةلمة ان الّرؼ ًةم زعا او شجَ اإلبٙةء ِلَ مؾجٍاًة الصةلُ.
إن ثٍّٖػ الؾٜن ِفِ ٜٞةمال اؿةؿّة ُٖ ثص ّ٘ٙاالؿجٙػار الوٗؾُ واالزجمةُِ للمٍاين ،والمؾٜن لّؽ
مرػد مةوى وإهمة ًٍ مٍين شّةة ،ولغا ٖال بع ان ٍِٜن ُٖ ثممّمي ومؾةشجي ومػاٖٙي موؾرمة مُ ًغا المٌٍٗم
لًُّّ الصّةة هٍِة من الػاشة وِؾجرّب للّةدات والجٙةلّع االزجمةِّة ُٖ بالدهة.
امػ اطػ البع من ذٝػ اهّٜةؿةثي وًٍ اؿجمػار الٌرػة الػِّٗة إلَ المعن وزِةدة ِعد الؾٜةن ٌّٖة بفٝ ٜٞبّػ.
ومن الًبُّّ ان ًغى الَةًػة ثؤدي إلَ هٙك الّع الّةملة الؼراِّة ٌُٖ ،مػثبًة بةلرٗةؼ وبؾبب البًةلة
المٙوّة ُٖ االرِةؼِ ،ؤدي إلَ وزٍد ِع ِةملة ٖةاوة ثبصح ِن ٖػص للّم ُٖ ٞالمعن ُٖ ،الٍٚت الغي
ثّرؼ ّٖي الًٙةِةت االٚجمةدِة واإلدارِة ِلَ ثلبّة يلبةت الّم ٞالرعِعة المػثّٗة بةؿجمػار.
وثب َٙالوصّة االولَ للبًةلة ًم الفبةب ،والوصّة الدةهّة ًم اربةب الّةاالت .وثٍّد اؿبةب زِةدة ِعد
البًةلّن ٝغل ٛإلَ هٙك االؿجدمةرات طةلة الٙةدرة ِلَ امجمةص هؾبة مّّوة من الفبةب البًةؿ ،وٝغا
ٖف ٞؿّةؿة ثفرُّ االؿجدمةر طةلة ُٖ الًٙةع الظةص .واالمػ ال ِجٍِ ٕٚوع ًغا الصع بصّح ثّةهُ هؾبة
ٝبّػة من طػِرُ الرةمّةت والمّةًع قبس البًةلة ،والعلّ ًٍ ٞالّعد الٜبّػ من ًؤالء الموظػيّن ُٖ
زمّّةت الجفّٔ ،ٞولرٍء ِعد ٝبّػ موٌم إلَ الًٙةِةت االٚجمةدِة المظجلٗة.
اؿبةب ِعِعة ثجعاط ٞاهًالٚة من الموٍَمة الجػبٍِة ثرّ ٞالفبةب الؾةٚى من العراؿة ِجٍازعون بٜػدػة
وِوجفػون ُٖ الفٍارع والمعن .وامةم ً ٞٝغى الّػاِ ّٞٚمّب ٝغل ٛإِرةد موٗغ للجؾلّة والجد ،ّٕٙلٙلة
الوفةط الدٙةُٖ والجػٌُّٖ بٔن الوَػ ِلَ ثوَّم بّن الصٗالت ُٖ موةؿبةت ويوّة او ُٖ االِّةدٖ ،جوَّمٌة
ِةدة مة ٍِٜن بفّٓ ٜٞػ واهس ومٗةزئ.
لّ ٞاٝبػ الٍَاًػ الموجفػة واطًػًة ُٖ المعن الرؼااػِة طةلة الٜبّػةٍ ،ةًػة المظعراتٖٙ ،ع قةع الجّةيُ
واإلدمةن ِلٌّة واالِجّةد ِلٌّة بةهٍاٌِة المجّعدة وًٍ مة ِظلٕ ِوع المعموّن إشؾةؿة بةلجبّّة للمظعر،
ولغل ٛال ِمجوُ الٜػدّػ من المعموّن اشّةهة ِن ارثٜةب ؿػٚةت وزػاام ُٖ ،ؿبّ ٞمة ِؤمن لٌم من مةؿ
للصمٍؿ ِلَ المظعر بةي خمن ووؿّلة.
 - 3خطائص ظاهرة الػنف :
موغ ؿوٍات ثًلّوة المصٕ الٍيوّة ثٙػِبة  ٞٝاؿبٍع بعاِة من  ٞٝمٍؿم رِةهُ ِن اِمةؿ ِوٕ ِٙب
مٙةبالت ٝػة الٙعم ُٖ مظجلٕ المالِب الّةلمّة او ّٓػًة ،ثم ٞاشّةهة إلَ شع االِجعاء الرؾعي وإلَ الٙجٞ
والرػم ِٙجػٌٖة بّن االهمةر هع اهمةر ٖػؽ اطػى واشّةهة هع اقظةص ال ِالٚة لٌم بةلػِةهة ُٖ الفٍارع
وطةرج المالِب بّع او ٚب ٞالمبةرِةتِ ،مةدؼ ثٍازعًم ُٖ الًػٚةت مػور الموةلػِن .مة ِؤٝع اؿجمػار ًغى
الَةًػة واقجعادًة وارثٗةع شعثٌة وٍٚع هصةِة من ٚجلَ وزػشَ وثّعي ِلَ الممجلٜةت الٗػدِة والرمةِّة.
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المالشَة االولَ ًُ ان طةلّة ًغى الَةًػة ثجمد ُٖ ٞاهٌة قبةهّة ،الن االٓلبّة الؾةشٙة من الرمٌٍر
الػِةهُ المجٍاٖع ِلَ المالِب شةلّة ًم من ٖبة الفبةب ،اٝبػ ٖبة او قػِصة ُٖ المرجمُ الرؼااػي شةلّةٝ .مة
ان الّوٕ الفبةهُ وللت شعثي ُٖ الؾوٍات االطّػة إلَ شع ارثٜةب بّن الرػاام ،ثصعث بّٗ ٞذلٛ
الجرمُ الغي ِؾمس اؿبٍِّة بجال ُٚاِعاد قبةهّة ّٓٗػة ومجؼاِعة ؿوة بّع ؿوةِ ،رجمٍّن لموةلػة ٖػٌٚم ُٖ
مالِبٌة او ُٖ ثوٙالثٌة ِبػ مظجلٕ مالِب الٍين.
والّومػ الدةلح الغي ثجمّؼ بي ًغى الَةًػة ًٍ اهٌة هفةت وثًٍرت ُٖ المعن والموةي٘ الصوػِة طةلة
الٜبّػة ،والجُ ؿةًمت ٌّٖة بّن الٍّام ُٖ ٞالبػوز واالؿجمػار والجًٍر ،شجَ البس الفبةب ِجمػٍٖن
بّوٕ وطفٍهة ،بمٍرة مبةقػة وزمةِّة وِلص٘ اهػارا مةدِة و زؾعِة.
ٍةًػة الّوٕ طةلة الجُ ثٍلٕ بةلّوٕ الروةاُ ،لّؾت ولّعة االمؽ الٙػِب او ًغا الٙػن ،ب ٞالزمت
مظجلٕ المرجمّةت طةلة الجٙلّعِة الجُ ٝةهت ثؾجّم ٞالّوٕ الرمةُِ العمٍي اٝػدػ من المّوٍي ٌُٖ ،لم
ثّػؼ يػٚة اطػى إال الٙمُ والدةر ،ولم ثّجمع ُٖ شّةثٌة إال ِلَ الوػب والٙج ٞوالؾلب ،الهٌة لم ثّػؼ
الجوَّم والًػؽ الٙةهٍهّة .امة شةلّة ،إهةٖة إلَ وزٍد ًغا الوٍع هرع الّوٕ اللٍٔي والمّوٍي او الػمؼي.
لغل ٛآلب الجّػِٗةت ثؤٝع ان ٍةًػة الّوٕ الجُ ثوعرج ٌّٖة االِمةؿ اإلزػامّة ،ثفجػؾ ُٖ اِجبةر الّوٕ
والرػِمة اّٖةال مبةقػة او ّٓػ مبةقػة ،زمةِّة او ٖػدِةٌٖ ،مة بمدةبة ثّعى ِلَ الٗػد او ِلَ الرمةِة،
وبمدةبة إِغاء لالطػ او لالطػِن.
ا  -الػنف ا إالخرامي ظاهرة شبانٌة :
اذن ،الظةلّة االؿةؿّة لٌغا الّٗ ٞالّوُٗ المػثبى بةلمالِب والرمٌٍر الػِةهُ طالؿ مبةرِةت ٝػة الٙعم،
ًُ اوال وُٖ االؿةس من هجةج ٖبة الفبةبً ،غى الٗبة الجُ ِّجبػًة ِلمةء العِمٔػاّٖة بةهٌة مػشلة ِمػِة بّن
الًٍٗلة والػقع ،اي بمدةبة مػشلة اهجٙةلّة من الًٍٗلة إلَ الػقع .لٜن ًغا الجّػِٕ ِدّػ مفة ُٖ ٞٝثصعِع
بعاِة وهٌةِة  ٞٝمػشلة ،لغلِّ ٛجمع  ٞٝاالطجمةلّّن ِلَ ِةم ٞالؾن بةِجبةرى العلّ ٞالغي ِؾمس بصمػ
ًغى الٗبة ،والٍؿّلة اال ٝػدػ ؿٌٍلة إلزػاء اإلشمةاّةت واال ٝػدػ ٚةبلّة للمعؽ.
ِّجمع ٝغل ٛلجّّّن ًغى الفػِصة من المرجمُ ِلَ بّن المجّٔػات ،وًُ هٌةِة الؾن الٙةهٍهُ للعراؿة،
الؾن الٙةهٍهُ للصمٍؿ ِلَ الّم ،ٞوالؾن المجٍؿى للؼواج .لٜن ِمّ ٞز ٞالبةشدّن إلَ اِجبةر ان الؾن مة
بّن  15و  29ؿوة ًٍ الّةم ٞالمصعد لظةلّة الفبةب ،وِؾٌ ٞزمُ المًّّةت وثموٌّٗة وثصلّلٌة بؾٌٍلة.
ٝمة ِّجٙع بّن ِلمةء االزجمةع بةن ٖبة الفبةب ِف ٜٞيبٙة ازجمةِّة زعِعة ،ثًمس إلَ الجّّٔػ ِبػ
الصػٝةت االزجمةِّة واالهًػابةت الجُ ثؾببٌة ،لٜن ًغى الٗبة ال ثمل ٛوِّة موَمة مجوةؿٙة ومٍشعاٝ .مة ان
مػشلة الفبةب مة ًُ إال مػشلة ِمػِة وثرمُ ازجمةُِ ِرجةز  ٞٝالًبٙةت االزجمةِّة الجُ ثجؾم بمّؼة الجرمُ
من از ٞالممةلس المفجػٝة .مُ ذل ،ٛلٗبة الفبةب ثًلّةت وشةزةت طةلة دون االطغ بّّن االِجبةر االلٞ
االزجمةُِ.
ومن زٌة مٔةِػة "ثّػؼ مػشلة الفبةب شةلّة اٝػدػ ٖةٝػدػ بةهٌة مػشلة ثرػبة ممعدة ،بّّعة ِن ٝػٗةلة اٝبػ
الٌّائت االزجمةِّة ٝةالؿػة والمعرؿة ،وِؾةًم ًغا االمجعاد ُٖ ثٙلّ ٞمن اًمّة طةلّة ثموّٕ الٗائت
الّمػِةٖ .صعود الؾن ٝػدّػة الٔمٍض ؿٍءا ٝةن ذل ٛمن الوةشّة الَةًػِة او من هةشّة الٍهّّةٖ .مػشلة
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الفبةب من ًوة ًُ ،يػِٙة الّّـ ،بصّح ِرجمُ ٌّٖة اإلبٌةم بوؾبة مجٗةوثة شؾب االٖػاد والّوةلػ المٍٜهة
لمػشلة الػقع الٜةم ،ٞوشؾب اِوة ِوةلػ ثوجمُ إلَ ِةلم المػاًٙة " (دمحم ِلُ دمحم ،1985 ،ص.)24
ٝمة ِجمٕ الفبةب بٌةمفّجٌم مٙةرهة بوَةم الّٙم واِجٙةدات الرّ ٞالػاقع ،والفبةب المٌمـ ًم بمٗة ِةمة
الّٔػ المموّٗن ازجمةِّة ولم ِؾب٘ لٌم ان قةرٍٝا ُٖ اإلهجةج االزجمةُِ ،و ٞٝالغِن ِػٖوٍن او ال
ِؾجًٍّّن االهعمةج ُٖ الرٌةز اإلهجةزٌُٖ ،ؤالء ّ
مّػهٍن إلَ ثٍِٙة لٍٗؼ الرةهصّن والموصػّٖن.
ِمٜن الٍٙؿ بةن ّ
الفبةب ٖبة ازجمةِّة ثفّػ اؿةؿة إلَ مػشلة مّّوة من الّمػ ثّٙب مػشلة المػاًٙة ،وثبعو
طاللٌة ِالمةت الووذ االزجمةُِ والوٗؾُ والبٍّلٍزُ ٝ . p. 21)،1990،(GALLAND Oمة ِمٜن هَػِة
اِجبةر مػشلة ّ
الفبةب مػشلة اإلهجةج ّ
والوفةط والًّةء ّ
والمصة البعهّة ،لغا ثجًلب الّوةِة الٜٗػِة والػوشّة
واالًجمةم بةلجٍازن الوٗؾةهُِ ،مال بمبعا الرؾم الؾلّم ًٍ المػثٜؼ االؿةؿُ الغي ِوًل٘ موي الٗػد للمفةرٝة
ّ
الّٗةلة ُٖ بوةء المرجمُ.
إهي من الموً ُٙزعا ان ثظجلٕ  ٞٝالجّةرِٕ الجُ اًِّت لمٌٍٗم الفبةب هَػا الطجالؼ الَػؼ الؼموُ
والمٜةهُ لٌة ،وثبةِن الَػوؼ الدٙةّٖة واالزجمةِّة والؾّةؿّة من ٖجػة الطػى .لٜن ِمٜن شمػ مػشلة
الفبةب مة بّن  15و  25ؿوة ُٖ مَّم الصةالت ،وِمٜن ان ثمجع اشّةهة إلَ  30ؿوة ،الهٌة المػشلة الجُ ثؾب٘
مػشلة الػقع ٌُٖ ،مػشلة االؿجّعاد لالقجػاؾ ُٖ المرجمُ الٜبّػ ِن يػِ٘ الّم ٞواإلهجةج اللغِن من
طاللٌمة ِصةٌٖ ِلَ بٙةء ًغا المرجمُ ،ثظجلٕ لٗةثٌة بةطجالؼ اهجمةاٌة الًب ،ُٙلٜوٌة ثملٍٚ ٛاؿم مفجػٝة
شجَ ولٍ ٝةهت مؤٚجة ٖةًمّجٌة زع بةلٔة ،ثجمد ُٖ ٞالؾن والمفة ٞٝالمجّلٙة اؿةؿة بةلمػشلة الجةرِظّة
المؾمةة مػشلة ِعم الج ّٕٜوالبصح ِن مٜةن ُٖ المرجمُ ،وٝغا مػشلة ثٍِٜن الفظمّةً ،غى الّوةلػ
ثموس لٌؤالء االٖػاد الموجمّن لمظجلٕ المؾجٍِةت االزجمةِّة بّن المٗةت المفجػٝة.
ٝمة اهٌة مػشلة ثرػِبّة لفٍّر الفبةب بّعم االيمبوةن وٝػٗةلة المرجمُ طةلة اخوةء االزمةت ،ثبً َٙغى الٗبة
مصػومة من  ٞٝالجٍّٚةت والجًلّةت المؾجٙبلّة طةلةِوعمة ثّّـ البًةلة والجٌمّـ ًُ .مػشلة
المصةوالت ،مصةوالت االهًالؽ لصّةة اوؿُ ،للجظلك من الظوٍع الٜةم ٞلالؿػة وهٍٔيةثٌة إلخبةت وثةّٝع
الغات ،والصمٍؿ ِلَ المٜةهة االزجمةِّة.
إن المٍّبةت الوةزمة ِن االزمة االٚجمةدِة والوجةاذ االزجمةِّة لٌغى االزمة ،طلٙت لعى الفبةب الفٍّر
بظّبة امِ ٞمّٙة ،والفٍّر بةلجفةؤم والٍشعة والظٍؼ والٌفةقة وطفّة العطٍؿ ُٖ ؿن الػقع .ثٗؾػ ٞٝ
ًغى الّوةلػ الجّٔػات الجُ ثصعث داط ٞالومّػ الرمُّ للفبةبٖٔ ،ةلبة مة ثٌَػ لٌم شػٝةت مجٜػرة
وِعِعة ،وثغمػات ّٓػ بّّعة ِن اشٍالٌم االزجمةِّة واالٚجمةدِة واإلهؾةهّة الّمّٙةٖٔ .وب الفبةب هةزم
ِن قٍّرًم العاام بةلظٍؼ من قبس المؾجٙب ٞومن شّح البًةلة وِعم االهعمةج ،لٜن ٝػدّػا مة ثةطغ
شػٝةثٌم االشجرةزّة المبٔة الؾّةؿّة اٝػدػ من اي قُء اطػ.
الق ٛان قػِصة الفبةب ٍٚة شّّٙٙة ُٖ المرجمُ بصٜم المفة ٞٝالجُ ثٍازٌٌة ،والَػوؼ المّّفّة المّبة
الجُ ثرّلٌة مرمٍِة ازجمةِّة ثمةخ ٞالمرمٍِةت الٜبّػة االطػى ُٖ المرجمُ ٌُٖ ،بمدةبة الوٍاة والمػٝؼ الغي
ثرجمُ ّٖي  ٞٝثوةٚوةت المرجمُّٖ ،لَ مؾجٍى الّةلم بةؿػى هرع ان الرمةِةت الدٍرِة واإلرًةبّة وزمةِةت
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االهصػاؼ والروٍح مجٍٜهة من ٖبة الفبةب ،طةلة المٌمفّن والبًةلّن والمجٍازعِن طةرج االهَمة
الجّلّمّة والجػبٍِة.
ب  -الظاهرة فػل اساسي للتحمع :
الرمٌٍر الػِةهُ ِةدة ِجٍٜن من الفبةب ،طةلة المػاً٘ الغي ثرلبي ٝػة الٙعم بصفٍد ٝبّػة  ٞٝاؿبٍع،
ٌٖغا الصفع ًُِّ الٗػلة للٗػد ان ِجٍٙى وٍِٙم بةّٖةؿ ٚع ال ٍِٙم بٌة ِوعمة ٍِٜن بمٗػدىٖ ،ةلصفع ِصمُ
الٗػد وِرّ ٞاّٖةلي مرٌٍلة ،وِفّػ ًغا االطّػ بٍٙة المرمٍِة الجُ ٍِزع ٌّٖةٍٖ ،زٍد الفبةب ُٖ هٌةِة ٞٝ
اؿبٍع مُ زمُ ّٓٗػ من ابوةء الصُِ ،رّلي ِفّػ بةلٍٙة ممة ِعّٖي إلَ اؿجّمةؿ الًػؽ الّوّٗةٖ .فعة الّوٕ
ٚع ٍِّد إلَ ٝػدػة االقظةص والَػوؼ الرمةِّة ٚع ثؾةِع ِلَ طل٘ الفٍّر بةلٍٙة وثؾةًم ُٖ ثػزمجٌة إلَ
اّٖةؿ لٗجٌة الّوٕ والرػِمة.
ِجم ٞاإلهؾةن اخوةء شّةثي الّةدِة بةهٍاع مظجلٗة من الرمةِةت ،ومن طالؿ ذلِ ٛجّلم مَّم اهمةط الؾلٍؾ
الٍازب ِلّي اثبةٌِةّٖ .بعا اوؿ مػاش ٞشّةثي ُٖ زمةِة اؿةؿّة او اولّة وًُ االؿػة خم ثجًٍر ِالٚةثي
االزجمةِّة وثجّٙع وثجوٍع الرمةِةت الجُ ِفجػؾ ٌّٖة" .المرجمّةت الصعِدة ٓةِة ُٖ الجّّٙع والجفةب ،ٛاالمػ
الغي ٍِهس لٍّبة ثجبُ اخةرًة ِلَ الؾلٍؾ اإلهؾةهُٖ .ةلمرجمُ الصعِح ِجٍٜن من مرمٍِة من المرجمّةت
المصلّة والبّبّة ،وثل ٛثجػٝب من زمةِةت مظجلٗة من االٖػاد والجوَّمةت المجبةِوة " ( مصُ العِن مظجةر،
 ،1982ص .)92
ثظجلٕ اهٍاع الرمةِةت وثظجلٕ مٌّة هٍع الّالٚةت واهمةط الجٗةِ ٞبعاطلٌة وثةخّػ ًغى االطّػة ِلَ ؿلٍؾ
اٖػادًةٖ .ةلرمةِةت االولّة ثجمّؼ بًٍؿ البٙةء وثالزم اإلهؾةن لٗجػة يٍِلة ،والجٗةِ ٞداطلٌة ِمًبْ بةلمبٔة
الّةيّٗة .وثجمّؼ ٝغل ٛبٙلة ِعد اِوةاٌة وثؾمس للٗػد ان ٍِٜن ِالٚة مبةقػة وٍِٚة ومّػٖة زمُّ االٖػاد
لبّوٌم البّنٝ ،مة ِؾٍد ًغى الرمةِةت ّٚم ثجصٜم ُٖ اٖػادًة .امة الرمةِةت الدةهٍِة ٖججمّؼ بةهٌة ٚمّػة
البٙةء وثجٍٜن من ِعد ٝبّػ من االٖػاد ،وال ثٍٙم بّوٌم ِالٚةت مبةقػةِ ،رجمٍّن ِلَ اؿةس ٍػؼ مٍهٍُِ
ٝةلمٜةن الرٔػاُٖ ،واالقجػاؾ ُٖ بّن الّٙم واالثرةًةت والفٍّر المفجػؾ بةالهجمةء إلَ قػِصة او يبٙة او
مػشلة مّّوة من الّمػ ،وٝغل ٛوزٍد مٍّؿ ودواُٖ مفجػٝة مجٍٗٙن ِلٌّة ،وثرمٌّم اًعاؼ مفجػٝة ثػمُ
إلَ إقبةع شةزةثٌم ( مصُ العِن مظجةر ،1982 ،ص.)90 - 89
ٖةلرمةِة ،وشعة ازجمةِّة ثجٍٜن من مرمٍِة من اٖػاد بّوٌم ثٗةِ ٞازجمةُِ مجبةدؿ وِالٚة لػِصةٚ ،ع
ثٍٜن زٔػاّٖة او ؿاللّة او اٚجمةدِة ،او وشعة االًعاؼ او الّم ،ٞاو الفٍّر بةلجبّّة ،او بةالهجمةء ،وِجصعد
لالٖػاد ادوارًم ومٜةهجٌم االزجمةِّة ،ولٌغى الٍشعة مرمٍِة من المّةِّػ والّٙم الظةلة بٌة ،والجُ ثصعد
ؿلٍؾ اٖػادًة ِلَ اال ُٖ ٞٚاالمٍر الجُ ثظك الرمةِة ،ؿّّة لجصً ّ٘ٙعؼ مفجػؾ وبمٍرة ٍِٜن ٌّٖة وزٍد
االٖػاد مفبّة لبّن شةزةت  ٞٝموٌم.
بمة ان اإلهؾةن ِؾٙى ثّٜٗػى ورٓبةثي ُٖ المؾجٙبٖ ،ٞإهي ِصعد لوٗؾي اًعاٖة ِػمُ إلٌّة وِجظغ من الٍؿةا ٞمة
ًٍ ٝػّٗ ٞبجص ّ٘ٙشةلة الجٍثػ الجُ ِصعخٌة قٍٚي إلَ ثل ٛاالًعاؼ .وثفً ٜٞغى االًعاؼ من شّح ًُ
إرٍةءات وشةزةت ممٜوة ،او المًةمس الجُ ثف ٜٞالعاُٖ االؿةؿُ لؾلٍؾ ٚع ٍِٜن ؿلٍٝة ّٓػ ؿٍي وقعِع
الّوٕ ُٖ بّن الصةالت.
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إن قعة الّوٕ ال ثٍّد إلَ ٝػدػة االقظةص ٖٙى ،ب ٞثٍّد ٝغل ٛإلَ ان الوةس ِجمػٍٖن بًػِٙة مظجلٗة ُٖ
الرمةِةٌٖ ،م ِٙبلٍن ِلَ ارثٜةب اّٖةؿ الجّعي والّوٕ ٚع ِفمبؼون موٌة ُٖ ٍػوؼ اطػي .لٜن لّؾت ٞٝ
الرمةِةت ِوّٗة بًبّّة الصةؿّٖ ،رجمُ الوةس ٝغل ٛبموةؿبةت ؿةرة ٝةلصٗالت والجَةًػات ّٓػ الّوّٗة
والؿبةب ؿلمّة ،لٜن مرػد االهجمةء إلَ زمةِة او ٖبة مةِ ،ظل٘ لعى الٗػد اإلشؾةس والفٍّر بةلٍٙةٝ .مة ال
ِؾةًم االهجمةء إلَ الرمةِة ُٖ ثٍِٜن االشةؿّؽ الٗػدِة ٖصؾب ،بِ ٞؾةًم ُٖ ثػزمة الجّةبّػ إلَ اّٖةؿ.
ٖإذا اِجمع اِوةء الرمةِة الّوٕ ٖإهي ٍِٜن هجّرة االهجمةءٖ .جصت ؿجةر الرمةِة ِفّػون بةلصػِة ُٖ ارثٜةب
الّوٕ وا ٞٚثّػض للمّةٚبة والفٍّر بةلوعم ،إذ ِؾمس االهجمةء إلَ الرمةِة إًِةء الفػِّة لالِمةؿ الّوّٗة،
ٖجمةرس الرمةِة هٍٔيةت ِلَ الٗػد لاللجؼام بٙةهٍهٌة الؾلٍ ُٝوللظوٍع إلَ ؿلًجٌة للمفةرٝة ُٖ اِمةؿ
ِوٕ وثّعي ال ثؼِع ُٖ طًٍرة الجمػؼ ٖصؾب ،ب ٞثٜفٕ ٝغلِ ٛن الٍّاٚب.
وإذا ٝةن االهجمةء إلَ الرمةِة ِؤخػ إلَ ًغا الصع ِلَ الّوٕ ،الهي ِموس الؾػِة والٔمٍض وِٗٙع الٗػد إشؾةؿي
بةلمؾؤولّة الٗػدِةٖ ،ةرثظةء الوبى لي ثةخّػ ٝبّػ ِلَ الؾلٍؾٜٖ ،لمة ٝةن اِوةء الرمةِة مرٌٍلّن ٝلمة ٞٚ
قٍّرًم بةن لٌم ًٍِة طةلة ،و ٞٚثّػهٌم إلَ ثصم ٞالمؾؤولّة والفٍّر بٌةٖ .من ِػثٜب ِعواهة لصؾةبي
الظةص ٍِٙم بي ِةدة الؿبةب قظمّة ،لٜن ِوعمة ِمبس الٗػد ِوٍا ُٖ مرمٍِة مة ثجّعى دواّٖي
واشةؿّؽ اهةىٍّٖٙ ،م الوةس ُٖ المرمٍِة بةِمةؿ ِوٕ لٗةاعة ٚوّةٚ ،ع ٍِٜن دِوة او اإلِعٍِلٍزّة او
إطاللة لالمة والٍين.
ٖةلظوٍع للرمةِة مّوةى الغوبةن الٜلُ ٌّٖةٚ ،ع ٍِٙم الوةس بةِمةؿ ُٖ الرمةِة ٚع ال ٍِٙمٍن بٌة ٖػادى،
ِرجمٍّن االٖػاد ُٖ ًغى االوٚةت وِجظلٍن ِن  ٞٝالٍازبةت وثوؾَ الظمٍلّةت الٗػدِة وًِػد الؤى
واإلٝػاى .الٍٚت الرمةُِ ِمد ٞاِوة دٍِى إلَ الجّٔػ الفةم ٞللصّةة الٍّمّة ب ٜٞزٍاهبٌة ومصجٍِةثٌة .لغا
ِجمٕ ًغا الٍٚت بةلجةّٝع ِلَ وزٍد اؿجٙاللّة مفجػٝة الِوةء الرمةِة وهُٗ زمةُِ للؤى.
إذن ،المٍاِّع الػِةهّة ٝػدّػا مة ثرلب شفٍدا ٝبّػة من الفبةن الموةلػِن طةلة اخوةء ٍٖز ٖػٌٚم ،ثّع
ٖػلة لالشجٗةالت ثمجع للفٍارع واالمةٝن الّمٍمّة .لٜن ٝػدّػا مة ثجظللٌة اِمةؿ ِوٕ وثظػِب بّن المػاٖ٘
الّمٍمّة ،من الوةدر ان ثموُ مبةراة لٜػة الٙعم دون ان ثجظللٌة اِمةؿ ِوٕ ُٖ الملّب ومعرزةثيٖ ،جّع
بةلجةلُ موةؿبة اؿبٍِّة لمب الٔوب.
إن ُٖ ٝػة الٙعم دون ّٓػًة من الػِةهةت مة ِرّ ٞلٌة مٜةهة مجؼاِعة ِوع ِةمة الوةس ٌُٖ ،ثرغب زمةًّػ
ًةالةِ ،رجمٍّن لموةلػة ٖػٌٚم .ثٌَػ ثل ٛالموةؿبةت وٝةهٌة مٜةن بّّعا ِن الٍلةِةت الّةالّة واالزجمةِّة
المبةقػة ،وبّّعا ِن  ٞٝالّٙم االطالّٚة الػاؿظة والٍٙاهّن الؾةاعة ُٖ المرجمُ بّٗ ٞالؤٍط الّةالّة
والمعرؿّة واالزجمةِّة بمٗة ِةمة.
ً ٞٝغى الَػوؼ المٜةهّة والؼموّة ثؾمس بٌٍَر ثمػٖةت وؿلٍٝةت ٍٖهٍِةٝ ،لٌة ثّٜؽ شةلة هٗؾّة مٜبٍثة
اهجرجٌة ٍػوؼ ثةرِظّة ازجمةِّة ثوُ الفبةب ُٖ ازجمةع شةٚع ِلَ ٍػوؼ ؿّبة .إهٌة هٙمجٌم ِلَ الٍاُٚ
االزجمةُِ والجٌمّـً ُٖ ،غى االمةٝن ِجمجُ الفبةب بةلصػِة واالهٗالت من الوبى وثػاطُ الػٚةبة ،وبةلجةلُ
ٖٙعان االِجبةر االزجمةُِ واالؿجؾالم الٜلُ للصّةة الّوّٗة والرةهصة بّع ٖٙعان االم ُٖ ٞالصّةة االزجمةِّة.
ج  -المدًنة محال طبٌػي للػنف والحرًمة :
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إن المعن ِلَ قٜلٌة الصعِح ومن الوةشّة الصّةة الرمةِّة ،ثجمّؼ بَةًػة الصفٍد الٜبّػة المٍزٍدة ٌّٖة.
ٖةلمعِوةً ،غا الرؼء المّٔػ وطاللة ًغا الّةلم الٜبّػ وًغا الومٍذج للجرمُ ،ال ِمٜن ان ٍِٜن إال مّعاهة
للجّبّػ العاام ِن الجٙؾّم والجبةِن بّن االٖػاد والرمةِةت.
ال ِظلٍ مّعان ازجمةُِ ُٖ المعن من الوؼاِةت والّوٕ ،ولم ثورٍ موًٙة من الموةي٘ الصوػِة الٜبّػة
لَةًػة الّوٕ ،الن المعِوة البصت بةمجّةز مٜةن  ٞٝالجصٍالت ،وللجصٜم ٌّٖة ِرب إِةدة الوَػ ُٖ
الَػوؼ الدٙةّٖة والوفةط الرمةُِ .وِرب ٝغل ٛإِةدة الوَػ ُٖ الَػوؼ المةدِة الوةثرة ِن ثّعاد الؾٜةن
واٝػجَةٌٍم وثمػٝؼ الؾٜوةت وٝػدػثٌة ،بٔن الوَػ ِن الَػوؼ االزجمةِّة ٝةلٗٙػ وؿٍء الّالٚةت االزجمةِّة
وبّػوٚػايّة الصّةة الٍّمّة وثٗةٚم الوؼاِةت بمظجلٕ اقٜةلٌة ،بٌغا البصت المعن امةٝن مٗولة الؿجّمةؿ
الّوٕ شجَ من يػؼ الؾلًة بصرة شمةِة المٍاين وممجلٜةثي.
ثّجبػ المعن ملجً َٙةم ِصمِ ٞبء اًم المفة ٞٝالصوةرِة من ثٌةي ٞالوةزشّن هصًٍة ،زػاء البؤس والٗٙػ
والؤى االزجمةُِ واالٚجمةدي والؾّةؿُ .إهٌة ثؾجٍِب الٍٙة الصّة والًةٚة الّٗةلة للبالد .بٌغاِ ،مبس
الّوٕ مّؼة المعن طةلة الٜبّػة والٜػدّٗة الصػٝة والمجٍٖػة ِلَ الدػوات واالؿٍاؽ الٜبّػة .بعون ثةّٝعٖ ،إن
ثًٍر الّوٕ مػثبى بجًٍر شرم الٍشعات الصوةرِة والمعنٖ .ةإلهؾةن طةلة ُٖ ًغى المعن الٜبّػةِ ،رع
هٗؾي امةم ثوٍع الٍهّّةت والمٍا ٕٚويػؽ الّّـ ،لٌغا ث ٞٙلعِي الٗػص بؾبب الؾػِة الٗةاػٙة ُٖ ؿّػ
شّةثي الٍّمّة واالزجمةِّة.
إن ُٖ العورة االٚجمةدِة وُٖ ٖجػة الػطةء او ٖجػة الٜؾةد ،ثٜػدػ الرػاام واالِجعاء وإًمةؿ االيٗةؿ وثفػدًم،
وثػثُٗ هؾبة المٌةزػِن من الػِٕ إلَ المعن ؿّّة وراء الّم .ٞإن الّوٕ ُٖ اؿةؿي ٍةًػة من ٍٍاًػ الصّةة
الصوػِةٖ .ةلومٍ الؾػُِ للمعن ِؼِع من الومٍ ُٖ المفٜالت االزجمةِّة وشعثٌة طةلة ُٖ البّائت المصمٍرة
مد ٞاالؿػة ِوعمة ِمّبٌة الًالؽ او الٌرػة والٍٖةة ،من اًم الٍّام ٞاالؿةؿّة ُٖ زوةح االشعاث (ؿةمّة
شؾن ؿةِةثُ ،1983 ،ص .)121
ثٍزع ُٖ المعِوة ِةدة زمةِةت مٌّموة ،ؿٍاء اٚجمةدِة ٝةن ،ؿّةؿّة او خٙةّٖةٌّٖ ،ة ثومص ٞوثؼوؿ الٍشعة
الجٙلّعِة والػوابى والمّةِّػ ،وثّم الٗػداهّة و ٞٝمة ثصم ٞمن الجػددات والجٙلبةت ٌُٖ ،طةلّة ٝغل ٛمن
ٚةِعة ازجمةِّةً ُٖ .غا الص ٞٙاالزجمةُِ المػٝب ،ثظةض  ٞٝالمػاِةت الّوّٗة ،بٌعؼ إِرةد وثدبّت
المٜةهة وثًب٘ وثوَم  ٞٝاالؿجػاثّرّةت من از ٞالصمٍؿ ِلَ الدػوات واالؿجٗةدة موٌة
. p. 13)، 1991،(BOUKHOBZA M
ثٌجم زمّ ُ العوؿ ثٙػِبة بةلجومّة لبالدًة ،ولٜن ثجٗةوت الرٌٍد المٜػؿة لٌغى الجومّة ،وثٍٜن ثبّة لٌٍِّة
بةًمّجٌة وثبّة لجٍٖػ مظجلٕ الّوةلػ واالؿبةب الجُ بعوهٌة ال ثجم الجومّة.وهجذ ِن الرٌٍد الجُ ثمت ُٖ
مّعان الجومّة االٚجمةدِة واالزجمةِّة ان زاد االًجمةم بف ٜٞواهس بةهٍاع من الوفةط ،مؾت الموةي٘
الصوػِة والمعن الؾةشلّة الٜبػىٜٖ ،ةن ًغا االًجمةم مومب ِلَ االهفًة الموةِّة والمّعان الّمػاهُ
والموفةت الٜبػى ،وًُ زمّّة اِمةؿ اخػت ِلَ المرجمُ ممة قرُ الوؼوح الػُِٗ والٌرػة إلَ ًغى الموةي٘.
ِمٜن الجةّٝع بةهي ِجّػض االٖػاد ُٖ المعن لَةًػة الرلب ِلَ االؿجٌالؾ الٜبّػ والعاام ،وطل٘ لعٌِم إرادة
ٍِٚة ِمٜن ان ثٍٜن ؿببة لٌٍَر اهًػابةت وهؼاِةت داطلّةٖ .ةزدوازّة اهجمةء الٗػد إلَ الًٙةع الػُِٗ او
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الجٙلّعي وإلَ الًٙةع الصوػي او الّمػي،ثعّٖي إلَ العطٍؿ داامة ُٖ الًعام ومصةولة الجؾٍِة بٍاؿًة
ؿلؾلة من المصةوالت ،لٜن ٓةلبة مة ٍِٜن الجالؤم لّبة لٍّٜن بةلوػورة موبّة للمػاع.
امة الٍزي االطػ للمػاعِ ،جػثب ِن ٌٍٍر خٙةٖة زع مظجلٗة ُٖ ّٚمٌة وِةداثٌة واِػاٌٖة وثٙةلّعًة من ثلٛ
المٍزٍدة الال ُٖ المعن لؾٜةن الًبٙة الٍؿًَٓ .ةلبة الغِن ِمعمٌم ًغا الٍا ُٚالرعِع ِرّلٌم ِوٗػون من
الدٙةٖة الوةزشة ،وِؤدي بةلجةلُ ًغا الوٍٗر إلَ الّعاوة والمػاع بّن ّٚم الدٙةٖجّن المجبةِوجّن ثمةمة.
ِٗػؽ شؾن الؾةِةثُ بّن هٍِّن من موةي٘ الّوٕ ،ايل٘ ِلَ إشعاًمة الًالح موةي٘ الجٗػِض الجُ ٍِلع
الرةهصٍن ٌّٖة ،وثجم ِملّة ثوفبجٌم االزجمةِّة وٖ٘ الدٙةٖة الٗػِّة الؾةاعة ٌّٖة ،وًُ الدٙةٖة الفّبّة
الوّّٗة الوٍابى االطالّٚة ،والموةي٘ االطػى ايل٘ ِلٌّة موةي٘ الرغب ،وًُ الموةي٘ الجرةرِة من مػاٝؼ
لالِمةؿ الجُ ثٜػدػ ٌّٖة الؾػٚة والجؾٍؿ (شؾن الؾةِةثُ ،هٙال ِن ؿةمّة شؾن الؾةِةثُ ،1983 ،ص
\ .)123
 - 4الػوامل المنتحة للػنف وا إالخرام :
ا  -الػنف تموله االسرة :
ِػؼ مصّى االؿػة ُٖ المرجمُ المّةلػ شجَ ُٖ العوؿ المجظلٗة بػوز ٍٍاًػ ذات اخةر ِلَ االيٗةؿ ،اثظغت
اقٜةال مظجلٗة من الؤى ِلٌّم واطغت ثٌَػ هجةارٌة ُٖ لٍرة اقعًة الّوٕ والروةحّٖ .م ٞالمػاة
المجّلمة طةرج بّجٌة واًجمةمٌة بّملٌة ُٖ المص ٞاالوؿ ،زّ ٞااليٗةؿ ُٖ شةالت ٝػدّػة ِفّػون بةلصػمةن
من رِةِة االم واًجمةمٌة ،وًٍ دلّ ٞالصب ِوعًم .واثرةى الؼوزة المجّلمة إلَ ثصعِع هؾلٌة ادى إلَ هٙك
شرم االؿػة ،والبس الؼوزةن ُٖ آلب المرجمّةت ِٜػجّٗةن بًٗلّن ،االمػ الغي زِّ ٞالٚجٌم بةلٍالعِن
شؾةؿة من شّح ؿػِة ثةخػًم بمة ِصعث بّن الٍالعِن من ثٍدد وثوةٖػ ،وٚلٌٙم ِلَ ًغى الّالٚة طٍٖة من
ان ثٗجػ وثوٙؾم هجّرة االطًةء الجُ ِػثٜبٌة  ٞٝموٌمة ُٖ مػشلة الجوفبة االزجمةِّة الصؾةؿة والًٍِلة .ومن
ًوةِ ،بعو ان مفةِػ الًٗ ُٖ ٞاالؿػة المّٔػة ثظجلٕ ِوٌة ُٖ االؿػة الٜبّػة لالِجبةرات الجُ ذٝػهةًة.
إن ٍةًػة ؿٜن الف ٘ٙؿٍاء ٝةن اطجّةرا ٝمة ٝةن الصةؿ ُٖ بعاِة االمػ ،ام اهًػارا ٝمة لةر بّع ذلِ ٛوعمة
البصت الف ًُ ٘ٙالوَةم الفةاُ للؾٜن ُٖ المعن ُٖ آلب العوؿ ثػٝت اخةرًة ِلَ االيٗةؿ ُٖ مصّى
االؿػة ُٖ ِمػهةٖ .ةيٗةؿ الف ٘ٙبةلمٙةرهة بةيٗةؿ المؾةٝن المبوّة ٝةلّٗالت ومة قةبٌٌة مّٙعو الصػٝة
ومؾجٌعٍٖن للجٍثػ الوةزم ِن الفٍّر بوّ٘ المٜةن وِعم الؾمةح لٌم بةالهًالؽ ُٖ ممةرؿة الّةبٌمّٖ ،ؼداد
ًغا الجٍثػ ِوعمة ِػٖن يلبٌم بةلظػوج لللّب ُٖ الفةرع ،طةلة ُٖ اؿػ الًبٙةت الٍؿًَ طٍٖة ِلىةيٗةلٌة
من مظةيػ اللّب طةرج البّت.
ولمة ٝةهت االؿػة ًُ اوؿ ًّةة ثجٍلَ الجوفبة االزجمةِّةٖ ،إن هرةشٌة او ٖفلٌة ِػزُ إلٌّة بٙعر ٝبّػ،
وثظجلٕ االؿػة ُٖ مبلْ اداءًة لٌغى المٌمةٖ ،موٌة من هرصت هرةشة ثةمة وموٌة مة لّب ِلٌّة اداؤًة .لغا،
ثػزُ ٝػدّػ من شةالت االهصػاؼ المبٜػة إلَ ٖف ٞاالؿػة ،او ِعم ثٌٍّٖٙة ُٖ اداء ًغى الٍٍّٗة االؿةؿّة
المجمدلة ُٖ إِعاد الٗػد موغ والدثي ،الن ٍِٜن ٝةاوة ازجمةِّة وِوٍا ُٖ مرجمُ مّّن ،واالؿػة ًُ اوؿ بّبة
ثجٍلَ ًغا اإلِعاد ٌُٖ ،ثّلمي الؾلٍؾ ،اللٔة ،الجػاث ،الّةدات ،الجٙةلّع ،الجةرِضٖ ،جػؿظٌة ُٖ قظمّجي
لجوفة موي ِوٍا لةلصة ُٖ المرجمُ (الٍّهؾ ،1975 ، ٍٜص .)148
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ثب َٙاالؿػة مؤؿؾة ازجمةِّة بةلٔة االًمّة ،ثوجذ إيةرا ازجمةِّة ثٙةم شٍلي اطالٚة ًةمة ثعؿ ِلَ شٍِّة
مٜةهجٌة االزجمةِّة (هةزُ ؿّٗػ ،1989 ،ص ،)311 .لٜن ٍِام ٞمٌمة اطػى ثلّب دورا ُٖ اؿبةب االهصػاؼ،
وثًل٘ الّوةن الهمةط هٗؾّة إخػ هٙك ُٖ المػاٚبة البّجّة الوةثرة ٓةلبة ِن ؿٍء االشٍاؿ الؾٜوّة والجٜٗٛ
الّةالُ وثمػٖةت االً ٞالموصػٖة ،وًٍ الص ٞٙالّةم الغي ثوًل٘ موي المٔةمػات واال ٝػجفةٖةت (ؿّع زالؿ،
 ، 1984ص .)30
ٖمصةولة االؿػ لالؿجًّةن ُٖ امةٝن اطػى ِصعث اِوة لعمةت ِةيّٗة ومةؿةة لٌؤالء المػاًّٙن الغِن ِوٙلٍن
من ارِةٌٖم اِن ثؾٍد ٌّٖة شّةة زمةِّة ،إلَ المعن شّح ثرػي شّةة الوةس ُٖ زٍ من اإلٓٗةؿ وِعم
اال ٝػجػاث .ثٌَػ الّةالة بٌغا مٜةهة للّوٕ من طالؿ هٙك إمٜةهّةت الجال ُٚوالجرمُ الػازُ إلَ  ٞٝمن
الؾٜن الصوػي الوّ٘ ويػؽ واوٚةت الجو ،ٞٙواالؿػ ّٓػ الٜةملة بّٔةب اشع االولّةء اشّةهة ،ولػاع االبوةء
واالولّةء اشّةهة اطػى ،ثؤدي ٝلٌة إلَ ثصًّم اإليةر الّةالُ الغي ِٗجٙع الٙعرة ِلَ ثةدِة دور طلّة الجةًّ،ٞ
وِّّ٘ الومٍ الًبُّّ والؾلّم للمٔةر.
زةءت ً ٞٝغى االهًػابةت والمٍّبةت ُٖ الٍٚت الغي ٖٙعت ّٖي االؿػ والّةاالت قّائ ٖفّائ بّن من
مٌةمٌة ،لجمجمٌة مؤؿؾةت ووشعات ازجمةِّة اطػىٜٖ .ةهت ؿةبٙة المصّى الػاّؾُ لجف ّٜٞاالهة ،البصت
مٜةهة للجوةٚن بّن الصوةن والٌٙػ ،وُٖ ًغى الصةالت ثوجذ اقٜةال للمٙةومة ٍِٙدًة الصٙع والصػمةن.
ٖوفةًع إذن ،اهٗرةر الظلّة االؿػِة الجُ البصت ثّّـ ازمة ِعم الٙعرة ِلَ ثةدِة دورًة ُٖ ،الٍٚت الغي
ٝةهت ّٖي طلّة ٚةِعِة للمرجمُٖ ،جٍّد لجب َٙمٜةهة طةهٙة ِػٖن ّٖي الجصعث ِن المصػمةت ،طةلة
االشةؿّؽ الّةيّٗة والّالٚةت الروؾّة ،وًٍ المف ٜٞالػاّؾُ للفبةب طةلة ُٖ ؿن المػاًٙة
 .)) p.123، 1981،CHESNAIS J.Cهَػا لمة لٌة من اًمّة ُٖ شّةثٌم من شّح اهٌة المػشلة الجُ ِجم ٌّٖة
إِعاد الوةقئ ِ ُٝمبس مٍايوة ِجصم ٞمؾؤولّةت ُٖ المرجمُ الٜبّػ.
امة ِن الّوٕ بّن اٖػاد الّةالة الٍاشعة قُء لم هّجع الجصعث ِوي ٌٍٖ طُٗ وؿػيِ ،ظجُٗ بًبّّجي ِن ِلم
االطػِن ،وِب َٙاٖػاد الّةالة وشعًم الفةًعِن ِلَ ذلٖ .ٛةإليةر الّةالُ بٌغا ٍِٜن إيةرا للصمةِة ،ومرةال
طًّػا ُٖ شةالت الجٍثػ وِعم االؿجٙػار الوٗؾُ والمةدي واالزجمةُِ .لٜن ٓةلبة مة ٍِٜن الظٍؼ من ِوٕ
االطػِنّٓ ،ػ ِوٕ االٚةرب من االبةء مدال او االطٍة ٌٍٖ .بمٗة قةملة ِجمّؼ بةلجؼمت ،الؾًّػة والٙمُٖ .ال
ِمٜن وهُ ردود اّٖةؿ الفبةب من طالؿ الجمػٖةت الّعواهّة والّوّٗة الجُ ٓةلبة مة ٍِٜن الجّّٙم االزجمةُِ
لٌغابةلروٍح والؾلٍؾ ّٓػ الؾٍي.
"وٚع ثٍٜن االؿػة مٜٜٗة بةلفٙةؽ الغي ِعب بّن الٍالعِنٖ .جوّٜؽ مفةٝلٌة ِلَ هٍٗس ايٗةلٌةّٖ ،صؾٍن
بّعم االؿجٙػار الٍزعاهُ الوةزم ِن ِعم قٍّرًم بةالمةن ُٖ ِالٚةثٌم بٍالعٌِم وشٍِّجٌم الٍزعاهّة .بّومة
وٝػدّػا مة ٍِٜن الروةح ؿلٍٝة ًػوبّة من ًغى البّبة الموًػبة ومة ثصعخي من لػاع هٗؾُّٖ ،بصح االيٗةؿ
ِن الػهَ الٍزعاهُ واإلقبةع الّةيُٗ والػاشة الوٗؾّة .وٝػدّػا مة ِرعون ذل ٛالوفةط طةرج ِن الٙةهٍن الغي
ِفبُ رٓبةثٌم وِفّػًم بةلًمةهّوة المؤٚجة وِص ٞمصلٌة ثٍثػ قعِع وٚل٘ مؼِذ " (ؿةمّة شؾن الؾةِةثُ،
 ،1983ص .)120 -119
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إن وزٍد المػاع والجٍثػ داط ٞاالؿػة والّةاالت ،ال ثٍّد اؿبةبي إال لّعم إرهةء الصةزّةت ٖٙى ،شةزة
االمن ،الصةزة الروؾّة وبّن الفػوط االزجمةِّة واالٚجمةدِة ،ب ٞثٍّد ٝغل ٛإلَ بّن الصةزّةت الجُ
ثوجرٌة وثمعرًة العوؿ االوروبّة والعوؿ المجٙعمة بمٗة ِةمة ،ومن بّوٌة الجػؼ االؿجٌال ُٝالمػثٍُٗٞ ُٖ ،
ذلٝ ٛلي ٍِٜن االبوةء واالً ٞهّٗةء هٗؾّة ،الهٌم ِجّػهٍن لالشٍاؿ االٚجمةدِة واالزجمةِّة والدٙةّٖة ّٓػ
المالامة.
ومويٖ ،إن الغي ِّّـ ُٖ وؿى ال ِالامِ ،ةالُ او ّٓػ ِةالُِ ،بصح إرادِة ِن اوؿةط ممةخلةٖ .ةلًٗ ٞالغي
ٌِّبي مصًّي واهًػابةثي الوٗؾّة لٍّٜن زةهصة ،بعون قِ ٛمٜن ان ِرع هٗؾي ُٖ اشجٜةؾ بَػؼ من
الَػوؼ الجُ ثف ٜٞبةلوؾبة إلّي قصوة شّٙٙة من اإلخةرة االهّٗةلّة ،وذل ُٖ ٛاالثرةى بمٍّلي وٓػااؼى لاللجٙةء
بٌة ،وبٌغا االلجٙةء ٍِلع ّٖ ٞالروٍح.
ب  -مشكلة التاهٌل وضػوبة االندماج :
من الٍّام ٞالجُ ثمؽ بًػِٙة مبةقػة شّةة الفبةب الٍّم يػِٙة اهعمةزٌم ُٖ المرجمُ وثمٍرًم ل ٜٞمة
ِظك شّةثٌم الٍّمّةٖ ،جٌَػ ًغى الصّةة وٍػوٌٖة بمدةبة وؿّلة للجّببة والجروّع ،وِف ٜٞالفبةب زًٍػ
الٗبة المٌمفة من الؾٜةن الجُ ثّّـ ٓةلب االشّةن ُٖ االشّةء الّٗٙػةٌٖ ،غى الٗبة ثرع هٗؾٌة مبّعة ِن
الجوَّم االزجمةُِ ،بصّح ثصةوؿ االهعمةج ُٖ المرجمُ بٍؿةا ٞمظجلٗة.
ال ثّع لٍّبة الفبةب ُٖ إِرةد ِم ٞؿببة ،ب ًُ ٞهجّرة ل ٜٞمن الجػبّة والجوفبة الجُ ِجلٍٙهٌة ،وٍػوؼ
الّم ٞهٗؾي داط ٞالمرجمُ بةِجبةرى وؿّلة من وؿةا ٞاالهعمةج .وِعم االهعمةج ُٖ الوَةم االزجمةُِ
واإلهجةزُِ ،ظل٘ لعٌِم اٚجوةع بوػورة الجّّٔػ الرمةُِ ،واشّةهة ثجػزم لػاِةثٌم إلَ لػاع االزّةؿ بةلػٖن
الٙةيُ الي ثّةون من الٜبةر ،وارخّن من مصًٌّم االللُ اراء وردود اّٖةؿ ومٍا ٕٚهٙعِة مجًػٖة اثرةى
الوَةم االزجمةُِ الغي ال ِؾمس بةلج ّٕٜواالهعمةج .وِجّعى الفبةب بؾلٍّٝةثٌم الوؼاِّة إلَ الػٖن،
ومصةولة ثصًّم  ٞٝالمبةدئ واالِجٙةدات والّٙم الؾةاعة ،هةربّن ِػض الصةاى ِعدا ال ِصمَ من الّةدات
ويػؽ الجّٜٗػ والّم ٞوالّّـ.
ِؤٝع ٖةروؽ بن ًِّة بةهي ِؾةِع ِعم الجد ّٕٙوالّرؼ الوؾبُ للجّلّم االطال ُٖ ُٚالمعرؿة والجٗ ٜٛالّةالُ
ِلَ بػوز الّٙم الظلّٙة الموصًة ،وثٍٜن الٍّاٚب وطّمة ،ثٌَػ ُٖ ؿٍء ولٍّبة االهعمةج والجُٖ ّٕٜ
بّن الصةالت شجَ داط ٞالّةالة هٗؾٌة ،الهٌمة اوؿ طًٍة هصٍ االهعمةج االزجمةُِ ُٖ المؾجٙب .ٞوالجٌّةن
ُٖ الفةرع ِؤدي شجمة إلَ ارثٜةب زػاام وثّعِةت ثصت ثةخّػ شةلة مّوٍِة مؼرِة ومجًلبةت وشةزّةت ّ
شةدة
. p. 61)، 1983،(BENATIA F
إن مصةولة االهعمةج ًُ ،بمدةبة اإلرادة ُٖ الٍلٍؿ إلَ مػشلة الػقع والووذ واالهفٔةؿ بمظجلٕ الٙوةِة
(الؾٜن ،الو ،ٞٙالجؾلّة) .وِوعمة ٌَِػ الفبةب اإلرادة ُٖ االهعمةج بفجَ مػاشلي ،مّوةى وزٍد الػٓبة ُٖ
العطٍؿ ُٖ الوَةم االزجمةُِ وُٖ الصّةة الّمٍمّة والمٌوّة لٜؾب مٜةهة ال اػٙة والّٙةم بةلعور المالام،
وبةلجةلُ ٝؾب الجٙعِػ واالِجػاؼ ،الن ُٖ الجوَّم االزجمةُِ ِجٍِ ٞٝ ُٚوٍ ان ٍِٙم بعور مّّن .وإن إشعى
اًم زٍاهب الجوَّم ًٍ ثبةِن االٖػاد ٌّٖة ِفجٔلٍن وٍِٙمٍن بي ،ولٍِٙ ُٜم ٖ ٞٝػد بعورى ُٖ المرجمُ،
ِرب ان ِصج ٞمٜةهة او مػٝؼا.
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ُٖ ًغا المعد ِرب اإلقةرة إلَ ان ًوةؾ زةهبةن اؿةؿّةن للمٜةهة االزجمةِّة ًمة  :الصٍٙؽ والٍازبةت.
وِوعمة ِصػم الٗػد من الّٙةم بعورى ٖإهي ِصػم من المٜةهة او الٍهُ او وٍّٗة ِؾجًُّ من طاللٌة الصمٍؿ ِلَ
شٍٚٙي ،وبةلجةلُ ِؤدي مة ِلّي من وازبةتٝ .مة ِصعد العور االزجمةُِ ؿلٍؾ الٗػد ثرةى االطػِن ،لغا ثجصعد
قظمّجي وًٍ ٍِٙم بٌغا العور الغي ِجػؾ اخػا ُٖ الفظمّة ،والجُ ثّبػ ِن ثٜةم ٞاالدوار الجُ ٍِٙم بٌة الٗػد،
الهي ِؾجًُّ ان ِفٔ ٞاٝػدػ من دور داط ٞالمرجمُ ّٝةم ٞاو مٍٍٕ اب وزوج ...الض ( بةؿة ٓةهة ،1983 ،ص
.)190 -189 -188
إن االهعمةج ُٖ المرجمُ ال ِجص ٘ٙإال بمٜةهة ِرع اإلهؾةن من طاللي ذاثي وِفّػ بّٙمجي وبةلٗظػ واالهجمةء
للمرجمُ ،وًٍ مة ِجمّؼ بي اإلهؾةن ِن ٝةٖة الٜةاوةت الصّة االطػى ،وًغا بٗو ٞمة ِجمجُ بي من ِ ٞٙوالٙعرة
ِلَ ثّّٔػ بّبجي ،وطل٘ ٍػوؼ اٝػدػ مالءمة لمّّفجي.
ولّؽ بظةؼ ان مة ِّػ ٞٚاالهعمةج الص ُّٙٙللفبةب ثةطّػ الؼواج وًٍ ٍةًػة من الٍَاًػ الجُ ثمّؼ الومٍ
االٚجمةدي الؾػُِ ،بصّح ِؤز ٞٝ ٞمن الغٍٝر واإلهةث زوازٌم بةلوػورة ،الهٌم ِوٍٗٙن من قبةبٌم المبٜػة
ُٖ الجعرِب ِلَ الٍٍةاػٕ والمٌن بةإلهةٖة إلَ ٍِام ٞاطػى مد ٞلٍّبة إِرةد ِم ٞومةوى واالؿجٙالؿ
الّةالُ.
لٜن الفبةب ِوعمة ِؾًّػ الٙل٘ ِلَ ثّٜٗػًم ،وِرٌلٍن المٜةن الغي ؿٍؼ ِفٔلٍهي ُٖ المرجمُ ويةلمة
ثػاودًم الفٍٜؾ ُٖ هٍع الصّةة الجُ ِصٍّهٌةٍِٗٙ ،ن ُٖ ثّةرض مُ المرجمُ الغي لم ِّع ٌِٗمٌم .والّمٞ
ًٍ الممعر االؿةؿُ الغي ِجم بٍاؿًجي الصمٍؿ ِلَ مٜةهة ُٖ المرجمُِ ٌٍٖ ،صج ٞمٜةهة اؿةؿّة ُٖ شّةة
الٗػد الهي مّعان هفةيي الموجَمٖ .ةالؿجٙػار ُٖ الّمِ ٞمد ٞاًمّة ٝبّػة ُٖ وزٍد االيمبوةن وقػط اؿةؿُ
لالؿجٙالؿ االزجمةُِ ،وبعاِة االهعمةج المٌوُ وق ٜٞزعِع لالؿجٙالؿ الفبةهُ ورهةى ( ،GALLAND O
.) p. 56،1984
الػهة شةلة وزعاهّة هةبّة ِن شةلة إقبةع مّّوة لصةزة او لصةزّةت ،وثص ّ٘ٙمؾجٍى او درزة مّّوة من
اإلقبةع الغي ِص ٘ٙشةلة وزعاهّة ؿةرة .وِوعمة ٍِٜن اإلهؾةن راهّة ٌَِػ ذل ُٖ ٛؿلٍٝي ويػِٙة ثمػٖي
وثّةملي ُٖ المرجمُ .وِوعمة ٍِٜن ّٓػ راهُٚ ،ع ٌَِػ ؿلٍٝة ِعواهّة اثرةى هَةم مّّن ،ازجمةُِ ،اٚجمةدي
او ؿّةؿُ .وٚع ِبلْ اؿجّةؤى درزة ثعّٖي إلَ الّوٌَّٕٖ ،ػ ذلِ ُٖ ٛعم اشجػام الٍٙاهّن والّٙم الؾةاعة ُٖ
المرجمُ ُٖ مصةوالت للبصح ِن البعاا ٞاو االهجٙةم.
إن رهة الفبةب او ِعم رهةًم ِجٍِ ٕٚلَ معى ثمٜوٌم من إقبةع مظجلٕ الصةزّةت وًُ الصةزّةت
الّٗؼٍِلٍزّة واالزجمةِّة وّٓػًة ،وِؾَّ ٝغل ٛإلَ ثص ّ٘ٙشةزّةت من هٍع اطػ وًُ ثص ّ٘ٙالغات ومٜةهة
واِجػاؼ ،إهةٖة إلَ ثص ّ٘ٙالٗػلة والٙعرة ُٖ المؾةًمة ُٖ الصّةة االزجمةِّة ،وِعم الػهة مّوةى الفٍّر او
اإلشؾةس بةالؿجّةء والٜةبة والجفةؤم وًُ ثؤدي إلَ ارثٜةب اِمةؿ ذات لبٔة ِوّٗة إزػامّة ًػوبة من الٍاُٚ
ُٖ ق ٜٞموةًوة للمرجمُ.
إهٌة شةالت هٗؾّة مٜبٍثة وموًػبة ثوجرٌة ٍػوؼ ازجمةِّة واٚجمةدِة ؿّبة ،ثلٙت ثةخّػات وؿى ّٓػ مالام
مدّػ للصػمةن من الصةزةت الوػورِةٖ .ةإلهؾةن إلقبةع شةزةثي واؿجرةبة لعواّٖي هرعى ِؾل ٛؿلٍٝة بًبّّة
مؾجمػة ،وإذا مة ول ٞإلَ الجّب والّةس ٖإهي ِؾجػِس وِجٍِ ٕٚن هفةيي ولٗجػة مؤٚجة خم ّ
ِٜػر هفةيي .وإذا
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ٝةن اإلقبةع مؾجصّال هجّرة لٍّااِ٘ ،صةوؿ ان ِّٔػ من اؿةلّب ؿلٍّٝة شجَ ِ ّٕٜهٗؾي مُ المصّى الغي
ِصٍؿ دون إقبةع رٓبةثي.
ٝمة ان الػٓبةت المٜبٍثة ثصػؾ الالوُِ الٗػدي هصٍ مّةرهة  ٞٝمن ِ ٕٙامةم ثص ّ٘ٙثل ٛالػٓبةت بفٜٞ
ٝةم ٞثٙػِبة ُٖ زٍ من الّعواهّة المٗجٍشة وشجَ الػٓبة ُٖ الٙج ٞاشّةهة اهجٙةمة من ِرؼًم ووهٌّم ِلَ
الٌةمـ وٖٙعاهٌم اإليةر المػزُّ الغي ِؾةِعًم ِلَ الومٍ الؾلّم واالهعمةج االزجمةُِِ ،لَ ان االمػ ُٖ ٞٝ
االشٍاؿ ِبّن معى اهٌّةر الػوابى المظجلٗة االؿػِة واالزجمةِّة.
ج  -فشل المشارًع التنموًة وتػثر تحدًث المحتمع :
شؾب بصٍث داّٖع ابجػ ٌَِػ الّوٕ هجّرة لّملّة الجومّة شجَ الوةزصة موٌة ٌٍٖ ،هجّرة ّٓػ مجٍّٚة
لجصعِح المرجمُ ،بصّح ِؤدي الجصعِح واإلبعاع إلَ اقٜةؿ من الجٌمّـ المٌّة للّوٕ ،وًٍ بغلٍِٜ ٛن
رد ّٖ ٞاهةس مظعوِّن وّٓػ مؾؤولّن ( ،) p. 19-20، 1988،APTER D.Eوبةلجةلُ ثفً ٜٞغى االشعاث
الّوّٗة بػهةمرة مّةٝؾة وموةداً ،عٖي الجصعي للفػِّة والٙةهٍن ومصةولة رٖن الف ٜٞالمجًٍر والمّبػ ِن
الّٙالهّة الّلمّة الٜبّػة للصّةة الٍّمّة الّةدِة.
مة ٌِم البةشح داّٖع ابجػ لّؽ الّوٕ الوةثذ من الؾلًة لٜن المةدر من الٙةِعةِّ ،ع ًغا الّوٕ اشّةهة
ٍةًػة هع العولة ،إذ ِف ٜٛالمٌمفٍن ُٖ ٚعرثٌة الجُ ثؾمس بٌٍَر مدً ٞغا الجٌمّـ (،APTER D.E.
ً ) p. 28،1988غا الّوٕ ِّجبػ ٍٚة رمؼِة مٙةبلة للٍٙة االٚجمةدِة الجُ ِؾمٌّة "مة بّع الصعاخة " بةِجبةرًة
ِٙالهّة وٚةِعة لجًٍر الؾلًة ،إهي الّوٕ مة بّع الصعاخة الغي ِبصح ِن الًّّٙةٖ ،فعثي ثجػؾ الٜةبة
والصؼن.
ٖمٌمة ثٜن هٍِّة الفظمّةت المجٍرية ٖإهي من الًبُّّ ان الجومّة الؾػِّة والصعاخة بةلمٌٍٗم الّٙالهّة ٚع
ثظلٙةن هٍِة من االهًػاب الؾٍّٜلٍزُ والفٍّر بةلصػمةن من ًغا الجًٍر الغي ِمّب ٖبة من الوةس،
والٗبة اٝػدػ شػمةهة ًُ ٖبة الفبةب ،بٌغاٖ ،ةلّوٕ ال ِمٜن ان ٍِٜن إال ٍةًػة قبةهّة بصٜم مٌٍّٚة
االزجمةُِ والمػشلة الجُ ِمػ بٌة ًؤالء الفبةب.
ثّٜؽ إقٜةلّة الفبةب إذن ثوةٚوةت المرجمُ والمفة ٞٝالمػثبًة بةلومٍ االزجمةُِ واالٚجمةدي والّعالة
االزجمةِّة للٍلٍؿ إلَ الجومّة الصّّٙٙةً ،غا ِبػًن ِلَ العور البةرز الغي ِمٜن ان ِؤدِي الفبةب ُٖ دُٖ
ِرلة الجومّة ُٖ المرجمُ المّةلػ والمفةرٝة ُٖ ش ٞالمفة ٞٝالصوةرِة .لغلِ ٛرمُ ٝػدّػ من الّلمةء ِلَ
االِجػاؼ بةن مؾةر إدمةج الفبةب ُٖ المرجمُ ال ِمٜن ان ِجًٍر بمٍرة يبّّّة إال إذا اشجػمت شةزّةت
ًؤالء ومػاِةة ثًلّةثٌم ،وقػًِة ان ِةطغ المرجمُ إزػاءات شؾّة وواّّٚة ،واالطغ برعِة مفةٝلٌم مدلمة
ثؤطغ برعِة  ٞٝمفة ٞٝالمرجمُ.
من الٍاهس زعا ان الفبةب ًٍ ٚب ٞٝ ٞقئ ،هجّرة إلِةدة اإلهجةج االزجمةُِ ،وُٖ هٗؽ الٍٚت ٍٚة شّّٙٙة
ذات مّوَ ومّؼة طةلة ُٖ ٍػؼ الجّٔػ والجصٍؿ االزجمةِّّنٖ .مػشلة الفبةب ِرب اِجبةرًة اهجٙةلّةِ ،صوػ
ٌّٖة الٗػد إلَ الووذ االزجمةُِ ،من از ٞالّٙةم بةلعور الموٍط بي ُٖ مؾةر الصّةة داط ٞالمرجمُ ،ولٌٗم
مؾةرات ومَةًػ همٍ الفبةب وثًٍرىِ ،رب البصح ُٖ  ٞٝالَػوؼ الجُ ثّّـ ٌّٖة ًغى الٗبة ،هٙمع بغلٛ
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مؾجٍى الّةالة ،الوَةم الجػبٍي ،مّةدِن الّم ٞواإلهجةج ،وامةٝن الجد ّٕٙوالجػّٖي والجؾلّة ،اي ُٖ خوةِة
المفةرُِ الجومٍِة.
ِوعمة هٍٙؿ الجومّة ،هّوُ بغل ٛثومّة اٚجمةدِة ازجمةِّة قةملة ،ثجوةوؿ المرجمُ بةؿػى من ٚةِعثي إلَ
ٚمجي ،ثصّٙٙة الًعاؼ ثوفع الجّّٔػ البّّع المعى لٌغا المرجمُ هصٍ االٖو ٞواالرقع ،والجٙعم لالٓلبّة
الؾةشٙة من ابوةءى .ولومةن الجٙعم ،ثوُ العوؿ الظًة الفةملة للجومّة .وِفجػط لغل ٛبفػط يبًٍُّّ ،
ان ٍِهُ ثصت ثمػؼ ًغى الظًة  ٞٝالٗةان االٚجمةدي للمرجمُ من از ٞان ِجم ثٍزٌّي ثٍزٌّة مظًًة
وموَمة.
إذن ،ثجّل٘  ٞٝالمفةرُِ الجومٍِة بجصعِح المرجمّةت الجٙلّعِة ،من طالؿ إهفةء قبٜةت ومؤؿؾةت
اٚجمةدِة وازجمةِّة ممةخلة للمرجمّةت المجٙعمة والمجًٍرة ،طةلة الٔػبّة موٌة.
ثٍزع ِعة اؿبةب ثعُٖ آلب المرجمّةت الجٙلّعِة المؾمةة بمرجمّةت الّةلم الدةلح او المرجمّةت المجظلٗة
والجُ موٌة الرؼااػ ،إلَ الجومّة والجصعِح االزجمةُِ واالٚجمةدي .واًم ًغى االؿبةب ِعم ٚعرة االٚجمةد
المصلُ ِلَ ثلبّة الصةزّةت االولّة لٗبة ٝبّػة من الؾٜةن ،ثّّـ البؤس والصػمةنٖ .ةلوّٕ البوٍّي
للمرجمُ االٚجمةدي ُٖ مصّى دولُ مٌّمنِ ،صح العولة ِلَ الجعط ُٖ ٞاالٚجمةد ِوعمة ٍِٜن شػا
وراؿمةلّة ،وثةطغى ِلَ ِةثٌٙة ِوعمة ٍِٜن اقجػاّٝة.
اهظٗن هؾبّة دور العولة ُٖ الجومّة االٚجمةدِة ُٖ المرجمّةت الٔػبّة المجٙعمة ،لّوصمػ ُٖ مٌةم الجوَّم
والجصٜم وشمةِة الصػِةتِ .جصعد ًغا العور وًغى المٌمة اؿةؿة بمؾجٍى ثومّة الٍٙى الموجرة ،ومَّم
العوؿ المجظلٗة ثٍٙم بعور ثصعِح االٚجمةد ثلبّة شةزّةت الؾٜةن االزجمةِّة ،وثجمد ٞشةزّةثٌم ُٖ اال ٞٝ
والؾٜن ،الو ،ٞٙالمصة ،الجّلّم ...الض .و ٞٝمفػوع لجلبّة الصةزّةت االزجمةِّة ًٍ ،إذن مفػوع مرجمُ،
بمة ان المرجمُ ًٍ هَةم للصةزّةت.
ثفٌع الرؼااػ إذنٌٍٍ ،ر شةزّةت زعِعة موبٌّة البلعان المجًٍرة ،وثلبّة ًغى الصةزّةت ِٙجمػ ِلَ االٚلّة
الٙلّلة من الوةشّة االٚجمةدِة ،وًٍ ِّع ِةاػٙة ٝبّػا الن اٚجمةدًة ال ِجّعى مؾجٍى مّّن من اإلهجةزّة ولم
ثجٍل ٞإلَ مػشلة الجٜعس اإلهجةزُ.
ثلبَ الصةزّةت االزجمةِّة ُٖ المرجمّةت الٔػبّة بٍاؿًة الؾٍؽِٜ ،ؽ مة ًٍ مٍزٍد ُٖ البلعان
المجظلٗة ،الن ؿٍؽ ًغى االطّػة ال ثلبُ شةزّةثٌة لٙلة وهّٕ ِػض الؾلُ من زٌة ،ومن زٌة اطػى ثةخّػ
المعاطّ ٞالّٔػ ِةدلة ِلَ الًلب االزجمةُِ لالؿجٌالؾ ،هالشٌ ُٖ ًغى البلعان ّٓةببوٍّي ُٖ ثٍّٖػ المٍاد
االؿةؿّة لالؿجٌالؾ وهمٍ ؿٍؽ مٍازِة ّٓػ مػاٚبة ومؼدًػة ( ،) p. 137، 1990،ADDI Lوهُ ًغى البلعان
ًٍ بةلجصعِع شةلة ِعم ثلبّة الصةزّةت االزجمةِّة ،رٓم وزٍد ؿٍؽ لٜوٌة لالٚلّة ٖٙى ،ممة ادى إلَ ثبةِن
مؾجٍِةت المّّفة.
من الٍاهس ان الجومّة االٚجمةدِة واالزجمةِّة بةؿةلّبٌة الصعِدة ثؾجعُِ بةلوػورة الرمُ بّن اإلمٜةهّةت
االٚجمةدِة والَػوؼ االزجمةِّة المٍاثّةٝ ،مة ال ِمٜن لٌة ان ثجم ُٖ مرجمُ ّٓػ مؾجٙػ طةلة من الوةشّة
الؾّةؿّة ،وبةلجةلُ ٖإهٌة ال ثجص ٘ٙإال ُٖ هًةؽ ثٜةم ٞاإلمٜةهّةت وثبةدؿ الصٍٙؽ والٍازبةت بّن العولة
والمٍايوّن.
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اي ثمٍر ِملُ لصً ٞغى المفٜلةِ ،وبُٔ ان ِبعا بةلٙوةء ِلَ اؿبةب الجظلٕ ُٖ هًةؽ ؿّةؿة ثومٍِة
شّّٙٙة ومعروؿة ،ثٍٙم بٙعر من الجظًّى الغي ِصمػ المٍارد وِصعد اإلمٜةهّةت وِػلع الصةزةت وِٙعر
الجٜةلّٕ وِصؾب الؼمن وِػثب االولٍِةت ،وٍِٙم بجٍِّة المرجمُ بةًعاؼ الجومّة لالؿجرةبة لٌة والجّةون
لجصٌّٙٙة .االؿبةب ثجمد ٞاؿةؿة ُٖ ّٓةب إيةر للجٗةوض ُٖ المًةلب والصةزةت وزواؿ قّائ ٖفّائ للمػاٚبة
االزجمةِّة من ٚب ٞالظلّة االؿػِة والّةالّة ،لٍّبة االهعمةج والجةًّ ٞاالزجمةِّّن الوةثرّن ِن الجؾػب
المعرؿُ البًةلة ومة ِورػ ِن ذل ٛمن اهًػاب قعِع والفٍّر بةلجفةؤم.
ٌٍَٖر الّوٕ ال ِظػج ِن الؾّةؽ الّةالُ واالزجمةُِ الغي ِّّـ ّٖي الفبةبِ ،ومٍ ًغا الؾلٍؾ الّوُٗ
وِؾجمػ شؾب الٍهّّة الجُ ِرع ٌّٖة الفبةب هٗؾي والمجمدلة ُٖ وهّّة المٌمفّن ،وبةلجةلُ ِرعون
لٍّبة االهعمةج ازجمةِّة اوال ،خم ان الؾّةؽ االٚجمةدي المجمد ُٖ ٞاالشٍاؿ االٚجمةدِة الؾّبة هجّرة ثّدػ
مفةرُِ ثصعِح المرجمُ ثؼِع من قعة الؾلٍؾ الّوُٗ.
الّوٕ الفبةبُ ٍةًػة ازجمةِّة ُٖ المرجمُ الرؼااػي ٌُٖ ،مػثبًة بةلؾّةؽ الجةرِظُ لٌغا المرجمُ ،اي
ارثبى ٌٍٍر ذل ٛبةلَػوؼ الّةالّة واالؿػِة ُٖ اوؿ المًةؼ خم المعرؿّة ّٖمة بّع ،اؿجمػت واهجفػت زػاء
ؿٍء اشجٍاء المًةلب والصةزّةت وّٓةب وهّٕ وؿةا ٞاالهعمةج االزجمةُِ والمٌوُ ّٖمة بّع ،واقجعت
الَةًػة واؿجٗصلت هجّرة الٍُِ بةلٍٗارؽ االزجمةِّة الجُ ال ثصعد المٍ ُٚاالزجمةُِ لٖ ٜٞبة ب ٞالمؾجٍى
االٚجمةدي لٌة ٝغل.ٛ
النتائـج :
الّوٕ ٝةِة ٍةًػة ازجمةِّة ِوجذ ِن ِعة ٍِام ٞمجعاطلة ومجٗةِلة ،من الّؾّػ ٖمِ ٞٝ ٞةم ٞموٌة ِلَ
شع ،وثصعِع معى ٖةِلّجي ُٖ إشعاث الّوٕ.اخوةء ثصلٍِّ ٞام ٞالّوٕ وموةٚفجٌة البع من الجصٌٗ إلَ ابّع
الصعود ،والغي ِعٍِ إلَ ذل ًٍ ٛثّٙع الَةًػة وثّٙع الؾلٍؾ البفػى هٗؾي ًغا من زٌة ،ومن زٌة اطػى
ٖإن ٖم ٞالٍّام ٞالمجعاطلة ُٖ الَةًػة وُٖ الؾلٍؾ ٚع ِؤدى إلَ االِجٙةد بةن وزٍد ًغى الٍّام ٞبغاثٌة،
البع ان ثؤدى شجمة إلَ الّوٕ ،وًغا بّّع ِن المٍاب  ٞٝالبّع .الّبػة بجٗةًِ ٞغى الٍّام ،ٞالن مةدة
البصح ًُ الًبّّة البفػِة المّٙعة الجػّٝب والعاامة الجّّٔػ.
المؤٝع ًٍ ان الّوٕ او اإلزػام لّؽ شةلة يبّّّة ،إهي ؿمة الصةلة االزجمةِّة الجُ ِجفٌّٖ ٜٞة الجوةٖؽ بّن
الصةزة واإلقبةع وبّن الػٓبة والوعرةِ .لَ  ،ٞٝاالمػ ِجّل٘ بمؾجٍِةت اؿةؿّة مجػابًة وشلٙةت مجٜةملة لٌغى
الَةًػة ،المؾجٍى االوؿ ِجّل٘ بةلٍهّّة الجُ ثعُٖ إلَ الّوٕ او الٍهّّة مة ٚب ٞالّوٕ والمجمدلة ُٖ
الَػوؼ الّةالّة والمعرؿّة الجُ ثؤدي إلَ الجٌمّـ .والمؾجٍى الدةهُ ِجمد ُٖ ٞاالزمة االٚجمةدِة الجُ ثمؽ
البالد واِعاد ٝبّػة من البًةلّن الغِن ِرعون لٍّبة الج ّٕٜواالهعمةج .امة الوًٙة الدةلدة ٌُٖ هّٕ الػٚةبة
االزجمةِّة وِرؼ الوٍابى طةلة الّةالّة ِلَ الجٍزّي.
ٖمن ًوة هؾجوجذ ،ان الٍهّّة الصّّٙٙة لٌؤالء الفبةب ًُ وهّّة المٌمفّن المبّعِن ِن المٜةهة
االزجمةِّة الالاػٙة بٌم ،وِٙعثٌم ًُ ِٙعة العوهّة االزجمةِّة وقٍّرًم بٗٙعان الدٙة ُٖ الٙعرة ِلَ االهعمةج
االزجمةُِ والمٌوُ.
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إن اهجفةر الؾلٍؾ الّوُٗ وثٍؿّي لّمؽ اِعادا مجؼاِعة من الفبةن ممن ِّّفٍن هٗؽ االهًػابةت،
وثصػٌٝم اوهةع وثوةٚوةت مجًةبٙة ومجفةبٌة ثفةبي االشّةء من بًةلة وٚلة موةلب الّم ،ٞبّع ان ِرؼت
الموٍَمة الجػبٍِة الصٗةظ ُٖ لٌٍٖٗة بٌؤالء وثٍٖػ لٌم ثٍِٜوة قةمال وايٍؿ معة ممٜوةٝ .مة اهي البس
الؾلٍؾ الّوُٗ اٝػدػ قعةٖ ،بّع ان ٝةن ولّع الجٌمّـ والالمبةالة المرجمُ بةلفػِصة الموجرة لٌغا الّوٕ
البس من از ٞالجّّٔػٝ .مة اهي بّع ان ٝةن ِوٗة ٝالمّة اي ِوٕ مّوٍي او رمؼي ،ثصٍؿ مُ مػور الٍٚت إلَ
ِوٕ زؾعي او مةدي.
لٙع اثوس زلّة ان الٍهُ االٚجمةدي لي ِالٚة مبةقػة ُٖ اؿجٙػار وثمةؿ ٛوؿّةدة االؿػة الرؼااػِة ،ذل ٛان
الٍهُ االٚجمةدي الؾّئ ؿٍاء من شّح الٗٙػ او اهظٗةض العط ٞواهّعامي ُٖ بّن الصةالتِ ،مٜن ان
ِؤدي إلَ ثمعع بوّةن االؿػةٜٖ ،لمة اهظٗن المؾجٍى االٚجمةدي للٗائت االزجمةِّة الّٗٙػةٝ ،لمة اهعّٖت
بّن االؿػ بؾػِة هصٍ الجٗ ٜٛواالهصالؿ ،ولٌغا ٖإن اؿػ االيٗةؿ الموصػّٖن ًُ اال ٝػدػ ثٜٜٗة واهًػابة،
الهٌة اال ٝػدػ اهظٗةهة ُٖ المؾجٍى االٚجمةدي.
إن شرم المةؿةة ِجمد ُٖ ٞوزٍد زّـ من البًةلّن ِن الّم ُٖ ٞبلع ال ِجّعى ؿٜةهي  35ملٍّن هؾمة
وِرؼ ُٖ الؾٜوةت االزجمةِّة واِعاد ِٙعر بةال الؼ من الرةمّّّن والمؤًلّن طةرج دااػة الجفّٔ ٞوُٖ بًةلة
داامة وّٓػ ذل ٛمن االوزةع الجُ ثؤلم االٚجمةد الٍيوُ والمرجمُ بمٗة ِةمة .وممة زاد الٍهُ شعةِ ،عم
االؿجٙػار الؾّةؿُ وًٍ الّةم ٞالػاّؾُ للومٍ االٚجمةديً ،غا ٖوال ِن االخةر الجُ طلٗجٌة بػامذ اإللالح
االٚجمةدي وٓل٘ مؤؿؾةت ٝػدّػةٖ ،ةرثٗةع اإلهػابةت والجغمػات ُٖ الؾوٍات االطّػة مة ًُ إال دلِّ ٞلَ
اإلٖػازات االولَ لٌغا اإللالحٌٖ .غى اإللالشةت وزٌٌة مةؿةوي ازجمةِّةٌَِ ،ػ طةلة ُٖ ثعهُ الٙعرة
الفػااّة واهجفةر الٗٙػ والبًةلة وثةطػ االزٍر وثرمّعًة واهظٗةض الموس والجٍِّوةت.
ٖةإلرًةلةت الجةرِظّة وطةلة الّرؼ االٚجمةدِال ِمٜن لٌة إال ان ثٍٜن ممعرا لصةلة ازجمةِّة ؿّبة ،بصّح
البس ٝػدّػا من االولّةء ِةزؼِن ِن ثٍّٖػ الصع االدهَ من الّّـ لمن ٍِّلٍهٌم .من ًوةِ ،بعا اإلًمةؿ وؿٍء
المػاٚبة ،وثٌَػ مؤقػات اطػى ثصعد ثةخّػات ًغا الٍهُ من الًالؽ واإلٚةمة ُٖ مؾةٝن هّٙة
ورطّمة ...الض.
ٖمدً ٞغى الصّةة ثٗٙع االولّةء الدٙة ُٖ اهٗؾٌم وِٗٙع االبوةء الدٙة ٖمن شٍلٌم ،وُٖ  ٞٝالّٙم والوٍابى الجُ
ٝةن من المٗػوض ان ثٍزٌٌم وثػاٚبٌم وثوُّ رٚةبة وثٍزّي الٍالعِن لٌم .وِوعمة ٍِٜن خمة ٖٙعان للػٚةبة
ِٗٙع الوَةم المّّةري  ٞٝدٚجي وّٖةلّجي او زؼءا موٌة وثٜػٕ الصٍٙؽ والٍازبةت ِن ان ثرةز ّٖلّة ،الن الوةس
ال ٍِّدون ِّملٍن بمة ًم ملؼمٍن ،وال ٍِّدون بفػِّة المٍزبةت الظةهّّن لٌة ،او الهٌم ال ِّػٍٖن إلَ من
ؿّلربٍن لجٔلّب شٌٍٚٙم الظةلة ِوعمة ِجم طػٌٚة ،وِورم ِن ذل ٛالّوٕ والٍٗهٍي واهجفةر الّالٚةت
الّعااّة والّالٚةت ّٓػ الموجَمة ُٖ المرجمُ.
ومٌمة ثٍٜن طًٍرة الٍهُ االٚجمةدي ِلَ ثمعع االؿػة وِعم اؿجٙػارًةٌٖ ،وةؾ مؤقػات مجّعدة ثصعد
ثةقّػات ًغا الٍهُ موٌة الًالؽ بّن ذوي العط ٞالوّّٕ والٙؾٍة واإلًمةؿ لٜػدػة االيٗةؿ هجّرة الصػمةن
واالهصالؿ الظلٝ ُٖ ُٙػدّػ من الصةالت .مدً ٞغى الٍَاًػ ثٍلع ِوع الًٗ ٞالّوٕ والٙل٘ وثؤدي إلَ الجظلٕ
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العراؿُ والٌػوب من المعرؿة او وشجَ الظػوج ِن ؿلًة الٍالعِن .وِوعمة ثّةهُ االؿػة الجٗ ٜٛواالهًػاب
وِعم االؿجٙػار ِظل٘ ِوع الًٗ ٞالفٍّر بةلّؼلة والجٌمّـ.
ومن المّجػؼ بي ٝغل ًٍ ٛان الّوٕ واإلزػام واهصػاؼ الفبةب ِوعهة ِجمػٝؼ ُٖ اوؿةط المعن واشّةهة ُٖ
اشّةء مّّوة ،طةلة الجُ ثوفة ُٖ الوٍاشُ وثٍٜن ٚبلة للوةزشّن من الٙػى والمعاقػ لإلٚةمة ٌّٖة يةلبّن
الّم ٞومؾجٍى مّّفُ اشؾن .ومُ ًغا ٖإن الصّةة االؿػِة ثجًلب مٜةهة يبّّّة ثٍٙم ّٖي بةداء وٍّٗجٌة،
الن ٝمة هّػؼٖ ،إن االؿػة ًُ الٌّبة االزجمةِّة االولَ الجُ ثٍٙم بةلجوفبة االزجمةِّة وثومّة قظمّة الٗػد.
ٖةلمؾٜن ِّجبػ الٍؿّلة الجّجٍٖػ اإلمٜةهّةت المالامة المؾةِعة االؿػ ِلَ الّٙةم بٍٍّٗجٌةٜٖ ،ػدّػ من اؿػهة
طةلة ُٖ االشّةء الفّبّة للّةلمة ثّّـ ٍػوٖة ؿٜوّة ّٓػ مالامةٜٖ ،ػدّػ موٌة ِّّـ ُٖ ٓػؼ وق٘ٙ
لّٔػة ،وشجَ ثصت وٍٖؽ الّمةرات ،مؾةٝن ال ثّػؼ الفمؽ والمػاٖ٘ الّةمة للوَةٖة .ال ق ٛان وٍّٗة
البّت ًةمة زعا ،الهي المٜةن الغي ِفبُ ّٖي زؼء ٝبّػ من اشجّةزةثوة المةدِة والّةيّٗة والّةالّة والدٙةّٖة
والػوشّة من ًوة ال ٓػابة من اهجفةر ٍةًػة اؿجٌالؾ المظعرات واإلدمةن ِلَ الظمٍر واللرٍء إلَ الّوٕ
والجؾٍؿ والػٓبة ُٖ الٌرػة والغًةب بّّعا ِن ًغا الٍا. ُٚ
الوجّرة الّةمة الجُ هػاًة ممٜوة ًُ ،اهي ِمٜووة الجّػؼ ِلَ االِ ٞٚلَ مٌٍٗمّن للّوٕ ،االوؿ هَةمُ
اؿجػاثّرُٚ ،ع ٍِٜن ممعرا للؾلًة ،ثؾجّملي للصٗةظ ِلٌّة ولجدبّت ممعاّٚجٌة .والدةهُ ّٓػ هَةمُ او مة
ِؾمَ بةلٍٗهٍيً ،غا الوٍع الدةهُ ال ِمٜن اِجبةرى ٍِٗي ،بِ ٞورم ِن اهجفةر الّالٚةت الّعااّة ُٖ
ًٚةِةت ّٓػ موجَمة ُٖ المرجمُ .واؿبةبي ثٍّد إلَ شةلة ِعم االؿجٙػار واالهجَةم الجُ ٍِٜن ٌّٖة المرجمُ ُٖ
ًٚةِةت مد ٞاالؿػة والمعرؿة والمرجمُ .ٜٞٝ
ٌَّٖػ ًغا الّوٕ ُٖ وزٍى مجوٍِة ،ثةرة ٍِٜن ٓةموة ِلَ ق ٜٞهؼاع ولػاع وطمٍمةت ،وثةرة اطػى ٌَِػ
بٍزي اطػِ ،غًب شجَ إلَ ثوَّم زمةِةت لّٔػة ثٍٙم بةرثٜةب اِمةؿ ثظػِب وثٜؾّػ وثّعِةت ِلَ االٖػاد
والممجلٜةت.
ٖٜلجة الصةلجّن ثبفػان مة بٍزٍد ازمة ِمّٙة ُٖ المرجمُ .وِوعمة ثّرؼ الوٍابى االزجمةِّة ِلَ اشجٍاء ًغى
االّٖةؿ وإِرةد ثؾٍِة لٌة وثّرؼ الوٍابى الٙةهٍهّة ِلَ ثًبّ٘ الٙةهٍن بّٗةلّة ،ثّم شةلة ال امن الجُ ثفٜٞ
اِلَ درزة من درزةت الجعًٍر االزجمةُِ واالٚجمةدي الجُ ثًػح بعورًة المفٜلة الؾّةؿّة ،طةلة واهٌة
ثفٌع شةلة اشجٜةر الٍٙة ،وبةلجةلُ ثٌَػ زلّة شةالت االرثبةؾ الؾّةؿُ والٙةهٍهُ الجُ ثؤدي بعورًة إلَ ثفوذ
الًٙةِةت االزجمةِّة االطػى اإلدارِة واالٚجمةدِة والدٙةّٖة.
ولم هرع اشؾن ممة ٚةلي االؿجةذ طلّ ٞاشمع طلِّ ٞن الّوٕ وِمٗي بةهي ٍةًػة ازجمةِّة واّّٚة ثرؾع
ثٗؾّػًة ُٖ الجةرِض اإلهؾةهُ ذاثي وُٖ ثٍزي الًةٚةت الوٗؾةهّة واالزجمةِّة واالٚجمةدِة ،اي يةٚةت الٍٙة
هصٍ ثوةزع الٍزٍد و ثٔةلب اإلرادات .وممة ال رِب ّٖي ان الٗػد او الرمةِة ِٜػجؾبةن الؾلٍؾ الّوُٗ /الالِوُٗ
من طالؿ الدٙةٖة الجُ ثٍزي المرجمُ وثصٜمي او ال ثصٜمي من طالؿ ادوات الوبى الّوُٗ ومّةِّػ الؾلٍؾ
وّٚم الؾّةؿة (طلّ ٞاشمع طلّ ، 1980 ،ٞص.)138
 – 5تحدد ظاهرة الػنف في ظل الحركات االختماغٌة:
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ثجرعد ٍةًػة الّوٕ بمظجلٕ االقٜةؿ طةلة بةؿجمػار بّن الٍّام ٞالمؾةًمة ُٖ الجّٔػ االزجمةُِ وُٖ
ٍ ٞاهجفةر الصػٝةت االزجمةِّة الجُ ِفٌعًة المرجمُٖ ،ةلمػشلة االهجٙةلّة الجُ ثمّؼ الجفّٜلة االزجمةِّة من
الجٍزي االقجػا ُٝللجٍزي هصٍ الجٍزي اللّبّػالُ ِوجذ ثوةٚوةت ثٌَػ ُٖ ق ٜٞلػاِةت وثوةشػ وثمةدم وًٍمة
ِمٜن ثؾمّجي شػاٝة وِةطغ اقٜةال من الّوٕ المةدي لٜن طةلة الّوٕ المّوٍي مد ٞثعاوؿ قّةرات
وطًةبةت وآةهُ مّةدِة واهجٙةدِة.
مة ِّػؼ ِلَ الصػٝةت االزجمةِّة المّةلػة اهٌة اؿجٗةدت من الجٜولٍزّة ِن يػِ٘ شفع االقظةص ُٖ
مظجلٕ اهصةء الّةلم ،ارثبى ًغا الجًٍر بٌٍَر شةلة من الٙل٘ االزجمةُِ الجُ ثوًٍي ِلَ قٍّر بةالؿجبّةد
بؾبب اطجالؿ اهمةط الصّةة ،وًٍ مة ٍِلع شةلة من ِعم االؿجٙػار االزجمةُِ ،وٚع ٍِٜن ذلً ٛ
ؿببة ُٖ قٍّر
بّن الرمةِةت بةلٙل٘ االزجمةُِ الؿبةب دِوّة او اٚجمةدِة او اي اؿبةب ازجمةِّة اطػىً .غا الٙل٘
االزجمةُِ ٚع ِّبػ ِن هٗؾي ُٖ لٍرة ؿلٍٝةت ِفٍااّة ّٓػ موَمة او ربمة ٍِٙد إلَ ٌٍٍر شػٝةت ازجمةِّة
ثعُٖ إلَ مؼِع من اإلخةرة الرمةِّة الجُ ثعُٖ االٖػاد إلَ ؿلٍؾ بف ٜٞزمةُِ بمٍرة ثلٙةاّة لمٍازٌة ًغا
الٙل٘ ولّةٓة همٍذج مّّن للؾلٍؾ ،وًٍ مة ٍِلع هٍع من الٍُِ الغاثُ لعى الرمةِة وِمّؼًة ِن اهمةط الّٙم
االطػى الؾةاعة ُٖ المرجمُ .ومُ اهجفةر شةلة اإلخةرة الرمةِّةٖ ،إن الصػٝة االزجمةِّة ثومٍ ِن يػِ٘ ٍةًػة
الّعوى االزجمةِّة وزغب اطػِن للرمةِة ممن ِٙوٌّم الومٍذج او الؾلٍؾ الرعِع (ِمػ دراس ،ثٙعِم،
دٖةثػ اهؾةهّةت ،الّعد  ،08مةي  ،1999ص.)12
إن اًمّة الٙل٘ االزجمةُِ ثجمد ُٖ ٞاِجبةرى المعط ٞاالوؿ لجصًّم االهمةط وهمةذج الؾلٍؾ االزجمةُِ
الؾةاعة ،وًٍ مة ِمٌع الًػِ٘ لٌٍَر ّٖ ٞزمةُِ زعِع ِجبلٍر ُٖ لٍرة اقٜةؿ من الصػٝةت االزجمةِّة الجُ
ثبعا ّٓػ موَمة خم ثم ٞإلَ مػاش ٞمجٙعمة من الجوَّم ،وثٍٜن بةلجةلُ الصػٝة االزجمةِّة ولّعة للجّٔػات
الجُ ِمػ بٌة المرجمُ وثجػاٝم ِبػ ٖجػة من الؼمن.
الصػٝةت االزجمةِّة المّةلػة ًُ الصػٝةت ذات االًعاؼ الوٍِّة او االزجمةِّة الّةمة الّةبػة لصعود الًبٙةت
االزجمةِّة والبوةء الؾّةؿُ ،ثجٍٖػ ِلَ وُِ بغاثٌة داط ٞمصًٌّة ،وًُ ثؾَّ إلَ إهرةز ثّّٔػ ُٖ إيةر ًغا
الٍُِٝ ،مة ان لٌة ً
مػزّّة ً
ً
هؾٙة ً
ورمؼِةٝ ،مة اهٌة ثؾَّ إلَ االؿجٙالؿ واالؿجٍٙاء بةلغات .وُٖ الٍٚت
ّٚمّة
ذاثي ثفةرؾ الصػٝةت االزجمةِّة ُٖ ثٌّبة موةخ مظجلٕ ؿّةؿّة وازجمةِّة وخٙةّٖةٝ ،مة اهٌة ثدّػ المػاِةت
االزجمةِّة والدٙةّٖة والؾّةؿّة واالٚجمةدِة المجفةبٜة .ومة ثدّػى من ٚوةِة ٚع ِؤمؽ ُٖ الٗوةءات الّةمة
وٍِٜن لي ثةخّػ ؿّةؿُ واهس .وِمٜن ان ثٙجمػ ِلَ الوًةؽ المصلُ الغي وزعت ّٖي ،ولّؽ بةلوػورة ان
ٍِٜن لٌة بّع ويوُ ،الصػٝة االزجمةِّة شػٝة قّبّة الهوة ثلمؽ اثرةًةثٌة هصٍ الٗائت الفّبّة المظجلٗة.
وّٖمة ِجّل٘ بمؾجٍى الجوَّمّٖ ،وبُٔ ان ِجٍٖػ للصػٝة االزجمةِّة الّةت لجّببة المٍارد المةدِة والػمؼِة.
وًُ ثظجلٕ ِن الٌبة او الجمػد الٍّٗي الغي ِٗجٙع إلَ اي درزةت من الٍُِ والجوَّم .وإذا ٝةن  ٞٝثوَّم
لّؽ بةلوػورة شػٝة ازجمةِّة ٖإهوة هؾجبّع الموَمةت الجومٍِة ،والظعمّة والظّػِة ،او الٌّة ٞٝالجوَّمّة
الٗةرٓة ،الجُ ال ِجٍٖػ لٌة مًةلب ازجمةِّة ثؾَّ من طاللٌة إلَ ثّّٔػ ُٖ الصةلة الػاًوة الجُ ال ثمد ٞمفٜلة
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بةلوؾبة لٌة ،او ال ثوًٍي ِلَ ًٍِة مصعدة او مػزّّة طةلة بٌة .وإذا ٝةهت الصػٝةت االزجمةِّة ثظجلٕ ِن
المؤؿؾةت الجُ ثظوُ لجوَّم لةرم وِوٍِة خةبجةٖ ،إن وزٍد ًغا الجوَّم ال ِوُٗ لٗة الصػٝة االزجمةِّة.
امة الصػٝةت االزجمةِّة المٙةومة لؾّةؿةت الٍّلمة ٌُٖ ،الصػٝةت االزجمةِّة الجُ ثؾجٌعؼ الجةخّػ ُٖ
المرجمّةت ُٖ اثرةى موةد لجةخّػ ؿّةؿةت لّبػالّة ،او الجُ ثؾَّ للعٖةع ِن بّن الٗائت الفّبّة الجُ
ثّمٕ .وال هّوُ ان ثمجل ٛالمٙةومة ٌٖمة مجٜةمال لجل ٛالؾّةؿةت والٍٍٚؼ ِلَ اؿجػاثّرّة مٙةومجٌةٌٖ ،غا ال
ِجٍاٖػ إال لٍٙة ؿّةؿّة موَمة ،وِوُٗ ُٖ الٍٚت ذاثي لٗة الصػٝة االزجمةِّة.
ٖةلصػاؾ االزجمةُِ او الصػٝة االزجمةِّة الجُ ثّػٌٖة الرؼااػ شةلّة ػٜػدػ ممة ثجمّؼ بي ًٍ الرؼااػ شةلّة ػٜػدػ ممة
ثجمّؼ بي ًٍ الًةبُ الؾلمُ لٌة هَػا لمظجلٕ الجرةرب الجُ ثم االؿجٗةدة موٌة وٝغا ثرػبة العة موٌة وٝغا ثرػبة
الرؼااػ ُٖ الّفػِة الؾٍداءٝ ،مة ان وؿةا ٞالجٜوٍلٍزّة والٍؿةا ٞالجٍال ٞاالزجمةُِ لٌة دورا ال ِؾجٌةن بي
بٝ ٞةن ٖةلال لٌة بّن الًةبُ الؾلمُ والف ٜٞالّوّٕ الغي ٝةن موجَػا ان ٍِٜن.
الخاتـمة :
ِوعرج الّوٕ ُٖ الص ٞٙالجمةدمُ مُ االطػِن .وًٍ ثرػبة هٗؾةهّة ازجمةِّة ّٓػ موٗملة ِن ثّٔػات
المرجمُ ومؾةراثي الجةرِظّةٖ .ةلٙػاءة الؾٍؿٍّلٍزّة لَةًػة الّوٕ ال ِرب ان ثظػج ِن الجةرِض ،لغا ِرب
دراؿة الصةالت الّوّٗة ب ٜٞمة ِجم ٞبٌغى الٍٚةاُ ومة ِصّى بٌة وبَػوٌٖة ومٍٜهةثٌة .والمؾةر الجةرِظُ
للمرجمُ الرؼااػي لم ِورٍ من ًغى الجّٔػات والجٙلبةت ٌٍٖ ،هرع ثةخّػ الصػٝةت االزجمةِّة ُٖ الجًٍر
الجةرِظُ للمرجمّةت ،وذل ٛمن طالؿ الؤى الغي ثمةرؿي ِلَ االقظةص الغِن بّعًم مٙةلّع الصٜمٝ ،مة
ثمةرؿي ِلَ هظب او لٍٗات الٍٙة ،وِمٜن للصػٝة االزجمةِّة ان ثمةرس ا ً
ِوة هٍٔيٌة بًػؽ ِعِعة اًمٌة:
شمالت العِةِة والوفػ لٜؾب الػاي الّةم ٝمة ٚع ثؾجظعم ُٖ ذل ٛالجٌعِعات ...إلض.
ِفٌع وِظٍض ثصٍالت شةؿمة ،يبّة لّؾت الجّٔػات الرةرِة ؿصةبة ِةبػة ،ب ٞثوعرج ُٖ هًةؽ الجصٍالت
االؿجػاثّرّة والجومٍِة ،والجًٍرات االٚجمةدِة واالزجمةِّة والؾّةؿّة والدٙةّٖة الّمّٙة.
ًغا وِب َٙثصعِع ؿّةؿة مجٜةملة للجٜػٗ ٞبٙوةِة الفبةب مػثبًة ب ٜٞهٍع من اهٍاع مصةربة اؿةلّب الجٌمّـ
واالؿجبّةد ،ومػًٍهة بةإلدمةج االزجمةُِ والمٌوُ للفبةب ،وٝغل ٛبجػّٚة بػامذ الجومّة االزجمةِّة
واالٚجمةدِة والدٙةّٖة بةلبصح ِن وؿةا ٞمن قةهٌة ان ثعِم الجّةم ُٖ ٞمظجلٕ الّملّةت المظممة
للفبةب.
إن  ٞٝالجةمالت شٍؿ مفة ٞٝالفبةب مة ٖجبت ان بّوت بصعة مجؼاِعة وبةؿجّرةؿ ،ان الجفِّٔ ٞف ٜٞهٍاة
المفة ٞٝالٙةام امةم دطٍؿ الفبةب مّػٝة الصّةة الّةملة وإدمةزٌم ِةلم الٜبةر .وِٜمن الٌعؼ الػاّؾُ ُٖ
الجٜػٗ ٞبةلفبةب ثٜػٗال قةمال ومجمةؿٜة ال ؿّمة الفبةب الػاؿب ُٖ الموٍَمة الجّلّمّة ،من طالؿ الجٍِٜن
واإلدمةج ُٖ الصّةة الّملّة واالزجمةِّة ،ومػاِةة الصةزّةت المجؼاِعة ،وإِرةد لّْ وايػ ٝػّٗلة بةؿجصعاث
موةلب قٔ ٞهمن هفةيةت إهجةزّة مجوٍِة.
ولٜن ٚب ٞالّمِ ٞرب ان هػقع الجظًّى وهبجّع ِن االرثرةلّة والجرةرب الٗةقلة ،وبّن الجظًّى والّمٞ
البع من ثٍّٖػ ازٍاء االمن واالؿجٙػار وإقةِة خٙةٖة الٜؾب إلِةدة ًّٜلة الّ ٞٙالرؼااػي لّمبس ِٙالموجرة
بّع ان وزي إلَ االؿجٌالؾ ،الن الجّّٔػ الصِ ُّٙٙبعامن داط ٞاإلهؾةن ولّؽ من طةرزي .وِرب ان ٍِٜن
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أ
أ
تفػٌل أثر ألتخطٌص ألمثل للموأرد وألك فاءأت ألتوظٌمٌة لتحكٌق ألمٌزة ألتوافسٌة – درأسة تطبٌكٌة
أ
أ
غلى شركات ضواغة ألدوًة ألردهٌة
Activate the Effect of Optimal Allocation of Organizational Resources and Competencies
to Achieve Competitive Advantage - Applied Study on Jordanian Pharmaceutical
Companies
د .فٍزِة مكػاش ،زامكة دمحم الطعِق بن ِصُ – زّرو – الرؼائػ
ا.د .فّػوز مطلس الغمٍر ،زامكة مؤثة – االردن
مكدمة
شٌع الكالم قعة ثغّػات فُ زٍاهب الصّاة المظجلفة وقلَ هو االضكعة ،االلجطادِة واالزجماقّة والؾّاؿّة
والكلمّة والدكافة والجنوٍلٍزّةً ،غى الجغّػات هاهت هجّرة اهجشار ؿاًػة الكٍلمة وثكلص المؾافات بّن
البلعان ،وهغلم ثصػِػ الجرارة من ؼػف الموـمة الكالمّة للجرارة ،وًغا ما ادى إلَ اشجعاد الموافؾة بّن
الموـمات المصلّة واالزوبّة قلَ شع الؾٍاء ،هو ًغى الـػوف دفكت بالموـمات قلَ الكمو لرغب قمالء
اوفّاء وامجالك مّؼة ثوافؾّة ،واضبس للمٍارد والن فاءات اإلؿجػاثّرّة اًمّة اهبػ ودورا رئّؾّا فُ مرال
اإلدارة اإلؿجػاثّرّة.
مٍازٌة الموـمات للجصعِات الجُ ثظلكٌا الموافؾة دفكٌا لالًجمام بكٍاملٌا العاطلّة والجُ ِمنن من طاللٌا
ثصكّق المّؼة الجوافؾّة ،وذلم من طالل ثؽبّق الوـػِة الكائمة قلَ المٍارد اي الجظطّص االمدو للمٍارد،
وًغا بٌعف طلق لّمة من طالل اؿجظعام الن فاءات والمٍارد اإلؿجػاثّرّة فُ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة والجمّؼ
قلَ الموافؾّن .فالموـمات الٍّم ثصاول اؿجكمال مٍاردًا وه فاءاثٌا من ازو طلق لّمة للكمالء والمٍردِن
وزمّف اضصاب المطالس ،ولٌغا فالعراؿة الصالّة ثػهؼ قلَ دراؿة ثفكّو اخػ الجظطّص االمدو للمٍارد
والن فاءات الجوـّمّة لجصكّق المّؼة الجوافؾّة فُ شػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،ولع ثم اطجّار ًغا الكؽاع
الًمّة للصفاظ قلَ ضصة افػاد المرجمف من زٌة ومن زٌة اطػى بؾبب الموافؾة الجُ ِكػفٌا ؿٍق ًغا الوٍع
من الموجرات ،واهي ِرب قلَ الموـمات الجُ ثوشػ فُ ًغا الكؽاع البصح قن مطادر لجصكّق مّؼثٌا
الجوافؾّة.
مشكلة ألدرأسة
آ
ثؤخػ الكٍلمة بؽػِكجّن مظجلفجّن قلَ الموـمات ،فاشع ًغى االخار إِرابُ الهٌا ثؾاًم فُ فجس اؿٍاق ازوبّة
زعِعة امام موجرات الموـمة ،قن ؼػِق الجؾٌّالت الجُ ثكعم لٌا لجطعِػ الموجرات ،ولنن من هاشّة اطػى
ٍِزع ثاخّػ ؿلبُ الن الموـمات ثكجؾم الؾٍق المصلّة مف الكعِع من الموـمات االزوبّة ،وًغا ما ِؤدي إلَ
طلق موافؾة لٍِة بّن الموـمات .إن الموافؾة الكٍِة فُ لؽاع ضواقة االدوِة االردهُ دفف بالشػهات إلَ
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البصح فُ هّفّة ثٍزّي اغلب الكمالء لؽلب الموجرات المصلّة بعل الموجرات االزوبّة ،وًغا من طالل
مصاولجٌا الؿجغالل مٍاردًا وه فاءاثٌا بؽػِكة زّعة ،والؾؤال الغي هصاول اإلزابة قوي بالعراؿة الصالّة
أ
أ
ِجمدو فُ 3ما مدى تاثٌر كل من ألموأرد وألك فاءأت غلى تحكٌق ألمٌزة ألتوافسٌة في شركات ضواغة ألدوًة
أ
ألردهٌة؟
أ
أهمٌة ألدرأسة
ِكجبػ لؽاع ضواقة االدوِة باالردن لؽاع ذو اًمّة هبّػة ،إذ ِجنٍن من  11شػهة ثوجذ موجرات مجوٍقة وثطعر
آ
 %01من إهجازٌا ،لنن فُ االوهة االطّػة ؿٌػت قعة ثصعِات وازٌت ًغى الشػهات ،من ابػزًا شعة
الموافؾة وثكلص اؿٍالٌا فُ بكظ العول مدو الرؼائػ والجُ اضبصت ثوجٌذ ؿّاؿة شماِة موجراثٌا المصلّة
بؽػق لاهٍهّة ،وًغا ما دفف بٌغى الشػهات إلَ زِادة اًجمامٌا بمٍاردًا وه فاءاثٌا ،والجُ ِمنن من طاللٌا
ثصكّق مّؼة ثوافؾّة ،ططٍضا وان درزة اًمّة المٍارد والن فاءات ثظجلف شؾب درزة مؾاًمجٌا فُ طلق
وثؽٍِػ المّؼة الجوافؾّة.
إن اًمّة المٍارد والن فاءات فُ طلق المّؼة الجوافؾّة ِرغب الباشدّن لعراؿة اًم المشنلة المٍارد
والن فاءات الجوـّمّة الجُ ثصكق المّؼة الجوافؾّة ،وهّف ِمنن ثؽٍِػ المّؼة الجوافؾّة ،فكلَ ؿبّو المدال
ِكجبػ المٍرد البشػي المٍرد الصؾاس والصاؿم فُ قملّات البصح والجؽٍِػ بٌغا الكؽاع ،وًغا الوٍع من
المٍارد ًٍ المٍرد الٍشّع الغي ال ِمنن ثكلّعى ،وًٍ الكادر قلَ مؾاقعة الموـمات فُ ثصكّق الجنّف مف
الجغّػات البّئّة وثؾػِف اؿجرابجٌا لصازات الكمالء المجرعدة والمجؽٍرة ،وًغا ما زاد ًغى العراؿة اًمّة،
قالوة قلَ اهٌا ثعرس لؽاقا شؾاؿا من طاللي ِمنن الصفاظ قلَ شّاة اإلهؾان والغي ِكجبػ اًم قوطػ ثعور
شٍلي الكملّة اإلهجازّة.
أ
أهدأف ألدرأسةِ :منن ثلظّص اًعاف العراؿة قلَ الوصٍ الجالُ3
اطجبار همٍذج ِفجػض وزٍد ثاخّػ لنو من المٍارد وه فاءاثٌا قلَ المّؼة الجوافؾّة؛
شػح هّف ِمنن لجؽٍِػ المٍارد والن فاءات بشػهات ضواقة االدوِة فُ االردن ان ِنٍن مطعرا ًاما للمؼاِا
الجوافؾّة؛
ثكمّق الفٌم للموافؾة وهّف ِمنن ًغا الوٍع من الشػهات الجوافؽ وثصكّق مؼاِا ثوفػد بٌا قن موافؾٌّا؛
دراؿة وثصعِع اه دػ الكٍامو ثاخّػا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة فُ شػهات ضواقة االدوِة االردهّة.
ألتػرًف أ إلخرأئي لمتغٌرأت ألدرأسة
ؿّجم ثكعِم الجكػِفات اإلزػائّة لمجغّػات العراؿة.
آ
آ
موأرد مادًة :ثجمدو المٍارد المادِة فُ هافة اال الت والمكعات والموشات الطواقّة والمباهُ الجُ ثؾجظعمٌا
الشػهات فُ قملّاثٌا.
موأرد مالٌة ًُ :الكعرة للٍضٍل إلَ الوكع وراس المال ،بما فُ ذلم العٍِن وشكٍق الملنّة واالرباح
المصجرؼة.
موأرد بشرًةِ :شمو ًغا المٍرد هو مٌارات الكمو الكامة ،والجكلّم والظبػة والجعرِب والصنمة والغهاء،
وهغلم بواء الكاللات بّن المٍؿفّن.
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إأدأرة ألػاللة مع ألػمالء :مرمٍقة مجناملة من الممارؿات ِجم اقجمادًا بغػض إدارة شناوى الكمالء ،وبواء
قاللات ؼٍِلة االمع مكٌم وثصؾّن رعاًم.
إأدأرة ألػاللة مع ألموردًن :ثؽٍِػ زٌٍد الشػهات للشػاء بكعة ؼػق ،وثبادل المكلٍمات مف المٍردِن بدكة
وااللجؼام بالكاللة وشؾن االثطال.
ألتػلم ألتوظٌمي :ثؽٍِػ المكػفة واالفنار الجُ لٌا الكعرة قلَ الجاخّػ اإلِرابُ قلَ الؾلٍك وهشاط الشػهات.
أ إلبدأع ًُ :خكافة ثشرّف المٍؿفّن قلَ ان ِنٍهٍا مبجنػِن ومرعدِن للكملّات اإلهجازّة ،وثكبو إدارة
الشػهات مٍاضلة البصح وثؽٍِػ موجرات زعِعة.
ألمٌزة ألتوافسٌة :ثفٍق الشػهة قلَ الموافؾّن وإهجاج موجرات افغو مما ثكعمي بكّة الشػهات ،وًغا هجّرة
الجظطّص االمدو للمٍارد والن فاءات.
أ
ألتكلفة أللل :ؼػح موجرات باؿكار موظفغة وذلم من طالل الجصنم فُ ثنالّف اإلهجاج والجظطّص االمدو
للمٍارد.
ألتماًز :ثكعِم موجرات للكمالء بظطائص وممّؼات ثفٍق بن دّػ ثلم الجُ ِكعمٌا الموافؾٍن.
سرغة ألستحابة ًُ :لعرة الشػهة قلَ ثكعِم موجرات مجوٍقة واالؿجرابة بؾػقة وفُ الٍلت المواؿب
لصازات ورغبات الكمالء.
أ إلطار ألوظري :ؿّجم ثٍعّس اإلؼار الوـػي للعراؿة من طالل شػح المّؼة الجوافؾّة وهغلم المٍارد
والن فاءات اإلؿجػاثّرّة ،وثٍعّس اًمّة المٍارد والن فاءات لجصكّق المّؼة الجوافؾّة.
ألمٌزة ألتوافسٌة :اهع ( Hosseini., et al )2018ان الموـمات الجُ ثجمجف بكٍة فُ الؾٍق الجُ ثوشػ بٌا اه دػ
من بكّة الموـمات ثٌجم بجصكّق المّؼة الجوافؾّة ،فالموـمات ثصاول االؿجفادة من لعراثٌا وه فاءاثٌا بٌعف
ثكؼِؼ همٍ هشاؼٌا واؿجعامة المّؼة الجوافؾّة .الموـمات ثػهؼ زٌٍدًا قلَ اؿجغالل بؽػِكة زّعة مٍاردًا
وه فاءاثٌا الجُ ِمنن ثصٍِلٌا إلَ مؼاِا ثوافؾّة من طالل دمرٌا فُ الكملّات اإلهجازّة ( .)pp. 2,3فالمّؼة
الجوافؾّة ًُ ثفٍق موـمة قن بكّة الموـمات الجُ ثوشػ فُ هفؽ الطواقة .فالمّؼة الجوافؾّة ًُ لعرة
الموـمة قلَ اه جؾاب الكعِع من الؾمات باؿجظعامٌا لمٍاردًا وشجَ ثصكق مؾجٍِات اداء اقلَ من الجُ
ِؤدٌِا الموافؾّن .فالمّؼة الجوافؾّة ثجصكق إذا هاهت الموـمة لادرة قلَ ثكعِم موجذ ِشبف هفؽ الموافف الجُ
ثشبكٌا الموجرات الموافؾة ولنن بجنلفة الو ،او ان الموـمة ثكعم موجرات ثؤدي فٍائع ثفٍق بن دّػ
الموجرات الموافؾة (.)Kuik., et al, 2019, p. 472
ثؼِع ضكٍبة طلق المّؼة الجوافؾّة فُ شالة اشجعاد الغغٍط الجوافؾّة ،وًغا ما ِعفف الموـمات إلَ زِادة
اًجمامٌا بمٍاردًا والجكوّات الجُ ثؽبكٌا شجَ ثجمّؼ قلَ موافؾٌّا ،فالموـمات ثٌجم بالكٍامو الجُ ثركلٌا
هازصة وِطكب قلَ الموافؾّن امجالهٌا او ثكلّعًا ،إذ ثٍزع مطادر مظجلفة للمّؼة الجوافؾّة مدو مٍارد
وه فاءات الموـمة ،وهغلم ؿػقة إهراز الكمو وإدارة الٍلت والوراح فُ ثوفّغ اإلؿجػاثّرّة والكعرة قلَ الجكلم
وإدارة المكػفة ،وامجالك ثنوٍلٍزّا فػِعة وخكافة ثوـّمّة إِرابّة ولٍِة ،والؾمكة الرّعة وهغلم الػاس
المال البشػي المجمّؼ (.)Sołoducho-Pelc, 2014, p. 272
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ِػى ( Distanont and Khongmalai )2018ان المّؼة الجوافؾّة ثٍفػ للموـمة مؾجٍِات اقلَ من االرباح
مكارهة بما ِصطو قلّي الموافؾٍن ،وِمنن للموـمة ثصكّق المّؼة الجوافؾّة من قعة مطادر هامجالهٌا
لجكوّات اإلهجاج اال ه دػ ه فاءة ،وضٍرة قالمة ثرارِة ووالء الكمالء ( .)p. 2وشؾب (Braslina., et al )9112
ثن جؾب الموـمة المّؼة الجوافؾّة من طالل ثكعِم لّمة اهبػ للكمالء ،وذلم قن ؼػِق ثكعِم موجرات
باؿكار موظفغة ،او قن ؼػِق ثٍفّػ فٍائع اهبػ وثؾٌّالت وطعمات افغوِ ،منن من طاللٌا ثبػِػ ارثفاع
االؿكار .وِمنن ثصكّق المّؼة الجوافؾّة من طالل زِادة اداء الموجذ ،او قن ؼػِق ثٍزِف الموجرات بؽػِكة
ثجفٍق بٌا قلَ الموافؾّن ،او من طالل ثؽبّق مؼِذ ثػوِرُ مجمّؼ .إن اؿجعامة المّؼة الجوافؾّة ثؾجٍزب
امجالك الموـمة بمٍارد ال ِمنن ثكلّعًا او اؿجبعالٌا بؾٌٍلة (.)p. 35
إن ثوفّغ اي إؿجػاثّرّة ٌِعف لجصكّق مّؼة ثوافؾّة مؾجعامة ،فامجالك الموـمة للمّؼة الجوافؾّة مػثبػ
بكعة مفاًّم ،فالمّؼة الجوافؾّة مػثبؽة باالداء المجفٍق وغالبا ما ثؤدي المّؼة الجوافؾّة إلَ زِادة الكٍائع من
المبّكات واالؿجدمارات ،وارثفاع الصطة الؾٍلّة ،هما ان المّؼة الجوافؾّة مػثبؽة بالكعرات االؿاؿّة ووقُ
الموـمة باًمّة المٌارات وثوـّم االهشؽة بما ِركلٌا مجمّؼة قلَ موافؾٌّا ،هما ان الموـمة المجمّؼة قلَ
موافؾٌّا ِـٌػ ثمّؼًا فُ ؿػقة االؿجرابة لكمالئٌا ( .)Dash, 2013, p. 8باإلعافة إلَ ما ؿبق اهع
( Conto., et al)2016ان هو من اهظفاض ثنالّف الموجرات وهغلم ثمّؼًا بظطائص موفػدة ،وثكعِم
طعمات مجمّؼة من اًم المؼاِا الجوافؾّة الجُ لع ثن جؾبٌا الموـمة .فإهجاج موجرات بجنالّف موظفغة ثؤدي
بٌغى االطّػة إلَ بّكي باؿكار موظفغة والو من الموافؾّن .اما إهجاج موجرات مجمّؼة فُ ططائطٌا ِؤدي إلَ
ثؼوِع الكمالء بكّمة مغافة اؿجدوائّة .بّوما طعمات ما بكع البّف ،فٌُ ثعقم المّؼة الجوافؾّة المجاثّة من
اهظفاض الجنلفة ومن ثماِؼ الموجرات (.)p. 399
 .3.2ألموأرد وألك فاءأت ألتوظٌمٌة :ثؾجظعم الموـمة الوـػِة الكائمة قلَ المٍارد من ازو ثصعِع المٍارد
الجُ ثملنٌا وثظططٌا بؽػِكة ِمنن ثٍلّع من طاللٌا مّؼة ثوافؾّة ،مما ِؤدي فُ االطّػ إلَ ثصكّق االداء
المجفٍق .فالموـمة ثكٍم بجصعِع مٍاردًا وثطوفٌا إلَ مٍارد ملمٍؿة ومٍارد غّػ ملمٍؿة ،فالمٍارد ذات
االًمّة النبّػة ثؤدي إلَ طلق المّؼة الجوافؾّة والصفاظ قلٌّا ،فالموـمة ثٌجم بالمٍارد الجُ ثظلق لٌا لّمة
وِطكب هؾظٌا من ؼػف الموافؾّن ،اي ان الموـمة ثٌجم بالمٍارد الجُ ثصكق لٌا االداء المجفٍق وثصكق لٌا
المّؼة الجوافؾّة وثصافؾ قلٌّا ( .)Ismail., et al, 2012, pp. 153, 154وزٌة الوـػ ًغى اهعًا de Britto
) and Britto (2008ان شؾب وزٌة الوـػ الكائمة قلَ المٍارد فإن الموـمة ثٌجم بمٍاردًا الملمٍؿة وغّػ
الملمٍؿة ،إذ ِجم ثصٍِو المٍارد إلَ ه فاءات ثوـّمّة من طالل إزػاءات إدارِة ومن طالل ثوؾّق المٍارد
وإدارثٌا لظلق ه فاءات ثوـّمّة ،فالموـمة الجُ ثمجلم مٍارد بشػِة مًٍٍبة وثؾجؽّف اؿجظعام الجنوٍلٍزّا،
وثوؾق المٍارد وثكٍم بإدارثٌا باؿلٍب ِؾمس لٌا بجصكّق اًعافٌا (.)p. 3
اهع ( Tichá )9111ان الن فاءات الجوـّمّة ًُ لعرة الموـمة قلَ اؿجظعام اضٍلٌا الملمٍؿة وغّػ الملمٍؿة
الداء مٌمة او هشاط لجصؾّن االداء .فالموـمة ثػهؼ قلَ الن فاءات الجُ ثركلٌا فُ المكعمة ،إذ ان الموـمة
ثكٍم بجوؾّق مٍاردًا من ازو االؿجفادة موٌا ،فٌُ ثصاول الجمّؼ قلَ موافؾٌّا من طالل الن فاءات

