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  :م��ص�الدراسة
�������� �العملية �املعلومات���دف �لبعض �تلق�ن �مجرد �ول�س �بدقة �محددة �أ�دافا �املتعلم �يحقق �أن �إ�� التعليمية

روم�تقو�م�أداء�الفرد�وتحديد�توالذي���رجعامل�حكيةوا��قائق�العلمية�وحسب،�و����ذا�الصدد�برز�ت��ختبارات�م

�أو���داف �امل�ارات �من �ملجموعة �بال�سبة �تقدمھ �ضو�،مدى ��� ��داء �جودة �مسبقا،�ومعرفة �محددة �مح�ات ء

  .�ستلزم�وجود�أدوات�قياس��ستطيع�باستخدام�ا�تحديد�ما�أتقنھ�املتعلمون�من��ذه���داف�أو�لم�يتقنوهو 

�تنميتھ� �إ�� �تدر��� �أو ��علي�� �برنامج ���دف �الذي �السلوك �اك�سب �قد �مع�ن �فرد ��ان �إذا �ما �تحديد �أجل ومن

  .من�امل�ارات�محدد�من�اس�نادا�إ����دف��علي���أو�نطاق�تعلملدى�املمستوى��تقان�والتمكن��وصوال�إ��لديھ،

  .القياس�مح�ي�املرجع�،�التعلم��تقا�ي :ال�لمات�املفتاحية

Abstract: 

The educational process aims for the learner to achieve precisely defined goals, and not  
Criterion ormation and facts. In this regard, the merely to indoctrinate some scientific inf

have emerged, which aim to evaluate the performance of the individual and  referenced Test
determine the extent of his progress in relation to a set of skills or goals, and to know the 

defined criteria. It requires the existence of -in the light of pre quality of performance
measuring tools that can be used to determine what learners have mastered of these goals or 

not. 

In order to determine whether a particular individual has acquired the behavior that an 
educational or training program aims to develop in him, up to the level of mastery and 
mastery of the learner based on an educational goal or a specific range of skills. 

key words: Criterion-Referenced-Measurement, mastery learning 
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  :مقدمة

�و            �تحقق�يكشف �مدى �لقياس �متعددة �أساليب �وجود �عن �وال��بو�ة �النفسية �العلوم ��� �والتقو�م �القياس اقع

��داف�التعليمة�امل�شودة�وقياس�مستوى��تقان�والتمكن�الذي�حصل����تمثل�املتعلم�للكفاءات�املس��دفة�حيث�

�بال� �الفرد �أداء �لتحديد �استخدم �ما �م��ا ��ختبارات �من �متعددة �أنماط ��ختبار�نفسھ،�ظ�رت ��� �أقرانھ �ألداء سبة

  .وم��ا�ما�استخدم�مح�ا�ل��كم�ع���مدى�وصول�املتعلم�ن�إ���مستوى�مطلق�لألداء�دون�الرجوع�إ����خر�ن

��علم����������� �املدر���،وإثراء �الصف �وإدارة �التدر�سية �العملية �توجيھ ��� �أساسيا �دورا �ال��بوي �التقو�م �يلعب كما

ا����وتحس�ن�مخرجات�العملية�التعليمية،�و�عد�التقو�م�من�املجاالت�ال��بو�ة�سر�عة�التغ��،�الطالب�وتقدم�م�الدر 

  )2011:13عالم،.(حيث�طرأت�عليھ��غ��ات�جو�ر�ة����فلسفاتھ�وإجراءاتھ�وأساليبھ

مقارنة�ومن�ب�ن��ذه��ساليب�نجد�القياس�وفق�مرجعية�املحك�بديال�لوضع�العالمات�والتقديرات�اعتمادا�ع���������

�أداء� �أو�مستو�ات �مح�ات �ضوء ��� �أو�تحصيلھ �أدائھ �التعب���عن �ي��كز�ع�� ��نا �فاال�تمام �بأقرانھ، �الطالب أداء

  .محددة�مسبقا

و�عتمد�استخدامھ�ع���قرار�مسبق�بمقدار��داء�املقبول�من�الفرد،�ونقطة�الفصل����تحديد��ذا�املقدار������������

  ).220:2007صفوت،�( .ينخفض�عنھ��داء�املقبول �التخطيط�املبكر،�ملا�يجب�أن�ال 

ت�ون�مطلقة�ول�ست��س�ية،�فجميع�الطالب�الذين�يحققون�) Standards( أو�املستو�ات )Criteria(و�ذه�املح�ات������

�أن� ��شرط �أقرانھ �من �أقل �تحصيلھ �أن �ملجرد �طالب �أي �و�ال�يرسب �التقدير، �نفس �ع�� �املحددة �املستو�ات نفس

�املستوى  �الذين��يحقق �فالطالب ،� �أومطلقة �املحك، �مرجعية �ا��الة ��ذه ��� �ت�ون �أو�التقديرات املحدد،فالعالمات

يحققون�املستوى�املحدد�ل�ل�م�مة�مرجوة��عدون�نا���ن،�أو�يحصلون�ع���تقدير،�والذين�ال�يحققون�املستوى�

�العالم �وضع ��� �النظام �ف�ذا �تقديّر، �ع�� �أو�ال�يحصلون �راسب�ن، ��عدون �معلومات�املحدد �يقدم �أو�التقديرات ات

  .نوعية�بما�حققھ�الطالب�بالفعل،وما��عرفھ�وما�يمكنھ�أداؤه

�السابق���������� �أو�امل�ارات �للموضوعات �أو��تقان �التمكن �مستوى �من �التأكد �إ�� �املرجع �مح�ي �القياس ��دف

�ومح �أو�امل�ارات �املعلومات �من �املتعلم �تمكن �مستوى �ع�� �الدرجة �ومعلن�دراس��ا،وتدل �محدد ��و�محك ��داء ك

� �ماب�ن �ي��اوح �ما �وغالبا ��غرض��% 80- 70مسبقا �املستمر�البنا�ي �الت�و�ن �التقو�م �حالة �من �النوع ��ذا و�ستخدم

و���ما�يأ�ي�سوف�نتطرق�إ���مف�وم�القياس�مرج���. �غطية�عدد�محدد�من���داف�أو�املوضوعات�السابق�دراس��ا

  .لم��تقا�ياملحك�وداللة�استخدامھ����التع

  :مف�وم��ختبار�مرج���املحك�-1

�أو�العامل��������� �املعلم �يضعھ �ضوء�محك�مطلق ��� �تقو�م�أداء�الفرد �عملية �إ�� �ع���املحك �املعتمد �ش���القياس

�القياس�من�التعرف� القياس�بناءا�ع���معلومات�قبلية�خاصة�باملتعلم�و�املجال�موضوع�القياس،حيث�يمكننا��ذا

مات�وامل�ارات�ال����عرف�ا�الطالب����مادة�دراسية�معينة�أو�مجال�مع�ن،��غض�النظر�عما��عرفھ�أقرانھ�أو�ع���املعلو 

�بمقارنة�أداء�الفرد�بأداء��خر�ن،بل�بما��عرف� أفراد�مجموعتھ�املعيار�ة،فالقياس�املعتمد�ع���املحك،�ل�س�معنيا

  )612:،ص1983وا�ي،عبد�املجيد�ال�ش.(الفرد�فعال����املجال�موضوع���تمام
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�دون��������� �لألداء �مطلق �مستوى �إ�� �بال�سبة �الفرد �أداء �يق�س ��ختبار�الذي �بأنھ �املحك ��ختبار�مرج�� �عرف

الرجوع�إ����خر�ن،و����ذه�ا��الة�يمكن�أن�نحصل�ع���الفرروق�الفردية����أداء�الفرد�بما�حققھ�وما�لم�يحققھ�

  )86:،ص2012صالح�مراد،أم�ن�سليمان،(. نفسھمن��ختبار،أي�الفروق�ب�ن�الفرد�و 

�-مح�ات–بأنھ�التقو�م�الذي���دف�إ���مقارنة�أداء�الطالب�بمستو�ات�أداء�):2001(و�عرفھ�ع���م�دي��اظم��������

أن� :خارجية�تمثل�ا��د��د�ى�من��تقان�الالزم�تحقيقھ����سلوك�الطالب�ل�ي��عت��ه�نا��ا����تلك�امل�ارات�مثال

  .من�املفردات�����ختبار%80ابة���يحة�عن�يجيب�إج

  :�ختبار�مح�ي�املرجع�بأنھ(Popham)  يحدد�بوفام����

فاالختبارات�) 102:،ص2010محمود�عمر�وآخرون،"(�ختبار�الذي�يحدد�وضع�الفرد�بال�سبة�إ���مجال�سلو�ي�مع�ن"

ول�قبل�بناء��ختبار،و�ذه�املستو�ات�تحدد�محكية�املرجع�تتطلب�تحديد�سلوكيات�املتعلم�أو�مستو�ات��داء�املقب

 .���ضوء���داف�ال���يجب�ع���التالميذ�تحقيق�ا

�أو������� �امل�ارات �من �ملجموعة �بال�سبة �تقدمھ �مدى �وتحديد �الفرد �أداء �تقو�م �إ�� �املحك �مرج�� �القياس ��دف

�و��ختبار�)  Glase(رجع�كما�حدده���داف�ومعرفة�جودة��داء����ضوء�مح�ات�محددة�مسبقا�و�ختبار�مح�ي�امل

الذي�صمم�عن�قصد�إلعطاء�قياسات�تفسر�مباشرة�بال�سبة�إ���معاي���أداء�محددة،بمع���أنھ���دف�إ���تقدير�الفرد�

���داف� �حسب �محك،يحدد �ضوء ��ختبار��� �ع�� �الفرد �تفسر�درجة �أقرانھ،حيث �أداء �مستوى �النظر�عن �غض

  ) 191:،ص2008س،محمد�يو�( .املوضوعية�للقياس

�عالم(وحسب���� �محمود �الدين �املحك) 2007) (صالح �مرجعية ��ختبارات ��عر�فات �وتنوعت ��عددت �ما�.لقد ف�ناك

�يرجع� ��خر،ور�ما ����البعض �وتختلف �عناصر�ا ��عض ��� �ت�شابھ �ل�ذه��ختبارات �أو��عر�فا �وصفا �عن�ست�ن يز�د

�و  �املحك �مرجعية ��ختبارات �مف�وم �حداثة �إ�� �حول�ذلك ��تفاق �عدم �إ�� �يرجع ��ختبارات،كما ��ذه �أنواع �عدد

  .مف�وم�املحك�الذي�ت�سب�إليھ�درجات��فراد�����ذه��ختبارات

  :ول�ستج���املف�وم�أك���نتطرق�بداية�لتعر�ف�املحك

ة�تحديدا�جيدا��ع���نطاق�شامل�من�املعارف�وامل�ارات�املحدد" "املحك"وجل��ر�أن�مف�وم�(Nitko)�عرفھ�ن�ت�و��������

بحيث�يمكن�ن�يجة�لھ�موازنة�أداء�الفرد�����ختبار���ذا�النطاق�أن��عرف�ما��ستطيع�أن�يؤديھ�الفرد�وما�ال��ستطيع�

  ."ان�يؤديھ

فعندما�ير�د�املعلم�أن�يحقق�تالميذتھ�" درجة�القطع"أو" مستوى��داء"و�رى�البعض��خر�أن�املحك��ش���إ��������

� �مع�ن �اتقان ��ختبار�يتم�مستوى �مفردات �من �مئو�ة ��سبة �ع�� ���يحة �إجابة �م��م ��ل �يجيب �أن �ي�ب�� فإنھ

ودرجة�القطع����الدرجة�ال���ي�ب���أن�يحصل�عل��ا�الفرد����النطاق�الشامل�ملفردات��ختبار�ل�ي�. تحديد�ا�مسبقا

  )27:،ص2007صالح�الدين�محمود�عالم،.(�عد�متقنا�ملحتوى�أو�م�ارة�معينة

�الو�ع���� �أم ��داء �جيد ��عد ��ان �إذا �وما �الفرد �درجة �ضوئھ �تفسر��� �الذي ��طار�املرج�� �بأنھ �املحك سوسن�.(رف

  )63:،ص2005ا��ل��،

فإن�املحك�أو�املعيار�مستوى�قيا����نرجع�إليھ�لف�م�داللة�الدرجة�ال����ش���إ���) 1998)(عباس�عوض(وحسب������

ختبار�أي�عدد��جابات�ال��يحة،أو�إ���الزمن�الذي�استغرقھ�����جابة�درجة�الفرد�ال�لية����إجابتھ�ع���أسئلة�� 
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  .ع����ذه��سئلة

�م�ام��������� �من �محدد �لنطاق �الطالب �أو�اتقان �بتمكن �املعلم ���تم �عندما �مناسبا �ي�ون �القياس �من �النظام �ذا

�مستو�ات �وكذلك �اجرائيا �التعليمية �الكفاءات �وتحديد �تحقيق�ا، �املراد ��ذه��التعلم �تحقق �وقياس �املتوقعة، �داء

الكفاءات�باستخدام�اختبارات�مرجعية�املحك�و�مكن�وضع�عالمات�أو�تقديرات�ممثلة�بحروف�وأرقام�يتم��عر�ف�ا�

  :من�درجة�تحقق��ذه���داف�،فمثال�يمكن�أن�ت�ون��ذه���داف�أو�الكفاءات�كما�ي��

  ةتحقق���داف�والكفاءات�التعليمي  النقاط  التقدير

حقق�املتعلم�جميع���داف�التعليمية�الرئ�سية�للمادة�الدراسية�وكذلك�جميع�  5  )أ(

  .��داف�الفرعية

  .حقق�املتعلم�جميع���داف�التعليمية�الرئ�سية�ومعظم���داف�الفرعية  4 )ب(

حقق�املتعلم��عض���داف�التعليمية�الرئ�سية�ولكنھ�لم�يحقق�القدر�ال�ا���من�  3 )ج(

  اف�الضرور�ة�للتعلم�الالحق�و�حتاج�ملز�د�من�العون ��د

  .حقق�املتعلم��عض���داف�التعليمية�الرئ�سية�و�عض���داف�الفرعية  2 )د(

لم�يحقق�الطالب�أي�من���داف�التعليمية�الرئ�سية�للمادة�الدراسية،�و�فتقر�إ���  1 )ه(

  .من�الدعم�والتقو�ة��ساسيات�املطلو�ة�للتعلم�الالحق،�و�حتاج�إ���قدر�كب�� 

  )2011،275:عالم(يو���تقديرات�مرجعية�املحك�ممثلة�بحروف�وأرقام�) 1(جدول�رقم�

  

و�ناك�ثالث��سميات�مختلفة�ل�ذه��ختبارات�اعتمادا�ع���درجة�تحديد�النطاق�السلو�ي�الذي��س�ند�إليھ�حيث�

  :ون��ص�ا�فيما�ي��) 2007(يورد�ا�صالح�الدين�محمود�عالم

�ال�دف� �1-1  �مرجعية �املصاغة��:ختبارات ���داف �من �مجموعة �أساس �ع�� �تب�� �ال�� ��ختبارات �تلك و��

صياغة�سلوكية،حيث�ت�ون�مزاوجة�ب�ن�مفردات��ختبار�و�ذه���داف،تطبق�عادة��ذه��ختبارات�عند��ن��اء�من�

  .وحدة��عليمية�أو�وحدة��سقية�معينة

�النطاق�1-2 �مرجعىة �أو�تب��:�ختبارات �أو�امل�ارات �امل�ام �من �شامل �سلو�ي �نطاق �بتحديد ��ختبارات ��ذه �

  .املتطلبات�تحديدا�وا��ا�ودقيقا،وتختار�املفردات�ال����شمل�ا��ختبار�من��ذا�النطاق�اختيارا�عشوائيا

�أو��تقان1-3 �التمكن �اك�سب�: اختبارات �قد �مع�ن �فرد ��ان �إذا �ما �تحديد �أجل �من ��ختبارات ��ذه تصمم

�الفرد� �إليھ �وصل �الذي �والتمكن ��تقان �مستوى �لديھ،أي �تنميتھ �إ�� �أو�تدر��� ��علي�� �برنامج ���دف �الذي السلوك

  .اس�نادا�إ����دف��علي���أو�نطاق�من�امل�ارات�و�مكن�أن�ي�ون��ذا��ختبار�مرج���ال�دف�أو�مرج���النطاق

املحك�ال���تدور�حول�ال�دف�املصاغ�أو�النطاق�وعليھ�يمكن�القول�أن��ذه��قسام�اتفقت����تحديد�ا�لدرجة�

  .السلو�ي�أو�مستوى�التمكن�ف�ل�ا�تنطلق�من�فكرة�واحدة�و�إن�اختلفت�ال�سميات
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  :�شأة�القياس�مرج���املحك�وعالقتھ�بالتعلم�من�أجل��تقان�-3

��شر�جل��ر���� �عندما �املحك �مرجعية ��ختبارات �ظ�ر�مف�وم ��(Glaser)لقد �سنة �تكنولوجيا�" بحثا���1963 حول

حيث�رّكز�ع���أ�مية�جعل�درجات��ختبار�تقدم�معلومات�حول�السلوك�أك���من�" التعليم�وقياس�مخرجات�التعلم

  ) 16:،ص2009عماد�عبابنة،.(تقديم�ا�معلومات�حول��داء�ال�س���للفرد

�بافام�������� ��مر��ي �العالم �تال�ذلك �مجال�(popham)ثم ��� �إس�امات �من �قدمھ �محك��وما �إ�� �املرجعة �ختبارات

وال���أطلق�عل��ا��سميات�عديدة�م��ا�اختبارات�التفوق�أو�اختبارات��تقان�أو�اختبارات�الكتابة،�أو�اختبارات�امل�ارات�

�والكفايات� ���داف �من �ملجموعة �بال�سبة �و�املجموعة �الفرد �بتفس���درجات ��سمح �بحيث �مصممة �و�� �ساسية

�ب �املحددة �سليمان،. (وضوحوامل�ارات ،� �ظل�)86:،ص2012صالح ��� �املرجع �محكية ��ختبارات �مف�وم �تبلور ،وقد

�امل��مج �بالتعليم ��س�� �ما �وم��ا �ال��بو�ة ��ساليب ��� �ا��اصلة والتعليم��(programmed instruction)التطورات

�وامل�(mastery learning)�تقا�ي �املعارف �اتقان �لدرجة �املتعلم�ن �بضمان ���تم �املجال�الذي �يتضم��ا �ال�� �ارات

  )16:،ص2009عماد�عبابنة،. (السلو�ي

لقد�انطلقت�فكرة�القياس�أو�التقو�م�مرج���املحك�من�أن�الطالب����القياس�جما���املرجع�يحصل�ع���درجة��������

ب��لية�واحدة�تمثل�أدائھ�بوجھ�عام����محتوى�مع�ن�و�ذه�الدرجة�ال����ص�وال�تحدد�مواطن�الضعف����جوان

�امل�ارات� �مرحلة ��ل �عند �الطالب �اك�سب �م�سلسل،فإذا �متعاقب ��علم ��و�معروف �كما �املدر��� �والتعلم تحصيلھ

الالزمة�أو�الضرور�ة�لتعلم�امل�ارات�عند�املرحلة�التالية�فإنھ�من�املحتمل�أن�يك�سب�امل�ارات�التالية،أما�إذا�لم�يتمكن�

ساب�امل�ارات�ال���تل��ا�مما��ع���أن�العملية�التعليمية�م�سلسلة�من�اك�ساب��عض�تلك�امل�ارات�فإنھ�ال��ستطيع�اك�

  .وم�شابكة�ا��لقات

�و��(Bloom)و�لوم�(popham)و�افام) 1963( (Glaser)و�التا���فإن��دف�العملية�التعليمية�كما�يرى�جالسر������������

ا���وإنما��و�معرفة�مدى�وصول�التلميذ�إ���ل�س�إبراز�الفروق�الفردية�ب�ن�التالميذ�وأخذ�درجا��م�ش�ل�التوز�ع��عتد

  )38:،ص2001ع���م�دي��اظم،.(��داف�التعليمية�ال����س���املعلم�إ���تحقيق�ا����الفصل�الدرا���

�تلك�������� �ظ�ور �متواز�مع ��ش�ل �الظ�ور ��� �بدأت �ال�� �املسائلة �بفكرة �املرجع �محكية �أف�ار��ختبارات وارتبطت

ن�تقدمھ�كبديل،حيث�بدا�جليا�أن��ختبارات�معيار�ة�املرجع�ال�تخدم�غرض��ذه�املسائلة��ختبارات�وما��ستطيع�أ

���ال��بية��و��ا���تم�بقياس�القدرة�ع���التحصيل�بصورة�عامة�وال�ت�ون�حساسة�اتجاه�أي��غي��ات�أو�تحس�نات����

شار�درجات�املفحوص�ن�أك���من�ا�تمام�ا�امل��اج،كما�أن�تلك��ختبارات�تتضمن�فقرات�اختبار�ة�فّعالة�ج�ة�ز�ادة�ان�

  )17:،ص2009عماد�عبابنة،.(بفقرات�تكشف�مجاالت�القوة�والضعف����أداء�التالميذ

�حس�ن،(و�ضيف� �من�) 2005محمد �ال�دف ��عد �التعليم،فلم �كب����� �تطور �املستمر�حدث �املجتمعات �تطور �مع وإنھ

قائق�العلمية�فحسب،�بل��عدى�ذلك�فصار�التعليم���دف�إ���التعليم��و�مجرد�تلق�ن�املتعلم�ن��عض�املعلومات�وا��

أن�يحقق�املتعلم�أ�دافا�محددة�بدقة،��عينھ�ع���مزاولة�ا��ياة�بنجاح����مجتمع�سر�ع�التغ��،�ون�يجة�لذلك�ظ�رت�
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�أساليب� �دور �أل�مية �وذلك �وال��بوي �النف��� �القياس �وخ��اء �املر��ن �ا�تمام �ونالت �الطالب �تحصيل �قياس مش�لة

لقياس�والتقو�م����تطو�ر�العملية�التعليمية�ونواتج�ا�فاأل�داف�التعليمية�املتطورة�للمنا���الدراسية��ستلزم�وجود�ا

  .أدوات�قياس��ستطيع�باستخدام�ا�تحديد�ما�أتقنھ�املتعلمون�من��ذه���داف�أو�لم�يتقنوه

رج���جديد����تقو�م�الطلبة�والتالميذ�يتفق�لذلك�دعا�عدد�من�علماء�القياس�ال��بوي�إ���ضرورة�اعتماد�نظام�م�����

مع�وظيفة�العملية�التعليمية�و���إكساب��ل�طالب�املعارف�وامل�ارات�وامليول�و�تجا�ات�املطلو�ة،بحيث�ي�ون��دف�

�ختبارات�التحصيلية�وأدوات�القياس��خرى����أن�تب�ن�إ���أي�حد�أتقن��ذا�الطالب��ذه�امل�ارات�واك�سب��ذه�

� ��و�معرفة�امليول �امل�م �املجال�الن ��ذا ��� �أمرا�ضرور�ا �ال��عد �بزمالئھ �الطالب �أداء �مقارنة �فإن �وعليھ و�تجا�ات،

. مدى�تحقق��ذه�التغ��ات����سلوكھ،والنظام�املرج���ا��ديد�يتطلب�تحديد�مستو�ات�مسبقة�لألداء��س���املح�ات

  )38:،ص2001ع���م�دي��اظم،(

ج�ود�متواصلة�����ذا�املجال�من�علماء�القياس�النف����للتغلب�ع���املشكالت�ال���تؤثر�و�الحظ����العقد��خ��������

والذي�يجعل�القياس�-مرج���املحك- ���ا��صائص�السي�وم��ية�لالختبارات�التحصيلية�من�خالل�بروز��ذا�النموذج

�عين �وال�خصائص ��فراد �عينة �بخصائص �الفرد �تأثر�درجة �عدم �بمع�� �موضوعيا �ما �حد �ألداة�إ�� �امل�ونة ��سئلة ة

�يو�س،.(القياس �ملعارف�)191:،ص2008محمد �الطلبة �اك�ساب �لتقييم �طرق �إبداع �ع�� �ال��ك���منصبا �غدا حيث

وم�ارات�أك����عقيدا�و�ان�مرد�ذلك�أك���من�س�ب�م��ا،��غ���أ�داف�ال��بية�بصورة�جو�ر�ة،إذ�أصبحت�ال��بية���تم�

ة����اقتصاد�معولم�قائم�ع���املعرفة،والس�ب��خر��و��عتقاد�بأن�التغي������بتخر�ج�طلبة�ل�م�القدرة�ع���املشارك

طرق�التقو�م�سوف�يقود�إ����غي��ات����الغرفة�الصفية�وسوف�يؤثر�ع���امل��اج�وطرق�التدر�س�وع����ذا��ساس�

�املشكالت �حل ��� �الطالب �قياس�قدرة �ع�� �ترك���ا �خالل �من �مرجعية�املحك ��ختبارات �من��قامت �القرارات واتخاذ

خالل�توظيف�م�ارات�التفك���والتعلم�من�أجل��تقان�لضمان�نجاح�الطلبة����حيا��م�الواقعية�ومسا�م��م����تنمية�

  )17:،ص2009عماد�عبابنة،. (املجتمع

  :بناء��ختبار�التحصيلية�مرجعية�املحك�-4

ال�تختلف�خطوات�بناء��ختبار�التحصي���املرجع�إ���محك�عن�تلك�ال���اتبعت����بناء��ختبار�التحصي���املرجع�����

��داء �ملستو�ات �الدقيق �التحديد �معيار�إال��� ��تقان(إ�� ���داف�) محك �بتحديد �ا��اصة ��و�� �ا��طوة ��� و�ذا

  .التعليمية�أو�التدر�سية

تناولت�بناء��ختبارات�املرجعة�إ���املحك��ل�م��ا��س�ند�إ���الفلسفة�ال���ي�ت���إل��ا�و�عر�ف��وتوجد�عدة�طرق ������

  :�ختبار�ومن�ب�ن��ذه�الطرق�ماي��

  :بناء��ختبارات�املرجعة�إ���املحك�واملعتمدة�ع���محك���داف�السلوكية-أ

�قياسھ-1 �املراد �السلو�ي �املجال �املجال��ثم) معر��،وجدا�ي،م�اري (تحديد �تحقيق�ا،داخل �املرغوب ���داف تحديد

  .بطر�قة�سلوكية�إجرائية�يمكن�قياس�ا�بدقة
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�يمكن�-2 �إجرائية �صورة ��� �املحتوى �وكتابة ��ساسية �عناصر�ا �إ�� ��ختبار�ف��ا �تصميم �املراد �املادة �محتوى تحليل

  .قياس�ا

  .يراد�قياسھ) تقو���(�ختبار�ل�ل��دف)أسئلة(صياغة�مفردات-3

�املحتوى -4 �صدق �مفردات:تحديد �ع�� �أو�) أسئلة(ل��كم �قياسھ �املراد �التخصص ��� �خ��اء �ع�� �عرض�ا �ختبار�يتم

محكم�ن�متخصص�ن����مجال���داف�ومحتوى�مقر�ر�درا����أو�برنامج�م���و��ون��ذامن�خالل�الفحص�الدقيق�

� �يق�سھ �الذي �السلوك �مليدان �ممثلة �عينة �ع�� ��شتمل ��ان �إذا �ما �املرجعة�لتحديد ��ختبارات ��� ��و�ا��ال كما

  )2008أبو�حطب،.(ملحك

�القطع-5 �نقطة �محك�: تحديد �ضوء ��� �اختبار�ما ��� �أو�راسب�ن �نا���ن �إ�� �الطلبة �عند�ا �يصنف �ال�� �الدرجة و��

  .�تقان�و�و�أد�ى�مستوى�لألداء�املقبول�كشرط�لإلتقان

�ختبار�وعدد�أسئلة��ل��دف�سلو�ي�مع�مالحظة�وضع��وضع��ختبار����صورتھ�ال��ائية�حيث�يتم�تحديد�طول -6

  .سؤال�ن�ل�ل��دف�ع����قل

  :حساب�ثبات��ختبار�بإحدى�طرق�حساب�ثبات��ختبارات�محكية�املرجع�و��-7

  .ثبات�قرارات�التص�يف�تبعا�لالتقان�و�و�ا�ساق�قرارات�تص�يف��فراد�خالل�قياسات�متكررة�-

و���ا�ساق�درجات��فراد�عن�درجة�القطع�خالل�إعادة�تطبيق��ختبار�: رجعة�إ���محكثبات�درجات��ختبارات�امل�-

  .مرات�أخرى 

�النطاق�- �درجات �تقديرات �مرة: ثبات �من �أك�� ��ختبار �تطبيقات �خالل ��فراد �درجات �ا�ساق �،�.(و�� صالح

  )203:،ص2012سليمان،

  :محك�مستوى�أداء�محدد�مستوى��س���مرغوببناء��ختبارات�املرجعة�إ���املحك�وال����عتمد�ع���-ب

  :خطوات�بناء��ذا�النوع�من��ختبارات����ا��طوات�التالية�(Gronlund)حدد�جرونالند

 .تحديد�املجال�السلو�ي�املراد�قياسھ،�و�تضمن�ذلك�صياغة�سلوكية�لأل�داف*

 .وضع�م��ص�يحدد�عناصر�املحتوى�املراد�تصميم��ختبار�فيھ*

 .اصفات��ختبار،�يتضمن���داف�السلوكية�وعناصر�املحتوى إعداد�جدول�ملو *

 )نقطة�القطع(ملستو�ات��داء) مح�ات(تحديد�معاي��*
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�ع���* ��علي�� ��دف ��ل �تق�س �ال�� ��سئلة ���داف،وتجميع �لقياس �واملناسبة �املستخدمة ��سئلة اختبار�نمط

 .حدة،وتنظيم�ا�من�الس�ل�إ���الصعب

 .ر�بوضوحكتابة��عليمات��ختبا*

  :بناء��ختبارات�املرجعة�إ���املحك�وال����عتمد�ع���محك�مستوى�أداء�مطلق�- ج

  :و���املح�ات�ال��ائية�ال���يصل�إل��ا�التلميذ��عد�ان��اء�الدراسة�أي�املح�ات�السلوكية�ال��ائية�و�شمل�������

-� �تحديدا �التعليمية ���داف �وتحديد �قياسھ �املراد �السلو�ي �املجال ��ختبار��و�تحديد �من �الغرض ��ان دقيقا،فإذا

  )376:،ص2006رجاء�محمود�أبو�عالم،.(الطالب�أدا��ا)تحديد�م�مات�التعلم�ال����ستطيع�او�ال��ستطيع

  .تحديد�املحتوى�املراد�قياسھ�-

  .اعداد�جدول�ملواصفات��ختبار�-

  .اعداد�أو�بناء�عدد�من��سئلة�ل�ل��دف�-

  .عن�طر�ق�املحكم�نتحديد�صدق�محتوى��ختبار��-

  .مثال�كمستوى�أداء�مقبول )%80(وضع�مستو�ات�لألداء�-

  )224:صالح�مراد،أم�ن�سليمان،ص.(تجميع��سئلة����ورقة�امتحانية�مع�كتابة�التعليمات�بوضوح�-

�ستخدم��ختبارات�محكية�املرجع�عادة�لعمل�قرارات�حول�: استخدامات��ختبارات�التحصيلية�مرجعية�املحك-5

رات�ومعارف�التالميذ�ومن�القرارات�ال���يتخذ�ا�املعلمون�أو��دارات�ال��بو�ة�بناءا�ع���نتائج��ختبارات�رسوب�أو�قد

نجاح�التالميذ����مادة�معينة�أو�اخضاع�التالميذ�ذوي�التحصيل�املنخفض�ل��نامج�عال���مع�ن�أو�تص�يف�التالميذ�

  .من��تقان�والتفوق�للملتحق�ن���ا�غ���تخصصات�معينة�أو�شعب��عليمية�تتطلب�مستوى 

أغراض��ختبارات�مرجعية�املحك�و���ص�ا����عملية�ال���يص�ح�ن�نرغب�بقياس��(Brown)لقد�أورد�براون 

�انجاز�الطالب �قياس �ال��نامج،أو�لغرض �بأ�داف �مرتبطة �ت�ون �الطالب �معرفة ��� �محددة ح�ن��-التحصيل�-جوانب

  .الطالب�واملرتبطة�كذلك�بأ�داف�ال��نامجنرغب����قياس�نقاط�محددة����معرفة�

يمكن�استخدام��ختبارات�محكية�املرجع����تقو�م�التعلم��تقا�ي�إذ�يمكن�تحديد�مستوى��داء�املقبول�ع���

ح���يصنف�أنھ�طالب�متقن،كما��ستخدم�كذلك��ختبارات��%90ش�ل�تقدير�عددي�مثل�أال�تقل�درجة�الطالب�عن

�ق �التخاذ �املرجع �مثلمحكية ��عليمية �التعلم،وما�:رارات �سلسلة ��� �الطالب �ي�ون �أن �يمكن �الطلبة؟أين ��عرف ماذا

�التعلي�� �ال��نامج �بداية ��� �اجراؤ�ا �يتم �ال�� ��ختبارات �خالل �من �ي�ون �و�ذا �الحقا؟ �الطلبة �يلزم �الذي  .التعليم

  )26:،ص2009عبابنة،(
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يصية�وكذلك����تقو�م�التحصيل����التعليم�املب���كما��ستخدم��ختبارات�محكية�املرجع�التخاذ�قرارات����

ع���النتاجات�الذي��شأ����إطار�ا�تمام�ال��بية�بإدارة�ا��ودة،حيث��غ����دف�التقو�م�من�اصدار�أح�ام�حول�مقدار�

�الطلبة�أن� �من �يتوقع �بوضع�معاي���ملا ���تمام �املحتوى،إ�� �ذلك �لتعلم �الالزم �والوقت �محتوى �من ��عرفھ�الطلبة ما

  .�عرفوه�وأن��عملوه

�املرجع-6 �محكية ��ختبارات �فقرات �:تحليل � �أداة�) 2011(�عت���عبابنة� �املرجع �محكية ��ختبارات �تحليل أن

م�مة�لبناء�تلك��ختبارات�كما�أن�صدق�املحتوى��و�خاصية�م�مة�بال�سبة�لفقرات�تلك��ختبارات،وكذلك�تحليل�

�للفقرة �التمي��ية �والقدرة �الفقرة ��ذه��حساسية ��ساعد �املرجع،حيث �محكية ��ختبارات �بناء ��� ��اما �دورا يلعبان

�دوات�مطور��ختبار�أو�مستخدمھ�ع���تقو�م�فاعلية�التدر�س،وع���اتخاذ�قرارات�حول�تقدم�الطلبة����اتقان�مادة�

املرجع�وكذا�مؤشر�التمي���التعلم،كما��عت���مؤشر�الصعو�ة�مفيدا�الختيار�الفقرات�املالئمة����حالة��ختبارات�محكية�

مفيد����عملية�تحليل�الفقرات،إذ�أن�تمي���الفقرة�السالب��يدعو�إ���ضرورة��عديل�ا،أو�أن��ناك�عيب�ما����عملية�

  . التدر�س

�كأداة������ �مقدار�فاعليتھ �تحديد �أجل ��ختبار�من �نتائج �بتحليل �املعلم �يقوم ��ختبار�وت��يحھ �تطبيق �عد

  :عليھ�أن�يضع�����عتبار��مور�التالية)1985(ختبار�ع���الطالب،فحسب�أ�الوات�تقو�مية،وما�أثر�� 

�لسؤال�* �التالميذ،فال�قيمة ��ل �عل��ا �يجب �أو�لم �التالميذ �جميع �عل��ا �أجاب ��ختبار�أسئلة �ال�ي�ون �أن يجب

وأن�تتوزع�العالمات�اعتداليا�أو�يجيب�عليھ�جميع�التالميذ،أو�ال�يجيب�عليھ،ألنھ��عت���غ���مم���ب�ن�مستو�ات�أدا��م،

  )236:،ص2012سامي�محمد�م��م،.(شبھ�اعتدا���مع��خذ����ا��سبان�خصائص�الطلبة�والغرض�من��ختبار�نفسھ

  :وتمر�عملية�تحليل�فقرات��ختبار�محكية��عدة�مراحل��عرض�ا����ي��

  :التحليل��حصا�ي�لفقرات��ختبار:أوال

  :رات��ختبار��مور�التاليةيحقق�التحليل��حصا�ي�لفق

قياس�مدى�تحقق���داف�التعليمية�اس�نادا�إ���الفقرات��ختبار�ة�الس�لة�والصعبة�وذلك�بحساب�معامل��-

  .الس�ولة

  .�ساعد�����عي�ن�القوة�التمي��ية�ل�ل�فقرة�اختبار�ة�عن�طر�ق�حساب�معامل�التمي���-

�ا���- �بناء �والتمي����� �الس�ولة �معامال ��علم�يفيد �صعو�ات ��عانون �م��م �أو�مجموعة �للتالميذ �الشاملة طة

  )236:ص2011سامي�م��م،.(و�حتاجون�عناية�فائقة

�عد�ت��يح��ختبار�وتحديد�العالمة�ال���حصل�عل��ا��ل�تلميذ�عن��ل�فقرة�اختبار�ة�يمكن�تحليل�دالالت��-

  :ق�ماي��العالمات�عن�الفقرات�وتحديد�س�ول��ا�وقوة�تمي���ا�فيما�بي��ا�وف
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  :س�ولة�فقرات��ختبار�-أ

تدلنا�س�ولة�فقرات��ختبار�ع���ال�سبة�املئو�ة�للطلبة�الذين�لم�يتمكنوا�من��جابة�عن�فقرة��ختبار�إجابة�

  .��يحة

  :صعو�ة�فقرات��ختبار�- ب

�صعو�ة �معامل �و�ع���عن ���يحة �إجابة �السؤال �عن �يجيبون �الذين �للطلبة �املئو�ة �ال�سبة �بھ فقرات��و�ع��

  �ختبار�

فإذا��عرفنا�ع���أحد�املعامل�ن��ستطيع�التعرف�ع���املعامل�) 1(إن�مجموع�معام���الصعو�ة�والس�ولة��ساوي 

  .الثا�ي

  :قوة�تمي���الفقرات-ج

و�ع���بھ�قدرة�الفقرة�ع���التمي���ب�ن�التالميذ�الذين�يتمتعون�بقدر�أك���من�املعارف�والتالميذ��قل�قدرة����

  .�ن�من�املعارفمجال�مع

�واملجموعة� �العليا �املجموعة ��ما �م�ساو�ت�ن �مجموعت�ن �إ�� �عالما��م �حسب �الطالب �قسمنا �قد �ن�ون حيث

  )239:ص2011سامي�م��م،.(الدنيا

باإلضافة�إ���التحليل��حصا�ي�لفقرات��ختبار�ودوره����الكشف�عن�جودة��ختبار��ناك�إجراءات�يقيم���ا�

  .دمھ����أن�الفقرة��عا�ي�من�ضعف�وال�تقدم�جديد�لنوعية��ختبار�أم�المطور��ختبار�أو�مستخ

  :تحكيم�فقرات��ختبار:ثانيا

�ستطيع�فحص�فقرات��ختبار�بطرق�غ���إحصائية�كعرض�فقرات��ختبار�ع���املعلم�ن�الزمالء�الذين�يدرسون�

�إذ �ما ��ختبار،والتأكد �فقرات �محتوى �ملراجعة �املوضوع �أو �املقرر �التعلي���نفس �ال�دف �تق�س �الفقرة ��انت ا

املقصود،وقد��ساعد��ؤالء�املعلمون����اصدار�أح�ام�حول�مدى�وضوح�الفقرة،أو�اك�شاف�أي�أخطاء�فنية�تتضم��ا�

  .تلك�الفقرة

  :تجر�ب��ختبار:ثالثا

�خصائص ��� �مماثلة �عينة ��ختبار�ع�� �تجر�ب �من �ال�بد �ا��ودة، �من �عالية �درجة �لعينة�لتطو�ر�اختبار�ع�� �ا

�عملية� �وتفيد �املقصودة �الطلبة �ملجموعة ��سئلة ��سرب �عدم �ضمان ��ختبار�مع �عل��م �سيطبق �الذين املفحوص�ن

  :التجر�ب����تقديم�فوائد�متعددة�لبا�ي��ختبار�أو�معده�م��ا
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  .إزالة�الغموض����م�ن�الفقرة�أو�بدائل�ا*

  .���املناسبةحذف�أو��عديل�الفقرات�ذات�ا��صائص�السي�وم��ية�الغ*

  .إعادة�تقدير�زمن��ختبار*

  .الكشف�عن�الفقرات�املتح��ة*

  :ثبات���ساق����قرارات��تقان-1

القيام�: إن�الطر�قة�املباشرة�لتحديد�ماإذا��انت�قرارات�تص�يف�املفحوص�ن�إ���متقن�ن�أو�غ���متقن�ن�ثابتة���

ة�الذين�حافظوا�ع���تص�يف�م�كمتقن�ن�أو�غ���متقن�ن����باختيار�نفس�املجموعة����مناس�ت�ن�ومالحظة��سبة�الطلب

املناس�ت�ن�فإذا��انت�ال�سبة��ك���من�املتقن�ن�ظلت�متقنة����املناسبة�الثانية�أو�أن�ال�سبة��ك���من�غ���املتقن�ن�

  .ظلت�غ���متقنة����املناسبة�الثانية،فإن�القرارات�عندئذ�ت�ون�م�سقة�ونحكم�ع����ختبار�أنھ�ثابت

  :ثبات�عالمات�املجال-2

يخت���التالميذ�عادة����عينة�من�الفقرات�ول�س����جميع�الفقرات�املحتملة�ال���يمكن�أن�تمثل�املحتوى�الدرا����

أو�املجال�ولتقدير�ثبات�عالمة�املجال��ستلزم�أن�يتم��عر�ف�املجال�بصورة�وا��ة،وأن�ت�ون�فقرات��ختبار�ممثلة�

فقرات����مادة�الر�اضيات�10ذا��مر�نف��ض�أن�تلميذا�خضع�الختبار�مح�ي�م�ون�من�ولتوضيح��.عشوائيا�للمجال

        P=5/10=0.50فقرات���يحة�،فت�ون��سبة��جابات�ال��يحة05وقد�لوحظ�أن��ذا�التلميذ�أجاب�ع���

�عن ��جابة ��ستطيع �التلميذ �أن �ا��الة ��ذه ��� �نف��ض ��%50إننا �عينة �لو�أخذنا �الفقرات،فيما أخرى�من

خصوصا��%50م��ا،بناءا�ع���ذلك�فإننا��ستطيع�التخم�ن�أن�أداء�التلميذ�ع���املجال�لن�يختلف�إال�قليال�عن�القيمة

  )140:،ص2009عبابنة،.(إذا��انت��ختبارات�ت�سم�بالثبات

�الثبات- 3 �معامالت �خالل �من �الدرجات �املحك: ثبات �مرجعية �لالختبارات �الثبات �معامالت �من �العديد ��ناك

  :فيماي���(Kane)"ك�ن"و�(Brennan)"بر�نان"و�(Livingston)" ليفنجستون "لكننا�سوف�نتطرق�إ���معامالت��ل�من�

حيث��عد�من�) 1972(اق��ح��ذا�املعامل�ليفنجستون����أعمالھ�املبكرة:(Livingston)"ليفنجستون "معامل�3-1 

� �مرج�� �بالقياس �املشتغل�ن �ا�تمام �نالت �ال�� ��و�� �الطرق �التجر��ية�ب�ن �الدراسات �من �عدد �حولھ املحك،وأجر�ت

  .للتعرف�ع���خصائصھ��حصائية�ودقتھ����تقدير�الثبات

� �تقدير�ثبات�" ليفنجستون " واعتمد ��� �املستخدمة �الكالسيكية �النظر�ة �أسس �ع�� �املعامل �ل�ذا �اشتقاقھ ��

املحك�ع���معرفة�انحراف�القيمة�التقدير�ة���ختبارات�مرجعية�املعيار،مع�أن���تمام�ينصب�����ختبارات�مرجعية

لدرجة�الفرد����نطاق�سلو�ي�مع�ن�عن�درجة�قطع�محددة�مسبقا�والصيغة�الر�اضية�ملعامل�ليفنجستون�الذي�ترمز�

 2ك:ل�ا�بالرمز
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  2)س�-س —)+ ح�ح(2ع������                           

                     = 2ك

  2)س�-س—)+ ح�م(2ع��                                    

�ع �ح(2حيث �النطاق�) ح ��� �ا��قيقية �للدرجات �التقدير�ة �القيم �انحرافات �مر�عات �مجموع �متوسط ترمز�إ��

  )س(السلو�ي�الذي�يق�سھ��ختبار�عن�درجة�القطع

  )س(ترمز�إ���متوسط�مر�عات�انحرافات�الدرجات�ا��قيقية����النطاق�السلو�ي�عن�درجة�القطع) ح�م( 2ع

مثل�معامل�) 1+،1-(ترمز�إ���متوسط�درجات��فراد����النطاق�السلو�ي�وتنحصر�قيم��ذا�املعامل�ب�ن��—س

�الكالسي�ي� �الثبات �معامل �ايجاد ��� ��ستخدم �ال�� �الر�اضية �الصيغة �أن ��علم �ونحن �الكالسي�ي الثبات

  )142:،ص2009عبابنة،:(��

  :معامل��عتمادية�ل��ينان�وك�ن�3-2

�و �مرجعية�) 1977( (Kane)"ك�ن"و�(Brennan)"انبر�ن"اس�ند ��ختبارات ��� ��عتمادية �ملعامل �اشتقاق�ما ��

  .النطاق�ع���مفا�يم�ومبادئ�نظر�ة�التعميم�لكرونباخ�ولذلك�يطلق�عليھ�اسم�معامل�ام�انية�التعميم

اق�السلو�ي�الشامل�و����ختبارات�مرجعية�املحك�ينصب�ا�تمامنا�ع���تقدير�الفرق�ب�ن�درجة�الفرد����النط

  .الذي�يق�سھ��ختبار�ومستوى�أداء�مطلق��عد�بمثابة�املحك

  )ف(2ع

  = م

  (  )2ع)+ ف(2ع

  )س(ترمز�إ���متوسط�مر�عات�انحرافات�الدرجات�الشاملة�عن�درجة�القطع) ف(2حيث�ع

�املحك( ) 2ع �مرجعية ��ختبارات �درجات �بتفس�� �املرتبط �ا��طأ �تباين �إ�� �الد.(ترمز ين�صالح

  )303:،ص2007عالم،
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حبال�ياس�ن. د  
  

مفا�يم�أساسية����القياس�مح�ي�املرجع�وداللة�

 استخدام�ا����التعلم��تقا�ي

  : خاتمة

�الفرد����������� �أداء �تقو�م �إ�� ���دف �املحك �مرجعية �التحصيلية ��ختبارات �بأن �القول �إ�� ��خ���نخلص ��

وتحديد�مدى�تقدمھ�بال�سبة�ملجموعة�من�امل�ارات�أو���داف�ومعرفة�جودة��داء����ضوء�مح�ات�محددة�مسبقا�

  :حيث�تحقق�ماي��

  .��داف�ال��بو�ة�املتخصصة�ال���ترتبط�بمجموعات�معينة�من�الطالب�وفق�مستو�ات�محددة�قياس��عض�-

  .قياس�أق����أداء�يمكن�أن�يحققھ�الفرد��-

  .�ستفادة�م��ا����حل��عض�املشكالت�ال���يصعب�حل�ا�باستخدام��ختبارات�املرجعة�إ���معيار-

  :املراجــــــــــع

 . 4مكتبة��نجلو�املصر�ة،�ط: أمال�صادق�التقو�م�النف���،�مصر�.) 2008.( أبو�حطب،�سيد�عثمان .1

دار�الكتاب�: القياس�والتقو�م����العلوم���سانية،أسسھ�وأدواتھ�وتطبيقاتھ،القا�رة).2010.(أم�ن،�سليمان .2

 .1ا��ديث،�ط

�عالم .3 �أبو �،محمود �مصر). 2006. (رجاء �وال��بو�ة، �النفسية �العلوم ��� �البحث �ال�ش: منا�� ر�دار

  ).ط.ب(ل��امعات،

  .5دار�املس��ة،�ط: القياس����ال��بية�وعلم�النفس،��ردن). 2011. (سامي�محمد�م��م .4

�،شاكر�ا��ل�� .5 �سور�ا). 2005. (سوسن �وال��بو�ة، �النفسية �واملقاي�س ��ختبارات �بناء مؤسسة�: أساسيات

  .1عالء�الدين،�ط

 .6مكتبة��نجلو�املصر�ة�،ط�: القا�رة�،�مصرالقياس�النف���،�). 2007.(صفوت،�فرج� .6

�عالم .7 �محمود �،الدين �). 2000.(صالح �ال��بوي �والتقو�م �وتوج�اتھ�القياس �وتطبيقاتھ �أساسياتھ والنف���

  .1دار�الفكر�العر�ي،�ط:املعاصرة،�القا�رة

: ال�و�ت�ختبارات�واملقاي�س����العلوم�النفسية�وال��بو�ة،�). 2012.(صالح،�أحمد�مراد�وأم�ن،�ع���سليمان .8

  .1دار�الكتاب�ا��ديث،�ط

 .1دار�الفرقان�،�ط:  علم�النفس�ال��بوي،�عمان). 1983. (عبد�املجيد،��شوا�ي� .9

 .1الكندي�،ط�دار �: القياس�والتقو�م����التعلم�والتعليم،��ردن) .2001.(ع��،م�دي��اظم .10

�عبابنة .11 �تطو�ر�ا).2009.(عماد،غصاب �وأسس �فلسف��ا �املرجع �محكية �املس��ة،��: �ردن. اختبارات دار

  .عمان.1ط

  .1دار�ا��امد�،ط: القياس�النف���،�عمان).2008.(محمد،�عبد�السالم�يو�س .12
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  :م��ص�الدراسة
ا��ديدة�وتحديدا�����عد�ا��تصا����ظ�ور�عدة��متغ��ات��امة�عززت���لفيةأتاحت�الثورة�التكنولوجية�ا��ديثة����

من�مف�وم�العصر�الرق���واستخداماتھ�،لعل�أ�م�ا�الوسائط�ا��ديدة��املتمثلة����شب�ات�التواصل��جتما����وسيط�اتصا���

ص�وا��دمات��و�شباعات�ال���تقدم�ا�،مما�جعل�ا�محل�تأث���ل�ا��صائمي�بال�سبة�للمتلق�ن�بفعمن�روت�ن�يو �وأك�� تفاع���

،�ون�يجة�لالستخدام�املكثف�ل�ا��جعلت�املستخدم�ن�ع���رأس�ا�ا��انب�النف����السلو�يو���فرادع���عدة�جوانب�من�حياة�

�القسر  ��عتماد �نحو �يتجھ �والذي � �الطبي�� �التصفح �معدل �النف����يتجاوزون �و�غ��اب ���عزال �زاو�ة � ��� ��رتماء �و ي

السلوك�الق�ري�اختالل�التوازن�النف����ن�يجة��و�ما�يؤثر�ع���ال��ة�النفسية��و ا��ياة�الواقعية��عالم�موازي��،و واس�بدال�

املفرط�كنوع�تخدام�ساملرضية�املرافقة�ل�ا�من�خالل�� ���عاد،مما�قد�ينعكس�سلبا�ع���الفرد����ظل��و�ستخدام�املفرط

  .واس�بدال�ا��ياة�الواقعية��عالم�موازي�السلو�ي�و�ما��س�بھ�من�غر�ة�نفسية���دمانمن�

  .القياس�مح�ي�املرجع�،�التعلم��تقا�ي�:ال�لمات�املفتاحية

Abstract: 

The new technological revolution in the new millennium, especially in its communicative 
dimension, has led to the emergence of several important variables that have enhanced the 
concept of the digital age and its uses, perhaps the  most important is  the new media of social 
networking as an interactive communication medium and more than a daily routine for users 
due to  the features, services, and gratifications it provides, which made it an influence on 
many aspects of individuals' lives, especially the psychological-behavioral aspect, and as a 
result of intensive use of it, it made users exceed the normal browsing rate, which tends 
towards forced dependence and fall into the angle of isolation and psychological alienation, 
which affects mental health and psychological imbalance as a result of compulsive behavior 
and excessive use, this may have a negative impact on the individual in light of the 
pathological dimensions accompanying it through excessive use as a type of behavioral 
addiction and the psychological alienation and replacing real life with a parallel world. 

key words: Psychological alienation, New media, Behavioral addiction, Obsessive 
networking. 



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
20 

 
 

 

1(3) 2021  

يح�يوسفدب  
 ��مر�شيماء

  

ال�ش�يك�ال�و����ع���الوسائط�ا��ديدة�وعالقتھ�

 باالغ��اب�النف���

  
  :مقدمة

،حيــث�ل�ا��ــ��جـل�العلــوم�ال�ــ��تتخـذ���ســان�محــورا�املتداولــة�لـدى�البــاحث�نأحـد�املفــا�يم���عـد�موضــوع��غ�ــ�اب

مواضـيعھ�ومجاالتـھ،�ن��شـعب�مـملـا�يتم�ـ��بـھ��و�جتماعيـة،�نظـرايمثل�ميدان�بحث�مش��ك�لكث���من�العلوم���سـانية�

�اجتمـا���أنـھاملجـال�الـنفس��املر���،�و�ش����عض�الدراسات��ـ�إ����عدد�مظا�ره�ال���تتجھ�غالبا�إ����تجاه��باإلضافة

�نحـالل�ا����ـ���و�الكث�ـ���باإلضـافة�إ�ـ�أنواعھ��والنفسية�مثل��دمان�بمختلف�العقلية��ضطراباتمن�ب�ن�مس�بات�

  .عية�جتما�من��فات

عـن��و�شـاطات�جـاءتا�تم�بھ�الكث�ـ��مـن�العلمـاء�والبـاحث�ن��ـ��العديـد�مـن�الدراسـات�خاصـة�أنـھ�مـرتبط�بظـروف�

التكنولــو��،�فنجــد�أو�ــ��بــوادر�معا��تــھ��ــ��أدبيــات�البحــث�طر�ــق�ال�ــ�اكم�ومــا��شــ�ده�عــالم�اليــوم�ع�ــ��الصــعيد�العل�ــ��

الـــذي�أســـس�أول��ف�ـــار��ـــ���ـــذا�املوضـــوع،�" �يجـــل�”ا�ي��انـــت�عـــن�طر�ـــق��تجا�ـــات�الفلســـفية�عـــن�طر�ـــق�املفكـــر��ملـــ

،�وتتواصـــل��عـــده�الدراســـات��و�"ســـيغموند�فرو�ـــد�" لتليـــھ�املـــدارس�النفســـية�ومـــن�أ�م�ـــا�املدرســـة�التحليليـــة�ع�ـــ��غـــرار�

  .ال��اكمات�املعرفية�مع�تطور�الظروف�إ���غاية�الوصول�إ���العصر�الرق���ا��ا���الذي��ش�ده

ا��ـا���نحــو�الرقمنــة�و��عتمـاد�ع�ــ��تكنولوجيــات��ظـل�توجــھ�العصــر��النف�ــ����ــ��غ�ـ�اب��تزايـد�و�عــاظم�مشــ�لة

لعـل�أ�م�ـا�مـا��عـرف��،وتحديدا��ن��نت��وما�جـاءت�بـھ�مـن��تطبيقـات�من�تقنيات��أفرزتھ�ن�يجة�ملا��عالم�و�تصال�

���اف��ا�ـ���،�ممـا�جعـل��فـراد��يتج�ـون�كفضاء�اتصا�لذي�أنتج�لنا��شب�ات�التواصل��جتما��ابا��يل�الثا�ي�للواب�

�غنيـــھ�عـــن�الكث�ـــ��مـــن�العالقـــات�وح�ـــ����شـــطة�ع�ـــ���وخـــدمات�ومتطلبـــاتمـــن�تطبيقـــات��ـــا��ـــ��ســـ�يل�مـــا�تقدمـــھ�و نح

عزز�من��ا�قدوا�شغاال���استحوذ�ع���ا�تماما����النفس�ال�شر�ة�و �الذيبات��غزو اعتقادا��م�،�ذا���ستخدام�حسب�

مـــن�تطـــور�تق�ـــ��ر�يـــب�وتراجــع��م��ـــوظ��ـــ��عمليـــة�التواصـــل�بـــ�ن�مختلـــف���ســـاق��جتماعيـــة��ھ�تالفجــوة�بـــ�ن�مـــا�شـــ�د

مختلف��دمانات��وتحديدا�����،ز�ادة�ع���وح���ذاتية�ال��ص�نفسھ��و�تزايد�ان�شار��ضطرابات�النفسية�والعقلية�

و�و�مـا��،ا��ياة�الواقعية��عالم�موازي��ش�ل�ا�ا��ديث�املتمثل�����دمان�الرق���ن�يجة�إساءة���ستخدام��واس�بدال

  .السلوك�الق�ري�و�ستخدام�املفرطيؤثر�بالسلب�ع���ال��ة�النفسية��و�اختالل�التوازن�النف����ن�يجة�

إ�ـ��الوقـوف�ع�ـ���ـذه�الظـا�رة��نحـو�السـ���فتحـت�املجـال��تزاوج�ثنائية��غ��اب�النف����و��دمـان�الرق�ـ��قـد

�نتمــاء�و��عــدم��معرضــة�لال�شــطار�و���يــار،�والشــعور ��صــية�د�وتقيــد�حــرك��م�وتجعل�ــم��فــراتأســر��املزدوجــة�ال�ــ�

،�خاصة�من�املحيط�ا��ار���سليم�معقادر�ع���التعامل��ش�ل��غ�� يجعلھ��،غ���سوي �وح���عق��نف����واجتما����نمو 

�ك�ـ��اسـتخداما��ة�بـذلك�نجـد�م،موازايمثلون�أك���الشرائح��عرضا�لظا�رة��غ�ـ�اب�النف�ـ���مالشباب�أل��جانب�فئة�

عـــالم��ـــ���رق�ـــ��مـــنغمسمـــن�التخـــوف�الر�يـــب�ل�شـــ�ل�جيـــل��و�شـــ�ل�حالـــةممـــا�يـــدق�نـــاقوس�ا��طـــر��،للعــالم��ف��ا�ـــ��

مما��س�ب�فقدان�السيطرة�،�س�نفذ�الكث���من�ا���د�والوقت����س�يل�ال�روب�من�ا��ياة�الواقعية�عن�الواقع��بديل

،�وممـا�سـبق�سـنعا���مانا�م��م�بأ��ا�قادرة�ع���تخفيف�حدة�التوتر�وضغوطات�ا��يـاةالطاقة�إي�وإ�دار��لع���النفس�

  :�ذا�املوضوع�من�خالل�التعرض�إ���املحاور�التالية

 قراءة����املف�وم.. �غ��اب��اضطراب�نف���  

 دمان�ع���الوسائط�ا��ديدة�  
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 قة؟�أي�عال.. وشب�ات�التواصل��جتما���السلو�ي ثالوث��غ��اب،��دمان 

  قراءة����املف�وم.. النف����غ��اب� .1
ـــــات� ــــات�واملجتمعــ ــــف�الثقافـــ ـــ��مختلـــ ــ ـــــراد��ــ ـــايرت��فــ ــ ــــدم�و�ســ ـــــذ�القـــ ـــــا�ي��منــ ـــود���ســ ــ ـــــت�الوجــ ـــ�اب�الزمــ ــ ظـــــــا�رة��غ�ــ

ـــ�ل�عــــام��تنــــاول��موضــــوعھ�،تماملتعاقبــــة ـــات�الال�وتيــــة�القديمــــة���شـ ــ��الكتابـ ـــ��أن�الإال�،�ــ ـــوم��منــــھ��شــــق�النف�ـ ـــو�مف�ـ �ـ

الغر�ية��وتحديدا�الفلسفية�م��ا�،�إذ�أن�الفكر�الغر�ـي��ـو�الـذي�أسـس�علميـا�لـھ��و�ـان�سـباقا�معاصر�ش�دتھ�الكتابات�

مـن�أبــرز�"  �يجــل�"حيـث��عــد�املفكـر��ملـا�ي�،لفـتح�املجـال�أمــام�تـداول�املصـط����وتقــديم��دراسـات��و�إســ�امات��حولـھ�

ــ��ســـياق��نفصـــال�و�وقـــد�اســـتخدمھ��ـــ��شـــ�ل�مـــزدوج�مـــ،مـــن�تنـــاولوا�موضـــوع��غ�ـــ�اب�وأســـ�بوا�فيـــھ� ن�خـــالل�شـــق�ن��ـ

ليأ�ي��عده�العديد�مـن�امل��مـ�ن�بدراسـة��غ�ـ�اب�والتنظ�ـ��،�التنازل�أو�التخ����بمع���انفصال�الفرد�عن�نفسھ�وذات�تھ�

لــھ�لعلــھ�أبــرز�م��رواد�املدرســة�التحليليــة��وع�ــ��رأســ�م�فرو�ــد��ثــم�مــن�تبعــھ��وتحديــدا�مــا��ســمون�بالفرو�ــديون�ا��ــدد�

 .ر�م��درسوا�املوضوع�من�عدة�نوا���قد�تم�إ�مال�ا����سياقات�الفكر�السابق�ل�م�الذين�بدو 

ـــذات���غتــــراب: "أن،�يــرى�وت�نــاهأول�مــن�عــا����ــذا�املف�ــوم��ــ��فلســفتھ��" �HEGELيجــــل" �عتبــــر� �عنــــي�انفصــــال�الـ

ـــوده�ك�ـــــائن� ــــان�رو�ـــــ��تنفصـــــل�عـــــن�وجــ ــ ــــانية�ككيـ ـــ�،اجتمـــــا����ســـ ـــ��طـــــرح�آخـــــر�تنـــــازل���ســـــان�عـــــن�أيضـــــا��هاعت�� أاكمــ �ــ

ال�و�ـــة��خـــالل�أزمـــة”يحـــدث�إ�ـــ��أنـــھ��ة،�إضـــاف)48 ص.2012. جديـــدي"(اســـتقاللھ�الـــذا�ي�وتوحـــده�مـــع�ا��ـــو�ر��جتمـــا��

" ال���يبحـث�ف��ـا�الفـرد�عـن�ذات�تـھ�حيـث�العـداء�بـ�ن�تطـور��نـا�الـذي�يمثـل��غ�ـ�اب�كمعـوق�أسا�ـ���لتطـور�حر�ـة��نـا

  ). 137 ص.2011. السيد(

  :النف����غ��اب� )1

 الذات ب�ن للصراع انتقال أش�الھ،أنھ من ش�ل أي �� لالغ��ابال��ائية���ا��صيلة �و نف��� منظور  من �غ��اب إن

شعور�الفرد�باالنفصال�" بأنھ���ھيمكن��عر�ف�،�و ��سانية النفس �� الداخلية الذات إ�� ا��ار��املحيط��من واملوضوع،

�أو�ال �أو�املجتمع �الذات �م��اعن ��خرى �و�ا��وانب �الذات �أو�ب�ن �ونفس�ا �الذات �أو�ب�ن �املوضو�� العيد،��( "عالم

نھ�ا�سالخ�عن�املجتمع�و��عزال�عن�التالؤم�و�خفاق����التكيف�مع��وضاع�السائدة����أ،�كما�)315ص.2017.خان

� �باالنتماء �وعدم�الشعور �و�الالمباالة �)21ص.2003.خليفة(املجتمع �كما �غ��اب��ش���� ، �القائمة�"إ�� ��نفصال� حالة

�تنطبق�� �املجتمعات�كما �ع�� �تنطبق� �حالة �و�� �مختلفة، �مواضيع� �و��ن �ونفسھ�أو�ب�نھ � ���سان �ب�ن �التناقض ع��

�إذن� �التناقض، �ع�� �القائم � �باالنفصال �ومشاعر�ت�سم �اتجا�ات �عن ��فراد ��ع���بھ � �سلوك �فاغ��اب ،� ��فراد ع��

  ).83 ص. 2001.خليفة. (ا�انھ��ناك��فجوة�ب�ن��الفرد�واملجتمعفاالغ��اب�موجود�طامل

 :النف��� التحليل نظر�ة �� �غ��اب )2

�غ��اب�وا�م�مفا�يمھ�وم�وناتھ،كما�أعطت� لتفس�� النف��� نظر�ات�علم�النفس����تقديم�تحليل أس�مت لقد

�الضطراب �مؤشرات �ومن عدة �النف��� �التحليل �مدرسة �بي��ا �من � �ارواد �غ��اب، �أعمد��ا�" فرو�د"نجد كأحد

�الفرو�ديون  �إس�امات �إ�� � ،أر�كي�ور��(أمثال من ا��دد باإلضافة �وغ���م �،�غ��اب وف�م توضيح تقديم���)فروم

  :م��معلماء�النفس�الذين���صوا�موضوع�دراس�نا�من�زاو�ة�مختلفة�وتصورات��نجد��عضوكذلك�
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    :فرو�د تصور�سيغموند/ 1

 والالشعور، بالشعور  وا�تم الذات غر�ة بفكرة تناولھ كما الالو�� نظر وج�ة من �غ��اب" فرو�د موندغسي"تناول 

 �ب تجاه بالعدائية الذ�ور  �شعور  �غ��اب الفرو�دية النظر�ة وتناولت مر���، ضطرابا  أنھ ع�� �غ��اب تناول  كما

 خالل من �حباط فكرة ع�� النظر�ة ركزت ماك "أوديب �عقدة"  �س�� ما و�ذا ��سان عكس وع�� �م مع والتفاعل

