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  ومعيقات�املمارسة����ميدان�العمل �خصا�ي�النفسا�ي
 )تحليلية�لدراسات�سابقةقراءة�نظر�ة�(

  ومعيقات�املمارسة����ميدان�العمل �خصا�ي�النفسا�ي
  )قراءة�نظر�ة�تحليلية�لدراسات�سابقة(

Psychologist and practice barriers in the field of work 
(Analytical reading of previous studies) 

  )ا��زائر(جامعة�ابن�خلون�ب�يارت� ،قر�ن���أحمد. د
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  :م��ص�الدراسة
�أ�مية�بالغة�ملا �النف��� �العالج � يلعب �من �املجتمع،�يقدمھ �داخل �النفسية �ال��ة �مجال ��� �أو�إرشادية خدمات�عالجية

� ��� �أو�غ���ا(سواء �الشباب، �أو�دور �أو�املس�شفى �التكفل�). املدرسة �كب����� �دور �لھ �أصبح �النفسا�ي ��خصا�ي �فإن لذلك
���� �رجاال�و�ساء�كبارا�وصغارا ا��ياة�اليومية،�إٌال�أنھ�يواجھ�والتخفيف�من��الم�والضغوطات�ال����عا�ي�م��ا�أفراد�املجتمع

  .معيقات�ش���ُتصٌعب�من�ممارستھ�لعملھ�ع���أكمل�وجھ
�تواجھ��خصا�ي�النفسا�ي� �فإن��ذه�الدراسة���دف�إ���الوقوف�ع���أ�م�املعيقات�ال�� ���) املمارس(انطالقا�مما�سبق

  .ميدان�عملھ،�واك�شاف�الصعو�ات�وظروف�العمل�ال����ع�ش�ا
  : وقد��ان��ذا�البحث�موضوع�مداخلة�للباحث����ندوة�علمية�وطنية�موسومة�بـــ�

،�من�13/01/2020يوم�) ب�ن�التنظ���واملمارسة(إش�الية�الفحص�النف����ومعوقات�العالج�النف����لدى�النفسا�ي�املمارس
� :تنظيم �الوال�ي �املكتب �و�جتماعية �النفسية �لتطو�ر�البحوث �ا��زائر�ة �الوطنية� يارتت�–ا��معية �النقابة �مع بالت�سيق

  تيارت�–ا��زائر�ة�للنفساني�ن�املكتب�الوال�ي�
  : ال�لمات�املفتاحية

  .�خصا�ي�النفسا�ي،�املمارسة�النفسية،�معيقات�املمارسة�النفسية

Abstract: 
Psychotherapy is extremely important because it provides treatment or counseling services 

in the field of mental health within the community, Whether in (school, hospital, youth hostel, 
etc.). Therefore, the psychologist has become a major player in ensuring and relieving the 
pain and pressures experienced by members of society, both men and women, young and old, 
in daily life. However, he faces various obstacles that make it difficult for him to do his job to 
the fullest. 

Based on the above, this study aims to identify the most important obstacles facing the 
psychologist (practitioner) in his field of work, And discover the difficulties and working 
conditions he lives in. This research was the subject of an intervention by the researcher in a 
national scientific symposium tagged with: 

The problem of psychological examination and obstacles to psychological treatment for a 
practicing psychologist (between theorizing and practice) 01/13/2020. organized by: Algerian 
Association for the Advancement of Psychological and Social Research, State Office – Tiaret 
In coordination with the Algerian National Syndicate of Psychologists, the State Office - 
Tiaret 

key words: 
The psychologist, Psychological practice, Obstacles to psychological practice. 

  :ا��انب�النظري �/أوال
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1(2) 2020  

قر�ن���أحمد. د  
دمحأ ةر او د .د  
  

  ومعيقات�املمارسة����ميدان�العمل �خصا�ي�النفسا�ي
 )تحليلية�لدراسات�سابقةقراءة�نظر�ة�(

  : إش�الية�الدراسة�-1
 تـواج��م��ـ� والعقليـة�ال�ـ� و�خالقيـة والسـلوكية النفسـية مشـكال��م �ـ��حـل النـاس ملسـاعدة الـنفس علـم ��ـدف

ومـن��ـذه� معـ�ن، بمجـال �ـل�تخصـص حيـث���ـتم الـنفس لعلـم فرعيـة تخصصـات وجـود تطلـب اليوميـة��ممـا حيـا��م
 يحقـق ممـا الفـرد لـدى الذاتيـة السـعادة �عز�ـز ��ـدف�إ�ـ� الـذي) ��لي�ي�ـي( الـنفس�العيـادي علـم التخصصـات�نـذكر

 و�ضـطرابات والضـغوط والتـوتر القلق س�ب طبيعة�أو وف�م جتما���وذلك�بمعرفةال������و�  املستوى  ع�� التقدم
 وعالج�ا،�و�ظ�ور��ذا�التخصص�وان�شاره�يتج���دور��خصا�ي�النفسا�ي�الذي��و�عماد�العالج�النف����ح�� النفسية

 البـاحث�ن مـن الكث�ـ� نفسـا�ي�حيـث�يـرى  وجـود�أخصـا�ي من شبابية مؤسسة أو تر�و�ة مؤسسة أو مس�شفى يخلو ي�اد ال
 البحـوث وعمـل ، وعالج�ـا النفسـية �ضـطرابات ��ـ�يص �ـ� ��لي�ي�ـي�تتمثـل النفسـا�ي باألخصـا�ي املنوطـة �دوار أن

  .العالجية واملؤسسات لألفراد النفسية �س�شارات ،�وتقديم النفسية
النظري�والدراسات�السابقة�فإن��ناك�أعباء�وانطالقا�من�ال��اث� النفسا�ي، �خصا�ي بھ يقوم الذي وأل�مية�الدور 

وح�ـ��نقـف�ع�ـ��طبيعـة��ـذه�املعيقـات�. كث��ة�وصعو�ات�ش���يواج��ا�املمارس�النفسا�ي�قد�تـؤثر�سـلبا�ع�ـ��أداء�م�امـھ
  :ونك�شف�ظروف�عمل��خصا�ي�النفسا�ي�يمكن�طرح�السؤال�ن�التالي�ن

  وج�ة�نظر��خصائي�ن�النفساني�ن�؟ما����معيقات�املمارسة�النفسية��ك���ان�شارا�من��-
  �ل��ناك�اختالف����معيقات�املمارسة�النفسية�لدى��خصا�ي�النفسا�ي�املمارس�ب�ن�الدراسات�السابقة�؟��-

  :أ�مية�الدراسة -2
ـــا�ي�النفســـــا�ي�مـــــن�عـــــالج�نف�ـــــ��� ـــ��يقـــــدم�ا��خصــ ــ��ت�يـــــان�ضـــــرورة�ا��ـــــدمات�النفســــية�ال�ــ تتمثــــل�أ�ميـــــة�الدراســـــة��ـــ

ـــ ـــع�واس�شــــارة�وأبحـ ـــا�الفــــرد�و�تمتـ ـــاة�مســــتقرة�ســــعيدة��شــــعر���ـ ـــا�ل��يئــــة�حيـ ـــ���مــــن�خالل�ـ ـــة��سـ ـــاالت�مختلفـ اث�وت�بــــع���ـ
  .بال��ة�النفسية�ال���يرجو�ا

ـــة�و��ئــــة�عمـــــل� ـــ��طبيعــ ـــنفس�العيــــادي�إ�ـ ـــال�علــــم�الــ ــ��مجـ ـــ�ن��ـــ ـــ��لفــــت�ان�بـــــاه�امل�تمــــ�ن�واملختصـ ـــة��ـ كمــــا�تكمــــن���ميــ
  . عمل�مناسب�لھ�خصا�ي�النفسا�ي�وضرورة�التكفل�بھ�و��يئة�مناخ�

   :أ�داف�الدراسة -3
  : تتمثل�أ�داف�الدراسة����ما�ي���

  .معرفة�وحصر�معيقات�املمارسة�النفسية�لدى��خصائي�ن�النفساني�ن�-
  . الوقوف�ع���نقاط�ال�شابھ�و�ختالف�ب�ن�الدراسات�السابقة�-
  . عمل��خصا�ي�النفسا�ي�است�تاج�معيقات�املمارسة�النفسية�املش��كة�ب�ن�الدراسات�ال����عيق��-

  :التعار�ف��جرائية�للدراسة�-4
ونقصد�بھ�املعا���النفسا�ي�ا��اصـل�ع�ـ��شـ�ادة�علميـة�أ�اديميـة���ـ��علـم�الـنفس��: �خصا�ي�النفسا�ي�املمارس�

  . ��لي�ي�ي�و�عمل����املؤسسات�العمومية
و�توجيـھ�أو�إرشـاد�تجـاه��فـراد��ـ��ميـدان�عملـھ،��ل�ما�يقدمھ��خصـا�ي�النفسـا�ي�مـن�عـالج�أ�: املمارسة�النفسية�

  .إضافة�إ���ما�يقوم�بھ�من�بحوث�ودراسات����مجال�تخصصھ
���تلك�الصعو�ات�ال���تواجھ��خصا�ي�النفسا�ي����ميدان�عملھ�من�وج�ة�نظـره،�:  معيقات�املمارسة�النفسية�

  .ن�يجة��خ��تھ�للممارسة�النفسية
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1(2) 2020  

قر�ن���أحمد. د  
دمحأ ةر او د .د  
  

  ومعيقات�املمارسة����ميدان�العمل �خصا�ي�النفسا�ي
 )تحليلية�لدراسات�سابقةقراءة�نظر�ة�(

 :النفسا�ي�عر�ف��خصا�ي��-5
القيم� وم��ا �ساسية بقيمھ و�لزم يتلقى�إعداده�فيھ الذي النفس لعلم بوالئھ يحتفظ عالم�النفس ���ء �ل قبل �و"

). 14 ص ، 2008 حمـزة، بر�ــات( "العياديـة �ـ��املواقــف العمليــة التـدر�بات يتلقــى أنـھ ولــو العل�ـ� بالبحـث املرتبطـة
وحلقــة�الوصــل�بــ�ن�املــر�ض�وال��ــ�يص�الــدقيق،�فيجــب�أن�يتحّ�ــ��بالصــفات�فاألخصــا�ي�النف�ــ����ــو�العنصــر�الفعــال�

  )39،ص2004رأفت�عسكر،.  (�يجابية�ح���ي�ون�عنصرا�نا��ا����التعامل�مع��سو�اء�وغ����سو�اء
  :�خصا�ي�النفسا�ي م�ام�ودور �-6

جولـدن��ج� حـدد فر�ـ�،�وقـد �ـو مـا وم��ـا�أسا�ـ�� �ـو مـا م��ـا وال�ـ� �دوار مـن الكث�ـ� ��لي�ي�ـي النف�ـ�� لألخصـا�ي إن
(Goldenberg)التا�� النحو ع�� ��لي�ي�ي النف��� �خصا�ي  ��ا يقوم ال�� �دوار��:  

 .ا��الة ���يص أجل من ��لي�يكية واملقابالت النفسية �ختبارات عمل -1
 .وا��ماعات و�سر  و�زواج لألفراد النف��� والعالج �رشاد�-2
 .النف����وغ���ا املرض وأسباب ووظائف�ا، ال��صية نمو عن النفسية البحوث عمل -3
 و�شـراف التطوعيـة النفسـية�وا��ماعـات ال�ـ�ة مجـال �ـ� �املسـاعدين امل�نيـة غ�ـ� ا��ماعـات وتـدر�ب اختيـار  -4
 .عل��م
 .النفسـية �ضطرابات منوالوقاية� للعالج برامج وضع أجل من العالجية للمؤسسات النفسية �س�شارات تقديم  -5

  )14،ص2011فا���بن�ص��ات�،(
   :ي�� فيما ��لي�ي�ي النف��� واجبات��خصا�ي �مر�كية املتحدة الواليات �� امل�نية �لقاب قاموس حدد وقد

   .�خرى  وال��ون�واملؤسسات العيادات �� و�نفعالية العقلية �فراد اضطرابات ���يص  -1
 .العالج برامج تنفيذ  -2
 .و�جتما�� الط�� تار�خ�م ودراسة املر��� مقابالت  -3
 .�خرى  واملواقف اللعب أثناء املر��� مالحظة  -4
 .ل���ص��ضطرابات وتفس���ا وتطبيق�ا �خرى  والنفسية �سقاطية �ختبارات انتقاء  -5
 مثـل ملختلفـة ا العـالج أنـواع باسـتخدام�أفضـل التوافـق ألحـداث النفسية �ضطرابات ومعا��ة العالج خطة وضع  -6
 .دراما�وغ���ا والسي�و باللعب، والعالج الب�ئة، عالج
 و�خطط املساند، والعالج املوجھ والعالج�غ�� املوجھ العالج مثل الفردي العالج �� �ستخدم الذي �سلوب اختيار  -7
 .وعمقھ�ومدتھ أسبوعيا العالج مرات عدد

 لتطو�ر واملساعدين �جتماعي�ن النفساني�ن،�و�خصائي�ن وم��م �األطباء �خرى  امل�نية التخصصات مع يتعاون   -8
 .��لي�يكية البيانات تحليل ع�� ال����عتمد املر��� عالج برامج
 ر��يةالتج التصميمات وتطو�ر املس�شفيات�والعيادات �� �متياز ف��ات يؤدون  الذين ��لي�يكي�ن الطلبة تدر�ب  -9

 .والتوافق ال��صية�ونمو�ا تطور  ميدان �� والبحوث
 .م��ا الوقاية �� و�ش��اك العقلية �مراض وعالج ���يص� -10
 .واملؤسسات��خرى  وال��ف��ية وال��بو�ة �جتماعية املؤسسات �� �س�شارات  -11
   .ل�ا والتخطيط النفسية ال��ة برامج وتطو�ر تقو�م  -12
  )15املرجع�السابق،ص( .و�س�شارة والبحث التدر�س �� م�اراتھ �ستخدم وقد -13
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1(2) 2020  

قر�ن���أحمد. د  
دمحأ ةر او د .د  
  

  ومعيقات�املمارسة����ميدان�العمل �خصا�ي�النفسا�ي
 )تحليلية�لدراسات�سابقةقراءة�نظر�ة�(

  :  �خصا�ي�النفسا�ي�املمارس) سمات(صفات��-7
باإلضافة�مل�ام�وأدوار��خصا�ي�النفسا�ي�ال����عد�أساس�ومحور�املمارسة�النفسية،�كما��عت���بمثابة�امليثاق�امل���
الذي�يل��م�بھ�و�س���عليھ����مجال�عملھ،�فـإن��نـاك�سـمات���صـية�يطبع�ـا�ا��انـب���سـا�ي�وروح�املسـؤولية�ذلـك�

مــن�املجتمــع��عــا�ي�مــن�ومشــا�ل�وصــعو�ات�واضــطرابات�نفســية،��ألن��خصــا�ي�النفســا�ي�يتعامــل�دائمــا�مــع�فئــة��شــة
  . تجعلھ�يتم���بجانب�من�الل�ن�والشفقة�وا��وار�وسعة��طالع�والتف�م�

وقد�أوردت�ال��نة�ا��اصة�بالتدر�ب�لعلم�النفس���لي�ي�ي����جمعية�علم�الـنفس��مر�كيـة�املم�ـ�ات�ال�ـ��ي�ب�ـ��
  : ��اأن�تتوفر�لدى��خصا�ي�النفسا�ي�م

ـــ��قــــدر�مــــن���تمــــام�بــــاآلخر�ن�والرغبــــة��ــــ��معــــاون��م�دون�أن�ت�ــــون�لديــــھ��-1 ي�ب�ــــ��أن�ي�ــــون��خصــــا�ي�النف�ــــ���ع�ـ
 .الرغبة����السيطرة�عل��م�وتوج���م�وج�ات�معينة�يرى�أ��ا����مص����م

ورغباتــھ،�وشــعور�ي�ب�ــ��أن�ي�ــون��خصــا�ي�النف�ــ���ع�ــ��قــدر�عــال�مــن��س�بصــار�بدوافعــھ�ومشــاعره�وحاجاتــھ��-2
 .�خصا�ي�بنوا���النقص�بمخاوفھ�وف�مھ�ل�ا�يمّكنھ�من�السيطرة�عل��ا،�و�التا���من�تفادي�أثر�ا�ع���عملھ

ي�ب�ـــ��أن�ي�ـــون��خصــــا�ي�النف�ـــ���ع�ــــ��قـــدر��ــــاف�مـــن�ال�ســــامح�فيمـــا�يتعلــــق�بقـــّيم��فــــراد�واتجا�ـــا��م�وأنمــــاط��-3
 .حو�ا��ماعات�الدي�ية�أو��جتماعية��خرى سلوك�م�وأساليب�تفك���م،�فال��شعر�بالعداوة�ن

ي�ب���أن�ي�ون��خصـا�ي�النف�ـ���ع�ـ��قـدر�مـن�ت�امـل�ال��صـية�والسـيطرة�ع�ـ��ذاتـھ�أو�نفسـھ،�ذلـك�أن�عملـھ��-4
 .ومن�يتعاملون�معھ�يتطلبون�أن�ي�ون�ع���قدر��اف�من�الت�امل�الذي�يو���بالثقة

ي�يتطلبــھ�تدر�بـھ�وتخصصــھ��ــذا،�فإنــھ�ي�ب�ــ��أن�ي�ــون�ع�ــ��قــدر�ول�ـي�يصــل��خصــا�ي�النف�ــ���إ�ــ��املســتوى�الــذ�-5
عال�من�القدرة�ع�ـ��التحصـيل���ـادي���والـذ�اء�والـذ�اء��جتمـا���وامليـل�ا��قيقـي�إ�ـ��مـا�يقـوم�بـھ�مـن�عمـل،�وكـذلك�

  )    40،ص1976عطية��نا�ومحمد��نا،. (أن�يّتصف�بصفات�املرونة�والقيادة�و�نطالق�و�بداع
ـــــا�ي ـــــذا�ممـ ــــ�ية�أو��ـ ـــــز�ال�ــ ـــــل�املراكـ ـــاد�داخـ ــ ـــ���و�رشـ ــ ــــالج�النف�ـ ـــ��العــ ــ ـــــر�دوره�ع�ـ ـــــا�ي�ال�يقتصـ ـــا�ي�النفسـ ــ ـــــل��خصـ جعـ

  العيادات�النفسية�فقط�بل�يتعداه�إ���جميع�ميادين�املجتمع��خرى�فقد
: أن�عمـــل��خصـــا�ي�ينـــدرج�تحتـــھ�التعامـــل�مـــع�مشـــكالت��فـــراد��ـــ��العـــالج�النف�ـــ���م��ـــا) Patterson 1973(أكـــد�" 

�،�جنوح��حداث،��دمان،�املخدرات،��كتئاب،�العص�ية،��نفعاالت�ا��ادة،�واملشكالت�ا��ادة�ال���تّتصف�ا�����
  ). 2009محمد�جاسم�العبيدي،" (باتصال�ا�بالشعور�واملشكالت�ا��ادة�ال���تّتصف�باتصال�ا�بالالشعور 

  ) رسة�النفسيةدراسات�سابقة�تناولت�معيقات�املما(الدراسات�املختارة�للقراءة��-8
الدراسات�ال���س�تطرق�إل��ا�تناولـت�معيقـات�املمارسـة�النفسـية�لب�ئـات�عمـل�جزائر�ـة�مختلفـة،��شـغل�ا��خصـا�ي�

  :النفسا�ي�املمارس�و����اآل�ي
   )2015(بورزق� كمال عون�و دراسة�ع��/ 1
  .)ي �خصا�ي�النفسا�ي�ب�ن�التكو�ن�الفعال�وامل�نية�املطلو�ة����املجتمع�ا��زائر (

  :�دف�الباحثان�من�خالل��ذه�الدراسة�إ���مجموعة�من�النقاط�تمثلت����ما�ي��
 .دوره و النفسا�ي �خصا�ي ع�� التعرف� -1
 .النف��� لألخصا�ي �ح��ا�� الت�و�ن أ�مية ع�� التعرف  -2
 .ا��زائري  �جتما�� الوسط �� �خصا�ي تقبل  -3
   .�يجا�ي و الفعال الت�و�ن دور  ع�� التعرف� -4
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1(2) 2020  

قر�ن���أحمد. د  
دمحأ ةر او د .د  
  

  ومعيقات�املمارسة����ميدان�العمل �خصا�ي�النفسا�ي
 )تحليلية�لدراسات�سابقةقراءة�نظر�ة�(

  :بوالية��غواط�موزع�ن��اآل�ي. ممارس نفس�تر�وي  مس�شارو  نفسا�ي يأخصا��105وقد�شملت�عينة�الدراسة�

  1يب�ن�توز�ع�عينة�الدراسة�) 1(جدول 
الـــــــــع  املؤسسة

  دد
  14  مدير�ة�ال�شاط��جتما��

  30  مدير�ة�ال��بية
  20  مدير�ة�الشباب�والر�اضة

  15  إدارة�ال��ون 
  14  مدير�ة�ال��ة

  03  مؤسسة�الضمان��جتما��
  05  الشرطة

  04  سوناطراك
  105  املجموع

  )2015(بورزق� كمال عون�و ع��دراسة�: املصدر

  :ورغم�أن�فرضيات�الدراسة�تحققت�وقد�نصت�ع���ما�ي���
  .يلعب��خصا�ي�النفسا�ي�دورا�م�ما����املجتمع�ا��زائري �-
  .املجتمع�ا��زائري �يحقق��خصا�ي�النفسا�ي�امل��ية�املطلو�ة����-
  .للت�و�ن�دور�م�م����رفع�درجة�امل�نية�لألخصا�ي�النفسا�ي�-

  :إٌال�أن�نتائج�الدراسة�أظ�رت�حسب�تصر�ح�العينة�وجود�صعو�ات����املمارسة���لي�يكية�تمثلت����ما�ي��
  .ضعف�الت�و�ن�ا��ام������إعداده�للممارسة�السي�ولوجية�-
  .�ن�الدورينقص�التدر�ب�وال��بص�والت�و �-
  .نقص��ختبارات�و�ست�يانات�-
  . �فتقار�إ���مكتب�خاص�لألخصا�ي�أحيانا�-

  :ا��زائر) 2015(دراسة�مصطفى�منصوري��-2
  )�خصا�ي�النف����العيادي�ب�ن�التكو�ن�ا��ام���واملمارسات�العملية(

حيــث�اتخــذ�الباحــث�املــن���الوصــفي��ــدفت�الدراســة�إ�ــ��معرفــة�واقــع�املمارســة�النفســية�لــدى��خصــا�ي�العيــادي،�
  .أخصا�ي����املس�شفيات�و�املراكز�ال��ية�بوالي���و�ران�ومستغانم�41التحلي��،�وشملت�عينة�الدراسة�

وقد�توصل�الباحث�من�خالل��ذه�الدراسة�إ���أن��خصا�ي�العيادي�يواجھ�عدة�صعو�ات��عيقھ��ـ��ميـدان�عملـھ�
  :تمثلت����ما�ي��

  .%81.46خصا�ي�النف����العيادي�و�ت�و�نھ�ا��ام���ب�سبة�صعو�ات�تتعلق�باأل �-
  .%76.82ب�سبة�بالب�ئة�املحلية�و�املحيط��جتما���والثقا���صعو�ات�تتعلق� -
  .% 39.63باملؤسسة��س�شفائية�أو�املركز�الص���الذي��عمل�فيھ��صعو�ات�تتعلق -
  .% 34.75با��االت�ال���يتا�ع�ا�و�أسر�م��صعو�ات�تتعلق -
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1(2) 2020  

قر�ن���أحمد. د  
دمحأ ةر او د .د  
  

  ومعيقات�املمارسة����ميدان�العمل �خصا�ي�النفسا�ي
 )تحليلية�لدراسات�سابقةقراءة�نظر�ة�(

  : ا��زائر) 2010(فطيمھ�دبراسو� دراسة/ 3
   )�سكره بمدينة ميدانية دراسة النف���، م�نة��خصا�ي ع�� وأثره النف��� الضغط مصادر(

 أثنـاء النف�ـ�� �خصـا�ي تواجـھ الصـعو�ات�ال�ـ� وأ�ـم النف�ـ�� الضـغط مصـادر ع�ـ� التعـرف إ�ـ� الدراسـة �ـدفت
 و�ادفـة نا��ـة سـي�ولوجية ممارسـة لضـمان املسـتقبل �ـ� الصـعو�ات ومواج�ـة��ـذه تخطـي ع�ـ� السـي�ولوجية املمارسـة

  .و�دون�عراقيل
�36 مـن الدراسـة عينـة الدراسـة�وت�ونـت �ـذه مـع أك�ـ� يـتالءم الـذي التحلي�ـ� الوصـفي املـن�� الباحثـة واسـتخدمت

  :املمارسة�السي�ولوجية،�موزع�ن��اآل�ي �� �افية خ��ة لد��م نف��� أخصا�ي
 .)20(�جتما���واملراكز�التا�عة�ل�ا�مص��ة�ال�شاط��-  

 .)10(مركز�إعالم�وت�شيط�الشباب�واملراكز�التا�عة�ل�ا� - 
  .)6(مس�شفى��ش���بن�ناصر�ا��ام��� - 

  :التالية النتائج توصلت�الباحثة�إ�� الدراسة خالل ومن 
 �خصا�ي لدى امل�ارات توفر عدم و�عقد�ا�أو ا��االت مع التعامل وصعو�ة ا����ة نقص �� تتمثل م�نية صعو�ة� -1

 .بھ ثقتھ لعدم �خصا�ي عن م�مة معلومات وإخفاء العميل�لتوج��اتھ تف�م عدم أو النف���
 السـي�ولو�� املمـارس �سـتعمل�ا العالجيـة�ال�ـ� التقنيـات �عـض أو العـالج العميـل يـرفض قـد� :العـالج �ـ� صـعو�ة� -2

 .ا��االت �عض مع ت�ناسب ال أ��ا أو نفسية ثقافة وجود لعدم ا��ما���و�ذا العالج أو �زواج كعالج
 عراقيـل( امل�نـة �ـذه خصوصـية عـدم�اح�ـ�ام أو العـالج طر�ـق �ـ� الـبعض لتـدخل امل�نيـة �و�تـھ تحديـد �ـ� الصـعو�ة -3

  )…���العمل الزمالء املدير، تف�م إدار�ة،�عدم
 تر�و�ة أو سي�ولوجية م�ام يؤدي أنھ إداري�رغم يصنف فتارة إليھ، ي�ت�� الذي امل�� الصنف توضيح �� صعو�ات� -4

  .وتدنيھ �جر ضعف باإلضافة�إ��
  .غامضة زالت ما املجتمع�ال�� �� النفسا�ي �خصا�ي مل�نة السلبية النظرة�:اجتماعية صعو�ات� -5

  :ا��زائر��-دراسة�الز�رة��سود�ور�يعة�جعفور / 4
النف���،�دراسة�استكشافية�مـن�وج�ـة�نظـر�عّينـة�مـن��خصـائي�ن��معّوقات�املمارسة�النفسية�لدى��خصا�ي(

  .)النفساني�ن�بوالي���ورقلة�وغرداية
�دفت��ذه�الدراسة�إ���التعرف��ش�ل�أسا����ع���طبيعة��ذه�املعّوقات�وحصر�ا�وتص�يف�ا�ودراسة�الفروق�ب�ن�

ت�ســــ���مــــن�خالل�ــــا�إم�انيــــة�التغّلــــب�ع�ــــ��تلــــك�املمارســــ�ن�تبعــــا�ملتغ�ــــ��املنطقــــة�وم�ــــان�العمــــل،�عّل�ــــا�تقــــّدم�اس�بصــــارات�
  .املعّوقات

ـــد�شــــملت�الدراســــة� ـــان�ع�ــــ��املــــن���الوصــــفي،�وقـ ـــاني�ن�) فــــردا�35(واعتمــــدت�الباحثتـ كعينــــة�مــــن��خصــــائي�ن�النفسـ
  :الشباب�بوالي���ورقلة�وغرداية،�موزع�ن�ع���النحو���ي) دور (العامل�ن�باملس�شفيات�ومراكز

  4الدراسة��يب�ن�توز�ع�عينة) 2(جدول 
  عدد��خصائي�ن�النفسي�ن

  20=ن/ والية�ورقلة�
  عدد��خصائي�ن�النفسي�ن

  15=ن/ والية�غرداية�
  املجموع

  املس�شفيات  مراكز�الشباب  املس�شفيات  مراكز�الشباب
35  

03  17  02  13  

  دراسة�دراسة�الز�رة��سود�ور�يعة�جعفور : املصدر
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1(2) 2020  

قر�ن���أحمد. د  
دمحأ ةر او د .د  
  

  ومعيقات�املمارسة����ميدان�العمل �خصا�ي�النفسا�ي
 )تحليلية�لدراسات�سابقةقراءة�نظر�ة�(

ــ� ـــلت�الباحثتــــان�إ�ــ ـــع��ومــــن�خــــالل�الدراســــة�توصــ ــ��أر�ـ ـــ�يفات،�حســـــب�) 04(حصـــــر�معوقــــات�املمارســــة�النفســــية��ـــ تصـ
  :تصر�حات�عينة�الدراسة�مو��ة��اآل�ي

  :املعوقات�الذاتية/ 1
  :نقص�التكو�ن�النظري�من�حيث�املعرفة�العلمية�للممارسة�النفسية. أ

مســتوى�(لــة�التــدرج�شــ���أفــراد�عينــة�الدراســة�إ�ــ��أ�ميــة�الت�ــو�ن�ا��ــام���لألخصــا�ي�النف�ــ��،�و�صــرحون�بــأن�مرح
  .غ����افية�إلعداد�أخصا�ي�نف����مؤ�ل�للممارسة�النفسية�بكفاءة) الل�سا�س

  : نقص�التدر�ب�العم���للممارسة�النفسية. ب
،�والت�ــو�ن�أثنــاء�ا��دمــة،�خاصــة�مــن�حيــث�)ال��بصــات�امليدانيــة(أي�نقــص�الت�ــو�ن�امليــدا�ي��ــ��الدراســة�ا��امعيــة

  .ارات�النفسية���يص��ضطرابات�وتطبيق��ختب
  :املعوقات�العالئقية/ 2
  :عدم�اع��اف�املسؤول�ن�بأ�مية�عمل��خصا�ي�النف����و��م�شھ�م�نيا. أ

فاألخصائيون��عانون�مـن�ال��مـ�ش�مـن�طـرف�املـدير�ن�ورؤسـاء�املصـا��،�ممـا�يحـول�دون�تحسـ�ن�وضـعي��م�امل�نيـة،�
  ...).تج���،�أوراقاختبارات،�أدوات�عمل،�(خاصة�فيما�يتعلق�بتوفر�وسائل�العمل

  :عدم�اع��اف�زمالء�العمل�بأ�مية�عمل��خصا�ي�النف����وعدم�التعاون�معھ. ب
و�قصد�من�ذلك�عدم��عـاون��طبـاء��ـ��إحالـة�املـر�ض�إ�ـ���خصـا�ي�النف�ـ���ملتا�عتـھ�نفسـيا،�خاصـة�إذا�تمـادى�بـھ�

  .املرض�إ����كتئاب�واليأس�من�الشفاء
بمراكــــز�الشــــباب�أقــــروا��عــــدم�اع�ــــ�اف��دار�ــــ�ن�بأ�ميــــة�عمــــل��خصــــا�ي�النف�ــــ��،�وحســــب�تصــــر�حات��خصــــائي�ن�

  .والتدّخل����عملھ�من�حيث�عالقتھ�بالعميل
  :عدم��عاون��سرة�مع��خصا�ي�النف���. ج

أي�عـــدم��عـــاون�أســـرة�العميـــل�مـــع��خصـــا�ي�النف�ـــ���وعـــدم�تجـــاو��م�با��ضـــور،�وعـــدم�اع�ـــ�اف�م�بضـــرورة�قيـــام�م�
  .معا��ة�املش�لة،�وإلقاء�املسؤولية�ال�املة�ع���عاتق��خصا�ي�النف����ملتا�عة�ا��الة�وعالج�ا�باملساعدة���

أي�عــــدم�تقبــــل�ا��الــــة�لألخصــــا�ي�النف�ــــ���خاصــــة�إذا�وّجــــھ�بــــأمر�مــــن�: عــــدم�تقبــــل�العميــــل�لألخصــــا�ي�النف�ــــ��. د
ــــا��،�أو�مؤسســـــة�تر�و�ـــــة ـــطة،�ثانو�ـــــة(والديـــــھ،�أو�الطب�ـــــب�املعـ ــــذه�ا�..)متوســ ــــة�،�و�ـــــ���ـ ــــد�يـــــرفض�العميـــــل�املتا�عـ ـــة�قـ �الــ

  .النفسية�رفضا�تاما،�و�نقطع�عن�ز�ارة��خصا�ي�النف���
  :املعوقات�املادية/ 3
  :عدم�مالءمة�املكتب�لعمل��خصا�ي�النف���. أ

ــــــم ــــث�ا���ــ ــ ـــن�حيــ ــ ــ ــــل،�مـ ــ ـــب�للعمــ ــ ـــــة�املكتـــ ــ ــــدم�مالءمـ ــ ــــــن�عــ ـــــي�ن�مــ ــ ـــائي�ن�النفسـ ــ ــ ــــن��خصـ ــ ــــــ��مــ ـــــت�ي�الكث�ــ ــ ــــيق(�شـ ــ ،�..)الضــ
،�وإذا�توفر�أك���من�أخصا�ي�نف�������املص��ة�نفس�ا�فإ��م��عملـون�)صا�ي�وكر����للعميلمكتب�إداري�لألخ(والتج���

  .���مكتب�واحد،�مما��س�ب�إحراجا�للعميل،�وعدم�استمراره����متا�عة�العالج
  :عدم�توفر�الوسائل�و�م�انيات�الالزمة. ب

: اعدة�ع�ـــ��ال��ـــ�يص�والعـــالج؛�مثـــلفقـــد�صـــّرح�أغلـــب�أفـــراد�العينـــة�بـــنقص�كب�ـــ���ـــ��أدوات�العمـــل�والوســـائل�املســـ
،��ختبارات�النفسية،��ذه��خ��ة�إن�وجدت�ف���غ�ـ��مكّيفـة�مـع�ب�ئـة�..)موسيقى��س��خاء(�لعاب�ال��بو�ة،�امل�ّ�ل

  .العميل،�و�التا���ال��ستع�ن���ا��خصا�ي�النف�������ال���يص
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قر�ن���أحمد. د  
دمحأ ةر او د .د  
  

  ومعيقات�املمارسة����ميدان�العمل �خصا�ي�النفسا�ي
 )تحليلية�لدراسات�سابقةقراءة�نظر�ة�(

  :املعوقات�التنظيمية/ 4
  :دوام�العمل. أ

ـــ��حـــــد–و�قصـــــد�بـــــھ� ـــ���08:00مـــــن(أن�دوام�العمـــــل�-�عب�ـــــ��العينـــــة�ع�ــ ـــ���13:00ومـــــن��12:00إ�ــ غ�ـــــ��مناســـــب�) 16:30إ�ــ
لطبيعــة�عمــل��خصــا�ي،�ف�ــم�يفضــلون�نظــام�الــدوام�الواحــد��ــ��العمــل،�ملــا�تخّلفــھ�م�نــة��خصــا�ي�النف�ــ���مــن�إر�ــاق�

  .عص���أك���من�إر�اق�بد�ي
  :ھت�ليف��خصا�ي�النف����بأعمال�ال�عالقة�ل�ا�بم�ّمت. ب

ـــي�ن ـــائي�ن�النفســـ ــــن��خصـــ ــــة�مــ ـــباب(صــــــرحت�عّينــ ــــائيو�مراكــــــز�الشـــ ــــبعض��عمــــــال�) أخصــ ـــو��م�بــ ـــؤول��م�ي�لفـــ بــــــأن�مســـ
ــافية؛�مثــــل ،�و�ــــذا�بــــدوره�يــــنقص�مــــن�..)النقطــــة��عالميــــة،�املكتبــــة،�قاعــــة��ن��نــــت،�مكتــــب��ســــتقبال�والتوجيــــھ: �ضــ

  .ماما�من�املجال�العياديفعالية��خصا�ي�النف����داخل�املؤسسة،�إن�لم�نقل�يل���دوره�ت

  :قراءة����الدراسات�السابقة�/ثانيا
�شـــ����ـــ��البدايـــة�إ�ـــ��أن�الدراســـات�املختـــارة��ـــ��محليـــة�أي�مـــن�الب�ئـــة�ا��زائر�ـــة�ومـــن�مختلـــف�املنـــاطق�حيـــث�مثلـــت�

 2منطقــة�ال�ضـاب�وشـمال�ال�ـ�راء،�ومثلـت�الدراســة�)بواليـة��غـواط� 2015بـورزق،� كمـال عـون�و ع�ـ�( 1الدراسـة
فطيمـــھ� دراســـة( 3منطقـــة�الغـــرب،�ومثلـــت�الدراســـة) بـــوالي���و�ـــران�ومســـتغانم�2015دراســـة�مصـــطفى�منصـــوري�،(

دراســة�الز�ــرة��ســود�(و�خ�ــ�ة��4الشــرق�وا��نــوب�الشــر��،�و�انــت�الدراســة منطقــة) بواليــة��ســكرة�2010دبراســو��،
  .ممثلة�ملنطقة�ا��نوب�)ور�يعة�جعفور�بوالي���غرداية�وورقلة

��ـــدف�الوقـــوف�ع�ـــ��واقـــع�وظـــروف��خصـــا�ي�النفســـا�ي��ـــ��بالدنـــا�والصـــعو�ات�ال�ـــ���ع��ضـــھ��ـــ��ميـــدان�عملـــھ�و�ـــذا�
وكـــذا��طـــالع�ع�ـــ��دراســـات��البـــاحث�ن�واملختصـــ�ن�ومـــدى�ا�تمـــام�م���ـــذا�املـــورد�ال�شـــري�امل�ـــم�ودوره�املم�ـــ���ـــ��املجتمـــع�

نفسـية�أو�مشـا�ل�عالئقيـة،�أو�بحـ��م�عـن�ال�ـ�ة��اللتماسھ�الـدائم�بـأفراده�خاصـة�مـ��م�الـذين��عـانون�مـن�اضـطرابات
  .النفسية�ال���ي�شد�ا�السوي�وغ���السوي����حياة�الناس�عامة�واملرا�ق�ن�والشباب�خاصة

انطالقــا�ممــا�ســبق�ســنعرض�أوجــھ�ال�شــابھ�و�خــتالف�املوجــودة�بــ�ن��ــذه�الدراســات،�ثــم�نحــاول�اســت�تاج�معيقــات�
�ي�ال�ــ��ت�شــارك�ف��ــا�وال�ــ���انــت�مــن�مخرجــات�نتائج�ــا�ن�يجــة�إدالء�وتصــر�ح�املمارســة�النفســية�لــدى��خصــا�ي�النفســا

  .أنفس�م) عينات�الدراسات(املمارس�ن�
  : أوجھ�ال�شابھ�ب�ن�الدراسات�-2/1
رغـــم�التبـــاين��ـــ����ـــداف�إٌال�أن��نـــا�اتفـــاق�بـــ�ن�البـــاحث�ن��ـــ��الوقـــوف�ع�ـــ��واقـــع��خصـــا�ي�املمـــارس��ـــ��: ��ـــداف� -

  .ا��زائري املجتمع�
�ــل�البــاحث�ن�اســـتعملوا�املــن���الوصــفي،�وذلــك�لطبيعـــة�الدراســة�وأنــھ�املــن���املناســـب�كمــا�ب�نــوا�ذلــك��ـــ��: املــن����-

  .ت��ير�م�الستعمالھ
فقــد��)ع�ــ��عــون�وكمــال�بــورزق (�انــت�عينــات��ــل�الدراســات�متمثلــة��ــ���خصــا�ي�النفســا�ي،�إٌال�دراســة�: العينــة��-

  .النفس�تر�وي�املمارسأضاف�الباحثان�املس�شار�
جـــاءت�م�شـــا��ة�مـــن�حيـــث�وجـــود�صـــعو�ات�املمارســـة�النفســـية�بال�ســـبة�لألخصـــا�ي�املمـــارس�لكـــن��نـــاك�: النتـــائج���-

  .اختالف����تص�يف�ا
  :أوجھ��ختالف�ب�ن�الدراسات�-2/2
لـــم�يظ�ـــر�متغ�ـــ��معيقـــات�املمارســـة�النفســـية�الـــذي���ـــدف�ل�ســـليط��)العنـــوان(مـــن�ناحيـــة�تنـــاول�موضـــوع�الدراســـة��-

،�وظ�ــور�متغ�ــ��الضــغط�النف�ــ���الــذي��عت�ــ��مــن�معيقــات�)الز�ــرة��ســود�ور�يعــة�جعفــور (الضــوء�عليــھ�إٌال��ــ��دراســة�
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  ومعيقات�املمارسة����ميدان�العمل �خصا�ي�النفسا�ي
 )تحليلية�لدراسات�سابقةقراءة�نظر�ة�(

�ـــ���،�أمـــا�الدراســـت�ن�املتبقيتـــ�ن�فلـــم�تظ�ـــر�معيقـــات�املمارســـة�النفســـية)فطيمـــھ�دبراســـو(املمارســـة�النفســـية��ـــ��دراســـة�
  .العنوان،�لكن�جاءت��شارة�إل��ا����النتائج�

ــ��واقــــع�عمــــل��خصــــا�ي�النفســــا�ي��ــــ��املجتمــــع�: مجتمــــع�الدراســــة��- ــ��الوقــــوف�ع�ــ رغــــم�أن��ــــل�الدراســــات��ــــدفت�إ�ــ
ع�ـــ���)مصـــطفى�منصـــوري(ا��زائـــري،�إٌال�أن�البـــاحث�ن�اختلفـــوا��ـــ��م�ـــان�إجـــراء�الدراســـة�امليدانيـــة،�فاقتصـــرت�دراســـة�

دور�الشـــباب،�وتوســـعت�) الز�ـــرة��ســـود�ور�يعـــة�جعفـــور (واملراكـــز�ال�ـــ�ية،�وأضـــافت�إ�ـــ��ذلـــك�دراســـة�املس�شـــفيات�
 كمـال عـون�و ع�ـ�(فقد�شملت�ثالثة�قطاعات�و���مب�نـة��ـ��عينـة�الدراسـة،�وكـذلك�دراسـة�) فطيمھ�دبراسو(دراسة�
  .ل�شمل�عدة�قطاعات�كما����مب�نة����عينة�الدراسة�سابقا�)بورزق 

الز�ــرة��ســود�(اختلفــت�نتــائج�الدراســات�حســب�إشــ�الية��ــل�م��ــا�وحســب�أ�ــداف�ا،�فقــد�ركــزت�دراســة�: النتــائج��-
ع�ـــ��معوقـــات�املمارســـة�النفســـية�وصـــنف��ا�إ�ـــ��عـــدة�محـــاور���ـــ��ء�مـــن�التفصـــيل،�واقتصـــرت��ـــل�مـــن�)ور�يعـــة�جعفـــور 

خصــا�ي�املمـارس،�أمـا��ــ��،��ع�ـ��أ�ـم�الصــعو�ات�ال�ـ��تواجـھ�� )مصـطفى�منصــوري(ودراسـة�) فطيمـھ�دبراســو(دراسـة�
فلـم�يـتم�تنـاول�معيقـات�املمارسـة�النفسـية�ضـمن�إشـ�الية�الدراسـة�إٌال�أن�الباحثـان��)ع���عون�وكمـال�بـورزق (دراسة�

  .أشارا�إل��ا��است�تاج����خاتمة�الدراسة�انطالقا�من�وج�ة�نظر�العينة
  : ليةفقد�تم�ال��ك���ع���املحاور�التا: من�حيث�التناول�النظري�للدراسة��-

�)ع���عون�وكمال�بـورزق ( ا��انب�املعر��،�والت�و�ن�ا��ام���لألخصا�ي�النفسا�ي،�وم�امھ�وأدواره،�بخالف�دراسة
ال�ــ��تناولــت�إضــافة�إ�ــ��مــا�ســبق�محــور�م�ــم�و�ــو�الت�ــو�ن�املســتمر�لألخصــا�ي�النفســا�ي�أثنــاء�ا��دمــة،�و�ــذا�مــا�أحــدث�

  .لعامل�ن����املؤسسات��قتصادية�وإدارة�ال��ون�والشرطةالفارق��يجا�ي�لصا����خصائي�ن�املمارس�ن��ا
  : است�تاج�معيقات�املمارسة�النفسية�لدى��خصا�ي�النفسا�ي�املش��كة�ب�ن�الدراسات�-2/3

�عـــد�تناولنـــا�ألوجـــھ�ال�شـــابھ�و�خـــتالف�للدراســـات��ر�ـــع�و�طـــالع�ع�ـــ��نتائج�ـــا�يمكننـــا�اســـت�تاج�معيقـــات�املمارســـة�
�جمــاع�عل��ــا�وال�ــ��تمثــل�أ�ــم�الصــعو�ات�ال�ــ���عيــق�عمــل��خصــا�ي�النفســا�ي�املمــارس��ــ��املجتمــع��النفســية�ال�ــ��تــم

  :ا��زائري،�و����اآل�ي
تتمثـــل��ـــ��نقـــص�الت�ـــو�ن�ا��ـــام���معرفيـــا�وميـــدانيا�عنـــد�إعـــداد��خصـــا�ي�النفســـا�ي�) : ذاتيـــة(معيقـــات���صـــية��-

  .�ة�والطالب�من�ج�ة�أخرى وت�ون�املسؤولية����نظرنا����تقص���ا��امعة�من�ج
ـــع��- ـــة�واملجتمــ ــــا���: معيقـــــات�تتعلـــــق�بالب�ئــ ــلبية�مل�نـــــة�املعـ ــــاون��ســـــر�مـــــع��خصـــــا�ي،�النظـــــرة�الســـ ـــ��عـــــدم��عـ تتمثـــــل��ــ

  .النف���،�وثقافة�املجتمع�املحدودة�ملا�يرتبط���ذا�امليدان
  .ي�النفسا�يتتمثل����عدم�تقبلھ�للعالج�أو�عدم��عاونھ�مع��خصا�: معيقات�تتعلق�بالعميل��-
تتمثــل��ــ��عــدم���تمــام�وعــدم�التعــاون�مــع��خصــا�ي�مــن�طــرف�الــزمالء�واملســؤول�ن،�: معيقــات��ــ��أمــاكن�العمــل��-

  .،�واختالط�امل�ام...)اختبارات،�مكتب،�أج�زة(وعدم�توفر�الوسائل�وظروف�العمل�املالئمة�
  :توصيات�واق��احات�-2/4

�عـض�التوصـيات�و�ق��احـات�ال�ـ��ير�ـد�أ�ـ�ا��ا�النظـر�ف��ـا�مـن�طـرف���ل�دراسة�مـن�الدراسـات�إٌال�وتـم�ف��ـا�طـرح
  :ونحن�����ذه�الدراسة�نركز�ع���ثالث�نقاط�فقط�و���. املختص�ن�وأ��اب�القرار

ـــا�ي�نفســـــا�ي�ممـــــارس��وخاصـــــة�ا��انـــــب� -  ـــداده�كأخصــ ـــتم�إعــ ـــو�ن�للطالـــــب�ا��ـــــام���الـــــذي�يــ ـــودة�الت�ــ ضـــــرورة�جــ
 .ومتا�ع��اامليدا�ي�بتكثيف�ال��بصات�وتثمي��ا�

 .��يئة�املناخ�املناسب�لألخصا�ي�النفسا�ي�املمارس����ميدان�عملھ - 

 .العمل�ع���استمرار�ة�الت�و�ن�أثناء�ا��دمة�لتبادل�ا����ات�ب�ن��خصائي�ن - 
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  :مراجع�البحث
  .،�القا�رة�،�مكتبة�ال��ضة�املصر�ةعلم�النفس���لي�ي�ي،��2004رأفت�عسكر،�-
  . م.م.ش لالس�ثمارات�الثقافية الدولية الدار ،�القا�رة،1 ط ،املدر��� النفس علم ،2008 حسن حمزة بر�ات،�-
  .،�دار�الثقافة�لل�شر�والتوز�ع،�علم�النفس���لي�ي�ي،�عمان2،�ط2009محمد�جاسم�العبيدي،�-
 �ــ� نظــرة�العــامل�ن وج�ــة مــن ��لي�ي�ــي النف�ــ�� �خصــا�ي ،�دور 2001،فــا���بــن�صــ��ات�الــدلب���العتي�ــ��-

 العلـوم املاجسـت����ـ� درجـة ع�ـ� ا��صـول  ملتطلبـات اسـتكماال مقدمـھ رسـالة�الر�ـاض، مدينة �� ا��كومية املس�شفيات
  .جامعة�نايف�العر�ية�للعلوم��منية،�الر�اض�،��جتماعية

دراســة�استكشــافية�مــن�،�معّوقــات�املمارســة�النفســية�لــدى��خصــا�ي�النف�ــ��،�الز�ــرة��ســود�و�ر�يعــة�جعفــور  -
 www.psy-ar.com/library:    ع���املوقع.ج�ة�نظر�عّينة�من��خصائي�ن�النفساني�ن�بوالي���ورقلة�وغردايةو 

ـــورزق،��- ـــون�وكمـــــال�بــ ـــ��عــ �خصـــــا�ي�النفســـــا�ي�بـــــ�ن�التكـــــو�ن�الفعـــــال�وامل�نيـــــة�املطلو�ـــــة��ـــــ��املجتمـــــع�،�2015ع�ــ
  .النفسا�ي����ا��زائر،�جامعة�قسنطينةحول�الت�و�ن�واح��افية�م�ن��خصا�ي� الدو�� امللتقىا��زائري،�

مجلــــة��خصــــا�ي�النف�ـــ���العيـــادي�بــــ�ن�التكـــو�ن�ا��ـــام���واملمارســــات�العمليـــة،�،�2015مصـــطفى�منصـــوري،��-
  :من�منصة�املجالت�العلمية. ا��قيقة�للعلوم���سانية�و�جتماعية

                                     https://www.asjp.cerist.dz/en/article/27589                                                                                 
  ،:مقال�م�شور�ع���املوقعالنف���،� م�نة��خصا�ي ع�� وأثره النف��� الضغط مصادر�:فطيمة�دبراسو،�-

 https://assps.yoo7.com/t344-topic                                             
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  :م��ص�الدراسة
� �ال��اية ��� �أن��إ��نخلص �والذي��ي املعمار ال��اث � �صدر�واحا��ا �رصعت �وثقافية �حضار�ة �خصوصيات �لھ بتافياللت�

عودة�الزمن�ا��ميل�زمن�ا���م�فيھ��بداع�والفكر���سا�ي�مع�املجال�فأفرز�لنا�لوحات�فنية��إ��أصبح�اليوم�يحن�

ل�ما�تتخبط�فيھ�بضرورة�إيصا�–أبناء�املنطقة��–طبيعية��عكس�مقدار��ش�ث���سان�الفيال���باألرض�وإيمانا�منا�

كما�����انتظار�ان��عاد�اليھ��عتبار .... ��ذا�املعمار�ال��ا�ي�واو�ا�ي��  وعدم���تمام� �ذه�الوحات�من��ك�ساح��سمن��

قصور�تافياللت،���مية�التار�خية�واش�الية�" محمد�ا��و����دراسة�ميدانية�اعدا�ا�تحث�عنوان"و���ذاك�لباحث

 .م20خالل�القرن "التد�ور 

Abstract 

In the end, we conclude that the architectural heritage of Tafilalet has civilizational and 
cultural peculiarities that encrusted the chest of its oases, which today has become a yearn for 
the return of the beautiful time, a time in which creativity and human thought have 
harmonized with the field, thus creating natural artistic paintings for us that reflect the extent 
of the filial man’s attachment to the land and our belief - the people of the region - in the need 
to deliver The concrete sweeping of these paintings and the lack of interest in this heritage 
architecture and my districts  waiting for it to be restored to it, as explained by the researcher 
of "Muhammad Al-Khoo, in a field study prepared by him, entitled" Tafilalet palaces, the 
historical importance and problem of deterioration "during the 20th centur. 

 تقديم
�املعمار�ة� �ا��مولة �ذات �والقرى �والقصبات �القصور ��� �يتمثل �وغ��، �متنوع �معماري �تراث �ع�� يتوفر�املغرب
�ثر�ة،��ذه�املأثر�العمرانية�عرفت�تراجعا�كب���ن�يجة�عدة�عوامل�طبيعية�و�شر�ة�وغ���ا�من�العوامل�ال����سب�ت�

القرن�العشر�ن�"صيل،�تراث�يجسده�تار�خ�القرن�املا�����ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر����تد�ور��ذا�املوروث�الثقا���� 
��،م20" امليالدي �القرن �املعماري�21و�داية �بال��اث �ا��اصة �الوطنية �املؤسسات �و�ل �الباحت�ن ��ل �من �جعل ��ذا م،

� �بي��ا �نذكر�من �املدن�العتيقة �من �ملجموعة �والدو�� �بل �والوط�� �ا���وي �ع���املستوى ���تمام �فاس،�" �عيد مدينة
� �مكناس �بأ�عاده��" مراكش، �السيا�� � �الطا�ع �ذات �وخاصة �والقصبات �القصور �لبعض �ذاتھ ��ن ��عتبار��� �رد ثم

مجالية،�ال���تلع��ا�املبا�ي�العمرانية�تار�خيا�رغم��ختالل�والتد�ور�الذي�تتعرض��-التنمو�ة�ذات�التحوالت�السوسيو
  .اليھ
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ان�ال��اث�املعماري�سواء����شقھ�املادي�أو�الغ���املادي،�مرتكزا�أساسيا�للتنمية�املجالية��انت�حضر�ة�أو�قرو�ة�
�وجمعيات� �مد�ي �مجتمع �من �الفاعل�ن ��ل �من �يتطلب ��ذا �لكن �داخلية، �ج�و�ة �تنمو�ة �مشار�ع �ل�شيد �ومطلقا بل
�بمثابة� �لي�ون �وتثمينھ �بل �وتأ�يلھ �صيانتھ �ثم �عليھ ظة

جانب�م�وناتھ�املادية�املتمثلة����القصور�والقصبات�وما�تحملھ�من�م�ونات�وأدوات�
رواية�شفو�ة�وا�از�ج�ول��ات�" ت�الثقافة�املحلية�من

�نظرا� �وا���ات �املناطق �حسب �و�ختالف �املغر�ية، �الثقافة �ب�ن �ال�شابھ �نقط �ب�ن �يجتمع �وج�وي مح��

تقع�منطقة�تافياللت�من�الناحية�ا��غرافية����أق����ا��نوب�الشر�����بال��طلس�الكب��،تحد�ا�واحة�درعة�
����محيط� ���ا��نوب�الغر�ي،ب�نما�واحة�فكيك�وا��زائر����الشمال�والشمال�الشر��،وقد��ان��ذا�املجال�منحصرا
�حمادات� �و�طال �تافياللت �نطاق �ي�سع �أن �ا��الية،قبل �الر�صا�ي ملدينة
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ال��اث�املعماري 

ان�ال��اث�املعماري�سواء����شقھ�املادي�أو�الغ���املادي،�مرتكزا�أساسيا�للتنمية�املجالية��انت�حضر�ة�أو�قرو�ة�
�وجمعيات� �مد�ي �مجتمع �من �الفاعل�ن ��ل �من �يتطلب ��ذا �لكن �داخلية، �ج�و�ة �تنمو�ة �مشار�ع �ل�شيد �ومطلقا بل

�واملحاف �العمرا�ي �ال��اث �حماية �وغ���ا، �ح�ومية �بمثابة�ومؤسسات �لي�ون �وتثمينھ �بل �وتأ�يلھ �صيانتھ �ثم �عليھ ظة
  .مفتاح�مرشد�ل�ل�الوافدين�ع���الثقافة�املغر�ية

جانب�م�وناتھ�املادية�املتمثلة����القصور�والقصبات�وما�تحملھ�من�م�ونات�وأدوات��إ��عرف�ال��اث�املعماري�
ت�الثقافة�املحلية�منذات�حمولة�تار�خية�وفنية�أصيلة،�تراث�غ���مادي�متمثل����ص�

�نظرا� �وا���ات �املناطق �حسب �و�ختالف �املغر�ية، �الثقافة �ب�ن �ال�شابھ �نقط �ب�ن �يجتمع �وج�وي مح��
  .مجالية�ال���عرف�ا�املغر�ع���التار�خ

  منطقة�تافياللت�ع���التار�خ
  واصل�ال�سمية

تقع�منطقة�تافياللت�من�الناحية�ا��غرافية����أق����ا��نوب�الشر�����بال��طلس�الكب��،تحد�ا�واحة�درعة�
����محيط� ���ا��نوب�الغر�ي،ب�نما�واحة�فكيك�وا��زائر����الشمال�والشمال�الشر��،وقد��ان��ذا�املجال�منحصرا

� �املحاذي ���لماسة ���اضرة ��ثري �حمادات�املوقع �و�طال �تافياللت �نطاق �ي�سع �أن �ا��الية،قبل �الر�صا�ي ملدينة
.1وواحات�ك���شرقا،ومجاالت�واد�غر�س�غر�ا،و�ظم�منا�ع�وادي�ز�ز�وملو�ة�العليا

  داخل�ال��اب�الوط����تافياللتموقع�

  منوغرافيا�ج�ة�درعة�تافياللت

                                         
1912(املسالك�الطرقية�بج�ة�تافياللت�ب�ن�ارث�املا���،�وتحوالت�ف��ة��حتالل�

دار�املنا�ل�،�م�شورات�وزارة�الثقافة،: ،�الر�اط��] 2006نون����11-10مركز�الدراسات�والبحوث�العلو�ة�الر�صا�ي،�
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  إبرا�يم�الوثيقي

ان�ال��اث�املعماري�سواء����شقھ�املادي�أو�الغ���املادي،�مرتكزا�أساسيا�للتنمية�املجالية��انت�حضر�ة�أو�قرو�ة�
�وجمعيات� �مد�ي �مجتمع �من �الفاعل�ن ��ل �من �يتطلب ��ذا �لكن �داخلية، �ج�و�ة �تنمو�ة �مشار�ع �ل�شيد �ومطلقا بل

�واملحاف �العمرا�ي �ال��اث �حماية �وغ���ا، �ح�ومية ومؤسسات
مفتاح�مرشد�ل�ل�الوافدين�ع���الثقافة�املغر�ية

عرف�ال��اث�املعماري�
ذات�حمولة�تار�خية�وفنية�أصيلة،�تراث�غ���مادي�متمثل����ص�

�نظرا�" فول�لور "و �وا���ات �املناطق �حسب �و�ختالف �املغر�ية، �الثقافة �ب�ن �ال�شابھ �نقط �ب�ن �يجتمع �وج�وي مح��
مجالية�ال���عرف�ا�املغر�ع���التار�خ�-للتحوالت�السوسو

منطقة�تافياللت�ع���التار�خ
واصل�ال�سميةموقع�تافياللت�

 املوقع  
تقع�منطقة�تافياللت�من�الناحية�ا��غرافية����أق����ا��نوب�الشر�����بال��طلس�الكب��،تحد�ا�واحة�درعة�
����محيط� ���ا��نوب�الغر�ي،ب�نما�واحة�فكيك�وا��زائر����الشمال�والشمال�الشر��،وقد��ان��ذا�املجال�منحصرا

� �املحاذي ���لماسة ���اضرة ��ثري املوقع
وواحات�ك���شرقا،ومجاالت�واد�غر�س�غر�ا،و�ظم�منا�ع�وادي�ز�ز�وملو�ة�العليا

موقع�:ا��ر�طة�تو��

منوغرافيا�ج�ة�درعة�تافياللت: املصدر�

                                                          
املسالك�الطرقية�بج�ة�تافياللت�ب�ن�ارث�املا���،�وتحوالت�ف��ة��حتالل�" ،�)عبد�هللا�(تز���1

مركز�الدراسات�والبحوث�العلو�ة�الر�صا�ي،�[ الرا�عة�عشر،
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�15وتمثل�حوا���"   مر�ع/�لم132137" �عد�ج�ة�درعة�تافياللت�ثا�ي�اك���ج�ة�من�حيث�املساحة�ال���تقدر�ب�
�أقاليم �خمسة �ا���ة �وتضم �اململكة �مساحة �:  "  من �زا�ورة �تنغ��، �ميدلت، �ورززات، �" الرشيدية، �115وتتوفر�ع��

  .1.جماعة�البلدية�حضر�ة�ناشئة
دقائق�شرق�خط��4درجة�و16دقيقة�شماال�و�37درجة�و�17ا��غرافية�فتقع����عرض�اما�من�حيث��حداثيات�

م���فوق�سطح�البحر�وتحتل�موقع�اس��اتي����ام�ل�و��ا��عد�مجاال�س���،���ان�يحتضن����765غر��ي�ش�علو�يقدر�ب
ان،�وجعل�من�املنطقة�القديم�مدينة���لماسة��ثر�ة،�ال���ش�لت�ملتقى�القوافل�التجار�ة�العابرة����اتجاه�السود

�الذي� �بتافياللت �العمران �ل�شيد �منطلق ��ان �و�ذا �واملستقر�ن �الرحل �من �املجاورة �القبائل ��ستقطب �تجار�ة سوق
ش�ل�م�دا�للم�ون�الثقا���والسوسيو�اقتصادي�و�ذا�بدوره�اعطى�أ�مية�لالزد�ار�معمار�القصور�ال���تنقسم�بدور�ا�

  .2فلھاملشيخات�كما�س��ى����ا��دول�اس�إ��
  

  1ا��دول�رقم�
  عدد�قصور�ا

  س�ا��ا
  عدد
  

  7800  22  تقع����شمال�الواحة�وتمتد��سمي��ا�من�املجال�الذي�توجد�بھ�،مشيخة�السيفا

  6000  18  تقع����الشمال�الغر�ي�بال�سبة�لقبائل�ب���محمد�،مشيخة�ب���امحمد
���الوسط�الشر��،�أخد��ذا�املوقع��سميتھ�نبات�فليوالذي���،مشيخة�واد�اف��

�ان�من�شرا�بك��ة�����ذا�امل�اناما�مدلول��ذه�ال�لمة��ع���ا��طارة�عند�قبائل�
  توارك�و�حتل��ذا�املوقع�م�انا�متم��ا�وسط�س�ل�تافياللت

38  8000  

  8200  40  ة�الوادموقع�ا����سافل�إ��تقع����ا��نوب�الغر�ي�بال�سبة�:   مشيخة�السفاالت
  

 �سمية�منطقة�تافياللت�أصل
وضع�الباحث�ن��وائل��لمة�تافياللت�كمرادف�ل�لمة���لماسة،�و�ذا�ما�جعل��ختالف����ما�بي��م�حول�����

" مبارك�بوعصب"و�الباحث�" العر�ي�مز�ن"تار�خ�ظ�ور��سمية�تافياللت�وحدود�ا�ا��غرافية،�و�ذا�ما�أكده�الباحث�
وصف�افر�قيا،����النصف�" زا�ي�صاحب�كتابمحمد�الو "يقدم�اسم�تافياللت�ع�����لماسة�وتجد�كذلك�الباحث�

�باسم� �املناطق �وإنما�ذكر�تلك �تافياللت �لفظ �لم��ستعمل �عشر�امليالدي �السادس �من�القرن�العشر�ن�ال��ري �ول
تار�خ�اقدم�من��إ����لماسة،�و�ناء�ع����ذه�الدراسات�التار�خية�ال���قدم�ا�الباحث�ن،�تب�ن�أن�لفظ�تافياللت��عود�

ن�ابن�خلدون�استعمل�ا�اك���من�مرة�خالل�حديثھ�عن�موطن�أوالد�حس�ن�واوالد�ا�ي�ا��سن�من�عرب�ذلك�بدليل�أ
العصر�الوسيط�وخاصة��إ��ب���معقل�و�و�ما�تؤكده�الرواية�الشفو�ة�باملنطقة،�ال���ترجع�بدور�ا��سمية�تافياللت�

  .شر�امليالديالف��ة�ال���ش�دت�قدوم�العلو��ن�أواخر�القرن�السا�ع�ال��ري،�الثالث�ع
������ �أمز�ان �الباحث �منظور �من �تافياللت ��لمة � ��ش�ل��إ���عود �املنطقة �ألن �القدح، ���ا �يقصد �اماز��� اصل

ان��لمة�تافياللت����تصغ���ل�لمة�" جاك�مو�ي"حوضا�تجتمع�فيھ�مياه�وفيضانات���ري�ز�ز�وغر�س�وقالت�الباحثة�
�رأىا �ذلك �مقابل �و�� �صغ��ة �جبلية �سلسلة �ع�� �تطلق ��فيالل،�ال�� �الصفة�" رجاند"الباحث ��� �تافياللت ��لمة بأن

                                                           
  .1املصدر�منوغرافيا�تافياللت�ص���1
أطروحة�لنيل�ش�ادة�" و�نقاد،التار�خ�واملعمار " مسا�مة����دراسة�قصور�تافياللت�من�سقوط���لماسة�ا�����اية�القرن�العشر�ن: مبارك�بوعصب�2

  .بتصرف�18ص��2010-2011سا�س�-الدكتوراه�بجامعة�سيدي�محمد�بن�عبد�هللا��فاس
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� �ال�الل�ن �قدوم �مرحلة ��� �شاع �قد �واستعمل�ا �العر�ية �با��ز�رة �منطقة �ع�� �تدل �ال�� �أفيالل �ل�لمة بالد��إ��ال��بر�ة
املغرب�بفضل�عرب�الصباح�الذين�استقروا����منطقة�ت��ي���وا��رف�وإقليم���لماسة��عد�ان�رافقوا�ال�الل�ن����

م�نحو�الغرب�ولقد�ش�ل��ذا�التداخل����الروايات�الشف�ية�خلط�ب�ن��سم�ن�بال�سبة�لعدد�من�الدارس�ن،�طر�ق�
  1. امل�تم�ن�بتار�خ�املنطقة
  تار�خ���لماسة�

� �منطقة �س�ان �معظم �حاليا" ��لماسة"يحتفظ �اسم�" تافياللت �عل��ا �يطلقون �ال�� �ملدين��م �جميلة بذكر�ات
أن�مدينة���لماسة��إ��أي�املطمورة�و�م�يتذكرون�املدينة�أك���من�بداي��ا�و�ش��ون�" ردومةامل"أو" املدينة�العامرة"

� �الشمال ��� �قصر�املنصور�ة �من �ز�ز�وتمتد �وادي �ضفاف �ع�� �وضيقا �طو�ال �شكال قصر�تابوعصامت��إ��اتخذت
�املن �من �المرأة ��امال �و��ارا �لرجل �بال�سبة ���ار�مشيا �نصف �مساف��ا �تبلغ �إذ �ثمان�با��نوب، �يقارب �ما �أي طقة

  .كيلوم��ات،�ب�نما�ي��اوح�عرض�املدينة�ما�ب�ن�كيلوم���واحد�وكيلوم��ين
وتؤكد�الرواية�الشفو�ة�أيضا�أن�منطقة�تافياللت�ال�تضم�سوى�مدينة�واحدة�و�����لماسة�الك��ى�ال���تقع�

� �اسم �عليھ �يطلق �والذي �حاليا �املعروف �املوقع �ز�ز�وتوافق �وادي �شرق �العامرةامل" �املة و�انت�". املردومة"أو�" دينة
أن�تطور��إ��املدينة�تر�ط�ا�بالسوق�املعروفة�بابن�عقلة،�قنطرة�واحدة�شيدت�ع���وادي�ز�ز�كما��ش����ذه�الرواية�

ف��ة���لماسة��إ��مجال�القصور�املنعزلة،�جاء�مباشرة��عد�تخر�ب�املدينة،�إال�أن��عض�القصور��عود�أصل�ا��ول�
  .ف��ة�اندثار�املدينة�إ��غلب�القصور�العلو�ة�ا��الية�ترجع����ح�ن�أن�أ

فيما�يخص��سوار�و�بواب،�تقول�الرواية�الشفو�ة�أن�مدينة���لماسة�لم�تكن�محصنة��سور،�وأن�السور�
  .املعروف�باملنطقة��ان�يحيط�بالواحة��ل�ا

إذ�أن�الكث���من�املعطيات��ثر�ة�ومع�ذلك��ع��ض�إش�الية�التحديد�ا��قيقي�ملوقع���لماسة�عقبات�عديدة،�
��لماسة���د��ن�الزالت�بمدينة��ستخلص�أساسا�من�اللقي�ا��زفية�املك�شفة�باملوقع،�كما�أن�ا��فر�ات�املنجزة�
� �سنة �من �تمتد �طو�لة �لف��ة ���لماسة �موقع �استغالل �من �بالرغم �140مح�شمة، �ميالدية �سنة��إ����ر�ة حوا��

�إجماال�أن�1393/��ر�ة795 �وتؤكد ��ن ���د �بدقة �تحدد �لم �و�س��اتيغرافية �الطبوغرافية �املعطيات �فإن ميالدية،
�لالض ��عرضت ��ثر�ة �الطبقات �مدينة�الكث���من �تخر�ب ��عد �الحقة �ف��ات ��� �املوقع �استغالل �إعادة �بفعل طراب

�واملقابر �واملراكز�الصناعية �والقصور �ال��لماسية �القصبة �كبناء ��خرى�. ��لماسة �الطبقات ��عض ��عرضت كما
،�"افيةالس��اتيغر "ميالدية،�و�الرغم�من��ذه�املعوقات��1992ففي�حفر�ات�. ل�شو�ات�كب��ة�بفعل�فيضانات�وادي�ز�ز

يمكن��عتماد�ع���املعطيات�املجمعة�لرسم�خر�طة�أثر�ة�أولية��شمل�مدينة���لماسة�والواحة�كنموذج�نظري�ع���
�السالفة �العصور �تلك ��� �عليھ ��انت �ملا �وامل���. �قل �ا��و�ة �والصور �الطبوغرافية �املعطيات �ب�ن �املقار�ة �أن كما

�ا �والكتابات �الشفو�ة �والرواية �ج�ة، �من �عن��ثري �تقر��ية �صورة �ع�� �ا��صول �من �تمكن لتار�خية�من�ج�ة�ثانية
  2.مجال���لماسة�وخاصة�عن�مركز�ا�ا��ضري����السنوات��خ��ة�قبل�اندثار�ا

� �مقياس �ع�� �للموقع �الشما�� �ا��زء ��غطي �ال�� �ا��ر�طة �مقياس��50.000/1اعتمدت �ع�� �للواحة و�ال�سبة
�حدود�250.000/1 �لتحديد �واستعملت�أساسا ��ي�ولو��، �محيط�ا �وحدود ���لملسة �وصور�.موقع �ا��و�ة فالصور

  .�قمار��صطناعية�تقدم�نظرة�عامة�ع���مجال���لماسة

                                                           
  .بتصرففس�املرجع�ن1
العمارة�"عنوان�العدد�" ا��اج�محمد�أبا�حني��"،�من�تأس�س��74-72العدد�2005مجلة�فصلية�تصدر�ا�وزارة�الثقافة�املغر�ية�ف��اير�" مجلة�املنا�ل2

  .بتصرف�327ا����287مقال�د،���سن�تاوشيخت،��ص�من�" الغرب�قديما���



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
18 

 
 

 

1(2) 2020  

 قصور�تافياللت�وأدوار�ا�التار�خيةل ال��اث�املعماري   إبرا�يم�الوثيقي

وساعد�البحث��ثري�باملنطقة�ع���اك�شاف�بقايا�املنازل،�و�سوار،�و�بواب�والقنوات�املائية�املوزعة�ع���عدة�
  .أماكن�داخل�املجال�الوسط�ملوقع���لماسة

�متوافقة�كما �معمار�ة �كم�ونات �ت��ز �ال�� �املتبقية ��نقاض ��عض �ا��و�ة �الصورة �ا��دران�. تو�� فبقايا
املدفونة�تحت��نقاض�ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر،�تختلف����الغالب�عن�مثيال��ا�املوجودة�فوق�السطح�من�حيث�

�ال�ند��� �وش�ل�ا �. ت�و���ا �أخرى، �ج�ة ��ش���من �املخلفات ��إ���ذه �ال��لماسيةوجود �القصبة �مستوى  .آثار�تحت
ميالدية�كشفت�عن�جزء�من��ذه��سوار�ال���ت�ت����1994 و1993 و1992 و�1990سبار��ثر�ة�املنجزة����موسم�

  .مدينة���لماسة�إ��فعال�
�الضفة� �طول �ع�� �الواحة �تحص�نات �من �جزءا �ش�ل �الذي �السور �بقايا ��عض �عن ��ثر�ة �التحر�ات وكشفت

�لوادي ��الشرقية ��إ��غر�س �املؤمن �عبد �قصر�موالي �الواحة" املندرس"غاية �غرب ����. �شمال �متقطعا و�ظ�ر�السور
نقط���منعرج�وادي�غر�س�بفعل�التعر�ة�ال��ر�ة،�واندثرت�منھ�أجزاء�أخرى�بفعل�أعمال�الزراعة،�يمتد�ا��زء��ول�

�ي����الصور�ا��و�ة�و�و�يحيط�بركن�من�السور�ع���مسافة�حوا���ثالث�كيلوم��ات�ونصف،�ب�نما�يظ�ر�جزءه�الثا
�كيلوم��ات �ست �حوا�� �مسافة �ع�� �للواحة �الشر�� �للتعر�ة�. ا��نوب �بدوره ��عرض �بالواحة �املحيط �السور �أن كما

  .ولتدخل���سان�منذ�اندثار���لماسة،�إال�أن�بقاء��عض�أجزائھ�يؤكد�أن�الواحة��انت�فعال�محصنة
لذي�يتخذ�ش�ل�بناية�مر��ية�الزالت�تحتفظ�بأ�م�خصائص�ا�املعمار�ة،�وتتمثل��بواب����باب�فاس�بالشمال�ا

�لعدة� ��عرض �ش�لھ �قصر�أمسيفي،لكن �من �بالقرب �املف��ض �املوقع �و�وجد �قصر�املنصور�ة �بداخل �م��ا �أجزاء وتقع
  .�غي��ات

�كيلوم��� �مساحة �ع�� �تمتد �و�� ��وسط �مركز�ا ��� ��قل �ع�� �مجمعة �مدينة ��انت ���لماسة مر�ع�يبدو�أن
واحد،�لكن�دون�أن�ي�ون�بناؤ�ا�مكثفاإذ�اتخذت�دور�منعزلة�أو�قصبات����الشمال�و���ا��نوب،و�ذا�مايؤ�د�إشارة�

  .البكري�بأن�املدينة��انت�تحيط���ا�أر�اض
من�ج�ة�أخرى�عملت�مختلف��نظمة�ال����عاقبت�ع���حكم���لماسة��ل�ج�د�ا�من�أجل�استغالل�املصادر�

تنظيم�املجال�الفال���وشبكة�مياه�السقي�والتجارة�البعيدة،�وتحص�ن�املدينة،�وتوط�ن�الس�ان����الطبيعية�للمياه،�و 
غاية��إ��قدبدأ��ذا���تمام�منذ�ف��ة�تأس�س�املدينة�من�طرف�ب���مدرار�،��حياء�حسب��نتماء�القب���ور�ما�ا��ر��

  1.العصر�العلوي 

دالة�ع���التجارة�البعيدة،�فإذا��انت�املادة��ولية�ال���تدخل��عت�����م�سك�العملة�الذ�بية�من�املؤشرات�ال
�تجارة� ��� �للتبادل �كسلعة ��� �كما ��ستعمل ��انت �العملة �قيمة �فإن �السودان، �بالد �من �املستوردة �النقود �ضرب ��

�����قتصاد�املح�� القوافل�أك�� لدولة��انت�ا��اكم�لعملية�ضرب�النقود�الذ�بية�ألن�ا�ز وتفس���مراقبة�ا���ا. م��ا
تلعب�دورا�مباشرا�����ذه�التجارة�البعيدة،�باعتبارأن�مادة�الذ�ب��انت�تمثل�املدخول�الرئ�����للدولة،و�ان�من�أ�م�
�التجار�ة� �القوافل �مسالك �حماية �ضرورة ��� �تتج�� �املغر�ية �الدولة �واج���ا �ال�� �والعسكر�ة �السياسية العقبات

�املوا �و�� ��خطار�ا��ارجية �من �شأ��اومراكز�ا �من �ال�� �املحلية �الزعامات �لظ�ور �والقو�ة �السر�عة �الس��� ج�ة ��ديد
العادي�للتجارة�ال��راو�ة�و�ستقرار�العام�للدولة�ك�ل�و�مكن�القول�ان���لماسة��انت��عتمد�ع���فالحة�متنوعة�

�و�ت �املعدنية �و�املناجم �الفالحية �باملنتجات �ترتبط �مختلفة �صنا�ع �ع�� �للري �دقيق �نظام �القوافلوع�� و�انت�. جارة
  .التجارة�أساس�ازد�ار�املدينة�و�انت�أيضا�من�عوامل�انذثار�ا

واذا�وقفنا�عند�تار�خ�وموقع���لماسة،�فإن�معلوماتنا�عن�عمار��ا�من�حيث�تركيب��ا�ال�ندسية�وتطور�ا،�تبقى�
الوقا�ع�السياسية�ال���ش�لت�ا�تمت�كعاد��ا�ب�،املعاصرة�و�ة�ض�يلة�وذلك��س�ب�عدة�أسباب�أ�م�ا�أن�املصادر�املكت

                                                           
  .��سن�تاوشيخت،�مرجع�سابق: مقالة�د�74-73مجلة�املنا�ل�عدد1



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
19 

 
 

 

1(2) 2020  

 قصور�تافياللت�وأدوار�ا�التار�خيةل ال��اث�املعماري   إبرا�يم�الوثيقي

تنظيم�ا�العمرا�ي،و�الرغم�من�ذلك�قدمت��بحاث��وأغفلتتار�خ���لماسة�بمؤ�ال��ا��قتصادية�ودور�ا�التجاري�
�والرواية� �التار�خية �الكتابات ��� �ا��اصل �النقص ��عض ��غطي �م�مة �معطيات �عدة ���لماسة �بموقع �ركيولوجية

  .الشفو�ة
  املفا�يم�جرد�

 1العمرا�ي �ثر  

��الذي��عكس�أ�مية�خاصة�دي�ية،�حضار�ة،�تار�خية�أو�معمار�ة��املساجد�و�براج�القديمة�والقصور��و�املب�
  .        والألسوار

 ال��اث�العمرا�ي�����  
ف��ا� ال��اث�العمرا�ي��و�ا��انب�املادي�من�ا��انب�املادي��من�ال��اث�ا��ضاري،�و�مثل�ذاكرة��مة�ب�ل�ما��������

بالظروف��جتماعية�والثقافية�و�قتصادية�والبي�ية�و�عكس�عمل�التفاعل��وتأثرتمن�أحداث�تمت�ع���مر�التار�خ�
  2.ةاملحيطلإل�سان�مع�الب�ئة���يجا�ي
 املحافظةا��ماية�  

�ي��شمل�ل�ئة�العمرانية�العامة،�كما�ت�سع�ت�ون�املناطق�التار�خية�أو��ثر�ة�وتختص�باملبا�ي��عي��ا�أو�الب�����
� �جنبا �العامة �البصر�ة �الصورة �حماية �وكذلك �و�قتصادي ��جتما�� �وال�شاط �ال�ي�ل �ال�ي�ل��إ��حماية �مع جنب

  .العمرا�ي

 ال��ميم�  
�الطا �ذات �باملبا�ي �أل��ا�ترتبط �املعمار�ن، �دون ��ثر�ن �أك���بتعامل ��ش�ل �وترتبط �أو��ثري �املم���التار��� �ع

 3.ش�ل�ا��ص���إ��تختص�بأعمال�الواج�ات�وال�شطيبات�ا��ارجية�للمبا�ي�ال���تحتاج�ل��ميم�لتعاد�

 الداللة�واملف�وم: القصر  
الكيان�العمرا�ي�الذي�ساد�جل�أنحاء�منطقة���عددت�التعار�ف�ال���قدم�ا�الباحثون�ملصط���القصر،�ذلك������

  :تافياللت�وفيما�ي���جرد�لبعض�التعار�ف�ال���توصل�إل��ا��ؤالء�الباحث�ن
،�واحات�درعة،�واحات�ف�ي: غرب�الشبھ�ال��راوي�القصر�مصط���يدل�ع���كيان�عمرا�ي،�ين�شر�بواحات�امل" 

  4" واحات�تافياللت�وواحات�حبل�با�ي�

 5...  "ة�سكنية�،تضم�العديد�من�املنازل�و�سر�ال���يجمع�ا�تقارب�و�شابھ�أنماط�الع�ش�ش�ل�القصر�خلي"

 "� �الواحات �لساكنة ��جتماعية �وال�نقول ،� ��ساسية �فرضتھ�... �و�الوحدة�السكنية �مح�� و�و�معمار�تقليدي
  6..." �اد�ت�ون�واحدة�و�و�أنواع�مختلفة�،�لكن�ذات�ب�ية�معمار�ة�ت... ضرورات�املناخ�واملجال�والتار�خ�

                                                           
  5،��اململكة�العر�ية�السعودية،�وزارة�الشؤون�البلدية�والقرو�ة�مكتبة�امللك�ف�د�الوطنية�ص1426دلبل�املحافظة�ع���ال��اث،�الطبعة��و���1
  .دليل�املحافظة�مرجع�سابق�2
  .دليل�املحافظة�نفس�املرجع3
4� �( البلعم���� �الرحمان �) عبد �املدرسة�:  وآخرون ،� �معماري �م�ندس �دبلوم �لنيل �بحث �عمرانية، �ملصط��ات �تفصيلية �دراسة �والقصبات، القصور

  ).   77ص�( ،�1992الوطنية�لل�ندسة�املعمار�ة،�الر�اط�،�
  ) .214ص�( ،�2011،�يناير��88،�املنا�ل�،�عدد��»القصور��با��نوب�املغر�ي��«) : علوي�محمد�( امرا�ي����5
مطبعة�املعارف�ا��ديدة�،�م�شورات�املع�د�املل�ي�للثقافة�: ،الر�اط�" غر�س�نموذجا" الواحات�املغر�ية�قبل��ستعمار�: ،) بن�محمد�( قسطا�ي��6

  .)37 – 36ص( ،�2005،��- 3رقم��–سات�و�طروحات��ماز�غية�،�سلسلة�الدرا
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 "� �واجتماعية �سياسية �القصر�وحدة �عن�... �ش�ل ��و�عبارة �واملجموعات�،إذ ��فراد �جميع �حياة �داخلھ ت�تظم
أر�اع�أو�فلقات�يختلف��إ��جسم�مستقل����الواحة�يدير�شؤونھ�ا��اصة�بمعزل�عن�تأث���خار���،�و�نقسم�القصر�

 ).اغرم�( الواحد�م��ا�اسم�عدد�ا�من�قصر�ألخر�،�و�طلق�ع���القصر�
  التنظيم��جتما���للقصر�بمنطقة�تافياللت

�خلق�إ �يؤثر��� �الذي �ال�سب، �عامل �نجد �القصر، �داخل ��جتماعية �امل�انة � ��� �املسا�مة �العوامل �ب�ن �من ن
� ��� �و�شري ���نانص�ار�ثقا�� �و�ضيف �باستقرار�ذو �إنذاتھ، �املرتبطة �وخاصة �بدور�ا �التار�خية �ال�سب�الظروف ي

�القرن� ��� �ذلك ��عد �نفوذ�م �ليتقوى �ال��ري �السا�ع �القرن �من �الثا�ي، �النصف ��� �بتافياللت �العلو��ن �أي الشر�ف
  1.تافياللتشبھ�مستقلة�ب�إمارةالعلو�ون���شرافالعاشر�ال��ري�أي����الف��ة�السعدية�حيث�ش�ل�

  النظام��جتما���و�العر���للقصر: أوال
ة�ملنطقة�تافياللت�بابت�ار�مجموعة�من�القوان�ن�املنظمة�للمجال�ا��غرا���باملنطقة،�ونجد�تم��ت��عراف�القبلي

قصور�مدينة�الر�صا�ي�قد�فرضت�عل��ا�الظروف�السياسية�و�قتصادية�أن�تخلق�أنظمة�اجتماعية�تالئم�أنماط��أن
  .ع�ش�ا

  �عراف�بصيغة�ا��مع؟يضع�الباحث�من�خالل��ذه�املقالة��ساؤل�جو�ري،�ما�املقصود�بالعرف�أو�
�ل�خصلة�حسنة�ترتض��ا�العقول�وتطم�ن�" العرف�بناء�ع���التفس��ات�الفق�ية�ب�ونھ" ملر�ي�علوي�:" د�عرف�

���املؤدى�و���املع���كذلك��متلقيانإل��ا�النفوس،�وإذا�اعتادت�ا��ماعة�أمرا�صار�عرف�ل�ا،�لذلك�فالعرف�والعادة�
�مف�وم�ا �اختلف �وان �ي. ح�� �انھ �ولوكما �إلزامي �طا�ع �ل�ا �العرف �قواعد �بان �القول �ألن�� مكننا �يج�لونھ �الناس �ان

  .�عذر�أحد�بج�لھ�للقانون  �صل�فيھ�أنھ�ال
� ��أنكما �الكر�م" النص �السور�" القرآ�ي �من �العديد ��� �للعرف ��عرض �قد �لل�شر�ع ��عت���املصدر�الرئ���� الذي
  .إ��كقولھ��ع

  " 72سورة�التو�ة�آية" ض�يأمرون�باملعروفواملؤمنون�واملؤمنات��عض�م�أولياء��ع"
والعادات�مادام�ذلك��باألعرافيمكننا��القول�كما�جاء�بھ�الباحث�ال�اختالف�ب�ن�فق�اء��سالم�فيما�يتعلق� اإذ

  .يتعارض�مع�النص�القرآ�ي�أو�يتصادم�معھ����روحھ�ومبادئھ ال
م�من�خالل�وثيقة�1894-1873"ا��سن��ول�ال�يئة�ال�شر�عية�نموذج�قصر�اخنوس����ع�د�السلطان�موالي�

  محلية�عائلية�ن�شر�ا�ألول�مرة
  النظام�السيا����للقصر

 شيخ�القصر��:أوال
�القص �اختيار�شيخ �لفروع� ران ��جتما�� �الوزن �بذلك �و�ع�� �القصر، �داخل ��جتماعية �القوى �ملواز�ن يخضع

تافياللت�و�را���أيضا�����ذا�ا��انب�اتزان�ال��ص�حسب�لسان�أ�ل�" لعضام" وأفخاذ���رة���ساب�العلو�ة�أي
� �ي�ت�� �ال�� ��جتماعية �املنظومة �داخل �ووزنھ �وعلمھ �وسلوكھ �إل��ااملنتخب �املناسبة،أ، �اختيار�ال��صية وفق� ن

�س�ان� �بموافقة �الغرض �ل�دا �مخصص �اجتماع ��� �عل�� ��ش�ل �تتم �القصر، �شيخ �م�انة �لتبوؤ �املذ�ورة املقاي�س
��عض �و�� �قصر��أخنوس، �شرفاء �يجتمع �الرشد، �سن �البالغ�ن ����اص ���م �و�قصد �الصائم �حد �ع�� �حيان

را��م�حول�الع�د�املتفق�عليھ�ع���حكم�واحد�و�عينون�الشيخ�املناسب�ل�م�آاخنوس�الكب���والصغ���م��م�و�دلون�ب
  2.إخوانھ��لھ�سنة��ل�واحد�مزراك�ع��اموالي�ا��سن�بن�طا�ر�شيخا�ع���ا��ميع�وعينو �احيث�قد�عينو 

                                                           
  .التنظيم��جتما��" محمد�ملرا�ي�علوي " ،�مداخلة��ستاذ�1998مدينة�الر�صا�ي�مارس" مركز�الدراسات�والبحوث�العلو�ة"م�شورات�1
  املرجع�نفسھ�بتصرف2
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  �طار�التنظيمي�ملجتمع�القصر: ثانيا
�القصر���طار  إن �ملجتمع �املرجعية��و�طار التنظي�� ��عت���بمثابة �تافياللت �بمنطقة �القصور �ملجتمعات العر��

  .نة�للوحدة�السكنية�املنغلقة�واملتجلية����القصور و الرئ�سية�للب�ية�التنظيمية�العامة�للفئات��جتماعية�امل�
�وال التنظي����و��طار  و�ذا �بالقصر�نفسھ ��ذا� قانون�داخ���خاص �ولكن �من�مجتمعات�القصور �سواه يلزم

� �الوافدين ��ل �ع�� �يطبق �الداخ�� �فالقصر��االقصر�مادامو �إ��النظام �ذلك، �من �العكس �وع�� �بجر�مة متواجدين
املشيخة��إطار قوق�املفروضة�عليھ����مطالب�باح��ام�وتنفيذ��القوان�ن�و�نظمة�وأداء��ل�الواجبات،�والتمتع�ب�ل�ا��

  1.إل��ا�جتماعية�ال���ي�ت���
� ����أ�مومن �الر�صا�ي، �مدينة �وخاصة �تافياللت �قصور �عرف��ا �ال�� �تنظم�تفاقيات �ال�� �التنظيمية تفاقيات

 غابرة�وما�العالقات�ب�ن�القبائل�والقصور�ل�ون��ذه�القبائل�ت�ش�ل�من�بقايا�القبائل�ال���عمرت�الواج�ة����عصور 
  .سم�القصر�الذي��ستوطنھ�املصا���املش��كة�ب�ن�واحة�القبيلةا إاليجمع�ب�ن��ذه�القبائل�

  .تفاقيات�نجدومن�ب�ن��ذه��
  تفاقيات�التكفلية�: ثالثا

عادة�ب�ن��عض�الزوايا�ومجموعة�من�القبائل�امل��حلة�أو�بي��ا�و��ن�القصور�و�سمت���تفاقيات�التكفلية��عقد�
�� ��ذه ��نتجاع �من �بالتحول �سرات �وقبائل �عطا �ايت �قبائل �لبعض �التكفلية ��مر��ستقرار�و� �إ��تفاقيات رتباط

  2.الية�جديدة�من�التوازنات�التوازنات��جتماعية�القديمة�بواحة�درعة�وأعطى�اش�إخالل إ��الذي�أدى�
�ب�ن ��عقد ��تفاقيات ��ذه ��انت �ت����، �واتفاقيات �الص��ية �القبائل���تفاقيات �من �مجموعة �أو�ب�ن قبيلت�ن

يجمع�ا�لف�واحد�أو�تنضوي�تحت�لف�ن�متعارض�ن�لوضع�حد�من�ا��روب�القبلية�واليظ�ر��ذا�النوع�من��تفاقيات�
  .إال����أوقات�ال��اع�السلطوي�باملنطقة�أو�إذا�شص�ت�ال��راء�وقحط�رعا��ا

  .�تفاقيات�التنظيمية: را�عا
يات�أك����صناف�ان�شارا�بقصور�الوادي�و�فضل��ذه��تفاقيات�أمكننا��ذا�النوع��ذا�الصنف�من��تفاق���

مالحظة�امل�ونات��جتماعية�لقبائل�القصور�فالساكنون����القصر��م����الواقع�نتاج�خليط�من�العناصر��فر�قية�
�والعر�ية �ال. و�ماز�غية �لقبيلة �العامة �الشؤون �تنظيم �ع�� ��تفاقيات ��ذه��تفاقيات�و�س�ر��ذه �عقد �و�ثم قصر،

�عادة�ب�ن�ممث���مختلف�العظام�الذين��ش�لون�جماعة�القبيلة��بحيث��انت��عد�من�املرتكزات��ساسية،�عند�قبائل
� �القرن �خالل �بدرعة �و�19القصور ��ذه��تم �شروط �تجديد �مع�م �سنة�أوس�ت�ن ��ل �رأس �قصر�ع�� ��ل تفاقيات���

لشيخ�وقد�تجدد�وسط�السنة����ظروف�است�نائية�إذا�ما�دعت�الضرورة�ذلك�وقد�أعضاء�ا��ماعة�واختيار�ا�دتجدي
شروط�أخرى،�ل�ي�ت�ون��تفاقية����مستوى�املستجدات��وإضافة�غي����عض�الشروط��إ���عمد�الشيخ�وا��ماعة�

  .اليومية�وما�قد�يطرأ�من�مشا�ل�ب�ن�س�ان�القصر
  التنظيم��جتما���لقصور�تافياللت

  �جتماعية�لساكنة�القصر�بمنطقة�تافياللتاملكونات�-أ
يتكتل�الس�ان����ما�بي��م�داخل��القصر����تجمعات�أبو�ة،�تختلف��ذه�التجمعات�حسب�الفئة��جتماعية����

��عض� �و�� �معينة �قبيلة �داخل �القصر�ول�س �داخل �ا��اص �ب�سبھ �الفرد ��عد �حيث �العائلية �للقرابة �وطبقا املعنية،
د�ي�ز�ز�السف���أو�عرب�وا" لفيف�خاص�من�القصور�نذكر��نا�ع���س�يل�املثال��إ��ن�ي�سب�ا��االت�يمكن�للفرد�أ

  .ل��ل�واحد�م��ما�قصرا�أو�قصورا����مناطق�مجاورةصالصباح�يح

                                                           
   1992.،�نون��14-13-12" م�شورات��لية��دب�والعلوم���سانية�سلسلة�الندوات�و�يام�الدراسة،�ملتقى�حضاري�وفضاء�للثقافة�و�بداع�أيام�1
  .املرجع�نفسھ�بتصرف2
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طبقات�اجتماعية�لدى�س�ان�القصور�و�ذا�يجعل�من�زائري�س�ان�القصور�يم��ون��إ��ينقسم�املجتمع�الفيال���
ت��جتماعية،�و���الشرفاء�واملرابطون�والعوام�وا��راث�ن،�والعبيد�وال��ود�،��ان�الشرفاء�ب�ن�ستة�أصناف�من�الفئا

� �بطبيعة �يتمتعون �ساللة�ااملرابطون �من �أ��م �املجتمع ��عت���م �الذين ��فراد ��م �الشرفاء �أك��، �متم��ة جتماعية
فاألول��و�الذي� شر�ف����تافياللت،أو�عن�طر�ق�موالي�إدر�س��ول����مدينة�فاس�أو�موالي�ع���ال" ص"الرسول�

أسس�الدولة�العر�ية����املغرب����القرن�الثامن�امليالدي�والثا�ي��و�ا��د��ك���للدولة�العلو�ة�ال���تولت�ا��كم����
�السياسية� �ا��ياة �تأث���كب����� �ول�م �ك�ل �املغرب ��� �ين�شرون �الشرفاء �عشر�ونجد �السا�ع �القرن �خالل املغرب

�و  �و�جتماعية �خاصة �و�حصانة �بخصائص �يتمتعون �نجد�م �بحيث �عديدة �امتيازات �بالورع��إ��ل�م �امتياز�م جانب
� �الصا���ن ��ولياء �بصفة �عرفوا �تقوم��إ��والتقوى، �و�نا �الناس �ب�ن �والتحكيم �السياسية �بالوساطة �قيام�م جانب

الشيخ�أو�رئ�س�الزاو�ة�باعتباره���عض�الزوايا�ب�ل��ذه�الوظائف�وتختص��خرى�بواحدة�م��ا�أو�اث�ت�ن�فقط�و�لعب
  1.من�أبناء�الو���الصا���دورا�رئ�سيا����الس�ر�ع����ل���شطة�السياسية�والدي�ية�ال����انت�تقام�داخل�الزاو�ة

�بالقصر� �العائالت ��عض �أو��ش�لون �خاصة �قصور �داخل �صغرى �كسالالت �تافياللت �منطقة �شرفاء يجتمع
  ".46ص" ���ما�بي��م�وخاصة��ناث�أما�الذ�ور�قد�ي��وجون�من�خارج�القبيلة�الواحد�ونجد�م�يحرصون�ع���ال��اوج�

ان�معطم�ساكنة�منطقة�تافياللت�يزاولون�الفالحة�ول�م�ممتل�ا��م�ا��اصة�املستقلة�و�قومون�بدور��شيط�����
امن�السال��،�الذي��سي���قصور�م�وإدار��ا،��عرف��ذه�الفئة����منطقة�وادي�ز�ز�الفالحون��حرار�يتم��ون�بالتنظ

�شر��م�البيضاء�والواقع�أن��إ��تنظيم�م�السال��،�و �إ��باإلشارة�"�ا��راط�ن�"يم���فئة��حرار�ع���با���الفئات�الدنيا�
قرون�من�التمازج�ب�ن�فئة�العبيد��فارقة�والسود�وذر���م�إال��إ��كث��ا�من�الفالح�ن�والبدو�ذو��شرة�سمراء�و�ذا�يرجع�

البيضاء�تحدد�باألصول��بو�ة�أك���من�لون�ال�شرة�املع�ود�فإذا��ان�ا��د�عر�يا�أو�أماز�غيا�أبيض��أن�صفة�ال�شرة
  .فإن�أبناؤه�وحفدتھ�كذلك

� �وضعية �ل�م �الواحات، ��� �اليدوي �بالعمل �تافياللت �بمنطقة �اش��روا �ا��راث�ن �فئة �نظر�اإن ��� �دنيا جتماعية
ا��راث�ن�موضوع�نقاش،�البعض��عتقد�أ��م�من�الناس�الذين�دخلوا��املذ�ورة�سابقا،�ومازال�أصل�الثالثالطبقات�

عبيد�غرب�إفر�قيا�الذين�تزاوجوا�مع�الس�ان��إ��املنطقة�قديما����العصور�ا���ر�ة�والبعض��خر�يرجع�أصل�م��إ��
�يختص �مغار�ة � �البيض �نظر�الس�ان ��� �و�م �زنجية �ومالمح �سوداء �ب�شرة �و�تم���معظم�م �و�ماز�غ �بجمع�العرب ون

�ع��� �يحيل �ا��ماس �ومصط�� �الغلة �خمس �مقابل �ا��راث�ن ��شتغل �عبيدا، �ل�سوا �ولك��م �املاء �و�جلبون ا��طب
� �ل��رثا�ي �كمرادف ��ستعمل �الغلة، �بخمس ��قل �ع�� ��شتغل �الذي �"48" ص" ��سان �سال���� �تنظيم �لد��م ل�س

  .جزءا�أك���من�مجموع�ساكنة�املنطقة�قوي،�وال�يحددون��س��م�عادة����أك���من�تالتة��أجيال�و�ش�لون 
� ���اية�القرن �املنطقة�19مع ��� ��ع�شون �الذين��انوا �العبيد �كب���عدد ��ش�ل �تقلص �فقط،��إ��م �الفئات �عض

�كخدم� ��شتغلون � ��انوا �معظم�م �البدو�الرحل �و�حتل �افر�قيا �غرب �من �ع���ال��راء �العبيد �تجارة �تراجع �س�ب
  2.وكرعاة�لصا���لدى�الشرفاء

�ذه��صناف��جتماعية،�يحيلنا�ع���التفاوت�الطبقي�ب�ن�س�ان�منطقة�تافياللت��إ��تقسم�س�ان�القصر�ان�
�ش�ل�عمودي،�بحيث�نجد�الشرفاء�ثم��حراء�و���ما�عد�ا��راث�ن،�و�ذا�ال��اتب��جتما���لساكنة�تافياللت�تتدخل�

� �اجتماعية �فئة �فل�ل �وجغرافية �بل �وسياسية �اقتصادية �عواما �حسن�فيھ ��� �خالل�ا �من ��سا�م �وأ�شطة وظائف
  .تنظيم�وتطور�ساكنة�القصرى�ع���جميع�املستو�ات

                                                           
" ،�ص�2006الطبعة�" 1912-1981" " املواج�ة�املغر�ية�لإلم��اطور�ة�الفر�سية�" د�ان�روس،�كتاب�املجتمع�واملقاومة����ا��نوب�الشر���املغر�ي،. إ1

  .بتصرف"  46�،47�،48
  .املرجع�نفسھ�بتصرف2
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� ��� �أو�مقاطعات �تجمعات�من�القصور، �سبعة �من �تتألف �تافياللت �ساكنة�قصور �واد�" ان السيفا،�تانجوت،
  .إيف��،�والغرفة،�والسفاالت،�و����محمد

  الوظائف�التار�خية�للقصر�بمنطقة�تافياللت�- ب
�والوظيفة� �السكن، �وظيفة �التحص�ن، �وظيفة �أساسية، �وظائف �تالث �تافياللت، �بمنطقة �القصر يلعب

� ��ستقرار،��إ���قتصادية �ف�و�يضمن �التحص�ن �أما �املنفعة، �القصرقصد ��س���حاجات �أساسية �مؤسسات جانب
  .و�دفع��خطار�و�حول�ب�ن�القصر�و��ن��ل�ضرر�ي��ق�بھ

�باأل  �ا��نو�ية �و���تتم���املناطق �والقصبات، �القصور �من �العديد �بوجود �وفكيك �ودرعة، �تافياللت �واحة خص
�و� �الطبيعية �متم��يتأثر�باملعطيات �استقرار�وسكن ����نمط �القصور �بناء �ان�شار�ظا�رة �منذ �والسياسية، قتصادية

��ياة�العامة��ع�اس�ع���التنظيم��جتما���للقصور�من�خالل�وضع�مؤسسات��س���شؤون�اااملنطقة�و�ذا��ان�لھ�
جتماعية��سود�ب�ن�س�ان�القصر�باعتباره�خلية�تظم�العديد�من�الس�ان����نوع�من�ال��ابط�ابھ،����ش�ل�عالقات�

  1.�جتما��
  الوظيفة�السياسية-ج

املستخرج�" الط�ن�وا��شب" يتمز�القصر�بمنطقة�تافياللت�ب�ونھ�ي�ش�ل�من�م�ونات�املواد�املحلية�املتمثلة����
�أ��ار�ال �تتخللھ�من �خار�� �سور �وجود �تافياللت �القصر�بمنطقة �يمتاز�بھ �ما �املعماري، �الش�ل �مستوى �ع�� نخيل

  ".113ص" أبراج�تلعب�أدوارا��امة����ا��فاظ�ع���سالمة��سوار�
من�حيث�الوظيفة�السياسية�للقصر،��عد�مجال�لتدب���ا��ياة�السياسية�لل��كيبة��جتماعية�املختلفة�للساكنة�

آلية�الدفاع�عن�مصا���ا��ماعة�و�قا��ا�واستمرار�ا،�فع���املستوى��إ��ومن�حيث�العمران��ذا��عود�تار�خيا�املحلية،�
�ما� �و�ذا �املصا�� �فيھ �تتضارب �اجتما�� �وسط �املعمار�ة ��ندستھ �حيث �القصر�من �يتخذ �العام، �و�م�� السيا���

ص��اء�ا��فاظ�ع���أمن�وسالمة�ا��ماعة�املتمثلة����وال" املزار�ك�"و�"الشيخ�"يتطلب�من�الكيان�السيا����املتمثل����
�أو�" �ع��ا�" الفخذة"القبيلة �املتعارف �السياسية �ا��ياة �القصر�مع �عمران �وتكيف �ا��اصة �مصا���ا �عن �تدافع ال��

  ".113ص�. " محليا�بمنطقة�تافياللت
والثا�ي�بتدب���عالقات�تت���ا��ياة�السياسية�داخل�القصر���شقي�ن،�شق�مرتبط�بتدب���الشؤون�الداخلية،�

�عد�ابرز�مؤسسة����القصر�والذي�يثم�انتخابھ�عن�طر�ق�" الشيخ"القصر�بالوحدات�السياسية�الك��ى،�ان�مؤسسة�
� � �الساكنة �اش�ر�لدى �ستة �ملدة �انتخابھ �و�عاد ��إ���غالبية ��ناك �الشيخ �مؤسسة �ممث���" ملزار�ك"جانب و�م

  2.الفخذات
  الوظيفة��قتصادية�-د

�ا �تقوم �أ�مية �ع�� �تافياللت �للقصر�بمنطقة ��قتصادية �الدكتور " �رض" ملصا�� �مصدر�ال��وة، " باعتبار�ا
  " .114ص"أكد�بأن�تدب���املصا����قتصادية�للقصر�باملجتمع�الفيال���يتمثل����العناصر�التالية�" محمد�مز�ن

 .تنظيم�ا��ياة�الزراعية
 .خارج�املجموعة�ا��فاظ�ع����رض�وا��رص�ع���عدم�انتقال�ا -
  .ا��فاظ�ع���التوازن��قتصادي�للقصر -

                                                           
1 � �املغرب"كتاب �تار�خ ��� �و��سان �واملجال �" العمران �الطبعة �الطا�ر�بلم�دي �ا��س�ن، �رحمون �ت�سيق �جما��، ��2017مؤلف ��عنوان �مقال ، "

  .ا��ماعة،�القبيلة�و�س���شؤون�القصر�بتافياللت،�محمد�ملرا�ي�علوي 
��:د2 �محمد، �و�ستمرار" مو��� �التحول �أطروحة �إ�� �و�زمة �ال��اجع �أطروحة �من �أي�: تافياللت �والشمولية، �املش�دية �املقار�ت�ن �ب�ن �الواحات أداء

  .،�بتصرف113�،114،��ص�2002-2001تأط���الدكتور�امحمد�بلفقيھ�سنة��-الر�اط-بحث�لنيل�دكتوراه�الدولة�بجامعة�محمد�ا��امس�" تنمية؟
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��قتصادية� ���شطة �مختلف ��� ��جتماعية �الفئات �مختلف �ب�ن �بالتعاون �وذلك �لل��وة �مصدرا ��رض �ش�ل
  :ال���تتوزع�جغرافيا�ع���الش�ل�التا��

واحة�أوالد�الز�رة،�فئة�الشرفاء�لم،�من���2شرق�واد�ز�ز�ع����عد��إ��تمتد�من��شمال�شرق�تافياللت�:  تنجو�ت
  .من�الساكنة�أ�مال����ش�ل�

�لم�عرضا�جنوب�قطاع�تنجو�ت،�مجال���5لم،�طوال�و�10تمتد�ع���طول�واد�الشرفا�ع���مسافة�: واد�إيف��
�قصر� ��� �متمثل �ومركز�تجاري �تافياللت، �بمنطقة �تار��� �مخز�ي �دور �تلعب �مرتفعة �س�انية �كثافة " أبوعام" �عرف

م،�حيث��ان��ستقطب�تجار�مدينة�فاس�الذين�19خالل�القرن��1864و�1862الل�املرحلة�الفاصلة�ماب�ن�وخاصة�خ
  .118ص�" قصرا�36"يوزعون�البضا�ع�القادمة�من�السودان�ع���جل�مناطق�املغرب،�و�ظم�قطاع�واد�ايف���

�يضت�ت��مي، �لم �ت��مي ��ون �رغم �أرفود �مدينة �واحات �تم �ت�إدراجم �منطقة �ضمن ��ذا�موقع�ا ���أن افياللت،
� �قبائل ��ش�ل �الصباح"املجال �" عرب �من �تت�ون �أك���ثال�� �أحد �تحتضن �ال�� �املعاضيد �أ�م�ا، �أو�فخذات �فرق الث

  "قصرا30" م�ضل���تا جانب�واحات�أوالد�الز�رة�إ��اليوم��إ��قصور�تافياللت�
�ا��رف حنابو،�" الغرب�من�أ�م�قصوره��تتموقع�غرب�واد�غر�س،�مجال��ش�ل�امتداد�لت��مي����اتجاه:  فزنا

  ". قصرا�30" م�ضو�و�مجال�ا��طارات�بالدرجة��و���ي" وا��رف،�منقرة،�فزنة�
�س�يا�من��ھ�ش�لوذلك�ب��ب���ع���أساس�خلدو�ي،�ال���تن�ال�سق��جتما����الذي�يفسر�الدنامية��جتماعية�إ

�جتما���لساكنة�تافياللت�كمعطى�ب�يوي�بما��و�مح����و�ذا�يخلق�تفاعل�مح���ودو���ع���التار�خ" العص�ية"مف�وم�
�ال ��جتما�� �و�ندماج �التجار�ة �التبادالت �حول �املحلية �التار�خية �الدراسات �تؤكده �و�ذا �السلطة�ذودو�� �تؤطره ي

  "120.1ص���.املخزنية
  مم��ات�القصور��عد�اندثار���لماسة�وتار�خ�ا��:ي

�الت ��� �صعو�ة �الباحث�ن �من �العديد �املتعلقة�لقي �الوثائق �املصادر�وغياب ��� �ن�يجة �للقصر�الفيال��، أر�خ
� �سنة �تأس�س�ا �وقبل �اندثار���لماسة ��عد �خاصة �140باملوضوع، ��عض��إن��ر�ة، �حسب �التار�خية الدراسات

�تار�خ� ��عود �وأخرى ���لماسة، �مدينة �تأس�س �لف��ة �سابقة �تافياللت �بمنطقة �قصور ��ناك �أن �تؤكد املؤرخي�ن
الذي�يقع�شمال�غرب�" ا��بيل" القرن�ا��امس�ال��ري،�ا��ادي�عشر�امليالدي،�ونخص�بالذكر�نا�قصر��إ��تأس�س�ا�

� �الباحثة �ذكرت �وقد �مرتفعت�ن �منطقت�ن �ب�ن �أمحمد �ب�� �مو�ي" جماعة �" جاك ��عود �قصر�أبار�املخزن نفس��إ��أن
ف��ة��إ��ث�ن�من�يؤكد�أن�القصر��عود�تار�خھ�املرحلة،�رغم�أن�موقعھ�املتم���وامل��ع�ع����ستقرار،�و�ناك�من�الباح

  .��رة�القبائل�املشرقية�واستقرار�ا�بمنطقة�تافياللت�خاصة��عد�الفتح��سالمي�فضال�عن���رة�الفئات��ندلسية
  املكونات�العمرانية�للقصر�بمنطقة�تافياللت

�الذي��ان�سائدا�بمدينة���لماسةتختلف�امل�ونات�املعمار�ة�للقصر�بمنطقة�تافياللت�عن�التنظيم�العمرا�ي�
  .وخاصة����ف��ة�ازد�ار�ا،�نجد�العديد�من�القصور�تأتلف����امل�ونات�التالية

  مدخل�القصر: أوال
بنائية�عبارة��تيتم���مدخل�القصر�بارتفاعھ�ع���با���امل�ونات�العمرانية�للقصر�و�ش�ل�جدران�مستو�ة�أو�وحدا�

واج�ة�معمار�ة��ش�ل�نمط�معماري�أصيل�يظم�دقة����الزخرفة�والرونقة�بمثابة� عن�أقواس�ب�ن�القصر�وفم�القصر
  .الزوار�والساكنة�املحلية��أنظار تل�ب�

  
  

                                                           
  .بتصرف�118،119،120املرجع�نفسھ،�ص1
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  أسوار�القصر: ثانيا
أمتار��7 إ�� 5امل��اوح�ما�ب�ن����رتفاعت�ش�ل�أسوار�القصر�من�سلسلة�من�ا��دران�العالية�تختلف�من�حيث��

  .تحيط�بالقصر�من�مختلف�واج�اتھ س�تم���100و�50م��ا�ماب�ن�أمتار،�وس�8 إ��وقد�تصل�����عض�القصور�
�القصر�: ثالثا �م�ونات �لبا�� �مخالف �عمرا�ي �بنمط �وتتفرد �تختلف �العلو �أسوار�مرتفعة �عن �عبارة �براج،

العمرانية�يوجد���ا�حارس�أو�أك���وظيفتھ�حراسة�القصر�من���ومات��عداء�من�القبائل�املجاورة�ال����شو��ا��عد�
�القصور ال �أغلب �نجد �للقصر، �املحلية �ساكنة �مع �والسياسية ��جتماعية �برج� صراعات ��ل �أبراج �أر�عة تتوفر�ع��

  .أر�عة�أبراج�أبراج�اال���يفوق�عدد� يوجد����احد�زوايا�القصر��ر�عة�و�ناك��عض�القصور 
اكنة�وفضاء�للروابط�را�عا�دروب�وأزقة�القصر،�تلعب��زقة�دورا��اما�داخل�القصر��ش�ل�مساحة�لعبور�الس

  1 "56ص" .�جتماعية�املتمثلة����التعاون�والتآزر��جتما���و��قتصادي�و�م���لساكنة�القصر
  البعد�ا��غرا���لقصور�منطقة�تافياللت�

  املكونات��الطبيعية�للقصر�بمنطقة�تافياللت: أول 
واحات�ب�ن�واد�غر�س�وو�اد�ز�ز،�ل�ون�تتم���القصور�بمنطقة�تافياللت،�من�الناحية�ا��غرافيا��بوجود�ا�ضمن�

�العصر� �خالل �أطل��� �انكسار�جيولو�� �ن�يجة �ال��سبات �من �طبقات �عن �عبارة ��ضبة �عن �عبارة �تافياللت منطقة
ش�ل�منخفضا�غمرتھ�فيما��عد�ال��سبات�ال��ر�ة�وا��ليدية�خالل�العصر�الرا�ع�وقد� ا��يولو���الثالث،��ذا��نكسار

  ".8ص" �ودية�ال����غمر�واحات�تافياللت�أي�واد�ز�ز�وواد�غر�س�اليوم�بفعل��إ��استمرت�
  ا�ع�اسات�املناخ�ع���ساكنة�قصور�منطقة�تافياللت: ياثان

يم���منطقة�تافياللت��و�مناخ�ا�الشبھ�ال��راوي،�واملناخ�القاري�الشبھ��ا��اف�الذي�يمر�ع���فصل�ن� ما نإ
�املتم���بحرارة� �الصيف �وفصل �وا��افة �الباردة �والر�اح �الض�يلة �والرطو�ة �البارد �ذو�الطقس �الشتاء �فصل أساس�ن،

�س�ب��منتظمةوال�ساقطات�ضعيفة�وغ���" ر�يالش" وجد�مرتفعة�م��و�ة����غالب��حيان���بوب�ر�اح�حارة�وجافة�
�ا��يو �ش�ر�ش�ن����- املوقع ��� �تبدأ��مطار�عادة �و�س�ب�التبخر، �ش�ر�أبر�ل�إ��منا�� ��ساسية�اومن�املرتكز .غاية ت

�ب �القصر�املاء �ساكنة �عل��ا ��عتمد �الاال�� �طبيعية �ثروة �ما عتباره ��ذا �نذرة، �و�و��عرف �ع��ا ��ستغناء يدفع� يمكن
رغم��املدن�للبحث�عن�فرص�الشغل،�لكن�إ��ملنطقة�ال��حال�محليا�بمنطقة�تافياللت�أو�ال��رة�خارج�ا�إ��الساكنة�

من�العصر� فياللت�تحتضن�العديد�من��جناس�ال�شر�ة�املختلطة،�ال���عرفت��ستقرارقساوة�املناخ��فإن�منطقة�تا
غات�وتال�ا�توافد�العديد�من�املجموعات��ث�ية�والعرقية�املختلفة��صول�والعادات�والتقاليد�والل" ا���ري�القديم�" 

عرقية�مختلفة�متمثلة��أجناسو�ذا�سا�م�بدوره����تطور�ساكنة�القصور�بمنطقة�تافياللت�ع���التار�خ�وت�ون�عدة�
��2 :  

�ماز�غ،�باعتبار�م�الس�ان��صليون�باملنطقة�والذي��انوا�خالل�العصر�الوسيط�يت�ونون�من�تالث�فئات����
  :ع���الش�ل�التا��

الفضل����بناء���لماسة�و���خلق�أول�نواة��إل��انصر�قبائل�مكناسة�ال���يرجع��شمل��ذا�الع�:العنصر�الزنا�ي
ثم�قبائل�" م976-772" الدولة�املدرار�ة�" باملنطقة�وال���استطاعت�التحكم����املنطقة�ملدة�قرن�ن�من�الزمن�لالستقرار 

م�وأخ��ا�قبائل�ب���1054دينة�سنة�غاية�دخول�املرابط�ن�للم�إ�� 976مغراوة�ال���حكمت����املدينة�ابتداء�من�سنة��
  .م13مر�ن�ال���استقرت�باملنطقة�منذ�بداية�القرن�

                                                           
  .املرجع�نفسھ�بتصرف�1
جامعة�املو���إسماعيل،��لية�"م6/1993"املجال�واملجتمع�بالواحات�املغر�ية،�سلسلة�ندوات" واحة�تافياللت�ب�ن��مس�واليوم" تاوشيحت���سن، 2

  .بتصرف"   8ص. " �داب�والعلوم���سانية
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���لماسة� �ع�� �املرابط�ن �سيطرة ��ستقرار�إال�مع �ال��عرف �معضم�ا �إال�أن �اك���كثافة �تمثل �ص��اجة قبائل
  ".13ص"

�انت��ذه�القبائل��"م1159-1139"ت�ونت��ذه�القبائل�مع�سيطرة�املوحدين�ع�����لماسة��:قبائل�مصمودة
  ".13ص" تتعاطى�للتجارة�وا��ندية�والقضاء�و�دارة�إال�أ��ا�تمثل�أقلية�باملقارنة�مع�العناصر��خرى�

تلعب�عدة�أدوار���اجتماعيةجانب�القبائل�و�جناس�املختلفة،�نجد�أن�منطقة�تافياللت�ت�ش�ل�من�طبقات��إ��و 
  :واجتماعية�مختلفة�ع���الش�ل�التا���تار�خية

�العليا �واملرا: الطبقة �الشرفاء �فئة �و� تظم �والرؤساء �العلماء �و�ا�� �ت�سم��دار بط�ن �مح��مة �جد �طبقة �و�� �ن،
  .بنمط�ثقا���واجتما���مرموق 

ثروة��ائلة�من�قبل�تجارة�القوافل�وأصبو�ذو��االطبقة�الوسطى،�ت�ب����ذه�الطبقة�ع���فئة�التجار�الذين��ونو 
  .�خرى �شأن�ب�ن�جميع�الفئات��جتماعية

  .،�تتألف��ذه�الطبقة�من�صغار�التجار�وا��رف�ن�واملالك�ن�نتقاليةالطبقة�
�عند� �كخدام �أو�العمل �ل��ماسة �يتعاطون �الذين �والعبيد �ا��راث�ن �من �الطبقة ��ذه �تأتلف �الدنيا، الطبقة

 1.الطبقات�العليا،�و�عرف�مستوى�مع�����وثقا����سيط
  :خاتمة

جانب�م�وناتھ�املادية�املتمثلة����القصور�والقصبات�وما�تحملھ�من�م�ونات�وأدوات��إ��عرف�ال��اث�املعماري�����
ول��ات��وأ�از�جرواية�شفو�ة�" ذات�حمولة�تار�خية�وفنية�أصيلة،�تراث�غ���مادي�متمثل����ص�ت�الثقافة�املحلية�من

�" وفول�لور  �ب�ن �ال�شابھ �نقط �ب�ن �يجتمع �وج�وي �نظرا�مح�� �وا���ات �املناطق �حسب �و�ختالف �املغر�ية، الثقافة
  .مجالية�ال���عرف�ا�املغار�ة�ع���التار�خ�-للتحوالت�السوسو

ال��اث�املعماري��إنقاذرغم��ذا�التباين�يتوجب�ع���ا���ات���لة�باملحافظة�ع���ال��اث�املعماري�وصيانتھ،������
�إطار� �القط�إس��اتيجية�� �جميع ��شرك �شمولية �وذلك �املغر�ي �املجتمع �م�ونات �و�ا�� �ا��يو�ة ال��اث��بإدخالاعات

� �الوصول �ودوليا �وطنيا �امل�شود �التنوي �النموذج ��س�� �ال�� �الك��ى ���داف �ضمن �ألن���إل��ااملعماري �املستقبل، ��
  .ر�ةعماال��اث�املعماري��عد�رافعة�أساسية�من�رافعات�التنمية��ش���م�ونا��ا�املجالية�وتخصصا��ا�امل

 :قائمة�املراجع
 الكتب

املواج�ة�املغر�ية�لإلم��اطور�ة�الفر�سية�" د�ان�روس،�كتاب�املجتمع�واملقاومة����ا��نوب�الشر���املغر�ي،. إ -1
 .2006الطبعة�" 1981-1912" " 

بلم�دي�مؤلف�جما��،�ت�سيق�رحمون�ا��س�ن،�الطا�ر�" العمران�واملجال�و��سان����تار�خ�املغرب"كتاب� -2
  .ا��ماعة،�القبيلة�و�س���شؤون�القصر�بتافياللت،�محمد�ملرا�ي�علوي " ،�مقال��عنوان��2017الطبعة�
3- � ��و�� �الطبعة �ال��اث، �ع�� �املحافظة �البلدية�1426دلبل �الشؤون �وزارة �السعودية، �العر�ية �اململكة � ،

 .والقرو�ة�مكتبة�امللك�ف�د�الوطنية
  :�امعية�ا رسائللا

�بوعصب� -1 �: مبارك ���لماسة �سقوط �من �تافياللت �قصور �دراسة ��� �العشر�ن�إ��مسا�مة �القرن " ��اية
�واملعمارو�نقاد، �فاس" التار�خ � �هللا �عبد �بن �محمد �سيدي �بجامعة �الدكتوراه �ش�ادة �لنيل �-أطروحة - 2011سا�س

2010 .  

                                                           
  .بتصرف" 13ص�"نفس�املرجع���1
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ية�ملصط��ات�عمرانية،�بحث�لنيل�القصور�والقصبات،�دراسة�تفصيل:  وآخرون) عبد�الرحمان(البلعم����� -2
  .1992دبلوم�م�ندس�معماري�،�املدرسة�الوطنية�لل�ندسة�املعمار�ة،�الر�اط�،�

مطبعة�املعارف�ا��ديدة�،�: ،الر�اط�" غر�س�نموذجا" الواحات�املغر�ية�قبل��ستعمار�: )بن�محمد(قسطا�ي� -3
  .2005،��-3رقم��–الدراسات�و�طروحات�م�شورات�املع�د�املل�ي�للثقافة��ماز�غية�،�سلسلة�

الواحات�ب�ن�أداء�: أطروحة�التحول�و�ستمرار�إ��تافياللت�من�أطروحة�ال��اجع�و�زمة�" مو����محمد،� :د- -4
تأط���الدكتور��-الر�اط-بحث�لنيل�دكتوراه�الدولة�بجامعة�محمد�ا��امس�" الشمولية،�أي�تنمية؟و  املقار�ت�ن�املش�دية

  .2002- 2001سنة�امحمد�بلفقيھ�
  :تاملجال 

���سن، -1 �واليوم" تاوشيحت ��مس �ب�ن �تافياللت �سلسلة�" واحة �املغر�ية، �بالواحات �واملجتمع املجال
  . جامعة�املو���إسماعيل،��لية��داب�والعلوم���سانية"م6/1993"ندوات

� �ملتقى �الدراسة، �و�يام �الندوات �سلسلة ���سانية �والعلوم ��دب ��لية �للثقافة�م�شورات �وفضاء حضاري
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  :م��ص�الدراسة
�اُملصط���إ����ختالفات�السياسية�و�قتصادية�واملُندلعة�ب�ن� �بِصدام�ا��ضارات؛�ُ�ش����ذا ُ�عرف�صراع�ا��ضارات�أيضًا

�الباردة، �ل��رب �التالية �الف��ة �خالل �القومية ��الدول �ش�ل �ع�� �جاءت �وقد �أطروحة ��شكيل�"�� �وإعادة �ا��ضارات صدام
م؛�حيث�َقّدم�نظرّ�ًة�ليصف�ما�يدور�1993ملؤلفھ�العالم�السيا�����مر��ي�صامو�ل��ن�نجتون��شر�ا�عام�" النظام�العال��

�الباردة، �ا��رب ��� �املُشاركة �الك��ى �ا��ضارات �آثار�عدائي�حول �من �ل�ا �ملا �املسلم�ن �ع�� �أخطر�النظر�ات �من ��عد ة�و��
  .ل��ضارة��سالمية�و�سالم�واملسلم�ن

 الثقافات�–�ر�اب�–الصدام��–ا��ضارة�: ال�لمات�الـمفتاحية
Abstract : 
   Conflict of civilizations is also known as the clash of civilizations, The term refers to the 
political, economic and interstate differences between nation-states during the post-cold-war 
period. It was shaped as a thesis named "clash of civilizations and the reshaping of world 
order" of the American political scientist Samuel Huntington, published in 1993. He presented 
a theory to describe what is going on around the great civilizations participating in the cold 
war, and it is considered one of the most dangerous theories on Muslims because of its hostile 
effects on Islamic civilization, Islam and Muslims.  
Key words: Civilization - Clash - Terrorism - Cultures 

 
  :مقدمة

� �سنة �الباردة �ا��رب ���اية �تفس���1991دفعت �تحاول �ال�� �نظر�ا��م �النظر��� �إعادة �إ�� �املفكر�ن �الكث���من م
النظرة�إ���العالقات�الدولية�تنطلق�من�السياسة�والعالقات�الدولية،�وع���ما�يز�د�عن�نصف�قرن�من�الزمان�بقيت�

منظور�واق���وآخر�لي��ا��،�فالرؤ�ة�الواقعية�ال�ترى����طبيعة�العالقات�ب�ن�الدول�إال�عالقة�صراع�ومنافسة�و�صل�
�الدولية� �العالقات �أنت�ون �املمكن �من �أنھ �ف��ى �اللي��الية �الرؤ�ة �مستمر�أما �متبادل ���ديد �حالة ��� �الدول �و�أن

  �عاون�ضمن�شروط�أ�م�ا�وجود�ح�ومات�ديمقراطية�و�عاون�اقتصاديعالقات�
�ش�ل� �وصف �تحاول �جديدة �نظر�ات �ظ�رت �إال�أنھ �واللي��الية �الواقعية �من �ل�ل �ا��ديدة ��ضافات �من بالرغم

ءت�من�العالم�وتفس��ه،�ولعل�النظر�ة��ك���إثارة�لتفس���مستقبل�العالقات�الدولية�ملرحلة�ما��عد�ا��رب�الباردة�جا
وال���أحدثت�جدال�" صدام�ا��ضارات"قبل�صموئيل��ين�نغتون�والذي�طرح�نظر�تھ�بداية�ع���ش�ل�مقالة��عنوان�

�و�س��� �تقاوم �مازالت �ال�� �الوحيدة �القوة ��عت��ه �الذي �لإلسالم �نظر��ا �خاصة �واملؤرخ�ن �املفكر�ن �صفوف ��� كب��ا
  .عالمل�ز�مة�الديمقراطية�اللي��الية����كث���من�أجزاء�ال

  والسؤال�الذي�يطرح�نفسھ��و�ما�تأث����ذه�النظر�ة�����شكيل�الواقع�الدو���املعاصر؟
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  :  �عر�ف�ا��ضارة-1
عرف��ارل�ماركس�ا��ضارة��عر�فا�صراعيا�حيث�يقول�إن��ل�اكتمال�تار����ال�ي�ون�إال�ن�يجة�الضرورات�املادية�

���يخ��ع�ا�و�ستعمل�ا����تلبية�تلك�ا��اجات،�فا��اجة�والفن�وحاجات���سان��ساسية�و�التا���الوسائل�الفنية�ال
�بحضارة� �ا��اصة ��جتماعية �العالقات �يحددان �اللذان �املركز��ن ��نتاج �لقوى �التقاطب �مركزي �يمثالن الصنا��

  )117ص��ي،�دون�سنة،�ص�(معينة�كما�يحددان��ذه�ا��ضارة�ذا��ا�ماديا�ومعنو�ا�
�ت �التحتية �فالب�ية �ماركس �طبيعة�حسب �تحدد ��نتاجية �الصفة �أخرى �بصياغة �أي �الفو�� �التفاعل �نمط حدد

�من� �املجتمعات �تطور �ظل ��� �بالدولة �املتغ���املرتبط �خالل �من �نحو�ا��ضارة �التطور �ف�و�يرجع ��جتما�� البناء
  )71،�ص�3بور�ي،�ع(ا�ال��كيبة�ال�سيطة�إ����ك����عقيد

ا�مرتبطا�بنظر�تھ�القائمة�ع���التحدي�و�ستجابة�فبال�سبة�إليھ�تنمو�أما�أرنولد�تو�ن���فيعرف�ا��ضارة��عر�ف
��مام� �إ�� �الدفع �قوة �باك�ساب �نا�� �وحيد �لرد ��ستجابة �فيھ �ت�ون �حيوي �بدافع ��ق��� �بالتحدي ا��ضارات

  )21،�ص1986ا��طيب،(بان��اج�معارك�جديدة�
�الدافع�ا��يو �واستمرار�ا�بوجودير�ط�تو�ن����شوء�ا��ضارة� ���غياب��ونمو�ا�حيثي�الذي��عمل�ع���تقدم�ا

،�لكن�من�الصعو�ة�بم�ان�ول�س�ستاتي�يالرد�أي��ستجابة�ع����ذا�الدافع�ت��ار�ا��ضارة�ال������تفاعل�دينامي�ي�
  )71،�ص�3بور�ي،�ع( قياس�متغ���الدافع�ا��يوي�من�مجتمع�آلخر

بع�ع���مجتمع����مرحلة�ما�قبل�التحض���للدفعة�ال���أما�مالك�بن�ن���فيعرف�ا��ضارة�أ��ا�إنتاج�فكرة�حية�تط
�صياغة� ��ذا �وع�� �اختاره �الذي �املثا�� �للنموذج �طبقا �الفكري �نظامھ �املجتمع ��ذا �فيب�� �التار�خ، �يدخل تجعلھ

  )49،�ص�1988مالك�بن�ن��،�(خصائص�تتحكم����جميع�خصائصھ�ال���تم��ه�عن�الثقافات�وا��ضارات��خرى�
فقد�ذ�ب����إطار�الص��ورة�التار�خية�إ���أنھ�ال�يجب�النظر�للتار�خ�ع���أنھ�مجرد��افو�و�يام�س�و�ال�سبة�لفرا�س

� �با��ق �خاصة �جو�ر�ة �مسائل �ال�شر�حول �يفكر�بھ �الذي ��و��سلوب �والو�� �املختلفة �ل��ضارات والباطل�تتا�ع
فو�و�ياما،�( ال���يتصورون���ا�العالم�وح���الطر�قة�ل�ة��ومقنعة�ومعتقدا��م�عنيحدثو��ا�مرضية��و��شطة�ال��

  )26م،�ص�1992
يرى�أن�ا��ضارة�جزء�من�التار�خ�فعرف�ا�حس�ن�مؤ�س����مف�وم�ا�العام�أ��ا�ثمرة��ل�ج�د�يقوم�بھ��و�ناك�من

والثمرة���سان�لتحس�ن�ظروف�حياتھ�سواء�أ�ان�املج�ود�املبذول�للوصول�لتلك�الثمرة�مقصودا�أم�غ���مقصود،�
تحتاج�للزمن��والثمرات�ا��ضار�ةل��ضارة�مرتبط�أشد��رتباط�بالتار�خ�ألنھ��و�الزمن��و�ذا�املف�وممعنو�ة�أم�مادية

  )13،�ص�1978مؤ�س،�( أي�أ��ا�جزء�من�التار�خ

  : مختلف��عار�ف�ا��ضارة�تحت�املقولت�ن�التاليت�ن�و�مكن�إدراج
الوحدة�تلك����الثقافات،��وتنوع�ا�ضمنلعناصر�واحدة�فك��ة�ا�وحضارة�إ�سانيةوجود�ثقافات�قومية�متعددة��-

  )374م،�ص1978ز�ادة،�(. قالب�واحد�فتلك����ا��ضارة�وانص�ار�ا���أما�عملية�اندماج�ا�
���ثقافة�مجتمع�كب���تدوم�لف��ة�طو�لة�من�الزمنفل�ل�حضارة�م�ون�ن�أساسي�ن��ما�الثقافة�واملدنية،�فاألو���/ 2

،�والثانية��ع���عن�ا��انب�العم���ل��ضارة�و�ذان�امل�ونان�يفتحان�مجاالت�عدة��ع���عن�ا��انب�الفكري�ل��ضارة
  )11م،�ص�2011شوق،�(لتال���ا��ضارات

� �حيوي �دافع �ن�يجة �البدا�ي �املجتمع �من �مفا�� �بتحول �جاءت �ا��ضارة ��شأة �أن �إ�� �تو�ن�� وأن�ذ�ب
�) العرق (ل���س �إيجاد ��� �دور �سنةال�شري �آالف �خمسة �منذ �وجدت ��جناس �و�ذه �(،ا��ضارة م،��2011شوق،

إن��ختالف�����شأة�ا��ضارة��عود�لالختالف����تحديد�عناصر�ا��ضارة�ف�ا��و�ابن�خلدون�يحدد�عناصر�) 12ص
  )294م،�ص�1992خلدون،�(ا��ضارة����عناصر�الدولة����ظل�ارتباط�ا��ضارة�بالعمران�
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وظيفيا�ة�تولد�مركبا��والوقت�تفاعال ��سان،�ال��اب�: أما�مالك�بن�ن���فيحدد�عناصر�ا����تفاعل�ثالثة�أمور���
  )26م،�ص�1986ن��،�(محددا�بالعامل�الدي��

وحضارة�،�)��وفالتجاري،�صنا���(يقسم�ا�إ���حضارة�مادية�معيار�التص�يف�ف��ا�ي�ون�ع���أساس��و�ناك�من
  .  ع���أسس�ثقافية�معنو�ة

� �ا��ضارة �خصائص �العناصر��عطي ��ذه ��ل �تتفاعل �ماعندما �نتاج��وأ�م �باعتبار�ا �جامعة �عملية �أ��ا يم���ا
� �ال�شري، �ا���س ��وتن�شر��سرعةتفاعل �الفكري �ال��اث �من �مستمرة �عملية ���باعتبار�ا �من��واملادي �التحول ظل

  )71،�ص�3بور�ي،�ع( آلخر�و�ذا�ما�جعل�صفة��ستمرار�من�امل��ات��ساسية�ل��ضارةجيل�ومن�مجتمع�آلخر�
  : �ين�نغتون �بصموئيل التعر�ف-2

� ��� �صاموئيل�ين�نغتون ��18ولد �امتياز�من�1927أفر�ل �بدرجة �تخرج �ا��ال �م�سورة �أسرة ��� �نيو�ورك �بمدينة م
�16سنوات�فقد�دخل�ا�و�عمره��4سنة�فقد�أكمل�دراستھ���ا����غضون�س�ت�ن�و�نصف�بدل�18و�عمره��جامعة�يال

سنة�،�حصل�ع���املاجست���من�جامعة�شي�اغو�و�دكتوراه����العلوم�السياسية�من�جامعة��ارفارد،�بدأ�التدر�س�و�
م�باست�ناء�2007إ���تقاعده�سنة��م1950سنة�إذ�انظم�إ���السلك�التدر��������جامعة��ارفارد�منذ�عام��23عمره�

  )4م،�ص�2012ق�س،�(م�عندما��ان�أستاذا�مساعدا����جامعة��ولومبيا1962 –1959املدة�الزمنية�الواقعة�ب�ن�
سا��عد��ين�نغتون�واحدا�من�أك���علماء�السياسة�املوسوعية�و�واحدا�من�رواد�العلوم�السياسية�املقارنة،��ان�رئ�

فقد��ان�رئ�سا�أل�اديمية���س��اتيجيةل��معية��مر�كية�للعلوم�السياسية،�و�لھ�نفوذ��وم�انة�مرموقة����الدراسات�
) السياسة�ا��ارجية( �مر�كية�للدراسات�) OLIN(�ارفارد�للدراسات�الدولية�و��قليمية�و�عمل�مديرا�ملع�د�أول�ن�

أسندت�إليھ�م�مة�قسم�ب�و�املجتمعات�ما��عد�الصناعية�و ع������املقام��ول�بالسياسات�املقارنة�ب�ن�دول�ا��نو و 
دراسات�و�اس�شارات�إ���الدوائر�الرسمية�ومي،�و�اعتاد�ع���تقديم�تقار�ر�و التحليل�و��س�شراف����مجلس��من�الق

���الو�م�أ،�و�ال�تخرج�دراستھ�حول�صدام�ا��ضارات�عن��ذا��طار�ف���نتاج�ملشروع�مع�د�أول�ن���س��اتيجيةو�
  )80م،�ص2006محمد،�(حول�ب�ية��من�املتغ��ة�و�املصا���الوطنية��مر�كية

م�أن��ين�نغتون�الذي�درس�2008/ 12/ 27م�م�وذكرت�جامعة��ارفارد����يو 2008/ 12/ 24تو����ين�نغتون�يوم�
� �مدى �ع�� ��58ف��ا �سنة �تقاعده �قبل �2007سنة �يوم �تو�� �����12/ 24م �ماشازفي�يارد ��� �للمسن�ن �دار�الرعاية ��
  )80م،�ص2006محمد،�(ماسا�شوس�س

  : لھ�العديد�من�املؤلفات�يدور�أغل��ا�حول�السياسة
  .م1957لةوالدو ا��ندي�/ 1
  . م1968النظام�السيا�������املجتمعات�املتغ��ة�/ 2
  . م1991املوجة�الثالثة�للديمقراطية�/ 3
  .م1996صدام�ا��ضارات�وإعادة�بناء�النظام�العال���/ 4
  )ال���تواجھ�ال�و�ة��مر�كية�التحديات( كتاب�من�نحن؟/ 5 

  : فكرة�صدام�ا��ضارات�خالل�القرن�العشر�ن-3
ما�ش�ده�القرن�العشرون�من�حروب�ب�ن�دول�ت�ت���إ���حضارات�مختلفة�دفع��عض�املفكر�ن�إ���إرجاع�أسباب�

التأمل�الفكري�عند��ذا�ا��د�بل�تجاوزه�إ���تقديم��ولم�يتوقف ر�ة�ال���ت�ت���إل��ا��ذه�الدول �ذه�ا��لفية�ا��ضا
يكن��ين�نغتون�الوحيد�الذي�قدم�مثل��ذه�ولم�ضارات،�رؤ�ة�عن�العالقات�الدولية�املستقبلية�املتمثلة�بصدام�ا��

  : الرؤ�ة�بل�سبقھ�عدة�مفكر�ن�قالوا���ذه��طروحة
��ذه� �عن �حديثھ ��ان �إذ �تو�ن�� ��و�أرنولد �بداية�القرن�العشر�ن ��� �ا��ضارات �عن�صدام �تحدث �أبرز�من لعل
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�املقب �سنة �آالف �الثالثة ��� �املؤرخ�ن �ال�تمامات �تصوره �من �جزء ���ا�الفكرة �سي�شغل �قضية �أ�م �فذكر�أن لة
  .املؤرخون����قضية�الصدام�ا��ضاري 

فقد�تناول�تو�ن����ذا�املوضوع�بصورة�وا��ة����كتابھ�ا��ضارة����امل��ان،�إذ�بدأه��سؤال�حاول��جابة�عنھ����
ل�و�يرون�أ��ا�أبرز�ما����ا��ادثة�ال���سيقع�عل��ا�اختيار�مؤر���املستقب: "صفحات�الكتاب�و�نص�السؤال�يمثلھ�قولھ

ا��وادث����عصرنا�إذا�ما�نظروا�وراء�م�إ���النصف��ول�من�القرن�العشر�ن�و�حاولوا�أن�يروا�ما�جرى�فيھ�من�
أرنولد،�("وجوه�ال�شاط�و�التجارب�بتلك�السنة�الدقيقة�ال���تكشف�عن�النظرة�الشاملة�إ���الزمن�����عض��حيان؟

  )247م،�ص�2006
�قتصادية�املفجعة�املث��ة�ن�العشر�ن�من�ا��وادث�السياسية�وينفي�تو�ن���أن�ت�ون�ا��ادثة�ال���س�شغل�القر 

�و أو�ا �ال��ف �عناو�ن ��شغل �ال�� �و ملفجعة �أذ�اننا، ��� �الصدارة �م�ان �و�تحتل �و�النفي �و�املجاعات �ا��روب ال�من
قبل��و�صدام�ا��ضارة�الغر�ية��سائر�ا��ضارات��خرى�و��ذا�ما��ش���إنما��مر�الذي��شغل�مؤر���املست... املذابح

إن�مؤر���املستقبل�سيقولون�أن�ا��ادثة�الك��ى����القرن�العشر�ن����صدام�ا��ضارة�الغر�ية��سائر�:" إليھ�بقولھ
�القا ��خرى �و املجتمعات �ذلك�العصر، �إبان �العالم ��� �من�الئمة �بلغ �أنھ �الصدام ��ذا �عن �و�الشمول�سيقولون قوة

�ساء�شاعر�م�و�عقائد�م�رجاال�و مآرا��م�و أثر��شدة����سلوك�م�و ة���اياه�رأسا�ع���عقب�و لقلب�حيابحيث�أدى�
�ول�ا،�إن���أعتقد�أن��ذا�ارجية�وحد�ا�م�ما�بلغ�من�شد��ا�و أطفاال�من�أوتار�الروح�ما�ال�تحسھ�القوى�املادية�ا��و 

أرنولد،�(م2047خلف�م�إ���عصرنا�ح���من�تلك�السنة�القر�بة�منا�و����سنة�ما�سيقولھ�املؤرخون�الذين�ينظرون�
  )247م،�ص�2006

�مقدمة �يذكر��� �إذ �لو�س �املفكر��خر�ف�و�برنارد ��أما �( كتابھ �سنة ��سالم �من�و ) ��2005 �أول ��ان �افتخار�أنھ
م��عد��زمة�ال���أثار��ا�قضية�تأميم�قناة�السو�س�من�قبل�1957أطلق�عبارة�صدام�ا��ضارات�و�ذلك�منذ�عام�

باستطاعتنا�أن�نف�م�مشاعر��س�ياء�و�ا��قد�: "م،�إذ�يقول�����ذه�املقدمة1956س�تم���29جمال�عبد�الناصر����
راع�ب�ن�الذين��يمنا�ع���شعوب�الشرق��وسط،�و����ذه��يام�إذا�اعت��نا�أن�التوتر�القائم��ن�ل�س�ناجما�عن�ص

،�لقد�بذلت�ج�دي�من�أجل�تقديم�ش�ل�الشرق��وسط�باعتباره�...دول�و�أمم�و�إنما��و�ن�يجة�لصدام�ب�ن�حضارت�ن
  )249م،�ص�2006أرنولد،�( "ل�س�مجرد�صراع�ب�ن�الدول�بل��و�صدام�ب�ن�ا��ضارات
علينا�أن�نفكر�" م�إذ�يقول 1990م�بل�أعاد�ا����عام�1957لم�يكتف�برنارد�لو�س�بقولھ�صدام�ا��ضارات�سنة�

فعل�خصم��تار���،�إنھ�ردلكنھ�بالتأكيد�حقيقي�و رات�و�رد�فعل�قد�ي�ون�انفعاليا�و ����مر�ع���أنھ�صدام�ل��ضا
  )124م،�ص�2007عبد�الرزاق،�( ��اضرنا�ا��دا�ي�املعاصراملسي���و قديم�ل��اثنا�ال��ودي�و 

  : أطروحة�صدام�ا��ضارات�ل�ين�نغتون �طبيعة-4
امل�شورة����مجلة�شؤون�خارجية،�حيث�أن�" صدام�ا��ضارات"�ذه��طروحة�تطو�ر�ملا�حملتھ�مقالة��ين�نغتون�

�ال�و�ة�ا��ضار� ة�ال���تمثل�نماذج�الفكرة�الرئ�سة�����ذه��طروحة����أن�الثقافة�أو�ال�و�ة�������أوسع�معان��ا
  )125م،�ص�2007عبد�الرزاق،�( التماسك�والتفكك����عالم�ما��عد�ا��رب�الباردة

� �الباردة �ا��رب ��عد �ما �عالم ��� �للتصادم �املصدر�ا��و�ري �سي�ون �الثقا�� �الصداماتفالعامل الرئ�سة��و�ذه
ذ�س��يمن�صدام�ا��ضارات�ع�����ضارات�مختلفة،�إ�واملجموعات�املنتميةللسياسات�ال�ونية�ستحدث�ب�ن�الدول�

املتوقع�أن�ت�شب�الصدامات�و�أعمال�العنف�أيضا�ب�ن�الدول�و�ا��ماعات�ضمن�ا��ضارة�ومن�السياسات�ال�ونية�
الواحدة�لك��ا�ت�ون�أقل�حدة�و�أقل�فرصة�لالن�شار�من�الصدام�ب�ن�ا��ضارات�املختلفة�فاالنتماء�املش��ك���ضارة�

�اندال  �إم�انية �من �يقلل �مختلفةواحدة ���ضارات �املنتم�ن �ب�ن �ف��ا �تحدث �ال�� �ا��االت ��� �العنف صماوئيل،�(ع
  )116م،�ص�1994
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�انت�تحدث�داخل��و�ذه�ال��اعاتسي�ون�صدام�ا��ضارات�أحدث�مرحلة����تطور�ال��اعات����العالم�ا��ديث�
ا��رب�الباردة�انتقلت�السياسات�العاملية�من��ومع�ان��اءإطار�ا��ضارة�الغر�ية�حيث��انت�حرو�ا�ب�ن�الدول�الغر�ية،�

� �الغرب �حضارة �ب�ن �التفاعل ��ساس �محور�ا �ليصبح �الغر�ي �طور�ا ��خرى �(وا��ضارات �ص�1994صموئيل، م،
117(  

لدان�العالم��عد�ان��اء�ا��رب�الباردة�ع���أساس�أنظم��ا�السياسية�و�يذكر��ين�نغتون�أنھ�ل�س�منطقيا�وصف�ب
�قتصادية�و�إنما�ع���أساس�ثقاف��ا�حيث��ش��ك�الدول�الغر�ية�بمالمح�ثقافية�تم���ا�عن�املجتمعات��سالمية�أو�

�و الص �و�الص�ني�ن �املسلم�ن �و�أن �كال�م��نية �إن �بل �أوسع �ثقا�� �كيان �من �جزء �ل�سوا �حضارة�الغر�ي�ن ��ش�ل �م
  ) 117م،�ص�1994صموئيل،�(بذا��ا

�امل ��ل �ب�ن �من �أنھ ��ين�نغتون �يب�ن �املوضوعية �و (قومات �اللغة �أك���ا�) الديانةالدم، �فإن �ا��ضارة �تحدد ال��
��ذ �و�يرجع �الدين، �عادة �و أ�مية ��ثي�يون، �أكده �ملا ���مية �قد�ه ��انت �ال�شري �التار�خ ��� �الك��ى �ا��ضارات أن

ما�أ��ا�أع���تجمع�ثقا���ت����تحديد�ا�بالديانات�العاملية�العظ��،�فا��ضارة����كيان�ثقا������أوسع�معان��ا،�كارتبط
�الثقافيةلل�شر�و  �ال�و�ة �من �مستوى �( أوسع �1994صموئيل، �ص �إ��يق) 105م، �ا��ضارات ��ين�نغتون سبع��سم

و�يابانية،��سالمية،�ال�ندوسية،�السالفية��رثوذكسية�ا��ضارة�الغر�ية،�الص�نية،�ال: ����اآل�يالثامنة�محتملة�و و 
  .الثامنة����ا��ضارة��فر�قيةا��ضارة��مر�كية�الالتي�ية�و 