118

المؤثمػ العولُ الكلٍم اإلهؾاهّة واالزجماقّة لغاِا مكاضػة الجنامو اؿاس المكػفة
 3-1هٍفمبػ  9112الماهّا -بػلّن

المػهؼ العِمكػاؼُ الكػبُ

والمٍارد ،فالموـمة ثؾجغو ه فاءاثٌا من ازو ثصؾّن إهجازّجٌا وقملّاثٌا وان ثصكق الػِادة فُ الؾٍق ( pp.
.)159, 160
ِػى ( Parnell )9111ان الجمّّؼ بّن مٍارد وه فاءات الموـمة ِؤدي إلَ ثفٍق ًغى االطّػة فُ الؾٍق الغي
ثوشػ بٌا ،فكلَ الػغم من إمناهّة الموـمة الؿجظعام مٍاردًا إال اهٌا ثٌجم بجنٍِن ه فاءات بواءا من اؿجظعام
مٍاردًا وثكعِم طعمات باؿجكمال المٍارد بؽػِكة مجمّؼة ،وًغا ِؤدي إلَ ثصؾّن مظػزات الموـمة
( .)pp.133, 134واهع ( Carraresi., et al)9119اهي ِمنن الجٍلّف بّن المٍارد المادِة والمٍارد البشػِة
والجوـّمّة بؽػِكة ِمنن من طاللٌا ثٍلّع المّؼة الجوافؾّة واؿجعامجٌا .هما ان الموـمة ِمنوٌا ان ثظلق
ه فاءات من طالل الجظطّص الرّع للمٌارات وثوـّمٌا ودمرٌا مف المٍارد .فالموـمة ثشمو قلَ مٍارد
ملمٍؿة واطػى غّػ ملمٍؿة ،هما اهٌا ثشمو قلَ ه فاءات ثكٍم بجؽٍِػًا من اهشؽة موـمة .فالن فاءات قبارة
قن مرمٍقة مككعة من المٌارات والمكارف المجػاهمة والجُ ِمنن من طالل الكملّات الجوـّمّة وثوؾّق
االهشؽة واالؿجفادة من اضٍلٌا لجصكّق اًعاف الموـمة (.)p. 188
إن ثصلّو المٍارد والن فاءات الظاضة بالموـمة وهّفّة اؿجظعامٌا ،وثصعِع الظطائص الممّؼة لنو مٍرد
وه فاءة ،وهغلم ثٍلّع ه فاءات زعِعة من طالل الجفاقو والجنامو بّن المٍارد والمٌارات الجُ ثمجلنٌا
الموـمة ،فالموـمات ثػهؼ زٌٍدًا فُ الٍلت الصاعػ قلَ إشعاث ثٍافق بّن قٍامو بّئجٌا العاطلّة وقٍامو
بّئجٌا الظارزّة ،وثصاول ثصؾّن لعراثٌا اإلبعاقّة ،فٌُ ثػهؼ زٌٍدًا قلَ مطادر المّؼة الجوافؾّة
العِوامّنّة ،فالموـمة ثٍزي زٌٍدًا باؿجمػار إلهشاء ودمذ وإقادة ثنٍِن مٍاردًا وه فاءاثٌا ،وذلم من ازو
االؿجرابة للجغّػات البّئّة المؾجمػة وللصطٍل قلَ مؼاِا ثوافؾّة (.)López-Cabarcos., et al, 2015, p. 2
اهع الغالبُ و إدرِؽ ( )9112ان الموـمات ثوشػ فُ بّئة شعِعة الجوافؽ وؿػِكة الجغّّػ وقالمّة االبكاد،
لغا ثصاول االؿجفادة من مٍاردًا وه فاءاثٌا إلِراد مؼاِا ثوافؾّة ،اي اهٌا ؿجكجمع قلَ وشعة فُ الجصلّو
وثػابػ ًغى المفاًّم بؽػِكة موؽكّة وموٌرّة إلَ إؿواد ه فء إلؿجػاثّرّة الموـمة وزكلٌا مجماشّة مف والف
ه فاءات الموـمة العاطلّة ومٍاردًا وما ِصّػ بٌا من مجغّػات فُ البّئة الظارزّة (ص .)313 .إن زٍاهب لٍة
الموـمة المػثبؽة بالمٍارد ِنٍن لٌا داللة إؿجػاثّرّة فُ شالجّن ًما (ابٍ لصف ،9119 ،ص3)129 .
إذا اؿجؽاقت العطٍل والوراح فُ مرال اقمال او اهشؽة زعِعة .وِجصكق ذلم قن باؿجظعام ؼػق قعِعة
موٌا اؿجظعام المٍارد المالّة الصالّة لجٍلّع هكعِة إعافّة من االهشؽة الصالّة ،او اهي من طالل المػهؼ المالُ
الرّع للموـمة .وثٍزع ؼػِكة خاهّة للعطٍل مرال اقمال زعِعة بالمٍارد الصالّة ًُ اؿجغالل المّؼة
الجوافؾّة الفػِعة للموـمة فُ العطٍل للمّعان الرعِع .اما الؽػِكة الدالدة فججمدو فُ اؿجغالل المٌارات
اإلدارِة المجٍافػة فُ ثكّّم فػص شػاء \ ثملم شػهات اطػى ،او ثصكّق الجنامو فُ الكملّات اإلهجازّة
لالقمال الرعِعة مف االهشؽة واالقمال الصالّة؛
ثصكّق وثكـّم الموافف من طالل الجاخّػ المجبادل لكٍامو اإلهجاج او االقمال الصالّة مرجمكة بصّح ِؼِع
آ
ثاخّػ هو قامو من مفكٍل الكامو االطػ .بمكوَ ثصكّق اخػ مشارهة المٍارد واالقمال الصالّة ،او االخػ المشجػك
الغي ِؼِع هٍاثذ االهشؽة مرجمكة مف بكغٌا البكظ بعرزة اهبػ من الرمف الصؾابُ لوٍاثذ هو هشاط قلَ
شعى.
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ألدرأسات ألسابكة :ثٍزع قعة دراؿات قالرت اخػ المٍارد والن فاءات قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة ،ومن بّن
ًغى العراؿات ما ِلُ3
دراؿة ) Batarlienė., et al (2017بكوٍان3
“The Impact of Human Resource Management on the Competitiveness of Transport
"Companies
ثصلو ًغى العراؿة اخػ إدارة المٍارد البشػِة قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات الوكو ،ولع شللت العراؿة
العور االؿجػاثّرُ إلدارة المٍارد البشػِة لجصكّق المّؼة الجوافؾّة ،فكع اهع ثكّّم الوماذج الصعِدة وهـػِات
إدارة المٍارد البشػِة قاللة ًغا الوٍع من اإلدارة بجصكّق المّؼة الجوافؾّة ،وهما اهعت هجائذ ًغى العراؿة قلَ
ان الجظطّص الرّع للمٍارد البشػِة ِؤدي إلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة.
دراؿة ) Qehaja and Kutllovci (2015بكوٍان3
""The Role of Human Resources in Gaining Competitive Advantage
اقجبػت ًغى العراؿة ان المٍارد البشػِة مطعرا رئّؾّا للمّؼة الجوافؾّة ،إذ ازػِت العراؿة قلَ مرمٍقة
مؤؿؾات ثٍزِف الموجرات برمٌٍرِة هٍؿٍفٍ ،واهعت هجائذ ًغى العراؿة ان ممارؿات إدارة المٍارد البشػِة
بشنو زّع ِؤدي إلَ طلق المّؼة الجوافؾّة ،والجػشت ًغى العراؿة قلَ عػورة زِادة االًجمام بالمٍارد
البشػِة.
دراؿة ) Hana (2013بكوٍان3
""Competitive Advantage Achievement through Innovation and Knowledge
زاءت ًغى العراؿة لجٍعّس هّف للموـمة اه جؾاب مّؼة ثوافؾّة فُ بّئة شعِعة الجوافؽ ،فكع اهعت ًغى
العراؿة اًمّة المكػفة واإلبعاع فُ ثصكّق الممّؼة الجوافؾّة ،فجٍلّع افنار زعِعة ِؾاقع الموـمة قلَ ثصكّق
المّؼة الجوافؾّة ،فكع ثمت ًغى العراؿة برمٌٍرِة الجشّم ،وثٍضلت هجائذ العراؿة إلَ اًمّة المكػفة
واإلبعاع فُ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة ،واهٌا ثكجبػ معطالت مٌمة زعا لجصكّق المّؼة الجوافؾّة.
دراؿة ) Herlambang., et al (2013بكوٍان3
"“Analysis of Competitive Advantage in the perspective of Resources Based View
بصدت ًغى العراؿة فُ اطجبار اخػ الن فاءات والمٍارد قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة ،فكع ثمت االقجماد قلَ
الوـػِة المؾجوعة لجظطّص المٍارد ،واهعت ًغى العراؿة قلَ ثاخّػ المٍارد الملمٍؿة وغّػ الملمٍؿة قلَ
المّؼة الجوافؾّة ،واهعت هجائذ العراؿة قلَ ثاخّػ المٍارد الملمٍؿة وغّػ الملمٍؿة قلَ اداء الموـمات وقلَ
ثصكّكٌا للمّؼة الجوافؾّة.
دراؿة ) Ismail., et al (2012بكوٍان3
“The Relationship Between Organizational Resources, Capabilities, Systems and
"Competitive Advantage
هان الٌعف الػئّؾُ ًٍ ثصعِع اًمّة المٍارد والن فاءات وقاللجٌا بالمّؼة الجوافؾّة ،فكع اهعت ًغى العراؿة
آ
ان الٌعف الػئّؾُ لموـمات االقمال ًٍ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة ،وفع اهعت هجائذ العراؿة اهي ٍِزع اخار
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إِرابّة هبّػة للمٍارد والن فاءات قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة ،وان هؾبة قالّة من ثصكّق المّؼة الجوافؾّة
ِػزف إلَ المٍارد والن فاءات ،باإلعافة ان المٍارد والن فاءات ثكعم مكلٍمات شٍِّة مجظغي الكػارات وضواع
الكػار.
دراؿة ) Rose., et al (2010بكوٍان3
"A Review on the Relationship between Organizational Resources, Competitive Advantage
"and Performance
هان ًعف ًغى العراؿة ثٍعّس مطادر المّؼة الجوافؾّة المؾجعامة ،فاقجمادا قلَ الػاي الكائم قلَ المٍارد ان
المطعر الػئّؾُ للمّؼة الجوافؾّة واالداء المجفٍق مػثبػ اؿاؿا بؾمات المٍاد الجُ ثملنٌا الموـمة ،إذ اهعت
هجائذ العراؿة قلَ ان امجالك الموـمة لمٍارد مجمّؼة ال ِمنن امجالهٌا وثكلّعًا من ؼػف الموافؾّن ِؤدي
إلَ طلق مّؼة ثوافؾّة مؾجعامة ،واهعت ًغى العراؿة قلَ عػورة زِادة االًجمام بالمٍارد الجوـّمّة وثكؼِؼ
اداء الموـمة من طالل االؿجغالل الرّع لٌغى المٍارد.
آ
هموذج ألدرأسةٍِ :عس الشنو االثُ همٍذج العراؿة والمجنٍن من المجغّػات المؾجكلة المجمدلة فُ مرمٍقة
مٍارد وه فاءات ،ومجغّػ ثابف ًٍ المّؼة الجوافؾّة.
ألشكل رلم ( :)12هموذج ألدرأسة
المٍارد والن فاءات

المٍارد المادِة
المٍارد المالّة

المّؼة الجوافؾّة

المٍارد البشػِة

الجنلفة االلو

إدارة الكاللة مف الكمالء

الجماِؼ
ؿػقة االؿجرابة

إدارة الكاللة مف المٍردِن
الجكلم الجوـّمُ
اإلبعاع
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فرضٌات ألدرأسة
آ
إلثمام العراؿة واإلزابة قلَ مشنلة العراؿة ثمت ضّاغة الفػعّات االثّة3
الفػعّة الػئّؾّة 3ثؤخػ المٍارد والن فاءات إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة.
الفػعّة الػئّؾّة ثمت ثكؾّمٌا إلَ قعة فػعّات زؼئّة هما ِلُ3
 :H1ثؤخػ المٍارد المادِة إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة.
 :H2ثؤخػ المٍارد المالّة إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة.
 :H3ثؤخػ المٍارد البشػِة إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة.
 :H4ثؤخػ إدارة الكاللة مف الكمالء إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة.
 :H5ثؤخػ إدارة الكاللة مف المٍردِن إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة.
ِ :H6ؤخػ الجكلم الجوـّمُ إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة.
ِ :H7ؤخػ اإلبعاع إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة.
موهحٌة ألدرأسة :ؿّجم شػح الموٌرّة المجبكة بجٍعّس هٍع العراؿة ،ومرجمف وقّوة العراؿة ،وهغلم اداة
العراؿة.
هوع ألدرأسة :ثم اقجماد الموٌذ الٍضفُ الهي الموٌذ المواؿب لعراؿة الكاللة بّن المجغّػات ،والعراؿة ًُ
بصح ثمٌّعي الهٌا شملت قلَ زاهب هـػي ،وًغا باؿجظعام مطادر المكلٍمات الداهٍِة ،وًُ بصح قالئ كُ
الهٌا زاءت لعراؿة قلَ ثاخّػ المٍارد والن فاءات اإلؿجػاثّرّة قلَ المّؼة الجوافؾّة ،هما ان الباشدجان
اؿجظعمجا االؿجبّان هاداة لرمف المكلٍمات االولّة ،فالعراؿة دراؿة همّة.
محتمع وغٌوة ألدرأسة :ثمدو مرجمف العراؿة فُ المٍؿفّن بشػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،فجم ثٍزِف 121
اؿجبّان قلَ قّوة مالئمة ،خم اؿجػداد  119اؿجبّان ،هان ضالصا موٌا للجصلّو  131اؿجبّان .ولجصعِع شرم
الكّوة ثم اؿجكمال الؽػِكة الجُ ادرزجٌا الباشدة ( ،)Sekaran, 2004اهي فُ شالة اؿجظعام االهصعار الظؽُ
المجكعد ِنٍن شرم الكّوة اهبػ او ِؾاوي  11اعكاف قعد المجغّػات ،وبما ان العراؿة شملت قلَ 11
مجغّػات ،فصرم الكّوة ِرب ان ِنٍن  111او اه دػ.
أ
أدأة ألدرأسة :ثم ثؽٍِػ اؿجبّان واؿجظعامي هاداة لرمف البّاهات شٍل مجغّػات العراؿة ،ولؾم إلَ قعة
ازؼاء ،ثكعم ًغى االزؼاء ضفصة ثٍعّصّة لمٍعٍع البصح والٌعف من الكّام بي ،خم الرؼء االول شمو
المجغّػات الشظطّة ،والرؼء الداهُ والدالح للمجغّػات المؾجكلة والمجغّػ الجابف ،وثم اقجماد قلَ مكّاس
لّنػت الظماؿُ لكّاس قبارات المجغّػات ،وثنٍن االؿجبّان من  21قبارة.
هتائج ألدرأسة 3لبو اطجبار ضصة فػعّات العراؿة ِجم الجصكق من زٍدة بّاهات العراؿة.
اطجبار زٍدة بّاهات العراؿة
ؿّجم اطجبار زٍدة بّاهات العراؿة باؿجظعام هو من ضعق وخبات اداة العراؿة.
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أ
ألطدق ألبوائي لدأة ألدرأسةِ :كجبػ الطعق البوائُ من ابػز االطجبارات المجكمعة للجصكق من زٍدة بّاهات
العراؿة ،والطجبار الطعق البوائُ ِؾجظعم ارثباط هو فكػة بالوؾبة لنو الفكػات المنٍهة للمجغّػ ،إذ ِشّػ
الرعول رلم ( )11إلَ اطجبار الطعق البوائُ الداة العراؿة.
الرعول رلم ( 3)11اطجبار الطعق البوائُ
 Sig. (2ارثباط الفكػةرلم
 Sig.ارثباط الفكػة
رلم
المجغّػات الكبارة  (2-بالوؾبة لنو المجغّػات الكبارة ) tailedبالوؾبة لنو
الكبارات
) tailedالكبارات
** ,740
,000
1
الجكلم
** ,663
,000
1
**
**
الجوـّمُ
مٍارد مادِة
,794
,000
9
,813
,000
9
** ,786
,000
3
** ,826
,000
3
**
**
,638
,000
2
,815
,000
2
**
**
,727
,000
1
,782
,000
1
**
**
اإلبعاع
مٍارد مالّة
,769
,000
9
,733
,000
9
** ,722
,000
3
** ,781
,000
3
**
**
,737
,000
2
,687
,000
2
**
**
,732
,000
1
,739
,000
1
**
**
الجنلفة
مٍارد بشػِة
,766
,000
9
,780
,000
9
االلو
** ,796
,000
3
** ,763
,000
3
**
**
,749
,000
2
,757
,000
2
**
**
,794
,000
1
,773
,000
1
إدارة الكاللة
**
**
الجماِؼ
مف الكمالء
,807
,000
9
,693
,000
9
**
**
,763
,000
3
,764
,000
3
**
**
,701
,000
2
,727
,000
2
**
**
,706
,000
1
,783
,000
1
إدارة الكاللة
**
**
ؿػقة
مف المٍردِن
,723
,000
9
,821
,000
9
**
**
االؿجراب
,755
,000
3
,743
,000
3
**
**
+ة
,753
,000
2
,717
,000
2
من طالل الرعول اقالى هالشؾ ان مؾجٍى العاللة ( ،)Sig. (2- tailed) = 0.000 < 0.01اي اهي ٍِزع ارثباط
بّن هو قبارة ومرمٍع الكبارات المنٍهة للمجغّػ ،هما ان مكامو االرثباط لنو قبارة مصطٍر فُ المرال
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[ ]1.190 ،1.031وًُ مٍزبة واهبػ من  ،1.21إذن االرثباط مٍزب ولٍي ،وبٌغا فشػط الطعق البوائُ الداة
العراؿة مصكق ،إذ اهع ) DeCoster ( 2005ان شػط الطعق البوائُ الداة العراؿة ِجصكق إذا هان ًواك
مؾجٍى داللة الو من  1.11وارثباط هو قبارة بالوؾبة لمجٍؿػ مرمٍع الكبارات مٍزب ولٍي.
أ
ثبات أدأة ألدرأسةِ :جم الجصكق من خبات اداة العراؿة باؿجظعام مكامو الدبات ،Cronbach’s Alpha
وهجائذ ًغا االطجبار مٍعصة بالرعول رلم (.)19
الرعول رلم ( 3)19مكامو الدبات Cronbach’s Alpha
قعد الصاالت قعد الكبارات مكامو الدبات Cronbach’s Alpha
المجغّػات
,785
2
133
مٍارد مادِة
,733
2
133
مٍارد مالّة
,756
2
133
مٍارد بشػِة
,722
2
133
إدارة الكاللة مف الكمالء
,764
2
133
إدارة الكاللة مف المٍردِن
,718
2
133
الجكلم الجوـّمُ
,723
2
133
اإلبعاع
,759
2
133
الجنلفة االلو
,766
2
133
الجماِؼ
,713
2
133
ؿػقة االؿجرابة
من الرعول المٍعس اقالى هالشؾ ان مكامو الدبات  Cronbach’s Alphaلنو المجغّػات مصطٍر فُ
المرال [ ]1.312 ،1.313وًٍ اهبػ من  ، 1.313فدبات اداة العراؿة مصكق ،إذ اهع (Tavakol and )9111
Dennickان شػط خبات اداة العراؿة ِجصكق إذا هان مكامو الدبات الفا هػوهباخ اهبػ او ِؾاوي .1.313
طبٌػة توزًع متغٌرأت ألدرأسة :لّجم اطجبار الفػعّات باؿجظعام االطجبارات المكلمّة ِجم الجاهع من ان
مجغّػات العراؿة ثجبف الجٍزِف الؽبّكُ ،وللجاهع من ذلم ِؾجظعم مكامو االلجٍاء ومكامو الجفلؽس،
آ
والرعول االثُ ِبّن الوجائذ المجصطو قلٌّا3
الرعول رلم ( 3)3مكاملُ االلجٍاء والجفلؽس
مكامو
مكامو االلجٍاء
المجغّػات
مكامو االلجٍاء مكامو الجفلؽس
المجغّػات
الجفلؽس
-1,091
-,024
الجكلم الجوـّمُ
-,632
-,151
مٍارد مادِة
-,493
-,351
اإلبعاع
-,382
,087
مٍارد مالّة
-,267
,173
الجنلفة االلو
,002
-,428
مٍارد بشػِة
-,728
-,132
الجماِؼ
-,398
-,185
إدارة الكاللة مف
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الكمالء
-,614
-,024
ؿػقة االؿجرابة
,242
-,010
إدارة الكاللة مف
المٍردِن
شؾب دراؿة ( Brown )2008ثجبف المجغّػات الجٍزِف الؽبّكُ إذا هان مكامو االلجٍاء مصطٍر بّن  -1و ،1
ومكامو الجفلؽس الو  ،3وشؾب الرعول الؾابق مكامو االلجٍاء لنو المجغّػات مصطٍر بّن  -0.428و
 0.173وًٍ ِوجمُ إلَ [ ،]-1 ،1اما مكامو الجفلؽس فٌٍ مصطٍر بّن  -1.091و  0.242وًٍ الو من  ،3إذن
فمجغّػات العراؿة ثجبف الجٍزِف الؽبّكُ.
تحلٌل مػامل تضخم ألتباًن وألتباًن ألمسموح :ثكجبػ اؿجكاللّة المجغّػات المؾجكلة قن بكغٌا اشع اًم
الشػوط الٍازب ثصككٌا شجَ ِجمنن الباشح من اؿجظعام االهصعار الظؽُ المجكعد الطجبار ضصة الفػعّات،
آ
وهجائذ اطجبار ًغا الشػط مبّوة بالرعول االثُ3
الرعول رلم ( 3)2مكامو ثغظم الجباِن والجباِن المؾمٍح
الجباِن المؾمٍح ()Tolerance
مكامو ثغظم الجباِن
المجغّػات
()VIF
,750
1,333
مٍارد مادِة
,613
1,631
مٍارد مالّة
,657
1,521
مٍارد بشػِة
,732
1,366
إدارة الكاللة مف الكمالء
,627
1,595
إدارة الكاللة مف المٍردِن
,814
1,229
الجكلم الجوـّمُ
,698
1,432
اإلبعاع
اهع ( Bryant-Kutcher., et al )2006ان مشنلة ارثباط المجغّػات المؾجكلة لن ثصعث إذا هان مكامو
ثغظم الجباِن الو من  11والجباِن المؾمٍح اهبػ من  ،0.1ومن طالل الرعول الؾابق هالشؾ ان مكامو
الجغظم مصطٍر بّن  1,229و  1,631وًٍ الو من  ،11هما ان الجباِن المؾمٍح مصطٍر بّن  0.613و 0.814
وًٍ اهبػ من  ،0.1اي ان شػط اؿجكاللّة المجغّػات المؾجكلة مصكق.
ِجم اؿجظعام ثصلّو الجباِن لالهصعار الطجبار مالئمة الومٍذج وضصة
أختبار مالئمة ألوموذج:
آ
الفػعّة الػئّؾّة ،وهجائذ ذلم مٍعصة بالرعول االثُ3
الرعول ( 3)2هجائذ ثصلّو الجباِن لالهصعار (( )Analysis of Variancesالمجغّػ الجابف= المّؼة الجوافؾّة)
الومٍذج

1

االهصعار
الظؽا

مرمٍع
المػبكات
52,163
53,409

درزات الصػِة
7
165

لّمةF
المصؾٍبة
23,022

مجٍؿػ
المػبكات
7,452
,324
125

مؾجٍى
دال لة F
,000

مكامو
الجصعِع R²
,494

مكامو
االرثباط ()R
,703

DurbinWatson
1,818
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لبو اؿجظعام ثصلّو الجباِن لالهصعار ِرب الجاهع من قعم وزٍد االرثباط الغاثُ فُ مكادلة طػ االهصعار،
وللجاهع من قعم االرثباط الغاثُ ثم اؿجظعام اطجبار "دربان واثؾٍن" ) ،Durbin-Watson Test (D-Wمن
اًم االطجبارات المكجمعة فُ الجاهع من قعم االرثباط الغاثُ فُ مكادل طػ االهصعار ،إذ اهع ()2002
Carroll., et alاهي ِرب ان ِنٍن مكامو "دربان واثؾٍن" ) Durbin-Watson Test (D-Wالو من  .9من
طالل الرعول اقالى هالشؾ ان مكامو "دربان واثؾٍن" )ِ Durbin-Watson Test (D-Wؾاوي 1,818
وًٍ الو من  ،9إذن فمشنو االرثباط الغاثُ فُ مكادلة طػ االهصعار لن ِـٌػ.
من الرعول اقالى هالشؾ ان مؾجٍى العاللة ( )F= 0,000 < 0.05وًغا دلّو ان الومٍذج ذو داللة إشطائّة،
ومكامو الجصعِع ِ R²ؾاوي  0.494والغي ِكبػ قن الجباِن فُ المجغّػ الجابف (المّؼة الجوافؾّة) الواثذ قن
الجغّػ فُ المجغّػ المؾجكو (المٍارد والن فاءات الجوـّمّة) ،اي ان  % 22.2من الجباِن فُ المّؼة الجوافؾّة
آ
هاثذ قن الجغّػ فُ (المٍارد والن فاءات الجوـّمّة) ،وموي الفػعّة االثّة مكبٍلة3
الفػعّة الػئّؾّة 3ثؤخػ المٍارد والن فاءات إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة
االردهّة ،مكبٍلة.
أختبار ضحة ألفرضٌات ألفرغٌةٍِ :عس الرعول ادهاى اطجبار ضصة فػعّات العراؿة الفػقّة.
الرعول رلم ( 3)2هجائذ ثصلّو االهصعار المجكعد ()Multiple Regression Analysis
مؾجٍى
لّمة T
المكامالت
المكامالت غّػ الومؽّة
الومٍذج
المصؾٍبة داللة T
الومؽّة
Model
Beta
الظؽا
B
المكّاري
,042
2,048
,316
,647
خابت Constant
,685
-,407
-,026
,061
-,025
مٍارد مادِة
,000
5,523
,391
,066
,367
مٍارد مالّة
1
,165
-1,395
-,095
,065
-,091
مٍارد بشػِة
,001
3,410
,221
,067
,230
إدارة الكاللة مف
الكمالء
,719
-,360
-,025
,068
-,024
إدارة الكاللة مف
المٍردِن
,035
2,129
,131
,057
,122
الجكلم الجوـّمُ
,003
3,007
,199
,070
,210
اإلبعاع
126

المؤثمػ العولُ الكلٍم اإلهؾاهّة واالزجماقّة لغاِا مكاضػة الجنامو اؿاس المكػفة
 3-1هٍفمبػ  9112الماهّا -بػلّن