 و�ان ومتطلبا��ا ا��ضارة حاجات ع�� أساسا ي�تج �غ��ابيرى�كما�أنھ�،) 47ص .1998.املختار عبد( .املجتمع تحض��

  املسيطر الطبقي الوجود لوطأة ن�يجة خطورة يزداد الذي الذات جو�ر تناقض �جتما�� البناء متطلبات بأن مقتنعا

 لھ ا��ضارة سماح عدم ن�يجة للفرد يحدث �غ��اب أن"  فرو�د" نظر �� �ع�� و�ذا،) 48ص.  .2007 السميع عبد(

 مواج�ة��ع� الفرد قدرة لعدم ن�يجة مجتمعھ بمن �غ�� الفرد جعل �� الالشعور  دور  إ�� تأجيل،إضافة دون  غرائزه إشباع

 البناء متطلبات بأن مقتنع و�و مجتمعھ، داخل للع�ش  عليھ تحافظ سلوكيات إ�� يدفعھ مما املجتمع، متطلبات

توصل�إ���ما�) فرو�د(عدة�باحث�ن����املجال�أن��� ،�و�ش�)17 ص.2019. إبرا�يم���(. الذات جو�ر تناقض �جتما��

 :ي��

�ال���تحول�دون و مج�ود�كب���للتغلب�ع���املقاومة،��لم�وفق�فا����ات�يتم�كب��ا�لتقليل��:الشعور�اغ��اب�* 

ظ�ور��ذه�ا����ات�إ���الشعور،�و�ذلك��غ��ب�الشعور�عن�ا����ات�املكبوتة،�واملقاومة��نا�مظ�ر�من�مظا�ر�اغ��اب�

 .الشعور 

 *� �اغ��اب ��ناك��:الالشعور �وتبقى ����الالشعور، �شاذة �جديدة �حياة �تبدأ �ا����ات�املكبوتة �إ���أن �ش���فرو�د

ن�أسباب�الكبت�ال�زالت�قائمة،�فإن�الالشعور�ع���ش�ل�انفصال�محتفظة�بطاق��ا،�تتح�ن�فرصة�ل��روج،�وطاملا�أ

عن�الشعور،�وما�محاولة��نا����التوفيق�ب�ن�ضغط�الواقع�ومتطلبات�ال�و�وأوامر��نا��ع��،�إال��رو�ا�من�اغ��اب�

  ).220 ص.2005. ؛سعيديقبقوب�(�جتما���الفرد�عن�الواقع�

 :فرومتصورإر�ك/ 2

�لھ�وإعطائھ�م�انةالذين�ا�تموا��ش�ل�خاص����رصد�مف�وم��غ��اب�النف����والتنظ�����مأ�من�"إر�كفروم"�عد�

 م��ات فيھ ت�ون  الذي ا����ة أسلوب"بأنھ�ھ�ستحق�الدراسة�منطلقا�من�زاو�ة�ت�و�ن�ال��صية�وتطور�ا،�وقد�قدم

 فيھ تتحكم ،فاملغ��ب��تمام� محور  أنھ �شعر وال نفسھ، عن غر�باً  يص�� قد عنھ،ف�و غر�باً  موضوعاً  نفسھ ال��ص

ف��ا��ال��شعر تلك�ا��الة�ال����استالب،�بمع��نھ�أف�وم�ع���املكما�تناول�،�)21ص.2016. دبلة"(يمتلك�ا ال �و أعمال

املالك�ا��قيقـي�لنفسھ�وطاقاتھ�بل��شعر�بأنھ��ائن�ضعيف��عتمد�كيانھ�ع���وجود�قوى�خارجية�ال�تمت��الفرد�بأنھ

�مثل �بصلة �لذات�تـھ �مؤلفھ ��� �بھ �جاء �ما �من�ا��ر�ة" ما �من�" ا��وف �نوع �باالغ��اب��و�أنھ �ال��أن�املقصود  التجر�ة

���شعر�ف��ا �ع�� �غر�ب��سان ��أنھ �ع�� �)65ص. 2020.مر���(نفسھ ،� �القول �ال��صو�مكن �ال��شعر��إن املغ��ب

  .بوجود�عالقة�أو�رابطة�قو�ة�مع�ذاتھ�أو�محيطھ

�إ ��غ��اب �مس�بات �فروم �يرجع �ب�ن �التفاعل �عوامل �الت�شئة�� �مثل �للفرد �و�جتماعية �النفسية �العوامل

مما��شعر�الفرد�بحاجة�إ����من��،)720ص.2017. رسالن؛�سعادة(املتالحقة��جتماعية�وعمليات�التحول��جتما���

  .�جتما��ع���التفاعل��وعدم�القدرةالنف����و�نتماء�
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غ�ــ�اب��شــ�ل�نوعــا�مــن��ســتالب�النف�ــ���لذاتيــة�الفــرد�فيعــزى�ذلــك�ملجموعــة�مــن��عــراض�واملؤشــرات�بمــا�أن�� 

شـــعور�الفـــرد�بالعزلـــة�وعـــدم�"بحالـــة�مـــن�) 2004.ز�ـــران�(ال�ـــ���شـــ���إ�ـــ��أن�الفـــرد��عـــا�ش�مرحلـــة��غ�ـــ�اب�حيـــث�وصـــف�ا�

الضــغوط�النفســية،�و�عــرض�وحــدة�ال��صــية���نتمــاء�وفقــدان�الثقــة�ورفــض�القــيم�واملعــاي����جتماعيــة�واملعانــاة�مــن

ـــات�الثقافيــــة�و�جتماعيــــة�ال�ـــــ��تــــتم�داخــــل�املجتمــــع�و���يــــار للضــــعف� ـــف��،�و�جمـــــع"بتــــأث���العمليــ ــ�مختلـ ـــاحث�ن�ع�ـــ �البـ

 :�التا�� ��عاد�جاءتمجموعة�من�

 :السيطرةفقدان�-ال��ز/ 1

القـدرة��وعـدم�مـا��أو��ح�ـ��نقـص�املـردود�و شعور�الفرد��عدم�الوجود�القدرة�ع���التصرف�أو�فعـل�أمـر��يقصد���ا�

ع�ـ��الســيطرة�ع�ـ��ســلوكھ�و�مـور�املتعلقــة�بـھ،�فمصــدر��غ�ـ�اب��نــا��ـو�ا�عــدام�القـوة،�وأنــھ��ـ��حالــة�اس�سـالم�ألوامــر�

ـــعور� ـــ��يتفاعـــــل�مع�ــــا�،�وفقــــدان�الشــ ـــ��املواقـــــف��جتماعيــــة�ال�ـ ـــعور�الفــــرد�بأنــــھ�ال��ســـــتطيع�التــــأث���ع�ـ ـــ���لشــ غ�ــــ�ه،�و�شـ

بمع���أن�الفرد�يدرك�نفسـھ�بأنـھ�غ�ـ��) 13ص�.2019.���إبرا�يم(،�وأن�الفرد�ال��ستطيع�توقع�ما�سيحدث�لھ�بأ�مي��ا

 .قادر�ع���القيام�بأعمال�من�شأ��ا�أن��عكس�قدرتھ�مستقبال�ع���إحداث��غ���أو�تأث������محيطھ��جتما���و�سري 

  : فقدان�املع���2/

ف�مھ�لألحداث�بمع���تلك�الضبابية�ال�ـ���شـوب���سلوكياتھ�وعدم لت�بؤ�ستطيع�انھ�لن�أ�ش���إ���توقع�الفرد�  

وال�وجـود�ملع�ــ��مـا�يقــوم�بـھ�ح�ـ���ــ��ضـوء�مــا�تـوفر�لــھ�مـن�مســتو�ات��شـ���إ�ــ���الظــروف،نظرتـھ�ملـا�يحــيط�بـھ��ــ��مختلـف�

لقــــرار�ع�ــــ��اتخــــاذ�ا�همف�ــــوم�ال��ســــاعدمنطــــق�غ�ــــ��،�و�كنظــــرة�عامــــة��ــــو�)37ص.2003. خليفــــة(الف�ــــم�ال�ــــ�يح�للســــلوك

  .لغياب�معطيات��عطي�مع�����يح�ملا��ع�شھ�عادي�ن�يجةال��يح�وممارسة�ال�شاطات��جتماعية��ش�ل�

 :الالمعيار�ة�نوميا�أو�ما��سمى�/ 3

ـــــر� ــــق�املفكــ ــ ــــــن�طر�ـ ـــاء�عـ ــ ــــــا�جــ ــــط����نوميـ ـــايم�" مصـــ ــ ــــــل�دور�ــ ــــ��و�" اميـ ــ ــ��ع�ـ ــ ــ ـــات��ـ ــ ـــ��الدراســ ــ ــ ـــــة"  عيةا�جتمـ ــــدم�حالــ ــ �عـ

ــــاجمة��فــــراد�لــــدى�القلــــقو ��ضــــطراب�حالــــة�أو �،"�ســــتقرار ـــيم�املعــــاي�� �ا��يــــار �عــــن�النـ ــ���فتقـــــار �أو ��جتماعيــــة،�والقـ �إ�ــ

�بـــ�ن�و�نفصـــال�املعـــاي�� �وا��يـــار �املجتمـــع�ملؤسســـات�التفكـــك�حالـــة�ظـــل��ـــ���نوميـــا�حالـــة�وتتج�ـــ��،�العليـــا�واملثـــل�ال�ـــدف

�ومنتظــر �م�شــود��ــو �بمــا�الفا�ــ��لتنــاقضوا���ــداف،��ــذه�لتحقيــق�ال�ــ�يحة�والوســائل�املعلنــة��جتماعيــة���ــداف

�عليــھ��يـنعكس�ممـا��خال�ـ��و���يـار �والعب�يـة�بـاالغ��اب�سـي�ولوجيا�املــرء�،و�شـعر �الواقـع ع�ـ��يجـري �مـا�و�ـ�ن،  تحقيقـھ

املرحلــة�ال�ــ��يصــبح�ف��ــا�الفــرد�يحــس�با��اجــة��إ�ــ��� �شــ�ل��ــ��كــذلك�،)59 ص.2007.جــالل�تــر .كــالرك.(والعزلــة�بالســلب

الغر�ـة��و مما�يخلق�اختالل�يؤثر�ع���نفسية�الفرد�و�جعلھ��ينحـاز�نحـ،ي����جتماعية�لتنظيم�سلوك��فراد�ضبط��املعا

  .النفسية����مجتمع�ال�يحقق�لھ�الر����و�شباعات�النفسية�و�جتماعية�ال����ان�يحلم���ا

  : العزلة��جتماعية/ 4

جتمــا��،�عــن�انفصــال�الفــرد�عــن�مجتمعــھ�وثقافتــھ،�مــع�الشــعور�بالغر�ــة�ومــا�يصــاح��ا�مــن�خــوف��ع�ــ����عــزال�� 

الثقة�باآلخر�ن،�وتفرد�الذات�و�حساس�بالدونية�تارة،و��ون�ذلك�ن�يجة�ال�عدام�التكيـف��جتمـا��،�أو��دموقلق،�وع

ـــ ـــداف�ال�ــــ��يطمــــح�ل�ـــــا،�لضــــعف��تصــــال��جتمـــــا���للفــــرد�و���ــــ�ب�مـــــن�ا��يــــاة��جتماعيــــة��ســـــ�ب�عــــن�تحقيـ ق���ــ

فاألفراد�الذين�يحبون�العزلة�ال�يرون�قيمة�كب��ة�لكث���من���داف�واملفا�يم�ال���ينم��ا�املجتمع،�فالعزلة��جتماعية�
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 بـــوأ(جـــاءت��عـــد�فقـــدان��مـــل��ـــ��تحقيـــق�مـــا�يصـــبو�إليـــھ�الفـــرد�مـــن�أ�ـــداف�حـــاول�تحقيق�ـــا�ع�ـــ��الوســـائل��جتماعيـــة�

  ). 25ص.2007.عبدال�� ؛معليق

 :الذاتالغر�ة�عن�/ 5

شعور�الو �ذاتيا،�ع����ذا�املف�وم�عن�شعور�الفرد�بانفصالھ�عن�ذاتھ�لعدم�القدرة�ع���إيجاد���شطة�امل�افئة�

عدم���تمام��إ��بأن�ذاتھ�ا��اصة�وقدراتھ�عبارة�عن�وسيلة�أو�أداة�و�ع���الفرد�عن�ذلك��عدم��نتماء�والالمباالة�

� ��حداث �والعزوفبمجر�ات �وتفاعل�م��جتماعية، ��خر�ن �تث���ا�تمام �ما �عادة �ال�� �ال�شاطات ��� �املشاركة  أو� عن

  ).42ص.2003. خليفة(.زائف ي�ون  وجوده ح��

 الوسائط�ا��ديدة��دمان�ع��� .2
غبـة�بأنـھ�ر " و�نظـر�اليـھ� ،نظـرا�ال�سـاع�مجـاالت�تداولـھ" �دمان"���تقديم�مف�وم���ش�ل�عام��ختلف�املختص�ن�ي�

مرضية�جامحة�من���سان�نحو�املوضوع��دمـا�ي�وقـد�ي�ـون��ـذا��خ�ـ���موضـوعا�ماديـا��ـاملواد�املخـدرة��أو�ا��مـر��أو�

رغبــة�كأ�شــطة��مثــل�ا��ــ�س�و�الكمبيــوتر�و�ن��نــت�وغ���ــا،�و�نــا��شــ���الباحــث��إ�ــ��مســألة�الرغبــة�املرضــية��ع�ــ��أ��ــا�

ك�من�يحصره����إدمان�مواد�ي�ناول�ا�الفرد�ثم�ال�يقدر��ستغناء�ع��ا،�إال��ناو �،)33ص�.2001.فطاير�("ق�ر�ة�ومدمرة�

أن�البعض��خر��عرفونھ�ع���أنھ�عدم�قدرة���سان�ع����ستغناء�ع������ء�ما�بصرف�النظر�عن��ذا�ال�ـ��ء،�طاملـا�

 ).11ص.2010. النو�ي(. استو���شروط��دمان�من�حاجة�إ���املز�د��ش�ل�مستمر�ح����شبع�حاجتھ�ح�ن�يحرم�م��ا

حيـث�لـم�يبقـى�حكـرا��الثـورة�الرقميـة�،مصط����دمان��تطور�بفعل�تطور�املمارسات�السلوكية����ظل�ما�أفرزتـھ�

و�بمـا�أن��شـب�ات�التواصــل��جتمـا����ـ��أحــد��،ع�ـ��املـواد�امل�لوســة�والكحوليـات�وغ���ـا��عــد��عـدا�ا�ملتغ�ـ�ات�جديــدة�

�ــ��اســتخدام��ط�فــرا"أنــھ�يمكــن�تقــديم��دمــان�ع�ــ����2.0ا��يــل�الثــا�ي�مــن�الــواب�أ�ــم�تطبيقــات��ن��نــت��وتحديــدا��

ــع�عنـــھ،�بحيــــث�يصــــبح� �ـــذه�الشــــبكة،�و�عتمـــاد�عل��ــــا�اعتمـــادا�شــــبھ�تـــام�،�والشــــعور�باالشـــ�ياق�الــــدائم�ل�ـــا�فيمــــا�لـــو�منــ

  .) 444،ص�  2012 حمد،"( الشغل�الشاغل�للفرد���و�ا��لوس�أمامھ�فيصبح�بذلك�أس��ا�ل�ذه�الوسيلة�

ــ��اســـتخدام�ا��ومـــا�أفرزتـــھ�ســـتخدام�املكثـــف�لشـــبكة��ن��نـــت� مـــن�تطبيقـــات�اتصـــالية�جعلـــت��فـــراد�يبـــالغون��ـ

�دمانيــة��ــذا�الفعــل�يــدخل�ضــمن�املمارســة��أصــبحممــا��طو�لــة،القــدرة�ع�ــ���نقطــاع�عل��ــا�ملــدة��التعلــق�وعــدمللدرجــة�

ــــث�جــــــاء ـــوم�ليخـــــرج��حيـ ـــوم�ـــــذا�املف�ـــ ــــن�املف�ــ ـــيق��مــ ـــالضـــ ـــف��اءة�املقار�ــــــةوعبــ ــــة�باســــــ��الك�مختلــ ــــة�ا��اصـ العناصــــــر�املاديــ

�ســتعمال� و�تصــال�نحــوإ�ــ��مف�ــوم�واســع�يواكــب�مجر�ــات�العصــر�و�ســاير�مــا�أفرزتــھ�تكنولوجيــات��عــالم��املحظــورة

  .الغ���آمن�للشبكة�العنكبوتية�املر���

ـــمن�املمارســــــات�ال ــــط�����عت�ــــــ���ضـــ ــــا���كمصــ ـــل��جتمــ ـــع�التواصـــ ـــ��مواقـــ ــــان�ع�ـــ ـــ���دمــ ـــلوكية�ال�ـــ ــــع���ســـ تحمــــــل��جميــ

وتتضـــمن��ـــذه�املؤشـــرات�التقلـــب�املزا�ـــ�،�العزلـــة��،املؤشـــرات�الســـلوكية�ال�ـــ���تـــرتبط��عـــادة�بـــأنواع�أخـــرى�مـــن��دمـــان

ـــواء،�و�ع�ـــــ��عـــــن� ــائط�ا��ديـــــدة��بأنـــــھ�جتماعيـــــة،�التنـــــاقض،��نطــ ـــلوك���"إدمـــــان�الوســـ ـــتخدام�املر�ـــــ���و�الســ ـــك��ســ ذلــ

قدرة�الفرد��نحو�تصفح�تلك�املواقع��ش�ل�مكثـف��ومفـرط�حيـث��شـعر�باالنجـذاب�أو��الق�ري�الغ���طبي���الذي�يفوق 

مــع��وجــود��عــارض��ــ��ممارســة�بــا�����شــطة�ا��ياتيــة�أو��جتماعيــة�مثــل�العمــل�أو�،ح�ــ��قــوة�تج�ــ�ه��ع�ــ��الولــوج�إل��ــا�

 .الدراسة�وغ���ا
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مســتمع�بالعــالم��ف��ا�ــ����عيــدا��ه�جــدبــھ�وتجــداملــدمن�ع�ــ��تلــك�الشــب�ات�غالبــا�مــا��عــ�ش��ــ��عــالم�وجــو�خــاص�

رغــم�أن�العــالم��ف��ا�ــ���مــع�تطــور�تطبيقــات�تلــك�الشــب�ات�أصــبح�ينقــل�الواقــع�املعــاش�ضــمن��الواقعيــة،عــن�حياتــھ�

تجـــد�م��بــھ�والكث�ــ��مــ��ما��ـــاص��الوضــع خطــورة�ومــآالتفاملــدمن�ن��نــا�ال��عـــون��جزئيـــة�و�ســ�ية،بصــفة��صــفحاتھ�ولــو 

  .واملجتمع�ا��قيقيف��ا�بدل�مواج�ة�ا��ياة��الظا�رة�و��غماس�ذا��يؤمنون�بفكرة�البقاء�ضمن

يذكر�أن�مف�وم��دمان�ع�ـ���ن��نـت�بمـا�ف��ـا��شـب�ات�التواصـل��جتمـا���كتطـور�لتقنيـات�ا��يـل�الثـا�ي�للـواب�

الـــنفس��عاملـــة�ظ�ـــر�أول�مـــرة�ضـــمن�عـــدة�دراســـات�حـــول��دمـــان��ـــ��شـــ�لھ�ا��ديـــد،�و��لعـــل��أشـــ�ر�ا��ـــ��دراســـات��2.0

،��ابتـداء�مـن��" Addiction InternetTheإدمـان��ن��نـت"ال�ـ����انـت�أول��مـن�وضـع��مصـط���" كيم���ـ��يو�ـغ" �مر�كيـة�

،�وأشارت�إ���أنھ�يحمل�تقر�با�نفس�أعراض��دمان�ع���الكحوليات�أو�ح���املخدرات�مما�ي�ـتج�عنـھ�نـوا���1994عام�

�الـروادمـن�' يو�ـغ'،و��عـد�(YOUNG, 1996,p  237)�جتماعية�وامل�نيـة�،يمية��اد،���ز�وقصور����املجاالت�ا��سمية�

و�عـرف�يو�ـغ�إدمـان��ن��نـت�بأنـھ�اسـتخدام�" فتح�املجال�و�دراسة��ذه�الظـا�رة��ـ��الواليـات�املتحـدة�،�إ�� بادروا�الذين�

  ).2016.محمد" (ساعة�أسبوعيا��38ن��نت�أك���من�

و�ـو�عـالم�يواجـھ�نـوع�جديـد�مـن�أنـواع��دمـان،��عـد�إدمـان�املخـدرات�والكحـول�أن�ال (Das & Sahoo.2011) ذكـر

املر�ــ���لشــب�ات�التواصــل��جتمــا��،�ممــا�يجعــل��فــراد�يتوج�ــون�إل��ــا�بمســتو�ات�غ�ــ��طبيعيــة�تــزداد�مــع���ســتخدام

 .أك���من�الواقع�ا��قيقي�الذي�س�ش�ل�حياة�اف��اضية�الوقت،��مر مرور�

  :��مؤشرات�ت��ز�ظا�رة��دمان�ع���تلك�الشب�ات�وتتمثل�عدة�(Hanyum,2011)قدم�

 .سيطرة�شب�ات�التواصل��جتما���ع���الفرد�و��شغال�املفرط���ا .1

 .النتائج�السلبية�الستخدام�الفرد�املفرط�لشب�ات�التواصل��جتما�� .2

 .تصاعد�املشاعر�السلبية�ح�ن�استخدام�شب�ات�التواصل��جتما�� .3

ـــام .4 ــ ـــــاب��فقــــــدان���تمـ ــ��حسـ ــ ـــــ���ع�ــ ــــالم��ف��ا�ـ ـــــرد�اســــــتخدام�العــ ـــــل�الفـ ــــث�يفضـ ـــة�حيــ ــ ـــــاطات��جتماعيـ بال�شـ

  .�جتما��محيطھ��شاطات�ا��ياة�الواقعية�مع�

  دمان�الرقمي�ع���تلك�املنصات�مظا�ر� 

الرق�ــ��وســنحاول��ــ���ــذه�الورقــة�رصــد�أ�ــم�املظــا�ر�ذات��ن�شــار���دمــانكث�ــ�ة��ــ���ضــطرابات�ال�ــ��ت�ــتج�عــن�

  :���أوساط�املتلق�ن،�وسنذكر�أ�م�ا�الواسع

  FOMOالفومومتالزمة� )1

ـــ�ن�مســـــتحدثات��صــــط��امل   ـــورة��ــــذا�مـــــن�بـ ــ�الثـ ـــة�وتطور�ــــا��ـــ و�و��جتمـــــا��،مجــــال�منصـــــات�التواصــــل��الرقميــ

الفـرد�املسـتخدم��تجعـلنفسـية��و�ـ��حالـة،�" FEAR OF MISSING OUT"ا��ـوف�مـن�فـوات��حـداث�'اختصـار���ملـة�

�عــنوالبحــث�بتلــك�الشــب�ات�بــدافع�الفضــول�بصــورة�مســتمرة�البقــاء�متصــال��إ�ــ�وتدفعــھ����ــازه�التفقــد�الــدوري��ر�ينــة

للتعــرف�ع�ـ���خبــار�وامل�شـورات�ا��ديــدة�ال�ــ��خوفـا�مــن�تفو�ـت�أي�حــدث�ومعلومـة�كذلك�،مـالذ�نف�ــ���داخـل�الشــبكة

 .تصفح�القلق�ن�يجة�عدم�شعره�باعن�مواقع�التواصل��جتما���مما���غاب�ف��احدثت�بتلك�املدة�القص��ة�ال���

�دمـــان�ع�ـــ��التفقــد�الـــدائم�لتلـــك�املنصــات�وعـــدم�القـــدرة�ع�ـــ��ه�العـــادة�املرضـــية�نجــد�ذمــن�جملـــة�أعـــراض��ــ  

ال�ــوس�،�ز�ــادة�ع�ــ��املســتمر�إل��ـا��ــ���عــض�دقــائق��والقيـام��عمليــة�تحــديث�للمنصــة��مـرارا�وتكــرارا�بتعـاد�ع��ــا�والولــوج�
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ھ�قــد��يصــبح��شــ�ل��وســا�لــدى�أنــباألصــدقاء�و�قــارب�و�الصــفحات�،و�املشــ�ل��نــا��بــاالطالع�ع�ــ��املعلومــات�ا��اصــة�

ـــل�املعلومـــــات� ـــوات��ــ ـــن�فـ ـــوف�مــ ـــ�ٍل�"إذ�يتفقــــدون�،الكث�ــــ�ين�ممـــــا�يـــــزرع�فــــ��م�ا��ــ ـــ��"�شــ ـــف�" مر�ــ ـــ��مختلــ حســــابا��م�ع�ــ

الن�باه�املفرط����املتمثل�با" ال�ست��ي "،�غ���أن��ذا�السلوك�)2018.بوعو�نة(،"املنصات����دف�متا�عة��ل�املستجدات

عنـــدما�يصـــبح��ــــذا��الســـكينة�خاصـــة�متا�عـــة��ـــل��حـــداث�ال�يخفـــف�مـــن�حــــدة�تـــوتر�م�بـــل�يجعل�ـــم�يفقـــدون�ال�ــــدوء�و 

ال�ـــوس�مب�ـــ��ع�ـــ��رغبـــة�املســـتخدم��ـــ��معرفـــة�أراء�الغ�ـــ��بـــھ�و�م�شـــوراتھ��وعـــدد�التفـــاعالت��ال�ـــ��حصـــل�عل��ـــا��عـــد��ـــل��

  .محتوى�

تحفز�الفرد�املستخدم�ع���الدخول��notificationsرنة��شعارات��نجد��أن�كذلك�من�أ�عاد��ذه�العادة�املرضية�

�،التدفق�املستمر�ل�ا��عد��ل�م�شور�جديد��أو�تفاعل�لزوار�ا��ساب����جلسات�تصفح�قد��ستمر�لف��ة�طو�لة��س�ب�

بالوســـواس��طرابأشــبھ��باضـــ" الفومـــو"نفســـيًا�لــدى��ـــ�ايا��ا�شــغاال ممـــا�يخلـــق��،أو�أي��تحــديثات�والصـــور�والتعليقــات

ن��إشــعار�واحــد�كفيــل�بــأن��عــدل�أو��عكــر�أو�نــا�نجــد�،خــالل�انتظــار�التغذيــة�الرجعيــة��ع�ــ��رســائلھ�وم�شــوراتھ�الق�ــري�

و�ــو�مــا�تــنعكس�تأث��اتــھ�ع�ــ��حالتــھ�غالبــا�مــا�يبقــى�ذ�ــن�املســتخدم�مرتبطــا��ذ�نيــا�بمــا�يجــري�ف��ــا�و� ،)2018.م�ــا(مزاجــھ

  .كتئابالنفسية،�ف�شعر�والتوتر�و�صاب�باال

 )selfitis(ال��اب�الذات� )2

تنـــوع�التطبيقـــات��تصـــالية�و��تطـــور�ســـوق�ال�واتـــف�الذكيـــة�الـــذي��عتمـــد���ـــ���ـــل�مـــرة��ع�ـــ��أســـلوب�التجديـــد�و�

�بداع�من�حيث��ا��ودة�وا��صائص�ا��مالية�من�بي��ا��عدسـات�ال�ـام��ا�ال�ـ��باتـت��سـ��وي��جميـع�الفئـات�نظـرا�ملـا�

رات�فنيــة�جميلــة��جعلــت�مــن��فــراد��عتمــدون�كث�ــ�ا�عل��ــا�،�غ�ــ��أن��ســتخدام�املفــرط�تقدمــھ�مــن�صــور�جماليــة�ومــؤث

ا��يــاة�ا��اصــة���ـم��ــ��العـالم��ف��ا�ــ���،و�ـذا�بحــد�ذاتـھ�يحيــل�ا�ــ���والعشـوا�ي�أوقع�ــم��ـ��فــخ��ا��ضـور�الــدائم�و�شـر�

ملف�ــوم�إ�ــ���أخصــائية�علــم�الــنفس�و�عــود��ــذ�ا" ال�وجيتــو�الرق�ــ��"أ�ــم�أعــراض��دمــان�الرق�ــ��نجــد�مــا��ســ���ب�أحــد�

،�و�ذلــك�تيمنـا�بفلســفة�)  JE SELFIE DONC JE SUIS( ال�ـ���جــاء��ـ��كتا��ــا�)   ELSA GODART(والفلسـفة�الفر�سـية�

الـــذي��ـــان�يركـــز�ع�ـــ���أ�ميـــة��الكينونـــة��نطولوجيـــة��أي�ا��ضـــور�أو�'  �يـــھ�دي�ـــارت�ر ' ال�وجيتـــو�ا��اصـــة�بالفيلســـوف��

ـــود��،�ب�نمـــــا�الك ـــ��أنحـــــاء�منصـــــات�التواصـــــل�الوجــ ــــة��ــ ـــور�العائمـ ـــتوى�مختلـــــف��الصــ ــــ��مســ ـــة��ف��اضـــــية��ت�شـــــط�ع�ـ ينونــ

أي�أ��ـم�يمارســون�،ال�ـ���باتــت�ت�شـر��شــ�ل��سـت��ي��و�م�ـ�امن�مــع�مختلـف���شــطة�ال�ـ��يمارسـ�ا��فــراد��،و �جتمـا��

،��وتؤكــد�)86ص�.2019.غــودار(مبــدأ�التواجــد�ورصــد�الــذات�ع�ــ��العــالم�الرق�ــ���وتحــول�الصــورة�ك�و�ــة��وترجمــة�لألنــا�

"GODART "شـد�اضـطرابات�أع���أن�ال�واتف�الذكية�باتت��جـزء�ال�يتجـزأ�مـن�كيـان��فـراد�،�و��عت�ـ���ـذا�الوضـع�مـن�

رقميـــة�ال�ـــ��تث�ـــ��ا�تمامـــات��فـــراد�املنغمســـ�ن��ـــ��اســـتخدام�تلـــك�الشـــب�ات���دمـــان��حيـــث��عت�ـــ��أحـــد�أ�ـــم�الســـموم�ال

  . في��ش�ل��ست��ي يلرفع�الصور�والسو�قصد�بھ��

مــا��ســ���ب�ظــا�رة�كإســقاط�ملصــط���ال�وجيتــو��ف��ا�ــ���ع�ــ���دمــان�الرق�ــ���يكمــن�ف�ــم�ذلــك�مــن�خــالل�  

إ�ـــ��تلـــك�املنصــــات����شـــطة��املمارســـة�أثنـــاء�الولـــوج���ال�ـــ��صـــارت�كأحـــد��أ�ــــم�،'    Self Promotion'ال�ـــ�و�ج�الـــذا�ي

ــــاعات����ا�وتصـــــفح ــــة��لسـ ـــة�مـــــن�جانــــــب�الشـــــباب��واملــــــرا�ق�ن��طو�لــ ـــون�اخاصــ نفســــــ�م��و�م�ـــــارا��م��للغ�ــــــ���الـــــذين��عرضــ

الــذين����عت�ــ�ان�مــن�بــ�ن�أ�ــم��الشــب�ات��ك�ــ��تنــاوال�لظــا�رة�' ا�ســتغرام��و�تيــك�تــوك�' خصوصــا�ع�ــ��مســتوى�شــبك���
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�عـض�النظـر�عـن��ـدف�ا��يجـا�ي�أو�السـل���فغالبـا�مـا�،ج�الذا�ي��ونقل�صورة�قـد��ع�ـ���عـن��مكنونـات�املسـتخدم�ال��و�

  .يرسم�صورة�ذ�نية�يجد�ف��ا�ما�يحقق�لھ�من�اشباعات�نفسية�واجتماعية

�دماتو�التعــديالت�ل��ـــمواقــع�التواصـــل��جتمــا����ـــ���ــل�تحـــديث�ل��مجيا��ــا�ت�ـــيح�الكث�ــ��واملز�ـــد�مــن�ا��صـــائص�

و�لـوان�نجـد�أ��ـا�لـم��عـد�تر�ـد�مـن�املسـتخدم�رفـع�الصـور�فقـط�بـل��عـدت�ذلـك�إ�ـ���عـديل�الصـور��تقدم�ا،�فمـثال ال���

واملقـاطع�املوســيقية�املمزوجـة�بــنص�يحمـل��لمــات��الفالتـر �الصــوتية�والفنيـة�مثــلمختلــف�املـؤثرات��وا��لفيـات�وإضـافة

ـــور�كأحـــــد�أ��غنيـــــة�املرفوعـــــة، ــــل�مـــــن�رفـــــع�الصــ ـــم�ممـــــا�جعـ ـــدمات�و����ــ ــــف�املنصـــــات�ا��ــ ـــ��مختلـ ـــطة�املتداولـــــة�ع�ــ ��شــ

  .املستخدم�أو�ح���املتصفح���سابات�الطرف��خر�الشبكية�وال����س�ث�� 

�ســتخدام�ممـا�يجعل�ــم�يبـالغون��ـ����فـراد�ال�إراديـا�نحــو�إدما��ـا،�املكثـف�يــدفعتكـرار�عـادات�وأنمــاط��سـتخدام�

ـــ���املفـــــرط�و�الغ�ـــــ�  ـــدد��رفـــــعع�ـــــ��طبي�ــ ــ�كبعــ ــ ـــابا��م�مـــــن �ـــــ��ع�ـ ـــع��حســ ـــة�بحيـــــا��م�ال��صـــــية�ومشـــــارك��ا�مــ ـــور�ا��اصــ الصــ

قـــد�يبــــدأ��مـــر�ملجــــرد��و�تصــــفح�حســـابا��م،�مــــن��شـــا�د��ل�ـــل(public mode)�صـــدقاء�أو�ح�ـــ��تفعيــــل�الوضـــع�العـــام�

  .راخالل�التقاط�املز�د�من�الصور�وتصفح�ا�مرارا�وتكرا�ق�ر�ة�منال�سلية�لكن�يتحول�مع�مرور�الوقت�إ���عادة�

ـــأنـــتج�مـــا��عـــرف�ذا�النـــوع�مـــن��ســـتخدام�املر�ـــ����ـــ الـــذي�صـــنفتھ�ا��معيـــة��مر�كيـــة�،SELFITIS)الـــذات�ال��ـــاب( بـ

نــــھ�اضــــطراب�عق�ــــ���ســــ�ب��ــــوس�الفــــرد�بمظ�ــــره�ا��ــــار���أو�ح�ــــ��الب�ئــــة�وامل�ــــان�الــــذي�ي�ــــون�فيــــھ�ألعلــــم�الــــنفس�ع�ــــ��

�3ل��جتمــا����شــ�ل��ســت��ي،�وقــد�تــم�تحديــد�الذاتيــة�و�شــر�ا�ع�ــ��مختلــف�وســائط�التواصــ�مســرحا�اللتقــاط�الصــور 

  :لھمستو�ات�

ـــع���ضــــطراب�ا��فيــــف .1 ــ��اليــــوم�دون�ا��اجــــة�إ�ــــ���شــــر�ا�ع�ــــ��مواقـ و�ــــو�التقــــاط�عــــدد�محــــدود�مــــن�الصــــور��ــ

 .التواصل��جتما��

او��عـــديل�ا�وفـــق�املـــؤثرات���ـــو�التقـــاط�صــور�يوميـــة�و�شـــر�ا�ع�ــ��مواقـــع�التواصـــل��جتمــا����ضــطراب�ا��ـــاد .2

  .تمنح�ا�تلك�املنصاتال���

ع�ـ��مـدار�اليـوم�و�شـر�ا�أك�ـ��مـن�" سـيلفي"حيث�ال�يمكن�السـيطرة�ع�ـ��الرغبـة��ـ��التقـاط���ضطراب�املزمن .3

 ). 2019.جمل(". ست�مرات����اليوم

" الد�سمورفو�يا"ظ�ور�اضطرابات��ل�ا��عالقة�بھ�مثل�ما��عرف�بـ��صاحب���وس�التقاط�الصور�والسيلفيكما�ي

،�مما�يدفع�م�إ���الس���وراء�)2020البا��("عدم�ر�����فراد�بمظ�ر�م�وأش�ال�م"يقصد�بھ�لوساوس�و�و�نوع�من�ا

خاصة����ظل�وجود��،ا��صول�ع���صور�تث���الراحة����نفسية�الفرد�من�خالل�التقاط�املز�د�من�الصور�و�عديل�ا

�للصور  �جمالية �إلضفاء �م��ا �الصوتية �وح�� �والبصر�ة �الفنية �املؤثرات � مختلف ��ذا �عن �ي�تج �وقد عدة���مر ،

��إظ�ار ع�����صرار اضطرابات�نفسية�مصاحبة��القلق�،��كتئاب،�طغيان�النمط�ال��ج����ع���ال��صية���س�ب�

" الد�سمورفو�يا" ،��ومن��نا�نجد��أن��نالك�عالقة�طردية�ب�ن�ال��و�ج�الذا�ي�و�وسواس�حياة�الفرد�ع���أ��ا�مثالية

  .ع���ال�واتف�الذكية�ومختلف��تطبيقات�التواصل��جتما��و�عتمادية�املتواصلة�

تفطنت�الشر�ات�الرائدة����مجال�ال�واتف�الذكية�إ���تص�يع�و�سو�ق�منتجات�" السيلفي�”�عد�ان�شار�ثقافة�

مخصصة�لذلك�وموج�ة�لتلك�الفئة،�مما�جعل��فراد�املن�ش�ن�بالتقاط�الصور��ش�ل��و����إ���اقتناء�تلك�ال�واتف�

عدسات�ل�ل�م��ا�دور�ا����4ركزت�ف��ا�تلك�الشر�ات�ع���ز�ادة�جودة�ال�ام��ا�والرفع�من�عدد�ا�لتصل�حاليا�إ���ال�
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تفاصيل�ا�ا��مالية�،�و��ذا�بحد��وإبراز إ���توسيع�البعد�البؤري�للعدسات�مما�يز�د�من�جودة�الصورة��إضافةا��اص،�

  .��ذاتھ�أ�م�عامل�الن�شار�ال�وس�بالتقاط�الصور��ش�ل�كب

كيم���ــ��' مــن�دراســات�و�حــوث�عاملــة�الــنفس��املوضــوع�بدايــة�ســ�امات�ال�ــ��تــم�تقــديم�ا��شــأن��ــذا��رغــم��ــل  

�ا���ـات�ال�ـ�ومختلـف� DSM  النفسـية�ال���ي�ـ���و�حصـا�ي�لالضـطراباتأنـھ�لـم��ع�ـ�ف�بـھ�حسـب�الـدليل��إال 'يو�ـغ

ـــطرابات� ـــة��ضــ ـــ��بدارســ ــــت��النفســـــية�رغـــــم�ع�ــ ـــھ�تحـ ــــاندخولــ ـــلو�يا�نطـــــاق��دمـ ــــع�العديـــــد�مـــــن��،لســ ــــابھ�أعراضـــــھ�مـ و�شـ

  .�دمانأو�ح����عراض�����ابية�ملوضوع���عراض�والنتائجلھ�من�حيث���ضطرابات�املشا��ة

 عراض�����ابية�لإلدمان�الرقمي� : 

املخــدرات�ومختلـــف�املـــواد��الكيميـــا�ي�مثـــلشــا�ع��ـــ��مجـــال��دمــان���ـــو�مف�ـــوممصــط����عـــراض����ــ�ابية�  

مـــن��النفســية،�و�ع�ـــ��غالبــا�مجموعـــة شـــباعاتو� الســعادة�ل��صــول�ع�ـــ��جرعــة�مـــن���ســـ��لك�ا�و�تعاطا�ــا��فـــراد��ال�ــ

ـــواء�مـــــن�الناحيـــــة��املتعـــــاطي�وتظ�ـــــر �عـــــراض�ال�ـــــ���عـــــا�ي�م��ـــــا� ـــھ�ســ ـــلوكھ��الف��يولوجيـــــة�أو عليــ ��جتمـــــا���ن�يجـــــةح�ـــــ��ســ

  .مع�االتقليل�من�كمية�اس��الك�ا�أو�التعامل��ع��ا�أو التوقف�

تظ�ر�أعراض��دمان�الرق�ـ��ع�ـ���فـراد�مـن�خـالل�عـدة�معـاي���ظا�ر�ـة�أو�ح�ـ��ال�ـ��يحـاول�املتلقـي�إخفاء�ـا�عـن�

ـــ�ن�مــــدى�،العلــــن�خاصــــة�محــــيط�العائلــــة�أو��صــــدقاء� وتطبيقا��ــــا��وتختلــــف��طبيعــــة��لألن��نــــت�ســــتخدام�الق�ــــري�و�تبـ

ـــ�  ـــدة�معــ ـــ��عــ ـــاء�ع�ــ ـــر�بنــ ـــ��أخــ ـــتخدم�إ�ــ ـــن�مســ ـــ�ابية��مــ ـــراض����ــ ـــباعات��،اي��عــ ـــوع��شــ ـــتخدام�ونــ ـــاط��ســ ـــادات�وأنمــ ـــل�عــ مثــ

املســ��دفة�مــن�خــالل�عمليــة�التلقــي�،باإلضــافة�إ�ــ��عــدد�ســاعات���ســتخدام�وح�ــ��نوعيــة�شــبكة��ن��نــت�والعــروض�املقدمــة�

ا��يــد���مــن�طــرف�متعــام���ال�ــاتف�النقــال�أو�ح�ــ��شــر�ات��تصــال��ال�ــ��قــد��غفل�ــا�الكث�ــ��ف�نــاك�عالقــة�طرديــة�بــ�ن�التــدفق

  .وعدد�ساعات��ستخدام�

التخفيــف�مــن��حياتــھ�وأ�شــطتھ�مــعلصــعو�ة�تكييــف��الرق�ــ��وذلــكف�ــ�ة����ــ�اب��عت�ــ��أصــعب�مرحلــة�يمــر���ــا�املــدمن�

ـــرة�بــــل�تمــــر��التصــــفح�والتواصــــل،معــــدل� ـــا�مباشـ ـــھ����ــــ�اب�والتوقــــف�عل��ـ ـــ��ذلــــك�انــــھ�ال�يمكــــن�لـ ـــكو�ضــــاف�إ�ـ �بمراحــــل�وذلـ

  .��شطة�ال����ان�يمارس�ا�غ���تلك�الوسائطبتقليص�عدد�الساعات�وطبيعة�

ـــاط� ــ ـــ� �رتبـ ــ ـــزة�الكب�ـ ــ ـــع�و�ج�ـ ــ ـــك�املواقـ ــ ـــتمر  بتلـ ــ ـــاد��املسـ ــ ـــد��و��عتمـ ــ ـــون قـ ــ ـــھ��ي�ـ ــ ـــلـ ــ ـــلوكيات�أثـ ــ ـــور�سـ ــ ـــ�ب��ظ�ـ ــ ـــا��سـ ــ ـــل���ممـ ــ ر�سـ

تصـ�ب�مــدم���املنصــات�،ال�ــ��تتولـد�عــن��ســتخدام�املكثـف�للتكنولوجيــا�الرقميــة�"  النوموفو�يــا"واضـطرابات�مثــل��مــا��عـرف�

اختصــار�"حــد�أشــ�ال��عــراض����ــ�ابية�لإلدمــان�ع�ــ��مواقــع�التواصــل��جتمــا����وامللفتــة�لالن�بــاه��و�ــو�أ��اضــية�و�ــ���ف

ـــا�) (��NO MOBILE PHOBIAملــــة ــالقلق�الشــــعور " و��عــــرف�ع�ــــ��أ��ـ ـــ�ية�والتــــوتر �الراحــــة�وعــــدم�بــ �عنــــد�و�لــــم�والعصـ

ــ��قـــادر �غ�ـــ� �ن ي�ـــو �عنـــدما�أو �الـــذ�ي��اتفـــھ�بحوزتـــھ�ي�ـــون �ال �عنـــدما�ال�ـــ�ص، �.2019.الع�ـــور �؛�املـــوم��( "اســـتخدامھ�ع�ـ

ــ��يقـــــدر �ال �ثـــــم�ومـــــن�،) 35ص ــ ـــول �ع�ـ ــ��الوصــ ــ ـــات�إ�ـ ــــ��املعلومــ ـــ���ال�ـ ـــول ��ســ ــــية�يفقـــــد�ألنـــــھ�أو �عل��ـــــا،�ل��صــ ـــ�ابط�خاصـ �ال�ــ

ــ��و�ضــــاف�،الــــذ�ي�ال�ــــاتف�لــــھ�يوفر�ــــا�ال�ــــ��وال�شــــ�يك �لشــــب�ات�جيــــدة�طيــــة�غ�وجــــود�عــــدم�مــــن�ا��ــــوف�" أيضــــا ذلــــك�إ�ــ

��العزلــة�مــن�بنــوع�والشــعور ���ــا�التفك�ــ� ��ــ��الفــرد�ا�شــغال�مــن�يز�ــد�مــا�و�ــو �،)764 ص.2019.محمــد( " �نــتو�ن���تصــال

  . النف����و�غ��اب

يمكــن�ر�ــط�العالقــة�بــ�ن�النوموفو�يــا�و��دمــان�الرق�ــ��بنــاء�ع�ــ��أن�اســتخدام�منصــات�التواصــل��جتمــا���يــتم�الولــوج�

 املتخصصـة (DATA REPOTAL)منصـةو�ـو�مـا�تؤكـد�إحصائية،��واتـف�الذكيـة�إل��ا�وتصـفح�ا��ب�سـبة�جـد�كب�ـ�ة�مـن�خـالل�ال
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ال�ش�يك�ال�و����ع���الوسائط�ا��ديدة�وعالقتھ�

 باالغ��اب�النف���

 نــھأ دجــن حيــث ،تطبيقــات مــن تحــوزه ومــا �ن��نــت مثــل بــذلك لــھ عالقــة مــا و�ــل �ف��ا�ــ�� العــالم إحصــائيات وتصــ�يف رصــد �ــ�

�)kemp.january.27.2021( الذكيـة ال�واتـف ع�ـ� �جتماعيـة للشـب�ات مسـتخدم مليـار�4.20 حـوا�� يوجد 2021بحلول�جانفي�

مـــن�) 2020 .ضــياء( أيضـــا تؤكــده مـــا و�ــو املســـتخدمة الذكيــة و�ج�ـــزة الرق�ــ� �دمـــان بــ�ن قو�ـــة عالقــة �نـــاك نــھأ نجـــد �نــا ومــن

ـــا� ــ���اســــتخدامھ�يــــتم�حيــــث��ــــاتف�مجــــرد�مــــن�أك�ــــ� خــــالل�أن��املســــتخدم�ن�يرو��ـ ــ��معينــــة�م�مــــات��ــ �التواصــــل�وســــائل�ع�ــ

ــــا��، ــ ـــــة��جتمــ ــ ـــــا�كمعرفـ ــ ــــدث�مـ ــ ـــ�يحــ ــ ــ ــــذه��ع�ـ ــ ـــات��ــ ــ ــ ـــواء�املنصـ ــ ــ ـــــرواد�سـ ــ ــــع�لـ ــ ـــــب�ي�املجتمــ ــ ـــــا�او �الشـ ــ ــــمون �كمـ ــ ـــ��ســ ــ ــ ـــ�"بــ ــ ــ  ؤثر�ناملـ

)INFLUENCERS(" أو �ال�ـاتف�عـن��بتعـاد�فـإن�لـذا��خـر�ن،�مـع�التواصـل����عام��ش�ل�أو �، العادي�املتلقي�مع�ح���أو�

�مــــن�عــــانو ���ــــ�اص��عــــض�لــــدى�و��ــــ�ك�مــــا،�نوعــــا��تصــــال��ــــذا�يقطــــع�أن�يمكــــن�البطار�ــــة��ــــ�ن�مســــتوى �انخفــــاض

  . كيا��م�من�جزءا�الذ�ي�ال�اتف�مع  يتعاملون �أ��م باعتبار�،القلق��كتئاب�،املزاج�وتقلب��الضيق�مشاعر 

مــا�تبــوء��أو�التقليــل�م��ــا�غالبــا�عــن�اســتعمال�تلــك�الوســائط�الفــرد��ــ��التخ�ــ����ــ�اب�رغبــة��أثنــاء�ف�ــ�ةاملالحــظ�

�شـره�ة�ع�ـ��العمـل�بصـورة�جيـدة�والتفك�ـ��املسـتمر�فيمـا�يـتم�والقلق�وعدم�القدر �،وتظ�ر�عليھ�مؤشرات�ا��ن�نبالفشل

ـــالل ـــن��ــــذا�الصـــــراع�الــــداخ���فشـــــل��ع��ــــا،�و��ـــــتجف�ــــ�ة�غيابـــــھ��خـ ـــلوك�تــــام�وعــــدمعـ وانخفـــــاض��القـــــدرة�ع�ــــ��ضـــــبط�السـ

  . فاتتھ�ال��عدد�ممكن�من�املستجدات��أك��  لساعات�وتداركالرجوع�إ���تصفح�ا��و�التا��الدافعية�لإلنجاز�

  قراءة����العالقة.. �اب�النف���،�الشب�ات��جتماعية،��ستخدام�املر���ثالوث��غ� .3
أصبحت�تطبيقات��ن��نت�امل��أ��من�لألفراد����ظل�ما��ع�شھ�العالم�اليـوم�مـن�تطـور�تكنولـو���ر�يـب�وفجـوة�

و�تجـــاه�نحـــو����الفرعيـــة�للمجتمـــع����ســـاقمعرفيـــة�ت��ايـــد�مـــع�مـــرور�الوقـــت�يقابل�ـــا�ا�شـــطار��ـــ��طبيعـــة�التواصـــل�بـــ�ن�

ــ�ن�الفــــرد�إفــــ�تصــــال�الرق�ــــ���ــــ��عصــــر����عــــزال�وال�ــــروب�مــــن�الواقــــع�املعــــاش،�و�مــــا�أننــــا التخفيــــف�مــــن�حــــدة��ي��ــــأ�إ�ــ

�و�جتماعيـــة�منج�ـــة،�ومل�ـــ�ء�الفـــراغ�شـــباعات�النفســـية��واســـتخدام�طـــرق�لتحقيـــق باالســـتعانة�بأ�شـــطة العزلـــة،�وذلـــك

  .أخرى الناتج�عن��غ��اب�من�ج�ة�

والعالم��ف��ا�����و�تصفح�شب�ات��التواصل��جتمـا��� �يل�املثال��نذكر��ال��وء��إ���الوسائط�ا��ديدةع���س

ـــ��عــــرش�أ�ــــم�التطبيقــــات�الرقميــــة�املســــتخدمة�مــــن�طــــرف�املتلقــــ�ن ـــ�ا��تاســــتطاع،�وال�ــــ��ال�ــــ��ت���ــــع�ع�ـ أن�تفــــرض�نفسـ

نيـة�للتواصـل��سـتجيب�ملتطلبـات�الفـرد�وا�تماماتـھ،�باعتبار�ـا��تق،��وسيلة�ال�يمكن��سـتغناء�ع��ـا��ـ��يوميـات��فـراد�

يلفـــت��ن�بـــاه�نحـــو�التصـــفح��املر�ـــ���وصـــل�إ�ـــ���املتلقـــ�نغ�ـــ��أن�التعـــرض�ل�ـــا�وتلقـــي�مضـــامي��ا��أصـــبح�لـــدى�الكث�ـــ��مـــن�

درجــة�فاقــت��معــدالت��ســتخدام�الطبي�ــ��ال�ــ��وصــلت�إ�ــ��مرحلــة���دمــان�مــن�خــالل��ســتخدام�املكثــف�لســد��غــرة�

مما�ي�س�ب����انفصالھ�عن�حياتھ�الواقعية�و�اسـ�بدال�ا�بحيـاة�اف��اضـية�ت�ت�ـ��بمجـرد����ـ�يل�ا��ـروج�مـن���غ��اب

  . املوقع

من�خدمات�و�ترفيھ��وفضاء�خاص�لل��فيھ��وال����عت���أيضـا�مكسـب���ھت�يحنظرا�ملا� الوسائط�ا��ديدة�تطبيقات

غلــب�أ�شــطة�أ�ســتحوذ�ع�ــ�� باتــت،أو�أي�تحفــظ�اجتما���مفتــوح�ل��ــوار�و�طــالع�ع�ــ��مختلــف�املضــام�ن�بــدون��رقابــة

ـــ�بات���شــــ�ل�الكث�ــــ��مــــن��زمــــات�و ��مــــن�أي�وقــــت��وأك�ــــ�  ،�فــــراد�املمارســــة�يوميــــا �ضــــطرابات�النفســــية��لــــدى�مــــن�مسـ

حـــدود���تفـــوق ،�إذ�كث�ـــ�ا�مـــا�يالحـــظ��أن�عـــدد�الســـاعات�امل��مجـــة�لالســـتخدام�الفئـــات�العمر�ـــةاملســـتخدم�ن�مـــن�مختلـــف�

أن�امتــداد��ســتخدام�املكثــف��ي�تقــل�مباشــرة�و�آليــا��مــن�حالــة�العاديــة��نــا�يالحظ ،�ومــاتعــرض�الطبي�ــ���ل�ــا�ومعــدل�ال
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�ــ��تصــفح�مواقــع�التواصــل�قضــاء�جــل�الوقــت�لســاعات�طــوال�عإ�ــ��ا��الــة�املرضــية�ال�ــ��تتمثــل���ــ���دمــان�مــن�خــالل�

ن�ا��ماعــات�وعــن�املحــيط�تميــل�إ�ــ����عــزال�عــخدم�الفــرد�املســت�ذاتيــةممــا�يجعــل��إ�ــ��درجــة�التعلــق�املر�ــ����جتمــا��

،�و�تجعـل�مــن��العــالم�ملــا�تـراه��مــن�راحـة���وســكينة�و�تفر�ـغ�ل�ــ�نات�الغضــب��والقلـق�وغ���ــا�مـن�ال��اكمــات��جتمـا��

ـــ���مـــــالذ�آمـــــن� ـــة�و�مجتمـــــع�جديـــــد��لـــــ�س�فيـــــھ��ف��ا�ــ ـــات��و��و�ــ ـــل�لل��اكمــ ـــغط��واملشـــــا�ل�،�غ�ـــــ��أن�املتأمــ ـــ�بات�الضــ مســ

 بـروز�عـدة��غ�ـ�ات��طـرأت�ع�ـ��ا��يـاة�الداخليـة��وال��صـية�أحدث��ا���ذه�الشـب�ات��قـد�يالحـظ�الرقمية�ال���والفجوة

مـــن�جانـــب�العالقــــات��جتماعيـــة��والتفاعـــل�مـــع��طـــراف�املحيطـــة�وال�ـــ��أدت�إ�ــــ���،خصوصـــالألفـــراد�املســـتخدم�ن�ل�ـــا�

  .خ���جتما���الذي��س�بھ���غ��اب�النف���ما��عرف�باال�سال �مع�مرور�الوقت��س�ب�إحداث�شرخ�و�تفاوت�يز�د

ــــا�مـــــا ـــون�مآال�غالبـ ـــلي�ــ ـــو��ھتوجــ ــــالم�النحــ ـــوازي عـ ــــھ� املــ ــــان،�مـــــا�جعلـ ـــو��دمـ ــــف��ــ ــــنف�كأحـــــدوالتعـــــرض�املكثـ ـــم� يصـ أ�ــ

املحتـــوى�املعـــروض�ع�ـــ��تلـــك�املنصـــات�أحـــد�أ�ـــم�العوامـــل�ال�ـــ��تجعـــل�مـــن��ضـــطرابات�النفســـية�ا��ديثـــة�حيـــث��عت�ـــ��

طـــردي�بـــ�ن�ز�ـــادة��يوجـــد�تناســـبنـــھ�أ،فـــاملالحظ�نحـــو�املجتمعيفقـــده�ذلـــك�ا��ـــس�التفـــاع����امللتقـــي�ي�شـــ�ث���ـــا�ممـــا�قـــد

خصــــبة���عت�ـــ��ب�ئـــة�غ�ـــ�اب��اضـــطراب�يصـــاحب�ك�ـــ�ة��ســـتخدام�ممـــا�يجعل�ـــا��وخطـــر�ظ�ـــور اســـتخدام�تلـــك�املنصـــات�

  .�مؤشرات��غ��اب�النف���أحدبدور�ا��الذات�و��نو�ات�القلق�و�كتئاب�وفقدان�تقدير��الن�شار 

النف�ــ���يتولــد�عنــھ�عــدة�أعــراض��للشــب�ات��جتماعيــة�و�غ�ــ�اب��دمــان�الرق�ــ��اق�ــ�انعنــد�ممــا�شــك�فيــھ�أنــھ�

  :ي��وتتمثل�غالبا����ما�) 2019املشارقة�(لتلك�املنصاتفراد�ذوي��ستخدام�املفرط�ي�شارك�ف��ا�الكث���من�� 

 تقدير�منخفض�للذات.   

 محادثات�سلبية�مع�النفس. 

 ءمزاج�عام����. 

 ضيق�وعص�ية�زائدة.  

 قلة���تمام�باأل�شطة��غرض�الرفا�ية�والتمتع. 

 اب�التدر����من�املحيط�املجتم������. 

املـــدمن�املغ�ـــ�ب��نـــا��ســـ���إ�ـــ��بنـــاء���صـــية�اف��اضـــية���عكـــس�أســـلوب�اســـتخدامھ�للشـــب�ات�،��وطـــرح��حضـــور��

و�ـو�،��قيقـي��و�ـل��مـا�يتعلـق�بخلفيتـھ��جتماعيـة�الواقـع�ا�ھ��و�غطي�ذلك�الغياب�الـذي�نـتج�عـنمز�ف���شبع��نفس�ت

حيـث�أن��عـض�است��فت��العالقات��جتماعية��ـ��شـ�ل�ا�الطبي�ـ��ما��ش�ل��ما��عرف�بال�و�ة�الرقمية،��ذه��خ��ة���

و�حــ�فـراد�نممـا�يحـول�،الشـب�ات�يتخلـون�عـن�حيـا��م�الواقعيـة�عـن�طر�ـق�إ�شـاء�حيـاة�مواز�ـة�ع���ـا���مسـتخدمي�تلـك

ــ��حـــال ،لـــة�املرضـــيةالعز  ــلبية�ع�ـ �نقطـــاع�عـــن�ا��يـــاة�العامـــة�النفســـية�خاصـــة����مو�نـــا�تبـــدأ�تلـــوح��ـــ���فـــق�آثار�ـــا�السـ

باإلضـافة�, و�جتماعيـة�فالوقـت�الـذي�يمضـيھ�املسـتخدم��ع�ـ��تلـك�املواقـع��ـو�وقـت�مسـتقطع�مـن�عالقاتـھ��جتماعيـة

اصـل�مع�ــم�والتعليـق�ع�ــ��أحــدا��م،�وأيضـا��لعــاب�ع�ــ��إ�ـ��الوقــت�الـذي�يضــيعھ��ــ��متا�عـة�تحــديثات�أصــدقا��م�والتو 

مواقــع�التواصــل��جتمــا����ســ�م��ــ��إ�ــدار�الكث�ــ��مــن�الوقــت�دون��ســيان��التقلبــات�املزاجيــة�ال�ــ��تحــدث�ل�ــم��ن�يجــة�

�متا�عة�مـا�يجـري���ـ��تلـك�املنصـات��و�خصوصـا�عنـدما�يقـع�الفـرد��ـ��مجـال�املقارنـة�مـع�الغ�ـ��،�كمثـال�ع�ـ��ذلـك��مجـال
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ممـا��عـزز�مما�يجعلھ�يراقبھ�و�ت�بع�أخبـاره�أحيانـا�لدرجـة�لل�ـوس�،��ص�مانمط�الع�ش��نجد�الكث���يقارن�ب�نھ�و��ن��

 . و�التا���تؤدي�بھ�إ����كتئابموجة��غ��اب�النف����والشعور�بالوحدة�والعزلة�

و�العالقــــات��جتماعيــــة��النف�ــــ���النــــاتج�عــــن�إدمــــان�تلــــك�املواقــــع��ــــو�تفت�ــــت���ســــاق�جملــــة��غ�ــــ�ابكــــذلك�مــــن�

ممـا�يرمــي�بـالفرد�نحــو�زاو�ـة��غ�ــ�اب�و�معا�شـة�دلــك�الصـراع�الــداخ����،و�تجـاه�نحــو�مـا��عــرف�باال��ـ�اب��جتمــا���

قلـــة�ا��ركـــة�،ا��مـــول�ا��ســـدي�عـــدم��تـــزان�النف�ـــ���وال�ـــ��تظ�ـــر�أعراضـــھ�وا�ـــ�ة��ـــ��أك�ـــ��مـــن�ملمـــح�مثـــل� املخفـــي�و�

  .ن��نت�وال�روب�من��مواج�ة�املجتمع�الواق��تر�والتعب�خصوصا�عند�انقطاع�� والصداع�والشعور�الدائم�بالتو 

الشـــعور�بـــال��ز�،�العزلـــة�والســـلبية�،�نطـــواء�مـــن�خـــالل�املعطيـــات�أعـــاله�فـــإن�مـــن�ســـمات��ـــذا��ضـــطراب��نجـــد�

ممـا���شـل�تفك�ـ�� ،ال�شاطات���ش�ل�عـادي��و�طبي�ـ� إ���عدم�القدرة�ع����ممارسة�ا��ياة��جتماعية�ومختلف��ت��لي

و�نـــا�مـــا�يجعلنـــا�نقـــف�ع�ـــ��ظـــا�رة��دمـــان�الرق�ـــ����،�ـــ��عـــالم�اف��ا�ـــ����كث�ـــ�ايحصـــره�الـــذي��الفـــرد��ومعا�شـــة�الواقـــع��

مشــ�لة�ال�ــ�اكم��والضــغوط�بــات���شــ�ل�نقطــة�تحــول�كب�ــ�ة��ــ��حيــاة���ــ�اص�بفعــل�و�بــدأ�يطفــوا�إ�ــ��الســطح��الــذي�

نحـــو�قـــد�يجعل�ـــم�يجنحـــون�عـــن�الواقـــع�والســـلوك�الســـوي�و�يـــدفع�م�،�االنفســـية�وعـــدم�وجـــود�بـــديل�أو�حـــل��جـــو�ري�ل�ـــ

و�يز�ـد�مـن��عالم��غ��اب�بداية�من�الذات�ووصوال�إ�ـ��املجتمـع�،�ف��ايـد��املشـكالت��دون�حـل�يـؤدي�إ�ـ��تـراكم��زمـات�

  .حباط��ومختلف��ضطرابات�النفسيةشعور�باإل حدة�ال

  خــــــاتمــــة

ية�من��لفية�ا��ديدة�خاصة����ظل�نمو�تكنولوجيات��عـالم�و�تصـال�والـدخول�التطور�ال���ش�ده�العالم�بدا

ونخــص�بالــذكر��،�ــ��مــا��ســ���العصــر�الرق�ــ��قــد�فــتح�املجــال�أمــام�ظ�ــور�الكث�ــ���مــن�التقنيــات�ال�ــ��تث�ــ��ا�تمــام��فــراد

وال�ــ��تمثــل�دو�ــام�ن�،ناء�ع��ــا�الشــب�ات��جتماعيــة�ال�ــ��باتــت��شــ�ل�جــزء��ــام��ــ��حيــاة���ســان�ال�ــ��ال�يمكــن��ســتغ

�عــزز��شــاطات�املســتخدم�ن�ع�ــ��مختلــف�ســاعات�اليــوم،�لكــن�مــا�يث�ــ����تمــام��ــو�تجــاوز�مــدة��ســتخدام�الطبي�ــ��إ�ــ��

درجـة�املـرور�نحـو�درجــة�عاليـة�مـن��عتماديـة�املتواصــلة��وارتباطـھ�بمجموعـة�مـن��ضــطرابات�النفسـية�أ�م�ـا��غ�ــ�اب�

والثغرة�ال���يحـاول��فـراد�سـد�ا�ع�ـ��التوجـھ�نحـو��،��أزمة�التصفح�الق�ري�ال����ع�ش�ا�املجتمعالنف����الذي�أبان�ع�

ممـا�يـؤدي�إ�ــ��الولـوج��نحـو�عـالم��دمــان�الرق�ـ���ومختلـف��عـراض�املصــاحبة�،اسـتخدام�تلـك�املنصـات�لدرجــة�كب�ـ�ة�

لشـــدة�نظـــرا�ملـــا��ســـ�بھ�لـــھ�مـــن�مشـــا�ل�أخـــرى�أحيانـــا��ـــ��ا�تتجاوز�ـــاوقـــد�،لـــھ�ال�ـــ��ل�ـــا�نفـــس�مح�ـــات��دمـــان�التقليـــدي�

التكيـف�مـع�مواقـف���وال��ـز�ع�ـنفسية��انت�أو�سي�وسوماتية�وما�يصاح��ا�من�عالمات�قد�تؤثر�ع���وظائف�ا��سـد�

  .محددة

�ــذا�املوضــوع�يتطلــب�نوعــا�مــن�التكفــل�النف�ــ���و�مختلــف�التقنيــات�أو�ال�ــ�امج�العالجيــة�الــذي�تحســن�مــن�مــزاج�

ـــ��تصــــفح�الشــــب�ات��جتماعيــــةالفــــرد�دون�ا��اجــــة�إ ـــن��ســــتعانة�بمــــا��عــــرف��،�ـ ـــ��ذلــــك�يكمـ ـــوكمثــــال�ع�ـ ــديتوكس�"  بــ الــ

و�قصــــد�بــــھ��امتنــــاع�املســــتخدم�عــــن�اســــتعمال�مختلــــف��ج�ــــزة�الذكيــــة�ومــــا�يرافق�ــــا�مــــن�"DIGITAL DETOX/الرق�ــــ�

ـــ�يك�ال�و�ــــ���و �،تطبيقــــات�لف�ــــ�ة�زمنيــــة�معينــــة�إلزالــــة�الســــموم�الرقميــــة�ال�ــــ��ال��ســــتطيع��ســــتغناء�عل��ــــا �عــــو�ض�ال�شـ

فاالنفصـال�،بأ�شطة�ذات�عالقة�با��ياة�الواقعيـة��وا��ـد�مـن�حالـة��غ�ـ�اب�ال�ـ���ع�شـ�ا�ورفـع�مسـتوى�تقـدير�الـذات�

عـــن�املن��ـــات�املســـتمرة�ال�ـــ��يوفر�ـــا�العـــالم�الرق�ـــ��يمـــنح�ا���ـــاز�العصـــ���فرصـــة�للتوقـــف�وإعـــادة�التـــوازن�خصوصـــا��ـــ��
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ور�بالوقــت�أثنــاء�التصــفح�الشــب�ي�و�فقــده�الشــع�ســتحوذ�ع�ــ��عقــل�و�نفســية�املتصــفح�مجــال�الــزمن�امليــدياتي�ي�الــذي��

  .أحيانا�ال�يدرك�الزمن�ا��قيقي��عقلھ�إال�بت�بيھ�خار����س�ب�فقدان�املتا�عة���ياتھ�الواقعيةو 

�ـــا�الـــروت�ن�اليـــومي�للفـــرد�وتجاوز �ودخول�ـــا�ضـــمنضـــم�ان�شـــار�املنصـــات�الرقميـــة�خ إنـــھ��ـــ��ـــ��ا��تـــام�يمكـــن�القـــول�

فيما��تبعات،�خاصةملعدالت��ستخدام�الطبي���أصبح�من�الضروري�التأكيد�ع���خطورة�الظا�رة�وما�ينجر�ع��ا�من�

بـ�ن��وا�سـاع�ال�ـوةتطور�منحاه�تدر�جيا�و�ات��شـ�ل�عالقـة�طرديـة�مـع�تطـور�الوسـائط�ا��ديـدة�ييخص��غ��اب�الذي�

  .النفسيةلة�من��ضطرابات�الفرد�ومحيطھ�وعدم�ضبط��تزان�النف����وتوج�ھ�نحو�جم

 :املراجعقائمة�

 2021جـوان�.8،�العـدد�جامعـة�ورقلـة.و�جتماعيـة����سانيةمجلة�العلوم��.�غ��اب�).2012( زليخة،جديدي .
 .361-346ص�ص�

 النف�ـــ���وعالقتـــھ�بقلـــق�املســـتقبل�لـــدى�طلبـــة�جامعـــة�القـــدس��ب�غ�ـــ�ا). 2019.(محمـــد إبـــرا�يم،�أشـــرف�ـــ��
 .النف����وال��بوي ��رشاد����ماجست�� رسالة�: القدس�ةجامع. كرمطولاملفتوحة�فرع�

 ــــد� ـــاظم�،حمــ ـــوم�.) 2012( .أمــــــل��ـــ ـــاالنحراف،�مجلــــــة�العلـــ ــــھ�بـــ ـــت�وعالقتــ ــــان��طفــــــال�واملــــــرا�ق�ن�ع�ــــــ���ن��نـــ إدمــ
  .130-107ص�ص�.19العدد�. د،��غداالنفسية،��لية�ال��بية

 ـــ��ســــي�ولوجية��تدراســــا). 2003(عبـــــد�اللطيــــف�محمـــــد�،�خليفــــة ـــ�اب�ــ غر�ـــــب�للطباعـــــة��ر دا: القــــا�رة. 1ط.�غ�ــ
 .وال�شر�والتوز�ع

  ـــخو ــ ـــــة،ة�لــ ـــور ).2016.(دبلــ ــ ــــن�املنظــ ــ ـــ�اب�مـ ــ ـــــنفس� �غ�ــ ــــا��الــ ــ ـــ. اجتمـ ــ ـــدد��ةمجلــ ــ ــــــة�العــ ـــوم��جتماعيـ ــ ــــــاي�. 18العلــ مـ
  .31-18ص�ص�.2016

 ضـغوط�التكنولوجيـا�وعالق��ابـاالغ��اب��ـ��ضـوء��عـض).2017.(حمـدأسـامح�،�سـعادة؛�نجـالء��سـيو�ي،رسالن� 
  .753-707ص�ص.2017جانفي�.172دالعد. �ز�ر ةجامع. ال��بيةمجلة��لية� .غرافيةو يملدتغ��ات�اامل

 �،معــــال: القــا�رة. 1ط. �غتـــرابإرشـــاد�الصـــحة�النفســـية�لتصــــحيح�مشـــاعر�ومعتقـــدات��،)2004(. ســـناءز�ـــران�
 .الكتب

 الفكر�العر�ي�دار : قا�رةال. 1ط. فسيةالنالضغوط��وإدارة ق،�القل)2001(فاروق� نالسيد،�عثما.  
 وفـــاء�لدار�ا:ر�ة��ســـكند. 1ط�. غ�ـــ�اب�لـــدى�املكفـــوف�ن�ظـــا�ره�وعـــالج� �).2007.(عبـــد�الســـميع،�ب��ـــات�محمـــد

 .عبع�والتوز�طلدنيا�ال�شر�وال

 الغر�ب دار:القا�رة. العنف نحو والتطرف ب،��غ��ا)1998.(،�محمد�خضراملختار عبد. 
 تحـوالت��نـا��ـ��العصـر��ف��ا�ـ��. انا�اوسيلفي�اذن�انـا�موجـود). 2019(يد�غودار،�إلزا؛�ترجمة�بن�كراج�سع .