  : يرى��ين�نغتون�أن�أسباب�الصراع�ب�ن�ا��ضارات���
م،�ص�1994صموئيل،�( أمرا�أساسيا�لكنھ�ال�يؤدي�بالضرورة�إ���الصدام�والذي��عت��ه�ختالف�ب�ن�ا��ضارات�-
117(  
ب�ن�ا��ضارات�املصاحب�للعداء�بي��ا��س�ب�الز�ادة����التفاعالت��و�حساس�باالختالفالو���ا��ضاري���عمق-

  .ب�ن�الشعوب�ال���ت�ت�����ضارات�مختلفة
��عمليات- ��قتصادي ��والتغ����جتما��التحديث �املحلية �ال�و�ات �عن �الناس �تضعفتفصل الدولة��وكذلك

  )118م،�ص�1994صموئيل،�( لسد��ذه�الثغرة����ال�و�ة�و�تحرك�الدينالقومية�بوصف�ا�مصدرا�لل�و�ة�الذاتية�
ي�ب���غ����وقومھ�ون�يجة�لذلكيتعزز�دور�النمو�ا��ضاري�بفعل�الدور�املزدوج�للغرب�خاصة�وأنھ����قمة�عطائھ�-

  )118م،�ص�1994صموئيل،�( فية�ل�ماملنتم�ن�ل��ضارة�الغر�ية�ظا�رة�العودة�ل��ذور�الثقا
من�أبرز��ف�ار�ال���ذكر�ا��ين�نغتون�أ�مية��عد�تأكيده�ع���العامل�الثقا������أننا�أمام�حقبة�جديدة�لن�ت�ون�

الن�:" ...ف��ا�الدولة�القومية�محط���تمام�و�إن��انت�س�بقى��وجود�رئ�����ع���املسرح�العال��،�و�ذلك�حسب�قولھ
�يم �أصبحوا �أنفس�م�الناس �إ�� �ينظرون �مثال�أصبحوا �فاألملان �الصغ��ة، �دول�م �أك���من �كينونة ��� �لالندماج يلون

كأور�ي�ن�أك���من��و��م�أملان�و��ذه�الفكرة����ال���بدأت�تن�شر�بأنماط�مختلفة����العالم��لھ،�و�أن�الدول�مازالت�
�الدولية�ش�ل�ال ����الساحة �ت�فاعل��سا��� �إدراك�أن �من �البد �إطلكن ��� �ت�ش�ل ��عد �لم �الدول ار�الكتل�جمعات

� �الباردة �ل��رب �و (الثالث �الغرب �الثالثالشرق، �حول�) العالم �تتمحور �ك��ى �ثقافية �تجمعات �ظل ��� �تتطور �إناه بل
  )26م،�ص2006محمد،�( سبع�أو�ثمان�حضارات

  :ا��وف�من��سالم����صراع�ا��ضارات-
�املفكرون�الغر�يون�ملا�تحملھ�من�حث� �عت���فكرة�صدام�ا��ضارات�من�أخطر�النظر�ات�الصدامية�ال���أنتج�ا

ع���رأس�ا�ا��ضارة�العر�ية��سالمية،�حيث�يقول��ين�نغتون�ية�ع���مجا��ة�ا��ضارات��خرى�و للمجتمعات�الغر�
ة�بل��سالم�ف�و�حضارة�مختلفة�أفراد�ا�مقتنعون�أن�املش�لة��ساسية�بال�سبة�للغرب�ل�ست��صولية��سالمي

  )28م،�ص�2008فاطمة،�( �سمو�ثقاف��م�و�م�ووس�ن�بضعف�قو��م
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�عت����ين�نغتون�أن�الفروق�ب�ن�ا��ضارات����ال���تؤدي�إ���الصدام�وأبرز�ا�التمايز����مقومات�ا��ضارة�و����
ن،�كما�أن�احت�اك�الشعوب�ببعض�ا�البعض�و�التفاعل�بي��ا��ساعد�ع���بروز�الفروق�التار�خ�و�اللغة�و�خاصة�الدي

�و� ��قتصادي �التحديث �ا�ع�اسات �إ�� �إضافة ���ا، �الو�� �و�ازدياد �ا��ضارات �القومية��جب�ن �ال�و�ات �ع�� تما��
ة�النموذج�يقتدى�بھ�اقتصاديا�و�الوطنية�مما�ولد�الرغبة����صيانة�ال�و�ات�من��خ��اقات��جن�ية�و�كذلك�ازدواجيو 

م����2001س�تم����11منحت�أحداث�) 31م،�ص�2008فاطمة،�( تنمو�ا�و�كنموذج�غ���مرغوب�فيھ�ثقافيا�و�قيميا
�ونظر�ة� �حياة �مقاال�عن ��مر�كية �املجالت �أحد �لھ �أفرت �حيث ��ين�نغتون �أك���ملقولة �مصداقية �املتحدة الواليات

��عنوان �و " �ين�نغتون �بوش �س�تم���جورج �أواسط ��بيض �الب�ت ��� �محاضرة �إللقاء �للن�� �دعوة حيث�" 2001جھ
�ال��يفة �ع����علقت �بقوة ��حداث �بر�نت �جدل �موضع �دائما ��انت �وال�� �العالم ���قيقة �الباردة �نظرتھ أن

  )05م،�ص�2010مر���،�(����ا
ر�ي�يرفض�التعا�ش�مع�الذين��ع�شون����الغرب�خاصة����لقد�سا�مت�أف�ار��ين�نغتون����صياغة�رأي�عام�غ

�الدول��ور�ية����عدة�مناسبات�مثل�اعتداءات�مدر�د و��2005،�م��و�بار�س�2004ظل�ال��مات�ال����عرضت�ل�ا
وال���ا��مت����ضلوع�ا���صيات�عر�ية�إسالمية�مقيمة�بالدول��ور�ية�فزاد�ذلك�من�.. م2005اعتداءات�لندن�

��ور  �خوف �امل�اجر�ن �من �نفوذ�ي�ن ��وتنامي �السلطات �موقف �ع�� �ذلك �فا�عكس �اليمي�ية وا���ومات��حزاب
���ور�ية �امل�اجر�ن �إدماج�ممن ��وقضية �لطرد�م، �الس�� �إ�� �إلدماج�م �الس�� �من �سياس��ا �اتفقلتحول �وقد

  برغب��ا����ا��فاظ�ع����و���ا�اسلوكيا��توج�ات��حزاب�اليمي�ية��ور�ية�حيث�برر��وفكره�مع�ين�نغتون�
  : النظرة��سالمية�لصراع�ا��ضاري -5

� �التعاون �ع�� ��سالمية �الرؤ�ة ��� ���سانية �العالقات �ع��تقوم �منال����والتعارف �ا���س�والتقوى �وحدة منطلق
� ��صلال�شري ��عا���ووحدة �هللا �يقول ��ل�ية �املش�ئة �عن �ِإنَّ : " املن�ثق اُس �النَّ َ�ا ُّ�

َ
�أ �َذَكٍر�َيا �ِمْن �َخَلْقَناُكْم �وأن��ا

ْكَرَمُكْم  ِإنَّ َوَجَعْلَناُكْم�ُشُعوً�ا�َوَقَباِئَل�ِلَتَعاَرُفوا�ۚ
َ
ِھ  ِعْنَد  أ ْتَقاُكْمۚ  اللَّ

َ
ھَ  ِإنَّ  أ   )13ا���رات،��ية�("َخِب�ٌ�  َعِليٌم  اللَّ

مختلف�املستو�ات�ضاقت�مساحة��و�مم�ع��ففي��سالم��لما�ا�سعت�مساحة�املعرفة�املتبادلة�ب�ن�الشعوب�
� �القدرةا��الف �وفقد ��ختالفوتراجع �باملجتمعات��وانزوى �الضرر �ي��ق �الذي �السل�� �التأث�� ع��

  )26م،�ص2015عبدالعز�ز،�(.��سانية
�ا��ض �بيا�ي�التدافع �خط ��س���وفق �ا��ياة �أن �ذلك �و�ال��ع�� �ال�ون ��� �هللا ��و�سنة ��سالمي �املنظور �من اري

�و�ا��ضارات� �الصراع �يبطل �فالتدافع ��حوال، �جميع ��� ��افة �للناس �و�املنافع �فيھ�املصا�� �تتحقق �و�مطرد صاعد
�القاعدة �عن �و��و�شذوذ �عارضة �الصراع�حالة ��سالم �و�ال�تتصارع�ففي �و��تتدافع �من�ا��ضارات، �طبيعة و�ل�س

مقاليد��مور�����ال��و�ج�لفكرة�صراع�ا��ضارات�أو�صدام�ا�يخدم�أغراض�فئة�معينة��س���إلح�ام�سيطر��ا�ع��
�و  �ك�ل، �ا��ضار�ةالعالم �و�القيم �املبادئ �من �النا�عة ���سانية �باأل�داف �ل�ا �و�ال�صلة �بر�ئة �ل�ست �أغراض �� 

  )30م،�ص2015عبدالعز�ز،�(
�فا �باالعتدال �ت�سم �العالم ��� �الشعوب �ب�ن �العالقات �لقضية ��سالمية �والعمقلرؤ�ة �والشمول ،�والوسطية

��سالمي ��واملف�وم �ال�سامح �بصبغة �يصطبغ �منل��وار�ب�ن�ا��ضارات �و�نطلق ��وال�سامي �التوحيد و�يمان�عقيدة
  )05م،�ص2015عبد�العز�ز،�( �صل���سا�ي،�ف�ذا�الصراع�مفتعل����مس��ة�التار�خ�ال�شري �بوحدة

دي�يا،�لكن��والقوى�لباساإن�التصور��سالمي�ال�يكرس�الصراع�كقانون�تار����كما�أنھ�ال�يل�س�صراع�املصا���
الصراع����التصور��سالمي�بمع���التدافع�فا���اد����معناه�الواسع�ل�س�صراعا�مع��خر�للقضاء�عليھ�لكن�أداة�

  )06م،�ص2015عبد�العز�ز،�( ب�أحد�أدواتھفا��ر �و�شر�ا�ومن�ثمالدعوة�
  :  ا��ضاراتنقد�نظر�ة�صراع�-6
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�عكس�منطق�صدام�ا��ضارات����فكر��ين�نغتون��ل�التناقض�ب�ن�عاملية��سالم�و�يمنة�ا��ضارة�الغر�ية�أو�
عوملة�النموذج�ا��ضاري�الغر�ي،�حيث��عكس�تكر�سا�ل�ذه�ال�يمنة�وكيفية�استمرار�قو��ا�بأساليب�إكرا�ية�قسر�ة�

���ح�ن�أن�مف�وم�التدافع�ين�ثق�من�مف�وم�عاملية��إجبار�ة�أفاض����تحديد���اية�مقالتھ�الش���ة�صدام�ا��ضارات،
  . �سالم

  : انقسمت��تجا�ات�ا��دلية�حول�أطروحة��ين�نغتون�إ���ثالثة�آراء
�و�: �ول - �الدولية �القوى �توازن �اختالل �حقائق �من �ا��وار�انطالقا �إم�انية �و�يرفض ��ين�نغتون �مقوالت يؤكد

�أو�ا �ا��نوب �تجاه �الغر�ية �القوى �الثقافية�سياسات ��و���عاد �السياسات ��ذه �مبعث �باعتبار�أن ��سالمي لعالم
  .ا��ضار�ة�أي�أن�مبع��ا��و�الصراع�ا��ضاري�من�جانب�الغرب�ضد�العالم��سالمي

يرفض�أن�ت�ون�العالقة�ب�ن�ا��ضارات����املفسر��سا����للعالقات�الدولية�انطالقا�من�رؤ�ة�واقعية�: الثا�ي-
  .الثقافات�وا��وار�ب�نا��ضارات�دفاعا�عن�التعددية�الثقافية���س�سا�ترفض�ل�ذه�العالقات،�كم

الرا�نة�ال��سمح�بحوار��وا��الة�الدوليةأو�الصراع����حاالت�للعالقة�ب�ن�ا��ضارات،��إن�ا��وار يقول�: الثالث-
 .ري�ع����خرثقافات�أو�حضارات�حقيقي�نظرا�الختالل�م��ان�القوى�بحيث�لن�يقود�ا��وار�إ���فرض�نمط�حضا

لكن�ا��وار�ضروري�ل��روج�بالعالم�من�أزمتھ�الرا�نة،�إال�أنھ�ال�بد�من�توافر�الشروط�ليحقق�أ�دافھ�ا��قيقية�
عبد�(السلمية�أمام�العالقات��وإزالة�العوائقيقتضيھ�مف�وم�ا��وار�ذاتھ�أي�باعتباره�س�يال�للتفا�م�املش��ك� ووفق�ما
 )06م،�ص2015العز�ز،�

��ين�ن �أن �مسار�كما �ع�� �س��يمن �متماسك �سيا��� �ككيان �ا��ضارة �محل�ا �ليضع �الدولة �دور �من �قلل غتون
السياسة�الدولية�إذ�يقول�فؤاد�ال���������ذا�الصدد�أن��ين�نغتون�يرى�محار�ة�الدول�لبعض�ا�من�أجل�الروابط�

  )26م،�ص2006محمد،�( والوالءات�ا��ضار�ة����ح�ن�أ��ا�تتعلم�كيف�ت�نافس����اقتصاد�عال���ال��عرف�الرحمة
ول�س�العكس،�أي�أ��ا�تؤكد�ع����ذه�الروابط�فقط�إذا��والعالقات�ا��ضار�ةفالدول����ال���تتحكم�بالروابط�

�السياسية�و ومثال�ع���ذلك�نجد�أن��ملان�ينجذبون�نجو�الوحدة��ور�ية��قتصادية�أرادت�أن�تخدم�مصا���ا
وما�يفسر�الس�ب��و�عدم�قدر��ا��أور�اف�الثقا���واللغوي�واملذ����مع�شعوب�أك���من�القومية��ملانية�يرغم��ختال 

  )129م،�ص�1994باحث�ن،�(مواج�ة�الواليات�املتحدة��مر�كية�لوحد�ا�من�الناحية��قتصادية�
�املسيطر� ��� �الدولة �العكس �بل �الدول ��سيطر�ع�� �ا��ضارات �ح�� �وال �الثقافات �وال ��ديان �ال �أنھ فالوا��
�سا����وتفسر�ا�كما��شاء،�ف���ال���م�ا�ال�و�ات�الثقافية�أو�ا��ضار�ة�لكن�ما���م�ا��و�تحقيق�مص����ا�بطرق�

  أخالقية�أو�ال�أخالقية
املستقبلية����النقطة��والتفاعالت�الدوليةلتقليل�من�شأنھ����الصراعات�إن�إغفال��ين�نغتون�لدور�الدولة�أو�ا

�رغم� �العاملية، �الساحة �ع�� �دور �من �للدولة �ما �مع �ي�ناقض �غ���واق�� �تحليلھ �من �تجعل �ال�� ��ساسية الضعف
م،�ص�1994 صماوئيل،( تمثل�القوى�الفاعلة����الشؤون�الدولية�إن�الدول �ستدراك��ضطراري�ل�ين�نغتون�بقولھ�

73(  
و�قراءة�أخرى�من�زاو�ة�أخرى�نجد�أن�نظر�ة�صراع�ا��ضارات�ال���جاء���ا�تزامنت�وأحداث�ا��ادي�عشر�من�
س�تم���وال���غ��ت�مجرى��حداث�وستغ���وقد�جعلت��ذه��حداث�من�كالمھ�حول�صدام�ا��ضارات�و�نتماءات�

يل�أن�جورج�بوش��بن�جعلھ�املس�شار�ولقبھ�بالن���الذي�توقع�الدي�ية�امل�شددة�والصراع�الدي���أمرا�واقعيا�والدل
�نجد� ��نا �ومن ��و��ر�اب ��سالم �مرادف �وأصبح �واملسلم�ن ��سالم �ع�� �صلي�ية �حر�ا �صاغت �ونظر�تھ ����ء �ل

  التناقضات�التالية�
ح�ن��دف�م����ذلك��و�أول�ا�أن�الغرب�من�خالل�رفع�شعار�الطائفية�والتكف���الدي���وأن�املسلم�ن�يكفرون�املسي
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�م��ان� �الن �الشعوب ��ذه �ا�� �ا��قيقة �إيصال �واجب �عن �املسلم�ن ��و�إ�عاد �والثا�ي �ا��قيقة �عن �شعو��م إ�عاد
  العالقات�سي�ون�العداء�فقط�

� �أفغا�ستان �اجتياح �م��ا ��سالمي �العالم �شعوب �ع�� ��ارثة ��� ��سب�ت �ال�� ��حداث ��ذه �والعراق�2002ثان��ا م
���وغ���ا�ب��ة�محار�ة��ر�اب�ال���ت��عمھ�القاعدة�بقيادة�أسامة�بن�الدن�وأيمن�الظوا�ري�كما�تد�م�واليمن2003

�و  ��مر�كية �املتحدة ��ش����نتغتون الواليات �و �كما �للتار�خ �مناقض �و�ذا �نظر�تھ �املتحدة��� �الواليات �الن الواقع
�السوفيات �ملحار�ة �القاعدة �تنظيم ��ونت �السعودي�ن �مع ���مر�كية �أفغا�ستان �اجتاحوا �ر�غن�1979عندما �وقال م

ك�عندما�انت����تحاد�أنھ�رمز�ملحار�ة�السوفيات�امل��دين�ومن��عد�ذل�سالم�صديق�للواليات�املتحدة�و وق��ا�أن�
  ،�وزال�العدو�العقدي�عاد�العدو��بدي��سالم�وأصبح�مصدر�القلق�و��ر�اب�السوفيا�ي

�أن� �بدون �تذبح �شعوب �نجد�أن��نالك �للعالم �السياسية �ل��ارطة �و�سيطة �بقراءة�س�لة �قمنا �ان �بأننا املعروف
ي�ون�للواليات�املتحدة��مر�كية�أي�تدخالت�والدليل�ما�يفعلھ�املينمار����مسل���الرو�نغا�وما�تفعلھ�الص�ن�����و�غ�

  والذي�يقمع�املسلم�ن�دون�تدخل�أل�س��ذا�إر�اب�وتطرف��و�غ�ومسل����غور�وأيضا�النظام�ال�ندو�������ال�ند�
�بروج� ��� �ولو��انت �والعقول �القلوب �يدخل ��و�دين �بل �فرد �ل�س ��سالم �أن �و�� �م�مة �نقطة ��نتغتون أغفل
مشيدة�زمن�ا��طأ�اعالن�العداء�لإلسالم�والكث���من�املجتمعات��ور�ية�و�مر�كية��عتنق��سالم�أي�ان��سالم�ال�

�ستدمر�نفس�ا�يرت ��مر�كية �املتحدة �والواليات �أور�ا �فشعوب �بنظر�تھ �أخذنا �إن ��نا �ومن �او��سيو��ن �بالعرب بط
  بنفس�ا�

ا��قيقة�وا���الواليات�املتحدة��مر�كية�دولة��عتمد����اقتصاد�ا�ع���ا��روب�و�عد���اية�ا��رب�الباردة��ان�
طورتھ�و�ان��سالم��و�عدو�ا�ا��ديد�الذي��سمح�ل�ا�بالتدخل�البد�عل��ا�أن�تبحث�ع���عدو�جديد�تو�م�شع��ا�بخ

�تنظيم� �تحارب �أ��ا �فب��ة �عالم ��� �أك���متطرف �أ��ا �وت���� �املتطرف ��سالم �محار�ة �تد�� �ف�� �العالم �شؤون ��
. ي�نا���أين�تر�د�الوصول�أعندما�ندافع�عن�أوطاننا�نصبح�إر�اب" داعش�دمرت�سور�ا�عن�بكرة�أب��ا�ولي�يا�واليمن

ونظر�ة�صدام�ا��ضارات����نظرنا�نحن�املسلم�ن�غ�����يحة��ليا�ألننا��علمنا�أن�ال�إكراه����الدين�ونحن�املسلمون�
محمد،�. (ال�يمكن�أن�نجتمع�مع�م�اليوم�أو�غدا�ع���رأي�واحد�الن��ختالف�العقدي�بي�نا�ال�يمكن��عديلھ�أو�إلغائھ

  )73م،�ص2006
  خاتمة�

�لم� �عشر،�لكنھ �التاسع ���اية�القرن �أو�صراع�ا��ضارات��� �بصدام �الش���ة�املوسومة �نظر�تھ أصدر��ين�نغتون
وسياستھ�م�عندما�رأى�العالم�الغر�ي�أن�عليھ�أن��غ���نظرتھ�2001س�تم����11تلق�الصدى�الذي�ش�دتھ��عد�أحداث�

  .�سالمي�بصفة�عامة�للعالم
  : �ست�تاجات�التالية�سبق�أمكن�التوصل�إ���وخالصة�ملا

-� �الشرق �ب�ن �صراع �من �العال�� �الصراع ��غ���فيھ �الذي �الوقت ��� �ا��ضارات �صدام �نظر�ة �إ��ظ�رت �والغرب
  .والعالم�الغر�يباألحرى�إ���صراع�ب�ن�العالم��سالمي��وا��نوب�أو صراع�ب�ن�الشمال�

  .و�زد�ارنحو�النمو��ودفع�ا��ضارةسن�تار�خية�لتحر�ك�مجرى�ا��ياة�نحو��ح�والصراع�سنةإن�التدافع��-
�الذي��- �لكن �الظا�ر، ��� �الدول �ب�ن �صدام �الصدام �أن �نالحظ �العاملية ��حداث �ملسرح �شاملة �نظرة �خالل من

  .و�يديولوجيات�و���ا��ضارةيختفي�خلف��وال�س�ا��روب��و�الثقافات�
  املراجع�

  .،��غداد1،�مجلة�شؤون�سياسية،�عقشاتومناا��ضارات�آراء��،�صراع)1994(،�مجموعة�من�الباحث�ن .1
،�م�شورات�املنظمة�2صراع�ا��ضارات����املف�وم��سالمي،�ط،�)م2015(،�التو�جري�عبد�العز�ز�بن�عثمان .2
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  .والعلوم�والثقافة�سالمية�لل��بية�
�مر��� .3 �مشري ��،)م2010(، �ب�ن �العالقة �فو�ياوحوار�ا��ضاراتجدلية �بوع��،��سالم �بن �حس�بة �جامعة ،

  شلف�ال
� لكعص .4 �)م2008(فاطمة، ،� �ع��س�تم����11أحداث ��وا�ع�اسا��ا �العر�ية �ا��ضار�ة ،�و�سالميةاملنظومة

  .مذكرة�ماجست������العالقات�الدولية،�جامعة�ا��زائر
  .حول�صراع�ا��ضارات،�إفر�قيا�الشرق،�املغرب�،)م2006(،�سعدي�محمد .5
نجوى�أبو�غزالة،�مجلة�: النظام�العال��،�تر�بناءوإعادة�صدام�ا��ضارات��،)م1994(صموئيل،���ين�نغتون  .6

  .،��غداد1شؤون�سياسية،�ع
  .2ا��طاب�عن�حرب�الثقافات����الفكر�الغر�ي،�مجلة�عالم�الفكر،�ع،�)م2007(،�الداوي�عبد�الرزاق .7
8. � �ق�س �را�� ��،)م2012(ناصر، �ا��ضارات �صدام �أطروحة ��� �الدولة اململكة��دولة-لصموئيل�ين�نغتون دور

  .2-1السعودية�نموذجا،�مجلة�ا��ليج�العر�ي،�عالعر�ية�
�تر�،)م2006(أرنولد�تو�ن�� .9 �امل��ان، ��� �ط: ا��ضارة �الشر�ف، �محمود �الثقافة�2أم�ن �الوزارة �م�شورات ،

  .السور�ة،�دمشق
  .عبد�الصبور�شا��ن،�دار�الفكر،�دمشق: شروط�ال��ضة،�تر،�)م1986(،�بن�ن���مالك .10
  .،�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت1ملقدمة،�طا�،)م1992(،�بن�خلدون�عبد�الرحمن .11
  .شعيو،�دار�الفكر،�سور�اوأحمد��سام�بركة��،�ف�ار����العالم��سالمي،�تر�،�مش�لة)م1988(،�بن�ن���مالك .12
،�دار�العوم�العر�ية،�2حس�ن�الشيخ،�ط،���اية�التار�خ�وآخر�ال�شر،�تر�و�ع�،)م1992(،�فرا�س�س�فو�و�ياما .13
  .ب��وت
�حس�ن .14 �مؤ�س �)م1978(، �عالم�املعرفة،�ع، �سلسلة �و�داب،�1ا��ضارة، �والفنون �للثقافة �الوط�� �املجلس ،

  .ال�و�ت
  .،�مع�د��نماء�العر�ي،�ب��وت1،�مج1املوسوعة�الفلسفية�العر�ية،�ط،)م1986(،�ز�ادة�معن .15
،�مذكرة�ماجست������التار�خ�)1975-1889( املن���التار����عند�آرنولد�تو�ن���،)م2011(،��شوق�سناء��اشم .16

  .،�جامعة�دمشقواملعاصرا��ديث�
  .،�مؤسسة��بحاث�العر�ية،�ب��وت2،�ط�س��اتيجيةوالسياسة�الدولية: ص��ي�مقلد�إسماعيل .17
18. � �الكر�م �عبد �كي�ش �اللطيفبور�ي �ع: وعبد �الفكر، �مجلة �العوملة، �مرحلة ��� �ا��ضاري �الصراع ،�3إش�الية

  .جامعة��سكرة
  .،�الز�راء�للعلوم�العر�ية1أسس�مف�وم�ا��ضارة�����سالم،�ط�،)م1986(،�انا��طيب�سليم .19
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  :م��ص�الدراسة
��ساسية� ��ش�الية �ذلك �خالل �من �م��ز�ن �ا��زائر، ��� �ال�شغيل �سياسة �واقع �ع�� �الضوء ��سليط �إ�� �املقال و��دف
�السياسة� �تنفيذ �إطار ��� �اعتمدت �ال�� �واملنا��، �املسالك �واملختلفة �املتنوعة �وال��امج ��ليات �أ�م �معرفة ��� واملتمثلة

التحليل�والوصفي�لسياسة�ال���انت����ا�ا��زائر�من�اجل�تفعيل�ديناميكية��ال�شغيلية،�كما�اعتمدت�الدراسة����من���ا�ع��
ب���يع�خلق�املؤسسات�ال���توفر�املز�د�من�فرص�العمل،�وم��ا�ما�علق�ب�نظيم�ال�شغيل،�وامتصاص�البطالة�وذلك�ما��علق�

ت�و�ن�امل���والباحث�ن�عن�العمل��عض�أنماط�التوظيف�ا��اص�ببعض�الفئات�العمالية،�مثل�حام���الش�ادات�ا��امعية،�وال
القادم�ن�من�مختلف�مؤسسات�التعليم�العا���والت�و�ن�امل���وخلصت�للدراسة�إ���است�تاج�مفاده�وصف�التجر�ة�الوطنية����
مجال�ال�شغيل،�وتقييم�ا�كميا�ضمن�جملة�من�املعطيات��حصائيات�ا��اصة�بالديوان�لإلحصاء�ا��اصة�بال��امج�و�ليات�

  .عمة�لسياسة�ال�شغيل�وترقي��االدا
 .ال�شغيل،�سياسة�ال�شغيل،�اليد�العاملة،��ليات�وال��امج�ا��زائر: ال�لمات�املفتاح

Abstract: 
The article aims to shed light on the reality of employment policy in Algeria, highlighting 

through this the basic problem of knowing the most important mechanisms and programs, 
various and different paths and approaches, which were adopted within the framework of 
implementing the operational policy, and the study also relied in its approach on the analysis 
and descriptive of the policy adopted by Algeria from In order to activate the employment 
dynamics and absorb unemployment and that is related to encouraging the creation of 
institutions that provide more job opportunities, including those related to organizing some 
types of employment for some workers groups, such as holders of university degrees, 
vocational training, and job-seekers coming from various institutions of higher education and 
training The study concluded that the national experience in the field of employment was 
described and quantified within a set of statistical data related to the Bureau of Statistics 
related to the programs and mechanisms supporting the employment policy and their 
promotion. 

Key words: employment, employment policy, labor, mechanisms and programs, Algeria 

  مقدمة�
تدل�سياسة�ال�شغيل�ع���مختلف�التداب���و�ليات�ال����عتمد�ا�ا���ومة����س�يل�استحداث�مناصب�الشغل�
�ش���أنماط�ا�خالل�ف��ة�محددة،��و�تمثل��ذه�السياسة�����الواقع�الوجھ�املقابل�لسياسة�م�افحة�البطالة،�إذ�أن�

معا��ة�قضية�ال�شغيل�تقت����من�ج�ة�تحليل�مش�لة�البطالة�ال�شغيل�والبطالة�وج�ان�لعملة�واحدة،�لذلك�فإن�
وأسبا��ا�و��ي��ا�و�و�ما�يمثل�جانب�الطلب،�ومن�ج�ة�ثانية�تحليل�احتياجات�سوق�العمل���ما�و�نوعا�أي�تحليل�
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�العمل� �عرض �ب�ن �املستمر�ما �التوافق �تحقيق �ضرورة �من � �الثنا�ي، �التحليل ��ذا �أ�مية �تن�ثق �ومنھ �العرض جانب
لب�عليھ�من�حيث�ا���م�والطبيعة،�وعادة�ما��عمد�أو�تتعمد�ا���ومات�اعتبار�عدد�مناصب�الشغل�املستحدثة�والط

مؤشرا�إ���إنجاح�سياسا��ا�ال�شغيلية�ع���الرغم�من�أن�عدد�مناصب�بصورتھ�املطلقة�غالبا�ما�ينطوي�ع���تضليل،�
فق�متطلبا�املنصب�ومؤ�الت�شاغلھ�نا�يك�بطبيعة�ف�و�ال�يدلنا�ال�ع���مدى�ديمومة��ذه�املناصب�وال�ع���مدى�توا

ومستو�ات�الرضا�لدى�املشتغل�املتعلقة�باألجر�وظروف�العمل،�لقد�باتت�سياسة�ال�شغيل����) الئق�او��ش(العمل�
ا��زائر�منذ�عشر�ة�ونصف��ش�ل���شغال��ول�لدى�السلطات�العمومية�و�رجع�ذلك�باألساس�إ���تزايد�مستوى�

مل�بوت��ة�تفوق�نمو�العرض�و�و�ما��ع���ارتفاع�مستو�ات�البطالة�خاصة�م��ا�البطالة�ما�ب�ن�الشباب�الطلب�ع���الع
من�حام���الش�ادات�مع�وما�يرافق�ذلك�من�آفات�وضغوط�اجتماعية�و�قد���دد��ستقرار��جتما���فضال�عما�ي�تج�

ي�وملواج�ة�ل�ذا�الوضع�تم�اعتماد�حزمة�من�من�البطالة�من��در�للطاقات�و�روب�الكفاءات�وتراجع�النمو��قتصاد
  . �جراءات�و�إرساء�عدد�من��ليات�ال����ش�ل����مجمل�ا�سياسات�لدعم�ال�شغيل�

.Iطار�النظري�للدراسة��  
  :إش�الية�الدراسة.1

��ذه���� �وان �الشباب، �أوساط ��� �وخاصة �البطالة �مش�لة �من �التقليص �مرة ��ل ��� �ا��زائر�ة �الدولة �سعت لقد
�املشا�ل� �رغم �ملعا����ا، �الكفيلة �السبل �عن �للبحث �وذلك �والدراسة �باال�تمام �حظيت �قد �ا��ط��ة الظا�رة

دت�إ���ال��اجع����سوق�العمل�وتوف���مناصب��قتصادية�والتغ��ات�املتمثلة����اقتصاد�السوق�واملنافسة�ا��رة�ال���أ
عمل�جديدة����إطار�القطاع�العام�بات�من�الصعب�تحقيقھ�وذلك�لتخ���الدولة�عن�املؤسسات�العمومية�بل�إ���حل�ا�
�ودعم� �ل���يع �املنت��ة ��قتصادية �السياسة �إل��ا �آلت �ال�� �والسلبيات �النقائص �لبعض �ونظرا � �العمال، و�سر�ح

جعلت�املشرع�ا��زائري�يفكر����إحداث�أج�زة�وأساليب�تقنية�واقتصادية�للتكفل�بمشا�ل�الشباب�القطاع�ا��اص�
�الدراسة ���ذه ��ش�الية�ا��اصة �توضيح ��� �نطرحھ �أن �نود �الذي �ال�ساؤل �لذلك�فإن �شغل، �توف���مناصب وال��� ��

�التالية ��سئلة ��� �الد: تتمثل �اعتمد��ا �ال�� �و�ليات �ال��امج �أ�م ��� �اجل�ما �من ��شغيل�ا �سياسة ��� �ا��زائر�ة ولة
م�افحة�البطالة؟�وما����أ�م�املعاي���املعتمدة����تص�يف�اليد�العاملة؟�وما������عاد�واملم��ات�الرئ�سية�لسياسة�

  ال�شغيل����ا��زائر؟��
  : أ�مية�الدراسة.2

�الس ��دبيات �من ��و�مكتوب �ملا �إضافة �تمثل �قد ��و��ا �الدراسة �أ�مية ����و�تكمن �ال�شغيل �سياسة �لواقع ابقة
ا��زائر�وال���اعتمدت�خالل�ف��ة��نتقال�من�إ���إقتصاد�السوق،��وال���اعتمدت����سياسة�ال�شغيل�ع���إعتبار�ا�
�من� �العمل �سوق �إ�� �التوازن ��عيد ��شيطة �ب�سط���سياسة �قامت �وال�� �اجتماعية، �و�مقار�ة �إقتصادية �مقار�ة ذات

لية�عديدة�تتما����و�خصوصيات�سوق�العمل،�خاصة�من�ا��انب�الك��،�كما�اعتمدت�خالل�إجراءات�و�رامج��شغي
سياسة�خاملة�تتمثل�����سي���البطالة�مراعاة�ل��انب��جتما���للفئات�ال�شة�ال���لم�تتمكن�من��ندماج����سوق�

  .العمل

  : أ�داف�الدراسة.3
  :وتتمثل�أ�داف�الدراسة���

  .ل�شغيل����ا��زائر�مع�ذكر�أل�م�أ�عاد�ا�ومم��ا��ا�وتحديا��ا�سليط�الضوء�ع���واقع�سياسة�ا�-
  .التطرق�لل��امج�و�ليات�املعتمدة�من�طرف�ا���ومة�ا��زائر�ة����ال�شغيل�وا��د�من�البطالة-

  :من��ية�الدراسة.4
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سياسات�ال�شغيل�من�أجل��جابة�ع���إش�الية�بحثنا،�تم��عتماد�ع���املن���الوصفي�التحلي���لدراسة�وتحليل�
�عل��ا �اعتمدت �ال�� ��ليات �وكذا �الوثيقة�. املعتمدة �الصلة �ذات �املصط��ات �بمختلف �التعر�ف �من �يمكننا �أنھ كما

�مختلف� �بواسطة �املعلومات �وتحليل �است�تاج �ع�� ��عتمد �الذي ��طار�النظري �تحديد �إ�� �الوصول �وكذا باملوضوع،
� �و�ت �املراجع �مثل ���ادي�� �البحث �والوطنية،�أدوات �الدولية �واملؤتمرات �امللتقيات �التقار�ر�الدولية، املتخصصة،

  �طروحات،�مختلف�املقاالت�العلمية�املحكمة�ذات�الصلة�باملوضوع
  تحديد�املفا�يم�املحور�ة.5

  :يحتمل�ال�شغيل��عر�ف�ن�رئ�سي�ن�و�ما�:ال�شغيل�1.5
 و�تمك�ن�ال��ص�من�ا��صول�ع���منصب�عمل�و�شتغال�بھ����مختلف��:التعر�ف�التقليدي�لل�شغيل�

��شطة��قتصادية��عد�حصولھ�ع�����م�مع�ن�من�التدر�ب�والت�و�ن�والتأ�يل،�وما�يالحظ�ع����ذا�التعر�ف��و�
�العامل ��� �توافر�ا �الواجب �واملواصفات �التخصصات �ال�يم���ب�ن �ألنھ �ال�ا�� �بالش�ل �دقتھ �. عدم �أنھ ال�يحدد�كما

. طبيعة�املؤسسات�املستخدمة�وامل�ونة�لليد�العاملة�املؤ�لة�وال�يب�ن�بالتفصيل�مسؤوليات�وواجبات�وحقوق�العامل
  )184،�ص2019بن�عمار�حس�بة،�عبد�النور�موساوي،�(

 لل�شغيل� �ا��ديث �العمل� :التعر�ف �ال��ع�� �أنھ �كما �البطالة، �عكس �ال��ع�� �ا��ديث �بمف�ومھ �ال�شغيل إن
بل��شمل��ستمرار�ة����العمل�وضمان�التوظيف�و�جر�للعامل�وفقا�الختصاصھ�ومؤ�التھ،�وال���يتع�ن�ع���فقط،�

��ع��اف �العمالية�. املؤسسة �النقابات �مختلف ��� �والتمثيل �املشاركة ��� �العامل �للفرد �ا��ق �يمنح �ال�شغيل �أن كما
�أ� �ال�شغيل �ملف�وم �فإنھ �ومنھ ��جتماعية، �ا��دمات ��� �وحقھ �العمل ��� �كب��ة �تنمية� 2مية �تطو�ر، �أساس ل�ونھ

 .وترقية�العمل
بأن�ال�شغيل��و�التوظيف�ال�امل�و�ستغالل��مثل�للموارد��1964لسنة��12كما�عرفتھ��تفاقية�الدولية�رقم�

�� �للعنصر�ال�شري ��مثل �و�ستغالل ��قتصادية �التنمية �مف�وم �ارتكز�ع�� �واسع �بأفق �عرفتھ �كما �نمو�ال�شر�ة �
�بحر�ة� �العمل �اختيار��ذا �يتم �وأن �منتجا، �العمل �ي�ون �وأن �فيھ، �راغب ���ص �ل�ل �العمل �ضمان �وع�� �قتصاد

بن�عمار�حس�بة،�عبد�(ت�وإم�انية�اك�ساب�املؤ�الت�الضرور�ة�ملمارسة�العمل�املناسب�ل�ستعمل�فيھ��ذه�املؤ�ال 
  )185،�ص2019النور�موساوي،�

  :�شغيلمف�وم�السياسة�العامة�لل�2.5
�سلوب�الذي�يت�ناه�املجتمع�إزاء�توف���فرص�العمل�للقوى�العاملة�املتاحة،����"يقصد�بالساسة�العامة�لل�شغيل�

إعداد�وت�و�ن�أفراد�ا،�و���تنظيم�العالقات�ب�ن�العمال�وأر�اب�العمل�أفرادا��انوا�أو�مؤسسات�عن�طر�ق�التعليمات�
  ) 12،�ص2013مراد�مرمي،��(والقواعد�والقوان�ن�

السياسة�ال�����دف�إ���تحقيق�العمالة�ال�املة�وتنمية�فرص�" كما��عرف�السياسة�العامة�لل�شغيل�كذلك�بأ��ا�
عمل�نموا�متناسقا����مختلف�الصناعات�واملناطق،�ومنھ�فإن�السياسة�العامة�لل�شغيل�تتمثل����جميع��جراءات�

�تحقيق �إ�� �الوصول ��غرض �الدولة �تتخذ�ا �البطال�ن�����والتداب���ال�� �إدماج �ع�� �خالل�العمل �ال�امل�من ال�شغيل
�ونظرتھ� �القائم �و�جتما�� ��قتصادي �النظام �إيديولوجية ��عكس �ال�شغيل �السياسة �فإن �ولإلشارة �العمل، سوق

  ). 178،�ص1994ز�ي�بدوي،��(للعمل�و�حق�املواطن�فيھ�
  :املباشرة�مع�ال�شغيل�ومن�أ�م�اكما�يتوجب�التطرق�إ����عض�املفا�يم�الرئ�سية�ذات�العالقة�

 عد�سوق�العمل�امل�ان��سا����اللتقاء�عر�ض�العمل�والطلب�ع���العمل،�ف�و��عت���: �عر�ف�سوق�العمل�
�وفقا� �العمل �أل��اب �خدمات �تقديم �عن �العاملون �فيھ �يبحث �الذي �والوسط �ال�شري �للمورد �الرئ���� �نبع الم

��أنھ�املوقع�الذي�تبحث�فيھ�مختلف�املؤسسات�عن�العمال،�أي�أنھ�لشروط�وقواعد�معينة،��و�عرف�سوق�العمل�ع�
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و�و�يتطلب�توافر�عنصري��.،)9ص, 2018عبد�القادر�م���الدين�و�آخرون،�(املكـان�الذي�تتواجد�بھ�عروض�العمل�
  .الطلب�والعرض�ح���يصبح�سوقا�باملع����قتصادي

 ن�فيھ�من�خالل�ف��ة�معينة�و�عدد�العمال�القادر�ن�ع���العمل�والراغب: عرض�العمل�. 
 إن�الطلب�ع���العمل�ع���املستوى�الك���يمثل�قدرة��قتصاد�الوط���ع���توظيف��يدي�: الطلب�ع���العمل

مدحت�القر����،�(العاملة�عند�أجر�حقيقي�مع�ن،�ومن�وج�ة�نظر�صاحب�العمل�حقيقي�مع�ن�و���ف��ة�زمنية�مع�ن�
  )23،�ص2007
 البطالة� �املك: �عر�ف �للعملحسب �الدو�� �ت��اوح�): BIT) تب �الذين ����اص ��ل �من �البطال�ن �فئة تت�ون

  :سنة�ووجدوا�أنفس�م����يوم�مع�ن�أو�أسبوع�مع�ن����إحدى�الفئات�التالية�59و�16أعمار�م�ما�ب�ن�
  .أي�فئة�الذين�ال��عملون�مقابل�أجر: بدون�عمل* 
  .أي�الذين�باستطاع��م�العمل�فورا: متاح�للعمل* 
أي����اص�الذين�اتخذوا�خطوات�محددة�ل��صول�ع���عمل�خالل�ف��ة�معينة�للداللة�ع���: يبحث�عن�عمل* 

  )181،�ص2011رابح�عبد�هللا�سر�ر،�(جدية�البحث�
أن�ي�ون����: �عت���ال��ص�بطاال�إذا�توفرت�فيھ�املواصفات�التالية�ONSحسب�الديوان�الوط���لإلحصائيات�* 

،�أن�ال�يملك�عمال�عند�إجراء�التحقيق��حصا�ي�أي�أنھ�لم�يزاول�أي�عمل�)سنة�64و��15ن�ب(سن��سمح�لھ�بالعمل�
�التحقيق �إجراء �ف��ة �خالل �واحدة �ساعة �قام�. ولو�ملدة �أنھ�قد �حيث �العمل، �عن �بحث �حالة ��� �ي�ون �يجب�أن كما

بن�عمار�حس�بة،�عبد�النور�(لھع���العمل�وأن�ي�ون�ع���استعداد�تام�للعمل�ومؤ�ال� 7باإلجراءات�الالزمة�للعثور�
  )185،�ص2019موساوي،�

  :مي�ان��مات�التأث���ع���سوق�العمل�وأنواع�سياسات�ال�شغيل.6
  :مي�ان��مات�التأث���ع���سوق�العمل�1.6

تتدخل�مجموعة�من�العوامل����التأث���ع���سوق�العمل�وع���توازناتھ�من�خالل�التأث���ع���العرض�والطلب�ع���
  :،�حيث�يمكن�أن�نوجز�ا����ا��وانب�التالية)9ص, 2018عبد�القادر�م���الدين�و�آخرون،�( اليد�العاملة

تؤثر�العوامل�ا��غرافية�ع���سوق�العمل�من�خالل�دور�ا����رسم�ا��دود��قليمية�: العوامل�ا��غرافية 
�موق �كمقر�سكن�العامل، �العاملة �فيھ�القوى �تتواجد �الذي �بامل�ان �تتعلق �العمل،�ف�� �العارضة�لسوق �املؤسسات ع

  والذي�يطرح�مسألة��يواء�وا��دمات��جتماعية�لتفضيل�أفضل�شروط�ا��ياة�للعامل�وأسرتھ...للعمل
�الديمغرا��  �ألن�: العامل �نظرا �العمل �سوق ��� �املتحكمة �العوامل �ب�ن ��و��خر�من �الديمغرا�� �العامل �عد

ل���ا�ع�اس�ع����ذه�السوق،�وذلك�باعتباره�املحدد����م�اليد�معدل�النمو�الديمغرا����عت���أحد�أ�م�املؤشرات�ل�ا�ا
  .العاملة�الوافدة�إليھ�ال���تمثل�جانب�العرض�الذي�تحتاجھ�املؤسسات�املمثلة�للطلب�ع���اليد�العاملة

��قتصادي  �ففي�: النظام ��قتصادية، �بالدورة �عل��ا �يطلق �املراحل �من �بمجموعة ��قتصادي يمر�النظام
�الرخا �مرحلة �املتاحة(ء �املوارد �ملختلف ��مثل �والنمو�) �ستغالل �الناتج �مستوى �و�يرتفع ��قتصادية �ا��ركة ت�تعش

حدوث��عض��زمات�(مرحلة�الر�ود�. �قتصادي،�وتزداد�العمالة�والتوظيف����مختلف�القطاعات��قتصادية����أما
�� �التوازنات �مختلف �خلل ��� �حدوث �إ�� �تؤدي �وال�� ��زمات�) قتصادية�قتصادية �بمختلف �العمل فيتأثر�سوق

�الوافدة� �ا��ديدة �وكذا �ا��الية �العاملة �اليد �ا��ز�اس�يعاب ��� ��عا�ي �يجعلھ �مما �الدولة، �تواج��ا �ال�� �قتصادية
  إليھ،�باست�ناء�ا��االت�ا��اصة�ال���تتوقف�ع���درجة�التأ�يل�العل���وامل��

�والثقا��  ��جتما�� �السلوكيات�يتأثر�كذ:  النظام �حيث �من �أفراد �ب�ن �السائدة �بالعالقة �العمل �سوق لك
�مثل �العمل �مدة �التأث���ع�� �وكذا �السائدة، �والذ�نيات �التقاليد �تمديد�: والعادات، �اليومية، �العمل �ساعات تقليص
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�نفس� �ع�� �للمحافظة �عمال�ا �عدد �ز�ادة �إ�� �املؤسسة �سيدفع ��مر�الذي �التقاعد، �سن �تقليص �السنو�ة، العطل
  .مستوى��شاط�ا،�و��تج�عن�ذلك�ارتفاع�الطلب�ع���القوى�العاملة�املتاحة����السوق 

يتغ����ي�ل�الطلب�ع���اليد�العاملة�بموجب�النظام�التكنولو���السائد،�فبتطور��ذا�: النظام�التكنولو�� 
نتاجية�بأقل�الت�اليف،�النظام�ظ�رت��لة�ال���أصبحت�لتحل�محل�العامل�من�ل�ا�ملا�دور�إيجا�ي����رفع�الكفاءة�� 

���� �املتحكمة �الكفاءات �من �والفني�ن �والتقني�ن ��امل�ندس�ن �املؤ�لة �العاملة �اليد �ع�� �ي��ايد � �الطلب �يجعل �ما و�ذا
  . التكنولوجيا�ا��ديدة،�مما�يخلق�فائضا����عرض�اليد�العاملة�الغ���مؤ�لة�و�التا���ظ�ور��ش�ال�املختلفة�للبطالة

يلعب��ذا�النظام�دورا�كب��ا����التأث���ع���عرض�اليد�العاملة����سوق�العمل�:  تكو���النظام�ال��بوي�وال 
�مراكز� �املعا�د، �الثانو�ات، �التعليم، �كمدارس �واملؤسسات �ال�يئات �مجموعة �ع�� �العامل ��ذا �و�عتمد �وكيفا، كما

  . دية�عوامل�إنتاج�املؤسساتالت�و�ن�وا��امعات���دف�رفع�الكفاءة�وا����ة�امل�نية�و�التا���ضمان�تحس�ن�مردو 
  :أنواع�سياسات�ال�شغيل�2.6

�ناك�تقسيمان�لسياسة�ال�شغيل�إال�أن�الشا�ع�م��ا�نجده�يقسم�سياسة�ال�شغيل�إ���نوع�ن�وحسب�ديناميكية�
  :سوق�العمل�وقدرتھ�ع���اس�يعاب�القوى�العاملة�العاطلة�من�خالل�خلق�مناصب�الشغل�و����التا��

�عمليا�- ����يع �سياسة �ال�شطة �ال�شغيل �أو�سياسات �ال�شغيل ��عر�ف��:(politiques actives)ت يمكننا
سياسة�ال�شغيل�ال�شطة�ع���أ��ا�سياسات��عمل��ش�ل�مباشر�ع���ا��فاظ�ع���مستوى�العمالة�املوجودة،�وع���
خلق�مناصب�شغل�جديدة�وع���تكييف�اليد�العاملة�حسب�ا��اجة��قتصاد،�وتتضمن��ذه�السياسات�مجموعة�

املؤسسات،�حيث�تتوجھ��ذه�التداب����ش�ل�خاص�نحو�من�التداب���ال����س�ل�توظيف�املز�د�من�العمالة�من�طرف�
��يك��� �طا�ع �ذات �سياسات �ب�و��ا �غالبا �ال�شطة �ال�شغيل �تتم���سياسات ��ساس ��ذا �وع�� �العمل، �سوق ترقية
�س��دف�نزع�العراقيل�ال���تحول�دون�تحقيق�مستوى�ال�شغيل�املأمول،�لذلك��عت���سياسات�طو�لة�املدى�أل��ا�ال�

�توظ �إ�� ����ترمي �العمالة �من �املز�د �لتوظيف ��قتصاد ���يئة �إ�� �ترمي �و�لك��ا �الرا�نة، �ال��ظة ��� �العاطل�ن يف
،�ووفقا�ل�ذه�السياسة�يمكن�)103،��ص2012رشيد�شباح،�(املستقبل�ن�يجة�دخول�أعداد�إضافية�إ���سوق�العمل�

  :  اتخاذ�جملة�من��جراءات�و�ال���تدخل�ضمن��ذا�التص�يف�و�ال���نذكر�م��ا

 تقديم�الت�و�ن�امل���الالزم��وتوف���ال��بصات�الت�و��ية�لشباب�ألجل��س�يل�إدماج�م����عالم�الشغل�� 
 مساعدة�طال���الشغل����مجال�البحث�عن�عمل�و�التوجيھ�امل���ل�م� 

 تقديم�مساعدة�ا��اصة�باليد�العاملة�ال���ل�س�لد��ا�كفاءة�و�عانات�ع���التوظيف. 
-�� �ال�شيطة �الفئة �من �وا��د �ال�شغيل �عن �ال��اجع �ا��املة(سياسة �ال�شغيل  politiques)) سياسة

passives):و�عمل��ذه�السياسة�حسب�حالة�سوق�العمل�والتخفيف�من��ثار�ال���تولد�ا�اختالالت�سوق�العمل��
ومن�)   60،�ص2014كحل�الرأس،�ليندة�(من�خالل�توف����عانة��جتماعية�أو�محاولة�ا��د�من�الفئة�ال�شيطة�

  :�جراءات�الواردة�����ذا�التص�يف�وال���تتمثل

 منح�التعو�ضات�البطالة� 
 التقاعد�املسبق�  
.IIمم��ات�و�أ�عاد�سياسية�ال�شغيل����ا��زائر  
  مم��ات�ال�شغيل����ا��زائر�.1

  :يتم���ال�شغيل����ا��زائر��عدة�مم��ات�نذكر�م��ا�ما�ي��
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�ا* �القطاع �معدل��:لعام�يمنة �وتقليل �العمل �توف���مناصب ��ستقالل ��عد �عاتق�ا �ع�� �ا��زائر�ة �الدولة أخذت
��س�ثمار� �أساس �ع�� �وذلك �التص�يع �سياسة �،فانت��ت �ال�امل �ال�شغيل �إ�� �الوصول ��غية �قدر��م�ان البطالة

ا��ا��نتاجية�وا��دمية،�فأدى�العمومي�املكثف�و�ان�التوظيف�ال�يرتبط�با��اجات�ا��قيقية����از�الدولة�أو�مؤسس
ذلك�إ���التقليل�فعالية����استخدام�املوارد�ال�شر�ة،��وعدم��رتباط��جور�بقدرات�ال��ص�و�إنتاجيتھ�وذلك�تنمية�

  ) 122،��ص2006محمد�عدنان،��(ثقافة�املبادرة�الفردية�وعدم����يع�الشباب�ع����س�ثمار����مجال��عمال�
*� �العاملة �اليد �من��:تنقل �ال��رة �خالل �من �وذلك �القطر�الواحد �ضمن �ا��زائر�بانتقال�ا ��� �العاملة تتم���اليد

�الوطن� �ب�ن �الفصل �ظا�رة �إ�� �أدى �مما �الك��ى �املراكز�ا��ضر�ة ��� �الصنا�� �التوظيف ��س�ب �املدن، �إ�� �ر�اف
ل��رة�إ���ا��ارج�باتجاه�أورو�ا��ش�ل�الصنا���واملناطق��صلية�للعمال�ال������املناطق�الر�فية،�و�ذا�ما�أدى�إ���ا

  .خاص�ال���استقطبت�اليد�العاملة�املا�رة�و�نصف�ما�رة
�عود�تد�ور��نتاجية�إ���ضعف�الصلة�ب�ن�التعليم�و�سوق�العمل�بالكم�والكيف�و�املحتوى�تد�ور��نتاجية�* 

جية����القطاع�الصناعات�التحو�لية�،كذلك�إ���ا��لل����ظروف�ال�شغيل�وا��وافز�وتنظيم�العمل�فتطور�مؤشر�إنتا
� �من ��% 0.25انتقل ��1995سنة ��%0.17إ�� ��1997سنة �إ�� ��%0.25ثم �تار�خ،�( 2000سنة �بدون � �بوخلوف، محمد

  ) 109ص
�2008طالب�سنة��120000رغم�أن�ا��زائر�تتم���بوجود�عدد�كب���من�خر����ا��امعات�وصل��:بطالة�املتعلم�ن* 

� �الس�ا�%18وحوا�� �مجموع �ع���من �حصول�م ��� ��سا�م �لم �ت�و���م �إال�أن �التعليم �نظام ��� �ت�و�ن �ع�� �حاصل�ن ن
�افتقار� �يالحظ �حيث �ال�شري �للرأسمال �يمثل��درا �الذي �ال���ء �املتعلم�ن �بطالة �تفاقم �ا��زائر��عرف �أن �إذا وظيفة

  .نظام�التعليم�لطا�عھ�الت�و����و�امل��
  تحديات�ومعوقات��سياسة�ال�شغيل����ا��زائر��.2

إن���م�التحديات�واملعوقات�ال���تواج��ا�سياسات�ال�شغيل����ا��زائر،�السيما����مجال��شغيل�الشباب،�كب��ة�
ومعقــدة،�باعتبــار�أن�ا��زائــر�مــن�املجتمعــات�ال�ــ���شــ�ل�ف��ــا��ــذه�الشــر�حة�أك�ــ��مــن�ثل�ــ��املجتمــع،��مــر�الــذي�يصــعب�

ال�يئـــات�امل�لفــــة�بمعا��ـــة��ـــذه��شـــ�الية،�الســــيما�أمـــام�تراجـــع�القطـــاع�العمــــومي�عـــن�تمو�ـــل��ســــ�ثمارات،��مـــن�م�مـــة
ــــن�تحو�ـــــل�املؤسســـــات� ـــو�املز�ـــــد�مـ ـــھ�نحــ ـــتمرار�التوجــ ــــة،��واســ ــــتقرة�والدائمـ ـــأة�ملناصـــــب�العمـــــل�املسـ وإنجـــــاز�املشـــــار�ع�امل�شــ

الغلــق،�أو��ســ�ب�مواج�ــة��زمــات��قتصــادية�العموميــة�إ�ــ��القطــاع�ا��ــاص،�والتقلــيص�مــن�عــدد�العمــال�إمــا��ســ�ب�
ــغيل��ــــ��ا��زائــــر عبــــد�هللا�غــــالم،�حمــــزة�ف�شــــوش،�(واملاليــــة�وعمومــــا�يمكــــن�حصــــر�تحــــديات�و�معوقــــات�سياســــات�ال�شــ

  :���النقاط�التالية��)11،�ص2011
 L’Economie مـــن�بـــ�ن�التحـــديات�ال�ـــ��تواج��ـــا��ـــذه�الدولـــة��ـــ���ـــذا�املجـــال�العمـــل�غ�ـــ��املـــنظم�أو�مـــا��عـــرف�بــــ��-

Informels الذي��عت���البديل�ا��ت���للعديد�من�الشباب�القادم�إ���سوق�العمل،�أمام�ضعف�بل�ندرة�فـرص�العمـل��
���املؤسسات�املنظمة��ذا�النوع�من�العمل�الذي��ش�ل�بؤر�استغالل�فاحش�للعديد�من�الشباب�الذي�عادة�ما�ي�ون�

وف�العمــل،�أو��ــ���جــور،�أو�مختلــف�ا��قــوق�الفرديــة�وا��ماعيــة��ك�ــ��عرضــة�ل�ــذا��ســتغالل،��ســواء��ــ��مجــال�ظــر 
  الرقابيةللعامل،����غياب�أو�ضعف�ال�يئات�

مــن�التحــديات�ال�ــ���عيــق�نجــاح�التجــارب�وال�ــ�امج�العديــدة�ال�ــ��قامــت���ــا�الدولــة�ل��ــد�مــن�بطالــة�الشــباب،�وال�ــ���-
�ـ��سـوق�العمـل،��تكمـن��ـ��عـدم�تكيـف�أنظمـة���ش�ل����نفس�الوقـت�إحـدى�معوقـات�عمـل��يئـات�ال�شـغيل�والـتحكم

ممـا��ع�ـ��ت�ـو�ن�م��يـدًا��،سـوق�العمـل�يتطل��ـاو�رامج�التعليم�والت�و�ن�العا���واملتوسط�بما�ي�ناسب�و�حتياجات�ال���
من��طارات�والعمال�الذين�سوف�لن�يجدوا�مناصب�عمل�تناسب�ت�و���م�مما�يجعل�ـم�عرضـة�للبطالـة�ا��تميـة�عنـد�

  تخرج�م
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من��ثار�السلبية�الناتجة�عن�البطالة����أوساط�الشباب،�ونقصد���ا��رتفاع�املستمر�لظا�رة��نحراف�نحو��-
�عمال��جرامية،�و�عاطي�املخدرات،�والعنف�ضد�املجتمع،�وال��رة�غ���املشروعة�نحو�البلدان��ورو�ية�ع���وسائل�

 وطرق�غ���مضمونة�العواقب
  ���ا��زائر�أ�عاد�سياسة�ال�شغيل. 3

لقد��انت�سياسات�ال�شغيل�وم�افحة�البطالة�دومًا�وال�زالت�جزءًا�من�سياسات�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�
سليمان�(���ا��زائر،�باعتبار�أنھ�ال�يمكن���تمام�با��وانب�املادية�دون�ا��وانب�ال�شر�ة،�بما�أن�ال�دف�من�التنمية

توف���املستوى�املع�����الرفيع�وسبلھ�للمواطن،�و�ذا�ال�يتأ�ى�إال�بتوف���فرص�����ال��اية��و ��)3،�ص2009أحمية،��
عمل�ل�ل�القادر�ن�ع���العمل�والباحث�ن�عنھ،�ووضع�ال��امج�و�ليات�الناجعة�للتكفل�بالقادم�ن�إ���سوق�العمل�من�

أ�عاد�سياسات�ال�شغيل��،��إن)3،�ص2011عبد�ا��ميد�قومي،�حمزة�عايب،�(ا��امعات�ومعا�د�الت�و�ن�املختلفة�
�أ�عاد� ��� �ما �فم��ا �إل��ا �الرامية ���داف �حسب �تختلف �وعوامل �ظروف �تحكم�ا �وال�� �جوانب، �عدة �إ�� تؤول

  .اقتصادية،�وم��ا�ما����اجتماعية،�وم��ا�ما����تنظيمية�و�ي�لية،�وم��ا�ما����غ���ذلك
ة�ال�سيما�املؤ�لة�م��ا����خلق�ال��وة��قتصادية�ي��كز�ع���ضرورة�اس�ثمار�القدرات�ال�شر�: البعد��قتصادي�*

���� �و�جتماعية ��قتصادية �التنمية �بإحداث ��سمح �بم �ال�شاط �وقطاعات �املجاالت �مختلف ��� �توظيف�ا �طر�ق عن
�السر�عة� �التكنولوجيا �ومواكبة �ومنافسة�املنتوج��جن��، �واملردودية ��نتاج،�وتحس�ن�النوعية �وتطو�ر�أنماط البالد،

  ). 562،�ص2014صفية�بوزار،�(لتطور�ا

يركز�ع���ضرورة�القضاء�ع���مختلف��فات��جتماعية�الناتجة�عن�آفة�البطالة،�ال�سيما�: البعد��جتما��* 
�إلدماج� �املناسبة �توف���الظروف �ع�� �والعمل �خاصة، �واملتوسطة �ا��امعية �املؤ�الت �وذوي �عامة، �للشباب بال�سبة

ع،�وإ�عاد�م�عن��ل�ما�يجعل�م�عرضة�لليأس�وال��م�ش�و�قصاء،�وما�ب��تب�عن�ذلك�من��ؤالء�الشباب����املجتم
�ثانيًا،�ونقصد�بذلك�ال��وء�إ���ال��رة�السر�ة� أف�ار�وتصرفات�أقل�ما�يقال�ع��ا�تضر���ؤالء�الشباب�أوًال،�و�البالد

�وقو  �وتقاليد �قيم �ع�� �والتمرد �املتوسط، ��بيض �البحر �من ��خرى �الضفة �من�نحو �ذلك �إ�� �وما �البالد، ان�ن
  .��ع�اسات�السلبية�املتعددة�املظا�ر�ال���تفرز�ا�ظا�رة�البطالة

�وال�ي�لية*  �التنظيمية �أ�داف�: ��عاد �خالل �من �استخالص�ا �يمكن ���داف �من �مجموعة �تحقيق �إ�� وترمي
،�وال���تتمثل�فيما��2008ة�سنة�مخطط�ال�شاط�ل��قية�العمل�وم�افحة�البطالة�املعتمد�من�قبل�ا���ومة�ا��زائر 

  :ي��

 محار�ة�البطالة�من�مقار�ة�اقتصادية -
 ترقية�يد�عاملة�مؤ�لة�ع���املدى�القص���واملتوسط، -
 تنمية�روح�املبادرة�املقاوالتية -
 تكييف�الشعب�مع�التخصصات�والت�و�ن�حسب�احتياجات�سوق�العمل، -
 دعم��س�ثمار��نتا���املولد�ملناصب�عمل -
 �يئات�ت�سيقية�ما�ب�ن�القطاعاتإ�شاء� -
 عصرنة�آليات�املتا�عة�واملراقبة�والتقييم -
 تحس�ن�وتدعيم�الوساطة����سوق�العمل����سوق�العمل -
 .تدعيم�ترقية��شغيل�الشباب�وتحس�ن��سبة�التوظيف��عد�ف��ة��دماج -
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.IIIمعاي���سياسة�ال�شغيل����تص�يف�اليد�العاملة�وتقو�م�ا����ا��زائر�  
  :�عتمد�سياسة�ال�شغيل����تص�يف�اليد�العاملة�ع���ثالثة�معاي���أساسية�و���و�
إن�إحصائيات�سوق�العمل�وع���اختالف�ا�و�عدد�ا�نجد�عامال�أساسيا��عمل�ع���تحديد�أ�م�: معيار�العمر .1

العمل��ا��صائص�اليد�العاملة�ف��ا�و���العمر�الذي��عت�������عض��حيان�شرطا�من�شروط�ا��صول�ع���مناصب
� �من �أقل �العاملة �نمو�اليد �ال�شغيل �سياسة �تواجھ �حيث �السوق ��18�� �(سنة �غر�ي، �صباح ،��2001عمار�رواب،

�ذلك�)69ص �وفق �العاملة �اليد �تصيف �ع�� �والتعرف ��ذه �دراس�نا ��� �السن �عامل �إ�� �التطرق �علينا �لزاما ��ان ،لذا
 ضمن�أعمار�معينة

  
  (2015)الديوان�الوط���لإلحصائيات�: املصدر

���ال���تأ�ي�] 29-25[من�خالل�املعطيات�و�املو��ة����ا��دول�أعاله�وخالل�عشر�ة��املة�نجد�الفئة�العمر�ة�
� �سنة �عدا �ما �املشتغلة �العاملة �اليد �تص�يف ��� ��و�� �املرتبة �عمالة����2003 �ب��م �طفيفا �تراجعا ���لت أين

] 34- 30[لتل��ا�الفئة�العمر�ة��1129925بـ��2005 ب��م�عمالة�قدرت�سنة]  24-20[عامل�أما�الفئة�العمر�ة��962368
� �سن�� �ب�ن �تراوحت �عمالة �ب��م �الثالثة �املرتبة ��2004و��2001 �من��1157632و�936882بـ ��ل �،لتل��ا �التوا�� ع��

و�النظر�إ����ذه�الفئات�نجد�أن���م�العمالة�الكب���ينحصر�]  49-45[وأ��اب�الفئة�العمر�ة�]39-35[الفئة�العمر�ة�
وذلك�راجع�إ���ال��كيبة�العمر�ة�للس�ان�بتفوق��سبة�الشباب�ع���با���الفئات�العمر�ة�]  39-20[الفئة�العمر�ة�من����

سنة��ش�ل�خاص�داللة�ع���السن�الذي�يتوجھ�إليھ�الفرد�للبحث�عن�]  29-25[�خرى�وتفوق�الفئة�العمر�ة�من�
سنة�و�ذا���اجة��عض�] 49-45[و�]44-40[،لتأ�ي�الفئت�ن�من��العمل��عد��ن��اء�من�طور�التعليم�و�الت�و�ن�املختلفة

  السنة
  

  فئات�العمر
2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

15 -19  372728  341538  469538  393147  469379  385352  415000  
% 5,98  5,11  6,02  4,89  5,29  4,48  4,54  

20 -24  810158  851363  1123794  1129925  1201696  1194515  1276000  
%  13,01  12,74  14,41  14,05  13,55  13,90  13,95  

25 -29  962368  1036461  1275676  1357067  1360371  1477470  1591000  
%  15,45  15,51  16,36  16,87  15,34  17,19  17,40  

30 -34  936882  1041010  1157632  1217917  1305236  1292775  1337000  
%  15,04  15,57  14,84  15,14  14,72  15,04  14,62  

35 -39  898307  977556  1054982  1055709  1253100  1086317  1178000  
%  14,42  14,63  13,53  13,12  14,13  12,64  12,88  

40 -44  738611  807590  880621  950859  1205074  1080505  1082000  
%  11,86  12,08  11,29  11,82  13,59  12,57  11,83  

45 -49  630472  651461  704841  743339  825347  804121  916000  
%  10,12  9,75  9,04  9,24  9,31  9,36  10,02  

50 -54  435283  495958  562296  615927  622754  630888  662000  
%  6,99  7,42  7,21  7,66  7,02  7,34  7,24  

55 -59  223698  243577  315166  337505  346483  389470  429000  
%  3,59  3,64  4,04  4,20  3,91  4,53  4,69  
60+  220264  237543  253866  242826  279363  252831  260000  
%  3,54  3,55  3,26  3,02  3,15  2,94  2,84  

  9146000  8594244  8868803  8044221  7798412  6684057  6228771  املجموع
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املؤسسات�إ���خ��ة�اليد�العاملة�مما�يبقي��ذه��خ��ة����سوق�العمل�ب��م�عمالة�متواضع�مقارنة�بالفئات�العمر�ة�
� �من �املتبقية �العمر�ة �للفئات �بال�سبة �،أما ��50الشابة �غاية ��60إ�� �و�معدالت �و�ش�ل �ي��اجع �ف��م�ا كب��ة�سنة

�طلب� �حاجة �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة �من ��ذا �والتقاعد �املسبق �التقاعد �إ�� �معظم�ا �ذ�اب �غ�� �ذلك �إرجاع و�مكن
املؤسسات�ع����ذه�الفئة�ي�ون�ب�سب�ض�يلة،و�خالصة�ذلك�ان�حظ�الشباب������ز�مناصب�العمل�ض�يل�رغم�

� ��� �و��غ��ات �تذبذبات ��و�حدوث �و�املتوقع �املجتمع �أغلبية ��ش�لون �أ��م �وأن �العمل �من�سوق �الكب��ة �الوفود �ذه
 .الشباب�ستوجد����طابور�البطال�ن�الذين�ي�تظرون�فرصة�إدماج�م����ا��ياة�امل�نية��طفال�و 

  2018-�2001سبة�توز�ع�البطال�ن��حسب�معيار�العمر�����ا��زائر�ما�ب�ن�) 02(ا��دول�رقم�

  السنة
الفئات�
  العمر�ة

2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2013  2016  2018    

15-19  16,82 15,84 15,37  14,18  13,41  12,75  11,98  30  31.4  32.1    
20-24  29,41  32,09  30,23  33,22  29,82  30,66  33,19  23.4  22.9  28.2    
25-29  24,75  24,51  27,68  27,53  26,88  28,59  29,77  13.4  16.7  21.5    
30-34  12,01  11,82  12,35  12,2  13,73  13,64  12,75  8.4  8.6  10.2    
35-39  6,66  6,43  6,24  5,82  7,34  6,78  5,9  6  6.2  6    
40-44  3,99  3,61  3,49  2,98  3,94  3,52  2,91  3.6  4.5  4.4    
45-49  3,11  3,01  2,49  2,18  2,29  1,61  1,63  2.8  2.9  3.9    
50-54  2,49  1,94  1,47  1,35  2,06  1,76  1,28  2.6  2.5  3.6    
55-59  0,78  0,77  0,68  0,54  0,53  0,7  0,6  2.3  3  4.1    

  . الديوان�الوط���لإلحصائيات:املصدر

�م�معظم�م�من�الشباب�الذين�تقل�أعمار�م�عن�) البطال�ن(من�خالل�ا��دول�نالحظ�أن�العاطل�ن�عن�العمل�

كأع����%32.1و�%16.82سنة��ب�سبة��20سنة�ومن��ذه�الفئات�يالحظ�أن�الفئات�ال���ت��اوح�أعمار�م��أقل�من��30

�%24.75و%29.41أين���لت�أع����سب�ل�ا�تراوحت�ب�ن�]  29- 25[و] 24-20[كذا�فئة�من���2018سبة���لت�سنة�

بـ��2018،�و�لتبلغ�سنة�%29.77و�%33.19بـ��2008ع���التوا���لتعرف�إرتفاعا�تدر�جيا�����س��ا�إ���غاية�أن�تصل�سنة�

�أل %21.5و�% 28.2 ��ذا��رتفاع �يرجع �رأينا �وحسب � �ال���، �والسنوات �والتمدرس �السنوات �تتوافق�مع ��ذه�الفئة ن

يتخرج�خالل�ا�معظم�الطلبة�ا��امع�ن�وامل�ون�ن����املعا�د،��بحيث�أن�معظم�م�يتقدمون�ألول�مرة�لسوق�العمل�و�م�

�وذو  �املؤ�ل�ن �لألفراد �التوظيف �أولو�ة ��عطي ��قتصادية �املؤسسات �أن�اغلب �آو�خ��ة�ميدانية�حيث �تجر�ة ي�بدون

ا����ة�امل�نية�مما�جعل�البطالة�تمس�بالدرجة��ول�الشباب�الذين��ش�لون�ا��زء��ك���من�فئة�الس�ان�ونف�م�من�

�ذا�أن�البطالة�ت��كز��ش�ل�خاص�ب�ن�الشباب�الداخل�ن�لسوق�العمل�لتبدأ��سب�البطالة�����نخفاض�بداية�من�

�سبة��2018إ���غاية�سنة�2001طول�ف��ة�الدراسة�ما�ب�ن�سنة�سنة�و�ال���ش�لت��سب��ا�ع���] 39-35[الفئة�العمر�ة�

سنة��%4.1إ����2001سنة��%0.78العمر�ة��خ��ة��سبة�ت��اوح�من��لتنخفض�تدر�جيا�لبا���الفئات��خرى�م��لة،����الفئة�6%

 .سنة59-55[�ذا�للفئة�العمر�ة��2018
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 .ة�حسب�ال�شاط��قتصادي�ل�ل�دولة

  2018- 2005توز�ع��سبة�ال�شغيل�حسب�القطاعات��قتصادية����ا��زائر�ما�ب�ن�

2013  2015  2018  
 %ال�سبة %ال�سبة %ال�سبة

10.6  8.7  10.4  
13  13  13.5  

16.6  16.8  17.2  
59.8  61.6  58.4  

Source :ONS(2013), Activite,Emploi et Chômage, N 

ONS(2015),  

ONS(2018), Activite,Emploi et Chômage, N 

�ا��دمات� �قطاع �أن �نجد �ا��دول ��
الذي�إجما���الس�ان�ال�شط�ن�و ملة�من�

58.4%�� �البناء�2018لسنة �قطاع يليھ
ع���التوا��،�ليحتل��2018و�2007ل�ل�من�سنة�

ع���طول�ف��ة�الدراسة،�ل�ش�ل�قطاع�الفالحة�تذبذبا�����س��ا�أين�ش�دت�
�الوط���و �% �الديوان �أكد �كما حسب

�سنة��%11.3بـ�2008 ���لت �مقابل ��
  .كأقل�معدل�م��ل�خالل�الف��ة�املدروسة
���ال�يمكننا�تجا�ل�العالقة�الوثيقة��ب�ن�التعليم�و�العمل��إذ�أن��ل�الدول�املتقدمة��عت

عليم�ب�ل�تمد�عل��ا�التطور��قتصادي،�ألن�وج�ة�خر����الت

ع����ذا��ساس�ي�ب���للمؤسسات�التعليمية�سواء�الثانو�ات�أو�ا��امعات�أو�مراكز�الت�و�ن�

� �و�دارات �واملصا�ع �املؤسسات �القطاعا�� ت�و�ل

�ع��� �طالب �لت�و�ن �التعليمية �املؤسسات �إ�� توج��ا

  2004/2008تطور��سبة�ال�شغيل�حسب�املستوى�التعليمي�و�التأ�يل����ا��زائر�ما�ب�ن��

  
  

ONS: Enquête emploi auprès des ménages (2004.2005.2006.2007.2008)  
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ة�حسب�ال�شاط��قتصادي�ل�ل�دولةاملتقسم�سياسة�ال�شغيل�اليد�الع :معيار�ال�شاط��قتصادي

توز�ع��سبة�ال�شغيل�حسب�القطاعات��قتصادية����ا��زائر�ما�ب�ن�) 

2005  2007  2009  2013
ال�سبة %ال�سبة %ال�سبة  %ال�سبة

17.2  13.6  13.2  10.6
13.2  12  12.6  13
15.1  17.7  18.1  16.6
54.6  56.7  56.1  59.8

:ONS(2013), Activite,Emploi et Chômage, No653,Au 4eme Trimestre, p5.

ONS(2015), Activite,Emploi et Chômage, No726, p4.

ONS(2018), Activite,Emploi et Chômage, No819, p5.

� �املب�نة �املعطيات �فحسب �القطاعات �حسب �ال�شغيل ��سبة �يخص �ا��دمات�فيما �قطاع �أن �نجد �ا��دول ��
ملة�من�التجارة�و��رادة�يحتل�املرتبة��و���حيث��شغل�أك���من�نصف�اليد�العا

�� ��سبة %61.6بـ ��%59.8 لتل��ا �و �2013لسنة ��58.4سبة
ل�ل�من�سنة��%17وقد�ش�لت��سبة�،�2009سنة�%�18شغال�العمومية�بحوا���

ع���طول�ف��ة�الدراسة،�ل�ش�ل�قطاع�الفالحة�تذبذبا�����س��ا�أين�ش�دت��%13قطاع�الصناعة�املرتبة�الثالثة�بحوا��
�و �%17.2بـ�2005 �سنة ���لت ��سبة ��2015أقل %8.7ب

� �سنة �قدرت �با��زائر�قد �البطالة ��سبة �أن �معطياتھ �خالل �من 2008لإلحصائيات
كأقل�معدل�م��ل�خالل�الف��ة�املدروسة�%9.8بـ�2013حسب�املعطيات�فإن�معدل�البطالة�قدر�سنة�

ال�يمكننا�تجا�ل�العالقة�الوثيقة��ب�ن�التعليم�و�العمل��إذ�أن��ل�الدول�املتقدمة��عت�:معيار�التعليم�والتأ�يل

تمد�عل��ا�التطور��قتصادي،�ألن�وج�ة�خر����التالرك��ة��ساسية�ال����عالنظام�التعلي����و�القاعدة�و 

ع����ذا��ساس�ي�ب���للمؤسسات�التعليمية�سواء�الثانو�ات�أو�ا��امعات�أو�مراكز�الت�و�ن�مراحلھ����سوق�العمل�و 

�تلبي��ا �ع�� �و��عمل �العمل �سوق �عو �،ات �و�دارات �واملصا�ع �املؤسسات ��

� �من �احتياجا��ا ����ل �أن �بلد �ألي �و �قتصادية �نوعية �ع���حيث �طالب �لت�و�ن �التعليمية �املؤسسات �إ�� توج��ا

  ) 68ص،�2013فضيلة�بن�دنون،�(حسب�احتياجات�السوق�العمل�

تطور��سبة�ال�شغيل�حسب�املستوى�التعليمي�و�التأ�يل����ا��زائر�ما�ب�ن��

  :من�إعداد�الباحثة�بناءا�ع���املعطيات�:املصدر
ONS: Enquête emploi auprès des ménages (2004.2005.2006.2007.2008)
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) 03(ا��دول�رقم�

  السنوات�������
  القطاعات

  الزراعة
  الصناعة�

  البناء�و��شغال�العمومية
  �دارة/ا��دمات/التجارة

Trimestre, p5.

� �املب�نة �املعطيات �فحسب �القطاعات �حسب �ال�شغيل ��سبة �يخص فيما
التجارة�و��رادة�يحتل�املرتبة��و���حيث��شغل�أك���من�نصف�اليد�العاو 

� �سنة �2015أك����سبة
�شغال�العمومية�بحوا���و

قطاع�الصناعة�املرتبة�الثالثة�بحوا��
� �سنة �ل�ا ��سب 2005أع��

� �سنة �قدرت �با��زائر�قد �البطالة ��سبة �أن �معطياتھ �خالل �من لإلحصائيات
حسب�املعطيات�فإن�معدل�البطالة�قدر�سنة�و �10% 2009
معيار�التعليم�والتأ�يل.3

النظام�التعلي����و�القاعدة�و 

مراحلھ����سوق�العمل�و 

�احتياج �ع�� �تتعرف �تلبي��اأن �ع�� �و��عمل �العمل �سوق ات

� �من �احتياجا��ا ����ل �أن �بلد �ألي �قتصادية

حسب�احتياجات�السوق�العمل�

تطور��سبة�ال�شغيل�حسب�املستوى�التعليمي�و�التأ�يل����ا��زائر�ما�ب�ن��) 01(الش�ل�رقم�

ONS: Enquête emploi auprès des ménages (2004.2005.2006.2007.2008)
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�الذ �الس�ان �عدد �معرفة �و�التا�� �اقتصاد �ألي �بال�سبة �جدا �م�م �الت�و�ن �الوط���إن ��قتصاد ��� ��سا�مون ين
ألنھ� ،بما�سيؤول�إليھ�التطور��قتصاديمن�كفاءا��م�ع����نتاج�أو�تقديم�ا��دمات�م�م�جدا�للت�بؤ����املستقبل�و 

�ز  �و �لما ��نتاج �زادت ��لما �الكفاءة �عادت �الوط�� ��قتصادي �التطور �التأط����التا�� �ا��زائر�معيار�الت�و�ن �ففي امة
نالحظ�أن��سبة�الذين��2008-2004عند�قراءتنا�للف��ة�و �،وات��خ��ةغل�ن�قد�تحسن����السناملشتالس�ان�العامل�ن�و 

���و �2008ـسنة���2004،�إذا�ما�قرنا�سنة�مستمر�ل�س�ل�م�ش�ادات�أو�فئة��م�ن�من�الس�ان�املشتغل�ن����انخفاض
� �التوا�� ��%15.38ع�� �املنظ%10.6إ�� �بتوسيع ��نخفاض �أسباب �نرجع �أن �و�مكن �وإعطاؤ�، �ال��بو�ة �أولو�ة�ومة ا

�السلطات �طرف �من �ارتفاع ،وأ�مية ��ناك �أن �ح�ن �و ��� �ش�ادة �ل�م �الذين ��سبة ��� �ع����س�� �ا��اصل�ن خاصة
� �من �ارتفعت �حيث �جامعية � %10.22ش�ادات ��%12.43إ�� �سنة �من �ل�ل �التوا�� �سنة��2007و2004ع�� لتنخفض

2008�� �و �،%11.8إ�� �ش�ادة �حام�� ��سبة �أن �نجد �املنح�� �مالحظة �خالل �املشتغل�ن�من �لس�ان �املتوسط التعليم
  . 2008سنة�%34.65سنة�إ���%��29.19لت�أع����س��ا�ل�ا�ع���الف��ة�املدروسة�من�

.IVآليات�و�رامج�سياسة�ال�شغيل����ا��زائر��  
  طبيعة�إجما���املناصب�املستحدثة.1

  :يمكن�توضيح�ذلك�من�خالل�التمثيل�البيا�ي�التا��
  

  

إجما���املناصب�املستحدثة����إطار�سياسات�ال�شغيل�ال�شيطة�وا��املة�����تحليل�نوعية: 02الش�ل�رقم
  2014-2000الف��ة�

السياسـات�ال�شـيطة��ـ���ـ��ا��زائـر�بـ�ن�سياسـات�ا��املـة�و سياسـات�ال�شـغيل��،)2019(حس�بة�بن�عمـار،�عبـد�النـور�موسـاوي : املصدر
  201ص،�01،�العدد6مجلة�دراسات�اقتصادية،�املجلد،�2016-1999الف��ة

�انت�ض�يلة،�إذ��انت��2000ي�ب�ن�لنا�أن��سبة�املناصب�من�إجما���املناصب�املستحدثة����بداية��لفية�الثالثة�
ش�دت�عدد�املناصب�الدائمة�تحسنا�معت��ا��2011وابتداء�من�سنة�)2010-2000(تمثل�أقل�من�ا��مس����املتوسط�

ولك��ا�تبقى�ضعيفة�عندما��علم�أن��2014-��2011الف��ة�من�إجما���املناصب��%27.5إذ�أصبحت�تمثل����املتوسط�
 .���مناصب�مؤقتة،�ل�وا�عقود�محددة�املدة�2014من�املناصب�املستحدثة����سنة�% 70أك���من�الثلث�ن�أي�
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  تطور�التوظيفات�حسب�طبيعة�العقد.2

  2013- ���2006الف��ة�) وظيفة�دائمة�أو�مؤقتة�( تطور�التوظيفات�حسب�طبيعة�العقد�: 04ا��دول��رقم�

Source : Office nationale des statistiques(2010), l’Algérie en quelques chiffres: Résultats 2007-2009, 
n º40, "Emploi: Evolution du marché du travail de 2006 à 2009, édition 2010, Alger, Algérie, p: 11 

Office nationale des statistiques(2014), l’Algérie en quelques chiffres: Résultats 2011-2013, n º 44, 
"Emploi : Evolution du marché du travail de 2008 à 2013, édition 2014, Alger, Algérie, p : 12 

  

- 2006املمتدة����الف��ة� اتفمن�خالل�ا��دول�ي�ب�ن�لنا�انخفاض��سبة�العقود�الدائمة�بال�سبة�إلجما���التوظي
ان�. و�باملقابل�ارتفاع��سبة�العقود�املؤقتة�2013سنة�% 10.23لتنخفض�إ���2006سنة� %18.2حيث�بلغت��2013

� �املتوسط ��� �تمثل �الدائمة �العقود �% �13سبة ��ع�� �مما �الف��ة �لنفس �التوظيفات �إجما�� �التوظيفات�%  87من من
  لل�شغيل����مؤقتة�أي�عقود�محددة�املدة�و�شة

 آليات�و�رامج�ال�شغيل����ا��زائر.3
  آليات�و�رامج�ال�شغيل�املعتمدة�ع���دعم�املبادرات�الذاتية�1.3

 ANSEJ :(Agence National pour Soutien à l’Emploi des(الو�الة�الوطنية�لدعم��شغيل�الشباب�.1.1.3
Jeunes  

مرافقة�الشباب�البطال�الذين�لد��م�و ����مؤسسة�عمومية�م�لفة�ب���يع�وتدعيمو �1996أ�شأت�الو�الة����سنة�
�مؤسسة �إ�شاء �مشروع �املشروع. فكرة �صاحب �الشاب �سعودي،( �ستفيد �مراحل�) 9،ص2011بلقاسم �خالل �من ،

 :توسيعھ�منستھ�و إ�شاء�مؤس
  ).ت�و�ن�-مرافقة�-إعالم�-استقبال(مساعدة�مجانية�   *
  ).البنكيةتخفيض��سب�الفوائد��–قرض�بدون�فائدة�(�عانات�املالية�   *

ال�يئات�املعنية،�وتضطلع�باالتصال�مع�املؤسسات�و �ال�شغيلوصاية�الوزارة�امل�لفة�بالعمل�و �وضعت�الو�الة�تحت
 :بامل�ام�الرئ�سية��تية

  .تدعم�و�تقدم��س�شارة�و�ترافق�الشباب�ذوي�املشار�ع����إطار�تطبيق�مشار�ع�م��س�ثمار�ة 
الشباب،�السيما�م��ا��ول���ما،�تخصيصات�الصندوق�الوط���لدعم��شغيل�س��،�وفقا�لل�شر�ع�و�التنظيم�املعم 

  .الفات�ال���يضع�ا�الوز�ر�امل�لف�بالعمل�و�ال�شغيل�تحت�تصرف�ا�uعانات�وتخفيض��سب�الفوائد،����حدود�ال
�االمتيازات�ندوق�الوط���لدعم��شغيل�الشباب�و تبلغ�الشباب�ذوي�املشار�ع�بمختلف��عانات�ال���يمنح�ا�الص 

 .�خرى�ال���يحصلون�عل��ا
تقوم�بمتا�عة��س�ثمارات�ال���ينجز�ا�الشباب�ذوي�املشار�ع�مع�ا��رص�ع���اح��ام�بنود�دفاتر�الشروط�ال��� 

  .�س�ثماراتال�يئات�املعنية�بإنجاز���م،�عند�ا��اجة،�لدى�املؤسسات�و تر�ط�م�بالو�الة�و�مساعد
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ك�و�املؤسسات�املالية����إطار�ال��كيب�املا���للمشار�ع�و�تطبيق�خطة�التمو�ل�و�تقيم�عالقات�متواصلة�مع�البنو 
  :ا��دول�التا�� متا�عة�إنجاز�املشار�ع�و�استغالل�ا�و�و�ما�سيو��ھ

  ANSEJالوظائف�ال���تم�استحدا��ا����إطار�ج�از�الو�الة�الوطنية�لدعم��شغيل�الشباب�: 05ا��دول�رقم�
  2016  2014  2012  2010  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

 عدد
  11262  40856  65812  22641  10634  8102  8645  10549  6691  5664  7078  7279  املشار�ع

 مناصب
  22766  93140  129203  60132  31418  22685  24500  30376  19077  14771  19631  20152  الشغل

مسا�مة �سبة
 �� ا���از
الك�� ال�شغيل

%  

0.32  -  0.22  0.24  0.38  0.28  0.26  0.34  0.37  0.50  0.43  0.49  

،�مذكرة�2012-2001آثار�سياسية�ال�شغيل�ع���التنمية�املستدامة����ا��زائر�خالل�الف��ة�من�،�)2015(عبد�الرزاق�جباري : املصدر
� �الدو�� ��قتصاد �ال�سي���،تخصص ��� �الدكتوراه �إطار�مدرسة �املاجست����� �ش�ادة �لنيل �العلوم�مقدمة ��لية �املستدامة، والتنمية

  169،�ص��1قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�فرحات�عباس�سطيف�

47,Edition 2017,p12.o2016,N-» ,Résultats 2014 L’Algérie En Quelques Chiffre «ONS,  

���از�وخاصة����السنوات�يالحظ�من�خالل�ا��دول�أن��ناك�ز�ادة����عدد�املناصب�العمل�املستحدثة�����ذا�ا
،�غ���أن��سبة�مسا�مة��ذا�ا���از����استحداث��مناصب�الشغل�2008منصب�عمل�سنة���31418خ��ة�وال���بلغت�

� �سنة �بلغت �حيث �تذبذبا �املسا�مة ��سبة �عرفت �أين �ضعيفا �املسا�مة�2005يبقى ��� �ل�ا ��سبة ����%0.38ـ ب كأد�ى
 �عدد�مناصب�قدر��%0.37ـ م��لة��سبة�مسا�مة�ب�2010بداية�من�سنة�،��ل��تفع�%0.34بـ��2008ح�ن�قدرت�سنة�

��2012منصب�لتبلغ�أقصا�ا�سنة��60132ـ ب �93140إ����2014،��لتنخفض�سنة�%0.50منصب�ب�سبة��129203بـ
�مسا�مة� �ب�سبة �شغل �%0.43منصب �و ، �سنة �بـ��2016ل���ل �فبل�ا �ال�� �بالسنة �مقارنة �ملناصب�الشغل �عدد بأقل

  منصب�70374ب�أي�بفارق�منص�22766
  CNAC:(Caisse National D’Assurance Chômage(الصندوق�الوط���للتأم�ن�عن�البطالة��2.1.3

كمؤسسة�عمومية�للضمان��جتما���تحت�وصاية�وزارة�العمل�والضمان��جتما���،و�و��1994الذي�أ�شأ�سنة�و 
سنة�والراغب�ن����إ�شاء�مؤسسات�صغ��ة�أو�ح���الذين�يمل�ون�خ��ة�����50-35مخصص�للبطال�ن�البالغ�ن�ما�ب�ن�

 ع�� ا��فاظ �� �ج�زة �ذه �شاطات أ�م مثلتتتتمثل�أ�م��شاطات��ذا�ا���از����ا��فاظ�ع���مناسب�ميدان�مع�ن�
�عمليات إطار �� اقتصادية ألسباب املسرح�ن للعمال بال�سبة خاصة العمل، إ�� ع���العودة املساعدة أو العمل مناصب
� �طو�طي،( العمال�سر�ح �مصطفي � �بلمقدم، �ص�2011مصطفى  �جراءات حول  ال�شاطات �ذه وتتمحور  ) 15،

  :التالية
 .ش�را 23قدر�ا� ملدة الصندوق  إ�� املنضم�ن ومراقبة البطالة من تأم�ن دفع 
 . العمل إ�� الرجوع أجل من واملساعدة الدعم 

أو�ح���الذين�لت�و�ن�امل���أو�التعليم�العا���املسا�مة����إ�شاء�مؤسسات�خاصة�بالبطال�ن�ا��امل�ن�لش�ادات�ا
�إعانة �من ��ستفادة �يمك��م �مع�ن �ميدان ��� �خ��ة ��يمل�ون �ب�ن �و 500.000ت��اوح �،بمسا�مة��1.000.000دج دج

 مراكز طرف من الوظائف ��ذه التكفل يتممالي�ن�دينار�جزائري،��10من��لفة�اس�ثمار�تصل�إ����%2أو�� %��1صية�بـ�
 ا��ر العمل دعم ومراكز العمل عن البحث مراكز �شاطات انطلقت ا��ر�حيث العمل دعم ومراكز العمل عن البحث

  .49 حاليا عدد�ا و�بلغ�1998سنة�
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  )الوحدة�باأللف( 2016-1999ما�ب�ن��CNACتطور�عدد�مناصب�الشغل����إطار�ج�از�: 06ا��دول�رقم�

  مناصب�الشغل�املستحدثة  السنوات
1999-2007  20757  

2008  2398  

2010  15804  
2011  35953  

2012 59125  
2013 41786  
2015 42707  
2016 21850  

��:املصدر �إدر�وش �محمد �ا��زائر�«،)2013(دحما�ي ��� �ال�شغيل �تحليل:إش�الية �����»محاولة �الدكتوراه �ش�ادة �لنيل �مقدمة ،أطروحة
  227إقتصاد�التنمية�،�لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���،جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد�تلمسان�ا��زائر�ص�

47, Edition 2017, p13.o2016,N-014»,  Résultats 2 L’Algérie En Quelques Chiffre «ONS,  

كما��و�مب�ن����ا��دول�نالحظ�أن�عدد�مناصب�الشغل�ال���تم�استحدا��ا�من�خالل�صندوق�الوط���لتأم�ن�ع���
�2398قدر�بـ��2008منصب،�لتعرف�انخفاضا�سنة��20757بـ��2007- 1999البطالة�أ��ا�بلغت�خالل�الف��ة�املمتدة�من�

� �راجع �و�ذا �عمل �توف���منصب ��� �كأك���مسا�م ��ان �الذي ��قتصادي ���عاش �برنامج �تطبيق �بداية � �إ�� باألساس
مناصب�الشغل،�ألن��ذا�ا���از�تم�إ�شاؤه�ن�يجة�التعديالت�و�صالحات�ال���عرف��ا�ا��زائر����سنوات�ال�سعنيات،�

�ج�الثا�ي�من�سياسية���عاش�ارتفاعاالذي��ان�بمثابة�تأم�ن�للعمال�الذين�تم��سر�ح�م،��ليعرف�خالل�ف��ة�ال��نام
منصب،��59125بـ�2012منصب�عمل�ليبلغ�سنة��15804م��ال���2010داية�من�سنة����عدد�املناصب�فقد���لت�و 

  .و�ذا�و�صفة�عامة�إ���انخفاض�معدالت�البطالة�2016منصب�عام��21850لتنخفض��عد�ذلك�إ���
 ANDI(Agence National de Développement de l’Investissement(الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار��3.1.3

ال����عمل�ع����و �2001ال���أ�شأت�عام�،�و (APSI)تم�استحداث��ذه�الو�الة�كبديل�لو�الة�دعم�و�متا�عة��س�ثمار�
ط���الو �مرافقة�و���يع�املس�ثمر�ن�سواء��انوا�محلي�ن�أو�أجانب�ع���إ�شاء�استمارات��تقوم�ع���ترقية��قتصاد

مما�ي���جدول�يب�ن�تطور�عدد�مناصب�الشغل�و �) 172ص،�2015عبد�الرزاق�جباري،�(استحداث�مناصب�الشغل�و 
   2008-2002املستحدثة�من�طرف��ذه�الو�الة�خالل�الف��ة�من�

� �ب�ن�: 07ا��دول�رقم �لتطو�ر��س�ثمار�ما �طرف�الو�الة�الوطنية �من �الشغل�املستحدثة �عدد�مناصب تطور
  )الوحدة�باأللف( 2002-2008

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات
عدد�

الوظائف�
  املستحدثة

24092  20533  16441  17581  30463  51345  51812  

  ع���الرابط�25/5/2020الو�الة�الوطنية�لتطو�ر��س�ثمار�شو�د�يوم�: املصدر
:http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements  

من�البيانات�املب�نة����ا��دول�أعاله�نجد�أن�عدد�الوظائف�ال���تم�استحدا��ا�من�طرف�الو�الة�الوطنية�لتطو�ر�

���2002س�ثمار�عرفت�تذبذبا�أين�قدرت�سنة� منصب�عمل�لتعرف��عد�ذلك�إنخفاضا�إال�أن�قدرت�سنة��24092بـ
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إ���غاية�أن�تبلغ���2005رتفاع�بداية�من�سنة�منصب�كأقل�استحداث�ملناصب�العمل�،ولتعاود�����16441بـ��2004

  .منصب�عمل��51812بـ�2008ذرو��ا�عام�

  :و�من�م�ام�الو�الة�بالتعاون�مع��دارات�و�التنظيمات�املعنية�القيام�بما�ي��

 ضمان�ترقية�و�متا�عة��س�ثمارات�الوطنية�و��جن�ية� 

  مقيم�ن����إطار�تنفيذ�املشار�ع��س�ثمار�ة��استقبال�و�إعالم�و�مساعدة�املس�ثمر�ن�املقيم�ن�و�غ�� 

 منح�مزايا�املرتبطة�باالس�ثمار�����طار�املعمول�بھ� 

 ضمان�اح��ام��ل��امات�املعمول���ا�من�طرف�املس�ثمر�ن�خالل�ف��ة��عفاء� 

   : PNDA(Programme National de Développement Agricole(ل��نامج�الوط���للتنمية�الفالحية�ا4.1.3

ز�ادة�فعالية�قطاع�الفال���،و���دف�ال��نامج�املسطر�للتنمية�الفالحية�إ����لية���دف�إ���تطور�و �إس��اتيجية�و�

�سياسات� �ش�ل �ع�� �التنمو�ة �برامج ��� �تمحورت �أليات �بوضع �الدولة �قامت �حيث �الزرا�� �القطاع �مردودية تحس�ن

� �ضرورة �يفرض �ما � �و�ذا �الزرا�� �و�تطو�ر��نتاج �إطادعم ��� �القطاع ���ذا �املسطرة���تمام �التنمو�ة �ال��امج ر��ل

  .���تم�استحدا��ا�����ذا�ال��نامجا��دول�التا���يو���مناصب�الشغل�الو 

   2006-2000تطور�مناصب�الشغل�املحققة����إطار�برنامج�التنمية�الفالحية�والر�فية�ما�ب�ن�: 08ا��دول�رقم�

  الوحدة�باأللف
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات
مناصب�
الشغل�
  املحققة

142287  171000  163499  179291  166203  132428  104323  

 . 226  دحما�ي�محمد�إدر�وش�مرجع�سابق�ص: املصدر

ارتفاعا�����2006إ���غاية�2000عرفت�مناصب�الشغل�املحققة����إطار�برنامج�التنمية�الفالحية�للف��ة�من�سنة�
بدأت���عرف�انخفاضا�تدر�جيا��2003كأع���عدد،��ولكن��عد�سنة��2003سنة��179291قدرت�بـ��عدد�املناصب�أين
  .منصب�كأد�ى�عدد�104323 بـ�2006إال�أن�بلغت�سنة�

  ANGEM(Agence National pour la Gestion du Microcrédit(ج�از�القرض�املصغر� 5.1.3

ك�يأة�ذات�طا�ع�خاص�م�م��ا�تطبيق��2004جانفي��22: املؤرخ����04/14: أ�ش�ت�بموجب�املرسوم�التنفيذي�رقم
سياسة�الدولة����مجال�محار�ة�البطالة�والفقر�عن�طر�ق�تدعيم�أ��اب�املبادرات�الفردية�من�اجل�مساعد��م�ع���

����تقديم�) 14،�ص2012،حميداتو�صا��،�زكر�اء�مسعود�(خلق��شاطات���سا��م�ا��اص�و�تضمن�دور�الو�الة�
الدعم�و�س�شارة�واملرافقة�للمبادر�ن�وضمان�املتا�عة�إلنجاح�املشار�ع�املجسدة،�والقرض�املصغر�عبارة�عن�قروض�

سنة�فما�فوق�و�متل�ون�تأ�يال�أو��18دج�موجھ�لفئة�البطال�ن�واملحتاج�ن�الذين�بلغوا�سن��500000صغ��ة�قد�تصل�
��شاط ��� �الدخل��معارف �أ��اب �خصوصا �واسعة �اجتماعية �فئات �إ�� �املصغر�موجھ �القرض �فإن مع�ن،و�ذلك

املحدود�ليمك��م�من��ستفادة�من�تمو�ل�ملبادرا��م،�ومن�ب�ن�الفئات��جتماعية�ال���يقصد�ا��ال��نامج�نجد�املرأة�
 .ل��ا�باملنفعةاملاكثة�بالب�ت�وذلك�بمساعد��ا�ع���تطو�ر��شاط�ب�ي��ا��عود�عل��ا�وع���عائ
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 ال��اث�املعماري�لقصور�تافياللت�وأدوار�ا�التار�خية

 الوظائف�ال���تم�خلق�ا����إطار�الو�الة�الوطنية�ل�سي���القرض�املصغر

2012  2014  2016  
219641  176315  32045  

» ,Résultats 2014 L’Algérie En Quelques Chiffre «ONS,  

من�خالل�قراءة�ا��دول�أعال�ي�ب�ن�أن�عدد�مناصب�الشغل�املستحدثة�قد�عرف�إرتفاعا�بوت��ة�م�سارعة�منذ�سنة�
،��و�ذا�ما��ع���عن�2008منصب�خالل�سنة�

�ع��� �قادر�ن �عمل �أ��اب �ي�ون �أن �إ�� ك
�219641بـ�2012ليبلغ�سنة�منصب،��

Indemnité pour Activité D’intérêt Général  

،وتقوم�الو�الة�التنمية��جتماعية��1994
غ���مستفيدين�من�برامج�الو �،لفئات�املعوزة�والقادرة�ع���العمل

�و  ��شاشة �حالة ��� ��ع�ش �ال�� عدم��انية
��جتما�� ��دماج �ب�شاطات ����اص�لقيام �مع ،خاصة

�البلد �ورشات ��� �العمل �عن �ال�شغيل�عاطل�ن �شروط �نفس �ضمن يات
  .وال��ش�ل��ذا�النوع�من�الشغل�ع���انھ�توظيف�حقيقي�بل��و�حل�مؤقت�و�ش�ل�من�أش�ال�التضامن

 

�ال �ال�شاطات �برنامج �إطار ��� �املستحدثة �الوظائف �عدد �تطور �ب�ن �ما         2008-1999عامة

ONS, « L’Algérie En Quelques Chiffre » ,Résultats 2007 
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الوظائف�ال���تم�خلق�ا����إطار�الو�الة�الوطنية�ل�سي���القرض�املصغر :09ا��دول�رقم�
  )الوحدة�باأللف( 2016- 2005ما�ب�ن�

2006  2007  2008  2010  2011  
33331  25847  63108  77934  161417  

  . 228،ص�دحما�ي�محمد�إدر�وش�،مرجع�سابق�

.47,Edition 2017,p12o2016,N-» ,Résultats 2014

من�خالل�قراءة�ا��دول�أعال�ي�ب�ن�أن�عدد�مناصب�الشغل�املستحدثة�قد�عرف�إرتفاعا�بوت��ة�م�سارعة�منذ�سنة�
منصب�خالل�سنة��63108منصب�عمل�إ����4994لي�تقل�من���2008

�بذل �تخلو�م �مشار�ع �إجراء �إزاء �املمنوحة �القروض �من �املستفيدين �ع���عدد �قادر�ن �عمل �أ��اب �ي�ون �أن �إ�� ك
�77934بـ�2010املحققة�سنة�استحداث�مناصب�شغل،��ل��تفع�عدد�الوظائف�

 2016منصب�سنة��32045منصب�ل�ش�د��عد�ذلك�إنخفاض�بـ�
 �ليات�وال��امج�املعتمدة����دعم�الشغل�املأجور 

 IAIG   :Indemnité pour Activité D’intérêt Général ذات�املنفعة�العامةالتعو�ض�مقابل��شاطات�

1994وضع�برنامج�التعو�ض��شاطات�العامة�ذات�املنفعة�العامة������اية�سنة�
لفئات�املعوزة�والقادرة�ع���العمل��دف��دماج��جتما���ل�1997

�الس �الفئات �إدماج ��� �أيضا �الو�الة �و�سا�م �أخرى �اجتماعية �و مساعدة ��شاشة �حالة ��� ��ع�ش �ال�� �انية
�مستوى�ال�سيج��جتما�� �عن�طر�ق�ا ،قرار�ع�� ��جتما��و�ذا ��دماج �ب�شاطات لقيام

�ال �،وكذا �للعمل �القانونية �السن �بلغوا �البلدالذين �ورشات ��� �العمل �عن عاطل�ن
وال��ش�ل��ذا�النوع�من�الشغل�ع���انھ�توظيف�حقيقي�بل��و�حل�مؤقت�و�ش�ل�من�أش�ال�التضامن

�ال �ال�شاطات �برنامج �إطار ��� �املستحدثة �الوظائف �عدد تطور

  : من�إعداد�الباحثة�بناءا�ع���معطيات:املصدر
» ,Résultats 2007-2009,No 40,Edition 2010,p11 
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ا��دول�رقم�

  2005  السنوات
الوظائف�

املحققة�من�
  طرف�الو�الة

4994  

دحما�ي�محمد�إدر�وش�،مرجع�سابق�: املصدر

من�خالل�قراءة�ا��دول�أعال�ي�ب�ن�أن�عدد�مناصب�الشغل�املستحدثة�قد�عرف�إرتفاعا�بوت��ة�م�سارعة�منذ�سنة�
2008إ���غاية�سنة��2005

�بذل �تخلو�م �مشار�ع �إجراء �إزاء �املمنوحة �القروض �من �املستفيدين عدد
استحداث�مناصب�شغل،��ل��تفع�عدد�الوظائف�

منصب�ل�ش�د��عد�ذلك�إنخفاض�بـ�
�ليات�وال��امج�املعتمدة����دعم�الشغل�املأجور 2.3

التعو�ض�مقابل��شاطات��1.2.3

وضع�برنامج�التعو�ض��شاطات�العامة�ذات�املنفعة�العامة������اية�سنة�
1997ب�سي��ه�منذ�سنة�

�الس �الفئات �إدماج ��� �أيضا �الو�الة �و�سا�م �أخرى �اجتماعية مساعدة
�مستوى�ال�سيج��جتما��إست قرار�ع��

�ال �،وكذا �للعمل �القانونية �السن �بلغوا الذين
وال��ش�ل��ذا�النوع�من�الشغل�ع���انھ�توظيف�حقيقي�بل��و�حل�مؤقت�و�ش�ل�من�أش�ال�التضامن ،العادي

  

  
� �رقم �ال: 03الش�ل �ال�شاطات �برنامج �إطار ��� �املستحدثة �الوظائف �عدد تطور

  )باأللف�الوحدة(



       مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية

 

 ال��اث�املعماري�لقصور�تافياللت�وأدوار�ا�التار�خية

يظ�ر�لنا�من�خالل�املنح���أن�عدد�املناصب�املستحدثة����إطار�برنامج�منحة�التعو�ض�عن�ال�شاطات�العامة�
� �من �املناصب �عدد �تضاعف �128000حيث

� �العاملة �لليد �املكثف �لالستعمال �العامة  TUP-HIMO(Travauxملنفعة

ذين�ال�و��دف�ال��نامج�إ���املعا��ة��قتصادية�للبطالة�خاصة�بطالة�الشباب�و�ال
��دف��ذا�ال��نامج�إ���تحقيق�إدماج�تماعية�لفئات�املجتمع�املحرومة�و 

اجتما���من�خالل�توف���مناصب�شغل�مؤقتة�ع���مستوى�ورشات�صيانة�امل�شأة�القاعدية�،و�إ�شاء�عدد�كب���من�
لب�ئة�ة�ع���ااملحافظالعناية��شب�ات�الطرقات�والري�و 

 ) 31،��ص2012قادر�ي��،�عبد�ال

 تنمية�امل�شآت�العمومية�ب�نفيذ��شغال�ي�ون�أثر�ا��قتصادي�و��جتما���ذو�منفعة�مؤكدة�
 .العمل�مع�املؤسسات�املصغرة�التا�عة�ل�ا

  

عدد�الوظائف�ال���تم�استحدا��ا����إطار�برنامج��شغال�ذات�املنفعة�العامة�لالستعمال�

Gouvernement Algérien, ,2emeRapport national sur les objectifs du Millénaire pour le développement , Algérie, 
septembre,2010,p33. 

», Résultats 2014 L’Algérie En Quelques Chiffre «ONS,  

ة�وا��ة�املعالم�ل�ذا�ال��نامج�حيث�عرف�تذبذبا�من�
� �أد�ى��41650بـ �ليعرف �عمل منصب

مساعدة�ال��نامج����القضاء�ع���الفقر�و 
�و  �ال�شغيل، �ع�� �املسؤول�ن �طرف �من ��ذا�ية �وجد لقد

�و  �املحرومة �و الس�انية �ال�شاط�لدعم تحس�ن
 .منصب�44827و 36327ما�ب�ن�
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يظ�ر�لنا�من�خالل�املنح���أن�عدد�املناصب�املستحدثة����إطار�برنامج�منحة�التعو�ض�عن�ال�شاطات�العامة�
� �من �الف��ة �خالل �مستمرة �ز�ادة �عرفت ��1999قد �سنة �غاية ��2008إ�� �من �املناصب �عدد �تضاعف حيث

  منصب�شغل��252980
�ا �ذات �العامة ��شغال �برنامج �العاملة �لليد �املكثف �لالستعمال �العامة ملنفعة

d’Utilité Publique a Hante Intensité de Main D’ouvre) 
و��دف�ال��نامج�إ���املعا��ة��قتصادية�للبطالة�خاصة�بطالة�الشباب�و�ال�1997أ�شأ��ذا�ا���از�سنة�

تماعية�لفئات�املجتمع�املحرومة�و املساعدة��جو �،يتوفرون�ع���أي�تأ�يل�خاص
اجتما���من�خالل�توف���مناصب�شغل�مؤقتة�ع���مستوى�ورشات�صيانة�امل�شأة�القاعدية�،و�إ�شاء�عدد�كب���من�

العناية��شب�ات�الطرقات�والري�و �تخصؤقتة�من�خالل�تنظيم�ورشات�عمل�و 
قادر�ي��،�عبد�ال(إضافة�إ���ذلك�فإن�تصميم��ذا�ال��نامج���دف�إ���

 خلق�عدد�معت���من�مناصب�الشغل�
تنمية�امل�شآت�العمومية�ب�نفيذ��شغال�ي�ون�أثر�ا��قتصادي�و��جتما���ذو�منفعة�مؤكدة�

العمل�مع�املؤسسات�املصغرة�التا�عة�ل�اترقية�القطاع�ا��اص�السيما�من�خالل�

عدد�الوظائف�ال���تم�استحدا��ا����إطار�برنامج��شغال�ذات�املنفعة�العامة�لالستعمال�
  )الوحدة�باأللف( 2014-1999املكثف�لليد�العاملة��ما�ب�ن�

  :من�إعداد�الباحثة�بناءا�ع���املعطيات

Rapport national sur les objectifs du Millénaire pour le développement , Algérie, 

47,Edition 2017, p12.o2016 , N-», Résultats 2014

ة�وا��ة�املعالم�ل�ذا�ال��نامج�حيث�عرف�تذبذبا�من�من�خالل�استقراء�بيانات�املنح���يت���بأنھ�ال�توجد�سياس
� �سنة �ل�ا �مستوى �أع�� ���لت �أين �الشغل �مناصب �استحداث ��1999حيث بـ

ال��نامج����القضاء�ع���الفقر�و �وع���الرغم�من�أ�مية��ذا ،منصب�عمل�10820بـ�
� �املجتمع �من �ال�شة �ال�افالفئات �بالعناية �يحظى �لم �و إال�أنھ �ال�شغيل، �ع�� �املسؤول�ن �طرف �من ية

� �الفئات �ع�� ��قتصادية �آثار��صالحات �من �التخفيف �و ا���از��غرض �املحرومة الس�انية
ما�ب�ن��2014و2013 لك�عدد�املناصب�املحدثة�ب�ن�سن��ل��تفع�بذ

  ISSN:2701-9233 
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يظ�ر�لنا�من�خالل�املنح���أن�عدد�املناصب�املستحدثة����إطار�برنامج�منحة�التعو�ض�عن�ال�شاطات�العامة�
� �من �الف��ة �خالل �مستمرة �ز�ادة �عرفت قد

252980إ����1999منصب�سنة�
�ا�2.2.3 �ذات �العامة ��شغال برنامج

d’Utilité Publique a Hante Intensité de Main D’ouvre)
أ�شأ��ذا�ا���از�سنة�

يتوفرون�ع���أي�تأ�يل�خاص
اجتما���من�خالل�توف���مناصب�شغل�مؤقتة�ع���مستوى�ورشات�صيانة�امل�شأة�القاعدية�،و�إ�شاء�عدد�كب���من�

ؤقتة�من�خالل�تنظيم�ورشات�عمل�و مناصب�الشغل�امل
إضافة�إ���ذلك�فإن�تصميم��ذا�ال��نامج���دف�إ���والغابات�وغ���ذلك�و 

 خلق�عدد�معت���من�مناصب�الشغل�
 تنمية�امل�شآت�العمومية�ب�نفيذ��شغال�ي�ون�أثر�ا��قتصادي�و��جتما���ذو�منفعة�مؤكدة�
 ترقية�القطاع�ا��اص�السيما�من�خالل�

 

عدد�الوظائف�ال���تم�استحدا��ا����إطار�برنامج��شغال�ذات�املنفعة�العامة�لالستعمال� : 04الش�ل�رقم�
املكثف�لليد�العاملة��ما�ب�ن�

من�إعداد�الباحثة�بناءا�ع���املعطيات�:املصدر

Rapport national sur les objectifs du Millénaire pour le développement , Algérie, 

من�خالل�استقراء�بيانات�املنح���يت���بأنھ�ال�توجد�سياس
� �سنة �ل�ا �مستوى �أع�� ���لت �أين �الشغل �مناصب �استحداث حيث

�2005ى�ل�ا�سنة�مستو 
� �املجتمع �من �ال�شة الفئات

� �الفئات �ع�� ��قتصادية �آثار��صالحات �من �التخفيف ا���از��غرض
ل��تفع�بذ�جتما���للدولة،�
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،يقوم�الصندوق�الوط���لدعم��شغيل�
�شغيل��و�الة�الوطنية�لدعمالشباب�بتمو�ل�ج�از�عقد�ما�قبل�ال�شغيل�باعتباره�ج�از��دماج�امل���للشباب�و�تقوم�ال

� �أعمار�م �تفوق �ال�� �للفئة �الشباب �بطالة �بم�افحة �ال��نامج ��ذا �أو��19و�خص سنة
الباحث�ن�عن�منصب�شغل�و ) تق���سام

وقد�عرف��ذا�ال��نامج��عديالت�أ�م�ا�تحديد�
�العمومية �و��دارات �ال��نامج ��ذه� ،ذا �تمك�ن �إ�� �كذلك و��دف

  

���ا��زائر���CPEتطور�عدد�املناصب�العمل�املستحدثة����إطار�برنامج�عقود�ماقبل�ال�شغيل�
  الديوان�الوط���لإلحصائيات:من�إعداد�الباحثة�بناءا�ع���معطيات�

��1999عرفت�تذبذبا�حيث���لت�سنة� �14006بـ
مع�بداية� 2004بداية�من�سنة�ليعاود�����رتفاع�

�مستو�اتھ� �أع�� �إ�� �ليصل �ثم �عمل منصب
�� منصب��55977قدر�عدد�املناصب�بـ

�ما� �وفق �العملية ��ذه �من �املستفيدين �أجور �ودفع �بتمو�ل �الشباب �و�شغيل �لدعم �الوط�� �الصندوق �و�ل��م عمل،
�سنة ��و���ملدة �خالل�املرحلة �وان �من�، بتداءا

6000�� �إ�� �بال�سبة� 8000دج �ش�ر�ا دج
من�تطبيق��ذا�ا���از��لسام�ن،�و�ش���حصيلة�ثالثة�سنوات

   2000-�1998انت�حصيلة��ذا�ا���از�للف��ة�
  2000-1998للف��ة�ما�ب�ن�

2000  
  التوظيف  العرض  التوظيف

5927  4000  2000  
4639  7543  7711  

10566  11593  9711  
�ا��ز  �حالة �تحليلية �قياسية �دراسة �لنيل��ائر، �مقدمة رسالة

�ا��امعية� �،السنة �عباس �فرحات �ال�سي���،جامعة �وعلوم ��قتصادية �العلوم ��لية � �ال�سي��، �قسم �ال�سي��، �علوم �املاجست����� ش�ادة
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 CPE ( Contrat Prés Emploi)برنامج�عقود�ما�قبل�ال�شغيل�

،يقوم�الصندوق�الوط���لدعم��شغيل��2/12/1998بتار�خ��402- 98أ������ذا�ال��نامج�بموجب�املرسوم�التنفيذي�
الشباب�بتمو�ل�ج�از�عقد�ما�قبل�ال�شغيل�باعتباره�ج�از��دماج�امل���للشباب�و�تقوم�ال

�ا���از �ب�سي����ذا � ،الشباب �أعمار�م �تفوق �ال�� �للفئة �الشباب �بطالة �بم�افحة �ال��نامج ��ذا و�خص
تق���سام(ا�د�الوطنية�لت�و�ن�ا��ائز�ن�ع���ش�ادة�التعليم�العا���إضافة�خر����املع

وقد�عرف��ذا�ال��نامج��عديالت�أ�م�ا�تحديد� )93،�ص2002جتما���الوط��،��� املجلس��قتصادي�و
�ل� ��جور �مخصصات �العموميةوتحس�ن �و��دارات �ال��نامج ذا

  الفئة�من�اك�ساب�ا����ة�امل�نية�ال�افية�إلدماج�م����سوق�العمل

تطور�عدد�املناصب�العمل�املستحدثة����إطار�برنامج�عقود�ماقبل�ال�شغيل�
من�إعداد�الباحثة�بناءا�ع���معطيات�: املصدر )الوحدة�باأللف( 2008

عرفت�تذبذبا�حيث���لت�سنة�من�خالل�املنح���املب�ن�نالحظ�أن�عدد�املناصب�املستحدثة�
ليعاود�����رتفاع� ،منصب�عمل�4683بـ�2002قدر�سنة��منصب�عمل�لتعرف�انخفاضا

�بـ �املناصب �عدد �تراوحت �أين ��قتصادي ���عاش �برنامج �مستو�اتھ��52172تطبيق �أع�� �إ�� �ليصل �ثم �عمل منصب
�2008منصب�عمل�غ���أنھ�عرف�تراجعا�سنة��62382

�ما� �وفق �العملية ��ذه �من �املستفيدين �أجور �ودفع �بتمو�ل �الشباب �و�شغيل �لدعم �الوط�� �الصندوق �و�ل��م عمل،
�و �ل��امع�ن �بال�سبة �للتقن�ن�السامي��4500دج �سنةبال�سبة ��و���ملدة �خالل�املرحلة ن

� �من �مبلغ�م �انتقل �الذي ��جور �تثم�ن �ا���از�إعادة ��ذا 6000عرف
لسام�ن،�و�ش���حصيلة�ثالثة�سنواتدج�بال�سبة�للتقني�ن�ا�6000إ���
�انت�حصيلة��ذا�ا���از�للف��ة�دات�����دارات�و ���حام���الش�امن�إجما�%

للف��ة�ما�ب�ن��CPEحصيلة�عقود�ما�قبل�ال�شغيل�: 10ا��دول�رقم�

1998  1999  
التوظيف  العرض  التوظيف  العرض
5980  5347  7274  5927
991  926  6332  4639

6971  6273  13606  10566
� �البطالة �ع�� ��قتصادية �أثر�املتغ��ات �ا��ز –قياس �حالة �تحليلية �قياسية دراسة

�ا��امعية� �،السنة �عباس �فرحات �ال�سي���،جامعة �وعلوم ��قتصادية �العلوم ��لية � �ال�سي��، �قسم �ال�سي��، �علوم �املاجست����� ش�ادة

  ISSN:2701-9233 
 

 
 

  إبرا�يم�الوثيقي

برنامج�عقود�ما�قبل�ال�شغيل� 3.2.3

أ������ذا�ال��نامج�بموجب�املرسوم�التنفيذي�
الشباب�بتمو�ل�ج�از�عقد�ما�قبل�ال�شغيل�باعتباره�ج�از��دماج�امل���للشباب�و�تقوم�ال

�ا���از �ب�سي����ذا الشباب
ا��ائز�ن�ع���ش�ادة�التعليم�العا���إضافة�خر����املع

املجلس��قتصادي�و( ألول�مرة�
��دم �العقد �ل� ،اجمدة ��جور �مخصصات وتحس�ن

الفئة�من�اك�ساب�ا����ة�امل�نية�ال�افية�إلدماج�م����سوق�العمل

تطور�عدد�املناصب�العمل�املستحدثة����إطار�برنامج�عقود�ماقبل�ال�شغيل�: 05الش�ل�رقم�
2008-1999ما�ب�ن�

من�خالل�املنح���املب�ن�نالحظ�أن�عدد�املناصب�املستحدثة�
منصب�عمل�لتعرف�انخفاضا

�بـ �املناصب �عدد �تراوحت �أين ��قتصادي ���عاش �برنامج تطبيق
82باستحداث��2007سنة�

�ما� �وفق �العملية ��ذه �من �املستفيدين �أجور �ودفع �بتمو�ل �الشباب �و�شغيل �لدعم �الوط�� �الصندوق �و�ل��م عمل،
� �و��6000عادل �ل��امع�ن �بال�سبة دج

� ��2004سنة �من �مبلغ�م �انتقل �الذي ��جور �تثم�ن �ا���از�إعادة ��ذا عرف
إ����4500ل��امعي�ن�ومن�

%63تم�توظيف�ما�يقارب�
ا��دول�رقم�

  
  قطاع�ال�شاط

  املجال��داري 
  �قتصادياملجال�

  املجموع
�عقون : املصدر� �سليم ،� �البطالة �ع�� ��قتصادية �أثر�املتغ��ات قياس

�ا��امعية� �،السنة �عباس �فرحات �ال�سي���،جامعة �وعلوم ��قتصادية �العلوم ��لية � �ال�سي��، �قسم �ال�سي��، �علوم �املاجست����� ش�ادة
  63،��ص2010
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رغم�و �،وأن�اك����سبة��انت�����دارة�
إن�حصل�عل��ا���صول�ع����ذا�النوع�من�العقود�و 

تتوقف�فعالية��ذا�ال��نامج�ع���مدى�
  .فرص��ندماج��عد�ان��اء�العقد

ESIL (Emploi Salariés d’Initiative Local) 
ال�سعنيات�و�التحديد����سنة�منذ�بداية�سنوات�

سنة،��حيث�يق��ح�عل��م�مناصب�شغل�بصورة�مؤقتة�
و�و��1999ش�را�ووضع��ذا�ال��نامج����بداية�سنة�

�خالل� �من �مؤ�الت �بدون �البطال � شباب

  

���ا��زائر���ESILتطور�عدد�املناصب�املستحدثة����إطار�برنامج�الشغل�املأجور�بمبادرة�محلية�

�2002من�خالل�ما�يب�نھ�املنح���يظ�ر�بأن�ال��نامج�عرف�تراجعا����عدد�املناصب�املستحدثة�وخاصة�خالل�سنة
منصب�عمل�ثم�لي��اجع����السنة�ال���

����عدد�املناصب�إبتداءا�من�سنة� ليصل�إ���أع����2006غ���أنھ�عرف�إرتفاعا�معت��ا

وال�����دف�إ���تحس�ن�وضعية�ال�شغيل�
اث�جملة�دالطلب�عليھ،�و�ذا�عن�طر�ق�استح

من��ليات�وال��امج�الرامية�إ����دماج�امل���وال���تحث�الشباب�البطال�ع���البحث�ع���فرص�العمل�وقد��ان�ل�ذه�
�و  �دعم �خالل �من �وذلك �البطال، �الشباب �إقصاء �تجنب ��� �خلق���ثل �يع

�و  �الفاعل�ن ��عبئة �ع�� �و�ج�زة الناشط�ن�ل
تاج�إ���الدعم�املا���ا��امل�للمشار�ع�ال���تح

                                      مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية

  
55 

1(2) 2020  

ال��اث�املعماري�لقصور�تافياللت�وأدوار�ا�التار�خية

�من�خالل�ا��دول�ي�ب�ن�أن�العروض�أك���بكث���من�التوظيف����نفس��طار 
��صول�ع����ذا�النوع�من�العقود�و �ذا�ا���از�إال�أن�الشباب��عرف�عدة�صعو�ات����س�يل�ا

تتوقف�فعالية��ذا�ال��نامج�ع���مدى�لعقد�بصفة�دائمة�و فإنھ�يواجھ�أو�يجد�صعو�ات����توظيفھ��عد�ان��اء�مدة�ا
فرص��ندماج��عد�ان��اء�العقدتقبلھ�من�طرف�الشباب��س�ب�ضعف�قيمة�التعو�ضات�املالية�وتضاؤل�

ESIL (Emploi Salariés d’Initiative Local)الشغل�املأجور�بمبادرة�محلية�
منذ�بداية�سنوات��90/144و��143/90تم�إطالق��ذا�ال��نامج�بموجب�املرسوم�ن�

سنة،��حيث�يق��ح�عل��م�مناصب�شغل�بصورة�مؤقتة��30و�و�موجھ�للشباب�البطال�الذي�تقل�أعمار�م�عن�
ش�را�ووضع��ذا�ال��نامج����بداية�سنة��12أش�ر�و��3وذلك�من�أجل�اك�ساب�خ��ة�م�نية�ملد�ت��اوح�ب�ن�

�ال �إدماج �إ�� ���دف ��ان �والذي �العمل �ملناصب �املكثف ���لق �كأداة �خالل�مصمم �من �مؤ�الت �بدون �البطال � شباب
  ) .224،�ص2013محمد�دحمان�إدر�وش،�

تطور�عدد�املناصب�املستحدثة����إطار�برنامج�الشغل�املأجور�بمبادرة�محلية�
  )الوحدة�باأللف

  معطيات�الديوان�الوط���لإلحصائياتن�إعداد�الباحثة�بناءا�ع���

من�خالل�ما�يب�نھ�املنح���يظ�ر�بأن�ال��نامج�عرف�تراجعا����عدد�املناصب�املستحدثة�وخاصة�خالل�سنة
منصب�عمل�ثم�لي��اجع����السنة�ال����72500بـ�2003ليعاود�����رتفاع�سنة��2001و���سنة�
����عدد�املناصب�إبتداءا�من�سنة�منصب�عمل� غ���أنھ�عرف�إرتفاعا�معت��ا

 .منصب�عمل�131516

وال�����دف�إ���تحس�ن�وضعية�ال�شغيل�ا��زائر�ة�ع����ولو�ة�الوطنية��ش���ا���ود�املبذولة�من�طرف�ا���ومة�
الطلب�عليھ،�و�ذا�عن�طر�ق�استحاصلة�ما�ب�ن�عروض�العمل�و جوة�ا��خاصة�ع���مستوى�تقليص�الف

من��ليات�وال��امج�الرامية�إ����دماج�امل���وال���تحث�الشباب�البطال�ع���البحث�ع���فرص�العمل�وقد��ان�ل�ذه�
�يتم �والذي ��يجا�ي �و التداب���ا��انب �دعم �خالل �من �وذلك �البطال، �الشباب �إقصاء �تجنب ��� ثل

�و  �العمل، �فرص �من �املز�د �توفر �ال�يا�ال�� �قدرة �و كذا �الفاعل�ن ��عبئة �ع�� �و�ج�زة ل
ا��امل�للمشار�ع�ال���تحالل�تنمية�املبادرات�لدى�الشباب��قتصادي�ن�حول��ذه���داف�من�خ

 .سو�العمل����ا��زائر��املرافقة�التقنية�و�ذلك���دف�ضمان�تطو�ر�وضعية
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من�خالل�ا��دول�ي�ب�ن�أن�العروض�أك���بكث���من�التوظيف����نفس��طار 
�ذا�ا���از�إال�أن�الشباب��عرف�عدة�صعو�ات����س�يل�ا�أ�مية

فإنھ�يواجھ�أو�يجد�صعو�ات����توظيفھ��عد�ان��اء�مدة�ا
تقبلھ�من�طرف�الشباب��س�ب�ضعف�قيمة�التعو�ضات�املالية�وتضاؤل�

الشغل�املأجور�بمبادرة�محلية��4.2.3
تم�إطالق��ذا�ال��نامج�بموجب�املرسوم�ن�

و�و�موجھ�للشباب�البطال�الذي�تقل�أعمار�م�عن��1990
وذلك�من�أجل�اك�ساب�خ��ة�م�نية�ملد�ت��اوح�ب�ن�

�ال �إدماج �إ�� ���دف ��ان �والذي �العمل �ملناصب �املكثف ���لق �كأداة مصمم
محمد�دحمان�إدر�وش،�( أشغال�مؤقتة

تطور�عدد�املناصب�املستحدثة����إطار�برنامج�الشغل�املأجور�بمبادرة�محلية�: 06الش�ل�رقم�
الوحدة�باأللف(  2007-1999ما�ب�ن�

ن�إعداد�الباحثة�بناءا�ع���م�:املصدر�

من�خالل�ما�يب�نھ�املنح���يظ�ر�بأن�ال��نامج�عرف�تراجعا����عدد�املناصب�املستحدثة�وخاصة�خالل�سنة
و���سنة��1999مقارنة��سنة�

�إ��� منصب�عمل��62581تل��ا
131516بـ��2007مستو�اتھ�سنة�

  :ا��اتمة
�ش���ا���ود�املبذولة�من�طرف�ا���ومة�

خاصة�ع���مستوى�تقليص�الف
من��ليات�وال��امج�الرامية�إ����دماج�امل���وال���تحث�الشباب�البطال�ع���البحث�ع���فرص�العمل�وقد��ان�ل�ذه�

�يتم �والذي ��يجا�ي التداب���ا��انب
�و �املؤسسات �العمل، �فرص �من �املز�د �توفر ال��

�قتصادي�ن�حول��ذه���داف�من�خ
املرافقة�التقنية�و�ذلك���دف�ضمان�تطو�ر�وضعيةو 
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  :قائمة�املراجع
  .،�الدورة�العامة�العشرون�،جوانمشروع��عز�ز�أج�زة�الشغل،�)2002(املجلس��قتصادي�و�جتما���الوط��.1

  ،�دار�وائل�لل�شر،��ردن1،�طاقتصاديات�العمل،�)2007(القر�����مدحت
ورقة�مقدمة����،�»السياسات�العامة����مجال�ال�شغيل�وم�افحة�البطالة����ا��زائر�«،�) 2009(أحمية�سليمان��.2

� �حول �العل�� �"امللتقى �املجتمع �و�تنمية �الدولة �بناء ��� �ودور�ا �العامة �السياسية،��"السياسات �والعلوم �ا��قوق �لية
  .27/ 26جامعة�الطا�ر�موالي�سعيدة�افر�ل،��

  ،�دار�الكتاب�اللبنا�ي،�ب��وت،��لبنان2،�طالعلوم��دار�ة�م��م�مصط��ات�،) 1994(بدوي�ز�ي�.3
  .،��دار��مة،��ا��زائر2،�ط�التوظيف�الصنا���و�قضايا�التنمية����ا��زائر،) بدون�تار�خ(بوخلوف�محمد�. 4
5.�� �)2014(بوزار�صفية �الف��ة�، �ا��زائر�خالل �و�الفقر��� �البطالة �ع�� �ال�شغيل �سياسات �وا�ع�اسات فعالية
تقييم�سياسات��قالل�من�الفقر����الدول�العر�ية����ظل�"،�ورقة�مقدمة����إطار�امللتقى�الدو���حول�) 2014- 1990(

  . 8/9د�سم���،�3جامعة�ا��زائر"العوملة�
املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�كإس��اتيجية�حكومية�المتصاص�«،�)2011(بلمقدم�مصطفى�،طو�طي�مصطفى�. 6

إس��اتيجية�ا���ومة����القضاء�ع���البطالة�وتحقيق�: ورقة�مقدمة����إطار�ملتقى�الدو���حول �،»البطالة����ا��زائر
،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�علوم�مخ����س��اتيجيات�و�السياسة��قتصادية����ا��زائر�التنمية�املستدامة،�

  .16/  15ال�سي��،�جامعة�ملسيلة،نوفم��
مقدمة�لنيل��رسالة2009إ���غاية�-2004دراسة�تحليلية�لل�ساء�العامالت�با��زائر�من�،�)2013(بن�دنون�فضيلة�. 7

  .ش�ادة�املاجست������الديمغرافيا،،قسم�الديمغرافيا،��لية�العلوم��جتماعية،�جامعة�و�ران�،�ا��زائر
��املة�و�السياسة�سياسات�ال�شغيل����ا��زائر�ب�ن�السياسات�ا،�)2019(بن�عمار�حس�بة،�موساوي�عبد�النور .8

  ،�جامعة�ا��لفة،�ا��زائر01،�العدد6،�مجلة�دراسات�إقتصادية،�املجلد2016-���1999الف��ة�ال�شيطة
  
- 2001آثار�سياسية�ال�شغيل�ع���التنمية�املستدامة����ا��زائر�خالل�الف��ة�من�،) 2015(جباري�عبد�الرزاق��.9

�إطار�،�2012 �املاجست����� �ش�ادة �لنيل �مقدمة �الدو���مذكرة ��قتصاد �ال�سي���،تخصص ��� �الدكتوراه مدرسة
  .،�ا��زائر1والتنمية�املستدامة،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�فرحات�عباس�سطيف�

،�أطروحة�مقدمة�لنيل�ش�ادة�»محاولة�تحليل:إش�الية�ال�شغيل����ا��زائر�«،) 2013(دحما�ي�محمد�إدر�وش�.10
  اه����إقتصاد�التنمية،���لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،��جامعة�أ�ي�بكر�بلقايد�تلمسان�ا��زائرالدكتور 

11.�� �صباح �غر�ي �عمار�، �ا��زائر«،) 2011(رواب ��� �وال�شغيل �امل�� �للدراسات�»التكو�ن � ���اديمية �مجلة � ،
  ،�ا��زائر��5جتماعية�و��سانية،�العدد�

،ورقة�مقدمة����" إس��اتيجية�ا��كومة����تطو�ر�ال�شغيل�و�املسا�مة����محار�ة�البطالة" سعودي�بلقاسم�،. 12
� �حول �الدو�� �ملتقى �"إطار �املستدامة �التنمية �تحقيق �و �البطالة �ع�� �القضاء ��� �ا���ومة مخ����،"إس��اتيجية

،�لية�العلوم��قتصادية�و�التجار�ة�علوم�ال�سي���،جامعة�ملسيلة���س��اتيجيات�و�السياسة��قتصادية����ا��زائر 
  15/16،نوفم��

،�امللتقى�الوط����ول�حول�سياسة�سياسة�ال�شغيل����ا��زائر�و�معضلة�البطالة،�)2011(سر�ر�عبد�هللا�رابح.13
  أفر�ل�14و��13املوارد�ال�شر�ة�،�جامعة��سكرة�،�ا��زائر�،�يومي�7ال�شغيل�و�دور�ا����تنمية�

،�مذكرة���مقدمة�لنيل�دراسة�حالة�تيارت–م��انية�الدولة�و�إش�الية�ال�شغيل����ا��زائر�،�)2012(شباح�رشيد��.14
�ال�سي��� �و�علوم ��قتصادية �العلوم ��لية � �العامة، ��سي���املالية �تخصص �الدكتوراه �مدرسة �املاجست���ضمن ش�ادة

  .،�ا��زائروالعلوم�التجار�ة،�جامعة�أ�ي�بلقايد�تلمسان

15.�� �محمد �)2006(عدنان ��قطار�العر�ية، ��� �العمل �وسوق �طالتعليم �و�حصاء،���2، �للتخطيط �العر�ي املع�د
  . ال�و�ت
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املسا�مات�و�( إجراءات�و�تداب���لدعم�سياسة�ال�شغيل����ا��زائر�«،�) 2011(غالم�عبد�هللا،�ف�شوش�حمزة��.16
� �القصور �إطار�امل)أوجھ ��� �مقدمة �ورقة �حول ، �الدو�� �وتحقيق�: لتقى �البطالة �ع�� �القضاء ��� �ا���ومة إس��اتيجية

التنمية�املستدامة،�مخ����س��اتيجيات�والسياسة��قتصادية����ا��زائر،���لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�
  .15/16ال�سي��،�جامعة�املسيلة�نوفم���

17 .� �حمزة �عايب �ا��ميد، �عبد �)  2011(قومي �با��زائر، �البطالة �مل�افحة �كسياسة �ال�شغيل �ورقة�سياسات ،
،�مخ���"إس��اتيجية�ا���ومة����القضاء�ع���البطالة�وتحقيق�التنمية�املستدامة�"مقدمة����إطار�امللتقى�الدو���حول�

جامعة�ملسيلة��س��اتيجيات�والسياسة��قتصادية����ا��زائر،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،��
 .15/16نوفم���

،��2010-2000سياسات�ال�شغيل�و�سوق�العمل����ا��زائر����ا��زائر�خالل�الف��ة�،�)2014(كحل�الرأس�ليندة�. 18
مذكرة�مقدمة�لنيل�ش�ادة�املاجست������العلوم��قتصادية،�تخصص�نقود�و�نوك،���لية�العلوم��قتصادية�والعلوم�

  . ،�ا��زائر3جامعة�ا��زائر��التجار�ة�و�علوم�ال�سي��،
دور�آليات�تمو�ل�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة����تفعيل�سياسية�،�)2012(مسعودي�زكر�اء،�حميداتو�صا���.19

إس��اتيجيات�"ر،��ورقة�مقدمة����إطار�امللتقى�وط���ال�شغيل�با��زائر�مع��شارة�إ���تجر�ة�صندوق�الز�اة�با��زائ
�املؤسس �ومرافقة �ال�سي��،��التنظيم �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية � �ا��زائر، ��� �واملتوسطة �الصغ��ة ات

  .18/19جامعة�قاصدي�مر�اح،��أفر�ل��
20.�� �مراد �م�افحة�«،)2013(مرمي �و �لل�شغيل �العامة �السياسة �ضمن �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات م�انة

تقيم�أثار�برامج��س�ثمارات�وا�ع�اسا��ا�ع���ال�شغيل�و�"الدو����،ورقة�مقدمة����أبحاث�املؤتمر �»البطالة����ا��زائر
  .1،11/12،��جامعة�سطيف�2014-�2001س�ثمار�والنمو��قتصادي�خالل�الف��ة�

ال�شغيل����ا��زائر�قراءة�تحليلية�لسياسات�،�)2018(مغراوي�م���الدين�عبد�القادر،�مختاري�خال،�لقام�حنان.21
  ،�جامعة�معسكر،�ا��زائر01،�العدد07ظيم�و�العمل،�املجلد،�مجلة�التنال���يعية

�القادر�. 22 �عبد �) 2012(ي�� ،� �البطالة �امتصاص ��� �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �تيارت(دور �حالة �)دراسة
مذكرة�مقدمة�لنيل�ش�ادة�املاجست������العلوم�التجار�ة،��تخصص�إدارة�أعمال،���لية�العلوم��قتصادية�والعلوم�

  .جار�ة�وعلوم�ال�سي���،جامعة�و�ران،��ا��زائرالت
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  :م��ص�الدراسة
�سرة�والزواج��املة�وسعيدة�طوال�دورة�حيا��ا،�ألن�كث��ًا�من��حداث�ال���تتعرض�ل�ا��سرة�من�النادر�أن�ت�ون�حياة�ُ�عرف�

وإعادة��والرضا�،�ومن�املحتمل�أن�تتلو�ا�ف��ات�من�التوافق�وال�استقرار �ي�ب���أن�تؤدي�إ���حدوث�أزمات�أو�أنواع�من�التفكك
   .إ���تفكك�وا��يار�كيان��سرة�التنظيم�،�وقد�تتفاقم��ذه��زمات�الزواجية�بما�يؤدي�

�عند��افة� �وقبوًال�وإجماعًا �الطو�ل�وأك���ا�استقرارًا �ع���تار�خ�ا �عرف��ا�ال�شر�ة �عد�الزواج�من�أقدم�النظم��جتماعية�ال��
�جميعا�قد�أجمعت�ع���أ�مية�وضرورة ديان� ف�ذه�. التجمعات�ال�شر�ة�والفلسفات�و�ديان�السماو�ة�ع���وجھ�ا��صوص�

�والسك �غ���املقبولة�ن�يواء ��جتماعية ��خطار�والسلوكيات �من ���ا ��حتماء �ع�� �وحثت �الزواجية، �ا��ياة �سقف . تحت
�ملجتمع� �أساسًا �ت�ون �سليمة �أسرة �ان�ثاق �يضمن ،� �قو�م �أساس �ع�� �قيامھ �يكفل �ما �والقوان�ن �ال�شر�عات �من �لھ فوضعت

ر�ة�وأقوا�ا�،�و���الدافع�ا�������،�ودافع��مومة�ودافع��بوة�،�وذلك����جو�سليم�،�فبالزواج�يتم�إشباع�أ�م�الدوافع�الفط
 . والرضا  ص���سليم��سوده�ا��ب�والتعاطف

Abstract: 
It is rare for family life and marriage to be full and happy through out their life cycle, 

because many of the events to which the family is exposed should lead to crises or types of 
disintegration and instability, and are likely to be followed by periods of consensus, 
satisfaction and reorganization, and these marital crises may wors en leading to the 
disintegration and breakdown of the family entity.  

Marriage is one of the oldest social systems that mankind has known throughout its long 
history and the most stable, accepted and unanimous in all human groupings, philosophies 
and religions in particular. All of these religions have agreed on the importance and necessity 
of sheltering and living under the roof of marriage life, and have urged them to take refuge in 
them from unacceptable social dangers and behave ours. It has established legislation and 
laws to ensure that it is based on a strong foundation, ensuring the emergence of a healthy 
family that is the basis for a healthy society, in marriage the most important and 
strongestinnate impulses, namely sex drive, the motive of motherhood and the motive of 
fatherhood, in a healthy and healthy atmosphere of love, compassion and consent. 