المػهؼ العِمكػاؼُ الكػبُ

من الرعول رلم (ِ )2منن اؿجوجاج ما ِلُ3
لّؽ للمٍارد المادِة اخػ قلَ المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،الن مؾجٍى العاللة ( =T
.)0.685 > 0.05
إذن الفػعّة :H1 3ثؤخػ المٍارد المادِة إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة،
مػفٍعة.
للمٍارد المالّة اخػ إِرابُ قلَ المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،الن مؾجٍى العاللة ( =T
 ،)0.000 < 0.05باإلعافة إلَ ان المكامالت الومؽّة " "Betaوالجُ ثكبػ قن هؾبة اخػ المٍارد المالّة قلَ
المّؼة الجوافؾّة هاهت  1.321اي  %32.1وًُ لّمة مػثفكة.
إذن الفػعّة :H2 3ثؤخػ المٍارد المالّة إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة،
مكبٍلة.
لّؽ للمٍارد البشػِة اخػ قلَ المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،الن مؾجٍى العاللة ( =T
.)0.165 > 0.05
إذن الفػعّة :H3 3ثؤخػ المٍارد البشػِة إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة،
مػفٍعة.
إلدارة الكاللة مف الكمالء اخػ إِرابُ قلَ المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،الن مؾجٍى العاللة
( ،)T= 0.001 < 0.05باإلعافة إلَ ان المكامالت الومؽّة " "Betaوالجُ ثكبػ قن هؾبة اخػ إدارة الكاللة مف
الكمالء قلَ المّؼة الجوافؾّة هاهت  1.991اي  %99.1وًُ لّمة مػثفكة هٍقا ما.
إذن الفػعّة :H4 3ثؤخػ إدارة الكاللة مف الكمالء إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة
االردهّة ،مكبٍلة.
لّؽ إلدارة الكاللة مف المٍردِن اخػ قلَ المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،الن مؾجٍى العاللة
(.)T= 0.719 > 0.05
إذن الفػعّة :H5 3ثؤخػ إدارة الكاللة مف المٍردِن إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة
االردهّة ،مػفٍعة.
للجكلم الجوـّمُ اخػ إِرابُ قلَ المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،الن مؾجٍى العاللة ( =T
 ،)0.035 < 0.05باإلعافة إلَ ان المكامالت الومؽّة " "Betaوالجُ ثكبػ قن هؾبة اخػ الجكلم الجوـّمُ قلَ
المّؼة الجوافؾّة هاهت  1.131اي  %13.1وًُ لّمة موظفغة.
إذن الفػعّةِ :H6 3ؤخػ الجكلم الجوـّمُ إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة،
مكبٍلة.
لإلبعاع اخػ إِرابُ قلَ المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،الن مؾجٍى العاللة ( < T= 0.003
 ،)0.05باإلعافة إلَ ان المكامالت الومؽّة " "Betaوالجُ ثكبػ قن هؾبة اخػ اإلبعاع قلَ المّؼة الجوافؾّة
هاهت  1.122اي  %12.2وًُ لّمة موظفغة هٍقا ما.
إذن الفػعّةِ :H7 3ؤخػ اإلبعاع إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،مكبٍلة.
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آ
تفسٌر هتائج ألدرأسةِ :منن ثفؾّػ الوجائذ المجٍضو إلٌّا قلَ الوصٍ االثُ3
ثؤخػ المٍارد المالّة إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة بشػهات االدوِة االردهّةً ،غى الوجّرة ثجٍافق مف
هجائذ دراؿة ) ،Rose., et al (2010وثفؾػ ًغى الوجّرة بان المٍارد المالّة مٌمة زعا بالوؾبة لٌغى الشػهات،
ومن طاللٌا ِمنن ثٍفّػ مٍارد اطػى وبواء مشارِف .هما ان امجالك الؾٍّلة ِصكق المػوهة فُ ثٍفّػ بكّة
المٍارد ،وإمناهّة الصطٍل قلٌّا فُ الٍلت المواؿب ،هما ِؾمس للشػهات باؿجظعام المٍارد المالّة فُ
شمالثٌا الجػوِرّة والجُ ثػؿض اؿماء الكالمات الجرارِة لٌغى الشػهات فُ اذًان الكمالء ،وِنؾبٌا مؼاِا
ثوافؾّة؛
ثٍضلت العراؿة إلَ قعم ثاخّػ المٍارد المادِة قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة بشػهات ضواقة االدوِة االردهّة،
ًغى الوجّرة ثظجلف قن الوجائذ الجُ ثٍضو إلٌّا ) ،Ismail., et al (2012والجُ ِمنن ثفؾّػًا بان معراء ًغى
الشػهات ٍِازٌٍن ثصعِات فُ ثصعِع المٍارد المادِة اإلؿجػاثّرّة فُ ؿو ثغّػ ؿػوف الؾٍق ،وهغلم قعم
إمناهّجٌم الجصعِع العلّق للمٍارد المادِة الجُ ِمنن ان ثنٍن مٌمة زعا لشػهاثٌم فُ المؾجكبو ،فالمٍارد
المادِة ثصجاج إلَ االؿجدمار العائم فٌّا وثؽٍِػًا وربػ لّمجٌا بالجغّػات الجُ ثؽػا فُ الؾٍق؛
ِؤخػ الجكلم الجوـّمُ إِرابّا قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّةً ،غى الوجّرة
ثجٍافق مف ما ثٍضو إلّي ) ،Herlambang., et al (2013إذ ِمنن ثفؾّػ ًغى الوجّرة بان الجكلم الجوـّمُ
ِؾٌو قملّة االؿجغالل الرّع للمكلٍمات المجكلكة بالكمالء ومٍلكٌا فُ الؾٍق وهغلم الموافؾّن ،هما
ِؾاًم الجكلم الجوـّمُ فُ ثصكّق المؼاِا الجوافؾّة الهي ِؾاقع قلَ بواء المكػفة وِؾمس للموـمات بفٌم بّئة
شعِعة االعؽػاب ،فّركو للموـمة الكعرة قلَ االؿجرابة للجغّػات البّئّة ولصازات الكمالء المجؽٍرة،
وِؾاقع فُ الصفاظ قلَ المػهؼ الؾٍلُ؛
ال ثؤخػ المٍارد البشػِة قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة فُ شػهات ضواقة االدوِة االردهّةً ،غى الوجّرة ثظجلف
مف الوجائذ الجُ ثٍضلت إلٌّا دراؿة ) Batarlienė., et al (2017ودراؿة )،Qehaja and Kutllovci (2015
وثػزف ًغى الوجّرة إلَ ثككع ططائص الؾلٍك البشػي ،وان ًغى الشػهات ال ثؾجؽّف ثنّّف ًغى المٍارد
لجصكّق المّؼة الجوافؾّة ،وان ًغى الشػهات ثصجاج إلَ راس مال اهبػ لجؽٍِػ المٍارد البشػِة وثظطّطٌا
بؽػِكة زّعة لجصكّق المؼاِا الجوافؾّة .باإلعافة إلَ ذلم فامجالك مٍارد بشػِة مجمّؼة ِصجاج إلَ ثؽبّق
إزػاءات ثوـّمّة مصنمة وإدراك اهبػ الًمّة ًغا المٍرد وًغا ما ال هرعى فُ ًغى الشػهات؛
ثؤخػ إدارة الكاللة مف الكمالء قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،إذ ثجٍافق هجائذ
ًغى العراؿة مف ما اهعى ) ،Ismail., et al (2012وِمنن ثفؾّػ ذلم بان ًغى الشػهات ثجري هصٍ الكمالء
وثؾكَ زاًعة لبواء قاللة لٍِة مكٌم ،وذلم من طالل ثكـّم رعا الكمالء وطلق لّمة مغافة لٌم وثكؼِؼ
خكة الكمالء فُ موجراثٌا ،وًغا ِغمن لٌا ثصكّق الػبصّة والؾمكة الؽّبة واه جؾاب قمالء اوفّاء ،هما ان
شػضٌا قلَ ثلبّة رغبات الكمالء ِؤدي بٌا إلَ إهجاج موجرات ذات زٍدة قالّة وباؿكار مككٍلة وًغا ما ِركلٌا
ثصكق المّؼة الجوافؾّة؛
ال ثؤخػ إدارة الكاللة مف المٍردِن قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،إذ ثظجلف ًغى
الوجّرة مف ما اهعثي دراؿة ) ،Rose., et al (2010وِمنن ثفؾّػ ًغى الوجّرة بان الكاللة مف المٍردِن مككعة
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زعا ،وال ِمنن لٌغى الشػهات الصطٍل قلَ المكػفة النافّة المجكلكة بالمٍردِن والالزمة لبواء ًغا الوٍع من
الكاللات لفجػة زموّة ؼٍِلة وبما ِؾمس للشػهات بجصكّق مّؼة ثوافؾّة ،هما ان بواء قاللات ؼٍِلة مف
المٍردِن ِصجاج لٍلت ؼٍِو ولٌغا افػاد ًغى الشػهات ال ِؾجؽّكٍن ثصعِع إمناهّة اؿجظعام ًغا الوٍع من
الكاللات فُ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة؛
ِؤخػ اإلبعاع قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة فُ شػهات ضواقة االدوِة االردهّة ،إذ ثجؽابق هجائذ ًغى العراؿة مف
ما ثٍضو إلّي دراؿة ) ،Hana (2013وِمنن ثفؾّػ ًغى الوجّرة بان اإلبعاع قوطػا مٌما زعا الهي ِلكب دورا
مٌما فُ ثطمّم وثؽٍِػ الموجرات ،وِؾاقع الشػهات قلَ الوشاط فُ بّئة مككعة وغّػ مؾجكػة ،هما ان
اإلبعاع ِؾاقع فُ ثصؾّن اهشؽة ًغى الشػهات بما ِؾمس لٌا بغبػ ثنالّف اإلهجاج ورفف زٍدة الموجرات،
وًغا ِؾمس لٌا بالجفٍق قلَ الموافؾّن واه جؾاب مؼاِا ثوافؾّة.
ألتوضٌات
لجصؾّن اؿجفادة شػهات ضواقة االدوِة االردهّة من الجظطّص االمدو لمٍاردًا وه فاءاثٌا ِمنن ثكعِم
آ
الجٍضّات االثّة3
ِرب قلَ الشػهات االًجمام اه دػ بمٍاردًا اإلؿجػاثّرّة وان ثكٍم بإدارثٌا بؽػِكة مواؿبة شجَ ثؼِع من ثفٍلٌا
فُ االؿٍاق وثؾجعِم المّؼة الجوافؾّة؛
لشػهات ضواقة االدوِة االردهّة قعة شػاهات مف الكعِع من البلعان مدو الرؼائػ وثٍهؽ ومطػ والٍالِات
المجصعة االمػِنّة ،وِمنوٌا اؿجغالل ًغى الشػاهات قوع ثؽٍِػ وابجنار موجرات زعِعة؛
لعى شػهات االدوِة االردهّة الكعِع من المٍارد والن فاءات المٌمة ،وقلٌّا الوـػ إلَ ًغى المٍارد والن فاءات
قلَ اهٌا مجناملة فّما بّوٌا ،وان ثعرؿٌا وفق هٌذ مجنامو؛
ِمنن لشػهات ضواقة االدوِة ان ثؾجوجذ هكاط لٍثٌا وهكاط عكفٌا من طالل ثصلّو ثاخّػ المٍارد والن فاءات
قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة ،شجَ ثؾجفّع من هكاط لٍثٌا وثكالذ هكاط عكفٌا؛
ِمنن لٌغى الشػهات ان ثؽٍر مٍاردًا البشػِة من طالل الجعرِب والجاخّػ فُ ؿلٍهٌم قن ؼػِق الجصفّؼ،
الن المٍارد البشػِة ثكجبػ المصػك الػئّؾُ الي موـمة ،وِرب زِادة االًجمام بٌغا الوٍع من المٍارد الهي
المؾئٍل قن بواء قاللات زّعة مف المٍردِن والكمالء؛
قوع ضّاغة االؿجػاثّرّات ثاطغ الموـمات بكّن االقجبار مٍاردًا وه فاءاثٌا الجوـّمّة ،بالمكابو قلٌّا ان ال
ثجراًو بكّة المجغّػات الجُ ِمنن ان ثؤخػ قلَ ثصكّق المّؼة الجوافؾّة ،هٍزٍد موجرات بعِلة ودطٍل
آ
آ
موافؾّن زعد للؾٍق ،بمكوَ اطػ قلٌّا ثٌجم باخار البّئة الظارزّة.
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مكترح برهامج إرشادي لتػرًف إصاتذة إلتػلٌم إالبتدإئي بالتالمٌذ ذوي ضػوبات إلتػلم
primary education teachers to students Proposed a program of guidance To define
with learning difficulties
د.حوإس خغرة ،جامػة باتوة -1إلجزإئر
إ.دحماهي وهٌبة ،جامػة باتوة -1إلجزإئر
مشكلة إلدرإصــة 7
ثهجبر المرشلة االبجدااّة من المراشو الجهلّمّة الٌةمة فٌّة ِجم بوةء ظخػّة الجلمّذ وثنٍِن خػةاػي الوفشّة
والمهرفّة و االثرةًةت والهةدات والكّم واهمةط الشلٍك المخجلفة الجُ ِجم نن ـرِكٌة ثصدِد اصةلّب الجُ
ِجنّف بٌة الفرد مم الصّةة مشجكبال،فةلفرد فُ ًذى المرشلة ِمجةز بةلمروهة شّح ِشٌو ثهلّمي وثطنّو
صلٍهي ششب مة ًٍ ظةام فُ البّبة االزجمةنّة المصّفة بي ،شّح ان ًذى المرشلة ثهجبر اللبوة االصةصّة
لمراشو الجهلّم الجةلّة صّمة ان اي لػٍر فٌّة ِؤخر فُ مراشو الجهلّم الالشكة فُ مشةر الجلمّذ الدراصُ إال ان
الجالمّذ فُ ًذى المرشلة ِهةهٍن من ندة مطةهو هفشّة،صلٍهّة واهةدِمّة ثةثُ فُ مكدمجٌة غهٍبةت الجهلم
او همة ِشمٌّة البهؼ بةإلنةلة الخفّة وذلم لػهٍبة اه جطةفٌة شّح ثلٌر انراؽة مطةبٌة لمطةهو اخرى
هةلجةخر الدراصُ،بؿ الجهلم والجخلف الدراصُ.
زةء االًجمةم بػهٍبةت الجهلم لٍزٍد اـفةل غةلبة مة ِبدون اهٌم نةدٍِن ثمةمة فُ مهلم الملةًر الوفشّة إالّ
اهٌم ِهةهٍن لػٍرا واؽصة فُ مرةل او اه در من المرةالت اال هةدِمّة هػهٍبةت الكراءة والن جةبة والرِةؽّةت
والجٌربة وؽهف اإلدراك البػري،ؽهف اإلدراك الشمهُ وغّرًة.
ولد اه جشت ًذى المطنلة ـةبهة نةلمّة،إذ ثراهمت البصٍث الجُ ازرِت فُ ه دّر من الدول نلَ فبة ذوي
غهٍبةت الجهلم ففُ البّبة االزوبّة ثبةِوت هجةاذ الدراصةت شٍل هشبة اهجطةر ًذى الفبة فُ الٍصؿ
المدرصُ ،إذ اظةرت دراصة لّرهر(1291 )Learnerان هشبة ذوي غهٍبةت الجهلم ثجراوح من 1إلَ 3من
مرمو اـفةل المدارس ،وثٍغلت دراصة ز ٍد (1292)Goddesان هشبة اهجطةر االـفةل الذِن ِهةهٍن من
غهٍبةت الجهلم داخو المرجمم المدرصُ ِجراوح من  5إلَ  15وخلػت دراصة زّرًةرت وبطةًةن ان
هشبة اهجطةر الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم داخو المرجمم ثجراوح من  91إلَ 31من مرمو ثالمّذ
المدارس(الشّد،نبد الصمّد صلّمةن الشّد.)99،9111،امة فُ البّبة الهربّة فةظةرت دراصة اشمد نٍاد1211
بمصةفلة الكّلٍبّة ان هشبة اهجطةر غهٍبةت الجهلم الكراءة ًُ  52.95بّومة اظةرت دراصة خةلد مفصوة ان
هشبة اهجطةر غهٍبةت الجهلم ًُ(. 31.91الشّد،نبد الصمّد صلّمةن الشّد.) 91-99 ،9111،
و هل ًرا لجٍصم واهجطةر غهٍبةت الجهلم همة بّوجي الدراصةت فكد ثوةولي البةشدٍن بدراصة من زٍاهب مخجلفة
وذلم من ازو ثشٌّو ثطخّػي وثكدِم البرامذ الهالزّة المشةندة نلَ ثهلّم ًذى الفبة والجن فو بٌة.
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همة ِهجبر المهلم من االـراف المهوّة والمشةندة نلَ اه جطةف الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم بةنجبةرى الرهّزة
االصةصّة فُ الهملّة الجهلّمّة واًم نوةغرًة لمة لدورى من اخر بةرز فُ ثهلّم الجالمّذ و إهشةبٌم المٌةرات
والشلٍهّةت وهمًٍم مهرفّة وهفشّة و ازجمةنّة،وه درة اشجنةك المهلم بةلجلمّذ ومهرفة المكررات الدراصّة
وبمدى ثصػّو الجالمّذ لٌة ،ولدرثي نلَ ثصلّو صلٍك الجالمّذ ِرهلي ِنطف نن ًذى الػهٍبة لدٌِم.
واهفاللة من فلشفة المدرصة الطةملة،ومبدا الدمذ الجربٍي الذي هةدت بي الجربّة الصدِدة ،البد ان ِنٍن
المهلم لةدرا نلَ إشداث ثغّّر فُ صلٍك المجهلم ولةدرا نلَ الجهةمو مم زمّم الجالمّذ بغؼ الولر نن
خلفّةثٌم الدكةفّة ولدراثٌم وانرالٌم من ازو ثصكّق اًداف الهملّة الجهلّمّة والٍغٍل إلَ مخرزةت
ثهلّمّة ِرؽَ نوٌة وِرؽَ نوٌة المرجمم الذي اصود إلّي ًذا الدور الوبّو(اللفري صهّد ،الكرٍِثُ
إبراًّمً.)9111،195،ذا االمر ِجفلب من اصجةذ الجهلّم االبجدااُ ان ِنٍن نلَ مهرفة بخػةاع الجالمّذ
ذوي غهٍبةت الجهلم ومطةهلٌم وشةزةثٌم لجنّّف اصةلّب الجدرِس ووصةالي وثهدِو الموٌذ الدراصُ لّرانُ
الفروق الفردِة بّن الجالمّذ.
و نلَ الرغم من وزٍد الهدِد من الدراصةت الجُ ثوةولت غهٍبةت الجهلم من مخجلف الرٍاهب إال ان اصجةذ
المرشلة االبجدااّة خةغة فُ البّبة الرزاارِة ال ِهرف ًذى الفبة من الجالمّذ لهدم وزٍد ثنٍِن لبو الخدمة او
اخو ةءًة وهردى ِػف ًؤالء الجالمّذ نلَ اهٌم اغبّةء او مجخلفّن او هشةلَ ولٌذا ارث بّوة بوةء مكجرح برهةمذ
إرظةدي لجهرِف اصةثذة الجهلّم االبجدااُ بةلجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.وثجصدد مطنلة الدراصة فُ
الجشةؤالت الجةلّة 3
مة ـبّهة البرهةمذ اإلرظةدي المشجخدم لجهرِف اصةثذة الجهلّم االبجدااُ بجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم؟
م ة ًُ اًم االصجراثّرّةت المشجخدمة لجهرِف اصةثذة الجهلّم االبجدااُ بجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم؟
إهدإف إلدرإصــة3ثٌ دف الدراص ة الص ةلّ ة إل َ ثصكّ ق مرم ٍنة من االً داف ًُ3
اهجك ةء اهشب االصجراثّرّةت اإلرظةدِة لجهرِف اصةث ذة الجهلّ م االبجدااُ بجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
ثػمّم بره ةمذ إرظ ةدي لجه رِف اص ةثذة الجهلّ م االبجدااُ بج المّذ ذوي غه ٍب ةت الجهلم.
إهمٌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلدرإصة 7هلرا لغّةب مدارس ثنٍِن المهلمّن لبو الخدمة اغبس االصجةذ غّر لةدر نلَ ثهةمو مم
مخجلف المطةهو الجهلّمّة ومخجلف الػهٍبةت من بّوٌة غهٍبةت الجهلم و ِجؾس ذلم من خالل وغفي
لجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم نلَ اهٌم اغبّةء وهشةلَ ال ِشجفّهٍن الجهلم وال فهو ظُء ونلّي فإن اًمّة
الدراصة ثنمن فّمةِلُ3
ث هدِو اصةلّب مهةملة المهلمّن لٌذى الفبة من الجالمّذ.
ال دن ٍة إلَ إهطةء الشةم خ ةغة لٌ ذى الفب ة من الجالمّ ذ ذوي غهٍبةت الجهلم والجُ ثدنَ بغرف المػةدر.
ثكدِ م االصجطةرة الجربٍِة الصةثذة الجهلّم االبجدااُ الجُ ثشةندًم فُ ثدرِس الجالمّذ الذِن ِهةهٍن من
غهٍبةت الجهلم.
ال زِ ةدة من فةنلّة اصةثذة الجهلّم االبجدااُ فُ الجهرف نلَ الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم وـرِكة
ثدرِشٌم
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ِ منن ان ِشٌم ًذا البصح فُ ثفٍِر موةًذ ثنٍِن اص ةثذة الجهلّم االبجدااُ وثدرِبٌم لبو الخ دمة لجهرف
نلَ غهٍبةت الجهلم.
إلتػرًف إالجرإئي لمططلحات إلدرإصــة 7
إلبرهامج إالرشادي ًٍ7برهةمذ مخفؿ ومولم فُ ؽٍء اصس نلمّة لجكدِم الخدمةت اإلرظةدِة المبةظرة وغّر
المبةظرة فردِة وزمةنّة(زًران نبد الشالم) 232 ،1211،الصةثذة الجهلّم االبجدااُ بٌدف الرفم من مشجٍى
ونَ اصةثذة الجهلّم االبجدااُ بػهٍبةت الجهلم.
إلبرهامج إالرشادي إالهمائي(إالهشائي) ًٍ7مرمٍنة من االهطفة واإلزراءات الموجلمة وفق خفة مصددة فُ
غٍرة دروس مصددة،لٌة اًداف واهطفة ومدة زموّة لجوفّذ ،هٌدف موي ثومّة و إهشةب اصةثذة الجهلّم
االبجدااُ مرمٍنة من المهةرف واالثرةًةت و الشلٍهةت اإلِرةبّة للجهةمو مم ذوي غهٍبةت الجهلم
بإِرةبّة.وصمُ ب اإلهطةاُ الهي ِصجٍي نلَ اإلزراءات الػصّصة الجُ ثؤدي إلَ الومٍ الشلّم لدى االظخةص
الهةدِّن واالصٍِةء واالرثكةء بةهمةط صلٍهٌم المرغٍبة(.ابٍ اصهد اشمد نبد اللفّف.)959،9112،
إلتػلٌم إالبتدإئي ًُ7المرشلة االولَ من مراشو الجهلّم ،ثبدا من الشن الشةدصة إلَ غةِة الشن الصةدي
نطرة اي من الشوة االولَ إلَ الشوة الخةمشة ابجدااُ وثجٍج بةالهجكةل إلَ المرشلة المجٍصفة وًُ ثؾم زمّم
الجالمّذ مةن دا المجخلفّن نكلّة.
إصتاذ إلتػلٌم إالبتدإئيِ7هجبر اًم نوػر لورةح الهملّة الجهلّمّة وًٍ مٍكف فُ وزراة الجربّة الٍـوّة،
مجصػو نلَ ظٌةدة لّشةهس من الرةمهة،الجصق بةلموػب بهد ازجّةز مشةبكة او نن ـرِق اإلدمةج او
مجخرج من مهٌد ثنٍِن المهلمّن صةبكة.
ضػوبات إلتػلم7مفٌٍم ِطّر إلَ مرمٍنة غّر مجرةهشة من االفراد داخو الفػو الدراصُ الهةدي ذو ذهةء
مجٍصؿ او فٍق المجٍصؿ ِلٌرون اؽفرابةت فُ الهملّةت الوفشّة االصةصّة والجُ ِلٌر اخرًة من خالل
الجبةند الٍاؽس بّن الجصػّو المجٍلم والجصػّو الفهلُ لدٌِم فُ المٌةرات االصةصّة لفٌم او اصجخدام اللغة
المكروءة او المشمٍنة والمرةالت اال هةدِمّة االخرى ،وان ًذا االؽفراب فُ الهملّةت الوفشّة االصةصّة من
المصجمو اهٌة ثرزم إلَ وز ٍد خلو او ثةخر فُ همٍ الرٌةز الهػبُ المرهزي،وال ثرزم غهٍبةت الجهلم ًؤالء
االـفةل إلَ وزٍد إنةلةت ششّة او بدهّة،و ال ِهةهٍن من الصرمةن البّبُ صٍاء هةن ِجمدو فُ الصرمةن
الدكةفُ او االلجػةدي او هكع الفرغة للجهلم،همة ال ثرزم الػهٍبة إلَ االؽفرابةت الوفشّة الطدِدة(.الشّد
نبد الصمّد صلّمةن الشّد.)191 ،9111 ،
إالطار إلوظري7
تػرًف ضػوبات إلتػلم 7
تػرًف باتمان 7batman1632فّطّر إلَ ان االـفةل ذوي غهٍبةت الجهلم ًم ًؤالء االـفةل الذِن ِلٌرون
ثوةلؾة ثهلّمّة بّن لدراثٌم الهكلّة الهةمة ومشجٍى اهرةزًم الفهلُ،وذلم من خالل م ة كٌر لدٌِم من
اؽفرابةت فُ نملّة الجهلم،وان ًذى االؽفرابةت من المصجمو ان ثنٍن مػصٍبة او غّر مػصٍبة بخلو
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كةًر فُ الرٌةز الهػبُ المرهزي بّومة ال ثرزم اؽفرابةت الجهلم لدٌِم إلَ الجخلف الهكلُ او الصرمةن الدكةفُ
او الجهلّمُ او االؽفراب االهفهةلُ ال+ظدِد او الصرمةن الصشُ(.الوٍبُ دمحم)99 ،9111 ،
وًػرفها إلشٌد غبد إلحمٌد صلٌمان إلشٌد(7)1037 0222بةهٌة مفٌٍم ِطّر إلَ مرمٍنة غّر مجرةهشة من
االفراد داخو الفػو الدراصُ الهةدي ذوي ذهةء مجٍصؿ ِلٌرون اؽفراب فُ الهملّةت الوفشّة االصةصّة
والجُ ِلٌر اخرًة من خالل الجبةند الٍاؽس بّن الجصػّو المجٍلم والجصػّو الفهلُ لدٌِم فُ المٌةرات
االصةصّة لفٌم او اصجخدام اللغة المكروءة او المشمٍنة والمرةالت اال هةدِمّة االخرى،وان ًذا االؽفراب فُ
الهملّةت الوفشّة االصةصّة من المصجمو اهٌة ثرزم إلَ وزٍد خلو او ثةخر فُ همٍ الرٌةز الهػبُ المرهزي،و
ال ثرزم غهٍبة الجهلم ًؤالء االـفةل إلَ وز ٍد إنةلة ششّة او بدهّة،وال ِهةهٍن من الصرمةن البّبُ صٍاء
هةن ِجمدو فُ الصرمةن الدكةفُ او االلجػةدي او هكع الفرغة للجهلم،همة ال ثرزم الػهٍبة إلَ االؽفرابةت
الوفشّة الطدِدة.
ضػوبات إلتػلم وإلمفاهٌم إلمرتبطة بها 3لكد ارثب ؿ مفٌ ٍم غهٍبةت الجهلم فُ ذًن الجربٍِّ ن بمٍؽ ٍع
الجةخر الدراصُ او بؿ الجهلم ومٍؽٍع الجخلف الهكلُ هلرا الن الملٌر الخةرزُ لٌذى المٍؽٍنةت ِجمدو فُ
وزٍد المطنالت الدراصّة واهخف ةض مشجٍى الجصػّو الدراصُ ورغم االثفةق نلَ ذلم فإن الصكّكة غّر ذلم
ثمةمة(.مطةلُ إٌِةب نبد الهلّم ،)99،9111،وًُ من المفةًّم الجُ ثنةد ثنٍن لػّكة بمفٌٍم غهٍبةت
الجهلم وثرهو من نملّة النطف نوي غهبة شّح ان الصدود الفةغلة بّوٌة ًُ شدود دلّكة ولٌذا صٍف
هجهرف نلَ اوزي االخجالف بّوٌم من خالل الردول الجةلُ3
ال جةخر الدراصُ
بؿ الجهلم
غهٍبةت الجهلم
هشبة ذهةء الو منهشبة ذهةء مجٍصفة او فٍق هشبة ذهةء مجٍصفة او فٍقمجٍصفة وثجراوح بّن
المجٍصؿ اي  21فةه در نلَ
هشبة الذهةء المجٍصؿ اي  21فةه در نلَ
 95إلَ 12نلَ مكةِّس
مكةِّس الذهةء
مكةِّس الذهةء
الذهةء
بّبّة(الجػةدِة
ؽهف نةم فُ الكدرات -اصبةبخلو فُ الرٌةز الهػبُ المرهزياالصبةب
ازجمةنّة ،ثهلّمّة،غصّة...
الهكلّة
 اهخفةض واؽس فُاهخفةض واؽس فُ مشجٍىلػٍر فُ بهؼ المٍاد اال هةدِمّة زمّم المٍاد الدراصّةالجصػّو الدراصُ فُ مةدة او
المرةل
هةلكراءة،الن جةبة ،الرِةؽّةت وِػهب نلّي مزاولة
مرمٍنة مٍاد،وإذا زال الشبب
الدراصُ
دراصجي إلَ المراشو
والجهبّر الن جةبُ..
زالت المطنلة
الهلّة
اؽفراب الهملّةت الوفشّة ؽهف الك دراتالمطةهو
 الثٍزد مطةهو همةاّة واؽصةاالصةصّة ممة ِوهنس نلَ الرةهب
الهكلّة
الومةاّة
اال هةدِمُ
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ثكدم لٌم3برامذ الجهلّم
ثكدم لٌم3برامذ الجهلّم الهالزُ
الهالزُ
الخدمةت
ثكدم لٌم -3برامذ إرظةدِة
 وبرامذ إرظةدِة (لالولّةء ولجلمّذ برامذ إرظةدِةالمشةندة
)
(لالولّةء وللجلمّذ )
الردول رلم (ٍِ )1ؽس اوزي اإلخالف بّن غهٍبةت الجهلم وبؿء الجهلم والجةخر الدراصُ
تطوٌف ضػــوبات إلتػلم 7نرفت غهٍبةت الجهلم مؤخرا اًجمةمة نلمّة خةص هطة نوي الهدِد من الجػوّفةت
وِهجبر ثػوّف هّرك واخرون 1212من اه در الجػوّفةت ظٍّنة شّح لشم هّرك واخرون غهٍبةت الجهلم إلَ
3
ضػوبات إلتػلم إال كادًمٌة 3ثجهالق بػهٍبةت الكراءة،الن جةبة،الصشةب،الجٌرُ والجهبّر الن جةبُ.
ضػوبات إلتػلم إلومائٌة 3ثطمو اؽفرابةت االهجبةى،اإلدراك ،الذاهرة ،الجفنّر واؽفرابةت اللغة وًُ
مٍؽصة فُ المخفؿ الجةلُ( 3إبراًّم صلّمةن نبد الٍاشد) 12 ،9113،

مخفؿ رلم ٍِ )1(3ؽس ثػوّف غهٍبةت الجهلم
ضػوبات إلتـػـلم إلومائٌـة 7ثجهل ق بومٍ الك درات الهكلّ ة والهملّةت المشؤولة نن الجٍافق الدراصُ للفةلب
وثٍافكي الطخػُ واالزجمةنُ والمٌوُ وثطمو غهٍبةت االهجبةى،اإلدراك،الجفنّر،الجذهر،اللغة الطفٍِة،شو
المطنلة(نبد الشالم دمحم غبصُ)99 ،9112،وِطّرلّرهر 1229إلَ ان مفٌٍم غهٍبةت الومةاّة مفٌٍم ِطّر إلَ
غهٍبةت الجُ ثػّب المٌةرات الهكلّة الؾرورِة لجهلم الوٍاشُ اال هةدِمّة(الشّد نبد الصمّد صلّمةن
الشّد )9111،11،شّح ان ًذى الهملّةت الهكلّة ثرثبؿ ببهؾٌة البهؼ ارثبةـة وخّكة بصّح ال ِمنن الفػو
بّوٌمة فُ اداء وكةا فٌة
ضػوبات إلتـػـلم إال ك ـ ــادًمٌة  7ثطّر غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة او الدراصّة إلَ غهٍبةت ثهلم الكراءة
والن جةبة والصشةب فُ المدرصة االبجدااّة ومة ِجبهٌة من غهٍبةت ف ُ ث هلم المٍاد الدراصّة فُ المراشو
الجهلّمّ ة الجةلّة (شةفق هبّو نبد الفجةح) 9111،3،همة ِطّر مػفلس غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة إلَ
اؽفراب واؽس فُ ثهلم الكراءة او الن جةبة او الجٌرُ او الصشةب وثبدو واؽصة إذا شدث اؽفراب لدى الففو
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فُ الهملّةت الوفشّة الومةاّة(االهجبةى،اإلدراك ،الذاهرة )شّح ثرثبؿ غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة إلَ شد هبّر
بةلػهٍبةت الومةاّة(.مرابفُ ربّهة) 122 ،9111،
محكات تشخٌص إلتالمٌذ ذوي ضػوبات إلتػلم  3وًُ مرمٍنة من المهةِّر الجُ اثفق نلٌّة الهلمةء لجهرف
نلَ ذوي غهٍبةت الجهلم وموٌة  3مصم الجبةند(الجبةِن  -مصم االصجبهةد  -مصم الجربّة الخةغة  -مصم
المطنالت المرثبفة بةلوؾذ  -مصم الهالمةت الوٍّرولٍزّة
برإمج غالج ذوي ضػوبات إلتػلم  7بهد نملّة الجطخّع الخةغة بجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم والجهرف نلَ
الػهٍبةت الجُ ِهةهٌّة الجالمّذ من شّح شرمٌة واصبةبٌة والنطف نن لدرات الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم
ثةثُ الصةزة إلَ وؽم برامذ واصجراثّرّةت ثهلّمّة نالزّة المالامة والجُ ثجوةصب مم الجالمّذ ذوي غهٍبةت
الجهلم بصّح ثمنوي من الجغلب نلَ غهٍبج ي لّػبس هطفة داخو الكشم وخةرزي .ولد وزد اخجالف شٍل
هّفّة نالج ذوي غهٍبةت الجهلم واهشب البرامذ وافؾو االصجراثّرّةت الجُ ِرب ان ثشجخدم فُ ًذا اإلـةر
ِطّر دٌِلر  dehlerإلَ ان برامذ الجدخو فُ مرةل غهٍبةت الجهلم ثوكشم إلَ خالخة اهٍاع وثجمدو فُ مةِلُ 3
 -1برامذ ثرهز نلَ الهالج -9.برامذ ثهٍِؾّة.3 -برامذ ثرهز نلَ الموٌذ البدِو.
بواء إلبرهامج إالرشادي 7تم بواء إلبرهامج إالرشادي وفق إلخطوإت إلتالٌة7
إلتػرًف إلبرهامج  ًٍ7مرمٍنة من الخفٍات المخففة والمولمة ثشجود فُ اصةصٌة نلَ هلرِ ة اإلرظةد
المه رفُ االهفهةلُ الشلٍهُ ،وِج ؾمن مرمٍن ة من المهةرف والمٌةرات واالهطف ة المخجلفة والجُ ث كدم
للمشجرظدِ ن (االصةثذة )خالل فجرة زموّة مصددة بٌ دف ثهرِ ف اصةثذة الجهلّ م االبجدااُ بذوي غهٍبةت
الجهلم من الجالمّ ذ و مشةندثٌم نلَ ثهدِ و افنةرًم الالنكالهّ ة واثرةًةثٌم وصلٍهّةثٌم هصٍ ًذى الفبة من
الجالمّذ،وإهشةبٌم مٌ ةرات ثشةندً م نلَ اه جطةف ًذى الفبة من الجالمّذ.
إالطار إلوظـريِ 7هجم د البرهةمذ اإلرظةدي الصةلُ نلَ االثرةى المهرفُ وف ك ة لولرِ ة البرت الّس لإلرظةد
المهرفُ االهفهةلُ الشلٍهًُ ،ذا االثرةى ِشجخدم مرمٍنة من االصجراثّرّةت واالصةلّب الجُ ثرهز نلَ
مٌةزمة،و دشؼ االفنةر الغّر الهكالهّة وذلم من موفلق إذا شدث ثغّر فُ زةهب المهرفُ فٌٍ اصةس ِمنن
ان ِشةند فُ إشداث ثغّرات ًةم ة فُ الهدِ د من االهفهةالت والشلٍهّةت.
إالصس إلتي ًكوم غلٌها إلبرهامج إالرشادي7
إالصس إلفلشفٌةِ7كٍم ًذا البرهةمذ نلَ اصس فلشفّة مفةدًة ان ًوةك ثطةبنة بّن الجفنّر والمطةنر و
الشلٍك ،وهو فرد لدِ ي مخ زون مهرف ُ ِطنو فلشفجي فُ الصّةة ومة لدِي من افنةر ومهجكدات ِبوٌّة نن
االخرِن ون ن الهةلم المصّ ؿ بي ،وًذى االفنةر ً ُ الجُ ثٍزي صلٍهّةث ي فُ الجهةمو مم االخرِن ،فةصج ةذ
الجهلّم االبجدااُ لدِ ي خلفّة مهرفّة خةـبة بصّح ِرى ان الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم هشةلَ واغبّ ةء ال
ِشجفّه ٍن الجهلم واداء االنمةل المفلٍبة بطنو صلّم وغصّس،وًذى االفنةر الجُ لدِي ثرهلي ِبوُ اثرةًةت
صلبّة هصٍ ًذى الفبة من الجالمّذ وبةلجةلُ ِشلم صلٍهة غّر موةصب اثرةًٌم و ٌِمطٌم وِهزلٌم نن المطةرهة
فُ مخجلف االهطفة صٍاء داخو الكشم او فُ االهطفة الجُ ثولمٌة المدرصة.
إالصس إلتربوًـة3البرهةمذ اإلرظ ةدي الصةلُ ِهمو نلَ ثزوِد اص ةثذة الجهلّم االبجدااُ بمهلٍمةت نن ذوي
غهٍبةت الجهلم وثهرِفٌم بٌم،خةغة ان ًذى الفبة مجٍازدة مم الجالمّذ الهةدِّن وِػهب النطف نوٌة
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بشٌٍلة ،بةإلؽةفة إل َ ثهلّم االص ةثذة ـرق الجهرف نلَ ثالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم من خالل ثهرِفٌم
بخػةا ع وشةزةت الجالمّذ ذوي غهٍب ةت الجهلم وللنطف نوٌم مبنرا لجن فو بٌم زّدا.
إالصس إلػامة7إثةشة فرغة لالصةثذة للجه رف نن افنةرًم وانجكةداثٌم الخةـبة نن ذوي غهٍبةت الجهلم الجُ
ادت بٌم إلَ الجهةمو مم الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم بفرِكة صلبّة،وزهلٌم ِجصملٍن المشبٍلّة اثرةى
ذوي غهٍبةت الجهلم من الجالمّذ،خةغة وان ًذى الفبة مدمر ة مم الجالمّذ الهةدِّن.
إهدإف إلبرهـامج إالرشـادي 3البرهةم ذ الصةل ُ ِشه َ إل َ ثصكّ ق ه ٍنّن من االًداف 3
 1.1هـدف غـام ًٍ3ثهرِف اصةثذة الجهلّم االبجدااُ بجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم وذلم لجهدِو صلٍهٌم
الجهلّمُ وثومّة مٌ ةرات الجهرف و النطف و الجهةمو مم ًذى الفبة من الجالمّذ.
 9.2إهــدإف خــاضة3وثجمد و فُ3
ثزوِد االص ةثذة بمهلٍمةت نن مفٌٍم غهٍبةت الجهلم ونن المفةًّم المجداخلة مهي والجُ ثفّدًم فُ اه جطةف
الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
مشةندة االص ةثذة نلَ الجهرف نلَ الصدود الفةغلة بّن ذوي غهٍبةت الجهلم والمطنالت اال هةدِمّة االخرى
"بؿء الجهلم –الجةخر الدراصُ"...
مشةندة االصةثذة نلَ الجهرف نلَ افنةرًم الخةـبة (الالنكالهّة)نن الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
ثهدِو اصةلّب المهةملة الخةـبة الجُ ِشجخدمٌة االص ةثذة مم الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
ثهدِو االثرةًةت الشلبّة لالصةثذة هصٍ الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
ثهدِو االفنةر الالنكالهّة لدى اص ةثذة الجهلّم االبجدااُ شٍل الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
إظهةر االصةثذة بمشؤولّةثٌم اثرةى ًذى الفبة وخةغة النطف المبنر لٌؤالء الجالمّذ.
ثزوِد االصةثذة ببهؼ اصجراثّرّةت الجدرِس الجُ ثوةصب فبة الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
نرض بهؼ همةذج شٍل الجن فو بذوي غهٍبةت الجهلم  -غرفة المػةدر  -همٍذزة.
شح االصةثذة نلَ اصجدمةر هكةط الكٍة لدى ثالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم لجفٍِر هكةط الؾهف لدٌِم.
مطــادر بواء محتوى إلبرهامج إالرشادي7
اإلـةر الولري الذي ِلكُ الؾٍء نلَ مجغّرات الدراصة (غهٍبةت الجهلم3ثهرِفٌة،اصبةبٌة،الولرِةت المفشرة
لٌة،خػةاع الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.).....
الدراصةت الشةبك ة الهربّة،االزوبّة والٍـوّة المجهلكة بجػمّم البرامذ اإلرظةدِة ص ٍاء البرامذ المكدم ة
لجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم او المكدم ة لالص ةثذة.
ثصلّو مصجٍى البرامذ اإلرظةدِة المج ةشة واالصجفةدة موٌة فُ غّةغة الفوّةت ومصجٍى الرلشةت اإلرظةدِة
للبرهةمذ.
همة ثم اخجّةر الفوّةت اإلرظةدِة من اصةلّب وفوّةت اإلرظةد المهرفُ االهفهةلُ الشلٍهُ ال لبرت الّس
مكةِّس غهٍبةت الجهلم(.هبفةرِة غهٍبةت الجهلم لفجصُ زِةت )
حدود إلبرهامج إالرشادي ً 7وفذ إلبرهامج إالرشادي عمن إلحدود إلتالٌة 7
إلحدود إلـزموٌةِ3شجغرق البرهةمذ اإلرظةدي خالخ ة اظٌر بمهدل زلشة فُ هو اصبٍع.
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غدد إلجلشاتِ3جنٍن البرهةمذ الصةلُ من 13زلش ة إرظةدِ ة بٍالم زلشة فُ االصبٍع و ثشجغرق م دة الرلشة
الٍاشدة من صةنة إلَ صةنة وهػف ششب ًدف هو زلشة وـبّهة الفوّة المشجخدمة.
إلحدود إلمكاهٌـةِ3فبق البرهةمذ الصةلُ فُ لةنة مزودة بمخجلف الٍصةاو المشةندة نلَ ثكدِم البرهةمذ
اإلرظةدي.
إلحدود إلبشرًة3وًم االصةثذة المطةرهٍن فُ البرهةمذ ،الذِن صرلٍا مشجٍِةت موخفؾة فُ اصجبّةن المهرفة
بػهٍبةت الجهلم و ابدوا المٍافكة نلَ المطةرهة فُ البرهةمذ.
إلموهج إالرشادي 3الموٌذ اإلرظةدي المهجمد فُ ًذا البرهةمذ اإلرظةدي ًٍ الموٌذ اإلهطةاُ و ال ذي ٌِدف إلَ
ثهرِف اصةثذة الجهلّم االبجدااُ بةلجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم وثومّة إمنةهةثٌم ولدراثٌم إلَ الػَ شد
ممنن للجهرف والنطف والجن فو الرّد بةلجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
إالصلوب إالرشادي إلمطبق ًٍ3االصلٍب الرمةنُ وًٍ االهشب لجفبّق ًذا البرهةمذ الن ًدفي ثومّ ة مهرفة
اصةثذة الجهلّم االبجدااُ شٍل غهٍبةت الجهلم وزِةدة الٍنُ لدِ ٌم بصةزةت الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
إلتطمٌم إلتجرًبي إلمػتمد في هذى إلدرإصة ًٍ3الجػمّم الجررِبُ ذو المرمٍنجّن الؾةبفة والجررِبّة
بكّةصّن لبلُ وبهدي.
إلفوٌات إلمشتخدمة3إن هرةح اي برهةمذ ِهجمد نلَ اإلصجراثّرّةت والفوّةت المشجخدمة فّي،و اإلرظةد
المهرفُ االهفهةلُ الشلٍهُ ِدمذ بّن الفوّةت المهرفّة و الشلٍهّة و االهفهةلّة.
ومن بّن االصجراثّرّةت الموجكةة مةِلُ 3
إلمحاعرةً 3ذى اإلصجراثّرّة ؽ رورِة ف ُ اإلرظةد المهرفُ وثشجخدم لجغفّة الرةهب المهرفُ للبرهةمذ وذلم
بجكدِم مهلٍمةت النؾةء المرمٍنة اإلرظةدِة نن غهٍبةت الجهلم واصبةبٌة،اهٍاع غهٍبةت الجهلم وخػةاع
الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم...
إلموالشة إلجماغٌة 3خالل الرلشةت اإلرظةدِة ِ زود المشجرظدِن (االصةثذة) بةله دِد من المهلٍمةت شٍل
غهٍبةت الجهلم وِلُ ذلم موةلطةت بّن البةشدة وانؾةء البرهةمذ اإلرظةدي،وذلم من ازو فٌم مصجٍى
الرلشةت و رفم اللبس نن هو مة ِجهلق بةلمهلٍمةت و المفةًّم الجُ ثفرشٌة البةشدة خالل البرهةمذ
اإلرظةدي.
إغادة إلبواء إلمػرفي 3ثهجمد ًذى اإلصجراثّرّة همة اه د البرت الّس نلَ ثٍؽّس الهاللة بّن  ABCذلم ان
الوجةاذ " " Cلّشت ولّدة االشداث الوطّفة"  "Aوإهمة ولّدة هشق الجفنّر " "Bوًُ المهجكدات وفلشفة
الفرد(شٍاس خؾرة.)112،9119،
إلومذجـة3اصجخدمت ًذى اإلصجراثّرّة فُ الن دّر من المداخو اإلرظةدِة شّح ثهمو نلَ ثهلّم االصةثذة
الهدِد من المٌةرات الجُ من الممنن ان ثنشب االصجةذ الشلٍك من خالل الجهرف نلَ الومةذج واإللج داء بٌة
شّح ثهرض البةشدة الومةذج المرغٍب ثهلمٌة وإِر ةدًة فُ صلٍهٌم من خالل ن رض افالم ثهلّمّة
لػب إلـدور 3وًذى اإلصجراثّرّة ال ثكجػر فكؿ نلَ اإلرظةد المهرفُ االهفهةلُ الشلٍهُ ال لبرت الّس ولهب
الدور فُ ًذى الولرِة ِهمو نلَ مشةندة االصةثذة نلَ ثغّر االفن ةر الخةـبة نن ذوي غهٍبةت الجهلم بةفنةر
نكالهّة وثصشّ ن الشلٍك الجدرِشُ لٌذى الفب ة من الجالمّذ.
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تغٌٌر مفردإت إللغــةِ3رى الّس ان اللغ ة غّ ر الدلّكة و المصددة ثشةًم فُ ثطجت نملّةت الجفنّر،إذ ان
النلمة الٍاشدة لد ِن ٍن لٌة اه در من مهوَ ولد ِنٍن صّةق النالم ذو مهوَ اخر غّ ر الذي ِك ػدى
المجصدث،ومن ًوة ِهفُ الممةرصٍن لٌذا االصلٍب اًمّة هبرى لمهةهُ النلمةت شّح ان ثلم المهةهُ الجُ
ثطنو ـرِكة اصجرةبة الجفنّر(ابٍ اصه د اشمد ونربّةت اشمد.) 991- 912 ،9112،
إلوإجبات إلموزلٌة ًُ3ثلم االنمةل واالهطفة والمٌمةت الجُ ثفلب من المشجرظدِن (االصةثذة ) الكّةم بٌة
خةرج الرلشةت اإلرظةدِة ،وثجم موةلطجٌة فُ بداِة هو زلشة إرظةدِة.
إلجلشـات إالرشـادًة 7
رلم الرلشة نو ٍان الرلشة

11

19
+
13

12

مٍؽٍع الرلشة

االصجراثّرّة

ثهرِف المطةرهّن فُ البرهةمذ ببهؾٌم البهؼ والجهرف نلَالبةشدة.
 الجهرِف بةلبرهةمذ اإلرظةدي والٌدف موي واإلظةرة إلَ وزٍبمهرفة اصةثذة الجهلّم االبجدااُ بػهٍبةت الجهلم الن المهلم لي
الجهرِف بةلبرهةمذ
مصةؽرة  +موةلطة
دور هبّر فُ النطف المبنر نن غهٍبةت الجهلم لدى الجلمّذ
اإلرظةدي
 +وازب موزلُ
خةغة فُ المراشو االولَ من الجهلّم.
( 11د )
 االثفةق نلَ لٍاند الجهةمو داخو الرلشةت اإلرظةدِة ونلَندد الرلشةت وولجٌة ومنةهٌة مم الجةهّد نلَ ؽرورة اإللجزام
بةلصؾٍر إلَ الرلشةت.
البوةء

إنةدة
نلَ
الجهرف
المهرفُ
االفنةر الالنكالهّة
+
ودشؾٌة
ثغّّر مفردات
( 3صةنةت )
اللغة

غهٍبةت الجهلم
( 21د)

مصةؽرة  +موةلطة
 +همذزة  +وازب
موزلُ

ظرح هلرِة   Cال لبرت الّس وثٍؽّس الهالل ة بّن الجفنّرواالهفهةل والشلٍك.
مشةندة االصةثذة لجهرف نلَ االفنةر والمهجكدات الالنكالهّةالجُ ثؤدي بٌم إلَ ثنٍِن اثرةًةت والجػرف بشلبّة اثرةى ًذى
الفبة من الجالمّذ.
الهمو نلَ ثغّر ًذى االفنةر والمهجكدات ومن خم ثهدِواثرةًةثٌم لّجمنوٍا من الجهةمو مم ًذى الفبة من الجالمّذ.
 الجهرِف بػهٍبةت الجهلم واصبةبٌة وهشب اهجطةرًة.واإلظةرةإلَ اهٍاع غهٍبةت الجهلم و بهؼ المفةًّم المجداخلة مم مفٌٍم
غهٍبةت الجهلم.
ثٍؽّس الفرق بّن غهٍبةت الجهلم ومطنالت الجهلمنرض بهؼ ظخػّةت الجُ نةهت من غهٍبةت الجهلم و اخبجتوزٍدًة.
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الجهرِف بػهٍبةت الجهلم الومةاّة واهٍانٌة (غهٍبةاإلهجبةى،اإلدراك ،الذاهرة،الجفنّر)...من خالل ثهرِفٌة و
الهٍامو المشةندة نلَ كٌٍرًة وخػةاع الجالمّذ الذِن ِهةهٍن
من ًذى الػهٍبةت همةاّة
اإلظةرة إلَ اًمّة النطف المبنر للػهٍبةت الومةاّةالجهرِف بػهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة واهٍانٌة(غهٍبة الكراءة،الن جةبة ،الرِةؽّةت) من خالل ثهرِفٌة و الهٍامو المشةندة نلَ
كٌٍرًة وخػةاع الجالمّذ الذِن ِهةهٍن من ًذى الػهٍبةت.
الجهرف نلَ الهاللة بّن غهٍبةت الجهلم الومةاّة وغهٍبةتالجهلم اال هةدِمّة.
نرض بهؼ الػٍر و فّدًٍِةت (الومةذج) لجالمّذ ِهةهٍن منالػهٍبةت اال هةدِمّة (غهٍبةت الكراءة ،غهٍبةت
الرِةؽّةت،غهٍبةت الن جةبة ).
ثصشّس المهلم بؾرورة مهرفة ـرق النطف نن غهٍبةتالجهلم لدى الجالمّذ.الن لي دور اصةصُ فُ هطف نوٌة.
الجهرف نلَ المصنةت المشجخدمة للجهرف نلَ ذوي غهٍبةتالجهلم و االدوات المشةندة نلَ الجطخّع،واالظخةص الكةامّن
بةلجطخّع.

15

غهٍبةت الجهلم
الومةاّة
( 21د )

11

غهٍبةت الجهلم مصةؽرة  +موةلطة
 +همذزة +وازب
اال هةدِمّة
موزلُ
( 21د )

19

ـرق الجهرف
والنطف نن
مصةؽرة +موةلطة
غهٍبةت الجهلم
وازب موزلُ
لدى الجالمّذ
( 21د )

11

ثٍنّة االصجةذة بصةزةت الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم3صٍاء فُنالج
برامذ
الجالمّذ ذوي مصةؽرة  +موةلطة الرةهب اال هةدِمُ او الرةهب الشلٍهُ
الجهرف نلَ مخجلف برامذ نالج الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.غهٍبةت الجهلم  +وازب موزلُ
ثكدِم إرظةدات للمهلمّن.( 21د )

12

11

مصةؽرة  +موةلطة
 +وازب موزلُ

ثهرِف االصجةذة بمخجلف البرامذ المشةند فُ الجن فو بةلجلمّذخدمةت المشةندة
ذوي غهٍبةت الجهلم3
المكدمة للجالمّذ
مصةؽرة  +موةلطة
برامذ إرظةدِة مٍزٌة الولّةء الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلمذوي غهٍبةت
 +وازب موزلُ
برامذ الجهلّم الهالزُ المٍزٌة لجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلمالجهلم
برامذ اإلرظةد الوفشُ لجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.( 21د )
مصةؽرة +موةلطة -نرض بهؼ اإلصجراثّرّةت المشجخدمة فُ ثهلّم الجالمّذ ذوي
بهؼ
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الدور غهٍبةت الجهلم هةلجهلّم الذاهري،والجهلّم المبةظر ثهلّم
+لهب
اصجراثّرّةت
الجهلم
ثدرِس الجالمّذ +وازب موزلُ
مصةولة ثدرِب االصةثذة نلَ ممةرصجٌة من خالل زهلٌم ِلهبٍنذوي غهٍبةت
ادوار ِمدلٍن فٌّة ثفبّق ًذى اإلصجراثّرّةت.
الجهلم
(3صةنةت)
ـرق الجن فو
الجهرِف بغرفة المػةدر ومنٍهةت غرفة المػةدر وممّزاثٌة ،وبذوي غهٍبةت
مصةؽرة+موةلطة
الّةت الهمو فُ غرفة المػةدر.
الجهلم
 +همذزة+وازب
نرض همٍذج غرفة المػةدر،ومصةولة االصجفةدة من بهؼغرف المػةدر
موزلُ
اِرةبّةت ًذى الغرفة وثٍكّفٌة فُ الكشم الهةدي.
همٍذزة
( 21د)
ثفبّق االخجبةر البهدي لالدوات المشجخدمة فُ الدراصةالجةهّد نلَ ؽرورة ثفبّق م ةثهلمي فُ الرلشةت اإلرظةدِة.الرلشة الخجةمّة
ثكدِم الطنر لالصةثذة نلَ ثهةوهٌم لجكدِم ًذا البرهةمذ( 21د)
اإلرظةدي
زدول رلم (ٍِ3) 11ؽس ملخع مصجٍى الرلشةت اإلرظةدِة
محت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى إلجلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات7
إلجلشة رلم  7 21إلمػووهة بـ ـ ـ إلتػرًف بالبرهامج إالرشادي
إله ـ ـ ــدف  -  3الجهةرف بّن االفراد المطةرهّن فُ البرهةمذ اإلرظةدي بهؾٌم ببهؼ ،وثهرف البةشدة
بوفشٌة.
 -الهمو نلَ ثومّة مطةنر إِرةبّة بّن االنؾةء المطةرهّن بةلبرهةمذ (الدكة،االشجرام،اال لفة ).
 -ثهرِف انؾةء المرمٍنة اإلرظةدِة بةلبرهةمذ اإلرظةدي و اًدافي والفةادة موي.
ثزوِد المشجرظدِن بةلمهلٍمةت الجُ ِكٍم نلٌّة البرهةمذ والمدة المشجغرلة ومنةن الجوفّذ البرهةمذ.
إلفوٌات 7المصةؽرة  ،الموةلطة ،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 7ص ــاغة وإحدة.
إالدوإت إلمشتخدمة 7صبٍرة ،الالم ،اوراق ،زٌةز الهرض ،زٌةز النمبٍّثر.
إالجـ ـرإءإت7
 -ثبدا البةشدة بةلجرشّب بةلمشجرظدِن(االصةثذة) وثهرفٌم بوفشٌة نن ـرِق ذهر اصمٌة و وكّفجٌة ،وثجّس
فرغة للمطةرهّن فُ البرهةمذ بةن ِكدم ٍا اهفشٌم وذلم من ازو ثنٍِن ناللةت ودِة بّن زمّم انؾةء
المرمٍنة.
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 - ثٍؽس للمشجرظدِن(لالص ةثذة ) اًمّة الجهةون للٍغٍل إلَ الٌدف الموطٍد من البرهةمذ وشةزة
االص ةثذة فُ الجهلّم االبجدااُ إلَ ًذا الوٍع من البرامذ والذي هشهَ من خاللي إلَ ثومّة مهرفة االصةث ذة
وزِ ةدة ونٌّم بذوي غهٍبةت الجهلم من الجالمّذ شّح ان ً
هجّرة لهدم مهرفة االصجةذ بػهٍبةت الجهلم ِكٍم
بمهةملة الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم بإًمةل وٌِمطٌم وِلكبٌم بةلنشةلَ واالغبّةء....
 -همة ثٍؽس دور اصةث ذة الجهلّم االبجدااُ فُ النطف المبنر نن ذوي غهٍبةت الجهلم خةغة و ان
غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة ثلٌر بهد الجصةق الففو بةلمدرصة وثٍؽس اًمّة المرشلة االبجدااّة فُ بوةء
ظخػّة الجلمّذ خةغة ذوي غهٍبةت الجهلم الذِن إذا لم ِجم الجن فو بٌم زّدا صّهةهٍن من مطةهو هفشّة
و ِجشربٍن من المدارس ولد ِفطلٍن فُ شّةثٌم الدراصّة والمٌوّة والطخػّة مشجكبال.
 - همة ثةهد البةشدة نلَ المٍاكبة فُ شؾٍر الرلشةت وان مدة البرهةمذ ًُ خالخة اظٌر13 ،زلشة بمهدل
زلشة فُ االصبٍع وهو زلشة ثجراوح بّن 11دلّكة و  21دلّكة.
 - ثهفُ البةشدة فرغة للمشجرظدِن (االصةثذة) لفرح ثشةؤالثٌم ،وذهر مكجرشةثٌم شٍل ـرِكة الهمو
وذلم من ازو ثولّم ناللة الهمو بّوٌمة خالل زلشةت البرهةمذ اإلرظةدي.
 -ثكدم البةشدة المخفؿ الهةم لشّر زلشةت البرهةمذ اإلرظةدي واًم الوكةط الجُ صّجهرؽٍن لٌة و المورز
بٍاصفة برهةمذ  power pointوالمكدم بٍاصفة زةًز النمبٍّثر و زٌةز الهرض.
 -إلوإجب إلموزلي 3ثكٍم البةشدة بجنلّف المشجرظدِن بٍازب موزلُ 3ثفلب موٌم ذهر اهفبةنةثٌم شٍل
المخفؿ الهةم للبرهةمذ اإلرظةدي ،ومةًُ اًم الوكةط الجُ ٍِدون الجهرض لٌة خالل البرهةمذ اإلرظةدي؟
إلجلشة رلم  7 20إلمػووهة بـ ـ ـ إلتػرف غلى إالفكار إلالغكالهٌة ودحغها
إله ـ ـ ــدف 7مشةندة المشجرظدِن(االصةثذة) للجهرف نلَ افنةرًم الالنكالهّة هصٍ الجالمّذ ذوي غهٍبةت
الجهلم.
 ثهرِف االصةثذة بدور االفنةر الالنكالهّة فُ بوةء اثرةًةت صلبّة هصٍ الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
 دشؼ االفنةر الالنكالهّة و اصجبدالٌة بةفنةر نكالهّة.
 ثٍؽّس الهاللة بّن الجفنّر و االهفهةل والشلٍك.
إلفوٌات 3إنةدة البوةء المهرفُ ،الموةلطة،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 3ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة  3صبٍرة ،الالم،اوراق،زٌةز الهرض،زٌةز النمبٍّثر.
إالجـ ـرإءإت - 3بهد الجرشّب بةلمشجرظدِن و الجهرف نلَ ردود الفهو من الرلشة الشةبكة ،ثكٍم البةشدة
بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن.
 - اخوةء موةلطة الٍازب مم المشجرظدِن ثكٍم البةشدة بجشرّو بهؼ االفنةر الالنكالهّة الجُ ِذهرًة
االصةثذة فُ وازبٌم الموزلُ(.ثكّّم البةشدة لالفنةر )
 -ثكٍم البةشدة بجٍؽّس هلرِة  ABCشّح ان الرمز ( ًٍ )Aالصةدث او الخبرة المدّرة ،امة الرمز (ِ )Bهبر
نن هلةم االفنةر والمهجكدات والجُ ِكٍم الفرد بةصجخدامٌة لٍغف وثفشّر الصةدث او الخبرة امة الرمز () c
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فّطّر إلَ الوجةاذ (الخٍازة نبد الفجةح دمحم صهّد ) 912 ،9119،بمهوَ ان الوجةاذ "  "Cلّشت ولّدة
االشداث الوطفة "  "Aوإهمة ًُ ولّدة هشق الجفنّر " " Bوًُ المهجكدات.
 - خم ثكٍم البةشدة بجٍؽّس نن ـرِق مدةل  3ثةخذ مدةل من االفنةر الالنكالهّة الجُ صّذهرًة المشجرظدِن
المدوهة نلَ الشبٍرة ،وثكٍم بةلطرح مدةال3الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم ال ِشجفّهٍن الجهلمً ،وة االصجةذ
ِصنم او ِرزم بةن الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم ال ِشجفّهٍن الجهلم وبةلجةلُ صّبوُ اثرةى صلبُ هصًٍم و
ثٌمّطٌم وِجرةًلٌم ،إذا ًذا الجٌمّض ًٍ الوجّرة "  "Cوًُ ولّدة همؿ الجفنّر " " Bفةالصجةذ ِهجكد ان
الجلمّذ ال ِشجفّم الجهلم ولّس الن الجلمّذ لم ِورز انمةلي وًُ االشداث الوطّفة " ."Aوثكٍم بطرح نن
ـرِق امدلة مجهددة.
 - ثٍؽس البةشدة دور االفنةر الالنكالهّة فُ بوةء اثرةًةت و الجػرف بشلبّة هصٍ الجالمّذ ذوي غهٍبةت
الجهلم.
 - إلوإجب إلموزلي 3ثنلف البةشدة المشجرظدِن بٍازب موزلُ ًٍ3
 اذهر لةامة بةالفنةر الالنكالهّة ولم بجفبّق هلرِة  ABCنلٌّة؟إلجلشة رلم  7 20إلمػووهة بـ ـ ـ إلتػرف غلى إالفكار إلالغكالهٌة ودحغها(تابع)
إله ـ ـ ــدف  3مشةندة المشجرظدِن (االصةثذة) لجهرف نلَ افنةرًم الالنكالهّة هصٍ الجالمّذ ذوي غهٍبةت
الجهلم.
 ثهرِف االصةثذة بدور االفنةر الالنكالهّة فُ بوةء اثرةًةت صلبّة هصٍ الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
 دشؼ االفنةر الالنكالهّة و اصجبدالٌة بةفنةر نكالهّة.
 ثٍؽّس الهاللة بّن الجفنّر و اإلهفهةل والشلٍك.
إلفوٌات 7إنةدة البوةء المهرفُ  ،ثغّّر مفردات اللغة ،الموةلطة ،،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 3ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة 3صبٍرة ،الالم ،اوراق ،زٌةز الهرض،زٌةز النمبٍّثر.
إالجـ ـرإءإت -بهد الجرشّب بةلمشجرظدِن و الجهرف نلَ ردود الفهو من الرلشة الشةبكة ،ثكٍم البةشدة
بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن ،شٍل االفنةر الالنكالهّة الجُ ِكدمٌة المشجرظدِن خم ِفبق نلٌّة
هلرِة  .ABCمن خالل ًذى االمدلة ِجم الجذهّر بمؾمٍن الرلشة الشةبكة وًُ ثنملة للرلشة رلم 19
 - ثٍؽس البةشدة الهاللة بّن الجفنّر و االهفهةل والشلٍك،شّح ان االصج ةذ نودمة ثنٍن لدِي فنرة بةن
الجلمّذ ذو غهٍبة الجهلم هشٍل وال ِورز انمةلي فٌٍ صّبوُ اثرةى صلبُ هصٍى خةغة إذا اكٌر الجلمّذ ندم
إهرةزى النمةلي مرات ندة الّة صّهةملي بكشٍة وصٌّملي ولن ِجرهي ِطةرك فُ مخجلف االهطفة فّهجكد بةهي
ِطٍش ً
نمدا.إذا ًًوة هجّرة لٌذى الفنرة الالنكالهّة ثػرف ًذا االصجةذ ًذا الجػرف وِوَ ًذا االثرةى.وثٍؽس
البةشدة بةن ًذى االفنةر لد ثوجكو من اصجةذ إلَ اخر من صوة إلَ صوة ممة ِؤخر صلبة فُ ثهةملٌم مم ًذا
الجلمّذ فّوجكو االخر المهرفُ و الشلٍهُ بّن المهلمّن فّجػرفٍن بشلبّة هصٍى بوةءا نلَ افنةر خةـبة شٍلي.
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-بهد نرض ًذى االفنةر الالنكالهّة ودورًة فُ الجػرف بشلبّة وموةلطجٌة ومصةولة ثفوّدًةِ،جم بوةء افنةر
زدِدة مصو االفنةر الشةبكة بهدمة ِجم ثٍؽّس صبب النكالهّة ثلم االفنةر شّح ثجشم ًذى االفنةر الردِدة
بةلموفق و الفةنلّة.
 - ونودمة ِجبوَ المشجرظدِن االفنةر الهكالهّة نن المٍالف ِجوذ نن ذلم اهفهةالت مٍزبة و صلٍهةت
زدِدة.
 - ثطّر البةشدة إلَ ؽرورة ثغّّر مفردات اللغة المشجخدمة من ـرف االصةثذة صٍاء مم ذاثٌم او مم
االخرِن.شّح ان االصجةذ نودمة ِكٍل ًذا الجلمّذ ذو غهٍبة الجهلم لن ِشجفّم الجهلم .فٌٍ بجةهّد لن ِبذل
زٌدا مم الجلمّذ لّهلمي ،ولنن إذا لةل الجلمّذ ذو غهٍبة الجهلم إذا شةولوة مهي صّجهلم بجةهّد ًوة االصجةذ
صّصةول مرات ندة لّهلم ًذا الجلمّذ ذو غهٍبة الجهلم.هذلم ثٍؽس البةشدة للمشجرظدِن (االصةثذة ) ان
االصجةذ نود لّةمي بجدرِس الجالمّذ ِشجخدم مفردات ثشُء لجلمّذ ذو غهٍبة الجهلم دون ونُ موي مدةل ان
الجلمّذ الذي ِلكبي االصجةذ بةلغبُ والنشٍل امةم زمالاي فٌٍ ِهفّي إظةرات صلبّة بةه ي ال ِشجفّم الكّةم بطُء
وًذا الجلمّذ صّكٍم بمكةرهة هفشي مم زمالاي وبجةلُ ِػبس ثكدِرى لذاثي مجدهُ وِفكد الدكة بوفشي ،لذلم البد
من ثغّّر ًذى المفردات وثهٍِؾٌة بمفردات اه در إِرةبّة ،.وذلم من ازو زهو الجلمّذ ِنشب الدكة بوفشي
وِلٌر هكةط الكٍة لدِي فُ اهطفة اخرى.
 - نودمة ِجبوَ المشجرظدِن االفنةر الهكالهّة نن المٍالف ِجوذ نن ذلم اهفهةالت مٍزبة و صلٍهةت
زدِدة.
 -إلوإجب إلموزلي 3ثنلف البةشدة المشجرظدِن بةلكّةم بٍازب موزلُ -3لم بجلخّع مةثم نرؽي فُ
الرلشة؟
إلجلشة رلم  7 21إلمػووهة بـ ـ ـ ضػوبات إلتػلم
إله ـ ـ ــدف  7الجهرِف بمفٌٍم غهٍبةت الجهلم (اصبةبٌة ،اهٍانٌة،خػةاع)..
الجهرف نلَ بهؼ المفةًّم المجداخلة مم مفٌٍم غهٍبةت الجهلم.
 ثٍؽّس الفرق بّن غهٍبةت الجهلم ومطنالت الجهلم.
 نرض همةذج لطخػّةت اخبجت وزٍدًة رغم مهةهجٌة من غهٍبةت الجهلم.
إلفوٌات 7المصةؽرة  ،الموةلطة،همذزة ،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 3ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة 3صبٍرة ،الالم ،اوراق ،زٌةز الهرض،زٌةز النمبٍّثر ،مفٍِة.
إالجـ ـرإءإت -  3بهد الجرشّب بةلمشجرظدِن و الجهرف نلَ ردود الفهو من الرلشة الشةبكة ،ثكٍم البةشدة
بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن.
 - ثٍزع البةشدة المفٍِة نلَ المشجرظدِن ثٍؽس فٌّة مهلٍمةت نةمة شٍل غهٍبةت الجهلم خم ثكٍم
بجكدِم المصةؽرة شٍل غهٍبةت الجهلم نن ـرِق نرؽٌة ببرهةمذ  power pointبٍاصفة زٌةز النمبٍّثر
وزٌةز الهرض.وثكٍم اخوةء الطرح بن جةبة اًم الوكةط نلَ الشبٍرة نلَ ظنو مخففةت ثٍؽّصّة وثٍؽس بةن
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ذوي غهٍبةت الجهلم ًم ثالمّذ نةدٍِن ذهةاٌم مجٍصؿ او فٍق المجٍصؿ وال ِهةهٍن من اي إنةلة زشدِة وال
ششّة وال شرمةن خكةفُ و االلجػةدي واالزجمةنُ ولنوٌم ِلٌرون اهخفةض فُ الجصػّو الدراصُ هجّرة خلو
وكّفُ فُ الرٌةز الهػبُ المرهزي وثٍؽس االصبةب المبةظرة لػهٍبةت الجهلم والهٍامو المشةندة نلَ كٌٍر
غهٍبةت الجهلم
-ثكٍم البةشح بجهرِف المشجرظدِن ببهؼ المفةًّم المجداخلة مم غهٍبةت الجهلم هةلجةخر
الدراصُ،بفئ الجهلم ...بهدًة ثفجس البةشدة بةب الموةلطة لجٍؽّس هكةط الغمٍض فُ المصةؽرة واإلزةبة نلَ
اصبلة المشجرظدِن.
 - خم ثشةل البةشدة المشجرظدِن نن الفرق بّن غهٍبةت الجهلم و مطنالت الجهلم وبهد الوكةش ثٍؽس
البةشدة الفرق.
 -خم ثكٍم البةشدة بهرض همةذج لطخػّةت اخبجت وزٍدًة رغم مهةهةثٌة من غهٍبةت الجهلم.نن ـرِق
نرض فّدٍِ لػٍر ًذى الطخػّةت بٍاصفة زٌةز النمبٍّثر وزٌةز الهرض.
 -إلوإجب إلموزلي 3ثنلف البةشدة المشجرظدِن بٍازب موزلُ3
 مة ًُ هكةط اإلخجالف والطبي بّن غهٍبةت الجهلم  ،بؿء الجهلم والجخلف الدراصُ؟إلجلشة رلم  7 22إلمػووهة بـ ـ ـ ضػوبات إلتػلم إلومائٌة
إله ـ ـ ــدف   3الجهرِف بمفٌٍم غهٍبةت الجهلم الومةاّة.
 الجهرف نلَ بهؼ اهٍاع غهٍبةت الجهلم الومةاّة (غهٍبة اإلهجبةى،اإلدراك،الذاهرة،الجفنّر
وخػةاع الجالمّذ الذِن ِهةهٍن من غهٍبةت الجهلم الومةاّة.
إلفوٌات 7المصةؽرة  ،الموةلطة ،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 3ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة 3صبٍرة ،الالم ،اوراق ،زٌةز الهرض،زٌةز النمبٍّثر.
إالجـ ـرإءإت - 3بهد الجرشّب بةلمشجرظدِن و الجهرف نلَ ردود الفهو من الرلشة الشةبكة ،ثكٍم البةشدة
بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن.
- بهدًة ِجم ثكدِم مصةؽرة شٍل غهٍبةت الجهلم الومةاّة نن ـرِق نرؽٌة ببرهةمذpower point
بٍاصفة زٌةز النمبٍّثر وزٌةز الهرض .وثٍؽس فٌّة بةن غهٍبةت الجهلم الومةاّة مفٌٍم ِطّر إلَ الػهٍبةت
الجُ ثػّب المٌةرات الهكلّة الؾرورِة لجهلم الوٍاشُ اال هةدِمّة هم ة ثكٍم بهرض بهؼ اهٍاع غهٍبةت الجهلم
الومةاّة االهجبةى ،اإلدراك الجفنّر الذاهرة وثكٍم بجهرِف هو غهٍبة نلَ شدى وخػةاع الجالمّذ الذِن
ِهةهٍن من ًذى الػهٍبةت وثكٍم البةشدة اخوةء الطرح بن جةبة اًم الوكةط نلَ الشبٍرة نلَ ظنو مخففةت
ثٍؽّصّة.ثٍؽس فٌّة دور الهملّةت الهكلّة فُ شدوث نملّة الجهلم ،وظدة ثرابفٌة ببهؾٌة البهؼ.
 -ثهفُ البةشدة فرغة للمشجرظدِن لفرح ثشةؤالثٌم والجهبّر نن افنةرًم شٍل مخجلف اهٍاع غهٍبةت
الجهلم الومةاّة .و ثفلب موٌم إنفةء امدلة شٍل شةالت الشلًٍة داخو الكشم.
 -إلوإجب إلموزلي 3ثنلف البةشدة المشجرظدِن الكّةم بٍازب موزلُ3
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 ًو بةلؾرورة نودمة ثنٍن لدِوة غهٍبةت الجهلم الومةاّة ثنٍن لدِوة غهٍبة اهةدِمّة؟ ثلخّع مصجٍى الرلشة.إلجلشة رلم  7 23إلمػووهة بـ ـ ـ ضػوبات إلتػلم إال كادًمٌة
إله ـ ـ ــدف   7الجهرِف بمفٌٍم غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة.
 الجهرف نلَ بهؼ اهٍاع غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة (غهٍبةالكراءة،غهٍبة الن جةبة،غهٍبة
الرِةؽّةت)
وخػةاع الجالمّذ الذِن ِهةهٍن من غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة.
 الجهرف نلَ الهٍامو المشةندة نلَ كٌٍر ًذى الػهٍبةت.
 ثٍؽّس الهاللة بّن غهٍبةت الجهلم الومةاّة و غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة.
إلفوٌات 3المصةؽرة  ،الموةلطة،همذزة ،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 3ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة 3صبٍرة ،الالم ،اوراق ،زٌةز الهرض،زٌةز النمبٍّثر.
إالجـ ـرإءإت  - 3بهد الجرشّب بةلمشجرظدِن و الجهرف نلَ ردود الفهو من الرلشة الشةبكة ،ثكٍم البةشدة
بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن.
 - بهدًة ِجم ثكدِم مصةؽرة شٍل غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة نن ـرِق نرؽٌة ببرهةمذ power point
بٍاصفة زٌةز النمبٍّثر وزٌةز الهرض .وثٍؽس فٌّة بةن غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة مفٌٍم ِطّر إلَ اؽفراب
واؽس فُ ثهلم الكراءة او الن جةبة او الجٌرُ او الصشةب ..هم ة ثكٍم بهرض بهؼ اهٍاع غهٍبةت الجهلم
اال هةدِمّة الكراءة ،الن جةبة ،الرِةؽّةت وثكٍم بجهرِف هو غهٍبة نلَ شدى وخػةاع الجالمّذ الذِن
ِهةهٍن من ًذى الػهٍبةت وثكٍم البةشدة اخوةء الطرح بن جةبة اًم الوكةط نلَ الشبٍرة نلَ ظنو مخففةت
ثٍؽّصّة.
 - نرض غٍر و فّدًٍِةت وهمةذج لجالمّذ ِهةهٍن من غهٍبةت الكراءة،غهٍبة الن جةبة ،غهٍبة
الرِةؽّةت.
 -ثهفُ البةشدة فرغة للمشجرظدِن لفرح ثشةؤالثٌم والجهبّر نن افنةرًم شٍل مخجلف مة زةء فُ
المصةؽرة شٍل غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة
 - ثفلب موٌم إنفةء امدلة شٍل شةالت الشلًٍة داخو الكشم.
 -إلوإجب إلموزلي  3ثنلف البةشدة المشجرظدِن الكّةم بٍازب موزلُ3
 ًو ِمنن ان ثلٌر نود الجلمّذ ذو غهٍبة الجهلم زمّم الملةًر ام ِمنن ثجرهز فُ زةهب واشد؟ -ثلخّع مصجٍى الرلشة.
إلجلشة رلم 724إلمػووهة بـ ـ ـ طرق إلتػرف وإلكشف غن ضػوبات إلتػلم لدى إلتالمٌذ
إله ـ ـ ــدف   3الجصشّس بدور المهلم فُ النطف نن غهٍبة الجهلم لدى الجلمّذ.
 الجهرف نلَ مصنةت وادوات ثطخّع غهٍبةت الجهلم.
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الجهرف نلَ الكةامّن بهملّة الجطخّع.
إلفوٌات 7المصةؽرة  ،الموةلطة ،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 3ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة 3صبٍرة ،الالم ،اوراق،زٌةز الهرض،زٌةز النمبٍّثر.
إالجـ ـرإءإت -بهد الجرشّب بةلمشجرظدِن و الجهرف نلَ ردود الفهو من الرلشة الشةبكة ،ثكٍم البةشدة
بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن.
 - ثكٍم البةشدة بجصشّس االصةثذة بدورًم الفهةل فُ النطف نن الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم خةغة
وان ًذى الػهٍبة لد ال هشجفّم النطف نوٌة إال بهد الجصةق الجلمّذ بةلمدرصة وهةًّم نن دور المهلم فُ
ثكدِم المشةندة الوفشّة واال هةدِمّة للجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم وثٍفّر الجهلّم الموةصب لي وخةغة وان
ًذى الفبة من الجالمّذ مدمرة مم ثالمّذ الهةدِّن فُ البّبة الرزاارِة.
 - ثكٍم البةشدة بجكدِم مصةؽرة شٍل مصنةت ثطخّع الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم بٍاصفة
برهةمذ power pointبةصجخدام زٌةز النمبٍّثر وزٌةز الهرض وثبّن هو هٍع نلَ ش دى مصم
االصجبهةد،مصم الجربّة الخةغة ،مصم المطنالت المرثبفة بةلوؾذ ،مصم الهالمةت الوٍرولٍزّة نلَ
ظنو مخفؿ مم إنفةء امدلة ثٍؽّصّة.
- همة ثةهد البةشدة ان نملّة الجطخّع ال ِكٍم بٌة ظخع واشد بو ِكٍم بٌة فرِق من االخػةاّن وذلم
بهد اه جطةف الجلمّذ ذو غهٍبة الجهلم من ـرف المهلم او االولّةء شّح ان ًذا الفرِق ِجنٍن من3اخػةاُ
االزجمةنُ،االخػةاُ الوفشُ،اخػةاُ فُ ـب الهٍّن،اخػةاُ فُ الشمم،اخػةاُ االنػةب.
 -وبهد ًة ثطّر البةشدة إلَ مخجلف االدوات المشجخدمة للنطف نن ذوي غهٍبةت الجهلم وثٍؽس بةن
هو مخجع ِشجخدم االدوات الجُ ثشةندى نلَ النطف نن غهٍبةت الجهلم شّح ان المهلم ِشجخدم
المالشلة للنطف نن ذوي غهٍبةت الجهلم إذ ِالشق صلٍك الففو داخو الكشم من شّح االهطفة و
الصرهةت ووؽهّةت اإلهرةز،و الجصػّو الدراصُ ،وِجم ذلم نلَ فجرات زموّة مجفةوثة مم مالشلة مدى ثنرار
اهمةط صلٍك الففو،بةإلؽةفة إلَ نٍدة المهلم إلَ صرالت المجةبهة ومخجلف الشرالت المجةشة للجهرف نلَ
مشةرى الدراصُ للجلمّذ ومكةبالت مم الٍالدِن.
 بةإلؽةفة إلَ ثفرق اخوةء الرلشة إلَ مرمٍنة من االدوات المشجخدمة للجهرف نلَ الجالمّذ ذوي
غهٍبةت الجهلم هةلمكةبلة اإلهلّوّنّة ،دراصة شةلة ،واإلظةرة إلَ مرمٍنة من االخجبةرات المشجخدمة فُ
ثطخّع غهٍبةت الجهلم .إنفةء فرغة للمشجرظدِن لفرح اصبلجٌم شٍل مةزةء فُ المصةؽرة وموةلطة
مؾمٍهٌة.
 -إلوإجب إلموزلي 3ثنلف البةشدة المشجرظدِن بةلكّةم بٍازب موزلُ 3
مةًُ مخجلف المالشلةت الجُ ِمنن ان ِالشلٌة االصجةذ لّجهرف نلَ الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم؟ ثلخّع مصجٍى الرلشة.إلجلشة رلم  725إلمػووهة بـ ـ ـ برإمج غالج إلتالمٌذ ذوي ضػوبات إلتػلم
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إله ـ ـ ــدف 7
 ثٍنّة اصةثذة الجهلّم االبجدااُ بصةزةت الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
الجهرف نلَ مخجلف البرامذ الهالزّة المشجخدمة فُ نالج الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم
 ثك دِ م ارظةدات للمهلمّن.
إلفوٌات 7المصةؽرة  ،الموةلطة ،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 3ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة 3صبٍرة ،الالم ،اوراق ،زٌةز الهرض،زٌةز النمبٍّثر.
إالجـ ـرإءإت - 3بهد الجرشّب بةلمشجرظدِن و الجهرف نلَ ردود الفهو من الرلشة الشةبكة ،ثكٍم البةشدة
بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن.
 - ثكدم البةشدة مصةؽرة ثهرف فٌّة االصةثذة بةلصةزةت اإلرظةدِة للجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم ،وثطّر
إلَ مخجلف البرامذ الهالزّة المكدمة لجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم نن ـرِق نرؽٌة ببرهةمذ power point
بٍاصفة زٌةز النمبٍّثر وزٌةز الهرض .شّح ثٍؽس البةشدة مفٌٍم الصةزة للمشجرظدِن بةهٌة ظهٍر النةان
الصُ بةالفجكةد إلَ ظُء مهّن.همة اهٌة شةلة هكع ازجمةنّة وهفشّة ومهرفّة بصةزة إلَ إظبةع شجَ ِطهر
الفرد بةالرثّةح والشرور .والصةزةت اإلرظةدِة ًُ رغبة الفرد للجهبّر نن مطنالت إمة الهي لم ِن جطفٌة فُ هفشي
او الهي اه جطفٌة ولم ِشجفّم إظبةنٌة بمفردى وفُ هلجة الصةلجّن فإن الفرد ِصجةج إلَ خدمةت إرظةدِة
 - ثٍؽس البةشدة بةن الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم لدٌِم شةزةت مجهددة والجُ ثلٌر من خالل
المطنالت الجُ ِهةهٍن موٌة ومن اًم ًذى الصةزةت نلَ صبّو المدةل 3الصةزة إلَ النطف المبنر نن
غهٍبةت الجهلم اال هةدِمّة لدى الجلمّذ ،زِةدة اال لفة بةلمةدة المكروءة،الصةزة إلَ ثدنّم الوطةط الن جةبُ،
الصةزة إلَ ظهٍرى بةالهجمةء .مم ثشرّو اًم الوكةط نلَ الشبٍرة.
 -وثطّر إلَ ان ًوةك برامذ لهالج لذوي غهٍبةت الجهلم ومن بّوٌة البرامذ الجُ ثرهز نلَ الهالج  -وبرامذ
ثهٍِؾّة وبرامذ ثرهز نلَ الموٌذ البدِو شّح ان الجطخّع الرّد ًٍ الذي ِصدد هٍع البرهةمذ الموةصب.
 - همة ثكٍم البةشدة بجكدِم بهؼ اإلرظةدات للمهلمّن نن بهؼ ـرق الجهةمو مم الجالمّذ ذوي غهٍبةت
الجهلم.
 -ثفجس البةشدة المرةل للمشجرظدِن لفرح ثشةؤالثٌم والجهبّر نن افنةرًم شٍل مخجلف مة زةء فُ
المصةؽرة.
 -إلوإجب إلموزلي 3ثنلف البةشدة المشجرظدِن الكّةم بٍازب موزلُ ًٍ 3ـرح صؤال 3
 مة ًُ إِرةبّةت النطف المبنر لػهٍبةت الجهلم؟إلجلشة رلم726إلمػووهة بـ ـ ـ خدمات إلمشاغدة إلمكدمة للتالمٌذ ذوي ضػوبات إلتػلم
إله ـ ـ ــدف  7الجهرف نلَ مخجلف برامذ المشةندة لجن فو بةلجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم 3
 برامذ الجهلّم الهالزُ المٍزٌة للجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
 برامذ إرظةدِة مٍزٌة الولّةء الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
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 برامذ إرظةدِة مٍزٌة للجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
إلفوٌات 7المصةؽرة  ،الموةلطة ،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 3ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة  3صبٍرة ،الالم ،اوراق ،زٌةز الهرض،زٌةز النمبٍّثر.
إالجـ ـرإءإت  - 3بهد الجرشّب بةلمشجرظدِن و الجهرف نلَ ردود الفهو من الرلشة الشةبكة ،ثكٍم البةشدة
بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن.
 - ثكٍم البةشدة بجكدِم مصةؽرة نن ـرِق نرؽٌة ببرهةمذ power pointبٍاصفة زٌةز النمبٍّثر وزٌةز
الهرض .وثٍؽس فٌّة بةن الجن فو بةلجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم وثلبّة شةزةت ًؤوالء الجالمّذ ِجفلب ثكدِم
برامذ مجوٍنة شّح ان الجلمّذ ذو غهٍبة الجهلم ِصجةج إلَ برامذ الجهلّم الهالزُ وذلم لجن فو بي من
الوةشّة اال هةدِمّة شّح ثٍؽس البةشدة مفٌٍم الجهلّم الهالزُ ،همة اهي ِهةهُ من مطنالت هفشّة هةهخفةض
ثكدِر الذات ،واالهشصةب االزجمةنُ ،والوطةط الزااد...إذا فٌٍ ِصجةج إلَ برامذ إرظةدِة هفشّة لجخفّف من
ًذى المطنالت الوفشّة همة ثٍؽس البةشدة بةن ًوةك ـرف اخر البد من ان ثكدم لي برامذ إرظةدِة و ًٍ اولّةء
الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم شّح ان ًوةك من االولّةء ال ِجكبو ان ِنٍن لدى إبوي غهٍبة ثهلم لذلم البد
من ان ثكدم لٌم برامذ إرظةدِة لجكبو ًذى الػهٍبةت لدى ابوةاٌم وهذلم ـرق ثهةمو مم الجلمّذ فُ البّت
وـرق ثدرِشٌم و ذلم من ازو ان ِنٍن ًوةك ثنةمو بّن المدرصة والبّت .مم إنفةء امدلة ثٍؽّصّة.
وثشرّو اًم الوكةط نلَ الشبٍرة.
 -ثشمس البةشدة للمشجرظدِن لفرح ثشةؤالثٌم والجهبّر نن افنةرًم شٍل مخجلف مة زةء فُ المصةؽرة.
وبهدًة ثكٍم بفرح اصبلة للجةهد من اصجهةبٌم لمصجٍى المصةؽرة.
 -إلوإجب إلموزلي 3ثنلف البةشد ة المشجرظدِن الكّةم بٍازب موزلُ و ًٍ 3
 ثلخّع مة زةء فُ المصةؽرةإلجلشة رلم  7 12إلمػووهة بـ ـ ـ بػظ إصترإتٌجٌات تدرًس إلتالمٌذ ذوي ضػوبات إلتػلم (تابع)
إله ـ ـ ــدف   3إهشةب االصةث ذة بهؼ مٌةرات واصجراثّرّةت الجدرِس لجصشّن الشلٍك الجدرِشُ
لدٌِم.
 الجهرف نلَ بهؼ اصجراثّرّةت الجدرِس المشجخدمة لجهلّم الجالمّذ ذوي غهٍبةت
الجهلم (الجهلّم الذاهري ،الجهلّم المبةظر ،ثهلّم الجهلم ).
إلفوٌات 3المصةؽرة ،الموةلطة ،لهب الدور ،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 3ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة  3صبٍرة ،الالم ،و اوراق  ،زٌةز الهرض،زٌةز النمبٍّثر ،بفةلةت.
إالجـ ـرإءإت  - 3بهد الجرشّب بةلمشجرظدِن و الجهرف نلَ ردود الفهو من الرلشة الشةبكة ،ثكٍم
البةشدة بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن.
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 - خم ثكدم مصةؽرة شٍل اصجراثّرّةت الجدرِس وذلم نن ـرِق نرؽٌة ببرهةمذ power pointبٍاصفة
زٌةز النمبٍّثر وزٌةز الهرض.وثٍؽس فٌّة بةن إصجراثّرّة الجدرِس نبةرة نن مرمٍنة ثصرهةت المهلم داخو
الفػو الدراصُ والجُ ثصدث بطنو مولم ومجشلشو وثٌدف لجصكّق االًداف الجدرِشّة المهدة
مشبكة،وثجؾمن اِؾة ابهةد مخجلفة مدو ثكدِم المهلٍمةت للجالمّذ وـرِكة الجكٍِم،وهٍع االصبلة
المشجخدمة،وًنذا فٌُ الخفة الهةمة للجدرِس وثكٍم البةشدة بةلجةهّد ان ثصكّق اًداف الدرس ِجٍلف نلَ
هٍع إصجراثّرّة الجدرِس المالامة للجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم واخوةء ظرح المصةؽرة ثكٍم البةشدة بجشرّو
اًم الوكةط نلَ الشبٍرة نلَ ظنو مخففةت ثٍؽّصّة.
 - خم ثكٍم بهرض اصجراثّرّةت ثدرِس هةلجهلّم الذاهري الذي ِهمو نلَ ثصشّن اداء الذاهرة ومٌةرات
االصجرزةع شّح لجفبّق ًذى اإلصجراثرّة ًوةك مرمٍنة من االصةلّب وثكٍم البةشدة بطرشٌة بةلجفػّو.
-بهدً ة ثكٍم بموةلطة المشجرظدِن بمة زةء فُ المصةؽرة وثرّب نلَ مخجلف االصبلة الجُ ِفرشٌة
المشجرظدِن.
- خم ثكٍم بلهب الدور مم اشد افراد المرمٍنة ثمدو فّي ثفبّق ًذى اإلصجراثّرّة خم بهدًة ِكلب الدور.
 -إلوإجب إلموزلي 3ثنلف البةشدة المشجرظدِن بٍازب موزلُ 3وًٍ
 الجدرب نلَ إصجراثّرّة الجهلّم الذاهري؟ ثلخّع مصجٍى الرلشة؟إلجلشة رلم 711إلمػووهة بـ ـ ـ بػظ إصترإتٌجٌات تدرًس إلتالمٌذ ذوي ضػوبات إلتػلم"تابع"
إله ـ ـ ــدف   3إهشةب االصةثذة بهؼ مٌةرات واصجراثّرّةت الجدرِس لجصشّن الشلٍك الجدرِشُ لدٌِم
الجهرف نلَ بهؼ اصجراثّرّةت الجدرِس المشجخدمة لجهلّم الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم (الجهلّم
الذاهري ،الجهلّم المبةظر ،ثهلّم الجهلم ).
إلفوٌات 3المصةؽرة  ،الموةلطة ،لهب الدور ،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 3ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة  3صبٍرة ،الالم ،و اوراق.
إالجـ ـرإءإت - 3بهد الجرشّب بةلمشجرظدِن و الجهرف نلَ ردود الفهو من الرلشة الشةبكة ،ثكٍم البةشدة
بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن.
 -ثكٍم البةشدة بجكدِم مصةؽرة شٍل إصجراثّرّة الجهلّم المبةظر وثٍؽس فٌّة بةهٌة من االصجراثّرّةت الجُ
اخبجت فهةلّجٌة فُ ثدرِس الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم،خم ثجفرق إلَ ظرح إصجراثّرّة ثهلّم الجهلم
ومخجلف االصةلّب المشجخدمة فٌّة والجُ ثخجلف بةخجالف المكررات اال هةدِمّة والمٌةم الجُ ِكٍمٍن بجوةولٌة.
 -خم ثكٍم البةشدة بموةلطة المشجرظدِن بمة زةء فُ المصةؽرة وثرّب نلَ مخجلف االصبلة الجُ ِفرشٌة
المشجرظدِن
 - وبهدًة ثكٍم بلهب الدور مم اشد افراد المرمٍنة ثمدو فّي ثفبّق ًذى اإلصجراثّرّةت خم بهدًة ِكلب
الدور.
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 -إلوإجب إلموزلي 3ثنلف البةشدة المشجرظدِن بٍازب موزلُ 3وًٍ
 الجدرب نلَ اإلصجراثّرّةت الجُ وردت فُ المصةؽرة؟إلجلشة رلم  7 10إلمػووهة بـ ـ ـ طرق إلتكـفل بذوي ضػوبات إلتػلم-غرفة إلمطادر هموذجا -
إله ـ ـ ــدف   3الجهرِف بغرفة المػةدر هومٍذج لجن فو بذوي غهٍبةت الجهلم
 الجهرف نلَ منٍهةت غرفة المػةدر.
 االصجفةدة من اِرةبّةت غرفة المػةدر ومصةولة ثٍكّفٌة فُ الكشم الهةدي.
إلفوٌات7المصةؽرة ،الموةلطة،همذزة،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 3ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة  3صبٍرة ،الالم ،اوراق  ،زٌةز الهرض ،زٌةز النمبٍّثر.
إالجـ ـرإءإت - 7بهد الجرشّب بةلمشجرظدِن و الجهرف نلَ ردود الفهو من الرلشة الشةبكة ،ثكٍم البةشدة
بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن.
 - خم ثكدم مصةؽرة شٍل مةًّة غرفة المػةدر و ذلم من شّح الجهرِف واهٍاع غرفة المػةدر...نن
ـرِ ق نرؽٌة ببرهةمذ power pointبٍاصفة زٌةز النمبّ ٍثر وزٌةز الهرض شّح ثٍؽس البةشدة بةن
مفٌ ٍم غرف ة المػةدر ِج هدى مررد الصّ ز المنةه ُ ال ذي ثررى فّ ي وثوفلق موي الخدمةت الجربٍِة
المجخػػة ،فٌٍ ه لةم ثربٍي ِصجٍي نلَ برامذ مجخػػة ثن فو لجلمّذ ثربّج ي وثهلّم ي بطنو فردي
ِوةصب خػةاػي واشجّةزةثي ولدراثي ،فُ شّن اهٌة ثفشس المرةل امةمي لّجهلم فُ الفػو الهةدي لّشت
المهلٍمةت والمٌةرات اال هةدِمّ ة فصشب،ب و والجف ةنو االزجمةنُ والجٍاغو مم االخرِن اللذِن ِهجبران
نوػرِن من اًم نوةغر الصّةة االزجمةنّة الشلّمة.
 - خم ِجم نرض فّدٍِ وغٍر لغرفة المػةدر شّح ثٍؽس فٌّة منٍهةت غرفة المػةدر واًم الٍصةاو
المشجخدمة فُ ثهلّم الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم.
 -ثهفُ البةشدة فرغة للمشجرظدِن لفرح ثشةؤالثٌم والجهبّر نن افنةرًم شٍل مخجلف الوكةط الجُ
نرؽت فُ المصةؽرة و الجُ نرؽت بٍاصفة الفّدٍِ.
 -إلوإجب إلموزلي 3ثنلف البةشدة المشجرظدِن الكّةم بٍازب موزلُ ًٍ 3ـرح صؤال 3
 م ةً ٍ دور غرفة المػةدر فُ ثهلّم الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم؟ ومةًُ اًم االظّةء الجُِمنووة ان هٍكفٌة فُ الكشم الهةدي؟
إلجلشة رلم  710إلجلشـ ـ ــة إلخت ـ ــامٌ ـ ــة
إله ـ ـ ــدف   3الجفبّق البه دي الداة الدراصة.
 ثكدِم الطنر الفراد المرمٍنة اإلرظةدِة نلَ ثهةوهٌم لجوفّذ ًذا البرهةمذ.
إلفوٌات 7الموةلطة ،وازب موزلُ.
إلـ ـ ــزمـ ـ ـ ــن 7ص ةنة و هػف.
إالدوإت إلمشتخدمة3صبٍرة ،الالم ،اوراق ،زٌةز الهرض،زٌةز النمبٍّثر.
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إالجـ ـرإءإت7
 - ثرشب البةشدة بةلمشجرظدِن (االصةثذة) وثطنرًم نلَ الجزامٌم فُ شؾٍر الرلشةت.
 -هكٍم البةشدة بموةلطة الٍازب الموزلُ مم المشجرظدِن.
 - ثكٍم البةشدة بجلخّع اًم الوكةط الجُ ثفرلت لٌة فُ البرهةمذ اإلرظةدي.
 - وثوةلض المشجرظدِن (االصةثذة) شٍل الوكةط اإلِرةبّة فُ البرهةمذ اإلرظةدي ،ومة ًُ اًم الػهٍبةت
الجُ وازٌجم خالل مطةره جٌم فُ البرهةمذ؟
 - ثةهد لالنؾةء المطةرهّن فُ البرهةمذ اإلرظةدي نلَ ؽرورة االصجفةدة ممة لدم لٌم فُ ًذا البرهةمذ.
 - ثكٍم البةشدة بجٍزِم اداة الكّةس الجُ اندت مشبكة وثفلب موٌم اإلزةبة نلَ بوٍدًة بمٍؽٍنّة وغدق.
 -بهد االهجٌةء ثكٍم البةشدة بجٍزِم اصجمةرات ثكّّم البرهةمذ.
 - ثكدم البةشدة ظنرًة للمطةرهّن فُ البرهةمذ نلَ ششن ثهةوهٌم إلهرةز ًذا البرهةمذ.
-وثجفق مهٌم نلَ الّة الجٍاغو مشجكبال من خالل االشجفةظ بةرلةم الٌٍاثف ،وثبدي البةشدة اصجهدادًة
للجكدِم المشةندة لٌم فُ هو ولت.
لائمة إلمرإجع7
إبراًّم،صلّمةن نبد الٍاشد (.)9113االثرةًةت الصدِدة فُ غهٍبةت الجهلم الوٍنّة(ط.)1نمةن،االردن 3دار
اصةمة للوطر.
ابٍ اصه د اشمد ونربّةت اشمد (.)9112هلرِةت اإلرظةد الوفشُ والجربٍي،االردن 3دار المشّرة.
ابٍ اصهد،اشمد نبد اللفّف (.)9112اإلرظةد المدرصُ(.ط.) 1نمةن،االردن 3دار المشّرة.
شةفق ،هبّو نبد الفجةح (.)9111غهٍبةت الجهلم والجهلّم الهالزُ،الكةًرة 3من جبة زًراء الطرق.
شٍاس،خؾرة (.) 9119اصجراثّرّةت اإلرظةد الوفشُ فُ ثومّة المجغّرات المشةندة نلَ الجٍافق الوفشُ،
اـروشة ده جٍراى فُ اإلرظةد الوفشُ،زةمهة الصةج لخؾر ،بةثوة.
الخٍازة.نبد الفجةح دمحم صهّد(.)9119اإلرظةد الوفشُ والجربٍي بّن الولرِة والجفبّق (مشؤولّةت ووازبةت
دلّو االبةء والمرظدِن )(ط.) 1االردن 3الدار الهلمّة الدولّة ودار الدكةفة للوطر.
زًران ،نبد الشالم ( .)1211الجٍزّي واإلرظةد الوفشُ(ط ،)9الكةًرة 3نةلم الن جب.
الجهلم
(.)9111غهٍبةت
الشّد
صلّمةن
الصمّد
الشّد،نبد
(ثةرِخٌة،مفٌٍمٌة،ثطخّػٌة،نالزٌة)(.ط.)1الكةًرة 3دار الفنر الهربُ.
الشّد،نبد الصمّد صلّمةن الشّد (.)9111غهٍبةت الجهلم الومةاّة (ط ،)1الكةًرة3نةلم الن جب.
اللفري.صهّد ،الكرٍِثُ.ابراًّم ( ،)9111االشجراق الوفشُ لدى مهلمةت الجالمّذ ذوي غهٍبةت الجهلم فُ
صلفوة نمةن،المرلة االردهّة فُ الهلٍم الجربٍِة،مرلد ،1الهدد ،3االردن.
نبد الشالم،دمحم غبصُ(.)9112غهٍبةت الجهلم والجةخر الدراصُ لدى االـفةل(ط،)1الرزاار3دار المٍاًب
مرابفُ ،ربّهة(.)9111بهؼ الهٍامو المفشرة لػهٍبةت الجهلم لدى ثالمّذ المرشلة اإلبجدااّة ششب اراء
المهلمّن.رصةلة مةزشجّر.زةمهة موجٍري لشوفّوة.
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مطةلُ،إٌِةب نبد الهلّم (.)9111غهٍبةت الجهلم الرِةؽّةت ثطخّػٌة ونالزٌة بةلجهزِز( .ط .)1الكةًرة3
دار الوطر للرةمهةت.
الوٍبُ،دمحم (.)9111غهٍبةت الجهلم بّن المٌةرات واالؽفرابةت(ط.)1نمةن 3دار الػفةء.
ٍِصفُ،شدة(.)9119فةنلّة برهةمذ إرظةدي (مهرفُ –صلٍهُ) فُ ثومّة بهؼ المجغّرات الٍالّة من الؾغٍط
الوفشّة لدى ـلبة الرةمهة –دراصة ثررِبّة،اـروشة ده جٍراى نلٍم ،زةمهة الصةج لخؾر .بةثوة.
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المؤثمػ العولُ الّلٍم اإلهؾاهّة واالزجماِّة ٚواِا مّالػة الجٜام ٞاؿاس المّػٖة
 3-1هٍٖمبػ < 911الماهّا -بػلّن