 .املركز�الثقا���للكتاب: الدار�البيضاء. 1ط
 دار�الشروق: القا�رة.  عالجھ�دمان،أنواعھ،�مراحلھ،).2001(،جوادفطاير.  
 دراسـة�-�ـق�املتمـدرس�النف�ـ���و�عـاطي�املخـدرات�لـدى�املرا�ب�غ�ـ�ا). 2015.(عتيقة�،سعيدي�؛ع����،قبقوب

 .237-216ص�ص�. مجلة�العلوم�النفسية�وال��بو�ة.-حالة

 ـــودمحمـــــد،��بـــــة� ـــعادة�ال��صـــــية�). 2019(. محمــ ـــ�اتدور�الوحـــــدة�النفســـــية�والســ ـــض�املتغ�ــ ـــة�و��عــ �و�ندفاعيــ
 .831-761ص�ص.2019 اكتو�ر. 4العدد. 29املجلد�. مجلة�دراسات�نفسية.  الديموغرافية����الت�بؤ�بالنوموفو�يا
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 05 املجلـد. و�جتماعيـةمجلة�السـاورة�للدراسـات���سـانية��.���مف�وم��غ��اب�ةقراء). 2020(.سعاد،�مر���.�
 .75-47ص�ص�.2020جوان.02العدد�

 لــدى�طلبـــة�) النوموفو�يــا(ا��ــوف�املر�ــ���مـــن�فقــدان�ال�ــاتف�النقـــال�). 2019(. ،شـــ��ينفــواز؛�الع�ور ،املــوم���
 . 47-33ص�ص. 1 العدد. 15داملجل. ال��بو�ةية����العلوم��ردن�ةاملجل. ال��موكجامعة�

 ءدار�صفا: عمان.1ط�. إدمان��ن��نت����عصر�العوملة.)2010(محمد�ع���ي،ع���النو�. 
  :الروابط��لك��ونية

 اضطراب��س��دف�الشباب�واملـرا�ق�ن�ع�ـ��مواقـع�التواصـل،��شـر�بتـار�خ�. ،د�سمورفو�يا)2020(البا��،�نوفل�
  :الرابط��ع� 10/01/2021 ،�تم��س��جاع�بتار�خ09/10/2020

https://bit.ly/3sfYATS  
 تـــم��ســـ��جاع��.11/07/2018بتـــار�خ�ر �شـــ. �لك��و�ـــي مواقـــع�التواصـــل�ومعضـــلة�القلـــق).2018(بوعو�نـــة،حنان

 :ع���الرابط�01/2021/ 14خ�بتار�
https://bit.ly/3sehKJQ 

 ـــوس�).2019.(قة،�مـــادل�ن�ر املشــا�'LIKE  'شـــر�بتـــار�خ�.؟ أي�عالقـــة�بــ�ن��كتئـــاب�ومواقـــع�التواصــل��جتمـــا���
  : ع���الرابط�28/02/2021،تم��س��جاع�بتار�خ��28/07/2019

https://bit.ly/2NH3WZn  
 ـــمحمــــد ـــت�و�لعــــاب��لك��ونيــــة). 2016(. ام،�ال�ـ ـــ�ل�لتــــدم���: إدمــــان��ن��نـ ـــ. �ــــ�تكطر�قــــك��سـ بتــــار�خ��ر �شـ

 :الرابطع���  02/02/2021بتار�خ�تم��س��جاع�.19/07/2016
https://bit.ly/3l5dGsC  

 تـم�. 11/09/2020،��شـر�بتـار�خ��اتفـك�املحمـول ��فـراط��ـ��اسـتخدام.. »النوموفو�يـا(2020) . «.رحمـة،�ضياء�
 :الرابطع����17/03/2021س��جاع�بتار�خ�

https://bit.ly/3tekMxV  
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  :م��ص�الدراسة
����التفس��ات�امل �بالتحقيق �قمنا �الورقة، �للكيفية�ال���ي�تملةح����ذه �تحلي�� � ؤثر�ش�ل �ف��ا � �ال�رمي �ال�سلسل أداء�ع��

 الفر�ق ألداء إيجابياً  مساراً  يوفر أن نيمك ال�رمي ال�سلسلمن��ذه�الدراسة�النظر�ة�أن�املستخلصة�تظ�ر�النتائج� فرق�العمل،

من�منظور�. الفر�ق أداء ع�� ال�رمي ال�سلسل يؤثر كيف أيضاً  سيحدد امل�ام كما�أن��عقد�،املمكنة الت�سيق عمليات خالل من

 من اليةع مستو�ات وجود خالل من وذلك الفر�ق، �� ال��اعات ظ�ور  عند احتماال أك�� ال�رمي ال�سلسل سلبيات ت�ون  الصراع،

�ز ايمت،�وأيضًا�ي�ون�العضو�ة �� متكررة �غي��ات للفرق  ي�ون  وعندما واحد ��ص �� السلطة ت��كز عندما للفرق  الصراع حاالت

  .ات�ب�ن�أعضاء�الفر�ق���امل�ار 

  .امل�ارات تمايز العضو�ة، استقرار عدم امل�ام، العمل، فرق  أداء للسلطة، ال�رمي ال�سلسل :ال�لمات�املفتاحية

Abstract: 
In this paper, we investigated potential explanations in an analytical manner of how 

hierarchy helps or harms performance of workteam. Findings extracted from this theoretical 
study demonstrated that teams only benefit from status hierarchies under less complex task 
conditions, And that the hierarchy can provide teams with a positive path to team 
performance through possible coordination processes. and task complexity will also 
determine how hierarchy affects team performance. From a conflict perspective, hierarchy’s 
downsides are most likely when conflicts emerge in the team, and that is through the teams 
have high levels of conflict situations when power is concentrated on one person and when 
teams have frequent membership changes, and skill differentiation Between team members 
has also been shown to increase the team's potential for conflict. 

key words: 

Power hierarchy, team performance, tasks, membership instability, skill differentiation. 



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
35 

 
 

 

1(3) 2021  

لصفر�رضا. د  
 دوار�فاطمة

 دوار�غالم
  

  أداء�فرق�العملع���مي�للسلطة�ال�سلسل�ال�ر أثر�

 "املنظور�الوظيفي�ومنظور�الصراع"

  :مقدمة

�واملدير�واملوظف، �واملرؤوس�ن، �للرؤساء �مستقرة ��رمية �عالقات �ع�� ��جتماعية ��نظمة �معظم إ��،�...�عتمد

�للغاية �يقال�أ��ا�ال�تزال��رمية �ا��داثة �أو�ما��عد �ا��ديثة �املنظمات �إ����سفل��،وح�� �من��ع�� �بالسلطة وتتمتع

� �� تحكمالوآليات �م��� �وقت �أي  ;Brown, Kornberger, Clegg, & Carter, 2010; ; Parker, 2009(ك���شموًال�من

Clegg et al., 2006; Courpasson & Clegg, 2006; Akella, 2003; Courpasson, 2000(بأن�� �قو�ة �ادعاءات ��ناك ،

�الستمراره� �مقنعة ���� �تقدم ��خرى �املقار�ات �فإن �أخرى، �ناحية �ومن �التد�ور؛ ��� �آخذ �ال�رمي ال�سلسل

)Diefenbach, T., Sillince, J. A., 2011, p.1516.( 

�ر�ما�يمكن�حلھ،�ع��� للو�لة��و��،�يظ�ر�أنھ�يوجد��عارض����كال�املوقف�ن�مع��عض�ما�البعض�و�خلقان�لغزًا

���ثنائية�ال�سلسل�ال�رمي�للسلطة�وأداء�فرق��،�قل�إ���حد�ما،�إذا�مّ���املرء�ب�ن�املنظور�الوظيفي�ومنظور�الصراع

أي�ب�ن�املنظور�الوظيفي�الذي�يق��ح�مسار�إيجا�ي�ب�ن�ال�سلسل�ال�رمي�للسلطة�وأداء�الفر�ق�من�خالل�آليات�. عملال

من�منظور�الصراع،���س�ب�العمليات��جتماعية��لل�سلسل�ال�رمي�ع���أداء�الفر�ق�و��ن�تأث���املسار�السل���،الت�سيق

  .الواعية�والالواعية

نظور�ن����تفس���العالقة�القائمة�ب�ن�ال�سلسل�ال�رمي�للسلطة�وأداء�فرق�العمل،�مع�س�تم�البناء�ع����ذين�امل

إبراز�وج�ات�النظر�املتباينة�����ذا�الصدد،�وكيف�يؤثر��ل�عامل�من�العوامل�الظرفية�����ضرار�بالعالقة�القائمة،�أو�

  .نمو�ا

 املجموعة�والفر�ق؟

اد����وضعية�وجھ�لوجھ،�يتفاعلون�فيما�بي��م�إلنجاز�م�مة�أو�ع�محدود�من��فر املجموعة��������ساس�تجّم 

و��بع���ل�عضو،دور�للد��م�عالقات�وفقا�و  ،أعضاء�املجموعة�إ����عض�م�البعض�و�نجذب�،لتحقيق�أ�داف�مش��كة

��نقسام �من ��ذا �الدور �وتنظام �املجموعة، �داخل �ال�ي�لية ����زات �ال�ي�لية ��نقسامات �العملية��ذه �سياق ��

  .ق�أ�داف�املجموعة�ماعية�مع�تحقا�

إن�استمرار�التفاعالت��سمح�لألعضاء�أن��شعروا�باالنتماء�إ���املجموعة؛��ذا�ما��س���بالشعور�بال�و�ة�كعضو�

�املجموعة ��و�عملية�. �� �للمجموعة �الداخ�� �التماسك �ودرجة �النف��� �لل�شكيل ��ساسية �العملية �فإن �ذلك، ومع

���تفاعل�وترابط،�إال��م�تت�ون�املجموعة�من�عدة�أفراد�،�)Voynnet Fourboul C., n.d., p.8(جذب�ب�ن����اص�

أما�الفر�ق�فيتضمن��).Osei Boakye E., 2015, P. 7(داء�ألافي ة�د�ايامل�ا��اجة�أ��ا�ال��ش�ل�بالضرورة�فر�ًقا،�لغياب�

�إضافيًا؛��و�امل�مة� �املف�وم�للم�م. ال���س�تم�تنفيذ�ا) امل�ام(مح�ًا ة�ال���يتع�ن�القيام���ا��و�الس�ب����وجود��ذا

،�),.p.14)  Bonnard F., Habrat A., Jarry N ,2014الفر�ق�أصًال،�و�ت�ون�الفر�ق����املقام��ول�لتنفيذ��ذا�ال�شاط�

 Barton et(،��لما��ان�عمل�الفر�ق�ضرور�ًا�لضمان�نجاح�امل�مة�املو�لة�إ���الفر�ق�مت�املة�لما��انت�م�ام�العمال�و 

al., 2002, p.31.(  
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أو��ما��الفر�ق�السليموالفر�ق�يمكن�أن�ي�تقل�من�نمط�إ���نمط�حسب�توفر��عض�املح�ات،�ع���س�يل�املثال،�

� �ا��قيقي �بالفر�ق �يتمتعو ��Real Teamس�� �الذين ����اص �يضم �الذي �و�ل��مون��و�الفر�ق �تكميلية، �بم�ارات ن

���دف�مش��ك�ون���عمل�ُيخِضعون�أنفس�أيض  ,Wageman, Hackman) 2005( حدد،�م�فيھ�للمساءلة�فيما�بي��مًا

and Lehman ,من جزء �و من الفر�ق أعضاء �عرف عندما أي،( وا��ة حدود": ا��قيقي الفر�ق" لـ خصائص ثالث 

 طو�لة ف��ة مدى ع�� البعض �عض�م مع �عملون  أي،( العضو�ة استقرار من معتدلة درجة ،)،�ومن�ل�س�كذلكالفر�ق

 Buljac, M., Van Woerkom, M., van) (امل�ام ترابط �س�ب التفاعل إ�� يحتاجون  أي،( املتبادل و�عتماد ،)الزمن من

Wijngaarden, J., 2013, p.95(إذا�� ��عد�من�تطو�ر�الثقة�ال�املة�����عض�م�البعض"،�وأما ولم�يظ�روا�. لم�يتمكنوا

�ال ��ذا �فيندرج �وا��ماعية، �املش��كة �املسؤولية �حس �املحتملة �الفرق �ضمن  -Potential teams )Buljac"فر�ق

Samardžić, M., 2010, p.15 .(املنظمة�� �أداء ����احتياجات �أقل ��ش�ل �مسا�مة�الفر�ق�دائمًا ��انت �إذا ����-أما و�ذا

،�قلل�من��داء�الفردي�ل�ل�عضو�دون�تقديم�أي�فوائد�مش��كةي ف�ذا�-الغالب�راجع�إ���أن�تفاعالت�أعضاء�الفر�ق

وال���تمثل�أضعف�املجموعات�من�حيث�التأث���ع����Pseudo-teamsينحدر�الفر�ق�����ذه�ا��الة�إ���الفرق�الزائفة�

   .�داء

  :ال�سلسل�ال�رمي�للسلطة

�للتنظيم"      �شاملة ��و�ظا�رة �للسلطة �ال�رمي �ُسلماً �؛ال�سلسل ��ع�� �العددية �السلسلة �أن ��ع�� �منظماً �مما

�ش���النظام�العددي�إ���. خطوات�متتالية�م��ابطة�مع��عض�ا�البعض،�من��ع���إ����سفلبطر�قة��رمية�مع�عدة�

،�وإن�سلسلة�القيادة����خط�سلطة�غ���"س�يفن�رو�ي��"أن��ل�موظف�مرتبط��سلسلة�قيادة�واحدة�ع���حد��عب���

�مرتبة �أد�ى �إ�� �املنظمة �أع�� �من �يمتد �التقار�ر�ملن�،منقطع �يقدم �من  ,.Marume, S. B., Chikasha, A. S" (و�و��

2016, p.55.(  

 ,Heckscher, 2007; Leavitt, 2003; Ghoshal and Gratton, 2002; Laurentع���س�يل�املثال،�(ينظر�الباحثون�

1978 (� �لتوج��ات�املشرف�ن�عل��م �املرؤوس�ن �تقديم �فيھ �يتم �وتحكم �قيادة �كنظام �ال�سلسل�ال�رمي  ,.Wang, F(إ��

2010, p. 519(و�و�مف�وم�� �اجتماعية، �قيمة �ذات �ملوارد �حياز��م ��� ��عضاء �ب�ن �عمودية �اختالفات �يخلق �والذي ،

 ,Halevy, Chou, & Galinsky, 2011; Anderson & Brownللمراجعة،�عد�إ���(أسا�������دراسة�املجموعات�والِفرق�

2010; Magee & Galinsky, 2010;  Keltner, Van Kleef, Chen, & Kraus, 2008 .(  

 ,Halevy et al., 2011; Van der Heijden, Potters, & Seftonع���س�يل�املثال،�(تقدم�الدراسات�السابقة������

2009; Keltner et al., 2008(أداء�� �ع�� �للسلطة �ال�رمي �تأث���ال�سلسل �وكيفية �إم�انية �حول �نظر�متباينة �وج�ات ،

�مساراً . الفر�ق �الوظيفي �املنظور �تمك�ن��اً إيجابي�يق��ح �عمليات �ع���تحس�ن �الفر�ق �أداء �إ�� �ال�رمي �ال�سلسل من

الت�سيق،�بدأ�خط�عمل�م��ايد����تحديد�العوامل�الظرفية�املختلفة�ال���تو���م���من�املر���أن��ساعد�ال�سلسل�

 ,Bunderson, Van der Vegt, Cantimur, & Rink, 2016 ; Tarakciع���س�يل�املثال،�(ال�رمي�أو�أن�يضر�بأداء�الفر�ق�

Greer, & Groenen, 2016; Hays & Bendersky, 2015; Anderson & Willer, 2014 .(  
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  :الفر�ق العالقة�ب�ن�ال�سلسل�ال�رمي�للسلطة�وأداء

��خرى ����� �ا��ية ��نواع �لل�شر�ومعظم �بال�سبة �ا��ماعية، �ا��ياة ��و�حقيقة �ال�رمي �ال�. ال�سلسل �ذلك، ومع

  ورضا��عضاء؟�الفر�قوم���يمكن�أن��عزز�ال�سلسل�ال�رمي�أداء��،ول�ما�إذايزال��ناك�جدل�كب���ح

���ح�ن�. نق��ح�أن�التقدم�����ذه�املناقشة�قد�أعيق��س�ب�عدم�الوضوح�حول�ال�سلسل�ال�رمي�وكيفية�تصوره

 ,Cantimurاملثال؛�أنظر،�ع���س�يل�(أن�املفا�يم�السائدة�لل�سلسل�ال�رمي����أدبيات�املجموعات،�والِفرق،�والتنظيم�

Y. et al., 2016; Bunderson, J. S., Van der Vegt,G. S., Cantimur, Y., Rink, F., 2015; Anicich, Swaab, & Galinsky, 

2015; Greer, 2014; Greer, Schouten, De Jong, & Dannals, 2014; Greer & Van kleef, 2010; Cronin & 

Weingart, 2007; Cronin & Weingart, 2007; Bunderson & Sutcliffe, 2002; Dougherty, 1992( ركزت�ع���عدم�

منظور�ن،��ما�املنظور�الوظيفي�ومنظور�فإننا�نب���ع��� لذا،�املساواة����قوة�العضو�أو�م�انتھ�أي�املركز�ة�أو��نحدار

  .�يجابية�والسلبية�لل�سلسل�ال�رمي�ع���أداء�الفر�ق�تالصراع�من�خالل�املسارا

ب�ن�ال�سلسل�ال�رمي�للسلطة��إيجابياً ����شرح�عالقة�فعالية�ال�سلسل�ال�رمي،�يق��ح�املنظور�الوظيفي�مساراً �����

 ,Keltner et al., 2008; Van Vugt et al., 2008; Andersonع���س�يل�املثال،�(وأداء�الفر�ق�من�خالل�آليات�الت�سيق�

Srivastava, Beer, Spataro, & Chatman, 2006(دمج�ملدخالت�عمل�أعضاء�الفر�ق�،�وال���يتم��عر�ف�ا�ع���أ��ا�)مثل�

  ). Sieweke, J., Zhao, B., 2015, p.384(لغرض�تحقيق���داف�املش��كة�) �جراءات�واملعرفة�و��داف

���ي�بع�خط�التفك���الوظيفي�من�البحث����علم�النفس��جتما��،�مما��ش���إ���أن�الناس�لد��م�تفضيل�الوا

 ,Galinskyع���س�يل�املثال،�(يجادل�العلماء�. لل�سلسل�ال�رمي��س�ب�الراحة�ال���يوفر�ا����ت�سيق�تفاعالت�الفر�ق

Chou, Halevy, & Van Kleef, 2012; Woolley, Gerbassi, Chabris, Kosslyn, & Hackman, 2008; De 

Kwaadsteniet, Van Dijk, Wit, De Cremer, & de Rooij, 2007(ذا�النوع�من�التفك���ع���أن�ال�سلسل�ال�رمي������

قد�يفيد�أداء�الفر�ق�من�خالل��س�يل�وت�سيق�تفاعالت��عضاء،�مما��سمح�لألعضاء�بمعرفة�م�ا��م�داخل�الفر�ق�

)Greer, L., De Jong, B., Schouten, M., Dannals, J., 2018, p.6(� �وذلك�"، �الفر�ق �مستوى �ع�� �القوة �نقاط و���ع

�الفر�قباست �لصا�� �العمل ��� �الفردية �القوة �نقاط ��عاوناً وسيُ  .خدام �الفر�ق �و��ون��منظماً �ظ�ر�أعضاء �جيد �ش�ل

،�والتوقعات�حول�املعاي���)Aditiarani, K., 2018, p.6" (لد��م�نفس�الف�م�حول��دوار�املختلفة�ل�ل�عضو����الفر�ق

�ال� ��� ��عضاء �إدراج �ع�� �بناًء �املتوقعة �والسلوكيات �ال�رمي �(سلسل �املثال، �س�يل  .Van Biggart & Hamiltonع��

1984; Dornbusch & Scott, 1975 .(ال�رمي�� �ال�سلسل ��عزز �قد ��دوار�والتفاعالت، �لتوجيھ �توف����ي�ل �خالل من

ة�لفرق����تجر�ة�مخ��ي�,.Woolley et al) 2008(عمليات�الت�سيق�و�التا���تحس�ن�أداء�الفر�ق،�ع���س�يل�املثال،�وجد�

ت�ون�أفضل�ُقدرة�ع���دمج�املعلومات��-أي�الِفرق -الطالب،�أنھ�عندما�ي�ون�للِفرق��سلسل��رمي�وا���ل����ة،�فإ��ا�

�اف��اضية �إر�ابية �مؤامرة �ا��مع�. وحل ��س�يل �خالل �من �الفر�ق �أداء �من �بدور�ا ��ذه �الت�سيق �عمليات �ستفيد

 Cohen & Bailey, 1997; Gladstein, 1984; Woerkom, etراجع،�(السر�ع�والفعال�للمدخالت�الفردية�لنتائج�الفر�ق�

al, 2018; .(  
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� �وسالمتھ �الفر�ق �أداء �من ��ل �ع�� �تأث���إيجا�ي �ل�ا �الت�سيق �عمليات �أن ��دلة �أظ�رت �الواقع، ��)LePine, 

Piccolo, Jackson, Mathieu, & Saul, 2008(س�ل�الت�سيق�قد�ال���،�و�صرف�النظر�عن��ذه�ال�سلسالت�ال�رمية��

قبل�أن�تتدفق��،من�خالل�جعل�القادة�يقومون�بدمج�املعلومات�املتنوعة�وتنفيذ�القرارات�ذات�الصلة�،داخل�الفر�ق

� ��د�ى �ال�رمي �املستوى �إ�� �ا�����). Poe, M. O., Zamora, L. L.,Quinain, K. T., 2019, p.108(القرارات ��ذه فإن

�إيجابيًا�ألداء�الفر�ق�من�خالل��النظر�ة�و�دلة�التجر��ية��ش���إ�� أن�ال�سلسل�ال�رمي�يمكن�أن�يوفر�للِفرق�مسارًا

 .عمليات�الت�سيق�املمكنة

لل�سلسل�ال�رمي�ع���أداء�الفر�ق�من�خالل�حاالت��سلبياً �ع���النقيض�من�ذلك،�يق��ح�منظور�الصراع�مساراً 

. تتم���باحتمال�عدم�التوافق�أو��ختالف�ب�ن��عضاءالصراع�املمكنة،�وال���تم��عر�ف�ا�ع���أ��ا�حاالت�فر�ق�طارئة�

�املنظور،�قد�يُ �وفقاً  حفز�ال�سلسل�ال�رمي��فراد�ع����سلق�الرتب،�وقد�يؤدي�باألعضاء����الرتب�املختلفة�إ���ل�ذا

ل�لقد�ث�ت�أن�مث. وجود�مصا���ووج�ات�نظر�متعارضة،�وال���يمكن�أن�تؤدي�إ���ز�ادة�الصراعات�ب�ن�املجموعات

� �الفر�ق �ُتضر�ب�تائج �الصراعات �(�ذه �امل�نية؛ �الرتبة �ع�� �ال��اعات �املثال، �س�يل  ;Bendersky & Hays, 2012ع��

Ronay et al., 2012(. 

ألن�ال�سلسل��،،�أن�ال�سلسل�ال�رمي�قد�أضر�بأداء�الفر�ق����فرق�عالية�القوة)2010(وجد�ْچر�ر�وفان��ليف�     

�والصر  �أثار�املنافسات �الفر�قال�رمي ��� ��عضاء �م��لة �ترت�ب �حول �الدراسات�. اعات �من �عدد �أظ�رت �الواقع، ��

 ,Tost, Gino, & Larrick, 2013; Van der Vegt, De Jong, Bunderson, & Mollemanع���س�يل�املثال،�(التجر��ية�

2010; Wolfe & McGinn, 2005; Edmondson, 2002; Mannix, 1993; Torrance, 1955( سلسل�ال�رمي�يمكن�أن�ال�

  .أقل��أداءمستو�ات�عالية�من�حاالت�الصراع�ال���ل�ا�أن�يخلق�ب�ئة�متوترة�داخل�الفر�ق،�حيث�ي�ون�للِفرق�

�ي�������� �ما �الفر�ق �و�ي�ل �الفر�ق، �م�ام �جوانب �مس�� �تحت �العلماء �اق��ح�ا �ال�� �الظرفية �العوامل تتضمن

)Greer, L., De Jong, B., Schouten, M., Dannals, J., 2018, p.3:(  

  :عوامل�الظرفية�املتعلقة�بجوانب�م�ام�الفر�قال. أ

     "� �تومبكي���و�شي�� �أك����"Tompkins & Cheney"يق��ح �طرقًا �الواقع ��� �ت�ون �قد �ال�ادئة �التحكم �طرق أن

�بالسلوك �للتالعب ��؛فاعلية ��� �املشاركة �أجل �من �للموظف�ن �بال�سبة �وضوحًا �أقل ��ساليب ��ذه �ع���ألن السيطرة

س��كز��نا�ع���ثالثة�جوانب�من�م�ام�الفر�ق�). Kubheka, I., Kholopane, P., Mbohwa, C., 2013, p.219" (أنفس�م

ترابط�امل�ام،�غموض�: وقد�تم�التحقيق�ف��ا��ش�ل�شا�ع�����دبيات�و���،ال���تز�د�من�فائدة�عمليات�الت�سيق��ذه

  ).Greer, L., De Jong, B., Schouten, M., Dannals, J., 2018, pp.8-10(امل�مة،�و�عقد�امل�ام�

�: أوًال،�ترابط�امل�ام����� � �لـ ،�إ���الدرجة�ال���يتعامل���ا��Johnson & Johnson  (1999(�ش���ترابط�امل�ام�وفقًا

املوارد،��أعضاء�الفر�ق�مع��عض�م�البعض�و�ظ�رون�العزم�ع���املساعدة،�سواء�من�خالل�أفعال�م�أو�من�خالل�توف�� 

 ,.Lee, C. -C" (يمكن�أن�يث���ال��ابط�ب�ن�امل�ام�إحساسًا�باملسؤولية�ب�ن�أعضاء�الفر�ق"،�Wang et al. (2011)ًا�لـ�وفق
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Lin Y. -H., Huan, H. -C., et al., 2015, p. 530(عتمد�أعضاء�الفر�ق�ع����عض�م�البعض�بطرق�يمكن�الت�بؤ�"،�حيث��

� �والعمل �املعلومات �لتدفق �ال�سلسل��ا ��� �التا�� �العضو ��و�مدخالت � �عضو ��ل �مخرجات �فيصبح " والقرارات،

)Schwarz, R., 2017, n.p.(  

يز�د�ترابط�امل�ام�من�متطلبات�الت�سيق����الِفرق،�حيث�عندما�ي�ون��عضاء�م��ابط�ن��ش�ل�وثيق�لتحقيق�

 ,Greer, L., De Jong, B., Schouten, M., Dannals, J., 2018(عل��م�التواصل��ش�ل�متكرر���ون�لزاماأ�داف�الفر�ق،�ي

p.10(فيتطلب�العطاء�واس�يعاب��يماءات�ب�ن��طراف�من�أجل�تحقيق�الت�سيق�الفعال��،)Bachrach, D., Powell, 

B., Collins, B., Richey, R., 2006, p.1396(مع�اتخاذ�قرارات�مش��كة��شأن�م�ونات�م�مة�الفر�ق،�ومزامنة�ج�ود��،

��خر�امل�ام �مع �ال�سلسل�ال�رمي����. الفردية �يوفر�ا �ال�� �الذ�نية ��ساعد�ا��ر�طة �يمكن�أن ��ذه�ا��االت، �مثل ��

). Greer, L., De Jong, B., Schouten, M., Dannals, J., 2018, p.10(ت�سيق��ذه�التفاعالت،�مما�ي�يح�أداًء�أع���للفر�ق�

� �الفر "�نا، �أعضاء �جميع ��ش��ك �أن �امل�م �من �ي�ون �النموذج �نفس ��� �تفس����شارات��الذ���،�ق �من �يتمكنوا ح��

 ,Bjørnson, F. O., Wijnmaalen, J., Stettina" (السياقية�بطر�قة�مماثلة�واتخاذ�قرارات�متوافقة��شأن��دف�م�املش��ك

C. J., et al., 2018, p. 220(ل�خاص�عمليات�سيعزز��ش�،،�إن��يا�ل�املعرفة�املش��كة�والدقيقة�ب�ن�أعضاء�الفر�ق�

�الفر�ق �أداء �س�س�ل �ال�� �الضمنية �. الت�سيق �النماذج �خالل��الذ�نيةتصبح �من �مرور�الوقت �مع �أك���دقة للفر�ق

�ش�ل��عل��م�و�التا��،�يجد�أعضاء�الفر�ق�أنھ�من��س�ل. عمليات�التغذية�املرتدة�ال���تر�ط�أنماط�الت�سيق�بالنتائج

،�����ذا�الصدد،��ش����دبيات�)Rico, R., et al., 2011, p.62(ر�ق�والتكيف�معھ�م��ايد�الت�بؤ��سلوك�زمال��م����الف

� �(النظر�ة �املثال، �س�يل �)Marks et al., 2000; Mathieu et al., 2000ع�� �النماذج �أن �إ�� ��سمح��الذ�نية، للفر�ق

� ��سمح �ال �عندما �خاصة �سلوكيا��م، �وت�سيق �البعض ��عض�م �تصرفات �بتوقع �الفر�ق �والظروف�ألعضاء الوقت

���ظل��ذه�الظروف،�يجب�أن��عتمد�أعضاء�الفر�ق�. املكشوف�و�س��اتيجيات�ب�ن�أعضاء�الفر�قو  املطول �بالتواصل

�الفر�ق ��� �زمال��م �للت�بؤ�بأفعال �مسبقًا �املوجودة �املعرفة �و�،ع�� �للمخاطر�العاجلة �م�سقة �بطر�قة أو�/ و�ستجابة

�و �ا��د/ العالية �امل�ام �متطلبات �البعض�. يدةأو ��عض�م �ملعارف �الفر�ق �أعضاء �ف�م �إ�� �الفر�ق �نموذج و���ص

 ,Lim, B.-C., Klein(تأث������الت�بؤ�بأداء�الفر�ق��ذ���قد�ي�ون�ل�ل�نموذج�. وم�ارا��م�ومواقف�م�ونقاط�قو��م�وضعف�م

K. J., 2006, p. 405 .(ھ����ح�ن�أن�التبادل����فر�قًا�من�مجموعة�من�الصناعات،�نو���أن����75دراسة�أجر�ت�ع���

�آثار�سلبية� �ل�ا �وا��دة �املركز�ة �فإن ��عضاء، �ورضا �املجموعة �أداء ��عزز �و�التا�� �من�الصراع �يقلل �املؤثرة العالقات

 ,.Bunderson, J. S., Van der Vegt,G. S(ع���الصراع�و�داء�والرضا،�خاصة����املجموعات�ال���تؤدي�م�ام�معقدة�

Cantimur, Y., Rink, F., 2015.(  

يتم��عر�ف�غموض�امل�مة�ع���أنھ�الدرجة�ال���يفتقر�ف��ا��عضاء�إ���الوضوح��شأن�: ثانيًا،�غموض�امل�مة�����

. يمكن�أن�يؤدي�غموض�امل�ام�إ���ز�ادة�متطلبات�الت�سيق����الفر�ق. مسؤوليا��م�وما��و�متوقع�م��م�إلنجاز�امل�مة

�ي�و  �مرتفعًا، �امل�مة �غموض �ي�ون �بذل�عندما �كيفية �حول �اليق�ن �عدم �من �عالية �مستو�ات �الفر�ق �أعضاء �لدى ن

� ��خر�ن �مع �ج�ود�م �تتما��� �أن �يجب �وكيف �بالعمل، �املتعلقة  ,.Greer, L., De Jong, B., Schouten, M(ج�ود�م

Dannals, J., 2018, p.10(ؤدي�إ���و�مكن�أن�ي�،،�يمكن�أن�يحدث�غموض�مع�ن����امل�ام��س�ولة�أثناء�أداء�الفر�ق
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� �إ�� �يؤدي �مما �عكسية، �نتائج �ذات �أخرى �ومشا�ل ��ائل ��ش�ل �الوقت �وإضاعة ��رتباك �أداء��ضرار�الكث���من ��

� �أكدت �الفر�ق، �ع�� �دراسة �وأداء��Cordery et al., (2010(�ذا �امل�مة ��شأن �اليق�ن �عدم �ب�ن �إيجابية �العالقة أن

 ,Magee & Galinsky, 2008; Sneddon, Hawkesworth, Braithwaiteع���س�يل�املثال،�(كذلك�جادل�الكث���. الفر�ق

& Yerbury, 2006; Sirot, 2000(من��يقلل ،فر�ق�يوفر�وضوح�الدور ال،�بأن�الو���حول�وضعية��عض�م�البعض�داخل�

� �تجنب �ع�� �و�ساعد �امل�ام �امل�لفةغموض �ا��ماعية��،الصراعات �الفر�ق �أ�داف �بتحقيق �تضر �أن �يمكن ال��

)Cantimur, Y., Rink, F., Van der Vegt, G. S., 2016, p.658(مثل��ذه�املواقف،�يمكن�أن�يوفر�ال�سلسل�ال�رمي�����،

 ,.Greer, L., De Jong, B., Schouten, M., Dannals, J(توج��ًا�للمساعدة����توجيھ�وتنظيم�أ�شطة��عضاء�وتفاعال��م�

2018, p.10.(  

�امل�ام����  ��عقد ��:ثالثًا، ��ذهالِفرق �ت�ون �ما �وغالبًا �امل�ام، �ألداء �موجودة �املنظمات �وصعبة���� �معقدة امل�ام

يقومون�بمزامنة�عمل�م�ألداء�جما������الس����،ف���تتطلب�خ��ة�وتجر�ة�ووج�ات�نظر�لعدد�من��فراد؛�وديناميكية

 .Gill, T" (رة�ع���طبيعة�املؤدي�عتمد��عقد�امل�ام�بالضرو ). "Salas, E., et al., 2008, p.906(لتحقيق�ال�دف�املش��ك�

G., Hicks,R. C.,  2006, p.11 .(الفر�ق�� �أداء �ع�� �ال�رمي �ال�سلسل �يؤثر �كيف �أيضًا �سيحدد �امل�ام ��عقد إن

)Cantimur,Y., Rink, F., Van der Vegt, G. S., 2016, p.662.(  

امل�ام�ع���وجود�مسارات�محتملة�متعددة�لتحقيق�ال�دف،�ووجود�نتائج�مرغو�ة�متعددة،�ووجود��ينطوي��عقد

وقد�ث�ت�أن�. ترابط�متضارب�ب�ن�املسارات�املختلفة�لتحقيق���داف،�ووجود�روابط�احتمالية�ب�ن�املسارات�والنتائج

�الِفرق  ��� �الت�سيق �من�متطلبات �يز�د �امل�ام ��ع. �عقد �درجة �ت�ون �الفر�ق�عندما �أعضاء �لدى �ي�ون �عالية، �امل�ام قد

�تفاعال��م ھ �وُ�وّجِ �مسؤوليا��م ط �ُي�ِسّ �أن �يمكن ����ء �وأي �املعلومات، �كب����� �ل�س�يل��،عبء �مفيدًا �ي�ون يمكن�أن

� �)Greer, L., De Jong, B., Schouten, M., Dannals, J., 2018, p.11(إنجاز�امل�مة �آثار��يات�دبش����، �أن �إ�� بالفعل

��س�ياً ا �منخفضًا �امل�ام ��عقد �ي�ون �عندما �وأك���إيجابية �أقوى �ست�ون �ال�رمي �وجدت�. ل�سلسل �املثال، �س�يل ع��

أن��ختالفات�الوا��ة�ب�ن��عضاء�أثرت�ع���أداء�الفر�ق��ش�ل�إيجا�ي�أك������ ؛الدراسات�التجر��ية�لشبكة�الفر�ق

 .Cantimur,Y., Rink, F., Van der Vegt, G. (تنِفذ�م�امًا�أك����عقيداً �ال���تلكالِفرق�ال���تنفذ�م�امًا�أقل��عقيدًا،�من�

S., 2016, p.662 (و���نفس�السياق�ثُ�ت����دراسة�Plewnia, U., Ploch, J.,(2005)أن��عقد�امل�ام�يخفف�من�آثار��،

ج�امليدانية�ال���أجر�ت�ع���أظ�رت�النتائ Cantimur, Y. et al., (2016)و���دراسة�. ال�سلسل�ال�رمي�ع���أداء�الفر�ق

438�� ��� ��عملون �متنوعة�72موظفًا �عمل �ع���إعدادات �عمل ��،فر�ق ل �متغ���ُمعّدِ �امل�ام ��عقد �ب�ن�لأن لعالقات

  .ال�سلسل�ال�رمي�وأنواع�مختلفة�من�صراع�الفر�ق�وأداء�الفر�ق

 :�ي�ل�الفر�ق عوامل�الظرفية�املتعلقة�بجوانبال. ب

�البناء�لف�م�كيفية�تأث����ي      �ل�الفر�ق�ع���العالقة�ب�ن�ال�سلسل�ال�رمي�للسلطة�وأداء�الفر�ق،�وجب�علينا

�ع��� �ت�ون �للسلطة �ال�سلسل�ال�رمي �أن�سلبيات ��ش���إ�� �ال�رمي�ال�� �ال�سلسل �أدبيات ��� ��تجا�ات�الناشئة ع��

ب�ال���أ�شأ�ا�ال�سلسل�ال�رمي�إ����ر���عند�ظ�ور�الصراعات����الفر�ق،�من�املحتمل�أن�تؤدي��ختالفات����ال��ت�
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� �شديدة �التوتر�والعداء�)Greer, L., De Jong, B., Schouten, M., Dannals, J., 2018, p.11(صراعات �ع��ا �و��تج ،

 ,De Dreu, C., Weingart, L., 2003(ومن�املُر���أن��عا�ي�أداء�الفر�ق��.و�صرف�ان�باه�أعضاء�الفر�ق�عن�أداء�امل�مة

p. 741.(  

��ح�ن�أن�املفا�يم�السائدة�لل�سلسل�ال�رمي����أدبيات�املجموعات�والتنظيم�ركزت�ع���عدم�املساواة����قوة��

  )Bunderson, J. S., Van der Vegt, G. S., Cantimur, Y., Rink, F., 2015(العضو�أو�وم�انتھ،�أي�املركز�ة�أو��نحدار�

�لل��ا �عرضة �الِفرق �ت�ون �عندما �التحديد، �وجھ �لت�شيط�ع�� �خالف �عْظمة �ال�رمية �ال�سلسالت �تصبح �قد ع،

. التوترات�ال�امنة،�ع���س�يل�املثال�ب�ن�املجموعات�الفرعية�الوظيفية�املختلفة����ِفرق�شديدة��ختالف����امل�ارات

 ,Greer, L., De Jong, B., Schouten(���مثل��ذه�املواقف،�قد�ت�ون��ختالفات����الرتب�واملوارد�بارزة��ش�ل�خاص�

M., Dannals, J., 2018, p.12(، فيميل�أعضاء�الفر�ق�إ���التنافس�والصراع�ع���الرتب�واملوارد�)Lee, C.-C., Lin, Y.-H., 

Huan, H.-C., et al., 2015, p.530(أن�� ��رشيفية �البيانات �تحليالت ��عض �كشفت �فقد �ذلك، �من �النقيض �وع�� ،

ملشاركة����العمل�قد�عزز�أداء�الفر�ق�من�خالل��س�يل�الت�سيق�والتعاون�داخل�التمايز�ال�رمي�مثال�����جور�وكمية�ا

  ).  Halevy, N., Chou, E. Y., Galinsky, A. D., & Murnighan, J. K., 2012, n.p(الفرق�

�ع���العموم،�لقد�ث�ت�أن�الصراعات�ال�رمية��ش�ت�ان�باه��عضاء،�و�عيق�عملية�حل�ال��اعات،�وتضر�بأداء�����

�سلبية�. الفر�ق �تأث��ات �لل��اعات �الداخلية �ل��االت ��ك���عرضة �ال�يا�ل �ذات �للِفرق �ي�ون �أن �املر�� �من لذلك،

  .لل�سلسل�ال�رمي�ع���أداء�الفر�ق

� �مصط�� �عليھ �يطلق �أو�ما �نفسھ �ال�رمي �ال�سلسل �النظر�عن �من�"تمايز�السلطة"بصرف �اثن�ن �س��كز�ع�� ،

  . ق؛�و���عدم�استقرار�العضو�ة�وتمايز�امل�اراتا��صائص�ال�ي�لية��خرى�للفر�

�استقرار�العضو�ة����� �عدم ����: أوًال، �متكررة �عضو�ة ��غي��ات �أنھ �ع�� �استقرار�العضو�ة �عدم ��عر�ف يتم

�أو�. الفر�ق �بأكملھ �فر�ق �أو�ي�ش�ل �أو��غادرون ��عضاء �فيدخل �متكررة، �عضو�ة ��غي��ات �الِفرق �لدى �ي�ون عندما

� ��سرعة �للفرق�-) Greer, L., De Jong, B., Schouten, M., Dannals, J., 2018, p.12 (ُ�ش�ل �غ�����ية �ظا�رة �ذه

،��نا�يجب�)Buljac- Samardžić, M., 2010, p.15( -السليمة�وال���قد�تؤدي���م�إ����نتقال�إ���صنف�الفرق�املحتملة

ا�الصراع�املستمر�إ���التنافس�والتوترات�ب�ن�يمكن�أن�يؤدي��ذ. إعادة�التفاوض�ع���ال�سلسل�ال�رمي��ش�ل�متكرر 

�و�غذي� �القائمة �يفجر�التوترات �أن �يمكن �املتقلب �الوضع ��ذا �مثل ��� ��رمي ��سلسل �ووجود ��عضاء، مختلف

لقد�ث�ت�أن�عدم�استقرار�العضو�ة�يز�د�من�قابلية�التأثر�بال��اع����الفر�ق،�مما�ينعكس�سلبًا�. ا��صومات�املستقبلية

،�أما�إذا��ان�استقرار�العضو�ة����)Greer, L., De Jong, B., Schouten, M., Dannals, J., 2018, p.12 (فر�ق�ع���أداء�ال

الفر�ق،�أمكن�توقع�أنھ�مع�ز�ادة�طول�عمر�الفر�ق،�سي�ون�الت�سيق�الضم���أع����س�ب�ز�ادة�خ��ة�زمالء�العمل�مًعا�

 ,.Rico, R., et al(عتمدة����الفر�ق�وال���من�شأ��ا�تحس�ن�فعاليتھ�وسيؤدي�ذلك�إ���تحر�ر�املوارد�امل. والعمل�ا��ما��

2011,p.62(� �السليمة �الفرق �أن �املف��ض �من �أنھ �إ�� �ذلك �و�رجع ،)� �عل��ا �يطلق �كما �ا��قيقية ) 2005(أو�الفرق

Wageman, Hackman, and Lehman, (تم���املراح� �ال�� ��قل �ع�� �العملية �تحديات ��عض �بالفعل �اجتازت ل�قد
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�. �ولية �املجموعة �تطور �مراحل �من �املعاي��(غالبًا، �وضع �املثال، �س�يل �حديثًا�) ع�� �املُشٙ�لة �الفرق �ع�� �يجب ال��

� �لتطو�ر�التماسك �عل��ا �أن�)Salas, E., et al., 2008, p.910(التغلب �يمكن �العضو�ة ��ستقرار��� ��ذا �ح�� �ولكن ،

ك����معطيات�غ���معتادة�ألعضاء�ل�ذا�الفر�ق،�لقد�جادل�الكث���من�ي�س�ب����أداء�ضعيف�للفر�ق�أو�ح����ار�ي�وذل

 ;Sieweke, J., Zhao, B., 2015; Gorman, Amazeen, & Cooke, 2010; Rico et al., 2008ع���س�يل�املثال،�(الباحث�ن�

Edmondson, Bohmer, & Pisano, 2001; Wiersema & Bantel, 1993; Gersick & Hackman, 1990 (بمرور���أنھ�ع�

�غ���املبا��� �الضم�� �الت�سيق �ع�� �والروتي�ية �املعتادة ��جراءات �ف���ع �كب��ة، �ألفة �الفر�ق �أعضاء �يك�سب الوقت،

�التلقائية� �والسلوكية �املعرفية ��ستجابات �التغي����س�ب �مع �التكيف �الفر�ق �أعضاء �ع�� �الصعب �من �يجعل الذي

التكيف�مطلو�ة�استجابًة�لب�ئة�امل�ام�املتغ��ة،�يبقى�أعضاء�الفر�ق�يطبقون��،�وعندما�ت�ون�املرونة�والقدرة�ع��تقر�باً 

  .(Sieweke, J., Zhao, B., 2015, p.385)" الروت�ن�املعتاد�الذي�لم��عد�مناسباً 

يتم��عر�ف�تمايز�امل�ارات�ع���أنھ�مدى�امتالك�أعضاء�الفر�ق�خ��ة�معرفية�متخصصة� :تمايز�امل�ارات،�ثانياً �����

،�أو�)Lyubovnikova, J., West, M. A.,2013, p.327(درات�وظيفية�تجعل�من�الصعب�تبادل�دور�أعضاء�الفر�ق�أو�ق

ث�ت�أن�التباين�. اس�بدال�م�و�نعكس��ذا����اختالفات�التخصص�التعلي���لألعضاء،�ومجال�ا����ة�العملية�الوظيفية

 ��Cronin & Weingart, 2007; Bundersonس�يل�املثال؛�أنظر،�ع�(���امل�ارة�يز�د�من�احتماالت�الصراع�لدى�الفر�ق�

& Sutcliffe, 2002; Dougherty, 1992 .(توجد�� �أن �يمكن �متباينة، �م�ارات �لد��م �أعضاء �من �الِفرق �تت�ون عندما

�طر�ق� �عن �التوترات ��ذه �مثل �إ�� �ذلك ��عد �يؤدي �أن �للسلطة �ال�رمي �لل�سلسل �و�مكن �الفر�ق، �أعضاء �ب�ن توترات

لقد�تم�بالفعل�اق��اح�تمايز�امل�ارات�����دبيات�. املساواة�و�س�ياء�ب�ن��ذه�املجموعات�الفرعية�املختلفةخلق�عدم�

 ,Greer, L., De Jong, B., Schouten, M., Dannals, J., 2018( املتعلقة�بال�سلسل�ال�رمي�لي�ون�ل�ا�آثار�ع���أداء�الفر�ق

p.13(لتباين����امل�ارات�ب�ن�أعضاء�ا�تجد�املز�د�من�الصعو�ات����دمج�معرف��م�ا ،�و�ش����بحاث�إ���أن�الفرق�ذات

و�رجع�ذلك�إ���مشا�ل�التفا�م�املتبادل�والتصورات�. املتباينة�عند�محاولة�التوصل�إ���توافق�����راء�وحل�املشكالت

باين����امل�ارات�بو��،�املز�د�لذلك،�من�املتوقع�أن��ستخدم�الفرق�ذات�الت. ا��اطئة�والصعو�ات����تبادل�املعلومات

� �امل�مة �وأداء �إتباع�ا، �يجب �ال�� �العملية �حول �اتفاقيات �إ�� �للتوصل �الصر�ح �الت�سيق �آليات  ,.Rico, R., et al(من

2011, p.62.( "قد�تصل�الِفرق�إ���أع����ش�ت�للطاقة�إذا�تم�ترك���الُسلطة������ص�واحد،�ب�نما�تصل�إ���أد�ى�

توز�ع�السلطة�بال�ساوي�ب�ن�جميع�أعضاء�الفر�ق؛�فعند�وجود�عضو�واحد�ع����قل�ذو�سلطة���ش�ت�للطاقة�إذا�تم

�ع��� �التنافس ��شعل �أن �املحتمل �ومن �الفر�ق، ��� �السلطة �حول �ا��ساسية �من �يز�د ��ذا �فإن �الفر�ق، ��� عالية

اعد�صراعات�الفر�ق�ال���السلطة�ب�ن��عضاء�عندما��شعرون�أن�موارد�م�داخل�الفر�ق�م�ددة،�مما�يؤدي�إ���تص

  ).Greer, L., Van Bunderen,  L., Yu, S., 2017,pp.106,117" (تؤدي�إ����شت�ت�النتائج

 ,Anicich, Swaab, & Galinsky, 2015; Greer, 2014; Greer, Schoutenراجع،�(ومع�ذلك،�يؤكد�باحثون�آخرون�

De Jong, & Dannals, 2014 ( مي�ا��اد،�يمكن�لألعضاء�ذوي�الرتب�العالية�ممارسة�أن����الفرق�ذات�ال�سلسل�ال�ر

�ع���قرارات�الفر�ق،�وا��صول�ع���املز�د�من��ع��اف�ملسا�ما��م�مقارنة�باألفراد�املوجودين�أسفل� تأث���كب���جدًا

�يحرض� �أن �يجب �املنخفضة، �امل�انة �لذوي �مشاعر�الظلم �يخلق �أن �يمكن �التفاوت ��ذا �ألن �نظرًا �ال�رمي، ال�سلسل
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 ,Cantimur,Y., Rink, F., Van der Vegt, G. S., 2016( �سلسل�ال�رمي�الصراع�و�التا��،��عرض�أداء�الفر�ق�ل��طرال

p.658(.  

  :�اتمةا�

إن�الف�م��فضل�للعوامل�ال���تؤثر�ع���قدرة�الفر�ق����تحقيق���داف�ا��ماعية�يمكن�أن�يؤدي�إ���رؤى�����

�ا��ما�� �العمل �مشا�ل ���ل �النظر�ة�قدم. ثاقبة ��� �الصراع �ومنظور �الوظيفي، �املنظور �استخدام ��� �أدلة ��عض نا

الظرفية�لتحديد�آثار�ال�سلسل�ال�رمي�ع���أداء�فرق�العمل،�حيث�أظ�رنا�أن�الفرق��ستفيد�فقط�من�ال�سلسالت�

التباين����امل�ارات،�وأن�ترابط�امل�ام،�وغموض�امل�ام،�و . ال�رمية�ل��الة��ك���حدة����ظل�ظروف�امل�ام��قل��عقيًدا

�بصرف� �وأنھ �الفر�ق، �أعضاء �ب�ن �باملسؤولية ��حساس ��س�ب �الِفرق، ��� �الت�سيق �متطلبات �القدر�من �بنفس يز�د

�أعضاء� �تجر�ة �تأث���ع�� �أي �ال�رمي �لل�سلسل �يكن �لم �تنفيذ�ا، �إ�� �الفرق �تحتاج �ال�� �امل�ام ��عقد �مدى النظر�عن

  .الفر�ق�����عارض�العالقات

قاء�املز�د�من�الضوء�ع���س�ب�تأث���ال�سلسل�ال�رمي�ع���أداء�الفر�ق،�حيث�وجدنا�دليًال�وا�ً�ا�ع���لقد�تم�إل

،�ولكن�يمكن�أن�يخلق�ال�سلسل�)بدًال�من�ال��اعات�العالئقية(أنھ�يقلل��ش�ل�خاص�أنواع�الصراع�املتعلقة�بامل�ام�

�ومضط �مر�قًا �حدثًا �باعتباره �الفر�ق �داخل �متوترة �ب�ئة �حاالت�ال�رمي �من �عالية �مستو�ات �للِفرق �ي�ون �حيث ر�ًا،

�ع��� �التفاوض �إعادة �يجب �حيث �الفر�ق ��� �استقرار�العضو�ة �وعدم �واحد، ���ص ��� �ترك���الُسلطة �عند الصراع

يمكن�أن��ساعد�ف�م��ذه�الديناميكيات����تقديم�التدخالت�ملنع��جراءات��حادية�. ال�سلسل�ال�رمي��ش�ل�متكرر 

  .غ���املرغوب�ف��اأو�ا��ماعية�

بنفس�القدر�من���مية،�يمكن�أن�توفر��ف�ار�املقدمة�����ذه�الورقة�مجموعة�أدوات�مفا�يمية�م�مة��ساعد�

  .الباحث�ن����ف�م�أثر�ال�سلسل�ال�رمي�ع���أداء�فرق�العمل
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  :م��ص�الدراسة
��دف��ذه�الدراسة�إ���الكشف�عن�ا��دمات�ال��و�حية�املقدمة�للشـباب��ـ��النـوادي�الثقافيـة،�حيـث�تقـوم��ـذه��خ�ـ�ة�

و���م�وتوج���م،�من�خالل�برامج�ا�املتعددة����املجاالت��جتماعية،�النفسية،�ال�ـ�ية،�الثقافيـة�بفتح�أبوا��ا�ل�م�من�أجل�ت�

والعلمية�حيث�أن�للشباب�امل��دد�ع���دار�الثقافة�بنواد��ـا�وج�ـات�نظـر��ـ��تحديـد�نوعيـة�ا��ـدمات��املقدمـة�وأسـالي��ا�وأنواع�ـا�

�ــــ��املـــن����الوصـــفي�وأمــــا�العينـــة�ف�انـــت�طبقيــــة�مختـــارة�مـــن�الشــــباب��ودور�ـــا��ـــ��تــــوج��م؛�لتحقيـــق��ـــذا�البحــــث�تـــم��عتمـــاد�ع

  .امل��ددين�ع���دار�الثقافة

وقـد�أظ�ــرت�نتــائج�الدراســة�أن��نــاك�العديــد�مــن�ا��ــدمات�ال��و�حيــة�املقدمــة�بــدار�الثقافــة�وخاصــة��ــ��مختلــف�نواد��ــا،�

عـن�املعوقـات�امليدانيـة�ال�ـ��تحـول�دون��سـتفادة��و�ذه�ا��ـدمات�ل�ـا�دور��ـ��تنميـة�قـدرات�وم�ـارات�الشـباب،�كمـا�تـم�الكشـف

 .املث���واملرجوة�من�أ�م�ا��دمات�ال��و�حية�املقدمة�للم��ددين�ع���دار�الثقافة

 .الشباب،�ا��دمات��جتماعية ا��دمات�ال��و�حية،�ا��دمة�العمومية،�الت�شئة�الثقافية :ال�لمات�املفتاحية
Abstract: 

The present study aims to discover the leisure services provided to young people in 
cultural clubs, while the clubs open their doors to train and guide them, through its various 
programs in the social, psychological, health, cultural and scientific fields Young people who 
visit the Maison de la culture have opinions on determining the quality, methods and types of 
services provided, as well as its role in their orientations. 

 To conduct this research, the descriptive method, interview, questionnaire and 
observation were used as data collection tools, which were applied to a stratified sample 
available from young people visiting the Maison de la Culture. 

 The results of the study showed that there are many leisure services provided at the 
house of culture, represented by the Internet club, fine arts training, IT, etc.  And it has a role 
in developing the capacities and skills of young people, and have also found some obstacles 
that prevent visitors from benefiting from the House of Culture. 

 key words : leisure services, public service, cultural socialization, youth, social services.  
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 :مقدمة

�عت���مرحلة�الشباب�من�املراحل�ال�امة��ـ��حيـاة�الفـرد،�لـذا��سـ���املجتمعـات�إ�ـ��تلبيـة�حاجا��ـا�ورغبا��ـا�والسـ�ر�

ـــوف���جملــــة�مــــن�ا��ــــدمات ـــون�بــــھ�وذلــــك�بتـ ال�ــــ��يمكــــن��ع�ــــ��راح��ــــا�ومســــتقبل�ا،�ألن��ــــذا��خ�ــــ��مســــتقبل�املجتمــــع�مر�ـ

للشـــباب�أن�يق�ـــ���وقـــت�فراغـــھ�ف��ـــا�و�ســـتفادة�مـــن�خـــدما��ا��عليميـــا،�ثقافيـــا�نفســـيا�وترف��يـــا�بمـــا��ســـا�م��ـــ��ت�شـــئة�

 .شباب�فاعل����املجتمع

و�عت�ـــ��ان�شــــار��ــــذا�النــــوع�مــــن�املؤسســـات�مؤشــــرا�ع�ــــ��تقــــدم�املجتمعــــات�ال�ـــ��تــــو���عنايــــة��افيــــة��شــــبا��ا،�ولــــذلك�

العـــالم�إ�ـــ��تقـــديم�جملـــة�مـــن�ا��ـــدمات��ـــ��الكث�ـــ��مـــن��نديـــة�والـــدور�الثقافيـــة�ال�ـــ���ســـاعد�عملـــت�ا��زائـــر�كبـــا���دول�

 .الشباب�ع���استغالل�وقت�الفراغ�وتلبية�حاجاتھ�ال��و�حية،�بأفضل�السبل�والطرق�واملنا��

ــ��بحثنـــا��ـــذ����� ا�،�ودور�الشـــباب�قـــد��عـــرف��قبـــال�عل��ـــا،�وقـــد�يحـــدث�العكـــس؛�و�ـــذا�مـــا�حاولنـــا�أن����صـــھ��ـ

ـــ��جملـــــة�مـــــن� ـــلنا�إ�ــ ـــتمارة؛�توصــ ــ��أدوات�املالحظـــــة،�املقابلـــــة�و�ســ ـــفي�واعتمـــــادا�ع�ـــ ـــوات�املـــــن���الوصــ ـــث�و�إتبـــــاع�خطــ حيــ

ا��دمات�ال��و�حية�ال���م��ا��ستفيد�الشباب����دار�الثقافة�من�خالل�النوادي�املختلفة�ال���تتوفر�عل��ا��ذه��خ��ة،�

مــن�النقــائص��ســ�ب�العوائــق�والعراقيــل�الواقعيــة�العديــدة�ال�ــ��تحــول��ورغــم�ذلــك�تبقــى��ــذه�ا��ــدمات��شــو��ا�الكث�ــ� 

 . دون�استفادة�الشباب�من�ا��دمات�الالزمة�وع���الوجھ�املرجو�و�كمل

 : الدراسةإش�الية��-1
�عت�ـــ��مرحلـــة�الشـــباب�أ�ـــم�مراحـــل�ا��يـــاة�إذ�ف��ـــا�يك�ســـب�الشـــباب�م�اراتـــھ���ســـانية�الواحـــدة�تلـــو��خـــرى،�و�ـــ��

 .مل�ارات��جتماعية�والبدنية�والنفسية�الالزمة�لھ،�لتدب���شؤونھ�وتنظيم�عالقاتھ�مع��خر�نمجموعة�ا

فالشـــباب�بوصـــفھ�فئـــة�تضـــفي�ع�ـــ��املجتمـــع�طا�عـــا�مم�ـــ�ا،�تمتلـــك�طاقـــة�متجـــددة،�بمـــا�تحو�ـــھ�مـــن�قـــدرات�وأف�ـــار�

وعالقاتـــھ�بـــاملجتمع،�وذلـــك�بمــــا��وانفعـــاالت،�و�ـــ��خالصـــة�امل�ـــارات�وا���ــــ�ات�ال�ـــ��يك�ســـ��ا�الشـــباب�مـــن�خــــالل�تفاعلـــھ،

يــوفره��ــذا��خ�ــ�ة�مــن��عــداد�والتأ�يــل�والتحصــ�ن�والتــدر�ب،�ع�ــ���عتمــاد�ع�ــ��الــنفس�وع�ــ��التعــاون�ولقــد�حظيــت�

فئة�الشباب�با�تمام�كب������مختلف�بلدان�العالم�و�عد�ا��زائر�من�بلدان�ال�ـ��عرفـت�تحـوال�كب�ـ�ا��ـ��مختلـف�جوانـب�

قتصــادية�والثقافيــة�و�جتماعيــة،�وتت�ــ��مظــا�ر��ــذا�التحــول�خاصــة��ــ��ا��انــب�الــديمغرا��،�إذ�ا��يــاة�السياســية��

مـن�مجمـوع�السـ�ان؛�وإن��ـذا�العـدد�مـن�% 75أصبحت�الفئة�الغالبة�ع���تركيبة�املجتمـع��ـ��فئـة�الشـباب�وال�ـ��تبلـغ�

 . ة�والثقافيةالشباب�بحاجة�إ���إشباع�مختلف�حاجاتھ�النفسية��جتماعية�ال��ية�وال��بو�

ومــن��نــا��انــت�ا��اجــة�ماســة�إ�ــ��دراســة�ا��ــدمات�املقدمــة�للشــباب�وتحديــدا�ا��ــدمات�ال��و�حيــة�املقدمــة�ل�ــم�

وال�ـــ��نـــود����يصـــ�ا��ـــ��بحثنـــا��ـــذا�حيـــث��عـــد�ال�ـــ�امج�وال�شـــاطات�الثقافيـــة�وســـيلة�أساســـية�لت�ـــو�ن�وتأ�يـــل�الشـــباب�

وتؤدي�املناقشات����موضوعات�ثقافية�معينـة،�لكسـب�معـارف�أك�ـ���وتوف���إم�انيات�أك���لاللتقاء�و�تصال�ببعض�م،

والتعـــرف�ع�ـــ��مختلـــف�وج�ـــات�النظـــر؛�فا��ـــدمات�ل�ـــا�دور�فعـــال��ـــ��مســـاعدة�الشـــباب�ع�ـــ��أداء�وظيفتـــھ،��ـــ��املجتمـــع�

�وتأ�يلــھ�وذلــك�مــن�خــالل�العديــد�مــن�املؤسســات�امل�تمــة�برعايــة�الشــباب�ومــن�بــ�ن��ــذه�املؤسســات��جتماعيــة�ال�امــة

ال���توف���ا��دمات�ال��و�حية�دور�الشباب�ودور�الثقافية�ومراكز�الشباب�ال���شيد��ا�الدولة����أغلب�واليات�الوطن،�

،���ـــدف�التعـــرف�ع�ـــ��نوعيـــة�ا��ـــدمات�الثقافيـــة�ه�ـــذ�دراســـ�ناومـــن�بيـــ��م�دار�الثقافـــة�باملســـيلة�ال�ـــ����ـــتم�بدراســـ��ا��ـــ��

  :ت�التاليةال��و�حية�املقدمة�للشباب�من�خالل�ال�ساؤال 
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مقار�ة�ميدانية�ل��دمات�ال��و�حية�املقدمة�للشباب����

 النوادي�الثقافية�بمدينة�املسيلة

o   ل�تؤثر�نوعية�ا��دمات�ال��و�حية�املقدمة�ع���إقبال�الشباب؟�  

o   ل�سا�مت�ا��دمات�املقدمة�بدار�الثقافة����ت�و�ن�وتأ�يل�الشباب؟�  

o   ما����املعوقات�امليدانية�ال���تحول�دون��ستفادة�من��ذه�ا��دمات�ع���أكمل�وجھ؟ 

 :دراسةالأ�داف�وفرضيات��-2
 :إ���تحقيق���داف�التالية�ه�ذ�دراس�نا�س���من�خالل�: اسةدر أ�داف�ال -2-2

  تحديد�ا��دمات�ال��و�حية�املقدمة�بدار�الثقافة�ودور�ا����تنمية�قدرات�وم�ارات�الشباب . 