Keywords: Marital consent - Marriage - Family 
 

  :مقدمة
��خر�مبعث��لعل ��� ��ل�من�الزوج�ن �يجد �حيث �و�ستقرار�النف���، ��طمئنان �تحقيق �الزواج �وظائف من�أ�م

�وتلبية�احتياجا��ا �مشا�ل�ا��ياة، ����مواج�ة �ودعم �و�عاطف �وسند �الزوجية�. سرور�وارتياح، �العالقة لذلك�ع���عن
ة�ال�يتحقق�إال�إذا��انت�العالقة�ب�ن�الزوج�ن����و�طمئنان����ا��ياة�الزوجي,بأ��ا�سكن�وم��أ�يأوي�إليھ���سان�
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�باملعروف �املعاشرة ��� ��ساس �و�� �والرحمة �إطار�املودة �السكينة�، �ت�شر�أجواء �ان �املشاعر�الن�يلة ��ذه �شأن ومن
وان�ا��الفات�واملشا�ل����, والطمأن�نة�وذلك��و�أرضية�التوافق�الزوا���،�والذي�التتحقق�ا��ياة�الزوجية�من�دونھ

  .    ا��ياة�الزوجية�إذا�لم��عا����سلب�الطرف�ن�راح��ما�وسعاد��ما�،�وتفقد�ما�أ�م�م��ات�وخصائص��رتباط�الزوا��
ب�ن�الزوج�ن��لما��ان�كب��ا�زالت�الكث���من�العقبات�وا��واجز�واملشا�ل�ال���تواجھ�الزوج�ن����حيا��م��فالتقارب

ع���دعائم�الف�م�ال��يح�ب�ن�زوج�ن�ارتضيا�عن�قناعة�أن�ي�ونا� الن�الزواج�عندما�ي�ون�قائما. وع���جميع��صعدة
  .)21 ،�ص2011ا���وري،�و  الصامدي.زوج�ن،�فانھ��شد�من�أزر��سرة

�املجتمعات� �ع�� �تضفي �عالقة �الزواج �وان �بالقدوة، �و�حتذي �با����ة ��ستقي �الزواج �مع�� �اح��ام �فان لذلك
�وان� �الكرامة �ع�� �وا��فاظ �الذات �وتحقيق �والت�امل �الن�� �فرصة �كال�الزوج�ن �و�منح �واح��اما، �قدسية والشرا�ع

  .أسرة�مستقرة�قوام�ا�زواج�مت�ا�����صية�الفرد�النا��ة�إنما����ثمرة�ت�شئة�مستقرة�أيام�الطفولة����
����ممارسة�العنف�ضد�الزوجة،�ل�ونھ�ال�يثق�بنفسھ�و�التا���ال� كماأن�ضعف���صية�الزوج�تلعب�دورا��اما
يثق����زوجتھ،�فحالة�الشك�املر����الناجم�عن�ضعف�ال��صية،�يؤدي�ا���ممارسة�العنف�الزو��،�وقد�يصل�ا���

�تصر  ��� �والشك �الو�مية �القناعة �يجسد�ا�حد �و�التا�� �او�غ���مخلصة �خائنة �بأن�زوجتھ �تأو�ل�ا �و�التا�� �زوجتھ فات
 )56،�ص2006اللدعة�، إيمان(.بالضرب

��يح�أن�مستوى�و���الفرد�ال�يمكن�تجا�لھ����تقر�ر�مسار�العالقات�الزوجية،�حيث�أنھ��لما�أرتفع�و���الفرد�
� �س���العالقات ��� �ذلك �ساعده ��لما �قد��الزواجيةوارتقى �أنھ �بل �وإيجابية، �أك���حكمة �بصورة �مع�ا �للتعامل وأّ�لھ

� �من �جزء �تخطي �من ��موروثھيمكنھ �واجتماعية��والقي��الثقا�� �نفسية �عالقات �محيط ��� �طفولتھ ��� �أك�سبھ الذي
�ا�ومع�ذلك�تظل�ب�ئة�الطفل��سر�ة�ال���تر�ى�ف��ا�وترعرع�و�شرب�م�. وأسر�ة�م��ونة�بالتوتر�وا��الفات�والتصلب

� �والعالقة �عموما �ا��ياة �تجاه �وأح�امھ �وقيمھ �النفسية��الزواجيةمفا�يمھ �مل�وناتھ ��ول �املحدد ��� �خاص �ش�ل
 . )123،�ص�2003بلق�س�جباري،��(.والسلوكية

ح�ن�نجد�الزوجة�تلعب�دورا��اما����التكيف�مع�ا��ياة��سر�ة�وخاصة�الزوج،وقد�ينعكس�عدم�احساس�ا����
 . زوا���ع���حيا��ا�اليومية،�مر�الذي�يؤثر�ع���تر�ية�ابناء�ا�وتكيف�ا�وانتاجي��اال�والرضا�بالتوافق

حيث�ال�تمتلك�و�ساليب�املجدية�ال���تمك��ا�من�ب�وتزداد��مور�سوءا�إذا�لم�تكن�املرأة�م�يأة�ملثل��ذه�الظروف،
  .التعامل�الفعال�اتجاه��ذه�املواقف

� �املحبة �ع�� �واملب�� �الزوج�ن �ب�ن ��يجا�ي �الثنا�ي �لتوف����والرضاو�عت���التفاعل �ضرور�ا �أمرا �ا��اجات، واشباع
�يمكن� �ثّم �ومن �والزوجة �الزوج �ب�ن �تجمع �أسرة �نطاق ��� �عل��ا �و�ستقرار��جتما��،واملحافظة �النف��� �تزان

�ال �التوافقللعالقات �من ��ستمر�بدرجة �ان �د. زوجية �فحسب �راسة �خليل �معرفة�) 1990(بيومي �أ�داف�ا �من و�ان
زوج�وزوجة،�وأستخدم�ف��ا�مقاي�س�) 200(أساليب�املعاملة�الزواجية�وعالق��ا�بالتوافق�الزوا���ع���عينة�م�ونة�من�

�ال�سلط� �أسلوب �ب�ن �دالة �سالبة �عالقة �وجود �إ�� �وتوصل �الزوا��، �والتوافق �الزواجية �املعاملة �أساليب �م��ا �ان
ابوسيفوالناشري،�(.الزوا���لرضاسوة�والتوافق�الزوا������ح�ن�توجد�عالقة�موجبة�دالة�ب�ن�املودة�والرحمة�واوالق

  )28-25،�ص�2009
  :الزوا���الرضا��عر�ف-1

�و�سي�ولو���أك���منھ�اجتما���استخدمھ�علماء��:حسب�موسوعة�التحليل�النف����رضااملع����صطال���لل
�ماديا� �بي�تھ، �مع �او���ية �متناسقة �عالقة ��� �الفرد ���ا �يدخل �ال�� �العملية �بھ �و�قصدون ��جتماعيون، النفس

  .واجتماعيا
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��:الرضا-ا �روجرز ��ارل ��عرفھ �ما �انفيCarl Rogersحسب ��سر�ة �ال��بية ��و��موسوعة �الرضا التقبل�و التوافق
�ذاتھ«�وو  �ذلك ��� �بما �يدرك�ا �ال�� ��مور �تقبل �ع�� �ال��ص �تنظيم�. قدرة ��� �ت�ن��ا �ع�� �ذلك ��عد �من والعمل

�و�حالة�وقتية،�ت��ن�ف��ا�قوى�املجال،�بما�فيھ�ال��ص�ذاتھ�الرضا��و�التقبلو فان�)1988(ز�رانوحسب�"��ص�تھ
���سان �املتنافرة،و�تضمن �القوى �من �يتضمن�العديد �ا�سا�ي �مجال �حسب��ف�ل �خاصا �نموا �س�نجو��سلوكھ الذي

  .)125،�ص�2003بلق�س�جباري،��(.نظام��ذه�القوى 
  .إدراك�الفرد�لذاتھ����ال����ساعده�ع���معرفة�ا��قيقة��ش�ل�أفضل�ارل�روجرز�ومن��نا�يو���

هللا�بھ�رجل�وامرأة،�وأصبح�كال�ما��ر�ط. فحسب�رأي�الفق�اء��عد�الزواج�ميثاقا�غليظا،�وع�دامت�نا: الزواج-ب
وقد�أف�����عضكم�إ����عض�وأخذن�منكم�"من�سورة�ال�ساء��21زوجا��عد�أن��ان�فردا،�كما�ورد�����ية�الكر�مة�

وفضيلة��ذه�العالقة�ب�ن�الرجل�. وقد�ب����ذا�امليثاق�ع���ر�ائز�من�املودة�والرحمة�والصيانة�والعفة".ميثاقا�غليظا
  . عالقة�سكن��س��يح�فيھ�النفوس�ا���النفوس،تتصل���ا�الرحمة�واملودة�واملشاركة�الوجدانيةواملرأة،�أ��ا�

من�الناحية�النفسية�ع���انھ�عالقة�ديناميكية�ب�ن���ص�ن،نتوقع�ف��ا��وقات�ال�ادئة�و�وقات��الزواج�عرف�
العميق�كما�يقوم�ع���ادراك�وتقدير�و��دف�ا���التفا�م�.العص�ية،فالسعادة�ف��ا�تقوم�ع���ج�د�يبذل�ب�ن�الطرف�ن

  ) 29-28،ص�ص�2008رشاد�عبد�العز�ز،�(. متبادل�من��ل�طرف�ملحاسن�ومساوئ�الطرف��خر�
  :أ�مية�الزواج-ج

�س�م�الزواج��ونھ�عملية�اجتماعية����تحقيق�التوافق�النف�����جتما���ل�ل�من�الرجل�واملرأة،�يلتمس��ل�م��ما�
�اشبا �خالل �لآلخر�من �دونھطر�قھ �تحقيق�ا �يصعب �ال�� �والف��يولوجية ��جتماعية �النفسية �حاجاتھ �يمكن�. ع ومنھ

  :تحديد�أ�داف�الزواج����النقاط�التالية

 إشباع�حاجات�فطر�ة: 
  �شباع�العفيف�ل��اجة�ا���ا���س�عند�الرجل�واملرأة: �متاع�ا������*
  .أ�م�ا،حاجات��مومة�و�بوة�بإشباع�ا��اجات�النفسية�وا��سمية�ومن�: �متاع�النف���*
من�خالل�العالقة�الزوجية�ال���تقوم�ع���ا��ب�واملودة�والتعاون�والتآزر� :الشعور�باألمن�والطمأن�نة*

  .ب�ن�الزوج�ن����بناء�ا��ياة،�واق�سام�حضوض�ما����بلوغ�الكمال���سا�ي
 ل�وتوحيد�ا�داف�ماإعطاء�ل��ياة�مع���جديد�وتدفع�ما�لالج��اد����العم:أ�داف�اجتماعية. 
  .ال���يق����ف��ا�الرجل�واملرأة�معظم�حيا��ما،�و�مارسان��شاط�ما�و�شبعان�حاجا��ما�ا�شاء��سرة*
�و�عم����رض��استمرار�ال�سل* �وتنمية �املجتمع �و�ناء �ا��ياة �رسالة �حمل �ع�� �القادرة ��جيال وتر�ية

 .وحفظ��خالق

 يا�معشر�الشباب�من�استطاع�منكم�" لقد�خاطب�نب�نا�عليھ�السالم�الشباب����قولھ:أ�داف�دي�ية
 " الباءة�فلي��وج،�فانھ�أغظ�للبصر�وأحصن�للفرج،�ومن�لم��ستطع�فعلھ�بالصوم�فانھ�لھ�وجاء

  .ومنھ�يمكننا�القول�انھ�وسيلة���فظ�الناس�من�الوقوع����املحرمات
  .للمحرمات�وانھ�يجعل�الناس��غضون�ابصار�م�للنظر �-
رشاد�عبد�العز�ز،�(.فالزوج�ال�يمكن�ان�يبلغ�ذلك������ظل�الزواج�الشر��: لتحقيق�بلوغ�الكمال���سا�ي�-

  )179-177،ص�ص�2008
�التفاعالت�:الزوا���الرضاف�ومم-2 �و�عت���محصلة �الزوجية �العالقة �تقبل �مدى ��ش���ا�� �وجدانية، �و�حالة

التعب���عن�املشاعر�الوجدانية�للطرف��خر�واح��امھ�والثقة�فيھ،��تفاق�: عدة�م��ااملتبادلة�ب�ن�الزوج�ن����جوانب�
  .ا�������والرضااضافة�ا���الشعور�باإلشباع. ع����ساليب����ت�شئة��طفال�وأوج�إنفاق�امل��انية



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
61 

 
 

 

1(2) 2020  

 ��او ز لا اضر لا أ�مية  ةدو عسم رصنعم

� ��عرفھ �وحسبما �او��):LOUCK )1985لوك �املشكالت �لتجنب �ميل �لد��ما �زوج�ن ��و�وجود �الزوا�� �التوافق ان
�املتبادلة�واملشاركة����امل�ام�و��شطة،�وتحقيق�التوقعات�الزوجية�ل�ل�م��ما كما�ي�ون����. حل�ا�وتقبل�مشاعر�ما

تحقق�ل�ما�السعادة���راء�و���التعب���العاطفي�لدى�الزوج�ن�وإشباع�حاجا��ما��ساسية�ا���سية�والعاطفية�بحيث
  .الزوجية

  :كما�ي���ا��و��و�روجرز التوافق�الزوا���بجمع�م�ب�ن�رأي�) Markman(ماركمان�كما�حدد�السلوكيون�أمثال
. يتضمن�التوافق�الزوا���تطو�ر�مجموعة�من�التفاعالت�ب�ن�الطرف�ن�وال���تؤدي�ا���الراحة�الفردية�ل�ل�طرف

�ضغوط�ا�� �ع���التكيف�مع ��ساعد�م �و�ذا�مما �وا��سمية �با��ميمية�العاطفية ��حساس ���م�ا�� �تؤدي ياة،�كما
 )13،�ص�1996الكندري�أحمد�،�(.ل��فاظ�ع���العالقة�ملدى�أطول 

� ��عرف �عالقات�:الزوا���الرضاكما �يقيم �ان �الفرد �خالل�ا �من ���دف �ال�� ��جتماعية �التوافقات �من �نمط بانھ
حاجا��ما��و�ر�����ل�من�الزوج�والزوجة�يجد�فيالعالقة�الزوجية�ما��شبعم���مة�مع�قر�نھ����الزواج،�كما��ع���ان�

  .تج�عنھ�حالة�من�الرضا�عن�الزواجا��سمية�والعاطفية�و�جتماعية�مما�ي�
والعالقة�الطيبة�ا��سنة�والرضابانھ�امليل�النف����املع���عنھ�بالود�واملحبة�و�تفاق��)1996(الكندري كما��عرفھ�

� �و�قية �الزوج�ن ��سرةب�ن �توف���.أفراد ��� �م�مة �م�انة �يمثل �الزوجة ��شعر�بھ �الذي �و�جتما�� �النف��� ��مان وأن
  .الزوا���اذ�انھ�يوفر��ستقرار��سري �رضاالسعادة�وال

درجة�التعاون�املش��ك�ب�ن�الزوج�ن�ملواج�ة�الصعو�ات�و�ختالفات�ال����أنھا����)2000(القشعان���ح�ن��ش���
  .تطرأ�ع���تفاعل�ما�اليومي�ومدى�رضا�ما�عن�طر�ق�تلك�العالقة�وفقا�لألدوار��ساسية�الواجب�القيام���ا�ل�ل�م��ما

بعض�الصراعات�ال���ال�امل��عد�ضر�ا�من�املستحيل،�فال�بد�ان�من�ان�ت�ون��ناك�ل�الزوا���الرضاوال�شك�ان�
إذا��انت�غاية��ل�فرد����اسعاد��خر،� تبدو����صورة�خالفات�خفيفة�ال�تباعد�ب�ن�الزوج�ن�بل�تقرب�بي��ما،�وذلك

 )284-235،�ص�ص�2011عسيلة�والبنا،(.وذلك�عندما�تحل��ذه�ا��الفات�عن�طر�ق�ا��وار�ال�ادئ
  :خالل�النظر�لثالثة�زوايا�و��و�تم�ا��كم�ع���التوافق�الزوا���او�سوء�التوافق�من�

 و�قصد���ا�ما�يقوم���ما�يقوم�بھ�من�سلوكيات����تفاعلھ�مع�الزوجة،�وما�يتحقق�لھ�من�أ�داف،�:زاو�ة�الزوج
 .وما�يتعرض�لھ�من�صعو�ات،�وما��شبع�لھ�من�حاجات

 الزوجة� �من: زاو�ة �ل�ا �يتحقق �وما �الزوج، �مع �تفاعل�ا ��� �سلوكيات �من �بھ �تقوم �ما ���ا �وما��و�قصد أ�داف،
 .تتعرض�لھ�من�صعو�ات،�وما��شبع�ل�ا�من�حاجات

 الزواج� �الدي�ية�: زاو�ة �ومعاي��ه �املجتمع �قيم �ضوء ��� �و�سرة، �للزوج�ن �ا�داف �من �يتحقق �ما �بھ و�قصد

 )31، ص  2014 ،احمد الختاتنة(.والقانونية
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� �الزوجية �بمسؤوليتھ �الزوج �قيام �حد��و�سر�ة�شمل �ع�� والزوجية

 
 .�شمل�وجود�امل�ارة�والقدرة�ع����قناع�وكذا�القابلية�لالقتناع

 .من�خالل�معرفة�أحد�الزوج�ن�املزايا�و�يجابيات�للطرف��خر�والعمل�ع����عز�ز�ا

 .وأساليب�التفك���املش��كة�و��تمامات��سر�ة�وخارج�إطار��سرة

ت�امل�
زوا��

تفاعل�
زوا��

سعادة�
زوجية
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  :الزوا���و�عض�املفا�يم��خرى 
  :الزوا���بالرضايو���املفا�يم�املرتبطة�

  :الزوا��
�باألدوار �القيام ��� �:الزوجية الكفاءة �الزوجية �بمسؤوليتھ �الزوج �قيام �شمل

 .والزوا��أي�قدرة�الزوج�ن�ع���التوفيق�ب�ن�دور�ما��سري�
�شمل�وجود�امل�ارة�والقدرة�ع����قناع�وكذا�القابلية�لالقتناع: �قناع�و�قتناع

من�خالل�معرفة�أحد�الزوج�ن�املزايا�و�يجابيات�للطرف��خر�والعمل�ع����عز�ز�ا: والتعز�ز
 .محاولة�ان�تكتمل�جوانب�النقص�للطرف��خر

وأساليب�التفك���املش��كة�و��تمامات��سر�ة�وخارج�إطار��سرة�وجود�ا�داف
 .وجود��رادة�الذاتية�لدى�الزوجة

الرضا�الزوا���مف�وم�
عام�و�شمل�املودة�
و�ح��ام�وتحقيق�
التوقعات�واشباع�

ا��اجات�العاطفية�
وا���سية

التوافق�
الزوا��

����ام�
الزوا��

تكيف�

وفاق�
زوا��

ت�امل�
زوا��
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الزوا���و�عض�املفا�يم��خرى �الرضا-2-1
يو���املفا�يم�املرتبطة�)1(رقمالش�ل

الزوا��الرضا�أساسيات�-3
 باألدوار� �القيام ��� الكفاءة

 .السواء

 أي�قدرة�الزوج�ن�ع���التوفيق�ب�ن�دور�ما��سري�: املواءمة
 قناع�و�قتناع�
 والتعز�ز �ك�شاف
 محاولة�ان�تكتمل�جوانب�النقص�للطرف��خر�:الت�امل
 وجود�ا�داف: التال��
 وجود��رادة�الذاتية�لدى�الزوجة�:�رادة

����ام�
الزوا��

تكيف�
زوا��
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 واساليبھ� �التواصل�الزوا�� �الزوج�نو�:��م �ب�ن ���م�التفاعل �بھ �ص�2008صا��الدا�ري،�(.قصد ،ص
211-218( 

�الزوا��-4 �التوافق �أشار�:مجاالت �علماء �من ��سري،العديد �عدة��النفس ��� �يحدث �الزوا�� �التوافق �ان ا��
  :الت�حياتية�ترتبط�بالشر�ك�ن�و�مكن�ت��يص�ا�فيما�ي��امج

  الزوا���الرضايو���مجاالت�)2(رقم�جدول�
  التوضيح  املجال

  �تصال�الفعال
سواء��تصال�اللفظي�او�غ���اللفظي،�وكذللك�من�خالل��يماءات،�

  .و�عب��ات�الوجھ�شارات�اليدو�ة�
  ا��الية�وعدم�ترك�املشا�ل�عالقة  حل�املشكالت

  �شباع�ا������
الذي��شبع�فيھ�حاجاتھ��ش�ل�مناسب�بمع���تحقيق��شباع�و�ش�ل�

  .مش��ك����العالقات�ا��ميمية
  بمع���تحمل�املسؤولية�املالية�و�تفاق�ع���التعاون�فيھ  إدارة�التمو�ل

  ��اختيار��صدقاء�املناسب�ن�سواء�للزوج�وللزوجةالتفا�م��  نوعية��صدقاء
  .ال��ام�الزوج�ن�بالتعاليم�الدي�ية�وتطبيق�اح�امھ  التوج�ات�الدي�ية

  مدى�رضا�الزوج�ن�عن�أقارب��عض�ما�والتعامل�مع�م�بلطف  �قارب
  ان�يقوم��ل�فرد�م��ما�بتحمل�مسؤوليتھ�والقيام�بدوره�املو�ل�اليھ  الدور 

  ال�شارك����اتخاذ�القرار�الذي�يخص��سرة  واملسؤوليةالتعاون�
  الرغبة����حل�الصراع�او�التقليل�منھ�بقدر��م�ان  حل�الصراعات

  تطور�الزوج�ن
مدى�رغبة�الشر�ك����التطور�والتعلم�ح���يتمكن��ل�م��ما�من�ف�م�

  حاجات��خر
  حسن�اس�ثمار�وقت�الفراغ�وإيجاد��شاطات�مش��كة�بي��ما�القدرة�ع��  قضاء�الوقت

  
  :الزوا���الرضاعوامل�تحقيق�-5
 الزوج�ن� �والقدرة�: ��صية ��نفعا�� �الن�� ��� �الزوا�� �التوافق �ع�� �التأث����يجا�ي �ذات �ا��صائص أ�م

�املشاعر�و�ف�ار، �نقل �ع�� �القدرة �وكذلك �وفعالة �بناءة �بصورة �التوترات، �مواج�ة �التأث����ع�� �ذات �ا��صائص اما
 .السل���بأ��ا�تدور�حول��نانية�وا��داع�والعناد�وعدم�الشعور�باملسؤولية

 الذين��فاألطفال.ان�الطر�قة�ال���عومل���ا�الزوج�ن�اثناء�طفولتھ،�ومدى�العقاب�او�الثواب: طفولة�الزوج�ن
�انوا�سعداء����طفول��م�ولم�يتعرضوا�للعقاب�والذين�تمتعوا�بإشباع�او�احباط�حاجاتھ��ساسية�و�ولية��ا��اجة�

. للطعام�والتقبل�و�نتماء�و�مان�النف���،�ولم�ي�ونوا�مكبوت�ن��انت�ل�م�عالقات�زواجية�سعيدة�والعكس���يح

 )61، ص  2014 ،احمد الختاتنة(..ھج�غ���املتوافق�ن�عانو����طفولتبمع����زوا
 الذين�عاشوا����أسر��فاألزواج.تتأثر�العالقة�الزوجية�با����ات�السابقة�ل�ل��ما: ا����ات�املرتبطة�بالزواج

سعيدة،�غالبا�ما�ي�ونون�أزواج�سعداء،�حيث�ارتبطت�السعادة�الزوجية�للوالدين�بمدى�توافق��بناء�زواجيا،�كما�
 ا���انھ�غالبا�ما��ستقي��بناء�توقعا��م�من�تجر�ة�والد��م����الزواج�" دسو��"أشار�
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 ان�فارق�السن�)2008 عبد�العز�ز(فقد�اشار�. وا��من�العوامل�املسا�مة����التوافق�الز : العمر�عند�الزواج
ب�ن�الزوج�ن�يؤثر�ع���التوافق�الزوا��،�كما�يؤثر�ع���ا��انب�العاطفي�وا�������ف�لما��ان�فارق�السن�كب��ا،��لما�

�الزوا�� �التوافق �قل ��لما �ا��انب�ن ��� �الزوج�ن �ب�ن �املعاناة �الف.زادت ��� �للتقارب �العمر�يؤدي ��� �التقارب �ان كر�كما
 )144،�ص��2008،�رشاد،�عبد�العز�ز (.فق�الزوا��او�تجاه�وامليول�و�التا���يز�د�من�فرصة�التو 

 ا������� �من�: �شباع �أخرى �مجاالت ��� �التوافق �ا�عدام �عن ��عب��ا �ي�ون �قد �ا������ �التكيف ��� �الفشل ان
ورغم�ذلك�فيھ�تقل�او�. كما�يتطور�����ام�ا�������ف�يظل�ا��ب�املتبادل�وامل��جم�ا���ممارسة. ا��ياة�الزوجية

 . تزداد�تبعا�ملدى�الرضا�الزوا��

 قول�ا��ا�خليط�من�القوة�والذات�الن�كال�من�الرجل�واملرأة�في" أدلر"كما�تحدث�عنھ�العالم�النف�����:ا��ب
،�ص��2009حقي�وابوسكينة�،(.ير�د�ان�يحيط��خر��عنايتھ�كما�ير�د�ان��شكن�اليھ�و�تلقى�منھ�العطف�والرعاية

23( 
���ومن�املشا�د�السلبية�ال���تظ�ر����مجتمعنا،��يوقوف�أحد�الزوج�ن����طر�ق�نجاح�الطرف��خر�وكيف�يتف�ن�

��و �قدره �من ��خر�يحط �الشر�ك �نجاح �وكأن �عراقيل �ب�ن�. وضع �للتعاون �جميلة �صورا �نرى �املقابل �الطرف و��
  .     الزوج�ن�ف�ل�م��ما��عاون��خر�ليدفعھ�قدما�لألمام

 الزواج� �سنوات �:عدد �دراسة �(أشارت �دسو�� �يتأثر�بمدة�) 1986:راو�ھ �الزوا�� �التوافق �أن �إ�� �توصلت ال��
�دراسة��.الزواج �توصلت�اليھ �ح�ن �Sosana,Herik(1992)سوزانا����يك� ��ك���من �توافق��16أن�الز�جات ���ا عاما

� �من ��قل �الز�جات �الشعور�11عن �وزاد �الزوج�ن �وا��وار�ب�ن �التفاعل �قل �الزواجية �املدة �زادت ��لما �انھ �،أي سنة
�يفعلھ� �ال �وما �يفعلھ ��خر�وما �الطرف �و�ف�م ��عرف ���ص ��ل �ان �ا�� �ذلك �و�رجع �النفس �مع �وال�دوء بالراحة

 )222،ص�2008صا��الدا�ري،�(..

 والعقيدة� �بدرجة�: التدين �الزوج�ن �ب�ن �مش��ك �عامل �وجود �ألن �الزوا�� �التوافق ��� �عامال�م�ما �التدين �عد
  .م�شا��ة�من��ل��ام�الدي����عد�عامال�إيجابيا����التوافق�الزوا��

 للزوج�ن� �والثقا�� ��جتما�� �من�: املستوى �التقليل ��� �الثقا�� ��جتما�� �املستوى �ب�ن �التقارب ��ساعد قد
ان����اص�يميلون�ا����رتباط�او�الزواج�بمن�يماثلو�م�����Michael Botwinحيث�يرى�. �حت�ا�ات�ب�ن�الزوج�ن

 .امل�انة��جتماعية�واملركز�والتعليم�والعقيدة

 ا�م�القرارات�ال���يتخذ�ا���سان����حياتھ�قرار�اختيار�الزوجة�و�تفق�علماء�النفس�ان�من�:�ختيار�الزوا��
وح���ي�ون��ختيار�سليما�البد�من�ان�تتوافر�. ملا�لھ�من�دور�أسا�������تنمية�ال��ة�النفسية�واملحافظة�ع���جود��ا

 .ا��ر�ة،�الن���و�رادة�ال�املة: ���الفرد

 قق�التقارب�وا��ب�ب�ن�الزوج�ن�و������رابطة�بالغة�العمق��عت����نجاب�أحد�العوامل�ال���تح: وجود�أطفال
بي��ما،ف�و��سا�م����تحقيق�توافق�م�النف����والزوا��،حيث��عد�الوالدية�كمرحلة�انتقالية�تؤدي�ا���احداث��غ��ات�

ود��طفال�ومما�ال�شك�فيھ�ان�وج. فيتحول�دور�الزوج�ا���دور��ب،ودور�الزوجة�ا���دور��م.�امة����أدوار�الزوج�ن
�الزوجية،�وقد�ي�ون�ا��الف�ب�ن�الزوج�ن�حول� �ما�يجعل�كال�الزوج�ن�يخفف�من�حدة�توتر��شوب�عالق��ما غالبا

 (Chaaban, Zohra ,2010,pp112-122).عدد��طفال�او�الرغبة����انجاب�الذ�ور�
  :الزوا���عدم�تحقيق�الرضاعوامل� -6
 الزوج�ن� �لدى �التوقعات �وا��ياة�: اختالف �الزوجية �ا��ياة �إدارة �بصدد �ا��اص �تصوره �الزوج�ن �من ل�ل

و�حدث�سوء�التوافق�حينما�تختلف�الصورة�املثالية�. الزوجية،�وا��وار�الذي��سبق�الزواج��س�م�����ذه�التوقعات
 . ال���رسم�ا�الشر�ك�عن�الطرف��خر�وتصطدم�بالواقع
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 قتصادية�� �و�: املوارد �املالية �املوارد �تظ�ر�إن �فقد �و�سر�ة �الزوجية �ا��ياة ��� �كب��ة �أ�مية �ل�ا قتصادية
 ا��الفات�حول�املال�ح�ن�ال�يقوم�الزوجان�بال�شاور�و�تفاق�ع���كيفية��نفاق�

 الزوج�ن� �ا�ل �الروابط�: تدخل �من �نوعا �تمثل �و�سالمية �العر�ية �املجتمعات ��� ��جتماعية �العالقات ان
�ظ�ر  �ال�� �القو�ة �التدخل��القرابية ��ذا �مثل �و�ز�د �وعميقة �قو�ة �بصورة �واقار��م �ووالد��م �الزوج�ن �ب�ن �العالقة ��

 )25،�ص��2009حقي�وابوسكينة�،(.عدم�استقاللية��بن�ماديا�عن�ا�لھ�في�ون�تدخل�ما�مقابل�دعم�ما�لھ�ماديا�

 بارجلو" قد�أو��ت�دراسة: الغ��ة�الشديدةBerglou1981  "من�حوادث�العنف�41ان�الغ��ة��ش�ل��سبة�٪
�أمنا� �اقل �ي�ون �الغيور�ن �فاألزواج �املرأة �ضد �العنف �حوادث �من �العديد ��� �رئ���� �س�ب �تمثل �ا��ا �أي �املرأة، ضد

 . واستقرارا����عالق��م�مع�زوجا��م

 خصوصا����الف��ة��و���من�الزواج�فتظ�ر�نوعا�. �تصال��ام�جدا����الزواج�ان:سوء��تصال�ب�ن�الزوج�ن
�و���ام �للتجنب �يؤدي ��مر�الذي �بي��ما �ا��ساسية �ملناقشة�أي�. من �املناسب�ن �وامل�ان �اختيار�الوقت �يتم �لم وإذا

�العال �سيؤثر�ع�� �ف�ذا �بصراحة �رأيھ �والتعب���عن ��خر�ل��ديث �الطرف �اح��ام �يحدث�مش�ل،مع �و�التا�� �بي��ما قة

 )74، ص  2014 ،احمد الختاتنة(.سوء�توافق�زوا��
  :ا��اتمة

من�أ�م�وظائف�الزواج�تحقيق��طمئنان�و�ستقرار�النف���،�حيث�يجد��ل�من�الزوج�ن�����خر�مبعث��ولعل
�وتلبية�احتياجا��ا �مشا�ل�ا��ياة، ����مواج�ة �ودعم �و�عاطف �وسند �الزوجية�. سرور�وارتياح، �العالقة لذلك�ع���عن

ة�ال�يتحقق�إال�إذا��انت�العالقة�ب�ن�الزوج�ن����و�طمئنان����ا��ياة�الزوجي.بأ��ا�سكن�وم��أ�يأوي�إليھ���سان�
�باملعروف �املعاشرة ��� ��ساس �و�� �والرحمة �السكينة�,إطار�املودة �ت�شر�أجواء �ان �املشاعر�الن�يلة ��ذه �شأن ومن

�الزوا���،�والذي�التتحقق�ا��ياة�الزوجية�من�دونھ وان�ا��الفات�واملشا�ل����, والطمأن�نة�وذلك��و�أرضية�الرضا
.                                      ياة�الزوجية�إذا�لم��عا����سلب�الطرف�ن�راح��ما�وسعاد��ما�،�وتفقد�ما�أ�م�م��ات�وخصائص��رتباط�الزوا��ا��

  :املراجع
  .القا�رة�1،اي��اك�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�طال��ة�النفسية) 2009(أبو�سيف�حسام،�الناشري�أحمد�-
  .عمان��ردن�2،�دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ع�طسيكولوجية�املشكالت��سر�ة) 2014(ا��تاتنة�احمد�ابواسعد�-
  .دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع��ردن,1ط,أساسيات��رشاد�الزوا���و�سري )2008(الدا�ري�،صا����-
 .،�مكتبة�الفالح�بال�و�تعلم�النفس��سري ) 1996(الكندري،�احمد-
 ،�غزةبرنامج�ارشادي�لتعز�ز�التوافق�الزوا���عن�طر�ق�فنيات�ا��وار) 2006(اللدعة،�ايمان�-
التوافق�الزوا���لدى�عينة�من�العامل�ن����قطا���ال��ة�والتعليم�) 2011(الصامدي�أحمد،�ا���وري��الل�-

  .جامعة�ال��موك،��ردن�7،�دراسات�نفسية�وتر�و�ة،�العدد����سلطنة�عمان
-،� �بلق�س �جباري �لألبناء) 2003(ع�� �النفسية �وال��ة �الوالدية �املعاملة �بأساليب �وعالقتھ �الزو�� ،�التوافق

  .رسالة�دكتوراه�باليمن
  .القا�رة,،عالم�الكتب�1،�طسيكولوجية�الق�ر��سري ) 2008(رشاد،�عبد�العز�ز-
بجامعة��ق�����لدى�العامل�نالذ�اء��نفعا���وعالقتھ�بالتوافق�الزوا���) 2011(محمد�عسلية،�محمد�البنا-

 .284-2�،235،�العدد�13مجلة�جامعة��ز�ر��غزة،�املجلد�
-Chaaban, Zohra(2010) Coping et locus de contrôle chez les femmes salarierees .étude de magistere 

universitéd’Oron 
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  :م��ص�الدراسة

 باحث إ�� الغ�� ألف�ار مس��لك كيان مجرد من ا��ام�� الطالب تحو�ل مي�ان��مات ت�يان إ�� الدراسة �اتھ ��دف

 �غي���ا بل �شياء، اخ��اق ع�� قادر فاملفكر التفك��، مرحلة لبلوغ �ساعد�م وأسس من��ية رؤ�ة خالل من متمكن،

 �عالم ��تمام إ�� ودعوتھ السلوك ع�� الفكر أسبقية وأكد ا��ضارة، مش�لة كتابھ �� ن�� بن مالك وو�� سبق مثلما

 .�ف�ار

 باال�تمام جميع�م معنيون  طالب ألف وستمائة مليون  2018 سنة عدد�م تجاوز  الذين ا��امعي�ن الطالب إن

 املرافقة ع�� للقائم�ن ي�س�� ح�� وتصو�بھ، ال�دف بتحديد وذلك قدماء أو جددا �انوا سواء مستوا�م بتطو�ر

 إ�� بالطالب والوصول  مداخلتنا �دف تحقيق س�يل �و �دوار فت�امل وجھ، أكمل ع�� عمل�م إنجاز البيداغوجية

 قراءتھ بمجرد كذلك يص�� ال و�ديب شعر�ا، ديوانا حفظھ بمجرد كذلك ي�ون  ال فالشاعر فاإلبداع، التفك�� مرحلة

 م��لة يبلغ ال ا��ام�� فالطالب ومنھ ح�وميا، منصبا احتاللھ بمجرد عظيما قائدا ي�ون  ال والسيا��� �د�ي،   النقد كتب

 :أساسيان شرطان توفر إدا إال كراملف

 .��داف تحقيق �� الذاتية والرغبة الفطري  �ستعداد - 

  .سليمة من��ية وفق البيداغوجي�ن، املرافق�ن طرف من الفطري  استعداده سقل - 

  .،��صالة،�املعاصرةاملنظومة�ا��امعية؛�املفكر؛�الطالب؛��ستاذ؛��عداد :ال�لمات�املفتاحية
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Abstract 

This study aims at demonstrating the mechanics of transforming the university student 

from just a consuming entity of the ideas of others to a capable researcher, through a 

systematic vision and foundations that help them to reach the stage of thinking, the thinker is 

able to penetrate things, them as previously explained Malik Ibn Nabi in his book the problem 

of civilization, and stressed the primacy think about behavior and invite it to take care of the 

world of ideas. 

The university students, whose number exceeded 1.6 million in 2018, are all interested in 

developing their level,  by defining and correcting the goal, so that pedagogical 

accompaniment Contribute to can. By doing their role to the fullest, From the thinking stage to 

the creative. 

The poet is not a kdlk once he memorized a poetic book, and the writer does not become so 

once he reads the books of literary criticism, and the politician is not a great leader once he 

occupies a government office, A university student may not be a thinker unless two 

prerequisites are met two basic conditions: 

 - Innate readiness and self-desire to achieve goals. 

 - Refinement his innate readiness by pedagogicals, according to a sound methodology. 

Keywords: The university system; the thinker; the student; the professor; the preparation, 

originality, contemporary  .  

  :ةمدقم

 نجاح �� وا��يوي  امل�م دوره من انطالقا وذلك العصري، �ستاذ إعداد من ينطلق املفكر الطالب إعداد إن

  .والتعلم التعليم تحس�ن أساسيات من م�نيا، وتنميتھ �ستاذ فإعداد ا��ديثة، التعليمية املؤسسات أ�داف

 وتنميتھ �ستاذ إعداد برامج ع�� التعرف إ�� البحث �ذا ��دف التعليمية، العملية نجاح �� �ستاذ بدور  وإيمانا

 بنجاح والتفاعل العوملة مواج�ة ع�� قادر أستاذ إعداد صيغة إ�� الوصول  أجل من املختلفة، العالم دول  �عض ��

 من و�ستفادة العل��، والسلوك التفك�� أنماط بتطور  املعنية ةيالعامل و�ةال��ب و�تجا�ات السر�عة املتغ��ات مع

 املتعلم�ن ع�� محال ال ينعكس ما التعليمية، بالعملية لل��وض بھ، والرفع بيده لألخذ ذلك �ل ��سانية، املعرفة

 ال ثانية، ج�ة من والطالب منج�ة �ستاذ ملعادلة طرفيا مراعاة عدم حالة �� ألنھ والفكري، الذ��� وت�و���م الطلبة

  .و�نحطاط التخلف مز�د وسنع�ش د،بالبل ال��وض يمكن

  املفكر؟ الطالب إعداد مي�انزمات �� ما إذن -

  الطالب؟ من وتفاعل عابياس� من يقابلھ وما التعليم �� �ستاذ دور  ب�ن للتوفيق املمكنة الوسائل أ�م �� وما -
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 :العرض

  :أ�مية�التعليم�ا��ام������حياة�الفرد�واملجتمع� .1

املجتمع�وتنميتھ�وذلك�من�خالل�إس�ام�مؤسساتھ����تخر�ج�ال�وادر�يؤدي�التعليم�ا��ام���دورا��اما����تطو�ر�

ال�شر�ة�املدر�ة�ع���العمل�����افة�املجاالت�والتخصصات�املختلفة�و�عد�ا��امعة�من�أ�م��ذه�املؤسسات�حيث�

� ��� �ثالثة �رئ�سية �وظائف �تحت �تتدرج ���داف �من �مجموعة ���ا �والبحث�(يناط �ال�شر�ة �القوي �وإعداد التعليم

،�لذا�فا��امعة�معنية�أساسًا�ب�ناء�ال�شر�وتحس�ن�ظروف���سان،�فإ��ا�ت�ون�)لعل���إضافة�إ���خدمة�املجتمعا

�ب�ئة� �تنمية �ع�� �تحرص �فإ��ا �و�التا�� �للطالب، �وا��لقي �العل�� �بالبناء ��ع�� �أل��ا �بالضرورة، �أخالقية منظمة

�ا �فال �برسال��ا، �ال��وض �عن ���زت �وإال �التنظيم ��� �ال��ام�ا�أخالقية �و��ن �ا��امعة �رسالة �تحقيق �ب�ن نفصال

باألخالق،�وال�يتصور�منطقيًا�الزعم�بأن�ا��امعة�ن��ت����تخر�ج�ال�وادر�وإجراء�البحوث����ح�ن�أن�سلوكيا��ا�

  .وسلوكيات�أعضا��ا�غ���متمشية�مع��خالق

  :ضرورة�حب�امل�نة.  2

إن�حب�العمل�وامل�نة�من�أ�م��سباب�ال���تؤدي�باملعلم�و�ستاذ،�القيام�بدور�م�كما�يجب،�فال�يمكن�أن�

نفصل��اتھ�الوظيفة�الن�يلة�عن�وجدان�القائم���ا،�وال�يمكن�أن�يقدم�املعلم�و�ستاذ�أفضل�ما�لد��م��عيدا�عن�

�ال �إ�� �يصل �القلب �من �ينطلق �فما �القلب، �من �النا�عة �عليھ�العاطفة �و�تعارف �الشع�� �املثل �يقول �كما قلب

�دبيون،�و�التا���إن�أردنا�تحقيق�عملية��عليمية�نا��ة�راقية،�فال�بد�من�ا��كمة�وا��نكة�والتبصر،�ح�ن�عملية�

اقتناء�امل�����ن�ملسابقات�التوظيف�����ذا�املجال،�من�خالل�ت�ليف���ان�متمرس�ن�وم�ون�ن�نفسيا�واجتماعيا،�

والسلوكي�ن�حيث�يقول��عض�م��والنفساني�نوفق�ما�سبق�وملحنا�إليھ،�وملح�إليھ�عديد�الباحث�ن���ختيار ح���يتم�

�وجود� � �دون �تتوافر�من �أن �ال�يمكن �التدر�س، �م�نة �أخالقية �م�ونات �من �جزءا �عد�ا �يمكن �ال�� �الشروط بأن

س�فقط�وجود�ضم���م���مرتكز�ع���اتجاه�إيجا�ي�نحو�امل�نة،�ألن�حب�امل�نة��و�أ�م�شرط�للنجاح����امل�نة،�ول�

 ).36،�ص2012،�سعادة�حمدي(" . اعتبار�ممارسة�امل�ام�من�باب�الواجب

  :ضرورة��ل��ام�بأخالقيات�امل�نة.  3

وجب�أن�أو���بأن��ذا��خ���ال�يتحقق�إال�إذا�تحقق�حب�امل�نة�سالف�الذكر،�فحبك�مل�نتك�يجعلك�متفانيا�

قب�ذلك�نجاح�ع���مستوى��ستاذ�والطالب،�وتتحدد�فوائد��ل��ام�بأخالقيات����إنجاز�ا�ع���أكمل�وجھ،�فيع

  :بامل�نة�فيما�ي��

إل��ام��ستاذ�باخالقيات�امل�نة،�يوافر�الفرص�امل�ساو�ة���ميع�الطلبة،�مما��غرس����نفوس�م�حب�التعلم��-

  .و�ج��اد�واملثابرة

�ترك����- �و�التا�� �الطال�ي، �الرضا �شيوع �ف��ا��سا�م��� �ينفسون �فضاءات �مجت�ب�ن�التوجھ�إ�� �التعلم، �ع�� م

  . عن�أنفس�م�من�ظلم�ما�من�طرف�أستاذ�ما،�أو�إدارة�ما

�طرف��- ��ل �فال��ام �معھ، �يتعامل �الذي �وملحيطھ �لألستاذ �النفسية �الراحة �امل�نة �بأخالقيات ��ل��ام يحقق

  . بواجبھ،�يؤدي�إ���الدفع�باملنظومة�ا��امعية�لألمام،�ما��عود�باإليجاب�ع���املجتمع�ك�ل
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�أع�ن�-  ��� �القدوة �م��ما �يجعل �امل�نية، �باألخالق �أو��ستاذ �املؤسسة �إل��ام �بذلك��إن �ي�ونان �وقد �خر�ن،

  . مرجعا�ل�م����تصرفا��م،�و��ونا�مثاال�يحتذى�بھ

  )537،�ص2018،�رافت�عبد�العز�ز�البو���(:مرتكزات��ستاذ��خالقية�.  4

  :�ناك�مصادر�اساسية�وجب�أن�يرتكز�عل��ا��ستاذ�ا��ام���تتمثل�فيما�ي��

  :املصدر�الدي�� 1.4

مصدر�من�مصادر��خالقيات،�وقد�أكدت�السنة�النبو�ة�الشر�فة�وفصلت�ما�ورد���عد��ديان�السماو�ة�أ�م

" علموا�وأرفقوا�و�سروا�وال��عسروا�و�شروا�وال�تنفروا: "���القرآن�الكر�م،�وروي�عنھ�ص���هللا�عليھ�وسلم�أنھ�قال

  ).حديث�متفق�عليھ(

  :الثقافة�العر�ية��سالمية��2.4

عليم�من�املوضوعات�الرئ�سة�ال���تناول�ا�العرب�واملسلمون�بالدراسة�وسبقوا��ان�موضوع�أخالقيات�م�نة�الت

  .ف��ا�غ���م،�و�انوا�أول�من�أدر�وا����كت��م�أ�مية�املبادئ�و�سس��خالقية�ال���تقوم�عل��ا�امل�نة

  :ال�شر�عات�والقوان�ن�و�نظمة��3.4

�املصا �من ���ا �املعمول �و�نظمة �والقوان�ن �ال�شر�عات �الواجبات��عد �للموظف�ن �تحدد �ف�� ��خالقية در

  .�ساسية�املطلوب�إل��م�التقيد���ا�وتنفيذ�ا�و�قصد�بال�شر�عات�دستور�الدولة،�وجميع�القوان�ن�املن�ثقة�عنھ

  :العادات�والتقاليد�والقيم�4.4

�مصد �ومتداخلة �م�شابكة �عالقات ��� �معھ �و�تعامل �الفرد �فيھ ��ع�ش �الذي �املد�ي �من��عت���املجتمع �م�ما را

املصادر�ال���تؤثر����أخالقيات�امل�نة�لألفراد�الذين�يتعاملون�و�تعا�شون�����ذا�املجتمع�سواء�ع���مستوى�عالقة�

  .املوظف�باملجتمع�املح���أم�ع���مستوى�عالقتھ�مع�زمالئھ�داخل�املؤسسة،�أم�ع���مستوى�عالقتھ�مع�الطلبة

  :�دب�ال��بوي�ا��ديث�5.4

 :��بوي�ا��ديث�ع���سلوكيات�أخالقية�م��اقد�ركز��دب�ال

 .�خالص����العمل�-

 .اح��ام���صية�الذين��عملون�معھ�-

 .�نصاف�بال�دوء�وسعة�الصدر�وتفتح�الذ�ن�-

 .التح���بالتواضع�والعفو�والقناعة�العزة�-

 .الرفق�والل�ن�-

 .وسوء�الظن�والغضباجتناب�التك���والطمع�والبخل�والبغضاء�والغرور�والكذب�ومدح�النفس��-

  .محاسبة�النفس�-

  :عالقة�التعليم�بال��بية�والثقافة. 5

مما�سبق�يت���لنا�ذلك�التداخل�ب�ن�التعلم�وال��بية�والثقافة،�فاإل�سان�يتحول�من��ائن�بيولو���إ����ائن�

إ�سا�ي،�بفضل�الثقافة�ال����غرس�فيھ�قيم�دينھ�ومجتمعھ،�و�ذا�ما�ال�يجب�أن��غفلھ��ستاذ،�بصفتھ�جزءا�من�
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���دفو  �العالم �مناطق �ش�� ��� �العلم �فطلبة �الطالب، �ت�و�ن �من�عملية �والرفع �العلمية، �تطو�ر�مستو�ا��م �إ�� ن

قدرا��م�املعرفية،�لكن�تبقى�ل�ل�منطقة�خصوصيا��ا،�الدي�ية،�و�يديولوجية،�والقيمية،�ال���تم���ا�عن�بقية�

� �عليھ �أكد �و�و�ما �العز�ز�البو���"املناطق، �عبد �قائال" رافت �ال��بية �عملية �عرف �مع�: "ح�ن ���سان �تكييف ��

�وكذ"الب�ئة ،� �بقولھ �أيضا �الثقافة �عن �تحدث �ملا �التعليم"ا �ع�� ��عتمد �مك�سبة �سلوكية �عملية عبد��رأفت(". ��

  .)71،�ص2018،�العز�ز�البو���

  :جودة�التدر�س�ب�ن�ا��صوصية�والعوملة. 6

يقصد���ا�الرفع�من�املستوى�التعلي��،�وتحس�ن�الب�ئة�التعليمية،�وفق�ما�يتما����مع�التطورات�ال�امة�����ذا�

� ��و�ستفادةاملجال، �يقول �علميا، �املتقدمة �الدول �تجارب �قحوان"من �قاسم �" محمد �كتابھ، �امل�نية�"�� التنمية

إن�املعلم�يحتاج�إ���التخطيط��جرا�ي�بما��شبھ�" ":ملعل���التعليم�الثانوي�العام����ضوء�معاي���ا��ودة�الشاملة

وأضيف�إ����ذا��،)97،�د�ذ�س،�صمحمد�قاسم�قحوان(،�"،�منفتحا�ع���جميع�مصادر�التعلم.....حقيبة�مفتوحة،

�ضرورة� �سابقا، �قطب �سيد �أكد �وقد �مجتمعنا، �خصوصية �يناسب �ما �وفق �املستجدات، �وتقو�م �الغر�لة ضرورة

من�تجارب��خر�ن،�دون�املساس�بقيمنا���ستفادةالتمسك�بقيمنا�عند�استقبال�ما�يأت�نا�ع���ا��دود،�فنحاول�

  . ال���تم��نا�ع��م

إ���ما�سبق�ذكره�بأن��ستاذ�وجب�،�)17،�ص2011،�محمد�ع���ا��و��(محمد�ع���ا��و��،�"و�ضيف�السيد�

�التواصل� �عملية ��� �الالزمة �التعديالت �وإجراء �التدر�س، �تصميم �مجال ��� �مختص�ن �طرف �من �تقييمھ �يتم أن

�ممارس �خالل�ا �من �يمكن �ال�� �الكيفية �وتوضيح � �والطالب، ��ستاذ �ب�ن �بالتواصل�املعر�� �املرتبطة �ال�شاطات ة

 .   العل���ب�ن��ستاذ�وطلبتھ،�وكذا�ب�ن��اذين��خ��ين�والب�ئة�ا��امعية،�باعتبار�ا��امعة�جزءا�من�املجتمع

  :نحو��عليم��عاو�ي. 7

�عن� ��ول ��و�املسؤول �صار�الطالب �بل ��ستاذ، �ع�� �فقط ��عتمد ��عد �ولم �التعليمية �املنا�� �تطورت لقد

��ع �مع�توفر�الوسائل�التكنولوجية�ا��ديثة،�فالطالب�ال�يجب�عليھ��نتظار����عملية �مستواه،�خاصة �ورفع لمھ

�العلم� �طلب �س�يل ��� �أذرعھ �و�شمر�عن �املسؤولية �بروح �يتقيد �أن �وجب �بل �الالزمة، �املعلومات �التدر�س قاعة

�بط��ف�ار�ال����ستقبل�ا�والتحول�من�مجرد�كيان�مستقبل�للمعلومات،�إ�����ص�مفكر�يحلل�و�ست�تج�و�ست

من��خر،�و�نا�وجب�ع����ستاذ�أن��عطي�الفرصة�لطلبتھ،�ح���ت�ون�عملية�التدر�س�عملية��عاونية،�يت�امل�

� �يقول �و�ستاذ، �الطالب �دور ���اتة"ف��ا �" حسن �كتابھ ��"� �العالم ��� �التقدم �وقيم �املنا�� ": " العر�يتصميم

..". ف�يتعلم�املتعلم�التعامل�مع�املعلومات�وكيف�ي�ناول�ا،�وكيف�يب���بن�تھ�املعرفيةو���كي�...التعلم�عملية�وناتج

 )131،�ص2008،�حسن�ال��اتة(
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  :الشروط�الواجب�توفر�ا����الطالب�ا��ام���من�أجاللوصول�إ���مرحلة�الطالب�املفكر�. 8

  :الص���1.8

  :يجب�أن�ي�ون�الطالب�ا��ام���م�س��ا��سالح�الص��

  .ع���مشقة�العلم،�و�و�ص���ع���قلة�الطعام،�والبعد�عن���لالص����-

ـِ�ْ� 
َ
�ُمـْبِدي�الِعْلـَم�ِمـْن�َقـْبُل�غـُرْب ***  َيا�َغـِر�بًا�َيطُلـُب�الِعْلـَم�اْصط   ِإنَّ

�أو�كثافة��- �التدر�س �ساعة �بطول �سواء �ي�سلل، �امللل �ترك �وعدم �ا��يد �و�ستماع �التدر�س �قاعة الص�����

  .ال��نامج

الص���ع���الزمالء�الذين�ال��ساعدون����إنجاز�البحوث�معا،�وتحمل�املسؤولية�ال�املة�بالنفس�ح���ي�ون��-

  .النجاح�حليفھ

ولنا�جميعا����سيدنا�مو�����ليم�هللا�عليھ�السالم�و�و�الن���املرسل،�فع���ما�لھ�من�م�انة�عند�هللا،�نجده�

ِقْيَنا�ِمن�َسَفِرَنا�َ�َذا�: ((يرحل����طلب�العلم،�و�جد�من�املشقة�والتعب،��سرد�القرآن�لنا�ذلك����قولھ��عا��
َ
َقْد�ل

َ
ل

  ). 62سورة�الك�ف،��ية)) (َنَصباً 

  :شك�العلميال�2.8

يجب�أن�ي�ون�الطالب�ا��ام���كث���ال�ساؤالت،�ال�يثق����املعلومات�ال���تصلھ�الثقة�العمياء،�دافعا�بنفسھ�

إ���التق����والبحث�ب�ن�ثنايا�الكتب،�وح���ال��ول�إ���امليدان�واك�شاف�ا��قائق،�و��ون�بذلك،�ك�سا�فطنا�غ���

�يط �و�و�ما �أمامھ، �املعروضة �املسائل ��� �لم��اون �نظام ��مر�.م.مح ���ذا �الطالب �و�� �ما �فإذا �عليھ، �جو�ره ��� د

  . فأكيد�س�ن����ذا�النظام،�ألن�نجاحھ�مكفول�بو����ستاذ�والطالب�معا

  :ال�مة����طلب�العلم�3.8

وجب�أن�ال�يكتفي�الطالب�ا��ام���بقليل�العلم�مع�إم�ان�كث��ه،�وال�يركن�إ���الكسل�والتوا�ي�وال�سو�ف�،�

�����ذا�ميدان�تخصصھ�قبلھ،�ووجب�أن�اضيف�بأن��وأن�يجعل قدوتھ�العلماء�العامل�ن�الذين�جدوا�و�سابقوا

 ولم�يكتفوا�بمجال�مع�ن،�بل�طرقوا��ل�ابواب�املعارف،�وما�،العلماء�الذين�غ��وا�التار�خ��انوا�موسوع���الفكر

للتأخ���آفات،�و�لما�تم�تحصيل�معرفة�أوتوا�من�العلم�إال�قليال،��كما�وجب�عدم�تأخ���تحصيل�فائدة�اليوم،�فإن�

  . ���الزمن�ا��اضر،�س�تم�تحصيل�معرفة�أخرى����الزمن�الثا�ي�غ���ا

�قبل� �الشواغل، �وقلة �ا��اطر، �ونبا�ة �الشباب، �وشرخ �العافية، �وزمن �وال�شاط، �الفراغ �وقت �اغتنام و�جب

 .عوارض�البطالة�أو�موا�ع�املسؤوليات

� �املحتاج �الكتب �تحصيل � �و��ب�� �وك����ا �تحصيل�ا �جعل �وعدم �التحصيل، �آلة �أل��ا �أمكن، �ما بدون�(إل��ا

الذي�ي�ب���لطالب�العلم�أن�": "ابن�جماعة�الكنا�ي"م��ا�قدر�املستطاع،�قال��و�ستفادة،�بل�جمع�ا�وف�ما،�)فائدة

ده�وال��ستفيد�فإن�شرع�أو��عرض�ل��بة�من�يضيع�عمره�معھ�وال�يفي... ال�يخالط�إال�من�يفيده�أو��ستفيد�منھ

�تمّكنت� �إذا ��مور �فإن �تمّك��ا، ��مر�قبل �أول �من �عشرتھ �قطع ��� �فليتلّطف ��و�بصدده �ما �ع�� �وال��عينھ منھ

  ).87،�ص2012،�ابن�جماعة�الكنا�ي(".عسرت�إزال��ا
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  عبد�القادر�م���الدين�ا��يال���بن�جدو

  دنانتوات�ع

 "حداثيون /أصاليون�"�ن�مسؤولية�ا��امعة����إنتاج�مفكر 

  :خاتمة

�تحدث �تقود��نالقد �نا��ة، ��عليمية �عملية �تحقيق �إ�� �املؤدية �العوامل �عن �ال�سيطة �الدراسة ��اتھ �عرض ��

�ألف�ار��خر�ن،�إ��� �مستقبل �كيان �مجرد �من �الطالب �وتنقل �والوظيفي، �النف��� �الرضا �إ�� �معا �و�ستاذ الطالب

��غ� �قد ��ف�ار�ا��ديدة، �قادر�ع���التحليل�وتوليد �وفكر�ا، �مستقل�جسديا �ال������ومحيطھ�كيان ��من�عاملھ

  .�جتما���إ����فضل

�و��� �عدم ��� �مثلما �طلبتھ، �مع �التواصل �يفقھ �ال �الذي ��ستاذ �ذلك �املفكر��� �الطالب �ت�و�ن �عقبات إن

�ال�يئات� ��ل �من �و��اون �تخاذل ��ل ��� �كما �العلوم، �ش�� �تلقينھ ��س�ر�ع�� �الذي ���سان �بقدر��ذا الطالب

املالئم�للبحث�العل��،�وترك��ستاذ�والطالب�يتخبطان����مشا�ل�اجتماعية�و�ي�ية��عيق�املسؤولة����توف���ا��و�

  .ترك���ما�ع���تطو�ر�نفس��ما�فمجتمع�ما

  :املراجع

 .ب��وت،�لبنان�،3ط��شائر��سالمية،،�دار�التذكرة�السامع�واملت�لم،�)2012( ابن�جماعة�الكنا�ي،. 1

 .،�الدار�املصر�ة�اللبنانية،�مصرتصميم�املنا���وقيم�التقدم����العالم�العر�ي،)2008( حسن�ال��اتة،. 2

والتوز�ع،�كفر�الشيخ� لل�شر العلم�و�يمان دار،�أصول�ال��بية�املعاصرة،)2018( رافت�عبد�العز�ز�البو���،. 3

 .مصر

 .الشروق�القا�رة،�مصر،�دار�أخالقيات�وآداب�م�نة�التدر�س�ا��ام��،)2012( سعادة،�حمدي،. 4

5 .� �قحوان، �قاسم �الشاملةمحمد �معاي���ا��ودة �ضوء ��� �العام �الثانوي �التعليم �ملعل�� �امل�نية �دار�التنمية ،

 .عمان،��ردنغيالء�لل�شر�والتوز�ع،�

 .،�دار�الفالح�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردنتصميم�التدر�س،)2011( محمد�ع���ا��و��،. 6
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  :م��ص�الدراسة
��دف��ذه�الدراسة�إ���ت�يان�دور�القيم��جتماعية�����شكيل�ا��لفية��جتماعية�للفرد�باعتبار�ا�متغ��ا��ما����بناء�

ك�ل�نظرا�ملا�ل�ا�من�وظيفة�أساسية�داخل��سرة�واملدرسة�و�املجتمع�و���من�املفا�يم�ا��و�ر�ة�����ا��زائري �ونظام�املجتمع
امليادين��جتماعية�و�قتصادية�والسياسية�والدي�ية�ع����أ��ا�تمس��افة�العالقات���سانية�ومجموع�التفاعالت�والتعامالت�

من�الناحيت�ن� خصبا�للعديد�من��بحاث�ال���القت�إقباال�علميا�واسعا،�لذلك�أصبحت�مجاال�الفعلالذي�يقاس�عليھ�واملحك�
 . مفاد�ا��س�م�القيم��جتماعية�����شكيل�ا��لفية��جتماعية�للفرد�ا��زائري : ،م��ز�ن�الفرضية��تيةالّنفسية�و�جتماعية

��شكيل�ا��لفية��جتماعية�من�وج�ة�نظر وكباحث�ن�����ذا�املجال�سنحاول�التطرق�إ���دراسة�دور�القيم��جتماعية����
���� ��س�م �بدور�ا �وال�� �القيمية ���عاد �مختلف �إلبراز� �التحلي�� �الوصفي �املن�� �ع�� �بذلك �معتمدين �تحليلية � سوسيولوجية

  :وتم�التوصل�إ���أ�م�النتائج�ال���جاءت��اآل�ي. �شكيل�ا��لفية��جتماعية
  .���ضبط�القيم��جتماعية�س�م�الكث���من�املؤسسات��جتماعية��-

  ت�ش�ل�ا��لفية��جتماعية�من�مجموع�القيم�ال���اك�س��ا�الفرد��-
 .املجتمع�-ا��لفية��جتماعية�-القيم��جتماعية�-القيمة�-�جتما��املعيار�: ال�لمات�املفتاحية

Abstract 
This study aims to demonstrate the role of social values in forming the social background 

of the individual as two variables in the building and system of the Algerian society as a 
whole, given that it has a basic function within the family, school and society, and it is one of 
the essential concepts in the social, economic, political and religious fields as affecting all 
human relations and the whole The interactions, dealings, and test against which action is 
measured, has thus become a fertile field for many researches that have received wide 
scientific response in both psychological and social terms, highlighting the following 
hypothesis: that social values contribute to the formation of the social background of the 
Algerian individual. 

 As researchers in this field, we will try to study the role of social values in forming the 
social background from an analytical sociological point of view, relying on the analytical 
descriptive approach to highlight the various value dimensions that in turn contribute to the 
formation of the social background. The most important results were reached as follows: 

Many social institutions contribute to controlling social values. 
The social background consists of the sum total of the values that an individual has 

acquired 
Key words: social criterion - value - social values - social background - society 
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  :مقدمة
�عت���القيم��جتماعية�من�ب�ن���عاد�ل��كم�ع���مجتمع�ما�إذا��ان�متطورا�أو�سائرا����طر�ق�النمو�نظرا�ملا�ل�ا�

�الفرد �إل��ا �يحتكم �ال�� ��ساسية �والقاعدة �ال��يح �املن�� �باعتبار�ا �املجتمع، �داخل �أ�مية �القيم�.  من فموضوع
ية��عت���من�املواضيع�ال�امة�وا��ادة�ال���درس�ا�الباحث�ن����مجال�علم��جتماع�وعلم�النفس�وعلم�النفس��جتماع

�البحث� �اليوم �تتطلب �والزالت � �تطبيق�ا �وأساليب �والطرق �املضام�ن �ناحية �من ��خرى �العلوم �ومختلف �جتما��
ما���والثقا��،�وما�أنتج��ذا��خ���من�قيما�جديدة�والتدقيق����مختلف�موضوعا��ا��و��ا�تواكب�عملية�التغ����جت

�ش�د�ا�الصغار�والكبار��الشباب�والشابات��فقد�أصبحت�اليوم��ل�فئة�من�شرائح�املجتمع�تحمل�قيما�معينة�وذلك�
�ونقل� �تنمية ��� �حدين �ذو �سالح �باعتبار�ا �و�تصال، ��عالم �كتكنولوجيا �نقل�ا ��� �املساعدة ��دوات �خالل من

ب�القيم�ف�ذه��خ��ة��عت���نظاما�فرعيا����املجتمع�من�جانب�ومعيار�ل��كم�ع���التصرفات�والعالقات�أو��ل�واك�سا
ما�يقوم�بھ�الفرد�واملجتمع�من�جانب�آخر،�فالسلطة�القيمية�أصبحت�الشغل�الشاغل�لدى�الكث���من�الدول�وذلك�

�لل �واس��الك�ا �ع�ش�ا �وطر�قة �و�عامال��ا �أف�ار�ا �فرض �خالل ��سوق�من �وماذا �ت�تج �وماذا �والشرب �و��ل معلومات
�كأداة� �اليوم �أصبحت �فقد �القيم ��ذه �خالل �من �صا���ا ��� ��مور �وتجعل �املنفعة �تحقق �وكيف �تحتفظ و�ماذا

  .إس��اتيجية�للتطور�والتقدم�والسيطرة�وتحقيق�الرفا�ية
���ي�ومن �املركزي �ال�ساؤل �يتم�طرح �ذكره �سبق �ا��لفية�:  خالل�ما ��شكيل ��� ��جتماعية ��س�م�القيم كيف

  �جتماعية�للفرد؟�
  :و�تفرع�عن��ذا��ساؤل�ن�فرعي�ن��اآل�ي

  كيف��س�م�مؤسسات�الت�شئة��جتماعية����ت�و�ن�ا��لفية��جتماعية�الفرد�ا��زائري؟��-
  جتماعية�����شكيل�ا��لفية��جتماعية�للفرد�ا��زائري؟��كيف��س�م�م�ونات�القيم�� �-

  :الفرضية�العامة

  .�س�م�القيم��جتماعية�����شكيل�ا��لفية��جتماعية�للفرد�ا��زائري �-

  :الفرضيات�الفرعية

  . �س�م�مؤسسات�الت�شئة��جتماعية�����شكيل�ا��لفية��جتماعية�للفرد�ا��زائري �-

 .�جتماعية����ت�و�ن�ا��لفية��جتماعية�للفرد�ا��زائري �س�م�م�ونات�القيم��-
  :تحديد�املصط��ات�- 1
  :�عر�ف�املعيار��جتما���-أ
لقد�جاءت��لمة�معيار����م��م�العلوم��جتماعية�ع���أ��ا��لمة�أجن�ية�مشتقة�من�اللفظ�الالتي���بمع���"    -

��شتقاق ��ذا �مضام�ن �مع �أو�كث��ا �قليال �تتفق �املصط�� ��ذا �استعماالت �و�بدو�أن �أو�قانون املعاي���(  ." قاعدة
  )�8/10/2019جتماعية،تار�خ��طالع�ع���املوقع،

ي�ون�بمثابة��،املعاي����جتماعية��ع���وجود��سق�منظم�من�العادات�والتقاليد�والتوج�ات�والقيم�و�عرافو  -
الدليل�الذي�يقود�الفرد�بأن�يختار��الفعل�الذي�يتوقعھ�منھ�املجتمع�من�ب�ن�مجموعة�من�البدائل�الس�ب�الذي�يؤدي�

ملعاي����جتماعية����القاعدة�أو�القانون�الذي�يحدد�إشباع�إ���تطابق�سلوك�أفراد�املجتمع�أو�تطابقھ�بدرجة�أقل،�فا
حاجات�الفرد����إطار�مجتمعھ�الذي�يحافظ�ع���الثقافة�والسلوك�العام�بذلك��عمل�املعاي����جتماعية�ع���خلق�

  .نوع�قوي�من�التوازن�وتز�د�من�وحدة�املجموعة
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�القيم - ب �نو�س" :�عر�ف �مجموع) Nobbs(�عرف �أ��ا �ع�� �تحدد�القيم �أخالقية �سلوكية �وضوابط �مبادئ ة
�وأعراف� �وتقاليد �عادات �مع �ي���م �قالب ��� �تص��ا �إذ �معينة �مسارات �ضمن �واملجتمعات ��فراد تصرفات

  )16،ص1998بوف��ة�غيات،"(املجتمع
ن�يقر�إيمل�دور��ايم�أن��ل�فرد�منا�يتلقى�العناصر��ساسية�بضم��ه��خال���م��:�عر�ف�القيم��جتماعية - ت

  )63،ص2008داود�بلقاسم،( الوسط��جتما���الذي�ولد�و�شأ�فيھ�وذلك�بتأث���املجتمع�وعاداتھ�وتقاليده
يصعب�تحديد�مف�وم�ل��لفية��جتماعية�ع���أ��ا�مف�وم�واسع�وكث�����عاد�:  �عر�ف�ا��لفية��جتماعية - ث

���نتاج�املعارف�وا����ات�واملستوى�التعلي���أو . نبع���أ��ا�نتاج�تفاعل�اجتما���معقد�ومتعدد�ا��وا�:و�مكن��عر�ف�ا
والذ�نية�ال����و��ا�الفرد�من�خالل�تفاعلھ�مع�أفراد�املجتمع�الذي�تمسك�بھ�وأصبح�يتواصل���ا�من�خالل�تفاعلھ�

  .مع�أفراد�املجتمع�الذي�تمسك�وأصبح�يتواصل���ا�عن�طر�ق�عالقاتھ��جتماعية
و�جتماعية�والدي�ية�والثقافية�و�يديولوجية�والسياسية�و���بمثابة�عملية��نتاج�التوج�ات�النفسيةأو���������

  .التطبيع��جتما���من�خالل�الت�شئة��جتماعية
  : �عر�ف�املجتمع�-ج

مشتقة�ع���وزن�مفتعل�و�ع���أ��ا��و�مصط���مشتق�من�الفعل�جمع�و���عكس��لمة�فرق�كما�: املجتمع�لغة
�واملع���الذي �الناس�م�ان��جتماع ��و�جماعة�من �ال�لمة ���ذه �خاطئة��،يقصده ��لمة �أّ��ا ��عتقد �ع���من �رد و�ذا

�جميع� �من �جميع �من �املجتمع �بدراسة ��ع�� �الذي �العلم �و�س�� �بدال�م��ا �جماعة ��لمة �استخدام �ي�ب�� �إنھ و�قول
م��م�املعا�ي�ا��امع�واملجتمع�لغة�كما�جاء����)  187،ص2013حسن�عبد�الرزاق�منصور،. .( نواحيھ��علم��جتماع

�و�عبارة�عن�فئة�من�الناس��ش�ل�مجموعة��عتمد�عن��عض�ا�البعض��ع�شون�مع��عض�م�وتر�ط�م�روابط�ومصا���
  .مش��كة�وتحكم�م�عادات�وتقاليد�وقوان�ن�واحدة

�املجتمع ���ا� : �عر�ف �مع��ف �بھ �ا��اصة �رموزه �لھ �جغرافية �رقعة �فوق ��ع�ش �ال�شر�ة �الب�� �من �و�مجموعة
  . ان�رس����تحكمھ�عالقات�اجتماعية�سياسية�واقتصاديةككي

  : إك�ساب�القيم�ودور�ا�����شكيل�ا��لفية��جتماعية�-2
�تفاعال�مع �الفرد �بمعزلھ،� �ع�ش �الع�ش �ال��ستطيع �املتعددة�فاإل�سان �عالقاتھ��جتماعية �خالل �من مجتمعھ

فاملجتمع�.  و�ك�سب�منھ�قيما��ش�ل�لھ�من��ية�أو�فكر�أو�اتجاه�مع�نف�و�يحتاج�إ���الت�لم�مع��خر�و�قتدي�باآلخر��
مرحلة�انتقالية�من��ف�ار�والقيم�و�فعال�والسلوكيات�وح���طر�قة�الع�ش�وأسلوب�الكالم�بحيث��ع�ش��ا��زائري�

أو�املجتمعات��خرى��غ��ت�مفا�يم�كث��ة����ذ�نيا��م�من�خالل�التطور�التكنولو���واملد�العول���والتفتح�ع���الغرب�
فقد�أصبحت�أماكن�اك�ساب�القيم����كذلك��ش�د��غي��ا�كب��ا����أب�ي��ا�و���أنظم��ا�و���أ�ساق�ا�و���فروع�ا�و���

  :�تية�أجزا��ا�الصغ��ة�وقد�يك�سب�الفرد�قيمھ�من�املؤسسات
  : �سرة� -أ

�نف �الفرد �ف��ا �يجد �ال�� ��و�� �املؤسسة ��سرة �والنفسية��عت�� �البيولوجية �رغباتھ �بلبية �تقوم �بحيث سھ
فاألسرة��عت����طار�العام�الذي�يحدد�تصرفا�أفرد�ا����ال����ش�ل�حيا��م�وتضفي�عل��م�خصائص�ا�" و�جتماعية�

�ع���اعتبارات� �قائمة ��انت �وغن �الدي�� �بالطا�ع �حياة��فراد �دي�ية�أو��ش�لت �أسس �ع�� �قائمة ��انت �فإذا وطبيع��ا
�القوميقا �وال��اث ��جتما�� �الو�� �م�ان ��� �و�سرة �والتعاقدي �التقديري �بالطا�ع ��فراد �حياة ��ش�لت  نونية

  ).14،ص2008سامية�مصطفى�ا��شاب،(وا��ضاري�ف���ال���تنقل��ذا�ال��اث�من�جيل�إ���جيل
�ونمط �ع�ش�ا �وطرق �وظائف�ا ��غ��ت ��سرة �أن �ال��صية �التجر�ة �خالل �اتصال�ا��فمن �وأساليب � حيا��ا

وأصبحت�تتفرد�ش�ئا�فش�ئا�فم��م�من�يقول�أو�الواقع��فرض��ذه��مور�أو�الوقت��غ���لكن�أ�م�ما�يفقدونھ�اليوم�
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�و�ب���القيم�القديمة�وتلقي��م�قيما�جديدة،�فغياب�دور��سرة�أدى�بروز�وظيف��ا�ا��قيقية�داخل�املجتمع�فال�توجد�
�بالد �تقوم �أخرى �والعاطفيةمؤسسات �و�جتماعية �النفسية �الوظائف ���ميع �حاملة �ف�� ��سرة �بھ �تقوم �الذي �،ور

�الثقة� �لھ �تكفل �واملشاعر�ال�� �باألحاس�س �و�غذيتھ �العاطفية �بال��بية �وتقوم �والثقافية ��جتماعية �ال��صية وتب��
�ل �وتحقق �واملعنوي �املادي �الدعم �لھ �وتحقق �والصعو�ات �املشا�ل �مواج�ة ��� �النف���بالنفس �التوازن �ھ �يفقد�، فلما

ف���الرك��ة��ساسية�ف���. الفرد��ذه��سرة�قد�يفقد�قيما�وقواعد�أساسية�باعتبار�ا�مرجع�الفرد�وأصلھ�وانتمائھ
�لھ� ��جتماعية �ا��لفية �م�ونات �م�ون �ف�� ��خر�ن �مع �واحت�اكھ �تفاعلھ �وكيفية ��عاملھ �كيفية �للفرد �تو�� ال��

  .ستقبلھودعامة�أساسية�لبناء�م
  :الت�شئة��جتماعية   - ب

ينظر��تجاه�البنا�ي�الوظيفي�إ���عملية�الت�شئة��جتماعية�ع���أ��ا�أحد�جوانب�ال�سق��جتما���و�ناءا�ع���
�عملية� �ان �وذلك �ك�ل ��جتما�� �البناء �ع�� �املحافظة �ع�� ��ساعد �بما �عناصر�ال�سق �با�� �مع �تتفاعل �فإ��ا ذلك

تماعية�تقوم�باملحافظة�ع���البناء��جتما���وتوازنھ�ألن�الفرد�أثناء�عملية�الت�شئة��جتماعية�يتعرض�الت�شئة��ج
�إل��ا �ي�ت�� �ال�� �املجموعة �مع �التوافق �ع�� ��ساعده �ال�� �و�متثال �الضبط �من �عدة �إ����  لعمليات �يؤدي �ذلك ألن

   .تحقيق�التوازن��جتما���ل��ماعة�ك�ل
�شئة�ال���ترتبط��عملية�التعلم�بمع����علم�الفرد�أنماط�وقيم�وعادات�وأف�ار�الثقافة�ال���ت�تقل�من�فعملية�الت

جيل�آلخر�كما�تتضمن�أيضا��علم�الرموز�ال���تمد�الفرد�بوسائل��تصال�فخالل��ذه�العملية�ي�ب���الطفل�اتجا�ات�
�و�ذل �وسلوك�ا ��لما��ما �و�كرر �بتقليد�ا �و�قو�م �وموافقة �و�ذلك�والديھ �بھ �املحيط�ن ��فراد �مشابھ �الطفل �يصبح ك

بأ��ا�عملية�" يمكن�التوافق�مع�ما�وقد�وصف��اري�قو�سون�عملية�الت�شئة��جتماعية�عملية�الت�شئة��جتماعية�
استدماج��لقيم�الثقافة�السائدة�واستدماج�للذات�ولألدوار��جتماعية�املتوقعة�من�الفرد����املواقف�املختلفة�بقصد�

 )barson and f bales.(التوافق����املجتمع
فالت�شئة��جتماعية�بمثابة�العملية�ال���تنقل�القيم�من�فرد�آلخر�و��ون�ذلك�من�خالل�أسلوب�التلق�ن�اليومي�
�أو�مالحظة�الطفل�ملعاملة�والديھ�فاليوم�الت�شئة��جتماعية�أصبحت��ش�د�دخول�متغ��ات�جديدة�عل��ا��ا��ضانة

��ش�ال� �من�مصدر�آخر��إن��ذا �نقل�القيم �عملية �تصبح �و�التا�� �الوالدين �لعمل �نظرا �ا��اصة �ال��بية �مدارس أو�
� �ظوا�ر�جديدة �أفرز �بي��ما �للتوفيق �حل �إيجاد �وعدم ��سر�ا��زائر�ة ��عض �اليوم �يصادف  ع��ا��ساءلالذي

� �للواقع �املالحظة �خالل �ومن �املجال ��ذا ��� �والباحث�ن �يحملون�املتخصص�ن �من ��طفال �من ��ناك �يظ�ر�أن امليدا�ي
قيما�حميدة�وآباء�م�قد�ي�ونوا�مدم���مخدرات�أو�يقومون�بأفعال�أخرى�وم��م�من�ي�ون�والد�إمام�و�أوالده�يحملون�

ن���قيما�ال�يتقبل�ا�املجتمع�فعملية�الت�شئة��جتماعية�قد��غ��ت�ففي�القديم��انت�العائلة��ل�ا�تقوم�بال��بية�وال�ل�ي
  .عن�فعل�املنكر�

  :نوع�العالقات��سر�ة� - ت
�سلوك� ��� �بوضوح �ذلك �و�تج�� �سلوك�الطفل �ع�� �الزوج�ن �ب�ن �تحدث �ال�� ��سر�ة �املشا�ل �تنعكس �ما كث��ا

السلوك�كقيمة� الطفل�املنحرف�متأثرا�بما��سود�داخل��سرة�فالطفل�ملا�يرى�ولده�يدخن�سيجارة�سنقل�الطفل��ذا
  .نفسھ�وإ���غ��هإ���

  :الطبقة��جتماعية - ث
�عد�الطبقة��جتماعية�ال���ت�ت���إل��ا��سرة�عامال��اما����نمو�الفرد�فاألسرة��عت���أ�م�محور����نقل�الثقافة�"

دون�إقبال��ش��،�"(ت�تقل�إ���الفرد�ألوانا�عديدة�من�القيم�الطبقية�ال���تصبح�فيما��عد�جزءا�جو�ر�ا�من���ص�تھ
  )74سنة،ص
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فقيم��باء�تختلف�باختالف�طبقا��م��جتماعية�و�ذه�القيم�تؤثر����عملية�الت�شئة��جتماعية�لدى�أبناء��ل�
�و�تقان� �و�متثال �والطاعة �والتنافس ��نضباط �يقدرون �الذين ��فراد �أن �و�بحاث �الدراسات �أكدت �فقد طبقة

أستاذ�دائما�يحتل�املراتب��و�������:فمثال�،�سب�أبناء�م��ذه�القيموالتأدب�و�ح��ام�وحب�العلم�يفضلون�أن�يك
�ول�ي� �اليومي �التلق�ن �عملية �خالل �من �لھ �يمرر�ا �أن �ير�د �جدا �عالية �واملنافسة �النجاح �قيمة �لديھ �تصبح الدراسة

  .يحقق��ؤالء�الوالدين��ذا�ال�دف�البد�ل�م�أن�يقوم�بوضع�برنامج�أو�خطة�تقييمة��من�مرحلة�ألخرى 
  :الوضع��جتما���و��قتصادي�لألسرة -ج

تحمل�انحالل�كب���لم��سبق�لھ�مثيل�قد�ال�ت�ون�الظروف��قتصادية�تلعب� أصبحت�املنظومة��سر�ة�اليوم
دورا�بقدر��ما�تحملھ�الظروف��جتماعية�فالواقع�املعاش����داخل�جلسات�املحاكم�صراعات�و�وتصدعات�ب�ن�الوالد�

قد�ضر�وه�أو�شتموه�أو�قاموا�بأي�فعل�آخر��ال�يتقبلھ�املجتمع�ف�ذا�السلوك�كقيمة�اليوم�أي�من�السلوكيات��وأوالده
�املجتمع �تنخر�ب�ية �أصبحت �. �خرى �اليوم �أصبح �حراما ��ان �فما �الناس�أمر��و�غ���قيمھ �الكث���من �نجد �وقد عادي

�عنھ ��مر�عل��،يدافعون ��ذا �خطورة �مدى �يدر�ون �ال �أ��م ��ستدل�إال �القول ��ذا �خالل �ومن �املجتمع �وع�� �م
بالدراسات�ال���أجر�ت�حول�تأث���الوضع��قتصادي�ع���قيم�وحياة��سرة�بحيث�أ�ناك�ارتباطا�إيجابيا�ع���حياة�
�عن� �املسؤولة �العوامل �ب�ن �من �واحدا ��عت��� ��قتصادي �فالعامل �لنمو�أبنا��ا �تقدم�ا �ال�� �الفرص �وأنواع �سرة

  ). 75إقبال�ال�ش��،ص(   .طفل�ونموه��جتما���والقي����صية�ال
ومن�جانب�آخر�نجد�أوالد�الطبقة�الغنية�يتفاخرون�بمدى�وقوة�امتالك�م�للممتل�ات�و�عطو��ا�قيمة�وقد�تر�وا�

وذلك�ما�أنتج�قيما�قد�وصلت�إ���حد�الكره��،ع���ذلك�منذ�الصغر�و��با�ون���ا�أما�أوالد�الطبقة�املتوسطة�والفق��ة
�بصراع� �ماركس ��ارل �سماه �كما �الطبقات �ب�ن �صراعا �ذلك �أنتج �وقد �املاديات �بتقد�س �عل��ا �يطلق �أو�ما الشديد
�عليھ� �يحكم �ما �أصبح �فقد �العمل �أماكن �داخل �وح�� �الرفاق �جماعة �و��ن �املدرسة ��� �ذلك �نجد �بحيث الطبقات

�فمعيار  ��و�املادية ��املجتمع �الفرد �يمتلك�ا �ال�� �القيم �لقياس �أساسا �ل�س �أو��متالك �العالقات�. املال فمستوى
   .�جتماعية�داخل�املجتمع�أصبحت����كذلك�خاضعة�لسلطة�املال�فقد�ساد�ذلك�كث��ا����املجتمع

 "� �عام �مطلع �ف2000ففي �أو��ت �تقر�را �اليابان ��� �املفّوضة �ا���ومية �ال��ان �إحدى ��شرت �املعالم�، يھ
�الوزراء� �رئ�س �و�ان �والعشر�ن �ا��ادي �القرن ��� �تحقيق�ا �إ�� ��س�� �أن �اليابان �ع�� �ي�ب�� �ال�� �لأل�داف الرئ�سية
�ا��ر�مة� �معدالت �وارتفاع �اقتصادي �ر�ود �مع �اليابان � �ش�دتھ �ما �أعقاب ��� �ال��نة ��ذه ��شكيل �طلب �قد اليابان

لبالد�أن��سلكھ����العقود�القادمة�و�انت�النتائج�ال���خلصت�إل��ا�والبطالة��غرض�تحديد�املسار��الذي�ي�ب���ع���ا
ال��نة�مدعاة�الستغراب�الكث��ين�إذا�أن�النتائج�والتوصيات�دعت�املواطن�ن�الياباني�ن�إ���أن�ي�سا�لوا�����عض�القيم�

اعية�وأو��ت�ال��نة�أن�ا��و�ر�ة�ال���يؤمنوا���ا�إذا�ما�أر�د�للبالد�أن�تواجھ�بنجاح�ما�تمر�بھ�من�مشكالت�اجتم
�تحقيق� ��� �املغاالة �من �للتخفيف �إجراءات �اتخاذ �إ�� �ودعت �واملساواة ��نصياع �شأن �من ��ع�� �اليابانية الثقافة

: وأشارت�إ���جوانب�أساسية����ا��ياة�اليابانية�تتمثل�ف��ا�الدعوة�إ���التجا�س�،التجا�س�والتماثل�التام����املجتمع
�� �املدارس �أطفال �جميع �يتأخر�إن �ب�نما �أفرادا �بوصف�م �التم���ف��م �نوا�� �يل�� �موحدا �أسود �ز�ا �يرتدون �اليابان �

العاملون����املصا�ع�وامل�اتب�ح���لو�لم�يكن�لد��م�ما��عملونھ�ألن�ثمة�قاعدة�غ���مكتو�ة�تن���عن�مغادرة�امل�اتب�
اباني�ن�و��ن�اعتناق��ف�ار��الداعية�إ���بصورة�مبكرة�واختتمت�ال��نة�دراس��ا�بالقول�إن��ذه�القيم�تحول�ب�ن�الي

  )84،ص2005فايز�الصياغ،.( تمك�ن�الفرد�باعتبار�ذلك�ضرورة�جو�ر�ة�للسنوات�القادمة
إن�ال�دف�من�وراء��ذا�القول��و�التعلم�كيفية�اح��ام�القيم�ال���ل�ا�أساس�سليم�وال���تحل�املشا�ل�وتز�د�

�املفقودة �فا��لقة ��نضباط، �فاملجتمع�من �والتنمية �للتقدم ��ساسية �الرك��ة �باعتبار�ا ��نضباط �قيمة ��� �.اليوم
�اك�ساب� �وأساليب �والتفك������طرائق ��غي���السلوك �الضم���والبد�من �و�ذا �القيم �مثل��ذه �إ�� �يحتاج �أصبح اليوم
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ة�عن�مجموع�القيم�و�عر�ف�أن�الثقافة����عبار " ثقافة�قيم��عدو�بالنفع�ع���املجتمع�ك�ل�فقد�يرى�محمد�عمارة�
القيم����اللغة�العر�ية�أن�القيم�مصدر�معناه��ستقامة�و�ستقامة��ع����عتدال�وعليھ�فالقيم�معنا�ا��ستقامة�

  )  57،ص2011رشيد�زروا�ي،"(و�عتدال
  :املستوى�التعليمي�والثقا���للوالدين�-ح  

  ستوى�ع���تحديد�القيم�وتلقي��ا�فقد�نجد�أسرة�مثقفة��س�م�يؤثر�املستوى�التعلي���للوالدين�ع���امل
�كذلك� �أو�ضعيف �متوسط ��علي�� �مستوى �أسر�ل�ا �أيضا �نجد �كما �حميدة �لقيم �أبنا��ا �تلق�ن ��� �جيد �ش�ل
�الرعاية� �عملية �كما�أن �دورا �تلعب ��جتماعية�قد �والظروف �ا����ة ��فمستوى �أبنا��م�قيما�حميدة �تلق�ن� ��� �س�م

  .�جتما���للطفل�داخل��سرة�يحدد��ش�ل�خاص�ا�تمامھ�بالقيم،�و��تمام
فتب�ن�نظر�ات�التعلم�أن��ستجابات�ال���ت�افأ�تميل�إ���أن�تقوى�وتصبح�عادات�سلوكية�ثابتة��س�يا����ح�ن�"

ى�غ�����يحة�كأن�أن��ستجابات�ال����عاقب�تضعف�وقد�تختفي�وإن��ان�العقاب�قد�يفسر�عن�مضاعفات�أخر 
�أو�متوترا �أو�عدوانيا �أو�قلقا �خائفا �الطفل �الناشف،"(يصبح �محمود �أن�أسلوب�) . 25،ص�2011دى �ي�ب�ن ��نا ومن

�الكث���من� �بي�ت �فقد �الضرب �فال�يجب �مطلوب �العقاب �استخدام ��ان �وإذا �القيم �الك�ساب ��و�الفعال �أنھ الل�ن
ملدى�البعيد�فال��بية�كعقاب�أو�التعلم�من�خالل�ا �مو���ص�تھ�ع�الدراسات�حول�تأث����ل�من�العقاب�ع���الطفل�ون

�البعيد ��مد �غ�� �معھ �تبقى �دفينة �عقد �الطفل �نفسية ��� �ت��ك �فالعقاب �دوار�كب���بحيث�، �يلعب �املعاملة أسلوب
�ب �التعلم �التفتح �املعارفلأسلوب �مختلف �للطفل �ين�� � ،�ن �أأكما �ان �أمام �املجال �وفتح �ا��وار�الفعال لطفل�سلوب

�يك�سب� �و�جعلھ �الثقة�بنفسھ �يز�د �والصعو�ات �مواج�ة�ا��ياة �كيفية �و�عليمھ �رغباتھ �والتعب���عن �أرائھ �عن إلبداء
�و�التا��� �العنف �طر�ق �عن �قيما �أوالد�م ��علمون ��باء �أن �نالحظ �ما �فكث��ا �اليومية �حياتھ ��� ��ساعده �قو�ة قيما

� ��� �ال�يمكن �فاملش�ل �القيم ��ذه �من �ينفرون �ل�ان�نجد�م �الطر�قة �املعاملة�فلو�غ��ت �طر�قة ��� �يكمن �وإنما القيم
   .الطفل�يتقبل��ذه�القيم�بصدر�رحب

  : املؤسسات�الدي�ية -خ
�يقوم� �بحيث �و�ناء�ا �القيم �الك�ساب �أساسية �رك��ة �القرآنية �واملدار�س �كم��د �الدي�ية �عت���املؤسسات
�بھ� �و�عمل �الكر�م �القرءان �حفظ �يتعلم �ملا �خاصة �حميدة �سلوكيات �و�ك�سب �الدي�ية �واملبادئ �القيم �ع�� بالتعرف

ن�و�حسان��يثار�والطاعة�وقول�الصدق�واح��ام�الغ���فيتعلم�الصالة�والز�اة�والصوم�و�داب�والعدل�و�ر�الوالدي
�خلفية� �بناء �و�� �الفرد �حياة �توجيھ ��� �حيوي �دور �لھ �فامل��د �ا��ميدة �والتصرفات ��فعال �من �يح��� �ما إ��
اجتماعية���يحة�فاليوم�ما�نالحظھ��و�عدم�تطبيق��ذه�القيم�ولو�طبقت�ل�ان�املجتمع�العر�ي��و�أر���املجتمعات�

�أس����لكن�قد �الكر�م�يملك �فالقرءان ��ذه�القيم �عن �ينحرفون �والشابات �الشباب �وأصبح �من��ذه�القيم ا�س��نا
�صفات� �من �صفة �ا��ميد ��خالق �جعل �ع�� ��عتمد �الفرد �من �تجعل ��سالمية �الفكر�ة �فاملنظومة �وأعظم�ا القيم

  .�لبا�يخالصة���يح�﴾�خالق ﴿إّنما��عثت�ألتمم�م�ارم: الفرد�فقال
فاألخالق�كقيمة�سامية�تجعل�الفرد��شعر�بالعادة�والعمل�بالقيم��سالمية��ل�ا�تجعلھ��س���وفق�من�����يح�

الف�م�ال��يح�ل�ذه�القيم��و��ساس،�إن�ما��غيبھ�اليوم��و��عاملنا�بالتعاليم�والقيم��سالمية�مما��أنوسوي�كما�
�خال �من �نرى �فاليوم �وحضار�ا �فكر�ا �صداما �جميع�جعلنا ��� ��سالمية �القيم �يطبقون �الغرب �أن ��عالم �وسائل ل

املجاالت�السياسية�و�قتصادية�وال��بو�ة�والثقافية�والب�ئة�وح������عالقا��م��جتماعية�فالبناء��جتما���وأنظمتھ�
�املجتمع ��ان �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �عصر�الرسول �ففي ��سالمية �بالتعاليم �قو�ا �قيم��لماملس�يتأثر�تأث��ا �ع�� قائما

  . 5﴿�َوَذلَك�دْيُن�الَقّيَمة﴾�سورة�الب�نة��ية�إسالمية�لقولھ��عا��
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فاملجتمع�الذي�يقيم��عتدال�وتطبيق�القيم��سالمية�ال���أمرنا���ا�هللا��عا���ون�يھ�محمد�ص���هللا�عليھ�وسلم�
�والعدل �ال��يح �و�الطر�ق �ا��ق ��سوده �مجتمعا �و�حسان��يف�م�ا�.ي�ون �ان�شر�العدل �لذاك ���ا �و�عمل ا��ميع

�فقد� �وازد�ار�ا �تطور�ا �أوج �إ�� ��سالمية �ا��ضارة �وصلت �بحيث �تضر�الناس ��انت �ال�� �والقيم ��خطاء وتصيح
  . فتطبيق�القيم��سالمية�واجبا�و�حل�جميع�املشا�ل��خالقية�والسياسية�و�قتصادية

��و� ��ش�ده �ما �اليوم �ال�يطالب���ا�أما �من �وم��م ���ا �يطالب �من �م��م �صراعات �ووجود �القيم ��ذه �عن �بتعاد
�ومن� �القيم �ومتا�ة �التص�يف �متا�ة ��ع�ش �املجتمع �جعل �مما ��س�ية �كقيمة �الوضعية �القوان�ن �تداخلت و�التا��

ل�س�ل�ا�أي�داللة� ةا��ط���ما�ان�شر�اليوم��و�ظ�ور�قيم�كثقافة�اس��الكية�وتر��ت����سلوكيات�وتصرفات��سر 
�القيم� �مع �وتناقض�ا �القيم ��ذه �حول �كث��ة ��ساؤالت �تطرح ��طار�أصبحت ��ذا ��� �السوسيولوجية فالتفس��ات

   .�سالمية
� �التطور �إ�� �باملجتمع �تدفع �ال�� �ا��ميدة �القيم �روح �و�� �قناعة �عن �ا��ياة �أساس ��� ��سالمية . فالعقيدة

�القيم �ل�ذه �ال��يح �الصالح��فالف�م �إ�� �يقود�م ���يح �للصغار�بمن�� �و�عليم�ا �التطرف �وعدم �ل�ا والت�سيط
��تمام�با��انب�الرو���الذي��و��ساس�والقاعدة�والن�يجة����ذلك�ملا�نالحظ�سلوكيا��م�الغر�بة�ن�ساءل�ملاذا��ذه�

ال�شبع�الرو���للقيم�الدي�ية�ال���التصرفات�ال���يقوم���ا�صغارنا�وشبابنا�اليوم�و�جابة�ع���ذلك��و�أ��م�ينقص�م�
ف�ل�آية����كتاب�هللا�عز�وجل��ش���إ���عدد�أك���من�القيم�ا��ميدة�و�ل�حديث�أخ��نا�بھ�. تق��م�وتوع��م����ا��ياة

  .    الن���محمد�ص���هللا�و�ل�معاملة��عامل���ا�إال�و�انت�تر�نا�من��ا���يحا��سلكھ��ي�ال�نقع����قيم�خاطئة
� ور دف �الكر�م��اتاملؤسس���العبادة �القرءان �ألن �ومت�املة ��املة �ب��بية �يقوم �الذي �الوحيد �والكيان الوحيدة

فقيمة�. و�حاديث����قيم��املة�يتعلم�ا�الصغ���والكب����و�و�امل�ان�الذي�تخرج�منھ�العلماء�والفق�اء�وكبار�املر�ي�ن
   .تعليم�والقيم�ا��ميدة�وأساس�ال��بية�السليمة�خالق�والتطور�والف�م�والعلم�ف�و�أساس�العلم�وال

  : املدرسة -د
�العل��� �و�ف�ار�و�رتقاء �املعارف �اك�ساب �ع�� ��فراد ��ساعد �باعتبار�ا �اجتماعية �مؤسسة �عت���املدرسة

�قد ��س�ثمار�واستخرج �ع�� �وتدر�بھ �الطفل ���صية �بناء ��� �كب��� �دور �ول�ا �القيم �وإكساب �وأف�اره�و�خال�� راتھ
فاملدرسة����عملية�تفاعل�ب�ن�املعلم�واملتعلم�واملحيط�ال��بوي�و�جتما���بحيث�يقوم�املعلم�كقدوة�لتلق�ن�التالميذ�
مجموعة�القيم�من�تر�ية��وعلم�وآداب�و�مر��م�عل��ا�و�ر���ف��م�تصرفات�حميدة�من�خالل�نظام�أو�من��ية�مخطط�

عبارة�عن��عب���امتيازي�للمجتمع�الذي�يول��ا�بأن�تنقل�إ����طفال�قيما� بأ��ا�"ايمكما��عرف�ا�إيميل�دور��" ل�ا�مسبقا
�ووسطھ �ب�تھ ��� �وإدماجھ �الراشد �ل�شكيل �ضرور�ة ��عت���ا �واجتماعية �وأخالقية �العز�ز�"( ثقافية عبد

  ).139،ص2001جادو،
�و  �العلمية �و��داف �ال��بو�ة �و��شطة �التفاعالت �مختلف �تضم �تحفظ�ف��� �اجتماعية �وا�ساق معاي���وقيم

  .استمرار���ا�و�أدا��ا�لوظيف��ا�بحيث�تضم�أداء�رس���وم�ام�وظيفية�وأساسية�ومسؤوليات�محددة�
�التلميذ� �ع�� �واملحافظة �القيم �وتلق�ن �وامل�ارات �واملعلومات �واملعارف �القيم ��علم ��و� �املدرسة ��� ���منا �ما إن

�و  �أفعاال�جديدة �كفاءة�وإكسابھ �ذات �و�عليمية �تر�و�ة �طرق �إيجاد �ع�� �أك���فأك���والعمل �تطو�ر�م�ارتھ ال��ك���ع��
عالية��س�م����احت�اك�م�بامليدان�أك����بحيث�وتن���روح�املسؤولية�والضم���العل���والعم��،�من�أجل�توظيف��ذا�

  . التلميذ�الذي��و�مستقبل�الغد�وا��يل�الصاعد�للبالد
  :جماعة�الرفاق -ذ

��ماعة�الرفاق�أثر�كب���ع���اك�ساب�القيم�والتمسك���ا�داخل�املجتمع�من�خالل�عالقات�الزمالة�ال���يقيم�ا�
الفرد�فالفرد�منذ�صغره�يحتك�بأقرانھ�و�تا���يك�سب�أفعال�وتصرفات�قد�ت�ون�حميدة�أو�غ���مرغوب�ف��ا�فيقول�ما�
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�ل�� �امتدادا �فيصبح � �يفعلونھ �ما �و�فعل �ع���يقولونھ �يحرصون �املل��م�ن �الشباب �فمثال �غ���مباشرة �بطر�قة ماعة
�و� ��فعال ��ذه �يمررون �أن �آخر�يحاولون �بفرد �يحت�ون �ملا �و�التا�� �ا��سن �والقول �و�ر�الوالدين �والصوم الصالة

  .التصرفات�و�التا���جماعة�الرفاق�ل�ا�دور����إكساب�القيم�للفرد�سواء�بطر�قة�سلبية�أو�إيجابية
  : �عالم�وسائل -ر

أصبحت�اليوم�وسائل��عالم�ذات�أثر�كب����ع���اك�ساب�القيم�سواء�ع���الكب���أو�الصغ���الشباب�أو�الشابات�
و���سالح�ذو�حدين�إما�أن�ت�ون��ذه�القيم�إيجابية�أو�ت�ون�سلبية�فما�نراه�اليوم��و�ان�شار�قنوات�فضائية�حاملة�

��س� �أو�ما �ف��ا �غ���مرغوب �البناءة�لقيم ��خالقية �القيم �من �التجر�د ��دف�ا �املوجھ �أو�السالح �الصامت �بالسالح �
وغسل�الدماغ�م��ا�وإعادة��عم���ا�بقيم�مخالفة�للتطور�فما�نالحظھ�اليوم�من�قصات�شعر�غر�بة�ورقص����الشوارع��

ت��عالم�و�تصال�نطرح�ولباس�متقطع�وموسيقى�من��ل��نواع�وأ�ل�ومشرو�ات�جديدة�ال���وصلت�إلينا�ع���قنوا
�التخدير�� ��عملية �يقومون �بحيث �م��ا �ال�دف �وما �والقيم �العادات ��ف�ار�و�ذه ��ذه �ترو�ج �عن �املسؤول �من السؤال

�و�تصال ��عالم �لوسائل �خاضعة �اليومية �وتصرفاتھ �الفرد �سلوك �يجعلون �بحيث �عديدة �����،بطرائق فالدخول
� ��عالم �فوسائل �اليوم �الالو�� �فمثال�ملا�مرحلة �ووسائل�ا �وتطبيقا��ا �برامج�ا �خالل �من �اس��الكية �كثقافة أصبحت

ت�ون�العائلة�مجتمعة�و�شا�دون�حصة�أو�مسلسل�ف�ناك�من�ي��ل�أو��ستح���من�منظر��يكشف�الستار�عن�قيمة�
��فر  �اك�سب �و�التا�� ��خالق �ع�� �تق��� �أصبحت �اليوم �تطبيقا��ا �و�عض � �التكنولوجيا �أن �كما �قيما��خالق اد

يتجا�لون�نتائج�ا�فقد�فرقت�الت�ونولوجيا�القيم�وجزأ��ا�فامل��ل�اليوم�أصبح��عرف�تناثرا�فيھ�عملية�تماسكھ�ف�ل�
فرد�لديھ�الت�ونولوجيا�تبعده�عن�أفراد�أسرتھ��ذا�ما�دفع�الباحث�ن����علم��جتماع�وعلم�النفس��جتما���وعلم�

�آثار�ا��جتماعية�والنفسية�ودراسة�طبيعة�التأث����جتما���الذي�تلعبھ��جتماع��عالمي�ع���دراس��ا�كظا�رة�ل �ا
�والتوافق� �ا��ار�� �املظ�ر� �تؤثر��� �سلوكيات �من ��غرسھ �وما ��جتماعية �الت�شئة �عملية ��� �الفضائية القنوات

  .�جتما��
�وا ��حداث ��س�ب �وت�و���م �و��صيا��م �املشا�دين �نفوس �ع�� �تنعكس �ا��ساسية�ف�� �شديدة ملرا�ق�ن

�و�سمعون  �يرون �للتأثر�بما �السياسية��،و�ستعداد �و�تجا�ات �القيم ��شكيل ��ستطيع �الغ���املرئية �السلطة ف�ذه
�والسلوكية �والفكر�ة �و و�جتماعية ��طفال، ��ؤالء �لدى �الت�شئة���� �مجا�� �ب�ن �املت�امل �القي�� �ال�سق �غياب ظل

اسطة�وسائل��عالم�تتعرض�القيم�الناشئة�للعديد�من�التبادالت�الصراعية�سواء�ع���املحلية�والت�شئة��جن�ية�بو 
وال���تحدد�نتائج�ا������اية�املطاف�املجال��قوى�" أو�القيم" أو�" ال��صية�الوطنية�" أو�" ال�و�ة" مستوى�مف�وم�

ع���املوازنة�أو�التفوق�ع���عمليات�" سة�سرة،�املدر " وقدرة�وسائل��عالم�ومؤسسات�الت�شئة��جتماعية�املحلية�
  ).108،ص2015ع���عبد�الفتاح،�.(الت�شئة�من�ا��ارج�املفروضة�قسر�ا�ع���املجتمع

�بالقيم� �وعالق��ا ��عالم �بوسائل �وا�تمت �بحثت �ال�� �والدي�ية �والنفسية ��عالمية �الدراسات �من فالكث���
فقد�بي�ت��،ف�ار���ش�ل�ر�يب�جدا�مما�سا�م����ان�شار�قيم�وظوا�ر�جديدة�جتماعية��بحيث�أصبح�ال��و�ج�ل�ذه�� 

فعدم�الرقابة��� الدراسات�املتخصصة�����ذا�املجال�أن�املجتمع�العر�ي�أصبح�يك�سب�نصف�قيمھ�من�وسائل��عالم
م��سيطر�ع���عقول�م�ل�ذه�التكنولوجيا��س�م�بطر�قة�أو�بأخرى����فساد�املجتمع،�و�التا���يمكن�القول�وسائل��عال 

�مع� �امل���مة �والقيم �املفا�يم �من �جرعات �بمنحھ �تبدأ �باستمرار�ثم �ا�تمامھ �وجذب �محاصرتھ �من �تتمكن بحيث
  .الثقافة�ال���ترغب�وسائل��عالم�بتلقي��ا�ل��يل�النا���

  :�غ����القيم�واملعاي���الثقافية���-3
�الثقافات"   �جميع ��� �العناصر�الثقافية �املجتمع��من �ومرغوب��� �ومحبذ ��و�م�م ��ف�ار�ال���تحدد�ما منظومة

� �تفاعل �لتوجيھ �إرشادية �مؤشرات �و�عطي �محددا �مع�� �تضفي �ال�� �أو�القيم ��ف�ار�املجردة �و�ذه �الع�فراد  لوممع
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�جتماعيـة،�أما�املعاي���ف���قواعد�السلوك�ال����عكس�أو�تجسد�القيم����ثقافة�ما�و�عمل�القيم�واملعاي����سو�ا�ع���
  )83�،2005فايز�الصياغ،." (�شكيل��سلوب�الذي�يتصرف�بھ�أفراد�ثقافة�ما�إزاء�ما�يحيط���م

� �أن � �ي�ب�ن �ا��طاب ��ذا �خال�ل �والزالمن ��ع�ش ��ان �ي ��و��ائن��الفرد �وما ��ان �ما �ب�ن �فكر�ا �صداما �ع�ش
�فش�ئا �ش�ئا �اضمحلت �قيما �و�ع�ش ��عرف ��ان �القديم �ا����ة��،فا��يل �وعالقات �القرابة �عالقات �نقصد و�نا

� ��عرف �أو�ما ��ان �الذي �و�تصال ��انت �ال�� �فاملحبة �واحد �م��ل ��� �معا �والع�ش �واملحبة و�ذا�"  بالنية"والتضامن
��ع ��ان �الذي �ع���املصط�� �يقاس �كفعل �أو� � �كقيمة ���عاد �ف�ذه ��حوال �وصالح �وا��ب �وا����� �السعادة �عن ���

أساس��ذه�القيمة�أما�ا��يل�ا��ا���نجده�يفقد��ذه�القيم�ال����انت�تحقق�التماسك��جتما���وتحكم�العالقات�
  �جتماعية�و�س�م����تقو���ا�و�نا��ا�ومن��نا�يمكن�القول�أن�القيم�تتغ���

  :مكونات�القيم) -4
ال�تأ�ي�القيم�من�العدم�بل�ت�ش�ل�ملا�ت�ون��ناك�عالقات�ب�ن��فراد�وتفاعل�اجتما���وديناميكية�جماعية���

  :�اآل�ي�و�رى�بارسونز�وغ��ه�من�علماء��جتماع��و�مكن�ذكر�م�ونات�القيم
  :املكون�العق���املعر�� -أ

����ف ��ذه�القيمة �الفرد �يدرك ��و�جدير�و�و�أن �بما �حيث�الو�� �أو�التفك���ومن �وتتم���عن�طر�ق�العقل كر�ھ
املعتقدات�واملبادئ�ال���يحمل�ا�الفرد�و�تعامل���ا�سواء����حياتھ�اليومية�أو�داخل�التنظيم��:مثل�،بالرغبة�والتقدير

�ع�� �القدرة �لديھ �فاإل�سان � �ومرغوب ��و�صواب �بما ��عت���أف�ار�الفرد �أ��ا �بمع�� �عملھ ��شياء��م�ان �تقييم مرونة
و�املعارف� فالفرد�يحتكم�إ���عقلھ, )�2006،138ا�ي�عبد�الرحمان�الطو�ل،( و�ف�ار�ال���يتعامل���ا����حياتھ�اليومية

�إليھ� �ي�ت�� �الذي ��جتما�� �واملحيط �فيھ ��ع�ش �الذي �املجتمع ���ا �يقوم �ال�� �لألفعال �إدراكھ �خالل �من ��و��ا ال��
  .دراك�العق���املعر���باختالف��فراد�و�ختلف�تحليل�ا�بناء�ع���املرجعيات�ال���تحكم�ا�و�طبيعة�ا��ال�يختلف�� 

  ):النف���( املكون�الوجدا�ي�) ب
�فع��� �وقوتھ ��التضامن �معينة �قيمة �بناء ��� ��س�م �ال�� �و�تجا�ات �املشاعر�و�حاس�س �إ�� �امل�ون و�ش����ذا

�نجد� �بحيث ��ر�اف ��� �التضامن �بفعل�س�يل �يقومون �ف�م �أو�الفالحة �الصيف �موسم ��� �خاصة �واحدة �عصبة م
جما���موحد�وقد�سماه�إيميل�دور��ايم�بالتضامن�����ونجد�م�يتعاونون�ع����ل����ء����حيا��م�اليومية��سواء�

متباعد���عند�الرجال�أو�ال�ساء�فقوة��لتحام�كقيمة�مشاعر�ة�تختلف�لدى�س�ان�املدن�الكب��ة�بحيث�أن��ذا��خ�� 
عن�أقار�ھ�أو�نجد�م�م�شغل�ن�بالعمل�الفردي�وما�ي�ونونھ�اليوم�من�اتجا�ات�ومشاعر�أصبحت���دد��سرة�واملجتمع�

ففي�الواقع�ملا�ي�ون��ناك�قضية�وطنية�نجد�م�متضامن�ن�إال�أن����حيا��م�اليومية�ي�باعد��ل�فرد��،ع���حد�سواء
وقد��عود�ذلك�إ����،مة�العاطفية�لد��م�إ���قيمة�منفعية�براغماتيةعن�آخر�فالقيمة�إن����القول�اتج�ت�من�القي

عملية�الت�شئة��جتماعية�واملحيط�الذي�ي���ى�فيھ�الفرد�والقيم�ال���الحظ�ا�أمامھ�والتجارب�وا����ات�ال���اك�س��ا�
�املع����اوتلق �ونمطھ ��جتما�� �محيطھ �من ��.�ا �من �ع��ا ��ع�� ��جتماع �علم ��� �فالقيم �العالقات�بمع�� خالل

   .�جتماعية�القائمة�ب�ن��فراد�والتفاعل��جتما���الذي�ي�ون�بي��م
  ) الفعل�املك�سب( املكون�السلو�ي� - ت

�والنفسية� �البيولوجية �الطبيعة �مع �وم���مة �قوي ��ش�ل �املتصلة ��فراد �قيم �أن �العميان �سلمان يرى
�ول�غر�زي�والثا�ي�مك�سب�فاالختالف����القيم��عود�إ���الفئة�: دافع�ن�و�جتماعية�والقيم�املوجودة����مز�ج�من�

محمود�سلمان�. (�جتماعية�والروابط�العرقية�و�و�يولد�ال�شابھ����قيم��فراد�الذين��م�من�ب�ئة�اجتماعية�واحدة
  )110،ص2005العميان،
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�تم�����ا�فالفعل�الذي�يقوم�بھ��االنضباط����املسار�فالقيم�يك�س��ا�الفرد�منذ�صغره�و�تطبع���ا�و�تصف���ا�و 
ملا�� (max weber) الدرا����أو�امل���كقيمة����من�تجعلھ�ي�ون�سلوكيات�أخر�ى�قد�تز�د�من�انضباطھ،�فماكس�في���

�مح��مة� �كقيمة ��نضباط �ففعل �فيھ ��ع�شون �الذي �الواقع �تحليل �من �انطلق ��ملا�ي �املجتمع �انضباط �عن ت�لم
�ل�ذا��ومؤشر  �الرجعية �التغذية �خالل �من �يق�س�ا �والفاعل �القيم ��ع���عن �فالفعل �وازد�ار�ا �املجتمعات �تقدم ع��
و���كتابھ��خالق�ال��و�ستان�ية�وروح�الرأسمالية�وتقد�س�قيمة�العمل�واح��امھ�و�نضباط�فيھ�و�ل��ام�بھ�. الفعل

يحب�العمل�كقيمة�وكفعل�لكن�نجده�البعض�ي��اون�أو�ال��فاملجتمع�ا��زائري��و . قد�يؤدي�إ���خلق�القيمة�املضافة
�كقيمة� �العمل ��و�حب �والثا�ي ��ول �قيمة �ب�ن �فالفرق �أذ�ب �أ�ي �يقول �وال �للعمل �ذا�ب �إ�ي �يقول �العمل يحب
�ال�يجدس�ا� �لكن �الفكر�ة �تصوراتھ ��� �العمل �عن �قيمة �يملك �ا��زائري �فالعامل �التطور �لعملية �كبعد �بھ و�يمان

�ك �سلطة�ميدانيا �تحت ��ع�ش �جعلنا �مما �ال�يطبقو��ا �لكن ���ا �يؤمنون �القيم �فمجموع �املتخلفة �للدول �بال�سبة ذلك
  .الغ���أو��خر��الذي��أصبح��عمل�ع���تحقيق�قيمة�معينة�

  :   �جتماعية�ا�للقيم��عتبار رد�) -5
ميع�املجاالت�و���نماذج�تفك��نا�وأسلوب��عاملنا����حياتنا�العلمية�والعملية�ال�ت�اد�ظا�رة�تخلوا�من�القيمة����ج

����ء ��ل ��� �عليھ �املتفق ��ساس ��� �فالقيم �الكالم �و�� �التواصل �للقيم�. وطر�قة �بالتغي���املركب ��عرف �ما و�ناك
  :واملش�لة��ساسية����العناصر��ر�ع��تية�و��

  .�غيب�عن�العلوم�الغر�ية القيم�ال�-أ
يم�والصفحة�البيضاء�من�أجل�املوضوعية�وعالم�خال�من�القيم�و�ذا��مر��تلب�سا�الغرب�ينادي�بحياد�الق�-ب�

مركبا�ألنھ�ال�يوجد�عالم�خال�من�القيم�وال�يوجد�حياد�عل���فاملش�لة�����ذه�املسألة�مسألة�حياد�العلم�ل�ست����
إن�املغلوب�مولع�بتقليد�" ولھ�الغرب�ألن�طبيعة�ا��ضارة�الغالبة����من�تفرض�قيم�ا��وال���ع���ع��ا�ابن�خلدون�بق

  ).أدواتھ�-منا��ھ�-أطره�املعرفية�-تصوراتھ�- وسائر�أحوالھ�أي�مفا�يمھ" الغالب����عوائده�وزّ�ھ�ونحلتھ�وسائر�أحوالھ�
كما�أن�املش�ل�كذلك�ت�ون����املغلوب�الذي�أصبح��س��لك�ما�يقولھ�الغرب�وما�يل�سھ�وما�يتفرج�   - ت�������

لت�بعن�س�ن�من�قبلكم�﴿��ملسو هيلع هللا ىلصالغرب����حياتھ�اليومية�أصبح�العرب�يقومون�و�و�تصديق�للن���عليھ�و�ما��ستعملھ
رواه�  ش��ا��ش��،وذراعا�بذراع،ح���لسلكوا���ر�ضب�لسلكتموه�فقلنا�يارسول�هللا�ال��ود�والنصارى؟�قال�فمن�﴾

  .ف�انت�بع�قيم�مج�ولة�ل�س�لنا�العلم�ال�ا���بأ�دافصرنا��مسلم�من�حديث�ز�د�بن�أسلم
  :التغ����جتما���وصراع�القيم�- )6

��سالمية� �العقيدة �عل��ا �تنص �ال�� �التعاونية �القيم �أك���من �مص��ية �قيما ��ن ��عرف �املعاش �الواقع أصبح
فاملسلم�يقوم��بفعل�ا�����دون�املص��ة��لكن�املص��ة�اليوم����من�طغت�فمن�خالل�التفاعل��جتما���والعالقات�

���جتماعية �فاملص��ة �املص��ة، �تحكم�ا ��ون��كقيمةأصبحت �اجتما�� �كمف�وم �ج�ة �من �ال��ابط �تحقق اجتماعية
تحتاج�إ����ذه�املصا���لكن�من�املصا���ل�ست�م��ر�ع��ا�أخالقيا�واجتماعيا�من�املنظور�النف����والوظائفالعالقات�

فالفرد�مثال�يحتاج����ء�آخر�يقوم�باصطناع��عض�السلوكيات�و�فعال�لكن�ملا�يقوم��ذا�الفرد�بتلبية�رغبتھ�يقطع�
�ما�سا�م�����غي���ثقافة�املجتم ع�وتوجھ�رأي�املجتمع�نحو��املذ�ب�النف���ومن�معھ�الفرد��ول�العالقة���ائيا��ذا

�التغ����جتما��� �عن �تحدث �من �أو�يتأخر�و�أول �يتقدم �وقد �يتغ���املجتمع �التلقا�ي ��جتما�� �التفاعل ��ذا خالل
�بقولھ �عليھ �هللا �رحمة �خلدون �ابن �عن�" العالمة �و��زه �بضعفھ �مؤذنا �ذلك ��ان �ما �مجتمع �ع�� �سيطر�ال��ف إذا

و�فشلھ�أمام�ضغوط�ا��ياة�و�عت���القيم����عملية�التغ����جتما���شديدة�فاعلة�ومنفعلة�ف���توجھ�مدافعة�عدوه�أ
  ).132ص،�2015ع���عبد�الفتاح،".( السلوك�وتقود�التغي���و���الوقت�نفسھ�تتأثر�بالتغ���فتنموا�أو�تضعف
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خ��ة�وما�صاحب�عليھ�من��غ��ات�أصبح�مطالبا�فاملجتمع�ا��زائري�اليوم��ع�ش�واقعا�متغ��ا�خاصة�����ونة�� 
يحتاج�إ����غي����و�طر�قة�واعية�كقيمة�و���جميع�املجاالت�ب�ل�ف�و�بتغي����عض�القيم�لكن��ناك�من��غ���ا�عكس�

ثقة�و��ل�صراحة�فم�ما��انت�القوان�ن�كقيمة�ال�تقوم�وحد�ا�بالتطور�لكن�الثقة�والضم����و�الذي�يلعب�دورا�كب��ا�
��زمةفالصر  �من �البالد ���روج �قي�� �تخطيط �وضع �من �البد �اليوم ��ش�ده �الذي �ا��زائر�ة�. اع �الباحثة �أجرت وقد

� ��عنوان �حراث �الشباب�: فتيحة �لعالقات �ميدانية �سوسيولوجية �دراسة ��سر�ة �ال��بية ��� �الثقافية �القيم صراع
   .بأوليا��م����إطار�الثقافت�ن�التقليدية�والعصر�ة

موضوعا��18تتفوق�املواضيع�واملواقف�املؤشرة�ع����تجاه�العصري�بـ�: توصلت�الباحثة�ع���النتائج��تيةوقد�
موضوعا�أي�تفوق��32موضوعا�وموقفا�مؤشرا�عن��تجاه�التقليدي�من�مجموع�املواضيع�البالغة��14وموقفا�مقابل

  .لصا���الثقافة�العصر�ة��%  43,75ة�ع����تجاه�التقليدي�البالغ�ب�سب�%�56,25تجاه�العصري�ب�سبة
� موضوعا�وموقفا�مقابل��19وكذلك�بال�سبة�للشباب�تتفوق�املواضيع�واملواقف�املؤشرة�ع����تجاه�العصري�بـ

15�� �البالغة �املواضيع �مجموع �من �التقليدي ��تجاه �ع�� �ومؤشرا �وموقفا ��تجاه��34موضوعا �بتفوق �أي موضوعا
  . %44,11ع����تجاه�التقليدي�البالغ��موضوعا�54,28العصري�ب�سبة�

  : خاتمة
�للفرد� ��جتماعية �ا��لفية �ت�و�ن ��� ��س�م ��جتماعية �الت�شئة �مؤسسات �أن ��ست�تج �سبق �ما �خالل من
ا��زائري�من�خالل�مجموعة�القيم�ال���تر���ا����سلوكيات��فراد،�كما�تم�التوصل�كذلك�إ���أن�القيم��جتماعية�

ق��ا�العق���والوجدا�ي�والسلو�ي��س�مون����ت�و�ن�ا��لفية��جتماعية�للفرد�من�خالل�تفاعل�ال�ل�املركب�من��ش
امل�ون�الثقا���والقيم�والعالقات��جتماعية�للفرد�بحيث�ال�يمكن�تفس����خلفية�الفرد�إال�بالرجوع�إ���تحليل�وتفس���

الفرضية�العامة�وال���مفاد�ا�أن�القيم��جتماعية��س�م�بدور�ا�����قيمھ��جتماعية�ال���ت�����ف��ا،�و�التا���تحقق
  . �شكيل�ا��لفية��جتماعية�للفرد

القيم�اليوم�تحتاج�إ���تطبيق�فع���وجاد�تقوم�ع���أساس�عل���وا����س�م����بناء�خلفية�اجتماعية���يحة�ف
أنظمتھ�اليوم�تحتاج�إ���مراجعة��ذه�القيم�ال����عد�بمثابة�و�ناءه�فجميع��ا��زائري �وقو�مة�تز�د�من�تماسك�املجتمع

املن����صيل�الذي��س���عليھ�الفرد،�كما�تحتاج��كذلك��ذه�القيم�إ���ضم���وا���بجميع�التغ��ات�من�أجل�ا��فاظ�
�ا� �املجتمع �ع�� �الدخيلة �الظوا�ر�والقيم ��ل �دراسة �من �البد �اجتماعي�ن �وكأخصائي�ن �العامة، �املص��ة �زائري�ع��

بصفة�خاصة�واملجتمع�العر�ي�بصفة�عامة�من�منطلقات�علمية�متخصصة�وموضوعية،�ومن�خالل��ذا�املقال�يتم�
  :اق��اح��عض�ا��لول�ال���يمكن�تطبيق�ا�للمحافظة�ع���القيم�السليمة�ال���تب���املجتمع�و����التا��

  .تطبيق�التعاليم�الدي�ية��سالمية�وف�م�ا�ف�ما���يحا�وسليما�-
��تمام�بمؤسسات�الت�شئة��جتماعية�ال���تلقن�القيم��جتماعية�وما���مختلف�التغ��ات�ال���تطرأ�عل��ا��-

  .من�مرحلة�ألخرى 
  .��تمام�بالدراسات�و�بحاث�العلمية�ال���تدرس�القيم��جتماعية�و�ل�مالھ�عالقة���ا�-
  .ا��ث�ع���املسؤولية��خالقية�وال��بو�ة�للوالدين�-
�وال�ع��� - �الفرد �ال�ع�� �بالنفع �ال��عود �غر�ية �ثقافات �بخطر�اس��الك �والتوعية �املح�� ��ف�ار�و�بداع تنمية

 .املجتمع
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  :م��ص�الدراسة
وعالقتھ�بمتغ��ي�النوع�والتخصص���ادي��،�تم��الب�الور�ا تالميذ�اس��دفت�الدراسة�الكشف�عن�مستوى�قلق��متحان�لدى

�قوام�ا �عينة �ع�� �الدراسة �أجر�ت �وقد �الوصفي، �املن�� �من��)158( استخدام �عرضية �بطر�قة �اختيار�م �تم �وتلميذة تلميذا
�ز�ران ���امد ��متحان �قلق �مقياس �طّبق �الدراسة �أ�داف �ولتحقيق �تيارت، �بوالية �أسفرت) 1999(ثانو�ات �عن��وقد النتائج

وجود�مستوى�مرتفع�لقلق��متحان�لدى�عينة�البحث،كما�تب�ن�وجود�فروق����متوسطات�درجات�قلق��متحان��عزى�ملتغ���
  .ني�ووجود�فروق����متوسطات�درجات�قلق��متحان��عزى�ملتغ���التخصص�ولصا���العلم النوع�ولصا����ناث،

 ..الب�الور�ا قلق��متحان،�تالميذ�:ال�لمات�املفتاحية

Abstract 

This study aimed to know the level exam anxiety among students of baccalaureate, Also 

aim To know the differences in the level of the exam anxiety depending on sex andacademic 

specialization. A study sample (158) pupils from secondary schools in the Wilaya of Tiaret. 

were used tests of exam anxiety prepared by Zahran (1999) .The results showed a high level 

of exam anxiety among pupils, It was also found differences among students depending on 

the specialization and the gender.  

key words : exam anxiety, students of baccalaureate 

  :ةمدقم
�عت���القلق�من�الظوا�ر�النفسية�القديمة�املن�شرة�ب�ن��فراد،�وال���واكبت���سان�منذ��شأتھ�بفعل�ما��ع�شھ�
�عصر� �بأنھ �للعصر�ا��ديث �وصف�م ��� �الباحث�ن �من �العديد �حياتھ،و�تفق �جوانب ��افة ��� �وضغوط ��غ��ات من

�مث��اتھ �وتنوع �متطلباتھ �وز�ادة �فيھ �ا��ياة �لتعقد �الدراسات�القلق،وذلك ��� �م�ما �موقعا �موضوع�القلق �احتل �ل�ذا ،
  .النفسية�وذلك�بفعل�ما��س�بھ�من�ضغوط�نفسية�ع����فراد����مختلف�مراحل�م�النمائية

���� �فرو�د �سيجموند �من� (S.Freud)و�عد �نوعا �بوصفھ �القلق �مف�وم �تفس���وتحليل ��� �املسا�م�ن �أوائل من
د�خالل�املواقف�ال���يصادف�ا�وما�يصاحب�ذلك�من��غ��ات�فسيولوجية�يمكن��نفعال�غ���السار�والذي�يك�سبھ�الفر 

��ش���س�يل��جر ��ذا �عل��ا،و�� �و�ستدالل ��عراض��(Spielberger,1976)مالحظ��ا �من �مجموعة �القلق �أن إ��
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�الذعر� �من �عالية �درجة �لتصبح �و�س�ن�ار،وتمتد �و�ستغراب �الد�شة �لعالمات �إبداء �مجرد �ت�ون �أن �ب�ن ت��اوح
  )1987ع���شعيب،.(والتوتر

اله�ولقد�عن�ت��بحاث�النفسية�ع���اختالف�ا�بدراسة�القلق�العام،إال�أنھ�بالرغم�من���تمام�الكب���الذي�أو ��
�والتعلم،حيث� �القلق �ب�ن �العالقة �دراسة �بأ�مية �ا��مس�نات �مطلع �منذ ��س�� �العام،ظ�ر�ا�تمام �بالقلق الباحثون
كشفت�كث���من�الدراسات�النقاب�ع���أن��عض�الطالب�ينجزون�أقل�من�مستوى�قدرا��م�الفعلية�����عض�املواقف�

القلق�����ذه�املواقف��سمية�قلق��متحان�باعتباره�ال���ت�ون�ف��ا�قدرا��م�محل�فحص�وتقييم،�حيث�أطلقوا�ع���
�ش���إ���نوع�من�القلق�العام�الذي�يظ�ر����مواقف�مرتبطة�بمواقف��ختبارات�والتقو�م�بصفة�عامة،حيث�نجد�أن�

  )2010الس�باطي�وآخرون،.(التالميذ�����ذه�املواقف��شعرون�باالضطراب�والتوتر�والضيق
أن�قلق��متحان�يمثل�جانبا�من�جوانب�القلق�العام�الذي�) 18:1989(لرحيم�بخيتو����ذا�الصدد��ش���عبد�ا��

�س�ث��ه�موقف��متحان،و�و��ع���عن�مش�لة�نفسية�انفعالية�ذاتية�غ���ثابتة�يمر���ا�الطالب�خالل�ف��ة��متحان�
� �عدم �من �ا��وف �إ�� �حدوثھ،إضافة �غ���املتوقع �ال���ء �ومن �املج�ول �من �ا��وف ��� ��عدم�وتتمثل �والشعور النجاح

  .الكفاءة
وعليھ�فاالختبارات�التحصيلية�بال�سبة�للتالميذ�من�املواقف�ال���يمكن�أن��ستد���القلق،�ون�قدرا��م�ت�ون���

موضع�تقييم،و�لما��ان��ذا�الشعور�بقلق��ختبار�ضمن�نطاق�مع�ن�وحدود�فإنھ�يمثل�دافعا�ايجابيا�لدى�الفرد�نحو�
�تحصيل�م��نجاز�الدرا���،غ���أن �ومستوى �التالميذ �قدرات �ع�� �يؤثر�سلبا �فإنھ �الطبي�� �حّده �عن �القلق �زاد �إذا ھ

�موقف� �داخل �امل�مة �أداء �عند �مناسبة �غ�� �استجابات �يوّلد �القلق �من �النوع ��ذا �ألن �ذلك الدرا���،ومرّد
  ) 3:2006مجم��،.(ح�ختبار،ك�ش�ت��ن�باه�وكف�القدرة�ع����داء�ا��يد�والفشل����التحصيل�أو�عدم�النجا

العديد�من�الدراسات�أن�قلق��ختبار�يزداد�بال�سبة�للتالميذ�الذين�لد��م�تطلعات�إ���الدراسة������جوتؤكد�نتائ��
�بتحقيق� ��متحان ��� ��داء �ارتبط �التالميذ،ف�لما �ل�ؤالء �م�مة �رك��ة ��ش�ل ��متحان ��� ��داء �أن ا��امعة،حيث

 �� �قلق �ارتفع �امل�شود ��ذه� متحان،ال�دف �جملة �ومن �القلق ��ذا �مستوى �انخفض ��رتباط ��ذا �انخفض و�لما
 وأحمد�القصوي �Julie&Richert(2005)،�)2004(و�ر�اض�نايل�) 2001(خلف�مبارك�و ،)2000(ز�ران:الدراسات�

)2006(، .Jerry&Johon(2007),Kenneth&Don(2007) 
�ن�أدا��م�الذا�ي�وأداء��قران�والنظر����عواقب�الفشل��ذا�باإلضافة�إ���ما��عمد�إليھ�الطالب�من�مقارنات�ب��

�دراسات� �تؤكده �ما �و�ذا �لالمتحان �ا��يد ��ستعداد ��عدم �والشعور �للن�يجة �وانتظار�م ��ولياء �ا�شغال والتفك�����
)Deffenbacher,1980 ;Depreeuw, 1984; Hembree, 1988; Morris et al., 1981( 

يت���مما�سبق�أن�القلق��عت���من�املشكالت�النفسية�ال���تواجھ�التالميذ�بصفة�عامة�والتالميذ�املقبل�ن�ع�����    
اجتياز��متحانات�الرسمية�بصفة�خاصة�وم��ا�امتحان�ش�ادة�الب�الور�ا��ونھ�املرحلة��خ��ة�ال���تفصل�التلميذ�عن�

و����ذا�املن���جاءت��ذه�الدراسة�لتلقي�الضوء�.وحات�امل�شودة�لتحاق�با��امعة�وتقوده�لتحقيق���داف�والطم
�والتخصص� �النوع �بمتغ��ي �وعالقتھ �الب�الور�ا �ش�ادة �اجتياز�امتحان �ع�� �املقبل�ن �التالميذ �لدى ��متحان �قلق ع��

  .��ادي��
  :�طار�النظري�للدراسة

احل�م�الدراسية�إ���عدد�كب���من��ختبارات�يكشف�واقع�العملية�التعليمية�عن�خضوع�التالميذ�����افة�مر ��   
�تحقق� �مدى �قياس �التعلم،وكذا �عملية ��� �ا��اصل �التقدم �مدى �ع�� �التقو�مية،ل��كم �والوقفات و�متحانات
الكفاءات�املس��دفة�وإعطاء�نتائج�محددة�تمكن�من�إصدار��ح�ام�واتخاذ�القرارات�من�خالل�إقرار�انتقال�املتعلم�

  .من�طور�آلخر�أو�ا��كم�ع���استحقاق�املتعلم�بالنجاح�أو�الرسوب�من�سنة�ألخرى�أو 
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غ���أن�استجابة�املتعلم�ن�نحو��ذه��ختبارات�قد�ي�ون�ع���نحو�غ���مرض�مما�يوّلد�حالة�من�التوتر�و�نفعال�
تحان�و�و�يمثل�وضعا�بمواقف��م�واملرتبط�غ���السار�واملتمثل����قلق��متحان�والذي�يمثل�أحد�جوانب�القلق�العام

نفسيا�وانفعاليا��عانيھ�املمتحنون�من�كال�ا���س�ن�ومن�مختلف�القدرات�العقلية�و���مختلف�املستو�ات�التعليمية�
  )395:2012الزغول�وآخرون،.(و��بدى����مظا�ر�ا��وف�من�الفشل�وعدم�تحقيق�النجاح

�ملنت ��متحان �قلق �بموضوع �ا�تمت �ال�� �الدراسات �أو�� �ماندلروسارسون و�عود �قام �ح�ن �العشر�ن �القرن  صف
���الواليات�املتحدة��مر�كية�توصال�عن�طر�قھ�إ���أن��Yaleبإعداد�أول�مقياس�لقلق��ختبار����جامعة�ييل) 1952(

�ما�يؤدي�إ���استجابة�قو�ة� ����توجيھ���تمام�لدراسة�قلق��متحان�و�و�أن�قلق��ختبار�غالبا �ناك�س�با�رئ�سيا
لنا�املجال�لتقو�م�مفا�يمنا�النظر�ة�عن�دور�القلق����نمو�ال��صية�ومنذ�ذلك�ا���ن�قامت�أبحاث�ودراسات�ت�يح�

ال���أس�مت��(Albert,1960)مختلفة�تناولت�العالقة�ب�ن�قلق��متحان�ومختلف�املتغ��ات�وم��ا�دراسة��ار�ر�أل��ت
القلق�املساعد�والقلق�املعوق�حيث�ن���الباحثان����تصميم�أداة�لقياس�:���التمي���ب�ن�نوع�ن�من�القلق��ختباري 

  )1987ع���شعيب،.(�ل�م��ما�عرفت�باسم�قلق�التحصيل
��ختبار�يت�ون� �قلق �أن �ع�� �دلت �وال�� ��متحان �قلق �م�ونات �توضيح ��� �العام�� �التحليل �نتائج �سا�مت كما

��ضطرابية ��ما �عامل�ن �من �  Emotionalityو�نفعالية�Worryأساسا �دراسة �إليھ �أشارت �ما فيل�س�(و�ذا
 (Angela M. Fiore,2003)(Spielberger,1966)  و�س�يل��جر�(Philips etal,1967))وآخرون

�وت�بع� �الدرا��� �والتحصيل �القلق �سمة �ب�ن �العالقة ��� �بحثت �من �م��ا �مختلفة �دراسات �قامت ��ذا �جانب إ��
�دراسة� �أمثل��ا �ومن �املنخفض �والقلق �العا�� �القلق �ذوي �من �والطالبات �الطالب �لدى �التحصيل ��� الفروق

�داللة��(Janice, W.E. 1996) و) 1988و��،(و�) �1985ا�س��،(و) �1962ل��ورو��،( �ذات �وجود �أو��ت وال��
إحصائية����مستوى�سمة�القلق�عند�الذ�ور�و�ناث�لصا����ناث،كما�وجد�أن�الطالب�ذوي�القلق�املنخفض�من�
كال�ا���س�ن��م�أع������تحصيل�م�الدرا����من�ذوي�القلق�العا��،كما�تب�ن�وجود�عالقة�إرتباطية�سالبة�ب�ن�القلق�

  )18:2004شا��ن،.(را����لدى�الطالب�من�كال�ا���س�نوالتحصيل�الد
� �أجرا�ا �الدراسات�ال�� �تؤكد �إحصائية�) 1997،الزغ��1991،مرزوق 1991أبو�صايمة(كما �داللة �فروق�ذات وجود

��م��ي  ��ناث،وقامت �ولصا�� �القلق �مستوى ��� �و�ناث �الذ�ور ��Hembree)(ب�ن �نتائج ����) 562(بتحليل دراسة
تبار�وان��ت�إ���نتائج�م��ا�أن��ناث�لد��ن�مستوى�قلق�أع���من�الذ�ور،وأن�الفروق�ب�ن�الطلبة�من�مجال�قلق��خ

كال�ا���س�ن����سنوات�الدراسة��و���أقل�ب�نما�ت��ايد�تدر�جيا�خالل�سنوات�الدراسة�الالحقة�ح���الصف�الثا�ي�
  (Ray Hembree,1988). ثانو�ة�وما��عد�ا�����اية�املرحلة�ال�اثانوي،ثم��عود��ذه�الفروق�ت�ناقص�تدر�جي

طالبا�وطالبة�من�طلبة�الشعب�العلمية�و�دبية�من�الصف��180دراسة�ع���) 1991(أجرى�عبد�العز�ز�الوحش� 
�املنخفض� �القلق �ذوي �لصا�� �املنخفض �القلق �و�ذوي �املرتفع �القلق �ذوي �ب�ن �فروق �وجود �إ�� �ثانوي،وتوصل الثالث

��ادي��،ووجود�فروق�ب�ن�متوسط�درجات�الطلبة�ذوي�القلق�املتوسط�من�ج�ة�و�ل�من�ذوي�دون�أثر�للتخصص�
  )2004ساي��،( .املرتفع�واملنخفض�من�ج�ة�أخرى�لصا���ذوي�القلق�املتوسط�دون�أثر�للتخصص  لقلق

�والتح ��متحان �قلق �ب�ن �العالقة �بفحص �ا�تمت �قد �ذكر�ا �تم �ال�� �الدراسات ��ذه �أغلب �فإن صيل�وعليھ
كيلر�(الدرا���،حيث�خلص�جزء�م��ا�إ���التأكيد�ع����ثر�السل���للقلق�املرتفع�ع���التحصيل�الدرا���،وم��ا�دراسة�

  .���ح�ن�أكدت��عض�الدراسات�ع���وجود�فروق����قلق��متحان�ب�ن�كال�ا���س�ن�لصا����ناث) ورو��
إ���) 1991عبد�ا��الق�وما�سة،(و) ��2006بن�محمد،ع�(و) 2008نا���العواوي،(ومن�ناحية�أخرى�خلصت�دراسة�

���ح�ن�تؤكد�الدراسات�ال���قام�) أد�ي،عل��(عدم�وجود�فروق�دالة�إحصائيا�ب�ن�قلق��متحان�والتخصص�الدرا���
� �السميع،(��ا �عبد �شعيب،(و) 2000صالح ��ختبار�) 1987ع�� �قلق ��� �إحصائية �داللة �ذات �فروق �وجود ع��
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�ل �الدرا��� �عو�ضةوالتخصص �كمال �دراسة �توصلت �العلمي�ن،ب�نما �قلق�) 1996(صا�� �درجات ��� �فروق �وجود إ��
  . �متحان�والتخصص�الدرا����لصا����دبي�ن

�تأث���مباشر�ع��� �من �ل�ا �ملا ��متحان �قلق �ظا�رة �حول �والدراسة �البحث �ز�ادة �أ�مية �تت�� �سبق �ما �ضوء ع��
�مراحل� ��افة ��� �للتالميذ �الدرا��� �والتوتر�التحصيل �القلق �من �وحاالت �مخاوف �من �يواج�ونھ �ما �بفعل �التعليمية، م

�امتحان� �أن �ن��ظ �الثانوي،أين �التعليم �من �ال��ا�ي �القسم �إ�� �وصول�م �عند �و�خاصة ��متحانات �موعد �قرب عند
  .ش�ادة�الب�الور�ا�يصبح�الشغل�الشاغل�للتلميذ�وأ�لھ

�متحان�وعالقتھ�بمتغ��ي�ا���س�والتخصص���ادي����ومن��نا�جاءت��ذه�الدراسة�للتعرف�ع���مستوى�قلق
  :منطلق�ن�من�ال�ساؤالت��تيةالب�الور�ا��تالميذ�لدى
  ؟الب�الور�ا��تالميذ�لدىما�مستوى�قلق��متحان��-
  النوع؟ ملتغ�� �عزى �الب�الور�ا�تالميذ�لدى قلق مستوى  �� فروق توجد �ل�-
  )عل��،أد�ي(��ادي��� التخصص ملتغ�� �عزى �الب�الور�ا�تالميذ�لدى �متحان قلق مستوى  �� فروق توجد �ل�-

 :فرضيات�البحث
  .النوع ملتغ�� الب�الور�ا��عزى �تالميذ لدى �متحان قلق مستوى  �� فروق توجد�-
 ).عل��،أد�ي(��ادي��� التخصص ملتغ�� �عزى الب�الور�ا��تالميذ�لدى �متحان قلق مستوى  �� فروق توجد�-

  :البحثأ�داف�
  :��دف�البحث�ا��ا���بصفة�أساسية�إ���

 .الب�الور�ا�تالميذ�لدىالتعرف�ع���مستوى�قلق��متحان��-
  .النوع ملتغ�� �عزى �الب�الور�ا�تالميذ�لدى �متحان قلق مستوى  �� فروق التأكد�من�وجود�-
�وجود�- �من �التخصص� �عزى �الب�الور�ا�تالميذ�لدى �متحان قلق مستوى  �� فروق التأكد ملتغ��

 ).عل��،أد�ي(��ادي��
ت�بع�أ�مية�الدراسة�من�طبيعة�املوضوع�محل�الدراسة�واملتعلق�بأحد�أ�م�املشكالت�ال��بو�ة�ال���: أ�مية�البحث

�الب�الور�ا، �ش�ادة �امتحان �اجتياز� �ع�� �املقبل�ن �م��م �وخاصة ��متحان، �قلق ��� �واملتمثلة �املتعلم�ن �من� تواجھ و�ذا
�التعر  �أنظار�املر��ن�خالل �و�تخصصا��م،وتوجيھ �ج�س�م �اختالف �ع�� �التالميذ �ب�ن �ان�شار�الظا�رة ���م �ع�� ف

و�خصائي�ن�النفسي�ن�ومس�شاري�التوجيھ�و�ولياء��غية�العمل�ع���اتخاذ�إجراءات�للتحكم����الظا�رة�وترشيد�ا�
�ومستقبل�م ترتبط أ��ا خاصة �التالميذ �التحصي�� �و��وكذا. الدرا��� باألداء �البحث �من �مز�د �إ�� �الباحث�ن �ان�باه لفت

  .ضرورة���تمام�بظا�رة�قلق��متحان�من�منطلقات�ووج�ات�نظر�متنوعة
  :التعر�ف�بمتغ��ات�الدراسة

  Test Anxiety :قلق��متحان
فعا������بأنھ�امليل�للتوتر�والكدر�والتحفز�و��تياج��ن�قلق��متحان�)1987(ما�ر�ال�واري�ومحمد�الشناوي �عرف

مواقف��ختبارات�باإلضافة�إ���ا�شغاالت�سالبة�مركزة�حول�الذات��ش�ت�ان�با�ھ�وتتداخل�مع�ال��ك���املطلوب�أثناء�
  .�ختبار

 )أو��ختبار(ط�بمواقف��متحان�قلق��متحان��و�نوع�من�القلق�املرتب) 1990 دم��وري�وعبد�ا��ميد،(و�عرفھ�
�ع��ي�الفرد���� و�و�حالة�انفعالية�وجدانية�مكّدرة، شعورا�باالنزعاج�و�نفعالية،�حيث�تث����ذه�املواقف����الفرد

�لالمتحان، �السابق �ذاتھ، املوقف ��متحان �موقف �من� أو��� �وا��وف �بالتوتر�وال��ديد �بالشعور �ا��الة ��ذه وت�سم
  )96:2000ز�ران،.( �متحان�ومتعلقاتھ
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�مؤق) Lucie2005,( و�عرف �انفعالية �حالة ���ديدية�بأنھ �مواقف �أ��ا �ع�� �التقو�مية �املواقف �إدراك �سب��ا تة
لل��صية�م��و�ة�بتوتر�وتحّفز�وحّدة�انفعالية�وا�شغاالت�عقلية�سالبة�مع�ال��ك���املطلوب�أثناء��متحان�و�و�ما�

  )269:2013الشايب،غر�ي،.(يؤثر�سلبا�ع���امل�ام�العقلية�واملعرفية�لكث���من�التالميذ����موقف��متحان
فتعرفھ�الدراسة�ا��الة�ع���أنھ�الدرجة�ال���يحصل�عل��ا�املستجيب�ع���مقياس�قلق��متحان�من��أما�إجرائيا

�ز�ران �حامد �محمد �أ�عاده) 2000(إعداد ��متحان،(�� ��متحان،انزعاج ر�بة �أداء ��متحان،توتر  ارتباك
  .)غالبا،أحيانا،نادرا(بدائل��جابةوع���)�متحان،نقص�م�ارات��متحان،اضطراب�أخذ��متحان

� �الب�الور�ا �تالميذ :تالميذ �والتكنولو����م �العام �التعليم �من �ثانوي �الثالثة �و�دبية�لل السنة �العلمية شعب
  .املقبل�ن�ع���اجتياز�امتحان�ش�ادة�الب�الور�ا�ع���مستوى�الثانو�ات�محل�الدراسة

  :الدراسة�امليدانيةإجراءات�
التعرف�ع���ميدان�وعينة�البحث�وكذا��لدراسة��ستطالعيةلقد��ان�ال�دف�من�ا�: الدراسة��ستطالعية:أوال

� �من �السي�وم��يةالتأكد �والثبات�-ا��صائص �الدراسة��-الصدق ��� �استخدام�ا �الدراسة،قصد ��� �املستخدمة لألداة
  .�ساسية

العلوم�التجر��ية�تم�اختيار�م�بطر�قة� شعبة من وتلميذة يذاتلم) 37(وقد�تألفت�عينة�الدراسة��ستطالعية�من�
وا��دول�التا���يو���.2017/2018 الدراسية السنة خالل تيارت غافول���راوي�بوالية ثانو�ة قصدية�ع���مستوى 

  .خصائص�عينة�الدراسة��ستطالعية
 يب�ن�توز�ع�أفراد�عينة�الدراسة��ستطالعية) 1(جدول�رقم�

 أفراد�العينة اناث ذكور  املجموع
 العدد 22 15 37

 ال�سبة 59.50% 40.50% 100%

�الدراسة�-1 �أداة �حامد� :وصف �محمد �إعداد �من ��متحان �قلق �لقياس �مقياس �الدراسة ��ذه ��� استخدم
���كما�أ�عاد�) 06(تتوزع�بنوده�ع���ستة� .)غالبا،أحيانا،نادرا( بندا�وع���بدائل��جابة) 93(واملت�ون�من�) 1999(ز�ران

  :ي��
  )26(إ���) 1(ر�بة��متحان�و�شمل�فقراتھ�من�الرقم : البعد��ول 

  )45(إ���) 27(ارتباك��متحان�و�شمل�فقراتھ�من�الرقم  :البعد�الثا�ي
  )60(إ���) 46(توتر�أداء��متحان�و�شمل�فقراتھ�من�الرقم  :البعد�الثالث
  )72(إ���) 61(الرقمانزعاج��متحان�و�شمل�فقراتھ�من�  :البعد�الرا�ع

  )86(إ���) 73(نقص�م�ارات��متحان�و�شمل�فقراتھ�من�الرقم :البعد�ا��امس
  )93(إ���) 87(اضطراب�أخذ��متحان�و�شمل�فقراتھ�من�الرقم :البعد�السادس

  1-1:طر�قة�ت��يح�مقياس�قلق��متحان
ـــدرجات�أذا��انت�) 03(املقياس�ثال�ي�متدرج�ت��اوح�فيھ�الدرجة�من� إذا��انت��جابة�) 02(والدرجة�"غالبا"�جابة�بـ

  .وا��دول�املوا���يو���ذلك" نادرا"إذا��انت��جابة�بــــ�) 01(والدرجة�" أحيانا"بـــــ
  
  
  



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
90 

 
 

 

1(2) 2020  

  دـــع���محّم  .د
  غر�ب�العر�ي .د.أ

  وعالقتھ�بمتغ��ي  الب�الور�اقلق��متحان�لدى�تالميذ�
 النوع�والتخصص���اديمي

  يو���طر�قة�ت��يح�مقياس�قلق��متحان) 02(جدول�رقم

  غالبا  أحيانا  نادرا  البدائل

  03  02  01  تقدير�العبارة

ـــو��ذا�ي��اوح�       ملن�لديھ��93ملن�لديھ�قلق�امتحان�مرتفع�وأد�ى�درجة��279املجموع�الك���للمقياس�كأع���درجة�بـ
 :�� مستو�ات ثالث إ�� املقياس �ذا ع�� �متحان قلق درجات تصنف وعليھ. قلق�امتحان�منخفض

 .درجة 155 و 93 ب�ن درجاتھ املنخفض،وت��اوح �متحان قلق مستوى   -
 .درجة 217 و 156 ب�ن درجاتھ وت��اوح املتوسط، �متحان قلق مستوى   -
  .درجة 279 و 218 ب�ن درجاتھ وت��اوح املرتفع، �متحان قلق مستوى  - 

  املقياس تطبيق�2 -1
�تطبيق :  ��� عينة ع�� املقياس يتم �عل��م استمارات ش�ل الدراسة �تطرح ��قسام� موقف �� مطبوعة، ��� جم��

 .ع��ا�وفق�التعليمة�املقدمة و�جابة املقياس عبارات قراءة عند مراعاة�الدقة �التأكيد�ع� حيث�يتم
  :ألداة�الدراسة�ا��صائص�السيكوم��ية -2
  :الصدق�2-1
�� �استخدم �ز�ران(لقد �وضع�) حامد �ما �يق�س �املقياس �أن �توصل �حيث �املقياس �صدق �من �للتأكد �أساليب عدة

لقياسھ�فعال�،حيث��انت�جميع�معامالت��رتباط�ب�ن�الدرجات�ال�لية�للمقياس�ودرجات��ل�من�املقاي�س�الفرعية�
ملقياس�مع�محك�خار���يتمثل����مقياس�بتطبيق�ا) 1988أحمد�عودة،(كما�قام�،)0.86و0.72(دالة�وقد�تراوحت�ب�ن�

� �من �عينة �ع�� ��82سارسون �التالزمي،وقامت �املحك �بصدق �يتمتع �املقياس �أن �وتوصل �ساي��(طالبا ) 2004سليمة
  .بحساب�صدق�املقياس�بطر�قة�صدق�املحك�والصدق�التمي��ي�بأسلوب�املقارنة�الطرفية

قة�صدق���ساق�الداخ���وكذا�الصدق�التمي��ي�بأسلوب�و���الدراسة�ا��الية�تم�حساب�صدق�املقياس�بطر�
  :املقارنة�الطرفية�و�و�ما�سوف�نبّ�نھ����ماي��

  :صدق���ساق�الداخ���2-1-1 
 يو���معامالت��رتباط�ب�ن�أ�عاد�املقياس�والدرجة�ال�لية) 03(جدول�رقم�

 أ�عاد�املقياس معامل��رتباط�بالدرجة�ال�لية الداللة�املعنو�ة
 ر�بة��متحان ,756 0,01
 ارتباك��متحان 894, 0,01
 توتر�أداء��متحان 875, 0,01
 انزعاج��متحان 914, 0,01
 نقص�م�ارات��متحان 858, 0,01

  اضطراب�أخذ��متحان ,743 0,01

  
� �عند �للمقياس �ال�لية �الدرجة �مع �قو�ة �عالقة �لھ ��عد ��ل �محتوى �أن �أعاله �ا��دول �خالل �من مستوى�يت��

  .و�ذلك�تتوفر�فقرات�مقياس�قلق��متحان�ع���قدر�من�الصدق�0.01داللة�
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�الفر����2-1-2 �التكو�ن �و�و�:صدق �أش�الھ �أحد �ع�� �باالعتماد �الفر��� �الت�و�ن �صدق �حساب �تم �خطوة �ثا�ي ��

 وتلميذة�،وقدتلميذا�) 37(بحيث�تم�تطبيق�املقياس�ع���عينة�مؤلفة�من�) الصدق�التمي��ي (صدق�املقارنة�الطرفية�

