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يواجه العالم الحديث تحديات مستمرة ابانت على عديد املشاكل املعقدة وذات الابعاد 

املتعددة، ما ادى بأصحاب الفكر املعاصر الى الدعوة بضرورة ايجاد حلول تتطلب جهودا 

 (عابر للتخصصات)مستدامة للتوصل إلى علوم جديدة، وإتباع نهج متعدد التخصصات 

ت مهما كان نوعا تحتاج الى تضافر جهود كل الفاعلين من كل التخصصات من فكل الازما

اجل التجاوب معها إليجاد الحلول ومحاولة وضع اسس ومناهج ما بين فرعية متعددة 

التخصصات )قوى البحث والتطوير(، تضع لصانعي القرار سيناريوهات متعددة تجعلهم 

ومحاولة وضع استراتيجيات حقيقية مطلعين على كل تفاصيل هذه القضايا الراهنة 

 .وواقعية حتى تنجح جهودهم في حلها

وال يتم ذلك إال من خالل فرق عمل مختلطة تضم تخصصات علمية متعددة تبحث في ظاهرة معينة لها أثرها على 

راسات صانعي ، والتي في الغالب تفيد نتائج هذه الد( ……املجتمع ومستقبله )البطالة، الانحراف، الجريمة، التنمية، 

 .القرارات وراسمي السياسات في الدولة

من هذا املنطلق فقد كشفت كل ألازمات التي عاشتها وتعيشها البشرية أنماط ضعف وتردد في اتخاذ القرارات الصحيحة 

والسريعة وذلك بسبب نقص املعلومات الكافية عن كل جوانبها وتداعياتها، كل هذه التحديات طرحت عديد ألاسئلة 

ل فعالية وضرورة إيجاد مناهج متعددة التخصصات تساهم بشكل مباشر في ردود أفعال أكثر سرعة وفعالية ولعل حو 

أهمها: ماذا تعني الدراسات متعددة التخصصات؟ ما هو التخصص متعدد التخصصات؟ ما مدى فعالية الدراسات 

إلاجابة عنها من خالل مخرجات هذا  كل هذه ألاسئلة وغيرها نرغب بشغف علمي حقيقي………العابرة للتخصصات؟ 

 .املؤتمر والاستفادة من مختلف ألاطروحات والدراسات التي يشارك بها ألاساتذة والخبراء املهتمون بهذا املجال

 :أهداف املؤتمر

 :يهدف املؤتمر لتحقيق ألاهداف التالية

 .تجججججججججججججججسجججججججججججججججججججججججججججيججججججججججججججد أطججججججججججججججر الججججججججججججججتججججججججججججججعججججججججججججججاون الججججججججججججججعججججججججججججججلججججججججججججججمججججججججججججججي بججججججججججججججيججججججججججججججن الججججججججججججججبججججججججججججججاحجججججججججججججج ججججججججججججججيججججججججججججججن واملججججججججججججججؤسججججججججججججججججججججسجججججججججججججججججججججججججججات الججججججججججججججبججججججججججججججحجججججججججججججج ججججججججججججججيججججججججججججججة

 .أهججججججججججم الججججججججججتججججججججججحججججججججججديججججججججججات الججججججججججتججججججججججي تججججججججججواجججججججججججه فججججججججججكججججججججججرة الججججججججججدراسجججججججججججججججججججججججات مججججججججججتججججججججججعججججججججججددة الججججججججججتججججججججججخصجججججججججججججججججصجججججججججججججججججججججججاتالججججججججججتججججججججججعججججججججججرف عججججججججججلججججججججججى 

 .اقججججججججججتججججججججججراي نججججججججججمججججججججججاذج وألججججججججججيججججججججججات وأسجججججججججججججججججججججججالججججججججججيججججججججججب لججججججججججتجججججججججججسجججججججججججججججججججججججيججججججججججد فججججججججججكججججججججججرة تججججججججججعججججججججججدد الججججججججججتججججججججججخصجججججججججججججججججصجججججججججججججججججججججججات فججججججججججي الججججججججججعججججججججججلججججججججججوم

 .فججججججتججججججح نجججججججافجججججججذة لججججججلججججججبجججججججاحجججججج ججججججيججججججن مججججججن مججججججخججججججتججججججلججججججف الججججججتججججججخصججججججججججججججصججججججججججججججججججججات لججججججلججججججتججججججعجججججججاون ومجججججججد جسجججججججججججججججججججور املججججججعججججججرفجججججججة فججججججيججججججمجججججججا بججججججيججججججنججججججهججججججم

 .ددة الجججججتجججججخصججججججججججججججصججججججججججججججججججججاتفجججججهجججججم واقجججججع مجججججججا تجججججعجججججيشججججججججججججججججججججه الجججججعجججججلجججججوم مجججججن تجججججغجججججيجججججرات خجججججججاصججججججججججججججججججججة مجججججججا تجججججعجججججلجججججق بجججججججاتجججججججججججججاهجججججججات املجججججتجججججعججججججج

 :محاور املؤتمر

 املحور ألاول: العلوم إلانسانية والاجتماعية

علم الاجتماع )البحث الاجتماعي، الارشاد الاجتماعي، التنمية الاجتماعية، املشكالت الاجتماعية، التغير الاجتماعي، 

 (……ال قافة واملجتمع، الفكر الاجتماعي،

 ……….(والانفعالية، مشكالت إلادمان، املشكالت النفسيةعلم النفس )الاضطرابات النفسية 

التاريخ وألاثار )التاريخ القديم، التاريخ الوسيط، التاريخ املعاصر، علم آلاثار القديمة، علم آلاثار إلاسالمي، صيانة 

 ……(ألاثار،

 …(بويةالعلوم التربوية )أصول التربية، التربية الخاصة، املناهج وطرق التدريس، القيادة التر 

علوم الاعالم والاتصال )الاعالم الجديد، الصحافة إلالكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي، التحرير إلاعالمي، الاعالم 

 (.……الرقمي، الوسائط الرقمية

ا يالانثروبولوجيا )ألانثروبولوجيا ال قافية، أنثروبولوجيا ألاجناس البشرية، ألانثروبولوجيا الاجتماعية، ألانثروبولوج

ديباجة 

 املؤتمر:
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 …..(التقنية

 ……….(الجغرافيا )نظم املعلومات الجغرافية، الجغرافيا البيئية، الجغرافيا السياسية

الفلسفة )علم ألاخالق، الفلسفة الاجتماعية، الفلسفة النظرية، فلسفة ال قافة، فلسفة الدين، فلسفة العلوم، 

 ……….(وفلسفة اللغة

 املحور الثاني: الاقتصاد

 ……..(نظرية املحاسبة املالية، املراجعة، محاسبة التكاليف، املحاسبة الضريبيةاملالية واملحاسبة )

 ……(التمويل واملصارف )مبادئ التمويل، مبادئ إدارة العمليات، تمويل الشركات

املصارف إلاسالمية والتمويل إلاسالمي )اساسيات وتطبيقات الاقتصاد إلاسالمي، مبادئ الزكاة وإلانفاق، مبادئ 

 ...............(الاقتصاد إلاسالمي، ومرتكزات

 عمالاملحور الثالث: إدارة ألا 

 (…….نظم املعلومات إلادارية )الاستخدام التكنولوجي، نظام املعلومات املحاسبية، موارد تكنولوجيا املعلومات

 …..()إدارة التسويق، إدارة املبيعات، تخطيط وتطوير املنتجاتالتسويق

 .التخطيط وادارة املشاريع

 …(…تنمية وتسيير املوارد البشرية )إدارة املوارد البشرية، التدريب والتطوير، التنظيم واملناهج، دراسة العمل

 التسيير

 املحور الرابع: الدراسات إلاسالمية

 .العلوم الشرعية

 .الفقه واصوله

 .أصول الدين

 .الدعوة وإلاعالم

 املحور الخامس: السياسة والقانون 

 .ألانظمة السياسية

 .العالقات الدولية

 .املنظمات الدولية وإلاقليمية

 .العلوم الجنائية

 .حقوق إلانسان

 .فض النزاعات

 .التحكيم الدولي

 املحور السادس: العلوم الرياضية والبدنية

 .إلادارة الرياضية

 العالج الطبيعي الرياض ي

 .التربية الرياضية والبدنية

 الرياضات الفردية والجماعية

 آلاداب واللغات املحور السابع:
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 املرحلة الجامعية دراسة عاملية لبناء مقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا( لطلبة

 والتحقق من كفاءته السيكومترية بالبيئة العربية

A factorial study to build a scale of difficulty in recognizing feelings (Alexithymia) for 

undergraduate students and to verify its psychometric efficiency in the Arab 

environment 
 مصر /جامعة قناة السويس /ُسـليمان عبد الواحـد يوُسـف د.

Dr. Soliman Abdel Wahed Yousef/ Suez Canal University/ Egypt 

 جامعة الكويت/ الكويت /الفضلي هدى ملوح د.

Dr. Huda Mallouh Al-Fadhli/ Kuwait University/ Kuwait 

  :خلص امل

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على البنية العاملية والكفاءة السيكومترية ملقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا 

Alexithymia ( لدى عينة من طلبة املرحلة الجامعية بالبيئة العربية. ولتحقيق هذا الهدف قاما الباحثان ببناء مقياس )ألالكسيثيميا

Alexithymia( لدى الطلبة الجامعيين، وتطبيقه بعد تحكيمه، وذلك على عينة قوامها )طالًبا وطالبة بجامعتي قناة السويس بمصر، 555 )

الفرق من ألاولى حتى الفرقة النهائية، ومن تخصصات علمية وأخرى إنسانية، وذلك من أجل التحقق من كفاءته والكويت بدولة الكويت، ب

السيكومترية من صدق وثبات واتساق داخلي، وباستخدام صدق املحكمين، والصدق التالزمي "املحك"، والتحليل العاملي، والصدق 

)بطريقة ألفا لـ كرونباخ(، إضافة إلى معامل الارتباط لـ بيرسون بين درجة املفردة ودرجة  التمييزي )املقارنات الطرفية(، ومعامالت الثبات

عد بالدراسة الحالية Alexithymiaالُبعد، وكذا بين درجة الُبعد والدرجة الكلية للمقياس، أشارت النتائج إلى أن مقياس )ألالكسيثيميا 
ُ
( امل

لتالزمي، والصدق التمييزي )املقارنات الطرفية(، وفيما يخص الثبات فقد أشارت النتائج يتمتع بدرجة جيدة من صدق البناء، والصدق ا

إلى أن املقياس يتوافر له درجة عالية من الثبات، وفيما يتعلق باالتساق الداخلى؛ فقد أوضحت النتائج أن املقياس يتمتع أيًضا بدرجة 

رجة الكلية للمقياس، إضافة إلى ارتباطات الاختبارات الفرعية بالدرجة الكلية مناسبة من الاتساق الداخلي فى ارتباطات املفردات بالد

 .للمقياس

 .الكفاءة السيكومترية، الطلبة الجامعيين العرب  ،  Alexithymiaألالكسيثيميا ، البنية العاملية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to identify the factorial structure and psychometric efficiency of the alexithymia scale of a sample of 

undergraduate students in the Arab environment. To achieve this goal, the researchers built a scale (Alexithymia), and applied 

it after judging a sample of (550) male and female students from the Suez Canal Universities in Egypt and Kuwait in the State 

of Kuwait, using the arbitrators' sincerity, correlative honesty, factor analysis, discriminatory validity, and reliability 

coefficients (by the alpha method of Cronbach), in addition to the Pearson correlation coefficient between the degree of the 

individual and the degree of distance, as well as between the degree of distance and the total degree of the scale, the results 

indicated that the alexithymia scale prepared in the current study has a good degree of construction validity, and psychometric 

efficiency. 

KeyWords: factorial structure, Alexithymia,  Arab university students,  Psychometric efficiency.  
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 مقدمـة:

يسعى القياس في علم النفس إلى تناول عدًدا كبيًرا من الظواهر السيكولوجية التي تقع في املجاالت العقلية املعرفية، 

والوجدانية )الانفعالية( وسمات الشخصية. فنحن نقيس الذكاء والقدرات العقلية لنميز بينها تمييًزا دقيًقا، فقد نقيس 

ستدالل وتكوين املفهوم، ونقيس ذكاء الفرد بساال لفظي أو أدايي، وقياس قدرة الفرد على التجريد وقدرته على الا 

قدرته علي إلادراك والتذكر والتفكير ... إلخ من القدرات العقلية املعرفية. كذلك نقيس السمات املزاجية للفرد وذلك 

 ية لديه.لتحديد مستوى قلقه، وتوتره، ودرجة العصابية أو إلانطواء أو الاجتماعية أو الانفعال

( أن الاختبارات واملقاييس النفسية لها دور مهم في مختلف مجاالت الحياة خصوًصا 979، 9502مشري )و وترى ألاشراف 

املجال التربوي والتعليمي بجبمع املراحل التعليمية وخصوًصا مرحلة التعليم الجامعي، ألن نتائج هذه الاختبارات 

تعلمين وقدراتهم. لذلك فقد ازداد الاهتمام ببناء املقاييس وأدوات التشخيص واملقاييس تفيدنا في معرفة مستويات امل

والعالج النفسية وتطويرها سيكومترًيا من خالل استخراج دالالت صدقها وثباتها لتالئم ظروف البيئات املحلية التي 

لعديد س النفس ي والعقلي في ايعمل فيها الباحث أو ألاخصايي النفس ي أو التربوي، وهو ما ساعد في تنشيط حركة القيا

 من الدول بما فيها الدول العربية.

ومن ناحية أخرى؛ فإن الوعي باالنفعاالت واملشاعر يدل على كفاءة الفرد الوجدانية والانفعالية واملهنية، كما أن التعبير 

ك فعالي يتم الحكم على سلو عن الانفعاالت واملشاعر يعد من أهم أشكال السلوك إلانساني، ومن خالل هذا التعبير الان

؛ Alfasi & Soffer-Dudek, 2018وشخصية الفرد، وقدرته على التواصل مع من حوله، وجذب انتباههم والتأثير فيهم )

 (.  021، 9595النوايسة، و املصري و ؛ 001، 9502الزهراني، و 

وملا كان إلانسان يكافح منذ والدته وحتى وفاته إلشباع حاجاته من أجل استمرار بقائه ورفاهيته، وخالل مسيرة كفاحه 

هذه يمر بعوائق وعقبات كثيرة منها البسيط، ومنها املعقد التي قد تكون سبًبا في عدم تحقيقه إلشباع حاجاته املختلقفة، 

ت النفسية ومن ثم حدوث خلل في توازنه النفس ي، مما قد يادى بالفرد إلى ألامر الذي يسبب له كثير من الاضطرابا

صعوبة في التعامل مع الغير من خالل عدم فهمه ملشاعرهم، أو عدم قدرته على التعبير عن مشاعره؛ وهذا ما يطلق 

 .* Alexithymiaعليه ألالكسيثيميا 

م نموذج ال يستجيب للعالج ألنهم ال يذكرون أي مشاعر، ولقد تم اكتشاف ألالكسيثيميا من خالل التحليل النفس ي؛ فه

وليس لديهم أي مخيلة، وليس ألحالمهم أي مضمون وجداني، بمعنى أنهم ليس لديهم حياة وجدانية يتكلمون عنها، ومن 

أهم خصائص هذه الفئة أنهم يجدون صعوبة في وصف مشاعرهم، أو مشاعر الغير، باإلضافة إلى القصور الشديد في 

 (.12، 9502فردات الوجدانية، وألاكرر من ذلك أن لديهم صعوبة في التمييز بين املشاعر املختلفة )شاهين، امل

                                                           
(، نقص إلانســـجام النفســـ ي، الالمفرداتية، متالزمة فقد العواطف، عمى "عمه" املشـــاعر، الحبســـه Alexithymiaصـــعوبة التعرف على املشـــاعر )ألالكســـيثيميا )*(  

مصـــــطمب صـــــعوبة التعرف على املشـــــاعر )ألالكســـــيثيميا فى هذه الدراســـــة، ويرى الباحثان أن مصـــــطمحات مترادفة عجز/ نقص كلمات التعبير عن املشـــــاعر، الانفعالية، 

Alexithymia) ألفكار وثقافة املجتمع الذى تدور حوله فكرة املفهوم، ولذا تبناه الباحثان الحاليان 
ً
 .هو أدق املصطمحات السابقة، وأكررها ارتباطا
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عد 
ُ
ألالكسيثيميا من أهم السمات الشخصية التي ربما تاثر في النمو السوي والصحة النفسية، وتتمثل في صعوبة وت

داة التعبير عن املشاعر، وقد أشار بعض الباحثين إلى تحديد ووصف املشاعر لفظًيا، وهي تعتمد على اللغة ألنها أ

اختالف أسلوب وصف املشاعر والوعي بها من شخٍص آلخر؛ فهناك من يمكنه التعبير عنها لفظًيا )انخفاض 

ألالكسيثيميا( وهناك من يواجه صعوبة في التعبير عنها لفظًيا ُمعبًرا عنها باملرض وألالم أو الخوف أو القلق أو الضيق 

ارتفاع ألالكسيثيميا(، وتتسم الحالة الانفعالية لألفراد املصابين بهذه املشكلة بالعجز عن التعبير عن املشاعر مما )

 (. 9552يجعلهم يفتقدون الدور الذي يمكن أن تلعبه الانفعاالت في تيسير الحياة إلانسانية )البنا، 

عد أحد املصاحبات للعد
ُ
يد من الامراض العصرية العضوية والنفسية كضغط فاأللكسيثيميا مشكلة عصرية، حيث ت

الدم، والقلق، والاكتئاب، والتهاب القولون ... إلخ، كما قد تادي ألالكسيثيميا إلى بعض ألامراض، وقد تكون حالة 

ظاهرة عارضة نتيجة ملرض ما، او ربما تكون عاكسة لتغير نفس ي يحدث رًدا على تغيرات فسيولوجية طبيعية )الخولي، 

( أن عدم قدرة الفرد على وصف حالته الانفعالية وما يشعر به من 9501(. وفي هذا الصدد تذكر خميس )2، 9555

انفعاالت وخاصة إذا كانت انفعاالت سلبية، يفقده فرصة تعاطف آلاخرين معه، كما أن عدم قدرته على إدراك مشاعر 

هم، وكذا زيادة الضغوط النفسية، وقصور التواصل آلاخرين قد يادي إلى عدم التعاطف وعدم التناغم الوجداني مع

 الاجتماعي؛ مما يسهم في شعوره بعدم الرضا والضجر واليأس.

ولأللكسيثيميا العديد من آلاثار السلبية على الصحة النفسية للمتعلم، فاألفراد الذين يعانون من ألالكسيثيميا يعانون 

لية من املمكن أن تاثر في تعاملهم مع مواقف الحياة املختلفة فى الوقت ذاته من مشكالت نفسية واضطرابات انفعا

وتواصلهم الفعال، فعدم التعبير عن املشاعر أو كبتها أو الصراع حول التعبير عنها يرتبط بالعديد من املشكالت النفسية، 

بشير، و ؛ Schiena., Luminet., & Philippot., 2011؛ 9505وله آثاره املرضية على الصحة النفسية والجسمية )قنصوة، 

(، وتشير نتائج العديد من 9599عبيب، و ؛ 9595النوايسة، و املصري و ؛ 9502أبو بكر، و ؛ 9507املصري، و ؛ 9502

الدراسات إلى أن ألافراد الذين يعانون من ألالكسيثيميا لديهم مشكالت جمة مثل العزلة الاجتماعية، الشكاوى 

يكون لديهم ميل لنمو اضطرابات نفسية مثل اضطرابات ألاكل، كما أنهم الجسدية، وتقدير الذات املنخفض، وربما 

أكرر قابلية للمعاناة من مشكالت معرفية وانفعالية ومشكالت تتصل بعالقاتهم بأنفسهم وباآلخرين؛ حيث أنهم يجدون 

ضروريان ف والتواد الصعوبة في التعبير عن انفعاالتهم إلايجابية والسلبية تجاه آلاخرين، كما أنهم يفتقدون التعاط

لمحفاظ على عالقات حميمة باآلخرين، مما ياثر بشكٍل حاد في صحتهم النفسية وكذلك في تقييمهم لحياتهم ومدى 

 & ,.Saxena; Dubey؛ 9551الشويقي، و ؛ 9557عمر، و ؛ Schmitz, 2000شعورهم بالتوافق النفس ى والاجتماعى )

Pandey., 2011 عباده، و عبد الوهاب و عبد املجيد و ؛  9502الشريفين، و الزيادات و  ؛9507عبده، و ؛ 9501غنيم، و ؛

9590.) 

ا من هذا؛ سوف نحاول ومن خالل هذا الطرح، إجراء دراسة سيكومترية الستخراج املكونات العاملية واملعالم 
ً
وانطالق

الجامعيين في البيئة العربية، ( للطلبة Alexithymiaالسيكومترية ملقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا 

  .وهذا ما حدا بالباحثان إلى إجراء الدراسة الحالية
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 مشكلة الدراسة:

عد مرحلة مهمة في حياة املتعلم، وفي املراحل الالحقة  –املرحلة الجامعية تمثل مرحلة املراهقة املتأخرة ملا كانت 
ُ
فهي ت

شخصيته في حال كونها سوية أو تعاني من صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا(؛ فقد  التي تقرر ما ستكون عليه

( لطلبة املرحلة Alexithymiaجاءت الدراسة الحالية بهدف بناء مقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا 

 املوضوع حيث إن ألالكسيثيميا تعوق الجامعية والتحقق من كفاءته السيكومترية بالبيئة الكويتية، نظًرا ألهمية 

التلقائية لدى املتعلم وتحد من قدرته على التعبير عن مشاعره وانفعاالته، وكذا فإنها تعوقه عن فهم انفعاالت آلاخرين، 

مما يعوق تكيفه في حياته ألاكاديمية والاجتماعية، ويضعف من كفاءته الاجتماعية والانفعالية، إضافة إلى التأثير 

ي التي تخلفه ألالكسيثيميا للمتعلم بعد املرحلة الجامعية؛ حيث إنها تاثر على اتخاه لقراراته سواء اتخاذ القرار السلب

الزواجي للفرد وما يترتب عليه من عالقات وجدانية وانفعالية وإنشاء جيل يتميز باملواطنة الصالحة والفعالة، أو اتخاذ 

 يفة املناسبة وإنشاء عالقات اجتماعية ناجحة مع زمالئه في العمل(.   القرار املنهي للفرد من حيث اختيار الوظ

، حيث (Alexithymiaولعل ما سبق ُيعد من املبررات التي تدعو إلى الاهتمام صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا 

لية هنا تظهر مشكلة الدراسة الحا إننا ال زالنا في حاجة إلى التعمق في فهم العوامل املكونة له فى البيئة العربية. ومن

 :والتي تتطلب إلاجابة عن ألاسئلة التالية

( لطلبة املرحلة Alexithymiaما هى ماشرات صدق مقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا  .0

 ؟الجامعية بالبيئة العربية

( لطلبة املرحلة Alexithymiaما هى ماشرات ثبات مقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا  .9

 ؟الجامعية بالبيئة العربية

( لطلبة Alexithymiaما هى ماشرات الاتساق الداخلى ملقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا  .2

 ؟املرحلة الجامعية بالبيئة العربية

 أهداف الدراسـة:

( وتقدير كفاءته السيكومترية Alexithymiaلكسيثيميا تهدف الدراسة إلى بناء مقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألا

 .من )صدق، وثبات، واتساق داخلي(، على عينة من الطلبة الجامعيين العرب

 أهمية الدراسـة:

( لدى طلبة املرحلة الجامعية بالبيئة العربية؛ Alexithymiaتناول مفهوم حديث نسبًيا وهو )ألالكسيثيميا  .0

السيكولوجي املهم وما يقف خلفه من عوامل توفر فهًما أفضل للتعامل مع طالب هذه حيث إن دراسة هذا املتغير 

  –املرحلة الفرعية من مراحل املراهقة 
ً

، وتشخيًصا، وتدخال
ً
)املرحلة الجامعية "مرحلة املراهقة املتأخرة"( وقاية

 .سيكولوجًيا
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يضاف إلى -لة الجامعية بالبيئة العربية( لدى طلبة املرحAlexithymiaبناء الباحثان ملقياس )ألالكسيثيميا  .9

 .لتحديد مستوى ألالكسيثيميا لديهم يتمتع بكفاءة سيكومترية مقبولة -املكتبة العربية

سهم نتائج الدراسة الحالية فى التخطيط لعمل برامج تدخل سيكولوجي للتخفيف من حدة صعوبة  .2
ُ
يمكن أن ت

 .لدى طلبة املرحلة الجامعية (Alexithymiaالتعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا 

   مصطخلحات الدراسـة:

 (:Alexithymiaصعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا  .1

هي سمة شخصية ذات خصائص وجدانية ومعرفية تعني فقدان الكلمات املعبرة عن مشاعر الفرد، وتتصف بقصور 

نحو الخارج، وصعوبات لدى الفرد في تنظيم في تحديد ووصف املشاعر والانفعاالت املصاحبة لنمط معرفي موجه 

 .وجداناته"

وُيعرفها الباحثان إجرائًيا في الدراسة الحالية بأنها "الدرجة التي يحصل عليها طالب/ طالبة الجامعة في ألاداء على 

 .إعداد/ الباحثان" ( لدى طلبة املرحلة الجامعية املستخدم فى الدراسةAlexithymiaمقياس )ألالكسيثيميا 

 :Psychometric Featuresالكفاءة السيكومترية  .2

ُيقصد بالكفاءة السيكومترية ألداة القياس فى الدراسة الحالية تلك املعالم أو الخصائص السيكومترية الضرورية 

واملتعلقة بالصدق والثبات والاتساق الداخلى، والتى يتم حسابها بعد تجريب املقياس على عينة ممثلة للمجتمع ألاصلى 

 .لعينة الدراسة. وتعتمد كفاءة املقياس على مدى توافر بيانات مناسبة لهذه الخصائص أو املعالم

ويقتصر الباحثان فى الدراسة الحالية : Validityالصدق فى الدراسة الحالية على ما يلى: )الكفاءة السيكومترية وتشتمل 

مين، و 
ّ
 الصدق التمييزي "املقارنات، و الصدق التالزمي، و ى"الصدق العاملى "التحليل العاملعلى استخدام صدق املحك

ساق الات؛ وألفا لـ كرونباخويقتصر الباحثان فى الدراسة الحالية على استخدام طريقة  :Reliabilityالثبات الطرفية"؛ و

اس، وكذا الارتباط بين الدرجة الكلية ودرجات مكونات أو أبعاد املقيوذلك من خالل  :Internal Consistencyالداخلي 

 .من خالل عالقة درجات بنود املقياس بالدرجة الكلية له(

 :Arab university studentsالطلبة الجامعيين العرب  .3

قصد بهم فى الدراسة الحالية "الطالب والطالبات الذين يدرسون من الفرقة ألاولى حتى الفرقة النهائية بالكليات يُ 

 .بمصر والكويت بدولة الكويت"إلانسانية والعلمية بجامعتي قناة السويس 

 فروض الدراسـة:

 :يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية على النحو التاليفي ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها 

( لطلبة املرحلة Alexithymiaتتوافر ماشرات صدق جيدة ملقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا  .0

 .الجامعية بالبيئة العربية
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( لطلبة املرحلة Alexithymiaتتوافر ماشرات ثبات جيدة ملقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا  .9

 .الجامعية بالبيئة العربية

( لطلبة Alexithymiaتتوافر ماشرات اتساق داخلي جيدة ملقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا  .2

 .املرحلة الجامعية بالبيئة العربية

 ريقة وإلاجراءات: الط

: منهج الدراسة: 
ً
 أوال

 . تم استخدام املنهج الوصفي وذلك ملالءمتة ألهداف الدراسة الحالية

: عينة الدراسة:
ً
 ثانيا

( طالًبا وطالبة بجامعتي قناة السويس بمصر، والكويت بدولة الكويت، بالفرق 555تكونت عينة الدراسة ألاساسية من )

 .النهائية، ومن تخصصات علمية وأخرى إنسانيةمن ألاولى حتى الفرقة 

ا: أداة الدراسة:
ً
 ثالث

  ألالكسيثيميا( مقياس صعوبة التعرف على املشاعرAlexithymia )لطلبة الجامعيين العرب )إعداد/ ل

 :الباحثان(

( لدى طلبة املرحلة الجامعية Alexithymiaيهدف املقياس الحالي إلى قياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا 

بالبيئة العربية، وذلك استناًدا إلى بعض ألاطر النظرية والدراسات السابقة وكذا بعض املقاييس التى تناولت 

الفقي و  (،9552وعمر ) ،(9552) ومحمد ،(Fuchs, 2004) فيكس، (Schmitz, 2000)ألالكسيثيميا وقياسها مثل: سكيمتز 

 ,.Ghavi)(، وغافي وموساالجيناد وكيشافارز وجاهرومي 9505يوُسف )و (، 9502فضل )و جمعة و (، 9509)

Mosalanejad., Keshavarz., & Jahromi., 2016) وشاه ومورالي (، 9501العنزي )و ؛(Shah & Murali., 2019) املصري و ؛

ويتكون املقياس في صورته النهائية )ممحق (. 9599بشير، و ؛ 9590عبد الحميد، و خليل و حسين و (، 9595النوايسة )و 

( أبعاد رئيسة هى: )صعوبة التعرف على الانفعاالت واملشاعر، وصعوبة وصف 1( مفردة موزعة على أربع )25( من )9

(، يشتمل كل بعد من ألابعاد الثالثة السابقة القدرة التخيلية، والتفكير خارجي التوجهالانفعاالت واملشاعر، وضعف 

( مفردات، وأمام كل مفردة خمس استجابات هى: )ال يحدث أبًدا، 2مفردات، عدا البعد الرابع يشتمل على )( 7على )

( املقابلة لالستجابات 5، 1، 2، 9، 0يحدث نادًرا، يحدث أحياًنا، يحدث غالًبا، ويحدث دائًما(. وتقدر بإعطاء الدرجات )

( درجة؛ حيث تدل الدرجة املرتفعة على ارتفاع مستوى 055 – 25على الترتيب، وبذلك تتراوح درجات املقياس ما بين )

( يوضب الصورة النهائية 0ألالكسيثيميا، وتدل الدرجة املنخفضة على انخفاض مستوى ألالكسيثيميا. والجدول )

 :للمقياس
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 أبعاد مقياس )ألالكسيثيميا( وأرقام املفردات املنتمية لكل بعد :(1جدول )

 

  نتائج الدراسة وتفسيرها:

 نتائج الفرض ألاول وتفسيرها: .1

تتوافر مؤشـــــرات صـــــدق جيدة ملقياس صـــــعوبة التعرف على املشـــــاعر )ألالكســـــيثيميا ينص الفرض ألاول على أنه "

Alexithymiaلطلبة املرحلة الجامعية بالبيئة العربية ) ." 

 تم التحقق من صدق املقياس من خالل ما يلى:والختبار هذا الفرض 

مين: .أ
ّ
 صدق املحك

ـــين في علم النفس ببعض الجــــامعــــات العربيــــة  (0)ممحق تم عرض املقيــــاس على مجموعــــة من املحكمين  ــ ــ ــ ــ ـــصـــ ــ ــ ــ ــ املتخصـــ

 %15( ال تقل عن 0حيـث حازت جميع مفردات املقياس على نســــــــــــــبة اتفاق محكمين )ممحق ، ( محكمين05وعـددهم )

، 9509املفتي، و )الوكيل نسبة الاتفاق  لحساب Cooperومن ثم فقد تم إلابقاء عليها جميًعا، وذلك طبًقا ملعادلة كوبر 

عتبر ذلك ماشًرا لصدق املقياس(992
ُ
 .، وأ

 الصدق التالزمى )املحك(: .ب

ق املقياس الحالى من خالل صدق املحك حيت تم حساب معامل الارتباط بين مقياس ألالكسيثيميا تم حساب صد

( 555( واملقياس الحالي، من خالل تطبيقهما على أفراد عينة الدراسة الحالية واملكونة من )9507إعداد/ املصري )

 (.5.50( وهو معامل مرتفع ودال عند مستوى )5.15طالًبا وطالبة بجامعة الكويت، وقد بلغت معامالت الارتباط بينهما )

 الصدق العاملي )التحليل العاملي(: .ج

  :Explatory Factor Analysis)أ( التحليل العاملي الاستكشافي  

 Varimaxبطريقة املكونات ألاساسية مع تدوير املحاور بطريقة الفاريماكس أسفرت نتائج التحليل العاملي الاستكشافي 

( عوامــل 1عن اســــــــــــــتخال  أربعــة )(، 151، 9500والتى تكون فيهــا العوامــل مســــــــــــــتقلــة عن بعضــــــــــــــهــا البعض )حســــــــــــــن، 

ـــــيثيميا "مكونات"  ــ ـــــفر  قابلة للتفســــــــير، وبجذور كامنة أكبر من الواحد الصــــــــحيح( Alexithymiaملقياس )ألالكسـ ــ كما أسـ

 (: 9لنحو املوضب بالجدول )التحليل عن تشبعها جميًعا على عامل عام واحد وجاءت النتائج على ا

 

 

 

 املجموع رداتأرقام املف البعد

 1  25، 21، 11، 13، 9، 5، 1 صعوبة التعرف على الانفعاالت واملشاعر

 1 26، 22، 11، 11، 10، 6، 2 صعوبة وصف الانفعاالت واملشاعر

 1 21، 23، 19، 15، 11، 1، 3 ضعف القدرة التخيلية

 9  30، 29، 21، 21، 20، 16، 12، 1، 1 التفكير خارجي التوجه

 30 املجموع
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قيم التشبعات على العوامل الصمس والجذر الكامن ونسبة التباين لكل عامل والتباين الكلى ملقياس )ألالكسيثيميا  (:2جدول )

Alexithymiaالحالي بعد التدوير ) 

 رقم املفردة
 العامل

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثانى العامل ألاول 

92 5.115    
0 5.105    
9 5.152    
02 5.725    
2 5.750    
99 5.259    
05 5.511    
02  5.150   
91  5.725   
97  5.725   
00  5.222   
01  5.205   
09  5.527   
01  5.502   
92   5.722  
02   5.752  
92   5.755  
95   5.250  
07   5.229  
2   5.225  
05   5.515  

1    5.157 
2    5.155 
7    5.195 
1     5.715 
5     5.709 
90      5.295 
25    5.200 
95    5.590 
91    5.559 

 2.509 1.517 5.001 2.909 الجذر الكامن
 05.729 01.151 95.911 91.222 نسبة التباين
 71.922 التباين الكلى 

 
ـــــبعاتها بين )( مفردات7ألاول للمقياس تشــــــــبع عليه ) ( أن العامل9يتضــــــــب من جدول ) ــ (، 5.115 - 5.511، تراوحت تشـ

وكانت هذه التشبعات جوهرية، وكانت التشبعات ألاكبر للبنود على هذا العامل تقيس صعوبة التعرف على الانفعاالت 

ــــاع ــ ــ ـــــبع على العامل الثانى )واملشــ ــ ــ ـــــبعاتها بين )( 7ر. وتشـ ــ ــ ــــبعات 5.150 - 5.502مفردات، تراوحت تشـ ــ ــ ( وكانت هذه التشــ

ـــــبع على العامل الثالث ) ــ ــ ــ ـــــاعر. وتشـ ــ ــ ــ ــــف الانفعاالت واملشـ ــ ــ ــ ـــعوبة وصــ ــ ــ ــ ــ ، ( مفردات7جوهرية، وكانت هذه البنود تقيس صـ
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ـــــبعاتها بين ) ــ ــ ــ ( وكانت هذه التشــــــــــــــبعات جوهرية، وكانت هذه البنود تقيس ضــــــــــــــعف القدرة 5.722 - 5.515تراوحت تشـــ

ـــــبع على العامل الرابع ) ــ ــ ــ ـــــبعاتها بين )(  م2التخيلية. وتشــ ــ ــ ــ ــــبعات 5.157 - 5.559فردات، تراوحت تشــ ــ ــ ــ ــ ( وكانت هذه التشـ

جوهريـة، وكـانـت هـذه البنود تقيس التفكير خـارجي التوجـه، ومن ثم أكـد التحليـل العاملى الاســــــــــــــتكشــــــــــــــافي على صــــــــــــــدق 

 النموذج الرباعي لدى أفراد عينة الدراسة.

 :Confirmatory Factor Analysis)ب( التحليل العاملي التوكيدى 

في ضـــــــــوء نتائج التحليل العاملى الاســـــــــتكشـــــــــافي والتصـــــــــور النظرى للمقياس في الدراســـــــــة الحالية، اســـــــــتخدما الباحثان 

ـــــتخـــدام برنـــامج ــ ــ ــ ـــــدق البنـــايى للمقيــاس ومـــدى مطـــابقـــة  للتحقق  AMOS25التحليــل العـــاملي التوكيـــدي؛ بـــاســـ ــ ــ ــ ــ من الصــ

 النموذج املفترض بالنموذج املقترح ملقياس ألالكسيثيميا لدى أفراد عينة الدراسة.

، ويشـــــــــير الجدول Three  Second-Order Factorواختبرا الباحثان النموذج العاملى الرباعي الهرمى من الدرجة الثانية 

 وذج البنية العاملية لأللكسيثيميا.  ( إلى ماشرات مطابقة البيانات لنم2)

 (550مؤشرات ُحسن املطابقة للنموذج ن= ) :(3جدول )

 املدى املثالي للماشر قيمة املاشر ماشرات حسن املطابقة م

 2X  9الاختبار الاحصايي كا 0

 9كامستوى داللة 

0.050 

5.952 

 9أن تكون قيمة كا

 
ً
 غير دالة احصائيا

 (5( إلى )0) df  /2X 5.225  9كانسبة  9

 (0)صفر( إلى ) GFI 5.229ماشر حسن املطابقة  2

 (0)صفر( إلى ) AGFI 5.117ماشر حسن املطابقة املصحب  1

 (5.0)صفر( إلى ) RMSR 5.951جذر متوسط مربعات البواقي  5

 (5.0)صفر( إلى ) RMSEA 5.922جذر متوسط خطأ الاقتراب  2

 ECVIماشر الصدق الزائف املتوقع للنموذج  7

 ماشر الصدق الزائف املتوقع للنموذج املشبع

5.715 

5.722 

أن تكون قيمة املاشر للنموذج الحالي أقل من 

 نظيرتها للنموذج املشبع

 (0)صفر( إلى ) NFI 5.171ماشر املطابقة املعياري  1

 (0)صفر( إلى ) CFI 5.152ماشر املطابقة املقارن  2

 (0)صفر( إلى ) IFI 5.222 ماشر املطابقة التزايدي  

 (0)صفر( إلى ) TLI 5.250 ماشر توكر لويس  

 (0)صفر( إلى ) RFI 5.271ماشر املطابقة النسبي  09

 
( أن النموذج املفترض للمقيـاس يطـابق  بيـانـات أفراد عينـة الدراســــــــــــــة، ويشــــــــــــــير إلى تشــــــــــــــبع بنود 2يتضــــــــــــــب من جـدول )

املقياس على أربعة عوامل؛ من خالل العديد من املاشــــــرات الدالة على جودة هذه املطابقة، والتي يتم قبول النموذج 

ـــبة بين كاي تربيع  املفترض للبيـانـات أو رفضــــــــــــــه في ضــــــــــــــو ها، والتي تعرف بماشــــــــــــــرات ــ ــ ــ ــ جودة املطابقة، حيث كانت النســـ

( دلت على قبول النموذج  ولكن 5( فإذا كانت هذه القيمة أقل من )df  /2X( = )5.225  9كاودرجات الحرية )نســــــــــبة 

ا للنموذج املفترض  لبيــانــات العينــة، بــاإلضــــــــــــــافــة إلى 9إذا كــانــت أقــل من ) ( دلــت على أن النموذج املقترح مطــابق تمــامــً

ـــن املطابقة  ــ ـــــر حســ ـــــر املطابقة (AGFI)، وماشـــــــر حســـــــن املطابقة املصـــــــحب بدرجات الحرية أو املعدل (GFI)ماشـ ، وماشــ

ـــــر املطابقة التزايدىCFI) )، وماشــــــــــــــر املطـابقة املقارن NFI))املعيـاري  ــ ــ ــ ـــــر توكر لويس (IFI) ، وماشـــ ــ ــ ــ وبلغت ( TLI)، وماشـــ
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ـــــاويها مع 5.250، 5.222، 5.152، 5.171، 5.117، 5.229قيمهم على التوالى ) ـــل إلى حد تســ ــ ( وجميعها قيم مرتفعة تصـ

حد صــحيح(. وتشــير القيمة املرتفعة في هذه املاشــرات إلى تطابق أفضــل للنموذج مع الحد ألاقصــ ى لهذه املاشــرات )وا

وهو من أهم ماشرات  جودة املطابقة   (RMSEA)بيانات العينة باإلضافة إلى ماشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي

ـــــاوت قيمته ) ــ ــ يطابق تماًما البيانات، وإذا ( فأقل دل ذلك على أن النموذج 5.55في التحليل العاملى التوكيدى، فإذا ســـ

( 5.51( فـإن النموذج يطـابق بـدرجـة كبيرة بيـانـات العينة، أما إذا زادت قيمت عن )5.51، 5.55كـانـت محصــــــــــــــورة بين )

( ويــدل ذلــك على أن النموذج 5.5.0( وهو أقــل من )5.922فيتم رفض النموذج، وبلغــت قيمتــه في الــدراســــــــــــــة الحــاليــة )

(، ومن ثم يتمتع مقياس 007، 9502، وهو ما يشـير إلى الصـدق البنايى للمقياس )حسن، يطابق البيانات بدرجة كبيرة

الالكسيثيميا الحالي بدالالت الصدق العاملى على البيئة العربية. وأكدت نتائج التحليل أن النموذج الرباعي من الرتبة 

يميا، الاستكشافي؛ مما يدعم أن بنية ألالكسيثالثانية )النموذج الهرمى املباشر( مطابق لنموذج نتائج التحليل العاملى 

تتكون من أربعة مكونات فرعية تتشـــــــبع على عامل واحد، أي أربعة عوامل من الدرجة ألاولى، يفســـــــرها عامل عام من 

الدرجة الثانية )ألالكســــــــيثيميا(. ويوضــــــــب الجدول التالي تشــــــــبعات العوامل الفرعية املشــــــــاهدة بالعامل الكامن الواحد 

 ألالكسيثيميا.ملقياس 

 تشبعات العوامل الفرعية املشاهدة بالعامل الكامن الواحد لأللكسيثيميا : (1جدول )

 العوامل املشاهدة م

التشبع 

بالعامل 

 الكامن

الخطأ 

املعيارى 

 للتشبع

معامل 

الثبات 

R2 

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة

 5.50 2.222 5.752 5.592 5.777 صعوبة التعرف على الانفعاالت واملشاعر 0

 5.50 05.092 5.712 5.592 5.792 صعوبة وصف الانفعاالت واملشاعر 9

 5.50 2.172 5.219 5.502 5.221 ضعف القدرة التخيلية 2

 5.50 5.220 5.221 5.501 5.205 التفكير خارجي التوجه 1

   

( أن كل التشـبعات أو معامالت الصدق )التشبعات على املتغير من الدرجة الثانية )ألالكسيثيميا( 1يتضـب من جدول )

( على الترتيب؛ مما 5.205؛ 5.221؛ 5.792؛ 5.777( ومقبولة؛ حيث بلغت )5.50دالة إحصـــــــــــــائًيا عند مســـــــــــــتوى داللة )

ـــــيثيمي ـــــدق جميع العوامل الفرعية ملقياس الالكســ ـــــابقة أن جميع معامالت يدل على صــ ـــب من النتائج الســـ ــ ا، كما  يتضــ

 ( على الترتيب.  5.221؛ 5.219؛ 5.712؛ 5.752الثبات مقبولة، بلغت )

 :AMOS25والشكل التالي يوضب النموذج املفترض لأللكسيثيميا وتشبعات مكوناته ألاربعة باستخدام برنامج 
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 على املشاعر )ألالكسيثيميا(( النموذج العاملي الهرمي لصعوبة التعرف 1شكل )

 

 على صدق البناء التحتي أو الكامن لهذا املقياس، وأن صعوبة 
ً
 قويا

ً
مما سبق يتضب أن التحليل العاملي قدم دليال

 التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا(عبارة عن عامل كامن عام واحد ينتظم حوله ألابعاد الفرعية ألاربعة املكونة له.

 )املقارنات الطرفية(:الصدق التمييزي  .د

في الدراسة الحالية من خالل مقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا( قاما الباحثان بحساب صدق 

(، حيث تم تطبيق محك خارجي وهو 197، 9552حساب الصدق التمييزي )املقارنات الطرفية( التي ذكرها أبو عالم )

على املحك الخارجي ولكل  %97ألاعلى وال %97وذلك بغرض تحديد ال( 9507مقياس ألالكسيثيميا إعداد/ املصري )

( طالًبا وطالبة، بينما كان عدد الطالب 012ألاعلى ) %97مكون من مكونات ألالكسيثيميا، وقد بلغ عدد الطالب الـ 
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مقياس صعوبة التعرف على املشاعر يًضا، ثم تم تطبيق ( طالًبا وطالبة أ012ألادنى ) %97املمثلة ملجموعة الـ 

(، وتم حساب متوسطات %97، وأدنى %97املعد واملستخدم في الدراسة الحالية على املجموعتين )أعلى )ألالكسيثيميا( 

في  Critical Ritoدرجات مجموعتي الطالب في كل مكون من مكونات ألالكسيثيميا، كما تم حساب النسبة الحرجة 

فإن ذلك  0.22قارنة بين متوسطات درجات مجموعتي الطالب في كل مكون، وإذا كانت قيمة النسبة الحرجة < امل

فإن ذلك يحدد لنا  9.51(، أما إذا كانت قيمة النسبة الحرجة < 5.55( ونسبة شك )5.25يحدد لنا مستوى ثقة )

ن املتوسطين له داللة إحصائية أكيدة وال (، وياكد ذلك أن الفرق القائم بي5.50( ونسبة شك )5.22مستوى ثقة )

، 0220صادق، و يرجع إلى الصدفة، وأن هذه النسبة تميز تمييًزا واضًحا بين املستويات ألاعلى وألادنى )أبو حطب 

 (:5كسيثيميا كما هو موضب بجدول )(، وكانت نتائج املقارنات الطرفية ملقياس ألال221

 (550ية ملقياس ألالكسيثيميا )ن=نتائج صدق املقارنات الطرف :(5جدول )

 مكونات ألالكسيثيميا
صعوبة التعرف 

 على الانفعاالت

صعوبة وصف 

 الانفعاالت

ضعف القدرة 

 التخيلية

التفكير خارجي 

 التوجه
 الدرجة الكلية

 3.10 2.22 2.39 3.11 3.12 النسبة الحرجة

 0.01 0.05 0.05 0.01 0.01 الـداللـة

     

( أن مقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا( املستخدم في الدراسة الحالية 5يتضب من نتائج جدول )  

 صادق في قياس ما وضع من أجله.

وأخيًرا تشير جميع النتائج السابقة إلى أن مقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا( يتمتع بدرجة جيدة من 

 الصدق، وبذلك يتحقق الفرض ألاول للدراسة الحالية. 

 نتائج الفرض الثانى وتفسيرها: .2

تتوافر مؤشـرات ثبات جيدة ملقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا ينص الفرض الثانى على أنه "

Alexithymiaلطلبة املرحلة الجامعية بالبيئة العربية ) ." 

طريقـــة ألفـــا كرونبـــاخ فكـــانـــت القيم املتحصـــــــــــــــل عليهـــا منـــاســــــــــــــبـــة بوالختبـــار هـــذا الفرض تم التحقق من ثبـــات املقيـــاس 

 (.2ألجله، كما يتضب من جدول )ضع للمقياس وتجيز استخدامه ملا و 

 (Alexithymiaقيم معامالت ثبات مقياس )ألالكسيثيميا : (6جدول )

 كرونباخ ألفا أبعاد املقياس )أساليب التفكير(

 0.131 صعوبة التعرف على الانفعاالت واملشاعر

 0.196 صعوبة وصف الانفعاالت واملشاعر

 0.112 ضعف القدرة التخيلية

 0.111 خارجي التوجهالتفكير 

 0.126 الدرجة الكلية
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( يتمتع بدرجة Alexithymia( أن مقياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا 2مما سبق يتضب من جدول )

 جيدة من الثبات، وبذلك يتحقق الفرض الثاني للدراسة الحالية. 

 نتائج الفرض الثالث وتفسيرها: .3

تتوافر مؤشـــــــــــرات اتســــــــــــاق داخلي جيــدة ملقيــاس صـــــــــــعوبــة التعرف على املشــــــــــــاعر ينص الفرض الثـــالـــث على أنـــه "

 ". ( لطلبة املرحلة الجامعية بالبيئة العربيةAlexithymia)ألالكسيثيميا 

حساب معامل الارتباط بين درجة كل من الاتساق الداخلى للمقياس من خالل تم التحقق والختبار هذا الفرض 

للمقياس، وكذا معامل الارتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية للمقياس، وذلك على أفراد مفردة والدرجة الكلية 

 ( يوضحا ذلك.1، 7اسة والجدولين )عينة الدر 

 معامالت الارتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية ملقياس مقياس )ألالكسيثيميا( : (1جدول )

أرقام 

 املفردات

معامالت 

 الارتباط

أرقام 

 املفردات

معامالت 

 الارتباط

أرقام 

 املفردات

معامالت 

 الارتباط

أرقام 

 املفردات

معامالت 

 الارتباط

أرقام 

 املفردات

معامالت 

 الارتباط

0 5.755 7 5.117 02 5.721 02 5.717 95 5.791 

9 5.719 1 5.707 01 5.252 95 5.225 92 5.119 

2 5.722 2 5.557 05 5.120 90 5.721 97 5.577 

1 5.255 05 5.575 02 5.525 99 5.729 91 5.129 

5 5.725 00 5.121 07 5.725 92 5.759 92 5.172 

2 5.522 09 5.512 01 5.150 91 5.102 25 5.220 

 ( 5.50جميع هذه القيم دالة عند مستوى)       

(، حيث تراوحت قيم معامالت 5.50( أن جميع مفردات املقياس دالة إحصائًيا عند مستوى )7ويتضب من جدول )

(، وبالتالي يتمتع الاختبار 5.50( وهى قيم دالة عند مستوى )5.129 - 5.525ارتباطها بالدرجة الكلية لالختبار ما بين )

ياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا بدرجة مناسبة من الصدق يجعله صالًحا لالستخدام في ق

Alexithymia.لدى الطلبة الجامعيين العرب ) 

 ( قيم معامالت الارتباط بين أبعاد املقياس والدرجة الكلية ملقياس ألالكسيثيميا1جدول )

 أبعاد املقياس )ألالكسيثيميا( معامالت الارتباط

 صعوبة التعرف على الانفعاالت واملشاعر 0.132

 صعوبة وصف الانفعاالت واملشاعر 0.663

 ضعف القدرة التخيلية 0.169

 التفكير خارجي التوجه 0.119

                                                               ( 5.50جميع هذه القيم دالة عند مستوى) 

  
 5.222املقياس والدرجة الكلية للمقياس تنحصر بين )( أن قيم معامالت الارتباط بين أبعاد 1كما يتضب من جدول )

 (.5.50( وهى قيم دالة عند مستوى )5.112 -
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( أن جميع قيم معامالت الارتباط )بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية 1(، )7ومما سبق يتضب من الجدولين )

للبعد الذي تنتمي إليه، وأيًضا بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس( دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 

سبة من الاتساق الداخلي يجعله صالًحا لالستخدام (، مما يدل على تجانس املقياس وبالتالي يتمتع بدرجة منا5.50)

( لدى الطلبة الجامعيين العرب. وبذلك يتحقق Alexithymiaفي قياس صعوبة التعرف على املشاعر )ألالكسيثيميا 

 الفرض الثالث للدراسة الحالية.

 توصيات تربوية وبحوث مقترحة:

 التوصيات: .أ

الجامعية خاصة بكيفية التعبير عن املشاعر لفظًيا من الاهتمام بتوعية الطلبة عامة وطلبة املرحلة  .0

خالل وسائل إلاعالم وبرامجها املتنوعة ألامر الذي يمكن أن يادي إلى خفض ألالكسيثيميا، ومن ثم حدوث تأثيرات 

 إيجابية في توافقهم النفس ي والاجتماعي والدراس ي.

 يوص ي الباحثان الحاليان القائمين على العمليةنظًرا لخطورة ألالكسيثيميا فى كافة مناحي حياة إلانسان  .9

التربوية والتعليمية وخاصة بالجامعات بضرورة توفير الخدمات املساندة للطالب كوحدات إلارشاد الطالبي بكل 

كلية، من أجل مساعدة هاالء الطالب في التغلب على مشكالتهم وأهمها "ألالكسيثيميا" والتقليل أو التخفيف من 

 .حدتها لديهم

العمل على تشجيع الطلبة الجامعيين على التعرف على مشاعرهم وتنمية مهاراتهم الانفعالية، من أجل  .2

 تدعيم ثقتهم بأنفسهم، بحيث يسمح ذلك لهم بالتعبير عن مشاعرهم وانفعاالتهم.

 مقترحات بإجراء بحوث مستقبلية: .ب

 ب.يثيميا( لدى الطلبة الجامعيين العر فعالية برنامج إرشادي تكاملي فى خفض صعوبة تعرف املشاعر )ألالكس .0

 أثر تنمية الصالبة النفسية في خفض صعوبة تعرف املشاعر )ألالكسيثيميا( لدى طالب املرحلة الجامعية. .9

الذكاء الوجداني لدى طلبة الجامعة مرتفعي ومنخفض ي صعوبة تعرف املشاعر )ألالكسيثيميا( من الجنسين:  .2

 دراسة مقارنة. 

 املراجـــع:    قائمة 

     املراجع باللغة العربية:

 كلألا واضطرابات وألالكسيثيميا الجسم صورة بين السببية العالقات نمذجة(. 9502) سمير بكر، أحمد أبو .0

 .099 – 20 ،51 شمس، عين جامعة النفس ي، إلارشاد مركز النفس ي، إلارشاد مجلة. املراهقات لدى

 في إلاحصايي التحليل وطرق  البحث مناهج(. 0220) أحمد وصادق، آمال اللطيف، عبد حطب، فااد أبو .9

 املصرية. الانجلو مكتبة: القاهرة. والاجتماعية والتربوية النفسية العلوم

 النشر دار: القاهرة. SPSS برنامج باستخدام للبيانات الاحصايى التحليل(. 9552) محمود عالم، رجاء أبو .2

 لمجامعات.
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 من معربة لصورة السيكومترية الخصائص استخراج(. 9502) ومشري، سالف الزهرة، ألاشراف، فطيمة .1

 – 970 ،(2) 09 مرباح، قاصدي جامعة وتربوية، نفسية دراسات. الجزائرية بالبيئة العقل لعادات روجرز  كارل  اختبار

920. 

. الجامعة طلبة من عينة لدى الضغوط مع التعامل وأنماط ألالكسيثيميا(. 9552) هللا عبد البنا، إيمان .5

 .57 -05 ،(9) 20 شمس، عين جامعة آلاداب، كلية حوليات

 الشعور  عن التعبير على القدرة في النقص/ العجز بين ما العالقة دراسة(. 9555) الرحمن عبد الخولي، هشام .2

 عين امعةج النفس ي، رشادإلا  ملركز عشر الثاني السنوي  املاتمر(. امليكيافيلية) املخاتلة/ واملخادعة( ألالكسيثيميا)

 .920 – 995 ديسمبر، 97 – 95 من الفترة خالل ،"املعلومات عصر في التنمية أجل من النفس ي إلارشاد" شمس

 نم عينة لدى لأللكسيثيميا – تورنتو ملقياس السيكومترية الخصائص(. 9502) أحمد بن هللا الزهراني، عبد .7

 جستن، – والنفسية التربوية للعلوم السعودية الجمعية النفسية، للعلوم السعودية املجلة. سعود امللك جامعة طالب

 .092 – 002 ،22 سعود، امللك جامعة

 لدى الجسمية النفسية والاضطرابات ألالكسيثيميا(. 9502) هللا عبد والشريفين، أحمد عواد، الزيادات، مريم .1

 – 252 ،(022) 21 الكويت، جامعة العلمي، النشر مجلس التربوية، املجلة. مقارنة دراسة: وألايتام العاديين املراهقين

257. 

 من بكٍل  وعالقتها الجامعة طالب من عينة لدى الانفعالية الابتكارية(. 9551) سعيد زيد الشويقي، أبو .2

 .11 – 19 ،(20) 01 النفسية، للدراسات املصرية املجلة. الشخصية في الكبرى  الخمسة والعوامل ألالكسيثيميا

 مستوى  خفض في آلادلري  والعالج الانفعاالت على املرتكز العالج فاعلية(. 9501) السموحي العنزي، أنور  .05

 ك.اليرمو  جامعة التربية، كلية دكتوراه، رسالة. للعنف تعرضن اللواتي السوريات الالجئات لدى ألالكسيثيميا

 تخفيف فى الاسترخاء وتدريبات السلوكى املعرفى العالج برنامج فاعلية(. 9509) إبراهيم الفقي، آمال .00

 .959 – 905 ،2 ،25 النفس، وعلم التربية فى عربية دراسات. الجامعة طالبات لدى إلالكسيثيميا

 الةرس. املتغيرات ببعض وعالقته ماتة جامعة طلبة لدى ألالكسيثيميا مستوى (. 9507) حسن املصري، عماد .09

 ماتة. جامعة العليا، الدراسات كلية ماجستير،

 ماتة جامعة طلبة لدى ألالكسيثيميا مستوى (. 9595) الرحيم عبد والنوايسة، فاطمة حسن، املصري، عماد .02

 ت،البي آل جامعة العلمي، البحث عمادة والدراسات، للبحوث املنارة مجلة. الاجتماعي والنوع الدخل بمستوى  وعالقته

92 (0)، 027 – 991. 

 املسيرة دار: عمان(. 5 ط) وتنظيماتها املناهج بناء أسس(. 9509) أمين واملفتى، محمد أحمد، الوكيل، حلمي .01

 والطباعة. والتوزيع للنشر

 املجلة. الجامعة طالبات لدى الجسم وصورة بالقلق وعالقتها ألالكسيثيميا(. 9599) رمضان بشير، إيمان .05

 .71 – 27 ،(002) 29 النفسية، للدراسات املصرية
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 املرحلة مراهقي من عينة لدى باألليكسيثيميا وعالقتها ألاسرية العالقات أنماط(. 9502) طراف بشير، نها .02

 املنيا. جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة. الثانوية

 املرحلة تالميذ لدى املتحدى العناد واضطراب ألالكسيثيميا(. 9502) ثابت وفضل، أحمد سيد، جمعة، ناصر .07

 .955 – 055 ،1 ،10 النفس، وعلم التربية فى عربية دراسات(. تنباية دراسة) التعلم صعوبات ذوى  الابتدائية

: القاهرة. SPSS 18 برنامج باستخدام تطبيقات والتربوى  النفس ى إلاحصاء(. 9500) الحميد عبد حسن، عزت .01

 العربى. الفكر دار

 تطبيقات: وإلاجتماعية والنفسية التربوية للعلوم املتقدم إلاحصاء(. 9502) الحميد عبد حسن، عزت .02

 العربى. الفكر دار: القاهرة. LISREL 8.8 ليزرل برنامج باستخدام

 السيكومترية الخصائص(. 9590)محمد  الحميد، ناصر وعبد أحمد، وخليل، محمد أحمد، حسين، خيري  .95

 التربية ليةك املتخصصة، والرياضية والبدنية التربية لعلوم العلمية املجلة. الجامعة طالب لدى ألاليكسيثيميا ملقياس

 .097 – 12 ،(0) 00 أسوان، جامعة الرياضية،

. الألاطف رياض معلمات لدى باأللكسيثيميا التنبا فى املتغيرات بعض إسهام(. 9501) أحمد خميس، إيمان .90

 .255 – 952 ،9 ،(95) 2 والتربية، الطفولة مجلة

 كلية مجلة. الجامعــــة طلبــة مــن عينــــة لــــدى لحيــــاةا عــن والرضـا ألالكسيثيميـا(. 9502) صابر شاهين، هيام .99

 .009 – 10 ،0 ،(22) 91 بنها، جامعة التربية،

 الخصائص(. 9590) جمال وعباده، ريهام أنيس، الناصر الوهاب، عبد وعبد محمد، املجيد، السيد عبد .92

طور ( TAS-20) ألالكسيثيميا لتشخيص تورنتو الستبيان عربية لصورة السيكومترية
ُ
 املصريين ألاطفال من عينة لدى امل

 .710 – 705 ،22 بورسعيد، جامعة التربية، كلية مجلة". سيكومترية دراسة"

. ربيةالت كلية طالب من عينة لدى التفاعلي باالكتئاب وعالقتها ألالكسيثيميا(. 9507) عباس هللا عبده، فرج .91

 .977 – 951 ،9 ،(9) 22 طنطا، جامعة التربية، كلية مجلة

 ،(0) 05 الفلسفية، للدراسات الحكمة مجلة. الالكسيثيميا ملفهوم النظري  التأصيل(. 9599) عبيب، غنية .95

721 – 757. 

 التوتري  الصداع من يعانون  ممن عينة لدى ألالكسيثيميا لبعصض مقارنة دراسة(. 9557) أحمد عمر، أحمد .92

 .921 – 012 ،1 الحديثة، التربية رابطة مجلة. الجامعة طالب من والعاديين

 املصرية. ألانجلو مكتبة: القاهرة. ألالكسيثيميا مقياس(. 9552) أحمد عمر، أحمد .97

 والضغوط الجسم بصورة عالقتها في( ألاليكسيثيميا) املشاعر تعرف صعوبة(. 9501) محمود غنيم، نادية .91

 .051 – 007 ،52 النفس، وعلم التربية في عربية دراسات. املراهقين من عينة لدى النفسية

 يةالشه وفقدان الشره أعراض ضوء في الحياة ونوعية ألالكسيثيميا في الفروق(. 9505) طلعت قنصوة، فاتن .92

 0 ،0 ،2 القاهرة، جامعة آلاداب، كلية النفسية، والدراسات البحوث مركز حوليات. املراهقات من عينة لدى العصبي

– 11. 
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 املشاعر عن التعبير كلمات نقص/ عجز بين العالقة دراسة(. 9552) عراقى الدين محمد، صالح .25

 .911 – 022 ،51 الزقازيق، جامعة بالزقازيق، التربية كلية مجلة. الراشدين لدى الوالدى والتعلق( ألاليكسيزيميا)

 خفض في الانفعالية-الاجتماعية الكفاءة على القائم التدريب أثر(. 9505) الواحد عبد يوُسف، ُسليمان .20

 اعيةالاجتم التعلم صعوبات ذوي  الابتدائية املرحلة تالميذ لدى السلبية ألاكاديمية والانفعاالت ألالكسيثيميا

 .25 – 05 ،9 ،20 النفس، وعلم التربية في عربية دراسات. والانفعالية

 ملراجع باللغة ألاجنبية: ا

32. Alfasi, D. & Soffer-Dudek, N. (2018). Does alexithymia moderate the relation between stress and 

general sleep experiences?. Personality Personality and Individual Differences, 122 (1), 87-92. 

33. Ghavi, F., Mosalanejad, L., Keshavarz, F, & Jahromi, M. (2016). Acompanrative study of 

alexithymia and social anxiety men and women. Biosciences Biotechnology Research Asia, 13 (4), 2317- 

2323. 

34. Fuchs, L. G. (2004) . Emotional creativity, alexithymia, and creativity styles .Unpublished Master's 

Thesis, West Chester University of Pennsylvania. West Chester, PA. 

35. Saxena, P.; Dubey, A. & Pandey, R. (2011). Role of emotion regulation difficulties in predicting 

mental health & well-being. Journal of Protective Psychology & Mental Health, 18 (2), 147-154. 

36. Schiena, R. D., Luminet, O., & Philippot, P. (2011). Copy Adaptive and maladaptive rumination in 

alexithymia and their relation with depressive symptoms. Personality and Individual Differences, 50 (1), 

10-14. 

37. Schmitz, M. J. (2000). Alexithymia, self care, & satisfaction with life in college students. 

Unpublished doctoral dissertation, The faculty of the graduate school, University of Missouri – Columbia. 

38. Shah, K. & Murali, R. (2019). Impact of Neurotic on Alexithymia and Martial Satisfaction Amange 

Marrired Man and Woman. Indian Journal of Mental Health, 6 (1), 69-77. 
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 ألاخالق بين املبادئ الثابتة والسلوكات املتغيرة.

Ethics between fixed principales and changing behaviors. 
 الباحث. محمودي سيف الدين/ جامعة املسيلة/ الجزائر

Mahmoudi seyf eddin/University of msila/Algeria 

 د. محمودي سليم/ جامعة برج بوعريريج/ الجزائر

Dr. Mahmoudi salim/ University BBA/ Algeria 

  :خلص امل

تعالت ألاصوات لدى الفالسفة واملفكرين حول طبيعة ألاخالق من حيث مبدأها الذي تقوم عليه، فكان هذا البحث بمثابة خارطة الطريق 

ينما والعقل واللذان ينقلهما إلانسان معه أالتي توضب أساس البعد ألاخالقي لدى الفرد، وذلك بتوضيح املبادئ الثابتة في الفرد كالدين 

 ححل وارتحل، وفي املقابل توجد سلوكات متغيرة يحملها الفرد ويعيشها كاملجتمع واملنفعة التي تتغير بتغير املواقف، ولهذا البد من توضي

على هذا ألاساس فإن صالح أي مجتمع ألاساس الذي تقوم عليه ألاخالق بوصفها العمود الفقري الذي تقوم عليه حياة الفرد والجماعة، و 

 يكون بصالح أفراده وال يتأتى هذا إال بمنج أخالقي سليم ُيبنى على أسس متينة يشارك فيه كل الفاعلين الاجتماعين، فالدراسات الفلسفية

 مع ذاته ومع آلاخرين. وألابحاث واملذاهب ألاخالقية الكبرى كلها تعس ى إلى إنساء فرد خالي من ألاخطاء فاعل و منفعل في عالقته

 ألاخالق، الدين، العقل، املجتمع، املنفعة.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Study summary: The voices of philosophers and thinkers about the nature of ethics in terms of its principle on which it is 

based, this research was a road map that explains the basis of the moral dimension of the individual, by clarifying the fixed 

principles in the individual such as religion and reason, which the human transports with him wherever he goes and travels, 

and in return  There are changing behaviors that the individual carries and lives like society and the benefit that changes with 

changing attitudes, and for this it is necessary to clarify the basis on which morals are based, as it is the backbone on which 

the life of the individual and the group rests, and on this basis, the goodness of any society is in the goodness of its members 

and this can only be achieved through a sound moral approach that is built  On solid foundations in which all social actors 

participate. Philosophical studies, research and major ethical doctrines are all blamed on a person free of errors, active and 

passive in his relationship with himself and with others.  

 Keywords: ethics.  Religion, Reason, Society, Benefit. 

 مقدمة:

تتبع للدراسات ألاخالقية عند الفالسفة يالحظ أنها انحصرت كلها في البحث عن مبدأ عام تتمأسس عليه ألاخالق، 
ُ
امل

فاألخالق صفة إنسانية ينشدها إلانسان وتزين أسلوبه في الحياة، فالنظرة ألاخالقية لمحياة هي ما تمنح الشعور 

عره بأنه إنسان. 
ْ

 بالسعادة للفرد وتش

ت آلاراء واملذاهب الفلسفية منذ تاريخ الفكر الفلسفي إلى اليوم حول العمود الفقري الذي تعتمد عليه ولهذا تباين

فهناك من يرى أن الدين هو ألاساس لقيام ألاخالق، والبعض آلاخر يرى أن العقل هو مصدر ألاخالق  ألاخالق في بناءها،

يتان يمتاز بهما إلانسان فهما ثابتان فيه بما هو إنسان، ويرى والذي يقود إلى أخالق عاملية وكونية، فالدين والعقل خاص

آخرون أن املجتمع بحكم سلطته على أفراده هو من يقرر نوع ألاخالق وعلى الفرد الانصهار فيها بما أنه عضو في املجتمع 

ة أخرى من بينما ترى طائفالذي ينفعل ويتفاعل معه في جملة العادات والتقاليد واملثل العليا التي ينادى بها املجتمع، 

 الفالسفة أن املنفعة التي ينشدها إلانسان هي املحرك ألاول الذي تتأسس عليه ألاخالق.
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 مشكلة الدراسة:

 إن السلوكيات ألاخالقية هي التي تميز سلوك إلانسانمن الجلي أن إلانسان كائن أخالقي بتعبير باروخ سبينوزا،  لهذا ف

سان بما ، فاإلنفي تحقيق حاجاته الطبيعية، او في عالقاته مع غيره من الكائنات ألاخرى عن سلوك غيره من املخلوقات 

يحمل من دوافع ذاتية وأخرى موضوعية تجعله ذو سلوك قويم مع ذاته ومع آلاخرين، وجب عليه التحلى بمنج أخالقي 

ة في مدى معرفة ألاساس الذي ومن ثم تمثلت مشكلة الدراسة الحالييضبط وُينظم سلوكه ويحدد غاياته وأهدافه، 

ة ولذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحاليتنبني عليه ألاخالق بوصفها مبادئ ثابتة تارة وسلوكات متغيرة تارة أخرى، 

 محاولة إلاجابة عن ألاسئلة التالية:في 

  هل تتأسس ألاخالق على الثوابت )الدين والعقل(، أم على املتغيرات )املجتمع واملنفعة(؟ 

  بعبارة أخرى: هل ألاخالق عبارة عن مبادئ ثابتة في إلانسان أم أنها سلوكات متغيرة بحسب ظروفه ومحيطه؟ 

 أهداف الدراسـة:

تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن مبدأ أساس ي تتأسس عليه ألاخالق، وفق الطبيعة البشرية التي تنزع إلى الخير 

 والعيش في وفاق مع الطبيعة.

 اسـة:أهمية الدر 

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من ارتكازها على محورين رئيسيين هما: املحور ألاول يتمثل في املبادئ الثابتة لألخالق 

والتي يمثلها الدين والعقل بما هما خاصيتان يمتلكهما إلانسان حصرا، ولهذا كانت محاولة الفالسفة الداعين لألخالق 

الذات ثم تمر إلى آلاخرين في محاولة لتعميم الحكم ألاخالقي الذي يتسم بالكونية  الدينية والعقلية التي تنطلق من

والعاملية، أما املحور الثاني فيتمثل في السلوكات املتغيرة لألخالق والتي يمثلها املجتمع واملنفعة، فاإلنسان ال يعيش 

في هذا إلاطار جاءت محاولة فالسفة هذين بمعزل عن الجماعة، كما أن تحقيق املنفعة هي جل ما يبحث عنه ألانسان، 

إلاتجاهين لتوضيح دور املجتمع في ترسيخ القيم ألاخالقية في الفرد منذ نعومة أظافره، وكذلك مدى حب إلانسان 

 لتحقيق املنفعة التي يسعى لها بكل الطرق وفي شتى املجاالت.

 منهج الدراسة:

الذي يقوم على تحليل املركب إلى أجزاءه البسيطة، وتارة أخرى املنهج  حيث اتبعنا في بحثنا هذا املنهج التحليلي تارة 

 املقارن الذي يقوم على املقارنة وإبراز الفرق بين هذا املذهب أو ذاك.

 شرح مصطخلحات الدراسة:

س، تتأسفي ظل هذه املذاهب املتفاوتة الرأي جاءت محاولتنا لتوضيح آراء الفالسفة حول مسألة ألاخالق وعلى ماذا 

وذلك بهدف معرفة تاريخ تطور الفكر ألاخالقي ونظرة الفالسفة إلى ألاخالق كٌل حسب توجهه الفلسفي واملذهب الذي 

 ذي بدأ تعريف ألاخالق التي هي محور الدراسة.
ً
 يدافع عنه وعن فضائله، ولهذا سنحاول بادئا

البعد اللغوي والبعد الاصطالحي وفيما هو آتي يتحدد تعريف ألاخالق من خالل بعدين، هما  أوال: تعريف ألاخالق:

 سنحاول تعريف ألاخالق في اللغة وتعريف ألاخالق في الاصطالح.
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 تعريف الاخالق في اللغة:-1

طلق ويراد بها الطبع والسجية، واملروءة والدين، وفي خضم هذه 
ُ
إن املتمعن في كتب اللغة ُيالحظ أن كلمة "ألاخالق" ت

لق بالضم وضمتين السجية والطبع واملروءة والدين" )مجد الدين، ألالفاظ واملعاني يقو 
ُ
، 0217ل الفيروز آبادي: " الخ

  922.) 

ُق السجية...فهو بضم الخاء 
ْ
ل
ُ
ُق والخ

ُ
ل
ُ
أما ابن منظور والذي ُيعد أهم مراجع اللغة العربية، فُيعرف ألاخالق على أنها "الخ

: "وحقيقته، 0915-0911د ت،      وسكونها الدين والطبع والسجية" )ابن منظور، ،
ً
( ، ويضيف ابن منضور قائال

أي الخلق، أنه لصورة إلانسان الباطنة، وهي نفسه، وأوصافها ومعانيها املختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة 

ق (، وبهذا املعنى فا0915-0911وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة" )ابن منظور، ، د ت،     
ُ
ل
ُ
لخ

 يدل على جملة الصفات الطبيعية في خلقة إلانسان الفطرية في شكل متناسق ومستقيم وإلعطاء سلوك سوى للفرد.

رِم  رب الصَّ
ُّ

رب والش
َّ

ُق في ألاصل واحد كالش
ْ
ل
ُ
ُق والخ

ْ
ل
َ
كما نجد راغب ألاصفهاني ُيعرف ألاخالق حيث يقول: "...والخ

ُق بالهيئات وألا 
ْ
ل
َ
رِم، لكن خص الخ ُق بالقوى والسجايا املدركة والصُّ

ْ
ل
ُ
شكال والصور املدركة بالبصر، وخص الخ

ِقِه...وفالن خليق بكذا: أي كأنه مخلوق فيه 1بالبصيرة"
ُ
ل
ُ
: " وألاخالق ما اكتسبه إلانسان من الفضيلة بخ

ً
، ويضيف قائال

ِق"،) 
ْ
ل
َ
وكأن ألاخالق بهذا املعنى (، 102،   0221، ألاصفهانيذلك، كقولك مجبول على كذا، أو مدعو إليه من جهة الخ

ِلقت مالزمة لإلنسان في خليقته فهي جزء من طبعه ال يستطيع إلافالت منها.
ُ
 خ

 تعريف ألاخالق في الاصطالح:-2

 سوف نتطرق إلى تعريف ألاخالق في الفكر العربي إلاسالمي ثم يليه الفكر الغربي. 

س داعية لها إلى أفعالها من غير فكر وال روية، وهذه الحال تنقسم إلى ُيعرف ابن مسكويه ألاخالق بأنها "حال للنف

 من أصل املزاج، كاإلنسان الذي يحركه أدنى ش يء نحو غضب ويهيج من أقل سبب، 
ً
قسمين: منها ما يكون طبيعيا

 الفكر، ثم وكاإلنسان الذي يجن من أيسر ش يء؛ كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه، أو يرتاع من خبر يسمعه ...

( ،"
ً
 (.50ابن مسكويه، د ت،   يستمر عليه أوال فأوال حتى يصير ملكة وخلقا

وُيعرف أبو حامد الغزالي ألاخالق بقوله: "هيئة راسخة في النفس تصدر عنها ألافعال بيسر وسهولة من غير حاجة إلى 

صبح ألاخالق فطرية في0122،   0275، لغزاليفكر وروية" )ا
ُ
 إلانسان. (، بهذا املعنى ت

أما الدكتور مقداد يالجن فحدد مفهوم ألاخالق في إلاسالم بقوله: "يمكن تحديد مفهوم ألاخالق في نظر إلاسالم، بأن 

ألاخالق عبارة عن علم الخير والشر والحسن والقبح، وله قواعده التي حددها الوحي لتنظيم حياة إلانسان، وتحديد 

(، وفي هذا ِداللة 10،  0229)يالجن،  وجوده في هذا العالم على أكمل وجه"، عالقته بغيره على نحو يحقق الغاية من

 أن القرآن هو مصدر ألاخالق في إلاسالم.

(، 55،  0219كما نجد الدكتور جميل صليبا ُيعرف ألاخالق بقوله: " علم السلوك أو تهذيب ألاخالق" )جميا صليبا، 

 فة الرذائل لتنزيه النفس عنها.وهذا من أجل إدراك الفضائل لتزكية النفس ومعر 
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أما الدكتور أحمد أمين ُيعرف علم ألاخالق بقوله: "هو علم يوضب معنى الخير والشر وبين ما تعني أن تكون عليه معاملة 

، 0200الناس بعضهم بعضا ويشرح الغاية التي يجب أن تكون عليه معاملة الناس وينير السبيل لعمل ما يعني"، )أمين، 

 أن ألاخالق تحدد عالقة الناس فيما بينهم والتنظير ملا يجب أن يكون.(، أي 59  

أما في اللغات ألاجنبية فقد عرف الالند ألاخالق بقوله: "علم موضوعه الحكم التقويمي القائم على التمييز بين الخير و 

م سلوك إلانسان على أنه (، بمعنى العلم الذي يستند إلى ألاحكام التقويمية لتقوي275،   9550والشر"، )الالند، 

" والتي ُيقصد بها "مجموعة Moraleحسن أو قبيح. كما نجد أن كلمة أخالق يرادفها في اللغة الفرنسية لفظة "

الواجبات أي املسموحات واملمنوعات التي نفرضها على أنفسنا بمقتض ى إرادتنا بعيدا عن أي مقابل أو عقوبة مناظر، 

(2014. P655،Sponville.) 

وبالتالي نالحظ تنوع وتعدد تعريف علم ألاخالق عبر تاريخ الفكر الفلسفي، حيث يرى البعض أنها علم يدرس "الخير  

عنى بتحديدهما والتمييز والتفرقة بينهما، فاألخالق "علم معياري ال يبحث في حياة إلانسان الواقعية 
ُ
والشر"، وذلك ألنها ت

 (.90-95،     0221، يما ينبغي أن يكون، )رشوانأو ما هو كائن بالفعل بل هو علم يبحث ف

من خالل ما سبق نستنتج أن ألاخالق هي مجموع املبادئ والقيم التي ينبغي أن يسير السلوك البشري بمقتضاها والتي 

ترسم له طريق النجاح من أجل بلوغ الكمال إلانساني، في ظل املثل ألاعلى الذي يصبوا إليه وينشده، وتشييد الطريق 

الصحيح للعيش في حياة فاضلة ملئها السعادة للفرد ولآلخرين، وهي أيضا مجموعة من القيم والقواعد واملعايير التي 

تشكل سلوك الفرد والجماعة في مجتمع وزمن معينين؛ تمكنهما من التمييز بين سلوكين من حيث الحسن والقبح داعية 

فالغاية القصوى لألخالق إنما هي ضبط سلوك  ،أو عقاب ن ثوابإلى التزام خيره ونبذ شره ضمن أطر جزائية ثابتة م

 بغية الاقتداء به من أجل بناء مجتمع خالي من الشر وكل الصفات الذميمة، وتحرير النفس 
ً
الفرد حتى يكون محمودا

 من براثن الشهوات والنزوات التي تكون على حساب آلاخرين.

: ألاخالق بوصفها مبادئ ثابتة.
ً
 ثانيا

مارس عليه سلطة وال غنى عنها في الحياة اليومية من ألا 
ُ
مور الثابتة في إلانسان والتي ال يستطيع التخلص منها، أي أنها ت

لإلنسان، نجد الدين والعقل فال إنسان بدون دين أو عقل مادام يحمل صفة انسان واعي وكامل الجوانب الروحية 

إنما يكمن في ألاخالق التي يأتي بها الدين ويمحصها العقل والجسدية، ولعل الضابط الحقيقي لحفظ الدين والعقل 

.
ً
 بما أنهما خاصيتان يمتاز بهما إلانسان حصرا

وفي خضم آلاراء وألافكار التي قدمها الفالسفة عبر تاريخ الفكر الفلسفي، تباينت آلاراء حول مرد ألاخالق إلى الدين أو 

 مصدر الحكم ألاخالقي. العقل أو إلى اسبقية أحدهما على ألاخر في تحديد

 الدين مصدر القيم ألاخالقية.-1

تب اسمها بحروف من ذهب وذاع صيتها في كل بقاع املعمورة، ولعل من أبرزهم 
ُ
يزخر الفكر إلاسالمي بأسماء رنانة ك

ات املعرفة معطيابن رشد والغزالي والفارابي وما ُيعرف بالفرق الكالمية كاملعتزلة وألاشاعرة، والذين حاولوا كلهم معالجة 

 من خالل نظرة فلسفية في إطار إسالمي بحت.
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وسنحاول في هذا البحث التركيز على ألاخالق الدينية في الفكر إلاسالمي، وآراء أهم املتكلمين الذين حاول التأسيس 

 ألخالق دينية إسالمية.

 ن املعتزلة وألاشاعرة واللتان يعتبران منومن بين الذين اهتموا باملسألة ألاخالق في إطارها الديني إلاسالمي نجد كل م

أهم من اعتنى باألخالق في الفكر إلاسالمي، ولهذا سنحاول استعراض آراء كل من املعتزلة وألاشاعرة حول املسألة 

 ألاخالقية.

 املعتزلة:-أ

 لتي تعني من "اعتزل قبل أن نتطرق إلى نشأة وأهم مبادئ وأفكار املعتزلة، وجب أن ننوه إلى معنى كلمة "الاعتزال" وا

الش يء وتعزله بمعنى تنحى عنه، ومنه تعازل بمعنى تنحى بعضهم على بعض، وكنت بمعزل عن كذا وكذا أي: كنت في 

أي أن إلانسان يبتعد عن الش يء فال يبدي  (،02،  0225هللا املعِتق،  موضع منه، واعتزلت القوم أي فارقتهم"، )عبد

 .رأيه فيه سواء باإليجاب أو السلب

(، في 12وتعود تسمية فرقة املعتزلة بهذا الاسم إلى الحادثة املشهورة التي قام بها "واصل ابن عطاء" )ربيع، د ت،    

مجلس أستاذه الحسن البصري، وهو "يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحابه فقال الحسن البصري: اعتزل عنا 

(، وكما يروي الدكتور "فالب ربيع" أصل هذه 27،   0222)واصل(، فسمي هو أصحابه باملعتزلة"، ) الشهرستاني، 

التسمية بقوله: "دخل واحد على الحسن البصري، فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة ُيكفرون أصحاب 

م هالكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج عن امللة وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عند

ال تضر مع إلايمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من إلايمان...فتفكر الحسن إلى ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن 

عطاء: أنا ال أقول إن صاحب الكبيرة مامن مطلق، وال كافر مطلق بل هو منزلة بين منزلتين، ثم قام واعتزل إلى أسطوانة 

جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل فسمي هو  من أسطوانات املسجد يقرر ما أجاب به على

 (، وكان مكانهم البصرة في العراق حاليا، في القرن الثاني للهجرة.01أصحابه معتزلة"، )ربيع، د ت،   

جد نأجمعت املصادر التاريخية أن واصل بن عطاء هو املاسس للمذهب الاعتزالي واملبادئ العامة لحركة الاعتزال، حيث 

أن املعتزلة أول من استعمل العقل في فهم النصو  الدينية أو النظر العقلي في تفسير املسائل الدينية وشرح تعاليمها 

عرف بالنية، وتقوم هذه 
ُ
وحل مشاكلها، وأرجعت أفعال إلانسان إلى حريته الشخصية أو ما يُعرف باإلرادة الخيرة التي ت

 التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، املنزلة بين منزلتين، ألامر باملعروف.الفرقة على خمسة مبادئ أساسية وهي: 

رجعها إلى إلانسان في حد ذاته وحريته وإعمال عقله، ولهذا ترى 
ُ
أما فيما يخص قضية ألاخالق عند املعتزلة فإنها ت

 املعتزلة أن: 

سيئة، أو العكس كأن نقول الصدق  ألافعال في حد ذاتها تحمل قيم، كأن نقول الكذب هو في حد ذاته يحمل صفة-

 هو في حد ذاته يحمل صفة حميدة.

إلانسان حر في أفعاله، وإرادته هي التي تملي عليه الخير والشر، والحسن والقبيح، والحرية هبة من هللا، ومثلها إلارادة، -

 فيما يريد صب حسابه.
ً
 وملا كان إلانسان حرا

 (.97،   0212اران ذاتيان يثبتهما العقل، )فرحات، تعتبر املعتزلة مسألة الخير والشر إعتب-
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إذا املعتزلة تقوم على فكرة مفادها أن العقل هو مصدر القيم ألاخالقية، في إطار ديني إسالمي، يكون فيه العقل هو 

 سيد التفكير لدي إلانسان مبني على الحرية وإلارادة التي يتمتع بها إلانسان.

 ألاشاعرة:-ب

(، هو ماسس هذه الفرقة، 015،  0221تاريخية أن "أبو الحسن ألاشعري" )كوربان، رت مروة، أجمعت املصادر ال

بعد خروجه على املهذب الاعتزالي وأستاذه "واصل بن عطاء"، فأسس بذلك فرقة ألاشاعرة والتي سميت باسمه، حيث 

 لعقل.تقوم على مبادئ أساسية هي الصفات والذات، الكسب، نفي مبدأ السببية، السمع وا

ومما ال شك فيه أن تعاليم ألاشاعرة هي عكس املعتزلة، فهي ـــــ ألاشاعرة ـــــ ترى أن الخير والشر بقضاء هللا وقدره، وأن 

هللا هو خالق أفعال العباد وفي هذا رفض لقول املعتزلة بأن البشر خالقون ألفعالهم )الحرية(، والحق في نظرهم أن 

بين هللا وعباده فالفعل ُينسب إلى فاعلين هما هللا والعباد، فاهلل يخلق للعبد الفعل أفعال العباد تتم باملشاركة 

 أو 
ً
والاستطاعة والعبد يتصرف بهذا الفعل كما يريد فيوجهه إما لفعل الخير أو إلى فعل الشر، فيكسب بذلك إما ثوابا

، وهكذا يكون للتكليف الشرعي معنى بحيث يتحمل إلانسان تبعة أفعا
ً
 له.عقابا

 وفي املسألة ألاخالقية التي هي موضوع بحثنا، تري ألاشعرية أن:

ألافعال في حد ذاتها ال تحمل قيم، ومثال ذلك نأخذ الكذب فعندما يكون الكذب من إصالح بين متخاصمين، أو إنقاذ -

ن للصدق فعندما يكو روح بريئة من املوت، هنا يكون الكذب صفة أخالقية يقرها الشرع ويجيزها، والعكس بالنسبة 

الصدق فيه هالك للفرد أو القوم يصبح الصدق صفة غير أخالقية، وبالتالي الحسن ما حسنه الشرع، والقبح ما قبحه 

 الشرع.

 في أفعاله التساوا في -
ً
القول بأن إلانسان حر في أفعاله، هذا يعني أن إلانسان مطلق في أفعاله، ولوكان إلانسان مطلقا

 ولم يكن لي يصدر منه الخطأ، وهذا مستحيل ألن إلانسان خطاء. املطلقية مع هللا

يعتبرون الخير والشر تقررين، وأنهما وليدا املشيئة إلالهية والشر كالخير وجد بإرادة هللا تعالي... وأن هللا ال يأتي إال  -

 (.97،   0212)فرحات،  بالعمل العادل، وفي إيجاده الشر حكمة نجهل كنهها،

ة تقوم على فكرة مفادها أن الخير والشر بقاء هللا وقدره، وأن الشرع هو مصدر الحكم ألاخالقي وهو الذي إذا ألاشعري

 يحسن الفعل أو يقبحه، وأن إرادة هللا فوق إرادة العباد وال حرية لعبد في معصية الخالق.

هما سالمي، وأن التعارض الذي قام بينعموما يمكن القول إن كل من املعتزلة والاشاعرة تركا بصمتهما في تاريخ الفكر إلا 

في املسألة ألاخالقية هو خالف تشهده كل التيارات الفكرية في شتى املجاالت، فهما قد حافظا على توجههما الديني 

إلاسالمي بالرغم من اختالف وجهات النظر، لكن ليس الدين وحده محرك ألاخالق فاإلنسان ليس آلة في يد الدين 

إلانسان تنزع إلى الاجتماع البشري؟ أليست العادات والتقاليد واملثل العليا لها دور في تحديد سلوك  فقط، أليس طبيعة

 الفرد؟ وأخير أال يسمع إلانسان صوت املجتمع الذي هو عضو فيه؟  

 : العقل مصدر القيم ألاخالقية.2

 التأسيس ألخالق كونية أساسها العقل بما أنه ُيعد الفيلسوف ألاملاني )إيمانويل كانط( من بين أهم ألاسماء التي أرادت 

ملكة تشترك فيها كل البشرية، والذي يستند إلى إلارادة الخّيرة املكنونة في ذات كل إنسان، فاإلنسان كائن أخالقي 
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بالطبيعة وهي صفة إنسانية بحتة، فاإلرادة الخّيرة هي الش ي الوحيد الذي يمكن أن نطلق عليه خير، وذلك راجع إلى 

صبح فاسدة إن أ
ُ
ن هناك ملكات )الذكاء والذاكرة...إلخ( ومواهب الذهن املختلفة تبدو لنا خّيرة ومرغوب فيها لكنها قد ت

 بذاتها بل تحتاج 
ً
أس يء استخدامها، كذلك الشأن بالنسبة للسلطة والرروة والصحة وغيرها، والسعادة كلها ليست خيرا

(، فحسب كانط كل 999،   0222ب نحو الخير باعتباره غاية كونية، )كانط، إلى إرادة خّيرة توجه هذه امللكات واملواه

أفعال إلانسان تصبح غير أخالقية مالم تكن هناك إرادة خّيرة تضبط وتنظم هذا أو ذلك السلوك، فالقوة الجسمية 

ة وقس على ذلك مفيدة لصاحبها ولكن يجب استغاللها في عدم إذالل آلاخرين وإخضاعهم وهذا يتم باإلرادة الخّير 

 مختلف مناحي الحياة كالسلطة والسعادة الكاملة وغيرها، وهو ما يصطمب عليه في الفكر إلاسالمي بالنية الحسنة.

غير أن هذه إلارادة ال تكون صالحة إال إذا تأسست وقامت على مبدأ عقلي، وهذا ما يثبت أن فلسفة كانط فلسفة 

بين البشر إلن الفعل الصحيح املحدد ملثل هذا املبدأ يكون عاما، بحيث ال  عقلية بامتياز، وذلك راجع لعمومية العقل

(. وإنما يحتكم للعقل وسلطة الضمير ال 912-919يكترث بأية ظروف أو ميول أو أذواق فردية، )ليلى، د ت،     

 عن أية سلطة أو لسلطة خارجية، ألن القول بأن إلانسان كائن عاقل تكفي ألن يحمل لواء القيم واملثل العليا ب
ً
 عيدا

حتم على إلانسان أن يفعل وفق منطق العقل الصحيح تبعا للملكة التي 
ُ
ضغط خارج العقل، فسلطة الضمير ألاخالقي ت

يتشارك فيها جميع البشر، وهو ما يسميه كانط الواجب ألاخالقي الذي يبين أن السلوك ال يكون أخالقيا إذا انبعث عن 

 (.22،   9555)بدوي،  ون ألاخالقي في ذاته،الواجب أو عن احترام للقان

كما نجد أن كانط يحدد جملة من القواعد واملبادئ ألاخالقية، وهي بمثابة قواعد إلزامية وأوامر تفرضها سلطة الضمير 

 ألاخالقي، يمخصها كانط في ثالث قواعد أساسية هي:

ل في إمكانك أن تريد لها في عين الوقت أن تغدو يقول كانط: "افعل فقط طبقا للقاعدة التي تجع قاعدة التعميم: -أ

(، وفي هذا إلالزام الكانطي تبين أن ألاخالق كلية وشمولية بما أن الناس كلهم يشتركون 921، 0222قانونا كليا" )كانط، 

ان مفي ملكة الحكم )العقل(، ألن الفلسفة ألاخالقية النظرية تتطلع إلى أن تكون إنسانية كلية تتجاوز أعراض الز 

(، ولهذا فإن هذه القاعدة التي تعتبر بمثابة 7،   9550واملكان، لتبلغ حقيقة كل إنسان، وحقيقة كل الناس، )روس، 

أمر مطلق يفرض دائما الشمول دون الوقوع في التناقض، ألن قاعدة السلوك ألاخالقي تقتض ي أن نعمل دائما كما لو 

عرف عن طريق الحدس، وبالتالي نجد أن كان مبدأ عملنا قانونا عاما للطبيعة،  وأن نف
ُ
عل عن طريق مبادئ عامة ت

كانط يرفض كل خصوصية ضيقة التفكير فهو يبحث عما هو اسمى من ذلك، إنه يناشد الكونية التي تمس كل إلانسانية 

 العاقلة.

يقول كانط: "افعل على نحو تعامل معه إلانسانية في شخصك كما في شخص غيرك كغاية دائما وفي قاعدة الغائية: -ب

(، ، ويظهر هنا أيضا أن كانط يستعمل أسلوب ألامر، وهنا 910، 0222نفس الوقت ال كمجرد وسيلة البتة"، )كانط، 

(، 120،   0215لة أو الحيوان، )الطويل، يتبين أن إلانسان يحمل غايته في ذاته عكس ألاشياء ألاخرى كما نرى في آلا

وبالتالي تقتض ي هذه القاعد العمل على نحو يكون فيه آلاخرين غاية وليس وسيلة، وهنا يضرب لنا توفيق الطويل مثال 

من الواقع عن الانتحار والوعد الكاذب، وعليه فإنه إذا أمكن فرض الغاية على كل كائن ناطق، ومن أجل هذا كانت 

سانية الواجب بالذات، إنه بتطبيق هذه القاعدة على ألامثلة السالفة وما يشبهها من حاالت تنتهي إلى رفض غاية إلان
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(، ففعل الانتحار هنا يعتبر وسيلة للتخلص من آالم 129،   0215الانتحار والوعد الكاذب كقانون عام، )الطويل، 

ضاء مصالب الذات أو التهرب من مساولية الذات، وقس الذات، وإعطاء وعد كاذب معناه التعامل مع آلاخر كوسيلة لق

 على ذلك السرقة وشهادة الزور وغيرها، فهي أفعال ال أخالقية تجعلنا نعامل آلاخر كوسيلة ال كغاية في حد ذاته.

، 0222يقول كانط: "افعل تبعا للقاعدة التي يمكن في عين الوقت أن تبني ذاتها في قانون كلي")كانط، قاعدة الحرية: -جـ

(، تنطلق هذه القاعدة من القاعدتين السابقتين ففي ألاولى يفعل إلانسان بموجب قانون وفي الثانية يعتبر نفسه 922

غاية، ولكن إذا سلم إلانسان بخضوعه للقانون دون أن يكون هو املاسس لهذا القانون أصبح في هذه الحالة وسيلة 

مشرعه، وهذا يقودنا إلى املبدأ ألاسمى أال وهو مبدأ الحرية، ألنه ُيعبر وليس غاية، فالعقل هو الذي يسن القانون وهو 

عن طبيعة املوجودات العاقلة في اجتماعها البشري، وبهذا يكون إلانسان حرا إذا كان هو الباعث على أفعاله، فهو 

ه أن يرغب في الخضوع ليستجيب للقانون ألاخالقي الذي ال يتنافي مع طبيعته العاقلة بما أنه واضع هذا القانون و 

 (،122-129،     0215بمحض إرادته و حريته، )الطويل، 

يتضب مما سبق أن ألاخالق الكانطية هي أخالق إلزامية نظرية تعتمد على العقل، فهي وللوهلة ألاولى تظهر على أنها 

إلانسان، أليس إلانسان ينشد أخالق راقية بما أنها كونية وشمولية دون إقصاء أو انحياز، ولكن لو رجعنا إلى واقع 

املنفعة؟ أليست املنفعة طريق للنجاح وتحقيق السعادة للفرد؟ ربما أن ألاخالق الكانطية لم تراعي الجانب املنفعي في 

 إلانسان الذي يلغي كل عمومية وشمولية.

: ألاخالق بوصفها سلوكات متغيرة.
ً
 ثالثا

ليدس الذي أكد أننا ال نستطيع أن نشرب من نفس النهر مرتين، إن التغير وعدم الثبات هو صفة طبيعية بلغة هيرق

فالطبيعة البشرية مجبولة بالتغير، ألنه لو ثبت إلانسان على حال واحدة ولم يتغير ملا وصل إلى ما وصل إليه اليوم، 

السفة ماع وفنفس القانون ينطبق على كل الجوانب الحياتية لإلنسان، فاألخالق محكومة بالتغير ولعل علماء الاجت

املنفعة هم الذين ينددون بأن ألاخالق متغيرة من مجتمع إلى آخر، وأن املنفعة متغيرة من شخص إلى آخر، ولهذا 

 سنحاول أن نستعرض آراء بعض علماء الاجتماع، ورأي بعض فالسفة املنفعة حول رؤيتهم إلى الاخالق.

 :املجتمع مصدر القيم ألاخالقية-1

إن ألابحاث الاجتماعية الحديثة ترى بأن أي مجتمع من املجتمعات البشرية هو كالفرد يملك شخصية خاصة به، وهذه 

عرف في الاصطالح العلمي باسم 
ُ
(، وعلى هذا ألاساس تبين 09،   9557، )الوردي، Cultureالشخصية املجتمعية ت

نظم حياة أفر 
ُ
اده، فما استحسنه املجتمع على أنه خير فهو كذلك، وما أن للمجتمع قوانين وعادات وتقاليد تضبط وت

 استهجنه املجتمع على أنه شر فهو كذلك.

يرى علماء الاجتماع ان  مسالة الحكم  على سلوك ما بالخير أو الشر يستمده الفرد من الوسط الاجتماعي الذي يعيش 

ما أن الفرد ال مفر له من الحياة الاجتماعية فإن فيه، وجعلوها ظاهرة اجتماعية تتصف بااللتزام والقهر الاجتماعي، وب

ضميره يتأثر بشكل أو بأخر بما يسمى عندهم الضمير الجمعي، كما يحصرون مسالة ألاخالق في ظاهرة تخلف من الحياة 

تج نالاجتماعية واملالحظة عندهم التغير أيضا املستمد في حياة املجتمعات تبعه تغيره على مستوى القيم ألاخالقية، وي
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عن ذلك أن القيم نسبية تختلف من مجتمع الى آخر باختالف الثقافات والحضارات كما أنها تتبدل داخل املجتمع 

 الواحد بين ألاجيال، إذا فإن أساس القيمة ألاخالقية هو اجتماعي.

حاول نقل ألاخالق الذي  (175في هذا السياق جاءت محاولة عالم الاجتماع الفرنس ي )إيميل دوركايم()بدوي، د ت،    

من جانبها النظرية ـــ كما كان يدعو كانط ـــ إلى الجانب العملي الذي ينصهر فيه الفرد داخل الحياة الاجتماعية بوصفه 

عضوا في املجتمع الذي يعيش فيه ويحمل عاداته وتقاليده، ألن بناء الفرد يأتي أصال بعد بناء املجتمع وأن ألافراد 

تجاربهم الخاصة التي لها عالقة مع حركات الحياة في جماعة، فالبد أن يتطلب حياة جماعية الذين يبنون من خالل 

نشطة، كما أن البناء الفكري التعسفي ياخذ من الرغبات والحاجات التي يشجعها املجتمع، بحيث أن البشر ، هم في 

 (Schusterman, 1993,P.559)جوهرهم حيوانات اجتماعية يبدون رغبتهم إلى الحياة الاجتماعية بأنفسهم،

فصوت املجتمع داخل حياة الفرد بما أنه كائن اجتماعي فهو يملي عليه ما هو أخالقي وما هو غير أخالقي، فضمير الفرد 

يعتبر انعكاسا للضمير الجمعي الذي ال يحيد عليه إلانسان وإال لقي استهجانا من املجتمع، ولهذا تكمن املثل العليا 

 (.10،   0222، )عبده .أفراده تهذيبا اجتماعيا صالحا يضمن لمجماعة أسباب التعاون والتآزر للمجتمع في تهذيب 

كما نجد العالم الفرنس ي آلاخر أوغست كونت وهو أيضا عالم اجتماع وماسس الفلسفة الوضعية التي ذاع صيتها بين 

له عية ترتكز على مبدأ أساس ي يتمخص كالدارسين لعلم الاجتماع ممهدا بذلك لبروز الحداثة الغربية، ففلسفته الوض

في عبارة " عش من أجل غيرك" أن هذا املعنى سيبدو مرسوما على رايات املذهب الوضعي، أن تعاليمه تتجلى في منهج 

، ولذلك (، 959،  0272، كريسون من النظام الاجتماعي، )
ً
 مجردا

ً
 نظريا

ً
حيث يرى "كونت" أن ألاخالق ليست علما

، بل هي علم عملي ينطلق من (052،   955)محمد بدوي  تصنيف الذي وضعته العلوم ألاساسيةهي لم تدخل في ال

 حقيقة، 
ً
حقق صفاته ألاساسية، فهي أوال

ُ
املجتمع في حد ذاته، فاألخالق عنده تقوم "على العلم الوضعي، وهي بذلك ت

هو كائن بالفعل، ال كما نتصور أن يكون، ومعنى ذلك أنها تقوم على املالحظة ال على الخيال، وتنظر إلى إلانسان كما 

وهي تعتمد إذن، ال على التحليل التجريدي ملا يحتويه قلب إلانسان من مشاعر خاصة، بل على التجارب التي أحرزتها 

(، 052،   955)محمد بدوي إلانسانية عن طريق امليول التي سارت فيها والدوافع التي دفعتها ألنواع النشاط املادي"، 

 ماع البشري حسب "كونت" هو مصدر القيم ألاخالقية من خالل ميوله ونزوعه نحو املجتمع.فاالجت

وبالتالي فاألخالق كما "يدرسها علماء الاجتماع اليوم، عبارة عن دراسة وضعية ألنواع السلوك التي يسلكها الناس في 

 استنبا
ً
، أو تأمليا نظريا، بل أصبحبيئة معينة وفي عصر معين، واملنهج الذي يستخدمونه لم يعد منهجا

ً
 أو حدسيا

ً
 طيا

 استقرائيا يقوم على املالحظة وإلاحصاء، وما إلى ذلك من مناهج علمية دقيقة"
ً
 كميا

ً
،   955)محمد بدوي، منهجا

 ، فعينات املجتمع الكمية هي التي تفرض أسلوبها ألاخالقي على ألافراد املنتمين إلى هذا املجتمع أو ذاك.(051

لمنا جدال بأن علماء الاجتماع ياكدون بمقولة انصهار أخالق الفرد داخل ألاخالق الاجتماعية ضروري، هل لكن إذا س

 هذا ينفي وجود البعد الديني في الفرد واملجتمع؟ وما مصير تعاليم الدين إذا كان املجتمع هو آلامر الناهي؟

 :املنفعة مصدر القيم ألاخالقية-2

املنفعة من عهد اليونان فيما قبل امليالد، خاصة مع )أبيقور(، الذي يرى أن ألاخالق هي ما يعود اشتهر البحث في أخالق 

بالنفع على الفرد تحقيق اللذة الفردية هو أسمى ألاخالق، ألن إلانسان يحب اللذة وينفر من ألالم بطبيعته، "فاإلنسان 
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م،   0252 الطويل،  ال متى كان وسيلة لتحقيق لذة أعظم،)ال يرفض لذة إال من أجل نتائجها ألاليمة، وال يختار أملا إ

والشر املحض هو ألالم، وبالنظر إلى هاتين الخاصيتين يتحدد معنى السعادة: فهي  –فالخير املطلق إذن هو اللذة (، 50

ا يجعل فتحقيق اللذة هو م(، 057،  0272، كريسون ال تعدو أن تكون الحصول على اللذات، والابتعاد عن آلاالم، )

إلانسان سعيدا وعلى العكس من ذلك فاأللم هو من يفسد على إلانسان سعادته وراحته، فاللذة خير وألالم شر، كما 

يحر  أبيقور على تحصيل اللذة، واللذات إلايجابية تتمثل عنده في متع الحس، وسلبية تتمثل عنده في اللذات 

 (.59،   0215ل، الباطنية التي تبدو في الخلو من الانفعال، )الطوي

وذلك راجع إلى أنه توجد لذة في كل نوع من الحس، ذلك ما ُيرى بال أدنى عناء، ألنه ُيقال عادة أن إلانسان يجد لذة  

في رؤية الش يء الفالني أو الفالني وفي سماع الش يء الفالني أو الفالني، ومن البّين أن اللذة تكون أكبر ما تكون حيث 

 (.210م،   0291وحيث يفعل بالنسبة لش يء من جنسه الخا ، )طاليس،  يكون الحس أحد ما يكون 

أما في الفلسفة الحديثة نجد كل من )جريمي بينتام( الذي يمثل مذهب املنفعة الفردية، وكذلك )جون سيتورات ميل( 

 الذي يمثل مذهب املنفعة الجماعية.

ية بينتام، حيث يذهب إلى ما طذهب إليه من قبل أبيقور كان للنزعة التجريبية التي سادت أوروبا بالغ التأثير في نفع

 متفقا بذلك مع النفعيين الذين تقدموه بحقيقتين هما:

 كل فرد ال يرغب إال في سعادته الشخصية.-

 (.990،  0272، كريسون السعادة هي تحصيل اللذات، وتجنب ألالم، )-

الوحيد، يقول بينتام:" إن الطبيعة قد وضعت إلانسان  وبهذا تصبح اللذة هي الخير الوحيد كما يصبح ألالم هو الشر 

تحت سيطرة سيدين شديدين هما اللذة وألالم، إليهما وحدهما مرجع ما ينبغي أن يأتيه من أفعال، وبهما يتحدد ما 

سيقدم عليه من تصرفات، فهما مستوى الصواب والخطأ، وبعرشهما ترتبط سلسلة العلة واملعلول يتحكمان بكل ما 

به من أفعال، وما يطوف بخواطرنا من أفكار، وكل جهد نبذله للتحرر من سيادتهما ال ينتهي بغير إثبات هذه  تقوم

(. وهذا ياكد أن الطبيعة إلانسانية محاصرة بثنائية اللذة وألالم، وفي 22،   0215السيادة وتوكيدها"، )الطويل، 

وفقط، وأن ألاخالق تتمثل فيما يتحقق من أكبر منافع هذا يوضب أن مذهب بينتام فردي أناني يتمحور حول الذات 

: " إن غاية كل كائن ناطق أن يحقق لنفسه أعظم مقدر من السعادة، فكل امرئ أقرب إلى 
ً
لي أنا، ويضيف بينتام قائال

يه، ننفسه منه إلى غير من البشر وليس في وسع أحد أن يقدر آالمه ولذاته، فنفسه البد أن تكون بالضرورة أول ما يع

(. وهنا في هذا القول تبرز النبرة الحادة 055-22،     0215والبد أن تكون مصمحته أول ما يشغل باله"، )الطويل، 

وتظهر املنفعة بشكل جلي، مبّينا أن الفرد إنما هو من يعرف ذاته وما يسعدها وما ياملها وال أحد يشعر أو يحس بمثل 

ل الصدارة في حياتنا ألاخالقية وإلانسان ينشدها بطبيعته التي ُجِبل عليها، ما يحس به الفرد ذاته، فاللذة هي من تحت

كما نجد بينتام يعطي حساب لقياس اللذات صنفها في: الشدة والديمومة، التيقن من تحقق اللذة ومدى احتمال 

 (.02،   0215تحققها، الخصوبة، الشمول والسعة، )الطويل، 

خالق النفعية إنا تتمثل في تحقيق أكبر قدر من املنافع ألكبر عدد من الناس، وهي أما جون ستيوارت ميل فيذهب إلى ألا 

، كريسون غاية الحياة الخلقية التي يسعى ألافراد والجماعات إلى تحقيقها، ألن كل إنسان يريد أن يكون سعيدا، )
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املجموع كخير أقص ى تعني سعادة فغاية ألاخالق بالنسبة مليل إنما هي رؤية كل الناس سعداء، فسعادة  (.991،  0272

الذات بما أنه جزء من هذا املجموع، ولهذا وجب على الفرد أن يسعى لتحقيق منفعة املجموع بنفس الروح التي يسعى 

بها لتحقيق منفعته الشخصية، بل غالي فأقر تضحية الفرد بسعادته أو حياته متى كانت من أجل سعادة آلاخرين، 

تى رفعها فوق مصمحة الافراد...فالتضحية وسيلة لتحقيق سعادة املجموع،  )الطويل، فاحترام مصمحة املجموع ح

(.ولهذا يركز ميل على صالح املجموع ولو على حساب صالح الفرد، ولهذا فإن قاعدة السلوك 052-051،     0215

 ألاخالقي تقتض ي أن نفعل من أجل آلاخرين ما ينبغي أن يفعلوه من أجلنا.

ملنفعة في حياة إلانسان البد منها سواء كانت فردية أو جماعية، ولكن أن نقيم الفعل ألاخالقي على اللذة وعليه نجد أن ا

فقط فهذا يجعل من ألاخالق بضاعة نتائجها هي التي تحدد قيمتها وبهذا تسقط ألاخالق من كونها أسمى الفضائل، ألن 

اللذة للفرد والجماعة ولكن العقل يرفضها لسبب أو  إلانسان يحمل عقال يحتكم إليه، قد تكون هناك أفعال تحقق

 آلخر، ولهذا القول بمنفعية ألاخالق قول نسبي فيه من ألاخطاء ما فيه.

 رابًعا: أهم التوصيات.

 .التحلي باألخالق هو ما يجعل من إلانسان إنسانا بكل ما تحمله الكلمة من معنى 

  تتنافي مع الطبيعة البشرية.ألاخالق الدينية هي أخالق راقية إذا كانت ال 

 .وجب نشر الوعي ألاخالقي بواسطة العقول النّيرة لتعم الفضائل بين الناس 

 .رصع
ُ
 ضرورة جعل املجتمع يحمل ذوق جمالي تكون ألاخالق هي تاجه امل

 .وفير السعادة لإلنسان هي جل ما يبحث عنه ولذا وجب منحه إليها بتظافر الجهود 

 خاتمة: 

أن إلانسان هو الذي يتعاطى ألاخالق، وكما هو معلوم أن النفس البشرية ليس كالعلوم الطبيعية ال صفوة القول بما 

تخضع لقانون موحد فهي متقلبة ومتفاوتة، فاإلنسان كائن ديني وكائن عاقل من جهة أن الدين والعقل ثابتة عند كل 

ِلق عليها، فهو ال البشر بما هم كذلك، ومن جهة ثانية نجد أن إلانسان كائن اجتماعي و 
ُ
منفعي بحكم طبيعته التي خ

يعيش بمعزل عن آلاخرين كما أنه يحب تحصيل املنفعة، ولهذا وجب لتحقيق أخالق يستحسنها إلانسان أن تتداخل 

فيها كل املقومات والظروف الحياتية لإلنسان بدرجات متفاوتة حتى ال يطغى فريق عن فريق ثاني أو يبقى إلانسان 

واحد تكون صالحة لزمان معين وال تكون صالحة لزمان آخر، الدين والعقل واملجتمع واملنفعة كلها حبيس أخالق 

ينشدها إلانسان بمراحل تراتبية مبنية على ضرورة استعمال كل منها في مجالها املحدد، ألن إلانسان يميل إلى هذا أو 

طر عليها.
ُ
 ذاك السلوك ال فراديا أو بالفطرة التي ف

 اجـــع:    قائمة املر 

 املراجع باللغة العربية:    

، فصل الخاء: باب القاف. 9، طالقاموس املحيطم(،  0217مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ) .0

 بيروت، ماسسة الرسالة.
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 ، مادة: خلق، الدار املصرية للتأليف.لسان العربجمال الدين محمد بن مكرم ألانصاري ابن منظور، )د ت(،  .9

، مادة 0، تحقيق وضبط: محمد خليل عيتاني، ط املفردات في غريب القرآن م(، 0221ألاصفهاني الراغب، ) .2

 "خلق"، بيروت، دار املعرفة.

، بيروت، حسن تميم دار مكتبة الحياة للطباعة 0، طتهذيب ألاخالق وتطهير ألاعراقابن مسكويه، )د ت(،  .1

 والنشر. 

 ، القاهرة، دار الشعب.8، )د ط(، الجزءإحياء علوم الدين م( 1910، )أبو حامد الغزالي .5

 ، الرياض دار عالم الكتب.0، ط التربية ألاخالقية إلاسالميةم(،  0229ه/  0109مقداد يالجن، ) .2

 ، بيروت، دار الكتاب اللبناني.0، ط 0، ج املعجم الفلسفي(، 1982، )جميل صليبا .7

 القاهرة، دار الكتاب املصرية.، 9، ط ألاخالق كتابم(، 0200أحمد أمين، ) .1

 ، بيروت، منشورات عويدات.9، ترجمة أحمد خليل، ط املوسوعة الفلسفية(، 9550أندري الالند، ) .2

، القاهرة، دار قباء للطباعة 0، ط تطور الفكر ألاخالقي في الفلسفة الغربية(، 0221محمد مهران رشوان، )  .05

 والنشر.

، الرياض، 9، طاملعتزلة وأصولهم الصمسة وموقف أهل السنة منهام(، 0225عواد بن عبد هللا املعِتق، ) .00

 السعودية، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.

 ، )د ط(، دار الثقافة للنشر.تاريخ املعتزلة ِفكرهم وعقائدهمفالب ربيع، )د ت(،  .09

، جنيف، سويسرا، الشركة الشرقية 0ط ،الفلسفة إلاسالمية وأعالمها(، 0212يوسف فرحات، ) .02

 للمطبوعات.

زلي ، تر: نالكل ميتافيزيقا مقبلة أن تصير علما، أسس ميتافيزيقا ألاخالق مقدمة(، 0222إيمانويل كانط، ) .01

 إسماعيل حسين ومحمد فتحي الشنيطي، )د ط(، الجزائر، دار موفم للنشر.

دار  مصر، إلاسكندرية،علي عبد املعطي محمد، )د ط(، ترجمة  ،املدخل إلى علم ألاخالق ت(، )دوليم ليلى،  .05

 .املعرفة الجامعية

، )د ط(، إلاسكندرية، مصر، دار املعرفة ألاخالق بين الفلسفة وعلم الاجتماع(، 9555السيد محمد بدوي، ) .02

 الجامعية.

عويدات للنشر ، بيروت، لبنان، 0، ترجمة: عادل العوا، طالفكر ألاخالقي املعاصر(، 9550جاكلين روس، ) .07

 والطباعة.

 ، القاهرة، مصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع.1، طفلسفة ألاخالق(، 0215توفيق الطويل، ) .01

 ، بيروت، لبنان، الفرات للنشر والتوزيع.0، ط()الضائع من املوارد الصلقية ألاخالق (،9557على الوردي، ) .02

 .0222القاهرة، مصر، ، مكتبة مدبولي، 9، طفلسفة ألاخالقمصطفي عبده:  .95

ترجمة إلامام عبد الحليم محمود وأبو بكر ذكرى، )د ط(،  ،املشكلة ألاخالقية والفالسفةالندريه كريسون:  .90

 .0272مطابع دار الشعب، القاهرة، مصر، 
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 تطوير مناهج العلوم في الجمهورية اليمنية في ضوء معايير الجودة الشاملة

Development Of Science Curricula in the Republic Of Yemen in the Light of 

Compehensive Quality Standards 
 اليمن /جامعة إب –كلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة الكريم /  ط.د/ عبده محمد صالح احمد عبد

Abdo Mohammed Saleh Ahmed Abdulkarim/ Educational  Practical College Al-Nadira , Ibb University/ Yemen 

 

  املخلص :

ق الوقوف على مدى تحقو  ،معـايير الجودة الشــــــــــــاملـة الالزم توافرهـا في كتـب العلوم في الجمهوريـة اليمنيـةيهـدف البحـث الحـالي إلى تحـديـد 

قـــد أظهرت نتـــائج إلاجـــابـــة عن أســــــــــــئلـــة البحـــث أن درجـــة تحقق معـــايير الجودة الشـــــــــــــاملـــة في مجـــالي إخراج ، و هـــذه املعـــايير في كتـــب العلوم

بينما مجال ،حيث أحتل املجالين املرتبة الثانية ،(9بمتوســـــــط بلغ )و  املوزون  ألاهداف جاءت بدرجة متوســـــــطة حســـــــب املتوســـــــط،والكتاب

 املرتبة الثالثة0.22املحتوى العلمي فجاء بمتوســــــط موزون بلغ )
ً
( بدرجة 2.22فقد كان املتوســــــط املوزون له )التقويم، أما مجال ، ( محتال

 ل املتوسط املوزون للمجاالت ألاربعة.قد أحتل املرتبة ألاولى بحسب درجة التحقق من خال، و تحقق كبيرة

 فقد أوص ى الباحث باآلتي:النتائج، ومن خالل هذه 

 .ضرورة تقويم وتطوير كتب العلوم في الجمهورية اليمنية في ضوء معايير الجودة الشاملة 

  .ربط محتوى الكتب بالبيئة واملجتمع املحلي 

 الجودة الشاملة. معايير، مناهج العلوم، تطوير، الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The current research aims to determine the comprehensive quality standards that are required to be available in science books 

in the Republic of Yemen, and to determine the extent to which these standards are achieved in science books. The weighted 

average with an average of (2), where the two fields occupied the second place, while the field of scientific content came with 

a weighted average of (1.99), occupying the third place. As for the field of evaluation, the weighted average was (3.33) with a 

significant degree of verification, and it ranked first according to the degree Check by weighted average of the four domains. 

Through these results, the researcher recommended the following: 

 The necessity of evaluating and developing science books in the Republic of Yemen in the light of comprehensive 

quality standards. 

 Linking the content of books to the environment and the local community. 

Keywords: Development , Science Curricula ,  Standards , Comprehensive Quality. 

 مقدمـة:

قد و  أن الاكتشــــافات العلمية في مجال الفيزياء كان لها الدور البارز في حياة البشــــر على مر التاريخ العلمي، مما ال شــــك

 مكنته من سبر أغوار الكون و  ،وقتهو  فرت جهد إلانسانو  تبع هذه الاكتشـافات الكثير من املخترعات التكنولوجية التي
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 للفكر إلانسانيتشكل و  الكشف عن مزيد من أسراره التي كانت غامضةو 
ً
صر فمنذ ظهور الفيزياء التقليدية في ع.تحديا

ـــــة على يـد غـاليليو ) ــ ــ ــ ــــكالت الهـائلـة في علم الفيزيـاء تتوالى من جيـل إلى أخر على أيدي 0219 - 0521النهضـــ ــ ــ ــ ــ ( بـدأت املشــ

ـــــر غاليليو البداية ــ ــ ــ ـــــريـة جمعـاء في هـذا املجـال. فيعـد عصـــ ــ ــ ــ ـــــل كبير على البشـــ ــ ــ ــ قية الحقي العلمـاء الـذين لهم بعـد هللا فضـــ

ـــف العلمي ـــلوب العلمي التجريبي في الكشــ ـــتخدام ألاســ ـــلوبو  ،الســ ـــتخدمه العلماء فيما بعد كمنهج و  انتشـــــر هذا ألاســ اســ

ي مجاالت أخرى فو املغناطيسية -الكهرباء   -امليكانيكا -الكشف عنها في مجال الذرة و  لتوليد املعرفة العلمية الفيزيائية

 التطور في تاريخ العلم تطبيقات هائلة بدأ يتســــع نطاقها في شــــتى مجاالت الحياةتبع هذا و  .)125   ،م0212 ،)غاكن

قـــــد مرت هـــــذه و  املــــال.و  الجهــــدو  ظهرت التكنولوجيـــــا لكي تمنح إلانســـــــــــــــــان قـــــدرات ضــــــــــــــخمــــة تمثلــــت في توفير الوقــــتو 

 لتطور علم الفيزياء
ً
ن عشــــــر القرن الثام حيث ظهرت الثورة الصـــــناعية ألاولى في نهاية ،التكنولوجيا بعدة مراحل طبقا

ـــــا ــ ــ ــ ــ  ريكيــةالواليــات املتحــدة ألامو  ثم اتجهــت في نهــايــة القرن التــاســــــــــــــع عشــــــــــــــر إلى أملــانيــا ،بمجيكــاو  في بريطــانيــا ثم في فرنسـ

 في أوائل القرن العشــــــــــــــرينو ،كيمياء التعدينو  القطـارات التجاريةو  ارتكزت على تطوير الســــــــــــــكـك الحـديـديـةو  ،اليـابـانو 

ـــــرين، فـإن التكنولوجيــا و  نحن على أبواب القرن الحـاديو  اليومو  ،تكنولوجيـا الطـاقـةو  ظهرت ثورة إلالكترونيـات ــ ــ ــ العشـــ

ترتبط هذه املراحل بمدى و  ،غيرهاو  الطاقةو  معالجة املعلوماتو  املواصــالتو  تحدث ثورة في مجاالت عدة كاالتصــاالت

 .تطورهاو  تقدم الفيزياء

 ألهمية علم الفيزياء تنبهت الكثير من الدول و 
ً
باعتبار أن و  ،املتقدمة بضــــــرورة تعزيز هذا العلم في نفوس املتعلميننظرا

 للتوصــــل إلى أفضــــل الســــبل لنقل هذا 
ً
هذا إلانتاج العلمي الهائل ركن أســــاســــ ي من أركان الحضــــارة، فقد اجتهدوا كثيرا

ـــــلو  العلم من جيـل إلى أخر بهـدف الاســــــــــــــتمراريـة ــ ــ ــ حـل عـدة فعلى فقـد مرت عمليـة تطوير منـاهج الفيزيـاء في مرا، التواصـــ

ليمية ألابحاث لتطوير مواد تعو من بينها الفيزياء بإجراء الكثير من الدراساتو  سبيل املثال قامت حركة تطوير العلوم،

ـــــب الطالب في مراحــل التعليم املختلفـــة ــ ــ ــ ــ قــد حــدثــت هنــاك عمليــات تطوير ملنـــاهج الفيزيـــاء مختلفـــة منهـــا حيــث و  ،تنــاســ

بعد ذلك قامت لجنة هارفارد بتطوير مشـــــــروع آخر في الفيزياء في ســـــــبعينيات و  مشـــــــروع لجنة دراســـــــة العلوم الطبيعية

 لتطوير الفيزياء بعد الحرب العاملية الثانية بعدة ســـنوات عرف بمشـــروع  ،القرن املاضـــ ي
ً
كما طورت بريطانيا مشـــروعا

ــــعيـد العربي، فقـد قــامـت املنظمـة العربيـة للتربيـة، )0227،)نـافيلـد ــ ــ ــ ــ م بتطوير 0271لوم عـام العو  الثقــافـةو  أمـا على الصــ

ــــياتو  بينهـا الفيزيـاء،و  ،مشــــــــــــــروع ريـادي في العلوم ــ ــ ــ ــ أنتج املشــــــــــــــروع مجموعة من كتب الفيزياء للمرحلة و  ،كذلك الرياضــ

انية في السنة الثو كمية التحرك الخطيو  الثانوية حيث يدرس التالميذ في السنة ألاولى موضوعات حول حفظ الطاقة

 .فيزياء الكون و  لثة ازدواجية املادةفي السنة الثاو املجاالتو  القوى 

 في مختلف امليادين ،ن التعليم يعتبر بوابة تقدم ألاممحيث أ ،لكن املشروع لم يكتمل    
ً
 فكل الدول التي حققت تقدما

ــــاتها التعليمية )بهاو  فإن الدول املتقدمة تضـــــــــــــعه في أولوية برامجها لذا ،فعلت ذلك من خالل بوابة التعليم ــ ــ ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ــ  ءســ

 ، و )01   ،0227 ،الدين
ً
 بجملة من التحدياتو  تعد املناهج الدراســـــــية من أكرر عناصـــــــر العملية التعليمية تأثرا

ً
 تأثيرا

حيـث غــدت هـذه املنـاهج رئيســــــــــــــيـة يعتـد عليهــا في تنميـة القوى البشــــــــــــــريـة الالزمـة لتحقيق  ،التغيرات املحيطـة بـالعــالمو 

 .التغيراتو  التنمية الشاملة في سبيل هذه التحديات
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مليالدي ( إلى أن حركة إصــــالح مناهج العلوم التي بدأت منذ منتصـــف القرن العشــــرين ا009   ،9555يشـــير الباز )و     

ـــــب مع التقـدم العلمي، بمـااملنـاهج تهـدف إلى تطوير  ــ ــ ــ ــ ـــــهـده العـالم، يتنـاسـ ــ ــ ــ  بمـا يحقق حـاجــاتو  والتقني الهـائـل الـذي يشـــ

تعمــل جــاهــدة على ربط منــاهج العلوم  والنــاميــة على حــِد ســــــــــــــواء ،فــإن الــدول املتقــدمــةهنــا من و  .رغبــاتهمو  املتعلمين

ـــــديــدة، و بــاملعــايير العــامليــة لتعليم العلوم ــ ــ ــ ــ ـــــة الشـ ــ ــ ــ ــ  يرهــا من الــدول في املجــال العلمي،القويــة مع غو  ذلــك ملواجهــة املنــافسـ

 التقني.و 

{ 9520}مشروع  AAA)  0212من العمليات التي تم طرحها لتقدم العلوم ما قدمته الجمعية ألامريكية لتقدم العلوم )و 

بصـــــــــــورة و  التي تجرى كل أربع ســـــــــــنواتو  TIMSS العلومو  كذلك الدراســـــــــــة الدولية للرياضـــــــــــيات، و العلم لكل ألامريكيين

ـــــابــــه قيم و  لكي تتم عمليــــة بنــــاء الفرد املتعلمو  .)22   ،9509 ،منتظمــــة )الغــــامــــدي ــ ــ ــ ــ ــ إعــــداده لمحيــــاة من خالل إكسـ

املناهج الدراســـية في ضـــوء معايير الجودة الشـــاملة املواكبة لتطورات العصـــر أن نطور و  املواطنة الصـــالحة، فإنه ال بد

 الحديثة التي تتوالى عام بعد عام.

 البحث: مشكلة 

ـــــك فيــه أن حــدث الوحــدة اليمنيــة ممــا ال     ــ ــ ــ ــ مــا أدى إليــه ذلــك من و  ،م0225مــايو  99قيــام الجمهوريــة اليمنيــة في و  شـ

ــــامل في مختلف جوانب حياة املجتمع ــــتويات النظام تغيير شـ ــــب،  ومسـ يقدم املبررات الكافية ليس لتطوير املنهج فحسـ

منها ما يرجع إلى نشأة تطور  وأسباب أخرى كثيرة مع ذلك، فإن هناك عواملو  إلحداث ثورة تربوية جذرية شـاملةو  بل

 قتصاديةالاو ياسيةالسو  التكنولوجيةو  منها ما يتصل بالتطورات العلميةو  النظام التربوي اليمني حتى إعالن الوحدة،

 الدولي.و  إلاسالميو التربوية التي شهدها العالم على املستوى العربيو  الاجتماعيةو

ــــبتمبر  92عند نشــــــــــأة النظام التربوي الحديث في اليمن على أثر قيام ثورة      ــ ــ ـــــتقالل الجزء املحتل من و  ،م0229ســ ــ ــ اسـ

ـــــديقة في عملية تنظيم أجهزتهاو  ب دول شــــــــــــــقيقةتجـار و  م أعتمـد النظـامـان التربويـان على خبرات0227الوطن عـام  ــ ــ ــ  صـــ

ـــــاليـب عملهـا.و  ــ ــ ــ  اســــــــــــــتخـدامهـا في املــدارسو  في مجـال املنـاهج كـان يتم توريــد الكتـب املقررة في بعض الـدول العربيـةو أســـ

 يمنيــــةو  هــــذا يعني أن النظــــام التربوي اليمني لم يضــــــــــــــع منــــاهجو  اليمنيــــة.
ً
اعتمــــدت على كتــــب من دول عربيــــة و  ،كتبــــا

ا محاولة يمننة الكتب بهدف ربطهو  أساليب التعليمو  أواخر الستينات بدأت عملية إعادة النظر في مناهج فيو متعددة.

ــلت املحاوالت عبر الســــبعينات ليتمخض و  الطالب اليمني.و  حاجات املدرســــةو  متطلبات املجتمع اليمنيو  بمقومات توصــ

ـــلم التعليمي في إعادة تنظيم ، و م(0272 - 0272عنها صـــــــــــدور تشـــــــــــريعات تربوية يمنية ) ــ ــ ــ بعض ألاجهزة بما في ذلك الســ

ـــــرقيـةو  املحـافظـات الجنوبيـة ــ ــ ــ محاولة و  عبر الثمانينات إعادة النظر في الكتبو  وتال ذلك ثائق للمناهجو  ضــــــــــــــعو  ثم ،الشـــ

ر شـــروط تطويو  إعداد كتب جديدة غير أن هذه املحاوالت رغم ما بذل فيها من جهد لم تتوافر فيها مقوماتو  تحســينها

ـــــابقـة، أو لكتـب تم و  ،املنهج ــ ــ ــ ــ ـــــهـدتــه الكتـب أكرر من مجرد تعــديـل، أو تنقيح للكتـب السـ ــ ــ ــ بـالتـالي لم يكن التغيير الــذي شـــ

 .)9 : ،9559 ،استعارتها من دول عربية، أو صديقة أخرى. )املنطلقات العامة
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 :م2013 – 2012التعليم خالل العامين و  زارة التربيةو  مساعي

بــالعمــل  والتوجيــه ( ممثلــة بقطــاع املنــاهج9502 - 9509التعليم اليمنيــة خالل العــاميين )و  زارة التربيــةو  لقــد قــامــت    

ـــفوف التعليم العامو  ثيقة إلاطار املرجعي ملادة العلوم ملراحلو  على تطوير  ــ ــ ــ ــ ــــو ها تم تطو و  ،صـ ــ ــ ــ هج العلوم ير منالتي في ضــ

 للتوجه التربوي الحديث الذي يجعل من املتعلم محو  للصــف ألاول أســاســـ ي
ً
 للعملية التعليمية التعلميةفقا

ً
بعد و  ،ورا

ـــبح الكتــاب  ــ ــ ــ ــ  للتطبيق التجريبيأن أصـــ
ً
التــأهيــل و  التعليم ممثلــة بقطــاع التــدريــبو  زارة التربيــةو  عملــت املــدرســــــــــــــ ي جــاهزا

 الثاني أســـــــــــــاســـــــــــــ ي إلكســـــــــــــابهم املعارفو  معلمات الصـــــــــــــفين ألاول و  جاهدة على تطوير برنامج تدريبي أثناء الخدمة ملعلمي

تحقيق و  ار ،اقتدو  تنفيذه في امليدان بكفاءةو  ،الزمـة التي تجعلهم قادرين على تدريس كتاب العلوم املطور املهـارات الو 

 ألاهداف املنشودة منه.

ادة ثيقة إلاطار املرجعي ملو  لقد تم تطوير منهج العلوم للصــــــف ألاول أســــــاســــــ ي في ضــــــوء املجاالت العلمية املطورة فيو     

ـــــراتو  معايير التي ترجمت إلى و  ،العلوم ــ ــ ــ اهج دليل املعلم في املنو  كما أن عملية التأليف لكتاب املتعلم ،تومخرجا ماشـ

نتيجة الرتباط تأليف الجزء و  ،حدات الكتابو  املطورة اعتمـدت على منهجيـة محـددة الخطوات لكـل درس من دروس

 حدات دروس الكتاب املدرســـ يو  ياضـــب فو  ألاول من كتاب املتعلم منهج القراءة املطورة، فإن املنهجية لم تظهر بشـــكل

إال أنهـا ظهرت بوضــــــــــــــوح في دليـل املعلم، أمـا بـالنســــــــــــــبـة لـدروس الجزء الثـاني من الكتاب، فقد ظهرت  ،«الجزء ألاول » 

قد اعتمدت منهجية التأليف خارطة طريق و  دليل املعلم. حيث،و  منهجية التأليف بوضـــــــــــــوح في كل من دروس الكتاب

 .)002  ،9505،العلوم املطورينو  الرياضيات يضو ها )الدليل التدريبي لكتاب للمعلم لينفذ دروس الكتاب في

قبل أن تتم عملية التطوير البد أن نتعرف على جوانب و  من خالل ما سبق من مساعي لتطوير املناهج املدرسية، فإنهو 

 مبادئ تطوير املنهج.و  أسس تطوير املنهجو  مختلفة لعملية التطوير كمفهوم تطوير املنهج

 :بحثأسئلة ال

ـــعى البحث الحالي لإلجابة عن   ــ ــــاال الرئيسيســـ ــ ما معايير الجودة الشــــــــاملة الالزم توفرها في كتب العلوم في -التالي:  الســ

 الجمهورية اليمنية؟

 الكتاب، ألاهداف، املحتوى العلمي، أساليب التقويم(؟ جإخرا (

 -:التالية: وينبثق من الساال الرئيس ألاسئلة الفرعية 

  مدى تحقق معايير الجودة الشاملة في مجال إخراج الكتاب؟ما 

 ما مدى تحقق معايير الجودة الشاملة في ألاهداف؟ 

 ما مدى تحقق معايير الجودة الشاملة في املحتوى العلمي؟ 

 ما مدى تحقق معايير الجودة الشاملة في أساليب التقويم؟ 

 -إلى:  بحثال اهدف هذي   بحثأهداف ال
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  الجودة الشاملة الالزم توفرها في كتب العلوم في الجمهورية اليمنية.تحديد معايير 

 .الوقوف على مدى تحقق معايير الجودة الشاملة في كتب العلوم في الجمهورية اليمنية 

 (.أساليب التقويم ،املحتوى العلمي ألاهداف، الكتاب،)إخراج 

 :بحثأهمية ال

  توفرها في كتب العلوم في الجمهورية اليمنية.بناء قائمة بمعايير الجودة الشاملة الالزم 

 .ملعايير الجودة الشاملة 
ً
 الكشف عن مستوى كتب العلوم ، واملطالبة بالتحسينات الالزمة وفقا

 قد تفيد في التشجيع على مواكبة الاتجاهات العاملية الحديثة. 

  العلوم.قد تفيد مخططي املناهج من أجل توظيف معايير الجودة الشاملة في كتب 

 :بحثحدود ال

 م.9505( طبعة 2 - 0على كتب العلوم في الجمهورية اليمنية للمرحلة ألاساسية ) بحثال ااقتصر هذ 

 :بحثمصطخلحات ال

ـــين العملية التعليميةو  هو عملية إعادة تصــــميم املنهج بإدخال تجديدات تطوير املنهج:  مســــتحدثات في مكوناته لتحسـ

 .(57  ،9552 ،تحقيق أهدافها )محمودو 

 إلى أحســن صــورة 
ً
 أم ماســســة أم برنامجا

ً
التطوير بصــفة عامة الوصــول باملســتهدف املرغوب تطويره ســواء كان نظاما

اس التكاليف )أنفو  الجهدو  جه بطريقة اقتصـــادية في الوقتو  يحقق ألاهداف على أتمو  حتى يادي الغرض منه بكفاءة

 .م5/2/9505ج ، إلانسان( إعداد د. احمد الدريو نت من أجل الثقافة

 م.9505( في الجمهورية اليمنية طبعة 2 - 0يقصد بها الباحث كتب العلوم للمرحلة ألاساسية ) كتب العلوم:

:
ً
الجودة في اللغة أصلها و  هي مصطمب لغوي يطلق على كل من كلف بعمل فأجاده،و ، بمعنى الش يء الجيد الجودة لغة

ــــتقـــاقي )ج ــ ــ ــ ــ ـــــمح و (، د و  الاشــ ــ ــ ــ ـــــل يـــدل على التســـ ــ ــ ــ ــ ـــ يءهو أصــ ــ ــ ــ ــ ـــ يء و  ،كررة العطـــاءو  بـــالشـــ ــ ــ ــ ــ  جّوده، جـــاد الشـــ
ً
أي صـــــــــــــــار جيـــدا

 .(922  ،9502،)الربعي

ــــف بالجودةو  ي ينبغي توافرها في نظام التعليم،الشـــــروط التو  هي املواصـــــفات معايير الجودة:  ،تادي إلى مخرجات تتصـ

 (.01  ،9500،عسيالنرد في )و  كما( 97  ،9559 ،تعمل على تلبية احتياجات املستفيدين )عليو 

ــــفات التعريف إلاجرائي ملعايير الجودة: ــ  بحيث تحدد ما يجب و هي مجموعة من املواصـ
ً
ألاحكام التي تم ضـــــــبطها علميا

ــــاب هذه املعايير التي 2 - 0أن تكون عليه كتب العلوم في املرحلة ألاســــــاســــــية ) ـــــاعد الطلبة على اكتســ ( في اليمن بما يسـ

 النفسية.و  خصائصهم الشخصيةو  تلبي احتياجاتهم

 :الدراسات السابقةو  إلاطار النظري 
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: إلاطار النظري:
ً
 أوال

 :أسس تطوير املنهج

ــــليمة معلنةإن،  ــــس سـ  من املحاولةو  أي تطوير ال يقوم على أسـ
ً
 الخطأ.و  واضـــــحة يكون عرضـــــة للفشــــــل ألنه يمثل نوعا

املــــال و  الجهــــدتبــــديــــد و  يحــــدث في مجتمعنــــا من محـــاوالت لم تحقق ســــــــــــــوى الفشــــــــــــــــلو  خير مثـــال على ذلــــك مــــا حــــدثو 

 تداخلها بين املالفين سنذكرها بإيجاز:و  ولكررة ألاسس (.902  ،0222 ،عبده،)املطلس

 -سس تطوير املنهج حسب عبده املطلسأ

  وضــوح الرؤية: أي أن التطوير يســتند إلى فلســفة تربوية واضــحة تترجم إلى ممارســات ملموســة تتحد في جميع

  والاجتماعية:الهوية الثقافية  جوانب املنهج.

 .ينبغي للمنهج أن يتيح للتالميذ معرفة وفهم ثقافة املجتمع الذي ينتمون إليه  

 :أن  التكامل يعنيبينما  الشــــــــــمول يعني شــــــــــمولية التطوير لجميع عناصــــــــــر املنهج ومكوناته. الشــــــــــمول والتكامل

  يادي تطوير كل عنصر من عناصر املنهج إلى تطوير العناصر ألاخرى.

 ــــــتقبليـة: أي أن عمليـة التطوير ال تتوقف الاســــــــــــــتمراريـة ــ ــ ــ ألنهـا عمليـة دينـاميكيـة تتطور مع تطور  ،والنظرة املســ

               الحياة لإلنسان.

    .التخطيط والتجريب: أي أن تطوير املنهج عملية علمية تسير وفق خطوات محددة وليست عشوائية 

 :عملية جماعية تعاونية بين جميع املعنيين باملناهج.أي أن عملية التطوير  تمثيل أطراف العملية التعليمية 

 - يلي:ويرى البعض أن تطوير املنهج ال يحدث بغير أسس يستند عليها أهمها ما 

 .التكامل بين ماسسات املجتمع املعاصر   

 .إلافادة من التكنولوجيا الحديثة 

 .إلافادة من التدفق املعلوماتي في املجاالت املتنوعة  

  تراثنا الحضاري والاتجاهات العاملية.إلافادة من      

 .م( تاريخ 02/00/9552الاعتماد على املوارد البشرية )مدونة الدكتور أبو مروان،-2 الاعتماد على املوارد املادية

 م.5/2/9505الدخول 

رى أن باحث يجهة نظر الو  منو  ضـــعوا مبادئ لتطوير املنهج،و  تطويرها، فقدو  أما بعض املختصـــين باملناهج الدراســـية

 - هي:و هذه املبادئ تعد أسس 

 أن تكون مسبوقة بعملية تقويم شامل.: إتباع املنهجية العلمية في التطوير 

 الشمولية لجميع عناصر املنهج.: مواكبة املستجدات في كل املجاالت ذات العالقة 
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 ـــــرائح املعنية باملنهج ــ ـــــاهمة جميع الشـ ـــتفادة من جميع إلامكانيات املادية : مســـ ــ ـــــرية في امليدان.الاســـ ــ أن -1 والبشـ

مم في ضــــــو ها املنهج.: أي تكون عملية التطوير عملية مســــــتمرة مراعاة التوازن بين -5 مراعاة أســــــس بناء املنهج التي صــــــُ

 الكم والكيف.

 ـــــة ــ ـــــاديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتصـ ــ ـــــة الاقــ ــ ــــفــ ــ ــ ـــلـ ــ ــ ـــــكــ ــ ــــتــ ــ ــ ــــاة الـ ــ ــ ـــــراعـ ــ ـــــت، .مــ ــ ــــع نــ ــ ــ ــــوقـ ــ ــ   م.5/2/9505الـــــــــدخـــــــــول  م( تـــــــــاريـــــــــخ99/00/9505)مـ

http//www.sea.edu.eg/forums/viewtopic.php  

 بناء الفرد:و  املناهج الدراسية

ـــــائل بناءةو  تعتبر املناهج الدراســــــــــــــية ألاداة الرئيســــــــــــــية في بناء الفرد فيقدر املناهج من     ــ ــ ــ كون ت وفعالة في بناء الفرد ســـ

 ،ترنتإلانو التعلم كاســتخدام الحاســوبعلى الرغم من تعدد مصــادر و  املســتقبل،و  صــورته في الحاضــر و  نوعية املجتمع

 ألنه يعتبر مرج ،املتعلم إلتمام العملية التعليميةيمثل املصــدر ألاكرر أهمية للمعلم و إال أن الكتاب املدرســ ي 
ً
 أســاســيا

ً
عا

 املتعلم على حِد سواء.و  للمعلم

كما  ،ثير من الجهود املشـــتركةتســـهم فيه الك ،إن عملية إعداد الكتاب املدرســـ ي ليســـت باألمر الســـهل، فهو عمل علميو 

م( الذي 0211هذا ما أكده املاتمر ألاول للتطوير التربوي في ألاردن )و  أن تتوافر في الكتاب املدرسـ ي معايير معينة،و  البد

 -أوص ى بعدة اعتبارات منها:

 .مراعاة أن تكون النشاطات التي يتضمنها الكتاب املدرس ي مرتبطة باملجتمع والبيئة العامة 

 ،ويعتمد على أساسيات املعرفة والربط  ضرورة إتباع نسق جديد في تأليف الكتب املدرسية يبتعد عن السرد

  على التعلم الذاتي. والتفسير ليبعث

 .ضرورة تجريب الكتب املدرسية قبل إقرارها النهايي 

 ة املعاصرةالثقافة العاملي التركيز على الاتجاهات والقيم إلايجابية في تراث حضارتنا وبين القيم إلايجابية في. 

  (TIMSS):العلومو  الدراسة الدولية للرياضيات

، تجرى هذه الدراسة كل أربع سنوات، و (IEA) التربوي  تتم هذه الدراسة تحت إشراف الهيئة الدولية لتعليم التحصيل

ـــاركة دولةو  (0225العام )في (Timss) وقد تم تطبيق الدراســـــــــة ألاولى م بصـــــــــورة منتظمة،و  ــ ــ احدة هي دولة و  عربية بمشــ

في العـــام و ،املغربو  تونسو  م( تم تنفيـــذ الـــدراســــــــــــــــة بمشــــــــــــــــاركـــة ثالث دول عربيـــة هي ألاردن0222في عـــام )و ،الكويـــت

 لخمس دول منها مصــر  (UNDP) قدم برنامجوقد  ،م( شــاركت عشــر دول عربية9552)
ً
 فلســـطينو  اليمنو  لبنانو  تمويال

ـــاركت كل من تونس ،ســــورياو  ين والبحر  ألاردن بمنح البنك الدولي. بينما شــــاركت كل من الســــعوديةو املغربو  حيث شـ

ـــعوديــة .(29  ،9552 ،العرجــابتمويــل خــا  منهــا ) ــ ــ ــ ــ ـــاركــت كــل من اململكــة العربيــة الســـ ــ ــ ــ ــ ــ البحرين بجزء من و ، كمــا شـ

خمسة عشر  فيها ( دولة25بمشاركة أكرر من ) ابعة( أجريت الدراسة الدولية الر 9557في العام )و التمويل الخا  فيها

ـــــر ــ ــ ــــطين ،اليمن ،لبنان ،دولة عربية هي: مصــ ــ ــ ــ ـــعودية ،املغرب ،تونس ،جيبوتي ،الجزائر ،ألاردن ،ســـــــــــوريا ،فلسـ ــ ــ ــ  ،الســ

 .)29  ،9552 ،الكويت.... )العرجا، و ُعمان ،قطر ،البحرين
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 ألهمية جودةو 
ً
 افســــة،على املندوره الرئيســــ ي في صــــنع رأس مال بشــــري قادر و  ،نوعية التعليم في املنطقة العربيةو  نظرا

من خالل املشــــاركة في الدراســــات العاملية املتعمقة التي تســــاعد على إجراء إلاصــــالحات املبنية على التقييم، فقد قرر و 

 املكتب الاقليمي للدول العربية في برنامج ألامم املتحدة الاستقرار في تنسيق مشاركة الدول العربية املهتمة بالدراسة.

 ل ألامريكيين:م( العلم لك2061مشروع )

من املتوقع أن يعود  م( الذي9520نســـبة إلى العام امليالدي ) (AAAs , 1989 ) قدمت الجمعية ألامريكية لتقدم العلوم 

ملشروع يتكون هذا او  ،فيه املذنب هالي إلى الظهور، إذ يقدم هذا املشروع رؤية بعيدة املدى لإلصالح التربوي في العلوم

 -هي:و  (25-92  ،9552 ،)عميرة من ثالث مراحل كما ذكرها

ــــابها من خالل و ،املهـارات، املرحلـة ألاولى: يتم فيهـا تحـديـد املعرفـة ــ ــ ــ ــ الاتجـاهـات العلميـة التي يجـب على كـل متعلم اكتســ

الذي حددت و  م( بنشــر تقرير عنوانه: )العلم لكل ألامريكيين(0212قد انتهت هذه املرحلة في العام )و  التربية املدرســية،

. فيها صفات
ً
 الشخص املثقف علميا

كما تعددت هذه  ووضـــــــــع نماذج عديدة للمنهج، تم فيها ترجمة توجيهات املرحلة ألاولى إلى خطط عمل املرحلة الثانية:

انتهت و  يات.الرياضو  ،املناهج في بعض الدروس املختارة في الواليات املتحدة ألامريكية في محاولة إلصالح تدريس العلوم

 أشــــير في هذه املرحلة إلى حذف، و م( بنشــــر تقرير عنوانه )املعايير النوعية للثقافة العلمية(0229ام )هذه املرحلة في الع

 املواضيع التقليدية في العلوم.

تين فيها تم تنفيذ مخرجات املرحلو  والعشـــرين، اســـتمرت هذه املرحلة في بداية القرن امليالدي الحاديو  املرحلة الثالثة:

 .اسعو  اقالثانية على نطو  ألاولى

   الجودة الشاملة:و  املناهج الدراسية

 :الجودة الشاملة ومفهومها

ـــــهــدت نظم التعليم    ــ ــ ــ منــاهجــه تحــديــات كبيرة في النصــــــــــــــف الثــاني من القرن العشــــــــــــــرين نــاتجــة عن التطور املعرفي و  شـــ

م ملواكبة التعليو  التربيةمما أدى إلى ظهور اتجاهات حديثة في مجال  ،الثورة التكنولوجية في املجال الصناعيو  ،الهائل

إدارته و  كان من أحدث تلك الاتجاهات الدعوة إلى تبني مفهوم الجودة الشاملة في التعليمو  تعقيداتها.و  تلك التطورات

ل قد أصــبحت الجودة تمثو  تحقيقها نجاحات كبيرة.و  الخدميةو  بعد تطبيق هذا الاتجاه في عمل املاسـســات إلانتاجية

ـــــر  ــ ـــــانثقافته ممو  حياة العصــ ــ ــــس لها في نظم التعليم على اعتبار أنه عملية إنتاجية تتعامل مع إلانســـ ــ ــ  ،ا أوجب أن ياسـ

 فيها،و 
ً
 رئيسـيا

ً
جب ي جية الصــناعية، أو الخدمية متميزةكما يجب أن تكون املنتجات في املاسـسـة إلانتاو  يشـكل عنصـرا

 
ً
 ،املجتمع مميزة )عطيـــةو  للمتعلمين أن تكون الخـــدمـــات التي تقـــدمهـــاو  ،أن يكون خريج املاســــــــــــــســــــــــــــــة التعليميـــة متميزا

 .)02   ،م9551
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 -مفهوم الجودة الشاملة في مجال التعليم:

 ( أن الجودة الشــــــــاملة في التربية )اســــــــتراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم05   ،م9551ترى ثناء ياســــــــين ) 

ي ف والقدرات الفكرية للعاملين توظيف املواهبو  تســــــــــــــتمـد حركتهـا من املعلومـات التي نتمكن في إطـارهـا من اســــــــــــــتثمـار و 

( 52   ،9557ســــهيلة الفتالوي ) وعرفت. تحســــن املســــتمر للماســــســــة التعليمية(لتحقيق ال مختلف مراحل التنظيم

ــــطةو إلاجراءاتو نظـام متكـامل من مجموعة من املعايير »تعليم بـأنهـا الجودة في ال ــ ــ ــ ــ إلارشــــــــــــــادات تضــــــــــــــعها الجهة و ألانشــ

ــــئولة عن  ــ ــ ــ ـــهاالتعاملسـ ــ ــ ــ ـــــة التعليمية نفســ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ فاعلة  توفيرها لخدماتها بطريقةو  ليهتدى بها في تنظيم عملها ليم، أو املاسـ

 .» للمستفيدين

 التعليم:و  أهمية الجودة الشاملة في التربية

ـــــاملة في التربية005   ،9552ذكر البـادي )   ــ ــ ــ  ( العـديـد من الفوائـد التي يمكن أن تتحقق في حـالـة تطبيق الجودة الشـــ

 -تتمثل بما يلي:و  والتعليم،

 الارتقاء بمستوى الطالب في جميع املجاالت.و ضبط وتطوير النظام إلاداري في املاسسة التعليمية  

 ووضع الحلول لها. ضبط شكاوي الطالب وأولياء أمورهم والتقليل منها 

 ،الب وأولياء الط الوفاء بمتطلبات ورفع مسـتوى ألاداء للعاملين باملاسـسـة التعليمية. زيادة الكفاءة التعليمية

  تمكين املاسسة التعليمية من تحليل املشكالت بالطرق العلمية. ألامور واملجتمع.

 الالتزام وتنمية اتجاهات أولياء ألامور إلايجابية نحو املاســــــــــــــســــــــــــــة التعليمية من خالل، رفع مســــــــــــــتوى الطالب 

  دريس وإلاداريين في املاسسة.الترابط والتكامل بين جميع القائمين بالت بنظام الجودة.

 .يمنح املاسسة التعليمية التقدير والاعتراف املحلي  

  تشــــــــخيص القصــــــــور في املدخالت والعمليات واملخرجات حتى يتحول التقويم إلى تطوير حقيقي وضـــــــــبط فعلي

 لجودة الخدمة التعليمية.

 الجودة الشاملة في كتب العلوم:    

 و  ،جميع جزيئات النظام التعليمييتناول نظام الجودة الشــــــاملة   
ً
 مهما

ً
يشــــــمل ذلك املنهج الدراســــــ ي الذي يعد عنصــــــرا

 مــا رافقهــا من تقويمو  ،مخرجــاتو  ،عمليــاتو  نظــام التعليمي بمــا فيــه من مــدخالت،من العنــاصــــــــــــــر التي تقع في بارة ال

 من عناصــر املنهجو  تحســين.و  ضــبطو 
ً
 أســاســيا

ً
ن تتناول الجودة الشــاملة جب أو  ،ملا كان املقرر الدراســ ي يشــكل عنصــرا

مما يســهل على التالميذ الاســتفادة منها  ،صــياغتهاو  ،طريقة عرضــهاو  ،الاهتمام باملقررات الدراســية من حيث محتواها

ذي تشهده الانفجار املعرفي الهائل الو ،التكنولوجيو  ثيقة بالتقدم العلميو  ملا ملناهج العلوم من صلةو  في عملية التعلم.

ـــالو  الثورة الســـــــــريعةو  املجتمعات ــ ــ ـــــبكات إلانترنتو  املتالحقة في مجال الاتصــ ــ وير جب تطو  ،نقل املعلومات من خالل شــ

 لذلك ظهرت العديد من الاتجاهات الحديثة لمجودة و  ،الجامعيو  مقرراتها على مســـــــتوى التعليم العامو  مناهجها
ً
وفقا

 -تي:( كاآل22-25  ،9551في مقررات العلوم منها ما ذكرته ثناء ياسين )
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 ،وتبســـــــــــيط الواقع النظري للمفاهيم العلمية إلى  إدخال التكنولوجيا الحديثة في املناهج بغرض تطوير العلوم

  وتطوير املجتمع. بهدف تحسين الناتج التعليمي، واقع عملي يسهل على التلميذ واملعلم تعلمه

  التكنولوجيا واملجتمع يشكالن مدخلين أكرر إدخال عالقة العلم والتكنولوجيا واملجتمع في مناهج العلوم؛ ألن

 مالئمة لتدريس العلوم في سياق التعليم العام.

 ،ــــتويـات إلانجــاز املتقـدم، وذلـك بتوفير املعلمين ألاكفــاء، تصــــــــــــــميم منـاهج العلوم بغرض تحقيق التفوق ــ ــ ــ ــ  ومســ

 وتدريبهم التدريب الجيد.

 -هي:و  ذكرهاإلى ما سبق  التاليةأن يتم إضافة الاتجاهات  الباحث رى يو 

 .إدخال تكنولوجيا النانو في مناهج العلوم ملواكبة املستحدثات السريعة في التكنولوجيا الحديثة 

 .الربط بين العلم وتكنولوجيا النانو واملجتمع في مناهج العلوم 

 معايير الجودة الشاملة في كتب العلوم:  

ـــــاو  املدرســـــــــــــيةهناك عدد من املعايير التي يجب توافرها في كتب العلوم    ــ ــ ــ لة في ميمكن تحديد بعض معايير الجودة الشــ

 -هي:و  كتب العلوم في عدة مجاالت

: معايير جودة إخراج الكتاب: 
ً
 أوال

 -:: العوامل التالية( أن جودة إلاخراج الفني للكتاب املدرس ي تتطلب الوقوف على 002   ،9552يرى فرج )

دراســــــــــــــة املادة التحريرية للكتاب من -ج دراســـــــــــــة العمر الزمني للتالميذ.-ب بيئاتهم املختلفة.و  دراســـــــــــــة نوعيات التالميذ

 دراسة العمر الزمني لتداول الكتاب املدرس ي ملدة عام، أو أكرر.-د حيث كونها: أدبية، أو علمية، أو تدريبية.

 وكما ذكرت عدة معايير لجودة إخراج الكتاب املدرس ي هي.

ـــــفحـات.ال-2 الغالف.-9 مقـاس الكتـاب.و  تحـديـد مجم -0 ــ ــ ــ  –الصــــــــــــــورة العـامة للكتاب املدرســــــــــــــ ي )الشــــــــــــــكل -1 صـــ

                           .التشطيب-5 .)التنظيم

: معايير الجودة في أهداف كتب العلوم:   
ً
 ثانيا

 من املعايير التي يجب أن تتوفر في ألاهداف منها:01   ،9552السعدني )ذكر  
ً
 -( عددا

ـــــرية.و  إلامكانيات املاديةو أن تراعي الظروف -0 ــ ـــــفة اجتماعية أن-9 البشــ ــ ــــتند إلى فلســ ــ ــ ــــليمة.و  تسـ ــ ــ  أن-2 تربوية سـ

تكون ذات قيمة  أن-5 أفعال ملموسة.و  تترجم إلى سلوك أن-1 تقوم على أسس نفسية سليمة تراعي قدرات املتعلمين.

 أن-7 تكون مرنـــة بحيـــث يمكن تحقيقهـــا في الظروف البيعيـــة املتنوعـــة. أن-2 مرتبطـــة بـــاحتيـــاجـــاتهم.و  في حيـــاة التالميـــذ

ــــة بكل مادة.و ترتبط بـاألهداف العامة للتربية ــ ــ ــ ــ توفر خبرات ذات معنى للمتعلمين منهم في تعديل  أن-1 ألاهداف الخاصــ

 تأخذ بها.و  تلبي حاجات املتعلمين أن-2 سلوكهم.
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: معايير الجودة في محتوى كتب العلو     
ً
 م املدرسية:ثالثا

 من املعايير في جودة محتوى كتاب العلوم املدرس ي منها:025-029   ،9552ذكر السعدني )  
ً
 -( عددا

 كفاية املادة العلمية لتغطية كل موضوع.-9 الصحة العلمية للمعلومات املوجودة في الكتاب. -0

ـــتخدمة في الكتاب.و  ســــــــــالمة الرموز -2 ــ ــ ــــطمحات املســـ ــ ــ ـــكالو بالجداول ارتباط النص اللفظي -1 املصــ ــ ــ ــ ــــوم و  ألاشـ ــ ــ الرســ

 التكنولوجي.و  مواكبتها للتقدم العلميو  حداثة املادة العلمية-5 العلمية.

-1 ارتبـاط املـادة العلمية بالبيئة.-7 الفئـات العمريـة لهم.و  قـدراتهمو  منـاســــــــــــــبـة املـادة العلميـة ملســــــــــــــتوى التالميـذ-2

 ارتباط مادة الكتاب باملواد ألاخرى.

: معايير    
ً
 الجودة في أساليب التقويم:رابعا

 :(21  ،رد في عسيالنو  كما 925  ،9555ذكر الحارثي )   

 .قياس ألاداء الفعلي للطالب من خالل الاستجابة التي يمكن مالحظتها 

 .قياس صدق املحتوى. املصداقية: تكون عملية التقويم واقعية 

 يتمكنوا من تحقيق تقـــــدم مقبول نحو  أن تكون أدوات التقويم قـــــادرة على التعرف على الطالب الـــــذين لم

 تحقيق املعايير.

  أن تتيح الفرصــــــــــــــة لتقويم قـدرة الطالب على ممــارســــــــــــــة أســــــــــــــاليــب التفكير املنطقي أثنــاء انتقــالهم من عمليــات

 .التفكير املحسوس إلى عمليات التفكير املجرد

 قاليم اليمنية الستة بحيث يراعىبناء على ما سـبق ذكره فنحن نرى بأن تكون املناهج املطورة سـت مناهج بحسـب ألا

ات املختلفة البيئو  ،ثقافتهو  كذلك فلســـفتهو  ســــمات املجتمع الذي ينتمون إليه،و  خصـــائصو  فيها خصـــائص املتعلمين

 في إقليم الجنـــد
ً
ـــم محـــافظتي إبو  داخـــل إلاقليم الواحـــد فمثال ــ ــ ــ ــ تعز يجـــب أن يكون املنهج في هـــذا إلاقليم و  الـــذي يضـــ

 لطبيعة
ً
نتمون إليه املجتمع الذي يو  يلبي الحاجات التربوية للمتعلمينو  البيئة املدرســــــــيةو  املجتمع املحلياقع و  مناســــــــبا

 -هي:و  ا إلاقليم توجد فيه بيئات مختلفةحيث أن هذ

 .البيئة الساحلية في املخاء 

 الذي و  بيئة الســــــــــــهول والوديان في املحافظتين كوادي الدور في العدين ووادي بناء في كل من الســــــــــــدة والنادرة

 يمتد إلى مديرية دمت بمحافظة الضالع ووادي الضباب في تعز.

  البيئة الجبلية في املحافظتين مما تحتويه من تراث حضــــاري وتاريثي مثل آلاثار الحميرية والســــبعية في كل من

 ظفار وشخب عمار وجبل العود وقلعة القاهرة في تعز وغيرها.

ـــعى إلى تطوير املناهج في و   ــ ــــامبما أننا نســـ ــ ـــوء معايير الجودة الشــ ــ ليم في جودة التع لة، فإنه يجب مراعاة ثالثة مبادئضـــ

 -هي:
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تعميم املنهج ليلبي احتياجات املتعلمين طويلة املدى من خالل تطوير أهداف ومخرجات تعلم واضـــحة وقوية  .0

 وتستند إلى معايير املنظمات املهنية املتخصصة، وإلى أفضل املمارسات العاملية.

الفر  للمتعلمين لتحقق تلـــك املعـــايير، وذلـــك من خالل توجيـــه جميع املصــــــــــــــــادر واملوارد وإلامكـــانيـــات توفير  .9

 املتاحة مادية وأكاديمية ملساعدة املتعلمين على تحقيق تلك املعايير.

 ملتطلبات تقييم ألاداء .2
ً
 .تقييم مدى نجاح املتعلمين في تحقيق تلك املعايير وفقا

 في بناء فـإن معايير الجودة ا وعليـه
ً
 نوعيا

ً
لشــــــــــــــاملة تطالب املاســــــــــــــســــــــــــــات التربوية وبرامج إعداد املعلمين بان تظهر تميزا

 -هياكلها وبرامجها من خالل:

 .للنظريات واملعارف وألافكار الجديدة 
ً
 تحديث إلاعداد العلمي واملنهي والتربوي وفقا

 .استراتيجيات التدريب  

 .أساليب التعلم  

 الميذ.مراعاة التنوع في خلفيات الت 

 -ولتطبيق الجودة الشاملة في التعليم مبررات هي:

 .الثورة التكنولوجية الشاملة والقائمة على التدفق العلمي واملعرفي 

  م.0275إقبال معظم املجتمعات على التوسع في التعليم منذ عام 

  عالية الكفاءة.ترتكز الجودة على الاستجابة لحاجات الطلبة وبالتالي إرضاءهم والحصول على مخرجات  

 .تعمل الجودة على استثمار إمكانيات ألافراد وطاقاتهم إلابداعية 

 .تعمل الجودة الشاملة على إيجاد نظام شامل لضبط الجودة والذي يسهل مراجعة وتطوير املناهج الدراسية 

 -هي:و  وضع مبررات تطبيق الجودة بشكل آخر فقد (1  ،0225 ،أما )الرشيد

  بكفاءة املخرجات.ارتباط الجودة  

  أهلية( في معظم دول العالم. -نجاح تطبيق الجودة الشاملة في العديد من املاسسات التعليمة )حكومية  

 .ارتباط نظام الجودة الشاملة مع التقويم الشامل للتعليم باملاسسات التعليمية 

ـــياتهم اســــتخلص الباحث و  في ضــــوء آراء املحكمينو، من خالل العرض الســــابقو   من املعايير املقترحةتوصـ
ً
التي و  ،عددا

 -هي كما يلي:و  يمكن من خاللها الحكم على جودة كتاب العلوم املدرس ي،

 املجال ألاول: جودة إخراج الكتاب:

 من املاشرات:و  املعيار ألاول: فنيات إخراج الكتاب:
ً
 -يحتوي على عددا

 .يتوفر عنصر الجذب والتشويق في غالف الكتاب  

  غالف الكتاب بمحتواه العلمي.يرتبط تصميم  
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 .نوعية الورق املستخدم. تناسب مجم الكتاب مع عمر املتعلمين  

 .خلو الكتاب من ألاخطاء املطبعية  

 .للكتاب مقدمة توضب كيفية استخدامه  

 .يوضب محتوياته 
ً
 يشمل الكتاب فهرسا

 .تدبيس الكتاب جيد 

 من 
ً
 -املاشرات:املعيار الثاني: نظام التنسيق: يحتوي على عددا

 .تناسب املساحات بين ألاسطر والفقرات لتحقيق الوضوح  

 .مالئمة مجم الحروف املستخدمة في الكتابة لعمر املتعلمين 

 .مالئمة ألوان الحروف الكتابية للمتعلمين 

  ضوح العالقة بين العناوين الرئيسية واملتفرعة عنها بشكل جيد.و 

 -لألشكال: يحتوي على عدد من املاشرات:الرسوم و  املعيار الثالث: مواصفات الصور 

 وألوانها جذابة.، وضوح الرسوم وألاشكال 

 .تناسب مجم الصور لألشكال مع متن كالم املوضوع  

 .سهولة قراءة التعليقات إلايضاحية على الصور وألاشكال. توظيف الرسوم لألشكال بشكل جيد  

 .مراعاة الصور وألاشكال للمحتوى العلمي 

 الثاني: جودة ألاهداف:املجال 

 -املعيار ألاول: الشمول: يحتوي على عدد من املاشرات:

 .شمول ألاهداف للمجاالت املعرفية واملهارية والوجدانية والاجتماعية  

 صياغة ألاهداف التعليمية لكل درس )وجود أهداف لكل درس.( 

 .عملية التعلم الذاتي.تشجيع  تقدير جهود العلماء ودورهم في تقديم العلم وإلانسانية 

  جود هدف عام للكتاب لكل وحدة.و .
ً
  تشجيع املتعلمين على الاكتشاف وجمع املعلومات ميدانيا

 .التعرف على قواعد ألامن والسالمة الالزمة للتعامل مع ألاجهزة 

 -املاشرات: يحتوي على عدد من و  املعيار الثاني: الواقعية:

  ضوح ألاهداف بحيث يمكن مالحظتها وقياسها.و  تحقيقها.تميز ألاهداف بالواقعية وإمكانية 

 .ــــية لنمو املتعلمين ــ ــ ـــــخصــ ــ ـــائص الشــ ــ ــ ــــب ألاهداف مع الخصـــ ــ ــ مراعاة ألاهداف للظروف وإلامكانيات املادية  تناسـ

 والبشرية.
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 -:يحتوي على عدد من املاشراتو  املعيار الثالث: تنمية املهارات العلمية )العلم كاستقصاء(:

 ر ألاساسية.تنمية مهارات التفكي 

 .تنمية مهارات التفكير املتصلة بالبحث  

 .استخدام مصادر التعلم املختلفة  

 .تنمية مهارات التفكير الناقد لدى املتعلمين  

 .تنمية مهارات التفكير لدى املتعلمين في تصميم تجارب استقصائية بسيطة 

 املجال الثالث: جودة املحتوى العلمي:

 -يحتوي على عدد من املاشرات:و  ألاساسية:املعيار ألاول: املفاهيم 

 .ارتباطها باألهداف. خلو املحتوى من التكرار والحشو  

 .تعريف املفاهيم واملصطمحات الشايعة بشكل مختصر وواضب  

  الترابط )التسلسل املنطقي والسيكولوجي للمحتوى(. 

 -يحتوي على عدد من املاشرات:و  املالئمة:و  املعيار الثاني: التوازن 

 .توزيع املحتوى على الفصلين الدراسيين بشكل متوازن  

 .التكامل من املقررات الدراسية السابقة والالحقة للمادة نفسها ومع مقررات الصف نفسه  

 .مراعاة املحتوى لخبرات ومهارات املتعلمين في املقررات السابقة 

 -املجتمع:و  املعيار الثالث: الارتباط بالبيئة

 ــــلة باملتعلم. تقديم املحتوى ملهام ــ ــ ــ ــ ـــــة ذات صـ ــ ــ ــ ــــوســ ــ ــ ــ ــ تناول املحتوى لقضـــــــــــــايا املجتمع ومشـــــــــــــكالته  واقعية محسـ

  يظهر املحتوى التفاعل بين العلم واملستحدثات التكنولوجية واملجتمع والبيئة. الصحية والبيعية.

 .يعمق روح الوالء واملحبة للوطن ومكتسبات التنمية فيه. يشير إلى نواحي الجمال في البيئة  

 ويعبر عن هويته. حتوى طبيعة املجتمع اليمني،يمثل امل  

 .يتضمن القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية والصحية املرغوبة 

 املجال الرابع: جودة أساليب التقويم:

 -املعيار ألاول: التنوع:

 ذاتي(تقويم -تطبيق عملي -أساليب التقويم بين )املقالية  تنوع 

  إكساب املتعلمين القدرة على تطبيق املادة العلمية.تسهم أسئلة الكتاب وتدريباته في  

 .يستخدم الكتاب أساليب التقويم البديل كأسلوب امللفات وتقويم ألاداء  
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 .
ً
 وكيفا

ً
 تنوع في النوع واملستوى كما

 -الاستمرارية: املعيار الثاني: 

 .توفر أسئلة تقويم بنائية  

 .توفر تدريبات لكل درس ووحدة  

 .يوجد تغذية راجعة  

 .توفر أسئلة تقويم نهائية 

 -املعيار الثالث: مستويات التفكير:

 .تثير أسئلة الكتاب عمليات تفكير متعددة لدى املتعلمين  

 .تنمي أسئلة الكتاب مهارات البحث والاستقصاء لدى املتعلمين 

 .تساعد التدريبات في تنمية مهارة املتعلمين في حل املسائل الحسابية 

 -داثة:املعيار الرابع: الح

 .حداثة أساليب التقويم املستخدمة في أسئلة وتدريبات الكتاب  

 .استخدام أساليب تقويم تناسب مع املستجدات في مجال العلوم  

 .ارتباط أساليب التقويم بقضايا ومشكالت علمية حديثة 

: الدراسات السابقة:
ً
 ثانيا

 -:هيالعلوم، و سيعرض الباحث فيما يلي بعض الدراسات السابقة التي تناولت معايير الجودة الشاملة في كتب 

ة بتدائية املعزز هدفت إلى تحديد معايير الجودة لتعليم محتوى العلوم باملرحلة الا و  (:2005إسماعيل )مجدي دراسة 

للمرحلــة الابتــدائيــة في ضــــــــــــــوء ألاهــداف املعززة للثقــافــة تقــديم نموذج لوحــدة دراســــــــــــــيــة في العلوم و ، للثقــافــة العلميــة

 ملعايير الجودة لتعليم العلوم.و  العلمية
ً
 وفقا

هــدفــت إلى الوقوف على مــدى توفر معــايير الجودة الشــــــــــــــاملــة في محتوى مقرر العلوم و  (:2001دراســـــــــــة ثنــاء يــاســـــــــــين )

 -:التالية: للصف ألاول متوسط في املجاالت 

تجاهات الحديثة في تدريس العلوم، التكنولوجيا املعاصرة في تدريس العلوم، البيئة املحلية أهداف تدريس العلوم، الا

 .جهة نظر املعلماتو  من

التعرف على مدى تحقيق كتاب العلوم املطور للصــــــــــف ألاول املتوســـــــــــط هدفت إلى و  (:2011)بندر عســـــــــيالن دراســــــــة 

قد قدم و (، أساليب التقويمو  ،املحتوى العلمي ،ألاهداف ،الكتابملعايير الجودة الشـاملة في جوانبه ألاسـاسية )إخراج 

 :أهمها مقترحاتو  الباحث توصيات



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 57 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

  .إعادة النظر في تصميم غالف الكتاب 

 .زيادة دعم الجانب الوجداني ألهداف الكتاب  

 :بحثمنهج ال

 تم استخدام املنهج الوصفي القائم على الوصف الكمي للظاهرة املدروسة.

 :بحثمجتمع ال

 يمثل كتب العلوم في الجمهورية اليمنية. بحثمجتمع ال

 :بحثعينة ال

 الذي يتكون من ســــــتو  ،9505من كتاب العلوم للصــــــف الخامس ألاســــــاســــــ ي الجزء ألاول طبعة  بحثتكونت عينة ال   

 .)12 – 92حدة جسمنا يتنفس الهواء من هذا الكتاب   )و  حدات دراسية حيث تم القيام بتحليلو 

 :بحثأداة ال

 التي تشـــــــــــمل معايير كُل من )إخراجو  قام الباحث بتبني عدد من املعايير املقترحة لكتاب العلوم بحثلتحقيق أهداف ال

 .)التقويم أساليبو  ،ألاهداف، املحتوى العلمي ،الكتاب

 :بحثخطوات بناء أداة ال 

 -تحديد الهدف من ألاداة:

 التي ينبغي تحققها في كتب العلوم من مرحلة التعليم ألاساس ي.املاشرات و  إلى تحديد املعايير  بحثهدفت أداة ال   

 -تحديد مصادر بناء ألاداة:

 -:التالية: تم بناء ألاداة باالستفادة من املصادر 

 الدراسات التي تناولت معايير الجودة في مقررات العلوم. -الدراسات التي تناولت تقويم مناهج العلوم.

 تطويرها.و  اهات الحديثة لتقويم مناهج العلومالاتج -أدبيات تعليم العلوم.-

 -صدق ألاداة: -3

ـــــهو  تكون ألاداة صـــــــادقة إذا ثبتت مقدرتها على قياس ما ــــعت لقياســ للتحقق من صـــــــدق ألاداة تم عرض الصـــــــورة و  ،ضـــ

 الخبراء في هذا املجال.و  ألاولية لها على مجموعة من املحكمين املتخصصين
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 يوضح مالمح ألاداة في صورتها ألاولية. :(01رقم )   جدول 

 عدد املاشرات املعايير املجال
مجموع 

 املاشرات

 مدى املالئمة

 مالئم
غير 

 مالئم

مالئم 

بعد 

 التعديل

ب
كتا

 ال
ج

خرا
ة إ

ود
ج

 

 فنيات إلاخراج. -

 نظام التنسيق. -

 مواصفات الصور والرسوم وألاشكال -

-.................................................................... 

-.................................................................... 

-.................................................................... 

2 

1 

1 

    

ف
دا

ألاه
ة 

ود
ج

 

 الشمول والواقعية. -

 العلم وإلايمان باهلل تعالى. -

 العلم والاستقصاء -

-.................................................................... 

-.................................................................... 

-.................................................................... 

-.................................................................... 

2 

2 

5 

    

مي
عل

 ال
ى و

حت
امل

ة 
ود

ج
 

 املفاهيم ألاساسية. -

 التوازن واملالئمة. -

 الارتباط بالبيئة واملجتمع. -

-.................................................................... 

-.................................................................... 

-.................................................................... 

-.................................................................... 

1 

2 

5 
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يم
قو

الت
ب 

الي
س

ة أ
ود

ج
 

 التنوع -

 الاستمرارية. -

 أنماطه.و  مستويات التفكير  -

 التجديد.و  الحداثة -

-.................................................................... 

-.................................................................... 

-.................................................................... 

2 

1 

2 

2 

    

 

     52 الاجمالي

ضع ألاداة بصورتها النهائية كما في الجدول و  التي أقترحها املحكمون تم بحثوبعد إجراء التعديالت على أداة ال

 -التالي:

 في صورتها النهائية بحث( مالمح أداة ال02)رقم  جدول 

 مجموع املؤشرات عدد املؤشرات املعايير املجال

 جودة إخراج الكتاب

 فنيات إلاخراج -

 نظام التنسيق -

 مواصفات الصور والرسوم وألاشكال -

1 

1 

5 

 

11 

 جودة ألاهداف

 الشمول  -

 الواقعية -

 تنمية املهارات العلمية -

1 

1 

5 

 

16 

 جودة املحتوى العلمي

 املفاهيم ألاساسية -

 التوازن واملالئمة -

 الارتباط بالبيئة واملجتمع -

1 

3 

1 

 

11 

 جودة أساليب التقويم

 التنوع -

 الاستمرارية -

 مستويات التفكير -

 الحداثة -

1 

1 

3 

3 

 

11 

 61 الاجمالي



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 60 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 -ثبات ألاداة:  4-

ـــــمنــا 9505لقـد قـام البـاحــث بتحليــل الوحــدة الثــانيــة من كتــاب العلوم للصــــــــــــــف الخــامس الجزء ألاول طبعــة      ــ ــ ــ م )جســـ

ـــــية ، ثم طلب الباحث من محلل آخر إجراء التحليل للوحدة  ــ ـــــاســ ــ يتنفس الهواء( كمثال على كتب العلوم للمرحلة ألاسـ

ـــــرح له إلاجراءات املتبعة في عملية التحليل  ــ ــ  ثم قام  ،بعد أن شــ
ً
بحســــــــــــاب معامل الثبات ما بين التحليلين مســــــــــــتخدما

 لثبات التحليل. (Cobeer) معادلة كوبر

 عدد مرات الاتفاق                                       

ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمعامل الثبات =        ـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ  .100x ـــــ

 عدد مرات الاتفاق + عدد مرات الاختالف                          

بين التحليلين لهذه الوحدة في ضوء  ومعدل الاتفاق ما واملجموع، ونقاط الاختالف، يوضب نقاط الاتفاق، :(03)رقم جدول 

 املجاالت املعتمدة

 املجاالت
نقاط 

 الاتفاق

نقاط 

 الاختالف
 املجموع

معدل 

 الاتفاق

 16,11 11 1 13 جودة إخراج الكتاب

 15 16 1 12 جودة ألاهداف

 11,51 11 3 11 جودة املحتوى العلمي

 15,11 11 2 12 جودة أساليب التقويم

 11,69 61 13 11 إلاجمالي

 هو معامل ثبات مقبول.و  % 71,22وقد بلغت قيمة معامل الاتفاق إلاجمالي حسب املعادلة السابقة 

 تفسيرها:و  بحثمناقشة نتائج ال

 للنتائج التي توصــلت إليها الدراســة حيث ســيعرض الباحث ما أســفر عنه تطبيق أداة  
ً
 مفصــال

ً
يتناول هذا الجزء عرضــا

 تحليل البيانات.و  الدراسة

: النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرئيس
ً
 -يلي: الذي ين  على ما و  أوال

 تب العلوم في الجمهورية اليمنية؟ما معايير الجودة الشاملة الالزم توفرها في ك

 ولإلجابة عن هذا الســـــاال تم تحديد معايير الجودة الشـــــاملة الالزم توفرها في الجوانب ألاســـــاســــــية لكتب العلوم حيث

 :زعت املعايير على أربعة مجاالت كما في الجدول التاليو 
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 يوضح املتوسط املوزون ودرجة التحقق ملعايير ومؤشرات املجاالت. :(04)جدول رقم 

 املجال

 

 املعايير

 

عدد 

 املؤشرات

 

مجموع 

 املؤشرات

 

 املتوسط

 املوزون 

 درجة

 التحقق

 جودة إخراج الكتاب

 فنيات إلاخراج -

 نظام التنسيق -

مواصفات الصور والرسوم  -

 وألاشكال

1 

1 

5 

 

11 

1,12 

2,21 

1,91 

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة 2

جودة 

 ألاهداف

 الشمول  -

 الواقعية -

 تنمية املهارات العلمية -

1 

1 

5 

 

16 

1,11 

2,19 

1,91 

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة 2

 جودة املحتوى العلمي

 املفاهيم ألاساسية -

 التوازن واملالئمة -

 الارتباط بالبيئة واملجتمع -

1 

3 

1 

 

11 

2,21 

2,01 

1,11 

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة

 متوسطة 1,99

 جودة أساليب التقويم

 التنوع -

 الاستمرارية -

 مستويات التفكير -

 الحداثة -

1 

1 

3 

3 

 

11 

2,36 

2,5 

2,61 

2,5 

 كبيرة

 كبيرة

 كبيرة

 كبيرة

 كبيرة 3,33

  61 الاجمالي

 

: النتائج املتعلقة باألسئلة املتفرعة عن السؤال الرئيس: 
ً
 -ثانيا

 -إجابة الساال ألاول:
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 ما مدى تحقق معايير الجودة الشاملة في مجال إخراج الكتاب؟

 التي تم في ضـــو ها تقويم إلاخراج للكتاب بحســــبو  معايير الجودة الشـــاملة املقترحة، ســـتخدم الباحث بطاقة تضـــمنتا

 -املقياس التالي:

 ( كانت درجة التحقق ضعيفة.0,27 - 0إذا كانت قيمة املتوسط املوزون )

 ( كانت درجة التحقق متوسطة.9,21 - 0,21إذا كانت قيمة املتوسط املوزون )

 .كبيرة التحقق درجة كانت 9,25 ≤إذا كانت قيمة املتوسط املوزون 

 -( أن:1ويتضب من الجدول )

 .)9بمتوسط بلغ )و  تحققت بدرجة متوسطةجودة إخراج الكتاب 

 بدرجة متوسطة )
ً
هذا يدل على أن جودة نظام التنسيق املتبع في و  (،9,91ُيعد معيار نظام التنسيق أكرر املعايير تحققا

 كتب العلوم تتسم بالجاذبية إلى حٍد ما.

ــــومو  يأتي معيار جودة مواصـــــــــفات الصـــــــــور  ــ ــ ـــكال في املرتبة الثانية من حيثو الرسـ ــ ــ مســـــــــتوى التحقق، فقد تحققت  ألاشــ

 .)0,21ماشراته بدرجة متوسطة )

 ).0,19بينما أحتل معيار فنيات إلاخراج املرتبة ألاخيرة حيث تحققت ماشراته بدرجة متوسطة )

 -:إجابة الساال الثاني

 ما مدى تحقق معايير الجودة الشاملة في مجال ألاهداف؟

 -( أن:1يتضب من الجدول )

ـــــرات معايير جودة   حيث و )9مجال ألاهداف قد تحققت بدرجة متوســـــــطة )ماشـ
ً
ُيعد معيار الواقعية أكرر املعايير تحققا

تأتي تنمية املهارات العلمية في املرتبة الثانية من حيث مســـتوى التحقق، و  ،)9,02تحققت ماشـــراته بدرجة متوســـطة )

ـــــراته بينما يأتي: معيار الشــــــــمول في  )0,21فقد تحققت ماشــــــــراته بدرجة متوســــــــطة ) ــ املرتبة ألاخيرة حيث تحققت ماشـ

 (.0,11بدرجة متوسطة )

 -:إجابة الساال الثالث

 ما مدى تحقق معايير الجودة الشاملة في املحتوى العلمي؟

 -يتضب أن: (1) من الجدول 

 .)0.22ماشرات معايير مجال جودة املحتوى العلمي قد تحققت بدرجة متوسطة )
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 حيث تحققت ماشراته بدرجة متوسطة ) ُيعد معيار املفاهيم ألاساسية أكرر 
ً
 .)9.99املعايير تحققا

طة قد تحققت ماشراته بدرجة متوسو  املالئمة في املرتبة الثانية من حيث مستوى التحقق حيث،و  يأتي معيار التوازن  

يدل على أن محتوى ( مما 0.70املجتمع في املرتبة ألاخيرة بدرجة متوســــــطة )و  بينما يأتي: معيار الارتباط بالبيئة (.9.57)

ـــــا هويتــه، وتنــاول والتعبير عن  طبيعــة املجتمع اليمنيو  كتــب العلوم تحتــاج إلى مزيــد من التمثيــل لبيئــة ــ ــ ــ ــ يــا املجتمع قضــ

 البيعية.و  مشكالته الصحيةو  اليمني

 ما مدى تحق معايير الجودة الشاملة في مجال أساليب التقويم؟ -الرابع: إجابة الساال 

 -يتضب أن: (1) من الجدول 

( مما يدل على مدى إســهام أســاليب التقويم بقدر 2.22ماشــرات معايير جودة أســاليب التقويم تحققت بدرجة كبيرة )

 كبير في قياس قدرة املتعلم على التعلم الذاتي.