المػٝؼ العِمٙػايُ الّػبُ

رؤًة خول مفهوم الجوافق الوفسي واالججماغي
د .مٍمن بٍٜش الرمٍُِ زامّة الفٌّع شمة لظوػ -الٍادي -الرؼائػ
د .زلٍؿ اشمع زامّة الفٌّع شمة لظوػ -الٍادي -الرؼائػ
دِ .عائٜة ؿامّة زامّة الفٌّع شمة لظوػ -الٍادي -الرؼائػ
ـ مكدمة:
الجٍاٖ٘ ٝممًلس ٌٍػ اؿاؿا همن ممًلصات ِلم البٍّلٍزُ واشج ٞرٝوا بارزا ُٖ هَػِة الجًٍر الجُ زاء بجا
ثشارلز دارون ؿوة < ،1;8اٝعت ِلَ الجوازع ِلَ البٙاء وبٙاء االللس ،خم اؿجظعم بّع ذلٝ ٛممًلس ُٖ
مراؿ ِلم الوٗؽ(ممًَٗ ٌٖمُ ،1<:< ،ص  ،)88وازمُ ِلماء الوٗؽ ان الجٍاٖ٘ الوٗؾُ البس من
المٗاًّم الجُ ثرع اًجماما ٝبّػا من ٚبِ ٞلماء الوٗؽ وِلماء االزجماع الهي زًٍػ المصة الوٗؾّة ،وِّجبػ
الجٍاٖ٘ ممًلس مػٝب وٓامن إلَ شع ٝبّػ بٙعر ما ِػثبى بالجمٍر الوَػي للًبّّة اإلهؾاهّة وبٙعر ثّعد
الوَػِات وااليػ الدٙاّٖة المجباِوة.
 1ـ مفهوم الجوافق:
1ـ1ـالمفهوم للغوي للجوافق :ورد ُٖ لؾان الّػب لػ ابن موٍَر ان وٖ٘ الفُء ما الءمي ،وٚع واٖٙي مٍاٖٙة
ووٖاٚا واثٗ٘ مّي وثٍاٖ٘ ،وٖ٘ بّن الواُٖ والممجوُ اي ش ٘ٙاهؾراما ،ثٍاٖ٘ يباع= اهؾرام ثراوب او
ثًاب٘ بّن قّئّن ،وِػى ممًَٗ ٌٖمُ ان الجٍاٖ٘ لٍِٔا ٝلمة ثّوُ الجالٕ والجٙارب ،و إزماع الٜلمة هّٙن
الجصالٕ والجواٖػ والجمادم وًٍ ّٓػ االثٗاؽ الغي ِّوُ المًابٙة الجامة ُٖ ،شّن هرع ُٖ اللٔة اإلهرلّؼِة
الٜلمات الجالّة= commendation – Adjustment – Conformity –Adaptationوثّوُ باللٔة الّػبّة=
ثٍاٖ٘ ،ث ،ّٕٜثالؤم ،مؾاِػة ،مراراة (ِبع الصمّع دمحم قاذلُ ،9111،ص ٝ ،)99ما هرع ممًلصات
 Integration ،Balanceوالجُ ثّوُ بالّػبّة ثٍازن ،ثماؿ.ٛ
 1ـ  2المفهوم االصطالخي للجوافق:
دافٌدوف= الجٍاٖ٘ الوٗؾُ ِملّة مصاولة الجٍّٖ٘ بّن مًالب الٗػد وذاثي.
هوهٌن=الجٍاٖ٘ الوٗؾُ ِملّة ثّٔػ او ثٍِٙ ّٕٜم بي الٗػد لالؿجرابة للمٍا ٕٚالرعِعة او ان ِعرؾ المٍإٚ
إدراٝا زعِعا
الموصور= الجٍاٖ٘ الوٗؾُ اهي ما ِفّػ بي الٗػد هصٍ ذاثي و ما ِعرٝي ِن وزٍدى الجُ ثصعد يبّّة اؿجرابجي
لالطػِن وما ِمل ٛمن ٝػٗاءة ُٖ مٍازٌة المٍا ٕٚالمجازمة اهّٗالّا.
دمحم مصطفى السفطي :الجٍاٖ٘ الوٗؾُ باهي ِملّة مؾجمػة اؿجمػار الصّاة ذل ٛان الصّاة ؿلؾلة من الصازات
ِصاوؿ الٗػد إقباٌِا ٖٜلٌا ثٍثػات ثٌعد اثؼان الٜائن بالوّاع ،الٗػد ِؾَّ زاًعا إلزالة ًغى الجٍثػات إِادة
االثؼان من زعِع (اوزاِع هازّة ،9119 ،ص .)7:
شوبن  :Shobenالجٍاٖ٘ ًٍ ذل ٛالؾلٍؾ المجٜام ٞالغي ِص ٘ٙللٗػد اٚمَ شع من االؿجٔالؿ لإلمٜاهّات
الػمؼِة واالزجماِّة الجُ ِجٗػد بجا اإلهؾان وثؤدي إلَ بٙائي وثٙبلي المؾؤولّة وإقباع شازاثي وشازات الّٔػ،
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وًغا الجٍاٖ٘ ِجمّؼ بالوبى الغاثُ والجٙعِػ للمؾؤولّة الفظمّة واالزجماِّة ،وًٍ ثٍاٖ٘ إِرابُ ِجومن
الووذ االهّٗالُ (ِبع الصمّع دمحم قاذلُ ،ص .):9
غباس مدمود غوض :الجٍاٖ٘ الغاثُ ِجّل٘ بالّالٚات العاطلّة ،إذ ِّجبػ ٚعرة الٗػد ِلَ الجٍّٖ٘ بّن دواّٖي
المجمارِة ثٍّٖٙا ِػهٌّا إرهاء مجؼها.
 1ـ  3ـ مفهوم الجوافق االججماغي:
جولد و هولب :Gould et Coibالجٍاٖ٘ باهي الّالٚة الموؾرمة بّن الٗػد والَػوؼ والمٍا ٕٚواالٖػاد
والغِن ٍِٜهٍن بّئجي الًبّّّة واالزجماِّة.
اًزهم  :Eysenkالجٍاٖ٘ ًٍ الصالة الجُ ثجواوؿ شازات الٗػد ومًالبي بالوؾبة للبّئة الجُ ثص ٘ٙلي اإلقباع
الٜام( ٞلالس شؾن العاًػي ،911; ،ص .)18
الزًادي مدمود سامي ُٖ ٝػجابي ِلم الوٗؽ اإلٝلّوّ =ُٜالجٍاٖ٘ االزجماُِ باهي ٚعرة الٗػد ِلَ إٚامة ِالٚات
ازجماِّة مُ االطػِن مدمػة وممجّة وثجؾم بٙعرة الٗػد ِلَ الصب والًّاءً ،غا من هاشّة ومن هاشّة اطػى
الٙعرة ِلَ الّم ٞالّٗاؿ الغي ِرّ ٞالٗػد قظما هاّٖا ُٖ مصًّي االزجماُِ(الؼِادي مصمٍد ؿامُ،1<9< ،
ص )913
ػ بدوي= الجٍاٖ٘ االزجماُِ باهي مصاولة الٗػد ِوعما ٍِازي مفٜلة طلّٙة او ِّاهُ لػاِا هٗؾّا وثّّٔػ ِاداثي
واثراًاثي لٍّائم الرماِة الجُ ِّّـ ُٖ ٝوٌٗا.
الهابط ُٖ ٝػجابي المصة الوٗؾّة= ِّػؼ الجٍاٖ٘ االزجماُِ باهي ثٍاٖ٘ الٗػد مُ بّئجي الظارزّة المادِة
واالزجماِّة والمٙمٍد بالبّئة المادِة ًُ ما ِصّى بالٗػد من ٍِام ٞمادِة ٝالًٙؽ والبصار ووؿائٞ
المٍالالت واالزٌؼة...الض ،اما البّئة االزجماِّة ّٖٙمع بجا  ٞٝما ِؾٍد المرجمُ من ّٚم وِادات وثٙالّع
وِالٚات ازجماِّة وهَم اٚجمادِة وؿّاؿّة وثّلّمّة(الٌابى دمحم الؾّع ،1<:8 ،ص.)39
سالم ًسرًة دمحم سلٌمان ُٖ رؿالجٌا للراهصّن= ًٍ قٍّر الٗػد باالمن االزجماُِ والجُ ثّبػ ِن ِالٚات الٗػد
االزجماِّة وثجومن الؾّادة مُ االطػِن وااللجؼام االزجماُِ وااللجؼام باالطالؽ ومؾاِػة المّاِّػ االزجماِّة
وٍٚاِع الوبى االزجماُِ واالؿالّب الدٙاّٖة والجٗاِ ٞاالزجماُِ الؾلّم والّالٚات الوازصة مُ االطػِن
وثٙب ٞهٙعًم وؿٌٍلة االطجالط بٌم والمفارٝة ُٖ الوفاط االزجماُِ مما ٚع ِؤدي إلَ ثص ّ٘ٙالجٍاٖ٘
االزجماُِ (ؿالم ِؾػِة دمحم ؿلّمان ،1<;< ،ص .)31
اخمد غزة راجح= الجٍاٖ٘ االزجماُِ ًٍ شالة من الجٍاؤم واالهؾرام بّن الٗػد وبّئجي وِبعو ُٖ ٚعرة الٗػد ِلَ
إرهاء آلب شازّاثي وثمػٖاثي مػهّا بٌغا المًلب البّئة المادِة واالزجماِّة(رازس اشمع ِؼة،1<:9 ،
ص.)7:
من طالؿ الجّػِٗات الؾابٙة ،هرع ان المٌجمٍن بعراؿة مواشُ مجّعدة ُٖ ؿبّ ٞثصعِع مٌٍٗم الجٍاٖ٘،
مجاخػِن بغل ٞٝ ٛشؾب اثراًي ُٖ ثواوؿ ًغا المٌٍٗم الٔامن لغا وزب ِلّوا شمػ مظجلٕ ثل ٛاالثراًات
شجَ هجمٜن من ٌٖم اقم ٞللمٌٍٗم.
 2ـ اثجاهات مفهوم الجوافقِ :مٜن شمػ ثّػِٗات الجُ ثواولت مٌٍٗم الجٍاٖ٘ ُٖ خالث اثراًات رئّؾة=
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االثجاى الفردي :شؾب ًغا االثراى ثّجبػ ِملّة الجٍاٖ٘ ذاثّة المّٔة ،وًٍ ٌِجم بالٗػد وإقباع شازاثي الجُ
اؿجدارثٌا العواُٖ ؿٍاء ٝاهت ًغى الصازات بٍّلٍزّة او هٗؾّة او ازجماِّة ،وٓالبا ما ثوُ البّئة ٍِائ٘ ثموُ
من إقباع ًغى الصازات .والٗػد المجٍاٖ٘ هٗؾّا شؾب ًغا االثراى ًٍ الغي ِظلٍ من المػاِات العاطلّة
الفٍّرِة والالقٍّرِة وِجصلَ بٙعر من المػهة وِؾجرّب للمؤخػات الرعِعة باؿجرابات مالئمة واهي مفبُ
لصازاثي العاطلّة االولّة والداهٍِة المٜػجؾبة واهي مجٍاٖ٘ مُ مًالب الومٍ ِبػ المػاش ٞالّمػِة المظجلٗة
وًغا ِوّٜؽ بالًبُ ِلَ بّئجي الجُ ِّّـ ٌّٖا (دؿٍٝ ُٚماؿ ،1<:7،ص.)89
ِجوس ان اهمار ًغا االثراى بالٍٔا ٝػدّػا ُٖ إقباع الصازات وثواؿٍا الراهب الًبُّّ واالزجماُِ الجُ ثّعؿ
من ؿلٍؾ الٗػد ،اهمار ًغا االثراى بالػٓم من اهٌم ال ِوٜػون البّئة إال اهٌم ِّؼلٍن اإلهؾان ِن ّٝاهي
االزجماُِ والدٙاُٖ شّح ال ِمٜن ان هجمٍر إهؾان دون إيار ازجماُِ وخٙا ُٚمّّن و هٍٙؿ ِوي مجٍاٖٙا.
االثجاى االججماغيِ :ػى اهمار ًغا االثراى ان الجٍاٖ٘ ِملّة ازجماِّة ثٍٙم ِلَ االهمّاع للمرجمُ بمػؼ
الوَػ ِلَ رها الٗػد ِن ًغا االهمّاع (ِبع الصمّع دمحم قاذلُ ،مػزُ ؿاب٘ ،ص  ،)87وثجومن الغٝاء
االزجماُِ والؾّادة مُ االطػِن واالثؼان االزجماُِ وااللجؼام باطالّٚات المرجمُ ومؾاِػة المّاِّػ
االزجماِّة وٍٚاِع الوبى االزجماُِ و الجّّٔػ االزجماُِ و االؿالّب الدٙاّٖة الؾائعة ُٖ المرجمُ والجٗاِٞ
االزجماُِ الؾلّم والّالٚات الوازصة مُ االطػِن وثٙب ٞهٙعًم وؿٌٍلة االطجالط مٌّم والؾلٍؾ الّادي مُ
اٖػاد الروؽ االطػ والمفارٝة ُٖ الوفاط االزجماُِ(ؿػي إزالؿ دمحم ،9111 ،ص .)39
ِجوس ان اهمار ًغا االثراى االزجماُِ ِػٝؼون ُٖ ثّػِٗاثٌم ِلَ المرجمُ وِػون ان الفظمّة المجٍاٖٙة ًُ
الجُ ثؾاِػ المرجمُ وخٙاٖجي ومّاِّػى وُٖ ذات الٍٚت ٚللٍا من ّٚمة الٗػد وياٚاثي المبعِة والجُ ٓالبا ما ثٕٙ
ُٖ وزي ثل ٛالمّاِّػ وثّّٔػًا وًغا ما ٌٍػ ِوع ٝػدّػ من اإللالشّّن االزجماِّّن والغِن ّٓػوا ُٖ ٝػدّػ من
مرجمّاثٌم.
االثجاى الجناملي (الوفسي االججماغي) :و ِػى اهمار ًغا االثراى بان الجٍاٖ٘ ال ِجص ٘ٙإال بالجٜام ٞبّن
شازات الٗػد ودواّٖي وثًلّاثي والبّئة المصًّة بي ٌٍٖ اثراى ٍِٖ٘ بّن االثراًّن الؾابّٙن ،إذا الجٍاٖ٘
ِملّة مػٝبة بّن ِومػِن ًما الٗػد والمرجمُ (ِبع الٔٗار ِدمان،1<:1 ،ص  ،)999وًغا ما اٝعى خامد غبد
السالم زهران بان الجٍاٖ٘ الوٗؾُ ِملّة دِوامّة مؾجمػة ثجواوؿ الؾلٍؾ والببّئة بالجّٔػ والجّعِ ٞشجَ
ِصعث الجٍازن بّن الٗػد والبّئة وًغا الجٍازن ِجومن إقباع شازّات الٗػد وثص ّ٘ٙمًالب البّئة(زًػان
شامع ِبع الؾالم ،9113 ،ص  ،)17:لٌغا ِرب ثّؼِؼ ٖٜػة المٌجمٍن بعراؿة الجٍاٖ٘ وهّجبػ ان الجٍاٖ٘
ِملّة دِوامّّٜة مؾجمػة بّن ًٚبّن اؿاؿّّن اشعًما الٗػد هٗؾي والداهُ بّئجي المادِة واالزجماِّة ِؾَّ
الٗػد من طاللٌا الن ِفبُ شازاثي البٍّلٍزّة والؾٍّٜلٍزّة وِص ٘ٙمًالبي المظجلٗة مجبّا ُٖ ؿبّ ٞذلٛ
وؿائ ٞمػهّة لغاثي ومالئمة للرماِة الجُ ِّّـ بّن اٖػادًا(الظالعي ادِب ،9113 ،ص .)91:
 3ـ بػض المفاهٌم المجػلكة بالجوافق:
الجنٌف  :Adaptationوًٍ ممًلس بٍّلٍزُ ،وِٗو ٞالباشح ان ِٙجمػ اؿجظعام ًغا الممًلس ٝما ٚمع
بي دارون ِلَ اِجبارى ممًلصا بٍّلٍزّا وِّوُ ٚعرة الٜائن الصُ ِلَ ان ِّعؿ من هٗؾي او ان ِّٔػ من بّئجي
إذا ٝان لي ان ِؾجمػ ُٖ البٙاء بصّح ِؤدي الٗفً ُٖ ٞغا الجّعِ ٞإلَ اهٙػاض الٜائن او اطجٗائي من الصّاة
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(ِبع الصمّع دمحم قاذلُ ،ص  )99وٍٝن اًجمام الباشح بما ِمٜن ثؾمّجي بالبٙاء الؾٍّٜلٍزُ ولّؽ البٙاء
الّٗؼِ ،ُٙهرع ان مٌٍٗم الجِ ّٕٜػثبى بالرٍاهب الصؾّة والرؾمّة ِوع الٜائن الصُ بمٍرة اٝبػ بّوما ِػثبى
مٌٍٗم الجٍاٖ٘ بالرٍاهب االزجماِّة اي ما ِظك اإلهؾان دون الصٍّان (اقػؼ دمحم ِبع الٔوُ ،9118 ،ص
.)197
الجالؤم :Accommodationوًٍ ممًلس ازجماُِ ِؾجظعم باِجبارى ِملّة ازجماِّة وٍّٗجٌا ثٙلّ ٞاو
ثروب المػاع بّن الرماِات.
المساًرة  :Conformityوًٍ اِوا ممًلس ازجماُِ ِّوُ االمجداؿ للمّاِّػ والجٍّٚات الفائّة ُٖ الرماِة.
الصدة الوفسٌة :وِّػٌٖا الكوصي باهٌا الجٍاٖ٘ الجام بّن الٍٍائػٕ الوٗؾّة المظجلٗة مُ الٙعرة ِلَ مٍازٌة
االزمات الوٗؾّة الّادِة الجُ ثًػا ِادة ِلَ اإلهؾان مُ اإلشؾاس اإلِرابُ بالؾّادة والٜػٗاِة (ؿٌّػ ٝامٞ
اشمع،9111،ص )18
ٝما ِػٌٖا فهمي باهٌا ِلم الجٍاٖ٘ الوٗؾُ الغي ٌِعؼ إلَ ثماؿ ٛالفظمّة ووشعثٌا وثٙب ٞالٗػد لغاثي وثٙبٞ
االطػِن لي بصّح ِجػثب ِلَ ًغا ٝلي قٍّرى بالؾّادة والػاشة الوٗؾّة (العاًػي لالس شؾن ،911; ،ص
ٝ.)1:ما ِّجبػ فٌصو دمحم خٌر الزراد ان الجٍاٖ٘ ًٍ زًٍػ المصة الوٗؾّة.
ٌٖواؾ ارثباط ٝبّػ ٚع ِم ُٖ ٞبّن االشّان إلَ الجػادؼ بّن الجٍاٖ٘ والمصة الوٗؾّة ولّ ٞالؾبب ُٖ
ذلِ ٛػزُ إلَ ان الفظك المجٍاٖ٘ زّعا لمٍا ٕٚالبّئة والّالٚات الفظمّة ِّع دلّال ِلَ امجالٝي وثمجّي
بمصة هٗؾّة زّعة (دمحم زاؿم دمحم ،9117 ،ص  .)91وبغلٖ ٛالمصة الوٗؾّة ًُ الصالة الجُ ِبلٌٔا الٗػد من
الجٍاٖ٘.
إذا ٝاهت المصة الوٗؾّة ُٖ هَػ الّعِع من ِلماء الوٗؽ ثّوُ ِلم الجٍاٖ٘ ٖٙع بّن ثودال الّالٚة بّوٌما
وثٜمن ُٖ= ثٜام ٞقظمّة الٗػد ،الجٍاٖ٘ مُ المًالب االزجماِّةٚ ،بٍؿ الٍا ُٚوثصم ٞمفاٚي ،زِادة
الووذِ ،عم الجٌٍر من طالؿ االؿجرابات االهّٗالّة (العاًػي لالس شؾن ،ص .)1:
الدافع :شالة من الجٍثػ الوٗؾُ والٗؾٍّلٍزُ الغي ٚع ٍِٜن قٍّرِا او ال قٍّرِا ثعُٖ للّٙام باِماؿ
وهفايات وؿلٍؾ إلقباع شازات مّّوة للجظّٕٗ من الجٍثػ وإلِادة الجٍازن للؾلٍؾ او للوٗؽ بمٗة ِامة
(ممًَٗ ِفٍي ،9111،ص .)1<:
وِرب االهجباى دوما إلَ ان العواُٖ ِبارة ِن شالة داطلّة زؾمّة او هٗؾّة ول ٜٞالعواُٖ الًٗػِة اؿاس
زؾمُٝ ،ما ٚع ٍِٜن العاُٖ ًٖػِا ومٍروخا ٝالرٍع ،او مٜػجؾبا ٝالفٍّر بالٍازب ،والٔالب ان ثٍٜن
العواُٖ الوٗؾّة مٜػجؾبة ولٜن ٚع ثجصٍؿ إلَ زؾمّةٝ ،ما ان الؾلٍؾ المادر ِن العاُٖ ِجؾم بالوفاط
والجوٍع بٙعر ٍٚة العاُٖ(لالح العِن قػوخ ،9111 ،ص  ،)<1والعواُٖ شاالت او ٍٚى ال هالشٌَا مباقػة بٞ
هؾجوجرٌا من االثراى الّام للؾلٍؾ المادر ِوٌا ،مدِ ٞالم الًبّّة ال ِالشٌ الراذبّة مباقػة بِ ٞالشٌ
ٍٍاًػ مظجلٗة ثفجػؾ ٝلٌا ُٖ لٗة واشعة ًُ الوؼِة إلَ الجصػؾ هصٍ مػٝؼ االرضٖ ،إذا ٝان الؾلٍؾ مجرٌا
هصٍ الًّام اؿجوجروا داُٖ الرٍع ،وإذا ٝان الؾلٍؾ مجرٌا هصٍ الفػب اؿجوجروا داُٖ الًّـ ،وإن ٝان
مجرٌا هصٍ االزجماع بالواس اؿجوجروا العاُٖ االزجماُِ...الض ،إذا ٖالعاُٖ ٍٚة مصػٝة مٍزٌة ُٖ ان واشع ٌٍٖ
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ِدّػ الؾلٍؾ إلَ ٓاِة او ًعؼ ِػهّي وٚع ٍِٜن شالة مؤٚجة ٝالرٍع والٔوب ،او شالة دائمة خابجة هؾبّا
ٝصب االؿجًالع والعاُٖ االزجماُِ(رازس اشمع ِؼة ،1<:9،ص .)99
الداجة=وًُ ثفّػ إلَ شالة من الصػمان او الوٙك الرؾمُ او االزجماُِ ثلس ِلَ الٗػد ٖجوؼغ بي إلَ إقباٌِا
او اطجؼالٌا ،وثٙجػن هٍع من الجٍثػ والوّ٘ ال ِلبؽ ان ِؼوؿ مجَ ٚوّت الصازة وزاؿ ذل ٛالوٙك ؿٍاء اٝان
ًغا الوٙك مادِا او مّوٍِا داطلّا او طارزّا ٝما ان ٝػدّػ من ِلماء الوٗؽ ِؾجظعمٍن الًالح الصازة ِلَ
اهي مػادؼ لممًلس العواُٖ بٍزي ِام ٖالصازة إذا ٚع ثّوُ العاُٖ او ثٍٜن مػادٖة للعاُٖ المّاؽ ،و ِػى روثر
ان الصازات الوٗؾّة رٓم اهٌا ثجًٍر من العواُٖ البٍّلٍزّة إال اهٌا ثوفا هجّرة الظبػة مد ٞالػهاِة الجُ ثٍٙم
االم ُٖ بادئ االمػ بإقباع داُٖ الرٍع خم ِمبس وزٍد االم هٗؾٌا ؿببا للفٍّر بالؾػور وبّع ذلِ ٛصاوؿ الٗػد
ان ِّم ٞاالقّاء الجُ ثصبغًا االم وُٖ االطّػ وشجَ ُٖ ّٓاب االم ٖالٗػد ِرع إقباِا ورها ُٖ إهراز االِماؿ
الجُ ٝاهت ثصبغًا االم ،وِّجبػ روثر الصازات الوٗؾّة بمدابة الٍٙى المٍزٌة إلمٜاهات الؾلٍؾ وّٚم الجّؼِؼ
ُٖ مٍا ٕٚهٗؾّة مّّوة (بفّػ مّمػِة ،911:،ص .)<7
الذهاء :لٙع اِجٙع الٜػدّػ باالرثباط الجام بّن الجٍاٖ٘ والغٝاء ،وٚع ِػؼ شجٌرن الغٝاء باهي الٙعرة ِلَ الجّٕٜ
الّٙلُ مُ مفٜالت الصّاة وٍػوٌٖا الرعِعة ،اما ثورهداًم ِمّؼ بّن خالخة اهٍاع من الغٝاء=
الغٝاء المرػد وِجمد ُٖ ٞالٙعرة ِلَ ٌٖم الػمٍز اللَّٗة والػِاهّة والٙعرة ِلَ الجّام ٞمٌّا ،الغٝاء
المصؾٍس وِجمد ُٖ ٞالٙعرة ِلَ ٌٖم االقّاء والجّام ٞمٌّا ،الغٝاء االزجماُِ وِجمد ُٖ ٞالٙعرة ِلَ ٌٖم
االقظاص والجّام ٞمٌّم باشؾن الؾب ُٖ ،ٞشّن اٝعت بّن العراؿات ِلَ ِالٚة الغٝاء بالجٍاٖ٘ واهي
مػثبى بي ثماما والغي ِّبػ ِوي بالغٝاء االزجماُِ إال اهٌما ِظجلٗان ُٖ المٌٍٗمٝ ،ما ِػى زهران ان الغٝاء
االزجماُِ ِؤدي إلَ الجٍاٖ٘.
شّح اهي اخواء ثّام ٞالٗػد مُ مٍ ٕٚزعِع ِؾجلؼم شالٖ ،إذا ثم ذل ٛهًل٘ ِلّي ذٝاء ،وإذا ثٜػر المٍٕٚ
الؾاب٘ ِمبس ِادة ،والّادة ثّجبػ اؿجّعاد مٜػجؾب دائم الداء ِم ٞمن االِماؿ شػّٝا ٝان ام ِٙلّا ام طلّٙا
بًػِٙة الّة مُ الؾػِة والعٚة واالٚجماد ُٖ المرٌٍدّٝ ،ادة الؾباشة مدال ،وِادة هبى الوٗؽ ،وِادة
الجّٜٗػ باالؿلٍب الّلمُ(رازس اشمع ِؼة ،1<9;،ص.)111
الجوافكٌة= وًٍ مٌٍٗم زعِع للجٍاٖ٘ ثبواى  ٞٝمن صالح مخٌمر وثالمغثي ،شّح ثوٙؾم الجٍاّٖٙة إلَ هٍِّن=
االوؿ ثٍاٖ٘ اؿجاثُ وِٙمع بي اإلقباع الواثذ ِن طٗن الجٍثػ والداهُ ثٍاٖ٘ ش ُّٙٙوًٍ الصالة العِوامّة بّن
الالرها والػها باإلقباع (زابػ ِبع الصمّع ،ص .)31
الموافكة (المؾالمة)= ًواؾ من ِّجبػ الجٍاٖ٘ همًا من المؾالمة ِلَ اؿاس ان المؾالمة من يبّّجٌا ثروب
المػاع وثالّٖي ،وُٖ راي ًؤالء المؾالمة هٍع من الجٍاٖ٘ ٍِٜن ِلَ ق ٜٞالجؾلّم للبّئة وطالة البّئة
الدٙاّٖة واالزجماِّة وثجًلب المؾالمة طوٍع الٗػد للَػوؼ واالشٍاؿ الجُ ِّّـ ٌّٖا ٝما ثجًلب موي موي
ان ِّعؿ من اثراًاثي ومفاِػى وِّجبػ الٗػد الغي ِٗف ُٖ ٞالمؾالمة لالهَمة ٖاقال ُٖ اإلؿٌام بعورى ُٖ
االِماؿ الجُ ثجًلبٌا الرماِة ،ولٜن ًغى الٜٗػة لّٙت هٙعا قعِعا من ٚبِ ٞلماء االزجماع شّح بعورًم
اوهصٍا ِعة اِجبارات موٌا ثراً ٞشّٙٙة الٗػوؽ بّن االٖػاد ،وان اِجبار الجٍاٖ٘ مؾالمة ِرًّ ٞغا االطّػ
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مؾالة زامعة ّٓػ مػهة ،ذل ٛالن الجٍاٖ٘ ِرب ان ٍِٜن ِملّة إِرابّة مؾجمػة ثٍازي مًالب الَػوؼ
المجّٔػة وًغا ِجًلب موي ان ٍِٜن مػها إزاء الّٙم الرعِعة (ممًَٗ ٌٖمُ ،1<:9 ،ص .)71
 4ـ مجاالت الجوافقِ :وع الصعِح ِن الجٍاٖ٘ ِجبادر إلَ الغًن الجٍاٖ٘ بمّواى الّام والغي ِفم ٞزمُّ
مراالت الٗػد الن الّٜان اإلهؾاهُ ِّم ُٖ ٞوشعة مجٜاملة ُٖ مٍا ٕٚالصّاة الجُ ثدّػ ؿلٍٝوا والجُ ثجًلب
موا الجٍاٖ٘ ُٖ المراالت المجّعدة ،شّح اطجلٗت االراء شٍؿ ثصعِع ابّاد الجٍاٖ٘ ثبّا لوَػة الّلماء إلَ
المّوَ الص ُّٙٙلٌغا الممًلس ٖموٌم من ِفّػ إلَ خالخة ابّاد وموٌم من ِفّػ إلَ طمؾة ابّاد ولٜن ُٖ
الصّٙٙة ِػى الباشح اهي ِمٜن شمػًا ُٖ مرالّن اؿاؿّّن وثوفًػ موٌا مراالت ٖػِّة هغٝػًا ِلَ الوصٍ
الجالُ=
الجوافق الشخصي (الذاثي) :وِٙمع بي ٚعرة الٗػد ِلَ الجٍّٖ٘ بّن دواّٖي المجمارِة ثٍّٖٙا ِػهٌّا زمّّا
إرهاء مجؼهاٝ ،ما ثرعر اإلقارة إلَ اهي ٓالبا ما ِؾٍء الجٍاٖ٘ االزجماُِ للٗػد إذا ؿاء ثٍاٖٙي الغاثُ ،وِجومن
الجٍاٖ٘ الفظمُ االِجماد ِلَ الوٗؽ ،اإلشؾاس بالّٙمة الغاثّة ،الفٍّر بالصػِة والٙعرة ِلَ ثٍزّي
الؾلٍؾ دون ثعط ٞاو ؿًّػة من االطػِن ،الفٍّر باال ئػجمان ،الجصػر من المّ ٞللّؼلة واالهًٍاء والظلٍ من
االِػاض الّمابّة(شؾّب ِبع الموّم ِبع هللا ،9119 ،ص  ،)91ومن اهٍاع الجٍاٖ٘ الفظمُ هغٝػ=
الجوافق االهفػالي:وِجمد ُٖ ٞالغٝاء االهّٗالُ والٌعوء واالؿجٙػار والدبات والوبى االهّٗالُ والؾلٍؾ
االهّٗالُ الواهذ والجّبّػ االهّٗالُ المواؿب لمدّػات االهّٗاؿ والجماؿ ُٖ ٛمٍازٌة المعمات االهّٗالّة
وش ٞالمفٜالت االهّٗالّة (ؿػي إزالؿ دمحم ،ص .)3:
الجوافق الجوسيِ :لّب دورا بالْ االًمّة ُٖ الصّاة الؼوزّةٖ ،اإلقباع الروؾُ اشع العواُٖ الجُ ِؾَّ
اإلهؾان إلَ ثصٌّٙٙا بالؼواج ،ومن الٍّام ٞالمؾاِعة ِلَ الجٍاٖ٘ الروؾُ بّن الؼوزّن المػاشة واثؾاع
االٖ٘ الّٙلُ ٌٖما ِومػان مٌمان من ِوالػ الجٍاٖ٘ الروؾُ الغي ِٙجوُ ٌٖما ومّػٖة وإدراٝا لمّوَ الروؽ
ودواّٖي واًعاٖي وٓاِاثي.
الجوافق الػكليِ :والػ الجٍاٖ٘ الّٙلُ ًُ اإلدراؾ الصؾُ والجّلّم والجغٝػ والجّٜٗػ والغٝاء واالؿجّعادات
وِجص ٘ٙالجٍاٖ٘ الّٙلُ بّٙام  ٞٝبّع من ًغى الّوالػ بعورى ٝامال ومجّاوها مُ بّٙة الّوالػ (اقػؼ دمحم ِبع
الٔوُ ،ص <.)19
الجوافق الجروًديٍِٙ :م الجٍاٖ٘ الجػوِصُ ُٖ شّٙٙجي ِلَ إمٜاهّة الجظلك مؤٚجا من اِباء الّم ٞومؾؤولّاثي
او الجّٜٗػ ّٖي طارج مٜان الّم ٞوالجمػؼ ُٖ الٍٚت بصػِة وممارؿة الؾلٍؾ الصػ الجلٙائُ الغي ِصّٖ ٘ٙي
الٗػد ٖػدِجي وِمارس ّٖي ًٍاِاثي رِاهّة ٝاهت ام ِٙلّة ام ثػوِصّة ،وِجص ٘ٙبغل ٛاالؿجرمام (لبػة دمحم
ِلُ ،ص .)131
الجوافق الصدي ًٍ :ثمجُ الٗػد بمصة زّعة طالّة من االمػاض الرؾمّة والّٙلّة واالهّٗالّة ،مُ ثٙبلي
لمٌَػى الظارزُ والػها ِوي وطلٍى من المفا ٞٝالّوٍِة المظجلٗة وقٍّرى باالرثّاح الوٗؾُ اثراى ٚعراثي
وإمٜاهاثي وثمجّي بصٍاس ؿلّمة ومّلي إلَ الوفاط والصٍِّة مُ الٍٚت وٚعرثي ِلَ الصػٝة واالثؼان وؿالمجي
ُٖ الجػّٝؼ واالؿجمػارِة ُٖ الوفاط والّم ٞدون إزٌاد او هّٕ لٌمجي وهفايي،وًغا ِّوُ ان ٍِٜن الٗػد
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ِلَ درزة ِالّة من المصة وذل ٛالن المصة الرؾمّة لٌا ثاخّػ ٝبّػ ِلَ ؿلٍؾ الٗػد وٝلما ٚلت المفٜالت
المصّة لعى الٗػد زادت درزة ثٍاٖٙي.
الجوافق االججماغيٚ ًٍ :عرة الٗػد ِلَ ِٙع لالت ازجماِّة راهّة مػهّةِ ،الٚات ثجؾم بالجّاون و
الجؾامس واإلِدار ٖال ِفٍبٌا الّعوان او االرثّاب او االثٜاؿ او ِعم اال ٝػجػاث لمفاِػ االطػِن (رازس اشمع
ِؼة ،ص  )818ومن اهٍاِي الجٍاٖ٘ االزجماُِ هغٝػ=
الجوافق االسري :وِجومن الؾّادة االؿػِة الجُ ثجمد ُٖ ٞاالؿجٙػار والجماؿ ٛاالؿػي والٙعرة ِلَ ثصّ٘ٙ
مًالب االؿػة وؿالمة الّالٚات بّن الٍالعِن ٝلٌّما وبّوٌما وبّن االبواء،وؿالمة الّالٚة بّن االبواء بّوٌم
والبّن االطػ شّح ثؾٍد المصبة والدٙة واالشجػام المجبادؿ بّن الرمُّ ،وِمجع الجٍاٖ٘ االؿػي ٝغلٛ
لّفم ٞؿالمة الّالٚات االؿػِة مُ االٚارب وش ٞالمفٜالت االؿػِة.
الجوافق الدًوي ًٍ :زؼء من الجػّٝب الوٗؾُ للٗػد وٝػدّػا ما ٍِٜن مؾػشا للجّبّػ ِن لػاِات داطلّة و ال
ق ٛان الجٍاٖ٘ العِوُ إهما ِجص ٘ٙباإلِمان المادؽ وذل ٛان العِن من شّح ًٍ ِّٙعة وثوَّم للمّامالت
بّن الواس ذو اخػ ِمّ٘ ُٖ ثٜام ٞالفظمّة واثؼاهٌاِ ٌٍٖ ،ػهُ شازة اإلهؾان إلَ االمن ،اما إذا ٖفٞ
اإلهؾان ُٖ الجمؾ ٛبٌغا الؾوع ؿاء ثٍاٖٙي واهًػبت هٗؾي (ٍِض ِباس مصمٍد ،ص .)31
الجوافق المهوي :وِجومن االطجّار المواؿب للمٌوة واالؿجّعاد ِلما وثعرِبا لٌا والعطٍؿ ٌّٖا واإلهراز
والٜػٗاءة والفٍّر بالػهُ ِن الّم ٞوإرهاء االطػِن ّٖي(زًػان شامع ِبع الؾالم ،ص <.)9
الجوافق الزواجي ًٍ :شالة وزعاهّة ثفّػ إلَ معى ثٙب ٞالّالٚة الؼوزّة وِّجبػ مصملة للجٗاِالت المجبادلة
بّن الؼوزّن ُٖ زٍاهب ِعة موٌا الجّبّػ ِن المفاِػ الٍزعاهّة للًػؼ االطػ والدٙة ّٖي وإبعاء الصػص ِلَ
االؿجمػار مّي والجفابي مّي ُٖ الّٙم واالٖٜار والّادات واالثٗاؽ ِلَ اؿالّب ثوفئة االيٗاؿ (قصاثة دمحم
ربُّ ،9113 ،ص .)191
الجوافق الدراسيٚ ًٍ :عرة مػٝبة ثجٍِ ٕٚلَ بّعِن اؿاؿّّن ًما البّع الّٙلُ والبّع االزجماُِٖ ،اؿجّّاب
الًالب لمٍاد العراؿة ثؾاِع ِلّي اثراًاثي هصٍ ًغى المٍاد وٚعرثي ِلَ ثوَّم وٚجي ويػِٙجي ُٖ المغاٝػة،
ٝما ان ٚعرة الًالب ِلَ ثص ّ٘ٙالجالؤم بّوي وبّن اؿاثغثي وزمالئي إما ِؾاِع ِلّي ثٍاٖٙي الغاثُ وؿماثي
الفظمّة الجُ ثمٜوي من االقجػاؾ ُٖ الوفاط االزجماُِ والدٙاُٖ للصّاة العراؿّة مما ِص ٘ٙثٍاٖٙي العراؿُ
(ٍِض ِباس مصمٍد ،ص .)39
 5ـ مػاًٌر الجوافق :لّؽ ًواؾ اؿلٍب واشع ُٖ الصّاة ِملس للرمُّ وبالجالُ ال ٍِزع مّّار واشع للجٍاٖ٘
ِجٗ٘ ِلّي الّلماء ،وذل ٛالن الجٍاٖ٘ ِملّة ٖػدِة ازجماِّة ثجاخػ بالؼمان والمٜان والدٙاٖة الجُ هفا ٌّٖا
الٗػد براهب ؿمات واؿجّعادات االٖػاد وٍػوؼ المٍ ٕٚإال ان ًواؾ اؿالّب مظجلٗة ومّاِّػ مجّعدة
للجٍاٖ٘ هغٝػ موٌا=
المػٌار الذاثي ًٍ :الجٍاٖ٘ ٝما ِعرٝي الفظك ذاثي ٖبمػؼ الوَػ ِن المؾاِػة الجُ ٚع ِبعٌِا الٗػد ِلَ
اؿاس المّاِّػ االطػى ٖالمص ٛالٌام ًوا ًٍ ما ِفّػ بي الفظك وِ ّٕٝػى ُٖ هٗؾي االثؼان او الؾّادة اي
ان الؾٍي ًوا إشؾاس داطلُ وطبػة ذاثّة ،وِمجاز المّّار الغاثُ بؾٌٍلة ثًبّٙي وقٍِّي بّن اٖػاد
المرجمُٖ ٜٖٞ ،ػد ِمٕ ؿلٍٝي ُٖ هٍء إيارى المػزُّ (ؿػي إزالؿ دمحم ،ص .)39
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ٖإذا ٝان الفظك وٖٙا لٌغا المّّار ِفّػ بالٙل٘ او الجّاؿة ٌٍٖ ِّع ّٓػ مجٍاٖ٘ ورٓم ما لٌغا المّّار من
اًمّة ُٖ اإلشؾاس بالجٍاٖ٘ ذاثّا إال ان ِلماء الوٗؽ ِٙػرون ان بّن المػهَ الوٗؾّّن ًٍِّن ثٙعِػات
ذاثّة واهًباِات قظمّة ِن ًعوئٌم وإشؾاؿٌم بالؾّادة باإلهاٖة إلَ اهي ٝػدّػا ما ِمػ مَّموا بصاالت من
الوّ٘ والٙل٘ واهس ان ًغا المّّار مّّار ٍاًػي ال ِجؾم بالمٍهٍِّة ومن خم ثٍٜن اشٜامي مجصّؼة ولّؾت
ِادلة.
المػٌار الطبٌػيِ :ؾجظلك مٌٍٗم الجٍاٖ٘ يبٙا لٌغا المّّار بواءا ِلَ طالّجّن ِجمّؼ بٌما اإلهؾان ِن ّٓػى
من المظلٍٚات ،الظالّة االولَ ًُ ٚعرة اإلهؾان الٗػِعة ِلَ اؿجظعام الػمٍز ،والظالّة الداهّة ًُ يٍؿ
ٖجػة الًٍٗلة لعى اإلهؾان ،والفظك المجٍاٖ٘ يبٙا لٌغا المٌٍٗم ًٍ من لعِي إشؾاس بالمؾؤولّة
االزجماِّةٝ ،ما ان اٝػجؾاب المد ٞوالٙعرة ِلَ هبى الغات يبٙا لٌغا المٌٍٗم من مّالم الفظمّة
المجٍاٖٙة(ِبع الصمّع دمحم قاذلُ ،ص<.)9
المػٌار االخصائيِّ :جمع ًغا المّّار ُٖ ثصعِع الجٍاٖ٘ ِلَ معى االهصػاؼ ِن المجٍؿى الصؾابُ او الموٍاؿ
اإلشمائُ ،وًغا االثراى ِػى ان المجٍؿى ٍِٜن ؿٍِا وان اي اهصػاؼ ِوي ٍِٜن قاذا وُٖ ًغا االثراى ِجصجم
ِلّوا مّػٖة الظى الٗال ٞالغي ِٗػؽ بّن ماًٍ مجٍؿى وبّن ما ًٍ موصػؼ ِلَ المجٍؿى طالة ُٖ الصاالت
الًّٗٗة ،اي اهي اطجالؼ الٗػد ِن الٔالبّة الَّمَ من الواس ٌٍٖ بؾلٍٝي ًغا ِ ُٙهمن الوعرة اإلشمائّة،
وِؤطغ ِلَ ًغا المّّار اهي ِّرؼ ِن ثصعِع العرزة الجُ ِمٜن اِجبار من ِم ٞإلٌّا موصػٖا ِن الؾٍاء،
ٖالؾٍاء والالؿٍاء ِجعاطالن بصّح ِمّب الجصعِع الصاؿم لبعاِة اشعًما وهٌاِة االطػ.
المػٌار االججماغيِ :ػٝؼ ًغا المّّار ِلَ اًمّة المّاِّػ االزجماِّة و االطالّٚة ُٖ المرجمُ ،وِػى الصاب
ًغا المّّار اهي من المّب ثصّع مٌٍٗم الؾٍِة ُٖ مّؼؿ ِن هَام الّٙم ،ومن ًوا ِؾجظعمٍن مٌٍٗم الؾٍِة
لٍلٕ معى اثٗاؽ ؿلٍٝوا مُ المّاِّػ االطالّٚة ُٖ المرجمُ وٍٚاِع الؾلٍؾ الؾائعة ّٖي ُٖ المرجمُ (لبػة
دمحم ِلُ ،ص  )181وِلَ ًغا الوصٍ ِوَػ للجٍاٖ٘ ِلَ اهي قٍّر الٗػد باالمن االزجماُِ والغي ثّبػ ِوي
ِالٚات الٗػد االزجماِّة وثجومن الؾّادة مُ االطػِن واالثؼان االزجماُِ وااللجؼام باالطالؽ ومؾاِػة
المّاِّػ االزجماِّة وٍٚاِع الوبى االزجماُِ واالؿالّب الدٙاّٖة والجٗاِ ٞاالزجماُِ الؾلّم والّالٚات
الوازصة مُ االطػِن ،ولٌغا المص ٛاٝػدػ من ِّب شّح بّن الجٍاٖ٘ والمٍاٖٙة ًوا ثّوُ المؾالمة واالمجداؿ
االزجماُِ ،والؾٍاء الوٗؾُ ال ِّوُ االمجداؿ بِ ًٍ ٞصجم ٞبّعم الٙبٍؿ والمّارهة وٖٙا للمٍا ٕٚالجُ
ِّّفٌا الٗػدٝ ،ما ان المرجمُ لّؽ اشع ُٖ زمُّ االشّان ٌٍٖ مجوٍع مجباِن يبٙا لجباِن خٙاٖات اٖػادى
وإثرٌاثٌم ،لغلٖ ٛالمّّار االزجماُِ هؾبُ وٖٙا لوؾبة الّٙم والدٙاٖات ،ولّ ٞمن اًم ما ٚع ِمٜن ان ٍِزي
لٌغا المّّار من هٙع ِٜمن ُٖ شّٙٙة ان المرجمُ هٗؾي ِمػض وثوصى هٍِّة الّٙم الجُ ِّجبػًا ايػ مػزّّة
وثؾٍدى اقٜاؿ من الؾلٍؾ الغي ِراري ًغى الّٙم ،وشّن ثوصعر الّٙم ٝمػزُ ٖال هجٍ ُٚان هػى ُٖ ًغا
المرجمُ إال اؿالّب واهماط من الؾلٍؾ المػهُ (لبػة دمحم ِلُ ،ص.)181
المػٌار الثكافي :إن المرجمُ وخٙاٖجي ِمدالن مصعدات رئّؾّة لبواء الفظمّة ومن ًوا ِّجبػ اإلهؾان بمٗة
ِامة اهّٜاؿا للٍا ُٚالدٙاُٖ الغي ِّّفي ،وٖٙا لٌغا المّّار ٖإن الصٜم ِلَ الفظك المجٍاٖ٘ ِظوُ
للوؾبّة الدٙاّٖةٖ ،ما ًٍ ؿٍي ُٖ زماِة ٚع ِّجبػ قاذا ُٖ زماِة اطػى وًغا ِّوُ اهي للصٜم ِلَ قظك
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باهي مجٍاٖ٘ او ّٓػ مجٍاٖ٘ ِوبُٔ دراؿة خٙاٖجي وثصلّلٌّا إلَ الدٙاٖات الٗػِّة المظجلٗة (اباهي امان ِبع
الؾمُّ ،1<<< ،ص.):
وِػى طلػت موصور ان المٌٍٗم الدٙاُٖ بٌغا المّوَ ِوًٍي ِلَ مبالٔة زائعة لالطغ بمّاِّػ المؾاِػة
ٖاالقظاص المؾاِػون للرماِة والؿلٍب شّاثٌا ًم المجٍاٍٖٙن ُٖ شّن ان ّٓػ المؾاِػِن ًم ٓالبا من ّٓػ
االؿٍِاءً ،غا باإلهاٖة إلَ ان االهمّاع الؼائع ًٍ ؿلٍؾ ال ثٍاِٖ( ُٙبع الصمّع دمحم قاذلُ ،ص<.)9
المػٌار االسالمي ًٍ :الؾلٍؾ الغي ٍِٙم ِلَ ِم ٞالٍازب ابجٔاء مػهاة هللا ثّالَ وازجواب المصػمات او
المٜػوًات طٍٖا من ؿظى هللا ،وٍِٙؿ هللا ثّالَ (اما من طاؼ مٙام ربي وهٌَ الوٗؽ ِن الٌٍى ٖإن الروة
ًُ الماوى) الوازغات االِة ." 71 ،71
المػٌار المثالي:وًٍ مص ٛمجاخػ بالٗلؾٗة واالدِان ،وِّجمع ُٖ ثصعِعى لعرزة الجٍاٖ٘ ِلَ معى االٚجػاب من
الصع االدهَ او المد ٞاو الٜماؿ ،إال ان المفٜلة ًُ ُٖ ّّٗٝة ثصعِع درزة الٜماؿ وطالة ّٖما ِجّل٘
بمٗات وطمائك البفػ وطالة لعى الٗلؾٗات او العِاهات الٍهّّة ،والؾٍِة ًوا شالة مدالّة او همٍذزّة
وًٍ اؿجدواء ولّؽ ٚاِعةّٓ ،ػ ان ًغا المّّار ٚع ال ٍِٜن لي وزٍد ِلَ اإليالؽ ُٖ وا ُٚشّاة الواس(لبػة
دمحم ِلُ ،ص.)181
المػٌار الباثولوجي (المرطي)ً :واؾ اِػاض إٝلّوّّٜة ثؾمَ الفظمّات الفاذة بّوٌا ٍاًػ ِلَ الؾًس
ٝالوؼِات اإلزػامّة واالهصػاٖات الروؾّة والجُ ثبػز ِوع الفظمّات الؾٍّٜباثّة والمٌلٍؿات واهًػابات
اللٔة واالهّٗاؿ ِوع الغًاهّّن،وبّوٌا طُٗ ال ِفّػ بي إال الفظك هٗؾي ٝالمظاوؼ والٍؿٍاس واالٖٜار
المجؾلًة وإرثٗاع مؾجٍى الٙل٘ وًغا ِبػز ِوع الّمابّّن(ٍِض ِباس مصمٍد ،ص ;.)9
وِفّػ طلػت موصور إلَ ان الجٍاٖ٘ شؾب ًغا المّّار ِّجبػ مٌٍٗما مولال وهّٙا ٖال ِٜػُٗ ان ِظلٍ الٗػد
من االِػاض ل ُٜهّجبػى مجٍاٖٙا ولٜن ِوبُٔ ان ثل َٙاًعاٖي وياٚاثي ثٍٍّٗا ّٖاال ُٖ مٍا ٕٚالصّاة المظجلٗة
وِص ٘ٙذاثي بف ٜٞبواء ،ولغلٖ ٛالمّّار اإلٝلّوّ ُٜال ِصعد الجٍاٖ٘ ِلَ هصٍ إِرابُ وذي مّوَ (ِبع الصمّع
دمحم قاذلُ،ص .)31
 6ـ مؤشرات الجوافقِ :مٜووا من االؿجعالؿ ِلَ معى ثٍاٖ٘ الٗػد من طالؿ مرمٍِة من المؤقػات هٍردًا
ُٖ االثُ=
الراخة الوفسٌة :إن من اًم الٍّام ٞالجُ ثصّ ٞشّاة الٗػد إلَ زصّم ال ًِاؽ قٍّرى بالجّب وِعم الػاشة
والجازم من الواشّة الوٗؾّة ُٖ اي زاهب من زٍاهب شّاثي ،وثجومن امدلة ِعم الػاشة شاالت اال ٝػجائب ،او
الٙل٘ الفعِع ،او مفاِػ الغهب ،او االٖٜار والٍؿاوس المجؾلًة ،او ثًٍم المػض ،ولٜن لّؽ مّوَ الػاشة
الوٗؾّة ان ال ِمادؼ الٗػد اي ِٙبات او مٍاهُ ث ُٖ ٕٙيػِ٘ إقباع شازاثي المظجلٗة وُٖ ثص ّ٘ٙاًعاٖي ُٖ
الصّاة وإهما الفظك المجمجُ بالمصة الوٗؾّة ًٍ الغي ِؾجًُّ مٍازٌة ًغى الّٙبات وش ٞالمفٜالت
بًػِٙة ثػهاًا هٗؾي وِٙػرًا المرجمُ (ممًَٗ ٌٖمُ ،ص .)78
الوظرة الوالػٌة للدٌاةٝ :ػدّػا ما هالشٌ بّن االٖػاد ِّاهٍن من ِعم الٙعرة ِلَ ثٙب ٞالٍا ُٚالمّاش ،وهرع
مدً ٞؤالء االقظاص مجفائمّن ،ثّؾاء ،راٖوّن  ٞٝقُء ،وًغا ِفّػ إلَ ؿٍء الجٍاٖ٘ او اطجالؿ ُٖ
المصة الوٗؾّة ،وُٖ المٙاب ٞهرع اقظالا ِٙبلٍن ِلَ الصّاة ب ٜٞما ٌّٖا من اٖػاح واٚػاح واّّّٚن ُٖ
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ثّاملٌم مُ االطػِن مجٗائلّن ومٙبلّن ِلَ الصّاة بؾّادة ،وًا ِفّػ إلَ ثٍاٖ٘ ًؤالء االقظاص (لالس
شؾن العاًػي ،1<<< ،ص;;) ،إذا ٖالٍاّّٚة ثّوُ الجّام ٞمُ شٙائ٘ الٍا ُٚوان ِوَػ الٗػد إلَ الصّاة هَػة
واّّٚة ثعّٖي هصٍ الجلغذ بالصّاة دون الجٙلّ ٞمن ّٚمجي او ِعم ٚعرثي ِلَ االؿجٙالؿ ِن االطػِن.
النـفاًة في الػمو :ثّجبػ ٚعرة الٗػد ِلَ الّم ٞواإلهجاج والٜػٗاِة ٌّٖما وٖ٘ ما ثؾمس بي ٚعراثٌم و مٌاراثٌم
من اًم دالئ ٞالمصة الوٗؾّة ،ولٌغا ٖلّؽ لوا ان هوَػ إلَ الّمِ ٞلَ اؿاس ان ّٖي ثٌعِعا لالثؼان الوٗؾُ
لإلهؾان او اهي ِوػ بمصجي الوٗؾّة (ممًَٗ ٌٖمُ ،ص .)79
مسجوى طموح الفرد :لٖ ٜٞػد يمٍح واماؿ ٖبالوؾبة للمجٍاٖ٘ ثٍٜن يمٍشاثي ُٖ مؾجٍى إمٜاهاثي وِؾَّ
من طالؿ داُٖ اإلهراز لجصً ّ٘ٙغى الًمٍشات المفػوِة ُٖ هٍء مٙعرثي ِلَ ثصٌّٙٙا ٌٍٖ ،ال ِوُ لوٗؾي
اًعاٖا لّبة الجص ّ٘ٙشجَ ال ِفّػ بالٗف ،ٞب ٞإهي ِّمِ ٞلَ ثص ّ٘ٙما ِمٜن ثصّٙٙي اي اهي ِػِع ما
ِؾجًُّ وِؾجًُّ ما ِػِع وبالجالُ ٌٍٖ ِفّػ بالوراح ولغة ثص ّ٘ٙاإلمٜاهات(لبػة دمحم ِلُ،ص ،)179بّوما
ٚع هرع ٖػدا اطػ ًِمس ًِمس ُٖ ان ِم ٞوِلص٘ وِص ٘ٙمًامس واماؿ بّّعة ثماما ِن إمٜاهاثي ٝمن ِلرا
إلَ المواربة او المٙامػة ربما باؿػثي او ِملي او مالي وإذا لم ِجص ٘ٙما ًِمس إلّي ِصعث لي اهٌّار او ِجٍٜن لي
اثراى ِعائُ هصٍ الواس وهصٍ الصّاة وِلّن الٙعر والصٌ وِو ٞشاٚعا ٝارًا ٍّٓراٝ ،ما اهي ٚع ِّّـ ُٖ ِالم
طاص بُِ ،الم ال وا ُّٚمن الظّاالت ٝاشالم الَّٙة ،و ٞٝذلِ ٛفّػ إلَ ؿٍء الجٍاٖ٘ مُ المرجمُ الغي
ِّّـ ّٖي (دمحم زاؿم دمحم ،ص.)1:
االخساس باشباع الداجات الوفسٌة :اإلشؾاس بإقباع شازات الٗػد الوٗؾّة ِّع مؤقػا مٌما بجمجُ الٗػد
بالمصة الوٗؾّة او ثٍاٖ٘ الٗػد ،ولِ ُٜص ٘ٙالٗػد ثٍاٖٙي مُ هٗؾي ومُ االطػِنٖ ،إن اشع مؤقػات ذل ٛان
ِصؽ بان زمُّ شازاثي الوٗؾّة االولّة موٌا والمٜػجؾبة مفبّة ،و ٚع ِٜػجُٗ الٗػد باإلقباع الرؼئُ لصازاثي
اي ان ِفبُ الٗػد زؼءا من ًغى الصازات ِٜػّٗي وِفّػى بصالة من اإلشؾاس باإلقباع لصازاثي الوٗؾّة
والػها ِن ذاثي وِن من شٍلي وِن مصًّي الغي ِّّـ ّٖي.
االغراض الجسمٌة ُٖ :بّن االشّان ٍِٜن العلّ ٞالٍشّع ِلَ ؿٍء الجٍاٖ٘ ًٍ ما ٌَِػ ُٖ ق ٜٞاِػاض
زؾمّة مػهّةٖ ،الًب الؾٍّٜؿٍماثُ ِؤٝع لوا ان ٝػدّػا من االهًػابات الٗؾٍّلٍزّة ثٍٜن هازمة اؿاؿا
ِن االهًػاب ُٖ الٍٍائػٕ الوٗؾّة (ممًَٗ ٌٖمُ ،ص  ،)7:ومن امدلة ذل ٛارثٗاع هٔى العم الرًٍػي،
الؾٜػي... ،الض.
ثوافر مجموغة من سمات الشخصٌة :طالؿ مػاش ٞهمٍ اإلهؾان ثجف ٜٞلعِي مرمٍِة من الؾمات ذات
الدبات الوؾبُ ،وِمٜن ان ثالشٌ من طالؿ مٍا ٕٚشّاثيٝ ،ما ِمٜن ّٚاس ًغى الؾمات ،ومن اًم
الؾمات الفظمّة الجُ ثفّػ إلَ الجٍاٖ٘ والجُ ثّع ُٖ هٗؽ الٍٚت اشع المؤقػات للمصة الوٗؾّة هرع=
الثبوت االهفػالي :وثّع بمدابة ؿمة مٌمة ثمّؼ الفظك المجٍاٖ٘ ووثمدٚ ُٖ ٞعرة الٗػد ِلَ ثواوؿ االمٍر
بجاهُ ولبػ وِعم اهّٗاؿٝ ،ما اهي ال ِؾجٗؼ وال ِؾجدار من اشعاث ومٍا ٕٚثاٌٖةٝ ،ما ِجؾم شامً ٞغى،
الؾمة بالػزاهة ،وِواؿ خٙة الواس ،وٍِٜن ِٙالهّا ُٖ مٍازٌة االمٍر والمٍا ٕٚوً ٞٝغى االمٍر مٜػجؾبة من
البّئة االزجماِّة للٗػد (دمحم زاؿم دمحم ،ص ;.)1
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اثساق االفق :ثؾٌم ًغى الؾمة اِوا ُٖ ثٍاٖ٘ الٗػد مُ االطػِن وِجؾم الٗػد الغي ِجصلَ بٌغى الؾمة بٙعرة
ِالّة ِلَ ثصلّ ٞاالمٍر وٖػز اإلِرابّات من الؾلبّات وٝغلِ ٛجؾم بالمػوهة والالهمًّة وِمّ ٞإلَ الٙػاءة
الموٍِة وِجابُ المؾجصعخات ُٖ مراؿ الّلم المظجلٗة وًٍ هّٙن الفظك الغي ٍِلٕ بوّ٘ االٖ٘ المؤل٘
ِلَ ذاثي.
الجفنٌر الػلميِ :جؾم الفظك الغي ٍِلٕ بٌغى الؾمة بٙعرثي ِلَ ثٗؾّػ الٍَاًػ واالشعاث ثٗؾّػا ِلمّا
ٚائما ِلَ االؿباب الٜاموة وراء الَاًػة او الصح ،وٝغلِ ٛؾجًُّ ًغا الفظك ان ِٜػجفٕ الٍٙاهّن الّلمّة
الجُ ثصٜم ًغى الٍَاًػ واالشعاث ،وبٌغا ٌٍٖ ِبجّع ِن الجّٜٗػ الظػاُٖ وِبجّع ِن الجٍاٝلّة والٙعرِة
والصٌ...الض ٝغل ٛال ِؤمن بالمعٖة و ٞٝما ًٍ ّٓبُ او مّداّٖؼِ ُٙو ٞٝذلِٙ ٛجػب بي من الجٍاٖ٘ (دمحم
زاؿم دمحم ،ص <.)1
مفهوم الذات :مٌٍٗم الفظك ِن ذاثي إما ان ِجًاب٘ مُ واّٚي او ٝما ِعرٝي االطػون وإما ٍِٜن مٌٍٗم
الفظك ِن ذاثي بّّعا ِن واّٚي او بّّعا ِن المٌٍٗم ٝما ِعرٝي االطػون ُٖٗ ،الصالة االولَ ٍِٜن الفظك
مجٍاٖٙا وُٖ الصالة الداهّة ِبجّع الفظك ِن شالة الجٍاٖ٘ وِٙجػب من ؿٍء الجٍاٖٖ٘ ، ،صّن ِجوظم مٌٍٗم
الغات لعِي ِماب بالٔػور او اإلشؾاس بالَّمة والجّالُ ِلَ الّٔػ ٖإن ذلِٙٗ ٛعى الجٍاٖ٘ مُ االطػِنٝ ،ما
ٚع ِجؾم المػء بمٌٍٗم ِن ذاثي مجعهُ ِن واّٚي ّٖصؽ بالعوهّة او بالوٙك و ال ِد٘ بوٗؾي وِجصاقَ الواس
وِظفاًم ،و ٞٝذلِ ٛؤدي إلَ ؿٍء الجٍاٖ٘ مُ الغات ومُ االطػِن.
المسؤولٌة االججماغٌة :المٙمٍد بٌغى الؾمة ان ِصؽ الٗػد بمؾؤولّة إزاء االطػِن وإزاء المرجمُ بّٙمي
ومٗاًّمي ،وُٖ ًغى الصالة ٍِٜن الفظك ّٓػِا(اي ٌِجم بالّٔػ)،ومن خم ِبّع ِن االهاهّة وِمد ُٖ ٞؿلٍؾ
الٗػد االًجمام بمرجمّي وبّئجي وِعاُٖ ِوٌا وِن مورؼات ذل ٛالمرجمُ ٝما ِفارؾ ُٖ الصٗاظ ممادر الدػوة
ُٖ بلعى وِلَ الملّٜة وِٜاٖس هع ثلٍث البّئة.
المروهة :وثّوُ ٚعرة الٗػد ِلَ رؤِة المفٜلة او المٍ ٕٚمن زواِا ٝػدّػة مجوٍِة وٚعرثي ِلَ إثباع اٝػدػ من
يػِٙة للٍلٍؿ إلَ  ٞٝما ِصجم ٞمن شلٍؿ او اٖٜار اي ِّوُ ٚعرة الٗػد ِلَ ثّّٔػ اثراًات ثّٜٗػى(ِبع
الموّم اشمع العردِػ،9117،ص ; ،)3وًغى الؾمة هّٙن ؿمة الجملب او الرمٍد ،والغي ِجؾم بالمػوهة
ٍِٜن مجٍازها ُٖ ثمػٖاثي اي ِبجّع ِن الجًػؼ ُٖ اثظاذ الٙػارات وُٖ الصٜم ،وٍِّد الؾلٍؾ الرامع إلَ ِعم
ٚعرة الٗػد ِلَ إِراد اؿالّب ؿلٍّٝة اطػى بعِلة بؾبب هٙك المػوهة او الرمٍد ثرّلي ِبػر ٖفلي ُٖ ًغى
الصالة بٍّام ٞاطػى(لبػة دمحم ِلُ ،ص .)179
االثجاهات االججماغٌة االًجابٌة :ثجمد ُٖ ٞالفظك المجٍاٖ٘ مرمٍِة مٜػجؾبة من االثراًات الجُ ثؾّػ
شّاة الٗػدٖ ،الجٍاٖ٘ ِجالءم مُ االثراًات المظجلٗة الظالة والّامة الجُ ثجمد ُٖ ٞاشجػام الّم ٞبٔن الوَػ
ِن هٍِّجي وثٙعِػ المؾؤولّة واداء الٍازب واشجػام الؼمن والٍالء للّٙم واالِػاؼ والجٙالّع الؾائعة ُٖ خٙاٖجي
واالثراى هصٍ ثٙعِػ اإلهرازات ُٖ ٝاٖة مراالت الصّاة ،وثٙعِػ من ؿاًم ُٖ ًغى اإلهرازات (دمحم زاؿم دمحم،
ص .)91
ثوافر مجموغة من الكٌم (هسق لٌمي)ِ :جمد ٞاِوا ُٖ الفظك المجٍاٖ٘ هؾ٘ للّٙم موٌا ِلَ ؿبّ ٞالمداؿ
الّٙم اإلهؾاهّة ٝصب الواس ،الجّايٕ ،اإلِدار ،الػشمة ،الفراِة ُٖ مٍازٌي الص٘ ،االماهةٝ ،... ،غلٛ
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هؾ٘ من الّٙم الرمالّة ٝػجد ّٕٙالصٍاسٖ ،الّّن المدٗٙة ثؾجًُّ ان ثػى زماؿ اللٍن وق ٜٞالمٍرة،
واالذن المدٗٙة ثؾجًُّ ان ثمّؼ بّن زماؿ المٍت او اللصن ،وٝغا الصاؿ مُ با ُٚالصٍاس ،وًغى المرمٍِة
من الّٙم شّن ثجٍاٖػ لعى الٗػد ثف ٜٞلي رّٝؼة للجٍاٖ٘.
 7ـ هظرًات الجوافق :ثّعدت الوَػِات المٗؾػة للجٍاٖ٘ هغٝػًا ٝاالثُ=
الوظرًات الوفسٌة:
هظرًة الجدلٌو الوفسي :وثػٝؼ ًغى المعرؿة ِلَ وزٍد شّاة هٗؾّة القٍّرِة ّٓػ الصّاة الفٍّرِة الجُ
ِّّفٌا الٗػدٝ ،م ثؤٝع ان الٗػد ٍِلع مؼودا بٔػائؼ ودواُٖ مّّوة ،وِػى ٝغل ٛالصاب ًغى الوَػِة ان الصّاة
ِبارة ِن ؿلؾلة من المػاِات ثّٙبٌا إقباع او إشباطٝ ،ما ثٗجػض ان الفظمّة ثجٍٜن من خالث هَم
اؿاؿّة " الٌٍ " " ،االها " " االها االِلَ " وِلَ الػٓم من ان  ٞٝزؼء من ًغى االزؼاء للفظمّة الٜلّة لي
دِوامّاثي وطمائي ومّٜاهّؼماثي ومباداة الجُ ِّم ٞوٌٖٙا ٖإهٌا زمّّا ثجٗاِ ٞمّا ثٗاِال وخّٙا بصّح ِمّب
ٖم ٞثاخّػ  ٞٝموٌما وان الؾلٍؾ ُٖ الٔالب مصملة ثٗاِ ٞبّن ًغى الوَم الدالث ،وهادرا ما ِّم ٞاشعًما
بمٗػدى دون الوَامّن االطػِن(ًٍؿ ٝالّٗن ،1<:1،ص .)83
ومن اهمار ًغى الوَػِة ؿّٙمٍهع ٖػوِع وشؾب راِي ٝما زاء مُ  ٞٝمن بػوثاب  Protapو بارٚاٖا
 Bhargavhaؿوة ٖ ،1<;9إن ِملّة الجٍاٖ٘ الفظمُ ٓالبا ما ثٍٜن ال قٍّرِة ،اي ان االقظاص ال ٍِّن
االؿالّب الصّّٙٙة وراء الٜػدّػ من ؿلٍٝاثٌمٖ ،الفظك المجٍاٖ٘ شؾبي ًٍ من ِؾجًُّ إقباع المجًلبات
الٗػدِة ِن يػِ٘ ما ِجٙبلي المرجمُ ،اما الجُ ثمّب الٗػد شؾب اراء ٖػوِع مد ٞالّماب والغًان ٖما ًُ إال
ِبارة ِن لٍرة من ؿٍء الجٍاٖ٘ (اوزاِع هازّة ،9119،ص  ،)81وِٙػر ان الؾمات االؿاؿّة للفظمّة
المجٍاٖٙة والمجمجّة بالمصة الوٗؾّة ثجمد ُٖ ٞخالث مؾمّات ًُ= ٍٚة االها ،الٙعرة ِلَ الّم ،ٞالٙعرة ِلَ
الصب(دمحم زاؿم دمحم ،ص .)97
ًوهؼ= وًٍ ِّجبػ اشع ثالمّغ فروًد ومن ثالمّغى الغِن ٚامٍا بجًٍِػ هَػِجي ،شّح ِّجبػ الٌٍ لّؽ ٖٙى
مؾجٍدِا للٔػائؼ والعواُٖ البعائّة الٗػدِة إهما ًٍ مظؼن للجػاث الدٙاُٖ اإلهؾاهُ وبٜبت المصجٍِات طمائك
الٔػائؼ والعواُٖ البعائّة الٗػدِة من شّح ٚعرثٌا ِلَ الجاخّػ ُٖ ؿلٍّٝات الٗػد ؿلبا وإِرابا ،وبٌغا ثمبس
الًاٚة الروؾّة مرػد ِام ٞواشع امام ًغا الٜم الٌائ ٞمن الجػاث اإلهؾان،ايل٘ ِلّي ًوهؼ الالقٍّر
الرمُّ ،وبالجالُ ربى المصة الوٗؾّة بؾالمة المّجٙعات الجُ لٌا دور إِرابُ ُٖ شّاثي ،اما إذا ٝاهت ثلٛ
المّجٙعات ثجّارض مُ ما ثّارؼ ِلّي المرجمُ ٖإهٌا بال ق ٛؿجؤخػ ِلَ المصة الوٗؾّة طالة ِوعما هرع ان
ًغى المّجٙعات ال ثؤدي الٍٍائػٕ المػٍٓب ّٖي من يػؽ االزجماع.
ػادلر= اِجٙع ان الًبّّة اإلهؾاهّة ثّع اؿاس االهاهّة ،وطالؿ ِملّات الجػبّة ٖإن بّن االٖػاد ِومٍن ولعٌِم
اًجمام ازجماُِ ٍٚي ِوجذ ِوي رؤِة االطػِن مؾجرابّن لػٓباثٌم ومؾًّػِن ِلَ العاُٖ االؿاؿُ للمواٚفة
دون مبػر هع االطػِن يالبا الؾلًة او الؾًّػة (دمحم زاؿم دمحم ،ص .)98
الوظرًة السلوهٌة :ثّجبػ المعرؿة الؾلٍّٝة من اًم معارس ِلم الوٗؽ الصعِح ،وٚع ٌٍػت ٝػد ِّٖ ٞلَ
اراء المعرؿة الؾابٙة الجصلّ ٞالوٗؾُ ،وثجومن مػشلجّن ،الؾلٍّٝة الجٙلّعِة والجُ امجعت شجَ ِام ،1<<3
والؾلٍّٝة الصعِدة والجُ امجعت بّع ًغا الجارِض إلَ االن ،وان ًغى الوَػِة ثعور ش ٞمصٍر رئّؾُ وًٍ ِملّة
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الجّلم والجُ ِفار إلٌّا بوَػِة المدّػ واالؿجرابةٝ ،ما ثػى ان الؾلٍؾ اإلهؾاهُ الغي ِمعر ِن الٗػد ًٍ
اؿجرابة شعخت هجّرة وزٍد مدّػ شٗؼ الٗػد ِلَ اؿجرابة ،وان ًغا الؾلٍؾ ِمٜن هبًي والجصٜم بي وان
ٖف ٞالٗػد ُٖ ثّلم ؿلٍّٝات هازصة ثمٜوي من الج ّٕٜالوازس مُ الوٗؽ ومُ المرجمُ الغي ِّّـ ّٖي
ِّجبػ ِامال اؿاؿّا ُٖ اطجالؿ المصة الوٗؾّة ،وثػى اِوا ان الؾلٍؾ المادر ِن الٗػد ًٍ ؿلٍؾ مجّلم
باٝملي ؿٍاء اٝاهت ًغى الؾلٍٝات ؿٍِة او مػهّة اي ان للبّئة اخػ واهس ُٖ ثٍِٜن قظمّة الٗػد(المًّػي
مّمٍمة ؿٌّ ،9118،ٞص  )93وِلَ ًغا ٖالفظك المجمجُ بمصة هٗؾّة ًٍ الغي اٝػجؾب ؿلٍّٝات
مٙبٍلة ازجماِّا الجُ ثمٜوي من الجٍاٖ٘ مُ هٗؾي ومُ المرجمُ ثٍاٖٙا ِفبُ شازاثي وِػهُ المرجمُ (ابٍ
شٍِذ مػوان ،911< ،ص <.)7
ٖالوَػِة الؾلٍّٝة شؾب موَػٌِا ان اهماط الجٍاٖ٘ وؿٍء الجٍاٖ٘ ِّع مجّلما او مٜػجؾبا وذل ٛمن طالؿ
الظبػات الجُ ِجّػض لٌا الٗػد ،والؾلٍؾ الجٍاِٖ ُٙفجمِ ٞلَ طبػات ثفّػ إلَ ّّٗٝة االؿجرابة لجصعِات
الصّاة الجُ ؿٍؼ ثٙاب ٞبالجّؼِؼ او الجعِّم ،وان الجٍاٖ٘ ًٍ بمدابة ٝػٗاِة وؿًّػة ِلَ الغات مُ الجمػٖات
الجُ لم ثّع ثٍٙد إلَ المّؼزات اإلِرابّة ،وثّلم الجمػٖات الٗاِلة ُٖ بلٍغ االًعاؼ وِجصً ٘ٙغا المؾجٍى
من الجٍاٖ٘ من طالؿ اٝػجفاؼ الٗػد للفػوط والٍٙاهّن الٜاموة ُٖ الًبّّة وُٖ المرجمُ الغي ِؾجًُّ الٗػد
بمٍزبٌا ؿع اشجّازاثي وثروب المظايػ (ادِب طالعي ،9119 ،ص ;<).
الوظرًة االهساهٌةٌٍ :ػ ًغا االثراى ٝػ ّٖ ٞللوَػثّن االؿاؿّجّن ُٖ ِلم الوٗؽ هَػِة الجصلّ ٞالوٗؾُ
والوَػِة الؾلٍّٝة ،وٍِٙم ًغا االثراى ِلَ رٖن المؾلمات الجُ ٍِٙم ِلٌّا الوَػِات الؾابٙة اي ان ًغا
المغًب ِػٖن ثمٍر اإلهؾان ٝرٌاز ياٚة ِبصح ِن شالة الجٍازن من شّح ثٍزُِ الًاٚة ِلَ ازؼائي
المظجلٗة واي ازدِاد ُٖ مؾجٍى لًاٚة ِؤدي إلَ طلً ٞغا االثؼانٝ ،ما ِػٖن ثمٍر اإلهؾان زٌازا الّا إذا اخّػ
اي زؼء موي ثصجم ِلّي ان ٍِٙم بؾلٍؾ مّّن وِمن الجوبؤ بٌغا الؾلٍؾ (مػؿُ ٍِدة دمحم ،1<:1 ،ص ،)173
ومن اهمار ًغا االثراى ماسلو شّح ِّجٙع ًغا االطّػ ان المصة الوٗؾّة وباالؿاس الؾلٍؾ الجٍاِٖ ُٙػثبى
بجص ّ٘ٙالغاتٖ ،الفظك المجمجُ بالمصة الوٗؾّة والؾلٍؾ الجٍاِٖ ُٙص ٘ٙاإلمٜاهات المٍزٍدة لعِي،
وشعد طمائك الفظمّة المجٍاٖٙة ُٖ واّّٚة اإلدراؾ ،الجٙب ٞواالشجػام للغات ولالطػِن ،البؾاية،
الجّٜٗػ الموً ،ُٙاالًجمام بالمملصة الّامة ،الصازة للظمٍلّة ،الجّٜٗػ المؾجِ ،ٞٙالٚات زّعة مُ
االطػِن ،المٍهٍِّة ُٖ االشٜام.
ػروجرز ِفّػ إلَ ان االٖػاد الغِن ِّاهٍن من ؿٍء الجٍاؽ ِّبػون ِن بّن الرٍاهب الجُ ثٙلٌٙم ّٖما ِجّل٘
بؾلٍّٝاثٌم ّٓػ المجؾٙة مُ مٌٍٗمٌم ِن ذواثٌمٖ ،البفػ ٝاٖػاد لعٌِم إمٜاهّة ان ِّاِفٍا وِظبػوا ِن وُِ
ثل ٛالٍّام ٞالجُ ثؾٌم ُٖ ِعم ثٍاٌٖٙم ٝما ان لعٌِم اإلمٜاهّة والمّ ٞإلَ االبجّاد ِن شالة ِعم الجٍاٖ٘
واالٚجػاب من شالة الجٍاٖ٘ الوٗؾُٖ ،المّ ٞإلَ الجٍاٖ٘ ًٍ المّ ٞهصٍ ثص ّ٘ٙالغات (قواوي دمحم مصػوس،
 ،1<<7ص .)9:1
بٌرز اٝع ِلَ اًمّة الجوَّم او الجٍزّي وِلَ ان ِصّػػُ االٖػاد ًغا و االن دون طٍؼ من المؾجٙب ٞالن ًغا
ؿّٗٙع االٖػاد قٍّرًم الّٗلُ بالػها (دمحم زاؿم دمحم ،ص .)18
166