�التا��� من و�د�ى �ع��)27 %(أل متوسطي ب�ن الفروق داللة ��ساب التائية ال�سبة استخدمت �وا��دول الوسيط

  .يو���ذلك�بنوع�من�التفصيل

  .لداللة�الفرق�ب�ن�متوسطي�املجموعت�ن" ت" يب�ن�نتائج�اختبار)04(جدول�رقم

 
ال�لية� الدرجة

 لالختبار

 ا��سا�ي الوسط ن �فراد
 �نحراف
 املعياري 

 الداللة مستوى  )ت( قيمة

 10.627 147.500 10 أع��27%
12.439- 0.01 

 17.220 227.100 10 أد�ى27%

� �فر��� �ت�و�ن �بصدق �املقياس �أن �أعاله �ا��دول �خالل �من �طرفية–يالحظ �����-مقارنة �فروق ��ناك ��ان بحيث

و�نحرافات�املعيار�ة�لصا����فراد�الذي�يمتل�ون�ا��اصية�أ�عاد�املقياس�والدرجة�ال�لية�ب�ن�املتوسطات�ا��سابية�

  .مما��ع���أن�املقياس�يتوفر�ع���قدر�من�الصدق�0.01دالة�إحصائيا�عند�مستوى�الداللة" ت"و��ب�ن�أن�قيمة�

�: الثبات�2-2 �الثبات �حيث�قدر�معامل ���ساب�ثبات�املقياس �كرومباخ �املقياس�طر�قة�ألفا �0.96استخدم�معد

بحساب�معامل�الثبات�بطر�قة�ألفا�كرونباخ�ال���بلغت�) 2003ساي��(،كما�قامت�0.01معامل�مرتفع�ودال�عند�و�و�

بحساب�الثبات�بطر�قة�إعادة�) 2015رحا��،(كما�قام�. 0.01عند�مستوى�الداللة��0.65و�د�ى����0.93حد�ا��ع���

و�معامل�ثبات�جيد،وتم�حساب�معامل�ألفا�كرونباج��و���0.80ختبار��عد�مرور�أسبوع�ن�ووجد�أن�معامل�الثبات��و�

� �النصفية �) 60=ن(والتجزئة �الثبات �معامل ��ان �ب�بات��0.73و�0.74حيث �املقياس �تمتع �ع�� �يدل �مما �التوا�� ع��

  )128:2015رحا��،.(جيد

�التج��� �و�ع�� �الداخ�� �لال�ساق �الفاكرونباخ �معامل �طر�ق �عن �الثبات �حساب �تم �ا��الية �الدراسة �ب�ن�و�� ا�س

كذا�طر�قة�التجزئة�النصفية�والت��يح�بمعادل���سب��مان�براون�و ) الفاكرونباخ(،عن�طر�ق�معادلة�فقرات��ست�يان

  .وجوتمان�وا��دول�املوا���يو���ذلك

  يب�ن�نتائج�معامل�ألفا�كرونباخ�والتجزئة�النصفية)05(جدول�رقم
 التجزئة�النصفية

معادلة�الت��يح� مقياس�قلق��متحان ألفا�كرونباخ
  سب��مان�براون 

معادلة�الت��يح�
 جوتمان

�رتباط�ب�ن�
 النصف�ن

  الدرجة�ال�لية 958, 851, 900, 919,
  

�ألفا���� �معامل �قيمة �تبّ�نھ �ما �و�ذا �الثبات �قدر�من �يتوفر�ع�� �املقياس �أن �السابق �ا��دول �خالل �من يالحظ
�0.85و�و�معامل�ثبات�جيد�،�وقدر�معامل��رتباط�ب�ن�النصف��ول�والثا�ي�للمقياس�بـــ) 0.95(كرونباخ�ال���بلغت�

  .إ���املقياس�واعتماده����الدراسة��ساسيةوعليھ�يمكن��طمئنان��0.91و�عد�ت��يح��سب��مان�براون�
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  :الدراسة��ساسية: ثانيا�
   :من���الدراسة -1

تم�استخدام�املن���الوصفي�انطالقا�من�طبيعة�الدراسة�ال�����دف�إ���الكشف�عن�مستوى�قلق��متحان�لدى�

  .والتخصص���ادي���عتبعا�ملتغ���النو  التالميذ�املقبل�ن�ع���اجتياز�امتحان�ش�ادة�الب�الور�ا،

  : �طار�امل�ا�ي�والزما�ي�للدراسة��-2

�اختيار� ���) 3(تم ��ساسية �الدراسة �إلجراء �تيارت �والية �من �ثانو�ات �الطا�ر�وثانو�: ثالث �عفان غافول� ةثانو�ة

  .2017/2018وتم��ذا�خالل��سبوع�الثا�ي�من�ش�ر�أفر�ل�من�السنة�الدراسية�. ��راوي�وثانو�ة�ح��ش�محمد

  : عينة�الدراسة�-3

تلميذا�وتلميذة�تم�اختيار�م�بطر�قة�قصدية�من�العدد��جما���لتالميذ�السنة�) 158(ت�ونت�عينة�الدراسة�من�

�ثانو�ات �ثالث �مستوى �ع�� �ثانوي �محمد-الثالثة �وح��ش ���راوي �الطا�ر�و�غافول �يو����-عفان �املوا�� وا��دول

  .���خصائص�عينة�الدراسة�حسب�النوع�والتخصص�الدرا

  يو���توز�ع�أفراد�عينة�الدراسة��ساسية�حسب�النوع�والتخصص) 06(جدول�رقم�

  ال�سبة  العدد  املتغ��ات

  النوع
  %41.10  65  ذ�ور 
  %58.90  93  إناث

  التخصص
  %46.20  73  أد�ي

  %53.80  85  عل��

ي��ص�ا��دول�أعاله�توز�ع�أفراد�عينة�الدراسة��ساسية�حسب�التخصص�وا���س�حيث��ان�عدد��ناث����

أما�عن�التخصص��%41.10أي�ما�س�تھ�)65(و�و�أك���من�عدد�الذ�ور�الذي�بلغ��تلميذ��%58.90تلميذة��ب�سبة�) 93(

�بــ �العل�� �للتخصص ��� �أك����سبة ��انت �فقد ��عا�%53.80الدرا��� �ما �أي �التخصص��85دل �و�سبة �وتلميذة تلميذا

  . تلميذ�وتلميذة�73أي�ما��عادل��%�46.20د�ي�بـ��سبة�

�املستخدمة�-4 ��حصائية ��حصائية��:�ساليب ��ساليب �ع�� �للبيانات ��حصائية �املعا��ة اشتملت

مجموعت�ن�مستقلت�ن،معامل��للفروق�ب�ن) ت(ا��سا�ي،املتوسط�النظري��نحراف�املعياري،اختبار� املتوسط:التالية

  .�رتباط�لب��سون 
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  :عرض�نتائج�الدراسة�ومناقش��ا -5

  :ن�يجة�السؤال��ول عرض�

  ؟الب�الور�ا��تالميذ�لدىما�مستوى�قلق��متحان��-

  وأ�عاده�للمقياس�يو���املتوسط�ا��سا�ي�و�نحراف�املعياري ) 07(جدول�رقم�

و�لإلجابة�ع����ذا�السؤال�تم�استخدام�املتوسط�ا��سا�ي�و�نحراف�املعياري�واملتوسط�النظري�وا��دول�املوا���
  .يو���ذلك

�التالية �املقياس �أل�عاد �ا��سابية �املتوسطات �أن �أعاله �ا��دول �خالل �من �� :( نالحظ �انزعاج�ارتباك متحان،
جاءت�أك���من�املتوسطات�النظر�ة�ودالة�عند�مستوى�) �متحان،�نقص�م�ارات��متحان،�اضطراب�أخذ��متحان

��ول �0.01 �البعد �عدا ��متحان، �قلق ��� �مرتفع �مستوى �وجود �ع�� �يدل �ما ��متحان- ، �متوسطھ��- ر�بة �جاء الذي
مما��ع���مستوى�منخفض�����ذا�البعد�،أما�البعد��0.05د�مستوى�ا��سا�ي�أقل�من�قيمة�املتوسط�النظري�ودال�عن

ف�و�متوسط�حيث��ساوت�قيمة�املتوسط�ا��سا�ي�وقيمة�املتوسط�النظري�و�التا�����ان��-توتر�أداء��متحان�-الثالث
  .غ���دال

�مست �عند �النظري،ودال �املتوسط �من �أك�� �جاء �ا��سا�ي �املتوسط �أن �نالحظ �ك�ل �للمقياس وى�و�ال�سبة
  .،مايدل�ع���وجود�مستوى�مرتفع��س�يا����قلق��متحان�لدى�عينة�الدراسة��ساسية0.01
و�مكن�أن��عزى�ارتفاع�مستوى�قلق��متحان�لدى�عينة�البحث��ون�أن�ف��ة�التطبيق��انت�خالل��سبوع�الثا�ي��

�التحض���المت ��� �التالميذ�م�شغل�ن �ف��ا �ي�ون �الف��ة�ال�� �و�� �ش�ر�أفر�ل �اق��اب�من �وكذا �التجر��ية �الب�الور�ا حان
موعد��متحان�الرس��،�و�ذا�ما�قد�يجعل�التالميذ����حالة�من�التحفز�والتوتر�وا��وف�من�قرب�وقت��متحان�دون�

�ال�ا�� �أساسية�. �ستعداد �كمحطة �حولھ �تحاط �ال�� �وال�الة �ذاتھ �حد ��� �الب�الور�ا �ش�ادة �امتحان �لطبيعة وكذلك
  .�امعةللعبور�نحو�ا�

 وال��) 1995(السيد ودراسة ( 1995) الصفطيو � (Hunsley,1985)،دراسة مع ا��الية الدراسة نتائج وتتفق       
�حد زدادت حيث�الطلبة لدي �متحان قلق من مرتفع ى مستو  وجود إ�� توصلت �اق��اب �مع  �متحانات، موعدتھ

  .الفرد مص��وفقھ��و�تحدد وشامل، م�م امتحان �متحان �ان إذا وخصوصا
  
  

  املتوسط�النظري  املتوسط�ا��سا�ي ��عاد
 )القيمة�املحكية(

مستوى� )ت(قيمة�
 الداللة

 0.05 2,254- 52 50,43 ر�بة��متحان
 0.01 7,514 38 42,70 ارتباك��متحان

 0,371 0,898 30 30,51 توتر�أداء��متحان
 0.01 3,605 24 25,81 انزعاج��متحان

 0.01 8,589 28 32,41 نقص�م�ارات��متحان
 0.01 10.7460 10.50 13.94 اضطراب�أخذ��متحان

 0.01 3.615  186 195.8038  املقياس�ك�ل
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  :ومناقش��ا�و���نتائج�الفرضية�عرض�
للتحقق�من�و . النوع ملتغ�� �عزى �الب�الور�ا�تالميذ�لدى �متحان قلق مستوى  �� فروق توجد: وال���تنص�ع���ما�ي���

��ذ ���ة ��يةالفرضه �استخدام �) ت(ختباراتم �مستقلت�ن، �عي�ت�ن �متوسطي �ب�ن �فرضيات�للفرق �من �التأكد و�عد
  :�ختبار�وشروطھ��انت�النتائج��التا��

  لدراسة�للفرق�ب�ن�ا���س�ن����مستوى�قلق��متحان) ت(يو���نتائج�اختبار�) 08(جدول�رقم�

مستوى�
 الداللة

�نحراف� )ت(قيمة�
 املعياري 

الوسط�
 ا��سا�ي

  العدد

 ذ�ور  65 189.723 34.571 1.890 0.05
 إناث 93 200.053 33.278

  
�قلق���� �مستوى �متوسطات�درجات ��� �و�ناث �ب�ن�الذ�ور �دالة�إحصائيا �فروق �وجود �السابق �ا��دول �من ي�ب�ن

 عند�-1,890) ت( قيمة وقد�بلغت. �متحان،حيث��انت�متوسطات�درجات�القلق�لدى��ناث�أع���منھ�لدى�الذ�ور�
 الثالثة السنة تالميذ لدى �متحان قلق مستوى  �� فروق توجد : بأنھ القائل الفرض نقبل ،و�التا��0.05 داللة مستوى 

�قإليھ�دراسة��ل�من�عبد�ا��ال توصلت ما مع)08(ا���س�،�وتتفق�النتائج�املوجودة�با��دول�رقم ملتغ�� �عزى  ثانوي 
وال���توصلت�إ���أن��ناث�أك���) 2008(ودراسة�نائل�إبرا�يم�أو�عزت) 2004(ودراسة�جودت�سعادة�) 1991(والنيال

  .وقد�يرجع��ذا�إ���حرص��ناث�ع���النجاح�وا��وف�من�املستقبل�أك���من�الذ�ور .قا�من�الذ�ور قل
���� �ي�شغلن �يجعل�ن �ما �و�ذا ��متحانات �موعد �اق��ب ��لما �بي��ن �أك���فيما �منافسة �يظ�رن ��ناث إ���جانب�أن

كما�قد��عود�.لقلق�عند�ن�بخالف�الذ�ور املراجعة�و�ستعداد�ا��يد�للتفوق�ع���الزميالت�ما�قد�يز�د�من�التوتر�وا
��ذه� �س�ب �يرجع �قد �التحصيل،كما �درجات �أع�� �لتحقيق �والس�� �ذوا��ن �إلثبات ��ناث �س�� �إ�� ��ختالف �ذا

وقضاء��ءالفروق�ب�ن��ناث�والذ�ور����قلق��متحان�إ���أن�الذ�ور�يميلون�إ���ا��روج�من�امل��ل�و�لتقاء�باألصدقا
 �� �مع�م، �قصد��وقات �الب�ت ��� �غالبا �يمك�ن �الال�ي �باإلناث �مقارنة �أقصر�للمراجعة �وقتا �م��م �يتطلب مر�الذي

��عمال� �ب�ن �التوفيق �عدم �حاالت ��� �وكذلك �القلق �من �بنوع ��شعر�ن �قد �مما �طو�لة �ولساعات �املستمرة املراجعة
  .جسميا�ونفسيا�ووجدانيا�امل��لية�والدراسة�عند�اق��اب�موعد��متحان�وكذلك�لطبيعة�وتركيبة��ن��

،�( Gjesm,1972)  ،ج�سم) Dusek1980,(وتختلف�نتائج�الدراسة�ا��الية�مع�ما�توصل�إليھ�ديوسيك���
إ���وجود�فروق�ذات�داللة��نحيث�لم�يتوصل��ؤالء�الباحث��(Couch,1983)و�وش��(Morris,1976) مور�س

  . إحصائية�ب�ن�الذ�ور�و�ناث����متوسط�درجات�قلق��متحان
�� �عرض �الفرضية �نتائج �ي���:ومناقش��االثانية �ما �ع�� �تنص �لدى �متحان قلق مستوى  �� فروق توجد�-: ال��

للفرق�) ت(ختباراتم�استخدام��يةالفرضه�للتحقق�من���ة��ذو . ��ادي�� التخصص ملتغ�� �عزى الب�الور�ا��تالميذ
  :و�عد�التأكد�من�فرضيات��ختبار�وشروطھ��انت�النتائج��التا��ب�ن�متوسطي�عي�ت�ن�مستقلت�ن،�
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 لدراسة�الفرق�ب�ن�التخصص�العل���و�د�ي����مستوى�قلق��متحان) ت(يو���نتائج�اختبار�) 09(جدول�رقم�

 �نحراف�املعياري  )ت(قيمة� مستوى�الداللة
الوسط�
 ا��سا�ي

  العدد

0.05 1.213 
 عل�� 85 198.847 32.075
 أد�ي 73 192.260 36.196

�ملتغ���التخصص� �تبعا �التالميذ ��ختبار�ب�ن �قلق ��� �إحصائية �داللة �ذات �فروق �وجود �إ�� �أعاله �ش���ا��دول
،�و�و�ذه�الن�يجة�تؤكد�0.05 عندمستوىداللة�-1,213) ت( وقد�بلغتقيمة. ��ادي���ولصا���تالميذ�التخصص�العل��

  .التخصص���ادي�� ملتغ�� �عزى الب�الور�ا��تالميذ لدى �متحان قلق مستوى  �� فروق توجد: ماتم�اف��اضھ�من�أنھ
��ست�با �تتطلب �ال�� �و�مور �التجر�د �ع�� ��عتمدون �العل�� �التخصص �ذوو �التالميذ �أن �إ�� ��ذا ��عزى �طوقد

وغ���ا�من�امل�ارات�ال���تتطلب�مستو�ات�عليا�من�التفك���وسع��م�نحو�التفوق�وا��صول�ع���معدالت��و�ستقراء
مرتفعة�تكفل�ل�م�ال���يل����ا��امعة����تخصصات��الطب�والصيدلة�وغ���ا��ذا�ما�يجعل�م�أك���ا�تماما�وحرصا�

�نتا �ع�� �ا��صول �من �خوفا �التوتر�والقلق �حالة �إ�� �أميل �يجعل�م �قد �التخصص�مما �بتالميذ �غ���مرضية،مقارنة ئج
�د�ي�الذين�قد�ي��ؤون����أحاي�ن�كث��ة�إ���عملية�ا��فظ�و�س��جاع�وتقنيات�الت��يص�وكذا�أغلب�التخصصات�

  .املوجودة�با��امعة�ال�تتطلب�جميع�ا�معدالت�مرتفعة�باست�ناء�املدارس�واملعا�د�العليا
� �دراسة �مع �النتائج ��ذه �اتفقت �السميع،صال (وقد �عبد �مع�) 2000ح �الدراسة ��ذه �نتائج �اختلفت �ح�ن ��

وال���أكدت�ع���أنھ�) 2013:الشايب�وغر�ي(و�) 1998:أبو�مصطفى(و�) 1991:عبد�العز�ز�الوحش( جاءت��دراسة��ل�من
تتفق�مع�وكذلك�لم�) العلمية�،�دبية(ال�توجد�فروق�ب�ن�أفراد�العينة����قلق��متحان�حسب�متغ���الشعبة�الدراسية

�شا��ن(دراسة �عو�ضة) 2004:محمد �قلق�)  1996(و�كمال ��� �إحصائية �داللة �ذات �فروق �وجود �توصال�إ�� واللذان
  .�ختبار�وفقا�للتخصص�الدرا����ولصا���التخصص��د�ي

) 1991عبد�ا��الق�وما�سة،(و) 2006ع���بن�محمد،(و) 2008نا���العواوي،(ومن�ناحية�أخرى�خلصت�دراسة�
���ح�ن�،ب�نما�توصلت�دراسة�) أد�ي،عل��(جود�فروق�دالة�إحصائيا�ب�ن�قلق��متحان�والتخصص�الدرا���إ���عدم�و 

  .إ���وجود�فروق����درجات�قلق��متحان�والتخصص�الدرا����لصا����دبي�ن) 1996(كمال�عو�ضة
  :خاتمة

 قلق مستوى  �� فروق وجودو  االب�الور��تالميذ�خلصت�الدراسة�إ���وجود�مستوى�مرتفع����قلق��متحان�لدى
��ناث النوع ملتغ�� �عزى  �متحان � ،لصا�� �عن �أسفرت�النتائج عينة��ىلد��متحان قلق مستوى  �� فروق وجودكما
  .لصا���تالميذ�التخصص�العل�� التخصص���ادي�� ملتغ�� �عزى الدراسة�

  :وتو����الدراسة�بما�ي��
ال��بوي�بأ�مية�توف���جو�مالئم�للتالميذ�قصد�التحض���ا��يد�المتحان�ش�ادة�الب�الور�ا�توعية��سرة�واملحيط��-

  .و�ا����متحانات
�مواقف��- �مع �التعامل �كيفية �ع�� �و�وتدر���م �القلق �ع�� �التغلب ���دف �علمية �وطرق �بإرشادات �التالميذ تزو�د

  .التقو�م�بايجابية
ول�طرق��س��خاء�وكيفية�بناء�برامج�إرشادية���فض�القلق�برمجة�ت�و�نات�متخصصة�ملس�شاري�التوجيھ�ح�-

  .والتوتر�لدى�التالميذ
�وم��ا�- ��متحان �بقلق �العالقة �ذات �أخرى �متغ��ات �ت�ناول �دراسات �الثقا���:(إجراء �الوالدية،املستوى املعاملة

  .وغ���ا...والتعلي���لألولياء،كثافة�وطول�املقررات�الدراسية
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  :الدراسة�م��ص
�وسائط� �استعمال ��سارع �ظل ��� �و�جتما�� �النف��� �مظا�ر��غ��اب �ع�� �الضوء ��سليط �البحثية �الورقة ��ذه تحاول
�منظومة� ��شكيل ��� �سا�م �العصر�ة �الثقافة �إ�� �التقليدية �الثقافة �نمط �من ��نتقال �أن �إذ �التكنولو��، �و�تصال �عالم

 �� �تظ�ر��� �خالل�الف�س�واملاسنجر�تواصلية �من ��جتماعية �العالقات �بمجر�ات �املعاش ��ف��ا����للواقع املع���ع��ا�.... نتاج
�القبلية� �بقيمھ �اجتما�� �لنظام �املتوارثة �املحافظة �التقليدية �العر�ية �مجتمعاتنا �و�نا �لل�و �مشكًال �اجتما�� �نف��� بواقع

�ب� �تواصلية �عالئقية �ألساليب �املجسدة �أثار�و�سر�ة �ما ��ذا �و�عالمية �التكنولوجية �الوسائط �باستعمال �والقبول �الرفض ن
مظا�رًا�نفسية�واجتماعية�منتجة�لظا�رة��غ��اب��جتما����نا�يكمن��ش�ال�بال�سبة�ل��صوصية�القيمية�الثقافية�باعتبار�

ك�طبيعة�التغ����جتما���بالنظر�إ���أ��ا�وسائط�أن�تلك�الوسائط�باتت��ك���تأث�ً�ا����بناء�قيم���صية�معرفية�وثقافية�إلدرا
  .مؤد��ة

�املفتاحية ��ف��ا���،�الباثولوجيا�: �لمات ��ف��ا���،�املجتمع �الواقع ��عالم�و�تصال، �ال�و�ة،�وسائط ��جتما��، �غ��اب

  .�جتماعية

Abstract :  

This research paper attempts to shed light on the manifestations of psychological and 
social alienation in light of the accelerated use of the technological  media and 
communication, As the transition from the traditional culture style to the modern culture one  
contributed to the formation of a communication system that appears in the hypothetical 
production of living reality  with the course of social relations through Facebook and 
Messenger... Expressed in a psychosocial reality, forming a distraction and the ego, our 
traditional conservative Arab societies, inherited from a social system with tribal and familial  
values materialised by communicative relational methods between rejection and acceptance 
using information and technology media This is what provoked the psychological and social 
manifestations producing of social alienation phenomenon. Here, the lies problem with regard 
to the cultural valuable of privacy. Considering that those media have become more 
influential in building personal cognitive and cultural values to understand the nature of social 
change, given that they are ideological media. 

Key word: social alienation, identity, communication and information media, virtual 
reality, virtual society, social pathology. 
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  : مقدمة
ش�د�العالم����العقود��خ��ة�تطورات�م�سارعة�و�غـ��ات�كثـ��ة�ن�يجـة�ثـورة��عـالم�و�تصـال�ومـا�أفرزتـھ�مـن�
مصـط���العوملـة�وكذلك�بروز�الواليات�املتحدة��مر�كية�كقوة�وحيدة�م�يمنـة�وظ�ـور��تكنولوجيات�ووسائط�متعددة�

فات�ا��غرافيـة�وأصـبح�العـالم�قر�ـة��ونيـة�صـغ��ة�،كـأداة�للغـزو�غـ���املسـ���كـل��ـذه�العوامـل�سـا�مت����تقر�ـب�املسـا
�عرف�الناس��عض�م�البعض�و�تفاعلون�كأم�ج��ان�������واحد�خر�و�عز�ز�وانقسمت��ذه�التغ��ات�ال���صاحبت�.

���ظل��يئات�ومنظمات�أممية��ذا�التطور�إ���منحني�ن�ايجا�ي��التعرف�ع���ثقافة��خر��التقارب���سا�ي�والتحاور�
� �يصط���عل��ا �أو�كما �من �متقاعدون �وزعماء �مفكرون �يقود�ا �او�أو�كما��-أو�غ���ح�ومية �الثالث �العالم �دول شباب

يصط���عل��ا��بالدول�السائرة����طر�ق�النمو�والذي�برزت�لديھ�العديد�من��مراض�واملشكالت�النفسية�و�جتماعية�
���تفشت��سرعة�ال��ق�ال����ان�من�أ�م�مظا�ر�ا�وأك���ا��شيوعا�التوتر�والقلق�و�كتئاب�ن�يجة�التغ���السر�ع��ال

� �املحيط �ومع �ونفسھ �الفرد �ب�ن �املختلفة �والصراعات �و�عراف �والتقاليد �العادات �ع�� �والتمرد �عن�.النف��� والعزلة
�نطرح �و�نا �الشعور �من �ذلك �وصاحب �أو�جماعات �أفراد �سواء �ي �و�فراد ��عالم���ماكن �وسائل �دور �ما �ش�ال

� ��جتما�� ��غ��اب �ظ�ور ��� �و�تصال �مظا�ر�؟ �ظ�ور ��� �و�تصال ��عالم �التكنولوجيا �وسائل �سا�مت كيف
  .�غ��اب��جتما��؟

 الف�س�واملاسنجر؟(ما����مظا�ر��غ��اب��جتما������ظل�ان�شار�وسائط��عالم�و�تصال�
 م�و�تصالما�ية�وسائل��عال : أوال :  

  :لالتصامف�وم�ا�-1
دي�تؤ،�وتصبح مشاعا بينهما ىتخر حآ�ىلإشخص  ملعرفة منل�انتقاايتم عن طريقها  يتلالطريقة أو�العملية اھو 

 ىلإاه تسعى جتوافيھ  رياه تسجتت�وامكوناولعملية عناصر اذه هلبذلك يصبح ،�وكثرأو�أ�نيلشخصاھذين  نيلتفاھم با�ىلإ
  )2006محمد،�.( فيهايؤثر وتعمل فيھ ل�اجموقيقھ حت

�امفهو -2 �إلعالم �واألخبااتب عنها نشر رتي يتلالعملية اتلك :م �املعلومار� ق�لصداترتكز على  يتلالدقيقة ت
�اقوأاطبة خموحة الصروا �والساميةاطفهم اعوو�ريماھجلال �تقارال، �استومبء �ولرى �ايقوأي، �إلعالم لتنوير اعلى م
 )2006محمد،�(.ملنطقيل�ادجلوا�ريلتفسح�والشرب�اسلوأمستخدما ،�لتثقيفوا

ت�تمعاة�املجعلى حياو دلوجوا�ىلت�إظهر يتلدوات�األوالوسائل اتلك  :لحديثةل�االتصام�واإلعالاتكنولوجيا  -3
�التطواإلنسانية نتيجة ا �اميد يفاصلة حلرات �واإلعالان �والتصام �ھذل، �يازنتيجة ا �احاجيادة �وإلنسات متطلباتھ ن
ل�التصام�واإلعالان�انركز ھنا على ميد،�ويندمليااجل  يفة�جديدات�كل ثانية مبتكروقيقة دفنحن نعيش كل ،�ليوميةا
�ألذا �إتدحملتسابق فيھ اصبح ي �ريجة كبدر�ىلم �جدة �الشركاا�نيبا �ھذوالتصالية واإلعالمية ت ديد جلاثا عن حبا

   .نألفضل لإلنساوا

 ديثة ھي تلك حلل�االتصام�و�اإلعالاتكنولوجيا : لحديثةل�االتصام�و�اإلعالالتكنولوجيا  ئياإلجرم�المفهوا
مل العوالعديد من انتيجة ل�التصام�واإلعالان�اميد يفن�إلنسااليها إتوصل  يتلرات�االبتكادوات�واألوالوسائل ا
ج�الندماوانة وملروالسريع ر�التكنولوجيا بالتطواتتسم ھذه ،�و...)وية دقتصاو�اسياسية و�نفسية و�جتماعية ا(

   .نإلنساادمة خلا�كل ھذولتفاعلية وا
4-�� ��جتما�� �تعر :�غ��اب �زسناف �رتالغا�انھرء �لفرر�ابأنھ شعواب �ابعدد �والنتمام فض ور لثقة ان�افقدء

ت�لعملياابتأثر ر�الياوالشخصية للضعف ة�احدض�وتعر،�ولنفسيةط�الضغوامن ة�ملعاناواالجتماعية ا�ريملعايوالقيم ا
 )2010بالطة،�(.املجتمع�خل داتتم  يتلا�جتماعية�ولثقافية ا
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�عرو �عزف �رتالغا�زي حجات �بأنھ فكراب �يقوة �اساأعلى م �اجوو�نيلتمييز بس �والنساد �وجوھرهن أن�على ،
�اجوو �النساد �وإما ھو من حقيقتھأو�تمع ال يتفق مع جوھره ا�يفه عليها انر يتلاتھ ربصون تلف عنها بل خيا ھو من،
ال وس بفاعليتھ حيال ي�لذن�اإلنسااھو ب�رتملغن�اإلنسان،�وايكوأن�فما ھو كائن ال يتفق مع ما ينبغي ،�معهارض�يتعاو
م�مفهوأن��حسين جمعةل�قا .لك غريب عنھذعلى عكس ) لطبيعةا( مللعان�اا يشعر بأمنة،�وإياحلا�يفنھ وز ال ويتھ مهأ
�رتالغا �اللةودمصطلحاً اب �اماھيتھ تبعاً الختال يفر�ظيفة قد تطووو ھدفاً ، �والزماف �واملكان ي�لفكرر�التصون،
�لنفسية مرتكزاية دلفرات�الذاظلت ،�وإن�لفلسفيا ه ريغ نيبولتنافر بينھ ا�يفد،�أو�للفر يتالذالتنافر ا�يفينبثق منها ًا
�تمعاًجمونساناً إ �طبيعةوكوناً ، �عمالًونشاطاً ، �فهو مفهو، �التجاايؤكد م �لرفضوالرضا ا�نيلنفسي بذب رية حلا�نيب،

اف،�رحنالط�أو�السقوا�اھذوز�اجتلة واحمن�وإلنساط�اسقو نيبط،�إلحباء�والرجاا�نيبق،�النغالح�واالنفتاا�نيب،�لقهروا
ان�من فقدف�وخلر�استشعاات�أو�الذع�اضياولنفسي القلق والتوتر اعن  ريخر تعبآ�ىنعمبنھ اب،�إالضطرازن�والتوا�نيب
  ...لطبيعياوھر جلاصل مع التودة،�والسعاح�والفرن،�واألماواألمن ا

 الفا�سبوك�ودوره����ظ�ور��غ��اب��جتما�� -ثانيا: 
� �من ��جتما�� ��غ��اب ��أ�م�عت���مش�لة �تواجھ �ال�� �وان��أفراداملخاطر��جتماعية �الرا�ن �الوقت ��� املجتمع

املجتمع�،فادا��ألفرادطبيعة�املواقع��جتماعية�من�ابرز�العوامل�ال����سا�م����ت�و�ن�وتوجيھ�العالقات��جتماعية�
،�املجتمع�خصوصا�أفرادفان�دلك��ينعكس�سلبا�ع�����ساسية�ان��دا�الواقع��عا�ي�من�مشا�ل�عديدة�ضمن�بن�تھ�

�� ��� �يؤدي �مما � ما�إيجاد إ�� �حيانعض ��باالغ��اب�س�� �تفكك �املشا�ل �طبيعة �كن�يجة ،� �لد��م  �سري �جتما��
،�و�مكن�القول�ان��غ��اب��جتما����ظا�رة��فرادعمليات�التواصل��جتما���ب�ن�عالقات��إحباط إ��يؤدي��الذي

�وجود�ا�إ�سانية ��امتد �مختلف �وال��نماطل�شمل ��جتماعية �ا��ياة �الثقافات �معظم �ففي ���سانيةقتصادية
�العصر� �لطبيعة �ن�يجة �وتتعدد ��غ��اب �مشاعر��دا �ت��ايد ��الذياملعاصرة �عصر�التناقضات����سان�ع�شھ ��

��ضطراباتبالكث���من����سان إصابة إ�� أدى،�عصر�طغت�فيھ�املادة�مما�افس�والتغ��ات�ا��اطفة�املتالحقةوالتن
��جتماعية �التواصل�واملشا�ل �بمواقع �وعالقا��ا �تجليا��ا �ب�ل ��جتما�� ��غ��اب �ظا�رة �مقدم��ا ��� �جاءت �وال�� ،

  .�جتما��
يتأكد�يوما��عد�يوم�العالقة�الوثيقة�ب�ن���ة��فراد�أو�مرض�م�و��ن�الواقع��جتما���الذي��ع�شونھ�إذ�توجد�

. و��ن�الظروف�البي�ية�و�جتماعية�ال���تمثل�محيطھ�الذي�يتواجد�فيھ�عالقة�متداخلة�ب�ن���ة���سان�ومرضھ
�ا �مستوى �ع�� �و�التحديد ��فراد �حياة �من �مختلفة �مستو�ات �التأث���يظ�ر�ع�� ���ياتھ�ذا �املش�لة أي�(��وانب

�فراد�وسلو�ا��م��،�وتجدر��شارة�إ���أن�الثقافة��ش�ل�الوعاء�الذي�يقولب�أفعال)بيولوجيا،�اجتماعيا�وثقافيا(،)فرد
�طار�املرج���املعر���للسلوك�لدى�مجتمع�من�املجتمعات�"و�ذلك�فالثقافة����. ضمن�ما��و�متداول�ومتعارف�عليھ

�والشرب� �باأل�ل �العالقة �ذات �اليومية ��جتماعية �ا��ياة �تتطل��ا �ال�� �السلوكيات ��ل �السلوك �إطار��ذا ��� و�دخل
� �والطالق �والزواج �وال��ة �ال���واللباس �والسلوكيات ��جتماعية �العمليات �من �وغ���ا �والصراع �والتنافس والتعاون

  )2006عبد�السالم،(".تؤطر�ا�الثقافة
�ش�ل�الب�ئة�وسط�انتما�ي�يتحدد�ع��ه�تمفصالت�حياة��فراد�بجوان��ا�السلبية�و�يجابية،�و���بذلك��شيد�

ت��جتماعية،�العالقات��جتماعية�ونمطية��تصال�والتفاعل�املمارسا(الواقع�املعاش�ل�م�ع���جملة�من�املصادر�م��ا
�ا��ديثة �للتقنيات �استخدام�م �ودرجة �بي��م، ����)فيما �مباشرة �بصورة �سا�مت �وامل��ايدة �املتصارعة �فالتغ��ات ،

ع��شكيل�واقع�اجتما���جديد�غ���الذي��ان�متعارف�عليھ،�كما�أن��ذه�التغ��ات�قد�أضفت�ع���حياة��فراد�طا�
،�ش�لت�الفضاء��وسع�)ب�ئة�ثالثة(،�ما�أفرز�عن�ميالد)التكنولوجيا�وتقنيا��ا�املتطورة(جديد�يرتكز�بدرجة��و���ع��

مظا�ر�العصرنة�والتطور�(،�أي�الب�ئة�ال���تحتضن�ب�ن�جنبا��ا)بالب�ئة�الرقمية(ظ�رت�مضامينھ�ضمن�إطار�ما��عرف
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�أ �تتم���با��داثة �إعالمية �ع���وسائط �مصادر�التكنولوجيا�التق�� ��� �تمثلت �وال�� �التقليدية، �الوسائط ك���من
�ا��ياة� �إ�� �ولوج�ا �و�س�يل �الوسائط ��ذه �دور �تفعيل ��� �دور �ل�ا ��ان �ال�� ��ن��نت، �شبكة �و�أخص ا��ديدة

��� �الوسائط ��ذه �تمثلت �حيث �لألفراد �اليومية �وتو���،��-�جتماعية �فا�سبوك �مثل ��جتما�� �التواصل مواقع
فأ�مية�التكنولوجيا�ا��ديثة�ال�تكمن�����و��ا�. "،�وغ���ا�من�النماذج�الرقمية��خرى )سنجر،�استغرام�ووا�ساباملا

�مجتمعية� �حالة ��ع���عن �ثقافية �منتجات �ولك��ا �املعلومات �وتبادل �ا��اجات �وقضاء �ا��ياة، �ل�س�يل �أدوات مجرد
وتحمل�قيما�أو�معان�ثقافية�من�شأ��ا�أن��غ���نمط�حياة�معينة�ال�تنفصل�عن�السياق�الثقا���والقي���الذي�أنتج�ا،�

مستخدم��ا،�لذا�فإن�نقل�أدوات�التكنولوجيا�واستخدام�ا����ب�ئة�تختلف�عن�الثقافة�ال���أفرز��ا�قد��عرض�الثقافة�
رف�حدودا�فالتأث����نا�يتمتع�بقابلية�كب��ة،�كما��عد�محتمال�لكنھ����نفس�الوقت��ع. �خرى�لبعض�ا��وانب�السلبية

�واع��افھ� �املحلية �بثقافتھ ��ش�ثھ �ومدى �الفرد ���صية �حسب �وكذا �آخر، �عن �مجتمع ��ل �الختالف �تبعا مختلفة؛
   )2020 ،كر�مة�و�ن�سعيد(."الفع�����ا����ا��ياة��جتماعية

�ح �معالم �واملختلفة �ا��ديثة �ع���تقنيا��ا �ترسم �اليوم �ا��ديثة �و�عالم ��تصال �التكنولوجيا �أ��ت ياة�لقد
�فراد��جتماعية�والثقافية�وح���املعرفية�م��ا،�بدليل�أنھ�ال�يخلو�فضاء�من�وجود��ذه�التقنيات�ال���أضفت�ع���
أش�ال�ا�وتصميما��ا�ا��ديثة�طا�ع�رمزي�ع���نمطية��تصال�والتفاعل�ب�ن�أفراد�املجتمع�املح���والغر�ي،�و�عد�مواقع�

ات�الرقمية�ال���غ���من�منظومة��تصال�والتواصل�ب�ن��فراد�وا��ماعات�التواصل��جتماعية�أبرز��ذه�املستحدث
�س�يل��تصال�(وح���املجتمعات�وأفرزت�وضعا�آخر�تم��ج�فيھ�السلبية�باإليجابية،�فا��انب��يجا�ي�م��ا�تمثل���

�أخبار�املجتم �ع�� �و�طالع ��ستخدام �س�ولة �املحلية، �الثقافة �التعب���عن ��فراد، ��خرى ب�ن �ا��انب�)عات �أما ،
السل���م��ا�ف����سا�م����إنتاج�ما��عرف�باالستالب�الثقا���وفقدان�القيم�واملعاي���و��ديد�قواعد�ال���تتأسس�عل��ا�

،�ما�أدرج��ذه�املواقع�ضمن�)بظا�رة��غ��اب�بأنماطھ�املختلفة�اجتما���نف����وثقا��(الثقافة�املحلية�وإنتاج�ما��عرف
�ا��دا �املواقع�سلبيات ��ذه �ش�دت �حيث �ومعاي��ه، �املجتمع �قيم �مع �ال�تتفق �جوانب �من �أنتجتھ �ملا �والعصرنة، ثة

). أي�مواقع�التواصل��جتما��(ان�شارا�واسعا�ع���شبكة��ن��نت�باعتبار�ا�ذلك�الفضاء�الذي��سمح�بتفعيل�وظيف��ا
ت�يح�التواصل��2.0ظ�رت�مع�ا��يل�الثا�ي�للو�بمجموعة�من�املواقع�ع���شبكة��ن��نت،�:" �عرف��ذه�املواقع�بأ��ا

،�)بلد،�مدرسة،�جامعة،�شركة(يجمع�ب�ن�أفراد�ا���تمام�املش��ك�أو�شبھ�انتماء. ب�ن��فراد����ب�ئة�مجتمع�اف��ا���
�يحتو��ا� �ال�� �ومعلوما��م �ومعرفة�أخبار�م �ال��صية �امللفات �ع�� �أو��طالع �خالل�الرسائل �بي��م�من �التواصل يتم
للعرض،�ف���وسيلة�فعالة�للتواصل��جتما���ب�ن��فراد،�سواء��انوا�أصدقاء��عرف�م����الواقع�أو�أصدقاء��عرف�م�

  )2008عبد�الرحمان،�(."من�خالل�السياقات��ف��اضية
�ش�ل�مواقع�التواصل��جتما���أحد�سمات�وخصائص�الثقافة�العصر�ة�وأحد�املؤشرات�ال���أ��ت��ش��ك�

�يتما����)السياقات�الزمانية�وامل�انية(من���ساق��جتماعية��خرى����تأط���وتوجيھ��فراد�ضمنمع�غ���ا� ،�و�ما
والواقع�ا��ا���و��ي،�و�ذلك�سا�مت����إنتاج�واقع�اف��ا����يقوم�فيھ�التفاعل�و�تصال�ب�ن��فراد�ع���الرسائل�

ل�ا��فراد�ظروف�ع�ش�م�سواء��انت�جيدة�أو�س�ئة،�فلم�وال���يالت�الصوتية�والصور�الفوتوغرافية��شرح�من�خال
�أو�املع���ع��ا �ع��ا �املس�وت �املوضوعات ��صدقاء�)بالطابو�واملحرم(�عد �مع �مشارك��ا �تتم �بل �الكتمان �وطي �سر�ة ،

ة�فن�يجة�شعور�مستخدمي�شب�ات�مواقع�التواصل��جتما���باأللفة�والثق." �عرف�م�من�خالل�السياقات��ف��اضية
مع�من�ي�شار�ون�مع�م،�فإ��م�قد�ي�شار�ون�بأك���مما�يجب�سواء�����مور�ال��صية�أو�ما�يتعلق�بأماكن�عمل�م،�
�من� �بدء �عديدة �مشا�ل ��� �ي�س�ب �مما �وفضائح�م �مؤسسا��م ��� �ا��اصلة �والتغي��ات �املالية �شؤو��م �يخص وما

إضافة�إ���ذلك�فقد�أنتجت��ذه�املواقع�صور��)2020،�غرو�ة."(�حراجات��جتماعية�وان��اء�باملالحقات�القانونية
�ع���تمظ�را��ا �رسمت �سلبية �مظا�ر�اجتماعية �املختلفة( من �وتجلياتھ ��نحرا�� ��ذه�)السلوك �ترك����� �تم �حيث ،
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��عرف �ما �ع�� �البحثية ��مراض�(الورقة ��جتماعية، �كعزلة �املختلفة، �ومظا�ره �منھ ��جتما�� �و�أخص باالغ��اب
  ).سماتية،�ال�و�ة�والعالقات��جتماعية�التواصليةال�س�و 
 1- الفا�سبوك�ومظا�ر��غ��اب��جتما��: 

�نمط� �بلورة ��� ��شأ��ا �من �قليلة �سنوات �منذ �سا�مت �ال�� ��جتما�� �التواصل �مواقع �أحد باعتبار�الفا�سبوك
لم�ي��ك�ح��ا�جغرافيا�إال�وأصبح�جزء��تصال�ب�ن��فراد�ع���عناصره�املختلفة�و�ك���حداثة��من�سابق��ا،�فإنھ�

منھ�ع���استقطاب�أك���عدد�من�املنتم�ن�واملشارك�ن����بناء�واج�تھ�ال���تحيل�إ���أنھ�نموذج�اتصا���فعال�ومتعدد�
،�تتضمن��و�ة�صاحب�)إ�شاء�حسابات(�ستخدامات،�كما��عت���الفا�سبوك�مجاال�لبناء��و�ة�اف��اضية�لألفراد�ع��

�ا��ساب، �الشعوب�" ذلك �ب�ن �املختلفة �للقيم �ناقال �ح�� �و�خبار�بل �للمعلومات �ناقل �مجرد �الفا�سبوك ��عد فلم
و�قليات�املنخرطة�ضمنھ�وتحول�بذلك�إ���مصدر�لصناعة�ثقافة�إ�سانية�جارفة��عدت�ا��دود�اللغو�ة�وا��غرافية�

�بالنظر�وح���الكيانات�للمجتمعات�و�قليات�واتج�ت���مع��ل��ذه��طراف�ضمن�نطا ق�واحد�وقد�ي�ون�موحدا
 ) 2020غرو�ة،�(.ل��صائص�ال���ي�يح�ا��ذا�املوقع�للمستخدم�ن

لقد�الفا�سبوك�اليوم�أحد�املصادر�ال���أس�مت����بروز�مظا�ر�اجتماعية�ذات�الطا�ع�السل���واملست��نة�من�
�امل �املجتمع �قيم �مع �تتعارض �أف�ار�وقيم �من �يطرحھ �أصبح �ملا �نظرا �املجتمع، �باندثار�مصادر�ثقافتھ�قبل �و��دد ح��

��و�ة� �ع�� �سلبا �أثرت �السلوك �من �مجاال�الن�شار�أنماط �الفا�سبوك �أصبح �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة �من ��ذا �صلية
حيث�يرتبط��غ��اب�بأزمة�ال�و�ة�ال����،)باالغ��اب��جتما��،�النف����والثقا��(الفرد،�أعق��ا����ذلك�بروز�ما��عرف

�وا�ت �نقاش �محل �يم���أوضاع�أصبحت �فما ��جتماعية، �العلوم �ميدان ��� �خصوصا �وعلماء �باحث�ن �قبل �من مام
فاالغ��اب�. وظروف�الفرد�حاليا�ت�اد�ت�ون�مجال�لبلورة�وتأس�س�ملع���أن�ي�ون�الفرد�مغ��با�اجتماعيا،�نفسيا�وثقافيا

�ال �الع�ش �نمطية �ومع ��جتماعية �الظروف �مع �تكيف ��� �ال��ز�والفشل �حالة �صراع��ع���عن �ميالد �عن �أسفرت ��
شعور�الفرد����وسطھ��جتما���" ،�و�ذلك��ش����غ��اب��جتما���إ��)أو�املستحدثة(القيم�املحلية�والقيم�الدخيلة

�عدم��نتماء،�وإذا�حاول�اختيار�ذلك�واجھ�عدة�عوائق�تجعلھ�دائما�غر�با،�و�نطبق�ذلك�ع���العامل����التنظيمات�
ائص�التنظيم�وخصائص�أعضاء�التنظيم�املتباينة����جوانب�كث��ة،�عوامل�أساسية��س�ب�الصناعية؛�إذ��ش�ل�خص

���إحساس��ل�فرد�بأنھ�غر�ب�عن��خر،�مما��ش�ل�خلال����التنظيم،�فاالغ��اب�ظا�رة�مرضية�تحدث����التنظيمات�
�التأث ��ذا �ذلك �و�تعدى �سلبا �فتؤثر�عل��ا ��جتماعية، �التنظيمات �با�� �و�� ���ا،�الصناعية �الظوا�ر�املرتبطة ���ليمس

  ) 2010حداد،�."(و�ذا�ما��ع���عن�املع���العام�لالغ��اب
�ش�ل��غ��اب��جتما���حاليا�أبرز�الظوا�ر�السلبية�ال���أصبحت�تم���الواقع��جتما���بفعل�عوامل�مختلفة�

ا��ديثة�ال���عزلت��فراد�عن�وسط�م�ارتبطت�معظم�ا�بالثقافة�العصر�ة�ال���صاح��ا����ذلك�تطور�التكنولوجيا�
�مجتمع�م� �عن �اغ��ا��م ��� �سا�م �ما �عل��م، �والو��� ��فراد �شؤون �ب�نظيم �القائم �م�ان �بذلك �واحتلت �جتما��
وثقاف��م��صلية،�حيث�أض����فراد�اليوم�تا�ع�ن�ل�ذه�التقنيات�املتطورة�ال���بلورة�وأنتجت�واقع�اف��ا����اختفت�

 �� �العالقات �اف��اضيةمعھ �عالقات �محل�ا �لتحل �امل��ايد. جتماعية ��� فاالستخدام �سا�م �ا��ديثة بروز�ما� لتقنيات
�عرف�بالعزلة��جتماعية�ال���صنفت�كأبرز�مظا�ر��غ��اب��جتما��،�حيث�أس�م�الفا�سبوك����إنتاج��ذا�املظ�ر،�

�ضمن �التفاعل ��ذا �ليحصر �بي��م �فيما ��فراد �تفاعل �من ��عالميةالوسا(وقلص �سلبا�)ئط �ا�عكس �ما ،
،�فالعزلة��جتماعية�كمظ�ر�من��غ��اب��ش���إ���أ��ا�ا���اب�الفرد�من�الواقع�الفع���إ���)اجتماعيا�ونفسيا(عل��م

�أعضائھ �وح�� �وثقافتھ �ومعاي��ه �قيمھ ��� �مؤد�� �آخر�اف��ا��� �و�م�" واقع ��فراد �يقضيھ �الكب���الذي �للوقت فنظرا
��خر  �مع �استخدام�يتصلون �ساعات �ازدادت ��لما �أنھ ��جتما���أكدت�الكث���من�الدراسات �التواصل �ع���مواقع �ن
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�العالقات� �يؤثر�ع�� �أن �شأنھ �من �و�ذا �حيا��م، ��� �ا��قيقي�ن ��فراد �مع �يقضونھ �الذي �الوقت �قل ��لما �ن��نت،
   )محمد�وآخرون،�دون�سنة."(عية�جتماعية�و��س�ب����العديد�من�املشا�ل�يأ�ي����مقدم��ا�العزلة��جتما

�وعدم�" �الفا�سبوك، �استخدام �عن �التوقف �صعو�ة �م��ا، �مشا�ل �عدة �لديھ �يصبح ��ن��نت �ع�� فاملدمن
،�إشباع�أك���عدد�من�الرغبات�إضافة�إ���الس�ر�و�رق�والقلق�)املدمن(�ستغناء�عنھ�إال�للضرورة�القصوى�وذلك�منھ

جتماعية�ب�ن��فراد�املدمن�ن�وواجبا��م��سر�ة�اتجاه�أزواج�م�وأطفال�م��مر��ذا��لھ�أدى�إ���تد�ور�العالقات�� 
الذي�يدفع�إ���ظ�ور�مشا�ل�زوجية���دد��ستقرار��سري�إضافة�إ���مشا�ل�أخرى�خارج��سرة��التأخر�عن�مواعيد�

باب�يجدون�أنفس�م�ال�يمل�ون�العمل،�فقدان�الوظيفة،�الطرد�من�املدرسة�و�بتعاد�عن��صدقاء�بل�أن��عض�الش
�سلو�ا��م� �من �و�غ��ون �الثقا�� �بالغزو �يتأثرون �الذي �أولئك �خاصة �الصعبة �ظروف�م �مع �التعا�ش �شروط أد�ى
�ا��ذر� �من �بالكث�� ��فراد �من �النوع ��ذا �يواجھ �املجتمع �أن �نجد �أننا �ح�� �أ�ل�م �طر�قة �وح�� ومال�س�م

   )محمد،�دون�سنة."(والنفور 
�الع �أن ��� ��عالمية�ال�شك �الكب���للوسائط ��ستخدام �عن �مضار�امل��تبة �أبرز �اليوم �أصبحت ��جتماعية زلة

،�حيث�سا�م����توسيع�الفجوة��جتماعية�ب�ن�الفرد�ومحيطھ�وتقليص�تفاعلھ�وغ���أيضا�من�)الفا�سبوك(و�أخص
��غ��اب �صور �فأو�� �املجتمع، �قبل �من �ومست��نة �مختلفة �أش�اال �لتأخذ �ع�شھ �ارتبط��نمطية �الذي �جتما��

�الفا�سبوك �ع�� ��جتماعية( باإلدمان �العزلة �أوقات�)�� �وتضبط �تؤطر�سلو�ا��م �ال�� �للمرجعية ��فراد �وافتقاد ،
ما�عزز�من��يمنة�التكنولوجيا�ا��ديثة�ع���ا��ياة��جتماعية�ب�ل�تمفصال��ا��- استخدام�م�ل�ذه�الوسائط��عالمية

�دخ"  ��عالم �تكنولوجيا �ضغط�إن �ثقافة �قوامھ �جديدا �واجتماعيا �معرفيا �عاملا �وأدخل��م �بكثافة �الناس �عالم لت
�زرار،�ا�عكست�مؤثرا��ا�ع���حياة�الناس�اليومية�وأساليب�ا��ياة�لد��م،�حيث�لم��عد�باستطاع��م�الع�ش�بدو��ا،�

صبحت�منتظمة�وفقا�آليات�يمكن�،�الذي��ع���بأن�حياتنا�أ)Multitasting(أوجدت�لد��م�ما��س���باإلعالم�املتفاعل
مأمون،�(.مع�ا�أن��ستخدم�أك���من�آلة����نفس�الوقت���دف�املعرفة�أو�ال�سلية�أو���دف�ترت�ب�شؤونك�وأعمالك

  )50،�ص2011
 2- مراض�النفس�اجتماعية�والفا�سبوك�: 

ا��سدية،�النف����و�جتماعية�(إن�أثر�الب�ئة�ال���ي�ت���إل��ا�الفرد�يظ�ر�جليا�ع���مستو�ات�مختلفة�من���تھ
،�ال�����تم�)عادات�وتقاليد،�قيم�ومعاي��(،�بدليل�أن�الفرد�يمتثل�ملا��و�متداول�داخل�مجتمعھ�من)وح���الثقافية

�و��ساق �باملجتمع �عالقتھ �وتوطيد �الفرد �شؤون �تواج�ھ��ب�نظيم �الفرد � �التأط���لشؤون ��ذا �غ���أن �جتماعية،
،�فالب�ئة�بذلك�تؤثر�إما�إيجابا�)التكيف�و�ستقرار��جتماعي�ن(صعو�ات�ومعيقات�اجتماعية�تحد�من�تحقيق�مف�وم
الع�ش�،��عتمد�بالدرجة��و���ع���نمطية�)الداخلية�وا��ارجية(أو�سلبا�ع�����ة�الفرد�فطبيعة��ستجابة�للمؤثرات

نوع�املمارسات�وال�شاطات�ال���(ال����ستخدم�ا��فراد�و�صيغة�أخرى �والوسائلوالظروف��جتماعية�ونوع��ساليب�
  ).�ش�ل�مصدر�الوقاية�وإعادة��عث�التنظيم��جتما��

يثة���تم��ذا�العنصر�بدراسة�دور�الفا�سبوك����ظ�ور��مراض�النفس�اجتماعية،�فاعتبار�أن�التكنولوجيا�ا��د
،�ف���أيضا��سا�م����إنتاج�املرض�)الب�ئة�الثالثة�ال���تحتضن�الفرد�وتنظم�سلوكھ�و�شاطاتھ(أصبحت��عت���بمثابة

،�)جسديا،�نفسيا�واجتماعيا(بمف�وم��جتما���والنف���،�حيث�أن�املرض��ع���عن�اعتالل�ع���مستوى���ة�الفرد
رف�بأمراض�املجتمع�ال���تتداخل�مع�ما��و�نف���،�ف�ذه�فاالستخدام�املكثف�للفا�سبوك�أسفر�عن�ظ�ور�أمراض��ع

�مراض�ع��ت����صور��ا�العامة�عن�ا��لل�الوظيفي�واضطرابات�السلوك�ال����عا�ي�م��ا�الفرد�جراء�التأث���السل���
�ي�شر�ا �ال�� ��عالمية �املضام�ن �عن �بمف�و ):" الفا�سبوك(الناتج ��جتما�� �بواقعھ �ومرضھ ���سان مھ�تتأثر���ة

��قتصادية� �وأ�شطتھ �وموارده �املجتمع �إم�انيات �وكذلك �والقيم �و�عراف �والتقاليد �العادات ��شمل �الذي الواسع



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
103 

 
 

 

1(2) 2020  

 شيخ�ع��
 مزي�خديجة 

  �اجر�ز�ادة
  

مظا�ر��غ��اب��جتما������ظل��يمنة�تكنولوجيا��عالم�

 و�تصال�ا��ديثة

�والضمان� �و�من �والعدل �و�عالم �واملواصالت �التعليم �أيضا ��شمل �والذي �الدي�ية �ومعتقداتھ �السياسية وتوج�اتھ
  )56،�ص2006عبد�السالم،�."(والتضامن��جتما���وغ���ا

�ال��� �وتجلياتھ �بخلفياتھ �اجتما�� �النفس �املرض �بمف�وم �ارتبطت ��جتما�� �مظا�ر��غ��اب �مظ�ر�من ثا�ي
أصبحت�ترافق�الفرد����يومياتھ�محمال�باضطرابات�وأش�ال�من�السلوك�املنحرف�أو�املوصوم�باالنحراف�الذي�يفسره�

��جتماعية ���ساق �مستوى �ع�� �خلل �بوجود ��ن(باحث�ن �و�تصالكجماعة ��عالم �ووسائل ��سرة ��ذه�)تماء، ،
� �مستوى �ع�� �اضطرابات �من �اليوم ��عا�ي �فالفرد ��مراض، ��ذه �مثل �إنتاج �ع�� �عملت ��نحراف�(�خ��ة السلوك،

�جتما��،�الشذوذ�ا�������وغ���ا�من�الصور�ال���غ��ت�من�وضعية�ا��ياة�ال����ع�ش�ا،�فإضافة�إ���تبعات�الدور�
أو�خارجھ�أض���الفرد�يلتمس�ضغوطات�أخرى�تمارس�ا�وسائل��عالم�و�تصال�ع���مضامي��ا�ورسائل�ا�داخل�الب�ت�

ال���تدعو�إ���التحرر�والتخلص�من�القيود�ما��ان�ل�ا�أثر�ع���سلوكھ�الذي�جمع�����ونة��خ��ة�مظا�ر��نحراف�
�أنواع�ا �سلبية." �ش�� �نفسية �اجتماعية ��و�ظا�رة �السلوك �أو�تل�ؤ�أو��فاضطراب �خلل �لوجود �ن�يجة �الفرد ت�تاب

�املجتمع ��� ��شاطھ �و�بدي �أو�يتحرك �الفرد �يتصرف �خالل�ا �من �ال�� �الطبيعة ��� �اضطراب�. مرض �عرف �من و�ناك
السلوك�بأنھ�حالة�سلبية�تؤثر����ال��صية���سانية�وتجعل�من��ذه�ال��صية�غ���متكيفة����املناخ�أو�املحيط�

�أ ��س�ب �فيھ �توجد �عرفھ�الذي �كذلك ���ا، �و��ع��ف �املجتمع �يقر�ا �ال�� �السو�ة �املمارسات �عن �تنحرف �ممارس��ا ن
،�بأن�)Social pathologyاملرض��جتما���(���كتابھ�املوسوم��Edwin lemertعض�العلماء�وع���رأس�م�أدو�ن�ليمرت�

� �غ���السوي �الفرد �بھ �ي�سم ��جتما�� �املرض �حاالت �من ��و�حالة �السلوك �اضطرابات�اضطراب �إ�� ��عرضھ �س�ب
�أو�املرض� �ا��نون �من �ضر�ا �و�عد�ا �املجتمع �بھ �ال�يقبل �حر�ات �أداء �إ�� �بھ �تؤدي �أو�اجتماعية �ونفسية ف��يولوجية

  )Edwin,1969."(الذي�يحتاج�إ������يص�وعالج
��مراض �وشيوع �ا���از�القيم �ع�� �عملت ��الفا�سبوك �الوسائط �ت�شر�ا �ال�� ��عالمية �املضام�ن وتفكيك��إن

يواجھ�علماء�" حيث،. �سيج�العالئقي�فأصبح�ما�ي�ث�أو�ي�شر�يتم�إعادة�تحو�ره�وممارستھ�أو�ترجمتھ����الواقع�ا��ا��
النفس�و�جتماع�مشكالت�يصط���ع����سمي��ا�بالسلوك�غ���الطبي���أو�ما��سميھ�الناس����لغ��م�اليومية�بظا�رة�

ملخدرات�وطقوس��عبدية�غ���مألوفة،�و�رأي��ؤالء�العلماء�أن�مثل��ذا��جرام�والعنف�وحوادث��غتصاب�وتف����ا
��ذه� �أخذت �ال�� �ووسائلھ، ��عالم �وصوال�إ�� ��سرة �من �الت�شئة �حلقات ��� �التوجيھ �افتقاد �ن�يجة �يتأ�ى السلوك

ع���قيم�التعامل���خ��ة�تخ��ل���سان�����عده��س��ال�ي�بت��يم�ا��انب�اللذوي�و�عز�ز�قيم�السوق�و�ن��از�ة
متعة���ل،�متعة�ا���س،�متعة�حب�الظ�ور،�متعة��نوثة،�: ��سا�ي،�ا��لوق،�عندما�أخذت�تث���فيھ�متع�عديدة

��مر�آالف� �ولو�اقت��� �وأبطال�ا �الشاشة �بجميالت �التما�� �متعة �الالمباالة، �متعة �العنف، �متعة �الرجولة، متعة
  )2011مأمون،�.(الدوالرات�وش�ئا�من�ال��ة

 3-ال�و�ة�والعالقات��جتماعية�التواصلية�والفا�سبوك�: 
�أساليب� �طر�ق ��خر�عن �مع �عالقاتھ �الفاعل �خالل�ا �من �يب�� �ال�� ��جتما�� �الفعل �نماذج �عن �ع����تصال

الواقع�،�فاالتصال��و�أحد�املي�ان��مات�ال����شيد���ا��فراد�)ما��و�شفوي�وما��و�مكتوب�أو�رق��(ووسائل�تتوزع�ب�ن
الذي��عشونھ،�فال�يخلو�وسط�من�وجود�اتصال�يؤطر�حياة�الفرد�إضافة�إ���ذلك�فاالتصال�كعملية�أو�نموذج�ثقا���

ال��صية،�(وكأسلوب�للتعب���عن�املكبوتات�وا��اجة�لالنتماء��ش�ل�عنصرا�جو�ر�ا����بناء��و�ة��فراد����مستو�اتھ
�والثقافية �)�جتماعية �لنع���عن(، �نتصل ��خر�فنحن �عن �يم��نا �ما �وال�لمات �ع���اللغة �و�شرح �فحسب�)أنفسنا ،

فإن�اتصال��و�أساس��ل�عالقة�إ�سانية،�إنھ�ي�تج�العالقات��جتماعية،�يصل�ب�ن��فراد�فيما�" الباحث�جون�ديوي 
��جتماعية �با��ياة �و�سمح �. بي��م �قوى �طر�ق �عن �إال �ممكنة �ت�ون �لن �ا��ماعية �أو ��جتماعية قا�رة�فا��ياة
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للمعلومات�املتوزعة�وال���تدور�����سق�عضوي�بفضل�املشاركة�فإن�الفرد�تصبح�لھ�القدرة�لكسب�وممارسة�الرقابة�
  ) 2011عبد�العا��،�( .ع���الوسائل�ا��ياتية

إن�فعل��تصال��عكس�الواقع��جتما���للفرد����ظل�تنوع�أساليب�التعب��،�حيث�أن�عملية�التفاعل�تندرج� 
ضمن�سياقات�ترتبط�بالزمان�وامل�ان�كعنصر�ن�لتحديد�ش�ل��تصال�والتقنيات�املستخدمة����تفعيلھ�،�حيث�أن�

�امل �ف�و��عت���أحد �اجتما��، ��سق �أي �داخل ��و�عنصر�أسا��� �بناء��تصال ��� ��فراد �عل��ا ��عتمد �ال�� ي�ان��مات
تفس���واحد�ينطبق�ع���شبكة�عالئقية��متباينة��طراف�وكث��ة�الوج�ات�و�راء�نظرا�أل��ا�ال�تركن�إ���مدلول�واحد�أو�

��فراد �لألفراد�ل ��جتماعية �التصورات �طبيعة �وفق �يتأسس �الذي �والتباين ��ختالف ��و �بل �املنظور�. ، فمن
�و�تجر�ة�أن��و�ولوجية�أساسية،�فالتواصل�بالغر�زة��ع���التبادل�مع��خر،�و��ل��ساطة��فاالتصال" ��و�ولو���ن

ل�س��ناك�من�حياة�فردية�وجماعية�بدون�اتصال،�ومن�خاصية��ل�تجر�ة���صية،�و�ل�مجتمع�أن�يحدد�لنفسھ�
�وجود�ملجتمع�بدون�اتصال،��و�دائما�حقيقة�قواعد��تصال�فيھ،�فإذا��ان�من�املحال�وجود�رجال�بدون�مجتمع�فال 

ونموذج�ثقا���معا،�بحث�أن�علماء�التار�خ�يكشفون�تدر�جيا�عن�مختلف�نماذج��تصال�ال��صية�وا��ماعية�ال���
توالت�ع���التار�خ،�فلم�يكن��ناك�من�اتصال�بحد�ذاتھ،�ف�و�دائما�مرتبط�بنموذج�ثقا����ع���بصورة��خرى�،�ألن�

��ع� �ثقافة��تصال �تار�خ �الواقع �يختصر��� �ال�سيط ��تصال �فعل �إن �أو�جماعة �فرد �مع �التفاعل �وأيضا �النقل �
  )2010عمر،�(."ومجتمع

�ي�تج� �الفعل�الذي �ووظيفة �مع�� �يتحقق �ح�� �من�إشباع�ا �ال���البد �إ�سانية �حاجة �فاالتصال��ع���عن و�ذلك
إن�املثل��ع���للمجتمع���سا�ي��و�املثل�:" رت�ميدشبكة�العالقات��جتماعية،�و����ذا�الصدد�يقول�جورج��ر�

�تطو�ر� �أجل �فمن �مت�امل، ��ش�ل �لالتصال �الضروري �ال�سق �يطور �والذي �حمي��، ��ش�ل ����اص �يقرب الذي
�تصال�ال��ع����ذا��مر�مجرد�تبادل�أف�ار�مجردة،�لكن�يجب�أن�نضع�أنفسنا�م�ان��خر،�من�أجل��تصال�برموز�

يوما��عد�يوم�أن��تصال�جزء�أسا����وضروري�بال�سبة�لألفراد،�و���خضم��ذه�� يتأكد    )Georg, 1963(.ل�ا�داللة
،�واس�بدلت�)امل�ان�والزمان(التطورات�والتغ��ات�املستمرة��عددت��ساليب��تصالية�املعتمدة�وال���اخ��لت�متغ��

��مبدأ�ضغط��زرار،�فعملية��تصال�أصبحت�اليوم��ساليب�والوسائل�التقليدية�بأخرى�عصر�ة�وحديثة�ترتكز�ع�
�سلبية� ��انت ��تصال�إال�أن�ا�ع�اسا��ا �فعالية �من �عززت �وإن �املتعددة،�ال�� �والوسائط �التقنيات �بواسطة مدعمة

،�فاليوم��ش�د�املجتمعات�)ال�و�ة�ونمط�العالقات�التواصلية(خصوصا����ا��انب�الثقا���و�أك���تحديد�ع���مستوى 
. ،�بفعل��يمنة�وسائل��عالم�و�تصال�ووسائط�ا�الرقمية)الغزو�الثقا��،�استالب�الثقا��(مختلفة�تمثلت����أزمات

إن�. " يركز��ذا�العنصر�ع���إس�ام�الفا�سبوك����إنتاج�أزمة�ال�و�ة�لدى��فراد�داخل�املجتمع�وتجليات��ذه��زمة
�ا��د ��تصال �وسائل �تأث��ات �أن �بورديو�تب�ن ��ذه�دراسات �تحمل�ا �ال�� �املضام�ن �عند �تقف �ال �الثقافة �ع�� يثة

الوسائل�بل�تتعدا�ا�إ���التأث��ات�ال���تحد��ا�التقنية����حد�ذا��ا�بفضل�قدر��ا�ع���استحداث�أنماط�ثقافية�جديدة�
      )Jacques, 2004."(مرتبطة��عملية�التلقي�وكيفية�حدو��ا

�ا��د �و�تصال ��عالم �تأث���تكنولوجيا �ع���إن ��غ��ات �منتجا �والثقا�� �القي�� �ا��انب ��شمل �اليوم �أض�� يثة
مستوى�العالقات��جتماعية�بفعل�املضام�ن�ال���ي�شر�ا�ما�أدى�إ���اختفاء�مظا�ر�الثقافة�التقليدية�وحلول�املظا�ر�

افة�دور�وا�������شيد�الثقافة�العصر�ة�ال���زاحمت�الوسائط�التقليدية����بناء��و�ة��فراد،�فإذا��ان�لألسرة�والثق
مف�وم�يحتكم�إ���وسائل��–�و�ة�الفرد�ع���تمثلھ�لقيم�ا�وخصائص�ا،�فإن�التكنولوجيا�أسست�ملف�وم�جديد�لل�و�ة�

�من� �فارغ �أنھ �قول �يمكن ��جتماعية �الناحية �من �مف�وم �الرقمية، �الثقافة �بقيم �يتقيد �مف�وم �و�تصال، �عالم
لقد�سا�م�الفا�سبوك��وسيط�إعالمي�وأحد�أبرز�. وماتھ�ال���تحتوي�ثقافة��خرمحتواه�إال�أنھ�مؤد������أسسھ�ومق

طبيعة�العالقة�مع��خر،�صراع�(مواقع�التواصل��جتما������إنتاج�أزمة�ال�و�ة�لدى�الفرد�ع���مستو�ات�تمثلت���
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�الع�ش �ونمطية �القيم �أو�تناقض �م�)القي�� ��عا�ي ��ضطرابات �من �نوع ��� �ال�و�ة �فأزمة �عمره�، �مراحل ��� �الفرد �ا
�ال��شبع� �نظره ��� �أل���ا �املحلية �الثقافة �عن �اغ��اب �من �نوع �ع��ا �ي�تج �وال�� �املرا�قة، �مرحلة ��� �و�أخص املختلفة

لقد�أفرغت�التكنولوجيا�( حاجاتھ�امل��ايدة،�ما�ا�عكس�ع���واقعھ�املعاش�بصورة�سلبية،�ما�زاد����بروز��ذه��زمة
��جتم �ا��ياة �اف��ا���ا��ديثة �محتوى �محلھ �وأحلت �محتوا�ا �من �اليوم�)اعية �أصبحت �ال�و�ة �أزمة �فإن �كذلك ،

�بالظروف� �ظ�ور�ا �ارتبط �ال�و�ة �أزمة �أن �ع�� �تأكيد �ذلك �و�� �باآلخر، �وعالقتھ �بمجتمعھ �الفرد �ير�ط �ما ��ل �شمل
اد����ظل�غياب�أساليب�صعو�ة�التكيف�مع�الظروف�ا��الية،�تزايد�حاجات��فر ( �جتماعية�ا��الية�وال���شملت

،�وغ���ا�من�عوامل��خرى�ال���عملت�الفا�سبوك�ع���)إشباع�ا،�املف�وم�ا��اطئ�للواقع��ف��ا����وتناقض�القيم
  .�عميق�أثر�ا�داخل�الوسط��جتما���ولدى�الفرد�أيضا

�أن �قول �يمكن �ال�و�ة �بأزمة ��خر�وصل��ا �مع �العالقة �طبيعة ��خر�:" فعن �ع�� �العوملة��نفتاح �تأث��ات بفعل
وتقدم�وسائل��تصال�وان��ار�من��فراد�بثقافة��خر�بما�تتضمنھ�من�معطيات�مادية،�فإ��م�يتقمصون�قيمة�ع���

لذا��عد�الوالء�للقيم�. حساب�قيم�م��صلية،�و�ذا��ع���افتقار�م�إ���التمسك�و�ل��ام�بقيمنا�وغموض�ال�و�ة�لد��م
��يد �من �النا�عة �ال�و�ة�صلية �تحقيق �مؤشرات �أ�م �من � ��سالمية �تتأثر�بخ��ات�. يولوجيا �ال�و�ة �أزمة �أن كما

الطفولة�الس�ئة�وظروف�الت�شئة��جتماعية�ال���قد�ال�ت�يح�للطفل�نماذج�معينة��ساعده�ع���التوحد�والتقمص،�
����لتلك��زمة��و�رفض�باإلضافة�إ���الظروف�ا��اضرة،�وما�تفرضھ�من�ضغوط�وصراعات،�وقد�ت�ون�الس�ب��سا

����ز�عن� �الواقع �ألن �وذلك �حولھ، �يجري �ما ��ل �ع�� �و�ع��اض �فيھ ��ع�ش �الذي �الواقع �أ�عاد �للكث���من املرا�ق
���� �يمارسھ �عما �مختلف �واقع ��و �بل �املعاشة �ال��ظة ��� �نموه �ومطالب �احتياجاتھ �وتلبية �رغباتھ، تحقيق

�(."خيالھ �و�معافة، �التكي)  2018عاشور ��خر�ال���فصعو�ة �لثقافة �يتمثل �ألن �الفرد �تدفع �ا��الية ��وضاع �مع ف
ت��م�ا�الوسائط��عالمية�صور��ا�وواقعا�ا��يا��،�ما�ينجم�عنھ�احتقار�الفرد�لسمات�وخصائص�ثقافتھ�املحلية�أو�

،�بات�)لفا�سبوكا(ال���يرى�أ��ا�ت�سم�بالت��ر�والر�ون،�و�ذلك�فإن�طبيعة�العالقة�مع��خر�ع���الوسائط��عالمية
  .من�املحتمل�أ��ا���دد��و�ة��جتماعية�للفرد

،�)جيل��باء(كذلك�تظ�ر�أزمة�ال�و�ة�ع���مستوى�ما��عرف�بالصراع�القي���ب�ن�تلك�ال���تم���ا��يل�التقليدي
وخاصة�إن�شبابنا�اليوم��عا�ي�من�مش�لة�تناقض�القيم�" ،)القيم�العصر�ة(وتلك�ال���أصبح�يرغب�ف��ا�جيل�الشباب

مع��نفتاح�ال�ائل�ع���وسائل��عالم�و�تصال�ا��ديثة،�إنھ�فعال��ع�ش�أو�يتواجد����ما�يمكن�أن�نطلق�عليھ�امل�ان�
بحيث�ال��و�راض��ليا�وح���جزئيا�عن�وضعھ�ا��ا���وال��و�باستطاعتھ�أن�يصل�إ���ما�يحلم�بھ��Tiers Lieuxالثالث�

�عن �غ���املحبذة �تظ�ر�السلوكيات ��نا �الفئةمن ��اتھ �أو�ا��رقة: د �السر�ة �ال��رة ��نتحار، ��جرام، عبد�(."العنف،
،�و�نا�نؤكد�أن�وسائل��عالم�)أي�فئة�الشباب(ال����ع���بصدق�عن�ال��م�ش�الذي�تطالھ��ذه�الفئة. )2011العا��،�

،�حيث��ش�������ذا�)اصراع�القيم�وتناقض�( تلعب�دور�تحر�ض�ع����نتفاض�والتمرد�الذي��شرح����مف�ومھ�العام
أن��ذه�التناقضات�تؤدي�عادة�إ���تصادم�ب�ن�القديم�وا��ديث،��Desolapoolاملجال�الباحث��مر��ي�دي�سوالبول�

�وسيطرة� �قيود �التحرر�من ��� �ورغبتھ �واستقالليتھ �إلثبات�قدرتھ �املوروثة �القيم �ع�� �التمرد �ا��يل�ا��ديد ومحاولة
�عالم�تتحمل�مسئولية�كب��ة�����ذه�الظا�رة�أل��ا�أس�مت����إيجاد�ا�بطر�قة�غ����سرة،�و�و�يؤكد�ع���أن�وسائل�

 ) 2005نور�الدين،�(."مباشرة�وتفتح�أذ�ا��م�ع���قيم�وأف�ار�جديدة�يحاولون�تقليد�ا����حيا��م�اليومية
 خاتمة: 

ة�ونوعية�سواء�ع���مستوى�ش�دت�تكنولوجيا��عالم�و�تصال�ا��ديثة����العقود�القليلة�املاضية�قفزات��ائل
الوسائط�أو�املضام�ن،�مما�أدى�إ���تطور�وسائل��عالم�و�تصال�ا��ديثة�من�بث�فضا�ي�مباشر�وان��نت�،�حوسبة�
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و�واتف�نقالة�،�و�عددت�خدما��ا�وأ�داف�ا�،�وجعلت���سان��ع�ش����صندوق�صغ���يتلقى�فيھ�يوميا��الف�من�
  .ما��و�مفيد���ياتھ�وم��ا�ما��س�ب�أخطار�أو�مشا�ل�كث��ة�ل�ا�الرسائل�ع����ذه�التقنيات�م��ا

 قائمة�املراجع : 
  .87دون�طبعة،�ص،�يبلعرق�املشرت�اسادرا: نعما. إلعالمياملعجم ا�،)2006(رلفال�اامجمد حم -1
  .23-22ية،�صلوطنح�النجااجامعة :نابلسرة،�منشو ريغ ريسالة ماجست،�ر)2010(طھ بال�-2
  .59،�ص1دار�الشروق�لل�شر�والتوز�ع،�ط: عمان. ،�علم��جتماع�الط��)2006(الدو���،عبد�السالم��ش�����-1 

�مليكة،�-2 �سعيد �و�ن �قالعة �تطور�)2020(كر�مة �ظل ��� �التغ���الثقا�� �نحو�دراسة ��ن��و�ولو�� �التوجھ ،
  .53-52،�ص1ألف�للوثائق،�ط: ا��زائر. تكنولوجيا��تصال�ا��ديثة

3-�� �عبد �الرحمان �محمد،عبد �و�تصال،�مصر)2008(هللا ��عالم �سوسيولوجيا �دون�: ، �ا��امعية، دار�املعرفة
  .216طبعة،�ص

�سل��،�-4 ��جتماعية)2020( غرو�ة �شب�ات �ضمن ��تصال �أن��و�ولوجيا �ع����-، �الثقا�� �التنوع �حول دراسة
  .94،�ص1ألف�للوثائق،�ط: الفا�سبوك،�ا��زائر

  .104السابق،�ص،�املرجع�)2020(غرو�ة�سل���-5
  .594،�ص)10(،�نظر�ة��غ��اب����الفكر�السوسيولو��،�مجلة��حياء،�العدد)2010(حداد�صونية�-6
�وآخرون�-7 �ال�ادي �عبد �سنة(محمد ��جتماعية،�)دون �واملساندة ��كتئاب �من �ب�ل �وعالقتھ ��ن��نت �إدمان ،
  ).04(مجلة��لية�ال��بية،�العدد: القا�رة
�خليف�-8 �أحمد �سنة(ة،محمد �بالعزلة�)دون �وعالقتھ �الشباب �لدى ��جتما�� �التواصل �مواقع �استخدام ،

  .13الف�س�بوك�أنموذجا،�جامعة�املنيا،�ص�- �جتماعية�و�غ��اب�النف����لد��م
�طر�يھ،�-9 �اليومية)2011(مأمون �ا��ياة ��� ��جتماع �علم �معاشة،��-، �لوقا�ع �معاصرة �سوسيولوجية قراءة

  .50،�ص1للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�ط�ب��وت،�دار�املعرفة
 .56عبد�السالم��ش���الدو���،�املرجع�السابق،�ص�- 10

11- Edwin lemert,(1969), social pathology, holt, p43.  

  .52مأمون�طر�يھ،�املرجع�السابق،�ص�- 12
  .نية،�دون�طبعةالدار�ا��لدو : ،�مدخل�إ���التحليل�السوسيولو��،�ا��زائر)2011(عبد�العا���دبلة،��- 13
14 -� �ا��زائر)2010(عمر�قباي��،� �ا��ديثة��� ��تصال �وسائل �م�انة ���اديمية��- ، �مجلة �أن��و�ولوجية، مقار�ة

  ).03(للدراسات��جتماعية�و��سانية،�العدد
15- Georg Herbert Mead,(1963) l’esprit, le soi et la société, France : PUF , p275-276.   
16- Jacques Bouveresse, (2004),les medias- les intellectuels et pierre Bourdieu- www.monde- deplomatique.fr. 

،�سي�ولوجية��ش�ت�ال�و�ة�لدى�الشباب�ا��زائري����ظل�العوملة�)2017(عاشور�لعور�ومعافة�رقية�- 17
  .212،�ص07العدد�الثقافية،�مجلة�آفاق�للعلوم،�جلفة،

  .عبد�العا���دبلة،�املرجع�السابق�- 18
مطبعة�جامع�صالح�الدين،�دون�طبعة،�:  ،��عالم�وا��ر�مة،��وردستان)2005(نور�ياس�ن��رزا�ي،�- 19

  .104ص
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م��بحاجة�ماسة�ا���رعاية�خاصة،�أل�أناس��م��ال�شر�ة،�ال���ت�ون�املجتمع،�والبعض�م��افئات��ناك�عديد�من�

� �حسب �يصنفون ��� �ورد �مل�دليلما �باألدو�ة �والعالج ��مراض �نظمة �من�،العامليةال��ة �خانة ��عض��ضمن لد��م
غ���ا��و أ مثال،�سمعيةو�أبصر�ة� ،�سواء�أ�انتمااقة�اعال����عا�ي�تلك� ومن��ذه�الفئات�املصنفة. ا��االت�ا��اصة

 ذه�الورقة�البحثية�فئة�م�مة�من�املجتمع�ال�شري�عامة،عينة��إن�. يةانالنفسالعص�ية��و أ ا��سمانيةمن��عاقات�
� �أ��ا �كما �عينة �تمثل �النفسية �الدراسات �جملة ��� �ال��وال��بو�ةمحور�ة �الفئات �من �أل��ا ، � �العون�تحتاج لكث���من

��أوال�ع���واملساعدة �مع ��التكيف �الذي �واملجتمع �فيھاملحيط �الع�ش �علوم �ف��ا �بما �الطبية �العلوم �ألن �وثانيا نفس�،
   .قدر�املستطاع�حال�م�املزا���والطب�الروحا�ي�تحاول�تحس�ن

�ذه�الفئة�املجتمعية�ل�ا�خصوصيات�جمة�تم���م�عن�بقية�أفراد�املجتمع،�سواء�من�الناحية�الف��يولوجية�أو�
�و�جتما�� �النف��� �ا��انب ��� �أك���خاصة �ا�تمام �ا�� �تحتاج �ف�� �ل�ذا �أو��جتماعية، �و �،النفسية ال��بية��الرعاية

لدى�الطفل�ذو�ا��الة�ا��اصة،�كقضية�مستقلة�بذا��ا�من��ا��اصة ال��بية بموضوع ناا�تمام يبدومن��نا� .والتعليم
�ع��� �نقف �نحن �وإذ �النف���، �والتوازن �والعقل �ال��ة �ملعا�ي �العلم ��عط��ا �ال�� �الثابتة �القيمية �املعطيات حيث

ننا�نحاول�مساءلة�مبادئ��ذه�ال��بية،�من�خالل�النظر����نظر�ا��ا�متطلبات�البحث�����ذا�املوضوع�من��ا�ودرسا،�فإ
�الغايات �من �املرجوة �والنتائج �وسائل�ا �ملا. و�� �واملجتمع، �ال��ة �قضايا ��� �للباحث �بال�سبة �مشروعة �مساءلة  و�ذه

يصنفون����الذين��رادف�  ،�ل�ؤالءو�قتصادية و�جتماعية التعليمية ا��دمات تقديم �� بھ��ذه�ال��بية�ودور�ا��س�م
   .ا��اصة �حتياجات ذوي  ضمن�خانةدليل�ال��ة��ممية�

،�كمقدمة�صغرى�تخ��ق�منطق�النفس�العام�علمحول�أ�مية�املساندة�الوجدانية�ينطلق�من�ضميمة�إن�السؤال�
�السي�ولو�� �امليدان�املف�وم ��ذا ��� �املوج�ة �العلمية ��ختصاصات �من �وغ���ا �ال��بو�ة �و لألبحاث ��سئلة�، لعل

ضمن�حدوده�القيمية�ال���تؤد��ا����اطالق�أح�ام�مسبقة�التح���عدم�ع����ناتج�� املطروحة����سياق��ذه�القضية�
�ال��بوي �معا�ي �وداللة�السلوك �يحاول��.ال��بية �ميدان�ال��بية�ا��اصة، ��� �وظيفة�العلم �ا�� ��غدو�الفكر�مشدودا كما

�وم� �النفسية �ال��بية �مستقبل �ع�� �العلم،�الوقوف �لوسائل �ال�ائل �التطور ��ساير�ذلك �أن �يجب �ال�� ��خالقية ونا��ا
� �و�خ��اع �و�بداع �نحو�الفاعلية �ا��اصة، �ذو�ا��الت ���سان �قدرات �توجيھ ��� �البا�رة �و�مكن���تمامونتائجھ ،

�ع�� �ال�� �والعلمية �الفكر�ة �القدرة �ع�� ��� �كمثال ��وكي�س �س�يفن � استحضار���صية �س�يفن  Stephen(ع��ا
Hawking (   )1942 – 2018  (حالتھ�ا��اصةم�املعاصر�رغم�لبفضل�وسائل�وتقنيات�الع .  

ولعل�مش�لة�رعاية�أطفال�ذوي��حتياجات�ا��اصة،��عت���من�أ�م�مرتكزات�بناء�ال�و�ة��جتماعية�لدى�الفرد�
�أ �أو�النفسية �ال��ية �حالتھ ��انت �أيًا �للطفل، �للنمو�الطبي�� �أو�� �دور�ف. و�الذ�نيةكتدعيم �تفعيل �يمكن كيف

ح����وفقط،�املساندة�الوجدانية�لذوي�ا��اجات�ا��اصة؟�و�ل�تتوقف��ذه�املساندة�ع���تلبية�ا��اجات�العاطفية
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�الفئة �ل�ذه �رص�نة �تر�ية �نفسا�ي�نحقق �الطب �التصور �حسب �ال�شة ���ذه�؟ �للبلوغ �نو�� �توف���مجال �باالم�ان �ل
 .؟���املكتبات�العمومية�تحقيق�املقروئية�راق�من� ا���مستوى �الفئة����املستقبل

  :العرض
��سئل ��ذه �ا��قيقة ��� �أخرى ��ساؤالت �تنجر�ع��ا �املساندة��،ل�ا�محايثةة ��ذه �طبيعة ��� �مسار�البحث �ع��ض

�ب � �عضوي ��ش�ل �ترتبط �أ��ا �ذلك �و�جتماعيةالوجدانية، �النفسية �واملعرفية�أو  ،األوضاع ����قتصادية ع�ش�ا�ال��
ا���ات�الدولة�ك�ل�و ا���ود�املبذولة�من�طرف�ثمة��ناك�ما�يمكن�قولھ�بخصوص�أن�رغم��.�طفال ذه�الفئة�من�

توف���ما�يمكن�توف��ه�من�متواصلة�من�أجل�ا���ود�ال�تزال��من�ال�تحس�ن�نمط�الرعاية�ا��اصة،�إذ�،خاصة�الوصية
��قل �ع�� �نمو�متوازن �لتحقيق �واجراءات ��كذا�فئا�وسائل �ا���ود�غ�� . تملثل �يبدو�للمختص�ن�أن��ذه تبقى��فيما

  .الطفل�ذو�ا��اجة ،�إذا�ما�نظرنا�لطبيعية�ا��اجيات�الالزمة�املطلو�ة��شأن�حماية�ورعايةتحت�مستوى�املأمول 
� �الفئةذ�إن �منا��،��جتماعية�ه �عدة ��� �غ���ا �عن �بروح�و  املتم��ة �للو�� �عاكسة �مرآة �ا��قيقة ��� ��� ال��

����عب���وا���وصر�ح�عن�،�لدى�مختلف�فئات�املجتمع�الص���إن����التعب����سانية�قبل��ل����ءاملسؤولية��
� �مدى �ك�ائنات �وعينا �عل��ا �يصدق �إ�سانية �أو�كذوات �مأخالقية، �محموالت �ذات ات �إنيَّ �ا��ياة�مل ةستغرققول ع��

نتمتع�ننا�كذلك،�إذ�نتو�م����انفسنا�بأ��و ل�س��وأن�دون�ذلك���يحا���الظا�ر�ان�ما�يبدو�لنا��و�اعتبار . و��سانية
من��جزءٌ أيضا�نحن�غ���ان�ا��قيقة�املرّة��ش���ا���أننا�. املعتل�ن بخاصية�ال��ة�دون��ؤالء�الذين��م�حسب�ظننا

ونحن�ال� .بالذات���سانية�ناوعيكب��ا�من� جانب مستديمة�لك��ا�أعاقات�تمساعاقات�����خرى�من��عا�ي�فئة�كب��ة�
  . فعال�وعينا�ا��اضر��ش�ل�و �،�ش�ل�تام�ا��ضارةندمج����،�ورعاية�مكثفة�ح���نتاج�ا���ا�تمام�أك��حنزال�ن

�نود �بتعر�ف�لذا �نقوم �أن �البداية �الطفل��� �منظور �وج���إل�سان �مختلفةمن �و  ات ��اللغة �النفس وعلم�علم
وفر�لدى�املعلم�املتخصص�ي�ب���أن�تتال����،الشروطلة�العوامل�و جم�ع�� التعرف لنا�ي�س��ح����جتماع�والفلسفة،�

���شروط�عملية�ت�و�ن��ذا�املعلم�املتخصص،�واملتعلم�غ���ثم�بحث�ا��اصة،��حاالتتر�ية�و�عليم�ذوي��مجال����ذا�
�قاد �النوا�� �من �ناحية �نفسية* ر��� �أو�الطب �ع��. جسمية، �الوقوف �خالل�ا� و�التا�� �من �يمكن �ال�� �املقومات جملة

  .اندة�الوجدانية�ألطفال�ذوي�ا��االت�ا��اصةبحث�تداعيات�املس
  :�سرة

�امل�ونة� �العوامل �أ�م �من ��عد �أ��ا �كما �و�طفال، �و�م ��ب �من �يت�ون �الذي ��جتما�� �البناء ��سرة �عد
�عرف�ا�ابرا�يم�ناصر����. ل��صية�الطفل�ال���ل�ا�تأث���مباشر�ف��ا،�حيث��عد�املحيط�املباشر�الذي��ع�ش�فيھ�الطفل

�واحد،�: " مؤلفھ �سفق �تحت �و�ع�شون �أو�التب��، �أو�الدم �الزواج �بروابط �معا �يرتبطون ����اص �من مجموعة
الزوج�والزوجة،��م�و�بن�والب�ت�دورا�: و�تفاعلون�معا،�و�تقاسمون�ا��ياة��جتماعية��ل�مع��خر،�ول�ل�أفراد�ا

   ".ة�التنظيمية�امل�لفة�بواجب�استقرار�وتطور�املجتمع�أو����ا��ماع. اجتماعيا�خاصا�بھ،�ول�م�ثقاف��م�املش��كة
 ) 43،�ص�1966ابرا�يم�ناصر،�( 

�النمو� �عمليات �تؤثر��� �ال�� �العوامل �أ�م �من ��سرة، ��فراد �ب�ن �تر�ط �ال�� �والعالقات �العائ��، �املناخ �فإن لذا
�للطفل �و�جتما�� �وامل. النف��� �ا��ب �عوامل �تتوافر�ف��ا �ال�� ��سرة �إن ��عد�حيث �و�ستقرار�النف��� �والعطاء ودة

  ) 81رشوان�حس�ن،�دس،�ص�(  .عوامل�ضرور�ة�لتوف���مشاعر��من�للطفل،�ولتوف���عوامل�النمو��نفعا���السوي�لھ
�علم� �ميدان ��� �املختصة �والنظر�ات ��تجا�ات �بحسب �مختلفة ��عار�ف �عدة �ل�ا �أو�العائلة ��سرة �أن ورغم

النفس��جتما��،���أ��ا�تلعب�دورا�م�ما�و�أساسيا����ت�و�ن�ال�شء،�وتنمية�قواه�املختلفة���جتماع��سري�أو�علم
من�خالل�وظائف�ا�املتعددة،�وذلك�رغم�التطور�التكنولو���ممثال����الوسائل�السمعية�البصر�ة،�وأ�م�ا��ن��نت،�وما�

الكبار،�والغزو�الثقا���املصاحب���طر�العوملة��،�بل�ح��)لعبة�ا��وت��زرق�( تمثلھ�من�خطر���دد�ال�شء�الصغار�
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�عت����سرة�من�أ�م�عوامل�: " حيث. الزاحف،�وما�تنطوي�عليھ�من�نوايا���دد�ثقافة�املجتمع�وقيمھ�ومعتقداتھ�وكيانھ
�� ��ول �والعامل �للطفل، ��و�� ��جتماعية �واملدرسة �للثقافة، ��و�� �املمثلة �و�� �للطفل، ��جتماعية �صبغ�الت�شئة �

   ) 72،�ص�2007عبد�الرحمن�املعايضة،�( ". سلوك�الطفل�بصبغة�اجتماعية�
منطلقنا��سا��������ذا�السياق��و�أن�العائلة�كمؤسسة�اجتماعية����الوسيط�الرئ�����ب�ن���صية�الفرد�

أنماط�السلوك�وا��ضارة��جتماعية�ال���ت�ن���إل��ا،�وأن���صية�الفرد�تت�ون�ضمن�العائلة،�وأن�قيم�املجتمع�و 
أما�عن��ش�ال��سر�ة�السائدة����مجتمعاتنا،�فأغل��ا�. فيھ�ت�تقل�ا���حد�كب���من�خالل�العائلة�وتتقوى�بواسط��ا

ت��ز��ش�ل�كب���أن�املجتمع�العر�ي�يتم���العائلة�فيھ�ب�و��ا�عائلة�ممتدة،�و���العائلة�ال���ال��سكن����ب�ت�واحد،�
  . روابط�العشائر�ة����تنظيم�العائلة�وعالقا��ا،�وأن�وضع��ب�يبقى�أساسيا�ف��او���تتم���بأنماط�أساسية�لل

�ال� �إذ �ا��ب، �عاطفة �ا�� ��حيان �كث���من ��� �تفتقد �املمتدة �العائلة ��ذه �ان �ا�� �شرا�ي ��ش���املفكر��شام و�نا
ض�العواطف�ا��ارة�ال���تبد��ا��ش�ل��ذه��خ��ة���مة�العائلة،�وال�توجد����اطار�ا��عب��ات�وا��ة�عنھ،�ما�خال��ع

ال�ساء�اتجاه�الص��،�ح���لو��ان��ب�لطيفا�وحنونا�ف�و�يبقى��عيدا�عن�متناول�أطفالھ�ملا�يبديھ�من�ابتعاد�و�عال،�
   .ولذلك�فإن�الطفل�عامة����معظم�العائالت�ينمو�و�شعر�ع���درجات�متفاوتة،�بأنھ�مكبوت�ومظلوم�و�عس

  ) 36 35،�ص��1984شام�شرا�ي،�( 
  : الطفل�لغتا

فُل،�بالفتح�الرَّخُص�الناعم،�وا��مع�طفال،�وطفوٌل : الَبناُن�الرَّخُص،�املحكُم  وقال�ابن�منظور����موضع�آخر�. الطَّ
: قال�ابو�ال�يثم. الصغ���من��ل����ء�ب�ن�الطفل�والطفالة�والطفولة�والطفو��: الصغ��ان،�والطفل: الطفل�والطفلة�

: وقد�شغلت�أم�الص���عن�الطفل: من�بطن�أمھ�ا���ان�يحتلم،�و���حديث��س�سقاء�الص���يد���طفال�ح�ن��سقط
�أرضعت،�وقول�م: أي�شغلت�بنفس�ا�عن�ولد�ا�بما����فيھ�من�ا��دب؛�ومنھ�قولھ��عا�� وقع�: تذ�ل��ل�مرضعة�عماَّ

 فالن����أمٍر�ال�ينادى�وليده
ا���)  إيذاء��طفال: ( بد�هللا����دراس��ا�املوسومة�بـ�ش���الدكتورة�من��ة�آال�سعود�عبد�الرحمن�بن�ع: اصطالحا

،�بأن�مرحلة�الطفولة����املرحلة�املبكرة����دورة�حياة�) Barker, Robert(مف�وم�الطفولة�حسب�رأي��رو�رت�باركر�
م،�من���سان،�وال���تتم���بنمو�جس���سر�ع�للطفل،�وس���ل�شكيل��طفال�إلعداد�م�ألدوار�البالغ�ن�ومسئوليا��

  )42،�ص�2005من��ة�آل�سعود،�( . خالل�وسائل�اللعب�والتعليم�الرس���غالبا
�ال�لية،� ��ستجابة �ملعطيات �خاضعة �ب�لي��ا �ت�ون �املرحلة ��ذه ��� ���سان �حياة �إن �بل �فحسب ��ذا ول�س

�التفاع �لعمليات ��ليا �مستجيبا �ي�ون �الطفل �أن �بمع�� �بھ، �املحيط�ن ��خر�ن �ا�� �املطلقة �من�وا��اجة ��جتما�� ل
�ا��الق� �عبد �محمد ��عب���الدكتور �حد �ع�� �املجتمع �مع �ت�املھ �مستوى �تحدد �ال�� ��� �املرحلة �ف�ذه �و�التا�� حولھ،

�سرة�: ( عفيفي�رغم�اختالف�علماء�النفس�حول�تحديد��ذه�املرحلة�امل�مة����حياة���سان،�حيث�يقول����دراستھ
... لطفل�����ذه�املرحلة��و�املستجيب�لعمليات�التفاعل��جتما���من�حولھ،�ا) " والطفولة�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق�

و�التا����ذه�املرحلة����ال���تحدد�مستوى�ت�املھ�مع�املجتمع�ع���املستوى�الثقا���و�جتما���والوظيفي�واملعياري�
  )1993�،290عفيفي�عبد�ا��الق،�( ". وال������

�طفال�غ���العادي�ن�ا���تلك�الفئة�من��طفال�الذين��ف�ش���ا����اصة�مصط����طفال�ذوي��حتياجات�اوأما�
ينحرفون�انحرافا�م��وظا�عن�املتوسط�العام�لألفراد�العادي�ن����الفئة�من��طفال�الذين�ينحرفون�انحرافا�م��وظا�

�واللغو  �وا��ر�ي �و�نفعا�� �وا����� �العق�� �نمو�م ��� �العادي�ن �لألفراد �العام �املتوسط �ا�تماما�عن ��ستد�� �مما ي
  . خاصا�من�املر��ن���ذه�الفئة�من�حيث�طرائق����يص�م�ودفع�ال��امج�ال��بو�ة�الختيار�طرائق�التدر�س�املالئمة�ل�م

  ) 17،�ص�2007نوري�القمش،�( 
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ه�ن�العائلة�العر�ية�توجھ�الفرد�منذ�طفولتھ�نحو����اص�أك���مما�توج�ھ�نحو��شياء،�فأول�تدر�ب�يتلقاغ���أ
و�كذا�فإن�الطفل�ينمو�و�ك���دون�أن�يجد�). قل�مع�السالمة���دو�( ،�)قل�مرحبا�لعمو�: ( الطفل��و�فن�املعاشرة

نفسھ�مستقال����أي�وقت�من��وقات،�ألنھ�دائما�محاط�باأل��اص�ال�باألشياء،�فبمجرد�استقاظھ�من�النوم�يجد�
��ستو�� �و�التا�� �باألخر�ن، �ليجتمع �بھ �و�أ�ي �ي�سلمھ �ا���ن�من �ذلك �منذ �ا��اصة �حياتھ �ع�� �يصبح�. �سرة و�التا��

  .واعيا�بذاتھ�بفرض�منطق��ونھ�فردا�من�املجتمع�ال�غ��
العي�ية�ال���نخص�ا��عدة�تصورات�تخص�طبيعة�املساندة�الوجدانية،�ونوجھ�تحليلنا�نحو ا����نا�يمكن�أن�نطرح�

� �العموم �ع�� �فاألطفال �السياق، ��ذا ��� �محتابا��ديث �املساندة��ل�م �من �مع�ن �نمط �ا�� �و�عليم�م �تر�ي��م ��� جون
�بال�سبة� �أليما �واقعا ��ش�ل �وال�� �ا��اصة �ا��االت �ذوي �من �بالذكر�ع�� �نخص�ا �ال�� �الفئة �ف��ا �بما الوجدانية،

�الفئو�ة �أوساط�ا �ب�ن �و�جتما�� �الص�� �التوازن �من �عالية �مستو�ات �ت�شد �ال�� �العر�ية، �. ملجتمعاتنا نحاول�ولعلنا
نحن�من�يحتاج�ا���مساندة�وجدانية�لتحقيق�املستوى�املطلوب�ملثل��ذه��:ميدانيا�فنقول القي����ذا�ا��كم�تصو�ب�

���من��الفئات�اليافعة،�وح���ن�ون�صورة�مكتملة�حول�واجبنا�نحو��ذه�الفئة�ال���نحن����حاجة�ماسة�ال��ا�لتعلمنا
�بحقيقتنا، �الوجود ��ذا �ارتباط �خالل �من �وجود�ا �و �خالل �ا��ياة �اح��ام �أ�مية �القليل �لو�ال��ر مسؤولية�و ك�ل

  . ال���تقتض��ا��خالق���سانية�لوجود���سان�العامواج�ة�امل
ألن��عب��ات�مثل�تلك�ال���ننعت���ا��ذه�الفئة�������ا��قيقة�ل�ست����عب��ا�معلنا�عن�ما�يخت��نا�اتجاه�جميع�

� �عافي��م ��امل ��� �أ��م �نحسب �الذين �اعتبار�أطفالنا �يمكن �وفقط ��ساس ��ذا �ع�� �والنفسية، �ا��سمية ال��ية
�امل��مة�حول�حالة���سانية�فينا �العاقلة�محتاجة�فعال�ا���اعادة�ترت�ب�تصوراتنا ومن�تلك�ال��ت�بات�اعادة��.ذواتنا

�الوجدانية �املساندة �عمليات ��� �محوري �كمصط�� �ال��بية �مف�وم �اعتبار�ال��بية. صياغة �يمكن ��نا �بناء��ومن أساس
  .الفرد�داخل��سرة�واملجتمع�والذي�نضطلع�ا���ت�شأتھ�ت�شأة�متوازنة�من�جميع�النوا���النفسية�واملعنو�ة�واملادية

 : ال��بية�وفلسفة�ال��بية� -1
 : ال��بية  - أ

. بكرةإ���أ�مية�ال��بية�امل���فحوى�فلسفتھ�ال��بو�ة�ا����) Bertrand Russell  ) (1872 – 1970(�ش���برتراند�رسل�
�ذلك ��� �الوالدين �دور �أ�مية �ع�� �الوالدة .و�شدد ��عد �الطفل �صفات �ت�و�ن ����. يبدأ �كمعلم�ن �الوالدين �دور إن

وال��بية��.�ذا��و��ساس�وا��طوة��و���للتعليم�من�أجل�السعادة. السنوات��و���من�حياة�الطفل�لھ�أ�مية�قصوى 
��دف�ا���نقل�املعرفة،�وا���تنمية�القدرات�وتدر�ب�وتحس�ن��داء�����اصطالح�العلماء�واملختص�ن����لك�العمل�الذي

وموضوع�ال��بية��ا��و�محور�اش�الية�فلسفية�تقوم�تصورا��ا�. ��سا�ي�����افة�املجاالت�وخالل�حياة���سان��ل�ا
�عمل � �فلسفة �ل��جمة �عل��ا �نرا�ن �ال�� �الوسيلة ��مر��� �حقيقة ��� �وال��بية �ا��ياة، �قضايا �ا��ياة�ع�� �تالمس ية

  .) 29-26،�ص�1999محمد�حلوب،�( . ��سانية�ب�ل�تفاصيل�ا
أما�فلسفة�ال��بية�وتطبيقا��ا�ف���فلسفة��س���ا���ف�م�ال��بية����مجموع�ا،�وتفس���ا�بمفا�يم�عامة،���دف�

�بال��  �عالق��ا �وفق �العلمية �تفس���املك�شفات �وكذلك �سياسا��ا �وترشيد �ال��بو�ة �الغايات �يمكن�. بيةتحديد ��نا ومن
 ) ( John Dewey(اعتبار��ذه�الفلسفة�تطبيقا�للفلسفة�النظر�ة�ع���مجال�الوظيفة�ال��بو�ة،�وقد�ذ�ب�جون�ديوي�

�لل��بية)  1952 - 1859 �العامة �النظر�ة � �بأ��ا �وصف�الفلسفة �القول�أنھ�يمكن ��ذا�. ا�� �ا�� �لنا�ان�أشرنا �سبق وقد
�التصور�ال��اغما�ي�عند�اعت���الف الفلسفة�بمثابة�النظر�ة�العامة�لل��بية،�وأن�ال��بية����املعمل�" يلسوف��مر��ي�
 .) 327،�ص�2011رمضا�ي�حس�ن،�(  "الذي�تخت���فيھ��ف�ار�الفلسفية�

�ت�شئة� �عملية �بوصف�ا �الفلسفة�العملية، ��� �الوجدانية �عن�أ�مية�ال��بية ��ع����ذه�التصورات �ذاتھ �سياق و��
: " مدور�يمينة،�وزميل��ا��ستاذة�بن�شو����شرى  الدكتورة�مل�ارات�والقيم،�فال��بية�حسب�ما�تذكر وإعداد�وإكساب�ا
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�النوا����ال��بية �من �وتر�ية �مع�ا، �والتفاعل �ف��ا، ��ع�ش �ال�� �الب�ئة �مع �التكيف �ع�� �الطفل �مساعدة �غاي��ا عملية
�الوجدانية �فال��بية ��ل�ا، �والعاطفية �وا��سدية �وا��لقية �بنقل��العقلية �خالل�ا �من �يقوم �ال�� �العملية ��ع�� للطفل

  ). 140،�ص�2019يمينة،��مدور " ( نحو�فعال�القيم�واملبادئ��خالقية�ا���افراده�ع���
�م �ثالثة ��� ��ستاذت�ن، �كال ���ا �قامت �ال�� �الدراسة �حسب �الوجدانية �ال��بية �مجاالت �أساسية�وتتحدد جاالت

تحديات�ال��بية�الوجدانية����العصر�الرق���من�وج�ة�نظر��عض�أعضاء�: (  حسب�ما��ش���اليھ�الدراسة�املوسومة�بـ�
� �املنوفية �بجامعة �ال��بية، �ب�ليات �التدر�س �مجال) �يئة ��� �بدوي �احمد �فوزي �محمود ��نفعال،�: لالستاذ العاطفة،

�الدراس. الضم�� ��ھ �ا�� �الرجوع �والقضايا�و�مكن �ال��بية �نظر�ة �من �الثالثة �املجاالت ��ذه ��� �البحث �مجال �لتوسيع ة
  .  الفلسفية�املتعلقة�بادراك�العالم�ا��ار��

إذن�ال��بية�عملية�اجتماعية�بالدرجة��و��،�خاضعة�للقوى�الثقافية�املؤثرة�فيھ�باإلضافة�ا���القيم�الروحية،�
ة�ال�تمارس����فراغ�بل�تطبق�ع���حقائق����مجتمع�مع�ن،�حيث�تبدأ�مع�بداية�ول�ذا�تجد�ال��بي. كما�أ��ا��ع���التنمية

�وج�ة�اجتماعية �تر�ية��ع���عن �فإن�أي �ثم �ومن �املجتمع، ��ذا ��� ���سان ��و�الذي�. حياة و�مع���آخر�فإن�املجتمع
�داخلھ ��� �ال��بية �. يحتوي ��ام، �وجدا�ي �معطى �ع�� �التعليم �ينطوي �ذا��ا �ال��بية ��ذه �ا���وداخل �يدفعنا و�و�الذي

��تمام�با��وانب�النفسية�ا���جانب�ا��وانب�العضو�ة،�كحاجة�الطفل�ا���ا��ب،�ألن�كال�النوع�ن�من�ا��اجات�
  .البد�من�اشباع�ا�ح����شعر�الفرد�منا�بالتوازن،�ذلك�أن�عدم�إشباع�ا�يجعلنا��شعر�بفقدان�التوازن�أو�اختالل�ا

 : مف�وم�ال��بية�ا��اصة��� -
مجموعة�من�املؤلف�ن�الذين�اس�موا����ابراز�أ�م�أساسيات�ال��بية�ا��اصة�لدى��طفال�ذوي��حتياجات��ش���

�وضعا� �تتضمن �ال�� �املنظمة، �الفردية �التعليمية ��ساليب �من �جملة �ب�و��ا ��عرف �ا��اصة �ال��بية �أن �ا�� ا��اصة،
�خاصة �تر�و�ة �وطرائق �أو�مكيفة �خاصة �ومعدات �ومواد �خاصا، ��ذه��عليميا �مساعدة �ا�� ���دف �عالجية �وإجراءات ،
مع�ضمان�ال�دف��س���واملتمثل����تمك�ن�. الفئة�من��طفال����تحقيق�ا��د��ق����املمكن�من�الكفاية�الذاتية

�ؤالء��طفال����املستقبل�من�املشاركة����فعاليات�مجتمع�م�الكب��،�وأن�ي�ونوا�أ�ال�لالح��ام�والتقدير،�وأن�ي�ون�
  ) 23،�ص�1998ا��طيب�جمال،�( . ��ق�قبل��ل����ء����النمو�والتعلمل�م�ا

 – Hallahan) ( �ان�و�وفمان��ال �: (كما�يضيف�الدكتور�ز�اد��امل�من�جامعة�القصيم�السعودية،�أن�املفكران
Kauffman (�،أن�ال��بية�ا��اصة����ذلك�النوع�من�التعليم�الذي�يتم�تصميمھ�خصيصا،�إلشباع�تلك�ا��اجات�غ���

) P 117 Hallahan ,2006,(  ).�عدد�إعاقة�( العادية�لطفل��عرف�بأنھ�غ���عادي�أو�لديھ�است�ناء�مع�ن�فردي�أو�مزدوج�
طفل�الذي��عا�ي�من�صعو�ات����التعلم��و�أن�ال" وقد�تطرق�الباحثان�ا���وصف�ذوي�الصعو�ات�التعلم�بقول�م�

من�املمكن�أن�ي�ون��ذا�الطفل����أي�مستوى�. ب�ساطة�ذلك�الذي�ال��ستطيع�أن�يصل�ا����امل�إم�انياتھ�ال�امنة
غ���أن�دراسة��ش���ا���أن��ذا�التعر�ف�يحيط�بھ�نوع�من�الغموض،�حيث�أنھ�لم�يكن�قاطعا����. من�مستو�ات�الذ�اء

 .ي�صعو�ات�التعلم،�خاصة�بال�سبة�ملستوى�الذ�اء�واملشكالت��نفعاليةتحديده�لفئة�ذو 
  ) 22،�ص�2010مراكب�مفيدة،�(  

أما�بال�سبة�أل�داف��ذه�ال��بية،�فتتمثل����ال�دف�الوقا�ي�الذي��شمل��شر�الو���بمختلف�أش�الھ�ل��د�من�
صابة�با��لل،�واملساعدة�ع���تقليل��ثار�من�خالل�إزالة�العوائق�أو�العوامل�ال����س�ب�حدوث�� . أسباب��عاقة

و�ناك��دف�عال���و�مكن����تأ�يل��فراد�ذوي�. السلبية�لإلعاقة،�باإلضافة�إ���استخدام�وسائل�ال���يص�ا��يدة
�قدر�ممكن �أق��� �ا�� �وقدراتھ �ام�انياتھ �واستغالل �ا��اصة �م��ا. ا��اجات �أخرى، �أ�داف ��ناك �ذلك �جانب : ا��

تماعية�والتعليمية،�و����خ����ناك��دف�إ�سا�ي�ديموقراطي،�يتمثل����ت�افؤ�الفرص���ميع�أفراد�الوظيفية�و�ج
  ) 26 – 25،�ص�2007ز�اد��امل،�( . املجتمع�بما�ف��م��ذه�الفئة�ا��اصة
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 :ا��اصة�ا��الة حاجات�الطفل�ذو  -  ب
�مع ���سان �عالقة �يطبع �الذي �العنصر�الرئ�س �ا��ب �يظل � ��سالمي �املنظور �من���� �س���ا��ب �خر�ن،�ألن

�املبدأ� �ع�� �حائمة �بأكمل�ا ��سالمية �النصوص �حرصت �ولذلك ���سان، �داللة �من �س���ا ��ع�� �ال�شر�ة ال��صية
حيث�أن�: املذ�ور،�ولعل�أبرز�ما�تؤكده�النصوص��سالمية�����ذا�الصدد��و�مطالبة���سان�بإخبار�أخيھ�عن�حبھ

���س�م����تمت�ن�العالقة�ب�ن�الطرف�ن،�كما�أن�مطالبة�النصوص��سالمية�بال��اور��عالن�عنھ�لفظيا�ع���حد��عب�
  ) 131،�ص�1994محمد�ال�ستا�ي،�(  .واملساعدة،��عد�أنماطا�اجتماعية�مفحصة�عن�ا��ب�املذ�ور 

ذه��عت���ا��اجة�ا���ا��ب�من�أ�م�ا��اجات�الضرور�ة�الالزمة�لبناء���صية���سان�بصورة�سو�ة،�وتت�ون��
ا��اجة�من�عنصر�ن�يصعب�ب��ما�و���الرغبة����الود�مع��خر�ن،�وكذلك�الرغبة����ا��صول�ع���املساعدة�وحماية�

ا���فإن�ة�الطفل�ا���الشعور�باألمان�و�التحاج) ا��ب�( وتدعيم���ص�آخر�أو�جماعة�أخرى�وترتبط���ذه�ا��اجة�
  : اجة�لدى��طفال�ومن�ا�م�ا�ناك�أشياء�كث��ة�يمكن�لآلباء�واملر��ن�تدعيم�تلك�ا��

 . تقبل�مشاعر��طفال -
 .يجب�ان�يتصف��باء�بتقبل�سلوكيات�أطفال�م -
 .يجب�أن��شعر��طفال�ذوو��حتياجات�ا��اصة�بحب��خر�ن�ل�م -
 .عدم�الت�لف�من�مصاحبات�ا��ب�وا��نان -
 .مراعاة�الظروف�ا��اصة�و�جتماعية�لألطفال�وكذلك�ظروف�م��جتماعية -
ع����باء�واملر��ن�إال�يضيفوا�ا���ما�لدى�الطفل�املعاق،�الشعور�بمز�د�من�املآ����بل�يجب�معاملتھ�يجب� -

  .بصورة�م�ساو�ة�مع�ذو�ھ�و�عو�ده�بقدر��م�ان��عتماد�ع���نفسھ�و�ستقالل�التدر����عن��خر�ن
  ) 50 – 49،�ص�2007ز�اد��امل،�( 

ل،�نطرح�مجددا�السؤال�ا��و�ري�ما�العالج�السلو�ي؟�الذي�يجب�مشكالت�الطفو إذن�ب�ن�اضطرابات�الطفولة�
لعلھ�العالج�السلو�ي�املوجھ�من�ناحية�ما�. أن��عتمد�عليھ،�لإلجابة�عن��ل�ما��عانيھ�الطفولة����مجتمعنا�املعاصر

فلقد�تناول�. ولر�ما�نقصد�بھ�ذلك�العالج�املتعدد�املحاور  .) 38،�ص�1978عبد�الستار�ابرا�يم،�(  ،�ش�ده�من�تطور 
�ذو��  �السلو�ي �للعالج �النظر�ة ��سس �مختلف �ا��ديث �النفس �علماء �املتعددةبجد �الذي�وجھ �الشرطي ��التعلم ،

) بافلوف�( �ستجابة،�و���تتخذ�من�نظر�ات�/ يقت����ال��ك���ع���نوعية�التعلم�ال���تقوم�ع���اساس�نظر�ة�املنبھ
: ( أو�بالتعلم�الفّعال�أو�ما��س���بـ. ة�ل�ل�ما�تحو�ھ�من�قواعد�وقوان�نع���س�يل�املثال�ال�ا��صر�الدعامة��ساسي

� �سكي���) �جرا�ي ��مر��ي �العالم �من��ھ �قواعد �وضع �التعلم �من ��عض�)  Skinner( و�و�نوع �حسب �يقوم والذي
�أن �مؤدا�ا �موج�ة �قاعدة �ع�� �وآخرون �ابرا�يم �رضوان �غرار�الدكتور �ع�� �العرب �النفساني�ن ��و��املفكر�ن السلوك

معاينة�ظروف�تدعيم�السلوك�لدى�الطفل،�إيجابية�امل�افئة�م�ما��ان�سلوك�( حصيلة�ما�يؤدي�لھ�من�نتائج�وآثار�
  ). الطفل،�تجاوز�املعطى�القي���للعقاب����حالة�حدوثھ�قصديا�أو�عفو�ا�

   ) 45 – 43،�ص�1978عبد�الستار�ابرا�يم،�( 
�ا�� �التعليم �من �أخرى �انواع �أيضا �و�ناك �النفساني�ن �من �ل�ل ��جتما�� �والتعلم �املعر�� ��التعلم بيك�( اص،

،�والذي�يقوم�ع���أساس�أر�عة�أ�عاد�) iscechel 1973 -1990 ,ngram, Scottال Beck) ( ال�غرم،�وس�وت�وم�شيل�
املعتقدة��معرفية�تنطوي�ع���الكفاءة����مقابل�القصور�املعر���لدى��طفال�ذوي�ا��اجات�ا��اصة،�ومف�وم�الذات

والبعد��خر�...). �اعتقاد�الطفل�بأنھ�غ���محبوب�أو�غ���مرغوب�فيھ،�أو�عدم�ا��اذبية�وما�شابھ�ذلك�( بقلة�الكفاءة�
و�و�ع���درجة�م�مة�من���تمام�و�و�شعور�الطفل�بقيمة�التفاعل��جتما���الذي��و�ا�م�عند�الطفل�من�النجاح�
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حسب��ذا�البعد�بحاجة�ا���ا�تمام�أقرانھ�بھ�أك���من����ء�آخر،�و��فإن�عدم�فالطفل�. العل���و��ادي������حياتھ
  .��تمام�سي�ون�س�با�فاعال����انطوائھ،�و�التا������ا�غالق�معطى��نفراج�املرجو�من�البعدين��وليان

����التحليل�املقدم����الدراسة�املقدمة����الفصل�الرا�ع�من�مجلة�علم�الفكر�العدد� تفصيل�بيا�ي�)  180( ولنا
�املسألة ��ذه �( . حول �الستار�ابرا�يم، �1978عبد �ص �العالم�. ) 49 -  47، �فيھ �لنا �أبرز �فقد ��جتما�� �التعلم أما
مدى�تطور�الدراسات�النفسية����مجال�حركة�العالج�السلو�ي�للطفل�خاصة�)  Bandura 1969( النفسا�ي�باندورا�

بمعزل� انية،�إذ�تب�ن�لنا�دراستھ�أنھ�يجب�أن�ال�تتم�دراسة��ذه�السلوكيات�طفال�الذين�يتم��ون�بالسلوكيات�العدو 
عن�املحيط��جتما���الذي��ع�ش�فيھ�الطفل،�وقد�سبق�لنا�الذكر�أن�الب�ية��جتماعية�للمجتمع�العر�ي،�وما�أشرنا�

و�التا���فالطفل�. الطفلاليھ�فيما�يخص�العائلة�املمتدة،�قد�يلعب�دورا�أساسيا����ت�و�ن�قيم�وجدانيا�خاصة�لدى�
بحاجة�ا���رعاية�ومساندة�ل�س�فقط����مركز�الرعاية�وإنما�كذلك�����سرة�واملجتمع�أيضا،�فال�ل�لھ�دوره�وواجبھ�

  . املناط�بتقديمھ�ل�ذا�الطفل����عملية�ال��بية�و�التعليم�والت�و�ن�تبعا
  .) 50 - 48،�ص�1978عبد�الستار�ابرا�يم،�( 

فس�السلوكي�ن����مسألة�التعلم�متعدد�املحاور�لدى��طفال،�ع���مختلف�حاال��م�ال��ية��ذه�رؤ�ة�علماء�الن
وكذا�نظر��م�ملختلف�جوانب�ال��بية�ا��اصة،�ور�ط��ذه�ا��وانب�النفسية�لدى�الطفل�بجملة�. ا��سمية�والنفسية

�وكذ �اك�سا��ا، �املمكن ��جتماعية �امل�ارات �مختلف �ع�� �املتكفلة �املؤسسة ��عديل�تدر�بات �ع�� �املساعدة �كيفيات ا
أخطاء�التفك���لدى�أطفال�ذوي�ا��اجات�ا��اصة،�خصوصا�الذين�ال��عانون�من�تخلف�ذ����حاد،�وذلك�من�خالل�

  .ابراز�تفعيل�أليات�املساند�الوجدانية�بواسطة�التعليم�املؤسس�سبقا�ع���عواطف�ا��ب�وامليل
  :معوقات�فن�املعاشرة�عند�املر��ن -

�ع� �أن�إن�التدر�ب �حرفيا ��ا��نا ��ع�� �واملسايرة �املسايرة، �ع�� �تدر�ب �الواقع ��و��� �الطفل �املعاشرة�لدى ��فن
�معھ �و�تالئم ��خر�و�رافقھ �مع �. �س���املرء ��سو�ة �فن �حيث �من ��و�� �الطفل�وجدانية �مساندة ��� �ايجا�ي كمعطى

��،�ومن�ج�ة�أخرى�ا���تقو�ة�حب�وجدانيا�ذات�وظيفة�اجتماعية�تؤدي�من�ج�ة�ا���تخفيض�توتر�التفاعل��جتما
��ش���ا���. املعاشرة �م��ا �ا��في �ا��انب ���أن �الطفل، ���صية �ت�و�ن ��� �فعالية �ذات �اعتبار�ا �يمكن �ذلك ��ل و��

�شرا�ي ��عب����شام �ع���حد �والتنفيذ �العمل �طر�ق ��� ��ائلة �عراقيل �عن �تنم �أن�املسايرة �جمة�إذ �السلبية : " أثار�ا
�يتعذر�التعب���عن ��ستمر�����حيث �املكبوتة �املعارضة �أن �و�حيث �لوجھ، �وج�ا �الناس �لقاء �عند �أو�حل�ا ا��الفات

�وأف�ار�م� �الناس �ب�ن �العامة �ا��ياة ��� �التمي��، �فإن �و�كذا �أنفس�م، �باأل��اص �مر�ونة �القضايا �فتصبح الغليان،
  ) �52شام�شرا�ي،�،�ص�( . "يبقى�تمي��ا�مستحيال�

ا���أ�مية�عامل�املحبة�والعطف،�رغم�أنھ�تطرق�) ���ال��بية�( رسل����مؤلفھ�الش����لقد�ن��نا�الفيلسوف�برتراند�
ا�ي�اعتقد�أن�ا��ب�واملعرفة��ما��ساسان�: " حيث�يقول . ا����ذه�املسألة�ا��يو�ة����ا��زء�ا��ادي�عشر�من�مؤلفھ

ن�ش�ئا�عن�ا��ب،�وس�ب�ذلك�الالزمان���سن�التصرف،�ومع�ذلك�ففيما�كت�ت�عن�ال��بية�ا��لقية�لم�اقل�ا���� 
�ي�ون� �ال�أن �نموه، ��� �للطفل �للمعاملة�املناسبة �الطبيعية �ي�ون�الثمرة �ي�ب���أن �من�ا��ب �الصا�� عندي�أن�النوع

  ) 123برتراند�رسل،�دس،�ص�( ". ش�ئا�نرمي�اليھ�ونقصده�خالل�جميع�مراحل�النمو�املختلفة�
قبل�أن�نحدد�دور�ا��ب�والعطف����املساندة�الوجدانية�لدى�لكن�البد�من�وضع�م��وظة�م�مة�����ذا�السياق،�

وتتمثل��ذه�امل��وظة�����ون�أن�التعامل�الطفل��ع�أ��اص�من�. �طفال�عامة�ولدى�ذوي�ا��االت�ا��اصة�كذلك
ط�خارج�العائلة�سواء����املجال�ال��بوي�أو�غ��ه،��و��عامل�مع�الغر�اء،�ولذلك�فإن�سوء�الظن�الذي�يتعلمھ����محي

�العائلة� �ب�ن �القائمة �الفجوة �فإن �و�كذا �املبالغة، �من ����ء �مع �وذلك �املجتمع، ��� �لتعاملھ �قاعدة �يصبح العائلة
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و�التا���تحكم�العائلة�القبضة�عليھ�ألنھ�ينكفئ�ال��ا��لما�شعر��عدم��طمئنان�خارج�ا،�و�كذا�. واملجتمع�تزداد�سوءا
  .ات�تنمية�وعيھ��جتما���ونضوجھ�النف�������املستقبلي���ق�استقاللھ�مع�مرور�الوقت،�وتخبو��ل�مؤشر 

  ) �56شام�شرا�ي،�،�ص�(  
�ا��ياشة� �العاطفة �بدوا�� ��طفال �لدى �ال��بية �ر�ط �ضرورة �حول �أطروحتھ �رسل �لنا �يقدم ��ساس ��ذا ع��

��ع �حد �ع�� �فاملحبة �وا��، �سياق�دراماتي�ي ��� �بي��ما �يفرق �ذلك �و�و�مع �والعطف، �باملحبة �عن�املليئة �تختلف ب��ه
يب�ن�دوافع��ل�م��ما����بناء���صية��) 144برتراند�رسل،�دس،�ص�( .العطف�ب�و��ا����صميم�ا�تخصيصية�حتما

�الثقة�. الطفل �ا�� �فال��وع �و�التا�� �تطلق، �أن �يمكن �ولكن �تخلق �أن �ال�يمكن �املحبة ��خ���يقر�إقرار�بأن ��� ��أنھ
��� �صاحبھ �يكسب �ألنھ �نفسھ �ي��ر �استجابة�واملحبة �ي�تظر�من �ما �حولھ �ممن �و�خلق �مقاومتھ، �ا�� �س�يل �ال را

 .لعواطفھ،�و�ذه�ن�يجة�من�أ�م�النتائج�ال���نتوقع�ا�من�ال��بية�ا��لقية�ال��يحة�القو�مة
  ) 145 - 144برتراند�رسل،�دس،�ص�( 

�يب�إن �لكن ��خر، �عن �يفصلھ �ا��دار�الذي �اخ��اق ��� �الطفل �لدى �والتعقل �ا��ب �ع�� �متصال�بھ،�القدرة قيھ
وفا�ما�لھ،�ألن�كال�القدرت�ن�شكالن�مختلفان�لف�م�العالم،�رغم�ا��ما�ينطو�ان�ع�����تمام�واملسؤولية�اللذان�ي�ونا�

ع���) ينظر�إ���: respicere( تدل�وفقا���ذر�ا�)  respect( مع���اح��ام�ا��ياة�لدى�الفرد،�ف�لمة��ح��ام�����نجل��ية�
وال�ي�ون��ح��ام�ال��ص�ممكنا�من�دون�معرفيتھ؛�. ل��ص�كما��و،�وع���إدراك�فرديتھ�وفرادتھالقدرة�ع���رؤ�ة�ا

  . ومن�شأن���تمام�واملسؤولية�أن�ي�ونا�أعمي�ن�إذا�لم�ترشد�ما�معرفة�فردية�ال��ص
  ) 134،�ص�2007اير�ك�فروم،�( 

. ��فلسفة��عليمية�ذات��عد�سي�ولو��إن�دور�املساندة�الوجدانية�لطفل�ذوي�ا��اجات�ا��اصة،���دف�إ���تب�
ال���ترى�أن�التعليم�التقليدي�ال�يزال�قادر�ع���تحقيق���داف�التعليمية�( ���مقابل�تلك�املنا���ال��بو�ة�ال�سلطية،�

و�عبارة�أخرى�فإن�مثل��ذا�التعليم�التقليدي�املوجھ�نحو��ذه�الفئة،�يفتقد�). وال��بو�ة�ل�ذا�الطفل����إطار�التلق�ن�
بالدرجة��و���ا���خصائص�سي�ولوجية�جمة،�تتعلق�مباشرة�بت�و�ن�عالقات�ذات�صالت�وجدانية�قو�ة؛�بطفل�ذوي�

�ا��اصة،�. ا��اجات�ا��اصة �الوضعيات �ذوي �لألطفال �م��اج�التعليم �الرا�ن،�فإن �والثقا�� ��جتما�� �منظورنا ومن
خاصة����ظل�. ل�النفسية�و�جتماعية�ع���حد�سواءيبدوا�منذ�الو�لة��و���عاجزا�عن�احتواء�مشكالت��ذا�الطف

  .سيطرة�التقنية�ع���تحديد�أ�دافنا�ال��بو�ة�ألجيال�املستقبلظل����وعوملة�التعليم�
  :خاتمة

 بالتعليم املتعلقةال�لية�للقيم���سانية،� املبادئ تحقيق ع�� �ساعدإن�العلم�املعاصر�أقدر�من�حيث�التقنية�أن�
�ا �ت�سو  ��ميعحق �بو  ،الفرص اوى فيھ �التمتع �باب ��� �عال �مقام �ع���و  ،��سان حقوق لھ �القدرة �م��لة �من م��لھ

 ا��اجات ذوي  أ��اص�ذه�التقنيات� ساعدت قدل .اجتماعية عدالةالع�ش�فيھ����ظل�و  ،املجتمع حياة �� املشاركة
طفل�ذوي�ا��اجات�ا��اصة،��فإذا��ان��عليم. للتحقيق قابلة غ�� م��� فيما �عد �انت م�ارات اك�ساب ع�� ا��اصة

والذي�يبدأ�بتحديد�املش�لة�املعرفية�للطفل�عامة،��)��داف/ ال��امج�( ر����العادي�مثلھ����ذلك�مثل�التلق�ن�املد
فإننا��.تحديدا�نوعيا�يرسم�من�خاللھ�أ�داف��عليمية�عامة؛��ستخدم�ف��ا��كث��ا�من��ساليب�الشا�عة�ديماغوجيا

كمشكالت�سي�ولوجية�وظيفية� اجرائيا تبدواوال����ض�املجال�ال��بوي�والتعلي���ل�ذه�الفئة،أمام�تحديات�ك��ى��ع�� 
  .تقف�دون�ا��يلولة�ا���تحقيق�املبت���من�عمليات��دماج��و���للفرد�داخل��سرة�واملجتمع

ردا�فردا،�ونحن�ال�تقوم�ع���اساس���تمام�أفراد��ذه�الفئة�ف�القول�بأن�املساندة�الوجدانية����خ���يمكن�
نلزم�املؤسسة�التعليمية�أو�الت�و��ية�املختصة�ان�تخصص�برنامجا�ل�ل�طفل،�بقدر�ما�نحاول�أن�ندعو�ا�����تمام�

�حدى �ع�� �ا��اصة �ا��اجات �ذوي �من �طفل �غ���إلزامي�. ب�ل �عقد �عن �عبارة �الفردي �ال��بوي �ال��نامج �ي�ون بحيث
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�م �أي �أو�الطفل �املختص �املعلم �فيھ �ال��نامجيتحمل �فشل �عن �عملية�. سؤولية �عن �عبارة ��خ��ة ��ذه �ت�ون وإنما
�ا���نتائج��داء�ا��اص�باملعلم�واملتعلم،�وفق�أ�داف�قص��ة�املدى�و�عيدة� تنظيمية�مدروسة�الغايات،�نحتكم�ف��ا

  .املدى����الوقت�نفسھ
  :قائمة�املصادر�واملراجع

  .،�القا�رة،�مصر1966لقومية�للطباعة�وال�شر،�دط،�مصطفى�ا��شاب،�علم��جتماع�العائ��،�دار�ا� -
  - Hallahan, D, Kauffman,J : Exceptional Children . Introuction to Special Education,2006 , Englewood 

Cliffs, New Jersey, P 117.  
�املبكر��-   �التدخل �وا��ديدي�م��، �جمال �الطفولة( ا��طيب ��� �ال��بية�ا��اصة ��� ��مقدمة �دار�الفكر�)املبكرة ،

  .�ردن�،�عمان،1�،1998للطباعة�وال�شر�والتوز�ع،�ط
،�1�،2007محمود�منقذ�ال�اش��،�ط: ،�تر)بحث����سي�ولوجية��خالق�( ايرك�فروم،���سان�من�اجل�ذاتھ��-  

  .لبنان�ب��وت
  .دس،�ب��وت،�لبنان�سم���عبده،�م�شورات�دار�مكتبة�ا��ياة،�دط،: برتراند�رسل،����ال��بية،�بر�-  
ا��ديثة،�،�دار�ال��بية�) 54الرسالة�( كيف�تر�ي�طفال،�سلسلة�املكتبة�ال��بو�ة�السر�عة،��حمدان�محمد�ز�اد، -

  .1986عمان،��ردن،�دط،�
  .،�عمان،��ردن01�،2007لتوز�ع،�طخليل�عبد�الرحمن�املعايضة،�علم�النفس��جتما��،�دار�الفكر�وال�شر�وا�-  
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  :م��ص�الدراسة
�امليثاق� �دشنھ �الذي �خالل��صالح�ال��بوي�ا��ديد، �املواطنة�من �ع�� �ال��بية �مدخل�نظري�ملوضوع �بمثابة �املقالة �عت����ذه

�والت�و�ن﴿ �لل��بية �تلك�. ﴾2000الوط�� �وترسيخ �التعلي��، �ا��قل ��� �املواطنة �ثقافة �و�عز�ز�إدماج �تثم�ن �ع�� �املقالة �ركزت وقد
لكن��ذا�ال�دف�لن�يتحقق�إال�باعتماد�فلسفة�. ،�مع�تأط���ذلك��لھ�داخل�فضاء�ثقا���مجتم���عقال�يالثقافة�ع���ال��بية�الشاملة

�الفرد� �ع�� �آثار�إيجابية �ل�ا �ي�ون �ا��قة، �املواطنة �وسلوكيات �أخالقيات �ترسيخ ��س��دف �حية �ومنا�� �برامج �ع�� �تقوم تر�و�ة
 . واملجتمع

ما�مف�وم�القيم؟�وما����عالقة�ال��بية�بمنظومة�القيم؟�: ة�عن��سئلة�التاليةوقد�تّمت�معا��ة��ذا�املوضوع�من�خالل��جاب
����معالم�وأسس�وأ�داف�ال��بية�ع���قيم�املواطنة�كما�رسم�ا��صالح�ال��بوي� وأين�تتمثل�أزمة�القيم����املدرسة�املغر�ية؟�وما

�و ا��ديد؟�و  �ال��بية�كيف��سا�م�ال��بية�ع���املواطنة����ت�و�ن�متعلم�اليوم، تأ�يلھ�ليصبح�مواطن�الغد؟��ل�يكفي�اعتماد��ذه
�يجعلھ�مستقبال�مواطنا�صا��ا؟�أم�أن� القيمية����ال��امج�واملنا���التعليمية�ل��كم�ع���سلوك�املتعلم�باالستقامة�والصالح�بما

عالم�وغايات�وأ�داف�ال��بية��ناك�إجراءات�أخرى�أساسية�إضافة�إ���الفلسفة�ال��بو�ة�املعتمدة؟�وقد�ختمت�الورقة�بتحديد�م
ع���املواطنة�وال���يمكن�إجمال�ا����أن�ي�ون�لألفراد�الثقة�����و���م�وأن��عملوا�من�أجل�تحقيق�السالم����مجتمع�م�وذلك�من�

  . دالةخالل�تحمل�املسؤولية��جتماعية،�والتعاون�من�أجل�معا��ة�املشكالت،�واح��ام��ختالفات�ب�ن�الناس،�ودعم�التضامن�والع
  .املدرسة-ال��بوي -املتعلم-التعليم-�صالح-املواطنة-القيم-ال��بية :ال�لمات�املفاتيح

Abstract: 
This article is a theoretical introduction to the subject of education on citizenship through The new 

educational reform, launched by ﴾the National Charter for Education and Training 2000﴿. The article 
has been focused on enhancing and consolidating the integration of the culture of citizenship into the 
educational field, and consolidating that Culture across inclusive education, with all framed within a 
rational societal cultural space. But this goal will only be achieved through the adoption of an 
educational philosophy based on programs and live curricula aimed at consolidating. The ethics and 
behaviors of true citizenship have a positive impact on the individual and society. 