  التحقق�من�مسا�مة�ا��دمات�املقدمة�بدار�الثقافة����ت�و�ن�وتأ�يل�الشباب 

  لشباب�من�دار�الثقافةاك�شاف�أ�م�العراقيل�ال���تحول�دون�استفادة�ا. 

 :من�الفرضيات�التالية�دراس�نا تانطلق: دراسةفرضيات�ال -2-2

 نوعية�ا��دمات�ال��و�حية�املقدمة�بدار�الثقافة�تؤثر�ع���إقبال�الشباب. 

 سا�مت�ا��دمات�املقدمة�بدار�الشباب����ت�و�ن�وتأ�يل�الشباب. 

 ناك�عراقيل��عيق�تقديم�ا��دمات�بدار�الثقافة� . 

 : الدراسة�ديد�مفا�يمتح�-3
 :ا��دمـة���جتماعية -3-1
جـر. ِخـَدَماْت  مـعجو �ِخـَدمَ �در مصا�ِ�ْدَمة��:ف�وم�اللغوي امل -

َ
. وِخـْدَمات�واجبـات��ـ�ص��عمـل���سـاب�الغ�ـ��لقـاء�أ

ما��سدى�من�مساعدة����القيام��عمل،�أو����قضاء�حاجة،�تأدية��عض�الواجبات،��ضطالع�ببعض�امل�مات����س�يل�

أو��ـــ�ص�ِخْدَمـــُة�الـــَوَطن،�ِخْدَمــُة�املجتمـــع�و��ســـان،�ا�ِ�ْدَمـــُة�العامــة�العمـــل��ـــ��مجـــال�لــھ�منفعـــة�عامـــة��ـــاإلدارة���ــ��ء

 ).258،�ص�1997ع���مجا�ي،"( ا���ومية�مثال

ــــدة، :املف�ـــوم��صـــطال��- يقصـــد�باملســـاعدة�التـــدخل�للتـــأث����ـــ��ذات�العميـــل�أو��ـــ��الظـــروف�"ا��دمــــــة��ـــ��املساعــ

طــة�بــھ،�أو�كال�مــا�ملســاعدتھ�ع�ــ��اســتعادة�قدراتــھ�وطاقتــھ�ع�ــ��أداء�وظائفــھ،�وقــد�تأخــذ�املســاعدة�وســيلة�أو�أك�ــ��املحي

 ).56ع���عباس�درنداوي،دت،�ص�"(من�الوسائل

عمليـة�املســاعدة��ــ��حــد�ذا��ــا��شـتمل�ع�ــ��عناصــر�ثــالث،�بحيــث�تــتم�عمليـة�املســاعدة��ــ��املؤسســة�أو�امل�ــان�املعــد�

كمـا��شـمل�عمليـة�املسـاعدة�" خصا�ي��جتمـا���و�عت�ـ���ـو�املمثـل�ل�ـذه�املؤسسـة��ـ��تقـو�م�ا��دمـة،لذلك�كما�يقوم�� 

 :جانب�ن�رئ�سي�ن��ما

 املفا�يم�و�سس�العامة�ملمارسة�امل�نة. 

 ا��طوات�امل�سلسلة�ال���يقوم���ـا��خصـا�ي��جتمـا���مـن�خـالل�املمارسـة�امل�نيـة�ملفـا�يم�ومبـادئ�

 ).60-59،�ص�2002حسن�صا��،"(مة�الفردوعمليات�طر�قة�خد

ا��دمـــة��جتماعية����املساعدة�ال���تقدم�ا��يئة�عامة�أو�خاصة��ش�ل�مجا�ي�للشـباب�مـن��:املف�وم��جرا�ي-

 .أجل�تحقيق�التكيف��جتما���ل�م�داخل�املجتمع،�مثل�دور�الشباب�والنوادي�الثقافية�واملكتبات�العامة�وغ���ا
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مقار�ة�ميدانية�ل��دمات�ال��و�حية�املقدمة�للشباب����

 النوادي�الثقافية�بمدينة�املسيلة

 :ل��و�حيةا��دمات�ا -3-2
ـــن�الطـــــرق�املنتظمـــــة��:املف�ـــــوم��صـــــطال���- ـــوع�مــ ـــدد�متنــ ـــف�عــ ـــة��ـــــ��مصـــــط����ســـــتخدم�لوصــ ـــة��جتماعيــ ا��دمــ

 ). 89،�ص1998عبد�هللا�ا��و�ري،(مساعدةملساعدة�الناس�الذين�يحتاجون�ل���ء�ال��ستطيعون�ا��صول�عليھ�دون�

ـــدة�بأ��ــــــا ـــم�املتحـــ ــــا�عرف��ــــــا��يئــــــة��مـــ ـــ"  :كمــ ــــق�التكييـــ ــــ��تحقيــ ــــادل�بــــــ�ن��فــــــراد�و��ئــــــا��م���ــــــدف�إ�ــ ف�والتفاعــــــل�املتبــ

أو�ــ��املعرفــة�النظر�ــة�والعمليــة�ملســاعدة��الفــرد�.�جتماعيــة�وتخصــص�لــذلك�مجموعــة�مــن�ال�ــ�امج�و��شــطة�املنظمــة

 ).13،�،�ص�2000رشيد��زروا�ي،"( وا��ماعة�واملجتمع،�ف���خدمة�فردية�جماعية�ومجتمعية

متخصص���تم�بتطبيق�املبادئ�السوسيولوجية���ل�مشكالت�مجتمعية�ذات��ا��دمة��جتماعية�مجال�م��"     

طبيعة�خاصة،�ولتخفيف�من�حدة��عـض�املشـكالت�الفرديـة،�ول�ـذا���ـتم��خصـائيون��جتمـاعيون�العـاملون��ـ��حقـل�

ــلة�بتوافـــق�التنظـــيم��جتمــــا���وحســـن�أدائـــھ�لوظي فتـــھ��ــــ��ا��دمـــة��جتماعيـــة�بمعا��ـــة�بالعديـــد�مــــن�املشـــكالت�املتصـ

املجتمع�وكذلك�بت�امل�الفرد�����ذا�التنظيم،�و��تم�ميادين�ا��دمة��جتماعيـة�املتخصصـة�بـالفقر�والبطالـة�وتوجيـھ�

 ).448،�ص�1997محمد�عاطف�غيث،"(الشباب

م�نــة���ــدف�إ�ــ��مســـاعدة��فــراد�ع�ــ��أداء�وظــائف�م��جتماعيــة�فــرادي�أو�جماعــات�عـــن�" : و�عرف�ــا�روتــر�بــام�بأ��ــا

��شــــطة�املوج�ـــة�نحــــو�عالقــــا��م��جتماعيـــة�بمــــا��ــــ��ذلـــك�التفاعــــل�بـــ�ن���ســــان�والب�ئــــة�املحيطـــة�وتــــؤدي��ــــذه�طر�ـــق�

��شـــطة�ثـــالث�وظـــائف�رئ�ســـية،�عـــالج�مـــا���ـــق�بـــاألفراد�مـــن�أضـــرار��ـــ��قـــدرا��م�وتقـــديم�ا��ـــدمات�الفرديـــة�وا��ماعيـــة�

 ).124،�ص�1995أحمد�مصطفى�خاطر،"( والوقائية�من��فات��جتماعية

���خدمة�م�نية�تقدم�للناس��غرض�مساعد��م�كأفراد�وكجماعـات�ع�ـ��الوصـول�إ�ـ��عالقـات�يرتـاحون�إل��ـا،� "أو�

،�1995أحمــد�مصــطفى�خــاطر،"(ومســتو�ات�مــن�املع�شــة�تتفــق�مــع�رغبــا��م�وقــدرا��م�وت��ــ�م�مــع�تلــك�ال�ــ���ــ��املجتمــع

 ).124ص�

ن�املســاعدات�ال��ف��يــة�املتنوعــة�ال�ــ��تقــدم�ا�دار�الثقافــة�ا��ــدمات�ال��و�حيــة��ــ��مجموعــة�مــ :املف�ــوم��جرا�ــي-

ــــھ� ــــك�لتحقيـــــق�تكيفـ ـــھ�وذلـ ــــب�حاجتــ ــــھ�حسـ ـــة�قدراتـ ـــھ�وتنميــ ـــا���ـــــدف�اســـــتغالل�وقـــــت�الفـــــراغ�ورعايتــ للشـــــباب�امل�ـــــ�دد�عل��ــ

 . �جتما���داخل�املجتمع

 :الت�شئة�الثقافية -3-3
العمليـــة�ال�ـــ��يـــتم���ـــا�"وم��جتماعيـــة،�بأ��ـــا�الت�شـــئة�الثقافيـــة��عرف�ـــا�م��ـــم�مصـــط��ات�العلـــ�:املف�ـــوم�اللغـــوي -

انتقال�الثقافة�من�جيل�إ���جيل�والطر�قة�ال���يتم���ا��شكيل��فراد�مند�طفول��م�ح���يمك��م��املع�شية��ـ��مجتمـع�

ذي�ثقافــة�معينــة،�و�ــدخل��ــ��ذلــك�مــا�يلقنــھ��بــاء�واملدرســة�واملجتمــع�لألفــراد�مــن�لغــة�وديــن�وتقاليــد�وقــيم�ومعلومــات�

 ).400،�ص�1993أحمد�ز�ي�بدوي،"( وم�ارات

مـــن�خـــالل�تفاعـــل�الفـــرد�ضـــمن�جميـــع�مســـتو�ات�العالقـــة�"وعليـــھ�يمكـــن�القـــول�أن�عمليـــة�الت�شـــئة�الثقافيـــة�تـــتم�

�جتماعية،���ذا�تحدث����إطار�ا��ماعات��ولية�والثانو�ة�واملرجعية،�علما�أن�أ�مية��ل�جماعة�من��ذه�ا��ماعات�

ة�نمـو�الفـرد،�والواقـع��جتمـا���والثقـا���ل��ماعـة�أو�املجتمـع،�فـإذا��ـان�الـدور���ـم�ل��ماعـات�تختلف�باختالف�مرحل
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�ولية،��األسرة�وجماعات�اللعب�وا����ة،����مرحلة�العمر��و��،�فإن��مر�قد�ي�تقل�من�حيث���مية�إ���ا��ماعات�

 ).182،�ص�1999إبرا�يم�عثمان،"(الثانو�ة

���عملية��سمح�باك�ساب�املعـارف،�النمـاذج،�القـيم�والرمـوز،�و�اختصـار�"الت�شئة�الثقافية�:املف�وم��صطال��-

طـرق�العمـل�والتفك�ـ��و�حسـاس�ال�ـ��تتم�ـ����ـا�ا��ماعــات�واملجتمـع�وا��ضـارة،�أيـن�سـيع�ش�الفـرد�و�ـ��عمليـة��ســتمر�

 ) Guy Rochez ,1968,p133. (مدى�ا��ياة

لعملية�الثقافية�والطر�قـة�ال�ـ��يتحـول���ـا��ـل�طفـل�حـديث�الـوالدة�إ�ـ��عضـو�و�عرف�مارغر�ت�ميد�الت�شئة�أ��ا�ا�

 ).127،�ص1983سامية�الساعا�ي�،�(�امل����مجتمع��شري�مع�ن

أو�ـــ��تلـــك��العمليـــة�املعقـــدة�واملســـتمرة�وال�ـــ��تبـــدأ�منـــد���ظـــة�املـــيالد�وال�ت�ت�ـــ��إال�بوفـــاة�ال�ـــ�ص،�ليتحـــول�مـــن��

در�ع�ـــ��العـــ�ش�والتــأقلم�مـــع�ظــروف�ا��يـــاة��جتماعيـــة،�ول�ســت��ســـرة�املؤسســـة�خالل�ــا�الطفـــل�إ�ــ���ـــائن�اجتمـــا���قــا

 ).Megherbi A ,1986 ,p60( الوحيدة�القائمة�ع���العملية�بل��شارك�ا����ذلك�مؤسسات�أخرى�

ينـھ�الت�شئة�الثقافية����عملية�ثقافية�تر�و�ة�تقوم�ع���تر�يـة�الشـباب�و�عليمـھ�وتثقيفـھ،�وتلق�:املف�وم��جرا�ي-

عـادات�وتقاليـد�وأعـرف�ا��ماعــة�ال�ـ��ي�ت�ـ��إل��ــا،�وذلـك�يـتم��ـ��عــدة�جماعـات�أوليـة�وثانو�ــة�أ�م�ـا��سـرة�واملؤسســات�

 . الثقافية�و�دور�الشباب�والثقافة

 :الشباب�-3-4
 :شباب�الشباب��و�حداثة����السن�قال�الشا�ي�:املف�وم�اللغوي -

 وال��رم��وأنت�أنت�شباب�خالد�نض���مثل�الطبيعة�ال�ش�ب

 ).308،�ص�1991ع���بن��ادية�وآخرون،" ( شب��شب�شباب�الغالم�صار�شاب

�عــددت�الدراســات�ال�ــ��تناولــت�مف�ــوم�الشــباب،�وح�ــ��يتعــ�ن�تمي�ــ���ــذه�الفئــة�مــن�الفئــات��:املف�ــوم��صــطال��-

لشـــباب�للبعـــد�الزم�ـــ���خـــرى�وجـــب�تحديـــد�مف�ـــوم�ل�ـــا،�و�ـــ���ـــذا��طـــار�حـــاول�العلمـــاء��ســـ�ناد��ـــ��تحديـــد�م�ملف�ـــوم�ا

،�وا��قيقــة�أ��ــم�يختلفــون�فيمــا�بيــ��م��ــ��تحديــد�بدايــة�و��ايــة�املرحلــة،�و�عــرف�محمــد�مصــطفي�أحمــد�الشــباب�)الســن(

إن�الشــباب�مرحلــة�عمر�ــة�تتم�ــ��با��يو�ــة�والقـــدرة�ع�ــ��التعلــيم�ومرونــة�العالقــات���ســانية�وتحمــل�املســـؤولية�: بقولــھ

باب�ع���تحديد��ذه�الفئة�العمر�ة�من�السادسة�إ���سـن�الثالثـ�ن�وال��ع�ـ��ذلـك�أن�وقد��عارف�املشتغلون�برعاية�الش

�ـــذه�املرحلـــة�مـــن�العمـــر�ال�تمتـــد�إ�ـــ��مـــا�قبـــل��ـــذه�الســـن�أو�أ��ـــا�تـــؤثر�فيمـــا��عـــد�ا؛�وإنمـــا�الواقـــع�أن�مم�ـــ�ات�وخصـــائص�

محمـد�"( السـتقبال�مرحلـة�الشـبابمرحلة�ما�قبل�السادسة����القاعدة�ال����عتمد�عل��ا����إعـداد�الفـرد�إعـدادا��افيـا�

 ).145ت،�ص�.مصطفى�أحمد،د

أمــا���ــ��ف�ــو�يحصــر�ا�بــ�ن�� ونجــد�ليــت�يحــدد�مرحلــة�الشــباب�مــن�ســن�الر�عــة�عشــر�إ�ــ��ســن�ا��امســة�والعشــر�ن

 ).230ت،�ص�.جالل�د"( السا�عة�عشر�والثالث�ن

ار�الزم�ــــ�،��ــــ��تحديــــد�ملف�ــــوم�ومـــن��نــــا�نجــــد�أن�جــــل�التعر�فــــات�ال�ـــ��تناولــــت�مرحلــــة�الشــــباب�اقتصــــرت�ع�ـــ��املعيــــ

مرحلــة�الشــباب�دون��خــذ��عــ�ن��عتبــار�معيــار�الن�ــ��والت�امــل��جتمــا��،�ح�ــ��يكتمــل�مف�ــوم�الشــباب،�و��ــون�أك�ــ��

دقــة�ووضــوح،�ومنــھ�فــإن��عر�فنــا�للشــباب��ــو�أ��ــا�أك�ــ��الفئــات�العمر�ــة�حيو�ــة،�وأك�ــ��قــدرة�ع�ــ��العطــاء�وال�ــ��ت�ــون�مــا�

 .در��سن�السادسة�عشر�إ���الثالث�ن�سنةب�ن�بلوغ�الرشد�املق
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الشــاب��ــو�ذلــك�الفــرد�الــذي�ي�ــ�دد�ع�ــ��دار�الثقافــة��ــ��أوقــات�الفــراغ�مــن�أجــل��ســتفادة�مــن� :املف�ــوم��جرا�ــي-

خدما��ا،����الت�و�ن�أو�التوجيھ�ز�ادة�ع���ال��بية�والتعليم�ال���يأخذ�ا�����سرة�أو�املدرسة�أو�املؤسسـات��جتماعيـة�

 . رى �خ

 :دراسة�جراءات�املن��ية�لل. 4

�عتمـد�ع�ـ��دراسـة�الواقـع�أو�الظـا�رة�كمـا�"اسـتخدمنا�املـن���الوصـفي،�و�ـو�املـن���الـذي�� :من���الدراسة -4-1

توجـــد��ـــ��الواقـــع�و��ـــتم�بوصـــف�ا�وصـــًفا�دقيًقـــا،�و�ع�ـــ��ع��ـــا��عب�ـــً�ا�كيفًيـــا�أو�كمًيـــا،�فـــالتعب���الكيفـــي�يصـــف�لنـــا�الظـــا�رة،�

أمــا�التعب�ــ��الك�ــ��فيعط��ــا�رســًما�رقمًيـــا�يوضـــح�مقــدار��ــذه�الظــا�رة�أو���م�ــا�أو�درجــات�ارتباط�ــا،�. صــ�او�و�ــ��خصائ

 ).139،�ص�2003عمار�بوحوش�ومحمد�محمود�الذن�بات،"(مع�الظوا�ر��خرى 

فــة�مــن�أجــل�معر �الدراســةمنــھ��تلقــد�تــم�اختيــار�املــن���الوصــفي�ألنــھ�يتمثــل��ــ��وصــف�مــا��ــو��ــائن�و�ــذا�مــا�انطلقــ

أ�م�ا��دمات�العموميـة�املقدمـة�للشـباب��ـ��امليـدان�الثقـا���والوقـوف�ع�ـ��أ�ـم�املعطيـات�املوضـوعية�ال�ـ��ت�ـ�ز�دور�ـا�

 . الدراسةوآثر�ا��و�من���مالئم�لطبيعة�

 :وتم��عتماد�ع����دوات�التالية : أدوات�جمع�البيانات�-4-2

عليـــل،�وت��يـــر�كيفيـــة�وجـــود�ظـــا�رة�أو�عناصـــر�معينـــة�ع�ـــ���ـــذا�قـــد�اعتمـــدت�ع�ـــ��املالحظـــة��ـــ��تفســـ���و� :املالحظـــــــة-

 .دراسةالنحو�املركب�دون�آخر�من�خالل�تفس���نتائج�ال

ـــارة- وتحتــوي�. لقــد�اســتخدمنا�اســتمارة،�ولقــد�راعينــا��ــ��بناء�ــا�املعــاي���العلميــة�املتبعــة��ــ��البحــث�العل�ــ��:�ستمـــ

وتم�توز�ـع��سـتمارة�. ال��صية�والبا���ل��دمات�املقدمة�بدار�الثقافةسؤ�،�ثالث�أسئلة�للبيانات���21ستمارة�ع���

 . استمارة�150استمارة�من�مجموع��130واس��داد�)  2019أفر�ل��19/27(ش�ر�أفر�ل�

ــ��ميــــدان� :املقابلــــة- ـــة��ســــتطالعية،�مــــن�خــــالل�التعــــرف�ع�ــ لقــــد�اســــتخدمت�املقابلــــة��ســــتطالعية�خــــالل�الدراسـ

 . و��شطة�املوجودة���االدراسة�وأ�م�النوادي�

 : مجاالت�الدراسة -4-3
لقــــد�أجر�ــــت�الدراســــة�امليدانيــــة�بإحــــدى�املراكــــز�الثقافيــــة�املســــماة�دار�الثقافــــة�قنفــــود��:املجــــال�امل�ــــا�ي�والتــــار���-

 .لةيا��مالوي�وسط�مدينة�املس

لــــة،�وتتخــــذ�طر�ــــق�،�طبيع��ــــا�القانونيــــة�ملــــك�للدو 2001-11-24،�و�ــــدأت��شــــاط�ا��ــــ��1999-7-25تأسســــت��ــــ��يــــوم�

 .عمل�ا�بالقرار�الوزاري 

ـــام�أ�م�ــــا��قســــام��دار�ــــة،�قســــم��دارة،�قســــم�الورشــــات،�واملعــــارض�قاعــــة� وتت�ــــون�دار�الثقافــــة�مــــن�عــــدة�أقسـ

ـــيقي،�تــــدر�ب�الفـــــرق� ـــادي�املوسـ ــ�،�نـ ـــل��ــــ���عــــالم���ــ ـــاط�ال��و��ــــ���فتتمثـ ـــام�ال�شـ ـــوظيفي،�أمــــا�أقسـ العــــرض�الســــكن�الـ

 ).مقابلة�املدير(��،�املكتبة،�نادي��ن��نت�املوسيقية،�الفن�ال�شكي

�عمـــل��ـــ��دار�الثقافـــة�كمؤسســـة�اجتماعيـــة�لقصـــد��شـــر�الثقافـــة�ا��ـــوار�و��ـــ�يع��بـــداع،�مـــن� :املجـــال�ال�شـــري -

�1089خــالل�القيــام�ب�شــاطات�ثقافيــة�متعــددة،�حيــث�وصــلت�طاقــة��ســ�يعاب���ــا�إ�ــ��خــالل�إجــراء�الدراســة�امليدانيــة�
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ـــ ــ��700املكتبــــة�: ��مختلــــف�النــــوادي�بالشــــ�ل�التــــا��منخرطــــا�مــــوزع�ن�ع�ـ ـــادي��74منخرطــــا،�نــــادي��عــــالم���ــ منخرطــــا،�نـ

 .منخرطا�42منخرطا�ونادي�الفن�ال�شكي�����300ن��نت�

كمـــا�أن�مجتمـــع�الدراســـة�متغ�ـــ��ولـــ�س�ثابتـــا،�ألنـــھ��ـــ��حركـــة�دائمـــة،�خـــالل�ثالثـــة�أشـــ�ر�ملـــدة��عـــد�ا�املؤسســـة�ف�ـــ�ة�

ــ��ا لنــــوادي�املختلفــــة،�عـــدا�مكتبــــة�املطالعــــة�ال�ـــ��ينخــــرط�ف��ـــا�الشــــباب�بصــــفة�دائمـــة،�أمــــا�النــــوادي�للت�ـــو�ن�والتأ�يــــل��ـ

 .�خرى�فتتغ���باستمرار�بان��اء�مدة�الت�و�ن

�10موظفات��5موظفا�و�17م��م��22أما�ا��انب��داري�لدار�الثقافة�فيحتوي�ع���عدد�إجما���من�املوظف�ن�بلغ�

 ).مقابلة�املدير(موظف�ن�

،�باإلضافة�)2019أفر�ل��19/27(استغرقت�الدراسة�امليدانية�بدار�الثقافة�مدة��أسبوع��:ال�الزم���للدراسةاملج-

مقابلـــة�(إ�ـــ��دراســـ�نا��ســـتطالعية�قبـــل��ســـليم��ســـتمارة�لعينـــة�الدراســـة،�مـــن�خـــالل�الز�ـــارة��ســـتطالعية�لـــدار�الثقافـــة

 ).         املدير

 :العينة�-4-4
ت�الزمنية�واملادية�ل�ذه�الدراسة،�تم�استخدام�طر�قة�العينة�الطبقية،�كما�أ��ا�تلـم��عناصـر�تماشيا�مع��م�انيا�

،�و���العينة�ال���تت�ون�من�وحدات�معينـة�اعتقـادا�منـھ�أ��ـا�تمثـل�املجتمـع��صـ���خ�ـ��تمثيـل�،�ااملراد�دراس���لدراسةا

يتضــم��ا�متغ�ــ��معــ�ن،�أو�عــدة�متغ�ــ�ات�ثــم��فالباحــث�يقــوم�بتصــ�يف�مجتمــع�البحــث�إ�ــ��مجموعــات�وفقــا�للفئــات�ال�ــ�

،�ص�2002فاطمـة�عـوض�صـابر�وم��فـت�ع�ـ��خفاجـة�(اختيارا�عشـوائيا�مـن��ـل�مجموعـة��دراسةيختار�وحدات�عينة�ال

192.( 

نـوادي�ومختلفـة،��ـ���سـبة��نخـراط�مـن�نـادي��ولقد�تم�اختيـار��ـذا�النـوع�مـن�العينـة�الن�املجتمـع�متنـوع�مـن�عـدة

 . إ���أخر،�لذا�فضلنا�العينة�الطبقية��ي�تبقي��سبة��نخراط����املجتمع��ص������نفس�ا�����سبة�العينة

شـابا�وشـابة�تـم�اختيـار�م�بطر�قـة�العينـة�الطبقيـة،�أل��ـم�املعنيـون��150تت�ون�عينـة�الدراسـة�مـن��:��م�العينة-

�41فــــردا،��ن��نــــت��96املكتبــــة�.(مــــن���ــــم�املجتمــــع��صــــ���مــــوزع�ن�حســــب��ــــل�طبقــــة%) 13,77(ا��،�بالدراســــة،�و�التــــ

،�ولقــد�تــم�اختيــار�العينــة�بطر�قــة�كتابــة��ســماء�أو�الوحــدات�ع�ــ��)أفــراد�6أفــراد،�الفــن�ال�شــك����7فــردا،��عــالم���ــ��

 .تبع�����عض�ألعاب�ا��ظقصاصات�من�الورق�واختيار�العينة�من�بي��ا��ش�ل�عشوا�ي،�كما��و�م

 :خصائص�العينة-
بي�ـــت�نتـــائج�الدراســـة�أن�أك�ـــ���ســـبة�ل��ـــ�س�امل�ـــ�دد�ع�ـــ��دار�الثقافـــة�لإلنـــاث�: أفـــراد�العينـــة�حســـب�الســـن�ا��ـــ�س

،�أمـا�%) 12(ب�سـبة�) 19-14(و��ن�من�تراوحت�أعمار�ن�ب�ن�%) 40(ب�سبة�) 24-19(ال���تراوحت�أعمار�ن�ب�ن�%) 62(

و�ــ�ن�مــن�تراوحــت�أعمــار�م�بــ�ن�%) 30(ب�ســبة�) 24-19(ممــن�تراوحــت�أعمــار�م�بــ�ن�%) 38(ل�ســبة�الــذ�ور�فقــد�بلغــت�ا

رغــم�أن�دار�الشــباب�مفتوحــة��دراســةســنة��ــ��عينــة�ال�24كمــا�أننــا�لــم�نجــد�أعمــار�أك�ــ��مــن�ســن�%). 8(ب�ســبة�) 14-19(

 . وغ���ذلكل��ميع�ر�ما��عود�ال�شغال�الشباب�بأمور�أخرى��عد��ذا�السن�العمل�و�ناء�أسرة�

تب�ن�من�النتائج�املتحصـل�عل��ـا�أن�أك�ـ��الفئـات�تـرددا�ع�ـ��دار�الثقافـة��ـو�: حسب�املستوى�التعلي���العينةأفراد�

البــا���ف�ــان�للمســتوى�التعلي�ــ��الثــانوي،�%) 30(واملســتوى�املتوســط�ب�ســبة�%) 60(املســتوى�التعلي�ــ��ا��ــام���ب�ســبة�
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الشـــباب��ـــو�املســـتوى�ا��ـــام��،�مـــن�أجـــل�قضـــاء�وقـــت�الفـــراغ��ـــ��البحـــث�عـــن�ونالحـــظ�أك�ـــ��املســـتو�ات�تـــرددا�ع�ـــ��دار�

 .املراجع�العلمية

 :عرض�ومناقشة�نتائج�الدراسة�-5

 :عرض�ومناقشة�نتائج�الفرضيات -5-1
 :نوعية�ا��دمات�املقدمة�بدار�الثقافة�تؤثر�ع���إقبال�الشباب�:عرض�ومناقشة�نتائج�الفرضية��و��-

نوعيــة�ا��ــدمات�املقدمــة�تــؤثر�ع�ــ��إقبــال�الشــباب؛�فا��ــدمات�املقدمــة�بميــدان�الدراســة��بي�ــت�نتــائج�الدراســة�أن

ــثال��متنوعـــة�مـــن�إال�أ��ــــا�تبقـــى�غ�ـــ���افيــــة،�أل��ـــا�ال��ســـتوعب��ــــل�الرغبـــات�وا��اجـــات�ال��و حيــــة�وال��بو�ـــة�للشـــباب،�فمــ

،�والفن�%)04(شة��عالم�����،�وور %)28(وقاعة��ن��نت) 64(%مكتبة�مطالعة نجد�ا�متنوعة�من�حيث�النوادي�من

ــ��شــــ�ل�معــــارض�ومحاضــــرات�ونــــدوات�وملتقيــــات،��كمــــا�أن�%) 04(ال�شـــكي�� وكــــذا�بال�ســــبة�لل�شــــاطات�ف�ــــ��موجــــودة��ـ

الفئــات�امل�ــ�ددة�ع�ــ���ــذه�ا��ــدمات�وال�شــاطات،�متنوعــة�مــن�حيــث�املســتو�ات،�فنجــد��ــ��املســتوى�التعلي�ــ��ا��ــام���

وفئـة� ،�وكذا�الفئة�العاملة�وغ�ـ��العاملـة،�إال�أ��ـا�تختلـف�مـن�مسـتوى�إ�ـ��آخـر%)10(،�والثانوي %)30(واملتوسط%)60(

کمـا�يـدل�ع�ـ��إقبـال�ا���سـ�ن�ع�ـ��مثـل��ـذه�%) 38(والـذ�ور�%)62(إ���أخرى،�كما�أن�أفراد�العينة�تنوعوا�ب�ن��ناث�

 .ا��دمات�وال�شاطات،�وإن��انت�ب�سب�متفاوتة�ل�ل�ج�س

ـــ ــ��إقبــــال�الشــــباب�و�التــــا���يمكــــن�القــــول�أن�ال�شــــاطات�و�ت�ــــ��ممــــا�ســــبق�أن��نوعيــــة�ا��ـ دمات�املقدمــــة�تــــؤثر�ع�ــ

. املقدمــة�دار�الثقافــة�متنوعــة�وتل�ــ��حاجــات�ال��و�حيــة�للعديــد�مــن�الفئــات�الشــبابية�ممــا�ز�ــد�مــن���ــم�إقبــال�م�عل��ــا

وتركـــز�الـــدار���ـــ��. �شـــكي��ورشـــة��عـــالم���ـــ�،�ورشـــة�الرســـم�ال�ان��نـــتوتتـــوفر�دار�الثقافـــة�ع�ـــ��مكتبـــة�للمطالعـــة�وقاعـــة�

. تقـديم�ا�ل��ــدمات�ع�ــ��ا��ـدمات�الفرديــة�دون�ا��ماعيــة،�نظــرا�لطبيعـة�ونوعيــة�ال�شــاط�مثـل�املكتبــة�وقاعــة��ن��نــت

عيــد�الطفولــة،���ـــ��شــ�ل�أيـــام���–مثــل�عيــد�املـــرأة�. كمــا�تقــوم�الـــدار��بأحيــاء��ــل�املناســـبات�العامليــة�والوطنيــة،�والدي�يـــة

 .إعالمية

 :سا�مت�ا��دمات�املقدمة�بدار�الثقافة����ت�و�ن�وتأ�يل�الشباب :شة�نتائج�الفرضية�الثانيةعرض�ومناق-

وذلـك�مــن� تبـ�ن�مـن�النتـائج�املتحصـل�عل��ـا�أن�ا��ـدمات�املقدمـة�بــدار�الثقافـة�سـا�مت��ـ��ت�ـو�ن�وتأ�يـل�الشـباب

،�فســـا�مت�%)50(علومـــات�جديـــدة،�وإفـــاد��م�بم%)20(،�وتنميـــة�قـــدرا��م�الفكر�ـــة%)30(خـــالل�رفـــع�مســـتوا�م�الثقـــا���

ـــو�ن�وتأ�يـــــل�الشـــــباب� ـــل�املعـــــارض�-الدراســـــةعينـــــة�-بـــــذلك�ا��ـــــدمات��ـــــ��ت�ــ ـــوم��عـــــدة�أ�شـــــطة�وحمـــــالت�توعو�ـــــة�مثــ ،�وتقــ

،�کمـــا�تمكـــن�أفـــراد�العينـــة�مـــن�إقامـــة�عالقـــات�%)08(،�و�مســـيات�الشـــعر�ة%)08(،والز�ـــارات%)20(،املســـابقات%)62(

 %). 76(صداقة�اجتماعية�مع��عض�م�البعض،�تمثلت����ال

وأكد�أفراد�العينة����إجاب��م�عن�فعالية�ا��دمات�املقدمة،�حيث�تمثلت��ـ��مسـا�م��ا��ـ��ت�ـو�ن�وتأ�يـل�الشـباب�

،�كمــــا�ســــا�مت��ــــ��رفــــع�املســــتوى�الثقــــا���وتنميــــة�القــــدرات�العقليــــة�ب�ســــبة�%)50(مــــن�خــــالل�معلومــــات�جديــــدة�ب�ســــبة�

شطة�تحف��ية����ال�شاط�الفكري�و�د�ي�من�خالل�املسابقات�إال�أن�،�كما�نالحظ�أن�دار�الثقافة�تقوم��عدة�أ�%)10(

�سبة�املشاركة�ف��ا�منخفضة،�و�ذا�راجع�إ���نقص��عالم�حول��ذه�املسـابقات�بال�سـبة�للمبحـوث�ن،�وعـدم�اطالع�ـم�

وتمكنـــت�ع�ــ���شـــاطات�الـــدار��لــذا�فشـــر�حة�مـــن�املجتمــع�املبحـــوث��ســـتفيد�مــن��ـــذه�ال�شـــاطات،�و�خــرى�ال��ســـتفيد،�
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،�خاصــة��ــ�،�قاعــة��عــالم���ــ�،�%)10(،�والتعــاون %)20(عينــة�الــبعض�فــيمن�إقامــة�عالقــات�صــداقة،�وز�ــادة�التعــارف

 .والفن�ال�شكي��

ومن�خالل�عرض�النتائج�املتحصل�عل��ا����الفرضية�الثانية�يمكن�القول�أن�ا��دمات��ال��و�حية����دار�الثقافة�

باب�من�خالل��ال�شاطات�وال��امج�وا��دمات�ال���تقدم�ا�الـدار،�قـد��ـ�لت�رضـا�،�قد�سا�مت����ت�و�ن�وتأ�يل�الش

�عت���درجة�ا��دمات�الثقافيـة�ال�ـ��. ��لت�عدم�رضا�البعض��خر�باختالف�امليول�والرغبات�وا��اجات البعض�فيما

 . دراسةتقدم�ا�دار�الثقافة�متوسطة�حسب�عينة�ال

اطات�ثقافيـة�و�ـ��املعـارض،�النـدوات�املحاضـرات،��مسـيات�الشـعر�ة،�كمـا�أن�دار�الثقافـة�تقـوم�بإعـداد�عـدة��شـ

تقـــوم�بإعـــداد�الـــرحالت،�املنافســـات�واملعســـكرات�وغ���ـــا�مـــن� امللتقيـــات،�إال�أ��ـــا�تركـــز�ع�ـــ���شـــاط�املعـــارض،�كمـــا�أ��ـــا�ال

و�التحديـــد�اك�ســـاب�أكـــدوا�أ��ـــم�اســـتفادوا�كث�ـــ�ا�مـــن��شـــاطات�دار�الثقافـــة��دراســـةوأن�أغلبيـــة�أفـــراد�عينـــة�ال. ��شـــطة

 .معلومات�جديدة،�إذ�أن�معظم�م�أكد�أنھ�رفع�مستواه�الثقا���وقدراتھ�الفكر�ة

 :�ناك�عراقيل��عيق�تقديم�ا��دمات�ال��و�حية�بدار�الثقافة: عرض�ومناقشة�نتائج�الفرضية�الثالثة-

ـــول  ـــة�وال�ـــــ��تحــ ـــ��دار�الثقافــ ـــودة��ــ ـــاك�عراقيـــــل�موجــ ــــالل�النتـــــائج�املتحصـــــل�أن��نــ ــــن�خـ ـــوف����تبـــــ�ن�مـ دون�تقـــــديم�وتــ

ا��ـــدمات�ال��و�حيـــة��شـــ�ل�الئـــق�ومالئـــم،��أن��عـــض�أفـــراد�العينـــة�راضـــ�ن�عـــن�نوعيـــة�ال�ـــ�امج�وا��ـــدمات�املقدمـــة���ـــ��

،و�ـــذا�راجـــع�إ�ـــ��اخـــتالف�إم�انيـــات�تلبيـــة�ا��اجـــات،�مـــن�%)42(،�كمـــا�أن��نـــاك�عـــدم�رضـــا�الـــبعض��خـــر�%)58(الـــدار

،�ـ��حـ�ن�ال��عـا�ي�منـھ�نـادي�%)32(���أو�الفن�ال�شـكي���مـن�نقـص��م�انيـاتنادي�إ���آخر،�فقد��عا�ي�نادي��عالم��

؛�مما�أدى�إ���%)80(،�كما�أن��ناك�ا�تمام�من�طرف�املس��ين�داخل�دار�الثقافة�باإلفراد�امل��ددين�عل��ا%)68(املكتبة

الثقافــة��قــادرة�ع�ــ��اســتغالل���شــوء�عالقــة�حســنة�بــ�ن�أفــراد�العينــة�واملســ��ين،�كمــا�ات�ــ��أن�ال�ــ�امج�املقدمــة��ــ��دار 

،�وال�ــ��يمكــن�مــن�خالل�ــا�التخفيــف�مــن��عــض�املشــكالت�ال�ــ��%)52(وقــت�الفــراغ�و�تلبيــة��عــض�حاجــات�أفــراد�العينــة

 .الفراغ،�والقلق��وغ���ا: �عا�ي�م��ا��فراد�مثل

دمـة��ـ��دار�الثقافـة�،�و����خ���يمكن�أن�نقول�أن�النتائج�املحصل�عل��ا،�أن��نـاك�نقـص��ـ���سـي���ا��ـدمات�املق

نقص�����ج�زة�والوسائل�و�م�انيات،�مما�أدى�إ���قلة�استفادة�عينـة�الدراسـة�مـن�ا��ـدمات،�مـن�خـالل��افتقـار�دار�

الثقافــة�لــبعض��م�انيــات�ال�ــ��تــوفر�ا��ــدمات�ال��و�حيــة��افتقار�ــا�لــبعض�الكتــب�املتخصصــة،�كمــا��عــا�ي�مــن�ضــيق�

��ــ��وورشــة�الفــن�ال�شــكي��،��ــذه�أ�ــم�املشــكالت�ال�ــ��أدت�إ�ــ��عــدم�الســ���ا��ســن��املســاحة�بال�ســبة�لورشــة��عــالم

فرغم�أن�ال�شاطات��س���وفق�ال��امج�املوضوعة�ل�ا؛�إال�أن��ناك�املشكالت� لل��امج�املسطرة،�أما�فيما�يخص�ال�سي��

 .���سوء�ال�سي���و����نقص��ج�زة�و�دوات

فة�من�إقامـة�عالقـات�صـداقة�وز�ـادة�التعـارف�خاصـة��ـ��ورشـ����عـالم���ـ�����دار�الثقا�دراسةوتمكنت�عينة�ال�

و�تقــوم�دار�الثقافــة�بحمــالت�توعيــة�ضــد��مــراض�کــداء�الســكري�والســيدا�وخطــر�حــوادث�املــرور،�كمــا�. والفــن�ال�شــكي��

 .تقوم�بز�ارات�إ���املس�شفى

ـــ��ين،�بـــــل��عـــــا�الدراســـــةأن�عينـــــة� ـــ�ئة�مـــــع�املســ ـــة��م�انيـــــات�ال��عـــــا�ي�مـــــن�عالقـــــات�ســ ـــص�ا��ـــــدمات�لقلــ �ي�مـــــن�نقــ

 .و�ج�زة،�وقلة���شطة�ال����ستجيب�لرغبا��ا،��األندية�الر�اضية�والرحالت
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أن�دار�الثقافــة�بإم�ا��ــا�حــل��عــض�املشــكالت�املتمثلــة��ــ��شــغل�أوقــات�الفــراغ،�خاصــة�بال�ســبة�للشــباب�البطــال،�

ـــ ـــھ��ســــــتفادة�مــ ــــذي�يــــــدرس،�فبإم�انــ ــــباب�الـ ــــة�وكـــــذا�بال�ســـــبة�للشــ ــــ��مكتبــــــة�املطالعـــــة،�أو�قاعــ ــــدم��ـ ـــ��تقــ ن�ا��ــــــدمات�ال�ــ

 .�ن��ن�ت

عــن�عــدم�وجــود�مشــكالت�تواج��ــا�خــالل�أداء�ال�شــاطات�الثقافيــة�حيــث�أكــد��دراســةوأو�ــ��أغلــب�أفــراد�عينــة�ال

عن�رضا�م�عن�الس���ا��سن�لل��امج�املقدمة،�فيما�أكد�البعض��خر�وجود�مشكالت،�مثل�ش�وى�البعض�مـن�عـدم�

 . لوقتاح��ام�ا

 : عرض�ومناقشة�نتائج�ال�ساؤالت -5-2
 . �ل�تؤثر�نوعية�ا��دمات�ال��و�حية�املقدمة�ع���إقبال�الشباب؟�:عرض�ومناقشة�نتائج�ال�ساؤل��و��-

تبـــ�ن�مـــن�خـــالل�النتـــائج�أن��نـــاك��شـــاطات�وخـــدمات�مقدمـــة�للشـــباب�متنوعـــة�ومتعـــددة�أثـــرت��ـــ��إقبـــال�الشـــباب�

��دار�الثقافـــة�متنوعـــة�بـــ�ن�الـــذ�ور�و�نـــاث�إال�أن�اغل��ـــا�إنـــاث،�کمـــا�أن�املســـتوی�التعلي�ـــ��عل��ـــا�أن�الفئـــات�امل�ـــ�ددة�ع�ـــ

للم�ــ�ددين�مختلــف،�مــن�متوســط،�إ�ــ��ثــانوي،�إ�ــ��جــام��،�إال�أن�الفئــة�الغالبــة��ــ��الفئــة�ا��امعيــة،�كمــا�أن�امل�ــ�ددين�

ا�تب�ن�أن��عدد�وتنـوع�النـوادي�وال�شـاطات،�ال�ـ��ي�تمون�إ���فئة�العامل�ن�وغ���العامل�ن�إال�أن�أغل��م�ل�سوا�عمال،�كم

ـــــات� ـــــل�امللتقيــ ـــــر�مثــ ــ��آخــ ــ ــــــن��شـــــــاط�إ�ـــ ـــر،�ومـ ــ ــ��آخــ ــ ــــادي�إ�ـــ ــ ـــف�مـــــــن�نـ ــ ــــة�إال�أ��ـــــــا�تختلــ ــــداد�ا�دار�الثقافـــ ـــديم�ا�وإعـــ ــ ـــوم�بتقــ ــ تقــ

 .واملحاضرات،�واملعارض�إ��؛�ف�يأك���ترك���ع���أ�شطة�دون�أخري 

حيـــة�بـــدار�الثقافـــة�تـــؤثر�فعـــال��ـــ����ـــم�إقبـــال�الشـــباب�بالتـــا���يمكننـــا�أن�نقـــول�أن�نوعيـــة�وكثافـــة�ا��ـــدمات�ال��و�

عل��ـــا،�أي�أنـــھ��لمـــا��انـــت���شـــطة�وا��ـــدمات�متنوعـــة�ومكثفـــة��لمـــا��ـــان�إقبـــال�الشـــباب�أک�ـــ�،�و�لمـــا�قلـــت�ا��ـــدمات�

 .و�انت�دون�املستوى��لما��ان��قبال�وال��دد�ضعيفا

 .ة�بدار�الثقافة����ت�و�ن�وتأ�يل�الشباب؟�ل�سا�مت�ا��دمات�املقدم�:عرض�ومناقشة�نتائج�ال�ساؤل�الثا�ي-

تبـــ�ن�مــــن�خـــالل�النتــــائج�أن��نــــاك�خـــدمات�مقدمــــة�بـــدار�الثقافــــة�للشــــباب�متنوعـــة�ومتعــــددة،�ســـا�مت��ــــ��ت�ــــو�ن�

ـــدمات�وال��و�حيـــــة� ــ�،�وا��ــ ــ��املكتبـــــة�و�ن��ن�ـــــت�و�عـــــالم���ـــ ـــة�والتثقيفيـــــة��ـــ وتأ�يـــــل�الشـــــباب�مثـــــل�ا��ـــــدمات�الت�و��يــ

ال�شكي��،�وا��ـدمات��جتماعيـة�ال��و�حيـة��مـن�خـالل�القيـام�بأيـام�إعالميـة��ـ��املناسـبات�و�عيـاد�وال��ف��ية����الفن�

 .الوطنية�والدي�ية�والعاملية،�مثل�أيام�إعالمية����عيد�املرأة،�وأيام�إعالمية�للوقاية�من��مراض�وغ���ا

وتأ�يــل�الشـــباب،�مــن�خـــالل�إكســـاب��و�التــا���يمكـــن�القــول�أن�ا��ـــدمات�وال�شــاطات�الســـابقة�ســـا�مت��ــ��ت�ـــو�ن

 .م�ارات�وخ��ات�جديدة�لم�تكن�لدية�سابقا

 ما����العوائق�العراقيل�ال���تحول�دون��ستفادة�من��ذه�ا��دمات؟�:عرض�ومناقشة�نتائج�ال�ساؤل�الثالث-

ـــدمات�وال�شـــــاطات�بميـــــدان�الدراســـــة ــــدم�ا��ــ ـــول�دون�تقـ ـــل�تحــ ــــاك�عوائـــــق�وعراقيــ ــــالل�النتـــــائج�أن��نـ ــــن�خـ ـــ�ن�مـ �تبــ

ــــض� ـــ���عــ ـــباب�ع�ــ ــــص�إقبـــــال�الشــ ــ��نقـ ــ ــــات�و�ج�ـــــزة�و�دوات�ممـــــا�أدى�إ�ـ ــــوء�ال�ســـــي��،�و�نقـــــص��م�انيـ ـــ��سـ ــــة��ــ واملتمثلـ

 .��شطة،��الفن�ال�شكي���الذي��عا�ي�فوجھ�فعال�من�عدة�نقائص�����ج�زة�و�دوات،�والورشة�املخصصة�لذلك

دة�الفعليـــة�مـــن�ا��ـــدمات�املقدمـــة،�وال�ـــ���ـــان�و�ت�ـــ��ممـــا�ســـبق�أن�العوائـــق�والعراقيـــل�ال�ـــ��تحـــول�دون��ســـتفا

ســب��ا��ــ��ميــدان�الدراســة�عــدم�تــوفر��م�انيــات�و�ج�ــزة�و�دوات،��شــ�ل��ســتوعب��ــل�الطاقــات�الشــبابية�باملدينـــة،�

وخاصة��عد�أن�فتحت�ا��امعة�أبوا��ا�أل�ـم�التخصصـات�ممـا�زاد�تـردد�الشـر�حة�ا��امعيـة�املثقفـة�ع�ـ��دار�الثقافـة�،�
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تقطـــن�باملدينـــة،�فجـــاءت�لالســـتفادة�مـــن�ا��ـــدمات،�لـــذا�نقـــول�أن�العوائـــق�والعراقيـــل�تكمـــن��ـــ��ســـوء� أغل��ـــا�البمـــا�أن�

 .ال�سي���و�نقص��م�انيات

ــ��قاعـــــة� ـــم��ـــ ـــد�للشـــــباب����ـــــز�دور�ــ ـــوف���أك�ـــــ��عـــــدد�ممكـــــن�مـــــن�املقاعــ ـــكالت�ميـــــدان�الدراســـــة�نق�ـــــ�ح�تــ لتجـــــاوز�مشــ

ل��نخــراط���ــا�طــول�الســنة،�بــدل�ثالثــة�أشــ�ر،�مــع�فــتح�القائمــة��قتصــار�ع�ــ��مجموعــة�صــغ��ة،�وجعــ �ن��نــت،�دون 

لالنخـــراط��ـــ���ـــل�وقـــت،�وتـــوف����ج�ـــزة�الالزمـــة�لـــذلك،�ومطالبـــة�الـــوزارة�الوصـــية�بتوف���ـــا،�ألننـــا��ـــ��عصـــر�العوملـــة�و��ـــا�

 .يمكن��شر�العلم�و�طالع�ع���آخر�أخبار�العالم

ومطالبـة�ا���ـات�: مدة�الت�ـو�ن�سـنو�ة�مـن�أجـل��سـتفادة�أک�ـ�وفتح�مجال�واسع�لت�و�ن�����عالم����،�وجعل�

ـــن�ال�شــــــكي��،� ـــة�ومناســــــبة�لورشــــــة�الفـــ ـــوف���قاعــــــة�مالئمـــ ـــع�تـــ ـــ��تفــــــي�بــــــالغرض،�مـــ ـــوف����ج�ــــــزة�ال�ـــ ـــة�والوصــــــية�بتـــ املختصـــ

�و��تمام��ش�ل�أفضل�بموا�ب�وميول�الشباب،�وتوف����دوات�الالزمة�لذلك،�مع�عقد�دورات�ت�و��ية�محلية�ج�و�ة

 . ووطنية،�ودفع�املنخرط�ن�للمشاركة�ف��ا�من�أجل�ترقية�املوا�ب

يت���ممـا�سـبق�أننـا�تمكنـا�خـالل��ـذه�الدراسـة�مـن�إعطـاء�تصـور�وا�ـ��أل�ـم�ا��ـدمات�ال��و�حيـة�املقدمـة�بـدار�

ن�خــالل�الثقافــة،�كمــا�لفتنــا�النظــر�إ�ــ��ضــرورة���تمــام���ــذا�النــوع�مــن�ا��ــدمات�ملــا�لــھ�مــن�تــأث���ع�ــ��حيــاة�الشــباب،م

 .الفرد�واملجتمع،�ما�دام��ناك�بطالة شغل�أوقات�الفراغ�،�فيما�يفيد

أمــا�موقــف�الشــباب�مــن�ا��ــدمات،�فع�ــ��عــن�الرضــا��ــ���عــض�النــوادي،�وال�ــ�ط��ــ���عــض�النــوادي��خــرى�ال�ــ���

ذلك��ش���إ����عا�ي�من�نقص��م�انيات�والذي��عد�أ�م�عائق�يحول�دون�تقديم�ا��دمات�و�ستفادة�الفعلية�م��ا،�ل

ـــة،�والســــماح� ـــة�املكتبـ ـــوف���الكتــــب�بقاعـ ـــباب،�تـ ـــة�واســــتجابة�ملتطلبــــات�الشـ ـــوف���إم�انيــــات،�وأج�ــــزة�أک�ــــ��فاعليـ ضــــرورة�تـ

بإعار��ا�خارج�املكتبة،�مع�فرض�ال��امات�معينة�ل��فـاظ�ع�ـ��الكتـب،�أو�تـوف���طا�عـة�باملكتبـة�لتمكـ�ن�القـراء�مـن�طبـع�

وخــزان�معلومــات�والــزاد�الــذي�يقتــات�منــھ��ــل�طالــب��  كتبــة�تبقــى�دائمــا�وعــاء�ثقــا��مــا�يحتــاجون�إليــھ�مــن�وثــائق،�الن�امل

علم�ومعرفة،�وقد�وجدت�الدار�الثقافة�ول�شـر�ال�ـ�و�ح�الفكـري،�مـع�فـتح�املجـال�لل�شـاطات�وأنديـة�أخـرى،�أك�ـ��فاعليـة�

 .واستجابة���اجيات�الشباب�مثل�ت�شيط�الرحالت�واملعسكرات�و�ندية�الر�اضية

 :ةا��اتم
إن��مســتوى�ا��ــدمات�ال��وحيــة�املقدمــة�للشــباب��بــدار�الثقافــة�مقبولــة�بصــفة�عامــة�وذلــك�راجــع�للتفك�ــ��ا��ــدي�

والفعــال�لــإلدارة�و�ــ��تطــو�ر�ا��ــدمات�باســتمرار؛�ممــا�يجعل�ــا�تلعــب�دورا�فعــاال�وإيجابيــا��ــ��تــوف���ا��ــدمات�ال�ــ���عمــل�

،�رغـم�أ��ـا�ل�سـت��ـل�ا��اجـات�إال�أن�املطلـع�عل��ـا�يالحـظ�ع�ـ��اسـتغالل�وقـت�الفـراغ�و�إشـباع�حاجـات�وميـول�الشـباب

أن��دارة�أثنـــاء�القيـــام��عمليـــة�التخطـــيط،�أخـــذت�أ�ـــم�ا��ـــدمات�ال��و�حيـــة�ال�ـــ��يحتاج�ـــا�الشـــباب�وقـــدم��ا��ـــ��شـــ�ل�

بــرامج�وأ�شــطة�ثقافيــة،�وذلــك�بدراســة�علميــة�ومن��يــة؛�ممــا�أثــر��شــ�ل�إيجــا�ي�ع�ــ����ــم�إقبــال�الشــباب�عل��ــا،�ولعــل�

 .من��سباب�ال���جعلت�ا��دمات�ال��و�حية�باملستوى�الذي����عليھ��و�فعالية�ال��امج�والقوان�ن�املس��ة�واملسطرة

وما�يمكن�التأكيد�عليھ�����خ���أن�ما�تضمنتھ��ذه�الدراسة�لم�يكـن�سـوى�محاولـة�اسـتطالعية�لواقـع�ا��ـدمات�

�ا�وحصـــر�ا،�و�ـــذا�العمـــل�قـــد�وفـــر�إطـــار�خصـــبا�للدراســـات�ال��و�حيـــة�املقدمـــة�للشـــباب��ـــ���ـــذه�املؤسســـة�ألجـــل�تحديـــد

الالحقة،�لنفس�املوضوع����نفس�امليدان،�مع�استخدام�أدوات�أك���دقة�وموضوعية�و�ذا�مـا��عـده�إنجـاز��سـيطا�لكنـھ�

 .دراسةأسا����لل



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
58 

 
 

 

1(3) 2021  

 سليمة�بوخيط/ د
 ياسمينة�كتفي/ د
 عبد�السالمسليمة�/ د
  

مقار�ة�ميدانية�ل��دمات�ال��و�حية�املقدمة�للشباب����

 النوادي�الثقافية�بمدينة�املسيلة

ط�و�عـــد�عــــرض�وتحليــــل�نتــــائج�الدراســــة،�نجـــد�أنفســــنا�مطــــالب�ن��بتقــــديم�جملــــة�مـــن�التوصــــیات�ن��صــــ�ا��ــــ��النقــــا

 :التالية

تـــوف����م�انيـــات�املاديـــة�ال�افيـــة�للتكفـــل�بالعـــدد�ال�ائـــل�مـــن�املنخـــرط�ن��ـــ��دار�الثقافـــة،�مـــع�التفك�ـــ���ـــ��محاولـــة��-

 .برمجة�خدمات�و�شاطات�جديدة�وتوف���إم�انيات�إضافية�لذلك

اي���علميــة�وضــع�ج�ــاز�م�ــون�مــن���ــان�مختلفــة�للقيــام�بم�مــة�دراســة�امللفــات،�بحيــث�ت�ــون��نــاك�أســاليب�ومعــ�-

 .    وا��ة����تحديد�أفضلية�املشار�ع،�مع�املوازنة�ب�ن��حتياجات�املتعددة�و�م�انيات�املتاحة

الز�ادة����التج���ات�والوسائل�املستخدمة�داخـل�دار�الثقافـة،�مـن�كتـب�متخصصـة�والز�ـادة��ـ��تج��ـ�ات�ورشـة��-

 .مالئمة�ل�ذه���شطة��عالم����،�والفن�ال�شكي��،�والعمل�ع���توف���قاعات

حســـن��ســـي����م�انيـــات�املتاحـــة��ـــ��دار�الثقافـــة�،�بالعمـــل�والت�ســـيق�املحكـــم�مـــع�ال�يئـــات�ال�ـــ���شـــرف�ع�ـــ���ـــذه��-

 .الدار،�خاصة�فيما�يتعلق�بز�ادة�عدد�النوادي�و��شطة��املسرح،�الرحالت�و��ندية�الر�اضية

اعيـة،�ال�ـ��أجر�ـت��ـ��مجـال�ا��دمـة�الشـباب،�كـأداة�أساسـية��عتماد�ع���البحـوث�والدراسـات�واملسـوح��جتم�-

بمــا�يتفــق�واحتياجــات�الشــباب،��ــ��إطــار�مــا�تــوفر�التنميـــة� �ــ��اتخــاذ�القــرارات�ال��ائيــة�بدقــة��ــ��أولو�ــة�املشــار�ع�وال�ـــ�امج

 .املت�املة

 :املعتمدة�املراجع
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  :م��ص�الدراسة

 من طو�ل وكفاح عظيمة ةثور  �عد إال يتحقق لم والذي لھ تطمح �ان الذي استقالل�ا ��زائر ،حققتا1962 عام

�بتوقيع ا��زائري  الشعب ��� معا�دة توج �لفصل�� 19/03/1962 أيفيان �إ��اء �املؤرخون ��عت���ا �ال�� ��تفاقية �ذه

�ستعمار�و�داية�لفصل�ا��ر�ة�والبناء�وتحقيق��مال�للشعب�ا��زائري�الذي�عا�ى�الو�الت�ن�يجة��ستعمار،�إال�أن�

��ا�ا��زائر�و�صوات�ال���رفعت�حول�ضرورة��عديل�اتفاقية�أيفيان�حيث�أصبح�يوجھ�النقد��حداث��خ��ة�ال���عرف

��ستعمار�الفر����� �إحياء �إعادة �أ��ا �ع�� �ينظر�ل�ا �أصبح �املجا�دين �وقدماء �السياسي�ن �طرف �من ��تفاقية ل�ذه

  .بطر�قة�غ���مباشرة

  .خدة،�وقف�إطالق�النار��ستقالل،��ستفتاء،�لوي�جوكس،�بن�:ال�لمات�املفتاحية

 Abstract: 

 In 1962, Algeria achieved its independence, which it had aspired to, which was not 

achieved until after a great revolution and a long struggle by the Algerian people, which 

culminated in the signing of the Evian Treaty on 3/19/1962. The woes because of colonialism, 

but the recent events that Algeria has known and the voices that have been raised about the 

need to amend the Evian Agreement, as politicians and the ancient Mujahidin have criticized 

this agreement, it has become seen as an indirect revival of French colonialism. 