 (.9.21قد تحققت ماشرات بدرجة كبيرة )و  ُيعد معيار مستويات التفكير أكرر املعايير تحققت حيث،   

 ).9.5كذلك معيار الحداثة في املرتبة الثانية بدرجة كبيرة )و  يار الاستمرارية،يأتي مع

( 
ً
 (.9.22يأتي معيار التنوع في املرتبة ألاخيرة بدرجة كبيرة أيضا

 املتوسطات املوزونة والرتب لكل مجال من مجاالت بطاقة التحليل :(05)رقم جدول 

 الرتبة املتوسط املوزون  عدد املؤشرات املجال

 1 3.33 11 أساليب التقويم

 2 2 16+  11 إخراج الكتاب + ألاهداف

 3 1.99 11 املحتوى العلمي

 

 املراجـــع:    قائمة 

     املراجع باللغة العربية:

ـــماعيل، .0 ــ ــ ــ فعالية وحدة دراســـــــــــية مقترحة في ضـــــــــــوء معايير الجودة لتعليم العلوم في  .(9555) .مجدي رجب إســ

لمناهج الجمعية املصــــــرية ل ،املاتمر العلمي الســــــابع عشــــــر: مناهج التعليم واملســــــتويات املعيارية .تنمية الثقافة العلمية

 .121-127  املجلد الثاني، وطرق التدريس،

 .ألاردن عمان، دار اليازوري، .الجودة الشاملة في التعليم وتطبيقات آلايزو  .(9552) .نواف البادي، .9
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ـــالح علي البــاز، .2 ــ ــ ــ ــ ــــوء معــايير تعليم تطوير  .(9555) .خــالــد صـــ ــ ــ ــ ــ منهج العلوم بــاملرحلــة إلاعــداديــة بــالبحرين في ضــ

ـــع: معوقــات التربيـة والتعليم في الوطن العربي .العلوم ــ ــ ــ ــ ريــة الجمعيـة املصــــــــــــــ، التشــــــــــــــخيص والحلول -املاتمر العلمي التـاســـ

 .025-000  املجلد ألاول، جامعة عين شمس، كلية التربية، للتربية والتعليم،

 .دار املعارف القاهرة .التعليم واملستقبل .(0227) .حسين كامل بهاء الدين، .1

 .(9505الدليل التدريبي لكتابي الرياضيات والعلوم ) .5

 .عمان دار الفكر، .مدخل لفهم جودة عملية التدريس .(9502) .العزيز محمد عبد الربعي، .2

 .مجلة املعلم بجامعة امللك سعود .الجودة الشاملة في التعليم .(0225) .محمد أحمد الرشيد، .7

 .دار النهضة العربية الكويت، .املناهج املعاصرة .(0211)  .املجيد الدمرداش عبد سرحان، .1

 .الرياض مكتبة الرشيد، ،0ج .طرق تدريس العلوم .(9552) .محمد أمين السعدني، .2

ســاســ ي في ضــوء املعايير مســتوى جودة محتوى كتاب العلوم للصــف الثامن ألا  .(9552) .محمد حســن العرجا، .05

 .غزة-الجامعة إلاسالمية  كلية التربية، رسالة ماجستير، .العاملية ومدى اكتساب الطلبة لها

ـــــيالن، .00 ــ ــ ـــــن عسـ ــ ــ تقويم كتاب العلوم املطور للصــــــــــف ألاول املتوســــــــــط في ضــــــــــوء معايير  .(9500) .بندر خالد حسـ

 .جامعة أم القرى  كلية التربية، رسالة ماجستير، .الجودة الشاملة

 .عمان دار املناهج، .الجودة الشاملة واملنهج .(9551) .محسن علي عطية، .09

 .عمان دار املسيرة، .التربية العلمية وتدريس العلوم .(9552) .إبراهيم بسيوني عميرة، .02

تقويم محتوى كتب العلوم املطورة بالصـــفوف الدنيا من املرحلة إلابتدائية  .(9509) .ماجد شـــباب الغامدي، .01

 .جامعة أم القرى  كلية التربية، رسالة ماجستير، .يير مختارةفي ضوء معا

ـــــهيلة الفتالوي، .05 ــ ــــفات، املعايير، الجودة في التعليم )املفاهيم، .(9551) .سـ ــ دار الشـــــــــروق  .املســــــــاوليات( املواصــ

 .ألاردن عمان،

الاتجــاهــات الحــديثــة في إعــداد الكتــاب املــدرســــــــــــــ ي مع تطبيقــات تربويــة في مجــال  .(9552) .محمــد عبــده فرج، .02

ـــالمي ــ ــــع: كتب تعليم القراءة في الوطن العربي بين إلانقرائية وإلاخراج ) .الكتاب العربي إلاســـ ــ  02-05املاتمر العلمي التاســ

 .091-15  املجلد الثاني، يوليو(، الجمعية املصرية للقراءة واملعرفة،

 .القاهرة املجموعة العربية للتدريب والنشر، .تطوير املناهج رؤية معاصرة .(9552) .قي حسانيشو محمود، .07

 .املنار للطباعة والنشر صنعاء، .املناهج التعليمية وواقعها في اليمن .(0222) .عبده محمد املطلس، .01

 .9559مارس  وزارة التربية والتعليم، اليمن،-مة ملناهج التعليم العام املنطلقات العا .02

محتوى مقرر العلوم للصـــف ألاول املتوســـط ومعايير الجودة الشـــاملة من وجهة  .(9551) .ثناء محمد ياســـين، .95

ـــــريــة 9551مجلـة دراســــــــــــــات في املنـاهج وطرق التـدريس )أغســــــــــــــطس  .نظر املعلمـات )دراســــــــــــــة تقويميـة( ــ ــ ــ (، الجمعيـة املصـــ

 .52-01  ،جامعة عين شمس كلية التربية، ،027العدد  للمناهج وطرق التدريس،

  -:مواقع إلانترنت

 (.م ، مفهوم وأسس تطوير املنهج ) ملحمد السيس ي9505/ 00/ 90موقع إنترنت بتاريخ  .90

http//www.sea.edu.eg/forums/viewtopic.php      :م5/2/9505تاريخ الدخول  

 .م5/2/9505تاريخ الدخول:  . أهمية وأسس تطوير املنهج التربوي  .(9552) .مدونة الدكتور أبو مروان .99
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  صحافة املواطن كمصدر لخلصبر التلفزيوني: إشكالية املصداقية والاحترافية

Citizen journalism as a source of television news: the problem of credibility and 

professionalism 
 الجزائر/  جامعة باجي مختار عنابة /د. سهام بدبودي

Dr .Sihem Bedboudi/University of Badji Mokhtar Annaba/Algeria 

 املخلص : 

إلاعالم والاتصال الحديثة للفرد إمكانية ممارسة دور الصحفي من خالل تكنولوجية الهاتف الذي يحتوي على عّدة  أتاحت تكنولوجيا

رسل فقط هو الذي يقوم بصناعة املضمون 
ُ
للمستقبل كذلك القدرة على صناعة  بل أصبحمميزات، فمع تطور التكنولوجيا لم يُعد امل

" أين أصبح الفرد يعمل على تقديم أحداث ووقايع شاهدها املواطن صحافةاملضمون انطالقا من هذه التكنولوجيا، ومنه ظهر مفهوم "

ي وقد ساعدته ف، ية وسرعةوكانت قريبة منه أو كان فيها طرفا من أطراف الحدث، وُيشاركها مع الّناس لغرض إعالمهم أو لنقل الواقع بآن

شر الواسع أو الظهور املباشر أو 
ّ
 ذلك مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ملا لها من مميزات على مستوى التطبيق الواحد سواء الن

مينها بها لصناعة مضاانتبهت وسائل إلاعالم لهذه الظاهرة الجديدة وأصبحت توليها الاهتمام كما أصبحت تستعين وقد . ..الهاشتاغ  وغيرها

التي أصبحت توظف مضامين صحافة  حيث تعدى ألامر إلى الفضائيات إلاخبارية املتخصصة إلاعالمية، ولم تقتصر على ذلك فحسب

 التي نحاول من خاللها الدراسةومنه جاءت فكرة هذه  وغيرها...France24 و BBC Newsاملواطن في برامجها ونشراتها إلاخبارية  مثل قنوات 

هم أالتعرض لهذه الظاهرة الاعالمية "الاعتماد على مضامين صحافة املواطن من قبل وسائل الاعالم التقليدية" وتسليط الضوء على 

 الاشكاليات التي تنتج عنها من نقص املصداقية والاحترافية في نقل الخبر ، مع تقديم أمثلة تطبيقية من واقع بعض القنوات التلفزيونية.

 صحافة املواطن، الصبر التلفزيوني، املصداقية .  فتاحية:الكلمات امل

Abstract: 

Modern information and communication technology has made it possible for the individual to exercise the role of a journalist 

through telephone technology, which has several advantages. “Citizen” where the individual works to present events and 

facts that he witnessed and were close to him or in which he was one of the parties to the event, and shares them with people 

for the purpose of informing them or conveying the reality instantly and quickly, and social networking sites of various kinds 

have helped him in this because of their advantages at the level of a single application Whether it's wide publication, direct 

appearance, hashtags, etc... The media became aware of this new phenomenon and became interested in it and used it to 

manufacture its media content. It was not limited to that only, as it went beyond the specialized news channels that employ 

the contents of citizen journalism in their programs and news bulletins, such as BBC News, France24 and others... The idea of 

this study came through which we try to address this media phenomenon, "relying on the contents of citizen journalism by 

traditional media" and to shed light on the most important problems that result from the lack of credibility and 

professionalism in reporting the news, while providing practical examples from the reality of some television channels. 
Keywords: Citizen Journalism, television news, credibility. 
 

  مقدمة:

 ،أحدثت التحّوالت التكنولوجية التي عرفها العالم أواخر القرن العشرين نقلة نوعية في الوسائل املستعملة لالتصال

ل ظهور تكنولوجيات إلاعالم والاتصال مجر زاوية في الثورة التي شهدتها وسائل إلاعالم الجماهيرية
ّ
د فق ،إذ شك
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استطاعت هذه الوسائل أن تطبع ميزاتها وخصائصها وتترك بصمتها على مراحل التطور التاريثي واملعرفي للمجتمعات. 

ه ومنذ ظهورها أواخر القرن العشرين استطاعت
ّ
ت  حيث أن

ّ
طيح بالعديد من املفاهيم والنظريات الاتصالية التي ظل

ُ
أن ت

 قائمة لقرون، وخلقت بذلك العديد من املفاهيم واملقاربات املنهجية التي أّسست لعملية اتصالية جديدة.

ة ّد ولقد أتاحت هذه التكنولوجيا للفرد إمكانية ممارسة دور الصحفي من خالل تكنولوجية الهاتف الذي يحتوي على ع

مميزات، كاملشاركة والانفتاح والّتجمع والتواصل والتعبير عن الذات، ولكّن أهّم خاصية هي كونها سهلة الاستخدام مّما 

ُيتيح للمواطن سهولة استخدامها وتوظيفها. فقد سمحت هذه التطبيقات للُمستقِبل أن ُيصبح ُمرسال، وتغّيرت عناصر 

طن دور مهم في إلاعالم، حيث تلقى اهتماما كبيرا من قبل الجماهير بسبب آنية العملية الاتصالية وأصبح لصحافة املوا

ل إعالم املواطن جانبا رئيسيا من جوانب اهتمام الجمهور فيما يتصل بالحصول 
ّ
مضامينها وقربها الجغرافي. وبالتالي شك

استطالع آلاراء واملواقف املختلفة على املعلومات وكذلك الاتصال مع آلاخرين ومناقشة العديد من القضايا وألاحداث و 

 تجاهها. 

وقد كانت وسائل إلاعالم بشكل عام ترفض فكرة الاستعانة أو توظيف مضامين صحافة املواطن في محتوياتها وبرامجها، 

وكانت تعتمد على مصادرها الخاّصة في إعداد مضامينها وفقراتها، ولكن مع التطور السريع ملواقع التواصل الاجتماعي 

نتشارها في كافة دول العالم وكذا ألارقام الكبيرة التي تحققها نسب املشاهدة والاستخدام، انتبهت وسائل إلاعالم لهذه وا

الظاهرة الجديدة وأصبحت توليها الاهتمام كما أصبحت تستعين بها لصناعة مضامينها إلاعالمية، هذا وقد خّصصت 

  اندينغتر ة املواطن تحت تسميات مختلفة تاشر ملحتواها كـ ـبعض الفضائيات برامج وفقرات خاّصة بمحتوى صحاف

وغيرها من ألاسماء التي لها عالقة بمميزات هذه املواقع. وفي واقعنا الحالي تعّدى ألامر ذلك حيث  أو هاشتاغ أو الواب...

صحافة املواطن  عن طريق إفادتها بمضامين بمشاركاتهم أصبحت القنوات هي التي تطلب من املواطنين أن يراسلوها

ساهموا في إعالم مواطنة الجزائرية حيث جاء في شريطها إلاخباري التالي: " التلفزيونية إلاخبارية قناة النهار"من بينها "

ناشد من خالل إرسال مضامينكم على البريد الالكتروني..."
ُ
. ومنه أصبحت الفضائيات التي لها مراسلين وصحفيين ت

 مة في صناعة املضامين إلاعالمية.املواطن الاشتراك واملساه

 :الدراسة فاهيمم أوال:

 ( مفهوم صحافة املواطن:1

هي ما يقوم به ألافراد العاديون أساسا على ما يفعله املراسلون املحترفون أي "نقل املعلومة"، تلك املعلومات التي ُيمكن 

مجلس املدينة على مدونة، ويمكن أن تتضمن أن تتخذ أشكاال عديدة من افتتاحية "بودكاست" لتقرير حول اجتماع 

ق بإيصال املعلومة. وامليزة الرئيسية ألاخرى لصحافة 
ّ
النصو  والصور والصوت والفيديو، لكّنها في ألاساس كّل ما يتعل

كارات تاملواطن هي أّنها توجد على الانترنيت عادة وظهور شبكات الانترنيت واملدونات والبودكاست والفيديو وغيرها من الاب

 ( 055،  9559)شفيق، املتصلة بالشبكة هو ما جعل صحافة املواطن ممكنة.
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فت فيه التكنولوجيا في رصد املعلومات حول 
ّ
عّرف صحافة املواطن بأّنها " شكل من أشكال إلاعالم التي وظ

ُ
كذلك ت

، 9552)الزرن، نقل ألاحداث".موضوع معّين، فأّي شخص يملُك على سبيل املثال هاتفا نقاال مزودا بكاميرا يستطيع 

  52 ) 

 ( مفهوم الفضائيات إلاخبارية:2

هي محطات تبث إرسالها عبر ألاقمار الصناعية لكي يتجاوز هذا إلارسال نطاق الحدود الجغرافية لدولة إلارسال،      

ي، دة من القمر الصناعحيث ُيمكن استقباله في دول ومناطق أخرى عبر أجهزة خاّصة الستقبال والتقاط إلاشارات الواف

قطة.
ّ
 ( 27،  0222)السيد،  وُيمكن التقاط بّثها التلفزيوني في مناطق عديدة عبر أجهزة الاستقبال وألاطباق الال

 في املتخصصة من الفضائيات وتعتبر الفضائية، القنوات عالم في حديث كمفهوم إلاخبارية الفضائيات وقد ظهرت

قّدم أّنها ذلك إلاعالمي الخطاب طبيعة أو املضمون 
ُ
  وهي .إلاخبارية والبرامج ألاخبار وهي أال محددة ذات نوعية مادة ت

ّ
 تبث

 صناعة إلى إلاعالم تحول  ظل في خاصة ألاخبار صناعة مجال في القوية واملنافسة الحراك الساعة ملواكبة مدار على إرسالها

 ( 10،  9552)العبد،  الخصخصة. مبدأ وانتشار الحكومية السيطرة من تحرره بعد الربح تستهدف

 :: نشأة وتطّور صحافة املواطنثانيا

حيث ال توجد إجابات متفق عليها بين جميع الباحثين واملمارسين لهذه  صحافة املواطنهناك اختالف حول نشأة 

مثل تجارب  01و  07الصحافة، فيعد بعض الباحثين رسم ألاصول الاوروبية وألامريكية لصحافة املواطن إلى القرنين 

أّن  Lee”1911“لي"". إذ نستنتج من إفادة كر في تأكيد حرية النشر كمواطنينلدورهم املب Pamphletكتاب املطبقات 

سبتمبر  26" وذلك في بابليك أوكرنسنزمن خالل جريدة " الواليات املتحدة ألامريكيةأّول ظهور لصحافة املواطن كان في 

طبع على ثالثة صفحات متوسطة الحجم فيما تترك الصفحة الّرابعة فارغة قصد  1690
ُ
حيث كانت هذه الجريدة ت

تمكين القّراء من إضافة أخبارهم الخاّصة عليها قبل تمريرها إلى قارئ آخر. لكن توقفت هذه الجريدة عن الصدور بعد 

 (00، 9505)الرميدي،عددها ألاّول .

 Open Sourceصحافة املصدر املفتوح"" تعبير "أندور ليوناردأو ما أطلق عليه " صحافة املواطنلقد نشأت 

Journalism" على خلفية استخدام  1999" فكرته في مقال له عامليوناردالذي تتكّون مادته من القّراء، والذي نشر

نشره في موقع  Cyber Terrorism"إلارهاب السيبراني" " ردود وتعليقات القّراء على مقال عن جون انغلزالكاتب "

" ُمعتمدا على تعليقات الُقّراء وقام بمنحهم حقوقا مادية جينز انتجلينز ريفيو" ، ثّم أعاد نشره في مجلة "سالش دوت"

 ( 52،  9501)بوغازي، .

نحن وسائل إلاعالم: في كتابه ) 2003عام Dan Gillmorدان غيلمور " صحافة املواطنوكان أّول من طرح فكرة "

د على أّن ألاخبار لم تُعد محاضرة بل أصبحت ُمحادثة وكان ة الشعبية من الشعب وإلى الشعبالصحاف
ّ
(، عندما أك

 ( 2،  9552)بخيت،" .غيلمور هذا الرأي الذي ُيجادل به "



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 68 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

زت صحافة املواطنوقد شاع مصطمب "
ّ
قة بدراسة سوسيولوجيا العمل الصحفي، حيث رك

ّ
تعل

ُ
" في ألابجديات امل

مثل بديال للّصحافة املهنية التقليدية أكرر من تركيزها على وسائل دعم كّل الّدراسات ألا 
ُ
ولى على كون صحافة املواطن ت

 منهما لآلخر، وأجريت عّدة دراسات وصفية حول صحافة املواطن وتأثيرها املفترض على الصحافة املهنية

عن وجود نماذج بديلة للنموذج املّتبع في وبالّرغم من أّن هذه الّدراسات قد كشفت (. 91،  9557)شارلينبورتر،

الصحافة التقليدية، والقائم على التوجه الرأس ي من أعلى ألسفل في صناعة ألاخبار، فإّنها أيضا عّبرت أّن تأثير صحافة 

 املواطن على املمارسات املتبعة في الصحافة املهنية التقليدية ال يزال محدودا . 

 ،2000)صادق، كوريا الجنوبية؛في  2000الذي أطلق في العام  ”OHMY News“أوماي نيوز وُيعتبر موقع ألاخبار 

" بين القارئ والصحيفة، أي إلغاء إزالة الوسيطمن أشهر نماذج صحافة املواطن الذي تقوم فكرته على " (11ص

حررين والّصحفيين، ليكون بذلك القّراء هم من ُيحّررون ألاخبار واملقاالت 
ُ
وهم من يقرؤها وُيقّيمها، ويضع وظيفة امل

أّي ُمواطن باستطاعته أن يكون ُمراسال يون ليسوا فصيال فريدا من البشر،الصحافاملوقع شعارا لذلك يقول: "

 (09  ،9557)شارلينبورتر،" .صحفيا

حترف "
ُ
ان يعمل تشاركية، وك" هذا املوقع كتجربة الستخدام الانترنيت كوسيلة إعالمية هو-أويون وقد أنشأ الّصحافي امل

" بالذكرى السنوية الّسابعة لتأسيسه في أوماي نيوز مواطن، وعندما احتفل موقع " 755معه في هذه التجربة أكرر من 

ألف مواطن ُمراسل صحفي يعملون في  25موظفا بدوام كامل، وأكرر من  25، كان قد أصبح يعمل فيه 9557فيفري 

، 9559ا املوقع باجتذاب اهتمام مراقبي وسائل إلاعالم عبر أنحاء العالم في العام مئة دولة أخرى، وبدأ نجاح وتوّسع هذ

عندما أصبح ُمجتمع الانترنت في كوريا الجنوبية ُمشاركا بنشاط في الانتخابات الرئاسية، وساعد بذلك في التأثير على 

ق صورة املوقع على الّساحة العاملية الذروة في أكتو 
ّ
ميزوري عندما منحت كلية " 9557بر النتائج. وقد وصل تأل

" ميدالية الشرف لمخدمة املميزة في الصحافة تقديرا لجهوده الّرائدة في هو-أويون " الواليات املتحدة" في للّصحافة

واطنين كصحفيين مناصرين للديمقراطية، ولهذه الجائزة تاريخ يفوق 
ُ
عاما، ومن بين الذين فازو  75تحقيق انخراط امل

ر املالفين والصحفيين املرموقين في الصحف وإلاذاعات والتلفزيونات، ورغم أّن تحقيق وسيلة إعالمية بها بعض أشه

 (.07، 9555)صادق،حديثة النشوء تعمل وفق أساليب غير تقليدية النجاح والشهرة ُيعّد إنجازا بحّد ذاته .

ه بمنتصف التسعينات بدأت املاسسات الص ”MARK Deuze“مارك ديوز ويرى 
ّ
درك أن

ُ
حافية والجهات ألاكاديمية ت

بأّن صحافة ألانترنت لها تطبيقات ال عالقة لها ُمطلقا بمفاهيم وتطبيقات الصحافة التقليدية، وأّن الصحافيين ليسوا 

وحدهم من يتولى مساولية توصيل املادة الصحافية. لقد بدأ ظهور نمط جديد من الصحافة والصحافيين هم من 

 (Johnson,2012, p13) التقليدية.قة لهم باملاسسة أفراد الجمهور ال عال

صّورة واملبثوثة 
ُ
واطن الصحفي أثناء الثورات العربية، حيث أصبحت املواد امل

ُ
أّما في الوطن العربي فقد تبلور دور امل

على مواقع التواصل الاجتماعي ُمعتمدة لدى املاسسات إلاعالمية وذلك بعد أن سّدت ألانظمة العربية في تونس ومصر 

 (2،  9501)البياتي، عالم.وإلا وليبيا وسوريا ألابواب في وجه الصحفيين 
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وإذا كانت الثورات العربية ألاخيرة ولدت من رحم مواقع التواصل الاجتماعي إلالكترونية، فإّن التغطية إلاعالمية لهذه 

واطنالثورات قلبت مقاييس إلاعالم العربي بعدما غزته 
ُ
بالصوت والصورة، ضاربة عرض الحائط كّل  صحافة امل

واطن الذي يقوم بالثورة على ألارض ُمحاوالت القمع والتع
ُ
تيم التي تنتهجها أنظمة هذه الشعوب، وبالتالي فإّن هذا امل

ل في الوقت نفسه مصدرا أساسيا لإلعالم الذي صدت أمامه املصادر 
ّ
ومن ورا ها على الصفحات إلالكترونية ُيشك

يها في نقل ُمعظم مجريات الثورات. وبدون شّك التقليدية، وتحّولت هذه الّصحافة إلى املادة ألاساسية التي ُيعتمد عل

فإّن كّل ُمواطن هو بالضرورة ُصحفي صاعد، يتحكم في زمن ألاحداث ووقعها، فال تستطيع أّية وكاالت أنباء أن تنشر 

 (051،  9505)الدليمي، صحفيين في كّل الشوارع.

واطن في الوطن العربي وبالتالي فقد كانت شبكات التواصل الاجتماعي املحّرك ألاّول والقوّي 
ُ
، لبروز وانتشار صحافة امل

للربط بين زمالء الّدراسة،  1995عام Classmatesويعود تاريخ ظهور هذه الشبكات في العالم إلى أواخر التسعينات مثل: 

ز ذلك املوقع على الروابط املباشرة بين ألاشخا ، وظهرت في تلك املواقع امللفات 1991عام  Six Degreesوموقع 
ّ
. ورك

الشخصية للُمستخدمين وخدمة إرسال الّرسائل الخاّصة ملجموعة من ألاصدقاء، وبالرغم من توفير تلك املواقع 

 أّنها لم تستطع أن تدر ربحا 
ّ
ملالكيها وتّم إغالقها. وبعد ذلك ظهرت لخدمات ُمشابهة ملا يوجد في الشبكات الحالية إال

. ومع 2001و 1999مجموعة من الشبكات الاجتماعية التي لم تستطع هي ألاخرى تحقيق الّنجاح الكبير بين ألاعوام 

ألامريكي الشهير ومعه My Spaceوهو موقع  Googleظهر موقع يبلغ عدد مشاهدات صفحاته أكرر من  2005بداية عام 

توازي مع  Facebookمنافسه الشهير 
ُ
بإتاحة  2001عام  Facebookحتى قام My Spaceوالذي بدأ أيضا في الانتشار امل

بشكل كبير، ويعتقد أّن عددهم  Facebookتكوين التطبيقات للمصّورين. وهذا ما أّدى إلى زيادة أعداد ُمستخدمي 

 (002،  9505)الدليمي، .مليون ُمستخدم على ُمستوى العالم 155حاليا يتجاوز 

قّدمها الشبكات 
ُ
وهناك بعض الشبكات الاجتماعية العربية التي ظهرت ماخرا لكّنها ال ترقى ملنافسة الخدمات التي ت

" وهو من أكبر وأشهر املواقع التي طّورت في مكتوبالاجتماعية الكبرى ومن أمثلة تلك الشبكات الاجتماعية العربية "

قّدم لهم العديد من الخدمات، ومن الشبكات العربية ألاخرى نظامها شبكة اجتماعية تجمع ُمستخدمي امل
ُ
وقع وت

 (05،  9555الصادق،) وغيرها." ...شبكة مدينة" و"أخوان بوك"

 :والاتجاهات نحوها املواطن صحافة : أهميةثالثا

مثل انتفاضة واضحة من جانب املستخدمين والجمهور بشأن
ُ
ى املحتو  إّن صحافة املواطن وأنماط إلاعالم الجديدة ت

املنتج، فلم يعد الاهتمام مقتصرا على املحتوى املاسس ي ولكن تجاوز ذلك إلى املحتوى املنتج من قبل املواطنين أو 

املهتمين باملدونات، حيث برزت أهمية املدونات ملا تقّدمه من محتوى قد ال تكون موجودة عند غيره من وسائل إلاعالم 

ن عّدة عوامل أّدت إلى نشأتها ونشاطها منها سهولة الحصول والوصول إلى ألاخرى. إذ كان لظهور صحافة املواط

 املعلومات ونشرها في الوقت نفسه، وكذا تحفيز ألافراد ألن يكونوا أكرر فاعلية لمحصول على املعلومات.
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وقد ساهم هذا التطور النوعي في إنشاء مجتمعات عّدة فهي أيضا تادي نفس الوظائف وألادوار التي تقوم بها املجتمعات 

الفعلية، وكذلك يتّم تشارك الاهتمامات والاحتياجات بين ألافراد عبر أحد وسائط إلاعالم الجديد، وقد جاءت شبكة 

 (057،  9501شفيق،) ويسر.مختلف املجاالت بسهولة  ألانترنيت الجديدة لتسمح بالتبادل الثقافي في

وقد نشأت فكرة صحافة املواطن أيضا كمحاولة من الجمهور للتحرر من قيود حارس البوابة في إلاعالم التقليدي، بعد 

واطن والحكومة من جهة، وبين املواطن واملاسسات إلاعالمية من جهة أخ
ُ
ى، ر أن وّسع إلاعالم التقليدي الفجوة بين امل

مّما أّدى إلى انخفاض مشاركة املواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية وأضعف من حّس املواطنة الفّعالة. فجاءت 

هذه الصحافة كحركة إعالمية إصالحية بفضل وسائل الاتصال الرخيصة وسهولة الاستعمال كشبكة فيسبوك وموقع 

 ( 91،  9502)املقري،تويتر وانستغرام وغيرها... يوتيوب لعرض أفالم الفيديو، ومواقع تواصل أخرى مثل

 ولقد ظهرت العديد من الاتجاهات املتباينة من حيث تصورها ونظرتها إلعالم املواطن ُيمكن إيجاز أبرزها فيما يلي:

وازي الّس -أ
ُ
طات لاتجاه ُيبالغ باالحتفاء بهذا النمط الجديد من إلاعالم إلى حّد اعتبار صحافة املواطن سلطة خامسة ت

 "، فقدالربيع العربي"ألاربع التي نعرفها، ويعتبر أّن قّوتها وتأثيرها ظاهر السيما على مستوى العالم العربي إّبان ثورات 

بلغت درجة الاحتفاء ذروتها من خالل مقاطع الفيديو التي كان يبثها النشطاء والتي كان من الصعب وصول الصحفيين 

ور كبير في تأجيج هذه الثورات. فهذا الاتجاه ُيبالغ في الاحتفاء باآلثار الايجابية إلعالم املحترفين إليها، حيث كان لها د

 (01،  9557)رقاد، املواطن ويراه وسيلة للتعبير عن آلاراء وتحقيق الرقابة الشعبية واعتباره وسيلة للتغير الاجتماعي.

ة ومصداقية محتواه مستدال بوقايع اتجاه ُيعارض فكرة إعالم املواطن وياكد ضرورة الاحتراف وامل-ب
ّ
هنية، ويطعن في دق

ارتكب فيها مدّونون انتهاكات لحقوق امللكية والخصوصية وعدم الدقة وترويج الشايعات...وغيرها من التجاوزات التي 

 تمّس بقواعد وأخالقيات العمل إلاعالمي.

ه ال توجد وسيلة إعالمية تقليدية تستغني عن تكنولوجيا الاتصال  وينطلق-ج
ّ
أصحاب الاتجاه الثالث من فرضية أن

وألانترنت ووسائل إلاعالم الجديد. وباملثل الُوجود ملدّون أو ناشط على الانترنت يستغني عن وسائل الاعالم التقليدية 

ر  التعايش والتعاون بين الطرفين مم
ُ
 (9595)زعير، كنة ومطلوبةوبالّتالي فإّن ف

 :: واقع صحافة املواطن في الوطن العربيرابعا

عرفت صحافة املواطن بتطبيقاتها املختلفة ماخرا حركية واضحة في العالم؛ وذلك نظرا لالختناق الذي يعيشه الفرد 

كة فيما ملجال لألفراد للمشار إعالميا وثقافيا وسياسيا، ونظرا إلى انغالق البيئة العربية في هذه املجاالت وعدم فتحها ا

يحيط به بكّل حرية، ألامر الذي جعلهم ُيقبلون على هذه التطبيقات كوسائل بديلة للوسائل التقليدية الّسائدة، فأصبح 

 الفرد العربي مواطنا صحفيا يستخدم ما أتيح له من هاتف محمول أو كاميرا أو جهاز حاسوب لينقل الحقائق وألاحداث

 (.9509)بعزيز،
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ألازهر" أّن صحافة املواطن أحدثت انقالبا كبيرا في عالم "عميد كلية إلاعالم بجامعة  "عبد املنصور فاضلويقول "

رسل 
ُ
الصحافة أو في العالم ككّل وفي عاملنا العربي بشكل خا ، وغّيرت مفاهيم العملية الاتصالية القائمة على امل

ستقبل، كما قضت على الحواجز والّرقابة 
ُ
املفروضة على وسائل إلاعالم، فقد جذبت صحافة املواطن بشكل فعال وامل

وأرغمت بعض الحكومات العربية على  (.902، 9559)شفيق، بعد تفجيرها لعدد من القضايا التي أثارت الرأي العام،

ت اتخاذ قرارات ضّد رغبتها، كما ساهمت في سقوط أنظمة أخرى كما حصل مع بلدان الحراك العربي بحيث كان

ل من أشكال كشككالفاسبوك وتويتر استفاقة الشباب العربي من خالل ُممارسة التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

الديموقراطية الرقمية. هذه املساحة من الحرية الفكرية وضعها بعض املفكرين بأّنها وسيلة عصرية للديموقراطية 

رية ُمطلقة دون أّي قيود خاّصة في ظّل الاحتكار املفروض على وسائل املعرفية، كما أّنها أداة للتعبير عن الرأي في ح

إلاعالم من قبل أغلبية الحكومات وألانظمة العربية، مّما جعل من مواقع التواصل الاجتماعي املنبر الوحيد تقريبا للتعبير 

فراد ونقل ضامين وآلاراء وتعبئة ألا الحّر، والوسيلة الاتصالية الفريدة التي تسمح لمجماهير بالتواصل بسهولة وتبادل امل

أحداث الواقع الذي يعيشونه في مجتمعاتهم مّما ساهمت به مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات التفاعلية التي 

ل أساس ما ُيعرف اليوم بصحافة املواطن في التحوالت السياسية التي عايشتها معظم الدول العربية مطلع 
ّ
شك

ُ
ام عت

شير إحصاءات ذات السنة وفي مقابلة لـ  (.12، 9559)شفيق،2011
ُ
" فرانس براس"مع وكالة  "جون ثان البين"حيث ت

مليون شخص نصفهم يزورون هذه الشبكة كل يوم خاّصة  62 أّن عدد ُمستخدمي الفيسبوك في العالم العربي يقدر بـ

ه في الحراك الشعبي في املنطقة تحت خاصة بعد مساهمت 9502 منتصفمنذ  12 عبر هواتفهم املحمولة زيادة تقدم لـ

. إضافة إلى  2009عن 8%بزيادة تقدر بنسبة 2011 مغرد في يناير عام  73500000 ما ُيسمى بالّربيع العربي، إضافة إلى

فقد ساهم  .(00،  9555)هيثم، ألف مدونة 490، 2005العديد من املدّونات إلالكترونية التي بلغ عددها سنة 

، مّما جعل  2011جانفي عام 14 ممحوظ في تنظيم املظاهرات وحشد الجماهير وسقوط النظام فياملدّونين بشكل 

الحكومة املصرية تفرض رقابة صارمة على ألانترنيت وبالخصو  على املدونات ومواقع التواصل الاجتماعي لتجنب 

فيه وما بين املدونات كممارسة  تكرار السيناريو التونس ي، ولكن ألاحداث كانت أسرع منها وحدث ما لم يكن مرغوب

قّدم العديد من املاسسات  "مراسلون بدون حدود "صحفية جديدة قيام منظمة
ُ
بوضع جائزة أفضل مدّون، كما ت

" والحاصل الوعيصاحب مدونة ""وائل عباس"إلاعالمية والهيئات املختلفة اليوم جوائز للمدّونين مثل املدون املصري 

مصرية لحقوق  -من املنظمة ألافرو  9552-9555ه لكشف الفساد خالل عامي على جائزة  في مجمل أعمال

 (.11، 9555)هيثم،إلانسان.

يناير  25 استغل بعض الّناشطين السياسيين موقع الفيس بوك لطرح ونشر أفكارهم، ومنه بدأت الدعوة إلى مظاهرات

ميها موجهة خصيصا إلى وزارة الداخلية وألاسلوب القمعي 
ّ
الذي يوافق عيد الشرطة سابقا ألن الّرسالة حسب منظ

نا خالد  " بإنشاء صفحة بعنوانمنصور عبد الرحمان "و "وائل غنيم"الذي تتبعه ضد املواطنين. حيث قام املصري 
ّ
)كل

تل في إلاسكندريةخالد سعيد" ، وكان "سعيد(
ُ
ب حتى املوت على يد اثنين من مخبري  2010في يوليو قد ق

ّ
بعد أن ُعذ

، كما دعا الناشطان على الشبكة إلى مظاهرات يوم الغضب، وكان ملوقع الفيسبوك دوٌر كبير "سيدي جابر "الشرطة في
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( قال اشرة مساًءاالعببرنامج ) "منى الشاذلي"لإلعالمية لـ "غنيم" في التنسيق مع الشباب لتفجير ألاحداث. ففي تصريح 

 أّن املظاهرات بدأت من شباب شاهدوا الصفحة ثم تحولت إلى ثورة.

ر " وعدم نشحسني مباركما ُيسمى بالحراك العربي فقد كانت الوفاة املفاجئة لحفيد الرئيس املصري " وبعيدا عن

مجموعة  100 رت في حينهاالتواصل الاجتماعي إلى تغطية الحدث، حيث ظه دفٌع ملواقعإعالنات التعازي في الصحف 

على الفيسبوك تسابقت جميعها لنقل خبر الوفاة ومتابعته من طرف وسائل إلاعالم. أّما على موقع اليوتيوب فقد قام 

ظهر تشييع جنازة الفقيد وبلغ عدد مشاهدي مقطع 
ُ
ُمستخدمو ألانترنت بتحميل العديد من مقاطع الفيديو التي ت

بان، ساعة 24 ألف شخص في أقل من 60 نحو "حفيد مباركتشييع جنازة "الفيديو بعنوان 
ّ
 (.21،  9552)الل

فتحت منصات الشبكات النقاش والحوار على عّدة تيارات في البالد لم تحدث ُمسبقا في وسائل إلاعالم البحرين" وفي "

ين العديد من املدّونالتقليدية، وقد تعّرض العديد من املدّونين وُمستخدمي الشبكات لالستجواب والترهيب، وقض ى 

" أيضا حكمت املحكمة على ناشط وصاحب مقهى انترنيت لتداوله املغربأسابيع في السجن النتقادهم لمحكومة. وفي "

بية في 
ّ
" فقد أتاحت هذه الشبكات فلسطين. أّما في " 2009ديسمبرمعلومات حول القمع الوحش ي لالحتجاجات الطال

وألادوات الاتصالية وإلاعالمية الفّعالة لنقل القضية الفلسطينية وحشد عدد كبير للفلسطينيين املحرومين من املوارد 

ت بعد ذلك إسرائيل عملية عسكرية ضد الفلسطيني "
ّ
 " إلنشائه مجموعةحمزة أبو عابدمن مناصري قضيتهم، وشن

فحات إلالكترونية كما شهد موقع الفيسبوك العديد من الصّ دعونا نجمع التواقيع في غّزة".   "فيسبوكية بعنوان

 (.51،  9559)شفيق، ".ضد الاستيطاناملختصة في نشر املعلومات والوثائق الخاّصة بالقضية وأهّمها "

 : تأثير صحافة املواطن على جمهور املتلقين:خامسا

في دراسته عن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور املتلقين ملدى أهمية ودور  محمد منصور ُيشير الباحث 

وسائل الاتصال الاجتماعي في حياتنا اليومية، وفي تأثيرها املباشر وغير املباشر على العاّمة وال سيما على وسائل إلاعالم 

ا غم من عدم دقتها ومصداقيتها في أغلب ألاحيان. هذالتقليدية، بحيث باتت مصدرا ال ُيستهان به للمعلومة ولمخبر، بالرّ 

الّدور فرض نفسه بقّوة ووضع وسائل إلاعالم التقليدية أمام تحديات كبيرة، ومن بينها التنافس على الّسرعة في تقديم 

الّدقة و  املعلومة إلى الّناس، مع ما تقتضيه من مساولية الّتحقق من صّحتها ومصداقيتها، ومدى مالءمتها للموضوعية

تصفحين، 
ُ
شاهدين وامل

ُ
. وهذا التنافس املشروع أساسا بهدف كسب أعلى نسبة من املستمعين وامل

ّ
شر أو البث

ّ
وقابليتها للن

علنين.لغايات ربحية وإلقناع 
ُ
 ( .092، 9505)الدليمي،امل

عادلة الكبرى التي قامت عليها 
ُ
ست في تلك العملية وتأسفقد استطاعت التقنيات الجديدة وبسرعة كبيرة أن تقلب امل

ضو ها النظريات ألاساسية الكبرى املفسرة للعمل إلاعالمي، ومن أبرز شواهد ذلك، ظهور الشبكات الاجتماعية التي 

تلقي 
ُ
غّيرت تماما من نمطية تدفق املعلومات إلاعالمية والاتصالية في املرحلة التقليدية للعمل إلاعالمي. وبات الفرد امل

ستقبال في ذات الوقت، فقام بذلك مقام عناصر الاتصال كافة في العملية الكالسيكية لإلعالم، ولم منتجا وُمرسال ومُ 

يتوقف ألامر عند هذا الحّد بل تجاوزه إلى أن يكون هذا النمط الجديد أقوى وأبلغ في التعامل مع قضايا املجتمعات 

اسات العملية، إضافة إلى الشواهد املمحوظة في الواقع املعاصرة، تشكيال وتعزيزا وتغييرا وهو ألامر الذي أثبتته الدر 
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ه قد تجاوز تلك الثورة التي كانت توصف )الفائقة والهائلة( في التأثير على الرأي العام للوسائل 
ّ
عاصر، أن

ُ
إلانساني امل

 (097،  9505)الدليمي، التقليدية في عقود مضت إلى قدرات فائقة الكفاءة .

نت الجمهور إّن الثورة التكنولوجية 
ّ
الحاصلة في وسائل الاتصاالت، والتي يبدو أّنها ال تعرف التوقف قد ساعدت ومك

تلقي نفسه إعالميا يكتب ويذيع وينتج البرامج املرئية وينشرها ويذيعها 
ُ
من تأسيس إعالمه الخا  به حتى بات املواطن امل

خبارية وإلانتاجات إلاعالمية من دون الحاجة إلى صرف من على ألانترنت ملواطنين مثله. وأصبحوا يتبادلون املعلومات إلا 

املبالغ الطائلة التي تصرفها الوسائل إلاعالمية التقليدية، وهكذا انتشر مفهوم املواطن الصحفي في مجال إلاعالم 

عالم والاتصال وذلك بسبب الدور الفاعل للمتلقي/الجمهور في العملية إلاعالمية وبمساعدة وسائل وتقنيات وسائل إلا 

 ( 02،  9501)بمخيري، والاتصاالت الجديدة.

ه يجبمدخل إلى إلاعالم الجديد: املفاهيم والوسائل والتطبيقاتفي كتابه ) رضوان بخلصيري ويرى الباحث 
ّ
أن  ( أن

 (092،  9505)الدليمي، تستغل التأثيرات القادمة عبر ألانترنت لزيادة الوعي وذلك عن طريق:

  بعيدا عن  موالهوايات املختلفة لدى جيل الشباب ملأل الفراغ وتوجيههم التوجيه املالئم والسليتشجيع املواهب

 .الترفيه وتضييع الوقت

  الشباب.الاهتمام بقضايا التعليم التي تخّص 

  محاربة الجهل وألامية ألّن الجهل والتخلف يتولد عنه أفكار متطرفة قد تدفع الشباب واملجتمع إلى دوامة

 التطرف.العنف و 

  املشاكل.دراسة املشاكل الاجتماعية السائدة ووضع التصورات العلمية لهذه 

  غرس القيم الديمقراطية لدى الشباب من خالل تكريس تقاليد النقاش والحوار الحّر والديمقراطي وتبادل

 ككل.الرأي بين املجموع العام، ونجاح هذا التوجه يعني تعزيز املفاهيم الديمقراطية في املجتمع 

  مجتمعهم.نشر الوعي السياس ي الثقافي بين جيل الشباب والذي ُيمكنهم من إلاملام بأزمات ومشاكل 

 (092  ،9505)الدليمي،

لقد ظهرت في السنوات ألاخيرة العديد من مصادر ألاخبار على ألانترنت، وفي عصر ألانترنت ال يوجد فصل بين مرسل 

 منهما يستط
ّ
 منهما لديه مقدرة كاملة على توصيل املعلومات املعلومة ومتلقيها، أن كال

ّ
يع أن ُيشارك في الصحافة، أن كال

 ( .05،  9557)بكيري، واملعرفة لآلخرين.

ة ألاخبار نظرا لالزدياد املستمر 
ّ
حترفين أن يكونوا أكرر تنبها لضمان صّحة ودق

ُ
لقد أصبح من الواجب على الصحفيين امل

 (5-1    ،9552)غيطاس، بها ُمستعملوا ألانترنت إلى عالم املعلومات. في كمية فحوى ألانباء التي ُيسهم

مثل وسيلة عملية إلطالق 
ُ
ستحدثة ستحقق درجة غير مسبوقة من الشفافية، فهي ت

ُ
وهناك من يرى أّن التكنولوجيا امل

ّل ما يحتاجه من معلوماتحرية إلانسان في أن يحصل في أّي وقت وفي أّي مكا
ُ
، وأن يبحث في أّي وقت وإلى أّي ن على ك

 .(25،  9552)زغلول،مكان يتراء له من أفكار وآراء 
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تابع أّن هناك انعكاسا جليا لتقنيات ألانترنت على خصائص الجمهور وطبيعة املمارسة إلاعالمية من خالل 
ُ
ويمحظ امل

رسل وا
ُ
ستقبل ورجع الصدى. اختلفت الحدود الفاصلة بين امل

ُ
 ملستقبل وأصبح كّل جمهور ألانترنتهذه الوسيلة، امل

قّدمة، وهو ما 
ُ
، 9505)الدليمي،" ظاهرة املواطن الصحفيطلق عليه الخبراء واملتخصصون "أمنتجا للمادة إلاعالمية امل

 051.) 

با
ُ
واطن تقتصر فقط على اهتمام الجمهور به عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر التواصل امل

ُ
ر شلم تُعد أهمية إعالم امل

عن طريق ألانترنت، بل إّن الصحافة والقنوات إلاخبارية أيضا باتت تعتمد عليها، ومن ثّم أصبح يصل إلى قطاعات 

أعرض من الجماهير مّمن لم يكن لديها اتصال مباشر بشبكات التواصل الاجتماعي وصحافة املواطن. وأصبحت 

 
ُ
ستخدم ت

ُ
واطنين واملضامين التي ُينتجها امل

ُ
ل ُجزءا ال يتجزأ من الصحافة إلاُمشاركات امل

ّ
ات لكترونية والفضائيمث

 . وهذا ما سنحاول توضيحه من خالل محتويات هذا الجزء من الفصل النظري. إلاخبارية

 : ة على صحافة املواطن كمصدر لخلصبر: اعتماد الفضائيات إلاخباريسادسا

العديد من التطّورات التكنولوجية، فأصبح مصطمب لقد تطّورت مضامين صحافة املواطن في السنوات ألاخيرة نتيجة 

صحافة املواطن يشمل على مقاطع الفيديو والصور والرسائل النصية عبر املوبايل إضافة إلى ُمختلف أنواع رسائل 

ه من املحاور الرئيسية في عمل القائم باالتص
ّ
شاركات الصوتية، وصارت الاستعانة بهذا كل

ُ
ي ل فاالبريد إلالكتروني وامل

 . ُمختلف املاسسات إلاعالمية

وذلك  9555إذ كّونت فريقا من املواطنين عمل كمرشد لها في عام BBCومن ذلك على سبيل املثال ما قامت به قناة

من  BBCأثناء تفجيرات لندن عاكسا لحضور صحافة املواطن في إلاعالم التقليدي عبر قنواته املهنية ولقد استفادت 

حيث أنشأت موقعا  9551عام  CNN. ومثل ذلك أيضا ما قامت به قناةصورة 5555يزيد عن ذ حصلت على ما ذلك إ

  (.099-090،    9509ألازرق،) املواطن.خبريا يعتمد كلية على املضامين التي ُينتجها 

نتج ا
ُ
حتوى أو امل

ُ
هايي الذي لنّ ولم يكن سعي الصحف والقنوات إلاخبارية لدمج إسهامات املواطن والاعتماد عليها ضمن امل

واطنين وما تتضمنه 
ُ
قّدمه هو السبب الوحيد في تزايد وتنامي ظاهرة اعتماد الصحافة التقليدية على ومشاركات امل

ُ
ت

صحافة املواطن من مضامين، بل إّن هناك سببا آخر مهم يرتبط برغبة الجمهور ذاته في املشاركة في إنتاج محتوى 

ه إلامكانيات والظروف املختلفة في تقديم مضامين ُمتعددة ومتنوعة ُيعّبر بها الصحف واملساهمة بالقدر الذي تتيحه ل

عن رأيه أو مواقفه واتجاهاته أو يسعى من خاللها لنفي خبر ما أو التأكيد على صحته، وهكذا لم يعد ألامر مقتصرا على 

ي إلاعالم ك املشاركات ملمحا رئيسيا فالنقاش بين ألاصدقاء واملعارف فقط أو تبادل املعلومات فيما بينهم بل أصبحت تل

 والصحافة التقليدية . 

عنى أساسا بعرض مضامين و 
ُ
نستعرض فيما يأتي مجموعة من البرامج التلفزيونية على فضائيات عربية وأجنبية ت

 املواطن.صحافة 

 :عربيNews BBCبرنامج " أنا الشاهد" على قناة (1
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املواطن ويعرض قصصا وشهادات يرويها مواطنون من العالم العربي وهو برنامج أسبوعي، يعتمد على أسلوب صحافة 

 
ّ
ومن ُمختلف أنحاء العالم بالصوت والصورة، يتناولون فيها حياتهم اليومية أو قضايا تخّص مجتمعاتهم وبلدانهم يبث

 على الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش. وهو برنامج مسجل حيث يّتضب ذلك في عملية مونتاج التقارير ا
ُ
عرض في لتي ت

 كّل حلقة.

"اذا كانت لديك تجربة شخصية او صور او فيديو تريد ارساله لبرنامج يرجى استخدام الاستمارة في اسفل الصفحة او 

أو عبر صفحة الفيسبوك الخاصة هذه املساهمة قد تكون مرتبطة بحدث وقع  ،كترونيمراسلتنا على عنوان البريد إلال

 او قد تعبر عن رايك الشخص ي حول حدث اخباري او قضية تمس البلد الذي تعيش فيه".في املنطقة التي تعيش فيها 

بنانية LBCIالنشرة الاخبارية "ألاخبار من عندك" على قناة  (2
ّ
 :الل

عتمد في هذه النشرة هو أن يقترح املشاهدون مواضيعها على مواقع التواصل الاجتماعي
ُ
 موضوع ، ويتّم تداول كّل املبدأ امل

غة العامية البسيطة حيث تهتّم هذه النشرة بهواجس الناس وأحاسيسهم بعيدا عن الرسميات 
ّ
في النشرة كما هو بالل

والفقرات املثقفة. وبعدها يقوم املشاهدون بتعليق على املواضيع املختارة ضمن النشرة ليعود ُمقدم النشرة ويقرأ هذه 

 لى مواقع التواصل الاجتماعي. التعليقات كما وردت ع

المس جميع ألاعمار، يتولى تقديمها كّل من "
ُ
يم بوخزام رنوتتمّيز هذه النشرة بالخفة، ويمكن القول أّنها نشرة شبابية ت

 هذه النشرة في مالك الشريف-فتون رعد –
ّ

عرض يوميا على الساعة   2016اكتوبر  10". بدأ بث
ُ
 .25:09وت

 نغ" على قناة النهار إلاخبارية الجزائرية:برنامج " النهار ترندي (3

فقرة تتناول أهم وأخر املستجدات على تويتر، انستغرام، ، وهي على قناة النهار تي في 9502أكتوبر  92بدأ عرض الفقرة في 

 فيسبوك ويوتيوب حيث يتّم فيها عرض الفيديوهات والتعليقات والتغريدات وغيرها من ألانواع.

 ، دقائق 7جتماعي وال تتعدى مدتها الضوء على ألاخبار التي تصنع الحدث على مواقع التواصل الا حيث يتّم تسليط 

، واملواضيع الاجتماعية والرياضية والاقتصادية والثقافية وغيرها من املجاالت ول هذه الفقرة املواضيع السياسيةوتتنا

يع الدسمة وتتناول ما يشغل رواد مواقع التواصل فهي فقرة خفيفة تأتي بمجموعة من ألاخبار لكسر طبيعة املواض، 

 الاجتماعي.

 :"ترندينغ" على قناة بي بي س يبرنامج  (1

، وهو برنامج يتناول أهّم ما يشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، بدأ عرض هذا البرنامج منذ سنتين تقريبا

يتّم عرضها في شكل صور ومقاطع فيديوهات  من مواضيع سياسية واجتماعية وثقافية وغيرها من املجاالت. حيث

 وتعليقات وتغريدات من التويتر والانستغرام أو اليوتيوب وغيرها من ألاشكال.
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 رانيا العطار ، من تقديم يت غرينتش من الاثنين إلى الجمعةبعد الظهر بتوق   03:00ويعرض هذا البرنامج على الساعة 

البرنامج املستخدمين على التفاعل املباشر مع املواضيع املطروحة من  ، ومن جهة أخرى ُيشّجع هذاواحمد الفخوري

 خالل تعليقاتهم عبر صفحاتهم على الفيسبوك التويتر والانستغرام.

 ــــة:ـــــــــــخاتمــ

التلقي ألغت الاتجاه الخطي في  جديدة مظاهر من أفرزته وما حديثا، إلاعالمية البيئة مّست التي والتطورات التحوالت إّن 

، فلقد تغيرت العملية الاتصالية وأصبح هناك تبادل لألدوار والقائم أساسا على والذي طاملا حكم إلاعالم التقليدي

التفاعل بين القائم باالتصال والجمهور، إذ يختار فيه الناس احتياجاتهم واهتماماتهم ويشاركون آرا هم مع آلاخرين 

 بمحتويات إعالمية من إنتاجهم الشخص ي.

شاركة في صناعة صحافة املواطنوهذا ما جاءت به "
ُ
" كمظهر من مظاهر إلاعالم الجديد الذي عّزز مبدأ التفاعلية وامل

ستخِدمين 
ُ
ي للنظام إلاعالمي الكالسيكي؛ الذي أصبح أكرر انفتاحا وتزايد الاهتمام بامل

ّ
املحتوى مّما أّدى إلى التغّير الكل

 فر  لالستماع إلى أصواتهم وانشغاالتهم مع ظهور هذا النمط الجديد.الذين يصنعون املحتويات بإيجاد ال

وباعتمادنا في هذه الدراسة على هذا النمط الجديد من إلاعالم إلبراز خصوصية مضامين صحافة املواطن املوظفة في 

النوع  نبية بهذاوجدنا اهتماما كبيرا من قبل عدة قنوات تلفزيونية عربية وأج، الفضائيات إلاخبارية كمصدر لمخبر

الاعالمي الجديد، حيث تتناول مواضيع مختلفة تطبعها آلانية والجّدة وفي مجاالت مختلفة حسب الظروف والقضايا 

 . التي تميز العالم

جّسد نتائج الدراسة مدى الاهتمام املتزايد بمضامين صحافة املواطن من قبل وسائل إلاعالم التقليدية، حيث 
ُ
وبالتالي ت

مصدرا هاما لألخبار، وازدادت نسبة توظيفها ملحتويات شبكة ألانترنت عموما ولتطبيقات "صحافة املواطن" أصبحت 

خصوصا، ألهداف عديدة أهّمها الحفاظ على جمهورها ومسايرتهم بُمختلف الوسائط والتواجد في كّل الفضاءات التي 

 يستعملونها.

  قائمة املراجع:

خدمي املواقع الالكترونية في صناعة املضامين إلاعالمية: دراسة في املفاهيم "أدوار مست (.9552. )السيد بخيت .0

  .وبيئة العمل"، املجلة املصرية لبحوث الرأي العام، املجلد التاسع، العدد الثاني

"من صحافة املواطن إلى ُمحتوى ألاخبار التي ُينتجها ُمستعملوها، إلاعالم  (.9557. )بوتراند بكيري والري كليمان .9

، مجلة إلكترونية ُيصدرها مكتب برامج إلاعالم الخارجي بوزارة 09، العدد 09، املجلد (USA)يصنع التغيير"، مجلة 

  .الخارجية ألامريكية

"صحافة املواطن: املتلقي عندما يصبح مرسال"، املجلة التونسية لعلوم الاتصال،  (.9552. )جمال الزرن .2

 .50العدد

 .دار النهضةمصر: "الديمقراطية الّرقمية"،  (.9552. )جمال محمد غيطاس .1
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"صحافة املواطن املرئية: دراسة حالة لبرنامج  (.9502. )حسن عبد هللا يحي دجرة ومحمد حامد محمد املقري  .5

 .، جامعة مصراتة، ليبيا2"أنا الشاهد" في قناة الـ )بي بي س ي( العربية"، مجلة كلية الفنون وإلاعالم، العدد 

 .، دار فكر وفن وطباعة والنشر والتوزيع"مواقع التواصل الاجتماعي"(.9501. )حسنين شفيق .2

"صحافة الزمن القادم وصاالت تحرير املستقبل"، دار فكر وفن الطباعة والنشر  (.9559. )حسنين شفيق .7

 .والتوزيع

جسور  الجزائر: ،0"مدخل إلى إلاعالم الجديد: املفاهيم والوسائل والتطبيقات"، ط (.9501. )رضوان بمخيري  .1

 .للنشر والتوزيع

قسم علوم إلاعالم  ،، مداخلة بيوم دراس ي""البيئة إلاعالمية الجديدة: مظاهر التحول  (.9557. )سهام رقاد .2

 .والاتصال، جامعة املسيلة

، مجلة إلكترونية 09، العدد 09، املجلد  (USA)"كّل مواطن مراسل صحفي"، مجلة  (.9557. )شارلينبورتر .05

 .ُيصدرها مكتب برامج إلاعالم الخارجي بوزارة الخارجية ألامريكية

بان .00
ّ
"الفيسبوك وإلاعالم البديل"، ورقة بحثية مقدمة ملاتمر الفيسبوك والشباب،  (.9552. )شريف درويش الل

املتخصصة: أنواعها، جمهورها،  العبد، "القنوات عدلي عاطف -. 2009 ات السياسية والاستراتيجية، يوليمركز الدراس

 .للطباعة إلايمان دارالقاهرة: وأخالقياتها" ،  بحوثها

عاصر"،  (.9505. )عبد الرزاق الدليمي .09
ُ
  .دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيعبيروت: "صناعة إلاعالم العالمي امل

، اتصال 0والهوية املهنية للصحفي"، مجلة لغات، العدد "شبكات التواصل الاجتماعي  (.9501. )فتيحة بوغازي  .02

 .2وتكنولوجيا حديثة، جامعة الجزائر

"الاستعانة بصحافة املواطن في مواقع الصحف املصرية بين تحقيق الحق في  (.9550. )نرمين نبيل ألازرق .01

 .إلاعالم، جامعة القاهرة لية، ك10الاتصال وتطبيق أخالقيات املهنة"، املجلة املصرية لبحوث إلاعالم، العدد 

تكامل أم تنافس مع إلاعالم التقليدي"، الجمعية العربية  الحديث:"إلاعالم  (.9552. )نعايم سعد زغلول  .05

 .ألامريكية ألساتذة الاتصال، املاتمر الدولي السنوي الّرابع عشر

 .العربي للنشرمصر: ، 0ط "،"الفضائيات وقادة الرأي(. 9555) .هناء السيد .02
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 في حفظ ألامة من التغريب  إلاعجاز القرآنيأثر 

The effect of the Qur’anic miracle in preserving the nation from alienation 
 أ.د عامر صباح أحمد الكبيس ي/ كلية إلامام ألاعظم رحمه هللا الجامعة/ العراق

Prof. Dr. Amer Sabah Ahmed Al-Kubaisi/ College of the Great Imam, may God have mercy on him, 

University/ Iraq 

 م.د عبد الرحمن طه بديوي العلواني/ ديوان الوقف السني/ العراق

Dr. Abdul Rahman Taha Badawi Al-Alwani/ Sunni Endowment Diwan/ Iraq 

 :خلص امل

 وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:الحمد هلل رب العاملين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد 

 ملا له من أهمية بالغة، وخاصة في عصرنا الحاضر الذي ظهرت  "التغريب"فإن موضوع 
ً
موضوع يستحق التوقف عليه والتمعن فيه كثيرا

 في مجتمعاتنا بكل صنوفها، وموضوع التغريب متشعب في شتى العلوم فالبد من تبيينه والوقوف على 
ً
 افة مجاالته.كفيه هذه الحاضرة جليا

 وكانت طبيعة البحث مقسمة على مقدمة ومبحثين وخاتمة، أما املقدمة فسأذكر فيها أهمية املوضوع وخطة البحث فيه. 

، واملطلب الثاني: حقيقة 
ً
وأما املبحث ألاول فعنونته: مفهوم التغريب، وكان على مطلبين، املطلب ألاول: تعريف التغريب لغة واصطالحا

 التغريب.

املبحث الثاني: فكان تحت عنوان "إلاعجاز القرآني وأثره في حفظ ألامة من التغريب"، وكان تحته ثالثة مطالب: املطلب ألاول: إلاعجاز  وأما

 بيانيلالتشريعي وأثره في حفظ ألامة من التغريب، املطلب الثاني: إلاعجاز العلمي وأثره في حفظ ألامة من التغريب، املطلب الثالث: إلاعجاز ا

 وأثره في حفظ ألامة من التغريب.

وهذا املبحث هو خالصة املوضوع سأذكر فيه حقيقة أنواع إلاعجاز ودورها في حفظ ألامة من التغريب، وبيان حقيقة أنواع إلاعجاز 

 وتصديها لهذه الحاضرة الخطيرة، وكيف أن إلاعجاز العلمي وغيره حفظ كتاب هللا من التغريب. 

 ها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل كتابة البحث.وأما الخاتمة فذكرت في

 التشريعي، البياني، العلمي الاعجاز،التغريب،  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The subject of “Westernization” is a topic that deserves to be stopped and pondered a lot because of its great importance, 

especially in our present era in which this present has emerged clearly in our societies in all its forms. 

The nature of the research was divided into an introduction, two chapters and a conclusion. As for the introduction, I will 

mention the importance of the topic and the research plan in it. 

As for the first topic, its title: the concept of alienation, and it had two demands, the first requirement: defining alienation 

linguistically and idiomatically, and the second requirement: the reality of alienation. 

As for the second topic: it was under the title “The Qur’anic Miracle and its Effect on Preserving the Nation from Alienation,” 

and under it were three demands: The first requirement: the legislative miracle and its impact on preserving the nation from 

alienation, the second requirement: the scientific miracle and its impact on preserving the nation from alienation, the third 

requirement: The rhetorical miracle and its impact on keeping the nation from alienation. 

This topic is the summary of the topic, in which I will mention the reality of the types of miracles and their role in preserving 

the nation from alienation, and clarifying the reality of the types of miracles and their response to this dangerous present, and 

how the scientific and other miracles preserved the Book of God from alienation. 

As for the conclusion, it mentioned the most important results that I reached through writing the research. 
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Keywords: Alienation, miraculous, legislative, rhetorical, scientific 

 مقدمة: 

 وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:الحمد هلل رب العاملين 

 ملا له من أهمية بالغة، وخاصة في عصرنا  "التغريب"فإن موضوع 
ً
موضوع يستحق التوقف عليه والتمعن فيه كثيرا

 في مجتمعاتنا بكل صنوفها، وموضوع التغريب متشعب ف
ً
علوم ي شتى الالحاضر الذي ظهرت فيه هذه الحاضرة جليا

 فالبد من تبيينه والوقوف على كافة مجاالته.

 "القضايا املعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات )املتعددة التخصصات("وأنا من خالل ماتمركم املوقر املوسوم 

 .يب"لتغر "أثر إلاعجاز القرآني في حفظ ألامة من اوكان بعنوان  "الدراسات الاسالمية"أقدم بحثي حول املحور الرابع 

وكانت طبيعة البحث مقسمة على مقدمة ومبحثين وخاتمة، أما املقدمة فذكرت فيها أهمية املوضوع وخطة البحث 

 ،
ً
فيه، وأما املبحث ألاول فعنونته: مفهوم التغريب، وكان على مطلبين، املطلب ألاول: تعريف التغريب لغة واصطالحا

 واملطلب الثاني: حقيقة التغريب.

الثاني: فكان تحت عنوان "إلاعجاز القرآني وأثره في حفظ ألامة من التغريب"، وكان تحته ثالثة مطالب:  وأما املبحث

املطلب ألاول: إلاعجاز التشريعي وأثره في حفظ ألامة من التغريب، املطلب الثاني: إلاعجاز العلمي وأثره في حفظ ألامة 

 في حفظ ألامة من التغريب.من التغريب، املطلب الثالث: إلاعجاز البياني وأثره 

وهذا املبحث هو خالصة املوضوع فذكرت فيه حقيقة أنواع إلاعجاز ودورها في حفظ ألامة من التغريب، وبيان حقيقة 

 أنواع إلاعجاز وتصديها لهذه الحاضرة الخطيرة، وكيف أن إلاعجاز العلمي وغيره حفظ كتاب هللا من التغريب. 

 النتائج التي توصلت إليها من خالل كتابة البحث.وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم 

 املبحث ألاول: مفهوم التغريب

 
ً
 املطلب ألاول: تعريف التغريب لغة واصطالحا

: تعريف التغريب لغة:
ً
ْفُي عن البلد...، ومنه  أوال ريُب: النَّ

ْ
ّحـاه...، والتغ

َ
َرَبه: ن

ْ
َبه، وأغ رَّ

َ
هو النفي وإلابعاد عن البلد، وغ

ريب الّزانيالحديث: أنَّ 
ْ
ْيُتـه 1ه أَمَر بَتغ حَّ

َ
ْبُته إذا ن رَّ

َ
َرْبُته وغ

ْ
 فيه. ُيقال: أغ

ُ
ـريُب: الّنفُي عن البلِد الذي َوقَعْت الِجناية

ْ
غ ؛ التَّ

ُه ُبعدا.
َ
َرك

َ
َب علْيه: ت رَّ

َ
َبه وغ رَّ

َ
 وأْبَعْدته... وغ

رَّب"، وهذا الفعل َمزيد 
َ
بالتْضعيف، ومعنى هذه الزيادة هو "َصـْيرورة ش يء والتغريب: مصدر قياس ي للفعل غير الثالثي "غ

 .2 ِشْبه ش يء"

                                                           
 . 2/212ينظر: النهاية في غريب الحديث وألاثر البن ألاثير الجوزي  - 1
خرون، دار هـ، تحقيق: د. حسين بن عبد هللا العمري وأ572ينظر: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد الحميري اليمني ت - 2

النهاية في غريب الحديث وألاثر البن ألاثير مجد الدين ابو السعادات املبارك  – 1/1222م. 0222/ 0سورية( ط-لبنان( )دمشق-الفكر املعاصر )بيروت

لسان العرب  -2/212م. 0272، بيروت-العلميةمحمود محمد الطناحي، املكتبة  هـ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 252تبن محمد بن محمد الجزري 

 .0/222هـ. 0101، 2بيروت، ط -هـ، دار صادر700ملحمد بن مكرم بن علي ابن منظور ألانصاري ت
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راب" و"التغريب" بمعنى واحد، وهو 
ْ
من خالل ما تبين من هذه املعاني يتبين لنا أن علماء اللغة يستعملون لفظ "إلاغ

هو نفس املعنى الذي ذكره  صل هللا عليه وسلم وأن لفظ التغريب الذي ذكره النبيالتْنحية وإلاقصاء من الوطن، 

 علماء اللغة.

واملالَحظ أن هذا املعنى شهد تطورا واضحا مع مرور ألايام، ودخل ميادين حّساسة وخطيرة في وقتنا الحاضر خاصة، 

ة يوال سبيل إلى فْهم هذا املعنى، إذا اقتصرنا على الداللة املعجمية للتغريب، بل البد من رْبط هذا املعنى بالداللة السياس

طورة، وهذا ما سنبينه 
ُ
ا للتغريب يفوق الجانب السابق في الخ وإلايديولوجية والحضارية للكلمة، وأن هناك جانبا معنويًّ

 في التعريف املعنوي للتغريب.

:
ً
: تعريف التغريب اصطالحا

ً
التغريب مصطمب مستحدث في اللغة العربية صاغه الكّتاب واملفكرون في العصر  ثانيا

 
ّ
 ه كثير من العلماء املختصين بذلك بعدة تعريفات أبرزها: الحديث، وعرف

ظم وأساليب  التغريب: يطلق على ذ بالقيم والنُّ
ْ
حاالت التعلق والانبهار وإلاعجاب والتقليد واملحاكاة للثقافة الغربية وألاخ

 أو 
ُ

الاتجاه غريًبا في ُميوله الحياة الغربية؛ بحيث يصبح الفرد أو الجماعة أو املجتمع املسلم الذي له هذا املوقف

وعواطفه وعاداته وأساليب حياته وذوقه العام وتوجهاته في الحياة، َينظر إلى الثقافة الغربية وما تشتمل عليه من ِقيم 

م جماعته أو أمته إلاسالمية ثلى لتقدُّ
ُ
 إعجاٍب وإكبار، ويرى في ألاخذ بها الطريقة امل

َ
ظم ونظريات وأساليب حياة نظرة

ُ
 .1ون

فه الاستاذ أنور الجندي: بأنه خلق عقلية جديدة تعتمد على تصورات الفكر الغربي ومقاييسه، ثم تحاكم الفكر وعرّ 

إلاسالمي واملجتمع إلاسالمي من خاللها بهدف سيادة الحضارة الغربية وتسييدها على حضارات ألامم، وال سيما الحضارة 

 .2إلاسالمية 

لحضارة الغربية في كل ش يء لينتقل املجتمع من املرحلة التقليدية إلى املرحلة التي وعّرفه آخرون: بأنه ألاخذ بأساليب ا

 .3وصلت إليها املجتمعات الغربية، سواء في مجال التقنية أو الفكر وألادب

 .4ويرى البعض أن التغريب: هو حركة تهدف إلى دمج كل ثقافات العالم في نسق ثقافي واحد

املذكورة التي ذكرها العلماء يتبين لنا أن الخالصة في هذه التعاريف هي أن التغريب: من خالل ما تبين من التعاريف 

هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إلى صْبغ حياة ألامم بعامة، واملسلمين بخاصة، 

حضارة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة لمباألسلوب الغربي، وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم املستقلة وخصائصهم املتفردة 

 الغربية.

 املطلب الثاني: حقيقة التغريب

                                                           
 . 029م،  0219، 05التغريب والغزو الصهيوني لعمر التومي الشيباني، مجلة "الثقافة العربية" ليبيا، العدد  - 1
 . 02م.  0271هـ/ 0221بيروت، ط –ينظر: شبهات التغريب في غزو الفكر إلاسالمي ألنور الجندي، املكتب إلاسالمي - 2
 .12هـ،   0102، 2ينظر: إلاسالم والحضارة الغربية للدكتور محمد محمد حسين، دار الرسالة، مكة املكرمة، ط - 3
  .019م،  0272بيروت،  -ينظر: حصوننا مهددة من داخلها للدكتور محمد محمد حسين، دار إلارشاد - 4
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حينما يرد مصطمب "التغريب"، فهو يعني بالضرورة، صبغ املجتمع.. أي مجتمع، بالثقافة الغربية وأسلوب الحياة الغربي، 

امة، فيها دور الرجل واملرأة في الحياة العيدخل في ذلك القوانين والتشريعات ومنظومة القيم التي تسَير حياة الناس، بما 

وطبيعة العالقة بين الجنسين، ونمط العيش والعمل، وطرائق التسلية والترفيه، وطريقة اللبس.. بل حتى املوسيقى 

 .1والفلكلور 

ارة دفالتغريب هنا يختلف عن التحديث وألاسلوب العصري والحديث لمحياة، الذي هو التعاطي مع التقنية وأساليب إلا 

الحديثة، والاستفادة من منجزات الحياة العصرية، ألنه لو كان الغرب فقط، هو من ينجز التقنية ويصنع التقدم 

التكنولوجي.. لجاز لنا أن نصف ذلك بالتغريب، لكن التقدم والتطور التقني، منجز بشري أسهمت وتساهم فيه كل أمم 

 .2ذا املجال، تفوق معظم ألامم الغربية، من دول الاتحاد ألاوروبيألارض، بل إن أمة مثل اليابان، لها إسهامات في ه

 وتلك املشكلة هي التي نتج عنها انتشار كثير من مظاهر التقليد ألاعمى للغرب في جميع مجاالت الحياة.

أ به الرسول  ق عن ال ينطمنذ أربعة عشر قرًنا، وهو الصادق ألامين الذي  صل هللا عليه وسلموتقليد الغرب أمر قد تنبَّ

َن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا صل هللا عليه وسلم النبي  أنالخدري، الهوى؛ فعن أبي سعيد 
َ
قال: ))لتتبعن َسن

قال ابن مجر  .3بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول هللا! اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!!((

ويبة معروفة... والذي يظهر أن التخصيص إنما وقع لجحر الضب لشدة العسقالني في شرح هذا الحديث: "ضب": د

لو دخلوا في مثل هذا الصغير الرديء لتبعوهم  –القتفا هم آثارهم وإتباعهم طرائقهم-ضيقه ورداءته، ومع ذلك فإنهم 
4.  

ا لم يتنبه املسلمون في هذه ألايام إلى ما تنبأ به الرسول 
َّ َ
ى للغرب في ا في أسر التقليد ألاعموقعو  صل هللا عليه وسلم ومل

 مناهجهم وعاداتهم وأفكارهم وسلوكهم، وانتشرت مظاهر هذا التقليد انتشاًرا واسًعا في جميع مجاالت حياتهم.

إذن، فاملوجة التغريبـية تستهدف َضْرب ثوابت ألامة إلاسالمية التي تتجلى في القرآن الكريم واللغة العربية الفصحى، 

ِتَنة  وتروم تقويض دعائم املجتمع إلاسالمي، وذلك حتى تتمكن من تنفيذ مخططاتها التخريبية، وتْمرير مشاريعها النَّ

رة بدقة متناهية، والغرُب يعرف أ
َّ
ن صراعه املباشر مع القرآن سيكون مآله الفشل وإلاخفاق؛ ألنه واٍع تماَم املسط

ا لُه لَحاِفظون الوْعي بمدلول آلاية الكريمة:  َر وإنَّ
ْ
ك

ّ
نا الِذ

ْ
ل زَّ

َ
ْحُن ن

َ
ا ن

ّ
لـاه العناية الربانية ألازلية؛ لذا 5إن

ْ
، أي إن القرآن تك

ا من جوانَب أخرى كاللغة وألاس
ً
ية في مجال ألادب عزم على ضْربه انطالق رة.. وعليه، فقد عَمد إلى تشجيع اللغات العاِمّ

ق َبلَبـلة واضطراب في ُصفوف ألاسرة املسلمة بوصفها عماَد املجتمع إلاسالمي
ْ
 .6وإلاعالم، وتمكن من خل

                                                           
 . 02  ينظر: ينظر: أهداف التغريب في العلم إلاسالمي لألستاذ أنور الجندي، ألامانة العامة لمجنة العليا للدعوة إلاسالمية باألزهر الشريف، - 1
 .   95م.  9550، 0ينظر: الثقافة إلاسالمية بين التغريب والتأصيل لشلتاغ عبود، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط - 2
 .7295رقم-2/052ث أخرجه البخاري في صحيحه الحدي - 3
 . 2/571ه، 0157فتح الباري بشرح صحيح البخاري لمحافظ ابن مجر العسقالني، املكتبة السلفية،  - 4
 .7سورة الحجر آلاية  - 5
 . 025ينظر: التغريب والغزو الصهيوني لعمر محمد التومي الشيباني   - 6
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ات ذولعل من أخطر محاوالت التغريب هي محاولة وضع البديل في مواجهة الاصيل، والعمل على تقديم بدائل سريعة 

مظهر المع، وتحوطها هالة من الضجيج لكل فكرة أصيلة في محاولة لتحويل الرأي عنها في ظل طوابع من إلاغراء 

 .1والتزييف. وتحت اسم البحث العلمي والعبارات البراقة الخداعة

المي هو كر إلاسوليست هذه الطريقة جديدة على الفكر إلاسالمي، ولكنها سنة لكل العصور، ولعل أبرز مالمح تاريخ الف

ذلك الكفاح الدائب دون هيمنة الفكر الوافد أو العقلية الخارجية التي سلطها عليهم اليونان والهنود واملجوس واليهود، 

 بعد جيل يقاومون دون 
ً
ولقد بدت هذه املقاومة في صورة ممحمة رايعة كان أعالم املسلمين ومفكريهم ونوابغهم جيال

ضارية والفكرية ذات الطابع املتميز تحت اسم التوحيد أن تذوب أو تتالش ى في شخصية السماح لشخصية إلاسالم الح

 .2حضارية أخرى 

يتضب مما سبق: أن التغريب تيار مشبوه يهدف إلى نقض عرى إلاسالم والتحلل من التزاماته وقيمه واستقالليته، 

الفكر إلاسالمي كشف مخططاته والوقوف  والدعوة إلى التبعية للغرب في كل توجهاته وممارساته، ومن واجب قادة

بصالبة أمام سمومه ومفترياته، التي تبثها آلان، شخصيات مسلمة، وصحافة ذات باع طويل في محاوالت التغريب، 

وأجهزة وثيقة الصلة بالصهيونية العاملية واملاسونية الدولية، وقد استطاع هذا التيار استقطاب كثير من املفكرين 

هويتهم، وحاولوا قطع صلتهم بدينهم، والذهاب بوال هم وانتما هم ألمتهم إلاسالمية، من خالل موالاة العرب، فمسخوا 

 .3الغرب والزهو بكل ما هو غربي، وهي أمور ذات خطر عظيم على الشباب املسلم

 إلاعجاز القرآني وأثره في حفظ ألامة من التغريب :املبحث الثاني

 :تمهيد

تها على مّرِ الُعُصور، وتتاُبع ألاجيال.إنَّ القرآن الكريم هو  َبديَّ
َ
عجزات بأ

ُ
متاز على سائر امل

َ
عجزة التي ت

ُ
 الكتاب الخالد، وامل

عجز: 
ُ
حدي امل عاندين بهذا التَّ

ُ
جيد لتجلُّ عن الحصر، ولسوف يظلُّ يقذف في ُوُجوه امل

َ
وإنَّ جوانب إلاعجاز في الُقرآن امل

ِئِن اْجَتَمَعِت إلِانُس وَ 
َّ
ل ل

ُ
ِهيًرا﴾﴿ق

َ
اَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ظ

َ
ْو ك

َ
ِلِه َول

ْ
وَن ِبِمث

ُ
ت
ْ
 َيأ

َ
ُقْرآِن ال

ْ
ا ال

َ
ِل َهذ

ْ
وا ِبِمث

ُ
ت
ْ
ن َيأ

َ
ى أ

َ
ِجنُّ َعل

ْ
، فإعجاُزه 4ال

 في أساليبه وتراكيبه، وَمعانيه وتصويره، وُمججه وَبراهينه، وأخباره وأحكامه وتشريعاته، وهدايته وإرشاده.

مَّ إنَّ وجوه 
ُ
وم واملعارف قال تعالى ث

ُ
ساع الُعل ِ

ّ
سع بات

َّ
ها تت َحدُّ وال تنفد َعْبر الزمان، بل إنَّ

ُ
ر الحكيم ال ت

ْ
ك ِ

ّ
إلاعجاز في هذا الذ

 
َ
َك أ ِف ِبَرّبِ

ْ
ْم َيك

َ
َول

َ
َحقُّ أ

ْ
ُه ال نَّ

َ
ُهْم أ

َ
َن ل َبيَّ

َ
ى َيت نُفِسِهْم َحتَّ

َ
اِق َوِفي أ

َ
ف

ْ
ِريِهْم آَياِتَنا ِفي آلا

ُ
ى﴿َسن

َ
ُه َعل   نَّ

َ
ال

َ
ِهيٌد * أ

َ
ْيٍء ش

َ
ّلِ ش 

ُ
ُهْم ِفي  ك ِإنَّ

﴾ 
ٌ
ِحيط ْيٍء مُّ

َ
ّلِ ش 

ُ
ُه ِبك  ِإنَّ

َ
ال

َ
ِهْم أ اء َرّبِ

َ
ق ِ

ّ
ن ل  .5ِمْرَيٍة ّمِ

 وسنبين في ما يلي من املطالب حقيقية أنواع إلاعجاز وكيف تصدت لهذه الحاضرة الخطيرة أال وهي التغريب. 

                                                           
  . 01علم إلاسالمي لإلستاذ أنور الجندي، ألامانة العامة لمجنة العليا للدعوة إلاسالمية باألزهر الشريف،  ينظر: أهداف التغريب في ال - 1
 . 97رة،  هينظر: حركة التغريب في السعودية تغريب املرأة أنموذجا للدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح، املركز العربي للدراسات إلانسانية، القا - 2
 . 22در نفسه  ينظر: املص - 3
 .11سورة إلاسراء آلاية  - 4
 . 51-52سورة فصلت آلاية  - 5
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 حفظ ألامة من التغريبإلاعجاز التشريعي وأثره في : املطلب ألاول 

املقصود باإلعجاز التشريعي: تشريعات القرآن ونظمه ومناهجه واملبادئ التي قررها، والقيم التي دعا إليها، وألاسس التي 

 أرساها، والهداية التي هدف إليها.

ق بالفرد وبمعنى آخر هو: إثباُت َعْجز البشر جميًعا عن إلاتيان ِبمثل ما جاء به الُقرآن من تشريعاٍت وأ
َّ
َتعل

َ
حكام، ت

ة املجاالت
َّ
ْسرة واملجتمع في كاف

ُ
 .1وألا

لقد تضمن القرآن الكريم تشريعات ومناهج ومبادئ ونظما، شملت كافة مجاالت الحياة، سواء حياة الفرد أو حياة 

 ري أو غير العسك املجتمع، وسواء الجانب العقدي، أو العبادي أو ألاخالقي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياس ي أو 

 .2كذ

والحق أن بيان القرآن وتشريعاته ال ينفصل بعضها عن بعض، وإذا عرفنا أن القرآن معجزة بيانية، فيجب أن نعلم 

أنه معجزة تشريعية كذلك، ولدى املقارنة بين ما أقره القرآن من املبادئ والتشريعات في تلك املجاالت والجوانب 

البشرية في تاريخها الطويل، وما اهتدت إليه عقول عباقرتها ومفكريها وعلما ها، يظهر الفرق املختلفة، وبين ما أقرته 

البعيد ما بين تشريعات القرآن وتشريعات البشر، ومن ذلك نتعرف على إلاعجاز التشريعي في القرآن، وندرك أن 

 .3تشريعات القرآن برهان صدق ودليل حق على أنه من عند هللا

شريعي هو مجرد إثبات إلاعجاز، وإنما املراد منه الزمه، وهو إثبات صدق النبي  وليس املراد من
َّ
عليه  صل هللاإلاعجاز الت

ْن َحِكي وسلم  نِزيٌل ّمِ
َ
ِفِه ت

ْ
ل
َ
 ِمْن خ

َ
َباِطُل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َوال

ْ
ِتيِه ال

ْ
 َيأ

َ
 .4ٍد ﴾ٍم َحِميوبيان كون القرآن من عند هللا عزَّ وجل: ﴿ال

لك أن ألامة إذا طبقت كل التشريعات والتزمتها في منفذة لشرع هللا، وقطعت الطريق أمام دعاة التغريب وينتج عن ذ

الذين يطعنون بتشريعات القرآن الكريم، وينظرون إلى تلك التشريعات نظرة مزاجية، تلك النظرة التي تقوم على املزاج 

 والهوى واملصمحة الشخصية.

 ال بد علينا أن نقف ف
ً
ي وجه هاالء، وأن نبين حقيقة تشريعات القرآن املنتظمة التي تراعي ظروف الحياة، ألن وأخيرا

هذه التشريعات مظهر من مظاهر اليسر الرباني، فاهلل قد أراد لنا الخير عندما شرعها لنا، وأراد بنا اليسر ولم يرد بنا 

ت تدخل ضمن الوسع والطاقة والاستطاعة، العسر، ولم يرد أن يوقعنا في الحرج، وهللا يعلم أن كل هذه التشريعا

 .5يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسريقول تعالى: 

 إلاعجاز العلمي وأثره في حفظ ألامة من التغريب: املطلب الثاني

إن من عظمة القرآن الكريم كونه كتاب هداية وإعجاز، نزل بأسلوب يتحدى الناس جميعا في كل العصور، فكان 

، وما نتج من ثورات علمية تكنلوجية وتوسع العلوم واملعرفة وتطور املخترعات واملكتشفات في العصر إعجازا 
ً
خالدا

                                                           
 .902ينظر: املعجزة وإلاعجاز للدكتور سعد الدين صالب   - 1
 .971ه  0190، 2ه، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ط0195ينظر: مباحث في علوم القرآن للدكتور مناع بن خليل القطان ت - 2
 . 22ينظر: مدخل لدراسة الشريعة إلاسالمية للدكتور يوسف القرضاوي   - 3
  19سورة فصلت آلاية  - 4
 015سورة البقرة آلاية  - 5
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الحديث ومن خالل املنهج التجريبي، وهو الكشف عن جوانب جديدة من إلاعجاز العلمي القرآني، والتي كانت قبل قرن 

 .1من الزمان في علم الغيب

قائق علمية سبق العلوم في ذكرها، وال يمكننا أن ندرك مدى سعتها ومجمها، فإذا فالقرآن الكريم قد اشتمل على ح

 من معجزاته، فإن هللا تعالى أرى أهل عصرنا معجزة صل هللا عليه وسلم كان املعاصرون للرسول 
ً
قد عاينوا كثيرا

ى العلوم ي الكون الذي تقوم عللرسوله تتناسب مع عصرهم، ليتبين لهم أن القرآن الكريم حق، فجعل هللا تعالى النظر ف

 .2الحق وبدينهصل هللا عليه وسلم  ة طريقا، إلى إلايمان به وبرسولهالتجريبي

فاإلعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها 

 أخبر به عن ربه فيماصل هللا عليه وسلم ر صدق الرسول محمد بالوسائل البشرية في زمن الرسول، وهذا مما يظه

 .3سبحانه وتعالى

وأما أهمية إلاعجاز العلمي في حفظ ألامة من دعاة التغريب في عصر التقنيات الحديثة، الذين يحاولون الطعن بالقرآن 

الم عصرنا، بخصو  من دخل إلاسالكريم من خالل ادعاءات كاذبة باطلة، فتتبين بما تواترت فيه ألاخبار والقصص في 

 .4من علماء الغرب ومفكريه، الذين تكشفت لهم الحقائق القرآنية فأسلموا بها منبهرين

فهو أسلوب في الدعوة إلى دين هللا تعالى بلغة مناسبة لعصرنا عصر تفجر املعرفة العلمية وتطور الوسائل التقنية الذي 

ن أهل هذا العصر ال يذعنون لش يٍء كإذعانهم للعلم، على اختالف أجناسهم نعيشه، ليتبين به أن القرآن الكريم حق، أل 

 إلى إلايمان به 
ً
وأديانهم، فجعل هللا تعالى النظر في ملكوت السموات وألارض، الذي تقوم عليه العلوم التجريبية طريقا

 إلى إلايمان بدينه الحق، الذي يدعو إلى العلم، والعلم يدعو إوبرسوله 
ً
ليه، وألن التفكر في معاني آلايات ، وطريقا

القرآنية وخلق السموات وألارض عبادة من أجلَّ العبادات وأرفع املستويات، وتقديمها للناس دعوة خالصة إلى هللا 

تعالى خالق الكون، من شأنه أن يحفز املسلمون إلى اكتشاف أسراره، بدوافع إيمانية تعبر بهم فترة التخلف التي عاشوها 

الزمن في هذه املجاالت، وسيجد الباحثون املسلمون في كالم الخالق عن أسرار مخلوقاته أدلة تهديهم في أثناء حقبة من 

 .5سيرهم في أبحاثهم تقّرب لهم النتائج وتوفر لهم الجهود

فيتأكد لنا مما تقدم أن القيام بأبحاث إلاعجاز العلمي في عصر التقنيات الحديثة من أهم فروض الكفايات، ملا له من 

ألاهمية الكبيرة في تقوية إيمان املامنين، ودفع الفتن التي ألبسها دعاة التغريب ثوب العلم عن عقول املسلمين، وفي 

وفي فهم خطاب قرآننا الكريم، وفي حفز املسلمين إلى ألاخذ بأسباب النهضة  دعوة غير املسلمين إلى هذا الدين القويم،

سنريهم آياتنا في ألافاق وفي أنفسهم  العلمية التي تتوافق مع ديننا الحنيف، والتي سبقتها إلاشارة القرآنية في قوله تعالى: 

 .6حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكِف بريك أنه على كل ش يء شهيد

                                                           
 . 02م ،  9555، 9دمشق، ط -سورية -ينظر: موسوعة إلاعجاز العلمي في القرآن والسنة، للدكتور محمد راتب النابلس ي، دار املكتبي - 1
 .22ه ،  0197، 9بيروت، ط -إلاعجاز العلمي ألارض في القرآن الكريم، للدكتور زغلول النجار، دار املعرفة ينظر: من آيات - 2
 . 01ينظر: تأصيل إلاعجاز العلمي للشيخ عبد املجيد عزيز الزنداني ومجموعة مشايخ،   - 3
 .  22ار  ينظر: من آيات إلاعجاز العلمي ألارض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النج - 4
 .25ينظر: موسوعة إلاعجاز العلمي في القرآن والسنة للدكتور محمد راتب النابلس ي   - 5
 .  212م  9552، 9ينظر: موسوعة إلاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة املطهرة ليوسف الحاج أحمد، مكتبة ابن مجر، دمشق، ط - 6
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امت البراهين مبنية على الحقائق العلمية هي اليوم من أكرر القناعات فاعلية للتحقق بهذا اليقين في صحة وخلود وما د

القرآن الكريم وعاملية الرسالة إلاسالمية، وما دام كتاب هللا تعالى يمنحنا هذا القدر الكبير املعجز من هذه الحقائق التي 

رن، كان لزاما علينا كمسلمين أن نغتنمها إلنقاذ إلانسان املعاصر املسلم راحت تتكشف عقدا بعد عقد، وقرنا بعد ق

 .1وغير املسلم من ورطته بفقدان اليقين

وفي ذلك نرسل أقوى رسالة لهاالء دعاة التغريب الذين ينتقصون من كتاب هللا وال يامنون بهذه املعجزات العلمية 

 ذ عدة قرون.التي أثبتها إلاعجاز العلمي في القرآن الكريم من

وفي ذلك يقول أحد علماء الغرب وهو الطبيب والباحث الفرنس ي البرفسور موريس بوكاي في كتابه املترجم إلى العربية 

دراسة الكتب املقدسة في ضوء املعارف الحديثة" يقول فيه: لقد أثارت هذه –بإسم "القرآن والتوراة وإلانجيل والعلم 

لقرآن دهشتي العميقة في البداية، فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير الجوانب العلمية التي يختص بها ا

تب 
ُ
إلى هذه الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع، ومطابقة تماما للمعارف الحديثة، وذلك في نص ك

 
ً
 .2منذ أكرر من ثالثة عشر قرنا

 للمنهج ال
ً
علمي الذي يدعو إلى التحذير من الحماسة والتقريرية والعاطفة ولقد كان دعاة التغريب هم أكرر الناس إفسادا

 منهم لم يستطع أن يصدع بكلمة الحق وإلانصاف، 
ً
والتعميم فسقطوا في هذه ألاخطار وقارفوا هذه املحاذير، وإن واحدا

 مشوبة بذلك الاستعالء والعدوان وعبارة الحقد وأسلوب التعصب
ً
 .3وكانت كتاباتهم جميعا

ال ننس ى حقيقة في غاية ألاهمية، وهي أن العلماء املسلمين قاموا بدورهم املشرف، حينما استجابوا لدعوة وينبغي أن 

القرآن الكريم، ووقفوا بوجه دعاة التغريب، فازدهرت عصور حضارة إلاسالم، بما توصلوا إليه من حقائق كونية 

لذي يعد من أعظم انجازات علماء املسلمين، فأفادوا ومواكبة لمحركة العلمية إلانسانية، وابتكارهم للمنهج العلمي ا

النهضة العلمية املعاصرة التي توصلت من خالل املنهج العلمي إلى كشف الكثير من حقائق الكون التي أشار إليها القرآن 

 الكريم.

 وعلومه ويريدون أنوبينوا للعالم أن هذا العلم لم يكن احتكارا لعلماء الغرب الذين يحاولون الطعن بالقرآن الكريم 

يبينوا من خالل هذا الطعن أن هذه ألامة أمة جاهلة ال تفقه من علوم التقنية الحديثة أي ش يء، ولذلك تصدى علماء 

 .يب لتشويه صورة هذا الدين الحنيفأمتنا لتلك املزاعم التي تزعمها دعاة التغر 

 البياني وأثره في حفظ ألامة من التغريب : إلاعجاز الثالثاملطلب 

إنَّ قضية إلاعجاز البياني في القرآن الكريم قد استحوذت منذ وقت مبكر على قدر كبير من اهتمام العلماء وعنايتهم، 

وكانت هي الدافع القوي وراء ما بذلوه من جهود مباركة، يرمون من ورا ها إلى تحقيق هدف ديني أصيل، جدير بأْن 

 ي سبيله كل جهد، وتستنفد كل طاقة.يبذل ف

                                                           
 . 2هـ،  0192، 0، بيروت، طدمشق-كثيرينظر: مدخل إلى موقف القرآن الكريم من العلم للدكتور عماد الدين خليل، دار ابن  - 1
م 9551موريس بوكاي، مكتبة مدبولي، القاهرة،  للدكتور -الحديثةدراسة الكتب املقدسة في ضوء املعارف –ينظر: القرآن والتوراة وإلانجيل والعلم  - 2

  ،920 . 
م، 9551إلاسالم والغرب للدكتور عبد الودود شلبي، مكتبة آلاداب،   - 01التغريب في غزو الفكر إلاسالمي لإلستاذ أنور الجندي   ينظر: شبهات - 3

 55. 
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ذلك أنَّ التسليم بأنَّ القرآن الكريم معجز للبشر، يادي بدوره إلى التسليم بأنه من عند هللا تعالى، وهذا بدوره يادي 

إلى التسليم بأنَّ كل ما تضمنه حق خالص، ال سبيل للباطل إليه، وأنه الصراط املستقيم، وحبل هللا املتين، وأنَّ 

 ة والنجاة في الاحتماء بحصنه.العصم

 
ً
خاتم ألانبياء واملرسلين، ورسالته  بالرسالة الخاتمة، فكان  صل هللا عليه وسلم  لقد بعث هللا تعالى رسوله محمدا

 
َّ
عل

ُ
مية لها باعها الطويل والِقْدح امل

ُ
ة أ مَّ

ُ
، فأنزل هللا تعالى عليه القرآن بلسان عربي مبين في أ

ً
في  ىخاتمة الرساالت جميعا

البيان والفصاحة وروعة ألاسلوب، حتى كانت لهم ألاسواق واملنابر واملواسم يعرضون فيها أنفس البضايع، وأدق وأجود 

وأبرع صناعتهم البيانية، إنها بضاعة الكالم من الشعر والنرر والخطابة، وكان النقد واملساجلة واملناظرة، حتى يختاروا 

وأحسنها في جو من التنافس الشديد، ليتفاخروا بما قدموه، ولتتناقله العرب بعد من هذه الصناعة البيانية أروعها 

غة التي تهذبت كلماتها وأساليبها واختيرت ألفاظها أحسن اختيار.
ُّ
 لل

ً
 ذلك تذوقا

 إ ، وهو معجزته الكبرى، ودليله على النبوة وأنه ال ينطق عن الهوى إْن هو صل هللا عليه وسلمفنزل القرآن على النبي 
َّ
ال

ة العربية  مَّ
ُ
غة من العرب عاجزين أمام القرآن أْن يحاكوه أو يماثلوه في أزهى العصور لأل

ُّ
وحي يوحى، وقد وقف أئمة الل

 وفصاحة وبالغة، فكان التحدي بألفاظ القرآن وكلماته في فصاحته وبالغته وبيان أسلوبه
ً
 .1بيانا

الت ضخمة في حيز يستحيل على البشر أن يعبروا فيه عن مثل هذه إن ألاداء القرآني يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلو 

، مع التناسق العجيب بين املدلول والعبارة وإلايقاع 
ً
ألاغراض، وذلك بأوسع مدلول وأدق تعبير وأجمله وأحياه أيضا

ور حيث ال يجوالظالل والجو، ومع جمال التعبير دقة الداللة في آن واحد، بحيث ال يغني لفظ عن لفظ في موضعه، وب

الجمال على الدقة وال الدقة على الجمال، ويبلغ من ذلك كله مستوى ال يدرك إعجازه أحد، كما ال يدرك ذلك من 

، ألن هاالء هم الذين يدركون حدود الطاقة البشرية في هذا املجال
ً
 .2يزاولون فن التعبير فعال

ألالفاظ ويفي بحق املعاني، وهاتان النهايتان ال يمكن الجمع فمن خصائص إلاعجاز البياني في القرآن أنه يقتصد في 

بينهما إال في لغة القرآن الكريم، فالذي يعمد إلى ادخار اللفظ ال ريب أنه ال يستطيع أن يعّبر عن مراده فيحيف على 

.
ً
 ال يكسوه لحما

ً
 املعنى ولذلك يصبح اللفظ هيكال

ى عناصره ال بّد له من كررة ألالفاظ ليشفي صدره فيكون هنالك إمالل والذي يعمد إلى الوفاء بحق املعنى وتحليله إل

 .3وإسراف وتكلف باستعمال ألالفاظ والتراكيب الغريبة

وليس املقصود باإلعجاز البياني إثبات العجز لمخلق لذاته، من غير ترتِب مطلٍب على هذا العجز، بل املقصوُد الزُم هذا 

هذا الادعاء حق، وأن الرسول الذي جاء به رسوُل صدٍق، فينتقل الناس من الشعور  إلاعجاز وهو: إقامة الحجة على أن

بعجزهم إزاء املعجزات إلى شعورهم وإيمانهم بأنها صادرة عن إلاله القادر، لحكمة عالية وهي: إرشادهم إلى تصديق من 

 .4جاء به ليسعد في الدنيا وآلاخرة

العلم قديما وحديثا دور مهم ال يخفى شعاعه، وفي هذا يقول إلامام الباقالني  ولقد كان لعلماء ألامة الذين الفوا في هذا

وهو من ألاوائل الذين كتبوا في إلاعجاز البياني : من أهم ما يجب على أهل دين هللا كشفه، وأولى ما يلزم بحثه، ما كان 

                                                           
 . 92ينظر: البيان في إعجاز القرآن للدكتور صالح عبد الفتاح الخالدي   - 1
 .21لسيد قطب  ينظر: التصوير الفني في القرآن الكريم  - 2
 975م  9555، 1، طبيروت-العربيهـ، دار الكتاب 0252ينظر: اعجاز القرآن والبالغة النبوية ملصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعي ت - 3

م، 0225، 0بيروت، ط -العربيهـ، تحقيق: د. محمد التنجي، دار الكتاب 170دالئل إلاعجاز ألبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ت  -

 72. 
 . 21،  0ينظر: اعجاز القرآن ملصطفى مسلم، دار القلم، ط - 4
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، وعلى صدق نبيهم 
ً
 ونظاما

ً
، ولقاعدة توحيدهم عمادا

ً
تا برهانا، وملعجزته ثب -هللا عليه وسلمصلى -ألصل دينهم قواما

ومجة، وال سيما أن الجهل ممدود الرواق، شديد النفاق، مستول على آلافاق، والعلم إلى عفاء ودروس، وعلى خفاء 

وطموس، وأهله في جفوة الزمن البهيم، يقاسون من عبوسه لقاء ألاسد الشتيم، حتى صار ما يكابدونه قاطعا عن 

اهجه، وألاخذ في سبله، فإن الناس بين رجلين: ذاهب عن الحق ذاهل عن الرشد، وآخر مصدود الواجب من سلوك من

عن نصرته، مكدود في صنعته، فقد أدى ذلك إلى خوض املمحدين في أصول الدين، وتشكيكهم أهل الضعف في كل 

 .1يقين

من التحريف والتغريب، ودور العلماء  ومن هنا تتبين أهمية إلاعجاز البياني للقرآن الكريم ودوره في حفظ كتاب هللا

قديما وحديثا، الذين أبرزوا هذا الجانب املض يء من كتاب هللا تعالى، وألفوا فيه مئات الكتب التي تبين معامله، ووقفوا 

 في وجه الطاعنين بكتاب هللا من خالل إلاعجاز البياني للقرآن الكريم.

 :خاتمة

 أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.الحمد هلل رب العاملين وأفضل الصالة و 

 فيه إلى النتائج التالية: فبعد هذه الرحلة العطرة والسيرة املباركة التي قضيتها مع هذا البحث توصلت

  ،راب" و"التغريب" بمعنى واحد
ْ
إن التغريب لغة هو: النفي وإلابعاد، وأن علماء اللغة يستعملون لفظ "إلاغ

 وإلاقصاء من الوطن.وهو التْنحية 

  إن التغريب اصطالحا: هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إلى صْبغ حياة

ألامم بعامة، واملسلمين بخاصة، باألسلوب الغربي، وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم املستقلة وخصائصهم املتفردة وجعلهم 

 ية.أسرى التبعية الكاملة لمحضارة الغرب

  إن التغريب تيار مشبوه يهدف إلى نقض عرى إلاسالم والتحلل من التزاماته وقيمه واستقالليته، والدعوة إلى

التبعية للغرب في كل توجهاته وممارساته، ومن واجب قادة الفكر إلاسالمي كشف مخططاته والوقوف بصالبة أمام 

ة ذات باع طويل في محاوالت التغريب، وأجهزة وثيقة سمومه ومفترياته، التي تبثها آلان، شخصيات مسلمة، وصحاف

 الصلة بالصهيونية العاملية واملاسونية الدولية.

  ،الاعجاز التشريعي هو إثباُت َعْجز البشر جميًعا عن إلاتيان ِبمثل ما جاء به الُقرآن من تشريعاٍت وأحكام

ة املجاالت، وال ب
َّ
ْسرة واملجتمع في كاف

ُ
ق بالفرد وألا

َّ
َتعل

َ
د علينا أن نقف في وجه دعاة التغريب الذين يحاولن الطعن ت

 بتشريعات القرآن، وأن نبين حقيقة تلك التشريعات القرآن املنتظمة التي تراعي ظروف الحياة.

  إن إلاعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية

وسائل البشرية في زمن الرسول، وأن القيام بأبحاث إلاعجاز العلمي في عصر التقنيات الحديثة من أهم إدراكها بال

فروض الكفايات، ملا له من ألاهمية الكبيرة في تقوية إيمان املامنين، ودفع الفتن التي ألبسها دعاة التغريب ثوب العلم 

 عن عقول املسلمين.

                                                           
 .92اعجاز القرآن للباقالني   - 1
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 على أن هذا الادعاء حق، وأن الرسول الذي جاء به رسوُل صدٍق، فينتقل  إن إلاعجاز البياني هو إقامة الحجة

الناس من الشعور بعجزهم إزاء املعجزات إلى شعورهم وإيمانهم بأنها صادرة عن إلاله القادر، وأن الحكمة منه هي 

 إرشادهم إلى تصديق من جاء به ليسعد في الدنيا وآلاخرة.

 لهمني السداد والصواب إنه نعم املولى ونعم النصير.هذا وأسأل هللا سبحانه وتعالى أن ي

 قائمة املراجع: 
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 .السوسيولوجيا وآلاداب: مسارات ضيقة وجسور ممكنة

Sociology and literature   : Narrow paths and possible bridges 
 ألاديب/ جامعة صفاقس/ تونس د. النوري

Dr. Nouri Adib/ University of Sfax/ Tunis 
 خلص : امل

ب تقسيما ادآلا والسوسيولوجيا يعتبر التقسيم املألوف بين  إذ .محيطه الثقافي باملعنى ألانرروبولوجي عزل علم الاجتماع عن يمكن ال بداهة،

  .في معرفة متكاملة تنصب على إلانسان والعالميبحثان ألنهما مبحثان  متهافتا إلى أبعد حّد ممكن،

 ترافاع إلى ويرنو التأصيل إلى ينزع الاجتماعية، للعلوم داخلي ضرورة العمل على إيجاد حراك مقالتنا التأكيد على لذلك، سنعمل في 

ونحن اخترنا آلاداب كحقل معرفي نراه غير مفصول عن علم الاجتماع، خاّصة وأّن من  .ومعرفي في سوق املبادالت العلمية العاملية أكاديمي

 بين اهتماماته البحث في العالقة املمكنة بين الظاهرة ألادبية والعالم الاجتماعي.

مر تقنية، ألنه في نهاية ألا – ومقاربات منهجية وامكانية دراسته بمناويلفإن إلاقدام على إزالة الحواجز بين ألادب وعلم الاجتماع،  لك،ولذ

   حقل ألادبي؟الو  السوسيولوجيا عن الساال: أين تكمن العالقة بين نحاول إلاجابةو ظاهرة اجتماعية من بين بقية الظواهر ألاخرى، 

ن خاللها ية نبين مسنتناول بحثنا اعتمادا على منهٍج استقرايٍي لبعض فواصل من تاريخ الدراسات النقدية وتاريخ آلاداب. هي مقاربة نظر 

 وبقية حقول املعرفة،  االتداخل املعرفي فيما بين السوسيولوجي

    الظاهرة الاجتماعية، الاختصاصات العابرة، الحقل ألادبي، الكاتب. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

We can't isolate sociology from its cultural environment with the anthropological meaning. Because the common division 

between sociology and art is regarded as an uncoherent one. Is it supposed to deal with the research in the integrated 

knowledge based on the man and the world? 

Therefore, in our article we are going to insist in the necessity to find an internal movement for the science of sociology. 

The social science tending to the originality and aspiring to an academic and a cognitive recognition in the global scientific 

exchange market. 

So, we chose literature as a field of knowledge which is not seperated from sociology especially because it handles in the 

possible relation between the literary phenomenon and the social world. 

So the readiness to eliminate the classical barriers between literature and sociology and the posdibility to study it with the 

same methods and the technical methodolgical approaches is regarded as asocial phenomenon like the other phenomena 

that tries to find an answer to the question: what is relation between the sociology and the literary field? Our work will be 

based on reading some extracts from the history of literature and the critical studies and this is a theoretical approach in which 

we reveals that the history of knowledge insists in the cognitive interference between sociology and the other fields of 

knowledge. 
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 :مقدمة

ما أحوجنا في زمن " الجنون املعقلن" و"الهستيريا" التي تاجج "أوثان" إبستيمولوجية دغمائية إلى أصوات حاملة ترسم 

جي مترهلة وشائخة وهرمة. فالبحث السوسيولو  معاصرة، حّولتنا إلى كائناتلإلنسانية منافذ الانفالت املبدع، من ثقافة 

بحاجة إلى " إبداع حالم" و"تجربة مختلفة تعيد هندسة العالقة بين الفكر وإلابداع، وتكشف عن الحلقة التي ظلت 

لة للعالفيه لتص تحيالعالم الذي كانت  مفقودة داخل سيرورة املعرفة إلانسانية، أين خرجت الكلمات من
ّ
م، بح ممث

وتالمس الُبنى النفسية والاجتماعية لإلنسان. واملقصود هنا هم املالفون/ الكّتاب، الحاملون بامتياز. ونحن اخترنا 

السوسيولوجيا، معرفة تحاول البحث في تأويل عقالني قابل لالنفالت من ألاطر التقليدية القاتلة للمعرفة، ومن أجل 

 ني جمالي. وتشّرع للتجاوز ألن الاعتقاد في اليقينية قتل للفكر والحياة.تحويل الواقع إلى فعل عقال

نعتقد بأن تجاوز هذا التأرجب إلابستيمي بدالالته الفلسفية والسوسيولوجية يفترض بالدرجة ألاّولى تجاوز ما يسمّى 

افة غير املرسومة داخل الثق بالبداهات واملواضعات التعريفية، وافتراض املمكنات التي تعطي حيزا أّوليا للمسافات

الاجتماعية، مسألة تقوم على خلفية معرفية مضمونها أّن إلابداع ألادبي هو "عائق" لكّل فكر بحثي يخش ى على ذاته 

 التالش ي. 

بداعية إلا نتبنى التوجه، الذي يأخذ من تاريخ العلم خاصياته العقالنية في مقارباتنا العلمية السوسيولوجية ونحن، 

يادي إلى فهم العوالم ألادبية ومناخاتها التي  عناق" إبستيمولوجي عميق بين معارف وعلوم سائدة،ة، وإلى "املنفتح

حظات إلابداعية كانت "جنونا" للتاريخ. هذه الكلمة ال تاخذ هنا  أّسست دعائم الثقافة إلانسانية،
ّ
متناسين أّن جّل الم

املادي ولكن كقيمة معرفية تأسيسية تجعل من ثنائيات / املمكن / املستحيل / مجرد ممكنات لغوية ال تقف باملفهوم 

ال شك و سيميايي فقط... ألنها تشتغل على املمكن، واملعتقد، فيغدو املستحيل ممكنا من املمكنات.  –على حيز لغوي 

ملتغير هو " الحسم" باملعنى إلاجرايي في قضية ألاولوية في كل مقاربة لبنية مفهوم العالم ا طرحيُ أن إلاشكال الذي 

  ."إلابداع"إلابستيمولوجية لش يء اسمه "التفكير" وآخر يأخذ صفة 

 :الضيقة بين السوسيولوجيا وآلادابفي املسارات  .1

أن  ...دون  لقد كان مارخو ألافكار في السابق يتحدثون عن تاريخ علم الاقتصاد أو علم الاجتماع أو ألادب أو الفلسفة

أّن املعرفة  (Georges Gurvitch1894-1928 (ومن جهة أخرى، يذكرنا الدرس "الغرفيتش ي" يحاولوا الربط فيما بينها،

صناعة تكون  ،بهكذا رؤيةو  ،(9551 غرفيتش،) الاجتماعية العلمية وإن تعّددت أشكالها فهي ال تنفصل عن أطرها

من عملية إلانتاج الاجتماعّية، وتاريخ هذه الّصناعة يبدأ اجتماعّيا عندما تختّص جماعة اجتماعّية ُمعّينة  االكاتب جزءً 

ها في إطار
َ

َتَوال
َ
الّتقسيم الاجتماعي للعمل. وإذا كانت الكتابة فعال اجتماعّيا فإّن الكاتب هو  بتلك الّصناعة، بحيث ت

 زاويتين: زاوية وجوده الّتاريثي الواقعي، وزاوية وجوده الّرمزي. فاعل اجتماعي وثقافي يمكن أن ننظر إليه من



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 92 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

تي 
ّ
بالحقل ألادبي واهتّمت به وبخصائصه البنيوّية والنسقية، وسعت إلى ضبط  إحتفتولكن قليلة هي الّدراسات ال

لجة واملعا عوامله وعملت على تحديد مكانته في الفضاء الاجتماعي املعاصر،  ولم يخضع كغيره من الحقول للبحث

العلمية السوسيولوجية بفعل الرؤية العلمية الاختصاصية الضيقة، التي سيجت املعرفة بأسوار عالية، ومجبت الرؤية 

الت ارتسمت في ممارستنا البحثية، بأنه حقل منفلت و"متمرد" 
ّ
عما يعتمل في املجتمع من ظواهر، وكذلك بفعل تمث

إعمال الفكر يفترض في لحظة ما انتفاء وإلغاء وكأن  -راديغماتها التحليلية على الصرامة املنهجية وأطرها النظرية وب

ذو بنية معقدة ومركبة ومتداخلة ومتشابكة، يعانق بعضها بعض ويصعب عزل أحد  متغافلين عن أنه حقل -إلابداع!

  ء العام.تاثر وتتأثر بمناخات الفضا مكوناتها التاريخية والاقتصادية وألانرربولوجية والثقافية... 

مة ألاّساسية التي قام عليها علم 
ّ
ولكن، بالعودة إلى ما يمكن أن نسميه البدايات العلمية التأسيسية، نالحظ أن املسل

يتداخل فيهما  (Dubois.,1978) تيناجتماع ألادب هي التعامل مع النّص إلابداعي بوصفه ممارسة وماّسسة اجتماعيّ 

ه حقل
ّ
اتي واملوضوعي. وبينت أن

ّ
في و -من بين بقية مكّونات العالم الاجتماعي، ويخضع ملوازين قوى ومعايير مجتمعّية الذ

وعلى اعتبار أن السوسيولوجيا تهتم بالظواهر الاجتماعية، فإّن العالم ألادبي تعتمل فيه ظواهر قابلة  -مقابل ذلك

يفات عررنا على عديد التعر الاجتماعية  وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار خصوصية الظاهرةللبحث والرصد والتقص ي العلمي. 

التي تقع على خطوط التماس بين عدة حقول معرفية ولعّل من أكررها شيوعا في ألاوساط العلمية السوسيولوجية هو 

( الذي يرى أن الظاهرة الاجتماعية هي كل سلوك ثابت أو غير  Émile Durkheim1858- 1917تعريف )اميل دوركاهيم

              على ألافراد أو هو كل سلوك يسود في املجتمع ككل، ولها وجود خاّ  ومستقل عن الحاالت الفرديةثابت يمارس قهرا 

(0227 Durkheim.,) . وهكذا، فالظاهرة ألادبية ظاهرة سوسيولوجية بامتياز، وتشترك في عواملها مع بقية ظواهر

  .ثقافيةاملجتمع، سواء كانت ذات منطلقات اقتصادية أو سياسية أو 

يظّل مفهوم الحقل من ابتداع بورديو، وقد استلهم الكثير من الباحثين )ولئن ُدرس الحقل ألادبي بمقاربات مختلفة 

ه في املقاربة السوسيولوجية  ،Viala.,1985)) محاولة(  رس الحقل ألادبي في عصور مختلفة نذكر منهامنهجيته، فُد 
ّ
فإن

ل ذاتي أو بناء نظري 
ّ
ما هو معطى موضوعي موجود في الواقع وتعكسه حقيقة ليس مجّرد تمث

ّ
جمالي حالم للعالم، وإن

ر من العالم املجتمعي.
ّ
ه عالم مصغ

ّ
رديو" وقد اعتنى "بو  املاّسسات، واملمارسات واملصالب املشتركة التي تعّبر عنه. إن

ه عالم اجتماعي كامل بكّل املواصفات إ «بمفهوم الحقل ألادبي واستخدمه في دالالته القصوى، وجعله يعني أّوال وأخيرا 
ّ
ن

ورأسمال وعالقات قّوة وصراعات واستراتيجّيات...، كما في سائر املجاالت التي يشير إليها العالم الاجتماعي، من سلطة 

   .) ,.P. 96) ,0221Bourdieu » الاجتماعّية. ومن جهة أخرى، هو عالم خاّ  له قوانين اشتغاله الخاّصة...

رعية في  ويتميز هذا
ّ

الحقل بوجود نوعين من الّصراع: صراع أّول داخلي يجري بين أعوانه في تنافسهم على امتالك الش

الجدد. أّما  ن، والوافدينياملاّسس تمثيل الحقل والّتعبير عنه واحتكار املنافع التي يدّرها، وكذلك الّتنافس بين آلاباء

اني فخارجي بين الحقل وباقي الحقول 
ّ
املتنافسة داخل العالم الاجتماعي. وبناء على ذلك، فإّن ما يتمّيز به الصراع الث

ية من املركز الاجتماعي( ومجال لصراع املعنى من أجل فرض رؤية وتصّور 
ّ
ه فضاء للقّوة )القّوة املتأت

ّ
الحقل هو أن

  يخدمان مصمحة ما وامتيازا ما.
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ل أّوال، مجاال قائما على الّتفاو 
ّ
ت بين املتصارعين، وثانيا هو مجال لصراع دائم تّتخذ فيه ألابعاد إذا الحقل ألادبي يمث

قافة الشرعّية )ثقافة 
ّ
الّرمزية شكال حاسما، وثالثا هو مجال لصراع رسم الحدود واملسافات بين املراكز وفرض الث

كل عالئقي له أهّميته الحقل نسق من القوى املوضوعّية وهو ش  «الطبقات املهيمنة( والّرؤى حول العالم وألاشياء. إّن 

يشتغل الحقل، يبقى وحتى  (Bourdieu., 1993, P.3)  »داخله الخاّصة وبإمكانه أن يفرضها على املوضوعات والفاعلين

عبة وتراتيب الفعل الاجتماعي. وهذا ما يجعله فضاء للممارسة العلمية 
ّ
في حاجة إلى انخراط أعوانه وتبّنيهم لقواعد الل

 السوسيولوجية. 

هذا املنظور يكون الحقل ألادبي، ومن ضمنه الكاتب أحد الفاعلين ألاساسيين فيه، محكوما بما في الفضاء  بمثل

د البدائل واملمكنات الجديدة، في حوار عام 
ّ
العمومي من عوامل وموازين قوى تدفع به نحو الانخراط في الصراع ليول

 يقابل فعل الكتابة ضمن سياقات اجتماعّية محّددة.

إمكانّية تشخيص الحقل ألادبي وتحليله وتفسيره ضمن تون البحثية، املمهدة للنظر العلمي، والتي سعت إلى ومن امل

سانّية الاجتماعّية و مناظير علمية متنوعة الاختصاصات مثل 
ّ
 منها ماهو فلسفي وجمالي وتاريثيعلم اجتماع ألادب والل

 .... وغيرها

  املنظور املاركس ي:.1.1

يمكننا اختصار املقاربة املاركسية في مقولة "مدى إخال  العمل ألادبي في رسم الواقع" تلك هي املقولة املاركسية 

ـــ مرادف للواقع الاجتماعي، ومن هنا نشأت نظرية الواقعية  ــ  الاشتراكية بمضمونهاألاساسية، وهذا الواقع ــــــ في نظرهم ــ

  .املعاصرة املعروف، وتعّد من أبرز املحاوالت

فه نظرّية 
ّ
(، Georges Luckacs 0115-0270املاركس ي "جورج لوكاتش" ) تجاوز  Théorie du Roman))الّرواية ففي مال

ه ترجمة واقعّية لتطّورات  نمطية املعالجة
ّ
الانطباعّية للنّصو  وماّسسا ملقاربة علمّية تنظر إلى إلابداع ألادبي على أن

بأفق مختلف ومتعّدد يعطي لمحقل ألادبي إمكانات سياقية كبيرة والقدرة على الانفالت من  املشهدية الاجتماعية،

 ملواقع.ااملرجعيات ألاحادية ويضع الفاعل ألادبي في إطار مسارات مختلفة، ويحول العالم إلى بدايات ونهايات تتبدالن 

اس، نّ مكانات الإد يجّس  وعي ممكنو  .تاريثي سيوبالّسياق السو  ةب ممارسة مرتبطادآلا تغدو  هكذا تحليل، وانطالقا من

 اريثي والاجتماعي وتات الكتابة تكشف جوهر الواقع التّ على أساس أن تقنيّ  يديولوجية وسوسيولوجّية،ألها داللة و 
ّ
ل شك

 (.(Luckacs.,1963 ماوعيا ممكنا ملرحلة 

وكتش ي املاركس ي" اعتبر "لوسيان غولدمان"  املتنواستنادا إلى نفس 
ّ
نتاجات أّن إلا  (Lucien Goldmann 0202-0275)" الل

ل نسقا  هي بنيات مماثلة. و ألادبّية تعبر عن الحس الجمعّي املشترك
ّ
هنّية لدى الجماعة الاجتماعّية فتشك

ّ
للبنّيات الذ

و منحى الّتجانس، محققة ما سّماه "غولدمان" برؤى من البناءات تطبع في وعي ألافراد ميوالت عاطفّية وفكرّية تنح

 .(Goldmann.,1955) (.Vision du monde)العالم 
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وكاتشّية الذي يقول باالنعكاس املباشر، أّسس "تيودور أدرنو"ونقدا للمتن املاركس ي، في 
ّ
 .Théodore W صيغته الل

Adorno 1903-1969)  سوسيولوجيا أدبّية تعتبر ألادب فعال اجتماعيا ذا منشأ بورجوازي، ولكنه يتشكل بوصفه نزعة )

تمموسومة بمقاومتها لأليديولوجّيات وألانساق الفلسفّية نافية للهيمنة، وحركة نقدية تمتاز 
ّ
مع  اثلبالتفارق والال

دبي هو املظاهر الّنقدّية النافية له ضمن معركة املنظومات الفكرّية الخارجّية. إّن محتوى الحقيقة في إلانتاج ألا 

 (Adorno.,1974)أيديولوجّية، استعادة للفردانّية النقدّية وتخليصا للفرد من الّتالعبات الّسالبة. 

( إلانتاج ألادبي في عالقته Walter Benjamin0215-  0129: وامتدادا لنفس البراديغم الّتحليلي درس "والتر بنيامين" )

ع، ومثمنا صناعة ألادب إنتاجا والكاتب منتجا، ويتضب ذلك جليا في كتابهبــإع
ّ
ابع املسل

ّ
)املالف  ادة إلانتاج ناقدا الط

قي  1934)منتج، 
ّ
وقد اعتبر "بنيامين" إلانتاج ثورّيا، وعامال فّعاال في خلق عالقات اجتماعّية جديدة بين الكاتب واملتل

على تقنّيات  ر تمرير رسائل ثورّية. ومن هنا، يعتمد ألادب عند "والتر بنيامين"الذي يغّير املجتمع شكال ومضمونا، عب

 .( Eagleton., 1994. )معّينة من إلانتاج، شأنه في ذلك شأن غيره من أشكال السلع ألاخرى 

 سوسيولوجيا ألادب الكّمية املوضوعية:.2.1

قلةRobert Escarpit 0201-9555'')اسكاربيت'' شكلت أعمالعلى املستوى العلمي، 
ُ
مهّمة، وذلك باستخدامه مفهوم  ( ن

زا على الّسياقات الاجتماعية لإلبداع ألادبي وعلى الكاتب  (Escarpit.,1975) 0251سنة "سوسيولوجيا ألادب" 
ّ
مرك

شر والّتوزيع، وهو ما جعله يرري منهجه بتقنيات مستجلبة من حقول مجاورة كاالقتصاد، ليفّسر طبي
ّ
ة عوعملّية الن

سويق والاستهالك والّصيرورة
ّ
  الطبيعّية للعمل ألادبي بأمثلة تحليلّية إحصائّية. إلانتاج والت

فة املوسوم بـ: ما ألادب؟
ّ
 Jean) Paul : Sartre "جون بول سارتر" داستبع (Qu’est-ce que la Littérature 1984) وفي مال

( املقاربات الّتاريخية الّضّيقة، فاتحا املجال ملقاربات اجتماعّية، وقدم مساهمة في السجال ألادبّي لفترة ما 0255-0215

( لكنه طّور كذلك سوسيولوجيا Situation de l’écrivain en France 0217فرنسا سنة  بعد الحرب )ظروف الكاتب في

قافّية الحاصلة في فرنسا بين ) تاريخّية حقيقّية عن الجمهور ألادبي )ملن
ّ
(، 0111و 0125نكتب؟( وبّين أن التغّيرات الث

جعلت الكاتب يكتب ضّد جمهوره البرجوازي بسبب الّتناقض العميق الذي يضع ألايديولوجيا البرجوازّية في مواجهة 

بات ألادب، وأجاب عن ساال مهم " كيف يتحّول املرء إنسانا يكتب؟ وأجاب بأن وسائ
ّ
واملدرسة  ط العائلةمتطل

أو ما يسمّيه هو نفسه  من الداخل وتلعب دورا في مشاريعهم كما في أفكارهم، نسانوالعالقات إلانسانّية تكّون إلا

  .(Sartre., 1992 )  ‘'الباطن وإظهار استبطان الخارج ''

 : تحليالت بنيوّية.3.1

 Michel Foucault فوكو)ميشال  بين (91. P 0270 ault.,Fouc) (L’ordre du discoursب )الخطافي كتابه املوسوم )نظام 

ف تعود ظهورها إلى القرن الّسابع عشر، ( -1926 0211:
ّ
حين أصبح الخطاب يّتخذ هوّية فردّية، بيد  أّن وظيفة املال

ف بجانب قانون أو نظرّية علمّية،  ِ
ّ
أّن هذه الوظيفة تالشت في الخطابات العلمّية، ولم يعد من املهّم وضُع اسم املال

 سّر املعنى 
ُ

ف كشف
ّ
ف تتعّزز في الخطاب ألادبي، حيث يطلب من املال

ّ
ت وظيفة الكاتب/املال

ّ
على الّنقيض من ذلك ظل

خصّية. 
ّ

ذي يخترق أعماله ومدى ارتباط هذه ألاعمال بحياته الش
ّ
 ال
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ما الخطاب. لذلك حاول في 
ّ
ف وإن

ّ
الّصادر سنة "Les mots et les choses الكلمات وألاشياء:"املهّم عند''فوكو'' ليس املال

ف عند ،0222
ّ
فيها. وفكرة إنكار املال

ّ
ل تشكيالت خطابّية، دون العودة إلى مال

ّ
"فوكو"، تعود إلى كونها  أن ُيحل

حظة القّوية للفردنة في تاريخ الفكر واملعارف وآلاداب، وفي تاريخ الفلسفة وتاريخ  تشكل
ّ
 (,.Foucault 0222) .العلومالم

حظة يناقشها من الّناحية الّتاريخّية والوظيفّية، حيث يرسم مختلف الّتطورات الت
ّ
ف، ي لحقت بمفهوم املا إّن هذه الم

ّ
ل

ف، والعودة مباشرة إلى الخطابات.  وبالوظائف التي يقوم بها، والهدف من وراء هذا الّتحليل هو
ّ
ي عن فكرة املال

ّ
التخل

ه من العبث إنكار الفرد الكاتب، 
ّ
ف بعينه، صحيح أن

ّ
ه توجد خطابات بدون مالفين والتي لم تعد تسند إلى مال

ّ
ملاذا؟ ألن

ف يحقق وظيفة اجتماعّية، ه
ّ
دفها الحّد من سلطة الخطاب، بواسطة لعبة الهوّية، التي تّتخذ شكل الفردّية لكن املال

 وشكل ألانا.

من جهة أخرى، ومن خالل املقارنة بين الكتابة الكالسيكّية التي سادت القرنين الّسادس والّسابع عشر، والكتابة 

ورة الفرنسّية، يحّدد) روالن بارط 
ّ
( في '' الّدرجة الّصفر للكتابة 0205Roland Barthes- 0215البرجوازّية املتزامنة مع الث

( ''Le degré zéro de l’écriture )(0279Barthes., ) الكالسيكّية من خالل الوضع الّتاريثي لتاريخ  إشكالية شكل الكتابة

 وهذا ما يفّسر ألادب، إنها كتابة طبقة اجتماعّية ظهرت منذ القرن الّسابع عشر على يد فئة متمركزة حول الّسلطة، 

ورّية في القرن الّتاسع عشر.
ّ
تي ستظهر مع الحركات الث

ّ
  سبب اختالفها عن الكتابة البرجوازّية ال

يطرح "بارط" قضّية الكتابة في إطار عالقتها بالّتاريخ، بمعنى بوعي محدّد لطبقة اجتماعّية محّددة وبما يشمل البعد 

ذي تتيه فيه ذاتّيتنا  هي»يعتبر فعل الكتابة (. وهو من جهة أخرى Esthétiqueالاستيتيقي )
ّ
 ال

ّ
الحياد هذا الّتأليف واللف

   .( ,.P ,0221Barthes. 10) ...«الفاعلة، إّنها الّسواد، والبياض الذين تضيع فيهما كل هوّية، ابتداء من هوّية الجسد

ف شخصّية وليدة املجتمع الغربي الذي 
ّ
د "بارط"، أّن املال

ّ
تنّبه إلى قيمة الفرد، فال عجب إن نحن الحظنا على ذلك ياك

ف'' أهّمّية.
ّ
 أّن النزعة الوضعّية في ميدان ألادب والّتي تعّد خالصة أيديولوجية رأسمالّية، هي التي أولت '' شخص املال

ف على جميع املستوّيات،
ّ
ف، بحيث يغيب املال

ّ
م وليس املال

ّ
تي تتكل

ّ
غة هي ال

ّ
ه عند ''بارط''، الل

ّ
رد رصف ليس مج ذلك أن

هل نللكلمات، بل هو فضاء متعدّد ألابعاد، تتمازج فيه كتابات متعّددة وتتعارض. إّن الّنص نسيج من الاقتباسات، ي

ف سلطته على النّص ويحّل محله القارئ 
ّ
من منابع ثقافّية متعّددة، وبمجّرد أن تتّم طباعة الّنّص يفقد الكاتب/املال

ّدد الّنظم أو تع جمع»يشاء فيخضعه ملختلف ألاساليب واملناهج، للكشف عّما يسّميه بارط  أو الّناقد، ليفعل بالّنص ما

 . (,.P. 370  , 0225 Barthes- .374) «الّنصالّتي يحتويها 

ف، نالحظ أّن لها صلة 
ّ
وفي الّسياق نفسه، لو وقفنا ملّيا عند العوامل الّتي يعتبرها ''بارط'' وراء نشأة شخصّية املال

تي ذكرها "ميشال فوكو" في كتابه " الكلمات وألاشياء" بخصو  حديثه عن '' إبستيمّية '' القرنين الّسادس  قوّية
ّ
بتلك ال

والّسابع عشر، كان ''بارط'' أنفذ الّنّقاد بصيرة بشأن غموض ألاثر ألادبي، عند القول بكونه ينتمي إلى الّتاريخ، ولكّنه 

ع وزمن مّعينين ال يقتصران على هذا البعد الوحيد، إذ يمكن الّنظر فيه وتذوقه يفلت دائما من ُعقاله، وهو نتاج مجتم
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 املعنونة '' تاريخ ألادب''، الّتي طالب 
ُ
منا إياه املقالة

ّ
عل

ُ
وتفسيره وفق معايير غير الّتي عرفها وتفاعل معها. هذا بعض ما ت

 .  ),.P. 149 Barthes ,1960-  (.166«ألادبيخاّ  لإلبداع  بكيان » ‘فيها ''بارط'

خية سياقاته الّتاري ولكن، هناك من اعتبر البنيوّية موقفا ُمفقرا لرراء العملّية إلابداعّية، ألّن عزل فعل الكتابة عن

قافبة والاقتصادية... ياّدي إلى موت ألادب، وهو ما ذهب إليه
ّ
- 9507)تزيفتان تودوروف واملجتمعية والث

0222Todorov،)  وهو في ذلك( يستعيد خطى "باختين" في تأسيسه ملفهوم الحوارّيةDialogisme الذي يقّر بتعّدد )

ففي أي خطاب هنالك أصوات كثيرة يتّم إدراجها إّما  ( داخل كّل الخطابات الاجتماعّية، La  polyphonieألاصوات )

ى الّتصّور البنّيوي نحو 
ّ
رديد، وهذا الفهم يتخط

ّ
دا فاعلّية داخلّية تجعل من الّنصو  تجسي باالستشهاد أو الحكاية أو الت

للقوى الاجتماعّية ألاكرر تهميشا، فاألسلوب ليس مجرد زخرف أو جمالّيات إنما هو تجسيد لحركّية في صلب املجتمع 

 نفسه. 

 :تحليالت ما بعد البنيوّية .1.1

قل العالمات ونظام مست بل هو نسق من لئن تعتبر البنيوّية العمل ألادبي، ال هو موضوع وال هو تعبير عن ذات فردّية،

( وحّولت إلابداع إلى موضوع من Texte - Structurel)البنّية -الّنصبذاته، واختزلته في عالقات لغوّية تاسّس جميعها 

شريح والّتحليل العلمي
ّ
، 0272، )غارودي Chose)الش يء ) وانتهت بالكاتب إلى مستوى ، حيث هو أشكال لغوّية قابلة للت

ذي أغفل مفهوم ألادب بوصفه ممارسة وإنتاج .( 91  
ّ
ي البنيوي، ال

ّ
فإّن مقاربات ما بعد البنيوية، بينت حدود الّتمش 

اجتماعيين، وهي بذلك مقاربة ال إنسانّية ترى الكاتب ذاتا متعالية وُمنفلتة من الّتاريخ واملحّددات الاجتماعّية، وأكّد 

هذا التوجه الذي أعاد الاعتبار لفعل  ,.Eagleton) 0221( بألاد( في كتابه نظرّية Eagleton Terry -0212 إيغلتون تيري )

رة.
ّ
    الفرد في الّتاريخ والجغرافيا، عودة الكاتب ولو كانت عودة متست

لقد شكلت تلك البدايات التأسيسّية ألاّولى لسياقات بحثية تنظيرية متعّددة الاختصاصات، أعطت القيمة العلمية 

املعرفية لفاعلين اجتماعيين يتصفون بمواصفات خاّصة، واعتبار آلاداب والفنون عموما من جملة الظواهر الاجتماعية 

ورغم تطّور الوعي البحثي في العقود ألاخيرة، ظّل الحقل ألادبي  من جهة أخرى القابلة للتشخيص وللرصد العلمي، 

 مبحثا ُمقص ى ومهّمشا في البحوث الاجتماعّية املعاصرة.

 الحوارية املمكنة بين السوسيولوجيا وآلادب.. 2 

تفكير العلمي لالتالي: متى يقف إلابداع املنفلت، املحّمل بالرمزيات، وتيه املعنى، وانسيابه حتى يعمل النطرح الساال 

  على إرساء رسومه البيانية؟ وأن يعالج معالجة علمية سوسيولوجية؟

املبدع أو املالف أو''الكاتب ألادبي'' مصطمحات متداخلة تحمل مستندات سرية وغامضة، ونحن، نستخدم مصطمب " 

ّدة، تحيط به التباسات عولكنه، كذلك مصطمب  الكاتب ألادبي" وهو من أهم الفاعلين الرئيسيين في الحقل ألادبي.

 . تجعل كل محاولة إحاطة بحموالته الداللّية وأشكال استعماالته من الصعوبة بمكان
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ه مصطمب وصفي تقريبي يشير إلى الفئات التي تحظى بنوع من التمّيز داخل الحقل 
ّ
وعموما، كثيرا ما ُينظر إليه على أن

ات عبر موهبة أدبّية مخصوصة، والذي يفترض أنه يستمّد ثقافته ألادبي، وتمارس نوعا من الّريادة وتكتسب بعض الّسم

قافة، في لغتها وآدابها من مصادر متعّددة،
ّ
 أهّمها الث

غات 
ّ
قافة العاملّية ثانيا، عن طريق الل

ّ
قافات املحلّية أّوال، ومع الث

ّ
غات أو الث

ّ
ومعتقداتها، وكما تمت مثاقفتها مع الل

اتّية  والترجمة والوسائط التكنولوجّية
ّ
التي تتفاعل اليوم بصفة خاّصة مع الفضاء العمّومي، وتاثر في الجوانب الذ

  واملاّسساتّية.

 ( 0225Pierre Bourdieu-9559 :وكما هو شأن الحقول الاجتماعّية ألاخرى، حظي الحقل ألادبي عند )بيار بورديو

اتيّ عتبار أساس ي مفاده أّن مجال امن  "بورديو"بمعالجة فريدة، وينطلق 
ّ
لفردّية، ة واألادب بوصفه مجاال لمخصوصّية الذ

  من مقاربة ألاعمال ألادبّية مقاربة اجتماعّية. انيضيق بعلم الاجتماع ولكن هذا الّضيق وإلانكار ال يمنع

سبة إّن 
ّ
خاّصة  ألادبّية املنتجات، هو دحض ألاطروحات الّسائدة واملهيمنة الّتي تزعم أّن "لبورديو"املدخل ألاساس ي بالن

صها
ّ
نتاج  األدبف أطروحات إلالهام وإلابداع. وتعّبر عن نشاط إبداعي فريد يتعالى عن الوصف والّتفسير، والّتي تمخ

خصّية للكّتاب والانشغال بأوهام كشف أسباب تفّردهم فاجتماعّي محكوم بعوامل موضوعّية، 
ّ

بدل البحث في الّسير الش

لمّيزهم انطالقا من تحديد العالقة املوضوعيّ وتفسير أسباب تعاليهم، يجب البحث عن ت
ّ
ذي تشك

ّ
ضمن  ة بين تطّبعهم ال

ام الّتعليمي...( وموقع كّل واحد  شروط اجتماعّية معّينة )املوقع
ّ
الاجتماعي، الوضع الّرمزي في العائلة، العالقة بالنظ

له ثّم بمعنى البحث في ألاصل الاجتماعي للكاتب والخ» ،نتاج ألادبيمنهم في مجال إلا 
ّ
تي تشك

ّ
 نفّسر صائص الاجتماعّية ال

ن من إنتاج 
ّ
  ,P.290.  (Bourdieu ,1992)   «مواقعه...كيف تمك

إّن الكاتب الذي ينتج العمل، هو نفسه حسب مقاربة "بورديو" إنتاج اجتماعي داخل حقل إنتاج املعنى وهو الحقل 

ذي أنشأه بترسيخ جملة من الاستعدادات 
ّ
هنّية تطابقألادبي، ال

ّ
وتشتغل  انتماءه الاجتماعي، إلادراكّية في بنيته الذ

مة لطريقة عمله وتسهم في صناعته داخل مجال إلانتاج 
ّ
بوصفه كاتبا  «ألادبيبوصفها مصادر مّحركة لفكره ومنظ

وتعمل هذه الّرساميل على  .زةعبر الّزمن ثروة رمزّية مميّ     ومعترفا به، من ُدور نشر ونّقاد وغيرهم مّمن اكتسبوا معروفا

روات الّرمزّية، وفي املقابل يعمل على إنتاج املواقع املحّددة سلفا
ّ
من موقع  إنتاجها انطالقاإعادة  إدخاله سوق الر

قافي
ّ
ذي يحّدده وضعه في الحقل الث

ّ
 .( -Bourdieu.,1992, P. 229 922» (الهيمنة ال

 
ُ
د ''بورديو'' أّن العالقة بين الك

ّ
شر ليست اعتباطّية، بل تحكمها جملة من القواعد، وياك

ّ
ناظره كّل كاتب تفّتاب ودور الن

كّل موقع تناظره افتراضات مسبقة كما أّن الّتماثل بين املواقع الّتي يشغلها املنتجون وتلك  «إلانتاجدور نشر في مجال 

                    .Bourdieu.,1992, P. 230 ) ) »  ...ئالتي يشغل زبائنهم هو شرط الّتواط

 إّن الحقل ألادبي في مقاربة "بورديو"، مجال ملمارسة الّسلطة وفرض الهيمنة، وال يمكن تفسير ممارسات الكاتب    

 من خالل إلاحالة على مجال الّسلطة داخل الحقل ألادبي نفسه، فمجال
ّ
الته إال

ّ
الّسلطة والهيمنة، هو حيز عالقات  وتمث

ك املواقع املسيطرة داخل 
ّ
تي تشترك في امتالك رأس املال الّضروري، لتمل

ّ
القّوة بين العناصر الفاعلة واملاّسسات ال
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قافّية، والحقل ألادبي فوق ذلك مجال للّصراع بين املهيمنين واملهيمن عليهم، بين من يمتلك 
ّ
املجاالت ألاخرى وخاّصة الث

قب أو الرأسمال الّرمزي. امل
ّ
 نصب أو الل

( أنها عالقة  -م 0222ومن إلاشارات التي تصف عالقة الكّتاب بالسلطة، يرى الباحث الاجتماعي السوري )حليم بركات 

ّتاب بالّسياس ي عالقة تصادم حيث تمجأ » تتمحور في قطبين هما: عالقة الاضطهاد وعالقة الوصاية. يقول 
ُ
عالقة الك

ت والّصحف ومصادرة ألافكار الّسلطة 
ّ
الّسياسّية إلى ممارسة الاضطهاد عن طريق السجن والّنفي ومراقبة الكتب واملجال

تي تتعارض مع أفكار الّسياس ي، ويزداد الّسياس ي حذاقة في أساليب الاضطهاد، ويعمد الى أساليب دقيقة جّدا بهدف 
ّ
ال

وتتحّول العالقة بين السّياس ي والكاتب إلى وصاية وتدجين، ) 261 ،، ص1122بركات،   («عزل الكاتب وهدم شخصّيته

حادات ويمنحهم الجوائز والوظائف العليا، مقابل بيع أقالمهم ليضعوها  حين يحتضنهم وُياّسس لهم النوادي،
ّ
والات

الذي ّرقابة، و إلى جهاز من أجهزة الّنظام، فإذا الكاتب الذي يكتب عن الحرّية يعمل في ال تحت تصّرفه، وهكذا يتحّولون 

يكتب عن القومّية العربّية يساهم في منع الكتب الوافدة من الدول العربّية ألاخرى. ويتحول الاضطهاد من وجهة أخرى، 

الى ما يسّميه حليم بركات "بغربة الكاتب" بفعل الهروب من الواقع املرير إلى املاض ي، أو هروبا إلى الحلم أو الوهم. 

ى هذه الغربة عند 
ّ
الّسجن أو الّتعذيب أو الّرقابة. غربة  الكثير من الكّتاب ومن بينهم بركات نفسه في الّنفي أووتتجل

 حالة الكاتب في املنفى والغربة التي يعيشها في وطنه،
ً
  تصبح حينا

ً
شعورّية وتجربة نفسّية، وحيًنا حالة مجتمعّية، وطورا

ق بالقّيم واملعايير في تزاوج بين غر 
ّ
ويصل الكاتب في نهاية   .  ( 1122بركات،) بة الّداخل وغربة الخارجحالة ثقافّية تتعل

فه إلى طرح جملة من ألاسئلة لعّل أهّمها، كيف نفهم العالقة بين فعل الكتابة
ّ
والواقع؟ واختار الكاتب عّينة من  مال

ّتاب العرب )أدونيس، هشام شرابي، إدوارد سعيد، جبرا ابراهيم جبرا، عبد 
ُ
الرّحمان منيف، الطيب إنتاجات بعض الك

( ليصل في ''فصل الكاتب العربي والّسلطة'' إلى أّن الاضطهاد العنيف في الدّول املحافظة ،...صالب، سعد هللا ونّوس

 التقليدّية ال تقض ي على ألادب بل يبدو أنه عامل مهم في نموه.

( يدعو إلى كاتب جمعي يقرن بين الكتابة ومساءلة الّسلطة، وعيا منه بالّنقلة النوعّية التي 9552 -0225إدوارد سعيد )

اتي واملجتمعّي في شكل 
ّ
ورة املعرفّية الحديثة ووسائط الاتصال الالكترونّية التي قّوضت الحدود بين الذ

ّ
نجمت عن الث

اء الخاّ  والفضاء العام، ويتداخل الواحد منهما في آلاخر ويعّدل في حركة سير جديدة صاخبة تجري بين الفض» 

  )  Saïd., 1994, P.26) «…تكوينه، 
ً
وبناء على هذه القناعات، انخرط "إدوارد سعيد" في تعرية ميكانزمات الّسلطة، بدءا

ق0271من نشر كتابه "الاستشراق 
ّ
افّية والقوة الّسياسّية لتجاوز " الذي قّدم رؤّية تاريخّية ربط فيها بّين القوة الث

قافة والّسياسة واملجتمع، بل ذهب أبعد من ذلك ليفسّر مسارات تشكل الكّتاب في سياقها 
ّ
الفواصل املصطنعة بين الث

 على ثالث مسائل أساسّية وهي وعيه بتحديد هوّيته، وحالة املنفى التي عاشها، واهتمامه 
ً
زا

ّ
الواقعي والتاريثّي مرك

          نسا أدبّيا.بالّرواية ج

ر يتمثل في آلة إلاعالم التي تسيطر بشكل شمولّي على 
ّ
وإلى جانب منطق السّوق وهيمنة الّسياسة، هناك عنصر ثالث ماث

أنماط الّتفكير في أمريكا وتسعى إلى تسييد إلاخضاع بدل إذكاء الوعي، وذلك بالّدعاية وفرض سياج دغمايي يحجب 

  .يخالعالم والوقايع والّتوار 
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ّتاب ليسوا جبهة واحدة في مواجهة الّسلطة، فمنهم من له مصالب اقتصادّية واجتماعّية، يحر  عليها، ومنهم 
ُ
إّن الك

من يخش ى على نفسه من بطش الّسلطة، فيمجأ إلى تجسير الفجوة معها. وهنا يفّرق املاركس ي ''جورج لوكاتش'' بين ثالثة 

دوائر متقاطعة في الغالب، أّوال أدب الدفاع عن الّنظام القائم، وهذا النوع يكون أنواع من الاتجاهات ألادبّية، تمثّل 

 له، وثانيا أدب الطليعة املزعومة، وهو يبتعد عن النّزعة الواقعّية، ويحر  على تصفيتها، 
ً
 للواقع مزّيفا

ً
 معاديا

ً
أحيانا

  وثالثا أدب الواقعيّين الكبار، وهو على النقيض من ألادب الذي تتبعه
ً
 (.0272لوكاتش، ) .الفئتان املذكورتان آنفا

 بين العوملة وتاريخ املمارسة الكتابية:.2.1

( من أهم ماّسس ي نظرية أدب العالم وهو ما تناولته في  Casanova Pascale بسكال كازنوفا:) في سياقات نقدية تعتبر

(.  ألاساس 9559''. )كازنوفا، 0220سنة  Seuilأطروحتها للدكتوراه املعنونة ''بجمهورية ألادب العالمي منشورات 

 الّتحليلي ملقاربة الفضاء ألادبي العالمي أنه قائم على عالقات تنافسّية وتراتبّية تحكمها عوامل الاقتصاد والّسياسة. 

وضعت "كازنوفا" باريس، بشكل ماقت، في قلب هذا الفضاء وتناولت بشكل تفصيلي تأثر ألادب ألاوروبي والعالمي 

بفترات الازدهار والكساد الّسياس ي والاقتصادي للدول. هناك إذن دول غنّية أدبّيا، وعالم ثالث أدبي واقتصادّيات أدبّية، 

جادل نظرية )أدب العالم( الّنقدية 
ُ
ٌر أساسهما الّتفوق ألادبي. ت

ّ
حروب ونزاعات أدبّية ونمور أسيوّية أدبّية، تنافٌس وتوت

لمخيرات ألادبية يمكن رصده بالنظر في خريطة العالم ألادبّية التي يحكمها '' نظام غير  بأن هناك توزيعا غير متكافئ

( على ذلك فإن )أدب العالم( ال يعترف بالتعايش Franco Morettiمتكافئ'' كما يقول الايطالي املاركس ي )فرانكو موريتي

ح «بل بالّتنافس حول املوارد ألادبّية، أين ثقافة الهامش
ُ
خترق وت

ُ
 ت

ّ
ّول على يد ثقافة أخرى )من املركز( ال تكنُّ لها إال

ي
ّ
 (. ,.P. Franco ,2000 55-52) » الّتجاهل الكل

إّن وجاهة هذا التناول هو محاولة تفكيك البنية الكالسيكّية في تناول إلانتاج ألادبي من خالل سياقاته الّتاريخية وفى 

اتّية، أو الاقتصار على مادة ال
ّ
ّنص ذاته الذي يخلق سياقه وعامله الخاّ ، وتجاوزا لهذه الثنائية يقترح سيرة الكاتب الذ

ها في خريطة جمهورية ألادب العالمي، 
ّ
ه، وفي ألاحداث التي يحتل

ّ
)أدب العالم( قراءة الّنص في عالقته بأدب العالم كل

ّية الابداعّية ذاتها، وما لم وفي مستوى آخر ترى ''كازنوفا'' أّن ألادب يوجد في فضاء تحكمه شروط تقع خارج العمل

يتوافر لشعب ما قدر كبير من تراكم الرصيد ألادبي، يظّل ألادب الذي يصدره محكوما بعوامل سياسّية واقتصادّية ال 

مات رومنسّية 
ّ
سبة إلى "كازنوفا"، ال يوجد ش يء اسمه أدب نزيه ومستقل عن الّسياس ي، وتطعن في مسل

ّ
فكاك منها. بالن

ذي يحكم عالم اليوم. ألادب. وفي هذا
ّ
 «املنظور تعتبر "كازنوفا"، ألادب مجّيرا لصالب نظام ألامة/ القومّية الّسياس ي ال

ي كل فإن دراستنا لألدب ف، معظمه قومي، أدواتنا في التحليل والتقييم أيضا قومية. وبالتأكيدأّن ال وعينا ألادبي في 

 تنظر إلى '' لوركا ''    (.,.P. Franco ,2000 11)» قومّيةمكان تقريبا، قائمة على أسس 
ّ
ونحن، نجد قراءتنا، دون وعي منا

بل اسبانيا نفسها. وننظر إلى "الطيب الصالب" بوصفه، أّوال وقبل كل ش يء، كاتبا سودانّيا،  سبانيا فحسبإال بوصفه 

ّتاب ألا لقد ظّل محمود درويش فلسطينّيا حتى في غياب الّدولة الفلسطينّية، ومن املستبعد أن يحي
ُ
فارقة ل اسم أحد الك

قافة الشفاهّية. وليست ماهلة بعد لمحداثة. مثال
ّ
 إلى السودان أو أوغندا. ذلك ألّن أفريقيا ما تزال سجينة في دوال الث

 



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 100 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 :مقاربة برنار الهير .2. 2

كر، كانت مقاربة
ّ
 La   condition   املوسومة: Bernard Lahire) 0222)برنار الهير:  على الّنقيض من املقاربات السابقة الذ

littéraire. La double vie des écrivains) "دراسة عّما يسّميهالكشفت و  سوسيولوجية واقتصادّية للكّتاب، مقاربة  "

تصنيف كسائر املهن ألاخرى )طبيب، مهندس...(، الهير"
ّ
زة وغير القابلة لل

ّ
شملت  و  بهشاشة مكانة الكاتب ووضعّيته امللغ

 كاتبا من اختصاصات مختلفة بّينت ازدواجّية حياتهم. 552امليدانّية الّدراسة 

 » .فئة أولى من الكّتاب يعملون أعماال أخرى حّتى يُعولوا أنفسهم ويستمّروا في الكتابة 

 .فئة ثانية الكتابة عندهم محّرك لحياتهم مع الاحتفاظ بنشاط منهي يمكّنهم من الاستمرار 

  ةفئة ثالثة تعيش من الكتابة
ّ
لون قل

ّ
 .(Lahire., 2006, P.1) »وتتفّرغ لها وهم يمث

وبعيدا عن القوالب الجاهزة الّتي تقول بالكاتب الّسعيد املطمئن إلى مصيره الباسم. كشف "الهير" في دراسته امليدانية، 

ة، وحياته املزدوج"خبايا" صفة الكاتب ومشكالته وهمومه ومعاناته في عالم من الهشاشة الاقتصادّية واملعيشّية، 

وكشفت لنا الّدراسة تناقض من يكتب ليعيش )الكتابة مهنة ومصدر رزق(، ومن يعيش ليكتب، ونموذج ثالث هو ذاك 

ذي يكتب ملجّرد الهواية واملتعة.
ّ
 ال

كوري 
ّ
تي يتبوأن أع(Genre Masculinوبّينت الّدراسة سيطرة الّنوع الذ

ّ
لى قائمة ( على حقل الكتابة، مقارنة باإلناث الال

باعة، فأشارت إلى أّن )
ّ
باملائة( من الكّتاب  02القراءة في فرنسا. كما تطّرقت الّدراسة إلى نصيب الكّتاب من سوق الط

ذين شملتهم الّدراسة وصل عدد نسخ الكتاب الواحد املطبوع تحت اسم كّل واحد منهم إلى 
ّ
باملائة(  05نسخة، و)0555ال

ذين طبعت لهم نسخة، أ555كان نصيبهم أقّل من 
ّ
. ) باملائة 92 (نسبتهمآالف نسخة للعنوان الواحد فتجاوزت 05ّما ال

ه رغم أهّمّية مكانة 
ّ
د "الهير" أن

ّ
سلسلة إنتاج الكتاب، وباعتباره  ( فيStatut d’écrivains)الكاتب في الّسياق نفسه ياك

ذي يحصل عليه مقارنة الحلقة املركزّية في هذه العملّية، فهو في واقع ألامر أقّل أهّمّية 
ّ
من ناحية املردود الاقتصادي ال

شر واملكتبات.
ّ
 باملردود العائد إلى دار الن

 :مقاربة نتالي هاينش.3.2

تي تبحث في هوّية الكّتاب، الّدراسة امليدانّية الّتي أجرتها في فرنسا الباحثة 
ّ
ومن الّدراسات الّسوسيولوجّية ألاخرى ال

وقد انخرطت هذه الّدراسة في توّجه  ،( Être écrivain. Création et identité) ( في كتابهاNathalie Heinich)نتالي هانيش 

ّتاب مسرحيّين...( حيث بّينت النتائج امليدانّية أّن "املبدع" في ميدان 
ُ
عراء، ك

ُ
كيفي باستخدام تقنّيـــة املقابلــة مع )ش

توجد معقولّية اجتماعّية ملا هو أدبي إنتاجا واستهالكا وذائقة، وال هو جماعّي، وال  الكتابة ال يلتزم بنسقّية أو منطق

مرتبط بالُبنى الاجتماعّية، على الّنقيض من مقاربات "بورديو" والبنيويّين عاّمة. "املبدع" في استنتاجات "هانيش" هو 

 الكاتب )
ُ
( بين ضغط نظام L’identité de L’écrivainشذوذ عن القاعدة وكّل الزامات البنّية الاجتماعّية، وتبقى ُهوية

ات  (Régime de singularité( ونظام الفرادة )Régime de communauté)الجماعة 
ّ
وبين القول بمبادئ الكتابة والذ

 Sociologie deسعت إلى تأسيسه "نتالي هانيش"من سوسيولوجيا الفرادة ) فيما. .املبدعة، وبين القول برهانات الّسوق 

la singularité)  الته عن ذاته، بدل إرجاعه
ّ
على الّنقيض من املقاربات املاركسّية والبنيوّية. الانصات إلى ذات املبدع وتمث



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 101 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 أن يكون شخصا فريدا ويحمل شعائر الفرادة «الّسياقات الاجتماعّية في حياته، أصالة املبدع حسب هانيش إلى

«(Heinich., 2000). 

ن أصحابها إلى أّن العودة إلى الكاتب هي حاولت هذه البحوث الّسوسيو 
ّ
اقتصادّية، استعادة مكانة الكاتب، ولقد تفط

ات املبدعة املفقودة،
ّ
وهو انقالب سياّدي إلى تأسيس وضع جديد في الّدراسات  أفضل الّسبل الستعادة الذ

 وأكدت ،الكاتب قضّية أثارت لتيا الكتابات الّسوسيولوجّية قوامه ''عودة الكاتب''. وانسجاما مع ذلك حاولنا رصد بعض

 ةوالفكريّ  ةوالّسياسيّ  ةوالاقتصاديّ  الاجتماعّية ناتهبمكوّ  ألادبي الحقل في الحفر زاوية من يكون  ذلك إلى النفاذ أّن  لنا

ال ااجتماعيّ  وجودا عنه بحثا
ّ
 انراها المست الحقل ألادبي إمّ  اختصاصات مجاورة، منفتحا على ومشروعا ذاتّيا وتمث

بحثي على حتى نبّين أّن الاشتغال ال .التونس ي على الحقل ألادبيوانفتحنا من نتائجها  استفدنافلسفي أو اجتماعي  بتمٍش 

كشفت  واقتصادّية للكّتاب،سوسيولوجية دراسة (  .1122 ،ألاديب)الحقل ألادبي أمرا ممكنا علميا، وفي بحث قمنا به 

محت لنا أن مهندس( س)طبيب،  غير القابلة للتصنيفات املهنية املعتادة،هشاشة مكانة الكاتب ووضعّيته على  تناراسد

ط اوسأمنحدرين من  وكاتبة كاتبا 015وشملت الّدراسة امليدانّية  نبّين املالمح العاّمة لمحقل ألادبي التونس ي املعاصر، ...،

ويعود ارتفاع عددهم إلى طبيعة املدن من حيث هي مدن كبيرة وذات  (باملائة 15.55)وحضرية  (باملائة 02.11)ريفية 

 كثافة خدمية عالية. وفي سّت واليات، باستخدام تقنية الاستبيان، واملقابلة نصف املوجهة.

باملائة( من أوساط ريفية أو حضرية وذلك لتوفر هامش من  77.01بوضوح ذكورّية الحقل ألادبي، )وبّينت الّدراسة 

واتي عادة ما يكّن متعّددات املساولّيات املهنّية والعائلّية... الوقت 
ّ
للكتابة لدى هذا الصنف، على عكس الكاتبات الل

ر إيجابا في إلاكثار أو الّتقليل من عدد إلاناث ضمن املشتغلين بالكتابة.
ّ
 إلخ. مّما يعني أّن الوسط ال ياث

ّتاب العمرّية فقد كانت أعلى نسبة )
ُ
سبة إلى فئات الك

ّ
تي تتراوح بين  70.19أّما بالن

ّ
 52و 15)باملائة( لدى الفئة العمرّية ال

ّتاب الوسط  وهي ألاكرر حضورا في الوسط الريفي وألاكرر إنتاجا من بينهم. وهذا سنة(
ُ
د كهولّية الحقل ألادبي لك

ّ
ياك

 
ّ
ّتاب الّريفي والحضري. دون أن نقل

ُ
باب ل من أهمّية شريحة الك

ّ
باملائة( التي تسعى إلى الحصول على مكانة  05.12)الش

 داخل الحقل ألادبي.

تي توّزع عليها املستجوبون بالوسطين الّريفي والحضري. فقد كانت أرفع 
ّ
سبة إلى الفئات املهنّية الاجتماعّية ال

ّ
أّما بالن

انوي، )
ّ
باملائة( يليها مباشرة مدرسو الّتعليم الابتدايي، وإذا ما جمعنا هاتين الفئتين مع  97.51نسبة ملدّرس ي الّتعليم الث

ربوي. ورّبما كان ذلك تأكيدا لتصّور تقليدي يرى 
ّ
ربوّية على اعتبار اشتراكهم في نفس الحقل الت

ّ
فئة مديري املاّسسات الت

  أن هذه الفئات املهنّية أقرب من غيرها إلى
ّ
قافّية، إذ ُيعتقد على العموم أن طبيعة مهنهم تجعلهم املمارسة ألادبّية والث

في القطاع الخاّ  ثّم نجد تليهم أكرر تعامال مع املواد ألادبّية كتابة وقراءة. 
ّ
في القطاع تساوي فئة موظ

ّ
العمومي  بين موظ

نّية معنا هذه الفئات املهوإذا ما ج .ونسبة العاملين أعماال تجارّية ،والعاملين أعماال يومّية، وتنخفض نسب املتقاعدين

على تنّوع الانتماءات الاجتماعّية املهنّية داخل الحقل ألادبي  فهي دالةالتي ُيعتقد على العموم أنها ''خارج الاختصا '' 

قافّية والاجتماعّية. 
ّ
تي تمكّن من التموقع داخل الفضاءات ألادبّية والث

ّ
قافّية ال

ّ
 وتعّدد مصادر تكوين رؤوس ألاموال الث
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ال تحضر إال في املدينة على العموم ومنها أساتذة الّتعليم العالي، في الوسط الحضري  حضور فئات جديدة مع إلاشارة إلى

فين، مع بعض الّتلوينات في ألاعمال الخاّصة )صناعيون، 
ّ
جار،وحضور أقوى للموظ

ُ
(. ورغم هذا الّتماثل فثّمة ت

ر في  التي ُيفترض الاجتماعّية-خصوصّية للوسط الحضري تقّربنا أكرر من التنّوع والامتزاج وتعّدد العناصر املهنّية 
ّ
أن تاث

ّتاب ومختلف عالقاتهم الاجتماعّية.
ُ
 أداء الك

بنسبة  د(222د و255بالوسطين، )بين اب تّ هشاشة الوضع الاقتصادي للك الشهرية، فقد تبينا املداخيليهّم  فيماأّما 

ّتاب الحضرّيين ينتمون إلى فئات مهنّية اجتماعّية "عمومّية" وتحديدا باملائة(  57.01)
ُ
مع املالحظ أّن أكرر من نصف الك

في أسالك الّتعليم بمختلف مستوياتها وفروعها. ولئن كان تفسير هذه البنّية املهنّية الاجتماعّية وما ي
ّ
رافق تهم من موظ

ر فر  العمل 
ّ
معها من دخول ذا ارتباط أكيد بطبيعة الوسط الحضري من حيث كثافة الخدمات واملاّسسات وتوف

قافّية داخل الحقل  والكسب، فمن املفترض أن يكون 
ّ
لتعّقد هذه التراتبّية الاجتماعّية انعكاسات على توّزع الّرساميل الث

  ألادبي عاّمة وحيثّيات الّصراع فيه.

سبة إلى توّزع املستجوبين بالوسط أّما
ّ
تي يكتبون فيها فقد كان تركيزهم في مرتبة أّو  ينبالن

ّ
ى على لبين ألاجناس ألادبّية ال

عر
ّ

را في املوروث باملائة( 21.22) إنتاج الش
ّ
قافي وقد يعتبر إلى حّد ما رأس مال ثقافي مهّما  أكرر ألاجناس ألادبّية تجذ

ّ
الث

فل في مر  عليه. وفي املرتبة الثانية نجد املقال فالقّصة في مرتبة ثالثة وأدب يتّم السعي إلى املحافظة
ّ
أّما  تبة رابعة.الط

اء ولسنا نالحظ أثرا محّددا بوضوح لالنتم أخيرة.فكان إنتاجه ضعيفا ويأتي في مرتبة في الوسط الريفي  جنس الّرواية

ّتاب على أجناس الكتا
ُ
بة حيث نعاين تماثل التوّزيعين الحضري والّريفي بصفة إلى هذا الوسط أو ذاك في توّزع الك

 عاّمة. 

هٌش الاقتصادي  موضعه أّن  الهشة لفاعلي الحقل ألادبي، وهشاشة صناعتهم تاكد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية

عن  ونهقدولآلخرين، بين ما يعت ملذاته مفي نظرتهو ،جتماعّيةة والا ياسيّ ّس ال يمكن أن ياثر في مكانتهموهو  غير مستّقر،و 

، كّل ذلك نراه ورمّزية في محيط مرهون بالوالءات ماليةمن عائدات  ون عليهحصلتوبين ما ي موعن صناعته واتهمذ

 مدعاة للبحث والتقص ي العلمي الاجتماعي.

 :خاتمة

ير يستجيب التفكحتى إّن املعرفة العلمية تنمو وتتطور خالل سيرورة املمارسة البحثية العابرة لالختصاصات، 

تاريخية، التي تمّس الُبنى املعرفية، وتسعى إلى قراءات علمية لظواهر العالم -إلابستيمولوجي للتطورات السوسيو

 الاجتماعي متعّدد ألاصوات واملواقع. 

 هنصوصو  والحفر في الحقل ألادبي للعلوم الاجتماعية،رفية مع مختلف الاختصاصات املجاورة "مّد" جسور معإّن 

أكرر اجتماعية وأنرروبولوجية، وأكرر صدقية من النص الابداعية املخصبة بلغات الحياة ومعانيها، -ةألادبي

رض حقيقيا وأصيال"، فإنه يفتوبهكذا معنى، وحتى يكون الباحث السوسيولوجي عالم اجتماع "، لوجي املغلقو السوسي

 سوسيولوجية ذات إنتاج نصوِ  من  عملية، وحدس معرفي واجتماعي تمكنه-فيه امتالك فطنة نظرية وامبيريقية
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ويبني  ،إلى أولئك الذين ال يمكن سماعهم ، ويستمعيعطي صوت ملن ال صوت لهو ألاصوات.  مختلفةمشهدية  احتفالية

 املعرفة بفضل معرفتهم.

 أن  يمكن بالحقل ألادبي وفاعليهالاهتمام 
ُ
 و  فسر ت

ُ
 ،واملفارقات وإلاغراءات،، التناقضات، والاضطرابات فهم بهت

في حله بعيًدا  ، وتنقل الباحث، وألاذواقواملواقف، والعادات، والرفض، والغرابة، والشذوذ والخداع، واملراوغات،

من السياج ألاكاديمي، الذي "يحمي" املجاالت وإلاقطاعية التخصصية،  ترحاله .الذي يضيق به عن تخصصهوترحاله 

غة والخيال. الذي 
ّ
 الاجتماعية.تراكم إلابداع في العلوم  وجدالية إقامة حواريةمن خالل وحله يغلق الل

ات انإن ما تناولناه يقيم الدليل على قيمة البحث في الحقل ألادبي، مفهوما، وفاعلين وسلع ثقافية وسوق، وره

واستراتيجيات وحركة رساميل... ذات مواصفات خاّصة، وحاولنا أن نبين أّن مقاربة هذا الحقل مقاربة علمية 

سوسيولوجية تقتض ي "حوارية" علمية متعّددة وعابرة لالختصاصات، تدمج بين ما نعتبره عالم جمالي / خيالي، وفيض 

 كل ذلك يساهم في اديغمات السوسيولوجية من صرامة،ر ذاتي، وخصوصية أسلوبية، وبين ما تفرضه املناهج والب

الانفتاح والسيجال، وتجاوز كل نزعة علموية تتوخى حصر واختزال املعرفة. ويمكننا من قراءة املشهد املجتمعي بكل 

 عوامله وحقوله، يتاح فيه املجال لفاعلين مختلفين ومتنّوعين أن يتشاركوا في بناء املعنى ونحت الداللة.

رح ماومن خالل  مة مقالنا،في خات
ُ
ابستيمولوجية من أن تتحّول -قد يتوارد لدى الباحث هواجس معرفية ط

، ال ظوابط منهجية وال أطر نظرية، وال متون اجتماعيةعلمية صرامة  أقّل إلى مجّرد خواطر أدبية،  السوسيولوجيا

ه  ،تحليلية توجُهها وتضبطها
ّ
ا لوجياو السوسي تكون  في توطيد العالقةفي حين أن

ً
 في أكرو ، أصالةو ، أكرر صدق

ً
ر حضورا

 لبحثل بداعإلا  وتطويع ، للتوفيقاملنهجية-ألدواته التقنية  متالك الباحثا مدىفي  صبحيُ ، فإن التحدي املدينة. لذلك

 في نسبيته.تقرأ الواقع  ختراع أشكال جديدةوإ العلمي،

 قائمة املراجع: 

غة العربية:
ّ
  املراجع بالل

ل الحقل ألادبي الّتونس ي ) 9502) .النوريألاديب،  .0
ّ
اتب الّتونس ي املعاصر: إعادة تشك

َ
.  سوسيولوجيا الك

كلية العلوم دكتوراه غير منشورة(،  )أطروحة .، دراسة ميدانية9500جانفي 01ضمن الفضاء العمومي الّناش ئ بعد 

 جامعة تونس.  .إلانسانية والاجتماعية

 .922 .  الّساقي. بيروت: دار العربي. الكاتب (. غربة9500( حليم. بركات، .9

اَرودي، .2
َ
 .   الطليعة. دار طَرابيش ي. جورج بيروت: ترجمة إلانسان. موت فلسفة البنيوّية (.0272ُروِجي. ) غ

91. 

(. ألاطر الاجتماعية للمعرفة. بيروت: ترجمة خليل أحمد خليل. املاّسسة الجامعية 9551)غرفيتش، جورج.  .1

 ر والتوزيع. للدراسات والنش

قافة .ترجمة أمل الصبانالقاهرة:  .جمهورّية ألادب العالمي(. 9559) .كازنوفا، بسكال .5
ّ
  .املجلس ألاعلى للث



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 104 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

  .دار الطليعة .ترجمة جورج طرابيش ي . بيروت:الّراوية كممحمة بورجوازية(. 0272) .لوكاتش، جورج .2
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Gallimard. 
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باب 
ّ

نمية الاجتماعيةالّرياضة والش
ّ
 والت

Sports, youth and Social Development 
 لبنان/ اللبنانيةالجامعة  /د. فاطمة عز الدين

Dr. Fatima ezzeddine/ Lebanese University /Lebanon 

 : املخلص 

ألاســــــرة والشــــــباب واملجتمع املدني،  تشــــــمل الّتنمية الاجتماعّية مجموعة واســــــعة من القضــــــايا، منها الحّد من الفقر والبطالة، وتعزيز دور    

ّب، من وجهة نظر اجتماعّية، على دراســة العالقات الاجتماعّية وتطّور البشــر في عالقاتهم املشــتر  نصـَ
َ
ة، كوتحقيق الاندماج الاجتماعي. وهي ت

لون ا
ّ
ك

َ
باب ُيشـــ

ّ
تباَدلة بين البشـــر. وبما أّن الشـــ

ُ
هتمام ملورد ألاهم للّتنمية والّتقدم، ال بّد من الا ولذلك ُينظر إليها على أّنها تنمية للعالقات امل

ة، وتفعيــل قــدراتهم الفكريــة وعالقــاتهم الاجتمــاعيــة.  ة وإلابــداعيــّ ة واملهــاريــّ ة وتنميتهـا، والحفــاظ على طــاقــاتهم الّروحيــّ يبرز في و بقواهم البــدنيـّ

ربية الّرياضية والبدنّية في صقل 
ّ
ذي تلعبه الت

ّ
باب ورعايتهم وتهذيب سلوكهم وإصالح أخالقّياتهم هذا إلاطار الّدور الهام ال

ّ
املواهب لدى الش

ريف ور 
ّ

ليمة مثل الّتنافس الشــــــــ ُبهم العادات الّرياضــــــــية الســــــــّ كســــــــِ
ُ
شــــــــاط والحيوّية، كما أّنها ت

ّ
ح و ملا تتضــــــــمّنه من جهٍد يعود على البدن بالن

ّصل لديهم ثقافة الّنظام العام 
َ
ا

ُ
 وضرورة احترامه.الّتعاون والّتعاضد وحّب العمل، وت

َقوي املشــاركة املجتمعية، وتز    
ُ
ا كمســتفيدين من الّرياضــة التي ت باب كُمشــاركين، وأيضــً

ّ
د ينهدف في هذه الورقة البحثّية إلى تبيان دور الشــ

وامليداني. وتثير  النظري  من وعي الشـباب بالقضـايا املهمة، ما يساهم في تحقيق الّتنمية الاجتماعّية. وتتضّمن ورقتنا توليًفا ما بين الجانبين

 
ّ

رها ممارســة الشــ
ّ
وف

ُ
 الّتالية: ما هي الفر  التي ت

َ
باب والّتنمية الاجتماعّية في هذه الورقة إلاشــكالية

ّ
 بين الّرياضـة والشــ

ُ
اب للّرياضــة بالعالقة

ة، أن تلعبـه في تعزيز دور في تنفيــذ خطط الّتنميــة بــأبعــادهــا املختلفــة؟ ومــا هو الــّدور الــذي يمكن للّريــاضــــــــــــة، كواحـدة من الّنظم الا  جتمــاعيــّ

 
ّ

باب في بناء املجتمع؟ وقد وضــــــعنا عدًدا من الفرضــــــيات حول تأثير ممارســــــة الرياضــــــة على صــــــحة ألافراد جســــــدًيا ونفســــــًيا، وعلى بث
ّ

الشــــــ

اعية، زيز التنميـة الاجتمألاخالق الّريـاضــــــــــــيـة وتعزيز ِقَيم الانتمـاء واملواطنـة، وكـذلـك على تحقيق عنـاصــــــــــــر التكيف والانـدمـاج الاجتمـاعي وتع

بت من الفرضـــيات،  255وحّددنا العينة بــــــــــــــ 
ّ
لنا إلى تحقيق أهداف الورقة البحثية والّتث بعنا املنهج الوصـــفي التحليلي حتى توصـــّ

ّ
فرد. كما ات

 واستخلصنا أخيًرا الّنتائج والّتوصيات ذات الصلة بالبحث.

ربية البدنّية، ألا  الكلمات املفتاحية:
ّ
شاركة الاجتماعية، الّتنمية الاجتماعية.الّرياضة، الت

ُ
باب، امل

ّ
 ندية الّرياضية، الش

Abstract: 

Social development encompasses a wide range of issues, including reducing poverty and unemployment, strengthening the 

role of the family, youth and the civil society, and achieving social integration. From a social point of view, it focuses on the 

study of social relations and the development of human beings in their common relations, and for this reason it is viewed as 

the enhancement of reciprocal relations between human beings. Since youth are the most important resource for 

development and progress, attention must be paid to developing their physical strength, preserving their spiritual energies, 

and activating their intellectual abilities, social relations, and skill and creative energies. In this context, the important role, 

played by physical and sports education, is observed in refining the talents of young people, nurturing them, refining their 

behavior and reforming their morals, because of the effort it involves that boosts the body energy and vitality, as well as 

earning healthy sports habits such as honest competition, spirit of cooperation, solidarity and love of work and establishing a 

culture of public order and the need to respect it. 

   In this paper, we aim to clarify the role of youth as participants and also as beneficiaries of the sport that strengthens 

community participation, and increases youth awareness on important issues, thus contributing to social development. Our 

research paper combines a synthesis of theory and practice. The relationship between sports, youth and social development 

in our paper raises the following problematic: What opportunities does the practice of sports by youth provide in terms of the 
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implementation of development plans in their various dimensions? And what role can sport, as one of the social systems, play 

in enhancing the role of youth in building society? We have developed several hypotheses about the impact of sports on the 

physical and psychological health of individuals, as well as on spreading sports ethics and promoting the values of belonging 

and citizenship, and in achieving elements of adaptation and social integration and promoting social development, and we 

have limited the sample to 600 individuals. We followed the descriptive-analytical approach, until we accomplished the 

objectives of the research paper and confirmed the hypotheses and finally drew the conclusions and recommendations 

related to the research .  

Keywords: Sports, Physical Education, Sports Clubs, Youth, Social Participation, Social Development. 

 :مقدمة

لت الّرياضـة ركيزة أسـاسـية في الكثير من الحضـارات إذ تعّددت أشـكالها وصـورها، أما في العصر الحديث فانتشرت 
ّ
شـك

ياضـــة والّرياضـــيين بشـــكل كبير، إذ إّنها تمتلك تأثيًرا إيجابًيا بشـــكل أكبر من خالل ألاندية ومراكز الشـــباب التي تدعم الرّ 

باب 
ّ

 للبحث والدراســــــــة. ُيعّد الشــــــــ
ً

هنية، لذا وجب الاهتمام بها وجعلها مجاال
ّ
حة الجســــــــمانية والّنفســــــــية والذ على الصــــــــّ

تي يجب الاهتمام بها، لذا ينبغي على املجتمع بأجهزته
ّ
ــــاته املخت القوة العمرية الهائلة داخل املجتمع ال ــ ــــســ ــ لفة أن وماســ

يبذل أقصـــــــــ ى جهده لتهيئة أنســـــــــب الظروف واملقومات لرفع شـــــــــأنها وتوســـــــــيع قاعدة ممارســـــــــتها. فقد أصـــــــــبحت دراســـــــــة 

 يجتمع حوله عدد من العلوم الاجتماعية املختلفة، منها علم النفس والاجتماع وألانرروبولوجيا، 
ً

ل مجاال
ّ
ك

َ
شــ

ُ
الشــباب ت

ل محو 
ّ
َمث

ُ
 إذ أصبحت هذه الفئة ت

ً
 .(0212)سعد،  ر اهتماٍم كبيٍر ملا يمكن أن تنِجزه في املجتمع حاضًرا ومستقبال

ز على توفير حقوقه وصيانة كرامته والوفاء بحاجاته املتعددة، من خالل املشاركة 
ّ
َرك

ُ
وإلانسان هو محور الّتنمية التي ت

ـــ ي ذلـــك بطبيعـــة  ــ ــ ــ ــ ة في حركـــة مجتمعـــه، ويقتضـــ ة والّروحيـــّ ة والعقليـــّ الحـــال العمـــل على تنميـــة مختلف طـــاقـــاتـــه البـــدنيـــّ

 . (9555)عمار،  والاجتماعّية واملهارّية وإلابداعية

ســامح والاحتر 
ّ
الم بالّنظر إلى دورها في تشــجيع الت م اوهنا، نعترف باملســاهمة املتعاظمة للّرياضــة في تحقيق الّتنمية والســّ

ـــحة والتعليم  ــ ــ ــ ــــودة في مجاالت الصـ ــ ــ ـــــباب وألافراد واملجتمعات وفي بلوغ ألاهداف املنشــ ــ ــ ــــاهمتها في تمكين املرأة والشـ ــ ــ ومســ

ّوي املشــــــــاركة املجتمعية وتزيد من مشــــــــاركة الشــــــــباب ووعيهم بقضــــــــايا مجتمعاتهم. 
َ
ق

ُ
وإلاندماج الاجتماعي. فالّرياضــــــــة ت

عَتَبر عنصًرا من العناصر الّتمكينيّ 
ُ
 .(9590)سايمون،  ة املهمة للّتنمية املستدامةولهذا ت

ـــــــــباب ورعـــــــــايتهم وتهـــــــــذيب ســـــــــلوكهم وإصـــــــــالح أخالقيـــــــــاتهم 
ّ

ربيـــــــــة الّرياضـــــــــّية دور هـــــــــام فـــــــــي صـــــــــقل املواهـــــــــب لـــــــــدى الش
ّ
وللت

شـــــــــاط والحيوّيـــــــــة. فهنـــــــــاك بـــــــــرامج فـــــــــي ألانديـــــــــة الرياضـــــــــية تهـــــــــ
ّ
ــــغال ملـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن جهـــــــــد يعـــــــــود علـــــــــى البـــــــــدن بالن ــ ــ دف إلشـ

ــــــــــــا،  أوقــــــــــــات الشــــــــــــباب بمــــــــــــا يعــــــــــــود علــــــــــــيهم بــــــــــــالنفع والفائــــــــــــدة، ومــــــــــــن أهــــــــــــم أهــــــــــــدافها إعــــــــــــداد الشــــــــــــباب جســــــــــــمًيا وفكرًي

ــــــــــريف وروح الّتعــــــــــاون وحــــــــــّب العمــــــــــل وتأصــــــــــيل ثقافــــــــــة 
ّ

وإكســــــــــابهم العــــــــــادات الرياضــــــــــية الســــــــــليمة مثــــــــــل الّتنــــــــــافس الش

ـــــام  ــ ــ ــــة أو نظــ ــ ــ ــ ـــاركة العامـ ــ ــ ــ ـــــام املشــ ــ ــ ــــواء نظــ ــ ــ ــ ـــــديهم، سـ ــ ــ ــــه لــ ــ ــ ـــــام واحترامـــ ــ ــ ـــــام العــ ــ ــ عـــــــــــب مـــــــــــن خـــــــــــالل الانضـــــــــــباط أثنـــــــــــاء النظــ
ّ
الل

ـــــــــاب، مـــــــــن أجـــــــــل الفـــــــــوز بنشـــــــــاطه، يبـــــــــذل الجهـــــــــد للوصـــــــــول إلـــــــــى 
ّ

عبـــــــــة، وعـــــــــدم تجـــــــــاوز هـــــــــذا الّنظـــــــــام، والش
ّ
ممارســـــــــة الل

عور بنشوة الفوز. 
ّ

د لديه شعور بالهناء والسعادة من خالل تحقيق الهدف والش
ّ
 الهدف، ويتول



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          
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هــــــــا أبعــــــــاد سياســـــــــية واقتصــــــــادية وتجاريــــــــة. وســــــــنتناول هنـــــــــا اكتســــــــبت الّرياضــــــــة أبعــــــــاًدا مختلفــــــــة فـــــــــي املجتمــــــــع، مــــــــن بين

ا أساســـــــًيا 
ً
شـــــــريعات علـــــــى أهمّيـــــــة هـــــــذا البعـــــــد وجعلـــــــت منـــــــه هـــــــدف

ّ
ـــــــدت غالبّيـــــــة الت

ّ
قـــــــافي، فلقـــــــد أك

ّ
بعـــــــدها الاجتمـــــــاعي الث

ـــــــص 
ّ
ل
َ
ق

ُ
ا وســــــليًما، وهـــــــي بــــــذلك ت

ً
للّرياضــــــة، إذ إّنهــــــا تحمـــــــل فــــــي طّياتهـــــــا قيًمــــــا ثقافّيــــــة وأخالقّيـــــــة تجعــــــل املجتمـــــــع متماســــــك

ـــــــــا فـــــــــي إعـــــــــداد املـــــــــواطن الصـــــــــالب،  ـــــــــر الّرياضـــــــــة عنصـــــــــًرا قوًي عَتَب
ُ
ـــــــــزاع بـــــــــين أفـــــــــراد املجتمـــــــــع الواحـــــــــد. لـــــــــذلك، ت

ّ
أســـــــــباب الن

ربيــــــــــــــة البدنّيــــــــــــــة 
ّ
نــــــــــــــه مــــــــــــــن الّتكيــــــــــــــف مــــــــــــــع مجتمعــــــــــــــه، ولــــــــــــــذلك نجــــــــــــــد أّن الت

ّ
َمك

ُ
وتزويــــــــــــــده بخبــــــــــــــرات ومهــــــــــــــارات واســــــــــــــعة ت

أصــــــــــبحت الّرياضـــــــــــة إحــــــــــدى أهــــــــــم الظـــــــــــواهر والّرياضــــــــــّية تحتــــــــــّل مكانــــــــــة مرموقـــــــــــة فــــــــــي العديــــــــــد مـــــــــــن الــــــــــدول. وبالّتــــــــــالي، 

 .(9555)التكريتي،  الاجتماعية وعنصًرا ال مفّر منه في الّسياسة الاجتماعية لدولة تسعى إلى الّرقي والّتطور 

وتهــــــــتم الّتنميــــــــة الاجتماعّيــــــــة بــــــــالفرد والجماعــــــــة، فهــــــــي تعمــــــــل علــــــــى حمايــــــــة الفــــــــرد وتنشــــــــعته وتحريــــــــره مــــــــن املشــــــــكالت 

نـــــــــه مـــــــــن إلاســـــــــهام بفاعلّيـــــــــة فـــــــــي شــــــــــاون 
ّ
َمك

ُ
ـــــــــَزّوده باالتجاهـــــــــات إلايجابيــــــــــة التـــــــــي ت

ُ
عيُنـــــــــه علـــــــــى تنميـــــــــة قدراتـــــــــه، كمـــــــــا ت

ُ
وت

ــــة والر  ــ ــــة واملعنويــ ــ ـــــية، املاديـ ــــه ألاساســـ ــ ـــــباع احتياجاتــ ــــه وإشـــ ــ عـــــــين الجماعــــــــة واملجتمــــــــع علــــــــى إيجــــــــاد مجتمعـ
ُ
وحيــــــــة، وهــــــــي ت

عالقـــــــــــة بّنـــــــــــاءة، وخلـــــــــــق ظـــــــــــروف مالئمـــــــــــة لتحســـــــــــين ألاحـــــــــــوال الاجتماعيـــــــــــة. وتهـــــــــــدف الّتنميـــــــــــة الاجتماعّيـــــــــــة أيًضـــــــــــا إلـــــــــــى 

تحقيــــــــــق الّتكامــــــــــل الاجتمــــــــــاعي وتحريــــــــــك قــــــــــوى املجتمــــــــــع كلــــــــــه إلشــــــــــباع احتياجاتــــــــــه، مــــــــــن خــــــــــالل العمــــــــــل علــــــــــى ضــــــــــمان 

ــــات امل ـــف فئــ ــ ـــين مختلـ ــ ـــــر  بـ ـــــافا الفـ جتمــــــع، ونبــــــذ كــــــّل أشــــــكال إلاقصــــــاء والتهمــــــيش والحــــــد مــــــن الفقــــــر ونشــــــر ثقافــــــة تكـ

 .(9590)ماعت للسالم والتنمية وحقوق إلانسان، الّتضامن وتعميمها في كل املجاالت 

 :املنهجية

ــــة  تكمــــــــن أهمّيــــــــة هــــــــذه الورقــــــــة فــــــــي البحــــــــث حــــــــول تــــــــأثير ممارســــــــة الّرياضــــــــة فــــــــي الشــــــــباب ودورهــــــــم ــ ــــع، خاصــ ــ ـــي املجتمــ ــ ــ فـ

ـــــــل املـــــــدخل ألاساســـــــ ي 
ّ
لـــــــون أمـــــــل املجتمـــــــع وأهـــــــم أدواتـــــــه فـــــــي ســـــــبيل تحقيـــــــق الّتقـــــــدم والّتطـــــــور والّتنميـــــــة. ويتمث

ّ
أنهـــــــم ُيَمث

 لهذه الورقة في الّتعرف على:

 .)مستوى مشاركة الشباب في ممارسة الّرياضة )من خالل عّينة البحث 

  باب في بناء املجتمع.الّدور الذي تلعبه الّرياضة في تعزيز دور
ّ

 الش

 .رها ممارسة الشباب للّرياضة في تنفيذ خطط الّتنمية بأبعادها املتنوعة
ّ
وف

ُ
 الّتعرف على الفر  التي ت

ما هو الّدور الذي ُيمِكن للّرياضــــــــــة، كواحدة من الّنظم الاجتماعّية، أن  وســــــــــنحاول هنا إلاجابة على إلاشــــــــــكالّية الّتالية:

 
ّ

شـــــــــــاط الّرياضــــــــــــ ي في بناء العالقات الاجتماعّية تلعبه في تعزيز دور الشـــــــــــ
ّ
ســـــــــــاعد ممارســـــــــــة الن

ُ
باب في بناء املجتمع؟ هل ت

ربية البدنية في إكســاب بعض أبعاد الّتوافق الاجتماعي لدى الشــباب؟ وما هي 
ّ
وتحســّنها املســتمر؟ ما هو دور أنشــطة الت

باب للرياضة في تنفيذ خطط الّتنمي
ّ

رها ممارسة الش
ّ
وف

ُ
 ة بأبعادها املتنوعة؟الفر  التي ت

 أّما فرضّيات البحث، فحّددناها كاآلتي:

 .ألاخالق الّرياضّية وتعزيز قيم الانتماء واملواطنة لدى الشباب 
ّ

اّدي ممارسة الّرياضة إلى بث
ُ
 ت

 .هنّية
ّ
 ملمارسة الّرياضة تأثير إيجابي على الّصحة الجسمانّية والّنفسّية والذ

 شاط الّرياض ي
ّ
اّدي ممارسة الن

ُ
 إلى تفعيل العالقات الاجتماعية وتوطيدها لدى الشباب. ت
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  ســــــــــــــــاِعد ممارســــــــــــــــة الرياضــــــــــــــــة فــــــــــــــــي تحقيــــــــــــــــق عناصــــــــــــــــر الّتكيــــــــــــــــف والانــــــــــــــــدماج الاجتمــــــــــــــــاعي وتعزيــــــــــــــــز الّتنميــــــــــــــــة
ُ
ت

 الاجتماعّية.