Thiss issue addressed by answering the following questions: What is the concept of values? And 
what is the relationship Educational system of values? Where is the values' crisis represented in the 
Moroccan school? What are the features and foundations And the goals of education on the values of 
citizenship as set by the new educational reform? How to contribute Education on Citizenship in the 
formation of today's learner, and qualify him to become the citizen of tomorrow? Is credit enough? 
This valuable education in programs and educational curricula to judge the behavior of the learner 
upright And goodness, what makes it a good citizen in the future? Or are there other basic procedures 
in addition to Approved educational philosophy? The paper was concluded by defining the milestones, 
goals, and objectives of the education Citizenship, which in the aggregate can enable individuals to 
have confidence in their identity and work for Achieving peace in their community through assuming 
social responsibility and cooperating for Address problems, respect differences between people, and 
support solidarity and justice.  
Key words:educational-values-citizenship-reform-education-learner-educational-school. 
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  مقدمة
. أزمة�القيم��عد�من�السمات�الوا��ة����العصر�ا��اضر،�ن�يجة�لطغيان�املادة�ع���ما�حول�ا�من�قيم�ومبادئ�إن

فالتقدم�البا�ر�الذي�وصل�إليھ���سان�لم�يحقق�لھ�التوازن�النف����الذي�ي�تغيھ،�بل�إنھ�ساعد�ع���ا���از�القيم�
ون�يجة�ل�ذا�ضعفت�. يرى�إال�ذاتھ،�وال��سمع�إال�صوتھ�ف�و�ال �٬و��ال��ا�بداخلھ�فأصبح��ل�ما���مھ�املادة�فحسب

�و�عاطي� ��نحراف �مثل �كث��ة �اجتماعية �مشا�ل �تف��� �إ�� �أدى �مما ��جتما��، �ال��ابط �ع�� �تحافظ �ال�� القيم
ومشا�ل�أخرى��ال�شرد��٬وتفكك��سر�ن�يجة�الطالق�و�مية�والبطالة�وطغيان�أسلوب�العنف�٬املخدرات�ب�ل�أنواع�ا

�ال��صيةوال �مصا���م �يخدم �إال�بما �ال���تمون �أصبحوا ��فراد �ألن �والفردانية، �والعدوانية �الغش���٬سول وكذا
�واملحسو�ية �املدرسة، .والرشوة ��� �القيم �ع�� �ال��بية �موضوع �أصبح �دائمة�[...]لذلك، �وإش�الية �ا�شغاال�مستمرا ،

  .الرا�نية،�متجددة�املقار�ات،�متعددة�الرؤى�ووج�ات�النظر
يقع��ذا�املوضوع����صلب�النقاش�العمومي،�و�ش�ل�حافزا�ع���إنتاج�ا��طاب�املؤطر�للسلوك�واملعاملة،�وع��� 

كما�أنھ�شأن���م�بناء�الوطن،�و�س��دف،�ببعده�. إرساء��ليات�الكفيلة�بتحو�ل�القيم�إ���اقتناع،�وال��ام،�وممارسة
�ا��اضر�واملستقبل �وأجيال �الصاعدة �الناشئة �واملجتمع�. ال��بوي، �الدولة �ا�شغاالت �صميم ��� �اندراجھ �ثم، ومن

�وغ� �وا��امعة �املدرسة �والسيما �وغ���ا���ومية، �الرسمية �وا��معيات�� بم�ونا��ا �والت�و�ن، �من�مؤسسات�ال��بية �ا
قات�إذ�أن�منظومة�القيم��عد��طار�املنظم���ميع�العال. ذات�الوظائف�التأط��ية،�وال��بو�ة،�والثقافية،�وا��قوقية

��سانية،�ف���ال���تؤسس�للنظام�العام،�وتحفظ�الس���العادي�للمجتمع،�سواء����جانبھ��جتما���أو�السيا����أو�
 .الثقا���أو�ح����قتصادي،�و��ذا�املع���وجب�تنظيم�ا�وتقني��ا�ودعم�ا��يد�م��ا

و�عد�. عالقات���سانية�ب�ن��فرادأصبحت�ا��اجة�ماسة�إ���ال��بية�ع���القيم�واملبادئ��ساسية�ال���تنظم�ال
ال���تقوم�بفعل�ال��بية�والت�و�ن�من�أجل�تأ�يل�املتعلم�ح���ي�ون�قادرا�ع����٬املدرسة�أحد��جزاء��ساسية�للمجتمع

و�ذا�ال�دف��س���لن�. والسلوكيات�املدنية�الفعالة�،�ندماج�����ذا�املجتمع�ع���مجموعة�من�الوظائف��يجابية
،�إال�باعتماد�فلسفة�تر�و�ة�تقوم�ع���برامج�ومنا���حية��س��دف�ترسيخ�قيم�العقيدة��سالمية����٬نظرنا�٬يتحقق

  .ثار�إيجابية�ع���الفرد�واملجتمعآي�ون�ل�ا��٬......وقيم�حقوق���سان�،والسلوك�املد�ي�،وقيم�املواطنة
و�ذا�يتطلب�. �غ��ات����املجتمعات���سانيةإن�التطور����جميع��وجھ�العلمية�والتقنية�و�قتصادية�أحدث�

فلقد��غ���دور�مدرسة�اليوم�ووظيف��ا�بصورة�دينامية�عن�. �غي���دور�املدرسة�من��طار�التقليدي�إ����طار�التحدي��
�فمدرسة�اليوم�مسؤولة�عن��عليم�وتر�ية�أطفال�وتالميذ�لد��م�احتياجات�ومتطلبات�جديدة�.دور�مدرسة��مس ؛

ة،�أطفال�وتالميذ�يواج�ون�تحديات�نفسية�وثقافية�واجتماعية�واقتصادية�متعددة�تختلف�عما��ان�موجودا�ومتنوع
  .وع����دارة�املدرسية�مواج���ا�٬لد��م�باألمس،�ففرضت��ذه�التحديات�أدوارا�جديدة

�م ن�امليثاق�الوط���و����ذا��طار�تم�اعتماد�خطط�واس��اتيجيات�جديدة����إصالح�منظومة�ال��بية�والت�و�ن،
إ���الرؤ�ة��س��اتيجية�إلصالح�املدرسة�املغر�ية�،�2009-2012م،�واملخطط��ست��ا���2000لل��بية�والت�و�ن�لسنة�

�والت�و�ن�والبحث�2015-2030 �لل��بية �عن�املجلس��ع�� �من�تقار�ر�صادرة �س�يل�ا��صر، �ع�� �تخلل�ذلك، �وما ،
كما�أن�. حول�حالة�منظومة�ال��بية�والت�و�ن�وآفاق�ا�2008مجلس��ع���للتعليم�العل��،�و�أبرز�ا�التقر�ر�السنوي�لل

�القيم �ع�� �ال��بية �مدخل �أ�م�ا �رئ�سية �مداخل �ثالثة �ع�� �ب�� �املغر�ي �الدرا��� �التنظ��ات��،امل��اج �من وغ���ا
  .و�ق��احات�وا��طط�ال���سعت�إ���محاولة�إصالح�ما�يمكن�إصالحھ

وما����عالقة�ال��بية�بمنظومة�القيم؟�وأين�تتمثل�أزمة�القيم����املدرسة�املغر�ية؟�وما����فما��و�مف�وم�القيم؟�
�و  �ا��ديد؟ �ال��بوي ��صالح �رسم�ا �كما �املواطنة �قيم �ع�� �ال��بية �وأ�داف �وأسس �ع���معالم �ال��بية ��سا�م كيف

�اعتما �يكفي ��ل �الغد؟ �مواطن �ليصبح �وتأ�يلھ �اليوم، �متعلم �ت�و�ن ��� �ال��امج�املواطنة ��� �القيمية �ال��بية ��ذه د
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واملنا���التعليمية�ل��كم�ع���سلوك�املتعلم�باالستقامة�والصالح�بما�يجعلھ�مستقبال�مواطنا�صا��ا؟�أم�أن��ناك�
  إجراءات�أخرى�أساسية�إضافة�إ���الفلسفة�ال��بو�ة�املعتمدة؟

  :حول�مف�وم�القيم -1
ت�نوع�املفا�يم�ا��اصة�بمع���القيم�باختالف��طر�املرجعية�ا��اصة�باملفكر�ن�أنفس�م،�فالبعض�يراى�أ��ا�تحيل�

ومن��نا�يمكن�القول�إن�القيم�تختلف�وت�باين�ب�باين�الشعوب�. ع���املثل�العليا،�وآخرون�يرون�أ��ا�دليل�ع���املنفعة
و��ذا،�. فالقيم�جمع�قيمة. ب�ي��م��جتماعية،�وطبيعة�ال�شأة�وال��بيةواملجتمعات�و�فراد،�وتصورا��م�الثقافية،�وأ

� �والفضيلة،�″�عد �والشر، ��ا����، �فيھ، �أو�غ���مرغوب �فيھ، �مرغو�ا �جعلتھ �ال���ء ��� �وجدت �إن �خاصية القيمة
من�القيم،���ذه�الثنائيات�تندرج�ضمن�أنواع�ك��ى . والرذيلة،�والعدل،�وا��ور،�وا��مال،�والقبح،�والصدق،�والكذب

. السعر،�والفائدة: والقيم��قتصادية. ال��يح�وا��طأ: والقيم�املنطقية. املواطنة،�والديمقراطية: �القيم�السياسية
وإن��انت�القيم�. الواجب،�و�يثار: والقيم��خالقية. ا��ميل،�والعظيم: والقيم�ا��مالية. الذوق�واملتعة: والقيم��دبية

�ب�ن��خالق،�و�ي�يقاعادة�ما�ترتبط�باألخال  �الواجبات،�وا��قوق . ق،�فإن��ناك�فرقا أما�الثانية،�. فاألو���تحدد�لنا
  )2011التحر�ر،�(.ʺفتوص�نا�با��كمة،�والسعادة،�ف���ذات��عد�فلسفي،�و�مكن��ع��ا�بفلسفة��خالق

�إ���مجموعة�من�املبادئ��و�مكن �عر�ف�القيمة�كذلك�بأ��ا�ا��كم�الذي�يصدره�الفرد�ع���موضوع�ما،�مس�ندا
�فيھ �يوجد �الذي �املجتمع �وضع�ا �مجرد. واملعاي���ال�� �أو��� �عن�ال��ص �خارجة �اجتماعية �إذن�أح�ام اتفاق����

م�ونات�السلوك�ول�ست�دافعة�لھ�إال�اجتما���ع���أن�نتصرف��ش�ل�مع�ن�لفظيا�وأدائيا،�و�ذه��ح�ام�ل�ست�من�
  :و����مع���القيم�فإننا�نرصد�ما�ي���.أ��ا��س�م�����شكيلھ

 و��افحون�� �ع��ا، �و�بحثون �ير�دو��ا �وال�� �حسنة �بأ��ا �الناس �عل��ا �يحكم �املعاي���ال�� �من �مجموعة القيم
 .لتمر�ر�ا�إ����جيال�املوالية�و�بقاء�عل��ا

 � �املبادئ�السليمة �لتوجيھ�القيم��� �الرشيدة �الدين�ال��يح�والفلسفة �وليدة ��� ومجموعات�الفضائل�ال��
سلوك���سان،�وقد�ث�ت�أن��ذه�القيم�ال��س������اتجا��ا�إال�عن�طر�ق�تفاعل�الفرد�و�ي�تھ�الطبيعية�و�جتماعية�

 )2015الصاد���العماري،�(.″تفاعال��امال
 ج� �تفضيالت ��� �ومجموعات�القيم �أ��اص، �طرف �من �اق�سام�ا �عدم �أو �اق�سام�ا، �يمكن ماعية

 )2006بورقية�،�(.‟اجتماعية
�املعاير�واملبادئ� �ل�شمل �ي�سع �فيھ، �وجد �الذي �السياق �حسب �متعددة �ومعا�ي �دالالت �يحمل �القيم �مف�وم إن

،����إطار�حديثھ�»قيمة�القيم«���كتابھ��′امل�دي�املنجرة′،�و���نفس�السياق،�يرى�......والفضائل�و�ح�ام�والتفضيالت
�أنھ �القيم، �ع���″:عن�أ�مية �ت�ب�� �ألن�عملية�إصدار��ح�ام �تؤديھ، �أسا��� �ي�ون�للقيم�دور عند�إصدار��ح�ام،

�وا �ب�ن�املزايا �املوازنة �وع�� �وزن��فضليات، �ع�� �مستقبال�ع����ح�ام�القدرة �امل��تبة �اختبار�النتائج �وع�� ملساوئ،
��ختيار�ب�ن�مساق�. ا��الية �أن�نتمعن��� �ال�يمكننا �فإنھ ��انت��ناك�قيم�م�ملة، �أو�إذا فإن�لم�تكن��ناك�قيم،

  )2013املنجرة،�(.‟تصرف�ومساق�تصرف�آخر
القيم�تفضيالت﴿�شكيالت�من�املفا�يم�واملعاي���و�تجا�ات﴾�ال���ʺ:بقولھ�′جمحمد�الدر�′و�و��مر�الذي�يؤكده��

�البناء� ��ش�ل �تفضيالت �املختلفة، �ال�شاط �وأوجھ �واملعا�ي ��شياء �عن �الفرد �يحمل�ا �ال�س��، �بالثبات تتصف
بحيث�. أسلو�ھ�جتما���الذي�ي�شأ����الفرد،�من�خالل�حياتھ�وتجار�ھ،�وتص���موج�ة�وحاكمة�ل��ص�تھ�و /النف���

�عمل�ع���توجيھ�رغباتھ�واتجا�اتھ�وسلوكھ،�بحيث��ساعده����تحديد�ما��و�بخس�وما��و�ثم�ن،�ما��و�مقبول�وما�
�من�الظوا�ر�و�راء� ��و�باطل، ��و�حق�وما �ما ��و�شر، ��و�خ���وما �ما ��و�خاطئ، ��و�صائب�وما �ما �و�مرفوض،

�(.ʺواملواقف�والسلوكيات �ال��بية�والتعليم�شامل�يالمس�جميع�جوانب��)2029الدر�ج، �املع��،�مف�وم�القيم��� و��ذا
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��صية�املتعلم�املعرفية�وامل�ار�ة�والوجدانية،�ال�يختص�بجانب�دون�آخر،�وال��شتغل����جانب�بمعزل�عن��خر،�
�من�أجل�تمثل�القيم��جتماعية�و� �إطار��سق�بنا�ي�وظيفي�مت�امل، �ت�و�ن�املتعلم�وتأ�يلھ�بل��� �و�غية �سانية،

  .لي�سم�بالصالح�و�ستقامة،�وا��يو�ة�وال�شاط�و�نتاج�و�بداع�الدائم
يمكن�القول�إذن،�إن�القيم�مبادئ�سليمة�وفضائل�معنو�ة�حسنة،�تحض�عل��ا��ديان�والفلسفات�الرشيدة�ال���

�وترفعھ�وتحقق��طمئنان�لھ�ول��ما �يمكن�أن�نقول . عةتوجھ�سلوك���سان، �توجھ�: كما �املثل�ال�� إن�القيم���
�مقوما��ا� �وتطور �الدي�ية، �ومعتقدا��ا �ثقاف��ا �وتباين ��مم �باختالف �مرجعيا��ا �وتختلف �وتنظمھ، �الناس سلوك

 .ا��ضار�ة
 روافد�تكو�ن�القيم�ومصادر�اشتقاق�ا.2

الدور�الذي�تلعبھ�الب�ئة�الثقافية�وخ��ة�الفرد��عت���الدين�من�أ�م�الروافد�العامة����ت�و�ن�القيم،�إضافة�إ���
�يتلقا�ا �ال�� ��عد�ذلك�روافد�أخرى�من�قبيل وال��بية �تأ�ي �ثم �واملجتمع، �واملدرسة �وا��اجات��:وا��و�العائ�� الذ�اء

�تتعلق� �روافد �إ�� �باإلضافة �ال��صية، �ا����ة �طر�ق �عن �تتحقق �و�ل�ا �و�رادة، �املبادرة �وروح �و�تجا�ات وامليول
  . أسلوب�ا��ياة�والعادات�والتقاليد��سر�ة�و�جتماعية�ونماذج�السلوك: باألصل�البي���و���ع���س�يل�املثال

وقد�تم�التوصل�. فالقرآن�الكر�م�والسنة�النبو�ة�إضافة�إ���ا����ة�التار�خية�من�املصادر��ساسية�الشتقاق�القيم
فالعالقة�ب�ن�. و�ة�وتحليل�الكتابات�التار�خية�عن�تار�خنا��سالميإ����ذه�القيم�من�خالل�القرآن�الكر�م�والسنة�النب

  .التار�خ�والدين�عالقة�قو�ة،�إذ�أن�مجموعة�كب��ة�من�القيم�ل�ل�م��ا�مجموعة�من�املظا�ر�ال����ع���ع��ا
�الت� �ووسائل �و�صدقاء، �واملدرسة ��سرة �من �الفرد �يتلقا�ا �ال�� ��ساليب ��افة ��شمل �الت�شئة �أن شئة�كما

�ونفسيا� �جسميا �ومتوافقة �ومتوازنة �مت�املة ���صية �بناء �أجل �من �بھ �وسائر�املحيط�ن �املختلفة، �جتماعية
�شأن�الظوا�ر���سانية،� ����ترسيخ�القيم�ال��بو�ة�ال��يحة،�حيث�أن�القيم�شأ��ا �كب��ا �وتلعب�دورا واجتماعيا،

فأفراد�املجتمع��ش���ون����قيم�واحدة�. مومية�و�ل��امت�ون�من�صنع�املجتمع؛�أل��ا�عبارة�عن�تصورات�تتم���بالع
  .مفروضة�من�طرف�املجتمع�الذي�ي�تمون�إليھ،�و���جو�ر�الب�ئة�الثقافية�للمجتمع�ومحور�ا�الرئ����

إن��بداع�الذي�يخلفھ���سان�ع���مر�التار�خ،�والذي�يخضع�إ���القوان�ن�والضوابط�تح��م�إ�سانية���سان�
��ائ �تجاه�باعتباره �الفرد �توضيح�رؤ�ة �إ�� ��س�� �نوعية �إضافات �تقديم �إ�� ��س�� �والذي ��و��، �بالدرجة �أخالقيا نا

��طار�يمكن�ا��ديث�عن� ��ذا �القيم�و�� �منظومة �إغناء �أن��ساعد�ع�� �من�شأ��ا �العالم�من�حولھ، نفسھ�وتجاه
�الفلسفية�أو��جتماعية�أو�القانونية فالقيم�. أو�السياسية�أو��دبية�والفنية�مختلف��تجا�ات�والتصورات�سواء

�من�يتغ���بتغ����وضاع�والظروف�والقوان�ن،�حسب� �من�يبقى�ثابتا�ألنھ��ش�ل��صل����وجود���سان،�وم��ا م��ا
 .درجات�الن���وحاجات�أفراد�ا��ماعة��جتماعية

 عالقة�ال��بية�بمنظومة�القيم.3
تختلف�املجتمعات�ال�شر�ة����أولو�ا��ا�عند�تحديد�أ�داف�النظام�ال��بوي�لد��ا،�فقد�تركز��عض�املجتمعات�ع���
املفا�يم��دراكية�املعرفية�وال����ع���بتعليم��فراد�امل�ارات�واملعارف،�و�قد�تركز�أخرى�ع���ال��بية�القيمية�ال����ع���

أما�الثالثة�ف��كز�ع���مفا�يم�الت�شئة��جتماعية�ال���تحاول�جعل��فراد�أك����٬بإعداد��فراد�ليك�سبو�ا�و�يتمثلو�ا
���عاد� �ترا�� ��مم�منظومة ��عض �ت�ون �أو�قد �متبادلة، �اجتماعية �عالقات �وإ�شاء �املجتمع، �مع �وا���اما توافقا

�مما �ووجدانيا، �ونف��ركيا �معرفيا �للفرد �النمو�الشامل �تحقيق ���دف �املذ�ورة �البناء��الثالثة �توازن �ع�� �ساعد
  .النف����للفرد�وتمكينھ�من�بناء�عالقات�اجتماعية�سليمة�ومتوازنة�من�خالل�ت�شئ��ا�اجتماعيا�و�ش�ل�سليم

فالنظام�ال��بوي��عمل�ع���نقل�القيم�واملعتقدات�ا��اصة�باملجتمع�بصرف�النظر�عن�طبيعة�النظام�السيا����
��ان�املجتمع �سواء �تلك�الدولة، ��� �ال����املتبع �الراجعة �التغذية �يؤثر�نوع�ا��كم�فقط��� �إذ �أو��سلطيا، ديمقراطيا
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�التأث������النظام�السيا����والقي���للمجتمع فاإلرادة�السياسية�لتحقيق�ال��بية�الرشيدة�أمر�جد��.يمكن�من�خالل�ا
��ولو�ات �أو�� ��عت���من �بل �وأسا��� �ا. م�م �الفضاء �ت�� ��� �ا��اسمة �السياسية �والتعليم�فالقرارات �بال��بية لالئق

�ا��ص��� �ع�� ��علموا ��فراد �من �كث��ا �أن �البعض �يقول �وقد �واملنا��، �ال��امج �وضع �من �أو�� �ت�ون �قد والت�و�ن
��فراد� �وميوالت �رغبات �خالل �من �يت�� �و�ختالف �و�مس، �اليوم �ب�ن �يختلف �الوضع �لكن ��عم، و�الع���،

  .وحاجا��م
بالدور�الذي�يقوم�بھ�ر�ان�السفينة�يجر��ا�و�رس��ا�كما��شاء،�فف�م���سان�ع���إن�القيم�تقوم����نفس���سان�

واقع�أنھ�إذا��ان�ثمة����ء�أصبح���سان�املعاصر���� حقيقتھ�يتوقف�ع���معرفة�القيم�ال���تمسك�بزمامھ�وتوج�ھ،
القيم�ضرور�ة�″أجل�ذلك،�من�. أشد�ا��اجة�إليھ،�فما�ذلك�ال���ء�سوى�الو����خال���الذي�يوقظ�إحساسھ�بالقيم

�و�منع� �ي�سر�الع�ش�ال�ادئ�الكر�م�و�حفظ�ا��قوق، �مما �وتنظيم�سلوك�الناس، �للفرد�واملجتمع، لتحقيق�السعادة
الطغيان�و�عتداء،�ف����عمل�ع���تحقيق�املجتمع�املتعاون�ع���ا����،�وتجعل�املسؤولية�ب�ن�الفرد�واملجتمع�تبادلية�

��ماعة�مص����ا�وقوة�تماسك�ا،�وللفرد�حر�تھ،�و�دون�القيم�تنحط�ا��ماعة�ال�شر�ة�وتضامنية�ومتواز�ة،�تحفظ�ل
إ���مرتبة�ا��يوانية،�وللتدليل�ع���ذلك�ال�يمكن�أن�نتصور�مجتمعا�خاليا�من�الصدق�و�مانة�و�خالص�والعطف�

دون�وجود�تر�ية�ع���قيم�و��ع���العاجز�والفق���وحب�ا����،�ال�شك�أن��ذا�املجتمع�ال�يمكن�أن��ستقيم�لھ�أمر�من
 )2015الصاد���العماري،�ال��بية�والتنمية�وتحديات�املستقبل،�مقار�ة�سوسيولوجية،�(.″أخالق

و��ذا�املع��،�تك�����القيم�م�انة�متم��ة����تنظيم�العالقات�ب�ن�الناس،�وتوحيد��طار�العام�للتواصل�والتعامل��
ل�ا��ماعة��جتماعية�نفس�ا،�لذلك�جاء�ال��ك���ع���ال��بية�ع���القيم�من�داخل�املدرسة�ع���اعتبار�والتعا�ش�داخ

�التغ��ات� �مع �بموازاة �باملجتمع �الر�� �إ�� �و�س�� ��جتما��، ��ندماج �لتحقيق ��س�� �اجتماعية �مؤسسة أ��ا
  . واملستجدات

�أل�� �وثيقا، �واملصنع،�واملدرسة،�و�سرة،�ترتبط�القيم�بواقع�ا��ياة�اليومية�ارتباطا �ا��قل، �ي�ب���أن�ت�ون��� ا
بحيث�يظ�ر��خالص����العمل�والصدق����القول�والفعل،�والثقة�والوفاء�ومحار�ة�التوا�ل،�وال��اون،�كما�ي�ب���أن�

يتحقق�ذلك�ولإل�سانية�جمعاء،�ولن��-أي�املجتمع-تتجسد��ذه�القيم�لت�ون�سلو�ا�إيجابيا����املجتمع�لتحقق�ا�����لھ
�بوظيفة� �تقوم �ال�� �و�طر�واملؤسسات �ا��ية �واملنا�� �ال��امج �قوام�ا �ور�ائز�مت�نة �أسس �ع�� �مب�ية إال�ع���قاطرة

ومما�يدل�ع���ارتباط�القيم�بواقع�ا��ياة�اليومية،�و�الذي��س���املدرسة�. ال��بية�والت�و�ن�وال��شيد�ال�التدر�س�فقط
�م �ع���مجموعة �و�عز�زه �تمت�نھ �إ�سان�صادق،�إ�� �إال��� �الصدق �نتصور �أن �ال�يمكن �أننا �واملمارسات، ���شطة ن

  .فإن�ال��بية�ع���القيم�و�خالق��عد�غاية�ك��ى�من�غايات�املدرسة�املغر�ية�الرا�نة. والوفاء�إال�من�إ�سان�و��
 املدرسة�املغر�ية�وأزمة�القيم.4

ع����طار�الفكري�واملفا�ي����عكس�املجتمعات�الغر�ية�ال����إن�برامج�ومنا���ومواد�املدرسة�املغر�ية�الزالت�تركز 
ت�ناول�إضافة�إ���ذلك��ليات�الفعلية�ال�ادفة�إ����شر�وتثم�ن�ثقافة�القيم�ورفع�درجة�الو���بمتطلبا��ا�من�حقوق�

� �طبقا �والدولة �واملؤسسات ��فراد �ب�ن �العالقة �تنظيم ��� �للقانون ��حت�ام �و�عز�ز�ثقافة �وواجبات، العقد�"لقانون
. الذي�بموجبھ�خول�الشعب�للدولة��سي���أمور�حياتھ�مقابل�تحقيق��من�والسالم�وضمان�الع�ش�الكر�م�ʺ�جتما��

��ذا� �وأن �أطروحاتھ، �بمختلف �السيا��� �ا��طاب ��� �القيم �من �كنوع �املواطنة �أ�عاد �ب�ن �يخلط �الزال �املغر�ي فإن
 .لعر�ية،�خاصة����ظل�ان�شار�مفا�يم�العوملة�واملواطنة�العامليةاملف�وم��شو�ھ�الغموض�لدى��عض�املجتمعات�ا

�ثقافة�املجتمع� والشك�أن��نفتاح�الثقا���العال���ع���ان�شار�ثقافة��ن��نت�ووسائل��تصال�و�عالم�أثر�ع��
� �بقيت �الذي �الوقت ��� �السياسية، �واملشاركة �وا��ر�ة �والتعددية �و�نتماء �ال�و�ة �بخصوص �املدرسة�املغر�ي، فيھ

�الت��يحية �املحاوالت ��ل �رغم �التقليدية �أسالي��ا �ع�� �محافظة �ع���. املغر�ية ��ف�ار�واملفا�يم �است��اد �فإن لذا،



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
122 

 
 

 

1(2) 2020  

  مدخل�ال��بية�ع���املواطنة�����صالح�ال��بوي   العماري �الصديق�الصاد��

 املغر�ي�ا��ديد

�القيم� �للمتعلم�ن�حول�مف�وم �الذ�نية �الصورة �التأث����� وسائل�الفضاء��عالمي�ومختلف�طرق��تصال�أدى�إ��
�يجعل�املدرسة�املغر�ية�أ. وأ�عاد�ا مام�تحديات�كب��ة�من�قبيل�إيجاد�صيغة�وا��ة�تخرج�املتعلم�ن�من�حالة�مما

  . ا����ة�والقلق�بل�التناقض�الذي��ع�شون�فيھ�باستمرار،�تتم����والتغ��ات�املستمرة
الش�ل�الذي�تتخبط�فيھ�املدرسة�املغر�ية�منذ�بدايا��ا��و��،�وإ���الثوابت�ال���رسم��ا�منذ�انطالق��ا،�بالنظر�إ���

�لتكر�س�عالم� �و�س�� �فات، �إال�و�أ�ي�آخر�ي����ما �مدرسيا �واقعا �ألفنا ��لما �ألننا �إ���حد�ما، الزالت�تبدو�غامضة
�ب�ن�جيل�وسابقھ �كب��ة ��ع″. جديد�يضع��وة ��شر�ا �ش�تحديات�ور�انات�ع���مستوى�العقيدة�واملعرفة�إن�واقعا

�تدب��� �يتم�فيھ �إطار�جو�ديمقراطي �إال��� �ال�يمكن�تدب��ه �وأنماط�ا، �وفرص�ا��ياة �مستوى��قتصاد �وع�� والعلم،
�ع���قراءة� �ال��امج �تب�� �و�عقالنية �وحوار�ومشاركة �بحر�ة �ل��ميع �ا������س�� �تحقيق �عن �والبحث �العام الشأن

�التعامل�التار�خ �خالل �من �الواقع، �وتحليل �وال�و�ة، �للوحدة �الضامنة �وا��صوصيات �استخالص�القيم �خالل �من ،
النقدي�مع�املطالب��نية����ظل�إكرا�ات�الواقع�املح���والدو��،�واس�شراف�املستقبل،�من�خالل�البحث�عن�موطئ�

�ال�يتصور  �حد �إ�� �اف��اضية �أصبحت �ال�� �العالم �خر�طة ��� �وتحديات�(.‟قدم �والتنمية �ال��بية �العماري، الصاد��
  )2015املستقبل،�مقار�ة�سوسيولوجية،�

 غ�� سلو�ات ���ل اللقيم، منبع �ش�ل أن فيھ يف��ض والذي املدر���، للمجتمع اليومية مالحظتنا خالل منʺ
 عدة، بطرق  �متحانات �� الغش إ�� �لتجاء قبيل من ش��، مدنية ال وممارسات للمواطنة، منافية ومظا�ر منضبطة،
�والب�ئة العنف استخدام �العامة ��ضرار�باملمتل�ات �الواجب، �أداء �عدم �الغ��، �اح��ام �عدم �املختلفة، ..... بأش�الھ

  )2012بل�ادي،�(.ʺوتصل��ذه�املظا�ر�الالأخالقية�واملنافية�للشيم�والقيم�إ���حد�العنصر�ة
مصدر�التنمية�ال�شر�ة�والت�شئة��جتماعية��عا�ي�خلال�م��صا�بأزمة�القيم،�و�ذه��زمة�ترجع�ال�محالة�إ���إن

ومن�الوا���. أسباب�ال�مادية؛�وا��ديث�عن�أزمة�ال��بية�والت�و�ن��و�حديث�ال�ينقطع�����ل��مم�وع���مر�التار�خ
فأزمة�املدرسة����كندا����غ���أزم��ا����فر�سا�أو����املغرب،�ومن�ثم�. انتظارا��اأن��ذه��زمة�تتلون�بو���املجتمعات�و 

�قتناع�بوجود�أزمة����املدرسة�املغر�ية�س�ب��اف�لتدش�ن�مسلسل��إن.ت�نوع�ا��لول�تبعا�لتصور��زمة�ونوعي��ا�
  .إصالح�املنظومة�ال��بو�ة�ال���يقدم�ع��ا�البنك�الدو���تقر�را�أسودا،�يقدمھ�بالوصف�و�ع�شھ�املجتمع�املغر�ي�باملعاناة

لوا�أزمة�ال��بية�والت�و�ن����العصر�اليونا�ي�حوا���القرن�ا��امس�قبل�امليالد،�لم�يظ�ر�السوفسطائيون�إال�ل�ي�يح
����واقع�ش�د�تنازع�امللل�والنحل�الفلسفية�والعقدية�وتصارع� ��عليم�الشعراء؛��ان�السؤال�ا��ط��، �إل��ا �انت�� ال��
التعاليم�املختلفة�ال���تزرع�الشك�والاليق�ن�وقلق�املعرفة�وال��ستجيب�ملطالب�ا��ياة،��ان��ذا�السؤال��و�إ���من�

دوا،����مثل��ذا�السياق؟�إن��ذا�السؤال�يجد�را�ن�تھ�اليوم�ل�س�من�ج�ة�محتوى�املقارنة�فقط،�ت�ل�أوالدك�إن�وج
بل�من�ج�ة�فكرة�املقارنة�ذا��ا؛��ان�التعليم�الذي�قدمھ�السوفسطائيون��عليما�ي���م�مع�ا��و�الديمقراطي�الذي�

يقدم� م،��عليما�لم�يكن.ق�429- 495حوا���)2005ست�س،�("Périclès"سيما�مع�بر�ل�سال أخذ�����ست�باب�ع�دئذ،�و 
�املدينة ��� �الع�ش �وم�ارة �بليقدمكيفيةا��ياة �فقط، �املجردة �يد���. املعارف �كما �م��افتا �ال ��عليم�م ��ان �ثم ومن

 .بل�م��اَفتا�عليھ�ألنھ�مرتبط�بحاجات�املجتمع خصوم�م
ستجابة���اجات�املجتمع�ومتطلباتھ،�فعندما�ال�ت�ون�املدرسة�لذلك�فإن�ا��ديث�عن��صالح��و�ر�ان�ع���� 

�ال�ت�ون�املدرسة���� �أي�عندما �املعر���وامل�اري�والقي������مستوى�املجتمع�بانتظاراتھ�وتحوالتھ�ور�اناتھ؛ بمنتـوج�ا
��اختياراتھ�وتوج�اتھ�و����ذا��طار،�أكد�امليثاق�الوط����. وفاق�مع�املجتمع�أو����ز�عن�التفاعل�معھ�ت�ون��زمة

�للتقدم��جتما���وعامال�من� �أساسا �باعتبار�ا�محر�ا ال��بو�ة�العامة�ع���العالقة�التفاعلية�ب�ن�املدرسة�واملجتمع،
�ل��سيخ�القيم��خالقية�وقيم�املواطنة� �اعتبار�املدرسة�مجاال�حقيقيا �ي���ع�� �كما �ال�شري�املندمج، عوامل��نماء

�وممار  ���سان �ال��بو�ة،�وحقوق �املنا�� �مراجعة �توجھ �ال�� ��� �العامة �الفلسفة �و�ذه �الديمقراطية، �ا��ياة سة
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�ع��� �وال��بية �ال��بو�ة �وتطو�ر�الكفايات �وتنمية �القيم �ع�� �ال��بية �اعتماد ��� �يتمثل �بيداغو�� �مدخل �إ�� اس�نادا
�واملرتف. �ختيار �والتوج�ات �و�ختيارات �العامة �الفلسفة ��� ��ذه ��انت ��صالح�إذا �عليھ �ب�� �ال�� ��ساس كزات

  ال��بوي،�فبأي�مع���نتحدث�عن�أزمة�القيم؟
  �طر�املرجعية�العتماد�ال��بية�ع���القيم.5

�ال��بو�ة �منظومتھ �وتنظيم �توجيھ ��� �نظام �أي �عليھ ��عتمد �الذي ��طار�املرج�� �ال��بو�ة �فع��. �عت���الفلسفة
أساس�ا�يتم�التخطيط�للتعليم�والتعلم،�واختيار�املقار�ات�والطرائق�ال��بو�ة،�ألن�املجتمع�يحتاج�إ���تر�ية�ت�ون�أك���

وال�يمكن�تحقيق��ذا�إال�بفضل�فلسفة�ضامنة،�ألنھ�بدون�فلسفة�تر�و�ة�موج�ة�س�تم�السقوط�. تالؤما�مع�طموحاتھ
�العشوائية�و�عتباطية �� .� �ي�ون�النظام �وتحقيق�تنمية�ول�ي �تحديات�العصر، �مستوى�مواج�ة ��� ال��بوي�املغر�ي

اجتماعية�واقتصادية�تضمن�للفرد��ندماج����املجتمع،�والقدرة�ع���التفاعل����ال�سيج��قلي���والدو��،��ان�لزاما�
� �املوج�ة ��� �ال��بية �مادامت �واملجتمع، �للفرد �املستدامة �التنمية �تضمن �تر�و�ة �فلسفة �تب�� و�عت���. وا��اسمةعليھ

امليثاق�الوط���لل��بية�والت�و�ن��و�ا��سد�ل�ذه�الفلسفة�ال��بو�ة،�فع���أساسھ�تم�إنجاز�الكث���من��صالحات،�و���
  . ضوئھ�تب���الكث���من�املستجدات�ال���من�بي��ا�ال��بية�ع���القيم

املبادئ�العامة�وتوج�ا��ا�الرئ�سية،�صراحة�تب���قيم�املواطنة،�محددا� 2011 فقد�تضمن�الدستور�املغر�ي�لسنة
إذ�أن�الر�ان��ك���تمثل����تفعيل��ذه�املقتضيات�القانونية�وت��يل�ا�ع���أرض�الواقع،�بما�يجعل�م��ا�قيما�متقاسمة�

����املمارسة�اليومية�للمواطن�والدولة�ع���حد�سواء و����ذا�. ومتعاقدا�عل��ا�ب�ن�جميع�م�ونات��مة،�بما�ير���ا
ر�تبقى�املسؤولية�ملقاة�ع���املدرسة�بوصف�ا�مؤسسة�للت�شئة��جتماعية،�من�أجل��شر�و�عميم�وترسيخ�قيم��طا

  .املواطنة،�ح���تصبح�ال��اما،�واقتناعا،�ومن�ثم�ممارسة�يومية�ت��جم����سلوكيات�ومعامالت
�أن� �املغر�ي����تصديره �م�ش�ثة�بوحد��ا�اململكة�املغر�ية�دولة�إسالمية�ذات�سيا″فقد�نص�الدستور ��املة، دة

�سالمية،�-الوطنية�وال��ابية،�و�صيانة�تالحم�وتنوع�مقومات��و���ا�الوطنية،�املوحدة�بانص�ار��ل�م�ونا��ا،�العر�ية
�واملتوسطية �والع��ية �و�ندلسية ��فر�قية �بروافد�ا �والغنية �ا��سانية، �وال��راو�ة �ال�و�ة�. و�ماز�غية، �أن كما

ب�بوء�الدين��سالمي�م�انة�الصدارة�ف��ا،�وذلك����ظل��ش�ث�الشعب�املغر�ي�بقيم��نفتاح�و�عتدال��املغر�ية�تتم�� 
�جمعاء ���سانية �وا��ضارات �الثقافات �ب�ن �املتبادل �والتفا�م �وا��وار، �(.‟وال�سامح �الذي��)2012لفرج، فالر�ان

�رؤ�ة�تفعيلية�قو�ة� �يحتاج�إ�� يرفعھ�املغرب�من�أجل�تحقيق�فع���ل�ل�القيم�السامية�يحتاج�إ���قوة�وإرادة،�كما
وصر�حة،�إضافة�إ���آليات�ووسائل�محبوكة�ل�ا�من��م�انات�ما�يؤ�ل�ا�إ���تحقيق�املبت���الدستوري،�و�و�السؤال�

املغر�ية،�باعتبار�ا�مؤسسة�اجتماعية��ع�ش����تفاعل�مع�مؤسسات�املجتمع��املشروع�والتحدي�الكب���أمام�املدرسة
  .�خرى��األسرة�وامل��د�و�عالم�وغ���ا

�العمل�ع���إنجاح�املتعلم����ا��ياة�وتأ�يلھ�للتوافق�مع� �لل��بية�والت�و�ن، ومن�ب�ن�ما�أكد�عليھ�امليثاق�الوط��
ذلك�بفضل�ما�يك�سبھ�من�كفايات�ضرور�ة�إلحقاق�النجاح�والتوافق�محيطھ�����ل�ف��ات�ومراحل�تر��تھ�وت�و�نھ،�و 

فقد�جاء����ا��زء��ول�من�امليثاق�الوط���لل��بية�والت�و�ن،�ما�. ضمن�منظومة�من�القيم�الوطنية�والعقدية�وال�ونية
�الرام: "ي�� �وقيم�ا ��سالمية �العقيدة �بمبادئ �املغر�ية �للمملكة �والت�و�ن �ال��بية �نظام �املواطن���تدى �لت�و�ن ية

املتصف�باالستقامة�والصالح،�امل�سم�باالعتدال�وال�سامح،�الشغوف�بطلب�العلم�واملعرفة،����أرحب�آفاق�ا،واملتوقد�
يلتحم�النظام�ال��بوي�للمملكة�املغر�ية�بكيا��ا�العر�ق�. لالطالع�و�بداع�املطبوع�بروح�املبادرة��يجابية�و�نتاج�النافع

�ثو  �ير�ى�املواطنون�القائم�ع�� �عل��ا ��يمان�با��وحب�الوطن�والتمسك�بامللكية�الدستور�ة، ابت�ومقدسات�يجل��ا
مشبع�ن�بالرغبة����املشاركة��يجابية����الشأن�العام�وا��اص�و�م�واعون�أتم�الو���بواجبا��م�وحقوق�م،�متمكنون�

�وكتا ��عب��ا �الرسمية، �البالد �لغة �العر�ية، �باللغة �التواصل �العالم،�من ��� ��ك���ان�شارا �اللغات �ع�� �منفتحون بة،
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����ظل�دولة�ا��ق�والقانون  �املمارسة�الديمقراطية، �وتب�� �ال��بية�(."م�شبعون�بروح�ا��وار،�وقبول��ختالف، وزارة
 )2000الوطنية�املغر�ية،�امليثاق�الوط���لل��بية�والت�و�ن،�

��طار�ص ��ذا �الوزار�ة�رقم�و�� �املدرسية��87درت�املذكرة �تفعيل�أدوار�ا��ياة �الفاعل�ن�ال��بو��ن�إ�� تدعو��افة
  :من�خالل) ة(لدعم�مشروع�امليثاقالوط���لل��بية�والت�و�ن،�فركزت�ع���تث�يت�القيم��ساسية�لدى�التلميذ�

� �املتصف �املواطن �ت�و�ن �إ�� �الرامية �وقيمھ �السمحة ��سالم �بمبادئ �وامل�سم�ال�شبع �والصالح، باالستقامة
 باالعتدال�وال�سامح؛

تكر�س�حب�الوطن،�وال��بية�ع���املواطنة�واملشاركة��يجابية����الشأن�العام�لبلده؛ 
ع��از�بال�و�ة�الوطنية�ب�ل�أ�عاد�ا�ا��ضار�ة�والتفاعل�با���ام�وت�امل�وتفتح�مع�القيم���سانية�ال�ونية؛� 
 روح�ا��وار�وقبول��ختالف،�وتب���املمارسة�الديموقراطية،�واح��ام�حقوق���سان�ال�شبع�بمبادئ�املساواة�و�

 وتدعيم�كرامتھ؛
امتالك�ناصية�العلوم�والتكنولوجيا�و�س�ام����تطو�ر�ا.  

الوطنية�املغر�ية،�الدليل�وزارة�ال��بية�(:و��ذا�حدد�امليثاق�الوط���لل��بية�والت�و�ن�أر�ع�مرتكزات�للقيم�باملغرب���
  )2009البيداغو���للتعليم��بتدا�ي،�

 قيم�العقيدة��سالمية؛ 
 قيم�ال�و�ة�ا��ضار�ة�ومباد��ا��خالقية�والثقافية؛ 
 قيم�املواطنة؛ 
 قيم�حقوق���سان�ومباد��ا�ال�ونية. 

 ال�و�ة ترسيخ″: مرامي�ال��بية�ع���املواطنة،�واملتمثلة���" الوثيقة��طار�لالختيارات�والتوج�ات�ال��بو�ة"وقد�رسمت�
 املعاصرة؛ ��سانية ا��ضارة ومنجزات م�اسب ع�� التفتح روافد�ا؛ وت�امل وتفاعل ب�نوع والو�� ا��ضار�ةاملغر�ية

 العلوم وتطو�ر و�ك�شاف والبحث العلم وطلب املعرفة حب تكر�س خدمتھ؛ �� الرغبة و�عز�ز الوطن حب تكر�س
بالواجبات�وا��قوق؛�ال��بية�ع���املواطنة�وممارسة�الديمقراطية؛�ال�شبع�بروح� الو�� تنمية ا��ديدة؛ والتكنولوجيا

أش�الھ�وأساليبھ�ا��وار�وال�سامح�وقبول��ختالف؛�ترسيخ�قيم�ا��داثة�واملعاصرة؛�التمكن�من�التواصل�بمختلف�
�الفنون� �مجاالت ��� �ا��ر�� �والت�و�ن �الف�� �و�نتاج �ا��ما�� �الذوق �تنمية �املستمر؛ �امل�� �الت�و�ن �ع�� والتفتح

ض،�وزارة�ال��بية�الوطنية�املغر�ية،�الكتاب��بي(.‟.....والتقنيات؛�تنمية�القدرة�ع���املشاركة����الشأن�املح���والوط��
�وا��سدية��)2000 �والوجدانية �املعرفية �وحاجا��م �ودوافع�م ��طفال �بمنتظرات �الو�� �املرامي ��ذه �بلوغ و�تطلب

،�كما�يتطلب����الوقت�نفسھ�اعتماد�السلو�ات�ال��بو�ة�ال���تتما����مع��ذا�الو���بدأ�من�....والنفسية�و�جتماعية
�با �مرورا �العملية �ا��ياة �إ�� �العائ�� �التعليميةالوسط �املتعلم�ن�. ملؤسسة �تجاه �يقفون �واملجتمع �املر�ون �يجعل مما

  .موقفا�أساسھ�التف�م�والتوجيھ�واملساعدة�ع���تقو�ة�س��ور��م�الفكر�ة�والعملية�تدر�جيا
��جيال� �بمنح �وذلك �واملجتمع، ��فراد �تجاه �بوظائفھ �يقوم �أن �والت�و�ن �ال��بية �لنظام �ي�ب�� �ذلك، �ع�� و�ناء

�ا��ياة��الصاعدة ��� �لالندماج �تؤ�ل�ا �ال�� �والقدرات �وامل�ارات �واملعارف ��ساسية �واملبادئ ��خالق �اك�ساب فرص
�املسؤولية �بأخالق �والتح�� �ك�ل �العالم �بل �املجتمع، �تجديد ��� �للمسا�مة �املغر�ية��.العملية �املدرسة ��س�� لذلك

اة،�ومنفتحة�ع���محيط�ا�السوسيواقتصادي،�ع���وجھ�الوطنية�كما�ير�د�ا�امليثاق�الوط���إ���أن�ت�ون�مفعمة�با��ي
ا��صوص،�بفضل�ن���تر�وي�يتجاوز�التلقي�السل��،�ن���قوامھ�استحضار�املجتمع����قلب�املدرسة،�وا��روج�م��ا�
إليھ�بما��عود�عليھ�بالنفع،�و�ذا�يتطلب�����عالقات�صلبة�ب�ن�املدرسة�ومحيط�ا�املجتم���و�قتصادي�والثقا������

  .ع�ا��وانب�بما�يضمن�الت�امل�ال�التعارضجمي
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 ال��بية�ع���قيم�املواطنة.6
 حول�مف�وم�املواطنة 

ل�س�من�الس�ل�إيجاد��عر�ف��سيط�وجامع�ملف�وم�املواطنة،�وذلك�لتعدد�املرجعيات�و�تجا�ات�حولھ،�غ���أن�
مأخوذة����العر�ية�ʺاملواطنة�لغة�بأ��ا�و����ذا��طار،�يمكن��عر�ف�. �ذا�ال�يمنع�من�أن�نحاول�تقر�ب�معناه�ودالالتھ

اتخذه�وطنا،�توطن�: أقام�بھ،�وطن�البلد: ،�وطن�يطن�وطنا"موطن���سان�ومحلھ"امل��ل�تقيم�بھ�و�و�: من�الوطن
�(،ʺم��ل�إقامة���سان�ولد�فيھ�أم�لم�يولد: أتخذه�وطنا،�وجمع�الوطن�أوطان: البلد : مواطنةʺو)1993ابن�منظور،

أما�املواطنة��)1984العدنا�ي،�(.ʺفاعل�:مصدر�الفعل�واطن�بمع���شارك����امل�ان�إقامة�ومولدا�ألن�الفعل�ع���وزن
���اص�والدولة،�فال��ص�يحصل�ع��� ب�ن متبادلة إل��امات″اصطالحا��عرف�ا�موسوعة�العلوم��جتماعية�بأ��ا�

�امل �واجبات�حقوقھ �ذاتھ �الوقت ��� �وعليھ �مع�ن، �ملجتمع �انتمائھ �ن�يجة �و�جتماعية �و�قتصادية �والسياسية دنية
�أداؤ�ا �عليھ �(.‟يتحتم �بأ��ا�)2984مان، �العاملية �العر�ية �املوسوعة �أو�″: و�عرف�ا �أمة �إ�� ��نتماء ��ش���إ�� اصطالح

عالقة�ب�ن�فرد�ودولة�كما�يحدد�ا�قانون�تلك�الدولة،�″:و�مكن�اعتبار�ا�كذلك )1956مجموعة�من�العلماء�،�(.‟وطن
  )2007عبد�ا��افظ،�(.‟و�ما�تتضمنھ�تلك�العالقة�من�حقوق�وواجبات����تلك�الدولة

�و�تجا�ات �التخصصات �حسب �وم�شعب �متعدد �املواطنة �يرى� مف�وم �نظر�اجتماعية، �وج�ة �فمن العلمية،
��� �املواطنة �أن ��جتماع �علم �أو�عالقʺ:قاموس �و م�انة �طبي�� ���ص �ب�ن �تقوم �اجتماعية �سيا���ة �مجتمع  ��ن

��ذه� �وتتحدد �ا��ماية، �م�مة �الثا�ي �الطرف �و�يتو�� �الوالء، ��ول �الطرف �يقدم �العالقة ��ذه �خالل �ومن ﴿دولة﴾،
 )2006محمد�عاطف�غيث�وآخرون�،�(.ʺعن�طر�ق�القانون�كما�يحكم�ا�مبدأ�املساواة�العالقة�ب�ن�ال��ص�والدولة

�ع��ا� �للقوان�ن�الصادرة �وخضوعھ �أو��اجر�إل��ا ���ا �ولد �ال�� �الدولة �إ�� ���سان �انتماء ��عت���املواطنة �املع��، و��ذا
وال��امھ�بأداء�الواجبات،�و���بذلك�تمثل�العالقة�ب�ن�الفرد�والدولة�وتمتعھ��ش�ل�م�ساو�مع�بقية�املواطن�ن�با��قوق�

  . كما�يحدد�ا�قانون�تلك�الدولة
�مع�أفراد�مجتمعھ،�بفعل� و�ذلك،�فإن�املواطنة���دف�إ���تحقيق�انتماء�املواطن�ووالئھ�ملوطنھ�وتفاعلھ�إيجابيا

� �الروح �وارتفاع �باإلنصاف �والشعور �العملية �املشاركة �ع�� ��واجب�القدرة �وطنھ �عن �دفاعھ �عند �لديھ الوطنية
�السلوكيات�.وط�� �ممارسة �والشعور، ��حساس �ب�ن �تمتد �متعددة �دالالت �ع�� ��شتمل �املواطنة ��لمة �فان لذلك

�نفسھ��و�املواطن�فإن�املواطنة�تمثل�حلقة�وصل�ب�ن�املواطن�الذي� �وحيث�أن�الفرد املنطلقة�من�وجدان�الفرد،
املواطنة��ش�ل��سيط�و�دون��عقيد����انتماء�ʺو�التا����.شتق�منھ�الفعل�و�تفاعل�معھيمارس�الفعل�والوطن�الذي�ا

���� �مشار�ا �و��ون �ج�سي��ا �أو�يحمل �الدولة �داخل �ثابت ��ستقر��ش�ل �الذي ���سان �أي �أرض، �بقعة �إ�� ��سان
ن�ا��قوق،�و�ل��م�بأداء�ا��كم�و�خضع�للقوان�ن�الصادرة�ع��ا�و�تمتع��ش�ل�م�ساوي�مع�بقية�املواطن�ن�بمجموعة�م

  )2016التمي��،�( .ʺمجموعة�من�الواجبات�تجاه�الدولة�ال���ي�ت���ل�ا
 فلسفية وقضايا� والسياسية، �جتماعية باملواقع تتعلق مختلفة تفس��ات يتضمن املواطنة مف�وم أن من بالرغم

مف�وم�املواطنة�املعاصر�تطور�ليصبح�تلك�العالقة� املواطن،�فإن أجل من التعليم إ�� ال�ادفة باملحاوالت تتعلق أساسية
ب�ن�الفرد�والدولة�وفق�القانون�الذي�يحكم�تلك�الدولة�و�ما�يحتو�ھ�من�حقوق�وواجبات،�فممارسة�املواطنة�تتطلب�

أرض�معينة�و�ن�سب�إل��ا،��املواطن��و���سان�الذي��ستقر����بقعةʺلذلك،�اعت����.توف���حد�أد�ى�من��ذه�ا��قوق 
أي�م�ان��قامة�أو��ستقرار�أو�الوالدة�أو�ال��بية،�أي�عالقة�ب�ن��فراد�والدولة�كما�يحدد�ا�قانون�تلك�الدولة�و�ما�

  )2016التمي��،�( . ʺتتضمنھ�تلك�العالقة�من�واجبات�وحقوق����تلك�الدولة
جاءت�املواطنة�ب�ن�املجتمع�املد�ي�والدولة،����ال���تحدد�للمواطن�حقوقھ�وواجباتھ�املسؤوليات�املنوطة�بھ،�كما�

 إ�� بالواجبات املدين �و من إ�� �ش�� إ��ا ʺأ��ا�عامل�م�م����ا��فاظ�ع���توازن�واستقرار�نظام�ا��كم����أي�دولة،�
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فر��طار�الشر���للتجمعات�الفردية�داخل�املجتمع�املد�ي�و���أك���من���قوقھ،�و���تو  بحماي��ا أيضا و�تمتع الدولة
تلك�ا��الة�الشرعية�لتحقيق�امل�اسب��قتصادية�والرعاية�ال��ية�العامة،�والتعليم�وال��بية�و�من��جتما��،�إ��ا�

  (Faulks, 2000).ʺأيضا�توفر��حساس�املش��ك�بال�و�ة�ل�ل�الذين�يمل�و��ا
�ع���العصور،� �والسياسية ��جتماعية �القيم �منظومة �و�اختالف �الدولة �بمف�وم �املواطنة �مف�وم �تطور ارتبط
�حسب� �السلطة �مف�وم �تطور �عن �فضال �الدولة �يحكم �الذي �السيا��� �للنمط �تبعا �تختلف �والواجبات فا��قوق

 الجتما�� العقدا̎ونظر�ة�ا��ق��ل���املباشر�وغ���ا،�أما�نظر�ة� العصور�و�زمنة�كما�حدد��ا�النظر�ات�التيوقراطية
إذا�ʺ .ا��اصة ملكيا��م ع�� وا��فاظ والسالم �من ضمان أجل من وا��اكم املواطن�ن ب�ن اتفاق أساس ع�� تقوم ف��̎

�املوا �الذي�ال�يمكن�أن�يتحقق�بدون�تر�ية�ع�� ����مف�وم�املواطنة��و��نتماء �ف���ضرور�ة�العنصر��سا��� طنة،
فلذلك�قبل�أن�نت�لم�عن�الديمقراطية�يجب�أن�. لتحقيق�املواطنة،�من��نا��ست�تج�بأن�روح�الديمقراطية����املواطنة

  )2016،�.التمي���ع(.ʺ����حقيقة�املواطنة�ال������القلب�النابض�ملف�وم�الديمقراطية

 أسس�ال��بية�ع���املواطنة 

اختيار�ال��بية�ع���املواطنة�ل�س�اختيارا�تر�و�ا�فحسب،�وإنما��و�توجھ�وط���اس��اتي���يندرج����مسار�بناء�إن�
�الصدد،�يقول�الدستور�املغر�ي�. مجتمع�ديمقراطي،�وتنمية�روح�املواطنة�والسلوك�املد�ي�لدى��ل�مواطن و����ذا

 والقانون، ا��ق �سود�ا ديمقراطية دولة بناء �� فيھ، رجعة ال الذي الختيار�ا وفاء املغر�ية، اململكة ″ : 2011لسنة�
�املشاركة�والتعددية�وا���امة �عزم تواصل �مرتكزا��ا �وإرساء��مس��ة�توطيد�وتقو�ة�مؤسسات�دولة�حديثة، ا��يدة،

دعائم�مجتمع�متضامن،�يتمتع�فيھ�ا��ميع�باألمن�وا��ر�ة�والكرامة�واملساواة،�وت�افؤ�الفرص،�والعدالة��جتماعية،�
و��ذا�املع��،��عد�الدستور� )2012لفروج،�(.‟ومقومات�الع�ش�الكر�م،����نطاق�التالزم�ب�ن�حقوق�وواجابات�املواطنة

��طار�ا ��ش�ل �املواطنة، �قيم �بي��ا �ومن �ومتنوعة، �متعددة �قيم �منظومة �أرست �ال�� ��و�� �الرسمية �الوثيقة ملغر�ي
  .املرج���الذي�يؤطر�املجتمع�املغر�ي�بجميع�روافده�امل�شعبة،�وفق�مقومات�ومعالم�مش��كة

�وامل�شو  �املختلفة �بتأث��ا��ا �عموما �ال�شر�ة �للمجتمعات �تحديا �فوسائل��تصال�كأحد�مظا�ر�تمثل�العوملة عبة،
العوملة�و�نفجار�املعر���حولت�العالم�إ���قر�ة��ونية�صغ��ة،�و�ذلك�فقد�قزمت�من�مف�وم�املجتمع�املح���والقطري�
�الدو��� �والقانون �العاملية �والتكتالت ��ورو�ية �و�مم ���سا�ي �املجتمع �مفا�يم �بدال�م��ا �و�شرت �الواحد، والدولة

�القومية�ووضعت�حدود�خاصة�تخدم�مصا���ا�بفروعھ�حيث �تحديا��.اخ��قت�ا��دود �الظا�رة لذلك�ش�لت��ذه
�وان�شر�التواصل� �وسادت�ثقافة��ن��نت، �الثقافية، �ا��ارت�ا��دود �إذ �العديد�من�املجتمعات���سانية، ��� لل��بية
��سر�تبادل� �مما �ا���س�أو�اللون�أو�العرق�أو�الدين، �مختلف�املجتمعات��غض�النظر�عن ��� �ب�ن��فراد ��سا�ي

  .م�د�الطر�ق�إ���إحداث��غي������معظم�املجتمعات���سانية�سواء��انت�متقدمة�أو�نامية�ف�ار�واملعتقدات�و 
�والتالميذ،� ��طفال �لدى �املواطنة �قيم �غرس �إ�� ��س�� �ال�� �العامة �ال��بو�ة ���داف �من �الوطنية �ال��بية �عد

��سا �الذي �الصا�� �املواطن �إليجاد �وع��م �ز�ادة �لوط��م�من�خالل �انتما��م �املجتمع�وترسيخ �مؤسسات �تنمية ��� �م
�ع��� �ال��بية �و�عتمد �ل�م، �ال����� �الرأي �وت�و�ن ��شياء �ع�� �ا��كم �ع�� �القدرة �يمتلك �والذي �بفاعلية، املد�ي
�ب�ن��ذه� �مسؤولية�مش��كة �مؤسسات�املجتمع�املد�ي�ك�ل�ف�� �تقوم���ا �املمارسات�والتطبيقات�ال�� املواطنة�ع��

 .مؤسسات�املجتمع��خرى املؤسسات��األسرة�واملدرسة�و 
�العالقات� �وتفكك �العنف، �تنامي �مواج�ة ���دف �املواطنة �ع�� �بال��بية �املتطورة �املجتمعات �ا�تمام �زاد فقد
�ولدى� �عموما �املجتمع ��� �الرشيد �السلوك �وقواعد �القيم �منظومة �تدعيم �و�من�أجل �املصا��، �وصراع �جتماعية،

خصوصا،�حيث�تبدأ�عملية�الت�شئة��جتماعية،�بما�ف��ا�نقل�املوروث�الثقا����سرة�باعتبار�ا�اللبنة��و���للمجتمع�
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�املستقبلية� �ا��ياة �متطلبات �مواج�ة �القادر�ع�� �الصا�� �املواطن �وإعداد �املواطنة �تنمية ��غية �ألفراد�ا والقي��
القوان�ن�ال���تنظم�العالقة�و�ذلك�فان�املواطنة�تحدد�عالقة�الفرد�بدولتھ�وفق�الدستور�السائد�ف��ا�و .والتعا�ش�مع�ا

 .بي��ما�من�حيث�ا��قوق�والواجبات
و�النظر�إ���العوامل�املؤثرة����املواطنة،�وتأث���ا����البناء��جتما���والثقا���وال��بوي،�فإ��ا��عز�ز�منظومة�القيم�

ار�خھ،�والتجديد�والتطلع��جتماعية،��غية�الوصول�إ���بناء�اجتما���متماسك�يقوم�ع����ع��از�باملجتمع�وقيمھ�وت
��تجا�ات� �دراسة �فإن ��تصاالت، �وثورة ��نفجار�املعر�� �ظل ��� �خاصة �حولھ، �من �التغي���العال�� �مواكبة إ��
�معاصرة� �نحو�تر�ية �املجتمع �أولو�ات �أثر�تحديد �من �ل�ا �ملا �م��ة، �ضرورة ��ش�ل �املواطنة �ع�� �ال��بية ��� املعاصرة

 .طنة�سليمة�و�وظف�التقنيات�املتاحة�لالرتقاء���اللمواطن�بما�يكفل�تر�ية�وموا
�معظم� ��� �للتطورات�السياسية�و�جتماعية�و�قتصادية �ن�يجة �ا��ديثة �الدولة ��� �املواطنة �مف�وم وقد�تطور
�ا��كم� ��� �الشعب �وإشراك �الديمقراطية �لتصبح �و�ن��نت، ��تصاالت �وثورة �تأث���العوملة �إ�� �إضافة �العالم، دول

�ا��ديثةوتحقيق�م �والدولة �املعاصرة �السياسية�وحقوق���سان�ر�ائز�املواطنة �والتعددية �طرح��.بادئ�املساواة مما
���� �ال�و�ة�ال���أصبحت�نفس�ا �أم �ا��قيقية �كيفية�تحقيق�املواطنة �من�بي��ا �أمام�إش�االت�كب��ة، املواطنة�نفس�ا

  .لسل���باعتباره�معززا�للمركز�ة�الغر�يةوالتنا���الثقا��،����جانبھ�ا مأزق��س�ب�املثاقفة�والتثاقف
�إ��� �من�مجرد�نصوص�قانونية �املحرك�الرئ�س�لتكر�س�وتفعيل�حقوق���سان�وتحو�ل�ا يمثل�مف�وم�املواطنة
�بذلك�إ���حبھ�وإيمانھ�بالوطن�ومص��تھ�والت��ية� �املواطن�مس�ندا منظومة�قيمية،����سلو�ات�إيجابية�يمارس�ا

يث�يمارس��فراد��ذه�السلو�ات��ش�ل�طبي���ومحسوس����ظل�دينامية�املواطنة�باعتبار�ا�والتفا�ي�دفاعا�عنھ،�بح
آلية�فاعلة�لتكر�س�عاملية�ا��قوق���سانية�وترجمة�قيم�ومبادئ�املجتمع�وتحو�ل�ا�إ���واقع�ملموس��ع�شھ�املجتمع�

�وجماعات �بقيم�ا��ر�ة�والكرامة�وترسيخ�س. أفرادا �باملواطنة �والديمقراطية�واح��ام�وتتصل�ال��بية لوكيات�املساواة
�ختالف����مراحل�نمو�الفرد�وتطوره�العق���والوجدا�ي�وا��س��،�ع���املؤسسات�ال��بو�ة�و�جتماعية�بدءا�باألسرة�

  .واملدرسة�ومرورا�بوسائل��عالم�ومؤسسات�املجتمع�املد�ي�ال����ع���بالت�شيط��جتما���والتثقيف�الفردي
��ان�علم �امل�انة�أو�العالقة��جتماعية�ال���تقوم�ب�ن���ص�إذا �املواطنة�ب�و��ا �ال��بية�و�جتماع�قد�عرفوا اء

طبي���و��ن�مجتمع�سيا�����س���الدولة،�ومن�خالل��ذه�العالقة�يقوم�الطرف��ول�بالوالء�والطرف�الثا�ي�بم�مة�
فان�العمل�.وفق�القانون�املحدد�ل�ذه�الدولة�حماية�ا��قوق�والواجبات،�وتتحدد��ذه�العالقة�ب�ن�ال��ص�والدولة

�ضرورة� ��ش�ل ���سانية، �املجتمعات �التغي����� �تواكب �بحيث �معاصرة �اتجا�ات �وفق �املواطنة �ع�� لتطو�ر�ال��بية
 .م��ة��غية�تحقيق�أ�داف�ال��بية�والت�شئة��جتماعية�وخلق�مجتمع�متماسك��سوده�الوئام�والسلم�املجتم��

 املواطنةمعالم�ال��بية�ع��� 
يمكن�تحديد�معالم�ال��بية�ع���املواطنة�ال���تتمثل����أن�ي�ون�لدى��فراد�الثقة�����و���م،�وأن��عملوا�من�أجل�

 :تحقيق�السالم�وحقوق���سان�والديمقراطية����مجتمع�م،�وذلك�من�خالل

 تحمل�املسؤولية��جتماعية�وإدراك�أ�مية��ل��ام�املد�ي. 
 معا��ة�املشكالت�وتحقيق�العدالة�والسالم�والديمقراطيةالتعاون�من�أجل� . 
 اح��ام��ختالفات�ب�ن�الناس�سواء�أ�ان�سب��ا�ا���س�أم�العرق�أو�الثقافة. 
 اح��ام�املوروث�الثقا���وحماية�الب�ئة. 
 دعم�التضامن�والعدالة�ع���املستوى�الوط���وع���املستوى�الدو��. 
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 املواطنةغايات�و�أ�داف�ال��بية�ع��� 
�عمال�قيما� �باعتبار�ا �واملجتمع، �الفرد �تنعكس�ع�� �تحقيق�أ�داف�وغايات�ن�يلة �إ�� ��س�� �املواطنة �ع�� ال��بية
تقوم�بھ�املؤسسة�التعليمية�من�أجل�بناء�وت�و�ن�وتأ�يل���صية�املتعلم�ن�لي�ونوا�قادر�ن�ع����ندماج����املجتمع،�

املواطن�الوا���واملمارس���قوقھ�وواجباتھ�تجاه�/ملدرسة�لت�و�ن���سانتت��ص����املج�ود�الذي��سا�م�بھ�اʺو����
وال��بية�ع���املواطنة����باألساس�تر�ية�ع���املبادرة�واملسؤولية�و�ستقاللية،�. ذاتھ�وتجاه�ا��ماعة�ال���ي�ت���إل��ا

لديھ،�إذا�ما�عب�ت�الوسائل�و���ال��عد�فقط�ا��يل�الصاعد�ملمارسة�مواطنة��شيطة�م���بلغ�سن�الرشد،�بل�تن���
القدرة�ع���أن�ي�ون�����ل�سن،�و����ل�...) طبيعة�ال��نامج،�نوعية���شطة،�نوعية��س��اتيجيات�التعلمية(املناسبة�

  )2000وزارة�ال��بية�الوطنية�املغر�ية،�الكتاب��بيض،�(.ʺ��ظة�مواطنا�ب�ل�املقاي�س
  )�2000بيض،�وزارة�ال��بية�الوطنية�املغر�ية،�الكتاب�(خطاطة�حول�غاية�ال��بية�ع���املواطنة

  

  

  

  
  
  

 تجاه واجباتھ و�ؤدي حقوقھ �عرف الذي الصا�� املواطن إعداد �و و�بقى�ال�دف�العام�من�ال��بية�ع���املواطنة
 :��داف�الفرعية����ما�ي�� مجمل ت��يص و�مكن املستقبلية، ا��ياة متطلبات مواكبة ع�� والقادر مجتمعھ
 الدولة دستور  اح��ام. 
 مجتمع�م �� السيا��� للنظام وواق�� إيجا�ي بف�م �فراد تزو�د. 
 السياسية القرارات �� مشارك��م وأ�مية القيم �فراد �عليم. 
 وواجبا��م ��قوق�م �فراد �عرف�وف�م. 
 و�نظمة القوان�ن وتقدير واح��ام مجتمع�م �� ال�شر��� للنظام �فراد ف�م. 
 املجتمع م��ا �عا�ي ال�� العامة القضايا ع�� التعرف. 
 ا���س�ن ب�ن باملساواة �يمان. 
 وسائل�املشاركة����ال�شاطات�الوطنية�والقومية معرفة. 
 ف�م�ا��اجة�ل��دمات�ا���ومية�و�جتماعية. 
 ل��ام�بمبادئ�ا��ر�ة�والديمقراطية�والعدالة��جتماعية�. 
 توجھ��فراد����املجتمع�نحو�املواطنة�الصا��ة. 
 يمان�باملساواة�ب�ن�أفراد�الشعب�الواحد،�و��ن�شعوب��رض�. 
 تحقيق�املدارس��منة�من�خالل�السلو�ات�املدنية. 
 شكيل�الثقافة��يجابية����املدارس،�واك�ساب�الثقافة�السياسية�املالئمة�ال���تجعل�املواطن�قادرا�ع���أداء��

 .دوره�السيا����بو���ومسؤولية

 املسؤوليات ا��قوق 

  وا��ماعة تنمية�الذات
 املشاركة�املواطنة�

مسؤو� حق

  و��

  

  و��

 حاال�ومستقبال

 ال��بية�ع���املواطنة
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 الدرا������ادي���املرتفع�إدراك�أ�مية�التحصيل. 
 ع��از�و�نتماء�والوالء�لألمة��سالمية�والعر�ية�. 
 خاتمة

�العمل� �معركة �قلب �من �بھ �الو�� �شرارة �انطلقت �فقد �جديدا، �أسلو�ا �ل�س �املغر�ية �املدرسة ��� �الوط�� البعد
�تصدح� �والطلبة �والصناع �حناجر��طفال ��انت �يوم �و�عده ��ستقالل، �قبل �ا���ومية �املدارس ��� �ال�شيط الوط��

��ر�ة�و�ستقالل،�والكرامة�والعدالة،�وإثبات�بأناشيد�الوطن�بصورة�تلقائية�وحماسية���ي�ئا�ملغرب�الغد،�مغرب�ا
إن�الوطنية�ل�ست�صفقة�تجار�ة،�ول�ست�طموحا�سياسيا�ضيقا،�وال�امتيازا،�وال�إرثا�حكرا�ع���. الذات�ج�و�ا�ودوليا

�و��ن�و�الغد. ج�ة�دون�أخرى  �ال�نا ��� �املنغرس�عميقا �الوجود ��ذا �جميعا، . الوطنية�إحساس��ش�د�ع���وجودنا
�إ���فاملؤسس �مؤسسة��س�� �باعتبار�ا ����وجدان�املتعلم�ن، ��شر�قيم�املواطنة�وترسيخ�ا �دور�كب����� �ل�ا �ال��بو�ة ة

  .تحقيق��ندماج�والتطبيع��جتماعي�ن،�ول�و��ا�تحمل�أ�دافا�وغايات�سامية�وفق�أسس�واس��اتيجيات�وا��ة
مية،�فالبد�من�توافر�سياق�اجتما���مساعد،�املدرسة�لوحد�ا�غ���قادرة�ع���تحقيق��ذا�النوع�من�ال��بية�القي

ذلك�أنھ��لما�ازدادت�قوة�العوائق�ال�ابحة�لثقافة�ملواطنة����املجتمع��لما��انت�املدرسة�عاجزة�عن�تحقيق�أ�داف�ا�
��در�ا��قوق�والواجبات �و�التا�� �م��ا، �وإنجاز�الوظائف�املنتظرة ��ذا�. املنوطة���ا �أ�مية�وسائل��عالم��� ومن��نا

لقد�آن��وان�لتجاوز�املنتوج��عالمي�الذي�ي�تج�ثقافة�ال�سلط�وا��نوع�و�ستالب،�بحيث��شعر�. ملشروع�الطموحا
كما�أصبح�لزاما�ع����سرة�أن�تلعب�أدوار�ا�الطال�عية����تفاعل�. الفرد�بأنھ�إعالم�ال�يخاطب�فيھ�الوجدان�ا��قيقي

يمات�املجتمع��خرى�أن�تتجاوز�التخبط�والعشوائية����العمل�دائم�مع�املدرسة،�وقد�حان�الوقت�ملؤسسات�وتنظ
والدخول����شرا�ات�حقيقية�مع�املؤسسة�التعليمية،�إذ�������حاجة�إ���ت�سيط�مسطرة�التعامل�مع��ذه�املؤسسات�

  .و�و�أمر�مطروح�ع���املؤسسات�ال�شر�عية�و�دار�ة�ال��بو�ة
لتعلي��،�و�ترسيخ�تلك�الثقافة�ع���ال��بية�الشاملة،�مع�تأط���ذلك��لھ�إدماج�ثقافة�املواطنة�بيداغوجيا����ا��قل�ا

،�ورغم�أ�ميتھ�ال���عملنا�ع���إبراز�ا،�فإن�ذلك�يتطلب�إرادة�سياسية�...داخل�فضاء�ثقا���مجتم���عقال�ي�تنو�ري 
�أول�بدون�شروط �من�املشروعية�٬كمبدأ �ا��انب�ال��بوي�نوعا �ا. ال���تضفي�ع�� �املقت��� �والذي�إن��ذا لسيا���،

�وال��بية� �البيداغوجيا �ا���ام �سيضمن ��و�ما �مت�ن، �اس��اتي�� �مخطط �وفق �حقيقية �ديمقراطية �ع�� يتأسس
��ذه� �اح��ام �مدى �حيث �ومن �و�شر�عيا، �نظر�ا �بحقوقھ، �لھ ��ع��اف �مدى �حيث �من ���سان، �واقع �مع والثقافة

�أن�يظل�ال�ائن�ال�شري�موضوع�استغالل�. ا��قوق�عمليا أو�يظل�الدمج�البيداغو���والت�شئة��٬وضرب�وعنفوإما
  .ال��بو�ة�والتثقيف�التنو�ري�عمليات�فوقية��عوز�ا�القاعدة�ال���تضمن�ل�ا�املشروعية�العملية

 ب�بليوغرافيا 

  15لسان�العرب،�دار�إحياء�ال��اث�العر�ي،�ب��وت،�الطبعة�الثانية،�ج�. ﴾1993﴿. ابن�منظور. 

 2الدليل�البيداغو���للتعليم��بتدا�ي،�ط. ﴾2009﴿. وزارة�ال��بية�الوطنية�املغر�ية. 

 الصديق� �العماري، �املستقبل�.﴾2015﴿. الصاد�� �وتحديات �والتنمية �مطبعة�: ال��بية �سوسيولوجية، مقار�ة
 .املغرب-،�الدار�البيضاء2أفر�قيا�الشرق،�ط

 ال��بية�ع���املواطنة�وحقوق���سان�مشروع�ت�و�ن�مواطن�الغد،�. ﴾2014﴿أبر�ل�.الصاد���العماري،�الصديق
 .املغرب-،�مطبعة�النجاح�ا��ديدة59مجلة�علوم�ال��بية،�عدد�
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 املغر�ية� �الوطنية �ال��بية ��بيض. ﴾2000يونيو﴿. وزارة �العامة�. 1ج. الكتاب �ال��بو�ة �والتوج�ات �ختيارات
 .ثيقة��طار�لالختيارات�والتوج�ات�ال��بو�ةالو . املعتمدة����مراجعة�املنا���ال��بو�ة
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  :م��ص�الدراسة
محورا�م�ما�����النمو�سواء�ا��س���أو�العق���،�كما�أن���عت���ال�شاط�الر�ا����من��ساسيات�امل�مة����حياة�الطفل�بإعتباره

ممارسة���شطة�الر�اضية�يز�د�من�قدرة�الطفل�ع���التعلم�و�ذلك�من�خالل�تأث��ا��ا�سواء�ع���إم�انياتھ�الفكر�ة،�أو��عز�ز�
ا���إ���حث�الولد�ع���طلب�ثقتھ�بنفسھ،�أو�بناء�فضاء�إجتما���إيجا�ي�ب�ن��طفال�خا���من�العنف،�و�قد�أشار��مام�الغز 

��عب� �من �إليھ �جميال��س��يح �لعبا �يلعب �أن �الكتاب �من ��نصراف ��عد �لھ �يؤذن �أن �ي�ب�� �فقال �التنف���منھ �و�عدم العلم
�و�إر�اقھ����التعليم�دائما�يميت�قلبھ�و�يبطل�ذ�ائھ،�و�قد� املكتب،�بحيث�ال�يتعب����اللعب�و�بالتا���منع�الص���من�اللعب

رسة�الر�اضة�داخل�الوسط�املدر�����سا�م����تحس�ن�النتائج�املدرسية،�و�تحقيق�التفوق�الدرا���،�و��ساعد�ع���وجد�أن�مما
القضاء�ع���الضغوطات�النفسية،�و�تفر�غ���ناتھ�السلبية��ال���تتولد�لدى�الطفل�املتمدرس�داخل�القسم،�و�بالتا���أصبح�

�ن�حركية�ا��سم��و�العقل،�من�خالل�ما�تطرقنا�إليھ�سابقا�ترتكز�مورقتنا�لل�شاط�الر�ا����دور�م�م�������بناء�جسم�متوازن�ب
البحثية�حول�التعرف�ع���دور�حصة�ال��بية�البدنية����بناء�طفل�متمدرس�سليم�،�متوازن�جسميا�و�عقليا�و�فكر�ا�خاصة����

  ".العقل�السليم����ا��سم�السليم" الطور��بتدا�ي�من�منطلق�ا��كمة�العر�ية�
  .الر�اضة�املدرسية،�حصة�الر�ية�البدنية�و�الر�اضية،�التلميذ،�التحصيل�الدرا���،�الوسط�املدر���: ات�املفتاحيةال�لم

Abstract: 

Sports is an important element in the life of the child as the focus of activity and growth, 
whether physical or mental or mental, and the exercise of sports activities increases the child's 
ability to learn and that through the effects of both intellectual potential, or enhance self-
confidence, or Building a positive social space among children free from violence, and Imam 
al-Ghazali pointed to urge the child to ask for knowledge and not to alienate him, he should 
be authorized after the departure of the book to play a beautiful game resting from the fatigue 
of the office, so as not to tire of playing and Thus preventing the boy from playing and putting 
him into education always dies And found that the exercise in the school environment 
contributes to improving the school results, achieving academic excellence, and helps to 
eliminate the psychological pressures, and unloading the negative charges generated by the 
child in the school, and thus became the activity of sport An important role in building a 

balanced body between the mobility of the body and mind. 
Through our previous discussion, our intervention is based on the role of the physical 
education share in building a healthy, balanced child, physically, mentally, and intellectually 

based on the Arab wisdom of "sound mind in the healthy body". 
key words : School sports, physical and athletic education class, the student, academic 

achievement, the school environment. 
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  مقدمة
��سا�م���� �لنمو�مت�امل �أساسا �بإعتبار�ا �الفرد �حياة ��� �وحتمية �ال�شاط�الر�ا����ضرورة �ممارسة أصبح�اليوم
�غرار� �ع�� �العمر�ة �الفئات �ملختلف �الذ�اء �ت�شيط �وسائل �من �ووسيلة �أو�ا��سمية، �الذ�نية �سواء �القدرات بلورة

�املؤسسات�ال��  �داخل �املنظومة�ال��بو�ة��طفال �م�مة�داخل �تحتل�م�انة �والر�اضية �حصة�ال��بية�البدنية �نجد بو�ة
�الطفل� �لدى �اللغو�ة �و�القدرات �ا��ركية ��م�انيات �تنمية �إ�� �ال�ادفة �ال��بو�ة �العملية �نجاح �محاور �من ومحور

كب��ا���ا�من�خالل��سط���برامج�و��املتمدرس�خاصة����املرحلة��بتدائية،�لذلك�أولت�وزارة�ال��بية�الوطنية�إ�تماما
منا�����دف�إ���تحقيق�التفوق�الدرا����و�التحصيل�العل���و�التوافق�ا������و�ا��ر�ي�موازي�مع�النمو�البد�ي���دف�

ومن��نا�تت���أ�مية�حصة�ال��بية�البدنية����املؤسسات��بتدائية�ومدى�تأث���ا�ع���. بناء������مت�امل�ال��صية
من�خالل�الدروس�املق��حة�ال����شمل�امل�ارات�و�ا��ر�ات������و��لعاب�ال���ت�تج�فضاءا�تواصليا���صية�التلميذ�

�إيجابية� �سلو�ات �ع�� �مب�ية �املؤسسة �خارج �إجتماعية �عالقات �و�ناء �املمارسة، �أثناء �املدرسة �داخل �التلميذ ب�ن
�النفس ��� �ال�ساؤ . �ا��وار�و��عز�ز�الثقة �طرح �يمكن �املنطلق ��ذا �التاليةومن �الفرعية �املمارسة�: الت ما�و�واقع

�يمكن� ��سئلة ��ذة ��ل �التلميذ؟ �ع�� �إيجابا �البدنية �ال��بية �تؤثر�حصة �كيف ��بتدائيات؟ �مستوى �ع�� الر�اضية
� �املحوري �السؤال �خالل �من �عل��ا �املستوى�: �جابة �تحس�ن ��� �و�الر�اضية �البدنية �ال��بية �حصة �أ�مية �مدى ما

  .؟�الدرا����للتلميذ
  الفرضيات�

تلعب�حصة�ال��بية�البدنية�و�الر�اضية�دورا�م�ما����الطور��بتدا�ي�.  
تؤثر�حصة�ال��بية�البدنية�و�الر�اضية�إيجابا�ع���مستوى�التحصيل�الدرا���.  
ب�ن�� ��جتماعية �العالقات �و�بناء �املعرفية � �القدرات �تنمية ��� �و�الر�اضية �البدنية �ال��بية �حصة �سا�م

  .التالميذ
املؤسسات�ال��بو�ة��بتدائية��تتحدد�أ�مية�الدراسة��و��ا�ت��ز�أ�مية�ال�شاط�الر�ا����داخل: أ�مية�املوضوع

  . كذا�معرفة�دور�حصة�ال��بية�البدنية����تطو�ر�القدرات�الذ�نية�و�ا��سمية�لدى�التلميذ����املرحلة��بتدائيةو 
�الدراسة �معرفة��إعتمدنا: من�� �ا�� ���دف �الدراسة �إعتبار�ان �ع�� �التحلي�� �الوصفي �املن�� �ع�� �الدراسة ��

  .مسا�مة�حصة�ال��بية�البدنية�و�الر�اضية����التحصيل�الدرا����و�التخلص�من�الضغوط�النفسية�داخل�القسم
ة�و�كذلك����ت�ناسب�لقد�إعتمدنا����دراس�نا�ع���تقنية�املقابلة�و���ت�ناسب�مع�البحوث�الكيفي: تقنية�الدراسة

مع�البحوث�ال���تتطرق�إ���املواضيع�ا��ساسة�،�وال�دف�م��ا�التعرف�ع���عمق�املبحوث�ن�و��ستعمل���صر�املعا�ي�
  .��دف�حصر�الوقا�ع

�نوار�محمد�: العينة ��بتدائية �املؤسسة �مستوى �ع�� ��ساتذة �من �مجموعة �ع�� �البحث �مجتمع �إشتمل لقد
�ب�يارت �الرا�عة �باملقاطعة �عدد�م �يبلغ �ع����15،�الذي �املدارس �عدد �ألن �قصدية �عينة �ع�� �إعتمدنا أستاذا،��حيث

  .أستاذ�و�أستاذة��90مستوى�املقاطعة��سعة�مدارس�و���عينة�تمثيلية�ألن�عدد��ساتذة����املقاطعة�يفوق�
  :تحديد�املفا�يم

�املدرسية �ا: الر�اضة �العملية �البيداغوجيا �و�الطرق �العمليات �مجموعة �م��ا��� �يك�سب �ال�� �ال��ية لطبية
  .التلميذ����مختلف�املراحل�الدراسية�ال��ة�القوة،الرشاقة،إعتدال،القوام

الر�اضة�املدرسية����مجمل�ال�شاطات�الر�اضية�ال���تدخل����إطار�ال��امج�املسطرة�من�: التعر�ف��جرا�ي 
  .طرف�مدير�ة�ال��بية�لوالية�تيارت
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�الر�اضية �البدنية �ال��بية �مثل�: حصة ���اديمية �املواد �أش�ال �أحد �أ��ا �ع�� �ال�سيو�ي �عوض �محمود عرف�ا
لك��ا�ذ�ل�س�فقط�م�ارات�وخ��ات�حركية�و العلوم�الكيمياء،�و�اللغة�و�لك��ا�تختلف�عن��ذه�املواد��و��ا�تمد�التالمي

  )    .129،�ص�1980إبرا�يم�محمد�سالمة،�(��سان�تمد�م�أيضا�بالكث���من�املعارف�و�املعلومات�بت�و�ن�جسم�
��جرا�ي  �التلميذ�: التعر�ف �تزو�د ���دف �املؤسسة �داخل �نوار�محمد �مدرسة �أساتذة �بإلقا��ا �يقوم �حصة ��

  .بتمار�ن��ساعد�م�ع���التحصيل�الدرا����و�املعر��
  .م�يتعلم�صنعة�أو�حرفة�و�ا��ادم�ألستاذه�من�أ�ل�العلم�،�و�و�كذلك�طالب�العلم�و�خاد�:التلميذ

�11تلميذا�ينقسمون�ع�����635م�تالميذ�مدرسة�نوار�محمد�و�بوجمعة�محمد�البالغ�عدد�م�: التعر�ف��جرا�ي
  .قسما

ع���أنھ�مستوى�محدد�من��راء�و�الكفاءة����العمل�الدرا����،�كما�يقيم�من�فجابلن��عرفھ�: التحصيل�الدرا���
  )48،�ص1972أحمد�كمال،�عد���سليمان،�( رات�املقننة�أو��ل��ما�قبل�املعلم�ن�أو�عن�طر�ق��ختبا

  .���كفاءة�التلميذ�داخل�القسم�ال���يحدد�ا�املعلم�وفق�برامج�دراسية�محددة: التعر�ف��جرا�ي
�و�الب�ية�الداخلية�للمدرسة�تت�ون�من�ثالث�أ�عاد��عد�بي���يتمثل����مرافق�املدرسة�و��عد�: الوسط�املدر���

حليمة�(بادئ�و�البناء��داري�للمدرسة�يتمثل����العالقات�ب�ن�أفراد�املؤسسة�و�عد�ثقا���يتمثل����القيم�و�املإجتما���
  ).174،�ص2015عسكة،�

  .الوسط�املدر�����و�الفضاء�الذي�يتفاعل�فيھ��ل�تالميذ�املدرسة��بتدائية�نوار�محمد: التعر�ف��جرا�ي 
����ذه�الدراسة�ع���مقار�ة�الزاروس�حول�تجديد�ال�شاط�أو�كما��سم��ا�نظر�ة��لقد�إعتمدنا: املدخل�النظري 

�توتر� �يتطلب �ال �اللعب ��شاط �ألن �العمل ��� ��ستخدم �بدوره �الذي �ال�شاط �يحدد �اللعب �أن �يرى �حيث ����ام
و�ذا�ما�يدل�ع���،�) 14،�ص2002خليل�عزة،�(�عصاب�و�ال��ك�����و��ن�باه�كما�يحدث�عادة�أثناء�املج�ود�العق���

أن�التلميذ����املرحلة��بتدائية�البد�لھ�من�فضاء�آخر�غ���القسم�لل��و�ج�عن�نفسھ�من�خالل�جملة��لعاب�ال���
�داخل� �لھ �تتولد �ال�� �النفسية �و�الضغوطات �ال��نات �من �التخلص ���دف �الواسع �الفضاء ��� �الساحة ��� يمارس�ا

امل�مة��الر�اضيات�و�اللغة�العر�ية،�و��ذا�ماأكده�أيضا�بأن���سان��و�محور��القسم�بفعل�ال��ك���و��ن�باه����املواد
العملية�التعليمية�يجب�أن��عطي�لعضالتھ�و�أعصابھ�جزءا�من�الراحة�ل�ي���س��يح�و��عيد�إنتاج�أف�ار�جديدة�و��ذا�

  . ةال�ي�ش�ل�عنده�إال����ا��انب�الر�ا����او�ما��س���بحصة�ال��بية�البدنية�و�الر�اضي
��بتدا�ي �الطور ��� �و�الر�اضية �البدنية �أطوار�: ال��بة �مختلف ��� ��عليمية �مادة �و�الر�اضية �البدنية �ال��بية إن

�و� �املنا�� �خالل �من �تر�و�ة �غاية �ل�ا �ممارسات �بإعتبار�ا �البدنية ���شطة �ع�� ��عتمد �مادة �وما�� ،� �الثالثة التعليم
  .و��جتماعيةال��امج�ين���من�خالل�ا�التالميذ�م�اراتھ��

إن�درس�ال��بية�البدنية�والر�اضية����الوحدة�الرئ�سية�للر�اضة�: أ�مية�ال��بية�البدنية�و�الر�اضية����املدرسة 
املدرسية��و��ا�يتم���عن�با���الدروس�من�حيث�م�وناتھ�و�طر�قة�القائھ�،�فت�شئة�التلميذ�ع���تزو�ده�باملعارف�داخل�

�ع�� ��عمل �م�ارات �يقابلھ �و�ذا��القسم � �نحو�أفضل، �و�ميوالتھ �قدراتھ �تنمية �ع�� �آخر��ساعده �أو�فضاء �جوا خلق
� �ا��ميدماأكده �عبد �����كمال �املطالب �تحقيق �ع�� ��عمل �ال�� �املنجزات �من �توف���العديد ��� �املدرسية �املنا�� ��

تطور�املعلومات�و�الف�م،��املجتمع�فيمل�يتعلق���ذا�البعد�ومن�الضروري���تمام�بتقديم�التكيف�البد�ي�و�امل�اري�و 
و�بالتا���درس�ال��بية�البدنية�يك�����ا�مية�بالغة����ت�و�ن���صية�التلميذ����ظل�إك�سابھ�خ��ات�و�م�ارات�حركية�
تجعلھ�يك�سب�قيما�ين�����ا�قيما�و�ين�����ا�طاقاتھ�العقلية�و�النفسية�و�بالتا����عت�����شطة�الر�اضية�املق��حة�

� �عن �ترو�ح �ر�اضية�بمثلبة �حر�ات �خالل�ممارسة �من �ا��ركية ��عدم �ي�سم �القسم�الذي �جو� �عن �و�إخراجھ النفس
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كذلك�يمكن�ت��يص�أ�مية�ال��بية�البدنية�و� متواز�ة�و�مناسبة�تن���أج�زتھ�الوظيفية�و�العضو�ة�و�تقوي�معنو�اتھ،
  : الر�اضية�فيماي��

�تر�و�ة ��جتم: أ�مية �النظم �أ�م �أحد �ال��بية �و�توظيف�ا��عت���نظام �الثقافة �نقل ��� �وسيلة �أ��ا �حيث �من اعية
إجتماعيا�و����ذا�يرى�العالم��مر��ي�جون�ديوي�أن�ال��بية�البدنية�����ساس�الذي�يجب�أن�يقوم�عليھ�أي�إصالح�

  ).225،�ص1977ميخائيل�إبرا�يم�سعد،�(إجتما���
ل�أ�عاده�السلوكية�����سلو�اتھ�و�تفاعلھ���سا�ي�إن�برامج�ال��بية�البدنية�تتعامل�مع���سان�ب�: أ�مية�نفسية 

� �ع�� �تضفي �البدنية �ال��بية �ف��امج ،� �تأكيد�ا �ع�� �و�يحرص ��ع�����ا �ذات �لھ �و�مغزى�ك�ائن �مع�� ���سان حياة
  .لوجوده

حيث�تلعب�دورا�م�ما����تحس�ن�أسلوب�ا��ياة�ف���مادة��لل��بية�البدنية�أ�مية�إجتماعية�:أ�مية�إجتماعية� 
الوسط��جتما���ا��ساعد�ع���التكيف�مع�ا��ماعة�و علمية�وظيفية��ساعد�الفرد�ع���إعداد�حياة�م��نة�و�ممتعة�كم

  ).       31،�ص�2008/2009بجاوي�فاض��،�(الذي��ع�ش�فيھ�
���ية  �ع� :أ�مية ��ساعد �املنتظم �البد�ي �ال�شاط �إن �و � �ا��سم ��� �الد�ون ��سبة إنخفاض�إنخفاض

ال�ول�س��ول����الدم�و�الذي��س�ب�الكث���من�أمراض�القلب�و��وعية�الدمو�ة�،�كذلك�التمر�نات�البدنية��سا�م����
� �العضالت �و�ضمور �املزمن �الظ�ر�و�عسر�ال�ضم �أسفل �منطقة �آالم �أم(تخفيف �و�أخرون، �ا��و�� �أنور ،��1998ن

  ).77ص
�ا �تدر�س �الر�اضيةأ�داف �البدنية �لذا�: ل��بية �املعر�� �التحصيل ��� �امل�مة �املراحل �من ��بتدائية �عت���املرحلة

�و�البدنية�و� �العقلية �مع�قدراتھ �تماشيا �و�إم�انياتھ �ذاتھ �تلميذ��ع���عن �بناء ��� �ال��بية�البدنية �حصة �توظيف وجب
  :تمثل�أ�داف��ذه�ا��صة�فيماي��بالتا����ذه�ا��صة��س���ا���تحقيق�أ�داف��عليمية�و�تر�و�ة�و�ت

إن�ال�دف�التعلي���العام���صة�ال��بية�البدنية����رفع�القدرة�ا��سمانية�للتلميذ�بوجھ�عام� :أ�داف��عليمية
��د�تحقيق�أ�داف�جزئية�م��ا�تنمية�الصفات�البدنية��السرعة�و�الرشاقة�و�املرونة�كذلك�اك�ساب�التالميذ�معارف�

  ).64،�ص�1986نا�د�محمد�سعد،�ني���رمزي�ف���،�( نظر�ة�ر�اضية�و���ية�
�تر�و�ة �للتالميذ� :أ�داف �و�الص�� �النمو�البد�ي �مجال ��� �تر�و�ة �كذلك�أ�داف �تحقق �البدنية �حصة�ال��بية إن

ع����ل�املستو�ات�ع���غرار�ال��بية��جتماعية�و��خالقية�من�خالل�صقل�الصفات�ا��لقية�و�التكيف��جتما���،�
��لع �عمل�ففي �يكمل �أن �الفر�ق ��� �تلميذ ��ل ��س�� �حيث �و�إن�ار�الذات �و�الت��ية �يظ�ر�التعاون �ا��ماعية اب

كذلك�ال��بية���ب�العمل�).30،�ص1994عدنان�درو�ش�و�أخرون،�(صديقھ�و�نا�ت�ون�قد�تحققت�أ�داف�ا��صة��
���املعوقات�و�العراقيل�و�ال��بية�من�خالل�الكفاح����س�يل�تخطي�املصاعب�و�تحمل�املشاق�و�التغلب�ع���الذات��و�ع

ا��مالية�فا��ركة�الر�اضية��شمل�ع���العناصر�ا��مالية�وتتم�ال��بية�ا��مالية�من�خالل��عليقات��ستاذ�و��شمل�
محمد�عوض�ال�سيو�ي�و�أخرون�،�(أيضا�ع���نظافة�امل�ان�و��دوات�و�املال�س�ح���ينمو��حساس�با��دال�ا��ر�ي�

�ص1992 �و�م)95، ��و�الع، �و�الر�اضية �البدنية �ال��بية �لدرس �الرئ�سة ���داف �للتلميذ�ن �ال��ية �الوقاية �ع�� مل
البدنية�وفقا���صائص�التالميذ��تنمية�القوام�السليمة�وفق�مبدأ�العقل�السليم����ا��سم�السليم�و�تنمية�الصفاتو 

�و  ��عليم �،كذلك �ومستو�ا��م �الر�اضية �و �لأل�شطة �ا��ركية �امل�ارات ��جتماعية�املك�تنمية �ا��وانب �وتنمية سبة
ا��لقية��الروح�الر�اضية��و��ح��ام�و�العمل�ع����شر�الثقافة�الر�اضية�و�املرتبطة���ا���يا�و�تنظيميا�و���تمام�و 

  ).69،�ص1998محسن�محمد�حمص،�( با��انب�ال��و����من�خالل�إجراء��ذه�ا��صة�خارج�القسم�
�و   �البدنية �ال��بية �درس �ال��بية� :الر�اضيةأغراض �بدرس �خاصة �أغراض �جملة �الباحث�ن �الكث���من �وضع لقد

� �و البدنية �من ��ل �فحدد �و الر�اضية �السمرا�ي �صا�� �أحمد �احمدعباس �فيما��سطو���� ��غراض ��ذه :  ي�� أ�م
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�ع �و�التعود �الوطن،ال��ة �عن �و�الدفاع �،�عداد �ا��ميدة �ا��لقية �،الصفات �،النمو�ا��ر�ي �البدنية ���الصفات
محمد�،�كذلك�يرى�)21،�ص1986عالوي�،�محمد�ا��سن�ال(العادات�السليمة�و�النمو�العق���و�التكيف��جتما���

�با ��رتقاء ��� �تحقيق�ا �البدنية �ال��بية �حصة ��س�� �ال�� ��غراض �أن �فرج �ا��سم��أحمد �ألج�زة �الوظيفية لكفاءة
�و�القدرات�و  �ا��ركية � �امل�ارات �و�إك�ساب �البدنية �و�ت�و�ن�أساليب�الصفات �الر�اضية �املعارف �و�إك�ساب الر�اضية

  :السلوك�السوي،�و�مكن�ت��يص��ذه��غراض�فيماي��
و���العناصر��ساسية��القوة�العضلية�و�السرعة�و�التحمل�و�الرشاقة�و�تتعدى��ذه�: تنمية�الصفات�البدنية

����مجتمعھ�كذ الك�يقصد�بالصفات�البدنية�الصفات�الوظيفية�الصفات�امل��اج�املدر����و�إنما�حاجة�التلميذ�إل��ا
� �للطفل �و��رادية �النفسية �بالسمات �وثيقا �إرتباطا �و�ترتبط ���سان �جسم ��� �فرج،�( لألج�زة �محمد،�أحمد عنايات

  ) .12،�ص1988
�ا��ركية �امل�ارات �تنمية: تنمية �بھ �و��عتمد �البدنية �ال��بية ���صة �الرئ�سة ��غراض �من ��عت���النمو�ا��ر�ي

امل�ارات�ا��ركية�عند�املتعلم�و�ال���تنقسم�ا���م�ارات�حركية�طبيعية�و�فطر�ة�،أما�امل�ارات�الر�اضية�ف����لعاب�أو�
  .الفعاليات�املختلفة�ال���تؤدي�تحت�إشراف��ستاذ

ملية�و�قصد�بھ�التغ��ات�الوظيفية�و�ا��سمية�و�السي�ولوجيا�ال���تحدث�لل�ائن�ال�شري�و���ع: النمو�العق���
�ال �النمو�و�خاصة ��ذا ��� �إيجابيا �دورا ��ستاذ �و�يلعب �العقلية �القدرات �ال�سيو�ي�( نمو�العق��ن�� �عوض محمد

  ).96،�ص1992أخرون،�و 
إذا�خال�ا��سم�من��غراض�لتصل�ا���ال��ة�النفسية�أو�إستقرار�النفس�لذا�البد�من�توف���: الغرض�الص��

�وتفاؤل ��طفال �إسعاد �ع�� ��عمل �قد�برامج �ال�� �النفسية �و�العلل ��مراض �الكث���من �من �تبعد�م �كما �با��ياة �م
  ).11،�ص1992عصام�عبد�ا��الق،�( تصي��م��اإلنطواء�و�عدم�القدرة�ع���املواج�ة�

�و�ال��بو�ة �التعليمية �تطو�ر�العملية ��� �و�الر�اضية �البدنية �ال��بية �أ�م� :أثر�حصة �من �البدنية �عت���ال��بية
بو�ة�كما�تحتو�ھ�من�برامج�ألعاب�ت�ناسب�مع�سن�الطفل�خاصة�اذا�رأينا�ان�مرحلة�التعليم��بتدا�ي����الوسائل�ال�� 

قادر�ع����ندماج����املجتمع��مرحلة�م�مة�فين���ف��ا�الطفل�قدراتھ�املعرفية�و�الذاتية�ال���تجعل�منھ�طفل�سوي 
  .املسا�مة��ش�ل�إيجا�ي����خدمتھو 

إن�درس�ال��بية�البدنية�من�حيث�الواجب�ال��بوي�يؤدي�: ل��بية�البدنية�و�الر�اضيةالطبيعة�ال��بو�ة���صة�ا�
عملية�تفاعلية�ب�ن�التالميذ�بوجود�م����جماعة�إذ�يحدث��ذا����إطار�القيم�و�املبادئ�و�الروح�الر�اضية�فالصفات�

�امل �و�صيانة ��الطاعة ��خالقية �السمات �تنمية �ع�� ��عمل �ذاتھ �حد ��� �بالصداقة�ال��بو�ة �و�الشعور �العامة لكية
املواطنة�و�إق�سام�الصعو�ات�ع���الزمالء�و�تلعب�أيضا�دورا�كب��ا����بناء�ال��صية���سانية���و�تكس��ا�طا�ع�ا�و 

�ع��� �تحفز�التلميذ �ذلك �ا�� �إضافة ،� �مت�املة �متنوعة �تر�ية �ال���� �تر�ية �ا�� �الوصول �يحاول �الطا�ع ��ذا املتم��،
�ال �ال�شاط �إك�ساب�التلميذ�ممارسة �نحوه،�ا���جانب �مليل�خاص �ن�يجة �البد�ي �و��شباع �بالرضا �و�و�يحس ر�ا���

�،كذلك� �ممارسة ��� �عن�طر�ق�املثابرة �و�تطو�ر�ا �تنمي��ا �ا�� ��س�� �الر�اضية �من���شطة �نوع �أي ��� �خاصة قدرات
لدراسة�اضافة�ا���ز�ادة�الثقة�بالنفس�تحصيل�املعارف�املختلفة�و��ذا�ما��ساعد�التلميذ�ع���التفوق�ع���زمالئھ����ا

و�الشعور�التلميذ�باإلرتياح�و��فتخار�بحيث�يتغلب�ع���ج�دا�و���اعة�و�قوة�وإرادة�ومن�ناحية�أخرى�باإلش��اك����
ع���( املنافسات�الر�اضية��سا�م����تحف���التلميذ�ع���ممارسة�ال�شاط�الر�ا����و�محاولة�التقدم�بمستواه�الر�ا����

  ).100،�ص1994ر�هللا،�محمد�نص
إن�معظم��بحاث�أكدت�وجود�عالقة�إيجابية�: عالقة�حصة�ال��بية�البدنية�و�الر�اضية�بالتحصيل�الدرا���

ب�ن�ممارسة�ال�شاط�البد�ي�و�التحصيل�الدرا���،�حيث�أن�ممارسة��ذه���شطة�الر�اضية�بصفة�منتظمة��سا�م�
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ذ،كذلك�تقيھ�من��مراض�الناتجة�عن�قلة�ا��ركة�و�بالتا���ممارسة��ش�ل�إيجا�ي����تطو�ر�القدرات�الذ�نية�للتلمي
���� ��سا�م �البدنية �نجد�أن�ال��بية �حيث �ا��ر�ي �تطوره �ع�� �تحافظ �لنمو�الطفل ��و�� ����مراحل �الر�ا��� ال�شاط

كذلك�ز�ادة�تطو�ر�ا���از�العص���للطفل�من�خالل�التجديد�الدائم�ل��اليا�العص�ية�كما�تتحسن�وظائفھ�الدماغية�،�
�تحس� ��� ��سا�م �ال�� �ال�وائية �و���شطة �ا��ري �مثل �البدنية �ال��ك���و القدرات ��� �املعرفية �الوظائف إستعاب�ن

� �و�التذك���و�ال��ك���الذ��� �و�ا��فظ ��عز�ز�الرضا�و املعلومات ��� �الر�ا�����سا�م �ممارسة�ال�شاط التخطيط�كماأن
ل�الدرا����ذلك�ال�شاط�إيجابا�ع���التحصيل�الدرا�����ون�التمار�ن�الذا�ي�للتلميذ�ما�ينعكس�إيجابا�ع���التحصي

�القدرات�العقلية�للتلميذ�ف���بدون�شك��سا�م�بحظ�أوفر����عملية�التحصيل�الدرا���� �تأث���ع��� ( الر�اضية�ل�ا
ة�،�كما�ل�ا�دور����القضاء�ع����عض��مراض�و�املشا�ل�ال��ية�مثل�السمن)72،�ص1979محمد�صب���حس���،�

�تحصيلھ� �ع�� �إيجابا ��عود �مما �زمالئھ �ب�ن �و�التنافس �التقدم �روح �لديھ �ا��صة ��ذه �تن�� �التنفس،كما ولصعو�ات
أكد�أن�ال�شاط�الر�ا����يؤثر�ع���املخ�من�خالل�ز�ادة�الدم�ا���الدماغ�و�و�ما�يز�د��إليفان��اف��الدرا����و���دراسة�

إليك�(مو�ة�و�يز�د�من��تصال�العص���ت�و�ن�الشع��ات�الد�من�إصدار��ك���ن�و�العناصر�الغذائية�و���ع�ع��
 ).www.aliqtisadi.psتأث���الر�اضة�ع���التحصيل�الدرا����لألطفال،�

أصبحت�ال��بية�البدنية�و�الر�اضية�اليوم�عبارة�جري�: ال�شاط�الر�ا�������برامج�وزارة�ال��بية�الوطنية��
وقفز�و�ال��و�ح�عن�النفس�و�إنما�مادة�ل�ا�الفائدة�خاصة����ا��انب�العل���لذا�أكدت�وز�رة�ال��بية�الوطنية�
ع����ذه�املادة�بإعتبار�ا�من�مواد��يقاظ،�حيث�أكدت�ع���أن�ال�شاطات�الر�اضية��سا�م����إرساء�روح�

ل�املؤسسات�ال��بو�ة�كما�أبرزت�الوز�رة�ا��ماعات�و�نبذ�العنف�داخو الوطنية�و�خلق�����ام�ب�ن��فراد�
�ت�و  ��� �لل�شاطات�الر�اضية ��جابة �النتائج �من �أخرى �و جوانب �وتنمية�قدراتھ�ا��سية �الطفل �و��ن التغذية

 �� �لھ ��ستقالل �ضمان �و�� �غ��يط(بداعية �و : بن ��جتماعية،�الفن ��فات �و �العنف �ملحار�ة الر�اضة
  www.echoroukonline.com� �و )19/11/2015، �من�، �يتجزأ �ال �جزء �الر�اضية �ال��بية �أصبحت �التا��

�القدرات� �تنمية ��� �النفساني�ن �املتخصص�ن �حسب �لدور�ا �التعليمية �املواد �كبا�� �و�عادة �ال��بو�ة املنظومة
و��ساعده�ع���إك�ساب�اللياقة�البدنية�كما�أرجع�مف�ش��ال�امنة�لدى�التلميذ�وتحس�ن�قدراتھ�الف��يولوجيا

أن�س�ب�تراجع���تمام�بمادة�الر�اضة����الطور��بتدا�ي��محمد�ال�ادي�حرنانال��بية�البدنية�و�الر�اضية�
�و�أستاذ���ميع�املواد�بالقيام�ببعض���شطة�الر�اضية�للتالميذ�ساعة��ل�أسبوع�،�حيث�أكد�أن��ستاذ�

سنة�����ك���حاجة�) 12-6(و�املختصون�وحد�م�بإم�ا��م�القيام�بذلك�مو��ا�أن�الفئة�ماب�ن�غ���مؤ�ل�
ل�ذه�املادة�،�كما�أشارت�وز�رة�ال��بية�ا���أساتذة�املدارس��بتدائية����اللغة�العر�ية�ع���مستوى�املدارس�

� �يقدر�ب �سا�� �ب��م �البدنية �ال��بية �لتدر�س ��و�مؤ�ل �45العليا �السنة ����ساعة �أنھ �ذكرت �،كما �و��
الطور��بتدا�ي�و�إبتداءا�من�السنة�الرا�عة��شرف�أستاذ�اللغة�العر�ية�باإلضافة�ا���أستاذ�اللغة�الفر�سية�

توظيف�أساتذة�ال��بية�البدنية����الطور�( دقيقة���صة�ال��بية�البدنية��15ز�ادة��2016كما�تقرر�منذ�سنة�
  ).www.apsdz��،02/01/2018القانون�التوجي���للمدرسة،��بتدا�ي��ستوجب�إعادة�النظر����
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  :�طار�التطبيقي�للدراسة

  :�طار�العام�للمبحوث�ن
  املؤسسة  ا����ة�امل�نية  املنصب  السن  ا���س  املبحوث�ن

  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  1
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  2
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  3
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  4
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  5
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  6
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  7
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  8
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  9

  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  10
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  11
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  12
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  13
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  14
  نوار�محمد  27  ع.ل.أ  47  ذكر  15

أي�%  33.33مقارنة�باإلناث�%  66.66أي�ب�سبة��10معطيات�ا��دول�نجد�متغ���السن�عدد�الذ�ور�إنطالقا�من�
- 40( ما�ب�ن�% 40و��سبة�%  60نجد��سعة�معلم�ن�أي�ب�سبة�) 39-30( خمس�إناث،�أما�متغ���ا���س�نجد�ما�ب�ن�

نجد�ار�عة�أي�ب�سبة�) 29-20(مت�ب�ن%  6.66،�و��سبة�%�66.66سبة�) 9-1(،�أم�متغ���ا����ة�امل�نية�نجد�ما�ب�ن�) 49
بحكم�أن�أساتذة�اللغة�العر�يو�و�%  100،�أما�متغ���املنصب�نجد��ل��ساتذة�يدرسون�اللغة�العر�ية�أي�% 26.66

�10اللغة��ماز�غية�غ���معني�ن���ذه�ا��صة،�أما�متغ���املؤسسةنجد�عدد��ساتذة�ع���مستوى�مدرسة�نوار�محمد�
� �ب�سبة �بنظام�% 66.66أي �العمل �ا�� �باإلضافة �املؤسسة ��ذه �مساوى �ع�� �للتالميذ �ال�ائل �الععد �ا�� �راجع و��ذا

حيث�نجد�عدد�قليل�من�التالميذ�% 33.33الدوام�ن،�عكس�مؤسسة�بوجمعة�محمد�نجد�خمس�أساتذة�أي�ب�سبة�
  .كما��عتمد��ذه�املؤسسة�ع���النظام�العادي����التدر�س�

�سا�م�ال��بية�البدنية�و�الر�اضية����خلق�جو�و�فضاء� :الر�اضية����الطور��بتدا�يأ�مية�ال��بية�البدنية�و��
  .للتعب���عن�م�ونات�التلميذ�ملا�تحتو�ھ�برامج�ا�من��شاطات�و�ألعاب�ترف��ية�ت�شط�و�تن�����صية�مت�املة�

سنة�) 12-6(كمرحلة�عمر�ة�ماب�ن��عت���الطور��بتدا�ي: املمارسة�الر�اضية�داخل�املؤسسات�ال��بو�ة��بتدائية
مرحلة�تفتح�لدى�التلميذ�حول�ذاتھ�ومحيطھ��جتما��،�لذا�وجب�ع���القائم�ن�ع���حقل�العملية�ال��بو�ة�توف���جو�
مالئم���دف�صقل��ذا�الطفل�سواء�من�ا��انب�املعر���و�العل���داخل�القسم�او�ا��انب�النمو�ا��س���من�خالل�

�اضية����صورة�ال��بية�البدنية�و�الر�اضية،�غ���أن�ما�نراه�اليوم��عكس�حالة�املؤسسات�منحھ�فضاء�للممارسة�الر 
ال��بو�ة�خاصة����ا��انب�املمارسات�للر�اضة�ال���أصبحت�تركز�ع���الطفل�كمحور�للعمل�الدرا����داخل�القسم�

�منغ �بفضاء �مرتبط �مادام �و�مشكالتھ �و�ميوالتھ �حاجاتھ �ف�م �عدم �ا�� �يؤدي �سوف ��ذا�بك��ة ��ل ،� �و�و�القسم لق
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يجعلنا�ع���تأكيد�ان�الواقع�ا��ا���للممارسة�الر�اضة����املرحلة��بتدائية�ال�يتما����مع�حاجات�الطفل�بحكم�نقص�
الوسائل�و�الفضاءات�الغ���املالئمة�لتحقيق���داف�املرجوة�،�وعدم�تخصيص�أستاذ���تم���ذه�املادة��ل�ا�عوائق�

الر�اضة�املدرسية�خزان��عيد�" 4قيق�أ�داف�ال��نامج�املسطر�و��ذا�ما�أكده�املبحوث�رقم��ع��ض�س�يل�املعلم����تح
�ال��بو�ة �الوسائل �إ�عدام �عن �نا�يك �الر�اضة �ملزاولة �مخصص �توفر�فضاء �لعدم �راجع �و�ذا ���تمام �كذلك�"عن ،

�رقم �و "  9املبحوث � �املادة ��ذه �أ�مية �رغم �املسار لألسف �ملواكبة �أسا��� �شرط �انھ �ال�تحظى��رغم �إال�أ��ا الدرا���
،��ل�." التج���ات�الر�اضية�و��ذا�مايؤثر�ع���ممارسة��ذه�املادة�و��ذا�ما�يتجسد����نقص�الوسائل�و باإل�تمام�الكب���

�ذا�يدل�ع���نقص����الوسائل�و�ال�عكس�تطلعات��ستاذ�و�تقييمھ�ل�ذه�املادة�سواء�ش�ليا�او�مضمونا�بحكم�نقص�
عدم�توف���مالئم�للممارسة�ومتباعدة�عن�مف�وم�ا�النظري�و�الواقع�ا��قيقي�ألنھ��ناك��عارض�ئل�و سا�م�انيات�و�الو 

إنجازه،�و��ن�صعو�ة�توف���الوسائل�و��م�انيات�لتحقيقھ�باإلضافة�ا���عدم�و ب�ن�ما�و�ممكن�و�القدرة�ع���تحقيقھ�
ستاذ�وجعل�املمارسة�الر�اضية�مؤشر�أيضا�إيجا�ي���تمام���ذه�الفئة�من�طرف�املسؤول�ن�الر�اضي�ن�وعدم�ت�و�ن�� 

إن�املمارسة�الر�اضية�ع���مستوى�" 8صقل�التلميذ�و�ذا�ماأكده�املبحوثاملبحوث�ن�حيث��سا�م����بلورة�و ����نظر 
و�كسب�املؤسسات��بتدائية�ل�ا�صدى�و�تأث����ام�من�حيث�القضاء�ع���ال��نات�الزائدة�و�تحقق�رغبات�الطفل�

  ".�ك���داخل�القسمال�الثقة�و 
�البدنيةأل ا �ال��بية �حصة �و�تقديم �القسم �داخل �العمل �ب�ن ����:  ستاذ ��ساسية �ا��لقة �اليوم �املعلم أصبح

العملية�ال��بو�ة�من�خالل�عملھ�ع���إ�شاء�تلميذ�مت�امل�من�مختلف�ا��وانب�سواء�املعرفية�او�الذ�نية�وح���ال���
�ا��الي �الظروف �ظل ��� �لكن �بالنمو، ��صالحات�تتعلق �ظل �او��� �ا��زائر�ة �املدرسة �ف��ا �تتخبط �أصبحت �ال�� ة

ا��ديدة�او�بما��س���برنامج�ا��يل�الثا�ي�جعلت��ستاذ�أمام�م�مات�صعبة����ظل�ا���م�ال�ائل�من�الدروس����
إ�تماما��مختلف�املواد�وصعو�ة�شرح�ا�للتلميذ����ظل�الفوارق�و�ذا�راجع�ا���ضيق�الوقت�مما�جعل�املعلم�ال�يو��

كب��ا�بحصة�ال��بية�البدنية�مقارنة�بمواد�أخرى��الر�اضيات�و�اللغة�العر�ية��و�بالتا���اصبح�املعلم�غ���قادر�ب�ن�العمل�
�أكده� �ما �و�ذا �البدنية �ال��بية �درس �تقديم �خالل �من �الساحة ��� �العمل �و�ب�ن �الدروس �إلقاء �خالل �من �القسم ��

قدمة�وأ�مي��ا�يصبح�املعلم�غ���قادر�ع���املزاوجة�ب�ن��ذه�املادة�و�املواد��خرى��مع�ك��ة�املواد�امل"   1املبحوث�رقم
املعلم�ال��ستطيع����أغلب��حيان�املزاوجة�"12،وكذلك�املبحوث�رقم�"�ساسية�ز�ادة�عن�نقص�ا����ة�����ذه�املادة

،�و�ذا�يدل�ع���ان�"تاذ��شرف�عل��اب�ن�التدر�س�داخل�القسم�وتقديم�حصة�ال��بية�البدنية�ألنھ�يجب�أن�ي�ون�أس
���� �ستاذ�����عض�ا��االت�ي��أ�ل�ذه�ا��صة�إلكمال�دروس�ناقصة����املواد�ال���تلقى����القسم�عوض�تدر�س�ا
الساحة،�كذلك��ناك�من�يرى�أن�ل�ذه�ا��صة�أ�مية�و���من�حق�التلميذ�مادامت�مادة�من�مواد��يقاظ�و�البد�

ز�ع��سبو���وإعطاء�التلميذ�نوع�من�الراحة�النفسية�تجعلھ��عيد�بناء�معارفھ�و�أف�اره�و�ذا��ل��ام�بما�جاء����التو 
تقديم�املزاوجة�ب�ن�التدر�س����القسم�و إذا��ان�املعلم�كفئ�بمع���املواصفات�ف�و�فعال�قادر�ع���"  5ما�أكده�املبحوث�

�عم�قادر�ف���حصة�واحدة�����سبوع�" 10،�وكذلك�املبحوث�رقم" ��دمة�املواد��خرى �حصة�ل�ذه�املادة�و�إستغالل�ا
،�و�ذا�يدل�ع���أن�املعلم�بإستطاعتھ�التوفيق�ب�ن�الدراسة�"و��عت���املتنفس�الوحيد�لھ�من�أجل�ال��و�ح�عن�التالميذ

�الكفاءات�املتعلق ��عض �بإدراج �و�ذلك �البدنية �ال��بية �حصة �وتقديم �القسم ���دف�الوصول�ا����� �بال��بية�البدنية ة
الكفاءة�العرضية�،�إن�إلزدواجية�املعلم�ب�ن�التدر�س�و�تقديم�حصة�الر�اضة����املرحلة��بتدائية�البد�من�أنھ�يوثق�

ستاذ�الطبيعة��العكس�كذلك�سيك�شف�� سيك�شفون�صورة��ستاذ�ال��يحة�و العالقة�ب�ن��ستاذ�والتلميذ�ألنھ�
  .اللعب�و�املرح����الساحةالتمي���ب�ن�ا��د�داخل�القسم�و �التا���يطرأ�عل��م�عنصر�لميذ�و ا��قيقية�للت

إن�املعلم�من�خالل�تقديمھ���صة�: حصة�ال��بية�البدنية�ب�ن���داف�ال��بو�ة�و���م�الوقت�املخصص�ل�ا
ل��بوي�أو�ح����جتما���،�لذلك�ال��بية�البدنية��حتما��س���ا���تحقيق�أ�داف�مختلفة�سواء�من�ا��انب�التعلي���و�ا
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التلميذ�بم�ارات�وخ��ات�حركية��ناك�من�يو���إ�تماما���ذه�ا��صة�كبا���ا��صص��خرى�داخل�القسم�أل��ا�تمد�
�لعاب�املختلفة�سواء�الفردية�أو�ا��ماعية�أما�من�ا��انب�التعلي���نحو�روح�ا��ماعة�من�خالل�التمار�ن�و�تن���لھو 

ما����ا��انب�أامل����كما�تكسب�التلميذ�معارف����ا��انب�الر�ا����البدنية�مثل�القوة�والسرعة�و �صفاتأ��ا�تن���ال
ال��بوي�فنجد�ا��سا�م����صقل�الصفات�ا��لقية�للتلميذ��التعاون�الذي�ي�تج�����لعاب�ا��ماعية�وإثبات�الذات����

خاصة�داف����ظل�برامج�ا��يل�الثا�ي�و ل�ل�ذه���و�املعلم�لديھ�الوقت�ال�ا���للوصو أالسرعة�أو�ا��ري�لكن��ستاذ�
أن��ذه�ا��صة�تقدم�عدم�وجود�كتاب�مدر����لل��بية�البدنية�و�الر�اضية�و��ذا�ما�أكده�املبحوث�ن�الذين��عتقدون�

�و  �لل��فيھ �فقط �رقم �املبحوث �حسب �ألن�" 14اللعب �ال��بو�ة ���داف �لبلوغ �غ����اف �املادة �ل�ذه �املخصص الوقت
كذلك�املبحوث�،�و " ھ�إخراج�مكنوناتھ�الداخلية�مزال����مرحلة�اللعب�الذي�يجب�علي��بتدائية���املرحلة�التلميذ�

��التا���غ����افبدنية�غ����اف�و�ال�يخدم�التلميذ�وال�يقدم�أي�إضافة�و �عت���ا���م�السا���املخصص�لل��بية�ال" 2رقم
ال�دف�ال��بوي�يتطلب�وقتا�كبقية�املواد��خرى،�وإذا�أخذنا��ذه�،�و�ذا�يدل�ع���أن�"لبلوغ���داف�ال��بو�ة�املسطرة

يمكن�القول�أن�الوقت�ضيق��جدا��املعتمدةخرى�بتغي����لية�طر�قة�التدر�س�املادة�مرجعا�أساسيا�لتدر�س�املواد�� 
ن��ذا�أصبح�ساعة��املة�إال�أ،�رغم�تأكيد�وزارة�ال��بية�ع���ا���م�السا���الذي��يمكن�بلوغ���داف�املرجوة�منھال و 

متلك�ا�املعلم����عدم�ا����ة�ال�افية�ال���يية�ال���جاء���ا�ا��يل�الثا�ي�و يبقى�غ����اف����ظل�كثافة�ال��امج�الدراس
�م�انيات��ل�ا����الفضاء�والوسائل�وإالزمن�ل��صة�إضافة�تقسيم�املادة�وتحديد�طر�قة�تدر�س�ا�ومراعاة�التقسيم�و 

  .�����داف�املسطرة�ل�ذه�ا��صة�كغ���ا�من�ا��صص��خرى�داخل�القسمإن�الوصول�عوائق�تحول�دو 
�للتلميذ �التعليمي �املستوى �رفع ��� �و�الر�اضية �البدنية �ال��بية �حصة �العمر : دور �املرحلة ��� �التلميذ ) 12- 6(�ة

�و  �ال��بية�البدنية �و�عت���حصة �اللعب �دائما �يحب �املسنة �داخل �املتنفس�الوحيد �عقالر�اضية �لت�شيط �و���درسة لھ
�و  �التعلي�� �للم��اج �إنتاج�مكملة �إعادة ���دف �ا��ركية ���شطة �خالل �من �القسم �خارج �م�وناتھ �التلميذ �يقع �التا��

  .معارفھ�داخ�القسم�ح���ال�يصبح�تلميذا�كسوال�
�و ��تماما �البدنية �ال��بية �بحصة �غال: الر�اضيةالتلميذ �التلميذ �يميل �إبا �ممارسة ��� � �من�الر�اضة �لھ �توفره ملا

�و  �وحر�ة �ال متعة �و مجال �الزائد �ال�شاط �العمر�ستغالل �املرحلة ��ذه ��� �مل�وناتھ �با��ر�ات�تنف�س �القيام �يجب ة
�و  �ا��سمية �غ���مدرك �اللعب �الوحيد �و �مھ �نفس�تھ، �ع�� � �ا��صة ��ذه �البدنية��الأل�مية �ال��بية �حصة ��ش�ل تا��

 4 �ذا�ما�أكده�املبحوث�رقمدراتھ�و�تفعيل�ا�وإثبات���ص�تھ�و بإبراز�ق�الر�اضية��الفضاء��مثل�الذي��سمح�للتلميذو 
�فقط" �النفس �لل��فيھ�عن �حصة ��عت���ا �لكنھ ���ذه�ا��صة ���تم �التلميذ �رقمو  "�عم �" 9 املبحوث �كب���ا�ناك �تمام

�قوم�خالل�ا�بال��فيھ�عن�نفسھ�الفكر�ة�و للتلميذ���ذه�ا��صة�ألنھ�من�خالل�ا�يقوم�املتعلم�بتطو�ر�قدراتھ�البدنية�و 
التلميذ�بحصة�ال��بية�البدنية�والر�اضية�ف�و��ا�تمام،�و�ذا�يدل�ع���" من�الضغط�التعليم�ف���تك����صيغة�اللعب

جتما���مع����التكيف�� إا�بداخل��و�تكسبھ�م�ارات�إضافية�ي�تظر�ا�بفارغ�الص���ف���تجعلھ�حرا����التعب���عما�م
���نفس�و�نطواء�والتغلب�ع����نانية� ا���ل�وك�ساب�الثقة����النفس�وكسر�ا��واجز��و او �املواقف�ال����ع��ضھ

تعاد�عن�ببدنية�بحكم�جان��ا�ال��في���و�� السياق�إذا�خ���التلميذ�ب�ن�ا��صص�املق��حة�سوف�يختار�حصة�ال��بية�ال
نجد�التلميذ�ي�تظر�حصة�" 10 بحوث�رقمأكده�امل ي�وسيلة��روب�فحسب�و��ذا�ماأاملعلومات�املقدمة�داخل�القسم�

أ�مية��التا���جل�الباحث�ن�أكدوا�ع���و  "أ��ا�بمثابة�حصة�إلخراج�مكبوتاتھال��بية�البدنية�بفارغ�الص���خاصة�إذا�علم�
  .الر�اضية�بال�سبة�للتلميذ�أل��ا��غ���مجرى�سلوكھ�ونتائجھحصة�ال��بية�البدنية�و 

�مس �رفع ��� �البدنية �ال��بية �حصة �للتلميذدور �الدرا��� �ف�و�: توى �ال��بو�ة �العملية � ��و�محور �التلميذ يبقى
� ��ناك ��ان �سواء �املعلم �طرف �من �دروس �من �عليھ �يلقى �ما �الحظنا��عابي�س��ستوعب �إذا �خاصة �أو�جزئيا �ليا

لتعليمية�����قسم�الفروقات�العلمية�ب�ن�التالميذ����القسم،�و�يبقى�املعلم�املالحظ�لتغ��ات�التلميذ�سواء�ال��بو�ة�او�ا
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تنحية�لھ�ما�و الدروس�للوصول�ا���نتائج�جيدة��عابيالس�مما�يخلق�نوع�من�روح�املنافسة����ظل���يئة��ذا�التلميذ�
�ال��بية �حصة �نجد �حيث �للمعارف �حقال �التلميذ �تجعل �مق��حة �وسائل �خالل �من �بالدافعية �تن�����س�� البدنية

لدى�التلميذ�مما�يؤدي���ستجابةالسرعة�ا�م����تطو�ر�ال��ك���و�الذ�اء�و العقلية�للتلميذ�ف����سالقدرات�ا��سمية�و 
���رفع�مستوى�الدرا����،كما��سا�م��ش�ل�كب������تطبيق�الكفاءات�العرضية�ذات�الطا�ع�الفكري�م��ا�وذات�الطا�ع�إ

�سا�م�ال��بية�" 3 بحوث�رقماملنظم�و�ذا�ما�أكده�املخالل�ا�يقوم�املتعلم�بالتخطيط�والتفك���و �امل�����و�التواص���من
��تطو�ر�البدنية����رفع�املستوى�الدرا����للتلميذ����تحقيق�امللمح�الشامل�عن�طر�ق�ال�شاط�ا��ر�ي�الذي��سا�م��

يدل�ع���أن�ل�ذه�ا��صة�أثر�بالغ����رفع�املستوى�الدرا����للتلميذ�ف���تخرجھ�من� �ذا�ما،و "ا��انب�املعر���للطفل
ذ�نھ�مما�تجعلھ�مستعدا�ح�ن�عودتھ�للقسم�لتلقي�املعلومات�وإبراز�قدراتھ�مما�يخلق�نوع��كسلھ�و�تصفينطواءه�و ا

العقل�السليم����ا��سم�السليم�و���مقولة�ل�ا�" 15 أكده�املبحوث�رقم �ذا�ماو من�روح�املنافسة�ح���داخل�القسم�
املبحوث�ن�أكدوا�ع���دور�حصة�ال��بية��التا���أغلب�و  "ذه�ا��صة����رفع�املستوى�الدرا���أثر�ا�و�ب�ن�مدى�مسا�مة��

  .البدنية����رفع�املستوى�الدرا����للتلميذ
�للتلميذ �الذ�نية �القدرات �تنمية ��� �البدنية �ال��بية �حصة �ما: مسا�مة �العمر�ة �الف��ة سنة�) 12-6(' ب�ن تبقى

���تطو�ر�القدرات�العقلية�جتماعية،�و�التاعتبار�ما�مؤسست�ن�للت�شئة�� ااملدرسة�بم�مة�جدا�ع���مستوى��سرة�و 
  .��دف�بناء�تلميذ�لھ�ملكة��بداع�و�التعليم��جتماعيةالذ�نية�للتلميذ�تتطلب�مشاركة�جميع�املؤسسات�و 

تلعب���شطة�الر�اضية�دورا�م�ما����ت�و�ن� : تنمية�ذ�اء�التلميذلبدنية�ودور�ا�����عز�ز�الثقة�و حصة�ال��بية�ا
الر�اضية�بمثابة�محفز�للتلميذ����ا����عت���حصة�ال��بية�البدنية�و ا��سمية�أو�الفكر�ة�و�بالتالفرد�و�تن���قدراتھ�سواء�

� �مثل �املعرفية �وظائفھ �و �عابي�س�تحس�ن �لدى�و التحليل �توازن �ا��صة ��ذه �تحدث �حيث �القسم، ال��ك���داخل
بما�أن�التلميذ�مياال�للعب�فإنھ�يجد�"1التلميذ�ب�ن�ا��سم�و�الدماغ�من�الناحية�الوظيفية�و��ذا�ما�أكده�املبحوث�رقم

�عم��سا�م����" 1 رقم و�كذلك�املبحوث"املتعة�����ذه�ا��صة،�لذا�ف���مادة��عز�ز�الثقة����نفسھ�و�كذلك�تن���ذ�ائھ
،��ل��ذا�يدل�"ت�و�ن�و��عز�ز�القدرات�الذ�نية�و�زرع�الثقة�و�تنمية�الذ�اء�من�خالل�السلو�ات�املتوقعة�و�مواج���ا

�أن �خالل��ع�� �من �ذاتھ �إثبات ��ساعد��� �معارف �تكسبھ �أ��ا �التلميذ�كما �لدى �الذ�اء �تنمية ��� ��سا�م �ا��صة �ذه
النتائج�الدراسية�املتحصل�عل��ا،�كما�أن�ال��بية�البدنية���عزز�الرضا�الذا�ي�للتلميذ�الذي�ينعكس�إيجابا�ع���مستوى�

����عز�ز�ثقة�املتعلم����نفسھ�و�تنمية�ذ�ائھ�من�خالل��سا�م��ذه�ا��صة�"9الدرا���،�و��ذا�ما�أكده�املبحوث�رقم
،�و�ذا�ما�يدل�ع���أن�" �خذ�بموافقة�و�محاولة��سي���ا�بنفسھ�خالل�ا��صة�و�بالتا���يأخذ�الثقة�التامة�بنفسھ

الت�و��سا�م����إيجاد�حلول�ملشكالتصرفات�ا��ركية�العفو�ة�ال���أثناء�ا��صة��سا�م�����عز�ز�الثقة�لدى�التلميذ�
�بو  �سمعية �املن��ات �إلستجابة �تمار�ن �إدراج ��� �خاصة �الذ��� �ا��انب �الفعل،�إستعمال ��سرعة ��عرف �أو�ما صر�ية
  .ا��لول�الناجعة�واختيار �التا���جل�املبحوث�ن�أكدوا�ع���الدور�ا��و�ري�و����تنمية�الذ�اء��من�خالل�ف�م�و 

إن�قابلية�التعلم�داخل�القسم�مرتبطة����طبيعة�: حصة�ال��بية�البدنية�و�دور�ا����قابلية�التعلم�داخل�القسم
العالقة�ب�ن��ستاذ�و�التلميذ�و�ب�ن�التالميذ�فيما�بي��م�و�بالتا���أصبح��ستاذ�اليوم�يلعب�عدة�أدوار��غض�النظر�ع���

جعلھ�تلميذا�ين���حاجيات��ذا�الطفل���دف�ت�و�نھ�و �النفسا�ي��ملعرفة��جتما��ا��انب�البيداغو���كذلك�ا��انب�
� �ل�ا �البدنية �ال��بية �حصة �تبقى �الساحة �مستوى �ع�� �أما �القسم �مستوى �ع�� �،�ذا �إعداد�قدراتھ �ع�� �بالغة ا�مية

نب�ا��ر�ي�تكيفھ�مع�متطلبات�ا��ماعة�داخل��القسم�خاصة�إذا��ان�تخطيط�ب�ن�القسم�و�الساحة����ا��االتلميذ�و 
�و  �والعاطفي �رقمواملعر�� �املبحوث � �أكده �ما �الع" 2 �ذا �تحس�ن �ع�� ��عمل �البدنية �ال��بية �املجاالت��حصة �من ديد

�التا���قابلية�التعلم�و  "ليتھ�نحو�التعلمقابحف���املتعلم�واس�شارة�دافعيتھ�و العاطفي�ف����عمل�ع���تكمجال�ا��ر�ي�و 
�شرط �و�� �بالر�اضة �مرتبطة �و �أسا����ت�ون �املسار�الدرا��� �مع�ملواكبة �املتعلم �يجد�ا �ال�� ��رتباطات �ن�يجة ذلك
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�و  �ا��صة�التعليمية�مع�الرغبة����معلمھ �ا�� �يدخل �التلميذ �تجعل �حصة�ال��بية�البدنية �ت�ون�خالل �ال�� املنافسات
إن�حصة�" 1 بحوث�رقمقادر�ع���فك�ا�و�حل�ا�و��ذا�ما�أكده�املوتجعل�التلميذ�مندمج�ومركز����الوضعيات�و الدراسة�

���الواقع�الذي�يحبھ�و�و�للعب�لذل�ترى�التلميذ�عند�رجوعھ�إال��بية�البدنية�����روب�التلميذ�من�مقعد�الدراسة�
و�بالتا���جل�املبحوث�ن�أكدوا�ع���أ�مية��ذه�ا��صة����"ا����ذه�ا��صة�منت��ا�مركزا�م�تما�ألخذ�كفايتھ�من�اللعب

  .قابلية�التعليم�لدى�التلميذ
إن�ال��بية�البدنية��سا�م�بقسط�وافر�: حصة�ال��بية�البدنية�و�دور�ا����بناء�العالقات��جتماعية�ب�ن�التالميذ

���بلورة�و�تطو�ر���صية�التلميذ�و�تؤثر�مباشرة�ع���سلو�اتھ�و�تصرفاتھ��كما��سا�م����بناء�عالقات�إجتماعية�ب�ن�
�و��ند �واحد �فر�ق �ضمن �اللعب �خالل �من �و�قواعد�التالميذ �إح��ام�ا �يجب � �قوان�ن �وفق �واحدة �مجموعة ��� ماج

تضبط�العالقة�ب�نھ�و�ب�ن��خر�كما�أ��ا�م��أ�لبناء��ف�ار�لديھ�مب�ية�ع���روح�املبادرة�و�التعاون�و�نبذ�العنف�و��ذا�
��م��أ�إل�عاده�ع����ذه�ا��صة�ل�ا�وقع�كب������نفسية�ممارس��ا�أل��ا�تن���العقل�و�ا��سد�و�"1ما�أكده�املبحوث�رقم

�سواء �و�ال��ية ��جتماعية �"�فات �م�مة �فوائد �لھ �أفواج �ضمن �العمل �ا��ماعية�و�بالتا�� � �ا��ياة �مف�وم ك��سيخ
�البحوث�رقمو  �ما�أكده �و��ذا �أسوار�املدرسة �خارج �التلميذ �ب�ن �بناء�"7توطيد�روابط�التواصل �كب����� ��ش�ل �سا�م

لعاب�ا��ماعية��س�م����قرب�التالميذ�من��عض�م�و�العمل����مجموعات�جسور�تواصل�ب�ن�التالميذ�حيث�أن��
�مب�ية"مت�املة �التلميذ �ب�ن �متماسكة �عالقات �بناء ��� ��سا�م �ا��صة ��ذه �أف�ار��و�بالتا�� ��خر�و�ترسيخ �تقبل ع��

  .لتنافس�الشر�ف�مفا�يم�درس�ا����القسم�ليوظف�ا����حياتھ�اليوم��الصداقة�و�التعاون�و��ح��ام�و��خوة�و�او 
أصبحت�حصة�ال��بية�البدنية�و�الؤ�اضية�تلعب�دورا�فعاال�داخل�الوسط�املدر�������الطور��بتدا�ي�من�خالل�
�يمارسون� �الذين �فالتالميذ �و��ن�باه� �الذ�اء �تن�� �ال�� ��لعاب�املقارحة �خالل �من �للتلميذ ��بداعية تنمية�القدرات

بدرجة�عالية�من�الذ�ائ�و�القدرة�اللغو�ة�،�و�حسن�التوافق��جتما������بناء�ال�شاط�الر�ا����املدر����يتمتعون�
��صية�تمزج�ين�النمو�ا��س���الذي�يز�ل�الكسل�و�ا��مول،�و�يقي�ا��سم�من�مختلف��مراض،�و�النمو�العق���

  :الذي�ين���القدرات�املعرفية�لدى�التلميذ،�و�من�خالل�دراس�نا�توصلنا�إ���النتائج�التالية

 تدر�س�مادة�ال��بية�البدنية�و�الر�اضية����املؤسسات��بتدائية�لم�يصل��عد�ا���املستوى�املطلوب�و��ذا�
  .عدم�توفر�فضاء�مالئم�ملزاولة��ذه�ا��صةاغوجية�و�التج���ات�الر�اضية،�و بالنظر�ا���غياب�الوسائل�البيد

 غياب�الت�و�ن�بال�سبة�للمعلم�يجعلھ�يواجھ�صعو�ات����تدر�س��ذه�املادة،�و�يجعلھ��عتمد�ع���إج��اده�
  .ال���������ظل�غياب�كتاب�مدر���

 تم�التلميذ�بحصة�ال��بية�البدنية�و�الر�اضية��عت���ا�حصة�لل��فيھ�عن�نفسھ�من�ضغط�الدراسة�داخل���
  .القسم،�ف���تك�����طا�ع�اللعب

 ال��بية�البدنية�و�الر�اضية����رفع�املستوى�الدرا����للتلميذ�ف���تؤثر�ع���سلوكياتھ،�و��عزز��سا�م�حصة�
  .من�قابليتھ�ودافعيتھ�نحو�التعليم

 سا�م�حصة�ال��بية�البدنية�و�الر�اضية����بناء�عالقات�إجتماعية�مب�ية�ع���التعاون�و�ا��وار�و�تقبل��خر��
  .ارج�املحيط�املدر���ب�ن�التالميذ،�و�بناء�جسر�للتواصل�خ

قائمة�املراجع :  
  : الكتب -  

دار�املعارف�،�القا�رة1،��طاللياقة�البدنية،��ختبارات�و�التدر�ب،�)1980( سالمة،�إبرا�يم�محمد��،.  
مكتبة��نجلو�املصر�ة،�مصر�املدرسة�و�املجتمع،،�)1972( أحمد�كمال،�عد���سليمان.  
دار�الفكر�العر�ي4،��طال��بية�الر�اضية�املدرسية،��)1998(أم�ن�أنور�ا��و���و�أخرون�،.  
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دار�الفكر�العر�يعلم�النفس�اللعب����الطفولة�املبكرة،��)2002( عزة،�خليل�،.  
ب�طرق�التدر�س����ال��بية�البدنية،��)1994(عباس�أحمد�السامرا�ي،��سطو�����أحمد�ال�سطو�����،

  .ط،�جامعة��غداد،�العراق

دار�الفكر�العر�ي،�القا�رة3،��طال��بية�الر�اضية�املدرسية،�)1994( عدنان�درو�ش�و�أخرون�،.  
ا��الق� �عبد �)1992( عصام �الر�ا���، �و�تطبيقات: التدر�ب �طنظر�ات � �ا��امعية،�2، �دار�الكتب ،

  .مصر

املركز�أسس�التخطيط�و�التنظيم،�عمليات�التعليم�امل���و�التدر�ب،�)1994( ع���محمد�نصر�هللا��،
  .تدر�ب�امل��،�إعداد�املدر��ن،��ردنالعر�ي�لل

دار�الفكر�العر�ي،�القا�رةمنا���و�طرق�تدر�س�ال��بية�البدنية،�)1988( عنايات�محمد،�أحمد�فرج�،.  
حمص� �محمد �)1998( محسن �الر�اضية، �و �البدنية �ال��بية �تدر�س ��� �املعارف،�املرشد �م�شأة ،

  �سكندر�ة،�مصر
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  :مقدمة
لعل�أبرز�ا��قائق�وأخطر�ا�عن��سرة�أ��ا�« ): العقل�النا��( ���كتابھ" أوقر�س��يت" يقول�عالم�النفس��مر��ي�

فقد�يأ�ي�الطفل�إ����ذا�العالم�تكتنفھ��الة�. امل�ان�الذي�توضع�فيھ�املخلوقات�الوليدة�تحت�رحمة�الكبار�من�ذو��م
يحيطون�بھ��من�القدسية�والنور،�ولكن�الذي�يحدث�ل�ذه�ال�الة��عدئذ�يتوقف�إ���حد�كب���ع���موقف�الكبار�الذين

ف�م�أول�من��علمونھ�قواعد�السلوك،�و�طلعونھ�ع���أسرار�ا��ياة،�وع���ما�تدخره�لھ����. و�شرفون�ع���نموه�وتر��تھ
  ) 308،�ص�1963أوقر�س��يت،�. (»مستقبل�أيامھ

�ال�شري  �ل���س �بال�سبة �خطورة ��سرة �نظام �يفوق �نظام �ثمة �ل�س �بأنھ �القول �يمكننا �املنطلق، ��ذا ف���. ومن
القاعدة��ساسية�ال���تقوم�عل��ا���صية�الطفل،�حيث��عت����سرة�نواة�وجو�ر�عملية�الت�شئة��جتماعية�ل�ذا�

�ي�ون�. �خ�� �وف��ا �املبادئ�والقيم�الروحية، �ف��ا �بما �يك�سب�مختلف�امل�ارات�السلوكية�واملعرفية�و�خالقية فف��ا
وعندئذ�. ا��...ملحبة�ب�نھ�و��ن��خر�ن،�وروح�الود�والتفا�م�نحو�غ��هالثقة�بالنفس،�والشعور�باملسؤولية،�وعالقات�ا

ي�ون�ل�ذه�الت�شئة�السليمة�أثر�ا�الدائم����حياتھ�مما�يكفل�لھ�توازن�������متمتع�باملناعة�الداخلية�والقدرة�ع���
الفاعل�و�يجا�ي�ع���العالم،��ذلك�أنھ،�بمقدار�مناعة�الكيان�الداخ���لنظام��سرة،�يمكنھ��نفتاح. النماء�وديمومتھ

أما�إذا��ان�النظام��سري�متصلبا����ب�يانھ�الداخ���وغارقا����النمطية�. مجا��ا�تحدياتھ،�وآخذا�النص�ب�من�فرصھ
والتقليدية�ع���مستوى�عملية�الت�شئة،�فإنھ����ز�عن��نفتاح�ع���العالم�الكب��،�و��ون�نص�بھ�ا��مود�وال�امشية�

وع���العكس�من�ذلك،�فإن�ا��يل�النا����إذا��عرض�للو�ن�ال��بوي�داخل�النظام��سري�. رة�ا��ياةوا��روج�من�دو 
الذي�ي�سم�بالرتابة�والتقليدية،�سيفتقر�إ���املناعة�والتماسك�أمام��نفتاح�ع���العالم�الذي�أصبح�يفرض�نفسھ�

��التبدد����منتجاتھ�ووسائلھ�ذات��غراءات�ع���حياة��جيال�الصاعدة�اليوم�ب�ل�قوة،�مما��عرض��ذه��جيال�إ�
�املشروع�ا��ضاري  �إس�امھ�املم���و�صيل��� �بذلك��و�تھ،�ومرجعيتھ،�ومع�ا �الضياع�ف��ا،�فاقدا �و�التا�� . الك��ى،

ذلك�أن�املنظومة��سر�ة�أصبحت�اليوم�تواجھ�تحديات�كب��ة�جدا�تحيط���ا�من��ل�جانب،�مما�أثر��ش�ل�كب���ع���
وظائف�ا�وأدوار�ا�املنوطة���ا�و�ا��صوص�مسؤولي��ا����عملية�الت�شئة��جتماعية،�حيث�لم��عد����مقدور�مختلف�

�سرة�را�نا�القيام�بأعباء��ذه�املسؤولية�ع���الوجھ�املطلوب�نظرا�ملا�تمخض�عن�موجات�التغ����جتما���السر�ع�
�و�عالم�وأ �بفعل�تطورات�التكنولوجيا �الدنيامن�ا�ع�اسات�خط��ة لقد�فقدت�. نماط�ا��ياة�وانفجار��نفتاح�ع��

يكفي،�مثال�. الكث���من�املرجعيات�ونظم�القيم�والضبط�والعالقات�من�فاعلي��ا،�أو����بصدد�التعرض�ملز�د�من�الو�ن
��سرة� �مرجعية �من �الشباب، �وكذا �واملرا�ق�ن ��طفال �حالة ��� �والسلوكية، �القيمية �املرجعيات �تحول �ذلك، ع��
�وشب�ات��ن��نت�ذات�التدفق�املعلوما�ي� �املرجعيات��عالمية�من�قنوات�فضائية�و�رامج�ا واملدرسة�التقليدية�إ��

و�كذا،�فإن��ستقرار،�الذي�عرفتھ��ذه�املرجعيات�التقليدية�ع���مستوى�الوظائف�و�دوار،�أصبح�اليوم�. الال��ا�ي
� �التنوع�ع���مختلف��صعدة �الكث���من��حيان�وظائف�يتعرض�لضغوط�شديدة �عقد�وعطل��� �مما واملستو�ات،

��انت����السابق �كما فلقد�أحدثت�. وأدوار��ذه�املرجعيات�عن�أداء�امل�ام�املو�لة���ا،�بحيث�لم��عد�تلمس�نتائج�ا



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
144 

 
 

 

1(2) 2020  

 حامق�محمد  . أ
  

 �سرة�وسؤال�ال��بية����ضوء�تحوالت�العالم��ف��ا���

�أصبح �و�دوار�ال�� �مستوى�الوظائف �ع�� ��سرة �نظام ��� �أساسية ��غي��ات �التكنولوجية �وسائل�ا �بفعل ت�العوملة
  .محصورة����مجال�ضيق�يتم���با��مود�والتعطيل�و��مال�وال�س�ب�والتقوقع�وا��مول�وال�روب

بصدد�نوعية�حياة�مغايرة�بدرجات�كب��ة�من�ا��طورة�ألنماط�النظم�التقليدية�ال����انت��عتمد�عل��ا��إننا�
ذلك�أن�فيض��عالم�الفضا�ي�وشب�ات��ن��نت،�ال���تروج�لقيم��س��الك�و�ثارة�واملتعة��نية�. أسرنا����املا���

�تـفعل �الشباب، �وح�� �واملرا�ق�ن �الطفولة �تقولب �أن �وكذا��وتحاول �و�نتماء �ال�و�ة �التأث���ع�� ��� �ا��في فعل�ا
و�مقدار��ذا�الفعل�ا��ط��،�يتعرض�ا��يل�الصاعد�. العواطف�و�ف�ار�و�تجا�ات�وامليوالت�والرغبات�و�عتقادات

�ونھ�و�نا�تكمن�النقطة�ا��رجة،�بصدد�ما�يمكن�أن�ي. إ���الكث���من��ش�اليات�ع���مستوى�عملية�الت�شئة�وال��بية
ا��يل�الصاعد�و�ص��ه،�بحيث�س�تموضع�أمام�احتماالت��غي���مساراتھ�وأنماط�حياتھ�ونطاق�تحر�اتھ��ش�ل�ي�اد�

�ومخططاتھ �سيطرتھ �من �أف�ار�. يفلت �من �تحملھ �وما ��عالمي �البعد �ذات �التكنولوجية �بوسائل�ا �العوملة �أن إذ
�واملتعة �تتضمن�مختلف�أش�ال��ثارة �إخراج���سان�من��ستقرار�والثبات��ومعلومات�و�رامج���مة �بصدد ��

��جتما�� �ـ �ا��ار�� �التحص�ن �من �أي �والتأط��، �القوى�. وا��ماية �من �املنطلق �الذا�ي �التحص�ن �باتجاه �تدفع إ��ا
�لھ�املرجعية��سر�ة�باألساس�من�خالل�عملية�الت�شئة ���الوقت�الذي�تراجعت�فيھ�. الفردية�الداخلية�ال���تؤم��ا

ية��ذه�املرجعية�التقليدية�من�خالل�التد�ور����الوظائف�و�دوار،�لم��عد�الطفل�أو�املرا�ق�أو�الشاب�يتمتع�فعال
بالقوة�النفسية�الداخلية�ال�افية�ال���تأ�لھ�ملجا��ة�فعالة�أو�تكيف�معقلن�ومتوازن�مع��ذه�املرجعيات�ا��ديثة�ال���

�ج �مما �التكنولوجية، �العوملة�ع���وسائل�ا �بفضل�تحمل�ا عل�ا��يل�الصاعد�ي�تعد�عن��طر�واملرجعيات�التقليدية،
�مدار� �وع�� �طول�العالم�وعرضھ، �يجري��� �ما �ع�� �بحيث�أصبحت�عيون�ا��يل�مفتحة �الواسع، �نفتاح��عالمي
��عالمية� �الوسائل �وتنقلھ �تحملھ �مما �وأف�ار�واعتقادات، �وإثارات �ومتع �وصراعات �واضطرابات �أحداث �من الساعة

�وحس�م�ا �وع��م �يتجاوز �فيما �ا��يل، �نفوس �إ�� �يتغلغل �وترك���وتكرار�و�شو�ق �بكثافة ��ن��نت �وشب�ات لفضائية
و�و�ما�يمكن�أن�يراكم�نوازع��قتداء���ذه�النماذج�و�راكم��ثارات�الداخلية�ال���تحاصر����الواقع�. النقدي��نتقا�ي

بمعاي���وأطر�املرجعيات�التقليدية�و�نا�تبدأ�الصراعات�وا��الفات��وتطارد�و�منع�عل��ا�التعب��،�من�خالل�اصطدام�ا
�وازدرا��ا�ع���املستوى�الوا���والالوا��،� ال���توسع�دائرة��ختالف�ب�ن�ا��يل�و�ذه�املرجعيات�من�خالل�احتقار�ا

�تصبح�أمامنا�م�مة�بحث�أمر�ن��ام�ن �ا��سرة����ظل��شمل��مر��ول�تحديد���م�التحديات�ال���تواج�: و��ذا
�ت�يان�التأث���الذي� �و�شمل��مر�الثا�ي �وال��بية، �الت�شئة �عملية ��� �وظيف��ا �ع�� �ومدى�ا�ع�اسا��ا �وإفرازا��ا العوملة

وسوف�نبدأ�. تمارسھ�الوسائل��عالمية�ا��ديثة��ش�ل�عام�وشب�ات��ن��نت��ش�ل�خاص�ع�����صية�الناشئة
  .ميتھ�البالغة�ن����بحث��مر��ول�نظرا�أل�

إال�أننا،�مع�ان�شار�. تتم��ش�ل�منتظم�من�خالل�استمرار�واستقرار�مؤسس��ا�الك��ى،�و����سرة�ال��بية�انت���
العوملة�كحالة�حضار�ة��ش�ل�ب�ل�املقاي�س�انقطاعا�مع�النمطي�واملستقر����حركية�املجتمع�و�روز��سارع�التغ��ات�

�مؤسسة��سرة�نفس�ا�أمام�تحديات�غ���مسبوقة�تطرح�عل��ا��ساؤالت�ك��ى،�وفجائية�التحوالت�امل��تبة�ع��ا،�تجد
غ���مسبوقة�بدور�ا،�ولعل�أك����ذه�ال�ساؤالت�ال���تواج��ا��سرة����الوقت�الرا�ن����مش�لة�اك�شاف�الطر�قة�

�ع�ع���استمرار�النمو�ال���ي�س�����ا�لآلباء�ـ�فيما�يحيط���م�من�ظروف�صعبة�ومعقدة�ـ�أن�يوفروا�ا����ات�ال�����
ونحن��عرف�جيدا�كنھ��ذه�التحديات�العس��ة�ال���أفرز��ا�العوملة،�. النف����ل��يل�الصاعد�من�الطفولة�إ���الرشد

و�كمن�التحدي�ا��قيقي�. أي�أجيال�نر�د�للمستقبل؟: والسؤال�الذي�يفرض�نفسھ�ع���املنظومة��سر�ة���ذا�الصدد
�سرة�أن�توفر�ب�ئ��ا�ل�ذه��جيال����ظل��ذه�التحديات�حول�ماذا�يمكن�أن�تؤول�����نوع�الت�شئة�ال���ي�ب���ع��

�املستقبل�أصال؟ �ت�شئة��ذه��جيال�����ذا �العصر�الرا�ن�تلك�الوضعية�املر�حة�ال���. إليھ ��� لقد�فقدت��سرة
� �ع�� �تطرح �و�كذا �أبناؤ�ا، �عليھ �مقبلون ��م �ما �إ�� �تطم�ن �ناحية�ال��بيةتجعل�ا �من �و�نتماء �ال�و�ة �بناء ��و��ا ،
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و�عداد�لألدوار�املستقبلية�من�الناحية��خرى،��ساؤالت�جادة�تحتاج،�فعال،�إ���إعادة�النظر����الرؤى�ونظم�التفك���
�املع�ودة�داخل�منظومة��سرة،�ال���لم��عد�قادرة�ع����شكيل��طر�املن��ية�للتخطيط�والتدب���وال�سي���لوظائف�ا
�وسائل� ��� ��طار، ��ذا ��� ��سرة �تواج��ا �ال�� �التحديات ��ذه �ب�ن�أبرز �ومن �وال��بية، �الت�شئة �عملية ��� وأدوار�ا

�جعلت�من�الب�ت�جل�من�حولھ�من�الغر�اء �بحيث�أ��ا �من�آثار�خط��ة، �يتولد�ع��ا �وما �أنواع�ا نظرا�. �عالم��ش��
اد��سرة،�وأصبح�الطفل�بدل�أن��ان����السابق�معتاد�ع���رؤ�ة�لفقدان�التواصل�وأساليب�ا��وار�الطبيعية�ب�ن�أفر 

��عطف�م� �و�حساس �وسلوكيا��م �م�ارا��م �لتقمص �ال�افية �الفرصة �لھ �تتاح �و�التا�� �الوقت، �معظم �والديھ وجوه
ر�بة�وحنا��م،�فقد�أصبح�يرى�وجوه�أخرى�كث��ة�ع���شاشة�التلفاز�وشب�ات��ن��نت�ور�ما��و�يحا�ي��ذه�الوجھ�الغ

ومن��نا�. عنھ�بدرجة�كب��ة�أك���من�والديھ�بصفة�يومية،�ذلك�أنھ��ستغرق�وقتا�طو�ال����مشا�دة�برامج��ذه��ج�زة
تقلص���م�احت�اكھ�بأبو�ھ�الذين�أصبح�من�العس���عل��م�أن����عوا�أبناؤ�م�ع���إتقان�فنون�ا��وار�وا��وار�ع���

�أو�التدر�ب�ع���فنون�ا��ياة��جتم �الوسائل��ساط��ا، �أحدثت��ذه ����عليھ�من�صعو�ة�و�عقيد،�و�كذا اعية�بما
فب�نما�وثقت�العالقة�النفسية�ب�ن��م�وأطفال�ا�وجعلت�م��ا�قوة�. �عالمية��غي��ات�داخل��سرة�ذات�طا�ع�مر�ب

�وآبا��م ��ؤالء �ب�ن �باعدت �قد �نجد�ا �املاضية، �العقود ��� �الضيق. مسيطرة �بحدود�ا �ا��ديثة ��سرة �أل��ا�ففي ة
�أطفال�م �عن ��عيدين �الوقت �معظم �الب�ت �عن �غائب�ن �الوالدين �من �جعلت �نواة، �أسرة �اضطرتھ�. أصبحت فاألب

الظروف��قتصادية�السائدة����عصرنا�إ������ماك����العمل�معظم�الوقت�لتحصيل�دخل�ما���الئق�لتلبية�حاجيات�
بح�إحدى�إفرازات�العوملة،�و�التا���ي��ك��طفال�إ���املر�يات�أسرتھ،�و�م�كذالك����غالب��حيان��ون�عمل�املرأة�أص

�شاشات� �أمام ��طفال �ي��ك �حيث �ال��بو�ة، �وظائف�ا �أداء �بج�از�التلفاز��� ��ستع�ن �أصبحت �ال�� �ا��ضانة أو�دور
ذابة،�ومن��نا�التلفز�ون�معظم��وقات�ملشا�دة�القنوات�الفضائية�املعدة�لألطفال�ذات�املتعة�و�ثارة�وال�سلية�ا��

يتعلق��طفال���ذه�ال��امج�و�صبح��عود�م�عل��ا��شبھ�حاالت��دمان�تماما،�و�كذا�بدل�أن�ي�ون��باء�قوة�نفسية�
�تنمية�مدارك�م�املختلفة�من�لغة�وأخالق� �و�عملون�ع�� �ينقلون�إل��م�خ��ا��م، �أطفال�م، �حياة ��� �مطردا تؤثر�تأث��ا