 Key words :Independence, referendum,Louie Jukes, Ben Khadda،cease-fire 
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  م18/03/1962-07اتفاقية�أيفيان�ب�ن�ا��زائر��ن�والفر�سي�ن�
 دراسة�نقدية

  :مقدمة

�سنة� � �و�املستعمر�الفر���� �ا��زائري �للشعب ��ول �املمثل �ا��زائر�ة �املؤقتة �ا���ومة �ب�ن �إيفيان �اتفاقية �عد

��ستعمار�الفر�����1962 �صفحة �لتطوي �جاءا ��تفاقية ��ذه �ا��زائر�املعاصر�الن �تار�خ ��� �امل�مة �املحطات �من م،

م،�كما�يروج�الساسة�1956زائر�ة�،�دولة�بيان��ول�من�نوفم���وميثاق�الصومام�وتفتح�صفحة�جديدة����الدولة�ا��

ا��زائر�ون�اليوم،�واملعلوم�أن�التار�خ�ال�يز�ي�أحدا�وال�يرحم�أحدا�أيضا�فاتفاقية�إيفيان�مثلما��انت�مفتاح��ستقالل�

دة�الواليات�الثور�ة�وا���ومة�املؤقتة�م�ب�ن�قا1962من�ج�ة�إال�أ��ا�أظ�رت�عيو�ا�لعل�أك���دالئل�ا��ان�أزمة�صيف�

و�يئة��ر�ان�،��ذا��مر�جعل�الكث��ين�يطالبون�بإعادة�قراءة��تفاقية�و�مر��ك���د�شة�أن�الطرف�الفر�����اليوم�

�من� �املستوطن�ن �أحفاد �أن �الذي�قال �سار�وزي �الفر�����السابق �الرئ�س �بخطاب �والبدا�سة �يبادر�بالفكرة �و�الذي

��جاع�أمالك�آباء�م�و����م����ذلك�بنود�اتفاقية�إيفيان�،��ل��ذا�يحدث����ظل�صمت�الطرف�ا��زائري�حق�م�اس

�التالية ��ش�الية �نطرح �املنطلق ��ذا �ومن ����أ�مية�الدراسة �يز�د ���داف�إ: مما �حققت�اتفاقية�إيفيان �مدى �أي ��

ية�إيفيان���اية��ستعمار�التقليدي�وفاتحة��ستعمار�اتفاق املرسومة����مواثيق�الثورة�التحر�ر�ة�؟�و�ل�يمكن�اعتبار

 ا��ديد����ش�لھ��قتصادي؟�

  :الرسمية ا��زائر�ة الفر�سية املفاوضات-1

  موالن��مفاوضات* 

م�بدينة�موالن�الفر�سية�برئاسة�1960جوان��29ا����25بدأت�املفاوضات�الفر�سية�ا��زائر�ة�بصفة�رسمية�من�

الفر�سية�برئاسة��ا���ومةالصديق�بن�ي���ووفد��والسيد�محمد) 277م،�ص2002وس،�فر�(السيد�أحمد�بومنجل�

  ).278م،�ص�2002،�فر�وس(السيد�رو���مور�س�

ان��ت�املفاوضات�بالفشل�ن�يجة�عدم�اع��اف�فر�سا�بج��ة�التحر�ر�الوط���كمفاوض�وحيد،���دف�ضرب�وحدة�

كما���ستقالل،قق�أ�داف�ا�من�خالل�استمالتھ�أو�تطيل�الشعب�ا��زائري�ومحاولة�خلق�فر�ق�ثالث�لصا���ا�قد�تح

  ).94م،�ص1971د�غول،�(أن�الفر�سي�ن�طالبوا�بفصل�ال��راء�عن�ا��زائر�

وعليھ�تواصلت�انتصارات�الثورة�بأن�أفشلت�مخطط�شال،�وفوتت�ع���د�غول�مشروعھ�ا��زائر�جزائر�ة،��عد�أن�

�التحر�ر�الو  �ج��ة �لنداء �ا��زائري �الشعب �استجاب �ل��زائر�يوم �د�غول �ز�ارة �أثناء �خرج�9/12/1960ط�� �حيث م،

م،�عمت��ذه�املظا�رات�مدن�العاصمة،�11/12/1960والوطنية����مظا�رات��التضامنالشعب�ا��زائري����أ��ر�صور�

  )352،�ص2008،�با��اج(و�ران،�البليدة،�بجاية،�قسنطينة،�وغ���ا،�كما�صعد�ج�ش�التحر�ر�من�كفاحھ�

  :ونيو�شاتلارن�مفاوضات�لوس* 

،�)54،�ص2008،�با��اج(لقد��شطت��عثات�ج��ة�التحر�ر�الوط���ع���جميع��صعدة،�مما�أج���ح�ومة�د�غول�

� �طاولة �ا�� �العودة ��املفاوضاتع�� ���ص ��� �ممثلة �سو�سر�ة �ال�غ" و�مسا�� �وفدي�" أوليفي �ب�ن �اللقاءات تجددت

،�جمعت�أحمد�بومنجل�وأحمد�فر�س�س�ونيو�شاتللوسارن�مدينة�ر�ة�وا���ومة�الفر�سية����ا��زائ�املؤقتةا���ومة�

�بو�مبيدو جورج��التقىثم�شا�ي�والحقا��برا�كروك،�وسعد�دحلب�بممث���ا���ومة�الفر�سية�)717،�ص2008با��اج،�(

  )37م،�ص�1987بن�خدة،�(دولوس�بالسيد�الطيب�با��روف،����نيو�شاتل�
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إن�أثمن�حليف�لنا����حرب�التحر�ر�" سياسية�،�تأمل�تصر�ح�السيد�يز�د�وأمام�النتائج�ال���أدت�إل��ا�مثل�تلك�ال

�العدو �غباوة �تأكيد، ��و�ب�ل �نخوض�ا �ال�� �" (الوط�� �2008آ��، �ص �ف��ات�)143م، ��� ��تصاالت ��ذه �تكررت �وقد ،

ت�ضمن�متقطعة�دون�أن�تحقق�نجاحا�يذكر،�ومرد�ذلك�عدم�جدية�الطرف�الفر�����الذي��ان�يفضل�إدراج��تصاال 

�الثورة���من إس��اتيجية �قادة �مساومة �ا�� �ترمي �سياسية �مناورات �سوى �ت�ون �أن �ال��عدوا �جعل�ا �مما العسكري،

� �فر�سا �مع �للتفاوض �ممثلون �ع��ا �ين�ثق �انتخابات �إجراء �أوال�و�عد�ا �القتال �إيقاف �بفكرة �القبول �ع�� بن�(وحمل�م

  ).42م،�ص�1987خدة،�

  )م1961جوان��13ماي�ا��� 20(مفاوضات�إيفيان��و���* 

� �ممث�� �ب�ن �الفر�سية �السو�سر�ة �ا��دود �ع�� �املفاوضات ��ذه �الفر������ا���ومةجرت �الطرف �وممث�� املؤقتة

 م،�لك��ا�تأخرت�ن�يجة�وضع�فر�سا�السيا����الذي�ازداد�تأزما�باإلضافة�07/04/1961حيث�أنھ�من�املرتقب�إجرا��ا����

رئ�س�بلدية�إيفيان��اغتيالإشراك�أطراف�أخرى����املفاوضات،�وكذلك�حادثة��رفض�ج��ة�التحر�ر�الوط���فكرة�إ��

� �فرضھ �الذي �الضغط �ن�يجة �أحداث �من ��املستوطنون تاله، �الرافض �بموقف�م واملتمسك��للمفاوضاتاملتصلبون

،�با��اج( SAOأ�عد�من�ذلك�بأن�أسسوا�تنظيم�إر�ا�ي�سمية�بمنظمة�ا���ش�السري��إ��با��زائر�فر�سية،�وقد�ذ�بوا�

  )37،�ص2008

��طاحة� �وجو�واوز�جلر�وشال �ساالن �أمثال �من �املتطرف�ن �ا�����ت �من �أنصار�ا��زائر�الفر�سية �حاول كما

م�بمدينة�إيفيان�أين�1961ماي��20م،�مما�عرض�املفاوضات�إ���التأجيل�إ���غاية�1961أفر�ل��22بالرئ�س�د�غول����

  ) 42م،�ص2010ون����،�ل(التقى�الوفد�ا��زائري�بالطرف�الفر�����

م�لم�يحسم����القضايا،�إذا�اصطدمت�مرة�أخرى�بإصرار�1961جوان�13ماي�و�20ورغم�ا��لسات�املتكررة�ما�ب�ن�

الطرف�الفر�����بمناقشة�ملف�إطالق�النار�بمعزل�عن�بقية�امللفات�واملساس�بالوحدة�ال��ابية�ل��زائر����إطار�سياسة�

  ).43م،�ص2010لون����،�(��سية�املزدوجة�للفر�سي�ن�ا��زائر��ن�فصل�ال��راء�ومسألة�محاولة�فرض�ا�

�نوفم��� �أول �بيان �أقر�ا �ال�� ��ساسية �املبادئ �ع�� �املساومة �رفض �ا��زائري �دفع�1954الطرف ��مر�الذي م،

  )42م،�ص2010لون����،�(م�1961جوان��13بالسيد�لوي�جوكس�رئ�س�الوفد�الفر������عليق�املفاوضات�يوم�

  :لوغرانمفاوضات�* 

م،�لكن�بدون�جدوى�مما�جعل�املفاوض�ا��زائري�يبادر�1961جو�لية�28-20استأنفت�املحادثات����لوغران�ما�ب�ن�

�ملغالطة� �مروجة ���را��ا، �ا��زائر�ع�� �التنكر�لسيادة �ع�� �الفر�سية �إصرار�ا���ومة ��س�ب ��عليق�ا �إ�� �املرة �ذه

� �فيھ ��ش��ك �بحر�داخ�� �ال��راء �أن �مفاد�ا �وإضعاف�تار�خية �الوطنية �الوحدة �ضرب �و��دف �املجاورة �البلدان �ل

  الثورة�وتأليب�دول�ا��وار�عل��ا�

و�ذلك�علقت�املحادثات�نظرا�لتباعد�وج�ات�النظر�ب�ن�الطرف�ن،�ال�سيما�فيما�يخص�الوحدة�ال��ابية،�ولم�تباشر�

��خطاب�الرئ�س�الفر�����شارل�د�غول�ا���ومة�املؤقتة�ا��زائر�ة�اتصاال��ا�إال��عد�أن�تحصلت�ع���اع��اف�صر�ح��

  ).43م،�ص2010لون����،�(م،�ضمنھ�اع��اف�فر�سا��سيادة�ا��زائر�ع�����را��ا5/09/1961يوم�

  : مفاوضات�بال��سو�سرا* 

� �أيام �التحضر�ة �اللقاءات �تجددت �إثر�ذلك �1961أكتو�ر��29-28ع�� �يوم �ثم �بال�09/11/1961م، �مدينة ��� م
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�مالك �رضا �جمعت ��السو�سر�ة، �و�� �الفر���� �الطرف �عن �ودولوس �شا�ي �بـ �ي��، �بن �الصديق - 23ومحمد

�التعاون،�30/12/1961 �قضايا �ومناقشة ��ساسية �النقاط �لدراسة �روس ��� �مدينة ��� �جوكس �لوي �بـ �سعد �التقى م

  )  44م،�ص2010لون����،�(وحفظ�النظام�أثناء�املرحلة��نتقالية�ومسألة�العفو�الشامل�

ا��زائري�تحقيق�املبادئ��ساسية�والسياسية�خالل�املفاوضات�ال���جرت����روس�ما�ب�ن��عد�أن�ضمن�املفاوض�

�استعداده�02/1962/-19- 11 �أبدى �روس، ��� �محادثات �مسودة �ع�� �ا��زائر�ة �للثورة �الوط�� �املجلس �ومصادقة م،

  )45م،�ص2010لون����،�(للدخول����مفاوضات�املرحلة�ال��ائية�

  : و�انت�ع���مرحلت�ن�:مفاوضات�إفيان�الثانية* 

  تم�ف��ا�دراسة�املسودة) م19/02/1962- فيفري 11(انطلقت�من�: املرحلة��و��

�الثانية �: املرحلة ��� �املرحلة ��ذه �-18-07استأنفت �الوفد�ا��زائري�1962مارس �ممثل �خدة �بن �يوسف �بن �ب�ن م،

��ت�بھ�ا��رب�ب�ن�الطرف�ن�ا��زائري�ولوي�جوكس�ممثل�الوفد�الفر����،�و�انت��ذه��تفاقية�مسك�ا��تام�الذي�ان

  والفر�����

� �عشية �ا��زائري �الوفد �باسم �بلقاسم �كر�م �18وقع �(مارس �ص2008با��اج، �بن�)717، �قام �الوقت �نفس و��

يوسف�بن�خدة�ع���أمواج�إذاعة�تو�س�بإعالن�ا�����قائال�باسم�ا���ومة�املؤقتة�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�و�تفو�ض�من�

�للثور  �املجلس�الوط�� ��ثن�ن �يوم �من �ال��اب�ا��زائري�ابتداء �أنحاء �وقف�إطالق�النار�����افة �ا��زائر�ة،�أعلن �19ة

� �1962مارس �عشر�ظ�را، �الثانية �الساعة �ع�� ����ش�: قائال" م، �املقاتلة �القوات �أمر�جميع �املؤقتة �ا���ومة باسم

  )37م،�ص1987بن�خدة،�(التحر�ر�الوط���بإيقاف�جميع�العمليات�العسكر�ة�داخل�ال��اب�ا��زائري�

�توقيعا��م� �ليضعوا �دو�ب��وغ��، �وجوان �رو����ب��و �جوكس، �لوي �و�م �الثالثة �الفر���� �الوفد �أعضاء �وقع كما

  )420،�ص2008با��اج،�(بجانب�توقيع�كر�م�بقاسم�

�ا��زائ �سراح �إطالق �وتم �النار�والقتال �إطالق �بوقف �الفر�سية ��وامر�للقوات �بدوره �د�غول �ا����ال ر��ن�أعطى

  )421،�ص2008با��اج،�(الذين��انوا����ال��ون�واملعتقالت�وع���ا��دود�

 :أ�م�بنود�اتفاقية�أيفيان�املوقعة�ب�ن�الوفد�ا��زائري�والوفد�الفر���� -2

 م19/03/1962وقف�إطالق�النار�ب�امل�ال��اب�ا��زائري�ابتداء�من�منتصف���ار�.  

 يوم�من�مدة��تفاق20إطالق�سراح�املساج�ن�السياسي�ن�ا��زائر��ن�خالل�  

 ���� �املقرر �املص�� �بتقر�ر �ا��اص ��ستفتاء ��عد �الوط�� �ال��اب ��امل �من �الفر���� �ا���ش ا���اب

  .م01/07/1962

 � �من �امل�ونة �التنفيذية �ال�يئة ��نتخابات �إعداد �ع�� �و��9شرف �إ����3مسلم�ن �السلطة ��� �وتبقى أور�ي�ن

  .غاية�إجراء��ستفتاء

 والية�15امل�ال��اب�الوط���و���الواليات�البالغ�عدد�ا�يحري��ستفتاء�����.  

 شكيل�محكمة�من�قضاة�مسلم�ن�وأور�ي�ن���ل�ال��اعات�خالل�الف��ة��نتقالية�.  

 تحل�ال��اعات�بطرق�سلمية�وإذا�لم�تحل�توجھ�ا���محكمة�العدل�الدولية.  

 يختار�ا��زائر�ون�����ستفتاء�تقر�ر�املص���ب�ن��ستقالل�التام�عن�فر�سا�أو��ستقالل�مع�التعاون�ب�ن�
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  .ا��زائر�وفر�سا

 ا���سية�� �ب�ن �القادمة �السنوات �الثالث ��ختيار��� �عل��م �ولكن �ا��الية �بج�سي��م �املعمرون يحتفظ

  .الفر�سية�أو�ا��زائر�ة

 ا��زائر�وإذا�تم�تأميم��ذه�املمتل�ات�تقدم��عو�ضات�أل��ا��ايحتفظ�املعمرون�بأمالك�م����.  

 ع��اف�باستقالل�ا��زائر�وسياد��ا�التامة�ع���أراض��ا�ووحدة�ترا��ا�.  

 سنة�وكذلك�مطارات،�عنابة،�بوفر�ك،��15تأج���قاعدة�املر����الكب������و�ران�للسلطات�الفر�سية�ملدة�

  ).94-87م،�ص�1987 بن�خدة،. (�شار،�ورقان�ملدة�خمس�سنوات

 من�� �جملة ��تفاقية �تضمنت �كما �واملحروقات �املناجم �استغالل ��� �الفر�سية �للشر�ات ��متيازات ضمان

- 279م،�ص2008فر�وس،�(اتفاقيات�التعاون����املجاالت��قتصادية�والثقافية�السار�ة�املفعول�ملدة�عشر�ن�سنة�

280.(  

  دراسة�نقدية����اتفاقية�إيفيان�/ 3

فاقية�إيفيان�من�أول�الوثائق�الرسمية�ال���سطرت�الطر�ق�أمام�إعادة�إحياء�الدولة�ا��زائر�ة�من�جديد�إال��عد�ات

أن�الوثيقة�مازال�يكتنف�ا�الكث���من�الغموض�باإلضافة�إ���النقائص�الكث��ة�ال���وجدة���ا�مما�جعل��عض�املؤرخ�ن�

قة�وال����ع�����ديد�ملشروع�الدولة�ا��زائر�ة�ال���جاءت����والسياسي�ن�يرون�يوجد���ا�نقاط����محل�النقد�من�الوثي

  .مواثيق�الثورة�التحر�ر�ة�م��ا�بيان��ول�من�نوفم���وميثاق�الصومام

�تار�خ� ��� �وم�ان��ا �وتار�خ�ا �الوثيقة �قيمة �من �ال�ينقص �إيفيان �التفاقية �أو�النقائص �النقاط ��عض �إ�� �طرحنا إن

�التار�خي ��مانة �إيفيان�ا��زائر�إال�أن �اتفاقية ��� �جاءت �ال�� �واملغالطات �ا��قائق �إبراز��ذه �كمؤرخ�ن �علينا �تحتم ة

  :وم��ا�نذكر

  من�حيث�الش�ل* 

�كب���من� - �خطأ �و�ذا �العر�ية �باللغة �أو�نص �ل���ة �وجود �دون �فقط �الفر�سية �باللغة �كت�ت �الوثيقة �أن نجد

�و�ة�الوطنية�ا��زائر�ة�ال���دافع�ع��ا�ا��زائر�ون�وح���أعضاء�الوفد�ا��زائري�ألن�اللغة�العر�ية����إحدى�مقومات�ال

الثورة�التحر�ر�ة��انت�العر�ية�مقوم�ل�ا�فكيف��غفل�عن�أمر�م�م�مثل��ذا،�وللمثال�فقط�نجد�أن��م���عبد�القادر�

)� �ص2010بالح، �) 213م، �تافنة �معا�دة �وقع �(عندما �) م1982العر�ي، �بيجوا، �ا����ال �(مع �2007الغا��، �ص ) 69م،

  كت�ت����ة�من�املعا�دة�باللغة�العر�ية�ووقع�عل��ا�كال�الطرف�ن�لقدسية�اللغة�العر�ية�

م�وتوقيع�1954ومن�ب�ن��مثلة�ما�حدث�ب�ن�الفر�سي�ن�والفي�نامي�ن��عد���اية�حرب�ال�ند�الص�نية��و���سنة�

�باللغ �و���ة �الفي�نامية �باللغة ��تفاقية �من ����ة �كت�ت ��ستقالل �ع���معا�دة �الطرفي�ن �كال �وقع �الفر�سية ة

  )721الكيا��،�دون�سنة،�ص�. (ال���ت�ن

النص��ص���للوثيقة�غ���موجود�عند�الطرف�ا��زائري�وحسب�الكث���من�املؤرخ�ن�فإن�النص��ص���يختلف����

  .البنود�عن�النص�امل��جم�واملتداول�عند�الكث���من�املراجع�اليوم

  :النقد�من�حيث�املضمون 

م،�والتأخر����إعالن��ستقالل�01/07/1962ال���استمرت�لعدة�أش�ر�تأخ����ستفتاء�إ���:الف��ة��نتقالية�قضية -
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  م��ل�ا�نقاط�تحتاج�ا���الشرح�والنقد05/07/1962من�مارس�إ���

��س�تان�ومن�ثم��ختيار�ب�ن�ا��قضية��بقاء�ع���ا���سية�الفر�سية�للمعمر�ن�و�قا��م����ا��زائر�لثالث�سنوات -

الفر�سية�أو�الفر�سية�و�ذا��مر�ي�ناقض�مع�سيادة�الدولة�املزعوم�ا��صول�عل��ا��عد��ستقالل�الن�الدولة����ال���

تمنح�ا���سية�وأيضا��بقاء�ع���ا���سية�الفر�سية�للمستوطن�ن����ا��زائر�وكأن�ا��زائر�والية�فر�سية�تا�عة�لفر�سا�

  )480،�ص2008با��اج،�.(ول�ا�حكم�ذا�ي�فقط

�ذا�تناقض�صر�ح�مع�أ�داف�الثورة�الن�:  قضية��عو�ض�الدولة�ا��زائر�ة�ممتل�ات�املعمر�ن����حالة�التأميم -

ا��رب�ال���أعل��ا�ا��زائر�ون�ع���فر�سا�لم�تكن�ضد�النظام�فقط�بل��انت�ضد�عمالء�النظام�وأعوانھ�و���املرتبة�

��ا��صول�أيضا�ع����سيادة�ع���املمتل�ات�وع���املستوطن�ن�مغادرة��و���املستوطن�ن�وا��صول�ع����ستقالل��ع�

�ع��� �الدالئل �ب�ن �من �ولعل �الفر�سيون �ا��زائر��م �إ�� �أحظر�م �فمن �ل��زائر�، �الفر�سية �القوات ا��زائر�بمغادرة

بالغ�عدد�م�ا�تمام�الفر�سي�ن�بالفئة��و��عطيل�د�غول�للمفاوضات����الكث���من�املرات�ودفاعھ�عن�املستوطن�ن�ال

  )480،�ص2008با��اج،�( ألف�معمر�ألنھ�يصعب�إعادة��ع��م�من�جديد����املجتمع�الفر����800

قضية�احتفاظ�الفر�سي�ن�ببعض�القواعد�العسكر�ة�والعلمية�ل�م����ا��زائر�ي�نا�����ائيا�مع�مبدأ�وحدة�ال��اب�

  )88م،�ص�1987دة،�بن�خ(ا��زائري�والسيادة�ال����ان�ي�افح�ع��ا�ا��زائر�ون�لسنوات�

�أنھ� - �حيث �ا��زائر����جانب�املفاوضات �الطرف �انتصار�كب���ع�� �أن�الفر�سي�ن�استطاعوا �اتفاقية�إيفيان بي�ت

أمر�" حسب�املصادر�الفر�سية�فإن�د�غول�ما�إن�جاءه�نبأ�توقيع�الوفد�ا��زائري�ع����تفاقية�سرح��ذا��خ���قائال�

واتھ�لسنوات�وحار�نا�دينھ�ولغتھ�وجعلناه�غر�با����أرضھ�أن�يوقع�ع���مثل�ال�يصدق�كيف�لشعب�سلبنا�ارضھ�وثر 

  )481،�ص2008با��اج،�" (�ذه��تفاقية�

�الفر�سيون �- �م��ا �أش�ر�استفاد �أر�عة ��نتقالية�ال���استمرت�إ�� �استمرار�تكر�ر�الب��ول� قضية�الف��ة �تم بحيث

ة�الفر�سية،�وضمان�عدم�اعتداء�ا��زائر��ن�ع���املستوطن�ن�أو�و���كميات�كب��ة�إ���فر�سا�لتحر�ك��لة�الصناعي

� ��نتقالية �الف��ة ��ذه �ا��زائر�خالل ��� �الفر�سية �القوات �وجود �ضل ��� �وذلك �الفر�سية �(القواعد ،�2008با��اج،

  )482ص

ن�أك���الدول�جسدت��تفاقية�التبعية��قتصادية�لفر�سا�الن�ا��زائر��ن�اليوم�ما��عد��ستقالل��عت��ون�م�-

�فر�قية�اس��ادا�للمنتجات�الفر�سية�وأيضا�أن�الشر�ات�الفر�سية����ال���حظيت�باالمتيازات�و���مقدم��ا�استغالل�

الب��ول����ال��راء�ا��زائر�ة�ولم�يقم�ا��زائر�ون�باس��جاع�ثروا��م����عد��نقالب�الذي�قام�بھ��واري�بومدين����

م،�1954الثوري�والعودة�إ�����داف��و���املتفق�عل��ا����بيان��ول�من�نوفم����م،�وس���بالت��يح19/06/1965

وسميت�العملية�بتأميم�املحروقات،�كما�) 2،�ص2008كر�ا��،�( ���ش�ر�نوفم��1970سنة�% 51إرجاع� حيث�استطاع

  ).2م،�ص2008كر�ا��،�( م��1966أمم�املناجم�سنة�

�ا��ز  �الوفد �ضعف �آلت�بي�ت�اتفاقية�إيفيان �ما �والدليل ��قتصادية �ا��وانب ��� �الفر���� �للطرف ائري�املفاوض

إليھ�ا��زائر�ما��عد��ستقالل�ومال�تم�ذكره�سابقا�وحسب�الكث���من�املراجع�فإن�الوفد�ا��زائري��ان�قوي�ا���ة����

ا��زائري�الفر���������القضايا�السياسية�و�ان�يمر�بف��ة�فراغ�إذا�تم�ا��ديث�عن�ا��انب��قتصادي�وآلية�التعاون 

  ) 482،�ص2008با��اج،�(ذلك�ا��انب�
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اتفاقية�إيفيان�لم�يتم�ف��ا�التصر�ح�أو��ع��اف�من�الطرف�الفر�����با��رائم�ال���ارتك��ا����حق�الشعب�ا��زائري�

�ا��زائ ��� �ارتكب��ا �ال�� �با��رائم �ال��ع��ف �اليوم �فر�سا �أن �يؤكد �ما �و�ذا �لھ، ��عو�ضات �تقديم �يتم �ف��ة�ولم ر�طيلة

بن�(سنة�مما�يدعم�الدعاية�الفر�سية�أن�ما�فعلھ��ستعمار����إفر�قيا�وم��ا�ا��زائر��و��شر�ل��ضارة��132حتالل�

  )90م،�ص1987خدة،�

م،�حول�اللغة�1954جعل�اللغة�الفر�سية����اللغة��و�������دارة�ا��زائر�ة�و�ذا�ي�نا���مع�بيان��ول�من�نوفم���

�ال� �ولكن�العر�ية �ا��زائر�ة ��دارة ��� �التعامل ��� ��و�� �الت�ون �أن �من �والبد �الوطنية �ال�و�ة �مقومات �من ��� �

ا��زائر��ن�كمجال�للتعاون�الثقا���مع�الطرف�الفر�����فتحوا��مور�ع���مصرع��ا�بحيث�جعلوا�اللغة�الفر�سية�اليوم�

�ا��زائر  �فمثال�ا��امعة �ا��زائر، ��� ��و�� ��� �ت�ون �أن �ال�يجيدون�ت�اد �اليوم �وزراء �وجل �الفر�سية �باللغة �تقر�با �ة

  )90م،�ص1987بن�خدة،�.(تركيب�جملة�واحدة�باللغة�العر�ية

�ا��زائر�فالطرف��- �لتار�خ �الوط�� ��رشيف �حول �بند �أي �وجود �عدم ��تفاقية �عيوب �أظ�رت �ال�� �النقائص من

رشيفية�ا��اصة�بتار�خ�ا��زائر�من�ج�ة�ومن�ج�ة�أخرى�ا��زائري�لألسف�لم�يطالب�الفر�سي�ن�بتقديم��ل�الوثائق�� 

  تقديم�خرائط�بأ�م�حقول��لغام�املزروعة����ا��زائر�وع���حدود�ا

  خاتمة�

لقد��انت�اتفاقيات�إيفيان�انتصار�عظيما،�توج�باالستقالل�والوحدة�ال��ابية،�وإحياء�دولة�جزائر�ة�ذات�سيادة����

عال����تفاقية�واعت���ا�الكث���من�زعماء�حر�ات�التحرر�من�أمثال�ت�توا�وفيدال�الداخل�وا��ارج،�كما�بارك�الرأي�ال

إن�" �اس��و�أ��ا�انتصار�عظيم�واعت���ا�شو�ن�الي�الوز�ر��و���الصي���أن��ذه��تفاقية��انت�إيجابية�حيث�قال�

  التكتيك�الذي�اتبعھ�ا��زائر�ون�خالل�املفاوضات��ان�صائب

  :  عرض��ست�تاجات�التاليةومن�خالل�البحث�يمكن�

 تمكنت�ج��ة�التحر�ر�من�تجاوز�ا��واجز�ديبلوماسية�الفر�سية�ال����انت�ت���ع�ع���منابر�الدولية�.  

 تقالل�والسيادة�حققت�ج��ة�التحر�ر�الوط�����داف�الذي�نص�عليھ�بيان��ول�من�نوفم���واملتمثلة�����س

  .والوحدة�ال��ابية

 وسع�ا�لقد��انت��ذه��تفاق���� يات�ن�يجة�مفاوضات�طو�لة�وشاقة�لقد�بذلت�ا���ومة�املؤقتة�جميع�ما

م�وإلرسا��ا�ع���مائدة�املفاوضات،�ح���نتائج�1954لتحقيق���داف�السياسية�ال���حدد�ا�اعالن�الفاتح�من�نوفم���

  .إيفيان������اية��مر�مساو�ة�لت��يات�الشعب�بأكملھ

  السيا����ل��زائر��ن�و�نتصار��قتصادي�للفر�سي�ن��جسدت�اتفاقية�إيفيان��نتصار.  

 انت�إيفيان�فاتحة��ستعمار�ا��ديد�الذي�خضعت�لھ�ا��زائر�وال�تزال�تخضع�لھ�اليوم�.  

 البد�ع���الساسة�ا��زائر��ن�إعادة�قراءة��تفاقية�من�جديد�وما�علينا�كمؤرخ�ن�إ���تحليل�ا�وإعطا��ا�حق�ا�

 .و�شو�ھ�ألحد�انتصارات�الثورة�ا��زائر�ة�ولكن�التار�خ�ال�يرحم�أحدا�كما�يقول�املثل�ح���وان��ان����ذلك�نقدا

  

  

  



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
66 

 
 

 

1(3) 2021  

عامر�أقح��. أ  
  

  م18/03/1962-07اتفاقية�أيفيان�ب�ن�ا��زائر��ن�والفر�سي�ن�
 دراسة�نقدية

  قائمة�املصادر�واملراجع

 �،دار�املعرفة،�ا��زائر1،�تار�خ�ا��زائر�املعاصر،�ج)2010(بالح�ال�ش���،.  

 �،تار�خ�الثورة�التحر�ر�ة،�دار�الكتاب�ا��ديث،�ا��زائر)2008(ب��اج�صا���،  

 آخرونو  زغدار ��سن ترجمة ،إيفيان اتفاقيات ،ا��زائر �� التحر�ر حرب ��اية،�)1987(،�خدة بن يوسف بن، 

  .دط ا��امعية،ا��زائر، املطبوعات ديوان ا��سي��، الشيخ بن ا��كيم عبد مراجعة

 � �د�غول، �م�شورات�)1971(شارل �عو�دات، �أحمد �مراجعة �العادة، �فوق �سمو�� �ترجمة ��مل، �مذكرات ،

 .لبنانعو�دات،�

 � �إسماعيل، �للكتاب،�)1982(العر�ي �الوطنية �مؤسسة �القادر، ��م���عبد �لواء �تحت �ا��زائر�ة �املقاومة ،

  .ا��زائر

 �،العدوان�الفر�����ع���ا��زائر،�م�شورات�املركز�الوط���للدراسات�والبحث����ا��ركة�) 2007(الغر�ي�الغا��

  م،�ا��زائر�1954الوطنية�وثورة��ول�من�نوفم��
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البحث�والتنقيب�����و�ة�السرد�ا��زائري�امل�ش�ل�من�تنوع�عر��،�وثقا��،�وحضاري�وال�شك��إ���س����ذا�املقال�       

�والعر� �الفكري �والتنوع �ا��ضاري �ال��اء ��ذا �أن ��ذا��� ��و�ة �عن �تب�ن �شعبية �يتم���بثقافة �ا��زائري �جعل �قد �

وقد�تمظ�ر��ذا�التنوع�ظا�را�وخفيا����ب�ية�السرد�. املجتمع�وانص�رت����بوتقتھ�ل�ش�ل��ذه�ال�و�ة�املختلفة�واملؤتلفة

� �قبل �ما �العميقة �جذوره ��� �سواء ��عده��سالما��زائري، �عن. أو�ما �الكشف �املقال ��ذا �سيحاول �عض��و�و�ما

  .تجلياتھ�املضمرة�أو�املعلنة

  .السرد،�ال�و�ة،�الثقافة :ال�لمات�املفتاحية

Abstract: 

 This article seeks to research and explore the identity of the Algerian narrative consisting of 
ethnic, cultural, and civilizational diversity. There is no doubt that this cultural richness and 
intellectual and ethnic diversity have made the Algerian characterized by a popular culture 
that shows the identity of this society and melted in its crucible to form this different and 
combined identity. This diversity has manifested itself outwardly and invisibly in the structure 
of the Algerian narrative, whether in its deep pre-Islamic or post-Islamic roots. This article 
will attempt to reveal some of its implicit or explicit manifestations.key words: Criterion-
Referenced-Measurement, mastery learning 

 Keywords: narrative, identity, culture. 
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  الشفا�ية�تحديد�لل�و�ة�الثقافية

�خالل� �من �بنفسھ �نفسھ �ي��� �أن �الفكر، ��ذا �لتطور �املعرفية �املراحل �ع���مفاصل �الفكر���سا�ي �س��

�والوجود �باليقي��، �والغي�� �ا��اضر�باملا���، �فيھ �ي�شابك �معر�� �مراحل��ديالكتيك �من �مرحلة ��ل ��� �ليظل بالعدم

�أمام� سعيھ�الدؤوب�نحو�نقطة�الال��اية�إ���البحث�عن�العلل�و�سباب،�لذا��ستوقفنا�الفكر�العر�ي�املعاصر�دائما

محاولة�البحث�عن�املرجعيات�التار�خية�الفكر�ة�والدي�ية�و�دبية�والفنية�من�خالل�مساءلة�املوروث�الثقا��،�و�ذه�

وملا��انت��ساط���قد�أمدت�الدراسات���سانية�ع���اختالف�«��حقيقة�أمر�ا�وجو�ر�ا�متعلقة�باللغة،�املساءلة��

فروع�ا�بالكث���من�الظوا�ر�والعناصر�واملوارد،�فإن�الفول�لور�ي���ب�ع��ا،�عند��عض�الدارس�ن�و�عد�من��نا�مكمال�

�و�سا �متصال�باألنثولوجيا �آخر�ن �عند �رأيناه �أننا �مع �يرتبط�ل�ا، ���سانيات، �من ��اما �فرعا �ا��الت�ن ط���تبدو���

   .)1(»أساسا��علم�اللغة

�ذه�اللغة�ال���تحاول�أن�تحقق�تفس��ا�لل�ون�وتضع��جابات�املتعلقة�بمشكالت�ا��ياة�وقضايا���سان،��

ضالة��ن��و�ولو��،�ول�ي��ستمر��ذه�اللغة����ا��ياة�و�شع�بالظالل�من�سالف�العصور�ال�بد�ل�ا�من�م�ون�يجعل�ا�

وعالم��جتماع�وعالم�النفس�ودارس��دب،�واملت�بع�لتطور�العقل����إدراكھ�و�عاملھ�مع�ال�ون،�بل�وأصبحت�محط�

ا�تمام�العالم�التجر����الذي�يحاول�أن�يؤسس�لعلم�حديث�من�خالل�الوقوف�ع���تار�خھ�وتطوره�أو�طر�قة��عامل�

إن�الرموز�تمثل�مبادئ�وأف�ار،�و���دائما�«فا�يم�ذلك�امللون��و�قوة�الرمز،���سان�القديم�مع�ما�يحيط�بھ�من�م

�ع���أك���من�ش�ل�ا�ا��ار���و���تبدو�����عض��حيان�كأش�ال�مجردة�أو�مخططات�غامضة�أو�إشارات�دي�ية،�لك��ا�

يح�لنا�من�أدوات�معرفية�فعندما�نقارب��ذه�العالمات�بما�أت�)2(»أساسا�عالمات�يمكن�التعرف�عل��ا�و�ستخدم�كبدائل

وطرائق�عقلية�ومن��ية�إنما�نحاول�أن�نحقق�مشروعي��ا�كبديل�يتلون�أو�يتمطط�من�مجتمع�إ���آخر�ومن�جيل�إ���

�و�كذا� �صر�حة �عالمة �كرمز�ثم ��و�� �بدايتھ �إ�� �أخرى �مرة �رحلتھ �ليواصل �صر�حة �الرمز�عالمة ��ذا �فيصبح جيل

���ر�الرم ��و �و�يحاء �فالغموض �دواليك ��سم��ا �كما �أو �والرو��، �الثقا�� �(ز�ومخزونھ �و�ر�ري بالرحلة�) جون

  :،�وال���نحصر�ا����بنود�تمثل����ا��قيقة�مضام�ن�تتمحور�حول�ا��ذه�الرموز�و��)3(الرمز�ة

 .موضوع�املركز�ومحور�ال�ون�الذي�يتال���عنده�عالم��حياء�و�موات .1

 .موضوعة�املوت�أو�بدائلھ .2

 العودة�إ����صول  .3

 .ل��اع�ال�و�ي�من�خالل�تصادم�قوت�ن�عظيمت�ن�ا�����والشر،�والنظام�والفو���ا .4

 .ال��ديد�من�قبل�ا���س��خر .5

 .التألھ�والتما���مع�العظماء�وامللوك�و�بطال .6

 .الزواج�املقدس�من�ساللة�سماو�ة�أو�ميثولوجية� .7

 .الوالدة�من�جديد����صورة�طفل�إل���أو�مسيح�منتظر�أو�مخلص�للعالم� .8

 .م�مجتمع�جديد�ذي�طا�ع�مقدس�أو�طو�اوي�يحقق�السلم�والعدلقيا .9

 .)4(ب�ية�ر�اعية�لل�ون�أو�للعالم�ا��ديد�الذي�يمتد�ع���أر�ع�قارات .10
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و�ذه�البنود����عبارة�عن�استقراء�للرؤى�من�خالل�رحلة�الذات�إ���داخل�ا�و���بذلك�ترحل�نحو��زمنة��و���

أن��ذه�البنود�العشرة�ل�ست�حصر�ة�جمعا�أو�منعا،�فبعض�الرؤى�قد�ال��و�دي��« ل�شأة�ال�ون�وا��ضارة�ال�شر�ة

تتضمن�سوى�سبعة�أو�ثمانية�م��ا،�كما�أن��عض�ا��خر�قد�يضم�أف�ارا�محور�ة�أخرى�لم�يتضم��ا�جدول�بري�أو�م��ا�

� �عقليا �مرادفا �بديال �املتا�ة �أو ����ية �أو �اللغز �فكرة �أو �وال��اعة، �القوة �امتحان �فكرة �القوة�مثال المتحان

  )5(»وال��اعة،�ع���نحو�ما��و�مع�ود����القصص�امليثولو���والشع��

� �تصور �حد �ع�� �للرؤى �رمز�ة �مادة �العشر�بمثابة �البنود ��ذه ��انت �امتحان�" بري "وإذا �مضمون �إل��ا يضاف

الشفا�ية�عند��القوة�وال��اعة����القصص�الشع���فإن�معا�شة�الواقع��و�الذي�يفيء�بظاللھ����الرؤى�واملرو�ات

وملا��انت�ا���ايات�ا��رافية�����صل�مجموعة�من��خبار�تتصل�بتجارب���سانية�منذ�قديم�فقد�حرص�«الشعوب�

�بالرواية�غ���املدونة�ع����جيال�ومن��نا�صارت�أ�م�أنواع�ال��اث�الشع�� ،�وإذا�)6(»الناس�ع����حتفاظ���ا�ونقل�ا

�يتحقق�إّال�بمقار�تھ�من�الواق��،�ف������ا��قيقة�ال�تح�ي�إال�عن�التجر�ة�املث����ان�مدلول�ا��رافة�أو�ا��را���ال 

ال���يخوض�ا���سان�مع�نفسھ����س�يل�الوصول�إ���حالة�����ام�ال�امل�مع�نفسھ�من�ناحية�ومع�ال�ون�من�«

  )7(»ناحية�أخرى 

ن�خالل��سراف����ا��يال،�باس�نطاق�ف���بذلك�تحاول�أن�تتمثل�عاملا�يوازي�عالم�الناس،ليحقق�التوازن�م�

�وال�مالمح� �بال�أ�عاد �بتصو�ر�أبطال ��سمح �الذي �التخييل، �ع�� �القدرة �و�� �ال�شري، �العقل �عل��ا �ُجبل �عقلية ملكة

�و�و� �الغي�ية �القوة �مواج�ة ��� �الشعبية �الذاكرة �معھ �تتعاطف �الذي �بالبطل �أحداثھ �ترتبط �أليف �عالم �لبناء مم��ة

ال��عود�فاشال�أبدا،�من�رحلتھ�ول�ذا��ان�الزواج�عنصرا�أساسيا�فيھ،�ألنھ�بمثابة�«جر�ة�املث���ألنھبذلك�يرمزإ���الت

،�وتحقيق�البطولة�رغبة�إ�سانية�)8(»تتو�ج�لنجاحھ�ورمز�النتصاره�ع����ل�املتناقضات��سر�ة�و�جتماعية�والنفسية

عة�وجعل�ا�طيعة����يد��ذا�البطل�املتخيل،�ومن�ثم�يحقق�����نتصار�ع���ال�شر�أو�ق�ر�نوازع�النفس،�أو�تذليل�الطبي

����ام��جتما��،�و�ق����ع���التناقضات��سر�ة،�و�حقق�رغبة�نفسية�دفينة،��ع���ع��ا�أفراد�املجتمع�أو�مجتمع�

�بي��ا �ف��ا �ا��دود �وتباعد �وألوا��ا �ل��ا��ا �اختالف �ع�� �العالم �شعوب �جميع �ف��ا ��ش��ك �مضام�ن �و�� �و����عينة، ،

،�مما�يؤكد�تواضع�العقل�ال�شري����مرحلة�من�مراحل�تطوره�ع���إدراك�)9(قضايا�وقف�عل��ا�صاحب�الغصن�الذ���

وال�يختلف�بطل�الس���الشعبية�العر�ية�وأبطال�املالمح�������ء،�سوى�أنھ�يحقق�«م�شا��ة�للعالم�من�حولھ�ولإل�سان�

 .املخيال�ال�شري�واحد،�وإْن�اختلف����التفاصيلذلك�أّن�.)10(»البطولة����إطار�املجتمع��سالمي

فعن��ة��ذا�الشاعر�والفارس�الذي�خلد�ديوانھ�اسمھ�وذاع�ص�تھ�استمر��مة�العر�ية�تروي�قصص�بطوالتھ�

صورتھ��ش�ل�جديد�بحيث�أصبح�رمزا�للبطولة��سالمية�«وقدراتھ�ا��ارقة��عد��سالم،�فظل�املخيال�ا��م���يرسم�

فإن��ذه�القضايا�تك�سب����... ايا�ال����ان�عن��ة�يصارع�من�أجل�ا�ترتبط�ومجتمعھ�ا��ا����القب��فإذا��انت�القض

،�و�ذلك�أدرك�عن��ة�)11(»الس��ة�طا�ع�الشمول�بحيث�يمكن�أن�ت�ون�قضايا�إ�سانية�عامة�يدافع�ع��ا�الدين��سالمي

�و� �وتناقضاتھ، ��جتما�� �التحول �أ�عاد �الشعبية �الذاكرة �مف�وم �الزم����� �إطاره �خارج �بطولتھ �حقق �بذلك �ون

ممتط�ع���«و��عاد�امل�انية�ال���تحقق��قناع�وتو�م�املستمع�بمطابقة��ذه�الس��ة�الشعبية�من�الواقع�وظل�بذلك�

��ان� �الذي ��قوام �يحارب �أن �بذلك �فاستطاع �ال��ري، �سيفھ �الدوام �ع�� �وممس�ا �ال��ري، �جواده �ص�وة الدوام

  ،�)12(»�سالمية�كفر�م�وعناد�ميخ����ع���الدعوة�
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وتلك�املَ�مة�ال���اضطلع���ا�بطل�الس��ة�الشعبية�و�ال���تتمثل�بصورة�وا��ة�����شر�القيم�املث��،�وأصبح�

�آمال�«صاحب� �يجسد �الذي ��يجا�ي �البطل �املعاصر، �النقدي �و�و�املف�وم �الشر�في�تصر�عليھ، �يصارع �دائما رسالة

�و  �الر�� ��� �وطموحاتھ �صا�ع��)13(»التقدماملجتمع �ا��ماعية �واملخيلة �الشعبية �الذاكرة �منھ �تصنع �الذي �البطل �ذا

تتعرض�للتطور�«تصور�ا�ومبلغ�غاي��ا�ومقاصد�ا،�إذ�يختفي�املبدع��ول�للقصة،�وتختفي�معاملھ،�وتبقى�قصتھ�ال���

�املتالحقون  �الشعبيون �الرواة ��س��دف�ا �ال�� �و�غراض �الرؤى �حسب �وحذف �ب)14(»وز�ادة �التطور�، ��ذا �ي�سم حيث

�القصص �إ�� ��ساط���املالحم �من ��ن��و�ولو�� �ع����عاقبھ ���سانية، �أو�تطور�... بالصيغة �انتقال �حقيقتھ �و���

فرضتھ�طبيعة�العقل�ال�شري�الذي��س����ا���اك�شاف��مغاليق�ال�ون�من�حولھ،�والبحث�عن�أيقونات�جديدة�ي�ون�

ارقة�من�ج�ة،�وتحقق�نوعا�من�التصا���ب�نھ�و��ن�ظوا�ر�ا�����والشر�من�ج�ة�مؤشرات�ع���زمور�ل�ذه�العوالم�ا��

ذلك�العالم�الذي�يتحتم�أن�ي�ون�مم��ا�عن�«ثانية،�و��نھ�و��ن��ذه�القوى�من�ناحية�ثالثة،�ومن�ثم��ان�ال��ك���ع���

ذه�املرحلة�ا��ديدة�أن�يؤكد�عالم�ال�ائنات��خرى�ال����شاركھ����ا��ياة�ع���وجھ��رض،�ولقد�شغل���سان�����

  .)15(»ذاتھ�و�ؤكد�وجوده

�صورة�� �يتخذ �ال�� �الوحدانية �ل��الة �الصاعد �الدياليكتيك �عن �ناتج �وللوجود �للذات �التأكيد ��ذا و��ون

ديالكتيك�صاعد�للغة����الرمزي�من�خالل�متخيل�الوظيفة�الرمز�ة�أو�ا��الة�الشعر�ة�ال���يتحقق�من�خالل�ا�استمرار�

إنما��و�انبعاث�الصورة�السمعية�وت�ون�«الوجود�و�عدد�أ�عاده��يحائية�واملعرفية�ذلك�أن�مع���ال�لمات�الرمز����

�دراك،�ولم�يكن��ذا�التصور�الطل���نفسھ�للغة�قادرا�ع���أن�يقدم�حامال�ل�شوء�) أثر(اللغة�نفس�ا�ع����ذا�النحو�

ن�يظ�ر��ل�درجاتھ�إال����عنصر�اللغة�فإنھ�ي�ب���أيضا�أن�متوال�للمع��،�وإذا��ان���يحا�أن��ست��ام�ال�يمكنھ�أ

�)16(»������أول��مر�أشياء�تقال" �شياء�املسموعة"وا��ال�أن�" �شياء�املرئية"مم��ة�عن�" �شياء�املسموعة"ت�ون�

ه��شياء�املرئية�وال�يمكن�أن�يقر����الذ�ن��ذا�املدرك�املر�ي�و�ستطيع�ترجمتھ�إ���أشياء�تقال�إال�عندما�ت������ذ

  .)17(ذلك�أن�التفس���ال�يبدأ�عندما�ت������غي��ات�ا��ياة

لتصبح��عد�ذلك�منظمة�يمكن�أن�ت��جم����فن�من�الفنون�ليصبح�قابال�للتفس���و�و����أظ�ر�صورة�متعلق�

  .)18(»انأن�اللغة����التعب���الوحيد�ال�امل�الوا���واملعقول�بصورة�موضوعية�عن�داخلية���س«باألدب�ذلك�

ذلك�أّن��ل�حديث�عن�م�شأ��ذه�اللغة�يظل�مغامرة�محفوفة�باملخاطر�وتجعل�الوقوف�عند�ا�مجرد�ترف���

�و�تحقق� �اللغة ��ذه �ما�ية �إلدراك �م�سرا �يجعلھ ��مر�أك���مما ��عّقد �بل �ش�ئا، ���سانية �للمعرفة �ال�يقدم فكري

دة�أساسية����التعامل�مع��ذا��ش�ال�و�و�أن�مشروع��ذا�البحث�ومصداقيتھ�عند�الوقوف�ع���فكرة�ت�ون�قاع

  .اللغة�ت�اد�ت�ون�معاصرة�امل�شأ���سان�ألنھ�خاصية�إ�سانية

و���ا��ق�أن�«ال�يمكن�ألي�مجتمع��شري�أن��ستغ���ع��ا،�ومن�ثم�تصبح�اللغة�ضرورة�اجتماعية�أيضا،�  

�ال �أن �حيث �من ���مية �من �غاية �ع�� �اللغة �مبحث �جوانب �من �ا��انب �الت�امل��ذا �أدوات �أ�م �من لغة

،�يحقق���سان�من�خالل�ا�ا���امھ�مع�ا��ماعة�وال���بدور�ا�تضع���داف�والغايات�أو�التصورات�)19(»�جتما��

ملا�تر���من��غي��ات�ا��ياة،�لذا�فالتعب���القص����ونظرا���اجة���سان�إليھ،�و�ھ�تتج����بة�اللغة��ان�أقدم�أنواع�

فقد��ان�رب��سرة�ح�ن��عود�إ���أ�لھ�مع�«مشروعية�ا��اجة�إ���فن�القصص�بدء�من��سرة�أوال��التعب���الف���وتبدأ

  .)20(»املساء�يجلس�إل��م�ليح�ي�ل�م�مغامرات�اليوم��لھ�ب�ل�ما�تحمل�من�أطرافھ�وإثارة
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�رمز�� �إ�� ��ب �ليتحول ��ستمتاع �إ�� ��سرة �وحاجة �ا���ي ��� ��ب �رغبة �الطر�قة، ���ذه �رموز�وتتحقق من

فمن�«البطولة�و�تحقق�فعل�التوجيھ�لدى��نباء�فإ���جانب�املتعة�الفنية�تنقل�ا����ة�و�تحقق�فعل�ال��بية�والتوجيھ�

�نمط� ��ستماع�إ�� �يحب �الرا�عة�أو�ا��امسة �سن ��� �و���غالبا �القص، �عملھ ���� �يبدأ �منذ�أن املعروف�أن�الطفل

ح�ي�لھ�ح�اية�معينة�ت�ون�قد�راقتھ�من�قبل،�إذ�����ذه�السن��غلب�قص�����عينھ،�بل�أنھ�ي���ع���من�يرعاه�أن�ي

وتتفتق�لديھ�مشاعر�حب�البطولة�وتتأد������ذ�نھ�املثل�العليا�دون�و���أو�حرص�ع����)21(»إحساس�الطفل�ع���فكره

أن��ومن�ثم�فإنھ�يحس�بما�يدور�����ذا�النمط�القص����من�أحداث�و�تحرك�معھ�نفسيا�دون «ت�بع�ا��س�املنطقي�

�ا���اية�ا��رافية،� �وعالم �يلتقي�الطفل ��ذا �و�� �ا���اية، �منطق �ال����«يفكر��� ��حساس �يتحرك����عالم فكال�ما

  .)22(»عالم�املنطق

ولعل�ا��اجة�املاسة�إ���فن�ا���ي��و�الذي�دفع�باملجتمع�العر�ي�إ���تخصيص�مجالس�املسامرة�واملنادمة،�  

ماعية�إ���أخرى،�وقد��ان�للسالط�ن�و�مراء�دور�م�م����املحافظة�ع���وتختلف�طقوس��ذه�ا��لسات�من�ب�ية�اجت

�الشعر� �إل�شاد �مخصصة �تكن �لم �وال�� �املسامرة �من ��نواع �ازد�ار��ذه �ع�� �ساعد �مما �ورعاي��ا �املجالس �ذه

وا��وارات�بل����أخبار�ا��لساء�مادة�سردية�غنية�باألحاديث�«واملناظرات�فقط�أو�الغناء�واملجون�بل�يرى�الباحثون�

  .)23(»أن�كث��ا�م��ا�يتلفع�بم�ن�ح�ا�ي

�و�و�ا��ال� �النوادر�و�خبار، �سرد ��� �تف�ن �ملا �وا��ظوة �الرعاية � �الرشيد ��ارون �عند �يجد �لو�لم فاألصم��

ولقد�التفت��صم���إ����ل�أولئك،�ولكن�لم�يفتھ�أعراب�«نفسھ�عند�عامة�الناس�الذين��ان�يلتقي���م����مجالسھ�

�الكث����البادية �حفظ �فقد �فطنا �و��ان ��صلية، �مناطق�م ��� �يتعق��م �كما �ا��امع، �وامل��د �املر�د ��� ���م يجتمع

أل��ا�عوض��م�عن�ا��اجة�إ����ستماع�بفن�ا���ي��)24(»وأ��ب�ا��ميع�بحسن�إلقائھ�وأوسعوا�صدور�م�لتعليقاتھ

بواقعية��حداث�لت�ون�أك���إقناعا�وإثارة،�وإذا�وقر���م�من�الواقع�الذي�يحاول�الراوي�����ل�قصة�أن�يو�م�سامعيھ�

�ان��صم���يميل�إ���أسلوب��خبار،�فإن�ا��احظ�الذي��ان�يحضر�مجالس��صم���و�و�شاب�خرج�بأسلو�ھ�إ���

لون�آخر�من�البيان�يحرص�ع���الديباجة�اللفظية�والتوسع����املع���بلغة�أنيقة�فإنھ�ظل�يحافظ�ع���ن���ا���اية�

ولقد�ساق�ا��احظ�الذي�طاملا�حضر�و�و�ما�يزال�شابا�«فيما�يوري�لھ�بل�ر�ما�ألف�الكتاب�و�سبھ�إ���غ��ه�و�تصرف�

مجالس��صم���كث��ا�من�نوادره�ول���بھ�وشنع�عليھ�وآثره�دونھ�أبا�عبيدة�مع�أنھ�عده�مثلھ����النبالء�وتبدو��ذه�

� �تحمل �أغل��ا ��� �أل��ا �وللوضع، �ل��مل �وا��ا ��سلوب�النوادر�مثال �عن �ارتفاعھ �ودالئل �ا��احظ �أسلوب سمات

�خباري�الذي��غلب�ع���صياغة��صم���والواقع�أن�ا��احظ�ال��ع��ف�بأنھ�لم�يكن�يح��م�املرو�ات�دائما�بل�أك���

  . )25(»من��ذا�اع��ف�بأنھ�ر�ما�ألف�الكتاب�ف��جمھ�باسم�غ��ه

�ألفھ�ومن��نا�ت�ونت�النواة��و���لفنيات�سرد�عر�ي�أو�لنق ل�بدايات�أو���ملقار�ة�اللغة�بطر�قة�تختلف�عما

العقل�العر�ي،�وتحولت�اللغة�الطللية�ال���طاملا��ش�ت���ا�العر�ي����قالب�ظل��غالبھ�ع���مر�العصور�ل��روج�عن�

م��ا��تقاليد�عموده�و�غ��ت�وظيفة�الشعر�ة����الشعر�إ���شعر�ة�ا���ي�مع�التما������البداية�من�لغة�أقرب�إ���الشعر 

إ���الن���ليحافظ�ع���ما�ألفھ�العقل�العر�ي�من��علقھ�بالشعر�وتقد�سھ�لھ�ف�انت�بذلك��ذه�النوادر�ال���اشتغل���ا�

إنما�ال���ء�الذي�ي�ب���أن�ندل�عليھ��و�أن��ذه�«�صم���وافت�ن���ا�ا��احظ�البداية�لفن�جديد�و�و�فن�املقامات،�

�ا �للمقامة �حقيقية �بداية �ت�ون �أبو�ع���النوادر�قد �أماليھ ��� ��عض�ا �ونقل �در�د �ابن �أحاديث ��� �أصول�ا �وجدت ل��
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��نتقال�)26(»القا�� �إ���ال� و�ذا �الشعر�ة �ع���املضام�ن �أو�ثورة �تحول �ا��قيقة �املقامة��و��� �الشعر�إ���فن من�فن

صم���عندما��زت�عرش�الدقة�قلنا�أن�نوادر�� «ملثل�ذا�الفن�ا��ديد�الذي�افت�ن�بھ�العقل�العر�ي،�وإن�ش�ن� ت�سع

  .)27(»القصة�الوعظية�ال����انت��شغل�مجالس�الذكر

وإذا�لم�يكن�من�فضل�لألصم���فيكفيھ�أنھ�أر����دعائم�فن�من�القول�وحّول�اللغة�العر�ية�عما�ألف�ا�الناس��

� �مجالس �وأصبحت �الثقا�� �التعاطي ��املسامرة�� �صقل �العر�ي �العقل �ليواصل �يروي �بما ��ستمتاع �إ�� �ذه�تميل

النوادر�لغو�ا�لي�ب��ا�القا������كتابھ�" ��ذب"أخذ�ابن�در�د�ع���عاتقھ�أن�«التجر�ة�ا��ديدة�����عاطيھ�مع�اللغة�حيث�

� �سنة �ولد �الذي �الزمان �بد�ع �ذلك ��عد �جعلت�358و�أ�ي �ال�� �املقامية �القصص �ليضع �فقط، �سنة �أر�ع�ن �عاش �ـ

  .)28(،�موضوعا��ا�"الكدية"

ل�مذا�ي�أن�يجعل�من�ع�����ابن��شام�تيمة�قصصية�دون�أن�يخرج�عن�التقاليد�ال���واستطاع�بد�ع�الزمان�ا

وضع�ا��صم���و���مقابل��ذه�املعاناة�مع�اللغة�باللغة�ل��روج���ا�من�د�ال���املا����ال��يق�إ���أفق�جديد�يمكن�

��صم� �من ��ل �صعو���ا �عا�ش �ال�� �املعاناة ��ذه �العر�ي، �للعقل �مقنعا �بديال �ي�ون �الزمان�أن �و�د�ع �وا��احظ �

�فقد� �الشعبية �الثقافة ��� �واملتمثلة ��خرى �الضفة �إ�� �تأث����صم�� �القول�انتقل �تأثر�بفنون �ممن �وغ���م ال�مذا�ي

�وتنحل�« �نفسھ �املنوال �عن �ت��� �أن �لفئة �وعن �الشاغل �شاغلھ ��صم�� �ح�ايات �يفضل �العامي، �القص��� أصبح

  .)29(»�صم���ما�ت���ھ

م�مة��ديب�الرس���أن���ت��ذه�ال�سمية�يصارع�اللغة�باللغة�و�����ظة�عس��ة�شب��ة�ب��ظة�وإذا��انت��

الوالدة،�ألنھ�من�خالل��ذه�املحاولة��س���لغة�من�لغة�ب�ل�إر��ا�ا��ضاري�والثقا��،�فإن�القاص�الشع���وجد�نفسھ�

�تتط �سامعيھ �حاجة �أن �املعا�شة �بالتجر�ة �ف�م �إذ �املعاناة ��ذه �عن �منأى �القصة��� �تضطلع �تخديري �مفعول لب

ذلك�ما�يفعلھ�الراوي�مع�القارئ�الشع���«الشعبية���ذه�امل�مة�لتعوض�الطبقة�العامة�و���سواد�املجتمع�عن�معاناتھ�

�ا��ار�ات� �أمامھ �و�عرض �الش�ية �واملشرو�ات �واملأ�والت �الفاخرة �وامللبوسات �والكنوز �القصور �لھ �يصف ف�و

�ا���سية �واللقاءات �و�شرب�ا��سناوات �و�أ�ل �و�ل�س �ف�سكن �وعر�ھ�... املث��ة، ��شرده ��عض �عن �بذلك و�عوض

  .)30(»...وجوعھ�وظمأه�وكبتھ�ا������

و�و�ما�يحققھ�كتاب�ألف�ليلة�وليلة،�والذي��عد�بحق�تجر�ة�زائدة�����دب�الشع���العر�ي�سا�م�بصورة��

�ب ��� �تصنع ��انت �ال�� �العر�ية، �الرسمية �الثقافة �دنو�أجل ��� �وجھ�وا��ة �من �وجھ ��� �أو�تنقل �و�مراء �امللوك الط

الثقافة�املجتمع�العر�ي،�وعندئذ�دعت�ا��اجة�ب�ل�مستو�ا��ا�إ���البحث�عن�بديل�يص���الحتواء�تناقضات�املجتمع�

�والثقافية� ��جتماعية �ترسباتھ �إ�� �الرجوع �خالل �من �واقعھ �التعب���عن �يحاول �مجتمع �طموح �و�ع���عن ا��ديد

  .ا�من�املجتمع���سا�ي�ووصال�إ���املجتمع��سالمي�العر�ي�الذي�ي�ت���إليھوا��ضار�ة�بدءً 

�العمل ��ذا �عند �نقف �أن �أردنا �ال��اث��)31(وإذا ��� �شع�� �معلم �أ�م �جعلھ �ع�� �الباحثون �يتفق �الذي �د�ي

انت�تقف�عائقا�أمام�ا�العر�ي�بحيث�أن�نتفق�ع���الوجھ�الوا���ل�ذا��ثر�واملتمثل����صراع�املرأة�والتحديات�ال����

من�أجل�فرض�ذا��ا�ملا�علق�با��ضارة�العر�ية�بما��عرف��عصر�ا��ر�م�والذي�يبدأ�منذ�إرساء�الدولة��مو�ة�دعائم�

. ال�ر�ب�أن�عداء�املرأة�يضرب�جذوره�عميقا����التار�خ«حكم�ا�بل�و�ضرب�بجذوره����تار�خ�ال�شر�ة�منذ�بدء�الت�و�ن�

�م���وأغلب�الظن�أن�عداء�املرأة��عود����الزمن�إ���تلك�ا��قبة�التار�خية�ال���ش�دت�سقوط�و�التا������الالشعور�ا�
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النظام��موي�وقيام�النظام��بوي�مع�التحول�من�ا��ضارة�القرو�ة�إ���ا��ضارة�املدنية�ابتداء�من�منتصف��لف�

تدب��ا�دفاعيا�ضد�ا��وف�م��ا،�أو�باألحرى�ضد��الرا�ع�قبل�امليالد�ور�ما�أمكن�القول�أيضا�إن�عداء�املرأة�لم�يكن�إال 

�قبيل� �من �ول�س ���ا، �أنزلت �ال�� �الك��ى �التار�خية �لعار�ال�ز�مة �محوا �بثأر�ا �و�خذ ��نتقام �إ�� �مبادر��ا �من ا��وف

  .)32(الصدفة�أن�ت�ون�آل�ة��نتقام����ميثولوجيا�معظم�ا��ضارات�املدنية��بو�ة�من�ا���س�املؤنث

ذه�العالقة�داخل�املجتمع���سا�ي�وطبقة�رمز�ة�وداللة�فكر�ة�تب�ن�عن�عوالم��دراك�والقول�مما��عطي���

���� ��ل�الشعوب �تب�ن�ع��ا �أن �ال���حاولت �الرمز�ة ��ذه�الوظيفة �خالل �من �الفكر�الشع�� ��� �ترجم �الطبيعة وإدراك

القول�البد�أن�ي�ون�تجسيدا��ليا�للظا�رة��مشروع�ا�امليثولو����ذا��دراك�ال�يمكن�أن�ينجز�إال����فعل�القول�و�ذا

�عطي��لية�الظا�رات�ال���تجعل�إنجاز�مع���«بطر�قة�حسية�و�و�املدلول�الذي�يقدمھ�ارست��اس���ملف�وم�الرمز�ف�و�

������ء�محسوس�أمرا�جليا�بأي�ش�ل�من��ش�ال�و�ل�السياقات�ال���يتمثل�ف��ا�معطى�من�املعطيات�ا��سية�أًيا�

  .)33(»ودة�بوصفھ�اندماجا�خاصا،�بوصفھ�مظ�ر�داللة�وتجسيدا�ل�ا�ان�نموذج�وج

و�كذا�فاملخيال�الشع���بما�يقدمھ�من�زخم�رمزي�ع����جيال�املتعاقبة�ومن�خالل�مضام�ن�السرد�ال���قدم�ا�

�قر  �املرأة ��انت �لذا �الثقافة ��� �تفس��ا �آخر�يجد �أو�بمع�� �الثقافة ��عانق �أن �بذلك �يحاول �إنما �مر�عصوره �نة�ع��

�للمجتمع� �فعل �ردة �تمثل �ق�ر�ة �ثقافة �بصنع �الطبيعة ���ذه �عالقتھ �وتطبيع �وجوده �ف�م �خالل�ا �من �حاول الطبيعة

�ل��ن���بال�سبة�«���مقال�ل�ا�تحت�عنوان�) ش��ي�أو�ت��(الذ�وري�و���القضية�ال����ش���إل��ا�الباحثة��ن��بولوجية�

  كتاب�املرأة�والثقافة�(للذكر��الطبيعة�بال�سبة�للثقافة�م�شور�ضمن�

�بأ��ا�رديف�)34(»)واملجتمع �يرى �الطبيعة�الذي �من �قر�ھ �محاولة ��� �الفكر�امليثولو�� �مستو�ات �حددت �حيث ،

  :املرأة�إن��ذا�القرب�من�الطبيعة��ع���عن�نفسھ�من�خالل�ثالث�مستو�ات

�إ�:أوال �أقرب �يضع�ا �النوع �حياة �أك����� �وقتا �امل��كة �ووظائف�ا �املرأة �جسد �قورنا�إن �ما �إذا �الطبيعة، ��

  .بف��يولوجيا�الرجل�الذي�تركت�لھ�ا��ر�ة�ال�املة�ملعا��ة�املشار�ع�الثقافية

�العملية��:ثانيا �حيث �من �أد�ى �مرتبة ��� ��عت���بدور�ا �ادوار�اجتماعية ��� �يضعا�ا �ووظائفھ �املرأة �جسد أن

  .الثقافية�مما��و�عليھ�الرجل

�«:ثالثا ��جتماعية �أدوار�املرأة �نفسيا�أن �تركيبا �بدور�ا ��عط��ا �ووظائفھ �جسد�ا �عل��ا �تفرض �ال�� التقليدية

،�وحالة�اعت���املرأة�جزء�من�)35(»مختلفا،��عت���مماثال�لطبيع��ا�الف��يولوجية�وأدوار�ا��جتماعية����قر�ة�من�الطبيعة

�و  ��ختالف �س�ن �بذلك �لتعزز �واضط�اد�ا �إخضاع�ا �أجل �من ��عمل �الثقافة �فإن �صياغة�الطبيعة، ��عيد ���ذا ��

�بالدين� �املحددة �الذ�ور�ة ��يديولوجية ��� �املرأة �يدخل �ثم �ومن �لھ �الذكر�محورا �يجعل �الذي ��جتما�� النظام

�الدين�)36(والقانون  �إ�� �إضافة �والتقاليد �و�عراف �القيم �من �مجموعة �تتضافر�ف��ا �ال�� ��يديولوجية ��ذه �غ���أن ،

  .ذ�وري�ل�اوالقانون�وال���يفتقد�املجتمع�ال

إنھ�اضط�د�املرأة،�وحاول�أن�ي�تقم����سھ��و����ا��قيقة�انحطاط�شأن�الرجل�وذلك�ما�ي��ز�عنھ�الفكر��

  انحطاط�شأن�املرأة��ثي�ية��ان�ينعكس�ع���الرجل�«امليثولو���ألن�

�ع��� �وآل���م �أنفس�م �بذلك �مد�س�ن �ا������ �الشذوذ ��� �غرقوا �ح�� �بدور�م �الرجال �شأن فانخفض

  .)37(»اءالسو 
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و�و�املسار�نفسھ�الذي�ي�بعھ�القص����الشع���املتعلق�بموضوع�الرغبة�ا���سية،�حيث�تركز�ع���موضوع��

املرأة�ووصف�ا�وصفا�حسيا،�ت�اد�ت�شابھ�جميع�معاملھ�����ذا�القصص،�إذ�ا���از��سا����الذي�تتحرك�من�خاللھ�

�م �بمجموعة �تحاط �ال�� �املرأة �ا��مال،�ف�ذه ��و�قيمة �أغلب��حيان��حداث �و�� �بالتحر�م، ��ل�ا �واملتعلقة ن��مور