 .خصية وتغرس القيم إلايجابية في نفوس ألافراد
ّ

َنّمي ممارسة الرياضة املهارات الش
ُ
 ت

ــــــــــه تصــــــــــّور دقيــــــــــق ســــــــــتعتمد الّدراســــــــــة علــــــــــى املــــــــــنهج 
ّ
ــــــــــذي ُيعــــــــــّرف علــــــــــى أن

ّ
الوصــــــــــفي الّتحليلــــــــــي بأســــــــــلوبه إلاحصــــــــــايي، ال

للعالقـــــــــات املتبادلـــــــــة بـــــــــين املجتمـــــــــع والاتجاهـــــــــات وامليـــــــــول والّرغبـــــــــات، والّتصـــــــــور ُيّقـــــــــّدم صـــــــــورة عـــــــــن الواقـــــــــع الحيـــــــــاتي 

ـــــملت  ــ ـــــد شــ ــ ـــــث. وقــ ــ ـــــراءات البحــ ــ ــــة إجــ ــ ــ ـــع طبيعـ ــ ــ ـــــتالءم مــ ــ ـــا يــ ــ ــ ـــــتقبلية، مــ ــ ــــاات مســ ــ ــ ـــــاء تنبـ ــ ـــــرات وبنــ ــ ـــع ماشــ ــ ــ ــــي وضــ ــ ــ ـــــاهم فـ ــ ويســ

ســــــــــــتهَدفة فــــــــــــي الّدراســــــــــــة )عّينــــــــــــة البحــــــــــــث( أفــــــــــــراًدا )
ُ
ـــن  255مــــــــــــن الــــــــــــذكور،  255الفئــــــــــــة امل ــ ــ ــ ــ ــــدد مـ ــ ــ ــ ـــن عــ ــ ــ ــ ـــــاث( مـــ ــ ــ ـــــن إلانـــ ــ ــ مـــ

لوا عّينـــــــــة غرضـــــــــية غيـــــــــر عشـــــــــوائية، يختـــــــــار بموجبهـــــــــا الباحـــــــــث ألاغـــــــــراض بمـــــــــا ُيَحّقـــــــــق غـــــــــرض 
ّ
بنانّيـــــــــة شـــــــــك

ّ
ألاقضـــــــــية الل

لًيــــــــــــا أو كــــــــــــانوا يمارســــــــــــونها اســــــــــــتمارة أجــــــــــــاب عنهــــــــــــا أشــــــــــــخا  يمارســــــــــــون الرياضــــــــــــة حا 255دراســــــــــــته، وقــــــــــــد تــــــــــــّم فــــــــــــرز 

ســــــــــــابًقا، وتضــــــــــــّمنت إلاســــــــــــتمارة متغّيــــــــــــرات سوســــــــــــيوغرافية كــــــــــــالجنس والفئــــــــــــة العمريــــــــــــة والوضــــــــــــع العــــــــــــائلي واملســــــــــــتوى 

ــــاال  0الّتعليمــــــــــــي وممارســــــــــــة الّرياضــــــــــــة ووتيرتهــــــــــــا وأنواعهــــــــــــا ومتغّيــــــــــــرات أخــــــــــــرى ُممَحقــــــــــــة )مــــــــــــن الســــــــــــاال  ــ ــ ــ ــــى الســ ــ ــ ــ (، 01إلــ

قـــــــاتهم وتعزيــــــــز الّتنميـــــــة الاجتماعيـــــــة مــــــــن خـــــــالل متغّيــــــــرات محـــــــددة )مــــــــن وتـــــــأثير املمارســـــــة الّرياضــــــــية علـــــــى ألافــــــــراد وعال

 (.25حتى الساال  05الساال 

جِرَيــــــــــت الّدراســـــــــة امليدانيـــــــــة فـــــــــي وقــــــــــت ســـــــــابق لتفشـــــــــ ي جائحــــــــــة 
ُ
حـــــــــّددنا البحـــــــــث مكانًيـــــــــا ضــــــــــمن محافظـــــــــات لبنـــــــــان، وأ

 .9595كورونا خالل الفترة الواقعة بين كانون الثاني وشباط 

ربيــــــــة البدنّيــــــــة وألانديــــــــة أمــــــــا البنــــــــاء الّنظــــــــري لل
ّ
موضــــــــوع، فقــــــــد اشــــــــتمل علــــــــى تحديــــــــد مفــــــــاهيم كــــــــل مــــــــن الّرياضــــــــة والت

شاركة والّتنمية الاجتماعية. 
ُ
باب وامل

ّ
 الّرياضية والش

فـــــــــي اللغـــــــــة: أصـــــــــل كلمـــــــــة رياضـــــــــة عميـــــــــق وقـــــــــديم ِقـــــــــَدم الحضـــــــــارات، فكلمـــــــــة رياضـــــــــة مشـــــــــتقة مـــــــــن الكلمـــــــــة  الّرياضـــــــــة

تينيــــــــة 
ّ

ســــــــلية التــــــــي تعنــــــــي "الّتحويــــــــ Desportالال
ّ
ل والّتغييــــــــر" أي تحويــــــــل مشــــــــاغل الّنــــــــاس واهتمامــــــــاتهم بالعمــــــــل إلــــــــى الت

ــــــــــرويح مــــــــــن خــــــــــالل الّرياضــــــــــة. وُيعــــــــــّرف "مــــــــــاتفيف" الّرياضـــــــــــة اصــــــــــطالًحا بأّنهــــــــــا "نشــــــــــاط ذو شــــــــــكل خــــــــــا  جـــــــــــوهره 
ّ
والت

مــــــــة مـــــــن أجــــــــل قيـــــــاس القــــــــدرات البدنّيـــــــة، وضــــــــمان أقصــــــــ ى تحديـــــــد لهــــــــا"، وهـــــــي "فــــــــن مـــــــن فنــــــــون علــــــــم 
ّ
َنظ

ُ
املنافســـــــة امل

َجـــــــّل إلا 
َ
بـــــــدان، ُيقَصـــــــد بـــــــه تمـــــــرين الجســـــــم وتعويـــــــده علـــــــى حركـــــــات منتظمـــــــة تعجـــــــز عنهـــــــا الحركـــــــة الفطريـــــــة. وهـــــــو مـــــــن أ

 الفنون التي بها ينال الجسم تمام صحته، ونمّو قوته، ومتانة أعضائه، وسهولة أعماله.

عـــــــب، تنافســـــــ ي، داخلـــــــي وخـــــــارجي املـــــــر 
ّ
دود، يتضـــــــّمن أفـــــــراًدا وُيَعـــــــّرف "لوشـــــــن وســـــــاج" الّرياضـــــــة بأّنهـــــــا نشـــــــاط ُمفَعـــــــم بالل

ّرر النتائج في ضوء الّتفوق في املهارة البدنية
َ
ق

ُ
ا تشترك في مسابقة، وت

ً
 .  (9551)الخولي،  أو ِفرق

ربيــــــــة البدنّيــــــــة،أّمــــــــا 
ّ
فقــــــــد عّرفهــــــــا الباحــــــــث الفرنســــــــ ي "روبــــــــرت روبــــــــين" علــــــــى أنهــــــــا أنشــــــــطة بدنّيــــــــة مختــــــــارة لتحقيــــــــق  الت

ربيـــــــــة 
ّ
حاجـــــــــات الفـــــــــرد مـــــــــن الجوانـــــــــب البدنّيـــــــــة والعقلّيـــــــــة والنفســـــــــوحركية بهـــــــــدف تحقيـــــــــق الّنمـــــــــّو املتكامـــــــــل للفـــــــــرد. والت

ـــــــذي يعمـــــــل علـــــــى تنميـــــــة الفـــــــرد وتكّيفـــــــه جســـــــم
ّ
ربيـــــــة، ال

ّ
انًيا وعقلًيـــــــا واجتماعًيـــــــا البدنّيـــــــة هـــــــي الجانـــــــب املتكامـــــــل مـــــــن الت

ختارة التي تتناسب مع مرحلة الّنمو. 
ُ
 ووجدانًيا عن طريق ألانشطة البدنّية امل
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َعـــــــــــّد 
ُ
تـــــــــــي  ألانديـــــــــــة الرياضـــــــــــيةوت

ّ
الّراعـــــــــــي الّرســـــــــــمي للّرياضـــــــــــة، ال ســـــــــــيما الّرياضـــــــــــة الّتنافســـــــــــية، باإلمكانيـــــــــــات املادّيـــــــــــة ال

أدوات رياضــــــــــية، وإمكانيــــــــــات بشــــــــــرّية مــــــــــن العبــــــــــين تمتلكهــــــــــا مــــــــــن مــــــــــن ُمنشــــــــــآت ومالعــــــــــب وصــــــــــاالت تــــــــــدريب وأجهــــــــــزة و 

َعـــــــــــّد ألانديــــــــــــة الرياضـــــــــــية مـــــــــــن أهــــــــــــم 
ُ
ّدمـــــــــــه مــــــــــــن خـــــــــــدمات متعـــــــــــّددة. وت

َ
ق

ُ
وإدارّيـــــــــــين وفنّيـــــــــــين وجمهـــــــــــور ومــــــــــــدربين، ومـــــــــــا ت

ـــــــــاب الّرياضـــــــــ ي 
ّ

ربويـــــــــة ذات الّنفـــــــــع العـــــــــام، كمـــــــــا أّنهـــــــــا تعمـــــــــل علـــــــــى تنميـــــــــة جميـــــــــع جوانـــــــــب شخصـــــــــية الش
ّ
املاّسســــــــات الت

قافية والاجتماعّية
ّ
 .(9595)البوريني،  والبدنّية الث

ــــــــــــــــــق مصــــــــــــــــــطمب 
َ
ــــــــــــــــــبابوُيطل

ّ
شــــــــــــــــــاط بــــــــــــــــــين جميــــــــــــــــــع  الش

ّ
علــــــــــــــــــى مرحلــــــــــــــــــة عمريــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــهد ذروة القــــــــــــــــــوة والحيويــــــــــــــــــة والن

ـــــل ــ ـــــر مراحــ ــ ـــــدى العمــ ــ ـــــر لــ ــ ـــــــــباب مـــــــــن أهـــــــــم املراحـــــــــل التـــــــــي يمـــــــــّر بهـــــــــا الفـــــــــرد، إذ تبـــــــــدأالبشــ
ّ

َعـــــــــّد مرحلـــــــــة الش
ُ
ـــية  ، وت ــ ــ شخصــ

ـــــان ــ خصـــــــــية مـــــــــن خــــــــالل مـــــــــا يكتســـــــــبه الفـــــــــرد مـــــــــن مهـــــــــارات ومعـــــــــارف، ومـــــــــن  إلانسـ
ّ

بـــــــــالّتبلور. وتكتمـــــــــل معـــــــــالم هـــــــــذه الش

ـــماني خــــــــالل الّنضــــــــج ــ ــ ، والعالقــــــــات الاجتماعّيــــــــة التــــــــي يســــــــتطيع الفــــــــرد صــــــــياغتها ضــــــــمن اختيــــــــاره الحــــــــّر. والعقلــــــــي الجسـ

مــــــــــ
ّ
ــــــــــباب بــــــــــين الــــــــــّدول واملنظ

ّ
َعّينــــــــــة ملوضــــــــــوع تحديــــــــــد الفتــــــــــرة العمرّيــــــــــة لســــــــــن الش

ُ
ـــــالم، وتختلــــــــــف املعــــــــــايير امل ــ ــ ــــي العـ ــ ــ ات فــ

 
ً

ــــدة :فمــــــــثال ــ ـــم املتحــ ــ ــ ــــــــباب بــــــــأنهم أولئــــــــك الــــــــذين تتــــــــراوح أعمــــــــارهم بــــــــين  ألامـ
ّ

َحــــــــّدد فئــــــــة الش
ُ
ـــــنة 91و  05ت ــ ـــا  .سـ ــ ــ ــــك أمـ ــ البنــ

باب ما بين  الّدولي
ّ

  .(9501)الحبيش ي،  سنة 95و 05فيحصر مرحلة الش

ـــا  ــ ، فُتَعــــــــّرف علــــــــى أّنهــــــــا إســــــــهامات أو مبــــــــادرات ســــــــواء مــــــــن جانــــــــب ألافــــــــراد أو الجماعــــــــة، قــــــــد املشــــــــاركة الاجتماعيــــــــةأمـــ

ـــــــــــا أو عينًيـــــــــــا، وهـــــــــــي عبـــــــــــارة عـــــــــــن مســـــــــــاولية اجتماعيـــــــــــة تهـــــــــــدف إلـــــــــــى تعبئـــــــــــة املـــــــــــوارد البشـــــــــــرّية غيـــــــــــر   مادًي
ً

تأخـــــــــــذ شـــــــــــكال

َتبــــــــــــاَدل لكــــــــــــل أطــــــــــــراف املجتمــــــــــــع والّتنســــــــــــيق
ُ
َعــــــــــــّد وســــــــــــيلة للفهــــــــــــم والّتفاعــــــــــــل امل

ُ
ة، كمــــــــــــا ت

ّ
ســــــــــــَتغل

ُ
ــــنهم  امل ــ ــ ــ ـــا بيــ ــ ــ ــ ــ ـــا فيمـ ــ ــ ــ ــ فيمـ

(Smith, 2006) لِزمـــــــة التـــــــي تتـــــــيح الفرصـــــــة ألكبـــــــر عـــــــدد مـــــــن فئـــــــات
ُ
َعـــــــّرف بأّنهـــــــا كافـــــــة ألاعمـــــــال الّتطوعيـــــــة غيـــــــر امل

ُ
. وت

املجتمـــــــــــع وماسســـــــــــاته لُيســـــــــــِهموا فـــــــــــي مختلـــــــــــف املشـــــــــــروعات املحلّيـــــــــــة بـــــــــــالّتنظيم أو الّتنفيـــــــــــذ، كـــــــــــل  تبًعـــــــــــا لنـــــــــــوع خبرتـــــــــــه 

)جــــــــــــورج،  ه وجهــــــــــــده؛ ملواجهــــــــــــة بعــــــــــــض املشــــــــــــكالت ومعالجتهــــــــــــا بنــــــــــــاء علــــــــــــى دعــــــــــــوة مــــــــــــن الجهــــــــــــات املســــــــــــاولةواهتمامــــــــــــ

9551)  . 

تـــــــي يقـــــــوم عليهـــــــا بنـــــــاء وتنميـــــــة املجتمعـــــــات، ولـــــــذلك لـــــــم يـــــــأِت 
ّ
ـــــــر املشـــــــاركة املجتمعيـــــــة إحـــــــدى الّركـــــــائز ألاساســـــــية ال عَتَب

ُ
وت

عيــــــــة فـــــــــي الّتعلــــــــيم مـــــــــن دون مبــــــــّرر أو داٍع، بـــــــــل نتيجــــــــة لـــــــــوعيهم الكامــــــــل بأهمّيـــــــــة اهتمــــــــام املســــــــاولين باملشـــــــــاركة املجتم

 .(9501)العوض ي،  املشاركة املجتمعّية في تحقيق الّتنمية بصفة عامة

هــــــــــي عمليــــــــــة متكاملــــــــــة ألابعــــــــــاد ومتعــــــــــّددة الجوانــــــــــب وتعتمــــــــــد علــــــــــى إحــــــــــداث تغّيــــــــــرات جذرّيــــــــــة  التنميــــــــــة الاجتماعيــــــــــةو

قافـــــــة فـــــــي املجتمـــــــع، حتـــــــى يـــــــتّم إلاســـــــهام فـــــــي تنفيـــــــذ خطـــــــط 
ّ
تشـــــــتمل علـــــــى أســـــــاليب الّتفكيـــــــر والعمـــــــل، وإثـــــــارة الـــــــوعي والث

للّتنميــــــــــــــة مشــــــــــــــروعات الّتنميــــــــــــــة علــــــــــــــى الوجــــــــــــــه املطلــــــــــــــوب، وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر مح ــــــــــــــي الــــــــــــــدين صــــــــــــــابر أّن املفهــــــــــــــوم الّتكــــــــــــــاملي 

زمــــــــة لإلنتــــــــاج وتــــــــوفير مطلوبــــــــات تأهيلهــــــــا 
ّ

الاجتماعّيـــــــة ُيبــــــــِرز عوامــــــــل مهمــــــــة ومتعــــــــّددة مثــــــــل إعــــــــداد املــــــــوارد البشــــــــرية الال

ـــــابر،  وتـــــــدريبها مــــــــن أجـــــــل اســــــــتثمارها . ومـــــــن أهــــــــم أهــــــــداف الّتنميـــــــة الاجتماعّيــــــــة كونهــــــــا تنطلـــــــق مــــــــن مبــــــــادئ (0217)صـــ

ـــــراف املج ـــــيم وأعــ ـــــــراد تنميتـــــــه، وذلـــــــك ألّن الّتنميـــــــة الاجتماعّيـــــــة وســـــــيلتها إلانســـــــان وغايتهـــــــا إلانســـــــان نفســــــــه، وقــ
ُ
تمـــــــع امل

 وتسعى إلى حماية ألاسرة التي هي نواة املجتمع، وأيًضا إلى رعايتها وتمكينها من القيام بوظائفها. 
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باب 
ّ

: تأثير الّرياضة على الش
ً

 أوال

ر كفــــــــــاءة  
ّ
حــــــــــد. وتتــــــــــأث

ّ
َعــــــــــّد الرياضــــــــــة وســــــــــيلة ضــــــــــرورّية إلكســــــــــاب الّصــــــــــحة والعافيــــــــــة لكــــــــــّل إنســــــــــان مــــــــــن املهــــــــــد إلــــــــــى الم

ُ
ت

مــــــــــــا تقــــــــــــّدم إلانســــــــــــان بــــــــــــالعمر؛ لــــــــــــذلك 
ّ
إلانســــــــــــان البدنيــــــــــــة، وكــــــــــــذلك كفــــــــــــاءة أجهزتــــــــــــه الحيوّيــــــــــــة، وأبرزهــــــــــــا القلــــــــــــب، كل

ــــــا علــــــى الّصـــــــحة العامــــــة وكفــــــاء
ً
ة البـــــــدن وألاجهــــــزة الحيوّيــــــة؛ لتواصـــــــل ُيخّصــــــص لكــــــّل عمـــــــر الجهــــــد املناســــــب لـــــــه حفاظ

 العمل والعطاء من دون خلل أو إرهاق.

ـــــــف علــــــى مــــــا وهبــــــُه هللا إّيــــــاه مــــــن صـــــــحة  
ّ
ولكــــــّل فــــــرد حالــــــة خاصــــــة تمّيــــــُزُه عـــــــن غيــــــرِه مــــــن نفــــــس جنســــــه وعمــــــره، وتتوق

ـــــة. وعافيــــــــة وعلــــــــى الوراثــــــــة وأســــــــلوب الحيــــــــاة، وهــــــــذه أمــــــــور يجــــــــب أن تاخــــــــذ بالحســــــــبان دائًمــــــــا عنــــــــد ممارســــــــة الّريا ــ ضـ

ـــــــرات وظـــــــروف الحيـــــــاة  ـــــــر مـــــــن ُعمـــــــر إلـــــــى آخـــــــر بشـــــــكل فـــــــردي، وفًقـــــــا ملتغّي ويجـــــــب أن نعـــــــرف أّن حالـــــــة الفـــــــرد نفســـــــُه تتغّي

قــــــــس والّتغذيــــــــة والعــــــــادات والّتقاليــــــــد دوًرا هاًمــــــــا فــــــــي تحديــــــــد 
ّ
مــــــــن حولــــــــه، كمــــــــا تلعــــــــب الوراثــــــــة والبيئــــــــة والّتعلــــــــيم والط

 نوع املمارسة وأسلوبها. 

َوّجـــــــــه مزاولـــــــــة الّرياضـــــــــة طاقـــــــــا
ُ
ُصـــــــــهم مـــــــــن مشـــــــــاكل هـــــــــذه املرحلـــــــــة، ت ِ

ّ
خل

ُ
ت املـــــــــراهقين نحـــــــــو عمـــــــــل صـــــــــحي مفيـــــــــد، كمـــــــــا ت

ر لهـــــــــــم قـــــــــــدًرا كافًيـــــــــــا مـــــــــــن الّتـــــــــــوازن الاجتمـــــــــــاعي 
ّ
وأبرزهـــــــــــا املشـــــــــــاكل الّنفســـــــــــية والجنســـــــــــية والاجتماعيـــــــــــة، وبـــــــــــذلك تـــــــــــوف

عتبـــــــــــر الّرياضـــــــــــة أفضـــــــــــل الوســـــــــــائل إلبـــــــــــراز هـــــــــــذ
ُ
ـــــــــــباب يعنـــــــــــي القـــــــــــّوة، وت

ّ
ه القـــــــــــّوة والّنفســـــــــــ ي والعـــــــــــاطفي والبـــــــــــدني. إّن الش

باب
ّ

كل املالئم للش
ّ

 .(9595)ألازمنة،  والحيوّية واملحافظة عليها، ووضعها في الش

وقــــــــــد أشــــــــــار الكثيــــــــــر مــــــــــن ألاطبــــــــــاء الّنفســــــــــيين إلــــــــــى أهمّيــــــــــة ممارســــــــــة الّرياضــــــــــة والقيــــــــــام بالّتمــــــــــارين الّرياضــــــــــية، إذ إّنهــــــــــا  

زيــــــــادة ثقــــــــتهم بنفســــــــهم، وتســــــــاهم أيًضــــــــا فــــــــي تحفيــــــــزهم لتحقيــــــــق أهــــــــدافهم فــــــــي  تســــــــاعد ذوي ألامــــــــراض الّنفســــــــية علــــــــى

 
ً

شـــــــــــِعر إلانســــــــــان باالرتيـــــــــــاح الّنفســـــــــــ ي العــــــــــام، كمـــــــــــا تمنحنـــــــــــا ممارســــــــــة الّتمـــــــــــارين الّرياضـــــــــــية مجـــــــــــاال
ُ
حيــــــــــاتهم، وكـــــــــــذلك ت

ر ل
ّ
ـــــــَوف

ُ
ــــة للّتعـــــــرف علـــــــى ألاصـــــــدقاء، وتســـــــاهم فـــــــي بنـــــــاء عالقـــــــات اجتماعّيـــــــة جديـــــــدة وقوّيـــــــة مـــــــع أشـــــــخا  أقويـــــــاء، وت ياقـــ

ســــــــاهم فــــــــي القضــــــــاء علــــــــى وقــــــــت الفــــــــراغ 
ُ
بدنيــــــــة وذكــــــــاء عــــــــالَيْين نــــــــابعين مــــــــن تلــــــــك الرياضــــــــة، فهــــــــي ُمَســــــــلّية وُممِتعــــــــة، وت

لـــــــــدى أفـــــــــراد املجتمـــــــــع مـــــــــن خـــــــــالل تقـــــــــديم شـــــــــ يء إيجـــــــــابي لهـــــــــم وللمجتمـــــــــع الـــــــــذي يحتـــــــــويهم، وكـــــــــذلك تلعـــــــــب دوًرا فـــــــــي 

م الفرد كيفّية تكوين حياة 
ّ
َعل

ُ
مة ومفيدةاملساهمة في تنظيم الوقت، فهي ت

ّ
   .(DZ ،9502) ُمَنظ

ــــــا مــــــن ألالفــــــة 
ً
ــــــباب للّرياضــــــة فــــــي البيــــــت مــــــع أفــــــراد ألاســــــرة، وكــــــذلك فــــــي الّنــــــوادي واملالعــــــب، مناخ

ّ
وتخلــــــق ممارســــــة الش

 والانـــــــــــدماج بـــــــــــين الـــــــــــذين يمارســـــــــــونها فـــــــــــي أوقـــــــــــات وأمـــــــــــاكن معينـــــــــــة. والّرياضـــــــــــة بهـــــــــــذا املعنـــــــــــى تزيـــــــــــد مـــــــــــن روح الّتعـــــــــــاون 

ــــــــــعور 
ّ

ــــــــــل مــــــــــن وحــــــــــدة الشــــــــــخص، ومــــــــــن الش
ّ
ل
َ
ق

ُ
صــــــــــهم مــــــــــن امللــــــــــل والّتــــــــــوتر، إذ إّنهــــــــــا ت

ّ
ل
َ
الاجتمــــــــــاعي بــــــــــين ألافــــــــــراد، مــــــــــا ُيخ

ل 
ّ
ــــــك

َ
ش

ُ
تــــــي قــــــد ت

ّ
ــــــل مــــــن طاقــــــة الجســــــم الّزائــــــدة، ال

ّ
ل
َ
ق

ُ
بــــــاألرق والانطــــــواء الــــــذي يصــــــيبه عــــــادة فــــــي وحدتــــــه وعزلتــــــه، كمــــــا ت

 نفسًيا ُمَحّرًِضا على ارتكاب ألاخطاء والجرائم،
ً

 يزيد حالة الفرد سوًءا. عامال

   ثانًيا: الّرياضة واملشاركة في بناء املجتمع

ر العالقـــــــــــات الاجتماعيـــــــــــة، شـــــــــــأنها 
ّ
إلانســــــــــان مـــــــــــدني بطبعـــــــــــه، وال يســــــــــتطيع أن ينعـــــــــــزَل فـــــــــــي عيشــــــــــه عـــــــــــن العـــــــــــالم. وتتــــــــــأث

شـــــــــــأن أّي عالقـــــــــــة، بعوامـــــــــــل خارجّيـــــــــــة أو داخلّيـــــــــــة، وتشـــــــــــمل العوامـــــــــــل الخارجّيـــــــــــة كـــــــــــّل مـــــــــــن هـــــــــــو خـــــــــــارج نطـــــــــــاق هـــــــــــذه 

 .(9500)الحوشان،  الجماعة، أما الّداخلّية فتكون من خالل نطاق هذه الجماعة
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إّن املعيـــــــــــــــــار الاجتمـــــــــــــــــاعي هـــــــــــــــــو مقيـــــــــــــــــاس أو قاعـــــــــــــــــدة أو إطـــــــــــــــــار مرجعـــــــــــــــــي لمخبـــــــــــــــــرة وإلادراك الاجتمـــــــــــــــــاعي، والاتجاهـــــــــــــــــات 

الاجتماعيــــــــــــة. والّســــــــــــلوك الاجتمــــــــــــاعي بطبيعــــــــــــة الحــــــــــــال نمــــــــــــوذجي أو مثــــــــــــالي، وهــــــــــــو يتكــــــــــــّرر بقبــــــــــــول اجتمــــــــــــاعي مــــــــــــن دون 

َحـــــــــــــّدد الّســـــــــــــلوك املتوقـــــــــــــع فـــــــــــــي ا
ُ
ـــــــــــــع رفـــــــــــــض أو اعتـــــــــــــراض أو نقـــــــــــــد. واملعـــــــــــــايير الاجتماعيـــــــــــــة ت

ّ
ملواقـــــــــــــف الاجتماعيـــــــــــــة، وتتوق

الجماعــــــة مــــــن كـــــــل أعضــــــا ها الالتــــــزام بمعاييرهـــــــا. ُيجــــــازى الفــــــرد علـــــــى هــــــذا الالتــــــزام أو عدمـــــــه، ثواًبــــــا أو عقاًبــــــا. ومّمـــــــا ال 

شــــــــــّك فيــــــــــه أّن معــــــــــايير الجماعــــــــــة فــــــــــي ألالعــــــــــاب الّرياضــــــــــية وألانديــــــــــة هــــــــــي الانضــــــــــباط، والالتــــــــــزام باملواعيــــــــــد، والحــــــــــر  

فــــــــي الّنــــــــوم، وتنــــــــاول الطعــــــــام، باإلضــــــــافة إلــــــــى الّتحلــــــــي بــــــــاألخالق الّرياضــــــــية، وأهــــــــم ســــــــماتها  علــــــــى الّتــــــــدريب، والانتظــــــــام

 ألادب والخلق الّرفيع، ثم الّسالمة البدنية. 

ـــــــف، إلـــــــى حـــــــّد كبيـــــــر، علـــــــى مـــــــدى 
ّ
كمـــــــا أن مكانـــــــة الفـــــــرد الاجتماعيـــــــة، مـــــــن حيـــــــث تقّبـــــــل آلاخـــــــرين أو رفضـــــــهم لـــــــه، تتوق

ـــــــباب فـــــــي ألانديـــــــة ألاثـــــــر تمّســـــــكه بمعـــــــايير الجماعـــــــة ومســـــــايرته لهـــــــا. 
ّ

فلممارســـــــة ألالعـــــــاب الّرياضـــــــية والاخـــــــتالط بـــــــين الش

فــــــــــــي بنــــــــــــاء العالقــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــة، وذلــــــــــــك مــــــــــــن خـــــــــــــالل الانــــــــــــدماج مــــــــــــع الفرقــــــــــــاء فــــــــــــي ألانديــــــــــــة، وممارســــــــــــة ألانشـــــــــــــطة 

ــــــــذي 
ّ
ــــــــاب ال

ّ
املختلفــــــــة. وبالّتــــــــالي نكــــــــون قــــــــد حّققنــــــــا هــــــــذا البنــــــــاء مــــــــن خــــــــالل الّتواصــــــــل الاجتمــــــــاعي، إذ إن شخصــــــــية الش

ــــــــرويح عــــــــن الــــــــّنفس ي
ّ
رتــــــــاد ألانديــــــــة الّرياضــــــــية وُيمــــــــاِرس ألالعــــــــاب تنــــــــدمج مــــــــع أقرانــــــــه بعيــــــــًدا عــــــــن الانطــــــــواء. ويعــــــــود الت

شــــــــــــاط والحيويـــــــــــــة، ويجتمــــــــــــع رأي إلانســــــــــــان بصــــــــــــفاء فكـــــــــــــره وراحــــــــــــة بالــــــــــــه. إذ إّن هــــــــــــذه ألانشـــــــــــــطة 
ّ
علــــــــــــى الجســــــــــــم بالن

د إلانسان على الّصب عّوِ
ُ
اقب، وت

ّ
هن الث

ّ
َحّقق الهمة الباعثة والذ

ُ
 ر والجد.ت

شــــــــــــاط والحيويــــــــــــة والقــــــــــــوة ضــــــــــــّد الغضــــــــــــب 
ّ
ب فيهــــــــــــا النــــــــــــاس بالن

ّ
تــــــــــــي يتســــــــــــم

ّ
عــــــــــــّد ألانديــــــــــــة الرياضــــــــــــية أحــــــــــــد املعاقــــــــــــل ال

ُ
ت

َيْين إلـــــــــى العنـــــــــف والجريمـــــــــة وإلارهـــــــــاب. وهـــــــــي مـــــــــن ماسســـــــــات املجتمـــــــــع التـــــــــي تمتلـــــــــك دوًرا بـــــــــارًزا فـــــــــي  والاســـــــــتثارة املـــــــــاّدِ

مـــــــــــا
ُ
ًقـــــــــــا. وت

ٌ
ل
ُ
لًقـــــــــــا وخ

َ
َرس فيهـــــــــــا أنشـــــــــــطة متنوعـــــــــــة تتـــــــــــراوح بـــــــــــين صـــــــــــحية وثقافيـــــــــــة رعايـــــــــــة أفـــــــــــراد املجتمـــــــــــع وإصـــــــــــالحهم خ

هاب إلـــــــــى النـــــــــادي مرحلــــــــة انتقـــــــــال مـــــــــن البيئـــــــــة الاجتماعيـــــــــة أو غيرهـــــــــا إلـــــــــى البيئـــــــــة 
ّ
واجتماعيــــــــة وبدنيـــــــــة. كمـــــــــا ُيَعـــــــــّد الـــــــــذ

شــــــــــــــاط والحيويــــــــــــــة والقــــــــــــــوة لــــــــــــــدفع كفــــــــــــــاءة الجســــــــــــــم واســــــــــــــتعادة نشــــــــــــــاطه وحيويتــــــــــــــه، 
ّ
ــــــــــــــزود بالن

ّ
الرياضــــــــــــــية بهــــــــــــــدف الت

باب املمارسين للبرامج كافةوالاندماج الاجتماعي 
ّ

 . (9500)الحوشان،  بين الش

ـــن  ــ ـــهم مــ ــ ـــن، وبعضــ ــ ـــار الســ ــ ــــن كبــ ـــهم مـــ ــ ــــت، بعضــ ـــن الوقـــ ــ ـــــة مــ ــــدة طويلــ ـــــة مـــ ــــي ألانديــ ـــــاس فـــ ـــن النــ ــ ـــــل مــ ـــر قليــ ــ ــــدد غيــ ــــث عـــ يمكـــ

 إلــــــــــى عــــــــــدد ال بــــــــــأس بــــــــــه مــــــــــن ألاطفــــــــــال. 
ً
ــــــــــذين يتــــــــــدّربون للمباريــــــــــات بــــــــــين الفــــــــــرق، إضــــــــــافة

ّ
ــــــــــباب ال

ّ
ـــــذا الش ــ ــ ـــاع بهـ ــ ــ ــ ولالنتفـ

جـــــــــــري ألانديـــــــــــة مســـــــــــابقاٍت ثقافيـــــــــــة، ال 
ُ
ـــــــــــباب وعلـــــــــــى مجـــــــــــتمعهم، ت

ّ
الوقـــــــــــت واســـــــــــتثماره بمـــــــــــا يعـــــــــــود بالفائـــــــــــدة علـــــــــــى الش

ســـــــــيما فـــــــــي املناســـــــــبات الّدينيـــــــــة وفـــــــــي إلاجـــــــــازات الّســـــــــنوية أو املناســـــــــبات الوطنيـــــــــة، أو دورات تثقيفيـــــــــة فـــــــــي إلاســـــــــعافات 

ـــــــــــــّوي كـــــــــــــل هـــــــــــــذه الحمــــــــــــــالت ألاوليـــــــــــــة أو  مكافحـــــــــــــة إلادمـــــــــــــان واملخــــــــــــــدرات أو حمـــــــــــــالت 
َ
ق

ُ
ملكافحـــــــــــــة التـــــــــــــدخين وغيرهــــــــــــــا. ت

ــــــــط املهـــــــــارات العقليـــــــــة والفكريــــــــة لـــــــــدى ألاطفـــــــــال 
ّ

ش
َ
ن
ُ
قافيــــــــة الّتوعويـــــــــة الــــــــّروابط بـــــــــين أعضـــــــــاء ومنتســــــــبي النـــــــــادي، وت

ّ
الث

قافيـــــــــــــة تبًعــــــــــــا ألذواق ُرّواد هــــــــــــذه ألانديـــــــــــــة، 
ّ
ــــــــــــَزّودهم باملعلومـــــــــــــات ألاساســــــــــــّية. وتتنــــــــــــّوع ألانشــــــــــــطة الث

ُ
ــــــــــــباب، كمــــــــــــا ت

ّ
والش

قافيـــــــــــة فـــــــــــي الّنـــــــــــادي عـــــــــــن غيرهـــــــــــا مـــــــــــن وت
ّ
جنـــــــــــة الث

ّ
تـــــــــــي تجـــــــــــري فيهـــــــــــا هـــــــــــذه ألانشـــــــــــطة. ال يقـــــــــــّل أثـــــــــــر الم

ّ
بًعـــــــــــا للمناســـــــــــبة ال

ـــــــباب ممـــــــن لـــــــديهم ميـــــــول ثقافيـــــــة، وخاصـــــــة املوهوبـــــــون مـــــــنهم، 
ّ

ألانشـــــــطة الاجتماعيـــــــة والّرياضـــــــية فـــــــي شـــــــغل فـــــــراغ الش

جنــــــــة فــــــــي ألانديــــــــة تتضــــــــّمن ألان
ّ
شــــــــطة املدروســــــــة والهادفــــــــة لتنميــــــــة هــــــــذا وأصــــــــحاب الــــــــّروح القياديــــــــة، فبــــــــرامج هــــــــذه الم
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قافيـــــــة والعقليـــــــة، والعمـــــــل علـــــــى تحفيـــــــز املشـــــــاركة فـــــــي 
ّ
ـــــــباب مـــــــن خـــــــالل تنميـــــــة املهـــــــارات الفكريـــــــة والث

ّ
الحـــــــس لـــــــدى الش

 . (9500)الحوشان،  بناء املجتمع

نمية الاجتماعية
ّ
باب في الت

ّ
ا: دور الش

ً
 ثالث

عّبـــــــــــر الّتنميـــــــــــة 
ُ
ر املنــــــــــــاخ ت

ّ
ـــــــــــَوف

ُ
ربيــــــــــــة البدنيـــــــــــة والّرياضـــــــــــية، فاألنشـــــــــــطة الّرياضـــــــــــّية ت

ّ
الاجتماعيـــــــــــة عـــــــــــن أحـــــــــــد أهـــــــــــداف الت

كِســـــــــــــَب ُممــــــــــــاِرس الّرياضـــــــــــــة عـــــــــــــدًدا مـــــــــــــن الِقـــــــــــــَيم 
ُ
تــــــــــــي مـــــــــــــن شـــــــــــــأنها أن ت

ّ
ـــــــــــــري بالّتفـــــــــــــاعالت الاجتماعيـــــــــــــة ال

ّ
الاجتمــــــــــــاعي الر

َنّمــــــــي شخصــــــــيته، وتســــــــاعده فــــــــي الّتطبيــــــــ
ُ
ع والّتنشــــــــئة الاجتماعيــــــــة والّتكيــــــــف والخبــــــــرات والحصــــــــائل الاجتماعيــــــــة التــــــــي ت

شــــــــاط الّرياضــــــــ ي علــــــــى الّتكيــــــــف الاجتمــــــــاعي عبــــــــر إتاحــــــــة فــــــــر  غنيــــــــة للّتعــــــــرف 
ّ
مــــــــع مقتضــــــــيات املجتمــــــــع. وُيســــــــاعد الن

ـــــــــده عــــــــدد مـــــــــن الّدراســـــــــات فـــــــــي الخــــــــارج مثـــــــــل دراســـــــــة "أولســـــــــون" 
ّ
ِمــــــــه، وذلـــــــــك مـــــــــا أك

ُ
ظ

ُ
علــــــــى قـــــــــيم املجتمـــــــــع ومعـــــــــاييره ون

ــــــــــت أّن أو 
َ
تــــــــــي أثَبت

ّ
ــــى  7ُجــــــــــه النشــــــــــاط فــــــــــي ألاطفــــــــــال مــــــــــن ســــــــــن و"ليمــــــــــان وويتــــــــــي" ال ــ ــ ُســــــــــس الّتفاعــــــــــل  02إلــ

ُ
ــــــــــل أ

ّ
َمث

ُ
ســــــــــنة ت

 . (9559)أبو هرجة و آخرون،  الاجتماعي لهم

َوّجــــــــه، القــــــــائم علــــــــى املشــــــــاركة بــــــــين أفــــــــراد املجتمــــــــع والجماعــــــــات، وهــــــــي تهــــــــدف فــــــــي 
ُ
ُيقَصــــــــد بالّتنميــــــــة العمــــــــل الــــــــواعي امل

داث الّتغييــــــــر والّتطــــــــوير مــــــــن خــــــــالل تنظــــــــيم جهــــــــود وقــــــــدرات ألافــــــــراد، وإحــــــــداث تغييــــــــرات هيكلّيــــــــة املقـــــــام ألاّول إلــــــــى إحــــــــ

ـــــــة فـــــــي املجتمعـــــــات، واملســـــــاهمة فـــــــي بنـــــــاء ألامـــــــم، كمـــــــا أّنهـــــــا تمتلـــــــك عـــــــدًدا مـــــــن ألابعـــــــاد الاقتصـــــــادية والّسياســـــــية  وجذرّي

ـــــــــباب دور هـــــــــام وأساســـــــــ ي فـــــــــي الّتنميـــــــــة الاجتماعيـــــــــة، فهـــــــــم مـــــــــن أبـــــــــرز 
ّ

لون والاجتماعيـــــــــة. وللش
ّ
ـــــــــك

َ
مقّوماتهـــــــــا، كـــــــــونهم ُيش

ــــــــــروة الحقيقيــــــــــة لســــــــــائر املجتمعــــــــــات، خاصــــــــــة أّنهــــــــــم فئــــــــــة 
ّ
الحجــــــــــر ألاســــــــــاس فــــــــــي الّنهضــــــــــة والفكــــــــــر والّتطــــــــــوير، وهــــــــــم الر

طـــــــــّورون ألاساســــــــيون للمجتمـــــــــع، كمـــــــــا يتوّجـــــــــب علـــــــــيهم 
ُ
متحّركــــــــة غيـــــــــر ثابتـــــــــة، وهـــــــــم أمــــــــل الغـــــــــد وعمـــــــــاد املســـــــــتقبل، وامل

بـــــــــالوطن. لـــــــــذلك، يجـــــــــب علـــــــــيهم الّســـــــــعي للـــــــــّتعلم، والّتعـــــــــرف علـــــــــى  تقـــــــــديم عـــــــــدد مـــــــــن الواجبـــــــــات للمجتمـــــــــع وللّنهـــــــــوض

ثقافــــــــــات ومعلومــــــــــات ومهــــــــــارات جديــــــــــدة، وتقــــــــــديم ألافكــــــــــار واملشــــــــــروعات واملشــــــــــاركة فــــــــــي العمــــــــــل الجمــــــــــاعي والّتطــــــــــوعي 

هــــــــا، وعلــــــــيهم 
ّ
لبنــــــــاء املجتمــــــــع وتطــــــــويره، والّتعــــــــرف علــــــــى قضــــــــايا املجتمــــــــع واملشــــــــكالت التــــــــي تواجهــــــــه، واملســــــــاهمة فــــــــي حل

ـــــــَرض أن تنـــــــتج دوٌل قويـــــــة عـــــــن املجتمعـــــــات  رفـــــــة حقـــــــوق الـــــــوطن، والـــــــّدفاع عنـــــــه وعـــــــن تراثـــــــه وثقافتـــــــه.أيًضـــــــا مع
َ
إذ ُيفت

ـــي  ــ ــ ـــــبةالتـ ــ ــــى بنســ ــ ـــــــــباب، وهـــــــــذا مـــــــــا ُيَفّســـــــــر دعـــــــــم الـــــــــّدول الغربيـــــــــة لرفـــــــــع نســـــــــبة الـــــــــوالدات والّزيـــــــــادة  تحظـــ
ّ

كبيـــــــــرة مـــــــــن الش

 الّسكانية. 

ـــــــــباب القاعـــــــــدة الكبـــــــــرى داخـــــــــل الهـــــــــرم الســـــــــكاني ملعظـــــــــم الـــــــــدول ومـــــــــع ذلـــــــــك، مـــــــــا زالـــــــــت هـــــــــذه الفئـــــــــة 
ّ

ل فئـــــــــة الش
ّ
ـــــــــك

ّ
ش

ُ
ت

قــــــــة 
ّ
مــــــــا ُيَفّســــــــر تهميشــــــــها  بإمكانّياتهــــــــا، وهــــــــو تعــــــــاني مــــــــن مشــــــــاكل كثيــــــــرة لعــــــــدد مــــــــن ألاســــــــباب، علــــــــى رأســــــــها انعــــــــدام الث

ـــأن ال ــ ـــــدبير الشـــ ــ ــــي تـ ــ ـــاركة فــ ــ ــ ـــن املشـ ــ ـــا عـــ ــ ــ ـــــرار، وإبعادهـ ــ ـــــز القـ ـــــن مراكـــ ــ ـــــاءها مـ عــــــــام بســــــــبب هيمنــــــــة الّنخــــــــب الّتقليديــــــــة وإقصـــ

ـــــــــــباب فـــــــــــي  .علـــــــــــى كـــــــــــّل منـــــــــــاحي الحيـــــــــــاة الّسياســـــــــــية والاجتماعيـــــــــــة والاقتصـــــــــــادية
ّ

إّن الّتفكيـــــــــــر فـــــــــــي قضـــــــــــية مشـــــــــــاركة الش

ـــــــــأن العـــــــــام ال بـــــــــّد أن يـــــــــتّم ضـــــــــمن منظـــــــــور عـــــــــام ومتكامـــــــــل َيطـــــــــَرح بدايـــــــــة إصـــــــــالح املجتمـــــــــع، وإيجـــــــــاد بيئـــــــــة ســـــــــليمة 
ّ

الش

ـــــــــــباب إلثبـــــــــــات جـــــــــــدارتهم فـــــــــــي ترســـــــــــيخ الّديمقراطيـــــــــــة ملمارســـــــــــة عمـــــــــــل سياســـــــــــ ي ومـــــــــــدني حقيقـــــــــــي، ي
ّ

مـــــــــــنح الفرصـــــــــــة للش

ستدامة
ُ
 .وتحقيق الّتنمية امل
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ــــــــباب علــــــــى أّنهـــــــم جــــــــزء مـــــــن هــــــــذا املجتمــــــــع وأســـــــاس مســــــــتقبله، والعمـــــــل علــــــــى دعــــــــم 
ّ

لـــــــذلك يجــــــــب الّنظـــــــر إلــــــــى فئـــــــة الش

رار. ويجــــــــب أيًضــــــــا انتمــــــــا هم للهيئــــــــات الّسياســــــــية واملدنيــــــــة، وإشــــــــراكهم بشــــــــكل حقيقــــــــي وفاعــــــــل فــــــــي مراكــــــــز اتخــــــــاذ القــــــــ

ــــــــأن الّسياســــــــ ي 
ّ

ــــــــباب علــــــــى الانخــــــــراط ومواكبــــــــة الش
ّ

 الش
ّ

ــــــــبابي، التــــــــي مــــــــن شــــــــأنها أن تحــــــــث
ّ

دعــــــــم سياســــــــات إلاعــــــــالم الش

ربيــــــــة 
ّ
واملحلـــــــي، وتنميــــــــة شـــــــعورهم باالنتمــــــــاء إلـــــــى املجــــــــال الاجتمـــــــاعي والّسياســــــــ ي فـــــــي بلــــــــدانهم. كمـــــــا يجــــــــب أن تصـــــــبح الت

ربويـــــــــة وأن يــــــــتم إدراجهــــــــا فــــــــي املنــــــــاهج الّدراســــــــية ســـــــــواء الّسياســــــــية واملدنيــــــــة والّرياضــــــــية مــــــــن أولويــــــــات ال
ّ
ّسياســــــــات الت

ــــــــباب للّتعبيــــــــر عــــــــن آرا هــــــــم فــــــــي قضــــــــايا مجــــــــتمعهم ورؤيــــــــتهم لكيفيــــــــة 
ّ

فــــــــي املــــــــدارس أو الجامعــــــــات، وإتاحــــــــة الفرصــــــــة للش

 . (9590عدنني، ) الّتعامل مع مشاكل املجتمع من دون خوف أو مساءلة، في ظّل مناخ ديمقراطي آمن

نمية 
ّ
  2030رابًعا: الّرياضة وأجندة الت

ـــــاع 9525هنـــــــــاك عالقـــــــــة إيجابيـــــــــة بـــــــــين الّرياضـــــــــة وتحقيـــــــــق أهـــــــــداف الّتنميـــــــــة للعـــــــــام  ــ ـــم الاجتمــ ــ ــ ـــــاء علــ ــ ــــة أن علمــ ــ ــ ، خاصـ

ل عنصــــــــــــًرا أساســــــــــــًيا مــــــــــــن عناصــــــــــــر 
ّ
ـــــــــــك

َ
ش

ُ
ربيــــــــــــة البدنيــــــــــــة الحركيـــــــــــة أجمعــــــــــــوا علــــــــــــى أّن الّرياضــــــــــــة ت

ّ
الّرياضـــــــــــ ي وعلمــــــــــــاء الت

ـــــــامل، وذلـــــــك بعـــــــد أن تـــــــّم الّتثبيـــــــت مـــــــن أّن أهـــــــداف الّرياضـــــــة 
ّ

ســـــــتدامة ضـــــــمن إطـــــــار الّنظـــــــام الّتعليمـــــــي الش
ُ
الّتنميـــــــة امل

ربية العامة وأنظمتها وفلسفتها.
ّ
 الحقيقية تنطوي في إطار أهداف الت

ـــام  ــ ــ ـــي العــ ــ ــ ســـــــــتدامة للعـــــــــام 9505فــ
ُ
تـــــــــي تضـــــــــّمنت ، وا9525، اعتمـــــــــدت الجمعيـــــــــة العامـــــــــة لألمـــــــــم املتحـــــــــدة خطـــــــــة الّتنميـــــــــة امل

ّ
ل

ـــن  ــ ـــة مــ ــ ســـــــتدامة. وقـــــــد أثبتـــــــت الّرياضـــــــة مـــــــراًرا أّنهـــــــا أداة فاعلـــــــة الّتكلفـــــــة ومرنـــــــة لتعزيـــــــز أهـــــــداف  07مجموعــ
ُ
ا للّتنميـــــــة امل

ً
هـــــــدف

تـــــــي تضـــــــطلع بهـــــــا الّرياضـــــــة فـــــــي تحقيـــــــق الّتنميـــــــة والّســـــــالم 
ّ
تعاظمـــــــة ال

ُ
ســـــــاهمة امل

ُ
الّســــــالم والّتنميـــــــة. وتعتـــــــرف ألامـــــــم املتحـــــــدة بامل

ـــــــباب وألافـــــــراد واملجتمعــــــــات بـــــــالّنظر إلـــــــى دورهـــــــا فـــــــ
ّ

ســـــــامح والاحتـــــــرام، ومســـــــاهمتها فــــــــي تمكـــــــين املـــــــرأة والش
ّ
شــــــــجيع علـــــــى الت

ّ
ي الت

 .(United Nations, 2021) من بلوغ ألاهداف املنشودة في مجاالت الّصحة والّتعليم والاندماج الاجتماعي

حــــــــــّدد بالّرياضــــــــــة فــــــــــي 
ُ
أعقــــــــــاب زيــــــــــادة حــــــــــدثت خــــــــــالل الّســــــــــنوات الخمــــــــــس والعشــــــــــرين املاضــــــــــية فــــــــــي وجــــــــــاء هــــــــــذا الاعتــــــــــراف امل

عـــــــت مئـــــــات املنظمـــــــات مـــــــن مختلـــــــف الجهـــــــود الرّ 
ّ
اميـــــــة إلـــــــى تنظـــــــيم الّرياضـــــــة وحشـــــــدها لتحقيـــــــق أهـــــــداف الّتنميـــــــة. فقـــــــد تطل

ـــى  ألانــــــــــــواع، الحكوميــــــــــــة منهــــــــــــا، وغيــــــــــــر الحكوميــــــــــــة، والخيريــــــــــــة، والّرياضــــــــــــية، والّدوليــــــــــــة واملحليــــــــــــة، إلــــــــــــى الّرياضــــــــــــة، وكــــــــــــذلك ــ ــ ــ ــ إلـ

ـــــــــــب علـــــــــــى الّتحـــــــــــديات إلانمائيـــــــــــة
ّ
عـــــــــــب، ليســـــــــــاهم كـــــــــــّل منهـــــــــــا ُمســـــــــــاهمة إيجابيـــــــــــة فـــــــــــي الّتغل

ّ
شـــــــــــاط البـــــــــــدني والل

ّ
ـــذا  .الن ــ ــ ــ ـــان هــ ــ ــ ــ وكــ

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــتيعاب فـ ــ ــ ــ ــ ــ مصــــــــــــــحوًبا ببحــــــــــــــوث ذات صــــــــــــــلة فــــــــــــــي مجــــــــــــــال العلــــــــــــــوم “تســــــــــــــخير الرياضــــــــــــــة ألغــــــــــــــراض الّتنميــــــــــــــة والســــــــــــــالم”الاسـ

ريخ، وعلـــــــم الـــــــّنفس الاجتمـــــــاعي، وإلادارة. ونشـــــــأت عـــــــّدة الاجتماعيـــــــة، بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك علـــــــم الاجتمـــــــاع، وألانرروبولوجيـــــــا، والّتـــــــا

بحـــــــوث بهــــــــدف تســــــــخير الّرياضـــــــة ألغــــــــراض الّتنميــــــــة والّســــــــالم، مـــــــا يشــــــــير إلــــــــى إمكانّيــــــــات تحقيـــــــق تنميــــــــة إيجابيــــــــة ومســــــــتدامة 

 من خالل الّرياضة. 

َبــــــــّين أّن الّرياضــــــــة تســــــــاهم مســــــــاهمة إيجابّيــــــــة فــــــــي إذكــــــــاء الــــــــوعي وتســــــــ 
ُ
اعد علــــــــى الحــــــــّد مــــــــن فعلــــــــى صــــــــعيد الــــــــوعي الّصــــــــحي، ت

ـــــــــــابات 
ّ

انتشـــــــــــار ألامـــــــــــراض وألاوبئـــــــــــة. وقـــــــــــد تبـــــــــــّين أيًضـــــــــــا أّن الّرياضـــــــــــة تـــــــــــدعم الّتمكـــــــــــين الجنســـــــــــاني، ال ســـــــــــّيما للفتيـــــــــــات والش

ــــــــــل حداثــــــــــة مشــــــــــاركة 
ّ
َمث

ُ
قّيــــــــــدات اجتماعًيــــــــــا أو اقتصــــــــــادًيا أو بــــــــــدنًيا. وفــــــــــي هــــــــــذه ألانــــــــــواع مــــــــــن البــــــــــرامج، قــــــــــد ت

ُ
هّمشــــــــــات أو امل

ُ
امل

ـــل  ـــة، بـــ ـــي الرياضـــ ـــات فـــ ـــوع مخالفــــــة تلــــــك املشــــــاركة للعــــــرف، تحــــــدًيا للّنظــــــام ألابــــــوي، وتســــــاهم فــــــي التّ الفتيـــ ـــى نـــ ـــائم علـــ ـــين القـــ مكـــ

جِرَيــــت فــــي  .(Saavedra, 2009) الجــــنس وفــــي زيــــادة املســــاواة بــــين الرجــــل واملــــرأة
ُ
فعلــــى ســــبيل املثــــال، تبــــّين مــــن دراســــة أ
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ـــــــــابات، وســـــــــط الهياكـــــــــل الاجتماعيـــــــــة ذات 
ّ

ـــــــــن الفتيـــــــــات والش
ّ
َمك

ُ
دلهـــــــــي فـــــــــي الهنـــــــــد أّن البـــــــــرامج القائمـــــــــة علـــــــــى الرياضـــــــــة ت

الطـــــــــابع ألابـــــــــوي الشـــــــــديد، مـــــــــن اكتســـــــــاب معرفـــــــــة هامـــــــــة تتعلـــــــــق بالّصـــــــــحة إلانجابّيـــــــــة ومـــــــــن تحســـــــــين ثقـــــــــتهن ومكـــــــــانتهن 

 .(kay, 2009)هن الاجتماعية وعالقات

ســـــــِهم فــــــــي الّســـــــالمة والّصـــــــحة بغــــــــّض الّنظـــــــر عــــــــن العمـــــــر أو الجــــــــنس 9525ووفًقـــــــا ألجنـــــــدة العــــــــام 
ُ
، نجـــــــد أّن الّرياضــــــــة ت

 : ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالّسالمة في جميع ألاعمار(.3أو إلاثنية. )الهدف 

ر  وألانشـــــــــــــطة البدنيـــــــــــــة والّرياضـــــــــــــية
ّ
ـــــــــــــَوف

ُ
ـــــــــــــامل. وت

ّ
املقترنـــــــــــــة بمـــــــــــــنهج مدرســـــــــــــ ي أو جـــــــــــــامعي ضـــــــــــــرورية أيًضـــــــــــــا للّتعلـــــــــــــيم الش

ــــــــذين ال يمكــــــــنهم الانتظــــــــام فــــــــي التعلــــــــيم العــــــــام أو 
ّ
ــــــــباب ال

ّ
 لألطفــــــــال والش

ً
ًمــــــــا مــــــــدى الحيــــــــاة وتعليًمــــــــا بــــــــديال

ّ
الّرياضــــــــة تعل

ملدرســــــــة أو الجامعــــــــة، الخــــــــا . ومــــــــن خــــــــالل الاشــــــــتراك فــــــــي ألانشــــــــطة الّرياضــــــــية والبدنيــــــــة، إلــــــــى جانــــــــب الّدراســــــــة فــــــــي ا

عــــــــب الّنظيــــــــف، واحتــــــــرام 
ّ
ــــــــالب الِقــــــــَيم الّرئيســــــــية للّرياضــــــــة، ومــــــــن بينهــــــــا روح العمــــــــل كفريــــــــق، والل

ّ
م الّتالميــــــــذ والط

ّ
يــــــــتعل

ســـــــــــــامح. وهـــــــــــــذه املهـــــــــــــارات أساســـــــــــــية للمشـــــــــــــاركة املســـــــــــــتقبلية فـــــــــــــي 
ّ
القواعـــــــــــــد وآلاخـــــــــــــرين، والّتعـــــــــــــاون، والانضـــــــــــــباط، والت

ــــة، وي ــ ــ ــ ــ ــــاة املهنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ولمحيـ ــ ــ ــ ــ ـــــطة الجماعيـــ ــ ــ ــ ــ َحّفـــــــــــــــز الّتماســـــــــــــــك الاجتمـــــــــــــــاعي داخـــــــــــــــل املجتمعـــــــــــــــات املحليـــــــــــــــة ألانشــ
ُ
مكـــــــــــــــن أن ت

ــــــــا.  )الهــــــــدف 
ً
ــــــــامل وتعزيــــــــز فــــــــر  الّتعلــــــــيم مــــــــدى  :1واملجتمعــــــــات ألاوســــــــع نطاق

ّ
ضــــــــمان الّتعلــــــــيم الجيــــــــد املنصــــــــف والش

 الحياة لمجميع(.

ــــــــّجع الّرياضــــــــة، بأبســــــــط أشــــــــكالها، املشــــــــاركة املتوازنــــــــة، وتمتلــــــــك القــــــــدرة علــــــــى
َ

ش
ُ
ـــــاواة  وعــــــــالوة علــــــــى ذلــــــــك، ت ــ ـــــز املسـ تعزيـــ

ســـــــاء والفتيـــــــات، وُيمِكـــــــن أن يســـــــَتِفْدَن مـــــــن 
ّ
شـــــــاط البـــــــدني، يـــــــتّم تمكـــــــين الن

ّ
بـــــــين الجنســـــــين، ومـــــــن خـــــــالل الّرياضـــــــة والن

ــــدف  .ألاثـــــــــــــر إلايجـــــــــــــابي للّرياضـــــــــــــة علـــــــــــــى ألاحـــــــــــــوال الّصـــــــــــــحية والّنفســـــــــــــية الاجتماعيـــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ـــين 5)الهـ ــ ــ ــ ــ ـــــاواة بــ ــ ــ ــ ـــق املســ ــ ــ ــ ــ : تحقيــ

ساء والفتيات(. 
ّ
 الجنسين وتمكين كّل الن

ل تهديـــــــــًدا خطيـــــــــًرا لالســـــــــتقرار الاجتمـــــــــاعي والّسياســـــــــ ي. ولكـــــــــن هنـــــــــاك 
ّ
ـــــــــك

َ
مـــــــــن الواضـــــــــب أّن عـــــــــدم املســـــــــاواة ُيمِكـــــــــن أن ُيش

ســــــتدام، وُيمِكـــــــن أن تكــــــون الّرياضــــــة منبـــــــًرا قوًيــــــا للــــــّدعوة ورفـــــــع 
ُ
ــــــه ُيمِكـــــــن لــــــه أيًضــــــا تهديـــــــد الّنمــــــو امل

ّ
ــــــا متنامًيــــــا بأن

ً
إدراك

ـــ ــ ـــع أشـ ــ ـــى جميـ ــ ــــاء علـ ـــــاواة والقضــ ـــــل املسـ ـــــن أجـ ــــوعي مـ كال الّتمييــــــز وتحقيــــــق تكــــــافا الفــــــر  فــــــي الّرياضــــــة ومــــــن خاللهــــــا. الــ

 : الحّد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها(.05)الهدف 

وتســــــــاهم الّرياضــــــــة، مــــــــن خــــــــالل مبــــــــادرات وأنشــــــــطة بتحقيــــــــق أغــــــــراض الّتنميــــــــة والّســــــــالم وشــــــــركائه، فــــــــي جعــــــــل املــــــــدن 

 لمجميـــــع.
ً

ـــ واملجتمعــــات املحلّيـــــة أكرــــر شـــــموال جعــــل املـــــدن شــــاملة لمجميـــــع وآمنـــــة وقــــادرة علـــــى الصـــــمود  :00دف )الهــ

 ومستدامة(.

ــــــــزاع والعمــــــــل علــــــــى تحقيــــــــق  
ّ
وباإلضــــــــافة إلــــــــى ذلــــــــك، يمكــــــــن اســــــــتخدام الّرياضــــــــة محلًيــــــــا ودولًيــــــــا كــــــــأداة مجديــــــــة ملنــــــــع الن

ّ ــــــــــئ ال
ُ
قافــــــــــات. وكثيــــــــــًرا مــــــــــا ت

ّ
ــــــــــي حــــــــــدود الث

ّ
، فللّرياضــــــــــة وعاملّيتهــــــــــا القــــــــــدرة علــــــــــى تخط

ً
ّرياضــــــــــة، فــــــــــي ســــــــــالم يــــــــــدوم طــــــــــويال

ــــــــعبي واملجتمعــــــــي تجمــــــــع بــــــــين املشــــــــاركين فــــــــي الّســــــــعي إلــــــــى 
ّ

مســــــــاهمتها فــــــــي تحقيــــــــق الّســــــــالم، بيئــــــــات علــــــــى املســــــــتويين الش

عــــــــــب الّنظيــــــــــف، وتطــــــــــوير الكفــــــــــاءات 
ّ
ســــــــــامح والل

ّ
تحقيــــــــــق أهــــــــــداف ومصــــــــــالب مشــــــــــتركة؛ واكتســــــــــاب قــــــــــيم الاحتــــــــــرام والت

شجيع على إقامة مجتمعات عادلة 02الاجتماعية. )الهدف 
ّ
 ومساملة ال ُيَهّمش فيها أحد(.: الت
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ـــــــا مّمـــــــا كـــــــان فـــــــي أّي وقـــــــت مضـــــــ ى، وإقامـــــــة شـــــــراكات قوّيـــــــة ومتماســـــــكة هـــــــي أمـــــــر 
ً
وقـــــــد أصـــــــبح العـــــــالم اليـــــــوم أكرـــــــر ترابط

ســـــــــــــتدامة. وللّرياضـــــــــــــة، كظـــــــــــــاهرة 
ُ
أساســـــــــــــ ي للّتحســـــــــــــين الحقيقـــــــــــــي للّتنميـــــــــــــة العامليـــــــــــــة، ولتحقيـــــــــــــق أهـــــــــــــداف الّتنميـــــــــــــة امل

ــــــــ
ُ
ــــــــبكات امل

ّ
تــــــــي تضــــــــّم شــــــــركاء وأصــــــــحاب مصــــــــمحة متبــــــــاينين يجمــــــــع بيــــــــنهم التــــــــزاٌم عامليــــــــة، القــــــــدرة علــــــــى ربــــــــط الش

ّ
رة ال

ّ
ث
َ
ا

ر شـــــــبكات قويـــــــة، تضـــــــّم شـــــــركاء وأصـــــــحاب 
ّ
ـــــــَوف بالّتنميـــــــة الّدائمـــــــة. وفـــــــي هـــــــذا الّصـــــــدد، باســـــــتطاعة عـــــــالم الّرياضـــــــة أن ُي

ســــــــــتدامة. )الهــــــــــدف 
ُ
ــــــــــراكة العامل07مصــــــــــمحة، ملتزمــــــــــة بتســــــــــخير الّرياضــــــــــة ألغــــــــــراض الّتنميــــــــــة امل

ّ
ـــن : تنشــــــــــيط الش ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ يـ

ستدامة(.
ُ
 .(9590)ليمكي،  أجل الّتنمية امل

 خامًسا: الّدراسة امليدانية

باب، وتبيان مدى تأثير ممارسة الّرياضة على صحة 
ّ

شاط الّرياض ي لدى فئة الش
ّ
سنتطّرق فيما يلي إلى واقع ممارسة الن

الاجتماعية ومدى تعزيزها للّتنمية البشـــــــــــرية. وذلك من خالل عرض أبرز ألافراد الجســــــــــدية والّنفســــــــــية وعلى عالقاتهم 

 نتائج العمل امليداني، وتحليل البيانات التي حصلنا عليها من أفراد العّينة سعًيا للّتحقق من صحة فرضّيات البحث.

 (: الفئات العمرية للمبحوثين1الّرسم البياني )

 

سبة ألاعلى ( أن 0يتّضب من خالل الّرسم البياني )
ّ
سنة،  22و 01هي لشباٍب ينتمون إلى الفئة العمرية بين الـــــ  %11الن

ـــــــــ  %5سنة، في حين ينتمي  21و 15من املبحوثين بين  %00وتتراوح أعمار  سنة. ويرجع  01فقط منهم إلى فئة ما دون الـ

ت بشــــــــــــــكـٍل ك هـَ بـاب، خـاصــــــــــــــة أن الاســــــــــــــتمـارة ُوّجِ
ّ

دنـا اســــــــــــــتجواب فئـة الشــــــــــــــ نـا تعمـّ
ّ
فين في هـذا إلى أن

ّ
الب واملوظ

ّ
بير إلى الط

 الجامعات.
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 (: الوضع العائلي للمبحوثين2الّرسم البياني )

 

 

ب من الرســـــــم البياني ) ـــع العائلي للمبحوثين، وبينهم 9يتضـــــــّ ــ و% مطلقون 0.1متزوجون،  %25.2عازبون، و %29( الوضــ

 أرامل. %5.2و

 (: املستوى العلمي للمبحوثين3الّرسم البياني )

 

 

َبّين 
ُ
ـــم البيـــاني )ت ــ ــ ــ ــ منهم  %05.5من املبحوثين طالب في املرحلـــة الجـــامعيـــة، في حين يتـــابع  %17.9( أّن 2معطيـــات الرســـ

هم من حملة شهادات الّدراسات العليا والدكتوراه. ونالحظ أن  %05.5الدراسة الثانوية، و %01.5الدراسـة املهنية، و

الب الجامعيين وحملة شــــهادات ممارســــ ي الّرياضــــة هم من كافة املســــتويات العلمية، ولكن ا
ّ
ســــبة ألاكبر بينهم من الط

ّ
لن

 الّدراسات العليا والدكتوراه.
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 (: ممارسة الّرياضة1الّرسم البياني )

 

 

ال يمـارســــــــــــــونهـا، ولكنهم كـانوا  %00من املبحوثين يمـارســــــــــــــون الريـاضــــــــــــــة، في حين أّن  %12( أّن 1ُيظِهر الرســــــــــــــم البيـاني )

 هذه الّدراسة.يمارسونها في وقت سابق إلجراء 

 

 (: ألاسباب التي تدفع الشباب إلى ممارسة الّرياضة5الّرسم البياني )

 

 

باب إلى ممارســـة الّرياضـــة هي: 5تدّل معطيات الرســـم البياني )
ّ

ســـب ألاعلى لألســـباب التي تدفع الشـــ
ّ
 %92.1( على أّن الن

ـــحة، يليها  ــ بهدف الّتخلص من التوتر،  %02.2ثم لمحصـــــــول على جســـــــم أفضـــــــل، من  %92.1بهدف املحافظة على الصــ

ـــكل جيد، و %2.1و ــ ــ ــ ــ ـــــتغالل وقت الفراغ بشــ ــ ــ ــ ــــاب الثقة بالنفس، و %2.1الســ ــ ــ ــ ــ لتوطيد العالقات الاجتماعية،  %2الكتسـ

َفّضلة والّدفاع عن النفس 
ُ
خصية وممارسة الهواية امل

ّ
ات ونمو الشـ

ّ
باإلضـافة إلى عدد من ألاسـباب ألاخرى كتحقيق الذ

حة، وهذا الّدافع ألاكبر ملمارســــتها وفًقا للّرســـــم البياني  وغيره. ومّما ال شــــّك  فيه أّن ممارســــة الّرياضـــــة تحافظ على الصــــّ

عور بالّتحسن والحصول على مزيد من الطاقة وربما حتى العيش أطول.
ّ

 أعاله، كما تزيد الش
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باب6الّرسم البياني )
ّ

 (: أنواع الّرياضات التي يمارسها الش

 

 

ب من الرســــم البياني  تي بلغت ( 2)يتضــــّ
ّ
باب، وال

ّ
ســـــبة ألاعلى من الشــــ

ّ
، يمارســــون رياضــــة املشـــــ ي ملا لها من %91.2أّن الن

ها أّنها ال تحتاج إلى تجهيزات كبيرة أو إلى تكلفة مادية عالية، يليها 
ّ
 %05.7يمارسون رياضة الركض،  %02.7مميزات، أول

باحة، وهي رويح عن الّنفس  واحدة من أهم يمارســـون الســــّ
ّ
الّرياضــــات التي يميل إليها الكثير من ألاشــــخا  من أجل الت

ها في ألايام الطويلة، ويكرر إلاقبال عليها في يف؛ ألنَّ ا فصــل الصــّ
ً
يمارســون رياضــة  %05.2، وتمنح الجســم حيوية ونشــاط

عب من الّناحية الجســــــــــــدية، كما كرة القدم، 
ّ

تي لها دوٌر كبير في زيادة قوة وكثافة عظام جســــــــــــم الال
ّ
وهي من ألالعاب ال

ثابرة وإلاصـــــــرار كما تزيد ثقة املرء بنفســـــــه  أّنها 
ُ
ركيز وامل

ّ
ن مهارات الت َحســـــــّ

ُ
تزيد قدرة الشـــــــخص على الانضـــــــباط الذاتي وت

تي بلغت نســــــبة ، تليها الرّ من الّناحية الّنفســــــية واحترامه لذاته
ّ
ياضــــــات ألاخرى بنســــــب أقّل، كرياضــــــة كمال ألاجســــــام ال

، باإلضــــافة إلى %5، وركوب الّدراجات بنســــبة %5.2، والفنون القتالية بنســــبة %5.2، والزومبا بنســــبة %2.2ممارســــيها 

 عدد من الّرياضات ألاخرى. 

 (: تاريخ البدء بممارسة الّرياضة1الّرسم البياني )

 

 

ــــنوات، و 5من املبحوثين يمارســـــون الّرياضـــــة منذ أكرر من  %15(، نجد أن 7قراءتنا للّرســـــم البياني )من خالل   %91سـ

ــــنوات، و 5إلى  2منذ  يمارســـــــونها منذ ســـــــنة وأقّل. وُيظِهر ذلك مدى   %05يمارســـــــونها منذ ســـــــنتين، في حين أّن  %05ســـ

 علق بصحتهم الجسدية والّنفسية.اهتمام املبحوثين بممارسة الّرياضة ووعيهم ألهمّيتها في ما يت
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 (: ممارسة الّرياضة بشكل مستمر ومنتظم1الّرسم البياني )

 
 

يمارســــــــونها بشــــــــكل  %95من املبحوثين يمارســــــــون الّرياضــــــــة بشـــــــكل مســــــــتمر، مقابل  %75( أّن 1ُيظهر الرســـــــم البياني )

 ال يمكن تحقيق الهدفمنتظم ألنه متقطع. من هنا، نالحظ وجود وعي لدى املبحوثين تجاه ممارســــــة الّرياضــــــة بشــــــكل 

الّرئيســـــــــ ي من الّتمارين الّرياضـــــــــية من دون الالتزام بأدا ها بشـــــــــكل مســـــــــتمر ومنتظم ليبلغ عدد مرات ممارســـــــــة الّتمارين 

مرات كحد أقصـــــــ ى، ما يمنح الجســـــــم حّقه في الهدف الذي يرغب في الحصـــــــول عليه.  2مرات كحد أدنى و 2أســـــــبوعًيا 

ه ال 
ّ
ر إلى أداء هـــذه الّتمـــارين من حيـــث طول مـــدة ممـــارســــــــــــــتهـــا بـــل من حيـــث عـــدد مرات أدا هـــا،  والجـــدير بـــالـــذكر أنـــ

َ
ُينظ

َعد كافية لتحقيق الهدف املطلوب منه، ويســاعد أداء الّتمارين 
ُ
فممارسـة تمرين ُمعّين ملدة نصــف ســاعة كحّد أقصــ ى ت

 الّرياضية بصفة منتظمة ودورية على تحسين صحة الجسم بشكل عام.

 (: تكرار ممارسة الّرياضة أسبوعًيا9البياني )الّرسم 

 

 

َبّين معطيات الّرســـــــم البياني )
ُ
ســـــــبة ألاكبر من املبحوثين 2ت

ّ
مرات أســـــــبوعًيا، يليها  2يمارســـــــون الّرياضـــــــة  %29.5( أن الن

يمارسون الّرياضة  %2يمارسـونها مّرة واحدة في ألاسبوع على ألاقل، وفقط  %2.1يمارسـونها مرتين أسـبوعًيا، و 90.9%

سـبة ألادنى.
ّ
لون الن

ّ
ر جيد على أهمّية الانتظام في ممارسـة الّرياضة، وإدراك فوائدها  بشـكل يومي، وهم ُيشـك

ّ
وهذا ماشـ
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ق الّدم والّدورة الّدموية وتنظيم مســـــــــــتوى 
ّ
كتة الّدماغية، وزيادة كفاءة تدف ومن بينها الوقاية من أمراض القلب والســــــــــّ

  ا.رتفاع ضغط الّدم أو الّتقليل منهالوقاية من آثار مرض الّسكري وا الكوليسترول في الّدم بشكٍل صّحي، باإلضافة إلى

ّضلة10الّرسم البياني )
َ
ف
ُ
 (: فئة الّرياضة امل

 

 

ل 05وفًقا ملعطيات الرسـم البياني ) سـبة ألاكبر، الّرياضــات الجماعية ككرة القدم  %27(، ُيَفضـّ
ّ
من املبحوثين، وهم الن

(، نالحظ 2ومقارنة بالّرسم البياني ) الّرياضات الفردية.منهم فقط ُيَفّضلون  %22وكرة الّسلة ورياضة الهوكي وغيرها، و

ذين ُيَفّضلونها 
ّ
لون نسبة متدنية، ولكن نسبة ال

ّ
ذين يمارسون الّرياضات الجماعية في العينة املدروسة ُيَمث

ّ
أّن ألافراد ال

املالعب و مرتفعة، وقد يعود ذلك إلى الّنقص في البنية الّتحتية واملرافق الالزمة ملمارســـــة الّرياضـــــات الجماعية كاألندية 

َتعّددة 
ُ
د وعي املبحوثين ألهمية ألالعاب الّرياضـــــــــية الجماعية وفوائدها امل

ّ
ك

َ
وألانشـــــــــطة الّرياضـــــــــية املشـــــــــتركة. وهذا ما ُيا

َركة والّتخلص من امللل إلنجاز 
َ
شت

ُ
كتنمية روح الجماعة والّتماسك الاجتماعي والعمل بروح الفريق لتحقيق ألاهداف امل

الّتفـــــاعـــــل والانـــــدمـــــاج يقهـــــا، واكتســــــــــــــــــاب الخبرات واملهـــــارات من آلاخرين، وتعزيز التعـــــاون و املزيـــــد  من ألاهـــــداف وتحق

 الاجتماعي.

 (: الانتساب إلى ناٍد رياض ي11الّرسم البياني )
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ظِهر معطيات الّرســـــــم البياني )
ُ
ال ينتســـــــبون إلى أّي  %51من املبحوثين ينتســـــــبون إلى ناٍد رياضـــــــ ي، مقابل  %12( أّن 00ت

ناٍد. وقد يعود إلامجام عن الانتســاب إلى ناٍد رياضــ ي بســبب عدم القدرة على الالتزام ألســباب عديدة كضــيق الوقت أو 

تيح لألفراد فرصـــــــــــة التعّرف إلى أشـــــــــــخا  جدد وبناء ممارســـــــــــة الالكلفة املادية، على الّرغم من أن 
ُ
ّرياضـــــــــــة في الّنادي ت

 .عالقات اجتماعية وصداقات جديدة

ل أن يكون هناك ُمَدّرب خا  للمســــاعدة على وضـــــع برنامج  حية الخاصــــة، ُيَفضــــّ ه في بعض الحاالت الصــــّ
ّ
ونشــــير إلى أن

 
ْ

شــ
ُ
ِرف أن يســاعد على التقّدم الّتدريجي في أداء الّتمارين رياضــ ي مناســب بحســب احتياجات الفرد، إذ ُيمكن للُمَدّرب امل

كما أن ممارســــة الّرياضــــة في الّنادي تســــمح للفرد بتجربة عدد من  .الّرياضــــية، واكتســــاب الفوائد املرجّوة من الّرياضــــة

َعد ممارسة التما
ُ
لة لديه والاستمتاع بها. باإلضافة إلى ذلك، ت َفضـّ

ُ
ة بانتظام رين الرياضيالّرياضـات واكتشـاف ألانواع امل

ادي الّريــاضــــــــــــــ ي في  ا، ويســــــــــــــاهم الــذهــاب بشــــــــــــــكــل دوري إلى النــّ من أنجب الطرق للّتخلص من الوزن الزائــد وأكررهــا أمــانــً

 .الوصول إلى الهدف بثبات وقوة

 (: الوقت املناسب ملمارسة الّرياضة12الّرسم البياني )

 
 

لون ممارســـــــة الّرياضـــــــة صـــــــباًحا، و %17.5( إلى أن 09تشـــــــير معطيات الّرســـــــم البياني ) منهم  %95.1من املبحوثين ُيَفضـــــــّ

لون ممارســـــــتها في فترة ما بعد الظهر، و ســـــــب، أو ارتباطاتهم  %01.7ُيفضـــــــّ
ّ
مســـــــاًء، وقد تكون أعمار املبحوثين في هذه الن

ظهر عدد من ألابحاث أّن الفترة الّصباحية هي ألانسب ملمارسة الّرياضة، وقد أالّدراسية أو العملية، الّسبب وراء ذلك. 

خاصــــــــة عندما تكون املعدة فارغة، إذ تعمل الخصــــــــائص البيولوجية لمجســــــــم في الصــــــــباح على تســــــــريع عملية الّتمثيل 

 الغذايي، وتساعد على فقدان الوزن وتحسين املزاج.
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 عدم ممارسة الّرياضة(: شعور املبحوثين في حال 13الّرسم البياني )

 

 

ظِهــــــــــــر معطيــــــــــــات الّرســــــــــــم البيــــــــــــاني )
ُ
مــــــــــــن املبحــــــــــــوثين يشــــــــــــعرون بالكســــــــــــل والخمــــــــــــول فــــــــــــي حــــــــــــال عــــــــــــدم  %92.1( أّن 02ت

مــــــــــنهم بــــــــــالّتوتر. مــــــــــن هنــــــــــا،  %05.0مــــــــــنهم يشــــــــــعرون بالّتعــــــــــب وإلارهــــــــــاق، فــــــــــي حــــــــــين يشــــــــــعر  %95ممارســــــــــة الّرياضــــــــــة، و

م ممارســـــــة الّرياضــــــــة كالشــــــــعور بالّضــــــــغط الّنفســــــــ ي، يّتضـــــــب أّن مشــــــــاعر املبحــــــــوثين بشــــــــكل عـــــــام ســــــــلبية فــــــــي حــــــــال عــــــــد

نب وعـــــــــدم القـــــــــدرة علـــــــــى الّنـــــــــوم. ونالحـــــــــظ 
ّ
ـــــــــعور بالـــــــــذ

ّ
اقـــــــــة الّســـــــــلبية، وإلاحبـــــــــاط واليـــــــــأس، وامللـــــــــل، والحـــــــــزن، والش

ّ
والط

(، مـــــــــــا يـــــــــــدّل علـــــــــــى الـــــــــــوعي ألهميـــــــــــة ممارســـــــــــة الّرياضـــــــــــة. 02( و)5هنـــــــــــا الّتوافـــــــــــق بـــــــــــين معطيـــــــــــات الّرســـــــــــمين البيـــــــــــانّيين )

ــــة  ــ ــ ــ ــــوعخاصـ ــ ــ ــ ــــدم خضـ ــ ــ ــ ـــبح  الجســـــــــــم ألّي تـــــــــــدريبات مـــــــــــن شـــــــــــأنه أن يـــــــــــادي إلـــــــــــى أن عـ ــ ــ ــ ــــى أن تصــ ــ ــ ــ ـــالت، وإلـ ــ ــ ــ ـــعف العضــ ــ ــ ــ ضــ

 عـــــــن ذلـــــــك، تتولـــــــد بعـــــــض املشـــــــاكل علـــــــى مســـــــتوى الجســـــــد ككـــــــّل. وُيَعـــــــّد إلارهـــــــاق البـــــــدني 
ً

العظـــــــام أقـــــــل مرونـــــــة. فضـــــــال

ـــية  .وألالــــــــــم مــــــــــن أبــــــــــرز آلاثــــــــــار الناجمــــــــــة عــــــــــن عــــــــــدم ممارســــــــــة أّي نشــــــــــاطات رياضــــــــــية ــ ــ ــ ـــــحة الفرضـ ــ ــ ـــــد صـ ــ ــ ـــا ياكـ ــ ــ ــ ـــــذا مـ ــ ــ وهـ

هنية.الثانية
ّ
 ، ومفادها أّن ملمارسة الرياضة تأثير إيجابي على الّصحة الجسمانية والّنفسية والذ

نمية البشرية1الجدول )
ّ
 ( ُيَبّين تأثير ممارسة الّرياضة من وجهة نظر املبحوثين على ألافراد وعالقاتهم الاجتماعية وتعزيز الت

 

 الرقم

 

 العبارة

  محايد ال أوافق أوافق

 % % % املجموع

وترات 1
ّ
 %100 1.1 2.1 92.1 ممارسة الّرياضة هي غالًبا السبيل ألاسرع إلزالة الت

 معهم 2
ً

 باآلخرين وأكثر تفاعال
ً

 %100 11.2 6 12.1 الّرياضة تجعلنا أكثر اتصاال

اقة الّسلبية 3
ّ
صنا من الط

ّ
ل
َ
خ

ُ
 %100 1.1 2.6 92.6 ممارسة الّرياضة بشكل مستمر ت

ة في نفس من يمـــارســــــــــــهـــا كتقـــدير الـــذات تعّزز الّريـــاضـــــــــــــة  1 الجوانـــب إلايجـــابيـــّ

فس
ّ
قة بالن

ّ
 والث

19.6 2 1.1 100% 

 %100 11.1 10.1 15.3 ممارسة الّرياضة تزيد مهارة تنظيم الوقت 5

ُيفرز إلانســــان أثناء ممارســـــته للّرياضـــــة هورمونات معّينة تبعث على الّراحة  6

 والّسعادة

11.1 2 10.2 100% 

 %100 6.9 3.2 90 تجعلنا أكثر ثقة بأنفسنا واحتراًما لذاتناالّرياضة  1

اس وتعزيز  1
ّ
اءة مع الن

ّ
تعّد الّرياضـــــــــة أســـــــــلوًبا لصلق العالقات الاجتماعّية البن

 معاني املوّدة وألالفة بينهم

16.1 6.9 16.1 100% 
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ّمي ممارسة الّرياضة املهارات القيادية لدى الفرد 9
َ
ن
ُ
 %100 15.5 1.5 16 ت

ســـــــــِهم ممارســـــــــة الّرياضـــــــــة في اســـــــــتثمار أوقات الفراغ لدى ألافراد في تطوير  10
ُ
ت

 شصصياتهم وإمكانياتهم الجسمية والفكرية

93 1.5 5.5 100% 

يشـعر ألافراد بعد ممارسـة الّرياضـة بتحسـن املزاج ويتمكنون من الاستمتاع  11

 بنوم عميق وهادئ

91.2 2.3 6.5 100% 

ربية البدنّية تسهم  12
ّ
حصيل الّدراس يالت

ّ
 %100 21.2 13 65.1 في زيادة الت

شاط الحركي وثيق الّصلة بالعمليات العقلية العليا 13
ّ
 %100 12.1 5.1 12.2 الن

ياقة 11
ّ
صلة بالّصحة والل

ّ
ربية البدنية تسهم في املعرفة املت

ّ
 %100 3.9 1 95.1 الت

َوّجه الفرد نحو أهداف نافعة  15
ُ
ربية البدنية ت

ّ
 %100 13.3 2.1 11.1 ومفيدةالت

سِهم في الاستهالك املتعقل للبضائع والصدمات 16
ُ
ربية البدنية ت

ّ
 %100 35.5 12.1 52.1 الت

ريف وروح  11
ّ

نـافس الشــــــــــــ
ّ
ســــــــــــِهم في تنميــة عـادات إيجــابيـة كــالت

ُ
ربيـة البـدنيــة ت

ّ
الت

عاضد وحب العمل
ّ
عاون والت

ّ
 الت

19.9 5.1 11.1 100% 

ربية البدنية  11
ّ
ريف والّروح الّرياضيةالت

ّ
عب الش

ّ
سِهم في نشر مفاهيم الل

ُ
 %100 1.1 0.1 91.1 ت

طوعية ومشــاريع خدمة  19
ّ
باب املشــاركة في ألاعمال الت

ّ
َعّزز الّرياضــة لدى الشــ

ُ
ت

 املجتمع

60.5 21.5 11 100% 

باب 20
ّ

 %100 11.1 5.2 13.1 تساهم الّرياضة في ترسيخ قيم الانتماء واملواطنة لدى الش

نمية البشرية 21
ّ
عّد الّرياضة عنصًرا من العناصر املهمة لتحقيق الت

ُ
 %100 23.1 16 60.2 ت

 

( إلى تأثير ممارسة الّرياضة من وجهة نظر املبحوثين على ألافراد وعالقاتهم الاجتماعية وتعزيز 0تشيُر معطيات الجدول )

بيل ألاســــرع إلزالة الّتوترات،  %29.7الّتنمية البشـــرية، وقد تبّين أّن  ل غالًبا الســــّ
ّ
ك

َ
شــــ

ُ
وافقوا على أن ممارســــة الّرياضــــة ت

 مع ألاخرين، ووافقوا على أّن الّريا %19.7و
ً

 وتفاعال
ً

وافقوا على أّن ممارســــــة الّرياضــــــة  %29.2ضــــــة تجعلنا أكرر اتصــــــاال

لبية، و اقة الســــــّ
ّ
صــــــنا من الط

ّ
ل
َ
خ

ُ
َعّزز الجوانب إلايجابّية في نفس من وافقوا على أن  %12.2بشــــــكل مســــــتمر ت

ُ
الّرياضــــــة ت

قة بالّنفس.
ّ
ات والث

ّ
 يمارسها كتقدير الذ

ـــعيد  ــ ــ ــ ــــى صـــ ــ ــ ــ ـــــأثير وعلــ ــ ــ  %75.2لــــــــــــى الوقــــــــــــت، لكــــــــــــون مــــــــــــن يمارســــــــــــها يصــــــــــــبح أكرــــــــــــر تنظيًمــــــــــــا لوقتــــــــــــه، أجــــــــــــاب الّرياضــــــــــــة ع تـــ

ــــة، و ــ ــ ــ ـــان  %05.1باملوافقــ ــ ــ ــ ــ ـــين كـ ــ ــ ــ ــ ــــي حـ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ـــــدم املوافقــ ــ ــ ــ ــــى أ %17.1محايــــــــــــدين. ووافــــــــــــق  %01.1بعـ ــ ــ ــ ّن إلانســــــــــــان أثنــــــــــــاء علــ

علـــــــــى أن الّرياضــــــــــة  %25ممارســـــــــته للّرياضـــــــــة يفـــــــــرز هورمونـــــــــات معّينـــــــــة تبعـــــــــث علـــــــــى الّراحـــــــــة والّســـــــــعادة. كمـــــــــا وافـــــــــق 

ـــا  ــ َعـــــــّد أســـــــلوًبا لتكـــــــوين عالقـــــــات  أيًضـــــــا علـــــــى %72.1ووافـــــــق  أكرـــــــر ثقـــــــة بأنفســـــــنا واحتراًمـــــــا لـــــــذاتنا.تجعلنــ
ُ
أّن الّرياضـــــــة ت

ـــــــد صـــــــحة  %02.1اجتماعّيـــــــة بّنـــــــاءة مـــــــع الّنـــــــاس وتعزيـــــــز معـــــــاني املـــــــوّدة وألالفـــــــة بيـــــــنهم مقابـــــــل 
ّ
ك

َ
محايـــــــدين. وهـــــــذا مـــــــا ُيا

شــــــــــــاط الّرياضــــــــــــ ي تــــــــــــادي إلــــــــــــى 
ّ
الثــــــــــــة بــــــــــــأن ممارســــــــــــة الن

ّ
ـــــدى الفرضــــــــــــية الث ــ ــ ــ ــــة لـ ــ ــ ــ ــــات الاجتماعيــ ــ ــ ــ ـــــد العالقــ ــ ــ ــ ـــل وتوطيـ ــ ــ ــ ــ تفعيـ

باب.
ّ

 الش

َنّمـــــــــــي املهـــــــــــارات القياديـــــــــــة لـــــــــــدى الفـــــــــــرد، جـــــــــــاءت إلاجابـــــــــــات و
ُ
 %72فـــــــــــي الســـــــــــاال عمـــــــــــا إذا كانـــــــــــت ممارســـــــــــة الّرياضـــــــــــة ت

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــــة مقابـ ــ ــ ــ محايــــــــــــدين. واملهــــــــــــارات القياديــــــــــــة هــــــــــــي مجموعــــــــــــة مــــــــــــن املهــــــــــــارات التــــــــــــي يســــــــــــتخدمها الفــــــــــــرد  %05.5باملوافقــ

زاهـــــــــة ومهـــــــــارة بنـــــــــاء كالقـــــــــدرة علـــــــــى إدارة 
ّ
ات وكيفيـــــــــة تنظـــــــــيم العمـــــــــل مـــــــــع آلاخـــــــــرين ومهـــــــــارات اتخـــــــــاذ القـــــــــرارات والن

ّ
الـــــــــذ
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العالقــــــــــات وحــــــــــل املشــــــــــكالت والّتواصــــــــــل الفّعـــــــــــال مــــــــــع آلاخــــــــــرين. وهــــــــــذا مــــــــــا ياكـــــــــــد صــــــــــحة الفرضــــــــــية الخامســــــــــة بـــــــــــأّن 

خصـــــــــية وتغـــــــــرس الِقــــــــَيم إلايجابيـــــــــة فـــــــــي نفـــــــــوس ألافـــــــــراد. ووا
ّ

َنمـــــــــي املهـــــــــارات الش
ُ
ـــق ممارســــــــة الرياضـــــــــة ت ــ ــ ــــى أن  %22فــ ــ علـــ

ممارســـــــــة الّرياضــــــــــة تســـــــــهم فــــــــــي اســـــــــتثمار أوقــــــــــات الفـــــــــراغ لــــــــــدى ألافـــــــــراد لتطــــــــــوير شخصـــــــــياتهم وإمكانيــــــــــاتهم الجســــــــــمية 

ـــق  ــ ـــين وافـــ ــ ــ ــــي حـ ــ ــــة، فــ ــ ـــ %20.9والفكريــ ــ الّرياضــــــــة بتحســــــــن املــــــــزاج ويســــــــتمتعون ى أن ألافــــــــراد يشــــــــعرون بعــــــــد ممارســــــــة علـــ

انيـــــــة أيًضـــــــا
ّ
بـــــــأن ممارســــــة الّرياضـــــــة لهـــــــا تـــــــأثير إيجـــــــابي علـــــــى  بنــــــوم عميـــــــق وهـــــــادئ. وهـــــــذا مـــــــا ياكــــــد صـــــــحة الفرضـــــــية الث

هنية.
ّ
 الّصحة الجسمانية والّنفسية والذ

ســـــــِهم في زيادة الّتحصـــــــيل الّدراســـــــ ي، وافق  وفيما
ُ
ربية البدنية ت

ّ
ـــية مقابل  %25.7يتعلق بكون الت ــ فقط على هذه الفرضــ

كــانوا محــايــدين. وهــذا يــدّل على أن هنــاك عالقــة إيجــابيــة إلى حــّدٍ مــا بين ممــارســــــــــــــة  %90.9كــانوا غير موافقين، و 02%

شــاط البدني والّتحصــيل الّدراســ ي، خاصــة أن ممارســة ألا
ّ
ســِهم بشــكل إيجابي في الن

ُ
نَتِظمة ت

ُ
نشــطة البدنية والحركية امل

باب، باإلضـــــــافة إلى وقايتهم من إلاصـــــــابة باألمراض الناجمة عن قلة 
ّ

تطوير القدرات العقلية والّتحصــــــيل الّدراســـــــ ي للشـــــــ

 الحركة.

شــــــــــــــاط الحركي وثيق الصــــــــــــــلـة بـالعمليـات العقليـة العل %19.9وقـد وافق 
ّ
يـا في حين أّن إجـابات من املبحوثين على أّن الن

ّدي إلى  09.0%
َ
ا

ُ
نَتِظمة ت

ُ
دت أّن ممارســـــــة ألانشـــــــطة البدنية امل

ّ
كانت محايدة. وكانت دراســـــــات ســـــــابقة في هذا املجال أك

ركيز والّتحليل والاســـــــــــتيعاب والحفظ والّتذكر 
ّ
تحســـــــــــين الوظائف املعرفية والعمليات العقلية العليا مثل القدرة على الت

ركيز الـذهني 
ّ
ن الـذاكرة والّتفكير إلابـداعي. وقـد وافق والت َحســــــــــــــّ

ُ
خـاذ القرارات كمـا ت

ّ
ربيــة  %25.0والّتخطيط وات

ّ
على أّن الت

ياقة. ووافق 
ّ
حة والل ســــــــــِهم في املعرفة املّتصــــــــــلة بالصــــــــــّ

ُ
َوّجه الفرد نحو أهداف  %11.0البدنية ت

ُ
ربية البدنية ت

ّ
على أّن الت

 نافعة ومفيدة.

لع والخدمات، وافق وعلى صـــعيد آخر، وفيما إذا كان ســـِهم في الاســـتهالك العقالني للســـّ
ُ
فقط  %59.1ت التربية البدنية ت

ســـِهم   %72.2محايدين. ووافق  %25.5غير موافقين و %09.0على هذه الفرضـــية في حين كان 
ُ
ربية البدنية ت

ّ
على أّن الت

ريف وروح الّتعاون والّتعاضـــــــــــد وحب ال
ّ

ربية  %20.1عمل. كما وافق في تنمية عادات إيجابية كالّتنافس الشـــــــــــ
ّ
على أّن الت

د صـــــّحة الفرضـــــية ألاولى بأّن ممارســـــة 
ّ
ك

َ
ريف والّروح الّرياضـــــية، وهذا ما ُيا

ّ
عب الشـــــ

ّ
ســـــِهم في نشـــــر مفاهيم الل

ُ
البدنية ت

باب املشـــاركة في ألاعمال ا
ّ

َعّزز لدى الشـــ
ُ
دي إلى نشـــر ألاخالق الّرياضـــية. وفي ما إذا كانت الرياضـــة ت

َ
ا

ُ
طوعية لتّ الّرياضـــة ت

  %90.5موافقتهم، مقابل  %25.5ومشــــــــــــــاريع خـدمـة املجتمع وتزيد من مشــــــــــــــاركتهم ووعيهم لقضــــــــــــــايا مجتمعاتهم، أبدى 

 محايدين.  %01كانوا غير موافقين و

ـــــــــباب، وافـــــــــق 
ّ

ـــن  %12.0وفـــــــــي مـــــــــا يتعلـــــــــق بكـــــــــون الّرياضـــــــــة تســـــــــاعد علـــــــــى ترســـــــــيخ قـــــــــيم الانتمـــــــــاء واملواطنـــــــــة لـــــــــدى الش ــ ــ مــ

 
َ
َعـــــــــّزز قــــــــيم الانتمـــــــــاء واملواطنـــــــــة املبحــــــــوثين، وهـــــــــذا مـــــــــا ُيا

ُ
ــــــــد صـــــــــحة الفرضـــــــــية ألاولــــــــى أيًضـــــــــا بـــــــــأّن ممارســــــــة الّرياضـــــــــة ت

ّ
ك

ســــــــــــــــامح، والّتطــــــــــــــــوع، والّتكافــــــــــــــــل الاجتمــــــــــــــــاعي، والانتمــــــــــــــــاء، والّتعــــــــــــــــاون، ونبــــــــــــــــذ العنــــــــــــــــف 
ّ
ــــــــــــــــباب، وأهمهــــــــــــــــا: الت

ّ
لــــــــــــــــدى الش

ـــمحة والّتعصــــــــب، والحــــــــوار وغيرهــــــــا، وهــــــــي مــــــــن صــــــــفات املــــــــواطن الّصــــــــالب تجــــــــاه بلــــــــده، وهــــــــذا مــــــــا يقتضــــــــ ي و  ــ ــ ــــع مصـ ــ ضــ

َرّســــــــــخ املواطنــــــــــة الصــــــــــالحة 
ُ
خصــــــــــية الّضـــــــــيقة، فالّرياضــــــــــة ت

ّ
الـــــــــوطن فــــــــــوق كــــــــــّل اعتبــــــــــار، وتقـــــــــديمها علــــــــــى املصــــــــــالب الش
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ّ

ــــــــــــّجعهم علــــــــــــى الالتــــــــــــزام بــــــــــــالقوانين والواجبــــــــــــات وتســــــــــــتحث
َ

ش
ُ
َعــــــــــــّزز محبــــــــــــة الــــــــــــوطن فــــــــــــي نفــــــــــــوس أفــــــــــــراد املجتمــــــــــــع، وت

ُ
وت

 مساوليتهم تجاه وطنهم.

عـــــــــــّد عنصـــــــــــًرا مـــــــــــن العناصـــــــــــر املهمـــــــــــة لتحقيـــــــــــق الّتنميـــــــــــة البشـــــــــــرية فقـــــــــــط علـــــــــــى أّن ال %25.9وأخيـــــــــــًرا، وافـــــــــــق 
ُ
ّرياضـــــــــــة ت

ســــــــــامح والاحتــــــــــرام ومســــــــــاهمتها فــــــــــي تمكــــــــــين املــــــــــرأة والشــــــــــباب 
ّ
شــــــــــجيع علــــــــــى الت

ّ
والّســــــــــالم، وذلــــــــــك نظــــــــــًرا لــــــــــدورها فــــــــــي الت

ذا وألافــــــــراد واملجتمعــــــــات، وفــــــــي بلــــــــوغ ألاهــــــــداف املنشــــــــودة فــــــــي مجــــــــاالت الّصــــــــحة والّتعلــــــــيم والانــــــــدماج الاجتمــــــــاعي. وهــــــــ

ّدي إلـــــــــى املســـــــــاعدة علـــــــــى تحقيـــــــــق عناصـــــــــر الّتكيـــــــــف 
َ
ـــــــــا

ُ
ـــــــــد صـــــــــّحة الفرضـــــــــية الّرابعـــــــــة بـــــــــأّن ممارســـــــــة الّرياضـــــــــة ت

ّ
ك

َ
مـــــــــا ُيا

 حقيق الّتنمية الاجتماعية أيًضا.والاندماج الاجتماعي وت

 :الصالصة والتوصيات

ســــــــــَتخَدمة فــــــــــي الّدراســــــــــة، أّن 
ُ
ــــــــــرات واملتغّيــــــــــرات امل

ّ
تبــــــــــّين لنــــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل هــــــــــذه الورقــــــــــة البحثيــــــــــة، بعــــــــــد تحليــــــــــل املاش

ــــــــباب للّرياضــــــــة وتعزيــــــــز دورهــــــــم فــــــــي املجتمــــــــع، وبالّتــــــــالي دفــــــــع عجلــــــــة 
ّ

هنــــــــاك عالقــــــــة وثيقــــــــة وإيجابيــــــــة بــــــــين ممارســــــــة الش

َعـــــــــّد رعايـــــــــة 
ُ
املـــــــــوارد البشـــــــــرية مـــــــــن أهـــــــــّم املحـــــــــاور التـــــــــي تحـــــــــوز علـــــــــى التّنميـــــــــة بأبعادهـــــــــا املتنوعـــــــــة إلـــــــــى ألامـــــــــام. ولـــــــــذلك ت

ل رأس املـــــــــــال الحقيقـــــــــــي فـــــــــــي قضـــــــــــايا الّتطـــــــــــور والّتقـــــــــــدم 
ّ
ـــــــــــك

َ
ش

ُ
اهتمـــــــــــام دول العـــــــــــالم بأســـــــــــره، إذ إّن املـــــــــــوارد البشـــــــــــرية ت

ـــــــــباب الّروحيـــــــــة وقـــــــــّوتهم البدنيـــــــــة وقـــــــــدراتهم الفكريـــــــــة وعالقـــــــــاتهم 
ّ

ّدي ســـــــــالمة الش
َ
ـــــــــا

ُ
وتحقيـــــــــق الّتنميـــــــــة الاجتماعيـــــــــة، وت

ل الشـــــــباب أداة الاجتما
ّ
ـــــــك

َ
ـــــــا. وبالتـــــــالي، ُيش عيـــــــة بمـــــــن حـــــــولهم إلـــــــى مشـــــــاركة فاعلـــــــة فـــــــي الخـــــــدمات وإلانتـــــــاج ســـــــلًبا وإيجاًب

الّدولـــــــة فـــــــي تحقيـــــــق أهـــــــدافها، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل الـــــــّنظم التربويـــــــة املوجـــــــودة فـــــــي املجتمـــــــع، ومنهـــــــا الجامعـــــــات املســـــــاولة 

ـــــــــباب والعمــــــــــل علـــــــــى إيجـــــــــ
ّ

تــــــــــي يعـــــــــاني منهـــــــــا الش
ّ
اد حلـــــــــول لهــــــــــا أو تقلـــــــــيص آثارهـــــــــا الّســــــــــلبية عـــــــــن مواجهـــــــــة الّتحـــــــــديات ال

 .(9552)عبد الرازق، عليهم 

 كانــــــــــــت أو جســــــــــــدية، فــــــــــــي تقــــــــــــّدم إلانســــــــــــان وُرقّيــــــــــــه، 
ً
أدركــــــــــــت مجتمعاتنــــــــــــا، منــــــــــــذ الِقــــــــــــَدم، أهميــــــــــــة الّرياضــــــــــــة، روحيــــــــــــة

ريـــــــــــق الّســـــــــــوي. وُيـــــــــــدِرك املتـــــــــــابع لحركـــــــــــة هـــــــــــذه املجتمعـــــــــــات فـــــــــــي عصـــــــــــرنا ا
ّ
تـــــــــــي وســـــــــــلوكه الط

ّ
لحـــــــــــديث مـــــــــــدى ألاهميـــــــــــة ال

ـــــــــعبي، وقـــــــــد ظهـــــــــر ذلـــــــــك 
ّ

ـــــــــُعد، ســـــــــواء علـــــــــى املســـــــــتوى الّرســـــــــمي أو الش اكتســـــــــبتها الّرياضـــــــــة فـــــــــي العـــــــــالم علـــــــــى جميـــــــــع الصُّ

شـــــــــاطات. 
ّ
ـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل مـــــــــا ُيَحّققـــــــــه الّرياضـــــــــّيون مـــــــــن إنجـــــــــازات فـــــــــي جميـــــــــع الن غيـــــــــر أّن الّرياضـــــــــة مـــــــــا زالـــــــــت تواجـــــــــه جليًّ

تهـــــــــــــا الفعليـــــــــــــة. إذ كثيـــــــــــــًرا مـــــــــــــا شـــــــــــــاهدنا أمثلـــــــــــــة علـــــــــــــى الّتعصـــــــــــــب والعنصـــــــــــــرية تحـــــــــــــّديات كثيـــــــــــــرة تحـــــــــــــول دون تحقيـــــــــــــق إمكانيا

عبـــــــــين واملشــــــــــجعين 
ّ

ـــــــــغب والعنـــــــــف فـــــــــي فعاليـــــــــات رياضـــــــــية. وعلــــــــــى املنظمـــــــــات الرياضـــــــــية ومـــــــــديريها وعلـــــــــى الال
ّ

والكراهيـــــــــة والش

ــــــــل وتســــــــخير القــــــــوة إلايجابيــــــــة التــــــــي تتّســــــــم بهــــــــا الّرياضــــــــة ملواجهتهــــــــا والــــــــ
َ
ّتخلص منهــــــــا. بــــــــذل كــــــــل جهــــــــودهم ملكافحــــــــة هــــــــذه الِعل

ر علـــــــى الرياضـــــــة، كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي مجـــــــاالت أخـــــــرى. ويجـــــــب مواصـــــــلة مكافحـــــــة الّتجـــــــاوزات فـــــــي املمارســـــــات 
ّ
ث
َ
فالفســـــــاد ُيـــــــا

ــــــفافية. كمــــــا يجــــــب أيًضــــــا الّســــــعي إلــــــى وضــــــع أهــــــداف الّتنميــــــة 
ّ

زاهــــــة، والش
ّ
الّرياضــــــية وتشــــــجيع تبنــــــي الحوكمــــــة الّرشــــــيدة، والن

مــــــــات ال
ّ
ســــــــتدامة فــــــــي ُصــــــــلب جميــــــــع املنظ

ُ
ـــيةامل ــ ــ وعلــــــــى الــــــــّرغم مــــــــن هــــــــذه الّتحــــــــديات، ســــــــتظّل القــــــــوة إلايجابيــــــــة الهائلــــــــة  .رياضـ

ــــــــــغف الهائــــــــــل بهــــــــــا ُيَوّحــــــــــدان النــــــــــاس، بحيــــــــــث يعمــــــــــالن علــــــــــى جعــــــــــل العــــــــــالم أكرــــــــــر 
ّ

التــــــــــي تتّســــــــــم بهــــــــــا الّرياضــــــــــة، وســــــــــيظّل الش

 شمولية وأكرر سلمية لمجميع ، بما يحمالنه من ِقَيم ومبادئ عاملية في طّياتهما. 
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هــــــــــــا، وكانــــــــــــت بمثابــــــــــــة منبــــــــــــر قــــــــــــوي لالتصــــــــــــاالت يمكــــــــــــن املــــــــــــا لعبــــــــــــت الّرياضــــــــــــة تاريخًيــــــــــــا، لط
ّ
دوًرا هاًمــــــــــــا فــــــــــــي املجتمعــــــــــــات كل

ســـــــبة لتكلفتهـــــــا، وأكرـــــــر 
ّ
شـــــــجيع علـــــــى ثقافـــــــة الّســـــــالم. وســـــــتظّل الّرياضـــــــة واحـــــــدة مـــــــن أكرـــــــر ألادوات فعالّيـــــــة بالن

ّ
اســـــــتخدامه للت

ـــــــــرويج لِقـــــــــَيم الّســـــــــالم والّتنميـــــــــة
ّ
ـــــــــا مـــــــــن هـــــــــذه الّرؤيـــــــــة، تســـــــــاند أكبـــــــــر منظمـــــــــات   .هـــــــــذه ألادوات تنّوًعـــــــــا مـــــــــن حيـــــــــث الت

ً
وانطالق

العــــــــــالم الرياضــــــــــية، ومــــــــــن بينهــــــــــا الاتحــــــــــاد ألاوروبــــــــــي لرابطــــــــــات كــــــــــرة القــــــــــدم )الفيفــــــــــا( والمجنــــــــــة ألاوملبيــــــــــة الدوليــــــــــة والرابطــــــــــة 

م، فـــــــــــي أّيامنـــــــــــا هـــــــــــذه، بـــــــــــرامج تســـــــــــخير الرياضـــــــــــة ألغـــــــــــراض الّتنميـــــــــــة 
ّ
ـــــــــــَنظ

ُ
القوميـــــــــــة لكـــــــــــرة الســـــــــــلة فـــــــــــي أمريكـــــــــــا الشـــــــــــمالية، أو ت

سَتدامة. وال
ُ
  ّسالم، ما يشير إلى تزايد الّصلة بين رياضة الّنخبة والّتنمية امل

ربيـــــــــة البدنيـــــــــة 
ّ
ـــــــــت كافـــــــــة الحضـــــــــارات أهميـــــــــة بالغـــــــــة للت

َ
شـــــــــهد الّتـــــــــاريخ عالقـــــــــة وثيقـــــــــة بـــــــــين الّرياضـــــــــة واملواطنـــــــــة، إذ أول

فـــــــــوز والّرغبـــــــــة فـــــــــي والّرياضـــــــــية علـــــــــى املســـــــــارح وفـــــــــي حلبـــــــــات املصـــــــــارعة، بهـــــــــدف تأكيـــــــــد إحســـــــــاس املواطنـــــــــة والـــــــــوالء وال

وفـــــــــــــي عصـــــــــــــرنا الحاضـــــــــــــر، صـــــــــــــارت الّرياضـــــــــــــة ظـــــــــــــاهرة اجتماعيـــــــــــــة وثقافيـــــــــــــة واقتصـــــــــــــادية  نيـــــــــــــل الاعتـــــــــــــراف والّتقـــــــــــــدير.

هـــــــــا.
ّ
تـــــــــي تـــــــــدعو إلـــــــــى ربـــــــــط الّرياضـــــــــة  وسياســـــــــية، تســـــــــتقطب اهتمـــــــــام شـــــــــرائح املجتمـــــــــع كل

ّ
هنـــــــــاك عـــــــــدد مـــــــــن ألاســـــــــباب ال

االنتمــــــــــــاء وبالُهوّيــــــــــــة. خاصــــــــــــة أّن ممارســــــــــــة باملواطنــــــــــــة، أهّمهــــــــــــا كــــــــــــون الّرياضــــــــــــة ضــــــــــــرورة وطنيــــــــــــة لتنميــــــــــــة إلاحســــــــــــاس ب

ل ثقافــــــــــــة رياضــــــــــــية ذات دور محــــــــــــوري فــــــــــــي 
ّ
ــــــــــــك

َ
ش

ُ
تــــــــــــي تحــــــــــــدثها الّرياضــــــــــــة ت

ّ
الّتفــــــــــــاعالت الّرياضــــــــــــية املحليــــــــــــة والّدوليــــــــــــة ال

ـــــــــد تعزيـــــــــز قـــــــــيم الــــــــــوالء 
ّ
تــــــــــي تاك

ّ
ترســـــــــيخ مفـــــــــاهيم الانتمـــــــــاء واملواطنـــــــــة الّصــــــــــالحة، وتتضـــــــــّمن تفصـــــــــيالتها ومســـــــــتوياتها ال

تـــــــــي صـــــــــارت ســـــــــاحة تتســـــــــّم بـــــــــالحراك الاجتمـــــــــاعي، تحّقـــــــــق املســـــــــاواة الّتامـــــــــة بـــــــــين  والانتمـــــــــاء لـــــــــدى ممارســـــــــ ي
ّ
الّرياضـــــــــة ال

ريف.
ّ

تي تحّددها قواعد الّتنافس الش
ّ
 جميع الّرياضيين في الحقوق والواجبات ال

 توصيات:

تي حصلنا عليها عبر تحليل ومناقشة نتائج الاستمارة، نقدم 
ّ
ا من النتائج ال

ً
 صيات الّتالية:الّتو بناء على ما سبق، وانطالق

  على أولياء ألامور دمج أوالدهم منذ الصغر في ألانشطة الّرياضية التي تعكس ِقَيم املشاركة الاجتماعية

 واملبادرات الوطنية وتنمية العالقات واملهارات الاجتماعية لديهم.

  ربوية من جهيجب الاهتمام باألنشطة الّرياضية والبدنية على أنواعها، ومنحها بعًدا حقيقًيا
ّ
ة، في املنظومة الت

ومكانة خاصة في املجتمع من جهة أخرى، إذ نرى أن ألانشطة البدنية الّرياضية هي الوسيلة الناجعة للّتخلص من 

 الّضغوط الاجتماعية.

  على قطاع التربية البدنية والرياضية في الوزارات والجهات الّرسمية املختصة، تفعيل ألانشطة الّرياضية بشكل

بر داخل املدارس والجامعات، وتدعيمها بالوسائل الّضرورية املالئمة لألطفال والشباب. ويجب كذلك إلزام البلديات أك

باب من ممارسة ألانشطة الّرياضية 
ّ

بتخصيص أراٍض ومساحات إلقامة املالعب وألاندية، بحيث يتمكن ألاطفال والش

  املتنّوعة.

 باب توعيتهم بأهمية ممارسة الرياضة، والتخطيط أيًضا لنشاطات على الجامعات وإلادارات املساولة عن ا
ّ

لش

يجب و  رياضية دورية وغرس ِقَيم املشاركة الاجتماعية بهدف ترسيخ ِقَيم الانتماء واملواطنة وتعزيز الّتنمية الاجتماعية.

 ت رياضية.يم مهرجانات وبطوال أيًضا الّتنسيق بين املاّسسات الّتعليمية والجمعيات واملنظمات والّسلطات املحلية لتنظ
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  ركيز على ألابعاد
ّ
ربية البدنية والّرياضية، والت

ّ
من ألاهّمية بمكان وجود استراتيجية للّتطوير املستمر ملعلمي الت

قافية 
ّ
عبية في إطار إبراز الخصوصية الث

ّ
ربية على املواطنة، والعمل للّنهوض باأللعاب الش

ّ
ربوية للّرياضة كوسيط للت

ّ
الت

 ة. وتكريس الُهوَية املحلية أو الوطني

 قائمة املراجع:

 املراجع باللغة العربية:
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 املالحق

 الئحة الرسوم البيانية والجداول مخلحق  -1

 رقم الصفحة عناوين الرسوم البيانية والجداول 

 02 (: الفئات العمرية للمبحوثين0الّرسم البياني )

 02 (: الوضع العائلي للمبحوثين9الّرسم البياني )

 01 (: املستوى العلمي للمبحوثين2الّرسم البياني )

 01 (: ممارسة الّرياضة1الّرسم البياني )

 05 (: ألاسباب التي تدفع الشباب إلى ممارسة الّرياضة5الّرسم البياني )

باب2الّرسم البياني )
ّ

 05 (: أنواع الّرياضات التي يمارسها الش

 02 (: تاريخ البدء بممارسة الّرياضة7الّرسم البياني )

 02 (: ممارسة الّرياضة بشكل مستمر ومنتظم 1الّرسم البياني )

 07 (: تكرار ممارسة الّرياضة أسبوعًيا2البياني )الّرسم 

َفّضلة05الّرسم البياني )
ُ
 01 (: فئة الّرياضة امل

 01 (: الانتساب إلى ناٍد رياض ي00الّرسم البياني )

 02 (: الوقت املناسب ملمارسة الّرياضة09الّرسم البياني )

 95 الّرياضة(: شعور املبحوثين في حال عدم ممارسة 13الّرسم البياني )

( ُيَبّين تــأثير ممـارســــــــــــة الّريــاضــــــــــــة من وجهــة نظر املبحوثين على ألافراد وعالقــاتهم الاجتمــاعيــة 0الجـدول )

 وتعزيز الّتنمية البشرية

90 

 

 مخلحق الاستمارة -2

 استمارة حول 

 "الشباب والنشاط الرياض ي"

ــــــى التعــــــرف علــــــى واقــــــع ممارســــــة النشــــــاط الرياضــــــ ي لــــــدى  فئــــــة الشــــــباب، وتبيــــــان مــــــدى تــــــأثير ممارســــــة الرياضــــــة تهــــــدف هــــــذه إلاســــــتمارة إل

 على صحة ألافراد الجسدية والنفسية وعلى عالقاتهم الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.

ية، ولن تستخدم إال بهدف البحث العلمي الذي أعّدت من أجله"  "تبقى املعلومات الواردة في هذه إلاستمارة سرَّ

 

___رقم إلاستمارة: ____________  

تعبئة إلاستمارة:_______________تاريخ   

   أنثى      الجنس: ذكر   -2

 العمر:............................ -1

 غير ذلك، حدّد:........       أرمل     مطلق      متزوج      الوضع العائلي: أعزب   -1

         متوسط           ابتدايي          ملم         املستوى التعليمي: أمّي  -4

         دكتوراه       دراسات عليا      جامعي       منهي        ثانوي             

 15إنتقل إلى السؤال رقم إذا كال،     كال          هل تقوم بممارسة الّرياضة:  نعم  -5



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 131 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

       اكتساب الثقة بالنفس          إذا نعم، ما هي ألاسباب؟ املحافظة على الصحة  -6

         الحصول على جسم أفضل              التخلص من التوتر                            

    توطيد العالقات الاجتماعية          استغالل أوقات الفراغ                            

 هواية     الشخصية تحقيق الذات ونمو                           

 غير ذلك، حدّد:........     للدفاع عن النفس                          

 ما نوع الرياضة التي تمارسها؟  -7

    البيسبول     كرة السلة     ركوب الدراجات 

    فنون قتالية     كرة الطائرة     املش ي 

    ركوب الخيل     كرة اليد     القفز على الحبل 

    اليوغا      كرة القدم     الركض 

    التسلق     رياضة التنس     السباحة 

 ألارض  -كرة هوي الحقل    الزومبا 

    

 غير ذلك، حدّد:........  

    ســـــــنوات  5ســـــــنوات إلـــــــى  2منـــــــذ     منـــــــذ ســـــــنتين     منـــــــذ ســـــــنة     منــــــذ متـــــــى تمـــــــارس الرياضـــــــة؟ أقـــــــل مـــــــن ســـــــنة  -8

    غيره     سنوات  5اكرر من 

      كال          هل تقوم بممارسة الرياضة بشكل مستمر ومنتظم؟ نعم   -2

      مرتين           كم مرة تمارس الرياضة في الاسبوع؟  مرة واحدة  -21

   خمس مرات      ثالث مرات                                             

 غير ذلك، حدّد:........       بشكل متقطع                                            

    الفردية              أي من الرياضات  تفضل؟ الجماعية   -22

               كال          هل تنتسب إلى ناد رياض ي معين؟    نعم   -21

 غير ذلك، حدّد:........     مساًءا       بعد الظهر     ما هو الوقت املناسب ملمارسة الرياضة؟ صباًحا   -21

 ماذا تشعر إذا لم تمارس الرياضة؟ -24

 الكسل والخمول 

 التوتر 

 التعب وإلارهاق الجسدي 

 الضغط النفس ي الطاقة السلبية 

 إلاحباط واليأس 

 قلة الثقة بالنفس 

 امللل 

 الشعور بالذنب 

 عدم القدرة على النوم 

 الحزن 

 ال ش يء 
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 غيره 

 على صعيد تأثير املمارسة الرياضية على ألافراد وعالقاتهم الاجتماعية:

  محايد     ال أوافق    ممارسة الّرياضة هي غالًبا السبيل ألاسرع إلزالة الّتوترات؟  أوافق  -25

 معهم؟  أوافق  -26
ً

 باآلخرين وأكرر تفاعال
ً

 محايد     ال أوافق    الّرياضة تجعلنا أكرر اتصاال

اقة الّسلبية؟  أوافق  -27
ّ
صنا من الط

ّ
ل
َ
خ

ُ
 محايد     ال أوافق    ممارسة الّرياضة بشكل مستمر ت

قـــــــة  -28
ّ
   ال أوافـــــــق    أوافـــــــق   بـــــــالّنفس؟تعــــــّزز الّرياضـــــــة الجوانـــــــب إلايجابّيـــــــة فـــــــي نفـــــــس مـــــــن يمارســــــها كتقـــــــدير الـــــــذات والث

 محايد  

 محايد     ال أوافق    ممارسة الّرياضة تزيد مهارة تنظيم الوقت؟  أوافق  -22

   ال أوافـــــــق    أوافـــــــق   ُيفـــــــرز إلانســـــــان أثنـــــــاء ممارســـــــته للّرياضـــــــة هورمونـــــــات معّينـــــــة تبعـــــــث علـــــــى الّراحـــــــة والّســـــــعادة؟ -11

 محايد  

 محايد     ال أوافق    نفسنا واحتراًما لذاتنا؟  أوافق الّرياضة تجعلنا أكرر ثقة بأ -12

أوافــــــــق   تعــــــــّد الّرياضــــــــة أســــــــلوًبا لخلــــــــق العالقــــــــات الاجتماعّيــــــــة البّنــــــــاءة مــــــــع الّنــــــــاس وتعزيــــــــز معــــــــاني املــــــــوّدة وألالفــــــــة بيــــــــنهم؟ -11

    ال أوافق     محايد 

َنّمي ممارسة الّرياضة املهارات القيادية لدى الفرد؟  أوافق  -11
ُ
 محايد     ال أوافق    ت

ســــــــــِهم ممارســــــــــة الّرياضــــــــــة فــــــــــي اســــــــــتثمار أوقــــــــــات الفــــــــــراغ لــــــــــدى ألافــــــــــراد فــــــــــي تطــــــــــوير شخصــــــــــياتهم وإمكانيــــــــــاتهم الجســــــــــمية  -14
ُ
ت

  محايد     ال أوافق    والفكرية؟  أوافق 

ال     يشـــــــعر ألافـــــــراد بعــــــــد ممارســـــــة الّرياضــــــــة بتحســـــــن املــــــــزاج ويتمكنـــــــون مـــــــن الاســــــــتمتاع بنـــــــوم عميــــــــق وهـــــــادئ؟ أوافــــــــق -15

 محايد     أوافق 

ربية البدنّية تسهم في زيادة الّتحصيل الّدراس ي؟  أوافق  -16
ّ
 محايد     ال أوافق    الت

شاط الحركي وثيق الّصلة بالعمليات العقلية العليا؟  أوافق  -17
ّ
  محايد     ال أوافق    الن

ياق -18
ّ
ربية البدنية تسهم في املعرفة املّتصلة بالّصحة والل

ّ
 محايد     ال أوافق    ة؟  أوافق الت

َوّجه الفرد نحو أهداف نافعة ومفيدة؟  أوافق  -12
ُ
ربية البدنية ت

ّ
 محايد     ال أوافق    الت

سِهم في الاستهالك املتعقل للبضايع والخدمات؟  أوافق  -11
ُ
ربية البدنية ت

ّ
 محايد     ال أوافق    الت

ســـــــــــِهم فـــــــــــي تنميـــــــــــة عـــــــــــاد -12
ُ
ربيـــــــــــة البدنيـــــــــــة ت

ّ
ـــــــــــريف وروح الّتعـــــــــــاون والّتعاضـــــــــــد وحـــــــــــب العمـــــــــــل؟  الت

ّ
ات إيجابيـــــــــــة كالّتنـــــــــــافس الش

 محايد     ال أوافق    أوافق 

ــــــــــريف والــــــــــّروح الّرياضــــــــــية؟  أوافــــــــــق  -11
ّ

عــــــــــب الش
ّ
ســــــــــِهم فــــــــــي نشــــــــــر مفــــــــــاهيم الل

ُ
ربيــــــــــة البدنيــــــــــة ت

ّ
محايــــــــــد     ال أوافــــــــــق    الت

 

ــــــــباب املشــــــــاركة فــــــــي ألاعمــــــــال الّتطوعيــــــــة ومشــــــــاريع خدمــــــــة املجتمــــــــع؟  أوافــــــــق  -11
ّ

َعــــــــّزز الّرياضــــــــة لــــــــدى الش
ُ
   ال أوافــــــــق    ت

 محايد  

باب؟ أوافق  -14
ّ

 محايد     ال أوافق    تساهم الّرياضة في ترسيخ قيم الانتماء واملواطنة لدى الش

عّد الّرياضة عنصًرا من العناصر املهمة لتحقيق التّ  -15
ُ
 محايد     ال أوافق    نمية البشرية؟ أوافق ت

 شكًرا لتعاونكم...
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 1911-1911دور اليابان في الحرب العاملية ألاولى 

Japan's role in World War I 1914-1918 

ديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثانية/ أ.م.د. وسام هادي عكار 
ُ
 وزارة التربية العراقية/ امل

Assistant Professor Dr. Wisam Hadi Akar /The Iraqi Ministry of Education / General Directorate of Education of 

Baghdad / Al-Karkh II 

 
ُ
 :خلص امل

عد الحرب العاملية ألاولى)
ُ
بعد الحرب   -خاضتها اليابان في حياة جيل واحد وخرجت منها ظافرة الثالثة التي(، هي الحرب 0201-0201ت

، إذ غدْت الحروب من وجهة نظر اليابان أداة لتطورها في -0255-0251الروسية  –، والحرب اليابانية 0125-0121اليابانية الصينية 

بناء مجتمعهم لالعتراض عليهم. لذا، دخلت اليابان الحرب العاملية أن يتصدى أحد من أالقطاعات كافة، واخـذ العسكريون يمجدونها دون 

 0259م البريطاني عا-لتي فرضها عليها الحلف اليابانينها تدخلها لتنفيذ الالتزامات اأعلنت ألى دون ان يطلب منها حلفاؤها ذلك. و ألاو 
َّ
، ِإال

اقدمت على احتالل املستعمرات إنَّ مشاركة اليابان في تلك الحرب كانْت محدودة، إي بالقدر الذي خدم مصالحها وحقق اهدافها. فهي وان 

، البضايعتغرق الاسواق الاسيوية ب وما أن انجزت تلك املهمة حتى بدت. رسال جيوشها إلى أوروباإألاملانية في الشرق ألاقص ى؛ بيد أنها رفضت 

يتها ا عظيًما، وبلغت انتاجواخذت تزود في الوقت نفسه حلفاءها الغربيين بما يحتاجون اليه من معدات عسكرية، فازدهرت صناعتها ازدهارً 

الصناعية حدا يفوق انتاجيتها الزراعية، وتحولت منذ ذلك الحين من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي. جاء هذا البحث ليسلط الضوء 

اني في ع اليابالتوس ، تطرق ألاول إلىسم البحث إلى ثالثة محاور رئيسيةولو بشكل موجز عن دور اليابان في الحرب العاملية الاولى، إذ ق

التوسع ، بينما ناقش املحور الثالث 0205، في حين تناول املحور الثاني الاطماع اليابانية في الصين عام 0205-0201الشرق ألاقص ى عامي 

 .0201-0207سيبيريا الياباني في 

 الكلمات املفتاحية: اليابان. الشرق ألاقص ى، الصين. سيبيريا.

Abstract: 

  The First World War was the third war - (after the Sino-Japanese War of 1894-1895, and the Japanese-Russian War of 1904-

190) - that Japan fought in the life of one generation and emerged victorious from it; The war became a tool for Japan's 

progress and its way to supremacy, and the military began to glorify it without any member of their community confronting 

them. Therefore, Japan entered World War I without being asked by its allies to do so. And it announced that it intervened to 

implement the obligations imposed on it by the Japanese-British alliance in 1902, but Japan's participation in that war was 

limited, that is, to the extent that served its interests and achieved its goals. Although it proceeded to occupy the German 

colonies in the Far East; However, it refused to send its armies to Europe. It did not find any difficulty in seizing the German 

possessions in the Pacific, and as soon as that task was accomplished, it seemed to supply the Asian markets with the goods 

that the West prevented from reaching Europe, and at the same time, it began to supply its Western allies with the military 

equipment they needed, and its industry flourished greatly. Its industrial productivity exceeded its agricultural productivity, 

and since then it has transformed from an agricultural society to an industrial society. This research came to shed light, albeit 

briefly, about Japan’s role during World War I. The research was divided into two main axes. The first dealt with Japanese 
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expansion in the Far East in 1914-1915, while the second axis dealt with Japanese ambitions in China in 1915, while 

discussing Third Axis Japanese Expansion into Siberia 1917-1918. 

Keywords: Japan. Far East, China. Siberia 

 :قدمةم
 ِإنَّ أثرها شمل العالم اجمع، ومنها منطقة الشرق الاقص ى؛ بل أن 

َّ
بدت الحرب العاملية ألاولى في القارة ألاوربية، ِإال

فرانز )تطور الاوضاع في تلك املنطقة قد أثر بشكل كبير على الصراع بين القوى الاوربية. فعقب اغتيال ولي عهد النمسا 

أعلنت الدول الاوربية  0201في الثامن والعشرين من تموز  oʋrajeǎ(sفي )سراييفو  وزوجته Franz Ferdinand)فرديناند 

، فقد اعلنت املانيا الحرب على روسيا في الحادي والثالثين من تموز، وعلى فرنسا في ألاول من آب، أما 
ً
الحرب تباعا

 (.217-219،  0272)نوار ونعنعي،  0201بريطانيا فقد أعلنت الحرب على أملانيا في الرابع من آب 

في غضون ذلك، كانْت اليابان تهدف لوراثة الدول الاوربية في املنطقة، وملا ادركْت استحالة تحقيق ذلك الهدف دفعة 

واحدة، عملت على تحقيق مطالبها عّبَر مراحل. فقد أمسْت السوق الصينية الواسعة محط انظار اليابان، فضال عن 

بريطاني ال -لذلك كان استمرار الحلف الياباني لتي عجز الصينيون عن استثمارها، ا تطلعها إلى مناجم الفحم والحديد

في خليج  ضمانة في تصور اليابانيين لتوسيع نفوذهم على املناطق التي كانت تسيطر عليها املانيا في الصين املتمثلة

بأهمية بالغة بالنسبة ياوتشاو كمنطقة  . وبهذا الصدد، حظيْت ( في إقليم شانتونغ بالتحديدKyochao)كياوتشاو 

الى مدينة )تسينان في )كياوتشاو( ( Tsingtao تسينغتاو)لليابان، ال ّسيما أن املانيا مدت سكة حديد تبدأ من ميناء 

(Tsinan  عن حق ال شانتونغ،عاصمة اقليم 
ً

، لذا، غدْت منطقة شانتونغ تعدين فيها واستئجار بعض ألاراض يفضال

 (. 021-027   ،0251الاملانية )آ. بين، خاضعة للنفوذ 

: التوسع الياباني في الشرق ألاقص ى 
ً

 :1915-1911أوال

عقب أثر نشوب الحرب العاملية الاولى رأت اليابان في تلك الحرب فرصة لتحقيق اطماعها التوسعية في الشرق الاقص ى، 

املطاردة للسفن التجارية البريطانية. لذا، انتهزت حين طلبت بريطانيا منها مهاجمة الاسطول الاملاني، الذي كان دائم 

 (. 000-052  ،0227اليابان الفرصة لتبعد الخطر الاملاني عن آسيا )درويش، 

: "Takayaki Kato 0125- 0292وذلك ما صرَح به )تاكاأكي كاتو 
ً

 مجبرة ( وزير الخارجية الياباني قائال
ْ

ان اليابان ليست

 
ا

ِإنا هناك امرين يجعالن من الضروري اشتراكها في الحرب، الاول من منطلق طلب على خوض غمار الحرب، ِإال

بريطانيا من اليابان مساعدتها، والثاني انه حان الوقت لكي تقوم اليابان بتخلي  شرق اسيا من القواعد الاملانية 

 (15،   9552" )حسن، وبذلك ترتفع مكانتها الدولية اكثر

من جانبها، حاولت بريطانيا الاكتفاء بمساعدة اليابان فقط بخصو  تدمير السفن الاملانية املوجودة في املياه الصينية، 

فلم تكن تهدف إلى مّد عملياتها الحربية إلى آسيا بحجة شن الحرب على املانيا. لذلك، اصدرت الخارجية البريطانية 

 بقدر ما هو ضروري لحماية خطوط املالحة من املؤكد ان تصرف البياًنا ذكرت فيه: " 
ا

يابان لن يمتد في الصين؛ ِإال

. لكن "اليابانية في املحيط الهادئ، وال في أيا ارض عدا الارض الواقعة تحت الاحتالل الاملاني في قارة اسيا الشرقية

ليابانية امام الجزر الاملانية اليابانيين عّدوا ان ذلك التصريح من جانب واحد وغير ملزم لهم، لذلك ظهرت السفن ا
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   9502جنوب املحيط الهادئ بحجة مطاردة الاسطول الاملاني في الشرق الاقص ى واحتالل الجزر الاملانية )سلومي، 

12 .) 

يتضب جلًيا، إنَّ دخول اليابان الحرب العاملية الاولى كان ألهداف سياسية وعسكرية، الّسيما انها كانْت تردد بأن اسيا 

 من الراي العام الياباني الذي عدَّ الحرب العاملية شأًنا اوربًيا بحًتا، وكان يفضل أن لآلسي
ً
ويين، لكنها واجهت ضغوطا

تعلن الحياد كما فعلت إلادارة ألاميركية في مطلع الحرب. وعليه، استعانت الحكومة بالصحافة لتهدئة الشارع الياباني 

ألاملانية لجز املحيط الهادئ على ألامن القومي الياباني، كما اوضحت العام فأخذت الصحف تذكر بمخاطر الاحتالل 

 (. 15  9502)سلومي،  اهمية التزام اليابان بتحالفها السابق مع بريطانيا

في السياق نفسه، وجهت الصحف اليابانية اتهامات إلى القوة البحرية الاملانية املوجودة في مياه املحيط الهادئ بانها  

 على السال كياوتشاوا لكافة السفن التجارية املحايدة، وان تواجد القوات الاملانية في )تشكل تهديًد 
ً
م في ( يشكل خطرا

منطقة الشرق الاقص ى، كما حاولت ايجاد مبررات وبإيحاء من الحكومة لدخول الحرب، عن طريق التأكد ان مسالة 

الذي كانت ديباجة مقدمته مكرسة لمحفاظ على السلم البريطاني،  -دخول الحرب هي خدمة ألهداف التحالف الياباني

 (.  Lawrence, , 1955, pp. 78-79والحقوق الاقليمية للطرفين املوقعين على ذلك الحلف )

يظهر أن قرار اليابان دخول الحرب ليس طبقا للتحالف مع بريطانيا؛ بل لحماية مصالحها التجارية في الشرق الاقص ى 

على النفوذ الاملاني بتلك املناطق، إذ أخفقْت الجهود البريطانية في ثني اليابان من اعالن  واملحيط الهادئ والقضاء

ارسلت اليابان انذاًرا  0201الحرب على املانيا وتحديد مهمتها في تدمير السفن الاملانية فقط، ففي الخامس عشر من اب 

سليم الصين فوًرا ونزع سالح القوات التي يتعذر سحبها، وت إلى املانيا طالبتها فيه بسحب جميع قواتها البرية والبحرية من

في اقليم شانتونغ إلى اليابان دون قيد أو شرط، كما تعهدت اليابان بتسليم تلك املنطقة إلى الصين  كياوتشاو خليج 

 (. 092-099،  9551)الفتالوي، فيما بعد 

ت اليابان الحرب على املانيا يوم الثالث والعشرين من اب لم تستجب املانيا لإلنذار وبعد اسبوع وبأمر امبراطوري اعلن 

، انتقدت الدول املتحاربة الّسيما بريطانيا وفرنسا موقف اليابان الانتهازي من الحرب، وكانْت ترى الاحرى بها 0201

، رفضْت (. وفي هذا الصدد25،  9551)السهالني،  ارسال قوات عسكرية إلى أوروبا ملساندة الدول املتحالفة معها

 إن جيشها ليس )
ً
مصمحة  (، وبأن ليس لهاُمرتزقةاليابان التدخل في الشاون ألاوربية عندما طلبت منها بريطانيا، ُمعلنة

 (.          19،  0212في ُمقاتلة جيوش دول الوسط في الساحة ألاوربية )الصمد، 

 7 -تشرين ألاول  20) ليابانية والبريطانية للمدةات احاصرت القو  وبعد اعالن اليابان الحرب بشكل رسمي على املانيا،

حيط تسينغتاو( ميناء)0201تشرين الثاني
ُ
نزلت تلك القوات على البر ، و الهادئ( الذي ُيعد قاعدة أملانية ُمهمة في امل

الصيني في اقص ى الشمال وبدت بالهجوم، وبما ان الصين اعلنت حيادها في الحرب فقد احتجت على التصرفات 

 ِإنَّ احتجاجها لم يجد نفًعا. لذا، حددت الصين منطقة العمليات العسكرية في خليج )ل
َّ

الاراض ي و كياوتشاو(اليابانية، ِإال

 (. G.B., 1968, p.147املجاورة له فقط )

، كما قامت 0201( في العاشر من تشرين الثاني كياوتشاوتجاهلْت اليابان موقف الصين، إذ دخلت قواتها خليج )

لسيطرة ليس على الاراض ي ألاملانية املستأجرة فسحب؛ بل على املصالب الاملانية كافة في شانتوتغ بضمها خط سكة با
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تسينان وخطوطها الفرعية، واملناجم التي فيها وجميع ما كانت تحتفظ به املانيا لنفسها من شتى  - تسينغتاو حديد 

رات العسكرية سيطرت اليابان على اعمال الشرطة وخطوط الامتيازات بضمنها املرافق العامة والخدمات. وللضرو 

السكك الحديدية الواقعة خارج الاراض ي املستأجرة، كما حل اليابانيون محل الاملان في دائرة الكمارك الصينية في 

 Benjamin and) (، وبذلك تكون اليابان قد طردت املانيا من تلك املنطقة الصينية بشكل كامل ونهاييتسينغتاو)

Higgins, 1969, p. 21  .) 

 (، لكنها لم تتمكن من تدمير على الاسطول الاملاني في تلك املنطقة،تسينغتاووعلى الرغم من استيالء اليابان على ميناء )

حيط إذ فرَّ إلى 
ُ
، (Palauاالو ب ،Marshall، مارشال Marianaا ، ماريانCaroline وهي:) كاورلين  الهادئالُجزر ألاملانية في امل

رة ء على تلك الجزر، وعلى السفن الاملانية التي كانت تغير على طرق التجاياباني مشترك لالستيال-فتوجه اسطول بريطاني

الاملانية في املحيط الهادئ، كما تم انزال قوة استولت اليابان على الجزر  0201وقبل نهاية عام  البحرية في املنطقة

ا لمحياد الصيني )شانتونغبحرية يابانية في الساحل الشمالي إلقليم )
ً
 (.Elise K., 2002, p. 89( مما شكل خرق

علنة لدخولها الحرب وفق ما جاء في تصريح وزير خارجيتها
ُ
ر من في التاسع عش تاكاأكي كاتو(،) جاءت أهداف اليابان امل

: "0201تشرين الثاني 
ً

جبرنا على ، قائال
ُ
نا قد أ

ُ
إن اليابان يجب أن تكون قوة كبرى مثل تلك التي في أوروبا ، وإذا ك

ستعمرات ألاملانية)إحتالل 
ُ
 "، فهذا ألننا نسعى إلى إقامة السالم ومنع امتداد املعارك إلى الشرق ألاقص ى(امل

(Kodansha, 1983, p. 169  ُيمثل هذا التصريح أحد ألاسباب التي دفعت اليابان إلى إنهاء الوجود العسكري ألاملاني .)

في منطقة الشرق ألاقص ى، إلى جانب أسباب أخرى لم يعلن عنها وزير خارجية اليابان، والّسيما محاولتها إبعاد النفوذ 

الحرب إلى جانب دول الوفاق الودي، لم يلزمها أو على أن دخول اليابان ألاوربي من املنطقة الحًقا وإحتكار أسواقها، 

 لوجهة نظرها أن مصمحتها تقض ي آنذاك باقتصار اشتراكها في 
ً
يدفعها نحو التدخل في الشاون ألاوربية، إذ وجدت وفقا

 (David J., 1997,p.409العمليات العسكرية في منطقة الشرق ألاقص ى )

ا طلب ُمساع
ً
إلى  انتونغشدة الواليات املتحدة ألاميركية في دفع اليابان بإعادة اقليم في غضون ذلك، حاولْت الصين عبث

إلادارة الصينية، ال ّسيما أْن احتالل اليابان له يعد انتهاكا لحياد الصين وسالمة اراضيها، لكن الواليات املتحدة رفضت 

دركه اليابان تماما، لذا، استمرت التدخل لتفادي التورط في صراع مسمب مع اليابان من اجل الصين، وهو ما كانت ت

 (.12،  9551)الفتالوي،  في تنفيذ مخططاتها التوسعية في تٍحد واضب للدول الكبرى 

بموجة من احتجاجات حتى وصلت إلى شنغهاي فتمت مقاطعة  شانتونغمن جاب آخر، ادى التواجد الياباني في اقليم 

من اليابان لكي يرض ي الراي العام ( an ShikaiYu 0209-0205 )يوان شيكاي السلع اليابانية وطلب الرئيس الصيني

الصيني؛ ان تقوم بسحب قواتها من الاراض ي الصينية، والتي لم يكن لوجودها أيَّ مبرر، عقب انتهاء العمليات العسكرية 

فرصة مناسبة  (. يبدو أن ظروف الحرب كانتKishimoto, 1980,p71) 0205في اقليم )شانتونغ( في السابع كانون الثاني 

لحكومة اليابان أن تستغلها لغرض فرض مطالبها على الصين. لذلك، سعت إلى التوصل مسبًقا إلى اتفاق ثنايي مع 

 الصين، في حين تكون الدول الاوربية مشغولة في الحرب العاملية.

ل داخل البالد، ال وبعد تلك الاحداث ثمة ساال يطرح نفسه، وهو موقف الشعب الياباني من الحرب وردود الافعا

ّسيما ان اليابان اعلنت الحرب بشكل مفاجئ من غير تهيئة للرأي العام داخل اليابان، وكانت هناك معارضة من قبل 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_Islands&usg=ALkJrhhSML_72iPnZ739qvDEtYk-gImifg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Palau&usg=ALkJrhhPnc-zF0soxJnyVK_NRhhoZpiQtw
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بعض الشخصيات السياسية فضال عن ان عدد من الصحف دعت إلى السالم، لكن على املستوى العام كانت كل 

 )اساهي، ورفع مكانة اليابان الدولية، فمثال دعت صحيفة الاحزاب ومعظم الصحف تايد الاشتراك في الحرب

عد من اقدم الصحف اليابانية وقد صدرت طبعتها الاولى في مدينة اوساكا في عام Shimbu Asahiشيمبون 
ُ
( والتي ت

، يسمونها اليابانيون )صحيفة الطبقة الراقية( يبلغ توزيعها اليومي حوالي ستة ماليين 0255، وفي طوكيو عام 0172

 جعلها اكبر صحيفة في العالم من حيثونصف املليون نسخة للطبعة الصباحية واربعة ماليين للطبعة املسائية مما 

صدقا ها ومنافسيها. )صحيفة الاساهي شميون أالتوزيع، وهي تادي دورا مهًما في توجيه الراي العام الياباني باعتراف 

 (.0،  0215اليابانية، 

انية السنوية ن امليز أالصالب العام. لذا، نجد  أجلحزاب لنبذ الروح الحزبية من ن كل ألا أى إلتذهب هذه الصحيفة 

، والتي كانت تضم مصاريف استثنائية لمجيش خاصة بصناعة البوارج الحربية قد تم اقرارها في غضون 0205لعام 

، 9502سبعة ايام وبدون أيَّ تعديالت، لذا كان من غير املعقول ظهور معارضة لمحكومة في قراراتها املصيرية )سلومي، 

  11-12 .) 

 صينيالرئيس الفعلى الرغم من اعالن ى، ة أثناء الحرب العاملية ألاوليالصين–العالقات اليابانية على نحٍو عام، تأزمت 

ول ايام الحرب حياد الصين على أمل الحفاظ على السلم في الشرق الاقص ى. لكن هذا لم يمنع أفي  )يوان شيكاي(

الصينية، وبعد أن دخلت القوات اليابانية الى  راض يملانيا قد نشبت على ألا أاليابان من أن تكون معركتها الوحيدة ضد 

الصين اصبحت في مركز يسمح لها العمل دون عراقيل من جانب الدول الاوربية التي تنافسها والتي كانت منشغلة في 

 الحرب وبها حاجة الى جهودها.

 كل املانيا، في حين رغبْت ل قوي للوقوف ضد لم يكن للصين ميّ  الوفاق،وفي الوقت الذي انضمت فيه اليابان الى دول 

من بريطانيا وفرنسا وروسيا في دفع الصين للوقوف الى جانبهم لإلفادة من قواها البشرية. من جانبها، خشيت اليابان 

 عند اليابانيين من جهة، وان انضمام الصين )يوان شيكاي( من ان ذلك املوقف سيدعم موقف 
ً
الذي لم يكن مقبوال

بحمايتهم من جهة ثانية، كما ان تهيئة واعداد الجيش الصيني للمشاركة في الحرب هو بحد  إلى الوفاق سيجعلها تحظى

 (. Rusell, 1966,p.135ذاته تهديد لطموحات اليابان )

يظهر أن طموحات اليابان في الصين لم تقتصر على الاراض ي التي استحوذت عليها في بداية الحرب؛ بل رأت أن الفرصة 

الصين بأكملها الى مستعمرة لها. كانت تلك السياسة تحظى بدعم عدد من املتطرفين اليابانيين سانحة امامها لتحول 

" والرفض الكامل لكل ألافكار الغربية، كما ظهرت مجموعات متطرفة توسع قوة ألامة في آسياالذين رفعوا شعار "

كانت لها ارتباطاتها مع القوات املسمحة التي  "جمعية التنين ألاسودأسست جمعيات مغالية في الروح القومية منها " 

اليابانية، إذ أوضحت تلك الجمعية في وثيقة لها صدرت حول السياسة اليابانية في الصين اثناء الحرب العاملية. اكدت 

ل . إن هذه الفرصة لن تتكرر قبسرع اليابان لحل املسألة الصينية"الوقت الحاضر هو انسب الاوقات لكي تفيها أن 

 (. 72 -71،   0257" )آ. ابشتاين، سنينمئات ال

 :1915ثانًيا: الاطماع اليابانية في الصين عام 
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حت الفرصة أمام اليابان لتحقيق طموحاتها التوسعية ألاقليمية في املجالين إلاقتصادي والسياس ي، وتجلى ذلك في مس

عن إنشاء قاعدة عسكرية  0205سعيها لمحصول على إلامتيازات في الصين، إذ أعلنت في السادس عشر من كانون الثاني 

وأهم ما (. Twenty-One Demandsطالب الواحد والعشرون في اقليم )شاندونغ(. وقدمت بعد يومين ماُعرف بـ)امل

 تضمنته تلك املطالب هي:

ونغ( انية في )شانتمليابانية بخصو  تحويل الحقوق ألا-الصين على ايَّ اتفاقية املانيةان توافق املجموعة الاولى: 

خرى، وعليها ان توافق أقوة دولية  يةآلليابان، وعلى الصين ان ال تحول ملكية أو تستاجر أيَّ جزء من )شانتونغ( إلى 

 تسينغتاو ( بالخط الحديدي الذي يربط بين مدينتي )Chefooعلى أنشاء خط السكك الحديدية التي تربط مدينة )جيفو 

 عن موافقة الحكومة الصينية على فتح املدن الكبرى امام اليابانيين وغيرهم لإلقامة وإلاتجار فيها -
ً

تسينان(، فضال

(David J., 1997,p.409  نمحظ من تلك املجوعة .)ن اليابان عزمت ومن دون رجعة السيطرة على جميع الحقوق أ

ر سالم ن ال تحرم من تلك الحقوق في أي ماتمأولى على يني حتى نهاية الحرب العاملية ألا الاملانية في اقليم )شانتونغ( الص

 يعقد بعد الحرب.

  :على جنوب منشوريا وشرق منغوليا الداخلية وتتضمن سبعة مطالب هي: جموعةركزت هذه املاملجموعة الثانية 

 22عام إلى  95من  Dairen)ن توافق الصين على تمديد عقد استئجار اليابان ملينايي )بورت ارثر( و)دايرين أ .0

عام، وكذلك تمديد مدة سريان مفعول الاتفاقيتين الخاصتين بكل من سكة حديد جنوب منشوريا وخط سكة حديد 

 موكدن(.-)انتونك

 عتراف الصين بحق اليابانيين في الاقامة والتجارة والتملك دون قيود في هذين الاقليمين.إ .9

 الفحم والحديد في منشوريا.اعتراف الصين بحق اليابان في استغالل مناجم  .2

 ضرورة موافقة اليابان على ايَّ قروض ألنشاء سكة حديد في الاقليمين. .1

 ضرورة استشارة اليابان بالنسبة لمخبراء الذين تستعين بهم الصين في هذين الاقليمين. .5

 عن املعادن. .2
ً
 منح الرعايا اليابانيين الحق في اعمال حفر املناجم بحثا

( في ايدي Gangwonجانجون – Gangwonرة والسيطرة على خط سكة حديد )كيرين وضع الاشراف والادا .7

 (.  Barbara W., 1971,p.47عام ) 22اليابانيين وملدة 

 من نظرية يابانية مفادها ان منطقة جنوب منشوريا تمثل الخط الدفاعي الاول أ يظهر 
ً
ن كل تلك املطالب كانت جزءا

 عن ذلك فان منشوريا
ً
كانت تعّد منطقة للتوسع الياباني على الرغم من عدم الافصاح عن ذلك صراحة.  لليابان، فضال

 على تنامي 
ً
كما ان تطبيق وتنفيذ مطالب معينة ضمن تلك املجموعة على منطقة شرق منغوليا الداخلية يمثل دليال

 التنافس الدولي في تلك املنطقة املتخلفة.

  :ت صناعية وتعدينية في وادي نهر اليانغتس ي، وهو منطقة نفوذ حصول اليابان على امتيازااملجموعة الثالثة

كبر شركة صينية لمحديد أيابانية مشتركة، وهي -( شركة صينيةHanyehingبريطانية(، وذلك بجعل شركة )هان يي ينج 

ن يالص وإلزامعطاء تلك الشركة حق احتكار حفر املناجم في مناطق معينة من حوض نهر )اليانغتس ي(، إوالصلب، و 



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 139 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

ويبدو أن اليابان سعت للسيطرة على الشركة، (. 027-025،  بعدم التصرف في حقوقها في تلك الشركة )العبد، د.ت

 وبذلك فإنها سوف تسيطر على املصادر املعدنية الرئيسة املوجودة في اواسط حوض نهر اليانغتس ي.

  :نص على تعهد الصين بعدم املجموعة الرابعة 
ً
 واحدا

ً
تأجير أو اعطاء ملكية أيَّ ميناء أو خليج وتضمن مطلبا

نما ؛ واودة املانيا إلى الاراض ي الصينيةأو اية جزيرة ألي قوة دولية على طول ساحل الصين، وذلك املطلب لم يمنع ع

، وفنرون)ألاميركية منع الصين من ان تعطي أو تاجر أي جزء من اراضيها إلى أي قوى دولية اخرى ومنها الواليات املتحدة 

0271  ،21 .) 

  :وضمت مجموعة من الطلبات التي البد من تنفيذها وهي:املجموعة الصامسة 

 ن تقوم الصين باستخدام يابانيين ذوي نفوذ كمستشارين سياسيين وعسكريين واقتصاديين.أ .0

ن تتعهد الصين بمنح حق امتالك الاراض ي لليابانيين في داخل الصين من اجل تشييد مستشفيات ومعابد أ .9

 ومدارس يابانية عليها.

تعيين عدد كبير من اليابانيين في اجهزة الشرطة الصينية في مناطق معينة في الصين حصلت فيها نزاعات  .2

 تركة.يابانية مش-مسمحة سابقا بين )املواطنين الصينيين والرعايا اليابانيين( وخضوع تلك الاجهزة إلدارة صينية

( على الاقل من احتياجاتها %55حة واملعدات الحربية من اليابان بحدود )الصين بشراء ما يلزمها من الاسم إلزام .1

 واقامة صناعات حربية مشتركة بين البلدين.

 .راض ي الصينيةالحديدية في عمق ألا منح اليابان امتيازات وتراخيص ملد وانشاء خطوط السكك  .5

نشاء خطوط حديدية أو صناعة جنبية ألأيَّ قروض أضرورة حصول الصين على موافقة اليابان مسبًقا على  .2

 تعدين أو تجهيز املوانئ في اقليم )فوكين( املقابل لجزيرة )فرموزا(.

 (. 50)تيدمان، د.ت،    موافقة الصين على حق اليابان في التبشير بالديانة البوذية في جميع انحاء الصين .7

ال بل وفي كيانها الحضاري والفكري فض لم تكن املطالب الواحدة والعشرين تمس الصين في كيانها الاقليمي فحسب؛

عن اخضاعها السياس ي والاقتصادي والعسكري لليابان، والامر الاكرر اهمية من ذلك هو نشر البوذية في الصين، مما 

 يتقاطع والعقيدة الدينية الرسمية في الصين املعروفة بـ)الكونفوشية(.

على الصين، إذ تم تقديم تلك املطالب للصين بسرية تامة، يتضب من تلك املطالب انها شكلت وصاية يابانية كاملة 

لكن الصين تعمدت وعن طريق قنوات غير رسمية من اعالنها وجعلها معروفة لمجميع من اجل ان تتدخل الدول الكبرى 

، لذا 
ً

اول )يوان حضد املطالب اليابانية، وملا لم يكن بإمكان الحكومة الصينية ان ترفض املذكرة اليابانية رفًضا كامال

شيكاي( وبدعم من إلادارة ألاميركية التي كانت من اشد املعارضين لتلك املطالب، ان يحصل من اليابانيين على التنازل 

 (. 922،  0257عن بعض املطالب )نهرو، 

 للتنازل فيما يتعل
ً
قاومة، ولقد للمي العام الصيني كان يدفعه أق ببقية املسائل، َبيَد أنَّ الر كان )يوان شيكاي( مستعدا

ظهرت في الاوساط السياسية الصينية ردة فعل قومية ووطنية، وثمة من ُيعد ان املطالب وسياسة اليابان حيال الصين 

السبب في والدة الروح الوطنية والقومية في الصين الحديثة، كما قامت الصحافة الصينية بفضب نوايا اليابان وبكل 

 (. ,p.153Richard, 1968) جرأة
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، وبعد مفاوضات مع الحكومة الصينية على التخلي عن بعض مطالبهم، 0205فق اليابانيون في السابع عشر من نيسان وا

ولكن بشرط تنفيذ كل املطالب الاخرى، إذ تركزت التنازالت التي وافق عليها اليابانيون في منغوليا الداخلية، ليحصلوا 

دن الصينية، وليس في جميع انحاء البالد، كما تنازلوا عن اولوية مقابل ذلك على حق الاقامة والاتجار في بعض امل

اليابان في استغالل املناجم )الجديدة( الخاضعة لشركة )هان يي ينج(، فضال عن ذلك، فإن عملية منح عقود امتيازات 

ة كان وهي اضافاليانغتس ي( تخضع ملوافقة بقية الدول الكبرى الاخرى، )بشأن السكك الحديدية إلى الجنوب من نهر 

 (. George W., 1949, p.150الهدف منها املحافظة على املصالب البريطانية )

وحين الحظ اليابانيون ان الصين اخذْت تماطل في قبول املطالب، قرروا استخدام وسائل اقوى، ففي يوم السابع من 

تم لمطالب باستثناء املجموعة الخامسة التي يقدم اليابانيون انذاًرا نهائًيا للصين يطالبون فيه الرضوخ ل 0205حزيران 

الاحتفاظ بها للمفاوضات الالحقة، في الوقت نفسه، أخذت القوات اليابانية في منشوريا  وشانتونغ بالتحرك بشكل 

 ,W.G. Beasley)0205مكثف، لذلك اضطر )يوان شيكاي( إلى املوافقة على املطالب يوم الثامن من حزيران 

1984,p.199 .) 

غضون ذلك، عقدت سلسلة من الاتفاقيات بين الصين واليابان وافقت فيها الصين على املطالب الواردة باملجموعات في 

ا اليها القسم الخا  باستخدام رؤوس الاموال اليابانية في اقليم فوكين من املجموعة الخامسة. وفي 
ً
الاربعة مضاف

 تحتفظ اليابان لنفسها ( إلى الصكياوتشاومقابل ذلك وافقت اليابان بإعادة )
ً
ين بعد الحرب على ان تصبح ميناًء تجاريا

فيه بامتيازات خاصة، عالًوة على ذلك، حصول اليابان على امتيازات في كل من منشوريا ومنغوليا وعلى تمديد مدة 

 (.W.G. Beasley, 1984,p.200استئجار ميناء بورت آرثر)

سياسة اليابان حيال الصين واملطالب الاحدى والعشرين فكانت متمثلة  أما بالنسبة لردود الافعال داخل اليابان عن

قيم العام في كوريا، والذي كان الاكرر تأثيًرا في Isaburō Yamagata 0151-0297 بمالحظات )ياماغاتا إيزابورى
ُ
( نائب امل

، 0205السياسة الخارجية منذ وفاة هيروبومي إيتو، فقد دون مالحظاته التي بعث بها إلى وزارة الخارجية اليابانية عام 

جل تحقيق ذلك الاول: ان ال وذكر بأنه على اليابان ان تعزز وتقوي موقعها في الصين ومنشوريا، وحدد عاملين من ا

تتخذ اليابان أيَّ خطوة الستفزاز القوى الاجنبية والثاني: ان تستدرج الصين إلى سلوك يقود إلى تعاون حقيقي فبتلك 

الطريقة فقط تستطيع اليابان ان تعزز مكاسبها وتحافظ عليها، ال ّسيما إن الدول املتحاربة ستوجه اطماعها مجدًدا 

                                    (. 025-052،   9502الاقص ى حاملا تنتهي الحرب )سلومي، إلى منطقة الشرق 

وفيما يخص مشكالت تواجد )الاعراق( اليابانية والصينية في الدول الغربية؛ فقد رأى )ياماغاتا( بأن الخطر سوف يزداد 

 
َّ

إلى تجنب املشاعر العنصرية بين الشرقيين حيال  بشدة عقب نهاية الحرب العاملية ألاولى، وملواجهة ذلك الخطر حث

الاخرين من ابناء الاجناس والاعراق الاخرى، وفي تلك الحالة فأنه على اليابان والصين ان تتعاونا بهدف تعزيز عالقاتهما؛ 

لواليات إلحباط أيَّ تحالف من القوى الغربية ضد العرق الاصفر، وذلك بإيجاد نوع من الصداقة مع كل من روسيا وا

 ِإنَّ تحقيق ذلك سيكون مستحيال من وجهة )ياماغاتا(؛ بفعل تصرفات اليابان الاستفزازية حيال 
َّ

املتحدة ألاميركية، ِإال

الصين، والتي دفعت الاخيرة لمجوء إلى الواليات املتحدة ألاميركية، التي استغلت تلك املسالة لتوسع نفوذها داخل 

  (. Roger F. 1971,p,284الصين )
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مع ذلك، فأن اليابان لم تعد الواليات املتحدة عدًوا وخصًما لها، لذلك نصب )ياماغاتا( الحكومة بعدم اثارة مسألة 

الصين مع الواليات املتحدة الامريكية، بهدف الحفاظ على السالم في الشرق الاقص ى، كما عدَّ مسالة استقالل الصين 

 (. Russell.1966, p. 135بين اليابان والواليات املتحدة صريحة ومفتوحة )موضوع في غاية الاهمية لكي تكون املفاوضات 

أما بالنسبة لمجيش الياباني فان كبار قادته كانوا متفقين مع مالحظات )ياماغاتا(، وفضل عدد منهم التفاوض مع الصين 

الاقتصادي للصين عن طريق رجال بدال من استخدام القوة؛ بينما دعمْت الاحزاب السياسية اليابانية فكرة الاختراق 

الاعمال اليابانيين، وذلك لرغبتهم في النجاح السريع للوصول إلى السلطة عن طريق زيادة عدد املصوتين في الانتخابات 

 (. Clyed, 1952, p.390إلى جانبهم )

 جع عن مطالبها املجحفيظهر إنَّ الامل كان يراود الصين في ان يقوم املجتمع الدولي بالضغط على اليابان كي تترا
َّ

ة، ِإال

ِإنَّ الواليات املتحدة الاميركية التي تبنت سياسة)الباب املفتوح( إزاء الصين، اقتصر موقفها إلى تقديم احتجاج شفوي 

اكد تمسك الواليات املتحدة بتلك السياسة. ولوال ذلك الاحتجاج الشفوي والتظاهرات التي قام بها الطالب الصينيون 

هم العميق بالذل الذي لحق ببالدهم، ومقاطعة الصين للبضايع اليابانية، لتم اجبار الصين على قبول بسبب شعور 

 (. 029-020،   9502املطالب اليابانية برمتها )سلومي، 

حاولت الدبلوماسية اليابانية بعد موافقة الصين على بعض مطالبها؛ ان تحصل في الاقل على موافقة الدول الكبرى 

باملغانم الحربية اليابانية بعد انتهاء الحرب، مقابل قيام الاسطول البحري الياباني بمهاجمة الغواصات  الاوربية،

)درويش، 0207و  0202الاملانية، وبالفعل تمكنت من تحقيق ذلك عن طريق عقد سلسلة من الاتفاقيات في عامّي 

سيا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا بحق اليابان (. التي تضمنت اعتراف كل من رو 27،  0271(؛ )رونوفن،  27  ،0227

في اقليم )شانتونغ( والجزر الاملانية في املحيط الهادئ الواقعة شمال خط الاستواء مقابل استمرار اشتراك اليابان في 

لك تالحرب ضد الهجمات الاملانية في املحيط الهادئ، الامر الذي اثار إلادارة الاميركية، فأعلنت مباشرة بعد تدقيق 

 ِإنَّ الاتفاقيات انها ال تعترف بوجود )مصالب خاصة( لليابان في اقليم )شانتونغ(، 
َّ

ظر الحكومة اليابانية كانت تنتِإال

الفرصة من اجل إلغاء املعارضة الامريكية، وحصولها على ضمانات لدعهما في املستقبل لتحقيق طموحاتهما التوسعية 

 . (51)تيدمان، د.ت،   في الشرق الاقص ى

فأصبحْت ؛ 0207جاءت تلك الفرصة لليابان، عند اعالن حكومة الواليات املتحدة الاميركية دخولها الحرب في نيسان

كل من الدولتين في معسكر واحد ضد املانيا، وهو ما فرض عليهما ضرورة التنسيق العسكري وتوضيح مواقفهما 

 Ishii-Ranshingu Kyōteiسة الكونت )إيش ي رانشينغو كيوتي السياسية. وبهذا الصدد، أرسلت اليابان بعثة عسكرية برئا

(؛ 021،   9552عبد املطلب وهريدي، ( الى واشنطن، للدخول في مفاوضات مع الجانب ألاميركي )0122-0215

 (. 022-029،   9502)سلومي، 

 Robert الاميركي )روبرت النسنغبين وزير الخارجية  0207بدت املفاوضات الخاصة بين الجانبين في السادس من ايلول 

Lansing  0121-0291)  ستمرت املفاوضات بين الجانبين من
ٌ
والكونت الياباني )إيش ي(، وطرحت فيها وجهات نظرهما، وا

على )بااتفاقية  0207واسفرت عن توقيع الطرفين في الثاني من تشرين الثاني  0207شهر ايلول حتى شهر تشرين الثاني 

( التي اكدت اعتراف الجانبين أن الصين بلد مستقل وذو سيادة، وباعترافهما Agreement Ishii–singLanايش ي -النسنغ
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رمان ( في الصين، وان كليهما يحتمصالح خاصةبأن التقارب الجغرافي يخلق عالقات مشتركة بين الدول، وان اليابان لها )

 وتوكول مشترك نص على ان الحكومتين لن تستغل ظروفسياسة الباب املفتوح، وفي اليوم نفسه، وقعَّ الطرفين على بر 

 الحرب للبحث عن مصالب او امتيازات خاصة في الصين، يمكن ان تتقاطع مع حقوق مواطني ورعايا دول صديقة اخرى 

 (.22-21،  9552)صبح، 

ح والحفاظ الباب املفتو يظهر أن الواليات املتحدة الاميركية نظرت الى تلك الاتفاقية على انها تأكيد الستمرار سياسة 

على املصالب الاقتصادية اليابانية فقط؛ في حين عدتها اليابان بمثابة تدعيم ملصالحها السياسية والاقتصادية في 

 عن 
ً

الصين. لذا، فأن اختالف الطرفين في تفسير عبارة )املصالب الخاصة( كان دليال على تناقض تفسير الاتفاقية. فضال

رة الامريكية على تلك الاتفاقية لم يكن تعديل سياستها السابقة ملواجهة التوسع الياباني في الشرق ذلك، فأن توقيع إلادا

الاقص ى؛ بل ارادت ان تتجنب مواجهة اليابان، في وقت كانت مشغولة عنها بالحرب العاملية الاولى. لذا، فإن اتفاقية 

 الاميركي حول الصين.-ايش ي( اجلْت الخالف الياباني-)النسنغ

ا: التوسع الياباني في 
ً
 :1911-1911سيبيريا ثالث

حاولت اليابان انتهاز ظروف الحرب العاملية ألاولى لتنفيذ سياستها التوسعية، وجاءت تلك الفرصة باضطراب الاوضاع 

، رغبة الحكومة الروسية الجديدة 0207سقوط النظام القيصرية في الخامس عشر من اذار الداخلية في روسيا، فعقب 

 عن اعالن انسحابها من الحرب وترك دول الوفاق في
ً

  التخلي عن الاتفاقيات السرية التي عقدها القيصر، فضال

ا سياسًيا في سيبيريا
ً
وبدرجة اقل في املنطقة املحيطة بخط سكة حديد شرق الصين  اوجدت الثورة الروسية فراغ

 من سيبيريا وشمال 
ً

 في شمال ووسط منشوريا، فأضحت كال
ً
منشوريا ومنغوليا الخارجية مناطق مضطربة، تحديدا

وغدْت كل القوى الدولية الكبرى والرئيسة في العالم من امثال اليابان، بريطانيا، فرنسا، والواليات املتحدة متورطة 

 (.011،  0227(؛ )درويش، 52)تيدمان، د.ت،  بشكل أو باخر من تلك املنطقة 

أي بعد شهر واحد من الثورة البلشفية، كان قادة الجيش الياباني يناقشون  0207في ضوء ذلك، وفي كانون الاول 

خطط ارسال قوات إلى سيبيريا وذلك الحتالل خطوط السكك الحديدية وتقديم الدعم ألعداء الثورة البلشفية، ومن 

الوجود العسكري في سيبيريا، لثني أيَّ تدخل دولي في تلك  جهة اخرى، طالب بعض الوزراء في الحكومة اليابانية بتعزيز 

 (.W.G. Beasley, 1984,p.209) املنطقة بعد الحرب العاملية ألاولى

ظهر رأي آخر من بعض السياسيين اليابانيين يرفض اقدام اليابان على أي ش يء يمكن ان يضر بعالقاتها مع حلفا ها، 

على مصالحها في الصين، الامر الذي ادى إلى مناقشات حادة بين مستشاري الحكومة  قد يادي إلى عزلتها دبلوماسًيا وياثر 

حين صرح )ياماغاتا( أنه يرفض التدخل الياباني في سيبيريا، ألن القيام بعمليات  0201اليابانية لم تنتِه حتى اذار 

 بدعم واسناد من قبل فرنسا وبريطانيا والو 
َّ

 )عمر  كيةياليات املتحدة ألامير عسكرية فيها لن تكون ممكنة؛ ِإال

 (.202،  0222والقوزي،

في الثالث   Litovsk-Brest (Treaty ofبريست ليتوفسك معاهدةتبددْت تلك الفكرة قد بعد ان عقدت روسيا واملانيا )

 وقد تضمنت املواد آلاتية: 0201من اذار 

 الد.بين املانيا والنمسا وبين اهالي تلك البوافقت روسيا على التنازل عن بولندا ولتوانيا وترك تقرير مصيرها  .0
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 الجالء عن لتوانيا واستونيا وفنلندا. .9

 الجالء عن اوكرانيا والاعتراف باملعاهدة التي ابرمتها جمهورية اوكرانيا ودول الوسط. .2

 التنازل للدولة العثمانية عن اردهان وقارس وباطوم. .1

 ي تسيطر عليها دول الوسط.الامتناع عن نشر الدعاية البلشفية في الاراض ي الت .5

 وسالم مع الدول من الملان الانفة الذكر ألنها كانت تحتاج إلى مدة هدوءإيبدو أن روسيا مرغمة على التسليم بشروط 

 (. 202،  0222)عمر والقوزي،0207مور الداخلية في روسيا بعد الثورة الروسية عام جل تنظيم ألا أ

ا يدرسون مسالة التدخل العسكري في روسيا إلعادة اقامة جبهة شرقية جديدة وفي تلك الاثناء فإن دول الوفاق كانو 

ضد املانيا، ومن الناحية السياسية فان الهدف من التدخل كان يتمثل في ابقاء روسيا في حالة حرب ضد دول الوسط 

ق في روسيا كانوا منقسمين (. بيد أْن ممثلي دول الوفا221-227  ، 0211يح ى، )املانيا، النمسا، الدولة العثمانية( )

 حول الوسائل التي يجب استخدامها لتحقيق تلك الغاية.

( ملجلس الحرب في الخامس من اذار Winston Churchill)ونستون تشرشل وزير خارجية بريطانيا فففي مذكرة قدمها 

علينا ان ننش ئ جبهة جديدة ضد العدو في الشرق، عن طريق دفع الجيوش اليابانية إلى اقص ى ما ، ذكر فيها "0201

يمكن داخل روسيا، وعن طريق تحريض اليابان بكل العروض املعقولة على ان تدخل في صدام مباشر مع القوات 

 لب تتمثل في تجنب وقوع وفاقفضال عن ذلك فقد وجدت وزارة الحربية البريطانية في ذلك التدخل مصاالاملانية". 

 (. 221-227  ، 0211يح ى، ممكن ان يحدث بين املانيا واليابان)

وفي هذا الشأن، فضل قسم منهم تقديم املساعدة للقوى املناهضة للثورة البلشفية، في حين فضل الاخرون التباحث 

تا سمة بشكل كبير، فاليابان وفرنسا فضلوالتفاوض مع البالشفة، كما ان آلاراء بين القوى الدولية نفسها كانت منق

(. أما عن Bemis, 1955, p. 685التدخل ضد البالشفة، بينما فضلْت بريطانيا التدخل بموافقة الروس ضد الاملان)

 
َّ

الواليات املتحدة فأنها عارضت أيَّ تدخل عسكري من شأنه ان يبقي قوات عسكرية لليابان على الاراض ي السيبيرية، ِإال

الضغط الذي مارسته كل من بريطانيا وفرنسا واليابان وتصميمها التصرف في كل الاحوال، هو الذي دفع الرئيس ِإنَّ 

بإبالغ سفراء الدول الحليفة عن قراره باملوافقة على  0201ألاميركي )ولسن( إلى املوافقة وقام في السابع عشر من تموز 

  (. 071-077،   9502سلومي، ) التدخل العسكري في سيبيريا

كانت تقاتل كجزء من الجيش الروس ي،  التشيكوسلوفاكيين عند نشوب الحرب العاملية الاولى شكلت روسيا قوة من

( 55,555وفي اثناء مدة حكم حكومة كيرنسكي املاقتة، فإن تلك القوة قد دعمت بقوات اضافية وصل عددها إلى حوالي )

 سلوفاكيةتشيكو رجل، وحين تفككت الجيوش الروسية في الاشهر الاولى من الحكم البلشفي فإن الوحدات العسكرية ال

 (. 071-077،   9502سلومي، ريا محاصرة من قبل الثوار البالشفة )قد بقيت في سيبي

ة( تشيكوسلوفاكيوبعد مفاوضات بين دول الوفاق اجمعوا على ارسال حملة عسكرية إلى سيبيريا إلنقاذ القوات )ال

(W.G. Beasley, 1984,p.210 وبهذا الصدد، اقترحت الواليات املتحدة بأن يكون تدخلها ألجل تأمين .) انسحاب القوات

الجيكية من روسيا فقط، أما من وجهة نظر املاسسة العسكرية اليابانية فأنها رأت أن القوة التي يجب ارسالها تتكون 

 تم التوصل إلى قرار نهايي في الثاني من  -جنوب روسيا-(Irkutsk  ايركوتسكمن سبعة فرق تتمركز قرب مدينة )
ً
واخيرا
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 ِإنَّ الخطط ، اجمع إلى ارسال فرقت0201اب 
َّ

ين من الجيش الياباني إلى سيبيريا تدعمها قوة يابانية ترابط في منشوريا، ِإال

العسكرية اليابانية كانت تهدف إلى اكرر من ذلك، إذ كان لليابان في تلك املنطقة من اربع إلى خمس فرق مسيطرة على 

ميركية وباقي دول الرفاق الاخرين املشاركين بالحملة سكة الحديد بالكامل، وكان عددها يفوق بكثير القوات التابعة ألا 

 (.  Clyed., 1952, p. 529العسكرية )

(، ذات املوقع الاستراتيجي Vladivostok)ڤالديڤوستوك  هدفت اليابان من ارسال قواتها إلى سيبيريا التي نزلت في ميناء

هم وأكبر ميناء لروسيا على 
ُ
ر سيبيري ،املحيط الهادئامل ين، أما ا إلى شرق الصهو السيطرة على خطوط سكك الحديد عبَّ

قوات دول الوفاق التي ارسلت هناك فكان هدفها مساعدة املجاميع الروسية املناهضة للثورة البلشفية التي تم تنظيمها 

في جنوب روسيا، وتأمين الامدادات العسكرية شرق سيبيريا ملنع وقوع تلك املناطق في ايدي النظام الجديد في روسيا، 

 عن مساعدة القو 
ً

 (.150،  0211ات التشيكية للعودة إلى بالدهم )يح ى، فضال

 عن وحدات 7,555حددْت عدد القوات بوحدة يابانية مكونة من )
ً

( جندي مع وحدة أميركية مساوية للعدد فضال

صغيرة من فرنسا وبريطانيا وايطاليا والصين بهدف تحقق اهداف الحملة، لكن اليابان التي كانت متلهفة لكي تجد 

 ف جندي واحتفظت لنفسها في زيادة عدد جنودها، ولكيموطئ قدم في سيبيريا لم تلتزم في تحديد قوة فرقها بسبعة الا 

تحض ى بموافقة دول الوفاق أعلنْت اليابان باالمتناع عن أيَّ تدخل في الشاون الداخلية لروسيا، وانها ستسحب قواتها 

ا استراتيجية في اقص ى غرب سيبيريا 
ً
وصلت و بمجرد تحقيق اهداف الحملة. ونتيجة لذلك، احتلت القوات اليابانية نقاط

-212، 0220قواتها عند النهاية القريبة للسكة الحديدية العابرة ملنشوريا، والى حدود منغوليا الخارجية )مكريدس، 

217 .) 

وعلى الرغم من تلك الانجازات فان الراي العام الياباني كان غير موحد، فقد كانت الاوساط البرملانية تخش ى من التكلفة 

لعسكريين ورجال الاعمال لم يرغبوا في ضياع تلك الفرصة من اجل توجيه التوسع الياباني املادية لتلك الحملة، لكن ا

في طريق جديد. وسرعان ما تم تحقيق املكاسب الاقتصادية هناك فقد كانت املناطق التي احتلتها اليابان تفتقر إلى 

ليابان بتجهيزها بالسلع التي دخلت إلى ، لذا اسرعت ا0207السلع واملواد الغذائية منذ اندالع الثورة الروسية عام 

 (. 55-12،   9501سيبيريا دون ان يعترضها احد)عظيم، 

شكل استعثار الدول ألاوربية الكبرى بممارسة الدور ألاساس واملاثر في رسم معالم السياسة الدولية، عالمة فارقة منذ 

 ِإنَّ 
َّ

( 0201 -0201تطورات ما بعد الحرب العاملية ألاولى) أواخر القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين، ِإال

والتسويات السياسية التي واكبتها في ظل تدهور ألاوضاع إلاقتصادي، عرقل إلى حد كبير من ذلك الدور. وتجلى ذلك 

ال في مجرى تلك الحرب، وطبيعة توج اتهما هفي أثر تنامي دورا اليابان والواليات املتحدة ألاميركية وتأثيرهما الَفعَّ

 وسياستهما الخارجية التي ما لبثْت أن تقاطعت ما بعدها.

وبهذا الصدد، أسهمت عوامل عدة في تعزيز مكانة اليابان على الساحة الدولية، والّسيما بعد الحرب العاملية ألاولى، إذ 

قافتها، وفق حاجاتها وثاستمرت طاقات اليابان إلاقتصادية بالتطور وإلافادة من التكنولوجية الغربية وتكييفها على 

عمل موقد أسهمت إلادارة الجيدة وألايدي العاملة املاهرة بمختلف الاختصاصات في رفع إنتاجية اليابان بوصفها )

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean&usg=ALkJrhghopkymF0zJ92E9wq0e0D_iMQgxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.iq&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean&usg=ALkJrhghopkymF0zJ92E9wq0e0D_iMQgxA
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( بمصانعها املتكاملة واملتنوعة، والجاهزة لتصدير كميات كبيرة من السلع ذات الجودة العالية والرخيصة )الصمد، آسيا

0212   ،71.) 

 عن 
ً

، مستفيدة دون ان يكلفها ذلك الكثير من الخسائر، 0201ذلك، خرجت اليابان بعد انتهاء الحرب العاملية عام فضال

، كما استولت (52)فقد استولت على املستعمرات الاملانية املتمثلة بالجزر الواقعة في املحيط الهادئ شمال خط الاستواء 

هذه مكنتها من ان تصبح واحدة من الدول الخمس الكبرى في العالم ( الصينية، وان انتصاراتها كياوتشاوعلى اراض ي )

آنذاك، لذلك سعت بعد انتهاء الحرب مباشرة الى تحويل تلك املكاسب الى حقوق شرعية يتم الاعتراف بها على الصعيد 

ق ما لم توافالدولي مما يمنحها مجاال اوسع لتحقيق اهدافها وطموحاتها التوسعية في منطقة الشرق الاقص ى، وهذا 

 عليه الواليات املتحدة الاميركية التي كانت تسعى لعدم فسب املجال لدولة اخرى تنافسها في السيادة على تلك املنطقة.

 خاتمة:

وفق ما تقدم يمكن القول، أن اليابان انتهزت ظروف الحرب العاملية الاولى من اجل تحقيق مصالحها ورغباتها الخاصة 

متأكدة وواعية تماما بأنه لوال ظروف الحرب ومالبساتها وما فرضته من مطالب على الصين في الصين، ألنها كانت 

وقبول الدول الكبرى بها، ملا تمكنت من تحقيق أيَّ مكسب سياس ي أم اقتصادي أم عسكري في الصين. ولذلك فان 

ركية ى من الواليات املتحدة ألاميمساعي الحكومة الصينية في الحصول على تأييد الدول لها ضد اليابان باء بالفشل حت

 التي لم تكن مستعدة لتقديم أي عون للصين.