باالستقالة�"بل�إنھ�من�املمكن�أن�نصف��ذا�املوقف�. أطفال�م�غ���وا���وال�مف�وموم�ارات،�أصبح�مركز�م����حياة�
،�حيث�أن��ب�قد�أصبح�يحتل�مركزا�وسطا�ب�ن�نز�ل�الفندق�و��ن�صاحب�ب�ت�ال�يقطنھ،�ف�و�"الوالدية����ال��بية

�ف�مھ �عن ����ز��طفال �غامضا �يظل �القوت �مصدر��ذا �ولكن �القوت، �كسب ��� �و���ك�)�سرة�رٌب (و�و. م��مك ،
شؤون�الب�ت�لألم�إن��انت�غ���عاملة�����خرى�لتتخبط�وحد�ا����مواج�ة�مسؤولية�ت�شئة�أطفال�ا،�ال���ت��أ����
غالب��حيان�إ����ستعانة�بالتلفاز�لتضعھ�بديال�عن��ب����حمل�أعباء�رعاية�أبنا��ا،�بحيث�تظل����م��مكة�معظم�

�مراعاة�شؤون�الب�ت� ��غرق�م����مشا�دة�...�الطبخ�والنظافة�والغسيل�وقات��� �ولتجنب�مشاكسات�أطفال�ا ا��،
و�ذا�الغض�من�شأن�الدور�الذي�يجب�أن�يلعبھ��ل�من��ب�و�م�. التلفاز�أو��ن��نت�لتل�ي��م�والتخلص�من�أعبا��م

فال،�إذ�يجعل�عل��م�من�الصعب�أن������تمام�برعاية�أبنا��م�و�حت�اك�املباشر���م�ال�ي���ا��و�ال��يح�لنمو��ط
�م��م �الكث���من��شياء �و�علم �و�نوثة �بتقمص�صفات�الرجولة �اس�بدل��طفال�مرجعيتھ��سر�ة�. يقوموا و�كذا

بمرجعيات�وسائل��عالم��ش���أنواع�ا�بحكم�احت�اك�م�الدائم���ا�ح���أصبحوا�مدمن�ن�عل��ا�وال�يمك��م��نفصال�
مر�أن��ذه�الوسائل�أصبحت��ش�ل�مرجعية�الت�شئة�بال�سبة�إل��م،�حيث�أصبحوا�يتلقون�م��ا�ع��ا،�و�خطر����� 

�واملأ�ل� �املل�س ��� �مختلف�أش�ال�ا �ع�� �النماذج�م��ا �و�تقمصون �ال�تناس��م، �وال�� �تناس��م �ال�� �املعلومات مجمل
فكيك�عرى��نتماء�الثقا����جتما���وتجاوز�و��ذا�أصبحت�العوملة�تدفع�باتجاه�ت. ا��...والتواصل�والقيم�و�عتقادات

�الضياع� �إم�انية �تحمل �ال�� �الغر�بة �الثقافات �ذات �ا��ديثة �العاملية �باملرجعيات �واس�بدال�ا �التقليدية املرجعيات
�ال��صية �إطار�ال�و�ة ��شكالن �اللذين �وا�����ا��غرا�� �التار�خ �عن �و�نقطاع ��ذه�. والعزلة �خطورة �ت��ز ��نا من

ل�ع���عملية�الت�شئة�بال�سبة�لألجيال�الصاعدة�وخصوصا�شر�حة��طفال�واملرا�ق�ن��و��ا�عوامل��امة����الوسائ
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� �أن�ن�ساءل �علينا �املنطلق، �ومن��ذا �نحو�الن����شكيل�حيا��م، ��جيال ���ذه �تتجھ �الوسائل �آثار��ذه ��انت �إذا عما
  النف����والعق���أو�بمنأى�عنھ؟

مر�الثا�ي�الذي�ذكرناه�آنفا،�والذي�يتمثل����مدى�تأث����ذه�الوسائل��عالمية�ع���و�ذا�ما�يقودنا�إ���بحث�� �
� �وسيلة �ا��صوص �وجھ �ع�� �وس��كز�م��ا �أ�عاد�ا، �بمختلف �الصاعدة ��جيال �أصبحت�" �ن��نت"��صيات ال��

ى،�حيث�لم�تكن��ذه��ستعمل�اليوم�ع���نطاق�واسع�من�طرف��جيال�الصاعدة�ع���غرار�الوسائل��عالمية��خر 
فلسنوات�خلت��ان�استعمال��ذه�الوسيلة�نخبو�ا�. الوسيلة�متاحة�ألي�أحد����السابق�ع���غرار�ما����عليھ�اليوم

��ان�املش���ون�. تماما و�ا��و�بصدد�أن��عمم�ع���جميع�مدارس�الدول�املتقدمة،�والعديد�من�الدول�النامية،�وإذا
يون،�را�نا،�فإنھ�مؤ�ل�أن�يصبح�مثل�شب�ات�الك�ر�اء،�من�حيث��غطيتھ�ل�����مل�100ا��اليون�فيھ�ال�يز�دون�ع���

�مرفق �و�ل �ب�ت ��ل �إ�� �والوصول �التطور�. )1(امل�ا�ي ��ذا �سيحمل�ا �الصاعدة ��جيال �حياة �نوعية ��� �تحوالت فأي
  .   التق��؟�أي�فرص�وأي�تحديات؟�تلك�مسألة�حيو�ة�ع���جدول�أعمال�الت�شئة

. �ل�ساعة،�و���الصباح�واملساء،�وطوال�اليوم�وأثناء��فطار،�و���رحلتنا�من�الب�ت�وإليھ�����ل�يوم،�بل���
مرة�عن�طفل�يندمج�����ل�ما�« :(Walt Whitman )وولت�و�تمانتؤثر��ذه�الوسيلة����حياة�املالي�ن�من�ال�شر،�وقد�كتب�
ولعل��ذا�الذي�يطرحھ�و�تمان�يقودنا�إ���ال�ساؤل�عما�إذا�. »يراه�ع����ذه�الوسيلة�ح���يصبح��ذا�الذي�يندمج�فيھ

���سان؟ �يصبحھ �طر�ق�ا �عن ���سان �حياة �يدخل �ما �وال��امج�. �ان �املعلومات �من �السيل ��ذا �أن �شك �من فما
�وامل �ووسائل�ال�سلية ��جيال�والصور �حياة �والذي�يتدفق�إ�� �والتواصل�الذي�ت�تجھ�شب�ات��ن��نت، تعة�و�ثارة

�عل��م �البليغ �أثره �لھ �ي�ون �أن �ال�بد �يوم ��ل �الصاعد�. الصاعدة �ا��يل �حياة �وصفنا �إذا �مبالغ�ن �ال�ن�ون �إننا بل
أي�صنف�من��جيال�سي�ون�و��صيات�أفراده�بأ��ا�ست�ون�من�صنع�ما�تطرحھ��ذه�الشبكة�العنكبوتية�ال�ائلة؛�ف

�ا��كم؟ ��ذا �ضوء ��� �املستقبل �امتيازات�. �� �من �تتضمنھ �ما �رغم �الوسيلة ��ذه �بأن �شك �من �ما �أنھ �نقول نحن
بل�إن�من�املمكن�أن�نقول�أن�أثر�ا����توقف�. وإيجابيات،�إال�أ��ا�تقعد�باإل�سان�عن�الن���بقدر�ما��س���بھ�إليھ

و�نا�ت��ز�املش�لة،�بحيث�أصبحت�شب�ات��ن��نت�تتحكم�. س�من�أثر�ا����استمرارهالنمو�أقوى����حياة�كث���من�النا
الت�شئة����تلك�العملية�ال�لية�ال���يمر���ا�الكيان�البيولو���الفرد��ي�يدخل����(���عملية�الت�شئة�و�غذ��ا،�و�ما�أن�

��صائصھ�وإم�اناتھ�وطاقاتھ،��(Shaping)إ��ا�عملية��شكيل. املجتمع�وثقافتھ،�و�صبح�عضوا��امل�الوظائف�و�دوار
�إليھ �الذي�ي�ت�� �املجتمع ��� ��ستوعب�التعليم�والتدر�ب�. بحيث�يتاح�لھ��ندماج�العضوي�والوظيفي �بذلك، و��،

�بمعنا�ا� ��جتماعية �العضو�ة �يوفر�مقومات �مش��ك �وأفق �وال�ون، �الذات �إ�� �نظرة �تمثل �وصوال�إ�� وتتجاوز�ما،
�للت �والتأ�يل �و�دوارالواسع، �بالوظائف �القيام �يضمن �بما �و�جتما��، �ا��يوي �املحيط �مع �الدينامية    .بادالت

  )110،�ص�2008مصطفى���ازي،�(
أوالدكم�ل�سوا�لكم،�أوالدكم��م�أبناء�ا��ياة،�وإ��م�مخلوقون�« و����ذا�السياق،�لم�تكن�ا��كمة�القائلة�بأن�

ا����عليھ��ن�ومستقبال،�مع��سارع�التحوالت�ال�ونية،�ال���لم�أك���صدقا����أي�وقت�م����مم» لزمان�غ���زمانكم
�م��ا �نص�ب �لھ �إال�و�ان �ا��ياة �منا�� �من �من�� ����. ت��ك �واملرا�ق�ن، ��طفال �ع�� �يصدق، �أك���ما ��ذا، و�صدق

نخراطا�����سارع�فاألجيال�الصاعدة����الفئة��ك���ا. شرط�م���سا�ي�العام،�كما�����دوار�والعالقات��سر�ة�مع�م
��ذه �ال�ونية �والثقافية�. التحوالت �و�عالمية ��قتصادية �أ�عاد�ا �بمختلف �املتنوعة �ع���وسائل�ا �العوملة �أن ذلك

�باألساس ��س��دف�ا �وسائل�ا، �ب�ن�أ�م �من ��ن��نت ��عد �وال�� �مال�ا�. و�جتماعية، �رأس ��ش�ل �ف�� �ذلك، وأك���من

                                                           
ب�اليفورنيا،�مشروعا�طموحا���دف�إ���أن�تصبح�نقاط�شبكة��ن��نت�أشبھ�بمفاتيح�املصابيح�الك�ر�ائية،�من�حيث�تواجد�ا�����،����وادي�سل�ون )XEROX( �عد�شركة - 1

  .   �ل�م�ان،�ومن�حيث�ر�ط�ا�����امل�ا�ي�وأ�شطتھ��شبكة�اتصال�تفاعلية�م��ايدة�ال�ت��ك�ش�ئا�أو��شاطا�خارج�ا
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�ن��نت����حضارة��جيال�الصاعدة����املقام��ول،�بدءا�من�اس��الك�منتجا��ا�فالعوملة�من�خالل�. ال�شري�الرئ�س
و�نخراط����توج�ا��ا،�وان��اء�بقيادة�عمليا��ا�وأ�شط��ا،�و�التا���تجسيد�نماذج�ا،�وخطورة��مر�إنما�تكمن�����ون�

� �وا�تمام �رعاية �إ�� �تحتاج ��ساس �نمو��� �مرحلة ��� �الصاعدة ��جيال ����مرحلة �من�طرف�الكبار، �كب��ة ومرافقة
ول�س�من�. الوقت�الذي�لم��عد�خ����م�وحنك��م�أمام��ذه�الوسائل�التقنية�ا��ديثة�املرجع�الرئ��������عملية�الت�شئة

����املجتمع�ش�ئا�فش�ئا �وأدوار�ا بحكم��قبال�. املبالغة�������ء�القول�إن�املرجعيات�التقليدية�ت�اد�تفقد�وظائف�ا
جيال�الصاعدة�ع���التعامل�مع��ن��نت�بصفة�تجاوزت�إ���حد��عيد�اس�ناده�ع���املرجعيات�التقليدية�ال���الكب���لأل 

العوملة�ع���وسائل�ا�: دخل�مع�ا����صراع،�حيث�أن��جيال�الصاعدة�أصبحت�اليوم����موقف�ي�نافس�عل��ا�طرفان
و�سرة�. �شة�والواعدة�واملث��ة�ل��يو�ة�املنقطعة�النظ��املختلفة��شد�م�إ���فرص�ا�وطموحا��ا�وآفاق�ا�املذ�لة�واملد

�ل�م�من�جانب؛�وتج�د�من�جانب�آخر،�ألن�توطن�ذا��ا� �واستمرار�ة�رعاي��ا �وارتباط�م���ا تج�د�ل��فاظ�ع���أبنا��ا
�نف���فطام�م�الللقبول�بانطالق�م����عالم��ن��نت�الرحيب،�وأخذ�نصي��م�من�فرصھ،�مما�يفرض�ع�����ل�إنجاز�

. فاإلن��نت،�إذن،�تضع��سرة����موقع�صعب�تفقد�معھ�مرجعي��ا�التلقائية،�ال����انت��عت���أمرا�طبيعيا. عن�أبنا��م
؟�أم�تطلق�العنان�ل�م�مع��س�سالم�للواقع�)مما�يحرم�م�من�فرص�تحقيق�ذوا��م����املستقبل( �ل�تحتفظ�بأبنا��ا

�إن�قواعد�اللعبة����عالقة��سرة�وإعادة�توجيھ�إشباع�ا��اجة�إ���الوالدية� �النفسية؟� �املعنوي�وروابط�ا ونفوذ�ا
. باألبناء،�تتغ����سرعة�إذن،�مع��سارع�التحوالت�ال���تدخل�ا�العوملة�ع���وسائل�ا����أسلوب�ا��ياة،�ع���جميع�الصعد

رسا��م�وم�ارا��م�وأدوا��م،�وألن��ناك�حالة�جديدة��ش�ل�قطيعة�مع�ما�ألف��باء����أساليب�الت�شئة�وما��ش�ل�مما
  .فال�بد�أن�ينعكس�ذلك��لھ�ع���العالقات��سر�ة،�كم��و�مالحظ�من�قبل�أي�ع�ن�بص��ة
العالقات�والتفاعالت��ما��. و�ذا�ما�يحتاج�إ���وقفة�متفحصة�متبصرة�عنده،�مما��ش�ل�موضوع��ذا�البحث

و�دوار�املنمية�واملنفتحة�ع���املستقبل�واملوفرة�ألخذ�النص�ب�من�فرصھ،�واملزودة�ل��يل�الصاعد�بوسائل�ا��صانة�
النفسية�والسلوكية�و�نمائية�����سرة�املؤطرة�لعملية�الت�شئة؟�تلك�قضية�حيو�ة�ومص��ية�ي�ب���التفكر��شأ��ا،�

إ��ا�تمثل����تقديرنا،�إحدى�أبرز�قضايا�. فعل،�أو��س�سالم�لالس�س�ال����املواقف�والتصرفات���ما�يتجاوز�رَدات�ال
�التجاذب� ��� �تقع �جعل�ا �الذي ��بناء، �مع �النف��� �الفطام ��عا�ي �ال�� ��سرة �ع�� �املطروحة �املستقبلية الت�شئة

راط����عالم��ن��نت�الالمحدود�الذي�ال�الوجدا�ي�ما�ب�ن�التمسك���م�من�جانب،�وقبول�الواقع�الذي�يدفع�م�لالنخ
�عل��م�من�جانب�آخر �سلطة�كب��ة من�خالل���اوي�» جعل�العالم�قر�ة�صغ��ة« ذلك�أن�فضاء��ن��نت�. ي��ك�ل�ا

�الصور� �من �ال�ائل �السيل �خالل �من �وكسر�ا��واجز�الثقافية �وا��واجز، �ا��دود �وإلغاء �وامل�ان، �الزمان حدود
�تجعل� ��ل�ما�واملعلومات�ال�� �أمام�السابح����فلكھ،��ي�يتا�ع�����ن�وال��ظة�و�و�قا�ع����مقعده، العالم�حاضرا

إ��ا�شبكة��ن��نت�ال������. يجري�ع���سطح�ال�وكب،�وح������الفضاء�ا��ار��،�من�خالل�تحر�ك�مفاتيح�التحكم
و�و�ما�يتجاوز�العالم�الطبي���املعروف؛�بصدد�خلق�عالم�إلك��و�ي،�من�سر�ان�املعلومات�وتبادل�ا�وتداول�ا�وتخز���ا،�

إنھ�عالم�الشبكة�ال���يمكن�ألي�راغب،�يملك�الوسائل،�من�ا��ضور�. و�صدد�ا��لول�محلھ�بمقادير�م��ايدة�باستمرار
�باستمرار ���ساع ��� �امل��ايد �والتأث���والتأثر�والتفاعل �والتدخل �ا��ديدة، �ال�ونية �الت�شئة �من �نوع ��� �ذه�. ف��ا،

ئة�ال�ونية�ا��ديدة����بصدد�تنميط��ذواق�والتفضيالت�والتوج�ات،�من�خالل�مفا�يم�ا�ولغ��ا�ومصط��ا��ا�الت�ش
�ذا�ال�ون��لك��و�ي�. وشارا��ا�ورموز�ا؛�مما�يولد�نظرة�جديدة�إ���الوجود����العالم،�وإ���املوقف�من�العالم�والذات

�ومخ ��جتما�� �واملحيط ��سرة �يل�� �ي�اد �الصاعد،�التواص�� �تأط���ا��يل �ع�� ��شرف ��انت �ال�� �املؤسسات تلف
�والت�و�ن �للت�شئة �حيو�ة �ومجاالت �سواء�. كمرجعيات �حد �ع�� �وإناثا �ذ�ورا �الصاعد �ا��يل �أفراد �الكث���من إن

��وم« أصبحت��ن��نت����عامل�م�ومرجعي��م،�فأصبحوا ،�ولم��عد��ناك�حاجة�لتلقي�املعلومات�من�» أبناء�الدوت�ـ
سرة�أو�غ���ا�من�املؤسسات��املدرسة�وامل��د،�كما�لم��عودوا�بحاجة�للسفر�إ���أرجاء�ال�ون�للسياحة�والتواصل�� 
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������ر��م�أو� �صغ��ا ��عد�أن�أصبح�ال�ون��لھ�ع���شبكة��ن��نت�املرتبطة�بحاسو��م�الذي�يحتل�ركنا و�طالع،
و��ذا�فقد�. مرتبطة���واتف�م�النقالة�املحمولة����جيو��مباألحرى�أصبح�محموال�مع�م����حل�م�وترحال�م،�بل�أصبحت�

��و�تقليدي �ما �و�ل �واملا��� �التار�خ �ومرجعية �الديمومة ��ن��نت �امتياز�الكبار�والوالدين،�(�سفت ��ش�ل ��ان مما
جداد�،�حيث�وَ���من�حياة��جيال�الصاعدة�وإ���غ���رجعة،�ما�درج�عليھ�� )و�مك��م�من�فرض�مرجعي��م�ع����بناء

. من�أف�ار�ومعتقدات�وميول�ورغبات�ومبادئ�وأخالق�واختيارات�وممارسات،�وع�ش�����طر�امل�انية�واملجتمعية�ذا��ا
�سن� �يبلغوا �لم �بفتية �يوم ��ل ��نباء �تطالعنا �حيث �ا��ديث، �ا��يل �واقع ��� �نلمسھ �أصبحنا �ما �ذالك �ع�� �ش�د

�ينجزون�اخ��اقات�عبق �أو�لم�يتجاوزو�ا، �مجال�ا��اسوب�و�ن��نتاملرا�قة، ��� ��عض�م�برامج�ت�سابق�. ر�ة، يضع
مثل�البنوك�املركز�ة�واملواقع�( وآخرون�يخ��قون�أنظمة�حماية�مواقع�أك���وأخطر�املؤسسات. عل��ا�ك��يات�املؤسسات

باعتبار�ا��ومن��نا�أصبح�ا��يل�ا��ديث�يتعامل�مع��ن��نت،. ،�ساخر�ن�من�مبا�اة�الكبار�بحصانة�مواقع�م)�منية
أحد�م�ونات�وجوده�الرئ�سة؛�و�جري��ذا�التعامل��س�ولة�وألفة��شبھ�اللعب�العفوي،�و�كذا�أصبحت��ن��نت����

�والثقافة��لك��ونية �ومصادر�املعلومات ��عالم �مستوى �ع�� �ا��ديث، �ا��يل ����. حضارة �ا��ديث �ا��يل فحضور
�أن�ال��امج�وا. عالم��ن��نت�ي��ايد�باطراد �عالم��ن��نتكما ��� �الغالبة �املخصصة�ل�م��� �إ���. ملواقع تكفي��شارة

وكذا�الطرب�واملوسيقى�ب�ل�. كما�أن�الدعاية�بمختلف�أش�ال�ا�وأنواع�ا�ومجاال��ا. حضور�الر�اضة�و�ل�ما�يتعلق���ا
ا�ف��ا�ذات�الطا�ع�العدوا�ي�طبوع�ا�وألوا��ا�ومشار��ا،�وكذا��فالم�واملسلسالت�و�شرطة�الوثائقية�ع���اختالف�ا،�بم

�املال� �وعالم �العمل �ومواقع �والعالقات، ��تصاالت �مواقع �وكذا �وا��يا��، �الف�ا��، �وال�وميدي ��با��، وا������
والسوق،�ومواقع�التطرف�والتعصب�املذ���،�وغ���ا�من�املواقع�ال��مة�وا��ط��ة�ال���ال�يمكن�حصر�ا����مجال�

� �يتضمنھ�عالم��ن��نت، �املتعة�مما �ع�� �مجمل�ا �ترتكز��� �وال�� �مع�تطلعات�ورغبات�ا��يل�ا��ديث، �تتما��� وال��
« بتعب�� (Zbigniew Brzeziński) "بر�جس�ي�زبغينو" وال�سلية�وال��فيھ،�من�خالل��ثارة�ا��سية،�أو�ما��سميھ�

 ) Tittytainement(.     )Duvignaud Jean, 1970, p37( »رضاعة�ال�سلية�
 � �السياق، ��ذا �يمكن�القول��� �إذ �ل��يل�ا��ديث�بمثابة �الثدي« بأن��ن��نت�أصبحت�بال�سبة   »Titt حلمة

إذن،�نحن�. الذي�يرضع�منھ��ل�مش��ياتھ�ورغباتھ،�وكأ��ا�عملية�اس�بدال��وامي�لثدي��م،�ومن�ثم�ثدي��سرة�ك�ل
�نا�بإزاء��غي���مرجعية�التغذية�ال����ش�ل�تحوال�حضار�ا����عالقة�ا��يل�بمرجعياتھ�التقليدية،��عد�أن��ان�يتخذ�

حتو�ھ�من�مبادئ�وأخالق�وسلوكيات�وتوج�ات،�وصوال�إ���الرضاعة�م��ا�نموذجا�ينخرط����نفس�درو�ھ�ا��ياتية�بما�ت
��حتياجات �مختلف ��ن��نت �مواقع �العنف،�. من �ورضاعة �املتعة، �رضاعة ��ناك �ال�سلية، �رضاعة �إ�� فباإلضافة

�من�أنواع�الرضاعة�ا��ط��ة �التفك���العق��،�وغ���ا �ورضاعة�ا���س،�ورضاعة�املعلومات�ا��ا�زة�دون�تكبد�عناء
�بل�لقد�أصبح�جيل��ن��نت��م� �الكبار، �يحتاج�����ة �لم��عد �ح�� ���ا �ا��يل�الصاعد �تقوم��ن��نت�بتغذية ال��

�التحول����املرجعية �تب�ن��ذا �ولنضرب��عض��مثلة�ال�� �املجال، ����: مرجعية�الكبار�����ذا فاملرا�ق�نا�غة��سرة
إنھ�مرجعية�الوالدين�و�سرة،�وح���املدرسة�و�ل�الكبار�. اللھمجال�ا��اسوب�والتعامل�معھ،�وعمل��نجازات�من�خ

وقد�أصبح�أفراد�ا��يل�الصاعد��م�املعلم�ن�واملرشدين�لذو��م،����التعامل�مع�ا��اسوب�. الذين�يتلقفون�إنجازاتھ
ار�حاضر�ن�فح�ن��ستع����ع���الكبار�أمر����التعامل�مع��ذه�التقنيات،�ي�ون�الصغ. و�ن��نت����عامل�ما�املد�ش

�ل�م �التقنية �املش�لة �وحل �الشبكة. لنجد��م، �مرجعية �اليافع�ن، �وح�� �الشباب، �أحَل �مرجعية�) www( لقد محل
وال���ب����. ��ل،�ع���صعيد�التعامل�مع�املعلومات�واستكشاف�العالم،�و�نفتاح�ع���الدنيا�وآفاق�ا�املستقبلية

��وم« ذلك،�حيث�أصبحوا� �التيار�بصدد�. أن��ان�من�سبقو�م�أبناء�آبا��م�ومعلم��م،��عد�» أبناء�الدوت�ـ و�ات��ذا
ومع��غ���املرجعية���ذا�الش�ل،�تتغ���قواعد�اللعبة����العالقة�ب�ن��جيال،�حيث�. التصاعد�والتعز�ز��ش�ل�م�سارع

  .أصبحت�قضية�صراع��جيال�التقليدية�شبھ�بائدة
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فلم��عد�ا��يل�. ��ا��يارات�التعليمية�وامل�نية�املستقبليةوما�يصدق�ع���املعرفة،�ينطبق�بنفس�القدر،�ع��
الصاعد�يبحث�لدى��باء�واملعلم�ن،�عن�التوجيھ�املستقب��،�بل��و�يجد�ما�يحتاج�إليھ����شبكة��ن��نت�وما�تذخر�

�غ���املعروفة�من�الك �وأحيانا �يفتح�أمام�م�العديد�من�الفرص�غ���املألوفة، �مما و�ع���. باربھ�من�فيض�املعلومات،
بذلك��ل��ذه�املجاالت�املستجدة�من�ال�شاط�امل��،�و�ل��ذه�التخصصات�الوليدة،�وال���لم�تكن�معروفة�قبل�عقد�

،�بل��و�يطمح�إ���بناء�ن��ھ�ا��اص�بھ،�)السلف(إن�ا��يل�الصاعد�ال�ير�د�أن��س���ع���ن���الوالدين. من�الزمن
�أحيان �محققا، �بھ، �ا��اصة �مغامرتھ ��� �قيا���و�نطلق �زمن ��� �م�سارعة �نجاحات �تحول�. ا، �عن �نتحدث �كنا وإذا

فإنھ�ي�ب���علينا�أن�نتحدث�عن�مخاطر��ذا�التحول�. املرجعيات�لدى��جيال�الصاعدة�من�التقليدية�إ���التحدي�ية
�عاد،�ذلك�أن�ما�عرضنا�لھ�من�تمكن�ا��يل�ا��ديث����التعامل�مع��ن��نت�ب�ل��. ع���الصعيد�النف����والسلو�ي

��نطالق� �فرص �ل�ا �تتاح �ال�� ��� �محددة، �نخبة ��و�يقتصر�ع�� �بل �عاما، �ل�س �إيجا�ي، ��ش�ل �م��ا و�ستفادة
من�أفراد�جيل��ن��نت،�% �20ذه�النخبة،�ال���ال�تز�د�تبعا�لبعض�التقديرات�ع���. و�ستفادة�من�إنجازات��ن��نت

ة�ك��ى�من�مستعم����ن��نت�من�أفراد��جيال�الصاعدة�الذين�ال�مما�يطلق�عليھ�مجتمع�ا��مس،�ت��ك�وراء�ا�غالبي
تطرح����حال��م�مسألة�التمكن،�وال�استغالل��ذه�املرجعية��ش�ل�إيجا�ي،�بل��م�ع���العكس،��سقطون���ايا����

�يتعرضون�لل�در �و�التا�� �الذين�ي. �در�الكفاءات�و�در�الو��: شراك�أخطبوط��ن��نت، �ا��يل تعرضون�إ��م�أفراد
�التعليم �وقصور ��م�انيات، �وقلة ��سري، �وا��رمان �و�قصاء، �ال�. لل��م�ش ��ن��نت �مع ��عامل�م ��� ��ؤالء إن

�ستفيدون�أي����ء�من�تحقيق�غايات�رفيعة�املستوى�تنطلق�بحيو���م�وراء�تحقيق�طموحا��م،�بل�إ��ا�ع���العكس،�
�من� �جدا، �م��لقات�خط��ة ���م��ن��نت�إ�� �الل�وقد�تدفع �مشا�دة�(خالل�الغرق��� ��دمان�ع�� مثل��نخراط���

مبار�ات�كرة�القدم،�أو�مشا�دة��فالم�واملسلسالت،�أو�ممارسات��لعاب،�أو��ستماع�للموسيقى�و�غا�ي�ومشا�دة�
���املواقع��،�وقد�ي��لق�����نخراط����منظمات�مشبو�ة،�أو�عصابات�ومافيات�عاملية،�أو���غماس..)الفيديو��ليب

ا���سية�مما�يدفع�م�إ����نحراف�أو�الشذوذ�ا������،�وقد�ي��لقون�إ���وضعية�خطر��نجراف����ا��ر�ات�املتطرفة�
 .ع���اختالف�ا

إذن،�أصبحت�شبكة��ن��نت��ستغرق�وقتا�م��ايدا�من�أفراد��ذا�ا��يل،��ش�ل�ي�اد���يمن�ع���كيان�. و�كذا 
فقد�أخذ�إدمان��ن��نت�يحل�محل�إدمان�التلفز�ون�الذي��ان�. ���حالة��دمان�الفع��الكث���م��م؛�و�دفع��عض�م�إ

�مثار�ش�وى���ل �قر�بة ��و�ذلك���سالخ�عن�عالم�الواقع�والتعا�ش�. لف��ة �ا��الة�ا��ديدة �تحملھ��ذه �ما وأبرز
� �العالم��ف��ا��� �وا��ب( امل��ايد�مع �ا���س�السب��نطيقي، �أو�الشات، �و�بحار����عوالم��الدردشة السب��نطيقي،

�ا��يل�)�ن��نت �أفراد �فيھ ��شأ �الذي �الواق�� �امل�ان �موازاة ��� �باإلن��نت، �املتمثل ��ف��ا��� �امل�ان �أصبح �و��ذا ،
. فقد�أصبحت�شاشة��ن��نت����ا�����امل�ا�ي�ـ�الزما�ي�الذي�ي�ت���إليھ�جيل��ن��نت. الصاعد�وترعرع،�أو�بديال�منھ

واقع�ال�مجال�للتنكر�لھ�أو�لرفضھ،�بل�يتع�ن�حسن�التعامل�معھ،�ألنھ�أصبح��ش�ل�خطورة�بالغة�ع���ال��ة��ذا�ال
�الصاعد �ل��يل �تحل�. النفسية �ال�� ��ف��اضية �والعالقات �الواق��، �العالم �محل �يحل �الذي ��ف��ا��� �العالم إن

غ�الوجودي�ع���الصعيد�النف���،��س�ب�العزلة��ش�ل�م��ايد�محل�العالقات�الواقعية،�يحمالن�خطر�حالة�من�الفرا
�ا��يل،� �تطفيل �إ�� �يؤدي �الذي �و�در�الكفاءات �الو�� ��سطيح �وكذلك �الواق��، �العالم �عن ��ن��نت �شاشة مع
�وانتمائھ� �وثقافتھ ��و�تھ �عن �اغ��اب �حالة ��� �وإدخالھ �املستقبل، �وصناعة �املص��ية �حياتھ �عن �بإ�عاده و���يفھ

�عت���من�أك���املخاطر�ال���يفرز�ا�عالم��ن��نت�ع���ا��يل�الصاعد�ألنھ�يؤدي�بھ�إ�����سالخ��التار���،�و�ذا�ال�شك
�وتصر�حات� �والعادات �والقيم �نمط�اللباس، ��غي����� �من �أبنائنا �سلوك �ع�� �ا�ع�اساتھ �نرى �الذي�أصبحنا الثقا��،

ارسو��ا����واقع�م،�وال���ت�سم�بالتلوث�السلو�ي�الشعر�وغ���ا�من�الظوا�ر�الغر�بة�عن�ثقافتنا�ال���أصبح�أبناؤنا�يم
  .ذو���عاد�القيمية�وا��لقية
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و����ذا�املضمار،�فإذا��انت��جيال�املخضرمة�تدخل�تباعا����عالم��ن��نت�الذي�أصبح�أمرا�ملزما�للتفاعل�
أك���من�مجرد�م�ون�أسا����من��إنھ. وإنجاز��عمال�ع���اختالف�ا،�فإن��جيال�الصاعدة�ت�شأ����عالم��ن��نت�ذاتھ

�إن�لم�نقل�صا�عھ. م�ونات�وجود�ا �وجود�ا �محدد �ع���صعيد�. بل��و�أصبح �ال�امة �تطرح�القضايا �تحديدا و�نا
�غ��� �فرصا �حيث�تحمل��ذه��خ��ة �وصوال�للتعامل�الفاعل�مع��ن��نت، �ل�ذه��جيال، الت�شئة�وال��ة�النفسية

تحولھ�إ���وجود��و�ي،�مع�ما��ست�بع�ذلك�من�إم�انات�نماء�معر���وم�ارا�ي�ال�مسبوقة����توسيع�آفاق�الوجود��ي�
�أمام�الشراكة�العاملية،�و�س�ام����تيار�الذ�اء�ا��ما���حيث�يمكن�أن�يتآزر�. مثيل�ل�ا �تفتح�الباب�واسعا �أ��ا كما

و���املقابل�فإن��ن��نت�. ���الدنياففضاء��ن��نت�أصبح�اليوم��و�بوابة��نفتاح�ع. ال��ص�مع��ل�القضايا�العاملية
�ت�اد�ت�تلع�م�و�سيطر�ع���عامل�م،�عازلة�إيا�م�عن�دنيا�الواقع�و�جتماع�. بصدد�خلق�فئة�من�مدم���الشاشة إ��ا

ولذلك�بدأت�تظ�ر�الصراعات�الزوجية،�والصراعات�ب�ن��باء�و�بناء،�وحاالت�من�عدم�التكيف�ن�يجة�. والعالقات
��دمان� �ل�ذا ��وامية �يوفر�إشباعات �ا��ياة�) متخيلة(الذي �صعد �ع�� �الواقعية �و�نجازات ��شباعات �محل تحل

�نا�ت��ز�ا��اجة�إ���تحص�ن�ال��ة�النفسية�لألجيال�الصاعدة�تجاه�خطر�الغرق�. العاطفية�وا���سية�و�جتماعية
ين�يتمتعون�ب��ة�نفسية�ب�يو�ة�ووظيفية�فقط�أولئك�الذ. ���عالم��ن��نت،�و�شباعات�ال�وامية�ال���قد�تحمل�ا

�حيا��م� �إم�انات �يوسع ��ش�ل ��ذه �املعلومات �قواعد �خالل �من �ال�ام �النماء �وتحقيق �وجود�م �إثراء �يمك��م مت�نة
و�ضاف�ذلك�بالطبع�إ���ضرورة�التمتع�بالقدرات�الذ�نية�واملعرفية�وال��صية�الالزمة�للتعامل�مع�طوفان�. الواقعية

و�ش������نفس�السياق،�إ���ملف�التحص�ن�النف����. تحملھ��ن��نت�وإج�اده،�مما�سبقت��شارة�إليھاملعلومات�الذي�
ا��لقي�املعروف�ضد�املواد�الكث��ة�ع���صفحات��ن��نت�ال����عرض�ممارسات�إباحية���دد�التوازن�النف����للناشئة�

النفسية،�حيث�تكمن�خطورة��ذه�املواد�����و��ا��وقد��غر��م�باإلقدام�ع���تجارب�غ���مضمونة�النتائج�ع���سالم��م
تتوسل�ثقافة�الصورة����مشروع�ا�التنميطي��ذا�لتمر�ر�ما�تروجھ�من�قيم،�ف����عتمد�ع���البالغة��لك��ونية��لغة�
�والوت��ة،� �و�يقاع �والش�ل �واللون �والصورة �الصوت �والتأث���ب�ن �القدرة �الفائق �التوليف �خالل �من �وذلك جديدة،

�إ���ذ�ن�. براز�وال��ك���والت��يم�والتكرار�وال�شبعو�  البالغة��لك��ونية�تقدم�رسائل�مشغولة��ش�ل�متقن�تنفذ
�نا�الرسالة�. املشا�د�بدون�ا��اجة�إ���الوقوف�عند�ا�وتحليل�ا،�وصوال�إ���اس�يعا��ا�كما�يحدث����النص�املكتوب

����جل�ا �أن�الذ�ن�يتلقى�من�و . تنفذ�مباشرة�وتخزن����الذاكرة�والالو�� �ؤدي��سارع�الوقا�ع�وتضافر�املؤشرات�إ��
. ذلك�ما�تب�نھ�الدراسات�ا��ديثة�����حساس�و�دراك. املادة�أك���مما��ستطيع�أن�يحلل�و�صنف�و��تقد�و�ستوعب

�ا��واس�أك���من�سبع �ع�� ��ش�ل�مجال�الشغل�الذ��� �ال�� �القص��ة �الذاكرة �أن�يحتفظ��� �ال��ستطيع �فالذ�ن
معلومات�����ن�عينھ،�وما�زاد�عن�ذلك�إما�أنھ�يضيع�فال�يتم�تلقيھ،�أو��و�يخزن����الذاكرة�ليتم��غذية�الالو�����ا�
�يتم� �ح�� �ال�تحتاج�إ���فك�رموز�ا �ألن�الصورة �املعلومات�م��و�ة�بصور، ��انت��ذه �إذا �وخصوصا ��ل�ح�ن، ��

�ر  �نظاما �كمع��،�كما��و�شأن�اللغة�باعتبار�ا مز�ا،�و�ؤدي�تكرار�تخز�ن��ذه�الصور�ال���تقدم�للمشا�د�إ���تخز���ا
�محددة �حياتية �وقضايا �بوضعيات �ترتبط �عص�ية ��ش�ي�ات �ي�شط�. ت�و�ن �جديد �من �الوضعيات �تثار��ذه وح�ن

����علم�النفس��دراك�باسم ��س�� �ما �يؤدي�إ�� �مما �ا��اص���ا، ولنأخذ�. »صدارة��نطباع�« :  ال�ش�يك�العص��
���سية��باحية�ال���تخصص�ل�ا�مواقع���مة����عالم��ن��نت�كمثال�ع���ذلك،�حيث�تقدم��ذه�الصور�الصور�ا

كما�ترتبط�بالشباب�الذين�يمارسو��ا�و�م����حالة�. مرتبطة�بممارسات�ذات�تأث���بليغ�جدا�يبعث�ع����ثارة�ا���سية
فتت�ون�لديھ�شبكة�. ���حالة�اس�ثارة�ج�سية�دائمة�شوة�كب��ة،�و�التا���فإن�املشا�د�ل�ذه�الصور�ا���سية�ي�ون�

عص�ية�خاصة�باملمارسة�ا���سية�وما�يصاح��ا�من�متعة�ولذة�و�شوة،�و�التا���فإن��ذه�الشبكة�ت�شط�تلقائيا��لما�
واجھ�الشاب�ما��س�ث��ه�من�مشا�د�كرؤ�ة�فتاة�أو�ح���لباس�فتاة�مما�يدفع�بھ�إ���البحث�عن�تحقيق��ذه�الرغبة�

�ا����حياتھ�الواقعية،�و�ذا�ما�انجر�عنھ�الكث���من�قضايا�الشذوذ�ا�������ال���ب�نا��سمع�ع��ا�و�شا�د�ا����وإشباع
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و�ذا�الواقع�ا��ط���. حياة��جيال�الصاعدة�من�اغتصاب�وج�سية�مثلية�وز�ى�املحارم�وممارسة�العادات�السر�ة�بك��ة
�ينطبق�ع����ل�القضاي �وإنما �ا���س�فقط، ا��خرى�من�صور��جرام�و�عاطي�املخدرات�و�نحراف�ال�ينطبق�ع��

�التنميطية�ال���يقف�وراء�ا�. وغ���ا �مشار�ع�ا �أصبحت�شبكة��ن��نت�آلية�نمذجة�ل��يل�الصاعد�ليجسدوا و��ذا
. فقط�أولئك�الذين�يتمتعون�بدرجة�عالية�من�املتانة�النفسية�وا��لقية�يفلتون�من�تأث��ا��ا. منظمات�سر�ة���مة

�الدي�ية�و� �ـ �الثقافية �قضية�حصانة�ال�و�ة �تطرح�جديا �عالم��ن��نت، �ا��صانة�ضد�خطر�الغرق��� ��ذه �موازاة �
فاإلن��نت�قد��س���املدمن�عل��ا�عن�انتمائھ�الدي���والتار����وا��غرا��،�وتدفع�بھ�إ���العاملية�. و�نتماء�املت�ن�إل��ا

وح�ن�يحدث�ذلك�فإنھ�يفتح�الباب�واسعا�أمام�احتماالت�. والدي�ية�مستفردا�بدون�سند�مرج���من�ال�و�ة�الثقافية
  .الضياع�و�غ��اب

�باعتبار�ا�. إذن� �البحث، ��ذا �يطرح�ا ��امة �قضية �مناقشة �إ�� �ال��اية ��� �نصل �عرضھ، �سبق �ما �خالل من
ما���وظائف��سرة�: �مسألة�وطنية�مص��ية�تتجاوز�مسألة�املرجعيات�وتحول�ا،�وال���يمكن�صياغ��ا����ال�ساؤل�التا�

ولإلجابة�ع����ذا�وم�ام�ا�املستقبلية�اتجاه�القيام�بت�شئة�أبنا��ا�أمام�ما�تفرضھ�عل��ا��ن��نت�من�تحديات�����ذا��طار؟،�
يمكننا�القول،�أنھ�من�البدي���أن�ت�ون��ذه�التحوالت�ا��اصلة����نمط�حياة��سرة�وع����ل�. السؤال�البالغ���مية

�ب �وأدوار�ا،�حاملة��غي��ات�أساسية����الصعد، �من�ا�ع�اسات�ع���وظائف�ا �ينجر�ع��ا �وما �تفرضھ�من�تحديات، ما
وع���عكس�ما�قد�ي�بادر�إ���ذ�ن�البعض�من�زوال�م�انة��سرة�وأدوار�ا،�فإ��ا�مدعوة،�. عالقا��ا�وم�ام�ا�املستقبلية

ال�الصاعدة��نطالق����العالم�الرحيب،�وخوض�غمار�أك���من�أي�وقت�م���،�ر�ما�للقيام�بوظائف�حيو�ة�ت�يح�لألجي
�إم�اناتھ�املستقبلية �والتعامل�مع��سارع�تطور �الغر�ية�. تحدياتھ، ��انت��سرة �ع���صعيد�العالقات�(فإذا خصوصا

��س���نحو��نحسار�إ���مستو�ات�شبھ�ش�لية،�فإن��سرة�العر�ية�ال�زالت،�وستظل����املستقبل�املنظور،) الوالدية
ل�ست�امل�انة�موضع��ساؤل،�بل�إن��دوار�والوظائف��ما�. ذات�حضور�ووزن�كب��ين،�ولو��غ��ت�العالقات�و�دوار

وما�ع�����ل،�بالتا��،�سوى��طمئنان�إ���م�ان��م،�ومواج�ة�. تلك�قضية�ال�بد�من�التوافق�عل��ا. املدعوتان�إ���التغ��
�ذا�القلق�الوجودي��و�مؤشر�. ،�و�م�يرون�مواقع�م�التقليدية�تتحول �ذا�القلق�الوجودي�املشروع�الذي��ع�شونھ

�ناك،�إذن،�نقلة�ذاتية�يتع�ن�. ص��،�شرط�أن�ينفتح�ع���فرصة�التغي���الذا�ي�ملواكبة�متطلبات�العصر�واملستقبل
�ال �عالقا��م �صعيد �ع�� �أنفس�م، ��م �الذا�ي، �لنمو�م �فرصة �ت�ون ��ي �وانفتاح، �بثقة �إجراء�ا ���ل والدية�ع��

�لألدوار� �منذ�الصغر، �أوالد�ا، �إلعداد �بمتطلبا��ا، �القيام ��سرة �يتع�ن�ع�� �م�ام�جديدة �و�ناك�بالتوازي، بأبنا��م،
و�مكن�فحص��ذه�املسألة�ع���. الشبابية�املستقبلية�القادرة�ع���التعامل�املتمكن�مع��ن��نت،����فرص�ا�وتحديا��ا

  :القضايا�التالية
 : التحول����العالقات - 1

ي�ب���ع����سرة�أن�تتحول�من�العالقات�الفوقية�ذات�املن���املفرط����إمالءاتھ�وتوج��اتھ����اتصال�أحادي�
و�تع�ن�. ،�إ���عالقات��شاور�ة�تبادلية�أميل�إ����تصال�����تجا��ن)من�الوالدين�كمرجعية�إ����بناء�كأتباع(�ابط�

إننا�بصدد�العالقات�الفوقية�. و�بناء�فاعال�ومنفعال،�مبادرا�ومتجاو�ا،�مرسال�ومستقبال�أن�يصبح��ل�من�الوالدين
�الش�ل،� �العالقات���ذا �التحول��� �ومع �ل��الة، �تبعا �املرجعية، �وتبادل��دوار��� �من�الت�افؤ، �تتضمن�مقدارا ال��

�النف�� �لالغتناء �ممكنة �فرصة �وان��از��ل �ا��وار�والتواصل، �تكثيف �بتعز�ز�التفك���يتع�ن �وذلك �منھ، �املتبادل �
ذلك�أن�تكثيف�التواصل�النف����ب�ن�الوالدين�و�بناء�أصبح�ضرورة�ك��ى،�مع�. �يجا�ي،�والنظرة��يجابية�لألمور 

انخراط��ؤالء����عالم��ن��نت�ومرجعيتھ،�من�ناحية،�ومع�تزايد�قلق���ل�الوجودي�من��حساس�بإفالت�أبنا��م�
ألن�شبكة��ن��نت�أصبحت�تأخذ�وقتا�كب��ا�من�حياة��بناء،�. ،�من�الناحية�الثانية)بتعاد�م�ع��م�ع����قلأو�ا(م��م�

. وال�سيما�إن��انت�غ���متوفرة����الب�ت،�ف�ستغرق��بناء�معظم�الوقت�للبحث�ع��ا�خارج�الب�ت����مقا����ن��نت
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زن�النف����املطلوب،�وملَد��بناء�بحرارة�اللقاء���سا�ي�الفع����نا�يأ�ي�تكثيف�التواصل�وا��وار،�ل��فاظ�ع���التوا
�النفسية �يحفظ�����م �يمكن�أن �وحده �يجعل�. الذي �الذي �الزاد ��ما �ووجدانيا، �نفسيا �وا��وار�ال��ي، �اللقاء إن

�الرحبة،�وال�يقصد�ب �الواسعة�وآفاق�ا �لإلن��نت�فرصة�للتعامل�مع�الدنيا �العالم��ف��ا��� تكثيف�ا��وار��بحار���
�أمر�ال�طائل�من�ورائھ،�حيث�الرقابة�ا��ارجية�لم��عد� �ف�ذا التجسس�ع����بناء�و�م�يبحرون����عالم��ن��نت؛
�فإن� �و�التا�� �خارج�الب�ت، ��ون�البدائل�أصبحت�متاحة�اليوم�بك��ة �ا��يل�ا��ديث�داخل��سرة �أبناء مجدية�مع

�إ� ��ول، �املقام ��� ���دف، �وتوفر�ا��ضور�ا��وار�املكثف �تواكب �بحيث �ومتم��ة، �جديدة �نوعية �إقامة�صالت�من �
ومن��نا�فإن�ا��وار�املكثف�يندرج�ضمن�دور�. النف���،�وتتف�م�و�ساند،�وتتعلم�وت�بادل�ا����ات�املعرفية�والوجودية

�با��يل�الصاعد ����عالقا��م�النامية �املت�ن. جديد�وحيوي�لأل�ل، �ذلك��نتماء إ���جَو�أسري�آمن��إنھ�يوفر�لألبناء
�السياق،�فإن�التحديات�. ومتقبل�ومع��ف�ومعا��،��ش�ل�ل�م�قاعدة�انطالق�مت�نة�ملجا��ة�تحديات�ا��ياة و����ذا

�وتجاوز� ��دوار�والوظائف، �حيث �من �الوالدية، �جدارة �إ�� ��رتقاء �عل��ا �تفرض ��سرة، �تواج��ا �ال�� املعاصرة
�بالسيط �املتمثلة �التقليدية �الذاتية�الوضعيات �الرغبات �لتحقيق �أدوات �مجرد ��والد �أو�جعل �و�مالء، �والتملك رة

  .إ��ا�تفرض�إعادة�النظر����اتجاه�التغي���نحو�مز�د�من�الن���النف����والرشد�العالئقي. وسيادة�ال��جسية
 :بناء��قتدار�املستقب�� - 2

،�تتطلب�إعادة��ي�لة�شبھ��املة�لعملية�الت�شئة�ذا��ا،�باعتبار�ا�إن�التحديات�املعاصرة�ع���مختلف�الصعد
فالت�شئة�املستقبلية�لم��عد�عملية�روتي�ية،�أو�عملية�اعتباطية،�بل�إ��ا�تحتاج�إ���تفك���. إعدادا�لألدوار�املستقبلية

�ا،�نجد�أنفسنا�بإزاء�ما�ففي�الوقت�الذي�يبدو�فيھ�أن��سرة�بصدد�تراجع�أدوار�ا�وم�ان�. وتدبر�وتخطيط�واع�و�شط
�يطرح�سؤال�م�م. �شبھ�الثورة����وظائف��سرة،�ع���صعيد�م�ام�ت�شئة��جيال�الصاعدة �امل�ام�: و�نا �����ذه ما

إن�الفحص�املتبصر�ل�ذه��املو�لة�باألسرة�����ذا�السياق؟�وكيف�يمكن�تجسيد�ا����ظل�ر�ان��ذه�التحديات�ال���تواج��ا؟
���تأ�يل��بناء�للتعامل�الفاعل�مع�تحديات�العصر�وما�تحملھ����طيا��ا�من�مخاطر؛�أي�بناء�القضية،�ي��كز�أساسا�

�قتدار�الكيا�ي�املتمثل����تنمية�الكفاءة�العامة�ل��صية��بناء،�ال���تأ�ل�م�للنجاح����ا��ياة،��عيدا�عن�امل�اوي�
�ع�ش�فيھ،�والذي��ع�ش�فيھ��جيال�الصاعدة��و��وامل��لقات�ال���تقعد���م�دون�تحقيق�ذلك،�حيث�أن�العالم�الذي
إننا�بصدد�العودة�إ���الكفاءات�النخبو�ة،�ولذلك�. عالم�القوة����جميع�أ�عاد�ا،�والقائمة�ع���القوة�املعرفية�أساسا

�الثم�ن�وغ���القابل�لالس�بدال �باملو�و��ن�باعتبار�م�املورد���سا�ي �للعناية أصبح��ومن��نا. بدأت�الدعوات�تتعا��
�إطالق� �وتوف���سبل �بالرعاية ��ع�د�ا �ثم �ومن �واك�شاف�ا، �أبنا��ا �موا�ب �عن �البحث �إ�� �املبادرة ��سرة �ع�� لزاما
طاقا��ا،�فيما�يتجاوز�الروت�ن�ال��بوي�الذي���در�الطاقات�أو�يقمع�ا،�حيث�أن�أول�مقومات�بناء��قتدار�املستقب���

�انات�والقدرات�والفرص�ال���يمل�و��ا��عد�أن�يك�شفو��ا�ف��م،�ومن�ثم�لألبناء�من�طرف���ل،��و�تبص���م�باإلم
ح������أحلك�. العمل�بجد�ع���تدر�ب��بناء�ع���كيفية�اس�ثمار��ذه��م�انيات�والفرص�بحسن�توظيف�ا����حيا��م

�يمتل�و� �ال�� �الذاتية �بالفاعلية �أبنا��م �لدى �الو�� ��ش�لوا �أن ���ل �ع�� �ي�ب�� �حيث ���م�الظروف، �تدفع �أل��ا �ا،
�ش�ل�الو���بالفاعلية�الذاتية�لدى��بناء�املحرك�ال�ام�. للتحرك�والتدبر،�ح������الوضعيات�ال���تبدو�بدون�مخارج

للدافعية�والعزم�والتصدي�و�قدام�ومجا��ة�التحديات،�وابتداع�الوسائل��ر���و�ك����عقيدا،�وال���بدو��ا�ال�يمكن�
و�أ�ي����املقام�الثا�ي،�مقوم�آخر�من�مقومات�بناء��قتدار�املستقب���لألبناء�ال�يقل�أ�مية�عن�. �ءلألبناء�إنجاز�أي���

املقوم��ول،�والذي�يتمثل����تدر�ب��بناء�ع���التفك����يجا�ي�البناء�ذي�الصلة�الوثيقة�بارتفاع�املعنو�ات�وحسن�
�وفاعلية�التعامل�م. ا��ال�النف��� �نواة��قتدار، �وشدائد�ا،�إنھ �والتغلب�ع���مح��ا �وتحديا��ا، ع�مشكالت�ا��ياة

�ال� �التفك����يجا�ي �أن �حيث �النفسية، �ل����م �ف�و�الضامن �لألبناء �تدر�بھ �تم �إذا �التفك����يجا�ي �فإن و�التا��
���ل�أن�ي. يتغافل�عن�السلبيات�الواقعية �ع�� �إذ �بدال�من�الرضوخ��س�سالمي؛ �جدليا در�وا�بل��و�يتصدى�ل�ا
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�اليأس�ي�سرب�إ���ذوا��م �إيجابي�ن����نظر��م�إ���أنفس�م�وإ���قدرا��م�وإم�انا��م،�وأن�ال�يدعوا . أبناء�م�أن�يظلوا
النظرة��يجابية�أو�الواقعية�إ���الذات�ال���تحافظ�ع���قوى�: و�ذا��و�ما�يركز�عليھ�علماء�النفس�املعر������عالجا��م

  .لظروف�ا��ارجية�غ���إيجابيةالفعل�والنماء،�ح���ولو��انت�ا
 :                             الكفاءة�املعرفية�ـ��نجاز�ة - 3

�عد�بناء�القدرة�املعرفية،�وتأس�س�ثقافة��نجاز،�من�ثوابت�عملية�الت�شئة����العصر�الرا�ن،�و���تبدأ����  
يكفي�التذك���بأن�نمو�. املؤسسات�التعليميةو�ستمر�دور��سرة��شطا�بالتعاون�والت�امل�مع�. �سرة،�ومنذ�الطفولة

الذ�اء�والقدرات�الذ�نية،�والنجاح�التحصي���من��عده،�مرتبطان�مباشرة�بمقدار�ال��اء�الثقا���ل��َو��سري،�بحيث�
تحتل��سرة،�ونوعية�التفاعل�النف����واملعر���واللغوي�ب�ن�الطفل�ووالديھ،�م�انة��امة����التأس�س�لنمو�القدرات�

فا��وار�والشرح�والتفا�م�والتعليل،�ور�ط�التوج��ات�باألسباب�واملس�بات،�و�جابة�عن��ساؤالت�. عرفية�الالحقةامل
الطفل��ش�ل���يح،�تب����ل�ا�القدرة�ع���التعامل�الذ����مع�العالم�وظوا�ره�وأحداثھ؛�وتمكن�من�السيطرة�ع���

�لنجاح�العمليات�. الذات�والواقع �تماما، �يم�د، �املدرسة�الحقا،�و�جعل�الطفل�والنا����و�و�ما ��� �الرسمية املعرفية
��ش�ل�مقومات� �مما �التفك���املنطقي�والتحلي��،�ور�ط�املقدمات�بالنتائج�وا��لول�املن��ية�للمشكالت، قادر�ن�ع��

�أك���من�أي�وقت�م���. التفك���العل�� �الصعيد، ��ذا �ع�� �حيو�ا �أصبح�دور��سرة عر���ذلك�أن��قتدار�امل. لقد
املنجز����سن�الشباب،�ودخول�سوق�العمل،�يتأسس�منذ�املحاوالت��و������الطفولة�لبناء�املشروع�املعر���الذي�

�لذاتھ �وإدارتھ �العالم�من�حولھ �ع�� �سيطرتھ �وصوال�إ�� �نمَو�الطفل، �الك��ى��� �املشار�ع ��ذا�. �ش�ل�أحد �بناء ومع
� �ال�يقل �دور ��سرة �ع�� �يقع �را�نا��قتدار�املعر��، �عل��ا، �يقوم ��نجاز�ال�� �ثقافة �بناء ��� �يتمثل �بحال، أ�مية

�كذلك �الطفولة �منذ �الثقافة ��ذه �بناء �و�بدأ �صناع��ا، �بل �الفرص، �من �النص�ب �وأخذ �امل�انة �ضمان . ومستقبال،
و�ل�. ملفالولد�الذي�ينجز����لعبھ،�ورسوماتھ،�ثم�القيام�بحاجاتھ،�و�عد�ا����تحصيلھ،�وصوال�إ���دخول�سوق�الع

�معوقا� �سي�ون �املنجزة، �الذات �مف�وم �لت�و�ن �وخصائص�ا، �العمر�ة �ملرحلتھ �وتبعا �طفولتھ، �منذ ��عد �ال إ�سان
  .مستقبليا،�ولن�ي�س���لھ�احتالل�م�انة�ذات�وزن����عالم�الكبار

 :الكفاءة�النفسية�ـ�العاطفية - 4
سرة�كذلك�من�خالل�التجر�ة��ولية�يمكن�اختصار�ا����املف�وم�النما�ي�لل��ة�النفسية،�و���تتأسس����� 

���تر�ية�الطفل،�حيث��ش���الدراسات�ا��ديثة����علم�وعلوم�ال��بية�ذات�النتائج�املذ�لة،�أن�ا��َو��سري�الذي�يوفر�
�ا��ياة� �ضغوط �تحمل �ع�� �الحقا ��ساعد�م �مما �لألبناء، �النفسية �مرتكز�ال��ة ��ش�ل �ال�� �القاعدية، الطمأن�نة

تجار��ا،����ص�يعة�العالقات��سر�ة����املقام��ول،�تلك�العالقات�املشبعة�بالعاطفة��بو�ة،����و�ستفادة�من�
ال���توفر�املتانة�النفسية�وقوة�ب�ية�ال��صية،�ألن�التحديات�املعاصرة�ال���يواج��ا�ا��يل�الصاعد�تتطلب�درجات�

ئد،�مما�ال�يتوفر�إال�لأل��اء�نفسيا،�خصوصا�وأن�عالية�من�املناعة�النفسية،�والقدرة�ع���تحمل��حباط�والشدا
�واملساندة� �الدعم �نظم �من �املرء �تحرم ��حوال، �الكث���من ��� �الصاعد، �ا��يل �مع�ا �يتعامل �ال�� ��عالم تقنيات
�يتصف� �الذي �لذلك �الضروري �توفر�املناخ �أن ��سرة �ع�� �ي�ب�� �و�التا�� �التقليدية، �والعاطفية �العالئقية وا��ماية

  .رارة�والقبول�و�ع��اف�والرعاية�وكثافة�العالقات�العاطفية��يجابية،�مما�ال�تتوفر�علية�املرجعيات�ا��ديثةبا��
 :الكفاءة��جتماعية�ـ�التواصلية - 5

�القبول�والتقدير،��إ��ا �بحيث�يك�سب�الفرد �بمختلف�مستو�ا��ا، ��جتماعية، �ا��ياة �إدارة �ع�� تلك�القدرة
���� �فاعلة �أدوار�قيادية �احتالل �ووصوال�إ�� �أد�ى، �كحد �ا��يدة �بامل�انة �يتصف ��ش�ل �ا��ماعات �عضو�ة و�حتل

��جتما�� �ال�شاط �. عمليات �الكفاءة ��ذه �تنمية ��� �أسا��� ��سرة �دور �الكفاءة�إن �تؤسس �لم �وإذا ��بناء، لدى
�جتماعية�من�خالل�شبكة�العالقات��سر�ة�وما�توفره�من�داللة�وم�انة�وقبول�وتقدير،�فإن�ا��يل�الصاعد�ي��أ�
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�الذي� ����املرجعيات�البديلة�ع���عالم��ن��نت�من�خالل�عالقات�الشات�والتواصل��لك��و�ي�املشبوه للبحث�ع��ا
لتواصل��جتما���الواق���و�دمجھ����التواصل��ف��ا����الذي�ي�سم�بالعالقات�ا��افة�وا��امدة��عزل�ا��يل�عن�ا

�الكث���من��حيان �بالفشل��� �ت�ت�� �بحيث�أ��ا �ع���ال��ة�النفسية�. وغ���ا��قيقية، �الشك�س�نعكس�سلبا و�ذا
  . ل��يل�الصاعد،�مما�يدخلھ����الفراغ��جتما���الوجودي

 :نة�ال�و�ة�نتماء�وحصا - 6
�الثقا���والدي�� �ت��ز�ا��اجة�إ���. ال�شك�أن��دمان�ع����ن��نت�يؤدي�إ���طمس�ال�و�ة�و�نتماء ومن��نا

. تحص�ن�ا��يل�الصاعد�املؤ�ل�للتعامل�مع�عالم��ن��نت�بثقافة�وذاكرة�وتار�خ�وانتماء�مت�ن�و�و�ة�وطنية�را��ة
يحفظھ�من�الضياع،�و�ساعده�ع����نفتاح�ع���العاملية�دون�أن�يتعرض�لال�سالخ�الثقا��،�وفقدان�ا��ذور،��فذلك

من��نا،�يأ�ي�دور��سرة�ا��يوي����التأس�س�ل�ذه�ا��صانة�من��نتماء�وال�و�ة�منذ�. بما�يحملھ�من�خطر��غ��اب
وكما�. وأعياد�ا�وطقوس�ا�ومناسبا��ا�وانجازا��ا�أمام��بناء�سنوات�العمر��و��،�من�خالل�تمثل��ل�رموز�ا�و�طوال��ا

يب���الطفل��و�تھ�النفسية�ال��صية�انطالقا�من�عالقتھ�بالوالدين�و�سرة،�فإنھ�يتمثل��و�تھ�انطالقا�من�املناخ�
�عالم�ا��ديثة�بذلك�وحده،�يتمكن�ا��يل�الصاعد�من�التفاعل�مع��ن��نت�وغ���ا�من�وسائل�. الثقا���املم���لألسرة

  .دون�ا��شية�عليھ�من�الذو�ان����أطروحا��ا�الثقافية�ال���تروج�ل�ا�باسم�العوملة
  :خاتمة   
�أصبحت���� �ال�� �الت�شئة �عملية ��� �رئ�سية �كمؤسسة ��سرة �دور �ع�� �التأكيد ��خ���إ�� ��� �نصل و�كذا،

�وال �العوملة، �أفرز��ا �ال�� �التحديات �بفعل �بديلة �ملرجعيات �أل��ا�تتعرض �وأخطر�ا، �أبرز�ا �ب�ن ��عت����ن��نت�من ��
�القص���جدا �عمر�ا �رغم ��ائال�وسر�عا �توسعا �. �عرف �الصفحات �وعدد �املش��ك�ن �عدد ��لك��ونية(ي��ايد ) املواقع

�ا،�كما�ت��ايد�مجاالت��ستخدام�بدءا�من�املعلومات�والبيانات�ع���اختالف�ا�إ����عالنات�وتزايد. ب�سب��ائلة�يوميا
ولقد�أخذت��ن��نت�تحل�بذلك�و�ش�ل�م�سارع�محل�العديد�من�املرجعيات�. وصوال�إ���التعامالت�املالية�والتجار�ة

و�توقع�. �ل�ذلك�مع�انخفاض�م��ايد����الت�لفة. والو�االت�والوسطاء����نوع�من�السوق�والتفاعل�والتبادالت�املباشرة
�املعلومات�أن�تصبح��  ن��نت�����ل�م�ان����امل��ل�والعمل�واملدرسة�وجميع�مرافق�ا��ياة،��عض�خ��اء�تكنولوجيا

وسي�ون����تقدير��ؤالء�مفتاح�لإلن��نت�ل��صول�ع���أي�نوع�من�ا��دمة�أو�التواصل،�. تماما��الشب�ات�الك�ر�ائية
��ل�م�ان ��� �الك�ر�ائية ��شيع�مفاتيح��نارة �كما �قيد��ن. تماما �أمر�كيا جاز�لتغليف�الكرة�ذلك�أن��ناك�مشروعا

��ل�يوم�مصط��ات�جديدة�). السب��نطيقي(�رضية���ذه�الشبكة�العنكبوتية�من�التواصل��لك��و�ي� ولذلك�ت�شأ
� �السب��نطيقي �الفضاء �مثل �من �ا��الة ��ذه �ع�� ��لي�ن(للداللة ��لك��وني�ن �والتفاعل �و�قتصاد�)التحكم ،

�وتبا �املال �سوق ��� �يتمثل �الذي �وا���س�السب��نطيقي �السب��نطيقي �ا��ب �وح�� ��لك��و�ي �وال�سوق دالتھ
�بوتائر�م�سارعة. السب��نطيقي �وحاال�محلھ �لھ، �ومواز�ا �الواق��، �املادي �للعالم �موج�ا �جديدا �عاملا �يخلق . و�و��لھ

مل�الفاعل�و�حمل��ذا�التطور�املذ�ل�تحوالت�جذر�ة��امة����مختلف�منا���ا��ياة�يتع�ن��ستعداد�ملواكب��ا�والتعا
  .مع�ا�ومواجھ�تحديا��ا

�يبدو�عليھ��مر��� �التحدي�املستقب��،�عكس�ما و����ذا��طار،�نرى�أن�دور��سرة�يتعاظم�����عداد�ل�ذا
إن�ما�ينحسر��و�أنماط�تقليدية�من�العالقات�و�دوار�والوظائف��انت�تخدم�مرحلة�أفلت�من�. ظا�ر�ا�من�انحسار

��صعيد��سرة�واملؤسسات��جتماعية�املعنية�بالناشئة�والشباب،�بإزاء�إعادة��عر�ف�لألدوار�ونحن،�ع�. تار�خ�املجتمع
و�و�ما��ش�ل�تحديا�غ���مسبوق�للوالدية�وجدار��ا،�ال���لم�. والعالقات،�وإعادة�تحديد�الوظائف�وامل�ام�و��داف

�الس���ع�� ��� �تتمثل �اعتباطية �روتي�ية �قضية ��عد �ولم �حاصل، �تحصيل ��َول�ن��عد �التحديات�. خطى �جعلت لقد
وجعلت�القيام���ا�مسألة�تحتاج�إ���درجات�عالية�. املعاصرة�ال���تفرز�ا�العوملة�م�ام�الوالدية�أك���وأخطر�وأصعب
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�والتبصر�والتدبر �والكفاءة �ا��دارة �وم�ام�ا. من �وكيا��ا ��سرة �لب�ية �فع�َ� �تجديد �بصدد �خيار�آخر�. إننا �من ول�س
،�لم��عد�)www(ول�التحدي،�و�سراع�إ���ال��وض�بأعبائھ،�حيث��سارع�التحوالت،����عصر�مرجعية�ممكن�سوى�قب

                 .ي��ك�مجاال�ل��ُيث�أو�تأجيل،�أو�تقاعس
  :قائمة�املراجع

،��2السيد�محمد�عثمان،�ط�. عبد�العز�ز�القو���،�د. د: ،�ترجمة»العقل�النا���« ،�)1963(،وقر�س��يت -1
 .فران�ل�ن�للطباعة�وال�شر،�القا�رةمؤسسة�

،�املركز�2،�ط�»منظور�دينامي�ت�ام���للنمو����الب�ت�واملدرسة�: ال��ة�النفسية« ،�)2004(،��ازي�مصطفى -2
 .الثقا���العر�ي،�الدار�البيضاء،�املغرب

�مصطفى -3 �)2005( ،��ازي �امل�دور « ، �: ��سان �اجتماعية �نفسية �تحليلية �»دراسة �ط �املركز�الثقا���1، ،
 .العر�ي،�الدار�البيضاء،�املغرب

�مصطفى -4 �)2007( ،��ازي �والعوملة« ، �النفس �: علم �والتنمية �ال��بية ��� �مستقبلية �»رؤى �ط �شركة�2، ،
 .املطبوعات�للتوز�ع�وال�شر،�ب��وت،�لبنان

،�املجلس�الوط���للثقافة�238،�سلسلة�عالم�املعرفة�»فخ�العوملة« ،�)1998( ،�س،�شومان��ارالدمارت�ن��ا -5 
  . والفنون�و�داب،�ال�و�ت

6- Duvignaud Jean, (1970), Anomie et mutations, Ed. Anthropos, Paris. 
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  :م��ص�الدراسة
�والباحث�ن� �الطلبة �ع�� �ال�س�يل �قصد �و�م��يقي، �النظري �ال��اث �ع�� ��س�ند �نظر�ة �دعامة �لتقديم �البحثية �الورقة ��دف

�ل�م �بال�سبة �التنظي�� �الصراع �مف�وم �الصراع��حيث. وت�سيط �بمف�وم �ا��اصة �التعر�فات �ملختلف �مفصل �عرض �تقديم تم
ثم�. التنظي��،�وتص�يف�ا�لغو�ا�واصطالحيا،�ومقارن��ا�حسب�التوج�ات�النظر�ة�أل��ا��ا،�مع�ت�يان�ما�ركزت�عليھ�وما�أ�ملتھ

كما�. وتحديد�وضبط�مؤشرا��اتم�التطرق�إ���عرض�أ�عاد�الصراع�التنظي���املعتمدة����أغلب�الدراسات�املعاصرة،�من�أجل�،�
  .تم�عرض�محددات�ونتائج�الصراع�التنظي��،�وال���تم�استخالص�ا�من�دراسات�سابقة�حديثة

 ..الصراع�التنظيمي،�صراع�امل�مة،�صراع�العملية،�صراع�العالقة: ال�لمات�املفتاحية
Abstract: 

Cet article vise à fournir un support théorique basé sur l'héritage théorique et empirique, 
afin de simplifier pour les étudiants et les chercheurs le concept de conflit organisationnel. 
Une présentation détaillée des différentes définitions du concept de conflit organisationnel a 
été présentée, selon les orientations théoriques, et avec une explication de ce sur quoi ils se 
sont concentrés et de ce qu'ils ont négligé. Ensuite, la présentation des dimensions du conflit 
organisationnel adoptées dans la plupart des études contemporaines a été abordée. Les 
déterminants et les effetsdu conflit organisationnel ont également été présentés, extraits 
d'études antérieures récentes. 

Mots clés: Conflit organisationnel, Conflit de tâches, Conflit de processus, Conflit 
relationnel. 

 :مقدمة
 ل�ذا ملا �جتماعية، العلوم �� الباحثون  ��ا ا�تم ال�� التنظيمية املتغ��ات أبرز  ب�ن من التنظي�� الصراع متغ�� �عد

 الصراع يتم�� حيث. أخرى  ج�ة من أدا��ا وع�� ج�ة، من املنظمة داخل العامل�ن ب�ن العالقات ع�� أثر من املتغ��
  .الصراع لشدة تبعا إيجابية أو سلبية لنتائج إما وجود�ا يؤدي أن يمكن ال�� املتغ��ات من بأنھ التنظي��

�لغو�ا� من أو�� مرحلة �� س�تم حيث �التنظي��، �الصراع �حول �املفا�يم �عدد �عرض �البحثية �الورقة �ذه
�عرض. واصطالحيا �تقديم �ب�ن العلمية �دبيات �� الواردة أل�عاده ثم �أجل� مؤشرا��ا حديدوت �عار�ف�ا، واملقارنة من

 .�س�يل�عملية�استغالل�ا�من�قبل�الباحث�ن����بناء�است�يانا��م
و����خ���تم�التطرق�إ���محددات�الصراع�التنظي���وكذا�املتغ��ات�املتأثرة�بھ�ال���يمكن�أن�تفيد�عند�تحليل�

املحددات�إ���محددات�تنظيمية�بيانات�الدراسةامليدانية،�واملستخرجة�من�دراسات�سابقة�حديثة،�حيث�تم�تقسيم�
  .وأخرى�فردية�من�أجل��س�يل�تص�يف�ا
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  :الصراع�التنظيميمف�وم��-1
�عت���مف�وم�الصراع�من�أ�م�املفا�يم�املتداولة�حاليا����أغلب�العلوم��جتماعية،�ملا�يتم���بھ�العالم�املعاصر�من�

وم�حسب�تخصص�الباحث�ن�ومقار�ا��م،�مما�يوجب�و�ختلف��ذا�املف�. تنافس�شديد�من�أجل�القوة�واملوارد�املحدودة
  .تقديم�تحديد�ل�ذا�املف�وم�يخص�الدراسة�الرا�نة

،�وترد�"َصَرعَ "،�و���امل��م�الصا���للغة�العر�ية�يوجد�الفعل�"صرع"فالصراع�لغة��و��لمة�مشتقة�من�الفعل�
ْرعُ "�لمة� أي�. )1980�،334الع��،( "قوم�معنا�ا�أين�ُقِتُلواال" مصارِعُ "ع���أ��ا�الطرح�باألرض�بال�سبة�لإل�سان،�و" الصَّ

أن�للصراع�مع���ي�سم�بقدر�من�العنف�يبدأ�من�الطرح�باألرض�و��ت���بالقتل،�واملعا�ي�السابقة�تحمل�مع���التحييد�
  .للمنافس�وا��صم

� ��لمة �ترد �العر�ية ����اللغة �املنجد ْرعان"و�� �" الصَّ �وال��ار"ومعنا�ا �("الليل �1980معلوف، ��لمتان�)491، �و�ما ،
من�خالل�التعار�ف�السابقة�نجد�أن�الصراع����اللغة�العر�ية�يحمل�معني�ن،�أحد�ما�يدل�ع���العنف�و �.متضادتان

  .والثا�ي�يدل�ع���التنافر�والتباعد�و�ختالف
� �املحيط �أكسفورد �قاموس ��عرفھ ��نجل��ية �اللغة ��� �" عر�ي–إنجل��ي "أما �أنھ �وال�"ع�� �والعراك �اع�القتال

،�و�ل�ا�معا�ي��ش�ل�تدرجا�يبدأ�بصراع�فكري�و�و��ختالف�و��ت���بصراع�جسدي�)2003�،222بدوي،�("و�ختالف
  .و�و�القتال

� ��جتماعية �العلوم �ملصط��ات �الشامل �قاموس �" عر�ي-إنجل��ي "و�عرفھ �أنھ �غ���مباشر�نحو�أ�داف�"ع�� س��
. )1999�،111مص��،�( "لية��عارض�تنقص�ا�املبادئ�التعاونيةمحددة�ومش��كة�بالقضاء�ع���ا��صم�أو�إضعافھ،�وعم

�آخر�ن� �وأفراد �فرد �ب�ن �مش��كة �ت�ون �أ�داف �تحقيق �غرضھ �أن �ع�� �للصراع �شرحا �التعر�ف ��ذا �يحتوي حيث
�عند� �فيھ �التوسع �س�تم �ما �و�ذا �عليھ، �للقضاء �وح�� �ا��صم �إلضعاف �يصل �الذي �بالتنافس �التعاون �س�بدلون

  .صطال���للصراع�التنظي��التطرق�للمف�وم�� 
،�و�و�نفس�)2004�،196سعيد،�("التنازع"بأنھ�" عر�ي-فر����"أما����اللغة�الفر�سية�فيعرفھ�قاموس�القاموس�

� �أنھ �ع�� �عرفھ �الذي ��جتماع �لعلم �النقدي �امل��م �( "ال��اع"�عر�ف �1986بودون، �قوة�. )560، �أقل �مرادف وال��اع
  .�ية�و�ش�ل�أحد�املرادفات��نجل��ية�للصراعوعنفا�مما�ورد����التعار�ف�العر 

�و ��عر�ف �وضع �حول �الباحثون �ب�ن��اصطال��اختلف �التعارض �جانب �ركز�ع�� �من �فم��م �التنظي��، للصراع
أفراد�املجموعة�املتصارعة�حول�أ�داف�ا�وطر�قة�تنفيذ�ا�لتلك���داف،�وم��ا�من�ركز�ع���س�ب�الصراع�الذي�يرون�

وارد�ومحدودي��ا�داخل�املنظمة،�وم��م�من�حاول�التوفيق�����عر�فھ�ب�ن��ات�ن�الرؤ�ت�ن�ل��روج�أنھ�يكمن����ندرة�امل
  .بتعر�ف�أك���شموال

� �في��"�عرف �أنھ" ماكس �ع�� �مع�"الصراع �الذاتية، ��رادة �تنفيذ �نية �من �الفاعل �ف��ا �ينطلق �اجتماعية عالقة
�ذا�التعر�ف�ينطلق�من�فكرة�وجود�رؤى�وإرادات�مختلفة��.)2001�،72في��،�( "وجود�مقاومة�من�الشر�ك�أو�الشر�اء

ومتعارضة�داخل�ا��ماعات،�وأن�الصراع�ينطلق�من�تلك�ال��ظة�ال���ير�د�ف��ا�أحد�الفاعل�ن�فرض�رؤ�تھ�ا��اصة�
  . ع���من�معھ

،��جتماعيةال��اع�والتعارض�واملنافسة�والضغط�الناتج�ن��س�ب�الصدامات�"أن�الصراع��و" دارندورف"و�رى�
�توحيد�ا �ال�يمكن �مختلفة �أ�دافا �تتضمن �ال�� ��فراد �مجموع �ب�ن �العالقات ��ل �الصراع �عالقات �ضمن  "و�دخل

حيث�أعاد�التأكيد�ع���التعارض�الذي�"في��"ال�يضيف�الكث���ع����عر�ف�" دارندورف"رغم�أن�. )2014�،11قاسي��،�(
  .لصراع�و���ال��اع�واملنافسة�والضغط�دون�أن�يو���الفوارق�بي��ايحتو�ھ�الصراع،�إال�أنھ�يورد�مفا�يم�قر�بة�من�ا
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�من ��ل ��عر�ف ��� �مف�وم�التعارض�أيضا �عبارة��)Barabeland Meier, 2006, 777(ونجد ��عت��ان�الصراع حيث
،�مما�»أ�داف،�قيم،�مصا��،�منا��،�أدوار،�م�انة"اختالف�ب�ن�فرد�أو�عدة�أفراد�حول�واحد�أو�أك���من�النقاط�"عن�

حيث�يو����ذا�التعر�ف�أن�التعارض�ب�ن��فراد�ي�ون�س�بھ�اختالف�رؤ���م�". ي�س�ب����ظ�ور�عالقات�متعارضة
  .د�ا�وم�ان��م�وما�ينجر�ع��ما�من�مصا��أل�داف�ا��ماعة�وأدوار�أفرا

�(يضيف �الرب، �2010جاد ��و�)338، �التنظي�� �الصراع �أو�"أن �أو�ا��ماعات ��فراد �ب�ن �يحدث �الذي التفاعل
حيث�يز�د�التعر�ف�". التنظيمات،�والذي�ي�ون�ناتجا�عن��عارض���داف�أو��عارض�املفا�يم�إلنجاز��ذه���داف

� �التعارض، �فكرة �توضيح �إنجاز��ذه��نا �طر�قة ��� �التعارض �إ�� ���داف ��� �التعارض �يتخطى �سب��ا �أن �يرى حيث
  .��داف
. )�2002�،143اظم،�( "حالة�تتطلب�إتخاذ�قرار�حول�حاجت�ن�متعارضت�ن"فيعرف�الصراع�ع���أنھ�" لبيفيت"أما�

إتخاذ�القرار�بالدخول�فيھ،�ورغم�قصر��ذا�التعر�ف�واختصاره�الشديد،�إال�أنھ�أبرز�خاصية�م�مة����الصراع�و�و�
فحسب��ذا�التعر�ف�ال�يوجد�صراع�عند�وجود��عارض�فقط،�بل�يتطلب�ذلك�إدراك�الفرد�للتعارض�واتخاذ�القرار�

  .بالدخول����الصراع
من�خالل�التعار�ف�السابقة�للصراع�التنظي���يمكن�القول�أ��ا�ركزت�ع���مبدأ�التعارض�ب�ن�أ�داف�فردين�أو�

� �جماعة �الصراع�أك���داخل �أن �كما �املجموعة، �بقية �ع�� �واحدة �رؤ�ة �لفرض �م��م �أو�عدد �أحد�م �وس�� العمل،
�فيھ �القرار�بالدخول �واتخذوا �التعارض �ل�ذا �املجموعة �أفراد �أدركھ �إال�إذا �موجودا �ال�ي�ون ��ذه�. التنظي�� إال�أن

عارض�رؤى��فراد،�و�ذا�ما�ركزت�التعار�ف�السابقة�أغفلت��ثار�ال���يمكن�أن�ت�تج�عنالصراع�التنظي����س�ب��
العملية�ال���ت�شأ�ب�ن�طرف�ن�يوجد�بي��ما��عارض����"بأنھ�" عبد�هللا�عبد�الرحمن"عليھ�التعار�ف�التالية،�حيث�يرى�

��انت� �سواء �و�ساليب �الوسائل ��افة �مستخدما �وأ�دافھ، �مصا��ھ �لتحقيق �م��ما ��ل �و�س�� �و��داف، املصا��
حيث��عت���الصراع�التنظي���حسب��ذا�التعر�ف�عملية��ستخدم�. )2008�،25ع�شور،�( "مشروعة�أو�غ���مشروعة

ف��ا��ل�الوسائل��غض�النظر�عن�شرعي��ا،�حيث�يمكن��ست�تاج�أن��فراد�ال�يتصارعون�وفقا�ملا��سمح�بھ�التنظيم�
  .حقيق�أ�داف�مالداخ���دائما،�بل�قد��ستعملون�طرقا�غ���قانونية�للضغط�ع����عض�م�البعض���دف�ت

�حسب �وت��اوح�"�و��)Lebaron, 2009, 39(والصراع ��جتماعية، �أو�مجموعات �الفاعل�ن �ب�ن �املفتوحة املعارضة
حيث�يو����ذا�التعر�ف�". أش�ال�الصراع�من�تقديم�عر�ضة�أو��ضراب�والتظا�ر�إ����ساءة�اللفظية�وا��سدية

�كتقديم �محدودا �ي�ون �أن �يمكن �التنظي�� �الصراع �إ��اق��أن �إ�� �يصل �ح�� �العنف �سلم ��� �أع�� �ليتدرج عر�ضة
  .الضرر�ا��سدي�با��صم

» ب«إلفساد�ج�ود�ال��ص�» أ«ال�شاط�الذي��يقوم�بھ�ال��ص�"فيعرف�الصراع�التنظي���ع���أنھ�" زايد"أما�
ھ�ع���،�وال���ت�س�ب����عدم�قدرت»ب«بواسطة�ش�ل�من�أش�ال��عاقة�ال���يمكن�أن�تؤدي�إ���إحباط�ال��ص�

�أو�مصا��ھ �أ�دافھ �( "تحقيق �2011شال�ي، �التنظي���ال�. )92، �الصراع �أن �املالحظة �يمكن �التعر�ف ��ذا �خالل من
ي�ون�دائما�عن�طر�ق�الس���لتحقيق���ص�أل�دافھ�باستخدام�وسائل��ساعده�ع���ذلك،�بل�يمكن�أن�ي�ون�عن�

  .»خاسر-خاسر«تباع�سياسة�طر�ق�منع��خر�ن�من�الوصول�لذلك�ال�دف��وإعاق��م�عن�طر�ق�إ
�أو� �فردين �أ�داف �ب�ن ��عارض �عملية ��ونھ �حيث �من �التنظي�� �الصراع �تناولت �ال�� �التعار�ف �إ�� �التطرق �عد
أك��،�وما�قد�يقوم�بھ��ؤالء��فراد�من�أجل�تحقيق�أ�داف�م،�س�تم�التطرق��ن�إ���عدد�من�التعار�ف�ال���تركز�

الذي�" ماكيفر"من�أسباب�الصراع�التنظي��،�ومن��ذه�التعار�ف�نجد��عر�ف��ع���مف�وم�ندرة�املوارد�كس�ب�أسا���
��و �التنظي�� �الصراع �أن �مع�ن"يرى ��دف �أجل �من �البعض ��عض�م �مع ��فراد �فيھ �ي�نازع �ك�� ع�شور،�( "�شاط
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غامضا��يركز��ذا�التعر�ف�ع���الر�ان�الذي�من�أجلھ�يظ�ر�الصراع�و�و�تحقيق��دف�ما،�إال�أنھ�يبقى. )2008�،23
  .من�حيث�طبيعة��ذا�ال�دف�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى�درجة�ندرتھ�أوتوفره

�ع���عن�العالقة�ال���يبذل�ف��ا�طرفان�أو�أك���ا���د�من�أجل�الفوز��اجتماعيةعملية�"ف��ى�أنھ" مراد�زعي��"أما�
�ذا�التعر�ف�مع��عر�ف���ش��ك). 2008،25 ع�شور،"(����ء�ما،�وذلك�بالتغلب�ع���ا��صم�أو��نتصار�عليھ�أو�ق�ره

،�من�حيث�الغموض����تحديد�ر�ان�الصراع،�إال�أنھ�يصف��ذا�الر�ان�وصفا�ملموسا�أك���مقارنة�بال�دف�"ماكيفر"
�ع��� �بالتغلب �الصراع ��� �التغلب �ير�ط �السابقة �التعار�ف ��عض �مثل �التعر�ف ��ذا �أن �كما �بال���ء، �وصفھ الذي

اء�ال���تم�التصارع�من�أجل�ا�نادرة�حيث�ال�يمكن�أن�ي�شارك�ا�ا��صمان،�ا��صم،�و�ذا�ما�يقدم�دليال�ع���أن��شي
  .و�و�ما�لم�يتم�توضيحھ����التعر�ف�السابق

تنافس�ع���القيم�وامل�انة�النادرة�أو�املرموقة،�من�"الذي�يرى�أن�الصراع��و�" �وزر"ي��ز�مف�وم�الندرة�����عر�ف�
� �تؤدي �ال�� �املوارد �ع�� �و�ستحواذ �القوة �ا��صمأجل ��ز�مة �("إ�� �1994عالم، ،200( .� �يصف القيم�» �وزر«حيث

وامل�انة�ع���أ��ا�نادرة�مما�يدفع��فراد�للنضال�من�أجل�تحصيل�ا�ح���يحصلوا�ع���القوة�ال����ساعد�م����التغلب�
  .ع���منافس��م�وا��صول�ع���املز�د�من�املوارد�النادرة

��عار  �ملف�وم �التطرق �تم �السابقة �التعار�ف �عرض��� �يتم �ي�� �وفيما �املنظمة، �داخل �املوارد �وندرة ���داف ض

��عرف �املصا��،حيث ��عارض �مف�وم �أضافت �ال�� �أنھ�)Boudon, 2005, 42(التعار�ف �ع�� �التنظي�� �ل�"الصراع
�أو� �امتالك �يخص �فيما �مؤقتا �متعارضة �مصا�� �لد��م �والذين �أو�جماعات، ��انوا �أفرادا �فاعل�ن �ب�ن �التضاد أش�ال

�بأ��ا�" بودون "و�ضيف�". املوارد�النادرة�املادية�والرمز�ة�سي��� مقارنة�بالتعار�ف�السابقة�مف�وم�املصا���ال���وصف�ا
متعارضة�وأن��ذا�التعارض�مؤقت،�و�عبارة�أخرى�ير�د�القول�أنھ�ال�يوجد�صراع�إس��اتي���وأن�الصراعات�تكتيكية�

  .درةوتتغ���حسب��غ���املصا���ال���تم�وصف�ا�ع���أ��ا�نا
� �" ا��نيطي"و�ضيف ��عر�ف �" بودون "ع�� �التنظي�� �الصراع �أن �يرى �حيث ��عتمادية، �العالقة يجري�"مف�وم

�وموارد�ما� �أ�داف�ما�متضار�ة، �بأن ��عتقدان �حيث �عالقة�اعتمادية، �بي��ما �تقوم �ع����قل �ب�ن�طرف�ن التعب���عنھ
�بتحق �قيام�ما ��خر�أثناء �شؤون ��� �طرف ��ل �و�تدخل �أ�داف�مامحدودة، �("يق �والسواط، �2013الطجم ،226( .

فالصراع��نا�ال�ي�ون�ب�ن�فردين�وفقط،�بل�ب�ن�فردين�بي��ما�تفاعل�قوي�ير���إ���عالقة�اعتماد�متبادل،�وما�يفسد�
�حول�ا �صراع ��� �تدخل�ما �ال�� �املوارد، ��و�ندرة �النفعية �العالقة �تفكك�. �ذه �إ�� �ال�يؤدي �غالبا �الصراع ��ذا إال�أن

وعات�وإنما�يبقى����درجة�مقبولة��س�ب�تلك��عتمادية�ال���تمنع�أحد�املتصارع�ن�و�التحديد�الفائز����الصراع�املجم
  .من�تحطيم��خر

� �أنھ �ع�� �التنظي�� �للصراع ��عر�ف �تقديم �أو�أك��،�"و�مكن �فردين �ب�ن ��ختالف �ع�� �يقوم �اجتما�� تفاعل
�وم �تحقيق�ا �الواجب ���داف �حول �آراؤ�م �ال���تتعارض �للمشكالت �املق��حة �وا��لول �تنفيذه �وطرق �عمل�م ضمون

  ".�ع��ض�ذلك
  :أ�عاد�الصراع�التنظيمي -2

����ذه�الدراسة�س�تم�اعتماد�التقسيم�الثال�ي�أل�عاد�الصراع�التنظي���إ���صراع�امل�مة�والعملية�وعالقة،�و�ذه�
  :وفيما�ي���تفصيل�حول��ذه���عاد. ��عاد�تظ�ر�ب�ن�أعضاء�مجموعة�العمل�أو�بي��م�و��ن�مشرف�م

  :صراع�امل�مة -2-1
�املباشرة� �وعالقتھ �أل�ميتھ �نظرا �الباحث�ن �طرف �من �دراسة �التنظي�� �الصراع �أك���أ�عاد �امل�مة �عت���صراع

���حالة�عدم�وجود�اتفاق�ب�ن�أعضاء�الفر�ق�حول�محتوى�"و�تواجد��ذا�النوع�من�الصراع�. بتحقيق�أ�داف�املنظمة
،�2009عبد�الرسول�والعبيدي،�( "ال���يقومون���ا�وال���تتضمن��ختالف����وج�ات�النظر�و����راء�و�ف�ارامل�ام�
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يحدث�عندما�"،�حيث�يت���من��ذا�التعر�ف�أن�صراع�امل�مة��و�خالف�ذو�طبيعة�فكر�ة�نظر�ة�بدرجة�أو��،�و)179
�وا� �ا��ساب �وطرق �البيانات �تأو�ل �حول �ا��ماعة �أعضاء �يتفق �أو�ال �مش�ل �أمام �وا��يارات �ت�ن��ا، �الواجب �لول

  ).Abraham, 2011, P5" (مضام�ن�عمل�مع�ن
�عارض�ب�ن��ف�ار�داخل�ا��ماعة�واختالف�يتعلق�بمحتوى�"الذي�يرى�أنھ��"نورثكرافت"و�ذا�يق��ب�من��عر�ف�

م�مة،�و�ظ�ر�عندما��عاين�و�قارن�وغايات�امل�ام،�حيث�يتولد�من��ختالف�����ح�ام�والتصورات�الفردية�املختلفة�لل
وحسب��ذه�). Boisard-Castelluccia and Chelly, 2006, P10"(أفراد�ا��ماعة�آراء�م�ثم�يحاولون�ا��روج�برأي�واحد

الرؤ�ة�فإن�صراع�امل�مة�ال�يحدث����امل�ام�الروتي�ية�ال����عود�أفراد�مجموعة�العمل�القيام���ا،�بل�يظ�ر�عند�أداء�
  .دة�ال���تتطلب�إيجاد�حلول�لتحديات�لم��عتد�عل��ا��ؤالء��فرادامل�ام�ا��دي

يمكن�أن�ي�ون�ن�يجة�لوجود�فرد����ا��ماعة�"أن��ذا�النوع�من�الصراع�) Benraouane, 2012, P197(و�ضيف
�أو� �فكرة �استحقاق �حول �اختالف �يظ�ر�كن�يجة �قد �كما �أعضا��ا، �ع�� �آراءه �فرض �طر�ق �عن �عل��ا �للسيطرة �س��

 .والذي�ي�ون�غالبا�ن�يجة�ضعف�درجة�الثقة�التنظيمية،�"ة���ل�مش�لة����العملطر�ق
�مثل� �تنفيذ�ا �وطرق �إجراءات �حول ��ختالف ��ف�ار ��� ��ختالف �إ�� �أضافت �ال�� �التعار�ف �من و�ناك

راض�ن�وغ����ي�ون�أعضاء�الفر�ق�غ�� "الّلذان�ير�ان�أنھ����صراع�امل�مة�) 2009�،179عبد�الرسول�والعبيدي،�(�عر�ف
،�"متفق�ن�حول�مواضيع�امل�مة�ال���تتضمن���داف�ومجاالت�اتخاذ�القرارات�و�جراءات�والفرص�املالئمة�للتنفيذ

��عر�ف �من ��عيد �حد �إ�� �يق��ب �( و�ذا �وا��شا��، �2008القطب ،229(�� �أنھ �ع�� �ينص �آراء�"الذي �ب�ن التعارض
أ�داف��ذه�امل�ام،�ومراكز�القرارات�الرئ�سية،�وإجراءات�تنفيذ�ا��ماعة�فيما�يخص�امل�ام،�و�تضمن�طبيعة�وأ�مية�

،�لكن��ناك�من�الباحث�ن�من�فصل�ب�ن��ختالف�����ف�ار�و��ن��ختالف����طرق�تجسيد�ا�عن�طر�ق�"�ذه�امل�ام
  .تطبيق�القرارات�و�جراءات�النا�عة�م��ا،�حيث�تم�إضافة��عد�صراع�العملية�كما����العنصر�التا��

اختالف��ف�ار�ووج�ات�النظر�ب�ن�أفراد�"صراع�امل�مة�ع���أنھ�لخالل�التعار�ف�السابقة�يمكن�وضع��عر�ف�من�
�عند� �تواج��م �ال�� �املشكالت �حل �وطرق ���ا �املتعلقة �وتفس���البيانات �املوضوعة �و��داف �ا��طط �حول الدائرة

  ."تنفيذ�ا
 :صراع�العملية-2-2

" ع���أنھ�) بن�روان(حيث��عرفھ�. صراع�امل�مة،�حيث��ش�ل�الشق�التنفيذي�منھ�لبعدامتدادا�عت����ذا�البعد�
قد�ي�ون�س�بھ�اختالل������م�العمل�أو����اختيار�طرق�ومنا���. �ختالفات����طر�قة�العمل�والتعامل�مع�الوضع

�حيث). Benraouane, 2012, P198"(العمل �من �للم�ام �التوز��� �ا��انب �ع�� �التعر�ف �قد��يركز��ذا �حيث ��م�ا،
  .يختلف�أعضاء�املجموعة�حول���م�العمل�الذي�ي�لفون�بھ�والذي�يرون�أنھ�أك���مما��لف�بھ�زمالؤ�م

� �(أما �وا��شا��، �2008القطب ،231(� �العملية �صراع �أن �بخصوص�"فيعت��ان �ا��ماعة �أفراد �باختالف يتعلق
يذ�ما�ي�لفون�بھ�من�م�ام�فضال�عن�اختالف�م�حول�تحديد�إجراءات�عمل�ا��ماعة،�وكيفية�توز�ع�املوارد�الالزمة�لتنف

  . ،�و�ما�يضيفان�إ���ما�سبق�ذكره��ختالف����توز�ع�املوارد�الالزمة�لتنفيذ�امل�ام"الطر�قة�املناسبة�لتنفيذ�العمل
يت���أنھ�ح���ومع�ضبط�خطط�ذات�أ�داف�وا��ة�ومحددة�للعمل،�يمكن�أن��من�خالل�ما�سبق�من��عار�ف

� �أنھ �ع�� ��عر�فھ �يمكن �والذي �العملية، �صراع ��س�� �الذي ��ختالف �ا��طط�"يحدث �تنفيذ �كيفية �حول �ختالف
والتباين��إ����ختالف�حول�توز�ع�املوارد�الالزمة�لتحقيق�ذلك�باإلضافةوتحقيق���داف�املسطرة�ملجموعة�العمل،�

�غموض� �وكذا �باملواعيد، �ال��ام �وعدم �التنفيذ ��� �ضعف �إ�� �يؤدي �ما �املجموعة، �أفراد �ع�� �املوزع �العمل ���م ��
  ".مسؤوليات�ودور��ل�م��م،�مما�ي�تج�عنھ�ضعف�الت�سيق�وتداخل�امل�ام�وعدم�التعاون�بي��م

  :صراع�العالقة -2-3
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���حالة�عدم�"ذا�البعد�من�أ�عاد�الصراع�التنظي���يتواجد�أن���)2009�،179عبدالرسولوالعبيدي،�(يرى��ل�من
وجود�تناسق�������ب�ن�أعضاء�الفر�ق،�والذي�يتضمن��ش�ل�طبي���التوتر�والعداوة�و�نزعاج�ب�ن��عضاء�خالل�

�الفر�ق �ا�عدام�"حياة �ع�� �التعر�ف �يركز��ذا �و�نزعاج، ��التوتر�والعداوة �البعد �ل�ذا �النفسية �ا��وانب �وعدا ،
التنافر�بي��م�فيظ�ر�التوتر�والغضب�والعداء�الذي�يمكن�أن�ي��جم�"التناسق�ب�ن�أعضاء�فر�ق�العمل،�مما�يؤدي�إ���

  .)2008�،229القطب�وا��شا��،�("إ���احت�ا�ات�وخالفات���صية�ب�ن�أفراد�ا��ماعة
� ��"نورثكرافت"و�رى ��و �العالقة �صراع �ي"أن �ا��ماعة، �داخل �وعالئقي ������ ��عد �ذو تم���بوجود�صراع

 Boisard-Castelluccia and"(احت�ا�ات،�إحباط�و��ار�ب�ن�أعضاء�ا��ماعة�و�تضمن�خالفا���صيا�أو�اس�ياء�فرديا
Chelly, 2006, P11(اختالفات�إدراكية�تؤدي�إ���سوء�تفس����تصاالت�ال���قد�ينظر�"،�يرجعھ��عض�الباحث�ن�إ���

�إ �يؤدي �مما ���صية، �انتقادات �أ��ا �ع�� �أ��ا�إل��ا �ع�� �وتفس���ا �النظر��خرى، �وج�ات �معارضة �إ�� ��فراد �ميل ��
�كب��ين �أو�ر�ح �خسارة �إ�� �نتائج�ا �تؤدي �عندما �وخاصة ������  ,Boisard-Castelluccia and Chelly, 2006"(عداء

P11(.  
 ,Mills and Schulz, 2009(�ذه�املشا�ل��دراكية�ال����شوه�املعلومات�املتبادلة�ب�ن�أفراد�فر�ق�العمل�يرجع�ا�

P7(أعضاء�الفر�ق�يأتون�مع�مجموعة�متنوعة�من�ا��لفيات،�املفا�يم،�القيم،��دوار،�املعتقدات،�الثقافات،�"إ���أن�
،�مما�ي�تج�عنھ�فروق����تفس���املعلومات�والتصرفات�"املواقف،��راء،��حتياجات،���داف،�التوقعات�والسلوكيات

������قد�ال�ت�ون�ل�ا�أية�عالقة�مع�امل�ام�أو�العمليات�ال����لف�ال����سوء�تفس���ا�فت�تج�ع��ا�خالفات�ذات��عد�
 .   ��ا�أعضاء�املجموعة

�تحدث� �أن �يمكن �تنفيذ�ا، �وإجراءات �وطرق �امل�ام �تحديد �مع �ح�� �أنھ �يت�� ��عار�ف �من �سبق �ما �خالل من
�أنھ �ع�� ��عر�فھ �يمكن �والذي �العالقة، �صراع ��س�� �العمل �مجموعة �أفراد �ب�ن ���صية ��ختالف�" اختالفات ذلك

�درا�ي�الناتج�عن�الفوارق�الفردية�والثقافية�ب�ن��فراد�العامل�ن����الدائرة�الواحدة،�والذي�ي�تج�عنھ�توتر��س�ب�
التباين����تفس���بيانات�العملية��تصالية�بي��م،�يمكن�أن�يؤدي�إ���ظ�ور�عداوة�وصدام،�أو�تب���سلوكيات�سلبية�

  ".ت�املتبادلة،�و�ل�ا�تؤدي�إ����عطيل�العمل�والتأث���سلبا�ع���تحقيق���داف�املسطرة�التجنب�وا��د�من��تصاال 
  :محددات�للصراع�التنظيمي -3

� �ما�ر(يرى ،2003� ،267 (� ��تصال�"أن �ع�� �وقدراتنا �تختلف، �إدرا�اتنا ��ون �إ�� �يرجع �ا��ماعة �داخل الصراع
�عامل��فراد�مع�أسباب�الصراع،�ال���قد�ت�ون�تنظيمية�نا�عة��،�و�ذه��ختالفات�ي�تج�ع��ا�تباين����طر�قة"تتمايز

من�املحيط��جتما���للفرد�داخل�املنظمة،�أو�فردية�نا�عة�من��ختالفات�ب�ن�أعضاء�املنظمة�من�حيث�ا��صائص�
  .�ا���س،�العمر،�العرق 

  :�سباب�التنظيمية�-3-1
  :�ا�وموارد�ا�وطرق�اتخاذ�القرار�ف��ا�كما�ي��يدخل�ضمن��ذه�املس�بات��ل�ما�يتعلق�باملنظمة�وأ�داف

  : نمط�اتخاذ�القرار -3-1-1
� �أنھ �لظ�ور�"حيث �املجال �يفتح �ذلك �أن �القرار�إال �اتخاذ �أسلوب ��� �املشاركة �نمط �تطبيق �شعبية ورغم

�("تناقضات �2011شال�ي، �متقب)111، �لزمال��م �املختلفة ��راء �ع�� �منفتحون �أفراد �يوجد �املنظمات ��ل �ففي ل�ن�،
كما�نجد�البعض��خر�. ألفضل�ا�ومناقش�ن�لبقي��ا،�و�ذا�قصد�الوصول���ل�مناسب�وتوافقي�تقبلھ�جماعة�العمل

�العمل ��عطيل �إ�� �ذلك �أدى �وإن �ح�� �عنھ �أو�ال��اجع �مناقشتھ �وال�يقبل �خاطئا، ��ان �وإن �لرأيھ �نجد�. متعصبا فيما
�ال��شار�و��ا �العمل �جماعة �عن �منعزل�ن ��فراد �من �م�ام�ا��صنفا �حول �الدائرة �النقاشات ��� �وال��سا�مون قرارا��ا

  .وأ�داف�ا
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وقد�اختلفت�الدراسات����النتائج�ال���توصلت�إل��ا�حول�العالقة�ب�ن�نمط�القيادة�ال�شار�ي�و��ن�صراع�امل�مة،�
� �لدراسة �بال�سبة ��و�ا��ال �كما �عكسية، �ارتباط �معامالت ��جن�ية �الدراسات �عن �نتج  ,Guinot, 2015)فب�نما

P43)� ��ال��(Yan, 2011, P400)ودراسة �مقداره �ارتباط �ع�� �من�)0.130- (و)0.219-(تحصلتا ��ل �توصل �ب�نما ،
و�و�ما�يدل��س�يا�ع���أن�العالقة�ب�ن�). 0.979(إ���معامل�ارتباط�طردي�بلغ��)2009�،186عبدالرسول�والعبيدي،�(

�� �طردية �فت�ون �أخرى، �إ�� �ب�ئة �من �تختلف �املتغ��ين �ب�نما��ذين �بالتحديد، �البنوك �قطاع �و�� �العراقية �الب�ئة �
�سا�م�مشاركة��راء����اتخاذ�القرار����تقليص�حدة�صراع�امل�مة����الب�ئة��سبانية�و�مر�كية،�و�التحديد����قطاع�

  .الصناعة
� �متمايزة �بحث �مجتمعات �ب�ن �املقارنة �ع�� ��عتمد �أعمق �إحصائية �أك���وتحليالت �دراسات �غياب ثقافيا�و��

�أسباب� �عن �للبحث ��مر�بال�سبة �وكذلك �صعبا، �أمرا �وثابتة �مضبوطة �عالقة �أي �عن �ا��ديث �يبقى وقطاعيا،
  .�ختالفات�املوجودة

  :الرضا�عن�تقييم��داء�وتحديد�امل�افآت -3-1-2
�امل�افآت �وتحديد ��داء �تقييم ��� �املعاي���املتبعة �تفاوت �" إن �ف�لما �بروز�الصراعات، �إ�� ��دارة�يقود ا�تمت

شال�ي،�("بالتقييم�ع���أساس�أداء��ل�وحدة�منفردة�بدال�من��داء�العام�املوحد�للمنظمات�زادت�احتماالت�الصراع
2011�،111(.  

 ,Bono, 2002))0.070- (إ���ارتباط�بلغ) Bono)(بونو�وآخرون(و�ذا�ما�تدل�عليھ�النتائج�ال���توصل�إل��ا��ل�من�
P161)�،)ميلز�و�شولز) (Mills and Schulz (إ���ارتباط�بلغ)-0.434((Mills and Schulz, 2009, P13)و(Schilderman, 

  .)0.575-(إ���ارتباط�بلغ.  (2011
�الذي� �الوظيفي �الرضا �ب�ن �عكسية �عالقة �وجود �ع�� �يدل �مما �سلبية ��رتباط �معامالت ��ل �أن �مالحظة يمكن

أن��ذه�العالقة�العكسية�ت�ون�أقوى����قطاع�ا��دمات��كما. يدخل�ضمنھ�الرضا�عن�التقييم،�و��ن�صراع�امل�مة
�يتحصل� �ال�� �بال�سبة�للم�افآت �فردي �بنظام �والثا�ي ��ول �يتم���القطاعات �فب�نما �التعليم، �ثم �الر�اضة �قطاع يل��ا

ليم�ال���عل��ا�أعضاؤه،�يتم���القطاع�الثالث�و�و�قطاع�التعليم�بم�افآت�تميل�ل�و��ا�جماعية�نظرا�لطبيعة�عملية�التع
  .ال�يمكن�قياس�عوائد�ا�بطر�قة�دقيقة�وموضوعية،�عكس�ا��دمات�والر�اضة�ال���تتم���امل�ام�ف��ا�بالفردانية

إ����(Bono, 2002, P161)نفس�ال���ء�بال�سبة�للعالقة�ب�ن�الرضا�الوظيفي�وصراع�العالقة،�حيث�توصل��ل�من�
� �بلغ �)0.320-(ارتباط ،)Mills and Schulz, 2009, P13(�� �بلغ �ارتباط �ارتباط�)Schilderman, 2011(و) 0.471-(إ�� إ��

  . ،�و���معامالت�ارتباط�سلبية�مما�يدل�ع���وجود�عالقة�عكسية�ب�ن�الرضا�الوظيفي�و��ن�صراع�العالقة)0.501-(بلغ
� �تق�س�ا، ��طالع�عل��ا �تم �واحدة �دراسة �فتوجد �وصراع�العملية �الوظيفي �ب�ن�الرضا �للعالقة �بال�سبة و�����أما

و�و�معامل��رتباط��قوى�ب�ن��ل�معامالت�) 0.549-(الذي��توصل�إ���ارتباط�بلغ�) Schilderman, 2011(دراسة��
�أو�باألحرى� �العملية، �صراع �ز�ادة ��� �الوظيفي �الرضا �غياب �يلعبھ �الذي �الدور �ع�� �يدل �والذي �السابقة، �رتباط

�عم �بطبيعة �ا��دمات �تم���قطاع �إ�� �نظرا �عمل�افتعالھ، �أو�طرق �موارد �تقاسم ��� �املوظفون �ف��ا �فردية�ال��ش��ك ل
  .واحدة
  :��م�مجموعة�العمل -3-1-3

بال�سبة�لعالقة���م�مجموعة�العمل�مع�الصراع�التنظي���فقد�توصلت�أغلب�الدراسات�لوجود�عالقة�طردية�
�بي��ما �. ضعيفة �تحصل �امل�مة �صراع �مع �للعالقة �بلغ) Yan, 2011, P400(فبال�سبة �ارتباط �دراسة�) 0.030(ع�� ��

���دراسة�أجر�ت�) 0.100(ع���ارتباط�بلغ) Choi and Cho, 2011, P1115(أجر�ت�ع���قطاع�الصناعة،�ب�نما�تحصل
�أما �التعليم، �قطاع �بلغ) Schilderman, 2011(ع�� �ارتباط �ع�� �تحصل �قطاع�) 0.140(فقد �ع�� �أجر�ت �دراسة ��
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ائج�السابقة�أن�تأث�����م�املجموعة�ع���صراع�امل�مة��و�تأث���طردي،�و���ايد��لما�و�الحظ�من�خالل�النت. ا��دمات
  .زادت�الفردانية�واملرونة�ال���يتم�����ما�القطاع�الذي�ي�ت���إليھ�أعضاء�املجموعة

�و�مكن�أن. حيث�يضعف�التأث������قطاع�الصناعة�ل��داد����قطاع�التعليم�و�بلغ�أع���ارتباط����قطاع�ا��دمات
�ووضع� �ا��ميع، ��شمل �الضبط �و�ذا �مضبوطا �العمل �نظام �فيھ �ي�ون �الصناعة �قطاع �ل�ون �الفوارق ��ذه ترجع
ا��طط�والتفك���للم�مات�حكر�ع���عدد�محدود�من�أفراد��دارة�العليا�والبقية�عمل�م�التنفيذ�م�ما��ان�عدد�م،�

���عدام �القر�ب�من �معامل��رتباط �يفسر�اق��اب �أن �يمكن �ما �فإنھ�. و�ذا �وا��دمات، �لقطاع�التعليم �بال�سبة أما
ونظرا�لضرورات�العمل،�فإن�أعضاء�ا��ماعات�����ذين�القطاع�ن�يحتاجون�لل�شاور�لوضع�خطة�تدر�سية�أو�محاور�
�من� �انطالقا �أعضائھ �الس�شارة �نظرا �ا��دمات �قطاع ��� �ا��طط �رسم ��� �و�شار�ون �التعليم، �قطاع ��� التدر�س

  .الز�ائن�واملعلومات�القيمة�ال���يزودون���ا�متخذي�القرارات�احت�اك�م�املباشر�مع
أما�فيما�يخص�العالقة�ب�ن���م�مجموعة�العمل�وصراع�العملية�فإنھ�ورغم�الندرة�الشديدة�للدراسات�حول�
�املوضوع،�فالبحثان�اللذان�تم��طالع�عل��ما�توصال�إ���أ��ا�عالقة�طردية�ضعيفة�جدا����قطاع�ا��دمات�حيث�بلغ

� �دراسة ��� ��رتباط �متعددة�)Schilderman, 2011) (0.017(معامل �الشر�ات �لعمال �بال�سبة �املتوسط �من �وقر�بة ،
�دراسة ��� �بلغ�) Puck and Neyer and Dennerlein, 2010, P428(ا���سيات �ارتباط �معامل �ع�� �تحصلوا الذين

)0.268 .(  
مل�موظفي�ا��دمات�ال���تقوم�ع���التكيف�مع�الز�ائن�و�مكن��نا�تفس���الن�يجة��و���بالعودة�إ���طبيعة�ع

�عنھ� �نتج �ما �و�ذا �العمل، �طر�قة �ع�� �الزمالء �ب�ن �مجاال�للصراع �ال�ي��ك �مما �املوقف، �حسب �ع�� �مع�م والتعامل
  .معامل�ارتباط�ضعيف�وقر�ب�من�الصفر

ية�والتنظيمية�املختلفة�ال���أما�بال�سبة�لقطاع�الشر�ات�متعددة�ا���سيات،�فاألمر�قد�يرجع�ل��لفيات�الثقاف
يأ�ي�م��ا�أعضاء�مجموعات�العمل،�وال���تجعل��ل�واحد�م��م��عمل�ع���فرض�طر�قتھ����التنفيذ�ال���ألف�ا�و�عود�

  .إال�أن��ذه�التفس��ات�تبقى�مجرد�فرضيات�تحتاج�لدراسات�أك���عددا�وأعمق�تحليال. عل��ا����منظمتھ��صلية
� �ب�ن �للعالقة �بال�سبة �التعليم�أما �قطاع ��� �طردية ��انت �العالقة �فإن �العالقة �بصراع �العمل �مجموعة ��م

،�و���قطاع�الصناعة�بمعامل�ارتباط�)Choi and Cho, 2011, P1115)(0.310(بمعامل�ارتباط�قر�ب�من�املتوسط�بلغ�
ة����قطاع�ا��دمات�،�إال�أ��ا��انت�عكسي)Pelled and Eisenhardt and Xin, 1999, P15)(0.350(متوسط�القوة�بلغ�
حيث�يمكن�أن�ي�س�ب�العدد�الكب���من�املوظف�ن����التقليل�من�). Schilderman, 2011)(0.281-(بمعامل�ارتباط�بلغ�

ا��ساسيات�الثنائية�ال���ت�تج��س�ب��حت�اك�الدائم�ب�ن�عدد�محدود�من��فراد،�و�التا���التقليل�من�درجة�صراع�
  .العالقة�عند�م

  :الفردية�سباب� -3-2
  :قليلة����الدراسات�ال���تطرقت�إ���العوامل�الفردية�املؤدية�للصراع�التنظي��،�وال���من�بي��ا

  : العمر -3-2-1
 ,Breugst(و) Krewin and Doherty, 2010, P229(بال�سبة�لعالقة�العمر�مع�صراع�امل�مة،�فإن�دراسة��ل�من�

2012, P196 (فة�بلغت�،�توصلتا�إ���وجود�عالقة�عكسية�ضعي)-ع���التوا��،�و�مكن�تفس����ذه�) 0.100-(و) 0.060
العالقة�ب�ون��فراد��ك���عمرا�غالبا�ي�ونون��ك���خ��ة،�مما��عطي�آلرا��م�قيمة�أك���و�جعل�زمال��م��قل�عمرا�

  .وخ��ة��س�ش��و��م�عند�وضع�خطط�العمل�ف�سا�م��ذا����التقليل�من�اختالف�م�مع�بقية�املجموعة
،�)0.120- (إ���معامل�ارتباط�بلغ�) Krewin and Doherty, 2010, P229(ا�بال�سبة�لصراع�العملية�فقد�توصلأم

مما�يدل�ع���وجود�عالقة�عكسية�أقوى�من�تلك�ال���مع�صراع�امل�مة،�نظرا�ل����ة�الكب��ة�ال���يك�س��ا�الفرد��لما�
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�ذا�مع�العلم�أن��ات�ن�الدراست�ن�تم�إجراؤ�ما�ع���. �امزاد�سنھ،�وال���تجعلھ�مرجعا�فيما�يتعلق�بطر�قة�تنفيذ�امل
�وتنفيذه� �العمل �جودة �تحس�ن ��� �امل��اكمة �ا����ة �ف��ما ��سا�م �قطاعان �و�ما �و�دارة، �التعليم �قطا�� �من عينة

رجع�بطر�قة�أفضل،�مما�يقلل��ختالفات�ب�ن�أفراد��ذه�الفئة�و�قية�الفئات�العمر�ة��خرى�ال����عتمد�م�غالبا�كم
  .���العمل

�بلغ� �ارتباط �بمعامل �التعليم �لقطاع �بال�سبة �ضعيفة �طردية �ف�� �العالقة، �صراع �العمر�مع �لعالقة �بال�سبة أما
 )0.040- (،�وعكسية�لكن�قر�بة�من�الصفر�قدرت�بـ)0.090(

(Krewin and Doherty, 2010, P12)الفئات����� �ب�ن �قليل ��حت�اك �ل�ون ��عود �أن �يمكن �و�ذا ��دارة، قطاع
  .العمر�ة�املختلفة،�حيث�تختلف�ر�انات��ل�م��ا،�وال�ترى����أفراد�الفئة��خرى�منافسا�ل�ا

  :�ختالفات�الثقافية -3-2-2
ات�داخل�املنظمة،��سا�م����ظ�ور��عض�الصراع"و�س���أيضا�تنوع�الفر�ق،�والذي�يرى�عدد�من�الباحث�ن�أنھ�

�بالرضا �الشعور �عدم �وإ�� �العمل ��� �ومشا�ل �ضغوطات �إ�� �("و�ؤدي �2011شال�ي، �أكدتھ�)113، �ما �و�ذا ،
ال���أجرا�ا�ع���الطلبة�الضباط����ال�ليات�العسكر�ة��مر�كية،�وتحصل�من�خالل�ا�) McGurk, 2002, P28(دراسة

ذا�يرجع�إ����ون�الطلبة�لم�يتعودوا��عد�ع���ا��ياة�ا��ماعية�ولم�و�. مع�صراع�امل�مة) 0.170(ع���معامل�ارتباط�بلغ�
  .يتقبلوا��ختالفات�العرقية�وا��غرافية�بي��م،�مما�نتج�عنھ��ذه�العالقة�الطردية

،�)0.240-(توصلت�لوجود�عالقة�عكسية�بلغت�) Pelled and Eisenhardt and Xin, 1999, P15(إال�أن�دراسة�
أما�بال�سبة�لعالقة�تنوع�فر�ق�العمل�بصراع�العالقة�. ب�إليھ�الباحثون�ال�يص���ع���املطلقو�ذا�يدل�ع���أن�ما�ذ�

لن�يجة�ذات�داللة،�حيث��ان�معامل��رتباط�ضعيفا�و�لغ�) Pelled and Eisenhardt and Xin, 1999, P15(فلم�يصل
)0.040.( 

 
  
  :نتائج�الصراع�التنظيمي -4

� �امل��تبة �النتائج ��ذه �تقسيم �سلبية�يمكن �نتائج �إ�� �العمل �مجموعات �أفراد �ب�ن �التنظي�� �الصراع �وجود عن
�ا��ماعة� �تماسك �إضعاف �طر�ق �عن �أ�داف�ا �تحقيق �من �ومنع�ا �املنظمة �خطط �وإفشال �العمل ��عطيل ��� ت�س�ب

الناتج�عن��ووال��ا�نحو�املنظمة�وثق��ا�ف��ا،�ونتائج�إيجابية�تتمثل����تحف���العامل�ن�وتحس�ن�فعالي��م��س�ب�التنافس
  .عملية�الصراع

  :النتائج�السلبية -4-1
  :ضعف��داء -4-1-1

�سلبية،� �أغل��ا �حيث��ون �من �إتفقت �لك��ا �ع����داء، �أثر�الصراع�التنظي�� �حيث �نتائج�الدراسات�من تباي�ت
 Khan and Afzal and))0.693-(حيث��انت�معامالت�ارتباط�صراع�العالقة�مع��داء����قطاع�البنوك�الباكستا�ي�ب�ن

Rehman, 2009, P484)0.720-(و((Anwar, 2012, P1342)و���عالقة�عكسية�قو�ة،��شبھ�تلك�ال���تحصل�عل��ا��،
)Breugst, 2012, P196 (قطاع�الصناعة،�و���)McGurk, 2002, P28 (القطاع�العسكري�بمعام���ارتباط�عكسي�ن����

حيث�أن��ختالفات����الرؤى�و��داف�الرئ�سية�. ع���التوا��) 0.200-(و)  0.160-(لكن�أضعف�من�السابق�ن�بلغا�
يدفع��فراد�غ���تب���أف�ار�مخالفة�والعمل�ع���تحقيق�أ�داف�ثانو�ة�وأحيانا�ال�تتما����مع�أ�داف�املنظمة،�مما�

  .يضيع�ا���ود�املبذولة�واملوارد�املتاحة،�فيضعف�أداء��فراد
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 Pelled and))0.200-(ألداء،�فقد��انت�أيضا�عالقة�عكسية�تراوحت�ب�ن�أما�فيما�يخص�عالقة�صراع�العالقة�با
Eisenhardt and Xin, 1999, P15)0.240-(و((Breugst, 2012, P196)حيث�. ���قطا���الصناعة�والتعليم�ع���التوا��

� �وأحيانا �العمل، ��عطل �سلبية �لسلوكيات �تب�ن��م �إ�� ��فراد �والتوتر�ب�ن �ال��صية �ا��الفات �بأعمال�تؤدي يقومون
  .تخر�ب�أو�إتالف�أو��عطيل�للعمل�واحت�ار�املعلومة،�و�ل��ذا�يؤدي�بدوره�إلضعاف��داء�الك���للمنظمة

�إ��� �توصلت �التنظي��، �للصراع �عصر��ثار��يجابية ��� �إل��ا �التطرق �س�تم �أخرى �دراسات ��ناك �تبقى لكن
  .طرق�إل��ا�����ذا�العنصرمعامالت�ارتباط�إيجابية�ع���عكس�الدراسات�ال���تم�الت

  :ضعف�الثقة����املنظمة -4-1-2
�شا��ت�نتائج�الدراسات�من�حيث�أثر�الصراع�التنظي���ع���الثقة����املنظمة�واتفقت�من�حيث�توصل�ا�لن�يجة�

�املتغ��ين ��ذين �ب�ن �. عكسية �التعليم �قطاع ��� �التنظيم ��� �الثقة �مع �امل�مة �صراع �ارتباط �معامالت ��انت -(حيث
0.690((Choi and Cho, 2011, P1115)قطاع��دارة�����،)-0.420((Krewin and Doherty, 2010, P229)قطاع�����،

� �(Simons and Peterson, 2000, P107))0.360-(ا��دمات �ا���سيات �متعددة �الدوائية �الصناعات �قطاع - (و��
0.310((Simons and Peterson, 2000, P107)عكسية� �ارتباط �و���معامالت �وتأ�ي��، �متوسط، �و�عض�ا �قوي �عض�ا

�ي�ون� �وتب���خطط�م، �تقبل�أف�ار�م �وال�يتم �خطط�املنظمة، �وضع �عند �بآرا��م �ال�ِيخذ ��فراد�الذين �ل�ون كن�يجة
لد��م�تصور�سل���ل�ا،�وال�يرون�أ��م�ي�تمون�إل��ا�فتضعف�ثق��م�ف��ا�و���مشرف��م�و����دارة�العليا�ال���يرون�أ��ا�ال�

  .�ستمع�ل�م
ونفس�ال���ء�بال�سبة�لصراع�العملية،�حيث�ورغم�التوصل�لدراسة�واحدة�حول��ذا�املوضوع�فقد��انت�سلبية�

،�و���أقوى�عالقة�من�ب�ن�العالقات�ال���تحصل�(Krewin and Doherty, 2010, P229))0.590-(بمعامل�ارتباط�بلغ�
��طبقت�ع���قطاع��دارة،�أي�أن�صراع�العملية��و����دراس��ما�ال�) Krewin and Doherty)(كرو�ن�و�دو�ر�ي(عل��ا��

أك�����عاد�عالقة�بضعف�الثقة����التنظيم�و�ذا�يمكن�أن�يرجع�إ����ون�ا��الفات�حول�طرق�التنفيذ�والت�سيق�ب�ن�
أعضاء�املجموعة،��سا�م����إضعاف�ا���ام�م،�و�رون�فيھ�مؤشرا�ع���ضعف�م�ان��م�داخل�املنظمة،�و�قلل�من�

  .وظيفي��س�ب���م�ش�آرا��م�وعدم�تثمي��اأم��م�ال
� �ا��دمات �قطاع ��� ��انت �فقد �التنظيم ��� �الثقة �مع �العالقة �صراع �ارتباط �ملعامالت �بال�سبة - (أما

0.620((Simons and Peterson, 2000, P107)قطاع�الصناعات�الدوائية�متعددة�ا���سيات����،)-0.580((Han and 
Harms, 2010, P30)0.540- (ليم�،����قطاع�التع((Choi and Cho, 2011, P1115)قطاع��دارة����،)-0.490((Krewin 

and Doherty, 2010, P12(���� �تأثر�الثقة ��س�ب �من�القو�ة �والقر�بة �العكسية�املتوسطة �العالقة ��ذه �جاءت �وقد ،
�بي �ال��صية �بالعالقة �و�قران �الزمالء ��� �بالثقة ��� �بالثقة �املتعلق �شق�ا �خصوصا �املشا�ل�التنظيم �أن �حيث ��م،

الثنائية��سا�م����إضفاء�مناخ�حذر،�م��ء�بالش�وك����نوايا�الزمالء،�مع�ا��وف�من�أن�ي�س�بوا����نقل�كالم�خاطئ�
  .أو�ح���إفساد�العمل

  :ضعف�التعاون  -4-1-3
نتائج�الدراسات�من�حيث�أثر�الصراع�التنظي���ع���درجة�التعاون�ب�ن�أفراد�مجموعة�العمل،�واتفقت��تقار�ت

�املتغ��ين ��ذين �ب�ن �ضعيفة �عكسية �لن�يجة �توصل�ا �حيث �درجة�. من �مع �امل�مة �صراع �ارتباط �معامالت ��انت حيث
� �الصناعة �قطاع ��� �املجموعة �أفراد �ب�ن �قطاع�(Chen and Qi and Vogel, 2012, 171))0.040-(التعاون �و�� ،

وقد�ترجع��ذه�العالقة�العكسية�ل�ون��فراد�غالبا�ما�ال�يميلون�للتعاون�. (Schilderman, 2011))0.095-(ا��دمات�
  . ���ال�شاطات�ال���لم�يقتنعوا���ا،�وا��طط�ال���لم��سا�موا�بوضع�ا�ولم��س�شاروا�ف��ا
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�العملي �صراع �ب�ن �بالعالقة �يتعلق �فيما �أما ��رتباط �معامل �بلع �فقد �ا��دمات، �قطاع �و�� �التعاون �ودرجة - (ة
0.020((Schilderman, 2011)و�و�معامل�ارتباط�يدل�ع���وجود�عالقة�عكسية�رغم�ضعف�ا�الشديد�واق��ا��ا�من��،
ذي�و�ذه�العالقة�العكسية�ت�ون��س�ب�ضعف�درجة�ا��الفات����التنفيذ�ال���يتم�����ا�قطاع�ا��دمات،�ال. الصفر

يقوم�عملھ�ع���العالقات�املباشرة�ب�ن�املوظف�والز�ون،�وال���من�غ���املمكن�ضبط�ا�بدقة�وتحديد�إجراءات�صارمة�
ل�ا�عكس�قطاع�الصناعة�مثال�الذي�يقوم�ع���القيام�بم�مة�واحدة�عدة�مرات�متتالية�و�ال�سبة�ل�ل�أفراد�املجموعة�

  .ت�غالبا،�مما�يقلل�من�احتماالت��حت�اك�والتعاون�منذ�البدايةإضافة�إ���ضعف�التفاعل�ب�ن�موظفي�ا��دما. غالبا
أما�بال�سبة�للعالقة��رتباطية�ب�ن�صراع�العالقة�ودرجة�التعاون�و���قطاع�ا��دمات،�فقد�بلع�معامل��رتباط�

)-0.044((Schilderman, 2011)لعكسية�و�ذه�العالقة�ا. ،�و�و�معامل�ارتباط�يدل�ع���وجود�عالقة�عكسية�ضعيفة
ترجع�لضعف�التفاعل�ب�ن�موظفي�ا��دمات�غالبا،�مما�يقلل�من�احتماالت��حت�اك�والتعاون�كما�تمت��شارة�إليھ�

  .سابقا
  :ضعف�الوالء�التنظيمي -4-1-4

لم�يتم�التوصل�لعدد�كب���من�الدراسات�ال���عا��ت�موضوع�عالقة�الصراع�التنظي���بالوالء�التنظي��،�حيث�
،�توصال�من�)Mills and Schulz, 2009, P13(دراسة�واحدة�طبقت����املجال�الر�ا����قام���ا��ل�من�تم�التحصل�ع���

� �بلغت �عكسية �عالقة �وجود �إ�� �الوالء�) 0.130-(خالل�ا ��ون �إ�� �يرجع �و�ذا �التنظي��، �والوالء �امل�مة �صراع ب�ن
و�شارك����وضع�رؤ���ا،�فإذا�لم�يحدث��ذا��للمنظمة�يتأثر�بتقبل�ا�للفرد�وألف�اره،�وإحساسھ�بأنھ��سا�م����نمو�ا،

  .ضعف�والؤه�ل�ا،�وزاد�سعيھ�للبحث�عن�منظمة�أخرى�تتفق�مع�أرائھ�ووج�ات�نظره
�و�ذه� �التنظي��، �الوالء �مع �عكسية �عالقة ��� �بدوره ��ان �العالقة �صراع ��و�أن �أك����نا �يث�����تمام �ما لكن

و�مكن�إرجاع��ذه�). Mills and Schulz, 2009, P7))0.326- (�لغت�العالقة��انت�أقوى�من�العالقة�مع�صراع�امل�مة�و 
الن�يجة�ل�ون�صراع�العالقة�وخصوصا�إذا��ان�من�املسئول����العمل،�يتم�رؤ�تھ�ع���أنھ�صراع�مع�املنظمة�ك�ل،�ملا�

والء�نحو�يمثلھ��ذا�املسئول�من�سلطة�قانونية�نا�عة�من�الوظيفة��شرافية�ال���أسندت�لھ،�مما�يضعف�درجة�ال
  .املنظمة�ك�ل

  :النتائج��يجابية -4-2
رغم�الصورة�السلبية�ال����عط��ا�مف�وم�الصراع�التنظي���غالبا،�إال�أن��عض�الدراسات�وع���قل��ا�أثب�ت�أن�لھ�

  :�عض��ثار��يجابية�وال���من�بي��ا
  :ز�ادة�الفعالية -4-2-1

� �در ) De Dreu and Van Vianen, 2001, P323(توصل �معامل��� �ع�� �الصناعة �قطاع �ع�� �طبقت �ال�� استھ
،�مما�يدل�ع���وجود�عالقة�عكسية�ب�ن�صراع�العالقة�والفعالية�التنظيمية�رغم��و��ا�ضعيفة�)0.183-(ارتباط�بلغ�

و�ذا�راجع�إ���محاولة��ل�طرف�من�أطراف�الصراع�أن�يث�ت�كفاءتھ�وفعاليتھ����العمل،�ح���ي�ون����موقف�. �س�يا
  .ب�ال��وء�لآلخر�ن�ممن�ل�م�خالف�معھ،�أو�إعطا��م�املجال�النتقادهقوة�و�تجن

  :تحسن��داء� -4-2-2
كما�تم�التطرق�إليھ����العنصر�السابق�ا��اص�باآلثار�السلبية�للصراع�التنظي��،�فإن��داء�غالبا�ما�يتأثر�سلبيا�

طردية�ب�ن�الصراع�و�داء�ولو��انت��بالصراع،�غال�أن��عض�الدراسات�توصلت�لنتائج�مختلفة�أثب�ت�وجود�عالقة
���قطاع�نظم�املعلومات،�ال���تحصلت�)Bezrukova, 2005, 29(ومن�ب�ن��ذه�الدراسات�نجد�دراسة��. قو��ا�ضعيفة

�بلغ �ارتباط �معامل �)0.064(ع�� �ودراسة ،)McGurk, 2002, P28(مر��ي��� �با���ش �الضباط �الطلبة �ع�� �طبق�ا ال��
�بلغ �ارتباط �)0.070(بمعامل �ودراسة ،)Chen and Qi and Vogel, 2012, 171(الذين�� �بالص�ن �الصناعة �قطاع ��
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حيث�يالحظ�أن��ذه�القطاعات�تختلف�عن�سابقا��ا�ال���وجدت�ف��ا�عالقة�). 0.170(تحصلوا�ع���معامل�ارتباط�
املعلومات،�أو�شديدة�عكسية�ب�ن�الصراع�التنظي���و�داء،�حيث�أ��ا��ش�ل�مجتمعات�بحثية�عالية�الكفاءة�كقطاع�

  . �نضباط��ا���ش،�أو�مختلفة�ثقافيا��املنظمات�الص�نية
  :ا��اتمة�-

�التنظي��،� �ملتغ���الصراع �و�صطالحية �اللغو�ة �التعار�ف �من �عدد �تقديم �البحثية،تم �الورقة ��ذه �خالل من
لية�والعالقة،�وأن��ذه���عاد�ل�ا�باإلضافة�إ���التطرق�إ���أن�للصراع�التنظي���ثالثة�أ�عاد����صراع�امل�مة�والعم

  .عالقة�طردية�ب�ن��عض�ا�البعض
كما�تم�عرض�عدد�من�الدراسات�من�أجل�استخراج�أسباب�الصراع�التنظي��،�وال����انت�تنظيمية�من�ج�ة�

اخل��اعتماد�طرق�اتخاذ�القرار�غ����شاركية�وك�����م�جماعة�العمل،�وفردية�من�ج�ة�أخرى��العمر�والتنوع�الثقا���د
فر�ق�العمل،�ثم�تم�تص�يف�آلثار�الصراع�التنظي���إ���آثار�سلبية�تتمثل����ضعف��داء�والثقة����التنظيم�والتعاون�

  .والوالء،�وإيجابية����حاالت�نادرة�تتمثل����ز�ادة�الفعالية�و�داء
  :قائمة�املراجع

  :املعاجم
 .،مطا�ع�الشرق��وسط،�السعوديةامل��م�الصا������اللغة�العر�ية،�)1980(صا��،الع���-
  .املطبعة�ال�اثوليكية،�ب��وت�19،�ط،املنجد����اللغة،�)1980(لو�س،معلوف�-
  .عر�ي،دار�أ�اديميا�لل�شر،�لبنان-إنجل��ي : ،�قاموس�أكسفورد�املحيط)2003(محمد،بدوي �-
  .عر�ي،دار�الكتب�العلمية،�لبنان–فر����: ،�قاموس�القاموس)2004(محمد،سعيد�-

  :تبالك
  .مصر،�الدار�ا��امعية�لل�شر�والتوز�ع،مدخل�لبناء�امل�ارات: السلوك�التنظي��،)2003(أحمد�،ما�ر-
  .مصر،�مكتبة��نجلو�املصر�ة،دراسات����علم��جتماع�التنظي��،)1994(اعتماد�،عالم-
 .�ردن،�دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع،السلوك�التنظي��،)2002(خض���،�اظم-
�،بودون - �حداد)1986(ر�مون �سليم � ��جتماع،،ترجمة �لعلم �النقدي �ا��امعيةامل��م �املطبوعات �ديوان ،�،

 .ا��زائر
 .�ردن،�دار�اليازوري�لل�شر�والتوز�ع،الصراع�التنظي���وإدارة�املنظمة،)2011(ز����بوجمعة�،شال�ي-
 .السعودية،�والتوز�عدار�حافظ�لل�شر�،السلوك�التنظي��،)2013(طلق�،�عبد�هللا�و�السواط،الطجم-
  .مصر،�دار�الفكر�العر�ي،�تجا�ات�ا��ديثة����إدارة�املخاطر�و�زمات�التنظيمية،)2010(سيد�،جاد�الرب-
،�م�شورات�املركز�القومي�لل��جمة،،�ترجمة�صالح��اللمفا�يم�أساسية����علم��جتماع،�)2011(ماكس�،في��-
 .مصر

 .ا��زائر،�املؤسسة�الوطنية�للكتاب،الصنا��أسس�علم�النفس�،�)1992(مصطفى�،عشوي  -
 .السعودية،�دار�عالم�الكتب�لل�شر،الشامل�ملصط��ات�العلوم��جتماعية،�)1999(مص��،الصا���-
 .ا��زائر،�دار���اء�الدين�لل�شر�والتوز�ع،الصراع��جتما���ب�ن�النظر�ة�واملمارسة،�)2008(نادية�،ع�شور �-
  .ا��زائر،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،سوسيولوجيا�املنظمات،�)2014(ناصر�،قاسي���-

  :املجالت
،�مجلة�"النمط�القيادي�والصراع�وأثر�ما����فاعلية�الفر�ق"،�)2009(إز�ار�،حس�ن�ع���و�العبيدي،عبد�الرسول -

  .195-169العراق،�،13مركز�دراسات�ال�وفة�بالعراق،�العدد�
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  :م��ص�الدراسة
�عد��عاطي�املخدرات�أحد�العوامل��ساسية�املسؤولة�عن�حدوث�الفعل��جرامي����مجتمعات�العالم،�الن�املخدرات�ت��ء�

املناخ�املناسب�لالرت�اب�ا��رائم،�ن�يجة�ما�ي��تب�عن��عاط��ا�من�اضطرابات�سلوكية،�وما�ينجم�ع��ا�من�أثار�سلبية�سواء�ع���

 .أمنية�اجتماعية،�الن����حقيقة��مر�أصبحت��ذه�الظا�رة���دد�أمن�واستقرار�املجتمع��ال��ة�النفسية�أو�ا��سدية�أو�ح��

 .املخدرات،�الفعل��جرامي: ال�لمات�املفتاحية

Abstract 
Drug abuse is one of the main factors responsible for the occurrence of a criminal act in the societies of the 

world, because drugs create the appropriate climate for the commission of crimes, as a result of the behavioral 

disorders resulting from their abuse, and the negative effects that result from them, whether on mental or 

physical health or even social security, because In fact, this phenomenon has become a threat to the security and 

stability of society. 