تلقن��ذه�التعاليم�من��م،�و���امرأة�من�نفس�ج�س�ا،�لك��ا�و�حكم�تجر���ا�تدرك�مغامرة�ا��روج�عن��ذه��وامر�

  .ال���تحاول�أن�تجعل�ا�جدارا�يحافظ�عل��ا�من�إيديولوجية�املجتمع�الذ�وري

بداية�املظ�ر��نثوي�موضوع�الرغبة�ا���سية�بمؤثرات�جسدية�كما��و�لذلك�نجد��ذه�القصص�تقرر����ال�

�تقر�با �القصص �جميع ��� �إ���«: مقرر ���دف �وال�� ��م، �عن �الصادرة �أوامر�التحر�م ��ش���إ�� �الشعر، �وطول ا��مال

،�)38(»التحر�م�حماية�موضوع�القيمة�و�و����طور�الت�و�ن�والنمو،�بمجرد�البلوغ�ومحاولة��نفصال�عن��م�يقع�خرق 

�ذا��نفصال�عن��م�وعدم�التقيد�باألوامر��و�الذي�يجعل�الفتاة����مواج�ة��يديولوجية�ال���ستدفع���ا�إ���عالم�

منحط،�لتواصل�رحل��ا����املخيال�الشع���نحو�الرذيلة،�لك��ا�ل�ست�بمفرد�ا�����ذه�الرحلة�بل�يتدخل�ج�س�آخر�

طاع�أن�يقنع�املرأة�بأيديولوجيتھ�ال���تمثل�رواسب�جماعية،�و���ال���ظلت�و�و�ج�س�الذكر�الذي��عتقد�أنھ�است

�لكنھ���� �نفسھ �يحرر �أنھ�استطاع�أن ��عتقد �الذي �العصر��بوي، ��نتقال�إ�� �و�تحقيق �العصر��مومي �منذ تدفعھ

�عتقد�أنھ�استطاع�حقيقة��مر�زّج�بنفسھ�ودون�علم�منھ����مرحلة�أخرى،�فصار��و�نفسھ���ية�قيمة،����ح�ن��ان�

فتجد�الفتاة�نفس�ا�م�ددة�من�طرف�الذكر�الذي�«أن�يحقق�ذاتھ،�و�رد�اعتباره�حيث�دفع�باملرأة�إ����وة��نحطاط�

� �ماكرا �وحشيا ��ائنا �باعتباره �ا���ايات �مختلف ��� �ع���)غول (يوظف �فيتمرد �الش�وة ��عميھ �املحارم �من �أو���صا ،

و�صور�الفعل�ا�������ك��ديد�باالف��اس�أو�كفعل��شو�ھ�وتقطيع�لألعضاء�القيم��جتماعية�و�قرر�اغتصاب�أختھ،�

  .)39(»و�غ���للصورة�ال�شر�ة�����يئة�حمار�أو�طائر

و�ذه�الرموز�صارت�مألوفة�أل��ا�تتضمن�املواثيق��جتماعية،�ف���وإْن��انت����ظا�ر�ا�تقليدية�متداولة،�إال��

� �جديد، �مجتمع ��ل �مع �جديدة �دالالت �تحمل �أ��ا �لل��م���ال�أثر�لھ�«فرموز �عمل �فأي �ا��رافية، �والقصص القصص

�املا���� �ذات �املستعملة، �املفيدة �املستخدمة �الرموز �إ��ا �الوظيفة�املألوفة، �ذات �الرموز �نجد �ثان، �مستوى �و�� ف��ا،

�- إذن-��ف��)40(»وا��اضر،�ال����ستخدم،����مرحلة�معينة�من�تار�خ�مجتمع،�ضمانة�للمواثيق��جتماعية�بمجموع�ا

�أي �باإلبداع، �املع��: ت�سم ��ذا �توليد �يضمن �الذي �املع��، �حرص�. إبداع �ال�� �الثقافة �تكس��ا �جديدة �معا�ي فتصبح

املجتمع�ع���تكر�س�ا����حقبة�معينة����ا��املة�لدالالت��ذه�املعا�ي�ا��ديدة،�ومن�ثم�تب�ن�عن�ثقافة�أو�توج�ات�

�ثقا�� �فعل �فالرمز�إذن �أو�ذاك، �املجتمع ��س�����ذا �جديدة �معان �بحمولة �يثقل �لكنھ �املا��� �رواسب �من ين�ثق

املجتمعات�إ���تكر�س�ا�أما�عن�قصد�أو�عن�غ���قصد�ومن��نا�يف���املجال�للتفك������محاولة�قراءة��ذه�الرموز�ألن�

�ا �با��انب �التفس���يتعلق �ألّن �الصرف �التفك���الفلسفي �ُ�عمل �لم �إذ �الرمز�ال�تكتفي، �تفس����ذا لتجر�دي�من�آليات

�ولك��ا� �فحسب �و�نفعاالت �الطقوس �ال�تظ�ر��� �وال�� ��لس�ية �التعب��ات �عند �الوقوف �التفك���ف�ستد�� الرمز�أما

  .)41(»تظ�ر�أيضا�����ل�أنواع�السرد�املنصب�ع���بداية�الشر�و��ايتھ

�حضا   �من �وانتقل �ع����جيال �توارث �الذي �الكالم ��و�منطوق ��و�� �بداياتھ ��� �يظل�والسرد �حضارة �إ�� رة

� ��عب���ألس�� �جو�ره ��و��� �الذي �الرمزي �أعمال�«مثقال�بمحمولھ �من �والتفس���عمل �تفس��ا �يتطلب �مزدوج ذو�مع��

،�والف�م�آليات�من�آليات�التفس���تبحث�ل�ا�عن�مشروعية�عقالنية�وفق�أدوات�)42(»الف�م�ي�شد�أن�يفك�مع���الرمز
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التفك���علم�تفس��،�إ��ا�الطر�قة�الوحيدة�ال���«من��ذه��دوات�و�صبح�من��ية��ست�بط�ا�العقل�وفق�ما�ي�يح�لھ�

�قبل� �ول�ست �نقدية ��عد �إ��ا ��و�� �السذاجة �ل�ست �الثانية �فالسذاجة �تفكرا، �و�ظل �م��صا ���ا �يصبح �أن يمكنھ

  .)43(»نقدية،�إ��ا�سذاجة�علمية

� �يفرض ���سا�ي �لل��اث �علميا �ينجز�تفس��ا �التفك���الذي ��ذا �باب�و�بقى �من �ال��اث �أش�ال ��ل �مع التعامل

مش��ك�ب�ن��ل�أنواع��ش�ال�ال��اثية�«الكالم�لي�تقل��عد�ذلك�إ���عمل�اللغة�ب�ل�حمول��ا�أيضا�ألن�عنصرا�ا���ي�

�ع���تار�خھ� �غنية �بإيحاءات �محمال �أصبح �الذي ��دب، �منا�ع �إ�� �وت�و�نھ �أساسھ ��� ��عود �ف��ا ف�و�عنصر�أصيل

التار�خ�الطو�ل��و�س��ورة�الرمز�الثقافية�ال���تحرص��ل�املجتمعات�ع���تأكيد�ا����فعل�الزمن�،�و�ذا�)44(»الطو�ل

  .وحدود�امل�ان�لت��جم�و�����سان�وإدراكھ�أو�بصورة�أخرى 

  و�اجس�التأس�س: سؤال�الكتابة.2

�ا��زائري�حول�موضوع�رواية� ) ية�العشاقح�ا(ولعل�ال��ال�النقدي�الذي�ظ�ر����املدونات�النقدية�لألدب

�إ��� �يميل �قينة �عمر�بن �الدكتور �رأي �فإّن �شعبية �رواية ��عت���ا �محقق�ا ��ان �فإذا �العنت ��ذا �وجوه �من �وجھ أ�م

�عتقاد�بأّن��ذا�العمل�رواية�مرة،�ومرة�قصة�طو�لة�فإن�الدكتور�محمد��ش���بو�جرة�قد�أجزم�بأن��ذا�العمل��عد�

  .)45(البداية�ا��قيقية�للرواية�ا��زائر�ة

قصة���ص�ت�ن�اتفقا����صدمة�نفسية�فأتالفا����التخفيف�م��ا�" ح�اية�العشاق����ا��ب�و�ش�ياق"تح�ي�و 

�حاول� �من ��ل �يتجشم�ا �مشقة �السعادة �عن �البحث �و�جعل �����ام �يحقق �الذي �التجاذب �من �بحالة �م��ا بحالة

ه�فابن�ملك�أصابھ�حزن�شديد�لفراق�تحقيق�التوازن�لل�روب�من�واقع�لم�يكن�لھ�يد�فيھ�ول�س�لھ�قدرة�ع����غي�� 

والده�امللك�و�ذلك�ضاع�منھ�مجد�امللك�ولم�ي��ك�لھ�سوى�وصية�دعاه�ف��ا�إ���التح���باألخالق�ا��ميدة�و�بتعاد�

ال���فقدت�والد��ا�ففرضت�ع���نفس�ا�العزلة،�وللتخفيف�من�شدة�حز��ا��عن�العشق�و��ن�ز�رة���س�ابنة�التاجر 

  .جلب�ل�ا�والد�ا�جواري�من�أجل��عليم�ا�الشعر�والغناء�والطرب

  .أما�ابن�امللك�فيق��ح�عليھ�نديمھ�حسن�ا��روج�لل��و�ح�عن�نفسھ�و�حقق�بذلك�من�وطأة�الصدمة

س�ح�ن��سمع�طر�ا�قادما�من�دار�ا�ف�سأل�العطار�املجاور�و�ذلك�ت��ّيأ�أسباب�اللقاء�ب�ن�بن�ملك�وز�رة���

  .لدار�ا�و�ذلك��عرف�أ��ا�ز�رة���س�ابنة�التاجر�ف��غب����وصال�ا

�من�فرط� ��غ���عل��ا �درجة�أن �إ�� �جوار��ا �رفقة �نز�ة �من �عائدة ��م���و�� �بمصطفى �فتغرم ���س �ز�رة أما

  .���اب�بھ

خر�فتكرر�الز�ارات�واملراسالت�إ���أن�تظ�ر���صية�أخرى�و�����صية�و�ذلك�تتحقق�حاجة��ل�م��ما�إ���� 

ال��بري�الذي��ان�يود�الزواج�من�ز�رة���س�قبل�وفاة�والد��ا�فتتقلب�أيام�الصفاء�إ���كدر�وحسرة�ثم�ت�ت����حداث�

  .)46(�عودة�أيام�الود�والصفاء�برجوع�ز�رة���س�إ����م���مصطفى

  :)47(ملسار�السردي�با��طاطة�التاليةو�مكننا�التمثيل�ل�ذا�ا«
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�خالل� �من �العر�ية �الثقافة �خط�السرد�الكالسي�ي�الذي�قّر��� �ي�بادر�إليھ �و�لة �ألول �ل�ذه�القصة �القارئ إّن

� �السردية �املتتاليات �توا�� �خالل �من �وليلة �ليلة �ألف �ال��«كتاب ��و�الطر�قة ��ن�باه ��شد �الذي �سرد��غ���أن ���ا تم

���الظا�ر�ذات�بناء�مألوف�إال�أن�قراءة�تركيب��ا�الداخلية،�وطبيعة�اشتغال��-بدور�ا-ا���اية�و���طر�قة�قد�تبدو�

�املنظومة� ��� �ثقافة�البناء�املعتاد �عن �بمرونة �وتدر�جيا �يخرج �النص ��ذا �يجعل �و��صيات، �ولغة �سرد م�ونا��ا�من

� �بناء ��� �ا���ي �و�جرب �العر�ية، �فالذي�السردية �لذلك �التقليدي، �البناء �منطق �عن �يتخ�� �أن �دون يخت���إم�انياتھ

� �نم���نص �العشاق"�ش�ل �من�" ح�اية �بدرجة �يق��ب �سرديا �نصا �ا���اية �مادة �من �يصنع �الذي �و�منطق�التحوالت

  .)48(»الدرجات�من�ج�س�الرواية

�رو  �و�تلمس �الروائية �أثر�الصنعة �يقتفي �الرواية ��ذه �ألحداث �املت�بع ��ذن�ولعل �ألفتھ �الذي �ا���ي اسب

العر�ية�واس�ساغھ�الذوق�العر�ي�من�خالل�ما�توارثھ�من�أخبار�ونوادر�وقصص�شع���بداية�من�بالط�امللوك�ومرورا�

بقصص�الوعظ�وان��اء�ملا��ذبھ��صم���وا��احظ،�و�رى�ظالل�ألف�ليلة�وليلة�ال���عوضت�املحروم�ن�ونفست�عن�

حر�ص�ع���أن�يف�منا�بأّن�ما�وقع�من�أحداث�إنما����أحداث�" ا��ب�و�ش�ياق"اوي�فإن��ان�ر . )49(كب��م�وحرما��م

وقعت�فعال�ح���يجعل�القارئ�واملستمع����ب���ذا�و�نفس�عن�حرمانھ�وكبتھ����ظل�مجتمع��ع�ش�ق�ر��ستعمار�

مقياس�يق�سون�بھ�وح����ن�مازال�عامة�مواطن�نا�يفضلون�القصص�والتمثيالت�ال���يظنو��ا�وقعت�فعال،��ذا�«

،�ذلك�أل��ا�تجسد�طبيعة�ا��ياة�الطبيعية�وتب�ن�)50(»أ�مية�القصة�أو�التمثيلية�يفوق����قوتھ�أي�مقياس�نقدي�أد�ي

عما��س��ه�جدران�القصور�من�ا�غماس����املجون�واس��تار�بالقيم�ح���يخيل�إليك�أن��ذا�محض�خيال�ثم��عاودك�

�للو  �نظرا ��حداث ��ذه �بواقعية �الطو�لة��حساس �القصة ��ذه �عكست �فقد �املؤلف �يركز�عل��ا �ال�� �التوكيدة ظيفة

�كث��ة« �ا��زائري ... أشياء �املجتمع �ب�ية �ل�ا �تتعرض �شرعت �ال�� �ال�زة �بي��ا �من�... من �كث��ا �أصاب �الذي والتصدع

  .)51(»...والشرخ�الذي�بدأ�يمتد����عادات�وتقاليد�املجتمع...�سر

،�يحمل�معالم�القصة�)52(قاد�ا��زائر��ن���اديمي�ن�ع���اعتبار��ذا�العمل�الف��وإذا��ان�اتفاق�رعيل�من�الن�

لقد�اقتضت��ندسة�القصة�����دب�العر�ي�القديم�«فإّن�القصة�بمف�وم�عام�فن�لھ�أصولھ�����دب�العر�ي�القديم�

فر�سا�إ���تقديم�تم�يد�يتع�د��بما�وطنت�عليھ�نفس�ا�من�دفع�مزاعم�واحد�من�أك���ممث���التيار�الوض����جتما�����

املش�لة�املثارة�من�زوايا�عدة��عرض�ف��ا��راء�ال���حاولت�تأكيد�املزاعم�أو�نف��ا،�لكنھ�تم�يدا����ل�موقفھ�من�أول�

  .)53(»مجلة�القصة����العر�ية�قديمة�قدم��ذه�اللغة

�املعاي� �تجاوز �ا��كم ��ذا �خالل �من �ير�د �مرتاض �امللك �عبد �الدكتور ��ان �البنائية�وإذا �وا��صائص ��الفنية

�وع��� �ع���الواقع�طورا �تب�� �ال�� ��� �ال�سيطة �القصة �اعت���أن �حيث �ا��د��د�ى، �ع�� �مؤكدا �عام �بمف�وم للقصة

 عدم�التوازن  ا�عدام�التوازن  التوازن��ول  خرق�املنع منع

 الوصال�ال��ا�ي ال��ر الوصال العشق�واملعاناة الوصية
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ا��يال�أو��ما�معا�وأعتقد�أن�خلو�العمل�القص����من��ذه�املحايثة�ب�ن�الواق���وا��يا����و�جو�ر�ول�س�عرض�

�ذا��م��اج�ب�ن�واقع�الطبقة��جتماعية�ومخيال�الراوي�أو�املؤلف��و�" اية�العشاقح�"و�و�ما�يظ�ر�بّ�ن����رواية�

�بامتياز ،�)55(،�إذا��ان��عض�الباحث�ن�قد�اعت��ه�مجرد�مفارقة�تار�خية)54(الذي�بوء�ل�ذا�العمل�أن�ي�ون�عمال�رائدا

�ة�مما��ع���أن�جيل�ال�اتب�متمّرس�و�التا���يمكن�اعتبار�ا�طفرة����ل�ال�تحسب،�لك��ا�بداية�تب�ن�عن�ن���التجر 

�سواء�املكتوب� �العر�ي، �لل��اث �ال��اكمية �القراءات �من�خالل �الفن ���ذا �ع���اطالع، �إنھ �إ���ا���ي ��ستماع �فن ع��

� �بأن �يفرض �الفعل �منطلق �أن �ذلك �بالتواتر، �أو�املتوارث ����«باللغة �ت��يره �ال�يجد �الفنان �إليھ ��عمد �الذي الش�ل

� �ال�سق �شديدة�مقتضيات �لوحدة �فتقا ��عد �إنما �بي��ما ��عسفي �فصل �و�ل �السياق، ��� �علتھ �يجد �بقدر�ما الف��،

�التار�خية� �الظروف �محاسبة �أو�يجب �واقعيا �إال�بان �ذلك ��� ��ونھ �ع�� �الفنان �محاسبة ��ن �يجوز �و�ل �لتحام،

  .)56(»و�لتفات�بالالئمة�إليھ

�الثق� �وم��راتھ �التار�خية �ظروفھ �لھ ��نا �ا��قبة�فالسياق �تلك ��� �ا��زائري �املجتمع �واقع �خالل �من افية

التار�خية�ع���ما�ف��ا�من�علة�ال�سق�الف���ال�يخرج�عن�ما��و�عام،�أو�ما��و�متعارف�عليھ����ظل�مجتمع�ي�ت���إ���

قال�ثقافة�واحدة�وأصول�تار�خية�موغلة����القدم�وإال��ان��قدام�ع���تجر�ة�أدبية�ك�ذا�درب�من�ا��نون�أو�كما�ي

كحاطب�ليل،�لك���اعتقد�بان�املؤلف�لم�يكن�حاطب�ليل،�ألن�إقدامھ�ع����ذه�التجر�ة�الفنية�لم�تكن�من�عدم،�إذ�

ل�ل���اية�بداية�وما�من�شك����أن�البداية�ال���أث�ت�مخيال�ال�اتب��و�اطالعھ�ع����ذا�الفن�من�التأليف����تراثھ�

  .�د�ي

د�عبث�ال�ير���إ���مستوى��نتاج�الفكري،�وانطالقا�من��ذا�ومن�وأن�ل�ل�عمل�غاية�أو�قصد�وإال��ان�مجر 

خالل�جدلية�السياق�بال�سق�الف���والذي�ال�يمكن�أن�ينفصل�أحد��ما�عن��خر��ان�النص�ع���مستوى�اللغة�مز�ج�

�الف�� �وال�سق �السياق �ب�ن �الشديد �ال��ابط ��ذا �عن �تب�ن �سمة �ذا��ا �حد ��� �القصة �و�ذه �والعامي �الفصيح  من

،����املقصدية����اختيار�لغة�"ح�اية�العشاق"وأحسب�أن�أول�قضية�يجب�التطرق�إل��ا�����ش�الية�اللغو�ة�لنص�«

روائية�تناسب�ال�دف�من�ا���ي�وتح��م�بناءات�النص�وغاياتھ�بالقدر�نفسھ�الذي�تقف�فيھ�عند�حدود��م�انيات�

لك��لھ��غية�توسيع�مساحة�التلقي�والتأس�س�ملسوغاتھ�لدى�اللغو�ة�لل�اتب�وعند�ا��دود�الفنية�للمرحلة�الزمنية�وذ

،�ألن�ال�اتب�عندما�يكتب�يضع����توقعھ�قارئ�اف��ا���،��ذا�القارئ��علم�مسبقا�من�)57(»أك���فئة�ممكنة�من�القراء

لنص�من�يتوجھ�إليھ�با��طاب�عارفا�بقدراتھ�وف�مھ�وإم�انياتھ�ليصل�بذلك�إ���أفق�التوقع�و�ذا��فق��و�ما�يحققھ�ا

مقروئية�وال�يخرج��ل��ما�عن�السياق�التار����والثقا���للعصر�الذي�ينجز�فيھ�النص�كما�ال�يجب�أن�يخرج��ذا��خ���

ضرور�ة�) باخت�ن(عن�الت�سيق�الف���املتعارف�عليھ،�و�التا���فإن�املقصدية����ال���تحقق��ذا�التوافق�و���ال���يرا�ا�

� �النص �ع�� �القصصية �الشرعية ��ان�إلضفاء �الذي �التوقع ��و�أفق �والفص�� �العامية �ب�ن �املزج �ال�اتب �يتعمد وإن

يطمح�إليھ�املؤلف�ح���ال�يظ�ر�العمل�غر�با�عن�زمنھ��عيدا�عن�قارئھ�و�و�بذلك�محاولة�م�مة����التقر�ب�ب�ن�وعي�ن�

داخل�ملفوظ�واحد،�أو�مزج�لغت�ن�اجتماعيت�ن�«لغو��ن�قد�ألف�القارئ�التعامل�مع�ما�من�خالل�موروثھ�الثقا���ففي�

،�الذي��ع���)58(»التقاء�وعي�ن�لغو��ن�منفصل�ن�بحقبة�زمنية�و�فارق�اجتما���أو���ما�معا�داخل�ساحة�ذلك�امللفوظ

حضورا�داخل�الرواية�ال�خارج�ا؛�«حتما�عن�استعمال�ارث�اجتما���وتار����يمثل�جملة�من�املرجعيات�ال���تقت����

،�حيث�أن���تمام�با��انب�التق���للعمل�الروا�ي�جعل�امل�تم�ن����)59(»ثر�ذلكل�ش�ل��ذا�املرج����سيج�ا��طاب�أ
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� �العشاق �ح�اية �نص �مع �و�و�ا��ال �ف�� �عمل �ألي �تؤسس �ال�� �املرجعيات ���ملون ��حيان �النقد�«كث���من وإن

املطروح����جدل�التفاوتات�باقتصاره�ع����داء�التق�����مل�املرجعية�ال���بالعالقة�مع�ا،�و�النقاد�إ���ا��و�ر�سؤال�ا�

  .)60(»والتناقضات�بب���املع���العميق�لألدب

�الشبكة،�� ��ذه �تب�� �ال�� �الشروط �توفرت �إذ �واقعا، ��س�� �العالقات �من �شبكة �تحكم�ا �املرجعيات و�ذه

�وا �الزمن �و�ستمرار��� �با��ياة ��شعرنا ��و�الذي �وا��راك �التجاذب �ف�ذا �الواقع ��� ��يحا�ي �قيمة ��� لفعل�وتتحكم

��خ��ان� �قدرة �تملك �ال�� �للذاكرة �م�شط �إ�� �الكتابة �تتحول �حيث �الكتابة �فعل �خالل �من ��ذا �و�تجسد وامل�ان

  .و�خ��ال�ليعيد�املثفق�قراءة��ذا�املخزون�وفق�أ�عاد�جديدة�مغايرة�ملا��و�واقع،�بحت�كما�ت�ون�أيضا�قوة�لل�سيان

ي�والعر���قد�جعل�ا��زائري�يتم���بثقافة�شعبية�تب�ن�عن�وال�شك����أن��ذا�ال��اء�ا��ضاري�والتنوع�الفكر 

�و�ة��ذا�املجتمع�وانص�رت����بوتقتھ�لت�ون�معلما�مم��ا�ل�ذه�الف��ة�الزمنية،�كما�حافظت�ع���استمرار��ذه�ال�و�ة�

دم�موغال��������زمنة�الالحقة�يضاف�إ����ذه�الثقافة�ا��صبة�ما�ورثھ��ذا�املجتمع�من�إرث�ثقا���أد�ي�ضارب����الق

ومع�ذلك�وجدنا�«التار�خ�باعتبار�أن�الثقافة�العاملية����ال���م�دت�الطر�ق�ل�ذا�املجتمع�و�عثت�فيھ�ا��ياة�من�جديد�

�العناية�والدرس�ولكن�يجب�ان�نالحظ�من� ����مستوى�طيب�استحق�منا �أدبيا�وفنيا�وعلميا ���الع�د�العثما�ي�تراثا

  .)61(»ارج�نطاق�ا��كم�ن�ان��ذا��نتاج�بأنواعھ��ان�خ

وقد��ان�لسابق��ذا�الع�د�فضل����إثراء�الثقافة�العاملة،�وضمان�بقا��ا�واستمرار�ا�ذلك�ألن�املغرب��وسط��

�) ا��زائر( �م��ا�«�ان �بمراكز��شع �وا��فصيةوالز�انية، �وا��مادية �والز�ر�ة �و�غلبية �الرستمية �الع�ود �منذ يتمتع

�والفكر �والعلم �وظل)62(»الثقافة �اللغة��، �لعائق �نظرا �ا��كم �نطاق �السلطة�أو�خارج ��عيدا�عن �دائما جسر�التواصل

���ل�أغلب�الباشورات�والبابات��تراك���ذه�اللغة�و�ل�ح���مستوا�م�الثقا������اللغة�ال��كية�لم�يكن�ذا�بال،�ومن�

�ال �وتنوع �الثقافات ��عدد �ظل ��� �بقا��ا �أجل �من �تصارع �الفص�� �العر�ية �اللغة �بقيت �العثماني�ن�ثم �أن �ذلك ل��ات

يفتقرون�إ���أشياء�أساسية�ل�ي����عوا��دب�والعلم�والفن����ا��زائر�وأول�ذلك�اللغة،�ولقد��انت�لغة�«أنفس�م�

الوجق�العامة����ال��كية،�و���لغة�ل��ديث�أك���م��ا�للكتابة،�لم�تكن��ناك�أعمال�أدبية��امة�أنتجت���ذه�اللغة�إ���

  .)63(»ذلك�ا���ن

مع�تجر�ة�رائدة���لت�" ح�اية�العشاق"م��ذا�الوضع�امل��دي�خاصة�ع���مستوى�اللغة،�وفقنا�مع�نص�ورغ�

�املوروث� �استل�ام �إ�� �ا���ي �يدفعھ �أن �الطبي�� �من ��ان �فقد �العر�ي ��دب ��� �الرواية �لفن �التأر�خ ��� �م�مة طفرة

وجدناه�«�ذا�النص����سباقھ�الثقا���والتار����العر�ي�وال��ا�ي�منھ�ليعينھ�ع���بناء�ب�ية�تركي�ية�قصصة�فإن�وضعنا�

بالدرجة��و���خاصة�م��ا�تلك�ال���تدور�إحدا��ا����قصور�" ليلة�وليلة"يتقاطع��ش�ل�ج���مع�فضاءات�قصص�ألف�

امللوك�و�مراء،�ودور�التجار�و�ثر�اء�فمصط���املقصورة�الذي�ي��دد�مرارا����نص�ح�اية�العشاق�إ���جانب�الوصف�

�بمواصفات�املت ��ل�ا �تنطق �والطرب �العزف �أدوات �مع �والعطور، �الطيب �وألوان �الطعام �ا��مر�وإطباق �القداح كرر

�ان�شار� �ظا�رة �إ�� �أخرى �ناحية ��ش���من �كما �ج�ة، �من �ا���اية �فضاء �عليھ �يحيل �الذي �ال��ي ��جتما�� املستوى

  .)64(تار�خ�ا��ضارة�العر�ية��سالميةمجالس�الل�و�واملجون����دور��مراء�و�ثر�اء����حقب�معروفة�من�

وأن�الغرائ�ية��،)65(ومما�ال�شك�فيھ�أن�سلطة�إرث�عظيم�كظل�يفيء�بظاللھ�ع����بداع�العر�ي�إ���يومنا��ذا�

�العشاق�مع� �ح�اية �نص ��� �كذلك �و�� �السارد، ���ا �يضطلع �وليلة �ليلة �ألف �نص ��� �بارزة �خطابية �سمة وال��ائ�ية
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ال��ائ���ظا�رة�نصية،�متعلقة�با��طاب�ل�ست�خارج�نصية�فنحن�«: �س�السارد،�و�التا���فإناختالف��دوار�و�غ���ج

و�ذه�الظا�رة�النصية����ما��،)66(»متعلقون��شفاه�الراوي�ب�لمات�ا��طاب����وحد�ا�ا���يم�و���وحد�ا�ا��الص

�يجع �مما �الراوي، �صوت �طر�ق �أو�عن �أ��اص �طر�ق �عن �إما �الساردة، ��صوات �من �مف�وم�نتلقاه �ضمن �يندرج لھ

يجعلھ�يتحول�من�ش�لھ�ال�سيط�إ���ش�ل�مركب�أك����عقيدا�وتفصيال�يفقده��س�يا�«شعر�ة�ا���ي،�فتطور�ا�����

و���طبيعة�يفرض�ا��،)67(»خصوصياتھ�النوعية،�و�دفعھ�بالضرورة�إ����ندماج����نوع�آخر�قد�ي�ون�قصة�أو�ح�اية

ل�ست�مجرد��لمات�بل�نجد�ا����الطبيعة�و���التار�خ�ولن��،)68(ب���برونت��قانون�التطور�وذلك�أن��جناس�ع���حد��ع

  .)69(،�إال����مرحلة�الن��fixationيتحقق�مبدأ�التث�يت،�

�وضرورة�� �إ�سانية ��و�ة �يمثل �السرد �بان �البح�� �املجال ��� �ا��اصل �التطور ��عد �املؤكد �من �بات غ���أّنھ

�والوج �الثقافية �ا��ياة �عن �ُنب�ن ���ا �حضار�ة �و�تعب���بارت ���سانية �ف�و�جو�ر�الطبيعة �بأش�الھ�«ود �السرد يوجد

� ��-تقر�با–الال��ائية �شعب �فال�يوجد �ذا��ا، �ال�شر�ة �تار�خ �من �يبدأ �إنھ �واملجتمعات �و�مكنة ��زمنة ��ل �-تماما–��

  .)70(»بدون�سرد،��ل�الطبقات�وا��ماعات���سانية�تمتلك�محكيات

قد�ي�ون��ذا�الوضع�أما��،)71()تكشف�عن�جوانب�شمولية����الوضع���سا�ي( لذلك�اعت���أرسطو�أن�القصة�

واقعيا�و�عود�إليھ�من�خالل�السرد،�ألننا�نتعامل�مع�الزمن�من�خالل�أحداث�واقعية�وإما�ي�ون�متخيال�ومن�ثم�فنحن�

أكيد�ع���زمن�نتعامل�مع�أحداث�متخيلة�وما�يقدمھ�مصطفى�بن�إبرا�يم،����خطاب�ح�اية�العشاق�من�خالل�الت

التأليف�من�أجل�أن�يو�م�املتلقي�بأن��ذه��حداث�قد�وقعت�فعال،�و�التا���ف�و�سرد�ألحداث�واقعية،�أو�أن��ذه�

�حداث�متخيلة�وعمد�إ���ر�ط�ا�بتار�خ�مع�ن�تماشيا�مع�ثقافة�املجتمع�����عاملھ�مع�املح�ي،�و���تقنية��عتمد�عل��ا�

��املتلقي�وجعلھ�يتا�ع��حداث�ي�شوق�إ���املواقف�من�خالل�العرض�املش�دي،�ومن�الراوي�الشع���من�أجل�التأث���ع�

���عملية�إنتاج�ا��طاب��د�ي��،)72( )السرد�ش�ل�للكالم�ك��،�مثل�اللغة�ذا��ا،�وصيغة�للتمثيل�اللفظي(�نا�يصبح�

�،)73(وراق����ال���تت�لم�ول�س�املؤلفالذي��عت���لعبة�يتواطأ�ف��ا�القارئ�مع�السارد�أوراق�ا�ال�لمات�و�التا���فإن�� 

الب�ية�اللغو�ة�(و�و�����ذه�املجازفة�ال�يمكنھ�ا��روج�باللغة�عن�الزمانية،�فالسردية�يحسب�قراءة��ايدن�وايت����

  .)74()ال����ش�ل�الزمانية�مرجع�ا��خ��

�� ���ذه �اللغة �مع ��عامل �العشاق �ح�اية �نص �خالل �من �ابرا�يم �بن �مصطفى �زمن �أن �أي�وأعتقد املقصدية

�النص�غر�با�أخرص�ألنھ�يخاطب�أ�ل�الزمان�بما� �الزما�ي�و�معطيات�فرض�ا�وضع�ثقا���مع�ن�وإال�صار��ذا بزخم�ا

وألن�ا��م�ور�يتجاوب�مع��ذه�« ل�س�من�زما��م�و�خل�بقواعد�اللعبة�ال���تفرض�أن�يتواطأ�ف��ا�القارئ�مع�السارد،�

��التعامل�اللغوي�داخل��وساط��جتماعية�ال���ي�ت���إل��ا�ال�اتب����إطار�اللغة�امل�ّ�نة�باعتبار�ا�النمط�السائد��

،�كما�اعتقد�أن�العنوان�م�م�جدا����إثبات�مشروع�بداية�الفن�الروا�ي�)75(»سياق�ثقا���م�يمن����ف��ة�زمنية�محددة

 للعنوان،��عد�مؤشر�ج�سيا����دب�ا��زائري�ومن�البدايات��و���لالستعمار�الفر�����حيث�لفظ�ح�اية�املصاحب�

indication générique 76(. �عتمد�ع���تحديد�ج�س�العمل�وذلك،�بإسقاط�واس�بعاد��ل��جناس��خرى (  

�خاللھ� �ومن �مصغرا، �نصا �بصفتھ �نفسھ �عن �و�علن �ومع��ة �ناطقة �نصية �سيمة �ألنھ �النص ��و�عتبة العنوان

و�التا���يخلق�عند�القارئ�ألفة��ستأ�س�ل�ا�أو�لھ،�فيبدأ��يطم�ن�القارئ�إ���إقامة�عالقة�حوار�ة�معھ�أو�يرفض�ا،

ظا�رة�من�العنوان�والتأصيل�" ح�اية�العشاق"واعتقد�بأن�مقصدية�ا���ي����نص��،)77(رحلة�استكشاف�النص
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�إ��� �عمد �لكنھ �الشفا�ية �الرواية �طر�ق �عن ��ذا �لنا �ينقل �أن �بإم�انھ ��ان �إذ �ال�اتب، ��و��دف �الظا�رة ل�ذه

 �� ��ذه ��ل�تدو�ن �تحقق �أن �يمكن �فقط، �الورق �فع�� �أدبية �وأجناس �زمانية، �حقب �ف��ا �تتداخل �بلغة حداث

ومن��نا�تظ�ر�قيمة�الكتابة�آنئذ��،)78(ليفتح�للروا�ي�كما�للقارئ�فضاء�من�ا��ر�ة��fantasmesحالم�والرغبات�

فا���ومحاولة�دمج�الشعر�مع�وأ��ا�ضرورة�تار�خية�للتأس�س�ل�ذا�الفن،�وأ�عاده�عما��عارف�عليھ�من�ولع�بالش

املروي����النص�ا���ي،�والنص�الدي������خطاب�موحد�يجمع��ذه�الثقافة�ال���كرس�ا�املجتمع�ا��زائري�وأن�

ت�ون��ذه�التجر�ة�ممكن�غ���مستحيلة�بفضل�اللغة�فاللغة�وحد�ا����ال���يمكن�أن�تجعل�املختلف�مؤتلفا�

  .شاق�بحق�نص�يؤسس�تجر�ة�رائدة����فن�الكتابة�الروائية�واملستحيل�ممكن�التحقق�ف�ان�نص�ح�اية�الع

  
                                                           

 .45 :ص�1979،�ودة،�ب��وت،�الطبعة�الثانية�ساط��،�دراسة�حضار�ة�مقارنة،�دار�الع: أحمد�كمال�ز�ي�-1
�: ن��س�دي�-2 عالم� ،�الناشر،محمد�من���مر���كيف�تف�م،��عر�ب�و�عليق�وإضافة�الدكتور .. كتاب��حالم�تفس���ا�ودالال��ا

  .114: م،ص2004الكتب،
 s un regard nouveau sur le -ymbolique Le voyage s:John Weir Perryالعنوان�الذي�ُترجم�بھ�الكتاب�إ���الفر�سية،��-3
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� خلف�املدر�ات�ا��ّسية��ايتقاطع��ل�م� حيثالعميقة�ب�ن�الشعر�والتصوف،�ر �ذه�املقار�ة�البحث����ا��ذو ��تتغ�ّ        

ع���درجة�من�ليبقى��ّل�م��ما��و�تضافر�ف��ما�املع���العميق�خلف�الرؤ�ة�الظا�ر�ة،�إ���الرؤ�ا�حيث�تضيق�العبارة،

�كتابية �أجناس �عند�ا �تتال�� �كتابية �حقول �تخوم �يالمس �الذي �والكتا�ي، �وا��ما�� �املعر�� ��ش�ال �يؤّطره � التداخل

��عرف �كّنا �بما ��عر�ف �أو�ُ�عيد ��عرف، �نكن �لم �بما �جديد �من ��عر�فنا �ول�.�عيد �م��ما ��ّل �س�� �مقياس� �إ�ذا رفض

  .يقاس�الثابت�باملتحول العقل،�إذ�ال�يمكن�أن�

  .ال��اسل�الشعري،�التجر�ة�املعاصرةلشعر،�التصوف،�ا :ال�لمات�املفتاحية

Abstract: 

This approach changes the search for the deep roots between poetry and mysticism, where 
each of them intersects behind sensory perceptions, and the deep meaning behind the apparent 
vision, to the vision where the phrase narrows, so that each of them remains on a degree of 
overlap framed by the cognitive, aesthetic and written problem, which touches At the edges of 
Biblical fields where Biblical genres converge, redefining us anew what we did not know, or 
redefining what we knew. Therefore, both of them sought to reject the standard of reason, as 
the constant cannot be measured by the variable. 

key words: Poetry, mysticism, poetry, contemporary experience. 
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�ش ��� �ُيقال �م�ما �التعر�ف، �عن �الشعر�متأبيا �تتغّيىأسيظل �محاوالت �من ��و�حال��انھ �الشأن �و�ذا تحديده،

� ��� �املحاولون �اج��د ��ّلما �ينعتق حّدهالتصّوف،�الذي �إال�أنھ�ظل �بتعر�ف، �التحديد�وتقييده �تلك �ت�ت���من ات�ال��

يمكن�أن�"ألّن�كّال�من�الشعر�والتصّوف�حالة�من�الكشف�تظّل�أبدا����حاجة�إ���كشف�ال�ي�ت��،�ومن��نا�. محاصرتھ

نف�م�من��ذا�املنطلق�سّر�العالقة�ب�ن�الشعر�والتصّوف،�و�و�ما�ي�بّدى��نا����مف�وم�الكشف،�من�حيث��و�حركة�

 .و�و�ما�يجعل��اتھ�الصلة�تتأكد�ع���أك���من�صعيد. )1("در�ا��امتجددة�وفاعلية�ُتث�ت�ذا��ا����تجاوز�م

يتقاطع��ل�من�الشعر�والتصّوف�خلف�املدر�ات�ا��ّسية،�و�تضافر�ف��ما�املع���العميق�خلف�الرؤ�ة�الظا�ر�ة،�

�فيھ �تتما�� �برزخ ��� �املتضادات، �وتتضايف �املتناقضات، �ت��امل �وحيث � �العبارة، �تضيق �حيث �الرؤ�ا �شياء،��إ��

�ع��� �والصو�ّ� �الشعرّي �ليبقى �واملعقول، �عن�ف�م�العقل �تتأ�ى �التوّتر، �من �مفاعلة �التداخل��� �نحو�من �ع�� وتتآ��

درجة�من�التداخل�يؤّطره��ش�ال�املعر���وا��ما���والكتا�ي،�الذي�يالمس�تخوم�حقول�كتابية�تتال���عند�ا�أجناس�

  .كن��عرف،�أو�ُ�عيد��عر�ف�بما�كّنا��عرفكتابية،��عيد��عر�فنا�من�جديد�بما�لم�ن

شكال�من�الكتابة����لغة�صارمة��ايمارس��ل�من�الشاعر�والصو�ّ��خروقات��ائلة����ِب�ية�اللغة�لُيقّدم��ّل�م��م

�واملدلول، �الدال �ب�ن �ال��ات�ية �العالقة �وُ�عيد ��س�نفار�و�ستفزاز�، �دائرة ��� �املتلقي �لتضع ��ذه��خارقة، �تظل بل

لتخرج�من�مدار��لفة�إ���مدار��ختالف،�من�حقل�التدج�ن�إ���حقل�التوتر،�ومن�ال�امش�. لعالقة�متوترة�غ���قارةا

   .إ���املركز،�من�خطاب�الواحد�إ���خطاب�املتعدد،�و�ذلك�ت�ناسل�الدالالت،�وتتوا���القراءات�والتأو�الت

�العر�والتّ فالّش  �حيث �من �يختلفان � ،و�الغاية ،وسيلةـصوف �الفو�الوظيفة �كـعن �صرفا،ـلسفة، �عقليا �نتاًجا ������ و��ا

ألن�املعرفة�ال���يتوصل�إل��ا��ل�. يلغيان�منطق�العقل ن�الشعر�والتصوف،إ���ح�ن� مبدأ�التناقض،�- ف��ا�- فيت�يحيث�

  . عليھ�و��شياء�ع���غ���ما���دفتب ،ونقيضھ،�وتتصا���ف��ا��ضداد�ءال���من�الصو���والشاعر،�ي��امل�ف��ا�

�����فاإلدراك �حيث �من ��اذبة �معرفة �نقل �لم �إن �مشو�ة، �معرفة �إ�� �و�وصلھ ���سان، �يخدع �بأدواتھ � ا����ّ

�ظا�ر�ة، �ال معرفة ��شياء ��� �ا��و�ري �إ�� �بالفعل ال�تنفذ ��ائن �ما �الش�لتتجاوز �حدود �عند �لتبقى �رفض��.، ولذا

�،�واختاروا معرفة�تركي�ية،�شاملـة،�ومباشرة�: ا��دس�العق���أي"بدلھ��املتصوفة�ع���اختالف�ثقاف��م��دراك�ا����ّ

�أي �قلبية: وملموسة، �العقل)2("رؤ�ا �لفظ �املتصوفة �أرسل �وإن �ح�� ��دراك�، �وسيلة �أو�، ع�� �القلب �منھ �يراد فإنما

�السادسة �. ا��اسة �العبارات"ف�ذا �من �ش�ت �أو�بما �أو�القلب �أو�النور، �بالعقل �إما �ُ�ع���عنھ �السادس فال��ا��ّس

فالبص��ة�الباطنية�أقوى�من�البصر�الظا�ر،�والقلب�أشد�إدرا�ا�من�الع�ن�وجمال�املعا�ي�املْدَركة�. مشاحة�فيھ�و���ات

  .)3("بالعقل�أعظم�من�جمال�الصورة�الظا�رة�لألبصار

أجمع��ومن�ثمة. هللا��عا��،�ولكن��سعھ�قلب�املؤمن�ُع َس فالدنيا�ال��َ . فالقلب�عند�الصوفية��و�عرش�الرحمان

�النورانية �ا��قـائق �إلـى �موصل �كمن�� �العقل �إلغاء �ع�� �فال� فح��. الصوفية �الصوفية �عند �العقل �لفظ رسل
ُ
�أ وإن

�القلب �منھ �يراد �بل ��ستدال��، �املنطقي �العقل �بھ �. ُيقصد �ذلك �ت�ي�ن ��� �الغزا�� �عقال،�"يقول �الَغر�زة �تلك وِلُ�َسّمِ

ول�ذا�ذّمُھ�. عن�طر�ق�املجادلة،�واملناظرة،�فقد�اش��ر�اسم�العقـل���ذا��شرط�أال�يف�م�منھ�لفظ�العقل�ما�يدرك�بھ

  .)4("�عض�الصوفية�
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� �املتصوفة �ّصرح �هللا"لقد �إ�� �الطر�ق �قطع ��� �العقل �جدوى ��عدم �كث��ة �مناسبات �التصوف�. �� ��ان ��نا ومن

�ل�ية،�ال�تحصل�با���د�العق���ـ�فاملعارف� )5("عاطفة�و�انت�املذا�ب�الصوفية�من�باب��حساس�ال�من�باب�التفك��

�ألن�القلب،�عند�الصوفية محل�الكشف،�و�ل�ام،�وأداة�املعرفة،�واملرآة�ال���تتج���" م�ما�تكن�حدة�ذ�اء�العارف�ـ

قيل�القلب��سمع�و�رى،�"وفيھ�حواس�داخلية�ُتدرك�ما�ال�يمكن�للعقل�إدراكھ�ول�ذا� ،)6("ع���صفحا��ا�معا�ي�الغيب

  .)7("وإن�لھ�حاسة�شم�و�تذوق�و�خفق،

���ا ��سّلم �املنطقي�أن �للعقل �الروحانية�ال�يمكن ��و�. فاملعارف �ب�ن�ما �قائمة �والغياب �ا��ضور �جدلية �أن ذلك

غاب�العقل�بمنطقھ،�وال�يمكن�ل�ما�أن�ي�ونا������ظة�واحدة�فالعارف��،عق���وما��و�قل��،�ف�لما�حضر�القلب�برؤاه

�الالم" �س�يال�إ�� �املحسوس �من ��ش�ال�. حسوسيتخذ �من �وخلوه �صرامتھ ��� �واملجرد �املر�ي �ب�ن �يضايف �انھ أو�قل

���� �البا�� �و�بدي �والداثر�الفا�ي، �والالمتنا��، �والالمحدود �واملتنا�� �واملحدود �واملظا�ر، �بالصور �وتل�سھ واملجسم

  .)8("وحدة�تركي�ية�ت�تظم��ضداد

��ا����ال��ظة�الواحدة�،حيث�يظ�ر�ال���ء�ونقيضھ،�ول�ذا��ذه�املتناقضات�ال�يمكن�للعقل�أن�يدرك�ا،�أو��عاي

� ��و��ا �ا��لم �ولغة �الرؤ�ا، �ع�� �الصوفية �اعتماد �الفط"�ان �عصره�ـاللغة ��� �الفطري ���سان �لغة �و�� �للطبيعة، ر�ة

منطق�"صة�و�تج���ذلك����ق إذ�ف��ا�ت��امل��ضداد�واملتناقضات،�و�دو��ا�ال�يمكن�َفْ�م�املتصوفة، )9("�ول�الذ���

�إ���" الط�� �للوصول �الطر�ق، ��� �الَسائر�ن �رمز�املر�دين �والطيور �عارفا، �باعتباره �ال�د�د �ب�ن �دارت �ال�� �املحاورة ��

ال�طر�ق�إليھ،�ولو�ك���املشتاقون�من�ا��لق�إليھ،�وإذا��ان�: "يقول�ال�د�د�بلغة�ا��ال. رمز�الذات��ل�ية" الِسيمرع"

  .)10("ظا�رة�لنفس�ا،�فل�س�للعقل�قدرة�ع���إدراكھ�فال�جرم�أن�يحار�العقلوصفھ��عيًدا�عن�فعل�الروح�ال

�الط �الـإن �إ�� �إشراقتھـر�ق �وَو�� �القلب، �نور ��دى �إّال�ع�� �مدارج�ا، �الس����� �إ�� �ال�َس�يل ��ل�ية ول�ذا�. ذات

ق،��ونھ��غي�با�ل��قيقة��عتمد�الصو���ع���فلسفة�عرفانية�ل��صول�ع���املعارف�الذوقية�املتأبية�ع���صرامة�املنط

ورفض�. ال�ت�ون�إّال����عالم�القلب) الذوقية(،�وال�شوة�نخطاف� املست��ة�وراء�الش�ل�والظا�ر،����ح�ن�أن���ظة�

ففي�الوجود�والقلب�من�ا��قائق�الروحية�ما�ال�يمكن�أن�ُ�عرف�عقليا،�. منطق�العقل��ونھ�عاطال�وُمعطال�عن��دراك

أو��باسمھ���املطلق�فيص����و�من�حيث�يت�لم�) ا��ال(ق�التما���مع�القلب�و�تفا�ي�صاحب�وإنما�ي�ون�ذلك��عن�طر�

  .،�و�ال�ي�ون�ذلك�إّال�عن�طر�ق�الذوق�القل��"أنا�ا��ق"الذات��ل�ية�و�لذا�قال�ا��الج���باسم

��أن�العقل����ز�ـ�غ�. ممت���بأسرار�ورموز�وع���العقل���سا�ي�أن��س���الك�شاف�ا�وحّل�ا"فالوجود���سا�ي�

من�حيث�أن�الّصور�الظا�ر�ة�ت�بطن�ف��ا�صور�أخرى�ال�مرئية،�تظل�مغمورة�)11("�س�ب�قصوره�ـ�عن�حّل�رموز�ال�ون 

���ح�ن�ال��ع��ف�العقل�بأن�ا�َ���ة�"فاإلدراك�َح��ة�و�شّوق�إ���ا��و�ر�. أو�الرؤ�ا" �ن�القلبـع"��ة�ـال�تدرك�إّال�بالبص

��)12("معرفة �إذن �ـ �أو�إيجابافالشك �سلبا �املعرفة �امتالك ��� ��ناك�أمل ��ان ��ناك�ح��ة ��انت �ف�لما �اليق�ن، �طر�ق . ـ

،�وصوال�إ���رحم��شياء�ومعاين��ا�وال�)املطلق(فا����ة�والقلق�دليل�وجود���سان��ونھ�منطلًقا�دوًما�إ���ما�ال�ي�ت���

ة�تنحط�با��كم�إ���مستوى�تجر�دي�جامد�ال�حياة�ا��الص"يتأ�ى�ذلك�إّال�بتجاوز�حدود�العقل،�بحكم�أن�العقالنية�

��الشك���)13("فيھ�والتفك���التكنوقراطي�يّحول���سان�إ���مجرد�آلة�   . تلتقط�مكتفية�بالظا�ر،�والتفاعل�ا����ّ
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�املادي،� �والتجرد �الرو��، �الصفاء �حالة ��� �القلب �من �ت�بع �ـ �الصو�� �عند �ـ �الظا�ري �تتجاوز ��و��ا �ـ فا��كمة

" عند�املتصوفة��باعتبارهرا�ن،�الراكد،�إ���املطلق�وتتخطى�الش�ل�إ���املا�ية،�أي�َرْوَحنة�الوجود�بالكشف�تتجاوز�ال

�و��ذا�بح�اية�القلب�للواقع ح�اية�. علم�القلب�الصادق،�وحدسھ�الصائب،�و�قظة�الذات��مينة�وش�اد��ا�العادلة�ـ

��و� �الواقع �و�ان �الواقع ��� �الذات ��انت �ـ �للوجھ �الوجود�)14("الذاتاملرآة ��� �الذات �وتما�� �الفناء �حالة وغياب� ��

  . الذات�ـ�الواقع:  و�نفصالالثنائية�

�يمثل �ألنھ �العقل، �قصور �ع�� �ـ �ومذا���م �أجناس�م، �اختالف �ع�� �ـ �املتصوفة �أجمع �ظا�ر�ة� لقد �حسية قراءة

  : إذنن�ش�لية�للوجود����ح�ن�أن�إلغاؤه��عكس�قراءة�متفجرة،�متجددة،�ف�ناك�قراءتا

  .قراءة�ما��و�موجود�بالفعل�: أي�،تحصيل�حاصل  ) ةالرؤ�(قراءة�العقل�) 1-      

  .قراءة�ما�يجب�أن�ي�ون : أي�،تأو�ل�ما��و�حاصل   ) الرؤ�ا�(قراءة�القلب�) 2-      

شياء�تبدو�للعقل��ن�� ـالقات�بـتكشف�عن�ع" إذ�الرؤ�ا�. فما��و�رؤ�وي�مفارق�و�مناقض�ـ�بالضرورة�ـ�ملا��و�عق��

�وغ��� �متضار�ة �منظار�العقل، ��� �تبدو�الرؤ�ا �و�كذا �التقارب، �أش�ال �من �ش�ل �بي��ا �فيما �وال�ير�ط �متناقضة، أ��ا

ألن�قراءة�. ول�ذا�ُرِمي��عض�املتصوفة�باملروق�عن�الدين�والزندقة�والكفر�)15("منطقية،�ور�ما�َبَدْت�نوًعا�من�ا��نون�

ومن��نا�. لطبيعة�الرؤ�ا�،مما�يكشف���ز�اللغة�املوضوعية�عن�ترجمة�الواقع�الالمدركالقلب�بالعقل�قراءة�مفارقة�

�الرا�ي" �ش�ل� )*(يرفض ��� �بال�س�ب، �تج�� �وإنما �والن�يجة �الس�ب �ملقولة �وفًقا �ال�تج�� �فالرؤ�ا �والعقل �املنطق عالم

  .)16("خاطف�مفا���أو�تج���إشراقا

،�في�ــون�وعــاًء�لتلقــي�ا��ــواطر�واملعــا�ي�و�نخطــافة�مــن��ن�شــاء�فالصــو���حينمــا�يــرد�عليــھ�الــوارد�ي�ــون��ــ��حالــ

واللطائف،�ف�شعر�كأنما�تُم���عليھ�املعارف�إمالًء،�حيث�يتحول�إ���وسيط�و�شل�إرادتھ����غياب�العقل،�فتصـدر�عنـھ�

  .�لمات�غ���متجا�سة،�بي��ا�فجوات،�تخ��ق�نظام�املعرفة�املع�ود�والعرف�السائد

�فأـو�ن ��ذا �ع�� �العقلاء �منطق �وفق �ال �تأث����ل�ام، �تحت �كتابا��م �كتبوا �املتصوفة �ال���)17(غلب �فاملعرفة ،

  .)18("يتوصل�إل��ا�الصو���معرفة�لدنية�ال�تحصل�بالفكر�و�ِإعمالھ�بل�بالكشف�واملشا�دة

. �ة�داخلية�و��ا�تجر . عقلن��ا�أل��ا�خارجة�عن��ذه�ا��دود. ،�وال�يمكن)**(�ذه�املشا�دة�ال�يمكن�َمْنطَق��ا  

وتتما���الـموجودات،�وتّم��� وُ�َشّل�إرادة�الصو��،��نخطافتحدث����ش�ل�خاطف،�حالة�ما�يضيق�الو��،�في�ون�

الئح�يرد�"أنھ��اعتبار الفوارق�ب�ن�الظا�ر�والباطن�وا��و�ري�العر���،�فغياب�العقل�حضور�للكشف�الرؤ�اوي،�ع���

  .)19("من�ا��انب��قدس�و�نطفئ�َسر�عا

  : جمع�رجاالت�التصوف�ع����ذه�ا��قائق�و�ال�يمكن�نكرا��ا�بأية�حال�من��حوال�من�عدة�أوجھلقد�أ

  . ال�يمكن�ل�ؤالء�أن�يتواطؤوا�ع���الكذب،�و�م�رجال�تقوى�وصالح) 1-
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  . لقد�وافق�م�فيما�ذ�بوا�إليھ�كبار�الدارس�ن،�والباحث�ن�واملبدع�ن�والفنان�ن) 2-

  . �ع���عدم�و�جود�ا����الواقع�إن�عدم�معاينة�الظا�رة�ال ) 3-

ومن�ثمة�لقد�أجمع�املتصوفة�ع���اختالف�مشار��م�وتباين�عقائد�م،�ع���أن�العقل�قاصر�َعْن�إدراك�ا��قائق�

�ا��ّس� �ع�� �القائم �ا��ار�� ��دراك �ف��ا �يتعطل �ال�� ��سرار�الغنوصية �و�شر�وا �عرفانية، �فلسفة �فت�ّنوا الذوقية

  . ة�أول�من�طرح�معادلة�العقل�والقلبو�ذلك�فاملتصوف وأدواتھ،

يتماس�مع�. عر�العر�ي�املعاصر�ـ�من�حيث��و�تجر�ة�داخلية�ـ����عالقتھ،�و�عاملھ�مع�ثنائية�العقل�والقلبإن�الّش 

سواء�أ�ان�موزونا�أم�منثورا�أقرب�نمط��-بمف�ومھ�الواسع–ول�ذا��ان�الشعر��.الصو��،�����ذه�الثنائية�نفًيا�أو�إثباتا

� ��عب��ي �والشعر، �التصوف �بي�ن �التالزم �ي��ر �و�و�ما �لسان�مللمتصوف، �من �وحديثا، �قديما �الباحث�ن �أثار�ان�باه ما

�ا��طيب" �بن �" الدين �ولسن"إ�� �" �ولن �الر�حا�ي"إ�� �" أم�ن �ج��ان"إ�� �خليل �" ج��ان �محمود"إ�� �نجيب �ع���"ز�ي ،

�ا��صر �س�يل �ع�� �ال �والتمثيل �الشا�د �علي. س�يل �تواطأت �أزمنة�و�و�ما ��� �متباينة، �وثقافات �مختلفة �مشارب ھ

�متباعدة �وأمكنة �أحوالھ�. متفارقة، �يقدم �الصو�� �أن ��� �جازمة �ت�ون �ت�اد �قرائن �أن �التالزم، ��ذا ���ة �يؤكد مما

بلغة�غ���شعر�ة،�بل�إن��-إن�كتب�-تتفجر�شعر�تھ،�وإنھ�ال�يمكنھ�أن�يكتب�- شعرا��ان�أم�ن��ا�-وأذواقھ����نص�شعري 

  .تنكتب،�بل�تتأ�ى�عن�الكتابة�ما�لم�يقدم�ا����لغة�شعر�ة�معارفھ�ال 

�إ���حّد� �الذي�تطرف����عقالنية�ـ ����بداية�ال��ضة�ـ �ذا�التعامل�تَوّلَد�عن�تأثر�الفكر�العر�ي،�باالتجاه��ورو�ي�ـ

�ظروف �ن�يجة ��ورو�ي �العقال�ي �التطرف �ف�ان �ميتاف��يقي �أو�تطلع �روحا�ي، ��عد ��ل �ورفض �ـ وإحباطات��املغاالة

�الدين� �رْفض ��� �والالئكية، �العقالنية، �الّردة �ف�انت �املادية، �واملنفعة �للمتاجرة، �الّدين �واستغالل�ا �الكن�سة، كرس��ا

�متطرفة ��خرى ��� �فعل �لردة �طبيعية �ون�يجة �. كحتمية �للعقالني�ن ��ذه�"فبدا �حّل �قادر�ع�� �العقل �أن �ما �ف��ة ��

  .وع���العصر�بإ��احاملطروحة�ع�����سان��)20("املشا�ل

أل��اب�العقل،�واملادي�ن�م�اجمة�الدين�و�ل�ما��و�). أنا�أفكر�إذن�أنا�موجود(ّوغت�املقولة�الدي�ارتية�َس لقد�

  .والقضاء��ـ�دون��وادة�ـ��ع�����سان�����عده�الباط��. رو��������سان

��العالم��لھ������حضارة�العقل�شّو�ت�و�عد�ا��رب�العاملية�الثانية�سرعان�ما�ظ�رت�آثار�العقل،�ونتائجھ�ع�

متھ�من�حيث�أرادت�إسعاده،�وحولتھ�إ���مجرد�آلة�خالية�من��ل�املعا�ي�الروحية�أو�الدفق�الشعوري . ��سان�وقزَّ

�اليق�ن �طر�ق ��ونھ �الالعقل ��� �ا��الص �عن �وتبحث �وحضارتھ �العقل �ترفض �فلسفة ��شأت �لذلك وأصبح�. وكن�يجة

ثقفيھ�إ���الالمعقول�����دب�ـا�دفع�مـَسادت�الرؤ�ا�السوداو�ة�والعب�ية�املجتمع��ورو�ي،�ممال�شاؤم�سّيد�املوقف،�و 

  .والفلسفة،�والبحث�عن�بدائل�أخرى،�فضاؤ�ا�الذات،�والتصوف،�وامليتاف��يقية

ال�تمت���ذه�التجارب��ورو�ية�ل�ست��عيدة�عن�عاملنا�العر�ي،ال�يمكن�إقصاؤ�ا�و�نف��ا�بوْصِف�ا�تجارب�أجن�ية

بوصف�ا�تجارب�إ�سانية�عامة،�"�ان�ل�ا�التأث���الكب�������شكيل�الفكر�العر�ي� فلقد. بصلة�إ���واقعنا�الفكري�و�الدي��
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لوجود��ّم�مش��ك�غداة�تأثر�املغلوب��)21("ل�ا�ما�يمثل�ا����بي�تنا�وثقافتنا�وذات�أثر�مباشر����عقول�مفكر�نا�و�شعرائنا

  .بالغالب

�الشعر�بم �يكن �أزمات�ولم �عانوا �ـ �أورو�ي�ن �أم ��انوا �َعرً�ا �ـ �املعاصر�ن �الشعراء �أن �التأث��ات،ذلك ��ذه �عن نأى

�بھ �يتدثرون �كم��أ �ورموزه، �التصوف �إّال��� �املتفاقم �القلق ��ذا �من �خالصا �يجدوا �فلم �وروحية، �ووجودية،  فكر�ة

�ورو�ي�فقد�تأكد�بصورة�مباشرة��س�ب��و�مكن�القول�بأن��ذا��تجاه�الصو���بمعناه���سا�ي�العام����التفك�� "

  .)22("النظرة�ال�شاؤمية�إ���ا��ضارة�ال���أحدثت������سان�تأكال�روحيا

لقد�تأثر�الشعر�العر�ي���ذه�الرؤ�ا�عن�طر�ق�التفاعل�الثقا���ب�ن�الشرق�والغرب،�ومن�باب�املغلوب�مولع�بتقليد�

عالم�العر�ي�اصطدام�الشاعر�بالواقع�املادي�وتكّسر�أحالمھ،����ظل�الغالب�من�ج�ة�ثانية،�وما�غّذى��ذا��تجاه����ال

. املدينة�الـحديثة�ذات�النمط�الغر�ي�و���ظل�حضارة�براغماتية،�ال�تقول�إّال�بالر�ح�املادي�ع���حساب�القيم�الروحية

���سانية �الروح �و�ضياع �املادي �بالقرف �تطفح �املعاصر�ن �الشعراء �ا. ودواو�ن �من �ال�روب �إ���ف�ان �الوقا��� لعالم

� �تحّسّس �يمكن �حيث �العقل�" امليتاف��يقي، �يدرك�ما �ال �اللذين �وصميم�ا ���و�ر�ا �وفقا �كثيفا، �إحساسا �شياء

  .)23("واملنطق،�بل�ا��يال�وا��لم

َوَجد�الشعراء�العرب����انتصار�القلب�ع���العقل�مجاال�خصبا�يتفق� و���ظل�حضارة�مادية�ال�تقول�إال�بالعقل،

و�قد�أقبلوا�ع���التصوف��ستمدون�منھ�(...) ُعرَف�عن�الشرق�من�روحانية�يمكن�أن�يصارع���ا�مادية�الغرب�مع�ما�

  .)24("أف�اره�ومصط��اتھ،�و�حاولون�الوصول�إ���حّل�تر����عنھ�نفس�م�����ذا�الصراع�ب�ن�العقل�والقلب

ضارة�الغر�ية�الوافدة�ال���تذمرْت�من�لذلك��ان�ال�روب�من�صرامة�العقل،�إ���رحابة�القلب،�ن�يجة�التأثر�با��

. من�رقابة�العقل��و��ا�ردة�فعل�ع���للتطرف�العقال�ي�وا�عتاق�انتاج�العقل،�وع����ذا�قامت�الروما�سية�����شأ��ا،�

وال���جعلت��دب�قوالب�جا�زة،�والغت�مبدأ�الفعالية�. لقد��انت�الكالسيكية�غارقة����تقد�س��ل�ما��و�عقال�ي

�ا �بمقول��ا ��ان"لناشزة �مما �ابدع ��م�ان ��� �" ل�س �إ�� �دعوة �الروما�سية �إن �ح�ن �النمطية،���عتاق�� �برفض�ا ،

��نا�موالن �وإلغاء �الفردي ��نـا �إ�� �دعو��ا �خالل �من �ـ �بذات�تـھ �متفرد ��ائن �الفرد �باعتبار�أن �ـ �واملس��لك �املكرر وذج

  .العزلة�والتوّحدو�ستمداد�من�ينابيع�القلب�الرؤى����حالة�. ا��ما��

� �الشاعر�الغر�ي ��ان �الذي �الظرف ��ذا �العقل) �ورو�ي(�� �حضارة �من �متذمًرا �بديل، �عن �العالم�. يبحث �ان

العر�ي��ع�ش�بؤسا،�وشقاء�ع���جميع��صعدة�ملا�أفرزتھ�سلبيات�ا��ضارة�الغر�ية�وا�ع�اسا��ا�ع���املدينة،�وانكسار�

�العر�ي ���سان �يحملھ ��ان �الذي ��مل،��ا��لم �خيبة �زرعت ��ورو�ية�قد �الروافد ��ذه �ف�انت �ـ �غرار��ورو�ي �ع�� ـ

 عن�الواقع،�ليجدوا�فيھ�ا��الص�من�خالل�رفض�العقل�وصرامتھ،�ىفراح�الشعراء�يبحثون�عن�عالم�آخر�مثا���ينأ

�بإلغاء�الفوارق�و�ذلك�يمكن�للشاعر�أن�يتوحد�َوالوجو . و�رتماء����أحضان�ا��يال�ورحابتھ�والباطن�وفضاءاتھ د،�

�الشاعر�� �و�صبح ��و��ـبي��ما، �حيث �من �واحًدا، ��ل�يةـو�والطبيعة �بالذات �الصو�� �يتوحد ��و�مثلما �أو��� وال�. ي،

أول�مسألة����" و����ذا�الصدد�يقول�ألفر�د�دي�موسيھ�. يمكنھ�ذلك�إّال�إذا�تجاوز�نطاق�العقل،�وحدوده�ومقوالتھ

لقي�باال�إ���العقل�
ُ
  .�ون�القلب�تتج���فيھ�ا��قيقة�املطلقة�)25("���أال�أ
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وللروما�سي�ن�وقفات�طو�لة�من�العقل،�ف�م�أقرب�إ���الصو������تأمال��م،�ومعا�ش��م�ل��لم،�والعزلة�والتفرد،�

��سي �الذي �املادي �الواقع �وال�روب�من �من�الناس، �العـوالنفور �والتقاليد�الباليةـطر�فيھ ����إرتقائھ�. قل، �ـ فالروما����

. العقل�ـ�القلب: روحا�ي�ـ��س���إ���الكمال���سا�ي�والتجرد�من�أْعَباء�املادة،�ومن�ثمة�ف�و����صراع�دائم�ب�ن�ثنائية�ال

صراع�ب�ن�ما��و��ائن�بالفعل،�وما�يجب��،واقع�واملثال،�الروح�وا��سد،�الع�ر�والُط�ر،�ا�����والشر،�النور�والظالمـال

�ي�ون  ���ذ. أن �ـ �فالروما�سية �و�ذلك �أو��� �صوفية �رؤ�ا ��� �ـ �املنظور �ألغت�"ا �حيث �لألفالطونية �جديدة �نظرة بمثابة

�القلب �وقّدست ��)26("العقل �ا��قيقة �باعتباره�مج�� �القلب �مقدًسا �موسيھ �دي �ألفر�د �ففيھ�":يقول �القلب �باب إقرْع

�والعذاب �الرحمة �وفيھ �العبقر�ة، �ال�)27("وحَده �عند �ـ �املؤمن �قلب ��� �يتج�� �هللا ��ان �ب�ل�فإذا �ا��ياة �فإن �ـ صو��

  .دون�سواه�باعتباره�منبع��شراق�الرو���و�يحا�ي" وحَده"تناقضا��ا��عند�الروما�����ـ�تتج������القلب�

و�ذا�ما�تج������كتابات�الروما�سي�ن�العرب�أمثال�فوزي�معلوف�ومطران�خليل�مطران�وإليا�أ�ي�ما����وغ���م�

فاملعرفة��)28("مخضلة�ا��وانب������راء�القلب�ال�تبلغ�إل��ا�قوافل�الفكر�يمان�واحة�: "يقول�ج��ان�خليل�ج��ان

ُ�ْسَ�بدُل�بالعقل�الذي�ُيحلل�" ال���يتوصل�إل��ا�الروما�����ال��ستوع��ا�منطق�العقل�من�حيث����معرفة�حدسية،�إذ�

  .)29("و�صبح��ل����ء�ممكنا. ا��لم�نفسھ�يتحقق. وُ�منِطُق�ا��دُس�الذي�يرى�املستقبل�مختوما�كتفاحة�الزمن�املعتم

���� �الرو�� �البعد �وألغت �الالإ�سا�ي، �ا��انب �ف��ا �ط�� �،ال�� �الغر�ية �للمادية �فعل �كردة �ظ�رت فالروما�سية

القلب�بقوة�الروح�عند�الروما�سي�ن�ليقفوا�ضد�تيار�املادية��عد��نقالب�الصنا������أورو�ا�"��سان،�ولذا�تّم�َقْرن�

  .)30("و�و�وليد�العقل�والتجر�ة. ع���العلم ا��ديثة�القائمةوان�شار�املخ��عات�... 