اليابان في الحرب العاملية الاولى إلى تغير الوضع القائم في املحيط الهادئ وشرق آسيا عما كان عليه قبل أسهم اشتراك 

ى الامتيازات في الصين وعل)كياوتشاو( قةوزاد من النفوذ الياباني في سيبيريا ومنشوريا، عقب الاستيالء على منط الحرب،

را عليهما الاميركي يبلغ ذروته ومقتص-الاملانية جميعها، وفرض الوصاية اليابانية على الصين مما جعل التنافس الياباني 

 بعد انحسار النفوذ الاوربي في منطقة الشرق الاقص ى بفعل قيام الحرب العاملية الاولى. 

عد املطالب اليابانية الواحدة والعشرين وما نتج عنها نقطة تحول كبيرة في مسيرة العالقات وبصورٍة عامة، 
ُ
-ليابانيةات

 مهًما في هذه املرحلة، ونستطيع أن نقول إنها مرحلة فاصلة في تأريخ العالقات بين البلدين، إذ الصينية
ً

. وأشرت تحوال

وعلى الامتيازات الاقتصادية إسوة بالدول الاوربية ، والّسيما  كانت اليابان تريد  الحصول على موطىء قدم في الصين

ا تريد واضًحا انهأ كن بتنفيذ املطالب اليابانية بدان اليابان قد حققت هذا الهدف في حربين ضد الصين والروس، ول

 لتطور ألا أن تحقق هدفين أساسيين لسياستها الخارجية ال
ً
فان هذان الهدوضاع الداخلية، و تي هي انعكاس واضب جدا

كن كبر قدر ممأوربية صاحبة الامتيازات الواسعة في الصين في الحرب، والحصول على هما استغالل انشغال الدول ألا 

الفعل، ". وباليابان العامليةمن الامتيازات عن طريق سلمي )املعاهدات( ثم عّد هذه املطالب مرحلة أولية لتحقيق مبدأ "

  ين للمرحلة املقبلة تنفيذ املطالب وتفعيلها على أرض الواقع.أصبح محور العالقات بين البلد

وعلى نٍحو عام، كان لمحكومة اليابانية استراتيجية خاصة تنوي تحقيقها بعد الحرب، وهي تأمين الاعتراف بتفوقها في 

 عن اغالق اسواق الصين واحتكارها، الّسيما أنها أمسْت وريثة املانيا في من
ً

  ص ى.طقة الشرق الاقالشرق ألاقص ى، فضال
 املصادر واملراجع:

: املصادر العربية:
ً
 أوال
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 اللسانيات وإشكالية املصطلح العابر للتخصصات

Linguistics and the problematic of the transdisciplinary 
 جزائر/ الركز الجامعي بريكةملا /د. نصيرة شينة

Dr.Nassira China/ University Center Barika / Algeria 

 خلص : امل

ال يخفى على املهتمين بمجال الدراسات البينية وإشكالية منظومتها املفاهيمية والاصطالحية، عالقة هذا النوع من الدراسات بالثورة 

اللسانية والبنيوية باعتبارها منطلق الدراسات العابرة للتخصصات، فلقد رفعت اللسانيات لواء التداخل بين العلوم والتخصصات، عندما 

العلوم ألاخرى إلعطاء تفسير مغاير لعالقة اللغة باملجتمع وبالنفس البشرية وغيرها، فظهرت اتجاهات لسانية مختلفة انفتحت على 

ت مكاللسانيات الاجتماعية وعلم اللغة النفس ي، والتقت بفلسفة اللغة والوضعية املنطقية التي كانت الوجه آلاخر للبنيوية اللسانية، فاقتح

 جتماع وألانوروبولوجيا والتاريو وغيرها، وجسدت بحق منطق التجسير بين التخصصات. مجال الرياضيات وعلم الا 

من هذا املنطلق، ستسعى هذه املداخلة إلى تجلية العالقة بين اللسانيات واملصطلح العابر للتخصصات، بالوقوف على دور تخصصات 

تغل على البنية التصورية للغة... في تحقيق مبدأ التفاعل والتحاور لسانية معروفة كتحليل الخطاب والبالغة العامة والنظريات التي تش

وتبادل املعارف والتحاليل والطرائق بين مختلف املجاالت العلمية واملعرفية، ويتجسد ذلك من خالل إشكالية وضع املصطلح الرتباطه 

ك أن املصطلح هو في الواقع قضية فكرية تخضع الشديد باللغة الواصفة، التي تعد قضية أساسية من قضايا الدراسات البينية، ذل

ملوجهات منطق الذهن الذي ينتج املمارسة اللغوية، هذه ألاخيرة تنبثق من عملية املزج التصوري ذي الطبيعة الاستعارية، الذي ينطلق من 

 خصص ي أثناء وضع املصطلح.تفاعل وتمازج تخصصين أو أكور، وهو ما يحيل في ألاخير إلى حتمية تجاوز التوتر الحدودي البين ت

 .للسانيات، الدراسات البينية، علم املصطمب، البالغة، تحليل الخطابا الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

It is no a secret to those intrested in the field of interdisciplinary  studies , the problem of its conceptual and terminological 

system, This type of study relates to the linguistic and structural revolution as the basis for interdisciplinary studies, Linguistics 

raised the bar of overlap between science and disciplines, when they opened up to other sciences to give a different 

interpretation of the language's relationship with society, with the human self and others, Various linguistic trends emerged, 

such as sociolinguistics and psycholinguistics, and they met with the philosophy of language and logical positivism that was 

the other side of linguistic structuralism, It broke into the field of mathematics, sociology, anthropology, history and others, 

and truly embodied the logic of interdisciplinary bridging. 

From this point of view this intervention will seek to illustrate the relationship between linguistics and the transdisciplinary 

term by identifying the role of known linguistic disciplines such discourse analysis, general rhetoric and theories that work on 

the conceptual structure of language… In achieving the principle of interaction, dialogue and exchange of knowledge, analyzes 

and methods among the various scientific and cognitive fields. This is reflected in the problematic formulation of the term 

due to its strong connection to the descriptive language. The term is in fact an intellectual issue subject to the logic of mind 

that produces linguistic practice. The latter arises from the conceptual blending process of a metaphorical nature. Approach 

", which stems from the interaction and synergy of one or more specializations, which ultimately refers to the imperative to 

transcend the boundary tension between my specializations during the formulation of the term. 

Keywords: Linguistics, Interdisciplinary, Terminology, Rhetoric, Discourse analysis. 
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 مقدمة:

لتقسيم يعتبر ا ... يمثل النشر العلمي الطريق والفاعل وأحد أهم املقاييس املستخدمة لتقدير مستوى إلانتاج العلمي

الكالسيكي للمعرفة إلى حقول معرفية تقليدا عريقا استقر منذ زمن إلاغريق القدماء، واستمر إلى العصور الوسطى، 

في عصر النهضة، غير أن املتطلبات الدينامية املستمرة للمجتمعات الحديثة ذات الطبيعة املعقدة التي تتطلب وترّسخ 

درجات أعلى من التخصص، كانت السبب الرئيس في التغيير املستمر لحدود الحقول واملعرفية ومعاملها. فتحول الفكر 

تداخلها، الذي ظهرت أهميته وجدواه في الدراسات البينية إلابستمولوجي في العصر الحديث إلى مبدأ تكامل العلوم و 

 فأثبتت نجاعتها وفاعلية إجراءاتها التحليلية.

وتمثل الدراسات البينية حلقة متأخرة من حلقات التطور العلمي، بلغتها العلوم البشرية الطبيعية منها وإلانسانية بعد 

في حضارات مختلفة ثم التخصصية التي لعبت دورا مهما في مرورها بمرحلتي املوسوعية التي هيمنت قرونا عديدة و

تبادل فض ي بحيث ي ،تخصصاتمختلف ال فيه تفاعلتنمية العلوم وتطويرها. وتعّبر البينية عن مجال معرفي تتداخل وت

كونين أو م البينية بينيحدث التضايف في الدراسات و  .ن تخصًصا جديًدافتكوّ  ،إلى أن تتكاملاملعلومات واملعارف بينها 

، لتجيب عن أسئلة وتحل معضالت أو تخصص من التخصصات حقل معرفيأكرر، يكون كل مكون منها منتمًيا إلى 

 نظرية وعملية يعسر على نظام معرفي واحد حلها.

ويامن كثير من الباحثين إيمانا راسخا بأن مستقبل الدراسات ألادبية واللغوية في العقود املقبلة سيكون ال محالة 

جاالت املعرفية البينية، ألنها تجربة خصبة تفتح الباب على التطور، وتشجع التفكير الخالق والتطلع لإلبداع للم

والتجديد، وتعين على تقديم مساهمات علمية أصيلة، كما تتيح مرونة أكرر في البحث والتقص ي، وتمثل فوق كل ذلك 

املسبوق، ولعل علوم اللغة في انفتاحها على كثير من الحقول محاولة رائدة لتجسير الفجوة بين العلوم بعد تشعبها غير 

املعرفية إلانسانية دليل واضب على ذلك، بل إن انفتاحها على العلوم التطبيقية كالفيزياء وعلم إلاحصاء مثال ألقوى 

 دليل على ذلك.

ض ي، وأن كافة موضوعاتنا لقد تأكد لدى الباحثين أن مقولة التخصص ذي ألاسوار املنيعة قد سقطت من القرن املا

الدراسية الراهنة تقع في املساحات البينية. وفي هذا إلاطار فإن علم اللسانيات يجري عليه ما يجري على سائر العلوم 

من انفتاح وتوسيع لألفق على العلوم املجاورة، حتى أنها )أي اللسانيات الحديثة( اشتهرت في الفترة املعاصرة، 

ختلف التخصصات والتأثير في الباحثين والعلماء في تخصصات ومعارف عدة في كثير من أنحاء واستطاعت العبور إلى م

لى إالعالم، فهي إذ تتخذ اللغات عامة مادة لها، وتعمل على تتبع دينامية مختلف ألالسن بغية تطويرها، يقودها ذلك 

سانّي في أبعاده املختلفة وامل
ّ
 ببعضها. ّتصلةمنعطفات علمّية متشّعبة لرصد الحدث الل

استنادا إلى املبدأ البيني القار املرتبط بكل املعارف وفي كل العصور، يبدو طبيعيا أن نعّد اللسانيات والدراسات »لذلك، و

البنيوية بمثابة الفضاء الذي انفجرت من خالله فكرة الدراسات البينية، على الرغم مما يوحي به هذا الزعم من 

العالقة بين  وضيحت. بناء على هذا التوجه، سنحاول (975، صفحة  9507)بلعلى،  «التبسيط والتعميم املخل

 باعتبارها (اللسانيات) مدخال لالنفتاح على الدراسات البينية، فسعينااللسانيات واملصطلح العابر للتخصصات، 
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كتحليل الخطاب والبالغة العامة والنظريات التي تشتغل على البنية دور تخصصات لسانية معروفة للوقوف على 

التصورية للغة... في تحقيق مبدأ التفاعل والتحاور وتبادل املعارف والتحاليل والطرائق بين مختلف املجاالت العلمية 

 .واملعرفية

:
ً

سقط مقولة التخص : أوال
ُ
 اللسانيات تحمل لواء البينية وت

اللسانية موقعا بارزا ضمن دائرة املعارف إلانسانية املعاصرة، فقد استطاع هذا العلم رغم حداثته أن تحتل املعرفة 

يخطو خطوات جادة من أجل إرساء معالم معرفة عاملة بظواهر تتقاطع فيها أبعاد متعددة، يتشابك فيها ما هو لغوي 

كانة في خارطة املعارف ملا تتمتع به من إمكانات بما هو اجتماعي وتكنولوجي. لقد ضمنت اللسانيات لنفسها هذه امل

حيوية؛ فمجاالتها متحولة باستمرار، وآليات إنتاج املعرفة فيها متجددة. وعليه، من الوجاهة التساؤل عن انفراد 

اللسانيات دون باقي العلوم إلانسانية باالقتراب من العلوم الدقيقة إن لم تكن من ضمنها، وسر اجتذاب اللسانيات 

 لعدد الكبير من املثقفين الباحثين في العلوم إلانسانية عامة.ل

فال يمكن إنكار الدور الهام الذي تلعبه اللسانيات في ريادة مناهج البحث وإقامة أصول املعرفة، ليس في اللسانيات 

 استعمال نماذجوحدها، بل في مجال ما أصبح يعرف بالعلوم املعرفية، وهذه الريادة أساسها الدقة والوضوح، وكذلك 

أكرر صورنة وذات أبعاد مفهومة على املستوى الرياض ي والحاسوبي، إن أساس هذه املكانة هو تطوير النماذج الرياضية 

والحاسوبية والوضوح إلابستمولوجي. اللسانيات اندمجت في عدد من العلوم البيولوجية أو النفسية أو ألانرروبولوجية... 

، صفحة 9552)الفهري،  .«ريطة إبستمولوجية تجعل اللسانيات تتفاعل مع العلوم ألاخرى إلخ. في محاولة جادة لوضع خ

 22) 

لقد صدق حدس ألانرروبولوجي الفرنس ي كلود ليفي ستراوس عندما أشار إلى أن اللسانيات بحكم توجهها العلمي، 

إلانسانية ألاخرى بجميع فروعها )علم اجتماع، فلسفة، تاريخ، أدب...( وستسعى  ستصبح جسرا حقيقيا تعبره كل العلوم

، وال أحد اليوم يستطيع أن يشكك في (9551)علوي ح.،  إليها جميع التخصصات في محاولة لتحصين مواقعها ونتائجها

تحقق هذا الاستشراف، حيث غدت اللسانيات رائدة العلوم إلانسانية على إلاطالق، وهي تحقق لنفسها طابع الشمول 

فضول القول لدى ذوي العلم والرجحان أن يتحدث املرء اليوم عن منزلة »والتفرد، والخصوصية، حتى أصبح من 

فلو فعل لكان شأنه لديهم شأن من ينوه بالرياضيات الحديثة بين أهل العلوم الدقيقة، أو  اللسانيات ووجاهة شأنها،

 (57، صفحة 0212)املسدي،  .«شأن من يمتدح قيمة التحاليل العضوية وكشوف ألاشعة في حقل العلوم الطبية

ن ستراوس في تكّهنه حول اللسانيات املدكور أعاله، إنما يشير إلى إلامكانيات ويرى الباحث اللساني أحمد العلوي أ

التصنيفية وسهولة التمثيل املفاهيمي في الوصف اللغوي اللساني وصعوبة ذلك في العلوم إلانسانية ألاخرى، هذا إذا 

تراوس( بولوجيا الستراوسية )نسبة إلى ساعتبرنا أن العلم في معناه هو مدلول يقوم باملفاهيم. علما أن اللسانيات وألانررو

والسيمياء البروبية )نسبة إلى بروب( والغريماسية )نسبة إلى غريماس( وما شابه ذلك منذ قيام أول تحليل بنيوي 

 (02، صفحة 9552)العلوي أ.،  للرأسمالية، كل ذلك يقوم على املفاهيم التي تتبدل ال على اكتشاف املقادير.
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لذلك وجدنا عالم اللسانيات الجزائري عبد الرحمن الحاج صالب ياكد أن أهمية اللسانيات تنبع من جنوحها نحو 

تعالج الظواهر اللسانية من عدة جوانب وأكررها علمية محضة، فمن لم يلم بالرياضيات الحديثة واملنطق »العلم؛ فهي 

(؟ ومن لم يدخل قط في Combinatoireويبحث في قسمة التراكيب الخاصة باللغة )الرياض ي، كيف يمكن أن ينظر 

مخبر صوتي، فكيف يجوز له أن يقول شيئا عن أقوال الخليل؟ بل كيف يمكن ألي باحث في اللغة أن يكشف عن 

ات ل اللسانيأسرار اللغات من حيث بنيتها ومجاريها وقد يجهل الكثير من النظريات الحديثة في أحدث صورها؟ )مث

الحاسوبية وهندسة اللغة وغيرها(، وقد يحتاج اللساني أيا كان إلى إلاملام بالكثير جدا من امليادين التي تشارك اللسانيات 

 (12، صفحة 9552)الحاج،  في عالجها للغة في جانب من جوانبها.

الاجتماعية وإلانسانية أن ينظر في تقاطعات تخصصه مع التخصصات  ويكفي الباحث املشتغل آلان في أحد الحقول 

املجاورة، ليرصد مظاهر التداخل بين ألاطر النظرية والنماذج التحليلية اللسانية، والنظريات واملقاربات الاجتماعية 

يعية في مجال وإلانسانية ألاخرى، بل الطبيعية أيضا، نسوق هنا أمثلة لعالقات الدرس اللغوي مع العلوم الطب

اللسانيات العصبية، وصالت ألابحاث الصواتية ببعض الفرضيات الفيزيائية، والنظريات الطبية املعنية بالنطق 

والسماع، والتضايف بين علوم اللسان وعلم النفس إلادراكي، ثم عالقات الدراسات الصرفية واملعجمية والتركيبية 

ة، والذكاء الاصطناعي، واللسانيات الحاسوبية، ولسانيات املدونات، بعلوم الحاسوب والرياضيات، كالترجمة آلالي

والهندسة آلالية للغة، وصناعة الذخائر املعجمية الضخمة، ناهيك عن عالقة علمي اللغة والبالغة بالسياسة وباإلعالم، 

 (059، صفحة 9502)يطاوي،  وبالقانون والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس.

د 
ّ
لقد أثبتت اللسانيات أنها تخصص يمتلك الشرعية العلمية واملصداقية املعرفية، كما أن الاشتغال باللسانيات يول

حصيلة من املعرفية اللغوية، وهذه الحصيلة تتخذ آلة منهجية في الكثير من الحقول املعرفية، ما يستدعي توظيف 

ما استعملت اللغة كأداة للتواصل، وهو ما اضطر املتخصصين في ميادين أخرى إلى الاهتمام نتائج هذا العلم حيث

باللسانيات، بل وانتقل الكثير منهم إلى التأليف فيه وهم ليسوا من أهل الاختصا ، ما أدى إلى زيادة عدد املشتغلين 

 بعلم اللسان قياسا إلى باقي العلوم إلانسانية.

سانّيات يجري عليه ما يجري على سائر العلوم،  يتوضب أنمّي هذا إلاطار الّتنظي في
ّ
اد ال بّد أن يقوم على ألابعو علم الل

غات البشرّية، مّما يعني امتثاله للمقاييس العلمّيةالعلمية 
ّ
ل الّدراسة العلمّية لل

ّ
من  ،وال يتجاوزها؛ فهو في حّده يمث

سا
ّ
غوّية وبناء الّنظرّيات الل

ّ
اهرة الل

ّ
نّية القائمة على الّتجريب والّضبط واملوضوعّية. وهو في ماّدته يتناول مالحظة الظ

غات عاّمة من خالل ألالسنة الخاّصة بكّل قوم من ألاقوام، أّما غايته فهي تتّبع دينامّية اللغة بغية تطويرها؛ وهذا 
ّ
الل

سانّي في أبع
ّ
سانّيات إلى منعطفات علمّية متشّعبة لرصد الحدث الل

ّ
م النفس كعلاده املختلفة واملّتصلة؛ ما يقود الل

 والفيزياء والبيولوجيا والحساب واملنطق وغيرها.

 اللغة لعالقة مغاير تفسير إلعطاء ألاخرى  العلوم على انفتحت»عندما  التداخل والبينية هذا لواء اللسانيات لقد رفعت

 النفس ي، والتقت اللغة وعلم الاجتماعية كاللسانيات مختلفة لسانية اتجاهات وغيرها. فظهرت البشرية باملجتمع وبالنفس

 من ألاساسية البنية مقولة تجترح وهي اللسانية للبنيوية آلاخر الوجه كانت التي املنطقية اللغة والوضعية بفلسفة
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 وألانرروبولوجيا الاجتماع وعلم الرياضيات مجال الحيادية، وتقتحم به تتجاوز  مفهوما متعددا منها الفلسفة، وتجعل

 بمبادالت املفاهيم لعديد املجال فسب ما سرعان منهجيا إشكاال لتحّل  كأنها جاءت املقولة هذه وغيرها، فبدت والتاريخ

 بالدراسات يسّمى ما ضمن ذاتها إدماج البنيوية املناهج تعاود أن املعرفي، وكان لزاما الانفجار يشبه ما إلى سياقية، انتهت

 (975، صفحة 9507)بلعلى،  .«اللغة هو الذي ألاثير حقلها حول  قرارالبينية، والاست

فال شك أن التوجه العلمي الذي ميز اللسانيات خالل تطورها في العصر الحديث، كان السبب الرئيس الذي بوأها ألن 

العشرين، إذ قّربها فعليا من العلوم ألاخرى بشتى أنواعها تشغل صدارة العلوم إلانسانية وباألخص خالل القرن 

وتوجهاتها، وانتزع اعتراف املشككين بأنها علم تجريبي في أسسه ومرتكزاته التي تبدأ باملالحظة، ووضع الفرضيات 

وفحصها، والتجريب واستعمال ألادوات العلمية، واملنهجية الصارمة والدقة والشمولية واملوضوعية. فالبعد 

إلابستمولوجي قائم بالفعل ومتحقق حتما في علم اللسانيات، وهو ما أّهلها لريادة الاهتمام بالتداخالت املعرفية 

 والدراسات البينية.

وفي هذه املرحلة الحاسمة من تطورها )نقصد املنهج املقارن واللسانيات التاريخية ثم ظهور املنهج السوسوري والبنيوية 

لسانيات كثيرا من العلوم الاجتماعية ألاخرى مثل التاريخ وعلم الاجتماع، ثم توصلت إلى بلورة وما تالها(، استفادت ال

رت فيها وخاصة مع البنيوية. لكن ما سّهل ذلك هو التركيز على 
ّ
مناهج أكرر دقة وعلمية، تجاوزت العلوم ألاخرى وأث

 (70، صفحة 9552)البكوش،  على الشكلنة. ياالبعد الصوتي والشكلي في اللغة، دون البعد الداللي الذي بقي عص

أما اليوم فيمكن الحديث عن تفاعل بين اللسانيات والعلوم ألاخرى إلى حد بروز مباحث جديدة تقع في مساحة التالقي 

مة... الذكاء الاصطناعي والترجوالتداخل مثل اللسانيات الاجتماعية واللسانيات النفسية واللسانيات إلاعالمية وعلوم 

د عن هذا التفاعل الرري اهتمام متزايد بالداللة وبضرورة السعي إلى شكلنتها، وأخذ الداللة بعين الاعتبار في 
ّ
وقد تول

  لسانيات في خدمة الترجمة آلالية.دراسة املعجم وال سيما بتطبيق منهج "أقسام ألاشياء" الذي يهدف إلى جعل ال

 (70، صفحة 9552)البكوش، 

ومن هنا، تتجلى أهمية املقاربة البينية في التدخل، والتي تتجند من خاللها مجموعة من املاهالت والكفايات، لتحديد 

 املشكل بدقة، والتمكن منه، واستثمار ما في التخصصات املجاورة ملقاربة تلك الوقايع اللغوية في أبعادها النظرية

ت، في ميادين كتلك التي تهتم باالتصال بين الثقافا»والتقنية، وهذا ما حدا بباحث كمارتن ستيغي إلى التصريح بأنه 

وتعليمية اللغات ألاجنبية أو الترجمة، ال تكون العناصر اللغوية هي ألاوجه الوحيدة للدراسة، ومن ثم تندمج بالضرورة 

 (Martin, 2001, p. 135) .«الاجتماع، والبيداغوجيا، والسيميائيةطرائق وتخصصات أخرى كعلم النفس، وعلم 

فلما كانت اللغة محط اهتمام التخصصات ألاخرى بوصفها رصيدا إنسانيا مفعال في استعماالت اجتماعية متنوعة؛ 

ته املختلفة، وبفعل التوسع في الاهتمام الذي عرف كاملحادثات الثنائية والخطابات املهنية وإلاعالمية، ولغات التخصص

اللسانيات، وتعدد مظاهرها وأشكال اشتغالها، فإن معالجة مختلف قضاياها ال يتوقف عند حدود اللغة بوصفها 

الحقل املرجعي الوحيد، بل تجد اللسانيات حلوال ملشكالتها في العديد من التخصصات العلمية ألاخرى، ومن ثمة كانت 

نيات ملتقى لجملة من التخصصات تتعاون فيما بينها، وتتقاطع وتتكامل في فهم الظواهر اللغوية، وما ينجر عن اللسا
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توظيفها من مالبسات وإشكاالت. وفي الواقع، كانت املرونة التي ارتبطت باللسانيات، هي التي أنشأت تلك الاستبصارات 

أخرى وعلوما، لم تكن لتجعل من اللغة موضوعا لها في دراسة البينية التي استثمر فيها اللسانيون أنفسهم معارف 

 الظواهر التي خلقت من أجلها لوال علم اللغة ذاته.

فس لقد لفت
ّ
غة ون

ّ
جها، الذي ينتالّدماغ بيولوجية و  الذي ينظمها، واملجتمع ية متكلميها،الّتواشج الحتمّي بين الل

سانيين املحدثين إلى منهج حداثّي يتكامل فيه استخدام  ،واملنطق كونها نظاما من الرموز الرياضية والحساب
ّ
أنظار الل

سانّية في جوانبها الّنفسّية والاجتماعّية 
ّ
اهرة الل

ّ
العقل والعلم والّتقنية على أساس الّدراسة البينّية؛ بغية إلاملام بالظ

غة، السّيما بعد ما 
ّ
راج في عصرنا من ثورة املعلوماتّية والعوملة والبيولوجّية والّرياضّية، وما إلى ذلك مّما له صلة بالل

سانّي متغّيرات جديدة، تفض ي إلى الاهتمام بوحدة املعرفة والّتكامل وهدم ألاسوار بين 
ّ
التي فرضت على العاِلم الل

 .تخّصص وآخر

 ثانيا/ البالغة وتحليل الصطاب والتجسير بين التخصصات: 

 التخصصات:أ/ تحليل الصطاب فضاء معرفّيا لتعالق 

 0259( الصادر سنة Discourse Analysisعادة ما يارخ الستهالل البحث في تحليل الخطاب بمقال "زليغ س. هاريس" )

الذي عني في بحوثه بفهم إلاجراءات وتبادالت الوحدات الُجملية، لكن التأسيس الفعلي لهذا الحقل كان في سنوات 

حليل الخطاب، ونخص بالذكر: إثنوغرافيا الاتصال، تخليل املحادثة، وما الستينيات، ملا كان يعني الواقع الحقلي لت

قدمته مدرسة باريس من تطوير للتيارات التداولية، نظريات التلفظ، واللسانيات النصية، ويجب ربطه بتأثيرات ميادين 

 ي جاء بها باختين والتي، الذي دفع تاريخ ألافكار نحو دراسة مختلف التلفظات، والت0222شتى من أبحاث ميشال فوكو 

 (11، صفحة 9590)جالب،  ية الخطابية.تهتم بصفة خاصة بأجناس الخطابات، والبعد الحواري للعمل

وهذا يعني أن تحليل الخطاب أصبح أحد انشغاالت الدارسين البارزة التي بدأت في التطور منذ سبعينيات القرن 

فتمايزت آلاراء وتعددت املقاربات ووجهات النظر، وكل باحث يحاول إلادالء بدلوه إلثراء هذا املفهوم امللتبس العشرين، 

ومتعدد الدالالت، التي تتسم بالتعقيد نظرا لتعدد مستوياتها محاولة إلافالت من قبضة املحلل الذي تصعب مهمته 

 ير اللسانية.أكرر فأكرر خاصة بانفتاح تحليل الخطاب على التخصصات غ

وإذا كانت البنيوية وتحوالتها قد هيأت املجال للدراسات البينية، فإن تحليل الخطاب الذي نشأ من رحم اللسانيات 

ذاتها، سرعان ما قام بسحب مفاهيم من معارف مختلفة تجمع بينها وشائج التخاطب، وأعاد بها طرح ساال استعمال 

سانيات والبنيوية املحضن الذي تولدت منه الدراسات البينية، فإن تحليل اللغة في وضعيات مختلفة. وإذا كانت الل

الخطاب كان املجال الذي أرس ى جسورا بين مختلف التخصصات، فعّد بحق املجال ألاكرر تجسيدا للبينية، وخاصة 

طناعي الذكاء الاصفي آخر توجهاته املعرفية التي يطل منها على الحاالت العقلية والتمثالت الذهنية وعلم ألاعصاب و 

 (971، صفحة 9507)بلعلى،  وغيرها من العلوم الجديدة.
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ذلك أن تحليل الخطاب يعد فضاء معرفيا رحبا تتقاطع فيه اللسانيات مع فعل التخاطب، وعلم النفس، وعلم 

ير من محللي الخطاب يمارسون هذا الدمج بين تلك الاجتماع، والتاريخ، وألانرروبولوجيا، وإلاثنوغرافيا، والكث

التخصصات املختلفة، ونظرا للتجاذب والتفاعل بينها وبين فنون تحليل الخطاب حسب التصورات املعرفية ينبغي 

 إلاقرار بحضور منزع إيديولوجي يطبع في كثير من ألاحيان التحليل بتوجه اجتماعي أو سياس ي أو غير ذلك.

 عن يعبر ما وهو للسانيات، املجاورة املختلفة النظريات من ليأخذ الخطاب، تحليل مجال لوقت يمتدوبمرور ا        

 وبعض التخاطبية رومان جاكوبسون  ونظرية التلفظ، نظرية فيشمل الدارسون، بها سيضطلع الجديدة التي الوظيفة

 وسويسرا بفرنسا التفاعلية واملقاربة الاجتماعية واللسانيات التواصل، باملحادثات، وإثنوغرافيا الخاصة الدراسات

 (095، صفحة 9552)بمخير،  .البينية الدراسات في صا بحق تخّص  فيصبح وغيره باختين وحوارية

د انفتاح اللسانيات على العلوم إلانسانية خاصة توسعا متزايدا في الدراسات البينية وظهور فروع علمية جديدة، 
ّ
لقد ول

وقد مثلت الدعوات ألاولى لهذا الانفتاح كأعمال شارل مورون، وجوليا كريستيفا في استغالل علم النفس والتحليل 

نيوية التكوينية موجها له على املزاوجة بين البنيوية وعلم الاجتماع، النفس ي، ولوسيان غولدمان في اقتراحه منهج الب

ِبنات ألاولى لبناء الجسر الرابط بين تحليل الخطاب والتخصصات املذكورة، ناهيك عن جهود ميخائيل باختين الذي 
ّ
الل

 دعا إلى ضرورة اهتمام علم تحليل النصو  ألادبية بالتاريخ الثقافي. 

باختين وراء تطور التفكير في تعدد ألاصوات وحوارية النص الروايي، وفي التنا ، وأصناف  ومثلما كانت كتابات

النصو ، وأجناس الخطاب، كان التقاطع بين هذه الكتابات وأعمال املختصين في إلاثنولوجيا وألانرروبولوجيا الباحثين 

ي التحليل ألادبي والقراءة التأويلية يعمل على في الثقافات ومجال الرموز خاصة، قد ولد تيارا نقديا يقوم على منهج ف

 (711، صفحة 9505)بنخود،  ة ألانرروبولوجية للمجال الرمزي.الوصل بين إنشائية النص والدراس

الظواهر  مختلف لدراسة تقريبها في اللسانيات ساهمت التي املعارف مجموع ملتقى يكون  أن الخطاب تحليل استطاع وهكذا

 اصطالحية منظومة ونشأت املصطمحات وتداخلت املفاهيم، فاستعيرت للغة، استعماله خالل من باإلنسان، املتعلقة

 عليه كانت الذي النهج نفس يشبه ما إلى لنعود أخرى  مرة التعقيد عاد«املعرفي،  التشظي هذا أمام .عابرة للتخصصات

 املستويات، كل في حواريا تجلى مبدأ املنظومة هذه وستضمن املنفصل، حساب على املّتصل عن وأصبح الحديث قبل، من

 بالظواهر شاملة بكيفية إلاحاطة من تمكن أنها أصحابها اعتقد التي الكيفية باعتباره تحليل الخطاب هو هنا يعنينا وما

 الّتفاعالت فيها تعقدت تواصلية، وضعية إطار في مختلفة، اجتماعية في مواقف اللغة استعماالت من املختلفة،

 والرؤى، والنظريات، واملناهج، واملفاهيم، واملصطمحات، والرموز، من الوحدات، كبير عدد بين والارتدادات والّتداخالت

 دفوي،والصُّ  الحتمي والدينامي، املستقر واملتحول، الثابت والكل، واملتعّدد الجزء الواحد والاليقين، اليقين فيها وتصارع

 (971، صفحة 9507)بلعلى،  «.واملمكن املعروف

 بسيطا، وليس معقد، العالم جوهر بأن القول  فيه يكمن ال الذي املركب عصر الفكر بأننا بصدد موران إدغار رأى ولذلك

 النظام، ميتافيزيقا إدانة على قائم وأنه للتمثل، قابل النص والخطاب( غير غراره العالم، )على جوهر بأن القول  وإنما
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 هذا إشكالية لحل عّدة تخّصصات تآزر مما يستدعي  ،(57، صفحة 9551)موران،  أيضا النظام رفض وميتافيزيقا

 .التعقيد

طريقة  عدة في تطورات-الاستعمالبناء على إقراره تخصصا لسانيا يعنى بدراسة اللغة في –لقد عرف تحليل الخطاب 

تحليل اللغة وهي تشتغل، أفرزت تعدد املقاربات املتفقة من حيث التصور العام في التعامل مع املواد اللغوية، واملختلفة 

قارباته التي اشتغلت بينيا من خالل انفتاحها على حقول معرفية أخرى في زوايا النظر وصناديق ألادوات. ومن أبرز م

نذكر: تحليل الخطاب وفق النظرية الاجتماعية املاركسية، تحليل الخطاب وفق نظريات إلايديولوجيا )اللسانيات 

تحليل  ثنوغرافيا(،النقدية(، تحليل الخطاب وفق زوايا النظر والانتماءات السياسية واملذهبية والعقدية والعرقية )إلا

 (051، صفحة 9502)يطاوي،  الخطاب حسب لسانيات املدونات.

 حسب تعبير الكاتبة آمنة–يضعنا تحليل الخطاب اليوم بوصفه مجاال من الدراسات البينية في مفترق طرق خطر 

اللسانية، وخاصة مع تكنولوجيات إلاعالم والاتصال، التي تجرنا إلى عالم ومختلف عن الذي وضعتنا فيه الثورة  -بلعلى

تتقاطع فيه التقنية مع القيم مع علم النفس وألاعصاب، وتفاعل الثقافات، وحتى امليتافيزيقا الافتراضية، وسيكون 

تسبب فيها سلوكاتنا التي تتعاملنا السليم مع خطاباتنا التي ننتجها في ظل هذا املفترق وسيلتنا ملعالجة مشكالتنا و 

 (21، صفحة 9502)بلعلى،  هذا ألامر مدخال ملعرفة ذواتنا. خطاباتنا، ويعد

ض عنها تحليل الخطاب في عالقاته بالتخصصات املجاورة وغير املجاورة، تقودنا إلى عالم 
ّ
إن منظومة املفاهيم التي تمخ

، تتفاعل فيه الحقول املعرفية والتخصصات املتباينة وتستقي من بعضها البعض، ومع الفضاء الرحب من الفكر املعقد

الذي توفره تكنولوجيا املعلومات الحديثة، تطرح مصطمحات تحليل الخطاب إشكالية الظهور بمفاهيم جديدة ومغايرة، 

ا التخصصات املتجاورة واملتباعدة، وتضافرهتلقي بظاللها على تخصصات علمية متعددة، ما يعكس حتمية الحوار بين 

استجابة ملتطلبات الحياة الاجتماعية والتطورات العلمية املعاصرة، وهو ما حدا بتحليل الخطاب إلى الانفتاح بصفة 

 متزايدة على تخصصات أكرر دقة وتعقيدا كعلم ألاعصاب والذكاء الاصطناعي.

 ب/ البالغة ملتقى املعارف:

العالقة بين البالغة والفلسفة في ضوء مفاهيم ومبادئ البالغة الجديدة، بدأ الدرس البالغي يطرح أسئلة بعد انبعاث 

نوعية وّسعت أفق البحث البالغي وجعلته ينفتح على املعارف والتخصصات ألاخرى، وانتبه الباحثون إلى دور البالغة 

فة املعرفية ألاخرى، وانفتح الدرس البالغي على أنماط مختل في بث الوشائج ونسج العالئق بين اللغة والفلسفة وامليادين

من خطاب الحقيقة أو الخطاب الحجاجي، وتوسعت الدراسات البالغية فامتدت إلى حقل السرديات، وظهر ما يسمى 

ر و بالقراءة املجازية للنص، والتي تبحث في الدور الذي تقوم به البالغة داخل الخطاب غير الشعري، وتميزه عن الد

 الذي تاديه في النص الشعري.

وتم فهم البالغة في ضوء هذه الطروحات الجديدة على أنها عقالنية، لها أداءاتها املنتظمة داخل اللغة الطبيعية التي 

تمتلك منطقها الداخلي وسلوكها الحجاجي، وهو املنطق ذاته الذي دفع "جماعة مو" البمجيكية إلى فهم البعد الاستعاري 

ثم البعد البالغي باعتباره بعدا أساسيا من أبعاد التفكير، وكل الظواهر. التقى هاالء الباحثون رغم اختالف  للغة، ومن
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اختصاصاتهم ألنهم أدركوا أن الصورة هي الشكل البالغي الذي يوّحد بين مختلف ألانظمة الداللية، ويخلصها من 

ن البحث، ولذلك التقوا لتأسيس علم بالغي جديد أطلقوا الدراسات الجزئية والنماذج املغلقة التي لم تفها حقها م

عليه اسم البالغة العامة، وهي املبدأ الذي يلم جميع املعارف والفنون، وهو ألاساس الذي تقوم عليه البينية، وقد 

حدود لاعتمدوا في ذلك على أمثلة مستقاة من مختلف الفنون والثقافات ومراحل التاريخ، مما جعل عملهم الذي يمحو ا

 (52، صفحة 9509)مو،  ع النظير.الكالسيكية بين العلوم والفنون، عمال منقط

وتوالى طرح ألاسئلة في الدرس البالغي بتأثير من املثاقفة، فتأثر بحراك النقد ألادبي وروافده الفلسفية وجذوره الفكرية 

أثرت به من علوم كالفلسفة وعلم الاجتماع واللسانيات وعلم النفس، ويعد الاهتمام وسياقاته الثقافية، كما تأثر بما ت

باالستعارة من املسارات النقدية املهمة التي ساهمت في عودة البالغة من جديد، كان في طليعة مشاريع هذه املسارات 

ور" وت واملعنى، ليتبعه "بول ريكجهود "جاكوبسون" في عشرينيات القرن املاض ي من خالل محاضراته الشهيرة حول الص

(، وصوال إلى "مجموعة مو" التي استفادت من املستجدات النقدية املنجزة من طرف 0275في كتابه "الاستعارة الحية" )

املدرسة الشكالنية والبنيوية والشعريات، لتسليط الضوء على الجانب الحجاجي في البالغة الذي ظل مهمال ردحا من 

 الزمن.

استخال  قواعد عامة تم تطبيقها على السرد والشعر والصورة »ت "مجموعة مو" استنادا لهذا الوعي، من لقد تمكن

املرئية، مستفيدين من علوم دقيقة كعلم البصريات وعلم أعضاء وظائف الرؤية وعلم النفس إلادراكي، وتم من خالل 

املرئية، في مختلف ألانظمة كالرسم والسينما  ذلك نقل مجموعة من املفاهيم التي تم استثمارها في تحليل الصورة

واملسرح والنحت والنسيج وغيرها، سواء باقتراح مصطمحات جديدة أو تثوير مصطمحات قديمة وإعطا ها معاني جديدة، 

 (971، صفحة 9507لعلى، )ب .«أو إنشاء منظومة اصطالحية تعود بجذورها إلى جذور اللغة الالتينية واليونانية

وفي الواقع فإن الاهتمام الكبير الذي توليه الدراسات املعاصرة لبالغة إلاقناع ال ينفصل عما يجري في العصر الراهن 

من تطورات جذرية مست مختلف السياقات إلانسانية، وما توفر من تراكم معلوماتي تعجز القدرة البشرية عن مسايرته 

يأتي هذا الاهتمام محكوما بوعي حاد بمسيس الحاجة إلى ثقافة التواصل وإلاقناع، ألنها »، لذلك ومواكبة مستجداته

 ، وانتشار الصراعات وثقافة الكراهية التي أصبحت تسم عاملنا املعاصر.«تشكل البديل إلانساني عن العنف والتطرف

ون شك إلى ارتكازها على الخطاب إلاقناعي أو وبذلك فإن العناية الكبيرة التي حظيت بها البالغة الجديدة عائدة د

ات تاطر خطاب»الحجاجي، املمتد نحو مختلف مجاالت الحياة اليومية وجل املعارف والعلوم والتخصصات، حتى صارت 

، (55، صفحة 9502)قادا،  «العصر الراهن، بكل ما تحمله من أفكار، وتدعو إليه من قيم، وتاسس له من أنماط حياة

فاستولت بالغة الحجاج على الخطابات اللسانية وغير اللسانية كافة، واتسعت حتى غدت حاضرة في علم النفس وعلم 

الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتجارة وإلاعالم واملوضة وإلاشهار، كما هي حاضرة في الفنون وآلاداب، ولم تعد 

 بل تحولت إلى فضاء مشاع لمخطابات جميعا في شتى املجاالت.مقصورة على ألادب وحده 

فقد ساعد تفاعل البالغة الجديدة مع جوارها املعرفي على تحقيق هذا التطور التاريثي، مما حولها إلى نظرية متشظية 

ته، اتحوي في نسقها الكلي توجهات ومشاريع مختلفة، منضوية تحت الخاصية الحجاجية لمخطاب البالغي واجتماعي
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تعمل متظافرة في سبيل الكشف عن مكامن إلاقناع في مختلف الخطابات إلانسانية املعاصرة من زوايا مختلفة، مما 

أهلها لتصير علما منفتحا على مختلف الخطابات، وحقال معرفيا ال يكف عن التوسع، في ظل العوملة الثقافية 

 تعدد والتنوع والتعايش، وطرح البدائل والتعرف على آلاخر.والتواصلية التي وفرت بيئة حوارية، ومساحات ثقافية لل

 ثالثا/ اللسانيات واملصطخلحات البينية:

 يسمى ما عبر نقلهاأو ب باكتشافها سواء املعلومة، على رئيس بشكل إلانسانية املعرفة مجاالت من مجال أي في التقدميقوم 

والتحجيم، وتيسر التوثيق والتبادل.  التنظيم على تعين بمصطمحات املفاهيم تلك عن يعبر ما وغالبا املعلومات، تبادل

 الغرب عند العلوم من وغيرها اللسانيات في العلمية الفتوحات ومالحقة املعرفي التطور  ومتابعة العلوم بين الحوارإن »

 مفاتيح بوصفها العلوم بمصطمحات يتعلق فيما خاصة نها،م منا  ال ممحة حضارية ضرورة العربي لعاملنا بالنسبة بات

 بات رهيب، بشكل املصطمحات تتناسل حيث املجاالت، شتى في كبير بشكل املفاهيم نمو فيه اطرد عصر ظل وفي املعرفة،

 (00، صفحة 9590)حسيني،  .«بذاته قائما علما املصطمب معه

فال شك أن املصطمب ركيزة أي تطور علمي، ومصدر من مصادر إثراء لغته، ولكي تضمن الشعوب تطورها عليها أن تبدأ 

بتطوير لغتها من خالل ما تضيفه إليها من رصيد مصطلحي متنوع املجاالت ومتعدد التخصصات، به تضمن منافستها 

تعملة في غير معناها أو املترجمة بطريقة مشوهة، فبتطور للغات ألاخرى، وتحّصن نفسها من ألالفاظ الدخيلة أو املس

الرصيد املصطلحي تتطور اللغة، وترتقي ألامة، وتلتحق بركب الدول املتقدمة، وباملصطمب تواكب اللغة ما يستجد من 

السيطرة  ناملفاهيم واملتصورات في اللغات ألاخرى، ويقاس إلاشعاع الحضاري للغة وقدرتها على التواصل بمدى تمكنها م

 على مجالها املصطلحي في كل العلوم والفنون والتقنيات. 

ملفاهيم بتثوير املصطمحات وا»وال يمكن تجاهل الدور الكبير الذي لعبته الدراسات البينية في إثراء اللغات ألاوروبية، 

هذا الزخم  غريبا أن ينتج وابتكار منظومات اصطالحية، كان لها دور الكبير في الاشتغال الفعال بين التخصصات، وليس

العلمي ارتباكا في تلقي هذه املنظومات الاصطالحية في الغرب، فتتسع إشكاليتها لدى العرب لحظة انتقالها إلى اللغة 

، صفحة 9507 ،)بلعلى .«العربية، لتختزل في شروط وضع املقابل العربي والتغافل عن تداخل التخصصات التي أنتجتها

972) 

د منها ماهي تكوينية داخلية تعو »وتمر رحلة املصطمب بين اللغات وبين العلوم بعدة مستويات داخلية وأخرى خارجية؛ 

إلى مسألة توليده داخليا في صلب النظرية املفهومية، فيتكون املتصور، ويرحل إلى املفهوم، ثم إلى املصطمب، وفق 

م بها املصطلحي داخل حقله العلمي الخا ، ومنها ما هي خارجية تعود إلى الاستعمال والتنقل شروط تكوينية علمية يقو 

عبر والعلوم وفق شروط معرفية معينة تستجيب ملتطلبات كل اختصا ، ولذلك نجد بعض املصطمحات تنشأ ضمن 

املحافظة على آثارها املفهومية  حقل علمي خا ، ثم ترحل إلى حقل علمي آخر إما عبر الاستعمال وإما عبر الترجمة، مع

 (221، صفحة 9501)امليساوي،  .«والتكوينية ألاولى

ينشأ املصطمب متصورا إذا، ثم يتبلور ليصبح مفهوما، ثم يصنع معجما، ثم يستعمل إجراء في حقله املعرفي املختص، 

وعندما يرتحل من حقل معرفي إلى آخر فينبغي أن يحافظ على أثره املعنوي وتمثل هذه الرحلة مراحل توليد املصطمب، 
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ألاصلي، غير أن استعماله وصناعته املصطمحية تتغير حسب ألاهداف العلمية وألاسس املعرفية لكل حقل علمي يجري 

إزالة  إلىتداول ذلك املصطمب فيه. فلغة التخصص ليست سوى مزيج من املصطمحات ووسائل لسانية أخرى، تهدف 

الغموض عن عملية التواصل في ميدان معين، وبانتقالها إلى مجال أي سياق لغوي آخر أو حقل معرفي مغاير، فمن 

 الطبيعي أن تطرأ عليها بعض التغيرات وفق ما يتالءم مع اللغة املتخصصة الجديدة التي تحلت فيها.

ع استثمار قضايا لغوية وأنظمة داللية غير لغوية، لم تستط وهنا يبرز دور اللسانيات التي أتاحت للباحثين طرقا شتى في

هي كعلم مستقل أن تجيب عنها، ألامر الذي اعتبره أعضاء "جماعة مو" إمبريالية لسانية كانت من املوانع الابستمولوجية 

اءت مو"، جاملعرفية التي كبحت تطور نظريات بعض الظواهر، ولتجاوز هذه الامبريالية اللسانية، بحسب "مجموعة 

الدراسات البينية وعلى رأسها التداولية والبحوث املعرفية، ليتم الاشتغال على استعمال اللغة باعتبارها أفعاال 

اجتماعية، وتم اللقاء بين الفلسفة وعلم اللغة، وتطور بعد ذلك إلى فلسفة العقل، لنشهد ثورة في الدراسات اللغوية، 

 لوم العصبية، والذكاء الاصطناعي.راك، وعلم دراسة إلانسان والرياضيات، والعتشابكت مع علوم أخرى كعلم نفس إلاد

 (972، صفحة 9507)بلعلى، 

ولعل أهم مباحث هذا التالقي هو الاشتغال على "البنية التصورية للغة"، واعتبار "املزج التصوري" آلالية الذهنية التي 

العمليات التصورية املنجزة أثناء ممارسة اللغة، من خالل الخطابات املختلفة، وهو ما يمنح للذهن تسمح بتفسير 

صفاء التحول. وهكذا حين يتم التوصل إلى توصيف الدراسات البينية على أساس ارتباطها بالنسق التصوري للبشر، 

ت العابرة اصفة للدراساا نفهم إشكالية اللغة الو سيكون من الطبيعي أن نفهم دور اللغة الاستعارية في كافة العلوم، كم

 (972، صفحة 9507)بلعلى،  للتخصصات.

فاالستعارة هي املبدأ الحاضر أبدا في اللغة، وحتى في اللغة الجافة للعلوم الراسخة، ال يمكن أن نستغني عنها دون أن »

املوضوعات ذات الطبيعة شبه الفنية، مثل علم الجمال والسياسة وعلم الاجتماع نعاني من بعض املصاعب، وفي 

وألاخالق، وعلم النفس ونظرية اللغة وغيرها، فإن الصعوبة ألاساسية الدائمة التي نواجهها هي أن نعرف طريقة 

 (02، صفحة 9502)ريكور،  .«استعمالنا إياها، وكلما مضينا في التجريد أكرر، ازداد تفكيرنا اعتمادا على الاستعارة

بناء على ذلك، يتبين لنا أن املصطمب ليس مسألة لغوية تقنية بل هو قضية فكرية، تخضع ملوجهات منطق الذهن 

سات أن االذي ينتج املمارسة اللغوية، وهو ينبثق من البنية املنبثقة من تفاعل تخصصين على ألاقل، ولقد أثبتت الدر 

النسق التصوري لإلنسان هو ذو طبيعة استعارية، وبالتالي فإن تفكيره وتصوره وفهمه يرتبط أساسا وبشكل وثيق 

باالستعارة، ومن ثم تنبه الدارسون إلى عالقة الاستعارة باملصطمب العابر للتخصصات، باعتبارهما مظهرين ديناميين 

 لالشتغال املعرفي وتجليه اللغوي.

إلى جانب البالغة، يحضر تحليل الخطاب باعتباره مجاال بينيا بامتياز، ليلقي بظالله في صناعة وتطور املصطمحات 

املنظومة املفاهيمية التي يحتويها املعجم املوسوعي لتحليل الخطاب والتداولية، تعبر عن اقتياد الفكر »البينية؛ ذلك أن 

دل به معرفة عن أخرى، وينضوي كل علم في تضاعيف علم آخر، وفي ظل إلانساني اليوم إلى عالم معرفي معقد، تست

ذلك املجال الواسع الذي توفره التكنولوجيات الجديدة، والعلوم املعرفية، تطرح مصطمحات تحليل الخطاب إشكالية 
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ل يوم توحي كالظهور بمفاهيم مختلفة تلقي بظاللها على تخصصات فلسفية وعلمية متعددة، وهي في اتساعها وتكاثرها 

، الصفحات 9507)بلعلى،  .«بانفتاح أكرر على أكرر التخصصات دقة وغموضا كعلم ألاعصاب والذكاء الاصطناعي وغيره

971-975) 

عرفي لحراك امليتأكد لنا، من خالل ما مر معنا، أن الفجوة التي تفصل التخصصات ماضية في الانقباض، انسجاما مع ا

الذي رافق الثورة التكنولوجية، وغزو الفكر الليبرالي الجديد ملختلف ميادين الحياة إلانسانية واملمارسات العلمية، إذ 

تقاربت العلوم وفقا ملبدأ التكامل املعرفي الذي غدا مطلبا ممحا تفرضه مستجدات الحياة املعاصرة بإيقاعها املتسارع. 

ى إال بفهم ألاطر التصورية التي ترتبط بالتخصصات التي تتمازج كما يتوضب لنا أن معا
ّ
لجة املشكالت املصطمحية ال تتأت

وتتفاعل فيما بينها، فيتمخض عن تآزرها املثمر منظومة اصطالحية متكاملة، ومن هنا تترسخ في أذهاننا حتمية الاهتمام 

نها لتصورية املتعددة واملمزوجة، التي غالبا ما ينبثق عباملصطمحات املرتبطة بالبينية، والتركيز على دور الفضاءات ا

 مفاهيم فسيفسائية خاصة وأكرر عمقا وشمولية.

فانتقال املصطمحات بين التخصصات هو ظاهرة صحية وفعالة، ألن كل لغة تخصص تحاول أن تضبط املصطمحات 

ربط كل مرة املستوردة إليها وفق موجتها الخاصة وخصوصيتها، غير أن قراءة هذه املصطم
ُ
حات واستعمالها يجب أن ت

بسياقها التخصص ي الذي يعطيها ماهيتها املقصودة. كما أن ظاهرة ارتحال املصطمب بين التخصصات هو في الواقع 

 ظاهرة حيوية تسهم في نمو املصطمب وتطوره من حيث الداللة أو املفهوم.

املعاصر ما عاد يقتصر على النظرية اللسانية في دراسة كما تبين لنا من خالل محاور هذه الورقة، أن البحث اللغوي 

اللغة، وأن راهنية الاجتماع البشري اقتضت تضافر العلوم إلانسانية والاجتماعية والطبيعية والرياضية لتقديم رؤى 

ليل تحعابرة للمجاالت املعرفية، مراعاة ملنطق التركيب والتعقيد الذي يحكم اللغة والخطاب. وال شك أن البالغة و 

الخطاب يلتقيان مع شتى الدراسات املعرفية في تخوم التقاطع الحاصل بين اللغة والدراسات البينية، والذي يعكس 

عالقته الوطيدة بالبحث في نظريات الاتصال املعاصرة التي باتت وسائطها التكنولوجية شغل البشرية الشاغل في 

تخصصات في املنظومة الاصطالحية وسيلة معرفية لنقل العلوم الوقت الراهن. ومن هنا بات التفاعل بين مختلف ال

وإدراكها وتشاركها، وبات ارتحال املصطمحات بين مختلف ميادين املعرفة ضرورة حضارية ممّحة ستكون مستقبال مفتاح 

كل لالعلوم العابرة للتخصصات، ألن املصطمحات البينية هي املحرك ألاساس ي الذي تنبني عليه الخطوط الواضحة 

 بحث علمي يتوخى العمق والشمولية وسعة ألافق.
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 ألاساس العلمي لكل التخصصات. ،إلايثيقا 

.Ethics is the scientific basis for all disciplines 

 /محمد ملين دباغين سطيفجامعة مخبر املحتمع الجزائري املعاصر، كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية،  /ط د: رحاب بن أحمد

 الجزائر

Dr. Rihab Benahmed/ Algerian Contemporary Society Informant, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Mohamed Lamine Dabagin Setif University/Algeria 

 

 امللخص: 

 عد علم ألاخالق، أو ما يعرف باإليثيقا املبحث ألاساس ي لكل التخصصات على تنوعها، وذلك راجع ألهميته البليغة في حياة إلانسان عموما،ي

صات املعرفية التي تتطلب إلاحاطة به، خصوصا وأنه يناقش فعل إلانسان ومدى نجاعته، وما يجب أن يكون عليه إزاء املواقف وفي التخص

التي تخطر له، لهذا تهدف هذه الورقة إلى التعريف بعلم ألاخالق ومساءلة أهم أطروحاته، إضافة إلى النداء بترسيخ أكثر قيمه فاعلية 

، وذلك وفق آليات منهجية أهمها: أدوات التحليل، الفرددى شرعية حدوده من أجل الصالح العام وترقية روح كاإلصالح، والبحث في م

الوصف، النقد، وكل هذا انطالقا من إلاشكالية التالية: ما هي طبيعة علم ألاخالق، وما هي مراحل تحقق التخلق كفعل إنساني تقنيات و 

 ملختلف التخصصات، وقيمة يهدف إليها البشر رغم تعدد مصادرها؟ مشرع؟، وكيف أصبحت إلايثيقا علما عابرا

النتيجة العامة التي توجز هذا الطرح هي أن إلانسان هو الكائن الحي واملتخلق بفرادة، بحيث يكون فعله عن سجية ودون تطبع، وعن  

أدواره في الحضارة وعلى واقع بيئته وعصره،  دون أن ينفك عن عقائده وأفكاره، ليحد بذلك كل علومه عن الضياع، ويحدد مبادئ يةرو 

       حتى تسمو روحه ويتهذب غرضه من العيش.

 علم ألاخالق، فلسفة ألاخالق، إلايثيقا، القيم ألاخالقية، التخلق. الكلمات املفتاحية:

Abstract:      

Ethics is the fundamental research for all disciplines despite diversity, this is due to its eloquent importance in human life in 

general, and in knowledge disciplines that require taking note of it, especially it is discussing the human act, and its 

effectiveness, and how it is about attitudes it faced, That's why, this paper aims to define ethics, and searching in its most 

important related subjects, add to a wakeup call establishing the most effective values like reform. 

 And researching in the legitimacy of its borders, for the common good, and upgrading in the spirit of persons soul, Through 

systematic mechanisms, the most important of which are: analytical tools, and description, besides critsizing techniques, and 

all this Starting From the following problem: what is the nature of ethics، and what are the stages of ethics as legitimate 

humanitarian acts?  And how have ethics become cross-disciplinary science and a value human being aim for despite its 

multiple sources. 

The general result that summarizes this proposal is that human being is the only organism, so his action is caused by his 

nature, without counterfeiting, and with reason, without abandoning his beliefs and thoughts. In order to limits all his 

knowledge about being lost and he defines the principles of his roles in civilization, and on the reality of his environment, 

and his era, until his soul soars and his purpose of living is polite. 

KeyWords: Philosophy of ethics, ethical values, Ethics, moral, Practice ethics.  

 



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 162 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 مقدمـة:

ينقسم فعل إلانسان إلى نوعين أساسيين؛ عمل محسوس، وعلم معقول، فيكون العمل على تعدد أنواعه وفي أسمى 

درجاته تخلقا قاصدا يهدف إلى الحفاظ على إنسانية إلانسان، وتخطي معيقات تطور عقله الفذ، علما أن نتاج إعمال 

أرقى ما تسعى إليه النفس، وأفضل ما يمكن انجازه كماال ملا  العقل هو تحصيل املعرفة وصناعة العلم، ويعد العلم

يعيشه البشر، وعن هذا ينال املرتبة الثانية بعد التخلق، وال يسعنا في هذا املوضع إال أن نشيد بأن ألاخالق في حد 

ائدة، هذا ما ذاتها علم، كما أنها فعل ومشرع ألعمال العقل والحضارة عامة على تناسب صالحها، ومحدد لقيمها الس

يجعل من علم ألاخالق وفلسفته باعتبارها تنظيرا وتطبيقا ركيزة أساسية لتحصيل كل علم، أو انجاز أي عمل وفي كل 

التخصصات، لهذا فالتحقيق للمسائل ألاخالقية والتنديد بما تعود به على الصالح العام ال يتعارض مع أهمية العلم 

ول القيم وإبعادها عن العلم آثار ال ينكرها تاريخ الواقع املتعطش لنسمات وحضارة ألاناس ي، خصوصا أن لتاريخ أف

الروح ألاخالقي، ولعل انبعاث وازع القيم ألاخالقية خير دليل ملا تحمله هذه ألاهمية من حظ تشاركت في تفويضه 

بحثية، فرغم أن الدراسات العقول واملعارف من أجل حل أزمات الراهن، وهو الدافع الرئيس ي وراء كتابة هذه الورقة ال

حول هذا املوضوع غزيرة إال أن ما كتبه املفكر املغربي طه عبد الرحمان حول عالقة ألاخالق بالعلم يمكن تصنيفه 

باألروع في املستوى ألاكاديمي ملا يفكه من التباس وما يجدده من تعاطي وتدليل ملعاني التخلق العابر ملعالم املعرفة، 

أوال: إلايمان بأنه يجب ألاخذ باألخالق ومعاييرها العلمية في شتى    البحث من املسلمات التالية هذا و ننطلق فيهذا

ه أنوار ق تجلت عليألاعمال إلانسانية ومآالتها البسيطة والعميقة خصوصا للعقل املتعلم وطالب املعارف كونه عقل را

ون دينية حتى تكون فعالة وهذا انطالقا من دراسة ألاخالق وثانيا: يجب التسليم بأن ألاخالق يجب أن تك،   الخير والخبر

عبر مختلف أطوار التاريخ و في شتى بقاع ألارض، وألن ألاخالق ذات طبيعة معنوية يتعارض أن تنظر لها املادة الزائفة، 

ثر الديانات نها أكوثالثا: الاعتماد في السجية الدينية على ألاطر إلاسالمية حتى يقتنع القلب ويرض ى العقل، خصوصا وأ

 . تسليما بها في العالم

وتهدف هذه الدراسة إلى التعريف باالخالق وما تعود به من فوائد على عاتق الفرد واملجتمع، ألن السالك للفضائل، 

والطالب للقيم العليا بالتعلم أو املمارسة ال يخرج عن انجازات تزكية الروح والرقي بالواقع العام، كما ال يخرج هذا 

البحث عن الدعوة إلى احياء تعاليم وأخالق العالم العربي التي دعا إلاسالم كل العالم إلى التمسك بها قصد تشييد 

خصوصا إثر حال إبتعد فيه املسلم والعربي  إنسانية سامية، فاألمم ألاخالق ما بقيت إن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا...،

طرحنا هذا على أدوات منهجية مختلفة من التحليل والتأريخ والوصف،  وقد اعتمدنا في  .عن أخالقهم وعاداتهم ألاصيلة

هادفين إلى التعريف باألخالق بلفظة إلايثيقا املعربة قاصدين بها مجموع الدالالت التي يحملها علم ألاخالق، وفلسفته 

ر، وطبيعة يقة الخير والشوكل تجلياته املعرفية. وعلى خالف ألاسئلة الكبرى التي طرحت في تاريخ فلسفة ألاخالق كحق

الفعل ألاخالقي بين املوضوعية والنسبية نتساءل كيف يمكن لألخالق بحسبانها أحد أهم ألاجزاء الروحية في إلانسان 

   تكميل الجانب املادي عنده ومساعيه العلمية والعملية؟ وتحت هذه إلاشكالية تندرج الاستفهامات التالية:

   علم وما يجب أن تكون عليه القيم إلانسانية؟ما هي حقيقة إلايثيقا بين ال

وكيف تحدد علم ألاخالق كرونولوجيا، وما هي أهم القضايا ألاخالقية الراهنة؟ وأين تكمن ألاهمية العلمية والقيمة   

 املعرفية لألخالق في مختلف التخصصات؟    
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 ماهية إلايثيقا بين حدود اللغة وتطلعات القيم إلانسانية:أوال: 

 دود اللغوية ملصطلح إلايثيقا "ألاخالق":الح (1

إن إلايثيقا أوسع من مصطلح علم ألاخالق وال نقصد ألاخالق، فكما أشرنا سابقا اخترناها لداللة على فلسفة ألاخالق   

وعلمه وما يعود به من مراجع ومعاني من خالل تطبيقاتها املتعددة عند البشر، وفي لغة الضاد أجمعت املعاجم على 

لق، اللصيق بلفظ الخلق بفتح الخاء؛ وهذا ألاخير في كالم العرب على وجهين: أن م
ُ
صطلح ألاخالق جمع مفرده خ

: }} تبارك هللا أحسن الخالقين{{، 4أحدهما إلانشاء املبدع، وآلاخر بمعنى التقدير، قال هللا تعالى في سورة "القلم" آلاية 

ق بها إلانسان وجمعها الخالئق، وهي أيضا الفطرة والسليقة، أما لهذا فإن الخليقة هي الطبيعة الجسدية التي يخل

لق فهو الطبيعة النفسية والروحية التي يسلكها إلانسان، يقول هللا عز وجل في سورة" املؤمنين" آية 
ُ
: }} وإنك 44الخ

لق عظيم{{، ويقول الحديث الشريف من سنن الترمذي:" ليس ش يء في امليزان أثقل من حسن ا
ُ
لق..."، بضلعلى خ

ُ
م لخ

الالم وسكونها، وهو الدين والطبع والسجية، وهو املروءة، ويعد حال راسخة للنفس تصدر عنها ألافعال من خير وشر، 

ومن غير فكر وال روية، وحقيقته أنه الصورة الباطنية لإلنسان وهي نفسه، وأوصافها، ومعانيها الحسنة والقبيحة 

رة، وفي املقابل الثواب والعقاب خاص بأوصاف الصورة الباطنية أكثر مما املختصة بمنزلة الخلق لصورته الظاه

لق والفعل   (4444،4441)لسان العرب، د ت، صفحة  يتعلق بأوصاف الصورة الظاهرة،
ُ
وقد فرق أهل العلم بين الخ

فس إلانسان، ويكون الثاني فعال عارضا مفارقا لحال النفس، وينقسم الخلق إلى بحيث يكون ألاول طبعا راسخا في ن

فضيلة وهي وسط بين حدي إلافراط والتفريط، وإلى رذيلة وهي فعل مذموم ال يحمل أي قيمة إنسانية إال الاستقباح 

لشجاعة، ألن الحكمة والغضبية، كانت الفضائل ألاساسية ثالث: الحكمة والعفة وا والاستحقار ملا يحمله من شر

وسط بين الجربذة والبالهة، والعفة وسط بين الفجور والجمود، والشجاعة وسط بين التهور والجبن، فإذا اجتمعت 

كل هذه الفضائل في النفس حدثت فضيلة العدالة، ويكون الخلق حاال للفرد، كما يكون حاال للجماعة، فينتج الخلق 

وعن هذا يكون علم ألاخالق ، ساءة إلا يكون بمسك زمام النفس، وإلاحسان وقت الكريم باإلقبال على هللا تعالى، و 

، موضوعه (045، صفحة 4894)صليبا،  علما للسلوك وهو أحد أقسام الحكمة العملية، يهدف إلى التأديب والتهذيب

القبح، فكل ما هو أخالقي هو يتوافق مع قواعد السلوك التي ألاحكام القيمية التي ترتبط بأعمال توصف بالحسن أو 

يقررها املجتمع، أو القانون، أو الدين، وعكسه الال أخالقي، ودونه ما هو بمعزل عن ألاخالق كسلوك الحيوان الذي 

، هذا وتنقسم املعرفة ألاخالقية إلى قسمين:  (404،، صفحة 4554)منتصر،وآخرون،  يعد محايدا فال يوصف بالتخلق

أوال: علم ألاخالق العملي: وهو بحث عن أنواع امللكات الفاضلة التي يجب التحلي بها؛ كاإلخالص والعفة والصدق، 

والشجاعة، والعدل، والوفاء وأمثالها، وهذه النوعية من الدراسات هي أمس ضروب الحياة حاجة وأحقها في أن تكون 

في كل يد، فهي الغذاء اليومي والواجب العيني، فال تخلو أمة في القديم والحديث من معرفتها و الحث على  نبراسا

آدابها التي يصل إليها إلانسان بالفطرة، أو بالفكر، أو بالتجربة، أو بالوراثة والرواية. وثانيا: علم ألاخالق النظري، أو 

الكلية واملعاني الجامعة التي تشتق منها تلك الواجبات الفرعية،  ما يعرف بفلسفة ألاخالق: وهو بحث عن املبادئ

، صفحة 4544)مبادئ علم ألاخالق في كلمات،  كالبحث عن الخير املطلق، وفكرة الفضيلة، ومصدر الواجب وغيرها.

41،49)    
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" Mores"  من ألاصل "Moralوفي اللغة الالتينية وافقت ألاخالق مصطلح"   ق:املرادف الالتيني ملصطلح ألاخال  (2

بمعنى ألاعراف وهي اصطالحا تشمل مجمل آلاداب من القواعد السلوكية املسلم بها في وقت ومكان محددين، وهي 

 وتعبر عن تقدمواقعة اجتماعية سوية بالنسبة إلى نمط اجتماعي معين، كما تدل على نظرية عقلية للخير والشر، 

)موسوعة الالند  الحياة ألاخالقية والسعي إلى تحقيق حياة أكثر إنسانية على مدى وجود العالقات الاجتماعية.

" Ethos " ني"من ألاصل اليوناEthique " ونجد في مواضع أخرى ما يعرف ب  (931،938، صفحة 4554الفلسفية، 

وقد جرى على  بمعنى العادات ألاخالقية، وإلايثيقا كعلم تتناول موضوع الحكم التقويمي الذي يميز بين الخير والشر،

ولقد ،مر التاريخ تطبيق كلمة علم ألاخالق على مدلول ألاخالق في كل أشكاله كعلم وكفن من أجل توجيه السلوك  

بمعنى واحد، إلى غاية الحقبة املعاصرة، إذ فرقوا بينهما كما يتفرق الش يء عن استعمل املفكرون الغربيون املصطلحين 

"، ولعل ما فعله كانط عندما أقام مذهبين، أولهما Ethique" هي املوضوع الذي تختص به "“ Morale العلم به ف

خاص الذي من شأنه ألاخالق التي تقوم على الواجبات العامة، وثانيهما مذهب السعادة الذي يقوم على النصح ال

لفلسفية، )موسوعة الالند ا    إلارشاد إلى حياة مثالية وطيبة قد أثر في هذا التقسيم لتكون داللتها على الترتيب السابق.

باألخالقيات الوصفية، أو " في ما يعرف Ethiqueجد أمبير في مؤلفاته الفلسفية يختصر كلمة" ن  (939، صفحة 4554

" وفي هذا العلم يجب الفصل  Thélésiologieعلم آلاداب التي تعارض ألاخالق القسرية، والتي تقصد ما يجب أن يراد: "

بين ثالثة مفاهيم رئيسية: أوال ألاخالق؛ وهي جل التعاليم املسلم بها في عصر وفي مجتمع معينين، إضافة إلى الجهد 

متثال لهته التعاليم والح  عليها، ثانيا العلم العملي؛ يدرس سلوك إلانسان أو الكائنات الحية املبذول في سبيل الا 

عموما كما يرى سبنسر، وثالثا العلم الذي يتخذ من ألاحكام التقويمية على ألاعمال الحسنة والقبيحة موضوعا له 

فاهيم خصوصا بين ألاخالق وعلم ألاخالق، فيرى وهو إلايثيقا، ولعل العلماء ألاملان هم أكثر من فصلوا بين هذه امل

شيلينغ مثال أن علم ألاخالق يخاطب الفرد ويستجوب الشخصية املطلقة، بينما ألاخالق تنظر إلى املجتمع الذي يتألف 

، من ثم هناك فارق مفهومي (41، صفحة 4555)عبد الرحمان،  من الكائنات ألاخالقية وتكفل الشخصية الاجتماعية

" ألاخالقيات " فاإليثيقا عبارة عن التزام فردي عميق يتجاوز مجرد إلالزام بما تعاقد Moral "إلايثيقا  و" Ethiqueبين "

عليه املجتمع، يحمل مبادئ الحياة ويساعد على العيش بوفاق مع فيزياء الطبيعة، على خالف ألاخالقيات التي تنظر إلى 

الاجتماعي وعالقات ألافراد فيما بينهم، وتنقسم ألاخالق بذلك إلى نوعين أخالق نسبية كمجموع قواعد السلوك البعد 

الخاص بمجتمع معين إبان حقبة زمنية ما، وهي تختلف وتتغير من مجتمع إلى آخر، ومن زمان إلى غيره، كأخالق العرب، 

لوك الثابتة والكلية التي تصلح لكل زمان ومكان، وفي حال وأخالق الريف...، وأخالق مطلقة تمثل مجموع قواعد الس

تم إضافة لفظ آخر إلى ألاخالق كاسم ديانة، أو مذهب أو علم، أو صنعة فيدل على مجموع القواعد واملبادئ السلوكية 

فلسفية، )موسوعة الالند ال التي تخص مجالها، وهي في مجملها ال تخرج عن فلسفة ألاخالق التي تتناولها في كل مسائلها.

  (314، 315، صفحة 4554

 مفاهيم تابعة لألخالق: (3

A. :الخير والشر وطبيعة إلانسان 
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نقيضان من جهة املفهوم واملنطق، فالخير كل ما يؤدي إلى السعادة واللذة واملنفعة لكل ألافراد مع  الخير والشر:

سبله وشرعية أدواته، والشر كل ما يؤدي إلى ألالم والخسارة في كل محققاته، أو بعضها، لهذا كان الخير غاية سالمة 

الغايات، أو ما يعرف بالغاية القصوى، وكان الخير ألاسمى ما تتصف به القيم ألاخالقية والفضائل، ولقد اختلف 

فس غير الناطقة، وأرجح آخرون أن للنطق فيه حظا، ألاقدمون في  تحديد طبيعة التخلق فجعله البع  خاصا بالن

وقد طال هذا الاختالف أيضا مسألة الثبات على ألاخالق، فرأى البع  أن الخلق طبيعي عند إلانسان، بينما رأى 

مجموعة من املفكرين أن ال ش يء طبيعي في ألاخالق وذلك لتنقل حال إلانسان بين قبول الخلق، وبين التأديب السريع 

طيء وهو املأخوذ به عند صفوف العلماء الن الرأي ألاول يوقع إلانسان في مصاف الهمج ال سياسة له وال عقل.  والب

وقد رأى البع  أن إلانسان يولد خيرا بالطبع، ويصير شريرا بعد مجالسة أهل الشر وإتباع الشهوات الرديئة، في 

ل ة السفلى من كدر العالم ولهذا تمتاز طبيعته بالشر وتتحو املقابل يرى فئة من املفكرين أن إلانسان مصنوع من الطين

طبعا  الخير والشر سفة فترى انقساما بين البشر في غلى الخير بالتأديب ومجالسة أهل الفضل، أما نخبة من الفال 

  (4844)مسكويه،  .وليس تطبعا

B. :قوم بفرض أوامر ونواهي ترتبط بطابع الخير الذي ينشده قوة دافعة في إلانسان وصوت داخلي ي الضمير

الحس العام، فكلما حاول إلانسان فعل شر أو إتيان منكر أنبته نفسه وانقبضت روحه، وال يرض ى إال بالندم بعد 

ذلك، ويأمر الضمير بأداء الواجبات ويشعر بالسعادة لها، ويختلف الضمير من شخص إلى آخر ومن أمة إلى غيرها 

 ا فالضمير قابل للتأديب والارتقاء، والتقليد والتربية وهذا ما أثبتته تجارب العلماء وأهل التزكية.                            ولهذ

C. تبعية ألافعال لصاحبها وما تعود به عليه من جزاء ملا له من إرادة وحرية، وما يتمتع به من وهي: املسؤولية 

له من جمال أو طول وال يذم لسوء صحته إال بما يقومه من أعمال أو إهمال  ماقدرة وعقل، فال يسأل إلانسان عن

ه تجاوزه وعي عمااتجاه املواقف إلانسانية التي تواجهه، فال يسأل الطفل الرضيع عن تعب أمه، وال يسأل الجاهل 

هذه الصفات غابت  والوعي وجدت املسؤولية ومتى غابتلحرية األامور.لهذا متى وجدت إلارادة و  من دراية لعواقب

 .املسؤولية

ة، لضمير والفطرة السليمهناك نوعين من املسؤولية؛ مسؤولية أخالقية يعاقب عليها الدين وهللا عز وجل، ويحزها او

قانونية، إال أن املسؤولية ألاخالقية تتسم باتساع دائرتها مقارنة مع املسؤولية القانونية، الن القانون ال  ومسؤولية

إال في حدود الصالح العام امللموس فال يقول ال تكذب وال تحسد مثال، وإنما يقف على معاقبة من  ينهي أو يأمر 

، صفحة 4544)أمين،  يخالفه، بينما يحدد الواجب ألاخالقي كل ألافعال الواردة على إلانسان ويأخذ بنياتها وآلياتها.

43 ،41 ،40)    

 بداية التخلق، وأهم الومضات الفلسفية في ألاخالق عبر مراحل التاريخ:ثانيا: 

لقد ظهرت ألاخالق مع ظهور إلانسان كونه الكائن الوحيد املتخلق في هذا العالم، وبلغت تعاليمها تجلياتها الكبرى     

 ئل السماوية الربانية. في الخطاب الديني وخاصة في تشريعات الحضارات القديمة، والرسا

 في العصر اليوناني:   (1
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أما علم ألاخالق كتنظير معرفي فقد تكون في العصر اليوناني القديم مقابل الطبيعيات ألايونية، حتى يتمكن إلانسان من 

معرفة ما يجب فعله ويبلغ سعادته املطلوبة، وظهر ذلك واضحا عندما تحدث الفالسفة عن طبيعة الوجدان والضمير، 

والواجب، والخير والعدل...وبنو جميع املفاهيم الخلقية التي يمكن أن يتصورها العقل على أساس مبادئهم الفلسفية 

ألاب العقلي  )ق م  388 ،468   (ويعد سقراط  (43، صفحة 4554)سعد،  العامة التي يقيمون عليها مذاهبهم املختلفة

ق حيث اتجه في محاوالت جادة إلى بناء معامالت الناس على أساس علمي، ورأى أن صحة املعامالت ترتبط لعلم ألاخال 

بالعلم، فالفضيلة عنده علم والرذيلة جهل، وقد ميز سقراط بين علم ألاخالق والتقاليد الدينية ولم يربطه بالعادات 

نسانية أساس لقيام مذهب أخالقي ال يعوزه سلطان، ولهذا والغرائز، في املقابل جعل من املالحظة اليقظة للطبيعة إلا

كانت ألاخالق العقلية ما جاء به سقراط بعد أن سادت ألاخالق العملية املرتبطة بسبل العيش ومكافحة صعوبة الطبيعة 

من  تفي ثقافات الشعوب القديمة، هذا وقد حارب سقراط آلاراء السفسطائية التي ألغت ثبات القيم والحقائق وجعل

إلانسان مقياس ألاشياء جميعا، فاألخالق ليست مجرد شهوات وأهواء بل هي مبادئ كلية ومطلقة صالحة لكل زمان 

ومكان ولكل إنسان غايته السعادة والعدالة، وقد سار على دربه كل من أفالطون وأريسطو بعد أن جعال من توازي قوى 

ن لفضائل.   وفي الفترة الهيلينستية تصادمت املدرستان ألاخالقيتاالنفس والتوسط بين حدود ألافعال السبيل لتحقيق ا

ألابيقورية والرواقية حول طريق السعادة، حيث جعلت منه مدرسة أبيقور متحققا بتحصيل أكبر قدر من اللذة، بينما 

، صفحة 4546)قضايا في ألاخالق،  اعتمدت الرواقية على أثر املدرسة الكلبية في الابتعاد عن اللذة، والزهد في الحياة

404)                                            

بعد ألاخالق اليهودية ظهرت ألاخالق املسيحية إبان انتشار ديانتها في القرن : القرون الوسطى وامتداداتها (2

وحي وحياة املسيح مصدرا للقيم، كما جعلت من إلايمان باهلل الثالث ميالدي وعمت كل أوروبا، وقد جعلت من ال

والانصياع ألوامره الباعث على تحقق الفضيلة والخير املطلق، فغلب الزهد والرهبانية والعمل بتعاليم الكتاب السماوي 

ين وتوما أوغسط ورصيد التراث اليهودي طبيعة ألاخالق املسيحية، ومن أهم أعالم التراث املسيحي في القيم القديسين

إلاكويني حيث اجتمعا في النهل من الفلسفة اليونانية القديمة وتحولت على إثر أعمالهما الرغبات الدنيوية إلى رغبات 

أخالقية من خالل طاعة القانون الطبيعي الذي ينميه هللا في إلانسان ويكتشفه هذا ألاخير بعقله، كما جعال من فضائل 

            وإلاحسان، وألامل والحب فضائل مكملة للقانون الطبيعي...                                                                         القانون السماوي: إلايمان

وبعد أن جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليتمم مكارم ألاخالق برسالة ربانية كاملة، دعا إلى الفضائل وحبب فيه 

 :85ة في داري الجزاء، ونهى عن الرذائل وخوف فيه في مقامي الحياة، قال اهللا تعالى في سورة النحل، آية بنيل السعاد

}} من  :89{، وقال أيضا في آلاية والبغي{إن هللا يأمر بالعدل وإلاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر }}

نوا يعملون{{ صدق هللا اة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كاعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيننه حي

ولقد هدف إلاسالم من ألاخالق إلى إقامة مجتمع مترابط تحفه الرحمة والعدل وإلانسانية، ولم يكن يهدف العظيم.  

)حلمي،  اظ عليهإلى تهافت العقول حولها، ولهذا فقداسة ألاخالق إلاسالمية باقية متجلية مادام املجتمع إلاسالمي يحاف

 .     (484، 494، صفحة 4554
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ظهر الفكر ألاخالقي في أعمال الكثير من املفكرين املسلمين أمثال ابن مسكويه وفرق املتصوفة الزاهدة، الراغب   

إلاسالمية في ما وضعه إلامام عبد الحميد ابن باديس  ألاصفهاني، ابن القيم الجوزية..، لكننا سنختصر دالالت ألاخالق

لوجوده في الحقبة املعاصرة إبان الاستعمار الفرنس ي للجزائر، وملا تحمله فلسفته إلاصالحية من قيم ربانية خصوصا 

                                                                                      وأنها جمعت بين العلم وألاخالق.                                                                      

.    يتمسك ابن باديس بالقرآن كمنهج إصالحي في كافة مجاالت الحياة، ويبرر ذلك بأن القرآن قد بين للناس مكارم 

حال ألامة التي لم تتمسك بكتاب هللا كأصل، ألاخالق ومساوئها وما تعود به من نفع وضرر، وقد تحسر ابن باديس على 

وانصرفوا إلى مناهج أخرى كتصوف ألاعجمي القائم على تراث وثني تجسدت مظاهره في املذاهب الفلسفية الغربية 

والغريبة عن الثقافة إلاسالمية، ويبرز ذلك جليا في كومة الاصطالحات التي وضعوها ألنفسهم بعيدا عن الحقيقة 

اتب وضع املتكلمين الذين خرجوا عن القرآن إلى عبارات أعيت فكر املسلمين بعدما استرسل الواقع السمحة، كما ع

القرآني نباهته، مما أورث الجهل بحقائق إلاسالم وعقائده. وعلى هذا هدفت ألاخالق عند باديس إلى تخليص عقائد 

ويرجع صالح ألاخالق عنده إلى صالح النفس املسلمين من الشوائب وآثار التصوف الزائف من أجل التقدم بهم قدما، 

ال إلى املجتمع. ولم يتوقف نداؤه إلاصالحي عند الروح ألن إلاسالم دعا إلى إصالح نظم الاقتصاد والدولة واملجتمع، 

ن باديس قد أطلق اب  فجمع بين الفكر والعمل، وبين النظرية والتطبيق، دون انقطاع عن الحياة ودون الاكتفاء بالتأمل.

مصطلح القلب والفؤاد على العقل والنفس مجازا، في حين أطلق مصطلح الانفعاالت والهواجس على القوى النفسية، 

وقد قسم النفوس البشرية الشريرة الخالية من دواعي العلم والتحصين إلى ثالثة أقسام؛ قسم يصدر عنه الضرر 

القسم ألاخير يوسوس  بكلمة السوء التي تستزل صاحبها ويعلمه، وقسم ال يريد الخير فيقوم على انتزاعه وهو الشر، و 

إلى الهالك، أما في حالة التحصن باإليمان يتجلى العقل على النفس فال يستطيع الوسواس لها نفوذا، والنفس الكريمة 

ساد ف هي التي كملت بمحاسن ألاخالق عن طريق التحلي بعقائد إلاسالم لتتكون لها إرادة قوية في الفعل والترك ألن

بأنه امللكة النفسية التي تصدر خلق وبهذا يعرف ابن باديس ال النفس يعالج بالتوبة النصوح ومفارقة املعاص ي والذنوب. 

عنها ألاعمال، وهو قابل للتحسين والتعديل حتى يصير ملكة نفسه، مصدره القرآن الكريم، وعدم الاعتماد عليه في 

م وهو حال املجتمعات الغربية رغم انتشار سجونها ومحاكمها. ولذلك يجعل الجرائالحياة يؤدي إلى تفش ي املنكرات و 

وعلى هذا تقوم التربية كأساس للفلسفة الخلقية عند   املجتمع.ابن باديس الضمير املتدين أقوى من مئات القوانين في 

الشر وإماتة بواعثه  ابن باديس على عامالن أساسيان: املواظبة على الطاعة لتدعيم أصول الخير، واجتثاث أصول 

تنفيذا ألمر هللا عز وجل، وطلبا للمراتب العليا والخير والكمال عن طريق سالمة القصد وصدق النية، وكل هذا يشيد 

باسم هللا الرحمان أن ابن باديس أعلى حرية إرادة إلانسان، وحارب التواكل ودعاوى الجبر التي سادت في املجتمع.  

من سورة الفرقان. يسلم ابن  64لليل والنهار خلقة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا{{ آية وهو الذي جعل االرحيم: }}

باديس من خالل هذه آلاية أن إلانسان يستفيد مما خلقه هللا له، فالتذكر يتم بالتفكر والشكر يتم بالعمل، علما أن 

لق، هذه ألاركان تعتمد على ثالثة أخرى هي: البدن الالزم للعمل، والعقل م
ُ
ن أجل التفكر، وإلارادة التي تتوقف على الخ

فاإلرادة القوية ينتجها الخلق املتين، والتفكير السليم يرتبط بالعقل الصحيح، كما أن البدن السليم يؤدي إلى العمل 

م ياملفيد، ومن أجل هذا أمر إلاسالم باملحافظة على العقل من خالل التثقف بالعلوم، ومداراة البدن من خالل تنظ

 (08، 48، صفحة 4893)الزقزوق، . الغذاء والتريي  بالعمل، وتقويم الخلق من خالل الاقتداء بالسلوك النبوي 

 :         واملعاصرفي العصر الحديث  (3
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 ك علم ألاخالق عن رجال الدينالفلسفة عن الكنيسة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وانفصل بذلانفصلت 

متجها إلى العقل مرة أخرى، ومن ألاخالقيين من أرجعه إلى أساس ميثافيزيقي، ومنهم من أرجعه إلى علم النفس، وعلم 

قل ، وقد أكدوا أن العمثلها ديكارت ومالبرانش وسبينوزاالاجتماع، أو علم الحياة. فظهرت أخالق ما بعد الطبيعة؛ التي 

ومبدؤها، ألنه يبين الفضائل ويميز بين الخير والشر، كما يوضح لنا الغاية التي نعمل ألجلها وعالقته مع أصل ألاخالق 

غيره من بني إلانسان ومحيطه.  كما انتشرت أخالق الواجب التي جاء بها الفيلسوف ألاملاني إيمانويل كانط  فجعل من 

ام إلانسان فوق اللذة وألالم والخضوع للغايات ألن إلانسانية الواجب وإلارادة محررا لقيمة الفعل ألاخالقي، ورفع مق

هي الغاية العليا التي ال غاية وراءها، كما رفع من شأن الضمير وجعله مشرعا ومحددا للسلوك، فال خير في عمل دون 

صحابها من صوت ألامر املطلق املجرد من الغايات.    وأيضا تحددت ألاخالق النفسية على أساس علم النفس وجعل أ

الغريزة والعاطفة وامليول أساسا في وضع ألاخالق، وقد تعددت مواقف أصحابها فكان كل من هوبز وبنتام، وهلفيسيوس 

ومل في مذهب املنفعة، ثم تطور هذا الاتجاه مع ويليام جيمس فيما يعرف بالبراغماتية، أو الذرائعية حيث جعلت من 

ها أو شرها ملا تعود به من الفوائد ضاربا بالنوايا واملقاصد عرض الحائط. وكان نتائج ألافعال وألاقوال دليال على خير 

أصحاب مذهب العاطفة أو الحاسة أمثال شافتسبري وهاتشسون وآدم سميث وهم يعرفون الحس ألاخالقي بأنه 

ام .  في املقعند آلاخرينإلاحساس الجميل الذي تتركه ألافعال والانفعاالت التي تفهمنا الفضيلة والرذيلة في أنفسنا أو 

مدرسة التحليل النفس ي في تقييم ألاخالق من خالل آلية التحليل النفس ي ألنه خاص نفسه رف  ألاخالقيون أطروحات 

ير التي يقوم عليها الخواملعاني باألمراض النفسية وحاالت النفس ال باألخالق، والانصياع لها يؤدي إلى إهدار القيم 

ير فهو يبرر كل سلوك وال يفرق بين الطيب والخبيث.   هناك ألاخالق الحيوية: ومن ممثلي هذا والشر، والواجب والضم

الاتجاه الانجليزي هربرت سبنسر، وألاملاني نيتشه، والفرنس ي بارغسون.  وقد أجمعوا بإقامة ألاخالق على أساس علم 

لألحياء، وقد تأثر معظم املفكرين بنظرية  الحياة وفق منهج وقوانين عامة تستخلص من الظواهر املختلفة املتعددة

داروين في التطور وانتخاب ألاصلح في تفسير الحياة النفسية والطبيعة الاجتماعية وعالقتها بالعالم الخارجي، فيجعل 

 نيتشه من الخير قوة ومن الشر ضعف.   

ق أجمع علماء الاجتماع على بناء ألاخال  أيضا تعالى صيت ألاخالق الاجتماعية في القرنين التاسع عشر والعشرين حيث    

وفق مبادئ علم الاجتماع وربطت أفعال إلانسان بواقعه املعاش في مجتمعه دون مراعاة الدين والعقل، وقد أولوا 

أهمية كبرى للتاريخ ودراسة الوقائع ألاخالقية في املاض ي والحاضر من أجل استقراء القوانين ألاساسية التي تصدق على 

ل وهذا الذي يصبغ علم ألاخالق بالوضعية والنسبية معا، ومن بين علماء الاجتماع الخائضين في هذا الغمار املستقب

     (465، صفحة 4894)نصار،  ، إيميل دوركايم، ولفي بريل.ؤسس الفلسفة الوضعية أوغيسط كونطم

دية سارتر وهايدغر... وغيرهما في ميزان أخالق الوضعيين من علماء الاجتماع ويمكن وضع أخالق الوجوديين خاصة وجو 

فاإلنسان هو الذي يوجد القيم ويؤسس ملبادئها وخيرها، وتكمن نقطة الاختالف بينهما عندما يرى الوجوديون أن 

ألخالق الجماعة ما لم إلانسان حر حرية كاملة ويجب أن يتجاوز واقع الجماعة إلى حاله الشخص ي، وبالتالي ال معنى 

 (8، صفحة 4541)عطية،  تجعل من الفرد مستقال ومتميزا وخالقا.
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خالف العصر الحديث الذي عرف بابتعاده عن ألاخالق، عرف العصر  على أهم قضايا العصر الراهن: (4

راجع النتشار آفات العلم وما أنتجه من حروب  الراهن بأنه عصر العودة إلى القيم والبحث عن ألاخالق، وذلك

واستراتيجيات جمدت الروح املعنوية لإلنسانية، فبعد غروب إلايديولوجيات وتمكن الحروب العاملية، وانقالب حال 

العائلة وظهور إلانجاب الاصطناعي والتعديل الجيني لم تصبح ألاخالق ممنوعة وذلك لقيامها على أساس شروط 

ك كأخالق البيئة واملسؤولية عند هانس جوناس، وأخالق املناقشة عند يورجان هابرماس، وأقام آخرون العيش املشتر 

وك فيري، وأندري كومت أفكار أخالقية ضد إلانسانية املمزقة السائدة عن هللا والثورة والتقدم والخير، حال ل

ألاحكام القيمية الخلقية، أما الثانية ولقد شغلت الفلسفة الراهنة ثالث قضايا رئيسية، أولها أسس سبونفيل. 

فتتناول البحث عن مبادئ الفعل التي توافق املجتمعات الديمقراطية بين العدالة الاجتماعية وحرية الفرد وكلها 

تجسدت في نظرية جون راولز في العدالة، توماس ناجل في إمكانية إلايثار، ويورجين هابرماس في الفعل التواصلي، 

الثالثة وألاهم فهي تهتم باألخالق التطبيقية في مجاالت النشاط إلانساني التي تتطلب قرارات واضحة بينما القضية 

، صفحة 4541)عطية،  مثل التناسل والصحة والعمل والبيئة، والبحث العلمي، أو بعبارة أخرى أخالق نظرية حياتية

 وفي هذا النطاق تعد ألاخالق التالية أبرز القضايا املطروحة في العصر الراهن:   ، (448، 441

A. :ترتبط هذه ألاخالق بميداني علوم الحياة والطب وما يطرحه التطور الجاري في تكنلوجبا الحياة وما  البيوثيقا

 الرحيم وكل ذلك بالرجوع إلى مبادئعادت به من تطور في مفاهيم العائلة والبنوة وألامومة والهوية البيولوجية واملوت 

 قيمية عميقة لإلنسانية.

B. ترتبط بالبيئة وما تطرحه من تساؤالت حول أهم املعضالت البيئية مثل كيف يمكن حماية أخالقيات البيئة :

 .وغيرها من التساؤالت البيئية؟لذي تبشر به الفلسفة املوارد البيئية من الاستغالل؟ وكيف يكون إلانسان الجديد ا

C. ترتبط هذه ألاخالق بميدان التكنولوجيا املعلوماتية التي تخص التقنيات الجامعة واملنتجة أخالقيات املعلومات :

والحافظة والباتة واملسترجعة للمعلومات، باإلضافة إلى جملة من املفاهيم التي تبرز أهم التحوالت الحاصلة في 

هو وليد التفاعل بين التقنيات واملعرفة إلانسانية، ومفهوم اقتصاد  املجتمعات املعاصرة، كمفهوم إلانتاج املعرفي الذي

 املعرفة الذي حول املعارف إلى مجال الاقتصاد والتجارة.

D.  لقد نتجت هذه ألاخالق عن الثورة التكنولوجية في ميداني وسائل إلاعالم واملعلوماتية  :أخالقيات إلاعالم والاتصال

 رنت، مثل دراسة ستيفن وارد املوسومة بأخالقيات إلاعالم الرقمية.وفي جل التقنيات خاصة إطار الانت

E. :هناك الكثير من املسائل ألاخالقية التي أثارها البحث العلمي وفي مختلف  البحث العلمي وأخالقياته

 نالتخصصات بالنظر إلى ألاخالق السيئة التي اعترت الباحثين إال أن الشواهد تؤكد أن الانحراف في العلم أقل م

الانحراف في املهن ألاخرى، وذلك للطبيعة املوضوعية التي يمتاز بها املوضوع، فالعلماء يعتبرون كائنات أخالقية 

، )قضايا في ألاخالق النتمائهم للمجتمع وليس في ممارستهم للعلم لكن ذلك يجب أن يكون وفق مبادئ أخالقية

 (436فحة ، ص4546

ومن خالل التأمل في واقع ألاخالق عبر مراحل التاريخ نجد أنها مستقاة من مصادر  :مصادر التشريع إلايثيقثالثا: 

 يمكن إيجازها في آلاتي: 
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: دائما ما كانت ألاديان حريصة على تثبيت ألاساس ألاخالقي ملعتنقيها، وعادة ما تعتبر ألاخالق جزء من الدين (1

ن أشمل وأكمل ملا يحتويه من عقائد وعبادات وقوانين، ونظم مختلفة بين الاقتصاد والسياسة واملجتمع، الدين ألن الدي

وقيم جمالية، لكن في حال وافقت ألاخالق طريقة حياة املجتمع كانت ألاخالق تتطابق مع الدين باعتباره نظاما للحياة، 

 (436)محمد رضا، د ت، صفحة  .بهذا يعد الدين مصدرا رئيسا محررا لألخالق

غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سالمة الحواس، فطبيعة إلانسان املجبول عليها العلم بالقضايا  :العقل (2

الضرورية التي تكون املعرفة مثل الواحد نصف الاثنين، والحكم على الظلم بالقبح دون برهان، ويسمى العقل ألن به 

صل إدراك املعقوالت، ويسمى روحا لتوقف حياة البدن عليه، كما يسمى قلبا لتقلبه بين الخواطر والانفعاالت، يح

واملسمى واحد يدل على الجوهر والطبيعة التي يكون بها إلانسان حيا عاقال، وقد أسس العقل ملا يعرف بالتأديبات 

للحفاظ على النظام العام، كما أسس العقل لتقييم ألاخالق  الصالحية وال دليل عليها إال تطابق آراء العقالء حولها

كحسن الشجاعة وقبح الجبن ووجوب املحافظة على الوطن، وأحيانا أخرى يقبل العقالء أمورا بسبب انفعال كالرحمة، 

ها الفرد التي يحصل الخبرة الحسية والنفسية كما يقبلون آداب معينة بسبب جريان العادة كاحترام رجل الدين، وعموما

بعد إعمال عقله وتفعيل خبرته من خالل قياس ما هو خير وما هو شرير كالنزوح نحو املنفعة وكسب اللذة ودرء ألالم، 

  (69، 63)موس ى، د ت، صفحة  واختيار ما يحقق سعادة إلانسان

وتعبر  :هفي جيناته الوراثية ومن بيئته املحيطة وتقاليد مجتمعالقيم املتوارثة التي يكتسبها إلانسان  (3

البيئة بأوسع معانيها على كل ما يحيط باملرء ويؤثر فيه، من بداية تكونه الجنيني إلى لحظة موته كاملنزل،  واملدرسة، 

هضاب من حرارة وبرودة و وألاسفار، والتقاليد والنظم، والقوانين التي يخضع لها وإلاقليم الذي يعيش فيه بكل عوامله 

وبحار...ولعل ما وصف به ابن خلدون سكان ألاقاليم املعتدلة من اعتدال في ألاخالق والطباع خير مثال على تأثير البيئة 

في سكانها، وينقسم املفكرون في هذا املوقف رأيين فهناك من يرى أن الطبيعة البيولوجية وما يرثه ألابناء من صفات  

ل وفعال في إنتاج شخصية ألافراد وأخالقهم، فنجد الفيلسوف ألاملاني شوبنهاور يقول: كل امرئ يسير ألابوين محدد أو 

بطبيعته الذاتية الثابتة التي ال تتحور، وأن ما به من طبائع وغرائز كامن في نفسه كمونا راسخا ال يتحول، وغيره هناك 

والدته وبها تصاغ أخالقه، وتحدد بنيته، وبها يعين مقدار من يرى أنه بالوراثة يقدر على إلانسان نوع نفسه من يوم 

عقله..، وأهم ما يساعد على رقي النوع إلانساني هو إصالح الوراثة بإصالح الانتخاب بين الزوجين، ومنع التوالد بين من 

                                                                                            ال يصلحون لإلنتاج طبيعيا وأخالقيا ، وتبقى أبحاث إلاجرام خير دليل على مشروعية هذا الكالم.   

أما أنصار البيئة فيرون أن ليس للوراثة دور في تحديد الشخصية ألاخالقية لإلنسان الن ذلك من أثر البيئة ومنهم يقول 

يكون منها فهو طارئ عليها من الوالدة،...ويتعذر اعتبارها  قائل: إن الطبيعة ال تكون من عندها أخالقا وغرائز، بل ما

فطرية متوارثة، والتربية هنا مثال صالح.  إن الرأي ألاصلح هو ألاخذ بالرأيين معا فللعاملين اجتماعا كل ألاثر في تكوين 

                                                                        (494، صفحة 4546)قضايا في ألاخالق،  هعادات إلانسان وأخالق

لقد جمع أصحاب القانون الطبيعي بين القانون وألاخالق على خالف الوضعيين، وهم يستنبطون  القانون: (4

ي، ويستعمل القانون طرقا قسرية القانون من العقل أو من الطبيعة إلانسانية أو الطبيعة الخارجية، أو الوحي إلاله

تمارسها الدولة للحفاظ على الصالح العام وكيان الدولة والسالم العالمي وهو حال ألاخالق فال يقبل النسخ والتبديل 
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وهو صالح لكل زمان ومكان، ولهذا فالقانون ال يعاقب الفرد إال على الفعل الذي يضر باآلخرين، في حين أن الخير املادي 

قي ليس سببا كافيا الستخدام القوة ألجله، على خالف ألاخالق التي تقوم باستحسان ألافعال أو ذمها وإرضاء وألاخال

الضمير واملجتمع، لهذا يتفق كل من القانون وألاخالق في كونهما معيريان يهدفان ملنع الضرر كالقتل، والسرقة، ويكون 

 القانون بشكليه الطبيعي والوضعي مصدرا لألخالق 

 مبحث التخلق محدد علمي في جل التخصصات:بعا: را

 :التطلعات العلمية ملصطلح ألاخالق (4

اختلف الباحثون حول تقرير طبيعة علم ألاخالق ومدى اتصاله بالحياة العملية، ومن بين آلاراء املناقشة أن ألاخالق 

، ق غايات خاصة نحو الخير ألاقص ىعلم عملي يهدف إلى تحقيق غاية معينة من خالل تعرضه للطرق التي تؤدي إلى تحقي

في املقابل يوجد اتجاه معارض لألخالق العملية يرى أن ألاخالق علم نظري يتطلب معرفته لذاته، وتتمثل مهمته في فهم 

طبيعة املثل العليا ضمن سلوك البشر، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن ألاخالق علم معياري، ومن شأنه أن يعتبر 

يم ومستويات ومثل عليا، ال مجرد وضع قواعد لتحقيق هذه املثل.  على إثر كل ذلك يمكن الجمع بين دراسة عقلية لق

املوقفين لكي تصبح ألاخالق علما نظريا وعمليا معا، فهي من جهة عبارة عن دراسة عقلية تهدف إلى فهم طبيعة املثل 

ال يمكن أن يحقق غايات مبادئه العملية ما لم العليا التي تؤسس لحياتنا وبذلك يكون علما وفنا، ومن جهة أخرى 

تسبقها دراسة نظرية تعرف فكر إلانسان بالغايات القصوى من وجوده من أجل تحقيق كمال إنسانيته، لذلك فعلم 

ألاخالق ال يحدد طريقة التصرف إزاء كل موقف يعترض أفعال إلانسان، لكنه يهدي دارسيه إلى الطريق السوي وينير 

رات فنية تعلمهم السلوك السليم دون املبالغة في التفاصيل والجزئيات، وهذا الذي يثبت أن املبادئ مسارهم بمها

الكلية في ألاخالق تتغير باختالف الزمان واملكان، رغم أن طبيعة إلانسان واحدة تناسب الكثير من املبادئ التي يمكن 

هفو إلى املثل العليا، وتتطلع إلى عيش حياة كريمة فوق تعميمها مع تجاوز حدود الزمان واملكان، ألن حال إلانسان ت

ووفق الدراية بأمثل الفضائل التي تزكي النفس، والابتعاد عن الرذائل  (40، 43، صفحة 4865)العوا،  حياة البهيمة.

    ملعارف.والتنزه عنها ملا تعود به من ذم للمواقف وألافراد وا

 علم ألاخالق وصلته بمختلف املعارف: (4

تتميز ألاخالق عن سائر املعارف العلمية ألاخرى، إذ لكل علم  موضوعه الخاص به دون أن يفارق جانبا من جوانب 

الفعالية البشرية، فسلطان الكيمياء مثال ال يتجاوز جوانب وجود العالم الكيميائي، بينما علم ألاخالق ذو موضوع كلي 

يهدف إلى مالحظة فعالية سلوك كل البشر، وال يعترف باختصاص واحد كالكيمياء، ألنها تعمل على دخول حياة 

الكيميائي الخاصة على افتراض النموذج وتبلغ مجال حياته الفنية وشتى أعماله لتشرف عليه إشرافا كليا، إن جادة 

كه العملي كأن يغش أو يخدع في مضمار البحث، أو الشرف عند العالم سلوكه كإنسان، فأن يحيد عن الشرف في سلو 

أن يزيف الحقائق عن أقرانه أو عن نفسه هو أمر ال يمت للعلم واملعرفة بصلة، لهذا يجب استخدام كل علم أو صناعة 

أو تقنية على وجه الصالح ال على وجه الطالح، وهو السبب في إعداد ما يعرف باألخالق التطبيقية التي تحدد أشكال 

لواجب نظرا إلى الظروف الراهنة واملحددة لها، ألامر الذي يرسم علم ألاخالق العملية، أو علم الواجب. لكن هذا ألامر ا

يرمي إلى الذهن بأن ألاخالق تحتوي على حقول محدودة ومتخصصة، كاألخالق العامة، وألاخالق الخاصة، ألاخالق 
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ير وارد، فال يخرج العالم أو الدارس عن إلاحاطة بمجال ألاخالق الشامل السياسية، وألاخالق الفنية أو التقنية... وهذا غ

الن واقع ألاخالق يرف  الانشطار إلى العناية بجزء من القيم دون أخرى إرضاء لدراسة ما أو إلنسان مفصوم. إذ أن 

وفق  وف مكان وزمان معينينألاخالق تتناول إلانسان أوال كوحدة ذاتية ماثلة في النماء الحي له وملحيطه، تنخرط في ظر 

فعاليات كثيرة تشاركه وجوده، وهذا ما يجعل الشاغل ألاخالقي متجل في واقع الفرد امللتزم بوضع معطى يلتمس الرجوع 

ي شرر املشاكل ألاخالقية نالحظ تعال   (438، صفحة 4558)الهاني،  عند كل دارس إلى التاريخ العام للوقائع واملوجودات.

بمجرد سيطرة ألاخالق املهنية على ألاخالق العامة، فتتحول ألاخالق إلى الال معنى والال فائدة، لهذا يجب إحياء 

ألاخالقيات العامة وتمكينها من ألاخالق املهنية ألنها تسمح باستمرارها فال يخرج الفرع من ألاصل، وال يرسخ بغير دعامة، 

اع بالسلوك ألاخالقي الجلي في إلايثيقا العامة دون ألاخالق املهنية يفقد صاحبها الذوق والالتزام والشوق، ويبقى الاستمت

في املقابل يفقد املكتفي بأخالق املهنة إنسانيته مما يؤدي إلى انتشار حس الكراهة والجرائم املختلفة وانحدار املجتمعات 

 (444، 88، صفحة 4550)رزنيك،  إلى أحط دركات الحيوانية

وتتلخص أخالق البحث العلمي حسب ألاهمية في: ألامانة، اليقظة والحذر، الانفتاحية، والحرية، التقدير، التعليم، 

 املسؤولية الاجتماعية، املشروعية، تكافؤ الفرص، الاحترام املتبادل، الفعالية، احترام الذات.

تلف العلوم في تأويل هذه املبادئ املعيارية وتطبيقها وذلك نتيجة تعدد مواد البحث ومنهجياتها، وكذا إلاجراءات تخ

فمثال العلوم املختلفة تؤول وتطبق مبدأ ألامانة بطرق متباينة وفق النظر إلى  العملية للبحث وظروفه الاجتماعية،

التطورية تسمح بقدر أكبر من التأمل، بينما ال تسمح بذلك علوم موضوعاتها ومعاييرها، فبع  العلوم كالبيولوجيا 

    (454، 454، صفحة 4558)الهاني،  أخرى مثل الكيمياء الحيوية فعرض بحث تأملي يعد تعبيرا عن الال أمانة فيها.

املعرفية املختلفة تنوعت ألاخالق الخاصة بكل علم إال أنها تبقى واحدة وعلى إثر كل هذا ولتعددية العلوم والتخصصات 

                                                                        في مبادئها وأهدافها التي تهدف إلى املصداقية، وألامانة العلمية، والحفاظ على العلم والعالم وإنسانية إلانسان.                   

إن بين العلم بشقيه التجريبي وإلانساني وبين ألاخالق عالقة وطيدة الن العلم ليس القيمة إلانسانية الوحيدة وخاصة 

في النشاطات املعرفية وما تعود به على مكانة إلانسان وألامة، وهذا يرجع ملا تتطلبه الطبيعة البشرية من أدوار بطريقة 

 أو الدارس يتكامل ويتطور بالعلم كما يرتقي باألخالق.مباشرة وغير مباشرة، فالعالم 

إن إلاعاقة على حد تعبير باشالر في العلوم الاجتماعية ليست على مستوى الابستملوجيا وفقط، بل هي إعاقة إيثيقية 

اليهودية  نأيضا والدليل على ذالك تجنب العالم الغربي للتجربة ألاخالقية إلاسالمية بذعر الفوبيا على خالف التجربتي

واملسيحية والتمسح بادعاءات العوملة الناقصة، ألسباب ليست معرفية محضة كما ادعى هيغل في تأريخه املعرفي، علما 

أن هذا العائق ألاخالقي ال يزال سببا في تعثر البحث العلمي وحاجزا أمام تخصصات متعددة صارت إلى إلاهمال أو 

 تفكر.املجهول لوضعها في نطاق املمنوع من ال

في املقابل تسعى بع  املجتمعات إلى التفوق بطرق غير مشروعة، وبعابرة أخرى باختالق أخالق ال تمت بصلة إلى 

لنووية مثل التكنولوجيا االكبرى في كثير من أنحاء العالم الفضيلة، والواقع مشهود في مراكز البحث والتكنولوجيات 

تعامل أخالقي مع إلانسان وبيئته، وظلت محط لالستغالل التعسفي  والحيوية، أو حتى استغالل التطور العلمي دون 

من بع  الدول بذريعة ألامن القومي، فانتشرت الحروب وحلت ديانة الاقتصاد السياس ي محل الديانة الروحية وبتالي 

 تحولت ألاخالق إلى ذرائع نفعية. 
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هذا ال يعني عدم قبول تأثيرات العلم على ألاخالق،  إن فساد العلم من العلماء، وفساد العلماء من فساد ألاخالق، لكن

ألن املعارف تؤكد على ضرورة القيم وتكسبها فتوحات أعرق، كما ترسخ معانيها بالتنظير والتأريخ وتمنحها قدرة تطبيقية 

ى طلب لألاخالق ع نفسه تحفز أقوى، إلى جانب أنها تكشف نقصها وتساهم في إتمامها وفي نق  عثراتها، في الاتجاه 

 (436، صفحة 4558)الهاني،  العلم ونشر الحكمة والتفقه في املعارف

فيجب أن تكون ألاخالق أسبق من روافد العقل بما في ذلك العلوم والصنائع والتقنيات، والقول بخالف ذلك ضرب 

وال يختلف معه إال في درجة إذ ال يهتدي إلى أغراضه إال بعد  من الجهل، فاإلنسان في استعماله مللكاته يشبه الحيوان

محاوالت عدة يخطأ فيها أكثر مما يصيب، وفي الوقت نفسه ال يضمن لنفسه أن يعود فيها للخطأ مرة أخرى، فال يقين 

خير إال باألخذ ألا له فيما أصاب فيه، ولم ترتفع منزلة إلانسان عن غيره بعقله، بل بإصالحه وفالحه في مآله، فال يتقرر 

والترك فيما يسمى باألخالقية، وهي ما تفرقنا عن الحيوان ألنه ال يسعى للصالح في سلوكه كما يسعى إلى رزقه باستعمال 

 عقله، إن ألاخالقية هي ألاصل الذي يتفرع منه كل صفات إلانسان وحتى التعقل.

عقالنية واحدة ال ثانية لها وأن إلانسان يختص بها فوق هذا ألامر الذي ارتبك فيه املحدثين معرفيا، إذ جزموا أن ال

غيره من املوجودات، فانقسمت العقالنية إلى نوعين: العقالنية املجردة من ألاخالقية وهي التي يشترك فيها إلانسان مع 

هذا يجب أن تتجلى ل  البهيمة، والعقالنية املسددة باألخالقية وهي التي تميز إلانسان وعقله عن ما يخالفه من ألاجناس،

ألاخالقية في كل ألافعال إلانسانية مهما كان متغلغال في التجريد إذ ال فرق بين فعل سلوكي مجسد وبين فعل تأملي 

             (44، صفحة 4555)عبد الرحمان،  مجرد

 خاتمة:

نسان وتزكيته فردا كان أو جماعة، وتبيان جواهر القيم ومحاسن تكمن أهمية علم ألاخالق في الدعوة إلى صالح إلا

اعتمادها في الحياة، لكن هذا لم يمكن إلايثيقا من جعل كل الناس أخيارا ألنها بمنزلة الطبيب تميز بين الفضائل 

ل ن املسائوالرذائل وتصف مالها من آثارا على حياة الفرد والجماعة وكيف يمكن تهذيب النفس وتربيتها وغيرها م

القيمية التي يتطلع إليها الفكر، دون أن تلزم بتعاليمها ما لم توجد إرادة واختيار واثق لسالك، وهذا ال يعني أن من لم 

يدرس ألاخالق ال يجيد تمييز الخير عن الشر، أو أن يكون صالح الخلق، وذلك الن ألاخالق ملكة في النفس إلانسانية 

الحية، ترتبط بالعقل عندما يميز بين الخير والشر، كما ترتبط بالقلب عندما يشتاق إلى على خالف غيرها من الكائنات 

 الميةوالاخالق الاس فيوص ى بإتباع التعاليم الدينية، املحاسن ويبغ  املنكرات، والشاذ من ألانفس ال يقاس عليه

غم حبها للكمال تبقى عاجزة عن بلوغه ن الطبيعة إلانسانية ور أل  القائمة على أساس تشريعاتها والدراسات املعاصرة 

في صورته املثالية وذلك لنقصها، ومن أجل ذلك يحتاج إلانسان إلى ذات كاملة عاملة بضعفه وقدراته لتشرع له ألاخالق 

وفق ما يقتضيه  سبيله البشري والوجود الكلي في العالم، فخروجه عن الوحي إلالهي الذي يعد مدرسة في شتى املواقف 

 يقول  سواء أكان عقال أم دستورا أم فكرا.. باملادة وحدها يغش حقيقة ألاخالق، كما يغش سلطانه الهاوي،وتمسكه 

 "اتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل شيئ عليم: بعد باسم هللا الرحمان الرحيم:"494هللا تعالى في سورة البقرة آية 

تباعد الشرق عن الغرب وتفرق ألازمنة  تخالقية وتباعدالفلسفات ألا  تتعدد وخالف ذلك يفش ي الحرب والجرائم مهما

سير ألانبياء الكرام وألاتقياء في سائر أنحاء ألارض.  وفي السياق نفسه ال يسعنا تجاهل  عكس ما نجده فيواملجتمعات، 

جياته هفمن ،، وذلك من خالل جعله مقياسا علميا معتبرا في مختلف العلومبشقيه الكالسيكي والخاص علم ألاخالق
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برفقة التطور التقني وتعدد التخصصات تقوم الدارس وتساعد على تنظيف النفس من الشوائب الروحية من خالل 

محاولة إرجاعها إلى طبيعتها ألاولى، طبيعة الخير والبر، خاصة في زمن تعالت فيها الفوض ى والهرج، وتصاعد دخان 

بحاجة إلى غرس الواجب وتقوية الضمير، وتوجيه امليول املتدنية  الحروب والتسابق نحو الفائدة املمنوعة، فاإلنسانية

إثر حال ابتعد الناس فيها عن قيمهم وأصبح الاستماع إلى صوت الروح محظورا ألسباب إيديولوجية أو لجهل وعي، 

 .وانتكاس ثقافة

 الق العلمية وتجريمفيجب فرض عقوبات صارمة على املفكرين املتعديين على ألاخأما في ما يخص البحث العلمي 

   املخترقين لحدود الفكر بأفعال ال أخالقية تس يء لعلم صاحبها قبل سلوكه.

                                                                      قائمة املراجع:       

 القرآن الكريم. (4

 الحديث الشريف (4

 . مصر: مكتبة الشروق الدولية،.املعجم الوسيط،( 4554صر،وآخرون،)إبراهيم أنيس، عبد الحليم منت  (3

 . القاهرة: دار املعارف.لسان العربابن ابن منظور، )د ت(.  (4

 . مصر: املطبعة الحسينية.تهذيب ألاخالق وتطهير ألاعراق(. 4844إبن مسكويه،) (0

 . اململكة املتحدة: مؤسسة هنداوي.كتاب ألاخالق(.  4544أحمد أمين،) (6

 . القاهرة: دار الفكر.إيثيقا الراهن: الاتجاهات ألاخالقية املعاصرة،. (4541د عبد الحليم عطية، )أحم (1

. بيروت: مركز الحضارة للتنمية الفكر أخالقنا: في حاجة إلى فلسفة أخالق بديلة(. 4558إدريس الهاني،) (9

 إلاسالمي.

 يل، املترجمون،(. بيروت: منشورات عويدات.)خليل أحمد خل موسوعة الالند الفلسفية(. 4554أندري الالند، ) (8

 . تونس: دار الجنوب للنشر.معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية(. 4554جالل الدين سعد،) (45

 . بيروت: دار الكتاب الليناني.املعجم الفلسفي(. 4894جميل صليبا، ) (44

 الكويت: مطابع السياسة.)عبد النور عبد املنعم، املترجمون،(.  أخالقيات العلم(. 4550ديفيد رزنيك،) (44

. املغرب: املركز الثقافي سؤال ألاخالق: مساهمة في النقد ألاخالقي للحداثة الغربية .(4555طه عبد الرحمان،) (43

 العربي.

 . دمشق: مطبعة جامعة دمشق.القيمة ألاخالقية . (4865عادل العوا،) (44

 لعربية للنشر.. مصر: دار العلوم اقضايا في ألاخالق(. 4546عبد هللا حسن زروق،) (40
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 . الكويت: دار القلم.دراسات في فلسفة ألاخالق(. 4894محمد عبد الستار نصار،) (46

 . اململكة املتحدة: مؤسسة هنداوي.مبادئ علم ألاخالق في كلمات(. 4544محمد عبد هللا دراز، ) (41

 . العراق: دار الكفيل.محاضرات في علم ألاخالقحمد هادي محمد رضا،)د ت(. م (49

 . اململكة املتحدة: مؤسسة هنداوي.مباحث في فلسفة ألاخالقس ى،)د ت(.  محمد يوسف مو  (48

 . الكويت: دار القلم.مقدمة في علم ألاخالق(. 4893محمود حمدي الزقزوق،) (45

 . بيروت: دار الكتب العلمية.ألاخالق بين الفالسفة وعلماء إلاسالم(. 4554مصطفى حلمي، ) (44

 رة: مكتبة مدبولي.. القاهفلسفة ألاخالق(. 4888مصطفى عبده،) (44
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 الجزائر وزوايا مساجد في إلاصالحي ودورها الفقهية النوازل 

Islamic jurisprudence (Fiqh) of contemporary issues and its reformist role in Algeria's 

mosques and religious shrines 

 زائرالج جامعة البويرة / /مصطفى باديس أوكيل  د.

Dr. Mustapha badis oukil/ University of bouira/ Algeria 

 أزرار ليلة / جامعة البويرة / الجزائر  د.

Dr. Azrar Leila / University of bouira/ Algeria 

 :لخصامل

 غموضا يهاف فيجدون  بالناس تنزل  كانت التي املستجدات وهي الفقهية؛ النوازل  في والتأليف بالتدوين الجزائري  القطر فقهاء اعتنى لقد

 أبو الفقيهو  املازوني، یحیى زکریا أبو الفقيه املجال هذا في برزوا الذين العلماء ومن واملفتين، املجتهدين من إجابة و توضيح إلى يحتاج

 أعراف اعاةومر  الواقعيةب النوازل  هذه اتسمت وقد املشذالي؛ وفتاوى  زکري  ابن فتاوى  وكذا املعرب، املعيار كتابه في الونشريس ي العباس

 لها كان ولقد ،املالكية فقهاء وظفه الذي املقاصدي الفكر واستثمار للفتوى  العلمي بالتأصيل كذلك وامتازت املستفتين، وبيئات وأحوال

 .العشرين القرن  بداية منذ الجزائر في والزوايا املساجد إصالح في مهم دور 

 .الجزائر ءعلما، الفقه ،النوازل  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Algerian scholars were interested in notation and writing in the new doctrinal issues; These are the new developments that 

were brought down to the people, and they found ambiguities in them that needed clarification and an answer from the 

mujtahids and the muftis, and among the scholars who emerged in this field, the jurist Abu Zakaria Yahya Al-Mazouni, and 

the jurist Abu Al-Abbas Al-Wancharisi in his book Al-Mi’ir Al-Ma’rib, as well as the fatwas of Ibn Zikri and the fatwas of al-

Mashthali; These calamities were characterized by realism and taking into account the customs, conditions and  environments 

of the respondents, and were also characterized by the scientific rooting of the fatwa and the exploitation of the intentional 

thought employed by the Maliki jurists, and it has played an important role in reforming mosques and angles in Algeria since 

the beginning of the twentieth century. 

Keywords: calamities , jurisprudence ,  Algerian scholars 

 

 مقدمة: 

 الحكم و هذا نزول الّنص التأسيس ي سواًء كان  حيان على حادثة تكون سببحكم الفقهي ُيبنى في كثير من ألا ال 
ً
أو  حيا

 فعلية أو قولية أو تقريرية.سنة بأنواعها 

ة تتغير ، ألن الشبكة الاجتماعيالواقع الراهن املعاش في املجتمعحكمة إلهية في ربط الفتوى ب يحتم وجودوهذا الارتباط 

وة إلى الحضارة ومن البسيط إلى املعقد ...الخ،  عندئذ  يحاول  الفقه مواكبة  العصر من البسيط إلى املعقد، ومن البدا

، وذلك باالعتماد على فقه ألاولويات على فقه ألاولويات وتقديم املصالح واملنافع مع دفع لكي يسير أمور البشر املعاش

سب الفقه حركية الاجتهاد وإلانتاج، ومن خالل  ذلك  يكت اضمحالل تراصها؛ الضرر وأسباب انحالل املجتمعات و 

ويصبح الخلف أكثر حركية من السلف الختالف الواقع والعصر فالواقع الذي نعيشه حاليا يختلف عن الواقع الذي 

عاشه أجدادنا، ويختلف ال محالة عن الواقع الذي ستعيشه ألاجيال القادمة، فكل عصر يختلف عن سابقه بمتطلباته 
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شأ الحاجة ، فتناتهم لكونها مرنة تتغير باستمرارت التي تطرأ على سلوكيات البشر وأنشطة حيونوازله، وكذا التحوال 

 إلى الفتوى ومعالجة نوازل العصر املعاش .
ً
 دوما

 من فروع الفقه الضرو 
ً
م رية للمجتمع وسياسة الدولة، وقد برز منهاشتهر بع  الفقهاء بفقه النوازل، حتى أصبح فرعا

، وسنحاول في هذه املقال التطرق مد الونشريس ي الذي برع الكثير من بينهم أح
ً
في فقه النوازل سواء ممارسة أو تجميعا

هية في كيف ساهمت النوازل الفقذلك لإلجابة عن الاشكالية التالية: ة بها و ملفهوم النوازل الفقهية، والجوانب املرتبط

 إصالح املساجد والزوايا في الجزائر؟ 

 اجتهاداتهم في التأليف في النوازل والفتاوى لنوازل وذكر أهم علماء الجزائر و ة هو التعريف بفقه اوالهدف من هذه الدراس

 .الفقهية ودورها في إلاصالح

 للخوض في هذه الدراسة توجب علينا البحث في تعريف فقه النوازل والتعريف بالفقه:     

 تعريف فقه النوازل لغة واصطالحا:-1

كلمتان قديمتان استعملتا من قبل العلماء كل منهما على حدى، أما الكلمة املركبة  "،" نوازل  كل من كلة "فقه" و كلمة

  لمية.العفي مختلف البحوث اء حديثا حتى صارت كلمة متداولة " فقه النوازل" فلقد ظهرت لتستعمل من قبل العلم

 ويقصد بهاتين الكلمتين ما يلي: 

 الفقه لغة: 

؛ فمادة الفقه في لغة العرب د  ل على إدراك الش يء والعلم بهاف والهاء أصل واحد صحيح، يقال ابن فارس: الفاء والق

موضع واحد  وكلمة " فقه " مذكورة في القرآن الكريم في أكثر من   (111 ص ،1992 عكاشة،): تدور حول معنى الفهم

ْوِلي﴾ومن بينها قوله تعالى:
َ
ُهوا ق

َ
ق

ْ
  :قصد بها :  يفهموا قولي، وقوله، و ي (22)سورة طه ، الاية  ﴿ َيف

 
 
وا َه

ُ
 َيُقول

ٌ
ِصْبُهْم َحَسَنة

ُ
َدٍة ۗ َوِإن ت يَّ

َ
ش نُتْم ِفي ُبُروٍج م 

ُ
ْو ك

َ
ْوُت َول

َ ْ
ُم امل

 
وا ُيْدِركك

ُ
ون

ُ
ك

َ
ْيَنَما ت

َ
ِصْبُهْم َسيِّ ﴿ أ

ُ
ِه   َوِإن ت

َّ
 ِذِه ِمْن ِعنِد الل

ٌ
ة

َ
ئ

لٌّ ّمِ 
ُ
ْل ك

ُ
ِذِه ِمْن ِعنِدَك ۚ ق

 
وا َه

ُ
ُهوَن َيُقول

َ
اُدوَن َيْفق

َ
 َيك

َ
ْوِم ال

َ
ق

ْ
ِء ال

َ
ال

ُ
ؤ

 
َماِل َه

َ
ِه   ف

َّ
ا ْن ِعنِد الل

ً
 ( 82سورة النساء ، آلاية )﴾َحِديث

 يعني يفهمون حديثا.

 املذهب املتبع عند العرب حول تسمية الش يء فقهون، أي يفهمون، وقد يقال حسب ي هنا تعني الكلمةو 

  .(24ص، 1241، الببببدبببب ببببب ا  ) يمممممقمممممممال لممممملمممممعممممملمممممم: المممممفمممممقمممممممهفمممممقمممممممه  بممممممممممممما كمممممممان لمممممممه سممممممممممممممممممبمممممبممممممما لممممملمممممعمممممممالمممممم فمممممقممممميمممممممه ولممممملمممممعممممملمممممم

ألاشياء  في اللغة إدراك الشميخ أبو إسمحاق الشيرازي: الفقهيرى العالم القرافي في كتابه شمرح تنقيح الفصمول، وكذلك  

  .(1ص، 4442البببجببب  ببب ببب  ، ) فمممملمممممممذلمممممممك تممممقممممول: فممممقممممهمممممممت كممممالممممممممك وال تممممقممممول فممممقممممهمممممممت السمممممممممممممممممممممممماء وألارض الممممخممممفمممميمممممممة،

  :النوازل لغة 

فاعل وهي جمع نازلة، قال ابن فارس: النون والزاي والالم كلمة صحيحة تدل على هبوط ش يء ووقوعه، والنازلة اسم 

 .دائد الدهر التي تنزل على العباديقصد بها ما معناه ش

 كلمة )فقه( في الاصطالح:

ه وأفقهتك الش يء إذ بينت، ، فقيل لكل عالم بالحالل والحرام: فقيهثم اختص بذلك علم الشريعة قال ابن فارس:".....

 معناه أنني شرحته ووضحته وأزلت عنه الغموض وإلابهام ليصبح مفهوما وسهال ال ريبة فيه وال تأويل .و   لك "،
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اسممممممممممممممتعمل الفقه قديما في فهم أحكام الدين  سممممممممممممممائرها ؛ كقولهم فقه الكتاب وفقه السممممممممممممممنة والفقه ألاكبر وغيرها من  

ة ، كما أنها تطلق على فهم الحكم   وتطلق أيضا على الحكم بنفسه،  قال الرسول  صلى املفاهيم املتعلقة بهذه الكلم

حبب  ببم       ،سبببببببببوو  د   ا   )" فرب حممامممل فقممه غير فقيممه، ورب حممامممل فقممه إلى من هو أفقممه منممه":هللا عليممه وسمممممممممممممملم
ين مثال  تعني عندهم كلمة ويجدر إلاشمممممممممممارة إلى أن كل عالم قد أعطى تعريفا معينا لهذه الكلمة، فاألصمممممممممممولي ؛  (0664

الفقه معرفة ألاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ؛ أما عند الفقهاء فيقصدون به: مسائل ألاحكام الشرعية العملية 

الواردة  في كتاب هللا و سممممممممنة نبيه محمد صمممممممملى هللا عليه  و يشمممممممممل ذلك  جميع ألاحكام املسممممممممتنبطة منها ؛ ويجدر عدم 

معنى مغماير ملفهوم التمأويمل فالفقه معناه فهم املعنى املراد واملقصممممممممممممممود والتأويل يقصممممممممممممممد به  إدراك  إغفمال أن الفقمه لمه

، 1221،  ز بب )الحقيقممة التي يؤول إليهمما املعنى، فليس كممل من فقممه في الممدين عرف التممأويممل فكالهممما أمران مختلفممان
 . (224ص 

 .لتي تحتاج إلى حكم شرعي تستند لهاالحادثة الجديدة  :جمع نازلة ويقصد بهاالنوازل إصطالحا: 

سممممممممممممممائممل املسممممممممممممممتجممدة : "يراد بممالنوازل امل(14، ص 4412 ، ح ش) زيممد في تعريف النوازل ممما يلييرى الشمممممممممممممميخ بكر أبو  

 ، املشهورة بلسان العصر قديما باسم النظريات والظواهر".والحادثة الجديدة

كم والتي  تحتاج إلى ح  بالحادثة املستجدةتتعلق حكام التي دراك الكامل ملجمل ألا الفهم الجيد وإلا إذن، النوازل هي: 

 ،   شرعي، فالظاهرة  الجديدة نعني بها ما جد من املسائل التي تستدعي بيان حكمها الشرعي باالجتهاد عند أهل العلم

 ، فهناكحكم شرعي دة و التي ال تحتاج إلىال يشمل نطاق املسألة الحديثة والجدي وقولنا: )التي تحتاج إلى حكم شرعي(

بع  ألاحداث قد تكون جديدة لكن ال حاجة لها لحكم شرعي مثل الظواهر الطبيعية فهي من أقدار هللا الكونية التي 

ومثل هذه ال ينظر فيها املكلف فيما يتعلق بحدوثها ، وتخرج الحوادث التي استقر فيها الرأي  تحدث بمشيئة إلاله ، 

 فال ضرورة تستدعي وضع أحكام لها.  (https://www.quranicthought.com/arالمش قح:  ) واتفق على حكمها

 :اجتهاد القدماء ألمر النوازل -2

 اجتهاد الرسول )ص( للنازلة: -أ

ه محمًدا صلى هللا عليه وسلم آلايات القرآنية أن هللا تعالى عاتب نببقراءة يع  من   اتخذ بع  املواقف إلادارية يَّ

ب على لنبي محمد ص بالعتابأنه سبحانه وتعالى لم يتوجه إلى ا قضايا، ونرى على اجتهاده في عدة  مما يدل   ،والسياسية

   .، وإنما على تلك النتائج التي آل اليها استنتاجهاجتهاده

؛ إذ بعضها ال يدل على مخالفة النبّيِ صلى هللا عليه وسلم ألمر املولى عز وجل، فيحمل عتابه ما أ بأنه إرشاديٌّ توجيهيٌّ

ص  ،2010الواش ، ) البع  آلاخر، فإن كان فيه ما يدل  على املخالفة، فهو محمول على الخطأ الذي ال ُيقر  عليه
55). 

ْسَرى  ﴿ :ولقد جاء بصدد  ما عوتب عليه مع املؤمنين بعدم قتل أسرى بدر، كما في قوله تعالى
َ
ُه أ

َ
وَن ل

ُ
ْن َيك

َ
اَن ِلَنِبّيٍ أ

َ
َما ك

ِخَن 
ْ
ى ُيث ُه َعِزيٌز َحِكيٌم  َحتَّ

َّ
 َوالل

َ
ِخَرة

ْ
ُه ُيِريُد آلا

َّ
َيا َوالل

ْ
ن ِريُدوَن َعَرَض الد 

ُ
ْرِض ت

َ ْ
ْم ِفيَما  * ِفي ألا

ُ
ك سَّ

َ َ
ِه َسَبَق مل

َّ
 ِكَتاٌب ِمَن الل

َ
ْوال

َ
ل

اٌب َعِظيٌم 
َ
ْم َعذ

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َ
د استشار أبا ؛ ألن حكم ألاسرى لم يشرع في ذلك الحين، وق(66   62س  ة األوفال ، الى   )﴾  أ

ا لرأي عمر، وقال صلى هللا عليه وسلم: ))لو  بكر وعمر، فأشار أبو بكر بأخذ الفداء، وخالفه عمر، وقد نزل الوحي مقرًّ
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اش ، الو)نزل عذاب، ما نجا إال عمر((، ومن هنا يتضح أن اجتهاد النبّيِ صلى هللا عليه وسلم في النهاية راجٌع إلى الوحي
 .(56ص  ،2010

 :في النوازل -رض ي هللا عنهم –الصحابة  داجتها-ب

، 1225، الشوق ط ) محمد صلى هللا عليه وسلمالنوازل في عهد الرسول  في-عنهمرض ي هللا  –من اجتهاد الصحابة 
 ،  (662ص 

 -عزَّ وجلَّ -ل إلى حكم الوقائع بشريعة هللا بخاصة في عهد الخلفاء الراشدين ألاربعة مجاالت ثالثة يسلكونها للوصو و 

 :وتلك هي

.  أي تطبيق النصوص على الحوادث املندرجة تحتها، ويدخل في هذا املسلك إجماع الصحابة على الحكم كما كان 4

 لحكم الواقعة في القرآن أو السنة يلجئان إلى جمع 
ً
 في عهد أبي بكر وعمر، )فإنه عندما يعييهما( أن يجدا نصا

ً
معروفا

على ش يء قضيا به إال أن عمر كان ينظر قبل تلك الخطوة في املأثور عن أبي  رؤوس الناس وخيارهم فإذا اجتمع رأيهم

 .بكر

التي  عليه باجتهاده كما في قصة املرأة-صلى هللا عليه وسلم -والنظائر، وهو أمر دربهم النبي . القياس على ألاشباه 4 

ذف من أجل إقرار الحد ثمانين جلدة من قياسهم الشارب على القا ومثله ماروي  .سألته عن الحج عن أمها وقد ماتت

 .في هذا املجال -هللا عنهم  رض ي-إلى غير ذلك مما أثر عنهم 

 .استنباطهم الحكم مراعين فيه مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية التي منها قاعدة سد الذرائع ونحوها . 3

وقد تزوج حذيفة بكتابية  - عنهم رض ي هللا - ويمثل لذلك بما جرى بين أمير املؤمنين عمر وبين حذيفة بن اليمان

باملدائن فكتب إليه عمر: ))أن خل سبيلها فإني أخاف أن يقتدي بك املسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن 

 .(106-66، ص ص 4442الزا  ، ) ( وكفى بذلك فتنة لنساء املسلمين

 :ية ودورها في إلاصالحفتاوى الفقهاجتهادات علماء الجزائر في التأليف في النوازل وال-3

املغرب  ، الذي يعتبر الفقه املعتمد فيلفقه النوازلي أو الفقه املالكيلقد عرف عن العلماء والفقهاء الجزائريين خدمتهم ل

إلاسالمي منذ أن تحول املغاربة عن فقه إلامام عبد الرحمن ألاوزاعي إلى مذهب إلامام مالك بن أنس رحمهما هللا، هذا 

زائرية تابعة جالتي كانت الدولة العند الدولة العثمانية التركية  ى إلاباضية والحنفية الذي كان الفقه املعتمدباإلضافة إل

 إلى غابة هذا اليوم. املناطق الجزائرية، وال يزال الفقه إلاباض ي هو الفقه املعتمد عليه بع  م4935لها قبل سنة 

ر ولكن بمجيء العثمانيين انتشر املذهب الحنفي... وظه»يلي: الجزائر ما كتاب تاريخ  فيذكر الباحث أبو القاسم سعد هللا 

 مالك، فإثر ذلك ال يعني وفروعأصول وإذا كانت معظم التأليف في علماء كتبوا وأفتوا على قواعد إلامام أبي حنيفة، 

ف قد ترکت بع  التأليحينئذ أنه لم يكن لعلماء املذهب الحنفي تأليف وآراء؛ فأسرة ابن العتابي كانت حنفية، و 

 ،الهامة، وعبد القادر الراشدي كان مفتي الحنفية وألف أيضا في ذلك، والشاعر املفتي ابن علي كان على املذهب الحنفي

 .(56 ص م،2009 القاسم، أبو)

 علماء الجزائر في النوازل والفتاوى الفقهية:-4

 لعل أبرزهم هم كما يلي: النوازل الفقهية و  رعوا في تفسير لقد برز العديد من العلماء والفقهاء الذين ب
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 (؛ نقل عنه كل من الونشريس ي 4394ھ/196فتاوى الؤغليیي؛ عبد الرحمن بن أحمد)الجودكج ،  واملازونيم(
 (422، ص 1265الجلمساو ، ( )445ص  ،4444

 فتوى ذ الركاب من خالص الفضة والذهب، م(؛ له اتخا4344ھ / 140فتاوى عمران بن موس ى املشالي )ت

ال وش  س  ) نقلها املازوني في الدرر املكنونة، والونشريس ي في املعيار املعرب، كذلك هناك فتاوى أخرى نقلها عن املشذالي.
 (002-042 ص ص ،1261

  م( كان بصيرا بالفتاوى والنوازل نحويا مشاركا 4385ھ/184فتاوى عبد هللا بن محمد إلادريس ي التلمساني، )ت

 .(444ص  ،1261 ،ال وش  س ) الونشريس ي فتاوی  في العلوم؛ نقل عنه

  م( نقل عنه املازوني في كتابه املشهور الدرر املكنونة 44/49فتاوى أبو الخير بركات الجزائري الباروني؛ )ت ق

 . (122ص  ،1261 ،ال وش  س ) والونشريس ي في كتابه املعيار املعرب

  م(؛ لديه جواب مطول عن مسألة 4454ھ / 188)ت فتوى حول بيهود توات؛ ملحمد بن عبد الجليل التنس ي

يهود توات، تحدث فيه عن سعة الدائرة في الحفظ والتحقيق؛ وموضوع هذه الفتوى موافقة إلامام عبد الكريم املغيلي 

 أبو)التلمساني في قتال بيهود توات )إقليم بالصحراء الجزائرية( وهدم معابدهم بعد استفحال أمرهم وتنامي شوكتهم 

 (.63 م، ، ص2009 اسم،الق

  4444 )الجودكج ، م(؛ له فتاوى في املازونية واملعيار4415ھ/ 910فتاوی الجالب؛ محمد بن أحمد املغيلي )ت ،
 .(05ص

  4444 )الجودكج ، م.4419ھ/ 993الدرر املكنونة في نوازل مازونة؛ ألبي زكريا يحیى املغيلي املازوني )ت ،
 (560ص

 (112، ص4444 )الجودكج ، م.4485ھ/ 980نوس ي )ت عبد هللا محمد بن يوسف الس 

  الجودكج ، املغرب. م(؛ نقلها الونشريس ي في املعيار4483ھ/988فتاوى ابن زکري، أحمد املانوي التلمساني )ت( 
 (105، ص4444

  املعيار املغرب والجامع املغرب عن فتاوى إفريقية وألاندلس ي والغرب؛ ألبي العباس أحمد بن يحي الونشريس ي

م(؛ وأخذ عن محمد بن العباس وقاسم العقباني وابن الجالب وابن مرزوق الكفيف؛ 4059ھ / 844التلمساني )ت 

املنهج الفائق؛ وإيضاح املسالك،  منها:وخرج إلى فاس؛ أخذ عنه ولده عبد الواحد وابن الغردیس التغلبي؛ له كتابات 

 وكتاب املعيار من الكتب املعتمدة في الفتوى عند املالكية. (.20 م، ص2009 القاسم، أبو) وعدة البروق واملعيار املعرب

 ( 166، ص4444ض ف، )

 ( ؛ والذي يمتلك الجيش الكمين لقتال من گره من عامة املسلمين؛ تناول فيه 4043ھ/ 848محمد شقرون)م

 رانيةر باعتناق النصقضية إيمان املقلد في العقائد؛ ورجح مذهب أهل السنة؛ وقد أفتى كذلك مسلمي ألاندلس بالتظاه

 (.22-21 ص ص م،2009 القاسم، أبو)

  ه. 4443فتوى في الحضانة؛ ألحمد بن علي البوني كتبها سنة 
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  التحويل لبع  ما أخل به كتاب النيل؛ لعبد العزيز الثميني إلاباض ي؛ وهو عمل في أحكام عمارة ألارض من

ن وأحكام الشركات؛ وقد اختصر الثميني به كتاب أصول تشييد املنازل واملدن والقرى وفتح الطرقات وغرس البساتي

 (.21 ص م،2009 القاسم، أبو) بكرألارضين ألحمد بن محمد بن أبي 

 ألن  ؛ن مغربيا؛ إال أن كتابه یا کثيراأجوبة التسولي على أسئلة ألامير عبد القادر في الجهاد، والتسولي وإن كا

يث كان السائل ألامير عبد القادر الجزائري؛ وقد سأل التسولي عن جهاد ألاسئلة التي وجهت إليه املجتمع الجزائري، ح

 (ال وش    )مخط ط خاص() الفرنسيين وأحكامه.

  مسألة، جرت بينه وبين الشيخ علي مبارك القليعي؛ وكان العالي مفتي  355فتاوی حميدة العالي، بلغت أكثر من

 (.55 م، ص2009 القاسم، أبو) املالكية في الجزائر خالل السيتينيات

  بين في املغاربين وبيع قضاةنوازل الجنشوري؛ أبو زيد عبد الرحمن؛ وهي فتوى طويلة عن قرارة الاصول الهار 

 (26-25ص  ،1222الماز  ، ). توات

وماذج مو  ه   فقهاء المالك   الم ا د  ف  ج   و الو ازل ) مميزات وخصائص النوازل الفقهية عند علماء الجزائر-6
  :(040ص ،  الفقه

سائل وقعت ملعديد من الخصائص والتي تتمثل في: أنها نوازل واقعية تعلق بقضايا و تتميز النوازل الفقهية الجزائرية با  

جه ؛ كما هو فقه ألاحناف على و عد عنها الوصف الافتراض ي والخيال؛ ويبيمكن نفيها أو القول بعدم حصولهابالفعل ال 

 في معالجة القضايا كما أنها تبتعد عن التقليد  (412، ص4  الماز و ،   ) العموم.

ج إلانتا إذ تعدد، أمثال: أحمد املقري ويحیى الشاوي ما نراه في علماء الجزائر من  املستجدة وهذاالظواهر الاجتماعية 

ت من الفتاوى د، والكثير من الدراسات الاستشراقية استفافي موضوع علم الفتاوی والنوازل؛ وكثرة الفقهاء واملؤلفين فيه

 .(المع ا  المع ب لل وش  س ) إلبراز كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الجزائري.

إن النوازل الفقهية عند علماء الجزائر تعتبر فتاوى مذهبية خاصة باملذهب املالكي أو الحنفي أو إلاباض ي ولقد تم إلاشارة 

 ذي؛ مما يجعلها خاصة باملحل الل نطاق املغرب إلاسالمي وألاندلسهذه النواز تشمل سابقا؛ و ملجمل هذه املذاهب 

. وتعددت املواضيع التي تتناولها )النوازل الفقهية في الجزائر( فمنها ما يتصل بالفقه قيلت فيه دون غيره من ألاماكن

نهج مة، وانتهاء بكتاب الفرائ . و هار ومنها ما هو متعلق بالعقيدة وكذلك ما يتعلق بمسائل العبادات بدءا بكتاب الط

 .د ما مناهج رواية الحديث النبوي تناول النوازل الفقهية يشبه إلى ح

 ج ،)الجودك ركز فقهاء الجزائر على مختصر ابن الحاجب مما جعله في مكانة مرموقة في نقولهم، وكثرة الرجوع إليه   
الفتوى، بالسؤاال والنقاش مما يعطي الفتوى قوة علمية . كما رجعوا ايضا إلى الفقهاء املبرزين في (602ص. ،4444

 .(442 ، ص.1264و  هض، ) وقبوال حسنا عند املستفتي

 والزوايا:إصالح املساجد -6

 الزوايممممممماميالدي حيمممممممث أسممممممممممممممسممممممممممممممممممممت  قرن الثمممممممالمممممممث عشممممممممممممممرالبمممممممدايمممممممة من  كبيرارفمممممممت المزوايممممممما في الجزائر   تطورا عم    

د مما سممماع ،املدن وخارجها وعملت على تمسمممك شمممعوب املنطقة بدينها داخلها نعاشمممإلتنشممميط الحركة العلمية  بهدف

البرتغاليين ثم ألاسبان ومن بعدهم الفرنسيين والايطاليين وكان جل غزاة على مر العصمور فبدءوا بطرد على تصمديها لل
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الهدف  ت تلك الزواياأما في زمن الحرب فكان ،نشماطها في فترات الحرب هو تعبئة أتباعها ومريديها ضد الغزاة ألاجنبية

 (014، ص4444،الشط ) منها القيام بأداء رسالتها الدينية الحضارية التعليمية والتربوية.

يتمثل  هذا الدور الذي قدمته الزوايا في نشممممممممممممممر الوعي نوعية   في الجزائر وتاريخها و  لقد سممممممممممممممجلت الزوايا القرآنية قفزة

ها  فالجزائر لم تعرف الزوايا إال بعد القرن الخامس الهجري،  ومع مرور الديني والثقافي في املجتمع الجزائري منذ نشمممأت

الزمن تطور أمر الزوايا وأصمممبحث ذات قيمة أكبر  وخاصمممة خالل القرن العاشمممر الهجري بعد سمممقوط ألاندلس وامتداد 

لشمممميخ سمممممعادة بالقرب من ؛ وتعتبر  أقدم زاوية تأسممممسممممت في الجزائر هي زاوية ا ألاطماع ألاوربية إلى السممممواحل الجزائرية

السادس هجري  ثم انتشرت الزوايا عبر أنحاء البالد كلها  خاصة خالل  خالل القرن التاسع والثامن    طولقة في القرن 

 هجري  وكممان لسممممممممممممممقوط ألانممدلس والاحتالل ألاسممممممممممممممبمماني والفراغ إلاداري واسممممممممممممممتيعمماب السممممممممممممممكممان لتقبممل أي حركممة روحيممة

 .(282 م،ص2009 القاسم، أبو)ي انتشارها بسرعةإسالمية لكل ذلك  الاثر الكبير ف

 لمممقمممممممد كمممممممان أهممممم مممممممما قممممممماممممممممت بمممممممه الممممزوايممممممما هممممو املممممحمممممممافممممظمممممممة عمممملممممى الممممقممممرآن الممممكممممريممممم وتممممحممممفمممميممممظمممممممه وحممممفممممظمممممممه فممممي صممممممممممممممممممممدور 

ل ألامكنة كوالتغيير ويتلى في دائما وأبدا في  حتى ال تمتد إليه يد التحريفمين كتابة ورسمممممما وتالوة وتجويدا أبناء املسمممممل

   .في البلد

ة الجزائريمم دعم الثورةر الزوايمما أثنمماء الاسممممممممممممممتعمممار الفرنسمممممممممممممم ي لعبممت دورا بممارزا فقممد كممانممت املصممممممممممممممدر الرئيسمممممممممممممم ي الممذي تعتب

، فالزوايا على اختالف طرقها  جهاد بحيث كانت مركزا اسمممممممممممتراتيجياواملجاهدين فبع  الزوايا التحق جل أعضمممممممممممائها بال

املمذاهب التي كانت تنتهجا والتي تم التطرق اليها ،  كلها كانت التي كمانمت تتبعهما في التوعيمة والارشمممممممممممممماد ، و رغم اختالف 

على مقومات ألامة الجزائرية عكس ماكان يعتبره بع  املؤرخين وعلى رأسهم لويس  تصمب في وعاء واحد وهو الحفاظ

 حركةيرى أن حركة إلاخوان أنها حرب دينية مبنية على التعصممممممممممممممب الديني والعرقي وكان يقصممممممممممممممد بذلك  رين الذي كان

إلى كل املناطق تقريبا والقبائل الشمممممممممممالية وحصممممممممممار مراكز  اتهمخوان الرحمانيين آنذاك ونشمممممممممماطهم بكثرة وامتداد ثور إلا 

م،  ولقمممد  أدركمممت فرنسمممممممممممممممما قمممديمممما  أن مممما يقوم بمممه إلاخوان 1865الفرنسمممممممممممممميين وقالعهم في بجمممايمممة ودلس وتيزي وزو في 

 250ألف مجاهد ينتمون إلى  120رة تكوين جيش يمثل أكثر من الرحمانيين الذين اسممممممممممتطاعوا خالل مدة زمنية قصممممممممممي

 (120/122 ص ص.، 4410 اب اهلل، )ألف نسمة  حسب ما أشارت اليه املصادر التاريخية  600قبيلة تتألف من  

فظ القرآن حاملدرسة الابتدائية التي يتعلم فيها التلميذ القراءة والكتابة و وايا والكتاتيب القرآنية بمثابة لقد كانت الز 

يتلقى فيها الطالب إلاعدادية  املسجد بمثابة تون املقررة التي تستوجب التلقي، وكانالكريم، باإلضافة إلى بع  امل

، ولقد عرفت املساجد نفس التطور (54ص. ،4410 ا    ،) بالكتاب التفسير والشروح على تلك املتون التي حفظها

 .ذ أصبحت وجهة لطلب العلم والتعلمإ

 ة:خاتم

تمثل ذه الدراسة والتي تفي ختام هذه الورقة ال يسعنا إال التطرق إلى بع  من النتائج التي توصلنا اليها من خالل هو

 : أهمها في

تها يتم ، وبعد معالججابة عنها وفق الشريعة إلاسالميةالنوازل الفقهية هي املستجدات الحادثة بأهل العلم، وتتطلب إلا 

 .في موضوعها حكم شرعي متفق عليها وضع
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ر ، فمنهم من أطلق علها مصطلح الفتوى، وآلاخحول موضوع النوازل الفقهية كتاباتهمنوع معجم العلماء الجزائريين في ت

املسألة، الجواب، ألاحكام، الواقعات ... وغيره، ومن يتعمق في املوضوع يمكن له إيجاد مصطلحات مختلفة ولكن ذات 

 النازلة.  وهي:داللة واحدة 

 م النازلة الفقهية املعلومات للمجتهد ملساعدته على إجابة املستفتي.تقد 

 .يمكن استثمار ما تتضمنه النوازل الفقهية في إصالح املجتمعات 

 ساهم العلماء الجزائريون في النهوض باملذهب املالكي وذلك عن طريق مجمل الفتاوى التي صدرت عنهم. 

  هبية خاصة باملذهب املالكي أو الحنفي أو إلاباض ي وهي نوازل واقعية، فتاوی مذتعتبر النوازل الفقهية الجزائرية

 بعيدة عن الافتراض والتقدير، أسلوبها يشبه أسلوب الرواية، وموضوعاتها متنوعة وشاملة. 

  وجعلهما مدرستان يتوجه اليهما الفرد   واملسجد كان للنوازل الفقهية الدور العظيم في النهوض بالزاوية

 كتساب العلم والتفقه.الجزائري ال

 ائمة املصادر واملراجع: ق

 القرآن الكريم .4

، دار الكتب العلمية، 4، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، طإعالم املوقعين (،4884، )ابن القيم جوزية .4

 بيروت.

 تمدارك النظر في السياسة بين التطبيقاألالباني محمد ناصر الدين وعبد املحسن بن عبد العباد البدر،  .3

 ، )كتاب الكتروني(. والانفعاالت الحماسية

 .كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون البخاري:  .4

، جامعة ألامير 44، مجلة املعيار، العدد فقه التنزيل: مفاهيم ومقاربات (،4541) بشير بن مولود جحيش، .0
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 .الرقمّية البيئة ظل في لألطفال سليمة لتنشئة لألسرة الاجتماعية املسؤولية مساهمة

The contribution of social responsibility to the sound upbringing of children by the 

family in the digital environment  
 الجزائر/ سكيكدة، 1955أوت 20 جامعة /فريدة مرزوقيد.

Dr.Merzougui Farida / University of 20 august 1955, Skikda / Algeria 

 امللخص: 

 في تدخل الذي وماملفه هذا طياتها، في العوملة جلبتها التي املتغيرات فرضهت واقع أمر وبيوتنا ملجتمعاتنا الرقمية البيئة غزو  اليوم أصبح

 ياتناح نظام إلى والاتصال املعلومات تكنولوجيا تسللت حيث املجاالت، جميع في حياتهم أسلوب وغير لألفراد العامة والخاصة الحياة

 ...والثقافي والصّحي والتعليمي والاقتصادي الاجتماعي

 اليةوالفع السرعة بتحقيق وذلك البشرية املمارسات من العديد سهلت إيجابية تغييرات املجتمعات على أحدثت رقميةال البيئة هذه

 سرتك مختلفة اتصالية أساليب وتوفير املعلومات تدفق وتسهيل وغيرها الرقمية إلادارة خالل من والتكلفة والجهد الوقت ،وتقليص

 يؤثر حأصب الذي الثقافي الغزو  وأهمها عديدة سلبيات أيضا معه جلب العالم على السريع الانفتاح هذا ،ولكن الجغرافية والحدود العوائق

 سرةألا  دور  على تأثير من لها ملا الرقمية البيئة ومخاطر تهديدات من تعاني اليوم أصبحت التي خاصة وألاسرة عامة املجتمع هوية على

 دور  أتيي إليه،هنا تنتمي الذي املجتمع وأعراف وقيم مبادئ على مبنية سليمة تنشئة اجتماعيا وتنشئتهم ألاطفال تربية وهو ألاساس ي

 اللخ من نحاول  ،لذلك خاصة بصفة أفرادها ونحو ككل املجتمع نحو وحضاري  مدني واجب تعتبر والتي لألسرة الاجتماعية املسؤولية

 .  الرقمية البيئة ظل في لألطفال يمةسل لتنشئة لألسرة الاجتماعية املسؤولية مساهمة توضيح الدراسة هذه

  ، البيئة الرقميةالتنشئة ألاسرية ، ألاسرة،املسؤولية الاجتماعية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Today, the invasion of the digital environment of our societies and homes is a reality imposed by the changes brought about 

by globalization, this concept that entered into the public and private life of individuals and changed their lifestyle in all areas, 

where information and communication technology crept into our social, economic, educational, health and cultural life 

system ... 

This digital environment has brought about positive changes in societies that have facilitated many human practices by 

achieving speed and effectiveness, reducing time, effort and cost through digital management and others and facilitating the 

flow of information and providing different communication methods that have broken the obstacles and geographical 

borders, but this rapid opening to the world has also brought with it many negatives The most important of these is the cultural 

invasion that has affected the identity of society in general and the family in particular which today is suffering from the 

threats and dangers of the digital environment because of its impact on the basic role of the family, which is raising and 

upbringing children socially, sound development based on the principles, values and norms of the society to which it belongs. 

In particular, therefore, we attempt through this study to clarify the contribution of the social responsibility of the family to 

the sound upbringing of children in the digital environment.  

Keywords: Social responsibility, family, family upbringing, digital environment. 
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 مقدمـة:

في عصر أصبحت فيه البيئة الرقمية حتمية تغزو مختلف مجاالت حياتنا اليومية، حيث امتد هذا التأثير إلى أسلوب 

حياتنا وقيمنا وثقافتنا و...غيرها، أصبح من الضروري الوقوف على مدى وكنوعية هذا التأثير الذي يسري في مجتمعنا 

 سريان الدم في الجسم. 

في  ، حيث غيرت أنماط حياتناالتي أحدثتها الثورة التكنولوجية ينفي كل التطورات والتسهيالتال يستطيع أحد أن 

مختلف املجاالت كالتعليم، الصحة، الخدمات الاجتماعية، السياحة، وحتى الزراعة ولكن ال يجوز أبعدا التغاض ي على 

ال وهذا راجع إلى أهمية التأثير الذي تحدثه الجانب املظلم لهذا التطور، خاصة فيما يخص تكنولوجيا الاعالم والاتص

البيئة الرقمية على الثقافة والقيم املجتمعية للمجتمعات خاصة املحافظة منها، ومنه في ظل هذا الانفتاح الكبير بسبب 

البيئة الرقمية أصبح من الضروري الاهتمام أكثر بالتنشئة الاجتماعية لألطفال ألن تحقيق تنشئة سليم وصحية 

فال في ظل غزو البيئة الرقمية يمكننا من املحافظة على أكبر قدر ممكن من القيم والعادات وألافكار التي تشكل لألط

ثقافة وهوية مجتمعاتنا، هنا يأتي دور املسؤولية الاجتماعية لألسرة في العمل على تنشئة ألاطفال على أسس صحيحة 

 ت البيئة الرقمية وتجنب ألاثار السلبية لها.تمكنهم من تحقيق التوازن بين الاستفادة من إيجابيا

 مشكلة الدراسة:

إن التنشئة الاجتماعية السليمة لألطفال من أهم ألاهداف الاجتماعية التي تستلزم جهودا مكثفة من كل وحدات 

عليه يتوجب و  ،قبال في املجتمع الذي ينتمي إليهوعناصر املجتمع ألن التنشئة الاجتماعية للطفل تؤثر على فعاليته مست

 ومرافقته عبر كل مراحله العمرية )طفولة، .ودينّيا.. وأخالقيا، وتعليميا، الحرص على رعاية هذا الطفل صحّيا،

ى وتعتبر ألاسرة املسئولة ألاول ، ذاتيا يمكنه الاعتماد على نفسهمراهقة...حتى البلوغ( إلى أن يصبح راشدا مستقال 

ل لذلك يتوجب على ألاسرة )آلاباء( الالتزام باملسؤولية الاجتماعية اتجاه أبنائهم واملباشرة على تربية وتنمية هذا الطف

وتحمل العواقب التي تنجر على أساليب تربيتهم سواء كانت إيجابية أو سلبية، ألن النتيجة ال تؤثر فقط على ألاسرة بل 

مجموعة من املبادئ والقيم والعادات ألن املجتمع مكون من مجموع أفراد تجمعهم  تمتد إلى كل الكيان الاجتماعي،

ا وكل خلل في تنشئة ألافراد يؤدي إلى م والتقاليد والعالقات إلانسانية التي تحكمها واجبات وحقوق متبادلة بينهم،

أخالقية في املجتمع
ّ
 .يسمى بانتشار آلافات الاجتماعية واملظاهر الال

 ،بيريت( أصبحت ألاسرة أمام تحدي كوشبكات الاتصال )إلانترن اليوم في ظل العوملة ومع الغزو التكنولوجي للمعلومات

حيث أصبحت البيئة الرقمية تحيط بأفراد ألاسرة من كل جانب ولم يسلم منها كبيرا وال صغيرا وبالتالي أصبحت كل 

أطفالها  فيه تعتبر املكان آلامن لألسرة الذي تربي -البيوت -مخاطر العالم التي كانت وراء أبواب البيوت التي كانت 

وتكونهم وتهيئهم لحمايتهم من هذه املخاطر فإنها اليوم أصبحت هذه املخاطر والتهديدات تعيش معهم وسط البيت على 

بعد كبسة زّر من جهاز إلكتروني ،هذا العالم الجديد الذي تحدد مالمحه البيئة الرقمية أصبح حتمية تعيش معها 

لية الاجتماعية حتمية ضرورية لألسرة لتتمكن من تربية الطفل تربية صالحة ألاسرة لذلك أصبح أيضا التحلي باملسئو 

ومحاربة مخاطر العوملة التي تهدد هوية وثقافة وأسس ألافراد  بمعايير اجتماعية تتناسب مع املجتمع الذي ينتمي إليه،

 . واملجتمعات
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ألطفال في ل تماعية لألسرة في تنشئة سليمةكيف تساهم املسؤولية الاج :هذا إلاشكال نطرح التساؤل التاليمن خالل 

 ظل البيئة الرقمية؟

 أهداف الدراسـة:

 تتمثل أهم ألاهداف للدراسة في النقاط التالية:

 .محاولة تسليط الضوء على أهمية التنشئة الاجتماعية للطفل لخلق فردا صالحا في املجتمع 

 ية لرقمية على القيم املجتمعية خاصة في مجال التربمحاولة تسليط الضوء على املتغيرات التي أحدثتها البيئة ا

 للطفل.

 .محاولة تسليط الضوء على املسؤولية الاجتماعية لألسرة وأهميتها البالغة في تحقيق تنشئة سليم لألطفال 

 .محاولة دراسة العالقة بين املسؤولية الاجتماعية لألسرة، والبيئة الرقمية 

  يمكن تبنيها من أجل تفعيل املسؤولية الاجتماعية لألسرة اتجاه ألاطفال محاولة الخروج ببع  التوصيات التي

 من أجل حمايتهم من مخاطر البيئة الرقمية.

 أهمية الدراسـة:

 ترجع أهمية الدراسة إلى أسبا مختلفة منها ذاتية وأخرى موضوعية يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:

 ألنه واقع معاش. الاهتمام باملوضوع من الجانب الاجتماعي 

 .الرغبة في محاولة إثراء البحوث العلمية، وفتح مجال إلجراء دراسات أخرى ملناقشة املوضوع 

 لبيئة الرقمية، التنشئة تصال، وعلم الاجتماع )اتستند الدراسة على محورين مهمين في علوم الاعالم والا

 ألاسرية للطفل(.

  وثرية بالظواهر التي تستدعي دراستها.تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت أرضية خصبة 

  مصطلحات الدراسـة:

 تعريف ألاسرة: - 1

 ،ن إعداده وصقله وتنشئته اجتماعياإن ألاسرة هي املجتمع إلانساني ألاول الذي ينشأ فيه الفرد منا وهي املسئولة ع

ل، ولكن مع تعقد الحياة بل ويتعدى مسئولياتها ذلك فهي مسئولة أيضا عن نقل التراث الثقافي من جيل إلى جي

الاجتماعية ومع التقدم التكنولوجي وتعدد الحاجات إلانسانية أصبحت ألاسرة في حاجة إلى نظم أخرى تساعدها على 

ومن أهم تعريفات  فكان البد على املجتمع من بذل الجهد إليجاد نظم أخرى مساعدة كاملدرسة وغيرها. أداء رسالتها،

 آلاتي:ألاسرة ما جاء في 

ي ه املجتمع،ألاسرة بأنها النقطة ألاولى التي يبدأ منها التطور، هي الخلية ألاولى في جسم  COONTيعرف كونت    

 ينشط ويكبر ويترعرع منه الفرد.الطبيعي الاجتماعي الذي يتربى و  الوسيط

، 2009)عثمان،   م.بدونهبأنها منظمة دائمة نسبيا مكونة من زوج وزوجة وأوالد أو  w.Egebernويشير وليم اجبرن 

 (15-16الصفحات 



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 188 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 . تعريف املسؤولية الاجتماعية: 2

 املسؤولية: 1.2 

ا في أم ،"يعرف "املنجد في اللغة" املسؤولية بأنها "ما يكون به إلانسان مسئوال ومطالبا عن أمور أو أفعال أتاها لغة:

( بأنها تشير إلى العديد Le Robert(حسب القاموس الفرنس ي املشهور )Responsabilité)اللغة الفرنسية فيعرف مصطلح 

 لتكليف،ا فهي تعني املنصب، من املفاهيم عبر مستويات ثالث: حيث تعني في ألاول : الواجب والالتزام ،أما في الثاني:

أنها  ( Oxford)  ة فقد حاء في القاموس الانجليزي أما في ألاخير فمعناها  الخطأ وتبعاته .أما في اللغة الانجليزي واملهمة،

ترتبط بواجب التعامل مع ش يء ما أو رعاية جسم ما من هذا النوع ،وما ينجر عنه من لوم  إذا سارت ألامور بشكل 

 خاطئ" .

غات الثالث،
ّ
غوي الذي تشير إليه مختلف القواميس بالل

ّ
واجب لفاملسؤولية تعني مبدئيا ا إذن بناء على املعنى الل

مهمة...الخ وكل ما ينجر عنه من نتائج سواء كانت  وظيفة، مهنة، منصب،، مكانة مركز، والالتزام املرتبط بشغل:

 إيجابية أو سلبية.

قبل تحديد املعنى الاصطالحي للمسؤولية يجب إلاشارة إلى أن هذا املفهوم واسع جدا ومتعدد ومتشعب  اصطالحا:

لتي تميزه مية اوكل تخصص ينظر له من زاويته العل ،العلوم إلانسانية والاجتماعية كللدرجة أنه يشكل نقطة التقاء ل

 .عن العلوم ألاخرى 

"مكانة أو سمة ذلك الذي يمكن أن يدعي للرّد على واقعة " ويفصل الالند أكثر عندما  ( بقوله: Lalandeيعرفها الالند )

ح
ّ
ومسؤولية  في حدود وصورة يحددها القانون ، ق بالغير،يصنفها الى "مسؤولية مدنية " واجب إصالح ألاذى الال

 بصفة جزائية لجرم أو لجنحة، ومسؤولية أخالقية واجب أدبي، جزائية مكانة وسمة ذلك الذي يمك أن يالحق قضايا،

ة يإلصالح ألاذى الذي ألحق بالغير ،أما النوع ألاخير حسبه  فهو املسؤول معنوي منصوص أو غير منصوص عليه القانون،

تكمن فيما يمكن حينئذ أمام كل كائن عاقل أن يكون من  املعنوية وهي وضع فاعل واع لألفعال التي أرادها حقا،

  .وأن يتعين على املرء بحسب قيمة ألاسباب وطبيعتها أن يتحمل ما يتعلق بها من لوم أو تفريط أسبابها،

 :املسؤولية الاجتماعية 2.2

ية اث العلوم إلانسانمتفرع ومتشعب جّدا لذلك نجده يندرج ضمن أغلب مجاالت وأبحإن مفهوم املسؤولية الاجتماعية 

 .والاجتماعية

وهي مسؤولية الفرد أمام ذاته عن الجماعة  ،املسؤولية الفردية عن الجماعة " يعرفها "السيد عثمان" بقوله:

 التي ينتمي إليها".

تلك الاستجابات التي تعبر عن إدراك الفرد  ،ملسؤوليةجابات الفرد على مقياس ا: "مجموع استوتعرف أيضا بأنها

ملسؤوليته عن سلوكه والتزامه أمام ذاته وعن نفسه وعن الجماعة التي ينتمي إليها وتتضمن معرفة الفرد لحقوقه 

وهذا يتم من خالل بتعاليم الدين وبالقيم ألاخالقية وبفهم مشكالت  وواجباته نحو نفسه وأسرته وزمالئه ووطنه،

التعاون مع آلاخرين من أجل املحافظة على املجتمع والعمل على والحرص على املشاركة إلايجابية و جتمع وأوضاعه، امل

 (2019)مجموعة من املؤلفين والباحثين،  تقدمه وازدهاره".
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 املسؤولية الاجتماعية لألسرة:  3.2

 انوني...الخ(،ق مجتمعي، أخالقي، املسؤولية الاجتماعية هي كل التزام )سيكولوجي، بناء على املفاهيم املتعددة يتبين أن

بالتالي نستخلص أن املسؤولية الاجتماعية لألسرة تتمثل في التزام كل فرد من أفرادها بواجباته اتجاه باقي ألافراد مع 

ة )الوالدين( نحو أطفالهم وذلك بتوفير كل تحمل ألاعباء التي تنجر عن هذا الالتزام ،كذلك هي مسؤولية الزوج والزوج

احتياجاتهم النفسية والاقتصادية... )كتوفير الحب والحنان، الصحة والتعليم، التربية السليمة على مبادئ وقيم 

وهذا واجب كل ألازواج نحو أطفالهم ألن مسؤوليتهم الاجتماعية تتعّدى حدود ألاسرة الصغيرة إلى صحيحة(.أخالقية 

 ع وقد حددت هذه املسؤولية من وجهة نظر الدين إلاسالمي بالعديد من النصوص الشرعية لقوله تعالى:"كل املجتم

كم راع وكّل راع مسئول عن رعيته"،
ّ
عن واجب ألاب وألام نحو أبنائهم من ا من آلايات الكريمة التي تتحدث وغيره كل

 وتربية...الخ. ورضاعة، نفقة،

 . تعريف التنشئة الاجتماعية:3

: التنشئة الاجتماعية بأنها عملية تعليم تعتمد على التلقين واملحاكاة والتوحد مع ألانماط العقلية عرف بارسونزي

ال  وهي ، ة لعناصر الثقافة في نسق الشخصيةعملية دمج مستمر  وهيوالراشد، والعاطفية وألاخالقية عند الطفل 

م إذ يجب أن يتعل طفولة إلى املراهقة وحّتى الشيخوخة ،تقتصر على مرحلة الطفولة  ،ولكنها عملية مستمرة من ال

وأن يكتسب أنماطا جديدة من السلوك تتناسب مع الجماعات التي ينتمي إليها في كّل مرحلة من  الفرد دوره الجديد،

 مراحل حياة إلانسان.

الغير  تحكم سلوكه وسلوكوالتنشئة الاجتماعية عملية اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه ولغته واملعاني والقيم التي 

 والتنبؤ باستجابات آلاخرين والتفاعل معهم بإيجاب.

وافع ود يعرف محمد عماد إسماعيل التنشئة الاجتماعية بأنها العملية التي عن طريقها يسعى آلاباء إلى إحالل عادات،

بعبارة أخرى هي العملية التي  أو  ،بطريقة أولية في املرحلة السابقةجديدة محّل عادات ودوافع كان الطفل قد كونها 

تقبلها واتجاهات يرض ى عنها املجتمع وت ،ودوافع وقيمايهدف آلاباء من ورائها إلى جعل أبنائهم يكتسبون أساليب سلوكية 

 (10-9، الصفحات 2003)الخطيب و آخرون،  الثقافة التي ينتمون إليها.
هي تلك العملية التي يكتسب من خاللها إلانسان القيم وألافكار والشخصية واملهارات وقواعد التنشئة الاجتماعية 

التصرف التي تؤهله للمساهمة بصفة عضو فاعل نوعا ما في نشاطات الجماعات املتنوعة، كاألسرة واملدرسة واملنظمة 

 .ةالشامل تسمى التنشئة الاجتماعي والجمعيات الثقافية والرياضية واملجتمع

تشير و  كما ،نا اجتماعيا وعضوا في مجتمع معينفالتنشئة الاجتماعية هي تنشئة إلانسان منذ والدته ألن يكون كائ

ية مران أي عمل ،تكتنف عملية التنشئة الاجتماعية : "العمليات النفسية والاجتماعية التيالتنشئة الاجتماعية إلى

 (15-16، الصفحات 2000) سالم، سلوك ".  الفرد على السلوك الاجتماعي وتمّرنه على ذلك ال

 . تعريف البيئة الرقمية:4 

بأنها مجموعة من العناصر متفاوتة املهام والاختصاصات والدرجات الوظيفية والقناعات تعرف البيئة الرقمية 

 مهام محددة. والكفاءات العلمية املتفاعلة فيما بينها وفق منظومة إلنجاز 
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لبث أو مع الانتقال من ا إن مصطلح البيئة الرقمية ليس مرادفا تماما مع التكنولوجيا الرقمية أو مع انتشار الانترنت،

أو مع الابتعاد عن   التماثلي إلى إلاذاعة الرقمية ،أو مع جاذبية شاملة من الهواتف املحمولة أو مع زوال الصحف،

تراتيجيات أو مع الاس للتعلم الذي يركز على الطالب من التلقي السلبي إلى التفاعلية، التدريس الاستقرائي والترويج

ة الرقمية هي تكتل ، فالبيئفي كل مكان في الكمبيوتر الشخص ي أو حتى التجارية والسياسية املرتبطة بالعوملة والتسويق،

ساد تحول ثقافي شامل وحدثت قفزة  لكل تلك ألاحداث والحقائق ،في تجربة ملموسة لطريقة تغيير الوجود،أين

 (4-3، الصفحات 2019)بوخرباش و يحة، تكنولوجية كبيرة إلى ألامام لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. 

الت إلالكترونية تعامتتميز البيئة الرقمية بالعمل على نشر مجتمع معلوماتي، مقوماته الثقافة الرقمية التي تبنى على ال

ويتحقق كّل هذا بمرافق  خ.... الوبنوك وإدارات إلكترونية في شّتى مجاالت الحياتية، تحت ظل حكومة إلكترونية،

 التطور التقني في تكنولوجيا املعلومات وشبكات الاتصاالت.

في معالجة  التقنيات املستعملة: يقصد بتكنولوجيا املعلومات والاتصال كل ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات والاتصال

 دم منائل التكنولوجية التي تستخوكل الوس ،ترنت والاتصاالت بعيدة املدىنألا  ،ويل املعلومات مثل إلاعالم آلاليوتح

 ومن أهم مكونات  استغالل وإعادة تشكيل املعطيات الرقمية القادرة على املرور عبر الشبكات، معالجة ، ،جل تبادلأ

 عالم والاتصال العناصر التالي:تكنولوجيا إلا 

ما  البرمجيات: -
ّ
تعتبر بمثابة روح التكنولوجيا الحديثة وجوهرها، بحيث ليس هناك وجود مادي ملموس لها وإن

 عبارة عن تطبيقات يتم تثبيتها في مختلف ألاجهزة وآلاليات إلالكترونية.

علومات إلى وسائط سمعية وبصرية يسهل على املفي عملها على ترجمة البرمجيات و  تعتمد :ألاجهزة واملعدات -

 الهواتف النقالة ...الخ. صرافات البنوك آلالية، ومثالها أجهزة الحاسوب، ،املستخدم إدراكها وفهمها

لى أساس عمن أجل تطوير املعامالت املبنية تعرف الشبكة على أنها نظام لتنسيق مختلف النشاطات  الشبكات: -

    .(8، صفحة 2019)بوخرباش و يحة، . ألهداف املشتركةتعاونية تحقيقا لعالقات 

 جانب املناقشة:

 :دور ألاسرة في تنشئة الطفل. 1

صحّي وال البيولوجي والنفس يألاسرة هي الحاضنة ألاولى للطفل منذ الوالدة ومرافقته في كّل مراحل نمّوه وتطوره 

، حتى يصل إلى مرحلة الرشد الكافي الذي يمكنه من الاستقاللية الذاتية التي تمكّنه هو آلاخر عيوالتعليمي وحّتى الاجتما

ألاسرة ألاولّية  وتنقسم ألاسرة إلى قسمين: ،للحياة البشرية وهذه هي الدورة الطبيعية من إنشاء أسرة خاصة به،

سيان ولى بتنشئة الطفل وألابوان هما املسئوالن الرئيوهذه هي املعنية ألا  بالنسبة للطفل وتتمثل في ألاب وألاّم وإلاخوة،

 عن تربية هذا الطفل.

وألاسرة الثانوية وتتمثل في ألاسرة الكبيرة من الجّد والجّدة وإلاخوة وألاخوات لكل من الطرفين ألاب وألام )ألاعمام 

في حياة كل من ألاب وألام ووجود  الطفل خاصةهذه ألاسرة الكبيرة ليست املسئولة املباشرة عن تربية  ،وألاخوال(

ولكن تبقى ألاسرة الكبيرة نسق آخر تمتّد فيه تنشئة الطفل بحكم الاحتكاك  ،القة زوجية مستمرة وعادية بينهماع

 املجتمع ...إلامتداد ألنساق أخرى كاملدرسة و  قبلالقرابة، بأفرادها في إطار عالقة 
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 :الطفولةمعنى  -

ويمكن تعريفها بأنها املدة التي يعتمد فيها الفرد على  من أخطر مراحل حياة الفرد، يرى علماء الاجتماع أن الطفولة

دي سواء كانت مدة الطفولة حّتى البلوغ أو النضج الاقتصا والديه في املأكل وامللبس واملأوى والتعليم والصحة والترويح،

 .والعقلي والاجتماعيوالنفس ي   

 لطفولة وذلك باختالف املعايير التي اعتمدوا عليها في تحديدهم لهذا املفهوم،لقد اختلف العلماء حول تحديد مفهوم ا

، دون ) زايد و وآخرونوأخيرا املعيار الاجتماعي.  ،املعيار الزمني ،املعيار النفس ي املعيار البيولوجي، ومن هذه املعايير:

 (126سنة، صفحة 

ه نفسيا بتوفير مناخ وبيئة صحية لرعايت تماعية لألسرة تجاه الطفل تتمثل في التزام الوالدينإن املسؤولية الاج -

وكذلك اجتماعيا عبر تلقينه مهارات الاتصال وتربيته على مجموعة من املبادئ والقيم املناسبة حسب  ،وماديا وصحيا

 .حيحةر تنشئته اجتماعيا بمعايير ص، وذلك عبتمي فيهطبيعة املجتمع الذي ين

  أهداف التنشئة الاجتماعية:. 2

 تسعى التنشئة الاجتماعية إلى بناء شخصية الفرد وإكسابه ثقافة مجتمعية وتحقيق ألاهداف التالية:

 ،والتي توجه السلوك وتتحكم فيه. إكساب الطفل القيم واملعايير السائدة في املجتمع 

 لوك وإشباع الحاجات الفطرية والنفسية للطفل.إكساب اللغة من ألاسرة، والعادات والتقاليد، وضبط الس 

 .تعليم الفرد ألادوار الاجتماعية املتوقعة منه وفقا لجنسه ومركزه الاجتماعي وطبقته الاجتماعّية 

 هي الجماعة التي يعيش فيها إلانسان. ،ليب التعامل الخاصة بجماعة معينةإكساب الطفل أسا 

  ن أي من كائ نفسه،طفل ناضج يتحمل املسؤولية ويعتمد على تحويل الفرد من فرد يعتمد على غيره إلى

 بيولوجي إلى كائن اجتماعي.

  .إكساب الطفل عناصر الجماعة الثقافية بحيث تصبح جزءا من شخصيته وتكوينه الاجتماعي 

 هناك شكالن من التنشئة الاجتماعية:

غة والسلوك وفق نظامها الثقافي، حيث يتعلم ألابناء ا تنشئة اجتماعية مقصودة تتم عن طريق ألاسرة:* 
ّ
لل

 واتجاهاتها ومعاييرها.

حيث يكون للتعليم أهداف وطرق ونظم ومناهج وأساليب ذات عالقة بتربية ألاطفال وتنشئتهم، وهناك  املدرسة:* 

، دتنشئة اجتماعية غير مقصودة: يتم هذا النمط عن طريق التربية املوازية مثل وسائل إلاعالم املختلفة واملساج

-11، الصفحات 2003)الخطيب و آخرون،  والنوادي وغيرها من املؤسسات التي تسهم في عملية التنشئة الاجتماعية

12) 

تجدر إلاشارة هنا أنه بالحديث عن ألاسرة ودورها في التنشئة الاجتماعية للطفل والتركيز عليها في هذه الدراسة  -

كل الذي يتش متكامل وهو املجمع، ألن ألاسرة تبقى وحدة من نظام  دا عزلها عن املجتمع الذي تنتمي إليه،ال يعني أب

ما نر  ،تصادي والسياس ي والاجتماعي...الخمن ترابط أنظمة مختلفة تعمل في انسجام كالنظام الدّيني ،والاق
ّ
كز على وإن
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ماعي أين يتكون الفرد ويتلقن كل السلوكيات إلانسانية ألاسرة لكونها الخلية الرئيسية في تشكيل الكيان الاجت

زمة التي تتناسب مع القيم الاجتماعية حتى يكون فردا صالحا وفّعاال في املجتمع .
ّ

 والاجتماعية  الال

 :بنية ألاسرة وتحديات العوملة. 3

ت التي تحدث بسبب وإن التطورا تقف ألاسرة أمام تحديات كبيرة وخاصة ونحن في القرن الواحد والعشرين ،

عب في صجعلت آلاباء أمام امتحان كبير و  تكنولوجيا املعلومات والتقنيات الحديثة وألاجهزة التي غزت أسواق العالم،

كيفّية تربية أبنائهم التربية التي تحصنهم من الانزالق في مغريات ما يعرض وما يسمع ،وذلك من خالل تقوية الوازع 

صح من الخطأ وأخذ ما يمكن ما يستفادوا من التكنولوجيا ، ومن املعروف أن املجتمع الّديني لديهم وتعريفهم ألا

العربي وخاصة املجتمع إلاسالمي هو نموذج لبقية ألاديان وهو خاتم ألاديان السماوية وبه وصل العالم إلاسالمي إلى 

كس دعا إلى العلم واملعرفة والاختراع القمم فهو دين لم يدعوا إلى التخلي عن التطور في مجاالت الحياة بل على الع

م ث من خالل ما امتلكه من طاقات بشرية حققت الكثير من الانجازات وبها وصلت الحضارة إلاسالمية إلى أوّج قمتها،

دعا إلى أن يكون  املجتمع ضمن قاعدة عريضة من الّسعة وأن يتجاوز بيئته ومساحته وأن ال يتقوقع بزوايا محصورة 

ه لعباده،من العالم ا
ّ
ي خلقه الل

ّ
ل :"وجعلناكم شعوبا وقبائالعزلة والانفرادية بقوله تعالى والخروج عن عالم لرحب الذ

ه أتقاكم".
ّ
 (412، صفحة 2020)عبد الالوي ،   لتعارفوا إّن أكرمكم عد الل

في حياة ألافراد ،أصبحت ألاسرة أمام تحدّيات  تحت ظل العوملة وما جلبته من متغيرات على جميع ألاصعدة -

جديدة تصعب عليها عملية تربية وتنشئة أطفالها حسب مبادئها وقيمها الاجتماعية التي تستمّدها من املجتمع الذي 

تنتمي إليه ،العوملة هذا املفهوم الذي جعل العالم قرية صغيرة  لم يحطم الحدود الجغرافية فقط بل امتّدت لتؤثر 

وألاخطر من كّل هذا فإن تكنولوجيا إلاعالم والاتصال أصبحت  الروابط الاجتماعية والعالقات إلانسانّية ...الخ،  على

تؤثر مباشرة  على تربية ألاطفال بصفة خاصة وتنشئتهم الاجتماعية بصفة عامة حيث لم يعد آلاباء املصدر الرئيس ي 

غة ،وأدب
ّ
يات الاتصال ،وسلوكيات الاجتماعية املبنية على مجموع املبادئ للمعلومة أو التلقين  إلكساب الطفل الل

والقيم املتوارثة من معتقدات وعادات وتقاليد ألاسرة التي توارثتها جيل بعد جيل مع املحافظة على أبعاد التنشئة 

ما وجدت 
ّ
ط فل على الروابنفسها أمام أمر واقع تسيطر علية بيئة رقمية تتط –ألاسرة  -الاجتماعية الخاصة بها ،وإن

 ألاسرية وتتدخل في تربية ألاطفال وبذلك وجدت ألاسرة نفسها أمام حتمية تكنولوجية معلوماتية .