Key words: drugs, criminal offense 

  :مقدمة�
ا��ر�مة����ظا�رة�اجتماعية�و�خلقية�و�اقتصادية�وسياسية�قبل�أن�ت�ون�حالة�قانونية�وانطالقا�من��ذا�املف�وم�

عب���للموازنة�ب�ن�صراع�القيم��جتماعية�و�الضغوط�املختلفة�من�قبل�املجتمع،�فاإلجرام�ن�يجة�ترى�أ��ا�عبارة�من��
��و� ��نتقام �وان �الشر�رة، �املجرم �نفس �إ�� ��عود �قديم �ا��ر�مة �مف�وم �لذلك �و�املجتمع �الفرد �ب�ن �الصراع ��الة

موغلة����القدم،�فذلك�حقيقة�روا�ا�لنا��ساس����رد�الفعل�السلوك��جرام�ول�س�وجھ�ال��ب����ا��ر�مة�أ��ا�
التار�خ،�و�عود�با��ر�مة�إ���ع�ود�اشد���قا�وا�عد�تحورا�مما�بلغھ�التار�خ�ف���تح�ي�لنا�أن���سان�لم�يكد��عمر�
�رض��عدما�اخرج�من�ا��نة�ح���قدم�للشر�قر�انا�فسفح�دم�آخيھ�ظلما�وعدوانا،�و�ان�مصرع��ابيل�ع���يد�قابيل�

إ�سانية�ع���وجھ��رض،�إنما�وجھ�ال��ب�فيما�يردده��عض�الباحث�ن�عن�ثبات��سبة��جرام�و�م��عنون�أول�مأساة�
بذلك�أن���ل�جماعة�من�الناس�يؤدي�ل��ر�مة�ضر�بة�ذات��سبة�ثابتة�و�إن�اختلف�الباحثون�����ذا��مر،�فإ��م�

ي�منذ��شأتھ،�ومن�وجھ�نظر��جتماعي�ن��عد�يتفقون�جميعا�ع���أن�ا��ر�مة�ظا�رة�اجتماعية�رافقت�املجتمع�ال�شر 
سلو�ا�مغايرا�لألعراف��جتماعية�املتعارف�عل��ا����املجتمع،�و�عراف��جتماعية�عبارة�عن�ضغوط�وضوابط�تقيد�
سلوك�الفرد،��نا�بمف�وم�ا�العام�����فعال�ال���تضر�الفرد�واملجتمع�معا�لذلك�تصدى�املجتمع�ل�ا،�عن�طر�ق�سن�

�إل��ا،�القوان ��متثال �أوجب �وال�� �عل��ا، �املتعارف �أو�قيم�ا �ألعراف�ا �سواء �للمخالف�ن �العقو�ات �وتحديد �ا��نائية �ن
�للمجتمع،�ن�يجة�العوامل��جتماعية�ال���ل�ا�عالقة�وثيقة���� وعليھ�يمكن�القول�بأن�ا��ر�مة�بطبيع��ا�عمال�ضارا



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
171 

 
 

 

1(2) 2020  

أسامة�باحمد، أ  
بداوي�سم��ة. د  
  

��جتماعية�والنفسية أل�عادية�قراءة�تحليلية�سوسيولوج

  .لظا�رة��عاطي�املخدرات�وعالق��ا�بالفعل��جرامي�

�تبعا�ارت�اب�و�حدوث�ا��رائم،�املتمثلة����مجموعة�الظر  وف�ال���تحيط����ص�مع�ن�تم��ه�عن�غ��ه�فيخرج�م��ا
لذلك�سائر�الظروف�العامة�ال���تحيط���ذا�ال��ص�وغ��ه�من�سواء�الناس،�والظروف��جتماعية��نا�تقتصر�ع���
�ب�ن����اص�و��ن�الفئات�معينة�من�الناس،�يختلط���م�اختالطا�وثيقا�وترتبط� مجموعة�من�العالقات�ال���ت�شا

ھ�بحيا��م�لف��ة�طو�لة�من�الزمن�و�ؤالء��م�أفراد�أسرتھ�ومجتمعھ�ومدرستھ�و��صدقاء�الذين�يختار�م،�ألن�حيات
سلوك�الفرد�يتأثر�إ���حد��عيد��سلوك�من�حولھ�و�األخص�املقر��ن�إليھ،�وملا��انت�ا��ر�مة�سلو�ا�يدينھ�القانون�فان�

منھ�إ���طبيعة�الظروف��جتماعية�ال���تم���مجتمعھ�الصغ���أقدم�الفرد�عليھ�أو�إ��امھ�عنھ�مردود����جانب�كب���
  )35،ص�2001ا��مي���فتيحة�عبد�الغ��،�. (عن�غ��ه�من�املجتمعات�سواه

�وتجسد� ��جتماعية، �العالقات �و�ارتباك �خلل ��ع���عن �سلبية �اجتماعية �ظا�رة ��� �ا��ر�مة �بأن �القول و�مكن
�و  �املوضوعية �املتغ��ات ��� �التناقضات �ما�ية�طبيعة �و���ص ��جتماعية، �وحياتھ ���سان �ب�ئة ��� �املؤثرة الذاتية

املشكالت���سانية�ال����عا�ي�م��ما�الفرد�وا��ماعة�ع���حد�سواء،�لذك��عت���ا�املجتمع�عمل�ال�أخال���تنفر�منھ�
�إل  �الداخ�� �و�ضطراب �الكبت �و�� �مصادر�نفسية �يصدر�من �وغ���مشروع �متعمد �سلوك �أل��ا شباع�النفوس،

  .احتياجات�تدفع�الفاعل�نحو�السلوك�املنحرف�وتماديھ����ارت�اب�ا��ر�مة
ان�السلوك��جرامي��و�سلوك�معقد،�وا��قيقة��ش���إ���أن�غالبية�علماء��جرام�ال�ينكرون�أن�علم��جرام�ال�

�العلماء �السياسة�شغل �مطلب �وظل �السياسة �مجال ��� ��املة �نظر�ة�علمية �تقديم �عن �قاصرا �ومازال��زال الشاغل،
علماء�ا��ر�مة�املعاصرون�يحاولون�العثور�ع���تفس���نظري��امل،�فالسلوك��جتما����و�سلوك��شري��ش��ك�مع�
السلوك�الغ����جرامي����كث���من��شياء،�وع����ذا�فيجب�أن�يفسر�ضمن��طار�العام�الذي��ستخدم����تفس���

لتباس�فيما�يخص�السلوك��جرامي،�و�يرجع�ذلك�إ���فشل�الباحث�ن�السلوك�ال�شري�العام،�فقد�ظ�ر�كث���من��
���� ��جرام �علماء �نقد �يمكن �انھ �التحليل ��ذا ��شمل �و�نا �التفس��، �أو�درجات �مستو�ات �وضبط �وتحديد بتعر�ف
�ال��� �الظروف �من �فالفقر�مثال�ظرف �حدوثھ، �س�ب �عن ��عيدا �مستو�اتھ �من �مستوى ��� ��جرامي تفس���السلوك

�ل�س��سا �ولكنھ ��جرامي، �السلوك �تطور ��� �التفس���املتعلق �درجات �ذلك �ولكن ��جرامي، �السلوك �تطور �ع�� عد
�نظر� �وج�ة �من ��جرامي �للسلوك �اجتماعية �نظر�ة �وضع �املستطاع �فمن ��جرامي �السلوك ���دوث �املس�ب العامل

  ) 10،�ص2009مازن��ش��،�. (ا��ماعة�املحلية�املجتمع�أو�أي�جماعة�أخرى 
  : املخدرات�كعامل�رئ�����اجتما���ل��دوث�ا��ر�مة 

�لألثر� �ن�يجة �ذلك ��جرامي، �الفعل �ل��دوث �الرئ���� �العامل �باعتبار�ا �املخدرات ��عاطي �ظا�رة �عن �نت�لم عندما
ال���ت��كھ�تلك�املادة�املخدرة�أو�املستحضر�الكب���الذي�يحتوي�عل�مواد�مسكنة�واملستعملة�ألغراض�غ���طبية،�وال���
تؤدي�إ���حالة�التعود�و�دمان�عل��ا،�وناجم�ع��ا�أضرار�نفسية�واجتماعية�وأمنية،�الن�تلك�املواد�ال���تذ�ب�العقل�

  ) 33،�ص�2002الغر�ب�عبد�العز�ز�بن�ع��،�( وتؤدي�إ���السلوك�ا��انح،�وتدفع�متعاط��ا�للسلوك�املنحرف
��و���ال��س ��جتماعية �املؤسسة �باعتبار�ا ����ح����سرة �ف��يح�أ��ا �وحد�ا، �الظا�رة �تحارب��ذه تطيع�بأن

�فيھ� �تصرح �الذي ���سب �امل�ان �أ��ا �كما �واجتماعيا، �فرديا ��شكيال �الطفل ���صية �داخل�ا �ي�ش�ل �الذي الوعاء
�ف�ار�السليمة�حول��ذه�الظا�رة��ألن��سرة�عبارة�عن�جماعة�من��فراد�تر�ط�م�روابط�قو�ة�تار�خية�اجتماعية،�

صالت�القرابة�والدم�والتب��،�و�ذه�ا��ماعة��ع�ش����رقعة�جغرافية�واحدة�ت��بط�أعضاء�ا�عن�طر�ق��ب�و�مثل�
�م��و�بن�وغ���ا�من�العالقات��جتماعية�متماسكة����أساس�ا�للمصا���و��داف�املش��كة،�و�ذا�أدى�إ���عدم�

حددة�ولتعدد��ختصاصات�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى�ظ�ور�استطاعة��سرة�للقيام�ب�ل�وظائف�ا،�نظرًا�إلم�اني��ا�امل
العلوم�املختلفة�واملعارف�ا��ديدة�ومتطلبات�ا��ياة�الكث��ة�ال���ال��ستطيع�أي�مؤسسة�اجتماعية��ملام���ا�جميعا،�

كذلك�لذلك�وجب�ع���الوالدين�تزو�د�أبنا��م�بالثقافة�ال���تالءم�العصر�الذي��ع�شون�فيھ،�ومن�واجب�الوالدين�
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�مع�م� �و�عاو��م �املخدرات، ��عاطي �حول�ظا�رة �لسماع�مشكال��م �ا��وار�البناء �ل�م �و�فتحوا �أبنا��م �مع �يتجاو�وا أن
  .ع���حل�ا�وتف�م�ا�

،�أل��ا�من�أ�م�أسباب�)ال��بة�الس�ئة(ألن��ناك�عوامل�متعدد���دوث��ذه�الظا�رة�و�مكن�أن�نو���بمثال�
�ارت�اب �إ�� �الفرد �تدفع �ال�� �السوء��امل�مة �رفاق �مع �وتفاعلھ �وتجاو�ھ �اختالطھ �ن�يجة ��جرامية �السلوكية �فعال

السيما�رفاق�املنطقة�السكنية�ورفاق�املدرسة�من�املنحرف�ن�و��شرار،�فالفرد�يتأثر��سرعة�بأصدقائھ�ورفاقھ�الذين�
ثر�برفاقھ�أك���مما�يتأثر�بابيھ�أو�أمھ�ال�يختلفون�عنھ�بمزايا�العمر�والثقافة�وامليول�و�تجا�ات�و�ذواق،�حيث�انھ�يتأ

أو�مدرستھ،�وعندما�ت�ون�ا��صائص��ذه�ا��ماعة�منحرفة�وغ���سو�ة،�فا��ا�ت�تقل�عن�طر�ق��ختالط�والتفاعل،�
بحيث�تجعلھ�شاذ�ومنحرف����أف�اره�وممارستھ�اليومية،�و�نا�ال��ستطيع�العائلة�وال�أية�مؤسسة�اجتماعية�أخرى����

� �تتمكن ��سري�املجتمع �أخطار�التفكك �إ�� �يؤدي �و�ذا �ا��اطئة، �وممارستھ �املنحرفة �أخالقھ �وتقو�م �إصالحھ من
�تأث���ا��ماعات� �ألن �واملجتمع، �الفرد �تجاه �وم�ام�ا �بوظائف�ا �القيام �ع�� �العائلة � �قدرة �عدم �عن �ناتجة والتصدع،

�أو�يصاحبو��ا ���ا �يتصلون �الذين �أو�الشباب ����اص �ع�� �السلوك ��فراد��املنحرفة ��ؤالء �عند ��ان �إذا السيما
�اتخذ� �إذا �ا��ر�مة، ��� �للسقوط �معرض �املجتمع ��� �فرد ��ل �ألن ��نحرا��، �السلوك ��� �لإلس�ام �نفسيا استعدادا
�إ���حد�كب��� أصدقائھ�من��فراد�الذين�ي�تمون�إ���مثل��ذه�ا��ماعات،�فاالستجابة�ملثل��ذه�ا��ماعات�تتوقف�

�املست �الفرد ���صية �مثل�ع�� ��جتماعية �واملؤسسات ��جتماعية، �ت�ش�تھ �وع�� ��خر�ن ��� �ومقدار�تأث��ه جيب،
�و� �و�الثقافية ��جتماعية �القطاعات �إ�� �باالس�ناد �العملية ��ذه ��� ��سا�م �ال�� �الرفاق �وجماعة �واملدرسة �سرة

� �و�رعاية �و�الطالق �الزواج �ب�نظيم �القوان�ن �خالل �من �املجتمع �فيقوم �و��قتصادية، �و�ا��قوق �و�امل��اث �طفال
الواجبات،�و�و�بذلك��ع���عن��ع�د�ببقاء�واستمرار��سرة��وحدات�اجتماعية�محمية،�فاملجتمع�يقوم�بتقييم��سرة�
ع���أ��ا�وحدة�أساسية�من�خالل�التعليم�وال��بية�والعادات�و�التقاليد�و�العرف�و��مثال�الشعبية�و�التعاليم�الدي�ية�

���دور�ا��ياة��سر�ة�وعدم�ا��روج�ع���تقاليد�ا،�كما�يقوم�املجتمع�من�خالل�الشرع�و��عراف�بتقديم�ال����ش���إ
�ومحو�فكرة� ��سر�ة �ا��ياة �فضائل �عن ��علن ��جتما�� �العرف �فان �ذلك �إ�� �لألسر�و�اإلضافة ��جتما�� الت�افل

��خر�ن �عن �بمعزل �(ا��ياة �املعطي، �عبد �مصطفى �2008حسن � �ص �ت�و�ن��،)21، �ع�� ��عمل ��جتماعية فالت�شئة
�بي��ا�و�ذا�يرجع�إ���الثقافة�ا��اصة� الفرد���سا�ي�داخل�املجتمع�ولكن�املجتمعات�تتم���باختالفات�و�فروق�فيما
�و�الثقافة� �لھ، �و�استجابة ��عب��ا �تأ�ي �أنما �الثقا�� �الواقع �مع �عالق��ا ��� �وال��بية �املجتمعات، ��ذه �من �مجتمع ل�ل

ا�العام��ع���ذلك�ال�ل�املركب�و�امل�شابك�الذي�وصل�إليھ�املجتمع�ل�ي�يحل�بھ�مشكالتھ�أثناء�إشباع�حاجاتھ�بمف�وم�
و�عضھ�مادي�مثل�املال�س��و�املأ�ل�و�املسكن�و�طر�قة�استخدام�ا�و��عضھ�معنوي�مثل��ف�ار�و�القيم�و�العادات�و�

رقابة�ع���سلوكھ�وأخالقھ،�وع����ذا�فان�الرفقة�الس�ئة�تحطم�التقاليد�و�اللغة�و�النظم��جتما���ال����ستخدم�ا�لل
أو�تضعف�الروادع�تحت�تأث���املثل�املستمرة�من�رفاق�السوء��ذه�املثل�ال���ت�تقل��عدوى��يحاء�وا��ث�والتقليد�

�اإلدمان�و�ما�ي�ثھ�املجتمع�من�اطمئنان����النفوس�كما��عمل�الرفقة�الس�ئة�ع����عر�ف�الشاب�بالعادات�الس�ئة�
  .ع���ا��مر�و�عاطي�املخدرات�واملقامرة�والر�ان�وغ���ا�من��مور�الس�ئة�ال���تجل��ا�رفقة�السوء

  :املخدرات�وا��ر�مة
اختلفت��راء�حول�عالقة�املخدرات�با��ر�مة�ألن�ثمة�جرائم�تحدث�قبل�التعاطي�وأخرى��عد�ا�واغل��ا�يرتبط��

�وت �املخدرات �بجلب �يتعلق ��ول �با��لب�بأمر�ن، �ا��اصة �ا��رائم �وتبدأ ��س��الك، ��عملية �يتعلق �والثا�ي وز�ع�ا،
�قوات� �مع ��صطدام �أثناء �البالغ �و�ذى �بالقتل �ضد����اص �وترتبط�ا��رائم �القانو�ي�ل�ا، �التجر�م �من والتوز�ع

تور�ط�العديد�من��املطاردة�لعصابات�امل�ر��ن�أو����مواقف�الصراع�الذي�يحدث�أحيانا�ب�ن��ذه�العصابات�وكذلك
�ار�اح�من�جراء�أ�شطة�غسيل��موال،�وال���تفطن� �حداث�والشباب����عصابات�التوز�ع�و�ال�سو�ق،�فجرائم�ل�ا
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إل��ا�أخ��ا�كبار�التجار�وامل�ر��ن،�أما�ا��رائم�املرتبطة�باالس��الك�فان�اغل��ا�ينحصر����جرائم�املال��س�ب�الق�ر�الذي�
صول�ع���املخدر�عندما�يقع����ضائقة�مالية�تحول�ب�نھ�و��ن�القدرة�ع���شراء�املخدرات،��سبق�رغبة�املدمن����ا��

و�نا�يتورط�الكث���من��حداث�و�الشباب�����شاط�عصابات�الرت�اب�جرائم�السرقة�والسطو�من�اجل�ا��صول�ع���
���وقوع�الفعل��جرامي�و����املال�لشراء�املخدرات،�وأن�ل�ل�مجتمع�لھ�أنواع�شا�عة�من�املخدرات�ال���ت�ون�س�ب

  : �التا��
ال����عت���من�أقدم�املواد�النفسية�ال���يتعاطا�ا���سان�حيث�أن�الص�ن�من�أسبق�املجتعات�إ���: الكحوليات

معرف��ا�وتص�يع�ا�منذ�العصور�ما�قبل�التار�خ،�مثل�عمليات�التخم���الطبيعية�ألنواع�طبيعية�مختلفة�من�الطعام�
،�1996مصطفى�السو�ف،�( و����لمة�ي��جم�ا�أ�ل��ختصاص�بالن�يذ��jiuال���يطلق�عل��ا��لمة��خاصة�املشرو�ات

ف�ان�تناول�املشرو�ات�ي�ون����حفالت�اجتماعية�مثال�تقديم����ية�إ����ل�ة�و�سالف،�وم��ا�ما��س��لك�) 32ص�
آالف�سنة�قبل�امليالد�و�ان��7نذ�ما�يقرب�من����اتخاذ�قرار�قبل�ا��روج�إ���معركة�حر�ية،�أما��فيون�الذي�عرف�م

�آثار��حزان ��ل �ذاكرة �و�محو�من �والغضب ��لم ���دء �الذي �دواء �باعتباره ��طفال �لدى �املغص �لعالج ( �ستخدم
  )  35،�ص�1996مصطفى�السو�ف،�

  :��عاد��جتماعية�لإلدمان�ع���املخدرات��
�ال �تمثل �أصبحت �املخدرات �قضية �أن �فيھ �الشك �حدة�مما �املرء �و�درك � �املجتمع، �كيان ���دد �دا�ما �خطرا يوم

وخطورة��ذه�املش�لة��جتماعية�و�قتصادية�بل�والسياسية���عاد�إذا�عرف���م�ا��سارة�ال����عود�عليھ،�وقد�
�دور� �والقضاء، �الشرطة �و�أج�زة ��عالم �ووسائل �واملدرسة ��األسرة ��جتماعية �والنظم �املؤسسات �من �للعديد ي�ون
حقيقي�وفعال����إقبال��عض�أبناء�املجتمعات�العر�ية�ع���التعاطي�و�دمان،�فال�بد�من�معرفة��سباب�ا��قيقية�
�أو� �املعاملة ��� �الشدة �أسلوب �مثل �للتعاطي �امل�يأة ��جتماعية �الظروف �من �العديد �و�ناك �ان�شار�املخدرات وراء

الق�وحدوث��نحالل��خال���داخل��سرة�ال���تمثل�البناء�التدليل�دون�ا��د�وز�ادة�عدد�أفراد��سرة�ووقوع�الط
�جتما���وما�يحو�ھ�من�تناقضات�تمارس�تأث���ا�ع���الفرد،�وقد�تدفع�بھ������اية�املطاف�إ����دمان،�فالتحوالت�

��جتماعية �الب�ئات �من �العديد ��� ��فراد �ل�ا �يتعرض �ال�� �ا��ادة �والتغ��ات �املجتمعات ��� �خالل��السر�عة من
العمليات�التنمو�ة�أينما��انت�يمكن�أن�ت��ك�بصما��ا�ع���ال��صية،�و�ناك�دور�تلعبھ��ب�ية��سر�ة�و�العالقات�
�بالظروف� �جتماعية������يئة��طار�للتعاطي�املخدرات�و�دمان،�كما�يمكن��شارة�إ���بناء�ال��صية����ارتباط�ا

�ت� �قد �وال�� �املالئمة، �ال��امج��جتماعية �تلعبھ �الذي �الدور �ن���� �ال �كذلك ��دمان، �ثم �ومن �للتعاطي �الفرصة �
�الت�شئة� �عملية ��� ��سرة �دور ��ش���إ�� �بحثية �محاوالت �و�ناك �املخدرات، �نحو�التعاطي ��تجاه �خلق ��� �عالمية

�املجتمعي �القضايا �حول �اتجا�ا��م �ت�ون �بحيث �و�الشباب، ��بناء �سلوك �وتوجيھ �غياب��جتماعية �مثل �املختلفة ة
  الرقابة

�الشباب�� ��عض �بممارسة ��سمح �ف�ذا �آخر، �أو�س�ب �العمل �ب��ة �امل��ل �خارج ��حيان �معظم ��� الو�الدية
املرا�ق�ن�لسلوك��عاطي�وإدمان�ع���املخدرات،�ز�ادة�ع���ذلك�أثر�وسائل��عالم�املختلفة����لفت�أنظار�الشباب�من�

�وج �ع�� �و�فالم �املسلسالت �التناغم�خالل �إم�انية ���دد �املخدرات �ع�� �فاإلدمان �السل��، �السلوك �ل�ذا �التحديد ھ
ل�س�فقط����حياة�املدمن،�بل����حياة��ل�من��و�قر�ب�وعز�ز�عليھ،�ف�شعر��ؤالء��قر�اء�بأن�املدمن�قد�أصبح�

مع�) 4443،دس،�ص�ص�جواد�فطاير( ��صا�غر�ب�عنھ،�ألنھ�يأ�ل�و�بدد�تناغم�السعادة�و�ستقرار����حياة�الناس،
ان�املدمنون�يجدون����التعاطي�وسيلة�للوصول�لتناغم�ولك��م�سرعان�ما�يجدون�الدمار�من�خالل�ارت�ا��م�أفعال�

  .اجرامية
  :�سباب��سر�ة�ال����سا�م����إحداث��دمان�ع���املخدرات�
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ان�شرت����مجتمعنا�العر�ي�ع���غرار�با���املجتمعات�العالم�ظا�رة��عاطي�املخدرات�ب�ن�مختلف�شرائح�املجتمع،�
��عض� �يظ�ره �غ���طبيعية �الرغبة �املخدرات �بادمان �نقص ��جتماعية، �املشكالت �من �العديد �استفحال ��� و�سب�ت

ملسكنة�واملخدرة�أو�املن��ة�وامل�شطة،�تضر�بالفرد����اص�نحو�املخدرات�أو�مواد�سامة،�و�عرف�من�خالل�آثار�ا�ا
  )40،�ص1992عبد�اللطيف�رشاد،�(جسميا،�ونفسيًا�واجتماعياً 

ومن�خالل��ذا�املنظور�يمكن�أن�نتطرق�للقدوة�الس�ئة�من�قبل�الوالدين،�و�عت����ذا�العامل�من�أ�م�العوامل�
�رجع�ذلك�إ���انھ�حينما�يظ�ر�الوالدان�����عض��حيان��سر�ة�ال���تدفع�الشباب�إ����عاطي�املخدرات�واملسكرات�و 

أمام�أبنا��م����صورة�م��لة�تتمثل����أقدام�م�ع���تصرفات�س�ئة�و�م�تحت�تأث���املخدر،�فان�ذلك��س�ب�صدمة�
نفسية�عنيفة�لألبناء�تدفع�م�إ���محاولة�تقليد�م�فيما�يقومون�بھ�من�تصرفات�س�ئة،�وعندما�ي�ون�احد�الوالدين�

��عانيھ��سرة�من��من املدمن�ن�للمخدرات�أو�املسكرات،�فان�ذلك�يؤثر�تأث��ا�مباشرا�ع���الروابط��سر�ة�ن�يجة�ما
  . الشقاق�وا��الفات�الدائمة�لسوء�العالقات�ب�ن�املدمن�و�قية�أفراد��سرة�مما�يدفع��بناء�إ����نحراف�والضياع

الوالدين�عن�تر�ية�أبنا��م�بالعمل�أو�السفر�ل��ارج�وعدم�متا�ع��م�كذلك�ا�شغال�الوالدين�عن��بناء�أن�ا�شغال�
��ان�العائد�املادي�من� �م�ما �وال�شك�انھ ����م�اوي��دمان �والوقوع �للضياع �عرضة ��بناء �يجعل آو�مراقبة�سلوك�م

رعاية�السليمة،�ممكن�وراء�العمل�أو�السفر�فانھ�ال��عادل��ضرار�ا��سيمة�ال���ت��ق�باألبناء�ن�يجة�عدم�رعاي��م�ال
����عض��حيان�ت�ون�ناتجة�عن�عدم�الت�افؤ�ب�ن�الزوج�ن،�ففي��ذه�ا��الة�يتأثر��بناء�بذلك�تأث��ا�خط��ا،�و�صفة�
خاصة�إذا��انت�الزوجة�����فضل�من�حيث�وضع�أسر��ا�املادية�أو��جتماعية،�فإ��ا�تحرص�إن�تذكر�زوج�ا�بذلك�

��الفات�ال���يتحول�ع���أثر�ا�امل��ل�إ�����يم�ال�يطاق،�ف��رب��ب�من�امل��ل�إ���حيث�دائما�مما��س�ب�الكث���من�ا
يجد�الراحة�عند�الرفاق�السوء�كما���رب����أيضا�إ����عض�صديقا��ا�من�اجل�إضاعة�الوقت،�و��ن�الزوج�و�الزوجة�

الت�أبنا��م،�ف�ناك�من�يتخذ�القسوة�يضيع��بناء�وت�ون�الن�يجة����الغالب�انحراف�م،�وعندما��شعر�الوالدي�بانف
�ضبط�م، �ع�� ��ساعد�م �وسيلة ��بناء �ع�� ��حيان الزائدة ��عض ��� �امل��ح�� و��ت��ون �الضرب �مثل �قاسية معاملة

والتو�يخ،�فان�ذلك�س�نعكس�ع���سلوكھ�مما�يؤدي�بھ�إ���عقوق�والديھ،�وترك�امل��ل�وال�روب�منھ�باحثا�عن�مأوى�
  . السوء�الذين�يدفعون�بھ�إ����عاطي�املخدرات�لھ،�فال�يجد�سوى�رفاق

و���رحاب��ذه�املشا�ل�والشعور�بخطورة�الوضع�يتجھ��عض��ولياء�ا���ك��ة�تناول��دو�ة�والعقاق���لل��دئة،�مما�
ي�تج�عن�ذلك�كث��ا�من��ضرار�و�ال���قد�ي�ون�من�ن�يج��ا�الوقوع�فر�سة�للتعود�ع����عض�تلك�العقاق��،�ح���من�

�تفسد�نا �ا��مر�أل��ا �من �أخبث �و�� �حرام، ��� �املخدرة �ا��شا�ش �ف��ا �بما �املخدرات �أنواع ��ل �تناول �أن �دي�ية حية
،�)17،�ص�1986محمد��حمري�أبو�النور،( العقل�واملزاج،�ح���تجعل�الرجل����تخنث�ودياثة،�وغ���ذلك�من�الفساد

تصف�سمات���صية�املدمن�با���ل�و�الشعور�بالنقص�وكذلك��تؤدي�ا���ارتفاع�سمة�العص�ية�و�التوتر�والقلق،�وت
وعدم�التوافق�النف����و�جتما���ا��يد،�فأ�مية�املخدر�بال�سبة�للمدمن�تكمن����تخفيض�التوتر�وتخفيض�مستوى�

  .الدفاعية،�وا��روج�من�الواقع�املعاش،�وال�روب�من�املشكالت�النفسية�و��جتماعية
  :�م�سر ع����املخدراتمتعاط�ن�لل�ثار��جتماعية� 

  :و�مكن�لنا�أن�ن��ص�ا����النقاط�التالية�
�ع���- ��ش�ل � �املخدرة �املواد �ع�� �منھ �أو�جزء �لدخلھ �بإنفاقھ �املتعاطي �الن �أسرتھ، �ألفراد �الس�ئة �املعاملة إعطاء

س�ئا�ألوالده�فال�وعائق�لتلبية�احتياجات�أسرتھ،�و�نا�يصبح�غ���قادر�ع���املسؤولية،�و��مل�واجباتھ�و�قدم�نموذجا�

  . ي�شأ�لد��م�الشعور�باملسؤولية�حيال�أسر�م�ومجتمع�م�مستقبال
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�يث���- �للمخدرات ��سرة �رب �لتكرار��عاطي �ن�يجة �أن �تجد �حيث ��سرة، �ألفراد ��عاطي �مثل �الس�ئة �العادات نقل

من�أماكن�بيع�ا�ومن�املعروف��فضول��بناء�و�يدفع�م�إ���التعاطي�أيضا،�كما�قد�يرسل��باء��بناء�لشراء�املخدرات

  . أن��طفال�سر�عو�التأث���بآبا��م�وتقليد�أفعال�م

عدم�توافر��مان�����سرة�بحيث�ي�ون�امل��ل�بصفة�مستمرة�عرضة�للتفت�ش�من�جانب�أج�زة��من،�بحثا�عما�-

�ب ��مان ��عدم ��سرة �أفراد �شعور �و�التا�� �يتعاط�ا، �ال�� �املخدرات �من �ال��ص ��عدم�يحوزه �شعور�م �إ�� اإلضافة

  .قدرة�عائل��م�ع���حماي��م

فقدان�العمل��س�ب�تراجع�����داء�الوظيفي�و�مكن�أن�ينقطع�املدمن�ف��ات�طو�لة�عن�العمل�أو�يفصل�من�-

  .عملھ،�و�نعكس�ذلك�ع���العائلة�لذلك�نجد�بان�املدمن�ن�وعائال��م��ع�شون����مستو�ات�مع�شية�أد�ى

نفاق�و��سراف����شراء�املخدرات،�و�ذا�يق����بالفرد�إ���بيع��ل�ممتل�اتھ�من�أجل�شراء��ذه�الالمباالت����� -

�ع��ا� �ت�تج �مبكرة�أي ����سن �و�م �الب�ت �خارج �للعمل �يدفع�م �مما�قد �فقر، ��سرة����حالة �أفراد السموم،�فيع�ش

  .ظا�رة�عمالة��طفال

�ط- �من �املخدرات ��عاطي �س�بھ �ي�ون �الذي ��سري �قصص�التفكك �عنھ �ي�تج � �ما �وغالبا �الزوج�ن، �أحد رف

�ع��� �ا��فاظ �وروح ��حساس �معھ �و��بدد �والغ��ة، �املسؤولية �روح �تقتل �املخدرات �أن �وذلك �الزوجية، ا��يانات

عائلتھ،�ألنھ�ل�س�لديھ�ما�يحافظ�عليھ�من�عرض�وكرامة،�لذا�فالزوجة�تخون�والرجل�كذلك�يخون�وكفى�بذلك�س�با�

  الب�ت�ال��يار�دعائم�ذلك�

تزايد�انحراف��طفال�ف�ناك��سبة�كب��ة�من�أبناء�متعاطي�املخدرات�أصبحوا�أطفاال�منحرف�ن،�ن�يجة�توار��م��-

  .أنماط��نحراف�من�داخل��سرة،�و�تمثل�ذلك�����ون��ب�سك��ا�أو�مدمنا�ع���املخدرات�

  :العوامل�الوقائية�ال����ساعد�ع���تجنب��عاطي�املخدرات

�دمان����مش�لة�اجتماعية��عا�ي�م��ا�املجتمع�ك�ل�و�التا���يجب�مشاركة�جميع�ا���ات��جتماعية�إن�مش�لة�-

�أسباب �ألن �العل��، �البحث �أمام �معر�� ��ش�ل �مجال �وإفساح �ا��ل ��ذا �إيجاد ��� �والغ���الرسمية، �ذه� الرسمية

ب��جتماعية�و�قتصادية�و�السياسية،�وقد�الظا�رة��شمل��افة�امليادين�ال���ت�شعب�م��ا�املش�لة�ممثلة����ا��وان

تؤدي�إ���وجود�ا�و�ان�شار�ا����املجتمع�ك�ل،�فال�بد�من�العمل��ش�ل�جاد�ع���حل��ذه�املعضالت�املتعددة�ا��وانب�

ال����عا�ي�م��ا�الفرد�من�سكن�وتوف���العمل�املناسب�وا��ر�ات�الديمقراطية�و�غ���ا�لتنقية��جواء�وتخليص�ا�من�

ائب�ال������ع�ع���الكث���من�الظوا�ر��جتماعية،�و�مراض��خالقية�والسلوكية�الس�ئة�ومن�ضم��ا�ظا�رة�الشو 

  .�عاطي�املخدرات

�شكيل���نة�متخصصة�من��افة�املؤسسات��جتماعية�وال��ية�و�قتصادية�و�كذلك�ا��قوقي�ن�و�مفكر�ن،�-

�ملشاركة �وذلك �امل�نية، �و�ا��معيات ��ندية �ا��لول��وكذلك �وضع �و�� �للمش�لة، �ا��قيقية ��سباب �عن �الكشف ��

�ش�ل�جما���بحيث�ت�ناول�مختلف�جوانب��ذه�الظا�رة،�مع�توف���حر�ة�البحث�العل���ووضع�الدراسات�العلمية�

مكن�ال���ت�ناول�املش�لة�من�جوان��ا��جتماعية�والنفسية�وتوف����افة�ال�س�يالت�و�الضمانات�للقيام�بم�ما��ا�ح���ي

  . القضاء�ال��ا�ي�عل��ا
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�و�- ��سس �ع�� ��بناء، �ل��بية �و�ال��ية �و�جتماعية ��قتصادية �الظروف ���يئة ��� ��سرة �دور �ع�� التأكيد

أخالقيات�سليمة�تمنع�م�من�السقوط�����عاطي�املخدرات�وغ���ا�من�أمراض�اجتماعية�أخرى،�فع����سرة�تحقيق�

�اج �و�توف���مناخ ��سري �لألبناء،�ال��ابط �املستمرة �واملتا�عة �الرعاية �مع �ومتوازن، �مألوف �عاطفي �ومناخ �سوي تما��

  .واستغالل�ألوقات�الفراغ،��وا�عاد�م�عن�أصدقاء�السوء�و�التمسك�بالقدوة�ا��سنة�

�السلي- �والتعلي�� �ال��بوي �توف���املناخ ��خرى �و��ج�زة �وا��امعات �واملعا�د ��املدارس �التعليمية ��ج�زة م�ع��

وإعداد�برامج��عليمية�متخصصة�للتوعية�من�أخطار�املخدرات�و�عاط��ا�و�أثار�ا�السلبية�ع���الفرد�واملجتمع،�وفقا�

�با��انب� �و��تمام �املتطورة، �الر�ا��� ��عداد �و�رامج �والقدرات �املوا�ب �ب�نمية �و���تمام �متطورة ملعاي���علمية

�شات�و�ب�ية�التعليمية�املختلفة�ملراقبة�السلوك�و�نحرافات�ومعا��ة�الدي���وتفعيل��خصائي�ن�و��جتماعي�ن�بامل

�العلمية� �ال��بو�ة ��ساليب �وإتباع �ال��بوي �بالتعليم �و��تمام �ل�م �املخالط�ن �من �العامة �تؤثر�ع�� �قد العناصر�ال��

�بية�و�إدخال�موضوع�املخدرات�و�املتطورة����املنا���التعليمية�لبناء�جيل�املستقبل�ع���قاعدة�مت�نة�من�الو���وال�

  املؤثرات�العقلية����برامج��ليات�ا��قوق�و�الشرطة

�املتعددة��- �بأوج��ا �الر�اضة �ممارسة �ل���يعھ �وال�شر�ة �املادية �توف����م�انيات �والر�اضة �الشباب �أج�زة ع��

�و�ا �ا��ديثة �للمتغ��ات �وفقا �الر�اضية �ال��بية �برامج �وتحديث �املجتمع �أفراد �ا���ات���ميع �دور �وتدعيم ملتطورة

و�ج�زة�املعنية�ب��بية�ال�شا�بمختلف�مراحلھ�و���تمام��شغل�أوقات�الفراغ�لدى�الشباب�بطر�قة�مفيدة�من�خالل�

  التوسع����إ�شاء��ندية�ومراكز�الشباب�و�توف����شراف�الوا�����ا�

ع����ج�زة��عالمية�ز�ادة�ا��رعة�ال��امج�ال�����دف�إ���إظ�ار�جوانب�مش�لة�املواد�املخدرة�و�إدما��ا�و�أثار�ا��-

�تأ�يل� �و�إعادة �عالج�ا �وطرق �املش�لة �تلك �تفاقم �من �ل��د �ا��ل �إيجاد �إ�� ���دف �و�مجتمع �الفرد �ع�� السلبية

� �املعنية ��ج�زة �م�مة �و�ذه �واملدمن�ن، �علمية�املتعاط�ن �منا�� �باتباع �تا�يل �واعادة �املخدرات، ��عاطي �من بالعالج

���� �ا��دية ��ساليب �ا�� �والوصول �العالج �لتلقي �املؤ�لة �املؤسسات �وتحديث �و�ز�ادة �حديثة، �تقنية �ذات متطورة

�فيم �املتطوع�ن �بنظام �العمل �و����يع �و�شري �مادي �دعم �من �تتطلبھ �وما �و�دمان، �التعاطي �حاالت �مع ن�التعامل

يتوافر�لد��م�شروط��ذا�النظام�أو�من�ل�م�خ��ات�سابقة����التعاطي�و��دمان�و�تماثلوا��للشفاء�واعيد�تأ�يل�م�مرة�

،�عن�طر�ق�توف���العالج�الص���و��جتما���للمدمن�ن�و�)101،�ص2001الغول�حسن�ع���ا��ليفة،�( اخرى�للمجتمع

� �و�جب �مر���، �ا��م �ع�� �ضبط�م �يتم �الذين �افراد�املتعاط�ن �ومع�شة �املادية �مع�ش��م �شروط �وتوف���ل�م عالج�م

اسر�م��عد�ف��ة�العالج،�والتوسع����ا�شاء�العيادات�النفسية�و�تزو�د�ا�باالختصاص�ن�النفساني�ن�و��جتماعي�ن،�مع�

  .العمل�ع������يع�اقبال�املر����و�املتعاط�ن�للعالج���ا

  : خاتمة

افر�ج�ود�ا����محار�ة��ذه�الظا�رة�من�خالل�مساعدة�العديد��فراد�يجب�ع����ل�مؤسسات�ا�جتماعية�أ�تتظ

�اجل� �من �لذلك، �املخصصة �مؤسسات ���ا �تقوم �ال�� �علمية، ���ية �وقائية �بطرق �وذلك ��فة، ��ذه �من للتخلص

 .التكفل�بمدم���املخدرات��واعادة�ادماج�م�اجتماعيا
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  :م��ص�الدراسة
ــادية� ــ ــ ــــات��قتصـ ــ ــــــ��اتيجية�باملؤسسـ ـــة��سـ ــ ــــق�اليقظــ ــ ــــــ�ح�لتطبيـ ـــوذج�مق�ـ ــ ـــديم�نمــ ــ ـــ��تقــ ــ ــ ـــــة�إ� ــــذه�املداخلــ ــ ـــــدف��ـ ��ــ

بـا��زائر�العاصـمة،�وذلـك�مـن�خـالل�التعـرف�ع�ـ���FACTOا��زائر�ة،�مع�إسـقاط�النمـوذج�ع�ـ��مؤسسـة�مجمـع�فـاكتو�
ومـــا�يمكـــن�أن�تقدمـــھ�مـــن�) والتكنولوجيـــةالتجار�ـــة،�التنافســـية�(كيفيـــة�عمـــل�النظـــام�املق�ـــ�ح�لليقظـــة،�بأ�عاد�ـــا�الثالثـــة�

فرص�للمؤسسة����ب�ئة��عرف�العديد�مـن�ال��ديـدات�و�التغ�ـ�ات،�محـاول�ن�تحليـل�الب�ئـة�ال�ليـة�للمؤسسـة�و�اك�شـاف�
مـــواطن�القـــوة�والضـــعف،�و�حركيـــة�املعلومـــات�ف��ـــا،�وكيفيـــة�مســـا�متھ��ـــ��إيجـــاد�م�ـــ�ات�التنافســـية�وتحســـ�ن�القـــرارات�

  .سة�س��اتيجية�باملؤس
 .اليقظة،�اليقظة��س��اتيجية،�املؤسسات��قتصادية،�مجمع�فاكتو :ال�لمات�املفتاحية

Abstract: 

The intervention aims to preال�مsent a proposed model application of strategic vigilance 
in Algerian economic institutions, with the model being projected to the FACTO foundation 
in Algiers by  identifying how the proposed vigilance system works, with its three dimension 
(commercial, competitive and technological), and what opportunities it can offer an 
organization in an environment that knows many threats and changes, in an attempt to analyze 
the overall environment of the institution to discover the strengths and weaknesses, the 
movement of information in it, and how it  contributes to finding competitive advantages and 
improving strategic decisions. 

Key words: alertness, strategic alertness, economic institutions,group facto 

  :مقدمة
ال�ــ��ء�الــذي�أدى�إ�ــ��� لقــد�عــرف�العــالم��ــ��الســنوات��خ�ــ�ة�عــدة��غ�ــ�ات�وتحــوالت��ــ��مختلــف�مجــاالت�ا��يــاة،

ـــور�امل�ســـــارع ـــع��التطـ ـــة�ومــ ـــام�املنافســـــة�العامليـ ـــواق�املحليـــــة�أمـ ـــة،�و�فـــــتح��سـ ـــوى�العامليـ ـــواز�ن�القــ ــتالل�املـ لالقتصــــاد،�واخـــ
التقـــدم�التكنولــــو���الســـر�ع�بــــدأت�تظ�ـــر�ا��اجــــة�إ�ـــ��معرفــــة�مـــا�يــــدور��ـــ��محــــيط�املنظمـــة�و��ــــ��ب�ئ��ـــا�ومــــا��ســـتجد�مــــن�

وق�وحتميــــة�التعامــــل�مــــع��ــــذا�الواقــــع،�أحــــداث،�ومــــن�منطلــــق�التوجــــھ��قتصــــادي�ا��ديــــد�الــــذي��عــــرف�باقتصــــاد�الســــ
خـالل�تقـديم�أفضـل�وأجـود�املنتجـات�وأحـد��ا،�وذلـك�مـن�أصبح��اجس�املؤسسات��قتصـادية��ـو�كسـب�الز�ـائن�مـن�

  . البقاء�و�ستمرار�ة����ب�ئة�تنافسية�وديناميكية�اجل�كسب�امل��ة�التنافسية�ال���تواجھ���ا�منافس��ا�وتحقق���ا
ل�ــــدف��ــــان�البــــد�مــــن��غي�ــــ��جــــذري��ــــ��طــــرق��ســــي���املؤسســــة�باعتمــــاد�تقنيــــات�وأســــاليب�ومــــن�اجــــل�تحقيــــق��ــــذا�ا

جديــدة�تتما�ــ���مــع�متطلبــات�العصــر،�وال�يمكــن�ألي�مؤسســة�أن�تنمــو�آو�تــن���إال�إذا�تفوقــت�و�غلبــت�ع�ــ��منافســ��ا،�
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ة�باملؤسسات��قتصادي����ظل�امل��ة�التنافسية��س��اتيجيةاليقظة��ليات�تفعيلآ محمودي�م��و�ة
  نموذج�مق��ح-   ا��ديثة

 -با��زائر�العاصمة�-دراسة�حالة�بمؤسسة�مجمع�فاكتو� -

إضـافة�إ�ـ�� ن��ـ��القطـاع،ألجل�ذلك��ان�البد�مـن�تطبيـق�نظـام�اليقظـة��سـ��اتيجية�وتحليـل�أحـوال�املنافسـة�واملنافسـ�
  .مراقبة��ل�التغ��ات�والتطورات�البي�ية�ل�ي��ستطيع�املؤسسة�التعا�ش�مع�ا�أو�الت�بؤ���ا

ومن��نا�فان�اعتماد�املؤسسة�ع�ـ��نظـام�اليقظـة��سـ��اتيجية��عـد�امـرأ�حيو�ـا�باعتبـار��ـذه��خ�ـ�ة�قـوة�حقيقيـة�
ل،�ف���ال��سمح�باالستغالل�الفرص�وتجنب�ال��ديدات�فقط،�وإنمـا�ل�ا،�حيث�ت��جم�قدر��ا�املتم��ة�ع���توقع�املستقب

�سـ���إ�ــ��تحليـل�حركــة�الفعاليــات��قتصـادية�وتــام�ن�ا��مايـة�ل�ــا�وتحقيــق�مصـا���ا،�كمــا�أ��ـا�أداة��ســمح�للمؤسســة�
  .بالتموقع����الساحة�التنافسية�بأفضل�طر�قة

ملعلومــات�وال�ــ��تؤ�ل�ــا�ملواج�ــة�املنافســة��شــ�ل�أفضــل�اليقظــة��ســ��اتيجية�عمليــة�إســ��اتيجية�تــزود�املؤسســة�با
باالعتمـــاد�ع�ــــ��أســــس�ومقــــاي�س�علميــــة،�ف�ــــ��املفتــــاح��سا�ـــ���للتنــــافس��ــــ��جميــــع�القطاعــــات�ففــــي�جميــــع�القطاعــــات�
تبحــث�املؤسســات�عــن�طر�ــق�الكشــف�عــن�ب�ئ��ــا�وتبحــث�عــن�الوســائل�لتــدعيم�مصــادر�معلوما��ــا�وتــدعيم�قــدر�ا�ع�ـــ��

  .مك��ا�من�امتالك�تك���حصة����السوق الدفاع�وال��وم�ي
لــــذا�فتحليــــل�املؤسســــة�لب�ئ��ــــا�ا��ارجيــــة�العامــــة�بواســــطة�اليقظــــة��ســــ��اتيجية��ــــو�أمــــر�ضــــروري،�إذ��عت�ــــ���ــــذه�

   .�خ��ة�من�ب�ن�أحد�الوسائل�ال���توضع�تحت�تصرف�املؤسسة�ملواج�ة�تحديا��ا
�ن��ـا�لنظـام�اقتصـاد�السـوق،��شـ�د�مـؤخرا�منافسـة�حـادة��ـ��ومع�انضمام�ا��زائر�إ���املنظمـة�العامليـة�التجار�ـة�وت

مختلـــف�القطاعـــات�ومـــن�بي��ـــا�قطـــاع�الصـــناعات�الغذائيـــة�والـــذي��عت�ـــ��قطاعـــا�اســـ��اتيجيا�ذو�أ�ميـــة�بالغـــة��ـــ��تحقيـــق�
املختصـــة��ـــ��" فـــاكتو"النمـــو��قتصـــادي�للـــوط��،�ومـــن�بـــ�ن��ـــذه�املؤسســـات�ال�ـــ��مســـ�ا�انفتـــاح�الســـوق�نجـــد�مؤسســـة�

الق�ــوة،�وال�ــ��تمــت�الدراســة�امليدانيــة�ف��ــا،�حيــث�حاولنــا�مــن�خالل�ــا�ت�يــان�مــدى�أ�ميــة�تطبيــق�نظــام�اليقظــة�صــناعة�
  .�س��اتيجية����املؤسسة�ا��زائر�ة�ومسا�م��ا����رفع�م����ا�التنافسية

ذائيـة��ـل�ن��ـت�املؤسسـة��قتصـادية�ا��اصـة�بالصـناعة�الغ: وتأس�سا�ع���ما�سبق�يمكن�طرح��شـ�ال�التـا��
  ���ا��زائر�ة�من�تطبيق�نظام�اليقظة��س��اتيجية؟

  : ومنھ�نطرح�الفرضيات�التالية
 ن��ت�املؤسسة��قتصادية�ا��اصة�بالصناعة�الغذائية����ا��زائر�ة�من�تطبيق�نظام�اليقظة��س��اتيجية 
 رفع�أدا��ا،�وز�ادة�حص��ا�السوقية��سا�م�نظام�اليقظة��س��اتيجية����املؤسسة�من. 
 ناك�عدة�طرق�وأساليب�يمكن�املؤسسة�إتباع�ا��استخدام�تحليل�املوقف��س��اتي���. 
 ��،مؤسســـة�فـــاكتو�كغ���ـــا�مـــن�املؤسســـات�تحتـــاج�إ�ـــ��نظـــام�اليقظـــة�مـــن�اجـــل�ا��فـــاظ�ع�ـــ��حصـــ��ا�الســـوقية

  .ورفع�م����ا�السوقية
  أ�داف�الدراسة

 س��اتيجية��ـ��خلـق�امل�ـ�ة�التنافسـية�للمؤسسـة،�ومـدى�مسـا�م��ا��ـ��رفـع�وتحقيـق��معرفة�مدى�تأث���اليقظة�
 .القيمة�املضافة

 إعطــــاء�صــــورة�وا�ــــ�ة�ملفــــا�يم�اليقظــــة��ســــ��اتيجية،�وتوضــــيح�مــــدى�حاجــــة�املؤسســــات�إ�ــــ���ــــذا�النــــوع�مــــن�
 .�ساليب��دار�ة

 محاولة����يص�واقع�اليقظة��س��اتيجية����مؤسسة�فاكتو. 
 بحث�ع����ذا�املف�وم����ارض�الواقع�وكيفية�تطبيقھ�فعالال��  .  

  أ�مية�الدراسة
 تكمن�أ�میة�الدراسة����ا��اجة�امل��ایدة�لتطبیق�و�تب���نظام�للیقظة��س�ر�ع���ا��فاظ�ع�� 

  �عرف�منافسة�  م�انة�املؤسسة�و��سا�م����الرفع�من�تنافسی��ا�من�خالل�إجراء��غی��ات�مستمرة����وقت�أصبح
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ة�باملؤسسات��قتصادي����ظل�امل��ة�التنافسية��س��اتيجيةاليقظة��ليات�تفعيلآ محمودي�م��و�ة
  نموذج�مق��ح-   ا��ديثة

 -با��زائر�العاصمة�-دراسة�حالة�بمؤسسة�مجمع�فاكتو� -

شـدیدة�ع�ـ��جمیـع��صـعدة�و�ع�ـ��املسـتو��ن�املح�ـ��و�العــال���و�خصوصـا�مـع�دخـول�ا��زائـر�ا�ـ��اقتصـاد�الســوق�
  .أسواق�ا�أمام�املس�ثمر��جن����� وفتح

 التوصل�إ���نتائج�وتوصيات�يمكن��ستفادة�م��ا�مستقبال.  
  تحديد�املفا�يم��ساسية�للدراسة-1
  مف�وم�اليقظة -1-1

اليقظـــة��ــــ���دارة�يجـــب�أن�نبـــ�ن�مع�ــــ��اليقظـــة،�ف�ـــ��مــــأخوذة�مـــن�املصـــط���الالتي�ــــ���قبـــل�ا��ـــديث�عــــن�مف�ـــوم
"Veille" وال�ـــ���ع�ـــ��الســـ�ر،�وكمـــا�يقـــال�عـــن���ســـان�يقـــال�أيضـــا�ع�ـــ��املؤسســـة،�إذ�يمكـــن�القـــول�عـــن�املؤسســـة�أ��ـــا�
ـــو���و�ســـــتماع " يقظـــــة" ـــ�ات،��ـــــذا�الــ ـــورات�و�غ�ــ ــ��محيط�ـــــا�مـــــن�تطــ ـــة�بمـــــا�يحصـــــل��ـــ ـــت�واعيــ ـــاذ��إذا��انــ يمك��ـــــا�مـــــن�اتخــ

القـــرارات�والقيـــام�باألفعـــال�املناســـبة،�وفيمـــا�يجـــدر��شـــارة�إليـــھ�أن�مف�ـــوم�اليقظـــة��ـــ��ارو�ـــا�ارتـــبط�باإلســـ��اتيجية�و�ــــ��
  )300-1،�الصفحات�2017خوام،�( .أمر��ا�ارتبط�باملنافسة

ــــث�عـــــن�املعلومـــــات��:اليقظـــــة��ســـــ��اتيجية-1-2 ـــاملة�والذكيـــــة�لب�ئـــــة�املؤسســـــة�مـــــن�خـــــالل�البحـ أ��ـــــا�املراقبـــــة�الشــ
  (hermés, 2007, p. 2). الواقعية�واملستقبلية

ـــ��أ��ــــا�مالحظــــة�وتحليــــل�التطــــورات�العلميــــة،�التقنيــــة،�التكنولوجيــــة،�والصــــدمات�" choot"شــــوتكمــــا��عرف�ــــا� ع�ـ
 .  (dkaki, 1993, p. 6) .قبلية�مـن�اجـل�تجنـب�ال��ديـدات�واقتنـاص�الفـرص�مـن�اجـل�تطـور�أي�مؤسسـةا��اليـة�واملسـت

كما��ش���كذلك�اليقظة��س��اتيجية�إ���مدى�س���املؤسسة�للكشف�املبكر�عن�عالمات��نـذار�املمكنـة�مـن�التغ�ـ�ات�
   (laurence & al, 2010, p. 2) .القدرة�التنافسية�املستدامة�ل�اال���قد�تحدث����ب�ئ��ا،�لضمان�

  (lescar & al, 2013, p. 13) .���أداة�مساعدة�ع���عملية�اتخاذ�القرار" ”laroche et niocheالروش�و�نيوش�أما�
ة�ا��ماعيـــة�املســـتمرة،�يقـــوم���ـــا�مجموعـــة�مـــن��فـــراد�بطر�قـــة�تطوعيـــة،�يتعقبــــون�كمـــا��شـــ���أيضـــا�لتلـــك�العمليـــ

و��بعون�ومن�ثم��ستخدمون�املعلومات�املتوقعة�ال���تخص�التغ��ات�املحتمل�حـدو��ا��ـ��الب�ئـة�ا��ارجيـة�للمؤسسـة،�
  (muniz, 2003, pp. 1-11) .��دف�خلق�الفرص�وتقليص�املخاطر

ل�س��ناك�إسـ��اتيجية�ممكنـة�دون��خـذ��عـ�ن��عتبـار�للعوامـل�التكنولوجيـة�ودون�"  Maurice"فحسب�مور�س
 (laurent, 2007, p. 2) .تحليل�مفصل�للب�ئة�ا��ارجية

املقدمـــة،�يمكــــن�إعطــــاء��عر�ــــف�أك�ـــ��شــــمولية�فاليقظــــة��ســـ��اتيجية��ــــ���شــــاط�مالحظــــة��انطالقـــا�مــــن�التعــــار�ف
وتحليل�التطور�العل��،�التكنولو��،�التجاري،�التناف���،��جتما��،�ا��الية�واملستقبلية�املوافقة�ل�ا�لت�يان���ديدات�

  وفرص�تطو�ر�املؤسسة،�وتحديد�مدى�املخاطر�ال���قد�تتعرض�ل�ا
ــ��أن�برنــــامج�اليقظــــة�يجــــب�ان�يركـــز�أوال�ع�ــــ��تحديــــد��حتياجــــات�وترت�ــــب����Herringينــــغ�امـــا�الباحــــث�� يؤكــــد�ع�ـ

   )45-1،�الصفحات�2019قادري،�( .�ولو�ات�من�طرف��دارة�العليا�ومستخدمي�اليقظة
واجتماعيـــة�نوعـــا�مـــا،�تؤخـــذ�ف��ـــا�جميـــع�القـــرارات��عـــرف�ع�ـــ��أ��ـــا�منظمـــة�اقتصـــادية�: املؤسســـة��قتصـــادية-1-3

حـول�تركيــب�الوســائل�ال�شـر�ة�املاليــة�واملاديــة��غيــة�خلـق�قيمــة�مضــافة�حسـب���ــداف��ــ��نطــاق�زم�ـ�،�كمــا�أ��ــا�مركــز�
  )3،�صفحة�2017عامر،�( . لإلبداع�وإنتاج

ـــناعات�الغ: مجمـــــــع�فـــــــاكتو�1-4 ــ ـــــاع�الصــ ــــ���قطــ ــ ــــد�يك��ـ ــ ـــــري��عــ ـــوط���ا��زائــ ــ ــــاد�الــ ــ ـــــ���قتصـ ــــــ�ى��ــ ـــــة�ك�ـ ــــة�ا�ميـــ ــ ذائيـ
املحروقــات،�ف�ــو�يل�ــ��ا��اجــات��ســ��الكية�للمــواطن�ن،�ومــن�أ�ــم�املؤسســات�الناشــطة��ــ���ــذا�امليــدان�نجــد�مؤسســة�

  "فاكتو"الصناعية�الغذائية�
ات�مســؤولية�مليــون�دينــار�جزائــري،�و�ــ��شــركة�ذ�670،�يبلــغ�راســمال�ا�1999ــ��مؤسســة�خاصــة�تأسســت��ــ��عــام�

محدودة،�و�عت�ـ��مـن�املؤسسـات�الرائـدة�وامل�يمنـة��ـ��مجـال�تمحـيص�وإنتـاج�الق�ـوة���ـ��ا��زائـر�مـن�خـالل�عالمـة�فـاكتو�
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  نموذج�مق��ح-   ا��ديثة

 -با��زائر�العاصمة�-دراسة�حالة�بمؤسسة�مجمع�فاكتو� -

"FACTO"ــ��تقـــديم�أفضـــل�وأجـــود�أنـــواع�الـــ�ن�7000،�وت�ـــتج�مؤسســـة�فـــاكتو�حـــوا��� طـــن�مـــن�الق�ـــوة�ســـنو�ا،�و�عمـــل�ع�ـ
امت�بتوسيع��شاط�ا�وذلـك�مـن�خـالل�إنتـاج�فـرع�جديـد�إلنتـاج�ا��ليـب�ق�2014و����ونة��خ��ة����سنة��. للمس��لك�ن

  .و�و�ذو�نوعية�و�ذوق�رفيع،�و�و�معقم����درجة�حرارة�عالية�."OBEI"من�خالل�عالمة�او�ي�
  خصائص�اليقظة��س��اتيجية-2

ـــ���مــــــن�خالل�ـــــا�لتح ـــ���ســ ـــة�بمف�وم�ــــــا�وال�ــ ــــائص�املرتبطــ ـــة��ســــــ��اتيجية�بمجموعـــــة�مـــــن�ا��صــ قيــــــق�ت�ســـــم�اليقظــ
  : استمرار���ا�وأ�داف�ا،�السيما�فيما�يتعلق�باعتبار�ا�كتنظيم�رس��،�وتتمثل��ذه�ا��صائص�فيما�ي��

 حيـــث��ســـاعد�ا�ع�ـــ����ســـتعمل�مـــن�اجـــل��شـــارة�إ�ـــ��املعلومـــات�املقدمـــة�لليقظـــة��ســـ��اتيجية�:�ســـ��اتيجية
 )39-27 صس،�.فرحات�و�بن�خليفة،�د( .اتخاذ�القرار�وال���ل�ا�تأث���كب���ع���تنافسية�والبقاء�واستمرار�املؤسسة

 عت���املؤسسة�م�ون�من�عدة�عوامل�مؤثرة�فتعر�ف�ا�ي�ون�بطر�قة�علمية�وخاصة�عند�الت�لم�عند��:املحيط�
 )82،�صفحة�2010عالوة،�( .�داف�اليقظة��س��اتيجيةاس�

 تتضـمن�اليقظـة��سـ��اتيجية�تفسـ��ات�وإشـارات��نـذار�املبكـرة�وال�ـ��تـرتبط��عنصـر��بــداع،��:إ�شـاء��بـداع
فاملعلومــات�اليقظــة��ســمح�بصــياغة�الفرضــيات�وإ�شــاء�رؤ�ــة�إبداعيــة�مــن�خــالل�تفســ���وترجمــة��شــارات�املنتقــاة�مــن�

  )275-253حات�،�الصف2014رم��،�( .املحيط�املؤسسة
 ع�ــــ��وجــــود�مجموعــــة�مــــن��فــــراد�تقــــوم�بمالحظــــة��شــــارات��ــــ��املحــــيط�مــــن�اجــــل�مقارن��ــــا��:الــــذ�اء�ا��مــــا���

  )3،�صفحة�2010بن�ع��،�( .إلعطا��ا�مع���مع�ن
 علــــق�باملســــتقبلمــــن�خــــالل�كشــــف�التغ�ــــ�ات�وال�ــــ��يمكــــن�أن�تحــــدث��ــــ��محــــيط�املؤسســــة�وال�ــــ��تت: التوقــــع 

(humbert, 1997, pp. 2-5)  
  أ�عاد�اليقظة��س��اتيجية-4

  :توجد�أنواع�مختلفة�وكث��ة�من�اليقظة��س��اتيجية�وسنذكر�فقط�أ�م�ا�واملتمثلة���
��ـــتم��ـــذا�املحـــور�أساســـا�برصـــد�حاجـــات�الز�ـــائن�ورغبـــا��م�ع�ـــ��املـــدى�القر�ـــب�والبعيـــد،�: اليقظـــة�التجار�ـــة-4-1  

ع�ـــ�،�(و�تقر�ـــب�والء�الز�ـــائن�بـــاالطالع�املســـتمر�ع�ـــ��الشـــ�اوى،�كمـــا���ـــتم�بـــاملوردين�كمصـــ��ة�املبيعـــات�ومنـــدو�ي�البيـــع�
 )28-18،�الصفحات�2017

ــ�: تنافســــيةاليقظــــة�ال-4-2 البحــــث�واملعا��ــــة�و�شــــر�املعلومــــة�املتعلقــــة�بمنــــافس�املؤسســــة،�أي�تتعلــــق�بمراقبــــة� �ــ
إســ��اتيجية�املنافســ�ن،�سياســ��م�ال�ســع��ية� املنافســ�ن�املباشــر�ن�وغ�ــ��املباشــر�ن،�ا��ــالي�ن�واملحتملــ�ن�وتقــوم�بمتا�عــة

 )59-45س،�الصفحات�.خليفة،�د( .ا��... ونتائج�م�املالية
�ســـتغالل�النظـــامي�وامل�ســـق�للمعلومـــات�مـــن�خـــالل�متا�عـــة��ـــل��بت�ـــارات�وال�ـــ�� �ـــ�: اليقظـــة�التكنولوجيـــة-4-3

ــــيھ ـــ��مواج�ـــــة�منافســ ـــاعدة�املنظمـــــة�ع�ــ ـــمن�مســ ـــة�و�واخـــــرون�( .تضــ ـــوم��) 191 -25،�الصـــــفحات�2018خليفــ كمـــــا�أ��ـــــا�تقـــ
وعــــا�ب�شــــر�املعلومــــات�املنتقــــاة�واملعا��ــــة�للمســــؤول�ن��ــــ��املؤسســــة�الســــتعمال�ا��ــــ��بمالحظـــة�وتحليــــل�املحــــيط�التق�ــــ��متب

ــ��اليقظـــــة�التكنولوجيـــــة،�إذ� ـــوال�طائلــــة�ع�ـــ ـــص�أمــ ـــات�تخصــ ـــا�نجـــــد�أن�الكث�ـــــ��مـــــن�املنظمـ اتخــــاذ�القـــــرار��ســـــ��اتي��،�كمـ
ـــص�اليابـــــان ـــات�الفر�ســـــية�3%تخصـ ـــنو�ا،�ب�نمـــــا�تخصــــص�املنظمــ ـــم�أعمــــال�0.5%سـ ـــا�ي،�( .مــــن�رقــ ـــاس�ال�نــ ـــو�بكــــر�و�اليــ ابــ

  )191-182،�الصفحات�2017
ـــ����ــــتم�أساســــا� ـــ�ل�مــــن�ثالثــــة�ر�ــــائز�أساســــية،�اليقظــــة�التجار�ــــة�و�ال�ـ ـــة��ســــ��اتيجية�ت�شـ و�منــــھ�يت�ــــ��أن�اليقظـ

اع،�الصنا������ح�ن���تم�بالز�ائن�بما�ف��م�املوزع�ن�واملوردين،�ب�نما�تخص�اليقظة�التنافسية�باملنافس�ن�داخل�القط
  .اليقظة�التكنولوجية�بظ�ور�منتجات�و�دائل�جديدة�ن�يجة�التطور�التكنولو��
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  نموذج�مق��ح-   ا��ديثة

 -با��زائر�العاصمة�-دراسة�حالة�بمؤسسة�مجمع�فاكتو� -

  مراحل�عملية�اليقظة��س��اتيجية-5
  :يتطلب�من�أي�مؤسسة�للقيام�بال�شاطات�اليقظة��س��اتيجية�ضرورة�املرور�بثالث�مراحل�و��

 5-1-تتمثــل��ـ��املعرفــة�ا��يــدة�لب�ئــة�العمــل،�وتبــدأ��ــذه�املرحلــة�مــن�التحديــد�املســ��دف�والــذي�ســ�تم�: ا��مــع
  .ترك����ل�مج�ودات�اليقظة�عليھ

ف�ناك�عدة�أسئلة�أساسـية�نطرح�ـا��ـ��عمليـة�جمـع�املعلومـات�مـن�نراقـب؟�مـاذا�نراقـب؟�أيـن�توجـد�املعلومـة؟�ثـم�
  .خطة�عمل ملؤسسة،�وت�ت���بوضعت�بع�ا�عملية�ا��رد�ل�ل�معلومة�موجودة����ا

�عت�ـ��مرحلــة�صـعبة�إذ�تقـوم�ع�ــ��ترجمـة�املعلومـات�وتقـديم�ا��ــ��شـ�ل�تقـار�ر�أو�جــداول،�: التحليـل�وال��كيـب-5-2
  .و��دف��ذه�املرحلة�إ���فرز�وترت�ب�املعلومات�ال����عطي�قيمة�أك���لعملية�اتخاذ�القرار

لتحليـــل�وال��كيــب�تتحصــل�ع�ـــ��معلومــات�معا��ـــة�وال�ت�ــون�ل�ـــذه�عنــد�ان��ـــاء�مرحلــة�ا: ال�شــر�واتخـــاذ�القــرار-5-3
�خ��ة�أي�قيمة�إذا�تم�احتجاز�ا�ولم�يتم��شر�ا����الوقت�املناسب،�ف�ل�املراحل�السابقة�ال�تجدي�نفعا�إذا�لم�ت�شر�

ر�الناجمـة�عـن�القـرار��خ��ة،�و���تقييم�ومراجعة��ثـا املعلومة�لتصل�إ���متخذ�القرار�باملؤسسة،�ومن�ثم�تأ�ي�املرحلة
 )15-5،�الصفحات�2017ولد�عابد�و�علواطي،�( .املتخذ

  سلوكيات�اليقظ�وأوقا��ا-6
  :يمكن�تص�يف�اتجاه�السلوك�اليقظة�إ���صنف�ن

 تم�بكشف�ال��ديدات�ع�����شطة�ا��الية�للمؤسسة: يقظة�دفاعية��،  
 تم�بالبحث�عن�الفرص�ا��ديدة�أو�تحو�ل�ال��ديدات�املك�شفة�من�قبل�اليقظة�الدفاعية��:يقظة���ومية��

 (samida & ben romdhane, 2004, pp. 1-30) .إ���فرص�مبتكرة
احـد�م��ـا�خصـائص�قدم�ثالثة�اتجا�ات�لليقظة�مع�ر�ط�ا��عناصـر�أخـرى،�ول�ـل�و ) Bulinger )2002ال�أن�بيلنجر�إ
  .اليقظة�السلبية،�اليقظة�نصف�ال�شطة�واليقظة�ال�شطة: محددة
 واملسـتعملة�دون�القيـام�ببحــث� و�ـ��يقظــة�دفاعيـة���ـتم�بجمــع�املعلومـات�املوجـودة�مـن�قبــل: اليقظـة�السـلبية

ؤسســـة�معنيـــون�أو�ـــ��عـــن�املعلومـــات،�ت�ـــون�بصـــفة�دائمـــة�وال��ســـ�ث���أي�نـــوع�مـــن�أنـــواع�اليقظـــة،�وجميـــع��فـــراد��ـــ��امل
�عملية�اليقظة،�و�عتمد�ع���جميع�مصادر�املعلومات،�و�ذه�اليقظة�تبحث�عن�اك�شاف�ال��ديدات�ا��الة�ع����شاط�

  ،�املؤسسة
 ال�اشـفون (��ـتم�بجمـع�املعلومـات�ال�ـ����ـم�املؤسسـة�فقـط،��نـاك�أفـراد�محـددون��:اليقظة�نصف�ال�شـطة (

اليقظــة���ــتم���ــم�الــذين�يقومــون�بوظيفــة�اليقظــة�ال�شــطة�ال�ــ���عتمــد�ع�ــ��أبحــاث�متطــورة�كأبحــاث��ن��انــت،�و�ــذه
  بكشف�الفرص�املمكنة،

 ليقظة�إ���أخصائي�ن�و���اليقظـة�تتعدى�النوع�ن�السابق�ن،�حيث�تو�ل�م�مة�ا�):الفعالة(اليقظة�ال�شطة�
ـــل�ال��ديــــــدات� ـــ�ن،�أو�تحو�ـــ ــــاف�مــــــن�قبــــــل�املنافســـ ــــعبة��ك�شــ ـــون�صــ ــــف�الفــــــرص�املســــــتقبلية،�وت�ـــ ـــة���ــــــتم�بكشــ ال��وميـــ

 .  املستقبلية�إ���فرص�والعمل�ع���ان��از�ا
  -ا��زائر�العاصمة-واقع�اليقظة��س��اتيجية�ملؤسسة�فاكتو�-7

لنظـــام�اليقظـــة��ســـ��اتيجية�-فـــاكتو-ظـــرة�عامـــة�حـــول�تطبيـــق�مؤسســـة�مـــن�خـــالل��ـــذا�البحـــث�ســـنحاول�إعطـــاء�ن
واق��اح�نموذج�يقظ��سـاعد�ع�ـ��تحليـل�الب�ئـة�الداخليـة�وا��ارجيـة�للمؤسسـة�حيـث�يمك��ـا�مـن�اك�شـاف�نقـاط�القـوة�

  .واقتناص�الفرص
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  نموذج�مق��ح-   ا��ديثة

 -با��زائر�العاصمة�-دراسة�حالة�بمؤسسة�مجمع�فاكتو� -

  واقع�اليقظة��س��اتيجية����ا��زائر-7-1
ث����ا��زائر�ومع��ذا�نالحظ�أن��ناك�الكث���من�املؤسسات�بدأت��عت���مف�وم�اليقظة��س��اتيجية�مف�وم�حدي

التطـرق�إ�ـ��مـدى�ا�تمـام� ��تم�بواقع�اليقظة��س��اتيجية�و�ذا�مع�شدة�وحدة�املنافسة�ومـن�خـالل�مـا�تقـدم�سـنحاول 
  .املؤسسة���زائر�ة���ذا�الواقع

ــــك� ـــ��ا��زائــــــر�و�ظ�ــــــر�ذلــ ـــة��ســــــ��اتيجية��ـــ ـــ��مجــــــال�اليقظـــ ــــ����ـــ ـــأخر��ســ ـــاك�تـــ ـــ���نـــ ـــ��ين�و�ـــ ـــة��طــــــارات�املســـ ــــ��ثقافـــ �ــ
،�وال���2002سلوكيا��م،�وكذا����ثقافة�املؤسسات��قتصادية،�غ���أن��ذا�ال��غطي�الظوا�ر�ال���ظ�رت�باح�شام����

و�عت�ـ���ــذه�الظــا�رة�"  world Trade center" localظ�ـرت��ــ��شـ�ل�ملتقــى�حــول�الـذ�اء��قتصــادي�املــنظم�مـن�طــرف
ــ��الــــذ�اء��قتصــــادي�ملع�ــــد�ال��جمــــات�والعالقــــات�نتاجــــا�عــــن�شــــراكة�مــــا�بــــ� ن�مصــــ��ة�الدراســــات�العليــــا�املتخصصــــة���ــ

،�ومــن�خــالل��ــذا�ا��مــع�مــن�ا��ضــور��1995ــ��س��اســبورغ�والتجــارة�ا��ارجيــة�لعــام�" مــارك�بلــوش"الدوليــة��ــ��جامعــة�
  :ع���النحو�التا��تم��شارة�إ���جملة�من�املشا�ل�ال���وجب�ع����قتصاد�ا��زائري�أن��عا���ا�و���

 قسوة�املنافسة��املؤثرات�ا��ارجية�ع���السوق�ا��ارجية�ا��زائر�ة،  
 مخاطر��شاشة��قتصاد�املستورد�الناجمة�عن��تفاقيات�امل��مة�مع��تحاد��ورو�ي، 
 صعو�ة�صياغة�سياسة�اقتصادية���ومية.  

والـذي�دار��06/06/2004والتقنية�ا��زائر�����وتلت��ذه�التظا�رة�ملتقى�نظمھ�مركز�البحث�عن�املعلومة�العلمية
موضوعھ�حول�اليقظة�التكنولوجية����املؤسسـات�ا��زائر�ـة�حيـث�أكـد�املتـدخلون�ع�ـ��إجبار�ـة�امـتالك�نظـام�لليقظـة�

  .ك�ل�والتكنولوجية�ع���مواج�ة�مختلف�الر�انات�ا��زائر�ة����ظل�املنافسة�املحتدمة
  ؤسسات�ا��زائر�ةاليقظة��س��اتيجية����ثقافة�امل-7-2

ــ��ســـــنة�   ـــ��أســـــاس�دراســـــة�أجر�ـــــت��ــ ـــ��الغـــــرب�ا��زائـــــري�تبقـــــى�2000ع�ـ ــغ��ة�واملتوســــطة��ــ ـــ��املؤسســـــات�الصـــ ع�ــ
�ســـ�ثمارات�غ�ـــ��املاديـــة�والبحـــوث�املرتبطـــة�باملعلومـــات�جـــد�فنيـــة،�حيـــث�يالحـــظ�أن�نصـــف�املؤسســـات�محـــل�الدراســـة�

ور�ــع��ــذه�املؤسســات�ال�تملــك��ــذه��ســ�ثمارات�إال�مــن��أكــدت�عــدم�اســ�ثمار�ا��ــ���ــذا�املجــال،�44%تقر�بــا�مــا��عــادل�
جـراء�شــراء�شــ�رة�محـل�و�ــراءة��خ�ــ�اع�أي�مـن�خــالل�شــراء�ال�ـ�اخيص�و�ــراءات��خ�ــ�اع�و�سـتغالل،�كمــا�يوجــد�ســوى�

من�بـ�ن��ـذه�املؤسسـات���ـأت�السـ�ثمارات��ـ��%17من�املؤسسات�ال���اس�ثمرت�����ذا��تجاه،�ولألسف�يوجد�14%
ـــ����ـــــذه�مجـــــال��  ـــون�مصــ ـــوره�ي�ــ ـــوق،�فبتطــ ـــن�ال�ي�ـــــل�التناف�ـــــ���للســ ـــة��ســـــ��اتيجية�مؤشـــــرا�عــ ـــ�ار،�و�اعتبـــــار�اليقظــ شــ

  .املؤسسات��فول�والزوال
ــــة�مـــــن� ـــودة�وكـــــذا�ال��ديـــــدات�القادمـ ـــول�نظـــــرا�للفـــــرص�ا��ديـــــدة�املوجــ ـــأي�م�ـــــ�ر�مقبــ ـــأخر�بــ وال�يمكـــــن�ت��يـــــر��ـــــذا�التــ

يوم�التحكم����عـدد�كب�ـ��وم��ايـد�مـن�التكنولوجيـات�وذلـك�لسـ�ب�ن�املنافسة�فال�شاط�الصنا���والتكنولو���يتطلب�ال
أول�مـــا�التطـــور�التكنولـــو���والعل�ـــ��والتق�ـــ��الـــذي�يفـــرض�اســـتعمال�التكنولوجيـــا�ا��ديـــدة،�والثـــا�ي��ـــو�الطلـــب�تجـــاوز�

�ــ��الصــناعات�الطلــب�املب�ــ��ع�ــ��املنتــوج�بحــد�ذاتــھ�إ�ــ��الطلــب�املب�ــ��ع�ــ��الوظــائف�املتعلقــة�بــاملنتوج،�والــذي�يفــرض�ع
  )124-123،�الصفحات�2004عليوات،�( .إيجاد�م�ارات�وقدرات�جديدة�ملحافظة�ع���التحكم�����شاط�ا��سا���

  اق��اح�نموذج����از�اليقظة��س��اتيجية�ملؤسسة�مجمع�فاكتو-8
�اح�أمـــر�بـــالغ���ميــة�وكـــذلك�كتوصــية�تـــم�ا��ــروج���ـــا�مـــع��عت�ــ��إعطـــاء�نمــوذج����ـــاز�اليقظــة��ســـ��اتيجية�و�ــاق�

حيــــث�يت�ــــون�ج�ــــاز�اليقظــــة�ملؤسســــة�فــــاكتو�مــــن�ثــــالث���ــــان� .�خــــذ��عــــ�ن��عتبــــار�خصــــائص�مؤسســــة�فــــاكتو�بــــا��زائر
  :اليقظة�التنافسية�التجار�ة�والتكنولوجية

اكتو�واملحــيط�الــذي�تتطــور�حيــث�تقــوم�ال��نــة�بــالتعرف�ع�ــ��مناف�ــ���مؤسســة�فــ: ��نــة�اليقظــة�التنافســية-8-1
فيــھ�املؤسســات�املنافســة�وذلــك�مــن�خــالل�جمــع�املعلومــات�ع��ــا�ونقــاط�القــوة�والضــعف�ثــم�تحليل�ــا�واســتخراج�النتــائج�
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ة�باملؤسسات��قتصادي����ظل�امل��ة�التنافسية��س��اتيجيةاليقظة��ليات�تفعيلآ محمودي�م��و�ة
  نموذج�مق��ح-   ا��ديثة

 -با��زائر�العاصمة�-دراسة�حالة�بمؤسسة�مجمع�فاكتو� -

و�ـذا�مـا�س�شـ���إليـھ�مـن�خـالل�تحليـل�للب�ئـة�الداخليـة�للمؤسسـة�وت�يـان�نقـاط�(وتطبيق�ا����اتخـاذ�قـرارات�املؤسسـة،�
  .ال��نة�إ���معرفة�أداء�وإس��اتيجية�وقدرات�املنافس�نكما���دف��ذه�) القوة�والضعف

�عمـــل��ـــذه�ال��نـــة�ع�ـــ��بـــذل��ـــل�ا���ـــود�والوســـائل�امل�ـــ�رة�: ��نـــة�اليقظـــة�التكنولوجيـــة�ملؤسســـة�فـــاكتو-8-2
و�عمــل��ــذه�) مجــال�ق�ــوة�فــاكتو(��ــدف�الكشــف�عــن�التطــورات�املســتجدة�ا��اصــلة��ــ��ميــدان�التقنيــات�التكنولوجيــة�

  :ال��نة�ع��
 جمع�املعلومات�التقنية�والتكنولوجية�الستغالل�ا����إبداعات�تكنولوجية،  
 التقنيات�والتكنولوجيات�املستخدمة�حاليا�من�طرف�املنافس�ن تحديد.  

ــ��وال�شــــاطات�التجار�ــــة�: ��نــــة�اليقظــــة�التجار�ــــة�ملؤسســــة�فــــاكتو-8-3 ��ــــتم��ــــذه�ال��نــــة�بالز�ــــائن�بالدرجــــة��و�ــ
  :اد��ولية�للمؤسسة�كما���تم�بمراقبة�ودراسةموردي�املو  للمنافس�ن�ومختلف

 احتياجات�الز�ائن�ع���املدى�البعيد�والطو�ل�وكذا�تطور�العالقة�ب�ن�الز�ائن�واملؤسسة،  
 نقاط�بيع�املتعامل�ن�و��م�مبيعا��م�من�خالل�املراقبة�الدائمة�ل�شرا��م�امل�شورة�ع���مواقع�م��لك��ونية�

  ،وكذا�مختلف��شاطا��م�التجار�ة
  ا��ديدة�وتطور�سعر�اليد�العاملة،�ت�بع�تطور�سوق�العمل�وعرض�امل�ارات 
 تقــار�ر�البــا�ع�ن��ــون�البــا�ع��ــ��اتصــال�دائــم�مــع�الز�ــائن�وممث�ــ��املؤسســات�املنافســة�و�تــا���يمكنــھ�مــن�تقــديم�

 ات�حول�رغبات�الز�ائن�عند�الشراء،معلوم
 املنــاطق�ا��غرافيــة� بإحصــاء�املبيعــات�املؤسســة�حســبإحصــاء�املبيعــات�ودراســة�الكميــات�املباعــة�ممــا��ســمح�

 . ا��...حسب�نقاط�البيع�والف��ة�الزمنية�حسب�املنتوج�وحسب�قناة�التوز�ع
  وتحليل�الب�ئة�ال�لية" فاكتو"�س��اتيجيات�التنافسية�ملؤسسة�-9

  : �ناك�العديد�من��س��اتيجيات�ال���ت�ن��ا�مؤسسة�فاكتو�و����التا��
  طلب��و��تطو�ر�ال-9-1

بصفة�عامة�يقع�دور�تطو�ر�السوق�وز�ادة�الطلب��و���ع���مؤسسة�فاكتو�وال����عمل�ع�ـ��ز�ـادة�املسـتخدم�ن،�
وكميـــات��ســـ��الك�بال�ســـبة�للمنتجـــات�ا��اليـــة�ونجـــد�أن�املؤسســـة��ســـتخدم��ـــذا�النـــوع�مـــن��ســـ��اتيجيات��ـــ��بدايـــة�

توسع�ما��ع���انخفاض�الضغوط�التنافسية،�فع���س�يل�املثـال�نجـد�السوق،�ي�ون�الطلب��و������-دورة��حياة�منتج
مـن�خـالل�التعر�ـف�بـاملنتوج�و�نوعيتـھ�ا��يـدة،�وتقر�ـب��-حليـب�أو�ـي–أن�فاكتو�استخدمت��ـذا�النـوع��ـ��بدايـة�إنتـاج�

وج�والتعـرف�املنتج�للمس��لك�من�خالل�وضع�عدة�نقاط�للبيع�و���العديد�من�الواليات�من�اجل�ز�ادة�الطلب�ع�ـ��املنتـ
  .عليھ

  �س��اتيجية�الدفاعية-9-2
ثـــا�ي�إســــ��اتيجية��ســــتخدم�ا�املؤسســــة��ـــ���ســــ��اتيجية�الدفاعيــــة�وال�ــــ���عتمـــد�ا�ل��مايــــة�مــــن�املؤسســــات�ال�ــــ��
�ش�ل�خطورة�عل��ا،�و�ذا�مـن�خـالل�دراسـة�السـوق�ومراقبـة�الشـركة�ملنتجا��ـا�ح�ـ��ال�يـتم�تقليـد�ا�و�نفـراد�با��صـة�

�نفـراد�بـالالت�خاصـة�ح�ــ��ال� طيلـة،�ومثـال�ع�ــ��ذلـك�مـا�قامـت�بــھ�املؤسسـة��ـ���الت�الق�ـوة�مـن�خــالل�السـوقية�ملـدة
  .يتم�تقليد�ا

  �س��اتيجية�ال��ومية-9-3
ومـــن�بـــ�ن�أ�ـــم��ســـ��اتيجيات�ال�ـــ���عتمـــد�ا�مؤسســـة��فـــاكتو،��ســـ��اتيجية�ال��وميـــة�وال�ـــ���عتمـــد�ع�ـــ��توســـيع�

ــ��الســـوق�و��عظـــيم�الفائـــدة�مـــن�اثـــر�ا���ـــ�ة��ا��صـــة�الســـوقية�كخيـــار�م�ـــم�جـــدا حيـــث�يمكـــن�املؤسســـة�مـــن�ال�يمنـــة�ع�ـ
وتحقيق�الر�حية،�إال�إن�تطبيق��ذا�ا��يار�يحتاج�إ���ا��ذر�ف�ناك�حد�مع�ن�للتوسع��عده�تصبح�ت�لفة�ز�ادة�ا��صة�
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ة�باملؤسسات��قتصادي����ظل�امل��ة�التنافسية��س��اتيجيةاليقظة��ليات�تفعيلآ محمودي�م��و�ة
  نموذج�مق��ح-   ا��ديثة

 -با��زائر�العاصمة�-دراسة�حالة�بمؤسسة�مجمع�فاكتو� -

فمـع�شـدة�املنافسـة�السوقية�با�ظة،�وع�ـ���ـذا��سـاس�نجـد�مؤسسـة�فـاكتو�جـد�حـذرة��ـ��تطبيـق��ـذه��سـ��اتيجية،�
�ــ��الســوق�و�دخــول�عــدة�منافســ�ن�نجــد�أ�ــ�اب�املؤسســة�يفضــلون��ــذه��ســ��اتيجية،�ضــف�إ�ــ��ذلــك�إن��فــراط��ــ��
ال�يمنة�يجذب�السـلطات�العامـة�و��ـان�املنافسـة�وقـوان�ن�منـع��حت�ـار�وال�ـ���عمـل�ل��فـاظ�ع�ـ��املنافسـة�املتوازنـة��ـ��

  .السوق 
  تحليل�الب�ئة�ال�لية-9-4

  :تمثي���بدرجة�كب��ة�ملن���ا،�بحيث�نجده�يتم���ب�factoق�ال����عمل�فيھ�مؤسسة�السو 
 عــدد�كب�ــ��وغ�ــ��محــدد�مــن�املنافســ�ن،�فالســوق�مــزال�يتمتــع�بقابليــة�الظ�ــور�أشــ�ال�جديــدة�مــن�املنافســة،�مــا�

-FACTO-فـــاكتو-دفــع�فــاكتو�للتنو�ـــع�املســتمر،�حيــث�نجـــد�ا��ــ��البدايــة��انـــت��عمــل�أو�ت�ـــتج�منتــوج�واحــد�و�ـــو�الق�ــوة
   OBEI-أو�ي–تحت�عالمة�ا��ليب�ولكن��عد�ا�انتقلت�إ���إنتاج�

 ــ��مجـــال�املنافســــة�و�ـــ��أي���ظــــة��ســـ�ب�غيــــاب� قائمـــة�املنافســـ�ن�غ�ــــ��محـــدودة�يمكــــن�ألي�متعامـــل�الــــدخول��ـ
  ،حواجز�الدخول 

 والـذي�أصـبح�ونجد�أن�املؤسسـة�ال�ترتكـز�قو��ـا�فقـط��ـ��مجـال�الق�ـوة،�ولكـن�توسـعت�و�ـدأت�بإنتـاج�ا��ليـب�
  ،السعودية�أو�ي�ينافس�و�قوة،�من�خالل�ال��خيص�الذي�حصلت�عليھ�من�شركة

 إن�ظا�رة�العوملة�وفتح��قتصاد�ا��ر�للمؤسسات�أدى�إ����شوء�ب�ئة�تنافسية�شرسة،�و�ذا�الصراع�فـرض�
البقـــاء�واملنافســـة��ــــ��ح�ل�ـــا�ع�ـــ��مؤسســـة�فـــاكتو�أن��عمـــل�ع�ـــ��ز�ـــادة��نتـــاج�مـــع��حتفــــاظ�بالنوعيـــة�وا��ـــودة�ال�ـــ��ت�ـــي

  السوق،
 فـــرض�ع�ـــ��مؤسســـة�فـــاكتو�البحـــث�. ا�ـــ�...إن��ـــل�مـــا�يخـــص�جـــودة��نتـــاج�وجـــودة�التنظـــيم�وجـــودة�ا��ـــدمات�

الدوري�عن�املعلومات�ال�سـو�قية�والتجـارة�الفعالـة،�مـا�يخلـق�حاجـات�جديـدة�للز�ـائن�املحتملـ�ن�و�شـ�ل�سـوق�جديـد،�
و�ــو�نظـام�تحليــل�املخــاطر�ونقـاط�الــتحكم�ا��رجـة،�و�ــذا�النظــام�HACCP  كـذلك�بــدأت�مؤسسـة�فــاكتو�بتطبيــق�نظـام�

ـــ���علــــم�املســــ��لك�إن�املنتــــوج�الــــذي��ســــ��لكھ�خاضــــع� �ــــو�نظــــام�عــــال���تطبقــــھ�الكث�ــــ��مــــن�املنظمــــات�العامليــــة،�و�ــــذا�ح�ـ
  .للمواصفات�العاملية،�و��ذا�تز�د�ثقة�املس��لك�و�التا���ز�ادة�ا��صة�السوقية

  factoس��اتيجية����مؤسسة�فاكتو�تطبيق�نظام�اليقظة�� -10
مـن�اجـل�الدراسـة�املعمقـة�والتحليـل�الشـامل�ملختلـف�العناصــر�واملتغ�ـ�ات�املـؤثرة��ـ��مفـردات�البحـث�وتماشـيا�مــع�

،�فـاكتوأ�داف�وطبيعة�املوضوع،�استخدمنا�املن���الوصفي�التحلي����غرض�وصف�اليقظة��سـ��اتيجية��ـ��مؤسسـة�
التعمـــق�و�تحليـــل�للب�ئـــة�الداخليـــة�للمؤسســـة�ومعرفـــة�نقـــاط�القـــوة�والضـــعف،�ودراســـة��ومـــن���دراســـة�ا��الـــة�مـــن�اجـــل

  .الب�ئة�ا��ارجية�وكشف�أ�عاد�ا�من�خالل�التطرق�إ���الفرص�وال��ديدات
 ���يص�وتحليل�املحيط�الداخ���للمؤسسة�-11

لداخليـة�للمؤسســة�مــن���ـ�يص�الب�ئــة�او  مـن�خــالل�الدراسـة�امليدانيــة�ال�ـ��قمنــا���ـا��ــ��املؤسســة�سـنحاول�شــرح
  :خالل�نقاط�القوة�والضعف�وال���يمكن�ت��يص�ا����النقاط�التالية

  نقاط�القوة�–1-11 
 عت���مؤسسة�فاكتو�إحدى�أ�م�املؤسسات����مجال�صناعة�الق�وة�،  
 ل�ــا�عــدة�نقــاط�بيــع�ع�ــ��ال�ــ�اب�الــوط��،�إضــافة�إ�ــ��التنو�ــع��ــ��منتجا��ــا�ممــا��ســمح�ل�ــا�بكســب�فئــة�كب�ــ�ة�مــن�

 ،.املس��لك�ن
 ل�ا�إم�انيات�مالية�جد��امة،�وال��عتمد�ع���القروض�البنكية�لتمو�ل�مشار�ع�ا. 
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ة�باملؤسسات��قتصادي����ظل�امل��ة�التنافسية��س��اتيجيةاليقظة��ليات�تفعيلآ محمودي�م��و�ة
  نموذج�مق��ح-   ا��ديثة

 -با��زائر�العاصمة�-دراسة�حالة�بمؤسسة�مجمع�فاكتو� -

 تقـــوم�املؤسســـة�باســـت��اد�املـــواد��وليـــة�premier matièreفائـــدة�و�الت�بنفســـ�ا،�و�ـــذا�مـــا�يجعل�ـــا�تكســـب��
 كب��ة�من�خالل��ذه�العملية،

 امل�ال��اب�الوط��تملك�املؤسسة�إم�انيات�مادية�كب��ة�بالتوز�ع�ع����، 
 ت�ـــتج�املؤسســــة�ا��ليــــب�املعقــــم��ــــ��حــــرارة�و�ــــرودة�عـــاليت�ن،�و�ــــو�ذو�نوعيــــة،�و�وضــــع��ــــ��علــــب�خاصــــة�حافظــــة�

 قلھ،�و�دوم�لف��ة�طو�لة�قبل�فتحھ،عالية�ا��ودة،�وال�يحتاج�إ���م��دات�لن
 تملك�املؤسسة�آالت�جد�متطورة�وحديثة،�و�ذا�ما�يم���ا�عن�با���املنافس�ن��خر�ن. 

  نقاط�الضعف�–2-11
  تمام�املفرط�وال��ك���ع���إنتاج�الق�وة���)facto(، 
 ا��ليـــب�املعقــــم�بدرجـــة�ا��ــــرارة�العاليـــة�ي�ــــون�ســـعره�مرتفــــع�مقارنـــة�با��ليــــب�امل�ســـ��،�و�ــــذا�ال�ـــ��ء�الــــذي�ال�

 ،�سمح�ل�ل�فئات�املجتمع�باقتنائھ
 ـــمال،�أي�ب�ســــبة� ـــ��الشـ ـــع�موجــــودة��ـ ـــاط�التوز�ـ ـــاط�%60اغلــــب�نقـ ـــمالية�مــــن�نقـ ــ��املنــــاطق�الشـ البيــــع�املجــــودة��ــ

 ،للوطن
 عـــدم�التعر�ـــف�بـــأنواع�منتجا��ـــا،�ممـــا�يجعـــل�املســـ��لك�ال�يفـــرق�بـــ�ن�أنـــواع�ا��ليـــب�مـــثال�نجـــد�ا��ليـــب�م�ـــ�وع�

 .)الدسم،�و�ذا�النوع�يالءم�أ��اب�ال�ول�س��ول،�وا��ليب�م��وع�الدسم�جزئيا�و�ذا�النوع���ميع�الفئات
�ســت�تج�أن�املؤسســة�رائــدة��ــ��مجــال�" فــاكتو" بتحليــل�الب�ئــة�الداخليــة�ملؤسســةمــن�خــالل��ــذه�النقــاط�ا��اصــة�

  .إنتاج�الق�وة،�و�ذا�بفضل�ا����ة�ال���اك�سب��ا�خالل�سنوات�العمل�ال���ء�الذي�أعطا�ا�ثقة�كب��ة�أمام�ز�ائ��ا
لصدارة����مجال�ففي�ف��ة�قص��ة�استطاعت�املؤسسة�أن�تحتل�ا) obéi(و�مر�نفسھ�ينطبق�ع���منتوج�ا��ليب�

  .إنتاج�ا��ليب،�بالرغم�من�حداثة�الوحدة
ومـــا�يم�ـــ��املؤسســـة�كـــذلك��ـــو�وجـــود�شـــب�ات�التوز�ـــع�ع�ـــ���امـــل�ال�ـــ�اب�الـــوط��،�كمـــا�نجـــد�أن�أ�ـــم�نقطـــة�تملك�ـــا�

  .فاكتو�تكمن����تمو�ل�ا�الذا�ي،�ال���ء�الذي�يمك��ا�من�التوسع����اس�ثمارا��ا�دون�ا��اجة�إ���القروض�البنكية
ـــورة�وحديثــــة��وممــــا ـــة�حيــــث�أن�آالت��نتــــاج��ل�ــــا�متطـ رفــــع�مــــن�قيمــــة�املؤسســــة�اســــتخدام�ا�للتكنولوجيــــا�ا��ديثـ

  .مطابقة�للمواصفات�العاملية
فرغم�توفر�املؤسسة�ع���النقاط��يجابية،�تبقى��ناك�نقاط�ضعف�وال���يجب�ع���املؤسسة�إعـادة�النظـر�ف��ـا�

  .ومعا����ا
  ��للمؤسسة���يص�وتحليل�املحيط�ا��ار��-12

ـــو�ق� ــ ـــن�مصــــــ��ة�ال�سـ ــ ــــة�مـ ــــات�املقدمــ ـــالل�املعلومــ ــ ـــــاكتو،�ومــــــن�خـ ــــة�فـ ـــــار���ملؤسســ ــــيط�ا��ـ ــــالل�دراســــــة�املحــ مــــــن�خــ
للمؤسسـة،��مـر�الــذي�سـاعدنا�ع�ــ����ـ�يص�املحـيط�ا��ــار���ومعرفـة�الفــرص�ال�ـ��يمكـن�للمؤسســة��سـتفادة�م��ــا،�

  :وال��ديدات�الواجب�تجن��ا�و�ذا�ما�سنو��ھ����النقاط�التالية
  الفرص�-12-1
 سوق�ا��زائر�سوق�ف���و���حاجة�دائمة�إ����شباع،  
 املوقع��س��اتي���للمؤسسة��سا�م�����س�يل�عملية�التوز�ع،  
 سا�م����رفع�حصة�املؤسسة����السوق �أو�يال��خيص�املمنوح�للمؤسسة�من�طرف�الشركة�السعودية�،  
 املقــدم�مـن�طــرف�الدولـة�للمؤسســات�املنتجـة�ل��ليــب،�ال�ـ��ء�الــذي��سـاعد�و��ــ�ع�املؤسسـة�لإلنتــاج��الـدعم

 .أك���فأك��
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  نموذج�مق��ح-   ا��ديثة

 -با��زائر�العاصمة�-دراسة�حالة�بمؤسسة�مجمع�فاكتو� -

  ال��ديدات�-12-2
 ا��...املنافسة�الشديدة�وظ�ور�عدة�منتجات�أخرى�و�أسعار�منافسة�مثل�كنديا،��اندي،�أروما،  
 ل�املس��لك�يتوجھ�إليھ�بدال�من�الق�وةوجود�الكث���من�املنتجات�البديلة��الشاي�مثال،�و�ذا�ما�يجع،  
 ن�و�ذا�لل�شابھ�ا��اصل�����عض�ا،عدم�التفرقة�ب�ن�منتجات�فاكتو�و�ا���املنتجات�من�طرف�املس��لك�  
 ز�ادة�أسعار�الق�وة�ومشتقات�ا��ليب،  
 ز�ادة�الو���من�قبل�املس��لك�ن�عن�خطر�ال�افي�ن.  

  :مكن�القول من�خالل����يص�الب�ئة�ا��ارجية�ملؤسسة�فاكتو�ي
ن�املؤسســــة�ل�ــــا�العديــــد�مــــن�الفــــرص�ال�ــــ��تم���ــــا�عــــن�بــــا���املنافســــ�ن،�ومــــن�بــــ�ن��ــــذه�الفــــرص�أ��ــــا�تملــــك�موقــــع�إ

اســ��اتي���و�ــذا�مـــا��ســا�م��ــ���ســـ�يل�التعــرف�عل��ــا�و�ســـ�يل�عمليــة�التوز�ــع،�حيـــث�أ��ــا�تقــع�ع�ـــ��الــرابط�بــ�ن�الشـــرق�
  .ع�العملياتوالغرب�واملوقع�قر�ب�من�العاصمة�ما��س�ل�عل��ا�جمي

كذالك�السوق�الوط����عت���سوق�واعد�والدخول�إليھ�لـ�س�بـاألمر�الصـعب،�و�نـاك�أسـواق�جديـدة�واعـدة�يمكـن�
للمؤسســـة�التوســـع�ف��ـــا�واســـتغالل��ـــذه�الفرصـــة،�كمـــا�إ��ـــا�اســـتفادت�مـــن��عفـــاء�مـــن�الرســـوم�ا��مركيـــة�بـــ�ن�ا��زائـــر�

  .لعر�ية�بموجب�اتفاقية�التجارة�ا��رة�العر�يةو�عض�الدول��ورو�ية�����عض�املنتجات،�و��ن�الدول�ا
ولكـــن�بـــرغم��ـــل��ـــذه�الفـــرص�إال�أن�املؤسســـة�ل�ـــا�مجموعـــة�مـــن�ال��ديـــدات�يجـــب�ع�ـــ��املؤسســـة�أٌال��غفـــل�عل��ـــا،�
ومــن�بي��ـــا�تزايــد�الـــو���مــن�قبـــل�املســـ��لك�ن�بخطــر�ال�ـــافي�ن�و�ــذا�مـــا�يجعل�ـــم�يبحثــون�عـــن�املنتجــات�البديلـــة��الشـــاي،�

وغ���ـــا�مـــن� ن�املنافســـ�ن�ا��ـــدد�لألســـواق�يـــؤدي�إ�ـــ��ك�ـــ�ة�املنتجـــات�مـــثال�حليـــب�كنـــديا�وق�ـــوة�فـــامي�ودخـــول�الكث�ـــ��مـــ
 .املنتجات��خرى�و�بالتا���وجود�أسعار�منافسة�ل�ا

  البدائل��س��اتيجية�املق��حة�-13
اح��للبـــدائل�مـــن�خـــالل�التحليـــل�الســـابق�للب�ئـــة�الداخليـــة�وا��ارجيـــة�ملؤسســـة�فـــاكتو�نـــأ�ي�أالن�لوضـــع��عـــض�اق�ـــ� 

�س��اتيجية�و�ذا�الستغالل�الفرص�وتجنب�ال��ديدات�ومعا��ة�نقاط��والضعف�وإظ�ار�نقاط�القوة،�وال���يمكن�ان�
  :   ن��ص�ا�فيما�ي���

  ات�جديدة،�والقيام�بتوسيع��شاط�ا،استغالل�القوة�املالية�و�ذا�لعمل�اس�ثمار  
 تجارة�ا��رة�ب�ن�الدول�العر�ية،الالتصدير�للدول�املجاورة،�خصوصا�مع�وجود�اتفاقية� 
 تخصيص�مبالغ�مالية�للبحث�والتطو�ر،�والقيام�بإرسال�إطارا��ا�للت�و�ن����ا��ارج،  
 لبيع�منتجا��ا،�استغالل�التطور�التكنولو���والقيام��عمل�وفتح�سوق��لك��ونية  
  منتجات�جديدة�وتقديم�ا�للمس��لك�ن�حسب�أذواق�م،�والس���إ���تطو�ر�عملية��ش�ار�إلعطاء�صورة��تطو�ر

   ،إيجابية�وجيدة�ملنتجات�املؤسسة�ح����ساعد�املس��لك�ع����ختيار�بي��ا�بالتا����س��الك
 ــ��ال�شــاط�عــن�طر�ــق�إنتــاج�ا��ليــب��ــ��أكيــاس�عاديــة�و�ــذا�لتمكــ�ن�جميــع�الفئــات�مــن�اقتنائــھ،�مــن��التوســع�

  آخر�ن،اجل�املحافظة�ع���املس��لك�ن��وفياء،�وعدم�السماح�ل�م�بالذ�اب�إ���منافس�ن�
 اء����السوق تخفيض�سعر��عض�املنتجات،�و�ذا�ح���تتمكن�من�املنافسة�والبق.  

ــــة� ـــــذه�الدراســ ـــالل��ـ ــ ــــن�خـ ــــتعانة�مــ ـــــد��ســ ـــــاكتو،�و�عـ ــــة�فـ ـــة��ســــــ��اتيجية�ملؤسســ ــ ـــــع�اليقظـ ــ��واقـ ــ ــــالع�ع�ــ ـــــد��طــ وقصـ
باملعلومات�املقدمـة�مـن�طـرف�املؤسسـة،�الحظنـا�أ��ـا�تملـك�نظـام�يقظـة�اسـ��اتي��،�وال�ـ���سـ���مـن�خاللـھ�إ�ـ��تحسـ�ن�

ـــوق،�وا ــ��الســ ــ ـــع�أك�ـــــ���ـ ــــات�والتوســ ـــادة���ـــــم�املبيعـ ــــا���ز�ــ ــ��منتجا��ـــــا،�و�تـ ــ ــــة��ـ ـــودة�عاليـ ــ��مركز�ـــــا�وتحقيـــــق�جــ ــ ــــاظ�ع�ـ ��فـ
  .التناف���
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  خاتمة
و�ـ���خ�ــ��يمكـن�القــول�أن�التطـورات�الســر�عة�لإلحــداث�وشـدة�املنافســة��ـان�لزامــا�ع�ـ��املؤسســات��قتصــادية،�
أن�تقوم�بتغي�ـ��جـذري��ـ��أسـاليب��سـي���ا�وطـرق�إدار��ـا،�و�نفتـاح�ع�ـ��ب�ئ��ـا�ا��ارجيـة�ومحاولـة�التـأث���ف��ـا�والتوجـھ�

�ســ��اتيجية،�إذ�ارتــبط�وجــود�املؤسســة�و�قا��ــا�بمــدى�قــدر��ا�ع�ــ��الصــمود�أمــام�التطــور�الســر�ع��ــ��جميــع�نحــو��دارة�
  .املجاالت�ومواج�ة�املنافسة�الشرسة

ول�ــذا�يجــب�أن�تبقــى�املؤسســة�ع�ــ��اتصــال�دائــم�مــع�ب�ئ��ــا�ا��ارجيــة�وا��صــول�ع�ــ��املعلومــة��ــ��الوقــت�املناســب�
  .ب�م��ة�تنافسية�قبل�منافس��او�أقل�ت�لفة�و�و�ما�يجعل�ا�تك�س

و�ذه�الدراسة�سمحت�لنا�بالتعرف�ع���نظام�اليقظة��س��اتيجية�وكيف��س�ل�للمؤسسة�عدة�نقاط��التعامل�
مع��ل�ما��و�جديد�و�غ��ات�الب�ئة�الداخلية،�والبحث�عن�املعلومات�ا��ديدة�واملناسبة�وجمع�ا�من�اجل�استخدام�ا�

ومنـھ�نظـام�اليقظـة�. وال��وض���ا�إ���أع���املستو�ات����ظل�املنافسة�الشـديدة�لألسـواق���التواصل�والبقاء����السوق�
  .�س��اتي���عملية�ال�يمكن�للمؤسسة��ستغناء�ع��ا

  نتائج�الدراسة
 اليقظة��س��اتيجية�تقدم�منافع�كث��ة�للمؤسسة�فاكتو،�وع���رأس�ا�التم���أمام�منافس��ا، 
 عـن�اليقظـة��سـ��اتيجية�لـدى�املـدير�ن��ـ��مؤسسـة�فـاكتو،�باعتبـار��ـذه��خ�ـ�ة�عدم�توفر�املعلومات�ال�افية�

 ظا�رة�جديدة،
 الفـــرص�(وتحليـــل�الب�ئـــة�ا��ارجيـــة�) نقـــاط�القـــوة�والضـــعف(عـــدم��اســـتمرار�ة�عمليـــة�تحليـــل�الب�ئـــة�الداخليـــة�

 ،)وال��ديدات
 توفر�املعلومات��دار�ة�ال���تمكن�من�تطبيق�نظام�يقظة�إس��اتيجية�فعال�عدم، 
 فاكتو،�وجود�قصور�كب������عملية�الرقابة�ع���اس��اتيجيات�املطبقة����املؤسسة  

  التوصيات�و�ق��احات
  ـــ��الب�ئـــة��ع�ـــ��املؤسســـة���ـــ����موارد�ـــا��ـــ��ت�ـــو�ن�عمال�ـــا�و�إطارا��ـــا��ـــ��املجـــال�أملعلومـــا�ي�والـــتفطن�ملـــا�يـــدور�

 ،املحيطة�باملؤسسة
 يجب�آن�ت�ون�املؤسسة����حالة�من��غ��ات�واك�ساب�القدرة�ع���مواكب��ا، 
 التحســ�س�املســتمر���ميــع�أفــراد�املؤسســة�بأ�ميــة�مســا�م��م��ــ��تطبيــق�وإنجــاح��ســ��اتيجية،�وخلــق�الــو���

  ة�وفوائد�اليقظة�ع���املؤسسة�ك�ل،بأ�مي
 ي�ل�مستقبل�يقوم�بأداء�وظيفة�اليقظة��س��اتيجية����املؤسسة�استحداث�، 
 عمل�دورات�تدر��ية�مكثفة�متخصصة����أسلوب��دارة��س��اتيجية،  
 ا��دية����استغالل�معلومات�اليقظة����اتخاذ�القرار�و�ناء��س��اتيجيات، 
 ثقافة�اليقظة�و���ا�ب�ن�العامل�ن،يجب���يئة��دارة�العليا�ل 
 م��ة�التنافسية�والقيمة�املضافة،�ضرورة�الدراسة�املستمرة�ومواكبة�التغ���امل�سارع�من�اجل�كسب   

  قائمة�املراجع
دراسـة�حالــة�ع�ـ��عينـة�مــن�(فاعليـة�اليقظــة��سـ��اتيجية��ـ��صــناعة�القـرار��سـ��اتي���). س.د. (احمـد�خليفـة -

 .59-45،�الصفحات��ة�واملاليةمجلة�الدراسات��قتصادي ).بالوادي املؤسسات��قتصادية
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ـــة،�و�واخـــــرون - ــــد�خليفــ ــــق��ســـــبقية�التنافســـــية�). 2018. (احمـ ــ��تحقيـ ــ ـــو����ـ ــــا�مة�ال��صـــــد�التكنولــ ــــة�(مسـ دراسـ
ـــــركة� ــ ـــ��شـ ــ ــ ــــــة�ع�ـ ـــــر�-OOREDOO-ميدانيــ ــ ـــاالت�ا��زائـ ــ ــ ــــــال�،�)لالتصـ ـــــــاديات�املــــــــال�و�عمــ ـــــة��قتصـ ،�7،�العــــــــدد� JFPEمجلـــ

  .191-25الصفحات�
اليقظة��س��اتيجية����خلق�امل�ـ�ة�التنافسـية��ـ��السـوق�املسـ��دف�ملؤسسـة�تيلي�ـوم�دور�). 2017. (امينة�ع�� -

  .28-18،�الصفحات�10،�العدد مجلةالعر�ية�للعلوم�و�شر��بحاث. ا��زائر
ــ� - ـــا��ــــ��ا��زائــــر). 2010. (بلعــــزوز�بــــن�ع�ــ ،�امللتقــــى�دور�اليقظــــة��ســــ��اتيجية��ــــ��تنميــــة�امل�ــــ�ة�التنافســــية�وواقع�ـ

. �ـــع�حـــول�املنافســـة�و�ســـ��اتيجيات�التنافســـية�للمؤسســـات�الصـــناعية�خـــارج�املحروقـــات��ـــ��الـــدول�العر�يـــةالـــدو���الرا
  .،�ا��زائر2010نوفم���09والثالثاء��08ثن�ن�،�مخ���العوملة�و�قتصاديات�شمال�افر�قيا

تكتالت��قتصادية�املؤسسات��قتصادية����تحقيق�التنمية�املستدامة����ظل�الدور�). 2017. (حبي�ية�عامر -
ـــة�دراســــــة�حالــــــة ـــــة�دكتــــــوراه العامليـــ ــــن�املؤسســــــات��قتصــــــادية�ا��زائر�ة،اطروحـ ـــوم�3،�ا��زائــــــرمجموعــــــة�مــ ــ ،��ليــــــة�العلـ

  .�قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�محمد�بوضياف،�مسيلة،�ا��زائر
ــ� - ــ ــــة�). 2014. (حمـــــزة�رم�ـ سســـــات�صـــــناعية��دو�ـــــة�اســـــتطالعية�حـــــول�واقـــــع�اليقظـــــة��ســـــ��اتيجية��ـــــ��مؤ دراسـ

  275-253،�الصفحات�2،�العدد مجلة�البحوث��قتصادية�واملالية. ،بقسنطينة
إرســـاء�نظـــام�لليقظـــة��ســـ��اتيجية�للتحســـ�ن�مـــن�تنافســـية�مؤسســـة�اتصـــاالت�ا��زائـــر�). 2004. (رفيـــق�عليـــوت -

  .ا��زائر.،�املدرسة�العليا�للتجارةرسالة�ماجست��،�لل�اتف�النقال�مو�يل�س
دور�اليقظـــة��ســـ��اتيجية�كأحـــد�أ�عـــاد�الـــذ�اء��قتصـــادي��ـــ��). 2017. (ابـــو�بكـــر،�و�فـــرح�اليـــاس�ال�نـــا�يســـالم� -

-182،�الصفحات�18،�العدد مجلة�املعيار،�)دراسة�تحليلية�ع���مؤسسة�اتصاالت�ا��زائر(�عز�ز�القرارات�ال�سو�قية�
191.  

ـــد�بــــن�خليفــــة - ـــ�ة�التنافســــية��ــــ��املؤسســـــة�اليقظــــة�). س.د. (عبــــاس�فرحــــات،�و�احمـ ـــ��اتيجية��ــــ��تفعيــــل�امل�ـ �ســ
 مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية�دراسات��قتصـاد،�)دراسة�حالة�مؤسسة�اتصاالت�ا��زائر�فرع�الوادي( �قتصادية

  .39-27،�الصفحات�2،�العدد
 ت��قتصـادية�ا��زائر�ـةآليات�تطبيق�اليقظة��س��اتيجية�باملؤسسـا). 2017. (عمر�ولد�عابد،�و�مل�ن�علواطي -

ـــمنت�بالشــــلف-نمــــوذج�مق�ــــ�ح- ـــة�للدرســــات��جتماعيــــة�و��ســــانية،�دراســــة�تطبيقيــــة�بمؤسســــة��سـ ،� مجلــــة���اديميـ
  .15-3،�الصفحات�17العدد
بحـــث�اســتطال����ـــ��شــركة�الفـــارس�( اليقظـــة��ســ��اتيجية�وتأث���ـــا��ــ��نجـــاح�التنظي�ــ�). 2017. (محمــد�خــوام -

  .300-1،�الصفحات�96،�العدد مجلة�العلوم��قتصادية�و�دار�ة). عةالعامة�وزارة�الصنا
دراســـــة�(،�اثـــــر�املؤسســـــة�ع�ـــــ���شـــــاط�اليقظـــــة��ســـــ��اتيجية��ـــــ��املؤسســـــة��قتصـــــادية). 2019. (محمـــــد�قـــــادري  -

  .45-1،�الصفحات�2،�العدد مجلة�مجاميع�املعرفة). ميدانية�لعينة�من�ال�سيج�الصنا���
ــــالوة - ـــ��ة�عــ ــــة�). 2010. (نصـــ ــــو�يل�س،�رســــــالة�اليقظــ ــــل�للتغ�ــــــ���ــــــ��املؤسســــــة،�دراســــــة�حالــــــة�مــ ــــ��اتيجية�كعامــ �ســ

  .ا��زائر.،��لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�والعلوم�ال�سي��،جامعة�بلقايد�تلمسانماجست��
  

- dkaki, t. (1993). outils informatique et méthodes automatique pour la veille 
technologique ،thèse de doctorat en l’informatique. 6. france: université paul sabatier 
toulouse. 

- hermés, l. (2007). maitriser et pratiquer la veille stratégique et intelligence 
économique (éd. édition2). france: afron. 

- humbert, l. (1997). veille stratégique concepts. france: ADBS. 
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  :م��ص�الدراسة
ال����عتمد�ا�القيادة��دار�ة�الفعالة،� و�س��اتيجيات��دف��ذه�الدراسة�إ���التعرف�ع���أ�م��ساليب��دار�ة�و�ليات�

و�و�ما�ينجر�عنھ�من�أجل�إدارة�التغي���التنظي��،�والذي�أصبح�سمة�العصر�ا��ا���الذي��و�عصر�التغي���والتطور�والسرعة،
�تصاعد�حدة�التنافس�ب�ن�املؤسسات،فرض�عل��ا�ضرورة�التكيف�من�أجل�البقاء�و�ستمرار�و�ذا�بتحقيق�نتائج�تفوق�تلك

أي�البحث�عن�تحقيق��داء�املتم������ظل��سارع�موجات��بت�ار�والتطور�التكنولو���وسرعة�. املحققة�من�طرف�املنافس�ن
�تصاالت�وتنقل�املعلومات،�أصبح��م�املنظمة�الوحيد��و�كيفية�قيادة��ذا�التغي��،�فقد�أصبح�نجاح�املنظمة�يتوقف�إ���حد�

لقيام�بوظائف�ا�خاصة�املتعلقة��عالقا��ا�مع�العامل�ن�ف���ال���تؤثر�وتحفز�وتوجھ��فراد�نحو�كب���ع���مدى�قدرة�القيادة�ع���ا
  .السلوك��يجا�ي�ملواج�ة�التغي���والتكيف�معھ

  التغي���التنظيمي،�القيادة��دار�ة�الفعالة: ال�لمات�املفتاحية
Abstract 

This study aims to identify the most important administrative methods, mechanisms and 
strategies adopted by the leadership Effective management in order to manage organizational 
change Which has become characteristic of the current era, which is an era of change, 
development, and speed This leads to the escalation of competition between institutions 
Imposed on it the need to adapt in order to survive and continue, and this is to achieve results 
that exceed those achieved by competitors. That is, the search for performance Distinguished 
considering the acceleration of waves of innovation, technological development, and the speed 
of communication and information transfer. The only concern of the organization is how to 
lead this change. The success of an organization has become to a large extent dependent on 
the ability of the leadership to carry out its functions Especially related to its relationships 
with employees They influence, motivate and direct individuals towards positive behavior to 
face change and adapt to it. 
Key words: organizational change, effective management leadership. 

 :مقدمة
ب�ئة�تؤثر�وتتأثر���ا،�ذه�الب�ئة�املحيطة�تتغ���باستمرار�دون�سابق�إنذار،�����ع�ش�املنظمات��و��ا�نظم�مفتوحة�

�دف��ذه�املنظمة��و�ا��صول�ع���م��ة�تنافسية����فال�يمكن�الت�بؤ�بما�سيحصل����املستقبل�القر�ب�أو�البعيد،�
�أعما �وتوفر�ا�ب�ئة ��تصاالت �سرعة �مستوى �ع�� ��بت�ارات �موجات �و��سارع �التكنولوجية �تزخر�بالتطورات ل

�والس���نحو��عتماد�ع���مبدأ� �التكيف�و�ستجابة�ل�ذه�التغ��ات، �ضرورة �فرض�عل��ا بمختلف��نواع،��ل��ذا
  .املخاطر�والتحديات�الناجمة�عنھالتغ���املستمر،�إما�باغتنام�الفرص�ال���قد�يحد��ا�التغي��،�أو�مواج�ة�

لعل�أ�م�ما�يم����ذه�التغ��ات�والتحوالت�ال����ش�د�ا�العالم��و�تطور�الفكر��داري�والذي�رافقھ�تطور�نو���
�القادر�ع��� �املوارد�ال�شر�ة،�و�ذا��مر�يتطلب�أن�ي�ون�للمنظمة�العنصر�ال�شري�الكفء�واملؤ�ل، �إدارة كذلك���
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البي�ية�املختلفة،�كما�يجب�أن�ي�ون�للمنظمة�قيادة�فعالة،��عتمد�ع���أساليب�إدار�ة�حديثة،��التعامل�مع�التغ��ات
�ال��� �التحديات �وملجا��ة �املنظمة، �أ�داف �يحقق �الذي ��يجا�ي �نحو�السلوك ��فراد �لتوجيھ �ذاتية وتتم���بقدرات

  .يفرض�ا�التغي��
  : السؤال���ي�مما�سبق�يمكن�أن�نصيغ�إش�الية��ذه�الورقة�البحثية���

  كيف��سا�م�القيادة�الفعالة����نجاح�إدارة�التغي���التنظي���وتحقيق�أ�داف�املنظمة؟ -
  :تندرج�تحت��ذه��ش�الية�جملة�من��سئلة�الفرعية�نذكر��عض�ا������ي

  ��التنظي��؟���دوافعھ،�مجاالتھ،�أنواعھ؟�كيف��عمل�املنظمة�ع���إدارة�التغي� ما��و�التغي���التنظي��؟�ما -

فيما�تكمن�أ�مي��ا�داخل�املنظمة؟�ما����ساليب�ال����عتمد�ا�لتحقيق���داف�����القيادة��دار�ة؟ ما -
  املرجوة�م��ا؟

  ���متطلبات�القيادة�الفعالة�ال����سا�م����إنجاح�التغي���داخل�املنظمة؟ ما -
  :يةمن�أجل��حاطة�بموضوع�الدراسة�ارتأينا�تناول�املحاور��ت

  ما�ية�التغي���التنظي��: املحور��ول  -

  أ�مية�ودور�القيادة��دار�ة����املنظمة: املحور�الثا�ي -

  دور�القيادة�الفعالة����إدارة�ونجاح�التغي���التنظي��:املحور�الثالث -
 ما�ية�التغي���التنظيمي�: املحور��ول 

�م��ايدة�ع����ل�جوانب�حياة�املنظمة،�بدءا��خلفت�التغ��ات�السر�عة�ال���حدثت���اية�القرن�العشر�ن ضغوطا
فراد�من�قيم��فراد�وصوال�إ���التكنولوجيا�املعتمدة�ف��ا،�أصبحت���دد�حالة��ستقرار�مما�ا�عكس�ع���أسلوب�� 

ياد�داخل�املؤسسات�وع���سلوك�القادة����إدار��ا،�كما�أن�التطور�السر�ع�الذي��ع�شھ��دارة�ا��ديثة،�أدى�ا���ازد
� �تحقيق�الغايات�إحاج��ا �للوصول�إ�� �التغي���بفاعلية �التحديات�وإدارة �مواج�ة �ع�� �قادرة �مرنة �ديناميكية �إدارة ��

�املحور�سن�ناول . وأ�داف�املنظمة �أسباب�أو�محر�ات�التوجھ�نحو�التغي��،�: وعليھ�����ذا مف�وم�التغي���التنظي��،
 .تغي��،�املجاالت�ال���يمس�ا�التغي���داخل�املنظمةال�دف�الذي��س���املنظمة�لبلوغھ�من�وراء�ال

  :أسبابھ،�أنواعھ. مھالتغي���التنظيمي�مف�و : أوال
�التغي���التنظيمي .1 �ركز�ع���لقد: مف�وم �من �الباحث�ن �فمن �التغي���التنظي��، �مفا�يم �وتنوعت  �عددت

الب�ئة�التنظيمية�والسلوك�التنظي��،�وم��م�التكنولوجيا�املستخدمة�����عر�فھ�للتغي��،�وم��م�من�ركز�ع���املنظمة�و 
 .من�ركز�ع����س��اتيجيات�وا��طط،�وإجراءات�وقواعد�العمل���دف�التكيف�وتحس�ن��داء

حولھ�ودلھ�كأنھ�جعلھ�غ���ما��ان�عليھ�«الناحية�اللغو�ة��لمة�التغي���مشتقة�من�الفعل�غ��،�وغ��ه�بمع����فمن
�السابق �ال . �� �العرب �لسان ��� �مع��وجاء �بأن �املنظور ��مر�أي�" بن �وغ���عليھ �اختلفت ��ع�� ��شياء �غايرت

�(".حولھ �نظرا�أ)23،�صفحة�2016الدلي��، ��عر�ف�محدد �من�الناحية��صطالحية�فلم�يتفق�الفكر��داري�ع�� ما
سلسلة�من�املراحل�ال���من��ع���أنھ: التغي��ال�ساع�مجاالتھ،�لذلك�سنقدم��عضا�من��ذه�التعار�ف،�حيث��عرف�

�إ���الوضع�ا��ديد �يتم��نتقال�من�الوضع�ا��ا�� كذلك��و�ا��صول�ع������ء�جديد�مختلف�عن�ال���ء�. خالل�ا
التنظيمية�القائمة،��عملية��عديل�ا��الة: يمكن��عر�ف�التغي���بأنھ ،)81،�صفحة�2011ال�وف��،�(املتوفر�أو�القديم

�يمكن�أن��عرف�بأنھ�العملية�املنظمة�����نتقال�من�ا��الة�الرا�نة�أو�القائمة�إ���ا��الة�املرغو�ة�املس��دفة،� كما
حيث�ا��الة�القائمة��عا�ي�من�اختالالت�وظيفية�أو�تقادم�تكنولو���أو�تد�ي����الكفاءة�أو�عدم�مالئمة�التوسعات،�

 )215،�صفحة�2019نجم،�(.��دفة����املعا��ة�املالئمة�ل�ذه�املظا�ر�أو��غراضفح�ن�ت�ون�ا��الة�املس
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�عد�التغي���التنظي���عملية�مستمرة�باملنظمة�الفعالة�ال���تتخذ�خطوات�متأنية�لتدير�التغي����سالسة�لضمان�
�التطرق  �يمكن �املخططة، �البدائل�املتاحة �خالل �من ���ي�نجاحھ ��� �التغي���التنظي�� �تناولت �ال�� �التعار�ف  :أل�م

�أنھ حیث �ع�� �التغي���التنظي�� ��غية�ز�ادة�'' :�عرف�بيك�ارد �و�دار�من�القمة، �بأكمل�ا ج�د�مخطط��شمل�املنظمة
�العلوم� �نظر�ة �باستخدام �وذلك �التنظيم �عملية ��� �مدروسة �تدخالت �خالل �من �وتقو�تھ �التنظيم فعالية

�(.السلوكية �2016الدلي��، �صفحة �بأنھ)21، �التغي���التنظي�� �فر�ش ��س��دف�: "و�عرف �املدى �طو�ل �و�شاط ج�د
�التنظيم،� �ملناخ �وفعالة �و�عاونية �مش��كة �إدارة �خالل �من �ذا��ا �وتجديد �مشكال��ا، �حل �ع�� �املنظمة �قدرة تحس�ن

ن�أنجد�أن��ل�من�بيك�اردوفر�ش�يتفقان�ع��� .)31الطيطي،�صفحة�(''�عطي�تأكيدا�خاصا�للعمل�ا��ما���الشامل
التغي���ي�ون�عن�طر�ق�تخطيط�مسبق�وإتباع�إس��اتيجية�لز�ادة�الفعالية�والقدرة�ع���حل�املشا�ل،��غية�الوصول�

 .إ�����داف�املرغوب�ف��ا�دون�إ�مال�ج�ود��ل�العامل�ن����املنظمة
�أي�منظمة� عتبار�أنھ�البا �نا����من�داخل��منيحدث�التغي���والتطو�ر��� �أو�س�ب�ما فراغ�بل�ي�ون�ن�يجة�قوة

�وأغراض�ا،�الدافعة�للتغي����القوى�الداخلية،�حيث�تتمثل�املنظمة�أو�من�خارج�ا ����غي���أ�داف�املنظمة�ورسال��ا
منظمات�أخرى،�ارتفاع��سبة�الدوران�الوظيفي،�تد�ي�جديدة،�ندرة�القوى�العاملة،�الدمج���� إدخال�أج�زة�ومعدات

 .�ر�اح�وغ���ا
التحول� ألعمالاالتقدم�العل���والتق���و�سارع�التغي���الك���والنو������ب�ئة�: تتمثل������يفالقوى�ا��ارجية�أما�

م�ان�وأساس�القدرة�من�املجتمعات�الصناعية�إ���مجتمعات�املعرفة،�حيث�أصبحت�املعرفة�م��ة�اس��اتيجية����أي�
�نفتاح�. �ونية��عمال�ومتطلبات�التجارة�الدوليةأيضا����الوصول�إ���مستو�ات�عالية�من�النوعية�و�بداع�التق��،�

ز�ادة�عدد�املنظمات�خاصة�ال����عمل����نفس�مع��قتصادي�العال���وز�ادة�حدة�املنافسة�ب�ن�منظمات��عمال،�
�املنظمة�ضر  �والبحث�عن�فرص�للسبق�ورصد�مؤشرات�التغي���وقبول�املجال�يفرض�ع�� �بقا��ا �املحافظة�ع�� ورة

�مع� �التوافق �ع�� ��ساعد �أنھ �التغي���ع�� �أ�مية �ينظر�إ�� �حيث �مع�ا �والتوافق �البي�ية �التغي��ات �مجاراة املنافسة،
  التقنيات�ا��ديثة�لنظم�املعلومات�وعوملة��عمال�والتجارة

�ا� �إ�� �دوما �املنظمات ��عض��س�� �مس����ا ��ع��ض �وقد �قدر�املستطاع، �ب�ئ��ا �مع �والتعا�ش �تواز��ا �ع�� �فاظ
املعوقات�ال���تفرض�عل��ا�العمل�ع���إجراء��غي��ات�مختلفة،�فالتغي���داخل�املؤسسة�يمكن�أن�يأخذ�عدة�أش�ال�

 .و�ذا�حسب�ا�ساع�مجال�التغي��،كما�قد�ي�ون�التغي���مندرجا�أو�سر�عا�وقد�ي�ون�ن�يجة
�بتحویالتقائم�ع���سلسلة�من�التغ��ات�ال�سيطة�وا��زئية،�ف�و��غي���تطو�ري�يتم��� التغي���تدر��� یكون قد

حيث��مندرجة،�و�و�يمثل�نمط��عل���واك�شا���عوضا�عن�خطة�صر�حة�للتغي��،�و�تعلق�باألخص�باملجال���سا�ي،
�س��اتيجية،�(�ذه�ا��الة�تمس������غي���جذري �ون�قد�يأو�.ي�ون�للقائد�دور�رئ��������قيادة��ذا�النوع�من�التغي��

�املؤسسة �وثقافة �التنظي�� �ف�و�)ال�ي�ل �عدم��یقوم، �عن �و�و�ناجم �للمؤسسة ��طار�املرج�� �النظر��� �إعادة ع��
 .)58،�صفحة�2017حياة،�(موائمة�اس��اتيجية�املؤسسة�مع�الظروف�البي�ية�ا��اصة���ا

يمس�جانب�من�جوانب�املؤسسة�فقد�يتعلق��مر��ـعناصر�ال�ي�ل�التنظي���أو�إحدى� كما�قد�ي�ون�التغي���جز�ي
امل�ام�ا��اصة�باملؤسسة� توكيل��عض�،تطو�ر�منتج�جديدأو�و�إدخال�نظام��س��ي�جديد،�أال�شاطات�أو�الوظائف،�

ج�ات��س��اتيجية�للمؤسسة�وكذا�رؤ���ا�املستقبلية،�يمس�التو  أو��غي���ك��.إ���إحدى�املؤسسات�وامل�اتب�ا��ارجية
 .التنافسية،�كما�يمس�ال�ي�ل�التنظي�� أسواق�ا،�وضعي��ا

�عد�الت�بؤ�بتغ��ات�جديدة����،�مخطط�الذي�تتخذه�املنظمة�تغي�� ي�ون�ال�حسب�أسلوب�مواج�ة��غ��ات�املحيط
�بالتخطيط�استعداد �تقوم ��شاط�املنظمة، �إحداث�ملوا�ااملحيط�تؤثر��� �إداري��ادف�إ�� �التغ��ات�وفق�إجراء ج�ة

� �والتغي��و �عديل، �وتقدير�للت�لفة �زمنية �خطة �.وفق �فعل�أما ��ستمرار�كرد �وضمان �املحيط �مع �التكيف �أجل من
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،�قصد�التحكم�والسيطرة�ع���املحيط�والتأث���بفرض�أوضاع��غي�����وميفالتغي���ي�ون��نا��غي���دفا��،�أو��املنظمة
  )31،�صفحة�2014دودين،�(.يدةوظروف�جد

  :مجاالت�ونماذج�إدارة�التغي���التنظيمي: ثانيا
 :مجاالت�التغي�� .1

املنظمة����حالة�تأثر�ا�بالقوى�الدافعة�للتغي��،فإ��ا��عمل�عل�التخطيط�إلحداث��غي��ات�ع���مختلف�املجاالت،��    
�إع �ع�� �تقدر�املنظمة �إلحداث�وال�� �عرضة �ت�ون �عديدة �مجاالت ��ناك �العناصر�وامل�ونات، ��ذه �و�شكيل �بناء ادة

 محاور�رئ�سية�3إ���أن�التغي���عادة�يتم�����Pearson 2013حيث��ش���: �غي��ات�تنظيمية�داخل�املنظمة�و����اال�ي
 .ال�ي�ل�التنظي��،�التكنولوجيا،��فراد: وھي

�التنظيمي   أ �ال�ي�ل �طرق�تت�:التغي����� �تصميم �وإعادة �الوظائف �وتجميع ��ختصاصات �توز�ع �خالل �من م
عزالدين،�(.�تصال،�وقنوات�تدفق�السلطة�واملسؤولية�باإلضافة�إ���استحداث�وحدات�تنظيمية�أو�اس�بعاد�أخرى 

 )31،�صفحة�2015
��نظم�وأساليب�العمل�املتبعة����املنظمة،�و�ذا��ستوجب��س��دف�إجراء��عديالت���:التغي������التكنولوجيا�   ب

 )163،�صفحة�2014ا��ر�ري،�(.إدخال�تكنولوجيا�جديدة����عملية��نتاج�أو�تقديم�ا��دمات
�املؤسسة   ج �ثقافة ��شمل�:التغي����� ��ال�� �والعادات �واملعتقدات �القيم �ال�مجمل �التفك��، �وأساليب تحاول��

 )55،�صفحة�2017حياة،�(.املؤسسة�من�خالل�ا�تطو�ر�السلوكيات
�بز�ادة��:العنصر�ال�شري    د �إما �و�حدث�التغي���بأش�ال�عدة �أي�منظمة، �عت���العنصر�ال�شري���ر��ساس���

 .در�ب�وال��بص�وتنمية�املوا�بالعامل�ن�أو��ستغناء�ع��م،�أو�ز�ادة�ا����ة�وامل�ارة�بواسطة�الت
�و�جراءات   ه �يتوافق�: السياسات �بما �جديدة �سياسات �وادخال ��عديل �أو �قائمة �سياسات �بإلغاء إما

 )72،�صفحة�2016الدلي��،�(.و�س��اتيجيات�املطبقة
 :التنظي���و����اآل�يكما�قد�ت��أ�املنظمة�ا���تب���عدة�اس��اتيجيات�إلدارة�التغي���

�امليدانية - �العقالنية �وعدم�: إس��اتيجية �ذاتھ، �الذي�يتصدى�للتغي����و�ا���ل�بمعرفة�ال���ء الثابت��سا���
 .الو���بھ

 .التغلب�ع���املقاومة�وا��وف�عن�طر�ق�التوعية: إس��اتيجية�التثقيف�والنوعية�املوج�ة -

 .و�ات�وا��زاءاتاستخدام�العق؛  إس��اتيجية�القوة�القسر�ة -

 .�ساعد�ع���رؤ�ة�ا��اجة�للتغي����املنافسة�الفردية: إس��اتيجية�التعليم�و�تصال -

 .املشاركة����برامج�التغي��: إس��اتيجية�املشاركة�و�ندماج -

 .نقوم�بتدر�ب�العامل�ن�ع���م�ارات�جديدة: إس��اتيجية�الدعم�وال�س�يل -

  .مع�ا���ة�املتضررة�من�التغي���ذا�و : إس��اتيجية�التفاوض�و�تفاق -

 .عن�طر�ق�القوان�ن�واللوائح�:إس��اتيجية�السلطة -
 :نماذج�إدارة�التغي��� .2

�املس��دفة،ل�س�فقط�بصيغة� �ا��الة �إ�� �القائمة �تحقيق��نتقال�من�ا��الة ��� �املعنية ��دارة �التغي����� إدارة
دار�ة�أي���شطة�املتدفقة�ال���تأ�ي�عند�تنفيذ�ا،بالكث���عملية�� وإنما���م��و�ال،�معدة�وجا�زة�من�أجل�التغي��

 .من�املشكالت�والعقبات�ال���تمتع�التغي���من�الوصول�إ���أ�دافھ��ساسية
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 .التغي���وسنكتفي��عرض�نموذج��ورت�ليون�ونموذج��وتر�إحداثتناول�الكث���من�الكتاب�والباحث�ن�كيفية�
�ليون    أ �كورت �و�طلق�عليھ��عملية�التغي���من�أبر �:نموذج �ان�شارا ذات� ز�النماذج�املتمثلة�لعلم�التغي���وأك���ا

 .الثالث�خطوات�للو�ن
 إسالة :�ذابة�� �'ا��ليد �واس�بعاد �زعزعة �املرحلة ��ذه �والسلو�ات�وإلغاءتتضمن �واملمارسات  �تجا�ات

 )2019حر�م،�(.ا��الية�للفرد�بما��سمح�بإيجاد�شعور�با��اجة�إ���ا��ديد
�ثم�نقوم�بخلق�الظروف���دارة����ذه�ا��طوة�تقوم� بتحليل�أوضاع�املؤسسة،�بمعرفة�املشا�ل�ال���تحيط���ا

ال���تجعل�العامل�ن�أك���اقتناعا�بضرورة�القيام�بالتغي��،�و��دف�املرحلة�إ���إيجاد��ستعداد�والدافعية�لدى�الفرد�
 .أكد�من�عدم�جدوى�ومالئمة��ساليب�والطرق�واملمارسات�ا��الية�للعملللتغي��،�والت

 .وضرورة�الس���لتقليص�معوقات�التغي����دارةو�ؤكد�ش�ن�ع���أ�مية�دور�
 أو�التقنيات�أو�ال�ي�ل�: لتغي��ا� �الواجبات�أو�امل�ام�أو��داء �ي�ون�بتغي���أو��عديل��� �املرحلة ��ذه ��� يتم

 .م�الفرد�أف�ار�وأساليب�وم�ارات�جديدةالتنظي���حيث�يتعل
 وأنماط���دف�إ���تث�يت�التغي���واستقراره�بمساعدة��فراد�ع���دمج��تجا�ات�و�ف�ار��:إعادة�التجميد

 .السلوك�ال����علمو�ا����أساليب�وطرق�عمل�م�و�ذا�باستخدام�التدر�ب�وأسلوب�النمذجة�لتعز�ز�استقرار�التغي��
 :كما�ي�� مثل�خطواتھتت: نموذج�كوتر   ب
 شعور�بحاجة�للتغي���وتتضمن�رصد�الفرص�و�زمات�املحتملة�إيجاد. 
 وجود�جماعة�قو�ة�توجھ�التغي���كفرق�العمل: تحالف�موجھ�للتغي���إيجاد. 
 لتوجيھ�التغي��: تطو�ر�رؤ�ة�إس��اتيجية. 
 يدةالوسيلة�املناسبة�لتوصيل�الرؤ�ة�ا��د�إيجاد: رؤ�ة�التغي���إيصال. 
 تمك�ن�العمل�ذي�القاعدة�العر�ضة�بتغي���العمليات�وال�يا�ل�ال����عيق�التغي��. 
 تحقيق�م�اسب�إنجاز�ع���املدى�القص���و�ذا�بالتخيط�وم�افأة�املس�م�ن����التغي��. 
 2014دودين،�(.تكر�س�امل�اسب�وتحقيق�مز�د�من�التغي��(  

ل�شري�أ�م�عنصر����املنظمة��انت�حتمية���تمام�بھ�للوصول�إ���مرحلة�التغي���التنظي��،�من�ملا��ان�املورد�ا
خالل�تنمية�ورفع�كفاءتھ�وفعاليتھ�داخل�املنظمة�ولكن�ال�مجال�للوصول�إ����ذا،�إال�من�خالل�تب���قيادات�إدار�ة�

 �� �نحو�السلوك �ا��ماعة �أفراد �التأث���واستمالة ��ستطيع �وفعالة، �وأ�داف�نا��ة �يتما��� �الذي �واملرغوب يجا�ي
�املحور�أ�مية�وجود�القيادات�داخل�املنظمة�ن�يجة�الدور�والوظيفة��ساسية�ال��� املنظمة،�و��ذا�سن�ناول�����ذا

  .يتوال�ا�القائد�الفعال�الذي�تتوقف�عليھ�نجاح�إدارة�التغي���التنظي���ومواج�ة�مقاومتھ
  ة��دار�ة����املنظمةأ�مية�ودور�القياد: املحور�الثا�ي

�بالتغ��ات� �مليئة �ب�ئة ��� �املنافسة �وتصاعد�حدة �العالم، ��� �و�التا�� ��ل�بلد�وإقليم، �املنظمات��� مع�تزايد�عدد
السر�عة�والغ���متوقعة،�أي�صعو�ة�الت�بؤ�بما�سيحدث����املستقبل�القر�ب�والبعيد،�جعل�القادة�املتم��ون��ش�لون�

�باستمرارعملة�نادرة�يز�د�الطلب�عل� �اك�س�ت�ظا�رة�القيادة�أ�مية�بالغة��ن�و���املستقبل،�فالقيادة����. �ا ل�ذا
��شمل��ل�جوانب�العملية��دار�ة،� �أسا��� �تقوم�بدور ��و��ا �النابض�وتكمن�أ�مي��ا جو�ر�العملية��دار�ة�وقل��ا

  .عامل�ن�ف��االسلوكية�والتنظيمية،�و�ذا��لھ�من�أجل�تحقيق��دف�املنظمة�و�دف��فراد�ال
املستمر�والدراسة�واملناقشة،�و��ن�ظل�مف�وم�القيادة�موضوعا�قابال�ل��دل،بقدر�ما��ان�موضوعا��ستد���الرصد�

ن��عر�فات�القيادة�كث��ة�بقدر��بحاث�أن�مصط���القيادة�غامض،�ولكنھ�موضوع�مد�ش،�و أ�ل�من��وي�وم�س�ل�ب
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�(ال���درس��ا �الرصد�املستمر�)2018محاسنة، ��ستد�� ��انت�موضوعا �ال�� �لذلك��عددت�وتنوعت�مفا�يم�القيادة ،
،�فمن��م�التعر�فات�ال���قدم�ا�الباحث�ن�واملؤلف�ن�حول�القيادة��دار�ةأو�مكن�تناول�. والبحث�والدراسة�ع���التار�خ

،�2010العتوم،�(أمام�ا،�و�سوق�ا�من�خلف�ا،القود�نقيض�السوق،�يقود�الدابة�من�: قال�ابن�املنظور �الناحية�اللغو�ة
  )20صفحة�

���القدرة�ع���ممارسة�التأث���ما�ب�ن��فراد�من�خالل�وسائل�" :koontz et O Donnel عرف�ا��ل�من��ون��واودنيل
�نحو�انجاز���داف �ثيو�ايمان". �تصال �عرف�ا �ال��:"T. Haimannكما �و�ؤثر��العملية �و�رشد �يوجھ، �خالل�ا من

�الرضا� �تضمن �بطر�قة �و�فراد �الشركة �ب�ن �ع���التوسط �معينة، �أ�داف �وتحقيق �اختيار ��� �ب��اعة التنفيذي
�(".�ق��� �للتأث���ع����)19،�صفحة�2019نجم، �القيادة �عملية��تصال�كأسلوب�ت�بعھ يركز��ذان�التعر�فان�ع��

 .جل�بلوغ���داف�املش��كة�مع�املنظمة�ال����عملون�ف��اأفراد�من�� 
القدرة�ع���التأث�������خر�ن�واستمال��م�وجذب�وال��م،�و��ذ�وتحر�ك�الدافعية�للعمل�:"�عرف�القيادة�ع���أ��ا�

�امل �الرسمية �السلطة �ع�� ��عتماد �دون �ال��صية �القدرات �ع�� �باالعتماد �املنظمة �وإدارة منوحة�لد��م
�(".للقائد �)2016الدبو�ي، ��� �الكفاءة،��"كذلك ��� �املسا�مة �من ��خر�ن �التأث���والتحف���وتمك�ن �ع�� �الفرد قدرة

دة��دار�ة�القيامحمد�يوسف�القا�����عرف��كما�)21،�صفحة�2010العتوم،�(".وإنجاح�املؤسسات�ال����م�جزء�م��ا
� �و�"بأ��ا �اتخاذ �مجال ��� ��داري �القائد �يمارسھ �ع����و�شراف�وامر��إصدار القرار�و �إصدار ال�شاط�الذي �داري

�وعن�طر�ق�التأث���و�ستمالة�بقصد�تحقيق��دف�مع�ن ،� �الرسمية �(."�خر�ن�باستخدام�السلطة ،�2014مرسال،
 )10صفحة�

نالحظ�أن��ذه�التعر�فات�ركزت�ع���ا��انب��داري�����عر�ف�القيادة،و�و��ك���شيوعا�واستخداما����أدبيات�
واستمال��م�للتعاون���خر�نفالقيادة��دار�ة�تجمع�ب�ن�استخدام�السلطة�الرسمية،�و��ن�التأث���ع���سلوك��دارة،�

 .لتحقيق�ال�دف
لعالقات�ب�ن�القادة�واملرؤوس�ن،�بحيث��س���القائد�جا�دا�لتغي���حقيقي�للوصول�التأث������ا: �عرف�القيادة�بأ��ا

�لتحقيق�مختلف���داف�إ�� �أش�اال�مختلفة �القيادة �وتأخذ �. نتائج��عكس���داف�املش��كة، �tichyو�عرف�ت����
يوس�الفيلسوف�الصي��،�الذي�و�ؤكد�ذلك��ونفوش��فراد�ستعداد�لتعبئة��ف�ار�والقيم�وال���تحرك�: القيادة�بأ��ا
املحافظة�ع���التقاليد��خالقية����الوظيفة�الرئ�سية�ل���ومة�ولذلك�يتع�ن�ع���القادة�اح��ام�القيم�: عرف�ا�بأ��ا

 )15،�صفحة�2017ش�ن،�(.�خالقية�ال���ينادون���ا
التأث������العامل�ن�فقط،�وإنما�تمك�ن��ل�واحد�م��م�أن�ي�ون�قادرا�إن�القيادة����الوقت�ا��اضر�لم��عد�تكتفي����

�لتحقيق���داف�املش��كة�����إ��ع���التحول� قائد�ذا�ي����موقعھ،�وتأدية�م�امھ�وتطو�ر�أسلو�ھ�الذي�يراه�مالئما
يذ�الطو���ملا�يطلبھ�القائد�ل�س��و�الذي�لھ�قدرة�التأث���بالعامل�ن�من�أجل�تنف�أنمن��ذه�التعار�ف�نجد�. الشركة

� ��و�يذ�ب �وإنما �امل�ام�إ�م��م �تحقيق ��� �ا��اصة �وأسالي��م �قدرا��م ��ستخدمون �العامل�ن �ذلك،يجعل �من �أ�عد �
  )21،�صفحة�2019نجم،�(.املطلو�ة�م��م

،خالل�املواقف�املتنوعة،�من�ري ا�دال�شاط�والسلوك�الذي�ي�بعھ�القائد� وعليھ�يمكن��عر�ف�القيادة�ع���أ��ا
،�لتحقيق��دف�مش��ك�و�و��دف�املنظمة�و�دف��فراد�العامل�ن�)املرؤوس�ن(أجل�التأث���والتحف���وال�ام�التا�ع�ن�

  .ف��ا�املتمثل����تلبية�حاجيا��م�وتطلعا��م،�من�خالل�السلطة�الرسمية�أو�من�خالل�تأييد�ا��ماعة
". ع���وجھ��رض ال���يمكن�ف�م�ا الظا�رة�ولك��ا�آخر�الظوا�ر أبرز�الظوا�ر�القيادة����من:"Burnsيقول�بورن�

�ال����ستمد�القيادة�أ�مي��ا�من�العنصر�ال�شري�و�الذي�أصبح�محور���تمام����املنظمة�و�أ�م�مورد�من�موار  د�ا
يھ،�والسيطرة�عليھ�ع���عكس�املتغ��ات��خرى،�فسلوك�الفرد�من�الصعب�التحكم�ف�سا�م����تحقيق�أ�داف�ا،�و 
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�س�ب�التغ��ات�والتقلبات�املستمرة����مشاعره�وعواطفھ،�ول�ي�تضمن��ستفادة�القصوى�من�الكفاءات�ال�شر�ة،�
�التأث������سلوكيات� �ع�� �توف���قيادات�فعالة�قادرة �عل��ا ��ان�لزاما �ومن�ثم�دفع�م�ألداء��فرادوضمان�ديموم��ا ،

�و�فع �بكفاءة ���م �و��تجا�ات��عمال�املنوطة �القيم �من �جو�عام �إشاعة ��ستطيع ��و�الذي �النا�� �فالقائد الية،
 .املؤ�دة�لإلبداع�����بت�ار�ب�ن�مرؤوسيھ�وزمالءه

�املستقبلية،� �حلقة�وصل�ب�ن�العامل�ن�و��ن�خطط�املنظمة�وتصورا��ا �اعتبار�ا ��� �القيادة��دار�ة تكمن�أ�مية
�امل ��� ��يجابية �القوى �تدعيم �ع�� �ع����عمل �السيطرة �إ�� ��س�� �قدر��م�ان، �السلبية �ا��وانب �وتقليص نظمة،

باعتبار�م���فرادمشكالت�العمل�وحل�ا�وحسم�ا��الفات�وال��جيح�ب�ن��راء،�من�أدوار�ا�أيضا�تنمية�وتدر�ب�ورعاية�
 )2015القا���،�(.أ�م�موارد�املنظمة،�مواكبة�املتغ��ات�املحيطة�والت�بؤ���ا�ملواج���ا�والتكيف�مع�ا

قد�تختلف�الصفات�املطلو�ة����القادة��عض�ال���ء����املواقف�املختلفة،ولكن�البحث�والتحليل�للقادة�املؤثر�ن،�
: قد�حددا�عددا�من�ا��صائص�العامة�ال���يتح�����ا�القادة��كفاء،�مع�العلم�بأن�جون�اداير�حدد�القدرات��تية

العالقات�ال��صية،�ا��ماسة�إلنجاز��شياء،�الت�امل�حيث�الرشد�و�مانة�تولد�الثقة،�الشدة�واملرونة�الدفء����
  )242،�صفحة�2015القا���،�( باإلصرار�واملطالبة�بمعاي���مرتفعة�والس���ل��صول�ع����ح��ام،�التواضع

ا��يو�ة�الذ�نية،�الو���: �ة�م��ا�ما��و�موروث،�وم��ا�ما��و�مك�سب،�أ�م�ا�ناك�مقومات�متعددة�للقيادة��دار 
�من� �والتعاطف�مع �املودة ��ستقامة، �العمل، �تنفيذ �ا��ماس�الرشيد��� �الفنية، �ال�يمنة ال�دف�وتحسس��تجاه،

  )243،�صفحة�2015القا���،�( .يلتف�حولھ����العمل،�القدرة�ع���التصميم�والتقدير�و�رشاد
��ما �أساسي�ن �بجانب�ن �رئ���� ��ش�ل �القائد �: ينحصر�دور �أو�املحددة �املو�لة �أو�انجاز�امل�مة �نحو�املجتمع ل�م

��فراد� �و��ن �جماع��م، �وأعضاء �أنفس�م �القادة �ب�ن �ما �الفعالة �العالقات �ع�� �وا��فاظ �يقودو��ا، �ال�� ا��ماعات
 )23،�صفحة�2011ال�وف��،�(.داخل�املجموعة

�أ�م�ا ��دارة ���ا �تقوم �ال�� ��ساسية �الوظائف ��عض �ال���: �ناك ���داف �تحقيق �تتضمن �ال�� �ا��طة وضع
����صورة�برامج�زمنية�ح��� ت�شد�ا�ا��ماعة،�و���س�يل�ذلك�فإنھ��س���لتحديد��عمال�املطلوب�إنجاز�ا�وترتي��ا

� �و يتم�إنجاز�ا �تمثيل�ا��ماعة�رسميا �ا��ماعة، �تواج��ا �تفس���وإعالن�املواقف�ال�� �الوقت�املحدد، لتعب���ع��ا،�ا��
،�2015القا���،�(تحقيق�التعاون�ب�ن��فراد�عن�طر�ق�توز�ع�املسؤوليات�بي��م����تناسق�وا���ام����جو�من�ا��ر�ة�

  .واملشاركة����اتخاذ�القرارات�وحل�املشكالت�،�وتبادل��راء)241صفحة�
�ناك�العديد�من��دوار�الفرعية�ال���يجب�أن�يقوم���ا�القائد،�باعتبار�أن�القيادة�عملية�ديناميكية�تقوم�بأدوار�

�يتوقع�من�القائد�نفسھ� �ملقتضيات�املوقف�وما �وفقا �و�ساليب�والطرق��مختلفة، �بتقديم��ف�ار�ا��ديدة املبادرة
تقديم��راء�و�ق��احات�ال����ساعد�ع���ال��وض�بإدارتھ�وتمك�ن�العامل�ن�مع��.ستحدثة�لتناول�املشكالت�وعالج�اامل

تقديم�املعلومات�كذلك��.رفع�مستوى�أدا��م�وتجديد�خ����م�وتنمي��ا،مع�املشكالت�ال���تواج��م�من�التغلب�ع��ف��ا�
�� ��� �ودفعة �س���العمل ���سن �الالزمة �ال��يحوالبيانات �و تجاه �نحو�املسار�ال��يح�، �العامل�ن �أ�شطة توجيھ

�.تقو�م�ج�ود�العامل�ن�معھ�ومدى�تحقيق�ا�لأل�داف�املرجوة�تقو�ما�موضوعياإضافة�إ����.ديمقراطيا�ول�س��سلطيا
  .تجديد�عمل�املجموعة�و�عث�ا��ماس،�ورفع�روح�م�املعنو�ة�وتقديم�ا��وافز�املعنو�ة�واملادية وأ�م�دور��و

�إ���مراعاة�تنفيذ�مبادئ�التنظيم��داري����املؤسسة،�ومن لقائد�م�ام�رسمية�تنظيميةل �امل�ام��س�� : أبرز��ذه
�: التخطيط �والقر�بة، �البعيدة ���داف �وتحديد ��س��اتيجيات �ووضع �السياسات �رسم �إل��ا،�أي �املوصلة ا��طط

يقع�ع���عاتق�القائد��داري�عبء�: التنظيم)253،�صفحة�2015القا���،�(.وتحديد�املوارد�وامل�انات�املادية�وال�شر�ة
�ال�ي�لية �من�الناحية �ب�نظيم�وحدتھ��دار�ة�سواء �علم�نو�ال�شر�ة�و أ�القيام ��� �املتعارف�عل��ا قل�لألسس�العلمية

� �تكفل �وال�� �أفضل��عمالنجاز�إ�دارة، �و�ش�ل �أكمل �(.بطر�قة �2014مرسال، �صفحة �ج�ود��الت�سيق)67، ب�ن
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� ،� ��تصالالعامل�ن �و�شراف، �املتا�عة �الوقت، �وتحديد�: إدارة �إنجاز�ا �املطلوب �امل�مات �تحديد �خالل �من وذلك
�( .مراحل�الزمن،�وتال����وقات�امل�دورةنجازي�ع����ولو�ات�وتتا�ع�ا��  �امل�ام�غ��� )73،�صفحة�2014مرسال، أما

  :وال���تتضمن�البعد���سا�ي�و�جتما���و����اآل�ي  :رسمية

�باملؤسسة - �العالقة �ذات �با��ماعات �املصا����:��تمام �حيث �من �باملؤسسة �ترتبط �ال�� �ا��ماعات و��
  .سات�العلمية�املحلية�والعامليةو��داف�و��تمامات�املش��كة��ا��ماعات�أو�النقابات�أو�املؤس

�شاعات�و�منع��لتقر�ب�وج�ات�النظر�ب�ن��دارة�والعامل�ن�:�تصال�مع�ا��ماعات�الفرعية�داخل�املؤسسة -
  .والتحليالت�البعيدة�عن�الواقع�فيحول�دون��نقسامات�و�ضطرابات�ال���قد�تحدث�داخل�املؤسسة

�سانية��ية����الطرقة�املث������رفع�إنتاجية�املؤسسة�وإقامة�العالقات�إن�نموذج��دارة�ال�شارك: املشاركة -
  .الطيبة�ب�ن�القائد�والعامل�ن�معھ�واحتوا��م�عاطفيا�وإشعار�م�بأ�مي��م�وموقع�م����املؤسسة

و�والعفرعاية�العامل�ن�ومراعاة�قيم�واتجا�ا��م����املؤسسة،�ي�سم�القائد�بالوفاء�: ا��ساسية�نحو�العامل�ن -
  .والصفح�والسماحة�والكرم����التعامل�مع�العامل�ن

حل�محاولة�ر�ط�أ�داف�املؤسسة�مع�أ�داف�املجتمع�واملساعدة�ع����:العالقة�ا��سنة�مع�املجتمع�املح�� -
  )26؛24،�صفحة�2010العتوم،�(.املشكالت�املجتمع�وتنميتھ

  :القيادة�ع���تطور�ا�التار����ظر�ات�وأنماطن: ثانيا
توالت�البحوث�والدراسات�حول�موضوع�القيادة،�مما�أفرز�العديد�من�النظر�ات�والنماذج،�ال����انت�تختلف����
مضامي��ا�ألن�ال��ك����ان�ع���زاو�ة�واحدة،�ونظرا�لوجود�القصور�وجوانب�من�الضعف����النظر�ات�السابقة،�ظ�رت�

  :نذكر�ا��اآل�يوا��ديثة�م��ا�القديمة�عدة�نظر�ات�
 يرى�أ��اب��ذه�النظر�ة�أن�هللا�قد�منح�قلة�من����اص��عض�ا��صائص�والسمات� :نظر�ة�السمات .1