المؤثمػ العولُ الّلٍم اإلهؾاهّة واالزجماِّة ٚواِا مّالػة الجٜام ٞاؿاس المّػٖة
 3-1هٍٖمبػ < 911الماهّا -بػلّن

المػٝؼ العِمٙػايُ الّػبُ

وًٜغا هرع الصاب ًغى الوَػِة ِوَػون إلَ ِملّة الجٍاٖ٘ ثّع ُٖ شالة وُِ وثرارب شّاثّة وثّبّػات
واّّٚة ،واهي ِبعا من ال ٜٞوًُِّ االولٍِة للٜلّة ِلَ االزؼاءٝ ،ما ان الٍٙاهّن الجُ ثصٜم ِملّة الجٍاٖ٘
ثاطغ الٍزٌة الّّٜٗة والٗوّة ولّؾت اإلشمائّة البصجةٝ ،ما ِؤٝع الصاب ًغى الوَػِة ِلَ اًمّة الّٙم الجُ
ثّجبػ المصعدات الوابًة لؾلٍؾ الٗػد اي الؾلٍؾ الواثذ (ادِب طالعي ،ص <<).
الوظرًة البٌولوجٌة الطبٌػٌة :وِٙعر موَػوًا ان زمُّ اقٜاؿ الٗف ُٖ ٞالجٍاٖ٘ ثوجذ ِن امػاض ثمّب
اهؾرة الرؾم طالة المض ،ومدً ٞغى االمػاض ِمٜن ثٍارخٌا او اٝػجؾابٌا طالؿ الصّاة ِن يػِ٘ اإللابات
والرػوح ولّعوى او الظل ٞالٌػمٍهُ الواثذ ِن الؤى الٍاِ ُٚلَ الٗػد ،وثػزُ اللبوات االولَ لٍهُ ًغى
الوَػِة لرٌٍد  ٞٝمن داورًن مودل و جالجون هالمان وّٓػًمٝ ،ما ثّجمع ًغى الوَػِة ِلَ ان المصة
الرؾمّة ثّوُ الجٍاٖ٘ الجام بّن الٍٍائػٕ الرؾمّة المظجلٗة وِٙمع بالجٍاٖ٘ ُٖ هٍء ًغى الوَػِة ان ثٍٜن
الٍٍائػٕ الرؾمّة مجّاوهة ٝامال لمالس الرؾم ٝلي ،اما ؿٍء الجٍاٖ٘ ٌٍٖ هاثذ ِن زِادة او هٙمان ُٖ هفاط
الٔعد ِوع الٗػد او يبٙة من وٍائػٕ الرؾم (زمٍّن هّٗؾة ،9111،ص .)97
الوظرًة االججماغٌةِٙ :ػر موَػوًا ان ًواؾ ِالٚة بّن الدٙاٖة واهماط الجٍاٖٖ٘ ،لٙع خبت ان ًواؾ اطجالؼ
ُٖ االِػاض اإلٝلّوّّٜة لالمػاض الّٙلّة بّن االمػِّّٜن واإلًِالّّن وبّن االمػِّّٜن واإلرلوعِّن(دمحم زاؿم
دمحم ،ص .)98
 9ـ غوائق الجوافقٍِ :ائ٘ الجٍاٖ٘ ٝػدّػ وًُ الجُ ثموُ اإلهؾان من إقباع شازاثي وثصبؾي ِن ثص ّ٘ٙاًعاٖي
بّوٌا ٍِٜن داطلُ ِػزُ إلَ اإلهؾان هٗؾي وبّوٌا االطػ طارزُ ِػزُ إلَ البّئة الجُ ِّّـ ٌّٖا ،ومن
اًمٌا هغٝػ=
الػوائق الجسمٌة= ِٙمع بٌا بّن الّاًات والجفًٍات الرؾمّة وهٙك الصٍاس الجُ ثصٍؿ بّن الٗػد
واًعاٖي ٖوّٕ الٙلب وهّٕ البوّة ٚع ٍِّؽ ِن المفارٝة ُٖ بّن االهفًة الػِاهّة او الجػٌّّٖة وثٍِٜن
االلعٚاء مما ِرّلي ِفّػ بالوٙك ٚع ِؤدي بي ذل ٛإلَ االهؾصاب واالهًٍاء.
الػوائق الوفسٌةِٙ :مع بٌا هٙك الغٝاء او هّٕ الٙعرات الّٙلّة والمٌارات الوٗؽ – شػّٝة ،او اي طلُٖ ٞ
همٍ الفظمّة والجُ ٚع ثٍّؽ الفظك ِن ثص ّ٘ٙاًعاٖي ،وموٌا المػاع الوٗؾُ الغي ِوفا ِن ثواٚن او
ثّارض اًعاٖي وِعم ٚعرثي ِلَ المٗاهلة بّوٌما واطجّار اي موٌا مواؿب ُٖ الٍٚت المواؿب.
الػوائق االلجصادًةِّ :جبػ ِعم ثٍٖػ اإلمٜاهّات المادِة ِائػٙا ِموُ ٝػدّػا من الواس من ثص ّ٘ٙاًعاٌٖم ُٖ
الصّاة وٚع ِؾبب لٌم الفٍّر باإلشباط طالة ُٖ مػشلة الفباب ،شّح ٍِٜن الجّٜٗػ ُٖ الجّلّم والّمٞ
واالؿجٙػار ُٖ المؾجٙبٞ
الػوائق االججماغٌةِٙ :مع بجا الٍّٙد الجُ ِٗػهٌا المرجمُ ُٖ ِاداثي وثٙالّعى وٍٚاهّوي وّٚمي لوبى الؾلٍؾ
وثوَّم الّالٚات والجُ ٚع ثٍّؽ الفظك ِن ثص ّ٘ٙاًعاٖي ٖجظل٘ لعِي هٍِا من المػاع الوٗؾُ بّن ًغى
الوٍابى وبّن رٓباثي ودواّٖي وٚع ثؤدي إلَ إشبايي وقٍّرى بالّرؼ والوّٕ (قػِت ،ص ;.)13
لائمة المراجع
ػ اباهة ،امان ِبع الؾمُّ (<<< .)1المصة الوٗؾّة ،ط ،1ممػ ،مٜػجبة اهرلٍ الممػِة.
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ػ ابٍ شٍِذ ،مػوان ،المٗعيِ ،مام (< .)911المعط ٞإلَ المصة الٗؾّة ،طِ ،1مان ،دار المؾّة.
ػ الصرار ،بفّػ إبػاًّم دمحم ( .)9113الجٍاؽ الوٗؾُ واإلزجماُِ لعى مػِوات ؿػيان الدعي ،رؿالة مازؾجّػموفٍرةٓ ،ؼة ،الرامّة
اإلؿالمّة.
ػ ادِب ،دمحم الظالعي ( .)9113ؿٍّٜلٍزّة الٗػوؽ الٗػدِة والجٍٗؽ الّٙلُ ،ط ،1الٙاًػة ،دار وائ ٞللوفػ والجٍزُِ.
ػ ادِب ،طالعي ( )9119المػزُ ُٖ المصة الوٗؾّة ،ط ،9لّبّا ،دار الّػبّة للوفػ والجٍزُِ.
ػ اقػؼ ،دمحم ِبع الٔوُ ،امّمة دمحم الفػبّوُ ( .)9118المصة الوٗؾّة بّن الوَػِة والجًبّ٘ ،ممػ.
ػ المًّػي ،مّمٍمة ؿٌّ .)9118( ٞالمصة الوٗؾّة مٌٍٗمٌا وإهًػاباثٌا ،ط  ،1الٍِٜت ،مٜػجبة الٗالح للوفػ والجٍزُِ.
ػ الؼِادي ،مصمٍد ؿامُ (<ِ.)1<9لم الوٗؽ اإلٝلّوّ ،ُٜالٙاًػة ،مٜػجبة االهرلٍ الممػِة.
ػ الٌابى ،دمحم الؾّع ( .)1<:8الج ّٕٜوالمصة الوٗؾّة ،ط ،9الٙاًػة ،المٜػجب الرامُّ الصعِح.
ػ اوزاِع ،هازّة ( )9119اخػ الٜػٗالة الوٗؾّة ِلَ الجٍاٖ٘ الوٗؾُ اإلزجماُِ ِلَ الًٗ ٞالممعوم زػاء الّوٕ اإلرًابُ ،رؿالة
مازؾجّػموفٍرة ،زامّة الرؼائػ.
ػ بفّػ ،مّمػِة(.)911:الّٙاس الوٗؾُ وثممّم ادواثي ،ط ،9الرؼائػ ،موفٍرات الصبػ.
ػ زابػِ ،بع الصمّع(.)1<;:دراؿة هٗؾّة للفظمّة الّػبّة ،الٙاًػةِ ،الم الٜػجب.
ػ زمٍّن ،هّٗؾة ( .)9111الجٍاٖ٘ الوٗؾُ اإلزجماُِ للجلمّغ المبجٜػ ،رؿالة مازؾجّػموفٍرة ،الرؼائػ ،زامّة الرؼائػ.
ػ شامع ،زًػان ِبع الؾالم (.)9113دراؿات ُٖ المصة الوٗؾّة واإلرقاد الوٗؾُ ،ط ،1الٙاًػةِ ،الم الٜػجب.
ػ شامعِ،بع الؾالم زًػان ( .)1<::المصة الوٗؾّة والّالج الوٗؾُ ،ط ،9الٙاًػةِ ،الم الٜػجب.
ػ شؾّبِ ،بع الموّم ِبع هللا ( .)9118مٙعمة ُٖ المصة الوٗؾّة ،ط  ،1االؿٜوعرِة ،دار الٍٖاء.
ػ دؿٍٝ ،ُٚماؿ ٍ(ِ.)1<:7لم الوٗؽ ودراؿة الجٍاٖ٘ ،الٙاًػة ،دار الوٌوة الّػبّة.
ػ رازس ،اشمع ِؼة (.)1<:9الٍؿ ِلم الوٗؽ ،ط  ،:الٙاًػة ،دار الٜػجاب الّػبُ.
ػ دمحمِ ،لُ دمحم (.)1<;8الفباب الّػب والجّٔػ اإلزجماُِ ،بّػوت ،دار الوٌوة الّػبّة للًباِة لوفػ.
ػ ممًٌَٖٗ ،مُ (<.)1<:الجٍاٖ٘ الوٗؾُ واإلزجماُِ ،ط ،1الٙاًػة ،مٜػجبة الظاهرُ.
ػ ممًَِٗ ،فٍي( .)9111معط ٞإلَ ِلم الوٗؽ المّالػ ،ط  ،3الرؼائػ ،دٍِان المًبٍِات الرامّّة.
ػ دمحم ،زاؿم دمحم (.)9117مفٜالت المصة الوٗؾّة وامػاهٌا وِالزٌا ،ط ،1االردن ،مٜػجبة دار الدٙاٖة للوفػ والجٍزُِ.
ػ دمحم هبِّ ،ٞبع الصمّع (د ت) .الّالٚات االؿػِة للمؾوّن وثٍاٌٖٙم الوٗؾُ ،االؿٜوعرِة ،العار الٗوّة للوفػ والجٍزُِ.
ػ مػؿٍُِ ،دة دمحم (.)1<:1المصة الوٗؾّة ُٖ هٍء ِلم الوٗؽ واإلؿالم ،ط ،1الٍِٜت ،دار الٙلم.
ػ لالح العِن ،قػوخ (ِ.)9111لم الوٗؽ اإلزجماُِ واإلؿالم ،الرؼائػ ،دار الّلٍم للوفػ والجٍزُِ.
ػ ِبع الموّم ،اشمع العردِػ ( .)9117دراؿات مّالػة ُٖ ِلم الوٗؽ المّػُٖ ،ط ،1ج ،1الٙاًػةِ ،الم الٜػجب.
ػ لبػة ،دمحم ِلُ ،اقػؼ ،دمحم ِبع الٔوُ قػِت ( .)9117المصة الوٗؾّة والجٍاٖ٘ الوٗؾُ ،االؿٜوعرِة ،دار المّػٖة الرامّّة.
ػ لالس ،شؾن العاًػي (;.)911اؿاؿّات الجٍاٖ٘ الوٗؾُ ،طِ ،1مان ،دار لٗاء للوفػ والجٍزُِ.
ِبع الٔٗارِ ،دمان ولبّب ِبع الؾالم ( .)1<:1الفظمّة والمصة الوٗؾّة ،لبوان ،مٜػجبة الّػٖان.
ػ ِبّػ بوت دمحم شؾنِ ،ؾّػي (ِ.)9113الٚة قًٍِ ٜٞة االها ل ٜٞمن مٌٍٗم الغات والجٍاٖ٘ الوٗؾُ واإلزجماُِ الّام ،رؿالة مازؾجّػ
موفٍرة ،زامّة ام الٙػى.
ػ ٍِضِ ،باس مصمٍد(<;< .)1المٍزؼ ُٖ المصة الوٗؾّة ،االؿٜوعرِة ،دار المّػٖة الرامّّة.
ػ ِبع الصمّع ،دمحم قاذلُ ( .)9111الجٍاٖ٘ الوٗؾُ للمؾوّن االؿٜوعرِة ،المٜػجبة الرامّّة.
ػ ؿالم ِؾػِة ،دمحم ؿلّمان (<;<.)1دراؿة الٍّام ٞالمػثبًة بالجٍاٖ٘ الوٗؾُ واإلزجماُِ للراهصّن ُٖ مؤؿؾة االشعاث ،رؿالة مازؾجّػ
موفٍرة ،الٙاًػة ،زامّة ِّن قمؽ.
ػ ؿػي ،إزالؿ دمحم (ِ .)9111لم الوٗؽ الّالزُ ،ط ،9الٙاًػةِ ،الم الٜػجاب.
ػ ؿٌّػٝ ،ام ٞاشمع (.)9111الجٍزّي واإلرقاد الوٗؾُ ،الٙاًػة ،مػٝؼ االؿٜوعرِة للٜػجاب.
ػ قصاثي ،دمحم ربُّ ( .)9118الٍؿ المصة الوٗؾّة ،ط  ،9الٙاًػة ،دار ٓػِب للًباِة والوفػ.
ػ قواوي ،دمحم مصػوس (.)1<<7هَػِات اإلرقاد والّالج الوٗؾُ ،الٙاًػة ،دار ٓػِب.
ػ ًٍؿٝ ،الّٗن ،لوعؿُ زاردهػ ،ثػزمة ٖػج اشمعٖ ،ػج ػ ٚعري شوُٗ لًُٗ ًّٖم ( )1<:1هَػِات الفظمة ،الٌّئة الممػِة الّامة.

168

المؤثمػ العولُ الّلٍم اإلهؾاهّة واالزجماِّة ٚواِا مّالػة الجٜام ٞاؿاس المّػٖة
 3 -1هٍٖمبػ  9119الماهّا -بػلّن

المػٝؼ العِمٙػايُ الّػبُ

اللغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العربي ـ ـ ـ ـة والمعـ ـ ـ ـ ـرفة
Arabic language and knowledge
م  .د ؿاًػة شؾّن مصمٍد .زامّة البمػة  -الّػاؽ
المقدمة:
َ
ّ
َ
الصمع هلل رب الّالمّن ؿابْ الوّم  ،والفٜػ هلل ثّالَ ذي الرٍد والٜػم والمالة والؾالم ِلَ اقػؼ
االهبّاء والمػؿلّن الوبُ اال ٝػم الظاثم االمّن  ،والػؿٍؿ االَِم دمحم بن ِبع هللا " ملسو هلآو هيلع هللا ىلص " ،الًبّن الًاًػِن
واال ئمة االطّار  ،واللّوة العائمة ِلَ اِعائٌم ازمّّن إلَ ّٚام ٍِم العِن .
ُ
ثّع اللٔة ِوٍان اي امة واللؾان الواي٘ بٌٍِجٌا  ،والمّبػ ِن طمٍلّاثٌا والمرؾع لمٍٙماثٌا الٜٗػِة
والمّػّٖة  .واللٔة الّػبّة ًُ زًٍػ الغاثّة الظالة لالمة الّػبّة اإلؿالمّة  ،والّومػ الػئّؾُ ُٖ البواء
ِالّا ِبػ الؼمن ؛ ولغلٝ ٛان الجٗػِى ّٖي ثٗ ً
لػوشا ً
ً
ػًِا بٌغا الّومػ
الدٙاُٖ والصواري الغي رّٖت االمة
ُ
ُ
الغي ًٍ من اًم مٍٙمات االمة ٖ .العِن اإلؿالمُ الغي اهؼلي هللا ؿبصاهي وثّالَ بٜػجابي الصّٜم بلؾان ِػبُ
مبّن ؛ واطجار الػؿٍؿ اال ٝػم دمحم بن ِبع هللا " ملسو هلآو هيلع هللا ىلص "  ،من طّػ اًً ٞغى اللٔة الجُ قػٌٖا هللا ثّالَ ومّؼًا
بّن لٔات الّالم ازمُ .
ً
ٖاللٔة الّػبّة اللٔة الظالعة للٙػان الٜػِم  ،إذ ٚاؿ ثّالَ ((اها زّلواى ٚػاها ِػبّا لّلٜم ثّٙلٍن ))"ؿٍرة
الؼطػؼ االِة  ٌُٖ. 3وؿّلة الٗػد ُٖ الجّبّػ ِن اٖٜارى واشاؿّؾي ،والٙادرة ِلَ الًّاء المؾجمػ والمؾجٍِبة
لصازات الّمػ وملبّة المجًلبات الّامة  ،ومجٗاِلة مُ إشجّازات الصّاة لجص ّ٘ٙزٍاهبي االزجماِّة
والٜٗػِة  ٌُٖ .من اًم الٍؿائ ٞالجُ ثص ٘ٙالجٍال ٞوالجٗاًم بّن اٖػاد المرجمُ  ،وشلٙة الجٍالُٖ ٞ
مابّوٌا  ،إذ امؾَ ثّلمٌا شازة ملصة ُٖ الصّاة المّالػة  ،الجُ ثفٌع خٍرة مّلٍماثّة ٝبّػة هجّرة الجٙعم ُٖ
اإلثماالت واؿجظعام الجٜوٍلٍزّة الصعِدة المجًٍرة .
وثّجبػ اللٔة الّػبّة اٚعم اللٔات الصّة ِلَ وزي االرض ؛ وِلَ االطجالؼ بّن الباشدّن شٍؿ ِمػًا  ،إال
اهي موُ ِلٌّا ماِؼِع الٕ وؿجمائة ِام  ،وٚع ثٜلٕ هللا ِؼوز ٞبصٌَٗا ٖٙاؿ ثّالَ (( إها ُ
هصن هؼلوا َ
الغٝػ وإها
ُ
لصاٍَٖن )) (ؿٍرة الصرػ االِة ) ُ .
وموغ ِمػ اإلؿالم اهجفػت اللٔة الّػبّة ُٖ مَّم اهصاء االرض ،
لي
ُ
ٖبلٔت مابلٔي اإلؿالم من اهجفار  ،وارثبايت بصّاة االقظاص ٖالبصت لٔة الّلم واالدب والمّػٖة
والؾّاؿة والصوارة – ً
ٖوال ِن ٍٝهٌا لٔة العِن والّبادة – ٝما اهٌا ثمٜوت من ان ثؾجٍِب زمُّ
الصَارات – ٝالّػبّة والٍّهاهّة والٗارؿّة والٌوعِة – المّالػى لٌا ُٖ ذل ٛالٍٚت  ،وان" ثرّ ٞموٌا شَارة
واشعة ِالمّة الموؼع إهؾاهّة الػوِي  ،ولغل ٛالوؿ مػة ُٖ الجارِض ".
امؾت الٔة الّػبّة لٔة ِالمّة ُٖ ٍ ٞالٙػان الٜػِم  ،واللٔة االم لمظجلٕ العوؿ  ،و ُٚاطجالؼ الَػوؼ
المصًّة بٌا من ان الطػ لم ثٗٙع هػورثٌا الملصة لٌا ؛ ٌُٖ الٍؿّلة الؾلّمّة الجُ ثػثبى بٍا ُٚالصّاة
والٙادرة ِلَ ثٍلّ ٞاالٖٜار بّوٌا ببّن ،وه ٞٙالمّػٖة بعٚة واثٙان ٖ .ؾجَ ٞلٔة الٗماشة والبالآة
والمٍرد الّغب المجٗ٘  ،لٜن ُٖ الصٗاظ ِلَ ًغى اللٔة لٍن للٌٍِة وشٌٗ الّٜان  ،واؿجمػار لٌٗم الجػاث
المّػُٖ الصواري الٜبّػ  .الغي ُ
ثواٚلي االزّاؿ المظجلٗة واهاٖت لي ُٖ مظجلٕ مراالت الصّاة .
المصٍر االوؿ دراؿة موٌرّة اللٔة الّػبّة الن هراشٌا ِٜمن ُٖ العِاِة الواثرة من الوفػ واالِالن ِبػ
الًباِة الرّعة والجٙعِم المجٙن لٌا.
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ً
داطلّا بّن اٖػادًا ومؤؿاؿجٌا و ٞٝمٍٜهاثٌا من
ثجمّؼ المرجمّات البفػِة بٍٙاهّوٌا لجُ ثوَم الّالٚة
زٌة ؛ وثوَم ِالٚاثٌا مُ المرجمّات االطػى من زٌة اطػى  ،لغلٖ ٛان يبّّة المرجمُ وثًٍِػ هَميُ
بف ٜٞاإلرث الصواري والٜٗػي والجارطُ وشجَ الجفػُِّ والٍا ُٚالّلمُ والمّػُٖ والجوَّمُ لغلٛ
المرجمُ  (:دمحم ِعهان ؿالم  )1( )9111 ،لغل ٛاهصت اللٔة من اقع وٍائػٕ اإلهؾان إهؾاهّة  ،مما دُٖ
الٜػدّػ من الّلماء والٗالؿٗة لعراؿجٌا -اللٔة الّػبّة – من زواِا مجّعدة  ،اخػ ثػاٝم ثػاث مّػُٖ هظم ُٖ ًغا
المراؿ ولًبّّة الوَػِات المًػوشة ُٖ ًغا الراهب ّٖ ،رب دراؿة اٝػجؾاب اللٔة بمظجلٕ مػاشٞ
()9
الًٍٗٗلة  ،وِن ِالٚجٌا بالٜٗػ والمّػٖة  ( :زمّة ؿّع ٍِؿٕ )1991،
وٚب ٞالفػوع بعراؿة هَػِات موٌرّة اللٔة الّػبّة  ،البع من الجّػِٕ باللٔة من ٚب ٞوزٌة هَػ بّن
الّلماء الباشدّن والمظجمّن ُٖ ًغا المراؿ وموٌم :
 ّٝوّح باِ ٛاللٔة باهن " اللٔة ؿلٍؾ وًُ وزي من وزٍى الوفاط البفػي ٖ ،الغي ِرب اال ِّامُٖ ًٞ
موٗمال ِن الوفاط البفػي ّٓػ الفٍٗي .
زًٍػة
ً
ُ
ز
 اما بلٍثو " ٛاللٔة ق ٜٞمن اقٜاؿ الجٍال ، ٞهجّلم موي اؿجّماؿ ٍٚاهّن مّٙعة ثف ٜٞرمٍ ا ٝلمات اواقارات  ،ثٍلع بعورًا ِعد ّٓػ مصعود من زم ٞذات مّوَ ".
 باي ّّٖػٌٖا " اللٔة الّػبّة إثماؿ بّن اِواء مرمٍِة من الواس ِن يػِ٘ االلٍات  ،ثّم ٞمن طالؿشاؿة الوً٘  ،وذل ٛباؿجّماؿ رمٍز لٍثّة  ،ثصم ٞمّاهُ مّّوة ".
 وِعون " اللٔة ًُ المٜان الص ُّٙٙوالمٍّٙؿ القٜاؿ الوَام االزجماُِ  ،وماِجػثب ِلٌّا من امٍرازجماِّة وؿّاؿّة مصعدة  .ولٜوٌا ا ً
ِوا مٜان الشاؿّؾوا الغاثّة الجُ بوّواًا ".
ُ
ِمارؿي  ٞٝمن البعو
 بػهٍزلٍ مالّوٍؿ " ُٜاللٔة هٍع من من الٜالم ٍِٙي الػوابى ِن يػِ٘ الٜالم الغيوالصَػ  ،وان ٝان ةًغا الصعِح ٚمّ ًػا ِعِم الٗائعة ٌٍٖ مٌم للواس وهػوي لٌم  ،لٍّٜهٍا ُٖ اهؾرام ثام
مُ بّوٌم ً
بّوا "".
 اما ًمبٍلت اهٌا " اهجاج ٖػدي وازجماُِ ُٖ ان واشع  ،وًُ ق ٜٞومومٍن  ،وًُ الي ومٍهٍع  ،وًُ(– )3
هَام خابت وهػورة مجًٍرة  ،وًُ ٍاًػة مٍهٍِّة وشّٙٙة ذاثّة "  ( :مٍؿَ رقّع مجاملة )1998 ،
اما ابن زوُ ّّٖػٌٖا " ان اللٔة الٍات ِّبػ بٌا ٍٚ ٞٝم ِن آػاهٌم "  ،وًغا مااٝعى الّالم (دي ؿٍؿٍر )
()4
الغي ِػى " ان اللٔة زًٍػ ُٖ هَام من الػمٍز المٍثّة " شاثم لالس الوامن )1989 ،
ٖالجًٍر الٜٗػي والصواري والّلمُ لمرجمُ ما ِٙجػن بالجًٍر اللٍٔي لمٗػدات وممًلصات والجٙوّات
اللٍِٔة لي ٖ " ،اللٔة ّٖ ٞازجماُِ من شّح اهٌا اؿجرابة لصالة اإلثماؿ البفػي  ،وُٖ الوٌاِة ًُ شّٙٙة
ُ
اؿجرابجي وثا ُ
خػى بالٍّام ٞالمصًّي بي  ،وٚع ثؾٌم
ثارِظّة وشػّٝة ًغى اللٔة ثػثبى بالبصح اللٍٔي واقٜاؿ
ًغى الصػٝة ُٖ إشّاء اللٔة الّػبّة "ّٖ ،وَػ إلَ اللٔة اإلهؾاهّة " اهٌا ثوَّم موٗجس ّٓػ مٔل٘ وثجرلَ الؾمة
اإلبعاِّة ٌّٖا شٍؿ مٙعرة المجٜلم ِلَ اهجاج ِعد ّٓػ مجواًُ من الرمٖ ، ٞاللٔة ثّٜؽ مظجلٕ مراالت
االبعاع والجًٍر ُٖ المرجمُ وٖ٘ مّاِّػ ٖٜػِة مجّعدة ِ ( :بع الػزاؽ ًوعاي  )5()9113-9119،ولغا ثٙجوُ
دراؿة اللٔة " درزة من الجرػِع ِلَ اِجبار اهٌا ثٜػجفٕ ِن الصّٙٙة الوموّة  ،الجُ ًُ اؿاس اؿجّماؿ ِعد
()6
ٝبّػ من الرم ٞوالّبارات " (:مظجار درٚاوي )9114،
امجوت الوػورة دراؿة اللٔة الّػبّة ُٖ مًلُ الٙػن الّفػِن  ،بجاخّػ مواًذ العرس اللٍٔي الٔػبُ " ،
ٖاِجمعت ِلَ الموٌذ الٍلُٗ ً
بعال من الموٌذ المّّاري  ،الغي ٍِٙد إلَ وهُ اٖجػاهات وًمّة وِلٍ ٞوّة ،
الثوُٗ العارس للٔة الّػبّة ً
هًٙا وٝػجابة ومٌارة  ،وإهما ثؼودى بملٜات ثصلّلّة وٚعرات زعلّة بّّعة ِن روح
العرس اللٍٔي "( :دمحم ذهٍن ٍِهؽ الػاقعي  )7(.)9114،ان مّػٖة ّّٗٝة اٝػجؾاب اللٔة الّػبّة وثًٍِػًا
وممارؿة ثعرِؾٌا ِلَ اؿؽ اهؾاهّة وهٗؾّة وازجماِّة وثػبٍِة ؛ ِبعء بالًٖٗ ٞاٝػجؾاب للٔة ثومٍ لعِي "
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ٝومٍى االزجماُِ والّٙلُ واإلهّٗالُ ِجاخػ بّاملُ البّئة والٍرآدة ٝ ،ما ان الومٍ اللٍٔي ارثبايي ٍٚي باالهٍاع
()8
المظجلٗة المفار إلٌّا " (:دمحم ز ُٝمفٍٜر .)9115 ،
ُ
ُ
ٖالًِٜٗ ٞؾب اللٔة ّٓػ اللَّٗة واللَّٗة موغ مّالدى ِ ،ن يػِ٘ مصًّة اللٍٔي والجُ ثبعا باالؿػة
وٝغل ٛدور وؿائ ٞالجػّٖي والجد ّٕٙالمظجلٗة " ٝالصٜاِة الجُ ِؾمٌّا الًٗ ٞمن زعِي او اشع الٜبار ،
واللّبة والجلٗاز  ،وٝغا الٜػجاب الغي ِصجٍي ِلَ مٙك وقّػ ومؾػح  ،وٝغل ٛدور المؤؿؾات الجػبٍِة من
ٚب ٞالمعرؿة ٝاالؿػة ورِاض االيٗاؿ " لّٜؾب الًٗ ٞاللٔة الّٔػ اللَّٗة واللَّٗة ُ
موغ المّالد وشجَ
مػاشُ ٞ
شّاثي المظجلٗة  ،شجَ ِجمٜن من اؿجّماؿ اللٔة بؾٌٍلة وِؾػ ُٖ ثّاملي االزجماُِ  ( :شَّٗة
()9
ثازروثُ  )9113،إال ان ِملّة اٝػجؾاب اللٔة ثجم بمٍرة ثعرِرّة وٚب ٞدطٍؿ الًٗ ٞللمعرؿة  ،وذل ٛمن
البّئة الجُ ِّّـ ٌّٖا – االؿػة والػوهة – ِن يػِ٘ االدراؾ الصؾُ والّٙلُ  .خم " ِجّلمٌا من المعرؿة الجُ
ِجلٌّٖ َٙا ثّلّمي الوَامُ وِجّلمٌا بوٗؾي من المٍا ٕٚالجُ ِمػ بٌا  ،والجُ ثؤدي إلَ اٝػجؾابي للمّػٖة
()11
" (:مفػؼ دمحم مرٍؿ )9115 ،
اثي والجاخّػ ُٖ قصمّجيُ
ان ِملّة ه ٞٙالمّلٍمات والمّارؼ إلَ المجّلم ثجم بًػِٙة ثؤدي إلَ ثومّة ٚعر ُ
شجَ ِم ٞبي إلَ الجمٍر الٍاهس والجّٜٗػ الموَم واللٔة الّػبّة المٙمٍدة ًوا ًُ الّػبّة
الٗمصَ  ،وماثصجٍِي من ثػاث ادبُ وٖٜػي "ً (:عى مًٍّؼ  ،اماؿ رمواهُ . )11(.)9117-9116،
ولّت اللٌرة المصلّة (الّامّة ) ٖالٍٙالب الغًوّة الجُ ثّالذ المّلٍمات الٍاٖعة إلَ العماغ
وثوَمٌا  ،ثًُّ االولٍِة لفبٜة الّالٚات العاللّة الؾائعة داط ٞالوَام اللٍٔي " ِ (:بع الممع
لمّـ )19(.)9118 ،ولئن اللٔة الّػبّة الٗمصَ آوَ اللٔة المصلّة ُٖ مٗػداثٌا وممًلصاثٌا
وثٙوّوا  ،واوؿُ اهجفا ًرا زٔػ ً
ً
اّٖا  ،لغل ٌُٖ ٛثملس
وثػاّٝبٌا اللٍِٔة  " ،وان ٍٚاِعًا اٝػدػ ثًٍ ًرا
اداة ٖاِلة للجّٜٗػ المرػد وإٝػجؾاب المّػٖة  ،والجٍال ٞمُ الجػاث والجػاٝم الدٙاُٖ "  ،واؿاس
()13
للجّاون بّن زمُّ البلعان ِ (:لُ الٙاؿمُ .)9117،
ان اؿجظعام الجٙوبة الصعِدة ُٖ ثّلم اللٔة الّػبّة وثّلّمٌا وهفػًا اخػى ُٖ الجٍال ٞالصواري  ،من طالؿ
اؿجظعام الجّلّم المبػمذ والجّلّم الغاثُ  ،وثٙوّة الصاؿٍب واإلثماؿ الرماًّػي وثٙوّة اإلِالم الػٚمُ لما ًغا
االمػ َِّم االخػ ِلَ اللٔة الّػبّة وإثٙاهٌا واهجفارًا وثّلّمٌا  ،وًٍ امػ ثٙوُ إِالمُ ان واشع  ،لغا من الممٜن
ان ثٍٙم الجٙوّات الصعِدة لف ٜٞاٝلػ واٖو ٞلجص ّ٘ٙالّعِع من الظعمات والٍٗائع للٔة وثمّٜن الرمُّ من
االيالع ِلٌّا ؛ الهٌا ثمّٜن -الجٙوّات الصعِدة – من ثٙعِم لٍرة واهصة ِن الدٙاٖة الّػبّة اإلؿالمّة ،
وإؿٌاماثٌا الصّٙٙة ُٖ الٜٗػ اإلهؾاهُ وُٖ ثص ّ٘ٙالجٍال ٞالصواري وهفػ اللٔة الّػبّة  ،وُٖ اللصاؽ بػٝب
()14
الجٙعم والجًٍر ُٖ مّعان ثّلم اللٔة وثّلّمٌا  (:لالح ِبع الصمّع الّػبُ )1981،
ان لٍؿائ ٞاإلِالم ُٖ مراؿ اللٔة شٍٖ ٘ٙائع ٝبّػة الجًٍِػ ماالًلس ِلَ ثؾمّجي اللٔة الدالدة ٖ ،اللٔة
المصاّٖة واالذاِّة البصت لٔة مفجػٝة للجٗاًم ٝ ،ما اهي ّ
مٜن – رٓم ؿلًٍِجٌٍرٓم الجواٖػ ُٖ المٍإٚ
الؾّاؿّة بّن االهَمة الجٍٍّٗت وؿائ ٞاإلِالم ُٖ مّارٌٝا البّوّة – من زِادة الجّارؼ والجٙارب بّن الفٍّب
ٖ ،اإلِالم الػٚمُ المجًٍر ِم٘ ٝػدّ ًػا من ٖػص اإليالع  ،وبّن معى ثاخّػًا ُٖ ِملّة الجد ّٕٙوالجػبّة وطالة
ُٖ هفػ لٔة ِػبّة ٖمصَ  ؿلًان بلّٔح )15(.)9116،إذ ثصََ اللٔة الّػبّة بجػاث مّػ ٌُٖ ، ُٚذاطػة
بالفّػ والودػ واالدب وٝلٌا مّارؼ خٙاّٖة ً ،
ٖوال ِن اًمّجٌا ُٖ الٙمك اإلطبارِة  ،إذ ِمٜن االٚجباس من
الٙػان الٜػِم والصعِح الوبٍي الفػِٕ والفّػ ِوع بواء ثٙػِػ او ٚمة  ،من از ٞثؼوِع الواس بػلّع لٍٔي
()16
زعِعِ ( :ابع ثٍّٖ٘ الٌاقمُ )9116،
المصٍر الداهُ  :ان اللٔة المصٍر االؿاس لوو ٞٙالمّلٍمات واالٖٜار باطجالؼ اهٍاٌِا وثفّب مراالثٌا .
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امؽ الّالم الٍّم ٚػِة لّٔػة بٗو ٞثًٍر وؿائ ٞاالثماؿ الصعِدة  ،ول ُٜثٍٜن ِلَ "اثماؿ بٌغا الّالم
والغي ِاثُ ب ٜٞلظَة برعِع ُٖ مراالت الّلم والجٜوٍلٍزّا والؾّاؿة واالٚجماد والجػبّة وّٓػًا" ٝ ،ان البع
لوا من اثٙان اللٔة االم الّػبّة  (:مٍؿَ رقّع شجاملة  )17(. )1998،وللجٜوٍلٍزّا الصعِدة دور مٌم وٝبّػ ُٖ هفػ
مظجلٕ المّارؼ ِبػ قبٜة االثماؿ العاطلّة و البػِع اإللٜػجػوهُ وهَم االرقٗة واإلدارة اإللٜػجػوهّة لومان
ولٍلٌا إلَ  ٞٝاالٖػاد ُٖ  ٞٝاالشّان  (:طالع ِجّ٘ ؿّّع ِبع هللا  ،زاؿم دمحم زػزّؽ  )18(.)9114،لوٍٜن
ِلَ ِلم ودراِة بما ِرػي شٍلوا ومراراة الجًٍرات الصعِدة والجاٚلم مٌّا  ،باإلهاٖة إلَ ٖجس االٖاؽ الٍاؿّة
للجٗاِ ٞالصواري والدٙاُٖ  ( :مٍؿَ رقّع شجاملة  )19(.)1998،إذ لم ُ
ثّع وؿائ ٞاإلِالم المظجلٗة وؿّلة ثػٌّّٖة
وثموّة للٍٚت  ،ب ٞاهصت االن ُٖ يلّّة وؿائ ٞهفػ اللٔة الّػبّة –المٙػوءة والمؾمٍِةوالمػئّة – ُٖ
اها مصعد وثص ّ٘ٙا ً
ثؤدي آػ ً
()91
ًعاٖا مّّوة ِ (:لُ الٙاؿمُ ) 9111،
إن الّواِة بوفػ المّارؼ واالٖٜار وثعاولٌا اشع اًم معاط ٞالوٌوة الصوارِة المػثٙبة  " ،وثّع المٜػجبة
الػٚمّة ُٖ يلّّة ًغى الٍؿائ ٞالمّجمعة لجصً ّ٘ٙغا الٌعؼ  ،إذ ًُ وِاء المّارؼ بما ِجٍٖػ ٌّٖا من ٝػجب
ووخائ٘ وهمٍص ٝ،ما اهٌا رّٝؼة اؿاؿّة ُٖ اٝػجؾاب المّػٖة " ( :ؿمّػ ِبع الػشمن الفمّػي ٌُٖ )91(.)9113،
ؿاؿّا للمّلٍمات ومّّار ًات ً
ثّع ممع ًرا ا ً
ثل ٛالمّارؼ الّلمّة ثؾجوع ِلَ وخائ٘ مٜػجٍبة او مًبٍِات – ُ
مٌما
ً
ً
لمعى الٙعرة ِلَ ثصمّ ٞثل ٛالمّػٖة ،مما ٍِلع لعى المجّلم مصٗؼا ٍِٚا لجل ُٙثل ٛالمّلٍمات ِ ( :بع الممع
لمّـ  )99(.)9119 ،لغلٖ ٛان ثًٍر وؿائ ٞاإلِالم والدٍرة المّلٍماثّة الٌائلة ٚ ،ع ِبعا يػِٙة الٙػاءة دون ان
ِمؽ زًٍػًا  ،واالمػ قئّان إذا ٚػا لٗصة مًبٍِة ِلَ قاقة  ( :دمحم ِعهان ؿالم ٖٙ )93(.)9111 ،ع وٍٕ
ِلماء اللٔ ة ٚعرة اللٔة الّػبّة الٗائػٙة  ،لجػزمة الّلٍم والمّارؼ المجّعدة والٜػدّػ من الجظممات ُٖ
الجوٍلٍزّا المّالػة  ،الهٌا ثّجبػ ًٍِة االمة وِوٍان اؿجٙاللٌا  ،و وِاء خٙاٖجٌا وشواراثٌا ِ (:بع الوالػ ِلُ
()94
.)9119،
ٖاللٔة الّػبّة من اًم الٍؿائ ٞالجُ ثص ٘ٙالجٍال ٞاالزجماُِ والٜٗػي بّن ٖائت المرجمُ ٌّٖٗ ،ا ثٌَػ
ُ
واثراًاثي المجّعدة  ٌُٖ "،وٍّٗة خٙاّٖة مٌمة ثصم ٞالدٙاٖة مٌمة ثصم ٞالدٙاٖة والّلٍم
مٍّؿ الفظك
والٗوٍن واالداب من زّ ٞإلَ زّ ٞ؛ ٌُٖ ثلّب دو ًرا ً
شلٍِا ُٖ ثد ّٕٙالٗػد  ،ومن طاللٌا ِجم ٞبّٔػى من
االٖػاد  ،الهٌا اؿلٍب للجظايب واإلثماؿ ٖ ،من دون اللٔة اللٔة والجّبّػ ِن االٖٜار بٍاؿجًٌا الِمٜن
ُ
".وثّع اللٔة اداة للجّٜٗػ والمّالرة ُٖ  ٞٝماِعور ُٖ ذًن
للمرجمُ ان ِفٌع الومٍ والجًٍر الالزم الهجاقي
()95
اإلهؾان من اٖٜار واًجمامات  ،إذ بٍاؿًجٌا ثجم ِملّة الجّلم والجّلّم  ( :بفػى بٍٚوة .)9117-9116،
لغٖإن ِملّة اٝػجؾاب المّػٖة اشع االشّٙات اإلهؾاهّة االؿاؿّة ٓ ،لجُ ًُ ش٘ الّ ٞللواس ؛ لٜوٌا ا ً
ِوا ثّعُ
ؿبّ ٞالجومّة اإلهؾاهّة ُٖ زمُّ مراالثٌا ٖ ".الجومّة اإلهؾاهّة ُٖ الرًٍػ  ًُ ،هؼوع دائم لجػّٚة الصالة
اإلهؾاهّة للبفػ من اوهاع ُ
ثّع ّٓػ مٙبٍلة ُٖ ؿّاؽ شواري مّّن إلَ شاالت ار َٚمن الٍزٍد البفػي  ،ثؤدي
()96
بعورًا إلَ ارثٙاء موٍَمة اٝػجؾاب المّػٖة "  ( :اؿامة ؿّع العِن . )9119،
لغل ٛثمد ٞالمّػٖة اشع اًم مػثٜؼات الجومّة اإلهؾاهّة الفاملة والمؾجعامة ّٖ ،رب ِلَ مٍٜهات المرجمُ
و ُ
ٖائثي ٝاٖة  "،االهظػاط ُٖ ِملّة ه ٞٙالمّػٖة وثٍيّوٌا وثٌٍٍّٗا وإهجازٌا  ،ومٍازٌة الجصعِات الجُ ٚع
ثجّػض ؿبّ ٞبواء مرجمُ المّػٖة  ،ؿٍاء ُٖ الجّلّم او البصح الّلمُ او الًٙاِات االطػى "(هظبة من
االؿجفارِّن والظبػاء  )97(.)9119،وان مرجمُ المّػٖة الصعِح " الِؾجًُّ ان ِجًٍر وِباقػ شٍَرى الّلمُ
والدٙاُٖ  ،إال من طالؿ وزٍد الفػِان الصٍّي الغي ِبح ّٖي الجٙعم والًّاء بف ٜٞدائم ومؾجمػ والغي ًٍ
مػثبى بمٌٍٗم الصػِة من الجّبّػ واإلبعاع ،للٍلٍؿ إلَ مرجمُ مّػُٖ زعِع ومجًٍر بف ٜٞدائم " ( :ولّع
المؾٍّدي  )98(.)9114،وإن "اطجالؼ الوَم المّػّٖة ُٖ يبّّة بوّجٌا ِّوُ اهٌا ثظجلٕ ُٖ موً٘ ثػبّجٌا
وبوائٌا واٝػجؾابٌا وثّلمٌا وثصمّلٌا  ،ومن خم ثّلّمٌا للًلبة  ،لغل ٛثٍٜن المّلٍمات والصّٙٙة والمٌٍٗم
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والمبعا والٙاِعة والجممّم والٗػهّة والوَػِة واالثراًات والّٙم والمٌارات  ًُ ،اللبوات االؿاؿّة ُٖ اي هَام
مّػُٖ "ً ( :عى دمحم ؿلمان ٖ )99(.)9115،الّم ٞاإلهؾاهُ ِٜٗػ باللٔة وِجػزمٌا  ،والغي الثٍٙم لي ٌ
ٚائمةبعون
ً
زعِعا برٍار دورًا االٚجمادي
اللٔة الّػبّة  ،ولٙع اؿجصعخت لوٗؾٌا ُٖ ٍ ٞالجًٍر والمّلٍماثّة ادوا ًرا
والؾّاؿُ  ،وثًٍلٌا الؿجّّاب  ٞٝالجّٔػات المؾجصعخة.
المصٍر الدالح  :دو اللٔة الّػبّة ُٖ ٚػاءة الجارِض .
ً
إن اللٔة الّػبّة لّؾت ً
موٗمال ِن ّٝان االمة الوايٙة بٌا ٖ ،الّالٚة بّوٌما ِالٚة ِوٍِة وخّٙة ،
زؼءا
ٖؾالمة ًغا الرؼء المٌم ًُ من ؿالمة ّٝاهٌا المػثبى بٌا .ولغلٖ ٛان " اللٔة الّػبّة الجُ ثػثبى باالمة الّػبّة
ً
والفٍّب الإلؿالمّة الجُ ثجٜلم اللٔة الّػبّة ً
وخٙاّٖا  ،باِجبارًا لٔة الٙػان الٜػِم والصعِح الوبٍي
روشّا
الفػِٕ ،ولٔة الّبادات ولٔة الجػاث اإلؿالمُ الجُ ثّجؼ بي ًغى الفٍّب وثؾجمع موي ًٍِجٌا وطمٍلّاثٌا
الػوشّة والدٙاّٖة و الصوارِة  ٌُٖ ،لؾان ًغا الّٜان المّبػ ِن ُ
خٙاٖجي وشوار ُثي " ِ (:بع الّؼِؼ بن ِدمان
()31
الجٍِرػي .)9113 ،
ٖاللٔة ً
إذا زؼء الِجرؼا من ؿّادة االمة  ،والصٗاظ ِلٌّا ًٍ طمٍلّاثٌا وهمان اؿجمػارًا وإقّاٌِا ،
وشماِة المٍٜهات والمٍٙمات والّٙم " ،الجُ ثف ٜٞالّوالػ الرًٍػِة لّٜاهٌا الصواري ِ ( :بع الّؼِؼ بن ِدمان
الجٍِرػي " )31( .)9118،وازدًار اللٔة الّػبّة ُ
ِّع ازدًا ًرا للصّاة الّٙلّة وثارِظٌا الدٙاُٖ والصواري  ،وثص٘ٙ
ً
ثٙعما ُٖ مراؿ الّلٍم والٗوٍن واالداب وان ُٖ ٍٚثٌا ٍٚة لالمة الوايٙة بٌا  ،وثٜػجؾب ٍٚثٌا من إبعاع اًلٌا بٌا
 ،والغي ِفم ٞمظجلٕ هٍاشُ الصّاة الّامة ُٖ المرجمُ  ،وبّٜؽ ذلٖ ٛإن ُٖ هّٕ اللٔة ًٍ هّٕ لالمة
الوايٙة بٌا  ،الغي ِمجع إلَ ٝاٖة مٗال ٞالمرجمُ  ،مما ِؤخػ ً
ؿلبا ُٖ الجػازُ الدٙاُٖ والصواري لٌغى االمة "
()39
ِبع الّؼِؼ بن ِدمان الجٍِرػي .)9113،
إن ثٍ ٕٚاالزّاؿ ِن ٚػاءة ثارِظٌم واشعث الّالم ومؾجرعات االٖٜارِ ،ؤدي إلَ الجظلٕ والرمٍد وِّٙعًم
ِن مػثبة االزجٌاد او ِجص ٘ٙاإلبعاع  ،وِجظلٍٗن ِن رٝب الصوارة والجٙعم ّٖجراوزطم الجارِض  (:دمحم ِعهان
ؿالم ٖ )33(.)9111،اللٔة الّػبّة وؿّلة لإليالع ِلَ الدٙاٖة الّػبّة اإلؿالمّة  ،وِلَ االداب والٗوٍن المجّعدة
وِلَ ماثؼطػ بي مٜػجباثٌم المظجلٗة من الغطائػ بماثصجٍِي من ثػاث إهؾاهُ ٓوُ ِ ( :بع الّؼِؼ بن ِدمان
الجٍِرػي  ، )34()9113،لغلٖ ٛاللٔة ثصّا وثؼدًػ بصّاة االمة الوايٙة بٌا  ،وبما ِبعع بي الصابٌا ُٖ مراؿ
الّلٍم واالداب والمّارؼ وُٖ مظجلٕ مراالت الصّاة ّٖ ،والٍن بغل ٛالمٜاة الالئػٙة بٌم بّن االمم ِ ( :بع
()35
الّؼِؼ بن ِدمان الجٍِرػي .)9118،
ٖاللٔة االؿاس الجٍِٜوُ لالمة ً ُٖ ،غى المػشلة الجُ ثٌازم ٌّٖا ًٍِجٌا الدٙاّٖة والٜٗػ واالدب والٗوٍن
المظجلٗة ؛ وًُ ٚادرة ِلَ الممٍد بٍزة مٍزات الجٔػِب الّاثّة ِ ( :بع الّؼِؼ بن ِدمان الجٍِرػي
ٖ )36(.)9118،اللٔة الّػبّة ًُ " وِاء الصوارة وشاَٖة الجػاث الٜٗػي واالدبُ واالزجماُِ لإلهؾان ُٖ مظجلٕ
()37
ِمٍرة الماهّة "ً ( :عى مًٍّؼ  ،اماؿ رمواهُ .)9117-9116،
الظاثمة
ثّجبػ اللٔة الّػبّة من اًم الٍؿائ ٞالجُ ثص ٘ٙالجٍال ٞوالجٗاًم بّن اٖػاد المرجمُ ٝاٖة  ،إذ ان لجّلمٌا
لصازة ملصة ُٖ الصّاة المّالػة  ،الجُ ثفٌع خٍرة مّلٍماثّة ٝبّػة هجّرة الجٙعم ُٖ اإلثماالت ٖ .اللٔة الّػبّة
ًُ اثُ طك هللا ؿبصاهي وثّالَ ُ ٝ
ػجابي الّؼِؼ بٌا ٖ ،رّ ٞاطػ رؿالة ؿماوِة للّالمّن بٌغى اللٔة  ،لّلٍ قاهٌا
وٝماؿ هورٌا وثٌٍٗٚا ِلَ ّٓػًا من اللٔات ُٖ الجّبّػ ِن مّاهُ بعٚة و وهس  ٌُٖ ،لٔة الٙػان الٜػِم ولؾان
البّان اِؼًا هللا ِؼوز ٞوهفػًا ُٖ  ٞٝمٜان وزمان  .ولئن ٝاهت اللٔة الّػبّة بٌغا الّم٘ والفمٍؿ ٖإن ممعر
ثبايا ً
دوما مػثبى ار ً
ٍٚثٌا وهمائٌا وزدًارًا ورٌّٚا ِ ،وً ٞ
وخّٙا بالمؾجٍى الدٙاُٖ والصواري والّلمُ ؛ الغي
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وللت إلّي االمة الّػبّة اإلؿالمّة ّٖٙ،عر ٍٚة االمة ثٍٙى لٔجٌا  ،وبالّٜؽ ُٖ هٌّٗا ثوّٕ االمة الهٌا زؼء
الِجرؼا موٌا .
ان االًجمام بٌغى اللٔة ِّٜؽ معى الٍهُ الغٍِللت إلّي لٔة الواد ُٖ الٍٚت الصاهػ  ،وِّبػ ِن الفٍّر
الغي اطغ ِجوامَ بان اللٔة ًُ رمؼ الؾّادة الٍيوّة والجمّؼ  ،وٖٙعاهٌا ِّوُ ٖٙعان الٌٍِة الجُ ًُ ٍٚام االمة
وِوٍان قّبٌا  ،وًُ الػٝن االؿاس لظٍلّاثٌا الدٙاّٖة والصوارِة ؛ ٖالٍٚة والٚعرة ِلَ المٙاومة والعٖاع ِن
الصٍٙؽ  ،اذت هّٗت اللٔة وثػازّت ِن الٍٖاء بالمجًلبات الغي ِجًلبٌا همٍ المرجمُ وازدًارى وثٙعمي  .بٞ
إهن ِؼؿ اللٔة ِن مرػى الصّاة الّامة ٍِ ،رث الوّٕ الّام ِن ّٝان االمة الوايٙة بٌا ؛ ٖالثؾجًُّ الصٗاظ
ِلَ مٍٙماثٌا وشماِة ممالصٌا ولٍن شٌٍٚٙا وبواء ذاثٌا ّٖ ،رب ؿن الٍٙاهّن الجُ ثصمُ اللٔة الّػبّة
وثصاٌٖ ِلَ ؿالمجٌا ولصجٌا ُٖ زمُّ المٍا ُٚالجُ ثؾجظعم ٌّٖا اللٔة الّػبّة  ،باِجبار ان المؾاس بصػمة
اللٔة الٍيوّة ِّوُ اهجٌاؾ لؾّاؿة العولة  .وًغا مبعا دؿجٍري ِّم ٞبي ُٖ العوؿ الجُ ثصجػم طمٍلّات لٔجٌا
الصوارِة والدٙاّٖة وثمٍن ًٍِجٌا الٍيوّة .
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موفٍر همن ٝػجاب ؿر ٞالمؤثمػ العولُ االوؿ  ،ثّلّم اللٔة الّػبّة لّٔػ الوايّٙن بٌا " هَػة
هصٍ المؾجٙب ، " ٞإؿًوبٍؿ – الػِاض ، )9117 ،ص.73
( )17مٍؿَ رقّع شجاملة  ،الممعر الؾاب٘  ،ص.93
( )18طالع ِجّٕ ؿّّعد ِبع هللا  ،زاؿم دمحم زػزّؽ  ،إدارة المّػٖة  :مٌٍٗمٌا واًمّجٌا  ،دواُٖ ثًبٌّٙا ُٖ
المٜػجبات الّامة ُٖ دولة اإلمارات الّػبّة المجصعة من وزٌة هَػ معِػًا  (،العوشة )9114 ،
،ص  3للمؼِع من المّلٍمات رازُ  :ؿّع مصمٍد ٍٝاز  ،دمحم هإِ مصمٍد  ،إثراًات ثًٍر
المّػٖة ُٖ العوؿ الّػبّة  ( ،زامّة المٍل ، ٞد.ت)  ،ص.13
( )19مٍؿَ رقّع شجاملة  ،الممعر الؾاب٘  ،ص 93؛ زٍرج ن هصاس  ،ثّلّم اللٔة الّػبّة من موَار مّػُٖ
 ( ،لبوان  ، )1997 ،ص. 1
(ِ )91لُ الٙاؿمُ  ،الؾّاؿة اللٍِٔة والجومّة البفػِة المٌٍٗم واإلهجاج  ( ،بّػوت  ، ) 9111،ص.9
( )91ؿمّػ ِبع الػشمن الفمّػي  ،اؿجظعام الجٙوّة الصعِدة ُٖ ثّلّم اللٔة الّػبّة ةثّلمٌا وهفػًا واخػى ُٖ
الجٍال ٞالصواري  ،مرلة زامّة الوالػ  ،الّعد  ( ،9لوّاء  ، )9113 ،ص.149
(ِ )99بع الممع لمّـ  ،الممعر الؾاب٘  ،ص .94
( )93دمحم ِعهان ؿالم  ،الٜػجاب الّػبُ وثصعِات الدٙاٖة ِلَ مفارؼ الٙػن الصاادي والّفػِن (،د.م)9111 ،
،ص.7
(ِ )94بع الوالػ ِلُ  ًٞ ،اللٔة الّػبّة ٚادرة ِلَ اؿجّّاب المّػٖة الّلمّة والجٜوٍلٍزّا المّالػة ؟ ،
(د.م )9119 ،ص ،5اشمع امّن  ،هصَ اإلؿالم ٚ (،اًػة ، )1988،ص.89
( )95بفػى بٍ ٚمة  ،هّٕ الجصمّ ٞاللٍٔي ِوع المجّلم ُٖ يٍر المجٍؿى  ،مجٍؿًة ِّؾاوي ِمار ،
رؿالة مازؾجّػ ّٓػ موفٍرة ٝ ،لّة ا الداب واللٔات ( ،زامّة الّػبُ الجبؾُ – ثبؾة – الرؼائػ ،
 ، )9117-9116ص ا .
( )96اؿامة ؿّع العِن  ،الّػبّة بّن اٝػجؾاب المّػٖة وإهجازٌا  ،بصح موفٍر همن ٝػجاب اِماؿ الوعوة
الّالمّة العولّة الجُ هَمٌا مػٝؼ اللٔات ُٖ مٌّع العوشة للعراؿات الّلّا ًٚ (،ػ )9119 ،
،ص.37
( )97هظبة من االؿجفارِّن والظبػاء  ،ثٙػِػ المّػٖة الّػبُ للّام  ،9114الفباب وثٍيّن المّػٖة – دولة
االمارات الّػبّة المجصعة  ،اِعاد بعِم ورِاِة من مؤؿؾة دمحم بن راقع المٜػجٍم والمٜػجب
اإلٚلّمُ للعوؿ الّػبّة  ،بػهامذ االمم المجصعة اإلهمائُ  ،يبُ قػٝة دار الّؼِؼ للًباِة والوفػ
(،دبُ  ، )9114 ،ص.3
( )98ولّع المؾٍّدي  ،مرجمُ المّػٖة همن خوائّة اإلبعاع والظًػ  ،مرلة ر}ى الجػبٍِة  ،الّعد-46
(،47د.م، )9114 ،ص.16
(ً )99عى دمحم ؿلمان  ،اإلثراًات الصعِدة لًػائ٘ ثعرِؽ اللٔة اللٔة الّػبّة هصٍ بّئة ثّلّمة مّالػة ،
مرلة البصٍث الجػبٍِة والوٗؾّة  ،الّعد ( ،47زامّة بٔعاد  ، )9115 ،ص.34للمؼِع من
المّلٍمات شٍؿ يبّّة الوَام المّػُٖ للٔة الّػبّة رازُ  :الٔالُ اشػقاو  ،الجػبّة المّػّٖة
وؿّٜلٍزّة االرقاد ُٖ الّالم الّػبُ  ،مرلة  ،الّعد  (،3المٔػب  ،)9117،ص.9
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(ِ )31بع الّؼِؼ بن ِدمان الجٍِرػي  ،شاهػ اللٔة الّػبّة  ،مًبّة اإلِؾّ (، ٍٜالػباط  ،)9113،ص.31
(ِ )31بع الّؼِؼ بن ِدمان الجٍِرػي  ،اللٔة الّػبّة والٍّلمة  ،موفٍرات الموَمة اإلؿالمّة للجػبّة والّلٍم
والدٙاٖة  ،مًبّة اإلِؾّ (،ٍٜالػباط  ، )9118،ص.8
(ِ )39بع الّؼِؼ بن ِدمان الجٍِرػي  ،شاهػ اللٔة الّػبّة الممعر الؾاب٘  ،ص.7
( )33دمحم ِعهان ؿالم  ،الٙػاءة اوالص (،د.م ،)9111 ،ص.15
(ِ )34بع الّؼِؼ بن ِدمان الجٍِرػي  ،شاهػ اللٔة الّػبّة الممعر الؾاب٘  ،ص.31
(ِ )35بع الّؼِؼ بن ِدمان الجٍِرػي  ،اللٔة الّػبّة والٍّلمة ،الممعر الؾاب٘  ،ص.8
(ِ )36بع الّؼِؼ بن ِدمان الجٍِرػي  ،شاهػ اللٔة الّػبّة ،الممعر الؾاب٘  ،ص.98
(ً )37عى مًٍّب واطػون  ،الممعر الؾاب٘  ،ص.1
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ٚائمة الممادر:
 .1اؿامة ؿّع العِن  ،الّػبّة بّن اٝػجؾاب المّػٖة وإهجازٌا  ،بصح موفٍر همن ٝػجاب اِماؿ
الوع وة الّالمّة العولّة الجُ هَمٌا مػٝؼ اللٔات ُٖ مٌّع العوشة للعراؿات الّلّا ًٚ (،ػ ،
.)9119
 .9بفػى بٍ ٚمة  ،هّٕ الجصمّ ٞاللٍٔي ِوع المجّلم ُٖ يٍر المجٍؿى  ،مجٍؿًة ِّؾاوي
ِمار  ،رؿالة مازؾجّػ ّٓػ موفٍرة ٝ ،لّة ا الداب واللٔات ( ،زامّة الّػبُ الجبؾُ –
ثبؾة – الرؼائػ . )9117-9116 ،
 .3زمّة ؿّع ٍِؿٕ  ،ؿّٜلٍزّة اللٔة والمػض الّٙلُ ِ ،الم المّػٖة  ،ؿلؾلة (ٝ ،)145ػجب
خٙاّٖة قٌػِة ِمعرًا المرلؽ الٍيوُ للدٙاٖة والٗوٍن واالداب  (،الٍِٜت .)1991،
 .4شاثم لالس الوامن ِ ،الم اللٔة  ،ط ،1مًبّة الجّلّم (،المٍل.)1989 ، ٞ
 .5شَّٗة ثازورثُ  ،اٝػجؾاب اللٔة الّػبّة ِوع الًٗ ٞالرؼائػي  ،دار الٙمبة للوفػ (،الرؼائػ
. )9113،
 .6شمّع ز ُٝمفٍٜر  ،اٝػجؾاب اللٔة  (،الرؼائػ .)9115،
 .7طالع ِجّٕ ؿّّعد ِبع هللا  ،زاؿم دمحم زػزّؽ  ،إدارة المّػٖة  :مٌٍٗمٌا واًمّجٌا ،
دواُٖ ثًبٌّٙا ُٖ المٜػجبات الّامة ُٖ دولة اإلمارات الّػبّة المجصعة من وزٌة هَػ معِػًا
 (،العوشة . )9114 ،
ثًٍر
 .8ؿّع مصمٍد ٍٝاز  ،دمحم هإِ مصمٍد  ،إثراًات المّػٖة ُٖ العوؿ الّػبّة  ( ،زامّة
المٍل ، ٞد.ت) .
 .9ؿلًان بلّٔح وؿائ ٞاإلِالم و اللٔة الّػبّة الٍا ُٚوالمامٍؿ (،د .مِ )9116 ،لَ المٍ:ُٚ
http : //www.diwanalarab.com /spip .php ?article
 .11ؿمّػ ِبع الػشمن الفمّػي  ،اؿجظعام الجٙوّة الصعِدة ُٖ ثّلّم اللٔة الّػبّة ةثّلمٌا
وهفػًا واخػى ُٖ الجٍال ٞالصواري  ،مرلة زامّة الوالػ  ،الّعد  ( ،9لوّاء . )9113 ،
 .11لالح ِبع الصمّع الّػبُ ،ثّلم اللٔات الصّة وثّلّمٌا بّن الوَػِة والجًبّ٘  ،مٜػجبة
لبوان  ( ،بّػوت . )1981،
ِ .11ابع ثٍّٖ٘ الٌاقمُ ،يػائ٘ ثعرِؽ مٌارات اللٔة الّػبّة وادابٌا للمػشلة العراؿّة  ،مؤؿؾة
.
الػؿالة  (،بّػوت ) 9116 ،
ِ .19بع الػزاؽ ًوعاي  ،اخار العرس اللؾاهُ ُٖ ثّّٗ ٞالعرس اللٍٔي الّػبُ " دراؿة مّعاهّة ُٖ
الرامّة الرؼائػِة " ،ايػوشة دٝػجٍراة ّٓػ موفٍرة ٝ ،لّة االداب واللٔات ( ،زامّة الرؼائػ
.)9113-9119،
ِ .13بع الممع لمّـ ،مٍّٚات اٝػجؾاب الٗماشة لعى يلبة ٚؾم اللٔة الّػبّة وادابٌا
بالرامّة من وزٌة هَػ الّػٖاهّة الجعاولّة  ،مرلة شٍلّات االداب واللٔات  ،الّعد،11
المرلع  (،5الرؼائػ .)9118،
ر
الجٍِرػي
 ،اللٔة الّػبّة والٍّلمة  ،موفٍ ات الموَمة اإلؿالمّة
ِ .14بع الّؼِؼ بن ِدمان
للجػبّة والّلٍم والدٙاٖة  ،مًبّة اإلِؾّ (،ٍٜالػباط . )9118،
ِ .15بع الّؼِؼ بن ِدمان الجٍِرػي  ،شاهػ اللٔة الّػبّة  ،مًبّة اإلِؾّ (، ٍٜالػباط
.)9113،
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ِبع الوالػ ِلُ  ًٞ،اللٔة الّػبّة ٚادرة ِلَ اؿجّّاب المّػٖة الّلمّة والجٜوٍلٍزّا
المّالػة ؟( ،د.م )9119 ،ص ،5اشمع امّن  ،هصَ اإلؿالم ٚ (،اًػة .)1988،
ِبعى الػازصُ ِ ،لم اللٔة الجًبّ ُٙوثّلّم الّػبّة  ،ط ،9دار الوٌوة الّػبّة للوفػ
 (،بّػوت .)9114،
ِلُ الٙاؿمُ  ،الؾّاؿة اللٍِٔة والجومّة البفػِة المٌٍٗم واإلهجاج  ( ،بّػوت . ) 9111،
ِلُ الٙاؿمُ  ،الًٗ ٞواٝػجؾاب اللٔة بّن الوَػِة والجًبّ٘  ،بصح مفارؾ ُٖ المؤثمػ
الؾادس "لٔة الًٗ ٞوالٍا ُٚالمّالػ"  ،مرمُ اللٔة الّػبّة (،دمف٘ . )9117 ،
الٔالُ اشػقاو  ،الجػبّة المّػّٖة وؿّٜلٍزّة االرقاد ُٖ الّالم الّػبُ  ،مرلة  ،الّعد
 (،3المٔػب .)9117،
لٌّب ِبع الًٍاب ممًَٗ  ،اخػ اؿجظعام دورة الجّلم وطػائى المٗاًّم ُٖ اٝػجؾاب
المٗاًّم الجارِظّة لًالبات المٕ االوؿ المجٍؿى ُٖ مادة الجارِض واالثراة هصٍ المادة ،
ايػوشة دٝػجٍراة ّٓػ موفٍرة ٝ ،لّة الجػبّة (ابن رقع)  ( ،زامّة بٔعاد. )9114،
ً
دمحم ذهٍن ٍِهؽ الػاقعي ِ ،لم الٍهُ واخػى ُٖ الٜٗػ اللٍٔي ً
وشعِدا  ،مرلة ٝلّة
ٚعِما
الّلٍم اإلؿالمّة  ،الّعد  ، 18المرلع  ، 8زامّة المٍل. )9114، ٞ
دمحم ِعهان ؿالم  ،الٙػاءة ا ً
وال (،د.م.)9111 ،
دمحم ِعهان ؿالم  ،الٜػجاب الّػبُ وثصعِات الدٙاٖة ِلَ مفارؼ الٙػن الصاادي والّفػِن
(،د.م. )9111 ،
رؽ
دمحم ِعهان ؿالم  ،الٜػجاب ُٖ اال لّٗة الدالدة الو !! وال شعود !! (،د.م.)9111 ،
مظجار درٚاوي  ،هَػِة ثفٍمؾ ُٜالجصٍِلّة الجٍلّعِة االؿؽ والمٗاًّم  ،مرلة اال ٝادِمّة
للعراؿات االزجماِّة واالهؾاهّة  ،الّعد (، 13الرؼائػ .)9115،
مفػؽ دمحم مرٍؿ  ،اؿجػازّات ماوراء المّػٖة رؤِة هَػِة ُٖ ِملّة اٝػجؾاب المٗاًّم
الوصٍِة  ،مرلة ٝلّة الجػبّة االؿاؿّة للّلٍم الجػبٍِة واإلهؾاهّة  ،الّعد  ( ،91زامّة بابٞ
. )9115،
مٍؿَ رقّع شجاملة  ،الممعر الؾاب٘  ،ص 93؛ زٍرج ن هصاس  ،ثّلّم اللٔة الّػبّة من
موَار مّػُٖ  ( ،لبوان . )1997 ،
مٍؿَ رقّع شجاملة  ،هَػِات اٝػجؾاب اللٔة الداهّة وثًبّٙاثٌا الجػبٍِة  ،الٙؾم االوؿ ،
(دبُ .)1998،
هظبة من االؿجفارِّن والظبػاء  ،ثٙػِػ المّػٖة الّػبُ للّام  ،9114الفباب وثٍيّن
المّػٖة – دولة االمارات الّػبّة المجصعة  ،اِعاد بعِم ورِاِة من مؤؿؾة دمحم بن راقع
المٜػجٍم والمٜػجب اإلٚلّمُ للعوؿ الّػبّة  ،بػهامذ االمم المجصعة اإلهمائُ  ،يبُ قػٝة دار
الّؼِؼ للًباِة والوفػ (،دبُ . )9114 ،
ًاهُ إؿماِّ ٞدمحم  ،ممًَٗ ؿػٝاى ِبع الؾالم  ،لٍّبات اٝػجؾاب المصادخة الّػبّة لّٔػ
الوايّٙن بٌا دراؿة ولّٗة ِلَ يالب زامّة ّٓػؿٍن الجػّٝة ،بصح موفٍر همن ٝػجاب
ؿر ٞالمؤثمػ العولُ االوؿ  ،ثّلّم اللٔة الّػبّة لّٔػ الوايّٙن بٌا " هَػة هصٍ المؾجٙب" ٞ
 ،إؿًوبٍؿ – الػِاض .)9117 ،
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ً .33عى دمحم ؿلمان  ،اإلثراًات الصعِدة لًػائ٘ ثعرِؽ اللٔة اللٔة الّػبّة هصٍ بّئة ثّلّمة
مّالػة  ،مرلة البصٍث الجػبٍِة والوٗؾّة  ،الّعد ( ،47زامّة بٔعاد .)9115 ،
ً .34عى مًٍّؼ  ،اماؿ رمواهُ  ،مّاِّػ اطجّار الومٍص االدبّة ُٖ المواًذ الجّلّمّة –
ً
همٍذزا  ،رؿالة مازؾجّػ ّٓػ موفٍرة ٝ ،لّة االداب واللٔات
ٝػجاب الؾوة الظامؾة ابجعائُ
 (،زامّة الّػبُ الجبؾُ ثبؾة – الرؼائػ .)9117-9116،
 .35ولّع المؾٍّدي  ،مرجمُ المّػٖة همن خوائّة اإلبعاع والظًػ  ،مرلة راي الجػبٍِة ،
الّعد(،47-46د.م. )9114 ،
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الحغرافيا الوسوية ودورها في فهم واقع وقضايا الم ـراة.
Feminist Geography its role in understanding the issues and the reality of women.
د .عدمان ًواكا زامعة إبن زًػ اكادِػ المغػب.
(ط .د) اؿماء إبن ،زامعة إبن زًػ اكادِػ المغػب.
مقدمــة:
قٌعت بعاِات القػن العفػِن ثًٍر الرغػافّا الصعِدة والغي كان للرغػافّػا الًبّعّػة الومػّ االكبػػ فّػي ،ولػغل لػ ِكػن
لعى الرغػافّّن اهغاؾ اًجمامات علمّة بالقواِا الروعرِة 1وال شجَ بقواِا المػاة .وِبعو ان مبعا ثقؾّ العمل والفػوؽ الٍاؿعة
بػّن الػزػل والمػػاة كاهػت مػن القوػاِا المؾػل بٌػا ،وِعػؼى ذلػ الػَ هػع الرغػافّػا البفػػِة الجػُ ثعوػُ بالقوػاِا اإلهؾػاهّة مػن
زٌة ،واهفػاد الػزاؿ بالبصح الرغػافُ اهغاؾ من زٌة اطػى ،فوؾبة الرغػافّّن من الوؾاء فُ الرامعات االمػِكّة مدال ثجععى
فػُ الٍقػت الصاهػػ  10فػُ  ،(Monk and Hanson, 2008( %وثبلػ اقػل مػن  1%فػُ معظػ الػعوؿ العػبّػة (مّؾػٍن وا ػل
العجٍم ،هؾّ فارس بػً .)2015 ،
لقػع كػان الفكػػ الرغػافػُ مومػبا علػَ دراؿػة الًبّعػة وثاخّػًػا علػَ اإلهؾػان ،فؾػادت المعرؿػة الصجمّػة قبػل ان ثبػػز المعرؿػة
االمكاهّة الجُ هظػت إلَ اإلهؾان والًبّعة هظػة مجٍازهة .وقع ادى كل ذل إلَ ثاطػ ظٌٍر الفكػ الوؾٍي فُ الرغػافّا إلَ بعاِة
الؾػجّوات مػن القػػن الماهػُ .وعلػَ الػػم مػن ظٌػٍر المعرؿػة الالهعؿػكّ  2فػُ الظمؾػّوات مػن القػػن المومػػم ،إال ان عملّػة
الػػبى بػّن المرػاؿ والوػٍع زػاءت مجػاطػة للغاِػة قبػل ظٌػٍر دراؿػات هاقػعى ثوػ الجبعّػة علػَ الرغػػافّّن الػزػاؿ الػغِن ربًػٍا
المراؿ بٌ باعجبارً مػكؼ االًجمام فُ هٌاِة الدماهّوات من القػػن المومػػم .وكػاهٍا اشػادِ ػُ الراهػ وهػّقُ الوظػػ وذلػ الهٌػ
فؾػوا المراؿ (طالة الصواري موي) كعالقة بّن البّئة والمرجم دون ان ِصللٍا المرجم الَ عوالػى المظجلفة( .مّؾػٍن وا ػل
العجٍم ،هؾّ فارس بػً .)2015 ،

1

ظهر مفهوج "النوع االجتماعي" ألوث مرة في عااج  2733فاي تتااآ ح كوت اي Ann Oakly, sex, gender,

» ،)and society 1972تحيل ت مة جنس ع ى الفاوارة الييولوجةاة يايح الا تور وا،ناا  ،لوالاى الفارة الظاا ر يايح

األعضاااا الجنةااةة ،وتا ا فلااى الفااروة فااي ارت اإلهااا يوظةفااة ا،نجاااآع كمااا النااوع فيناال م إلااى ااافي ،فهااو ةحياال فلااى
التصنيف االجتماعي وترتي ل ل م تر والمؤن

«ع وينةآ الجن ر فلى ال غة االنج يزياة التاي تتارجج االنوع االجتمااعي

و ي األةاس م ولة افةة وةةاةةة تخت ف عح الجانس اعت اارم م إلاى ييولوجةاا ،وت ناي األ وار واالختافاا
ت رر ااا وتينيهااا المجتم ااا
الينائةااة ال افةااة ،حي ا
ييولوجةة ،ج فح

لجاال مااح الرجاال والم اركةع وال ح ا

التاي

فااي الجن ا ر ةمتننااا مااح ت ااوةج الما وةااة الييولوجةااة

يتياايح لنااا االح االخااتاب ياايح الرجاال والم اركة مينااي افةااا واي ا يولوجةا ولااةس نتيجااة حتمةااة

ا المفهوج ك اة ف ال فاي الوا اب و حا

فاي مجااال

التنمةاة ماح حيا

الت ةاةج االجتمااعي لاأل وارع

رشي ليةج)3124 ،

2

تلةة ا

ا م الم رةااة ع ااى ي ا االمريتااي تااارث ةاااور  Sawarفااي  2731الوالةااا

الييئي ،كإل ق ع يها م رةة الان ةاتيآ

المتح ا ة ،منا ضااة ل حااتج

يئاة األرجا المشاه )  ،)Paysage Landscapeالتاي تها ب فلاى كح

األرج وماا يهااا مااح ماوار م اات ا،نةاااح ،ك فح ةمتهااا تتحا وفاق حاجتاال لهااا ،واةااتغالل فةا ااا ،مااا ة نااي الحريااة
الجام ة لإلنةاح ،ومنا ضة لمي ك الحتمةة الإلية ةةع
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فمػػا ِلػػُ ثًػقوػػا للمػػّػورة الجارِظّػػة لظٌػػٍر الرغػافّػػا الوؾػػٍِة والعراؿػػات الوؾػػٍِة بمػػفة عامػػة ،واِوػػا هظػِجٌػػا وموٌازّاثٌػػا
العلمّػػة .باإلهػػافة لمرمٍعػػة مػػن القػػاءات فػػُ البصػػٍث والمقػػاالت العلمّػػة الجػػُ اعجمػػعت فػػُ هظػِاثٌػػا وموٌازّاثٌػػا علػػَ الرغػافّػػة
الوؾٍِة.
غوامل ظهور الحغرافيا الوسوية:
ظٌػػت اوا ػل العراؿػات الجػُ ِمكػن ان ثوًػٍي ثصػت راِػة الرغػافّػا الوؾػٍِة 3فػُ العقػع الؾػاب مػن القػػن العفػػِن ،كاشػع
اؿجصقاقات شػكة المػاة الجصػرِة الجُ قٌعًا العقع الؾادس من القػن العفػِن .وفُ الرغػافّا ادى زِادة ععد الوؾاء العامالت
فُ ًغا الصقل ،إلَ ثعػاظ االًجمػام بقوػاِا المػػاة ،ودورًػا فػُ ثفػكّل المفػٌع الًبّعػُ ( .)Landscapeفقػع اشجػٍت الرغػافّػا
الجقلّعِة علَ معارؼ وممًلصات رزٍلّة ،فراءت الرغػافّا الوؾٍِة بمٍاهّ زعِعة ثظك المػاة ،وااليفاؿ ،والصّاة الظالة
لالفػاد ،واهجقعت العٍلمة المجمصٍرة شٍؿ الػزل .وِػى الصاب الفكػ الوؾٍي ان المٍاهّ الرغػافّة الجقلّعِة ثؤخػ فُ الغكٍر
واإلهػاث بمػٍرة مظجلفػة .ولػغل فػإن العراؿػات االولػَ بػعات ثٌػج بالوؾػاء وعالقػجٌن بالرغػافّػا ،كمرمٍعػة هٍعّػة ثظجلػ عػن
الػزػاؿ .ولػغل ؿػمّت برغػافّػة المػػاة ( )Geography of womenاو الرغػافّػا واإلهػاث ( ،)Geography and Femalesاو
الرغػافّػػة والمػػاة ( ،)Geography and womenوقػػع شاولػػت اوا ػػل الوؾػػاء المؤِػػعات للرغػافّػػا الوؾػػٍِة ( Feminist
 )Geographersإظٌػار كّػ ان الوؾػاء موػًٌعات مكاهّػا ،طالػة فّمػا ِجعلػ بقػعرثٌن علػَ إقػغاؿ الفوػاء المكػاهُ وثفػكّلي.
وان هظػام االبػٍة والٌّموػة الغكػِػة وكػٍن الػزػاؿ ًػ المظًًػٍن والػصاب القػػارً ،ػُ بوّػة عالمّػة مؾػًّػة مػن طػالؿ الؾػلٍؾ
الػؿمُ والعفٍي البواء المرجم  ،ومن طالؿ الجٍقعات االزجماعّة ،واللغة المؾجظعمة ،والعو والجصػش المٍزػي هصػٍ المػػاة،
اثفقن علَ اهػي ِرػ ان ثبػغؿ الرٌػٍد لجغّّػػ ثلػ المعػاِّػ والجٍزٌػات مػن طػالؿ الجػكّػؼ علػَ بّػان وثقػعِػ دور المػػاة فػُ البوػاء
االزجمػاعُ ،وفػُ ثعػعِل وثفػكّل مظٌػػ ؿػًس االرض .واهػي ِرػ علػَ المػػاة (المٌمفػة والظارزّػة) ثصػعي إِعٍِلٍزّػة الػزػل
(المٌّموػة والمػكؼِػة) فػُ الوؾػّذ االزجمػاعُ (Desbiens, C. 1999).وقػع زاد االًجمػام بالرغػافّػا الوؾػٍِة ربمػا بؾػب زِػادة
االًجمام بػالموٌذ اإلهؾػاهُ بفػكل عػام ،وبًػِقػة الجصلّػل الكّفػُ بفػكل طػاص فػُ شقػل الرغػافّػا .وهجّرػة للؼِػادة الكبّػػة فػُ
البصح الوؾٍي فُ شقٍؿ معػفّػة اطػػى كعلػ االزجمػاع واالهدػوبٍلٍزّػا واالقجمػاد والؾّاؿػة .وقػع ظٌػػ اوؿ بصػح زغػافػُ عػن
الوػٍع فػُ مرلػة الوقػّن  Antipodeالػادِكالّػة عػام  ،1973كػجبػي بػات بّػهػت  Pat Bruntبعوػٍان (الجغّػػ االزجمػاعُ ،مكاهػة
المػاة وهماذج اقكاؿ المعن وثًٍرًا).
” “Social Change, the Status of Women and Models for City Developmentشّػح بػعا البصػح الرغػافػُ ِػكػؼ علػَ
زعػل الػفػاى والعػعؿ االزجمػاعُ ًػعفا لػي ،إمػا مػن طػالؿ الجغّّػػ اللّبػالػُ الجػعرِرُ للوظػام االزجمػاعُ والؾّاؿػُ واالقجمػادي
الؾا ع ،وإما من طالؿ الجغّّػ الػادِكالُ للوظام الػاؿمالُ .وبالًب فإن المػاة ًُ من الفػا س االزجماعّة الجُ وزع اهٌػا ثعػاهُ
من ععم المؾاواة والععالة ،الجػُ ثقجوػُ الجغّّػػ .ومػن طػالؿ االيػالع علػَ االدب المكػجػٍب فػُ الرغػافّػا الوؾػٍِة ،امكػن ثمّّػؼ
عٍامل مجفابكة دفعت مرمٍعة من الباشدات الرغػافّات لالًجمام بمدل ًغا الوٍع من العراؿات ،لعل اًمٌا ِعٍد إلَ الجرارب
الفظمّة الؾلبّة الجُ ثعػهن لٌا اخواء شّاثٌن العملّة ،عكؾت معى ؿًّػة الػزل وهع المػاة ،ؿػٍاء فػُ شقػل الرغػافّػا
ام طارزي.