زمة لتربية أبنائهم وتنشئتهم 
ّ
هنا تتجلى أهمية املسؤولية الاجتماعية لألسرة حيث يتوجب على آلاباء تحمل املسؤولية الال

ئة الرقمية وذلك بتطوير أساليب التربية وتفعيل الرقابة ألاسرية تنشئة اجتماعية سليمة في ظل تهديدات البي

الستخدامات أبنائهم لألجهزة الرقمية ومراقبة حساباتهم في مواقع التواصل ،يتم هذا عبر ترشيد وتقويم سلوكيات 

لبي فيها، هو س الطفل حتى يحسن التعامل مع هذه البيئة الجديدة فيستفيد من الجوانب الايجابية لها ويتفادى كّل ما

املسؤولية الاجتماعية لألسرة يجب أن تتسلح بدعائم جديدة وجّدية تناسب املتغيرات التي جلبتها ثورة تكنولوجيا 

 املعلومات .

 تأثير البيئة الرقمية على ألاسرة والتنشئة الاجتماعية للطفل:. 4

 :الانترنيت على العالقات ألاسرية التصور إلايجابي والسلبي آلثار 
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فقد شهدت هذه الوسيلة ترسخا  ،ومألوفا من جوانب الحياة اليوميةأصبح استخدام جانبا حتميا لتصور إلايجابي: ا

 :ة تتمثل فيما يأتيوقد أضفت هذه ألاخيرة من املميزات إلايجابي ،ألاسرية وسرعة انتشار يفوق تصورهعميقا في الحياة 

إلى نظم تؤمن باختالط بين الرجل واملرأة قبل الزواج ،كما أن تغير نظم الزواج من نظم تؤمن بالزواج املرتب . 1

 إلانترنيت تقلل من شأن املهر العال ،وتهتم بالتعاون املشترك بين الرجل واملرأة في تحمل املسؤوليات وتكاليف الزواج،

مل نفقاته التي تتحإضافة إلى أهمية وسيلة إلانترنيت في نقل معلومات جديدة عن ترتيبات السكن وتأثيثه وألاطراف 

)الرجل واملرأة( ناهيك عن فاعلية وسائل الاتصال بما فيها إلانترنيت في إعطاء معلومات عن طرق تحديد النسل 

، 2006حسن، )الوأثر ذلك في تحسين أوضاعها املعيشية وتسهيل عملية استقرارها.  وفاعليتها في تقليص حجم ألاسرة،

 (251صفحة 

راد ألاسرة أف لقد ساهمت التطورات السريعة والهائلة للوسائل وألاساليب التكنولوجّية في تقوية العالقات بين. 2

فقد  ،عائالتهم نتيجة العمل أو الدراسةإذ أصبحت إلانترنيت هي الجسر الذي يربطهم بأسرهم و  ،املتباعدين مكانيا

 أوجدت حالة تواصل بين أفراد ألاسرة وبين ألاقارب وهي بالتالي ،ة عبر الشبكةسال الرسائل البريديساهمت في سرعة إر 

 وألاصدقاء.

مكنت إلانترنيت ألافراد من التعبير عن أنفسهم بحرية أكثر، وأن يتحدثوا دون قيود في العديد من القضايا  .3

 ألاسرة.واملوضوعات السياسية والفكرية والحياتية، ومناقشتها في تجمعاتهم مع أفراد 

ساهمت في خلق الاهتمام والوعي بالقضايا، وألافكار، واملشكالت )الصحّية، الّدينية، والثقافية( على مستوى  .4

 (93-92، الصفحات 2009) عبد الفتاح محمد، أفراد ألاسرة. 

سيلة والذي ينعكس على تقدير الفرد لذاته وما يترتب الكسب املعرفي في العام أو الخاص الذي توفره هذه الو  .6

عليه من ازدياد إلاحساس بتقديره للغير وترتفع بذلك الحاجة إلى دعم العالقات والتفاعل معها وليس الانعزال عنها 

ولذلك فإننا نرى أنه رغم الاستغراق وإدمان التحول على شبكة إلانترنيت فإن ذلك سيزيد من التفاعل  وتجنبها،

 العالقات الاجتماعية وألاسرية وليس تجنبها. الاجتماعي، ودعم

امي )سالحصول على املعلومات الهامة التي تكسب أفراد ألاسرة وتعلمها طرق آداب التعامل مع بعضهم البع .  .5

 (88-85، الصفحات 2005عبد الفتاح، 

 التصور السلبي:

ر العزلة أو التوحد للمستخدم مع جهاز الحاسب من أهم قضايا التأثيرات الاجتماعية واملوضوعات تعتب :العزلة .1

ا استخدام الاستغراق الذي يتسم بهخاصية  إلانترنت نتيجةألاكثر جدال بين الخبراء والباحثين في استخدام مواقع شبكة 

أو ما يطلق عليه في بع  بحوث الاتصال وعلم النفس  هذه املواقع والّتجول بينها وفي محتواها ونتيجة هذا الاستغراق

 (288، صفحة 2008) عبد الحميد، إدمان الانترنيت. 

لقد كانت ألاسرة وحدة تقليدية مسئولة عن عمليات التنشئة الاجتماعية باعتبارها من أهم وظائفها  .2

، ةالتنشئة الاجتماعيية وإلانترنيت خاصة أصبحت مصدرا أساسيا في عملية إال أن ألاجهزة التكنولوج الاجتماعية،

وانحصار  ،لخلل الاجتماعي في تنشئة ألابناءألامر الذي أدى إلى تصدير رسائل متضاربة تؤدي إلى الاضطرابات النفسية وا
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-405، الصفحات 4545) محمد علي، قدراتها في السيطرة على أفرادها وضعف الضوابط الاجتماعية بشكل عام. 

404) 

 ،ةره وبأنه ال قيمة له داخل ألاسر ظهور مشاعر الاغتراب ويغيب شعور الفرد بأن ألاسرة ال تشعر به وال يعنيها أم .3

 ويؤدي ذلك إلى تقليل الفرد من أهدافه وطموحاته وفقدان الحماس والتفاعل داخل ألاسرة.

ارتفاع معدالت العنف والجريمة داخل ألاسرة: لقد خلقت إلانترنيت نتيجة التركيز على أفالم وألعاب وبرامج  .4

 ذات آثار ضارة إلى عنف أفرادها.

افتقاد ألاسرة للغة الحوار، خاصة مع عدم الوعي بترشيد واستثمار أوقات الفراغ، انحصار العالقات ألاسرية و  .6

 ر التشاور الذي كان يعين ألاسرة لتحقيق التوازن والاستقرار فيها.ومن ثم افتقاد ألاسرة لعنص

وبالتالي تصبح  مع إدمان الزوجان أو أحدهما يؤدي إلى ما يعرف بالخيانة الزوجية نتيجة الاتصال واملغازلة، .5

واء س ر كذلك انعدام التفاعل بين الزوجين وعدم القدرة على التعبير عن املشاع الخيانة تصورية وليست جسدية،

 (96، صفحة 2009) عبد الفتاح محمد، مما يؤدي إلى فتور املشاعر وامللل وإلاهمال.  ،بطريقة لفظية أو غير لفظية

تراجع دور أفراد ألاسرة في املشاركة في املناسبات العائلية، وذلك باستبدال الزيارات باملكاملات والرسائل  .8

 ية.إلالكترون

يين أن هناك نتائج سلبية تحدث للفرد داخل ألاسرة نتيجة إساءة استخدام إلانترنيت،  .2
ّ
أثبت ألاطباء النفسان

 (433، صفحة 4545) محمد علي، فمن الناحية العضوية مثل أمراض العظام والعيون...الخ. 

 خاتمة:

 صحيح أن هذا التطور في تكنولوجيا املعلومات تنا وأسرنا أصبح حتمية تضعنا أمام ألامر الواقع ،إن غزو إلانترنت لبيو 

والاتصال جلب معه الكثير من إلايجابيات من ناحية تدفق املعلومات الذي ساهم في تطوير املعارف وازدهار البحوث 

لتطوير والتنمية ألاسرية من خالل توفير مصادر كذلك فتح أبواب املعرفة أمام ألاسرة التي تبحث عن سبل ا العلمية،

التعليم والثقافة ألاسرية خاصة لألسر حديثة النشأة في بداياتها ،كذلك شبكات التواصل قدمت خدمة كبيرة لألسر 

التي يتواجد بع  أفرادها في أماكن مختلفة بحكم الدراسة أو العمل حيث قربت البعيد ...الخ باإلضافة إلى تقديم 

 لكتروني،والتسوق إلا لخدمات التي سهلت  على ألاسرة الحياة اليومية كالتعليم عن بعد والصرف البنكي الرقمي،بع  ا

لكن من و  وباقي التعامالت إلالكترونية التي قلصت الجهد والوقت في عصر تميز بوتيرة سريعة وضغوطات مستمرة،

للمجتمع عامة ولألسرة خاصة ،ولعل ألاسرة العربية   جانب آخر تحمل هذه البيئة الرقمية سلبيات وتهديدات كثيرة

ألن التطور التكنولوجي ال يتوافق مع التطور السوسيولوجي  أو ألاسرة املسلمة عامة هي ألاكثر تهديدا بمخاطر العوملة،

هدد أسس ي والسوسيوثقافي لألسرة املسلمة التقليدية املحافظة وبالتالي هذا الانفتاح جلب معه غزو ثقافي غربي أصبح

حيث أصبحت البيئة الرقمية هاجس يؤرق ألاسرة ألنها تؤثر مباشرة  ألاسرة ككل ويهدد الحلقة الهشة فيها وهي ألابناء،

على وظائفها لتربية ألابناء وأهم  وظيفة هي تنشئتهم اجتماعيا تنشئة صحيحة وسليمة حتى يصبحوا أفرادا فاعلين في 

 املجتمع.
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الاجتماعية لألسرة حيث يتوجب على آلاباء تحمل املسؤولية كاملة والالتزام بدورهم ألاساس ي  وهنا يأتي دور املسؤولية

في تربية ألاطفال وتنميتهم نفسّيا وأخالقيا واجتماعيا ...عبر القيام بوظائفهم الالزمة وذلك بتحديث ألاساليب التقليدية 

ها ،فاألسرة اليوم يتوجب عليهاللتربية لتتناسب مع البيئة الرقمية التي وصلت إلى بيوتهم و 
ّ
باإلضافة  يعيش الطفل في ظل

إلى تعليم أطفالها اللغة وأدبيات الاتصال وتحديد العالقات ... يجب أيضا تلقينهم وتدريبهم على التعامل مع هذه البيئة 

 في تعليمهمالرقمية وإكسابهم السلوكيات الالزمة ليأخذوا كل ما يمكنهم الاستفادة من الحاسوب وإلانترنيت 

ال يتم ذلك من خالل منع الطفل من التعامل مع هذه البيئة ألنه  ،بتعاد على كل ما هو سلبي ومحضور وتثقيفهم...والا 

إنهم مخلوقون لزمان غير ف ال يمكن ذلك ألن هذا هو عصرهم لقول أحد الفالسفة: "ال تكرهوا أوالدكم على آثاركم،

 زمانكم 

ما عبر ترشيد استخدام الط
ّ
 :التقنيات من خالل النقاط التاليةفل لهذه وإن

  تعد ألاسرة املسلمة محظوظة ألن تعاليم الّدين إلاسالمي تناسب جميع ألازمان والعصور، فتربية الطفل منذ

ه وطاعة الوالدين وتجنب املحرمات...الخ كفيل بحماي
ّ
 ةطفولته املبكرة على املبادئ إلاسالمية الصحيحة كخشية الل

 ، ألن سلوك هذا الطفل محفوظ بالوازع الّديني الذي اكتسبه من عقيدته.طر البيئة الرقميةالطفل من مخا

  أيضا تلقين الطفل الحدود التي يسمح له فيها استخدام جهازه املتصل بشبكة إلانترنت كالسماح له باستخدامه

 في التعليم وألعاب رقمية محددة والولوج ملواقع التواصل املخصصة لألطفال مثل

 ( Massinger kids،الذي أطلقته الفايس بوك مؤخرا)  على شرط أن يكون املوقع مفتوح بحساب أحد ألابوين

. 

   حرص ألاسرة على تنشئة ألاطفال في جّو يسوده  الاستقرار املادي واملعنوي يمأله الحب والتفاهم ألن الطفل

ي يفتقد إلى ألامان العاطفي في ألاسرة يبحث عنه في مكان آخر 
ّ
ي ولعل املكان ألاسهل وألاقرب لديه هو العالم الافتراض  الذ

الذي ال يكلفه عناء الدخول إليه ولكن يمكن أن يكلفه ثمنا باهظا حيث يمكن أن يعرضه هذا البحث إلى العنف 

 أو الاستفزاز...أو غيره من الجرائم الالكترونية. كاالغتصاب،

 ،دبيات الاتصال عبر البيئة الرقمية.وتلقينهم أ تعزيز ثقة ألاطفال بأنفسهم وبآبائهم 

  وضع ألاسرة لنظام معين يحدد أوقات استخدام ألاطفال لألجهزة الرقمية، حتى ال يحصل إدمان إلانترنيت

 الذي أصبح شبحا يطارد ألاطفال.

 ممارسة ألالعاب الجماعية في ألاسرة ومشاركة ألاطفال في بع  ألالعاب للقضاء على أوقات الفراغ لديهم كما 

يحبذ الخروج باألطفال في نزهات إلى الطبيعة وألاقارب لتفعيل عالقات الطفل الاجتماعية في الواقع لحمايته من العزلة 

 الاجتماعية التي تؤدي إلى إحساسه باالغتراب.

 ،إذ عليهم دائما مراقبة ألاجهزة الالكترونية الخاصة بأطفالهم وكل التطبيقات  تفعيل الرقابة لدى آلاباء

 مع مراقبة سلوكياتهم وتقويمها إن لزم ألامر. لعاب واملحادثات التي تحتوي عليها،وألا

  أن يكون ألابوان قدوة ألطفالهم خاصة أنه معروف بأن سلوك ألاطفال يبنى بسبة كبيرة من تقليدهم

 لسلوكيات والديهم والنسبة ألاقل من خالل التلقين.  
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 ئة سليمة لألطفال عبر تعزيز أبعاد املسؤولية ألاسرية بما يتناسب تساهم املسؤولية الاجتماعية لألسرة في تنش

لحماية هذا الطفل من مخاطر هذه البيئة التي ال تقل  مع املعطيات الجديدة التي تحملها البيئة الرقمية في طياتها،

ال وازن وفعخطورة عن العالم الحقيقي الذي نعيش فيه حتى نحقق له تنشئة اجتماعية صحيحة تجعل منه فردا مت

 في املجتمع.

 خاتمة:

زمة ملوضوع  
ّ
هذه املداخلة البسيطة تعتبر جّد متواضعة مقارنة مع أهمية املوضوع البالغة ألنها ال تغطي كل الجوانب الال

ن تقتصر على ألاسرة فقط بل تمتد إلى املدرسة وغيرها م الدراسة ألن املسؤولية الاجتماعية في تربية وتنمية ألاطفال ال

 أنه تم التركيز على ألاسرة ألنها الوحدة العضوية في املجتمع والحاضنة ألاساسية للطفل امل
ّ
رافق واملؤسسات ألاخرى ،إال

ولكن من الجيد أن يكون هذا املوضوع أرضا خصبة  التي تكونه وتهيئه وفق مبادئ وقيم وتقاليد اجتماعية معّينة،

لم النفس والاجتماع حتى تستطيع ألاسرة أن تساير التطورات في للبحوث العلمية والدراسات في مجال الاتصال وع

 مجال البيئة الرقمية مع السيطرة على كل ما يهدد تربية ألاطفال تربية سليمة بصحة نفسية وأخالقية واجتماعية.  

 قائمة املصادر واملراجع:

عمان، ألاردن: دار الثقافة للنشر  فل.التنشئة الاجتماعية للط(. 4553إبراهيم الخطيب و آخرون. ) .4

 والتوزيع،الدار العلمية الدولية.

 عمان: دار وائل للنشر. علم اجتماع العائلة.(. 4550إحسان محمد الحسن. ) .4

)إلاصدار الطبعة  ألاسرة والطفولة)دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية(أحمد زايد ، و وآخرون. )دون سنة(.  .3

 رفة الجامعية.ألاولى(. لبنان: دار املع

العوملة والتنشئة الالكترونية داخل ألاسرة،مجلة امليدان للدراسات الرياضية (. 4545بلقا سم عبد الالوي . ) .4

 (. جامعة ألاغواط.58العدد  ،53)املجلد والاجتماعية وإلانسانية

 : دار وائل للنشر.عمان، ألاردن التنشئة الاجتماعية وأثرها على السلوك السياس ي.(. 4555رعد حافظ سالم. ) .0

إلاسكندرية: دار النشر مؤسسة شباب  الاستقرار ألاسري وأثره على الفرد واملجتمع.(. 4558سعيد عثمان. ) .6

 الجامعة.

القاهرة: دار العالم  إلانترنيت والشباب دراسة في آليات التفاعل الاجتماعي.(. 4556عليا سامي عبد الفتاح. ) .1

 العربي.

املسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات بين املقاربات النظرية (. 4548احثين. )مجموعة من املؤلفين والب .9

 برلين، أملانيا: املركز الديمقراطي العربي للدراسات إلاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. واملمارسات التطبيقية.

الم الكتب للنشر والتوزيع القاهرة: ع الاتصال وإلاعالم على شبكة إلانترنيت.(. 4551محمد عبد الحميد. ) .8

 والطباعة.

ظواهر ومشكالت ألاسرة والطفولة املعاصرة من منظور الخدمة (. 4558محمد عبد الفتاح محمد. ) .45

 املكتب الجامعي الحديث. الاجتماعية.
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 عمان، ألاردن: دار صفاء للنشر والتوزيع. إدمان إلانترنيت في عصر العوملة.(. 4545محمد النوبي محمد علي. ) .44

ملجلد ا .) تأثير البيئة الرقمية على مكونات إلاستراتيجية التسويقية(. 4548مولود بوخرباش، و عيس ى يحة. ) .44

 (. الجزائر: املجلة الاقتصادية،مخبر إلاصالحات الاقتصادية للتنمية والاندماج في الاقتصاد العالمي.54العدد ، 48
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لصحفية شيرين أبو عاقلة في الصفحات إلاسرائيلية الناطقة بالعربية التأطير إلاعالمي الستشهاد ا

 على موقع الفيسبوك

Media framing of journalist Shireen Abu Aqleh killing on the Israeli- Arabic language 

pages on Facebook 

 د. سجود عوايص/ جامعة العلوم إلاسالمية املاليزية/ ماليزيا

Dr. Sujod Awaies/ USIM/ Malaysia  

 د. إيهاب أحمد/ جامعة العلوم إلاسالمية املاليزية/ ماليزيا

Dr. Ihab Ahmad/ USIM/ Malaysia 

 امللخص: 

سعت هذه الدراسة لتحليل أطر التغطية إلاعالمية التي اعتمدتها الصفحات إلاسرائيلية باللغة العربية على موقع الفيسبوك، وذلك في 

استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد الجيش إلاسرائيلي أثناء تغطيتها إلاعالمية القتحام الجيش  ضوء تغطيتها لتبعات

إلاسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية، واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، باستخدام أداة تحليل املضمون  ملا تنشره 

لية على موقع الفيسبوك وهي صفحة الناطق باسم جيش الاحتالل أفيخاي أدرعي، وصفحة "إسرائيل ثالثة من أبرز الصفحات إلاسرائي

تتكلم بالعربية"، وصفحة املتحدث باسم رئيس الوزراء "أوفير جندملان"،  حيث قامت بتحليل مضامين الصفحات بما يتزامن مع تغطيتها 

لة، وفق عينة قصدية محددة  على مدى أسبوٍع من الحدث، وبناًء على فئات إلاعالمية الستشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاق

التحليل املرصودة وفق أهداف الدراسة وتساؤالتها. وكان من أبرز النتائج تجاهل الصفحات إلاسرائيلية الكبير الستشهاد الصحفية 

رائيلي وضويين واملخربين، في مقابل إلاشادة بالجيش إلاسالفلسطينية، ومحاولة إلقاء اللوم على الفلسطينيين ووصفهم بالعشوائيين والف

ووصفه باملسؤول واملنضبط، أظهرت النتائج أيًضا ردود فعل الجمهور على املضمون إلاعالمي للصفحات والذي تميز رغم كثافته برفٍ  

 للمحتوى واستهجاٍن له.

 إلاسرائيلية.الصفحات ، شيرين أبو عاقلة، التأطير إلاعالمي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to analyse the media coverage of the Israeli pages in the Arabic language on Facebook, specifically their 

coverage of the killing of Palestinian journalist Sherine Abu Aqleh during her media coverage of the Israeli occupation army’s 

storming of Jenin refugee camp in the West Bank.The study adopted the descriptive analytical approach, using the content 

analysis tool for the publications of three Facebook pages, first the page of Avichai Adraee, the spokesperson for the 

occupation army, secondly the page “Israel Speaks in Arabic”, and thirdly the page of the Prime Minister’s spokesman, Ofir 

Gendelman  .Where the analysis was done, according to a specific intentional sample over a week from the event, and based 

on the categories of analysis according to the study objectives and questions. The results showed that the Israeli pages ignored 

the martyrdom of the Palestinian journalist, and tried to blame the Palestinians, describing them as random, anarchists and 

saboteurs, in return for praising the Israeli army, describing it as responsible and disciplined. 

Keywords: Media Framing,  Sherine Abu Aqleh ,  Israeli Pages. 
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 مقدمة:

يمثل العمل الصحفي في فلسطين تحدًيا خاًصا ال يمكن نكرانه، فبشكٍل متزامن هناك حروٌب ومواجهات تضع الصحفي 

في عين القناص وفوهة الدبابة، وهو ما أدى لتعرضهم إلصابات حرجة، أو الرتقاء الكثير منهم كان آخرهم الصحفية 

أبو عاقلة الصحفية في فضائية الجزيرة شيرين ، كانت 4544الحالي  شيرين أبو عاقلة، ففي الحادي عشر من مايو أيار 

، تقف مع مجموعة من الصحفيين قرب مدخل مخيم جنين لالجئين لتغطية املداهمة (Qutami, 2022) القطرية

 نإلاسرائيلية للمخيم، لحظات قليلة تعرضت فيها الصحفية لوابٍل من الرصاص أدى إلصابتها في وجهها ورأسها، ليعل

 لذلك.
ً
 استشهادها الحًقا نتيجة

 أن الصحافية تعرضت  04قناة الجزيرة القطرية حملت القوات إلاسرائيلية مسؤولية اغتيال أبو عاقلة )
ً
عاًما(، معتبرة

ن املميز ن ذو اللو لالغتيال بدٍم بارد ورصاٍص حي استهدفها بشكٍل مباشر رغم ارتدائها للدرع الواقي الخاص بالصحفيي

(Aljazeera, 2022) في مكاٍن واضح بالنسبة للقناصة، ووجودها برفقة طواقم صحفية نصبت معداتها  اوتواجده

 وسياراتها في املكان.

الصور والفيديوهات التي نقلت ما جرى في موقع الحدث، وجهت أصابع الاتهام للجيش إلاسرائيلي في قتله للصحفية 

توثيق في اللحظات  .من بيت لحم وتقيم في القدس الشرقية املحتلةالتي تحمل الجنسية ألاميركية وتتحدر من عائلة 

ّجح ر ألاولى تجاهل الجيش الاسرائيلي ما جرى، لكنه الحًقا اتهم الفلسطينيين بأنهم مصدر الرصاص القاتل، وذلك حين 

 صحفيةال أن تكون نيران "فلسطينيين مسلحين" هي املسؤولة عن مقتل بينيت نفتاليرئيس الوزراء إلاسرائيلي 

(Murphy, 2022). 

مدى الحدث لم يقف عند قتل الصحفية الفلسطينية، بل تعداه ملا تعرض له جثمانها من احتجاٍز وتفتيٍش واعتداء، 

ومهاجمة حملة نعشها، وتقييد جنازتها، مروًرا باستهداف بيت عزائها وإغالقه ومنع عائلتها من استقبال املعزين في بيتها 

 حصر فعاليات تأبينها في الضفة الغربية دوًنا عن مدينتها ومسقط رأسها القدس. ما (Vohra, 2022) الشرقيةبالقدس 

لكن الارتدادات املتزايدة ملا جرى، والصدى الشعبي وإلاقليمي والدولي الستهداف الصحفية وقتلها، استدعى من إلاعالم 

ومهامه، وفيما توحدت آلالة إلاعالمية إلاسرائيلية إلاسرائيلي صياغة رٍد وتوضيح يدافع عن صورة الجيش إلاسرائيلي 

 روايتها، وأطرها 
ً
وراء أهدافها، أدت الصفحات إلاسرائيلية على موقع الفيسبوك دورها في نقل هذا الرد مستخدمة

 إلاعالمية ومحدداتها، ملخاطبة الجمهور العربي، وكان للجمهور أيًضا رده على ما تناقلته.

 مشكلة الدراسة:

ا ملا سبق، تكمن إشكالية هذه الدراسة في رصد وتحليل طبيعة ألاطر إلاعالمية التي استخدمها إعالم الاحتالل تأسيًس 

على مواقع التواصل الاجتماعية وتحديًدا موقع الفيسبوك أثر استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، وذلك على اعتبار 

للدبلوماسية الرقمية لالحتالل واستراتيجيته في التعامل مع آلاخر أن تحديد هذه ألاطر واستخدامها إنما يتأتى انعكاًسا 

 العربي والفلسطيني.
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كما تبحث إلاشكالية في رد فعل الجمهور على هذه ألاطر، وأبرز املضامين إلاعالمية التي استخدمتها آلالة إلاعالمية 

حفية جريات وتطورات استشهاد وتشيع جثمان الصإلسرائيل على صفحاتها الناطقة بالعربية، كتبريرٍ أو تفسيرٍ أو نقٍل مل

 الراحلة.

 أهمية الدراسة:

وتبرز أهمية الدراسة في ضوء حداثة استشهاد الصحفية التي ودعت عاملنا قبيل منتصف العام الحالي، لذا فإن 

ية منها، قة بالعربالدراسات التي تناولت اغتيالها وربطت ما بينه وبين رسائل وأطر إلاعالم إلاسرائيلي خصوًصا الناط

 واملرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعية ما تزال قليلة ونادرة، أو ربما في طور إلاعداد.

 أهداف الدراسة:

وعليه، تهدف هذه الدراسة الى التعرف على أبرز ألاطر إلاعالمية التي استخدمتها الصفحات إلاسرائيلية الناطقة بالعربية 

صحفية شيرين أبو عاقلة، والستكشاف املصطلحات واملضامين إلاعالمية املستخدمة، في تغطيتها ملجريات استشهاد ال

وألاشكال الفنية وعناصر إلابراز التي استخدمتها لخدمة أهدافها، وتبرير استهدافها للصحفية، ورد فعل الجمهور على 

 الخطاب إلاعالمي إلاسرائيلي لهذه الصفحات.

 أسئلة الدراسة:

 سئلة التي تبحث فيها الدراسة كالتالي:ويمكن صياغة أبرز ألا 

  ما أبرز ألاطر إلاعالمية املستخدمة في الصفحات إلاسرائيلية املستهدفة في تغطيتها الستشهاد الصحفية شيرين

 أبو عاقلة؟

  ما أبرز املصطلحات واملضامين إلاعالمية التي استخدمتها الصفحات إلاسرائيلية في تغطيتها الستشهاد

 أبو عاقلة؟ الصحفية شيرين

  ما هي املبررات التي ساقتها الصفحات إلاسرائيلية في تغطيتها إلاعالمية الستهداف وقتل الصحفية شيرين أبو

 عاقلة؟

  ما اتجاهات الجمهور وردود أفعالهم على املضمون إلاعالمي للصفحات إلاسرائيلية في تغطيتها ملقتل الصحفية

 شيرين أبو عاقلة؟

 مصطلحات الدراسة:

 :ر إلاعالمية في إلاعالم إلاسرائيليألاط

 من منظومة إلاعالم إلاسرائيلي واعتماده لسياسة دفاعية متواصلة 
ً

يعد إلاعالم إلاسرائيلي الناطق بالعربية جزًءا أصيال

تجاه آلاخر، لذلك وجهت جزًءا من جهودها إلاعالمية للعرب منذ البداية، فعندما نشأت إلاذاعة إلاسرائيلية كان هناك 

 ناطقة بالعربية تدرس رسائلها وتوجهها وفًقا ملا يتناسب مع قيم املجتمع العربي وبما يخدم وجود الاحتالل إ
ٌ
ذاعة خاصة

، ص. 4550جمال، )ويمد سيطرته، ينطبق هذا ألامر على التلفاز الذي خصصت فيه مساحاٌت للمشاهد العربي،

 بشكٍل ثابت في برنامجه (40
ً

 ألاسبوعي، تسبقه النشرة إلاخبارية باللغة العربية.وكان الفيلم العربي مجدوال
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 كان هناك أربٌع منها ناطقة باللغة العربية،  44وحتى عند تأسيس الصحف الحكومية إلاسرائيلية، فمن بين 
ً
صحيفة

وجميع هذه الصحف والوسائل إلاعالمية عملت جنًبا إلى جنب في تدعيم وجود الاحتالل، وترويع الفلسطيني وتهديده، 

 (.43، ص 4550جمال، )وإبراز دولة إسرائيل كأنها امتداٌد متحضر للدول الغربية الليبرالية

هذا إلاعالم لم يتحرك إال وفًقا لسياسة وأطر إعالمية محددة اعُتمدت في مختلف الخطابات السياسية والحزبية 

 :(Kretschmar, 2017) أبرزهاوإلاعالمية، والتي تستند إلى عدة مضامين 

 يد على هوية الدولة باعتبارها "يهودية"، وإظهار إنجازات اليهود وإبداعاتهم.التأك .4

 الدفاع عن السياسة إلاسرائيلية فيما يتعلق باالستيطان والتهويد وألاعمال العسكرية. .4

التشديد على تطور دولة إسرائيل وتفوقها على جيرانها، معرفًيا واجتماعًيا وعسكرًيا وعلمًيا واقتصادًيا بل  .3

 خالقًيا.وأ

 .ترويع وترهيب كل من يقف في وجه دولة إسرائيل وسياساتها .4

هذه املضامين هي أبرز ما تتسم به الرسالة إلاعالمية إلاسرائيلية بشكٍل ثابت، رغم وجود عدٍد من املتغيرات التي 

لشامل سلة التطبيع اأحاطت بها في السنوات ألاخيرة نتيجة ملا بعد أوسلو وعملية السالم، والانفتاح على العرب وسل

 مع عدٍد من الدول العربية.

آخر هذه املتغيرات تبّني برنامج "الهاسباره" الذي يعني "الشرح والتفسير" لشرح وجهات النظر إلاسرائيلية حول ألاحداث  

يقوم إلاعالم  جللجمهوَرين إلاسرائيلي والغربي، وتبرير ألاعمال العسكرية والوحشية ضد الفلسطينيين. ووفًقا لهذا البرنام

إلاسرائيلي املوجه باستخدام الاستماالت العاطفية تارة والعقالنية والترغيب تارة أخرى، لدفع الجمهور للقبول بفكرة 

التطبيع مع إسرائيل ونسيان الحروب املاضية، واعتبار أن السالم مصلحة مشتركة قد تجلب نفًعا اقتصادًيا ألطرافه 

 (.4545هروش، ) املستقبفي 

  مع
ً
التركيز على أن ألاطر إلاعالمية مهما اختلفت، تكون دائًما متوافقة مع السياسة إلاعالمية الحكومية العامة، خاصة

 في وسائل إلاعالم والرسائل املوجهة لآلخر، عربًيا وغربًيا وفلسطينًيا.

ت أن الجهد إلاعالمي ، للكاتب اليهودي هليل كوهين اعتبر 4545صحيفة هآرتس في مقاٍل منشور على موقعها عام 

الالكتروني املوجه نحو العرب يأتي في إطار حمالت "تغيير الوعي" التي يقوم بها جيش الاحتالل، ويشرف عليها أخصائيون 

 (Cohen, 2020) تاملخابرانفسيون، وخبراء تسويق، ومختصون من مجال الدراسات الشرق أوسطية وأفراد من جهاز 

أن هذه الصفحات أثبتت فعاليتها ألن من يديرها يملك معرفة عميقة باملجتمع العربي وفي املقال يشير الكاتب إلى 

وبأفكاره، كما أنهم يعتمدون أطًرا إعالمية تظهرهم بشكٍل ودود لكن بنبرٍة استعالئية صارمة فوقية على آلاخر. وتتضمن 

 من التهديد والوعيد، والنصح الاستعالئي، والتحذير 
ً

من ارتكاب حماقات أو التسبب بالحروب، أساليب النشر أشكاال

 للسخرية ممن يشاركون في املقاومة، والانتقاص منهم.
ً
 إضافة

 :الصفحات إلاسرائيلية الناطقة بالعربية على الفيسبوك

خالل السنوات ألاخيرة برز استخدام إلاعالم إلاسرائيلي ملختلف وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعية للتأثير على 

العربي والفلسطيني، بل وأضحى جزء مهم من معركته التي تجري على ألارض تتكرر وتدار عبر صفحات وسائل الجمهور 

 التواصل الاجتماعية.
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ففي كتاٍب حمل عنوان "الحروب النفسية إلاسرائيلية.. استراتيجيات إلاقناع في إلاعالم الرقمي"، للباحثة رانيا فوزي 

لى أن إلاعالم إلاسرائيلي حرص على التوجه للجمهور العربي بالتزامن مع الدور أشارت فيه إ( 4544)فوزي،  محمد حسن

، حيث فتح له قنواٍت في مختلف 4544الكبير الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعية في اندالع الثورات العربية عام 

 هور املستهدف.تطبيقات التواصل الاجتماعية تعتمد توظيف علم الهندسة الاجتماعية للتأثير في الجم

ووفًقا لكتاب الباحثة فإن الجيش إلاسرائيلي دخل بكامل عتاده منظومة إلاعالم الرقمي، لتبرز صفحة املتحدث باسم 

مليون متابع عربي  4.3الجيش إلاسرائيلي للعالم العربي أفيخاي أدرعي وتستطيع عبر موقع الفيسبوك جذب أكثر من 

 فيفوق عدد متابعين املليونين.أثناء إعدادها لكتابها، أما حالًيا 

وتتميز الصفحة بأسلوبها الاستفزازي في جذب اهتمام املتابعين العرب، كما تستخدم التعبيرات العربية، وتتجاهل ردود 

ألافعال املهاجمة فيما تتفاعل بشدة مع ردود ألافعال املؤيدة والرسائل الخاصة، وهي بذلك تسعى لتحقيق قبول شعبي 

 فلسطين من قبل إسرائيل.عربي الحتالل 

رجع ي بينما صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" فهي من أولى الصفحات الرسمية التي استهدفت املواطن العربي، حيث

وتتنوع منشوراتها ما  ،(Aouragh, 2016) متابع، ويناهز عدد متابعيها الثالثة ماليين 4544تاريخ إنشائها إلى أغسطس 

العلمية والسياسية والتاريخية. وتكثف الصفحة من منشوراتها التي تشيد بالتعاون ما بين بين املواضيع الثقافية و 

املواطن العربي والدول العربية وبين دولة الاحتالل ومواطنيها، حيث تحرص الصفحة على إلاشارة لتاريخ الشرق ألاوسط 

 .بالتزامن مع تاريخ احتالل فلسطين الذي تصفه الصفحة بم "قيام إسرائيل"

 أن الصفحة من خالل منشوراتها تقوم على: " اعتبر  (2017) للصحفي أحمد البرديني 44وفي تقرير على موقع رصيف 

رسم صورة ذهنية إيجابية عن الحياة املثالية التي يحظى بها سكان إسرائيل، وكسر الحاجز النفس ي مع الجمهور العربي 

صفحة "أوفير جندملان" وهو املتحدث باسم رئيس الوزراء  للتعايش مع وضعية إسرائيل في الشرق ألاوسط". أما

إلاسرائيلي لإلعالم العربي، ويصل عدد متابعيها ملا يزيد عن السبعين ألًفا، يصنفها الصحفي البرديني في إلاطار نفسه 

ملان إلى دلصفحة أفيخاي أدرعي، لكنها تتبع اتجاًها سياسًيا بينما يعتمد أفيخاي الاتجاه العسكري، حيث يسعى جن

نقل تصريحات رئيس الحكومة إلاسرائيلي بعد تجميلها في الصالح إلاسرائيلي، كما يتطرق إلى العالقات بين إسرائيل 

 وبع  الدول العربية، زاعًما توطيد العالقات.

 :شيرين أبو عاقلة

، ألسرة 4814حتلة عام وفًقا ملوقع الجزيرة فإن الصحفية شيرين نصري أنطون أبو عاقلة ولدت في مدينة القدس امل

يحية، وهل تحمل الجنسية ألامريكية من والديها لكنها لم تعش في أميركا، ولها أخ واحد هو طوني نصري فلسطينية مس

 .(Aljazeera, 2022) عاقلةأبو 

ألاردن  يأنهت دراستها الثانوية في مدارس مدينة القدس، ثم درست الهندسة املعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا ف

استجابة لرغبة والديها، الحًقا توجهت لدراسة الصحافة، حيث حصلت على بكالوريوس في إلاعالم من جامعة اليرموك 

باألردن، وعادت إلى فلسطين بعد تخرجها، لتعمل في إذاعة صوت فلسطين وقناة عّمان الفضائية، وبعدها في إذاعة 

 .4881لى قناة الجزيرة الفضائية عام "مونتي كارلو" ومؤسسة مفتاح، لتنتقل أخيرا إ
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ومنذ ذلك العام استمر عملها في التغطية إلاعالمية للوضع في فلسطين، حتى اغتيالها صباح الحادي عشر من مايو 

عاًما في العمل  40، أثناء تغطيتها القتحام جيش الاحتالل مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد أكثر من 4544

 إلاعالمي.

، حيث قابلت 4550ع الجزيرة، يظهر أنها كانت أول صحفية عربية يسمح لها بدخول سجن عسقالن عام وفي موق

سنة، وكان من آخر ما غطته املواجهات في ألاقص ى والقدس وحي الشيخ  45ألاسرى الفلسطينيين املسجونين ألكثر من 

أصيبت على إثرها برصاص الاحتالل أكثر من جّراح، وتعرضت هي وزمالؤها للتنكيل والاعتداء من قبل جيش الاحتالل، 

 مرة وفي مواضع مختلفة.

 :الدراسات السابقة

سلط ( 4544) في دراسٍة حملت عنوان " إلاعالم إلالكترونّي الصهيونّي وتأثيره في الشارع العربّي"، للباحث بسام حمود

ربي، لفيسبوك، وتأثيرها على املواطن العفيها الضوء على مختلف الصفحات إلاسرائيلية الناطقة بالعربية على موقع ا

حيث استنتجت الدراسة أن هذه الصفحات يستخدمها الاحتالل لتحليل رأي املجتمع وشرائحه املتعّددة في قضايا 

مَّ توظيفها بما يخدم أمنه، واستعرضت الدراسة تأثير كل صفحٍة من صفحات الاحتالل على فكر 
َ
معينة، ومن ث

عربي وقدرتها في جذب، مؤكًدا أن هدف هذه الصفحات ألاساس ي هو تقديم رؤيٍة استخبارّية وأيدولوجيا املواطن ال

 متكاملة للمحتل.

 "؟وتوصلت دراسة محمد جودة التي حملت عنوان "اجتياح مواقع التواصل الاجتماعي.. كيف يخترق الاحتالل وعينا

ل الوعي عبر تقّمص هويات زائفة وغير حقيقية. وتحاو  أن الاحتالل يستخدم استراتيجيات تستهدف التأثير في ىإل (4545)

صفحاته ترويج الفكرة القائلة بأّنها تسعى إليجاد حياة هانئة للفلسطينيين، وأن حربها ليست ضدهم بل ضد "املخربين" 

هات في ثقة املوا ن طمنهم الّساعين لتخريب حياتهم واستقرارهم؛ وذلك بهدف تسميم ألاجواء وإحداث شروٍخ وتشو 

 العربي بعدالة القضية الفلسطينية، وكذلك بين الفلسطيني ومقاومته من خالل وضع الالئمة عليها.

أما دراسة "هل يستطيع الفيسبوك الترويج للحوار في الصراع إلاسرائيلي الفلسطيني؟" لعدٍد من الباحثين، فقد وجدت 

حٍد سواء، وأن هناك تجاوًبا مع املنشورات ينية على أن خطاب السالم يجد طريقه ما بين املجموعات اليهودية والفلسط

التي تدعو للسلم وتنبذ الحروب والدمار، في املقابل فإن ارتفاع دعوات الحرب يتم التجاوب معه بنفس املستوى من 

 .(Mor, Ron, Yiftach & Maoz, 2016,p:10) املقابلةالعدوانية، بغ  النظر عن املجموعة العرقية 

 أخرى رب
ٌ
طت ما بين الدعاية وتبرير إسرائيل لعملياتها العسكرية وجرائمها بحق الفلسطينيين للباحث رائد قدورة، دراسة

حيث توصل الباحث إلى أن إسرائيل تستخدم تقنيات مختلفة من الدعاية لحماية نفسها من اتهامات املجتمع الدولي، 

تى التهم على املقاومين، وحتها بحق املدنيين، وإلقاء من بينها الترويج لحقها في الدفاع عن النفس، وشرعنة اعتداءا

 (Qaddoura, 2017) لسكانهااستخدام الحجج الكاذبة أو تجاهل الجرائم فيما يتم التركيز على الحياة اليومية 

أما دراسة الباحث عوايص، فقد توصلت إلى أن صفحات الاحتالل على موقع الفيسبوك، من صفحة أدرعي مروًرا 

تتكلم العربية وحتى صفحة املنسق، جميعها تستخدم تكتيكات نفسية للتأثير على العربي والفلسطيني، ولتغيير بإسرائيل 

مفهومه عن هويته ومقوماته، التي يعد حقه بالعودة واملقاومة، جزًءا منها، وخلصت الدراسة إلى أن فهم الاستراتيجيات 
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ها كبيرٍ من القوالب وألاطر إلاعالمية املستخدمة فيها، واستهدافزٍء النفسية التي تدار بها هذه الصفحات كفيٌل بتفسير ج

 .(Awais, Rahim, Alhossary, 2022) للهوية الوطنية الفلسطينية

أن اعتماد وسائل التواصل الاجتماعية قد أشرك جمهوًرا أكبر وأفراًدا أكثر في  ،فيما اعتبرت دراسة الباحثة آنات بيني

سطيني، كما أصبحت أداة للتأثير على صورة الخصم، ونوًعا من وسائل الحرب املعلوماتية، الصراع إلاسرائيلي الفل

 نهاعواعتبرت الباحثة أن كال طرفي الصراع وجدا في مواقع التواصل الاجتماعي إساءة لتمثيل بلدهم أو للفكرة ألاصيلة 

(Ben-David, 2014) 

 التعليق على الدراسات السابقة:

راسات السابقة يمكن إلاشارة إلى مجموعة من أوجه الشبه والاختالف بين الدراسة الحالية من خالل مراجعة الد

 والدراسات السابقة، وذلك على النحو آلاني:

غالبية الدراسات السابقة حاولت تحليل مضمون وسائل الاعالم بشكٍل عام، ودون التركيز على حدٍث فردٍي  .4

 أو جماعٍي محدد.

ة على نظرية ألاطر الاعالمية مثل الدراسة الحالية، فيما تراوحت أدواتها ما بين اعتمدت الدراسات السابق .4

 تحليل املضمون والاستبانة.

 يحددت الدراسة عينتها بثالث صفحات على الفيسبوك وهي "إسرائيل تتكلم بالعربية"، وصفحة "أفيخا .3

ت أخرى مثل صفحة املنسق، وصفحة فيما اعتمدت الدراسات على تحليل صفحا أدرعي، وصفحة "أوفير جندملان"،

 للصفحات على تطبيق تويتر. إسرائيل في ألاردن، وإسرائيل في مصر،
ً
 إضافة

الدراسة الحالية دراسة تكميلية لألبحاث والدراسات السابقة، حيث تربط ما بين نتائج الدراسات السابقة،  .4

رة ينية، تحمل الجنسية ألامريكية، وترتدي الستوبين رد فعل الاحتالل إلاعالمي في ضوء قيامه باغتيال صحفية فلسط

 الواقية املميزة للصحفيين.

 إلاطار النظري للدراسة:

، في تتبع اتجاهات وأنماط التغطية املستخدمة، Frame Analysis Theory تنطلق الدراسة من نظرية التأطير إلاعالمي

ير بالجمهور، حيث ترى أن إلاعالم ال يقدم الحدث بصورة وهذه النظرية تتناول دور ألاطر إلاعالمية املستخدمة في التأث

 (.4545)محمد،   صافية وإنما من خالل أطٍر تؤثر في الجمهور بالشكل والاتجاه الذي تسعى إليه الوسيلة إلاعالمية

خذ ، لكنها لم تأ4800الذي تحدث عنها ضمن بحوثه عام  Batesonويعد رائد هذه النظرية عالم الاجتماع ألامريكي 

بتأليف كتابه "تحليل ألاطر" والذي اعتبر بفضله والد نظرية  4814عام  Goffmanشكلها إلاعالمي إال بعدما قام العالم 

 التأطير إلاعالمي ومؤسسها.

 من القائم باالتصال، تعمد لبناء وتشكيل  (4896ي )إلاعالمالتأطير  Erving Goffmanويعرف جوفمان
ٌ
بأنه عملية مهدفة

عالمية بما يؤثر في قناعات الجمهور ويعيد ترتيب إدراكه تجاه موقٍف ما، فهي اذن عملية هادفة من القائم الرسالة إلا 

  باالتصال عندما يعيد تنظيم الرسالة حتى تصب في خانة ادراكات الناس ومؤثراتهم إلاقناعية.
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 عملية ال تأتي من العدم وإنما لها أسسكما أنها أداة تتيح التالعب باألفكار والتوجهات بشكٍل ضمني وغير صحيح، وهي 

فإنها ليست محايدة أو  Archettiومرجعيات، من بينها السياسة التحريرية، وألايدولوجيا املتبعة، وهي وفًقا للباحث 

 (Archetti, 2007)أو العبثعديمة القيمة، وال تأتي من الصدفة 

مية أو تأثيرها وإنما أيًضا من خالل الحذف والتجاهل التأطير إلاعالمي ال يقتصر على تحديد شكل الرسالة إلاعال و 

يحدد من خالل فئاٍت عدة مثل؛ إلاطار املحدد بقضية وهي "القضايا  لهذا فإنه ،.(Entman, 1993) املتعمدوإلاغفال 

ملسؤولية، وإطار ا املطروحة"، وإلاطار العام، وإلاطار الاستراتيجي، وإطار الاهتمامات إلانسانية، وإطار النتائج الاقتصادية،

 وإطار الصراع، وإطار املبادئ ألاخالقية.

ومالحظة الزوايا التي  (Gonzalez,2013) إلى العوامل مثل طريقة إيصال الرسالة Melissa Joy Gonzalezوأشار الباحث 

 .مة في تفسيرهارات مهتتناولها، وثقة املتحدث، واختيار الكلمة، ونبرة الصوت، والتسليم الكلي للرسالة، جميعها لها تأثي

حيث يقوم املتواصلون بإصدار أحكام تأطير واعية أو غير واعية في تقرير ما يجب قوله، مسترشدين بإطارات تنظم  

في عمليات الاتصال ينظم الواقع اليومي من خالل توفير معنى لشريط  والتأطير  ،(Angelo, 2002) معتقداتهمنظام 

 .ت خاصة بالقضايا السياسيةألاحداث وتعزيز تعريفات وتفسيرا

 -أي الاعتبارات الرئيسية التي يتم تأكديها في قانون الكالم-خالل العقد املاض ي أصبح تحديد إلاطارات في التواصل 

صناعة منزلية افتراضية، ويتتبع الباحثون إلاطارات لتحديد الاتجاهات في تعريفات القضايا، ومقارنة التغطية عبر 

 .(Chong & Druckman, 2007) الوسائطاسة الاختالفات عبر أنواع منافذ الوسائط، ودر 

وقد ارتأت الدراسة أن نظرية التأطير أو ألاطر إلاعالمية مناسبة أكثر من غيرها، ألنها تختص بدراسة املحتوى وتحليله 

يقة التي تنتهجها رة على تفسير الطر كمًيا وكيفًيا، وألنها تتبحر في املعاني واملفاهيم غير اللفظية لهذا املحتوى، كما أنها قاد

الصفحات إلاسرائيلية في تغطيتها لقضية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وربطها بمرجعية هذه 

 الصفحات وأيدولوجياتها. 

 منهجية الدراسة:

 كما هي علىتنضوي هذه الدراسة تحت إطار البحوث الوصفية التي تقوم على "وصف وتشخيص ظاهرة من الظواهر 

 (.44، ص:4554)الصيرفي، بالواقع دون التدخل في مجرياتها"

 بأنها تقوم بالتحليل والتفسير واملقارنة والتقييم، وجميع هذه الخطوات تتم أيًضا دون 
ً
وتمتاز البحوث الوصفية عادة

بذلك ال تقف عند حاجز تدخٍل مباشٍر من الباحث في الظاهرة، وإنما بهدف التبصر وإدراك املغزى من ورائها، وهي 

 ما
ً
 (63، ص: 4544)مصيقر،  املاض ي وإنما تستخدمه لوضع تصوٍر مستقبلي ملا يستتبع ظاهرة

وفي ضوء تساؤالتها وأهدافها يمكن تصنيفها ضمن دراسات تحليل املضمون كجزٍء من الدراسات املسحية. وفيما يتعلق 

 التي تبثها عينة الدراسة، وفًقا للحدود الزمانية املحددة. بأداة الدراسة فهي استمارة تحليل املضمون للمنشورات
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ومن ميزات هذه الدراسات أنها ال تحتاج إلى اتصاٍل بالباحث، ألن املادة متوفرة في الكتب أو وسائل إلاعالم، كما أن 

ة انية إعادة الدراساملادة موضع البحث تبقى كما هي وال تتغير وال يتالعب أو يؤثر بها الباحث، وهذا ما يتيح له إمك

 أخرى، أما سلبيات هذا النوع من الدراسات فهو حاجتها لجهٍد مكتبي، وغياب املرونة فيها نتيجة لتقيد 
ً
والبحث مرة

 (61، ص: 4544)مصيقر،  الباحث باملصادر

 :مجتمع وعينة الدراسة

ة للجمهور العربي على موقع فيما يكون مجتمع هذه الدراسة الصفحات إلاسرائيلية الناطقة بالعربية واملوجه 

ثالث من هذه الصفحات، الصفحة ألاولى هي صفحة "أفيخاي أدرعي" وهو ناطق باسم  الفيسبوك، وعينة الدراسة هي

جيش الاحتالل، ذات طابٍع أمني، يفوق عدد متابعيها املليونان، والصفحة الثانية "إسرائيل تتكلم بالعربية" وهي ذات 

الثقافي والسياس ي والتاريخي، ويناهز عدد متابعيها الثالثة ماليين، أما الصفحة الثالثة فهي  طابع يتنوع ما بين النمط

صفحة "أوفير جندملان" وهو املتحدث باسم رئيس الوزراء إلاسرائيلي لإلعالم العربي، ويصل عدد متابعيها ملا يزيد عن 

 السبعين ألًفا.

ن خالل عينٍة قصدية، تمتد ابتداًء من يوم استشهاد الصحفية تحليل الدراسة ملنشورات الصفحات الثالث، يأتي م

، وملدة أسبوع، فيقف التحليل عند تاريخ السابع عشر من 4544شيرين أبو عاقلة الذي وافق الحادي عشر من مايو 

 ، ويغطي الفترة الزمنية منذ استشهادها، وحتى تشييعها وما ترافق وتبع من ردود أفعال وتصريحات.4544مايو 

 فئات تحليل املضمون:

 تم تقسيم فئات تحليل املضمون إلى مجموعة من التصنيفات الفرعية لتحقيق أهداف الدراسة كاآلتي:

فئة ألاطر الاعالمية: وهي ألاطر التي أطرت من خاللها الصفحات منشوراتها، وتشمل إطار الصراع، وإطار  .4

نية، وإطار ألاسباب، وإطار النتائج املترتبة، وإطار الحلول املسؤولية عن اندالع ألاحداث، وإطار الاهتمامات إلانسا

 املطروحة.

 فئة املصطلحات واملضامين إلاعالمية الخاصة بالدراسة. .4

  وفئة ألاسباب والحلول املطروحة .3

 فئة رد فعل الجمهور على املضمون إلاعالمي. .4

 اتجاه رد فعل الجمهور على املضمون إلاعالمي .0

 نتائج الدراسة:

لى أسئلة الدراسة، تم جمع وتحليل منشورات كل من صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، و "افيخاي أدرعي"، لإلجابة ع

يوًما بواقع سبعة  44، ما يعني تغطية 4544مايو  41وحتى  44و "أوفير جندملان، وذلك في الفترة الزمنية املحددة ما بين 

 وفق التالي: 44أيام لكل صفحة، وبلغ عدد املنشورات لجميع الصفحات 
ً
 منشوًرا موزعة
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 املجموع 18/6 15/6 16/6 14/6 13/6 12/6 11/6 اسم الصفحة

 12 0 0 1 2 2 3 4 أفيخاي أدرعي

إسرائيل تتكلم 

 بالعربية

3 2 0 0 0 0 0 6 

 8 0 0 0 0 1 2 3 أوفير جندملان

ا لعينة الدراسة(: 01) جدول 
ً
 توزع املنشورات وفق

 بحجم التفاعل العالمي والشعبي مع استشهاد الصحفية  يظهر لنا من النتائج أن
ً
 مقارنة

ً
عدد املنشورات قليل جدا

 بوضع النشر الاعتيادي في الصفحات إلاسرائيلية الناطقة بالعربية، فمن خالل 
ً
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ومقارنة

صفحة أفيخاي أدرعي بشكل شهري يتراوح يظهر أن معدل النشر في .(Awais, Rahim, Alhossary, 2022) سابقةدراسات 

منشوًرا  44منشور، أي ما يصل إلى  44-1منشورات يومًيا ترتفع في املناسبات وألاحداث املستجدة لتصل إلى  6-3ما بين 

 منشوًرا وفًقا للظرف الطارئ واملناسبات الخاصة. 11في الوضع الطبيعي أسبوعًيا، و 

منشوًرا، وصفحة  49-44ملان التي يتراوح فيها معدل النشر أسبوعًيا ما بين ينطبق هذا ألامر على صفحة أوفير جند

 منشوًرا. 44-44إسرائيل تتكلم بالعربية التي يتراوح فيها النشر ما بين 

في الجدول أعاله يظهر أن النشر تركز في ألايام ألاولى فقط ولم يمتد حتى نهاية ألاسبوع، حتى بلغت نسبة النشر ألاسبوعي 

منشوًرا، كما انخفضت النسبة إلى منشوٍر  4.1حة أفيخاي أدرعي حول قضية شيرين أبو عاقلة ما متوسطه في صف

 . في صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية.1واحد في صفحة أوفير جندملان، و

 :
ً

 فئة ألاطر إلاعالمية املستخدمة:أوال

املضمون املحددة، فإن أبرز ألاطر إلاعالمية لإلجابة على السؤال ألاول في هذه الدراسة وباستخدام فئات تحليل 

 كانت كما يلي:
ً
 املستخدمة في الصفحات الثالث مجتمعة

 

 أوفير جندملان إسرائيل تتكلم بالعربية افيخاي أدرعي ألاطر إلاعالمية املستخدمة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 50.0 3 22.8 2 58.3 7 إطار الصراع

 - - - - - - ية عن الحدثإطار املسؤول

 20.0 1 14.2 1 15.5 2 إطار الاهتمامات إلانسانية

 - - 42.9 3 26.1 3 إطار التبرير

 20.0 1 14.2 1 - - إطار التهويل والصدمة

 %100 6 %100 8  %100 12 املجموع

 ألاطر إلاعالمية املستخدمة في الصفحات إلاسرائيلية الناطقة بالعربية(: 02) جدول 
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من النتائج أعاله أن إطار الصراع احتل املرتبة ألاولى من ألاطر إلاعالمية املستخدمة، وأن الصفحات إلاسرائيلية ظهر ت

املعبرة عن السياسة إلاسرائيلية العامة لم تتحمل أي جزٍء من مسؤوليتها عن قتل الصحفية، بل تجاهلت هذه الفكرة 

 تخوضها وستواصل خوضها دون تماًما، وواصلت التعامل مع مجريات الوضع الف
ً
لسطيني باعتباره حرًبا وإرهاًبا ومعركة

هوادة، أما إطار الاهتمامات إلانسانية فعبرت عنه من خالل تقديم التعازي لعائلة الصحفية وذلك في اليوم ألاول 

 ه تجاهٌل فلسطينيفقط، دون أدنى إبداء أسٍف أو اعتذاٍر عما جرى، كما توجهت الصفحات جميعها لتبرير ما يجري بأن

لفكرة التحقيق املشترك، وهو ما روجت له صفحتي أدرعي وإسرائيل تتكلم بالعربية، فيما تجاهلته صفحة أوفير جندملان 

 تماًما.

 فئة املصطلحات واملضامين إلاعالمية الخاصة بالدراسة.ثانًيا: 

لية عالمية التي استخدمتها الصفحات إلاسرائيوفي معرض إلاجابة عن السؤال الثاني، الخاص باملصطلحات واملضامين إلا 

 في تغطيتها الستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، كانت النتائج كالتالي:

 املصطلحات واملضامين إلاعالمية املستخدمة في الصفحات إلاسرائيلية : (03)جدول 

خطاب إلاعالمي للصفحات إلاسرائيلية الناطقة في العربية على موقع الفيسبوك قد تظهر نتائج هذا الجدول أن ال

 موحدة في تعاملها مع قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وهذه املضامين هي: مضاميناعتمدت على 

: ةيجهودها ملحاربة إلارهاب، ومنع وإحباط العمليات التخريبتواجدت قوات الاحتالل في املنطقة جزء من  .4

صفحتي أوفير جندملان وإسرائيل تتكلم  %46صفحة أفيخاي أدرعي،  %45إلاشارة إلى املقاومة باعتبارها تخريب وإرهاب )

 بالعربية(.

: اعتبار املقاومة عشوائية غير دقيق، وغير مضبوط، وعشوائيأطلق مسلحون فلسطينيون النار بشكٍل  .4

 صفحة أوفير جندملان(.  %46إسرائيل تتكلم بالعربية، وصفحة  %44.6صفحة أفيخاي أدرعي،  %43.0وفوضوية )

 أوفير جندملان إسرائيل تتكلم بالعربية افيخاي أدرعي مضامين الدراسة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 16.1 5 16.31  8 10.3 8 ابهإلاشارة إلى املقاومة باعتبارها تخريب وإر 

 6.5 2 11.62 6 7.2 6 الدعوة إلى تحقيق مشترك

 16.1 5 11.62 6 13.5 9 اعتبار املقاومة عشوائية وفوضوية

 16.1 5 13.9 5 15.1 10 إلاشادة بجيش الدفاع إلاسرائيلي

 6.5 2 2.31 1 3 2 ألاسف ملقتل الصحفية الفلسطينية

 16.1 5 16.31 8 18.7 12 فلسطينيةنفي الصلة بمقتل الصحفية ال

 12.9 4 16.31 8 18.7 12 إلقاء املسؤولية على الفلسطينيين

التأكيد على السياسة الدفاعية لدولة 

 إسرائيل

9 13.5 6 11.62 3 9.7 
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أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وتسببوا في مصرع الصحفية  ليس بقليلهناك احتمال  .3

املؤسف، فقد نشروا فيديو وهم يقولون: "أصبنا جندًيا" ولم يصب أي جندي، إلقاء املسؤولية على الفلسطينيين 

 صفحة أوفير جندملان(. %44.8صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية، و %46.3أفيخاي أدرعي، صفحة  49.1%)

بأدق طريقة ممكنة، وبشكل مضبوط ومسؤول/ نقف بجانب مقاتلينا/ "قواتنا" ردت على مصادر النيران  .4

إسرائيل  صفحة %43.8صفحة أفيخاي أدرعي،  %40: إلاشادة بجيش الدفاع إلاسرائيلي )نشد على أيدي جيش الدفاع

 صفحة أوفير جندملان(. %46تتكلم بالعربية، و

فية لعائلتها: ألاسف ملقتل الصح وتعازيناملوت الصحفية السيدة شيرين أبو عاقلة/  حزننا/ وأسفنانعبر عن   .0

 صفحة أوفير جندملان(. %6.0صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية، و  %4.3صفحة أفيخاي أدرعي،  %3الفلسطينية )

ل برصاص الفلسطينيين، ال يمكن إلسرائيبأن الصحفية أصيبت  احتمال كبيرات ألاولية يوجد حسب املعطي .6

إسرائيل تتكلم  %46.3أفيخاي أدرعي،  %49.1: نفي الصلة بمقتل الصحفية الفلسطينية )أن تستهدف صحفًيا

 صفحة أوفير جندملان(.  %46بالعربية، 

واستعادة ألامان ملواطني دف إلى وقف موجة إلارهاب ته إجراءات وقائيةعملية جنين هي جزء من سلسلة  .1

ستواصل العمل حتى نحقق الهدف/ قوات جيش الدفاع  عازمون على الاستمرار في محاربة إلارهاب/ نحن إسرائيل

من أجل كسر املوجة إلارهابية القاتلة: التأكيد على السياسة الدفاعية لدول إسرائيل  ضد إلارهابيين في قواعدهم

 صفحة أوفير جندملان(. %8.1صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية، و %44.6صفحة أفيخاي أدرعي،  43.0%)

ن / عرضنا على ممثليتشريح مشتركة وبتحقيق مشتركقدمنا عرًضا إلى الفلسطينيين للقيام بعملية  .9

لتشريحية وحتى وا في عمليات الفحص الباليستية املهنية الحضور واملشاركةفلسطينيين )باإلضافة إلى ممثل أمريكي( 

صفحة إسرائيل تتكلم  %44.6صفحة أفيخاي أدرعي،  %1.4الفحص الجنائي للرصاصة: الدعوة إلى تحقيٍق مشترك )

 صفحة أوفير جندملان(. %6.0بالعربية، 

ا: 
ً
  فئة ألاسباب والحلول املطروحةثالث

مية الصفحات إلاسرائيلية في تغطيتها إلاعال في معرض إلاجابة عن سؤال الدراسة الثالث، الخاص باملبررات التي ساقتها 

 الستهداف وقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، كانت النتائج كالتالي:

 أوفير جندملان إسرائيل تتكلم بالعربية افيخاي أدرعي مبررات اغتيال الصحفية

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

 10 حماية أمن إلاسرائيليين
35.8 

5 37.6 5 38.5 

 9 القضاء على إلارهاب
32.1 

6 31.2 3 23 

 9 عدم التأكد من مصدر إطالق النار
32.1 

6 31.2 5 38.5 

 املبررات املستخدمة في التغطية إلاعالمية للصفحات إلاسرائيلية (:04)جدول 
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سان ي حروبها ضد إلانتظهر نتائج الجدول أعاله أن الرواية إلاعالمية إلاسرائيلية اتبعت نفس املبررات املستخدمة ف

 بحماية أمنها وسالمة سكانها، ومن ثم بالقضاء على من تصفهم باإلرهابيين، وفي حال تم 
ً
الفلسطيني، فهي تقوم أوال

ظهر أن مصدر الاستهداف غير 
ُ
استهداف مواطنين عزل وأطفال ونساء تلجأ للتشويش على مسؤوليتها عن الاستهداف وت

 مؤكد وقد ال تكون هي مصدره.

هذا ما اتبعته في واقعة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة حيث أكدت بنسٍب مرتفعة على أن الهدف من دخولها و 

ألاراض ي الفلسطينية املحتلة واستهدافها للفلسطينيين هو حماية آمنها والقضاء على إلارهاب، كما أشارت بشكٍل متكرر 

 دره.إلى أن الرصاص الذي أصاب الصحفية غير واضح أو مؤكد مص

 فئة رد فعل الجمهور على املضمون إلاعالمي:رابًعا: 

ما اتجاهات الجمهور وردود أفعالهم على املضمون إلاعالمي حددت الدراسة التساؤل الخاص برد فعل الجمهور وهو "

 للصفحات إلاسرائيلية في تغطيتها ملقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة؟"، ولإلجابة عنه كانت النتائج كالتالي:

 أوفير جندملان إسرائيل تتكلم بالعربية افيخاي أدرعي دود فعل الجمهور ر 

عدد مرات إبداء إلاعجاب 

 باملضمون 

196585 66641 96880 

عدد مرات إبداء الغضب 

 باملضمون 

166344 541 16014 

عدد مرات السخرية والاستهزاء 

 باملضمون 

96212 16084 26224 

 826 133 36024 عدد مرات مشاركة املضمون 

 196328 56412 436281 عدد مرات التعليق على املضمون 

 رد فعل الجمهور على مضمون التغطية إلاعالمية للصفحات إلاسرائيلية(: 05ل )جدو 

 كبيًرا من الجمهور مع املضمون إلاعالمي للصفحات إلاسرائيلية الناطقة 
ً

تظهر من نتائج هذا الجدول أن هناك تفاعال

 بقلة املنشورات واتباع بالعربية حول مقتل ا
ً
لصحفية شيرين أبو عاقلة، ومما يظهر ارتفاع مستوى التفاعل مقارنة

سياسة التجاهل إلاسرائيلية تجاه الحدث، وارتفاع إشارات إبداء الغضب والسخرية والاستهزاء تشير إلى رف  الجمهور 

جاب على موقع الفيسبوك قد تش ي بالرضا املتابع لهذا املضمون رغم اهتمامه برصد ما يصدر، ورغم أن إشارة إلاع

عن املضمون إلى أنها في كثيٍر من ألاحيان تستخدم لإلشارة إلى قراءة املضمون والتمعن فيه، لذا اعتمدت هذه الدراسة 

على إلاشارات والرمزيات ألاخرى في رصدها لرد فعل الجمهور، مع إدراك أن هناك نسبة ضئيلة جًدا ال تكاد تذكر وال 

 ز العشرات استخدمت القلب ألاحمر إلعالن تأييد املضمون إلاعالمي.تتجاو 

 اتجاه رد فعل الجمهور على املضمون إلاعالمي:خامًسا: 

وملعرفة املزيد حول رد فعل الجمهور واتجاهاته، كان ال بد من البحث في التعليقات عن اتجاهات الجمهور من املضمون 

 إلاعالمي، وكانت النتائج كالتالي:
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اه رد فعل الجمهور على اتج

 املضمون إلاعالمي

 أوفير جندملان إسرائيل تتكلم بالعربية افيخاي أدرعي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

تعليقات تحمل الاحتالل 

 املسؤولية عن مقتل الصحفية
29602 

68.3 

 
1601 24.9 11958 61.6 

تعليقات تحمل الفلسطينيين 

 الصحفيةاملسؤولية عن مقتل 
25 0.1 38 0.59 13 0.06 

تعليقات تتوعد باالنتقام والثأر 

 ملقتل الصحفية
8905 20.6 3026 47.1 5925 30.59 

تعليقات تسب وتشتم املضمون 

 إلاعالمي
3614 8.3 1539 23.98 1026 5.4 

تعليقات تؤيد قتل الصحفية 

 الفلسطينية
26 0.1 19 0.35 57 0.3 

 تعليقات تؤكد على السالم

 والتطبيع
45 0.1 21 0.37 34 0.12 

تعليقات تتضمن آيات قرآنية 

 وأحاديث شريفة
1063 2.5 174 2.71 374 1.93 

 100 19387 100 6418 100 43271 إلاجمالي

 اتجاه رد فعل الجمهور على املضمون إلاعالمي للصفحات إلاسرائيلية(: 06جدول)

تالل مسؤولية مقتل الصحفية الفلسطينية، كما أن هناك نسبة عالية يبدو من النتائج أن الاتجاه السائد يحمل الاح

 لتعليقات أخرى تستخدم أسلوب الشتم والسب 
ً
من التعليقات تظهر الغضب الجم والرغبة في الانتقام ملقتلها، إضافة

سرائيلية الرواية إلا  للتعبير عن مشاعرها تجاه الواقعة، كما يظهر في الجدول أيًضا فإن نسبة التعليقات التي تتماهى مع

 ضئيلة، وكذلك تلك التي تؤيد قتل الصحفية أو تدعو للسالم في خضم هذا الوضع.

 :مناقشة النتائج

تظهر نتائج هذه الورقة أن الصفحات إلاسرائيلية الناطقة بالعربية على موقع الفيسبوك قد اتبعت سياسة عدائية 

لصحفية شيرين أبو عاقلة، فمن خالل تحليل ألاطر إلاعالمية التي تميزت بالتجاهل والاستعالء على مجريات اغتيال ا

تتكلم بالعربية"، و "أوفير جندملان" يظهر أن إطار الصراع احتل  إسرائيلاستخدمتها كل من صفحة "أفيخاي أدرعي" و"

عربي ر الجمهور الاملرتبة ألاولى بين ألاطر املستخدمة، حتى أن القائمين على هذه الصفحات تجاهلوا الاهتمام ملشاع

الذي يتوجهون له بلغته، وواصلوا إثبات عدوانيتهم وسياستهم الهجومية، وتجاهل مسؤوليتهم عن مقتل الصحفية، 

وبشكٍل متوافٍق عليه استخدمت الصفحات الثالث ألاطر إلاعالمية واملضامين نفسها، فلم تعر التفاًتا إلطار الاهتمامات 

 اتجاهها العسكري في التعامل مع الفلسطينيين.إلانسانية، وكررت التأكيد على 
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واًء أكانت س إلاسرائيليوفيما يتعلق باملصطلحات واملضامين إلاعالمية فقد أثبتت هذه الصفحات أنما هي مرآة لإلعالم 

وسائله ناطقة باللغة العربية أو العبرية، فهي مضامين تمجد العمليات العسكرية وتشيد بجيش الدفاع وانضباطه 

ؤوليته، وتلقي باللوم على الفلسطينيين وتصفهم باإلرهابين واملخربين والفوضيين العشوائيين وتتوعدهم بالحروب ومس

والدمار، وفيما يتعلق بمقتل الصحفية فهي ال تقدم أكثر من دعوة للتحقيق املشترك، دون اعتذاٍر يذكر، بل مع تأكيٍد 

 مستمر بأن السياسة الدفاعية لن تتغير.

تغطيتها إلاعالمية الستهداف وقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، فباإلضافة ررات التي استخدمتها الصفحات في أما املب

إلى التجاهل املتعمد لحجم هذا الاغتيال وردود ألافعال التي صاحبته، والبيانات التي ألقت اللوم املتكرر على 

صحفية، فإن الصفحات إلاعالمية واصلت تأكيدها أن الفلسطينيين ولم تترك حيًزا واسًعا التهام الجيش بمقتل ال

 ألاولوية لديها هي حماية أمن إلاسرائيليين والقضاء على إلارهاب.

ومن خالل تحليل اتجاهات الجمهور وردود أفعالهم على املضمون إلاعالمي للصفحات إلاسرائيلية في تغطيتها ملقتل 

 والتجاه هذا الفعل ثانًيا يتضح  الصحفية شيرين أبو عاقلة، وذلك وفًقا لرد فعلهم
ً

 ارتفاع مستوى التفاعل مقأوال
ً
ارنة

شير إلى رف  ما يإشارات إبداء الغضب والسخرية والاستهزاء ارتفاع نسبة استخدام  حيث ظهر بقلة املنشورات،

 .الجمهور املتابع لهذا املضمون رغم اهتمامه برصد ما يصدر

الاتجاه السائد فيها يحمل الاحتالل ليل الكم الهائل من التعليقات يتضح أن أما اتجاه رد فعل الجمهور فمن خالل تح

مسؤولية مقتل الصحفية الفلسطينية، ويتوعد باالنتقام ملقتلها كما يستخدم أسلوب الشتم والسب وحتى آلايات 

 القرآنية في تعبيره عن رد فعله.

 :التوصيات

لنشر الوعي حول دور الصفحات إلاسرائيلية الناطقة بالعربية على  بناًء على نتائج هذه الدراسة يظهر أن هناك حاجة

موقع الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل في اختراق العقل الجمعي العربي والفلسطيني والتأثير على اتجاهاته، وحتى 

ية التي تفضل سرائيلاستفزازه من خالل تأكيد استعالئية املحتل وتقليل قيمة الروح الفلسطينية في مواجهة ألاهداف إلا 

 إزهاق أرواح الفلسطينيين يومًيا دون أدنى اهتماٍم أو تفاعل.

كما توص ي هذه الدراسة بتوجه املؤسسات الحقوقية وإلاعالمية لرصد مضامين هذه الصفحات وتوثيقها في إطار 

 انتهاكات حقوق إلانسان، فتجاهل دم إلانسان مهما كان عرقه هو جريمة، فكيف بتبريرها.

ع التركيز على أن ما يجري في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها مناطق محتلة فإنه يصنف تحت بنود م

"جرائم الحرب" حيث تتضمن مهام سلطات الاحتالل وفًقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة املسؤولية بشكٍل 

عودة هذه ألاراض ي لسلطتها الحاكمة، وهو ما يتنافى مع صارم عن تسهيل حياة السكان في هذه املناطق وحمايتهم حتى 

 املضامين وألاطر إلاعالمية التي تعبر عنها الصفحات إلاسرائيلية على موقع الفيسبوك.

 خاتمة:

شكل مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والتي تحمل الجنسية ألامريكية على أرض مخيم جنين أثناء تغطيتها 

 للشارع الفلسطيني والعربي على حٍد سواء،  القتحام الجيش
ً
إلاسرائيلي للمخيم صباح الحادي عشر من مايو صدمة
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وعلى مدى أسبوٍع كامٍل منذ اغتيالها كانت شيرين الحدث ألابرز في مختلف أبواق الصحافة العربية والعاملية، وُرصدت 

سطيني وهبته وتكريمه له، ابتداًء من الجنازات مختلف ردود ألافعال، كما تم تسليط الضوء على تفاعل الشارع الفل

الشعبية لها في مختلف املدن الفلسطينية وحتى يوم دفنها الذي صاحبه اعتداء الشرطة إلاسرائيلية على حملة جثمانها، 

 نواقتحام بيتها ومنع الفلسطينيين من تقديم واجب العزاء فيه ومصادرة ألاعالم الفلسطينية، واعتقال عدٍد كبيٍر م

املشاركين بالجنازة وضربهم والاعتداء عليهم، هذه العدوانية وهذا التفاعل الذي اشتغل على ألارض وفي الفضاء إلاعالمي 

 في صفحات مواقع التواصل 
ً
 له في إلاعالم إلاسرائيلي الناطق بالعربية، وخاصة

ً
ل الفيسبوك، مث الاجتماعيافترض مثيال

إن الصفحات إلاسرائيلية قد اعتمدت سياسة عدوانية ترجح أطر الصراع على وهو ما أثبتت هذه الدراسة غيابه بل 

ما دونه، وتبرر ملقتل الصحفية بحماية أمن إلاسرائيليين، وتلقي باللوم على الفلسطينيين الذين تصفهم بالفوضويين 

وسخريته من هذا  والعشوائيين وإلارهابيين. هذه السياسة انعكست على ردود أفعال الجمهور الذي عبر عن غضبه

 املضمون سواًء في إلاشارات الرمزية الغاضبة أو من خالل التعليقات الرافضة واملتوعدة.
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  الزهديات في شعر أبي نواس دراسة تحليلية

Asceticism in the poetry of Abi Nawas, an analytical study 
 العراق/ كلية إلامام ألاعظم الجامعة /أ.م.د. عماد محمد فرحان

 م.م. بهاء أحمد حسين/ ديوان الوقف السني/ العراق

Assist. Prof. Imad Mohammed Farhan/ Imam Aladham University / Iraq 

Baha Ahmed Husain/ Iraq 

 امللخص: 

ر ييتميز أبو نؤاس بكونه شاعرا مشهورا بالزهديات، وهي عبارة عن القصائد التي تتكلم عن الزهد في الدنيا، والابتعاد عن ملذاتها، والتحذ

، ، بعد التعريف بالشاعر وسيرته بشكل مختصرمن الوقوع في فتنتها، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذا النوع من القصائد

ثم جمع ما كتبه من قصائد في الزهد، التي اشتهرت باسم )الزهديات( ومن ثم دراستها دراسة تحليلية، وبناء على ذلك وبعد جمع املادة 

وفي  ل تكلمت عن سيرة الشاعر،العلمية تم تقسيم هذا البحث إلى تمهيد ومبحثين، تحدثت في التمهيد عن معنى الزهد، وفي املبحث ألاو 

 املبحث الثاني قمت بتحليل القصائد، في الجانب الصرفي، والتركيبي، والداللي، ثم الخاتمة واملصادر واملراجع، ومن هللا التوفيق.

 الزهد، أبو نؤاس، دراسة تحليلية، الصرف، الداللة، ألاسلوب الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Abu Nawas is distinguished by being a famous poet for his ascetics, which are poems that talk about asceticism in this world, 

staying away from its pleasures, and warning against falling into its temptation. What he wrote of poems on asceticism, which 

was known as (Asceticism) and then studied as an analytical study, and based on that and after collecting the scientific 

material, this research was divided into a preface and two sections. The second topic I analyzed the poems, in the 

morphological, syntactic, and semantic side, and from God success.   

Keywords: Asceticism, Abu Nawas, analytical study, morphology, semantics, style  

  مقدمة:

 :إن الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

عن غيره بتنوع موضوعات أشعاره، وتفننه في توظيف  فإن الشاعر أبا نواس من أشهر الشعراء العباسيين، الذي تميز 

 .املفردة إليصال الفكرة التي يريدها إلى املتلقي

وإن الزهد من أهم موضوعات شعره، فقد أخذ حيزا كبيرا من قصائده، فقمت بدراستها دراسة تحليلية لهذا املوضوع 

شعر أبي نؤاس، وقسمتها على حسب مطالب  الشعري، فشمرت عن ساعد الجد، وتمعنت القراءة في قصائد الزهد في

الدراسات التحليلية املعتمدة، واعتمدت على طبعة ديوان أبي نؤاس برواية الصولي، تحقيق الدكتور بهجت عبد الغفور 

 .م4545، 4والتراث، أبو ظبي، إلامارات، ط الحديثي، طبعة دار الكتب الوطنية، هيئة أبيو ظبي للثقافة

 :ى تمهيد ومباحث، وعلى النحو آلاتيوقمت بتقسيم بحثي إل

 :تمهيد: في معنى الزهد، وكان فيه

 أوال: الزهد في اللغة، ثانيا: الزهد اصطالحا، ثالثا: الزهد في القرآن الكريم، رابعا: الزهد في العصر العباس ي

 :وأما املبحث ألاول فقد عقدته في في سيرة الشاعر أبي نؤاس، وقسمته إلى مطالب أربعة

 ب ألاول: اسمه ونسبه ووالدته ونشأتهاملطل

 املطلب الثاني: منزلته واملؤلفات فيه
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 املطلب الثالث: وفاته

 :وأما املبحث الثاني، فكان في تحليل قصائد الزهد في شعر أبي نؤاس، وصار في ثالثة مطالب

 :املطلب ألاول: املستوى الصرفي، وتحته

 وعأوال: املصادر، ثانيا: املشتقات، ثالثا: الجم

سلوبي، واشتمل على
ُ
 :املطلب الثاني: املستوى التركيبي وألا

أوال: اسلوب الاستفهام، ثانيا: أسلوب التوكيد، ثالثا: اسلوب النفي، رابعا: اسلوب الشرط، خامسا: اسلوب التقديم 

 والتأخير

 :املطلب الثالث: املستوى الداللي، واندرج تحته

 أوال: الترادف، ثانيا: التقابل الداللي

ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث، فقائمة بأهم املصادر واملراجع التي اعتمدها الباحث في كتابة 

 .البحث

 وهللا تعالى ولي التوفيق.

 تمهيد: في معنى الزهد

ها. ورجٌل زهيد. وإمرأة
َ
 في ألاشياء كل

ُ
هادة ، والزَّ

ً
ْهُد في الّديِن خاَصة ْزَهد  قال في العين: "الز 

َ
ْعُمهما. وأ

ُ
 وهما القليل ط

ٌ
زهيدة

 فهو مزهد، ال يرغب في ماله لقلته".
ً
ُجل إزهادا  (44، ص 4)العين، ؟؟؟، ج الرَّ

ها". ِ
ّ
َياء كل

ْ
شممممم

َ ْ
هادة ِفي ألا ين، والزَّ  ِفي الّدِ

ّ
ال الّزْهد إال

َ
 ُيق

َ
َيا، َوال

ْ
ن ، ؟؟؟، ةتهذيب اللغ) وقال في تهذيب اللغة: "والّزهادة ِفي الد 

 (91، ص6ج

. وَزهد َيْزَهُد لغة فيه. 
ً
 وَزهاَدة

ً
وقال في الصمممممممممممحاح: "الَزهُد: خالف الَرغبة. تقول: زهد في الشممممممممممم ز وعن الشممممممممممم ز، َيْزَهُد َزَهدا

د، أي يتعبد. والتزهيد في الش ز وعن الش ز: خالف الترغيب فيه". َزهَّ
َ
   (494، ص4)الصحاح، ؟؟؟ ، جوفالن َيت

ْهٌد  ة  -وقال في املحكم: "الز  اصَّ
َ
ين خ َيا".-ِفي الدَّ

ْ
ن ِحْرص على الد 

ْ
 ( 449ص ،4ج ، ؟؟؟،املحكم واملحيط ألاعظم) : ضد ال

 ثانيا: الزهد اصطالحا

 قد ال يختلف كثيرا املعنى اللغوي عن الاصطالحي في معنى الزهد، فقد قيل في تعريفه:

الدنيا ومتاعها، والرغبة عن نعيمها، وتفضممممممممميل  "هو حنين الروح إلى مصمممممممممدرها ألاول ملعرفة الخالق عن طريق الزهد في

 ( 4 صسراج الدين، د. ت. ) نعيم آلاخرة عليها".

 ( 0ص ،م4888القرش ي البغدادي، ) أو هو "الانصراف عن الش يء احتقارا له وتصغيرا لشأنه لالستغناء عنه بخير منه".

لبيهقي، ا) فرح بها إذا أقبلت، وال يحزن عليها إذا أدبرت".وقيل: "الزهد حقا ال يذم الدنيا وال يمدحها، وال ينظر إليها وال ي

 ( .44، صم4891

ومن املالحظ أنه ال يختلف املعنى اللغوي كثيرا عن املعنى الاصممطالحي للزهد، فهو إجماال يدل على إخراج محبة الدنيا 

 وزخرفها من القلب، والتوجه كليا إلى عبادة هللا تعالى وإلاخالص له في القلب.

 ثا: الزهد في القرآن الكريمثال
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لم ترد كلمة الزهد بلفظها الصممممممممريح في الكريم إال مرة واحدة، وهي في قصممممممممة سمممممممميدنا يوسممممممممف عليه السممممممممالم، حيث قال 

لكن  (45 ،سممممممممممممممورة يوسممممممممممممممف)تعمالى حماكيا عن إخوته: ﴿وشممممممممممممممروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين﴾ 

حث على عدم الاغترار بالدنيا والابتعاد عن زينتها ألنها ليسممممممممممممت دار بقاء، منها قوله وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة ت

تعممالى: ﴿اعلموا أنممما الحيمماة الممدنيمما لعممب ولهو وزينممة وتفمماخر بينكم وتكمماثر في ألاموال وألاوالد كمثممل غيممث أعجممب الكفممار 

من هللا ورضممممممممممموان وما الحياة الدنيا إال  نباته ثم يهيج فتراه مصممممممممممفرا ثم يكون حطاما وفي آلاخرة عذاب شمممممممممممديد ومغفرة

 (45 ،سورة الحديد) متاع الغرور﴾

فالقرآن الكريم حث على الورق والتقوى وهجر الدنيا، وحذر من شمممممأن هذه الحياة، وعظم من شمممممأن آلاخرة، فدعا إلى 

نشمممممممممممممأة حركة الزهد  العبادة وقيام الليل والصمممممممممممموم، مما هو في صممممممممممممميم الزهد، مما يجعل إلاسممممممممممممالم هو العامل ألاول في

وتطوره، ولكن في الوقت نفسمممه فإن إلاسمممالم لم يدع إلى الرهبنة وترك الكسمممب وهجر الحياة الاجتماعية، فاإلسمممالم لم 

 يحرم التمتع بالحالل من أمور الدنيا، ولكن الذي حرم هو الانغماس في شهواتها التي تشغل القلب عن ذكر هللا.

 رابعا: الزهد في العصر العباس ي

د العصممممممر العباسمممممم ي من أهم الحضممممممارات والعصممممممور مفخرة للعرب، وبلغ هذا العصممممممر قمة الرقي والتطور الحضمممممماري، يع

بفعل الامتزاج الثقافي بالشمممعوب ألاخرى، حيث عرف نشممماطا واسمممعا لم تعهده العصمممور السمممابقة، حيث انتشمممر التدوين 

أدبية هائلة، يشهد لها التاريخ إلى يومنا هذا، وهذا واشمتهرت الترجمة، وكثر الاهتمام باألدب، فأوجد ذلك نهضة فكرية 

الازدهار الفكري كان محط أنظار الباحثين واملهتمين بدراسمممممممة جوانب هذا العصمممممممر الذهبي، خاصمممممممة من الناحية ألادبية 

بصممممفة عامة، والشممممعر الديني بصممممفة خاصممممة، ومن ذلك غرض الزهد الذي أشممممار إليه ألادباء على أنه غرض جديد، إال 

 (8 ، صم4815هدارة، ) لم يلق العناية الكافية من قبل الدارسين، ولم يأخذ حقه بالكامل. أنه

كان الزهد في العصمر العباس ي مذهبا له خصائصه املعينة، وله أصول وعناه يرتكز عليها، وكان فكرة عميقة تتغلغل في 

اس لحركة الزهد التي ظهرت في الشممممممممممعر كيان الشمممممممممماعر، ولم ينحرف عنها إلى غرض آخر، وكان الدافع الديني هو ألاسمممممممممم

العربي، وكممممان للتطور الاجتممممماعي الممممذي حممممدث في هممممذا العصممممممممممممممر ألاثر الخطير في تيممممار الزهممممد وتطوره، فظهور تيممممار اللهو 

واملجون والزنممدقممة ووجود الفوارق الاجتممماعيممة، أوجممدت حركممة معمماكسممممممممممممممة تعكف على العبممادة، وتحتقر الممدنيمما، وكممانوا 

آدم، ) د، فبدأ الزهاد يجعلون منه علما واسمممممممممعا، وألفوا فيه الكتب، مثل كتابي املريدين، والزهد.يعتكفون في املسممممممممماج

 (445ص ،م4556

 املبحث ألاول 

 في سيرة الشاعر أبي نؤاس

ملا كانت الدراسمممممممات كثيرة جدا في حياة شممممممماعرنا، حيث سمممممممبقني إلى الكتابة عنه الكثير من العلماء والباحثين؛ فسمممممممأوجز 

 سيرته، طلبا لالختصار في هذه العجالة.الكالم عن 

 املطلب ألاول: اسمه ونسبه ووالدته ونشأته
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 ،معاهد التنصمممممممميص) الحسممممممممن بن هانئ بن عبد ألاول بن صممممممممباح الحكمي بالوالء، أبو نواس: شمممممممماعر العراق في عصممممممممره.

 ،4544، البغدادي) .ه446و 440و 444و 436و 435وولد في ألاهواز )من بالد خوزستان( قيل في  (.93، ص4، ج4860

 (469، ص4ج

نشمممممممممأ بالبصمممممممممرة، ورحل إلى بغداد فاتصمممممممممل فيها بالخلفاء من بني العباس، ومدح بعضمممممممممهم، وخرج إلى دمشممممممممممق، ومنها إلى 

مصمممممممممممممر، فمدح أميرها الخصممممممممممممميب، وعاد إلى بغداد فأقام إلى أن توفي فيها. كان جده مولى للجراح بن عبد هللا الحكمي، 

وفي تاريخ ابن عساكر أن أباه من أهل دمشق، من الجند من رجال مروان بن محمد، انتقل  أمير خراسان، فنسب إليه.

، 4ج ،4880، ابن عسممممممممممممممماكر) إلى ألاهواز فتزوج امرأة من أهلهممما اسمممممممممممممممهمما جلبممان فولمممدت لممه ولممدين أحمممدهممما أبو نواس.

 (404ص

 املطلب الثاني: منزلته واملؤلفات فيه

ة وال أفصممممممممممممممح لهجممة من أبي نواس. وقممال أبو عبيممدة: كممان أبو نواس للمحممدثين قممال الجمماحظ: ممما رأيممت رجال أعلم بمماللغمم

 (.430، ص4، ج4884، وفيات ألاعيان) كامرئ القيس للمتقدمين.

وأنشممممممممممممممد لمه النظمام شممممممممممممممعرا ثم قمال: هذا الذي جمع له الكالم فاختار أحسممممممممممممممنه. وقال كلثوم العتابي: لو أدرك أبو نواس 

إلامممام الشممممممممممممممافعي: لوال مجون أبي نواس ألخممذت عنممه العلم. وحكى أبو نواس عن  الجماهليممة ممما فضممممممممممممممل عليمه أحمد. وقمال

نفسمممممممممممممه قال: ما قلت الشمممممممممممممعر حتى رويت لسمممممممممممممتين امرأة من العرب... وقد نظم في جميع أنواع الشمممممممممممممعر، وأجود شمممممممممممممعره 

 (436 ، ص1ج، 4554)البغدادي،  خمرياته.

 أما املؤلفات في سيرته وشعره، فهي كثيرة، منها: 

  شممممممعر: مطبوع، برواية الصممممممولي، تحقيق الدكتور بهجت عبد الغفور الحديثي، دار الكتب الوطنية، أبو ديوان

 م.4545،  4ظبي، ط

  ،الفكاهة والائتناس في مجون أبي نواس: وهو ديوان آخر، مطبوع أيضممما، طبع على نفقة منصمممور عبد املتعال

 ه.4346 ،4وحسين أفندي شرف، طبعة حجرية، ط

 :ه( وهو مطبوع، في جزأين صممممممممممممممغيرين، تحقيق محمممممد عبممممد الرسممممممممممممممول 144البن منظور )ت:  أخبممممار أبي نواس

 م4555إبراهيم، دار البستاني للنشر والتوزيع، 

  :ه( تحقيق وتقمممديم فرج 401أخبمممار أبي نواس: لعبمممد هللا بن أحمممممد بن حرب املهزمي العبمممدي، أبو هفمممان )ت

 الحوار، منشورات الجمل.

  رة، ، القاهف والهيئة املصمممرية العامة للكتابنواس، لعبد الرحمن صممدقي، دار املعار ألحان الحان في حياة أبي

 م.4543،  4ط

  بحث وتحليل: لعباس مصطفى عمار، مطبعة وادي امللوك. –حياته وشعره  –أبو نواس 

  م4899، 4شاعر هارون الرشيد ومحمد ألامين: لعمر فروخ، دار الكتاب العربي، ط –أبو نواس 

 لث: وفاتهاملطلب الثا

 (.343، ص 4553. )ابن قتيبة، هم489و 486و 480وفي تاريخ وفاته خالف، كما في والدته، فقيل توفي سنة 
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 املبحث الثاني: تحليل قصائد الزهد في شعر أبي نؤاس

 املطلب ألاول: املستوى الصرفي

ْرف، وردا في اللغة، وهما يفيدا ِريف، ويقال له: الصمممممممَّ صمممممممْ : التَّ
ً
 لغة

ُ
ْرف ن َمْعَنى التغيير، والتحويل، والقلب من وجٍه الصمممممممَّ

 ...
َ

َرف صممممممَ
ْ
ان

َ
ا ف

ً
ْرف ُه صمممممَ

َ
ِرف ُه ُيصمممممْ

َ
َرف آلخر، أو من حال لحال، ذكر صممممماحب اللسمممممان أنَّ )الصمممممرف: رد الشممممم يء عن وجهه، صمممممَ

يء: أكمله على غير وجٍه، كأنه يصممممممرفه عن وجٍه إلى وجٍه وتصممممممرَّف هو، وتصمممممماريف ألامور: تخاليف
ّ

 الشمممممم 
َ

ف رَّ  ها، ومنهَوصممممممَ

، وصممممًبا، ودبوًرا، فجعلها ضممممروبا في أجناسمممممها(
ً
 .تصمممماريف الرياح، والسممممحاب.... وتصممممريف الرياح: جعلها جنوًبا، وشمممممماال

 (498، ص  8، ج4883)ابن منظور، 

: علٌم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب
ً
 (4، ص 4، ج4894. )ابن مالك، واصطالحا

 أوال: املصادر

: امل
ً
ما صدرت ألافعال "صدر لغة أصل الكلمة التي تصدر عنها صوادر ألافعال... كقولك: الذهاب، والسمع، والحفظ، وإنَّ

ا
ً
 (430 ، ص44، ج4554". )ألازهري، عنها، فيقال: ذهب ذهاًبا، وسمع سمًعا، وحفظ حفظ

ما كاأو  ن ذكرهم له من خالل معرف طريقة العرب ما في الاصطالح: فلم يضع له اللغويون املتقدمون حدا في الكالم، إنَّ

 (46، ص 4559. )الحمداني، في الوصول إليه في الكالم

اَل: أو 
َ
فاألفعال تكون من هذا على ثالثة أبنية: "شارات سيبويه واضحة في كتابه من خالل ذكره ملصادر ألافعال؛ إذ ق

 
ً
ِعل يفَعل، ويكون املصدر فعال

َ
َعل يْفِعل، وف

َ
ُعل يفُعل، وف

َ
 على ف

ً
َعل يفُعل ومصدره فقتل يقتل قتال

َ
. )سيبويه، "... فاما ف

 (.0، ص  4، ج 4899

واملصممممممممممممممدر يختلف عن الفعمل في انمه اسممممممممممممممم، ويتفق مع الفعمل في انمه يمدل على حمدث، غير أنَّ الفعمل يمدل على الحدث "

 (.444، ص 4884" )الراجحي، باإلضافة إلى داللته على الزمان

حَدثين إلى أنَّ 
ُ
، . )شاهيناملصدر هو اسم الحدث الذي يحتمل مادة الكلمة الواحدة في أصولها الصامتة وذهب بع  امل

 (.458، ص 4895

فمن مصادره لقًى ولقاء ولقيان ومكث  -مثال-عدة مصادر، وذلك كالفعل لقي-وال سيما الثالثي-وقد يكون للفعل الواحد

 ومكوثا، ووجد وجدا وُوجدا، ووجدانا وموجودة
ً
 (.49، ص 4894)السامرائي،  .مكثا وُمكثا

 وهذا التعدد يعود إلى سببين رئيسين هما: 

ْد تستعمل  .4
َ
ق

َ
ْد تختلف في استعمال لفظة أو تعبير، ف

َ
اختالف لغات العرب: فمن املعلوم ان قبائل العرب ق

اَل: بً قبيلة مصدرا لفعل ال تستعمله قبيلة أخرى من ذلك ما ذكره سيبويه في الفعل )كتب( ذكر أن مصدره )كتا
َ
ا( ثم ق

ْتًبا على القياس"
َ
 (1، ص 4، ج4899". )سيبويه، وبع  العرب َيُقوُل: ك

ْد يكون ألحد املصدرين معنى يختص به ال يستعمل له  .4
َ
ق

َ
اختالف املعنى: وهو سبب مهم في اختالف املصادر، ف

ْد قيل ان 
َ
ق

َ
ر، والّصغارة( ف

َ
غ ابن ". )في الجرم والصغارة في القدر الصغر "املصدر آلاخر أو يكثر استعماله فيه )كالّصِ

 (.40، ص 4، ج4886سيده، 

 فأما مصادر ألافعال الثالثية، فقد وردت في قصائد الزهديات ألبي نواس كثيرا، أغلبها ألاوزان التالية:
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ْعلة...
ُ
ْعلة، ف

َ
ْعل، ِفْعلة، ف

ُ
َعل، ف

َ
ْعل، ف

َ
 ف

 منها قوله: )من مجزوء الخفيف(

 ي الضعف والخور وبن   يا بني النقص والغير

 على القرب في الصور    وبني البعد في الطباع

وفي القصممممممممممميدة عينها، جاء ذكر املصمممممممممممادر التالية: )بأس، خطر، الخبر، أثر، عبرة، موت، أخذة، ملح، بصمممممممممممر، ظلمة، لهو 

 وسمر... إلخ( آثرُت عدم إيراد ألابيات كلها، خشية إلاطالة.

درة الورود في القصمممممممممائد محلَّ البحث، منها مصمممممممممدر الفعل الخماسممممممممم ي )افتعل( وأما مصمممممممممادر غير الثالثي، فكانت قليلة نا

 ومصدر الفعل قياس ي، على وزن: افتعال، وورد في قول الشاعر: )من مجزوء الخفيف(

 وختما على الصرر    احتساء من الحرام

ل عنده ظاهرة أسممملوبية بارزة يعتمد ع
َّ
ه ليها الشممماعر ِفي إنشمممماء جملتفقد ورد املصمممدر بكثرة ِفي قصمممائد أبي نؤاس، وشممممك

 .الشعرية، إذ وظف املصدر توظيفا موسيقيا يتجانس مع الغرض الذي قصده به

 ثانيا: املشتقات

الاشممممممممتقاق لغة: البنيان من املرتجل، واشممممممممتقاق الكالم: ألاخذ فيه يمينا وشممممممممماال، واشممممممممتقاق الحرف من الحرف: أخذه 

 (.494، ص 4، ج4883)ابن منظور، منه. 

أو هو ( 3، ص4893)الجرجاني،  "نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا، ومغايرتهما ِفي الصورة"حا: واصطال 

توليد لبع  ألالفاظ من بع ، والرجوع بها إلى أصممل واحد يحدد مادتها ويوحي بمعناها املشمممترك ألاصممميل مثلما يوحي 

 (414، ص 4888)الصالح، بمعناها الخاص الجديد. 

ُه هو مصمممممدره الذي يشمممممتق منه، فكلمة وبينت الّدِ  ات: )ان الاسمممممم الجامد أسمممممبق ِفي الظهور من الاسمممممم املشمممممتق؛ ألنَّ َراسمممممَ

. ويتبين لنا من هذا (441، ص 4891" )حلواني، الشمممس أسمممبق من كلمة مشمممس، وكلمة قمر، أسمممبق من كلمة مقمر

أبرز املشتقات عند الصرفيين هي: اسم الفاعل، الكالم: ان الاسم املشتق صيغ من الاسم الجامد لغرض معنى جديد. و 

َهة، واسم التفضيل.  بَّ
َ

ش
ُ
َفة امل  (00، ص4551)الحمالوي، واسم املفعول، والّصِ

 ( اسم الفاعل1

، (444، ص4891" )حلواني، مشممممممممتق يدل على شمممممممميئين: على حدث طارئ ال يدوم، وعلى من قام به وأحدثه"وهو اسممممممممم 

وسطا بين "، ويقع اسم الفاعل (69، ص 6، ج4554)ابن يعيش،  لحدث ومن قام بهاذن هو اسم يصاغ للداللة على ا

َهة فالفعل يدل على التجدد والحدوث فان كان ماضممميا دلَّ على ان حدثه تم ِفي املاضممم ي، وان كان  بَّ
َ

شممم
ُ
َفة امل ِ

الفعل والصمممّ

َهة،  حاال أو اسممممممتقباال دل على ذلك، اما اسممممممم الفاعل فهو أدوم وأثبت من الفعل ولكنه بَّ
َ

شمممممم
ُ
َفة امل ِ

ال يرقى إلى ثبوت الصممممممّ

، 4894". )السممممممممممممممممامرائي، أدوم وأثبمممت من قمممام أو يقوم، ولكن ليس ثبوتهممما مثمممل ثبوت طويمممل أو دميم (قمممائم)فمممان كلممممة 

  (41ص

وقد ورد في قصمممائد الشممماعر غير مرة، بل قد تجد قصممميدة كاملة كل كلمات رّويها أسمممماء فاعل من الثالثي املجرد، مثل 

 ه: )من السريع(قول
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 وأي جد بلغ املازح   أية نار قدح القادح

فقد ختم الشممممممماعر أعجاز كل ألابيات في هذه القصممممممميدة باسمممممممم فاعل، مثل: )القادح، املازح، واعظ، ناصمممممممح، الناصمممممممح، 

 واضح، رائح، صالح، راجح، الرابح(.

 ى وزن مفتِعل حيث قال: )من الوافر(وكذلك أورد الشاعر اسم الفاعل من غير املزيد على الثالثي، وهو قياس ي، عل

ربا في مثل سني   ومن أسوا وأقبح من لبيب
ّ
 يرى مط

وكذلك اسمتعمل الشماعر اسم الفاعل من املزيد على الثالثي، وهو الفعل الرباعي على وزن أفعل، واسم فاعله: ُمفِعل، 

 وهي في قوله: )من الكامل(

 ني مسلموجميل ظني ثم إ    ما لي إليك وسيلة إال الرجا

ومن خالل تفحصمممنا لصممميغ اسمممم الفاعل وزمانه، نرى ان اسمممم الفاعل إذا اسمممتعمل في الكالم وحده غير متصمممٍل بشممم يء 

تي ال تقترن بزمن معين، نحو: خالد، 
َّ
بعده وال قبله، ال يدل على زمان مطلقا، بل يستعمل استعمال ألاسماء الجامدة ال

ا إذا اتصل في اسم الفاعل ش يء فله وعاقل، فكلمة "عاقل" اسم يدل على الثبوت  ه لم يتصل به ش يء، أمَّ والدوام، ألنَّ

 زمن يستدل به من خالل السياق، وهللا تعالى أعلم. 

 اسم املفعول 

فه ابن الحاجب )ت:  ما اشمتق من فعل ملن وقع عليه، وصميغته من الثالثي على مفعول، كمضروب، "ھ( بأنه:  646عرَّ

، 3، ج4886)الرضممممممممممم ي، . "بميم مضمممممممممممومة وفتح ما قبل آلاخر، كمخرج، ومسممممممممممتخرج... ومن غيره على صمممممممممميغة املضممممممممممارع

 (441ص

". )ابن ومكرم هو ما اشممممممتق من فعل ملن وقع عليه كمممممممممممممممممممم: مضممممممروب،"، بقوله: ھ( 164فه ابن هشممممممام ألانصمممممماري )ت: وعرَّ 

 (444، ص4899هشام، 

فه الفاكهي )ت:  كان ثالثيا أو غيره ملن وقع عليه كمضمممممممممممممروب، ما اشمممممممممممممتق من مصمممممممممممممدر الفعل سمممممممممممممواء "ھ( بأنه:  814وعرَّ

 (498، ص 4883)الفاكهي، . "ومكرم، وهو دال على حدث ومفعوله

 جدا، فمن ذلك قوله في اسممممممم 
ّ
والحظ الباحث أن الشمممممماعر لم يكثر من إيراد أسممممممماء املفعول في قصممممممائده، بل كان مقال

 : )من مجزوء الرمل(املفعول من الثالثي املجرد

 كل مذكور سينس ى   ىكل موجود سيفن

 وقال أيضا في اسم املفعول من الثالثي املجرد: )من املجتث(

 مخلوقة من سكون    حتى بدت حركات

 الصفة املشبهة

 (434، ص 3، ج4886)الرض ي،  ."ما اشتق من فعل الزم، ملن قام به على معنى الثبوت"وهي: 

 يشمتق من الفعل الالزم للدالل
ٌ

ة على وصمف، وصمماحبه، وتفيد الدوام والثبوت، فال زمان وعرفها املحدثون بأنها: وصمف

ها ثابتة تتغير بتغير الزمن.   (498، ص 4883)ألاسمر، لها، ألنَّ

 قال الشاعر: )من الطويل(
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 خلوت ولكن قل علّي رقيب  إذا ما خلوت الدهر يوما فال تقل

 اسم التفضيل

ل بالتضعيف، يقال: فضلته عل ل يفّضِ ى غيره، اي: حكمت له بذلك وصيرته كذلك، وجعلته التفضيل لغة: مصدر فضَّ

 (040، 044، ص ص 44، ج4883)ابن منظور،  أفضل منه، وأفضل عليه زاد.

فه كثير  غيره في أصممل الفعل، تفضمميال كان )كأحسممن(، النحويين بأنه: اسممم اشممتق من فعل ملوصمموف بزيادة على  منعرَّ

 (.099، 091، ص ص 4، ج4553الخضري، ) أو تنقيصا )كأقبح( على وزن أفعل ولو تقديرا. 

فه الصمممرفيون بأنه: )الاسمممم املصممموغ من املصمممدر للداللة على ان شممميةن اشمممتركا في صمممفة، وزاد  في  حدهما على آلاخر أوعرَّ

 (64، ص 4551)الحمالوي،  تلك الصفة(. 

، (84، ص6، ج4554)ابن يعيش،  وصممممممياغته: يصمممممماغ اسممممممم التفضمممممميل من مصممممممدر الفعل الثالثي املجرد على وزن أفعل

 ولصياغته شروط، وهي: 

 أْن يصاغ من فعٍل، فال يصاغ من اسم جامد ال فعل له، وما جاء منه فال يقاس عليه.  .4

 أْن يكون هذا الفعل ثالثيا ال زائدا على ثالثة أحرف، كدحرج. .4

 أْن يكون الفعل تاما ال ناقصا، مثل: كان وأخواتها. .3

 : نعم، وبئس.أْن يكون الفعل متصرفا ال جامدا، مثل .4

 أْن يكون الفعل مثبتا ال منفيا، مثل: ما نجح الكسول.  .0

 أْن يكون مبنيا للمعلوم ال للمجهول. .6

ذي مؤنثه "فعالء"، فال يكون الوصممف منه دالا على عيب، أو لون، أو  .1
َّ
أْن ال يكون الوصممف منه وزن "أفعل" ال

ِهر.
َ

 (494، ص4860)الحديثي،  حلية، نحو: َحِمر، وَعِور، وش

ا إذا أردنا التفضيل من أفعال لم تستوِف َهذه الشروط فاننا نأتي بمصادرها ثم نصوغ اسم التفضيل، نحو: أشد، أ مَّ

 (.484، ص 4559)الحمداني، وأكثر. 

 التفضيل قول الشاعر: )من مجزوء الرمل( ةومن أمثل

 من عال فاهلل أعلى    ليس غير هللا ش يء

 وقال: )من مجزوء الرمل(

 من ذنبك أكبر   نب عفو هللايا كثير الذ

 وقال: )من الكامل(

 فلقد علمت بأن عفوك أعظم   يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة

 ثالثا: الجموع

اس.   (03، ص9، ج4883)ابن منظور،  الجمع لغة: مصدر قولك: جمعت الش يء، والجمع: اسم لجماعة من النَّ

ناء ويكون بزيادة في آخره، أو تغيير في ب ،ن، أو ما زاد على ذلكوأما في اصممممممممممممطالح اللغويين، فهو: يطلق على اثنين أو اثنتي

 (4، ص0، ج4554)ابن يعيش، مفرده. 
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والجمع نوعان: )جمع سممممالمٍة، وجمع تكسممممير؛ اما ألاول: فسمممممي جمع سمممممالمة؛ ألنَّ املفرد فيه يحافظ على عدد أحرفه، 

 (443، ص4891)حلواني، والنون في املذكر(. وبنائه، وُيلحق به حرفان هما ألالف والتاء في املؤنث، والواو 

 جمع التكسير:  

يطرأ على صمممممممممممممميغته عند الجمع، معناه وفي أصمممممممممممممموله، مع تغير حتمي  مفرد يشمممممممممممممماركمه في ولمه فمأكثر،هو مما دلَّ على ثالثمة 

 (485، ص4، ج4545)ابن الحاجب، كرجال وأفراس. 

فه املحدثون تعريفا ال يختلف مضمممممممممممممونه عن تعريف املتقد ، وعلل أبو علي  (41م، ص4814)أبو السممممممممممممعود،  مين لهوعرَّ

هذا الضرب من الجمع سمي جمعا مكسرا على التشبيه بتكسير "ھ( تسميته بجمع التكسير، بقوله:  311الفارس ي )ت: 

تي  كمان لهمما قبممل، فلممما أزيممل النظم وفمكَّ الن
َّ
ا هو إزالممة التئمام الاجزاء ال ممَ ذا ضممممممممممممممد في هممألابنيمة ونحوهمما؛ ألنَّ تكسمممممممممممممميرهما إنَّ

 
ً
، وذكر اللغويون ينقسممممممم إلى قسمممممممين، هما: التغيير الظاهر، والتغيير الجمع أيضمممممما عما كان عليه واحده سممممممموه تكسمممممميرا

  (15، ص4، ج4884)ابن عقيل،  املقدر.

 قال الشاعر في صيغة منتهى الجموع: )من مجزوء الخفيف(

 واستخبروا الخبر   سائلوا عنهم املدائن

 ى الجموع على الوزن الثاني: )من مجزوء الرمل(وقال في صيغة منته

 مغاليق الحمام    ربما استفتحت باملزح

من املعلوم أن لصمممممممممممميغة منتهى الجموع وزنين: ألاول ما كان بعد ألف تكسمممممممممممميره حرفان متحركان، والثاني ما كان بعدها 

 ثالثة أحرف، أوسطها ساكن.

 وقال في جمع التكسير: )من مجزوء الخفيف(

قل
ُ
 إلى ظلمة الحفر   تم من القصور قد ن

 جمع املؤنث السالم: 

وهو ما دلَّ على أكثر من اثنتين، بزيادة ألف وتاء مضمومة ِفي حالة الرفع، وألف وتاء مكسورة ِفي حالتي النصب والجر، 

 (455، ص4، ج4894. )ابن مالك، ويفضل الكثير من النحاة ألاقدمين تسميته بم )ما جمع بالف وتاء(

 لشاعر فيه: )من مجزوء الرمل(وقال ا

 شاربات لألنام     واملنايا آكالت

سلوبي
ُ
 املطلب الثاني: املستوى التركيبي وألا

 أوال: اسلوب الاستفهام

 الاستفهام لغة: مصدر الفعل "استفهم"، و"استفهمه" سأله أن يفهمه، وقد استفهمني الش يء فأفهمته وفهمته تفهيما.

 (408، ص44، ج4883)ابن منظور، 

اسممتعالم ما ِفي ضمممير املخاطب، وقيل: هو طلب حصممول صممورة الشمم يء ِفي الذهن، فان كانت تلك الصممورة "واصممطالحا: 

. فاملتكلم (44، ص4893" )الجرجاني، وقوع نسبة بين الشيئين، اوال وقوعها فمحصولها هو التصديق، وإال فهو التصور 
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 فهو مجال الارادة فيطلب ذلك من املخاطب فيستقر الامر عنده.يريد فهم شم يء، ويطلب العلم به إذا لم يكن معلوما، 

 (408، ص 44، ج4883)ابن منظور، 

واسملوب الاسمتفهام من الاسماليب الانشائية التي كثر ورودها ِفي العربية بصورة عامة، والشعر بصورة خاصة، قال ابن 

ما هو َعْن الفعل؛ النك يعيش )اعلم ان الاسممتفهام يقتيمم ي الفعل ويطلبه، وذلك من قبل ان الاسمم تفهام ِفي الحقيقة إنَّ

ما وقع ِفي الفعل، واما الاسممممممممممممممم فمعلوم عندك، واذا كان حرف  ا تشمممممممممممممماء فيمه تجهمل علمه والشممممممممممممممك إنَّ مما تسممممممممممممممتفهم َعممَّ إنَّ

مما دخمل للفعمل ال لالسممممممممممممممم، كمان الاختيمار ان يليمه الفعمل الذي دخل من اجله(. ، 4، ج4554)ابن يعيش،  الاسممممممممممممممتفهمام إنَّ

 (94ص

ان، بفتح الهمزة أو  ى، ومتى، وأيمممَّ
َّ
دوات الاسممممممممممممممتفهمممام كثيرة، وهي: )الهمزة، وهمممل، ومممما، وَمن، وأي، وكم، وكيف، وأين، وأن

 (449، ص4555)السكاكي،  وكسرها(.

وسأقتصر في هذا املطلب على أداتين ثنتين، ذكرهما الشاعر في قصائده محل البحث، وهما )أّي، وأين( وألاولى يستفهم 

 عن التعيين، قال شاعرنا: )من السريع(بها 

 وأي جد بلغ املازح؟   أية نار قد القادح؟

ذي حل فيه الش يء، نحو: 
َّ
أما أين: فقد نص النحويون على ان "أين" يستفهم بها عن املكان، ويطلب بها تعيين املكان ال

 (433، ص 4، ج4899)سيبويه، خوك؟ فيكون الجواب: في الدار. أاين 

 جزوء الخفيف(وقال: )من م

 من ذوي البأس والخطر؟   أين من كان قبلكم؟

 ثانيا: أسلوب التوكيد

ده، والواو أفصح.
َّ
د الش يء ووك

َّ
 (41، ص4، ج4891)الجوهري،  التأكيد لغة: في التوكيد، وقد أك

رت فقد نك إذا كأ، وجدوى التوكيد (434، ص4896. املخزومي، واصممطالحا: هو تثبيت الشمم يء في النفس وتقوية أمره رَّ

نه في قلبه، وامطت شممممممبهة ربما خالجته، أو توهمت غفلة، أو ذهابا عما 
َّ
قررت املؤكد وما علق به في نفس السممممممامع ومك

ز  انت بصممممدده، وكذلك إذا جئت بالنفس والعين فان أحدا ليظن أنك حين قلت: فعل زيٌد، ان اسممممناد الفعل إليه تجو 

 (444، 444م، ص ص 4554)الزمخشري، الشمول والاحاطة. أو سهو، أو نسيان، وكل واجمعون يجديان 

 وإن من أنواع التأكيد، التأكيد باألدوات، وهي نون التوكيد، وإن وغيرهما، منها قول الشاعر: )من الطويل(

 وال أن ما يخفى عليه يغيب  وال تحسبّن هللا يغفل ساعة

بيت، وأكد عجزه بأن املشممممممممممددة، التي هي من ألاحرف حيث إن الشمممممممممماعر أكد الجملة بنون التوكيد الثقيلة، في صممممممممممدر ال

 املشبهة بالفعل.

 وقال: )من مجزوء الرمل(

 واقعا دونك أو بك   إن للموت لسهما

حيث أكد الشمممممممماعر صممممممممدر البيت بإن املشممممممممددة، التي هي من ألاحرف املشممممممممبهة بالفعل، ثم عاد فأكد اسممممممممممها املؤخر بالم 

 التوكيد.
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 سلوب النفيأثالثا: 

  لغمممممة: مممممما
ً
. تعنيمممممه كلممممممة )نفي( في املعجممممممات واصمممممممممممممملهممممما اللغوي: الطرد والعزل، إذ يقمممممال نفممممماه أي نحممممماه وينفوه أيضمممممممممممممممممما

، وبمعنى التنحي والابعاد ايضمممممما )نفاه فينفيه وينفوه... نحاه وطرده وابعده... ونفى (386، ص4، ج4550)الفيروزآبادي، 

 (406، ص 4، ج4860)مرتي ى الزبيدي، الش يء جحدُه(. 

: واصمممطال 
ً
وقد اشمممار ابن ( 433، ص4893" )الجرجاني، هو ما ال ينجزم بممممممممممممممممم)ال( وهو عبارة عن الاخبار عن ترك الفعل"حا

ه، ال ن يكون وفق لفظأكذاب له فينبغي أنما يكون على حساب الايجاب، ألنه إن النفي اعلم أالنفي بقوله: )إلى  يعيش

 (451، ص 9، ج4554عيش، )ابن يحدهما نفي وآلاخر إيجاب(. أن أفرق بينهما إال 

 قال أبو نؤاس: )من مجزوء الرمل(

 من على فاهلل أعلى   ليس غير هللا ش يء

 وقال: )من مجزوء الرمل(

 ما قي ى هللا وقدر   ليس لإلنسان إال

 بل هللا املدبر   ليس للمخلوق تدبير

 خبر، ترفع ألاول وتنصب الثاني.حيث استعمل الشاعر أداة النفي )ليس( وهي من أخوات كان، تدخل على املبتدأ وال

 رابعا: اسلوب الشرط

الشممممممممرط لغة: )إلزام الشمممممممم يء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع شممممممممروط.. والشممممممممرط بالتحريك العالمة، والجمع أشممممممممراط، 

: هو تعليق شمممممممم يء بشمممممممم يء، بحيث إذا وجد (348، ص 1، ج4883)ابن منظور،  وأشممممممممراط السمممممممماعة أعالمها(
ً
، واصممممممممطالحا

، 4884)املبرد،  الثاني، وقيل الشرط: ما يتوقف عليه وجود الش يء، وقيل: هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه ألاول وجد

، والشممرط اذن )تعليق حصممول مضمممون الجملة، هي جملة جواب الشممرط كممممممممممممممم )ان جاء زيد أكرمته(، و)لو (40، ص4ج

 (410م، ص4883)الفاكهي،  جاء الشيخ لتمثلت بين يديه(.

 ن الطويل(قال الشاعر: )م

 خلوت ولكن قل علي رقيب  إذا ما خلوت الدهر يوما فال تقل

 حيث استعمل الشاعر أداة الشرط غير الجازمة )إذا(.

 وقال: )من الطويل(

 له عن عدو في ثياب صديق   إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت

 حيث استعمل الشاعر أداة الشرط غير الجازمة )إذا(.

 وقال: )من الكامل(

 فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم  ب كما أمرت تضرعاأدعوك ر 

 حيث استعمل الشاعر أداة الشرط غير الجازمة )إذا(.

 وقال: )من الوافر(

 وتحسن صونها فإليك عني   إذا لم تنه نفسك عن هواها
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 حيث استعمل الشاعر أداة الشرط غير الجازمة )إذا(.

 سلوب التقديم والتأخيرأخامسا: 

ا : " تعالىقة في ألامر، وقوله التقديم لغة: )السممماب
َ
ذ

 
ِفُروَن ِإنَّ َه

 َ
ك

َ
اَل ذل

َ
 ق

ۗ
ِهَم َدٍق ِعنَد َرّبِ َدَم صمممِ

َ
ُهَم ق

َ
نَّ ل

َ
 أ

ْ
ا ِذيَن َءاَمُنو 

َّ
ِر ذل ِ

ّ
َوَبشممم

ِبيٌن" ِحٌر م  سممممممممَ 
َ
أي: سممممممممبق لهم عند هللا خير وللكافرين قدم شممممممممر... وقدم فالن قومه، أي: ( 4)سورة يونس،  ل

 (444، ص0، ج4889)الفراهيدي، (. دم: املي ي امام اماميكون امامهم... والُق 

 .واصممطالحا: تغيير لبنية التراكيب الاسمماسممية، أو هو عدول عن ألاصممل بكسممبها حرية ورقة ولكن َهذه الحرية غير مطلقة

  (44، ص4886)مطلوب، 

 قال الشاعر: )من مجزوء الرمل(

 فمن هللا بمرأى   كل مستخف بش يء

 هللا( على قوله: )بمرأى(. حيث قدم الشاعر )فمن

 وقال: )من الوافر(

 إذا ما استكملت أجال ورزقا  وما للنفس عندك من مقام

 إذا جعلت إلى اللهوات برقا  وما لك غير ما قدمت زادا

 وما أحد بذنبك منك أشقى  وما أحد بزادك منك أحظى

اللهوات( و )بزادك، وبذنبك( وكان حقها  حيث قدم الشاعر شبه الجملة في قوله )للنفس( في البيت ألاول، و )إلى

 التأخير.

 املطلب الثالث: املستوى الداللي

( معاٍن متعددة، منها: ان يكون  وله. وللفعل )دلَّ
ُ
الداللة لغة: مصدر دلَّ يُدل  َداللة، وِداللة، والفتح أعلى، ويقال فيها: ُدل

 (448، ص44، ج4883)ابن منظور، . بمعنى: هدى وأرشد، فالدليل ما يستدل به، والدليل: الدال

اِني هي املدلول "واصمممممطالحا: 
َّ
 "هي كون الشممممم يء بحالة يلزم من العلم به العلم بشممممم يء آخر، والشمممممم يء ألاول هو الدال، َوالث

  (64، ص4893)الجرجاني، 

 أوال: الترادف

 
َ
ها، ُه ردفا، وردف املرأة: عجيزتالترادف لغة: التتابع، وترادف الشم يء: تبع بعضه بعضا، ويقال: ردفت فالنا، أي: صرت ل

ُه تبعة، واملترادف: ان تكون اسممممممماء لشمممممم يء واحد، 
َ
ْيَس ل

َ
ُه ِردف، أي: ل

َ
ْيَس ل

َ
وكل شمممممم يء تبع شمممممم يء، فهو: ِردفه، وهذا أمر ل

دة، ومشتقة من تراكب 
ّ
 (483، ص4884ألاشياء. )ألاصفهاني، وهي مول

ْيِه أ نه ربماأشمممارة إلى ما الترادف اصمممطالحا: فنسمممتطيع إلا أو 
َ
قدم تعريف وصمممل الينا حول ظاهرة الترادف، هو ما أشمممار إل

 قمال: 
ْ
 "ن من كالمهم اختالف اللفظين الختالف املعنيين، واختالف اللفظين واملعنى واحممدأعلم "أسمممممممممممممميبويمه ِفي كالممه إذ

 . (44، ص4، ج4899)سيبويه، 

 قال أبو نواس: )من مجزوء الرمل(

 كل باك فسيبكى   كل ناع فسينعى
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 يث أورد اللفظتين )ناع، وباك( وهي متقاربة في املعنى.ح

 قال الشاعر: )من الطويل(

 وال أن ما يخفى عليه يغيب  وال تحسبّن هللا يغفل ساعة

 حيث أورد الشاعر )الخفاء والغياب( وهما يتشابهان في املعنى من بع  الوجوه.

 وقال: )من مجزوء الخفيف(

 والخور  وبني الضعف   يا بني النقص والغير

 حيث جاء الشاعر بلفظ )الضعف( ولفظ )الخور( وهما قريبان في املعنى.

 وقال: )من الوافر(

 أما وهللا ما ذهبوا لتبقى  أال يا ابن الذين فنوا وبادوا

 حيث أورد لفظتي )الفناء وإلابادة( وهما قريبان في املعنى.

 وقال: )من الخفيف(

 ا ولهواتجاوزتهن لعب  لهف نفس ي على ليال وأيام

 حيث جاء )باللعب واللهو(.

 وقال: )من الخفيف(

 وال عذر في املقام لساهِ   إنما الغافل املقيم على السهو

 حيث جاء )بالغفلة والسهو( وهما متقاربان في املعنى.

 ثانيا: التقابل الداللي

 ا ضممت ش يء إلى ش يء قلت قابلتهوقابل الش يء بالش يء مقابلة وقباال: عارضه... إذ"التقابل لغة: جاء في لسان العرب: 

  (045، ص  44، ج4883" )ابن منظور، به، ومقابلة الكتاب بالكتاب وقباله به: معارضته

واصممممممممممممممطالحما: فمإنمه يتوارد في التقمابل الداللي عدة مصممممممممممممممطلحات قديمة وحديثة، فلعل اول من تحدث عنه هو أرسممممممممممممممطو 

وطاليس، . )أرسطفكير بلغة التضاد وسيلة من وسائل املنطق عندهوسماه بمممم)ألاضداد(، و)املتضادات(، و )املقابلة( فالت

 (464، 465، ص ص 4898

 قال الشاعر: )من مجزوء الرمل(

 كل مذكور سينس ى   كل موجود سيفنى

 فمن هللا بمرأى   كل مستخف بش يء

 حيث قابل بين )الذكر والنسيان( و )الخفاء وإمكانية الرؤية( 

 وقال: )من الطويل(

 رقيب علىخلوت ولكن قل   ت الدهر يوما فال تقلإذا ما خلو 

 حيث استعمل التقابل الداللي املنفي، وهو في )قل( و )ال تقل(

 وقال: )من السريع(
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 وأي جد بلغ املازح    أية نار قدح القادح

 ورح ملا أنت له رائح   فاغد فما في الدين أغلوطة

 بين )الغدو والرواح(حيث قابل بين )الجد واملزح( و 

 قال: )من مجزوء الرمل(و 

 وملا سرك أكثر    ساءك الدهر بش يء

 عفو هللا يصغر   أكبر ألاشياء في أصغر

 حيث قابل بين )أساء وأسر( وبين )أكبر وأصغر(.

 وقال: )من الطويل(

 وتذكره في النفس وحشا فيأنس   تحب أباها حب من ال أبا له

 حيث قابل بين )الوحش وألانس(

 مل(وقال: )من مجزوء الر 

 سكون وتحرك   نحن نجري في تصاريف

 حيث قابل بين )السكون والتحريك(

 وقال: )من املجتث(

 مخلوقة من سكون     حتى بدت حركات

 حيث قابل بين )الحركة والسكون(.

 وقال: )من السريع(

 فكيف بالعفو من هللا    حرمها هللا وحللتها

  حيث قابل بين )الحرمة والتحليل(.

 خاتمة:

 العجالة، يمكن القول إن الباحث توصل إلى النتائج التالية:بعد هذه 

  دعت الشمممريعة إلاسمممالمية إلى الزهد في الدنيا، وعدم الاغترار بزينتها والسمممعي وراءها، وأكد ذلك القرآن الكريم

 في نصوص كثيرة، وكذلك السنة النبوية.

 صممممممممممر من الرفاهية والعيش الرغيد، اشممممممممممتهر الزهد في العصممممممممممر العباسمممممممممم ي كردة فعل حول ما انتشممممممممممر في ذلك الع

 وانصراف البع  إلى الدنيا وملذاتها.

  اهتم كثير من الباحثين بشمممممممعر أبي نواس، وقام كثير من املحققين بدراسمممممممة قصممممممممائده، وتم طباعة ديوانه أكثر

 من مرة.

 ثي فيم يخص قصمممائده، فعلى املسمممتوى الصمممرفي، اسمممتعمل الشممماعر املصمممادر، وأكثر من اسمممتعمال مصمممادر الثال

)السممممممممماعية( وكذلك تطرق كثيرا في شممممممممعره إلى الجموع بأنواعها، عدا جمع املذكر السممممممممالم، فهو اسممممممممتعمل جمع املؤنث 

 السالم، وجمع التكسير، وفي جمع التكسير أورد أحيانا صيغة منتهى الجموع.
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  ،سممملوبي، فقد اسمممتعمل اسممملوب الاسمممتفهام، وأسممملوب التوكيد
ُ
أكثر من والنفي، و أما على املسمممتوى التركيبي وألا

 استعمال أسلوب الشرط، ولم يغفل أيضا اسلوب التقديم والتأخير، وكان أكثر ما استخدمه في الجار واملجرور.

  :أما على املسممممتوى الداللي، فلم أظفر في قصمممممائده بالترادف، والتقابل الداللي أو ما يطلق عليه بع  الباحثين

 الطباق، أو التضاد.

 :املصادر واملراجع

الكافية في علم  ،(4545جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر املصمممممممري إلاسمممممممنوي املالكي ) ،ن الحاجباب .4

 .الطبعة: ألاولى، القاهرة (مكتبة آلاداب، )املحقق: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر، النحو

دار )م جفال، تحقيق: خليل إبراه ،املخصمممممممممص ،(4886أبو الحسمممممممممن علي بن إسمممممممممماعيل املرسممممممممم ي )ابن سممممممممميده،  .4

 هم 4441بيروت، الطبعة: ألاولى،  (إحياء التراث العربي

تحقيق: عبد الحميد  ،، املحكم واملحيط ألاعظم(4555)أبو الحسممممممممن علي بن إسممممممممماعيل املرسمممممممم ي ابن سمممممممميده،  .3

 .هم  4444بيروت، الطبعة: ألاولى،  (دار الكتب العلمية)هنداوي، 

تاريخ مدينة  (4880هبة هللا بن عبد هللا الشمممممممافعي املعروف )أبو القاسممممممم علي بن الحسممممممن ابن ابن عسمممممماكر،  .4

دراسمممممة وتحقيق: محب الدين ، دمشمممممق، وذكر فضممممملها وتسممممممية من حلها من ألاماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها

 .هم  ٤١٤١ (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي

املساعد على تسهيل الفوائد )شرح التسهيل البن عقيل(، عن كتاب التسهيل ، (4884) نبهاء الديابن عقيل،  .0

مركز البحممث العلمي واحيمماء التراث الاسممممممممممممممالمي، جممامعممة ام )البن مممالممك، تحقيق وتعليق: الممدكتور محمممد كممامممل بركممات، 

  4طاململكة العربية السعودية،  (القرى 

 4443القاهرة،  (دار الحديث) ،الشممعر والشممعراء ،(4553ينوري )أبو محمد عبد هللا بن مسمملم الدابن قتيبة،  .6

 هم 

ْرح الشافية ،(4894)ابن مالك  .1
َ

 .4ط ( بغداد،دار املأمون للتراث)تحقيق: عبد املنعم هريدي،  ،ش

الرحمن  ، شممممممممممممممرح عمممدة الحممافظ وعممدة الالفظ، تحقيق عممدنممان عبممد(4881جمممال الممدين محمممد )ابن مممالممك،  .9

 ھ 4381بغداد  (يمطبعة العان)الدوري، 

لسممان  ،(4883محمد بن مكرم بن على، أبو الفضممل، جمال الدين ألانصمماري الرويفعى إلافريقى )ابن منظور،  .8

  هم  4444 -بيروت، الطبعة: الثالثة ( دار صادر) ،العرب

 تحقيق: ح. الفاخوري، بمؤازرة ،شمممممرح شممممممذور الذهب ِفي معرفة كالم الَعَرب( 4899)ألانصممممماري،  ،ابن هشمممممام .45

 ھ 4459، 4َبْيُرْوت، ط/ (دار الجيل)ألاستاذين: د. وفاء الباني، وربيع الحوفي، 

 .مصر (دار املعارف) ،الفيصل في ألوان الجموع( 4814)، عباسأبو السعود،  .44

صممورة املجتمع في العصممر العباسمم ي ألاول من خالل شممعر أبي نؤاس، أطروحة ( 4556)، عمر بن الخطابآدم،  .44

 ( السودانجامعة أم درمان)، دكتوراه، غير منشورة

  4، طلبنان، دار القلم (وكالة املطبوعات)الرحمن بديوي،  الخطابة، ترجمة: عبد ،(4898)ارسطوطاليس  .43
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الممممدار املصممممممممممممممريممممة للتممممأليف )د البردوني، ومحمممممد علي البجمممماوي، تهممممذيممممب اللغممممة، تحقيق: أحممممم، (4554زهري )ألا  .44

  4ط، (والترجمة

دار )املعجم املفصممممممل في علم الصممممممرف، مراجعة الدكتور اميل بديع يعقوب،  ،(4883) الاسممممممتاذ راجيألاسمممممممر،  .40

 ھ 4443/ 4بيروت، لبنان، ط (الكتب العلمية

دار ابن كثير للطباعة ) ،الزهد( 4888)بكر عبد هللا بن محمد بن أبي الدنيا القرش ي البغدادي، البغدادي، أبو  .46

  4ط (والنشر والتوزيع

تحقيق: ضمممبطه وصمممححه جماعة من التعريفات،  ،(4893ي الزين الشمممريف )علي بن محمد بن علالجرجاني،  .41

 هم 4453لبنان، الطبعة: ألاولى -بيروت  (دار الكتب العلمية)العلماء بإشراف الناشر، 

تحقيق: أحمد  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (4891أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )الجوهري،  .49

  هم 4451بيروت، الطبعة: الرابعة ( العلم للماليين دار )عبد الغفور عطار، 

ى نشره،  ،أبنية الصمرف ِفي كتاب سميبويه( 4860)، د. خديجةالحديثي،  .48
َ
َداد َعل

ْ
منشورات )ساعدت جامعة َبغ

َداد ط/ (مكتبة النهضة
ْ
 ھ. 4390، 4َبغ

ْحو والصرف ( 4891)، د. محمد خيرحلواني،  .45  4ط (أمون للتراثدار امل) ،قسم الصرف-الواضح في النَّ

 (دار اسمممممممممامة للنشمممممممممر والتوزيع، )املصمممممممممادر واملشمممممممممتقات في معجم لسمممممممممان العرب( 4559) خديجة،د. الحمداني،  .44

 .4عمان، الاردن، ط/

 .ھ4449، 4، ط/(مؤسسة الرسالة ناشرون) ،(، شذا العرف ِفي فن الصرف4551الشيخ احمد )الحمالوي،  .44

ْرح ابن عقيل ( حاشمية4553، )الخضمري  .43
َ

دار )ضمبط وتصمحيح: يوسمف البقاعي،  ،على ألفية ابن مالك على شم

 .ھ4444، 4/بيروت، ط (الفكر

تحقيق:  ،( تمممماريخ بغممممدادم4554أبو بكر أحمممممد بن علي بن ثممممابممممت بن أحمممممد بن مهممممدي )الخطيممممب البغممممدادي،  .44

 هم 4444بيروت، الطبعة: ألاولى،  (دار الغرب إلاسالمي)الدكتور بشار عواد معروف، 

 ة.السعودي (دار املعرفة الجامعية)الدكتور عبده الراجحي، في التطبيق النحوي والصرفي، ( 4884الراجحي، ) .40

تحقيق:  ،( مختممار الصممممممممممممممحمماح4888زين الممدين أبو عبممد هللا محممد بن أبي بكر بن عبممد القممادر الحنفي )الرازي،  .46

 هم 4445الخامسة، صيدا، الطبعة:  –بيروت  (الدار النموذجية-املكتبة العصرية )يوسف الشيخ محمد، 

تحقيق: صمممممممممممممفوان  ،( املفردات في غريب القرآن4884أبو القاسممممممممممممم الحسممممممممممممين بن محمد )الراغب ألاصممممممممممممفهاني،  .41

 . 4444 -دمشق بيروت، الطبعة: ألاولى  (دار القلم، الدار الشامية)عدنان الداودي، 

 (ت قاريونسمنشمممممممورا)تصمممممممحيح وتعليق: يوسمممممممف حسمممممممن عمر،  ،شمممممممرح الرضممممممم ي على الكافية( 4886الرضممممممم ي، ) .49

 4، ط/، ليبيابنغازي 

د مرتيمممممممممممممم ى الحسمممممممممممممميني الزبيممممممدي،  .48 تحقيق: جممممممماعممممممة من ، تمممممماج العروس من جواهر القمممممماموس ،(4860)محمممممممّ

 . 4، طدولة الكويت (الوطني للثقافة والفنون وآلاداب املجلس-وزارة إلارشاد وألانباء في الكويت ، )املختصين
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( حروف املعمممماني، تحقيق: د. علي توفيق الحمممممد، 4896أبو القمممماسممممممممممممممم عبممممد الرحمن بن إسممممممممممممممحمممماق )الزجمممماجي،  .35

 ھ 4456، 4َبْيُرْوت، ودار ألامل، ألاردن، ط/( مؤسسة الرسالة)

 .ھ4443مصر،  (مطبعة التقدم)املفصل في علم العربية،  ،(4554) أبو القاسم محمود بن عمرالزمخشري،  .34

 العراق. (بغداد على نشرهساعدت جامعة )معاني الابنية  ،(4894)د. فاضل صالح السامرائي،  .34

الحميمممد  (، مفتممماح العلوم، تحقيق: المممدكتور عبمممد4555يعقوب يوسممممممممممممممف بن محممممد بن علي )السممممممممممممممكممماكي، أبو  .33

 .ھ4445/ 4ط ( بيروتدار الكتب العلمية)هنداوي، 

السمممممممممممممالم محمد هارون،  الكتاب تحقيق وشمممممممممممممرح: عبد، (4899)أبو بشمممممممممممممر عمرو بن عثمان بن قنبر سممممممممممممميبويه،  .34

 ھ 4459/ 4القاهرة؛ ط (جيمكتبة الخان)

مؤسمممممسمممممة )املنهج الصممممموتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصمممممرف العربي،  ،(4895)د. عبد الصمممممبور شمممماهين،  .30

 .ھ 4455 (الرسالة

مع شرح  ،ھ(، شرح شافية ابن الحاجب 696الشيخ رض ي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي )ت:  .36

البغدادي صممممممممماحب خزانة ألادب، تحقيق ألاسممممممممماتذة: محمد نور الحسمممممممممن، ومحمد  شممممممممواهده للعالم الجليل: عبد القادر 

ِة )الزفزاف، ومحمد محیي الدين عبد الحميد،  ِميَّ
ْ
ُتِب الِعل

ُ
 م. 4894 -ھ4454َبْيُرْوت،  (َداُر الك

 .0دار العلم للماليين، ط ،دراسات في فقه اللغة(، 4888) د. صبحيالصالح،  .31

التواب، والاسمممممممممممممتاذ الدكتور  الكافي، راجعه الاسمممممممممممممتاذ الدكتور رمضمممممممممممممان عبد نحو ال، (4558)يمن أعبد الغني،  .39

 (دار الكتب العلمية)رشممممممدي طعيمة، والاسممممممتاذ الدكتور ابراهيم إلادكاوي، والاسممممممتاذ الدكتور جمال عبدالعزيز احمد، 

 .3بيروت، لبنان، ط

 الغالييني،  .38
َ
ط ة ،(4883) َفىالشمميخ ُمصممْ راجعه ونقحه: د. عبد  ،وعة ِفي ثالثة أجزاءموسممم -جامع الدروس الَعَرِبيَّ

 ھ 4444، 49صيدا، َبْيُرْوت، ط/ (املكتبة العصرية)املنعم خفاجة، 

 ( القاهرة،مكتبة وهبة)تحقيق: د. املتولي رمضممممان أحمد الدميري،  ،شممممرح الحدود في النحو( 4883)الفاكهي،  .45

 ھ4444، 4ط

املحقق: د مهدي ، العين (4889رو بن تميم البصممممممممممممري )أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمالفراهيدي،  .44

 ( بغداددار ومكتبة الهالل، )املخزومي، د إبراهيم السامرائي

تحقيق: مكتممممب تحقيق ، القمممماموس املحيط (4550مجممممد الممممدين أبو طمممماهر محمممممد بن يعقوب )الفيروزآبممممادي،  .44

 –روت بي (رسالة للطباعة والنشر والتوزيعمؤسسة ال، )بإشراف: محمد نعيم العرقُسوس ي، التراث في مؤسسة الرسالة

 .هم  ٤١٤١الطبعة: الثامنة، ، لبنان

لجنممة احيمماء )(، املقتضممممممممممممممب، تحقيق: محمممد عبممدالخممالق عضمممممممممممممميمممة، 4884العبمماس محمممد بن يزيممد )املبرد، أبو  .43

 .ھ  4440القاهرة   إلاسالمي(التراث 

/ 4بيروت، لبنمممان، ط (دار الرائمممد العربي) في النحو العربي نقمممد وتوجيمممه،، (4814)المممدكتور مهمممدي املخزومي،  .44

 .ھ4456
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 ھ4441بغداد،  (مطبعة املجمع العلمي) ،بحوث بالغية ،(4886)د. احمد مطلوب،  .40

 القاهرة، مصر  (دار املعارف)اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ، (4815) مصطفىهدارة،  .46

لي، أبو البقاء، موفق الدين ألاسممدي املوصممملي، املعروف يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السممرايا محمد بن ع .41

دار الكتب ، )قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، شممممممرح املفصممممممل للزمخشممممممري  هممممممممممممممممممم(١١٦بابن يعيش وبابن الصممممممانع )ت 

  م٤٠٠٤ -هم  ٤١٤٤الطبعة: ألاولى، ، لبنان –بيروت  (العلمية
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 هأساليب تدريس الرياضّيات، طرقه، واستراتيجّيات

Mathematics teaching methods and strategies 

 / لبنانبيروت –د. بيان كمال الدين / جامعة القديس يوسف 

Dr. Bayan Kamaleddine/University of Saint Joseph -Beirut/Lebanon 

  :لخصامل

م من
ّ
ة تحقيق أهداف هذه املاّدة واملي ي قدًما نحو تنمي يعاني الكثير من التالميذ من صعوبٍة في اكتساب املفاهيم الرياضّية ما يعيق املعل

ل لدى ألاخير 
ّ
  مهارات التلميذ الرياضّية، ما يشك

ً
 من اختيار الكثير من الاختصاصات مجموعة

ً
من الثغرات التعليمّية التي تمنعه مستقبال

 في علم الرياضّيات لكونه من العلوم العابرة لالختصاصات
ً
ب براعة

ّ
 ّياتماّدة الرياض. وهذا ما دفعنا إلى البحث حول الجامعّية التي تتطل

ا من أهمّيةوانمن املواد ألاساسّية في مختلف مراحل التعليم املدرس ي  اه واستراتيجّياته لكونهقوطر  هابغية التعّرف على أساليب تدريس
ً
 طالق

م لاعتماد 
ّ
م نحو اكتستهدف إلى فّعالٍة  طرائَق تدريٍس املعل

ّ
رياض ّي بما يتناسب وطبيعة املحتوى ال اب املعرفة الرياضيةإثارة دافعّية املتعل

مين التعليمّي وقدراتهم الذهنّية.
ّ
 ومستوى املتعل

  نموذج التدريس، استراتيجّية تدريس، تدريسطريقة ، أسلوب تدريس الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 

 Many students have difficulty acquiring mathematical concepts, which hinders the teacher from achieving the objectives of 

this subject and moving forward towards developing the student’s mathematical skills. A cross-disciplinary science. This is 

what prompted us to research about this science in order to identify the methods, methods and strategies of teaching 

mathematics because it is one of the basic subjects in the various stages of school education, which requires the teacher to 

adopt effective teaching methods aimed at raising the learner’s motivation towards acquiring mathematical knowledge in 

proportion to the nature of the mathematical content and the level of educational learners and their mental abilities. 

Many students have difficulty acquiring mathematical concepts, which hinders the teacher from achieving the objectives of 

this subject and moving forward towards developing the student’s mathematical skills. A cross-disciplinary science. This is 

what prompted us to research about this science in order to identify the methods, methods and strategies of teaching 

mathematics because it is one of the basic subjects in the various stages of school education, which requires the teacher to 

adopt effective teaching methods aimed at raising the learner’s motivation towards acquiring mathematical knowledge in 

proportion to the nature of the mathematical content and the level of educational learners and their mental abilities.  

Keywords: Teaching method, Teaching Strategy, Teaching model, Teaching style. 

 مقدمة: 

عتبر 
ُ
م اعتماد طرائَق تدريٍس ت

ّ
دافعّية ثارة إتهدف إلى فّعالٍة  ماّدة الرياضّيات من املواد ألاساسّية التي تستوجب من املعل

م نحو اكتساب املعرفة الرياضية.
ّ
م تنويع طرائق التدريس املّتبعة في عملّية تعليم الرياضّيات  املتعل

ّ
ما يستوجب من املعل

مين التعليمّي وقدراتهم الذهنّية.بما يتناسب وطب
ّ
 يعة املحتوى الرياض ّي ومستوى املتعل
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الع على املصادر واملراجع التي تناولت طرائق تدريس الرياضّيات، تصادفنا 
ّ
ه عند إلاط

ّ
كثير من الوتجدر إلاشارة إلى أن

ف يمكن بينها؟  وكي فيمامّيز ن أن عبارة طرائق تدريس، أساليب التدريس، واستراتيجّيات التدريس. فكيفالعبارات ك

 إلافادة منها عند تدريس هذه املاّدة؟ 

 من التساؤالت أهّمها:  مجموعٍة وهذا ما دقعنا إلى طرح 

 ما هي أساليب تدريس الرياضّيات؟ .4

 ما هي طرائق تدريس الرياضّيات واستراتيجّياته؟  .4

رة في تنمية هذا التفكير؟   .3
ّ
 وما هي العوامل املؤث

نا نسهم في إبراز الدور املهّم لها في تدريس هذه املاّدة. وهذا ما سنحاول 
ّ
 إلاجابة عنه خالل عملنا هذا، عل

لذا، سنعمد من خالل إلاجابة على هذه التساؤالت إلى تحديد أساليب تدريس الرياضّيات وطرائقه واستراتيجّياته عبر 

م والتلميذ على حّدٍ سواء في تدريس  تقديم عرٍض وشرٍح وافَيين لها وننتقل بعد ذلك إلى تبيان دورها في
ّ
مساعدة املعل

 هذه املاّدة وتحقيق أهدافها كمقّدمٍة لتعزيز قدرات التالميذ الرياضّية.

ولإلجابة على السؤال ألاّول، نالحظ في خارطة املفاهيم التالية التي توّضح إلى حّدٍ ما الفرق بين: أسلوب التدريس وطريقة 

 (.09-06ص.، 4545، أبو زينة) لتدريس ونموذج التدريس.التدريس واستراتيجّيات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : خارطة مفاهيمّية للفرق بين نموذج، استراتيجّية، طريقة، وأسلوب التدريس(1)رقم  شكل

عّرف كلٌّ 
َ
 :منها كالتالي إذ تبّين هذه الخارطة أّن استراتيجّية التدريس هي ألاعّم وألاشمل بين هذه العبارات التي ت

 :ستراتيجّية التدريسا .1

م ويسعى لتحويلها إلى طرائَق ومهاراٍت  هي
ّ
ط لها املعل

ّ
 من الخطوات املتتابعة التي يخط

ٌ
مة

ّ
 ومنظ

ٌ
 متجانسة

ٌ
مجموعة

م واملحتوى الدراس ّي، بما يراعي ظروف املوقف التعليمّي وإلامكانات والوسائل التعليمّية 
ّ
تدريسّيٍة تالئم طبيعة املتعل
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وتحتوي استراتيجّية التدريس على سلسلٍة من إلاجراءات التدريسّية  ألاهداف التعليمّية محدّدٍة مسبًقا.املتاحة لتحقيق 

قة بتحقيق مخرجاٍت تعليمّيٍة مرغوٍب بها. فهي
ّ
م من إجراءاٍت تدريسّيٍة بغية أهداف  املتعل

ّ
ل مجموع ما يقوم به املعل

ّ
تمث

الرياضّية من أكثر استراتيجّيات التدريس املعتمدة في تدريس الرياضّيات املنهج الدراس ّي. وتعّد استراتيجّيات املسائل 

م في حياته املستقبلّية.
ّ
 لحّل املشكالت التي قد تواجه املتعل

ً
 (44، ص. 4554)عفانة،     والتي تعتبر مقّدمة

 :طريقة التدريس .2

مة املتتابعة املرنة ا
ّ
مين علتتكّون طريقة التدريس من مجموعٍة من الخطوات املنظ

ّ
م ملساعدة املتعل

ّ
بعها املعل

ّ
ى لتي يت

تحقيق ألاهداف السلوكّية من خالل إكسابهم املعلومات والحقائق واملفاهيم ألاساسّية عند تدريس درٍس معّيٍن. ومن 

ألامثلة على طرائق التدريس: طريقة املحاضرة، طريقة الحوار واملناقشة، طريقة حّل املشكالت، طريقة العرض والبيان 

 (40، ص. 4554)عفانة،   العلمّي، وطريقة السرد القصص ي.

 :أسلوب التدريس .3

م طريقة
ّ
ة، وتتمّيز التي يتّبعها أثناء العملّية التعليميّ  التدريس ُيعّبر عن أسلوب التدريس بالكيفّية التي يتناول بها املعل

م عند تنفيذ طريقة الدرس بصورٍة تمّيزه 
ّ
بعه املعل

ّ
ذين قد يستعلمون نفسبوجود نمٍط معّيٍن يت

ّ
مين ال

ّ
 عن غيره من املعل

م الشخصّية، ومدى قدرته على توظيف مهاراته 
ّ
الطريقة. ويرتبط أسلوب التدريس بصورٍة أساسّيٍة بخصائص املعل

م
ّ
 (10 .، ص4554، ألامين) .التعليمّية في سبيل تحقيق أهداف التعل

  :نموذج التدريس .4

م ويسير على نهجه في العملّية التعليمّية هو رسٌم تخطيطيٌّ يضعه خبراء التدري
ّ
بعه املعل

ّ
فق نظرّية التعلمّية و  -س ويت

ٍم معّينٍة.
ّ
ة التي يمكن استعمالها في بناء املناهج، وتصميم املواد التعليمّية، وتوجيه تعل

ّ
في  التدريس وُيعّرف أيًضا بالخط

باع مجموعٍة من السلوكّيا
ّ
 وأماكن أخرى من خالل ات

ّ
ت املعّممة التي تشّدد على اعتماد استراتيجّية تدريٍس غرفة الصف

 (19 .، ص4554، ألامين)التدريسّية.  معّينة أو مجموعٍة من إلاستراتيجّيات

: أساليب تدريس الرياضّيات
ً

 :أّوال

بعهسابًقا،  رأينايتكّون أسلوب التدريس، كما 
ّ
ل هذا النمط  من نمٍط يت

ّ
م، يشك

ّ
م لنقل خبراته للمتعل

ّ
مزة الوصل هاملعل

م على عرض املادة الدراسّية خالل الحّصة التعليمّية 
ّ
م ومكّونات املنهج، فيكشف عن مدى قدرة املعل

ّ
م واملتعل

ّ
بين املعل

ا من طبيعة ماّدة الرياضّيات التي تحتوي على
ً
م املعرفة الرياضّية املطلوبة. وانطالق

ّ
 ومدى نجاحه في إكساب املتعل

 بّد من أن تتنّوع أساليب تدريس كما يلي:معرفٍة متشّعبٍة، كان ال 

 :أ. أسلوب التدريس املباشر

 
ً
م وتوجيهه وتقويمه مباشرة

ّ
م وآرائه الذاتّية، ويعتمد على نقد سلوك املتعل

ّ
ينبع هذا ألاسلوب التعليمّي من أفكار املعل

م، حيث يسعى
ّ
مي من خالل تقديم التغذية الراجعة املباشرة له بهدف تحديد مستوى املتعل

ّ
م إلى تزويد املتعل

ّ
ن املعل

باملفاهيَم الرياضّية وتنمية مهاراتهم الرياضّية، ثّم يقوم بتقويم مستويات تحصيلهم وفًقا الختباراٍت محّددٍة تستهدف 

م لهذه املفاهيم ومدى قدرتهم على استعمال هذه املهارات. 
ّ
ر املتعل

ّ
 (454-454، ص. 4554)النعواش ي، مدى تذك
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 :ريس غير املباشرب. أسلوب التد

م والتعليم، ويعتمد هذا  ألاسلوب منيعتمد هذا 
ّ
مين والقيام وإشراكهم في عملّية التعل

ّ
م للمتعل

ّ
التعليم على توجيه املعل

ل 
ّ
ألاسلوب على إثارة الدافع لديهم نحو التعبير عن آرائهم وأفكارهم من خالل تشجيعهم على املشاركة الفّعالة. ويتخل

م بالكثير من العملّيات ال هذا ألاسلوب قيام
ّ
خاذ املتعل

ّ
عقلّية كاإلستقصاء املوّجه، وإلاستقراء، وحّل املشكالت، وات

 (450، ص. 4554)النعواش ي،  القرار، وإلاكتشاف. 

 :ج. أسلوب التدريس الذاتي

م بطريقٍة تعاونّيٍة يعتمد هذا ألاسلوب من التعليم على التنافس الفردي حيث 
ّ
ط لعملّية التعل

َّ
م ما بين املت يخط

ّ
عل

م الذاتّي بالتعاون مع آلاخرين من خالل العمل ضمن مجموعات عمٍل صغيرٍة.
ّ
م، فيحدث التعل

ّ
ويتضّمن هذا  واملعل

م وتوجيهه. ما  ألاسلوب
ّ
م لطرق تدريٍس ووسائَل تعليمّيٍة في سبيل تحقيق أهدافه تحت إشراف املعل

ّ
استعمال املتعل

مين الشعور ب
ّ
 (451-456، ص. 4554)النعواش ي، على إلاعتماد على النفس.  الذاتّي القدرةاإلكتفاء يعّزز لدى املتعل

 :املبني على الخبــرة التدريسد. أسلوب 

مم. وهو 
ّ
م حمول املتعل

ّ
م إلاستقرائّية التي تتمحور فيها عملّية التعل

ّ
م املبني على الخبرة من أساليب التعل

ّ
يعّد أسلوب التعل

ب منهأسلوٌب مبنميٌّ على مش
ّ
م في نشماٍط تعليمّيٍ يتطل

ّ
البحث والتأّمل بشكٍل ناقٍد في سبيل تحليل املاّدة  اركة املتعل

 تعليمّيٍة جديدٍة.
َ

 (94، ص. 4551)بدر،  التعليمّية والوصول إلى استنتاجاٍت مفيدٍة يمكن تطبيقها في مواقف

 :ه. أسلوب التدريس التعاوني

مين
ّ
ب هذا ألاسلوب تقسيم املتعل

ّ
م، يتراوح عدد أفرادها بين  يتطل

ّ
إلى مجموعاٍت صغيرٍة غير متجانسٍة من قبل املعل

مين يتعاونون 
ّ
بينهم من خالل تبادل ألافكار والخبرات واملعلومات التي تساعدهم على تنفيذ املهام  فيماثالثة وأربعة متعل

ة املحّددة ألاهداف التعليميّ  الذهنّية وتحقيق املطلوبة أو حّل املشكالت املطروحة ما يسهم في تنمية الكثير من مهاراتهم

م وتوجيهه لهم. 
ّ
ذي يتمركز حول  في ظّل مواكبٍة من قبل املعل

ّ
م اويعّد هذا ألاسلوب من أساليب التدريس النشط ال

ّ
ملعل

ذي
ّ
م خالل املشاركة بفّعاليٍة ضمن مجم ال

ّ
ذي يقوم بدور املمارس للتعل

ّ
م ال

ّ
ميٍة.  وعات تيلعب فيه دور املوّجه واملتعل

ّ
عل

 (93، ص. 4551)بدر، 

 :و. أسلوب التدريس التفاعلي

مين وتزويدهم بفرص التفاعمل مع  يعتمد هذا ألاسلوب بشكٍل رئيس يٍّ 
ّ
على الحوار واملناقشة من خالل مشاركة املتعل

م وألاقران وخبراتهم ومعارفهم، ما يتيح لهم فرصمة توليد أفكماٍر وبدائَل جديدٍة.
ّ
ب وتظهر أهمّية هذا ألاسلو  أفكار املعل

مين وتطوير طرق تفكيرهم.
ّ
م من خالل تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي لدى املتعل

ّ
 ويرتكز نجاح أسلوب من التعل

م بالرغبة في التعبير عن أفكاره 
ّ
م في توفير جّوٍ حماس ّيٍ يستشعر خالله املتعل

ّ
التدريس التفاعلي بشكٍل كبيٍر على خبرة املعل

ا في تحصيله الدراس ّي. ما ينعكس  نموًّ

 :أسلوب تدريس باألقران ز.

مين ملمارسة 
ّ
مة إلتاحة املزيد من الفرص أمام املتعل

ّ
يعتمد هذا ألاسلوب على إشراك ألاقران في ألانشطة التعليمّية املنظ

م تعليم
ّ
موه مسبًقا، ويختلف هذا ألاسلوب عن التدريس التعاوني في كونه يستدعي من املعل

ّ
مي ما تعل

ّ
ن كيفّية املتعل
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م إلى مرحلة التدريب عند 
ّ
، فينتقلوا بعد ذلك من مرحلة التعل

ً
القيام بأداء ألانشطة املطلوبة ليصبَح هذا ألاداء مهارة

 مساعدة أقرانهم وتعليمهم كيفّية أدائها.

م بوا
ّ
 سطة أقرانه في الويعّد أسلوب تدريس ألاقران من ألاساليب التدريسّية التي يتّم بواسطتها تدريس املتعل

ّ
صف

م نحو تدريس 
ّ
الدراس ّي، ما يسهم بشكٍل فّعاٍل في تنمية مهاراته في مختلف الجوانب ألاكاديمّية. كما أّن توجيه املتعل

م كيفّية التعامل مع أقرانهم ومساعدتهم في جّوٍ تفاعلّيٍ وتعاونّيٍ 
ّ
أقرانه يساعد في تنمية مهاراته إلاجتماعّية من خالل تعل

 (85-96، ص. 4551)بدر،  ص ى الحدود. إلى أق

 ائق تدريس الرياضّياتر ثانًيا: ط

تنقسم طرائق تدريس الرياضّيات إلى نوعين من الطرائق هي طرائق التدريس العاّمة وطرائق التدريس الخاّصة، كما 

 يلي: فيماسنرى 

 :تدريس الرياضّيات العاّمة أ. طرائق

ف طرائق تدريس الرياضّيات العاّمة 
ّ
 من طريقتين أساسّييتين هما: تتأل

 :الطريقة إلاستنباطّية. 1 

م في سير الدرس من الكّل إلى الجزء أي من القاعدة العاّمة 
ّ
تعتمد الطريقة إلاستنباطّية على إلاستدالل حيث ينتقل املعل

 يحة.كّل تكون أجزاءه صحإلى ألامثلة والحاالت الفردّية، ويستند في جوهر فكرة إلاستنباط على مبدأ واحٍد هو إذا صّح ال

 هذه الطريقة عند تدريس القواعد الرياضّية العاّمة كالنظرّيات الرياضّية التي
ً
م عادة

ّ
ماء توّصل العل ويستعمل املعل

ب الطريقة إلاستنباطّية القيام بمجموعٍة من الخطوات إلاجرائّية هي: .مسبًقا إلى برهنتها أو استنباطها واكتشافها
ّ
 وتتطل

 مين ويشرح املصطلحات أن يعرض ا
ّ
مة أو التعميم الرياض ّي على املتعل

ّ
م القاعدة العاّمة أي النظرّية أو املسل

ّ
ملعل

 والعبارات التي تتضّمنها هذه القاعدة.

 .ها
ّ
م مشكالٍت متنّوعٍة ويوّضح كيفّية استعمال القاعدة العاّمة لحل

ّ
 أن يطرَح املعل

  مين بحّل مشكالٍت
ّ
م املتعل

ّ
 املعل

َ
ف

ّ
 العاّمة.متعّددٍة من خالل هذه تطبيق القاعدة  أن يكل

ٍث يساوي  مثال:     
ّ
 °. 495التعميم الرياض ي هو مجموع الزوايا في مثل

 :ٍث على اللوح وبقياس زواياه الثالث باستعمال عرض التعميم
ّ
 يتضمن العرض توضيح القاعدة برسم مثل

مون أاملنقلة، 
ّ
ث يساوي ثّم حساب مجموع الزوايا حتى يدرك املتعل

ّ
 °.495ّن مجموع زوايا املثل

 :م عّدة أمثلٍة على هذا التعميم بحيث يوّضح املعلم كيفّية تطبيق التعميم على  طرح مشكالٍت
ّ
إعطاء املتعل

 هذه ألامثلة.

 :ٍث ووتحديد قياس كّل زاويٍة باستعمال املنقلة ثّم حّل عدٍد  تطبيق التعميم
ّ
ٍم برسم مثل

ّ
م كّل متعل

ّ
ف املعل

ّ
يكل

 التمارين باستعمال هذا التعميم. من

 :إلاستقرائّية. الطريقة 2

تعتمد الطريقة إلاستقرائّية أيًضا على إلاستدالل ولكن يكون سير الدرس فيها من الجزئّيات إلى الكّل، فاإلستقراء هو 

 يتّم عن طريقها الوصول إلى التعميمات من خالل دراسة عدٍد كاٍف من الحاالت الفردّية ث
ٌ
ّم استنتاج الخاصّية عملّية
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 عندما 
ً
م هذه الطريقة عادة

ّ
املشتركة بين هذه الحاالت ثم صياغتها على صورة تعميٍم أو نظرّيٍة رياضّيٍة. ويستعمل املعل

ب الطريقة إلاستقرائّية القيام بمجموعٍة من الخطوات إلاجرائّية 
ّ
يكون هدف الدرس هو الوصول إلى قاعدٍة عاّمٍة. وتتطل

 هي:

 أن يقّدم .
ً
 محّددة

ً
 رياضّية

ً
م عدًدا من الحاالت الفردّية التي تشترك فيها خاصّية

ّ
 املعل

   مين في دراسة هذه الحاالت الفردّية ويوّجههم نحو اكتشاف الخاصّية املشتركة بينها.أن
ّ
م املتعل

ّ
 يساعد املعل

  مين على صياغة عبارٍة عاّمٍة تمثل تجريًدا للخاصّية اأن
ّ
م املتعل

ّ
 ملشتركة بين الحاالت.يساعد املعل

  مون
ّ
د املتعل

ّ
الزمة.أن يتأك

ّ
 من مدى صّحة ما تّم التوصل إليه من تعميٍم من خالل إجراء التطبيقات ال

ٍث يساوي  مثال:
ّ
 °.  495التعميم الرياض ي هو نفسه مجموع الزوايا في مثل

  ثات كحاالٍت فردّيٍة، إّما برسمها
ّ
 من املثل

ً
م أنواًعا مختلفة

ّ
مين أو توزيع نماذَج يعرض املعل

ّ
على اللوح أمام املتعل

 أو صوٍر عنها لهم.

 .ثات باستعمال املنقلة واحتساب مجموعها
ّ
مين إيجاد قياس الزوايا في املثل

ّ
م من املتعل

ّ
 يطلب املعل

  ثات املعروضة يساوي
ّ
مون أّن مجموع الزوايا في جميع املثل

ّ
، فيتوّصلوا إلى تعميم هذا °495يستنتج املتعل

ٍث يساوي إلاس
ّ
 °.495تنتاج وهو أّن مجموع الزوايا في أّي مثل

 .د من صّحة هذا التعميم
ّ
ثاٍت أخرى للتأك

ّ
مين رسم مثل

ّ
م من املتعل

ّ
 (.445-454ص. ،4554، عفانة) يطلب املعل

 :ب. طرائق تدريس الرياضّيات الخاّصة

 تنقسم هذه الطرائق الخاّصة إلى عّدة أنواع هي:

 : ّية أو طريقة املحاضرة )إلالقاء(طريقة التدريس الوصف .1

م من خاللها عرض املعلومالتي يحاول تعتمد هذه الطريقة بالدرجة ألاولى على الوسيلة التعليمّية املستعملة 
ّ
ات املعل

م خالل طريقة التدريس هذه 
ّ
مين كاستعمال اللوح لتنظيم بع  ألافكار وتبسيطها. ويقوم املتعل

ّ
الرياضّية على املتعل

م محور العملّية التعليمّية. لكن يرى الكثير من التربوّيين بأّن هذه بدور ا
ّ
ل املعل

ّ
ملستمع واملتلّقي للمعلومات بينما يشك

م ببع  الخطوات إلاجرائّية وهي:
ّ
م إلى النفور من الدرس إن لم يقم املعل

ّ
 الطريقة قد تدفع باملتعل

 م الدرس إعداًدا جّيًدا من جميع الجوانب
ّ
 .أن يعّد املعل

 .لها 
ً
 أو قراءة

ً
 أن يتضّمن عرض الدرس توضيًحا للمعلومات الواردة في الكتاب وتفسيًرا لها ال إعادة

  مين للجزء
ّ
د من فهم املتعل

ّ
 بعد التأك

ّ
م الدرس إلى أجزاٍء وفقراٍت فال ينتقل من جزٍء إلى آخٍر إال

ّ
أن يقّسم املعل

 ألاّول.

 م ما يلزم من وسائَل تعليم
ّ
م نحو الشرح وتساعد في فهم أن يستعمَل املعل

ّ
ّيٍة تسهم في جذب انتباه املتعل

 املفاهيم الرياضّية واستيعابها وعدم إلاكتفاء باستعمال اللوح...

 :. طريقة املناقشة والحوار2
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مين من جهة وب
ّ
م خالل العملّية التعليمّية بإدارة حواٍر شفهّيٍ بينه وبين املتعل

ّ
ن يتعتمد هذه الطريقة على قيام املعل

ب أيًضا من 
ّ
مين أنفسهم من جهٍة أخرى بهدف الوصول إلى املعرفة الرياضّية الجديدة. ولكّن هذه الطريقة تتطل

ّ
املتعل

ل بما يلي:
ّ
م القيام بمجموعٍة من الخطوات إلاجرائّية تتمث

ّ
 املعل

 مين والزمن املخ
ّ
 لألهداف التدريسّية وملستوى املتعل

ً
 ّصص لذلك.أن تكوَن ألاسئلة املطروحة مناسبة

 .من ألاخطاء اللغوّية والعلمّية 
ً
 للتفكير وخالية

ً
 أن تكوَن ألاسئلة مثيرة

 .في الصعوبة 
ً
 ومتدّرجة

ً
 أن تكون ألاسئلة مباشرة

 .مين باملناقشة والتحاور فيما بينهم
ّ
 أن يشارَك جميع املتعل

  مين وضبط حلقة املناقشة وتنظيم ألافكار و
ّ
م في توزيع املتعل

ّ
 إلى تحقيق الهدف اأن يشارك املعل

ً
ملنشود صوال

 (455-89ص.، 4551،بدر) من هذه الطريقة.

 :. طريقة العرض والبيان العلمّي 3

مين، وقد يكّرر هذا ألاداء
ّ
م وأدائها أمام املتعل

ّ
م بعرض املهارات الرياضّية موضوع التعل

ّ
 تتضّمن هذه الطريقة قيام املعل

مين تكرار أداء هذه
ّ
املهارات. ويستوجب نجاح هذه الطريقة التدريسّية في تحقيق ألاهداف  ثّم يطلب من بع  املتعل

م أيًضا
ّ
 بالخطوات إلاجرائّية التالية: املنشودة قيام املعل

 تعليمّيٍة ووسائَل 
َ
م العرض بصورٍة مشّوقٍة عبر استعمال وسائط

ّ
 تسهمأن يقّدم املعل

ً
اه في جذب انتب تكنولوجّية

مين قبل البدء في أداء 
ّ
 املهارات. املتعل

مين بصفٍة دورّيٍة في كّل ما يحتويه العرض أو في جزٍء مهّمٍ منه.
ّ
م املتعل

ّ
 أن يشرَك املعل

مين في مكان العرض بشكٍل يسمح لكّلٍ منهم أن يرى ويسمع بوضوٍح ما يدور أثناء العرض.
ّ
م املتعل

ّ
َم املعل

ّ
 أن ينظ

 :. طريقة السرد القصص يّ 4

على تقديم املعرفة الرياضّية  درس من خالل قّصٍة بأسلوٍب شيٍق وممتٍع، فهي تقومعرض ال تعتمد هذه الطريقة على

مين نحو الشرح واكسابهم املفاهيم الرياضّية بسالسٍة.
ّ
ا ما يساعد في جذب انتباه املتعل وينبغي على املعلم  تقديًما قصصيًّ

 رائّية هي: عند اعتماد هذه الطريقة التدريسّية القيام بمجموعٍة من الخطوات إلاج

  .وثيٌق بين القّصة املسرودة وموضوع الدرس 
ٌ
 أن يكوَن هناك ارتباط

  .مين ويدفعهم إلى إلانصات وإلاهتمام
ّ
َم القصة بأسلوٍب سهٍل وشّيٍق يجذب انتباه املتعل  أن تقدَّ

 م هذه الطريقة فقط في املواقف الرياضّية التي يمكن اعتماد السرد القصص ّي في
ّ
 ا. هأن يستعمَل املعل

  .مين والتقليل من انتباههم
ّ
ت املتعل

ّ
 حّتى ال تؤّدي كثرتها إلى تشت

ً
 محدودة

ً
 رياضّية

ً
 أن تتضّمن القّصة معرفة

  م عند السرد عن املبالغة في
ّ
، وأن يبتعد املعل

ً
 ومتتابعة

ً
أن تكوَن الحوادث املقّدمة في إطار القّصة متسلسلة

 .التصوير الخيالّي للموقف

  
ّ
م أسلوب تمثيل املوقف بقدر إلامكان من خالل إلاستعانة بالوسائط التعليمّية املختلفة التي أن يستعمل َاملعل

 .تساعده على تحقيق الهدف املنشود

ا: استراتيجّيات تدريس الرياضّيات
ً
 ثالث



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 241 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

ذي يعتمد الطرق التعليمّية الحديثة القا
ّ
م ال

ّ
 من أشكال التعل

ً
ة على ئمتعّد استراتيجّيات تدريس الرياضّيات شكال

م بشكل مباشٍر بعكس الطرق التقليدّية التي تعتمد على تلقين املعلومة ونقلها من 
ّ
م في عملّية التعل

ّ
إشراك املتعل

م
ّ
م كمستمٍع ومتل  للمعلومات ومدّوٍن لها.  املعل

ّ
 كملّقن إلى املتعل

م املهارات الرياضّية التي تساعد
ّ
م املعرفة الرياضوتستند هذه إلاستراتيجّيات على إكساب املتعل

ّ
ّية حيث ه في عملّية تعل

 لتغذية عقولهم من خالل فهمتتسّنى له فرصة املناقشة واملشاركة في حّل املشكالت. ما 
ً
 حقيقّية

ً
مين فرصة

ّ
ر للمتعل

ّ
 يوف

ضّية، نجد اّعالة في تدريس املعرفة الريفاملواد التعليمّية عن طريق القيام بأنشطٍة مخّصصٍة. ومن أهّم إلاستراتيجّيات ال

 من استراتيجّيات التدريس املساعدة والتي سوف نتطّرق إليها 
ً
استراتيجّية بوليا لحّل املشكالت والتي تفّرع منها مجموعة

 (.15-64، ص. 4556 داغر،) يلي: فيمابالتفصيل 

 :أ. إلاستراتيجّية العاّمة لحّل املشكالت )نموذج جورج بوليا(

م لح ت لتدريس الرياضّيات بنموذج بولياُعرفت استراتيجّية حّل املشكال  
ّ
ذي أصبح بمثابة دليٍل يعتمد عليه املتعل

ّ
ّل ال

 للوصول إلى 
ً
مة  املعالم مصمَّ

َ
 محّددة

ً
 شاملة

ً
ة

ّ
لت استراتيجّية بوليا خط

ّ
أّيٍ نوٍع من املشكالت التي قد يواجهها، حيث مث

ن إلاستراتيجّيات الخاّصة في ماّدة الرياضّيات يتّم تدريسها الحّل الصحيح ألّي مشكلٍة، واعُتبرت نقطة انطالٍق ملجموعٍة م

للتالميذ في سبيل مساعدتهم على النجاح في حّل مسائَل رياضّيٍة متنّوعٍة. وقد تبلورت هذه إلاستراتيجّية بأربع مراحَل 

م على شرح املشكالت الرياضّية وُيستفاد منها لتوجيه تفكير التالميذ 
ّ
 يلي: كما ح.نحو الحّل الصحيأساسّيٍة تساعد املعل

 :. قراءة املسألة وفهمها1

ها، فال بّد  
ّ
انطلق بوليا في استراتيجّيته العاّمة من قاعدٍة أساسّيٍة هي أّن فهم املشكلة الرياضّية هو الخطوة ألاهّم لحل

م
ّ
ن من فهم عبار  من أن تكوَن املشكلة على درجٍة كبيرٍة من الوضوح من حيث اللغة والتالؤم مع مستوى املتعل

ّ
اتها ليتمك

ومصطلحاتها وصياغتها بالتالي بلغته وأسلوبه الخاّص وترجمتها أو تمثيلها في سبيل توضيح العالقات بين املعلومات 

م في عملّية الفهم على قراءة املشكلة أكثر من مّرٍة في سبيل إدراك عناصرها الرئيسّية وتحديد 
ّ
الواردة فيها. ويعتمد املتعل

املشكلة املطروحة بوضوٍح من خالل تنظيم املعطيات في رسٍم توضيحّيٍ أو عرضها في جدوٍل على سبيل املثال،  الهدف أو 

، 4819، ابولي) بينها والعملّيات الرياضّية التي يمكن استعمالها لتحقيق الهدف. فيماثّم تحديد عناصرها والعالقات 

 (.10ص.

ة الحّل 2
ّ
 :. ابتكار خط

عرف هذه الخطوة ب 
ُ
م مالحظة الترابط ت

ّ
بينها  يمافالتخطيط للحّل وتتضّمن تنظيم املعلومات بشكٍل يسّهل على املتعل

عتبر من أصعب خطوات حّل املشكلة إذ 
ُ
ا. وهي ت وتحديد مدى توافر املعلومات الكافية للحّل لتظهَر فكرة الحّل تدريجيًّ

م محاولة ربط الحقائق ببعضها واستعمال الب
ّ
ب من املتعل

ّ
ة الحّل املناسبة. ومن واجب تتطل

ّ
ها ثّم اختيار خط

ّ
يانات كل

 الغموض الذي يعترض طريق الوصول إلى الحّل من خالل طرح بع  ألاسئلة أو التعّرض ملشكلٍة 
َ

م هنا أن يكشف
ّ
املعل

 
ّ
م إلاجراءات السابقة ويجري بع  التعديالت لتتّضَح خط

ّ
الحّل  ةمشابهٍة أو مشكلٍة سابقٍة ذات صلٍة فيستذكر املتعل

 (.16ص.، 4819، بوليا) للمشكلة املطروحة.

 :. تنفيذ الحّل 3
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الزمة لتنفيذ  
ّ
رت لديه املهارة ال

ّ
ا واضًحا وتوف

ً
م إدراك

ّ
ا إذا أدركها املتعل تأتي هذه الخطوة على شكل خطواٍت سهلٍة نسبيَّ

ة التي توّصل إليها في املرحلة السابقة من خالل كتابة خطوات الحّل بوضوٍح 
ّ
في جملٍة رياضّيٍة كاملٍة أو العدول  الخط

.
ً
ٍة أكثر مالءمة

ّ
  (Descaves, Alain, 1996, p. 120) عنها في حال عدم تناسبها مع طبيعة املشكلة والتفكير بالتالي بخط

 :. مراجعة الحّل 4

د من الخطوات السابقة حيث يتّم التحّقق من صّحة الحّل إّما م
ّ
ن خالل السير تتضّمن هذه الخطوة عملّية التأك

ة التي استعملها 
ّ
ا أو من خالل التحّقق من الجواب بالتعوي  أي بإعادة النظر في صّحة الخط بخطوات الحّل عكسيًّ

 
ً
مون ينفرون عادة

ّ
عبر اختبار معقولّية النتائج التي حصل عليها ومدى توافق الحّل مع معطيات املسألة. غير أّن املتعل

ا ويشعرون بامللل من مراجعة الحلول بعد بذل جهٍد في حّل املسألة غير مدركين أهمّية من هذه املرحلة ويتهّربون منه

 هذه الخطوة في زيادة تركيزهم وتنمية قدرتهم على حّل املشكالت الرياضّية.

 واسًعا فكانت الحجر ألاساس ملجموعٍة من إلاست 
ً

اتيجّيات ر وتبرز أهمّية استراتيجّية حّل املشكالت في كونها قد القت قبوال

الخاّصة نظًرا لدورها املهّم في مساعدة التالميذ على اكتشاف الحّل بأنفسهم من خالل تنمية قدرتهم على تجزئة املشكلة 

 (.18-19ص.، 4819، بوليا)إلى أجزاٍء منطقّيٍة قابلٍة للتناول واملعالجة. 

 راتيجّيات املساعدة التي انبثقت من استراتيجّية بولياوبعد ذكر هذه إلاستراتيجّية العاّمة، ال بّد من إلانتقال إلى إلاست 

العاّمة لحّل املشكالت والتي تّم اعتمادها لتدريس املسائل الرياضّية املتنّوعةم فتضّمنت املراحل ألاربع نفسها، ولكّنها 

م للوصول إلى الحّل، وهذا ما سن فيمااختلفت 
ّ
ة التي سيعتمدها املتعل

ّ
 لي. ي فيماراه بينها من حيث طبيعة الخط

 :ب. استراتيجّيات تدريس الهندسة الرياضّية )نموذج فان هايل( 

ُيعّد نموذج فان هايل من أبرز إلاستراتيجّيات الفّعالة في تدريس مجال الهندسة في منهج ماّدة الرياضّيات في التعليم 

وديان فان  Pierre Van Hieleبيار فايل  وهو إحدى استراتيجّيات التدريس التي وضعها عاملان هولندّيان هما: ألاساس ي.

 . وقد قّسما هذا النموذج إلى خمس مستوياٍت رئيسٍة للتفكير الهندس ّي وهي:(Diane Van Hiele)هايل 

 مستوى التعّرف البصري  .1

 املستوى التحليلي .2

 مستوى إلاستدالل غير الشكلي .3

 مستوى إلاستدالل الشكلي .4

 مستوى إلاستدالل املجّرد الكامل .6

 وهي مست
ً
ا ومصطلحاٍت ومفاهيَم وأهداٍف هندسّيٍة مناسبٍة وخاّصة  يمتلك كلٌّ منها مستًوى لغويًّ

ٌ
 ومتتابعة

ٌ
وياٌت متسلسة

 بحيث ال يستطيع التلميذ أن يتقَن مستًوى أو أن ينتقًل إلى مستًوى أعلى قبل إنجاز ما سبق من مستوياٍت. 

 :مستوى التعّرف البصري  .1

ى فهم املفاهيم الهندسّية بصورٍة كلّيٍة أكثر من وعيه بعناصر ألاشياء أو ألاشكال أو يستطيع التلميذ في هذا املستو 

ز التلميذ على البنية الكلّية للشكل الهندس ّي فال يتمّعن في خصائصه أو العالقات القائمة بين 
ّ
املكّونات، حيث يرك
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عن طريق استعماله لحاّسة البصر. فالنظرة مكّوناته، ويستطيع بذلك رسم صورٍة شاملٍة في عقله لألشياء أو ألاشكال 

ترجم إلى إشاراٍت تحمل الشكل الصورّي لألشياء وألاشكال.
ُ
ا فيه ت  الشاملة للشكل والتمّعن بصريًّ

م التلميذ في هذا املستوى ألاسماء ويمّيز بين ألاشكال ككياٍن متكامٍل من دون إدراك خواص الشكل،
ّ
فهو يتعّرف  ويتعل

 على

ا في أوضاٍع مختلفٍة.هيئة الشكل وي  (89، ص. 4554)ألامين،  دركه بصريًّ

 ألاّول ألاساس ّي، يتعّرف التلميذ على ألاجسام من خالل صوٍر لها ويسّميها فقط من : مثال• 
ّ

في درس ألاجسام في الصف

 بأسما
ً

، وأن يسميَّ أشكاال
ً

 كامال
ً

ٍء عاّمٍة، ويمّيز بينها دون التعّرف على أجزائها، وهو قادٌر على أن ينسَخ ويرسَم شكال

 أّن املستطيل يأتي على شكل الباب.
ً

 بحسب مظهرها ويصفها بالكالم كأن يقول مثال

 من الخصائص التي يتمّتع بها املستوى البصري، وهي: 
ً
 وقد حّدد فان هايل مجموعة

 .تحديد ألاشكال الهندسّية املرئّية في ضوء صورتها الشاملة 

  أو زاويٍة أو غيرها...رسم بع  ألاشكال الهندسّية ٍ
ّ
 البسيطة كرسم خط

 .وصف بع  ألاشكال الهندسّية من خالل صورتها العاّمة 

 :املستوى التحليلي .2

يستطيع التلميذ في هذا املستوى تحليل ألاشكال الهندسّية على أساس مكّوناتها والعالقات املتداخلة بينها، ثّم تحديد 

ريب واستعمال تلك الخصائص لحّل املسائل الهندسّية. ومن خصائص خصائَص مجموعٍة من ألاشكال من خالل التج

 هذا املستوى:

 .وصف العالقات القائمة بين مكّونات الشكل املطروح 

 .ا  التعبير عن ألاشكال الهندسّية لفظيًّ

 .مطابقة ألاشكال الهندسّية من حيث خصائصها والعالقات بين مكّوناتها 

  ّة من خالل إجراء مقارناٍت بين ألاشكال.استنتاج بع  خصائص الاشكال الهندسي 

 .تعميم بع  الخصائص على مجموعٍة من ألاشكال الهندسّية   (Chapman, 1999, p. 120-122) 

 :. مستوى إلاستدالل غير الشكلي أو إلاستنباط3

 
ً
طابٍع  ا ذاتيصّنف التلميذ في هذا املستوى ألاشكال عن طريق خصائصها ويدرك التعاريف املجّردة ويستعمل ألفاظ

.  منطقّيٍ مثل "بع " و"كّل"، كما يمكنه أن يستدلَّ على خاصّيٍة ما من دون   حاجٍة لبرهاٍن منطقّيِ

 ومن خصائص هذا املستوى:

 .  ترتيب ألاشكال الهندسّية في ضوء خواصها من دون إلاستناد إلى برهاٍن منطقّيٍ

 .إدراك الخصائص التي تكفي لتمييز شكٍل عن آخِر 

 واص العالقات بين ألاشكال الهندسّية.استنتاج خ 

 .الوصول إلى النتائج من معطياٍت والتدليل على صّحتها بطرٍق غير شكلّيٍة  

 :. مستوى إلاستدالل الشكلي أو إلاستنباط4 
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ن من تكوين عالقاٍت متداخلٍة بين املعارف 
ّ
م، املفاهيو يفهم التلميذ في هذا املستوى إلاستدالل املنطقي املجّرد، فيتمك

مات للوصول إلى استنتاٍج معّيٍن، 
ّ
مات والنطرّيات. كما يستطيع بناء براهيَن هندسّيٍة تعتمد على هذه املسل

ّ
ويين املسل

ر هذه البراهين إلى مقارنة البراهين الهندسّية املختلفة الكتشاف ألابنية املتشابهة واملختلفة.
ّ
 فيتعّدى بذلك تذك

(Chapman, 1999, p. 130-133) 

 

 :ستوى إلاستدالل املجّرد الكامل. م6

ن التلميذ في هذا املستوى من املقارنة بين ألانظمة الهندسّية املختلفة، ويظهر وعًيا ألهمّية املنطق والطرق املتنّوعة 
ّ
يتمك

قة بالزاوية القائمة على أشكاٍل هندسّيٍة أخرى كاملرّبع 
ّ
للبرهان، كأن يستطيع أن يعّمَم نظرّية فيتاغورس املتعل

 واملستطيل على سبيل املثال.

ونستدرك هنا أّن هذا املستوى هو أكثر تالؤًما لتالميذ صفوف الحلقة الثالثة من التعليم ألاساس ي. فتالميذ املراحل 

لب مهارت تفكيٍر عليا 
ّ
ألاولى من التعليم ألاساس ي ال يمتلكون القدرات الكافية للتعميم أو إلاستنتاج، فهذا املستوى يتط

 والتركيب. كالتحليل

وال بّد من إلاشارة بعد عرض مستويات نموذج هايل، أّن معايير الهندسة التي وضعها املجلس الوطني لتعليم الرياضّيات 

قد ُوضعت في ضوء هذا النموذج، إذ نالحظ أّن برنامج تحليل الصفات الهندسّية التي يجب أن يدركها التالميذ منذ 

 الثاني أ
ّ

ب منهم النظر إلى ألاشكال الهندسّية الثنائّية والثالثّية ألابعاد بشكلها صفوف الروضة وحّتى الصف
ّ
ساس ّي يتطل

 (Chapman, 1999, p. 134)العاّم كوحدٍة كلّيٍة وتسميتها وإدراكها في أوضاٍع مختلفٍة. 