�سلوك� ��� �والتأث�� �املجموعة �لقيادة �تؤ�ل�م �ال�� ��� �السمات �و�ذه �غ���م، ���ا �يتمتع �ال �ال�� واملم��ات
  )2015القا���،�(.أفراد�ا

القائد��إن�النموذج�السلو�ي����القيادة�يرتكز�ع���وصف��ختالفات����تصرفات�وسلوكيات :النظر�ة�السلوكية .2
الفعال�وغ���الفعال،�و�و��عمل�ع���تحديد�وف�م�ماذا��عمل�القادة����الواقع،�النموذج�السلو�ي�للقيادة�يف��ض�أن�

�قادة�فعالي�ن� �أكد�عليھ�وارن�بالك�حيث�قالأغلبية�الناس�يمك��م�التعلم�ليصبحوا �ما لم�يولد�أي�ا�سان�: "و�ذا
  )41،�صفحة�2017ش�ن،�(".كقائد،�القيادة�ل�ست�م��مجة����ا��ينات�الوراثية�وال�يوجد�ا�سان�مركب�داخليا�كقائد

 من�يص���للقيادة����مرحلة�ما�قد�وتر�ط�السلوك�القيادي�باملوقف�و�حوال�املحيطة،�ف :النظر�ة�املوقفية .3
  )76،�صفحة�2010العتوم،�(.مغايرة�وأحوالال�ي�ون�مناسبا�ملرحلة�أخرى�

مع�فيدلر�ع���أن�أداء�مجموعة�العمل�يتوقف�ع���تفاعل�أسلوب�القائد� مسا�مة�تقوم :النظر�ة�التفاعلية .4
  : أو�معاكسا،�ولقد�حدد����نظر�تھ�عنصر�ن��مااتيا�و املوقف،�ومدى��ون�املوقف�م

  .تحديد�توجھ�قيادي�متم���للقائد،�وتحديد�أسلوب�قياسھ  .أ 
���  .ب  �العناصر�متمثلة �و�ذه �لقياس�ا �طر�قة �وتصميم �القيادة ��� �مؤثرة �موقفية �عوامل �القائد،: تحديد �توجھ

  )53،�صفحة�2017ش�ن،�(.العوامل�املوقفية،��ي�ل�العمل،�مركز�قوة�القائد
تصف�كيف�القيادة�التحو�لية����نمط�من�القيادة�املعيار�ة�حسب�جيمس�ب��نز،�بمع���ال�: القيادة�التحو�لية .5

القادة�التحول�ن�يل�مون��فراد�لعمل�ما�و�غ���متوقع�وما��و�.القادة�يتصرفون����الواقع،�بل�كيف�عل��م�أن�يتصرفوا
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تقوم�.�عد�من�ا��طة،�ت�ون�القيادة�التحو�لية����ب�ئة�متحولة�ومتغ��ة�قادرة�ع���التطور����ب�ئ��ا�التنافسيةأع���وأ
  .ع���أساس��بت�ار�و�ف�ار�ا��ديدة�لتغي���املنظمة�بمساعدة�وتحف���جميع�العامل�ن

ر�لبناء�العالقات�وإعطاء�داللة�أك���الرؤ�ة،�القيم�املتقاسمة،��ف�ا: تركز�ع���العوامل�غ���امللموسة�الناعمة�مثل
 .املرؤوس�ن����عملية�التغي���-لأل�شطة�املتنوعة����املنظمة�وإيجاد�ا��لفية�املش��كة�لتمك�ن�العامل�ن

�ال�ار�زمية .6 ��:القيادة �وتحرك�م �ومشاعر��خر�ن �عقول �تخلب �ال�� �ا��ذابة ��و�ال��صية �ال�ار�زما نحو�إن
�ب�سر�وس�ولة �خ. أ�داف�ا �يظ�ران��ناك �القادة ��ؤالء �من �نمط�ن ��ناك �إال�أنھ �ال�ارزم�ن �للقادة �عديدة صائص

  :�ماكأساس����توصيف�القائد�ال�ار�زما�و
�ذو�الرؤ�ة  أ  ��و�: ال�ار�زما �املستقبل�وإن�القائد�ال�ار�زما ��ستطيع�تحقيقھ��� �تتعلق�بما ك���قدرة�ع����وال��

  .يق�ا�عب����ذه�الرؤ�ة،�وف�م�ا�والعمل�من�أجل�تحق
وغ���التقليدية،�إنھ�قدرة�القائد�ع���مواج�ة��زمة�و�تيان�باألساليب�ا��ديدة�: ال�ار�زما�املس�ندة�ع����زمة  ب 

مصدر��ل�ام�والتأث���العميق����العامل�ن�من�أجل��نجاز����املنظمة،��سا�مون����التحف���العامل�ن�من�أجل�التغي���
  .ا��ديدة��ك���فاعلية�ل�اوكسر�القواعد�وإيجاد�البدائل�

���من�العوامل�لقدأشارت�دراسات�كث��ة�إ���أن�روح�الفر�ق�ال����سود�الشركة�: القيادة�القائمة�ع���الفر�ق .7
�ك���أ�مية����تحقيق�أع���مستو�ات��نجاز،�و���أيضا�من��ساليب�الفعالة�من�أجل�القيادة،�مما�يدعو�م�إ���

  .ن�قدر��م�ع���التعامل�مع�روح�الفر�قاملز�د�من�التدر�ب�لتحس�
�املدر�ية .8 � :القيادة �بالتحديات �و�تصورون �يقومون �كيف ��� �املرؤوس�ن �توجھ �ال�� �القيادة �ال����� التنظيمية

  )2019 نجم،(. القائد�املدرب�يحدد�السلوك�غ���املالئم����املرؤوس�ن�و�ق��ح�كيف�ي����ذلك�السلوك. يواج�و��ا
�ب�ن�القائد� �العالقة �ب�ن�القائد�ومرؤوسيھ�بظ�ور�مفا�يم�متباينة�وفلسفات�متنوعة�حول�ما�ية تأثرت�العالقة

لذلك�ظ�رت�. ومرؤوسيھ،��ل����عالقة��سلط�وسيطرة�أم����عالقة��عاطف�وتآخ،�أم����عالقة�تجمع�ب�ن�العالقت�ن
  )24،�صفحة�2014مرسال،�(:راض�ا�ع���النحو���يأنماط�وأساليب�متعددة�للقيادة��دار�ة�يمكن�استع

- � ��وتوقراطية ����: )�س�بدادية(القيادة �والصالحيات �السلطات �ترك����ل �بمحاولة ��وتوقراطي يتم���القائد
ذ�من�املركز�ة�املطلقة�أسلو�ا�يده،�ف�و�يتو���القيام�ب�ل�صغ��ة�وكب��ة�فال��شرك�معھ�أحد����مباشرة�وظيفتھ،�و�تخ

،�2014مرسال،�(.���العمل،�فال�يفوض�سلطاتھ�و�نفرد����اتخاذ�القرارات�ووضع�السياسات�دون�مشاركة�مرؤوسيھ
  )24صفحة�

شؤون�����سي������تلك�ال���ال�تتدخل����مجر�ات��مور،�وال�تلعب�دور�يذكر��):الفوضو�ة(القيادة�امل�سا�لة� -
  .أسالي��ا�وتحديد�أ�داف�ا،�و���قيادة�تتخ���عن�دور�ا�الر�ادي�و�س���وفق�ما�تمليھ�عليھ�الظروف�إقرار املجموعة�أو�

�الديمقراطية - �حركة�: القيادة ��ف�ار�وشل �تجميد �إ�� �أدت �ال�� ��س�بدادية �القيادة �ع�� �فعل �كردة ظ�رت
لة�ال���أدت�إ���الفو�����س�ب�تضارب���داف�و��واء�وتخ���القيادة�عن�،�وع���القيادة�امل�سا�و�بداعالتطور�

دور�ا����التوجيھ�و�رشاد،�فالقائد�����ذا�النوع�ي�سم�باملشاركة�والتعاون،�و���ك�قنوات��تصال�مفتوحة�تماما�مع�
� �ع�� �و���ع�م �القرارات، �اتخاذ ��� �و�شرك�م �التامة، �الثقة �و�منح�م �و�فيد�الر �إبداءالعامل�ن �يخدم �بما أي

  )139،�صفحة�2016الدبو�ي،�(.ا��ماعة
� �فالبد �النجاح �تحقيق �املنظمات ��ستطيع ��أنح�� �قياد��ا �التغي���أيتو�� �بإحداث �قوي �ال��ام �لد��م ��اص

�يحملھ�املستقبل�وذلك�مح�أناملطلوب،�و�ستلزم�ذلك� ل�اتفاق�ب�ن�كبار�القادة،�ي�ون�لدى�القادة�رؤ�ة�وا��ة�ملا
لذلك�سن�ناول�����ذا�املحو�العالقة�ب�ن�القيادة��.ن�يتوفر�لدى�القادةأمر�أسا����يجب�أوا��ة��إس��اتيجيةفوجود�

�إدارة� �من�أجل �القيادة ���ا �تقوم �ال�� ���شطة �الفعالة، �القيادة �متطلبات �التغي���التنظي��، �عملية �ونجاح �دار�ة
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الدور�املنوط���ا�من�أجل�التخفيف�من��إكمال�خ���معضالت�أو�معوقات�ال���تمنع�القيادة�من��التغي���التنظي���و��
  .عملية�مقاومة�التغي���و�التا���نجاح�التغي���التنظي��

  :���إنجاح�التغي���التنظيمي دور�القيادة�الفعالة: املحور�الثالث
�الع ��� �م��وظة �املنظمات�تزايد�بصورة ��� �القيادة �املنظمات�من�إن�أ�مية ��ذه ��ش�ده ��س�ب�ما صر�ا��ديث،

���� �املنظمات �نجاح �أصبح ��نا �ومن ��سواق ��� �الشديدة �املنافسة �وم��ابطة،فضال�عن �معقدة �ومتغ��ات تحديات
  .النا��ةالفعالة�تحقيق�أ�داف�ا�واستمرار�نمو�ا�يتوقف�كث��ا�ع���القيادة�

: نظمة�تحقيق�أ�داف�ا،�كما�أشار�الفار�إ���أن�الفعالية��ع��الدرجة�ال����ستطيع�ف��ا�امل:"الفعالية�حسب�برنارد�
�تحقق�ا" �والتكيف�والنمو��غض�النظر�عن���داف�ال�� �البقاء �ع�� �املنظمة �الب�ئة،�" قدرة �يركز�ع�� �املف�وم و�ذا

  .فبقدر�تكيف�املنظمة�وظروف�ا�الداخلية�وا��ارجية�بقدر�ما�تبقى�منظمة�فعالة
�ستخدم�م�اراتھ�وخ��اتھ����تطبيق��ساليب�العلمية�ا��ديثة�لإلدارة،�بحيث�ت�ناسب�مع���و�الذي :القائد�الفعال

،�2016الدبو�ي،�(.طبيعة�العمل��داري�الذي�يمارسھ،�بحيث�تصبح�كفايتھ�ر�نا�برؤ�تھ�الوا��ة�و�نظرتھ�املت�املة
  )63صفحة�
�التغي��. أوال �قيادة �ع����:أ�شطة �التغي��، �عملية �نجاح ��� �كب��ة �أ�مية �التغي���ل�ا �إدارة �أ�شطة �من ��شاط ل

� �عنأالقيادة �م��ا ��شاط �ل�ل �ورعاية �ا�تمام ��عطي �التغي���التنظي��ن �وتنفيذ �تخطيط ��� ��شرع �أ�شطة�.دما �ناك
ن�تدار�أ�سا�م����فعالية�إدارة�التغي���و�ل��شاط�من��ذه���شطة�يمثل�عنصر�م�م����قيادة�التغي���وال���يجب�

  :�ي�يو���ذلكبفاعلية�إلدراك�النجاح،�والش�ل��
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  :ا�القيادة�الفعالة�����اآل�ي��شطة�ال���تقوم����أنمن�خالل�الش�ل�نالحظ�
والذي�يدخل�فيھ�ضمنيا�خلق��ستعداد�للتغي���ب�ن�أعضاء�،�جل�التغي��أينطوي�ع���التحف���من� :ال�شاط��ول 

حالة�مرغو�ة��إ��فالتغي����شتمل�ع���التحول�من�حالة�را�نة�معروفة�.املنظمة،ومساعد��م�ملعا��ة�مقاومة�التغي��
ن�إو�تقنع�م�لفعل�ذلك،�والن�يجة�فأنظمة�لن�يؤ�دوا�التغي���ما�لم�تكن��ناك�أسباب�تج���م�فراد�املأوغ���معروفة،�و 

إدارة�التغي���

 الفعالة

  خلق�الرؤ�ة
  املن���و�ف�ار�أر�انوصف� -

بناء�املستقبل�املر�ي� -
 �س��اتي��

  حشد�القوى 
  توف���املوارد�للتغي��-
تأس�س�نظام�مساندة�-

 وكيل�التغي��

  خلق�الدافعية�للتغي��
  خلق��ستعداد�للتغي��-

 تجاوز�مقاومة�التغي��-

  تطو�ر�املساندة�السياسية
  تقييم�قوة�وكيل�التغي�� -

التعر�ف�باملسا�م�ن� -
 �ساسي�ن

  إدارة�التحول 
  تخطيط���شطة�-
 تخطيط��ل��ام�-

  ��شطة�ا��مس�الرئ�سية�لقيادة�وإدارة�التغي���باملنظمات: و��ي) 1(الش�ل�رقم�
  288سعيد�حميد�الدليمي،�مرجع�سبق�ذكره،�ص: املصدر
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�( .القضية�امل�مة�لتخطيط�العمل����التغي����و�كيف�يتم�تحف����ل��ام�بالتغي���التنظي�� ،�صفحة�2016الدلي��،
  .���والتغلب�ع���مقاومة�التغي��و�ذا�يتطلب�خلق��ستعداد�للتغي )289

رؤ�ة��وإيصالجنب�مع���شطة�القيادية،�حيث��ش�ل�صياغة��إ��خلق�الرؤ�ة�ال���تتما����جنبا� :ال�شاط�الثا�ي
سباب�أملعرفة�كيفية���فرادوا��ة�عن�الوضع�املستقب���املرغوب�فيھ�خطوة�جو�ر�ة�إلنجاح�التغي��،�حيث�يحتاج�

  )290،�صفحة�2016الدلي��،�(تملة،�املح�وآثارهتب���التغي���
� �أكسفورد �قاموس �عرف �حيث �وثاقبة �وا��ة �التغي���رؤ�ة �«يتطلب �ع�� ����أ�الرؤ�ة �بقوة �يمكن�رؤ�تھ ����ء �ا

ا��ة،����ن�نقطة�البداية����عملية�التغي���النأو�قول��وتر�" التخيل،بما����ذلك�نفاذ�البص��ة�و�عد�النظر�وا��كمة
نھ�من�الضروري�خلق�عدم�الرضا�للوضع�الرا�ن�وتف�م�ا��اجة�للتغي��،�أتقييم�ا��الة�الفور�ة�للتغي��،�و�قول�أيضا،�

�ف �يبدإلذلك �����أن�التغي���النا�� ��و��ساس �و�ذا �املج�ول، �من�اقتحام �يبدو�أك���خطورة �الرا�ن �الوضع بجعل
  )84،�صفحة�2010العتوم،�(.تطو�ر�رؤ�ة�التغي��

�فإدارة� �التغي��، �تنفيذ �عند ��س��اتي�� �الطا�ع �إضفاء �بأ�مية �نادلر�وزمالءه �لدى �التغي���كما وأو��ت�أدبيات
  .للم�شاة��س��اتيجيةالتغي���يجب�أن�ترتبط�بالرؤ�ة�و��داف�

فراد�أقو�اء�وجماعات�لد��م�القدرة�ع���أ���فاملنظمات�تحتوي�ع. تطو�ر�الدعم�السيا����للتغي��: ال�شاط�الثالث
و���أي�. و��عز�ز�عملية�التغي��،�و�عمل�القائد�الفعال�ع���تحف���وال�ام�التا�ع�ن�إلنجاز�العمل،أاع��اض�عملية�التغي��

�ي�ون�القائد�التغي���ذو�مصداقية،�و�قول��وزر�و�وش���أن�املصداقية�تأ�ي�من�الشعور�بأمانة�أنعملية��غي���يجب�
  .�ل�اموكفاءة�القائد�ومن�قدرتھ�ع���

�اجل� �من �التغي��، �برنامج �لتب�� �ا��اجة �بضرورة ��دار�ة �القيادة �وقناعة �ال��ام �مدى �التغي���ع�� �نجاح يتوقف
�يجب� �القناعة �و�ذه �للم�شاة، �التناف��� �من�خالل�توضيح��أنتحس�ن�الوضع �فعالة �ش�ل�دعم�ومؤازرة ��� ت��جم

التغي���ف�.العامل�ن،�وا��صول�ع���والء�وال��ام�املدير�ن����املستو�ات�الوسطى�لتنفيذ�التغي����ميع��وإيصال�االرؤ�ة�
الفعال�يتطلب��س�ثمار����املوارد�املادية�وال�شر�ة�و���الوقت�وا���د�املبذول،�من�خالل�عملية�التطو�ر�والتدر�ب�

  رر�ن�من�نتائج�التغي��،خالل�مراحل�التغي��،�وا�م�دور�للقائد��داري��و�مساعدة�املتض
توف���املوارد�للتغي��،�بناء�:يتضمن ا��صول�ع���حشد�الزخم�الكب���والقوة�املساندة�للتغي��،�و�ذا: ال�شاط�الرا�ع

  .نظام�مساند�لوكيل�التغي��،��ي�لة�إدارة�التغي��
��ا�تنطوي�ع���إلية�مرغو�ة،�حالة�مستقب�إ����تمام�برعاية�وإدارة��نتقال�من�ا��الة�الرا�نة�: ال�شاط�ا��امس

� �التغي���باإلضافة �أ�شطة �إلدارة �خطة ��إ��خلق ��ي�ل �و�عت���إتخطيط ��نتقال، �ف��ة �خالل �املنظمة �لعمليات داري
إليضاح�الوضع�املستقب���فيما�يتعلق�ب�ل�ما��و�وثيق� و�ذا،��تصال�أحد�العناصر�الرئ�سية�لنجاح�تنفيذ�التغي��

�تب���إ.ت�العامل�ن����مختلف�املستو�ات��دار�ةالصلة�باحتياجات�ومتطلبا لالتصال�يقلل��إس��اتيجيةن�الفشل���
  )297،�صفحة�2016الدلي��،�( .فراد�للتغي���ومن�ثم�يضعف�الفرصة�لتقبل�التغي��الفرصة�����س�يل�تفس���� 

�التغي��. ثانيا �قيادة �ا ل�ي :متطلبات �فيتمكن�قادة �املؤسسات�من�تحقيق�أ�داف�م�ال��بو�ة، ن��ناك�إلتغي�����
  :العديد�من�املتطلبات�ال���يجب�توفر�ا�لتحقيق��ذه���داف�واملتطلبات�و��

باإلقناع�عن�طر�ق�ا���ة� ماإن�تتحصل�أل�ي�ي�ون�التغي���قانونيا�البد�من�وجود�السلطة�ال���يمكن�: السلطة .1
  .باالن��اع�آو 

  .�عملية�التغي���ال�ادف�وإيمانھئد�اقتناع�القا .2
و�ث�روح�الرغبة�. والتق��العامل�ن�بأ�مية�التغي���وضرورتھ�ملواكبة�متطلبات��نفجار�املعر����إقناعالقدرة�ع��� .3

  .���روح�فر�ق�التطو�ر��داري�والف���و�بداعوالتجديد�
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التعاطف�ا��ما���ي�باملنظمة،�والقدرة�ع���إيجاد��يطةوا��ارجية�املح فراد�املجتمع����الب�ئة�الداخليةأ إشراك .4
  .الالزم����اتجاه�التغي��

  .اختيار�النمط�القيادي�املناسب�الذي�يت�ناه�القائد����قيادتھ�للمنظمة .5
  .القدرة�ع����لتقاء�باألفراد�املؤثر�ن�الذين�لد��م�القدرة�ع���دعم�او�إعادة�التغي�� .6
  .ملخطط�لھ����قيادة�املنظمة�ملواج�ة�تحديات�العوملةاعتماد�التغي���املدروس�وا .7
  .الت��ية�و�ستعداد�لتحمل�تبعات�عملية�التغي�� .8
  .�صرار�و�ستمرار����عملية�التغي����عيدا�عن�ال��دد�وال��اجع .9

 )164،�صفحة�2014 ا��ر�ري،(.ثار�املستقبلية�لعملية�التغي��ف�م�وإدراك�ووضوح�� .10
�مراحل،وأال�يتم� ��يئة �التغي���ع�� �يتم �أن �بي��ا �من �املنظمة �التغي����� �لنجاح �يجب�مراعا��ا �عوامل �عدة �ناك
بصورة��املة�دفعة�واحدة،�يجب�أن�ت�ون�أ�داف�التغي���وا��ة�ومحددة،�وقابلة�للقياس�ول�ا�آثار�ونتائج�ملموسة،�

�و�جب�ت �محدد، �مع�استمرار�القياس�والتقييم�خالل�وت�ون�ضمن�إطار�زم�� ناسب���داف�مع��م�انات�املتاحة،
�التغي���للتأكد �وال��ام�م� مراحل �رضا�م �لتحقيق �املنظمة ��� �العامل�ن �ال��ك���ع�� �مع �نا��ة، �بصورة �تنفيذه من

قاط�القوة�والعمل�ع���مع�ضرورة�تحليل��ل�من�العناصر��س��اتيجية�باستمرار����الب�ئة�الداخلية�ملعرفة�ن. الوظيفي
 �عظيم�ا،�ومعرفة�نقاط�الضعف�والعمل�ع���معا����ا؛

القيادة����القدرة�ع���الت�سيق�ب�ن�املجموعات�مختلفة�من����اص����العمل،�والتعامل�مع�امل�ام�املختلفة����
���املنظمة،�ع���أكمل�وجھ،�ب�ئة�متغ��ة�وغ���مستقرة،�فيقدم�القادة��تجاه�والرؤ�ا،�ال���تمك��م�من�القيام�بالعمل�

�م�عامل����نجاح�املؤسسات�أ و�ستمد�القيادة�قو��ا�من�القيم�واملبادئ،�فالقيادة�ذات�توجھ�مستقب���وذلك�يجعل�ا
�عد�من�خ��تك�وتخطط�ملا��و��عد�أن�تفكر�فيما�أن��ل��ام��خال����و�إ: وكما�قال�ادوارد�بارلو. ع���املدى�البعيد
  )54،�صفحة�2016الدبو�ي،�(.املقولة�تو���أ�مية�توافر�الرؤ�ة�الوا��ة�لدى�القيادة�الفعالة�ف��ة�واليتك،�ف�ذه

�رصد� �ع�� �القدرة �يمتلك ��و�الذي �الفعال �القائد �بأن �يمكن�القول �و��شطة �املتطلبات ��ذه �دراسة �خالل من
بطر�قة���يحة�لصا�����وإيصال�اتا����عمل�ع���جمع�املعلومات�والتق����ع����ل�ما�يحدث����محيط�املنظمة،�و�ال

��غي���مفا�� �ألي ��ستعداد �أجل �من �و�ذا �يبدأ. القرار، �التغي��� حيث �لعملية �استعداده �مدى �تحديد ��� القائد
للتغي��،�النف�����و�عدادثم�تأ�ي�مرحلة���يئة�. واك�شاف�م�اراتھ�وقدراتھ�ع���خلق�قادة�آخر�ن�لدفع�عملية�التغي��

ت�ون�عن�طر�ق�خلق�عدم�الرضا�بالوضع�ا��ا���وضرورة�التغي���والتطو�ر�من�أجل�التقدم�واملنافسة�والبقاء،�و�ذا�
. من�خالل�تحف���و���يع�العامل�ن�ورفع�روح�م�املعنو�ة،�وأن�التغي���سيحقق�أ�داف�املنظمة�وأ�داف�م�وتطلعا��م

� �التغي��، �إلحداث �املالئم �املناخ ���يئة �باختيار��عد �القائد �التعاون��وإعداديقوم �وحب �تتم���باملصداقية، �عمل فرق
  ..واملشاركة�وحل�املشا�ل�والصراعات

�ل��غي���ي��بھ�خوف�وقلل�مما�سيحدثھ�التغي���وماذا�ست�ون�ن�يجتھ،و���التنظيم�فإن�مقاومة�التغي������رد�
العاملون�يجدون�أنفس�م�يدافعون�عن��ل�ما�اعتادوا�عليھ�ف. فعل�العامل�ن�غ���املالئم����أك����حيان�لعملية�التغي��

�نا�يأ�ي�الدور�الفعال�للقائد�و�و�إدارة�مقاومة�التغي��،�من�خالل�التعامل�. وارتبطوا�معھ��عواطف�وعادات�ومصا��
املؤ�دين���يجا�ي�مع�مقاومة�التغي���من�خالل��عز�ز�عالقات�الثقة�مع�العامل�ن�لتبديد�مخاوف�م،�كذلك�القيام�بدعم

�إلقناع� أي �التغي��، �مجال ��� �نا��ة �نماذج �عرض �إ�� �باإلضافة �التغي���ونجاحھ، �ملشروع �والدافعة �املحركة القوى
  .العامل�ن�بفوائد�التغي��،�و�ذا��لھ�من�أجل�حل�املشكالت�أو�تحديث�طرق�التنظيم�والعمل

�وتوف���أن�يتم���بالشفافي ل�ي��ستطيع�القائد�ا��د�من�عملية�التغي���عليھ �يتعلق�بمشروع�التغي��، ة�����ل�ما
. للمطالب�وحل�املشكالت�بالقيام�بتعديالت�و�صغاءاملعلومات�باستمرار�مع�مشاركة�العامل�ن�����ل�مراحل�التغي��،�
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�مراقبة�عملية�التنفيذ�وتقو�م��أن�عد���يئة�الظروف�تأ�ي�مرحلة�تنفيذ�وتدعيم�عملية�التغي���وال���يجب� ت����ا
  .العمل

القيادة�الفعالة��بت�ار�ة����تقد�أك���مما� كشفت�التجارب�الكث��ة�أن وكما�يرى�الدكتور�نجم�عبود�نجم�أنھ�قد
من�قيمة�وموارد�ذاتية�دون�التدخل����التفاصيل����كيفية���فرادأك���ما�لدى��إ��تؤثر�من�اجل�الوصول��أ��اتدير�أي�

التغي���اليوم�قوة���عمالومثل��ذه�القيادة����ال���تمثل����ب�ئة�.داءأداء��فراد�ألعمال�م�ودون�قواعد�مسبقة�لأل 
  ا��قيقي����املنظمة�و���الب�ئة�ال����عمل�ف��ا،

با��ديد،�من�خالل��بت�ار���تيان إ��و�مكن�تحديد�امل�ام�ال���تضطلع���ا�القيادة�الفعالة����املنظمات�ال����س���
  :ة�تم���ا�عن�با���املنظمات�املنافسة�و����اآل�يو�ذا�كم�� �و�بداع

  �غي���ثقافة�املنظمة�التقليدية�و�ناء�ثقافة�ابت�ار�ة�ال������ع�املبادرات�ا��ديدة؛ -

�با���د� - �ول�س ��ست�نا�ي �با���د ��عملون �العامل�ن �جميع �يجعل �بما �املنظمة ��� �الطوارئ �و�عز�ز�حس إيجاد
  �عتيادي؛

  مل�ن�الفعال�ن�من�ذوي�املوا�ب�بما�يحافظ�ع���مصادر�قوة�املنظمة��ساسية؛املحافظة�ع���العا -

  العمل�ع���استقطاب�أفضل�املوا�ب����مجال�عمل�املنظمة؛ -

  العمل�ع���تطو�ر�رؤ�ة�ملستقبل�املنظمة�بمشاركة�ا��ميع؛ -

���القوة��بت�ار�ة�مقارنة�تب���مقاي�س�ومعاي���تقييم��بت�ار�واستخدام�ا��ش�ل�دوري�لتحديد�مدى�التقدم� -
  بأفضل�املنافس�ن����مجال�عمل�املنظمة؛

  :خاتمة
�دراس�نا �خالل �من �تحديات� �ست�تج �من �املنظمات ��ذه ��ش�ده �ما ��س�ب �تزايد �املنظمات ��� �القيادة �أ�مية أن

� �أ�داف�ا �تحقيق ��� �املنظمات �نجاح �أصبح ��نا �ومن ��سواق، ��� �الشديدة �املنافسة �فضال�عن واستمرار�ومتغ��ات
�النا��ة �ع���القيادة �يتوقف�كث��ا �املنظمة�ال����عمل�بفعالية�من�أجل�. نمو�ا �التغي����� �إدارة �التدخل�وال�� �ع��

�داف�محدودة����ألتحقيق��،املقصود�واملخطط�إلحداث�النمو�و�نتقال�من�وضع�قائم�بالفعل�إ���وضع�مس��دف
امل�ن�باملنظمة،�و�و�يمس�عدة�مجاالت�من�التكنولوجيا�وإجراءات�ظل�إطار�رؤ�ة�وا��ة�ومش��كة�ب�ن�القيادة�والع

  :ما�ي��يتطلب�نجاح�ا�. وأساليب�العمل�إ���غاية�قيم�ومعتقدات�وأف�ار��فراد�أي�ثقافة�املنظمة

 تكمن�مفاتيح�نجاح�أي�عملية�إدار�ة����القائد�الذي�ي�ب���التغي���و���ع�و�حفز�مرؤوسيھ�ع��� -
واملنظمة�الفعالة����ال���تتخذ�ا��طوات�املتأنية�لتدير�التغي����سالسة�للوصول�.  ابيات�نتائجھوإيج ضرورة�التغي��

  النجاح؛�إ��

 إن�تحقيق�التغي���الدائم�يتطلب�ال��اما�وقيادة�فعالة�ت�ون�مقتنعة�ومدركة�لضرورة�التغي���من� -
لب�ئة�واملناخ�املالئم�ليبدأ����التغي��،�و�ذا�أجل�التكيف�و�ستمرار����عالم�متغ��،كما�يتطلب�من�القائد���يئة�ا

  من�خالل�إيصال�املعلومات�الضرور�ة��شفافية�ل�ل�العامل�ن����املنظمة�من�أجل�تفادي�عقبات�مقاومة�التغي��؛

 استخدام�القائد�لقدراتھ�ال��صية�واملتمثلة����التأث���والتوجيھ�والت�سيق�ب�ن�ج�ود�العامل�ن� -
�ا �الطرق �ب�ل �حل�وتحف���م �أجل �من �با��لول، �و�تيان ��راء �وابداء �للمشاركة �املجال �وفتح �واملعنو�ة، ملادية

�ب�افة� �التغي���ودعم�م �ع�� �القائم�ن �تدر�ب �خالل �من �كذلك �التغي��، �تصاحب �ال�� �الصعو�ات �وتذليل املشا�ل
  الوسائل�ل�سي���التغي��؛
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 ات�الفعالة�ملواج�تھ�والتكيف�مع�الب�ئة�ف�م�طبيعة�التغي���وأنواعھ،�من�أجل�إيجاد�الطرق�و�لي -
وع���.املتغ��ة�باستمرار،�و�ستفادة�منھ�واغتنام�الفرص�من�أجل�التطور�وتحقيق�امل��ة�التنافسية����عالم�التغي��

�العقبات�وذلك�من�خالل�توف��� �من�تجاوز �وت�ب���سياسات�تمك��ا �اس��اتيجيات�مدروسة، املؤسسة�أن��عتمد�ع��
  قيادة�التغي��؛�حتياجات�ل

ابت�ار�ة،�منظمة��إ��أن�القيادة��بت�ار�ة�����ك���قدرة�ع���ال�ام�وتحر�ك��فراد�من�أجل��غي���املنظمة��ل�ا� -
�بخصائص�م��ا �القيادة �السماح�لألفراد��يمان: وحسب�الكث���من�املفكر�ن�تتم����ذه  بقدرة��فراد�ع����بت�ار،

  ال���يتم��ون���ا�ح����ستطيعوا�تحقيق�ا؛�و�بداعاتظ�ار�القدرات�بالتخيل�ومن�ثم�التفك���وإ

و�بت�ار��و�إن�القيادة����قوة�التغي����ساسية�املدعومة�بج�ود��ل�العامل�ن����املنظمة�بما�يجعل�التغي��� -
  املشروع�ال������ل�ل�العامل�ن،�و�ذا��و�النجاح�ا��قيقي�للقيادة�الفعالة؛
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  :م��ص�الدراسة
ص؛�فمن�غ���املعقول�أن��فلسفة�القراءة�تدعو  ����دب�إ����ستعانة�بما��و�سيا���و�سقي����سع��ا�إ���استكشاف�النَّ

ُيْقِدَم�القارئ�ع����ذه�املمارسة�دون�وضع�قواعد�تضبط�دراستھ،�ومنھ�وضع�بصمتھ�القرائّية�واستجالء�مقصدّية�النصوص�

� �من�� �باتباع �إالَّ �ال�ي�ون �و�ذا �إنتاج�ا، �ن�نقديوإعادة �أمام�ذي �يضعنا �و�ذا �الّنص، �مغاليق �فّك �من �تمّكنھ �إجرائّية جاعة

�: و����اآل�ي�ذا�البحث�����إش�الية����ما�نروم�عرضھ ،�أم�أن�لھ�قابلية�خصوّصية�َتْفِرُض�من�ً�ا�تحليلًيا�خاًصا�ل�ل�ّل�نّصٍ

  ؟�و�ل�يؤثر�ذلك����انتاجيتھ�ومقصدّيتھ؟من���للتعاطي�مع�أي

 .النقدياملن���نتاجية�النص؛�إ؛�قراءةفلسفة�ال: �لمات�الدالةال

Abstract 

Philosophy of reading in literature requires the use of what is contextual and systemic 
in its quest to explore the text and reveal its properties  because it is unreasonable for the 
reader to take this action without establishing rules that control his studies and from the 
establishment of his mark reading and to clarify the intentionally of texts and reproduce, This 
can only be done through a selective analytically method. that has procedural efficiency; 
Enabling him to decipher the texts and stand on his productivity this is what puts us in front of 
a problematic, which we propose inthis research, namely :Does each text have specificity that 
imposes a special analytically method or is it capable of dealing with any approach? Does this 
affect productivity of the text and its intentions? 

Keywords:Philosophy of reading; productivity of text; The critical method. 

  : مقدمة. 1
�ت�ام�ّ�،�بالتضافر�مع�الثال�ي�القارئ�واملبدع�والنص�فلسفة�القراءة�����س�� �ذا��،النقد��د�ي�إ���خلق�جّوٍ

�خ����و�الذي�يجب�النظر�فيھ�من��ل�الزوايا�و�أك���من�حاسة؛�ف�و�نداء�والقراءة�استجابة�لھ�واملساءلة�النقدية�
�فعل�القراءة����إط اره�الفكرّي�و�يديولو�ّ��والثقا�ّ��يختلف�مجّرد�بصمة�قرائية�نا�عة�عن�تجر�ة�فردانية،�حيث�إنَّ

� �قابل �بذاتھ �قائم �النص �فعالم �آخر، �إ�� �قارئ �ب�ل���نفتاحأو��لالنفالتمن �إحاطتھ �وجب �لذا �املتعددة، بالقراءات
الظروف��نتاجية�بتقديم�من���تحلي���نقدي�يناسبھ،�فس��ورة�النص�تحتم�ع���القارئ�ذلك،�وال�يحق�للقارئ�أن�

  .ھ�ع���النص�من�خالل�توظيف�من���يرى�أنھ�مناسبيفرض�سلطت
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� �إنَّ ��� �ضروري �املن�� �وإجراءات، �بآليات �ال�س�� �يقت��� �والذي �واملعاصر، �ا��ديث ليتمكن�النقدالفلسفي
من�الدالالت�والتأو�الت�����الذي�يبقى�متفرًدا�بانفتاحھ�ع���عدد�ال�متناهٍ ك�مغاليق�النص،�القارئ�املتخصص�من�ف

�بفكر�نقدي�ثاقب�مع�متلق�ناقد،�قد�،�و�نغلق�حينما�ُ�سلَّ ارئ يد�متلق�أو�ق ُط�عليھ�سيف�املن��،�وال�يحصل�ذلك�إالَّ
�سلطة�املن��� والعكس���يح،�فاملن���يتحمل��امل�املسؤولية�اتجاه�الّنص��من�انتاجية�النص�وقيمتھ�ا��ماليةَتُحدُّ

لناقد�بتوظيف�ذلك�املن���النقدي�الذي�يالئمھ،�مثال�����قبال�عليھ�لفك�رموزه�و�توقف��ذا�ع���مقدرة�القارئ�ا
غلب�عليھ�القلق�والتوتر��ھ�املن���التار���،�وإذا��ان�نًصاإذا��ان�الّنص�عبارة�عن�وثيقة�تار�خية،�يتحّتم�علي: ذلك

�ان�يبحث��وي�أو���بتحليلھ،�وإذايفعليھ�باملن���النف���،�وإذا��ان�يبحث�عن�الب���الداخلية�والعميقة،�فاملن���الب�
جد�فيھ�أفعاًال�إنجاز�ة�وإشارات�وحوار�ة�فعليھ�عن�العالمات�اللغو�ة�وغ���اللغو�ة�في��أ�إ���املن���السيميا�ي،�وإذا�وُ 

�تصبح� �و�كذا �التداو�� �الفلسفيةباملن�� ��القراءة �إنتاجية ���عتمدقراءة �وآراء �خلفيات �ع�� �وضوابط ية،�من��وأسس
  :اد�امن��نا�ترتكز�الدراسة�ع���خطة�مف

وقدراتھ�التحليلية،��فاعليتھت�ون�من�خالل�تطبيق�من���نقدي�قادر�ع���إثبات��قراءة�فلسفيةتقديم�اق��اح�
 دون�إخضاع�النص�إ���العنف،�أو�وضعھ����حالة�تمرد،�أو��عر�ضھ�لالس�نطاق،�أو�املساءلة�أو�ال��و�ض،�أو�املقاضاة

  .أو�ما�شابھ�ذلك
  : املن��ية�املستخدمة-

أما�املن���املتبع�ف�و�وصفي�لظا�رة�نقدية�أسالت�ا�����ع���الورق����جمع��عض�أقوال�النقاد�حول�قضية�
 .للكشف�عن�مقصدية�النص�و�عر�ة�املع��املن���الطرح�الفلسفي�ب�نالنص�و 

  : موجز�عن�نتائج�البحث-
  .للنصوص�الفلسفية�املناشدة����تحقيق�العدالة�القرائية.1
  . والتفس���والتوجيھ،�أل��ا�وظائف�نقدية��عيق�س���العملية��بداعية�رفض�سلطة�التقو�م.2

  :ال�دف�و�الغرض�من�البحث-
  . بيان�ال�اجس��جرا�ي�الذي�استع����ع���تحليل�النصوص�العر�ية�الن��ية�والشعر�ة.1
  .معا��ة�النقص�امل�����مع�اختيار�من���يالئم�النص��د�ي.2
  .ومتباينة الذي�يتج������املزج�وال��كيب�ب�ن�رؤى�مختلفة،��تخطي�صعو�ات�التطبيق�امل���.3

  : إش�الية�البحث�أو�سؤال�البحث-
ُم�مقار�ة�� نقدية�ينفتح�مع�ا�النص�و�تفاعل�من�خالل�فلسفية���دف��ذه�الدراسة�إ���تحديد�أنجع�من���ُيَقّدِ

�مقار  �تخصيص �وجب �القراءة، �بفعل �إالَّ �يتحّدد �ال �النص �وألنَّ �القراءة، �الف�م�فعل �عملية �إ�� �توصلنا �نقدية �ة
��التا�� ��ش�الية ��انت �من��نا �وإعادة�: والتفس��، �جدير�بتفج���دالالت�النصوص �ي�ون �التحلي�� �املن���النقدي �ل

،�القراءة�الفلسفيةوأين�يتموضع�دور�القارئ�من�خالل�عملية�؟�إنتاج�ا�من�جديد؟�أم�ي�ون�النص��و�الذي�يختاره
  وإنتاج�نص�جديد؟وكيف�يتم�بناء�

  : ب�ن�إنتاجية�النص�ونجاعة�املن���القراءة�الفلسفية�.2
  :للشعر�العر�ي�املعاصر�قراءة�فلسفية�.1.2

ص�الشعري�يكشف�طب �محتوى�النَّ تتو����و�ام�والتصورات�ا��اطئة��يعة�املن���النقدي�بقراءة�فلسفيةإنَّ
ص�واملن���النقدي،�فالقارئ�امل قِبُل�ع���الّنص�ال�ُيقِبل�من�فراغ،�وإنما�يجب�أن�ي�ون�مد��ًا�و�قارئ��ع�ش��موم�النَّ

بآليات�وإجراءات�نقدية؛�فالوظيفة�املنوطة�إليھ����استكشافية،�دون���ديد�أو��تك�أو�غصب�أو�فرض�سيطرة�أو�
�ا ��� �وحرُّ �النقدية، �اختيار�املقار�ة ��� �حرُّ �فالنص �فقط، �القراءة �ثم �القراءة �وإنما �أو��عنيف، ختيار�املن���اس�نطاق
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� �ألنھ �اختيار�القارئ، ��� �ح�� �وحرٌّ ��و�ال�أحياًنا«املناسب �أحياًنال�س �النص �إن �بل �النص، �يرى �الناقد��ّذي �إ�� يرى
�(  »فيدعوه �العيد، �1985يم�� �النقدية )138ص، �القراءة �أن �ابرا�يم �هللا �عبد �يرى ��ذا �وع�� �ع����-الفلسفية-؛ تقوم

�ف�و�يقول : عنصر�ن �واملن���النقدي، �ن«: الرؤ�ة �أّي�قراءة �ع���تقوم ��دبية �للنصوص الية�م�ّشطة �فعَّ �بوصف�ا قدية
ا�ا�من�قراءتھ: رك��ت�ن�أساس�ت�ن��ما  »الرؤ�ة�ال���يصدر�ع��ا�الناقد�واملن���الذي�ي�بعھ�لتحقيق���داف�ال���يتوخَّ

)� �ابرا�يم، �هللا �ود ).504ص�2005عبد �النقدية �املقار�ة �قضية �يطرح �ف�نا �ال؛ �عن �البحث ��� ��س��اتي�� قصدية�ور�ا
عاو�ي�والتواصل�ب�ن�القارئ�والّنص،�حي��ا�تتم�عملية����النصوص��دبية،�بلغة�ا��وار�الت�الضمنية،�غ���املعلن�عل��ا

وعندما�يولد�املع���تنص�ر�الرؤ�ا،�وال����ء�يحتمل��نتظار�وال��قب�حيث�ال�م�ان�«�نص�ار�ب�ن�اللغة�وتوليد�املع���
اصر�استطاع�رؤ�ة��شياء�،�فالشاعر�العر�ي�املع ).98ص�،1994عبد�القادر�فيدوح،�( »ل�ذه�الرؤ�ا�إالَّ�كمرتقب�يأ�ي�وال�يأ�ي

ما��شا�ده�«والشّك�أن�ة�ال����ستحضر��ف�ار�بمعانق��ا�لألشياء�الواقعية�والظ�ور�من�خالل�ا؛�ع����درا�ات�الباطني
وما�نتأملھ�ل�س�وجً�ا�وال�يًدا�وال�وضعة،�ولكننا��ستحضر�السياقات�ال����ستعمل�ف��ا��ذا�العضو�أو��ذه�النظرة،�

�فإن �أخرى، �مختلفة�و�عبارة �دالالت �ع�� �تحيل �ال�� �السياقات �من �عضو�سلسلة ��ل �تحدد �بنكراد( .»الثقافة ،�سعيد
  ).134،�ص2012

أما�عن�قضية�املن���ف�و�يمنح�تقنية�املقار�ة�و�حّدد�معامل�ا،�و�و�الذي��ستوقف�القراءة�بالوصول�إ���نتائج�
� �النقدية �املقار�ة ��� ��ش��ط �ول�ذا �أخرى؛ �نصوص �إلنتاج �واملن��-وفرضيات ��-الرؤ�ة �غاب �أصبحت�فإذا �م��ما واحد

،�سعيد�بنكراد( »فاقدة�لشرط�ا�النقدي�أل��ا�لم�تتوفر�ع���الثوابت��ساسية�ال���تفتض��ا�املمارسة�النقدية�الواعية«

،�مع�إضافة�لسند�اجتما���الذي��و�ضرورة�حتمية����تحليل�النصوص��دبية،�و�و�لألسف�غ���متوفر�)134،�ص2012
الشروط�املوضوعية�لتحقق�املن��ية،�ل�ست�متوفرة����نقدنا�ألن�«���النقد��د�ي�و�ذا�ما�ع���عنھ�سيد�بحراوي،�

  .)09،�ص1993،� البحراوي سيد�( »�د�ي�كما����كث���من�مظا�ر��شاطنا�الذ����والعم��
فاملقار�ة�النقدية�الفلسفية�مطلوب�م��ا�نقد�وكشف�حقيقة�الّنص�باستحضار�الصمت�الذي�يخيم�عليھ،�

�يواز  �نّصٍ �بإنتاج �ع��ا ��عالن �يتم �لم �ال�� �بملء�الفجوات ـــو�ذا ـــ ــ �فــ �فال�« �ھ، �قولھ، �املؤلف �ما�ير�د �تقول �ال�� القراءة
�ع��ا �و�غ�� �م��ا ��و�أو�� �أصًال�ألن��صل �ل�ا �حرب( »م��ر �ع�� �ص2005، ،20( � �نّصٍ �ع�� �واحدة �القراءة �لو��انت �ماذا ،

� �فـ �و�دبية، �النقدية �الساحة �ع�� �وا�غالقھ �وفاتھ �لش�ادة �إعالن �إنھ �حالھ، �ي�ون �كيف �ي�يح�«واحد، �الذي النص
؛� )20،�ص2005،�ع���حرب( »�ستد���أك���من�قراءة،�إذ�قراءاتھ�تتعدد�بتعدد�مستو�اتھ�وتختلف�باختالف�قرائھ�القراءة

�القارئ�مادام�صاح��ا�يبحث�عن�من���مخلص�لھ   .فالقراءة�املخلصة����ال���تجلب�النص�إ���صّفِ
� �يقول �ملمارسة�«: عبدا��وادخفا��ومنھ �للنص �الفرص ��افة �إعطاء ��� �بال�سبة ��ع�� �للنص ��خالص إن

�ثم�سل �ومن �واس��اتيجي��ا، �املداخلة �طر�قة �ع��َّ �أو�ليفرض �نفسھ �ليختار�النص �وحسب؛ �قارئًا �بصف�� �ع��َّ طتھ
�آلخر �نص �من �القراءة �واس��اتيجيات �املداخلة �طرائق �ذائقتھ�.. س�تعدد �لھ �للنص �كقارئ �أن�� �الثانية �واحدة، �ذه

�آخر،�وال��ووعيھ�و�صف���مضيفًا�غ���قا�ر�للنص�لن�اس�سلم�لسلطة�النص�ما بنفس�القدر�الذي�اس�سلم�بھ�لنّصِ
�أن�أحاور�النصوص�و�أسائل�ا�وأن� �����عام���مع�النصوص،�بل�دائمًا �تمامًا بنفس�الكيفية��كما�أن���لن�أ�ون�بر�ئًا

�أو��سلم ��س�سلم �ح�� ��ستفز�قر�ح��، �بقدر�ما �خفا��( »أستفز�ا �ا��واد �صعبد �ضيافة� )13، ��� ص �النَّ �أن �بمع�� ،
���الضيف�مادام�لن�يطيل�الضيافة�فعلينا�إكرامھ�بتخت���نوع��ستضافة��اختيار�القارئ،�وألنھ�ال��ستطيع�ا��كم�ع

اس��اتيجية�ومن���نقدي�يالئمھ،�عكس�ما�قالھ�عبد�ا��واد�أي�ال��عرضھ�لالستفزاز�وال�املساءلة�ف�و����ضيافة�القارئ�
  .واملن���معاً 

��يد �فكر�تتصدر�ا �مش�لة �النص �قراءة ��� �الفلسفية �املقار�ة �إنَّ �طر�ق �عن �يأ�ي �ا �وَحلُّ محاولة�«يولوجيا،
�موضوع� �عوامل��ختيار�للنص �عامًال��اًما�من ��ش�ل �و��ا، �الشعر�ة�أو��دبية �القراءة �ع�� �النقدي�القائمة التمن��
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إ���القراءة�ولر�ما��ان�ل�ذا��ختيار�دوره����بلورة��ذه�التمن���و���تحديد�منحاه�ولر�ما��ان��ذا��ختيار�مجّرد�مؤشر�
؛�بمع���اختيار�من���أو�محاولة�التمن���ألك��� )140،�صيم���العيد( »ولتحدداتھ�املتوقعة املقومات�الثقافية�ل�ذا�التمن��

  .من�من������تركيب�ت�ام���للكشف�عن�خبايا�النص�املعطاء��مع�مراعاة��ليات�و�جراءات�التحليلية�ل�ل�من��
� ل �حمَّ ��ساميعبابنةوقد ��عنھ �ع�َّ �ما �ع�� �العرب �بأك���من��بطغيان«نقاد �يتج�� �و�و�ما �النص �ع�� القراءة

وج�ة؛�فبعض�القراءات�النقدية��س�ند�إ���من��ية�تف��ض�رؤى�فكر�ة�ومعنو�ة�محّددة�مما��عمل�ع���تحر�ف�داللة�
�التفس�� �مقولة �طرح �أ�مية �ي�ّ�ر �و�و�ما �القراءة، �رؤ�ة �لصا�� �عبابنة( »النص �سامي �ص2004، �القراءة� )442، �أي ،

تقدم�لغة�«: دون�أح�ام�مسبقة،�و�ضيف�قائًال�ع���قضية�الطغيان�أ��ا�التقو�مية�والتوج��ية�ال���تقتل�روح�النص
�القراءة ��� �الشعري �النص �لغة �ع�� �تط�� �مراوغة �عبابنة( »نقدية �سامي �ص2004، �نقدية� )442، �مقار�ة �يق��ح �ومنھ ،

التصور�النظري�رؤ�ة�ومن�ً�ا،�أي�نظر�ة�النص،�ب�ية�النص�«: بفلسفة�معاصرة����تحليل�النصوص�إ���ثالثة�أصول 
  .)36،�ص1998حاتم�الصكر،� ( »وإيقاًعا،�عملية�القراءة�إجراءات�وأ�داف�ا�وخطواتتركيًبا�وداللًة�

أن�يرد�النص��د�ي�إ������ء�من�املألوفية�تؤ�لھ،�عنده�ألن�«أن�القارئ��و�الذي��ستطيع��حس�نوادو�رى�
�نفعاً  �النص �من �يطلب �إنھ �بالفعل، �أو�القيام �املوقف �أو�اتخاذ �الفعل �رد �ع�� �الواد( يحث �حس�ن �ص1985، « فـــ�)114،

إ��ا�ت�ّور�املكتوب�ع���نفسھ،�ف�و�ال�يزال���ا�يدور،�ح���لكأن��ل�بداية�فيھ�: ال�ت�ت��القراءة�تجعل�املكتوب�بدايات�
إ��ا�تكتب�وتقرأ�ولك��ا�لن�تبلغ�كما�ل�ا�كتابة،�: تظل�بداية،�ولذا��انت�نصوص�القراءة����نصوص�البدايات�املفتوحة

�عدد�القراءة����ال���بمع����)11،�ص1992روالن�بارث،�( »وال�تمام�ا�قراءة،�ولعل��ذا��و�الّسر����أ��ا��انت�نصوص�لذة
  .  تمدنا�بالدالالت،�وتجعل�القراءة�إنتاجًا�إبداعيًا،�يتلذذ�بھ�قارئًا�آخر

�والعامة� �ا��اصة �املنفعة �ع�� �مب�ّية �واملبدع �القارئ �ب�ن �مش��كة �إنتاجية �قراءة ��� �الفلسفية �القراءة إذن
ة�إ���ما�لم�يقلھ�النص����ممارسة�قرائّية��سا�م����واملتعة��بداعّية،�و�ذه�القراءة�ال��عت���ا�اس��الكية،�وإنما�إضاف

،�ف���الذات� )200،�ص2007،�ن�يل�منصر( »�ذا�املبدأ�جوابا،�بل�سؤال�ضمن�سؤال«الكتابة�ا��ديدة�ال���ال��عتمد�ع���
الفاعلة�والقوى��نجاز�ة�ال���َتْ�ُتُج�ع��ا�تأث��ات�سواء�تمثلت�����يجاب�أو�السلب،�وت�ون�القراءة�نا��ة�إذا�وضعنا�

بتعا�ش�القارئ�و�نص�ار�فيھ،�الذي�يمكن��سميتھ��ية�نقدية�فلسفية�قادرة�ع���فك�رموز�العمل��د�ي؛�مقار�ة�من�
  ". كمال��نص�ار"

  :القراءة��نتاجية�للنص. 2.2
َتكمُن�القراءة��نتاجية�للنص����الس��ورة�الالمتنا�ية�من�الدالالت�املفتوحة،�و���الب�ية�اللغو�ة�والبالغية�
التصو�ر�ة،�و���براءة��خ��اع�والت�و�ن�وا��لق��بدا��،�و���عمق�التأو�ل�الذي�يفتح��و�بدوره�قراءة�أخرى،�وتتج���
�دون� �اخ��اقھ �يصعب �النص �ألن �املع��؛ �عن �والتفس���والبحث �الف�م �عملية �ت�يح �ال�� �الفلسفية �القراءة أك�����

� ���ا �الفلسفية�-�ستعانة �ألنھ- القراءة �ي«، �ملواج���ا�خطاب �و��نّطع �والسياسة �و�يديولوجيا �العلم �وجھ �حالًيا خ��ق
�( »وفتح�ا�وإعادة�ص�ر�ا �ص2014جوليا�كر�سطيفا، ����اتخاذ� )13، ،�ف�و�املسؤول�عن�تحديد�داللتھ�وحقيقتھ�و�و�حرُّ

قراراتھ�ول�س�املن���أو�القارئ�اللذان�يفرضان�عليھ�السلطة،�وإنما�عن�طر�ق�قراءة�تفاعلية�منص�رة�إنتاجية�ملع���
فالقارئ��ستطيع�أن��ستخرج�عّدة�دالالت�بحكم�غياب�الدالالت�السياقية�ا��ارجية�للنص،��-ية�كتابيةفعال�-النص

� �ال�ير�ده �ما �و�ذا �واست�باطية �استداللية �أداة �العقل �مركز�ة��JacquesDerridaجاكدر�داباتخاذ ��� و�و�السقوط
يصعب�ا��روج�م��ا�بانفالت�املع���أو�ضياعھ�العقل،�وما�ال�ير�ده�النص�أيًضا،�فمركز�ة�العقل�قد�تؤدي�إ���متا�ات�

خطاب�أثب�تھ�الكتابة،�وما�أث�ت�«�و�� PaulRicoeurبولر�كومن�القارئ�لينغلق�عليھ�دون�جدوى،�فالنص�كما�يرى�
�( »بالكتابة�إذن�خطاب��ان�بإم�اننا�أن�نقولھ�بالتأكيد�لكننا�نكتبھ�بالضبط�ألننا�ال�نقولھ �ر��و، �ص2001بول ،106( �،

حوار�مع�«كتابة�تمثلت����التأو�ل؛�والتأو�ل�كتابة�ثانية�عن�طر�ق�القراءة�و���بدور�ا�إذن��نالك�عالقة�ب�ن�القول�وال
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�( »ال�اتب�من�خالل�مؤلفھ،�وا��وار�تبادل�أسئلة�وأجو�ة �ص2001بول�ر��و، ؛�و�ذا�ما�يبحث�عنھ�القارئ،�من� )106،
  . خالل�سياق�النص�ومقصدتيھ

يمارس�التأجيل�الدائم،�«��،�ال�"فلسفة�التأجيل"ومن�أجمل�القراءات�الفلسفية����نظر�التفكيك�ن�للنص�
واختالف�الداللة�ف�و�مثل�اللغة�مب���ولكنھ�ل�س�مغلقًا،�وال�متمركزًا،�بل��و�ال���ا�ي�ال��ش���إ���فكرة�معصومة،�بل�

؛�أي��لما�أحسست� )18،�ص2000عدنان�بن�ذر�ل،�( ».. إ���لعبة�مخلعة�و�و�ال�يجيب�ع���ا��قيقة،�بل��و�ي�بدد�إزاء�ا
����جابة�أسئلة�أخرى،�و�ذه�السمة�ال���يتم�����ا�النص�املعاصر،��أنك�وصلت�إ������ء�باإلجابة�عن��سئلة،�وجدت

���� �دوًما �القارئ ��و�جعل �املبدع �املنتج �النص �فم��ة �دالالت، �إ�� �للوصول �وم�ابدة �بحث �حالة ��� �القارئ �ي��ك دائًما
��مر�ل�س �و�� �ا��قيقة �إ�� �استدراجھ �أدق �بمع�� �والسعادة؛ �باملتعة ��حساس �أي �انتصار؛ �إنھ�حالة �حقيقة، ت

����واملفارقة��بداعية   . ال�شو�ق�النَّ
ول�ي�يبقى�الّنص�ع���س��ورتھ�وديمومتة،�عليھ�أن�ي�نازل�عن��عض�الدالالت،��ي�ال�ينفر�منھ�القارئ�فحي��ا�
�القراءات� ��� �حقھ �ُ�عطى �لم �الكب���الذي �ف�و�العالم �ا��صون، �ع���تلك �وأسراره �وحياتھ �عاملھ ��� �الولوج �ستطيع

�وأ�مل�النق ��سقھ �من ده �من�جرَّ �و�ناك ��ولية �مبادئھ �وعزلھ�عن �وتار�خھ �سياقھ �من ده �جرَّ �من �فم��م دية�السابقة
داللتھ�املركز�ة،�وم��م�من�أق����املن���والقارئ�واملبدع�مًعا�متخًذا�من�الفو����قراءة؛�ول�ذا�وجب�أن�ي�ون�الّنص�

ة�والتار�خ��ما�اللذان�يجعالن�قراءة�النص،�قراءة�متعددة�ع���واملبدع�مرتبطان��عوامل�تار�خية�وثقافية،�ألن�الثقاف
  .�زمنة��س��ورة�تار�خية

وال���ت�ون����إجراءات�استخدام�النظم�TextualCompetenceاملقدرة�النصية�«و�ذلك�تصبح�انتاجيتھ����
�ا�ومراجع��ا�للوصول�إ���إجراءات�استكمال�معاي���التصميم�إجراءات�بناء�ا��طط�وإيجاد.. �ف��اضية�عند�تفعيل�ا

رو�رت�( »إجراءات�اس�بقاء��تصال�ع���رغم�التضار�ات�واملقاطعات�وحاالت�الل�س�وما�ال�يتوقع�من�الوقا�ع.. أغراض

 ديبوجراند؛�ف���مبادئ�تنظيمية�بمع���ترافق�دور�ا�دور�املعاي���النصية�ال���اق��ح�ا� )111 -110،�ص1998دي�بوجراند،�

deBeaugrande�� �وال��كي�ية �وال�شكيلية �اللغو�ة �الب�ية �فضاء��� �ع�� �ليحل �مبدعھ �ذ�ن �مغادرة �مع �بھ، ا��اصة
�تف��� �ذاتية �وأنظمة �قوان�ن �مع �املتلقي، ���م�ور �ملك �أصبح �ألنھ �جديد �من �اس��جاعھ �لصاحبھ �وال�يمكن الكتابة
املجال�فيھ�للقارئ�ولصاحبھ�أيًضا�ألنھ����ف��ة�من�الزمن�سيصبح�قارًئا�لّنّصِھ�بكشف�بؤر�التوتر�ال���سادتھ����ف��ة�

  . كتابة��ذا�من�ج�ةال
��عن�ما��شاء،�مع�اختيار�من���قادر�ع���تنظيم�املع��،�فــ� النص�كالم�أث�ت�«أما�من�ج�ة�القارئ�ف�و�لھ�ا��ق�ِلُيع�َّ

�و�الذي��غدو�املرجع،�بمع���أنھ�يفرض�نفسھ�علينا�و�دعونا�إ���.. جدارتھ�واك�سب�فرادتھ�وأصبح�أثًرا�يرجع�إليھ
،�ألن�القراءة�املستمرة�مع�ال��ك���الدائم�قد�تجلب�لنا�ملمًحا�أو� ).12،�صع���حرب( »باستمرارالرجوع�إليھ�وقراءتھ�

علينا،��ذه� ).12،�صع���حرب( »ال�يبحث�عن�ا��قيقة�بقدر�ما�يفرض�حقيقتھ«مفتاًحا�للولوج�إ���عاملھ�ا��قيقي��ف�و�
  .م��ة�أو�لغز�يتمتع�بھ،�مع�دالالت�مفتوحة�مفعمة�باألسرار�واملعا�ي

  :املن���النقدي�التحلي��.3.2
اجتنا�إ���املن������القراءة�كحاجتنا�إ���مسلك�وا����سلكھ����س�يل�التنقيب�عن�مقاصدنا����ا��ياة،�ح

فاملن���ضرورة�حتمّية����املقار�ة�الفلسفية،�فع����ل�قارئ�ال�س���بآلياتھ�ليتمكن�من�فك�مغاليق�النص،�فعملية�
�فيھ�الروح�من��عود�باألسبقية�ع���ف�م�املن���أوًال،�فنجاعة�ا�-النص�-الف�م ملن���التحلي���قد�ُتحرك�النص�وَتُ�ثُّ

جديد،�دون�إخضاعھ�لنفوذ�أو�قوة،�فالنص��د�ي�ال�ير����باملغالطات�ن�يجة�التعصب�امل�����وع����ذا��ستوجب�
معرفة��طار�ال�ند����الذي�يكشف�عن�سمة�املن�����سب�لھ�للضفر�بمقار�ة�فلسفية�إنتاجية�تواصلّية؛�فالنص�
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أصبح���ية�من���وفر�سة�س�لة�ملن�ُيقِبُل�عليھ،�ح���وصل�بھ��مر�أن�ُجّرِد�من�خصوص�تھ�بتأو�الت�مغالطة��اليوم
  .ذات�إيديولوجية�زرعت�الفتنة�والعداوة

ول�ذا�أصبح�اختيار�من���نقدي����تحليل�النص�والوصول�إ���كينونتھ�ل�س�أمًرا�عشوائيا،�وإنما�عن�قناعة�
�اتج �فكر�وثقافة �من �موضوع�نا�عة �مع �يالئمھ �الذي �املن�� �معرفة �ثم �مسبًقا �النص �معرفة �معًا، ص �والنَّ �املن�� اه

الظا�رة�املراد�دراس��ا،�فنحن�بحاجة�إ���اس�ثمار�إجراءات�من��ية�مناسبة�تتعدى�النص����الو���والتفك��،�وعليھ�
�و�ؤولھ، �يف�مھ �نقدي �من�� �بتوظيف �القارئ �مقدرة �ع�� �تتوقف �النص �خرق �عملية ��فإن �أنھ �يقوم�«كما �بأن ملزم

�عملية�غر�لة�للمنجزات��جن�ية،�وملخلفات�ال��اث�العر�ي،�إذ�بدون�عملية�الغر�لة�تلك�فإنھ�يبقى،�بال�شك،�أس�ً�ا�
ٍص�قادر�ع���استفزاز� ).105،�ص2000محمد�مفتاح،�( »ل���ت�ن ،�بمع���اختيار�من���منطقٍي�معقول�يقبل�بھ�القارئ،�مع�نَّ

  .القارئ�واملن���معاً 
�ا��اصل �التفاعل �يمر�ع���مرحلت�ن�إنَّ �واملن�� �القارئ �البصري : ب�ن �البصر�ة-�دراك ��-القراءة �الذ��� �- وا��ضور

؛�فإذا��ان��ول��و�وقوف�املن���النقدي�عند�م�مة�التفس���ا��ار���بفعل�القراءة�البصر�ة�فالثا�ي�مسألة�-�دراك�
�عنصر�ا�� �ف��ا �يتحرك �ال�� �القراءة �ثم �القراءة �أي �والتفس��؛ �والفلسفية�الف�م �النقدية �املقار�ات �معالم �ليحدد يال

غادام���أن�يضع�املن������«ال���ُتْق�َ�ُح�ع���النص،�و�بقى����حالة�عطاء�متواصل�إذا�عرف�املن���حدوده،�ول�ذا�يؤكد�
 ).144،�ص2005 ،أحمد�يوسف( »حدوده�ال���ال�ي�ب���ل�ا�أن�تتجاوز��طار�الذي�ي��ب�عنا�عالم��شياء�الذي�نحيا�فيھ

تضمن�ا��قيقة�أو�املن���خالف��عض�النقاد�الفالسفة�الذين�يجمعان�ب�ن�ا��قيقة�واملن������،�ف�و�يرى�أن�النص�ي
أن�يل��م�املن���حدوده����عملية�التأو�ل�الالعقالنية،�من�منطلق��H.G.Gadamer يرىغادام��الوقت�نفسھ،�وع����ذا�

م�والتفس������حدود�ما��سمح�بھ�ثقافة��نحياز��يجا�ي�ليكشف�عن�حقيقة�النّص�بقراءة�ممكنة�ومنفتحة�ع���الف�
  .  املن��

  : ��غماس�امل�����والتمك�ن�الن���.4.2
�ي�ناسب� ��ل �وإجراءاتھ، �ملنطلقاتھ �ومنطقية �عقلية �محاكمة �إ�� �الّنص �ع�� �تطبيقھ �قبل �املن�� �عر�ض

�املن ��عض ��ناك �إل��ا؟ �امل�شود �وقصديتة �الداللية �وظائفھ �ب�شو�ھ �ضرًرا �لھ ��س�ب �أم �عالم�والنص ��� �ُتْقَحُم ا��
�من�عطائ�تھ«النص�دون�أي�م��ر،�فارضًة�سلط��ا�عليھ،�والّذي�يرى�ذلك� ذلك��-ف�و�ق�ر�النص،�وقمع���ر�تھ،�وحدُّ

�التصور  ��� �ومبالغة �الرأي، ��� ��سّرع �محض �أنھ �التطبيق �يكشف �أن �ال�يلبث �العر�ض، �النظري �امللك�( »�دعاء عبد

�م��عض�ما�البعض�ف�ل��ما�لھ�خصوص�تھ�أثناء�،�ف�نا�ي�ب���ع����ل�من�النص�واملن���أن�يح� )44،�ص2016 ،بومنجل
  .�جراء�القرا�ي

�من���الذي� �نجاعة �خالل �نفسھ،�أي�من �النص �يطرحھ �الذي �فحص�املش�ل �أك���إنتاجية، �نّصٍ �أجل ومن
� ـــ املن���لن��ستطيع�أن�يتم���«يقرر�أين�ي�ب���أن�ي�ون�وم���ي�ون،�والوقت�الذي�يحّرر�فيھ�التمفصالت�املشفرة؛�فــ

تمايز�عن�غ��ه�من�املنا���إال��بقد�تماسكھ�الداخ���وقدرتھ�ع���التعامل�ا��ديد�مع�الظا�رة�موضوع�الدراسة،�و�و�و�
ح�ن�يحقق��ذا�التمايز،�ي�ون�مؤ�ًال�إذا�ناضل�ألن�يتجاوز�املنا���السابقة،�و�حقق�مع�ا�القطيعة�املعرفية،�ال���ال�

  .)112،�صسيد�بحراوي ( »�اتتحقق�بنفي�تلك�املنا���أو�عدم��ستفادة�م�
�شارك�النص����صنع�«فاملن���يتفاعل�و�نغمس�مع�النص����وضع�مقار�ة�من��ية�تتمثل����اختيار�قارئ�

أي�يصبح�القارئ�عنصًرا�خارًجا�عن�النص،�ولكنھ�باملشاركة����صنع�املع���يتحول�ال��ك���من�موضوع�النص�.. املع��
  .ال���بدور�ا�تصبح�قراءة�انتاجية�ذات�فاعلية�وديمومة�)22،�ص1996محمود�عباس�عبد�الواحد،�( »إ���سلوك�القراءة

  
  



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
211 

 
 

 

1(2) 2020  

ن و ن�� نب دباع  
ةميطاف راو شم  
  

 فلسفة�القراءة�ب�ن�إنتاجية�النص�وفعالية�املن���النقدي

    :خاتمة.5
من�خالل��ذا�الطرح�الفلسفي��د�ي�استخلصنا��عض�النتائج�والتوصيات�حول�مقار�ة�فلسفية�نقدية����

  :قراءة�النص�واملن���معًا�أ�م�ا
 �� �النصوص �ع�� �الفلسفية �للمقار�ة �تصوره ��� �الناقد، �القارئ �يواجھ �ما �أسوأ �ا��لل�إن ��و�ذلك دبية،

�ا��ما��� �واملنجز�النقدي �املا��� �إ�� �ال�يلتفت ��حيان، �أغلب �ف�و��� �التمن��، �عدم �أي �ذاتھ، �حّدِ ��� �القرا�ي امل����
  .الذو���بل�يقع����تبعية�من��ية�ر�ما�تحيد�النص�عن�إطاره�املقصدي�املحّدد

ن�خالل�تطبيق�من���نقدي�قادر�ع���إثبات�ومنھ�يمكن�اق��اح�قراءة�نقدية�وفلسفية�تتمتع�بحر�ة�ت�ون�م
حس�ن�( "تمرد"،�أو�وضعھ����حالة� )399،�ص2005 ،ر�لجان�جاك�لوس( "العنف"قدراتھ�التحليلية،�دون�إخضاع�النص�إ���

�صالواد ،114(�� ��عر�ضھ ��*"لالس�نطاق"أو �"ال��و�ض"أو��** "املساءلة"أو �أو �الصكر( "املقاضاة"، �صحاتم �إ��ا� )09، ،
،�بل�تز�د�من�حّدتھ�وغّلظتھ،�مصط��ات����نظرنا�ال�ُتجِدي�نفًعا����البحث�عن�حقيقة�الّنص�والكشف�عن��وامنھ

�ال� �ما �و�ذا �الّنصية �املحاكمة �باط��ا �ولكن �اللفظي، �وال��و�ق ��ن�باه �للفت �املصط��ات �بتلك �جاءوا �النقاد فمعظم
  .تر�ده�النصوص

�إ���   �للوصول �تمثل�النواة �أو�فكرة ن�ملمح �ح���ي�ب�َّ �القراءة، �ثم �القراءة �بروح �يتمتع �لقارئ�الّنص�أن ي�ب��
�وا �مثالً الف�م �ف�ناك �ال�يطيق، �ما �النصَّ ل �فال�نحّمِ �النقدية�: لتفس��، �املصط��ات �تلك �ال�تتحمل �مر�فة نصوص

�عاملھ� ��� �معھ �والتواصل �والتفاعل ��نص�ار�و�لفة �طر�ق �عن �القراءة �تأ�ي �وإنما �لھ، �قراء��ا �خالل �من السلطو�ة
بدور�ا�تبحث�عن�قارئ�است�نا�ي�مع�قراءة��ا��اص؛�من��نا��ستوجب�ع���القارئ�البحث�عن�نصوص�است�نائية�و��

�ع� �تبحث �ال�� �الفلسفية �ا��ياة �توقظ�ا �ا��اضر�واملستقبل،است�نائية �س����غوار�و شرف �قادر�ع�� �است�نا�ي من��
�ت �ال�� ��� ��بداعية �الراقية �النصوص �فعطائية �الرموز، �ت�ون وفك �وعليھ �ا��مالية؛ �النقدية عالقة��فّجر�ال�ساؤالت

  .يمكن��ستغناء�ع��االنص�باملن���عالقة�جدلية�تفاعلية�تواصلية،�ال�
  :املصادر�واملراجع. 6
 املركز�الثقا���� ��ختالف، �م�شورات �وج���العالمات، �السيميا�ي �املنطق �الواصفة �السيميائيات �يوسف، أحمد

  .01�،2005العر�ي،�الدار�البيضاء��ط
 أب� �الفعل �إ�� �النص �من �ر��و، �تربول �التأو�ل، �والبحوث�: حاث �الدراسات �ع�ن �بورقيبة، �حسان �برادة، محمد

  .��01�،2001سانية�و�جتماعية��سكندر�ة،�ط
 01�،2005محمد�بدوي،�الدار�العر�ية�للعلوم،�ب��وت،�ط: ر�ل،�عنف�اللغة،�ترجان�جاك�لوس.  
 03�،2014عبد�ا��ليل�ناظم،�دار�تو�قال�لل�شر،�املغرب،�ط: فر�د�الزا��،�مر: جوليا�كر�سطيفا،�علم�النص،�تر.  
 دراسة�للتحليل�النص����النقد�املعاصر�إجراءات�ومن��يات،�ال�يئة�املصر�ة�العامة��حاتم�الصكر،�ترو�ض�النص

  .1998) ط. د�(للكتاب،�مصر،�
 02�،1985حس�ن�الواد،����منا���الدراسات��دبية،�م�شورات�ا��امعة،�تو�س،�ط.  
 01�،1998تمام�حسان،�عالم�الكتب،�القا�رة،�ط: رو�رت�دي�بوجراند،�النص�وا��طاب�و�جراء،�تر.  
 01�،1992ا،�طمنذر�عيا���،�مركز��نماء�ا��ضاري،�سور�: روالن�بارث،�لذة�النص،�تر.  

                                                           
و���.. �دفھ�البوح�بأسرار�النص،�بأي�طرق��انت�سواء�عن�طر�ق�العنف،�أو��ر�اق،�أو�ا��رمان�أو�املغالطة،�أو�املراوغة: �س�نطاق *
  .حلة�تأ�ي��عد�املساءلةمر 
رغم�النص�ع���إعطاء��عض�أو��ل�الدالالت�رغمًا�عنھ�وتزو�د�ا����حالة��ستدعاء�للمحاسبة�ع����فعال،�أي�إ��ا�تُ ���: املساءلة **

  .طل��ا،�فإن�تم�العصيان�أو�التقص���فإنھ�سيحال�إ���املساءلة،�و�ذا�ما�ال�يرده�النص
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 فلسفة�القراءة�ب�ن�إنتاجية�النص�وفعالية�املن���النقدي

 04الكتب�ا��ديث،��ردن،�طسامي�عبابنة،�اتجا�ات�النقاد�العرب����قراءة�النص�الشعري�ا��ديث،�عالم��،
2004.  

 03�،2012سعيد�بنكراد،�السيميائيات�مفا�يم�ا�وتطبيقا��ا،�دار�حوار�لل�شر�والتوز�ع،�سور�ة،�ط.  
 01�،1993سيد�البحراوي،�البحث�عن�املن������النقد�العر�ي�ا��ديث،�دار�شرقيات�لل�شر�والتوز�ع،�القا�رة،�ط.  
 سيد�بحراوي،�البحث�عن�املن������النقد�العر�ي�ا��ديث.  
 املعاصر،��عبد�ا��واد�خفا��،�استضافة�النص�دراسات����الشعر�العربwww.kotobarabia.com  
 �،عبد�القادر�فيدوح،�الرؤ�ا�والتأو�ل�مدخل�لقراءة�القصيدة�ا��زائر�ة،�ديوان�املطبوعات�ا��زائر�ة،�دار�الوصال

  .01�،1994ا��زائر،�ط
 ا� �ابرا�يم، �هللا �وال�شر،�عبد �للدراسات �العر�ية �املؤسسة �الثقافية، �املركز�ات �نقد ��� �بحث �و�ختالف ملطابقة

  .2005 ،02ط، ب��وت
 03للغات�العددعبد�امللك�بومنجل،�قراءة�عبد�امللك�مرتاض�ا��داثية�للنص�الشعري�العر�ي،�مجلة��داب�وا�،

2016.  
 � �دمشق، �العرب، �الكتاب �اتحاد �والتطبيق،�م�شورات �ب�ن�النظر�ة �و�سلو�ية �النص �ذر�ل، �بن �(عدنان ،�)ط. د

2000.  
 ع���حرب،�نقد�النص،�املركز�الثقا���العر�ي.  
 04�،2005ع���حرب،�نقد�النص،�املركز�الثقا���العر�ي،�الدار�البيضاء،�ط.  
 تقديم� �التنظ��، �إ�� �القراءة �من �النص �مفتاح، �ال�شر�والتوز�ع،: محمد �شركة الدار�البيضاء،��أبو�بكر�العزاوي،

  .01�،2000ط
 محمود�عباس�عبد�الواحد،�قراءة�النص�وجماليات�التلقي�ب�ن�املذا�ب�الغر�ية�ا��ديثة�وتراثنا�النقدي�دراسة�

  .01�،1996مقارنة،�دار�الفكر�العر�ي�القا�رة،�ط
 �،ترو�ض�النصمقدمة�كتاب�حاتم�الصكر. 
 01�،2007ن�يل�منصر،�ا��طاب�املوازي�للقصيدة�العر�ية�املعاصرة،�دار�تو�قال�لل�شر،�املغرب،�ط.  
  03فاق�ا��ديدة،�ب��وت،�طيم���العيد،����معرفة�النص�دراسات����النقد��د�ي،�م�شورات�دار��.  
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 عبد�ا��ليل�بوطبل
  رئا��زا�- أحمد�بن�بلة��01جامعة�و�ران

  التلقيتاريخ 
Submission date 

  تاريخ القبول
Acceptance date 

  تاريخ النشر
Publication date  

2020-12-14  2020-12-22  2020-12-27  

  :م��ص�الدراسة
� �الورقة�الَبحثيِة�دراسَة ِل�َ�ذِه

َ
�نروُم�من�ِخال طبيِق نظ���إ���التَّ قدِي�ا��زائِرِي�من�التَّ �النَّ قراءًة��–املَش�ِد
� �وتأر�ًخا �من�-وإحصاًء �محطٍة ��ّلِ ��� �ِي قد �والنَّ َدِ�ي

َ
�� تاِج �الّنِ ظِر��� �والنَّ �واتَجا�اِتِھ �أ�داِفِھ �برصِد �وذلك ،

�الفك �املَرجعَياِت �َمعرَفَة �َوُمَحاِول�َن �ُرَواِدِه، �وإبراز�أ�ّمِ ����محطاِتِھ، �ُنَقاُدَنا �ت�َناَ�ا �اّل�� �للمنا�ِ� �والفلسفيِة ر�ِة
َتَبَعُة�

ُ
قديِة،�وم�سائل�َن�عن�ما�يِة��جراءاِت�امل َدِ�ي�ا��زِائِري�َوتأس�ِس�حركٍة�ممارساِ��م�النَّ

َ
قد�� �وِض�بالنَّ لل�ُّ

 .نقديٍة�محليٍة 

طبيق�:�لمات�مفتاحية نظ��؛�التَّ قد�ا��زائري؛�التَّ قدي؛��دُب�ا��زائري،�النَّ لقي�النَّ  .التَّ

  :تقديم
ِل�َ�ذِه�الِدراَسَة�ت�بع�املش�د�

َ
قد�س���من�ِخال ي�ا��زائري�دراسة�تأثيلة�تأصيلية،�راصدين�بذلك�النَّ

�ال ��دب �أنَّ � �علينا �ال�يخفى �وكما �والتطبيقية، نظ��ية �التَّ �وأ�دافھ �عن�ِاتجا�اتھ �عبارة �م�ده ��� ��ان �ي قد نَّ
�والّشِ  ��املنتقد �ا��زائر�ة �الوطنية �ا��رائد ��� �م�شورة �والشيخ�مقاالت �باد�س �بن �الشيخ �آثار ��� �أو �اب

�برا�ي��،�و��عد�ا�جذاذات��نا�و�ناك�من�أ�ي�القاسم�سعد�هللا�القماري�وصا���خر���وَعبد�هللا�الرَّكي����
د�ناصر� قد�ي�منحًا��شطًا�برز����كتابات�نقدية�مختلفة�املشارب�واملرجعيات؛�وذلك�ثم�نحا�املش�د�... ومحمَّ النَّ

 .باملثاقفة�وانفتاح�الناقد�ا��زائري�ع���العوالم��خرى�مواكبًا�روح�العصر
قد،�واستطاع�الناقد�ا��زائري�أن�يجعل�قلمھ�فاعًال����� و�ناء�ع���ما�سبق�بدأت�تر�سم�معالم��ذا�النَّ

� �املمارسة ��قديةنَّ ال�� �املعاصرة �املنا�� �مارسوا �الذين �للنقاد �راجع �والفضل �املعاصرة، �س�يل�–العر�ية ع��
دراسة�سيميائية�تفكيكية�لقصيدة�أين�ليالي��–امللك�مرتاض����عدة�كتابات�من�بي��ا��َعبد- ا��صراملثال�ال�

د�العيد�آل�خليفة� ،�حس�ن�- تأو�ل�املتخيل�السرد�و��ساق�الثقافية�–وَعبد�القادر�فيدوح����كتابھ��–ملحمَّ
ص�من�ب�ية�املع���إ���سيميائية�الدال��نظر�ة-خمري�   ...  - النَّ

�املنط �وعليھ�من��ذا قد�ي�ا��زائري �تأر�خ�للمش�د�النَّ وذلك��–ا��ديث�واملعاصر��–لق�س�س���إ��
  :بِت�يان�ِاتجا�اتھ�وأ�دافھ�ورجاالتھ�ومؤلفا��م

قد�ا��زائري�ا��ديث�محطات   :النَّ
قد�� ِارتأينا�أن�نؤرخ�للنقد�ا��زائري�ا��ديث�من�ظ�وره�إ�����اية�السبعينات؛�ال�يخفى�علينا�أن�النَّ

��د �مع �إل��ا�يتما��� �أحالتنا �وومضات �قبل�ا،�إال�ملحات �الف��ة��ستعمار�ة�وما �وجوده��� ��خ���قلَّ ��ذا ب،
�عض�الكتب�ككتاب�دراسات�����دب�ا��زائري�ا��ديث�أل�ي�القاسم�سعد�هللا،�وعمار�طال������كتابھ�آثار�

  ... )77،�ص�عبد�امللك�مرتاض( .ابن�باد�س
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  .و�ذا�راجع�إ���براثن��ستعمار�–تعب���إن�جاز�ال�–قدية�شبھ�منعدمة�ال�عدام��دب�نَّ فاملمارسة�ال
� �املش�د �الرَّكي�� �هللا �َعبد قدحدد ��ئتالف�النَّ �بالتداخل �ِا�سمت �مراحل �ثالث ��� �ا��زائري ي

وقيام�ا��رب�العاملية�الثانية،�أما�املرحلة�الثانية�فتمتد�من��19و�ختالف؛�فاملرحلة��و���حصر�ا�ب�ن�القرن�
،�الرَّكي��عبد�هللا�( .إ���الثورة�التحر�ر�ة،�أما�الثالثة�فمن��ستقالل�إ���يوم�الناس��ذاا��رب�العاملية�الثانية�

  )241،�ص1983
  :�و���املحطة

�� �املعياري قد �والنَّ �عمومًا �باإلصالح �التعب����–تم��ت ��� �����فقد-إن �ا��زئية �باملعا�ي ��دباء ا�تم
   .القصيدة�ال�بالقصيدة�بوصف�ا�كًال�واحدًا�مثلما�فعل�أ��اب�مدرسة�الديوان

  )241،�ص1983،�الرَّكي��عبد�هللا�(
  .رحلة��انت�ل�ا�امل��ة�التقليدية�القديمة�ال���ا�تمت�با��زء�وأ�ملت�ال�لف�ذه�امل 

  :الثانية�املحطةا�أمَّ 
قدية�وذاك�راجع�إ���عودة�صدور�ا��رائد�والدور�ات��البصائر�نَّ الو فتم��ت�بنوع�من�ا��ركة��دبية��

أحمد�رضا�حوحو،�وكما�سا�مت�وجر�دة�الشعلة،�وعودة�ا����ات�امل�شبعة�من�نتاج�الثقافة�الغر�ية��ال�اتب�
  .البعثات�العلمية�إ���املشرق�العر�ي�وغ��ه����إثراء�مكتبة��ذه�املرحلة

  :الثالثة املحطةا�أمَّ 
�فاتّ  ����نات �وإمداده �ومراجعتھ �املا��� �ب�نقيح �بالتعر�ف��تنظ��ا-عصر�ةصفت �وذلك وتطبيًقا،

� ف�شيخ�املؤرخ�ن�أبو�القاسم�سعد�هللا�كتاب دراسات�����دب��–بقضايا�ومالمح��دب�ا��زائري،�فقد�ألَّ
ف�َعبد�ا��ميد�بورايو�كتاب��–ا��زائري�ا��ديث� ؛���ليعرفوا�بذلك�- القصص�الشع������منطقة��سكرة��–وألَّ

�الف��ة�ت �و�ذه �ورجاالتھ، �ا��زائري ��دب �التار��� �بطا�ع�ا ��–م��ت �تار�خية �ممارسة��دون -مقار�ة ��سم��ا أن
  .نقدية

� �كرواية ��دبية �الساحة ��� واية �الّرِ �ظ�ر�ج�س �ا��زائري نظ���لألدب �التَّ �خالل �القرى�غاد" ومن �أم ة
�د،�ور�ح�ا��نوب�َعبد�ا��ميد�بن��دوقة،�وح�اية�العشاق����ا��ب�وِ�ش�ياق�ملحمَّ )1947(ألحمد�رضا�حوحو

  ".)1949(بن�برا�يم�
يؤرخ�للرواية�ا��زائر�ة�بظ�ور�غادة�أم�القرى�ألحمد�" Robert Landaرو�رت�الندا�"فالباحث�الرو����

�الندا( ،1947رضا�حوحو� �رو�رت ،1994� �من�رواية��)38،ص �عكس�ذلك�فيجعل �العرو��� �الطيب�ولد و�رى
د�بن�برا�يم� أول�بواك���العمل�الروا�ي�ا��زائري؛�وذلك�أل��ا�) 1949(ح�اية�العشاق����ا��ب�وِ�ش�ياق�ملحمَّ

رديات   )17/30،�ص2009الطيب�ولد�العرو���،�( .تح��م�ب���وأساليب�السَّ
�ع���ذلك�ظ�رت�إر�اصات�للممارسة�ال سم�سعد�هللا�قدية�وذلك�من�خالل��تقديم�أبو�القانَّ وعطفًا

د�العيد�آل�خليفة����كتاب� د�العيد�آل�خليفة��–دراسة�حول�شعر�محمَّ ،ولقد�تناول�سعد�-شاعر�ا��زائر�محمَّ
هللا�العمل��د�ي�من�جميع�زواياه�،متخذًا�من�املنا���السياقية�رك��ة����تجر�تھ��دبية،�ف�ان�واعيًا�بطر�قة�

� ��دبية �إنَّ الو كتاباتھ ��� �معتقدًا ،� �يفّسِ قدية �وتنو�راتھ �إضاءاتھ �،ف�و��� �ناقدًا�فادا��ا �ف�ان �و�قوم؛ ر�و�وجھ
اقد�الصغ��،�ودون�أن��غيب�عديدًا�من�املَؤلفات� د�ال�ش����برا�ي���بالنَّ بامتياز،�ول�ذا�فلقد�لقبھ�الشيخ�محمَّ

�ودراسةنَّ ال �محاولة �أول �و�� �الرَّكي��؛ �هللا �لَعبد �القص��ة �ا��زائر�ة �القصة �ككتاب �للنقد��قدية أ�اديمية
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�العلمية� �ماد��ا �شملت �ا��زائري، ��دب ��� �وتطوره �السردي �ا��طاب �تأس�س �موضوع �عا��ت القص���،
عر��)12،�ص�2001 شر�بط�أحمد�شر�بط،( ،)1962(إ���) 1928(مرحلة�ما�ب�ن�سنة�� دون�أن�ن�����كتاب�الّشِ

�وكتا �ا��ديث �ا��زائري ��د�ي � قد �النَّ �ككتاب �مصايف د �محمَّ �ومؤلفات �خر��، �لصا�� �ا��ديث ب�ا��زائري
��ذا� ��� �منو�ًا �وِ�ل��ام، �الواقعية �ب�ن �ا��ديثة �ا��زائر�ة �العر�ية واية �الّرِ �وكتاب �ا��ديث الشعر�ا��زائري
الكتاب��خ���أنھ�ِال��م�باملوضوعية����البحث�وِ�عتدال����ا��كم�واح��ام���صية�ال�اتب�ومواقفھ�الفنية�

  )08ص� ،1986محمد�مصايف،�( .و�يديوجية
� ومن��نا��س�ب�ن قداملن���أنَّ جھ�����ذه�الف��ة�صوب�الواقعية�ِ�ش��اكية�وأعمال�ي�االنَّ ��زائري�ِاتَّ

  ".جورج�لو�ا�ش�ولوسيان�غولدمان�وغرام����"
واية�العر�ية����ا��زائر�" ودون�أن��غفل�دراسة�واسي����عرج� ؛�وال���ِاعت���ا�صاح��ا�"ِاتجا�ات�الّرِ

� �«بأ��ا �وفق �العر�ية واية �الّرِ �تناولت �جزائر�ة �دراسة ل �أنتج�اأوَّ �الذي �بالواقع واية �الّرِ �تر�ط واسي���( »رؤ�ة
  .)08،�ص�1986عرج،�

د�ساري����نفس�امللمح� البحث�" من�خالل�كتابھ��- الواقعية�ِ�ش��اكية��-وأس�م�الناقد�ا��زائري�محمَّ
� �ا��ديد ��د�ي � قد �ساري ( "عن�النَّ د �أسس� )1984 ،محمَّ �ع�� �منجزه �خالل �من �القارئ �يطلع ؛�ف�و�يرى�أن

،�وكما�أرفق�عملھ��ذا�بـأنموذٍج�"ج�لو�ا�ش�ولوسيان�غولدمان�جور " املقار�ة�الب�يو�ة�الت�و��ية�لدى��ل�من�
  .تطبيقي�محاوًال�إبراز��عض�املفا�يم�و�ليات��جرائية��ل�اتھ�املقار�ة

�بدأت�املمارسة� والحظنا��عد�التق����و�حصاء�أن��دب�ا��زائري�بدأ��شق�طر�قھ�نحو�الظ�ور،�ثمَّ
�نَّ ال �مرحلة �تم��ت �فلقد �ا��داثية، �ومقار�اتھ �الغرب ��� �ذاع �الذي �ا��ديد قد �ح���النَّ �تدخل �السبعيناتقدية

�مباحث� �من �منطلق�ن �ا��زائر�ة، �الساحة �إ�� �دراسا��م �نقل �محاول�ن �التطبيق، �أك���من قد �النَّ نظ���ل�ذا بالتَّ
  .الب�يو�ة�وما��عد�ا
� �ف��ة �أما سعينات ��ذاال�َّ اس �النَّ �يوم �ومقار�ة�إ�� طبيقي �التَّ �البعد نظ���وخاصة �بالتَّ �الَبَحَثُة �ِا�تم ،

�� صوص�ا��زائر�ة�وغ���ا�وتحليل�ا�بمنا�َ��غر�بة�أحادية�أو�مركبة�كما�عمد�لذلك�َعبد�امللك�مرتاض�وس�َّ النَّ
�من��مقار�تھ��ذه� فاتبالالَّ  :����ذا�املجال�نو����عض�ا����جدول * ،�وك��ت�املؤلَّ

  املؤَلف  املؤِلف

  َعبد�امللك�مرتاض
د� دراسة�سيميائية�تفكيكية�لقصيدة�أين�ليالي�ملحمَّ

  .العيد�آل�خليفة

  َعبد�امللك�مرتاض
ألف�ليلة�وليلة�تحليل�سيميا�ي�تفكي�ي����اية�حمال�

  .�غداد

  َعبد�امللك�مرتاض
دراسة��شر�حية�لقصيدة��–ب�ية�ا��طاب�الشعري�

  .-أ��ان�يمنية�

  َعبد�امللك�مرتاض
تحليل��–التحليل�السيميا�ي�ل��طاب�الشعري�

  .-مستو�ا�ي�لقصيدة�شناشيل�ِابنة�ا��ل��



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
216 

 
 

 

1(2) 2020  

لبطو ب ليل��ا دبع  
  

 امل
َ
قِد �ُد ش�َ ـ نِظ  َن مِ  ريُّ ائِ ا�َ�زَ �يُّ النَّ طبِ ���َ إِ  ��ِ التَّ  يِق التَّ

  .-دراسة�شعر�ة��–السبع�املعلقات�  َعبد�امللك�مرتاض

  َعبد�امللك�مرتاض
معا��ة�تفكيكية�سيميائية��–تحليل�ا��طاب�السردي�

  .-مركبة�لرواية�زقاق�املدق

  َعبد�امللك�مرتاض
تحليل�سيميا�ي�مركب�لسورة��–نظام�ا��طاب�القرآ�ي�

  .-الرحمن�

واية�  َعبد�امللك�مرتاض رد��–���نظر�ة�الّرِ   .-بحث����تقنيات�السَّ

قد  َعبد�امللك�مرتاض   .���نظر�ة�النَّ

  َعبد�امللك�مرتاض
ص�ب�ن�محدودية�ِ�ستعمال�وال���ائية�التأو�ل� قراءة�النَّ

  .- تحليل�سيميائيا�ي�لقصيدة�قمر�ش��از��–

ار�بن�زايد قد��د�ي�ا��زائري�ا��ديث  عمَّ   .النَّ

ص��د�ي  َعبد�القادر�فيدوح   .دالئلية�النَّ

  .شعر�ة�القص  َعبد�القادر�فيدوح

قافية  َعبد�القادر�فيدوح رد�و��ساق�الثَّ   .تأو�ل�املتخيل�السَّ

سق�املضمر����الشعر�العر�ي�املعاصر  َعبد�القادر�فيدوح   .مقال�ال�َّ

  .ِب�ية�ا��طاب��د�ي  حس�ن�خمري 

واية��–فضاء�املتخيل�  حس�ن�خمري    .-مقار�ات����الّرِ

ص�  حس�ن�خمري    .-من�ب�ية�املع���إ���سيميائية�الدال��-نظر�ة�النَّ
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عيد�بوطاج�ن   .-دراسة�سيميائية��–ِ�شتغال�العام���  السَّ

  .الب�ية�السردية����النظر�ة�السيميائية  رشيد�بن�مالك

  .قاموس�مصط��ات�التحليل�السيميا�ي�للنصوص  رشيد�بن�مالك

  رشيد�بن�مالك
مخطوط�دكتوراه��–السيميائية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق�

-.  

  مسعود���راوي 
دراسة�تداولية�لظا�رة��–داولية�عند�العلماء�العرب�التَّ 

  .-�فعال�الكالمية����ال��اث�اللسا�ي�العر�ي�

  .الشعر�ةأسئلة�  َعبد�هللا�الع���

  
قدي�ا��زائري اخطاطة�   :ملش�د�النَّ
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  :ا��اتمة
� قدللمش�د��عد�قراءتنا طبيُق،النَّ نظ���والتَّ تمثلت�لنا�عدة�نتائَج�وتوصيات��ي�ا��زائري�من�حيث�التَّ

  :أ�م�ا
� �ِانطباعًيا �نقًدا �بداياتھ ��� �نقد �كأّي ��و�� �مراحلھ ��� �ا��زائري قد �النَّ ظرة��ان �بالنَّ �ي�سم تقليدًيا

قدية،�وخاصة�قبل�الّسبعيناتمع��ا��زئية طبيق����معظم�املمارسات�النَّ نظ���ع���التَّ   .غلبة�التَّ
نظ���كفرض�ذاتھ�بالتأر�خ�ألدبھ�ومحاوالت���� قد�ا��زائري��عد��ستعمار�من�املعيار�ة�إ���التَّ انتقل�النَّ

�الّسيا �املنا�� �إ�� �مس�نًدا �التطبيق �من �و���ء �والقصة، واية �الّرِ �هللا��قيةج�س �سعد �القاسم �أ�ي �من ��ّل مع
�ام���ع���العمومالّركي���وعبد�امللك�مرتاضالل�َعبد�و    .،�واعتمدوا�املن���التَّ

قدية� �النَّ �املمارسة �إ�� �بميولھ ��عد�ا �وما سعينات �الّ�ِ �وخاصة بعينات �السَّ �ف��ة ��� قد �النَّ وِاّتصف
سقية-التطبيقية،�وذلك�بتطبيق�املنا���الغر�ية� صوص�ا��زائر�ة�وغ���ا�ع��-ال�َّ رواده�عبد��عض�،�ومن�النَّ

�بورايو  ��ا��ميد ردية �السَّ �بالّسيميائيات �ا�تم �مرتاضوالذي �امللك �والّسيمياء��وعبد �التفكيك �ب�ن �جمع الذي
  .مثاًال 

�مبادئ� �وتب�� �الفكر�املارك��� �ع�� �ِانفتاحھ �خاصة �سياسية، �إيديولوجية �ب�ئة ��� ��شأ وا�ي �الّرِ قد النَّ
ق  .د�الواق���ِ�ش��ا�يالنَّ

� ��سعىإ�� �كأن �وتطوره؛ �أمِر�تقدمھ ��� �نبحث �أْن قد �النَّ �الِ�ّ����ذا �محلية�ومن �نقدية �حركة تأس�س
�السَّ  ��� �صي��م �ذاع �وأدباء �بنقاد �مألى �الّساحة �ألّن �تجار��م�متحدة؛ �بجٍد �ندرس �لم �والذين �العر�ية، احة

قدي،�كأعمال�َعبد�الرحمن�ا� واية،�ومسعود�ونتاج�م��د�ي�والنَّ �اج�صا���املتنوعة،�وواسي����عرج����الّرِ
داولية�وأحمد�يوسف�وَعبد�القادر�فيدوح  .والقائمة�تطول �–ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر��–... ��راوي����التَّ

ظر����إنتاجات�الطلبة�حب�سة�الّرفوف� إعادةو  �)دكتوراه/ماس���/ ماج�س��/ ل�سا�س(تقليب�النَّ ،�ألنَّ
سو�ق����عض�ا�  .العمل�ا��اد�الذي��ستحق�العناية�والطبع�والّدراسة�وال�َّ
قاد�وأساتذة�ا��امعات،�موضوع�ا�توحيد�و ���ِاعتقادنا�ال�بد�من�عقد�جلسة�علمية�دور�ة�جامعة�للنُّ

قدي�ا  .ّ��جمات�تحت�إطار�الّتبادل�الّثقا���الفكري لذي�أر�قتھ�الفو����و�عدد�الاملصط���النَّ
�و  �إ�شاء �من �لل�ّ ال�بد �جمة �لل�َّ �معاً مركز�جزائري قد �والنَّ �باألدب ��دبية�و ��وض ��شر��عمال ضرورة

قدية�����عالم؛�وذلك�بأن�نخصص�ل�ا�أعمدة����ال��ف�وحصصًا�تلفز�ونية�وإذاعية   .والنَّ
 :عجار ملاو  رداصملا
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� �ني�شھ �لفر�در�ك �الذاتية �الس��ة �الورقة ��ذه �ملف�ومتقدم �كأساس �معاناتھ �ع�� �الضوء الذي��وال��بية�تعليم�للو�سلط

  .النقد�الذا�ي�عنده�ع���يقوم

الطر�قة�ال���يمكن���ا�إعادة�تقييم�تناقضات�ا��ياة�عن����سان��ع��،�بنفسيبدو�أن�تجر�ة�املعاناة��ش���إ���تجر�ة�
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جاء��سواء،ع���حد��التعليم،ول�ذا�الس�ب�فإن�مف�ومھ�عن��زمانھ�ايضا،�عد��أنھ�لم�يأت�قبل�زمانھ�فحسب�ولكنھ�الزال�حيا

أن�ا��ياة��ني�شھ،باالتفاق�مع� ا��دال،فر�ما�يمكننا��تر�و�ة،إذا��ان�من�املمكن�القيام�بالنقد�الذا�ي�كم�مة�. ���وقت�متأخر

  .ذلك����إرادة�القوة�وال����ء�غ�� 

  ...التعليم،�ال��بية،�الس��ة؛�النقد�: ةيحاتفملاال�لمات�

 
Abstract  
This article presents the trajectory of Friedrich Nietzsche and highlights his suffering as a 

mark of a conception of education that concerns self-criticism. The experience of suffering 
seems to indicate the experience of the beyond man (Übermensch), just as it is through the 
will to power (Der Wille zur Macht) that the contradictions of life can be revalued. So, 
thinking about Nietzsche and education demands the analysis of the individual dimension, 
given that this thinker lived beyond his time and, for this reason, his conception of education 
is equally untimely. If it is possible to undertake self-criticism as an educational task, perhaps 
we can argue, with Nietzsche, that life is a will for power and nothing more. 

Keywords :education ;trajectory ; critical. 

 
Introduction  

Il n'est pas simple de systématiser les aspects d'un auteur qui a écrit sur de nombreuses 
perspectives philosophiques, comme c'est le cas de Friedrich Nietzsche (1844-1900) etmême, 
a fait l'objet d'interprétations diverses, parfois contradictoires. Si l'on prend sa pensée comme 
base de réflexion sur le phénomène éducatif, la perspective individuelle, de s'éduquer ou, si 
l'on veut, de l'éducation aristocratique (MENDONÇA, 2010) semble refléter des éléments de 
sa trajectoire. En tout cas, cette conception éducative s'avère intempestive pour le XIXe 
siècle, de la même manière que sa trajectoire de vie se montre aussi hors du temps. 
L'éducation aristocratique, dans le sens de la poursuite de son excellence, concerne l'effort de 
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dépassement de soi et d'autocritique de l'humain. Telle est la conception de Nietzsche d'une 
véritable éducation. 

Traiter les éléments biographiques et historiques d'un philosophe qui a fait le bilan de sa 
vie juste avant de s'effondrer1 ne semble pas être une tâche complexe. Pour cela, on pourrait 
prendre Ecce Homo - Comment peut-on devenir ce que l’on est- comme une référence pour 
cet article, pensé dans le cadre du dossier Nietzsche et Education. Cependant, ce travail ne 
renvoie pas seulement à une analyse chronologique et descriptive, mais aussi paradoxale 
comme les autres écrits du philosophe2. Nous exposerons la trajectoire biographique de 
Nietzsche dans le but de montrer sa nature intempestive, de la même manière que nous 
entendons expliquer la corrélation avec sa conception intempestive de l'éducation. Sa 
biographie porte la marque de la recherche de soi, que ce soit pour la confrontation continue 
avec les maladies, ou pour la critique de l'éducation de son temps, en Allemagne. Pour cette 
raison, le concept éducatif qui sous-tend ce texte concerne la réussite individuelle ou, en 
d'autres termes, l'éducation aristocratique. 

Donc, dans un premier temps, nous avons une discussion chronologique dans ce 
manuscrit, mais pas descriptive. En parcourant la vie du philosophe, nous ne pouvions 
manquer de mettre en évidence certains aspects frappants de sa pensée qui se rapportent à 
l'autocritique et au dépassement de soi, des éléments spécifiques associés au concept 
d'aristocratie. D'un point de vue formel, ce texte est organisé en trois moments. Il commence à 
présenter et à discuter des aspects de l'intemporalité de Nietzsche, puis à parcourir des 
éléments de sa biographie en mettant l'accent sur la conception tacite de l'éducation, 
également intempestive et, à la fin, la volonté de puissance et au-delà de l'homme est 
présentée, brièvement, pour soutenir la conception pédagogique de Nietzsche. 

1 - Le philosophe au-delà de son temps 

Si la production intellectuelle est liée à la vie de l'auteur, alors, du moins en théorie, les 
écrits d'un penseur sont directement liés à la vie de ce même auteur. Mais cela signifie-t-il que 
la production intellectuelle doit refléter l'expérience de l’auteur ? En principe, il semble que la 
réponse à cette question devrait être positive. Dans le cas de Nietzsche, cependant, 
intentionnellement, sa vie diffère de ses écrits. 

Une chose est moi, une autre est mon écriture. Avant de les aborder, j'aborderai la 
question d'être compris ou mal compris. Je le fais avec la négligence la plus appropriée : car 
ce n'est pas encore le moment pour ce numéro. Ce n'est pas encore mon temps, certains sont 

                                                           
1Nietzsche a écrit Ecce Homo - Comment on devient ‘on ce que l’on est entre l'automne et l'hiver 1888 et s'est 
effondré en janvier 1889. 
2La production de Nietzsche peut être comprise en trois périodes. Le premier, « les écrits tragiques », est 
marqué par le thème de la tragédie et de la culture grecques et débute en 1869, lorsqu'il entreprend des 
activités d'enseignement à l'Université de Bâle. La seconde période s'ouvre avec Human trop Human et 
concerne une « revalorisation de la science aux dépens de l'art et de la métaphysique ». La troisième période, 
considérée comme la plus productive du philosophe, commence avec Aurore (1881) et le Gai savoir. « Mais 
c'est principalement à partir d’Ainsi parlait Zarathoustra que la volonté de puissance est analysée, disséquée et 
diagnostiquée, réinterprétée et montrée en pleine lumière. Ainsi, la question de l'esthétique est reprise, qui est 
maintenant considérée sous l'angle des forces et des rapports de forces » (ALMEIDA, 2008, p. 121). 
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nés à titre posthume. Un jour, il faudra des institutions où l'on pourra vivre et enseigner 
comme je comprends la vie et l’enseignement : peut-être des chaises seront-elles créées pour 
interpréter le Zarathoustra. Mais ce serait une contradiction totale, si aujourd'hui j'attendais 
des oreilles et des mains pour mes vérités : qu'aujourd'hui ils ne m'écoutent pas, 
qu'aujourd'hui ils ne savent rien recevoir de moi, ce n'est pas seulement compréhensible, cela 
semble même juste [...]. Prendre un de mes livres dans ma main me semble être l'une des 
distinctions les plus rares que l'on puisse donner - je suppose même si elles enlèvent leurs 
sandales ou leurs bottes.(NIETZSCHE, 1995, p. 52) 

On observe la clarté du philosophe en séparant sa vie de ses textes eten plus, on prend 
conscience qu'il a vécu au-delà de son temps. En ce sens, avant même de parler des écrits, il a 
abordé la question de la possibilité ou de la non-possibilité d'être compris, comme il se réfère 
à la difficulté que ses lecteurs auraient avec son travail. Cette difficulté n'est pas due aux 
textes eux-mêmes, mais plutôt au manque de capacité à comprendre les lecteurs, de sorte que 
la critique est faite à leurs interlocuteurs de la même manière que ce qu'Héraclite a fait au VIe 
siècle avant JC, lorsqu'il a abdiqué sa vie sociale, pour construire seul son sens dans l'histoire 
à travers la vie aristocratique.(MENDONÇA, 2011). 

Héraclite abandonna la vie avec ses concitoyens et décida de se retirer de la vie publique. 
Sa biographie porte la marque de la recherche de soi, la marque de l'individualité et la 
dimension aristocratique selon laquelle on voit des liens avec la biographie de Nietzsche. 
Efésio a dit :  

« Je me suis cherché » (BORNHEIM, 1999, p. 42) 

 Cette position de recherche de sa dimension la plus sublime, c'est-à-dire de son Daïmôn, 
explicite aussi par l'expression : « L’ethos est le daemon de l’homme », (JAEGER, 1995, p. 
225), au sens où l'éthique est le point le plus sublime qui doit être atteint par la conscience. En 
ce sens, des auteurs intempestifs comme Nietzche semblent savoir que son œuvre n'a pas été 
écrite pour être un modèle à suivre, mais pour que, à travers elle, on puisse construire sa 
conception du monde et de l'homme. Sa conception de l'éducation est tout aussi intempestive ; 
après tout, outre l'absence de proposition modèle à suivre par les puissances publiques, le 
philosophe s'interroge sur les limites ultimes de ce qu'il est possible d'enseigner et les risques 
de l'enseignement dogmatique. 

Nietzsche semblait savoir qu'il ne serait pas compris de son temps. Ses écrits sont classés 
en deux catégories, à savoir : ceux qui ont été publiés de son vivant et ceux qui ont été publiés 
après sa mort. L'ouvrage Will of Power3 fait référence à la limite de ses textes, telle qu'elle a 
été conçue par Nietzsche, en 1886, mais publiée par sa sœur Elizabeth. Le fait est que 
Nietzsche est responsable du premier groupe de textes, mais ne peut être tenu pour 
responsable du second, car la publication dans la vie signifie l'intention de porter les écrits au 
public, alors que les textes non publiés n'étaient pas destinés au public et, par conséquent, sont 
à la charge de l'éditeur. 
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2 - Les apories de la vie de Friedrich Nietzsche 

Friedrich Wilhelm Nietzsche est né le 15 octobre 1844 à Röcken, en Saxe. Ses parents 
étaient les enfants de pasteurs luthériens, donc l'éducation du penseur de l'éternel retour se 
consolide en présence du Dieu chrétien, qui est curieux, compte tenu de sa critique du 
christianisme, voire de la morale. L'importance de sa sœur, Elisabeth, née deux ans plus tard, 
ne peut être ignorée pour la vie du penseur. Nous savons qu'il a grandi avec des femmes - 
mère, sœur, grand-mère paternelle et deux tantes - et ce fait peut lui avoir donné des éléments 
pour ses déclarations sur le féminin (das Weib). 

À l'âge de sept ans, il a commencé la musique, après avoir fréquenté une école 
préparatoire au gymnase, et à l'âge de dix ans, il est entré au gymnase de Naumburg, où il a eu 
un contact avec la poésie et est tombé amoureux de la musique de Haendel. La santé du 
penseur était très fragile, à tel point qu'à l'âge de douze ans, il a été renvoyé du gymnase en 
raison de douleurs aux yeux et à la tête. En 1858, il entre à l'Escola de Pforta, où il reçoit une 
éducation classique rigoureuse et de qualité. La même année, il écrit son premier ouvrage, 
intitulé Da minha vida.  

Deux ans plus tard, structuré avec l'aide de deux étudiants, une société musicale et 
littéraire appelée Germânia, et pris contact avec les textes d'Homère, Tite-Live et 
Cicéron(NIETZSCHE, 1995). À l'occasion de sa santé fragile et de son travail intense, depuis 
très jeune, on peut affirmer que sa conception de l'éducation était liée à la capacité de 
dépassement de soi et d'autocritique. 

En 1861, il rencontre la musique de Wagner. Impliqué dans la poésie, la musique et 
l'enseignement classique des lettres, il avait dans l'art la base de sa vision du monde, qui 
aboutit, en 1864, à des écrits tels que: Sophocle, Œdipe Roi et Théogis, par exemple.  

En 1865, il eut de graves désaccords avec sa mère et abandonna la théologie, cherchant à 
Leipzig l'étude de la philosophie classique, avec Ritschl.À ce moment, il est entré en contact 
avec l'œuvre de Schopenhauer, qui a eu une grande influence sur sa vie. En 1869, sur la 
recommandation de son maître Ritschl, il est appelé à la chaire de philologie classique de 
l'Université de Bâle et, la même année, reçoit le titre de docteur, sans thèse ni examen, par 
l'Université de Leipzig. Sa production philosophique a commencé avec la publication de la 
naissance de la tragédie (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik), en 1872, 
composé de 27 sections. En 1874, dans la deuxième édition, ce texte fut publié avec des 
modifications importantes et, en 1876, la troisième édition fut publiée. En 1873, le livre 
Considérations inactuelles (Unzeitgemässe Betrachtungen) a été publié avec plusieurs essais, 
à savoir : 

Première considération - David Strauss :Le confesseur et écrivain, avec douze sections ; 
deuxième essai - Sur les avantages et les inconvénients de l'utilisation de l'Histoire pour la vie 
(Vom Nutzen unde Nachteil der Historie für das Leben), avec dix sections ; troisième essai - 
Schopenhauer en tant qu'éducateur (Schopenhauer als Erzieher), avec huit sections ; et 
quatrième essai - Richard Wagner à Bayreuth (Richard Wagner à Bayreuth), avec onze 
sections. (HOLLINGDALE, 1999, p. X) 
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En 1878, il publie humain trop humain :Un livre pour les esprits libres (Menschliches, 
Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister), ouvrage organisé en neuf chapitres et 638 
aphorismes. En 1879, il publie la continuité de ce travail dans Opinions et phrases variées, 
avec l'ajout de 408 aphorismes supplémentaires. Dans une lettre à Wagner, lors de l'envoi du 
volume, il déclara : 

« J’y ai exprimé mes impressions les plus intimes sur les hommes et les choses, et pour la 
première fois j'ai tracé les contours de ma propre pensée » (NIETZSCHE, 1995, p. 9) 

En 1881, il publie Aurore. Pensées au détriment de la morale (Morgenröte. Gedanken 
über die moralischen Vorurteile), avec 575 aphorismes. En 1882, il publie le Gai savoir (Die 
fröhliche Wissenchaft), avec 342 aphorismes, et tombe amoureux de Lou Salomé, en Italie, 
qu'il rencontre par l'intermédiaire de son ami Paul Rée, avec qui il noue un lien d'amitié très 
fort. Nietzsche a proposé le mariage à Salomé, mais c'était refusé. Sa sœur est intervenue dans 
la relation des trois, et les amis Paul Réé et Salomé se sont éloignés du philosophe. En plus de 
cet épisode, il y a eu d'autres désaccords avec sa mère et sa sœur, qui l'ont épuisé 
physiquement et émotionnellement, le laissant au bord du suicide. (NIETZSCHE, 1995, p. 11) 

Les diverses adversités personnelles mettent en évidence le besoin constant de 
dépassement de soi et d'autocritique, qui, en quelque sorte, justifie le concept éducatif 
individuel. 

En 1883, il écrit la première partie d’Ainsi parlait Zarathoustra : un livre pour tous et pour 
personne (Aussi sprach Zarathustra : Ein Buch für Alle und Keinen), avec prologue et 22 
chapitres. La deuxième partie a été écrite la même année, avec 22 autres chapitres. La 
troisième, en 1884, avec 16 chapitres ; la quatrième et dernière partie, en 1885, la même 
année où la sœur s'est mariée et s'est rendue au Paraguay avec son mari, Bernhard Förster, 
leader antisémite, pour fonder une colonie aryenne. C'était le livre le plus important de 
Nietzsche, comme il le déclare lui-même, en réponse à une lettre de Karl Knortz : 

D'après mon Zarathoustra, je crois que c'est l'œuvre la plus profonde en allemand et la 
plus parfaite en termes de langue. Mais pour ressentir la même chose, il faudra des 
générations entières, qui feront d'abord leurs propres expériences intérieures auxquelles cette 
œuvre doit son origine.(NIETZSCHE, 1995, p. 132) 

Cette recommandation met en évidence le caractère expérimental de la philosophie de 
Nietzsche, car, en mettant en avant « ressentez la même chose » et « faites vôtre vos 
expériences », elle pointe vers un aspect typique qui suggère l'expérimentation au lecteur de 
ses textes. Il ne s'agit pas simplement d'une posture théorique, au sens classique, ou du 
théorème, au sens de quelqu'un qui cherche à se distancer de la réalité pour la décrire ; ce que 
le philosophe suggère, c'est « l’expérimentation » de ses écrits à travers l'expérience 
individuelle. C'est dans ce sens que la conception éducative de Nietzsche, comme nous 
l'avons exposé dans ce texte, concerne les conditions de la recherche de l'excellence de 
l'homme solitaire. 
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En 1886, il publie Au-delà du Bien et du Mal, prélude à une philosophiedu futur (Jenseits 
von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft), avec neuf chapitres et 296 
aphorismes. Il est intéressant de noter que ce travail est présenté comme complémentaire à 
Human, Trop Human, de 1879, non seulement parce que les deux ont neuf chapitres, mais 
principalement parce que les chapitres sont directement liés. 

Nietzsche prévoyait de publier le résumé philosophique : Volonté dePuissance (Wille zur 
Macht). En 1887, il publie la Généalogie de la morale. Une controverse (Zurealog der Moral, 
Eine Streitschrift), avec trois mémoires et préface. La santé du philosophe s'est 
progressivement détériorée à partir de ce moment-là, au point de déclarer : 

Ma santé ... : il y a un obstacle psychologique profond, dont je ne suis pas capable de 
signaler la soif et l'origine ... - sans aucune exagération, il y a maintenant un an (sic) qu'il n'y 
avait pas un jour où je me sentais bien et content du corps et de l'esprit. Cette dépression 
permanente (jour et nuit) est pire que les crises violentes et si douloureuses auxquelles je suis 
si souvent soumise. (NIETZSCHE, 1995, p. 12). 

Ce passage montre la souffrance que le penseur a endurée, devant faire face à diverses 
crises et vivre avec la dépression permanente qui le tourmentait. Il n'était pas limité aux 
gémissements et aux grincements de dents ; au contraire, il a pris ses problèmes de santé 
comme des déterminants de ses réflexions, et ses écrits portent cette marque. On peut dire que 
ce penseur a expérimenté explicitement son dépassement de soi, cherchant à se connaître dans 
les sentiments les plus profonds du malheur ; cette souffrance a été inversée, selon le propre 
témoignage de Nietzsche, 

Au milieu du martyre qui entraîne un mal de tête incessant de trois jours, accompagné 
d'expectorations douloureuses - j'avais une clarté de dialectique par excellence et je pensais 
entièrement, de sang-froid, des choses pour lesquelles dans des conditions plus saines je n'ose 
pas, affiner et assez froid. (NIETZSCHE, 1995, p. 24). 

Le concept d'éducation selon Nietzsche se justifie précisément dans la fuite de la 
décadence ou, si on le souhaite, dans l'éloignement de la faiblesse en vivant le mode de vie le 
plus authentique possible. Il y a plusieurs autres passages dans lesquels le philosophe montre 
que la privation ou la limitation physique sont les conditions de la résistance3 et donc de la 
force. Les êtres faibles et pleins de ressentiment ne résistent pas. Le ressentiment représente 
pour lui une caractéristique du symptôme de la décadence4 et, en quelque sorte, la blessure 

                                                           
3La résistance est un concept important dans le travail de Nietzsche et sera travaillé dans le dernier point, lors 
de la discussion du concept de volonté dela puissance (Der Wille zur Macht). 
4Kaufmann considère que la meilleure autocritique faite dans le style de Nietzsche se trouve dans le Cas 
Wagner, dans la mesure où le grand problème de cet ouvrage est la décadence du style Wagner. Wagner ne 
lutte pas contre son temps et devient, pour ses contemporains, le moine du décadent, à tel point que 
Nietzsche le considère comme « notre plus grande miniature » (KAUFMANN, 1974, p. 73). D'autre part, la 
controverse de Nietzsche contre Wagner, dans des écrits et des notes ultérieurs, surmonte la décadence de 
Wagner, et cette raison est suffisante pour que le travail consacré de Jaspers sur Nietzsche l'élire comme « 
contradictoire », estimant qu'il y a des antinomies fondamentales dans son écrit. Nous trouverons toujours des 
contradictions dans les nombreuses pages écrites par Nietzsche, mais la question centrale, exprimée par 
Jaspers, est l'examen attentif que nous devons entreprendre lors de la lecture des œuvres du philosophe. 
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contre le concept d'éducation qui met en évidence le dépassement de soi. Le concept 
d'éducation chez Nietzsche, à partir de sa trajectoire, signifie la conquête de soi. Se chercher, 
dans ce sens, exige la recherche de l'excellence. Recherche de ce qu'il y a de mieux comme 
base d'une conception éducative qui ne concerne pas le modèle à suivre ni même la politique 
orientée par la puissance publique, mais, une conception qui revendique à son protagoniste la 
condition du devenir, ou, en d'autres termes, la condition de réévaluation des valeurs. 

L'année 1888 fut très intense dans la production de Nietzsche,Simultanément avec le 
début de la répercussion de son travail au Danemark, à travers des conférences du juif George 
Brandes. Zarathoustra a été traduit en français. Le philosophe a publié le cas Wagner (Der 
Fall Wagner : Ein Musikanten-Problem), a abandonné le projetde Volonté de puissance 
(Wille zur Macht) et a planifié la Transvaluation de toutes les valeurs. Il a également écrit Le 
crépuscule des idoles, ou comment philosopher avec un marteau (Götzen-Dämmerung, oder 
Wie man mit dem Hammer philosophiert), publié en 1889, l'antéchrist (Der Antichrist), publié 
en 1895, et Ecce homo - Comment devient-on ce que l’on est (Ecce Homo - Wie man wird, 
was ist), autobiographie en quatre chapitres et préface qui ne fut publiée qu'en 1908. En 1888, 
il conclut Dithyrambes de Dionysos (Dionysos-Dithyramben), avec neuf poèmes et dates 
distincts, publié en 1892. (HOLLINGDALE, 1999). 

Le 3 janvier 1889, Nietzsche s'est effondré et a commencé à écrire des lettres et des notes 
insensées à des amis, signant comme "Dionysos" ou "le Crucifié". En 1894, Elizabeth a fondé 
les archives de Nietzsche à Naumburg et les a transférées à Weimar en 1896 ; à la mort de sa 
mère en 1897, il emmena Nietzsche aux archives. Nietzsche est mort le 25 août 1900, victime 
d'une infection pulmonaire, et a été enterré à Röcken, sa ville natale. Lors de la cérémonie 
d'inhumation, l'ami Peter Gast a dit : 

« Que votre nom soit sacré à toutes les générations à venir » (NIETZSCHE, 1995, p. 15). 

3 - La volonté de puissance et au-delà de l'homme comme base de l'autocritique 

Le concept d'éducation à Nietzsche, intempestif comme nous l'avons soutenu tout au long 
de ces réflexions, peut être synthétisé, d'une manière absolument contraire à la philosophie de 
Nietzsche, étant donné que Nietzsche n'a jamais synthétisé ou proposé la synthèse d'aucune 
question, basée sur deux axes fondamentaux : la volonté de puissance (Der Wille zur Macht) 
et le surhomme (Übermensch). 

La volonté de puissance (Der Wille zur Macht) concerne les forces que nous avons dans 
l'homme et aussi dans le monde organique, que ces forces soient internes ou externes. Chez 
Nietzsche, il n'y a pas de définitions ultimes en considérant la volonté de puissance. Il y a un 
changement continu entre la vie et la mort, entre la construction et la destruction, puis la 
formation et la déformation, entre la constitution et la dégénérescence. C'est dans ce sens que 
la conception éducative du philosophe ne peut être définie comme un modèle à suivre, mais 
qu'elle signifie la base qui constitue et guide la vie de l'homme. En tant que conception de 
l'éducation, la vision du monde et l'homme de cette éducation sont d'un grand intérêt, qui, 
dans le cas de Nietzsche, se fonde sur le devenir. En définitive, il est l'homme du futur, très 
libre, comme nous le verrons ci-dessous, le protagoniste de ce concept d'éducation. 



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
227 

 
 

 

1(2) 2020  

Mohamed HAJAOUI  L'éducation comme autocritique : 

La trajectoire de Friedrich Nietzsche 

Le diagnostic de Nietzsche en Allemagne indique l'absence des éducateurs capables de 
réévaluer les valeurs, par conséquent, le déclin de l'éducation, en particulier dans 
l'enseignement supérieur, est quelque chose qui dérange le penseur allemand. Même ainsi, sa 
conception de l'éducation ne peut pas être prise comme propositionnelle, non au sens d'un 
modèle à mettre en œuvre par les puissances publiques, mais, paradoxalement, elle doit être 
pensée au sens de la revalorisation des valeurs. La fonction de l'éducation, telle qu'elle est 
conçue dans l'Allemagne du XIXe siècle, critiquée par Nietzsche, est de favoriser le troupeau. 
A ce propos, je recommande de lire l'article Massification humaine et éducation aristocratique 
de Nietzsche. (MENDONÇA, 2010). 

Le surhomme (Übermensch) est présenté par Nietzsche à l'occasion de l'annonce de 
l'homme du futur, très libre. Ce protagoniste est, en fin de compte, le philosophe. C'est en ce 
sens que le concept d'éducation aristocratique donne la priorité à l'accomplissement 
individuel. De la même manière que la réflexion philosophique demande attention, soin, étude 
et beaucoup de discipline, également, la conception de l'éducation du philosophe de la volonté 
de puissance, qui peut être assimilée à la solitude, exige l'ouverture à la connaissance et, 
surtout, la recherche de son excellence, recherche de ce qu'il y a de mieux pour surmonter les 
adversités de la vie elle-même. 

C'est donc à travers la recherche de soi, la recherche du dépassement de l'état commun de 
l'homme que l'éducation doit se développer. L'éducation aristocratique, conçue comme 
éducation individuelle, annonce l'exception, visualise le philosophe et, si l'éducation est 
considérée comme une critique d'elle-même pour tous, il est nécessaire de reconnaître le 
caractère d'un concept d'éducation qui s'oppose à la populace. L'éducation à Nietzsche est, 
pour ainsi dire, pour tout le monde et pour personne ; après tout, tout le monde y a accès, mais 
peu, très peu veulent vraiment vivre l'autocritique et le dépassement de soi comme condition 
d'existence. 

Considérations finales 

Considérant la défense d'une éducation intempestive de Nietzsche, nous revenons sur 
deux aspects fondamentaux développés tout au long de ce manuscrit. D'une part, la trajectoire 
du philosophe présente des difficultés qui servent de stimulant à la production intellectuelle. 
Du point de vue de la volonté de puissance, les maladies, n'étaient pas la base de l'échec ou de 
la fuite de la souffrance.Au contraire, Nietzsche, à travers l'adversité, a écrit ce qu'il a écrit, 
critiqué directement l'éducation de son temps et, surtout, élaboré ce qui est considéré comme 
le plus grand équilibre de la modernité. En revanche, en plus des adversités, il faut considérer 
la dimension individuelle comme la base de l'éducation aristocratique.Cette conception de 
l'éducation n'est pas liée à l'éducation des riches, par exemple, mais elle concerne l'éducation 
en tant que recherche de l'excellence. Le thème de l'éducation aristocratique comme recherche 
de soi est présent dans d'autres écrits, comme nous l'avons déjà dit, et il n'y avait aPar 
conséquent, penser Nietzsche et l'éducation exige l'analyse de la dimension individuelle, étant 
donné que ce penseur a vécu au-delà de son temps et, pour cette raison, sa conception de 
l'éducation est également intempestive. 
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S'il est possible d'entreprendre l'autocritique et le dépassement de soi comme une tâche 
éducative, la vie a certainement la prérogative de ce que Nietzsche positionne sur l'homme, 
c'est-à-dire que la vie est, comme l'homme, volonté de puissance . 
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    Abstract: 
    This research paper aims to study the cultural representations of the causes of corona 
pandemic (Covid 19) on the representations of the therapeutic itinerary on an among sample 
of Algerian society. These representations reveal the inter-relationship between the medical 
and the cultural representations through beliefs, ideas, and behaviors . 
Within this context, we applied EMIC questionnaire (The Explanatory Model Interview 
Catalogue) . (MITCHELL G. WEISS, 1992) We used an online form in which a sample of 70 
individuals (M, F), aged from 20 to 50 years old, answered to.  We relied on the quantitative 
and qualitative method in analyzing and interpreting the results. We came to the following 
results: in the absence of a medical treatment, family solidarity and prevention measures are 
key treatments. In addition, the causes tend to be purely human, in the absence of all 
guaranteed treatments, whether therapeutic or traditional . 
Key Words: representations, corona pandemic, covid 19, medical anthropology, EMIC 
questionnaire. 

  خصلالم
 العال�ـــ� املســـار تصـــورات ع�ـــ�) 19-�وفيـــد( كرونـــة جائحـــة الســـباب الثقافيـــة التصـــورات دراســـة ا�ـــ� البحثيـــة الورقـــة �ـــذه ��ـــدف

 و املعتقــدات خـالل مـن الثقـا�� و الط�ــ� بـ�ن املتداخلـة العالقـة تلـك �عكــس التصـورات. ا��زائـري  املجتمـع افــراد مـن عينـة لـدى للو�ـاء
  The Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC) اســت�يان بتطبيــق قمنــا الســياق �ــذا نمضــ. املمارســات و �ف�ــار

(M.Weiss, 1997(فـردا 70 مـن م�ونـة عينـة عل��ـا أجابـت رقميـة ��ـ�ة اسـتعملنا. التفسـ��ي  لنمـوذج املقابلـة دليـل )،ا�ـ� 20 مـن) أ ذ 
 عـالج وجـود عـدم �ـ�: التـا�� النتـائج ا�ـ� توصلنا. الكيفي و الك�� املن�� ��ع النتائج تفس�� و تحليل �� اعتمدنا.. سنة ا��مس�ن فوق  ما

 �ـــ� هللا، مـــن عقــاب و مح�ـــ�� �شـــر�ة �ســباب ان ا�ـــ� بالضـــافة عــالج ا�ـــم وقايــة مـــن عنـــھ ينجــر مـــا و �ســـري  التضــامن يبقـــى بيــوط��،
  .التقليدية و الطبية العالجيات �� سواء عالجية ضمانات وجود عدم

  EMIC است�يان الطبية، �ن��و�ولوجيا ،19 �وفيد �ورونا، جائحة التصورات،: احةالفت ال�لمات
   Introduction: 

Since the announcement of the world health organization in 11th March 2020 of Covid 
19 to be a pandemic, due to its wide, concerning spread with an unavailability of a vaccine or 
potential treatments discover, the world crumbled dealing with the unknown emerging 
disease, both the medical world, and the human body. Consequently, 66 369 433 people was 
affected, 1 529 746 person died,  (European Centre for Disease Prevention and Control, 2020) 
within critical social, economic and psychological circumstances, which created a new type of 
blockades through quarantine, prevention measures, the fear of transmission, and the 
excessive use of hygiene products. This prevention protocol seems to be obligatory to each 
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individual to cut down the risk of transmission, while the economic, social, and psychological 
schemes get complex enough to rise queries and confusion . 

Covid 19 characteristics: 
This virus was discovered in Wuhan, china in December 2019. It is of corona virus types, 

that is infectious to both humans and animals. This type causes respiratory infections from a 
simple flu to MERS or SARS (WHO, 2020). Most common symptoms of Covid 19 include: 
fever, fatigue, and a dry cough. Other patients may suffer from pain and nose congestion, sore 
throat, diarrhea, lack of smell or taste. These symptoms are mild and appear progressively. 
Other patients notified to be asymptomatic, but were tested corona virus positive. About 80% 
of the cases recover without the need of a special treatment protocol. One of 6 people suffer 
from severe symptoms, such as: dyspnea. It is likely that seniors and chronic illnesses patients 
(high blood pressure, heart diseases, diabetes) suffer from severe symptoms (WHO, 2020). 
Each person noticing a fever, coughing, and a dyspnea should consult the doctor immediately . 

The virus is transmitted from a person to another by an expulsion of respiratory droplets 
when coughing or sneezing. These droplets can be found on the objects or surfaces 
surrounding the person. To prevent and limit the virus’s spread, the WHO has announced a 
preventive protocol concerning individuals represented in prevention measures and 
quarantine, in addition to a therapeutic protocol for those infected by the virus using the 
medicine “Chloroquine”. Within the daily monitoring of the pandemic development, by WHO 
the number of cases reported today is 66 369 433  lead by the US, India and Brazil, which is 
constantly increasing. This epidemic has shut down the world and made it go through a virtual 
dynamic that lead to the disruption of the economics which affected the economic and social 
system, of both countries and families, thus aggravating the situation . 

Nevertheless, Algeria did its best to restrict and monitor the spreading of the virus by 
going back to WHO precautionary measures and strategies, yet people remain in a state of 
panic. 

This study aims to research the cultural representations of people’s interpretations of 
Covid 19’s causes, how it created a social sense of panic and confusion, made them survive 
through prevention tools as a means of a treatment. This situation led individual to represent 
different causes of the pandemic, and the different possibilities of treatment that they see 
more efficient. 

This subject is one of the themes of medical anthropology considering Arthur Kleinman 
works. Elodie Girard  (Elodie, 2016) proved that representations are answers to the disease, 
its causes, and therapeutic guidelines. “People form representations and knowledge to answer 
to a certain disease and create processes of psychological equilibrium facing a critical event or 
a danger.” The primary representations seem to be the danger of the new event of Covid 19, 
that created a significant amount of psychological suffering to people, that led to their 
representations and queries about: its source, the prevention measures to avoid transmission, 
the therapeutic measures in case of infection. These queries form representations about the 
disease, prevention, and treatment. If the medical field does not give guarantees and solutions 
to people (T. Parsons), the latter will rely on the cultural therapies available. In the absence of 
a treatment or a vaccine and the property of the wide spread of the transmission of the virus, 
Does the representation of the pandemic have a role in forming the representations of its 
causes and therapeutic itinerary? 
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Hypotheses : 
The epidemiological profile made the individuals represent different causes that led to the 

emerging of the disease. 
In the absence of a vaccine, the individuals represent that the different therapeutic 

itinerary; medical and traditional; are complementary. 
Objectives: 
1. To know how individuals, represent the objective and subjective causes of the 

pandemic. 
2. To know possible therapeutic processes in case of infection. 
3. To understand the reasoning of the epidemiological reality related to the knowledge of 

the disease and its prevention. 
4. To know the role of Emic method in research and investigation of these 

representations to explore the epidemiological awareness in controlling the prevalence of the 
epidemic . 

5. How individuals cope with the current situation of the pandemic. 
Literature review: 
Representations and medical anthropology : 
Durkheim identified representations in 1889 to be:” shared beliefs and values among all 

community members, fundamentally distinctive than the representations of these individuals.” 
( (Danic, 2006)), Danic, 2006and classified it to individual and collective representations. 
However, Serge Moscovici developed and distinguished social representations to three 
dimensions:” Attitude, information, and field of representation; as a way of interpreting the 
world and thinking of reality. ”  (Carlos, 2015,). As for Denise Jodelet (Michel, 2008)), she 
considered it to be: A form of knowledge that is socially shared and elaborated, having a 
practical and constructive vision of a common reality to a social group. “According to J-
Claude Abric 1976: “A social representation is organized around a central core, a fundamental 
component that determines the meaning and the organization of representation. This core is 
collectively shared, and characterized by coherence and, stability that makes it resistant to 
change. The surrounding elements- the so called “peripherals”- are arranged around the 
central core, and are distinguished by their instability and unimportance in representation; 
which has four essential functions: knowledge, identity, orientation, and reasoning “.  

From this perspective, we aimed to investigate the sum of meanings and expressions that 
individuals have about the pandemic’s impact on their mental, social, and physical health.  
How did it impact their behaviors and daily practices? We can also investigate the new side 
through the social representations, and the established side through the cultural 
representations. 

  The relationship between disease and representations is ancient considering the 
interpretations surrounding it, its meanings, and its therapeutic processes, that is found in all 
the world’s cultures about the primitive beliefs of disease. “Medical anthropology analyses 
field data, theoretical thinking of the relationship between culture and its impact on health and 
diseases (clinical reality). Kleinman on 1980 focused on “  the latter through the criticism of 
disease believes in the development of biomedicine, treatments, and the relationship with 
doctors ». (Joly, 2005). Kleinman in refer to Eisenberg (Ventriglio, 2016) proved the 
difference between an “illness” and a “disease” « The transformation of disease into a human 



 ISSN:2701-9233                                              مجلة مؤشر للدراسات االستطالعية
 

  
232 

 
 

 

1(2) 2020  

Study of representations of the causes of Covid 19 
epidemic and its impact on the representations of 

therapeutic itinerary on a sample of Algerian society 
 

Pr BENAHMED Kouider  
KHODJA Malika  
FOUATIH Aicha  

  

experience and an object of medical attention occur through a process of attribution of 
meaning (illness), and expression of symptoms (sickness). The authors further proposed that 
the construction of a clear understanding of the triad requires the participation of several 
disciplines: ethnography, clinical, epidemiology, history, sociology, psychology, politics and 
economics, among others (W.C, 2014). A disease is a set of symptoms that the doctor 
examines objectively, as for an illness, it is a subjective experience that the patient feels. 
Mitchel Weiss has developed accordingly on 1977 the Emic (Explanatory Model Interview 
Catalogue)   through a questionnaire that aimed to obtain results on the beliefs and practices 
culturally and related to mental health on Leprosy in Mumbai( (Mitchel, 1992   .( 

 How does the “disease” and “illness” duality manifest itself through the pandemic? 
According to Kleinman theory, there are two models that deal with the pandemic: 

1- Interpretational model ( Meaning( 
2- Therapeutic system ( behavior and treatment discovery( 
Weiss focused in his method on the subjective experience of the patient “the illness” and 

his representations. ( (Mitchel, 1992.( 
  The aim is to figure out the interpretations and interactions surrounding the pandemic, 

where the only way of cutting its prevalence down is through quarantine . 
Therefore, medical anthropology is the study of the relationship between representations 

of the disease and the therapeutic behaviors of the individuals. This, what is the influence of 
their representations on their behaviors? What is the nature of that correlation in reality? Once 
the close correlation is proven, we can identify the logic of that expression . 

   Method : 
The study relied on analyzing the answers of the individuals through Weiss questionnaire 

(Mitchel, 1992) to evaluate, compare, and confirm the interpretational models of a certain 
disruption among different groups. It analyses the relationship between representations, 
theories of the causes of the disease, and the variables of public health care system ( (Joly, 
2005)). The study focuses on the three fundamental dimensions of: 

- Illness and its meaning. 
- Behaviors  
- The way of expression of suffering : (pattern of distress, perceived causes, and help 

seeking( 
Method description : 
The sample is composed of 70 individuals, aged between 20 to over 50 years old. The 

questionnaire was translated to keep its primary measuring goals. It was divided to two halves 
in which one was digitalized through Google forms, posted it online from 27th March to 22 
April 2020. The questionnaire contained 31 questions, devised to four dimensions on:  the 
expressions of suffering, interpretations and causation, social stigmas, therapeutic processes. 
We have primarily focused on two dimensions, which are the relationship between: 
interpretations and causation, and the therapeutic processes . 

 The following table indicates the characteristics of the sample: 
 

Gender 
Age  

Sum 
Academic level 

20- 31-40 41- 50  Univer High Mid Sum % 
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30 50 sity school dle 
scho

ol 
Male 09 08 13 02 32 29 01 02 32 54.3% 

Female 10 21 07 00 38 36 02 00 38 45.7% 
Sum 19 29 20 02 70 65 03 02 70 100% 

Table 1: the characteristics of the sample 
Results and discussion:  

Through the research, we found that individuals responded -according to their 
convictions, beliefs, emotions, behaviors-  to identifying the causes, therapeutic option in the 
absence of a specific vaccine and treatment. Broadbent E, et al (Elodie G. , 2016) model listed 
five dimensions to representations, which are: Identity, cause, temporality, treatment, and 
disease control. These led to shaping a new representation about the disease, its causes, 
experience, treatment, process, and it’s becoming for the patient and the doctor.  

At first, we noticed the emerging of severe fears of the disease and an avoidant behavior, 
as noted in the research of Goubert, Crombez, Waddel & Burton, 2005, 4De Bourdeaudhuji, 
200, Which is a model of avoiding fear; fear of the physical, and fear of the consequences of 
pain.( Raymond Baril, 2008) Kori, Miller, & Todd, 1990. (Baril, 2008) 

Within this context, results showed that: Causes exploration 

1- Individuals’ representations of Covid 19 causes : 

This table indicated the most significant expressions that individuals identified through 
the causes that led to Covid 19 emergence (Weiss model) 

Expressions 
I 

don’t 
know 

Metaphysical 
interpretations 

Animal 
source 

The 
human 
element 

Economic 
and 

political 
Environmental Sum 

Number 13 11 0.4 29 09 0.4 70 
% 18.5 15.7 5.7 41.42 12.85 5.7 100% 

Table 2: Indicated the most significant expressions 

How do you represent the causes behind Covid 19 outbreak? To which the answers 
varied significantly. Results showed that the highest percentage was that the human element 
(41.42 %) had an important role in the emergence of the virus and thus its prevalence. The 
second-high percentage was “I don’t know” option 18.5%, that indicated that the reason is 
unknown to this category. 15.7% answered that the reason behind the pandemic is the 
“Metaphysical interpretations” option, indicating that the disease was a punishment from 
God, a test, or an affliction. 12.85% answered that the causes are economic and political. 
Lastly a percentage of 5.7% answered that its causes are environmental. This shows that the 
human element and the lack of vaccine-medical reasons-  are important factors in the spread 
of the virus. 
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How do you represent the causes behind Covid 19 outbreak? To which the answers 
varied significantly. Results showed that the highest percentage was that the human element 
(41.42 %) had an important role in the emergence of the virus and thus its prevalence. The 
second-high percentage was “I don’t know” option 18.5%, that indicated that the reason is 
unknown to this category. 15.7% answered that the reason behind the pandemic is the 
“Metaphysical interpretations” option, indicating that the disease was a punishment from 
God, a test, or an affliction. 12.85% answered that the causes are economic and political. 
Lastly a percentage of 5.7% answered that its causes are environmental. This shows that the 
human element and the lack of vaccine-medical reasons-  are important factors in the spread 
of the virus.  

These answers were somehow different from the study of (Teh Exodus Akwa, 2020) that 
identified the source and emergence of Covid 19 to be the human element and not the animal 
element as indicated in the study of Cameroon. 

 According to George M. Fosser 1976 (Marc, 1996), there are two medical systems used 
to explain what causes illness –personalistic (illness is caused due to acts or forces of people 
or metaphysical realms) ,and naturalistic ( illness is caused due to mechanistic causes in 
nature) 

2-Responses of individuals’ representations on Covid19 therapeutic process: 

 
Family 

solidarity 

In search   
of a 

traditional 
treatment 

In search 
of a 

medical 
treatment 

In search of a 
traditional and a 

medical 
treatment 

Transitioning 
between the 

two 
alternatives 

Yes 66 23 15 14 23 
No 4 34 47 51 25 
- 0 13 8 6 19 
 

This dimension included questions that aimed to identify the itinerary that Kleinman 
identified about individuals’ representations of what could help them heal: “behaviors of 
seeking a cure (HSB: Health care seeking behavior), that seeks explanations of the disease, 
and the healing process”. Kleiman developed the concept to be a sum of cultural and social 
systems that formed the clinical reality. (Patricia Joly, 2005) 

1- Prevention measures and procedures taken since the beginning of the pandemic:   
Responses showed that individuals adhered to the prevention guidance that included: 

quarantine, hygiene, being supportive towards their family members and helping them cope 
through it. They provided their food supplies to avoid grocery shopping regularly (Bleach 
product, hand sanitize..). Some individuals committed to praying, Duaa, consistently 
sanitizing their homes, and doing research about the virus. 

 

2- Family solidarity: 
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94.28% of individuals responded with a yes. It was due to their upbringing, the shared 
experience of Covid 19, the importance of giving guidance and support to their families. “We 
can all be affected”, “Family support is key in times of crisis”, were their reasoning behind it. 

3- In search of a traditional treatment:  
 32.85% responded yes, as a means to boost their immune system and avoid 

complication. 

4- In search of a medical treatment:  
21.42% responded that yes they search for it to boost their immunity.  

We notice that individuals focused more on traditional treatments.  

5- In search of a traditional and a medical treatment 
20% responded yes due to their belief that any option is inefficient 

6- Transitioning between the two alternatives (Traditional or medical treatment):  
32.85% approved of it due to their lack of hope in finding a precise treatment to the 

disease.  

   Analyzing the results, we realize that individuals searched for all possible treatments 
due to a lack of a vaccine despite their conviction that the medical treatment is key, they also 
searched for a traditional one. 

 1- Sources of information in search of a therapeutic option: 
 

 
Source of information 

Internet Experts None 

Percentage 30 10 26 
Table 3: indicate sources information. 

40 individuals required to sources that are available on the internet and through experts 
and consultants, which was natural due to quarantine, sensitization campaigns- videos, 
websites on medical and traditional treatments. 

Through the research, it is clear that the representation of the causes of transmission of 
Covid 19 is of a human source, and the lack of vaccine in the medical world. These noted 
reasons led to: individuals’ need for family solidarity and a therapeutic option, the search of a 
medical and/or traditional treatment in order to boost their immunity system as a preventive 
measure in the absence of a vaccine. “Everywhere, there is what we call “recovery”;x the 
experience that allows the feeling of regaining one’s physical and mental health, balance, and 
perfection… In every society, people who suffer seek healers to recover. Everywhere, it 
empowers the healer (1996, Amarasingham Rhodes, 1996, Fassin). According to Bruddy 
(1992), the strength of a doctor is not only medical- related to his knowledge- and charisma- 
but related to his charismatic personality.” (Bourdon, 2011) 

Through the results, it is clear that the representations of Covid19 causes affect the 
therapeutic itinerary  of individuals, since it focuses on the objective element- the human 
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element- in addition to the medical world’s inability to develop a vaccine. This has led 
families to find support and solidarity in each other, to seek traditional treatment instead of a 
medical one due to its unavailability, which only included immunity-boosting supplements to 
safeguard them in case of infection. 

Conclusion: 

It appears through the analysis of the results that the study of the representations of the 
causes of Covid 19 and therapeutic itinerary, especially with the unavailability of a vaccine, 
that they vary, focusing mainly on the human element, with the transition between traditional 
and medical treatments in the absence of therapeutic possibilities.  

Each individual’s representation emerged from their experience that the cause was human 
due to the latter’s interventions, research, and neglect, which is an objective perimeter that 
reveals the degree of consciousness of the sample that is consisted of college students. There 
is also the belief that the pandemic is a punishment from God as explained in The Exodus 
Akwaet all, 2020 ( (Teh Exodus Akwa, 2020) 

As for the therapeutic itinerary, the anxiety and fears formed by the properties of the new 
virus led individuals to live in panic, avoiding any possible infection of the disease, boosting 
their immunity, and a certainty of the completion of tradition and medical treatments, 
especially with the unavailability of a vaccine. 

  There are two discourses provided, one of them is scientific that insisted on quarantine, 
hygiene measures, and prevention- that have become obsessive- due to the unavailability of a 
treatment. This medical speech declares its inability to develop a vaccine against the outbreak. 
The second discourse is traditional seeking treatment in nonconventional treatments…. The 
duality- that the medical anthropology, especially Kleinman’s, confirm- arises the question: 
How do we understand the representations of individuals of the pandemic?  

  There are social representations related to the dynamics of the relationship between 
individuals, and the dynamics between the representations, that showed the novel 
consequences-as a perception of the events that occur through relationships and institutions 
amid the pandemic. The cultural representations consist of the definition of the pandemic 
according to the culture, and the structures that deal with emergencies as a model of 
explanations, and providing a set of tools, and materialistic and symbolic means to intervene.  

  There is a significant difference in representations of the disease, especially with the 
absence of a vaccine, and the auto-vaccine of representations of the disease and treatment. 

  Even though the disease is physical, it did not prevent relying on traditional treatment 
such as medicinal herbs, and thus individuals reverted to old treatment customs; prophetic 
medicine. The inability of the medical world to provide a treatment led to the use of the 
traditional one, such as a Youtube channel advocating for the treatment of lemon and clove 
infusion.  
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  We can thus understand the duality of discourses between the medical one –advocating 
for prevention, quarantine, and symptoms explanation- and the traditional one that explains 
the mystery behind the pandemic to be a punishment from God.  

  Individuals think that there is a secret behind the pandemic, and thus try to seek 
explanations outside the objective realm constructed by media. Therefore, the objective 
explanations do not provide any change against the secretive one.  
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