3

ااي كحا فااروع الجغرافةااا ال شارية التااي تهااتج ي ارةااة ال ا ااة ياايح النااوع وونةااة الييئااة وفهمهااا ،وتوضااة الإلاارة التااي

يااؤ ر فيهااا النااوع ،كو يتاال ر الترتي ااا
خااث عم ةاا

المتانةااة ل مجتم ااا ع و ااي محاولااة لتح ياال الإلري ااة التااي ينااي يهااا النااوع ،مااح

اجتماعةااة مرت إلاة الييئااةع تماا كنهااا ارةاة تهااتج فهاج تةفةااة تال ير التغيا ار فاي يناااا ال ا اا

والفضاااا  ،)Mackenzie, Suzanne, 1999ع ااى الت ريااف االجتماااعي ل مجموعااا

الييئةااة

النوعةااة رجاال وام اركة)

وال ا ااة يينهماااع ك كنهااا تهااتج فهااج الإلاارة التااي مااح خالهااا ةمتااح كح يتواجا الرجاال كو الماركة فااي المجتمااب ،وتيااف
يرت ط لت النشاط ال

ييح المجموعا

ة وج ل ا،نةاح في ت ريف الفضاااع وة رفهاا ضاهج ع اى كنهاا " ارةاة ال ا اا

النوعةة التي تتشتل ف ل ال وى االجتماعةة ،والييئا

التي تتشتل ف ل ت ت ال اوى كةضاا" Little,

)J. Peake and Richardson, P. 1988ع اةج يح دمحم ال وةتا )3112 ،
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وال ق ان ظٌٍر الفكػ الػادِكالُ فُ الرغػافّا فُ الؾجّوّات من القػن العفػِن ،وإهفاء مرلة الوقّن  Antipodeعام ،1969
واالهجفػار الٍاؿػ لالفكػار الوؾػٍِة االقػجػاكّة فػُ مّػػ شقػل الرغػافّػا ،اظٌػػ شرػ الظلػل فػُ الجػٍازن وعػعم الععالػة االزجماعّػة
واالقجمػادِة والؾّاؿػّة بػّن الػزػل والمػػاة .ممػا دفػ الوؾػاء فػُ شقػل الرغػافّػا إلػَ رؿػ لػٍرة مكاهّػة لٌػغا الجمّّػؼ ،ومصاولػة
ثقمُ اؿبابي من طالؿ إزػاء دراؿات ثرػِبّة اوال ،خ مصاولة ثًبّ بعن الوظػِات الجُ ثفؾػ الجٍزِ مّػ العادؿ للقػٍة فػُ
المرجم الشقا .وقع ادى الجغّػ االزجماعُ الغي قٌعى العال بفكل عام ،والعال الغػبُ بفكل طاص ،إلَ ثغّػ دور المػاة فػُ
المرجمػ  ،فمػن االم المعللػة والؼوزػة الموربػة والمػبّػة المػعبػة والمػػاة المٌجمػة ببوػاء عػـ االؿػػة ،والمكػؿػة وقجٌػا الهفػًجٌا
الموؼلّة وثٍفّػ الػاشة لعا لجٌا ،إلػَ المػػاة الظارقػة العاملػة والمكافصػة الجػُ ثؾػعَ لكؾػ لقمػة العػّـ ،واإلؿػٌام فػُ بوػاء بّػت
االؿػة ،وربما بوا ي بمفػدًا .وفُ المقابل فقع ثغّػ دور الػزل الغكػ فُ المرجم  ،من الػزل المعّل العامل ابن الصقل والؾٍؽ
والممو  ،إلَ الػزل الفػِ فُ الصّاة ،ورفّ العرب الغي ِقبل ثقاؿ المٌػام مػ المػػاة فػُ البّػتً .ػغا الجغّػػ الػغي اوزعثػي
ثصػٍالت ازجماعّػة مدػل :ثػٍفػ فػػص عمػل زعِػعة هجّرػة للجقػعم المػواعُ واالزدًػار االقجمػادي الػغي قػٌعى العػال بعػع الصػػب
العالمّة الداهّة ،والغي دف المػاة للعمل بعع ان بعا الػزاؿ ِصرمٍن عن إقغاؿ بعوٌا .إهافة إلَ االرثفاع الجعرِرُ الغي يػا
علَ االزٍر الجُ ثجقاهاًا المػاة ،مما زاد من هؾبة مفاركة الوؾاء فُ العمل ،واِوا إلَ اهجفار وؿا ل موػ الصمػل الجػُ شٍلػت
المػاة من ام موربة ثعجوُ بموؼلٌا وايفالٌا ،إلَ امػاة لعٌِا الٍقت للعمل والمفاركة فُ الصّاة االزجماعّة والعامة .كما ان زِادة
فػص الجعلّ المجاشة للمػاة فجصت امامٌا افاقا واؿعة للمفاركة فُ الصّاة االقجمادِة واالزجماعّة والؾّاؿّة .وِر ععم إمفاؿ
شاالت الفقػ والعٍز المادي واالزجماعُ الغي قٌعثي المرجمعات هجّرػة لؾػّادة هظػام اإلهجػاج االقجمػادي الػاؿػمالُ ،والػغي دفػ
المػاة لًػؽ باب العمل إلعالة هفؾٌا او المؾػاًمة فػُ إعالػة اؿػػثٌا .وقػع ثوبٌػت عػعد مػن الباشدػات وبعػن البػاشدّن ،إلػَ شالػة
عػعم الجػٍازن ،وادركػٍا اؿػجصقاقٌا للعراؿػة والجقمػُ ،وكػان معظػ ًػؤالء مػن الػادِكػالّّن الػغِن ِػعِن املػبٌ للفكػػ الماركؾػُ،
الغي وفػ لٌ االيػ الوظػِة لجفؾّػ ثل المفكالت .وكما ان لفات اإلهؾان مجغّػة بػّن الػزػل والمػػاة ،فػإن االهفػًة البفػػِة
ًُ االطػى مجغّػة بّوٌما ،وفُ هٍء ذل ِجغّػ الوٍع هجّرة ًغى الجغّػات االزجماعّة .فقع ثصًمت الصٍازؼ بّن الروؾّن عبػ
الٍقت ،هجّرة ثبعؿ االدوار واالفعاؿ الجُ ِقٍم بٌا كل من الروؾّن ،فمدلما البصت المػاة ثعمل فُ الممو الػغي كػان شكػػا
علػَ الػزػل فػُ الماهػُ ،الػبس الػزػل ملجػؼم البّػت لّػبػُ االيفػاؿ مكػان المػػاة فػُ بعػن الصػاالت .كػل ذلػ دفػ الػبعن إلػَ
اإلِمان بان الوٍع ًٍ مفٌٍم ازجماعُ مجغّػ ،وكما ان اإلهؾان مجغّػ فإن البّئة ًُ االطػى مجغّػة ،الن اإلهؾان ًٍ الغي ِمو
ًػغى البّئػة وِغّػًػا .فججغّػػ ًػغى البّئػة هجّرػة عٍامػل ؿّاؿػّة ِمػوعٌا اإلهؾػان المجغّػػ ،مدلمػا اهٌػا ثجغّػػ هجّرػة عٍامػل ثجعلػ
بالجبػعالت الجػُ ثًػػا علػَ الوػمّػ البفػػي .وبوػاء علػَ ذلػ فإهػي ِجٍزػ علػَ الباشدػة/الباشػح ثرؼ ػة البّئػة وثفكّكٌػا لجؾػٌّل
فٌمٌػا .والغاِػة مػن ذلػ ًػٍ الجعػػؼ علػَ دور الوػٍع فػُ بوػاء وثغّّػػ عوالػػ وقػكل البّئػة الًبّعّػة والدقافّػة ،او مػا ًِلػ علّػي
الرغػافٍّن المفٌع الًبّعػُ والمفػٌع الدقػافُ او الصوػاري ،فػالوٍع ًػٍ عومػػ فاعػل ومفػكل للبّئػة( .قاؿػ بػن ا الػعوِكات،
)2006
المحجوى الحغرافي في الحغرافيا الوسوية )محاالت البحح(:
ثؾػعَ الرغػافّػا الوؾػٍِة إلػَ فٌػ العالقػة بػّن اإلهؾػان والبّئػة مػ االطػغ بعػّن االعجبػار الفػػوؽ الوٍعّػة .بمعوػَ ان دراؿػة
العالقة الجفاعلّة بّن اإلهؾان والبّئة ،وعملّات بواء وإعادة بوػاء وثعػعِل العوالػػ البّئّػة المظجلفػة يبّعّػة وبفػػِةِ ،رػ ان
ِمّػؼ بػّن دور الػزػل والمػػاة الػغي ًػٍ عالقػة مجبادلػة بػّن اإلهؾػان والبّئػة فػُ وقػت مصػعدِ ،عكػؽ ثػٍازن بػّن البّئػة الًبّعّػة
وقعرات اإلهؾان ولفاثي وإمكاهّاثي ،إهافة إلَ اشجٍا ي علَ مؤخػات مٍروخة من الماهُ (الفػا ،ا علُ.)1980،
ومدلما ِؤمن الرغػافُ ان مفٌٍم البّئة دِوامّكُ مجغّػ ،فػإن اثبػاع الفكػػ الوؾػٍي مػن الرغػػافّّن ِؤموػٍن ان ثعػِػ الوػٍع
(ذكػ/اهدَ) ِجغّػ ًٍ االطػ وف الّات ازجماعّة ثصعدًا االهفًة الجُ ِقٍم بٌا الػزػل والمػػاة .االمػػ الػغي ِقجوػُ مػن الرغػافػُ
الجػكّػؼ علػَ دراؿػة إهجػاج البوػا والظػعمات الجػُ ثػؤدي إلػَ ثغّّػػ البّئػة ،وإعػادة إهجػاج البفػػ ككا وػات شّػة وازجماعّػة.
)(Mackenzie, S. 1999
فالجغّػ الغي شػعث علػَ االهفػًة الجػُ ثقػٍم بٌػا المػػاة ،ؿػٍاء مػن طػالؿ عملٌػا الموؼلػُ ،او طػوزٌػا للعمػل ،ادى إلػَ إطػػاج
المػاة من دا ػة الٍزٍد فقى ،إلَ وزٍدًا كػقٍة ؿّاؿّة .وًغا ِجًل مػن الرغػافػُ إعػادة الوظػػ فػُ اشػع اًػ مػثكػؼات واؿػؽ
الرغػافّا ،وًُ دراؿة العالقة بّن اإلهؾان والبّئة ،ولكن بعع ان ِج ثقؾّ الوٍع البفػي (ذكػ/اهدَ) علَ اؿاس الوفاط الغي
ِقٍم بي ،وكغل إعادة ثقؾّ البّئة إلَ قؾػمّن ،اشػعًا ثفػكل بفعػل الػزػل (كمرمٍعػة هٍعّػة ولػّؽ زوؾػّة) ،واالطػػ ثكػٍن
بفعل هفاط المػاة)Moss, Pamela,2002( .
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المػكؼ العِمقػايُ العػبُ

وِػػى الػصاب الفكػػ الوؾػٍي مػن الرغػػافّّن االقجمػادِّن ان العومػػ المكػاهُ فػُ الجصلّػل االقجمػادي ٌِمػل دور الوػٍع
(المػػاة) فػُ العملّػات االقجمػادِة ،وًػ ِجٌمػٍن اثبػاع المػوٌذ (الػغكٍري) فػُ الرغػافّػا االقجمػادِة إهػي ِفجػػض ثفػابي العمالػة
الغكٍرِة واالهدٍِػة ،ومدلٌػا مدػل المػوٌذ مػا بعػع البوٍِّػة .فػإن االهدٍِػة ثفجػػض ثكافػل مرمٍعػة مػن العٍامػل المجفػابكة كالؾػاللة
والعػؽ والعمػ والوٍع ،واقكاؿ اطػى للقػٍة فػُ الجػاخّػ علػَ االبعػاد الرغػافّػة لالقجمػاد وثٍقّػ الممػاه واالهفػًة االقجمػادِة
ودطل االؿػة…الض .ولغل فإن البصح الوؾٍي ل ِغّػ فقػى الموٌرّػة الجقلّعِػة فػُ البصػح االقجمػادي ،عػن يػِػ ثقمػُ اخػػ
الؾاللة والعػؽ والعمػ والوٍع فُ الجٍقّ المكاهُ لالهفًة االقجمادِة ،بل مّػ اِوا يبّعة االؿئلة الجُ ًِػشٌػا لجوػمّن دور
المػاة ،او للجمّّؼ بّن الوٍعّن)Gilbert, M. 1994( .
اما فُ مراؿ زغػافّة الجومّة فقع بقُ دور المػاة فُ الجومّة مرٌٍال شجَ هفػت الباشدة االقجمػادِة االمػِكّػة إؿػجػ بمػػب
عام  1970بصدا بعوٍان :دور المػاة فُ الجومّة االقجمػادِة ( )Boserup, E. 1970فباإلهػافة إلػَ شقػل الرغػافّػا ،فقػع اقػجػؾ فػُ
دراؿػة الوػٍع والجومّػة باشدػات مػن ثظممػات اكادِمّػة ععِػعة كاالهدػوبٍلٍزّػا واالقجمػاد واإلِكٍلٍزّػا باإلهػافة إلػَ موػاظػات
وموظػي الجومّة .وقع اعًَ اهعقاد اوؿ مؤثمػ للمػاة فُ معِوة مكؾّكٍ عام  ،1975وثظمّك االم المجصعة للفجػة الممجعة بّن
عامُ  1985-1975عقعا للمػاة ،دفعة قٍِة لجل العراؿات .كما ادى ظٌٍر اللّبػالّة الصعِدة إلَ االعجػاؼ بعور المػاة فُ الجومّة،
خػ قػٌعت دراؿػات زغػافّػة الجومّػة الوؾػٍِة ( )Feminist Geography of Developmentثصػٍال زػغرِا مػن الجػكّػؼ علػَ دور
المػاة فُ الجومّة ،إلَ دراؿة العالقات الجُ ثػبى بّن الوٍع كاداة ووؿّلة ثصلّل فُ هظػِة الجومّة .فظٌػت وزٌات هظػ ثبصح
فُ دور الوػٍع وبالػغات المػػاة فػُ الجومّػة .كمػا ظٌػػ ثصلّػل هؾػٍي إِكٍلػٍزُ (ِ )Ecological feminist analysisبػػز دور المػػاة
لصػل مفػكالت البّئػة وموػ ثػعًٍرًا .فّوجقػع الرغػافّػٍن االقجمػادٍِن مػن الػصاب الفكػػ الوؾػٍي ؿّاؿػات الجومّػة المجصّػؼة
زوؾّا (للػغكٍر) ،مدلمػا ِوجقػعون العٍلمػة الجػُ ثعػؼز الٌّموػة الغكػِػة ،كمػا اهجقػع بعػن البػاشدّن ؿّاؿػات الجومّػة المٍزٌػة هصػٍ
الػزل والٌادفة إلػَ ثصقّػ الومػٍ االقجمػادي علػَ شؾػاب الجومّػة الؾّاؿػّة او الصفػاظ علػَ البّئػة .كمػا شلػل الػبعن دور المػػاة
العفػا ػي كموػجذ ومٍزػي للؾّاؿػات المرجمعّػة ،وبالجػالُ اخػًػا فػُ ؿّاؿػات اإلؿػكان فػُ بعػن دوؿ العػال الوػامُ ،ودور
الموظمات الوؾٍِة كػقٍى هامًة لجصقّ الجغّّػ(Moser, C.1987( .
كما بعات دراؿات الرغػافّا الصوارِة (الدقافّة) الوؾٍِة  Feminist cultural geographyبجعػِ المػاة كمرمٍعة بفػِة
ثظجل عن الػزل فُ الجفاعل م المراؿ الصواري وثععِلي ،والبصت ثعامل ظاًػة الػزٍلة واالهٍخة علَ اهٌا ًٍِة شوارِة او
خقافّة مػثبًة بالمكان ولكل موٌا ؿلٍؾ مكاهُ مظجل  .فكػدّػ من العقا ع واإلِعٍِلٍزّات والظػوؼ االزجماعّة الؾا عة ثفر
علػَ العػؼؿ الوػٍعُ ،وثصػاوؿ ًػغى العراؿػات ثقػٍِ معػاهُ االقػّاء الجػُ ِجوػموٌا المرػاؿ الصوػاري ثبعػا للوػٍع ،ذلػ ان هظػػة
اإلهؾان لالقّاء ثظجل لّؽ فقى باطجالؼ طلفّاثٌ الدقافّػة والعػقّػة والعِوّػة واالزجماعّػة ،بػل هجّرػة ثبػاِوٌ الوػٍعُ اِوػا.
وِؾجمػ البعن فُ دراؿة الفواء الدقافُ ودور المػاة فُ ثفكّلي ،معجمعِن علَ االيػ الوظػِة المعػوفة فُ ًغا الفػع من فػػوع
الرغػافّا ،وِصلل البعن "المراؿ" كما ثػاى المػاة من طالؿ الومٍص االدبّة ،واالعماؿ الفوّة )Norwood, V. 1987( .وفٌّا
ثبغؿ مصاوالت لفٌ دور الوٍع ،ومعى اًمّجي فُ اهفًة البفػ ،وكّ ثجغّػ فٍؽ المكان وعبػ الؼمػان ،مدػل مقارهػة دور المػػاة
فػُ االهفػًة البفػػِة وبوػاء الموظػػ الصوػاري للمػعن فػُ الماهػُ والصاهػػ .وِؾػعَ الرغػافّػٍن اِوػا لفٌػ العالقػة بػّن الفوػاء
الرغػافُ من زٌة ،والؾاللة والوٍع والًبقة ،من زٌػة اطػػى .كمػا ِعرؿػٍن العوالػػ المكاهّػة لالمجّػاز واالهػًٌاد اؿػجوادا إلػَ
الوػٍع .وكّػ ثعػّـ مرمٍعػات بفػػِة فػُ امجّػازات علػَ شؾػاب زماعػات موػًٌعى .وِػػى بعػن الرغػػافّّن الؾّاؿػّّن مػن
الػصاب الفكػػ الوؾػٍي  Feminist political geographersاهػي ِرػ إعػادة دراؿػة وثعػِػ الؾّاؿػات المرجمعّػة ،وهوػاؿ
المواي واالقالّ الرغػافّة للصمػٍؿ علػَ شقٍقٌػا لالطػغ بعػّن االعجبػار دور المػػاة .وِػغً الػبعن لالعجقػاد ان للمػػاة دورا فػُ
ثكػٍِن المػٍرة الؾّاؿػّة للمرجمعػات لػّؽ علػَ المؾػجٍى المصلػُ فقػى ،بػل اِوػا فػُ ثكػٍِن الػعوؿ وًّكلجٌػا (قاؿػ بػن ا
العوِكات .)2006 ،وكػدّػ من المٍاد العراؿّة فُ الرامعات ثبصح فُ الؾّاؿات الرغػافّة مصلّة ودولّة وإقلّمّة ،الجُ ثاطػغ
بعّن االعجبار عوالػ مجفابكة موٌا هٍع او زوؽ المجفاعل م المكان الرغػافُ .كما ِوجقػعون العالقػات الرٍّؿّاؿػّة المؾػجوعة
علَ اؿؽ هٍعّة ()Peace, Robin, 1997
وثٌج الرغػافّا الوؾػٍِة الًبّػة  Feminist medical geographyبمػصة المػػاة ،وقوػاِا اإلهرػاب والعقػ ولػصة االيفػاؿ،
كما ثٌج بػبى البّئة االزجماعّة والؾّاؿات العامة واخػ العالقات والقّ االزجماعّة والعِوّة فُ طل اهماط المػض عوع المػاة،
وطالػة فّمػا ِجعلػ بمػػض اإلِػعز .وثؾػعَ الرغػافّػا الًبّػة الوؾػٍِة إلػَ الكفػ عػن اخػػ الؾػاللة والعػػؽ والًبقػة االزجماعّػة
والوٍع علَ لػصة المػػاة .كمػا ُثقػٍم فػػص وإمكاهّػات ولػٍؿ المػػاة للظػعمات المػصّة والًبّػة .وفػُ المرػاؿ الؾػلٍكُ فإهٌػا ثٌػج
بجصلّل معوَ المػض.
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واؿجًاع فُ زغػافّة المعن الوؾٍٍِن من المجظممّن  Feminist urban geographersثقمُ الجباِن الوٍعُ فُ المعن
من طالؿ دراؿة الجٍزِ الرغػافُ للمؤؿؾات الجُ ثعجوُ بالمػاة واالمٍمة (اهعِة واهفػًة ثػفٌّّػة ومػاكػؼ خقافّػة ومػاكػؼ االمٍمػة
والًفٍلة ومػاكؼ العواِة بالوؾاء المعوفات او المعجعى علٌّن… الض) .ودراؿة وثمدّل اهماط العو هع المػاة او معػعالت الوؾػاء
العػامالت شؾػ الصػُ والًبقػة االزجماعّػة .كمػا ثٌػج بعراؿػة العالقػة بػّن الوػٍع والبّئػة المبوّػة ،مدػل المعِوػة كمرػاؿ للظػٍؼ
بالوؾبة للمػاة ،ودور المرمٍعات الفاذة زوؾّا فُ إعػادة ثفػكّل المرػاؿ الصوػػي ،ودراؿػة اهمػاط الفقػػ والمؾػاكن واالعمػاؿ
المعفٍعػة االزػػ .لقػع اؿػجًاعت العراؿػات المصلّػة الوؾػٍِة ان ثػعرس الجبػاِن فػُ ازػٍر الوؾػاء العػامالت بػازػ شؾػ الموػاي
واالقالّ  ،ومقارهة ازٍرًن باالزٍر الجُ ِجقاهاًا الػزاؿ .كما ِمكن ثصلّل دور الػاؿمالّة فُ ثفكّل العالقات االزجماعّػة فػُ
المواي واالقالّ المصلّة (Gilbert. A and Rose. D 1990).
وعلَ المؾجٍى المصلػُ زػعا فّبػغؿ الرغػافّػٍن مصاولػة لفٌػ العالقػة المعقػعة بػّن الوػٍعّن فػُ الموػؼؿ ومكػان العمػل ،مػ
الجػكّؼ علَ دراؿة عالقات القٍة بّن الوٍعّن ،وبًػِػكّة الٌّموة والؾًّػة .وفُ مراؿ الوظػِة والموٌرّة فجؾٌ الرغػافّا فػُ
ثقعِ ثفؾّػ للجباِن فُ الفواء الرغػافُ علَ اؿاس الوٍع اؿجوادا إلَ ثفؾػّػ العالقػة بػّن الػاؿػمالّة والبًػِػكّػة ()Patriarcat
فُ الؾًّػة علَ المؤؿؾات االزجماعّة واالقجمادِة والؾّاؿّة .كما ِؾعَ البصح فُ ًغا المرػاؿ إلػَ إِوػاح كّػ ان الجفكّػػ
بالرغػافّا والعالقات الوٍعّة ثغّػ طالؿ اكػدػ من عقعِن .كما ثؾٌ فػُ الجعػػؼ علػَ مرػاؿ دراؿػات الرغػافّػا الوؾػٍِة ،ولمػاذا
ظٌػت؟ ولماذا ِر دراؿجٌا؟ وكّ ثصعت العراؿات الؾا عة الغكٍرِة للرغػافّا؟ وكّ اهٌا ثعؼز وثكمل الًػؽ الجقلّعِة الجُ
شلػل مػن طاللٌػا الرغػافػُ العملّػات االزجماعّػة ،والجػكّػؼ علػَ عملّػة بوػاء االمجّػاز واالهػًٌاد وزغػافّػة الفػػؽHanson, S. ( .
)1997
ثطور الدراسات الوسوية في الحغرافيا:
بػعات دراؿػات زغػافّػة الوؾػٍِة بػالجػكّؼ علػَ المػػاة ككػا ن ِظجلػ عػن الػزػل ،اي اهٌػا ثبصػح فػُ الؾػلٍؾ المكػاهُ للػزػػل
والمػػاة وكّػ ِظجلفػػان ،علػػَ اعجبػػار ان ًوػاؾ ثٍافقػػا علػػَ معوػػَ الػزٍلػػة واالهٍخػػة بػّن البػػاشدّن اؿػػجوادا إلػػَ المػػفات البٍّلٍزّػػة
لكال الروؾّن .وقع كان االًجمام بالمػاة ومصاولة زلبٌا إلَ دا ػة الوٍء الجُ كاهت ما بة عوٌا ،قػارا ؿّاؿّا ٌِػعؼ إلػَ الصػع مػن
اؿػػجبعادًا اكػدػػػ مػػن كٍهػػي لػػصٍة هػػمّػ عوػػع الػزػػل ،ولػػغل كػػان ًوػػاؾ هقاقػػا شػػٍؿ ثؾػػمّجٌا دراؿػػات المػػاة او دراؿػػات الوػػٍع.
( )MacDwell, L. 1997وقع ارثبًت ثل العراؿات فُ الرغػافّا باإلهاث من الرغػافّات اؿجاذات ويالبات ،شّح كػان ًمٌػن
االوؿ زم البّاهات الرغػافّة الرعِعة الجُ ثفػؽ بّن الػزل والمػاة ظن فُ مصاولة إلعادة كػجابة الرغػافّا بٌعؼ ثومّوٌا قواِا
المػػاة الجػػُ كاهػػت ما بػػة عوٌػػا ،شجػػَ اهػػي زػػػت مصػػاوالت إلعػػادة ثعػِػ الرغػافّػػا لكػػُ ثفػػمل قوػػاِا المػػاة ،فبػػعال مػػن القػػٍؿ ان
الرغػافّػا ثبصػح فػُ العالقػػة بػّن اإلهؾػان والبّئػة ،اقجػػػح القػٍؿ اهٌػا ثبصػح فػػُ الجبػاِن فػُ ثفاعػل الػزػػل والمػػاة مػ البّئػة الجػػُ
ِعّفٍن فٌّا وفُ يػِقة ثاخّػ كل موٌما فُ الجوظّ المكاهُ لالهفًة.
وؿػػعت بعػػن االبصػػاث الوؾػػٍِة إلػػَ ثفصػػك الجبػػاِن المكػػاهُ لمفػػاركة المػػاة فػػُ ؿػػٍؽ العمػػل ،وثٍلػػلت إلػػَ وزػػٍد ثبػػاِن
إقلّمُ وويوُ فُ مععالت المفاركة ،وِعٍد ذل إلَ الؾّاؿات الجُ ثوجٌرٌا المؤؿؾات العامة والظالة فػُ االمػاكن المظجلفػة.
وظٌػت الصازة إلَ اهجٌاج ؿّاؿات طالة ومٍزٌة بعال من ثباع ؿّاؿة عامة ثظك االهؾان بغن الوظػ عن هٍعي.
وشّن ادطلت الرغػافّات الوؾٍِات مفٌٍم الوؾٍِة إلَ الرغػافّا هقعن ًغا العل  ،الؿباب ععة موٌا:
-1ادعػػا ٌن ان الوؼعػػة الغكٍرِػػة كاهػػت ثجرلػػَ بٍهػػٍح فػػُ بوّػػة المعػفػػة الرغػافّػػة ،فٌػػؤالء الوؾػػٍِات الرغػافّػػات ِػػػِن ان الًػػػؽ
الغكٍرِػػة فقػػى ًػػُ الجػػُ ث ػ بٌػػا إهجػػاج المعػفػػة الرغػافّػػة علػػَ المؾػػجٍى الوظػػػي االوؿ ،وًػػٍ المؾػػجٍى الػػغي ثاؿػػؽ علّػػي عل ػ
الرغػافّا ،وًٍ االمػ الغي امجع إلَ االؿالّ والجمٍرات الغًوّة الجُ ادركت بٌا الرغػافّا العال .
 – 2وعلػػَ المؾػػجٍى الجًبّقػػُ ثػػػى الوؾػػٍِات الرغػافّػػات ان المعِوػػة بفػػكلٌا المعالػػػ ثرؾػػع االهقؾػػام بػػّن الروؾػػّن بػػالمعوَ
الصػفُ ،وابػز مداؿ علَ ذل مفكالت اإلؿكان للوؾاء مّػ المجؼوزات.
وفُ مصاولة موٌن إلدطاؿ المفاًّ والجمٍرات الوؾٍِة فُ عل الرغػافّا ذًبن إلَ :إخارة اؿئلة معػفّة زعِعة ،ثصجاج إلَ
بصح علمُ إلزابجٌا ،كما اععن ثقّّ االفجػاهات الوظػِة والموٌرّة الظالة بٌغا العل  .وادطلت الوؾٍِة اِوا زواِا هظػ
زعِعة إلَ مواًذ البصح اال كادِمّة فُ الرغػافّا ،فبعات مواًذ البصح الرغػافُ فُ الجصٍؿ قمعا لجفمل الوؾاء ،وثٍلُ
اًجماما طالا بقواِاًن كما ًِػشٌا االثراى الوؾٍي ،وًن فُ كل ًغى المصاوالت ِؾجٌعفن فقى لفت االهجباى والجعبّػ عما
ِؾمّوي اطجالؿ ًّاكل القٍة بعاللة االمكوة .فاوزي االرثباط بّن الوؾٍِة والرغػافّا ععِعة ،فالوؾٍِات ِػون ان الرغػافّا ًُ
الؾّاؽ المفجػؾ الغي ِفكل الفعل االزجماعُ ،وقع ثجرلَ فّي االدوار االزجماعّة للوٍعّن الوؾاء والػزاؿ ،او ِعّع إهجاج ًغى
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االدوار او ِؾمس بجراوزًا .وِػثبٍن علَ ذل ان زمّ العالقات االزجماعّة مصكٍمة بالمكان ،ومن خ فالعلٍم الرغػافّة
اؿاؿّة لالبصاث الجُ ثعرس الوؾاء فُ زمّ االمكوة.
وثؾجكف االبصاث الرغػافّة المعوّة بعراؿة عالقات الوؾاء بالمكان ،والًبّعة المكاهّة وثاخّػًا فُ ثفكّل الٌٍِة
وممادر القٍة والؾلًة ،ومن ًوا ثلجقُ دراؿات الروعر م الرغػافّا فُ كٍن الٌٍِة والؾلًة مػثبًجّن بالمكان دا ما.
فالوؾٍِات اؿجظعمن مفٌٍما زغػافّا ،الغي ِعبػ عن مفٌٍم المكان ،الؿجكفاؼ العالقة بّن الروعر والرغػافّا ،من هاشّة،
وعالقات القٍى الغكٍرِة وارثبايٌا بالرغػافّا من هاشّة اطػى.
اهداف ومواهج الحغرافيا الوسوية وفرضياثها:
إن اًعاؼ الرغػافّا الوؾٍِة وفقا لػ :ًُ Mcdowell et Sharp (1999).
إظٌػػار االطجالفػػات المكاهّػػة شؾ ػ الرػػوؽ والعالقػػات واالهقؾػػامات الجػػُ ثوػػجذ عوػػي وكف ػ العػػػؼ المفػػجػؾ وإقػػكالّة يبّعػػة
الظػػاًػة .وبالجػػالُ فػػإن الٌػػعؼ ًػػٍ معػفػػة مػػعى ثػػاخّػ الوؾػػاء والػزػػاؿ علػػَ الفوػػاء واالمػػاكن المظجلفػػة ،وإظٌػػار كّ ػ ان ًػػغى
االطجالف ات ًُ هفؾٌا زؼء من العػؼ االزجماعُ للروؽ ،وكغل مكاهجػي االزجماعّػة .ومػن موظػٍر إهجػاج زغػافّػا عادلػة ،ال ثػِػع
الرغػافّا الوؾٍِة فقى ان ثكٍن اكػدػ ً
إهمافا ،ولكوٌا ثػِع ان ثكٍن اشع المصجرّن .فػُ ًػغى الصالػة ،بالوؾػبة (Gilbert )1987
 ،et Roseإهٌا مؾالة ثؾلّى الوٍء علَ االؿجػاثّرّات المكاهّة للرماعػات الوؾػا ّة ،ولكػن اِوػا المًالبػة وثاكّػع مفػاركة اكبػػ
للمػاة فُ الصّاة بفكل عام ،وشجَ طل مؾاشات اكػدػ إهؾاهّة ،وإظٌار كّ ان الوواؿ من ازل شّازة الفواء وشػكات ثصػِػ
المػاة ِرجمعان وِجعاطالن ً
معا .وثٌعؼ اِوا إلَ معالرة ععم اإلهماؼ المؾجوع إلَ الوٍع فُ المرجم  ،وًُ ثؾعَ إلَ الٍلػٍؿ
إلػػَ مرجمػ ِعجػػػؼ بالجععدِػػة والجبػػاِن فػػُ الظبػػات البفػػػِة ،وثؾػػعَ إلػػَ إظٌػػار الفػػػوؽ الوٍعّػػة فػػُ بوػػاء المرػػاؿ شؾػ الوػػٍع
والجًٍر الؼموُ الغي قٌعى ًغا الجغّػ فوال عن إظٌار الجباِن الرغػافُ فُ ذل .
لقع اهًلقت الوؾٍِات من خالث فػهّات خابجة ،وًن بمعد الٍلٍج إلَ عل الرغػافّا:
الفػهّة االولَ :ان زمّ العلٍم واالشعاث االزجماعّة والؾّاؿّة واالقجمادِة لٌا اخار ثمؽ الوؾاء والػزاؿ علَ اؿاس الروػعر،
ومن همن ذل عل الرغػافّا.
الفػهػػّة الداهّػػة :ان خمػػة لػػاع بػػّن الػزػػاؿ والوؾػػاء فّمػػا ِجعلػ باالؿػػجفادة مػػن الظػػعمات الجػػُ ِجّصٌػػا المكػػان ،فالعالقػػات بػػّن
الػزاؿ والوؾاء لػاعّة بًبّعجٌا ،وًٍ ما ِعع امػا مٌما لفٌ موػاط القػٍة وكّػ ثجػٍزع مكاهّػا بًػِقػة مّػػ عادلػة لمػالس الرماعػة
االزجماعّة المٌّموة وًُ الػزاؿ بًبّعة الصاؿ.
الفػهّة الدالدة :اًمّة قّام مقاربة هؾٍِة فُ دراؿة الرغػافّا ،وطالة مفٌػٍم المكػان لمعػفػة اوزػي الجمّػؼ الجػُ ثجظػغ هػع المػػاة
ومٍازٌجٌا.
وطػزن من ًغى الفػهّات بصجمّة واشعة ،مفادًا دراؿة الؾػّاؽ المكػاهُ الػغي ِمػارس فّػي الوؾػاء والػزػاؿ ادوارًػ وادوارًػن
االزجماعّة البع وان ثقٍم علَ اؿاس الروعر ،بغّة الكف عن ثاخّػ عالقات القٍى القا مة علَ وهعّة المػاة.
ومن بّن المظاًػ الجُ ثؾٍقٌا الوؾٍِة لجعوّع مٍقفٌن والجُ دللن علَ ما ذًبن إلّي من فػهّات بععة دالالت موٌا:
 /1شػكة الوؾاء فُ المراؿ العام مصعودة باالِعٍِلٍزّة الغكٍرِة الؾا عة الجُ ثصعد مٍه الوؾاء بالصّؼ الموؼلػُ الظػاص داطػل
بٍّثٌن.
 /2ثظمّك اماكن معّوة لممارؿة االهفًة البعهّة علَ اؿاس الروعر ،الؿّما فُ البلعان ذات الدقافة اإلؿالمّة.
 /3ثعامل المرجم م الصّؼ المكاهُ بصؾ الوٍع االزجماعُ للفػد ،فاالماكن ثمػاغ ثبعػا لرػوؽ مػن فٌّػا مػن الوؾػاء والػزػاؿ،
وبالًػِقة الجُ ثوجذ ثمّّؼا هع المػاة وفُ لالس الػزل.
 /4االهفًة االقجمادِة الجػُ ثصجمٌػا زغػافّػة المكػانِ ،ظٌػػ فٌّػا بٍهػٍح قػعِع ثؾػلى الدقافػة الغكٍرِػة ،الجػُ ثؾػعَ الؿػجغالؿ
المػاة وقٌػًا ازجماعّا واقجمادِا وثؾظّػًا لالمػاض الغكٍرِة.
ًغا فّما ِظك الفػهّات ،امػا موػاًذ العراؿػات الرغػافّػة الوؾػٍِة فٌػُ ثػعرس المػػاة مػن طػالؿ الؾػّاؽ الؾٍؿػٍّ مرػالُ ووفػ
مػزعّاثٌا االزجماعّة والدقافّة واإلِعٍِلٍزّة ،وبالجالُ ثجباِن الوظػِػات والموٌرّػات الرغػافّػة بقػعر ثبػاِن الموػاي والبّػتت
والدقافػات الجػُ ِعرؿػٌا الرغػافّػٍن ،فػالرغػافٍّن الػغِن ِعرؿػٍن المٍهػٍعات المجعلقػة بالوؾػاء فػُ الدقافػات اإلؿػالمّة ال
ِؾػجظعمٍن موٌرّػات خابجػة ،إذ ثظجلػ الموػاًذ وفقػا الدوات البصػح المجاشػة لكػل باشدػة زغػافّػة ،والؾػّاؽ االزجمػاعُ او
الؾّاؿػُ لبصدٌػا ،ويبّعػة اؿػئلة بصدٌػا .فموػاًذ البصػح الكمّػة مدػل االؿجفػعار عػن بعػع ،وزمػ عّوػات مػن الجػبػة ،وثصلّػل
المرػاؿ الًبّعػُ العػامِ ،مكػن ان ثؾػجظعم مػ المقػابالت الفظمػّة والمالشظػة بالمفػاركة لجصعِػع خقافػة اؿػجظعام االرض فػُ
موًقة معّوة وابعادًا الظالػة بالروػعر .ومػن موػاًذ الجصلّػل الجػُ اؿػجظعمٌا بػاشدٍ وباشدػات الرغػافّػا الصوػػِة مػوٌذ المؾػس
مجؾ الوًاؽ وموٌذ المرمٍعات البؤرِة ،كما اؿجظعمٍا مػوٌذ المالشظػة بالمفػاركة لفجػػة زموّػة يٍِلػة ،والمقػابالت الفظمػّة
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الجُ ثفمل اؿئلة مفجٍشة .لكن ًوال زغػافّّن اطػِن ِجٍقفٍن امام االعمػاؿ االدبّػة واالفػالم بصدػا عػن المعػاهُ المًمػٍرة فػُ
شّؼ االماكن المجاشة للوؾاء فُ الدقافات المظجلفة .وٍِهس الموظٍر الرغػافُ ان طل شّؼ االمػاكن واؿػجظعامٌا وثفؾػّػ الوؾػاء
لٌا واطجماص اهفؾٌن ببعوٌا ًُ ،امٍر مػهة ومػثبًة بالؾّاؽ ،باإلهػافة فػإن الوظػِػات والموٌرّػات الرغػافّػة ثقػعم عبػارات
لٍلػ وثصلّػل الًػاب المػكػ لصّػؼ االمػاكن الظالػة بالوؾػاء فػُ المرجمعػات ،ومظجلػ العوالػػ الجػُ ثفػكل شّػاثٌن الٍّمّػة
(وثجفكل بٌا) ،ؿٍاء كاهت عوالػ اقجمادِة او ؿّاؿّة او ازجماعّة او ذات يبّعة دِوّة)Mills, A. 2002( .
الدراسات الحغرافية غن الوساء في الثقافات االسالمية:
إن الرغػافّػا الوؾػٍِة ًػُ مرػاؿ فػعػُ واؿػ ركػؼت كػجاباثػي الؾػابقة اؿاؿػا علػَ موػاي الدقافػات االمػِكّػة واالوروبّػة ،امػا
الرغػافّػات الوؾػٍِات المٍزػٍدات الّػٍم فّعرؿػن زمّػ اهصػاء العػال  .إن دراؿػات الوؾػاء الالثػُ ِعفػن فػُ الدقافػات اإلؿػالمّة
مراؿ زعِع مجوام فُ عل الرغػافّاِ ،جرلػَ فّػي مػا ِمّػؼ ًػغا العلػ ككػل مػن ثوػٍع فػُ الوظػِػات وموػاًذ البصػح والمٍهػٍعات.
وِلظك كػجاب ( )Mills, A. 2002مؾالة ًامة ًُ مؾالة الجٍزِ الرغػافُ لإلؿالم وثظمّك اإلؿػالم للمكػان شؾػ الروػعر،
فُ إيار مواقفة هظػِات الرغػافّا ومواًذ البصح المؾجظعمة فٌّا .ثلجقُ دراؿات الروعر م الرغػافّا فُ كٍن الؾلًة مػثبًة
بالمكػان دا مػا والرغػافّػا ًػُ الؾػّاؽ المفػجػؾ الػغي ِفػكل الفعػل االزجمػاعُ ،وقػع ثجرلػَ فّػي االدوار االزجماعّػة للروؾػّن
(الوؾػاء والػزػاؿ) ،او ِعّػع إهجػاج ًػغى االدوار ،او ِؾػمس بجراوزًػاِ .ؾجكفػ الرغػافّػٍن هقػاط االلجقػاء بػّن االدوار االزجماعّػة
للػزػاؿ والوؾػاء فػُ إيػار البّػت وبػّن ًّاكػل قػٍة اكبػػ مدػل الؾّاؿػات القٍمّػة او العملّػات االقجمػادِة العالمّػة .وثؾجكفػ
العراؿػات الرغػافّػة المعوّػة بعراؿػة عالقػات الوؾػاء بالمكػان الًبّعػة المكاهّػة لجفػكّل الٌٍِػة .وشّػح ان زمّػ العالقػات
االزجماعّة االطػى مصكٍمة بالمكان ،فالعلٍم الرغػافّة اؿاؿّة لالبصاث الجُ ثعرس الوؾاء فُ زمّ االمكوة.
مػن اًػ المؾػا ل الرغػافّػة الالزمػة لعراؿػة الوؾػاء فػُ الدقافػات اإلؿػالمّة مؾػالة مػا إذا كػان اإلؿػالم ِمػّ المكػان شؾػ
الروعر وكّفّة ذل ؟ وًغى المؾالة مجرغرة فُ الجٍخّػ الجػارِظُ لومػٍذج »المعِوػة اإلؿػالمّة«  ،وًػٍ همػٍذج لجمػٍر اؿجفػػاقُ
ِم ؿمات ازجماعّة وخقافّة معّوة ثفجػؾ فٌّا معن الفػؽ االوؿى من شّح ان اخػ اإلؿالم ِجرلَ فٌّا ،وفقػا لٌػغا الومػٍذج
لع اإلؿالم دورا فُ لّامة المكان شؾ اهجمػاء الفػػد إلػَ زػوؽ دون االطػػ مػن شّػح إهفػا ي لبّػتت معّوػة قػكلت المصػّى
الالزم لعؼؿ الوؾاء وفملٌن عن الػزاؿ كما امػ اإلؿالم .وادى ًغا إلَ الجمّّؼ بّن االماكن العامة والظالة فُ البّػٍت ،بإهفػاء
البػعع المعمارِػة العدماهّػة المؾػماة (بالصػملػ والؾػالمل ) مػدال وًػٍ معمػار ِفمػل امػاكن البّػت ازجماعّػا ،بصّػح ِجمّػؼ كػل
مكػان موٌػا بوػٍع مؾػجظعمّي ،فالصػملػ للوؾػاء واالؿػػة ،والؾػالمل للػزػاؿ والػؼوار ،وبمعػال معمارِػة مدػل المفػػبّات الجػُ
ثمو عٍّن الغكٍر الغػباء من رؤِة الوؾاء الالثُ ِفغلن المكان المظمك لالؿػة .كما ان الًػقات المجعػزة الوّقة المؾعودة
فُ االشّػاء ثصػعًا الرػعران الجػُ ثصمػُ هؾػاء الصػارة مػن هظػػات الغػبػاء بػالجصك فػُ الصػكػة ،وال ِفػر همػى ًػغى الًػقػات علػَ
وزٍد الغػباء عػها فُ الصارة ،إذ ثلجم المباهُ الؾكوّة المجراورة ببعوٌا الػبعن ،وثفمػلٌا الصػارة عػن الًػػؽ العامػةِ .ػؼع
همٍذج المعِوة اإلؿالمّة ان اإلؿالم ِقعم القّمة الدقافّة الؾا عة فُ المرجمعات الجُ ِؾٍد فٌّا كعِاهة وًغا الومٍذج ِعمل علَ
ثاوِل المعمار وهظام المعن ،شجَ مؾجٍى المؾكن الظاص علَ مصمل اهي من مظاًػ القّ اإلؿالمّة .فّما شًمت زاهّت ابٍ
لغع ( )Janet Abu-Lughod, 1987فُ مقالٌا الموفٍر فُ عام  1987م مؾجقبل اؿػجظعام همػٍذج "المعِوػة اإلؿػالمّة" كػاداة فػُ
العراؿػات الرغػافّػة الرػادة عػن المرجمعػات الجػُ ثؾػٍدًا العِاهػة اإلؿػالمّة ،كمػا كفػفت عػن موبعػي االؿجفػػاقُ ،واخبجػت اهػي
همػٍذج مؾػجقَ مػن دراؿػات فػهؾػّة عػن مػعن فػهؾػّة اؿػجعمارِة قلّلػة كاهػت بعاِػة ؿلؾػلة يٍِلػة مػن االبصػاث الجػُ ثؾجفػٌع
ببعوٌا البعن .إن مرػد ثفكّل همٍذج ِؾػمَ المعِوػة اإلؿػالمّة ِصمػل زعمػا بٍزػٍد ؿػمات زًٍػِػة وشجمّػة لإلؿػالم وقعرثػي
علػَ ثفػكّل البّػتت الصوػػِة ،وًػٍ زعػ ِكفػ عػن الموظػٍر االؿجفػػاقُ لٌػغا الومػٍذج الػغي بػعا بجصعِػع مػعن المرجمعػات
اإلؿػالمّة مػن شّػح مٍقعٌػا مػن مػعن اوروبػا واطجالفاثٌػا عوٌػا .فججؾػاءؿ زاهّػت ابػٍ لغػع) :لمػاذا ِجٍقػ المػػء ان ثكػٍن المػعن
اإلؿػالمّة مجفػابٌة؟ وعلػَ اي هصػٍ ِكػٍن ثفػابٌٌا؟( ( .)Abu-Lughod 1987,160وِدّػػ ثؾػاؤلٌا مفػكلة الػؼع بػان اإلؿػالم،
مفٌػٍم ِمػارس وِظٌػػ مكاهّػا بًػػؽ مجفػابٌة فػُ مرجمعػات مجباعػعة زغػافّػا ،كمرجمعػات زوػٍب قػػؽ اؿػّا وزوػٍب مػػب اؿػّا
وقػماؿ افػِقّػا ،او فػُ مّػػ ذلػ مػن اهصػاء العػال  ،كمػا ِدّػػ اِوػا هقًػة واهػصة ًػُ ان العالقػة بػّن اإلؿػالم وإهفػاء المكػان
االزجماعُ واؿجظعامي فُ الصّاة ،وبّن ثقؾّ المرجم شؾ الروعر قع ال ثملس للجعامل بفكل مجؾ م الجوػٍع الٌا ػل فػُ
ثارِض المرجمعات والمواي الرغػافّة الجُ ثفغلٌا واوهاعٌا االقجمادِة والؾّاؿّة ،او م االماكن االطػى الجُ ثعوػُ فٌّػا ًػغى
الجؾاؤالت قّت .كما ان اعجبار عؼؿ الوؾاء وفمل اماكن الوؾاء عن اماكن الػزاؿ بمدابة ؿمة اولّة من ؿمات المعِوة اإلؿالمّة
ِجراًػل ان قمػػ وزػٍد الوؾػاء علػَ المرػاالت الظالػة مػن ؿػمات المرجمعػات الػِفّػة والصوػػِة ،الػاؿػمالّة واالقػجػاكّة
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( ،)Ardner, S. McDowell L. 2000واهػي لػّؽ ؿػمة طالػة بالمرجمعػات ذات الدقافػات اإلؿػالمّة ،لكػن الػٍعُ بمفػكالت
همػٍذج المعِوػة اإلؿػالمّة لػ ِوػؼع لػفة الرعِػة عػن الؾػؤاؿ عػن العالقػات بػّن المكػان والوػٍع االزجمػاعُ واإلؿػالم .فمػدال،
ثؾػجظعم اهػا ؿػّكٍر ) (Anna Secorمػعطال مكاهّػا لعراؿػة ارثػعاء الصرػاب فػُ اؿػًوبٍؿ بجػكّػا ،وثكفػ دراؿػجٌا عػن عالقػة
مظجل يػؽ ارثعاء الصراب بالمكان عبػ المعِوة ،وثلمس إلَ ان شػِة شػكة الوؾاء فُ المعِوػة ثػػثبى بإهجػاج المعػفػة اإلؿػالمّة
بفػكل ِاطػغ الروػعر فػُ االعجبػار .وثؤكػع ًػغى العراؿػة علػَ اًمّػة دراؿػة ثظمػّك امػاكن معّوػة للوؾػاء ِمارؿػن فٌّػا شّػاثٌن
الٍّمّة ،وثلمس إلَ ان اإلؿالم ِلع دورا ًاما – وإن كان مػكبا – فُ الؾػّاؽ الػغي ثفػاوض فّػي الوؾػاء بفػان ممارؿػات الصّػاة
الٍّمّة.
كما ثفصك اها ؿّكٍر مؾالة ثظمّك اماكن معّوة لممارؿة االهفًة البعهّة علَ اؿاس الروعر بالوؾبة للفػد (رزل/امػاة)،
ودراؿجٌا مداؿ إلؿٌام الرغػافّا المعالػة فُ مؾػالة ثعامػل اإلؿػالم مػ الصّػؼ المكػاهُ شؾػ الوػٍع االزجمػاعُ للفػػد .ومػن اًػ
الجًٍرات الوظػِة الصعِدػة فػُ الرغػافّػا الجصلّػل الرغػافػُ للرؾػع ،شّػح ِفجػػض الجصلّػل الرغػافػُ ان اهفػًة الصّػاة الٍّمّػة
الجػُ ثوػجذ الصّػؼ االزجمػاعُ (او ثجصػعاى او ثعّػع ثفؾػّػى او ثوػفُ علّػي معوػَ) ثبػعا فػُ الرؾػع وثاطػغ مرػاًػا مػن طال لػي ،فػوصن
ومّػهػا هػوقـ معػاهُ علػَ االزؾػاد ،فالرؾػع ًػٍ الػغي ِعػػؼ االطػػِن بػالفػد ،والفػػد ِصكػُ شكاِػات ذاثػي لالطػػِن برؾػعى،
باؿجظعام العالمات او اإلِماءات او اللغة .وثجفكل الٌٍِة الغاثّة فُ ؿّاؽ عملّة شكّوا لالطػِن عمن هكٍن ،ودا ما ما ِصعث
ًغا الصكُ فُ عالقة اثفاؽ م االطػِن او اطجالؼ معٌ  .وِكػجؾ شكُ الفػػد -رزػال كػان ام امػػاة -عػن ذاثػي معوػَ عوػعما ِاطػغ
مكاهي فُ لفٍؼ الصكاِات الرماعّة اال كبػ وِمّػ زؼءا من الٌٍِة الرمعّة)Mills, A. 2002( .
بحح في الحغرافية الوسوية غن الوساء بالبرازيل:
ركػؼ ًػغا البصػح ( Luttes de Brésiliennes pour le droit à la ville: l’expérience des femmes de l’occupation
 )MANOEL CONGO à RIO DE JANEIRO AU BRÉSILعلَ ثرػبة الوؾاء البػازِلّات اللٍاثُ ِواهػلن داطػل الصػكػة
عاما ً
مبوَ ً
الٍيوّة للكػفاح من ازل الؾكان الال ( ،)MNLMوِفغلن بفكل زماعُ ً
مٌرٍرا فُ وؿى معِوة رِػٍ دي زػاهّػو
موغ عام  .2007إن معاهاة مرمٍعة من الوؾاء اللٍاثُ فُ وهعّة اقجمادِة وازجماعّة لعبة دفعجٌن لالهظػاط والكػفاح من ازل
ثصؾّن وهػعّجٌن االزجماعّػة والصمػٍؿ علػَ العمػل واالمػن وؿػكن شوػاري بقلػ معِوػة رِػٍ دي زػاهّػو ولػّؽ علػَ ًامفػٌا،
ًغا االطّػ الغي ِعػؼ ارثفاع لمععالت الرػِمة بفجَ اهٍاعٌا واكبػ هصّة لٌا ًُ المػاة.
فٌغا البصح عبارة عن قػاءة للمعِوة فُ بععًا الوٍعُ ،وِبػعا مػن فػهػّة ان الػزػاؿ والوؾػاء ِرػبػٍن المرػاؿ بًػػؽ مظجلفػة
بؾػػب االدوار االزجماعّػػة القا مػػة علػػَ الوػػٍع االزجمػػاعُ ،كمػػا ثعػػع المعِوػػة مؾػػػشا للووػػاؿ والجرػػارب الصوػػػِة الرماعّػػة شّػػح
ثقػػاوم الوؾػػاء وثصػػاوؿ وثعّػػع بوػػاء الموًقػػة لمؼِػػع مػػن الععالػػة االزجماعّػػة .وًكػػغا الػػبصت الم ػػاعات الصوػػػِة وؿػػّلة للوؾػػاء
للجفاوض علَ شقٌن فُ المعِوة ،وبٌغى الػوح من الجفكّ فُ الجواقوات ،زعل المعِوة ً
مكاها ً
ً
وثصٍِلّا بالوؾبة للمػاة.
مقّعا
ولقع اظٌػت ًغى االزمة الصوػِة معى ًفاقة االوهاع المعّفّة للمػاة علَ وزي الظاص ،فقع البصت مؾالة الصمٍؿ علَ
ؿػػكن ال ػ وامػػن مؾػػالة شّػػاة او مػػٍت ،لٌػػغا كاهػػت مػػن اوؿ المفػػاركات فػػُ ًػػغا الكػفػػاح مػػن ازػػل الؾػػكن براهػ مرمٍعػػة مػػن
الفػػتت المٌمفػػة الجػػُ ثقًػػن فػػُ اشّػػاء ًامفػػّة لمًالبػػة الؾػػلًات العامػػة فػػُ شقٌ ػ بالؾػػكن وشقٌ ػ مػػن الظػػعمات الصوػػػِة
ً
ً
ً
واقجمادِا فُ المًالبة بصقٌن بالمعِوة.
وؿّاؿّا
ازجماعّا
للمعِوة .ولقع مكوة ًغى الجرػبة الرماعّة للوؾاء المٌمفات
ولقع اعجمعت موٌرّة ًغا البصح إلػَ شػع كبّػػ علػَ مالشظػة المفػاركّن مػن ازػل االهغمػاس الجػام فػُ البّئػة المعروؿػة ،وكمػا
مكوػػة يػِقػػة المالشظػػة بالمفػػاركة فػػُ الجػكّػػؼ كػدّػػا علػػَ الجرػبػػة الٍّمّػػة للؾػػكان .فػػُ الٍاقػ  ،دفعػػت المقاربػػة الوؾػػٍِة فػػُ ًػػغا
البصح لالهجباى إلَ "وزٌة هظػ المػاة" فُ طًاباثٌن الجُ ؿاًمت فُ بواء المعػفة الووالّة .ولقع ؿاًمت اِوا ًغى الًػِقة فُ
إخػػارة وعػػُ المؾػػجرّبّن بمؾػػاًمجٌ المٌمػػة فػػُ ًػػغا الكػفػػاح ،واِوػػا اِقظػػجٌ – بًػِقػػة مػػا -علػػَ اؿػػلٍب معّفػػجٌ واؿػػجظعام
للمعِوة كًػِقة للصّاة.
للًٍلػػة االولػػَ ِظٌػػػ ًػػغا البصػػح البعػػع المٌ ػ الػػغي ِػػٍفػى اإلؿػػكان للوؾػػاء ،فٌػػٍ ِؾػػلى الوػػٍء علػػَ ثرػبػػة شوػػػِة هٍعّػػة
بٍهػٍح ،بصّػح فػالقػاءة الوؾػٍِة للمعِوػة موًقّػة فػُ ثصلّالثٌػا ،فالؾػكن ِفٌػ علػَ اهػي مرػاؿ للظلػ للمػػاة بصّػح ِقجمػػ علػػَ
دورًػا االزجمػاعُ الػػغي ثعبػػ عوػي (امػػاة ،ام ،زوزػة) ،ولٌػغا ِرػ علػَ الوؾػاء ان ِغػػادرن الموػؼؿ لّبعػعن عػػن الٌٍِػة الروؾػػاهّة
الجػُ ثػ ثعّّوٌػػا لٌػػن .وبالجػػالُ فالفارقػػات الجػػُ ِفػّػ لٌػػا ًػػغا البصػػحً ،ػػُ مفػػاركة امٌػػات وربػات بّػػٍت فػػُ ًػػغا الكػفػػاح مػػن ازػػل
الصمٍؿ علَ ؿكن ال لمعٍبجٌن فُ دف اإلِرار بفكل قػٌػي وموػجظ  ،فو ًػال عػن يمػٍشٌن لصّػاة افوػل لٌػن واليفػالٌن.
إن الجؼامٌن فُ ًغا الوواؿ مكوٌن من اكػجؾاب قٍة داطلّة اكبػػ ثعًػٌّن الدقػة فػُ الجمػػؼ فػُ شّػاثٌن ،وبالجػالُ إعػادة الوظػػ
فُ ًٍِجٌن والكف عن إمكاهّة رؤِجٌن باهفؾٌن كفظك فُ شع ذاثي إلَ زاه دورًن االزجماعُ كامٌات.
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باإلهػػافة إلػػَ ذل ػ  ،الػػبصت ًػػؤالء الوؾػػاء علػػَ بّوػػة مػػن شقػػٍقٌن وكػػافصن للصمػػٍؿ علٌّػػا ،واهظػػػين فػػُ الصّػػاة العامػػة،
ويالبن فُ الص فُ الؾكن الال من طالؿ الص فُ ان ثكٍن اموة والصمٍؿ علَ الظعمات االزجماعّة ،فٌغى المػاة ،بفكل
او بػػاطػ ،الػػبصت واعّػػة اِوػػا بمؾػػالة شقٌػػن فػػُ المعِوػػة .فٌػػُ ثجصػػعى االؿػػجدواءات االزجماعّػػة المكاهّػػة المٍروخػػة مػػن الماهػػُ
والومٍذج الصوػػي الؾػا ع ،كمػا اهٌػن ِفػٌعن علػَ إرادثٌػن الرماعّػة لٍهػ شلػٍؿ للؾػكن االزجمػاعُ فػُ وؿػى المعِوػة .وبٌػغى
الًػِقػػة ،قػػارؾ ؿػػكان االشػػجالؿ ( )Manoel Congoفػػُ إهجػػاج المعِوػػة ،المعِوػػة الجػػُ ثفػػبي لٌ ػ والجػػُ ثاطػػغ بعػػّن االعجبػػار
الًػِقػػة الجػػُ ِعّفػػٍن وِمارؿػػٍن بٌػػا كػػل ِػػٍم ،وًػػغا ِػػعف إلػػَ الجاكّػػع مرػ ً
ػعدا علػػَ اًمّػػة الوظػػػ فػػُ عالقػػات القػػٍة بػػّن الػزػػاؿ
والوؾاء عوع الوظػ فُ مفٌٍم الص فُ المعِوة ،شّح إن ًغى العٍامل ثفكل العوٍِة والمفاركة فُ المعِوةMARIANNE ( .
)CARLE-MARSAN, 2013
الووع والحغرافيا :هظرة غامة من الهود
إن الرغػافّا البفػِة فُ الٌوع كما فُ العال الغػبػُ ،كاهػت ثعػالذ المػػاة الجػُ كاهػت فػُ افوػل االشػٍاؿ عػهػّة او خاهٍِػة او
طاهعة لػزل ،وبالوظػ إلَ الجقالّع الجرػِبّة للمعػفػة الرغػافّػة ،لػ ثكػن المػػاة ما بػة ثمام ًػا فػُ ابصاخٌػا فغالبػا مػا ِػج ثوػمّوٌا
بفكل واقعُ او هموُ .فل ِصعث شجَ وقت قػِ ان البس الروؽ قوّة للجصلّل الرػعي فػُ الٌوػع ،كمػا فػُ اي مكػان اطػػ،
فوفػا االًجمػػام بػػالمػاة كمٍهػػٍع للعراؿػػة وزػػؼء مػن القوػػاِا الجػُ ثفػػمل المػػاة مٍهػػٍعا ثصػػت عوػػٍان الرغػافّػػا االزجماعّػػة ،علػػَ
الػم من اهٌا عبارة عن بعن العراؿات المصعودة والجُ ثعٍد إلَ الؾجّوات مػن القػػن الماهػُ ،فلػ ثوصمػػ االثراًػات الواقػئة
فػػُ الرغػافّػػا االزجماعّػػة فػػُ ثصعِػػع الجباِوػػات االزجماعّػػة – المكاهّػػة فصؾ ػ  ،ب ػل اِوػػا فػػُ الجصقّ ػ فػػُ القوػػاِا ذات المػػلة
المجعلقة بالععالػة الجٍزِعّػة .ولقػع ظٌػػت العراؿػات المٌجمػة بالوؾػاء فػُ وقػت مجػاطػ بػّن الرغػػافّّن فػُ الٌوػع ،واهصمػػت علػَ
ععد قلّل من الباشدّن الغِن بعلٍ زٌع زماعُ إلهجاج موظٍر هؾٍي فُ الرغػافّا.
ولقػع عّوػت الصكٍمػة الٌوػػع لروػة ويوّػة شػٍؿ وهػ المػػاة فػُ عػام  ،1971وكػػان ًػعفٌا ثقّػّ الجغّػػات الجػػُ شػعخت فػُ وهػ
المػاة هجّرة الجعابّػ العؿجٍرِة والقاهٍهّة واإلدارِة المعجمعة موغ االؿجقالؿ .فُ وقت الش قػر المرلؽ الٌوعي لبصػٍث العلػٍم
االزجماعّة ( )ICSSRثكلّ ؿلؾلة من العراؿػات المجعلقػة بٍهػ المػػاة لمؾػاععة ًػغى اللروػة الٍيوّػة ،وثػ إهفػاء فػقػة عمػل
ثجال بفكل كبّػ من علماء االزجماع وعلماء االهدػوبٍلٍزّػا وعلمػاء الؾّاؿػة ولكػن بػعون الرغػػافّّن .وفػُ عػام  1983-1982ثػ
إهفاء لران موفملة من قبل ( )ICSSRلعراؿات الوؾاء ،وم ذلػ فقػع موصػت زمّػ ًػغى المػوس العراؿػّة مػن قبػل ثظممػات
اطػى مّػ الرغػافّا .فػم ان معظ الرامعات فُ الٌوع لعٌِا بػامذ اكادِمّة موظمة للغاِة ،لٌا اِوا هًاؽ هػّ للغاِػة إلدمػاج
المػاة كمٍهٍع مؾجقل فػُ العراؿػة الرغػافّػة ،باؿػجدواء ثؾػلّى الوػٍء علػَ بعػن اإلقػارات الٌامفػّة لصّػاة المػػاة .ومػ ذلػ ،
فإن مػكؼ دراؿة الجومّة اإلقلّمّة برامعة  Jawaharlal Nehruازػى بجكٍِوي المجععد الجظممات ،ؿلؾلة من العراؿات شٍؿ
قواِا المػاة من قبل الرغػافّّن ،العِمٍمػافّّن واالقجمػادِّن اإلقلّمّػّنِ .مكػن ثمػوّ ًػغى العراؿػات علػَ هًػاؽ واؿػ إلػَ
فئجّن:
 -1دراؿ ػػات اق ػػارت بف ػػكل مباق ػػػ إل ػػَ قو ػػاِا المػ ػػاة وق ػػملت ً ػػغى العراؿ ػػات مؾ ػػجٍِات الجومّ ػػة اإلقلّمّ ػػة والعمال ػػة
واالقجماد الؼراعُ ،وثًٍِػ الجعلّ وزغػافّا الػفاى االزجماعُ ،وركؼت علَ ثًٍِػ موظٍر إقلّمُ ِجعامل م مظاوؼ
المػاة وِؾاً فُ فٌ ععم المؾاواة اإلقلّمّة.
 -2دراؿات ارثبًت مباقػة بجصلّل زغػافُ لقواِا المػاة.
لقػػع ظلػػت مرػػاالت العراؿػػة مصمػػٍرة بفػػكل هػػّ فقػػى فػػُ دراؿػػة القػػٍى العاملػػة ومصػػٍ االمّػػة  /الجصمػػّل العلمػػُ والجصّػػؼ
الروؾاهُ فٌّا ،اما العراؿات الجُ ثعالذ بفكل اؿاؿُ من وزٌة هظػ إقلّمّة ثجعل إما بقًاعات رِفّة او شوػػِة مػن الؾػكان
الٌوٍد ً
عامة .فالكػدّػ من االبصاث ذات يبّعة ولفّة وال ثٍه فُ إيار إقلّمُ او ويوُ اكبػػ ،وباإلهػافة إلػَ ذلػ  ،فػإن معظػ
البصٍث الرغػافّة المجعلقة بػالمػاة ثؾػجوع اؿاؿػا إلػَ البّاهػات الموفػٍرة الهٌػا مجاشػة بؾػٌٍلة ،ومػا زالػت القوػاِا الجػُ ثصجػاج إلػَ
ثٍلّع البّاهات من قبل العلماء بعّعة الموػاؿ إلػَ شػع كبّػػ ،وال ٍِزػع طًػا فػُ اؿػجظعام البّاهػات الموفػٍرة فػُ شػع ذاثٌػا ،إال ان
الععِع من العراؿات ل ثكن هاقعة ومصاِعة فُ ثعاملٌا م ًغى البّاهاتِ .مدل مفػوع اشمع وهاِاؾ ( )1985طًػٍة ر ّؾػّة هصػٍ
ثمػػصّس ًػػغى الدغػػػة شّػػح ِػػج زم ػ البّاهػػات المجعلقػػة بمفػػاركة الوؾػػاء الػِفّػػات بمػػا فػػُ ذلػ المعلٍمػػات عػػن القّػػٍد اإلقلّمّػػة
واالزجماعّػػة باؿػػجظعام االؿػػجبّاهات .كمػػا ان العمػػل الػػغي قػػام بػػي ؿػػاثّـ كٍمػػار ( )1986 ،1984وهاِػػاؾ واشمػػع (ِ ،)1984بجعػػع
ا ً
ِوا عن الجصلّالت الٍلفّة الجقلّعِة.
ما ِؼاؿ ِجعّن علَ االبصاث الرغػافّة المجعلقة بالمػاة ثًٍِػ موظٍر هؾا ُ مجماؿ واًجمام زغػافُ بّن الرغػافّّن الٌوػٍد
الغِن ل ثكن الصػكة الوؾا ّة قػى مػن بوػٍد المواقفػة اال كادِمّػة الرػادة .ولٌػغا فػإن معظػ البصػٍث كاهػت ذات يػاب طػاص مػ
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وزػػٍد بّاهػػات ثجعلػ بالقوػػاِا الوػػٍع ثػػاثُ ثقلّػ ًػعِا مػػن مّػػػ الرغػػافّّن .ومػ ذلػ  ،فػػإن ًػػغا الٍهػ ِجغّػػػ بػػبىء ،وِمكػػن اعجبػػار
الًبّعة الروّوّة للصقل بمػوهجي وإمكاهاثي وؿّلة مفّعة لجٍزّي البصح فُ اثراًات وهٌذ مؾجصؾوة للمؾجقبل.
اشػعخت الصػكػة الوؾػٍِة فػُ الومػ الدػاهُ مػن القػػن العفػػِن ثصػٍالت ًامػة فػُ علػ الرغػافّػا ،وطالػة فػُ مٍهػٍعات
الرغػافّا البفػِة .وقع ثمّؼت ًغى الجصٍالت بالعِوامّكّة الؾػِعة من زٌة ،وبمّامة فكػ زعِع فُ الرغػافّا عكؽ وزٌة هظػ
المػػاة شػٍؿ المكػان وثقؾػّ العمػل والؾػلٍؾ المكػاهُ باعجبػارى هجّرػة للػعور االزجمػاعُ الػغي ثؤدِػي المػػاة مػن زٌػة اطػػى.
()Saraswati. R and Satish. M,1989
الخاثامـ ـه ـػاـة:فت العراؿػات الوؾػٍِة والروعرِػة ابع ً
ػادا زعِػعة إلػَ الرغػافّػا االقجمػادِة والػِادِػة وزغػافّػة الجومّػة وزغػافّػة
الؾّاشة ،فل ِعع ً
مقبٍال ان ِقٍم الرغػافُ بعراؿة القػٍى العاملػة او شػكػات العمػل الٍّمّػة او دراؿػة الموفػات االقجمػادِة دون
الجمّّؼ بّن ؿلٍؾ الػزل وؿلٍؾ المػاة فُ كل ًغى المظاًػ .كما ل ثعع دراؿة الجومّة من زاوِة ثاخّػًا علَ المػاة ًػُ االؿػاس
واهمػا اؿػجعػاض دور المػػاة فػُ الجومّػة باعجبارًػا فاعػل ذو قظمػّة مؾػجقلة ومظجلفػة عػن قظمػّة وؿػلٍؾ الػزػل .لقػع اهػافت
العراؿات الوؾٍِة بععا هظػِا زعِعا ؿاً فُ ثػاز ثفؾّػ دور المػاة فُ المرجم وفُ مّادِن العمل من وزٌة هظػػ بٍّلٍزّػة
او شجَ زوعرِة ،بل اهجقل الَ اطغ العقالهّة والفػوؽ الفػدِة بعّن االعجبار.