 :خاتمة

د على أهمّية اهذ عملناوال يسعنا في نهاية 
ّ
م اعتماد ماّدة الرياضّيات كماّدٍة أساسيّ ، سوى أن نؤك

ّ
ٍة تستوجب من املعل

م نحو اكتساب املعرفة الرياضّية.تهدف إلى فّعالٍة  طرائَق تدريٍس 
ّ
م مسؤ  إثارة دافعّية املتعل

ّ
ولّية ما يلقي على عاتق املعل

 اختيار طرائق تدريٍس واستراتيجّياٍت فّعالٍة تسهم في تسهيل عملّية تعليم الرياضّيات وتحقيق أهدافها املنشودة بشكٍل 

مين.
ّ
 يتالءم وطبيعة هذه ألاهداف ومستوى املتعل

ونأمل أن نكون قد أسهمنا في تبيان أهمّية ذلك وعرض صورٍة مفّصلٍة لهذه ألاساليب والطرائق وإلاستراتيجّيات بما 

لعون عليه عند تعليم هذه املاّدة واستثمار ما يناسب تال 
ّ
مي الرياضّيات ويشكل مرجًعا متواضًعا لهم يط

ّ
مذتهم يفيد معل

ٍم.
ّ
 في إنجاح العملّية التعليمّية بغية بناء فرٍد ذو تفكيٍر رياض ّيٍ منطقّيٍ منظ

  :قائمة املصادر واملراجع

 :املصادر واملراجع العربية

  .مناهج تدريس الرياضّيات للصفوف ألاولى. عّمان: دار املسيرة (.4545) فريد وغيره.، أبو زينة .4

ها  (.4544. )فرج إبراهيم ،أبو شمالة .4
ّ
لفظّية في القدرة على حل

ّ
أثر بع  املتغّيرات البنائّية للمسائل الرياضّية ال

ب
ّ

ة جامعة ) ة العلوم التربوّية، سلسلكلّية مجتمع تدريب غّزة لدى طال
ّ
 .395 – 340، (4) 44 ،ألازهر(مجل

  .ربيطرق تدريس الرياضّيات وتطبيقاتها. القاهرة: دار الفكر الع (.4554، إسماعيل. )ألامين .3

 ألاساسّيات في تعليم الرياضّيات. جّدة: دار كنوز املعرفة.  (.4551) بثينة محّمد.، بدر .4
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 (. البحث عن الحّل. بيروت: دار الفكر العربي.4819بوليا، جورج. ) .0

 .حّل املشكالت وتعليم الرياضّيات. بيروت: الدار البيضاء(. 4556). نداغر، أنطوا .6

  .تدريس إلاستراتيجّيات للرياضّيات الحديثة. عّمان: دار حنين للنشر والتوزيع. (4554) –و إسماعيل. عزّ  ،عفانة .1

 .الرياضّيات لجميع ألاطفال وتطبيقاتها العملّية. عّمان: دار املسيرة (.4545)قاسم صالح.  ،النعواش ي .9

 .ر املسيرةالرياضّيات لجميع ألاطفال وتطبيقاتها العملّية. عّمان: دا – (.4545. )صالح لنعواش ي، قاسم .8
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10. Chapman, Olive. (1999). In service teacher development in mathematical problem solving. 

Journal of Mathematics Teacher Education, 2 (2), p. 121 - 142.  

11. Descaves, Alain. (1996). Comprendre des énoncés, résoudre des problèmes.  Paris : Hachette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 246 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 
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 امللخص: 

ة ودرجة الذكاء الاجتماعي لدى أفراد الطاقم الطبي بمصلحة هدفت الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف على العالقة بين درجة الرجوعي

 إلانعاش باملستشفى، وكذا دراسة الفروق في درجة كل من الذكاء الاجتماعي ودرجة الرجوعية تبعا ملتغير الجنس ومتغير الحالة الاجتماعية

 من أفرد 68في على عينة قصدية قوامها )لدى أفراد الطاقم الطبي بمصلحة إلانعاش باملستشفى، وقد تم استخدام املنهج الوص
ً
( فردا

الطاقم الطبي ودائمي التعامل مع املرض ى في مصلحة إلانعاش بكل من: املستشفى الجديد "عبد الرزاق بوحارة" بسكيكدة، وباملستشفى 

 جزائر.ال -الية سكيكدةالاستشفائية العمومية بسكيكدة، وباملستشفى الاستشفائية العمومية  "العايب دراجي" ببلدية الحروش و 

استخدمنا املنج الوصفي، وطبق على هذه العينة مجموعة من أدوات جمع البيانات متمثلة في: مقياس الذكاء الاجتماعي "إلبراهيم  وقد

( لقياس الاضطرابات النفسية الناتجة عن مواقف صدمية في نسخته العربية، 4880(، مقياس "دافيدسون" )4543باسل أبو عشمة" )

 مقياس الرجوعية "ليحي عمر شاقورة" )و 
ً
(، وبعد تفريغ البيانات وتنظيمها قمنا بتحليلها كميا باستخدام املتوسط الحسابي 4544أيضا

، وكيفيا في ضوء الدراسات السابقة (SPSS(، وبرنامج الحزم إلاحصائية للعلوم الاجتماعية )T.Testومعامل الارتباط بيرسون، واختبار "ت" )

 النظرية.واملعرفة 

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين درجة الرجوعية ومستوى الذكاء الاجتماعي لدى أفراد الطاقم الطبي باملستشفى 

 ماعيةتوجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الذكاء الاجتماعي لدى أفراد الطاقم الطبي تعزى ملتغير الجنس والحالة الاجت. 

 .توجد فروق دالة إحصائيا في درجة الرجوعية لدى أفراد الطاقم الطبي تعزى ملتغير الجنس والحالة الاجتماعية 

 الذكاء الاجتماعي، الصدمة النفسية، الرجوعية، الطاقم الطبي ملصلحة إلانعاش باملستسقى.  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The present study aims to try to identify the relationship between the degree of resilience and the degree of social intelligence 

in the members of the medical staff of the hospital intensive care unit. As well as to study the differences of degree of each of 

the social intelligence and the degree of resilience according to the variable of sex and the variable of social status, on a precise 

samples count of (69 individuals)of the members of the medical crew who work in resuscitation services and who are in 

permanent contact with patients in hospitals: the BHE"Abdel-Razzaq Bouharra" in Skikda, the BHE in Skikda,And at the BHE 

"Al-Ayeb Darraji" in the commune of El-Haroush, Wilaya of Skikda-Algeria. 

We used the descriptive statistical approach,and we applied three instruments to collect the data which are;The "social 

intelligence"scale established by the researcher "Ibrahim Abm Achma"(2013),The Davidson scale (1995)"for measures of 

psychological disorders resulting from traumatic situations in its Arabic version and the resilience scale "yahia Omar 

Shaqoura" (2012).The data having been collected, organized, codified and analysed statistically with the "arithmetic mean" 

and the "correlation coefficient of Pearson" and "T "test, as well as the (SPSS) statistical data of the human sciences, and 

qualitatively in light of previous studies and the theoretical background. The study reached the following results: 

 There is a statistically significant correlation between the degree of resilience and the level of social intelligence of 

the members of the medical staff of the hospital. 
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 There are statistically significant differences in the level of social intelligence among medical personnel due to the 

variable of sex and social status. 

 There are statistically significant differences in the degree of resilience of medical personnel due to the variable of 

sex and social status. 

Keywords: social intelligence, psychological trauma, regression, medical staff from the hospital's intensive care unit.  

 : مشكلة الدراسة

يتعرض إلانسان في حياته إلى مجموعة من التهديدات التي يمكن أن تهدد كماله النفس ي والجسدي وتلك التهديدات 

تتمثل في ألاحداث الصدمية التي يمكن لها أن تخلف مجموعة من الاضطرابات، ما جعل بع  الباحثين في مجال علم 

والتي تتمثل في اضطرابات الصدمة النفسية، وقد اخدت اضطرابات  اتالاضطرابالنفس يعطي إهتماما كبيرا لهذه 

البحثي إلاكلينيكي نظرا النتشار ألاحداث الصدمية في عاملنا الراهن  الاهتمامالصدمة النفسية حيزا معتبرا في مجال 

الرعب  وغيرها. حيث يرتبط مفهوم الصدمة النفسية بحالة من اغتصاباتكوارث طبيعية، حروب، حوادث سير، 

والخوف التي يتعرض لها الفرد بصورة فجائية خارجة عن املألوف وتتضمن أحداث صدمية عنيفة وشديدة قد تهدد 

 لها بسلوكيات غير سوية مهما الاستجابةحياته بطريقة يصعب التحكم فيها والسيطرة عليها مما يجعله عاجزا عن 

ع املعلومات الهامة حول اضطراب الصدمة النفسية، حاول جاهدا للتكيف كما أن بع  الدراسات انطوت على جم

وكذا املشكالت النفسية املرتبطة بها ولم تهتم فقط بالضحايا الذين تعرضوا بشكل مباشر ألحداث صدمية إنما اهتموا 

كذلك بالشريحة التي تعرضت للصدمة النفسية بشكل غير مباشر، حيث أن جليسر وآخرون توصلوا في نتائج دراستهم 

على التقارير والدراسات إلاكلينيكية لألحداث الصدمية، أن الناجون من الكارثة تحصلوا على درجات مرتفعة على  بناء

) صبحي وذلك باملقارنة مع مجموعة ضابطة من ألاشخاص الذين عاشوا في مكان آخر. والاكتئابمقاييس القلق 

عل للتغيرات الحادة والسريعة التي طرأت على فالتعرض لألحداث يخلف ضغوطا وهي ردة الف ( 360، ص2013محمد، 

 املقصود، عبد)كافة نواحي الحياة كما ألنها تمثل السبب الرئيس ي وراء إلاحساس باألالم النفسية وألامراض العضوية. 

.كما أن التعرض لألحداث الصدمية بصورة متكررة ومتتالية تحدث تراكمات لدى الفرد وهذا  (31ص ،2007 عثمان،

( حيث استنتج أن الصدمات وإلاصابات الجسدية واملحن املتتالية 4884ه بع  الدراسات مثل دراسة عواد )ما أكدت

ليس لها فقط تأثير مباشر على الفرد في فترة الحدث أو إلاصابة بل تمتد تأثيراتها الى املراحل املستقبلية، إضافة تنقلها 

، 2005، )عساف، أبو حسناء النفس ي والاجتماعي و املعرفي لهم. عبر ألاجيال فيكون بذلك أثر تراكمي وتصدعي في البن

 (84ص

الصدمة النفسية يؤدي إلى معاناة نفسية، وتبدأ ألاعراض بالظهور عندما يصادف الفرد حادثا يشعر فيه  اضطرابن إ

 ئق إلى بع بتهديدات، وهذه ألاعراض قد تكون على شكل إجهاد يزول بزوال الوضعية الصدمية أو تدوم من بضع دقا

ساعات أو عدة أيام ويمكن أن تظهر على شكل إجهاد حاد يستمر إلى شهر أو يظهر على شكل أعراض صدمية إذ لم 

ألاعراض الصدمية أكثر من ستة  استمرار وهذا بعد  DSTPتختفي فهي تتطور إلي اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة 

أخرى كاإلكتئاب والقلق وأمراض نفسجسدية،  أشهركما يمكن لهذه ألاعراض أن تكون مصحوبة بإضطرابات

 وقد أوردت مختلف الدراسات أن هناك عالقة بين التعرض ، وإضطرابات في النوم وإضطرابات في الشخصية وغيرها
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 ودراسة ednR Rt  ehaR  (1971)لألحداث الضاغطة وإلاصابة باألمراض النفسية والجسمية كدراسة راه وليند 

( 4883ودراسة أحمد عبد الخالق ) Hous et al (1979) وآخرون هوس دراسة وكذا Stevenson(1979) ستيفنسن

في ، .)يوسوغيرها، فقد تراكمت ألادلة العلمية التي تؤكد تأثير ألاحداث الضاغطة على الصحة النفسية والجسدية 

 (.112، ص2013

تعرض ألافراد  استمرار دراستهم أن  في anheetrrnRho Je,rnRhoPRirhdكما وجد كل من دبروه وجينفر وكريستوف 

ألحداث ضاغطة كالعنف في العالقات الشخصية يرفع من درجة الاكتئاب والقلق والشعور بالغضب عندهم يزيد من 

مع آلاخرين بحيث تصبح أكثر عدوانية. كذلك فيما يخص دائما موضوع ما قد  الاجتماعيةحدة املشاكل في عالقاتهم 

( 4818التي أجراها عواد ) الاستطالعيةالدراسة  وصحية، تلكمة من آثار نفسية وسلوكية يترتب على ألاحداث الصاد

ة نفسية مختلف اضطراباتأن الذين تعرض أحدهم أو أحد أفراد عائالتهم لإلصابة أو الاعتقال، فوجد أنهم يعانون من 

، أبو )عسافالدهانية. والاضطرابات  والقلق والاكتئابكاألمراض النفسية والجسمية وألافكار والانفعاالت القهرية 

( . ومما هو جدير بالذكر أن الصدمة النفسية ال تصيب كل الضحايا الذين تعرضوا للحدث 23، ص 2005حسن، 

الصدمية بنفس التأثر السلبي بها لكن هذا التأثر يكون مرتبط بعدة عوامل فمنها ما يتوقف على خصائص الحادث 

( أو مدة الحدث )فجائي، قصير أو ممتد( أو موقع التأثير)الذات، املمتلكات أوالغير( أو الصدسية )إلانسان أو الطبيعة

الفروق الفردية منها )السن، الجنس، التعرض السابق أو الحالة الاجتماعية( ومنها ما يتوقف على السمات الشخصية 

لها  للصدمات النفسية التي يتعرضون  اتهواستجاب)كالرجوعية مثال والذكاء الاجتماعي وغيرها( فلكل منهم ومدى تأثره 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويظهر كل هذا من خالل قدرة كل فرد على فهم تلك الخبرة الصدمية التي تعرض لها 

وإعطائها معنى كباقي الخبرات الحياتية ألاخرى وإدخالها ضمن تاريخه الشخص ي، وهذا ما يؤدي بإرصانها بشكل صحيح 

ي، وكل هذا ال يتم إال من خالل توظيف دفاعات نفسية للتكيف واملواجهة، حيث أنه لو عجز الفرد في جهازه النفس 

مواجهة مناسبة. فاألعراض التي يمكن أن تظهر  استراتيجياتعن التكيف مع الوضعيات الصدمية وذلك بتوظيف عدة 

نظام الجهاز النفس ي لكن هناك  واختاللبعد الحادث الصدمي هي نتيجة إلختالل توازن القوى النزوية وتزعزع ألانا 

قدرات بشرية ومؤهالت ذاتية تميز فردا عن آخر في مثل هذه الوضعيات الضاغطة وتمكنه من النجاح في عملية التكيف 

رغم كل ما تعرض له من محن وصدمات، ومن بين هذه السمات الشخصية التي تميز الفرد في هذه الوضعيات والتي 

ها في بحثي هذا هي ما يعرف بمصطلح الرجوعية النفسية كما يطلق عليها بمجموعة من املرادفات سأحاول التركيز علي

الجلد النفس ي، إلارجاعية النفسية واملرونة النفسية، وغيرها من املصطلحات ألاخرى التي تشير إلى نفس املعنى، حيث 

ة، والظاهرة املقابلة هي الصالبة، وهي قدرة الذهني والتصرف في أوضاع جديد لالتجاهأن الرجوعية تحول سهل وسريع 

لذاتي ا واتزانهالفرد على التكيف بطريقة إيجابية مع الوضعيات املأساوية وميوله إلى الثبات والحفاظ على هدوءه 

وخاصة في املواقف الضاغطة الخارجة عن املألوف مثل التعرض للصدمات النفسية، حيث أن الفرد الرجوعي له 

ظيف عوامل داخلية وخارجية لبناء حياة جديدة وتجاوز الظروف املعاكسة بامتصاص الصدمة والتقدم القدرة على تو 

 (dapace.univ-satif2,dz )نحو ألامام مهما كانت هذه الظروف املأساوية تحمل في طياتها خطرا حقيقيا ومال سلبي. 

التأقلم والتوافق الجيد واملواجهة إلايجابية للشدائد  عملية في ينجح الفرد يجعل ما الذاتية املؤهالت من تعتبر فالرجوعية
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والوضعيات املأساوية كالصدمات واملواقف الضاغطة ألاخرى باستعمال كل البدائل التي تؤهله للوصول إلى حلول 

 اصائبة وتخطي هذه الوضعيات الصعبة سواء كان هذا التأقلم بالتوسط أو القابلية للتغير أو ألاخذ باأليسر. وفي هذ

الصدد ترى غيل فورد على أن الرجوعية هي القدرة على إعداد عدد كبير من الحلول واملعلومات املتنوعة انطالقا من 

عنصر معين. فالشخص الرجوعي يتميز بالصحة النفسية والجسدية الجيدة وكذلك املزاج الصحي كما يتمتع بتعلق 

أنه قادرا على تكوين عالقات إذ أن الرجوعي لديه تقدير ذات  صلب وأمن نفس ي كبير ويتميز بكفاءة عالئقية عالية يعني

مرتفع وإبداع وروح الدعابة وله القدرة على مساعدة آلاخرين وخبرته الجيدة وقدرته على التحكم بأحداث حياته وله 

مور التي بنفسه وألا القدرة على إعادة التفكير في املواقف وقراءة الواقع. وذلك من أجل تحديد ألامور التي يمكن تغييرها 

على  عيةواجتماالذي يتمتع بمرونة معرفية  اجتماعيايمكن تغييرها بمساعدة آلاخرين وهذه الصفات يتحلى بها الذكي 

وإدارتها وهو محرك قوي للمشاعر  الانفعاالتحل املشكالت الجديدة، حيث يعتبر الذكاء الاجتماعي فن من فنون قيادة 

 التي تساعد على النمو  الانفعاالتعلى إدراك عواطفه ومشاعره ومشاعر آلاخرين وتنظيم ويعمل على جعل الفرد قادرا 

مع الضغوط بشكل الئق ويحاول أن  الاستجابةالعقلي والوجداني وتحقيق السعادة لنفسه وملن حوله والقدرة على 

فيها  معرفة الوجهة التي تسير يجعل ألامور في نصابها الصحيح وله القدرة على جعل الفرد يفهم الحياة بشكل صحيح و 

والتوجه إلايجابي، هذا ما يجعله عامال مهما من العوامل التي تجعل سيرورة الرجوعية تتطور ألنها تتأثر بالبيئة لذلك 

نرى أن الفرد الرجوعي قادرا على التوافق مع ألازمات والصدمات واملصاعب بصورة إيجابية، حيث أن الذين ينقصهم 

يتصفون بالخجل وتقدير الذات املنخف  وحساسية للمجتمع والتقييم السلبي لنفسه ولآلخرين هذا  يالاجتماعالذكاء 

ما يؤدي به إلى املعاناة النفسية من القلق والخوف ما يجعلهم غير قادرين على التوافق مع املجتمع ومع الوضعيات 

مصائبه بطاقة مثل: ما كان عليها من قبل الضاغطة التي تصادفهم في حياتهم فالذكي اجتماعيا هو الذي يخرج من 

الشدة التي صادفته وليس فقط إنما هناك من تنفجر قواه وتتضاعف طاقاته وتزداد مقاومته للخروج من تجربته 

( على أن RR (rhu  gh )4888 أقوى مما كان عليه من ذي قبل بتجاوزها والتقدم إلى ألامام. كما أكد لي جونج أين 

 وتقدير الشخص الاجتماعيةبطريقة ذكية في املواقف  والاستجابةهو التعامل مع البيئة بنجاح  الذكاء الاجتماعي

 جتماعياا. فالشخص الذكي الاجتماعيعلى وحيه  له بطريقة مالئمة بناء والاستجابةلخصائص املوقف تقديرا صحيحا 

جهه بشكل فاعل وقابل وقادر على فهم قادرا على إقامة عالقات جيدة مع آلاخرين والتكيف مع ما يحيط به وما يوا

 (.39، ص2008،عطار)نفسه وأن يتفاعل معها وإحساس الفرد بذاته وفهم ما هو عليها. 

 تخطي ىعل ويساعد النفسية وألامراض والاضطرابات املشكالت في الوقوع من وقاية عامل الاجتماعي الذكاء يعتبر كما

 هو جتماعياا الذكي أن كيف يظهر هنا ومن ألاسباب، ألتفه ويغضب يثور  اعيالاجتم الذكاء ينقصه الذي فاإلنسان ألازمات

 النفس ي وافقفالت املختلفة، الحياة ضغوطات إلى يتعرض عندما بيته ومع نفسه مع الجيد التوافق خلق على القادر الفرد

 والصراعات التوترات من اليةخ تكون  حيث بحياته واستمتاعه لذاته الفرد تقبل أنه على الباحثين يعرفونه والاجتماعي

 ينمو يالاجتماع الذكاء ألن الاجتماعية ألانشطة في ومشاركته حميمة اجتماعية بعالقات واستمتاعه النفسية ألامراض

 على عظمهام ركزت وأن النفس ي بالتوافق الاجتماعي الذكاء عالقة دراسات أكدت حيث ،الاجتماعية التنشئة ضمن ويتطور 

 Monson (1980) ودراسة Wibbert (1986) دراسة:  الدراسات هذه بين ومن الشديد التوافق سوء وي د النفسيين املرض ى
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 الصدمات عن الناتجة النفسية الاضطرابات أسباب أن دراسته في Trimble ترامبيل وفسر .Shoerie (1991) ودراسة

 الذكاء ارتباط إلى أخرى  دراسات تأكد كما .الصدمات هذه مع التوافق في وفشله التكيف على قدرته بعدم ترتبط

 النفس ي والتوافق الاجتماعي الذكاء بين عالقة وجود إلى (1988) سفيان دراسة بينت فقد أخرى  بمتغيرات الاجتماعي

 ءالذكا ضعف أن كما املشكالت حل بأسلوب الاجتماعي الذكاء ارتباط إلى( 4558) قاسم دراسة وأشارت والقيم والاجتماعي

 زيولوجيةالفي والاضطرابات كاالكتئاب الخطيرة النفسية باألمراض لالضطرابات معرضا يجعله الفرد دعن الاجتماعي

 ةألاساسي املحددات أحد الاجتماعي الذكاء أن اذ املكتسب واليأس بالعجز والشعور  الشخصية العالقات واضطرابات

 .الشخصية كاملاملت إلانسان خلق وهو الرئيس ي صرالعن على تركز اليوم التربية أصبحت لذلك الايجابية، النفسية للصحة

 تعرضت فئة عند الرجوعية وسيرورة الاجتماعي الذكاء خاصية بروز مدى ما معرفة إلى الوصول  سنحاول  تقدم ما خالل ومن

 التساؤل  نطرح جعلنا ما باملستشفيات، إلانعاش ملصالح الطبي الطاقم أفراد وهي الصدمية لألحداث ومتتالية متكررة

 :التالي الرئيس ي

 إلانعاش ملصلحة الطبي الطاقم أفراد لدى الرجوعية ودرجة الاجتماعي الذكاء درجة بين عالقة توجد هل -

 صدمية؟ ألحداث تعرضوا ممن باملستشفى

 :التالية الفرعية التساؤالت تطرح عليه ولإلجابة

 ملصلحةالطبي  الطاقم أفراد لدى يةالرجوع ودرجة الاجتماعي الذكاء درجة بين إحصائيا دالة عالقة توجد هل 

 باملستشفى؟ إلانعاش

 باملستشفىإلانعاش  ملصلحة الطبي الطاقم أفراد لدى الاجتماعي الذكاء درجة في إحصائيا دالة فروق توجد هل 

 الاجتماعية؟ والحالة الجنس ملتغير تعزي 

 تعزى  باملستشفىإلانعاش  صلحةمل الطبي الطاقم أفراد لدى الرجوعية درجة في إحصائيا دالة فروق توجد هل 

 الاجتماعية؟ والحالة الجنس ملتغير

 الدراسة:  أهداف

 الطبي بمصلحة  الطاقم أفراد لدى الرجوعية ودرجة الاجتماعي الذكاء درجة بين العالقة على التعرف محاولة

 إلانعاش باملستشفى.

 الاجتماعية لدى أفراد  والحالة جنس،ال متغير وبين الاجتماعي الذكاء درجة بين الفروق عن الكشف محاولة

 الطاقم الطبي بمصلحة إلانعاش باملستشفى.

 الطاقم الطبي  أفراد لدى الاجتماعية والحالة الجنس، ومتغير الرجوعية بين الفروق عن الكشف محاولة

 بمصلحة إلانعاش باملستشفى.

 الدراسة: أهمية
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  العتبارهما أهم القدرات إلانسانية املسهمة  تماعيالاجتسليط الضوء على مفهومي كل من الرجوعية والذكاء

في تكيف الفرد مع بيئته ما يجعله سليما نفسيا من خالل تخطي ألازمات والصراعات التي قد يواجهها في حياته 

 إلايجابي في آلاخرون.  وتأثيره والاجتماعيةما يجعله ناجحا في حياته املهنية  كاألحداث الصادمة

هما  والرجوعية النفسية البد أن يعيها كل أفراد املجتمع ليتكون عندهم إدراك عن كيفية تطوير فالذكاء الاجتماعي

ومتتالية وتكون هذه ألاحداث  في الحياة خاصة لدى الفئات التي تتعرض إلى أحداث صدمية بصورة متكررة واستغاللهما

اد موظفين في أماكن حساسة تعم فائدتها على تأخذ صفة التراكمية عند هاته الفئات، وخاصة ملا يكونوا هؤالء ألافر 

في وظائف تتميز بطابع إلانسانية تشهد على الخط الفاصل بين الحياة واملوت للناس مثل الطاقم  عامة الناس وكذلك

هاته الفئة  ملصالح إلانعاش الذي يأخذ فضول عامة الناس وليس فقط الباحث التعرف على ألاسباب التي تجعل الطبي

 الصدمات. فين تتحلى بسمات شخصية مميزة تظهر هذه السمات في قدرتهم على تجاوز من املوظ

 الدراسة:مصطلحات 

مع آلاخرين  الانسجامبأنه عبارة عن قدرة الفرد على  tdhl blihRrntعرفه كارل ألبريخت  الذكاء الاجتماعي: .4

فاعل معهم في كل زمان ومكان، ولهذا فالذكاء الفرد ملهارات تمكنه من النجاح في الت وامتالكوالتعامل والتعاون معهم 

مزارة، )يكسبك قدرة فائقة على التواصل والتفهم والتفاهم والتعامل مع املواقف املختلفة بفعالية بالغة. الاجتماعي

 (.212، ص2016

بشر، التي يواجهها ال : وهي عملية التوافق الجيد واملواجهة إلايجابية للشدائد، صدمات، نكبات أوالرجوعية .4

مثل املشكالت ألاسرية الضغوط النفسية العادية، مشكالت العالقات مع آلاخرين، املشكالت الصحية الخطيرة، 

 داثأو ألاح النكبات أوضغوط العمل. كما تعني الرجوعية القدرة على التعافي من التأثيرات السلبية لهذه الشدائد 

 (ccc.sdikflug.www) وإقتدار بفعالية الحياة ومواصلة يإيجاب بشكل تجاوزها أو تخطيها على والقدرة الضاغطة

 عن نفسه، فيه الشخص يجد الذي وبالعجز بشدته، يتحدد الفرد حياة في حدث هي النفسية: الصدمة .3

 لصدمةوتتصف ا للمرض، ولدةم دائمة وأثار اضطراب من النفس ي التنظيم في يثيره وبما حياله، املالئمة الاستجابة

 بالنسبةو  الاحتمال الشخص على لطاقة بالنسبة مفرطة، تكون  إلاثارات من بفي  الاقتصادية، الناحية من النفسية

 (.300ص ،1995 بونتالیس،  لبالنش). نفسيا رسانهاإو  إلاثارات هذه على السيطرة في لكفاءته

 أهميتها يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية على النحو التالي:في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها و  :فروض الدراسة

 الطبي الطاقم أفراد ودرجة الرجوعية لدى الاجتماعيدرجة الذكاء  بين ارتباطية عالقة توجدالفرضية العامة:  .1

 .ىباملستشف إلانعاش ملصلحة

 الفرضيات الجزئية: .2

 إلانعاش باملستشفى تعزى  ملصلحة الطبي الطاقم رادأف لدى الاجتماعي الذكاء درجة في إحصائيا دالة فروق توجد

 ملتغير الجنس.

http://www.gulfkids.com/
http://www.gulfkids.com/
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 إلانعاش باملستشفى تعزى  ملصلحة الطبي الطاقم أفراد لدى الاجتماعي الذكاء درجة في إحصائيا دالة فروق توجد

 .الاجتماعيةملتغير الحالة 

 باملستشفى تعزى ملتغير  إلانعاش ةملصلح الطبي الطاقم أفراد لدى الرجوعية درجة في إحصائيا دالة فروق توجد

 الجنس.

 باملستشفى تعزى ملتغير  إلانعاش ملصلحة الطبي الطاقم أفراد لدى الرجوعية درجة في إحصائيا دالة فروق توجد

 .الاجتماعيةالحالة 

 السابقة: لدراساتا

ضغوط النفس ي ( بعنوان : أسلوب إدارة الفصل وعالقته بمستوى الذكاء الاجتماعي وال2011حماد ) دراسة -4

 ومستوى  الاجتماعي الذكاء بمستوى  املعلمون  يتبعه الذي الفصل أسلوب على التعرف إلى الدراسة هدفتلدى املعلمين، 

 نفسية،ال الضغوط الاجتماعي، ومقياس للذكاء مقياس استخدام ثم الدراسة أهداف ولتحقيق لديهم، النفسية الضغوط

 ةطلب على تطبيقها تم الفصل إدارة أسلوب استبانة أما ومعلمة، معلما،( 416) نحو البالغة املعلمين عينة على تطبيقها ثم

 موجبة ارتباطية عالقة وجود النتائج وأظهرت وطالبة، طالبا( 4459) نحو الطلبة من العينة حجم وبلغت الثانوية املرحلة

 الذكاء مقياس على ودرجاتهم صلالف إدارة في املعلم أسلوب مقياس على املعلمين درجات بين( 5.54) مستوى  عند

 على درجات املعلمين بين( 5.54) مستوى  عند سالبة ارتباطية عالقة توجد أنه إلى أيضا الدراسة توصلت كما. الاجتماعي

 يمكن أنه إلى أيضا الدراسة توصلت كما. النفسية الضغوط مقياس على ودرجاتهم الفصل إدارة في املعلم أسلوب مقياس

 كما. سيةالنف الضغوط ومقياس الاجتماعي الذكاء مقياس ي على درجاته خالل من الفصل إدارة في املعلم بأسلوب التنبؤ

 لنفسيةا الضغوط من وكل إدارة الفصل أسلوب بين العالقة مكونات في الاتساق يوجد هناك أن إلى أيضا الدراسة توصلت

 (25،26ص، ،2013يونس، أبو). الاجتماعي الذكاء وأبعاد

 عيوالاجتما النفس ي وعالقته بالتوافق الاجتماعي الذكاء مستوى  على التعرف عنوانها(:4889) فيانس دراسة  -4

 وعالقته عيالاجتما الذكاء مستوى  على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت: باليمن تعز جامعة في النفس علم طلبة لدى والقيم

 الباحث امق الدراسة ألهداف وتحقيقا. باليمن تعز عةبجام النفس علم طلبة لدى والقيم والاجتماعي النفس ي بالتوافق

 جاهزة أداة لىع والاعتماد والاجتماعي، النفس ي التوافق تقيس والثانية الاجتماعي الذكاء تقيس منها ألاولى أداتين بإعداد

 وطالبة طالب( 341) عددها بلغ عينة على الدراسة أدوات تطبيق وتم إللبورت، القيم اختبار وهي الاجتماعية القيم تقيس

 بالذكاء عةالجام طلبة يتمتع: التالية النتائج إلى الباحث توصل إحصائيا البيانات معالجة وبعد عشوائيا اختيارهم تم

 الاجتماعي اءالذك في إحصائية داللة وجود عدم. والاجتماعي النفس ي والتوافق الاجتماعي الذكاء بين عالقة وتوجد الاجتماعي

 .الرابعة املرحلة طلبة ولصالح الدراسية املرحلة ملتغير تبعا إحصائية داللة ذات فروق للجنس ووجود تبعا

 (.322، ص2010الخزرجي،)

العالقة بين الكفاءة الشخصية والذكاء  بعنوان  Lawrence et Donald (1990)دراسة دونالد ولورانس  -3

 من طالب الجامعة طبق عليهم مقاييس 434)الاجتماعي والذكاء العام، وقام لباحث بهذه الدراسة على عينة بلغ 
ً
( طالبا

لالستدالل اللفظي والكفاءة الشخصية وتقدير الذات وشرائط لقياس القدرة على فهم املحادثات اللفظية، واسفرت 
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الدراسة أن: الشعور بالكفاءة الشخصية من مكونات الذكاء الاجتماعي، كما توصلت إلى وجود عالقة بن الذكاء 

 ( 49، ص 2008عطار، والذكاء العام. )الاجتماعي 

( بعنوان: مكونات الذكاء الاجتماعي وعالقته بالذكاء العام وسمات 4890) Marloweدراسة مالرلوى   -4

الشخصية والدور الجنس، هدفت الدراسة للبحث عن مكونات الذكاء الاجتماعي وعالقته بالذكاء العام، سمات 

 416ة/ الاتزان الانفعالي( والشجاعة، ودور الجنس، وتكونت العينة من )الشخصية )الانبساط/الانطواء، العصابي
ً
( فردا

يل والشجاعة، دلت نتائج التحل طبق عليهم مقاييس للذكاء الاجتماعي، ومقياس لكل من: الذكاء العام، سمات الشخصية

ة عية، التعاطف، الحساسية الانفعاليالعاملي على أن مكونات الذكاء الاجتماعي هي: املهارة الاجتماعية، املصلحة الاجتما

 بين مكونات الذكاء الاجتماعي والذكاء 
ً
والقلق الاجتماعي، وتوصلت النتائج إلى: وجود ارتباطات موجبة دالة إحصائيا

العام، وكذا وجود ارتباطات بين درجات الذكاء الاجتماعي وكل من درجات سمات الشخصية، الشجاعة، بينما دور 

. الجنس غير دال ا
ً
 (216)عبد الرحمان وآخرون، د.ت، ص حصائيا

 هدفت: الضاغطة الحياة وأحداث الرجوعية بين العالقة طبيعة عن الكشف عنوانها(:4543)بكر أبو دراسة -0

 ةكلي طالب من عينة لدى الضاغطة الحياة وأحداث النفسية الرجوعية بين العالقة طبيعة عن الكشف إلى الدراسة

 الفرقة الجنس،) ملتغيري  تبعا النفسية الرجوعية كلية، في طالب من الدراسة عينة بين الفروق لةدال عن والكشف التربية،

 في فاضاانخ وألاقل ارتفاعا ألاكثر للحاالت النفس ي والبناء ديناميات الشخصية اختالف مدى على والتعرف( الدراسية

 ربيةالت بكلية والرابعة ألاولى الفرقة طالب من وطالبة، طالبا( 444) من ألاساسية الدراسة عينة وتكونت النفسية، الرجوعية

 ومقياس ألاحداث للرجوعية مقياس دراسته في الباحث واستخدم. طالبة( 456)و طالبا( 456) بواقع املني جامعة

 سمقيا على الدراسة عينة درجات بين إحصائيا دالة سلبية ارتباطية عالقة وجود: عن الدراسة نتائج وكشفت الضاغطة،

 عينة درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم. الضاغطة الحياة أحداث مقياس على ودرجاتهم الرجوعية

 دالة فروق فوجدت الذاتية الكفاءة بعد عدا ما الدراسية، والفرقة الجنس تعزى ملتغير بأبعادها الرجوعية في الدراسة

 (.ccc.wl.li.wud.ws). ابعةالر  الفرقة طالب لصالح( 5.50) مستوى  عند إحصائيا

 لدى الوجداني الذكاء بسمات وعالقتها الرجوعية مستوى  عنوانها (:4tRh Rt PRhet )4544أوزيرودينيز دراسة -6

. جامعةال لبةط لدى الوجداني الذكاء بسمات وعالقاته الرجوعية مستوى  على التعرف إلى الدراسة هدفت: الجامعة طلبة

 تركيا مدن إحدى في كليات (56ستة ) طلبة من( 166) من العينة تكونت. الارتباطي الوصفي املنهج الدراسة استخدمت

 ومقياس التركية، النسخة ،(S E4) الوجداني الذكاء مقياس الدراسة استخدمت. طالبة( 044)و طالبا،( 443) منهم

 وجود: الدراسة إلى توصلت( T)واختبار املتعدد الانحدار تحليل باستخدام تالبيانا تحليل تم( S eEE،4556) الرجوعية

 مليلا والاجتماعية النفسية السعادة هي بالرجوعية تنبأت التي الوجداني والذكاء الرجوعية بين إحصائيا دالة عالقة

 ( Http://m.me/higher.studies.mag) .آلاخرين مع للتعامل

 مواجهة في دور  تلعب التي الشخصية والسمات اليومية دور املشاعر عنوانها(: 0Rhu,dh )4556 بارجمان دراسة -1

 الضغط والشفاء من املقاومة دعم في اليومية املشاعر تلعبه الذي الدور  على التعرف إلى الدراسة هدفت: النفس ي الضغط

 وكانت. غوطالض مواجهة في العاطفي الرفاء على الحفاظ على القدرة على تؤثر التي الرجوعية سمات على والتعرف النفس ي،

http://www.minia.edu.eg/
http://www.minia.edu.eg/
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 جدول  باستخدام والسلبية إلايجابية املشاعر ومقياس بند،( 44) من املكون  الرجوعية مقياس: كالتالي املستخدمة ألادوات

 ومقياس بنود،( 45) من وتكون  السلبية تفعيل قياس( 45) من املقياس تكون  حيث يومي، بشكل والسلبي ألاثر إلايجابي

 عينة وتكونت النفس ي، الضغط مقياس إلى إضافة التيقظ، قليلة بنود( 9) عليها الباحث وأضاف يجابية،إلا  تنشيط

 -: يةالتال النتائج الدراسة وأظهرت الشيخوخة، عن العائلية نوتردام دراسة في سابقا شاركوا شخص( 466) من الدراسة

 وأن ية،بفعال الضغط النفس ي تجاوز  على قدرتهم في رادألاف لدى أعلى رجوعية على تساعد إلايجابية املشاعر خبرة أن

 سمات توى مس ازدياد. النفس ي الضغط على اليومي الفعل رد في ذو معنى تباين يمثل النفسية الرجوعية بين الاختالف

 . الضغوط عالية ألايام في خصوصا السلبية إلايجابية املشاعر بين ضعيفا ارتباطا أوضحت الرجوعية

 إلى الدراسة هذه هدفت: الصادمة ألاحداث مواجهة في الرجوعية عوامل تقييم عنوانها(: 4551) الخطيب دراسة -9

 التي مةالصاد إلاحداث مواجهة في( وإلاناث الذكور )الفلسطيني  الشباب لدى ألانا لرجوعية املكونة العوامل إلى التعرف

 من الدراسة ينةع وتكونت الفلسطيني، الشعب ضد يليةإلاسرائ والاغتياالت والاعتقاالت لالجتياحات نتيجة لها يتعرضون 

 إعداد( e. .98) الرجوعية مقياس الباحث واستخدم بغزة، إلاسالمية والجامعة ألازهر جامعة من وطالبة طالبا( 341)

 حرو  ،إلابداع الاستقالل، الاستبصار، وهي للرجوعية خاصة عوامل الدراسة إلى وجود نتائج توصلت. وساندمان الناصر

 من يةعال بدرجة الفلسطيني الشباب تمتع. لألخالق املوجهة الروحية القيم الاجتماعية، العالقات املبادأة، الدعاية،

. سالمب واجتيازها لها التصدي على وقدرتهم صادمة ألحداث الفلسطيني الشباب تعرض كثرة إلى يرجع وهذا املرونة،

 (45ص ،2012 شقورة،)

فق بع  الدراسات مع الدراسة الحالية من حيث دراستها لكل من متغير الذكاء الاجتماعي : تتالتعليق على الدراسات

والرجوعية، ومن حيث املنهج املستخدم، في حين تختلف مع بع  الدراسات في ادوات الدراسة حيث طبق مجموعة 

طلبة الجامعة، واخرى على  من الباحثين ادوات مختلفة للذكاء الاجتماعي والرجوعية، كما ركزت اغلب الدراسات على

 .املعلمين

 الدراسة:جراءات الطريقة وا

: تم الاعتماد على املنهج الوصفي الارتباطي، باعتباره املنهج املالئم لطبيعة هذه الدراسة ولألهداف منهج الدراسةأوال: 

 التي تسعى الى تحقيقها.

ي الطاقم الطبي ملصلحة إلانعاش بكل من مستشفى : وفي دراستنا هذه مجتمع الدراسة يتمثل فمجتمع الدراسةثانيا: 

الجديد عبد  واملستشفى ،بالحروشإلاستشفائية  العمومية املستشفى بسكيكدة، الاستشفائية العمومية املؤسسة)

( فرد يتوزعون بين )أطباء جراحين ومخدرين 68الرزاق بوحارة( حيث تضم مصالح إلانعاش للثالثة مستشفيات )

 إلانعاش ومساعدي التخذير والتمري  وكاتبات طبيات(. وأطباء مختصين في

 :
ً
: دراستنا هذه استعملنا العينة القصدية أو)العمدية( وهذا لتناسب خصائصها لدراستنا حيث عينة الدراسةثالثا

نعاش ( فردا من أفراد الطاقم الطبي ملصلحة إلانعاش باملستشفى، دائمي التعامل مع املرض ى في غرق إلا34أردنا اختبار)

 بصورة مباشرة.
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 خصائص العينة: .1

فيما يلي سوف نستعرض خصائص عينة الدراسة من خالل هذه الجداول تبعا للمتغيرات التالية: الجنس، الحالة 

 الاجتماعية.

 حسب الجنس: .1.1

 (: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس01جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار املتغير

 %29 9 ذكر

 %81 22 أنثى

 %100 31 املجموع

 حسب الحالة الاجتماعية: .2.1

(: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية02جدول رقم )  

 النسبة املئوية التكرار املتغير

 %36 11 أعزب/عزباء

 %54.6 20 متزوج )ة(

 %100 31 املجموع

 :
ً
 أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية:رابعا

 الباحث إطالع بعد :عشمة أبو باسل إبراهيم الباحث طرف من املقياس هذا صمم: الاجتماعي ذكاءال مقياس .4

 ملقاييسا من العديد على والاطالع( الذكاء الاجتماعي) البحث بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات التربوي  ألاذب على

 قابالتامل طريق عن النفس علم في املتخصصين ألاساتذة نخبة من رأي واستطالع السابقة الدراسات في املستخدمة

 على البدائل بتدرج خماس ي فقرة كل على إلاجابة وتتم .املقياس هذا ببناء قام الباحث الرسمي غير الطابع ذات الشخصية

=  0دائما=  :وهي )ليكرت( طريقة
ً
=  4درجات، غالبا

ً
=  3درجات، أحيانا

ً
=  4درجات، نادرا

ً
 لىوعدرجة.  4درجتين، مطلقا

 يتمو  رأيه، مع يتفق العمود الذي تحت الفقرة أمام( x) عالمة بوضعه وذلك عليه فقرة كل انطباق مدى يحدد املفحوص

 يةالكل الدرجات وتتراوح للمقياس الفئات الخمس في درجاته لجمع املقياس على للمفحوص الكلية الدرجة حساب

 تدل بينما مرتفع، اجتماعي ذكاء مستوى  على املرتفعة رجةوتدل الد( درجة 405 -45) بين ما املقياس على للمفحوص

 .منخف  ذكاء اجتماعي مستوى  على املنخفضة الدرجة

 وقد استخدم الباحث الطرق التالية:: الاجتماعي الذكاء مقياس صدق .1.1

 ين ب الارتباطالذكاء الاجتماعي قام الباحث بحساب معامل  الاستبيان: لحساب صدق صدق الاتساق الداخلي

، الارتباطوذلك بحساب معامل  TDTTجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه، وبعد إخضاعها للحساب ببرنامج در 

. وبذلك يكون الباحث قد حقق 5،54( وجميعها قيم دالة عند مستوى 5،949 -5،136فقد تراوحت قيم الارتباط بين )

 فقرة. 31لنهائية يتكون من الداخلي للمقياس ويبقى املقياس في صورته ا الاتساقمن صدق 
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 تم حساب الثبات بالطريقة التالية ثبات مقياس الاذكاء الاجتماعي: .2.1

 ( فقرة ودرجات 48بين درجات الفقرات الفردية ) الارتباط: تم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

وقد بلغت  ( فقرة31) الفقرات= ومجموع هائيةصورته الن في الاجتماعي الذكاء ملقياس واملكونة فقرة (48الفقرات الزوجية )

( وهي قيمة معقولة علميا ألامر الذي 5.195(، وقد بلغت قيمة معامل الثبات )64،5قيمة معامل بيرسون بين النصفين)

 (130-121،ص 2013) أبوعشمة، .يدل على درجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات الدراسة

 :املرونة النفسية )الرجوعية( استبانة .2

على التراث التربوي والدراسات السابقة واملقاييس  باالطالعشقورة، قام الباحث  شعبان عمر يحیى الباحث إعداد من

التي تم استخدامها لقياس الرجوعية، حيث استفاد الباحث منها في إعداد الاستبانة لتتناسب مع طبيعة عينة الدراسة 

حكمين ألخذ آرائهم في فقرات الاستبانة، وقد اعتمد الباحث الفقرات الحالية، ومن ثم قام بعرضها على مجموعة من امل

فأكثر، وبالتالي فقد تم اعتماد جميع  % 95من املحكمين، وقد حصلت جميع الفقرات على نسبة  %95عليها  اتفقالتي 

 فقرات الاستبانة في صورتها ألاولية.

 هي أبعاد ثالثة على وزعةم فقرة 41 من ألاولية صورتها في الرجوعية استبانة تكونت: 

 فقرة  21 من مكون  وهو :الانفعالي البعد 

 فقرات 9 من مكون  وهو :العقلي البعد 

 فقرة 17 من مكون  وهو :الاجتماعي البعد 

 :التالي النحو على املقياس فقرات على إلاجابة درجات وزعت وقد

 املوجبة. للفقرات أبدا =1 =أحيانا،2 ،دائما= 3

4 ،
ً
، = أحيا4= دائما

ً
 = أبًد للفقرات السلبية.4نا

 (: يبين أبعاد استبانة املرونة النفسية03جدول رقم )

 الفقرات السالبة الفقرات املوجبة البعد

 38، 35، 36، 21، 19، 2، 8، 5 32، 34، 33، 32، 22، 20، 1، 18، 6، 4، 3، 2، 1 الانفعالي

 12، 9 41، 40، 39، 24، 23، 11، 10 العقلي

 48 45، 46، 44، 43، 42، 31، 30، 29، 22، 28، 25، 26، 15، 16، 14، 13 الاجتماعي

 :التالية بالطرق  الرجوعية استبانة صدق حساب تم وقد صدق استبانة املرونة النفسية: .1.2

 الرجوعية عن طريق حساب داللة الفروق بين  الستبانةتم حساب الصدق التمييزي التمييزي:  الصدق

(. فاتضح من الجدول أن قيم )ت( كانت %41طرفية )إلارباعي ألاعلى وألارباعي ألادنى متوسطات درجات املجموعات ال

وهذا يشير إلى أن هناك فروقا جوهرية بين املتوسطات الحسابية على فقرات استبانة  5o50دالة احصائيا عند مستوى 

 ة وذوي الرجوعية املنخفضة.قادرة على التمييز بين ذوي الرجوعية املرتفع الاستبانةالرجوعية وبالتالي فإن 

 ثبات استبانة املرونة النفسية:  .2.1
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  :بين مجموع درجات الفقرات الفردية  الارتباطقام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

( وهو دال إحصائيا عند 5o463 -ومجموع درجات الفقرات الزوجية ملقياس الرجوعية حيث بلغ معامل الارتباط )ر

راون ب-براون لتعديل طول الاختبار، وقد تبين أن معامل ارتباط سبيرمان -ثم استخدم معادلة سبيرمان 5.54 مستوى 

( ومعامالت الارتباط للفقرات الزوجية )ر= 5.644( وكانت معامالت الارتباط للفقرات الفردية )ر= 5.633لالختبار )ر=

5.144) 

  اخ كرومب-حث بحساب ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا : قام الباكرونباخ –الثبات بإيجاد معامل ألفا

 (2-81، 2012)شقورة، . 5o198 -وكانت قيمة ألفا 

 دافيدسون":" لـ صادمة مواقف عن الناتجة النفسية الاضطرابات مقياس .3

 بند تماثل الصيغة التشخيصية الرابعة للطب النفس ي 41يتكون مقياس "دافيدسون" لقياس الخبرات الصادمة من 

 ألامريكية، ويتم تقسيم بنود املقياس إلى ثالثة مقاييس فرعية وهي:

 1,2,3,4,17 :التالية البنود وتشمل الصادمة الخبرة استعادة 

 5,6,7,8,9,10,11 :التالية البنود وتشمل الصادمة الخبرة تجنب 

 12,13,14,15,16:التالية البنود وتشمل الاستثارة 

( ويكون سؤال املفحوص عن ألاعراض في ألاسبوع 4 -نقاط )من صفر  0من ويتم حساب النقاط على مقياس مكون 

 نقطة. 403املنصرم، ويكون مجموع الدرجات للمقياس 

الصدمة النفسية  اضطرابالنفسية: يتم تشخيص الحاالت التي تعاني من  الصدمة اضطراب درجة حساب -

 الاستثارة أعراض من التجنب، عرض أعراض من أعراض 3الصادمة،  الخبرة استعادة أعراض من بحساب ما يلي: عرض

 صادمة: مواقف عن الناتجة النفسية الاضطرابات صدق مقياس .4.3

 لقد استخدم معامل كرومباخ ملعرفة الاتساق الداخلي للمقياس من خالل دراسة تناولت الداخلي:  الاتساق

 -. 5o88اندرو، وكان معامل ألفا  مري  تم أخذهم من مجموعة من ضحايا الاغتصاب، ودراسة لضحايا إلاعصار  444

سائق إسعاف مقارنة  215 تناولت دراسة خالل من للمقياس الداخلي الاتساق ملعرفة نباخ كرو  ألفا معامل استخدم لقد

 .5.64التجزئة النصفية بلغت  5o19مع موظفين في غزة وكان معامل ألفا 

 :صادمة مواقف عن الناتجة النفسية الاضطرابات ثبات مقياس .2.3

سائق وتم  45إلاسعاف وكانت العينة مكونة من  سائقي من عينة على املقياس إختبار تم (4550) وثابت ليلة أبو دراسة في

 5o554 .(ccc.iwwkcg.www)وقمة الداللة إلاحصائية  5o96 الارتباطذ إعادة الاختبار بعد أسبوعين وكان معامل 

 س "دافيدسون" مستويات الثبات ذات داللة إحصائية من خالل دراسة بعدة معامالت تبرز كاآلتي:سجل مقيا

( يوضح مستويات ثبات مقياس الصدمة النفسية لدافيدسون 04جدول رقم )  

 القيمة النوع

http://www.acofps.com/
http://www.acofps.com/
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 0.51 الاتساق الداخلي

 0.88 ألفا كرونباخ

 0.55 معامل الارتباط سبيرمان

 ح استخدامه ألغراض الدراسة الحالية.وبالتالي فهو مقياس يصل 

: حدود
ً
 الدراسة: خامسا

 تمثلت في املؤسسات الاستشفائية التالية: املؤسسة العمومية الاستشفائية بسكيكدة، الحدود املكانية :

 حروش )العايب دراجي(.الاملؤسسة الاستشفائية الجديدة )عبد الرزاق بوحارة( واملؤسسة الاستشفائية العمومية ب

 4548: أجريت الدراسة خالل عام دود الزمانيةالح. 

 أفراد الطاقم الطبي في املستشفى.الحدود البشرية : 

 :
ً
 التالية:  إلاحصائية املعامالت على اعتمدنا دراستنا إطار وفي املستخدمة: إلاحصائية ألاساليبسادسا

 .معامل ارتباط بيرسون 

  إختبارS .لدراسة الفروق بين املتوسطات 

 املئوية والنسب راراتالتك حساب 

 التانية إلاحصائية املعامالت 

  برنامج الحزم إلاحصائية للعلوم الاجتماعيةSPSS .لتحليل البيانات 

 :نتائج الدراسة وتفسيرها

 نتائج الفرضية العامة:  .1

 بين درجة الذكاء الاجتماعي ودرجة الرجوعية لدى أفراد الطاتنص الفرضية على "
ً
قم توجد عالقة دالة احصائيا

والختبار صحة هذه الفرضية تم حساب معامل الارتباط بيرسون بين درجة الطّبي بمصلحة إلانعاش باملستشفى"، 

 الذكاء الاجتماعي ودرجة الرجوعية وجاءت النتائج كاآلتي:

 (: يوضح معامل الارتباط بين درجة الذكاء الاجتماعي ودرجة الرجوعية06جدول )

 الدالة مستوى الداللة بيرسون 

 دالة 0.01 0.531

( وهذا ما 5.54( عند مستوى داللة )5.634يتضح من الجدول أعاله وجود داللة إحصائية ملعامل الارتباط بيرسون )

يؤكد على أن هناك ارتباط قوّي بين درجة الذكاء الاجتماعي ودرجة الرجوعة، أي أن ارتفاع درجة الذكاء الاجتماعي 

، وأن ارتفاع في درجة الرجوعية يدل على ارتفاع  في درجة الذكاء الاجتماعي، بمعنى يؤدي إلى ارتفاع في درجة الرجوعية

أن ذوي الذكاء الاجتماعي املرتفع يتمتعون بدرجة عالية من الرجوعية، ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن ذكاء الفرد 

واملصاعب  الكثير من املشكالتالاجتماعي يكسبه الكثير من الصفات التي تقيه في الصدمات النفسية، ألنه ييسر له 
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والضغوطات التي يصادفها في حياته، ويجعله أكثر تحمال وقبوال لردود أفعال آلاخرين غير املتوقعة، كما أنه قادر على 

( إذ أن Bernard et al( )4886تكوين مفهوم موجب عن ذاته ومن ثم يصبح أكثر رجوعية، وهذا ما أكدت عليه دراسة )

عل درجة عالية من تقدير الذات والتوافق وهو ما يتفق مع خصائص ذوي الذكاء الاجتماعي املرتفع. مرتفعي الرجوعية 

فالشخص الذي يمتاز بالقدرة على إقامة العالقات الجيدة مع آلاخرين قادر على التكيف مع املحيط وما يواجهه بشكل 

الجزء الفطري الذي يولد به الانسان او فاعل، فهو قادر على أن يفهم نفسه، ذلك ان الرجوعية ليست فقط ذلك 

الذي ينشأ خالل مراحل التعلق الذي يتمثل في تكوين العالقة الاولى في حياته، إذ تعتبر أولى مراحل النمو حسب كل 

( قاعدة جيدة لألمان ينتج عنها تطور للنمو املعرفي والعاطفي يكون لديه ما يعرف بالرجوعية Spitz( و )Bowlbyمن )

 .النفسية

لكن هذا غير كافي لجعل سيرورة الرجوعية تنمو وتتطور والبد للفرد أن يحتك بالبيئة أو املحيط لي يكتسب منه كل ما 

يجعله أقوى عن املصاعب وخاصة الصدمات، لذلك نرى أن الرجوعية تستقى من املجتمع وتتغذى منه، ألن املجتمع 

 يقوي تصوره يلعب دور املخزون الحي الذي يعتبر كمركب كلي ونمو 
َ
 خاصا

ً
تراكمي يطبع على حياة الفرد اتجاها وأسلوبا

 قادر على تنمية قدرة الرجوعية، ألن الذكاء الاجتماعي هو املحرك ألاساس ي 
ً
كي ينمو بشكل جيد، ولهذا فالذكي اجتماعيا

خاصة في املواقف  للرجوعيةم، كما انه أحد املحددات ألاساسية التي تقي الفرد من الشعور بالعجز واليأس والخوف

 للتصرف بمهارات لتسيير 
ً
الخطيرة مثل ألاحداث الصدمية، فالذكاء الاجتماعي أحد عوامل الوقاية التي نجعل الفرد مهيأ

الوضع في مثل هذه املواقف، كما انه يعتبر ميكانيزم دفاعي لذلك تقترن به الرجوعية فهو يطورها وينميها ويجعلها في 

لتي تهدد حياته، لذلك هو يحمي من التعرض إلى اضطرابات نفسية وهذا ما أكدته دراسة خدمته في كل الوضعيات ا

( التي أكدت وجود عالقة بين الذكاء الاجتماعي والتوافق النفس ي والاجتماعي، كما تؤكد دراسة )قاسم 4899)سفيان( )

 الصحة النفسية. ( على ارتباط الذكاء الاجتماعي بأسلوب حل املشكالت لذلك فهو أحد محددات4550

 نتائج الفرضية الجزئية ألاولى:  .2

 بين درجة الذكاء الاجتماعي لدى أفراد الطاقم الطّبي بمصلحة تنص الفرضية على "
ً
توجد فروق دالة احصائيا

والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام املتوسطات الحسابية معامل إلانعاش باملستشفى تعزى ملتغير الجنس"، 

 وجاءت النتائج كاآلتي: "tالاجتماعي واملعامل " لدرجة الذكاء

" لدرجة الذكاء الاجتماعي لدى أفراد الطاقم الطّبي بمصلحة إلانعاش باملستشفى تعزى ملتغير t(: يوضح نتائج اختبار "05جدول )

 الجنس

 الداللة مستوى الداللة Test "t" df املتوسطات الحسابية الجنس

 63.55 ذكر
 ةدال 0.06 29 0.53

 68.64 أنثى

 في درجة الذكاء الاجتماعي تعزى ملتغير الجنس لدى أفراد الطاقم الطبي 
ً
يتضح من الجدول وجود فروق دالة احصائيا

(، في حين سجل 01.04( لصالح إلاناث بمتوسط حسابي قدره )5.50بمصلحة إلانعاش باملستشفى عند مستوى داللة )
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يث أن إلاناث أكثر فهما للذات واملهارات بين ألاشخاص والتكيف وإدارة ( ح03.66الذكور متوسط حسابي قدره )

معهم ومشاركتهم في املناسبات املختلفة والاهتمام بهم،  الضغوط، فاألنثى قادرة على ابداء مشاعرها لآلخرين والتفاعل

ماعي يرات أخرى تبني الذكاء الاجتلها القدرة أكثر من الذكر في مقابلة إلاساءة باإلحسان واستخدام فن املجاملة وهناك مث

 هو 
ً
كالذكاء العاطفي والذي تتميز به ألانثى أكثر من الذكر والذي يعتبر مكوا مهما للذكاء الاجتماعي، فالذكي اجتماعيا

( جاردنرالذي لديه القدرة على بناء العالقات والصداقات والتعاطف مع آلاخرين أي إبداء الشفقة لهم، حيث أن )

من خصائص الذكاء الاجتماعي التعاطف، وهو القدرة على فهم دوافع ورغلن ألاشخاص آلاخرين، ونجد  ( حدد4884)

 4553( )عثمان حسنأن ألانثى قادرة على إبداء تعاطفها أكثر من الذكر، وكذلك يؤكد )
ً
( أن من مميزات الذكي اجتماعيا

املظهر، وضع الجسم، نبرة الصوت و الحركات  هو الحضور ويضم مجموعة من ألانماط اللفظية وغير اللفظية ومنها

الدقيقة كلها قادرة على كسب آلاخرين، أما الوضوح فهو القدرة على إيصال املعلومات بسالسة ودقة وشرح وجهة 

 نظرها وأفعالها وتصرفاتها املقترحة وهذا ما نعرفه عن ألانثى، لذلك فهي تميل إلى التخصصات ألادبية أكثر من الذكور.

 في الذكاء الاجتماعي بين الذكور إلاناث لصالح الذكور مثل وقد ت
ً
وصلت دراسات إلى أن هناك فروق دالة إحصائيا

( في حين دراسة أخرى توصلت إلى وجود فروق لصالح إلاناث 4555دراسة )أحمد عبد الرحمن وعزت عبد الحميد( )

وهذا يرجع إلى أن إلاناث أكثر حاجة للذكور  (Boumgartuer( )4550( ودراسة )William et al( )4881مثل دراسة )

لالنسجام مع آلاخرين حيث أنهن أكثر قدرة على التصرف في املواقف الاجتماعية والقدرة على إدراك املور الاجتماعية، 

 وهذه الدراسة اتفقت معها دراستنا الحالية.

 نتائج الفرضية الجزئية الثانية: .3

 بين درجة الذكاء الاجتماعي لدى أفراد الطاقم الطّبي بمصلحة توجد فروق دالة احتنص الفرضية على "
ً
صائيا

 والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام املتوسطات الحسابيةإلانعاش باملستشفى تعزى ملتغير الحالة الاجتماعية"، 

 وجاءت النتائج كاآلتي: "tمعامل لدرجة الذكاء الاجتماعي واملعامل "

" لدرجة الذكاء الاجتماعي لدى أفراد الطاقم الطّبي بمصلحة إلانعاش باملستشفى تعزى ملتغير tاختبار " (: يوضح نتائج08جدول )

 الحالة الاجتماعية

 الداللة مستوى الداللة Test "t" df املتوسطات الحسابية الجنس

 51.46 أعزب
 دالة 0.06 29 1.32

 63.56 متزوج

 في درجة الذكاء الاجتماعي تعزى ملتغير الحالة الاجتماعية لدى أفراد يتضح من الجدول وجود فروق دالة احصائ
ً
يا

(، 64.40( لصالح ألاعزب بمتوسط حسابي قدره )5.50الطاقم الطبي بمصلحة إلانعاش باملستشفى عند مستوى داللة )

تمتع باستقاللية (، فاألعزب له فرص الاحتكاك باملجتمع ألنه ي03.60في حين سجل املتزوجون متوسط حسابي قدره )

 في حيز الاسرة، فله القدرة على صحبة الناس والانتماء 
ً
أكثر من املتزوج، وليس لديه مسؤوليات تقيده وتجعله منحصرا

إلى النوادي التجمعات أو أس مجموعات منظمة، ألنه لديه وقت يستغله في ذلك، فالذكاء الاجتماعي يعتمد على 
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رد أكثر حرية واستقاللية كلما كان قادرا على الاحتكاك باملجتمع، ما يساعده على الاستقاللية والحرية، فكلم كان الف

الوعي  ، تجعله يتمتع بقدر منوإجاباتهاتطوير مكتسباته ويزيد توافقه مع ألاوضاع السائدة في محيطه بسلبياتها 

ملهارات الاجتماعية، وتجعل الاجتماعي يؤهله الكتساب معرفة اجتماعية أكبر، الن قلة املحتوى الاجتماعي تضعف ا

الفرد غير قادر على تطوير ذكاءه الاجتماعي بصورة مستمرة، في حين نجد أن املتزوج مقيد بمسؤولياته تجاه اسرته 

 زوجته وأوالده وكل وقت فراغه يكرسه لصالحهم.

اعي فاض ذكاه الاجتمفاملتزوج من أفراد الطاقم الطبي باملستشفى لديه نقص تفاعل مع املجتمع، ما يؤدي إلى انخ

مقارنة بموظف في شركة حتى لو أن وقته مقيد لكنه سوف يحتك بمجموعة كبيرة من العمال، وكانه يعيش في مجتمع 

مصغر، كافي بالنسبة له إلكسابه محتوى معرفي مهما كان ما يكسره لبيته من وقت إال ان مكتسباته تكون كافة لتطوير 

في هذا الطاقم لديه خصوصيات في عمله، لكنه يجد الوقت لالهتمام باألحداث  ذكاءه الاجتماعي، فرغم أن ألاعزب

، فهو لديه الوقت ليستجيب إلى متطلبات 
ً
والذهاب إلى املناسبات وألافراح، يشارك آلاخرين أفراحهم وأحزانهم ايضا

ة في تكسبه املزيد من الخبر  الجماعة، واملبادرة في تقديم العون واملساعد لآلخرين ما يسهل له عملية تكوين صداقات،

( أن الذكاء الاجتماعي يقع ضمن 4884) (Sternberg)كيفية التعامل في املواقف الاجتماعية وهذا ما يؤكده ستورنبرغ 

الذكاء العملي وتمثل في القدرة على فهم آلاخرين والاستجابة بشكل الئق ولبق مع ألافراد ذوي ألامرجة والدوافع املختلفة، 

، فاألعزب دائما يغتنم الفرص (328، ص 2010الخزرجي، رة على تشيل عالقات اجتماعية وتكوين صداقات )وكذا القد

 أكبر وكذا تطويره 
ً
لبناء عالقات صداقة جديدة تمكنه من التوافق النفس ي والاجتماعي ويجعله يكتسب ذكاًء اجتماعيا

 للذكاء الاجتماعي على أنه يتلخص في أهمية في بصورة مستمرة وهذا ما ذكره ثورندايك في نظريته حيث أعطى تعري
ً
فا

أهمية الذكاء للنشاط الاجتماعي الصحيح وتفاعل الفرد مع ألافراد آلاخرين ومدى نجاح الفرد في كفاحه الاجتماعي. 

 (124-123، ص 2000السيد، )

 نتائج الفرضية الجزئية الثالثة: .4

 بين درجتنص الفرضية على "
ً
ة الرجوعية لدى أفراد الطاقم الطّبي بمصلحة إلانعاش توجد فروق دالة احصائيا

والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام املتوسط الحسابي للرجوعية واملعامل باملستشفى تعزى ملتغير الجنس"، 

"t" :وجاءت النتائج كاآلتي 

 نعاش باملستشفى تعزى ملتغير الجنس" لدرجة الرجوعية لدى أفراد الطاقم الطّبي بمصلحة إلاt(: يوضح نتائج اختبار "02جدول )

 الداللة مستوى الداللة Test "t" df املتوسطات الحسابية الجنس

 42.44 ذكر
 دالة 0.06 29 1.31

 45.28 أنثى

 في درجة الرجوعية تعزى ملتغير الجنس لدى أفراد الطاقم الطبي بمصلحة 
ً
يتضح من الجدول وجود فروق دالة احصائيا

(، في حين سجل الذكور 46.41( لصالح إلاناث بمتوسط حسابي قدره )5.50ستشفى عند مستوى داللة )إلانعاش بامل

أكثر من الذكور ألنها قادرة على بناء عالقات اجتماعية  (، فاإلناث تتمتع بدرجة رجوعية44.44متوسط حسابي قدره )
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 دائما عىتس أنها كما املحبين، املقربين من رهمتسودها العاطفة، عالقات تكون إيجابية ع أعضاء ألاسرة وألاصدقاء وغي

 عصيبة روفبظ تمر ملا دعمها في املساندة طابع املساعدة هذه تأخذ حيث ألامور  أبسط في حتى آلاخرين من املساعدة لطلب

 الشخص يستول بمفردها ليس أنها فتدرك والانفعاالت ألافكار في املشاركة هذاك يكون  املساندة هذه طريق فعن شدائد أو

 دالةو  البيئة مع التفاعل على الفرد قدرة على دالة الرجوعية أن الباحثين معظم ويرى  الشدائد، هذه يواجه الذي الوحيد

 جودو  عن( DherR)4554 برايس جيفر دراسة نتائج وكشفت الخطر، بمصادر السلبي التأثر أو الانهيار من الوقاية على

  أثيرات تمارس التي الوقاية عوامل من الكثير
ً
 العالقات :العوامل هذه بين ومن الصدمية الاضطرابات أعراض ضد تحصينيا

 جوعيةالر  وتنمي تزيد التي العوامل من عدد وجود إلى أخرى  دراسات تشير كما الاجتماعية املساندة إلايجابية، الوالدية

 التوافق لىع القدرة: ومنها منها لتعافيا وسرعة الضاغطة لألحداث السلبية التأثيرات تجاوز  من ألافراد تمكين وبالتالي

 عن والتحدث وألاصدقاء ألاسرة أعضاء مثل باآلخرين والاهتمام الاجتماعية املساندة مصادر عن البحث إلايجابي،

 (30ص ،2013حالوة، أبو). واملقربين ألاصدقاء مع الصدمة

 تفريغ على قادرة هيف سلمية ألحداث ومتكررة تتاليةم بصورة تتعرض إلانعاش ملصلحة الطبي الطاقم إلى تنتمي التي فاألنثى

 يكون  أن الكالم هذال ويمكن الكالم طريق عن أي لفظي تعبير إلى الصدمية بتجاربها املرتبطة انفعاالتها فتحول  الانفعاالت،

 املرض ى، أحد وتمل تهامشاهد مثال صادمة خبرة إلى تعرضها من ألاولى الاحتماالت يكون  الانفعالي التفريغ هذا ببكاء، مصحوبا

 ريقهاط تصادف في من كل مع التفريغ هذا يكون  وقد الفعاالت من تحملها ما بكل التجربة هذه عن تحكي أن بإمكانها إذ

 وأ PRigeehu يسمى ما مثل أو التطهير أسلوب يعتبر وهذا أسرتها أفراد مع شاهدته ما على تعبيرها يكون  ذلك وبعد

adtndheee تحرر  نأ ألانثى لهذه يمكن وبذلك بتحريرها الصدمة انفعاالت من النفس ي الجهاز تطهير ن يكو  آخر وبمعنى 

 رجوعية أكثر لهايجع ما هذا الشخصية حياتها ضمن جيد بشكل وإرسالها الانفعالي بالتفريغ تواجها التي النفسية الصدمات

 عليه، كالمال يستوجب الذي املفزع الش يء من ليس رأه ما ان بحكم صدمات من له يتعرض ما كل على يتكتم فهو الذكر من

 نفعاالتال  كبت يكون  الحالة هذه ففي مشاعره يزعزع ش يء وال قوة مصدر نفسه يعتبر دائما والذكر متحفظ فمجتمعنا

 بتعرضه تبطةاملر  السلبية املشاعر من يتخلص لم ألنه النفس ي جهازه في تراكمات له يحدث ما لها يتعرض التي الصدمات

 دورا لعبي التعاطف فهذا آلاخرين مشاعر فهم على القدرة يعني التعاطف بصفة تتميز ألانثى أن كما. الصدمية داثلألح

 لنفسية،ا ألامراض من وقاية عامل تعتبر وبالتالي للمساندة رئيسيا مصدرا فتعد الاجتماعية العالقات استمرار في هاما

 .الدراسات بع  أكدته ملا تبعا وهذا الرجوعية مقاييس على ةدرج ألاكثر ألاشخاص هم تعاطفا ألاكثر فاألشخاص

 نتائج الفرضية الجزئية الرابعة: .6

 حةبمصل الطبي الطاقم أفراد لدى الرجوعية درجة في إحصائيا دالة فروق توجد:" يلي ما على الفرضية هذه تنص

 لدرجة يالحساب املتوسط حساب تم الفرضية هذه والختبار" الاجتماعية الحالة تعزى ملتغير باملستشفى إلانعاش

 :آلاتي النحو على النتائج وجاءت" t" ومعامل الرجوعية

 ملتغير زى تع باملستشفى إلانعاش ملصلحة الطبي الطاقم أفراد عينة لدى الرجوعية لدرجة التائي الاختبار نتائج يوضح( 09)الجدول 

 الاجتماعية الحالة
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 الداللة ستوى الداللةم Test "t" Df املتوسطات الحسابية الجنس

 48.90 أعزب
 دالة 0.06 29 1.66

 43.56 متزوج

 في درجة الرجوعية تعزى ملتغير الحالة الاجتماعية لدى أفراد الطاقم 
ً
يتضح من الجدول وجود فروق دالة احصائيا

 حين في (41.85) قدره حسابي بمتوسط ألاعزب ( لصالح5.50الطبي بمصلحة إلانعاش باملستشفى عند مستوى داللة )

 هتعرض إلى راجع إجهاد في دائما يكون  الطاقم هذا إلى ينتمي الذي فالفرد( 43.60) قدره حسابي متوسط املتزوجون  سجل

 تطوير في اسبب سيكون  صحيحة بصورة إلاجهاد هذا مع التعامل يستطيع يكن لم فإذا الصدمية، لألحداث واملتكرر  الدائم

 ألعزبفا الاضطراب، هذا لحدوث املؤهلة والبيئية النفسية العوامل بع  اتحدت إذا قتالو  مرور مع النفسية الصدمة

ارتباطه  عدم إلى راجع وهذا طرق  بعدة تخطيه على قادرا يكون  أنه إال متكررة بصورة إلاجهاد إلى معرض أنه رغم

 وحتى والترفيه والتسلية لرياضةكا أخرى  بناشاطات لالستمتاع الوقت إيجاد عدم في سببا تكون  التي أسرية بمسؤوليات

 حدث ألي والاستعداد التماسك يساعده مما بالنفس والاهتمام واسترخائه راحته من تزيد والتي أصدقائه مع احتكاكه

 الضغوطات من تزيد املسؤوليات هذه أن إلى إضافة النفسية، الصدمات من تقيه كافية رجوعية درجة له فيكون  ضاغط

 حيث املتزوج عكس ألاسرية للضغوط معرض غير هو وكذلك إجهاده من يخفف كي كافي وقت له زبألاع فنجد الفرد، عند

دث للحا الراجع إلاثارة في  مواجهة على قادرة إيثاراته صاد يكون  مرتاح فرد "التحليلية النظريةكتابه: " في فينيكل يقول 

 حيث احمرت غير فيكون  أسرية لضغوط ألاحيان بع  في معرضا يكون  الطاقم لهذا ينتمي الذي املتزوج لكن" الصدمي

 عنف رشيحت وال رد يستطيع ال إيثاراته وصاد ظرفيا منهك لكنه جيدة وبصحة مرتاح فرد: الصدد هذا في فينيكل يقول 

 الاحتكاك هاستطاعت في تتمثل والتي آلاخرين من املسائدة إضافة إلى فاألعزب" نفسية صدمة له يكون  أن ويمكن الصدمة

 حصيناتالت أهم أحد الوالدين مع والعالقة عائلته كنف في يعيش الزال الوالدين بحكم من قريب يكون  كذلك تمع،باملج

ماعية الاجت واملساندة الوالدين مع فالعالقات وألامن، الحماية توفير منطلق من وهذا النفسية الصدمة الوقوع في من

 أوضح نيوبي حيث الصدمية، النفسية إلاضرابات من للوقاية كافية رجوعية درجة تكوين في مهمين عاملين

 طةوسي متغيرات بمثابة هي الذات وكفاءات ،الاجتماعية املساندة من كل أن(: 7R9r( Rt TrnlRrgern )4881وسكليبوش

 (42ص ،2008عثمان، املقصود، عبد.) الضغوط مع التأقلم عملية في تؤثر

 :التوصيات

 أهدافها نم هدف أن تحقيق لها يمكن التي التوصيات ببع  الخروج يمكن الدراسة هلهذ نتائج من له توصلنا ما خالل من

 توعيةب وذلك سليم مجتمع إلى للوصول  خبرات صادمة إلى التعرض يخلفها التي النفسية ألامراض من الحد محاولة وهو

 :ب وذلك واجتماعيا نفسيا متوافقا يكون  كي ينتهجها التي السبل حول  أفراده

 ومن خاصةومتكررة  دائمة بصورة تتعرض التي الفئات وعند عامة املجتمع أفراد عند الاجتماعي ذكاءال تنمية 

 توضيح لىع تساعد دورات وبرامج بتقرير وذلك باملستشفيات الانعاش ملصلحة الطبي الطاقم أفراد الفئات هؤالء بين

  الوثيق الرتباطه وذلك شخص عند كل والتنمية للتطوير قابل ألنه الذكاء من النوع هذا تنمية طرق  وشرح
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 درجة إلى لوصول ا ثم ومن والاجتماعي التوافق النفس ي تحقيق وبذلك بتطوره وتتطور  بنموه تنمو التي بالرجوعية 

 .الفرد النفسية صحة على الحفاظ على قادرة التكيف من

 ؤالءه النفسية عند دماتالص لتحرير وذلك مستشفى كل في ألاخرى  التقنيات ومختلف الكالم مجموعات إقامة 

 تقنيتي في مهارات هملدي الذين النفسية و الصدمة في متخصصين نفسانيين بإخصائيين املستشفيات بتزويد وذلك ألافراد

(et Le Débrifingue  R PRigeehugR ( متكررة بصورة إليه يتعرضون  الذي إلاجهاد تجاز ألافراد لهؤالء للسماح وذلك 

 . الصدمية عراضألا  في الدخول  من والحد

 لتكوين صإتاحة الفر  وكذلك النفس عن للترفيه وذلك الرياضية كالنشاطات املستشفيات لعمال نشاطات إقامة 

 .النفسية طراباتالاض أعراض تطوير تزيد من والتي بينهم النزاعات ورفع البع  لبعضهم سند ليكونوا بينهم متينة عالقات

 قائمة املراجع:

 (. مصر: مكتبة الانجلو مصرية.4(. )ط4551. عثمان، تهاني. )عبد املقصود، أماني .4

(. الذكاء الاجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتها بالشعور بالسعادة لدى طلبة 4543أبو عشمة، إبراهيم باسل. ) .4

 الجامعة في محافظة غزة. رسالة ماجستير منشورة، جامعة ألازهر، غزة، فلسطين.

ذكاء الاجتماعي وعالقته بالتفكير الناقد وجوة الحياة لدى معلمي مرحلة التعليم (. ال4543أبو يونس، إيمان. ) .3

 ألاساس ي بمحفظة خان يونس، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة إلاسالمية، غزة، فلسطين.

(. الذكاء الاجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طالبات معهد 4551إبراهيم محمد الخزرجي، ضمياء. ) .4

 . 41ملعلمات، مجلة ديالي، العدد إعداد ا

(. الذكاء الاجتماعي وعالقته بكل من مفهوم الذات والصالبة النفسية لدى 4551بنت أحمد عطار، إقبال. ) .0

 .36طالبات الاقتصاد املنزلي بجامعة امللك عبد العزيز، مجلة كلية التربية، جامعة طنطة، العدد

 قاهرة: دار فكر العربي.. ال0(، الذكاء. ط4555البهي السيد، فؤاد ) .6

(. إصدارات 4(. املرونة النفسية ماهيتها ومحدداتها وقيمتها الوقائية. )ط4559محمد. ) ،السعيد أبو حالوة .1

 شبكة العلوم النفسية العربية. مصر.

(. املرونة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعات 4544عمر شعبان شقورة، يحي. ) .9

 محافظات غزة، رسالة ماجستير منشورة، جامعة ألازهر، غزة، فلسطين.الفلسطينية 

(. آثار الضغوط النفسية الصدمية املترتبة عل فعل الاجتياحات 4556عساف، عبد. أبو حسن، وائل. ) .8

 العسكرية إلاسرائيلية بمنطقة مخيم جنين.

 .33وز الحكمة للنشر والتوزيع. العدد(. الذكاء الاجتماعي وعالقته بالقيادة إلادارية. ن4540مزارة، عيس ى. ) .45

( بيروت: املؤسسة 4(. ت مصطفى حجازي. قاموس علم النفس. )ط4880البالنش، ج. بونتاليس، ج. ) .44

 الجامعية للنشر.

(. الصالبة النفسية وعالقتها باستراتيجيات املواجهة لدة ينة من طالب الجامعة، دراسة 4543يوسفي، حدة. ) .44

 خضر، باتنة.ميدانية بجامعة الحاج ل
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 .43، العدد44(. عالقة الصدمة النفسية بسمات الشخصية عند الراشدين، مجلد4543صبحي محمد، وفاء. ) .43
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 دور القانون في الحد من خطاب الكراهية

The role of the law in confronting hate speech 
 العراق/ م.د.صابرين يوسف عبد هللا/ جامعة البيان 

Dr.Sabreen Yousif Abduallah/ Albayan University/Iraq 

 لخص: امل
إن إشمكالية البحث تتمثل ببسماطة في وجود بع  املمارسات الضارة بأمن املجتمع واستقراره، وانتشارها بشكل كبير دون أن تكون هنالك 

نصممموص قانونية كافية تضممممن الحد منها أو معالجتها، وهو ما يكشمممف عن نقص تشمممريعي ينبغي على املشمممرع أن يتالفاه، وذلك أما بتشمممريع 

ون خاص ملجابهته أسممموة ببع  التشمممريعات املقارنة، وأما بتعديل القوانين العقابية النافذة وإضمممافة هذا النوع من الاعتداء إلى جانب قان

   الجرائم املنصوص عليها فيه.

لحق عنويممة التي تومن النتممائج املترتبممة على هممذا البحممث أن خطمماب الكراهيممة جريمممة تقوم على العنف املعنوي وتكون أضممممممممممممرارهمما املمماديممة وامل

بالضمممممممممممحايا بليغة ال يمكن أن تجبر بسمممممممممممهولة، وهي جريمة يمكن أن تكون عابرة للحدود إذا ما اعتمد الجاني في ارتكابها على وسمممممممممممائل تقنية 

ان ياملعلومات الحديثة، وتتميز بأن محلها يمكن أن يكون مصالح خاصة لألفراد مثلما تكون مصالح عامة للمجتمع، ويصعب في بع  ألاح

 السيطرة عليها أو الحد منها.

 خطاب، كراهية، عنف، أضرار، مجابهة، عنصرية، عرق، دين. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The problem of the research is simply the existence of some acts harmful which are committed against the security and 

stability of society, and it is committed on a large space without any suitable legal provisions to ensure the limitation or 

confrontation of it, and that reveals a legislative problem which the legislator must solve it, either by enacting a special law to 

confront it like some Comparative legislation, or by amending the penal laws in force and adding this type of acts to the crimes 

stipulated therein. 

One of the results of this research is that hate speech is a crime based on moral violence, and its physical and psychological 

damage to the victims are severe and cannot be easily repaired. It is a crime that can be cross-border if the offender depends 

in its commission on modern information technology means, and it is characterized by the fact that its subject can be special 

interests of individuals as well as public interests of society, and it is sometimes difficult to control or limit it. 

Keywords : speech, hate, violence, damages, confrontation, racism, race, religion. 

 مقدمة:

أن تطور تكنولوجيا املعومات الحديثة وتزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أنعكس سلبا على الكثير من حقوق 

ألافراد، وخمماصممممممممممممممة في ظممل أزمممة كورونمما التي اجتماحممت العمالم بمأكملممه، وجعلتمه أشممممممممممممممبمه بعمالم افتراضمممممممممممممم ي يقوم على تلبيممة 

، إذ اعتمممدوا عليممه ا
ً
عتممماد شممممممممممممممبممه كلي في تسمممممممممممممميير أمورهم املهنيممة والتعليميممة والاقتصمممممممممممممماديممة متطلبممات أفراده إلكترونيمما

والاجتماعية وغيرها، وأمام توقف أمور الحياة الواقعية لم يجد ألافراد أمامهم وسممممممممممميلة مللء الفراغ سممممممممممموى اللجوء إلى 

 وينطوي علىمواقع التواصممممممممممل الاجتماعي وأشممممممممممغال وقتهم ببع  املمارسممممممممممات، والتي قد ال يكون البع  منها مشممممممممممروعا 

مسممممممممماس بحقوق آلاخرين وهدر لحرياتهم، وقد ال يقتصمممممممممر ضمممممممممررها على فرد، وإنما يمتد ليشممممممممممل فئات مهمة باملجتمع، 
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 بسممممممممميادة القانون وأمن الجماعات داخله، ومن صمممممممممور تلك املمارسمممممممممات الضمممممممممارة ما 
ً
وغالبا ما تكون هذه ألاضمممممممممرار إخالال

  يسمى بم"خطاب الكراهية".

من الصمممور الخطيرة التي يمكن أن تنال من أمن املجتمع وسمممالمته؛ وتكمن خطورتها في أضمممرارها  وتعد هذه املمارسمممات

التي ال تكون محدودة في الغالب، فهي ال تصمممممميب فرد أو عدد منهم وإنما تمتد لتشمممممممل فئات مهمة في الدولة، يمكن أن 

احية الداخل أم الخارج، السممممممميما أن كانت ينشمممممممأ عنها تفكيك للمجتمع بذاته، وإلاخالل بأمنه واسمممممممتقراره، سمممممممواء من ن

 هنالك جهات داعمة لهذا النوع من الخطابات القائمة على أسس عرقية أو طائفية أو عنصرية أو خالفات إقليمية. 

أما الهدف العام من هذه الدراسممممممممممممة فأنها تتمثل في التعريف بهذا املصممممممممممممطلح وما ينطوي عليه من أخطار وما يمكن أن 

ر مماديمة ومعنويمة للضممممممممممممممحمايما محمل خطماب الكراهية إذا ما ارتكب في مجتمع ما، وبيان الكيفية التي يسممممممممممممممببمه من أضممممممممممممممرا

تصمممدت بها الدول املقارنة لهذا النوع من الاعتداءات لغرض معرفة ايجابياتها ومحاولة الاسمممتفادة منها في معالجة خطر 

 ر حماية كافية للمجتمع وضمان أمنه واستقراره.هذه التجاوزات، ومعرفة سلبياتها والعمل على تالفيها، لضمان توفي

وتبعا ملا ذكر في أعاله، فأن إشكالية البحث تتمثل ببساطة في وجود بع  املمارسات الضارة بأمن املجتمع واستقراره، 

وانتشمارها بشمكل كبير دون أن تكون هنالك نصوص قانونية كافية تضمن وضع الحد منها أو معالجتها، وهو ما يكشف 

نقص تشمممممممريعي ينبغي على املشمممممممرع أن يتالفاه، وذلك أما بتشمممممممريع قانون خاص ملجابهته أسممممممموة ببع  التشمممممممريعات عن 

املقمارنمة، وأمما بتعمديمل القوانين العقابية النافذة وإضممممممممممممممافة هذا النوع من الاعتداء إلى جانب الجرائم املنصمممممممممممممموص عليها 

 فيه.  

نهج التحليلي املقارن لنصمممممممممموص التشممممممممممريعات العربية التي وضممممممممممعت وبالنسممممممممممبة ملنهجية الدراسممممممممممة فأننا سممممممممممنعتمد على امل 

نصممممممممموص خاصمممممممممة ملكافحة خطاب الكراهية، ومنها التشمممممممممريع إلاماراتي والجزائري، للتعرف على مدى نجاحها في الحد أو 

ذه هالتقليمل من همذه الاعتمداءات، ومقمارنتهما بمالوضممممممممممممممع العراقي والكيفيمة التي يمكن أن يتصممممممممممممممدى بهما القاضمممممممممممممم ي العراقي ل

 الاعتداءات إذا ما طرحت أمامه، فضال عن بيان نصوص املواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

وإلتمام بحث هذا املوضمممممممممممموع سمممممممممممميتم تقسمممممممممممميم الدراسممممممممممممة إلى ثالثة مباحث: نبين في ألاول منهما ماهية خطاب الكراهية، 

في املطلممب الثمماني، وخطورتممه في املطلممب الثممالممث، ووسممممممممممممممنتطرق إلى تعريفممه في املطلممب ألاول، وتمييزه عممما يشممممممممممممممتبممه بممه في 

املبحث الثاني سنتطرق إلى دور القانون الوطني في الحد من خطاب الكراهية، وسيقسم إلى ثالثة مطالب نبين في ألاول 

موقف القممانون إلاممماراتي، وفي الثمماني موقف القممانون الجزائري، في حين سممممممممممممممنخصممممممممممممممص املطلممب الثممالممث ملوقف القممانون 

قي، أما في املبحث الثالث فسمممممممنبين دور القانون الدولي في الحد من خطاب الكراهية، وسممممممميقسمممممممم إلى ثالثة مطالب العرا

أيضا، نبين في ألاول مبادئ كامدن، وفي الثاني العهود وإلاعالنات الدولية، وفي الثالث الاتفاقيات الدولية ملعرفة دورها 

 بأهم النتائج واملقترحات.في الحد من خطاب الكراهية، ثم سنختتم البحث 

 :ماهية خطاب الكراهية-املبحث ألاول 
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سممممممممممممممنتطرق في همممذا املبحمممث إلى تعريف خطممماب الكراهيمممة من النممماحيمممة الفقهيمممة والقمممانونيمممة، ثم نتعرف إلى أهم مممما يميز 

خطماب الكراهيمة عن مما يشممممممممممممممتبمه بمه من مصممممممممممممممطلحمات أخرى، وبمالتحمديمد حريمة التعبير، بعمدها نبين خطورته وذلك في 

 ضوء املطالب آلاتية:

 :تعريف خطاب الكراهية-املطلب ألاول 

أن "خطاب الكراهية" مصمممممممممطلح لم يسمممممممممتقر الفقه والتشمممممممممريع )الوطني والدولي( على تحديد تسمممممممممميته وال مفهومه، فمن 

حيث التسمممية فأن له مسمممميات مختلفة منها "خطاب الكراهية، الدعوة إلى الكراهية، التحري  على الكراهية"، ومن 

يث املفهوم يذهب رأي في الفقه إلى إن هذا املصممطلح يعد ألاكثر اضمممطرابا في نطاق القانون الدولي لحقوق إلانسمممان، ح

فهو يتبممماين من حيمممث تعريفمممه وأسممممممممممممممسمممممممممممممممه بتبممماين الزممممان واملكمممان، وهنمممالمممك رأي فقهي يؤيمممد عمممدم وجود تعريف محمممدد 

ومع ذلك انبرى لتعريفه  (33-34، ص ص4545)لعبيدي  للكراهية؛ بحجه أن ذلك سممممممميزيد املصمممممممطلح تعقيدا ليس إال،

 بع  من الفقه والتشريع في الدول التي تصدت له بنصوص خاصة. 

 ومن التعريفات الواسمممممممممعة التي عرف بها في الفقه أنه "كل سممممممممملوك يحرض علنا على العنف أو الكراهية املوجهين ضمممممممممد

)عبد  جماعة من ألاشخاص أو أحد ألافراد، استنادا إلى العرق أو اللون أو الدين، النسب أو ألاصل القومي، أو ألاثني"،

ة وهو "كممل تعبير مشممممممممممممممحون بمالحقممد والضممممممممممممممغينمة والاحتقممار، موجمه إلى جممماعمة من ألافراد املختلفمم (404، ص 4548ربمه 

بسممممممممبب الدين أو العرق أو الجنس، يهدف إلى الانتقاص من حقوقهم وكرامتهم، مما يغذي روح الكراهية والعنف تجاه 

كذلك "هو نوع من أنواع الرسممممممممممائل في الخطاب، أو الكتابة، أو السمممممممممملوك يشمممممممممموه  (440، ص 4544)بنت مبارك  آلاخر"،

 فرد أو جماعة على أسممممماس الهوية، أو الدين، أو ألاصمممممل إلاثني، أو الجنسمممممية، أو العرق، أو أي عامل هوية آخر" سممممممعة

 .(44، ص4544)العمري 

فراد كان ذلك بين أ كما عّرف بأنه "كل كالم أو منشمور أو دعوة أو صمور توحي بالتمييز وتثير الكراهية بين الناس؛ سواء

، وأنه "خطاب يتضمممن توجيه رسممالة لآلخرين عن (444، ص 4544)ضممو  املجتمع الواحد أو بين املجتمعات فيما بينها"

وهو  (40، ص 4548)البدري  الكراهية والتمييز بسممممممبب العرق أو ألاصممممممل ذات الصممممممملة بالكرامة وشممممممخصممممممية الضمممممممحية"،

أيضممممممممممممممما "كمممل التعبيرات التي تؤيمممد أو تحرض على إلايمممذاء التمييز أو العمممدائيمممة أو العنف بنممماء على انتمممماء الفرد لجمممماعمممة 

كراهيمممة نمممماذج متعمممددة فقمممد تكون في صممممممممممممممورة دعوة إلى القتمممل ، ولل(95، ص 4545)حممممدو  اجتمممماعيمممة أو ديمغرافيمممة"

والعنف سمممواء أكانت في شمممكل كلمات أم رسممموم أم مواد إعالمية منشمممورة، أو خطاب إعالمي يتضممممن عنصمممرية أو تمييز 

على أسمممماس العرق، الجنس، املعتقد، الدين، أو في صممممورة تحري  على شمممم يء سمممملبي، أو وصممممم آلاخر بكل ما ينقص من 

كاي )سممممممم أو شمممممممتم الغير بقبيح الكالم ويشممممممممل كل ما يتضممممممممنه الخطاب إلاعالمي من عبارات اسمممممممتهجان وتحقير. قيمته،

  (4548الين الدولية ترصد خطاب التحري  والكراهية في إلاعالم العربي 

ية والالسممممملكية وإدارة املعلومات الصمممممادر عن أما من الناحية القانونية فقد ورد تعريف له في قانون الاتصممممماالت السممممملك

( بأنه"الخطاب الذي يدعو إلى أعمال العنف أو جرائم الكراهية، الخطاب الذي يخلق 4883الكونجرس ألامريكي للعام )

 من الكراهية وألاحكام املسمممممممممممبقة التي قد تتحول إلى تشمممممممممممجيع ارتكاب جرائم الكراهية"،
ً
 (40، ص 4548)البدري  مناخا
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أمممما املشممممممممممممممرع إلامممماراتي فقمممد عرفمممه بمممأنمممه "كمممل قول أو عممممل من شمممممممممممممممأنمممه إثمممارة الفتنمممة أو النعرات أو التمييز بين ألافراد أو 

في حين عرفه املشرع  ((4(املادة )4540( سنة )4مكافحة التمييز والكراهية إلاماراتي رقم ))املرسوم بقانون  الجماعات"،

الجزائري بأنه "جميع أشممممممممكال التعبير التي تنشممممممممر أو تشممممممممجع أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتضمممممممممن أسمممممممملوب الازدراء أو 

شممخاص على أسمماس الجنس أو العرق أو اللون إلاهانة أو العداء أو البغ  أو العنف املوجهة إلى شممخص أو مجموعة أ

)قانون الوقاية من  أو النسمممممممممب أو ألاصمممممممممل القومي أو إلاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو إلاعاقة أو الحالة الصمممممممممحية".

 ((4(املادة )4545( سنة )05-45كافحتهما الجزائري رقم )التمييز وخطاب الكراهية وم

 :تمييز خطاب الكراهية عما يشتبه به-املطلب الثاني 

قمد يخلط البع  بين خطماب الكراهيمة وحريمة التعبير بسممممممممممممممبب التشممممممممممممممابه بينهما، لكن خطاب الكراهية يتميز عن حرية 

خل ضمممممممن الكراهية أو حرية التعبير من خالل مؤشممممممرات التعبير في عدة نواحي، ويمكن الاسممممممتدالل على أن الخطاب يد

، إذ يكون تقييم الخطاب بكونه كراهية أم حرية تعبير من خالل مدى التأثير على الخطاب ســــــياقعديدة، وهي كاآلتي: 

 حتوى مالفئات املسممممتهدفة من الناحية السممممياسممممية والاجتماعية والاقتصممممادية، وما نشمممممأ عنه من تهميش أو تحقير لها، 

، يكون خطماب كراهيمة عنمدمما يتالعمب بماأللفماظ والجممل ويحملهما معماني ممما ال تتحملمه، وبخالفمه يكون حريممة خطـابال

، فالخطاب الذي يأخذ مدى واسمممع في الانتشمممار ويكون بين فئات كثيرة من الناس، ويكرر نشمممره، الخطاب نطاقتعبير، 

، فالخطاب الذي يثير الفتن عن طريق القتل وع الضــرر احتمال وقيكون أقرب للكراهية من حرية التعبير، وألاهم هو 

والضممممممممممممممرب وتفكيمك روابط التعايش واملحبة بين ألافراد يدخل ضمممممممممممممممن الكراهية ويخرج عن حرية التعبير، فضممممممممممممممال عن 

و  )التويجي التي يمكن أن تكشممممممممممممممف عن حقيقممة الخطمماب وفيممما إذا كممان كراهيممة أم حريممة تعبير. النيــة وتــأثير املتحــدث

   (439، ص 4545عبدالقادر 

كما يخلط البع  بين خطاب الكراهية وجريمة الكراهية بسممبب ما يوجد بينهما من عناصممر مشممتركة، إذ أن كل منهما 

يممدخممل  يعممد من أعراض التعصممممممممممممممب والكراهيممة، ولكن في الواقع إن خطمماب الكراهيممة يعممد جريمممة مممدعمماة للقلق، وهو ال 

ضمممممممممممن جرائم الكراهية، ألن ألاخيرة ال تنطوي على حرية التعبير في معظمها، وأن اسممممممممممتعمال مصمممممممممممطلح "الكراهية" كان 

راجعممما إلى العممماطفممممة، وهو مممما جعممممل البع  يتوهم بممممأنهممما من مظممماهر الكراهيمممة وبمممالتحممممديمممد خطممماب الكراهيمممة، فجرائم 

تتميز بعنصممممممممممممرين متحدين بحسممممممممممممب ما أوضممممممممممممحت منظمة ألامن الكراهية تعد جرائم جنائية ترتكب بدافع التحيز، وهي 

والتعاون في أوربا، وهما: وجود جريمة أسمممممممممماسممممممممممية )كالسممممممممممرقة والقتل..(، ووجود جريمة بدافع التحيز )ضممممممممممد العنصممممممممممرية 

ألاقلية مثال(، وهذا يعني أن سمممممة الضممممحية املحمية هي ألاسمممماس في اختيار الجاني لهدف جريمته، وهنا فأن مسممممؤولية 

   (405، ص 4548)عبد ربه  ني ال تتحقق إال عند إثبات الجريمة الجنائية إلى جانب إثبات الكراهية.الجا

ويقصمد بجريمة الكراهية كل سلوك إجرامي متعمد ضد ألاشخاص أو املمتلكات يستهدف فئة معينة بسبب انتماؤهم 

أو العرقي أو ألاصممممممممممممممل القومي أو اللون، فهي باألصممممممممممممممل جريمة من الجرائم التقليدية العادية كالقتل  المديني أو العقمائمدي

والسممممممرقة وغيرها لكنها تتميز بكون دوافعها تكمن في الكراهية لفئة معينة أو التعصممممممب ضممممممدها، وهذه الجريمة تعد من 

ريعات تحدة وأملانيا، وال تكاد تكون معروفة في التشاملصمطلحات املعروفة في التشمريعات الغربية كبريطانيا والواليات امل



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 270 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

العربيممة، إذ إن غممالبيتهمما جرمممت التحري  على الكراهيممة أو الممدعوة إليممه، ومن ثم فممأن هممذه الجريمممة إذا ممما ارتكبممت في 

كمل من إحمدى المدول العربيمة فمأنهما تعماممل كبقيمة الجرائم التقليمديمة وأن كمان المدافع لهما هو الكراهيمة، همذا وقمد أجمع 

الفقه واملمارسة الدولية على أن خطاب الكراهية يعد مقدمة نظرية ألخطر الجرائم ومنها إلابادة الجماعية كما حصل 

في رواندا، وتتسم جريمة الكراهية بعدة خصائص، منها أنها من جرائم العنف املادي واللفظي، فهي قد تقع ماديا على 

لفاظ كالسممممممممب والشممممممممتم والتهديد، وأنها من الجرائم غير املحددة حيث تقع ألاشممممممممخاص واملمتلكات، وقد تقع معنويا باأل

بأي فعل من ألافعال املاسممممممممممممة بسممممممممممممالمة الفرد بدنيا أم نفسمممممممممممميا أو ممتلكاته طاملا كان الدافع لها هو الكراهية، وأنها من 

  (43، ص4544)نوارة  الجرائم متعدية الضرر لكونها تشمل الفئة الاجتماعية املقصودة بأكملها.

ويتضممممممممممممممح من السممممممممممممممممممات التي ذكرت آنفممما، أن خطممماب الكراهيمممة يختلف عن جريممممة الكراهيمممة بكونمممه من جرائم العنف 

اللفظي، إذ أنه يقتصر على التعبير املشحون بالبغ  والحقد والتعصب والاحتقار وغيرها من ألالفاظ التي تثير املشاعر 

هها على نحو معين كما ذكرنا سمممممممابقا، وهو يقف عند هذا الحد أي إلاثارة، فسمممممممواء نجمت عن تلك إلاثارة جريمة وتوج

أم لم تنجم فمممأن خطمماب الكراهيممة يعممد متحققمما، وهو على خالف جريمممة الكراهيمممة التي تتطلممب وقوع جريمممة تقليممديمممة 

 بالفعل وأن تكون بدافع الكراهية أو ما يسمى بالتحيز. 

ن نختم هذا املوضوع نود أن نبين أن لخطاب الكراهية ثالثة محددات هي الحقد والتحري  والعالنية، وبدونها وقبل أ

ال وجود لمه، ومن خاللهما أيضمممممممممممممما يمكننما أن نميزه عن غيره من املصممممممممممممممطلحمات، ويراد بمالحقمد العداوة وتربص الفرصممممممممممممممة 

مة بالشممممممممممممممكل الذي يخلق لديه تصممممممممممممممميم على ارتكابها، في إللحاق ألاذى بالغير، بينما التحري  هو دفع الغير نحو الجري

حين أن العالنية هي نشممممممر ألافكار لدى الجمهور بأي وسمممممميلة كانت بحيث تكون لديهم معرفة بما نشممممممر بكل يسممممممر، وتعد 

العالنيمة من املحمددات الضممممممممممممممروريمة لخطماب الكراهيمة، ذلمك أن ألاخير إذا كمان يتطلب وجود جماعات تتبنى تلك ألافكار 

حممث عليهمما لتحقيق العممداوة ومحمماربممة آلاخر، فممأن ذلممك ال يمكن أن يتحقق إال إذا وجممدت وسمممممممممممممممائممل تعينممه على حمممل وت

الخطاب وتحشيد الرأي لدعمه، سواء أكان ذلك بشكل مباشر بأن يوجه إلى الجمهور عبر املنابر والساحات العامة، أو 

 (34-49، ص ص 4548)البدري  غير مباشر عبر الوسائل إلاعالمية املختلفة.

 :خطورة خطاب الكراهية-املطلب الثالث

ي ف يمس ألافرادينطوي خطماب الكراهيمة على أخطار كثيرة ليس على الفرد وحسممممممممممممممب وإنما على املجتمع بأكمله، إذ أنه 

ضممممممممممرار املعنوية واملضممممممممممايقة والتحرش والتمييز والعنف والتهديد؛ كرامتهم وشممممممممممعورهم باالنتماء، ويعرضممممممممممهم للمعاناة وألا 

بسممممممممممبب ما يتضممممممممممممنه من العداء والاسمممممممممممتياء تجاههم، وما يتبع ذلك من انعدام لألمن وإثارة للخوف، وهذا بدوره يدفع 

قد  منها الضممحاياالضممحايا أما إلى الانعزال وإما إلى الخروج عن مبادئهم، وهذه املعاناة النفسممية والجسممدية التي يعاني 

من خالل تهديده للتعايش السمملمي، والاحترام املتبادل، ويجعل التعديدية  ويمس املجتمعتدفعهم أحيانا إلى الانتحار، 

وهي أسممممممماس الديمقراطية عرضمممممممة للخطر، بسممممممممبب ما يعكسمممممممه من عواقب سمممممممملبية على الخطاب العام في املجتمع، وما 

نشممممممممئه من اسممممممممتعدادات لقبول العنف والتمييز، وهذه العواقب الجسمممممممميمة يعززه من مناخ للعدائية والتعصممممممممب، وما ي

 (40، ص4544)العمري  تترك آثارها السلبية على تماسك املجتمع وحقوق إلانسان وسيادة القانون أجمع.
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غرض إثارة الفتن بين أفراد املجتمع بما تحدثه يضماف إلى ذلك إن خطورة هذا الخطاب تكمن في كونه أداة تسممتعمل ل

من فوض ى واضطراب وتشتت، وتتعاظم خطورة هذا النوع من الخطاب عندما يوجه ضد فئة معينة تجمعهم صفات 

مشمممممممتركة وتجعلهم بمسمممممممتوى أدنى مما هي عليه بقية الطوائف، فالخطاب هنا ال يتسمممممممم بكونه عنصمممممممريا وحسمممممممب وإنما 

ملسممممتمر لطائفة ما أيا كانت أشممممكاله، وإذا ما بنيت مضممممامينه على أسممممس دينية فأنه يؤدي إلى بكونه دعوة لالسممممتهداف ا

فتن طمائفيمة بين أبنماء الديانة الواحدة أو بينهم وبين الديانات ألاخرى، وهذا الخطر بالتحديد يمتد أثره ليمس السمممممممممممممملم 

ه يتضمممممممممممممممن عبارات تحرض على العنف بين العمام وليس المديانة املقصممممممممممممممودة فقط، وتكمن الخطورة الحقيقية له في أن

ألافراد، وتعتمد الجماعات املتطرفة في تحقيق أغراضمممممممممممها املتمثلة بدح  أو مناهضمممممممممممة آلاخرين على فكرة "الحشمممممممممممد"، 

وأصمممممممبحت وسمممممممائل التقنية الحديثة من أخطر الوسمممممممائل التي تسمممممممتعمل لنشمممممممر تلك الخطابات والتحري  على ممارسمممممممة 

سواء أكان ذلك باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي لترسيخ أيديولوجية التمييز العنصري العنف وألاعمال إلارهابية، 

والعنف والتحري  عليهما، أو اسممممممممممممممتعمالها كقناة لنشممممممممممممممر الكراهية ضممممممممممممممد جماعة معينة والتحري  على العنف العرقي 

، سمممممممممميت بمممممممممممممممممممممم)الدراسمممممممممة 4546ضمممممممممدها. وفي دراسمممممممممة أجريت من قبل لجنة مكافحة إلارهاب ملجلس ألامن الدولي لسمممممممممنة 

(( بينمت فيمه أن 4550( في )4644الاسممممممممممممممتقصممممممممممممممائيمة العمامليمة الثمانيمة بشممممممممممممممأن تنفيممذ المدول ألاعضمممممممممممممماء لقرار مجلس ألامن )

التحري  على ألاعمال إلارهابية زاد بنسمممممب كبيرة في جميع الدول، وأرجعت ذلك إلى الزيادة في الرسمممممائل املحرضمممممة على 

ل تكنولوجيا املعلومات والاتصمممممماالت من جهة، وفي ألاماكن التقليدية كاملؤسممممممسممممممات العنف وإلارهاب املرسمممممملة عبر وسممممممائ

التعليمية والدينية من جهة أخرى، ويرى بع  املتخصمممصمممين أن تلك الجماعات تعمل وفق مفهوم علو مصمممالحها على 

ل مؤسسات الدولة، ووص مصمالح الدولة، لذا فأنها تقوم بنشر هذا النوع من الخطابات املقترنة باألفكار املغلوطة ضد

الحد بها إلى تكفير كل من ال يؤمن بفكرها وهدر دمائه من خالل خطاب التكفير، وإدراكا لذلك توجهت الجهود الوطنية 

 قرة التالية.وهو ما سنبينه في الف (414-468، ص ص 4545)ماجد  والدولية نحو الحد منها،

 :دور القانون الوطني في الحد من خطاب الكراهية-املبحث الثاني

سممممممممنتطرق في هذا املبحث إلى بيان موقف القوانين الوطنية في بع  الدول املقارنة ومنها إلامارات العربية املتحدة التي 

يممة، والجزائر بممالقممانون ذي خمماص بمكممافحممة التمييز والكراه 4540( لعممام 4أصممممممممممممممدرت مرسمممممممممممممموم بقممانون اتحممادي بممالعممدد )

( بشمممممممممممأن الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ثم نتطرق 4545/ نيسمممممممممممان 49( الصمممممممممممادر في )50-45العدد )

 لبيان موقف املشرع العراقي، وذلك في ضوء ثالثة مطالب متتالية: 

  :موقف القانون إلاماراتي-املطلب ألاول 

( إلى وضممممممممممممممع حممد لظمماهرة العنف التي انتشممممممممممممممرت في املجتمع في صممممممممممممممورتي التمييز 4540)أتجممه املشممممممممممممممرع إلاممماراتي في العممام 

( ينص على تجريم الكثير من صور العنف املشار إليها آنفا في الفصل الثاني 4والكراهية، وشرع مرسوم بقانون بالرقم )

 فقط.منه، وبما أن بحثنا متقيد بالكراهية سنتطرق إلى نماذج التجريم الخاصة بالكراهية 
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( نجد أن املشرع عاقب على كل فعل يرتكب بطرق التعبير أو 4540( لسنة )4وباستقراء نصوص املرسوم بقانون رقم )

( سمممنوات والغرامة املقيدة 0أي وسممميلة أخرى وكان من شمممأنه إثارة الكراهية بالسمممجن املقيد بحد أدنى بما ال يقل عن )

( درهم أو إحممداهممما، وعرف 4o555o555( درهم وال تزيممد عن )055o555)بممالحممدين معمما )ألاعلى وألادنى( بممأن ال تقممل عن 

املشرع إلاماراتي في هذا املرسوم بقانون طرق التعبير بأنها "القول أو الكتابة أو الرسم أو إلاشارة أو التصوير أو الغناء أو 

ة أو واقع إلالكترونية أو املواد الصناعيالتمثيل أو إلايماء"، والوسائل بأنها "شبكة املعلومات أو شبكات الاتصاالت أو امل

 )املرسمممموم بقانون مكافحة التمييز  وسممممائل تقنية املعلومات أو أية وسمممميلة من الوسممممائل املقروءة أو املسممممموعة أو املرئية".

 ((1، 4(املادتان )4540( سنة )4لكراهية إلاماراتي رقم )وا

وقد أسممممممممتظهر املشممممممممرع إلاماراتي خطورة الفعل املرتكب من قبل املوظف خالل تأدية عمله أو بسممممممممببه أو من ذي صممممممممفة 

د يممدينيمة أو مكلف بهما أو كمان الفعمل مرتكمب في دور العبمادة على أمن املجتمع، وقرر تشممممممممممممممديمد عقوبتمه إلى السممممممممممممممجن املق

( درهم، أو إحممداهممما، وإذا 055o555-4o555o555( سممممممممممممممنوات، والغرامممة املقيممدة بين )45بممالحممد ألادنى الممذي ال يقممل عن )

ترتب على ألافعال املذكورة إخالل بالسمممملم العام فأن العقوبة تشمممممل السممممجن املقيد والغرامة املقيدة املذكورين أعاله 

(املادة 4540( سممممنة )4)املرسمممموم بقانون مكافحة التمييز والكراهية إلاماراتي رقم ) معا دون أن يكون هنالك خيار بينهما.

(8))     

 وعمماقممب كممذلممك كممل شممممممممممممممخص يقوم عبر الطرق أو الوسممممممممممممممائممل املممذكورة آنفمما بممإثممارة النعرات القبليممة قمماصممممممممممممممدا الح  على

( أشممهر والغرامة املقيدة بالحد ألادنى 6الكراهية بين أفراد املجتمع والجماعات بالحبس املقيد الذي ال تقل مدته عن )

( درهم أو إحداهما، ومن صور التجريم ألاخرى أنه جعل استغالل الدين لغرض رمي 05o555فقط وهو ما ال يقل عن )

ملشمار إليها في أعاله قاصمدا تحقيق مصملحة خاصمة أو غرض غير مشروع الغير من ألافراد أو الجماعات بالكفر بالطرق ا

جريممة وعماقمب عليهما بمالسممممممممممممممجن املؤقمت، وشممممممممممممممدد العقوبمة إلى إلاعمدام إذا اقترن الفعمل بالتحري  على القتل وتم ذلك 

 ((45، 9(املادتان )4540( سنة )4)املرسوم بقانون مكافحة التمييز والكراهية إلاماراتي رقم ) بالفعل.

كما نجد أن املشممرع إلاماراتي تضمممن صممورا كثيرة ألفعال تنطوي على إثارة للكراهية بأحد طرق التعبير، وخصممص لكل 

سمممممممب خطورة الجرائم، ومنها تجريم صممممممممنع أو ترويج أو بيع أو منها عقوبات سمممممممالبة للحرية أو غرامات مالية أو كالهما ح

العرض للبيع أو التمممداول منتجمممات أو أي شمممممممممممممم يء بمممما يترتمممب عليمممه إثمممارة للكراهيمممة، وتجريم إحراز أو حيمممازة مطبوعمممات أو 

و تسممممممممممممممجيالت أو أشممممممممممممممياء أخرى معدة للتوزيع أو إلاطالع من قبل الغير بقصممممممممممممممد إثارة خطاب الكراهية، وتجريم إنشمممممممممممممماء أ

تأسممميس أو تنظيم جمعية أو مركز أو تنظيم أو جماعة أو أحد فروعها أو اسمممتخدم لذلك أحد الوسمممائل إلثارة الكراهية 

أو التحبيممذ لممه أو الترويج، وتجريم الانضمممممممممممممممممام أو املشممممممممممممممماركممة للجهممات املممذكورة أو إعممانتهمما بممأي طريقممة كممانممت رغم علمممه 

ت والاجتممماعممات التي يكون الغرض منهمما إثممارة خطمماب الكراهيممة أو بممأهممدافهمما، فضممممممممممممممال عن تجريم تنظيم أو عقممد املؤتمرا

شمممممممارك فيها، وخول املشمممممممرع السممممممملطة العامة حق ف  هذه املؤتمرات وأن كان باسمممممممتعمال القوة، وتجريم كل من قدم 

حد أموالا أو دعما ماديا مباشمممممممممرا أم غير مباشممممممممممر، أو سممممممممملمه، أو تسمممممممممملمه، أو عرضممممممممممه، أو طلبه، أو قبله لغرض ارتكاب أ

ألافعمال الواردة في همذا القممانون، وتبماينمت عقوبممات همذه الجرائم بين الحبس والسممممممممممممممجن والغرامممات املماليمة، فضممممممممممممممال عن 
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الحكم بحل الجمعيات واملراكز والتنظيمات ...الخ وفروعها أو الغلق املؤقت لها أو النهائي، وأيضممممما الحكم بمصمممممادرة كل 

)املرسمممممممممممممموم بقانون  أدوات، وكمذلمك إلابعماد لألجنبي بعمد تنفيمذ عقوبتمه. مما اسممممممممممممممتعممل في الجريممة من أموال أو أوراق أو 

 ((49و 46-44(املواد )4540( سنة )4مكافحة التمييز والكراهية إلاماراتي رقم )

راتي نص على املسممممممممممممممؤوليممة الجزائيمة للشممممممممممممممخص الاعتبماري، إذ قرر معماقبممة ممثمل الشممممممممممممممخص كمما نجممد أن املشممممممممممممممرع إلاممما

الاعتباري أو مديره أو وكيله متى ثبت علمه بالعقوبة املحددة للجريمة املنصممموص عليها في هذا املرسممموم بقانون في حال 

 شخص الاعتباري مسؤوال على وجهارتكابها باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه من قبل أحد العاملين لديه، ويبقى ال

( سممممممنة 4)املرسمممممموم بقانون مكافحة التمييز والكراهية إلاماراتي رقم ) التضممممممامن بما يحكم به من غرامات أو تعويضممممممات.

 ((41(املادة )4540)

ات القضممممممممائية في الكشممممممممف عن هذه الجرائم ومكافحتها قرر املشممممممممرع إلاماراتي عذرا معفيا من وألجل تسمممممممهيل عمل الجه

العقمماب لكممل من يبممادر من الجنمماة إلى تبليغ الجهممات املممذكورة عن الجريمممة قبممل أن تصممممممممممممممل إليهمما، فممإذا كممان التبليغ بعممد 

ية )املرسمموم بقانون مكافحة التمييز والكراه الكشممف عنها، فال يعفيه إال إذا سمماهم تبليغه في القب  على بقية الجناة.

  ((48(املادة )4540( سنة )4إلاماراتي رقم )

 :وقف القانون الجزائري -املطلب الثاني

تي ووضممممممممع قانونا للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وبعد خمس سمممممممنوات تبع املشممممممممرع الجزائري نظيره املشممممممممرع إلامارا

، وقد تضمن هذا القانون أحكاما كثيرة تفوق بها على املشرع إلاماراتي، ومن أبرز 4545( في 50-45ومكافحتهما بالرقم )

ة، يما تضمنه املرصد الوطني الذي نص على إنشائه ووضعه لدى رئيس الجمهورية للوقاية من التمييز وخطاب الكراه

)قانون الوقاية من التمييز وخطاب  وهذا املرصممممد عبارة عن هيئة وطنية لها شممممخصممممية معنوية واسممممتقالل إداري ومالي،

تمممه رصممممممممممممممممد كمممل مظممماهر خطممماب الكراهيمممة ومهم ((8(املمممادة )4545( سممممممممممممممنمممة )05-45الكراهيمممة ومكمممافحتهمممما الجزائري رقم )

وتحليلها ومعرفة أسمبابها واقتراح التدابير وإلاجراءات للوقاية منها، فضمال عن تبليغ الجهات القضمائية بكل ما يصل إلى 

علمه عن الجرائم الواردة في هذا القانون، وتبادل املعلومات مع املؤسسات العاملة في هذا النطاق سواء أكانت وطنية 

 ((45(املادة )4545( سنة )05-45)قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما الجزائري رقم ) ية.أم أجنب

صحي والنفس ي والاجتماعي بما كما تضممن أحكاما تخص ضمحايا خطاب الكراهية، ومن أهمها كفالة الدولة الجانب ال

يضمممممممممن ألامن والسممممممممالمة لهم، وحرمة أجسممممممممادهم ونفسمممممممميتهم وكرامتهم، وتيسممممممممير لجوئهم إلى القضمممممممماء، واسممممممممتفادتهم من 

املسمماعدة القضممائية بقوة القانون، فضممال عن اسممتفادتهم من إجراءات الحماية الخاصممة بالضممحايا والشممهود الواردة في 

ير تحفظية من قبل الجهات القضممممممممممممممائية )قاضمممممممممممممم ي الاسممممممممممممممتعجال( بناء على طلبه للحد من التشممممممممممممممريع النافذ، واتخاذ تداب

-46(املادتان )4545( سممممممممممممممنة )05-45)قمانون الوقمايمة من التمييز وخطماب الكراهيمة ومكمافحتهمما الجزائري رقم ) التعمدي.

45)) 
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ومما تميز به هذا القانون أنه جعل للقضاء الجزائري اختصاص النظر في كل ما يرتكب بالخارج من الجرائم املنصوص 

عليها في هذا القانون متى كان الضممممممممحية مقيما في الجزائر حتى وأن كان أجنبيا، ويعقد الاختصممممممممماص للمحكمة التي يقع 

أو املوطن املختار، كما منح القضمممممممممماء عند التحقيق في هذه الجرائم صممممممممممالحية إلزام  ضمممممممممممن اختصمممممممممماصممممممممممه محل إقامته

مقدمي الخدمات أو أي فرد كان بأن يسممممممممملم ما لديه من معلومات مخزنة بوسمممممممممائل تكنولوجية تحت طائلة العقاب، أو 

قانون ) ا غير متاح وغيرها.تأمرهم بالتحفظ الفوري لتلك املعلومات، أو سحب وتخزين محتوياتها، أو جعل الدخول إليه

 ((44-44(املادتان )4545( سنة )05-45الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما الجزائري رقم )

جزائري لم يكن بالصرامة التي كان عليها املشرع إلاماراتي من حيث العقوبات، أما من حيث التجريم فنجد أن املشرع ال

( سممممممنوات، وغرامة مقيدة 3( أشمممممهر و)6إذ نالحظ أنه جعل عقوبة التمييز وخطاب الكراهية الحبس املقيد بين حدين )

أو يقوم بمممأي عممممل (دج، وعممماقمممب على كمممل من يحرض علنممما على ارتكممماب همممذه الجرائم أو ينظم 65o555 -355.555بين )

(دج بشمرط أن ال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون 455o555-355o555( سمنوات وغرامة )3-4دعائي بالحبس املقيد )

( 05-45وخطمماب الكراهيممة ومكممافحتهممما الجزائري رقم ))قممانون الوقممايممة من التمييز  بممأشممممممممممممممد مممما هو مقرر في هممذه املممادة.

 ((35(املادة )4545سنة )

( 0-4وراعى املشممممممممممممممرع الجزائري بع  الاعتبمممارات وقرر تشمممممممممممممممديمممد عقوبمممة التمييز وخطممماب الكراهيمممة إلى الحبس املقيمممد ) 

طفال أو أن حالة (دج، ومن هذه الاعتبارات أن يكون الضمممممممممممممحية من ألا 455o555-055،555سمممممممممممممنوات والغرامة املقيدة )

الضممممممممحية سممممممممهلت ارتكاب الجريمة كأن تكون مريضممممممممة أو لديها إعاقة أو عجز بدني أو عقلي، أو كان للجاني سمممممممملطة على 

الضحية أو نفوذ وظيفي واستغله في ارتكاب الجريمة، أو تعدد الجناة فاعلين أم شركاء، أو تمت الجريمة عبر استعمال 

( 1-3تصمممممال، كذلك راعى خطورة الفعل املرتكب وقرر تشمممممديد العقوبة إلى الحبس )الوسمممممائل التكنولوجية لإلعالم والا

)قممانون الوقممايممة من التمييز  (دج إذا انطوى خطمماب الكراهيممة على دعوة للعنف.355o555-155o555سممممممممممممممنوات وغرامممة )

 ((34-34(املادة )4545( سنة )05-45خطاب الكراهية ومكافحتهما الجزائري رقم )و 

وأسممممممممموة باملشمممممممممرع إلاماراتي نجد أنه اتجه إلى تجريم كل فعل من أفعال إلاشمممممممممادة أو التمويل أو التشمممممممممجيع  لألنشمممممممممطة أو 

م ستعملها في جريمته، وكذلك تجريالجمعيات أو التنظيمات والجماعات الداعية إلى الكراهية، أيا كانت الوسيلة التي ا

أنشماء أو إدارة أو أشمراف على مواقع أو حسمابات إلكترونية تنشمر ما من شمأنه إثارة الكراهية، وتجريم أنتاج أو صممنع أو 

بيع أو عرض للبيع أو للتممداول الخ كممل من شممممممممممممممأنممه أن يؤدي إلى ارتكمماب هممذه الجرائم، وكممذلممك كممل من يقوم بممإنشمممممممممممممماء أو 

( 45-4عية أو اتفاق بهدف ارتكاب هذه الجرائم، وجعل عقوبات هذه الجرائم الحبس الذي يتراوح بين )الاشتراك في جم

تكبت به الجريمة وغلق (دج، فضممممممممممممال عن مصممممممممممممادرة كل ما ار 055o555-45o555o555سممممممممممممنوات والغرامة التي تتراوح بين )

)قمممانون الوقمممايمممة من التمييز وخطممماب  ن النيمممة،لكترونيمممة وألامممماكن التي ارتكبمممت بهممما دون إلاخالل بمممالغير حسمممممممممممممماملواقع إلا

كما يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبات  ((31-33(املادتان )4545( سمممنة )05-45الكراهية ومكافحتهما الجزائري رقم )

اية )قانون الوق لواردة في قانون العقوبات، وكذلك نص هذا القانون على مضممممماعفة العقوبة في حال العود.التكميلية ا

 ((44-44(املادتان )4545( سنة )05-45من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما الجزائري رقم )
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كما نص على مسمممممؤولية الشمممممخص املعنوي وقرر معاقبته بالعقوبة املقررة للجريمة املرتكبة، وقرر كذلك املعاقبة على 

الشممممممروع في الجنحة بالعقوبة املقررة للجريمة، وأخذ باألعذار املعفية وبشممممممروط مقاربة ملا نص عليه املشممممممرع إلاماراتي، 

خذت إلاجراءات بتقديم املساعدة في ولكنه تباين عن ألا 
ُ
خير في تقريره للعذر املخفف أيضا وذلك في حال قام بعد أن ات

ون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية )قان القب  على واحد أو أكثر ممن ضممملع في ارتكاب الجريمة أو كشمممف هويته.

 ((45-39(املادتان )4545( سنة )05-45ومكافحتهما الجزائري رقم )

كما نص هذا القانون من أجل تفعيل الجهود الرامية إلى الحد من هذه الجريمة على التعاون الدولي القضائي في املواد 

مما ورد في الاتفاقيات الدولية ومبدأ املعاملة باملثل، وان ترف  (، وعلى أن يكون همذا التعماون مقيمدا بمراعماة 40- 43)

 كل طلبات التعاون التي يمكن أن تمس بالسيادة أو النظام العام في الدولة.

      :موقف القانون العراقي-املطلب الثالث

 ت املقارنة أنفةلم ينص التشممممممممممممممريع العراقي على حظر خطماب الكراهيمة في قمانون مسممممممممممممممتقمل كمما هو الحمال في التشممممممممممممممريعا

المذكر، وإنمما وردت إشممممممممممممممارة إليمه في نصمممممممممممممموص متفرقمة المدسممممممممممممممتورية منها والقانونية، والقواعد ألاخيرة لم تقتصممممممممممممممر على 

 القواعد العقابية العامة وحسب وإنما شملت القواعد الخاصة أيضا.

نصرية أو إلارهاب أو التكفير أو ( النافذ نجد أنه نص على "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الع4550فبالرجوع إلى دستور )

التطهير الطمممائفي، أو يحرض أو يمهمممد أو يمجمممد أو يروج أو يبرر لمممه..."، ومن همممذا النص يظهر أن املشممممممممممممممرع العراقي جرم 

خطمماب الكراهيممة من خالل تجريمممه للعنصممممممممممممممريممة وإلارهمماب والتكفير والتطهير سممممممممممممممواء أكممان بتبنيهمما أو التحري  عليممه أو 

 / أوال((1(املادة )4550)دستور العراق الدائم لسنة ) ده أو الترويج والتبرير له.التمهيد له أو تمجي

لة القواعد العامة املتمثالعراقي أشممممار في أما بالنسممممبة للقواعد القانونية العقابية العامة والخاصممممة، فنجد أن املشممممرع 

إلى تجريم خطماب الكراهيمة، وذلمك في قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي الذي نص على تجريم  بقوانين العقوبـات

عقوبات بغدادي( للمبادئ الرامية إلى املسمممممممممماس بالقومية  19التحبيذ أو الترويج عبر وسممممممممممائل النشممممممممممر املحددة في املادة )

ة وأهداف ألامة وإلاثارة للنعرات املذهبية أو العنصرية أو النزاع بين الطوائف املختلفة أو املشاركة في التنظيمات العربي

السممممممممرية الهادفة لتغيير نظم الحكم واملبادئ املقررة للهيئة الاجتماعية سممممممممواء بشممممممممكل مباشممممممممر أم غير مباشممممممممر من خالل 

هذه ألافعال إلى ألاشممغال الشمماقة املؤبدة، أو الحبس املقيد بما  منظمات تؤدي الغرض املذكور نفسممه، وتصممل عقوبات

ال يتعدى العشممممممممممر سممممممممممنوات والغرامة أو أحداهما، وتشممممممممممدد الجريمة إلى إلاعدام أو ألاشممممممممممغال الشمممممممممماقة املؤبدة إذا وقعت 

)قانون ذيل قانون  الجريمة بالقوة أو التهديد بها أو بوسمممميلة أخرى غير مشممممروعة ضممممد فرد أو أكثر من القوات املسمممملحة.

ويظهر من هذا النص أن املشممممممممممممممرع العراقي وأن لم ينص  ((4( امللغىاملادة )4863( سممممممممممممممنة ) 39العقوبمات البغمدادي رقم )

ه للتحبيذ والترويج لكل ما يمس القومية أو يثير صراحة على خطاب الكراهية أال أنه شمله بمضمونه من خالل تجريم

 الفتن العنصرية واملذهبية.
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املعدل، بقي  4868( لسممممممممممممممنة 444وبعد إلغاء قانون العقوبات البغدادي وذيوله وصممممممممممممممدور قانون العقوبات النافذ رقم )

وإنما أشممار ضمممنا إلى  الوضممع على ما كان عليه، إذ لم يأتي القانون الجديد بنص عام يحظر صممراحة خطاب الكراهية،

تجريمه في عدة نصمممموص كل منها تضمممممن تجريما في نواحي معينة، منها على سممممبيل املثال ما ورد في الباب ألاول املعنون 

بممممممم)الجرائم املاسة بأمن الدولة الخارجي( التي جرم فيها مساعدة العدو من أجل دخول البلد أو  التقدم فيه، وذلك من 

ضعاف معنويات أفراد القوات املسلحة أو تحريضهم على الانضمام لصفوف العدو أو الاستسالم خالل إثارة الفتن أو أ

أو زعزعة ثقتهم بالدفاع أو بإخالصمممهم له، وجعل العقوبة املترتبة عليه هي إلاعدام، فكل خطاب يتضممممن في عباراته ما 

)قانون العقوبات العراقي رقم  لكراهيمة،يثير الفتن أو يسممممممممممممممهمل للعمدو دخول البلمد بمأي وسمممممممممممممميلمة كمانمت يعمد من خطمابمات ا

وما ورد في الباب الثاني املعنون بممممممممممم)الجرائم املاسة بأمن الدولة الداخلي( من  ((465( املعدل املادة )4868( سنة )444)

ية والاقتتال الطائفي بين املواطنين من خالل تسممممممممليحهم ضممممممممد بعضممممممممهم البع  أو حملهم تجريمه إلثارة الحروب ألاهل

 على ذلممك أو على الاقتتممال، وتكون عقوبتممه السممممممممممممممجن املؤبممد، وتشممممممممممممممدد ألاخيرة إلى إلاعممدام إذا تحقق فعال أيمما مممما ذكر،

وقد جعل املشممممممممممرع من التحري  على ارتكاب  ((480( املعدل املادة )4868( سممممممممممنة )444)قانون العقوبات العراقي رقم )

أيا من هذه الجرائم )وان لم يترتب على تحريضممه أثرا( جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بالسممجن ملدة ال تتعدى العشممر 

كابها وأن لم تكن نية الاشممتراك متوافرة لديه سممواء اقترن ذلك باملعونة سممنين، كذلك الحال بالنسممبة للتشممجيع على ارت

املادية أو املالية، وشمممممدد عقوبة التحري  والتشمممممجيع إلى السمممممجن املؤبد أن كان موجها ضمممممد فرد من القوات املسممممملحة 

 ((489( املعدل املادة )4868( سنة )444)قانون العقوبات العراقي رقم ) ألجل أن يرتكب أيا من الجرائم املذكورة.

كذلك نص على تجريم التحبيذ والترويج للمذاهب الرامية إلى التغيير في املبادئ ألاسممممممممماسممممممممممية للدسممممممممممتور أو نظم الهيئة  

ألاخرى، أو للقضممممممممممممماء على أحداها بقصمممممممممممممد قلب النظم  الاجتماعية ألاسممممممممممممماسمممممممممممممية أو لغرض سممممممممممممميادة طبقة على الطبقات

ألاسممماسمممية الاجتماعية أو الاقتصمممادية للدولة أو لغرض هدم النظم ألاسممماسمممية للهيئة الاجتماعية متى ما كان اسمممتعمال 

الوسممممممممائل غير املشمممممممممروعة واضمممممممممحا في ذلك كالقوة أو إلارهاب وغيرها، وتصمممممممممل عقوبة هذه الجريمة إلى السمممممممممجن الذي ال 

السممممممممممممممبع سممممممممممممممنوات أو الحبس، و تفرض العقوبمة نفسممممممممممممممهما على كمل من يحرض لقلب نظام الحكم أو لكراهيته أو  يتعمدى

الازدراء بمه، وكمذلمك من يحبمذ أو يروج للنعرات الطمائفية أو املذهبية، أو يحرض على النزاعات بين الطوائف وألاجناس 

( املعدل املادة 4868( سممممممنة )444)قانون العقوبات العراقي رقم ) وكل من يثير مشمممممماعر الكراهية والبغضمممممماء بين ألافراد،

كممما جرم الاهمممانممة العلنيممة لألمممة العربيممة أو للشممممممممممممممعممب العراقي أو فئممة منهم أو العلم أو شممممممممممممممعممار البلممد، وتكون  ((4/ 455)

( املعدل 4868( سممممممممممنة )444)قانون العقوبات العراقي رقم ) ال يتجاوز العشممممممممممر سممممممممممنوات أو الحبس، عقوبته السممممممممممجن ملا

 وتكون عقوبة هذهيضمممممممماف إلى ذلك تجريمه للجهر بالصممممممممياح أو الغناء متى كان الغرض منه إثارة الفتنة،  ((454املادة )

( املعدل 4868( سنة )444)قانون العقوبات العراقي رقم ) الجريمة الحبس الذي ال يتعدى السنة والغرامة أو أحداهما.

 ((444املادة )

عد من خطابات الكراهية أيضممممما هي الاعتداء العلني على معتقدات الطوائف ومن الصممممور التي جرمها املشمممممرع العراقي وت

الدينية أو التحقير من شمممممممممممأنها، أو التشمممممممممممويش املتعمد على إقامة الشممممممممممممعائر أو الحفل أو الاجتماعات الدينية، أو تعطيل 

ة ممما، والتقليممد ومنع ذلممك عمممدا، والاهممانممة العلنيممة لرموز أو أشممممممممممممممخمماص هم محممل احترام وتمجيممد وتقممديس لممدى طممائفمم
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 العلني لنسممممممممممممممك أو حفل ديني بهدف السممممممممممممممخرية وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس الذي ال يتعدى الثالث سممممممممممممممنوات.

 ((314( املعدل املادة )4868( سنة )444)قانون العقوبات العراقي رقم )

فقمد حظر املشممممممممممممممرع العراقي جمانب من السمممممممممممممملوكيات التي تدخل ضمممممممممممممممن خطاب  أمـا عن القواعـد القـانونيـة الخـاصـــــــــــة

الكراهية في بع  القوانين، ومنها قانون املطبوعات الذي نص على عدم جواز النشر في املطبوعات الدورية كل ما يعد 

كل اسممتهانة بهيبة الدولة، ونشممر البغضمماء والحزازات أو ما تحريضمما على ارتكاب الجرائم أو خروجا عن الطاعة أو ما يشمم

من شممممممممممأنه أن يبث التفرقة بين ألافراد في املجتمع أو القوميات والطوائف املختلفة فيه، أو كان من شممممممممممأنه أن يصممممممممممدع 

)قمممانون  الوحممدة الممداخليمممة لممه، كممذلممك حظر نشممممممممممممممر كممل ممما يعممد طعنممما في ألاديممان التي اعترفممت بهمما الجمهوريممة العراقيممة،

كمممذلمممك حظر توزيع كمممل مممما هو وارد من الخمممارج من  ((4،0،6/ 46(املمممادة )4869( سممممممممممممممنمممة )456املطبوعمممات العراقي رقم )

بممث التفرقممة بين ألافراد أو القوميممات والطوائف، أو يروج املطبوعممات التي تتضمممممممممممممممن ممما يثير البغضمممممممممممممماء أو الحزازات أو ي

)قممانون  لالتجماهممات الاسممممممممممممممتعممماريمة ويشمممممممممممممموه الحركممات التحرريممة، أو ممما يثير التحممامممل بسمممممممممممممموء نيممة على الممدول الصممممممممممممممديقممة.

   ((48(املادة )4869( سنة )456املطبوعات العراقي رقم )

وإذا كان الحظر واردا في النصممموص أعاله فأن الجزاء املترتب على مخالفتها جاء في نص مسمممتقل عن نصممموص التجريم، 

وهو نصا عاما يسري على جميع املخالفات املرتكبة بالضد ألحكام هذا القانون، وهذه العقوبة حددها بالحبس ملدة ال 

ا فضال عن الغرامة أو بإحداهما، وإذا كان الفعل يشكل بالوقت نفسه مخالفة ألحكام قانون آخر، تتعدى الثالثين يوم

وكانت العقوبة فيه أشممممممد من هذا القانون، فأن تلك العقوبة تكون هي الواجبة التطبيق، فضممممممال عن أن القانون خول 

القمانون، ويكون التعطيل ملدة ال تتعدى  ( من همذا46الوزير حق تعطيمل املطبوع المذي نشممممممممممممممر مما يخمالف أحكمام املمادة )

( يوما، أما عن رئيس التحرير فأن القانون خول الوزير أيضمممما أن ينذره عند مخالفة ألاحكام املذكورة في أعاله، 35الممممممممممممممممم)

وعلى رئيس التحرير نشممممممممممممممر إلانممذار مبمماشممممممممممممممرة في العممدد الممذي يلي علمممه بمممه، وال يحول همممذا إلانممذار دون اتخمماذ إلاجراءات 

( ألزممت من يملمك املطبوع 48نونيممة عمما ارتكبممه من جرائم وفقما لهممذا القممانون، أمما عن التعوي  فنجمد أن املمادة )القما

ورئيس التحرير والكماتمب بمدفع التعوي  المذي تحمدده املحكممة بمالتكمافمل إذا كمان املطبوع دوريما، أمما أن كان غير دوري 

( 456)قانون املطبوعات العراقي رقم ) أو املترجم والناشر فقط. أو مترجم فأن التعوي  يدفع بالتكافل من قبل املؤلف

    ((48-49و 43-44(املواد )4869سنة )

ت، وعّدها من ألاعمال إلارهابية، وهذه وفي قانون مكافحة إلارهاب نجد أن املشمممممممممممممرع نص على تجريم بع  السممممممممممممملوكيا

كممما جمماءت في النص تشمممممممممممممممممل "العمممل بممالعنف والتهممديممد على إثممارة فتنممة طممائفيممة أو حرب أهليممة أو اقتتممال طممائفي وذلممك 

بتسمممممممممممممليح املواطنين أو حملهم على تسمممممممممممممليح بعضمممممممممممممهم البع  وبالتحري  أو التمويل"، وهذه ألاعمال بمجملها تعد من 

لتي ترتكمب لغايات إرهابية، وبالنظر لخطورة هذا النوع من الجرائم فقد تشممممممممممممممدد املشممممممممممممممرع في صممممممممممممممور خطماب الكراهيمة ا

تحديد عقوبتها، إذ جعلها إلاعدام سممممممواء أكان من قام بها فاعال أم شمممممممريكا، ويعاقب بالعقوبة نفسمممممممها املحرض واملمول 

 عمال إرهابيا أو يأوي شممممممخصمممممما إرهابيا.واملخطط، في حين تكون العقوبة السممممممجن املؤبد ملن يخفي عمدا وبهدف التسممممممتر 

 ((4و 4/4(املادتان )4550( سنة )43)قانون مكافحة إلارهاب العراقي رقم )
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 :الكراهية القانون الدولي في الحد من خطاب دور -الثالثاملبحث 

سممممنتناول في هذا املبحث املوقف الدولي من التصممممدي لخطاب الكراهية، وسممممنتحدد في ثالثة أشمممممكال من القواعد أولها 

مبادئ كامدن، وثانيهما العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسممياسممية، وإلاعالن العالمي لحقوق إلانسممان، وثالثهما 

 ملوضوع، وذلك في ثالثة مطالب متتالية. الاتفاقية الدولية ذات الصلة بهذا ا

 الكراهية:دور مبادئ كامدن في الحد من خطاب -املطلب ألاول 

تعد مبادئ كامدن من أهم البرامج على املسممممممتوى الدولي في تجريم خطاب الكراهية، وفي التمييز بين الخطاب املشممممممروع 

سمممؤولية ألاخالقية والاجتماعية لوسمممائل ألاعالم في وغير املشمممروع )الكراهية(، وتتضممممن أثنا عشمممر مبدأ أوضمممحت فيه امل

محاربة التمييز العنصري وتعزيز التقارب بين الثقافات، كما تضمنت دعوة لوضع ضوابط تحكم عمل وسائل إلاعالم، 

وحظر السممملوكيات السممملبية لألفراد، وحث الشمممخصممميات القيادية وخاصمممة السمممياسممميين على تجنب التصمممريح الطائفي أو 

والترويج له، ورف  أي قيود على حرية التعبير ال تتوافق مع املعايير الدولية وغيرها، وتعد هذه املبادئ ألاساس التمييز 

الذي تستند إليه تشريعات الدول في إعادة تطويرها بالنسبة ملفهوم خطاب الكراهية، وتحديد العالقة بين ما يعد من 

    (443-444، ص 4548)البدري  لتدخل ومعالجته باملنع.حرية التعبير وما يعد من خطاب الكراهية، لغرض ا

وتطرقت هذه املبادئ صممممممممراحة إلى مفهوم خطاب الكراهية، وأوضممممممممحت معناه بالقول أنه عبارة عن"مشمممممممماعر قوية وغير 

سممممممممممممممتهدفة"، كما أوضممممممممممممممحت معنى الدعوة للعنف والكراهية عقالنية من الازدراء والعداوة والبغضمممممممممممممماء تجاه املجموعة امل

بمممالقول أنهممما تعني "وجود نيمممة لترويج البغ  للفئمممة املسممممممممممممممتهمممدفمممة وبطريقمممة علنيمممة"، في حين بينمممت معنى التحري  بمممأنمممه 

و أ"التصريحات حول املجموعات القومية أو العرقية أو الدينية، والتي تؤدي إلى خطر وشيك لوقوع التمييز أو العدائية 

 (404، ص4548)عبد ربه  العنف ضد أشخاص ينتمون إلى هذه املجموعات".

ودعت هذه املبادئ جميع الدول إلى وجوب التصدي لكل دعوة تحمل معنى الكراهية سواء قامت على أسس عرقية أو 

تحري  للعنف أو التمييز أو العداء، وأن يتضمن توضيحا ملعاني قومية أو دينية، وذلك بوضع تشريعا يعاقب على كل 

الكراهية والدعوة والتحري  وفقا ملا ذكر آنفا، فضمممممممممممال عن أن هذه املبادئ تضممممممممممممنت توجيهات أخرى للدول منها عدم 

أو  عممّد الترويج الايجممابي للهويممة الخمماصمممممممممممممممة بممأي جممماعممة خطممابمما للكراهيممة، تجنممب منع الخطممابممات املتضمممممممممممممممنممة انتقممادات

نقاشمممممممممممات لألفكار أو املعتقدات أو الديانات أو إلايديولوجيات أو املؤسممممممممممممسممممممممممممات الدينية طاملا أنها ال تعد خطابا للكراهية 

وفق ما تم تحديده في أعاله، وإلزامها للدول بمنع إنكار أو التغاض ي عن أي جريمة من جرائم إلابادة الجماعية وجرائم 

 (441، ص4544)بنت مبارك  تدخل تلك التصريحات ضمن خطاب الكراهية. الحرب والجرائم ضد إلانسانية عندما

 :دور العهود وإلاعالنات الدولية في الحد من خطاب الكراهية-املطلب الثاني

د الدولي للحقوق املدنية ومن املواثيق الدولية التي أشممممممممممممارت صممممممممممممراحة أو ضمممممممممممممنا إلى الحد من خطاب الكراهية هي العه

(، ففي الوثيقة ألاولى نجد أن املشرع الدولي 4849(، وإلاعالن العالمي لحقوق إلانسان لسنة )4866والسياسية لسنة )

نص صممممممممممراحة على إلزام الدول بوضممممممممممع قوانين تحظر الدعوة للكراهية، ويالحظ أن الحظر الذي جاء به هذا العهد هو 
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الكراهيمة، وإنمما حددها بأحد ألاوصمممممممممممممماف الثالثة وهي: الكراهية القومية، الكراهية  حظرا مقيمدا ال يشممممممممممممممممل كمل صممممممممممممممور 

العنصمممرية والكراهية الدينية التي يكون الغرض منها إما التحري  على التمييز أو العنف أو العداوة، وهو ما نص عليه 

رية أو الدينية تشمممممممممممممكل تحريضممممممممممممما على تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصممممممممممممم-4صمممممممممممممراحة بالقول:"... 

 ((4/ 45(املادة )4866)العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية سنة ) التمييز أو العداوة أو العنف".

لدولي للحقوق املدنية والسياسية، فأن نماذج التعبير املجرمة تكون على ثالثة وإزاء التحديد املقيد للكراهية في العهد ا

صممممور فقط، ولم يتفق الفقه الدولي على الكيفية التي سمممميتم التصممممدي بها لتلك الصممممور، وأنقسممممم بشممممأن ذلك إلى عدة 

 اتجاهات هي:

لقواعد القانون الجنائي، وأن يحدد  يرى الاتجاه ألاول أن يتم تجريم كل الصممممممممور الواردة في النص سممممممممالف الذكر وفقا

لهما عقوبمات سممممممممممممممالبمة للحريممة وغراممات مماليمة، بينمما يرى الاتجمماه الثماني أن يتم تجريم صممممممممممممممورة واحمدة فقط من صممممممممممممممور 

التحري  املذكورة وهي التحري  على العنف، وأن تبقى الصمممور ألاخرى وهي التحري  على الكراهية من ناحية وعلى 

خارج نطاق التجريم بعّدها من صممور التعبير املشممروعة، في حين يتجه الرأي ألاخير إلى التفرقة التمييز من ناحية أخرى 

بين الصممممور الثالثة ويقر بالتجريم لصمممممورة التحري  على العنف فقط، والتعامل بطريق غير جنائي مع الصمممممور ألاخرى 

ا الطريق يقوم على املواجهممة الاجتممماعيممة وهي التحري  على التمييز غير املقترن بعنف والتحري  على الكراهيممة، وهممذ

والتوعوية املتمثلة بالرف  الاجتماعي لهذا التعبير، مع أعطاء الضمممممممممممممحايا الحق في التعوي  املدني أو سمممممممممممممملوك الطريق 

التأديبي أن كان صمممممممممممادرا من أحد املوظفين، فضمممممممممممال عن احتفاظ الضمممممممممممحايا بالحق في الرد والصمممممممممممحيح إذا ما تم الفعل 

  (333، صفحة ص 4549)محمد و حميد،  ئل العالنية.بوسيلة من وسا

ونعتقد بتواضع أن الرأي ألاول هو ألاقرب للواقع وألاكثر تحقيقا ألمن ألافراد والجماعات؛ ألن التحري  على الكراهية 

إذ في النهاية سممميؤدي كل منهما إذا لم يتصمممدى له إلى ارتكاب أخطر والتمييز ال يقل خطورة عن التحري  على العنف، 

الجرائم، وسميعرض املجتمع ألضممرار قد ال يمكن أن تجبر بسممهولة، والسميما إذ مارسممت تلك السمملوكيات ضممد طوائف أو 

 فئات دينية أو عرقية دون غيرها.

ه إلى أن نصمممممموصممممممه تمنح الحق لجميع الدول فيذهب الفق 4849أما بالنسممممممبة لإلعالن العالمي لحقوق إلانسممممممان لسممممممنة  

ضممممنا في التدخل وتجريم أي خطاب ينطوي على اسمممتفزاز أو يكون صمممورة من صمممور التحري  عليه، وهذا املعنى يبدو 

جليا من النصوص املتعلقة باملساواة في الحقوق والحريات بين الجميع من ناحية، واملساواة في الحماية من التمييز غير 

ومن أمثلة النصمممممممممموص التي  (334، صممممممممممفحة ص 4549)محمد و حميد،  التحري  عليه من ناحية أخرى، املشممممممممممروع أو 

جرمت التمييز هي: "لكل إنسمممان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات...دونما تمييز من أي نوع، والسممميما التمييز بسمممبب 

الجنس، أو اللغة، أو الدين..."، و"الناس جميعا سممواء أمام القانون، وهم يتسمماوون في حق التمتع بحماية العنصممر، أو 

القانون دونما تمييز، كما يتسممممماوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا إلاعالن ومن أي تحري  على مثل 

 ((1، 4(املادتان )4849)الاعالن العالمي لحقوق ألانسان سنة )هذا التمييز". 

          :دور الاتفاقيات الدولية في الحد من خطاب الكراهية-املطلب الثالث
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إلاعالنات الدولية وحسب وإنما شملت أن الجهود الدولية املناهضة للكراهية صراحة أو ضمنا لم تقتصر على العهد و

، وقممد حظرت هممذه 4849الاتفمماقيممات أيضمممممممممممممما، ومن ذلممك اتفمماقيممة منع جريمممة إلابممادة الجممماعيممة واملعمماقبممة عليهمما لسممممممممممممممنممة 

الاتفماقيممة اللجوء إلى التحري  املبماشممممممممممممممر والعلني لغرض ارتكمماب إبممادة جممماعيمة، وأشممممممممممممممارت إلى معماقبممة الجمماني أيمما كممانممت 

الحكام الدسممممممتوريين أم املوظفين العموميين أم ألافراد، وألزمت جميع الدول ألاطراف بالتعهد  صممممممفته سممممممواء أكان من

على اتخماذ التممدابير الالزممة كممل حسممممممممممممممب دسممممممممممممممتوره لغرض تنفيممذ أحكمام هممذه الاتفماقيممة، وبمالتحممديمد العقوبممات الجزائيممة 

 لت الاختصممممممماص في نظر الدعاوى الناشمممممممئة عنهاالرادعة ملرتكبي الجرائم املنصممممممموص عليها في املادة الثالثة منها، وقد جع

ملحاكم الدولة التي وقعت الجريمة فيها، أو ألي محكمة جزائية دولية لها والية النظر فيها بالنسبة للدول املتعاقدة التي 

      ((0 -/ج3(املادة )4849)اتفاقية منع جريمة إلابادة الجماعية واملعاقبة عليها سنة )أقرت بوالية املحكمة. 

( أنها عّدت التحري  على إلابادة إذا كان مباشمممممممممممممرا 3ويالحظ من اسمممممممممممممتقراء نصممممممممممممموص هذه الاتفاقية وبالتحديد املادة )

بادة الجماعية، ولعل الخطورة الكبيرة التي وعلنيما من قبيمل خطماب الكراهيمة، وعماقبمت عليمه شممممممممممممممأنمه شممممممممممممممأن جريممة إلا 

ينطوي عليها كل منهما هي السمممممممممممممبب وراء املسممممممممممممماواة بينهما من حيث التجريم، أما من حيث العقاب فقد تركت تحديده 

 لكل دولة بموجب تشريع يتالءم مع تشريعاتها الوطنية ولكنها تطلبت أن تكون رادعة لزجر الجناة.

ة القضممممماء على جميع أشمممممكال التمييز العنصمممممري لتنص على التزام الدول ألاطراف بشمممممجب جاءت اتفاقي 4860وفي عام 

كل دعاية أو تنظيم يقوم على أفكار تتبنى التفرقة بين الجماعات على أساس العرق أو اللون أو ألاصل أو تعزز الكراهية 

عهدها التمييز بكافة أشكاله، فضال عن ت والتمييز العنصمري، واتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على التحري  القائم على

بأن تعد من الجرائم كل ألافكار القائمة على الكراهية أو التفوق العنصري، وأعمال العنف، والتحري  على التمييز أو 

العنف ضمممممممد الجماعات بسمممممممبب العرق أو اللون أو ألاصمممممممل، وأي مسممممممماعدة تقدم لنشممممممماط عنصمممممممري، فضمممممممال عن التزامها 

شمممرعية وحظر النشممماطات الدعائية واملنظمات التي تقوم بالترويج للتمييز والتحري  عليه، وعّد كل باإلعالن عن عدم 

اشمممممتراك فيها جريمة، وأن تلزم مؤسمممممسممممماتها أو سممممملطاتها كافة بعدم الترويج للتمييز أو التحري ، وأن تراعي في التزاماتها 

ية )اتفاق اردة في املادة الخامسممممممممممممممة من هذه الاتفاقية.كمافة املبادئ التي نص عليها إعالن حقوق إلانسممممممممممممممان والحقوق الو 

 ((4املادة )4860القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 

ريم أي دعوة للكراهية تتضمممممممممممن لتنص صممممممممممراحة على تج 4868ثم جاءت الاتفاقية ألامريكية لحقوق إلانسممممممممممان لسممممممممممنة 

تحريضممممممما على العنف غير املشمممممممروع سمممممممواء أكانت قومية أم دينية، وحظرت أي عمل غير مشمممممممروع أيا كان سمممممممببه سمممممممواء 

)الاتفاقية ألامريكية لحقوق ألانسممان سممنة  العرق، اللون، اللغة، الدين أم القومية يرتكب ضممد فرد أو مجموعة أفراد.

 ((43( املادة )4868)

ويالحظ على هذه الاتفاقية أنها جاءت بعبارات واسممممممممعة تشممممممممممل صمممممممممور خطابات الكراهية جميعها، فبعد أن حددت في 

وأيا كان السممممبب  مضمممممون النص الكراهية الدينية والقومية فقط، عادت لتنص على تجريم أي عمل مخالف للقانون 

وراء ارتكابه، وهي بذلك وسممممممممعت من نطاق التجريم مقارنة بغيرها من الاتفاقيات والعهود الدولية، وهو مسمممممممملك محبذ 

 تجاه ما يطرأ على هذه الجرائم من تنوع مما يجعل من تحديدها الحصري عائقا أمام مكافحتها. 
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 خاتمة: 

 ومن النتائج املترتبة على هذا البحث:

الكراهية جريمة تقوم على العنف املعنوي وتكون أضمممممممممرارها املادية واملعنوية التي تلحق بالضمممممممممحايا  أن خطاب .4

 أفرادا وجماعات بليغة ال يمكن جبرها بسهولة.

أنهممما جريممممة يمكن أن تكون عمممابرة للحمممدود إذا مممما اعتممممد الجممماني في ارتكمممابهممما على وسممممممممممممممممائمممل تقنيمممة املعلوممممات   .4

مكن أن يكون مصممممممممممالح خاصممممممممممة لألفراد مثلما تكون مصممممممممممالح عامة للمجتمع، ويصممممممممممعب في الحديثة، وتتميز بأن محلها ي

 بع  ألاحيان السيطرة عليها أو الحد منها.

أن التشممممريعات املقارنة تمكنت من التصممممدي لهذه الظاهرة الخطيرة من خالل سممممن قوانين خاصممممة تعمل على  .3

 مجابهتها، وتكفل الحد من انتشارها. 

وص في التشممممممممممممممريعمات المدوليممة بمما فيهما من مواثيق وإعالنممات عممامليممة واتفمماقيمات تحممارب توجمد الكثير من النصمممممممممممممم .4

 خطاب الكراهية، وتدعو الدول إلى حظره والحد منه في تشريعاتها الوطنية. 

أن املشممممممممممممممرع العراقي لم يسممممممممممممممن قممانونمما ملكممافحمممة خطمماب الكراهيممة لغممايممة آلان، وأن ممما ورد في قممانون العقوبمممات  .0

ألاخرى املكملة له هي نصوص محدودة ومتفرقة ال تغني في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، والسيما والقوانين الخاصة 

أنها في تزايد مسممتمر بسممبب ألاوضمماع غير املسممتقرة، إذ لم تتضمممن تلك النصمموص تجريما عاما لخطاب الكراهية، وإنما 

سممبة ملا ورد فيها من سمملوكيات أال أن جرم البع  منه فقط، وهذه النصمموص وأن تضمممنت في البع  منها عقوبة منا

 قصورها عن شمول كل ما يدخل ضمن خطاب الكراهية جعلها غير فّعالة في مواجهته أو الحد منه.

 أما املقترحات فمن أبرزها:

ضمممرورة لجوء املشمممرع العراقي إلى سمممن قانون خاص ملكافحة خطاب الكراهية أسممموة بالتشمممريعات املقارنة، وأن  .4

 دعة، وعدم الاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات والقوانين املكملة من نصوص متفرقة بشأنه.يتضمن عقوبات را

ضرورة أنشاء مفوضية مستقلة تعمل على مكافحة خطاب الكراهية والقضاء عليه، وتزويدها بكل ما يتطلبه  .4

 أداء مهمتها من مستلزمات مادية أو فنية.

خطورة هذا النوع من الخطابات، وتوجيه ألافراد بما سيؤول إليه التوعية والتثقيف عبر وسائل إلاعالم عن   .3

مصمممممميرهم من املسمممممماءلة القانونية إذا ما أقدموا عليه، وضممممممرورة إقامة ندوات وورش ومؤتمرات على املسممممممتويات املحلية 

 نسان.قوق إلاوإلاقليمية والدولية تبين لألفراد كيفية مناهضة هذه املمارسات التي تتنافى مع القيم إلانسانية وح

تشمممممجيع نشمممممر خطاب الود والسمممممالم والتعايش السممممملمي بين مختلف فئات الشمممممعب عبر وسمممممائل ألاعالم ومواقع  .4

 التواصل الاجتماعي ليكون صدا في مواجهة خطاب الكراهية.

 ضرورة العمل على تسهيل مهمة التقاض ي للضحايا من أجل استرداد حقوقهم. .0

عن هذه التجاوزات، وإخضممممممممممماع املواقع إلالكترونية للمتابعة  العمل على تخصممممممممممميص خطوط سممممممممممماخنة للتبليغ .6

 وحظر كل موقع يشجع أو يمارس من خالله خطاب الكراهية.  
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  الاصطناعي والذكاء العقل فلسفة بين ملتبادلةا التأثيرات

Mutual influences between philosophy of mind and artificial intelligence  
 الجزائر /  بالشلف جامعة حسيبة بن بوعلي /مذكور أ.د. مليكة 

Prof. Dr.Malika Medkour / Hassiba Ben Bouali University of Chlef / Algeria 

  :صلخامل

 جاء الذي ملعاصرا العلمي التوجه هذا البينية، الدراسات إطار في الاصطناعي والذكاء العقل فلسفة بين املتبادلة التأثيرات في البحث يندرج

 والتخصص الانقسام نزعة بسبب التخصصات، بين العزلة تعميق إلى أدى ألنه إلانسان، أو الطبيعة دراسة في سواء الاختزالي الفكر لرف 

 لتمتعا على تحرص التخصصات كل وأصبحت التخصص، من املزيد نحو فأكثر أكثر يتجه العلم أصبح ضوئها على والتي العلوم داخل

 .البع  عن بعضها املطلقة شبه واملعرفية الفكرية باالستقاللية

ي فكرة ورف  هجيواملن املعرفي التكامل نحو أخرى  مرة التوجه في سببا كان ذاته حد في هو الواقع هذا أن بيد ِ
ّ
 والفكر علوموال املعرفة تشظ

 ولهذا حد،الوا للتخصص بالنسبة حلها يمكن ال جديدة إشكاليات ظهرت املعرفي، والانفجار املعلومات ثورة بسبب ألنه ذلك الاختزالي،

 اللسانياتو  اللسانيات، في لرياضياتا كتوظيف املعرفة، حقول  شتى من وعموديا أفقيا تنهل مقاربات ذات بدراسات ألاخذ إلى الحاجة تنامت

 أعمق فهم قيقتح بغية وغيرها، الاصطناعي الذكاء في املعرفية والعلوم العقل فلسفة وتوظيف الاصطناعي الذكاء في املنطق الحاسوب، في

  .إشكالياته وحل آلاخر املجال وتحليل فهم في مجال كل بمعطيات والاستعانة للظواهر

 :الاشكالية

 الاصطناعي، الذكاء أبحاث تطوير في العقل فلسفة أبحاث ساهمت كيف الاصطناعي؟، والذكاء العقل فلسفة بين املتبادلة يراتالتأث ماهي

 .املعرفية؟ وآلياته العقل فهم في ألاخير بهذا الاستعانة يمكن وكيف

 . الوظيفية السلوكية، الحوسبة، التفكير، الاصطناعي، الذكاء والدماغ، العقل :املفتاحية الكلمات

Abstract: 

The Research on the mutual influences between philosophy of mind and artificial intelligence is Included in the research of 

interdisciplinary studies, This contemporary scientific orientation came to reject reductive thought in the study of man or 

nature, Because it deepened the isolation between scientific disciplines , Where all disciplines work on intellectual and 

cognitive independence from the rest of the other sciences . 

This reality, however, was itself a reason to revert to cognitive and systematic integration, Because the information revolution 

and the explosion of knowledge led to the emergence of new problems that cannot be resolved within a single discipline. 

 For example, the use of philosophy of mind and cognitive sciences in the development of artificial intelligence, in order to 

achieve a deeper understanding of phenomena and to use the information of each field in understanding and analyzing the 

other field and solving its problems. 

Problematic ; What are the mutual effects between the philosophy of mind and artificial intelligence? How did philosophy 

of mind research contribute to the development of artificial intelligence research, and how can the latter be used in 

understanding the mind and its cognitive mechanisms?. 

keywords: Mind and Brain, Artificial Intelligence, thinking , computing , Behaviorisim, Functionalism.  

  مقدمة:

 خاص، تمامباه مراحلها مختلف على الفلسفة في حظيت التي القديمة الفلسفية املباحث من العقل في البحث يعتبر

 والتخيل، كوإلادرا وإلاحساس التفكير في وآلياتها وقواها النفس في ثالبح ضمن البداية في مندرجا املبحث هذا كان وقد

 سالمية،إلا  الفلسفة في أيضا الاهتمام هذا تجلى كما وأفالطون، أرسطو مع اليونانية الفلسفة في بوضوح يظهر مثلما

 سالةور  العقل، في ديالكن رسالة مثل مؤلفاته، من رسالة أو فصال العقل ملبحث وأفرد إال فيلسوفا نجد نكاد ال إذ

 .الفالسفة من غيرهما عند ذاته وألامر للفارابي العقل
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 يمّيز ماب تتعلق محورية بإشكالية ارتبطت وأنها خاصة وجاذبيتها وهجها تفقد لم مسألة العقل قضية في لكن البحث

 ت،تغيرا من عليه طرأ ام رغم براهنيته يحتفظ املبحث هذا بقي فقد ولهذا ألاخرى، الكائنات من غيره عن إلانسان

 من واحد أنهب الباحثين من الكثير ويعتبره بل بذاته، قائم تخصص إلى فلسفي مبحث من عصرنا في تدريجيا ليتحول 

 وعلم فسالن وعلم الفلسفة، في والنقد والفحص بالدرس الباحثون  يتناولها التي والشاقة واملهمة املثيرة املجاالت

 إال ا،ذاته الفلسفة قدم قديم العقل حول  التفلسف أن من الرغم وعلى إلادراكي، العلمو  الاصطناعي والذكاء ألاعصاب

 في إال عرفت لم والنظريات واملناهج واملشكالت املوضوعات واضح فلسفيا فرعا باعتبارها العقل بفلسفة يعرف ما أن

 كتاب ظهور ب بدأت املعاصر العقل فةفلس بداية أن إلى الباحثين من الكثير ويشير العشرين، القرن  من الثاني النصف

 ومع ،4803 عام لفتجنشتين فلسفية بحوث وكتاب( 1900-1976)(Gilbert Ryle)رايل لجلبرت 4840 عام العقل مفهوم

 عشرينوال الحادي القرن  بداية ومع ونشاطا، حيوية الفلسفة فروع أكثر العقل فلسفة أصبحت العشرين القرن  نهاية

 من دةاستفا وأعظمها للجدل إثارة وأكثرها الفلسفة فروع أحدث وهي ال وكيف الصدارة مكان إلى العقل فلسفة قفزت

– لذينا الفالسفة من كثير إليها ينظر بل فحسب، هذا وليس ألاخرى، الفلسفة فروع في أثرا وأبعدها العلم نتائج

 للغاية ةحي الفلسفي البحث من تمجاال  ثالثة هناك ألن ذلك املستقبل، فلسفة أنها على -سيرل  خذو ذلك في يحذون 

، 4551ح،العلم)صال  فلسفةو املعرفية،  والعلوم العقل فلسفة التقليدية، والجسم العقل مشكلة: هي الحاضر الوقت في

   .(40ص

 بال رالعص فلسفة هي املعرفية والعلوم الاصطناعي والذكاء الدماغ وأبحاث العقل فلسفة أن نسمع أن عجب فال ولهذا

 القرن  من ألاخير العقد أن املتحدة الواليات في العلماء أعلن"  فقد التصريحات من الكثير ترجمته ما ووه منازع،

 العقد يخصص أن–نوبل  جائزة على الحاصل -ساكمان بيرت يود دعا أملانيا وفي ،"البشري  املخ" عقد هو العشرين

 ةاملاد التقاء مكان هو املخ أن املجال هذا أهمية سر إن البشري، املخ في للبحث والعشرين الواحد القرن  من الحالي

 يحلل معرفيا نظاما: دوارة مهمة عن عبارة" املخ في البحث" ألن جذاب، هو ما بقدر صعب مجال وهو والعقل،

 .( 00-04،ص4544)هوفمان،"نفسه
 هوو  ألاخرى، لعلوما آثار من عليها انعكس ما بفضل عديدة تحوالت عرفت العقل فلسفة مباحث إن القول  يمكن لهذا

 من لعديدا فيه البحث ويتفاعل يتقاسم  املوضوع هذا أصبح بعدما خاصة فيها، البحث مستويات مختلف في يظهر ما

 تخصصات وكلها اللغة، علم ألاعصاب، علم البيولوجيا، الحاسوب، علم النفس، علم مثل واملجاالت التخصصات

 تتفاعل التخصصات هذه جعل مما التجربة، على باالعتماد أو ذاته لعقلا على باالعتماد إما العقل، في للبحث اتجهت

 تطوير في هامن الاستفادة يمكن وكيف املعرفة، وانتاج التكفير في وآلياته للعقل فهمنا في الزيادة أجل من بعضها مع

 العقل نم املظلمة وانبالج فهم في ألاخير هذا تطورات من الاستفادة يمكن كيف وباملقابل الاصطناعي، الذكاء أبحاث

 لالتفاع وكيفية والجسد العقل إشكالية هي املجال هذا في النشطة القضايا أهم إن القول  يمكن ولهذا إلانساني،

  .بينهما والتواصل

 :التالية الاشكالية طرح إلى قادنا ما وهو
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 تطوير يف العقل فلسفة اثأبح ساهمت كيف الاصطناعي؟، والذكاء العقل فلسفة بين املتبادلة التأثيرات ماهي

 املعرفية؟ وآلياته العقل فهم في ألاخير بهذا الاستعانة يمكن وكيف الاصطناعي، الذكاء أبحاث

 . يفكر؟ وأيهما والدماغ العقل إشكالية-1

 -لعقلا) الكالسيكية    الاشكالية ضمن يندرج إلانسان في املعرفة وإنتاج التفكير عن املسؤول الجزء عن البحث إن

 طووأرس أفالطون  بين الخالف من بدءا وحديثا قديما الفلسفي الفكر حركت التي إلاشكاليات أهم من وهي( لجسدا

 إلى ذهب مثلما لها ومالزما محايثا أم أفالطون  هذا إلى ذهب مثلما املادة عن تماما منفصل العقل هل إشكالية حول 

 فكي الحالة هذه في إلانسان لكن املادي، العالم عن اماتم العقل بانفصال يقول  كان أفالطون  ألن ذلك أرسطو، هذا

 لبدنا في يحل أن قبل العقل لكن العقل، عن تماما مستقلة ماهيات الحقائق بأن أفالطون  يجيب يفكر؟ وكيف يدرك

 العقلية فكارألا  هذه يتذكر أن يستطيع لكنه نسيانها، إلى أدى البدن في حلول  لكن ويتعقلها، ألافكار هذه بين يعيش كان

 نتقالوالا  التعقل هي أفالطون  عند العقل فمهمة ثمة ومن الحس ي، العالم في لها املقابلة الحسية لألجسام بمشاهدته

 رف  وأرسط لكن ألازلية، الثابتة الحقائق عالم إلى للحقيقة واملشوهة الناقصة الصور  من املعقول  إلى املحسوس من

 أرسطو ليجع والصورة املادة في لنظريته وفقا بل بمفرده، يعقل أن يمكن البدن عن مستقال جوهرا العقل يكون  فكرة

 تجريد بوظيفة يقوم النفس أفعال من فعل العقل"  و واحدا جوهرا معه وتكّون  عنه تنفك ال"البدن صورة النفس

 لديه انفاإلنس"  وعليها، منها ويستدل عليها ويحكم يدركها أن يستطيع صورة في ويجعلها املحسوسات، عن املاهيات

 ال أنه وكما جوهريا، اتحادا والصورة املادة تتحد وفيه صورته، والنفس مادته الجسد تماما، كالتمثال واحد جوهر

 بدنال عن النفس فصل يمكن ال كذلك نفسه، التمثال بتحطيم إال الرخام أو الحجر عن التمثال صورة فصل يمكن

 التفكير إن"  قولهما في وهوميروس أنبادوقليس انتقد فقد ؛ لذا (69،ص4554) قاسم،"ألاخير هذا على بالقضاء إال

 واحدا، ئاشي ليسا( العقل)والتفكير إلاحساس أن مبّينا" بالشبيه ويفكر يدرك الشبيه وأن جسماني، ش يء كاإلحساس

 لها التي الكائنات في إال يوجد فال التفكير أما الحيوان، مع إلانسان فيه يشترك إلاحساس ألن

 .(453-454، ص4540)أرسطوطاليس،"لعق

لكن هناك جزئية هامة ال يمكن إغفالها تتعلق بتمييز أرسطو بين العقل الهيوالني الذي هو مجرد استعداد لدى إلانسان 

يقول أرسطو: أما فيما يمس العقل  الذي يجعله مستقال عن البدن إلدراك معاني ألاشياء وصورها وبين العقل الفعال

جدا وأنه وحده هو الذي  ابديهي بشأنه ومع ذلك يبدو أن يكون ذلك نوعا جديدا من النفس مختلف فليس هناك ش يء

 .(484ص ،4554)قاسم،يمكن أن يكون مفارقا للبدن كما يفارق الخالد الش يء القابل للفساد""

يخرجها من يجرد الصور و  والني والعقل الفعال فاألول يتشكل بالصور العقلية ويقبلها والثانيياله ولهذا فهو يميز بين

القوة إلى الفعل وبدونه ال نعقل " فمن الواجب في النفس أيضا أن نحدد هذا التمييز، ذلك أننا نميز من جهة العقل 

الذي يشبه الهيولى ألنه يصبح جميع املعقوالت، ومن جهة أخرى العقل الذي يشبه العلة الفاعلة ألنه يحدثها جميعا 

 ،4540)أرسطوطاليس، منفعل غير املمتزج من حيث إنه بالجوهر فعل"ال .وهذا العقل املفارق الكأنه حال شبيه بالضوء..

  (.444ص
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النسبة إلشكالية العالقة بين النفس والجسم وكيف يمكن أن يؤثر ما هو نفس ي فيما جسمي والعكس وهي إلاشكالية أما ب

ابة الحقيقية للبحث في فلسفة العقل والذكاء التي ستظهر من جديد في الفلسفة الحديثة مع ديكارت وتكون البو 

الاصطناعي يقول أرسطو في كتاب النفس: " يبدو أن النفس في معظم الحاالت ال تفعل وال تنفعل بغير بدن...ويبدو أن 

والوداعة والخوف والشفقة والاقدام، وأيضا الفرح والحب والبغ ،  جميع أحوال النفس توجد مع الجسم: كالغضب

 (.51-56ص ،4540)أرسطوطاليس،ا تحدث هذه ألاحوال يتغير الجسم"ألنه عندم

-تهتم بشكل حصري تقريًبا بما يسمى بمشكلة العقلالتي أصبحت هو ما أعيد إحياؤه في الفلسفة املعاصرة للعقل و 

هو أول  كارتالجسد أي مشكلة كيفية ارتباط املعنى والعقالنية والتجربة الواعية بعالم مادي وإن ساد الاعتقاد بأن دي

 من صاغ هذه املشكلة.

ن هنا ظهرت فلسفة العقل وتعددت إشكالياتها من التساؤل حول طبيعة العقل ووجوده إلى التساؤل عن عالقته وم

: فهل العقل والدماغ من طبيعتين مختلفتين أم هما ش يء د أم غير موجود؟، وإن كان موجودابالدماغ، هل العقل موجو 

ي هل مكانه في الدماغ أم ف، ين فكيف يتم التفاعل والتواصل بينهما؟،وهل هناك مكان للعقلواحد؟، وإن كانا مختلف

طريقة التفاعل والتواصل بينهما؟ ثم تطورت إلى بحث هل العقل هو مجرد جهاز كمبيوتر، هل العالقة ماهي القلب؟، و 

ة في الجوانب املظلم تي يءصطناعي أن بين العقل والدماغ يمكن تمثيلها بالكمبيوتر، وهل يمكن ألبحاث الذكاء الا 

 فهمنا للعقل وآلياته؟ وغيرها من إلاشكاليات ألاخرى.

فهناك من أنكر وجوده أصال واعتبر العقل هو ذاته الدماغ  ،هنا بدأت املدارس الفكرية التي عالجت هذا املوضوع ومن

ماغية، إلى عمليات د اللغة...الخ( وإنتاج فكير،والت والتذكر )كاإلدراك رادا بذلك كل نشاط عقلي وكل العمليات العقلية

وهناك من ميّز بين العقل والدماغ واعتبرهما جوهرين منفصلين، وهناك من مّيز بينهما لكنه اعتبر العقل هو الدماغ 

 أثناء قيامه بوظيفة ما.

 العقل والدماغ أو املادة جوهرين مختلفين: الثنائية الديكارتية: -أ

، لكن مع ذلك ديكارت بأن إلانسا آمن
ً
ن مكّون من جوهرين من طبيعتين مختلفتين مستقل أحدهما عن آلاخر تماما

هناك تفاعل بينهما، ولهذا عرفت نظريته بالثنائية التفاعلية، أقر فيها بأن العقل ليس هو الدماغ وهو جوهر غير مادي 

مليات العقلية مالحظة خارجية، ولهذا ال أبعاد له، وال تخضع عملياته لقوانين ميكانيكية، وال يمكن مالحظة الع

فاإلنسان وحده يستطيع أن يستبطن ما يدور في عقله ويدرك إدراكا مباشرا حاالته وعملياته الذهنية، بينما الجسد 

لكن رغم إلانفصال بينهما إال أنهما "ممتزجان  املادي فيخضع لقوانين امليكانيكا شأنه في ذلك شأن باقي ألاجسام ألاخرى،

ويتفاعالن ويتواصالن عن طريق الغدة الصنوبرية في ( 404،ص4558)ديكارت،ان اتحادا يجعلهما شيئا واحدا"ومتحد

 الدماغ بوصفها نقطة اتصال بين العقل والدماغ وهي التي تنقل املؤثرات بينهما. 

سم أيضا لو لم يكن الجيقول ديكارت" النفس التي أنا بها هي متمايزة تمام التمايز عن الجسم، بل هي أيسر أن تعرف و 

أما عن كيفية الاتصال بينهما فيجعل  (،449،ص4890)ديكارت،موجودا البتة لكانت النفس موجودة كما هي بتمامها

ديكارت الغدة الصنوبرية نقطة التقاء بينهما، يقول ديكارت: في " املقالة الحادية والثالثون: إن هناك غدة صغيرة في 

يفتها أكثر مما تفعل في بقية أجزاء الجسم:" " من الواجب أيضا أن نعلم أنه بالرغم من الدماغ تمارس فيها النفس وظ
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أن النفس متصلة بالجسم كله إال أن فيه جزءا تمارس فيه وظيفتها أكثر مما تفعله مع بقية ألاجزاء ...حين تفحصت 

ائفها مباشرة ليس القلب على الاطالق ألامر بعناية بدا لي أني عرفت بأن الجزء من الجسم الذي تمارس النفس فيه وظ

وال الدماغ بأكمله ولكن القسم الداخلي تماما منه، وهي غدة معينة صغيرة جدا تقع في وسط مادة هذا الجزء ومعلقة 

 .(35،ص4883)ديكارت، فوق املجرى الذي تتصل بواسطته أرواح التجاويف ألامامية بأرواح التجويف الحس ي"

ي الوحيد الذي له طبيعتان: طبيعة مادية وطبيعة روحانية، يعطينا الروح الفكر هذه القدرة الكائن الحإلانسان هو و

 .ال حسب قوانين الطبيعة(إبخالف الحيوانات التي ال تتصرف ار وألاحالم والصور والتمثيالت )على إنتاج أفك

رات أخرى عدة تفسيكانت قد أخذت معهم وقد كانت للنظرية الثنائية الديكارتية تأثيرها على العديد من الفالسفة، وإن 

فقد ذهب مالبرانش إلى أن العقل والجسم جوهران مستقالن؛ بينهما تناظر لكن ليس بينهما فعل متبادل نافيا وجود 

أي تفاعل بينهما أو أي وسيط ينقل الصور الحسية من العالم املادي إلى العالم العقلي، أو يحمل أوامرنا العقلية إلى 

يتحركات بطريقة متوازية فالعقل وموازي للجسم والجسم موازي  العقل والجسد بينما يجعل ليبنتز ، تحريكهاألاعضاء ل

 للعقل دون أن يؤثر أحدهما على آلاخر، فهما أشبه بساعتين وقتهما واحد. 

ة نتقادات لذاتيأن الاعتماد على الاستبطان كمنهج ملعرفة ما يدور في الذهن من حاالت عقلية واجه وابال من إلا  غير 

وصعوبة وصف هذه الحاالت والعمليات العقلية، وصعوبة التأكد من موضوعية وصدق ما يستبطنه إلانسان، وكذا 

 .صعوبة تفسير كيفية التفاعل بين مادتين مختلفين مثل العقل والجسم

ا العلماء نحو السلوك أو مأمام تطور العلوم التجريبية واتجاهها نحو التجريب كمنهج للبحث العلمي، توجه اهتمام و 

ل التوجه العام للمدرسة السلوكية بمختلف أطيافها، وسنقتصر 
ّ
يظهر خارجيا وما يمكن مالحظته واختباره وهو ما شك

 .هنا على بع  هذه النماذج ومن بينها

 (:behaviourism) السلوكيةاملدرسة -ب

ة تبنت فكرا ماديا ترى فيه أن العقل هو ذاته الدماغ ( مدرسbehaviourismال بد من إلاشارة إلى أن السلوكية)بداية 

وال وجود للعقل باملرة، وبالتالي فهي ترد كل الحاالت العقلية إلى حاالت جسدية، وتنقسم إلى عدة مدارس منها: السلوكية 

 امليتافيزيقية، السلوكية النفسية، السلوكية التحليلية أو املنطقية.

 :السلوكية املنطقية 4-ب

السلوكية التحليلية عموميا من القول بأن القضية العلمية هي القضية التي يمكن اختبارها والحكم عليها نطلق ت

بالصدق أو الكذب، أما القضايا واملفاهيم التي تشير إلى أشياء ال يمكن اختبارها فهي قضايا زائفة بال معنى، ألنه ال 

ألي وجود عقلي ضمن هذا إلاطار، فكل القضايا التي تشير يمكن التحقق من صحتها، ويأتي رف  السلوكية املنطقية 

إلى الحاالت العقلية ال معنى لها إال إذا كانت تشير إلى سلوك معين، أو بمعنى آخر ما هو عقلي ال يعني أكثر من سلوك 

 (Gilbert Ryle()4855-4816)رت رايلبوجل (4984-4815)(Rudolf Carnapمعين، مثلما ذهب إلى هذا رودولف كارنب)

"الذي انتقد فيه الثنائية الديكارتية واعتبرها سخيفة وسماها  "عقيدة  4848الذي أشار في كتابه "مفهوم العقل" سنة 

" وحاول البرهنة على ألاخطاء التي تقوم عليها، مبّينا أن the dogma of the Ghost in the Machine الشبح في آلالة""

"، يكمن هذا الخطأ في category-mistakeمن نوع خاص سماه بخطأ املقولة"  الديكارتية وقعت في خطأ  كبير، خطأ
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و أ )           أن النظرية الديكارتية تمثل حقائق الحياة العقلية كما لو كانت تنتمي إلى نوع أو فئة منطقية واحدة 

، (Ryle,2009,p05-06 )لة أخرى مقو  مجموعة من ألانواع أو الفئات(، بينما هي تنتمي في حقيقة ألامر إلى نمط آخر أو

ثم يحدد ما يقصده بخطأ الفئة من خالل مثال توضيحي بّين من خالله أن ديكارت وقع في خطأ تضليلي لغوي ذلك 

ألن اللغة تشير إلى أشياء ال وجود ملا يقابلها في الواقع، ولهذا فخطأ ديكارت يكمن في أنه زعم أن العقل جوهر وش يء 

  .لجسم، لكنه من جهة أخرى أضفى عليه مجموعة من السمات غير الفيزيائيةووضعه في نفس مقولة ا

الخطأ الذي وقع فيه ديكارت يرجع باألساس إلى أن اللغة تضللنا أحيانا فنعتقد أن كل اسم البد أن يدل على ش يء و 

تشير  في الواقع، فهناك أسماءما، وهذا من عيوب النظرية إلاشارية في املعنى التي تقول إن معنى الكلمة هو ما تشير إليه 

إلى أشياء، مثل أسماء ألاعالم محمد وأحمد، وهناك أسماء ال تشير إلى أشياء مثل الكلمات املجردة " الشجاعة"، 

"التقوى"، " العدالة"، وألامر ذاته ينطبق على اسم العقل فهو ال يشير إلى أي ش يء من أي نوع كان على إلاطالق، وفي 

ود ش يء أو كيان يقابل اسم العقل، وإنما هو كلمة عامة نستعملها للداللة على نماذج من السلوك هذا إنكار تام لوج

 وامليول والاستعدادات للسلوك بطرق معينة، مثله في ذلك مثل قولنا استعداد الزجاج لالنكسار، والسكر للذوبان"

 .( 44-44،ص4551)صالح،

ستعداد في الش يء، وهذا الاستعداد ال يظهر إال في ظروف معينة، فقطعة فالعقل هو بمثابة الخاصية الكامنة أو الا ولهذا 

السكر مثال تبقى صلبة مالم توضع في املاء، لكن أثناء محافظتها على صالبتها ال تفقد خاصية الذوبان، وألامر ذاته 

و مجموعة من ة، وإنما هيطبقه في تصوره للعقل، فالعقل ليس شيئا قائما بالبدن له كيانه املستقل وطبيعته املتميزّ 

الاستعدادات للسلوك تظهر إذا توفرت ظروف معينة، لكن حين ال يتوفر السلوك يظل صحيحا أن لدينا تلك 

الاستعدادات، ولهذا فجلبرت رايل وإن كان يتفق مع ديكارت على أن لنا خبرات نفسية وعمليات عقلية، لكنه يختلف 

 ماديا خالدا يمكن تصور وجودها مستقلة متميزة تحيا دون معه في تصور هذا ألاخير  للنفس جوهرا ال 

 .(414-413،ص4895)زيدان،جسم

وعليه يمكن القول إن خطأ ديكارت بالنسبة لجلبرت رايل يتمثل في أن ديكارت اعتقد أن العقل له كيان متمايز عن 

ل بالشبح في آلالة، ولهذا يندرج الجسد، وعندما تعذر عليه ضبطه وتحديده، قال إنه كيان ال مادي أو ما سماه راي

جلبرت رايل ضمن الاتجاه املادي الذي يرف  كل وجود مستقل للعقل عن املادة، ويرى أن الظواهر العقلية هي تفاعالت 

 ملكونات مادية ال أكثر.