�سيطرة� �من �العرب �الشعراء �وكذا �الغر�ي�ن، �الشعراء �بھ �يلوذ �الذي �املالذ ��انت �الروما�سية �أن �من �الرغم ع��

�ف��ا��ا �من �ف��ة ��� �العر�ية �الذات �ش�لت �ال�� �الَغر�ية �فالروما�سية �العقل، �بتقد�س�ا ��بداع �ع�� �الكالسيكية

وم�ما�يكن�من�  .�بداعية،�وجد�ف��ا�الشعراء�العرب�ـ�ما�ي�ناسب�مع�ما�ُعرف�ع��م�من�حساسية�ـ�متنفًسا�روّحيا

�التصوف �من �بألوان �ارتبطت �و�إن �املج�ول، �تق��� ��� �الشعراء ��َ�م �تلب �لم �فإ��ا �عن� )31(أمر�الروما�سية �بح��ا ��

� عنان�النفس�فقد�بقى�العقل�ي��صد����قاع�ا�املظلم،�و�يمنع�أطلقت�"ا��انب�املظلم������سان،�و�الّرغم�من�أ��ا

����إشباع��َ�م� )32("ا��يال�الرا�ي�من�ا��لول�ف��ا،�و�تحاد���ا فالروما�سية�لم�تكن�إّال�جسًرا�نحو�ما��و�أع���م��ا

  .الذات�وإلغاء�العقل

� �من �الرغم �ع�� �العقل،�اعتداد�افالروما�سية �من �تتخلص �لم �إّال�أ��ا ��ّل��با��لم، �الشاعر��� �يراقب �بقى إذ

موقوفة�ع���"و�التا�����أ�الشعراء�إ���الرمز�ة،�من�حيث����حركة�أدبية�َسَعْت�إ����غي���املألوف،�ف���غ��� حاالتھ،

�است�باط�ما�وراء�ا��س�من�املحسوس،�وإبراز�املُْضَمر�وتدو�ن�اللوامع�. الرمز�����ء�إ������ء�آخر �ـ �فوق��ذا �ـ ولك��ا

  .)33("بإ�مال�العالم�املتناسق�املتواضع�عليھ�والبـواده،�

من�حيث��و� و�كذا��ستغ���الرمز�ة�عن�العالم�الظا�ر�للغوص����باطن�تھ،�وإقامة��ذا�البديل�عن�طر�ق�الرمز،

فيقوم�بوظيفة�. ومن�ثمة�ف�و�يتم���بالقوة�وا��يو�ة�و�يماء،�و�يحاء،�والتعقـيد. املعادل�املوضو���للتجر�ة�الباطنية
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�ع �منھ �ُيَتوَ�� �نا�ئ �شك�� �زخرف �مجرد �إ�� �وإّال�تحّول ��د�ي، �العمل �داخل �ـ�. الثقا����ستعراضضو�ة �إذن فالرمز�ـ

  . �ستعان�بھ�للتعب���عن�حاالت����ز�ع��ا�اللغة�التقر�ر�ة

ما��و�إّال��عب���مجسد�لعالم�مجرد�أمثل،�لم�نصل�إ���ك��ھ��عد،�و�كذا�صارت�) الظا�ر(وترى�الرمز�ة�أن�العالم�

من�الوضوح�إ���. الرمز�ة�أدبا�يقارب�الرو���و�تماس�مع�املثا������ال�روب�من�الواقع�وصرامتھ،�إ���املج�ول�وضباب�تھ

الباطن،�من�التقر�ر�إ���الرمز،�للكشف�عن�ا��ياة�الداخلية،�بالصور�الغموض،�من�الو���إ���الالو��،�من�الظا�ر�إ���

أي�إفراغ،�الدال�. فالرمز�ة�تجمع�ب�ن�الفنية�والروحية�إ���درجة�التصوف،�الغية�بذلك�صلة�الدال�باملدلول . و�ساط��

  .من�حمولتھ�التواضعية�و��نھ�بدالالت�وفق�املنظور�الباط��

و�كذا�صار�الشعر�. اب�الرؤ�ا،�ع���مسرح�ا��يال�إلدراك�ما�ال�يدركھ�العقلفعند��عطيل�حواس�العقل�ينفتح�ب

���أقاليم�الغيب�من�أجل�اتحاد�"و��ذا�يتجول�الرا�ي��)34("من�ال��ر�ألنھ���دف�إ���أن�ُيْدِرك�ما�ال�ُيْدركھ�العقل"نوًعا�

  . )35("ب�ن���سان�والوجود�أعمق�وأغ��

 لرمز�ة�ف��ة�يطل�من�خالل�ا�ع���عالم�أرحب،�واستكناه�فلسفة�عرفانية،اصر����تب���اـر�املعـد�الشاعـد�وجـلق

�القول  �إ�� �الباحث�ن �أحد �دفع �ما �ذات: "و�ذا �الرمز�ة �ا��ركة ��ـعن �العقل�ـ�ا، �أنكرت �صوفية، �حركة �أساس�ا ��� ي

��� �يكمن �العالم ��ذا �أن �معتقدة �جديد �عالم �بناء �واس��دفت �لإلل�ام، �مصدرا �الصوفية �ال�شوة باطن��واعتمدت

لكن�ح���الرمز�ة�ذا��ا�لم�تلب�ا��موح�والتطرف�الالعق��،�ولم��شبع�ال�َ�م�امليتاف��يقي�ف��أ�الشعراء�إ����)36("��سان

�ألغوار� �َسْ�ً�ا �الّالو��، �العنان �بإطالق �املنطق، �مقوالت �ل�ل �و�غي�با ��و�عقال�ي، �ما ��ل �من �إنفالتا ��و��ا السور�الية

�ا �أحضان ��� �و�رتماء �بإعتبار�أن�الذات، ���سان، ��� �املفقود �القاتم �الغامض �ا��زء �عن �للكشف �وا��نون، ��لم

�زائف �الغامض�. الظا�ر�زائل، �بطا�ع�ا �فتظ�ر�الكتابة �و�الو��، �العقل ��غي�ب �حالة �تصدر�عن �السور�الية فالكتابة

لقول�ماال�يمكن�أن�يقال،�عن�املتناقض،�حيث�يأتلف�ف��ا�ماال�يأتلف،�متجاوزة�الظا�ر،�و��سفھ�الراكد،�إ���الباطن،�

�غموض�ا ��� �النفس �أعماق �تتلمس �أن �ليمك��ا �بالد�شة، �و�����ا �ال�لمة، �ب�ية �تفت�ت �مناطق�. طر�ق ��ناك �أن إذ

  .خفية������سان�ال�يصل�إل��ا�العقل

�الذات �ع�� �سلطان �لھ �ي�ون �ال �ح�� �الشعر�ة، �العملية �من �وإلغائھ �العقل، �قتل �إ�� �السور�اليون �َسَ�� �لقد

عالم�التجر�د�وتفكيكھ�إلعادة�بنائھ�ال�وفق�خطة�"الشاعرة،�وأحلوا�محلھ�ا��دس،�لل�سامي�ع���الواقع�و�بحار����

بحثا�عن�فضاءات�أرحب�وال�يتأ�ى�ذلك�إّال��)37("مألوفة�أو�معروفة�سابقا،�وإنما�طبقا�ملا�يمليھ�ا��دس�الداخ���للفنان

�ال �ملنطق �العنان �وإطالق �العقل، � �ُيْق��َ �ـ�ح�ن �العقل �غياب �حالة �ـ �ف��ا �و�تقاطع �املتناقضات �ف��ا �تتال�� �حيث رؤ�ا،

  .الـجنون�والغموض،�ال��ر�والد�شة،�الشعر�والنبوءة،�الباطن�وامليتاف��يقا،�الواقع�وا��لم

رتبط�أد��م�اولذا�. لقد�أ�ّ��السور�اليون�ع����غي�ب�العقل��غي�ب�من�حيث��و�حائل�أمام�بلوغ�ا��قيقة�املطلقة

�الغموضبظا �راحوالو . �رة �بل ���ذا �يكتفوا �الرغبة�" م ��ذه �تحقيق �من �تمك��م �ال�� �املصطنعة �الوسائل �عن يبحثون

  .)38("ف�انوا�ي�يحون�ألنفس�م�استخدام�املخدرات�ل��د�من�رقابة�العقل�أثناء�التجر�ة
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� ��ْستعينون �ف�انوا �واملعنو�ة، �ا��سية �ا��مرة �الشعراء �قّدس �القديم ��� �� "ح�� �من ��سطور�ة�بأنواع شر�ة

�يتعاطو��ا �ف�انوا �قْدسيا، �طا�عا �القديمة �الشعوب �عل��ا �أسقطت �ال�� �من� املسكرة �بوصف�ا �خاصة �مناسبات ��

لقرائح�م�الشعر�ة�واستحضارا�لشياط�ن��استحثاثإو�كذا��ان�يفعل�شعراء�ا��ا�لية��)39("الشعائر�املرتبطة�بالعبادة

  .)40(الشعر

إلتاحة�املجال�الرحب� ارجية�يتّم�بواسط��ا��عطيل�حاسة�العقل،�وا��ّد�من�صرامتھ،ن�إّال�أداة�خـمرة�لم�تكـفا��

  . حيث�يتال����التناسب�العق���ب�ن��شياء للرؤ�ا،

بالر�اضة،�فيحاولون�باملجا�دة�موتا�صناعيا�بإماتة�جميع�الُقوى�البدنية،�"إقصاء�العقل�عند�الصوفية�يتم��لكّن 

تتج���من�خال�لھ�رؤى�َخِفية�ال�تتج������حضور� فالسكر�الصو���سكر�رو���)41("النفسثم�محو�آثار�ا�ال���تلونت���ا�

  .العقل

إذا��ان�السور�اليون��عتمدون����إلغاء�العقل�من�ا��ارج�بمادة�تقتل�العقل،�و�ا��ملة�العص�ية�بما�ال�يتفق�

ار،�ـي�ن�يلغون�العقل�عن�طر�ق�أذك،�عن�طر�ق�التما���مع�املج�ول،�فإن�الصوف)عالم�املطلق(والعالم�املبحوث�عنھ�

�ال�ين �صارمة �روحية �ور�اضة �الشـوأوراد، �ولذة�ـكر�ا �الروحية، �ال�شوة �عن �بحثا �أع��، �مدارج �إ�� �للسمو�بالروح رع،

� �العالم �عن �) الظا�ر(�نفصال ��ان �ثمة �ومن �بالوسيلة، �مرتبطة �فالغاية ��ل�ية �بالذات �الّسكر�"والتصال ان�ثاق

ن�ساط�ا�اإذ�تتولد�حالة�الوجد�����غوار�البعيدة�من�النفس�عندما��ستخلص��شو��ا�و�عتصر��الرو���من�الداخل،

  .)42("و�����ا����شعور�ا�العميق�بالد�شة�وا����ة����مشا�د��ا�ا��مال��ل��

إن�غاية�الصو����عيدة����مجال�ا�وأرحب،�تتج������مشا�دة�ا��ضرة��ل�ية�ب�نما�عند�الشاعر�غ���ذلك،�وإن�

ف�ل�م��ا��س���إ���القضاء�ع���فكرة�التضاد�والصراع�ب�ن�املتناقضات،�والبحث�عن�عالم�وراء�. �ان�الطر�ق�واحًدا

  .العقل�حيث�ت��امل�املتناقضات�وتتما����ضداد�وتتضايف�املتنافرات

�الصوفية �مع �السور�الية �تتقاطع �. و�كذا �الشعر�السور�ا�� ��ان �امل"حيث �العالم �وراء �ال�ثا ع���. ج�ول سعًيا

مبكر�إ���اليوم�ـروما�����الـ�د�الـا��يال�وا��لم�،وسيطرة�املبدأ�السري�ع����ذا�الشعر�وتار�خھ�من�بذوره��و������الع

  .)43("،إّال�أنھ�ال�يظ�ر�دائما�مثلما�ي�ون�مع�التصوف،�و�شرا���وال�نجده�طاغيا�سوى�عند�السور�الي�ن

�تقارً�ا�بيـن�السور�الي �إذن�ـ ة�كحركة�أدبية�فنية،�والصوفية�كمذ�ب�إشرا��،�و�ذا�ما�دفع�بأدون�س�إن��ناك�ـ

� ���ع��افإ�� �الصوفية � �وَس�َّ �بي��ا �الفوارق �إلغاء �إ�� �ذلك ��عدى �بل �ال�شابھ، �السور�الية"��ذا �قبل �)44("السور�الية

�في،�املتمثلة����الب�ئة�ذلك�أن�أدون�س�عرف�السور�الية�كممارسة�وواقع����بي�تھ�املتفتحة�ع���السر�ة،�والعالم�ا�

�ي�نف�م�أدون�س،�ومع�اس�بعادنا�لثقافتھ�الغر�ية�ي�ب���أن�نأخذ�فكرة�عن�نظرتھ�"الشيعية�،إذ�يرى�جابر�عصفور�أنھ�

�الشيعة �فرق �ع�� �ف�و�محسوب �العالم �. إ�� �بالباطنية �الفر�ق ��ذا �والفكر�(...) و�ؤمن �الباطنية �ب�ن �وثيقة والصلة

سر�الية�أخرى�قبل�السر�الية�" �س�السور�الية�قبل�أن��عرف�ا�تنظ��ا�ومن�ثمة�تم�اك�شافلقد�عرف�أدون�)45("الصو��

�والفار��� �الشعر�الصو�� �و�� �املعاصرة، ��ان�(...)  �ورو�ية �عندما ��سالمي �التصوف �ولغة �تار�خ �أدون�س �درس وقد
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�. )46("طالبا ��عد �بل �َقْسر�ا �يولد �لم �والسور�الية �الصوفية �ب�ن �التقارب �دفع�ف�ذا �ما �و�ذا �الصو�� استقرار�ال��اث

  .)47("موجودة��ش�ل�طبي������التصوف��سالمي"بأدون�س�إ���ا��كم�أن�السور�الية�

فما�وصل�إليھ�الَغر�ي�السور�ا���باالك�شاف�عرفھ�الصو���"لكن�ا��ركة�السور�الية�كتنظ���لم�تظ�ر�إّال�الحقا�

�بالفطرة �يأ. وعا�شھ �أن �للشاعر�اليوم، �يمكن �ضد��كذا �النضال �أي �املستمرة، �الكشف �إرادة �الصوفية �من خذ

ح���توج�ذلك�التصور� .ما�مرة�بإ��اح�ب�ن�الصوفية�والسور�الية��و�كذا�ير�ط�أدون�س����غ��)48("املنطقية�والعقالنية

ا�الر�ط�،�و�و�الذي�ُولع�بال��اث�الصو���بحكم�ا��داثة�الشعر�ة�ال���دفعتھ�إ����ذ)الصوفية�و�السور�الية(���كتابھ�

عالم�رحب�ال��عرف�أي�نوع�من�القيود،�أو�ا��دود،�ال�تخضع�فيھ�"و�حكم�بي�تھ�الباطنية�من�ج�ة�أخرى�بحثا�عن�

  .)49("�شياء�إ���منطق�يؤلف�فيما�بي��ا�و�نظم�ا�،كما�أنھ�ال�توجد�حدود�زمانية�أو�م�انية�تنَظم��شياء�وفق�ا

�ما�دفع�الشاعر�العر�ي�املعاصر�من�ثمة�يظ�ر�أن�العقل�ال�دور�لھ����العملية�ا �إ���إلشعر�ة،�و��ذا ���أن�ي��أ

السور�الية�كصوفية�فنية،�اك�شف�ف��ا�ما�لم�يجده����غ���ا�من�ف��ة�الرؤ�ا�و�حالم،�باحثا�عن�مناخ�ثٍر،�للتعب���

  . �عضا�من�حاجات�الروح�و��عتاق�من�را�ن�العصر أو�،يحقق�فيھ�جنونھ،�عن�نفسھ

�الو� ��ذا �ضوء �و�� �أن �إ�� �يذ�ب �بل �الشعر�بالتصوف ��ك���عالقة �ا��داثة �زعيم �أدون�س �يقرر التصوف�"�

من�أن�حيث�التصوف�كما�تمت��شارة��حضور�للقلب،�و�غي�ب��)50("حدس�شعري�ومعظم�نصوصھ�نصوص�شعر�ة

�و . للعقل �الرؤ�اوي �منحا�ا �الصوفية، �الشاعر�املعاصر��� �وجد �ثمة �إومن �الكشف، �ر �و�نفالترادة �العقل�من قابة

� �ومج�ول، ��و�غي�� �ما �الس�شراف �عقليا�والستحضار الصارمة �ماال�يمكن �و�ذا �ذا��ا، �املتناقضة �يبدو�. الصور فما

  . غ���مألوف�ا���امف�و�عند�الصو���أو�السور�ا����،غامضا�متناقضا

�تول �السور�الية �إن �إيحاء �ذلك �أو��� �بي��ما، �فوارق ��ناك �ل�س �أنھ �ال��ع�� �التقارب ��ذا �الصوفية،�إن �عن دة

الة�اعراض�عن�الوجود�الظا�ري�للغوص�ـفل�ست�املسألة�ـ�إذن�ـ�عالقة�تأثر�وتأث��،�وإنما��ما�رؤ�تان�متولدَتان�من�ح

�الظا�ري  �الوجود �عن �والتفا�ي �مللّغمة، �مناطقھ �وإلبحار��� �الغائر، �واملطلق �الباطن، �إن�. �� �القول �يمكن وعليھ

والصوفية����سور�الية�متدينة،����تجاوز�العقل،�و��غال����عالم�. �ا�الدي��السور�الية����صوفية�مجردة�من��عد

�الظا�ري، �مدلول�ا �عن �تنأى �غامضة �مكثفة، �رمز�ة �لغة �واعتماد �اللغة� الباطن، �إل��ا �ال�تصل �ال�مرئية �عوالم ��لق

  : املعيار�ة�و���ذلك�يقول�ابن�عر�ي

�مـا�أذكـره�مِ  ـــــ�لُّ ــــــّم ـــ  ـا�َج ضــ
َ
 ْك ِذ   رى ـ

ُ
  مـاـــــف�ـــــــھ�أن�تـــــلـــــثــــره�أو�مـ

ــــــص   َلَمْت�أن�لصديقي�َقـَدمــاـأعْ     ةــــــــلـــو�ـــــــة�عــــيـــــــــــــدســـــــة�قـــــفــــ

  )51(����ّعلمـاـن�حـاطـوأطلب�الب     ن�ظا�ر�ا���ـاطر�عـرف�ا��ـفأص
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أما�الباطن�فيتجدد�عن�طر�ق�تقو�ض�ما��و�مؤسس�بالفعل�والتطلع�إ���ما�. فالظا�ر�منتھ�بإ��اء�لغتھ�املعيار�ة

�مقوالت�العقل �إّال�بتجاوز �والذي�ال�ي�ش�ل �واستكشاف�املج�ول�الغامض �والسور�الية�. ال�يرى، �الصوفية �فب�ن إذن

  .تقاطع�ال�يمكن�نكرانھ�ع���الّرغم�من�اختالف�ا

ألن�الشاعر�[�ذه�ال��عة�الصوفية�الباطنية�أصبحت�من�سمات�الشعر�العر�ي�املعاصر�"فيمكن�أن�نخلص�إ���أن�

و���ز�اللغة��ًزا�عنيفا����س�يل�الوصول�إ���مدلوالت�و�د�أن�يجعل�من�قصيدتھ�تجر�ة�باطنية��املة،�ير��]املعاصر

   .)52("أ�عد�بكث���عن�ظوا�ر��لفاظ

تأسً�سا�ع���ذلك��ع�ش�الصو���اللغة،�ل�س�من�حيث�تواضع�واصطالح،�وإنما��ع�ش�ا�معاناة،�مغالبة�وصراعا�

�دام �ما �ل�س" املع��" وم�ابدة �وسيظل��الصو�� �لھ، �ال�حد �الصو�� �عند �اللغوي �ا��لق �فان �و�ذلك �متع�ن �وجود لھ

�ولذلك �أي�" مستمرا �ثم�ففي �ومن �ا��مال، ��عر�ف �محاولة ��� ��خفاق �يوج�ون �ا��ادين �املفكر�ن �مئات�من �يزل لم

  "نحاول�شرح�ما�ال�يمكن�شرحھ�- إ���حد�ما-ا��مال����الشعر،�فإننا" شرح" تحليل���دف�إ��

�أص �ثمة �بالوجد�ومن �الصو�� �إليھ �يصل �فما �معاصرة، �صوفية �ـ �ا��داثة �شعراء �رأي ��� �ـ �السور�الية بحت

�أو� �الرمزي �أو �الشاعر�السور�ا�� �إليھ �يصل �ـ �العقل �إلغاء �بفعل �ـ �والذوق �ا��دسية �املعرفة �طر�ق �عن والفطرة

ولذا�أّكَد��ل�م��ما�ع���إلغاء�. حثيةألن�املعرفة�ال���يتوصالن�إل��ا�ل�ست�استداللية�أو�ب. الروما�����با��يال�الشعري 

  .العقل�وتخطي�الرا�ن�إ����فاق��الباطنية،�والتحرر�من��ّل�رقابة�خارجية،�والرفض�القاطع�للقوالب�ا��ا�زة

وع���الّرغم�من�ذلك�ف�ناك�من�الدارس�ن�من�راح�يقسم�الصوفية�إ���صوفية�سور�الية�وأخرى�وجودية�وثالثة�

ن�القول�إن�ال��عة�الصوفية�ـن�يمكـقسيم�ال�غبار�عليھ�من�الناحية�التنظ��ية�أو�النظر�ة،�ولكوإن��ان��ذا�الت)*(ثور�ة

�م��� ���سان �داخل �من �تن�ثق �روحية �نزعة �الصوفية �ال��عة �إن �بل �آخر، �مذ�ب ��� �م��ا �مذ�ب ��� �أقوى �ت�ون قد

�مث��ا��ا، �ل�ا �فعل ��يأت �تمارس �باطنية �تجر�ة ��� �حيث �من �أسبا��ا، �ل�ا �نفسية�وتوفرت �حسب �حّد��ا �وتختلف �ا،

يختار�السور�الية�مذ�با�ر�ما�لم�يجد�" ��سان�وقابليتھ�ل�ا�ولكن�تبقى�السور�الية�أقرب�املذا�ب�إ���الصوفية�فمن�

  .)53("بًدا�من��ن��اء�إ���التصوف����ش�ل�من�أش�الھ

���أحضان�التصوف�وامليتاف��يقا،�ومن��نا�يمكن�أن�نقول�إن�الشعر�العر�ي�املعاصر�ا�س���من�واقعيتھ،�ل��ت���

�ون�التجر�ة�داخلية�. بحثا�عن�الذات����بدائي��ا،�و�راء��ا��و��،����صميم�الباطن�الذي�ال�ي�ش�ل�إّال����لغة�ا��لم

  .)54("���عالم�ما�وراء�ا��ّس،�وال���تحاول�أن�تصل�باملشاعر�إ���ماال�ي�َسّ���للعقل�وا��واس�أن�يصال�إليھ"

اللغة�املنطقية�العقلية�قاصرة،�فإن�الشاعر���أ�إ���الرمز،�الذي��و�طر�ق�إيحاء�بواسطة�اللغة،�وما�دامت��ذه�

إذ�يق��ب�من�. ذلك�أن�الشعر�ال�ينأى�عن�املوضوعية،�والتقر�ر�ة�واملباشرة،�بل��عتمد�ع���ما��و����باطن���سان

  .ن�لغة�الر�اضيات�والعلم�عموًماا��لم،�وا��يال،�الغيا�بذلك�العالقات�املنطقية�ا��امدة�ال������م

�والشاعر� �عموًما، �العر�ي ���سان �عانا�ا �ال�� �ال�و�ة �املعاصر�أزمة �الشعر�العر�ي ��� �التصوف �روح �أذ�ى ومما

�ع �عن �البحث �إ�� �بھ �حدا �مما �آخـخصوصا، �الظا�رـالم �وتجاوز �الواقع، �تخطي �أي �غ���واق�� �الشاعر�. ر، �أصبح بل
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ود�ـلشعر�ة�الَعر�ية�ما����إّال�وجً�ا�آخر�للشعر�ة�الَغر�ية،����تصور�ا�للشعر،�والوجوأْ��ت�ا. يل�ث�وراء�التصوف

  .رف�امليتاف��يقي،�والقلق،�و�ضطراب،�والغر�ة،�و�غ��اب،�إ���الضبابية،�والفوضو�ةـوالغيب،�والتط

�س���تحت�تأث���" الشعر�رفضا�للواقع،�وتأس�سا�بالرؤ�ا،�ومعرفة�حدسية�الن�الشاعر���ظتئذ�أصبحوع����ذا�

�مع�ا�إرادتھ�وتفك��ه ف�و�غائب�عن�ذاتھ�وعن�وعيھ�بحيث�تحرره�من�رقابة�العقل�ولم��عد�. الالو���تواج�ھ�قوة�ُ�شلُّ

ألن�املعرفة�ال����ستقي�م��ا�الصو���أو�الشاعر�ـ������ظة��بداع�و��ظة��شراق�ـ�لم�تكن��)55("لألشياء�منطق�ينظم�ا

�منطقية �أمر�ا" �ف�. أبًدا�معرفة �ع�� �النفس �ُ�غلب �حالة ��� �ع���العاطفة�املل��بة �وقائمة �مباشرة �بل �)56("غ���نظر�ة

  .حيث�تتج���من�الصور�ما�ال�يحتملھ�العقل

و�ناء�ع����ذا�رفض�الشعراء�مقياس�العقل،�إذ�ال�يمكن�أن�يقاس�الثابت�باملتحول،�ومن�ثمة�تخطى�الشاعر�

����حالة��بد �ال���تتصا���ف��ا��ضداد�وت��امل�ف��ا�املتناقضات،�وع����ذا�العقل،�وتجاوز�مقوالتھ�ـ �إ���الرؤ�ا اع�ـ

  .كشف�ال�ي�ت���أبدا��إ��كشفا�سيظل�يحتاج� صار�الشعر�املعاصر�شعر�رؤ�ا،�بل�صار

  :�حاالت�وال�وامش

                                                           
  .03دمشق،�سور�ا،�دط،�دت،�ص�-ئة�العامة،�سور�ا�للكتابالشعر�والتصوف،�ال�ي: وفيق�سليط�ن�- ) 1(

 . 165ـ�ص�.1986- 1.ط�-الدار�للطباعة�وال�شر��-ب��وت��–�عر�ب�م�دي�زغيب��-وعود��سالم�: روجيھ�غارودي�) 2(

 .  297: ـ�ص��4.ت�ـ�ج.ط�ـ�د.إحياء�علوم�الدين�ـ�ب��وت�ـ�دار�املعرفة�ـ�د: أبو�حامد�الغزا����)3(

 .   308: نفسھ�ـ�ص��املصدر ) 4(

مكتبة�ألنجلو��-القا�رة��–التصوف����الشعر�العر�ي،��شأتھ�وتطوره�ح���أواخر�القرن�الثالث���ري�: عبد�ا��كيم�حسان�) 5(

 . 19: ـ�ص�.1954 -ط�.د�- مطبعة�الرسالة��-املصر�ة�

 .4:ـ�ص��2.ـ�ج.1980 - 2.ط�- لكتاب�العر�ي�دار�ا�-ب��وت� ،علق�عليھ�بو�العال�عفيفيفصوص�ا��كم�ـ�: م���الدين�بن�عر�ي�) 6(

 .53:ص-ت.د�-ط�.د�-م�شورات�دار�عو�دات��-ب��وت��–ترجمة��سيم�نصار��-معرفة�الذات�: ماري�مادل�ن�دا���) 7(

 .176،177: ص��،1983-3.ط�-دار��ندلس��-ب��وت� –الرمز�الشعري�عند�الصوفية�: عاطف�جودة�نصر�. د) 8(

 .16: ـ�ص��1973ط�ـ.الرومان�يكية�ـ�ب��وت�ـ�دار�الثقافة�ـ�د: �الل�محمد�غني���. د) 9(

 .21: ـ�ص��1980ـ��2.دراسات�����دب�املقارن�ـ�ب��وت�ـ�دار�ال��ضة�العر�ية�ـ�ط: بد�ع�جمعة�. د) 10(

 .110: ص�ـ.1981-1.م- 4.ع�-مصر��–مجلة��–فصول�ال��عة�الصوفية����الشعر�العر�ي�ا��ديث�ـ�: محمد�مصطفي��دارة�)11(

 . 49: التصوف����الشعر�العر�ي�ص�: عبد�ا��كيم�حسان�. د) 12(

�: ر��يھ�دو�و)13( �- مؤسسة�الرسالة��-ب��وت��–ن�يل�الصب���الطو�ل� .�عر�ب�د�-نقد�عل���ل��ضارة�املادية�إ�سانية���سان�ـ

 . 61: ص�.1984 - 1.ط

 .263ص�،1982 -2.ط�،مكتبة�ال�الل�،ب��وت�-ماتاوف�والكر معالم�الفلسفية��سالمية،�نظرات�التص: ية�نمحمد�جواد�مغ)14(

�ا��داثة: أدون�س) 15( �صدمة �واملتحول، �العودة ،ب��وت ،الثابت � ،دار �4.ط ،3.جـ   .167ص ،ـت.د،

 .أي�صاحب�الرؤ�ا(*) 

 . 167: املرجع�نفسھ�ـ�ص�) 16(
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 .10: ـ�ص��1.مقدمة�فصوص�ا��كم�ـ�جـ: أبو�العال�عفيفي�) 17(

  .104:ص�-ـ�ال�امش�1981ط�ـ�.ترجمان��شواق�و�ذخائر��عالق�ـ�ب��وت�ـ�دار�ب��وت�للطباعة�ـ�د: م���الدين�بن�عر�ي) 18(

 .جعل�ا�قابلة�للف�م�و�التحليل�املنطقي: من�املنطق�أي�(**) 

)19 (� �القاشا�ي �الكر�م �محمد�اصطالحات: عبد �تحقيق �ـ �مركز�ت الصوفية �مصر�ـ �جعفر�ـ �إبرا�يم �ال�يئة�كمال �ـ �الذات حيق

 . 35: ـ�ص��1981ط�ـ�.املصر�ة�العامة�للكتاب�ـ�د

 . 112: ال��عة�الصوفية����الشعر�العر�ي�ا��ديث�ـ�ص�: محمد�مصطفى��ّدارة�) 20(

 .112: املرجع�نفسھ�ـ�ص�) 21(

 . 112: املرجع�نفسھ�ـ�ص�) 22(

 . 10 ـ��ص�1978ـ���2.زمن�الشعر�ـ�ب��وت�ـ�دار�العودة�ـ�ط: أدون�س�) 23(

 . 108: ال��عة�الصوفية����الشعر�العر�ي�ا��ديث�ـ�ص�: محمد�مصطفى��ّدارة�)24(

 .16: الرومان�يكية�ـ�ص�: محمد�غني����الل�. د: نقال�عن�) 25(

�محمد. د )26( �املعطي �عبد �جديدة:ع�� �رؤ�ـة �الفـن، �وال�شر،فلسفة �للطباعة �العر�ية �ال��ضة ط�.د،لبنان ،ب��وت�،دار

 . 29ص،1985

 .16: الرومان�يكية�ـ�ـ�ص�: محمد�غني����الل�. د )27(

)28 (� �ج��ان �خليل �: ُج��ان �ج��ان �خليل ��شر: ج��ان �أنطونيوس ��رشمنديت �عر�ھ �ـ �و�ز�د - ط.د،دار��ندلس- ب��وت- رمل

 .45:ص،ت.د

 .86: ـ�ص��1979ـ��2.مقدمة�للشعر�العر�ي�ـ�ب��وت�ـ�دار�العودة�ـ�ط: أدون�س�) 29(

 .108: ال��عة�الصوفية����الشعر�العر�ي�ا��ديث�ـ�ص�: مد�مصطفي��دارة�مح. د) 30(

 .153 :الرومان�يكية�ـ�ص�: محمد�غني����الل. د: ينظر) 31(

 .50: ـ�ص��5.ـ�ج�1986ـ��2.���النقد�و��دب�ـ�ب��وت�ـ�دار�الكتاب�اللبنا�ي�ط: إيليا�ا��اوي ) 32(

�-ال�يئة�املصر�ة�العامة�للتأليف�وال�شر�-�دب�املعاصر�الالمعقول����: : يوسف�الشارو�ي�: نقال�عن) 33( �- دار�الكتاب�العر�ي

 .24: ـ�ص�1969 -ط�.د

 .126: مقدمة�للشعر�العر�ي�ـ�ص�: أدون�س�) 34(

 .139: املرجع�نفسھ�ـ�ص�) 35(

)36 (� �بلع�� �ا��ديث: آمنة �الشعر�العر�ي �رواد �: الرمز�عند �أدون�س �حاوي �خليل �الصبور، �عبد �رسالة�م�-السياب، خطوط

 .07: ـ�ص�1988�،1989 –جامعة�ا��زائر��-ماجست���

�. د) 37( �الواسطي �داود �الشعر�و�متغ��ات�: سليمان �حول �كتاب �ضمن �مقال �ا��ديدةـ �و�حوار��ش�ال�الشعر�ة �ا��داثة حول

 . 50: ـ�ص�1986ط�ـ�.املرحلة�ـ��غداد�ـ�وزارة�الثقافة�و��عالم�دار�الشؤون�الثقافية�العامة�ـ�د

 .112: فلسفة�الفن�ـ�ص�: ع���عبد�املعطي�محمد�. د) 38(

 . 352،353: الرمز�الشعري�عند�الصوفية�ـ�مرجع�سابق�ـ�ص�: عاطف�جودة�نصر�. د) 39(

 .302،303: ـ�ص�1.ـ�ج�1.ـ�م�1983ط�ـ�.تار�خ�آداب�اللغة�العر�ية�ـ�ب��وت�ـ�دار�مكتبة�ا��ياة�ـ��د: جر���ز�دان�)40(

دار��-ب��وت��–كتاب�الع���وديوان�املبتدأ�و�ا�����ومن�عاصر�م�من�ذوي�السلطان��ك����ـاملقدمة�ون�عبد�الرحمن�بن�خلد) 41(

 .190: ـ�ص�1981-ط.د�-الكتاب�اللبنا�ي،�املكتبة�املدرسية�
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 .354: الرمز�الشعري�عند�الصوفية�ـ�ص�: عاطف�جودة�نصر�. د) 42(

 .21: ـ�ص�.1979 -ط�.د�-ديوان�املطبوعات�ا��زائر�ة��-ا��زائر��-ث�الغموض����الشعر�العر�ي�ا��دي: إبرا�يم�رما�ي�) 43(

 -ط�.د�-ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�دار�سراس��- ا��زائر،�تو�س��-الشرق����مرآة�الغرب�: َفا�شر�: برند�مانوئيل�: نقال�عن�) 44(

 .104ـ�ص�.1983

 .183: ص��1983-2.ط�-دار�طالس��-دمشق��–كيل�الشعر�ب�ن�الرؤ�ا�وال�ش: عبد�العز�ز�املقا���. د: نقال�عن�) 45(

 .104: ـ�ص�الشرق����مرآة�الغرب�: َفا�شر�: برند�مانوئيل�)46(

 .267: ـ�ص��1980ـ��1.فاتحة�ال��ايات�ـ�ب��وت�ـ�دار�العودة�ـ�ط: أدون�س�) 47(

 .105: ص��-الشرق����مرآة�الغرب: َفا�شر�: نقال�برند�مانوئيل�) 48(

 .113: فلسفة�الفن�ـ�ص�: ي�محمد�ع���عبد�املعط. د) 49(

 .  130،131: مقدمة�للشعر�العر�ي�ـ��ص�: أدون�س�) 50(

 .5: ترجمان��شواق�و�ذخائر��عالق�ـ�مرجع�سابق�ـ�ص�: م���الدين�بن�عر�ي�) 51(

 .121: ال��عة�الصوفية����الشعر�العر�ي�ا��ديث�ـ�مرجع�سابق�ـ�ص�: محمد�مصطفى��دارة�. د) 52(

- محاولة�اق��اب�من�الشعر،�مقال�ضمن�كتاب،�اللغة�الفنية،��عر�ب�وتقديم�د�محمد�حسن�عبد�هللا: رى�بولتون مارجو �- ) 52(

 .31:ص-ت.د-ط.د-مصر-دار�املعارف

�دار�الوصال،�ديوان�املطبوعات�: يدوحفعبد�القادر�. د: ينظر�(*)  �ا��زائر�ـ �مدخل�لقراءة�القصيدة�ا��زائر�ة�ـ الرؤ�ا�و�التأو�ل�ـ
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  :م��ص�الدراسة
من�خالل�تناول�ا����ة�القضائية�ع���مطلب�ن�أساسي�ن،مطلب��س����أن��س������اتجا��نسيحاول��ذا�املقال�

ب�ن�العلوم�القانونية�والعلوم��جتماعية�ومن�بي��ا�علم��جتماع�تحديدا،�والنظر����درس���نفتاحأ�مية��تحديدإ���

�ضرورات� ��ستلزم �ما �مع �العلوم، �لتلك �القضائية�كحاجة���نفتاحا����ة�القضائية �من��ية،�فا����ة �احتياطات من

الثا�ي�ل�ذا�ملطلب�وأما�ا. ا��ياد�واملوضوعيةوالوضوح�و �ت�سم�بالدقة م��ة،�تقدم�مساعدة�بدون�تفو�ض����السلطة

والقانون�من�خالل�العلم�ومسا�مة��اتھ�العالقة�القضائية�لكشف�عن�العالقة�ب�ن�ا����ة����اتجاه�ااملقال�س�نحو�

�واملجتمعات �املؤسسات �تحديث ��� ��عزز . التفاعلية �القوان�ن،�ف�ذا��خ���الال مما �ت�س�ب ��� �ي� فاعلية ون�يمكن�أن

  .حديثا�إال�بالقدر�الذي�ينفتح�ع���العلم�ع���ا����ة

  .،�املؤسساتا��ب��ا����ة،: ملفتاحيةاال�لمات�

Abstract: 

 This article will attempt to go in two directions by addressing the judicial experience 
through two basic demands, one that seeks to determine the importance of openness between 
the legal sciences and the social sciences, including sociology in particular, and to consider 
the study of the judicial experience of those sciences, with the necessities of openness 
necessitating methodological precautions, Judicial expertise, as an urgent need, provides 
assistance without delegation of authority that is accurate, clear, impartial and objective. As 
for the second requirement of this article, it will move towards revealing the relationship 
between judicial experience and the law through science and the contribution of this 
interactive relationship to the modernization of institutions and societies. Which enhances the 
effectiveness in the placement of laws, as the latter cannot be modern except to the extent that 
it opens up to science through experience. 

Keywords: experience, expert, institutions. 
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  :تقديم

����تمارس��ذلك�أ��ا،�1ب�ن�املعرفة�العلمية�والتقنيةا����ة�كمف�وم�تتموقع� مجال�مجالت�متعددة،�ومن�أ�م�ا

م��ة����أ��ت�ا��اجة�إل��ا��وحيث�أننخبة�اجتمعت�ف��ا�خصائص�معينة،�وتتصدى�ل�ا ،التقا����ب�ن�املتخاصم�ن

�فل�س �ا��ديثة، � املجتمعات �إغر�با �ومراجعة �تحي�ن �يتم �أن �باعتبار�ا�ذن �الفعالية �لتلك �املنظمة �القانونية املادة

وتبدو�م�مة�،�فحيثما��ناك��شاط�إ�سا�ي�ف�ناك�إطار�قانو�ي. لعالقات��جتماعية�عموماا�بطمسا�ما�أساسيا����ض

ع���أن�املراجعة�والتحي�ن����الغالب�. 2"العالقات�العادلة�ال���يك�شف�ا�العلم�داخل�ال�سيج��جتما��"ضبط�القانون�

ع�����نفتاحتتم�من�قبل�فق�اء�ومشرع�ن،�بيد�أن��ناك�حاجة�أخرى�دفع�إل��ا�تطور��بحاث�العلمية�و���ضرورة�

� �حقول �القانو�ي�،أخرى معرفية �ل��قل �مغذية �ت�ون �القد �ولم �أخرى��،، �علمية �حقول ��� �القانونية ��ج��ادات ��

� ���جتماع،كعلم �با����ة ��و�أيضا ���تم �الذي �عام، �ا��ديثة�ش�ل �الدولة �مفا�يم �من �مف�وما �3باعتبار�ا و�التا���،

� �سوسيولوجية �مقار�ة �وفق �تناول ��� �كمسا�مة �املقال ��ذا �مطالب �ا����ة��طار�اتتحدد �لعمل �املنظم لقانو�ي

�ل�من�العلوم�مدى�مسا�مة�أخ��ا�و �.قليدية�للمف�وم�وفق��ذه�املقار�ةالتتجاوز�القراءات�ثممدى�إم�انية. القضائية

  .�ذا�املف�ومعن�طر�ق��القانونية�وعلم��جتماع�����غذية��عض�ما�البعض

  لعلوم��جتماعيةوا�ا����ة�القضائية

  وحدوده��نفتاحضرورة�: أوال

�أو�������� �أو���سانية �الطبيعية �العلوم ��� �سواء �املعرفية، �ا��قول �ب�ن ��نفتاح �عن ،�عية�جتمايك���ا��ديث

�انت�ن�يجة�التطور�الذي�حصل����الر�اضيات،�و�حصاء��،فالطفرة�ال���عرف��ا�الف��ياء�مثال����بداية�القرن�العشر�ن

��ذا �عن ��عت���فرعا �الكيمياء�الذي �ع�� �ا�عكس ��،الر�اضيات ���سانية �العلوم �ع�� �أيضا �وا�عكس �و�جتماعيةبل

� �عل�� �إ��و�قتصاد �جتماعوتحديدا �والتار�خ، ��ن��و�ولوجيا �ب�ن �وثيقة �عالقة ��ناك �أن �يخفى �وال ��نا،�. ، من

. ف�وم�ا����ة�الذي�نحن�بصددهوالقانون��و�ش�ل�من�أش�ال�إعادة�النظر����م�السوسيولوجياب�ن�حق����فاالنفتاح

البد�أيضا�من�التأكيد�ع���اح��ام�ا��دود�املعرفية�واملن��ية�ل�ذا�املوضوع،�الذي���نفتاحإال�أنھ�و�الرغم�من��ذا�

فإن��ناك�احتياط�م�����البد�منھ،��ي��،س�تم�مقار�تھ�من�زاو�ة�سوسيولوجية�بالرغم�من�أن�مادتھ�قانونية،�وعليھ

. �غيب�ف��ا�البعد�النقدي�قانونية�جامدةوراء�تحليل�سوسيولو���فارغ�من�مادتھ��ساسية،�أو�قراءة�ال�يتم��نجرار�

امل�����س�بھ��و�ذلك�الكم�ال�ائل�من�املراجع�والدراسات�و�بحاث�واملقاالت�حول�موضوع�ا����ة���حتياطإن��ذا�

�نتاجات،�نا�يك�عن��ملام���ا�درسا�وتحليال�الباحث��ستع����عليھ�حصر��ذه� إنالقضائية،�بحيث�يمكن�القول�

�؟ومناقشة،�فكم����القضايا�ال���تم�تناول�ا�ضمن�مجال�ا����ة�القضائية؟�وكم�من�الدراسات�����ل�قضية�ع���حدة

باملقابل�ذلك�ا��صاص�الكب���إن�لم�نقل�الفراغ�من�حيث��ا��نائية،من�ا����ة����قانون�املسطرة�املدنية�إ���ا����ة�

�سو ال �زاو�ة �من �ا����ة �مف�وم �حول �و�بحاث �وطنيسدراسات �الدول يولوجية ��� �تناولھ �تم �املف�وم �أن �مع �وعر�يا، �ا

  .4الغر�ية�مبكرا�و�عدد�وافر�من�الكتابات�و�نتاجات�العلمية
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وكذا�كيف��و�ر�املف�وم�وضبطھ،ع���ا����ة�القضائية�من�أ�دافھ�النظر�كيف�تم�تطالسوسيولوجيا�نفتاح�إن�ا

واملوضوعية�وال��ا�ة،�حيث�ال�وجود�لروابط�مادية�أو�مصا���عاطفية�مع�أحد���ستقالليةترسيم�حدوده�من�ج�ة��تم

�القضاة �عند ��سباب �لنفس �ا����اء ��� �الطعن �يمكن �ذلك �ع�� �عالوة �ال��اع، �الضروري�. أطراف �يبدو�من و�التا��

وما�إذا��ان�ممكنا��ستل�ام�م��ا�لتنظيم�ا����ة�����،املسا�مة����الكشف��ش�ل�وا���عن�نموذج�ا����ة�القضائية

،�البد�من�التأكيد�ع���أنھ�و�الرغم�من�ك��ة�الدراسات�ال���تناولت�ا����ة����ولتحقيق��ذه�الغاية�.العلوم��جتماعية

دة�القانونية�،�نظرا�أل�مي��ما�القصوى،�فاملرجع��ول�يوفر�املا5يعتمد�ع���مرجع�ن�أساس�ن�ذا�املقال�سالقضاء�إال�

���ب���دو�� ��و�اج��اد �الثا�ي �واملرجع �للتحليل، �اعتماد�ا �يمكن ��6ال�� �سا�م �إ�� �حد ��عيد ��عميق �حول��� النقاش

 . املوضوع�والرفع�من�سقفھ

  حياديةبمساعدة�و �حاجة�م��ةك ا����ة�القضائية�باملغرب: ثانيا

�كب��ة�������� �ودقة �بحرفية �املف�وم ��ذا �تناول �مجاال�واسعا �القضائية �واملنظومة �القانو�ي �اعتبار�ا��قل يمكن

كيف�نظمت��نصوص�قانونية،�والنظر و أأح�ام�قضائية�فاحصة�ملجموعة�قراءة�ب،�قدر��م�ان�ستد���التوقف�مع�ا�

قد��سا�م��وضعت�حدودا�ل��ب��،�ف�ذا��حت�اك�بتلك�النصوص�و�ح�ام�القضائيةكيف�عمل�ا����ة�و �ذه��خ��ة�

ومن�املحتمل�أن�تتحقق��غذية�راجعة�ب�ن�ا��قل�ن�معا�من�خالل�املف�وم���ش�ل�كب������ضبط�املف�وم�سوسيولوجيا

 م�املغر�ية؟���وضعية�ا��ب���املفوض�لدى�املحاك ،�فكيف�تم�تحديد�ا����ة����القانون�املغر�ي؟�وماذاتھ

 مساعدة�بدون�تفو�ض����السلطة: ا��ب���والقا���  - أ

يمكن�اعتبار�ا����ة�من�أ�م��جراءات�املساعدة�للقضاء�وال���يأمر���ا�القا�������ظروف�خاصة�وشروط��������

معينة�قصد�إجراء�تحقيق����مسائل�فنية،�فال�يمكن�للمحكمة�أن�ت�ث����ال��اع�املعروض�عل��ا�دون�توضيح�لتلك�

� �بارتياح، �ف��ا �ا��كم ��ستطيع ��ي �ا��اصة �املعارف �ذوي ����اص �من �بدون�"املسائل �العدالة �تقوم �أن فال�يمكن

�. 7"خ��اء �بأ��ا �القضائية �ا����ة �القانوني�ن �الفق�اء ��عض �عرف ���ص�"وقد �إ�� �القا��� �بھ ��ع�د �للتحقيق إجراء

�أو�ع���العموم� مختص�ينعت�با��ب��،�ليقوم�بم�مة�محددة�تتعلق�بواقعة�أو�وقا�ع�مادية��ستلزم�بح��ا�أو�تقدير�ا

إبداء�رأي�يتعلق���ا�علما�أو�فنا�ال�يتوفر����ال��ص�العادي،�ليقدم�لھ�بيانا�أو�رأيا�فنيا�ال��ستطيع�القا����الوصول�

� �ع���.8"حدهو إليھ �فقط �ال��عتمد �القضاء �فا��ب����� �تتو �لذلك �أن �يجب �بل �النظر�ة، �املعرفة �ع���"فر�لديھ القدرة

  .9"و�املعرفة�النظر�ة�ع���ا��االت�الواقعيةتطبيق�القواعد�أ

ختص�ن�كما�وجود�مي�تج�عن��ذا�الوضع�شرط�آخر،�و�و�س،�العلم�والتقنية�يتطوران وإذا�تم�استحضار�أن

�الت �ذلك �ا�،عر�فيحدد �بمواكبة �ملزم�ن �و�ذمللك��م �والتقنية، �العلمية �ستجدات �املواكبة �ه �الل�س��� الستجالء

ما�يجعل�القا����ي�ث�انطالقا�مما��و�ثابت��أيضا���،و والغموض�املحيط�باملسائل�التقنية�والفنية����موضوع�ا����ة

�املرجوة �العدالة �و�حقق �ضم��ه �ل��يح �. علميا �املغر�ي �املشرع �ا�تم �با���وقد �شأن �ذلك ��� �شأنھ �القضائية با����ة

�املعاصرة ��،ال�شر�عات �خاصة �نصوصا �ل�ا �"وأفرد �املادة � 59من �املادة �املعدلة� 66إ�� �املدنية �املسطرة �قانون من

د�أخرى�أساسية�،�كما�توجد�قواع10"من�قانون�املادة�ا��نائية 209إ���املادة� 194واملواد�من� 85 – 00بمقت����قانون�
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���� من�املؤكد��و�أن�أو�قانون�ا���سية�والقانون�ا��نا�ي،�و �،�القانون�املد�ي�والتجاري فروع�قانونية�كث��ة،�تنظم�ا

ال�يمكن�للمحكمة��ستغناء�ع��ا�بأي�حال�من�ال���عل���الطا�ع�السمات�ا����ة�أ��ا�وسيلة�من�وسائل��ثبات�ذات�

  .�حوال

�الع�ش� �أنماط �و  إن �ا��ياة �أساليب �وت�شعب، �تتطور �الذي �و���ال���ء �جدا �وكث��ة �متعددة �تخصصات أفرز

الذي�-مجاالت�متنوعة��الطب�والبيولوجيا�واملحاسبة�والطبوغرافيا�وال�ندسة�املعمار�ة،�إ��،�و�و�ما�يجعل�القا����

� �ت�و�نھ ��ساس �املسائل��م�ما-قانو�ي�� ��ذه ��ل ��� �التطور ��ذا �مواكبة �غ���قادر�ع�� �واملعر�� �العل�� �ت�و�نھ بلغ

�والفنية �التم�يدية�. التقنية ��األبحاث �القضائية، �التحقيقات �إجراءات �با�� �يتم���عن �للتحقيق �إجراء �فا����ة ول�ذا

�ي��ؤ  �ع���مو�ل��م �ال��اع �فأطراف �ولذلك �إ��، �والقرائن، �الش�ود �وش�ادة �عن�واليم�ن �للدفاع ��وسيلة �ل����ة ون

من��،ادعاءا��م،�و���أ�إل��ا�القا����من�أجل�استجالء�الصورة�وجمع��افة�العناصر�و�دلة�وال��ا��ن�ال����ستع�ن���ا

�عليھ �املعروض �ال��اع ��� �الفصل �او�. أجل �تلقائيا �إما �التقدير�ة �سلطتھ �ضمن �للقا��� �املغر�ي �املشرع �خولھ و�و�ما

قص����غ���أن�املشرع�املغر�ي�ال�يج���أن�تتحول�ا����ة�إ���حائطأطراف�ال��اع�أو�كال�ما�معا،�باق��اح�من�طرف�من�

����ذا��.م�امھ�ع���غ��ه�و�و�ما�سيعت���تفو�ضا�من�السلطة�القضائية�ل����اء�ي��أ�إليھ�القا����ليلقي�من�خاللھ

�عينھ�املحكمة�تنحصر����جالء�أمر�تق���يرى�القا����م�مة�ا��ب���الذي�: "جلس��ع���للقضاء�بالقول�أنع���امل��طار 

�املتنازع� ��رض �كمعرفة �بالقانون �تتعلق �ال�� ��جراءات �أما �عليھ، �املعروض �ال��اع ��� �للفصل �ضرور�ا �عليھ �طالع

عل��ا،��ل����من��مالك�ا��اصة�أو�من�أمالك�الدولة�أو�ا��ماعات،�و�ل�املدعوون�يتصرفون�����رض�عن�طر�ق�

ملنفعة�و�ستغالل�فقط�أو�عن�طر�ق�التملك،�ف�ذه��ل�ا�إجراءات�قانونية�من�صميم�أعمال�القا����الذي�ال�يجوز�ا

  .11"ا�للغ���أو�يفوض�النظر�ف��ا�إليھأن�ي�نازل�ع��

 ب�ن�ا��اجة�امل��ة�والبطء�����جراء: تنظيم�ا����ة  -  ب

�ذا�وقد�نظم�املشرع�املغر�ي�عمل��ذه�امل�نة�واعت���ا�حرة،�لك��ا��شارك����خدمة�عمومية�وتن���القضاء،�حيث�

النظر�إ����غ���أن. 12"نقط�تقنية�وفنيةاملختص�الذي�يتو���بت�ليف�من�املحكمة�التحقيق����"تم��عر�ف�ا��ب���ب�ونھ�

�ا����ة ��موضوع �وأ�م�ا ��ساسية، �املالحظات ��عض �يفرز �تؤكد �ال�� �استجالء�تلك �الكب����� �ودور�ا �أ�مي��ا ع��

� �بال�سبة �ا��قيقة �بيانھ، �سبق �و�و�ما �املعقدةلك��للقا��� �إجراءا��ا �بطء ����ل �إضافية�ا �نفقات �وتضيف �بل ،

مر�قة�للمتنازع�ن�ال�سطاء،�ف�ناك�قضايا�يتم�تأجيل�ا�ألش�ر�ور�ما�لسنوات����ن�حصول�املحكمة�ع���تقر�ر�ا��ب���و 

�ف�و�رأي�وال �تقر�ري، �ول�س �اس�شاري �دور �ا��ب���مجرد �ودور �رأي �أن ��س�ب �آخر�املطاف، ��� ��عتمده �ال �قد ذي

فإن��ذا�التوتر��،وم�ما�يكن�القول . 13"املحكمة�ل�ست�ملزمة�باألخذ�بما�توصل�إليھ�ا��ب��"و�،وغ���ملزم�لالست�ناس

فدوا����.باتجاه�تجا�ل�ا�بل�التفك������آليات�تطو�ر�عمل�اال�يدفع�ب�ن�ا��اجة�ل����ة�والبطء����عمليا��ا�أو��لف��ا،�

�ستعانة�با����اء�ال�يمكن�حصر�ا،�ف������تزايد�مستمر،�بل�إن�دور�ا�يتعاظم�وما��و�إال�ن�يجة�للتطور�الذي�سبق�

�الق �املتعذر�ع�� �من �أصبح �حيث �والصناعية، �والعقار�ة �والتقنية ��قتصادية �املجاالت �ش�� ��� �عنھ ا����ا��ديث

  .�ختصاصبذوي���ستعانةمسايرة��ذه�التطورات�بمفرده�دون�
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  وضوحالدقة�و الو  مطلب�التعليل ،�ب�نا����ة�بلغة�املشرع: ثالثا

من���ية�وتنو�ر��ھح���ال�يتم�التالعب�بھ،�ملا�يملك14وتقن�نھمف�وم�ا����ة�من�طرف�املشرع��تم�ضبطلقد�������

�الثالث �السلط �. إلحدى �فاملشرع �اللذا �يحدد �القضاءاملغر�ي ��� �ا����ة �حضور �من �نحو�تحقيقغاية �يروم �حيث ،�

��ست�ت �القضا�ي �للعمل �املت�بع �إذ �العادلة، �الغايةاملحاكمة ��اتھ �تحقيق �ع�� �ا��رص ��ذا �نقض�ج �تم �فقد �وعليھ ،

��حالة �مع �جز�ي، �أو�نقض �النقض، �محكمة �لدى �مغر�ية �است�ناف �محاكم ���ا �قضت �كث��ة �است�نافية ع����أح�ام

نفس�ال�يئة�من�أجل�إعادة�املحاكمة،�والس�ب�الرئ�س��ان����نظر�محكمة�النقض��و�عدم��ح��ام�الك���أو�ا��ز�ي�

  .للمساطر�املدنية�أو�ا��نائية����موضوع�ا����ة

لقد�سبق�القول�أن�ا����ة�كإجراء�إنما�يدخل�ضمن�السلطة�التقدير�ة�للقا����نظرا�الستحالة�إملامھ�ب�ل��������

تطورات�ال����عرف�ا�أنماط�الع�ش�وا��ياة،�اقتصاديا�واجتماعيا�وفنيا،�إ��،�و���ل�ست�مجرد�وسيلة�علمية�ر�ن�ال

،�وكث��ا�ما�ت��أ�املحكمة�إ���خ��اء����موضوع�15"من�وسائل��ثبات�املنصوص�عل��ا����القانون "إشارة�القا���،�بل����

ر��ا����ة�النفسية�مثال،�وحيث�أن�ا����ة��ش�ل�عام�غ���ملزمة��عيد��ل�البعد�عن�القانون�و��ت���إ���حقل�عل���آخ

للقا���،�بل�ع���س�يل��ست�ناس،�فيمكن�للمحكمة�أن�تأخذ�ما�تطم�ن�إليھ�وتطرح�ما�عداه،�و�نا�تكمن�إش�الية�

�أو�اختصاصھ، �فنھ �من �ل�ست �و�� �أشياء �يطرح �قد �القا��� �أن �حيث �بذ�اء، �املشرع �ع��ا �يبدو��ذا��أجاب وقد

�س�ئااستعم ��ال �املحكمة �ع�� �املشرع �ألزم �املنطلق ��ذا �من �التقدير�ة، �اعتمد��ا"لسلطتھ �ال�� ح�ن��16"إبراز��سس

  .ما��عزز�اطمئنا��ا�وطرحت�ما�عداه،إ��ا�دعوة�لت��ير�القرارأخذت�

العلوم�����ا�استل�ام�الر�ادة�القضائية�والقانونية����موضوع�ا����ة،�و���إحدى�غايات��ذا�املقال���وإذا��انت

ال����ة�جتماعية��خرى�وع���رأس�ا�علم��جتماع،�فإن��سطر��خ��ة�تدفع�لل�ساؤل�بقوة،��ل�ت��ر�ا���ات�الراعي

  ؟�ارفض س�بأو���سس�ال���جعل��ا�تأخذ�خ��ة�ما�17تمول�عددا�من�الدراسات�وا����ات

 ا��ياد�واملوضوعية�وعدم�التفو�ض�: حدود�ا��ب��  - أ

�ف�ناك��������� �لھ، �املرسومة �وا��دود �والنقط �امل�مات �تجاوز �يتم �ال �ح�� �ل��ب���وا��ة �حدودا �املشرع وضع

�ل��ام�باملوضوعية�وتحديد�بدقة�"ضوابط�قانونية�من�بي��ا�أنھ�عند�مباشرة�عملية�إنجاز�ا����ة،�فإن�عليھ�أن�يتح���

تم�استخالص�ا�من�القوان�ن�املنظمة�لعمل�ا��ب����ا��ياد�نا�يك�عن�مواصفات�أخرى�. 18"�سس�واملعاي���املعتمدة

�التقنية� �الوسائل �جميع �إ�� �ي��أ �أن �ا��ب���أيضا �حق �ومن �ا����ة، �ملوضوع �واملرجعية �القانونية �املقتضيات ومراعاة

  .املعمول���ا�نظرا�للتطور�الذي��عرفھ�ا��ياة�كما�سبقت��شارة�إ���ذلك����ش���املجاالت

،�و����ذا�الباب�19أن�الدراسات�السوسيولوجية�تحدثت�عن�ا����ة��اختصاص�وكفاءة�التذك�� �نا�وجب�أيضا�و 

��يئ �لدى �ا��ب���امل��ل �أن �حيث �ا��ب���واملختص، �التمي���ب�ن ��� �املغر�ي �املشرع �دقة �ضمن�يالحظ �املحكمة ة

تعانة�بمختص����املجال�اختصاصھ،�في��أ�بدوره�إ����س�اختصاص�محدد�قد�ت��أ�إليھ�املحكمة����قضية�ال�تدخل

املتنازع�حولھ��امل���العقاري�مثال،��نا��عت���محكمة�النقض�أن�ا��كم�الذي�ب���ع����ذه�الوضعية�من�طرف�إحدى�
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�املب���"محاكم��ست�ناف�املغر�ية�منقوض�حيث�أنھ� �ستعان����املسائل�الفنية�بأ�ل�ا،�وأن��عليل�املحكمة���كم�ا

  .20"بمثابة�ا�عدامھ�مما��عرضھ�للنقض�عان�بذوي��ختصاص��عليل�فاسد�و�و ع���ا����ة،�بأن�ا��ب���است

أن�التفو�ض����امل�ام���دم�ا����ة�من��،النصمن�خالل��ذا�مرة�أخرى�إن�من�أ�م�الدروس�ال����ستفاد�م��ا�

�تنجز�لصا��� �ال�� ��جتماعية �العلوم ��� �ا����ات �مصداقية �حول ��ساؤالت �مجموعة �يفرض �الذي �ال���ء أساس�ا،

�أو�اقتصادي�ن� �أو�إحصائي�ن �سوسيولوجي�ن ��انوا �سواء �ا����اء �من �العديد �أن �ذلك �أو�دولية، �وطنية مؤسسات

وقد�ي�ون�لذلك�أسبابا�عديدة�،�فردية�مثال�أو�بؤر�ةاء�بحوث�وتحقيقات�ع���مقابالت�ملحقق�ن�ميداني�ن�إجر �يفوضون 

و�س�ب�املدة�الزمنية��،من�بي��ا،�صعو�ات�ميدانية،�إذ�أن�امليدان�املبحوث�قد�ي�ون�موزعا����نقط�جغرافية�متعددة

� �يضطر�مع�ا �ا����ة �إجراء �لعملية �سلفا �� املحددة �الدراسات �ل�م�ستعاا��ب���أو�مكتب �يفوض �و�احث�ن �بطلبة نة