الئحـ ــة المراخــع:
اللغة الػربية:
الغساس فوزية والسبجي هحاة ولهيمل هفيسة ( ،)1002فواءات هؾا ّة ،ؿلؾلة هعوات ومواظػات رق  97موفٍرات كلّة
االداب والعلٍم اإلهؾاهّة بالػباط ،مًبعة الوراح الرعِعة العار البّواء الًبعة االولَ.
بيير داكو ( ،)2891المػاة بصح فُ ؿّكٍلٍزّة االعماؽ ،ثػزمة وزّي اؿعع ،موفٍرات وزارة الدقافة واالرقاد القٍمُ ،ص
.544
ريجشارد بيت .)1000( .الفكػ الرغػافُ الصعِح .قػاءة وثعلّ عاي معجمع وكػم عباس (.)2016
سػاد حوزيف .)1004( .موؾوع ػة الوؾ ػاء والدقاف ػات اإلؾالمّ ػة ،االقػاؼ علَ الجػزمة ًالة كماؿ ،الوافر :برّؿ دار
بوؾطن– لّدن 2003 ،جمت الجررمة بالجعاون م مؤؾؾة المرﺃة والذاكرة ،القاًرة.
قاســم ب ــن ي ال ــدوي ات .)1002( .زغػافّ ػة االهدٍِػػة كاشػػع االثراًػػات الصعِدػػة فػػُ البصػػح الرغػافػػُ .الوػػعوة الداموػػة القؾػػام
الرغػافّا برامعة ام القػى فُ المملكة العػبّة الؾعٍدِة ،فُ الفجػة ما بّن  5-3مارس.
ميسون وائﻝ الػثوم ،هسيم فارس برهم .)1023( .الم ػػاة فػػُ الفكػػػ الرغػافػػُ .دراؿػػات ،العلػػٍم اإلهؾػػاهّة واالزجماعّػػة ،المرلػػع
 ،42الملص .2
اللغات االخوبية:
CARLE-MARSAN. M (2013). Luttes de Brésiliennes pour le droit à la ville: l’expérience des femmes de
l’occupation MANOEL CONGO à RIO DE JANEIRO AU BRÉSIL. Mémoire présenté comme exigence
partielle de la Maitrise en Géographie, Université du QUÉBEC à MONTRÉAL.
Chapman. R (1997). L’écriture de l’espace au féminin: géographie féministe et textes littéraires
québécois. Recherches féministes, 10(2), 13–26.
Gilbert, A. (1987). La géographie féministe et la science: réflexions à partir d’un livre de Sandra Harding.
Cahiers de géographie du Québec, 31(83), 287–291.
Gilbert. A and Rose. D (1987). Espaces et femmes: pour une géographie renouvelée. Cahiers de
Géographie du Québec, Volume 31, numéro 83.
Harding. S (1987). Is there a feminist method, University of Chicago Press.
Louargant. S (2003). L’approche de genre pour relire le territoire, Les trajectoires hommes-femmes dans
les projets touristiques ruraux. Ardèche méridionale, Ligurie, Fes Boulemane, Géographie. Université
Joseph-Fourier - Grenoble I, Français.
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الرولة القومٌة في العصس الحرًث والمعاصس
Nation state in the modern and contemporary era
ا .زٌّةن ممعوح مصمٍد شؾّن الؾلّؾلُ -زةمّة اإلؿٜوعرِة -ممػ.

مقرمة:
ؿججوةوؿ البةشدة ُٖ البعاِة ثّػِٕ الٍٙمّة ُٖ الّمػ الصعِح والمّةلػ ،وبعاِة هفةثٌة ً
مػورا بٍّام ٞثًٍرًة هجّرة
للجًٍر الجٜوٍلٍزُ واالشعاث الػاًوة ،وثبلٍر العولة الٍٙمّة لجٍٜن ِلَ لٍرثٌة الٍّم .ثغٝػ البةشدة بّع ذل ُٖ ٛالبصح اًم
ؿمةت العولة الٍٙمّة ُٖ الّمػِن الصعِح والمّةلػٌٖ ،وةؾ ؿمةت مفجػٝة للعولة الٍٙمّة ُٖ الّمػ الصعِح او المّةلػ
لصع ٝبّػ وا ً
ِوة ًو ةؾ ؿمةت مظجلٗة ؿجوس لوة من طالؿ البصحٌٍ .ػ الّعِع من الٍٙمّةت والعوؿ الٍٙمّة ُٖ الّمػ الصعِح
ؿٍاء ُٖ اوروبة او الٍين الّػبُ ثٍالت بّعًة العوؿ الٍٙمّة وثبلٍرت الٜٗػة الٍٙمّة ومةزالت ثجًٍر الٜٗػة لجٍاٝب الّمػ
الصةلُ ،وًوةؾ ٍٚمّة لم ِجصعث ِوٌة الٜػدّػ من البةشدّن ٌٍػت ُٖ ِمػهة المّةلػ وثًٍرت وثفٌع ِمػ من الوٌوة وًُ
الٍٙمّة الؾػِةهّة ،ؿجل ُٙالبةشدة الوٍء ِلَ اًم ؿمةت الٍٙمّة الؾػِةهّة الٍّم ،وهبغة ِن ثةرِض الؾػِةن من لٔة وقّب
ودِن ،وا ً
ِوة المصةوالت الرةدة للوٌوة الؾػِةهّةً .وةؾ ثّػِٗةت ِعة للٍٙمّة ،ثجٍ ٕٚالبةشدة ِوع اًم ًغى الجّػِٗةت ،وًُ
ِلَ الوصٍ الجةلُ:
ً
اوال :ثّػِٕ (اهجٍهُ دي ؿمّح()Anthony De Smithاهجٍهُ دي.ؿمّح -Anthony De Smithثػزمة اشمع
الفّمُ ،)2014(،ص)119
ِمٜن ثّػِٕ الٍٙمّة بةهٌة شػٝة اِعٍِلٍزّة ،من اًعاٌٖة الٍلٍؿ إلَ االؿجٙالؿ والٍشعة والٌٍِة والصٗةظ ِلٌّة؛
لمملصة قّب ِّجٙع بّن ابوةاي اهٌم ِفٜلٍن بةلّٗ ٞامة ،او اهٌم ؿٍؼ ِمبصٍن امة ُٖ المؾجٙب ٞالموٍَرٖ .ةلٍٙمّة،
لّؾت مرػد قٍّر مفجػؾ ،او وُِ مفجػؾ ،وال ِمٜن ا ً
ِوة ان هؾةوي بّوٌة وبّن ّٚةم االمم ًُ ،شػٝة هفًة ثلٌمٌة
اِعٍِلٍزّة وهؾ٘ رمؼي ثجم ٞوقةارة بةالمة ،ولٌغى الصػٝة االِعٍِلٍزّة زٍاهب مجّعدة؛ ِجمد ٞالرةهب االوؿ ُٖ "الّّٙعة
االؿةؿّة" الجُ ثبصح ُٖ الٙوةِة ،وثًػح االؿبلة شٍؿ البفػِة والؾّةؿة ،وثؾَّ إلَ رؿم يػِ٘ الّم.ٞ
ُ
"ٍٚمّة"اؿجّم ُٖ ٞطمؽ يػاا٘ مظجلٗة(امٍت اوزّٝػِملُ 2013 ،ص:)273
ِبعا ؿمّح بمالشَة ان ثّبّػ
-

ِملّة ثف ّٜٞاالمم والصٗةظ ِلٌّة بػمجٌة.
وُِ بةالهجمةء إلَ ا ّمة؛ لٔة ورمؼِة ؿ"اال ّمة".
اِعٍِلٍزّة (ثفمِّٙ ٞعة خٙةّٖة لالمم).
شػٝة ازجمةِّة وؿّةؿّة لبلٍغ اًعاؼ االمة وثص ّ٘ٙاإلرادة الٍيوّة.

ً
خةهّة:ثّػِٕ (اشمع ِجّ٘)(اشمع ِجّ٘ واطػون ،2018،ص )135للٍٙمّة:
وِمٜن ٌٖم الٍٙمّة ِلَ اهٌة شػٝة ثوَّمّة (الصػٝة الٍٙمّة)وِملّة ربةِّة االبّةد ثوم بوةء الٌٍِة وثّؼِؼًة وثصعِع
الممةلس االٚلّمّة ولّةٓجٌة ،والجّببة الؾّةؿّة ،والؾُّ إلَ هّ ٞاالِجػاؼ الظةرزُ .وِالشٌ ان ًغِن البّعِن للٍٙمّة
مجػابًةنٖ ،من هةشّة ثٍٙم الصػٝة الٍٙمّة بعور راّؾُ ُٖ الّملّةت االربُ ،وال ؿّمة ثف ّٜٞالٌٍِة الٍٙمّة والجّببة الؾّةؿّة
داط ٞاإلٚلّم ،ومن هةشّة اطػى ،ثوّ٘ ًغى الّملّةت االربُ إلَ الصػٝة الٍٙمّة ٍٚة وثة ً
ِّعا .وِفّػ "مةِّٝ ٜٞجوْ" ،إلَ ان
آلب الصػٝةت الٍٙمّة داط ٞالعوؿ اِةدت ثّػِٕ اًعاٌٖة وثٍزٌةثٌة ُٖ هٍء الجّّٔػات العولّة موغ ثؾّّوّةت الٙػن الّفػِن
بمٗة ِةمة والٍّلمة بمٗة طةلة ،ومن خم شعث ثّّٔػ اؿةؿُ ُٖ طًةبٌة الؾّةؿُ .وٚع بةت هَّم ًغى الصػٝةت معرٝة شعود
هٌذ االؿجٙالؿ بةلمٌٍٗم الجٙلّعي-اي ثٍِٜن دولة زعِعة ،-بةلوؾبة إلَ االمم المّٔػة .ومن خم ثوةه ٞمن از ٞثصً ّ٘ٙغا
الٌعؼ ،مد ٞالمفةرٝة ُٖ الؾّةدة  ،او ثَّّم هًةؽ ومؾجٍى االؿجٙالؿ اإلٚلّمُ ،او الؾُّ إلَ هّ ٞاالِجػاؼ بةهٌة ثمد ٞامة
(وإن ٝةهت بال دولة) مجمّؼة ِن ّٓػًة ،وال ؿّمة االمة الجُ ثمدلٌة العولة الجُ ًُ زؼء موٌة .وإن ًغى الصػٝةت الٍٙمّة البصت
ا ٞٚإخوّة ،واإلخوّة ًُ زمةِة من الوةس ثفجػؾ ُٖ ًٍِة خٙةّٖة ولٔة مصّٜة (ادرِةن ًةؿجّؤؼ) .ثفّػ اإلخوّة ُٖ معلٍلٌة إلَ
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زمةِة من االٖػاد ِّجبػون اهٗؾٌم(او ِّجبػون االطػون) ِجٙةؿمٍن ؿمةت مفجػٝة ثمّؼًم ِن ؿٍاًم من الرمةِةت .وبّومة
ِفّػ ِالّػؽ إلَ المٌَػ الرؾعي/الّٗؼِةاُ ،ثفّػ اإلخوّة إلَ الٍّام ٞالدٙةّٖة مد ٞالروؾّة والدٙةٖة واالؿالؼ واللٔة
والمّجٙعات ،وٓعت ثجبوَ مّةِّػ إٚلّمّة للمٍايوة او للّوٍِة ُٖ مرجمٌّة ،وإن المٍايوّن ُٖ االٚةلّم المجمّؼة ً
ٍٚمّة داطٞ
العوؿ بةثٍا ًِبٍٙن مة ِّػؼ بةلٌٍِة المؼدوزةٝ -مة ُٖ االؿٜػجلوعي والبػًِةهُ ُٖ الٍٚت هٗؾيٝ -مة البصت الصػٝةت الٍٙمّة
مجّٜٗة مُ ِملّةت الٍّلمة ،اي اهٌة إِةدة ًّٜلة ٖٜػًة وثٍزٌةثٌة الٍٙمّة الجٙلّعِة.والمالشَةن ًغى الصػٝةت ٚع ثّٜٗت مُ
الٍّلمة بًػِٙجّن:
االولَ :اثرٌت إلَ االلؤمةس بّٗةلّة ُٖ الفبٍن العولّة بةلمّوَ الٍاؿُ ،من از ٞثًٍِػ لٍرة إِرةبّة لٌم ُٖ
الظةرج ودِم وشمةِة الممةلس الظةرزّة لٍشعاثٌم الظةرزّة.
الدةهّة :مصةولة طل٘ إٚجمةدات ثوةٖؾّة ً
دولّة ُٖ اٚةلّمٌة ،والؾُّ إلَ ثٙعِم اٚةلّمٌة ٝومةذج للجٙعم االٚجمةدي
والجٙوُٝ ،مة ُٖ شةلة الصػٝة الٍٙمّة ُٖ ّٝب.ٛ
ً
خةلدة :ثّػِٕ (ارهؾت بً .ةز  )Ernst B. Hass,1986, p 709-717))Ernst B. Haasللٍٙمّة:
الٍٙمّة ًُ ِبةرة ِن الٍالء اإلٚلّمُ والؾّةؿُ بٔن الوَػ ِن البؤر الجوةٖؾّةٖ ،البع من من ثٍاٖػ الٙػابة والعِن
والمملصة االٚجمةدِة والّػؽ واللٔة .وان ٖٜػة الٍٙمّة ٖٜػة شعِدة الهٌة ُثػٝؼ ِلَ بصح الٗػد ِن ًٍِة مظجلٗة ُٖ ِةلم
مظجلِٕ ،ةلم ملَء بةلٍٙمّةت والٌٍِةتٖ .رمُّ الٍٙمّةت ثوًٍي ِلَ مبعا الٌٍِة ِلَ اؿةس الّالٚةت ّٓػ الفظمّة،
ِوة ً
والػوابى البّّعة والبعِلةِ ،لَ ان ٍِٜن لًٍِ ٜٞة رمٍز طةلة بٌة .ثجومن الٍٙمّة الوةزصة ا ً
شعا ادهَ من الٍائم
ً
ٝةؼ للصٗةظ ِلَ الؾالم االزجمةُِ والجّّٔػ االزجمةُِ الؾلمُ .وثػثبى الؾلًة
االزجمةُِ ،وٚبٍال للّٙم والمبةدىء بفٍ ٜٞ
الفػِّة للٍٙمّة ُٖ ٍٍ ٞػوؼ الؾّةؿة الرمةًػِة بةلٍٙمّة الوةزصة؛ ِوعمة ثٍٜن الٌٍِة الٍيوّة مٍهُ قٖ ،ٛإهي ِجم
الٙوةء ِلَ العِةمةت االؿةؿّة العاِمة للفػِّة.وان الوَةم العولُ الٍّم آلبي ِومن قػِّة االمم ،وان الٍٙى العاطلّة
والظةرزّة للعولة الٍٙمّة ثّؼز وثومن بٙةء الٍٙمّة ِلَ ّٚع الصّةة.
وثػى البةشدة اهي من الوػوري هفػ الٍُِ بةلدٙةٖة الٍٙمّة ٌُٖ ،وؿّلة لجٍشّع االرض والفّب والفٍّر بةالرثبةط
بةلرمةِة واإلشؾةس بٍٙة االمةٖ ،ؼِةدة الفٍّر بةلٍُِ الٍٙمُ وزرع مبةداٌة وّٚمٌة ثؤدي إلَ زِةدة الفٍّر بةالهجمةء لالمة
والفّب واإلطالص المًل٘ لٌة ،وهبغ الدٍرات والصػوب واالؿجبعادٌَٖ ،ػت الوٍاة االولَ للٍٙمّة ُٖ الّمػ الصعِح ُٖ
ً
اوروبةٖ ،إن ثًٍرًة ُٖ الّمػ المّةلػ اطغ اقٜةال مجّعدة ولٜن ثٌعؼ ُٖ الوٌةِة إلَ إهفةء دولة اٍٚى وقّب اٝػدػ
ً
اهجمةءا.ثبلٍرت الٜٗػة الٍٙمّة ،والبس من ش٘  ٞٝقّب لي ثةرِض وِةدات وممةرؿةت مفجػٝة  ،ولٔة طةلة ،وممةلس مفجػٝة
ً
 ،ورٓبة ُٖ الّّـ المفجػؾ ثٍِٜن دولجي المؾجٙلةً ،غى الجصٍالت الٜبػى ُٖ اإليةر الوَػي ،اًلت الٔػب الن ِّٙم دوال
ٍِٚة مؾجٙػة بعرزة ٝبّػة ،وزاد ِعد العوؿ الٍٙمّة وهمت ٚعراثٌة وإمٜةهّةثٌة الجُ ثؾجمع ٍٚثٌة وؿّةدثٌة من ٖٜػة الووةؿ
والدٍرة من از ٞرطةء االمة والػٖةى والصػِة واالؿجٙالؿ.
والرعِػ بةلغٝػ ان الٍٙمّة ثّع ً
هٍِة من ؿّةؿةت الٌٍِة والجُ ثجومن ِملّة رؿم شعود  ٞٝامة ،وثٍِٙة االوالٞ
والػوابى بّن الموجمّولٌغى الٍٙمّة  ،ممة ِمّؼ اإلٚلّم الٍٙمُ ِن ّٓػى من الٍشعات العولّة االطػى ،وال ؿّمة الٍشعة الجُ
ثوجمُ إلٌّة من موٍَر الٍٙمّة الؾّةؿّة .وِّجمع الٙةدة ُٖ ًغى الٍٙمّة الؾّةؿّة إلَ شفع زٌٍد مٍايوٌّم من از ٞالعٖةع
ِن ًٍِجٌم الٍٙمّة وخٙةٖجٌم وممةلصٌم الٍٙمّة المصعدة وثّؼِؼًة ،ومٍازٌة الٍٙى ّٓػ الٍٙمّة .ومن خم ثجبوَ بّن الصػٝةت
الٍٙمّة الؿجػاثّرّةت لوّالالِجػاؼ العولُ بةلٌٍِة الٍٙمّة ،اي االِجػاؼ بٌة ٝممد ٞالمة ٍٚمّة مجمّؼة  ،وبمٜةهة دولّة مّّوة
إلٚلّمٌة شجَ وإن لم ثٍٜن دولة ذات ؿّةدة بةلمّوَ الجٙلّعٍِؿوٍهس ذلّٖ ٛمة بّع من طالؿ البصح.
ُٖ الصّٙٙة من الممٜن ان هٍزؼ ً
مٌٍٗمة للعولة الٍٙمّة ُٖ ِمػهة الصةلُ ،اال وًٍ ان ِجص ٘ٙللّومػ البفػي ُٖ
ً
ُ
ً
ُ
ً
ً
العولة ِةم ٞالجرةهؽ المٌّة للٍشعة الٍيوّة ُٖ العاطٝ ،ٞةلجرةهؽ بةللٔة الجُ ثّع ِةمال زًٍػِة وِومػا اؿةؿّة ُٖ ثصّ٘ٙ
وثٍشع بّن ابوةء االمة الٍاشعة او االل ،ٞوالغي ٝةن ً
الجةلٕ واالهؾرةم االزجمةَُِ ،
ؿةاعا لعى مَّم الفٍّب الٙعِمة .ثؤدي
العوؿ الٍٙمّة الجُ ثّجمع ِلَ وشعة العم واالل ٞمَّمٌة إلَ ّٚةم دوؿ ٍٚمّة ،وشجَ بّةم ٞوشعة الممةلس ،ومة ثٌّة لي من
وشعة الممّػ والؾّةدة الصّّٙٙة والصػِة الّٗلّة ،او بمٍرة اوهس ًُ ،الجُ ثّبػ ِن اثرةى ؿّةؿُ خٙةُٖ ُٖ الٍٚت هٗؾي،
شّح ٍِٜن زمُّ اٖػاد قّبٌة ِفجػٍٝن ُٖ لٔة واشعة وِػؽ واشع ودِن واشع ،وًغا مة ِرّلٌم ِّبػون ِن امة واشعة،
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ثوموٌة شعود ؿّةؿّة مصعدة ،ثٗملٌة وثمّؼًة ِن االمم االطػى المرةورة لٌة دون ؿًّػة او اؿجٔالؿ او ثبّّة ٚةامة ِلَ
اِجبةرات ِػّٚة او دِوّة او خٙةّٖة .لغا ٖةالمة ًُ الجُ ثظل٘ العولة الٍٙمّة هجّرة لصةزةثٌة االزجمةِّة واالٚجمةدِة والؾّةؿّة.
وِٙعم اومٍت اوزّٝػِملُ خالث مرمٍِةت مجبةدلة الّالٚة من المؼاِم للظًةب الٍٙمُ (امٍت
اوزّٝػِملُ،2013،ص:)368-367
 -1مؼاِم الٌٍِة:
ِٙؾم الظًةب الٍٙمُ الّةلم إلَ "هصن" و"ًم" و"العٚةء" و"اِعاء" ،وِوُ الٌٍِة المجرةهؾة والدةبجة ِلَ
ً
ً
ؿّةؿّة بًػِٙجّن اخوجّن .اوالِ ،غٝػ ان
الرةهبّن ،وِفعد ِلَ الؾمةت والمٗةت الجُ ثمّؼ"هصن" من "ًم"َّ ُِ .ع زِم الٌٍِة
ّ
ً
ِٙعم االمة بٍلٌٗة
لّٙم االمة االولٍِة المًلٙة ،وان الٍالء لالمة ِجرةوز اقٜةؿ الٍالء االطػى ٝلٌةٖ ،ػدِة او زمّّة .خةهّةِ ،
الممعر الوٌةاُ للفػِّة (الؾّةؿّة و االزجةِّة) -ومن خم للؾّةدة.
 -2مؼاِم زمةهّة
ٍِّد الظًةب الٍٙمُ إلَ المةهُ ً
دومة ُٖ ،مؾَّ إلٌٍةر "الؼمن الظًُ لالمة" ،وشوٍرًة المجًٍر الغي ال ِمٜن
ّ
ّ
ّّٖبػ ِن ًمٍم الصةهػ ،وِؾجظعم ِةدة لفػِوة الٙػارات الجُ
الجفّٖ ّٜٛي .امة المةهُ الظةص الغي ثظجةرى الوظب الٍٙمّةِ ،
ً
مةض ٝػدّػا مة
ثجظغًة ُٖ مة ِجّل٘ بةلف ٜٞالوٌةاُ الممٌة .وثؾجدمػ المفةرُِ الٍٙمّة مٍارد ٝبّػة ُٖ ثػؿّض روابى ًةدٖة مُ ٍ
إقٜةلّةّ -
ً
ثفرُ ٖٙعان الغاٝػة االزجمةِّة ،او هؾّةن زٍاهب من ثرػبة ٚػِبة او بّّعة ال ثوؾرم مُ رواِة االمة .إن
ٍِٜن
ُ
ّ
الٌٍس بةلجةرِض وبح هؾظجي "االللّة" ِبػ المعارس وازٌؼة العولة االِعٍِلٍزّة االطػى ًمة بّن من الٍؿةا ٞالجُ ثعطلٌة
المؼاِم الؼموّة المصعدة للظًةب الٍٙمُ وثٗػهٌة.
 -3مؼاِم مٜةهّة
ً
إن الظًةب الٍٙمُ مؾٍٜن اِوة بٌةزؽ االرض/الموًٙة ،والبصح ِن "وين" ،ش ُّٙٙاو مجظّ .ٞوًغا ِفمٞ
إِةدة بوةء الصّؼ االزجمةُِ بٍلٗي موًٙة ويوّةً ،
ٓةلبة بٙعر من الٍٙة والٜػدةٖة ِلُٔ البعاا ٞؤِػس االمة ُٖ البّبة المةدِة
ً
والممةرؿةت االزجمةِّة الٍّمّةٝ .مة ِوم ِملّةت ثظّ ٞإٚلّمّة؛ ثجغٝػ االرض الوةاّة ،إلَ االبع او مؤٚجة ،او ثجفٍؽ إلَ
اراض/موةي٘ ث ُٖ ُٙمة وراء الٌعؼ المجٍاثػ للػٓبة الٍٙمّة .وِٗجػض وزٍد رابًة ال ِمٜن ٖمم ِػاًة بّن االمة وبّبجٌة
الًبّّّة ،وً ٝ
ػدّػا مة ِّع المفٌع الًبُّّ ،والبّبة المةدِة و المبوّة لموةي٘ بػمجٌة ٍِام ٞثٍِٜوّة للفظمّة او الػوح
ُ
ّ
الٍيوّة ،او من هةشّة اطػى ِالمةت داللّة ال ثمصَ ِلَ شوٍر االمة ُٖ ارض مصعدةّ ،
وبّوة ِلَ لصة شٌٙة ُٖ ًّٚة االرض
الجُ ِعًٍِة اٖػادًة "الٍين".

ؿمةت العوؿ الٍٙمّة ُٖ الّمػ الصعِح والمّةلػ
ِجوةوؿ الٗم ٞاالوؿ ؿمةت العوؿ الٍٙمّة ومة ِمّؼ ٍٚ ٞٝمّة ِن االطػى واالطجالٖةت والجفةبٌةت بّوٌمة ُٖ الّمػ
الصعِح والمّةلػ ُٖ اوروبة والٍين الّػبُ ُٖ ،البعاِة ؿوجصعث ِن ؿمةت الٍٙمّة وبعاِجٌة ُٖ اوروبة بمة اهٌة ٝةهت َالم ِّٞٙ
الغي لرةت إلّي دوؿ اوروبة ُٖ وٚت ٝةهت ثًلّةت الٔػب ثمجع هصٍ الجّٜٗػ ُٖ ثٍؿُّ ؿلًةثٌة وإهفةء اإلمبػايٍرِةت الَّمَ
بٔن الوَػ ِمة ؿجؤوؿ إلٌّة الفٍّب ٖةلصٜم ٓةلب ِلَ المصٍٜم والٙػار ّٖي مصؾٍم ِػزُ ٖٙى للصةٝم والؾلًة ،خم
ؿوجصعث ِن ؿمةت الٍٙمّة وبعاِجٌة ُٖ الٍين الّػبُ وً ٞاطجلٗت ام اثٗٙت مُ ؿمةت الٍٙمّة ُٖ دوؿ اوروبة.
وال ق ٛان الدٍرة الٗػهؾّة من اًم مػاش ٞالجةرِض االوروبُ الصعِح ثة ً
خّػا ُٖ الٍا ُٚالؾّةؿُ الٍٙمُ ،لمة ثػثب ِن
هرةشٌة ( )1789من ثٍزٌةت ٍٚمّة ؿّةؿّة ،والجُ بةثت ثٌعد ّٝةن الممةل ٛواإلمبػايٍرِةت ُٖ الومؾة وبػوؿّة وّٓػًةِالوة
ِلَ الدٍرة ُٖ ٖػهؾة بعات ثومٍ ٖٜػة الدٍرة والٍٙمّة ُٖ اؿبةهّة وإًِةلّة ،ممة ٝةن لي اخػ ّبّن ِلَ يبّّة الصٜم ُٖ بلعان ٝػدّػة.
ٖبعات ِعة دوؿ اوروبّة إلَ ثرٌّؼ زٍّقٌة للجعط ٞوو ٕٚاؿجبعاد الوَةم الؾّةؿُ الٗػهؾُ،وثّّٔػ الجٍزٌةت االولَ
والمبةدئ االؿةؿّة للدٍرة الٗػهؾّة .وإزاء ٖجػات الٜػ والٗػ الجُ قٌعثٌة ًغى الصػوب بّن ٖػهؾة وزّػاهٌة من العوؿ االوروبّة
االطػى ،اؿجًةِت الٍٙات الدٍرِة الٗػهؾّة ٓؼو موةي٘ واؿّة من اوروبةموٌة إًِةلّة والمةهّة وًٍلوعا وبلرّٜة وامػِٜة
الفمةلّة.
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ٝمة ادت الصػٝة الٍٙمّة الجُ ٌٍػت ُٖ الٙػن الدةمن ِفػ إلَ إهجفةر وزِةدة الٍُِ الٍٙمُ ،وإزداد إدراؾ الفٍّب
للّالٚةت الَةلمة بّن الٗٙػاء واالٓوّةء ،والبس الّم ٞالٍٙمُ المفجػؾ ًٍ الؾبّ ٞالٍشّع لجص ّ٘ٙمؾجٙب ٞاٖو ٞواٝػدػ شػِة
ومؾةواة ازجمةِّةٝ .مة ٝةهت الصػٝة الٍٙمّة ُٖ ذل ٛالٍٚت ٍٚة مؾًّػة ُٖ  ٞٝمن اوروبة شجَ اهي ُِوَػ إلَ الدٍرةالٗػهؾّة
ٝةوؿ مٌَػواهس للٍٙمّة ُٖ الّمػ الصعِح .خم واللت اهجفةرًة ُٖ اواا ٞالٙػن الجةؿُ ِفػ ُٖ وؿى اوروبة ،ولم ِوجمٕ
الٙػن إال وٝةهت اخةرًة واهصة ُٖ الّةلم ازمُ .لٜن الٍٙمّة مدلٌة مد ٞاي شػٝة اطػى ًّؾالح ذو شعِن ،مدلمة ؿةِعت
الفٍّب ِلَ الوٌٍض وثٙػِػ ممّػًة اخةرت ا ُ
ِوة الفصوةء والبٔوةء بّوٌةٖ .ةلٍٙمّة لٌة لٗةت هبّلة ال قً ُٖ ٛغا ،إذ ثّلم
الصةبٌة الفرةِة والجوصّة ُٖ ؿبّ ٞلالح المرجمُ واموي ورطةاي والوعاء بةلصػِة .ومٌّة قّػ زمُّ االٖػاد بفٍّر ٍٚمُ
واشعشّوٌة ِٜٗػون بّٙلّة واشعة ٖؾةد بّوٌم الٍائم.
ثػى البةشدة ان الٍٙمّة االوروبّة ٚةمت ُٖ الٙػهّن الدةمن ِفػ والجةؿُ ِفػ ِلَ مبةدئ للصٗةظ ِلَ المؾجٍى
االٚجمةدي واالزجمةُِ ،وبةلّٗ ٞهرصت هرةح بةًػ ُٖ بوةء اإلمبػايٍرِةت الَّمَ والعوؿ الٜبػى الجُ ؿًّػت ُٖ ثل ٛالٗجػة
ِلَ المفٌع االوروبُ ،وٝةهت ًوةؾ يٗػة ٝبّػة ؿمّت بةلدٍرة الموةِّةٌٍ ،ػت الممةهُ واال الت الجُ شلت مص ٞاإلهؾةن
وؿةِعت ً ٝ
ػدّػا ُٖ الوٌوة الموةِّة الجُ ازجةشت الّةلم ،خم ؿًّػت ِلٌّم ٖٜػة بٌة اهصػٖت ِمة ٝةهت ثوةدي بي من قّةرات
وزّلت هٌةِجٌة مةؿةة ِةلمّة اال وًُ ٖٜػة الفّب المظجةر الغي ِمّؼ ّٓػى ،ممة زّلت  ٞٝشةٝم اوروبُ ًِمس ُٖ الٜػدّػ بٞ
ُٖ اال ٝػدػ وِػِع ان ِصٜم الفّب الممّؼ الٗةه ٞالغي ال ِّّبي قَء وال ِفٍبي قةابة ،وًغى الٜٗػة ثوةٖت واطجلٗت ٞٝ
االطجالؼ ِمة ٝةهت ثوةدي بي ،ممة زّلجٌة ثبجّع ً ٝ
ػدّػا ِن اي دِمٙػايّة او اؿجٙػار ازجمةُِ لججٍالَ الصػوب الجُ دمػت الٜػدّػ
وادت لٌالؾ اِعاد ّٓٗػة من الفٍّب دون اي ذهب ُٖ الصػبّن الّةلمّجّن االولَ والدةهّة ،لغل ٛثصٍلت من ٍٚمّة ويوّة
مؾةلمة ثًمس لمة ًٍ اشؾن للفّب إلَ ٍٚمّة ِومػِة اهةهّة ثًمس لمة ًٍ اشؾن للصةٝم.
وُٖ الٍاٚ ُٚةمت ٖٜػة الٍٙمّةت الجُ اهجفػت ُٖ اوروبة ِلَ ثٗ ٜٛاإلمبػايٍرِةت الَّمَ والممةل ٛومّالد العوؿ
الٍٙمّة؛ لجص ٞمصلٌة بّع الّٙةم بّعة خٍرات ثصػرِة ومبةدئ اؿةؿّة هةدى بٌة الفٍّب الجُ اموت بةلٍٙمّة الجُ ِمٗت بةلٙةرة
االوروبّة ،ممة ثػثب ِلّي ثٙؾّم الممةل ٛواالمبػايٍرِةت إلَ دوؿ ٍٚمّة واهصة الجٍزٌةت الجُ ثٌعؼ لالرثٙةء بةلفّب
واالًجمةم بي ُٖ المٙةم االوؿ واالِجػاؼ بٍٙمّة مجمّؼة طةلة ب ٜٞامة ،لغلٌ ٛؿمُ ًغا الّمػ بّمػ الٍٙمّةت.
ل ٜٞمػشلة ثةرِظّة من مػاش ٞالجًٍر ؿمةثٌة االؿةؿّة ،وبةلجةلُ لٌة اثرةًٌة وٍٚاًة وقّةراثٌة مُ الجةّٝع ا َ
ِوة،
بظةلة ُٖ بلعان الّةلم الدةلح ،وُٖ البلعان الّػبّة ِلَ الجصعِع ،وُٖ ًغى المػشلة بةلغات ،اهي ً ٝ
ػدّػا مة ثجعاط ٞالمػاشٞ
والًبٙةت ،وهجّرة لٌة الٍٙى والفّةرات ،وِجٍلع من ًغا الجعاط ٞاالهًػاب ،وبّن االشّةن الجّةرض ،االمػ الغي ِعُٖ
بصػٝةت مّّوة إلَ ثمٍِي مٍاٌٗٚة وقّةراثٌة بٙمع ثص ّ٘ٙاٝبػ مٜةؿب ممٜوة(اشمع بّلب...ُٜواخ ،2013،.ص.)80
والرعِػ بةلغٝػ ان الصػٝة الٍٙمّة ُٖ الٍين الّػبُ ُٖ الّمػ الصعِحٚ ،ع اطغت ُٖ همًٍة وثًٍرًة ً
دورا ِظجلٕ ِن
العور الؾّةؿُ الغي ٚةمت بي الٜٗػة الٍٙمّة ُٖ الٙةرة االوروبّة ُٖ الٙػن الدةمن ِفػ والجةؿُ ِفػ ،وذل ٛالن البالد الّػبّة
ٝةهت ثصت ؿًّػة اإلمبػايٍرِة الّدمةهّة.هةدت ُٖ البعاِة االمبػايٍرِة الّدمةهّة بفّةرات زّلجٌة ثبعو اإلمبػايٍرِة الٗةهلة
الجُ ثعٍِ بةلصػِة والعِمٙػايّة بةؿم العِن اإلؿالمُ مُ اشجٍاء زمُّ االدِةن ،ولٜن ا ً
ِوة اهٌةرت االمبػايٍرِة بؾبب زفُ
الصةٝم والصّع ِمة ٝةن ً
ٍةًػا ٖٜةهت هٌةِة االمبػايٍرِة الّدمةهّة هٌةِة دون رزّة .بةلمٙةب ٞبعا الجّٜٗػ الرةد ُٖ الٍٙمّة
الّػبّة وٝةهت الوٍاة االؿةؿّة ُٖ ذل ٛالٍٚت الػزٍع إلَ الجػاث الّػبُ واالِجؼاز بعور الّػب الصوةري وزِةدة الٍُِ بةًمّة
اللٔة الّػبّة ممة ٝةن لٌة اَِم االخػ ُٖ ٌٍٍر الصػٝة الٍٙمّة الّػبّة الدٙةّٖة والٜٗػِة الصعِدة وهرةشٌة ِالوة ِلَ ذلٖٙ ٛع
ادى لوٌٍض اداب الّػب وإشّةء الجػاث الّػبُ .
ُ
وُٖ الصّٙٙة ان شػٝة الٍٙمّة الّػبّة ُٖ الّمػ الصعِح والمّةلػ ثّع شػٝة ثصػر ويوُ وثّٔػ شوةري ،وثمجلٛ
من الؾمةت والجًلّةت مة ِرّلٌة شػٝة ثّّٔػ قةملة ،بٌعؼ الجصػر الٜةم ٞمن االؿجّمةر والجبّّة .وبةالؿجٗةدة من ثرػبجٌة
الجةرِظّة ومن الجػاث الصوةري اإلهؾةهُ ِالوة ِلَ الجرػبة الٍٙمّة ُٖ الّمػ الصعِح ُٖ اوروبة ،واهٗجةشٌة ِلَ الصوةرة
مرجمّة ً
ً
ً
مّةلػاِ ،ؾةًم مُ
ٍِٚة
الّةلمّة المّةلػة ،واالؿجٗةدة من الجٙعم الغي اشػزثي اإلهؾةهّة ،ثؾجًُّ ان ثبوُ
المرجمّةت االطػى ُٖ الجٙعم البفػي.
ال ق ٛاهي ثٍزع مفٜلة ُث َّع من ابػز المفٜالت ُٖ الّمػ المّةلػ وطةلة ُٖ الٍين الّػبُ وًُ ثّعد الّػّٚةت
ً
ؿّةؿّة ِن يػِ٘ إهفةء اشؼاب ؿّةؿّة ُث َومُ
الجُ ُثمبس بّع ذل ٛشػٝةت ٍٚمّة ،ولٌة ِعة يػؽ إلهفةء ثل ٛالصػٝةت ،إمة
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المػٝؼ العِمٙػايُ الّػبُ

الٜٗػة الٍٙمّة او ثوٌن بٌة ،وإمة ِن يػِ٘ الجظػِب واالِجعاءات ِلَ المؤؿؾةت والممجلٜةت وشعوث ٍٖهَ َث ُّم العولة
ً
ً
وطةرزّة.
داطلّة
ُ ّ
ّػؼ العٝػجٍر اشمع وًبةن(اشمع دمحم وًبةن( ،)2014ص)7المرجمُ مجّعد الّػّٚةت بةهي  ٞٝمرجمُ ِوًٍي ِلَ
وِ ِ
اٝػدػ من زمةِة ِػّٚة ال ثػٓب ُٖ الّّـ المفجػؾ ثصت راِة دولة واشعة .وُٖ االٓلب االِم من مدً ٞغى المرجمّةت ِؾٍد
ِعم المؾةواة بّن الرمةِةت الّػّٚة ُالم ّ
فٜلة للمرجمُ ،إذ بّومة ثٍزع زمةِةت ِػّٚة ُٖ وهُ مؾًّػ ثّجلُ ؿعة الصٜم
وِجبٍا اٖػادًة ٚمة الٌػم االزجمةُِ واالٚجمةدي ٖإن خمي زمةِةت اطػى ثٍٜن ُٖ وهُ ّٓػ مؾًّػ بموةى ِن الؾلًة وِٙبُ
ً
ٖوال ِن ان ً ٝ
ػدّػا من الرمةِةت ّٓػ
اٖػادًة ُٖ مٍا ُٚازجمةِّة مجعِوةٝ ،مة ِفٜلٍن الٗبة اال ٞٚخػاء ُٖ مرجمٌّم ،ذلٛ
المؾًّػة ً
(ٓةلبة االٚلّةت) ِّةهُ من االهًٌةد او الجمّّؼ او االؿجبّةد من زةهب الرمةِةت المؾًّػة ُٖ مرجمّي ،ومن ًوة
ثجٍلع مفةِػ الؾظى واالؿجّةء لعى اٖػاد الرمةِةت ّٓػ المؾًّػة من زػاء اوهةٌِم المجعِوة من زٌة ،ومن زٌة اطػى
ٝوجّرة لٍزٍدًم ُٖ مرجمُ ِوم زمةِةت ِػّٚة مٔةِػة ال ثػبًٌم بٌة اِة رابًة مٍهٍِّة (ٍٝشعة اللٔة او االل ٞاو العِن)،
او روشّة (شةؿ الػٓبة ُٖ الصّةة المفجػٝة).
ِٜمن هرةح اي شػٝة ٍٚمّة ُٖ االًعاؼ الصّّٙٙة الٍاهصة الجُ ثجبوةًة الصػٝة الٍٙمّة وّّٗٝة ثوّٗغًة ،ومن ًوة ِجبّن لوة اًم
ؿمةت العوؿ الٍٙمّة ُٖ ُٖ الّمػ الصعِح طةلة ُٖ اوروبة ،وثفجم ٞاالثُ:
 -1ثبوُ اٖٜةر ؿّةؿّة وابّةد اؿجػاثّرّة لجمعِع وثٍؿُّ االرض دون الجّٜٗػ ُٖ الفّب او إرادثي.
ِ -2عم االًجمةم بةلظًةب الفّبُ او طًةب االمة لمّػٖة مجًلبةثٌم الصّّٙٙة.
 -3اؿجٔالؿ قّةر العِن للٍلٍؿ للؾلًة ،والجػّٝؼ ِلَ اؿجٔالؿ مفةِػ الفّب لٜؾب ثّةيٌٗة.
 -4اؿجبعاد العوؿ الَّمَ والٍِٙة للعوؿ الّٗٙػة والوّّٗة والؾًّػة ِلٌّة ثصت قّةر الموةداة بةلعِمٙػايّة.
ٌٍٍ -5ر مة ِؾمَ بػ ػ "االؿجّمةر العاطلُ" ُ ،ه ِصت المٌٍٗم الفّبٍٍِن الػوس لٍلٕ اؿجٔالؿ الًبٙةت المعِوّة للٗالشّن..
ِفّػ االؿجّمةر العاطلُ إلَ ِملّة ثبةدؿ ّٓػ مجٜةٖئ بّن اراهُ دولة مّّوة ثصعث إمة بٍلٌٗة هجّرة للّبة شػة ثمةرؿٌة ٍٚى
الؾٍؽ ،وإمة هجّرة ؿّةؿةت اٚجمةدِة لعولة مػٝؼِة ا ّدت ً
ٚمعا او من دون ٚمع إلَ ثبّةت ثٍزِّّة للموًٙة .لٜن موغ ؿجّوّةت
ً
اٚجمةدِة ومجمّؼة ً
الٙػن الّفػِن ،اٚجمػ الجّبّػ ً
خٙةّٖة (بف ٜٞمجؼامن) ِن الموةي٘ المػٝؼِة للعولة
ٓةلبة ِلَ موةي٘ مصػومة
الموّٗة.
ومن اًم ؿمةت العولة الٍٙمّة الجُ هرصت ُٖ الّمػ المّةلػ طةلة ُٖ الٍين الّػبُ ثفجم ٞاالثُ:
 -1ثبوُ ا ً
ٖٜةرا ازجمةِّة واٚجمةدِة لالرثٙةء بةلمرجمُ .ٜٞٝ
 -2الجػّٝؼ ِلَ اولٍِةت الفّب وِعم اؿجٔاللٌم.
 -3العٖةع ِن العولة وِعم الؾمةح لعوؿ اؿجّمةرِة المؾةس بٌة.
-4اؿجّّةب وثٍشّع زمُّ الًٍااػٕ المٍزٍدة واالٚلّةت وثٍّٖػ شػِة الػاي.
-5ثرعِع الظًةب العِوُ الغي ِصح ِلَ الٍشعة واؿجّّةب زمُّ يٍااػٕ االمة.
 -6ثرعِع الظًةب الفّبُ الغي ِجصعث ِن االمة وٌِجم بمجًلبةثي االؿةؿّة.
 -7ان ثٍٖػٚعر المؾجًةع من الؾلُ واالشجّةزةت لالمة بة ٞٚثٜلٗة ممٜوة.
ومدلمة ذٝػهة اًم الؾمةت الجُ مّؼت  ٞٝمن العولة الٍٙمّة ُٖ الّمػ الصعِح والمّةلػ ،وثبّن لوة االطجالٖةت الٍاهصة لٜٞ
ٍٚمّةً ،وةؾ ثفةبٌةت ودواُٖ اقجػٝت ٌّٖة الٍٙمّةت.
ثفجػؾ الٍٙمّةت ُٖ ِعد من العواُٖ االؿةؿّة واالٖٜةر ،وثفجم ٞاالثُ(اهجٍهُ دي.ؿمّح -ثػزمة اشمع الفّمُ،2014،
ص:)122
 -1االؿجٙالؿ  :Autonomyثًلُ ابوةء الرمةِة الٍٙمّة إلَ الّّـ ً
يبٙة لٍٙاهّوٌة وثفػِّةثٌة ،وشؾب إِٙةٌِة الظةص ُٖ
الصّةةً ،
بّّعا ِن اي ثعط ٞازوبُ.
ً
 -2الٍشعة  :Unityرٓبة ابوةء المرجمُ ُٖ وشعة زٔػاّٖة وشػٝة شػة ُٖ ًغا الٗوةء الرٔػاُٖ الٍاشع ،ورٓبجٌم اِوةُٖ الجوةمن
االزجمةُِ واإلشؾةس بةالطٍة والمؾةواة بّن الروؾّن.
 -3الٌٍِة او الجمّؼ  :Identityان ِفّػ المٍايوٍن اهٌم اِوةء ُٖ مرجمُ ٍٚمُ ،لي طمةامٌةلٗػدِة الًٗػِة ،بصّح ثجرلَ
ًغى الظمةاك ُٖ الٗوٍن الجُ ِوجرٍهٌة ،والًٍٙس الجُ ِمةرؿٍهٌة.
 -4االلةلة  :Authenticityان ِّّع بّن ابوةء ًغا المرجمُ اٝػجفةؼ الًبّّة الصّٙٙة ،واإلشؾةس بةهٌم مرجمُ ٍٚمُ لي زغور
شّّٙٙة ،وثةرِض وخٙةٖة شّّٙٙةن.
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 -5الٍين  :the homelandقٍّر بةالهجمةء ،مة ِفّػ بي ابوةء الٍين ،بةن لٌم ذاٝػة مفجػٝة ،وبةهٌم مػثبًٍن ُٖ ًغا الٍين
بموًٙة زٔػاّٖة ثفملٌم من اِةم ازعادًم الجُ ٚع ثػزُ إلَ ازموة مٍٓلة ُٖ الجةرِض ،وًُ موًٙة ثظمٌم وشعًم دون ّٓػًم.
 -6الٜػامة  :Dignityاِجٙةد اِوةء ًغا المرجمُ بةن مرجمٌّم ِوبُٔ ان ِجمجُ بةلٌّبة والمٜةهة المصجػمة ،الجُ ثجؾ٘ مُ
اؿجصٙةٚي الًٗػي الص.ُّٙٙ
 -7الجٍال :Continuity ٞوًٍ اٚجوةع اِوةء الرمةِة بةهٌم مػثبًٍن ُٖ الٔةلب بةزعاد ثػزُ زغورًم إلَ ازموة مٍٓلة ُٖ
الؼمن ،وخٙةٖةت مٍٓلة ُٖ الٙعم ِلَ ارض الٍين ،إهٌة ؿلؾلة مجملة من الٙػابة ال ثوٗمم ،وال ثجٍ.ٕٚ
 -8الممّػ  :Destinyاٚجوةع اِوةء الرمةِة بةن مرجمٌّم الٍٙمُ لي يػِ٘ مػؿٍم ً
ؿلٗة ،رؿمجي االٚعار ،وًٍ يػِ٘ ِظمٌم
وشعًم ،مؾةر ٖػِع ال ِظك ّٓػًم.
ثػى البةشدة اهي ِالوة ِلَ مة ذٝػى اهجٍهُ دي ؿمّح من الممٜن إهةٖة الجػاث  :Heritageشّح الجػّٝؼ ِلَ  ٞٝمة ِّع مٍروث
من ذٝػِةت او يٍٙس او اؿةيّػ او ِةدات وثٙةلّع ثرمٌّم وثظعم ٖٜػثٌم الٍٙمّةً .وةؾ بّن الٍٙمّةت ُٖ الّمػ المّةلػ ال
ِجٍاٖػ ٌّٖة ِومػ الٍين اي ال ِملٍٜن ارض مؾجٙلة ولٜن بةلٍشعة واالؿجٙالؿ وهمٍ الفٍّر بةلٍٙمّة والٍشعة الٍيوّة
ِؾجًٍّّن ثص ّ٘ٙزمُّ ِوةلػ الٍٙمّة بةإلهةٖة إلَ الصمٍؿ ِلَ االرض الظةلة بٌم والجُ ثرمٌّم بّةدات وثٙةلّع واٖٜةر
واشعة مُ ثٙػِػ ممّػًم بةهٗؾٌم.
ٖةلعولة الٍٙمّة ٚب ٞان ثٍٜن دولة ٌُٖ ٖٜػة البع لٌة من اًمّة واًعاؼ وطًة ثوّٗغ وهجةاذ ،إن ٝةهت اًمّة العولة الٍٙمّة
واًعاٌٖة ثص ّ٘ٙالصػِة والٜػامة وثٍّٖػ ٖػص الّم ٞللفبةب وزِةدة الٍُِ لعى الفّب ،وان ٍِٜن لالمة ش٘ ثٙػِػ الممّػ،
ؿجٜػ ػٍن طًة الجوّٗغ م ػن اؿٌ ٞم ػة ِٜػ ػٍن بػ ػ ٞؿّؾ ػةِع ُٖ ثوّٗغًة زمُّ يٍااػٕ الفّب ويبٙةثػ ػي مٌمػ ػة ٝةهت لٍّبػ ػةت
الجوّٗغ وؿجٜػ ػٍن هجةاري الػطةء والػٖةًّ ػة واالؿجٙػ ػػار وال ػٍشعة العاطلّ ػة و"اإلرادة الصػة" شّح ِؤٝع ٝةهى ان البفػ ال ِمٜوٌم
ان ٍِٜهٍا اشػ ًارا إال شّن ًٍِّّن ٍٚاهّن االطالؽ الجُ ِرعوهٌة داط ٞذواثٌم ،ال ُٖ الّةلم الظةرزُ .وًٜغا ِؾةوي ٝةهى بّن
"الٗوّلة" و "اإلرادة الصػة" .ومن ًوة زةءت المّٔة الرعِعة" :الوّة الصؾوة ثرةى االطػِن ،الجُ ًُ إرادة ّ
شػة ،إرادة مؾجٙلة
ا ً
ِوة".ممة ؿٍّٙي زمُّ ارٝةن العولة ،وؿٍّٜن الٍالء للعولة والصةٝم ًمّة هع اي مصج ٞاو مؾجّمػ ،ولٜن إن شةدت االًعاؼ
ُ
ّ
ِن يػٌِٙة لجلبُ ثًلّةت الرفُ والًمُ الغي ِوٌـ زؾم الصةٝم ،لّرّلي زؾم إهؾةن بػاس مفبّة بةلًمُ والرفُ دون
ثّٜٗػ ُٖ المرجمُ ومجًلبةثي ،ؿجٍٜن طًة الجوّٗغ من الّب مة ٍِٜن ،ؿّمبس اؿجوؼاؼ لٍٙى الؾلًة والفّب ،ؿّؤوؿ
لٜػى الفّب للؾلًة وِعم الٍالء لٌة ،وؿٍّٜن من الؾٌ ٞدطٍؿ الرٌ ٞهجّرة الهٌّةر العولة واطجٗةء ِةم ٞالعِمٙػايّة او
الٍشعة ،وؿّؤدي إلَ االؿجّمةر العاطلُ ،لغا ٖةؿجظعام الٍٙة وؿّلة لبوةء دولة ٍٚمّة هٌةِجٌة مّػوٖة ٚب ٞان ثبعا مٌمة
اؿجمػت ،والمٙمٍد ًوة بةلٍٙة ًٍ الّوٕ ولّؾت الٍٙة العٖةِّة ٌُٖ مًلٍبة لبٙةء اي دولة ٝبّػة ثجًلُ إلَ االؿجمػارِةٖ ،من
ش٘ االمة ثٙػِػ ممّػًة وطةلة إن ٓةبت ٍِام ٞالٍٙمّة َّ
البوةءة المًلٍبة لبوةء وثًٍِػ اي امة وقّبِّ.وُ ثٙػِػ الممّػ ًوة ان
االمة بةؿجًةِجٌة ثػثّب قؤون شّةثٌة ً
وٖٙة إلرادثٌة ٌُٖ .ثمل ٛالص٘ ُٖ ثوَّم قؤون شّةثٌة ِلَ اؿةس االؿجٙالؿ المًل٘
الغاثُ دون ثعط ٞطةرزُ .وِغٝػ (ًةهؽ ٍٝن  )Hans Kohn,1946, p.46((Hans Kohnان ُٖ الّةلم المؾجٙبلُ ُٖ ٍٞ
الّعؿ والؾالم ؿّجم شَػ االِعاء مٌمة ٝةهت َِمجٌم ،وبةلظٍؼ واالشجّةج ؿّمبس الٗٙػاء والموًٌعِن ًم االثّٙةء الغِن
والمل ٛؿّمبس ُٖ ِع الٗٙػاء الغِن ؿّصٜمٍن بإهمةؼ الرض اٝػدػ ً
ؿّّّعوا ثّّٙم زمُّ الّٙمُ ،
ً
وثٍاهّة.
ؿالمة
ًّ ُِ ٞ
ّع وزٍد ًغى المٍاد الدٙةّٖة مة ٚب ٞالصعِدة ِٙبة ُث َّّ ٙع ٍٚمُ الصٙبة الصعِدة؟ لّؽ ً ٝ
ػدّػا؛ ّٖملّة االطجّةر ًُ
ّ
المٌمة :المٌم ًٍ الًػاا٘ الجُ ِؾجظعم بٌة الٍٙمٍّن المّةلػون ًغى المٍاد وِؾّبٍن اؿجظعامٌة ،وًغا ِّبػ بةلوػورة ِن
اًجمةمةت راًوة .ا ّمة المّةهُ العاللّة للمٍاد المٍزٍدة ً
مؾبٙة ،ومصجٍِةثٌة ،وآػاهٌةٖ ،ججّٔػ بّع ان ّ
"ِجبوةًة" الظًةب الٍٙمُ.
لصّس ان الصةهػ ال ِمٜن ان ّ
ِّعؿ المةهُ ،إال ان ُٖ مٙعورى ثرةً ٞبّن الّوةلػ المّّوة وثٍّٝع اطػى،ومبةلٔة ُٖ اًمّة
بّوٌة االطػ للؾّةؽ ،والجٙلّ ٞمن اًمّة ّٓػًة ،وِمٜن بةلجةّٝع ثفٍِي الٍٚةاُ والصٙةاِ٘ .رب الجفعِع ِلَ إهوة ال هجصعث
ً
ّ
واع ،بٞ
ِن االؿجٔالؿ
المٙمٍد والموةورة المرػدة ًوة ُٖ .بّن االشّةن ،ال ثٍٜن طّةرات الٍٙمّّن هجةزة لمظًى ؿّةؿُ ٍ
لصةالت يةراة ّ
مجوٍِة ُٖ .مَّم الموةؿبةت ،ال ٍِٜن المؾَّ إلَ "اٝػجفةؼ" ثمٌَػات الػوح "الٍيوّة" وثّبّػاثٌة ،هجّرة
لمفػوع ٍٚمُ ّ
مفً ٜٞ
مؾبٙة بةلوػورة ،ب ٞاؿجرةبة إلدراؾ الصعاخة بةِجبةرًة موصًة او مجؾظة او الًوةِّة ،والصةزة المعرٝة
إلَ البصح ِن اقٜةؿ من االلةلة الدٙةّٖة .إن زمُ ممةرؿةت خٙةّٖة مظجلٗة ،من ؿّةٚةت مٜةهّة وثةرِظّة مجمّؼة ً
ٓةلبة،
هجةزة لوٍع من ّ
ٍةًػِة من الدٙةٖة "الٍيوّة" ال ُِ ّ
ّع من الوػورة ً
وثصٍِلٌة إلَ ٝػجلة مجمةؿٜة ً
الجعط ٞالمعروس .وُٖ الصّٙٙة،
ً
ِرب ثٍّٝع اشجمةؿ ان ثٍٜن ًغى الرٌٍد اِوة هجّرة شٍادث ،وؿٍء ثمّّؼ وإدراؾ ،واطجػاع ،او ثٍلّٗة ثرمُّ ًغى الٍّامٞ
ّ
(والعاُٖ
ّٝلٌة .لٜن دمرٌة الوٌةاُ همن طًةب ٍٚمُ ربمة لي ِالٚة اٝبػ بصّٙٙة ان الالِبّن البفػِّن الٗةِلّن لعٌِم الٙعرة
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واع مٙمٍد ،اي الجّٜٗػ ّٖي وثػقّعى (امٍت اوزّٝػِملُ،2013 ،
المصٗؼ ُٖ الٍاِ )ُٚلَ ثصٍِ ٞشجَ الّم ٞالٌةدؼ إلَ ِمٍ ٞ
ص.)377

ً
همٍذزة)
مّالد ٍٚمّةت زعِعة ُٖ الّمػ المّةلػ(الٍٙمّة الؾػِةهّة
زعِػ بةلغٝػ اهي البس ًوةؾ وُِ ٍٚمُ وثجًٍر للٍٙمّةت ُٖ الّمػ المّةلػ،ومن ثل ٛالٍٙمّةت الجُ ؿججوةولٌة
البةشدة "الٍٙمّة الؾػِةهّة"ٖ.جّعد المرجمّةت اإلهؾةهّة وثًٍر االمم ٝةن البع مّي ان ٍِٜن ًوةؾ وؿّلة للجٍال ٞلغا ٌٍػت
مرمٍِة من اللٔةت وٝةهت من اٚعمٌة اللٔةت الؾةمّة،وٝةن البع من ثٍاٖػ بّن الّوةلػ لجٍِٜن امة وٍٚمّة وموٌة اللٔةوالجُ
ً
دورا ً
ثلّب ً
وزًٍػِة ُٖ ثص ّ٘ٙالجةلٕ االزجمةُِ والٍشعة الػوشّة بّن ابوةء االمة الٍاشعةِ ،الوة ِلَ ذلٜػٌُٗ من اًم
ًةمة
الٍّام ٞالجُ ِمٜن بٍاؿجًٌة الجمّّؼ بّن االمم المظجلٗة ،وِٜةد ِجٗ٘ الؾٍاد االَِم من المٜٗػِن ِلَ اِجبةر اللٔة اشع
الّوةلػ االؿةؿّة لجٍِٜن االمة،لغل ٛشةوؿ الؾػِةن ُٖ البعاِة ِلَ الوٌٍض بةللٔة الؾػِةهّةٖ ،بّع ان ٝةهت ُثّع لٔة مّجة ال
ِجصعث بٌة اشع وال ثؾجظعم ؿٍى ُٖ الًٍٙس العِوّة ،البصت لٔة ِجصعث بٌة الٜػدّػ من الؾػِةن شٍؿ الّةلم.
ؿج جوةوؿ ُٖ ًغا الٗم ٞالٍٙمّة الؾػِةهّة ومة ِجٍاٖػ ٌّٖة من مٍٙمةت الٍٙمّة من اللٔة والعِن والجةرِض ،والٙوّة
الجُ ِعاٍّٖن ِوٌة وًُ إشّةء اللٔة الؾػِةهّة وهٌوة االمة الؾػِةهّة.

ً
اوال:اللٔة

والرعِػ بةلغٝػان اللٔة ًُ شلٙة الٍل ٞبّن المةهُ والصةهػ والمؾجٙب ٌُٖ،ٞثؾةِع ِلَ ٌٖم مالمس قظمّة
الرمةِة الٍٙمّة ومّػٖة اؿلٍب ثّٜٗػًة ُٖ مّةلرة امٍرًة الّةمة وشٌٗ ِةداثٌة وثٙةلّعًة ًُ ،الجُ ثػبى االزّةؿ بّوٌم
ببّن وثٍشع خٙةٖجٌمٖ ،بعون لٔة ال ثٍزع امة .لغا ّّٖع هَةم الجّلّم من اًم الرٍاهب ً
طًػا ُٖ ثٍِٜن العولة الٍٙمّة،
ٖةلجّلّم ًٍ االداة الجُ ثصعد مّةِّػ وّٚم  ٞٝقّب وثمّؼى ِن ؿةاػ اهٍاع الفٍّب الجُ ٝةهت قةاّة ُٖ المةهُ ،وثرّ ٞلي
خّػا ً
ثة ً
ٝبّػا ُٖ ٌٍٍر االمم والٍٙمّةتٖ ،البع من االًجمةمبةلجّلّم ٌٍٖ من اًم الٍّام ٞالجُ ثموس االمم ٚعرثٌة ِلَ البٙةء؛ الن
شةزة المرجمّةت الصعِدة إلَ الجّلّم ثدػي اللٔة ،واللٔة ًُ الٍؿّلة الٍشّعة والًػِٙة المدلَ للجّلّم .ؿٍؼ هّػض مٍزؼاً
ً
ثمٌّعاٝ ٌُٖ ،ةهت إشعى اللٌرةت االرامّة ولةرت لٔة ،واالرامّة ًُ لٔة من
ِن ثةرِض اللٔة الؾػِةهّة وهفةثٌة ُٖ البعاِة
مرمٍِة اللٔةت الجُ اثٗ٘ الّلمةء ِلَ ان ًِلٍٙا ِلٌّة اؿم اللٔةت الؾةمّة.واللٔةت الؾةمّة ثٙؾم إلَ :قمةلّة وزوٍبّة.امة
الفمةلّة ٖجوٙؾم إلَ قّبجّن(زاّٝة دمحم رقعي ،1970 ،ص:)11
-1قػّٚة وثفجمِ ٞلَ اللٔة اال ٝعِة بٙؾمٌّة البةبلّة واالقٍرِة .
ٓ -2ػبّة وثفجمِ ٞلَ اللٔة االوزةرِجّة (وًُ لٔة هٍٙش راس قمػا) ،والّٗوّّٙة والّبػِة واالرامّة والؾػِةهّة واللٔةت
الٜوّةهّة.
امة الٙؾم الروٍبُ ّٖوم اللٔة الّػبّة واللٔة الصبفّة ،واللٔةت الؾةمّة المٍزٍدة ُٖ بالد الصبفة.اهٙؾمت اللٔة
االرامّةإلَ لٌرةت موٌة اللٌرة الؾػِةهّة (الػًةوِة) :وًُ اللٌرة االرامّة الجُ ٝةن مٍيوٌة مة بّن الوٌػِن ُٖ اإلٚلّم الغي ٝةهت
ِةلمجي معِوة الػًة) او اورٖة ًُ اورٖة الصةلّة ث ُٖ ُٙزوٍب قػ ُٚثػّٝة )شّح ُهمت إلَ ثػّٝة بّع االشجالؿ الّدمةهُ زمن
الؾلًةن ؿلّم االوؿ ِةم 923ه1517/م(ٝ.مة ٝةن الّػب ِؾمٍهٌة وٝةهت ثصٜمٌة ُٖ الٌّع الؾةب٘ لٌٍَر المؾّصّة اؿػة
ِػبّة ،وِعؿ ِلَ ذل ٛاؿمةء ملٌٍٝة :ابرػ ومّن ووااٖ ،ٞلمة ٌٍػت المؾّصّة واهجفػت ُٖ ًغا اإلٚلّم واثظغت لٔجي لٔة
ادبّة لٌة ٝػى الصةب اللٔة ان ًِل٘ ِلٌّمةؿم االرامّّن وان ًِل٘ ِلَ لٔجٌم اؿم االرامّة ،وراوا ُٖ ًغى الجؾمّة مػ ً
ادٖة
للٍخوّة واإللصةدّٖ ،علٍا اؿم اللٔة إلَ اللٔة الؾػِةهّة.

ً
خةهّة:العِن
امة ِن العِن ٌٍٖ مؤؿؾة ازجمةِّة يبّّّة ال ثؾجٔوَ ِوٌة اِة زمةِة إهؾةهّةٖ ،ةلعِن موعمذ وملجم٘ بةإلهؾةن موغ هفةثي
ورؤِجي للوٍء ،وٚع اثوس لٜػدّػ من المؤرطّن ان زمُّ االٍٚام واالمم ،ؿٍاء ثل ٛالجُ ٝةهت ثّّـ ُٖ شةلة بعاوة او الجو،ٞٙ
ً
او الجُ همت ٌّٖة روح الصوةرة او قٜلت دوالٝ ،ةهت ثؤمن بٍٙى يبّّّة او ّٓبّة ثّبعًة وثٙعم لٌة ٖػوض الًةِة والٙػابّن،
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وًغا مة ثةٝعى العراؿةت الؾةبٙة لجًٍر االمم وثٙعمٌة ،وٖٜػة العِن مجةللة ُٖ هٍٗس البفػ موغ الٙعم إذ لم ِ ُٙمرجمُ ُٖ
الجةرِض إال وًٍ مجفبُ بٜٗػة العِن( ؿّعاوي ملّٜة  -شؾوُ اشالم ،2017 ،ص)32
ً
ً
من طالؿ العراؿةت الجُ ثوةولت ِالٚة العِن بةالمة او العولة الٍٙمّة ِجوس ان ًوةؾ اطجالٖة ٝبّػا ُٖ وزٌةت الوَػ بّن
المٜٗػِن والّ ٜػجةب شٍؿ شّٙٙة العور الغي ِلّبي العِن ُٖ ثٍِٜن االمم او ُٖ ثومّة وإخةرة الفٍّر الٍٙمُ لعٌِة إذ ِغًب
بّوٌم إلَ اِجبةر العِن من اًم الّوةلػ الجُ ثف ٜٞاؿةس الصػٝةت الٍٙمّة والجُ ثعُٖ ابوةء االمة للجّبّػ ِن ًٍِجٌم
االزجمةِّة والعِوّة ُٖ دولة ٍٚمّة مؾجٙلة .بّومة ِغًب االطػون إلَ الٗم ٞبّن العِن والٍٙمّة وال ِّجبػوهي ً
ِومػا من
ِوةلػًة(ؿلّمةن لةلس الٍِٔ ،2002،ٞص .)118وثعِن االمة الؾػِةهّة بةلعِةهة المؾّصّة موغ ٌٍٍر اللٔة.
اهعخػت اللٔة الؾػِةهّة بّع الٗجٍشةت اإلؿالمّة شّح شلت اللٔة الّػبّة مص ٞاللٔة الؾػِةهّة وّٓػًة من اللٔةت،
ٖبّع ان ٝةهت ثجػزم االِمةؿ االدبّة ً
ٚعِمة بةللٔة الؾػِةهّة البصت ثجػزم بةللٔة الّػبّة ،وٝةن للؾػِةهّة اِمةؿ ادبّة ٝػدّػة
وثػزمت الٜػدّػ من االِمةؿ ُٖ ثل ٛالٗجػة إلَ الؾػِةهّةٝ ،ةهت ًوةؾ شػٝةت للَّٙة الؾػِةهّة ُٖ الّمػ الصعِح ولٜن لم
ثٜن بوٗؽ ٍٚة الصػٝةت الٍٙمّة الؾػِةهّة ُٖ ِمػهة المّةلػٍِ ،زع الٜػدّػ من الؾػِةن بّن الّػاؽ وؿٍرِة ولبوةن وثػّٝة
وّٓػًة من البلعان الّػبّةِ ،صةوؿ الؾػِةن  ُٖ ٞٝمعِوجي ان ًٍِر وِوٌن بةللٔة الؾػِةهّة ،شّح ٌٍػت الّعِع من المصٕ
الؾػِةهّة اإللٜػجػوهّة بّع ان ٝةهت لصٕ لّٔػة ّٓػ ان الجٜوٍلٍزّة لم ثٜن مدِ ٞمػهة الصةلُٖ ،ةلبس من الّؾّػ إهفةء
المٍا ُٚاإللٜػجػوهّة وهفػ المصٕ إلً ٜ
ػجػوهّة وّٓػًة ،بعات ثوٌن شػٝة الٍٙمّة الؾػِةهّة من طالؿ ثٍِٙة الٍُِ بةللٔة
ً
الؾػِةهّة لعى الفبةب ،وٌٍػ الٜػدّػ من ادِبةت وادبةء ِٜػجبٍن بةللٔة الؾػِةهّة لّؽ ٖٙى ٝػجةبة ولٜن اِوة ٚػاءة وثصعث
إلشّةء اللٔة الؾػِةهّة ،ويٍروا الوصٍ الؾػِةهُ لٍّٜن من الّؾّػ ثّلمي واؿجّّةبي .ومن الوػوري لجص ّ٘ٙهرةح اي ٍٚمّة ان
ِجصعث الٍٙمٍّن والصةب الصػٝة الٍٙمّة إلَ االمة او الفّب بلٔةت ٌِٗمًٍة وِجصعخًٍةٖ ،إن لم ِجٍٖػ ًغا الّةم ٞالرًٍػي
شجَ وإن ٝةن ًوةؾ ثةرِض مفجػؾ ودِن ِػبًٌم وارض ثرمٌّم ٖفلت الٍٙمّة شجَ وٚب ٞان ثبعا .لغا ثٍزع مصةوالت زةدة
للوٌوة الؾػِةهّة من طالؿ االدب وهٌوجي طةلة ُٖ الّمػ الصعِح.
والمالشٌ ان اللٔة الؾػِةهّة ٚب ٞمػشلة الوٌوة الؾػِةهّة ثؾجظعم ٖٙى لٔة للعِن المؾّصُ ،ولم ِؾجظعمٌة اشع
ٝلٔة شعِت او ٝػجةبة دهٍِّة ،وؿةِع ذلِ ٛلَ اهؼواء اللٔة وهؾّةهٌة إلَ ان البصت لٔة ادب وبعات ُٖ الجًٍر ٝلٔة شعِح
وٝػجةبة ُٖ ِمػهة .وِؾَّ االدبةء المصعخٍن إلَ إشّةء اللٔة الؾػِةهّة؛ الهٌة رّٝؼة راّؾّة لجص ّ٘ٙالوٌوة الؾػِةهّة ،والن
الجّلّم ِةم ٞزًٍػي لوٌوة اي قّب البس ًوةؾ موٌذ لجّلّم الوفئ ويالب الرةمّةت بةللٔة الؾػِةهّة ٝلٔة اؿةؿّة مّبػة
ِن الٍٙمّة والجػاث والّّٙعة ،وإلشّةء اللٔة اخػ إِرةبُ ربى الؾػِةن بجػاخٌم الٙعِم  .وٚع ٝةهت ٖٜػة الٍٙمّة الٙةامة ِلَ وشعة
اللٔة ،هجّرة يبّّّة لجةخػ االدبةء الؾػِةن بةلٍٙمّة الّػبّة ُٖ هٌةِة الٙػن الجةؿُ ِفػ ،ولغل ٛاؿجٍشٍا ًغى الٜٗػة وارادوا لٌة
الورةحٝ ،مة هرس الٍٙمٍّن الّػب ُٖ هفػ الٍٙمّة الّػبّة ،والجُ اثظغت لٌة ً
ًعٖة ًٍ االؿجٙالؿ ِن االؿجّمةر االزوبُ.