 السلوكية النفسية:-2-ب

-Jihn Broadus Watson ()4919ن)السوكية النفسية وليدة املدرسة السلوكية التي من أشهر مؤسسيها ألامريكي واطسو 

(، تأثر هذا الاتجاه بالتطور العلمي Burrhus Frederic Skinner  ()4854-4885(، ثم ساهم في تطويرها سكينر)4809

واملنهج التجريبي في العلوم الطبيعية وسعيها للدقة و للموضوعية، ولهذا فقد كان هذا الاتجاه من أشد الاتجاهات 

لمنهج الاستبطاني. اعتبر أن ما يقبل املالحظة هو وحده املوضوع املالئم للعلم، أي اقتصر على دراسة الفكرية املعارضة ل

السلوك بإرجاعه إلى مجرد استجابة شرطية ملنبهات داخلية أو خارجية، أما الحاالت العقلية والوعي وإلارادة وما إليها 
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ا عتبر السلوك والتفكير واحد، وليسا عاملين مختلفين ألنهما ليسفال وجود لها، ولهذا يمكن القول إن املدرسة السلوكية ت

 منفصلين.

وعلى الرغم من تعدد املدارس داخل املدرسة السلوكية السيكولوجية إال أني سأركز على ما يعرف بنظرية التماهي أو 

جمع على 
ُ
 ، وأن الحاالتلة دماغيةالوعي مجرد حاوتعتبر  ها،نبي ي ساو وت التماهي بين العقل والجسدالذاتية التي ت

فة ومن جملة الفالس النفسية والعمليات العقلية ما هي إال تغيرات فيزيولوجية تحدث في الجهاز العصبي أو الدماغ،

 (Jack Smart)جاك سمارتألاسترالي (، و4854-4899)( Herbert Feigl)الذين تحمسوا لهذه الفكرة هربرت فايغل 

-Ullin  Thomas  Place ()4844وبليس)  ،(4846-4544) (Armstrong  D. M.) (، وديفيد آرمسترونغ4845-4544)

4555.) 

اهل ، فهذا الاتجاه ال يتجإذ دافع هؤالء عن نظرية الهوية أو التماثل أو التطابق بين الحاالت العقلية والحاالت الدماغية

ا ليست ذاتية منطقية بل تجريبية، أي أن ما العقل لكن يسعى إلى مماهاته بالدماغ أو الجهاز العصبي، لكن الذاتية هن

 لاثميحدث لنا من حاالت عقلية يرد إلى الدماغ  والتغيرات الفيزيولوجية التي تحدث فيه ال إلى جوهر مخالف للبدن، 

منتقدا خطأ الفالسفة الذين يجعلون من العقل والدماغ "الوعي عملية دماغية"  من أن "بليس"ما ذهب إليه ذلك 

هذا  فإن ،ذا وجد تعبيران مستقالن منطقياإأنه  ختلفين، مبّينا بأن هذا الاتجاه قد أخطأ  ألنه قد اعتقد :جوهرين م

لغيمة لنأخذ ا قائال:مثاال لدعم موقفه  "بليس"يعطي  ، و يقتي ي ضمنا أنه يوجد كيانان أنطولوجيان مستقالن أيضا

ما يحدث هو أننا في طور نالحظ أن الغيمة  ذلك ألنلة املاء، مثال يمكن للمرء بالتأكيد أن يقول إن الغيمة مطابقة لكت

أن الغيمة هي غيمة منظورا إليها من ويشرح ذلك موّضحا هي غيمة وفي طور آخر نالحظ أنها كتلة من قطرات املاء، 

مة تعود غيمسافة بعيدة، أما عن قرب عندما نكون في داخلها فإن الغيمة نفسها تبدو كش يء ما مختلف تماما: إنها ال 

ماثلين أو مفهومين مت     ن وجود مصطلحين أن نستنتج أوبالتالي ال يمكننا ، بل ضبابا، كتلة من املاء في حالة معلقة

قريب  مستعينا بمثال "سمارت"جاك ذهب  إلى ذلك أيضاو  ،بالضرورة وجود شيئين مختلفيننيا و تركيبيا يقتي ي ضم

 (.88-89،ص 4554سيرجيو، )ائية""البرق والشحنة الكهرب من ألاول هو مثال

 كلل في تفسيرهحول مادية إلانسان، ته تتمحور نظريو  إلانسان ش يء فيزيائي مح  فيرى أنونغ رأرمستأما ديفيد 

، فالعقل مجرد حالة أو سبب داخلي، لكن في الوقت نفسه يجب مماهاته بالدماغ، العمليات العقلية تفسيرا فيزيائيا

بية ذات طبيعة عص عّدهاأنثروبولوجية يمكن وينبغي أن تكشف عن نفسها ب-حداث السايكووألا كل الحاالت فوعليه " 

  (.438،ص4554سيرجيو،")  مخية أصال 

وباإلضافة إلى هذا هناك من يرى أن العقل هو مجرد مسمى يطلق على الوظائف التي يقوم بها الدماغ، أو بتعبير آخر 

أعتقد أن العقل نتاج حصري لدماغ نشط،  Richard Carrier(4868" ))العقل هو دماغ نشط، يقول ريتشارد كارير )

العقل  كتعبير  التي نستخدمها تعابير (، ولهذا فال444، ص4541")ريتشارد،ونمط فعال من املادة والطاقة في الزمكان

ي إلى ش يء معين بتعبير آخر ال ترم( mind)فلفظة عقل  .وظائفجملة من الرادة والذاكرة وغيرهما إنما تشير إلى إلا و

 يكمن وراء عملياتنا العقلية، وهناك من هو أكثر تطرفا من هذا إذ يرى أن العمليات العقلية إنما هي ظواهر الحقة أو

 هي نواجم ثانوية تنشأ عن عمليات تجري في الدماغ، مثلما ذهب إلى هذا العالم الفكتوري الكبير ت.هم هكسلي. 
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 الجسد نذكر ما يلي:-ر هذا إلاتجاه للتدليل على فيزيقية العقلأهم ألادلة التي جاء بها أنصا ومن

العمليات العقلية هي نواتج ظواهر كهروكيميائية: إذ يتألف الدماغ من خاليا عصبية تقوم بالتواصل فيما بينها  4-

نا متابعة إمكانمن خالل تفاعالت كهروكيميائية، وقد ساهم في تأييد هذه الحجة تطور الوسائل التكنولوجية إذ أصبح ب

سيرورة العمليات العقلية في الدماغ من خالل الرنين املغناطيس ي واملسح الكهربائي للدماغ الذي يبّين حركية الخاليا 

العصبية أثناء استجابتها ملختلف املؤثرات، وكذا أجهزة كشف الكذب، والتطور السيبراني لألعضاء الذي تم بفضل 

لكترونية في الدماغ، بحيث يستطيع الدماغ تحريك بع  أعضاء الجسم بفضله، إذ يرسل الدماغ رسائل إزرع شرائح 

ن نقل ما يمكن أن يفكر فيه املري  إلى الحاسوب.
ّ
 إلى الحاسوب ومنه إلى العضو، وهو ما مك

، رارات ماديا في الدماغذلك أننا أصبحنا بفضل هذا التطور قادرين على تحديد مواقع الذكريات والعواطف والق بيانو 

ويمكننا إزالة أو تحفيز الذكريات والعواطف وألافكار عبر إزالة أو تحفيز ألاجزاء املادية التي تتضمنها، ويمكننا التدخل في 

ن ناطيسية، وهو ما يعني أالعواطف وألافكار عبر الكيمياويات املؤثرة على الدماغ أو التلف املادي، وحتى الحقول املغ

    (.440ص  ،4541")ريتشارد،تتجلى ماديا في أدمغتنا التي لن نختبر من دونها شيئاعقولنا 

ال وجود لعقل نشط بدون دماغ: لقد الحظ العلماء وظائف الدماغ عند البشر بعشرات الطرق وملاليين املرات،   -4

ة فيها املقاييس املهمة لفعالي لكن أيا منهم لم يالحظ أبدا عقال بشريا يعمل في غياب دماغ نشط، وفي كل حالة تقرأ

الدماغ حتى قرابة الصفر، فإن الشخص البشري ال يستجيب إطالقا، وحين يستعيد وعيه، فإنه يخبرنا بأنه لم يحس 

بش يء، وال حتى بمرور الزمن، ولهذا يستخلص هذا الاتجاه بأننا إذا كنا عمليا نتوقف عن الوجود حين ال يعمل دماغنا، 

 دون دماغ لن نوجد على إلاطالق. فيتبع ذلك أننا من

الترابط بين وظائف الدماغ والعقل: لقد أثبت العلماء مرة بعد أخرى أن هناك ترابطا وثيقا بين أحداث معينة  -3

في ما نعرف أنها املراكز  مقابال  افي الدماغ وأحداث عقلية أخرى، فحين يخبرنا الناس بأنهم يرون أن هناك دوما نشاط

، وحين يروي الناس تذكرهم لش يء ما، هناك دوما فعالية كهربية وكيميائية في ما نعرف أنه املوقع العصبية للدماغ

الذي تختزن فيه الذكريات، ولم نشاهد أي استثناءات مطلقا، مما يعني أنه ال ش يء عقلي يحدث من دون ش يء مادي 

أن تحدث فيه، فلن يوجد عقل، ولن توجد يحدث، وهكذا فلو لم يوجد دماغ يمكن لهذه العمليات املادية ألاساسية 

 .(446-440ص ،4541ريتشارد،الذات العارفة ) 

م أن هناك مناطق  معينة ومحدودة في الدماغ  البشري تؤدي وظيفة معينة 4833أشار عالم ألاعصاب بلفيد  وقد

أخبر  ما أحس به وسمع وعندما أخذ يحفزها كهربائيا أحدثت استرجاعا فجائيا للذاكرة عند إلانسان الواعي الذي 

ورأى ما سبق أن حدث له وشعر به، وقد استطاع رسم خريطة كاملة تبّين مناطق الدماغ املسؤولة عن النطق والحركة 

. وهو ما أدى إلى استنتاج أن العقل (03،ص4558)الشماع،والذاكرة والعواطف والحواس من داخل الجسم ومن خارجه

 ال وجود له من دون الدماغ.

 ةمنطقة معين أي عطل في الدماغ يؤدي إلى تعطيل وظيفة عقلية معينة: بّين العلماء أن أي عطل أو إصابة فيإن  -4

دان يؤدي لفق -إما في حادث أو نتيجة لجراحة ضرورية أو استخدام تجريبي للعقاقير أو الحقول املغناطيسية –الدماغ 
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ق، ستجد العقل البشري بأكمله، وبالتالي فإن كان إتالف وظائف عقلية معينة، وإذا جمعنا كل ما تفعله تلك املناط

 أجزاء من الدماغ يتلف أجزاء من العقل، فتدمير كل أجزاء الدماغ سيدمر العقل بأكمله.

كيمياء الدماغ والوظيفة العقلية: حدد العلماء تأثير الكثير من الكيماويات على نشاط وعمل الدماغ حيث بّينوا  -6

اغ لكيمياويات معينة، أو امتلك الكثير منها، فإنه سيخفق في طرق معينة أو تتغير شخصية إلانسان أنه إذا افتقر الدم

وقد تتسبب له في الاكتئاب وتؤثر على قدرته في التفكير وحتى الوسواس، فهناك مركبات معينة تجعل عقل املرء يفكر 

تجعله يفكر بنحو يشبه الرجال أكثر، نحن وهناك مركبات أخرى في عقل نفس الشخص قد ، بنحو يشبه النساء أكثر

نعرف اليوم أن الاضطرابات التي تعيث فسادا بقدرة املرء على التفكير أو إدراك ألامور بنحو صحيح، كالفصام وسائر 

نفاذ في كيمياويات معينة يحتاجها الدماغ كي يعمل وحتى أشياء بسيطة  أشكال الذهان يتسبب بها جزئيا إفراط أو

امينات واملعادن، وأمر أساس ي مثل تدفق ألاكسجين، الذي يؤثر على النشاط العقلي والحاالت العاطفية، كبع  الفيت

ولهذا يمكن القول إن الوظائف العقلية ألاساسية) كالتفكير، الانتباه، التحكم( تتدهور كليا مع انخفاض توافر 

مما يعني أنه من دون دماغ حتى لو  -تفقد تماماكيمياويات معينة، ينتج أنه في غيابها ستعطل هذه الوظائف إن لم 

-449، ص4541)ريتشارد،أمكن أن نوجد بنحو ما فسنكون غير واعين لهذا الوجود وغير قادرين على التفكير املنسجم

448). 

لدماغ، ا رغم أن هذا الاتجاه يستند إلى الكثير من ألادلة التجريبية والعلمية التي ترد العقل والعمليات العقلية إلى لكن

لكنه يقف عاجزا أمام الكثير من الظواهر التي تفلت من التفسير املادي، ذلك ألننا نستطيع أن نرى الوظائف 

الفيسيولوجية للدماغ من خالل عملية تشريحية، لكننا ال نستطيع مالحظة إلاحساسات مثل ألالم والفرح والحزن، 

ما يبّين أن العقل ليس نتاج جهازنا العصبي، كما أن هذه النظرية  وباقي الاحساسات واملشاعر والعمليات العقلية، وهو 

تبقى عاجزة أيضا عن تفسير كيف تتحول النبضة الكهروكيميائية في الخلية العصبية إلى معاني، وإدراكات عقلية، أي 

 كيف يتم التواصل بين ما هو مادي وما هو عقلي.

قل دفعت العديد من العلماء إلى املماثلة بينه وبين الحاسوب، فهي هذه النظرة املادية للعورغم ذلك يمكن القول إن 

تنظر للدماغ على أنه مجرد آلة، ذلك ألن الوعي والحاالت والعمليات العقلية إذا ثبت أنها عمليات دماغية، فمن املمكن 

مثلما ذهب إلى هذا  بالحسا من نوع هو تفكير ومن هنا بدأت إلاشارات إلى أن كل أن تكون أيضا عمليات إلكترونية،

الحسم في اشكالية التفكير باتجاه الدماغ، والقول بأن التفكير توماس هوبز وبدأت املماثلة بين الدماغ والحاسوب. و 

 .نشاط كهروكيمائي

 الذكاء الاصطناعي ومحاكاة التفكير:-4

 التفسير الحوسبي للعقل:-أ

 يوتركمب هو البشري  الدماغ شكاليات املحّيرة من بينها: هلحاولت النظرية الحسابية للعقل إلاجابة عن جملة من إلا 

 اصطناعي؟ نظام في أفضل بشكل الدماغ عمل محاكاة يمكن كيف البشري، العقل يعمل رقمي، كيف

  العقَل  ، تعتبر(CTM)( التي تعرف اختصارا بم Computational Theory of Mindالنظرية الحاسوبية للعقل)
ً
 نظاما

 
ً
  حاسوبيا

ً
  العملياِت  تعتبر كما تورينغ، بآلة كبير حد إلى شبيها

َ
  العقلية

َ
 القرارات اتخاذو  املنطقي كالتفكير) ألاساسية
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  عملياٍت ( املشاكل وحل
ً
  حاسوبية

ً
العمليات تورينغ، وبالتالي ف آلة تجريها التي الحاسوبية بالعمليات كبير حد إلى شبيهة

 (.(Rescorla,2020مجموعة من القواعد   تحكمها تسلسالت عن عبارة العقلية هي عبارة عن حسابات والحسابات

 الجسم،و  الحواس من يتلقاها التي املعلومات وعليه فالدماغ هو أشبه بجهاز كمبيوتر له مدخالت ومخرجات، فهو يعالج

 أن يجب التي الطريقة الجسم، منتجا بذلك املعرفة والادراك، ومجموعة من التعليمات حول  إلى أخرى  مرة ليرسلها

بها الجسم، والتي تشكل ردود ألافعال أو سلوكات معينة، " فالضوء يدخل إلى العين مسببا تفاعال كيميائيا في  يتصرف

خاليا الشبكية التي يسقط عليها، ويسبب التفاعل الكيميائي تيارا كهربائيا في الخاليا العصبية املجاورة، وهذا التيار يثير 

كل مكان في الجهاز العصبي، وبما أن بع  الخاليا املستثارة مرتبطة بالعضالت مثل الخاليا العصبية في الدماغ وفي 

عضالت القزحية يسبب التيار انقباض هذه العضالت، وهكذا تستمر سلسلة السبب والنتيجة أو العلة واملعلول، حيث 

نات أو أجزاء آلة معقدة والعضالت مكو  يكون كل حدث مسببا ألحداث أخرى، وتشبه خاليا الشبكية والنظام العصبي

من الاستجابة بطرق متطورة إلى املثير، والواقع أنه يمكن بناء آالت تحاكي  -جسد إلانسان -جدا، تمكن تلك آلالة

 أعضائه عبر املنبهات (. وهذا معناه أن الدماغ يتلقى451،ص4544هورنر،ألاشياء التي يقوم بها جسد إلانسان")

 زاتملحف استجابة هي إلاجراءات بع  بأن القول  إن. املستجيبة أعضائه عبر ءاتإلاجرا الحسية ويؤدي املستقبلة

 املحفزات. تلك إذا وفقط إذا حدثت تنفيذها يتم إلاجراءات هذه أن يعني معينة

ألامر تغير تماما فيما بعد، حيث تتالت ألاوصاف التي أطلقت  لكن وقد قوبلت هذه الفكرة في البداية بحماس باهت، 

ائق الذكاء ، مرة كمبيوتر فمبيوتر رقميوأخرى على أنه ك ،ومرة أنه آلة تورينغ كمبيوتر آلةمرة ينظر إليه على أنه عليه، ف

  كما هو متداول اليوم.

: أن العمليات العقلية الحديث CTM املؤسس الرئيس ي لم (Warren S. McCulloch()4998-4868)ماكولوتش عتقد وارن ي

بسبب خاصية "الكل أو ال ش يء" للنشاط العصبي، مليات الحسابية واملنطقية حيث يقول : يمكن تفسيرها من خالل الع

. لقد وجد أنه يمكن وصف سلوك كل القضايا نطقميمكن معالجة ألاحداث العصبية والعالقات فيما بينها عن طريق 

 ألي نسبةبال؛ وأنه دوائر ىشبكة بهذه املصطلحات، مع إضافة وسائل منطقية أكثر تعقيًدا للشبكات التي تحتوي عل

  (.McCulloch,1990,p99)    يصفها التي بالطريقة تتصرف شبكة يجد أن للمرء يمكن معينة شروطا يلبي منطقي تعبير

 A logical calculus of the ideas immanent in nervousووالتر بيتس"  ماكولوتش ورقة في جديًدا كان وبالتالي ما

activity " وهي  الجسد،–العصبي، وحل مشكلة العقل النشاط لفهم والحساب للمنطق استخدامهما وه 4843 سنة

 ساسياأ حيث أصبحت البوابات املنطقية جزءا املنطقي التصميم فكرة ألهمت علماء الذكاء الاصطناعي إلى الفكرة التي

 رحلش من أحسن الطرق  يه العصبية الحسابات أن إلى املفكرين انتباه شد حيث الحديث. الكمبيوتر تصميم من

 قانون  ثلم خاصة لقوانين تخضع إرسالها أو لإلشارات استقبالها في للخلية العصبية النبضات وأن العقلية، ألانشطة

 إذا إال تثار ال وأنها إثارة، حالة في أو كمون  حالة في تكون  أن إما العصبية الخلية أن على ينص الذي الالش يء أو الكل

 الفصل مثل نطقيةم بقوانين التعبير عنها يمكن القوانين وهذه عصبية، سيالة إلنتاج يكفي بما معينة ةعتب إلى املثير بلغ

 (George Boole) بول  جبر املنطق الذي يرجع الفضل في وضعها إلى جورج وهي ذاتها قوانين والنفي والاستلزام والوصل

 عمليات إلى املنطقية العمليات وتحويل املنطق يي تر  خالله من وحاول  املنطقي، الجبر أسس وضع الذي(1815-1864)
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 في بحثه خالل من وذلك ،(NOT) والنفي ،(AND) الوصل(OR) هي: الفصل أساسية عمليات ثالثة على معتمدا جبرية،

 ونظرية طقاملن استخدام وقد ظهر .إلانسان تفكير في تنفصل وكيف تتصل كيف والرموز، لأللفاظ املختلفة الصيغ

 عام (WalterPitts( )4843-4868ووالتر بيتس ) ماكولوتش ورقة في مرة ألول  وظيفته وفهم الدماغ مذجةلن الحساب

4843. 

 و والتر بيتس قد حال مشكلة العقل والجسد" باختزال العقل في الدماغ واستخدما و مما سبق يمكن القول إن ماكولوتش

للمعرفة،  غالدما اكتساب كيفية العصبية لشرح الخاليا شبكات تؤديها التي الوظائف الحساب لوصف ونظرية املنطق

، وقد أخذ التفسير الحوسبي للدماغ (Gualtiero,2004,p189)وكيفية إصدار ألاوامر للعضالت لتحقيق تصرف مالئم"

 من أهم مؤسسيها. وهيالري بوتنام فودور  منحى آخر مع ما يعرف بالنظرية الوظيفية التي يعتبر جيري  بعد فيما

 :الدماغ( بالكمبيوتر-ظرية الوظيفية ومماثلة )العقللنا-ب

 بلتق ال العقلية والعمليات الحاالت وأن املادة، في اختزاله يمكن ال تقوم النظرية الوظيفية على أساس أن العقل

 تعطي أن بدورها حاولت التي الوظيفية املدرسة عنه دافعت ما وهو للدماغ، املادية والخواص الحاالت مع التماهي

 عن حثللب منها محاولة في الاصطناعي الذكاء أبحاث من مستفيدة والدماغ العقل بين العالقة إلشكالية وحلول  إجابات

 لعقلا بأن القول  ودون  مادية، كيانات إلى العقل فيها ترد أن دون  والدماغ العقل بين للعالقة جديدة تفسيرية طريقة

 روحية. جواهر أو المادية طبيعة من هو

ظهور املذهب الوظيفي بالتطورات التي عرفها الذكاء الاصطناعي، والاتجاه إلى الاهتمام بالحوسبة وآلاالت رتبط ا

 (H.putnamالحاسبة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، ومن أشهر ممثلي هذا الاتجاه نجد هيالري بوتنام)

لدماغ فصال يوازي ما ذهب إليه علماء الذكاء الاصطناعي (، تمّيز هذا الاتجاه بالفصل بين العقل واJ.Fodorجيري فودور)و 

(، بحيث تكون Hardware(، والعتاد الحاسوبي)العتاد الصلب( )softwareمن الفصل بين البرمجيات)العتاد املرن( )

هما دأدمغتنا هي العتاد الصلب الذي تجري عليه برامجنا العقلية، في محاولة للتكامل بين العقل والدماغ، دون رد أح

إلى آلاخر، ولهذا فهذا الاتجاه وإن كان ال يماهي بين العقل والدماغ إال أنه أيضا ال يجعل العقل والحاالت العقلية تتمتع 

بوجود مستقل عن الدماغ، وهو ما يمثل املوقف العام لهذا الاتجاه، وإن كان هناك بع  التباين والاختالف بين 

 ممثليه.

ملدرسة الوظيفية تماثل عالقة العقل بالدماغ بعالقة البرامج والعتاد الصلب في على العموم يمكن القول إن او 

الحاسوب، فهي وإن كانت تفصل بينهما نظريا إال أنها عمليا تقر بأن أحدهما ال يمكن أن يؤدي وظيفته بعيدا عن آلاخر، 

لب فيها صفحا عن عتاده الص ولهذا فتصورنا للعقل مثل تصورنا للحاسوب عندما يقوم بعملية حاسوبية حين نضرب

الذي يتحقق فيه، واملبدأ ذاته ينطبق على العقل فنحن عندما نتصور العقل فإننا نضرب صفحا عن أي ش يء مادي 

يتحقق فيه ونتحدث عن مستوى أعلى، كما أن القول بأن املخلوقات التي تمتلك عقوال ال تعدوا أن تكون آالت" بالنسبة 

د أن سلك، وإنما القصتالقول بأننا روبوتات آلية، مبرمجون بتصلب على أن نسلك كما للوظيفية ليس املقصود به 

العقول لها عالقة بتجسيداتها املادية، ولهذا فاهتمامنا بالجانب املادي فقط أو بالجانب العقلي فقط ال يعني أن 

لك اء ألاعصاب وعلماء النفس، وبيان ذتفسيراتنا متناقضة بل هي متكاملة إشارة منهم إلى اختالف زاوية الرؤية بين علم
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أن املهندسين الكهربائيين في دراستهم للحاسوب يركزون على تركيبته املادية وكيف يشتغل بصرف النظر عن عتاده 

املرن، في حين أن املبرمج يهتم أكثر بالبرامج والخوارزميات الحاسوبية، ولهذا فتفسير املبرمج لعمل الحاسوب وتفسير 

عان مختلفان تماما: أحدهما يفسر على مستوى العتاد الصلب وآلاخر يفسر على مستوى أعلى" مستوى املهندس نو 

العتاد املرن"، وليس علينا أن نفهم هذين التفسيرين على أنهما في صراع: إنما هما تفسيران للش يء نفسه على مستويين، 

العصبية للدماغ ويقدمون تفسيرات آلليات وبنفس الطريقة يمكننا أن نتخيل علماء ألاعصاب يفحصون ألاجهزة 

اشتغالها وسلوكها على مستوى العتاد الصلب، هذه التفسيرات ليست بالضرورة في منافسة مع التفسيرات التي يقدمها 

السيكولوجيون على مستوى العتاد املرن، ألن من يصلح الجهاز يحتاج أن يفهم العتاد الصلب واملرن للجهاز 

 (404-449،ص4541)هيل،كليهما

ومن يريد أن يفهم العمليات العقلية عليه أن يفهم الدماغ والعقل معا، وهو ما يعتبر ردا واضحا على املدرسة السلوكية، 

وعلى أنصار التماهي بين العقل والدماغ وهو ما سيظهر بوضوح أكبر من خالل موقف هيالري بوتنام وجيري فودور 

 مؤسسيها. اللذان كانا من أهم مناصري الوظيفية و 

 :موقف هيالري بوتنام من إشكالية العالقة بين العقل والدماغ – 1

( بموقفه املعارض ألسس ومبادئ النظرية السلوكية واملادية وامتد Hilary Putnam()4846-4546عرف هيالري بوتنام)ي

 Theا،لفات التي نشرها تباعنقده أيضا إلى نظرية التماهي التي تختزل العقل في الدماغ، وهو ما يظهر في سلسلة املؤ 

Threefold Cord: Mind, Body and World وكتاب ،Mind, Language and Reality وكتاب ،Realism and Reason ،

حيث أشار في مقدمة هذا الكتاب إلى أنه من أوائل الفالسفة الذين قدموا أطروحة أن الحاسوب هو النموذج الصحيح 

غم فيزيائية على الر  -الوظيفية"، مبّينا أن الحاالت العقلية ليست حاالت كيميائيةللعقل، وأعطى هذا املذهب اسم "

 أو حاالت فيزيائية من أنها تتحقق في الجسد، كما أن الحاالت العقلية ال تستطيع أيًضا أن تكون حاالت حسابية، 

 .(  Putnam,1991,p11)حاسوبية مجمعة

ن إمكانية قيام الحاسوب ببع  العمليات العقلية مبررا قاطعا للقول بأن انتقد بوتنام أيضا الاتجاه الذي اتخذ مكما 

املدخالت  -الحاالت العقلية هي حاالت جسدية فيزيائية، وأن العقل مثل جهاز الحاسوب له مدخالت ومخرجات معينة

اك كأمثال ج -عقليةهي معطيات وصور الواقع املوضوعي التي تنقلها لنا الحواس، واملخرجات هي املعاني واملعارف ال

سمارت وديفيد أرمسترونغ وغيرهما، وعالوة على ذلك يقلب بوتنام هذا التفسير رأسا على عقب مبّينا أن تركيب 

الروبوتات ال يثبت أن الحاالت العقلية للبشر هي حاالت فيزيائية، بل يبّين أنه باإلمكان إعادة إنتاج وظائف عقلية معّينة 

طريق جهاز الكمبيوتر، فقيام الروبوتات بتصرفات شبه بشرية ال يعني بالنسبة لبوتنام أن أو باألحرى محاكاتها عن 

ماغية، وهو د -الذاكرة والذكاء واملعتقدات والقيم حاالت فيزيائية، فهذه الحاالت غير قابلة للتماهي بالعمليات العصبو

 ات جسدية، ولكنها في الوقت نفسه متميّزةما يكشف أن الحاالت العقلية هي وظيفة تفترض مسبقا وبدون شك متالزم

 .(484- 484، ص4554) سيرجيو،تميزا تاما عنها

بالتالي فأجهزة الكمبيوتر والروبوتات الذكية وإن كانت قد أثبتت قدرتها على أداء عمليات فكرية معّينة فإن هذا ليس و 

حقيقية  ة إلى أن الكمبيوتر ال يؤدي سوى عملياتإثباتا للطبيعة ألانطولوجية للعقل بل لطبيعته الوظيفية، هذا باإلضاف
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وسببية، في حين أن الكائنات البشرية تبدع ألافكار واملعاني والقيم التي ليست طبيعتها حقيقية وال سببية أساسا، وهذا 

ع كما امهم بشكل خاص إذا أخذنا في الحسبان عملية التقييم كتقييم صدق ألافكار البشرية، يبدو أنه من املتعذر الدف

أن تمّيز ألافكار الصادقة عن الكاذبة، وألاكثر من ذلك  -سببية–يقول بوتنام أن آلالة يمكنها بمجرد معالجة حقيقية 

يخطأ،  ألن الكمبيوتر ببساطة ال  ؛هو أنه حتى من غير املشروع أن نشير إلى العمليات التي تقوم بها بلغة الصدق والكذب

في البرنامج الذي وضعه إلانسان، ولهذا فالبشر فقط هم الذين يرتكبون  ألنه إما أن يتعطل أو يكون الخطأ

 .(453-481،ص4554)سيرجيو،ألاخطاء

ما يبّين أن الحاالت العقلية بالنسبة للمدرسة الوظيفية ال تقبل التماهي مع الحاالت والخواص املادية، رغم أن وهو 

واص مادية، ومثال ذلك تفسيرهم لأللم، فاآلالم وفقا الحاالت والخواص العقلية تنّفذ وتحقق بواسطة حاالت وخ

يين ة مادية، وهو ما يبّين أن الوظيفيألم ليست خاصحالة للوظيفي تنفذ في الجهاز العصبي، لكن خاصية كون املرء في 

عقدة موالدماغ، بين العقل كجهاز يجري برامج )عتاد مرن( على مقادير وافرة و  يمّيزون في تفسيرهم للعقل بين العقل

من العتاد الصلب، التي هي الدماغ البشري في حالة الكائنات إلانسانية، ولهذا فمثلما أن العمليات الحوسبية في 

الحاسوب تؤدى بواسطة عمليات في العتاد الصلب له دون أن تكون متماهية مع هذه العمليات، كذلك ألامر بالنسبة 

ون أن تكون متماهية مع هذه الحاالت.)أي أن الوظيفة ليست خاصية للعقل، فالحاالت العقلية تؤدى بواسطة الدماغ د

ولهذا يمكن القول إن الحاالت والخواص العقلية بالنسبة للمذهب الوظيفي هي  (،406-404،ص4541)هيل،مادية(

 حاالت وخواص وظيفية. 

 :موقفه من إشكالية العالقة بين العقل والدماغيري فودور و ج-2

موقفا مشابها ملوقف هيالري بوتنام مع اختالف بسيط في طريقة املحاجة (Jerry Fodor()4830-4541بنى جيري فودور)ت

والدفاع عن هذا املوقف، ذلك ألن فودور من خالل مؤلفاته يكشف أن النظرية التمثيلية للعقل هي أفضل نظرية 

وكانت  ر العقل على الدماغ ويتأثر به،لتفسير العمليات العقلية، إذ تقدم هذه النظرية طريقة في فهم كيف يمكن أن يؤث

أحد أشكال نظريات العقل التمثيلية، ورغم النجاح الذي حققته في السنوات املاضية إال أنه يعترف  غنظرية تورين

أيضا أنها تعاني من عدة نقائص، ذلك ألن العمليات العقلية ليست عملية حسابية والتفكير ليس حسابا، ألن العديد 

 غتقوم ببع  العمليات العقلية، إلى الاعتقاد بأن العقل حرفيا آلة تورين غتقلوا من الاعتقاد بأن آلة تورينمن العلماء ان

  )(، وبالتالي عجزت هذه النظرية في تفسير الجوانب الحاسمة لإلدراكSteven Pinkerمثلما ذهب إلى هذا ستيفن بينكر)

Pinker,2005,05-06). 

رية التماهي بين الحاالت العقلية والجسدية، مبّينا أن الطريقة التي يصف بها منظرو انتقد جيري فودور أيضا نظ كما

ون ذات أهمية حيث س هو التماهي فعل املماهاة ليست مقنعة إذ ال يمكن لعبارة من الشكل ) س يساوي ع ( أن تك

 ي ال يمكن املماهاة بينهما وال هو حد فيزيولوجي) أي أن العقل يملك خصائص ال تنطبق على الدماغ، وبالتالحد عقلي و 

استبدال أحدهما باآلخر(، ألن هذه املماهاة تنتهك قانون ليبنتز، ولهذا من الضروري التمييز بين ما يدعوه فودور "تماهي 

النوع بالنوع" وتماهي "الصفة بالصفة " ألاول يشير إلى العالقات التي تكون فيها طائفة معينة من ألاحداث أو الظاهرات 

اهية دائما وبديهيا وبالضرورة بطائفة أخرى وهي مماهاة تكون بين ألاشياء، والش يء له كيان مادي معين وال يمكن متم



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 297 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

أن يكون غيره، ولهذا إذا كانت الاجراءات العلمية الصحيحة قادرة على إقامة التماهي بين كيان وآخر ،فإن هذا التماهي 

ل الكيانات من النوع نفسه، مثال ذلك إذا قلت على سبيل املثال سوف يكون صحيحا دائما وبال استثناء من أجل ك

إن "البرق هو تفريغ لشحنة كهربائية" فإن هذا التماهي ال يعترف بأية استثناءات : كل البرق يمتلك ضمن خواصه 

حنة الشالعامة والثابتة حقيقة أنه يتطابق مع النوع العام والثابت بنفس القدر الذي تتمتع به ظاهرة " تفريغ 

الكهربائية"، أما الشكل الثاني من التماهي )تماهي الصفة بالصفة( فهي ما تخص الصفات العقلية والوظائف النفسية 

التي هي حاالت وظيفية، والوظيفة ليست شيئا محددا له كيان معين وال يكشف عن نفسه دائما بنفس الطريقة، 

قاية بصفيحة س أو فة يمكن أداؤه بطرق كثيرة، بخرطوم مطاطي، ويعطي فودور مثاال على ذلك مبّينا أن "الري" كوظي

. وهذا ( 480-484،ص 4554لكن الوظائف النفسية ش يء مختلف تماما)سيرجيو،رذاذ كهربائي ..الخ،  معدنية، أو بجهاز 

ونات العصبكيميائية التي تتم في -معناه أن التماهي بين الحاالت العقلية والوظائف الجسدية أي الظواهر الكهرو 

 الدماغية هي من نوع مماهاة الصفة للصفة وهي مماهاة غير ضرورية وال مبررة.

مما سبق يمكن القول إن الكثير من العلماء قد وافقوا على النظرية الوظيفية باعتبار أن تفسيرها للعالقة بين العقل و 

النظرية بدورها لم تسلم من النقد، ذلك  والدماغ هو أحسن ما وصل إليه العقل إلانساني إلى حد آلان، إال أن هذه

ألنها هي بدورها وقفت عاجزة أمام تفسير كيفية تأثير العقل في الدماغ والدماغ في العقل على الرغم من أنهما من 

ت 
َ
طبيعتين مختلفتين، ولكل منهما خصائصه الجوهرية التي تمّيزه عن آلاخر، هذا باإلضافة إلى أن هذه النظرية قد َبن

ها للعالقة بين العقل والدماغ بمماثلتها بالعالقة بين البرامج والعتاد الصلب للكمبيوتر، على الرغم من أن الدماغ تفسير 

 أدق وأكثر تعقيدا من جهاز الكمبيوتر.

 هل الكمبيوتر يمكن أن يفكر؟: -3

ر عنها بعالقات ية يمكن التعبيسبق أن أشرنا في التفسير الحوسبي للعقل إلى أن العمليات العقلية تقوم على عالقات سبب

من  البشر آالتوكان  إذا كان املرء يعني بكلمة "آلة" نظاًما فيزيائًيا قادًرا على أداء وظائف معينة منطقية ورياضية، و"

ومن هنا بدأ  (Searle,1990,p26")لآلالت أن تفكربالطبع يمكن  فإنهنوع بيولوجي خاص، ويمكن للبشر أن يفكروا، 

إننا ننتج فآلاالت ذات القوى السببية الداخلية املكافئة لتلك املوجودة في ألادمغة. أننا إذا قمنا بصناعة التفكير في 

جيات، البرم"بم تعرف عادة للتعليمات البشري، وذلك بأن نضع لها جداول  الكمبيوتر سلوك بذلك آالت مفكرة تحاكي

  فهذا
ً
، وهناك غاجتياز اختبار تورين إمكانية واقف، بما في ذلكامل بع تصرف مثل إلانسان في ت اجعلهلسيكون كافيا

من خالل تصميم البرامج الصحيحة مع املدخالت واملخرجات الصحيحة،  من ذهب إلى أبعد من هذا إلى الاعتقاد بأنه

.
ً
 فإنهم يخلقون العقول حرفيا

 Alan) باختبار آالن تورينغ ومن أشهر الاختبارات التي وضعت للمماثلة بين ذكاء البشر وذكاء آلالة ما يعرف

Turing()4844-4804 الذي استعار املنهج الذي نعتمده عادة في الحكم على شخص ما بأنه جاهل أو عالم أو حاذق ،)

أو غبي من خالل محاورته والحديث إليه، وتطبيق الطريقة ذاتها ملعرفة ذكاء الحواسيب، وتبرز محاور هذا الاختبار من 

 إلانسان أن تحت عنوان" التحسيب آلالي والذكاء" يقوم هذا الاختبار على فكرة 4805به سنة خالل املقال الذي كت

 النصية مع عدة أشخاص، مع أشخاص حقيقيين ومع جهاز حاسوب، الرسائل يشبه برنامج باستخدام سيتواصل
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 تغل على جهاز الحاسوبآلاخر، بحيث يعتبر الشخص ألاول الذي يش الطرف سماع أو يتم هذا التواصل دون رؤية بحيث

ألاول هو السائل، بينما يعتبر كل من الشخص الثاني الذي يعمل على جهاز الحاسوب الثاني، والحاسوب الثالث الذي 

يشتغل بواسطة البرنامج الذكي مستجوبين، بحيث يقوم السائل بطرح عدة أسئلة في مواضيع معينة وفي فترة محددة، 

  كان آلاخر الطرف أن ور إن كان يعتقديجيب املحا املحادثة نهاية وفي
ً
آلة، ووفق هذا الاختبار يمكن القول إن  أم رجال

آلة ما تفكر متى أمكن لها في يوم من ألايام أن تجري محادثة مع إنسان، بحيث يمكنها خداعه عندما يعتبر إجاباتها 

تطاع أن يحاكي طريقة تفكير إجابات كائن بشري، وعندئذ نستطيع أن نصف هذا البرنامج بأنه ذكي، ألنه اس

 .(  Aulisio,2019,p02)إلانسان

وهو املبدأ الذي يشتغل عليه العديد من علماء الذكاء الاصطناعي الذين يسعون إلى صناعة روبوتات ال تهدف فقط إلى 

قوم بها التي ي محاكاة العمليات العقلية لإلنسان بل أيضا إنشاء روبوتات واعية، قادرة على القيام بالعمليات العقلية

إلانسان، قادرة على التعلم والتحكم الذاتي، قادرة على النطق وفهم اللغة املنطوقة واملكتوبة، وباختصار قادرة على 

القيام بكل ما يمكن أن يقوم به إلانسان وأكثر، وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الاستقاللية عن إلانسان في إصالح ألاعطال 

ر به نظرية ما بعد إلانسانية، التي تحلم بالخلود إما من خالل إلانسان ووضع الخوارزميات وتطو 
ّ

يرها، وهو ما تبش

املعزز أي بزرع رقاقات الكترونية داعمة للعقل ومصلحة لخالياه، أو من خالل إلابقاء على الدماغ لكن من خالل نقل 

 تحقيق الخلود بذلك. أكثر صالبة ودقة وتحمال، و  دماغ إلكترونيإلى  تجربته الفكرية وذاكرته

 العقلية على مستوى الدماغ:  ور التكنولوجيا في دعم العملياتد-4

استفاد الذكاء الاصطناعي في البداية من فلسفة العقل في حلها إلشكالية التفكير وتفسير املعرفة في إنتاج حواسيب 

أيضا  مجال الذكاء الاصطناعي ساهم بدوه تحاكي طريقة تفكير الانسان مع الاستعانة باملنطق والرياضيات في ذلك، لكن

في حل بع  مشاكل التفكير عند إلانسان الناتجة عن الخلل أو الاضطراب في أداء بع  ألاعضاء الحسية، وكذا في 

معالجة بع  ألامراض العصبية ألاخرى، وحاليا تتجه العالقة بينهما إلى مزيد من الاندماج والتهجين في املستقبل، 

رد بشكل مطفي آلاونة ألاخيرة قد تغيرت صناعة الحواسيب  ذلك نظرية ما بعد إلانسانية؛ ذلك ألنحسبما تبشر ب

وعرفت تطورات سريعة، وفي وقت قياس ي استطاعت أن تسبق وتتفوق على كثير من قدرات إلانسان، وأن تقوم بكثير 

أمام هذه الوضعية اقترح العديد من من ألاعمال التي كان يختص بها، والتي تتطلب قدرات عقلية وتفكير وخبرة، و 

العلماء ضرورة الاندماج بين آلالة وإلانسان في املرحلة املقبلة، إذا أردنا أن نبقى أسيادا على آلالة وحتى ال نوضع على 

 نالهامش، لهذا البد أن نوسع ذاكرتنا ونزيد من سرعة وفعالية قدراتنا العقلية، وهو ما دعى إليه الاتجاه الذي يتكلم ع

في مقاله ( Raymond Kurzweil ()4849) كيرزويل ريموندومن أبرزهم  ،نظرية ما بعد إلانسانية، أو إلانسان املعزز 

حيث أشار إلى أن املستقبل متوجه بشكل ال يمكن تجنبه نحو آالت تتخطى بكثير  4898"الذكاء الفائق واملفردة" سنة 

د والعشرين، كما أشار إلى هذه الفكرة أيضا في كتابه "عصر آلاالت الذكاء إلانساني في النصف ألاول من القرن الواح

، مؤكدا أن املرحلة املقبلة ستزداد فيها الصلة الحميمة 4888الروحية عندما تتخطى الحاسبات الذكاء البشري" سنة 

ا" سوف نصبح إلى أنن بين ذكائنا البيولوجي والذكاء الاصطناعي، التي تنتهي بضرورة املزاوجة بينهما، مشيرا بكل وضوح

 (.344،   ص4544)كيرزويل،أذكى إلى حد هائل ونحن نندمج في تقنيتنا"
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كل منهم لديه ذكاء أكثر ألف مرة ذكاء املعزز ما سينجزه ألف عالم بررا ذلك بحجة أساسية مفادها" أننا في ضوء الم

ن معالجة املعلومات في أمخاخهم غير من العاِلم الراهن، وكل منهم يعمل أسرع ألف مرة من البشر املعاصرين )أل 

 ،4544كيرزويل،البيولوجية ألاولية أسرع(، سيغّير العالم ويصبح ما سننجزه في ألف سنة ينجز في ظرف ساعة"")

  .(344ص

الذكاء الفائق بإمكانه رفع ذكاء الانسان إلى  ي إلى أن وصول ذكاء الحواسيب إلىيرّوج علماء الذكاء الاصطناعولهذا 

لذي أشار في مقاله "الذكاء الفائق واملفردة". ا رزويليك موندخيالي في حالة الاندماج مع آلالة مثلما عبر عنه ري مستوى 

إلى أن آالت الكمبيوتر قد أبدت منذ ظهورها قدرات فاقت بكثير القدرات العقلية البشرية في تذكر ومعالجة البيانات، 

ضعة ب ليونات البيانات بالكامل، في حين أننا نجد مشقة كبيرة في تذكرفالكمبيوتر يستطيع أن يتذكر مليارات بل تري

أرقام هواتف، كما أن الكمبيوتر يستطيع في أجزاء من الثانية أن يبحث بسرعة في قاعدة بيانات بها مليارات من 

ذكاء الذي يعادل الاملعلومات وتستطيع الكمبيوترات بسهولة أن تتبادل قواعد املعرفة، ولهذا فإن املزيج من الذكاء 

إلانساني والتفوق الطبيعي للكمبيوترات في السرعة والدقة والقدرة على تبادل املعلومات سيكون مزيجا 

 .(48ص ،4544كيرزويل،")امخيف

بدأ التهجين بين التكنولوجي والبيولوجي في البداية في شكل زراعة أعضاء اصطناعية في جسم إلانسان، فقد  وقد

نسمع عن زرع منظمات لضربات القلب وابتكار أعضاء اصطناعية لتعوي  ألاجزاء املبتورة من جسم أصبحنا كثيرا ما 

إلانسان كاألطراف الاصطناعية، وقوقعات ألاذن وغيرها، وقد اتسعت الفكرة لتمتد من حالة املرض إلى حالة الصحة 

 Michio) ، ولهذا فقد أشار ميشيو كاكوة بأجهزة دقيقةعقليمثل فكرة تدعيم الذاكرة البشرية وتسريع العمليات ال

Kaku)1945)  ) إلى أن ظهور قوقعة ألاذن الصناعية قد أحدثت في البداية ثورة هائلة في مجال السمع وأهدت نعمة

السمع للصم تعمل هذه القواقع من خالل الربط بين ألاجهزة الالكترونية والعقل، وتستطيع هذه القواقع املغروسة 

ت إلانسان والتمييز بينها، ويوجد آلان بالفعل آلاالف من ألاشخاص من جميع أنحاء العالم ممن التعرف على أصوا

يستخدمون القواقع السمعية املزروعة، كما يعمل الكثير من الباحثين على فعل ألامر نفسه مع املكفوفين، وذلك 

عتماد إما على وضع شريحة سليكون في بالعمل على إنشاء رؤية صناعية والربط بين الكاميرا والعقل البشري، باال 

شبكية الشخص الكفيف ثم ربط هذه الشريحة بالخاليا العصبية للقرنية، أو ربط الشريحة بكابل خاص متصل 

بالجزء الخلفي من الجمجمة، حيث يقوم العقل بمعالجة الرؤية، وقد نجحت هذه املجموعات للمرة ألاولى في التاريخ 

  .إلابصار للمكفوفين في أن تعيد درجة من درجات

 والعصبونات الالكترونية ألاجهزة بين تكنولوجي هو وما بيولوجي هو ما بين التفاعل إمكانية عن يكشف ما وهو 

 هجينالت طريق في قدما والسير إلانسان قدرات تطوير إلمكانية قويا مؤشرا الناجحة التجارب هذه وتعد البيولوجية،

 ملستقبليا شكله يمنحه وسوف البشري  املجتمع في عميقا تغييرا يحدث أن شأنه من ما ووه الذكية، وآلالة إلانسان بين

 .وذكائه قدراته و

 خاتمة:
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 العلماءو  الفالسفة اختالف وما والنظريات، ألافكار لصراع خصبا حقال مازالت العقل فلسفة إن القول  يمكن سبق ومما

 لكنها التفسيرية، اقدرته وفي بينها والتفاوت التنافس على واضح لدلي إال بالجسد وعالقته وطبيعته للعقل تصوراتهم في

 ولهذا بعادها،است وال تفسيرها ال الفالسفة براديغمات تستطع لم التي الوعي بمشكلة مرة كل وفي كلها تصطدم ذلك مع

 من أبدع مهماو  تطور  من بلغ مهما البشري  العقل سيالزم أنه الواضح من الذي املحّير هو السؤال الوعي سيبقى

 .الاصطناعي الذكاء خالل من نشاطه محاكاة إلانسان حاول  ومهما براديغمات،

 من يكون س أنه شك ال النفس طبيعة في أو ذاته في العقل في والتساؤل  البحث إن قلنا إذا نستغرب أن ينبغي فال ولهذا

 يعجز نهلك معينة، حدود في غيره يعرف أن طيعيست أنه برهن الذي إلانساني للعقل واملعجزة واملحيّرة الخالدة ألاسئلة

 البحث نتدشي بدأ قد العقل فلسفة إشكاليات من الكثير أن من الرغم فعلى ولهذا القليل، بالقدر إال نفسه معرفة عن

 أن تطعيس لم وإلانسان آلان إلى" بنفسك نفسك اعرف" شعار رفع الذي سقراط مع اليونانية الفلسفة فجر منذ فيها

 بأنه ما ةمرحل في إلانسان اعتقد وكلما فيه، الارتياب درجة مرة كل في تزداد الذي املجال هذا في يقيني ش يء أيب يمسك

 مازال العقل أن يبّين ما وهو ونفسه، عقله عن القليل القدر إال يعرف ال أنه أدرك كلما حقيقي، بش يء أمسك قد

 .لقهخ في أودعها التي ألاسرار من سرا هللا جعلها التي تآلايا من آية ألنه التفسير، عن تستعص ي إنسانية خاصية
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َ
عارِف إلانسانيِة َوْحد

َ
 امل

ُ
ُصَصاِت ة

َ
خ

َّ
 الت

َ
عالِق ِبين

َّ
 ِفي ُصوِر الت

ٌ
 : َبْحث

  Unity of human knowledge: 

 investigation of the forms of relationship betwee disciplines  
 جزائر / ال املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة /يناصر الّد د. بوجاوي ن

Dr .Boudjaoui Nacer eddine /École Normale Supérieure de Bouzaréah/Algeria 

 :امللخص

 ُل ُمجزأ َومبعثّر وَما يشتم ضَع ما بعد الحداثّيِ لحضارتنا إلانسانيِة املعاصرِة وَما ينطوي عليِه مِن افتقاٍر إلى َوحدٍة غائيٍة، َوِمْن طابٍع إنَّ الوَ 

اِت  عليِه 
َ
عروف

َ
، َيفرُض على الباحثين ِمن )الوقائع أو املوضوعاِت (ِمْن تعقيٍد وتنّوٍع سواًء أكاَن ذلَك على مستوى املعارِف أم على مستوى امل

 خص  ِف التَّ ختلِ ُم 
ُ
للمعارِف إلانسانيِة الِتي تعمُل ِبدورَها على الُعثوِر  هُم في الُوقوِف على الَوحدِة الُعضويِة ْس صاِت العمَل على أرضيٍة ُمشتركٍة ت

ياِع في َمطاوي ُحقوٍل معرفيٍة اختزاليٍة ُموغلٍة في التخّصِص ال تنفُك عن إخبا  رِه بَم على َوحدِة إلانسان القادرِة على انتشالِه من الضَّ
َ
عارف

 أخرى. في هذا املقاِم املتسا
ً
 َوُمتنافرٍة تارة

ً
ارة

َ
َم ع للعوملِة وَما بعَد الحداثِة، ر ُمَجَزئٍة ت  ال تبرح الانقساَم إلى مزيٍد من الُفروِع، قدَّ

ُ
 املعارف

ُ
حيث

َساِن في مختلِف 
ْ
 للترابِط والتكامِل بين التخصصاِت، َسعًيا منهم إلى َسبر أغوار إلان

ً
بعادِه أ الكثيُر من الفالسفة والعلماِء مسالَك جديدة

 ما، وفي هذا إلاطاِر يَ طبعوَن ماهيَتهُ دون التغاض ي عن التعقيِد والغموِض والتنّوِع الذين يَ  والعالِم في تعدِد ُمستوياتِه 
َ
 هذ

ُ
إلى  اُل ا املقهدف

عريِف  ا ِة ارتأينَ ملهمِبهذا ا ٍص َوالكشِف عن َمَضاميِنَها َوَمبانيَها الفكريِة لَدى أشهِر ُمنظريَها. للقياِم ِبَهذِه املقارباِت الَجامعِة ألكثِر من تخص   التَّ

 
َ
  الَوصفّي  باملنهِج  الاستعانة

َ
ى الجديدِة للمعارِف  ِن كو  لوصِف ت

َ
  إلانسانيِة  هذِه املقارباِت والُرؤ

ُ
زُل ألاشياَء ٍق تأليفّيٍ ال يختوموضوعاِتَها في أف

 ِبغِ َق بِ 
ُ
 اَها.نَ دِر َما يحيط

 .كامُل ، التَّ ، الاختزاُل عقيُد ، التَّ صّيِة خص  ا َعْبَر التَّ ، م، َما َبْيَن التخصصّيِة صّيِة ُمتعّدُد التخصّ   الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Young The post-modern situation of today's human civilization and its fragmented, dispersed, complex and multiple nature, 

invites researchers from different disciplines to work on a common ground that contributes to the organic unity of human 

knowledge, which in turn seeks to find a human unity capable of rescuing the fragmented man from its aberrance caused by 

the hyper specialization of disciplines that keep reducing phenomena to this or that aspect. In this accelerated place of 

globalization and in this fragmented postmodern context, where knowledge does not cease to be divided into several 

branches, many philosophers and scientists have introduced new ways of interdependence and complementarity between 

disciplines, seeking to probe the spheres of humanity in its various dimensions and the world in its multiple levels, without 

neglecting the complexity, ambiguity and diversity that constitute them. Within this framework, this article aims to present its 

supra-disciplinary approaches and to reveal their origin and structure according to its most famous theorists. To carry out this 

task, we have decided to use the descriptive approach to describe the composition of its supra-disciplinary approaches and 

the new vision of human knowledge that they advance in a synthetic horizon that does not fall into the abyss of reductionism.  

Keywords: multidisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity, complexity, reduction, complementarity. 

 مة: مقد

 
َ

ريِع ال  التقّدِم السَّ
َ
كَّ أنَّ َحالة

َ
   ش

َ
لتي ال ِة اصاِت املعرفيّ خص  التَّ  َن مِ  نّوعٍة تكثراٍت مُ  في توليِد  شري  البَ  العقُل  هُ الذي حّقق

  تزدادُ 
ْ
ا أم من أكاَن ذلك من حيثيّ  والتالحِم  اًما َوال تزيُد إلانساَن إال ِفقداًنا للتناغِم َس قِ إال ان

ً
ا ك حيثيِة ِة كونِه دارك

ً
وِنِه ُمْدَرك

 فيها من وَ  صاِت َوالُصعوباِت واملآزِق دوَد التخصّ جٍه، َوُح من وَ 
ُ
 التي تسقط

ّ
 جٍه ثاٍن، َوالن

ُ
وَرُه فزوَع إلانسانيَّ إلى الَوحدِة ون

 من التشظي من وَ 
َ
رَض ضرورة

َ
مكٍن م قدرٍ  بأكبرِ  الظفرِ  ا من أجِل هَ وتكاملِ  صاِت التخص   لحوارِ  عن سبٍل  البحِث  جٍه ثالٍث، ف

 أو حتى التعاوُن  rapprochement هذه املستوياِت ببعضَها، إِذ التقارُب  بمستوياِت الواقِع وعالقِة  من إلاحاطِة 
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collaboration  ِّة العلميّ  صاِت بين التخص  
ُ
 ,Gass, 1972املسؤولِة ) ألاشياء َواملوضوعاِت  تعقيِد  املثلى لفهِم  هو الطريقة

Vol 5, pp. 40-59; Morin, 1990b وتوليِد )  
َ

 (. Nicolescu, 1996) جديدةٍ  معارف

َر في موضوعاتِ إنَّ التخصّ 
ّ
 حيَن إمعاِنَها النظ

َ
 وياٍت ِة تخلُق ُه الخصوصيّ  حيثياٍت في غايِة  ْن ا مِ هَ صاِت املختلفة

ً
 ُمغلقة

حّدُد، بِ  للخطرِ  ها العلميّ إلى حّدِ تعريِ  إمكاناِت إدراِك 
ُ
، ِة يّ ها البحثها وأهدافِ ها ونظرياتِ هِج ساطِة مناوَ وهَي في كل هذا ت

 
َ

 وبِ  كَل ألاشياِء ش
ْ
 ن

ُ
ها ال . لكنَّ autopoïétiqueذاتّيٍ  وخلٍق  ذاتّيٍ  تأمليٍّ  تش ي بانعكاٍس  ٍة صيّ تخصّ  ٍة ُل ذلَك في حياديّ يتَها، َوك

 
ُ

 العمليّ  ها حاملا تتضاءُل املهاراُت أْن تصَل إلى حدوِد  تلبث
ُ
عن  رَ ا وال متأخلهَ  مَ ئٍذ ال متقّد عقدٍة، َوحينمشكالٍت ُم  في حّل  ة

 عن رؤيتِ  َعساَها تفلُح في رؤيِة  َها املتمايزةِ ألاخرى أو بوجهاِت نظرِ  صاِت التخص   بمناهِج  الاستعانِة 
ُ

ف
َّ
 ه ِه ما َيَتخل

َ
ا ذ

تفرَض أشكاُل  أْن  من في ظِل ذلَك ال غرَو الواقِع املدروسِة، َو  مستوياِت  ُص أو ذاَك ِمْن هذا املستوى أو ذاَك مْن خص  التَّ 

عاوِن بين التخص    صاِت نفَسَها.التَّ

ا، أوجَب 
َ
 إلى كّلِ َهذ

ً
 التَّ  اشتدادُ إَضافة

ّ
خصِص املفرِط  العلميِّ  ِر في املجاِل وت والطبيعِة  spécialisation excessiveبين التَّ

ْهَم ُمخِتلِف املقارباِت la nature complexe de la réalité املعقدِة للواقِع 
َ
  صاِت َوالتخصّ  ، ف

َ
 ف

ً
 ,Després, Brais) هًما متكامال

& Avellan, 2004, pp.471-486 ; Ramadier, 2004, pp. 423-439)  ظِم رارِ الن  ويصِة، على غِ املشكالِت العَ  َن الَعديُد مِ  إِذ 

ُر َح ِة، يَ ة والبيئيّ الاقتصاديّ  - ِة الاجتماعيّ 
ّ
 تعذ

 
 ل

َ
ُم قّدِ ي يُ الِذ   le paradigme disciplinaireص يِّ التخص   وِء البراديغِم ى ضَ َها عل

 غير كاملٍة ، ُح في بع  الحاالِت 
ً

 ,Jara, Rodríguez & Sosa, 2018, pp. 37-52 ; Wickson, Carew, & Russell) وال وافيٍة  لوال

2006, pp.1046-1059)  
ْ
و ُمَس  املختلفِة  ألاجزاِء  من كوِن دراسِة  غِم على الر   إذ

َّ
 ِفي فهِم الظ

ً
ُه ال اهمة

ّ
اهِر املدروَسِة، إال أن

هُمَها ِبُصورٍة تامٍة َوُمْجِزئٍة إال بِ  يمكُن 
َ
 dynamique de l'ensemble (Doblaré Castellano املجموِع ت ِفضِل ديناميكياف

& Alarcón Álvarez, 2008 حاوُل في َم
ُ
صاُت ( التي ت ليَها ع وضِة الّتغلَب على حدوِد املمارسِة املعياريِة املفر  طاويَها التخص 

 دةِ متعّد  ن قبيِل املقاربِة مِ  supra-disciplinaireصّيِة من املقارباِت فوق التخص   مختلفٍة  من داخلَها وذلَك ِبإدراج أشكاٍل 

 laّيِة ، واملقاربة ما عبر التخصصl'interdisciplinarité ّيِة صما بين التخص   ، واملقاربِة la multidisciplinarité ّيِة صالتخصّ 

transdisciplinarité . 

عد  َه 
ُ
  ألانواعُ  ذهِ وت

ُ
جاوِز املقاربِة صيّ فوق التخصّ  من املقارباِت  املختلفة

َ
 ِة يّ صالتخص   ة، باعتبارَها ُصوًرا َودرجاٍت من ت

 ِة ألاحاديّ 
ً
 ُمتصلة

ً
  un continuum، ِسلسلة

َ
 ْد َوَوعًيا بهذا الق

َّ
 ا بينَها ِبدرجِة ُز فيمتتميّ ِد للعالِم وَ املعقَّ  سيِج ِر أو ذاَك بالن

ذلَك (. لِ Mobjörk, 2010, pp. 866-873) كامِل التَّ وَ  عاوِن هذا التَّ  وراءَ  الكامنِة  ا بينَها، َوِباألسباِب عاوِن فيَم والتَّ  كامِل التَّ 

  عاوِن التَّ  أشكاِل  ميِع وَج  صاِت التخص   ما بيَن  سألِة إلى َم  ظرُ ي النَّ ينبِغ 
ً
ي الِذ  logique floue بابِيّ الضَ  ا من املنطِق انطالق

 .l'interalogie صاِت بين التخص   التداخِل  علَم  هُ تسميتُ  ملا يمكُن  ألاوسِع  في املجاِل  هُ ينبغي إدراُج 

ا َعدُم تعارِض املقارباِت فوق التَّ    ْن ، مِ supra-disciplinaire صيِة خصّ ال ينبغينَّ أْن َيعزَب عنَّ
ُ

  حيث
ُ
املقارباِت  هي جملة

 الفرادى بل تعتمُد  صاِت ِمَن هذِه التخص   ليُل على ذلَك أّنها تتطوُر ، والدَّ صّيِة واحدّية، مَع التخص  املجاوزِة للمقاربة ال

  مقاربٍة  عليَها في تقديِم 
ً
َوَهذا َمعناُه الاستناُد إلى  (De la Herrán, 2011, pp. 294-320ها )بموضوعاِت دراستِ  أكثر دراية

 ; Andrén, 2010, pp. 1-42)  ٍص تخصّ  ِمْن كِلّ  املتولدةِ  املعارِف  تعزيزِ  طريِق  ْن حثّيِة مِ كامِل بيَن جميِع املمارساِت البَ التَّ 

Jahn et al., 2012, pp. 1-10) 
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ى ذلَك فالتكامُل بيَن املقارباِت فوق التخص   ضرورٌي بمقداِر ما  ِة صيّ واملقارباِت التخص   complémentaritéة صيّ ِبمقَتي َ

، من ناحيٍة خص  نظيُم التَ التَّ  ظُل يَ   ألاكاديميِّ  ا في التخطيِط كزيً ا مرَ نصرً ، عُ ص ي 
ُ
 َوت

ُ
 ساُت ُل املمار اِء َس ، وبمقداِر ما تكشف

 حثيّ البَ 
ُ
  ة

ُ
-monoالتخّصِص  ِة ألاحاديّ  املقارباِت  ، إمكاناِت وحدوِد أخرى  ناحيٍة ِمْن  صاِت،بين التخصّ  على التعاوِن  القائمة

disciplinaires العلميّ  املعارِف  صاِت وإنتاِج التخصّ  ِم هُم في تقّد ، َما ُيْس( ةWilthagen, Aarts, & Valcke, 2018.)  
ُ
يرتبط

 َه 
َ
كُز ا ترَ مَ ا: بينهَ عالجتُ ٍة ُم صيّ تخص   مقاربٍة  لكّلِ  التي يمكُن  من تفاصيِل الواقِع  ُمختلفٍة  ا التكامُل بدورِه بمستوياٍت ذ

 
ُ
 على مستوى واحٍد مِ صيّ التخص   املقاربة

ُ
 يِن تركُز املقاربي ِح ، فِ من هذا املستوى من الواقِع  أحياًنا على أجزاٍء ، وَ الواقِع  َن ة

ُ
 ة

  في الوقِت  ن الواقِع ستوياٍت مِ عدِة مُ  اِت بيَن على الديناميكيّ  صّيِة ما عبَر التخص  
َ
  (. Aagard & Siune, 2007ِه )فِس ن

 
َ
، supra-disciplinaires ِة صيّ ناِف املقارباِت فوق التخصّ تعريفاِت املنظرين ألص باختالِف وتنوّعِ  الاعتراِف  َن مِ  ال مندوحة

 ِلكثيرٍ رْ لذلَك كانت دائًما عُ 
ً
  توقِف هاتِه ، وما ذلَك إال لِ وال تزاُل كذلَك  من النقاِش  ضة

َ
ى عل التوقِف  التعريفاِت غاية

هذا ما جهٍة أخرى وَ  ْن لإلجماِع مِ  ٍة بوِج بينها ُم  واضحٍة  حدوٍد  وضِع  ن جهٍة ولصعوبِة ا مِ نهَ مِ  ي صيغْت الِت  املعرفِة  مجاالِت 

 ,Jahn et al., 2012, pp. 1-10 ; Zierhofer & Burger. )زةِ طاِقَها َوِسماِتَها املميّ نِ  توافِق آلاراء ِبشأِن  ى أيًضا إلى عدِم أفي َ 

2007, pp. 51-74.)  

زَم عْن 
َ
 ّيةوما بين التخصص multidisciplinaritéة ذلَك واِقًعا استخداُم الَبعِ  املصطلحاِت الثالثِة )متعدد التخصصيّ  ل

interdisciplinarité ّيِة وعبر التخصص transdisciplinarité 
ُ
 utilisés deرٍق ُمتبادلٍة َيُحُل َبعُضَها محَل َبعٍ  ( ِبط

manière interchangeable (Jahn et al., 2012, pp. 1-10)  بطريقٍة أو  
ُ
ْفَسُه،ت

َ
فُهوَم ن

َ
أو بطريقٍة ُيَرى  وشُك أْن تفيَد امل

 قدرٍ  أكبرِ  ي، َوإلزالِة (. لهذه الدواِع Aagard & Siune, 2007 ; Jahn et al., 2012ناقَ  بينَها. )عِ  الحاالِت، التَّ ا، في بَ فيهَ 

ا هصاِت؛ مميزاتِ بين التخص   ِمَن التعاوِن  ورٍ نعِمُد إلى بياِن ثالث صُ ، َس املصطلحاِت  معاني هذهِ  عِن  الغموِض  َن مِ  ممكٍن 

اَبَع املعقَد َواملتنّوَع والديناميكيَّ  ِة الحاليّ  اِت ا لألدبيّ فًق ها وَ ومقاصِد 
َ
هُر الط

ْ
ْسَتظ

َ
ألشياِء ل لهذه املقارباِت. لكن بادئ ألامِر َسن

 املعرفِة ًدا في زواَيا الّنظِر وتنّوًعا في املقارباِت، ثَم سنجِل تطلُب تعد  الذي يَ 
َ
ها ، روَح ومفي الُعل« صِة املتخّصِ » ي َماهية

 ومميزاتِ 
ُ
 الِذ  َوالعمِق  ظِر إلى الِغنى والشموِل َها بالنَّ دوِد ا وُح َه صورِ َها، مع بياِن ق

ُ
  .ّيِة صمُه املقارباُت ما فوق التخص  قّدِ ي ت

 :
ً

 أوال
َ
 أْصن

َّ
 املقارباِت فوق الت

ُ
 :  supra-disciplinaritéِة صيّ خص  اف

بيعِة املقاربا
َ
روِع ِفي َبياِن ط

 
ْبَل الش

َ
صّيِة َوَوظائِفَها َوَمقاِصِدَها الُعلَيا، َسنْسِبُق إلى إْيضاِح َمخاطِرَها، اعتقاًدا ق ِت الّتخص 

صاِت ف ّكٍ أنَّ َمساعِي املزاوجِة بين التخص 
َ

ْحصيِل َمحاِسِنَها، وَما ِمْن ش
َ
ي أفِق مّنا أنَّ درَء مساوِئ أّيِ مقاربٍة ُمقّدٌم على ت

ْد ُيوشُك أ
َ
ُدروُب املقارباِت التكاملّيِة َوالتفاعلّيِة فكرٍ تكاملّيٍ ق

َ
زعِة الكلّيِة املطلقِة، ِلذلَك ف

ّ
يٍء ِمَن الن

َ
ْن ُيوقَع أْصحاَبَها في ش 

 بِ 
ٌ
َعاِء  ِة املعرفيّ  خاِخ الفِ ِللُعلوِم َوَموضوعاِتَها َمليئة خ  اّدِ

َ
  وِد ُج وُ  ِمْنَها ف

َ
 نْ ت

َ
 ال»ِب  َيتِسُم ٍل امِ ظيٍم ش

َ
 فهِم لِ  اَيكوُن كافيً « ِة ونيّ ك

  الواقِع  تعقيِد 
َ

 إلى تبني ش
ٌ
املقارباُت فوق الّتكاملّيِة َوالّتفاعلّيِة َوالعابرِة َمْدُعوة

َ
ا املنزلِق ف

َ
موليِة أْبَعاِدِه. ِلتالِفي َهذ

ُ
ٍل ِفي ش

ْ
 ك

در ما َيُقو 
َ
عالِق املعرفّيِ ق ا التَّ

َ
ُم على َوعٍي ِبَضرورِتِه، َوِمْن أمثلِة ُمستنيٍر ِمَن تهجيِن العلوِم َيقوُم على ِحواٍر واٍع ِبُحُدوِد هذ

ف هِم الكثيرِ من الظواهرِ النَّ
َ
 ف

ُ
ستنيرِ الِذي ِمَن املطلوِب أْن يلتزَم ِبإطارٍ َمرجعّيٍ ُمتسٍق ُمحاولة

ُ
ْهجيِن امل ا التَّ

َ
ّيِة ِباالستناِد سَهذ

َر إليهَ 
َ
ظ ختص  بها علوٌم أخَرى، َما يضمُن النَّ

َ
 ألامراِض  لِم عِ  ا في ِسياٍق أشمَل، ِمْن ذلَك اْهتمامُ إلى ُمعطياٍت َمعرفّيٍة ت

 وَ  ethnopsychopathologie ِة إلاثنيّ  ِة يّ ِس ْف النَّ 
ّ
 في ِصلِتَها ِة النفسيّ  الاضطراباِت » بمِ   ethnopsychiatrie إلاثنيّ  النفس يِّ  ِب الط



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 305 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

  ظِم الن  ، وَ ناحيٍة  ْن مِ  ا الثقافيِّ هَ ياقِ ِس بِ 
َّ
  ْن مِ َوِعالِجَها  واملرِض  عاسِة والتَّ عاناِة امل سيرِ ْف تَ لِ  systèmes culturels ِة قافيّ الث

َ
 يٍة اِح ن

 
ْ
   . » ى رَ أخ

صّيِة  خص  وق التَّ
َ
تِلِف املقارباِت ف

ْ
ى ُمخ

َ
راٍت عل

َ
ظ

َ
 هَي ُصوٌر ومَ  ،إنَّ إلقاَء ن

ُ
، ّيِة صالتخص   ي املقاربِة سالُك ِلتخِط ِمْن َحيث

لحاِت املستخدمِة ْس يُ 
َ
ِد املْصط عد 

َ
عَ  فُر عن ت اَك ِمَن التَّ

َ
َمِط أو ذ ا النَّ

َ
 أو أكثر َبْد  صيِن اوِن بيَن تخص  ِلَتْعييِن َهذ

َ
كِلِه ًءا ِبش

فاعليّ    ِة كامليّ َوالتَ  ِة املنعدِم التَّ
َ

 إلى ش
َ

 َح نْ يَ ٍة. وَ ٍة وتكامليّ ِد تفاعليّ كلِه ألاش
َ
ريَن ت

ّ
رجاِت ِل ودَ اعُ فبًعا ملستوياِت التَّ ُت املنظ

 وَ عَ صطلحاٍت كامِل ُم التَّ 
َ
  هذهِ  أدْت  قْد ديدٍة لإلشارِة إلى هذا

ُ
  في الاصطالِح إلى الغ

ُ
ينِة ين الفموِض والالتباِس بَ املبالغة

ا  نملُك ال والفينِة، وَ   التخص   عاون بيَن التَّ  ورِ صُ  عْن  املصطلحاِت املعّبرةِ  أْن نورَد هَنا بعَ  ِمْن بدًّ
َ
دُ  صاِت: ثمة  ُمتعِدّ

 َوكثيُر التخص   multidisciplinaritéخّصصّية التَّ 
ُ
صّيِة  Pluridisciplinaritéصّية خص  ُد التَّ َوما  polydisciplinaritéَوتعد 

 ِة.صيّ خص  َر التَ َوَما َعبْ  interdisciplinarité صّيِة التخص   ا بيَن َوَم  métadisciplinaritéصّيِة وراَء التخص  

اللّي َبيَن هذ  عّدِد الّدِ غِم ِمَن التَّ ى الر 
َ
 عل

َ
حاِت َوَدقائِق َمَعاِنيَها املتَمايزِة، َوت

َ
 préfixesفاوِتَها في استخداِم بادئاٍت ِه املْصطل

إنَّ trans، عبر: inter، َبْيَن: mono، أحادية:  multi، ُمتعّدد: poly، كثرة: uni، توحيد pluriُمختلفٍة )متعدد :
َ
، إلخ(،  ف

فهوِم ألاساس ّيِ َجميَعَها َيْس 
َ
ى امل

َ
 تنُد إل

َ
 ت

ُ
ِص، َوَيستأنف ى ِة ِبَنحٍو ُمتتابٍع َوُم ِص ألاصليّ كرِة التخص  شكيَل فِ للتخص 

َ
تكامٍل. َوعل

  ،املرِء أْن ُيدرَك 
َ
 Frédéric) صاتفاعِل بين التخص  ستوياِت التَّ ُم  ،املقارباِت  ِه َما ُهَو ُمشترٌك بين هذهِ زِ يْ ال َعن مَ ضْ ف

Darbellay, 2011, p. 71)   ِِمْن َوجٍه آخَر  صّيِة املقارباِت فوق التخص   أنواِع  ِة القائمِة بيَن القاِت التفاضليّ َوجٍه والع ْن م. 

الليِة املتنّوعِة، فمِ َوَحّتى يَ  بكِة الّدِ
َ

 هذِه الش
ُ
 تَم َضبط

َ
 ِة الذائعالبحثيِ  املقارباِت  صورِ  همَّ َن الحصافِة أْن نذكَر أنَّ أ

ُ
يوًعا ِة ذ

ا في التقاليِد 
ً
صيّ  ة ِهيَ العلميّ  راسخ خص   كاآلتي: التَّ

ُ
  ة

ُ
صّيِة  ومتعّدُد/كثرة ِمْن َجانٍب،  pluri-/multidisciplinarité التخص 

صّيِة صّيِة َوَما بيَن التخصُ   ;Jean Piaget, 1973ِمْن جانٍب ثاٍن. )interdisciplinarité/ transdisciplinarité/ما عبر التخص 

Julie Thompson Klein, 1990; Basarab Nicolescu, 1996)  

 بيَنها وهي فروٌق تعكُس اختالفاٍت 
ُ

 الباحث
َ
صّيِة لكيال يخلط  فروٌق ينبِغي أْن يلتفَت إليَها بين املقارباِت فوق الّتخص 

َ
ثمة

 
َ
 في الرؤيِة واملنهِج والغايِة التي تختُص ِبَها كل  مقاربٍة على حدة، ف
َ
َجاةِ ل

ُ
صّيِة ت خص   التَّ

ُ
 ُمتعّددة

ُ
قاربة

ُ
ُر بيَن وِ ْن كانِت امل

صَ   ما بين التَّ الّتخص 
َ
قاربة

ُ
إنَّ امل

َ
كِمُل بَ خص  اِت، ف

ُ
 عبر التَّ عُضها ِبَبعٍ ، بَ صّيِة ت

ُ
 خص  ينَما املقاربة

ُ
ميًعا إلى ُعها َج خِض صّيِة ت

دةٍ وِ  ٍص مهما كاَن  جهِة نظٍر ُمَوّحِ  بأّي تخص 
ً
 .بقدر ما تذهُب إلى وجهاٍت نظٍر ُمجاِوزٍة ليست منوطة

  Multidisciplinaritéصّيِة التخص   ُمتعّددُ  -أ
َ
 : Pluridisciplinaritéصّيةثيُر التخص  وك

قريِب َبيَن ِوجهاِت النَّ    ِل في التَّ
ّ
فِسِه املتمث

َ
 على املبدأ ن

ُ
صّية  الّتخص 

ُ
 الّتخّصصّيِة َوكثيرة

ُ
دة  ُمتعّدِ

ُ
ُقوُم املقاربة

َ
ظرِ ألكثرِ من ت

ْصُدرَ 
َ
صيِن، لكْن ِمْن غيِر أْن ت ثِرَي املوضوعاِت  تخص 

ُ
 ت

َ
، بل َديَدُن هذِه املقاربِة أال

ٌ
 ِفعلّية

ٌ
ة

َ
 ورابط

ٌ
 َحقيقّية

ٌ
ِمن ذلَك َوْحدة

لَك َمَع افتقاٍر واِضٍح إلى ع
َ
ل  ذ

ُ
تائِج، ك حليالِت واملالحظاِت والنَّ كديٍس التَّ

َ
يًئا غير ت

َ
فعُل ش

َ
 َما دامْت ال ت

َ
ئَق ال املتناولة

ا النَّ 
َ
ص ي ملفاهيِمِه َوتشابكاٍت. َوِفي َهذ خص  اَبِع التَّ

ّ
ٍص َعلى الط  كل  ُمتخِصّ

ُ
صّيِة ُيَحافظ خص  وِع ِمَن املقارباِت فوق التَّ

ا َوفَق غايٍة ُمشتركٍة ِمْن طريِق َجمِع إلاسهاماِت املتخ
ً
 َموُضوًعا ُمشترك

ُ
ستهدف

َ
 ت

ً
 ُموازية

ً
اربة

َ
ُه ُمق

ُ
صِة صّ ومناهِجِه، َما َيجعل

 كل  واحدةٍ 
ُ
ط

ّ
ى جانٍب من َجوانِب املوضوِع املدروِس.  الِتي تسل

َ
وَء عل    (Eteve, C. & Champry, P,1994)ِمنَها على حدٍة الضَّ
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 على الر  
َ
 متعّد  غِم من أنَّ املقاربة

َ
رك َما شتُم  اِت مقاربِة موضوٍع أو أكثر في عمليّ  صيِن تشتمُل على تخص   ِة صيّ التخص   دة

(Y.Lenoir,2003, pp.40- 48)  ا في دراستِه ليَس إال هَ نَ نٍة في موضوٍع واحٍد َوتزاُم عيّ صاٍت ُم الاشتراَك بين تخص   فإنَّ ذلَك

ظريِة واملنهجّيِة التي تنتِمي إلى تخص   بيَن  juxtapositionِر َ  تجاوُ مْح  ائَل مس ْن صاٍت ُمختلفة لإلجابِة عألانماِط النَّ

 ما يَ  نزٍر ضئيٍل ِمَن التآزرِ  َع فصلٍة، َم تخّصٍص بطريقٍة منمُ  حددٍة؛ وفي ظِلَها َيْعَمُل كل  ُم 
ً
 عاوُن في َه كوُن التَّ َبل غالبا

َ
ا ذ

 
َّ

صّيِة َم ي التَّ تخِط  أشكاِل  ْن كِل الَبدئِي مِ الش و الندشير عّبُر دُ لذلَك يُ   ِة،املعنيّ  ِف املجاالِت مختلِ  ْن مِ  احثيَن يَن البَ وًما بَ ُد عْ خص 

De Landsheere  َه  عْن 
َ
  أنَّ َر بِ جاوُ ا التَ ذ

َ
 De) واضحٍة  غيرُ  ِة التعدديّ  املقاربِة  صاِت في هذهِ خص  بين التَّ  العالقة

Landsheere, 1992, P.734)  ََّص ألاساس يَّ خص  جِه الحقيقِة التَّ ُم على وَ و يخُد ُه فاعِل وَ َنا غير التَّ جاوُر ُه والتdiscipline 

de base ُب عْن
ّ
  ، َوإلاثراُء الذي يترت

َ
ِص ألاساس يِّ دمِة التَّ ا ِفي ِخ ٍر هو دائًم ا تجاوُ كذ   خص 

َ
دوِد ُح  اهيَك عن بقاِء أيًضا، ن

  ص يِّ التخص   إلاطارِ 
ً
 أنَّ ( ؛ مُ Aagard & Siune, 2007) بقوةٍ  سارية

َ
 ِص الِذي بدأ الَتعاوُن أغراَض التخص   ُه يخدمُ فاُد هذا

 رِتِه وَ منُه ِبُسؤاٍل خاّصٍ بمجاِل ِخبْ 
َ
 عَ ضْ ف

ً
 ال

َ
 ن ذلَك ف

ُ
  ل  ك

َ
إلى شرنقتِه ويلتزُم من جديٍد  ،ِه ِه عملِ يَن إتمامِ ِح  ،ودُ عُ ٍص يَ خص  ت

  (T.Jahn, , M.Bergmann, & F.Keil, 2012, pp. 1-10) دوَدُه.ُح 
ُ
في  صاِت ى الّتجاوِر بين التخص  إلى مستوَ  هُ روَج غيَر أْن خ

ظرِ  إدماِج وجهاتن طريِق مِ  مِل البحثيِّ العَ  ِة يؤدي إلى إثراِء صيّ التخصّ  دةِ متعّد  املقاربِة   يكّيٍ شبُه ميكانتجاوٌر ِ هُ لكنَّ  النَّ

ُع بِه ال عُ  َوعددّيٍ 
َ
ل
َ
 املْضط

ُ
شاط

َّ
. إِذ الن ين إلى تفاعٍل ب رورةِ ي بالضّ صيِة ال ُيؤِد ِد التخص  تعّد في مشروٍع ُم  ضوّي َوتفاعليٌّ

 ( D.Gasper, 2001, pp.1-42). غايرةٍ صاٍت ُم آلاخرين من تخص   عمَل  ي تجهُل الِت  équipes الِفرِق  ِف مختلِ 

 ناًء على ذكرناُه َس بِ 
َ
 املبدأ

ُ
هَي تستأنف

َ
صّيِة، ف ى َمجاَل التخص 

َ
صّيِة توشُك أال تتخط  التخص 

ُ
 ُمتعّددة

ُ
املقاربة

َ
الًفا، ف

ِل َم  ص يَّ ِبتوس    إضافِة -قولتي تجاورِ التخص 
َ
ٍص إلى آخ ا. إنَّ هَ ا بينَ يَم فِ  ٍة َر دوَن الَسعِي إلى تفعيِل عالقاٍت ُعضويّ تخص 

 املشكالِت املعقَّ 
َ
 التي ت

َ
 تعّدِ اٍد ُم عَ ي على أبْ طوِ نْ دة

َ
 ِض ْح تَ ْس دٍة ت

َ
 وْ ُر ط

َ
 املتعدَّ رْ ًعا أو ك

َ
 ًها املقاربة

َ
 َح صيّ التخص   دة

َ
 يْ ة

ُ
  تث

َ
ناوُل ت

 في الوَ اٌت عَ صَ تخص  
ٌ
 ديدة

ْ
 ق

َ
 مِ ألاصْ  ِه هذهِ ِس ْف ِت ن

َ
 ِة يّ صالتخص   دةِ تعدَّ ُم  قاربِة امل رُب َبعُ  أشَياعُ املشكالِت، َوَيضْ  َن ناف

 ُم 
ْ

 ش
ً

 إلاجهاِض مثاال
َ
 كلة

َ
 ى ذلَك، َوِهَي ُم  عل

ْ
 يلتقِ كِ ش

ٌ
 وَ  لُم ألاحياِء عِ وَ  ا الِطب  هَ ي في معالجتِ لة

َ
 انوُن وعِ الق

ْ
ُم لُم الاجتماِع وعِ ل

 أنَّ موضوعَ وعِ  إلانساِن 
َ
، اا أم أنثروبولوجيًّ اجتماعيًّ  ا أِم يًّ أكان نفس في هذا املقاِم ، سواءً  راسِة الّد  لُم النفِس. ُمفاُد هذا

 تجانسٍة َح غير ُم  ورةٍ عالُج في صُ يُ 
َ
صاِت املستقلِة ت  التخص 

ُ
 سلسلة

ُ
تكاملٍة، ُم ٍة وَ نائيّ وَن توليفاٍت بِ دُ  ِه عمُل على تناولِ يث

لقى ِس َح  صاِت التخص   دةِ ُصُل في الحلقاِت الدراسيِة أو الندواِت التقليدية املتعّد ا يْح ثاُل ذلَك َم َومِ 
ُ
 ت

ُ
 يث

ٌ
 من لسلة

  بهذا القدرِ  ٍص تخصّ ا لجمهوٍر ُم تباعً  املحاضراِت 
َ
لُعوَن فيِه أو ذاَك، على ن

َّ
وِص هم بخصُ في عملِ  قّدِم املحرزِ على التَّ  حٍو َيط

 يَ  أْن  وَن اِصٌل دُ ميُعُه َح ذا َج َه  ، لكْن ٍد حّد ُم  موضوٍع 
ُ
 ِة لِ لميّ ا ِباملستجداِت العِ وا حًق تفاعل

ُ
ٍص  ِلّ ك  .تخص 

 :Interdisciplinaritéِة  التخصُّصي   ما بين   -ب

عاريِف الدَّ  عْ إنَّ ِمْن َبيِن التَّ
َ
ّصصّيِة ت

َ
خ َيَرى أّنَها  Marcel Jollivetُمُه مارسيل جوليفيت ريًفا ُيقّدِ قيقِة للمقاربِة بين التَّ

خص  إْجَراٌء ِحوارٌي ِلَتْج » رورّيِة لِ ميِع إلاْسَهاماِت التَّ  وَ «. وٍع ُمعّقٍد وضُ َم  حليِل تَ صّيِة الضَّ
َ

ا ُهنَ ال  ِف َوصْ  أنَّ في ا يعزُب عنَّ

  dialogiqueِة واريّ الِح املقاربِة بِ  إجراءاِت هذهِ 
ً

دليال
َ
  ت

َ
 خص  التَّ  ِد عّدِ مييِز ما بين التخّصصّيِة ِمَن متُ على ت

َ
حٍو صّيِة على ن

 
َ
ظ

َ
َحْسُب على َرْبٍط مَجوهرٍيّ ن

َ
ُقوُم ف

َ
صاِت ُجنْ يكانيكّيٍ للتَّ ًرا ِلكوِن هذِه ألاخيرِة ت  ًبا إلى ُجنٍب.  خص 



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 307 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

ْسهَم ِبَمناهِج 
ُ
صاِت أْن ت خص  ٍص ُمعّيٍن َما ِسواُه ِمَن التَّ خص 

َ
ى ُمطالبِة ت

َ
صّيِة عل خص   ما بيَن التَّ

ُ
بِني املقارَبة

ْ
ن
َ
دواِتَها َها وأت

هِمِه الظواهَر الِتي َيختص  ِبدراسِتَها َوَيْنُجُم مِ 
َ
باُعَها َوَمعارِفَها في ف ِ

ّ
رًيا على ُمستَوى إلاجراءاِت الجاريِة ات

َ
قاطًعا ث

َ
ْن ذلَك ت

ْعوةِ  ا لظواهِر العالِم وِبْنيِتِه. ِمْن ُمبّرراِت الدَّ
ً
ساق

ّ
 َوات

ً
هٍم أكثَر كماال

َ
ي إلى ف تائِج امللحوظِة َوَهذا ما ُيفي ِ ِة إلى  الراهنوالنَّ

صّيٍة  د ُمقاربٍة ما بيَن تخص  ة ِللعالِم ِمن ِجهٍة، َوَما َيفِرُضُه ذلَك ِمن َضرورِة املستوياُت املعقَّ
َ
ن  املكّوِ

ُ
خص   ساعدةِ ُم ة صاِت التَّ

َتحّرُك بيَن 
َ
 ت

ً
علَّ ذلَك ُينتُج ُعلوًما َجديدة

َ
 بيَن  وِد دالُح  ِن عَ  اتجِة النَّ  جواِت الَف َبعُضَها َبعًضا ِبتبادِل املناهِج فيَما بيَنَها ل

َها  .صاِت التخص  
ُ
ك َحر 

َ
وِن َوت

َ
ا َيْفِرُضُه واقُع ك

َ
  كّلِ  َهذ

َ
 في ذلَك  ،ٍص خص  ت

َ
  دُ حّدِ يُ  ،رعي  الَف  ُص خص  التَّ  ِبما

َ
 يّ لمالعِ  ألاسئلة

َ
 ْن مِ  ة

 .ارمِة الصَّ  هِ وِد ُد ُح  داخِل 

اربِة 
َ
ى املق

َ
ُر عل

َّ
 التَّ  ا بيَن مَ َيَتعذ

َ
هوُر إال ِحينَما َيجتمُع  ِة صيّ ص  خ

 
 ِة لميّ العِ  صاِت خص  التَّ  ِف ختلِ ن ُم مِ  شخاِص ألا من ٌع ْم َج الظ

نطوي على ُمواَجهاٍت  شترٍك ُم  ٍف َد َه  ُمباشريَن إجراءاٍت ُمَنطويٍة على
َ
اتِ  فِة املختلِ قارباِت امل بيَن  ِبقدرِ َما ت

َ
َها، لكْن ِللُمشكلِة ذ

ا في إطاِر 
َ
ل  هذ

ُ
ُحوُل  كسرُ ناهِج، َما يَ وامل حليالِت والتَّ  املعارِف  وتبادِل  وارِ الِح  ك

َ
 ا يَم  عِم دَ  دوَن  عوائَق ت

ُ
ف

ّ
 ألاساَس ؤل

ماُيِز ِفيما بينَها. للعلِم  املشترَك  زوِعَها إلى التَّ
ُ
صاٍت َوِفي ن خص 

َ
ِل املعارِف إلى ت حو 

َ
 الِذي يضطلُع في الحقيقِة ِبَدوٍر ُمْعَتبٍر ِفي ت

 
ً

َر عْنَها قائال  التفَت إليَها إدغار َوَعبَّ
ً
 َمْن أنَّ ِفي ذلَك ُمفارقة

َ
َر  : « ال ِمرية

َ
اِبَع َعش رِن السَّ

َ
طّوُر الِعلِم الغربّيِ ُمذ الق

َ
ْم َيكُن ت

َ
ل

 
ْ
 َعِن الُعلوِم ]بصيغِة الجمع[ فقط

ُ
صاِت. ال َينبِغي الَحديث طّوٌر َعابٌر للتخص 

َ
َما أْيًضا ت

ّ
ا فقط، َوإن صيًّ خص 

َ
ًرا ت طو 

َ
َما و ت إنَّ

 لَوْحَد ، َعِن الِعلِم ]بصيغِة املفرد[
َ
ّمة

َ
ُه ث

ّ
 َس ِة َمْنهٍج َوَبْعٌ  ِمَن املألن

ّ
  ِة منيّ ِض ال ماِت ل

ُ
صاِت  شتركِة امل ْن قبيِل مِ ، بيَن التخص 

مِة 
ّ
 ، وَ ِة املوضوعيّ ُمَسل

َ
اِت ال شكلِة على ُم  ضاِء الق

ّ
  اِت ياضيّ الرّ  تخداِم ، واْس ذ

ً
 لغة

ً
 وَ  مشتركة

َ
مط

َ
  ن

َ
 إضفاِء  عْن  حِث البَ ، وَ فسيرٍ ت

ورّيِ ال ِع الطابَ   ص 
َ
 عِ  كوَن يَ لِ  لُم عِ ال يكِن  ْم ، إلخ. ل

ْ
 ل

َ
 ًما أبًدا ل

َ
     (Morin  E, 1990, p.124)   » .صاِت ابًرا للتخص  عَ  كْن يَ  ْم و ل

 ملؤلفي كتاِب 
ً
قا

ْ
ا بيَن  «َوف

َ
إنَّ ما بيَن » ِة صيّ التخص   املقاربات التعليمّيِة مِل

َ
 بين تخص  » ِة صيّ خص  التَّ  ، ف

ٌ
على ألاقِل،  صيِن ربط

ٍل 
 
طويِر تمث

َ
ْفُهوٍم َوَوْضٍع َوإشكالّيٍة  أصليٍّ  ِمَن أجِل ت

َ
نسيُق َبْيَن Maingain, Dufour, & Fourez, 2002« )مِل

َ
 َوت

ُ
( ؛ أَو َربط

ْه 
َ
َصاِت ِفي ن ص 

َ
ِكالِت ٍج ُمَتكاِمٍل ملعالجِة املالَتخ

ْ
 يَ (. وَ Clary et Giolitto, 1994)ش

ْ
وِع ِمَن املقاربِة ُم ك َرُض ِمْن َهذا النَّ

َ
ُن الغ

 عمليّ  ِة في تكامِل صيّ فوق التخص  
ّ
عل ها في تطبيقِ و  املعارِف  هذهِ  ن ذلِك، وتعزيِز تعبئِة مِ الناتجِة  املعارِف  آلِف ِم وفي تاِت التَّ

 العِ  ِف مجاالِت مختلِ 
ْ
 ياِة.ِم والَح ل

صّيِة التي تتجاوُر تخص  على الِضّدِ من املقاربِة ُمتعّددِة التَّ   وَن حواٍر تفاعليٍّ وِع دراسٍة َما دُ وضُ صاٍت شّتى على َم خص 

 حقيقّيٍ 
َ
 املتعّد  صاُت التخص  ، ف

ُ
 في مطاوي املقاربِة ما بيَن التخّصصيّ  دة

َ
 ِة ت

َ
 في الّرغبِة  « حّرُك بدافِع تَ تعاوُن وتتكامُل وت

ٍع  تواطؤٍ   واملناهُج واللغاُت الاصJudith Schlanger, 1992, p. 293)  ». ُمَوسَّ
ُ

يرورِة تتواشُج ألاهداف  ( ِفي هذه السَّ
ُ
طالحّية

 l’aveuglement« » َعَمى املتخّصِصين»ْن تخٍط فعلّيٍ ِل املشترِك للمعرفِة، ما ُيْسفُر عَ  ِة إلانتاِج في عمليّ  هاِم الجماعيِّ لإلْس 

des spécialistes ». (Jean-Paul Resweber,1981, p. 19) 

ا للمقاربِة ُم 
ً
ف

َ
 ما بيَن ِخال

ُ
عالُج املقاربة

ُ
 ِبَوساطِة الِحوارِ َوالتَّ ا تعّددِة الّتخّصصاِت، ت

ً
دة  ُمحدَّ

ً
 َبحثّية

ً
صّيِة َمسألة ص 

َ
 لَتخ

ْ
سيِق ن

قوُم أيْ ِر َم قْد بِ  والتعاوِن وتبادِل املعلوماِت 
َ
 ا ت

َ
 .ِة نيّ ملعْ ا صاِت التخص   ِف ِة بين مختلِ وألادواِت املنهجيّ  ماذِج قِل النَّ ًضا على ن

(C. Pohl, & G. H. Hadorn, 2008, pp. 427-432; R. J. Lawrence, 2004, pp. 487-502; T. Ramadier, 2004, pp. 423-

 الُبُح   (439
َ

 كَما أنَّ تعريف
َ
 َها ألاساسيّ َها َومفاهيمَ وِث َوأهداف

َ
 ا يجري ِبُصورٍة ُم هَ ضَ رْ النتائِج وعَ  وتكامَل  ة

َ
غراِر  ىشتركٍة. عل

صيّ خص  املقارباِت فوق التَّ   َما بين التخص 
ُ
املقاربة

َ
شتمُل أيًضا على َمعاٍن مختلِ صيِة ألاخرى، ف

َ
تعريفاِت فٍة، ولكن أحُد الِة ت



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 308 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

  ألاكثرِ 
َ
 وذيوًعا في ألادبيّ ق

ً
مُ  ِة العلميّ  اِت بوال  الوطنيّ ألاكاديميّ  هُ تقد 

ُ
 ألامريكيّ ة

ُ
 للعلوِم، َوالِذ ة

ُ
 ملقاربِة ا ي يجعُل ِقَواَم هذهِ ة

 مُر الذي يَ هَو ألا وَ  l'intégration des connaissancesتكامَل املعرفِة 
َ
املختلفِة  ِة البحثيّ  ٍل بيَن التقاليِد كاُم نطوي على ت

ظِر املتعّد  ووجهاِت   (R.Rousseau, L. Zhang, & X. Hu, 2019) .املتمايزةِ  الفكرِ  ومدارِس  دةِ النَّ

ُنَنا التَ  
ُ
 ِة، اعْ صيّ خص  التَ  فٍة ِمَن املقاربِة ما بيَن رجاٍت مختلِ دَ  ييُز بيَن ْم ُيمك

َ
 تماًدا على ت

ْ
 تتمايُز باعت طبيقاِتَها، إذ

َ
 قِل املناهِج بارِ ن

ِة يّ ما من حيثيّ ، ال ِس ِة ستوياِت تكامِلَها املعرفيّ ، أو استناًدا إلى مُ جديدةٍ  فتؤدي إلى تطبيقاٍت  ا إلى آخرَ َم  ٍص تخص   ْن مِ 

 ٍة نظريّ  َها إلى تحليالٍت جديدٍة أو تطوراٍت إفضائِ 
ُ
صاٍت جديدٍة مِ  درتَها على توليِد ، أو باالرتكاِز إلى ق  طريِق  ْن تخص 

َ
 قٍل بينيٍّ  ن

ماذج وَ   املناهِج. للنَّ

 ما بيَن بَ 
ُ
َتَجاَوُز املقاربة

َ
صيّ  ينَما ت   فإّنَها ،ِص خص  التَّ  َي ِة إلاطاَر أحاِد التخص 

َ
ا لهَ ها داِخ وجوِد  لِة في املحافظِة على عِ  ستمرُ ت

ى تجاوزهِ ِة، َما ُيَساِعُد التخّصصيّ  دةِ على غراِر املقاربِة متعّد 
َ
  َها عل

ُ
صَ  في إنشاِء  شارَك إلى أْن ت خص 

َ
 Aagard .َجديدةٍ  اٍت ت

& Siune, 2007 ; Mcgregor, 2004)  
َ
  غِم ى الر  وعل

ُ
ْد ال تكوُن هوِر أوجِه تآزٍر َج ِمْن ظ

َ
َها ق ديدٍة ِمْن هذِه الَتفاعالِت، فإنَّ

 ملعالجِة التَّ 
ً
ًقا عقيِد العميِق للمشاكِل الرئيَسِة لعواملكافية

ْ
ياقاِت، َوَوف رورِي ِفي بعِ  الّسِ ْد يكوُن ِمَن الضَّ

َ
َنا؛ لذلَك، ق

مشكلِة املطروحِة، الترويُج 
ْ
صاِت إلى أبعِد من ذلَك بقليٍل ملقاربٍة تدفُع تكامَل التَ  ِلل دوِد نا على تجاوُز ُح عُ شّج ، َويُ خص 

ا بإيجاِد مجاٍل للحواِر ُيؤِد 
َ
عقيِد )قاربٍة جديدٍة ملواي إلى ُم تفكيرن  (.Andrén, 2010 ; Mcgregor, 2004جهِة هذا التَّ

 
َ
صاُت في ظِلّ املقاربِة ما بيَن ت ُم الَتخص 

ّ
صّيِة رُ  تعل مولّيِ التخص 

ُ
كَّ املنهجيَّ وتالفي ألافِق الش

َّ
وَح املسائلِة البناءِة والش

حّقِ تٍح على الغيريّ َف ي بذاتِه، َوِفي مقاٍم ُمنْ املكتفِ  الاستبدادّيِ 
ُ
 التفاعليّ ِة ت

ُ
ريِق اجتماُق هذه املقاربة

َ
 ِمْن ط

َ
 الجدة

ُ
ِع ة

وُضوِع املدروِس الِذي ال ينتِم 
َ
ى ُمستوى امل

َ
صاِت عل ريِق ي بِ التخص 

َ
جديِد الداخليِّ »التقاليِد إلى أّيٍ ِمْنَها، ال ِمْن ط ِل  «التَّ

ُ
ِلك

اِتِه. َوِفي ُعْرِض امل
َ
اِتِه َوِمْن أجِل ذ

َ
 في ذ

ُ
ٍص ُيؤخذ ص 

َ
خ

َ
صيّ ت عُضَها تفيُد بَ سِة َويَ َب املعرفيّ ِة تتبادُل املكاِس قاربِة ما بيَن التخص 

ٍص َمهَما َحّقَق من ُمنجزاٍت وَ سبيّ أمرين: نِ ضِل الَوعِي بِ ِص ِبَف ن بعٍ  َما َيسمُح ِبتقديرٍ عادٍل للتخص  مِ  شاِف اكتِة أّيِ تخص 

 تخص   كل  
ُ
 صوصيَتِه الِجذريّ ٍص خ

َ
 Jean-Paul Resweber,1981, p. 44) ة

َ
صاُت ( ، وعل   ى هذا النحوِ تتشارُك التخص 

ُ
الواعية

َها في أّيٍ موضوعاِت املعرفِة دوَن أْن تنزلَق في اختزالِ  ِة، ِفي بناِء للتخّصصيّ  ِة نيّ يْ البَ  ِة يرورِة الفاعليّ ِبُحدوِدَها َوِنسبيِتَها، في َس 

صيّ من وجهاِت النّ   ِة.ظِر الَتخص 

 
ُ
َبًعا لتصنيفاِت ُدعاِتَها وأشياِعَها، وَ تتفّرُع املقاربة

َ
صّيِة إلى أنواٍع كثيرٍة ت اتورين كروتزر مَجرًيا مجَرى َما َبْيَن الَتخص 

Creutzer Mathurin  (Lucie Gélineau et Carole Mailloux (dir.) 2002, pp. 7-39) 
ُ
 ن

َ
 روجر ورُد َبعًضا ِمْنَها: أوال: ت

ُ
صنيف

صاِت ّيَز َما بيَن التَّ الذي مَ  Roger Bastide (Roger Bastide, 1967, p. 37-52)باستيد  وَعْبَر  interdisciplinaireخص 

قافاِت 
َّ
ِد  transculturelالث  multidisciplinaireصاِت التخص   َوُمتَعدَّ

َ
 . ث

ُ
 Heinz Heckhausenهاينز هيكهوزن  انًيا: تصنيف

(Heinz Heckhausen, 1972, p. 83-90)  صّيِة املتغاير  ن سِت فئاٍت: َما بيَن ي فرَق بيالِذ  interdisciplinaritéالتخص 

hétérogène صّيِة الزائف التخصّ  ، َوَما بيَنpseudo-interdisciplinaritéصّيِة  ، َوَما املساعد  بيَن التخص 

interdisciplinarité auxiliaire َامل خّصصّيِة ، وما بين  الت 
ّ
، وما بيَن التخّصصّية interdisciplinarité compositeب رك

د  ، وَما بيَن التخّصصّيِة interdisciplinarité complémentaire التكميليِّ  ا: interdisciplinarité unificatriceاملَوّحِ
ً
. ثالث

 مارسيل ْبَواُزت
ُ

صنيف
َ
بيَن صّيِة الخطّي، َوما خصّ التَّ  ي َمّيَز بيَن ما بيَن لِذ  (Marcel H. Boisot, 1972, pp. 90-97) ت
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صّيِة البنيوّي  صية املقّيد interdisciplinarité structuraleالتخص  . رابًعا: interdisciplinarité restrictiveوما بين التخص 

 إريك جانتش 
ُ

َها ما بيَن الَتخّصصّيِة (Erich Jantsch, 1972, pp. 98-125)تصنيف
ُ
ِف من ثالِث مجموعاٍت، أول

ّ
، املؤل

 ذاُت ِة أو كثير التخّصصّيِة(، وثانُيَها بِ صيّ )أو متعّدد التخصّ l’interdisciplinarité croisée املتقاطِع 
ٌ
 ستوياِت ثالثٍة ُم نية

ُل في
ّ
ُثَها َما َعبَر َضعِة، وثالِة املعيارّية، َوما بيَن التخُصصّية املَموْ صيّ التخصّ  التخّصصّية الغائّية، َوما بيَن  َما بيَن  تتمث

ا تصنيفاٍت تضاُرُب آلاراِء وَ يٍب في َه غر التخّصصّية. وليَس بِ 
َ
ٍة نذكُر قاشاٍت كثيفتبايُن الاصطالِح، ما يجعلَها محَل نِ كذ

 ,Yves Bertrand) وإيف برتراند (Gilbert Durand, 1972, pp. 25-26) من جيلبرت دوران  ا كلٌّ ي أثارَه ا تلكم الِت منهَ 

1976, pp. 3-5)  وجاك برازو (Jacques Brazeau, 1980, pp. 97-106)   وفيليكس غاتاري. (Edouardo Portella (dir.), 

1992, pp. 101-109)  

صّيِة  -ج       خص 
ّ
  :Transdisciplinarité َما َعْبَر الت

خّصصّيِة ِلَتْعييِن  لِح َما َعبَر التَّ
َ
ْحُت ُمْصط

َ
ْقْد َجَرى ن

َ
  ِتلَك إلاجراءاِت املعرفّيِة وَعملياِتَها ل

َ
 فِة املختلِ  وِم لالعُ  َعبرَ  نتقُل التي ت

تجاوُز 
َ
ا ت

َ
راساِت . ٍص تخص   كّلِ  دودَ ُح َوِفي ُعبوِرَها َهذ ا املصطلَح َيرجُع َحَسَب َبعِ  أشياِع الّدِ

َ
كِر أنَّ هذ ِ

ّ
َوِمَن الَجديِر بالذ

صّيِة إلى خص    فوق التَّ
َ
  ّصٍ ن

َ
  مناسبِة بِ  4815جان بياجيه في عام  بهُ تَ ك

َ
ا  ِة صيّ خص  ا بين التَّ َم  وَل َح  دوةٍ ن

َ
 عّبَر َعْنُه ِبهذ

ُ
َحيث

حِو:   َمِجيِء   نأمَل  ا أْن نَ مكنُ ، يُ صاِت خص  التَّ  ا بيَن َم  القاِت العَ  رحلِة ي َم أخيرا، فِ وَ  النَّ
َ
وُن  قٍة تفوّ ُم  لٍة َح رْ َم رؤية

ُ
ك

َ
 "عَ ت

ً
اِبرة

  ي لْن الِت ، وَ " transdisciplinaire"  "صاِت تخص  لل
َ
 ت

ً
  وِل صُ الوُ  عِن  كون راضية

َ
 حوِث البُ  بيَن  بادالٍت فاعالت أو تإلى ت

  هذهِ  تضُع ا َس هَ لكنّ ، وَ صِة املتخصّ 
َ
  داخَل  الروابط

َ
 َسٍق ن

َ
  (Piaget, J. 1967) . "صاِت خص  بين التَّ  ثابتٍة  دوٍد ُح  وِن دُ ِمْن   امٍل ك

  َوفي ِسياِق الَحِديِث َعِن ألادوارِ إلايجابّيِة للمقاربِة الَعابرِة للتخّصصاِت،
َ
وِع ِمَن املقاربِة إدغار مو  الحظ ْضَل َهذا النَّ

َ
ران ف

وِن 
َ
كمُن في ك

َ
صاِت املتنّوعِة، كاشًفا َعْن ُمفارقٍة َعجيبٍة ت ى الَتخص 

َ
باَب التي ألاس« صاتللتخص   العابرةِ »عناصِر الِعلِم  عل

 بِ َسمحْت 
َ

عميِق ي فِ  أفضَل  كٍل ش
َ
 ت

َ
ا ِبقوِلِه  صاِت خص  التَّ  قسيِم ت

َ
قِة ِبَتطويرِ الَتْقسيِم َمْن َس   :َوُيعرُب َعن هذ ى َوْجِه الّدِ

َ
َمَح عل

ص ّيِ ِهَي 
اَبِع الّرياض ّيِ وَ  صاِت للتخص   ابرةِ العَ الِعلِم ألاساسّيِة  ادُئ بَ َم الَتخص 

َّ
 mathématisationإضفاُء الط

ورّيِ و  َرى، formalisationالص 
ْ
 َد ْح الوَ  كانِت . ِبِعبارٍة أخ

ُ
جريِد  في غايِة  ائًمادَ  ة ورّيِة  ٍع طابَ  وذاَت  التَّ  ، وَ فائِق الص 

َ
 ْصُل وَ  اهَ كنُ ْم  يُ ال

 بِ إال  للواقِع  فِة املختلِ  عاِد ألابْ 
ْ
  فاِء إضْ بِ  ، أْي عاِد ألابْ  ذهِ َه  غاِء إل

َّ
  ِد عْ البُ أَحاِدي  ِع ابَّ الط

َ
     (Morin  E, 1990, p.125). "ى الواقِع عل

صّيِة ِمَن الَعناِصِر   للتخص 
ُ
 العابرة

ُ
ى املقاربة

َّ
َتغذ

َ
صّيِة، لكْن جوهُرَها َيكمُن في ت خص   ما بيَن التَّ

ُ
ُر َعليَها املقاربة

ّ
الِتي تتوف

ظِر ابتغاًء ِمْنَها توليَد عناصَر مْعرفّيٍة َوَمنهجّيٍة ُمَجاِوَزةٍ  خطي كّلِ املقارباِت َوَجميِع ِوجهاِت النَّ
َ
ْعُهوِد  َرغبِتَها ِفي ت

َ
 مِل

َها ُمخ
ُ
ا ما َيجعل

َ
صاِت َوَهذ خص  ضباِن الَبحِث التَّ

ُ
 داخَل ق

ً
ى َمسجونة

َ
صّيِة التي تبق خص   عِن املقاربِة ما بين التَّ

ً
تِلَفة

َها ِلصالِحِه. 
ُ
ِص ألاَساِس الِذي َيْسَتغل خص   للتَّ

ً
َصاِت املتنّوعِة ليَس إال ِخدمة وظيُفَها للتخص 

َ
 ت

ُ
ص ّيِ َحيث

خص   التَّ

صاِت  خص  قاربِة الَعابرِة للتَّ
ُ
ى امل

َ
ابِ َح  ْن مِ  ُيْنظُر إل

َ
ريٍق ُمباِش يثّيِة كوِنَها ن

َ
 ِمْن ط

ً
 امعِة للمعارِف الَوحدِة الَج ٍي بِ عْ ٍر ِمْن وَ عة

  ِة عروفوعاِت املواملوضُ 
ُ
 لّيٍة ُعْضوّيٍة، َما يَ في ك

َ
َبًقا ت  خص  ظِر التَّ ميِع ِوجهاِت النَّ جاوًزا ِلَج فترُض ُمسَّ

َ
 صّيِة، على أال

ُ
وِعَز إلى  ن

ا هذهِ 
ً
ساق

ّ
  الكليِة ات

َ
 بِ ش

ً
 ي أا ينبِغ َم  قدرِ امال

َ
 بِ ْنَها َم  نعنَي مِ ال

ً
 عرفة

ُ
. لِ الك  ِلّ

ْ
ِه نفِس  في آلاِن  عاشِر الباحثيَن َم  ْن لُب مِ ذلَك ُيط

 
َّ
بوِل الط

َ
 لَم اَبِع املوسوعّيِ لِ ِبق

َّ
اَبُع العَ عرفِة الن

َّ
اَن الط

َ
ا ك

َ
إذ

َ
ماِل َوالّتماِم. ف

َ
ْفَتقِر إلى الك

ُ
كُم ي َيْح ِذ ام  الشيطِة َوطاَبِعَها امل

 ِ
ّ
 كاَن َم وَ  ultra-spécialisationائُق ُص الَف خص  َوالتَّ  parcellisationو الَتُجزيُء لوِم الحالّيِة ُه جاهاِت العُ ات

ّ
اِع َس رد  ذلَك إلى ات

 قِة، َوإلى الاستراتيجياِت العِ الّدِ  زيٍد مَن عاِنَها في َم إْم املعارِف وَ 
َ
نبنيِة عل

ُ
زعِة التَّ لمّيِة امل

َّ
 ِة حليلّيِة والاختزاليّ ى الن

َ
 . ف

َّ
َع ابَ إنَّ الط
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 ْح ي يَ الِذ  العامَّ 
ُ
 ُم ك

َ
 النِّ ِد َح تباُر ِمَن الَواقِع املعقَّ ُهَو الاعْ  صّيِة خص  املقارباِت فوق التَّ  هَ وُج ت

ُ
ظِم ُم الن  لظاُم الديناميكي  َوعِ يث

 يَ 
ُ
 . ِة صيّ خص  التَّ  ن في كثيٍر من ألاحياِن عن الحواجزِ اندَّ املعّقدة

 عَ 
ُ
عد  املقاربة

ُ
 ملوضوعاٍت ُم ت

ٌ
 دراسة

ُ
صّية ا شروٍع َم صاِت، في إطاِر َم ديُد من ممثلي التخص  عّينٍة يقوُدها العَ بَر الَتخص 

 Angers and Bouchard, 1992, p. 69) «صاِت التخص   جميِع  بيَن  شترٍك ُم  أساس يٍّ  منهٍج » َوِباالستناِد إلى 
َ
ى منواٍل (، عل

صاِت  /جميِع دوَد بعِ  فيِه ُح  يتجاوزوَن   ، َم  (Y.Lenoir,2003, pp.40- 48ِة)نيّ املعْ  التخص 
َّ
 املعرفيّ ا َيْستبعُد الن

َ
 زعة

َ
ة

 تَ امل
َ
ِص الذي َجَرى الانطالُق ِمنْ لِة  ِبالتَّ طِع الصّ مركزِة إلى الذاِت ُدوَن ق ( ، َما De la Herrán, 2011, pp.294-320ُه )خص 

ا  العلميِّ  في البحِث  عاوِن ى مَن التّ ستوً ُم  في ي إلى قياِم أشمَل يُ 
ً
 بِ ُمحيط

َ
ٍر ال بأَس بِه ِبجميع املقارباِت ألاخرى فوق ْد ق

صّيِة  وِص إلى نتائَج ذا َج َه ، وَ supra-disciplinaires الَتخص 
ُ
 من املعارِف والخل

ً
 جديدة

ً
ُد مجموعة

ّ
 عرفيٍة أشمَل َم  ميُعُه يول

 . وَ وأدقَّ 
َ

ا َه عزُب عَ  يَ ال   ا أنَّ هذهِ ضً ا أيْ نَ هُ نَّ
َ
  املقاربة

َ
توافُق للتخص   العابرة

َ
 بِ  صاِت ال ت

ْ
ك

َ
فيقّيٍة تل رؤيٍة  ألاشكاِل َمَع  َن ٍل مِ أّيِ ش

صيّ التَّ  للمعاِرِف   َم خص 
َ

 ِة، وال
َ
-addition تجاورٍ  -إضافٍة  ِة محِ  عمليّ  ْن ٍم مِ ناِج  amalgameسيٍط ليٍط بَ َع خ

juxtaposition  
ُ
نا ن  في هذا ا، ذلَك أنَّ

ُ
 بَ ى من التَّ ملستوَ الحظ

ً
ا ولو للحظاٍت لبناِء نظريٍة اًء َوانقياًدا إيجابيًّ نَ عاوِن تفاعال

 َد وّحِ ُم 
َ
صاِت مِ  ا بيَن ٍة مل  ي مجاِل أو ف ِة والاجتماعيّ  ِة إلانسانيّ  العلومُ  جانَس في مجاِل التَّ  ة أْن تضفَي ها ببساٍط شأنِ  ْن التخص 

 َها مَ وتلَك. إنَّ  هذهِ  الطبيعّيِة أو بيَن  العلوِم 
َ
 ت

ُ
ص ٍة. َوَما إْن يتّم ٍة َوحواريّ بنيويّ  طريقٍة ، بِ ِع نوّ فكيرٍ في التَ سألة حِث ميُم على البَ التَّ

َجاوِز ألاطرِ التقليديّ 
َ
صاِت َوت  ِة وإنشاء ساحٍة ولغٍة مشتركة للعمل مًعا بين الَتخص 

ُ
 عبرَ ، ت

ُ
 يّ صالتخص   باشرِ املقاربة

َ
 ن

ُ
َها.ة

َ
 شاط

ُع حتَّ Transdisciplinaritéِة صيّ التخص   صطلِح ما عبرَ ' من ُم trans" البادئِة ظُر إلى ي النَّ كفِ يَ  
َ
ُق ِبَما َيق

َّ
درَك أنَّ ألاْمَر َيَتعل

ُ
ى ن

 عل
ٌ
ُح قادرة

َ
ل
َ
ا املْصط

َ
ْيَها َهذ

َ
 الِتي َيدُل َعل

ُ
هذِه املقاربة

َ
مَّ ف

َ
اِرَجَها، َوِمْن ث

َ
َصاِت َوَعْبَرَها َوخ ص 

َ
 وافتراَضاٍت ٍة ى توليِد أسئلبيَن الَتخ

ِصيّ  قليديِة لملتخص  ْرُحَها ِفي الديناميكّياِت التَّ
َ
 (.  Ciesielski and al., 2017, pp. 123-134ِة )َيْسَتِحيُل ط

 عبرَ 
ُ
ارَبة

َ
ُر املق عِبّ

ُ
صّيِة عِن اعتراٍض على الَتعامِل مَع العالِم املعّقِد َومشاكلِ  ت بِة ِبَوساطِة فئاِت التخص 

ّ
 catégoriesِه املرك

صَ   اِت، وَ التخص 
َ
  للواقِع  جديدةٍ  ُه برؤيٍة ستعيُ  َعنْ ت

ُ
  طريِق توسيِع نطاِق  ْن عالُجُه مِ ت

َ
 ِه وَ همِ ف

َ
 يِه ُم نِ بْ ت

َ
 ت

ً
َدُه، وفي عقيراعية

 ُعرْ 
َ

ش
ُ
 يِّ ِض ذلَك ت

ُ
  ُد هذِه املقاربة

ُ
هاِب  العابرة

َ
صاِت لكن للذ صاِت ُمحتوياِتها ومناهَجَها باالستناِد إلى التخص  بعِد أ للتخص 

 ِمْن أنَّ ذلَك يَ ، (Y.Lenoir,2003, pp.40- 48) منَها
َ
 وال ُمَماحكة

َ
املختلفِة  ِة راِت العلميّ صو  نّوِع الواقِع والتَ سمُح بمراعاِة ت

ْهِمِه َوتْفِسيرِه، بِ 
َ
 املْعَتكفِة على ف

َ
 املعارِف املبْ دِر ما ُيتيُح رَ ق

َ
كيِل نوِع جط

ْ
ش

َ
 واملمارساِت  ِف املعار  ّردِة ِبالحاالِت امللموسِة، َوت

ها تنتمي إلى  اا اجتماعيًّ إليهَ  ي ُينظرُ الِت   (. Hadorn and al., 2008, pp. 19 39« )الّصالح العاّمِ »على أنَّ

 عبر التَ 
َ
ُه على أنَّ املقاربة

ُ
ل
ُ
 صّيِة رُ خص  َيدُل َهذا ك

َ
 ش

ٌ
 ؤية

ٌ
 َوُمتكاملة

ٌ
عيُد تنظيَم املعار  vision globale et intégréاملة

ُ
 ِف ت

ى تحقيِق التَّ التَ 
َ
 ِمْن أجِل الاقتصاِر عل

َ
ٍق أوسَع، ال

ُ
صّيِة، ِفي أف كن من ، لفاعِل أو التبادِل بين البحوِث املتخّصصِة خص 

صاِت ُح  ٍل ِبُدوِن ظاٍم كامِ وضِع هذِه الروابِط داخَل نِ  أجِل  يِعِه إلى ي ذلَك فوَق هذا َجمِ ُيفي ِ  .دوٍد ثابتٍة بين التخص 

 استكشاِف العال
َّ
تشك

َ
قافاِت قاِت املعقدِة الِتي ت

ّ
  لومُ العُ  التي تختص  ِبَها ِة العلميّ  ُل في الحوارِ بين الث

ْ
 انيّ سإلان

ُ
 والاجتماعيّ  ة

ُ
، ة

 التقنيّ  وكذلَك العلومُ 
ُ
  ة

ُ
  والحياة

ُ
 Frédéric Darbellay, Moira Cockell, Jérôme Billotte, Francis Waldvogel .والطبيعة

(dir.), 2008  ْض
َ
 عَ َوف

َ
ْد َيندمُج ُم ال

َ
لَك ق

َ
صين َوالفاعليَن ن ذ  املتخّصِ

ُ
الاجتماعيين  واملواطنيَن  ياسييَن الّسِ  ختلف

ِفي هذا املستوى من التَّ والاقتصاديين ِلحِلّ املشاكِل املعّق 
َ
شارُك الِجهدِة )البيئة، العنف، الصحة، إلخ(، ف

ُ
اُت فاعِل، ت
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َ
 خ

ُ
  العلميِّ  ارَج املجاِل الفاعلة

ً
 ُمشاركة

َ
 في بِ ِش ن

ً
 طة

َّ
 Gertrude). املعنيِّ  راكِة مَع املتخّصصين في امليداِن ناِء املعارِف، ِبالش

Hirsch Hadorn and al, 2008) 

ا الَتصَ 
َ
ُر إلايجابي  َيْصُدُر َهذ  عاُوِن ِمْن رغبٍة عَ للَتكاُمِل َوالتَّ  و 

َّ
 وامل ِة فافيّ ميقٍة في الش

َ
-Graf, 2019, pp. 33ِة )امّ العَ  اركِة ش

 ِمْن ( 36
َ
  املجتمِع العلميِّ  شجيِع ت

َ
 ْن مِ  ِة يّ املختلفِة املعن َوألاطراِف  كالِء الاجتماعييَن ِل َجْنًبا إلى َجْنٍب َمَع بقيِة الوُ َم ى العَ عل

 أجِل إلاْس 
َ
 ,.J. Colpaert, 2018, pp.483-489; Herneoja, A., Pihlajaniemi, H., Luusua, A)قّدِم الَجميِع هاِم في ت

Markkanen, P., & T. Osterlund, 2015, pp.61-70)  

 خاتمة: 

قْد تبّيَن لَنا أنَّ الَوْعَي املتناِمي ِبتَ 
َ
  يِد الواقِع قِ عْ ل

َ
ارِف املع حاوالٍت راميٍة إلى تكامِل وَن إلى مُ صُ اَق املتخّصِ ِه، َس عِ نو  َوت

  ْن مِ وَ  صاِت والتخص  
َ
لوقائع ل على املستوياِت العديدةِ  الوقوِف  في سبيِل  املعارِف  قطاعاِت  بيَن  املشترِك  عاوِن مَّ إلى التَّ ث

  ْن ا مِ نَ وقْف  لقْد . وَ املدروسِة 
َ
  والباحثيَن  لماء واملفكريَن ى اختالِف العُ جانٍب عل

َ
من  نوٍع  كل   ابهَ  التي يضطلُع  هِم ألادوارِ في ف

 فروِع املعرفة بِ  ِف مختلِ  بيَن  التعالِق  أنواِع 
َ
 ا وَ َم  درِ ق

َ
  آخرَ  جانٍب  ْن َنا مِ ْف ق

َ
ِة في يّ صاملقارباِت فوق التخص   ى اختالِف هذهِ عل

 يُ تِ َج رَ دَ فاعِل وَ شدِة التَّ 
ُ

 أكبرَ ِه، حيث
ً

فاُعال
َ
  حّقُق َبْعُضَها ت

َ
شتِرُك هذِه املقارباُت فوق التخص  ِمَما ُيحّققُه َبعُضَها آلاخ

َ
 ِة يّ صُر. ت

 ، وَ التقليدّيِ  خّصص يِّ ا البراديغم التَّ عمُل بهَ لتي يَ ا ِة صنيفيّ والتَ  ِة صيّ التخص   الحدوِد  عيَها إلى تجاوزِ في َس 
َ
ستعيُ  عنُه من ت

اٍس ا يشتمُل عليِه كأَس َم  قدرِ َص بِ ي التخص  الذي ال ينفِ  على الّتفاعِل  العلمّيٍ القائِم  للعمِل  جديٍد  خاّصٍة ِبمنظورٍ  ٍة حيثيّ 

ز  وأعمَّ  ٍة أوسَع صيّ ٍة فوق تخص  طاوي كليّ طلٍق في َم نْ ُم وَ 
َ
 بالواقِع.إلانسانية إال ِد  يُد ال ت

ً
 راية

موذِج العقالنّيِ  ِلَد إلى النَّ
ْ
  طِق اشتغالِه ِبإنتاِج نْ مَ  َواملحكوِم عليِه من داخِل  التقليدّيِ  ذلَك أنَّ العلَم املخ

َ
 ذ

َ
يٍة ر َمعارف

atomisée ٍَمجزأة ، parcellaire ٍّة ، اختزالي réductrice ،« ُم 
ّ
ِفي ِعَوٍز إلى التَّ ، déliée (Bolle de bal, 2003)« كٍة فك

َ
وفيِق ل

  شاملٍة  نظرةٍ  صاِته إللقاِء تخص   بيَن 
َ
 عل

َ
 وِد  كون أكثرَ ى الواقِع ت

ً
 ّمَما يُ كفاية

ً
ن ٍص على ِحدة. وال ينبغينَّ أه أي  تخصّ مُ قّدِ قة

 
ُ
  صّيِة الَتخصّ  كَر أنَّ املقارباِت ما فوَق نْ ن

ُ
تنطوي في طياِتَها،  Interdisciplinarité صّيةالتخصّ  ما بيَن  ِبَما في ذلَك املقاربة

 ا من َم على ما فيهَ 
َ
 زايا، عل

َ
  ِمْن  ى الفجواِت الناشئِة ى ظروِف الخالِف بينَها وعل

َ
 صاِت بعِ  مسلمات التخص   عارِض ت

ِم، ال ِس وعن خصوصيّ  َونتائِجَها
َ
صاِت ما أنَّ التَّ يَ اِت مناهِج العلِم وسيكولوجيا العاِلم َوالبناِء ألانطولوجّي للَعال  ال خص 

 
َ
  َها تشتمُل في الوقِت ، لكنَّ َعْيِنَها régions de réalités ا في َمناطِق الواقِع ميعهَ َج  شترُك ت

َ
 ن

َ
ى إمكاناٍت لرأِب الَصدِع فسِه عل

 نعمَل ، أْن صاِت امعٍة للتخص  َج  دةٍ موّح  السعِي في إنشاِء نظريٍة  ا قبَل نَ سألٍة. يمكنُ َم  ْن ّلِ الخالِف في أكثر مِ ا وَح ا بينهَ فيَم 

 
َّ
اِل التَّ صاِت التخص   بيَن  املتبادِل  سامِح بادئ ألامِر على تشييِد ثقافِة الت

َ
ك

ْ
ٌل ِمْن أش

ْ
ك

َ
عاطِف بيَن ، َوَما ذلَك إال ش

  صاِت التخص  
َ
أْي القدرة  ،Berthoz (Alain Berthoz et Gérard Jorland (dir.) , 2005)ُه برتوز َد صَ باملعنى املعرفّي الذي ق

 
َ
ْف  هِم ِوجهِة نظرِ ى فعل   ِة. الُهويّ  لكن دوَن التخلي عِن ِس في مكاِن آلاخِر، وَ آلاخر، َوَوْضِع النَّ
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 قوم أساس ي لتحقيق التنمية السياحية في الجزائراملقصد السياحي كم

 "دراسة حالة والية تبسة" 

The tourist destination as an essential ingredient for achieving tourism development 

in Algeria: "Tebessa Case Study" 
 / الجزائرقاملة/جامعة  شريف غياطد.أ.

Pr.Dr .Cherif Ghiat/University of Guelma/Algeria 

  / الجزائرقاملة/جامعة ط.د. منيرة بوفرح

PhD.R. Mounira Boufarh/University of Guelma/Algeri 

 امللخص:

على قطاع السياحة، الذي يعد كأحد القطاعات الاقتصادية ألاكثر أهمية وحيوية في العالم، نظرا  استهدفت هذه الدراسة تسليط الضوء

عنه من انتعاش القطاعات ألاخرى، حيث أصبحت الدول تتنافس فيما بينها  يوفرها جراء تدفق السياح وما ينجر لإليرادات الهامة التي

لجذب أكبر عدد ممكن من السياح على غرار الجزائر، التي تسعى جاهدة لتكون مقصدا سياحيا في املنطقة نظرا للمقومات السياحية 

مخططا توجيهيا للنهوض بهذا القطاع وتحقيق التنمية السياحية في البالد من خالل ترقية وتطوير الهامة التي تتمتع بها، مما دفعها إلى وضع 

 القطاع عبر كامل ربوع الوطن وحسب طبيعة ما تتوفر عليه الواليات من مقاصد سياحية معدة لهذا الغرض.

تي تزخر بعدة مواقع ومعالم أثرية، تستقطب العديد من ، تعد مدينة تبسة أحد املقاصد السياحية الهامة في الجزائر، والإلاطاروفي هذا 

الزوار الراغبين في استكشاف هذه املنطقة خاصة وأنها تعد منطقة عبور نحو تونس باعتبارها مدينة حدودية، إال أنه وبالرغم من الجهود 

 مول، ويرجع ذلك لجملة من املعيقات.املبذولة إلنعاش السياحة في هذه الوالية، غبر أن النتائج املتوصل إليها بعيدة عن املأ

هذا وقد اعتمدت الدراسة في اعدادها على املنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن املقاصد السياحية تساهم بشكل 

الكها ه ورغم امتفعال وحيوي في تجسيد التنمية السياحية من خالل املقومات التي تزخر بها لجذب السياح؛ وبخصوص والية تبسة فإن

ملقاصد سياحية متعددة تتوفر على مؤهالت وثروات سياحية طبيعية، ثقافية وتاريخية هائلة، إال أن هناك عدة عراقيل تحول دون تنميتها 

ية من ال واستغاللها، ما جعل الدراسة توص ي ببع  املقترحات منها ترقية السياحة القادرة على تلبية توقعات السائحين والوافدين إلى الو 

 خالل وضع خريطة ألهم املقاصد السياحية بالوالية والترويج لها بمختلف الوسائل. 

 .املقصد السياحي، التنمية السياحية، الجزائر، تبسة، السياحةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

  This study aimed to shed light on the tourism sector, which is considered as one of the most important and vital economic 

sectors in the world, given the important revenues it provides as a result of the influx of tourists and the resulting recovery of 

other sectors, as countries are competing with each other to attract the largest possible number of tourists along the lines of 

Algeria, which is striving to be a tourist destination in the region due to the important tourism components it enjoys, which 

prompted it to develop a guiding plan for the advancement of this sector and the achievement of tourism development in the 

country through the promotion and development of the sector across the entire country and according to the nature of the 

tourist destinations available to the wilaya prepared for this purpose.  
In this context, the wilaya of Tebessa is one of the important tourist destinations in Algeria, which is rich in several 

archaeological sites and monuments, attracting many visitors wishing to explore this region, especially as it is a transit area 

towards the Republic of Tunisia as a border city, but despite the efforts made to revive tourism In this wilaya, the results 

obtained were far from the hoped-for, due to a number of obstacles. 

In preparing the study, the study relied on the descriptive analytical approach, and it came to the conclusion that tourism 

destinations contribute effectively and vitally to the embodiment of tourism development through the elements that are rich 

in it to attract tourists; With regard to the wilaya of Tebessa, although it has multiple tourist destinations and has enormous 
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natural, cultural and historical tourism qualifications and wealth, there are several obstacles that prevent its development and 

exploitation, which made the study recommend some proposals, including promoting tourism that is able to meet the 

expectations of tourists and arrivals to the state by developing A map of the most important tourist destinations in the state 

and its promotion by various means.    
Keywords: Tourism, tourist destination, tourism development, Algeria, Tebessa. 

 قدمة:م

احتلت السياحة في السنوات ألاخيرة مكانة هامة لعدة دول، حيث تشكل القطاع الرائد في هيكل اقتصادها، فأصبحت 

العديد من الدول تعمل جاهدة للترويج ملقاصدها السياحية والاستفادة من مختلف املزايا التي تمتلكها، من أجل 

 استقطاب السياح إليها.

من موقع جغرافي وتنوع مناخي، حيث  احية متنوعة تجعل منها مقصدا سياحيا بامتياز،تتمتع الجزائر بمقومات سي

 وغيرها. يختلف نمط السياحة من منطقة ألخرى، فنجد السياحة الشاطئية، والجبلية، الحموية الصحراوية

 حية هامة،ها وجهة سياتعد مدينة تبسة مقصدا سياحيا واعدا في الجزائر، فهي تتوفر على إمكانيات ال يستهان بها تجعل

لى إحيث تعمل الدولة الجزائرية على تنشيط السياحة في هذه املنطقة عن طريق اتخاذ جملة من إلاجراءات التي تهدف 

 تحقيق التنمية السياحية.

 مشكلة الدراسة:

يس ي ل الرئاستنادا على ما تقدم، تتضح ضرورة وأهمية دراسة املوضوع، حيث باإلمكان صياغة إشكاليته في التساؤ 

 التالي:

 كيف تساهم املقاصد السياحية في تحقيق التنمية السياحية؟ -

ضوع، نظري وتحليلي( حول املو بلورة إطار فكري )ملعالجة وتحليل هذه إلاشكالية وبغية الوصول إلى إطار علمي يمكن من 

 يمكن صياغة ألاسئلة التالية:

 ا ومكوناتها؟ما هي املقاصد السياحية؟ وما هي أنواعها وخصائصه 

 ما هي الشروط الواجب توافرها في املقصد السياحي؟ 

 ما هي التنمية السياحية؟ وما هي أشكالها، وفيما تتمثل أهميتها؟ 
 منهجية الدراسة:

لتحقيق الهدف املنشود وبغية إلاجابة على التساؤالت املطروحة، اعتمد الباحثان في إعداد هذه الدراسة على مناهج 

لبحث الوصفي والتحليلي(، حيث تم تبني إجراءات ال في املنهج إلاحصائي بأسلوبيه )ة املوضوع وتتمثتتناسب مع طبيع

العلمي فيما يتعلق بعرض الظاهرة محل البحث، مستشهدا بأهم ألافكار، وكذا الاستناد إلى ما تيسر من مراجع وبحوث 

 ة كمصادر ثانوية.ومواقع الواب )املواقع الالكترونية( باللغتين العربية وألاجنبي

 أهمية الدراسة:

ال ريب في أن دراسة مثل هذه املواضيع تكتس ي أهمية علمية وتطبيقية، حيث تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة 

إللقاء الضوء على القطاع السياحي وأهميته في تحقيق التنمية السياحية املستدامة وإبراز واقع التنمية السياحية في 

 كيز على والية تبسة كنموذج للدراسة، باعتبارها منطقة حدودية تزخر بإمكانيات سياحية هائلة.الجزائر مع التر 
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 أهداف الدراسة:

انطالقا من تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها، فإن الغرض من البحث في هذا املوضوع ال يخرج في حقيقة ألامر عن كونه 

 محاولة تسعى لتحقيق ألاهداف التالية:

 يم ألاساسية للمقصد السياحي، والتنمية السياحية؛توضيح املفاه 

 التعرف على خصائص املقصد السياحي، وإبراز الشروط الواجب توافرها في املقصد السياحي؛ 

 التعرف على أشكال التنمية السياحية، وإبراز أهميتها؛ 

 لتنمية السياحية لتحقيق ا التعرف على إلامكانيات السياحية التي تزخر بها والية تبسة، وابراز أهمية املقاصد

 السياحية.

 هيكل الدراسة:

وإلاحاطة بها من  من أجل تقديم هذه الدراسة في صورة صحيحة ومالئمة وبغية إلاجابة على إلاشكالية السالفة الذكر

جميع الجوانب، فإنها استهلت باإلطار العام لها، والذي تمت بدايته بتمهيد اشتمل على صورة مختصرة من موضوع 

لدراسة وختمها بخالصة تتضمن إلاجابة عن إلاشكالية وتوضح النتائج املتوصل إليها واملقترحات املتعلقة بها، ا

مفاهيم أساسية حول شمل املحور ألاول: ثالثة محاور مترابطة ومتكاملة تعالج جوهر املوضوع، حيث  يتوسطهما

ور الثالث: املحلنظري للتنمية السياحية، بينما خصص تطرق إلى التأصيل ا فقداملحور الثاني: املقصد السياحي، أما 

 ملساهمة املقاصد السياحية في تحقيق التنمية السياحية مع دراسة حالة والية تبسة.

:
ً

 قصد السياحياملمفاهيم أساسية حول  أوال
 :. مفهوم املقصد السياحي1.1

ا رئيسية أهمها العوملة التي تالشت من ورائه لقد تشكلت الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة نتيجة لعدة متغيرات

الحواجز والحدود بين الدول املختلفة، باإلضافة إلى التكتالت الاقتصادية العاملية وإلاقليمية، ألامر الذي غير من 

السياحة بشكل عام والتسويق السياحي بشكل خاص، وأدى إلى ظهور أشكال جديدة من التسويق كان أهمها التكامل 

ويمكن تعريف املقصد السياحي بأنه:" املكان أو مجموعة ألاماكن التي يذهب إليها الزائرون  قصد السياحي.بين امل

كما يمكن تعريفه على أنه:"املكان  .(440، 4541)أسماء للسياحة وإلاقامة املؤقتة فيها، والاستمتاع بعوامل الجذب بها" 

حية وتضم كل أشكال التنظيم والتشغيل السياحية التي تتم في الذي يتواجد به املنتج السياحي أو املنتجات السيا

الخ("، كما أن املقصد السياحي يمكن أن يشمل كل ش يء في ..السياحية،حدودها الجغرافية )النقل، الفنادق، املغريات 

من يرى وهناك  .(523 ،4544)سعد منطقة معينة فهو يشمل السكان والصناعات املختلفة واملناظر الطبيعية...الخ 

بأنه:" أكثر من مجرد مكان أو حيز جغرافي يقرر السائح قضاء بع  الوقت فيه، إنما يتعدى ذلك إلى مزيج من الخدمات 

واملنتجات، واملوارد البشرية والطبيعية واملصطنعة القادرة على جذب السياح، ويتمحور هذا حول أنشطة أو خبرات 

 .(3، 4543)صبرينة ومحمد  غير مألوفة بالنسبة لهم"

على أنه: "نظام يجمع عددا من املكونات املتمثلة في مرافق الجذب والتسهيالت ووسائل النقل  (Lynch)و (Tinsley)وعرفه 

 .(6، 4544)خديحة سمية وهاني حامد وخدمات أخرى والبنية التحتية" 
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والثقافية  ت والخصائص الطبيعيةمن السما جغرافي يتميز بالعديد مما تقدم يمكن القول بأن املقصد السياحى هو موقع

يقيم إلى زيارته و  يجعل السائح يميل يية التى تميزه عن غيره ألامر الذوالاجتماعية والعالجية ومقومات الجذب السياح

 .فيه أثناء رحلته السياحية وينفق فيه أمواله إلشباع رغباته وحاجاته

 :ه ألاساسيةوعناصر  . العوامل املؤثرة فى إختيار املقصد السياحي2.1

 توفر التي واملناسبات واملرافق السياحية املوارد عن والبحث املتعة، أجل من من املتعارف عليه أن ألاشخاص يسافرون

 تكون  أن ويمكن". الجذب أماكن"معين مكان إلى السياح تجذب أحداث أو مرافق أو موارد أية وتسمى. والفائدة الترفيه لهم

 .إلانسان صنع من أو طبيعية إما الجذب أماكن

 :. العوامل املؤثرة في اختيار املقصد السياحي1.2.1

هناك مجموعة من العوامل التى تؤثر فى اختيار السائح للمقصد السياحي والتى يمكن تقسيمها وابرازها في هذا الشكل 

 على النحو التالى:

 : الغوامل املؤثرة في اختيار املقصد السياحي(01)شكل رقم 

 

 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثين باالعتماد على الخلقية النظرية. املصدر:

 :. العوامل ألاساسية للمقصد السياحي2.2.1

يتضمن املقصد السياحي مجموعة من العوامل أو العناصر ألاساسية والتي تجعله قادرا على جذب السائحين، أو بعبارة 

 الدافع تشكل ثقافية، أم مادية وبغ  النظر عن كونها ي،السياح الجذب إليها. وعوامل شخص تغري  أو تجذبأدق 

ويمكن توضيح هذه أخرى،  سياحية لخدمات حاجة هناك تكون  لن هذه، الجذب عوامل السياحي. وبدون  للتدفق الرئيس ي

 العوامل على النحو التالي:

السياحي سواء كانت وتشمل كافة مقومات الجذب السياحية التي توجد في املقصد مقومات الجذب السياحي:  -

مقومات جذب طبيعية مثل ألانهار والبحار والشواطئ واملحميات الطبيعية والجبال وغيرها، أو مقومات اجتماعية 

 وثقافية تتمثل في اللغة والثقافة والعادات والتقاليد الخاصة بمجتمع املقصد السياحي؛

بكات الطرق واملواصالت واملياه وشبكات الصرف وتشمل البنية التحتية من ش الخدمات والتسهيالت السياحية: -

الصحي والكهرباء، باإلضافة إلى الفنادق واملطاعم ومراكز الاستعالمات السياحية، كذلك مراكز إلارشاد السياحي ومكاتب 

 وكالء السفر والسياحة؛

 وتتحقق سهولة الوصول إلى املقصد السياحي في وجود: سهولة الوصول: -

 

 العوامل املؤثرة في اختيار املقصد السياحي

عوامل مرتبطة بخصائص  عوامل شخصية

 ومميزات املقصد السياحي

 عوامل تسويقية

 

 عوامل أخرى 
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 اختالف أنواعها سواء كانت جوية أو بحرية أو برية تسهل وصول السائحين إلى املقصد  شبكة من الطرق على

 السياحي؛

  وسائل النقل وكذلك الخرائط الخاصة باملقصد السياحي التي تسهل الانتقال داخل املقصد السياحي والوصول

 إلى املزارات السياحية املختلفة؛

 ى تأشيرات الدخول واملغادرة من املوانئ واملطارات واملنافذ التسهيالت عند دخول دولة املقصد السياحي عل

 (؛90، 4548ممدوح حسن مصطفى البرية )

إن النشاط السياحي يتميز بتدخل العديد من ألافراد وبالتالي فو كثيف العمالة، ويعتبر التفاعل مع املوارد البشرية:  -

تمثل كفاءة، وتدريب ألافراد العاملين في هذا املجال املجتمعات املضيفة عنصر جد مهم من تجربة السياحية، كما 

ووعي السكان باملسؤوليات والفوائد املتأنية من النشاط السياحي، أمر جد مهم في تسويق هذا املقصد، ويجب أن تدار 

 وفقا إلستراتيجية املقصد؛

 حية ألاخرى. فقد تكون أحد أهم: يعد السعر عامل مهم بالنسبة لتنافسية املقصد مقارنة باملقاصد السياالتسعير -

العوامل التي تتدخل في عملية املفاضلة بين املقاصد السياحية واتخاذ القرارات، ويتعلق السعر بمجمل أسعار الخدمات 

املقدمة في هذا املقصد، إذ يشمل تكاليف التنقل من وإلى املقصد، تكاليف إلاقامة، إلاطعام، الجوالت وزيارة املعالم 

 وقد يركز السائح في قراره على بع  الخصائص الاقتصادية ألاخرى كسعر صرف العمالت؛السياحية، 

إن صورة املقصد أمر بالغ ألاهمية في عملية جذب السياح، إذا ال يكفي أن تكون هناك مقومات صورة املقصد:  -

 تي يمكن استخدامها لترقيةالجذب ومرافق السياحية دون علم السياح املحتملين بها، وهنالك العديد من الوسائل ال

املقاصد السياحية وتعزيز صورتها مثل: التسويق، العالمات التجارية، وسائل إلاعالم املختلفة، وتشتمل صورة املقصد 

 World Tourismعلى: التميز، املشاهدة واملناظر الرائعة، سالمة وجودة البيئة ألامن، مستوى الخدمات الوطنية ألافراد )

Organization 2007, 2.) 

 ألاشخاص، ستختلف باختالف السياحي املقصد جاذبية فإن ذلك، ومع الوجهة إلى املسافرين تغري  التي هي العوامل هذه

 ويمكن تلخيص العناصر ألاساسية للمقصد السياحى فى الشكل التالي: .الوقت مرور مع تتغير وقد

 العناصر ألاساسية للمقصد السياحي: (02)شكل رقم

 
 
 
 

 من اعداد الباحثين باالعتماد على الخلفية النظرية  املصدر:

 

 :. أنواع املقاصد السياحية3.1

 للمقاصد السياحية، هي على النحو آلاتي: تثالثة تصنيفايمكن أن نميز بين 

 

 العواص  األساس   للمقص  الس اح 

مقومات 

الجذب 

والتسهيالت  الخدمات

 السياحية

سهولة 

 الوصول 

صورة  التسعير

 املقصد

املوارد 

 البشرية
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احة مية(، أو سيهو املدن الكبرى أو العواصم والتي تجذب السياح بمقوماتها الثقافية )السياحة التعليالنوع ألاول: 

 ألاعمال، مثل: )املؤتمرات، الندوات، املعارض...الخ(. فهي مركز تاريخي وإداري وتجاري وترفيهي؛

هو مراكز التنمية الهادفة في القرى واملدن، التي يتم فيها الحفاظ على العادات والتقاليد والتراث لجذب  النوع الثاني:

على مسافة قصيرة من هذه املدن والقرى للحفاظ على طابعها الخاص أو  السياح ويتم بناء أماكن إلاقامة السياحية

 املدن ذات الدرجة العالية من الجاذبية بسبب تاريخها وثقافتها وعلمها؛

 وجهات إلى عادة الشعبية ذات السياحي الجذب مناطق تتحول هو مراكز بنيت خصيصا للسياح، حيث  النوع الثالث:

 هذه الجذب مناطق حول  التجارية واملحالت واملطاعم مثل: الفنادق واملرافق خدماتال تجتمع مهمة، وسوف سياحية

 كما هو الحال بالنسبة لممم:  .السياح لخدمة وذلك

 ديزني؛ عالم-)ألامريكية املتحدة أورالندو )الواليات 

 )؛ألاهرامات- ألاقصر )مصر 

 العظيم. الصين سور -( بكين( الصين 

 :في املقصد السياحي. الشروط الواجب توافرها 4.4

 لكي يكون للمنطقة مقصدا سياحيا )وجهة سياحية(، يتعين وجوبا استيفاءها للشروط الرئيسة التالية:  

  يجب أن يكون للمنطقة مزيج من الخصائص الثقافية واملادية والاجتماعية التي تشكل كيانا فريدا ومتميزا

 مة لتنمية السياحة وأماكن إلاقامة والطعام والترفيه وغيرها؛يشكل هوية الوجهة؛ زيادة على البنية التحتية الالز 

  البنية التحتية املعلوماتية والتي تشمل مراكز املعلومات السياحية واملواقع الالكترونية، ومراكز الزوار وغيرها

نتج اء املمما يؤمن قاعدة معلومات كاملة تلبي الاحتياجات السياحية ويجب أن يكون هناك نظام يسمح للسائح بشر 

 السياحي )الوجهة( مثل: منظمي الرحالت السياحية؛

  يجب أن يتوفر منتج سياحي شامل يعتمد على مجموعة واسعة من املوارد واملنتجات والخدمات ويجب أن

 يكون للمنطقة هيئة مسؤولة من إدارة الوجهة والترويج لها سياحيا؛

 نشاء الوجهة وإدارتها ومستفيدون من السياحة في يجب أن يكون السكان املحليون مشاركون حقيقيون في إ

 الوجهة التي يشكلون جزءا من منتجها؛

  يجب أن تتوفر إلامكانيات املادية الالزمة لتنمية املوارد السياحية بما يتوافق مع احتياجات السياح وضرورة

 (managementoftouristdestinations.Blogspot.comالحفاظ على هذه املوارد )

 :: التأصيل النظري للتنمية السياحيةثانيا

 :. مفهوم التنمية السياحية1.2

 هناك تعاريف متعددة للتنمية السياحية نذكر من بينها:

"تعظيم الدور الذي يمكن أن يلعبه النشاط السياحي في نمو الاقتصاد من حيث تحسن ميزان  التنمية السياحية هي:

ت ألاجنبية واملحلية وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة والزيادة املدفوعات وزيادة موارد الدولة من العمال 

(. 43، 4551أحمد فوزي ) في التوسع العمراني، عن طريق خلق مناصب جذب سياحية وسكانية في املناطق النائية"

السياحية،  في املواردكما يمكن تعريفها على أنها: "مختلف البرامج التي تسعى إلى تحقيق الزيادة املستقرة واملتوازنة 

وتعميق وترشيد إنتاجية القطاع السياحي، وبالتالي فهي تنطوي على الارتقاء والتوسع بالخدمات السياحية واحتياجاتها، 
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ألامر الذي يتطلب رسم برامج تخطيط، تستهدف تحقيق أكبر معدل ممكن من النمو السياحي، بأقل تكلفة ممكنة، وفي 

(. وتعرف أيضا على أنها: "توفير التسهيالت والخدمات إلشباع حاجات 484، 4544ميرة أقصر زمن متاح" )أميرة وس

ورغبات السياح، وتشمل التنمية السياحية جميع الجوانب املتعلقة بأنماط املكانية للعرض والطلب السياحيين 

 (.43، 4556والتوزيع الجغرافي للمنتجات السياحية" )نورالدين 

 :سياحية. مكونات التنمية ال2.2

 تشمل عناصر التنمية السياحية ما يلي:

وتشمل العناصر الطبيعية مثل أشكال السطح واملناخ والحياة والغابات وعناصر من صنع عناصر الجذب السياحي:  -

 إلانسان، كاملنتزهات واملتاحف واملواقع ألاثرية التاريخية؛

 لجوي؛ويكون النقل بأنواعه املختلفة البري والبحري وا النقل: -

 سواء التجارية كالفنادق واملوتيالت أو أماكن النوم الخاصة مثل بيوت الضيافة وشقق إلايجار؛ أماكن النوم: -

 بجميع أنواعها كاإلعالن السياحي وإلادارة السياحية وألاشغال اليدوية والبنوك؛ التسهيالت املساندة: -

 وألامن؛ كاملياه والكهرباء وإلايصاالت خدمات البنى التحتية: -

 (.834، 4544القطاع العام والخاص )كريمة  إضافة إلى الجهات التي تضطلع على هذه التنمية: -

 :. أشكال التنمية السياحية3.2

 تأخذ التنمية السياحية أشكاال متعددة نذكر منها:

ها رف املنتجعات على أنوهذا النوع من التنمية يركز على سياحة إلاجازات والعطل، وتعتطوير املنتجعات السياحية:  -

املواقع التي توفر الاكتفاء الذاتي وتتوفر فيها أنشطة سياحية مختلفة وخدمات متعددة ألغراض الترفيه والاستراحة 

 والاستحمام؛

وهي شكل من أشكال السياحة املنتشرة جدا في أوروبا كما بدأت تنتشر في دول العالم، الحياة في  القرى السياحية: -

ذج يختلف عن الحياة في املدن، وتستهوي سكان املدن حبا في التغيير والبساطة ويعتمد قيام القرى السياحية القرية نمو 

على وجود عنصر املاء )الشاطئ(، مناطق املوانئ، أنشطة التزلج، الجبال، الحدائق العامة، مواقع طبيعية، مواقع 

أخرى، واختلف مساحات هذا النوع من املواقع وتتعدد  تاريخية أثرية، مواقع عالجية، مالعب جولف، أنشطة ترفيهية

فيها أنواع مرافق إلاقامة ومنشآت النوم واملرافق التكميلية مثل: ألاسواق واملناطق التجارية، خدمات ترفيهية وثقافية، 

 (.643، 4544مراكز للمؤتمرات ومرافق سكنية خاصة مختلفة ألاحجام )أحسن 

لنوع من املنتجعات دمج برامج استعماالت ألاراض ي املخصصة للمنتجعات وبرامج يتطلب هذا امنتجعات املدن:  -

التنمية الاجتماعية املنتظرة، مع عدم إهمال البعد الاقتصادي الذي يوفر فرص الجذب الاستثماري للمشاريع في 

ليد، ع مثل: التزلج على الجاملنطقة، وتحتاج إقامة هذا النوع من املنتجعات وجود نشاط سياحي مميز أو رئيس ي في املواق

 وجود شاطئ، أنشطة سياحية عالجية، مواقع أثرية أو دينية؛

أصبح هذا النوع من املنتجعات من بين املناطق السياحية املفضلة في جميع أنحاء العالم نظرا ملا  منتجعات العزل: -

في مناطق بعيدة عن املناطق املأهولة  تتميز به من صغر حجمها ودقة تخطيطها وشموليتها وعادة يتم اختيار مواقعها

 مثل الجزر الصغيرة أو الجبال والوصول إليها يتم بواسطة القوارب املطارات الصغيرة أو الطرق البرية الضيقة؛



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 322 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

وتوجد في املناطق الحضرية الكبيرة، حيث يكون للسياحة أهمية بالغة، لكنها ال تكون النشاط  السياحة الحضرية: -

يد في املنطقة، وتتشكل مرافق إلاقامة والسياحة جزءا ال يتجزأ من إلاطار الحضري العام للمدينة، الاقتصادي الوح

وتخدم سكان املدينة أو املنطقة وكذلك السياح القائمين إليها، وقد أخذت الكثير من الحكومات حاليا على عاتقها 

ل املواقع رد واملعطيات السياحية والتي يمكن تطويرها مثتطوير وتنمية السياحة في املناطق الحضرية التي تتوفر فيها املوا

ألاثرية والتاريخية وذلك من أجل إشباع رغبات السكان املحليين من ناحية وجلب الزوار والسياح إلى املدينة من ناحية 

 أخرى؛

 تتفاوت املدة التي يعتمد هذا النوع من السياحة على وجود املاء )البحر، البحيرة(، حيث سياحة الرياضة البحرية: -

نجاة )يقضيها السائح إلى ممارسة الرياضات البحرية املختلفة مثل: الغوص، التزلج على املاء، العوم، سباق ألاقارب...الخ 

 .(49-46، 4545وفريد 

 :. أهمية التنمية السياحية4.2

وية على مختلف ألاصعدة تكتسب التنمية السياحية أهمية متزايدة ويترتب عليها مجموعة من التأثيرات التنم

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية نذكرها في:

 التنمية السياحية والتنمية الاقتصادية:  أ.

يؤثر رواج صناعة السياحة بشكل مباشر على اقتصاد ورواج الصناعات وألانشطة املرتبطة بصناعة السياحة،  -

تبطة بصناعة السياحة يؤدي إلى انتقال ألاموال من جيوب السائحين إلى جيوب فاإلنفاق على الخدمات والسلع املر 

أصحاب هذه الخدمات والسلع املشتغلين بها، فكلما زاد تدفق حجم الحركة السياحية زاد إلانفاق العام على السلع 

ء بصناعة السياحة سواالاستهالكية، وبالتالي ارتفاع معدالت الادخار مما ينشط هذه الصناعات والخدمات املتصلة 

بالطريق املباشر أو غير املباشر، ألامر الذي يؤدي إلى اتساع نطاق العمل في هذه الصناعات والخدمات املرتبطة بها 

 واملتصلة بصناعة السياحة؛

قدرتها على امتصاص البطالة: تعمل التنمية السياحية على خلق فرص عمالة متعددة سواء في القطاع السياحي  -

مثل شركات السياحة، املطاعم، الفنادق، شركات النقل السياحي، محالت بيع الهدايا، محالت بيع املصنوعات نفسه 

 التقليدية اليدوية... الخ أو في ألانشطة والقطاعات التقليدية... الخ؛

تاج افة خطوط إنزيادة الاستثمارات في الصناعات الغذائية واملشروبات وصناعة ألاثاث الفندقي... الخ، من خالل إض -

جديدة أو إنشاء مصانع جديدة نتيجة زيادة الطلب على املنتجات السياحية املختلفة، مما سيؤدي أيضا إلى تشغيل 

 عمالة إضافية بغرض زيادة معدالت إلانتاج ملسايرة زيادة الطلب الناتج عن زيادة إلانفاق السياحي؛

يق تنمية مناطق جديدة للجذب السياحي في أماكن مختلفة، مما املساهمة في التنمية املحلية والعمرانية، عن طر  -

يسهم في تحقيق نمو متوازن على مستوى الاقتصاد الكلي وفي توزيع الدخل بين ألاقاليم السياحية املختلفة )أحالم 

 (.434، 4545وصورية 

 الاجتماعية فيما يلي: تكمن أهمية التنمية السياحية والتنميةالتنمية السياحية والتنمية الاجتماعية:  ب.

 تعمل على رفع مستوى معيشة املجتمعات والشعوب وتحسين نمط حياتهم؛ 

 تعمل على خلق وإيجاد تسهيالت ترفيهية وثقافية؛ 

 تساعد على تطوير ألاماكن والخدمات العامة؛ 
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 ع املضيف جتمتنمي لدى املواطن شعور باالنتماء إلى وطنه من فرص التبادل الثقافي والحضاري بين كل من امل

 والزائر؛

 توفير تسهيالت ترفيهية للسكان املحليين؛ 

  (.15، 4544 ي)علوالجماعات حماية وإشباع الرغبات الاجتماعية لألفراد 

 تكمن أهمية التنمية السياحية والتنمية الثقافية في: التنمية السياحية والتنمية الثقافية: ت.

 ن؛تعمل على تنمية الوعي الثقافي لدى املواطني 

 توفر التمويل الالزم للحفاظ على تراث املباني واملواقع ألاثرية والتاريخية؛ 

  تعد السياحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقاليد بين الشعوب، وأداة إليجاد مناخ

 ،ليمواملعارف( )يحي وسمشعب بروح التفاهم والتسامح بينهم، كما تعتبر كذلك أداة للتبادل املعرفي )تداول العلوم 

4543 ،453.) 

 وتتمثل فيما يلي: التنمية السياحية والتنمية السياسية: ث.

 تساعد في التفاهم بين الشعوب وتنشر مبادئ السالم العالمي؛ 

  تساعد على تدعيم أواصر الصداقة بين شعوب دول العالم من خالل العالقات الودية التي تنشأ بين دول

 (.1، 4543 ،مير ودلنداالعالم املختلفة )س

 تتمثل فيما يلي: التنمية السياحية والتنمية البيئية: ج.

 حماية البيئة وزيادة التقدير والاهتمام باملوارد الطبيعية واملوروثات الثقافية للمجتمعات؛ 

  البيئية  دتحقيق العدالة بين أفراد الجيل الواحد وبين ألاجيال املختلفة من حيث الحق في الاستفادة من املوار

 والدخول؛

 4548 ،الارتقاء بالوعي البيئي والقضايا البيئية لدى السياح والعاملين واملجتمعات املحلية )فطيمة وخديجة ،

445.) 

 ثالثا: مساهمة املقاصد السياحية في تحقيق التنمية املحلية بوالية تبسة

من املقومات التي من شأنها املساعدة في زيادة  ريب في أن والية تبسة كغيرها من واليات الجزائر تتوفر على العديد

 الجذب السياحي، ومن ثم جعلها مقصدا سياحيا مناقسا، سيما إذا ما تم تحويل قوة سياحة العبور إلى سياحة إلاقامة.

 :. التعريف بمنطقة تبسة1.3

شرق الهضاب العليا وشمال شرق  بالنسبة للتقسيم إلاداري قبل ألاخير في الجزائر، تقع 44والية تبسة هي الوالية رقم 

بواقي وخنشلة وجنوبا الاملناطق الصحراوية، تحدها شرقا الجمهورية التونسية وشماال سوق أهراس وغربا واليتا أم 

 كيلومتر مربع. 43919والية الوادي بمساحة إجمالية تقدر بم 

تيطانا للشعوب في شمال إفريقيا منذ غابر هذا وقد أثبتت الدالئل التاريخية وألاثرية أن تبسة من أقدم املناطق اس

العصور لكونها نقطة التقاء واتصال دائمين بين الشمال والجنوب والشرق والغرب باملوارد الطبيعية، لذلك عرفت عبر 

 (.m.marefa.orgالتاريخ العديد من الحضارات )
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 عليها سكانها ألاصليون والذي يعتقد حسبيرجع اسم تبسة إلى ألاصل البربري ألاول الذي أطلق أصل تسميتها:  .1.1.3

الترجمة اللوبية القديمة بأنها تعني "اللبؤة"، وملا دخلها إلاغريق شبهوها بمدينة" تيبس" الفرعونية لكثرة خيراتها واملعروفة 

 بسة".تاليوم "بطابة "، وبعد دخول الرومان سماها "تيفست" لسهولة نطقها ومع الفتح إلاسالمي تم تعريبها فأصبحت "

م عن مستوى سطح البحر  855املوقع الجغرافي الذي تحتله والية تبسة بين التل والصحراء وارتفاعها املناخ:  .2.1.3

 يجعلها تتميز بنوعين من املناخ هما:

ويسود الوالية من شهر سبتمبر إلى شهر ماي، يتميز بتساقط ألامطار والبرودة كما تغطي الثلوج قمم  مناخ متوسطي: -

 جبال خالل هذه الفترة؛ال

 (.arbyy.comيسود الوالية من شهر ماي إلى شهر أوت يتميز بالجفاف وهبوب رياح جنوبية حادة ) مناخ صحراوي: -

 :. املقومات السياحية لوالية تبسة2.3

جواء في تزخر والية تبسة بمؤهالت طبيعية ساحرة ومناظر فاتنة، تمنح لزائريها الدالل والخيار لالستمتاع بأفضل ألا 

رحابها، واكتشاف مواقعها الطبيعية، ومعاملها التاريخية، الدينية، الثقافية....الخ. والتي من شأنها أن تكون مصدر صناعة 

 للسياحة. ويمكن تعديد مقومات السياحة في هذه الوالية على النحو التالي:

 ناظر فاتنة تتمثل في:تحظى والية تبسة بمواقع طبيعية ساحرة وماملواقع الطبيعية:  .1.2.3

كانت تسمى قديما "أكوا أسرريس" بمعنى املياه القيصرية، تتجمع محاسن الطبيعة بهذا املوقع حيث أ. الحمامات: 

 املنابع املتدفقة من صلب الصخور، وأشجار ونباتات تحف ضفاف ألاودية املناسبة مما يزيد من روعتها؛

ثار تدفقات املياه، إضافة إلى ألالوان املذهلة التي اكتسبتها الصخور داخل هذه املغارة آب. مغازات واد يوعكوس: 

 بفعل املناخ، يظهر لنا خارج هذه املغارة قمم جبلية تشبه في تكوينها وشكلها الجبال البركانية للهقار؛

ل، هي افي الطريق نحو أقص ى الحدود الشرقية لوالية تبسة تستوقفنا لوحة طبيعية تنب  بالجم ت. خنقة بكارية:

خنقة بكارية، يتميز هذا املضيق بطابعة الجذاب، واملتميز بغاباته اليافعة، وهدوء ألاجواء التي ال تسمع فيها غير خرير 

 مياه املنبع والساقية؛

غير بعيد عن خنقة بكارية توجد غابات الحويجبات وطاقات الخضراء، حيث تمتد ألاشجار املتنوعة  ث. الحويجبات:

 ل النظر؛ألاصناف على طو 

تتواجد هذه املغارات ببلدية عين الزرقاء التي تتميز بطابعها الريفي، تسمى هذه املغارات أيضا  طل: ج. مغارات قس

بالدواميس وهي عبارة عن حجرات يفترض بأنها قبور رومانية قديمة، وطريق هذه املغارات عبارة عن طرق ملتوية، تلمح 

 زارع الصغيرة؛بها مياه وأودية طبيعية تسقى بها امل

كم نحو الجهة الشمالية الشرقية لوالية تبسة، تتواجد بلدية املريج تتوفر على الحمام  45على بعد ح. املريج: 

املعدني "يحیى بن طالب"، حيث املياه املعدنية الحموية واملروج املترامية ألاطراف، هذا باإلضافة إلى الغابات الخضراء 

 التي تميز املنطقة؛

بأقص ى جنوب والية تبسة، يوجد وجه آخر لطبيعة صحراوية باملنطقتين، حيث واحات النخيل،  وفركان:خ. نقرين 

وسواقي املياه املتدفق، وتحتوي مدنها على فنون الهندسة الصحراوية البسيطة في مواردها، ويوجد أيضا واد نقرين 

 (.99-91 ،4549املنحدر من فج الجبل ومعصرة الزيتون التقليدية )لدمية وزينب 

 إن تناوب العديد من الحضارات على والية تبسة، جعلها تحتفظ بمعالم تاريخية كثيرة وهي:آلاثار الرومانية:  .2.2.3
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أحد أهم املعالم ألاثرية التي تعتبر تحفة معمارية رائعة وفريدة ومن أحسن ماشيد الرومان  أ. قوس النصر)كاراكاال(:

ككل، شيد تحت إشراف القائد الحربي وهو من أصول تبسية )آغريكيليانوس( بإضافة في مدينة تبسة، والعالم الروماني 

( التي اهتمت ببناء هذا املعلم كما أكد هذا الباجث التاريخي "استيفين جيزيل" تأسس هذا املعلم 45-8-43إلى الفيالق)

جهات كل جهة مهداة إلى أحد أفراد ( بعد امليالد في حقبة الازدهار الروماني، يضم هذا املعلم أربعة 444/444سنة )

العائلة الحاكمة عائلة )سبتيم سيفار(، وكذلك كانت هناك تماثيل عند كل زاوية من سطح القوس أقيم قوس كاراكال 

بطريقة فريدة على شكل مربع ويرفع فوقه قبة كما أكد ذلك علماء آلاثار، أجريت عليه أكثر من عملية ترميم خالل 

 ، مازال إلى اليوم يحافظ على طابعه املعماري؛الحقبة الاستعمارية

م(  030أحد أروع وأضخم البنايات ألاثرية املوجودة باملدينة، شيد هذا املعلم ألاثري سنة )ب. السور البزنطي: 

على يد )البطريق سولومون( لحماية املدينة وبسط سلطان البيزنطيين في املنطقة وضرب ألاعداء، حسب املؤرخين 

أجزاء هذا املعلم منهارة وقام الفرنسيون بترميمها خالل الحقبة الاستعمارية، كما استعملوا جزءا كبيرا منه  كانت أغلب

كثكنة عسكرية، يتميز هذا املعلم بثالثة أبواب أصلية وهي: باب كاراكاال، باب سولومون، باب شهلة، ثم أضاف 

 الفرنسيون ثالثة أبواب صغيرة أخرى؛

و من البنايات ألاولى التي شيدها الرومان باملنطقة، فقد تم بناؤه في عهد القنصل الخامس ه ت. املدرج املسرحي:

أحيانا أللعاب املصارعة بين الفرسان تعمل هذا املدرج كملعب أو مسرح و م، أس10إلامبراطور )فسباسيانوس( سنة 

 وأسرى الحروب أو مع الحيوانات املفترسة؛

كم جنوب تبسة  30ل على الطريق الرابطة بين تبسة وبةر العاتر على بعد تقع معصرة برزقاث. معصرة برزقال: 

وكانت تستغل في عصر الزيتون، أكتشف الفرنسيون هذا املعالم وتشير  م(441-89)وهي مصنفة وطنيا، تأسست بين 

أقسام رئيسية متر مربع، وهي مقسمة إلى أربعة  4555املراجع إلى أن هذه املعصرة كانت تضم طوابق وتغطي أكثر من 

 تضم كل جهة عدة معاصر؛واب في كل واجهة و بجدارين متوازيين وتوجد بها سبعة أب

بناءات متداخلة وجميلة في آن واحد وهي عبارة عن بانوراما رائعة، توجد على الطريق  ج. تبسة العتيقة )الخالية(:

كم من السور البزنطي جنوبا، ذكر املؤرخ  54املؤدية إلى الدكان عبر الجرف وكانت تسمى )طريق القنطاس( على بعد 

)جيرول( إن املستعمر الفرنس ي استعمل حجارتها في بناء الثكنة القديمة وسط املدينة، تأسست في العهد الروماني وهي 

 مجهولة لدى الكثير وتعرف باسم تبسة الخالية؛

ماري التي بقيت محافظة على طابعها املعأسره، و خية النادرة في املعالم بهي أحد املعالم التاريح. الكنيسة الرومانية: 

فنسب بناؤه إلى العصر ألاخير للحضارة الرومانية  4854ألاصلي، تعرف العالم "ستيفن قزيل" عن حقيقة هذا املعلم سنة 

عثر على قبوة وهي عبارة عن مصلى تحت  4844أين عرفت الديانة املسيحية النصر والازدهار في تلك الحقبة وفي سنة 

ألارض أستغل في نشر املسيحية ثم أقيمت فوقها هذه الكنيسة، يعود شرف تسمية هذه الكنيسة إلى "القديسة 

 (. ar.m.wikipedia.orgكريسبين" آنذاك )

 وتتمثل في آلاتي:ار ثورة التحرير الوطني: آث .3.2.3

 تعتبر من أهم املعارك باملنطقة دامت مدة أسبوع؛أ. آثار معركة جبل الجرف: 

كم، ويمر ببةر العاتر،  345يمتد على طول الحدود الشرقية الجزائرية التونسية على مسافة . خط موريس: ب

 شيحاني، الذرعان وبن مهيدي؛
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م(، يفصل الخطين مسافة تتراوح  4809أنجز هذ الخط خلف ألاول أي خط موريس مع نهاية سنة )ت. خط شال: 

 القمعي بارزة إلى اليوم بالجهة الشرقية للوالية. كم(، ما تزال آثار هذا الخط 35-كم  0بين )

 تنتشر بوالية تبسة العديد من املعالم الدينية والثقافية تتمثل في:املعالم الدينية والثقافية:  .4.2.3

لتبس ي، زاوية سيدي يحیى بن مسجد وضريح سيدي بن سعيد، مدرسة الشيخ العربي ا أ. املساجد وألاضرحة:

سيدي عبيد الشريف، هذا باإلضافة إلى املدن القديمة لفركان، نقرين واملدينة القديمة زاوية ومسجد  طالب،

 للحمامات؛

 تشتهر الوالية بفلكلورها العريق الذي يزاوج بين الطبوع ألاوراسية ألاصلية وألالحان التونسية؛ب. الفلكلور: 

 وتزيينات مستوحاة من الطبيعة؛يغلب عليها اللون ألاحمر الداكن، وتحمل رموزا  ت. زربية النمامشة:

 (.85يتميز الطبخ بوالية تبسة بتنوع أطباقه ولذتها الفائقة )لدمية وزينب،  ث. الفن املطبخي:

 :. واقع التنمية السياحية واملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية بوالية تبسة3.3

 :نى التحتية السياحية بوالية تبسة. الب1.3.3

عديد من الفنادق تعمل من خاللها على تقديم خدماتها للسياح والجدول التالي يوضح توزيع تتوفر والية تبسة عل ال

 املؤسسات الفندقية.

 31/12/2020(: توزيع املؤسسات الفندقية حسب البلدية إلى غاية 01جدول رقم )

 

 

 

 

 من إعداد الباحثين باالعتماد على وثائق من مديرية السياحة بوالية تبسة املصدر:                                      
 4449غرفة و 041فندقية بطاقة استيعاب اجمالية تقدر بم مؤسسة  41من خالل الجدول أعاله تتوفر والية تبسة على 

غرفة، وفندق بكل من بةر العاتر  414سرير و 4539سرير موزعة حسب البلديات، إذ يتمركز أكبر عدد بعاصمة الوالية بم 

 واملريج والحمامات.

املدينة وتقدم خدماتها في إطار وكالة وذلك نظرا ألهميتها، حيث تتوزع على كامل مجال  49كما تتوفر والية تبسة على 

الرقي والنهوض بقطاع السياحة في الوالية وذلك من خالل تنظيم الرحالت السياحية والعمل على جذب أكبر عدد ممكن 

 متنوعة.اإلضافة إلى خدمات أخرى مختلفة و من السياح، ب

ا في تسيير ونظرا للصالحيات التي تتمتع به تمارس وكاالت السياحة وألاسفار دورا مهما في تنمية النشاط السياحي وترقيته

النشاط السياحي والخدمات التي توفرها للسياح، والجدول التالي يوضح تطور الوكاالت السياحية بوالية تبسة من 

  .4545إلى  4546

 (2020-2015(: تطور عدد الوكاالت السياحية بوالية تبسة خالل الفترة )02جدول رقم )

 2020 2019 2012 2018 2015 السنة

 42 32 30 12 18 عدد الوكاالت

 84 50 69 62 42 عدد مناصب الشغل

 من إعداد الباحثين باالعتماد على وثائق من مديرية السياحة بوالية تبسة املصدر:

 املجموع الحمامات املريج بئر العاتر تبسة البلديات        طاقة الاستيعاب

 18 01 01 01 14 ات الفندقيةعدد املؤسس

 618 10 14 21 482 عدد الغرف

 1122 20 22 42 1032 عدد ألاسرة
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إلى  4546وكالة سنة  41من  4545إلى غاية سنة  4546من خالل الجدول أعاله نالحظ زيادة في عدد الوكاالت من سنة 

وهذا راجع إلى التسهيالت التي قدمتها السلطات العليا وذلك بغية تشجيع السياحة، وهذا ما زاد  4545وكالة سنة  49

 بطبيعة الحال من مناصب الشغل.

 :هي للتهيئة السياحية لوالية تبسة. املخطط التوجي2.3.3

ة لتهيئة إلاقليم، ويشكل الدعام يمثل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوالية تبسة جزء من املخطط الوطني

ألاساسية التي نحدد مختلف الاتجاهات التي يجب إتباعها من طرف القائمين على قطاع السياحة واملسؤوليين املنتخبين 

 في الوالية بغية تشجيع الاستثمار الخاص بالقطاع السياحي، ومن أهم أهداف املخطط:

 تحديد التوجهات السياحية للوالية؛  -

 بنية مواتية للتنمية ودعم ألانشطة السياحية؛ خلق -

 بث الوعي السياحي والذهنية السياحية لدى املواطنين؛  -

 التكوين والتأطير الجيد للمستثمرين؛  -

 رفع وتنويع هياكل الاستيعاب والاستقبال والبنى الارتكازية للوالية؛  -

 مرافق، هياكل، تكوين...(؛ تفعيل مخطط لتحسين نوعية الخدمات السياحية )استقبال،  -

 استغالل الوعاء العقاري للوالية ضمن مشاريع ذات طابع سياحي؛  -

 استغالل الوعاء العقاري للوالية ضمن مشاريع ذات طابع سياحي؛  -

 الاعتماد على السياحة الالكترونية ودراسات التسويق السياحي لتطوير قطاع السياحة؛  -

حماية البيئة الطبيعية وتنمية مواردها من خالل التنسيق مع الجهات املعنية  تحديد الجهات املسؤولة عن  -

للحفاظ على املوروث الحضاري، ملا تشكله الطبيعة من أهمية باعتبارها أحد عناصر البيئة، ووجوب حمايتها، تثمينها 

 وتنميتها؛

 مباشر بدعم الصناعة السياحية. تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية ذات الطابع التراثي واملرتبطة بشكل  -

وضعت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية تبسة سيناريو، والذي ارتكز عل تثمين مجمل القدرات 

الصحراوية والواحاتية، التاريخية، الثقافية، املوارد البشرية، الرياضية...الخ، ومحاولة إيجاد معايير بينها لتحقيق 

 SDATل ألاقاليم، وتم إعداد محاور هذه إلاستراتيجية وفق املرتكزات ألاساسية ملخطط التجانس والتكامل بين ك

 الخمسة التالية:

تبسة وجهة سياحية من خالل العمل على تقويم الوجهة السياحية لوالية تبسة، وضع املحور الاستراتيجي ألاول:  -

ل دماج الصناعة التقليدية، التحكم في التعمير، تفعيمخطط للتسويق، إعداد الاعتبار للمناطق الطبيعية والتاريخية، إ

 ألانشطة السياحية؛

بلديات  58تم تقسيم الوالية سياحيا إلى ثالث أقطاب لالمتياز: القطب الشمالي الذي يضم املحور الاستراتيجي الثاني:  -

كويف(، وطابعها السياحي: ) بولحاف الدير، بير ذهب، عين الزرقاء، مرسط، بوخضرة، املريج، ونزة، العوينات، ال

السياحة الثقافية والدينية، السياحة الحموية، السياحة الريفية، سياحة ألاعمال، السياحة البيئية(، القطب الجنوبي 

بلديات ) نقرين، بير العاتر، فركان ثليجان، سطح قنتيس، صفصاف الوسري، املزرعة، بجن، العقلة(،  58والذي يضم 

احة الثقافية والدينية، السياحة البيئية، السياحة الريفية، السياحة الصحراوية، سياحة وطابعها السياحي: السي
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بلديات )أم علي، ماء ألابي ، الشريعة، العقلة املالحة، بير مقدم، قريقر،  45الصيد، قطب الوسط الذي يضم 

، نية، سياحة التسلية والترفيهالحمامات، تبسة، الحويجبات، بكارية(، وطابعها السياحي: السياحة الثقافية والدي

 سياحة الرياضة، سياحة ألاعمال، السياحة البيئية؛

مخطط الجودة للسياحة وذلك بوضع هياكل إلايواء في املستوى املطلوب، الزيادة التنوع املحور الاستراتيجي الثالث:  -

الت ألاسفار، الدواوين السياحية في قدرة إلايواء، ضمان جودة الخدمات املعروضة في املطاعم، ترقية وتأطير وكا

 والجمعيات، تحسين املجال البيئي للوالية؛

تعزيز الشراكة بين القطاع العام الخاص وذلك بالتنسيق بين القطاع الخاص والدولة، املحور الاستراتيجي الرابع:  -

 قوم القطاع الخاص بانجاز حيث تقوم هذه ألاخيرة بضمان انجاز البنى التحتية وتوفير ألامن واملواصالت في حين ي

 املركبات السياحية والتسويق السياحي بالوالية؛

مخطط تمويل السياحة حيث تقوم الدولة بعمليات التمويل لالستثمارات السياحية املحور الاستراتيجي الخامس:  -

 (.49-41، 4544بالشراكة مع القطاع الخاص )عامر وعيس ى 

 :تبسة . معوقات التنمية السياحية بوالية4.3

رغم امتالك والية تبسة ملؤهالت وثروات سياحية طبيعية، ثقافية وتاريخية هائلة، إال أن هناك عدة عراقيل تحول دون 

 تنميتها واستغاللها بهدف ترقية وتطوير القطاع السياحي ومن ثمة التنمية املحلية ومن أهمها ما يلي:

 نقص اليد العاملة املؤهلة في القطاع السياحي؛ 

  املنتوج السياحي وبساطاته يؤثر في قدرته التنافسية؛ضعف 

 قلة اهتمام املستثمرين بالقطاع السياحي؛ 

 نقص استغالل التراث املادي وغير املادي املتواجد باملنطقة كعنصر جذب للسياح في الوالية؛ 

 ة؛بصفة خاص نقص الوعي السياحي والثقافة السياحية لدى املجتمع الجزائري بصفة عامة واملجتمع التبس ي 

  غياب التنسيق بين مختلف القطاعات املواكبة للقطاع السياحي نظرا لعدم وجود إستراتيجية اتصالية تنموية

 موحدة؛

  غياب خطة إستراتيجية اتصالية تسويقية للمنتجات السياحية وعدم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لإلعالم

 (.84)لدمية وزينب،  والاتصال في هذا املجال

 خاتمة:

من خالل ما تم سرده وتوصيفه وتحليله في هذه الدراسة، تبين لنا أن املقاصد السياحية تساهم في تحقيق التنمية 

السياحية من خالل جذب أكبر عدد ممكن من السياح، وهذا من خالل ما تزخر به من مقومات طبيعية، ولذلك تسعى 

 الل التسويق، والعالمات التجارية، وسائل إلاعالم املختلفة.كافة الدول لترقية مقاصدها وتعزيز صورتها من خ

والجزائر كغيرها من الدول أولت اهتماما بالغا بقطاع السياحة من أجل تحقيق التنمية السياحية من خالل تبنيها 

تطوير و املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، إال أن هناك عدة عراقيل تحول دون تنميتها واستغاللها بهدف ترقية 

 القطاع السياحي ومن ثمة التنمية السياحية.

 اعتمادا على ما تم عرضه وتقديمه في الدراسة يمكن استخالص النتائج التالية:النتائج: 
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  تعد السياحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقاليد بين الشعوب، وأداة إليجاد مناخ

 م، كما تعتبر كذلك أداة للتبادل املعرفي؛مشعب بروح التفاهم والتسامح بينه

  ،تساهم التنمية السياحية في خلق فرص عمالة متعددة سواء في القطاع السياحي نفسه مثل شركات السياحة

املطاعم، الفنادق، شركات النقل السياحي، محالت بيع الهدايا، محالت بيع املصنوعات التقليدية اليدوية... الخ أو في 

 اعات التقليدية... الخ؛ألانشطة والقط

 تساهم املقاصد السياحية في خلق التنمية السياحية من خالل املقومات التي تزخر بها لجذب السياح؛ 

  رغم امتالك والية تبسة ملؤهالت وثروات سياحية طبيعية، ثقافية وتاريخية هائلة، إال أن هناك عدة عراقيل

 تحول دون تنميتها واستغاللها.

 

 املقترحات:

 بيئة مواتية للتنمية ودعم ألانشطة السياحية؛ خلق 

 بث الوعي السياحي والذهنية السياحية لدى املواطنين؛ 

 التكوين والتأطير الجيد للمستثمرين؛ 

 الاعتماد على السياحة الالكترونية؛ 

 ترقية السياحة القادرة على تلبية توقعات السائحين والوافدين إلى الوالية؛ 

 والحرفية ذات الطابع التراثي. تنمية الصناعات الصغيرة 

 قائمة املراجع:

 .، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة ألاولىالسياحية التنمية(، 4551أحمد فوزي ملوخية ) .4

فرص التكامل بين الجزائر، تونس واملغرب للتسويق ملبدأ املقصد السياحي (، 4541أسماء سفاري ) .4

 .54، العدد 54ملجلد ، مجلة البحوث الاقتصادية واملالية، األاعظم

اقع التنمية السياحية املستدامة في استراتيجية التنمية و (، 4544أميرة بولحبال وسميرة عروس ي ) .3

 . 4، العدد 3 مجلة أراء للدراسات الاقتصادية والادارية، املركز الجامعي أفلو، الجزائر، املجلدالسياحية بتركيا، 

أبحاث لبيئية وأثرها على التنمية في املناطق الريفية، السياحة ا(، 4545أحالم خان وصورية زاوي ) .4
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 عوملة إلاعالم وتأثيرها على علوم املجتمع"

The globalization of the media and its impact  

On the sciences of society 
 الجزائر / 2جامعة وهران  / أحالم صارة مقدمد. 