خاصة�وأن��بال�دف�الذي�جاءت�من�أجلھ�ا����ة،يفي�و�التفو�ض�قد�ال�امليدانية،�غ���أن��ذا�الت�ليف�أ��جراءات

�ا �ال�شبع �درجة �ل�م �تحصل �لم �املحقق�ن �املقابالت�عض �أو �امليدانية ��بحاث �إلجراء �وامل���� �ف�.ملعر�� ما�وإذن،

صوابا�ألنھ�يتوافق�تماما�مع�النصوص�ال�شر�عية�لكن��كرا�ات�ال���يبدو�مة�النقض�استقرت�عليھ�اج��ادات�محك

سبق�ا��ديث�ع��ا�وال���يمل��ا�ع���ا��ب�����ع��ض�الدراسات��جتماعية�تجعل�ا����أيضا�ت��أ�إ���تلك�ا��لول�ال��

  .البحث�والدراسة�ميدان

  املطالبة�بالتعليل: املنازعة����ا����ة  -  ب

إجراء�خ��ة�إ����ش�ل�املحكمة،�وقد�تحتاج��ذه�القناعة��ي�تإن�ا��كم����القضايا�يأ�ي�بناء�ع���اقتناع��يئة�

،�بل��و�ز�ادة�����طمئنان�وتدخل�ضمن�السلطة�التقدير�ة�21"ال��ع���عدم�اقتناع�با����ة��و��"إجراء�ا��لكنثانية،�

�مرة �مطالبة �املوضوع �محكمة �غ���أن ��للقا���، �قرار�ا"أخرى �القا����. 22"بتعليل ���ا ��ستع�ن �وسيلة �مجرد فا����ة

وتدخل�ضمن�اختصاصھ،�غ���أ��ا�ل�ست���ة�قاطعة،�بل�تخضع�للتمحيص�و�مكن�التنازع�ف��ا،�انطالقا�من�التنازع�

أث�تھ�ا��ب������تقر�ره�اكتفاء�املحكمة�بما�"���املعطيات�والبيانات�ال���يقدم�ا�ا��ب��،�ولذلك�فاملشرع�املغر�ي��عت���أن�

�ناك�من�قد�يطعن��إذ�أن. 23"وعدم�البحث������تھ�رغم�املنازعة�فيھ�يجعل�قرار�ا�ناقص�التعليل�املوازي�ال�عدامھ

مناقشة�اختصاص�ا��ب������من�: "اعت���املشرع�أن�ا��ب��،�لذا\اختصاص�صاح��ا����ا����ة�أو�يث���سؤ��حول�مدى

وما�قد�ي�تج�ع��ا�من�تفاوت��و�ل�س����نتائج�ا،��ل�القانون�أن�الع��ة�بخ��ة�ثانيةرجا�و����نا. 24"قبيل�التجر�ح�فيھ

  .بل�����سس�املعتمدة����تقدير�ا����اء�وإال�فإن�الغموض�يكتنف�ا����ة�و�عت���غامضة�وغ���مقبولة

" خ��ة�جي�ية"�اب�املغر�ي�كتقر�ر��ذا�وقد�يتطور��مر�ب�ن�املتنازع�ن�في��أ�أحد�الطرف�ن�إ���إجراء�خ��ة�خارج�ال�

� ��عت��ه �املغر�ي �تجر�خ��ة�25"دليال�قو�ا"مثال،�فالقانون �مالم �ا����ة �تلك �مقدم �ع�� �تجيب �أن �املحكمة �ع�� �يفرض ،

بل�إن�املشرع�زاد�من��س�يج�. قضاؤ�ا�مب���ع���غ���أساسيصبح��جي�ية����املوضوع،�و���بالتا���إن�لم�تفعل�ذلك،

�ا �ا��ب���الثا�ي�أن�ا��ب������موضوع �ع�� �يفرض �بي��ما �ب�نة �فوارق �وجود �ح�ن�اعت���أن �وا����ة�الثانية، ����ة��و��

بل�إن�املشرع�و�الرغم�من�أن�ا����ة�. 26"تقر�ر�ا��ب���مطعون�فيھ"لم�يفعل�ذلك�ف يضمن�خ��تھ�عناصر�املقارنة�وما

�لھ �ملزمة �ستصبح �لك��ا �القا��� �عند �لإلست�ناس �إال�رأيا �ا��ب����ول �،ال�تمثل �برأي �اقتناعھ �عدم �عند إذ��،خاصة
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�يحصل� �ولم �العناصر�املوضوعية ��ذه �انتفت �إذا �أما �عناصر�موضوعية، �إ�� ��س�ناد ��و�� �ل����ة �رفضھ يوجب

  .�قتناع�برأي�ا��ب���فإنھ�يصبح�لزاما�عليھ��حت�ام�إ���خ��ة�أخرى 

 ن�ا����ةأ�مية�زم: الطعون �آجال-ج

آجال�الطعون����ا����ة��و��،�ذلك�أن�املشرع��مسألة�،ا����ة�القضائية�إطار ���من�أ�م�الدروس�املستخلصة�و 

وع���من�ير�د�"�عت���حضور��طراف�أثناء�إجراءات�ا����ة�و�دالء�باملستجدات��عد�دليال�ع���عدم�تجر�ح�ا��ب��،�

  .27"تار�خ�التوصل�القيام�بالتجر�ح�أن�يقدم�الطلب�داخل�أجل�خمسة�أيام�من

� �ولر�ما��نا �القضائية، �املنظومة �داخل �القصوى �أ�مي��ا �ل�ا �ا����ة ��� �أو�التجر�ح �الطعن �آجال تبدو�قضية

نفس���مية�وقد�تبدو�مسألة��جل�ل�سل�ا��للتغ��ات�ال���قد�تمس�املعطيات�خاصة�إذا��علق��مر�بملف�ط���مثال،

قد�ال��س���بنفس�السرعة�ال���ت�ون���ا����مثال،� ��ات����املجال��جتما��ذلك�أن�التغ�املعرفية��خرى،���ا��قول�

موضوعات�فنية�ضيقة�املجال�كما��و�ا��ال����ا��انب�الص���أو�املقاوال�ي�أو�املا��،�لكن�الثابت��و�أن�التغ����و�

أو�إفالس�مؤسسة��عليمية�او�" �ال�در�املدر��"،�فإنجاز�تقر�ر�خ��ة�عن�جتماعيةأحد�املبادئ�ال���تقوم�عل��ا�العلوم�

� ��ورونا �جائحة �زمن �خاصة ��،مثال) Covid-19(مقاولة �ذلك �ع�� �وقس ��و�قبل�ا، �البيوت"ل�س ��� �ا��ادمات �،"عمل

�نا�ت�ب����شارة�إ���أن�العديد�من�الدراسات�وتقار�ر�ا����ة�تنجز�بطلب�من�مؤسسات�. ،�إ��"�طفال�املتخ���ع��م"و

� �يتم �لكن �دولية، �وأخرى �وطنية �وت�تعد���حتفاظعمومية �تتقادم �أن �فبعد ��شرت �إذا �وح�� �بل ��شر�ا، �وال�يتم ��ا

لتحقق�من�تلك�املعطيات�املعطيات�املقدمة�ف��ا�عن�الزمن�الذي�جمعت�فيھ،�مما�يصعب�معھ�إجراء�خ��ة�أخرى�ل

لك��ا��"الساعة��ضافية"ومدى�����ا،�و�نا�يمكن��شارة�إ���الدراسة�ال���قامت���ا�وزارة�الوظيفة�العمومية�حول�

  .28اكتفت�بوعد�املواطن�ن�أ��ا�ست�شر�ا�الحقا�ولم�تحدد�وقتا�لذلك

�رغم�أن�أ�مية�زمن�ا����ة�متف���� �أنھ �عليھ�مرة�أخرى �التأكيد �ي�ب�� �و ما �القضاء �ب�ن ��جتماعو علالاوتة ،�يةم

  .نظرا�لالعتبارات�السابقة

  نصوص�قانونية�لإلست�ناس -د

�للُّ �������� �املتأنية �القراءات �أن�عند �استخالص �يمكن �ا����ة، ��عمل �املتعلقة �النصوص �املشرع ���ا �كتب �ال�� غة

اج��ادات�"خ��ة�قانونية�بھ،�و�ع���عنھ�نتج�،��اكم�قضا�ي�وتق����ع���عن�احت�اك�عميق�باملف�وم���نتاج�ل�اتھ�اللغة�

أن�ي�ون�أرضية�لقراءات�نقدية�فاحصة��عود�بالفائدة�ع���يمكن��متنا�رص�ناحول�ا����ة�وا����اء،�29"محكمة�النقض

 .و����ذا�السياق����تضر�مجموعة�نصوص�لتحقيق��ذه�الغاية�.العلوم��جتماعية�عموما�املجال�ذاتھ�أو�مجاالت

��ول  - ����" :30النص �واقتصرت �لل��ية �املستحق �التعو�ض �تحديد ��� �ا����ة �مضمون �املحكمة �اعتمدت ملا

��عليال� �عليل�ا�ع���أ��ا�منطقية�وموضوعية�دون��خذ�باالعتبار�الدفع�الذي�أثارتھ�الطاعنة،�ت�ون�قد�عللت�قرار�ا

 ". فاسدا�يوازي�ا�عدامھ

� �إن � �عت����ج��اد�ذا �واملوضوعيةأن �املنطقية �لت�ون��ادعاء ��عت����افيا �ال �ا����ات ��عض �عل��ا �ت�ب�� ال��

� ما�،القرارات�سليمة ��ع�ن ���عتبار لم�تأخذ �يالحظ �عليھ، �و�ناء ��و��، �ل����ة �حقل�الطعون�املوج�ة �داخل املشتغل
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فت�ف��ا�أن��عض�تقار�ر�ا����ة�ال���تقوم���ا�مؤسسات�وطنية�أو�دولية����قضايا�اجتماعية�ال�يلتعلم��جتماع�مثال،�

إن�عدم�. 31الدراسات\للنقد�املوجھ�ل�ا،�و�و�ما��ع���عن�غياب�أي�حوار�عل���أو�أ�ادي���حول�طبيعة�تلك�ا����ات

�.استحضار�النقد�والنقد�املزدوج�يضرب����مبدأ�املنطقية�واملوضوعية�ال���يف��ض�أ��ا�أساس�ألي�عمل�يد���العلمية

أو�عرض�ا�للفحص���ادي���سيجعل�القول�الذي��عت���ا�مجرد�خ��ة��ب�تائج�ا����ة�وعدم��شر�ا��ستفرادذلك�أن�

 .تحت�الطلب�قول�را��

 ". تقار�ر�ا����اء�ال�تأخذ�حكم�ا���ة�القاطعة�ال���ال�يمكن�الطعن�ف��ا�إال�بالزور: "النص�الثا�ي -

���أو�عل���أو�ف���ي�ون�أن�ا����ة�القضائية�تب���أحيانا�ع���تقر�ر�تقما��ستغرب�لھ�����ذا��طار،�كيف��������

يتم��امش�ا��طأ�فيھ�ض�يال�نظرا�للمقار�ة�ال���ت�ت���للعلوم�الدقيقة،�لكن�باملقابل�و���ميدان�ا����ات��جتماعية،�

� �إنجاز�ا �تم �خ��ات �إ�� �اس�نادا �أو�اقتصادية �أو�سياسية �اجتماعية �اختيارات �عن �م�اتبالدفاع �قبل دراسات،��من

وكأن�ا����ة���ة�قاطعة�ال�دراسة�معينة،�/أ��ا�بن�ت�ع���خ��ة��ختياراتعن�تلك��و�صرح�كم�من�مسؤول�للدفاع

عموما�ت�سم�بطا�ع�ال�س�ية�فكيف�بم�اتب�دراسات�تفتقر��و�جتماعيةالعلوم���سانية�بالرغم�من�أن��!تقبل�الطعن

  .أحيانا�لشرط�العلمية�و�ضعف�حضور�البعد�النقدي�ف��ا

��املنجز�ل����ة�ع���مجرد�تصر�حات�املطلوب�يجعل�املحكمة��س�بعد�ما�أسفرت�اعتماد�ا��ب�: "النص�الثالث -

 ". عنھ�ا����ة

��عاين� �ا��ب���أن �ع�� �بل �شف�ية، �تصر�حات �بمجرد �ال��سلم �العادلة �باملحاكمة ��ستقر�قناعتھ ��ي �القضاء إن

� ��� �ي�تفي �الذي �ال���ء �وساطة، �دون �بنفسھ �اكثالوقا�ع �ا����ات ����من �الدراسات �م�اتب ��عض �تنجز�ا �باسمل��

� ��جتماعية،فغالبا �تنجز�العلوم �مب�ية�" خ��ات"ما �بأسئلة �ومقابالت �استمارات ��� ��عبأ �شف�ية �تصر�حات �ع�� بناء

ع���املستجوب�حول�طبيعة�ملكيتھ�أو�عدد�رؤوس�ماش�تھ��فقد�يقوم�ا��ب���أو�املحقق�امليدان�بطرح�أسئلةوموج�ة،�

و�نا�يكمن�أحد�أبرز��ش�االت����العلوم�،��سطبلعناء�التحقق�من��جابة����ا��قل�أو�����ن�ي�لف�نفسھدون�أ

 .و�ن��و�ولوجيا��جتماعوتحديدا�علم���جتماعية

 ". ما�ان��ت�إليھ�ا����ة�مث�ت�للعالقة�ا���سية�وال��عت���دليال�أو���ة�ع���استعمال�العنف: "النص�الرا�ع -

لبناء�عل��ا�ل��روج�بأح�ام�،�فال��ع���ذلك�ا)العالقة�ا���سية( \يالحظ��نا�كيف�ا��ب���ح�ن�أث�ت�واقعة�ما������

�ا��ب�� �ج�ة �من �املث�تة �العالقة �تلك �أثناء �العنف ��استعمال �الدراسات�أخرى ��عض ��� �يالحظ �الذي �ال���ء ،

توظيف�نتائج�ا��ش�ل�عام�ع���قضايا�أخرى�أو�،�فقد�يتم�إجراء�خ��ة�ضمن�نطاق�محدد،�لكن�قد�يتم��جتماعية

 .ا��روج�بخالصات�واست�تاجات�تبدو����ظا�ر�ا�منطقية�لك��ا�مجرد�تأو�ل�وظن�قد�ي�ون�مجرد�و�م

�ا��امس - �إجراء�: "النص �املحكمة �من �امل��م �وطلب �البضاعة �عينات �تقر�ر�تحليل �است�تاجات ��� �تنوزع إذا

خ��ة�جديدة�أن�ت��أ�إ���املخت��ات�املب�نة����القائمة�املنصوص�عل��ا�ال�أن�خ��ة�جديدة�فع���املحكمة�عندما�تأمر�ب

 ". �ع�د���ا�إ���ج�ة�أخرى 

�وال���من�املحتمل�أن�ت�ون�ناتجة،32"أزمة�ا����اء����ظل�القانون�املغر�ي"�غض�النظر�عما�يمكن�اعتباره��������

اء�املعتمدين����مجاالت�تخصصا��م�والذين�ت��أ�إل��م�يمكن�ال�ساؤل�عن�لوائح�ا���� عن�خلل����املساطر�القانونية،�
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���إطار�شبكة�العالقات�ب�ن��ؤالء�ورؤساء�تلك�" خ��اء"املؤسسات�الدولية�والوطنية،�أم�أن�مجمل�الدراسات�ت��أ�إ���

�أ�اديمي�ن� �ب�ن �العالقات �تلك �تفرض�ا �ال�� �امل��ة �ل��اجة �تبعا �الدراسات �م�اتب ��ستحدث �قد �بل املؤسسات،

 .�شار�ن����الوزارات�أو�املؤسسات�الوطنية�والدوليةومس

وأخ��ا،�إن�ا����ة����القانون�املغر�ي��عرف�ضبطا�من�الناحية�ال�شر�عية،�و�الرغم�من��ختالالت�ال���يمكن�أن�

تعب���عن�رأيھ�ل��ب���ا��ق����ال�عرف�ا�الت��يل�ع���أرض�الواقع�نظرا�لتباين�وضعيات�ا����اء�وإكرا�ات�الواقع،��ذا�و 

ال������دون�أن�يتعرض�لل��م�ش،�ولو��ان�رأيھ�معزوال�عن�رأي�جماعة�من�ا����اء،�غ���أن�ا��ب���عليھ�التوفيق�

  . ب�ن�ال��امھ�وحيطتھ����التعامل�مع�املعطيات�السر�ة،�و��ن�حفاظھ�ع���استقالليتھ

  وتطو�ر�ا�قوان�نلات�س�ب�ب�ن� علم�اجتماع�ا����ة

  العلم�مساعد�للعدالة: ا����ة�والقضاء: أوال

ل�س�ل��ب������القضاء�أي�إم�انية�إلصدار�حكم�قانو�ي،�لكنھ�يقدم�خ��تھ�ومعرفتھ�للقا�������قضايا�ملموسة،�

،�33وكما�سبق����تحديد�الداللة��شتقاقية�ل��ب��. أو�ذات�طا�ع�تق���مستحضرا�ضم��ه��خال���وموضوعيتھ�وتجرده

تفسر�الواقع�اس�نادا�إ���خ��تھ�املتصلة�بذلك�الواقع،�غ���أن��ذه�ا��قيقة�" حقيقة"فقد�تمت��شارة�إ���أنھ�يقدم�

�القا���� �ب�ن �وا����ة، �القانون �ب�ن �املجال�ن، �ب�ن �فر�دة �عالقة ��ش�لت ��نا �من �القانون، �خارج �مسبقا �ستخرج

فة�سا�مت��ش�ل�كب������ضبط�املف�وم،�نظرا�ل��اجة�،�وأنتجت�معر 34وخ��ائھ،�وأ��ت�موضوعا�لدراسات�متعددة

��خ��ة� ��ذه �أو�ب�ن �املؤسسات، �و��ن �و�ي��م �كأفراد، ��فراد �ب�ن �اليومية �بال��اعات ��مر�يتعلق �أن �إذ �إليھ، امل��ة

��عض �مع �و. �عض�ا �للوقا�ع، �املادي �الوجود �ا��ب���يراقب ��شياء"إن ���قيقة �املادي �الطا�ع ��. 35"إثبات ثبات��ذا

يحتاج�إ���املعرفة�العلمية�بمستجدا��ا�للكشف�عن�خبايا�الواقعة�ال���طلبت�من�أجل�ا�ا����ة،�حيث�يصبح�العلم�

مساعدا�للعدالة،�بل�يمكن�ل����ة�املؤسسة�ع���العلم�أن�تل���تصورات�القا����السابقة�وتحل�محل�ا،�ذلك�أن��ذا�

�عقالن �كحقيقة �العلمية �ا����ة �عليھ ��خ����ستع��� �يرى �و�نا �وتقنية، �وموضوعية �جسب��"ية �ا��قيقة��"إر�ك أن

،�بل�إن��عض�الباحث�ن�سيذ�ب�إ���أ�عد�مدى�36العلمية�ال���توجد�خارج�القانون�تحل�محل�ا��قيقة�القانونية�ذا��ا

ن�القا��������ذا�املوضوع،�إذ��عت���أن�ا����ة�و�الرغم�من�أ��ا�توجد�خارج�فضاء�املحاكم،�ورغم�أ��ا�ال�تقرر�نيابة�ع

إن�العلوم�املختصة،�بامتالك�ا�لفضاء�"،�قد�تقرر�بطر�قة�غ���مباشرة�قبلھ�و���من�تب���قراره�ش�ل�مباشر،�لك��ا�

  . 37"تقدم�ا����اء�لدى�املحاكم،�و�التا���تقرر�قبل�م،�و�النيابة�ع��م) l’espace de non droit(الالقانون�

  ا��دود�ب�ن�العلم�والقانون خ��ة�تمحو�: معيار�حداثة�املؤسسات: ثانيا

إذا�تقرر�أن�ا��دود�ب�ن�املعرفة�وا����ة�تبدو�ضبابية،�إذ�أن�املف�وم�ن��ستقي��عض�ما�من��عض����وضعيات�

�تبدو�و�مية �بل �فحسب �ضبابية �ل�ست �والقانون �ب�ن�العلم �فإن�ا��دود�الفاصلة ��.متعددة، �ينفتح�أذلك ن�القانون

�����و�ا����ة،�وحيث�أن�معيار�حداثة�املؤسسات�وع���رأس�ا�الدولة�يكمن����قدرة�ع���العلم�من�خالل�وسيط�رئ�

���� �خالل�ا����ة �من �العلمية �العقالنية �ت�ون �الواجب�أن �يصبح�من �فإنھ �املجتمع، �ع���املخاطر�ال�����دد السيطرة

ف�ضد�أي�ل�س�أو�شك����عماد�ال��امج�والتدخالت،�فحداثة�الدولة�تقف�ضد�املصادفة����ال��امج�والتدخالت،�وتق
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�إذن� �فالقانون �العلم، �آخر�تطورات �ع�� �ستقف �أ��ا �حيث �أك���ثباتا، ���قيقة �و�و�مطلب �ل�ا، �املصاحبة القرارات

�و�و�ا����ة �وسيط �مف�وم �خالل �من �العلم �ع�� ��عيد�. س�نفتح �ال�� �الوقا�ع �ع�� �مفتوحا �القانون �سيصبح ��نا من

�دائم ��ش�ل �. تجديده �غ���وسي�ون�املشرع �و�طر�قة �السطح �فتطفو�ع�� �املستجدات، ��ل �أك���ع�� �منفتحا والقا���

محو�ا��دود�"و�كذا�إذن�يمكن�ا��ديث�عن�. مباشرة�معرفة�علمية�مفيدة�قانونيا�و�شارك����بناء�املجتمع�ا��ديث

�العل�� �وامليدان �القانو�ي �امليدان �تن�.38"ب�ن �ال�� �التفاعلية �الس��ورة �تلك �ي��ز �التا�� �الواقع�والش�ل �من طلق

بمستجداتھ�ف�سا�م����تطور�العلم�والتقنية،�اللذان�بدور�ما�يطفوان�ع���سطح�القضاء�والقانون�من�خالل�مف�وم�

  .ة�واملجتمع�ا��ديثا����ة،�ال���ء�الذي��سا�م����تطور�مف�وم�الدول

  ...).ديثة،�ا���العلم�والتقنية،�ا����ة،�القضاء،�الدولة(س��ورة�التفاعل�ب�ن�مفا�يم�: 1 الش�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

إن�من�أك����سئلة���ستمولوجية�ال���تطرح��نا،����ذلك�التجاذب�الذي��عرفھ�مف�وم�ا����ة�ب�ن�ما��و�تق���

فا����ة�تمثل�تلك�الثغرة�ال���ينفذ�من�خالل�ا��.من�ج�ة�أخرى �ومؤسسا�ي�وما��و�عل���من�ج�ة�و��ن�ما��و�قانو�ي

� �القانون �داخل �ا��اصة ��عقالن�تھ �ابتكر�ا�العلم �ال�� ��ش�ال �و�ل �واملنظمات �واملؤسسات �الدولة �أج�زة وداخل

�ال�شري  �اجتماعھ �لتنظيم �القانون . ��سان ��� �العلم �تدمج �لك��ا �بحثا، �علميا ��شاطا �ل�ست �تتوقع� فا����ة �ثم ومن

من�خالل�و�مكن�. �ش�ل�اس�با���وتقرر����خيارات�مجتمعية�و�صبح�حديث�السيا����ر��ن�بمستجدات�العلماملخاطر�

لذلك�يجب�ب�ل��ساطة�تحليل��.�ذا�النقاش�تصور��ذه�العالقة�التفاعلية�ب�ن�املعرفة�العلمية�والقانون�وا����ة

  .�39شيل�ترو���ون�كما�يطالب�بذلك�مأنماط�التفك���الواقعية�ال����ستخدم�ا�القانوني

  ا����ة�وا��يال�القانو�ي: ثالثا

� �العلميةإن �املعرفة �عن ��ا��ديث �عن �أيضا ��و�حديث �با����ة، �عالق��ا �املعاصر�ن�� �الرواد ��عض من��آراء

� سوسيولوجي�ن �وقانوني�ن �يؤسسوفالسفة ��ون ممن ��بداع �ع�� �العالقة �رسم�و�بت�ار�ذه �أفق�ا �قاعدة �وع�� ،

ومن�تم��ان�. تر�د�ا�ا���ات�الراعية،�وتجاوز�تلك�العملية�ال����س���إ���مجرد�اك�شاف�الظوا�ر�وقواني��امجتمعات�

����ذا��طار،�ولتطو�ر��ذه�الفكرة،�. واقع�اجتما���اف��ا����وجعلھ�واقعيا قادرون�ع���إبداع�ال�ءا��ديث�عن�خ��ا



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
108 

 
 

 

1(3) 2021  

الدين�لشكرور�ن  
  

  قراءة�سوسيولوجية: لعلوم��جتماعيةوا�القضائيةا����ة�
 محو�ا��دود�ب�ن�العلم�والقانون مسا�مة����

،�لقد�أصبح��ناك�40انون�أن�ي�ون�مجرد�صورة�عن�الواقعال�ي�ب���للق" دولة�ما��عد�ا��داثة"�عت���البعض�أنھ����

،�و�نا�تصبح�ا����ة����الوسيط�مرة�أخرى�الست�بات�عقالنية�قانونية�مستمدة�من�41"ا��يال�القانو�ي"حديث�عن�

إن��ذا��نقالب�����سس�ال���يقوم�عل��ا�القانون�كمنظم�للعالقات��جتماعية�. عقالنية�علمية�داخل�املجال�العام

���وضعية�املساءلة�العلمية�والشك�و���ام�للقانون�" من�الواقع�إ���ا��يال،��و�ما�س�س�م�بحدة�حسب�إر�ك�جسب��

���ا �يحظى �ال�� �واملعيار�ة �التبجيل �وضعية �وعالم�. 42"بدل �الفيلسوف �بذلھ �الكب���الذي �ا���د �تجاوز �ال�يمكن و�نا

�ملا�ي�يورغن��ابرماس�الذي�أعاد�بناء�املبادئ�العامة�لألخالق،�واعت���أن��شر�ع�القوان�ن�ي�ون�انطالقا�من���جتماع

� �و�و �والسلطة، �العلم �ب�ن �الصلة �تلك �عن �ينفي �ما �للتفاعال القانون �خاضعا �و�جعلھ �التعا�� �داخل�خاصية ت

�ديمقراطي":املجتمع �إجرا�ي �ومف�وم �تداولية، �خالل�. 43"سياسة �من �إال �تتم �ال �و�جرائية �التداولية �السياسة �ذه

�من� �العلمية �املعرفة �ب�ن �ع��ا �ا��ديث �سبق �ال�� �الثغرة �بمثابة ��� �وال�� �بالعلم �املس��ة �ا����ة �فيھ �توغلت مجتمع

ن�تم�فاملشرع��عكس�تلك�التفاعالت�القائمة�داخل�املجتمع�ب�ن��ذه�ج�ة،�و��ن�التقنية�والقانون�من�ج�ة�أخرى،�وم

ففي�. 44"املعرفة�واملص��ة"العناصر،�وال���حرص�يورغن��ابرماس�ع���إخراج�ا�إ���وا��ة�ال��ار،�خاصة����مؤلفھ�

ف�ش�ئا�من�املجتمعات�الديمقراطية�ا��ديثة�أصبح�لزاما�ع���املشرع�الذي�ير�د�مواج�ھ�وضع�املخاطر�أن�يبدع�و�وظ

ا��ارقة�إبان�الوضعيات��ا��يال�و�درك�جيدا�ما�يقع����ا��ياة�العامة�من�تطورات�م�سارعة،�حيث�تطرح�ال�ساؤالت

�للمجتمعات، ��املفاجئة ��ورونا �با��قول�) 19-�وفيد(�و�اء �املرتبطة �والش�وك �ا��ي�ية، �والتعديالت و�ست�ساخ،

ل�ي�وسط��حياء�السكنية،�و�لعاب��لك��ونية�املدمرة�للطفولة�الك�رومغناط�سية�الناتجة�عن�محطات�البث�الالس

يدا����املعرفة�العلمية،�وتحدحول�عالقة�ا����ة�بالنقاش�وإذا�ما�تم�توسيع�دائرة�. وللذاكرة،�والتغ��ات�املناخية،�إ��

�الفينومينولو��، �املع�البعد �القانون �مثال��� �العلمية �ا����ة �أن �املع�� ���ذا �القول �ظا�يمكن ��عد را�ي�اصر�تنحو�إ��

  .أيضا�وت�تج�حقيقة�عن�الواقع

�وتنوعا �ودقة ��عقيدا �تزداد �ا��ياة �يرا����،إن �متيقظا �ي�ون �أن �صاح��ا �ع�� �القانونية �القراءة �تفرض �تم ومن

ضاء،�ا��دود�ب�ن�العلم�والقانون،�و�ناك�س���حث�ث�من�املخت��ات�العلمية�لتقديم��دلة،�ل�س�فقط�للقانون�والق

� �أيضا، �لكن �العل��، �للبحث �اجتماعيالبل �املخاطر�مقبولة ��عض �وجعل �خيار�مجتم��، �خ��لت�. ت��ير�شرعية لقد

�ل�التصورات�والسياسات��جتماعية�و�قتصادية،�ودفعت�بقوة�نحو�التفك������مثال،�) 19-�وفيد(جائحة��ورونا�

�كيف �لوحظ �وقد �و�س��اتيجيات، �ال��امج �من �نحو���غي���مجموعة �التوجھ ��عد(تم �عن �رغم�) التعليم �والذي مثال،

مخاطره�حسب��عض�ال��بو��ن�خاصة�بال�سبة�للتعليم��و���و�بتدا�ي،�إال�أن��ناك�س���نحو�جعلھ��عليما�مقبوال�

�لعمل� �املنظمة �والبالغات �واملذكرات �القانونية �وال�شر�عات �التقنية، �املواد �اليوم �بھ �تختص �ما �و�و اجتماعيا،

�ذا�. 45"إن�وظيفة�الب�نة�القانونية����العمل�ع���إثبات�حقيقة�ما�اجتماعيا"طاعات�الوزار�ة،�و�نا�يمكن�القول�الق

�ل�معرفة�"البعد�الظا�را�ي�للمعرفة�العلمية�والتقنية��و�ما�ع���عنھ�الفيلسوف��ملا�ي�إدموند��وسرل�بقولھ�إن�

ذات�داللة�عميقة����إطار�بناء�معرفة�اجتماعية�وخيار�مجتم���يبدأ�و���عبارة��46"تبدأ�مع�ا����ة�لك��ا�ال�ت�شأ�ع��ا

 .من�ا����ة�بالظوا�ر�وجعل�ا�مقبولة�اجتماعيا�وم��رة�شرعيا�وقانونيا
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  العلم�ب�القوان�نومعيار�ة� ت�س�ب: را�عا

النظر�إليھ�تصبح�ا��اجة�ماسة�إذن�����اء�ممسك�ن�بالعلم�وقادر�ن�ع���جعلھ�جا�زا�وقابال�لالستعمال،�مع�

ثم�إن�الو�����ذا�املف�وم�يجعل�. �ش�ل�اس�با���كمجال�يتداخل�فيھ�السيا����و�قتصادي�و�جتما���وكذا��خال��

�العام �الفضاء ��� �ا����ة �خالل �من �العلم �القرار�يدمجون �تجعل�. أ��اب �املجتمع ��� �للعلم ��لزامية �النظرة �ذه

فاملعرفة�العلمية������ظة�معينة�تصبح��.�عون�جيدا�مع���حداثة�القانون �،الفاعل�ن�من�ا��ب���إ���املقرر�املؤسسا�ي

علم،�ومن�–معيارا�حديثا�للقانون�الذي�يحرص�ع���ضبط�العالقات�داخل�املجتمع،�و�ذا��خ����سيطر�فيھ�التقنو

�ا� �العلمية �إلطار�ا����ة �تحديده �خالل �من �العلم، �من �جذوره �مستمدا �يصدر�حكمھ �القانون �فإن �يدة،�ثمة،

��ح�ام� �عن �نا�يك �والنتائج �الفرضيات ��� �الشك �يطبع �عام �سياق �إال��� �ال�يتحقق �و�ذا �غايا��ا، �وح�� وتوقعا��ا،

إذ�يمكن��ست�تاج�أن��ناك�محاوالت�فقد�و���العصر�الذي��ان�فيھ�القانون�يتأسس�ع���مبدأ�ال�يتغ��،�. املسبقة

إن�نزع�الشرعية�أو�ون�القا����سيدا�ل�ا،�أو�ع����قل�ت�سي��ا،�ل��ع�صفة�الشرعية�عن�ا��قيقة�القضائية�ال���ي�

� �لتقارب ��نا �أساسية �و�� �با����ة �يكون �"حقيقتان"ت�سي��ا �العلمية"، �القانونية"و" ا��قيقة فإذا��.47"ا��قيقة

تدخل�ا����ة����تاملستمدة�من�العلم�وال���" ا��قيقة�القانونية"�انت�ا��قائق�العلمية�مؤشر�عل��ا�بطا�ع�ال�س�ية�فإن�

خ��اء�قانوني�ن�الذين��عت��ون�و 48و�تأكد��ذا�مع�استحضار�مسا�مات�مفكر�ن. عملية�بنا��ا�أحق���ذا�الت�س�ب�أيضا

�و�قتصادية� �والثقافية ��خالقية �للقواعد �تبعا �و�س�يا �ومتغ��ا، �متحر�ا �بل �جامدا، �ي�ون �أن �ال�ي�ب�� �القانون أن

 .حول للمجتمع�ال������متغ��ة�و�عرف�الت

  :خالصة

العلوم�القانونية�ومدى�ما�تكشفھ�عن�ي��ز�أ�مية��نفتاح�ع����مطلب،�يجيب�ع���مطلب�نأن��حاول��ذا�املقال

تفو�ض�امل�ام،�كما�أن�تنظيم�ھ�من�ا��ب���والقا���،�ف�ذا��خ���ال�يمكنھ�اعتبار�ا����ة�حائطا�قص��ا�يمكنعالقة�ب�ن�

أيضا����لغة�املشرع�امل�سمة�بالدقة��،�و�و�ما��س�شفأثلھ�القضاء����املوضوععمل�ا����ة��عكس�ذلك�ال��اكم�الذي�

�من� ��جتماعية، ����العلوم �و��ھ �ا����ة�القضائية �من �يمكن�استخالصھ �ذلك�الدرس�العميق�الذي �ثم والوضوح،

�عن �الصادرة �النصوص ��عض �قضائية�خالل �سلطة �ا. أع�� �وأما �ف�و�إلبراز�ملطلب �ا����ةالثا�ي �ت�س�ب��فاعلية ��

�خالالقوان�ن �من �املؤسسات ���داثة �معيارا �اعتبار�املف�وم �يمكن �وكيف �والقانون،، �العلم �ب�ن �محو�ا��دود ف�ذا�ل

 .العلم�ع���ا����ة�خ���اليمكن�أن�يكون�حديثا�إال�بالقدر�الذي�ينفتح�ع���

 
                                                           

ب�ن�سوسيولوجيا�ا����ة����املؤسسات�الدولية،�: "راه�املوسوم�ب���إحدى�خالصات�الفصل�ن��ول�والثا�ي�من�بحث�الدكتو �1
  "املغربببنك�الدو���ا����ة�للقراءة�����عض�دراسات�: النظر�ة�و�بحاث�امليدانيةاملعرفة�

  .16: م�شيل�ترو���،�فلسفة�القانون،�ترجمة�جورج�سعد،�دار��نوار،�ب��وت،�ص�2
  :أنظر" �ور�ن�دملاس"من�أبرز�من�اعت���أن�ا����ة�من�مفا�يم�الدولة�ا��ديثة��ناك��3

- Corinne Delmas, Sociologie politique de l’expertise, La Découverte, 9 bis, rue Abel-
Hovelacque, 75013, Paris. 
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  :يمكن��نا�ا��ديث�عن�عدد�من�املراجع��ساسية����املوضوع،�من�بي��ا�4

- Dubet François, Sociologie de l'expérience, Revue française de sociologie, Année 1996. 
- Frédéric Graber, Figures historiques de l’expertise, Tracés, Revue de sciences humaines, 

N°16/2009. 
- Jean-Yves Trepos, la sociologie de l’expertise, 1996, PUF, Paris. 
- Rafael Encinas de Munagorri,Quel statut pour l’expert ?, Revue française d’administration 

publique 2OO2/3(n 103). 
  :ا��ديث��نا�عن�املرجع�ن�التالي�ن�5

�الر�اط،� - ��منية، �مطبعة �الف��، �املكتب �إصدارات �سلسلة �النقض، �محكمة �اج��ادات �خالل �من �وا����اء ا����ة
2017. 

- Eric Naim Gesbert, Droit expertise et société du risque, Revue du droit public et de la science politique en 
France et à l'étranger, ISSN 0035-2578, Nº 1, 2007. 

  .،�خب���لدى��مم�املتحدة،�وأستاذ�محاضر�بجامعة�الر��يون )Eric NaimGesbert" (إر�ك�جسب��"6
  .131: ،�ص2020عبد�الكر�م�حمود�الرو���،�ا����ة����املواد�املدنية�والتجار�ة،�م�شورات�دار�زكر�ت،�الدوحة،�قطر،��7
�السمو�ي�8 �الشرقاوي �القضائية "خالد �القضا�ي �� ا����ة �و�ج��اد �املدنية �املسطرة �قانون �املغر�ية،�"ضوء �ال�شر �دار ،

  .1998\7: ،�العدد"مؤلفات�وأعمال�جامعية" م�شورات�املجلة�املغر�ية�لإلدارة�املحلية�والتنمية،�سلسلة
  .200: ،�ص1964العر�ية،�مصر،��آمال�عثمان،�ا����ة����املسائل�ا��نائية،�دار�ال��ضة�9

  .س. م. ن�10
،�ص���2002سن��وايدة،�أ�م�قرارات�املجلس��ع������نقصان�وا�عدام�التعليل�ا��زء��ول�املادة�ا��نائية،�دار�القلم،��11

  .1982ماي��30،�القرار�صادر�بتار�خ�171
نية�و�ج��اد�القضا�ي،�م�شورات�املجلة�املغر�ية�خالد�الشرقاوي�السمو�ي،�ا����ة�القضائية����ضوء�قانون�املسطرة�املد�12

�45 – 00،�القانون�رقم�1998،�دار�ال�شر�املغر�ية،�سنة�7،�العدد�"مؤلفات�وأعمال�جامعية" لإلدارة�املحلية�والتنمية،�سلسلة
  .املتعلق�با����اء�القضائي�ن

،�ص�2017تب�الف��،�مطبعة��منية،�الر�اط،�ا����ة�وا����اء�من�خالل�اج��ادات�محكمة�النقض،�سلسلة�إصدارات�املك�13
49  

إدر�س�الفا����الف�ري،�نائب�رئ�س�: ،�من�محاضرة�ل"عملية�التقن�ن����عموم�ا����عملية�تقنية�مصاحبة�لعملية�ال�شر�ع"  14
  : املصدر�.جامعة�القرو��ن،�بفاس

مركز�روافد�للدراسات�و�بحاث�وجامعة�،�"الثوابت�الدي�ية�وال�و�ة�املغر�ية"ادر�س�الفا����الف�ري،�محاضرة،�دورة� -
  .2020نون����09ابن�طفيل،��ثن�ن�

  81: ا����ة�وا����اء�من�خالل�اج��ادات�محكمة�النقض،�مرجع�سابق،�ص�15
  241: املرجع�نفسھ،�ص�16
�ا�17 ��البنك �دولية �أو�ج�ات �عمومية، �وم�اتب �ومندو�يات �وزارات �من �وطنية �مؤسسات �الراعية �ا���ات ��اتھ �ت�ون لدو���قد

  .مثال
 172: املرجع�نفسھ،�ص�18
نورالدين�لشكر،�الباحث�وا��ب��،�مقال،�العلوم��جتماعية�والتحوالت�املجتمعية،�كتاب�جما��،�ت�سيق�عبد�الرحيم�19

  .2021مؤسسة�مقار�ات،�مطبعة�بالل،�فاس،�املغرب،�: العطري،�الناشر
  .29: ص،�سابقا����ة�وا����اء�من�خالل�اج��ادات�محكمة�النقض،�مرجع�20
  .56: ،�صاملرجع�نفسھ21
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  17: املرجع�نفسھ،�ص�22
  .67: املرجع�نفسھ،�ص�23
  81: املرجع�نفسھ،�ص�24
  130: املرجع�نفسھ،�ص�25
  255: املرجع�نفسھ،�ص�26
  325: املرجع�نفسھ،�ص�27
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  قراءة�سوسيولوجية: لعلوم��جتماعيةوا�القضائيةا����ة�
 محو�ا��دود�ب�ن�العلم�والقانون مسا�مة����

                                                                                                                                                                                     
  

47 Eric Naim Gesbert, Droit expertise et société du risque, O. p, p : 33-50 
�ذي�48 ��مر��ي، �والسيا��� �القانون �ورجل �الفيلسوف �املثال �س�يل �ع�� ��يذكر��نا ��انز��لسن �النمساو�ة  Hans)�صول

Kelsen)� �فرو�د،1881-1973، �لسغموند �زميال �و�ان �الناز�ة، �تصاعد �مع �املتحدة ��اجر�للواليات �النفس� ، �علم ��� وكتب
  : من�أش�ر�مؤلفاتھ،�النظر�ة�ا��الصة�ل��ق،�أنظر�.�جتما���وعلم��جتماع

- � �الفصل �ل��ق، �خالصة �نظر�ة �بال��3انز��لسن، �مؤمنون �القل���، �الرزاق �عبد �ترجمة �والعدالة، �و�خالق �ا��ق ،
  .64-57: ،�ص2015حدود،�

- Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduction française par Ch. Eisen Mann, Dalloz, paris, 
1962, et, Revue internationale de droit comparé, Année 1963. 
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RESUME  

Cet article présente l’enseignement à distance pendant la période du confinement sanitaire 
au Maroc. Pour comprendre le fonctionnement de ce mode d’enseignement, points forts et 
lacunes, nous avons réalisé une enquête auprès d’un échantillon composé de trente élèves de 
première année du baccalauréat et dix enseignant(e)s, spécialité Français, pour la période à 
partir de 20 Mars 2020 jusqu’au 20 Mars 2021. 

Dans ce cadre, nous mettrons d’abord en évidence le contexte de la mise en œuvre de 
l’enseignement à distance et ses diverses notions. Nous montrerons ensuite le passage de 
l’enseignement présentiel à l’enseignement à distance pendant la période du confinement 
sanitaire. Nous présenterons après l’expérience de l’enseignement à distance vécue par les 
élèves et les enseignants. Pour aboutir finalement aux conclusions résultant de cette nouvelle 
expérience.  

Mots-clés : Enseignementà distance-Confinement sanitaire-Ecole marocaine- Enseignant- 
Apprenant. 

  :م��ص�الدراسة
 قوتھ ونقاط التعلم من النوع �ذا أداء لف�م. املغرب �� الص�� ���را ف��ة خالل �عد عن التعلم املقال �ذا يقدم

 املمتدة الف��ة �� فر�سي�ن مدرس�ن وعشرة الب�الور�ا طالب من وثالث�ن واحد من م�ونة عينة ع�� بحًثا أجر�نا ، وضعفھ

  .2021 مارس 20 و 2020 مارس 20 من

 ذلك �عد. املختلفة ومفا�يمھ �عد عن التعلم تطبيق سياق ع�� �ول  املقام �� الضوء س�سلط ، �طار �ذا ��

 التعلم تجر�ة إذن سنقدم. الص�� ���را ف��ة ان��اء ف��ة خالل د�ع عن التعلم إ�� ا��ا�� التعلم من �نتقال نظ�ر سوف

  .ل���س�ن تجر�ة عن ناتجة است�تاجات إ�� نتوصل سوف ، أخ�ً�ا. واملعلمون  الطالب �ع�ش�ا ال�� �عد عن

  الطالب -  املعلم - املغر�ية املدرسة -  الص�� ���را - �عد عن التعلم :ال�لمات�املفتاحية
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INTRODUCTION  

En tant que chercheur dans le domaine des Sciences d’Education, l’analyse des questions 
relatives à l’enseignement en général nous intéresse certainement. Celle de la gestion des 
imprévus en particulier, nousincite absolument à en faire un objet d’étude.  

L’enseignement à distance adopté récemment par le Ministère de l’EducationNationale, 
de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
pendant la période du confinement sanitaire due à la propagation du Coronavirus (COVID 19) 
est un fait éducatif de grande importance et d’actualité nationale et internationale. 

 Nous voudrions comprendre: dans quelle mesure ce procédé répond-t-il aux besoins 
fondamentaux d’un acte d’enseignement/apprentissage correct?  Concernant ses moyens, ses 
méthodes, l’interaction entre ses protagonistes, leurs impressions sur ce type d’enseignement, 
etc. Tant de questions que soulève donc la mise en œuvre de ce mode d’enseignement au 
Maroc.  

Connaitre ses lacunes, ses effets et ses perspectives constituent les raisons d’écriture de 
cet article. Son utilité réside dans le fait qu’il soulève des questions-problématiques à travers 
lesquelles seront effectuées des recherches académiques notamment en Sciences d’Education.  

1. Contexte 

Le succès de l’institution scolaire marocaine est la finalité première visée par les 
diversesréformes éducatives. En effet, la question éducative au Maroc constitue une priorité 
nationale. 

Les événements les plus marquants dans l’histoire du système éducatif marocain sont La 
Charte Nationale de l’Education et de la Formation (2000), La vision Stratégique (2015-2030) 
et La Loi-cadre 51-17. L’objectif ultime de ces cadres de référence est d’aboutir à une école 
attractive, rentable et adaptée au contexte de la société marocaine actuelle.  

Effectivement, La Charte qui date du début de l’année 2000 est un document référentiel 
éducatif,pédagogique et didactique,visant essentiellementà placer l’apprenant au centre de la 
réflexion et de l’action pédagogique. En ce qui concerne La Vision Stratégique, c’est une 
feuille de route élaborée pour mettre en œuvre la réforme éducative souhaitée. Laquelle vision 
a pour finalité majeure d’édifierune nouvelle école reposée principalement sur les principes de 
l’équité, dela qualité et de la promotion et, encore récemment, La Loi-cadre relative au 
système éducatif marocain a vu le jour en visant et l’amélioration durable de la qualité de 
l’éducation et le rayonnement de l’institution scolaire  marocaine.  

Néanmoins, l’année scolaire 2019-2020 est une année exceptionnelle. En fait; le Maroc, 
comme tous les pays du monde, a été touché par la crise sanitaire due au Coronavirus 
(COVID19) détecté pour la première fois au Maroc au mois de mars 2020. 
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Cette situation pandémique aux effets désastreux et mortelsa exigéau pays de prendre et 
d’appliquer un ensemble de mesures restrictives pour pouvoir limiter la propagation du 
virus.Parmi les mesures qui concernent le domaine pédagogique, nouspouvons citer la rupture 
des cours en présentiel. Le Ministère de l’Education Nationale a mis en place un 
enseignement de type à distance afin d’assurerla continuité pédagogique. 

Cette situation particulière nous pousse à poser les questions ci-après: Comment 
l’enseignement à distance est-il géré  essentiellement par les deux protagonistes de l’acte 
d’enseignement-apprentissage, l’enseignant et l’enseigné,pendant la période du confinement 
sanitaire? Quelles en sont les déficiences? Quelle conclusion pourrions-nous tirer de son 
adoption? 

Pour analyser ces questions, nous avons réalisé une enquête auprès d’unéchantillon 
composé de trenteélèves de première année du baccalauréat et dix professeurs, spécialité 
Français,à partir du 20 Mars 2020 jusqu’au 20 Mars 2021.  

2. L’enseignement à distance  

L’enseignement à distance est considéré par la plupart des chercheurs et organismes 
concernés par l’Education et la Formationcomme un moded’enseignementorganisé qui permet 
aux apprenants de continuer leurs apprentissagesen dehors de l’institution scolaire suite à des 
conditionscontraignant leur présence effective.  

Il se base sur différentes notions fondamentales parallèlement aux approches 
pédagogiques existant dans ce cadre. Selon B. Holmberg: "ce type d’enseignement comprend 
tous les styles et étapes d’enseignement qui ne sont pas conformes à la supervision directe et 
continue des enseignants présents avec leurs élèves dans des salles de classes 
traditionnelles". (Börje, 2005, p 2) 

Il est constitué, bel et bien, de tous les éléments d’un acte éducatif qui lui sont propres et 
qui font différence entre ce type d’enseignementet le cours présentiel ou «traditionnel».  

L’enseignement à distance est défini également par l’Organisation Arabe pour 
l’Education, la Culture et les Sciences comme "un système éducatif intégral qui offre aux 
apprenants d’âges, de qualifications et de lieux de résidence différents, des possibilités égales 
d’acquérir des informations, des connaissances et des compétences différentes, conformément 
au concept d’auto-apprentissage, sans dépendre directement de l’enseignant, grâce à une 
variété de programmes éducatifs électroniques dans lesquels la présence spatiale de 
l’apprenant ou de l’enseignant n’est pas requise". (OAE, 2016, p 12) 

Cette définition qualifie l’enseignement à distance comme étant un processus éducatif 
entier. Il est destiné à des apprenants dont les conditions d’apprentissage et de groupement 
sont difficilement assurées. Elle inclut aussi la notion d’auto-apprentissage qui exige des 
moyens, des méthodes et des compétences qui lui sont spécifiques. Aussi, l’action 
pédagogique se réalise à travers des outils électroniques visant à assurer l’égalité 
d’apprentissage pour tous les bénéficiaires. 
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Une définition à caractère général est attribuée à ce type d’enseignement. Il englobe toute 
action éducative destinée aux apprenants qui se trouvent dans des situations ne leur 
permettant pas d’être présents et de profiter directement de cette action: ″L’enseignement à 
distance est une description de tout système d’enseignement et d’éducation dans lequel les 
élèves sont éloignés de leur enseignant la plupart du temps où ils étudient, et l’enseignement 
à distance est une tentative de fournir des services éducatifs à des groupes qui ne sont pas en 
mesure d’atteindre ou de fréquenter des établissements et des centres de formation″. (Gharib, 
1994, p 103) 

Cet éloignement nécessite l’utilisation des moyens technologiques et techniques 
appropriés afin de rapprocher le savoir aux bénéficiaires et garantir sa diffusion: ″divers 
moyens sont utilisés dans cette enseignement, allant du matériel imprimé, d’une part, à la 
diffusion par satellite, d’autre part;  à la correspondance, au journalisme, à la radio, au 
téléphone, à la télévision, à la vidéo audio et aux ordinateurs électroniques, entre les deux". 
(Gharib, 1994, p 103)Ces divers outils permettent de multiplier le choix parallèlement aux 
différences du rythme d’apprentissage entre les apprenants.  

L’enseignement à distance est une action éducative qui se passe en dehors de l’institution 
éducative mais dépendant d’elle.Ce type d’enseignement se basesur un ensemble de 
caractéristiques telles que: (Gharib, 1994, p 103) 

 Peu d’enseignants ont accès à un grand nombre d’élèves. 
 Il n’exige pas la construction de nouvelles écoles pour réaliser l’expansion, car on 

peut investirle temps épargné pour l’utilisation concrète des bâtiments et des dispositifs 
existants. 

 L’apprentissage à distance aide les étudiants à apprendre tout en continuant de gagner 
leur vie. 

 L’enseignement à distance peut permettre de réaliser des économies importantes. Lors 
de l’élaboration des activités d’enseignement et que le système est stable, un plus grand 
nombre d’élèves peuvent étudier à un coût minime, de plus, le coût par élève devient si 
faible. 

L’enseignement à distance est donc un mode d’apprentissage qui permet aux élèves 
decontinuer leurs apprentissages malgré les obstacles imprévus.  

Ce type d’enseignement obéit à des principes fondamentaux qui permettent de le 
distinguer des autres types d’enseignement entre autres l’enseignement présentiel, ainsi:″Sa 
philosophie est basée sur le principe de la démocratie de l’enseignement, l’égalité des 
chances pour tous et le rapprochement du savoir aux groupessociaux qui ne peuvent y  
accéder. C’est une entrée pour faire adhérerles apprenants et toutes les couches sociales 
dans la société du savoir". (OAE, 2016, p 16) 

D’après tout ce qui est cité ci-dessus, on peut dire quel’enseignement à distance est un 
mode d’enseignement exercé dans un contexte spécial. Il est destinéaux élèves dans des 
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espaces différents afin de poursuivre leurs apprentissages en dehors de l’école.Pour cela, la 
transmission du savoir a besoin d’une certaine autonomie de la part de l’apprenant. 

Le savoir enseigné dans des conditions normales, conditions où l’enseignant et 
l’apprenant se trouvent en interaction directe, passe cette fois ci, d’une manière indirecte, par 
voie technologique. Généralement, nous pouvons distinguer"L’école dématérialisée organisée 
à distance: dans ce scénario, l’enseignement se fait totalement à distance, comme cela se 
pratique un peu déjà pour les formations universitaires ou professionnelles" (Bouvier, 2012, 
p 22). Dans cette situation, le transfert du savoir de l’enseignant envers ses apprenants se fait 
entièrement à distance. 

L’alternancepédagogique entre deux modes d’enseignement « à distance» et «en 
présentiel » est aussi possible. Cette conception caractérise bien évidemmentl’ ″Ecole 
hybride: en plein essor elle aussi, elle combine de façon volontairement conçue et organisée 
des enseignements à distance et «en présentiel»: ils utilisent les mêmes outils numériques. Les 
pouvoirs organisateurs conservent d’importantes responsabilités, notamment en tant que 
prescripteurs. Les mécanismes de régulation sont eux-mêmes mixtes, impliquant les diverses 
parties prenantes, dans une logique de gouvernance éducative″(Bouvier, 2012, p 22). Des 
points communs et des complémentarités existent donc entre ces deux modes.  

Les modèles de l’apprentissage à distance sont nombreux. Nous citons à titre 
d’exemple:″L’apprentissage en ligne chevauche la catégorie plus large de l’apprentissage à 
distance, qui englobe les technologies antérieures telles que les cours par correspondance, la 
télévision éducative et la vidéoconférence″ (Pollard & Hillage, 2001, p2). Ce modèle 
d’apprentissage à distance utilise divers moyens pour faire passer le message entre 
l’enseignant et ses enseignés.  

 Du surcroit, ″L’apprentissage en ligne est une formation qui est offerte à ses 
« utilisateurs » au moyen d’un ordinateur ou d’autres appareils électroniques. 
L’apprentissage en ligne comprend la prestation et l’administration de possibilités 
d’apprentissage et de soutien par ordinateur, en réseau et sur le Web, afin d’améliorer le 
rendement et le perfectionnement individuels″(Pollard & Hillage, 2001, p2). L’apprentissage 
en ligne est l’un des aspects de l’enseignement à distance dont les moyens, les possibilités et 
les objectifs d’apprentissage visent surtout le développement  personnel du bénéficiaire. 

L’enseignement à distance est finalementun mode éducatif virtuel dont les constituants 
du triangle didactique l’enseignant, l’apprenant et le savoir s’inter-activent différemment, à 
travers des outils de type technologique. Son utilité réside dans le fait qu’il assure la 
continuité pédagogique suspendue suite à un obstacle donné. La pandémie 
constitue,actuellement,  l’une des raisons qui orientent l’acte d’enseignement-apprentissage et 
l’oblige à passer du «présentiel» à celui de «à distance». 
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3. De l’enseignement présentiel à l’enseignement à distance pendant le confinement 
sanitaire  

La crise sanitaire a obligé l’école marocaine à fermer ses portes dès l’apparition du 
premier cas infecté par le coronavirus (COVID-19) et faire recours à l’enseignement à 
distance afin de garantir la continuité pédagogique. D’après Fatima, (enseignante, 31ans): «Le 
Coronavirus nous a tous incité, professeurs, élèves…, à quitter les classes, àsuspendre les 
cours et àrester confinés chez-nous.  Alors, nous étions tous mobilisés pour pouvoir continuer 
et achever les programmes scolaires.» 

 La mobilisation du corps enseignant pendant la période du confinement sanitaire est 
donc nécessaire afin de rassurer aux apprenants l’accomplissement des apprentissages 
assignésà chaque niveau scolaire.  

Pour cela, Le Ministère de l’Education Nationale a entrepris, durant la période 
deconfinement, un ensemble d’actions d’ordre organisationnel, pédagogique, etc. Celles-ci 
visent l’adoption d’un enseignement de type à distance comme procédé éducatif jugé 
incontournable quant àla réponse à la situation d’arrêt des cours exigé par la pandémie.   

A l’échelon national, le Ministère a mis à la disposition des apprenants des plateformes 
numériques «TelmidTice», «Moutamadris», etc. il a mis en œuvreaussi des chaînes télévisées 
(Arabia TV «La Quatrième», Attaqafia TV), etc. Par le biais de  ces moyens, des cours ont été 
présentés aux élèves de niveaux scolaires différents, notamment les niveaux certifiés. Dans ce 
cadre, Mariam(élève, 17ans) déclare que: «pendant le confinement sanitaire, j’ai suivi des 
cours à distance de langue comme les figures de style et le discours rapporté, l’analyse de 
l’œuvre ‘’Antigone’’, la production écrite des textes argumentatifs, émis sur la plateforme 
TelmidTice.»  

L’objectif de ces divers procédés éducatifs mis à la disposition des élèves pendant la 
période du confinement est donc de leur permettre de continuer leur scolarité en dehors de 
l’établissement à l’heure du Coronavirus.  

A l’échelon régional, les AREF et les Directions Provinciales ont réalisé des cours variés, 
selon les disciplines enseignées, par des équipes pédagogiques. D’après, Mohamed, 
(enseignant, 46ans): «dans le cadre d’assurer la continuité des apprentissages suspendus à 
cause du Coronavirus, j’ai contribué à la réalisation des cours à distance organisés par notre 
académie régionale. J’ai présenté des leçons dans diverses activités en rapport avec le 
programme scolaire de la  première année du Baccalauréat. A titre d’exemple, la 
méthodologie du texte argumentatif relatif à l’activité de production écrite, illustrée par des 
modèles de rédaction.» 

Les activités enseignées en première année du baccalauréat sont: l’’activité de lecture, 
l’activité de langue, l’activité orale et la production écrite. A travers ces diverses activités, 
l’apprenant doit acquérir les capacités nécessaires lui permettant de réussir l’examen régional 
normalisé de fin d’année.  
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Et, à l’échelon local, chaque établissement scolaire a mis en œuvre le(s) procédé(s) 
éducatif(s) qu’il juge opportun(s). Selon Younes (élève, 17ans): «pendant le confinement 
sanitaire, tous les professeurs de notre établissement nous ont fait des cours à distance. Notre 
professeur de français nous a créé un groupe WathsApp à travers lequel, il nous envoie des 
leçons, des  audios, des questions et des réponses, des exercices, des corrections, etc. Cela 
m’a aidé d’avoir un bon résultat à l’examen régional.»  

Selon SalahEddine,(élève, 19ans): «dans la période de Coronavirus, surtout au début de 
la pandémie, notre professeur de français nous a fait des cours sous forme d’audios 
interactives». 

Ainsi les procédés numériquesentre autres WathsApp jouent un rôle crucial dans l’acte 
d’enseignement/apprentissage. Ils sont adoptés par les enseignants, dans l’enseignement à 
distance, dans le but de réaliser un ensemble d’opérations pédagogiqueset d’échanges entre 
l’enseignant et ses apprenants, consistant à transmettre un savoir de la part du premier et 
recevoir des feedbacks du second via de telle ou telle application. 

Ceci dit, l’acte d’apprendre a continué différemment pendant la période du confinement 
sanitaire. Les enseignant(e)s se sont engagés, chacun de son côté,à réaliser des cours via des 
applications facilitant l’échange entre l’enseignant et ses apprenants.  

L’élément suivant dévoilera les contraintes de l’enseignement à distance à travers 
l’expérience vécue parles deux protagonistes de cet acte : l’enseignant et l’apprenant. 

4. Les contraintes inhérentes à l’enseignement à distance  

Malgré les efforts déployés par le Ministère de l’Education Nationale au Maroc, 
l’enseignement à distance pendant le confinement sanitaire a connu diverses lacunes. D’après 
Driss(enseignant, 48ans): «Il ya le problème de l’interaction  des élèves : la majorité d’eux ne 
participent pas aux cours, ils entrent dans le groupe uniquement pour marquer leurs 
présences.» Ainsi l’une des lacunes évoquée ici, c’est la participation passive de l’élève qui 
doit concrétiser son rôleaxial comme le stipuleLa Charte Nationale (2000).  

De la part des élèves, l’apprentissage à distance a posé des difficultés d’ordre différent. 
Selon Hamza, (élève, 16ans) : « les cours à distance posent deux difficultés : la difficulté 
financière d’attendre une recharge d’internet pour pouvoir suivre ces cours; et la qualité de 
la connexion qui est faible dans notre village rural». Donc, l’échange entre l’élève et son 
professeur est entravé par des problèmes de type qualité du canal de communication qui est la 
base de la réussite de ce type d’enseignement. Ceci se confirme parles paroles de Mohamed, 
(enseignant, 46ans) qui dit: «Généralement, c’était des problèmes d’ordre technique et 
logistique: réseau internet, applications défectueuses, taux bas de la participation des 
élèves». 

La correction des erreurs commises par les apprenants constitue une des opérations 
pédagogiques permettant de faire avancer les apprentissages. Selon Wafae, (enseignante, 
32ans): « Quelques élèves ne participent pas. Parfois, on ne peut pas écouter tous les 
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messages vocaux d’où la difficulté de corriger toutes les fautes».Selon cette enseignante, 
l’enseignement à distance pose donc une difficulté d’ordre fondamental.  

Certains élèves ne possèdent pas l’outil de partage ou son étatest défectueux. C’est le cas 
de  Nora(élève, 17ans) qui dit: « les difficultés sont: l’absence du téléphone portable.Alors, je 
suis  absente aux moments du cours». Aussi pour Chaymae, (élève, 17ans): «pendant le 
confinement, j’ai rencontré beaucoup de difficultés parce que j’ai un mauvais téléphone». Par 
conséquent, Abdellah (enseignant, 51ans) dit: «Un téléphone portable ne permet pas une 
bonne interaction».  

Les lacunes se rapportent donc au canal de communication, à la connexion, à l’outil 
utilisé lors de la participation au cours à distance, etc.  

D’autres lacunes peuvent être ajoutées, c’est ce que nous dit Hamid(enseignant, 
56ans): «opérationnalisation des activités, le caractère virtuel des activités par opposition 
aux cours présentiels et l’évaluation des activités notamment la production écrite». Les 
diverses activités enseignées en première année du baccalauréat ne peuvent être 
opérationnaliséescar le caractère qui domine dans ce type d’enseignement est virtuel. Cela 
pose le problème de la relation entre la virtualité etla motivationchez les apprenants. A quel 
point les apprenants sont-ils motivés et engagés pendant l’enseignement à distance?  

Ce type d’enseignement pose aussi des problèmes d’ordre psychologique à propos de la 
relation entre le groupe des élèves et leurs professeurs. Du côté de l’enseignant, 
Toufik(enseignant, 36ans) voit que c’est: «Stressant pour l’enseignant car pour écouter tous 
les enregistrements, cela lui prend beaucoup de temps». Du côté de l’élève,Marwa(élève, 
17ans) dit: «cet enseignement a besoin de moyens technologiques, de se concentrer beaucoup 
plus au moment du cours. C’est stressant!». 

La compréhension, dans l’apprentissageà distance, a besoin de plus d’efforts afin d’être 
assimilée et bénéfique.C’est ce queAbdelali(élève, 17ans) dit: «pendant l’enseignement à 
distance, j’ai rencontré certaines difficultés d’abord, la compréhension des leçons est 
devenue plus difficile. Ensuite, cette méthode demande beaucoup d’efforts et enfin elle 
demande du temps c’est-à-dire l’élève doit rester plusieurs heures en face de son téléphone ».  

Le mode d’enseignement à distance a joué un rôle très important durant la période du 
confinement sanitaire.Or, pour Abdelhafid(élève, 18ans): « A mon avis, ce mode 
d’enseignement est utile et efficace: il assure la prévention de la COVID19. Mais il reste 
faible. En fait, dans la classe, l’apprentissage est direct entre l’enseignant et l’élève, etdonc 
les cours sont plus assimilés».  

Conclusion :  

L’enseignement à distance mis en œuvre dans le système éducatif marocain, suite à la 
pandémie due au Coronavirus (COVID19), est un processuséducatif auquel tous les 
partenaires éducatifs se sont mobilisés. Il a montré son utilité de garantir la continuité 
pédagogique pendant la période du confinement sanitaire.Néanmoins, Il a besoin d’une 
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conception claire, d’une planification adéquate et d’une stratégie de communication digitale 
efficacefacilitant les actions d’enseignement et d’apprentissage respectivement pour 
l’enseignant et l’enseigné. Ainsi, les questions-problématiques qui déclouent de ce présent 
article sont les suivantes: dans quelle mesure l’enseignement à distance pourrait-il être 
bénéfique? L’enseignant et l’enseigné possèdent-ils les compétences technologiques 
nécessaires et adéquates à la réussite de ce mode d’enseignement? L’apprenant est-il 
autonome dans ses apprentissages? L’apprenant est-il capable de s’engager dans ce 
processus? Les conditions de la maison favorisent-elles l’apprentissage à distance?La 
synchronisation est-elle rétablie? 
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