ً
خةلدة :الجةرِض
ِمٜن الٍٙؿ إن ً
زؼءا من البفػ ِؤلٍٗن زوؾّة ويوّة إذا اثصعوا ُٖ مة بّوٌم ِبػ ثّةيٕ مفجػؾ ال ٍِزع بّوٌم وبّن االطػِن-
ً
وًٍ مة ِرّلٌم اٝػدػ اؿجّعادا للجّةون ّٖمة بّوٌم من الجّةون مُ ّٓػًم ،ورٓبة ُٖ الظوٍع للصٜم ذاثي ،وان ِصٜمٍا بةهٗؾٌم
ً
شمػِة .ربمة ٍِٜن ًغا الفٍّر الٍيوُ هجّرة اؿبةب مجوٍِة موٌة الّػؽ ،الؾاللة ،اللٔة المفجػٝة ،العِن
او بٙؾم موٌم
المفجػؾ؛ لٜن ٚب ٞٝ ٞقَءٖ ،إن " ثمةخ ٞالؾٍاب٘ الؾّةؿّة :امجالؾ ثةرِض ويوُ ،والمرمٍِة الالشٙة من الغٝػِةت؛
ً
إشؾةؿة بةلٍيوّة
والفٍّر الرمُّ بةالِجؼاز واإلذالؿ ،والمجّة والوعم ،واالثمةؿ بةالشعاث هٗؾٌةُٖ المةهُ" ًٍ الغي ِظل٘
(امٍت اوزّٝػِملُ ،2013 ،ص .)60ومن دراؿة الجةرِض والرغور الجةرِظّةالِة ٍٚمّة من قةهٌة ان ُث َّّػٖوة ِلَ الػوابى الٍخّٙة
الجُ ثػبى بّوجّةر شػٝة ٍٚمّة مّّوة ومؾّػة االمة ُٖ الجةرِض ،وثٍهس لوة اًعاؼ ويمٍشةت وثًلّةت اٖػادًة المؾجمعة من
مةهُ االمة الّػِ٘ للوٌٍض بعولة ٍٚمّة مؾجٙلة ممّؼة ِن بة ُٚالعوؿ الٍٙمّة االطػى.
ُٖ الٙػن الجةؿُ ِفػ ٝةهت اإللالشةت الجُ قٌعثٌة اإلمبػايٍرِة الّدمةهّة ُٖ اواطػ شٜمٌة شةٖؼا ً
زعِعا ِبفػ بوٌوة االداب
الؾػِةهّة ،وبّع ٖجػة من االهصًةط دامت طمؾة ٚػون ( من الٙػن الػابُ ِفػ شجَ بعاِة الٙػن الجةؿُ ِفػ) بعا االدب
قًّئ ً
الؾػِةهُ ِوجّـ ً
ٖفًّئ بةلػٓم من ٚلة إهجةزي واهصمةر مٍاهّّيٖ ،جوةٖؾت البّدةت الجبفّػِة ُٖ هفةيٌة االدبُ والعِوُ
ً
ً
وطمٍلة ُٖ إِػان ومن خم
لٍّدا
ٖوفػت ويبّت ِفػات الٜػجب.وبّع موجمٕ الٙػن الّفػِن بعا االدب الؾػِةهُ ِؾّػ
لبوةن  ،واؿجمػ ذل ٛالرّ ٞالغي بعا ِوبن ُٖ موجمٕ الٙػن الّفػِن بةلًّةء وٚع اشج ٞالفّػ المعارة (هؼار شوة ٍِؿٕ
199

المؤثمػ العولُ الّلٍم اإلهؾةهّة واالزجمةِّة ٚوةِة مّةلػة الجٜةم ٞاؿةس المّػٖة
 3-1هٍٖمبػ  2019المةهّة -بػلّن

المػٝؼ العِمٙػايُ الّػبُ

العِػاهُ ،2007،ص ص .)101 -88شجَ وإن ٝةهت بّن ًغى المصةوالت ُٖ البعاِة ِبةرة ِن ادب ؿػِةهُ مٜػجٍب بةللٔة
الّػبّة لِ ُٜؾجٍِبٍا الؾػِةن مومٍهي؛ الن ُٖ ثل ٛالٗجػة لم ِٜن ًوةؾ اهجفةر للٔة الؾػِةهّة ولم ٌِٗمٌة بّن الؾػِةن
ِالوة ِلَ ان ُٖ ثل ٛالٗجػة ٝةن من المّب الصمٍؿ ِلَ يةبّة بةللٔة الؾػِةهّة ولم ِٜن الجًٍر الجٜوٍلٍزُ مدِ ٞمػهة
الصةلُ ،إال اهٌم إؿجًةٍِا االن ان ِوفػوا اللٔة ؿٍاء المٜػجٍبة او المٙػوءة ،وبةلمٙةب ٞثًٍرت المٍا ُٚالظةلة بةلؾػِةن والجُ
ثوفػ لٔجٌم وادبٌم وخٙةٖةثٌم.
ومن المالشٌ ان الؾػِةن ِصةولٍن الجػّٝؼ االن ِلَ اللٔة وثّلّمٌة لاليٗةؿ ُٖ المعارس ومن اقٌػ المرالت االن
الجُ ثؾٌم ُٖ ثّلّم اللٔة الؾػِةهّة مرلة (اإلبعاع الؾػِةهُ) وبةلجةّٝع ؿٌَّػ ّٓػًة ٝػدّػ من المرالت والعورِةت ،وثم إهفةء
ٚوٍات ثّلّمّة ِلَ اإلهجػهت والمصًةت الجلٗؼٍِهّة الؾػِةهّة ،والبس ثّلم اللٔة الؾػِةهّة ؿٌ ٞللٔةِة ّٖوعمة ثٜػجب ُٖ
قػِى البصح " ُ
ثّلم اللٔة الؾػِةهّة" ؿٌَّػ اٝػدػ من ٚوةة او مٍ.ُٚ
ثفجم ٞالمٙةومة الدٙةّٖة الّلوّة مرم ٞالوفةيةت الجُ ثٌعؼ إلَ لّةهة الّوةلػ الدٙةّٖة المظجلٗة ،من ثػاث ٖٜػي
وادبُ ،وِةدات وثٙةلّع وموةؿبةت ،وثػاث مةدي ،مد ٞالًّةم وادواثي ،والّةدات المػثبًة بي ،واللبةس وادوات الّمٞ
ؿةؿّة ،إن لم ثٜن اًم ِوةلػ الدٙةٖة ِلَ اإليالؽ ،بمٗجٌة ً
والصػؼ ...إلض .وثف ٜٞاللٔة ً
خٙةّٖة ا ً
ِومػا ً
رمؼا للٌٍِة
واالهجةج ِ
الرمةِّة ووؿّلة لصٌٗ الّوةلػ الدٙةّٖة االطػى وهٙلٌة ،ولغل ٌُٖ ٛمن اًم اؿؽ وشعة اِة امةٖ .ةللٔة ًُ مظؼن ثرةرب
االمة ،وبغل ٌُٖ ٛثو ٞٙثػاخٌة ِبػ االزّةؿ ،والجػاث ِؾٌم ُٖ ثصعِع "الوَػة إلَ الٍٜن والص٘ والظّػ والرمةؿ".ثفٜٞ
المٙةومة الدٙةّٖة الّلوّة الٍزي المٜفٍؼ لالؿةلّب المؾجظعمة ُٖ العٖةع ِن الجػاث لالٚلّةت المؾًّػ ِلٌّة والمٔلٍب ِلَ
امػًة .ولٜن هؾبة المفةرّٝن ُٖ ًغى المٙةومة ثٍٜن ٚلّلة بةلغات ُٖ شةالت الوبى والٙمُ ،بّومة ثلؼم اال ٝػدػِة الممت.
ِجمدً ٞغا الرؼء من المٙةومة الدٙةّٖة بةلٙمك والصٜةِةت الفّبّة واالمدةؿ والوٜةت واالٓةهُ والًٍٙس والػمٍز واإلقةِةت
والومّمة (اشمع بّلب...ُٜواخ ،2013،.ص ص .)410 -409 -408
ولٜن ُٖ زٍاهب اطػى ثَ" ٞالػمؼِة الّػّٚة" ً
زؼءا من "الرعؿ الٜالؿّ "ُٜالغي ٌٍػت من طاللي ٌُٖ ،ثفجػؾ
مُ الٜػدّػ من الصعاخّّن ُٖ رواِة ٝبػى مجملة بجٍِٜن االمم ،وٌٍٍر الٍٙمّة وثًٍرًة .وٚع ثظجلٕ اراؤًة وثٙؾّمةثٌة الؼموّة،
ولٜوٌة ثجمّؼ ُٖ الوٌةِة بجػّٝؼًة ِلَ "الجٍِٜن الّػ ُٚلالمم" ،ولٜن الف ٜٞالغي ثجظغى رواِجٌة الجةرِظّة واإليةر الغي ُثٍهُ
ّٖي ثٗؾّػاثٌة ثجفةبي-إن لم ثٜن ثجٍشع -مُ ثل ٛالجُ ِجبوةًة الصعاخٍّن .اهٕ إلَ ذل ٛان "الػمؼِّن الّػّّٚن" ملجؼمٍن،
بةلٙعر هٗؾي ،بموٌذ البصح الجةرِظُٖ .ةلمّةهُ الجُ ارزٌّة االٖػاد والرمةِةت إلَ اهفًجٌم وطّةراثٌم ومّجٙعاثٌم الٍٙمّة،
ِػِع الػمؼٍِن الّػٍّٚن ان ٌِٗمًٍة ِلَ اهٌة ثٗؾّػ ؿببُ لالؿؽ الجُ اهًل٘ موٌة الصفع الفّبُ؛ اؿجرةبة لعٍِات الٙةدة
الٍٙمّّن والصػٝةت الٍٙمّة ُٖ مػاش ٞثةرِظّة مٗملّة مّّوة .ومن بّن االؿبةب الجُ ِػِع "الػمؼٍِن الّػٍّٚن"اإلدالء بٌة،
دور(الػمٍز والجٙةلّع والغٝػِةت والّٙم واالؿةيّػ) الجُ ثٌَػ بٍٙة ُٖ قػح الّل ،ٞوثٍِٜن لٍرة االمم والورةح (او الٗف)ٞ
الغي ِجصِ ٘ٙلَ اِعي الصػٝةت الٍٙمّة .وًغا لّؽ مّوةى إهٜةر اًمّة الٍّام ٞالجُ ثجصعث ِوٌة الوظبة ،وًُ الٍّامٞ
الؾّةؿّة واالٚجمةدِة والّؾٜػِة ،طةلة ُٖ ثٍّٚت الصػٝةت الٍٙمّة وهرةشٌة؛ ال لفَء إال ل ُٜثبصح ِن ثٗؾّػ اٝػدػ ًُ ٚػبة
من ٌٖمٌم ،واٝػدػ مالءمة لمؼازٌم ،من طالؿ اإلًجمةم بةلٍّام ٞالجةرِظّة واالزجمةِّة والدٙةّٖة ،الجُ ثف ٜٞالبّبة المٍاثّة
ل ٜٞمن ًغى الصػٝةت ،واثرةبةت الًبٙة الالهظبٍِة (اي :الفّب) والجُ ثجٍزي إلٌّة  ُٖ-الٔةلب -ثل ٛالعٍِات (اهجٍهُ
دي.ؿمّح -ثػزمة اشمع الفّمُ ،2014،ص .)248ثٌَػ الصػٝة الٍٙمّة ُٖ ٝػدّػ من الصةالت وثجًٍر هجّرة لٍٙة الصػٝة
الّػّٚةٜٖ ،ةهت الٍٙمّة الؾػِةهّة ُٖ الّمػ الصعِح ثوًب٘ ِلٌّة ممًلس الّػّٚة اٝػدػ ،ولٜوٌة ُٖ الّمػ المّةلػ وبّع
المصةوالت الرةدة ُٖ ثًٍِػ اللٔة الؾػِةهّة واالدب و ٞٝمة ِؤدي للوٌوة الؾػِةهّة ثجوس الػؤِة لمّالد ٍٚمّة ؿػِةهّة.
والصػٝة الّػّٚة ًُ ،شػٝة ؿّةؿّة ازجمةِّة موَمة ثوفة ُٖ إيةر زمةِة ِػّٚة ّٓػ مؾًّػة ً
(ٓةلبة اٚلّة) ،وٍِٜن
لٌغى الصػٝة بػهةمذ ِمِ ٞوًٍي ِلَ مة ثمبٍ إلّي من اًعاؼ ومة ثجٍؿ ٞبي من وؿةا ٞبّٔة بلٍغ ًغى االًعاؼ؛ الجُ ٚع ثجمدٞ
ُٖ إِمةؿ مبعا المؾةواة بمعد ِالٚة الرمةِة بةلرمةِةت االطػى ال ؿّمة المؾًّػة موٌةٝ ،مة ٚع ثؾجٌعؼ الصػٝة ُٖ بّن
ً
االشّةن ثص ّ٘ٙهٍع من الصٜم الغاثُ لرمةِجٌة ِلَ اإلٚلّم الغي ثًٙوي ،ذلٖ ٛوال ِن ان خمي شػٝةت ٚع ثجّٔة االرثٙةء
برمةِجٌة إلَ ثبٍؤ مٍ ُٚالؾًّػة ُٖ مرجمٌّةّٓ ،ػ ان آلب الصػٝةت ثػمُ إلَ اهٗمةؿ الرمةِة ِن المرجمُ الؾّةؿُ الغي
ثٍزع بي وإٚةمة دولة مؾجٙلة ثرؾع ًٍِجٌة ،او االهومةم ِلَ دولة مرةورة ثفةرٌٝة ذات المٍٙمةت الّػّٚة ،وُٖ ؿبّ ٞثصّ٘ٙ
اًعاٌٖة ثلرة الصػٝة ِلَ وؿةاِ ٞعِعة بّوٌة ذو يةبُ ؿلمُ وبّوٌة ِػثٜؼ إلَ الّوٕ(اشمع دمحم وًبةن ،2014،ص.)5
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والجةرِض ِلّب ً
دورا ً
ٝبّػا ُٖ ثٍِٜن االمة وبوةء العولة الٍٙمّة ٜٖٞ ،امة لٌة ثةرِظٌة وثّػؼ من طالليٖ..البع لٜٞ
امة او دولة ٍٚمّة من بّع زموُ ،وًغا البّع الؼموُ ًٍ الغي ٍِٜن الجةرِض المفجػؾ للرمةِة ،والجةرِض ًٍ الؾبب االؿةؿُ
الغي دُٖ مَّم المٜٗػِن والٜػجةب إلَ الٍٙمّّن إلَ الجةّٝع ِلَ اًمّة الٍشعة الجةرِظّة بةلوؾبة لالمة والعولة الٍٙمّة ،وهغٝػ
ِلَ ؿبّ ٞالمدةؿ زٍن اؿجٍارت مّ .ٞزٍن مّ1873( ٞم1806-م) ّٖلؾٍؼ وِةلم موً٘ واٚجمةدي إهرلّؼي ،لي ِعة مؤلٗةت
موٌة :مٙةالت ُٖ المؾةا ٞااللٙجمةدِة واالٚجمةد الؾّةؿُ ،الغي راى ان اٍٚى الٍّام ٞالجُ ثلّب ً
دورا ا ً
ؿةؿّة ُٖ طل٘ العولة
الٍٙمّة ًُ ثمدةؿ الؾٍاب٘ الؾّةؿّة،وامجالؾ الجةرِض الٍٙمُ ومة ِجػثب ِلّي من ثفةبي ُٖ ذٝػِةت الرمةِة واالِجؼاز بةالهجمةء
لٌة والفٍّر بةلغؿ والّةر لمة ِلص٘ بٌة ،والؾػورواالبجٌةج والجةؿُ والصؼن المػثبًةن بةشعاث واشعة وّٚت ُٖ المةهُ ،وٍِٙؿ
راؿ(ٞراؿ ٞبػثػاهع ارخػ ولّةمّٖ )1872-1972(،لؾٍؼ وِةلم موً٘ رِةهُ ،ومؤرخ وهةٚع ازجمةُِ بػًِةهُ ،لي الّعِع من
المؤلٗةت اًمٌة :المد ٞالؾّةؿّة  ،ثةخّػ الّٙع) :إن الػوابى اللٍِٔة او االل ٞالجةرِظُ المفجػؾ ِؾةِعان ُٖ مَّم االشّةن
ِلَ ثٍِٜن االمة(ؿّعاوي ملّٜة -شؾوُ اشالم  ،2017،ص .)35
ٖٜػدّػ من االدبةء والمدّٗٙن ِعاٍّٖن ِن الجةرِض الؾػِةهُ و ِّٙمٍن هعوات لجًٍِػ اللٔة الؾػِةهّة ِن يػِ٘ الصح
ِلَ الٜػجةبة بةلؾػِةهّة ،والٙػاءة بٌة والجصعث الٍّمُ بٌة مُ اٖػاد الّةالة ومن ًم من امجي ،ؿوّػض بّن االبّةت الفّػِة
الجُ ثصح ِلَ الوٌوة الؾػِةهّة وثعٍِ  ٞٝؿػِةهُ للوٌوة واالؿجّٙةظ ُٖ الّمػ الصعِح والمّةلػ.
ً
اوال :بّن االبّةت من ٚمّعة "الًلب والَّٙة" (بعوت ومعٌسهوت) للٜةثب واالدِب الؾػِةهُ هٍّم ٖةا٘ والغي
ِّع من اواا ٞدِةة الٍٙمّة الؾػِةهّة ،ولع ِةم 1868م ،العر زػِعة (بٌة هىسًنبّن الوٌػِن) بةلؾػِةهّة والّػبّة والجػّٝة ُٖ
الٍالِةت المجصعة وُٖ ٖجػة مة ثػاس ثصػِػ زػِعة (حوًادا ػ االثصةد) الجُ ٝةهت ثمعر ُٖ امػِٜة ،ثٍُٖ ؿوة 1930م ُٖ الّمػ
الصعِح(زٌّةن ممعوح مصمٍد ،2019،ص.)21

او سورًٌا ارمو قال بكل داروت
َدع َلة َد ٌٌّن اًةً ى بامٌن ىي عٌسوت
بعٌسوت لم همطا ٌ
لررجا دكشٌسوت
واال لعلم هقوا َبؤعسا وببؤًسوت
اٌِة الؾػِةن لجٜن الصػِة ًعٖٜم
الن ِلة وزٍدهة ًُ الوٌوة
ٖةلورةح ال هملي إلّي إال بةلوٌوة
وإال ٖإن الٌٍان والغؿ ممّػهة إلَ االبع
وثؾجوجذ البةشدة ان الٜةثب ِعٍِ الؾػِةن من طالؿ االبّةت الؾةبٙة إلَ ثص ّ٘ٙشلمٌم وًعٌٖم ،اال وًٍ الوٌوة
ً
همٍذزة وٚعوة ِصجغى بي
بةلؾػِةن ،وبمة ان االدِب هٍّم ٖةا٘ ِّع من اواا ٞدِةة الوٌوة لغا ِجظغى الٜػدّػ من الؾػِةن
وِفّع االدبةء الؾػِةن بعورى ّ
الّٗةؿ ُٖ شػٝة اإلشّةء والوٌوة الؾػِةهّة.
ً
خةهّة :بّن االبّةت من ٚمّعة "إلَ مجَ" (ىل اًمن) ُٖ الّمػ المّةلػ (زٌّةن ممعوح مصمٍد ،2019 ،ص )31للٜةثب
ًٍ
واالدِب الؾػِةهُ ٍِؿٕ زرا ادِب وقةِػ من مٍالّع  1933بةلٍٙش ،وِوٍ الٌّبة اإلدارِة الثصةد االدبةء والٜػجةب الؾػِةن
لّعة دورات ُٖ الّػاؽ ،وراّؽ ثصػِػ مرلة شساغاالؾػاج .
ىل اًمن
ىل اًمن ال َ
كسجشخ ٌ
ادوي دىواىوخ مسوكزا ؟
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ّ
موهشٌا ؟
ىل اًمن ال كٌرعخ ادوي دىواىوخ
َ
ىل اًمن ال كذشخ ٌ
شجٌشا ؟
ادوي دىواىوخ
ادوي دىواىوخ َ
ىل اًمن ال كذشوخ ٌ
مشىزا ؟
ىل اًمن  ..ىل اًمن  ..ىل اًمن؟
وبسقال ؤردا مس ً
دقا ِب ًقسًًا
ِ
ًى ٌُو َدم ٍذ ٌٍرد ٍلى ب ٌو ًق ًسا
ً
َمش ٍسً خ َد ٌال دد ٌو ًً َرن
َمش سً خ ْا ًه ٌ
شو ًة ٌٌا دد ٌو ًً َرن
ٍ
ًبىي ِع ًر ًها م َش َسر د ٌو ًً َرن
إلَ مجَ
إلَ مجَ ال هجصؾؽ بٗٙع ذاثوة ؟!
إلَ مجَ ال هّلم بجٌمّـ ذاثوة ؟!
إلَ مجَ ال هبمػ بةرثبةؾ ذاثوة ؟!
إلَ مجَ ال هون بؾٌع ذاثوة ؟!
إلَ مجَ  ...إلَ مجَ  ...وإلَ مجَ ؟!
ولػاخ المعى من بّّع
ِوةدي ّ ً ..ػّػة ه ّ
ػٍشع الػؾػؤاؿ
ٖوص ٘ٙشػِة وشعثوة
ٖوصٍٚ ٘ٙة وشعثوة
ٖوص ٘ٙإهؾةهّة وشعثوة
ومن المالشٌ ان مة ِٗػؽ بّن الوٌوة والٍٙمّة الؾػِةهّةِن ّٓػًة َٖ الّمػ المّةلػ اهٌة إؿجًةِت ثصٍٚ ّ٘ٙمّة
ؿػِةهّة طةلة بٌة ثفجػؾ ٌّٖة االمة ُٖ اًم ِوةلػ للٍٙمّة وًُ اللٔة والعِن والجةرِض والجػاث ،لٜن مةزالٍا ِصةولٍن زةًعِن
ثص ّ٘ٙشلم وين ٍٚمُ ،طةلة مُ إِالن إٚلّم ٝػدؿجةن الّٗعرالُ المؾج ُٖ ٞٙقمةؿ الّػاؽ .شّح ثجوةٖػ زٌٍد المؤؿؾةت
الؾػِةهّة والٜػدِة ُٖ الجةّٝع ِلَ الٌٍِة الٜػدِة والؾػِةهّة للمالمس الجػاخّة الجُ ِةقٍا ٌّٖة ً
ٚعِمة ،والجُ ٝةهت بةلوؾبة لٌم
الٍين الجةرِظُ .مةزالت ًوةؾ مٗةًّم إذا ثٍاٖػت بّن امة ثػِع الٍٙمّة الصّّٙٙة هةلجٌة شجَ وإن يةلت الٗجػة ًُ الٍشعة
والٍيوّة بةإلهةٖة إلَ مة ثصعخت ِوي البةشدة من طالؿ البصح واالًم من ممة ِرب ثٍاٖػى ًٍ مة ِرب ِعم وزٍدى ُٖ اي
ٍٚمّة واٚمع ًوة الجّمب الّػ ُٚاو الجّمب الٍٙمُ الهي من اٝػدػ اؿبةب إهٌّةر اي ٍٚمّة ُٖ لمس البمػ وِؤدي للصػوب
والدٍرات الجُ ثوجٌُ بعمةر العوؿ واالمم وبةلجةلُ مٍت الٍٙمّة ٚب ٞإشّةاٌة.

طةثمة
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ثوةوؿ البصح ً
مٍزؼا ِن الٍٙمّة وِن العولة الٍٙمّة ً
مػورا بةلصػٝةت الٍٙمّة ُٖ الّمػ الصعِح وبعاِةثٌة ُٖ اوروبة،
خم ثصعخوة ِن الٍٙمّة ُٖ الّمػ المّةلػ طةلة ُٖ الٍين الّػبُ ،وذٝػهة مفٜلة الّػّٚةت واالٚلّةت الجُ بجًٍرًة ً
ٓةلبة ثٌَػ
وثجًٍر الصػٝة الٍٙمّة هجّرة لٌة.
ٖةلٍٙمّة ُٖ الّمػ الصعِح ثظجلٕ ِن الّمػ المّةلػ هجّرة لجومّة الٍُِ الٍٙمُ لعى الفٍّبٖ.إن المبةدىء
واالؿةلّب الجُ اثظغثٌة بّن العوؿ االوروبّة طةلة ٖػهؾة والجُ ٝةهت الوٍاة لٌٍَر الٍٙمّة الجُ همت بّعًة الٜػدّػ من
الٍٙمّةت ُٖ اوروبة وشةولت ان ثصغو شغوًة ادت ُٖ البعاِة إلَ الػطةء والػٖةى وقٌعت ٖػهؾة ازًَ ِمٍرًة ،لٜن ٌٍػت
اؿةلّب وابّةد ؿّةؿّة اطػى اودت بٗػهؾة إلَ الوٌةِة ،خم شعوث الصػبّن الّةلمّجّن االولَ والدةهّة ،ذٝػهة ُٖ الٗم ٞاالوؿ
اًم ؿمةت الٍٙمّة الجُ هرصت ُٖ البعاِة ُٖ اوروبة خم إهٌّةرًة بؾبب االهصػاؼ ِن المبةدىء الٍٙمّة واالطالّٚة الجُ هةدت بٌة
الٍٙمّة االوروبّة ُٖ البعاِة.
خم ثوةولوة اًم ؿمةت الٍٙمّة ُٖ الّمػ المّةلػ والجُ ثورس ُٖ مَّم البالد وطةلة الٍين الّػبُ لمة ثفٌعى
البالد الّػبّة الٍّم من خٍرات هجّرة الن الفٍّب ثػِع ٍٚمّة ِػبّة شّّٙٙة طةلّة من االؿجّمةر واالؿجبعاد والجعطٞ
الظةرزُ ،ا ً
ِوة ٖإن الفٍّب ثػِع شٍٜمة ثٍٖػ لٌة الصػِة والّعالة االزجمةِّةوثٍّٖػ ٖػص ِم ٞوان ٍِٜن لٌة ش٘ ثٙػِػ
الممّػ بةلمفةرٝة ُٖ اإلهجظةبةت وّٓػًة من مَةًػ العِمٙػايّة الؾلّمة.
ًوةؾ الٜػدّػ من الٍٙمّةت الجُ ٌٍػت ُٖ الّمػ المّةلػ مد ٞالصػٝة الٜػدِة ُٖ ثػّٝة ،وشػٝة زةمٍ وٝفمّػ الجُ
ثػِع االهٗمةؿ لجووم إلَ بةٝؾجةن ،وبّن الصػٝةت ُٖ ٝػدٖةن بةلؾٍدان الجُ ثػِع ثص ّ٘ٙشٜم ذاثُ لٌة ،وٝغل ٛالصػٝةت
المةروهّة والؾوّة والفّّّة ُٖ لبوةن ،والٌٍثٍ ُٖ رواهعا .لٜن ثوةوال لٗم ٞالدةهُ ٌٍٍر ٍٚمّة لّؾت زعِعة ،ولٜن لم ِجصعث
الٜػدّػ ِوٌةً ،
ٓةلبة مة ِٙجمػ ِلَ من ًم مجظممٍن ُٖ اللٔة الؾػِةهّة وًُ الٍٙمّة الؾػِةهّة الجّوٌوت بفٝ ٜٞبّػ ُٖ
الّمػ المّةلػ.
ً
لغا ٝةن من الوػوري الصعِح ِن الٍٙمّة الؾػِةهّةِ ،وذٝػ مٍزؼا ِن اللٔة الؾػِةهّة وبعاِةثٌة الجُ ٝةهت ثٙجمػ
ٖٙى ِلَ العِن المؾّصُ ،خم الجٍؿُ والوٌوة الجُ شعخت ُٖ االدب الؾػِةهُ وٌٍٍر االدبةء والمدّٗٙن الؾػِةن الغِن اهجرٍا
ً
بةلؾػِةهّة اِمةال ٝػدّػة ُٖ الٗجػة االطّػة ثٌعؼ إلَ الوٌوة ؿٍاء قّػ او هدػ ،والجرعِع الغي شعث ُٖ الفّػ ٌَّٖػ ُٖ آػاض
ً
الفّػ من رخةء او قٍّر بةلٔػبة او قّػ اؿةيّػ ،واِوة ثصػر الفّػ من ٝػدّػ من الٍّٙد لّؾٌ ٞثعاولي وثًٍِػ اللٔة من طاللي
ٖ ،بّع ان ٝةهت مَّم االِمةؿ الؾػِةهّة ُثٜػجب بةللٔة الّػبّة البصت الٜػدّػ من المؤلٗةت بةلؾػِةهّة ب ٞثجػزم االِمةؿ
المٜػجٍبة بةلّػبّة الجُ ثظعم الٍٙمّة الؾػِةهّة إلَ الؾػِةهّة ،وٌٍٍر ا ً
ِوة االدِبةت الؾػِةن ُٖ الٙمة والمؾػح
والفّػ،والغي مةزاؿ ِصةوؿ ً
زةًعا ثص ّ٘ٙالوٌوة الؾػِةهّة وثص ّ٘ٙشلم وين ٍٚمُ ،طةلة مُ إِالن إٚلّم ٝػدؿجةن
الّٗعرالُ المؾج ُٖ ٞٙقمةؿ الّػاؽ .شّح ثجوةٖػ زٌٍد المؤؿؾةت الؾػِةهّة والٜػدِة ُٖ الجةّٝع ِلَ الٌٍِة الٜػدِة
والؾػِةهّة للمالمس الجػاخّة الجُ ِةقٍا ٌّٖة ً
ٚعِمة ،والجُ ٝةهت بةلوؾبة لٌم الٍين الجةرِظُ.

ٚةامة المػازُ والممةدر
ً
اوال :بةللٔة الّػبّة:
الٜػجب:
 إبػاًّم اهّؽ( ،)1970اللٔة بّن الٍٙمّة والّةلمّة ،مًةبُ دار المّةرؼ ،ممػ. إبػاًّم دقجُ ،)1999( ،المؾةلة الٜػدِة :هفةة المفٜلة وابّةدًة الؾّةؿّة والٍٙمّة واهّٜةؿةثٌة اإلٚلّمّة ،إدارة البصٍثوالعراؿةت ،الٍِٜت.
 اشمع بّلب...ُٜواطػِن( ،)2013الٌٍِة وٚوةِةًة ُٖ الٍُِ الّػبُ المّةلػ ،الًبّة االولَ ،مػٝؼ دراؿةت الٍشعة الّػبّة،بّػوت-لبوةن.
 اشمع داود اوٓلٍ( ،)2011ثػزمة دمحم زةبػ خلرُ ويةرؽ ِبع الرلّ ،ٞمػازّة بفّػ هةُٖ وبػًةن ٍٝروٓلٍ ،الّم٘ االؿجػاثّرُ:مٍ ُٚثػّٝة ودورًة ُٖ الؾةشة العولّة ،الًبّة االولَ ،العار الّػبّة للّلٍم ،بّػوت ،لبوةن.
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 اشمع ِجّ٘ ...واطػِن( ،)2018مؾجٙب ٞاالثصةد االوروبُ ُٖ ٍ ٞثوةمُ الوؼِة الٍٙمّة الٍيوّة ،الًبّة االولَ ،المػٝؼالعِمٙػايُ الّػبُ ،بػلّن-المةهّة.
 اشمع دمحم وًبةن ( ،)2014المػاِةت الّػّٚة واإلؿجٙػار الؾّةؿُ ُٖ الّةلم الّػبُ ،ؿلؾلة إلعارات الرمّّة الؾٍّدِةللّلٍم الؾّةؿّة ،الّعد ،12زةمّة المل ٛؿٍّد ،الؾٍّدِة.
 امٍت اوزّٝػِملُ ،)2013( ،هَػِةت الٍٙمّة :مٙعمة هٙعِة ،ثػزمة مّّن اإلمةم ،الًبّة االولَ ،المػٝؼ الّػبُ لالبصةثودراؿة الؾّةؿةت بّػوت.
 اهجٍهُ دي.ؿمّح -ثػزمة اشمع الفّمُ( ،)2014الػمؼِة الّػّٚة والٍٙمّة مٙةربة،الًبّة االولَ،المػٝؼ الٍٙمُللجػزمة،الٙةًػة.
 زةؿم ؿلًةن( ،)2010الٜٗػ االؿجػاثّرُ ُٖ ٌٖم الجةرِض (اداة ٖلؾٗة الجةرِض) ،الًبّة الػابّة ،مؤؿؾة ام الٙػى للجػزمةوالجٍزُِ ،المومٍرة.
 زةؿم ؿلًةن( ،)2013الرٔػاّٖة والصلم الّػبُ الٙةدم (زٍّبٍلّجِّ)ٛوعمة ثجصعث الرٔػاّٖة ،الًبّة االولَ،ثمّٜن لالبصةثوالوفػ ،لبوةن-بّػوت.
 زاّٝة دمحم رقعي( ،)1970ثةرِض االدب الؾػِةهُ من هفةثي إلَ الّمػ الصةهػ ،شٍلّةت ٝلّة االداب ،زةمّة ِّن قمؽ،المرلع الدةلح ِفػ.
 ؿلّمةن لةلس الٍِٔ ،)2002(ٞالعولة الٍٙمّة(دراؿة ثصلّلّة مٙةرهة) ،الًبّة الؾةبّة ،دار الٜػجب الٍيوّة ،بؤةزي. دمحم مصمٍد ربُّ،1979 ،االِعلٍزّةت الؾّةؿّة المّةلػة ٚوةِة وهمةذج ،الًبّة االولَٝ ،ةٍمة للوفػ والجػزمة والجٍزُِ،الٍِٜت.
 مصمٍد شّعر( ،)2018العولةٖ :لؾٗجٌة وثةرِظٌة من اإلٓػِ٘ إلَ مة بّع الصعاخة ،الًبّة االولَ ،المػٝؼ اإلؿالمُ للعراؿةتاالؿجػاثّرّة ،الّجبة الّبةؿّة المٙعؿة.
 هؼار شوة ٍِؿٕ العِػاهُ( ،)2007اهٍاء ِلَ ثةرِض االدب الؾػِةهُ وزغورى ،دار الفبٍن الدٙةّٖة الّةمة ،الّػاؽ.الػؿةا ٞالّلمّة:
 زٌّةن ممعوح مصمٍد( ،)2019ادب الوٌوة ُٖ االدبّن الؾػِةهُ والّبػي ُٖ الّمػ الصعِح والمّةلػ ،اللٔة الّبػِةوادابٌةٚ ،ؾم اللٔةت الفػّٚة وادابٌةٝ ،لّة االداب ،زةمّة اإلؿٜوعرِة.
ً
 ؿّعاوي ملّٜة -شؾوُ اشالم( ،)2017مّةلم العولة الٍٙمّة الصّدة ُٖ الٜٗػ الّػبُ المّةلػ-الرةبػيهمٍذزةٖ ،لؾٗة
ؿّةؿّةٚ ،ؾم الّلٍم اإلزجمةِّةٝ ،لّة الّلٍم اإلهؾةهّة واالزجمةِّة ،زةمّة الرّاللُ بٍهّةمة طمّؽ ملّةهة.

ً
خةهّة :بةللٔة اإلهرلّؼِة
Books:
- Hans Kohn, 1946 , The Idea Of Nationalism: A Study In Its Origins And Background, The Macmillan
Company, New York.

Articles:
- Ernst B. Hass: What Is Nationalism And Why Should We Study It? , International Organization,
) Vol.40, No.3 (Summer, 1986
- Paul Hirst& Grahame Thompson: Globalization And The Future Of The Nation State, Economy And
.Society, Vol.24,1995- Issue 3

ً
خةلدة :بةللٔة الّبػِة
המאמרים:רות גביזון,פניה עוז-זלצברגר ,ישראל כמדינה לאומית וליברלית ,משפט ואדם-
משפט ועסקים יד,תשע''ב( ,ספטמבר .)2102
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الحضارات الصرلّة بّن المّجٍس( االسطٍرة والخرافة) واللٍغٍس ( الفلسفة والعكل)
)Eastern civilizations between (legend) and logos (mind
د .هػِمة بلّؼ .زامّة العهػجٍر مٍالي ياًػ ؿّّعة  -الرؼائػ
د .بٍقوافة ؿصابة .زامّة العهػجٍر مٍالي ياًػ ؿّّعة  -الرؼائػ

ثمٌّد:
ثفنو الصوارات الفػلّة مصاولة االهؾان االولَ لجفؾّػ الّالم وًغا بادوات ِعِعة وؿبو قجَ
موٌا ماًٍ اؿًٍري (طػافُ) وموٌا ماًٍ طاهُ لما ًٍ ِكلُ .وبالجالُ فان ممعر هو فنػ او
ّ
الممػِة او البابلّة،
فلؾفة شكّكّة اهما ِعِن الَ ًغى الصوارات الفػلّة المجّعدة ؿٍاء
الفارؿّة او المّوّة...الض ،ورغم ما وزي الٌّا من اثٌامات واهجكادات بصرة ِعم االرثكاء الَ
المؾجٍى الّكالهُ المًلٍب اال اهٌا فػهت هفؾٌا ِلَ هو فنػ زاء بّعًا والبصت البوّة
االلّلة لنو فلؾفة وشوارة شجَ اهي ِرب االِجػاؼ بان المّرؼة الٍّهاهّة ثالقت مُ ٌٍٍر
آ
المنػجففات الصعِدة الخار وهػجابات فُ مراؿ الفنػ الفػلُ الكعِة طالة ِوعما ّاهع الٍّهان
اهفؾٌم هافاليٍن" وارؿًٍ"ِن وزٍد شنمة لعى الممػِّن الكعماء وبالجالُ الِمنن فٌم اي
ابعاع اال بػدى الَ االلٍؿ الفػلّة الجُ اهفات هفؾٌا بوفؾٌافُ قجَ الرٍاهب.ومن ًوا ِمنووا
آ
لّاغة االقنالّة االثّة  :هّف ِمنن اِجبار ا ّن الصوارات الفػلّة المٌع االوؿ لنو فنػ ثاملُ
ِكلُ وِملُ الّو؟ومػ ػ ػ ػػاًُ مَاًػ الصوارات الفػلّة ِلَ المؾجٍى االؿًٍري(المّجٍؿُ)و
الّكلُ(الفلؾفُ)؟
و أ
الحضارة المصرِة الكدِمة والبز غ االول للحكمة:
ممػ،وبّن الجارِض ِلَ مػّ
ّ
إن الصوارة الممػِة ًُ ثلم الصوارة الجُ هفات وهمت ِلَ ارض
الّمٍر ان مَّم الصنماء لمعوا ممػ هازشّن واِجػفٍا بفوو ًؤالء الفػؽ وما
.وهاهت اًم االفنار (ممًفَ الوفار ،1998 ،لفصة ّ )39
طلفي الٍّهان إهما ورخٍى ِن فنػ
ّ
الممػي
"بجاشصٍثب" الفلؾفّة الجُ ّلعمٌا الممػٍِن ثجمدو فُ فنػة الظلٍد الن ٍاًػة المٍت
ِجاملٌا لمع اِراد ثفؾّػ لٌا .آفامن بٍزٍد شّاة اطػى ّ
وان االهؾان ِرب ان ٌِّئ هفؾي دائما
للمٍت وِنٍن ّ
مجظلكا وِّمو الظّػ وِبجّع ِن هو الفػور شجَ ّان ًواؾ اهفماؿ للوفؽ (النا)
ِن البعن (البا) ،والمٍت ًٍ مٍت البعن ،ال ّن الوفؽ ثَو ثبصح ِن الرؾم بّع المٍت لبعاِة
شّاة اطػى وم ػ ػ ػ ػ ػػا ابعاع الممػِّن للجصوّى لعلّو ِلَ ا ّن ًواؾ بّح للػوح من زعِع للردة
الجُ ِرب ان ِصافٍَا ِلٌّا وهاهت ِبكػِجٌم فُ ًغا المراؿ ال مدّو لٌا .وهان الممػٍِن اوؿ
من وهٍّا الجكٍِم الجكٍِم الفمؾُ وهان ذلم ؿوة 2781ؽ.م واهػجففٍا الًب الَاًػي ولٍاِع
الصؾاب ِلَ االؿاس الّفػي ومبادئ الربػ وًوعؿة المؾًصات والمرؾمات مما لم ثّػفي
آ
اوروبا اال بّع خالخة االؼ ؿوة ".هما هاهٍا اوؿ من اهػجفف الّلم والصبػ والٍرؽ الغي ما ِؼاؿ
ِّػؼ باؿمي الممػي (بابّػوس) واوؿ من ابعٍِا النػجابة الجُ اقجق الفّوّكٍّن ابرعِجٌم موٌا
وهفػوًا فُ الّالم"( دمحم الظًّب ،1999 ،لفصة .)85فاطعًا االرامٍّن ،الّػب ،والفػس
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والٌوٍد وهكلٌا الٍّهان الَ الػومان  ،فاوروبا شجَ امؾت اؿؾا لنو الصػوؼ الجُ ثنػجب بٌا
آ
ؿائػ اؿّا واروبا وافػِكّا وامػِنا .وؿن" الممػٍِن دؿجٍر للومّػ االهؾاهُ وزّو الدٍاب
والّكاب بّع المٍت فارثفُ االهؾان الَ مدو اطاللّة ثّع اهبو ما ولو الّي فُ شّاثي ِ("،لُ
الفامُ ،1991 ،لفصة )77فاخػت هو ًغى االفنار ِلَ ؿائػ الصواراثٍما لٍؿ "يالّؽ" مدال
"ان الماء الو الصّاة" إال الجباس من وراء شنماء ممػ وبابو والاوِو الجٍرات وما راى
فّجاغٍرث فُ الجواؿض اال ثاخػ بالفادِة الٌوعِة واِوا ما هؼوع افاليٍن الَ الكٍؿ بان الوفؽ
والرؾم مجماِؼان فُ الماًّة والٍزٍد اال لٍرة للبػاًمّة فُ الكػن الظامؽ لبو المّالد.
فالممػٍِن ابعٍِا زملة مبادئ اطاللّة لبو الٍّهان بؾجة وِفػِن لٍها شجَ ان اهػجفاؼ
مظًٍط الصنمة ؿ"بجاشصٍثب""ِبّن ان مَّم مبادئي ثعور شٍؿ ثلكّن المبادئ االطاللّة
المالصة الجُ هان ِّلمٌا البوي (ثٍماؿٌوػي،1964 ،ص)8وبٌغا فالجصلُ بالصنمة مّواى الجصلُ
بالفوّلة للصفاظ ِلَ الّاللات االؿػِة واالزجماِّة وفق ؿلٍؾ ِكالهُ ّ
وِبػ بغلم
"بجاشصٍثب"" ّاثبُ ّلبم ما دمت ّ
شّا"(ممًفَ الوفار ،ص.)80
فلسفة الٍخٍد فُ الحضارة البابلّة:
ّ
ثفنو ًغى الصوارة مػزّا اؿاؿّا لبكّة اقناؿ الفنػ ،من طالؿ المّجٍس فّبػ الفػد البابلُ
ِن ِاللجي بالٍزٍد وهغا ِاللجي باإللي واالؿًٍرة وِمنن اِوا الكٍؿ ان"مَّم ما ِؾجّملي
آ
االهؾان فُ شّاثي وشوارثي ًٍاهجاج لومٍذج المكعس لوّجي اال لٌة بّعًا او اوشت بي ومَّم
آ
ما ِكٍم بي الفػد وِمارؿي فُ شّاثي ما ًٍ اال ثكلّع ا ّ
ولّكامت بي اال لٌة ؿٍاء فُ الماهو او الملبؽ
او الّمو فػاس الؾٍاح ص 25لٌغا فان الجمٍرات االؿًٍرِة شٍؿ الو الّالم وِملّات الظلق
والجنٍِن لم ثبعا ابعا افنارا بعائّة ،بو افنارا هاهرة بالعرزة الجُ ثجّصٌا مّارؼ ثلم الفجػة من
بعاِة شوارة االهؾان  ،وان دراؿة الومٍص االؿًٍرِة ّثبّن ّ
ِملّة طلق الّالم واال هٍان مدلما
ّ
ثرؾع فُ الملصمة الؾٍمػِةالمفٌٍرة وًغى بّن من مكجًفاثٌا:
فُ البعء لم ِنن مٍزٍدا ؿٍى المّاى الجُ لعر ِوٌا هو قُء وهو شّاة فُ وؿى ًغى الصّاة االولَ ٌٍػت زؼِػة ِابؾةِلَ ًّئة زبو ّلبجي ًُ الؾماء ولاِعثي ًُاالرض
ومن لكاء الكبة بالكاِعة ٌٍػ الٌٍاء،الّومػ المادي الدالدبّع المّاى والجػاب.....ّ
الصؾّة والغّػ ثرػِعِة للفنػ فُ
المجامو لٌغى االؿًٍرة الؾٍمػِة ِرع اهٌا ثّنؽ البعاِة
آ
ِاللجي بالٍزٍد واال لٌة طالكة للّالم وًُ اللي لم ثنن ؿٍى لٍى طارلة ِن مظلٍلاثٌا بكعر ما
هاهت ًغى االطّػة ثرؾّعا لصػهة آاال لٌة وثفاِلٌا فّما بّوٌا فُ ؿّاؽ ثواؿلُ ثا ّؿؾظمٍبة ا ّ
ولّة
اهبدق ِوٌا هو قُء وفق الجعرج الجواؿلُ لٌغى آاال لٌة ".فبعا االهؾان ّ
ِجّػؼ ِلَ الٍؿ طلق
الّالم من طالؿ فمو الؾماء ِن االرض وبفوو الفّالّةالروؾّة لإللي واالهرغاب بّن الكمػ
والفمؽ واهبداؽ قػوط الصّاة موٌا"
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; page 23SumerianMythology.Harperand Row ;New York-1961S.N.Kramer
1961 ;p23.
آ
إن اؿًٍرة الجنٍِن ثػزمت ثارِض اال لٌة وشػهة الصّاة والصوارة  ،ومارؿت ثاخّػاملصٍٍا ِلَ
مَّم اؿايّػ الجنٍِن الالشكة اما المّجٍس البابلُ ّ
فجرؾع فُ ملصمة الجنٍِن البابلّة المّػوفة
باؿم "إهٍماإلّـ" فٌُ االطػى ثظجمػ الٍالدة الجارِظّة لبابو هعولة ومرجمُ وشوارة وًُ اًم
وخّكة للفنػ الفػلُ الكعِم ّ
وثرمّت فٌّا هو الّوالػ الجُ ثمب فُ بٍثكة اللٍغٍ هالؼمان
والالزمان والصػهة ،والجغّػ...فبعا االهؾان ِؾجوع الَ االؿًٍرة وِّجمع ِلَ هو ما ًٍ مّجٍلٍزُ
للؾًّػة ِلَ الًبّّةوثوَّم امٍر الصّاة وِجػافق هو ًغا مُ ؿّاؽ ثفنو بابو هعولة
ّ
مػهؼِةفُ الموًكة وبلغت اوج ازدًارًا فُ ٌِع "شمٍرابُ (دمحم الظًّب ،ص.)21هما ا ّن ًغى
االؿًٍرة ّ
زؾعت فنػة الجٍشّعاالالًُ من طالؿ ما لام بي "مػدوخ"فُ اهجماراثي ِلَ بالُ
آ
اال لٌة.ومن ابّات ملصمة "إهٍماإلّـ":
شّوما فُ االِالُ شّح لم ِنن فُ ؿماءولم ِنن فُ االؿفو ارضلم ِنن فُ الٍزٍد ؿٍى المّاى االولَآ
 ّممدلة بدالخة الٌة "ابؾٍوثّامة ،وممٍ
فابؾٍ ًٍ الماء وثّامة زوزجي-
اطجلفت الفػوشات لٌغى االؿًٍرة فٌواؾ من ِّجكع ان ممٍ ًٍ االمٍاج المجاليمة الواقئة ِن
المّاى االولَ ،ولنن من ّ
المػزصا ّهي الوباب الموجفػ فٍؽ المّاى.وهرع اِوا ان الفٌم المّجٍؿُ
آ
ٍِشُ الَ االرثكاء هصٍ فٌم اطػ وًٍ ان ًواؾ إقارات لبعاِة الظلق االولَ وؿى ِوف ولػاع
آ
وهّف اهجمػت اال لٌة الجُ موصت الجُ موصت مػدوخ الكٍة والربػوثجوَم النٍن وثموصي الصػهّة
والفّالّةوالظمٍبة والصوارة.
ّ
وًنغا فان االؿًٍرثّن الؾٍمػِة والبابلّة لعمجا ثفؾّػا هصٍ هفنٍهّات وِنؾجا الػؤِة الفنػِة
فؾػت الٍزٍد االهؾاهُ ّ
واالهؾاهّة والجُ ّ
وبّوت الٍالُ وثمدالثي ،والصوارات الفػلّة" اِلوت
فُ ِمٍمٌا ان الو الّالم ًٍ الماء وا ّهي ِن الماء بمؾاِعة االلي الظالق ا ِّا هان اؿمي
( ممًفَ الوفار ،ص) 64
ملحمة خلحامش همٍذج لمّجٍس االرثكاء هحٍ لٍغٍس ثمثلُ لفلسفةالحّاة:
لٍرت ّ
ثّع ملصمة زلرامـ من اقٌػ الػوائُ االدبّة والفلؾفّة الجُ ّ
ومدلت فلؾفة الصّاة فٌُ
ثٍّد الَ الّمػ اال هادي فُ الفجػة مابّن 2269/2325ؽ.م (ؿامُ ؿّّع االشمع ) 1984،اِجبػ
آ
من طاللٌا الفػد الّػالُ ان ًواؾ ما ِؾمَ بالكلق والظٍؼ اثراى الّالم االطػفالصّاة للق وِمو
آ
وقكاء ؿّّكبٌا مٍت فٌٍ بمدابة ّالػاشة لإلهؾان بظالؼ اال لٌة الظالعة "(لمٍِو هػِمػ،
ص، ) 191فاالهؾان ِّّـ هٍِا من المػاع العاطلُ وهػورة لبٍلٌلصكّكة المٍثبجّكو  ،فٌٍ
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ِّّـ هو لغة فُ ًغى الصّاة وبّن مكجًفات ًغى الملصمة ما زاء فٌّا من ثامو زلرامـ
لومّصة لاشبة الصاهة الجُ طايبجي لائلةلي:
زلرامـ الَ اِن ثوعفُ"
إن الصّاةالجُ ثبصح ِوٌا لن ثرعًا
آ
الن اال لٌة الجُ طلكت البفػ شنمت ِلٌّم بالمٍت
واشجفَت لوفؾٌا بالصّاة اما اهت فامال بًوم
وهن ؿّّعابالوٌار واللّو
ّ
وثمجُ باللغة هو ٍِم
ارلك ابجٌذِ (....بع الغفار مناوي ، 1994 ،ص ) 148غن المجامو لٌغى الملصمة ِرع اهٌا ملّئة
بالجّبّػات ِن الػها بالٍالٍّالصّاةفٌُ هٍع من المّجٍس لالرثكاء بالفنػ هصٍ الجّكو لفنػة
ّ
الوٌاِةشجمّّجفػد بي االهؾان دون غّػى فلنو االى اؿًٍرة وهو اؿًٍرة
الصّاة ،والمٍت فُ
اؿؾت لوػب من فلؾفة مجّالّة ثؾَّ إلخبات مؾائو مجوٍِة هالظلٍد بجواولٌا إلقنالّة الصّاة
والمٍت ،وهالٍزٍد بجواولٌا إلقنالّة الو الظلق وهفاة النٍن والبصت ًغى االؿايّػ
اهمٍذزا للفنػ االغػِكّالغي اثظغًا هّكّعة فُ مراؿ االدب والفلؾفة والجارِظٍموٌا اي
المّجٍلٍزّا اؿجمعوا المٍهٍِات الجُ اوشت الٌّم ّ
ومدلًٍا فُ قنو رؿٍم وهكٍش وثماخّو
آ
آ
وٍو الواس الَ اطػ الصوارة الٌّلّوّة ِظلكٍن االؿايّػ بو شجَ اال لٌة هفؾٌا رغم ما اهجرجي
بصٍخٌم الفلؾفّة.
أ
أ
الوزعة االهساهّة ومبدا ثحكّق الكّم االخاللّة فُ الفكر الصّوُ:
لكع ّ
ثمّؼ الفنػ المّوُ بجوٍع وثفػد فُ مبادئي وِجمدو ًغا الجفػد فُ الكّم االطاللّة الػالّة
ّ
ثرؾعت من ط الؿ اؿكاط ماًٍمّجٍؿُ ِلَ ماًٍ ِكالهُ وهفػ لٍغٍس رالُ ومجّالُ من طالؿ
الّواِة بالًبّّة االهؾاهّة لالهؾان ،إذ ا ّن الفنػ المّوُ ِػهؼ ِلَ الجنامو بّن االهؾان
والًبّّة " فٌغا االطّػ ًٍ وؿّلة لجصكّق ّ
الكّم المًلكة فُ الّالم"( ممًفَ الوفار
ص.) 22وهان من اقٌػ ما اهربجٌم الصوارة المّوّة الكعِمة المفنػ والمملس االطالخُ
"هٍهففٍّس".فٌٍا ّوؿ من ّاؿؽ للفلؾفة المّوّة وا ّوؿ من ارؿَ الكٍاِع االِجّكّة وفق هؾق
آ
شكّكُ  ،رغم ا ّن ًغا الجاؿّؽ الّكالهُ للمبعا االطاللُ اال ا ّهي ًٍ االطػ اهًلق من فنػة
االؿًٍرة وما ِّبػ ِوٌا بالمّجٍس وطالة ِوع شعِدي ِن الؾماء واِجبارى ّاهي مفٍها بػؿالة
مكعؿة وهان ًغا من طالؿ هػجابي"المكجًفاثاالدبّة"واهع ِلَ ممارؿة "الرّن"(الفوّلة اال همو
للنائوات البفػِة)ِّوُ ان ّ
ثصب الروؽ البفػي هلي ،ومن ِملم فٌما قامال ؿ"زّن"وِمارؿي
ًٍ االهؾان المدالُ.ولم ِوَػ هٍهففٍّس اخواء ثّلّمي لًالبي الَ الٍؿ ِائالثٌم واهؾابٌم او
مػاهؼًم االزجماِّة الِماهي بكعرة البفػ المجؾاوِة ِلَ الفٌم والجّلم وراى ا ّن الصنٍمة ان
ثصنم ِن يػِق االمجّاز االطاللُ.ثػهنٍهففٍّس اًم الجّالّم االطاللّةالجُ ّ
قنلت روح الفنػ
وًٍِجي الدكافّة ّ
المّوُ ّ
و"طلف ثػاخا فنػِا ّمّؼ الفّب المّوُ ِن بالُ قٍّب االرض لٌغا لم
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ثجٍلف النٍهفّفٍّؿّة ِوع شعود ٍٍاًػ ثّلمٌا "( اهعري هػوؿٍن ، 2009،ص ،)14فٍلعت
معارس هػدّػة لجاوِو الفنػ النٍهففٍّؿُ من ازو الصفاظ ِلَ الجػاث المّوّلالرثكاء بٌمن
مّجٍس الرّن الَ لٍغٍؿاالِجّكا.
الٌودوسّة وبلٍرة ماًٍ دِوُ وفلسفُ:
ّ
ثع الٌوعوؿّة العِاهة الؾائعة فُ الكارة الٌوعِة والعِن ٍِفػ للٌوعوؿُ راشة الباؿ فُ الؾػاء
والوػاء وِموصي الفراِة فُ مٍازٌة مفاهو شّاثي وِؼودى بػؤِا ّ
ّ
ثجّلق بممّػى الػوشُ والوٌائُ
هما ا ّن الٌوعوؿّة ثعمذ ماًٍ فلؾفُ ودِوُ اي ماًٍاِماًٍ ِكلُ وِكائعي وثّع مظلمٌّا
باالهفجاح مباقػة ِلَ الصكّكة ،وثؼودًم باالؿؽ لجكبو ًغا االهفجاح .لعِوُ ،والٌوعوؿّة ثوكع
الٌوعوؿُ من الجؼمت والعِن ِوكعى من البػج الّازُ الغي ثجظغى الجنػفّػِة الباردة (ابٍ بنػ
زهػي  ،ص.)18
ّ
فاإلهؾان ِمارس العِن وهو ماًٍ غّػ مالٍؼ من يكٍس مّجٍؿّة روشاهّة لجصكّق ماًّجي
الػوشّة االِمق وفق قػوط ولٍّد والجٍلو الَ الظالص واالهّجاؽ هما ا ّن الٌوعوؿّة ثؤمن
بفنػة البّح شجَ ّان االؿًٍرة ثّجبػ البٍدا ثرؾّع ؿ"فّفوٍ"(الكٍة الجُ ثصفٌ هَام
النٍن)والفّعا ًُ اؿاس الٌوعوؿّة ومظًٍياثٌا ثصجٍي شكائق از ّلّة ّ
ثجّلق بًبّّة الصكّكة
ّ
الصؾّة
الوٌائّة والظلق والػوح وممّػًا وًُ اقّاء ال ِمنن ثصعِعًا من طالؿ المّلٍمات
آ
والجفنّػ الغي ِػثنؼ ِلٌّاهما ّاهٌا ثظبػها مؾائو ثجّلق باال لٌة النٍهّة والمؾالم المظجلفة الجُ
ثجبٌّا الػوح بّع المٍت وٍٍاًػ اطػى مجفابٌة ثجراوز إمناهّات الصٍاس ّ
.فالعِن وفكا
للٌوعوؿّة ًٍ ثرػبة ولّؽ ّ
مرػد لبٍؿ لبّن الّكائع الماخٍرة او المّجكعات .ان ثّػؼ هللا ًُ
ان ثصكق روشي فُ الكلب والػوح ثجظع بّع المٍت شؾما زعِعا  ،والؾّادة الصكّكّة ًُ فُ
الالمصعود .والبٍدِة بٌغا مبعا للجؾامس والجفاًم وًُ مبوّة ِلَ شكائق هبّلة  ،الؾّادة الصق
لاؿ بٍدا "اشجػؿٍا اٌِا الػًبان ،ؿّػوا فُ الًػِق المالس هُ ثؾجمػيٍِال شّاة الكعاؿة وذلم
من ازو ؿالم وفػح الّالم ،من ازو ؿالم ومن ازو فػح البفػ"( اهعري هارؿٍن ،ص، )25
ثلم ًُ مبادئ الصوارة البٍدِة الجُ امجؼزت فٌّااالؿًٍرة بالّكو  ،وهو ماًٍ روشُ بما ًٍ
ّ
دِاهةثفبّت فٌّا الفػؽ وهػدػت شٍلٌا الجفؾّػات
ِكالهُ فجًٍرت فّما بّع وثصٍلت الَ
ُ
والجاوِالت وادى ذلم هلي الَ ٌٍٍر معارس مجّعدة ،وبٌغا فٌُ ثّجوُ باالهؾان ثّجبػ هَاماً
آ
لّؾجٍشّ َّ
مبوّا ِلَ َّ
ومغًبا ًّ
هَػِات َّ
فنػِا ًّ
ا ًّ
ً
طاللّا ً
ا؛وإهما ًُ ار ٌاء وِكائع فُ
فلؾفّة ،وثّالّمٌا
البٍذِة الكعِمة ِن َّ
إيار دِوُ .وثظجلف َّ
البٍذِة الرعِعة فُ ا ّن االولَ لبغجٌا ا َّ
طاللّة ،فُ
ٍ
آ
َّ
َّ
َّ
شّن ان البٍذِة الرعِعة ًُ ثّالّم بٍذا مظجلًة باراء فلؾفّة ولّاؿات ِكلّة ِن النٍن
والصّاة.
خاثمة:
بواءا ِلَ ما ؿبق ِجوس ان االهؾان الكعِم ِجصؾؽ مالمس النٍن من شٍلي فُ مصاولة موي
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الؿجئواس ٍٍاًػى المجكلبة واشعاخي المفازئة ،لم ِنن الّكو اإلهؾاهُ ولجٌا لّؾجٍِب ماِصّى
بي  ،ولم ثنػجمو لي االدوات المّػفّة الجُ ثمنوي من رلع الٍَاًػ وثصلّلٌا وفٌم لٍاهّوٌا
آ
آ
والّات شػهػجٌا اهغاؾ  ،ومن خم الجصنم فٌّا ،ولغلم بصح ِن اي يٍؽ واي ثفؾّػ ِظػزي من
دوامة الصّػة والعًفة الجُ وزع هفؾي اؿّػا لٌا ،فناهت االؿًٍرةوالمّجٍلٍزّابمدابة زؾػ
هراثي الجُ َِ َبػ من طاللي إلَ الّالم الصؾُ و الٍالُّ .واؿجمع موٌا ثٍازهي وبعا من طالؿ ثلم
االؿايّػ والكمك الظػافّة ِفؾػ ٍٍاًػ النٍن وِصلو مغازٌِا ومّاهٌّا  ،وِػبًٌا باالؿباب
والمؾببات .والّلو والمّلٍالت ،لغلم هرع ن االؿًٍرة هاهت وموغ البعاِات االولَ الٍؿّلة
المبنػة الجُ ِنؾت رغبة االهؾان وثٍلي لبلٍغ المّػفة ومصاولة فٌم النٍن والًبّّة وهو ما
ِعور من شٍلي ،هما ِنؾت اِوا اؿلٍبي فُ الػد ِلَ الجؾاؤالت المبٌمة الجُ وازٌجي طالؿ
هفاثي االولَ.
لكع قنلت ًغى االؿايّػ إرًالات فّلّة زادة للجفنّػ والجعبػ واإلزابة ِلَ النػدّػ من
آ
الغمٍض الغي هان ٍِازٌٌالمرجمُ اهغاؾ ،وبومٍ وثػاهم طبػات ًغى المرجمّات ثًٍرت ًغى
االؿايّػ وثبلٍرت لعٌِا شجَ بلغت ذروثٌا فُ اؿايّػ ممػ وبالد الػافعِن ،فكع زؾعت
االؿايّػ والمّجكعات الجُ وللت إلٌّا مغامػات الّكو البفػي االولَ فُ ثفؾّػ بعاِات الظلق
اإلهؾاهُ ،واؿباب ومؾببات ثفنو الصّاة اإلهؾاهّة االولَ الجُ ثفنلت ِلَ وزي االرض،
وبالجالُ الوَػِات والفػهّات والمّجكعات الغي ثػؿظت فٌّا بواءا ِلَ ًغى المّػفة الرعِعة.
لغلم هرع ن مَّم ًغى االؿايّػ والمّجكعات الفنػِة لع ؿرلت فُ ذاهػة المرجمّات الكعِمة
اوال ،وفُ هكٍش ومظًٍيات اال لٍاح والبػدِات الجُ شفَت لوا ثلم المّجكعات او ثلم
االؿايّػ .ولٌغا اشجلت مؾالة الظلق والجنٍِن فُ الفنػ االؿًٍري الفػلُ الكعِم مؾاشة
واؿّة ،وقنلت ِمكا اؿاؿّا فُ همى ًغا الفنػ الغي ِّػض وِفؾػ شناِة بعء الظلق وبعاِة
الجنٍِن  ،إلَ ان ٌٍػ اللٍغٍس logosالغي ِّوُ البػًان الكائم ِلَ الصرة الّكلّة  ،لع هان ٌٍٍر
الفلؾفة فُ بالد الٍّهان إِالها ِن إشعاث لًّّة فُ الجفنّػ لعى اإلغػِق ،شّح ثم االهجكاؿ
من الظًاب الففٍي االؿًٍري إلَ الظًاب الفلؾفُ المنػجٍب اي من لغة الفّػ الملصمُ الَ
لغة اإلؿجعالؿ الّكلُ و إهجاج االفنار و المفاًّم الّكلّة المرػدة الجُ ؿاًمت ِعة ٍِامو
ولّو اًمٌا هان للّامو الؾّاؿُ دور هبّػ فُ بؼوغ ًغا الفنػ الرعِع شّح ٌٍػت الفلؾفة فُ
مواخ دِمكػايُ ِػفجي المعِوة العولةِ ،وعما ؿادت شػِة الجّبّػ فالبصت هو الكواِا مًػوشة
أ
للوكاش الصػ و الّلوُومن ًوا ثٍصلوا الَ فكرة اساسّة وًُ ان الفلسفة ثرعرعت فُ حضن
المّجٍلٍخّا الصرلّة وثربت فُ كوف الححة العكلّة بفضل موطق الحدل من المّجٍس الَ
أ
اللٍغٍس .وهصاثٌا مزِج من خصٍبة الحضارات الصرلّة وثغذِجٌا الروحّة من العكل البرًاهُ
اللٍغٍسُ الذي ظٌر فّما بعد ،فٌُ ثراكم معرفُ لي خذورى الضاربة فُ الصرق وفروعي
المجطاولة فُ الغرب .
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والع التكويم التربوي في ظل المكاربة بالك فاءات في التعليم االبتدائي بالجزائر
The reality of the educational evaluation in light of the
competency approach in primary education in Algeria
د .فجال غلّصة زامهة مٍلٍد مهمري ثّزي وزو  -الصزائر
(ط .د) .رشماهُ زمال زامهة مٍلٍد مهمري ثّزي وزو – الرزائر
مكدمة:
نرفت الرزائر مم بداِة اال لفّة اإلغالشات الجُ ّ
مشت هلامٌا الجربٍي ،والذي ّمّزى االهجكال من ثرربة
البداغٍزّا باالًداف والجكٍِم المبوُ نلَ اخر ثصدِد االًداف بػٍرة دلّكة نلَ مردود الجالمّذ اال هادِمُ ،إلَ
ثبوُ همٍذج المكاربة بالن فاءات ،وبالجالُ الجكٍِم المشجمر والبوائُ للجلمّذ الذي ِمنوي من الجفانو مم
مٍالف الصّاة باهرم لدر ممنن ،ولكد هان ثبرِر الكائمّن نلَ الطان الجربٍي فُ انجماد المدرصة الرزائرِة
نلَ هلام المكاربة بالن فاءات إلَ زملة الجصدِات النبرى الجُ ثٍازٌٌا ًذى المدرصة ،والجُ من بّوٌا
ّ
فُ(ثصدي الهٍلمة االلجػادِة الجُ ثجفلب ه فاءات نالّة اخذة فُ الجزاِد
الجصدِات الخارزّة المجمدلة
ومجالئمة اه در فاه در مم مجفلبات الصرهة المٌوّة ّ
وثصدي المهلٍماثّة ،وًُ الجصدِات الجُ ثجفلب رفم
الفهالّة الخارزّة للولام الجربٍي وزهلي اه در اصجهدادا لالصجرابة لمكجؾّات ثومّة البالد االلجػادِة
واالزجمانّة ؽمن بّئة نالمّة ،فالهمو بفرِكة المكاربة بال ن فاءات ِهوُ الجصنم فُ البّداغٍزّات الردِدة
الجُ ثوادي بٌا المدارس الجربٍِة المهاغرة ذات الجكالّد الهرِكة فُ المرال ،ولكد ثبوت المولٍمة الجربٍِة
الٍـوّة ًذى المكاربة اخواء إغالح المولٍمة الجربٍِة .2003
إن الجدرِس بالمكاربة بالن فاءات ٌِدف إلَ زهو المهارف الولرِة صلٍهات ملمٍصة اهفاللا من ثشخّر
مرمٍنة من المهارف والمٌارات لمٍازٌة مخجلف الٍؽهّات اإلظنالّة وًذا ما صّجم نرؽي فُ ًذا الفػو
شّح صوصاول الجهرف نلَ الجدرِس وفق المكاربة بالن فاءات ،ومبادئٌا وخػائػٌا واًدافٌا إؽافة إلَ اًم
االصالّب الجدرِشّة الصدِدة فُ كو المكاربة بالن فاءات.
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 -1اهمية الدراس ة :ثجؾس اًمّة الدراصة من خالل:
ا  -اهٌا ثبصح فُ الراهب الٍكّفُ لمكاربة الن فاءات وًٍ من المٍاؽّم الردِدة والمٌمة الن الجفبّق الصكّكُ
والفهلُ لٌذى المكاربة فُ الهملّة الجهلّمّة الجهلمّة ِصكق الٌدف الطامو للجربّة والجهلّم ،وًٍ إنداد الفرد
الن فء الكادر نلَ خدمة مرجمهي
ب  -ثهد مكاربة الجدرِس بالن فاءات زًٍر اإلغالشات الجربٍِة الجُ ثطٌدًا المدرصة الرزائرِة ولد ِشاند ًذا
البصح فُ ثكٍِم ًذى اإلغالشات بفرِكة نلمّة وبذلم اثخاذ اإلزراءات الالزمة لجدارك اي هكع او شو اي
مطنو لد ِهّق مشار ًذى اإلغالشات باصلٍب نلمُ دلّق
ز  -لد ثشٌم هجائذ البصح فُ لفت اهلار المشئٍلّن والكائمّن نلَ الجهلّم فُ الرزائر إلَ اًمّة إنداد المهلم
وثدرِبي بفرق شدِدة لٍّاهب اي إغالح ثربٍي.
 -2اه داف الدراس ة :ثجلخع اًداف الدراصة فُ:
ا -النطف نن والم ممارصة مهلمُ المرشلة االبجدائّة للجكٍِم الجربٍي ،ومدى مٍاهبجٌا للممارصات الكائمة نلَ
مكاربة الجدرِس بالن فاءات.
ب -النطف نن والم ممارصة الجكٍِم الجربٍي فُ ؽٍء الجدرِس بالن فاءات.
ز  -لد ثشٌم هجائذ البصح فُ لفت اهلار المشئٍلّن والكائمّن نلَ الجهلّم فُ الرزائر إلَ اًمّة إنداد المهلم
وثدرِبي بفرق شدِدة لٍّاهب اي إغالح ثربٍي.

 -3التعريف ا إالجرائي للمفاهيم:
 -1-3مفٌٍم المكاربة بالن فاءات ًُ :هلام من المهارف المفاًّمّة واإلزرائّة الجُ ثنٍن مولمة بنّفّة ثرهو
الفرد لادرا نلَ الفهو نودما ِنٍن فُ وؽهّة مهّوة او إهراز مٌمة من المٌام او شو مطنلة من المطنالت.
مكاربة الجدرِس بالن فاءات :ثهرف نلَ اهٌا إزراءات ثدرِشّة ِجم من خاللٌا اخجّار وؽهّات ثهلمّة مشجكاة
من والم الجلمّذ ،وثػمّمٌا نلَ ظنو مٌمات ِورزًا الجالمّذ من خالل اصجخدام الكدرات والمٌارات
والمهارف ،وِجم ثكٍِم اداء الجلمّذ لبو ثهلمي وخاللي وفُ هٌاِجي.
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 -2-3الجكٍِم فُ ؽٍء مكاربة الجدرِس بالن فاءات :وًٍ مرمٍنة اإلزراءات الجُ ِكٍم بٌا المهلم بطنو دائم،
لبو بداِة نملّة الجهلّم والجهلم ،واخواءًا ،ونود هٌاِجٌا ،وثٌدف إلَ الصػٍل نلَ بّاهات هّفّة او همّة،
بادوات مخجلفة (مالشلة ،اصئلة ظفٍِة  /ه جابّة ،اداء صلٍهُ مباظر) وذلم من ازو الصنم نلَ مدى
ثصكّق الن فاءة المشجٌدفة ،خم اثخاذ لرارات الجصشّن والهالج ،وثكاس إزر ًائّا من خالل إزابات المفجطّن
نلَ فكرات البهد الدالح من اداة الدراصة (بن صُ مشهٍد ،2008 ،ص.)131

مكاربة الجدرِس بالن فاءات :ثهرف نلَ اهٌا إزراءات ثدرِشّة ِجم من خاللٌا اخجّار وؽهّات ثهلمّة مشجكاة
من والم الجلمّذ ،وثػمّمٌا نلَ ظنو مٌمات ِورزًا الجالمّذ من خالل اصجخدام الكدرات والمٌارات
والمهارف ،وِجم ثكٍِم اداء الجلمّذ لبو ثهلمي وخاللي وفُ هٌاِجي.
 -3-3مهلم المرشلة االبجدائّة:
ًٍ المٍكف الكائم بمٌمة الجربّة والجهلّم بالمرشلة االبجدائّة فُ الشوٍات االولَ والداهّة والدالدة والرابهة
ابجدائُ للهام الدراصُ  ،2019/2018وِنٍن إما مهلم مدرصة اصاصّة وًٍ خرِذ المهٌد الجنوٍلٍزُ للجربّة او
مباظرا ،او ِنٍن ا ً
مٍكفا ً
ً
صجاذا ً
ثٍكّفا ً
مرازا وًٍ شاغو نلَ ظٌادة اللّشاهس و مٍكف نن ـرِق مشابكة
ظفٍِة خم ه جابّة.
 -4الدراسات السابكة:
ومن بّن ًذى الدراصات الجُ اًجمت بالمهلم وممارصاثي ،دراصة لام بٌا " ثٍفّق مرنُ" ( )1981لجصدِد
الن فاِات الجهلّمّة االدائّة نود مهلم المدرصة االبجدائّة باالردن ،والجُ اكٌرت ان اصالّب الجكٍِم ِراًا
المهلمٍن ؽرورِة ً
زدا وال ِمارصٍهٌا لهدم ثٍافر الكدرة لدٌِم (ثٍفّق مرنُ ،2003 ،ص.)174
وفُ دراصة لام بٌا "ششن ظصاثة " ( ) 1990شٍل الشلٍك الجدرِشُ لدى مهلمُ اللغة الهربّة فُ مػر،
ثٌدف إلَ مهرفة الممارصات الجدرِشّة الجُ ِمارصٌا المدرس ً
فهال ومكارهجٌا بالممارصات الجهلّمّة الفهالة
المرثبفة بمشجٍى ثصػّو الجالمّذ ،اكٌرت ان هشبة المهلمّن الذِن ِشجخدمٍن االمجصاهات الجصرِرِة
الكػّرة لجكٍِم اداء الجالمّذ  % 41وثشجٌدف ًذى االمجصاهات اصجرزاع مهلٍمات صابكة دون إبداع (ششن
ظصاثة ،1997 ،ص)341

وفُ هفس الشّاق لام "ششن ظصاثة "( )1991بدراصة شٍل والم ثهلّم اللغة الهربّة فُ الجهلّم االصاصُ
بمػر ،ثشاءل فٌّا نن اإلزراءات الجُ ِشجخدمٌا مهلمٍ اللغة الهربّة فُ الجخفّؿ والجوفّذ والجكٍِم لجهلّم
اللغة الهربّة بالػف الخامس ،شّح دلت هجائذ الدراصة نلَ ان االصئلة الجُ ِفرشٌا المهلمٍن ثكّس الذاهرة
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والفٌم الشفصُ ،دون االلجفات إلَ المشجٍِات الهكلّة الهلّا من ثفبّق وثصلّو وثرهّب وثكٍِم ،فاصالّب
الجكٍِم المهجمدة  ،ثصػر الجلمّذ فُ مشجٍى الجصػّو اال لُ ،وبػفة نامة فكد خلػت الدراصة إلَ ان
اإلزراءات الجكٍِمّة للجدرِس غّر مٍزٌة وثجشم بالهطٍائّة (ششن ظصاثة ،1997 ،ص.)93

هما اهدت دراصة "هّزلّم )" " kizlik" (2002من خالل ثصلّو هماذج من الخفؿ الخاغة بالمهلمّن ،ان
االخفاء الجُ ِكم فٌّا المهلمٍن نود وؽهٌم خفة الدرس ثجهلق باالًداف ،إذ ثجشم بهدم الدلة ،هما ان
الٍصائو واالدوات غّر موشرمة مم مٌارات الجهلم ،وندم الجٍافق بّن ـرق الجدرِس واالًداف ،واالهطفة
الجهلّمّة غّر مٍزٌة مباظرة إلَ اًداف الدرس ،واصالّب الجكٍِم غّر مرثبفة بالدرس ( إبراًّم شامد االصفو
وصمّر نّشَ الرظّد ،2003 ،ص.)24

ِجؾس من خالل ما ثم نرؽي من الدراصات الجُ ثواولت والم ممارصة مهلمُ المرشلة االبجدائّة واإلزراءات
الجُ ِجبهٍهٌا فُ الجكٍِم اهٌا إزراءات غّر دلّكة وثجشم بالهطٍائّة
واهدت الهدِد من االبصاث والدراصات ان الجغّرات الجُ ثفرا نلَ المواًذ والبرامذ لٌا اخر هبّر نلَ ممارصات
المهلم  ،ففُ دراصة لام بٌا " هالرك )" "clarck" (1997اهد نلَ ان الجردِد فُ الموٌذ من الهٍامو الجُ ثؤخر
نلَ نملّة ثغّّر ادوار المهلمّن (رؽا مشهد ،2005 ،ص.)3
والمهلم الرزائري هغّرى من المهلمّن ِهمو نلَ ثوفّذ البرامذ والمواًذ الدراصّة من ازو ثصكّق االًداف
الجربٍِة المشفرة ،وذلم من خالل إزراءات نملّة ثلٌر فُ ممارصاثي للجكٍِم ،و هما ذهرها ً
صابكا فإن
المدرصة الرزائرِة نرفت ثفبّق موٌاج زدِد لائم نلَ مكاربة الجدرِس بالن فاءاتً ،اثي المكاربة الجُ ثجفلب
ثغّر الجػٍر لدور المهلم والمجهلم فُ الهملّة الجهلّمّة ّالجهلمّة هنو.
لكد زاءت ًذى اإلغالشات هجّرة لما اكٌرثي بهؼ الدراصات الجُ لام بٌا باشدٍن ززائرٍِن شٍل والم
الجهلّم فُ الرزائر ،شّح ان زو ًذى الدراصات واإلشػائّات اهدت ؽهف المردود الجربٍي الذي ِرزم إلَ
انجبارات ه دّرة ،من بّوٌا المهلم وممارصاثي وثػٍراثي شٍل مٌوة الجهلّم ،ففُ دراصة لامت بٌا " وًّبة بن
نالّة" ( )2002شٍل ثػٍر مفٌٍم الجكٍِم الصدِح لدى هو من المفجض ومهلم الجهلّم االصاصُ ،اصفرت نلَ
ثػٍرا ً
ً
ان المهلمّن ال ِملنٍن ً
اًجماما اهبر لمفٌٍم الجػٍر
شدِدا نن الجكٍِم ،فُ شّن ابدى المفجطٍن
الصدِح للجكٍِم (وًّبة بن نالّة.(2002 ،

وفُ دراصة لامت بٌا "شدة مّمٍن" ( )2002شٍل ثهامو المهلمّن مم الخفا فُ نملّة الجهلم ،من وزٌة
هلر المهلمّن اهفشٌم ،و الذِن بلغٍا ً 161
مهلما ومهلمة ،ولد ثٍغلت إلَ ان اغلب المهلمّن ِجهاملٍن مم
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الخفا ً
ثهامال ً
ثكلّدِا؛ اي الجهلّق نلَ الخفا اهي خفا وثكدِم الػصّس دون ثكٍِمي او نالزي ،وًذا ما صمجي
بالجهامو الصدِح مم الخفا والذي ِكػد بي (الجكٍِم الجنٍِوُ) ،هما دلت هجائذ الدراصة نلَ ان المهلمّن
الذِن ثفٍق خبرثٌم  10صوٍات ِشجرّبٍن لهبارات الجهامو الصدِح مم الخفا المدرزة فُ االصجبّان اه در من
الفائت االخرى (شدة مّمٍن.(2002 ,

ولد زاءت ًذى الدراصة لمهرفة المزِد نن الجدرِس بالن فاءات فُ المدرصة الرزائرِة ،وذلم من خالل
الجهرف نلَ الجغّرات الصاغلة فُ ممارصة المهلمّن ،واإلزراءات الجُ ِشجخدمٍهٌا فُ الجكٍِم ،ومدى
مٍاهبجٌا للممارصات الكائمة نلَ مكاربة الجدرِس بالن فاءات ،وذلم من وزٌة هلر المفجطّن الجربٍِّن
المشؤولّن نلَ مجابهة ثوفّذ ًذى المكاربة ،بانجبارًم مٍزٌّن للمهلمّن ،هما اهٌم ثلكٍا ً
ثنٍِوا فُ ًذا
المرال ،وِرهزون فُ زِاراثٌم للمهلمّن نلَ مدى ثوفّذ ًؤالء لٌذى المكاربة فُ ممارصاثٌم البّداغٍزّة.
 -5خصائص التكويم في إاطار المكاربة بالك فاءات:
ا -ال ِرثنز الجكٍِ م بالدرزة االولَ نلَ المهارف وشدًا بكدر ما ِرثنز نلَ الجومّة الطاملة للمجهلم
بِ -كٍم نلَ وؽم الجلمّذ فُ وؽهّة ِدنَ فٌّا إلَ إهراز نمو ظخػُ ،فٍّكف فّي زمّم من جشباثي
الكبلّة.
ز  -االخجبارات فُ إـار ًذى البّداغٍزّا ِنطف نلَ مشجٍى االداء ؽمن وؽهّات مهّوة (إظنالّات)
د -اإلخجبار ِكّس بواء الن فاءات بّن المشجٍِات الدراصّة فُ ظنو نمٍدي وافكُ )إدمازُ)
ه -الطٌادة فُ إـار ًذى البّداغٍزّا ثهنس ه فاءة االداء نود الجلمّذ ؽمن برهامذ مصدد
وِ -طمو الجكٍِم نلَ زمّم الٍصائو الجُ ثمنن من مهرفة مؤظر الن فاءة

 -6مبادئ التكويم في إاطار المكاربة بالك فاءات:
زاءت بّداغٍزّا المكاربة بالن فاءات إلخراء ودن م وثصشّف بّداغٍزّا الجهلّم ،الهٌا ثمدو خروة نلمّة
صاًمت فُ ثفٍِرى ،والجكٍِم هرزء اصاصُ فُ الهملّة الجكٍِمّة هان لي االخر الٌام ،ومن مبادئي وفق ًذى
البّداغٍزّا هرد:
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ا -ال ِجبادل الجكٍِم مهارف موهزلة بو ًٍ مهالرة ثٌدف إلَ الصنم نلَ النو وًٍ فُ ـٍر البواء ،مدرزا
لمخجلف المٍارد المطنلة للن فاءة.
ب -إدماج الممارصة الجكٍِمّة فُ المشار الجهلّمُ اله جطاف الدغرات المهرللة للمجهلم ومن خم فإن الخفا وفق
ًذى البّداغٍزّا ال ِمدو نرزا وإهما ًٍ نالمة نلَ غهٍبات كرفّة ِهاهُ موٌا المجهلمِ ،كجؾُ االمر الجدخو
لمهالرجٌا من ازو ؽمان صّرورة ششوة للهملّات الالشكة.
ز  -انجماد اصالّب الجكٍِ م الجصػّلُ نلَ زمم مهلٍمات مٍخٍق موٌا ووزٌّة بطان المشجٍِات الجدرِرّة
للجصنم فُ الن فاءات المشجٌدفة لػد الجدخو البّداغٍزُ وفق الصازات )الممّزة للجالمّذ).
د -ثدنّم الجوكّؿ الهددي للوجائذ المدرصّة فُ الهملّة الجكٍِمّة بمالشلات ذات مدلٍل هٍنُ لؾمان
ناللات بوائّة بّن الجلمّذ والمهلم والٍلُ.
ه -انجماد الجكٍِ م نلَ وؽهّات ثرهو الجلمّذ نلَ ونُ بإصجراثّرّاثي فُ الجهلم ،وثمنوي من ثبوُ مٍلف
ثاملُ لجكدِر مدى مالئمجٌا وفهالّجٌا
و -االخذ بهّن االنجبار الفروق الفردِة ،وذلم بجٍفّر الهدِد من االهطفة الجكّّمّة الجُ ثشاند نلَ ثصدِد
مشجٍى اإلهراز الذي شككي هو ـالب نلَ شدة (بلكاصم زّاب ،2017 ،ص.)62

 -7خصائص ومميزات نظام المكاربة بالك فاءات:
لولام المكاربة بالن فاءات الهدِد من الخػائع والممّزات الجُ زهلت موي الومٍذج اال ه در مالءمة للمدرصة
المهاغرة الجُ ثشجرّب لمجفلبات المرجمم والجُ ِمنن ان هذهر موٌا:
ا -االهفالق من موفق الجهلّم إلَ موفق الجهلم ،واالًجمام اه در بوطاط المجهلم والوجائذ الجُ ِصككٌا فُ
نملّة الجهلّم والجهلم.
ب -إدماج المهارف والشلٍهّات واالًداف الجهلّمّة بطنو مجٍاغو ولّس بطنو ثراهمُ.
ز  -ثفرِد الجهلّم وثنّّفي للفروق داخو الفٍج الجهلّمُ ومراناة مالمس الجهلم لنو ثلمّذ.
د -الشهُ إلَ ثصكّق الجنامو بّن المٍاد واالهطفة الدراصّة المخجلفة ،وزهو المهارف وصّلة ال غاِة ِجٍلف
نود اه جشابٌا وشفلٌا زٌد الجلمّذ.
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ه -ثفبّق الجكٍِم البوائُ الذي ِوػب نلَ اداء المجهلم ومٌاراثي ومٍالفي ولدراثي وٌِجم بكّاس مؤظرات
الن فاءة المفلٍبة ششب مشجٍى اإلثكان والجصنم المرغٍب فّي (هفس المرزم ،2017 ،ص.)66

و -الجدرج فُ بواء المفاًّم واه جشاب المجهلم المهارف والشلٍهّات
 -8مبررات تبني النظام التربوي الجزائري لنظام المكاربة بالك فاءات:
ولكد ّبّوت الٍخّكة المرافكة للموٌاج المدرصُ باه در ّدلة وثفػّو الدوانُ الجُ زهلت المولٍمة الجربٍِة
الرزائرِة ثجبوَ ًذى المكاربة الجُ اـلق نلٌّا بالجفانلّة فُ:
ا -ثراوز الٍالم الصالُ المهجمد فّي نلَ الصفق واالصجرزاع ونلَ موٌذ المٍاد الدراصّة الموفػلة.
ب -ثفادي الجرزئة الصالّة الجُ ثكم نلَ الفهو الجهلّمُ بانجبارى هال ال مجواًّا من الشّرورات المجرابفة
والمجداخلة والموشرمة فّما بّوٌا.
ز  -االًجمام بالخبرة الجربٍِة اله جشاب نادات زدِدة صلّمة وثومّة المٌارات المخجلفة والمٍّل مم ربؿ البّئة
بصازات الجلمّذ.
د -إنفاء مروهة اهبر لالهفجاح نلَ هو زدِد فُ المهرفة وهو ما لي ناللة بجفٍر ظخػّة المجهلم.
 -9معولات تطبيق المكاربة بالك فاءات:
ًواك زملة من الوكائع والمهٍلات فُ الجدرِس وفق بّداغٍزّة المكاربة بالن فاءات هذهر موٌا ما ِلُ:
ا -هك ع الج درِبات والجفبّك ات او اهه دامٌا اشّاه ا ،اي هك ع الجن ٍِن البّ داغٍزُ االول ُ للمهلم ّن.
ب -ه درة ندد الجالمّ ذ ف ُ الف ٍج والف ٍارق بّ وٌم م م ؽ هف الجن ٍِن االول ُ ل دى الجلمّ ذ ِص ٍل دون
الجصػّو الرّد.
التراحات:
 -1إنداد برهامذ ثدرِبّة لمهلمّن ثنشبٌم مٌارات وخبرات شٍل الجكٍِم فُ ؽٍء الجدرِس بالن فاءات.
 -2ثصشّن هٍنّة الجنٍِن بما ِشمس بجفٍِر المٌارات الجهلّمّة للمهلمّن ( الجهلّمّة).
 -3ربؿ لوٍات اثػال والصٍار بّن االصاثذة الباشدّن والممارصّن فُ المّدان ( المفجطّن ومهلمّن ) من
ازو االصجفادة الهلمّة.
 -4إهطاء بوٍك للٍؽهّات الجكٍِمّة وبواء االخجبارات وظبنات الجكٍِم لجشٌّو نمو المهلم وإرصاء مٍؽٍنّة
ودلة الوجائذ الجكٍِم.
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 -5ثول ّم اِ ام دراص ّة وه دوات ثنٍِوّ ة وثربػ ات مّداهّ ة هافّ ة وذات مش جٍى راق خاغ ة لالص اثذة
والمهلمّن.
 -6الهم و نل َ ثوفّ ذ ب رامذ ثدرِبّ ة ف ُ مر ال مٌ ارات الجدرِس ،والشٌر نلَ ثوفّذًا ومجابهجٌا نلَ اششن
وزي.
 -7ال دنٍة إل َ الجه اون ب ّن لف انُ الجربّ ة والجهل ّم اله الُ ف ُ ً ذا المش ار ،واالص جفادة م ن البص ٍث
المّداهّة.
 -8إنادة االنجبار للمهٌد الجنوٍلٍزُ والمدارس الهلّا لجنٍِن المهلمّن واالصاثذة.
 -9ثٍفّر الٍصائو الجهلّمّة المواصبة ذات الرٍدة وثشٌّو اصجهمالٌا لدى هو من االصجاذ والجلمّذ.
 -10اصجهمال بهؼ وصائو إخارة الدافهّة لدى الجالمّذ هالجصفّز ،واصجهمال به ؼ الٍص ائو الجهلّمّ ة ف ُ
الطرح وغّرًا.
خاتمة:
ثمدو بّداغٍزّة المكاربة بالن فاءات االصلٍب الجربٍي والجهلّمُ الواثذ نن الجفٍر الصاغو فُ مرال
الجربّة والجهلّم فُ نػرها فلي اغٍل ومػادر فنرِة وفلشفّة وازجمانّة ،وِجصدد بمرمٍنة من المبادئ
والكّم والمواًذ ،هما ِجفلب وصائو وادوات مجفٍرة ،هما افرز وِفرز اخارا وهجائذ نلَ الفرد والمرجمم ،هو
ًذا فُ إـار االصس الجُ ثكٍم نلٌّا الجربّة المهاغرة وفلشفجٌا ،إن الموفلكات الجُ ثهجمد نلٌّا الجربّة
المبوّة نلَ المكاربة بالن فاءات رغم ما فٌّا من نٍّب الجُ لد ال ثجماظَ والفابم الهكائدي والدكافُ لن دّر من
المرجمهات ،إال اهي ِرب اخذ ما فٌّا من مصاصن الجُ ثفّدها فُ شاؽرها ومشجكبلوا ،والجُ ثرصمٌا بػماثي
الجربٍِة الجُ ال ِمنن إهنارًا باي شال من االشٍال.
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المرهز الدِمكراـُ الهربُ

لائمة المراجع:
 -1إب راًّم شش ن ( ،)2004الن ف اءات المٌوّ ة المجفلب ة لالص جاذ الر امهُ م ن وزٌ ة هل ر ـالب ي وناللجٌ ا
ب بهؼ المجغّ رات ،مرل ة رص الة الخل ّذ الهرب ُ ،اله دد (  ،(90من ج ب الجربّ ة الهرب ُ ل دول الخل ّذ،
الرِاض.
 -2ال درِذ مصم د ،ه فاِ ات المط رف الجرب ٍي (هص ٍ ثاص ّس هم ٍذج اإلظ راف بالن فاء ات) ،مك ال موط ٍر
بمٍل م مرل ة الم درس االلن جروهّ ة ِ ٍم  18زٍِلّ ة  ،2009مرف ٍع ِ ٍم 2018./04/10

 -3بٍبنر بن بٍزِد) ،(2009إغالح الجربّة فُ الرزائر رًاهات واهرازات ،دار الكػبة ،الرزائر.
 -4خّر الدِن ًوُ ( ،)1999ثكوّات الجدرِس ،دون دار هطر ،الفبهة االولَ ،الرزائر.
 -5بن صُ مشهٍد لبوَ( ،)2008والم الجكٍِم فُ الجهلّم االبجدائُ فُ كو المكاربة بالن فاءات ،مذهرة مكدمة
لوّو ظٌادة المازشجّر فُ الهلٍم الجربٍِة ،زامهة موجٍري لشوفّوة ،الرزائر.
 -6بلكاصم زّاب( ،)2017الجكٍِم فُ اـار المكاربة بالن فاءات ودورى فُ ثصشّن المشار الدراصُ ،مذهرة
مكدمة لوّو ظٌادة الماصجر اهادِمُ ،زامهة دمحم بٍؽّاف المشّلة ،الرزائر.
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