Dr. Ahlem Sara Mokeddem/ University of Oran 2 / Algeria 

 الجزائر / 2د. مصطفى بن حوى / جامعة وهران 

Dr. Mostefa Benhaoua/ University of Oran 2 / Algeria 

 امللخص:

نولوجيا إلاعالم والاتصال تطورا ملحوظا عبر العصور جعل من نمطية املجتمعات تتجه إلى البحث عن التغيير والتطور لقد شهدت تك     

اقتصاديا واجتماعيا...الخ، خصوصا إذا تعلق ألامر بتقنيات إلاعالم الجديدة ألاكاديمية  سياسيا، في مختلف ألاصعدة سواء إعالميا، ثقافيا،

من هيمنة داخلية وخارجية على املستوى الوطني والدولي للمجتمعات، والتي بدورها ساهمت في بروز مفهوم مغاير والتطبيقية وما تبعها 

والتي شكلت منبرا أساسيا تتصف  للعالم يتجه للحداثة ويتسم برقمنة املجتمع عبر مختلف تداعيات الوسائط الرقمية املتعددة واملتجددة،

عوملة لإلعالم وإعالم للعوملة ومارافقها من دمج العلوم العابرة للتخصصات، باستخدام الوسيلة،التقنية به ظاهرة العوملة وما صاحبها من 

 ظرة،تواستراتيجية التسويق الالكتروني املبتكرة،ألامر الذي جعلها أداة في يد أفراد املجتمع ملواجهة تحديات الواقع ورهانات املستقبل املن

 الم نحو التقدم، وصوال للتنمية املستدامة املستحدثة.تماشيا مع حركة توسيع أفاق الع

 العلوم العابرة. التنمية، الرقمنة، إلاعالم الجديد، تكنولوجيا الاتصال، املجتمع، العوملة، الكلمات املفتاحية:

 

Abstract:  

  Information and communication technologies have known a remarkable development through the ages, which has made 

the patterns of societies tend to seek change and development at different levels, whether media, cultural, political, economic 

and social... etc. These new technologies, academic and applied media and internal and external hegemony have contributed 

to the emergence of a different concept of the world that is moving towards modernity. The digitization of society 

characterizes modernity through the various repercussions of digital media, one of the basic principles of the phenomenon 

of globalization and all that follows, namely, the globalization of media and again the press of globalization through the 

integration of interdisciplinary sciences, while using technical methods such as e-marketing. Modern means to face various 

challenges through faster digital approaches. 

Keywords: Globalization, Society, New Media, Communication Technology, Digitization, Development, Interdisciplinary 

Sciences. 

 قدمة: م

ورة ارتباط املجتمع وذلك لضر  اتسمت الحياة الاجتماعية لألفراد بمواكبتها لتحديات العصر عبر مختلف املجاالت،

ألامر الذي سهل التواصل  إضافة للتفاعل مع تقنيات التكنولوجيا الحديثة، الحديث بتطور وسائل إلاعالم والاتصال،

مما ساهم في بروز مصطلح أكثر تداوال في فضائيات  بين أفراده وفتح مجاال واسعا لرؤية العالم بشكل أوضح وأدق،

ينيات واملتمثل في العوملة، التي قد تعني بشكل مختصر عوملة العالم أي توسيع دائرة حياتنا اليومية منذ حقبة التسع
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حيث أصبحت العوملة منبرا متعدد ألاوجه يفتح بابا واسعا أمام  أفق العالم نحو التطور والتنوع والتنمية والحداثة،

وإلايديولوجيات الثقافية والهيمنة  ة،املجتمع للتخلص من القيود التي فرضتها الحدود الجغرافية وألانظمة السياسي

 الاقتصادية التي شهدها العالم عبر العصور.

فلقد شكلت العوملة وما صاحبها من تبادل للثقافات وحرية في التعبير ومطالبة باحترام حقوق إلانسان، وتغيير في      

 ع على مختلف ألاصعدة سواء اقتصاديا،نوعا جديدا من الارتقاء الاجتماعي للمجتم ألافكار وبناء لخطط إستراتيجية،

هذا ألاخير الذي أظهر بشكل كبير أهمية إلاعالم في تطور املجتمعات،  علميا ...الخ، عسكريا، ثقافيا، اجتماعيا، سياسيا،

كون املجتمع املعاصر بحاجة ماسة إلى إعالم موضوعي واثق قائم على حقائق ومعلومات تساهم في إنتاج الرأي العام، 

ل نشر ألاخبار وعمليات سير املعلومة ضمن املادة إلاعالمية املقترحة مما يؤثر بشكل كبير على الواقع الاجتماعي وتسه

أين تكمن أهمية عوملة إلاعالم في تطور املجتمع  للدول، ومن هنا سنتطرق من خالل دراستنا لإلجابة على التساؤل التالي:

مع إبراز سمات العوملة إلاعالمية وتحديد  على واقع املجتمع إيجابا وسلبا، أو بشكل أصح ما مدى تأثير إعالمية العوملة

مفهومها املرتبط بمدى فعاليتها في املجتمع أكاديميا وميدانيا، مع تحدياتها في بلوغ التنمية والتطور املنشود من قبل 

 الدولة واملجتمع، وذلك من خالل العناصر التالية:

 اعياتها على املجتمع: أوال: العوملة إلاعالمية وتد

 مفهوم العوملة إلاعالمية: :1

عند تناولنا ملفهوم العوملة إلاعالمية سنتداول املفهوم من خالل تقسيمه إلى عنصرين: إلاعالم والعوملة، ثم نتجه إلى 

 ربط املصطلحين لتشكيل املفهوم الجديد املتداول سابقا.

 إلاعالم: -1.1

وجيا الاتصال واملعلومات، وهو يشير إلى إبالغ أو إخبار أي إعالم املواطن أو الفرد لطاملا ارتبط مصطلح إلاعالم بتكنول  

باملستجدات الوطنية العربية والدولية أي إعطاء نظرة مختصرة أو موجز بما يجري داخليا وخارجيا عبر العالم من 

فهو وسيلة اتصال إعالمية  ين،مختلف املجاالت والاختصاصات والشؤون املرتبطة بحياتنا اليومية في كافة املياد

تستخدم عدة تقنيات لوصول املعلومة صوتا صورة كتابة من خالل وسائل إلاعالم والاتصال التي أخذت عبر الزمن 

منحنيات أخرى أكثر تطورا، خصوصا بظهور شبكة الانترنت من خالل تطبيقات وتقنيات مختلفة ومتجددة تتميز 

يعرف "إلاعالم بكونه عملية جمع وتخزين ومعالجة ونشر ألانباء والبيانات والصور و  بالديناميكية والتفاعل املستمر،

 من أجل فهم الظروف الشخصية والبيئية والوطنية والدولية، والحقائق والرسائل وآلاراء والتعليقات املطلوبة،

فالرسالة  ،(40، ص 4894 )بليبل،والتصرف اتجاهها عن علم ودراية والوصول إلى وضع يمكن من اتخاذ قرارات سليمة"

إلاعالمية تسعى إلى نشر الوعي بين شعوب العالم وتشكيل اٍلرأي العام الذي يطمح لبلوغ تطور املجتمع والتنمية بمختلف 

مهمتها نشر ألاخبار ونقل  "فاإلعالم هو وسيلة وتقنية منظمة عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية، أنواعها،

مما يجعل التفاعل بين وسائل إلاعالم واملواطنين قوي جدا كونها تثير شتى  ،(0 ، ص4540)حسيب، املعلومات"

 املوضوعات والقضايا التي تستهدف الرأي العام بمختلف تطلعاته واهتماماته آلانية واملستقبلية.
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 العوملة:-2.1

املصطلح من طرف الدول  يعتبر مصطلح العوملة مرتبطا بالتطور الذي يجري حول العالم، وذلك من خالل تبني هذا 

املتقدمة للدفاع عن حقوق إلانسان واملطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية واملساواة، حيث تختلف مجالت اهتمامات 

العوملة من عوملة اقتصادية إلى عوملة ثقافية، عوملة سياسية، عوملة إعالمية...الخ، ولكن يبقى هدفها واحد وهو جعل 

على الصعيد الداخلي  التقنيات والوسائل املتطورة سواءأي كوكبة العالم ضمن مجموعة من  العالم ضمن كوكب واحد

أو الخارجي للدول، فجاءت الفكرة ألاساسية للعوملة من ازدياد العالقات املتبادلة بين ألامم سواء املتمثلة في تبادل 

ي انتشار املعلومات وألافكار وسرعة تدفقها، أو في السلع والخدمات، أو في انتقال رؤوس ألاموال من خالل املشاريع، أو ف

تأثر أمة بقيم وعادات وتقاليد وقواعد غيرها من ألامم، وواكب انتشار العوملة التدفق السريع للمعلومات وانتشار 

الديمقراطية وتكوين املجتمع املدني ووجود مؤسسات وجمعيات خاصة بالدفاع عن حقوق إلانسان، فالعوملة ما هي 

، كونها تسعى إلى بلوغ متطلبات التنمية بأسرع الوسائل والتقنيات وعبر (334، ص 4540)اسماعيل، رسملة العالم" إال 

 مختلف أنحاء العالم.

 :واملجتمعالعالقة بين عوملة إلاعالم -2

ود إلى ملقد شهدت املجتمعات البشرية عبر العصور تطورات وتغيرات جعلتها تتحول من الثبوت إلى التغيير ومن الج

الحركة، فالنظرة إلى املجتمع تغيرت واتسعت قابليتها للتنوع والتجدد، فرغم اختالف العادات والتقاليد والثقافات 

وإلايديولوجيات، يبقى سعي مختلف الشعوب مستمرا نحو مستقبل أفضل يوفر بيئة مريحة ومستوى معيش ي هنيء 

،ومن هنا أثبتت الثورة التكنولوجية دورها في تسهيل حياة ألافراد ويخلق فرص للتطور والتحول من التقليد إلى التقدم 

من خالل إرساء ثقافة رقمية العالم أي دخول الرقمنة للمجتمع بمختلف علومه، "فالعصر الرقمي هو اسم أطلق على 

ي يتحكم ر الذالفترة التي تلت العصر الصناعي، فهو عبارة عن تطبيق على الزمن الذي تكون فيه املعلومات هي املحو 

، والرقمنة مرتبطة بالبيئة إلاعالمية الاتصالية (44، ص 4541)بن شمس، في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية"

التي لعبت دورا مهما في فك القيود بين املجتمعات كونها وسعت النطاق لتبادل ألافكار الخبرات واملعلومات ووفر سبل 

صصات العلوم، مع خوصصة الشركات وتغيير طريق التعامالت إلادارية والاقتصادية للتعلم عن بعد مما سهل تعدد تخ

 وتطوير قطاع املواصالت وغيرها من امليادين واملجاالت التي تثير اهتمام أفراد املجتمع. 

"لعل من و إذ اعتبرت رقمنة املجتمع من أبرز تقنيات العوملة ومن الظواهر التي توضح سير املجتمع نحو النمو والتطور،

أسباب الاهتمام بالعوملة كظاهرة مفهومها الذي لم يعد مجرد مفهوم أكاديمي يحاول توضيح مالمح تفاعالت عاملية 

جديدة، وإنما أصبحت عنوانا لواقع عالمي جديد يحيط باملجتمع، ويعزز تجلياته وتأثيراته في مختلف 

اضحة في املجتمع فالتغير الاجتماعي ضرورة من ضروريات ، مما جعل تأثيراته و (065، ص 4558)املنصور، الاتجاهات"

الحياة تتطلب ظهور"بيئة اجتماعية وتكنولوجية وسياسية واقتصادية جديدة، تحدث تغيرات رئيسية في كل ش يء وتنقل 

شعوب لثورة املعلومات بالعالم إلى مجتمع قائم على املعرفة يشكل مجتمع املعلومات، حيث يمكن ألافراد واملجتمعات وا

وتحقيق الحرية العلمية ( 03، ص 4544)بلخيري، من تسخير كامل إمكانياتهم في النهوض بتنميتهم املستدامة"

 والديمقراطية الدولية.
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ومن هنا يتضح أن العالقة بين إلاعالم والعوملة من شأنها التأثير على نمطية املجتمع أكاديميا وتطبيقيا، نظرا للتفاعل 

التحوالت التي تجري حول العالم التي تكتسح القيم واملعايير التي تحافظ عليها املجتمعات وتدخل املرتبط بينهم وبين 

نوعا جديدا من الحركية والتفاعلية التي تفرضها متطلبات العصر ملجارات الواقع الاجتماعي "فالعوملة نتاج لعدة 

ورة الاتصالية الراهنة، تعاظم إمكانات القوى اعتبارات منها املتغيرات في التوازن السياس ي للقوى العاملية، الث

الاقتصادية في العالم املتقدم، وتزايد الفجوة بينها وبين الدول النامية، الطفرة العلمية والتكنولوجية الضخمة في 

مما ساهم  ،( 14، ص 4558)فهمي، أدوات السلم والحرب، حرب الريمونت كونترول وتكنولوجيا الهندسة الوراثية...الخ"

في سرعة التواصل بين أفراد املجتمع من مختلف ألاماكن وألازمان حيث كسرت الحدود والقيود إلاعالمية وأصبح 

للتواصل البشري تقنيات أخرى وفرها إلاعالم املرئي والسمعي، كما اختلفت أساليب الكتابة والتدوين وانتشرت ثقافات 

 تواصلية أخرى أكثر سرعة وديناميكية.

عالم على التدفق الحر والسريع للمعلومات حيث فرضت عصرنة العصر على بنية املجتمعات، فتبني اعتمدت عوملة إلا 

وسائل تكنولوجيا إلاعالم والاتصال الحديثة من انترنت وفضائيات وهاتف محمول وغيرها من الوسائل الحديثة التي 

عاديين في املجتمع مواطنين رقميين، فلم تعد غيرت مفهوم إلاعالم إلى إعالم جديد أو إعالم بديل جعل من ألافراد ال

املادة إلاعالمية حكرا على إلاعالميين فقط بل تجاوزت ذلك من خالل ما وفرته من خدمات الانترنت املتطورة، حيث 

"تعمقت جاذبية الوسائل الحديثة واتسع التفاعل بينها وبين املواطنين، فحررت املواطن إلى حد بعيد من إلارسال 

ي ذي الاتجاه الواحد والعمودي، ولم يعد مقيدا باإلصغاء إلى ماال يريد إلاصغاء إليه أو مشاهدة ماال يحب إلاعالم

مشاهدته، مما سهل ممارسة حرية التعبير والاتصال، والوصول إلى الخبر واملعلومة بشكل سريع وفي الوقت الحقيقي 

الحتفاظ بها إضافة إلى إمكانية البث املباشر للحدث ، أي تخزين املعلومات ل(04، ص 4544)لعقاب، وغير الحقيقي"

مما جعل املجتمع يتخلله ثورة رقمية تكنولوجية جاءت نتيجة تدفق ظاهرة العوملة حول العالم أي كوكبة املجتمع 

وجعله "فضاء خاص يسود العالم حاليا ويتميز بمجموعة من العالقات والعوامل والقوى التي تتحرك بسهولة على 

ى الكوني متجاوزة الحدود الجغرافية للدول ويصعب السيطرة عليها، تساندها التزامات دولية أو دعم قانوني، املستو 

مستخدمة آليات متعددة ومنتجة آلثار ونتائج تتعدى نطاق الدولة الوطنية على املستوى العالمي، لتربط العالم في شكل 

، هذه ألاخيرة التي تسعى بدورها للوصول إلى (99، ص 4554ي، )نور كيان متشابك ألاطراف يطلق عليه القرية الكونية"

 تداعيات التنمية.

 ثانيا: انعكاسات العوملة إلاعالمية الايجابية والسلبية على علوم املجتمع:

تعددت وجهات النظر حول قضايا العوملة والتحديات التي تفرضها لتغيير نمطية املجتمع، فرغم ارتباطها في بادئ ألامر 

قتصاد من خالل تحرير التجارة والسلع والخدمات وغيرها من املحطات التي من شأنها التأثير على مستوى الاقتصاد باال

العالمي، إال أنها ارتكزت مؤخرا وبشمممكل كبير عن إلاعالم بشمممكله املعاصمممر والذي اعتبر أداة تطور العصمممر نظرا لتوجهاته 

ة عامة وخاصممممممممممممممة، وتجعله على دراية باملسممممممممممممممتجدات الداخلية املختلفمة التي تصممممممممممممممب الضمممممممممممممموء على حياة املواطن بصممممممممممممممف

"فطرح رصد العوملة وفق مجريات تطورها وما ينتج عنها من تطورات، وبما تمثله والخارجية التي تحدث وطنيا وعامليا، 

فال، ج)من تحديات، يتجاوز منطق قبولها أو رفضمممممممها ألن التفاعالت العاملية املصممممممماحبة لها قد أصمممممممبحت وقائع فعلية"
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، ممممما جعلنممما ال نسممممممممممممممتطيع التغممماضمممممممممممممم ي عنهممما أو إنكمممارهممما، كونهممما تحممممل ايجمممابيمممات وسمممممممممممممملبيمممات في الوقمممت (405، ص 4545

 ذاته،سنحاول التطرق لجزء بسيط منها.

 ايجابيات العوملة إلاعالمية على علوم املجتمع: 1.2

ية بث حداث وألاخبار والحصممول على أسممبقتبرز وظيفة إلاعالم في طبيعتها الديناميكية التي تتضمممن النقل السممريع لأل  -

املعلومة مما يسمممممماهم بشممممممكل كبير في خلق التفاعل بينها وبين أفراد املجتمع لنشممممممر الوعي املعرفي العلمي حول ما يحدث 

( على أن وظيفة إلاعالم ألاسممممممممممماسمممممممممممية تكمن في ربط املجتمع Hanno Hardtوما يمكن توقع حدوثه، ولقد أكد "هاردت )

ماسممكه واملسمماعدة على تبادل آلاراء وألافكار بين الطبقة الحاكمة وعامة الشممعب، والعمل على اسمممتيعاب والعمل على ت

، فممماإلعالم (Crowley, Mitchell, 1994, p 237)مشممممممممممممممماكمممل املواطنين ومحمماولمممة حلهممما، كون إلاعالم يمثمممل ضمممممممممممممممير املجتمع"

 التي أفرزتها له العوملة. املعاصر يتطلع  لتمثيل الرأي العام من خالل التقنيات وألاساليب

تسممممممممممح العوملة إلاعالمية "بزيادة احتمال فرص وجود تشمممممممممابه بين الناس في طريقة التفكير والسممممممممملوك وفرص إمكانية  -

البحمممممث العلمي و العممممممل مع بعضممممممممممممممهم النجممممماز الهمممممدف تقنيممممما، كمممممما تسمممممممممممممممممماعمممممد في تعليم نمممممماذج معيممممماريمممممة في السمممممممممممممملوك 

يتماشممممممممممم ى مع الرقي الحضممممممممممماري والثقافي لبنية املجتمع، والذي يسممممممممممماهم في دمج الذي ( K.Berlo, 1979, p147)البشمممممممممممري"

مختلف العلوم ضممممممممن دائرة العلوم العابرة للتخصمممممممصمممممممات التي تعرف بكونها "منبر عبور ملختلف التخصمممممممصمممممممات بمعنى 

  الاتصممممممال أو التواصممممممل والتعاون عبر التخصممممممصممممممات، ونقصممممممد بالعبور عملية اسممممممتحضممممممار أو جمع بطريقة محددة بع

املكونمات التخصممممممممممممممصمممممممممممممميمة املسممممممممممممممتقماة بين تخصممممممممممممممصممممممممممممممين أو أكثر، تشممممممممممممممممل املناهج واملفاهيم، والقيم وألاهداف، املهارات 

التي تخمدم العوملمة العلميمة املسممممممممممممممتحمدثمة لتطور علوم املجتمع وبمالتالي لزيادة فعالية  (4، ص 4549)بهلول، واملعطيمات"

 مجتمع املعرفة.

اد املجتمع عبر مختلف ألازمنممممة وألاممممماكن "فللعوملممممة إلاعالميممممة قوة محركممممة يوفر إلاعالم فضمممممممممممممممماءات واسممممممممممممممعممممة بين أفر  -

للمجتمع، تربط املاضممممم ي بالحاضمممممر، وتأخذ الحاضمممممر إلى املسمممممتقبل، فاالتصمممممال دائم ومسمممممتمر يرتبط بالنظام الاجتماعي 

في مختلفات ، مما يسمممممممممممماهم في تواصممممممممممممل التفاعل بينها وبين املجتمع (14، ص 4894)امام، والاقتصمممممممممممادي والسممممممممممممياسممممممممممم ي"

املجالت خصممممممممموصمممممممممما في ظل الرقمنة التي أصممممممممممبحت تدخل حيز التنفيذ وطبقت في العديد من املؤسممممممممممسممممممممممات والشممممممممممركات 

 واملنظمات ذات الاتجاهات املختلفة.

يسممممممممممممممتطيع أفراد املجتمع من خالل تقنيمات إلاعالم الجمديد الخاصممممممممممممممة بالعوملة معرفة ثقافات الشممممممممممممممعوب املختلفة أي  -

مختلف حضممممممممممممممارات وعلوم العمالم من خالل مما توفره من خمدممات عبر شممممممممممممممبكمات الانترنت، "فلقد  تثقيف املجتمع حول 

تعاظم ألاثر الاتصممممممممممممممالي للعملية إلاعالمية مع التطورات الهائلة لشممممممممممممممبكة الانترنت، مما شممممممممممممممجع مختلف وسممممممممممممممائل إلاعالم 

عمملممى الشممممممممممممممبممكمممممممة  المتممقمملمميمممممممديمممممممة مممن إذاعمممممممات وممحممطمممممممات تمملممفممممممماز وصممممممممممممممحمف ومممجممالت عمملممى إيممجممممممماد ممواقممع الممكممتممرونميمممممممة لممهممممممما

 ، والتي تعرف ميزة التحديث املستمر ملنشوراتها وتطبيقاتها الالكترونية.(46، ص 4545)الخطاب، العنكبوتية"

توفر لنا عوملة إلاعالم خاصممميتي الديناميكية والحركية في املجتمع، والتي بدورها "تعكس لنا صممميرورة التغير الاجتماعي  -

ات في انتقالها من حالة إلى حالة أخرى، وتكون هذه العملية مهمة جدا في انعكاسممها الذي يعتبر حتمية تمر بها املجتمع

وتشمممممممممخص على ضممممممممموئها  (69، ص 4544)العايب، على التغيرات التي تحصمممممممممل على مسمممممممممتوى الدولة عبر كافة ألاصمممممممممعدة"
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تي لص من العوائق المجمل ألاسباب التي تشكل ضغوطات على املجتمع مع محاولة حلها أو إيجاد طرق ملعالجتها والتخ

 تحد من تطور املجتمع.

تعد الثورة التكنولوجية من أسمممممممممممماسممممممممممممية عوملة إلاعالم كونها توفر حاجيات ومتطلبات تسممممممممممممهل الحياة البشممممممممممممرية وتنمي  -

العالقات بين مختلف املجتمعات مما خلق نوعا جديدا من التعامالت واملمارسمات بين شمعوب العالم، وسماعد في نشر 

إسممممممممتراتيجية تنظيم في تداول املعلومات وفي عقود الشممممممممراكات وفي تبادل ألاعمال، واملشمممممممماركة في ألابحاث أسمممممممماليب أكثر 

إضممممممممممممافة إلى أبرز نقطة وهي تسممممممممممممهيل طرق التواصممممممممممممل البشممممممممممممري عبر الزمن، ولقد "حلل عالم ألانتروبولوجيا "أرجون أبا 

ديممدة وقويممة في إلاعالم والاتصممممممممممممممماالت، ونظرا دوراي" العوملمممة على أنهممما ثورة صممممممممممممممنممماعيممة جممديمممدة تقودهمما تكنولوجيممات جممم

لحداثتها فإنها تفرض أعباء على مواردنا اللغوية والسمممممياسممممممية لفهمها وإدارتها،حيث يصممممممنف الترابطات البينية التي تميز 

المممعممموملمممممممة إلمممى خممممسممممممممممممممممممممة أنمممواع: الانمممتمممقمممممممال عمممبمممر حمممممممدود المممممممدول لممملمممبشمممممممممممممممر، ولمممألمممموال، ولمممألفمممكمممممممار، ولممملصمممممممممممممممور إلاعمممالمممميمممممممة، 

 ، مما يجعل العالم فعال ضمن قرية كونية تخطها التكنولوجيات الحديثة. (4، ص 4556)كالك، وللتكنولوجيات"

تبرز أهمية عوملة إلاعالم في مسممممممممايرة تطورات العصممممممممر التي تضمممممممممن للمجتمع التنمية املسممممممممتدامة، "فحالة العوملة هي  -

وعا لالختيار أو عدمه، بل هي تيار متحرك املرحلة املتقدمة من عملية التطور املجتمعي عبر التاريخ، فهي ليسمممممممت موضممممممم

، حيث تسممممممممممممعى لالرتقاء على املسممممممممممممتوى العالمي باملجتمعات، (45، ص 4888)بدري، ديناميكي في تفاعالته املتصمممممممممممماعدة"

حيمممث شممممممممممممممكلمممت العوملمممة إلاعالميمممة تفممماعال مع املجتمع من خالل "اعتبمممارهممما ظممماهرة تتصمممممممممممممممل بمجموعمممة من التطورات في 

لتكنولوجيممة والاقتصمممممممممممممماديممة، زادت من تقممارب العممالم وضمممممممممممممميق أفقممه، مممما أدى إلى زيممادة الوعي بممما املجمماالت الفكريممة وا

أي تقارب املسمممممممممممافات الجغرافية وترابط  (34، ص 4554)أبو العال، يحدث من حركة تتجه نحو تكوين عالم بال حدود"

يود والحواجز بين مختلف الشممممممممممممممعوب املجتمعمممات ذات البيئمممة املختلفمممة، إذ مثلمممت العوملمممة إلاعالميمممة نموذجممما لفمممك الق

واملجتمعات، فهي "عبارة عن عملية يتم بمقتضممممممماها إلغاء الحواجز بين الدول والشمممممممعوب، والتي تنتقل فيها املجتمعات 

من حالة الفرقة والتجزئة إلى حالة الاقتراب والتوحد، ومن حالة الصراع إلى حالة التوافق، ومن حالة التباين والتمايز 

)حجممازي، لتجممانس والتمماثممل، ومن هنمما يتشممممممممممممممكممل وعي عممالمي وقيم موحممدة تقوم على مواثيق إنسممممممممممممممانيممة عمامممة"إلى حمالممة ا

 ، تفرض على كافة املجتمعات رغم اختالف طبيعتها ونمط تكوينها.(3، ص 4889

ل كمم وشممممممممممممممهممدت عوملممة إلاعالم تطورا ملحوظمما في مفهوم تكنولوجيمما إلاعالم والاتصممممممممممممممال الجممديممدة، "فمثلممت هممذه ألاخيرة -

التكنولوجيمات املتعلقمة بعمليمات املعمالجمة، إلانتماج وتبادل املعلومات مهما كان شممممممممممممممكلها، كونها تجمع بين ثالثة مجاالت 

تقنيمممممة: الاتصمممممممممممممممممماالت عن بعمممممد، السمممممممممممممممعي البصممممممممممممممري وإلاعالم آلالي، بحيمممممث تنتج عن تقممممماطعهممممما املعلومممممماتيمممممة عن بعمممممد 

(Télématique)  وعن إدماجها الوسمممممممممممائط املتعددة(Multimédia)  مع إلاشمممممممممممارة إلى أنه قد يعبر عن هذه التكنولوجيات

تسممممممممممممممهمممل الحيممماة البشممممممممممممممريمممة، فغيرت عوملمممة إلاعالم العالقمممات  (495، ص 4540)دليو، بمصممممممممممممممطلحمممات اختزاليمممة مختلفمممة"

الاجتمماعيمة بين ألافراد حيمث "مثلمت العوملمة مرحلمة جمديمدة تتكماتف فيهما العالقمات الاجتماعية على الصممممممممممممممعيد العالمي، 

، 4554كات، )بر يحدث تالحم غير قابل للفصمل بين املحلي والعالمي، بروابط ثقافية واقتصممادية وسممياسممية وإنسممانية "ف

، تجعمممل العمممالم متممماسمممممممممممممممك مع بعضمممممممممممممممه البع  في مختلف املجمماالت املتعلقمممة بمممالحيمماة الاجتمممماعيمممة والعالقمممات (41ص 

مممام ألافراد،رافقممت تطورا بممالتخصممممممممممممممصمممممممممممممممات العلميممة الممدوليممة،كممما "فتحممت العوملممة أفمماقمما معرفيممة جممديممدة ال متنمماهيممة أ
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والتعليمية التي أوجدها سممموق العمل واملنظومة الاقتصمممادية واملعلوماتية املتنامية،ففتحت املجال إلنشممماء تخصمممصمممات 

مالئمة الحتياجات سممممممموق العمل املحلي والعالمي، وبذلك خلق فرص عمل جديدة أمام العديد من خريجي مؤسمممممممسمممممممات 

، وبالتلي أفرزت مجاالت جديدة لخوصمممصمممة العلوم مع ظهور تنوع وتعدد (444، ص 4548)بني عيسممم ى، "التعليم العالي

 في التخصصات في ميادين متنوعة تشمل مختلف العلوم سواءا اجتماعية انسانية وحتى علمية تطبيقية...الخ. 

 سلبيات العوملة إلاعالمية على علوم املجتمع:. 2.2

خصمممممممممممممموصمممممممممممممميممة املجتمع حيممث تجعممل أغلممب املجتمعممات متشمممممممممممممممابهممة دون ألاخممذ بعين الاعتبممار تحممد عوملممة إلاعالميممة من  -

الثقمافمات والقيم الحضممممممممممممممارية التي تميز كل مجتمع من املجتمعات، فهي تحث على جعل املجتمع ضمممممممممممممممن كوكب واحد، 

عبر  تتزاحم الحياة ال "لذا ينظر إلى العوملة على أنها نزع إلاقليمية عما هو اجتماعي، فاالقتصممممممماد والسمممممممياسمممممممة وأسممممممماليب 

، مما يسماهم في انتشممار الهجرة ونزع القومية وغياب الوطنية بين أفراد (8، ص 4544)أورليش، "حدود الدولة الوطنية

 املجتمع.

تفرض عوملمة إلاعالم على املجتمع تمداول مختلف أنواع ألاخبمار بمما في ذلمك إلاشمممممممممممممماعمات وتزوير الحقمائق، حيمث يمدخل  -

صديق كل ش يء دون ألاخذ بعين الاعتبار الواقع وألاحداث مما يفقد للمجتمع مصداقيته وتمسك الفرد ضمن دوامة ت

 بالنزاهة في إصدار ألاحكام، مما يؤثر على كيفية قياس الرأي العام نظرا لغياب املوضوعية في تناول ألاخبار.

 لى سمممممممممممممميطرت التقنيمممة في العالقممات أكثر منتفقممد العوملممة إلاعالميممة املجتمع القيم واملبممادئ وألاخالق، بحيممث ترتكز ع -

سمممممميطرت إلانسممممممانية في العالقات مع أفراد املجتمع البشممممممري، فهي تفقد للمجتمع هويته الوطنية التي تميزه من عادات 

وتقمماليممد وثقممافممة ولغممة وطرق تواصممممممممممممممل خمماصممممممممممممممة، حيممث"تمثممل العوملممة ثقممافممة الاختراق من خالل اختراق البنيممة الثقممافيممة 

مظاهر الاسمممتالب والغزو والاسمممتعمار الثقافي، مما يؤذي إلى محو الهوية الحضمممارية الثقافية لألمة ونزع  املحلية، وتفاقم

مة، )القواسممممممممممممخصممممممممممممائص الشممممممممممممعوب العربية إلاسممممممممممممالمية املتمثلة في الدين واللغة، التاريخ والعادات والتقاليد وألاخالق"

 ، نتيجة لتأثرها بالنموذج الغربي.(45، ص 4541

إلاعالم من سلطة الدولة حيث تفقد املجتمعات كيان الدولة، مما يجعلها غير مستقرة وغير آمنة، "وتزداد تحد عوملة  -

تراجع واملحليمة والاجتمماعيمة وتفتضممممممممممممممع معهما الاعتبمارات الثقمافيمة  تمأثيرات العوملمة في ضمممممممممممممموء ازديماد التقمدم التكنولوجي،

طر الانتماء إلى القبيلة والطائفة والجهة والتعصممممممممممب كنتيجة سمممممممممميادة الدولة، وبالتالي يزداد التفتت والتشممممممممممتت وإيقاظ أ

 ، مما يساهم في اختالل التوازن بين الدول.(48، ص 4543)عبيد، لضعف إرادة الدولة وهوية الوطن"

وضمعت عوملة إلاعالم العالم ضمممن حلقة مغلقة يؤخذ بها النموذج من ألاقوى سمميطرة، حيث "وضممعت العالم في فخ  -

يعني إيهمممام الشممممممممممممممعوب على املسممممممممممممممتوى العمممالمي بوجوب الانتمممماء إلى ثقمممافمممة عمممامليمممة واحمممدة وطمس الفروق  العوملمممة المممذي

الحضمممممممممممممماريممة بين املجتمعممات مع إلايمممان بمأن الثقمافيممة العمامليممة يجمب أن تسممممممممممممممتمممد من الثقممافممة املركزيممة الغربيمة املهيمنممة 

، وبما أن أمريكا تمثل القاعدة ألاساسية لهذه الثقافة باعتبارها القاعدة ألاهم وألاكثر تأثيرا للمشمروع القومي العولمي

نظرا لتفوقها التكنولوجي الهائل وتعاظمها الاقتصمادي وامتالكها ملعظم ألادوات إلاعالمية وشبكات املعلومات املتقدمة 

)املرس ي، "على املستوى العالمي، فضال عن امتالكها للسالح النووي، فسوف تجد الشعوب نفسها واقعة في فخ التبعية

 ، الذي يفقد للشعوب شخصيتهم الوطنية املستقلة واملتحررة بذاتها.(49، ص 4554
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مثل  أدت عوملة إلاعالم إلى "انهيار السممممممممممممميادة القومية لإلعالم في ظل انهيار املفاهيم التقليدية حول القومية الحديثة، -

قائمة على أسممممممماس  قسممممممميمات جديدة للعالم،وصمممممممنع السمممممممياسمممممممات إلاعالمية، وظهور ت السممممممميادة على الفضممممممماء والحدود،

 ، من خالل الاستخدام املكتفة للفضائيات وألاقمار الصناعية.(14، ص 4550)عبد الرحمن، الجغرافيا الفضائية"

، ةساهمت عوملة إلاعالم في تغيير قيم ومبادئ املجتمع وجعله يتجه للثقافة ألاجنبية أكثر من التمسك بالثقافة العربي -

ثقافات ألامم، "فالعوملة نظام يقوم على الخوصممممممممصممممممممة أي نزع ملكية ألامة والوطن في تجاهل الحضممممممممارات و مما سمممممممماهم 

والمدولمة ونقلهما إلى الخواص في المداخمل والخارج، مما يحول الدولة إلى جهاز ال يملك وال يراقب وال يوجه، مما يؤثر على 

 ، ويهدد استقرار إقليم الدولة.(445، ص 4544)تكسانة، الهوية الثقافية الوطنية والقومية"

تهدد إعالمية العوملة اسمممممممممممتقرار الدولة حيث تفرض على املجتمعات الشمممممممممممممولية مما يفقد للمواطن هويتهم تحث ظل  -

الوصممممممممول للعاملية، حيث تتم على املسممممممممتوى العالمي الذي ال يعطي مجال لفهم الظروف الداخلية والخارجية التي تبنى 

املجتمع مما يعمم الفوضمممممممممممممم ى والالمسممممممممممممممؤولية وعد احترام القوانين "فاملجتمع العالمي يمثل  على أسمممممممممممممماسممممممممممممممهما بنيمة أفراد

مجموع العالقات الاجتماعية التي ال تندمج في سمياسمة الدولة الوطنية وال تضمن حدودها الجغرافية، وبذلك تتصادم 

، فتخلق نوع من الال (44، ص 4554)محمد، ألاشممكال الاقتصممادية والثقافية والسممياسممية املختلفة مع بعضممها البع "

 توازن في املجتمع مما يعيق التنمية الصحيحة.

 على علوم املجتمع: يجابيات وسلبيات عوملة إلاعالمإرؤية توافقية بين 3.2 

عرفمت عوملمة إلاعالم خصممممممممممممممائص وتقنيمات أثرت بشممممممممممممممكل كبير على حياة الفرد في املجتمع، "فالتضممممممممممممممافر والاندماج بين  -

علومات والوسائط إلاعالمية والاتصالية يهب للمعرفة واملعلومات قدرات وإمكانيات غير محدودة أدت إلى تكنولوجيا امل

اختراق الحدود والزمن، وكل هذا غير نمط الحياة سممممممممممممواء شممممممممممممئنا أم أبينا، وسمممممممممممميغير بسممممممممممممرعة غير مسممممممممممممبوقة اقتصممممممممممممادنا 

، بحيث صمممممممممعبت السممممممممميطرة على الوضمممممممممع، (444، ص 4554)سممممممممممير، وسمممممممممياسمممممممممتنا وتربيتنا وقيمنا وأخالقنا على نحو ما"

فتكنولوجيما إلاعالم واملعلومات أصممممممممممممممبح من ضممممممممممممممروريات عصممممممممممممممرنا في مختلف املجالت سممممممممممممممواءا العلمية أو الاجتماعية أو 

 الاقتصادية أو العملية  إلى غير ذلك من العوامل املساهمة في فعالية وديمومة املجتمع.

اصمممممممملية جديدة مكنته من مواصمممممممملة السممممممممير نحو التقدم والتحرر، وفي نفس إذ وفرت العوملة لإلعالم بيئة اتصممممممممالية تو  -

الوقممت أفقممدت املجتمع معمماييره وقوميتممه الممذاتيممة حيممث فتح موضمممممممممممممموعهمما بممابمما واسممممممممممممممعمما للنقمماش حول مميزاتهمما وتعمماكس 

ايا إلاعالم ضأهدافها، حيث "أصبحت عوملة إلاعالم من القضايا التي يدور بسببها جدل كبير بين الباحثين واملهتمين بق

والسمممممممممممممياسمممممممممممممة والثقافة،وقد وجد مؤيدين ومعارضمممممممممممممين لذلك، حيث يرى املؤيدون فيها تدعيما للتدفق الحر للمعلومات 

، (446، ص 4554)نجم، وحق الاتصال ويرى املعارضون لها أنها نفي للتعدد الثقافي واعتداء على حرية وسائل إلاعالم"

دارات املتشابكة ألاوجه التي تتخلل املجتمع بحثا عن التطور والديمقراطية أي أنها تدور ضمن حلقة من املتغيرات وامل

 والتجدد التي تتطلبه ألافاق الجديدة للتنمية.

ولقد ميز تداول مصممممطلح العوملة إعالميا ارتباط هذا ألاخير باإلعالم كوننا ضممممممن عصمممممر التواصمممممل املتواصمممممل بمختلف  -

عالم أهم أدوات التغيير واملتمثل في الوسمممممممممممممميلة التي اختلفت عبر الزمن وأدى الطرق و التقنيمات، حيث وفرت العوملة لإل 

تطورها إلى إحداث فجوة تكنولوجية رقمية كبيرة ، فرضممممممت على املجتمع الاتجاه إلى الرقمنة التي غيرت أسممممممملوب طرق 
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را واضممممممممممممممحا في آلاليات العيش والتعماممل، انطالقما من "طرق مممارسممممممممممممممة إلاعالم في عصممممممممممممممر العوملمة، والتي قمد أحمدثمت تغيي

واملصادر، التي كانت تقوم في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين بمراقبة املضامين إلاعالمية املتداولة وقلصت 

من هامشممها، فلقد أصممبح بإمكان أي شممخص أي يصممدر صممحيفة في شممبكة الانترنت بدون الالتزام بقوانين النشممر سممواء 

خيص،كما توفر إمكانية بث برامج إذاعية عبر شبكة الانترنت، وتأسيس دار لنشر الكتب التي تنص على التصريح أو التر 

، مما يسمممممممممممهل تداول ألاخبار والدعايات الكاذبة، إضمممممممممممافة إلى انتشمممممممممممار الجريمة (469، ص 4554)لعياضمممممممممم ي، الالكترونية"

 طن وفقدان للسيطرة.الالكترونية التي عرفت بالقرصنة وما نتج عنها من تهديد لالستقرار للدولة واملوا

ورغم ذلممك ال يمكننمما التغمماضمممممممممممممم ي عن ممما وفرتممه عوملممة إلاعالم للمجتمع من تنوع ثقممافي وتبممادل حضمممممممممممممماري، وسممممممممممممممرعممة في  -

التواصمممل، وتفاعل مع مختلف الهويات وألاجناس، وما فرضمممته من صمممناعة للرأي العام وقياس ملدى فعاليته في اتخاذ 

، ودفاع عن حقوق إلانسان، مع مطالبة جادة بتوفير ألامن والعدالة الاجتماعية القرارات التي تهم املواطنين والشعوب

من خالل البث املباشممممممممممر لوسممممممممممائل إلاعالم الذي سممممممممممهل عملية تداول التقنية، وخلق بيئة إعالمية معاصممممممممممرة تعتمد على 

وافوس "بممأن العوملممة إلاعالم البممديممل وسممممممممممممممهولممة نقممل الحممدث كممما هو كممائن، دون قيود أو حواجز، حيممث يرى "أوليفيممه د

عبمارة عن نموذج للقريمة الصممممممممممممممغيرة الكونيمة التي تربط بين النماس و ألامماكن ملغيمة املسممممممممممممممافمات، ومقمدممة للمعارف دون 

، وتجعل العالم ضممممممممممممممن كوكب صمممممممممممممغير يشممممممممممممممل (409، ص 4554)مجدي، قيود، كونها تتجاوز النظام وإلايديولوجيات"

الديمقراطية والتطور والدولة النموذج التي تسممممممممممممممعى لحماية املواطن  مختلف املجتمعات البشممممممممممممممرية في إطار البحث عن

داخل املجتمع مع التمتع بكل الحقوق والواجبات دون تمييز وعنصرية مع الحق في املشاركة في اتخاذ مختلف القرارات 

الشعب  ويمثل سملطة التي تخص اسمتقرار وتنمية املجتمع بمختلف أنواعها ومجاالتها، بحيث يعتبر إلاعالم مرآة العالم

 التي من شأنها توفير بيئة مريحة تحافظ على صيرورة وديمومة املجتمع.

كما مكنت وسمائل إلاعالم والاتصمال من توفير بيئة اتصمالية مختلفة النسق، امتازت بسرعتها املتواصلة وديناميكيتها  -

ملة محط أنظار للعديد من الدول السممممممائرة الحركية في نقل الحدث كما هو على أرض الواقع بثا مباشمممممرا جعل من العو 

في طريق النمو واملسمممممممممممممتحدثة، فالعوملة مرتبطة ارتباطا وطيدا بتطور وسمممممممممممممائل إلاعالم حيث خلقت لنا إعالما معاصمممممممممممممرا 

قائما بذاته يسممممممممممممعى لالسممممممممممممتقاللية والتميز، منفتحا بتطلعاته على مختلف املجاالت، حيث "تعد وسممممممممممممائل إلاعالم املرئية 

واملقروءة مصدرا مهما من مصادر التوجيه والتثقيف في أي مجتمع، وهي ذات تأثير كبير في جماهير املتلقين واملسموعة 

، (44، ص4544، )كنعاناملختلفين، املتباينين في اهتماماتهم وتوجهاتهم ومسممتوياتهم الفكرية وألاكاديمية والاجتماعية"

الايجابية والسممممممممملبية إال أنه ال يمكن إغفال دورها في نشمممممممممر  ورغم اختالف وجهات النظر حول اتجاهات وسمممممممممائل إلاعالم

الوعي لدى أفراد املجتمع، وتغيير النمط التقليدي الذي كانت تتبعه وسممممممممممائل الاتصممممممممممال التقليدية ألامر الذي دعم بروز 

نا ضمن يث دخلالفجوة الرقمية في ميدان إلاعالم والاتصال وما نتج عنها من شبكة الانترنت وتكنولوجيا املعلومات، ح

عالم رقمي بامتياز مهد للتمسك بالعوملة من أجل بلوغ متطلبات التنمية التي تسعى لها مختلف شعوب العالم، فعوملة 

إلاعالم نماجممة عن ثورة املعلومماتيممة والتمدفق السممممممممممممممريع لألخبممار دون حمدود للزممان واملكمان، ممما ولمد تواصممممممممممممممال دينماميكيمما 

في ظمل بحمث الشممممممممممممممعوب املسممممممممممممممتمر عن المديمقراطيمة والتنمية املسممممممممممممممتدامة وألافاق  مبماشممممممممممممممرا بين مختلف أفراد املجتمع

 املتطورة.
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 ثالثا: دور إعالم العوملة في عوملة املجتمع:

إذا أردنا تحديد مفهوم واضممممممح لعوملة إلاعالم يبرز دورها بشممممممكل فعلي وذوفاعلية في البنية العلمية للمجتمع، "فيمكن  

"محمد شممممممممممممممومان" حيث عرفها بأنها: عملية تهدف إلى التعظيم املتسممممممممممممممارع واملسممممممممممممممتمر في أن نعتممد على تعريف المدكتور 

قدرات وسائل إلاعالم واملعلومات على تجاوز الحدود السياسية، والثقافية بين املجتمعات بفضل ما توفره التكنولوجيا 

عم عملية توحيد ودمج أسممممممممممممممواق الحمديثمة، والتكماممل والانمدمماج بين وسممممممممممممممائمل إلاعالم والاتصممممممممممممممال واملعلوممات، وذلمك لد

العالم من ناحية، وتحقيق مكاسممممممممب لشمممممممممركات إلاعالم والاتصممممممممال العمالقة املتعددة الجنسممممممممميات على حسممممممممماب تقليص 

فلطاملا ارتبط مفهوم . (448، ص 4556)عيسمممممممممماني، "سمممممممممملطة ودور الدولة في املجالين إلاعالمي والثقافي من ناحية أخرى 

ثممة، وعنممد ربطممه بمماملجتمع نجممد هممذا املفهوم أكثر قربمما وتعمقمما وتعلقمما بعمليممات التنميممة العوملممة بممالتطور والتقممدم والحممدا

املسممممممممتحدثة، هذه ألاخيرة التي تتطلب لبلوغها درجة كبرى من الوعي السمممممممممياسممممممممم ي الاجتماعي الاقتصمممممممممادي الثقافي العلمي 

ر من استعمار وتبعية، وعند النظ لدى مختلف شعوب املجتمع خصوصا العربية كونها سائرة في طريق النمو وما مر بها

لحال املجتمعات العربية نجد أن أهم مقياس لبلوغ التنمية والتطور هو اكتسممممممممماب نظرة مسمممممممممتقبلية تعتمد على الوعي 

الاجتماعي السممياسمم ي والاقتصممادي الخاص بشممعوبها، حيث تعتبر وسممائل وتقنيات إلاعالم الجديدة ألاكثر وطأة وانفتاحا 

افة سممممممممممممياسممممممممممممية وتنشممممممممممممئة اجتماعية كونها ألاكثر قرب للمواطن وألاسممممممممممممهل في التواصممممممممممممل وألادق في الكتسمممممممممممماب ألافراد ثق

 الحصول على البيانات وإلاحصائيات، وألاوسع من ناحية الحصول على ألاخبار واملعلومات.

 ويتطلب املجتمع وجود عادات وتقاليد وثقافات توجه وتحكمه حسمممممممممممممب خصمممممممممممممائصمممممممممممممه التي تميزه من منطقة إلى أخرى،

حيث عرف "هوبهاوس" املجتمع بأنه مجموعة من ألافراد يعيشممممممممون في بقعة جغرافية معينة من الناحية السممممممممياسممممممممية، 

معترف بهما ولهما مجموعة من العادات والتقاليد والقيم واملقاييس وألاحكام الاجتماعية وألاهداف املشممممممممممممممتركة واملتبادلة 

عي جممماعي يجمع هؤالء في وحممدة اجتممماعيممة واحممدة تتميز عن التي أسممممممممممممممسممممممممممممممهمما الممدين واللغممة والتمماريخ من خالل ظهور و 

، وتأتي العوملة للمسممممممممممممماهمة في تطوير هذا املجتمع والحد من تناقضممممممممممممماته والبحث عن (345، ص 4541)الزندي، غيرها"

نقمماط الاتفمماق التي تجمع بين مختلف املجتمعممات وربط مختلف الثقممافممات ببعضممممممممممممممهمما البع  من خالل عوملممة إلاعالم 

العالم ضممممممن قرية صمممممغيرة تسممممماهم تكنولوجيات إلاعالم والاتصمممممال الحديثة من التطلع على جميع املسمممممتجدات وجعل 

التي تحدث ضممممممن السممممماحة العربية والدولية عبر كل املجالت وامليادين، موفرة بذلك ثورة رقمية تغير النمط التقليدي 

 لتطور والتقدم، وتمهد لفكرة التحرر والتنمية.للسلطة وتفتح بابا للنقاش والتحاور وتعطي أوجها لالختالف وا

كمما يعتبر إعالم العوملمة فضمممممممممممممماء مرتبطما بمالفجوة الرقمية التي تحصممممممممممممممل عبر أكبر دول العالم مما يجعلنا على اطالع      

مباشمممممر بمجريات ألاحداث كما يسممممماهم في محاولة لتقديم مقترح من الحلول ملعالجة القضمممممايا املسمممممتعصمممممية في املجتمع 

خالل تسممممممليط الضمممممموء على ما يحدث إعالميا حتى يصممممممبح املجتمع أكثر ترابطا من ذي قبل وأكبر تفاعال مع قضممممممايا  من

السمممممماعة، مما يبرز أهمية اكتسمممممماب الفرد وعيا اجتماعيا سممممممياسمممممميا ثقافيا اقتصمممممماديا بما يجري في الدولة واملجتمع على 

هرة سممممممممريعة التطور كثيرة التنوع ،مختلفة النواحي وألابعاد املسممممممممتوى الداخلي والخارجي، "فالعالم اليوم يقف أمام ظا

،فظاهرة العوملة ليسمممممممت اقتصممممممممادية فقط بل أصممممممممبحت بمالمسممممممممتها للواقع امليداني امتدادا ثقافيا واجتماعيا وإعالميا، 

حليلية التظهرت آثاره على أرض الواقع، وما تزال تظهر شممميئا فشممميئا، مما جعلها تحمل في طياتها العديد من النظريات 
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، هممممذه التوقعممممات التي تحمممممل في طيمممماتهمممما نظرة مغممممايرة للواقع (40، ص 4558)سمممممممممممممميممممد فهمي، والتوقعممممات املسممممممممممممممتقبليممممة"

 الاجتماعي الحالي وأفاقا متجددة للمستقبل العربي والدولي.

 أكثر  شمممممممممممكل إعالم العوملة منبرا أسممممممممممماسممممممممممميا لفهم متطلبات الحياة العصمممممممممممرية داخل املجتمعات، حيث جعل املجتمعات 

اطالعمما ودينمماميكيممة بممما يجري حولهمما داخليمما وخممارجيمما مممما يبرز أهميممة عوملممة إلاعالم ، "إذ يعتبر "طرح قضمممممممممممممميممة إلاعالم 

وأثرهما على حيماة الشممممممممممممممعوب وألامم، من أبرز مواضمممممممممممممميع العصممممممممممممممر التي يتعين أن تحظى بمأقصمممممممممممممم ى درجات الاهتمام كونها 

ليات العوملة وتعزيزها، كونها تنطوي على كسممممممممممر الحواجز وإسممممممممممقاط تكنولوجيا فائقة التطور، فقد باتت أهم آليات عم

الفوارق إلاثنية وتقارب املسمممممممممممافات بمعناه املكاني والاجتماعي، فاملحرك الرئيسممممممممممم ي للتغيير آلان هو تكنولوجيا املعلومات 

لمعلومات ، وما تبعها من تدفق سممممممممممممممريع ل(366، ص 4550)حاتم، ودورها في شمممممممممممممؤون العالقات بين الشممممممممممممممعوب والدول"

وانتشار واسع للعالم الرقمي أي رقمنة املجتمع، "في املقابل أتاحت تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في عصر العوملة فرصة 

هائلة أمام ألافراد لالختيار بين وسممممممممائل ومضمممممممممامين كثيرة ومتنوعة، مما جاء بفكرة تكوين "املتلقي النشمممممممممط" القادر على 

  أو املقاومة للوسممممممممممائل أو الرسممممممممممائل إلاعالمية، إضممممممممممافة إلى بروز فكرة دور املتلقي في بناء الاختيار ومنح التأييد أو الرف

معاني الرسائل إلاعالمية املعروض عليه وتفسيرها، وخلصت العديد من البحوث إلى أن التأثير إلاعالم على املجتمع هو 

واملتلقي، فكمل فرد هو عضممممممممممممممو في جمماعممة عبمارة عن عمليمة ثقمافيمة مقسممممممممممممممممة بمالتسمممممممممممممماوي بين منتج الرسممممممممممممممائمل إلاعالميمة 

، تعتمد ثقافة هذه الجماعة على أسممممممممممممس ومبادئ تجعلها تختار وسممممممممممممائل إلاعالم ألاقرب من (416)أسممممممممممممعد، ص ثقافية"

ثقافتها لتسمممممممممممهيل عملية املعرفة الاجتماعية بين أفراد املجتمع ضممممممممممممن هذا الفضممممممممممماء إلاعالم الواسمممممممممممع الذي يضمممممممممممم أبرز 

ملحلي وألاجنبي،حيث تفرض عوملة إلاعالم على املجتمع اكتسممماب نظرة ثقافية شممماملة حول املسمممتجدات ضممممن إطارها ا

 مختلف ألاحداث التي تدور في العالم.

ورغم ايجابيات وسمممممممممملبيات العوملة ،تبقى قضممممممممممية العوملة رائدة في الفكر املعاصممممممممممر الحديث وآلية تسممممممممممعى للوصممممممممممول إليها 

كل كبير من خالل إعالمها العولمي بتغيير عالقتنا باألخبار واملعلومات مختلف املجتمعات البشمممممرية ،كونها سممممماهمت بشممممم

مما خلق لنا فضممممممممممماء خاص يتصمممممممممممف بثقافة إعالم ألافراد واملجتمع، مما شمممممممممممكل لنا قوة إعالمية رقمية جعلت عمليات 

لتنمية زايدا في االتواصمممممممل بين املجتمعات في ذروتها، حيث "لعبت تطورات تكنولوجيا إلاعالم والاتصمممممممال دورا مهما ومت

الاقتصممادية والاجتماعية، السمميما إذا تعلق ألامر بالحد من العوائق التي تحول دون الاتصممال عبر املسممافات، وما وفرته 

أجهزة الكمبيوتر بممممدرجممممة عمممماليممممة من تراكم مصمممممممممممممممممادر املعلومممممات والبيممممانممممات وإلامكممممانيممممات الغير محممممدودة في الحصممممممممممممممول 

بة مجارات سمممممممممممممرعتها التي سمممممممممممممعت إلى التغيير املتواصمممممممممممممل والديناميكية الحركية، . وصمممممممممممممعو (41، ص 4553)اللبان، عليها"

فالهدف من العوملة إلاعالمية بشمممكل مختصمممر يتحدد في كونها "عملية تسمممتهدف التسمممريع املتصممماعد واملسمممتمر في قدرات 

يممد ت متبمماينممة، وذلممك لتوحوسمممممممممممممممائممل إلاعالم على تجمماوز الحممدود والممدول، مع التممأثير في املتلقين الممذين ينتمون إلى ثقممافمما

أسممممممممواق العالم ودمجها من ناحية، إضممممممممافة إلى تحقيق مكاسممممممممب لألطراف املهيمنة على صممممممممناعة إلاعالم والاتصممممممممال من 

، أي املتطورة سمممممممابقا فهي تجمع العالم (94، ص 4889)شمممممممومان، ناحية ثانية، وهي الدول الغربية املتطورة باألسممممممماس"

هداف والتطلعات، ومتمسمممممممممممك بتحقيق التنمية املسمممممممممممتدامة التي من شمممممممممممأنها ضممممممممممممن فضممممممممممماء خاص متنوع الثقافات وألا 

 الحفاظ على استقرار املجتمعات وتطورها ووصولها للحداثة التي تعد من أبرز مظاهر املجتمع املعاصر.
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 خاتمة:

ل مرآة صممممممممممممممبح يمثمموفي ألاخير نجممد أن لعوملممة إلاعالم تممأثير بممارز في تطور املجتمع والحفمماظ على صمممممممممممممميرورتممه كون إلاعالم أ

الشممعب وآلالية ألاكثر تفاعال في سممرد ونقل ومعالجة حقيقة الواقع الاجتماعي السممياسمم ي والاقتصممادي، إضممافة ملا تتميز 

بممه العلوملمممة التي جعلمممت من تطورات تكنولوجيمما إلاعالم والاتصمممممممممممممممال نمممافمممذة للعصممممممممممممممر الرقمي ومممما ينتج عنمممه من فعممماليمممة 

تمع على اكتسممماب ثقافة اجتماعية وسمممياسمممية واقتصمممادية، تسمممهل عليه التعامل وديناميكية وحركية تسممماعد أفراد املج

مع أبسمممممممط أمور الحياة ومعالجة القضمممممممايا باقتراح حلول سممممممملمية وتبني ثقافة الحوار، مع بلوغ مرحلة الوعي الاجتماعي 

مي وملة من املنظور إلاعال النماتج عن هيمنمة إلاعالم الجمديمد المذي مهدت له العوملة بمختلف تداعياتها، حيث تعتبر "الع

وليدة للتقدم العلمي  والاتصمممممالي كآلية أسمممممماسممممممية أصممممممبحت تفرض نفسممممممها كأمر واقع في العالم املعاصممممممر، فتتميز عوملة 

إلاعالم واملعلومات والاتصممممماالت، بأنها بمثابة هيمنة تكنولوجية تخضمممممع تحث تصمممممرف الرأسممممممالية الكبرى،لتؤثر ثقافتها 

، بحيممث ترتكز العوملممة إلاعالميممة على كونهمما عمليممة تتسممممممممممممممم بممالتغير (95، ص 4543)ألاحمممدي، "على بمماقي ثقممافممات العممالم

السمريع، فهي عبارة عن عملية انتقالية لم تأخذ شممكلها النهائي بعد، وذلك ناجم عن سممببين رئيسمميين، "ألاول أن عوملة 

اسمممممممة والثقافة...الخ، ونظرا لعدم اسمممممممتقرار إلاعالم تعد أحد أبعاد عملية أوسمممممممع وهي عوملة الاقتصممممممماد والاجتماع والسمممممممي

عملية العوملة واكتمالها، فإن هناك مجموعة من الرهانات والتحديات املختلفة تحدد مسمممممار تطور أو مسمممممتقبل عملية 

عوملة إلاعالم، فنجاحها يدعم من فرص نجاح عوملة الاقتصمممماد والثقافة والسممممياسممممة والعكس صممممحيح، وذلك بوصممممفها 

سمممياسمممية وتوحيدا ودمجا لألسمممواق العاملية، أما السمممبب الثاني فيعتمد في بعدمهم على نتائج الثورة إسمممقاطا للحدود ال

في مجال الاتصال التي ستدفعها لألمام التطبيقات الجديدة أي ألادوات الجديدة التي ستلبي حاجات يصعب التنبؤ بها 

ل تطورهمما املسممممممممممممممتمر واملتواصمممممممممممممممل والممذي يمممدفع ، كون الثورة التكنولوجيمممة رائمممدة في مجممما(8، ص 4889)جيتس، حمماليممما"

بمماملجتمع إلى حتميممة التغيير ومواجهممة تحممديممات العصممممممممممممممر لتبني مجتمع معمماصممممممممممممممر راقي في مسممممممممممممممتوى تفكيره ومتطلع لألفق 

الديمقراطية والحرية السممياسممية والعدالة الاجتماعية لتحقيق تنمية مسممتدامة داخل املجتمعات، في إطار بناء مجتمع 

مسمممتهدفة متطورة إعالميا اجتماعيا سمممياسممميا واقتصممماديا، ومنفتحا على القضمممايا والتحديات الراهنة،  معاصمممر ذو أفاق

دون أن ننسممم ى دورها البارز في املسممماهمة في دمج العلوم عبر خاصمممية تعدد وتنوع التخصمممصمممات ضممممن مختلف مجاالت 

 ب الرقي الحضاري للمجتمع.البحث العلمي و ما خلقته من ابتكار واستراتيجية وانتاج علمي معرفي يواك
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 نظر ةوجه من الثانوية باملدارس املراهق لدى باالنحراف وعالقتها إلانفعالية السلوكية شكالتامل

 ليبيا بدولة – اجدابيا ببلدية معلميهم
                            جامعة أجدابيا / ليبيا  /املغربي مفتاح الحميد عبد عمرد.

Dr. omar.abdalhameed/ Ajdabiya University/libya 

 جامعة أجدابيا / ليبيا       /بوكنيشة مصباح محمد السالم عبدد.    

Dr .Abdalsalam.mohamed/Ajdabiya University/ libya       

 امللخص:

 نظر وجهة من الثانوية باملدارس املراهق لدى نحرافباإل  وعالقتها والانفعالية السلوكية مشكالت على التعرف إلى الحالية الدراسة تهدف

  بين الفروق ومعرفة ليبيا، دولة- اجدابيا ببلدية معلميهم
ً
 الباحثان بعوات ،(العمر  التخصص، ، النوع) الدراسة ملتغيرات املتوسطات تبعا

 نتائج صلتتو  وقد الانحراف، ومقياس والانفعالية السلوكية للمشكالت سمقيا استخدم حيث التحليلي، الوصفي املنهج الدراسة هذه في

 :إلى الدارسة

 همأ من وجد كما معلميهم، نظر وجهة من املراهق لدى والانحراف والانفعالية السلوكية املشكالت بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود

 النوع،) ملتغيرات تبعا فروق أي الدراسة تسجل السلوكية ولم ملشاغبةا املشكالت هي انتشارا ألاكثر والنفعالية السلوكية املشكالت

 وي الس غير السلوك عن والابتعاد الصحيح، التفكير مهارات تبرز التي البرامج على بالتركيز الدراسة وقدأوصت( العمر ،التخصص

  آلاخرين، مع لتصرفاتهم
ً
 . واملرئية املسموعة إلاعالم ووسائل البرامج وخصوصا

 املراهق. ،الانحراف ،والانفعالية السلوكية املشكالت :املفتاحية ماتالكل
 

Abstract : 

The current study aims to identify behavioral and emotional problems and their relationship to adolescent delinquency in 

secondary schools from the point of view of their teachers in the municipality of Ajdabiya - State of Libya, and to know the 

differences between the averages according to the study variables (gender, specialization, age), and the researchers followed 

in this study the descriptive analytical approach, where A measure of behavioral and emotional problems and a measure of 

deviation was used. The results of the study reached. 

There is a statistically significant relationship between the behavioral and emotional problems and deviation of adolescents 

from the point of view of their teachers, as it was found that one of the most prevalent behavioral and emotional problems 

are the behavioral problems, and the study did not record any differences according to the variables (gender, specialization, 

age) and the study recommended focusing on programs Which highlight the skills of correct thinking, and to stay away from 

the abnormal behavior of their behavior with others, especially programs and audio-visual media. 

Keywords: behavioral and emotional problems , deviation ,  adolescent. 

  مقدمة:

  منه تجعل قد والتي العصر، هذا في إنسان تجابه التي املشكالت تتعدد
ً
  إنسانا

ً
 ندماع عصابية شخصية أو مشكال

 الطلبة ينب تنتشر التي املشكالت أكثر من والانفعالية السلوكية املشكالت وتعد  املشكالت، هذه مواجهة في فشله يتكرر 

  تبدأ والتي ومراهقين، أطفال من
ً
،( 44) سن في غالبا

ً
 الجسمية، التغيرات من العديد املراهق يواجه حيث عاما

 لكت تعدد من الرغم وعلى والاجتماعية، العقلية النواحي في التغيرات من وغيرها املزاجية والتقلبات والانفعالية

  أنها إال والانفعالية، السلوكية املشكالت
ً
 وباتصع هي أو الفرد، لدى تشبع لم أكثر أو حاجة، عرض عن تعبر ما غالبا

  مرغوبة غير سلوكيات أو التكيف، لسوء مظاهر أو
ً
  مستمرة، بصورة تتكرر  اجتماعيا

ً
 وكياتالسل هذه تتنافى ما وغالبا

 .الفرد بها يمر التي النمائية املرحلة مع تتناسب ال كما عليها، املتعارف السوي  السلوك معايير مع
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 تدل لتيا املصطلحات كانت ومهما ، والانفعالية السلوكية الاضطرابات موضوع على لتد التي املصطلحات وتتعدد    

 ، العادي غيرال الانفعالي السلوك من أشكاال تمثل فإنها املختلفة املراجع في والانفعالية السلوكية الاضطرابات على

 ياةح من عمرية مرحلة كل تعكس إذ منيالز  العمر ملتغير وفقا املراحل من عدد في العادي الانفعالي النمو يسير حيث

 وفوالخ الغضب مثل الذات حول  الانفعاالت تتمركز الطفولة ففي له املناسبة الانفعالية املواقف من عددا الفرد

 الاشياء وأ ألاخرين عواطف الى تدريجيا تتحول  حيث بهم ترتبط أو الاخرين حول  تتمركز العمر تقدم مع ولكنها والسرور

 عموضو  حول  تتمركز ما سرعان الحالة هذه ولكن كله الفرد تشمل التي مفاجيء تغير حالة الانفعال نأ ذلك ويعني

 الفرد ياةح في والعاطفية الانفعالية املواقف أهمية أحد ينكر وال تدريجيا لتتحول  ايجابية أو سلبية كانت سواء معين

 ما اذا ةوخاص نفسه على وباال تصبح أنها لدرجة طربتض قد الانفعاالت هذه ولكن معنى وتعطيها الفرد حياة تلون  إذ

 (448،  4554،  الروسان )فاروق.  اضطرابها استمر

 في ذلك مع تختلف ولكنها املجتمعات كل في بكثرة واملنتشرة القديمة الاجتماعية الظواهر من الانحراف ظاهرة وتعد

 لوضعا وكذلك املجتمع في السائدة والقيم واملعايير السلوك محددات الختالف تبعا إليها املؤدية وألاسباب الدوافع

 .للمجتمع والثقافي الاقتصادي

 ملرحلةا هذه أن اعتبار على املجال هذا في نسبة أكبر يمثلون  الذين املراهقين عند بكثرة منتشر الانحراف نجد حيث

 جدي حيث ، والنفسية لعقليةوا الفسيولوجية التغيرات من مجموعة تعرف والتي الفرد حياة في حساسة مرحلة هي

 النفسية الضغوطات من التخلص أجل من املنحرفة والسلوكات الظواهر من مجموعة ملواجهة أسيرا نفسه املراهق

 على ؤثرت التي املرحلة هذه في خاصة املراهق منها يعاني التي املشكالت أهم من ذاتها حد في أصبحت التي والاجتماعية

 خاصة اتالخبر  هذه آثار أن الباحثين بع  ويرى  ، اجتماعية انفعالية معرفية عقلية سميةج املختلفة بجوانبه نضجه

 نحرافاتا إلى بعد فيما تترجم سوف والتي ، الاجتماعي وحتى املعرفي أو الجسمي نموه في تؤثر ما سرعان منها املؤملة

 خينالتد منها صورة عدة في يتجسد بمار  والذي ، الانحرافي السلوك ممارسة إلى تقوده قد مضطربة سلوكية وأنماط

 . الانحراف مظاهر من وغيرها الجنس ي والتحرش والعدوانية والعنف والسرقة

 تحقيس للمجتمع، مضاد سلوك بأنه"  العيسوي  ويقول  ،النظام توازن  تهدد التي السلوكات من مجموعة هو والانحراف

 (40، ت.ب ، العيسوي ".)القانون  يخرق  سلوك أنه أو العقاب من نوعا

 في ألاكبر الدور  يلعبون  الذين باألشخاص فيه ويلتقي وقته فيه يقي ي الذي للمراهق ألاكثر املكان املدرسة وتعتبر

 والجسدية العقلية قدراته حسب للفرد املالئم الجو تهيئة على تعمل فاملدرسة والديه، بعد شخصيته وتنمية توجيهه

 تضم درسةقامل املنحرف السلوك إلى يؤدي ذلك فإن الغايات هذه مثل تحقيق في فشلت فإذا املختلفة ورغباته وميوله

 متعددة. سلوكية ونماذج مختلفة اجتماعية ومستويات بيئات يمثلون  الذين التالميذ من محددة غير نماذج

  :الدراسة مشكلة

 خاصة انويةالث واملرحلة مة،عا املختلفة التعليم مراحل في للطلبة املصاحبة والانفعالية السلوكية املشكالت تشكل

 يعيق دق الطلبة بع  عند والانفعالية السلوكية املشكالت من كثير فظهور  واملعلمين؛ لألسرة رئيس ي قلق مصدر

 إلى بها ول والوص الطلبة، قدرات مستوى  رفع إلى تهدف والتي املدارس، تقدمها التي التربوية البرامج من العديد تنفيذ
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 وقد ة،وتربوي تعليمية بخدمات وانفعالية سلوکية اضطرابات لديهم الذين الطلبة يحظى ال حيث. ممكنة درجة أقص ى

 وهذا لديه الانحرافي السلوك املراهق لدى وينمي املدرسة، من والتسرب الدراس ي الفشل إلى الاضطرابات هذه تؤدي

 يةالسلوک الاضطرابات أن ساتالدرا وتؤکد عام. بشکل املجتمع وعلى مستقبلهم على خطيرة انعکاسات إلى يؤدي

ن مجتمع أو عرق  أو ثقافة على حکر ليست والانفعالية  إلى تشير الدراسات ومعظم. العالم دول  جميع في توجد بل ُمعيَّ

 .ألاخرى  إلاعاقات بع  انتشار نسب تتجاوز  قد والانفعالية السلوکية لالضطرابات الانتشار نسبة أن

 هنالك كون ي أن فالبد متفاوتة بمعدالت تزايمد فمي المسلوكية والاضمطرابات املشكالت أن من بالرغم الباحثان أنه ويرى 

 تحقيقهما إلى يسعى هدفان هما التعليمية املسيرة في والتقدم النجاح أن وبما للطلبة، التعليمي الجانبعلى  واضح تأثير

 لديهم، حرافباالن وعالقتها الطلبة سلوكيات فهم من البد الهدفين هذين يتحقق ولكي وألاسرة، واملدرسة الطلبة من كل

  :ألاتية ألاسئلة عن إلاجابة خالل من وذلك العالقة تلك فهم تحاول  الحالية الدراسة مشكلة فإن لذا

 املراهق لدى باالنحراف وعالقتها إلانفعالية السلوكية مشكالت بين احصائية داللة ذات عالقة هناك هل

 .ليبيا؟ بدولة – اجدابيا ببلدية معلميهم ظرن وجهة من الثانوية باملدارس

 ابياجدأ الثانوية بمدينة املدارس معلمي نظر وجهة من املراهق لدى والانفعالية السلوكية املشكالت أهم ما- 

 ؟ ليبيا بدولة

 يمعلم نظر وجهة املراهق من لدى والانفعالية السلوكية املشكالت في إحصائية داللة ذات فروق هناك هل 

  ليبيا بدولة -اجدابيا بمدينة الثانوية ساملدار 
ً
 ؟(  إناث ، ذكور )   ملتغيرالنوع تبعا

 يمعلم نظر وجهة املراهق من لدى والانفعالية السلوكية املشكالت في إحصائية داللة ذات فروق هناك هل 

  ليبيا بدولة -اجدابيا الثانوية بمدينة املدارس
ً
 ؟(  أدبي – علمي)  التخصص ملتغير تبعا

 جهةو  املراهق من لدى والانفعالية وإلانفعالية السلوكية املشكالت في إحصائية داللة ذات فروق هناك هل 

  ليبيا بدولة -اجدابيا الثانوية بمدينة املدارس معلمي نظر
ً
 ؟(فوق  فما 44) -(45-34) -(35-40)العمر ملتغير تبعا

  :الدراسة أهمية

 توظيفها يمكن بل بها، إلاستهاته أو إغفالها يمكن ال بشرية ثورة يمثلون  املراهقين أن إلى املراهقة مرحلة أهمية ترجع

 سان،إلان عمر مراحل أخطر من نمائية مرحلة أنها كما املستقبل، في ورقيه املجتمع لتقدم دافعة كطفرة واستثمارها

 ملختلفةا النمو مظاهر في التغيرات وهي الرشد، إلى الطفولة من باإلنسان تنتقل التي املرحلة هذه في الخطر ومكمن

 الجنوحو  املشاغبات بدايات وتشهد ألازمات سن وأنها ،(والخلقية والدينية والانفعالية والاجتماعية والعقلية الجسمية)

 تئابوالاك القلق بينها من والعقلية النفسية الاضطرابات من وكثير العدوانية السلوكيات وظهور  العقاقير وإدمان

  والانفعالية والعقلية والنفسية الجسمية املراهقة راتتغي وتلعب والفصام،
ً
. ومعاناتهم املراهقين مشكالت زيادة في دورا

  املشكالت مرحلة املراهقة مرحلة على البع  أطلق حيث( 43 ،4550: محمد)
ً
 عهاوتنو  املراهقين مشكالت لتعدد نظرا

  تترك أن دون  حلةاملر  هذه تتجاوز  لكي املتخصصين قبل من مهنيا تدخال يستلزم مما
ً
  أثرا

ً
 عبدالكريم) شخصيته في ضارا

 بالرغمو  والجنسية، السلوكية الانحرافات املراهق منها يعاني التي والانحرافات املشكالت أبرز  من ولعل ،(44 ، 4554: 
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 نم مجموعة هناك أن الا ألخرى؛ حضارة ومن آلاخر مجتمع من وتختلف تتعدد السلوكية الانحرافات مظاهر أن من

 . انحراف اعتبارها في املجتمعات تختلف ال التي والسلوكيات القيم

  :الدراسة أهداف

 : خالل من والانفعالية السلوكية الاضطرابات ظاهرة على الضوء تسليط الى الحالية الدراسة تهدف  

 من ثانويةال رسباملدا املراهق لدى باالنحراف وعالقتها إلانفعالية السلوكية مشكالت بين العالقة عن الكشف 

 .ليبيا بدولة – اجدابيا ببلدية معلميهم نظر وجهة

 مدينةب الثانوية املدارس معلمي نظر وجهة من املراهق لدى والانفعالية السلوكية املشكالت أهم عن الكشف 

 . اجدابيا

 ميمعل نظر وجهة من املراهق لدى السلوكية املشكالت في إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما معرفة 

  ليبيا بدولة-اجدابيا بمدينة الثانوية املدارس
ً
 (إناث ،ملتغيرالنوع )ذكور  تبعا

 ميمعل نظر وجهة من املراهق لدى السلوكية املشكالت في إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما معرفة 

  ليبيا بدولة  -اجدابيا بمدينة الثانوية املدارس
ً
 )  أدبي – علمي)  التخصص ملتغير تبعا

 وجهة من املراهق لدى السلوكية وإلانفعالية املشكالت في إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما معرفة 

  ليبيا بدولة-اجدابيا بمدينة الثانوية املدارس معلمي نظر
ً
 .فوق( فما 44) -(45-34) -(35-40)العمر ملتغير تبعا

   الدراسة حدود

 ة بمدينةالثانوي املدارس معلمي نظر وجهة من املراهق لدى والانفعالية السلوكية التاملشك في يتمثل: املوضوعي الحد

 .اجدابيا

 . ليبيا بدولة – أجدابيا مدينة مدارس: املكاني الحد

 .4544 – 4544: الدراس ي العام: الزماني الحد

 .ليبيا دولة اجدابيا بمدينة الثانوي  التعليم مرحلة معلمي: البشري  الحد

 :الدراسة مصطلحات

 :بأنها السلوكية املشكالت تعرف

 تنصب التي الواحدة، العمرية الفئة ذات الفئات تسلكه الذي الجماعة معايير حسب) السوي  السلوك عن الانحراف

 )4546 الجالمدة،) العدوان. مثل باآلخرين ألاذى كإيقاع خارجه أو ،(كاالنسحاب) الفرد داخل إما آثارها

 :بأنها أيًضا وتعرف 

 حديدوت وبيئته، وأقرانه وأسرته نفسه مع التوافق على قادًرا الفرد يكون  أن تعني التي السوية عن السلوك روجخ

 )34 ،4559، وخليفة عطية،.  )ورائها والسعي وفلسفتها حياته أهداف

 - :الانفعال تعريف
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 شملت الفسيلوجية لوظائفوا السلوك عن تكشف وجدانية صفة ذات خبرة وهو الانسان شخصية في مفاجيء تغير هو

 وجدانية لةحا وهو فسيولوجية تغيرات ويصاحبه وشعوره الخارجي سلوكه في ويؤثر شخصيته جوانب جميع في الانسان

 . الفسيولوجية وتغيرات حركية تغيرات يصاحبها واهتياج عنيفة بمشاعر تتميز مركبة

 وسلوك فسيولوجية أفعال وردود واحساسات صةخا معرفية بجوانب تتصف داخلية حالة بأنه الانفعال يعرف كما

 جلوسه وأ وقوفه عند الفرد يتخذها التي والاوضاع والايماءات باأللفاظ كالتعبير فيها التحكم ويصعب معين تعبير

 ( 431،  4550،  الداهري ) عليه متفق كليا ومقبول  محدد تعريف يوجد ال انه الا الانفعال تعريف ورغم

 -:والانفعالية سلوكيةال الاضطرابات تعريف

 ملتعارفا السلوك عن واضحة بصورة منحرفا سلوكا الفرد يسلك عندما يتضح نفس ي اضطراب هو السلوكي الاضطراب

 قبل من عليه والحكم مالحظته ويمكن باستمرار السلوك هذا يتكرر  بحيث الفرد اليه ينتمي الذي املجتمع في عليه

 .فردبال عالقة لهم ممن ألاسوياء املرشدين

 :الانحراف تعريف

 تعارف تىال الاجتماعية املعايير مع يتعارض الفرد به يقوم س ي سلوك كل عن عبارة بأنها تعرف السلوكية الانحرافات  

 ملحيطينا ألاشخاص أو نفسه السلوك مارس الذى الفرد يصيب ضرر  ممارسته علي ويترتب املجتمع أفراد غالبية عليها

 (14ص. ،2001، املعطي عبد)  .عامة بصفة املجتمع أو به

 ،سيكولوجية﴿  مختلفة مرئية وغير مرئية استجابات من املراهق عن يصدر ما كل عن عبارة وهو:  الاجرائي التعريف-

 .والداخلية الخارجية املثيرات ازاء﴾  اجتماعية فيسيولوجية،

 :السابقة الدراسات

  الديمغرافية املتغيرات ببع  وعالقتها واملدرسية لنفسيةوا السلوكية املشكالت:  بعنوان( 4544)أحمد، دراسة -

 املستوي  النوع،( فيةالديمغرا املتغيرات ببع  وعالقتها واملدرسية والنفسية السلوكية املشكالت ملعرفة الدراسة هدف 

.  الخرطوم بوالية النيل شرق  بمحلية الثانوية املرحلة ةطلب لدي) للوالدين التعليمي املستوي  ، السكن ، الدراس ي

 الطريقةب إختيارها تم ، الخرطوم بولية النيل شرق  بمحلية الثانوية باملرحلة وطالبة طالب 563 البحث عينة وشملت

 الباحثة واستخدمت .والسكن النوع ملتغيري  وفقا متساوية طبقات إلى تصنيفها تم حيث ، املتساوية الطبقية العشوائية

 والنفسية كيةالسلو  املشكالت ومقياس الوالية البيانات استمارة في البحث أدوات وتمثلت الارتباطي الوصفي نهجامل

 الحزم نظام وتطبيق الالي الحاسب بواسطة البيانات معالجة وتمت.  أحمد محمد عفاف إعداد من واملدرسية

 ادلة(ومع أنوفا إختبار ،(ت)إختبار بيرسون، إختبار الباحثة إستخدمت حيثSPSS . )(  الاجتماعية للعلوم الاحصائية

(LSDاملشكالت أن في تمثلت الباحثة إليها توصلت التي والنتائج . املتغيرات بين والعلقة الفروق الستخراج وذلك 

 في فروق وجود ،ضباالنخفا تتسم النيل شرق  بمحلية الثانوية املرحلة طالب لدي واملدرسية والنفسية السلوكية

 املستوي  متغير يف املدرسية املشكالت فى فروق وجود. الاناث لصالح النوع ملتغير تبعا واملدرسية النفسية املشكالت

 لسكنا ملتغير تبعا واملدرسية والنفسية السلوكية املشكالت فى فروق وجود والثاني، الول  الصفين لصالح الدراس ي

 واملشكالت لألب التعليمي املستوي  بين موجبة إرتباطية عالقة وجود لنتائجا أظهرت كما. الحضر لصالح
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 املستوي  بين عالقة توجد ال بينما السلوكية واملشكالت لألب التعليمي املستوي  بين عكسية عالقة ووجود.املدرسية

 لألم التعليمي ي املستو  بين موجبة ةإرتباطي عالقة وجود عن  أيضا النتائج وأظهرت النفسية. واملشكالت لألب التعليمي

  واملدرسية. والنفسية السلوكية واملشكالت

 املتغيرات ببع  وعالقتها والسلوكية النفسية املشكالت: بعنوان (4544) علي، سةدرا

 للعلوم السودان بجامعة بيةالتر  كلية طلبة وسط والسلوكية النفسية املشكالت على للتعرف الدراسة هدفت 

 استخدمت .س يالدرا واملستوى  والتخصص النوع ملتغيراتًً  وفقا املشكالت هذه بين الفروق عن والكشف والتكنولوجيا

 فمختل من الطبقية العشوائية بالطريقة اختيارهم تم وطالبة طالب (04) العينة حجم وبلغ الوصفي املنهج الباحثة

 املعلومات ومعالجة الحصائي التحليل في اما املعلومات لجمع للمشكالت موني قائمة الباحثة واستخدمت. التخصصات

 عادلةم، ت اختبار، كاي اختبار في املتمثلة الحصائية واملعالجات SPSS الحصائية الحزم برنامج الباحثة استخدمت فقد

 .الحسابي للوسط باإلضافة ناسبيرما ارتباط معامل  ، املعياري  والانحراف ألفاكرونباخ

 الدراسة ومتغيرات نفسية املشكالت بين سالبة ارتباطية عالقة لوجود الباحثة وتوصلت

 النفسية املشكالت سيادة مع التربية كلية طلبة بين السلوكية املشكالت في إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم

 ووجود ، نوعال ملتغيرًً  وفقا املشكالت هذه في إحصائية داللة ذات فروق وجود  أيضاو  بالسلوكية، باملشكالت مقارنة

 .التخصص ومتغير الدراس ي املستوى  ملتغير وفقا إحصائية داللة ذات فروق

 لتعلما عوباتبص وعالقتها ألاساس ي التعليم مرحلة تالميذ لدى السلوكية املشكالت: بعنوان( 4546) ألامين، دراسة -

 . الجزيرة بوالية ألاساس ي التعليم مرحلة معلمي يدركها كما ألاكاديمية

 ألاكاديمية لمالتع بصعوبات وعالقتها ألاساس ي التعليم مرحلة تالميذ لدى السلوكية املشكالت معرفة إلى الدراسة هدفت

 تكونتو  الوصفي، املنهج الباحثة وأتبعت املسيد، وحدة الكاملين بمحلية ألاساس ي التعليم مرحلة معلمي يدركها كما

 ، العشوائية بالطريقة العينة اختيار وتم(  438)وإناث( 41) ذكور  منهم ومعلمة، معلم(  406) من الدراسة عينة

 ةناهي أبو محمد الدين لصالح السلوكية املشكالت مقياس و ألاساسية البيانات استمارة الدراسة أدوات اشتملت

) اختبار من بكل احصائيا البيانات تحليل وتم ،( م4559)  سماح لبشقة ألاكاديمية التعلم عوباتص ومقياس ،(4883)

 رتباطالا  معامل ألاحادي، التباين تحليل اختبار مستقلتين، مجموعتين بين للفرق  ونتي مان اختبار واحدة، لعينة( ت

 كالتاملش تسود: مايلي إليها الباحثة توصلت إلتي النتائج أهم وكانت.  والز – كروسكال اختبار لبيرسون، الخطي

 تنتشر .الوسط دون  بدرجة ألاساس ي التعليم مرحلة معلمي يدركها كما ألاساس ي التعليم مرحلة تالميذ لدى السلوكية

. خفضةمن بدرجة ألاساس ي التعليم مرحلة معلمي نظر وجهة من الاساس ي التعليم مرحلة تالميذ وسط التعلم صعوبات

 رحلةم معلمي يدركها كما ألاساس ي التعليم مرحلة تالميذ لدى السلوكية املشكالت بين طردي ارتباط عالقة توجد

  دالة فروق توجد ال. ألاكاديمية التعلم وصعوبات املسيد بوحدة ألاساس ي التعليم
ً
 وسط لوكيةالس املشكالت في إحصائيا

 ( املسيد بوحدة) ألاساس ي يمالتعل مرحلة معلمي يدركها كما ألاساس ي التعليم مرحلة تالميذ
ً
 توجد ال. وعالن ملتغير وفقا

  دالة فروق
ً
 تعليمال مرحلة معلمي يدركها كما ألاساس ي التعليم مرحلة تالميذ لدى السلوكية املشكالت في إحصائيا

 ( املسيد بوحدة) ألاساس ي
ً
  دالة فروق توجد ال. للعمر تبعا

ً
 التعليم ةلمرح تالميذ لدى السلوكية املشكالت في إحصائيا
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  املسيد بوحدة ألاساس ي التعليم مرحلة معلمي يدركها كما ألاساس ي
ً
 ضرورةب الدراسة توص ي. ألاكاديمي للمؤهل تبعا

 املدرسة اخلد السلوكي تعاملهم طبيعة حيث من ألاكاديمية التعلم صعوبات ذوي  والتلميذات التالميذ بمتابعة إلاهتمام

 لوكياتالس تحديد أو وتقليص لديهم إلايجابي السلوك لتعزيز هؤالء مع فس يالن إلارشاد نظم بع  تطبيق ومحاولة

 .املشكلة

 هاوعالقت الخرطوم بوالية ألاساس ي التعليم مرحلة تالميذ لدى السلوكية املشكالت: بعنوان 4541 الحسن دراسة -

 ألاخرى  املتغيرات وبع  الدراس ي بالتحصيل

 لدى خرى الا  املتغيرات وبع  الدارس ي بالتحصيل وعالقاتها السلوكية تاملشكال  على الكشف إلى الدراسة هذه هدفت

 تالميذ يف الدارسة مجتمع وتمثل الارتباطي، الوصفي املنهج الباحثة استخدمت الخرطوم، بوالية ساسألا  مرحلة تالميذ

  455) العينة حجم بلغ الخرطوم، بوالية ساس يألا  التعليم مرحلة وتلميذات
ً
(  461)و الذكور  من(  433( )وتلميذة تليذا

 و باحثةال تصميم من السلوكية املشكالت مقياس في الدارسة دواتأ تمثلت العشوائية، بالطريقة اختيروا ناثإلا  من

 بعد عدا ام الابعاد جميع على تنخف  الاساس مرحلة لتالميذ السلوكية املشكالت نأ:  منها  للنتائج الدراسة توصلت

 سلكامل مشكالت عدا ما الدراس ي والتحصيل السلوكية املشكالت بين سالبة عالقة توجد ، الزائد النشاط مشكالت

 السلوك في عدا ما للنوع تعزى  السلوكية املشكالت في احصائية داللة ذات فروق توجد ال ، عالقة توجد ال حيث

 تاملشكال  في حصائيةإ داللة ذات فروق توجد ، ناثإلا  لصالح وإلاناث الذكور  بين فروق توجد حيث السايكوباتي

 املشكالت في احصائية داللة ذات فروق توجد   ،.(سنة 9- 6) الاولي العمرية الفئة لصالح للعمر تعزى  السلوكية

   .الحكومية املدارس لصالح املدرسة لنوع تعزى  السلوكية

 س املعاقين الطالب ديل النفسية بالحاجات وعالقتها السلوكية املشكالت بعنوان: (4545) الدين، جالل دراسة -
ً
 معيا

 والتكنولوجميا للعلوم السمودان جامعة – والتطبيقية الجميلة الفنون  بكلية

 لفنون ا كلية في السمعية الاعاقة ذوي  الطالب يواجهها التي السلوكية املشكالت على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 خدمتاست. النفسية باالحتياجات عالقتها ومعرفة والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة في والتطبيقية الجميلة

  99 العينة وشملت. للدراسة كأداة الاستبانة استخدمت وكذلك الوصفي، املنهج الدراسة
ً
  35 و وطالبة، طالبا

ً
 و طالبا

 البيانات لتفريغ( 41) إلاصدار (SPSS) الاجتماعية للعلوم إلاحصائية الحزمة برنامج الباحثة واستخدمت. طالبة 09

 مجموعتين بين الفروق ملعالجة املستقلتين للعينتين (T) اختبار استخدام تم كما. النتائج على والحصول  ومعالجتها

 أن وجياوالتكنول للعلوم السودان بجامعة والتطبيقية الجميلة الفنون  كلية في النتائج وأظهرت .Anova واحدة وطريقة

 يةالسمع إلاعاقة ذوي  للطالب النفسية والحاجات مرتفعة، سمعيةال إلاعاقة ذوي  الطالب لدى السلوكية املشكالت

 ذوي  البللط النفسية والاحتياجات السلوكية املشكالت بين إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطية عالقة وتوجد عالية

 السمعية إلاعاقة ذوي  الطالب لدى السلوكية املشكالت درجة في إحصائية داللة ذات فروق وتوجد السمعية إلاعاقة

 عاقةإلا  ذوي  للطالب عمل فرص توفير منها التوصيات من جملة الباحثة واقترحت. الذكور  لصالح الجنس متغير حسب

 ختصون امل يقوم وأن. الحكومية الجامعات في املنهي التدريب أثناء عليها تدربوا والتي وقدراتهم مع تتناسب السمعية

 .ليهاع للتغلب السمعية إلاعاقة لذوي  الحكومية واملؤسسات جامعاتال في السلوكية للمشكالت إرشادية خطط بوضع
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 :السابقة الدارسات على تعقيب

 4541الحسن مع واختلفلت 4546 الامين 4544 وعلي 4544 احمد دراسة من كال دراسة اتفقت الهدف حيث من

 .الاخرى  املتغيرات وبع  السلوكية املشكالت بين العالقة عن الكشف على م4545 الدين وجالل

 الدين وجالل 4541الحسن مع واختلفلت 4544 وعلي 4544 احمد دراسة من كال دارسة اتفقت العينة حيث من

 م4545

 .الاحصائية الحزمة الدارسات جل استخدمت الاحصائية الاساليب حيث من

 4544 وعلي 4544 احمد دراسة من كال دراسة اتفقت فقد بينها فيما السابقة الدراسات تباينت النتائج حيث من

 وبع  السلوكية املشكالت بين عالقة وجود على م4545 الدين وجالل 4541الحسن مع واختلفلت 4546 الامين

 علي دارسة مع واختلفت فروق وجود عدم على 4546 والامين 4544 احمد من كال دارسة اتفقت الاخرى، املتغيرات

 تعزى  السلوكية املشكالت في احصائية داللة ذات روقف توجد ، م4545جالل ودراسة 4541 الحسن ودارسة 4544

 ، ذلك تسجل لم ألاخرى  الدراسات باقي ،بينما 4541 الحسن دراسة في كما الحكومية املدارس لصالح املدرسة لنوع

 تعليمال مرحلة معلمي يدركها كما ألاساس ي التعليم مرحلة تالميذ لدى السلوكية املشكالت 4546 ألامين دراسة وأظهرت

 جميع على تنخف  أنها 4544 احمد ودراسة ،  4541 الحسن دراسة أظهرت ،بينما الوسط دون  بدرجة ألاساس ي

  . الابعاد

  : الدراسة إجراءات

 لحاليا البحث من الهدف ان وبما لتحقيقها، يسعى التي وأهدافه مشكلته وفق على البحث منهج يتحدد :الدراسة منهج -

 املنهج فأن معلميهم، نظر وجهة من الخاصة التربية تالميذ لدى   السلوكية الاضطرابات ظاهرة على الضوء تسليط هو

(  411ص ،4898 وكاظم، جابر.) والاجتماعية النفسية الظواهر تحليل فكرة على املبني الوصفي املنهج هو املناسب

 زمن في ظاهرة،بال تتعلق معلومات لىا باالستناد املدروسة للظاهرة بتتبعه املناهج باقي عن الوصفي املنهج يمتاز حيث

 نتائج الى الوصول  مانض جلأ من وذالك وتطوراتها، املختلفة ابعادها في اليها للنظر مختلفة، زمنية فترات او معين

  .موضوعية

 الدراسة مجتمع

- 4544 لدراس يا للعام اجدابيا ببلدية الثانوي  التعليم مرحلة معلمي من الحالية للدراسة إلاحصائي املجتمع يتألف

 ل والجدو تعليمية مناطق ثالث على موزعة مدرسة( 38) على موزعين  ومعلمة معلم(  164)  مجموعهم يبلغ ذإ 4544

 :ذلك يوضح التالي

 ،)الشايب . الباحث لدن من تدخل أو تحيز أن دون  العينة اختيار يتم أن في أخر فرد ألي املكافئة الفرصة ألاصلي

4558، 06  .) 

 45 نسبته ما أي ألاساسية الدراسة عينة لتكون  مدرسة( 40)عشوائية الطبقية النسبية  بطريقة الباحثان اراخت وقد

 ذلك. يوضح( 4) رقم وجدول  ،الدراسة مجتمع من %

 الدراسة حسب متغير النوععينة يوضح توزيع : (2جدول )
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 النوع العدد النسبة

 ذكور  63 35%

 إناث 95 54%

 املجموع 149 %100

 التخصصالدراسة حسب متغير عينة يوضح توزيع : (3جدول )

 التخصص العدد النسبة

 علمي 24 65%

 أدبي 56 44%

 املجموع 149 100%

 العمرحسب متغير  عينة الدراسةيوضح توزيع  (:4جدول )

 العمر العدد النسبة

30% 44  26-30 

43% 56 31-40 

 فما فوق  41 40 28%

 املجموع 149 100%

 

 :الدراسةأداة  

ء تطلب تسليط الضوكانت الدراسة الحالية توملا ، انداة يعتمدها الباحثأالبد من توفر  الدراسةهداف من أتحقق لل 

استبانة تتضمن مجموعة  انعد الباحثأ الثانوية لذاباملدارس  املراهقين ̍ىلدوالانفعالية السلوكية املشكالتعلى ظاهرة 

 سلوكيةال املشكالتمجموعة من الخبراء لبيان رأيهم في صالحية الفقرات التي تقيس من الفقرات وتم توزيعها على 

، كما تم إعداد استبيان فقرة موزعة على خمس بدائل 35اته باملدارس الثانوية وبلغ عدد فقر  املراهقين ̍ىوالانفعالية لد

 فقرة. 30خاص باالنحراف لدى املراهق ويتكون من 

 ا، وذلك عندما عرضالحالية للدراسة س يتحقق هذا النوع من الصدق في املقيا  الى انحثوعمد البا  -:ألاداة صدق

( فقرة  30فقراته على مجموعة من الخبراء لتقويمه والحكم على مدى صالحية فقرات الاستبانة التي تتألف من ) 

، كما ( فقرة35قرت على )( للموافقة عليها فاست% 95وبعدها تم حذف بع  الفقرات التي لم تحصل على درجة ) 

 تقويم املقياس الثاني الخاص باالنحراف ،وقد اعتمدت جميع فقراته .

 ثبات الاداة:  
ً
يعد مفهوم الثبات من املفاهيم ألاساسية في املقياس ويتعين توفيرها في املقياس ليكون صالحا

 تخراجلس الفا كرونباخ معامل تطبيق ى  جر  وقدويعني استقرار النتائج عند اعادة تطبيق الاختبار على  ،لالستخدام

وبلغت قيمة الثبات ملقياس  الت السلوكية والانفعاليةملقياس املشك (5 .84) هو الثبات ان اتضح تطبيق وبعد الثبات

 لنهائيةا بصيغتهن أصبحن لهذا عالية ثبات املقاييس يتمتعن بدرجة وان عالية الدرجات هذه تعد لذا (،5.94الانحراف )

 . للتطبيق جاهزة
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املتوسطات  (SPSS) إلاحصائية الحزمة استخدام خالل من إحصائيا البيانات تحليل تم: ائيةإلاحص الوسائل 

 معامل بيرسون لالرتباط (  –الفا كرونباخ  معامل -تحليل التباين الاحادي  T)الانحرافات املعيارية قيمة ) -الحسابية 

 :وتفسيرها عرض النتائج

 التتساؤ  وفق إليها، التوصل تم التي النتائج عرض فيها يتم حيث العلمي، البحث مراحل أهم نم املرحلة هذه تعد

 .علمية ثقة محل تكون  قد وحقائق علمية بنتائج والخروج وداللة، معنى ذات لتصبح الدراسة،

 والذي صيغته: ألاول  التساؤل 

 قيناملراه من عينة لدى ة وعالقتها باالنحرافالسلوكية إلانفعالي هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين مشكالت

 بدولة ليبيا؟ –اجدابيا  ببلدية معلميهم نظر وجهة من الثانوية باملدارس

ية السلوكية إلانفعال العالقة بين مشكالت ملعرفة معامل الارتباط بيرسون ، تم حساب للتأكد من إجابة التساؤل و 

 ليبيا؟ بدولة –اجدابيا  ببلدية معلميهم نظر وجهة من الثانوية ملدارسبا املراهقين من عينة لدى وعالقتها باالنحراف

 معامل الارتباط بيرسون قيمة  (: يوضح6)جدول رقم 

 مستوى الداللة قيمة الارتباط املتغير

 

 0.06 0.24 السلوكية إلانفعالية مشكالت

ة السلوكية إلانفعالي صائية بين مشكالته توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية احأن( ب0يتضح من الجدول رقم )

انت بدولة ليبيا ، حيث ك –اجدابيا  ببلدية معلميهم نظر وجهة من الثانوية باملدارس املراهق لدى وعالقتها باالنحراف

 4546ودراسة الامين 4544وهي درجة عالية من الارتباط واتفقت هذه النتيجة مع دراسة علي  5.94قيمة الارتباط 

 رئيسي السلوكية والانفعالية أن حجم املشكالت ع باقي الدارسات ، ويعزو الباحثان ذلك أن واختلفت م
ً
 في تلعب دورا

ً
ا

 ثانوية.التي يعاني منها الطالب في مرحلة املراهقة ومنها املرحلة ال نحرافنوعية الا 

 :صيغته الثاني والذي التساؤل 

 اجدابيا؟ بمدينة معلمي املدارس الثانوية نظر وجهة من املراهق لدى والانفعالية السلوكية املشكالت أهم ما

 وكيةالسل املشكالت أهم ملعرفةوالوزن النسبي والتريب ، تم حساب املتوسط الحسابي للتأكد من إجابة التساؤل و 

 ( يوضح ذلك:6جدابيا والجدول رقم )أ معلمي املدارس الثانوية بمدينة نظر وجهة من املراهق لدى والانفعالية

 ملجاالت الدراسة والوزن النسبي الحسابي قيمةاملتوسط يوضح :(5) رقم ل جدو 

 الترتيب الوزن النسبي املتوسط الحسابي املجاالت

 

 الخامس 0.38.6 112.06 سلوکيات التکافل الاجتماعي

 الثالث 0.42.26 122.66 سلوکيات ألاعراض الانفعالية

 الرابع 0.40.86 122.25 سلوکيات النشاط الزائد

 الثاني 0.44.53 133.29 سلوکيات مشکالت ألاقران
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 الاول  0.42.46 146.35 السلوکية اغبةسلوکيات املش

 

 ، حيث وجد مجال السلوكياتالت السلوكية والانفعالية للمراهقيتضح من الجدول السابق بان هناك انتشار للمشك

، ومشكالت 5.44.63الت الاقران بوزن نسبي ل مشكوتاليه 5.49.40املشاغبة السلوكية في املرتبة الاولى بوزن نسبي 

وفي  ،5.45.10، والنشائط الزائد في املرتبة الرابعة بوزن نسبي 5.44.90رتبة الثالثة بوزن نسبي الاعراض الانفعالية في امل

فت مع واختل 4545وجالل  4541. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الحسن 5.31.0املرتبة الاخيرة التكافل الاجتماعي 

 لبةالط اغلب أن فى املعلمين  رنظ وجهة من السلطة على لبةالط تمرد مشكلة انتشار فى ذلك تمثل وقدباقي الدارسات، 

 ون عترضيو  باملدرسة، املوجودة الاعالنات تمزيق فى ون شاركيو  املدرسة، ادارة لتعليمات مخالف بزي  املدرسة إلى ونحضر ي

وهي ال تدل بأي حال ، بها واقام التى ألاخطاء عن الاعتذار ون رفضي مأنه كما سة،املدر  إدارة توجيهات على مستمر بشكل

 لتطوره الطبيعي، ونتيجة  طالب كما يراه الباحثان من ألاحوال على اضطراب ال
ً
 متمما

ً
 منها يعتبر جزءا

ً
بل إن كثيرا

 إذا أحسن عالجها، و 
ً
 إلتفاعله مع بيئته، وهذه املشكالت تزول دون أن تترك أثرا

ً
 ورسوخا

ً
ذا لكنها تستفحل وتزداد ثباتا

 .أس يء عالجها

 صيغته: الثالث والذي التساؤل 

 معلمي املدارس نظر وجهة من املراهق لدى والانفعالية في املكشالت السلوكية إحصائية داللة ذات فروق هناك هل

  اجدابيا الثانوية بمدينة
ً
 ( إناث ذكور،ملتغيرالنوع ) تبعا

تم حساب ( والانحراف املعياري ملعرفة T، تم حساب املتوسط الحسابي واستخراج اختبار )لتساؤل للتأكد من إجابة او 

 لدى فعاليةوالان إحصائية في املكشالت السلوكية داللة ذات فروق والانحرافات املعيارية ملعرفةاملتوسطات الحسابية 

 ( يوضح ذلك:1دول رقم )اجدابيا والج بمدينة معلمي املدارس الثانوية نظر وجهة من املراهق

 ( للفروق بين متغير النوعTيوضح املتوسط الحسابي والانحراف املعياري واختبار)  :(8)جدول رقم 

حجم  املتغير

 العينة 

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية

قيمة 

T 

مستوى 

 الداللة 

 31.36 206.09  63 ذكور 
148 0.16 0.006 

 22.35 190.21 95 إناث

الت إناث على مقياس املشك –يتضح من الجدول السابق بأنه التوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير النوع ذكور 

حيث بلغت  ،بدولة ليبيا –اجدابيا  ببلدية معلميهم نظر وجهة من الثانوية باملدارس املراهق السلوكية والانفعالية لدى

 4544، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة احمد 5.50ر دالة عند مستوى داللة وهي قيمة غي 5.40قيمة ت املحسوبة 

وقد رجحا الباحثان السبب في أن إجابات املعلمين عن املشكالت  واختلفت مع باقي الدارسات الاخرى. 4546والامين 

 املشكالت سيرتف حول  تهتحليال تتمحور  خطابنتج عنه  اد تكون متشابهة،السلوكية والانفعالية بين الذكور والاناث تك

 بشكل يكاد متساوي في اختيارهم للفقرات مما أدى إلى عدم وجود اختالف بينهم.   املراهق لدى والانفعالية السلوكية

 :صيغته الرابع والذي التساؤل 
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س ر معلمي املدا نظر وجهة من املراهق لدى السلوكية والانفعالية املشكالت في إحصائية داللة ذات فروق هناك هل

  جدابياأ بمدينة الثانوية
ً
 . أدبي( – علمي) التخصص ملتغير تبعا

تم حساب ( والانحراف املعياري ملعرفة T، تم حساب املتوسط الحسابي واستخراج اختبار )للتأكد من إجابة التساؤل و 

 لدى فعاليةية والانالسلوك املشكالت في إحصائية داللة ذات فروق املعيارية ملعرفة الحسابية والانحرافاتاملتوسطات 

  اجدابيا بمدينة معلمي املدارس الثانوية نظر وجهة املراهق من
ً
( 9) قمر  والجدول  أدبي( – علمي) التخصص ملتغير تبعا

 :ذلك يوضح

 التخصص( للفروق بين متغير Tاملتوسط الحسابي والانحراف املعياري واختبار) (: يوضح2جدول رقم )

حجم  املتغير

 العينة

املتوس

 سابيط الح

الانحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية

مستوى  Tقيمة 

 الداللة

 26.14 195.12 24 علمي
148 1.24 0.006 

 24.26 122.35 56 أدبي

 

اس علمي (على مقي –يتضح من الجدول السابق بأنه التوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير التخصص ) أدبي

 اجدابيا بمدينة  معلمي املدارس الثانوية نظر وجهة من  املراهق لدى نفعاليةوالا  لدىاملشكالت السلوكية والانفعالية 

، واتفقت هذه النتيجة 5.50وهي قيمة غير دالة عند مستوى داللة  4.44بدولة ليبيا، حيث بلغت قيمة ت املحسوبة 

بأن املعلمين مع اختالف واختلفت مع باقي الدارسات الاخرى، وقد يرجع السبب  4546والامين  4544مع دراسة احمد 

يها وتتشكل ف الفرد فيه ينمو الذي إلاطار يشكل املدرسة يسود الذي العام تخصصهم تكاد تكون متشابهة فالجو

، مما أدى   قاملراه لدى والانفعالية سلوكياته واملعلمون حسب رؤيتهم ينظرون بهذا املنظار لتلك املشكالت السلوكية

  الى عدم وجود اختالف بينهم.

 :صيغته  الخامس والذي التساؤل 

 معلمي املدارس نظر وجهة املراهق من لدى املشكالت السلوكية والانفعالية في إحصائية داللة ذات فروق هناك هل

 ملتغير بدولة ليبيا -اجدابيا بمدينة  الثانوية
ً
 فما فوق(؟ 44) -(45-34) -(35-40العمر) تبعا

 ائيةإحص داللة ذات فروق ملعرفة( فحساب املتوسط الحسابي واستخراج اختبار )تم  التساؤل،للتأكد من إجابة و       

 ة ليبيابدول -اجدابيا الثانوية بمدينة معلمي املدارس نظر وجهة من املراهق لدى املشكالت السلوكية والانفعالية في

 ملتغير
ً
 :ذلك يوضح( 8) رقم فما فوق( والجدول  44) -(45-34) -(35-40العمر) تبعا

 فما فوق(. 41) -(40-31) -(30-26العمر) ملتغير( للفروق بين متغير فيوضح اختبار): (  9ول رقم )جد

مجموع  مصدر التباين

 املربعات

املتوسط 

 املربعات

درجة 

 الحرية

الداللة  فقيمة 

 املعنوية

 30.314 4.023 بين املجموعات

148 0.469 0.229 
داخل 

 املجموعات

11.418 
0.534 

  16.600 املجموع
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، مما يعني عدم وجود فروق 5.998من قيمة الداللة املعنوية  أصغر  5.408من خالل الجدول السابق نجد ان قيمة ف 

 4546والامين  4544فما فوق(. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة احمد  44) -(45-34) -(35-40العمر) تعزي ملتغير

لى وبناء ع ، تحديد تلك السلوكيات التي ال تحدث معاك ألامر في أن واختلفت مع باقي الدارسات الاخرى ، ويرجح ذل

 يةحول املشكالت السلوكية والانفعال همالاتفاق أو الاختالف بين تساوي  املعلمين عينة الدراسة ذلك أمكن لكثير من 

ديمقراطي، واملتذبذب، ال فاألساليب املختلفة التي يستخدمها املعلمون كاألسوب الاستبدادي، واملتهاون،،  املراهق لدى

 واملعلمين ارةإلاد بين والعالقة املدرسة يسود الذي والجو الدراس ي املنهج يؤثر كما  تؤثر في تكيف الطالب أو عدم تكيفه

 ؤثرت حيث معهم، تفاعلهم خالل من الطالب على بالتأثير مهم دور  وللمعلمين للطالب ، التوافق من حالة خلق في

 للطالب. يوجهونها التي ألاسئلة ىعل املعلمين توقعات

 : واملقترحات التوصيات

  من خالل املناهج الدراسية والانشطة اليومية لنصل بهم الثانوية املرحلة طلبة لدى الايجابي تنمية التفكير

 مستوى عالي من الصحة النفسية.

  تهم مع لتصرفاغير السوي التركيز على البرامج التي تبرز مهارات التفكير الصحيح، والابتعاد عن السلوك

 البرامج ووسائل إلاعالم املسموعة
ً
 .واملرئية آلاخرين، وخصوصا

 .تفعيل النشاطات الترفيهية والسفرات للتخفيف من هذه الانفعاالت السلوكية الزائدة 

   التعليم الثانوي.  طلبةبناء برنامج إرشادي لخف  الاضطرابات السلوكية لدى 

 الريف واملدنية. طلبةة للدراسة الحالية بين أجراء دراسة مقارنة مشابه 

  قائمة املراجع:

 املتغيرات ببع  وعالقتها واملدرسية والنفسية السلوكية (، املشكالت2012) يس، ميرغنى غادة أحمد، .4

 فوزية،الجالمدة،  . الخرطوم بوالية النيل شرق  بمحلية الثانوية املرحلة طالب لدى ميدانية دراسة - الديمغرافية

 عمان  املسيرة، الخاصة، دار الاحتياجات ذوي  لدى والتربوية النفسية املشكالت ،(4546)

 هاوعالقت ألاساس ي التعليم مرحلة تالميذ لدى السلوكية (، املشكالت 4546 محمد، ) حسن محمد نوال ألامين، .4

  املسيد الكاملين، وحدة ، محلية الجزيرة بوالية ساس يألا  التعليم مرحلة معلمي يدركها كما ألاكاديمية التعلم بصعوبات

املشكالت السلوكية وعالقتها بالحاجات النفسية لدي الطالب (، 4545، )حمدأاميمة علي  ،جالل الدين .3

 بكلية الفنون الجميلة والتطبيقية 
ً
 . السمودان للعلوم والتكنولوجميا جامعة –املعاقين سمعيا

 ومالخرط بوالية ألاساس ي التعليم مرحلة تالميذ لدى السلوآية املشكالت (،4541) محمد، مأمون  مل الحسن، .4

 النفس علم قسم – آلاداب كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ألاخرى، املتغيرات وبع  الدراس ي بالتحصيل وعالقتها

 السودان. الخرطوم، جامعة

 رنظ وجهة من الثانوية املرحلة تالميذ لدى السلوكية املشكالت ، واقع(4543) وآخرون، محمد ماجد الخياط، .0

 . 41 التربوية، مجلد املجلة التربويين، واملرشدين املعلمين
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 ن،عما ، الفکر دار. الخاصة التربية في مقدمة العاديين غير ألاطفال ، سيکيولوجية(4545)فاروق،  الروسان، .6

  ألاردن

لتربوي، )مشاكل الطالب التربوية، النفسية، السلوكية مبادئ التوجيه وإلارشاد ا ،(4558) ،عبد هللا، الطراونة .1

  عمان ، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع،4والاجتماعية(، ط

 ماجستير رسالة ، والدراسية والنفسية الاجتماعية املرهقات (،  مشكالت 4554هللا، ) عبد خولة الكريم، عبد .9

  . السعودية ، ضالريا سعود، امللك جامعة ، الاداب كلية ، منشورة غير

العلمية الدولية للنشر  التربية الخاصة لألطفال ذوي الاضطرابات السلوكية، الدار  ،(4554) ،سعيد ة،العز  .8
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 إجراءات التحكيم الدولي

International Arbitration Procedures 

    كلية الحلة الجامعة/ العراق /م.د زينب رياض جبر

Zainab Riyad Jabr/ Hilla University College/ Iraq 

 /كلية الحلة الجامعة/ العراقم.د رجاء حسين عبد الامير     

Dr. Raja Hussein Abdel-Amir/ Hilla University College/ Iraq 

 :لخصامل

 4988تحكيم الدولي من وسائل تسوية النزاعات الدولية التي لحقها التطور من خالل عقد عدة مؤتمرات اهمها مؤتمر الهاي للسالم عام ال

وبسبب ان التحكيم الدولي يتميز بان قواعده  4851و 4988الهاي لعام  ياتفاقيتاذ حقق التحكيم من خالله اهم خطوة من خالل عقد 

و الاعتماد على نموذج القواعد التي أأي ان اطراف الدعوى التحكيمية هما من يختارون القواعد التي تنطبق عليها  اختيارية واتفاقية،

 جراءاتطراف على تحديد إلا او الاعتماد على القواعد الخاصة بمحكمة التحكيم وفي حالة عدم اتفاق ألا  4809مم  املتحدة في عام وضعته ألا 

ءات لى إجراءات شكلية واجراإالسابقة  الاتفاقياتجراءات التحكيم الدولي وفق إكمة تقوم بتحديدها لذا تقسم ن املحإف ، الواجب اتباعها

هي  توقيع الدول التي تلجأ إلى التحكيم على اتفاق 4815من اتفاقية الهاي لعام  04موضوعية   ومن الاجراءات الشكلية التي حددها املادة 

ما أ واملدة التي يتم فيها تعيين املحكمين، والشكل، والتسلسل، واملدد التي يجب أن يجرى بها التبليغ، للتحكيم يحدد فيه موضوع النزاع

تتضمن تقديم اللوائح املكتوبة قيام وكالء ألاطراف  بإبالغ اعضاء هيئة التحكيم والفريق  64شارت اليها املادة أجراءات املوضوعية  التي إلا 

 جوبة عليها .املقابل باملدعيات والدفوع والا 

تم انشاء محكمة التحكيم الدائمة في الهاي وهذه  4851و4988بموجب اتفاقيتي الهاي للتسوية السلمية لعام  إذوليس هذا فقط  

و منظمة دولية او كيان أدولة  ذا اتفقتY أن ولى منها علىوالتي اشارت املادة ألا  4544لعام التحكيم الخاصة  لها إجراءاتضا أياملحكمة 

ن عالقة قانونية محدده ناشئة عن معاهدة او عالقة عقدية وفق قواعد املحكمة لعام أى التحكيم بشإللدول على اللجوء سيطر عليه ات

   طراف من تعديالت و ما تراه ألا أيتم تسوية النزاع وفق هذا القواعد  4544

 حكيم الدائمة محكمة الت، اتفاقية الهاي للتحكيم، التحكيم الدولي :الكلمات املفتاحية

Abstract : 

International arbitration is one of the means of settling international disputes that have developed through holding several 

conferences, the most important of which is the Hague Peace Conference in 1899. Arbitration achieved through it the most 

important step by concluding the Hague Agreements of 1899 and 1907, and because international arbitration is distinguished 

by its optional rules and convention, meaning that the parties to the case Arbitrals are those who choose the rules that apply 

to them or rely on the model of rules established by the United Nations in 1958 or rely on the rules of the arbitration court. 

Formal procedures and substantive procedures One of the formal procedures One of the formal procedures defined by Article 

52 of the Hague Convention of 1970 is the signing of the countries that resort to arbitration on an arbitration agreement 

specifying the subject of the dispute, the period in which the arbitrators are appointed, the form, the sequence, and the periods 

within which the notification must be made As for the substantive procedures referred to in Article 64, including the 
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submission of written regulations,  the parties’ agents informing the members of the To arbitrate and the corresponding team 

claims, defenses and answers. 

  And not only that, as under the Hague Conventions of Peaceful Settlement of 1899 and 1907, the Permanent Court of 

Arbitration was established in The Hague, and this court also has the Special Arbitration Procedures for 2012, the first article 

of which indicated that if a state, an international organization or an entity controlled by states agree to resort to arbitration 

Regarding a specific legal relationship arising from a treaty or contractual relationship in accordance with the rules of the 

Court of 2012, the dispute shall be settled in accordance with these rules or what the parties see as amendments 

keywords: International Arbitration, Hague Arbitration Convention,  Permanent Court of Arbitration 

 مقدمة: 

سيلة التي يمكن بواسطتها التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الدولي من خالل حكم جراء أو الو هو ذلك إلا التحكيم   

(، وقد عرفته الحضارات القديمة،  إذ 44،ص4543ملزم تصدره هيئة تحكيم خاصة يختارها أطراف النزاع )يوسف ،

دة فلم يصل إلى هذا كان من أهم الطرق التي تلجأ إليه املدن والامبراطوريات لحل النزاعات،  وقد مر بمراحل عدي

، 4988التطور، إال نتيجة الاهتمام الدولي بالتحكيم وهذا الاهتمام الدولي كان على شكل  مؤتمر الهاي للسالم عام 

 في تطوره، إذ تم ابرام الاتفاقية الخاصة بالتحكيم باعتماده كوسيلة 
ً
الذي حقق التحكيم من خالله خطوة مهمه جدا

مؤكدة على أن التحكيم وسيلة لحل املنازعات، إذ  ٤٩١١( من اتفاقية الهاي ٤١ت املادة )في تسوية النزاعات، وقد جاء

نصت على أنه )في املسائل ذات الطابع القانوني والسيما في تفسير أو تطبيق الاتفاقيات الدولية فإن التحكيم هو الوسيلة 

 في تسوية املنازعات التي فشلت الطرق الدبل
ً
نشاء وماسية في تسويتها(، كما تم بموجب املؤتمر األاكثر فعالية وإنصافا

 محكمة التحكيم الدائمة.

والذي وضع اتفاقية ثانية لتسوية املنازعات بالطرق السلمية وقام بتعديل  4851وبعده عقد مؤتمر السلم الثاني لعام    

عند انشاء عصبة الامم، إذ قامت  بعد الحرب العاملية ألاولىى، وقد تزايد الاهتمام بالتحكيم نصوص الاتفاقية ألاول

وضعت منظمة الامم املتحدة  ، كما 4849يم سمي بامليثاق لعام الجمعية العامة التابعة للعصبة بوضع ميثاق للتحك

من قبل لجنه تطوير القانون الدولي والتي يستطيع الاطراف الاعتماد عليه في تسوية  4804نموذج لقواعد التحكيم لعام 

 نزاعاتهم. 

 4864وضعت املحكمة جمله من القواعد تسير عليها في تسوية النزاعات، حيث وضع املكتب الدائم قواعد لعام   وقد

لتنظيم اجراءات التحكيم بين اشخاص القانون الدولي والاشخاص الخاصة، وتطورت هذا القواعد فهناك القواعد 

الخاصة بالتحكيم بين الدول وغير  4883تحكيم لعام والخاصة باملنازعات بين الدول وقواعد ال 4884الاختيارية لعام 

الدول، وقواعد خاصة بالتحكيم بين الدول واملنظمات وقواعد خاصة بالتحكيم بين املنظمات الدولية والاطراف 

واصدرت قواعد موحدة اصبحت سارية من العام  4544، وجمعت املحكمة هذا القواعد في عام  4886الخاصة لعام 

عُد قواعد موحدة تسير عليها اشخاص القانون الدولي دول ومنظمات والاشخاص الخاصة مثل الشركات نفسه، والتي ت

وايضا  للمحكمة قواعد اخرى نستطيع أن نطلق عليه قواعد خاصة بسبب خصوصية املنازعة مثل قواعد التحكيم 
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وتقوم إلى جانب هذه القواعد  4544 والخاصة بالفضاء الخارجي  لعام 4554الخاصة بالبيئة واملوارد الطبيعية لعام 

جملة من املبادئ املتعارف عليها في التحكيم فهو وسيلة رضائية لذا فان اتفاق الاطراف شرط  مهم لعرض النزاع على 

 التحكيم.

 أهمية املوضوع 

ولية مات الدذكرنا في املقدمة بان التحكيم يعتبر من أهم الوسائل التي تلجا إليها اشخاص القانون الدولي واملنظ

والاشخاص الخاصة في حل املنازعات،  بسبب مرونة هذه الوسيلة وقابيليها لتحقيق العدل والانصاف لألطراف 

املتنازعة، وكذلك بسبب طبيعة بع  النزاعات التي ال يستطيع بع  اطرافها اللجوء للقضاء الدولي  كون القضاء 

ين دولة وشركة أجنبية، وكذلك الحال بالنسبة للمنظمات التي ال الدولي ال يصبغ عليها الصفة الدولية، مثل نزاع ب

تستطيع اللجوء إلى القضاء الدولي فقط للرأي الاستشاري  فباإلمكان عرض نزاعتها امام التحكيم،  لذا من هنا تأتي 

 أهمية التحكيم في املجتمع الدولي.

 : مشكله البحث

ودة القواعد املوج العام وحتىراءات التحكيم في القانون الدولي وعدم دقت الاجلبحث في قله وغموض تتمثل مشكله ا

 للتحكيم.ضف إلى ذلك عدم وجود قواعد ثابته موحده ، جة إلى مزيدا من الصالبة والقوةفهي بحا

 :منهجية البحث

ليلها ا بتحاعتمدنا في أعداد هذا البحث على املنهج التحليلي، إذ اخذنا نصوص اتفاقيات الهاي وقواعد املحكمة وقمن

 .اح الاجراءات املتبعة في التحكيمألجل ايض

 :ألاول املطلب 

 1908لعام الاجراءات التحكيمية املنصوص عليه في اتفاقية الهاي للتسوية السلمية 

من قبل الاطراف عند نظر  اتباعها أمام املحكمةحل النزاعات عن طريق التحكيم، يتطلب تحديد الاجراءات الواجب   

، أو 4851سوية السلمية للنزاعات لعام لهم الحرية في اتباع إجراءات معينة، كأن تكون اتفاقية الهاي للت النزاع، إذ

، أو الاعتماد على القواعد الخاصة بمحكمة 4809في عام  الامم املتحدةالاعتماد على نموذج القواعد التي وضعتها 

ن املحكمة تقوم بتحديدها )الجمال إت الواجب اتباعها، فديد الاجراءاالتحكيم، وفي حالة عدم اتفاق الاطراف على تح

 .(445ص ،4889،

ت اونتناول في الفرع الثاني إلاجراء، الشكليةلذا نقسم هذا املطلب على فرعين، نتناول في الفرع ألاول إلاجراءات 

 .املوضوعية إلى شكلية وموضوعية

 الاجراءات الشكلية: ول الفرع ألا 
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بوضع قواعد إجرائية بإمكان ألاطراف املتنازعة الرجوع إليها إذا  4851وية السلمية لعام وضعت اتفاقية الهاي للتس

جراءات الشكلية لحل النزاع بين دولتين عن طريق التحكيم، ى إلا ،  أولا في وضع قواعد إجرائية خاصة بهملم يرغبو 

ي يتم فيها تعيين املحكمين والشكل توقيع الدول على اتفاق للتحكيم،  الذي يحدد فيه موضوع النزاع واملدة الت

من اتفاقية  04(، وقد قضت بذلك املادة 455ص ،4556والتسلسل واملدد التي يجب أن يجرى بها التبليغ  )بلقاسم ،

، فضال عن  مقدار املبلغ الذي ينبغي أن يودعه كل طرف سلف لتغطية املصاريف، كما يحدد اتفاق 4851الهاي لعام 

مر طريقة تعيين املحكمين وجميع الصالحيات الخاصة التي قد تملكها هيئة التحكيم، ومحل التحكيم إذ  اقتي ى ألا 

الهيئة واللغة التي ستقوم باستعمالها واللغات التي يخول باستعمالها امامها وبصورة عامة كافة الشروط التي  نعقادا

 (15،ص4888يتفق عليها ألاطراف  )عامر،

، إلى اتفاق التحكيم بقولها كون ملحكمة التحكيم الدائمة 4851اتفاقية الهاي لعام من  03كذلك اشارت املادة      

صالحية تحرير اتفاق التحكيم إذا اتفق ألاطراف على ترك ذلك إليها، كما تكون لها نفس الصالحية، عند فشل كافة 

ين بل أحد ألاطراف وذلك في الحالتاملحاوالت للوصول إلى اتفاق بالطرق الدبلوماسية، حتى ولو كان الطلب قد قدم من ق

 التاليتين:

حالة الخالف املشمول بأحكام معاهدة تحكيم عامة عقدت أو جددت بعد وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،  .4

وكانت تنص على التحكيم في كل خالف، وال تمنع صراحة أو ضمنا صالحية املحكمة في تحرير اتفاق التحكيم، غير أنه 

وع إلى املحكمة إذا أعلن الفريق آلاخر بأن الخالف ال يعود في رأيه إلى فئة املنازعات التي يمكن احالتها إلى ال يجوز الرج

 التحكيم الالزامي، إال إذا كانت معاهدة التحكيم تمنح هيئة التحكيم صالحية البت في هذا املوضوع الاولي.

الدول دولة اخرى باعتبارها مستحقة لرعاياها، حالة الخالف الناش ز عن ديون تعاقدية تطالب بها احدى  .4

والتي قبل بشأن تسويتها عرض التحكيم. وال يعمل بهذا الحكم إذا كان قبول عرض التحكيم مشروطا بتحرير اتفاق 

 (4851التحكيم بطريقة اخرى )اتفاقية الهاي لعام 

 كمة التحكيم، أن تختار هيئة املحكمة بكلأما طريق اختيار املحكم فتكون للدول التي تتفق على عرض نزاعها على مح

 ) العناني/ص
ً
(، إذ 459حرية، فكما أن اللجوء إلى التحكيم يعتبر اختياريا ، فاختيار املحكمين أو هيئة التحكيم اختياريا

يجوز أن تعهد واجبات املحكم إلى محكم واحد فقط أو إلى بضعة محكمين يجري انتقاؤهم من قبل ألاطراف حسب 

أو يتم اختيارهم من بين اعضاء محكمة التحكيم الدائمة املنشاة ، ويجوز ان يكون محكم واحد وهو رئيس  مشيئتهم

(، وفي حالة وفاة أو تقاعد 4851من اتفاقية الهاي لعام 60دولة ويتم في هذه الحالة تحديد الاجراءات من قبله  )املادة 

من اتفاقية الهاي  65مكانه وفق الطريقة التي عين بها )املادة أحد املحكمين أو اصابته بعجز ألي سبب كان يتم اشغال 

4851) 

أما مكان الاجتماع واللغة املستخدمة فتكون حسب اتفاق الاطراف أو الفرقاء، إذا اخفق الفرقاء في تحديد مكان 

موافقة دولة ثالثة إال ب اجتماع هيئة التحكيم، تعقد الهيئة جلساتها في الهاي وال يجوز لها أن تعقد اجتماعها في أقاليم

الاخيرة، ومتى تم تحديد مكان الاجتماع فال يجوز تبديله من قبل هيئة التحكيم من دون موافقة الفرقاء، إذا لم تحدد 
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اللغات التي تستعمل في اتفاق التحكيم فأن البت في هذا الامر يتم من قبل هيئة التحكيم تجري املناقشات بإدارة 

من اتفاقية  64و 65املناقشات علنية الا إذا قررت هيئة التحكيم ذلك وبرض ى الفرقاء   )املادة الرئيس وال تكون هذه 

 .(4851الهاي لعام 

ا هوتدون املناقشات في محاضر يتم اعدادها من قبل سكرتيرين يعينهم الرئيس، ويوقع الرئيس وأحد السكرتيرين علي

 .(4851ة الهاي لعام من اتفاقي 66)املادة وتكون وحدها ذات صفة موثوقة 

أما بالنسبة للتبليغ من قبل هيئة التحكيم فيكون جميع التبليغات التي قد يترتب على هيئة التحكيم اجراؤها في اقليم 

دولة متعاقدة ثالثة ترسل من قبلها مباشرة إلى حكومة تلك الدولة، ويجري اتباع نفس الطريقة إذا كان من الضروري 

 (458ص  ،)العنابي أدلة جل جمع أيةأالذهاب إلى املوقع من 

وتنفذ الطلبات املقدمة لهذا الغرض وفقا ملا هو موجود من وسائل تحت تصرف الدولة املرسل اليها الطلب بموجب 

قوانينها الداخلية، وال يجوز رف  هذه الطلبات الا إذا اعتبرتها تلك الدولة مخلة بسيادتها أو معرضة أمنها إلى الخطر 

 .(4851من اتفاقية الهاي لعام  16ة )املاد

، يحدد في اتفاق التحكيم املواعيد التي يجب صدوره خاللها، والشكل الذي يمصاغ أما فيما يتعلق بحكم التحكيم   

(، تنظر املحكمة في قراراتها في جلسات خاصة وتظل إلاجراءات 449ص ،محمدلصدوره )فيه، وألاغلبية أو العدد الالزم 

 .(4851لعام من اتفاقية الهاي  19)املادة جميع ألاسئلة بأغلبية اصوات أعضاء املحكمة سرية يتم البت في 

 ألن املبدأ املستقر في كافة النظم القانونية همو ضرورة تسبيب قرار التحكيم أي بيان ألاسباب التي استند إليها    
ً
ونظرا

، إذ نصت على 4851الهاي للتسوية السلمية لعام ( من اتفاقية 18ويتضمن اسماء املحكمين، وهذا ما أكدته املادة )

أنه، )يجب أن يوضح حكم التحكيم ألاسباب التي تستند إليها ويحتوي على أسماء املحكمين، يتم التوقيع عليها من قبل 

 الرئيس واملسجل أو من قبل السكرتير الذي يعمل كمسجل 

ي أطمراف تمشار ية وبطريقة رسمية في حضور مندوبي ومسمي بعد صدوره عادة في جلسة علنيوتكون تالوة القرار التحك

( من اتفاقية الهاي إذ نصت على أنه، )تتم قراءة 95(، وهذا ما نصت عليه املادة )14ص  ،4554، بو الوفاأالنزاع )

 القرار في جلسة عامة، وحضور وكالء ومستشار ألاطراف أو استدعاؤهم للحضور حسب ألاصول 

ه يملك قوة ألاحكام القضائية وال يحتاج إلمى قبول أو تصديق الحق،  ميييتمتع القرار التحك
ّ
بالطابع إلالزامي، أي أن

وذلك ألن املوافقة على التحكيم تعتبر موافقة ضمنية على قبول قرار التحكيم والالتزام بتنفيذه، ، ومع ذلك نجد بع  

، 14ص  ،4554ذوب ،اتفاقات التحكيم تنص على أن قمرار التحكيم ملزم للطرفين  )املج
ً
(، كما يعد قرار التحكيم نهائيا

( ، مالم يوجد اتفاق يقي ي 4851من اتفاقية الهاي لعام  94أي أنه غير قابل لالستئناف إلى أي جهة أخمر )املادة 

اف ، على أنه، )أي نزاع ينشأ بين ألاطر 4851( من اتفاقية الهاي لعام 94بمراجعة القرار التحكيمي، إذ نصت املادة )

فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ حكم التحكيم، في حالة عدم وجود اتفاق على عكس ذلك ، يتم تقديمه إلى املحكمة التي 

 أصدرت حكمه.
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ً
، وبما أن املحكمة ينتهي عملها وانعقادها بمجرد إصدار القرار، ألامر الذي يجعل اللجوء إلى ذات املحكمة أمرا

ً
صعبا

(، أنمه بإمكمان ألاطراف إنشاء هيئة تحكيمية أخرى بالتراض ي 404ص، 2002 ،لطانلذلك يرى البع  من الفقه )بوس

 لتفسير القرار أو توضيح بع  جوانبه الغامضة أو تجاوز أي مشاكل أخرى تعترض طريق تطبيقه.

 وضوعيةاملجراءات إلا : الفرع الثاني

ن عن بعضهما وهما تقديم اللوائح املكتوبة كقاعدة عامة من مرحلتين متميزتيتألف اجراءات التحكيم املوضوعية ت   

. وكل تحكيمرات واملستندات إلى هيئة الواملناقشات الشفهية، فيما يتعلق تقديم اللوائح املكتوبة، تتمثل بتقديم املذك

ء طراف بإبالغ اعضاخة إلى الخصم، إذ يقوم وكالء ألا ورقة أو وثيقة أو مستند يقدم إلى الهيئة يجب أن ترسل منه نس

جوبة عليها، أن كان ذلك ضروريا، ويرفق الفرقاء بكل ذلك كافة ق املقابل باملدعيات والدفوع وألا هيئة التحكيم والفري

ويتم هذا الابالغ أما بصورة مباشرة أو بواسطة املكتب الدولي وفقا للتسلسل   الاوراق والوثائق املبرزة في القضية،

ز تمديد الوقت املحدد في اتفاق التحكيم باتفاق الفرقاء أو من قبل هيئة ويجو   والوقت املحددين في اتفاق التحكيم،

التحكيم إذا ارتأت ضرورة ذلك من أجل التوصل إلى قرار عادل، كما تتضمن وتتضمن املناقشات عرض حجج الفرقاء 

على أنه، )كقاعدة  4851( من اتفاقية الهاي لعام 63( ، وقد نصت املادة )446مام هيئة التحكيم )العناني، صأشفاها 

عامة ، تتكون إجراءات التحكيم من مرحلتين متميزتين، املرافعات واملناقشات الشفوية، تتكون املرافعات في الاتصال 

من قبل الوكالء املعنيين إلى أعضاء املحكمة والطرف املقابل للقضايا والقضايا املضادة، وإذا لزم ألامر من الردود، 

ألاوراق واملستندات التي يطلبها في الدعوى،  يجب أن يتم هذا التبليغ إما مباشرة أو من خالل  ويرفق ألاطراف بها جميع

، بالترتيب وفي الوقت الذي تحدده "تسوية املنازعات، يجوز تمديد الوقت املحدد من قبل "الحلول الدولي وسيط املكتب

ندما ترى ألاخيرة أنه ضروري لغرض التوصل إلى الوسط" باالتفاق املتبادل من قبل الطرفين، أو من قبل املحكمة ع

 قرار عادل 

، وذلمك إذا كانت هناك ضرورة إلجراءات مثلي الخصوم أمام الهيئةتأتي بعد ذلك إلاجراءات الشفهية، أي مرافعة مو 

ين ب شفوية، حيث استبعدت بعم  اتفاقيمات التحكميم ضمرورة إلاجراءات الشفهية، مثل البروتوكول الخاص بالتحكيم

 أو لم  4804فرنسا واليابان لعام 
ً
 أو محددا

ً
 محدودا

ً
، كما أن بع  الاتفاقيات لم تعط إلاجراءات الشفوية إال مكانا

 على سبيل الاختيار، إذا وافقت ألاطراف على ذلمك ، أو إذا رأت املحكممة ذاتها ضرورة ذلك)بوسلطان ،
ّ
 تنص عليه إال

 14و 15(  وقد قضت املواد )441ص ، 2002
ً
( من اتفاقية الهاي بأن لكل من طرفي النزاع أن يبدي كل ما يراه مفيدا

للدفاع عن وجهة نظمره، وأن يتقمدم بدفوع فرعية تفصل فيها هيئة التحكيم بصفة نهائية بحيث ال يجوز إثارتها فيما 

ة اها إلى هيئة التحكيم كافبعد، وبإمكمان ممثلي ألاطراف الاستعانة بمجموعة من املحامين املخولين بأن يقدموا شف

الحجج التي قد يرونها مناسبة للدفاع عن قضيتهم ويحق لهم اثارة الاعتراضات والنقاط. وتكون قرارات هيئة التحكيم 

 حول هذه النقاط قطعية وال يمكن أن تكون موضوعا ألية مناقشة فيما بعد.

ط يضاحات حول النقاإمحامي الفرقاء وأن يطلبوا منهم سئلة إلى وكالء و عضاء هيئة التحكيم أن يوجهوا ألا كما يحق أل 

املشكوك فيها، وال يمكن اعتبار الاسئلة املوجهة واملالحظات املبادأة من قبل اعضاء هيئة التحكيم اثناء سير املناقشات 
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قية من اتفا 13)املادة أو من جانب اعضائها بصورة خاصة  اعرابا عن رأي من جانب هيئة التحكيم بصورة عامة،

 .(4851الهاي لعام 

جراءات اشارت لها الاتفاقية بإجراءات التحكيم ذات الصفة الاستعجالية، إذ اشارت الاتفاقية في حالة الخالفات إهناك 

قوم جراءات التالية، وهي على أن تكون مكتوبة، يطراف إلا املستعجلة تتبع الدول ألا التي تكون طبيعتها مالئمة لإلجراءات 

فرقاء املتقاضين بتعيين محكم، ويقوم املحكمان املختاران بهذه الطريقة باختيار حكم، وإذا لم يتفقا كل فريق من ال

ن عضاء املعينيعضاء محكمة التحكيم من غير ألا أا مرشحين اثنين يؤخذان من قائمة على هذه النقطة، يقدم كل منهم

القرعة لتحديد أي من املرشحين املقدمين بهذه  من قبل أي من الفريقين نفسيهما ومن غير رعايا أي منهما، وتجرى 

، ويرأس الحكم هيئة التحكيم، التي تصدر قراراتها بأغلبية الاصوات في حالة عدم وجود أي اتفاق 
ً
الطريقة يكون حكما

رنا كسابق تقوم هيئة التحكيم حال تشكيلها بتحديد املدة التي ينبغي أن يقم الفريقان خاللها مدعياتهما إليها، وكما ذ

تجرى اجراءات التقاض ي تحريريا فقط، إال أن لكل فريق الحق في أن يطلب استقدام الشهود والخبراء، ولهيئة التحكيم 

من جانبها حق طلب الايضاحات الشفهية من وكالء الفريقين، وكذلك من الشهود والخبراء الذين ترى ضرورة 

 ( 4851من اتفاقية الهاي لعام   85الى 96استقدامهم )املادة 

 املطلب الثاني

 2012إجراءات التحكيم وفق القواعد الخاصة بمحكمة التحكيم الدائمة في الهاي لعام 

ان تسيطر عليه دولة او منظمة دولية أو كي ذا اتفقتإعلى أن،  4544شارت املادة ألاولى من قواعد التحكيم لعام أ 

ناشئة عن معاهدة أو عالقة عقدية وفق قواعد املحكمة  ن عالقة قانونية محددهألى التحكيم بشإالدول على اللجوء 

رادة إن أطراف من تعديالت، والواضح من هذا النص هو د أو ما تراه ألا يتم تسوية النزاع وفق هذا القواع 4544لعام 

ت التحكيم اطراف املتنازع تلعب دور جوهري في العملية التحكيمية حتى بعد عرض النزاع امام الهيئة واملباشرة بإجراءألا 

 يبقى هذا الدور لألطراف.

شارت هذه القواعد إلى أن التحكيم متاح لكل طرف على قدم املساواة، إذ ان املحكمة تحرص على اعطاء لكل أكما   

الاطراف الحق في عرض قضاياهم، وتعمل على السير باإلجراءات التحكيمية على نحو يتفادى الابطاء والانفاق بال داع 

من قواعد التحكيم الخاصة باملحكمة التحكيمية الدائمة لعام  41من  4)فوالكفاءة في تسوية النزاع  لسرعةويكفل ا

 جراءات شكلية واجراءات موضوعية.إ(، لذا سنقسم الاجراءات إلى 4544

 إلاجراءات الشكلية: ول الفرع ألا 

ن اتفاقية الهاي، إذ تعتبر أحكام اتفاقية بتنظيم أقل م 4544تكون الاجراءات الشكلية الواردة في قواعد املحكمة لعام 

الهاي اوضح واكثر شمولية، لبدء إجراءات التحكيم من الناحية الشكلية، ال بد من تعيين املكان الذي سيعقد فيه 

التحكيم، ألاصل أن تعيين املكان يكون باتفاق ألاطراف، وفي حالة عدم وجود اتفاق سيعقد التحكيم في الهاي )بولندا(، 

 Holtzmann and Shifmanmبإمكان هيئة التحكيم تحديد املكان الذي تجري فيه جلسات الاستماع واملداوالت )  كما 
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، على اختيار تحديد املكان الذي ينعقد 4544(، وقد اكدت قواعد التحكيم الخاصة باملحكمة التحكيمية الدائمة لعام 

إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا من  -4( على أنه، )4و 49/4)فيه الاختصاص ملحكمة التحكيم الدائمة، إذ نصت املادة 

قبل على مكان التحكيم، تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف القضية، يعتبر قرار التحكيم قد صدر 

لى ن عيجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداوالت، ما لم يتفق الطرفا -4في مكان التحكيم،  

 ألي غرض آخر، بما في ذلك جلسا ت 
ً
 في أي مكان تراه مناسبا

ً
خالف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع أيضا

 (.        eBays (p214,2021الاستماع)  

وفيما يتعلق باللغة التي تستخدم في املخاطبات والوثائق واملستندات املقدمة أمام املحكمة واملرافعات الشفوية    

كمة تحديد اللغة، ويجوز للمحعليها، وفي حاله عدم الاتفاق تتولى املحكمة  تفاقالاع الشهود فيكون لألطراف واستما

طراف ها ألا علي اتفقصلية للمحكمة مشفوعة بالترجمة حسب اللغة التي كل الوثائق واملستندات باللغة ألا مر بأن أأن ت

(p214,2021 eBays)على أنه، )  4544الخاصة بمحكمة التحكيم الدائمة لعام  ، وهذا ما نصت عليه قواعد التحكيم

بموجب باتفاق الطرفين يتعين على هيئة التحكيم على الفور بعد تعيينها تحديد اللغة أو اللغات التي سيتم استخدامها 

الة في حوالدفاع وأي بيانات مكتوبة أخرى في إلاجراءات، على أن يكون هذا التحديد ينطبق على بيان الدعوى وبيان 

. يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بأي 4عقد جلسات استماع  بشأن اللغة أو اللغات املستخدمة في هذه الجلسات، 

مستندات أو مستندات تكميلية يتم تقديمها أثناء إلاجراءات التي  وأي ،الدفاعفقة ببيان الدعوى أو بيان مستندات مر 

حوبة بترجمة إلى اللغة أو اللغات املتفق عليها من قبل ألاطراف أو التي تم تسليمها بلغتها ألاصلية، يجب أن تكون مص

 (.4544( من قواعد التحكيم الخاصة باملحكمة التحكيمية الدائمة لعام 4و 48/4)املادة )التحكيم( تحددها هيئة 

كتب الدولي ولكل من ، إلى امليان دعواه كتابة إلى املدعى عليهفيما يتعلق بالدعوى يجب على املدعي إرسال ب أما 

املحكمين خالل فترة زمنية تحدد من قبل هيئة التحكيم، يجوز للمدعي أن يختار معالجة إشعاره بالتحكيم املشار إليه 

من هذه املادة،   4إلى  4كبيان مطالبة ، بشرط أن يتوافق إشعار التحكيم أيًضا مع متطلبات الفقرات من  3في املادة 

عوى البيانات التالية: أسماء ألاطراف وتفاصيل الاتصال بهم، بيان الوقائع املؤيدة للمطالبة ويجب أن يتضمن بيان الد

ونقاط الخالف، وكذلك  ألاسس أو الحجج القانونية املؤيدة للمطالبة  كما يجب أن يكون بيان الدعوى  قدر إلامكان  

من قواعد  45أو تحتوي على إشارات إليها )املادة مصحوًبا بجميع املستندات وغيرها ألادلة التي اعتمد عليها املدعي  

 (.4544التحكيم الخاصة باملحكمة التحكيمية الدائمة لعام 

بالنسبة إلى بيان املدعي عليه، يجب إرسال بيان دفاعه كتابة إلى املدعي إلى املكتب الدولي ولكل من املحكمين خالل 

ى عليه أن يختار معالجة رده على إشعار التحكيم املشار إليها في فترة زمنية تحدد من قبل هيئة التحكيم، ويجوز للمدع

من هذه  4على أنها بيان دفاع ، بشرط أن يكون الرد على إشعار التحكيم يتوافق أيًضا مع متطلبات الفقرة  4املادة 

(،  وأن 4، الفقرة  45الفقرة، كما يجب أن يرد بيان الدفاع على التفاصيل من )ب( إلى )هم( من بيان الدعوى )املادة 

 قدر إلامكان جميع املستندات وألادلة ألاخرى التي اعتمد عليها املدعى عليه، أو تحتوي على 
ً
يكون بيان الدفاع مصحوبا

إشارات إليها في بيان دفاعه أو في مرحلة الحقة في إجراءات التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم يقرر أن التأخير كان مبرًرا 
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ويجوز للمدعى عليه تقديم دعوى مضادة أو الاعتماد على مطالبة لغرض املقاصة شريطة أن هيئة في ظل الظروف، 

على الدعوى املضادة، أي دعوى  45من املادة  4إلى  4التحكيم لديها الوالية القضائية عليه، وتطبق أحكام الفقرات 

من قواعد التحكيم الخاصة باملحكمة 44صة )املادة )هم( ، واملطالبة املعتمد عليها لغرض املقا 4الفقرة  4بموجب املادة 

 ) 4544التحكيمية الدائمة لعام 

، املدة الزمنية التي الفترات الزمنية لهذه 4544وقد حددت قواعد التحكيم الخاصة بمحكمة التحكيم الدائمة لعام 

ة التحكيم إلرسال البيانات املكتوبة ( منها على أنه، )الفترات الزمنية التي تحددها هيئ40نصت املادة ) إلاجراءات، إذ

يجوز لهيئة التحكيم تمديد الحدود الزمنية يوًما، ومع ذلك  40ب أال تتجاوز بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع يج

 إذا استنتجت أن التمديد له ما يبرره 

 جراءات موضوعية: إالفرع الثاني

 ييكون وفق جدول زمني للنظر فن عمل الهيئة أت إليها القواعد، شار أمن الاجراءات املوضوعية امام املحكمة والتي 

بداء آرائهم باإلضافة إلى جلسات استماع الشهود والخبراء او للمرافعات إطراف إلى قضايا التحكيم وتدعوا بعدها ألا 

 الشفوية.

ؤقت ، الجدول الزمني املنضع هيئة التحكيم في أقرب وقت ممكن بعد تشكيلها وبعد دعوة ألاطراف للتعبير عن آرائهم

للتحكيم، يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت بعد دعوة ألاطراف للتعبير عن آرائهم تمديد أو اختصار أي منها خالل الفترة 

الزمنية املنصوص عليها في هذه القواعد أو املتفق عليها من قبل ألاطراف،  وإذا طلب أي طرف ذلك في مرحلة مناسبة 

على هيئة التحكيم أن تعقد جلسات الاستماع لتقديم ألادلة من قبل الشهود الخبراء، يجب على  من إلاجراءات يتعين

هيئة التحكيم أن تقرر ما إذا كانت ستعقد مثل هذا جلسات الاستماع أو ما إذا كانت إلاجراءات ستجرى على أساس 

 ت إلى جميع ألاطراف ألاخرى واملكتب الدولي،الوثائق وغيرها املواد،  يرسل ذلك الطرف إلى هيئة التحكيم جميع الخطابا

يجب إجراء مثل هذه الاتصاالت في نفس الوقت، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي طرف، أن تسمح لشخص 

ا في اتفاق التحكيم )املادة 
ً
ثالث أو أكثر باالنضمام في التحكيم كطرف شريطة أن يكون هذا الشخص طرف

 ( 4544حكيم الخاصة باملحكمة التحكيمية الدائمة لعام ( من قواعد الت0و4و3و41/4)

ويقع على كل طرف عبء اثبات الوقائع التي يستند عليها في دعواه او دفاعه   وقبل ان تعقد هيئة التحكيم جلساتها 

راء في جلسات بتوجه تبليغ الى الاطراف وقت كافي اشعار بتاريخ الانعقاد ومكان الانعقاد، ويكون الاستماع الى الشهود والخ

مغلقة مالم يتم الاتفاق على خالف ذلك ويجوز للهيئة ان تطلب من الشهود والخبراء مغادرة القاعة اثناء اداء بع  

الشهود الشهادة بشرط أن ال يكونوا اطراف في التحكيم  وهذا يجوز ألي شخص هو طرف في التحكيم او تربطه صله 

( من قواعد التحكيم الخاصة باملحكمة التحكيمية  41/4الخبراء )املادة )ما بأحد الاطراف أن يكون من الشهود أو 

 (4544الدائمة لعام 



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 369 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

ة صطراف لتقديم تقرير كتابي إلى الهيئة بشان مسائلة معينه خاتعيين خبير مستقبال بعيدا عن ألا  وللمحكمة أن تطلب

يئة اته واستقالليته وحيادته إلى الهيئة وتقوم الهشارة إلى أن الخبير قبل انتدابه يقدم دليل مهار بالتحكيم، وتجدر إلا 

بإبالغ الاطراف إذا كان لديهم اعتراض على الخبير،  واذا اعلنت املحكمة مقبولية الخبير ال يجوز لألطراف الاعتراض 

وثائق لعليه الحقا، وتقدم الهيئة للخبير معلومات ذات صله بالنزاع سواء كانت مستندات أو وثائق وبعد فحص الخبير ا

طراف لالطالع عليها ويحق لألطراف تفحص أي وثيقة استندت عليها ديم خبرته ترسل نسخه منها إلى ألا واملستندات وتق

 (4544من قواعد التحكيم الخاصة باملحكمة التحكيمية الدائمة لعام  48الخبرة )املادة 

قواعد الخاصة باملحكمة ولكن التساؤل هو ماذا لو تعتبر هذا الاجراءات الواجب اتباعها إذا اختار الاطراف الاحتكام لل

 زمه.ال دعمه قضيته باألسانيد والحجج ال اختار الاطراف اللجوء إلى التحكيم وبعدها قصر في

هاء إنن عذر مشروع اصدرت الهيئة أمر بإذ اشارت  إلى أنه، إذا قصر املدعي في دعواه دو  ،هنا بينت قواعد املحكمة ألامر

يوم من تاريخ طلب التحكيم، وإذا قصر املدعي عليه في بيان دفاعته أو قصر في  40ملدة املحدد وهي التحكيم  خالل ا

الرد على اشعارات املحكمة خالل املدة املحددة اصدرت الهيئة أمر باستمرار اجراءات التحكيم دون أن تعتبر هذا 

د من ألادلة واملستندات بعد طلب الهيئة جاز لها التقصير قبول لشكوى املدعي، واذا قصر أحد الاطراف في تقديم املزي

طراف في الاعتراض على مخالفته هذه القواعد  أو امامها كذلك يعتبر تقصير أحد ألا  أن تحكم وفق الادلة املوجودة

من قواعد التحكيم الخاصة باملحكمة التحكيمية  34اتفاق التحكيم تنازل عن الاعتراض مالم يثبت عكس ذلك )املادة   

 ( 4544الدائمة لعام 

وقبل ختام الاجراءات البد من الاشارة إلى رد املحكم وعدم الاختصاص من قبل الهيئة  بالنسبة لرد املحكم، إذا رأت 

الاطراف أن هناك ما يثير الشك بشان استقاللية ونزاهة املحكم جاز لألطراف اشعار املحكمة باالعتراض على املحكم، 

فق باقي الاطراف على تنحي املحكم جاز تقديم الاعتراض الى سلطه التعين في املحكمة، وهذا ما واذا لم يتنحى أو لم يوا

، والاجدر والاولى باملحكمة عند وصول اعتراض على أحد املحكمين أن تدرس اسباب الاعتراض، 43و44أشارت اليه املادة 

 النزاع في سبيل استبدال وتعيين محكم اخرى . وأن توجد سلطه حقيقية إلى سلطه التعيين أو الهيئة املعروض امامها

جاز الاعتراض امام الهيئة نفسها وهذا ايضا منتقد أى الافراد ان الهيئة غير مختصة ر  إذاما عدم اختصاص الهيئة أ

 يفترض بوجود هيئة اعلى للنظر في تجاوز السلطة أو عدم الاختصاص.

عطت الفرصة الكافية لعرض قضيتهم ويجوز أراءات، إذا رأت أنها جن تعلن اختتام إلا أوفي الختام على هيئة املحكمة 

 ذا وجدت ضرورة لذلك ولظروف استثنائية.إلهيئة أن تعلن فتح الاجراءات 

 خاتمة:

جوء طراف بالحرية سواء كان باللنازعات، إذ يعد وسيلة فعاله ملا يمتع ألا يعتبر التحكيم من الوسائل السلمية لحل امل

، أو اتباع القواعد التحكيمية املناسب لهم، مع ذلك توجد هناك الكثير من القواعد الخاص إلى التحكيم اساس
ً
ا

لى إمر بالنسبة لك ألا كذبب عدم وجود قواعد موحدة ثابتة، بالتحكيم، وهذا يؤدي إلى ضعف في اجراءات التحكيم بس
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تحكيمية، وباإلضافة إلى ان غالبا ما املحكمة وعدم وجود كذلك مراجع للطعن في القرارات الصادرة من الهيئات ال

 مما هو وسيلة للتسوية النزاعات. أكثر طراف كون التحكيم وسيلة ارضاء كافة ألا ي

 :همهاألذا نقترح جمله من التوصيات 

 ن توجد قواعد موحدة وثابته لإلجراءات بما معناه ان لجوء الافراد للتحكيم أمام هذا محكمة التحكيم أ

 .واعد املحكمة دون ابداء تعديالتحتكام بقيقبل الا  الدائمة أن

 ن تكون هناك مراجع للطعن بقرارات الهيئة التحكمية أمام هيئة أعلى منها في حالة أن كان قرارها غير عادل أ

 لنزاعات،افي حق البع ، مع توفير الوسائل القانونية الكافية بغية تنفيذ القرارات بعد التحكيم كونه هو وسيلة لحل 

 قواعد الاجراءات الخاصة باملحكمة مثل القاعدة التي تنص على أن يصح لألطراف ان يكونوا تعديل بع  

 املدعي ال يصح أن يكون 
ً
اض على املحكمين واختصاص القواعد الخاصة باالعتر  شاهد، وكذلكشهود، ال نه قانونا

 املحكمة

 قائمة املراجع: 

 / املصادر العربية
ً
 اوال

 الفكر العربي، القاهرة، مصر. الدولي، مركز إلى التحكيم  د.ت.(، اللجوء) محمد، العناني، ابراهيم .4

 الهومة للنشر والتوزیع، الجزائر ، دار 4الدولي، ط (، التحكيم4556) ،بلقاسم، أحمد .4

سكندرية، مصر، الطبعة الاختياري وإلاجباري، منشأة املعارف باإل  (، التحكيم4554) ،أحمد الوفا،أبو  .3

 الخامسة  
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 Using the سوريا الفرات، وادي أزمات وإحاطة تفسير في'' العبرمناهجية'' مفهوم استخدام

concept of ’’Transdisciplinarity’’ to explain and define the Euphrates Valley crises 
 صفوان داؤد /وزارة النفط/ سوريا

Safwan Dawod/ Ministry of Oil/ Syria 

 امللخص:

 فافة،الش غيرو  غير الاعتباطية الليبرالية السياسات وأدت املناخية، بالتغيرات السورية الجغرافيا من %80 حوالي القرن  هذا خالل تأثرت

 فردال نصيب إنخفاض إلى أدى ما اض ي،ألار  وجودة مساحة في كبير تراجع إلى الحياة وأسلوب إلاستهالك أنماط تغير السكان، عدد زيادة

 من ألاعم القسم شملت العنف أعمال في وزيادة اجتماعية اضطرابات التدهور  هذا مع وترافق. الزراعية وألاراض ي املراعي مساحة من

 . العراقية الحدود وحتى سوريا في الفرات وادي منطقة كامل متضمنة البالد

 من بدال  الذي والسؤال. الاوسط الشرق  ومنطقة سوريا مستقبل على الكبيرة ألهميتها الفرات وادي منطقة على هذه دراستنا في سنركز

 اية؟للغ معقدة وبيئية وسياسية اقتصادية ظروف تحت الفرات وادي في الاجتماعي الوضع وضبط بالعنف إلاحاطة يمكن كيف طرحه

 
ً
 بد الو  فّعال، غير سيبدو اقتصادي ام اجتماعي أم سياس ي كان سواء اتهبذ منفرد عالج او منهج اي إن التأزم؛ شديد الحالي للوضع ووفقا

  أكثر تفاعلي منهج تطبيق من
ً
 اولةمح دون  املهّمة هذه إنجاح يمكن وال جوانبها، جميع من الفرات وادي بمسألة إلاحاطة على وقادر شموال

 الشاملة الطرائق أحد هو( Transdisciplinarity) املناهجية العبر نطقامل أن نعتقد هنا من. دالالتها وتفسير املختلفة العلوم بين معابر وضع

 فالتعري وفق والعبرمناهجية. الفرات وادي منطقة في الوضع وتفسير لضبط وعملية واضحة تصورات إعطاء على والقادرة املطروحة

عُبر التي املشاكل على تركز بحثية استراتيجية هي العام
َ
 مناسبة أنها تقدنع استراتيجية هي إذن. لحلها شمولي نهج ووضع تخصص من أكثر ت

  واقتصاديه وبيئية واجتماعية سياسية أزمات من تعاني جغرافية منطقة في
ً
 .مجتمعة

 الجفاف، املسألة السورية.، الفرات ، وادياملناهجية العبر الكلمات املفتاحية:

 

 Abstract: 

During this century, 90% of the Syrian geography had influenced by the climate changes. The reckless liberal policies, the 

population increases, the consumption patterns’ changes and the way of life led to a significant decline in the area and quality 

of land. This deterioration was accompanied by social unrest and an increase in violence that covered most of the country, up 

to the Iraqi border. 

In this study, we will focus on the Euphrates Valley region because of its great importance on the future of Syria and the Middle 

East. The question that must be posed is how it is possible to encompassing violence and control the social situation in the 

Euphrates Valley under very complex economic, political and environmental conditions? 

It seems, according to the current tense situation; Any single approach or treatment, be it political, social or economic, will 

seem ineffective. It is necessary to apply a more comprehensive interactive approach that is capable of covering the issue of 

the Euphrates Valley in all its aspects, and this task cannot be successful without trying to put crossings between the different 

sciences and explain its implications. 

Hence, we believe that transdisciplinarity logic is one of the comprehensive methods proposed and capable of giving a clear 

and practical perceptions for interpreting the situation in the Euphrates Valley region. Transdisciplinarity, in general, is a 

research strategy that focuses on cross-disciplinary problems and develops a holistic approach to solving them. 

Keywords: Transdisciplinarity, Euphrates Valley, Drought, Syrian crisis. 

 مقدمة:

  املياه وفرة تعتبر
ً
  عامال

ً
 قضية فإن لذلك، الفراتي للمجتمع الاقتصادية-املجتمعية البنية واستقرار تطور  على حاسما

  تشكل وأن البد املائي ألامن
ً
  هاجسا

ً
 سيطرة أدت وقد. خاصة، سوريا في وألاكاديمية السياسية النخب لدى عميقا

 وكانت. معنى من للكلمة ما بكل املنطقة انحطاط الى 4549 وحتى 4543 عام منذ الحوض اهذ على «الدولة تنظيم»
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  أثر قد املاضية العقود خالل الحوض شهدها التي املتكررة الجفاف موجات
ً
 حاد وانخفاض املياه، احتياطي على سلبيا

 يةاملحل واملؤسسات املنظمات من مجموعة ووثقت. قاطنيه من لوفألا مئات وهجرة الزراعية، املحاصيل انتاجية في

 الجفاف ثارآ عن تقارير «الفاو»و «ايكاردا» مثل مختلفة ومنظمات للنظام، التابعتان واملياه الزراعة وزارتي مثل والدولية

 نم إلالحاح هذا ويأتي وُملحة، عاجلة اجراءات اتخاذ ضرورة الى الواردة واملعطيات البيانات وتدفع الفرات، حوض في

 شكلب ترتبط قد واجتماعية اقتصادية اضطرابات خطر في هي فقط، سوريا وليست ألاوسط الشرق  منطقة أن حقيقة

 دول  في ياهامل ملصادر الجيوبوليتيكية التطلعات تغير إلاعتبار بعين أخذنا إذا خاصة املناخية، التغيرات بهذه مباشر

 حصل قد البرونز، عصر نهاية خالل ألادنى الشرق  حضارات انهيار أن إلى التاريخية الدراسات تشير وللتذكير. الجوار

 
ً
  واقتصادية وسياسية مناخية ظروف تفاعل نتيجة فعال

ً
 رالعب املنطق استخدام الدراسة هذه في حاولنا. مجتمعة

 ،املناخ الزراعة، الهيدرولوجيا،: ُمقتربات أربعة وفق دالالتها وتفسير مختلفة علوم معطيات تشبيك خالل من مناهجي

قترب
ُ
 .ةاملستعصي أزماته لحل مقبولة إقتراحات وتقديم الفرات وادي بوضع لإلحاطة الاجتماعي،-إلاقتصادي وامل

 :
ً

 الهيدرولوجياأوال

عتَبر
ُ
  الفقيرة الدول  من سوريا ت

ً
  %49 وتعتبر. مساحتها من %43 الجافة وشبه %14 الجافة ألاراض ي وتشغل مائيا

ً
 تقريبا

ستدام غير البشري  النشاط نتيجة ورةمتده السورية ألاراض ي من
ُ
 سوريا، يف املائي العجز تنامي إلى البيانات وتشير. امل

. 1 4555-4884 الفترة في عليه كان عما %04 من أكثر 4554-4554 املائية للسنة للمياه الكمي العجز متوسط بلغ إذ

. 2القادمة العقود خالل العجز هذ ازدياد ملتوقعا ومن، مكعب متر مليار 6 حوالي املائي العجز فجوة بلغت 4544 عام وفي

  يعود وذلك املياه، مستويات لتدني شديدة جفاف موجات من املتحدة ألامم حذرت ،4544 عام يف
ً
 انخفاض إلى جزئيا

 ألاكثر دولة؛ 484 يشمل الذي «العالمي املخاطر مؤشر» على السابعة املرتبة في سوريا ووِضعت. الفرات نهر منسوب

 ".معالجتها على القدرة من فيها التتمكن وقد طبيعية، أو إنسانية كارثة" مواجهة لخطر عرضة

 لحدودا عند السوري الشمال في جرابلس مدينة من اراضيها يدخل، سوريا في ألاهم الحيوي  الشريان الفرات نهر يعتبر

 اننيس ابريل شهري  بين الفرات رنه فيضان موسم يمتد. العراقية الحدود عند البوكمال مدينة من ويخرج التركية

 يساهم. كم445 بطول  الخابور  نهر اهمها عدة روافد له ،كم 695 النهر هذا من السوري القطاع طول  يبلغ. أيار ومايو

 للمياه التخزينية الطاقة كامل من مكعب متر مليار 40o6 حوالى صلأ من مكعب متر مليار 44 بحوالى الفرات حوض

 .3(4551 عام ائيةاحص) سوريا في العذبة

 ثارآ أقدم ووجدت، التاريخ في الزراعة مهد كان الفرات وادي من السوري القطاع أن إلى الاتثربولوجية الدراسات تشير

  املغمور " هريرة ابو" تل في لها
ً
 ،القديمة ألارامية في" فرت" كلمة الى النهر تسمية وترجع(. 0، ص.4880، موليسون ) حاليا

( رياسو ) وسطه إلى( العراق) الفرات نهر جنوب من القديمة الحضارات مراكز انتقال أن وُيعتقد ،والنمو الخصب وتعني

 (. 34ص.، 4896، ولي) إنتاجها وتراجع التربة في ألامالح انتشار بسبب كان

                                                           
e Abed Rabboh R, (2007). Water demand management in Syria, 3rd Regional Workshop on: Water and Sustainable Development in th1

Mediterranean Water Demand Management, Progress and Policies, Blue Plan UNEP/MAP, Zaragoza, Spain, 2007 
 4549بيروت، «، الشبكة العربية للبيئة والتنمية»"تقرير التحديات والصعوبات التي تواجه املرأة لتحصيل خدمات املياه في سوريا"،  2
 4558، دمشق، هيئة تخطيط الدولة»(، GTZس ي وتحديث قطاع املياه السوري" )"تقرير قطاع املياه ألاسا  3
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 ومشاريع كياتر  في «أتاتورك» بسد العمل وأدى. سوريا في 0و العراق في 1و تركيا في منها 44 سد 46 الفرات نهر على أقيم

، الثلث بمقدار والعراق سوريا نحو الفرات نهر تدفق خف  إلى عنه املنبثقة الري 
ً
 على يركب بشكٍل  هذا وأثر تقريبا

 سببب ري، دون  فيها الزراعة اليمكن التي البوكمال ومدينة" ألاسد بحيرة" بين الواقع الفرات وادي من الجنوبي الجزء

 الزور دير بمحافظتي الفرات نهر يمر إداريا. سنة/ملم 455 اليتجاوز  بمعدل ايةللغ املنخف  املطري  الهطول  معدل

  انخف ، نسمة مليون  4 حوالي سكانهما عدد بلغ 4544 عام رسمي حصاءإ آخر بحسب والرقة
ً
. الحرب بسبب الحقا

 عدد من %43و %46 ويشكلون ، الزراعة في املحافظتين هاتين سكان من ألاكبر القسم يعمل املصدر، نفس وبحسب

  .التوالي على السكان

 ملؤشر الزراعيثانًيا: أ

رضت سوريا في الحاكم البعث حزب حكومات عهد خالل
َ
  الري  وزارة ف

ً
  ضبط

ً
 ٍل بشك توفيرها وتم، املياه ملوارد واسعا

 قبةاملتعا الحكومات فرضت الاشتراكي، النمط وعلى. املنتج ونوع الارض بمساحة مرتبطة زمنية جداول  وفق مجاني

 
ً
  هي بعينها محاصيل لزراعة إلزامية برامج عبر الزراعية الانتاج خطط على صارمة قيودا

ً
 والحبوب القطن غالبا

 ، املحاصيل لهذه الاقتصادية الدورة على بيروقراطي بشكل وأشرفت. والشمندر
ً
 سويقت وحتى البذور  توزيع من بدءا

 ندتاست الزراعي، للقطاع واعدة مستقبلية برؤية الزراعية يةللتنم عشرية إستراتيجية وضع تم 4555 عام في. املنتج

 بمعدل والبعلية %5.9 بمعدل املروية املزروعة املساحات زيادة: أهمها ألاهداف من بنك تحقيق على إلاستراتيجية هذه

4.4 %  
ً
 للخمسية %4و، ىألاول للخمسية %4 البعلية واملحاصيل %0 الى 3 بنسبة املروية املحاصيل إنتاجية رفع. سنوًيا

  %0 بنسبة والبيضاء الحمراء اللحوم إنتاج زيادة. الثانية
ً
 هذه واقعية عدم لكن. %0 بنسبة الحليب وإنتاج، سنويا

  السورية الحكومة اجبرت التقديرات
ً
 الدولة بقيت بآخر أو وبشكل. 1الثانية الخمسية في التوقعات تخفي  على الحقا

 عن مسؤولة، 3846 رقم إلانتاجية الخطة إعتماد وقرار ،4550 لعام 08 رقم التشريعي املرسوم لتعليمات وفًقا

 وضح في إلانتاج مستلزمات من جزء وتوفير الرئيسة املحاصيل من عدد وتسويق إلاشراف في الزراعية السياسات

 .الفرات

  تفرض كانت املناخ وتغير البيئية القضايا لكن
ً
  واقعا

ً
  جديدا

ً
  وعبئا

ً
 هذا نم ألاول  العقد خالل. موالن خطط على ثقيال

 النمو تيجةن الزراعية الاراض ي تآكلت، الفرات وادي ألبناء وإلاقتصادية املعيشية ألاوضاع متسارع بشكل تدهورت القرن 

 وجهالت بسبب، التمويل ضعف من تعاني الوادي في الانتاج خطط بقيت فيما، التصحر ومظاهر والجفاف السكاني

  السياسة هذا اطار وفي''، الليبرالي الاختزال'' والى، الليبرالية ةالاقتصادي السياسات نحو
ً
 دفقت يعِوض أن من وبدال

 ، الاجمالي املحلي الادخار ضعف الاستثمارات
ً
 حويلهت تم، املستدامة التنموية املجاالت الى التدفق هذا توجه من وبدال

  الزراعة واهملت والعقارية السياحية القطاعات الى
ً
 الدولة قطاعات جميع في وكما(. 433، ص.4544 ،تبارو ) كليا

  هكذا، الزراعي الاقتصاد بنية الفساد دخل السورية
ً
 ري لل النظامية غير آلابار عدة مرات تضاعفت الرشوة عبر مثال

  ماسبب(، De Chatel, 2010, p, 48-51) الكلي آلابار عدد من %00 املرخصة غير آلابار وبلغت
ً
 الحوامل تضرر  الحقا

                                                           
  4545، دمشق، «الجمعية الوطنية للتنمية البيئية»زهير مصري، "تقرير التصدي آلثار تغير املناخ على الزراعة و ألامن الغذائي في سورية"،  1
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 خمسينات في عليه كانت عما متر 455 حوالى الجوفية املياه مستوى  انخفاض والى، كبير بشكٍل  الفرات لحوض ائيةامل

 في يعاليناب من للعديد تام جفاف إلى املياه استخراج في وإلافراط الزائد الضخ وأدى(. السابق املرجع) املاض ي القرن 

  يتدفق الخابور  نهر يعد مول التركية، السورية الحدود على العين رأس مدينة
ً
 ببضعة بعدها. 4888 عام منذ صيفا

. «الاجتماعي السوق  اقتصاد» استراتيجية السورية الحكومة تبنت عندما الالعودة بنقطة السوري الشرق  دخل اعوام

 شخص ألف 465 توقف القطاع هذا'' لبرلة'' نتيجة أنه، 4551و 4554 أعوام بين السورية العمل لقوة مسوحات وبينت

  ممثلين ضمنه، العمل عن فاعل
ً
  ، 1سوريا في الزراعي القطاع في الوظائف من %33 بنسبة انخفاضا

ً
 نسبة في وانخفاضا

  تم هذه اللبرلة عملية وخالل.  2%36 بنحو 4545 وحتى 4810 عام منذ التوظيف
ً
 الديزل  عن الدعم تخفي  أيضا

ِرضت كما للغاية، ُمكِلف الفرات حوض في لألفراد الري  عمليات ماجعل أضعاف، ثالثة سعره وزاد
ُ
 ادارية اجراءات ف

  إلاجراءات هذه فشلت الفساد انتشار ونتيجة، الزراعة في املياه استهالك تقييد بموجبها تم
ً
  فشال

ً
 اصبحتو ، ذريعا

 . الرشوى  دفع على قدرة لهم ليس الذين املزارعين اولئك على فقط ُمطّبقة التقييد اجراءات

 الالتزام وعبر، شاملة عمل خطط خالل من الحاصل التدهور  وقف املتعاقبة السورية الحكومات تحاول ذلك رغم

 قطاعات معظم في الحال هو وكما لألسف لكن(. UNCCD) التصحر ملكافحة املتحدة ألامم اتفاقية معايير بتطبيق

 للمدراء اللوجستية الخدمات زادت ماوفي، إلادارة وسوء املمنهج الفساد وطأة تحت الري  وزارة وقعت، ألاخرى  الدولة

 الكوادر وتطوير العلمي البحث غاب، وغيرها حواسيب واجهزة خارجية ورحالت سيارات من والاقسام الافرع ورؤساء

  هكذا، الزراعي النشاط متطلبات عن املتخصصة
ً
 الى 45 نأ حين في قليلة الكوادر هذه من املتعلمين نسبة بقيت مثال

 املنشأة الفرات وادي في الري  شبكة للتطوير؛ الواقعية الخطط غابت كما.  3الاعدادية مرحلة وز يتجا لم منهم 65%

 باستخدام الكالسيكي تصميمها يسمح وال، للمياه كبير بهدر تتسبب املاض ي القرن  وسبعينات ستينات منذ بمعظمها

 مارالاستث الى هؤالء دفع للمزارعين تأمينها عن الدولة وعزوف، ُمكلفة الحديثة الري  انظمة إن. الحديثة الري  اساليب

  التقليدي، املياه جر استخدام في الاستمرار أو آلابار حفر في
ً
 تذهب الري  شبكات تطوير في التمويل من وبدال

  ذكرنا كما والسياحية العقارية الخدمات قطاع الى الحكومية الاستثمارات
ً
 الفقر معدل انخف  وبينما ولألسف. سابقا

 فقراء من 09o4% تركز حيث، سوريا شرق  شمال في الفقراء عدد ارتفع ،4554 و 4886 عام بين سوريا أجزاء معظم في

  املنطقة هذه واحتلت، الفرات حوض محافظات من الريفية املناطق في سوريا
ً
 الذين الناس من نسبة أعلى ايضا

  الدوالرين خط تحت يعيشون 
ً
 ملنطقةا هذه في «الدولة تنظيم» انبثاق غرباملست من يكون  لن لذلك.  سوريا في يوميا

 
ً
 ضطرابالا  من السياق؛ هذا وفي. لنشوءه ألاكبر الدور  تتحمل للنظام الفاشلة التنموية والسياسات سوريا من تحديدا

 ملشاكلا وتحول  تفاقم إلى لتؤدي عديدة أخرى  عوامل تتفاعل الايكولوجية، النظم وتدهور  الفاشلة والسياسات ألامني

                                                           
1 The UN Refugee Agency, (UN-HCR, 2011) 
2 Arab Development Challenges Report 2011, United Nations Development Programme, Second Edition, March 2013. p34 

«، خطيط الدولةهيئة ت»، دعم تخطيط القطاع والتنسيق، «الوكالة ألاملانية للتعاون التقني لتحديث قطاع املياه السوري»تقرير قطاع املياه ألاساس ي"،  3

 4558دمشق، 
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 إلى ؤديي قد مما متوقع، وغير مفاجئ بشكل بها الخاصة التحول  نقطة إلى وتصل إقليمي، لتصبح سوريا في ليةاملح

 1املجاورة البلدان إلى املناخية الهجرة تسريع

 
ً
 مؤشر املناخ: ثالثا

  كاربتنر ريس نشر املاض ي القرن  ستينيات خالل
ً
 انهارت قد يونانال في القديمة امليسينية الحضارة أن إلى فيه أشار مؤلفا

 املجاعات بسبب الالحق الحاد السكان عدد انخفاض إلى حججه في كاربتنر واستند ألامد، طويل جاف مناخ بفعل

قوا قد الانثربولوجيين من عدد وكان. للجفاف املرافقة
ّ
  تشير نصوص وث

ً
 يسينيام من كل في حصلت مجاعات إلى فعال

 جيباليا مملكة في سبيل على منها ،(418، ص.4545 ،كالين) البرونز عصر ةنهاي أخرى  وأماكن الحثية والامبراطورية

، سوريا شمال( تويني تل)
ً
  أن حيث حاليا

ً
  أكثر مناخية ظروفا

ً
 القرن  أواخر املتوسطي سوريا حزام في حدثت جفافا

 تشمل لم البيئية تغيراتال هذه(. Kaniewski et al, 2010, p, 207) امليالد قبل عشر الثاني القرن  وبداية عشر الثالث

 حاكمةال'' القصور  مراكز'' على حاسم تأثير إلى التغيرات هذه وأدت كنعان، وممالك وبابل واشور  قبرص بل فقط سوريا

 التمرد تيلف أشعلت تكون  قد بدورها والتي الزراعية إلانتاجية من مرتفعة مستويات على كبير بشكل تعتمد كانت التي

 لهياكل مفاجئ انهيار إلى أدت او اليونانية، ميسينيا حالة في كما( Drake, 2012, p, 1866-1868) الغذاء نقص نتيجة

 ،(Monroe, 2009, p, 361) أوغاريت ضمنها من املتوسط شرق  في ألاغنى املمالك بسقوط عجلت مما الدولية التجارة

 البرونزي  العصر وشعوب ثقافات انهيار ىإل أدى قد ألاخرى  العوامل من عدد إلى إضافة املناخي والتغير الجفاف وأن

 املصريين ىوحت وامليتاووين القبارصة، الكيشيين، املينويين، الكنعانيين، الاشوريين، الحثيين، امليسينيين، من

(Middleton, 2010, p, 118.) 

 ومن .ملموس رتغي يشهد أن البشري  العمر وفق الطبيعي من ليس لكن آلخر، عام من املناخ يتفاوت أن الطبيعي من

  يشهد ألارض كوكب أن الواضح
ً
  اتجاها

ً
  احتراريا

ً
  عشر ثالثة أن الى املناخية املعطيات وتشير. عاما

ً
 ّر أح بين من عاما

  عشر أربعة
ً
  والعشرين، الحادي القرن  في جميعها جاءت قد 4905 عام منذ مسجلة عاما

ً
 من عقد كل أن عن فضال

ر كان املاضية الثالثة العقود  وبينت.  2ُمسَجل عقد أحّر  كان الذي 4545-4554 العقد في الذروة وبلغت سابقه، من أحًّ

 ، السورية الاستشعار هيئة من معطيات
ً
 لعامليتينا املحطتين ومن، وتركيا سوريا في مناخية مراصد بيانات على واعتمادا

  حدثت قد  3الجفاف فترات أن( GHCN) العالمي املناخ لشبكة
ً
  95 مدار على دوريا

ً
 4551 أعوام حدة أكثرها كانت، عاما

 وأصبحت، والعشرين الحادي القرن  من ألاول  العقد في الشديد للجفاف عرضة أكثر كانت سوريا وأن، 4545 وحتى

  وأن(. Werrell et al, 2015, p, 29-30) العقد هذا نهاية راسخة شبه السمة هذه
ً
 ألاربعة الجفاف حاالت أشد من ثالثة

 
ً
 مع متوافق وهذا(، Kelley et al, 2015, p, 3241-3246) ألاخيرة والعشرين الخمس السنوات في حدثت قد، شدة

-Donat et al, 2014, p, 581) ككل ألاوسط الشرق  منطقة في العشرين القرن  منتصف منذ الثابتة إلاحترار اتجاهات

                                                           
1 The Global Risks Report 2022 p66 

 .4543، عن حالة املناخ العالمي، جنيف، «املنظمة العاملية لألرصاد الجوية»بيان  2
 على مدى مئة 3

ً
ام ع يقصد بفترة الجفاف نلك الفترة التي يكون فيها الهطول املطري وملدة ثالث سنوات اقل من املعدل الطبيعي الذي كان مستمرا

 سابقة.
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 يف الشتاء فصل في ألامطار ول هط في مستمر مستقبلي انخفاض حدوث املناخية النماذج دراسة من وُيتوقع(. 591

 املتوسط ألابي  البحر شرق  ملناخ مميزة سمة وهذه(. Zappa et al, 2015, p, 23) املتوسط ألابي  البحر منطقة

 ,Polade et al, 2014) وزمالءه بوالد والحظ(. Mercuri et al, 2011, p, 204-206) الجفاف ظاهرة في بالتقلبات املوسوم

p, 4364 )لكل ألامطار هطول  متوسط في وليس الجفاف، أيام رقم في تغيير هناك املتوسط حوض مناطق عظمم في أنه 

 ،4545 عام بحلول  سوريا في الجفاف موجة ادت العموم في. الجفاف وتأثير قوة على هامة تأثيرات له وهذا، ممطر يوم

 الانجراف ظاهرة املوجات هذه مايتبع ةوعاد، سواء حد على واملروية البعلية الاراض ي من واسعة مساحات تآكل الى

 ومن.  1السورية البادية أراض ى مجموع من %40 بحوالي الظاهرة بهذه املتأثرة املناطق مساحة تقدر حيث الريحي

 لىع زراعته نجاح يعتمد الذي، القمح مثل الشتوية املحاصيل تدهور  الى تؤدي معين حد عن التبخر زيادة أن املعروف

 حساس يزيائيف مستجيب ُيعتبر كونه آلي بشكل ينخف  الجفاف ونتيجة املحتوى  وهذا، للتربة لرطوبيا املحتوى  وفرة

  املاض ي القرن  تسعينات منتصف منذ مرة وألول (. Alessandri et al, 2014, p, 7211) الدفيئة غازات تركيز لزيادة
ً
 ونتيجة

 .تصدره كانت بعدما القمح الستيراد سوريا اضطرت للجفاف

 رابع
ً
 الاجتماعي-املقترب إلاقتصادي: ا

ر( IRC) الدولي ألاحمر والصليب املتحدة ألامم صرحت ،4558 عام في
 
 من أكثر منهم بالجفاف، شخص مليون  4.3 تأث

 وشمال شرق  مناطق من جماعي نزوح حدث، لذلك نتيجة.  2بأكمله رزقهم مصدر فقدوا سوري مواطن الف 955

  منهم.  3املدن أطراف نحو الزراعة على املعتِمدة الريفية والعائالت الرعاة من سوريا شرق 
ً
 الى مواطن الف 455 تقريبا

ل. الخدمات من الكثير إلى تفتقر عشوائيات معظمها في ألاطراف هذه ماتكون  وعادة،  وحدها حلب مدينة اطراف
ّ
 شك

 سوريا في املدن سكان من %45 واليح، عراقي نازح مليون  4o0 الى 4o4 متضمنين العشوائيات هذه في النازحون  السكان

 4544 عام وفي. %05 حوالى يزيادة اي، 4554 عام مليون  9o8 مقابل( 4545 عام احصائية) مليون  43o9 يقارب بتعداد، 

 سكان ثلث قرابة أي ،نسمة مليون  6-0 بلغ سكاني تضخم استوعب عشوائيات بحزام دمشق العاصمة تطويق ُسجل

 سياسات ضغط تحت هكذا. 4 الاجتماعي الاستقرار عدم على واملناخية البيئية الضغوط تأثيرات تظهر هنا. سوريا

 ييراتتغ لتقبل جاهزة الفرات حوض مجتمعات أضحت، القاسية املناخية العوامل وتدهور  الفاشلة الحكومية التنمية

 يلالبد يكون  أن ألاقدار وشاءت، تعيشها التي الصعبة ألاوضاع من للخروج الُسبل كأحد متطرفة امنية او سياسية

 .«الدولة تنظيم» حكم وهو، كان مما اسوأ

                                                           
. الرابط: 4549اغسطس آب  9نية للتصحر، موقع وزارة الادارة املحلية والبيئة، دمشق، تاريخ الدخول الخطة الوط  1

http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/legislation/461 
2 Syria: Drought Driving Farmers to the Cities,” IRIN News, Accessed: 12 Jan. 2011 

http://www.irinnews.org/report/85963/syria-drought-driving-farmers-to-the-cities 
3 Wadid Erian , Report of drought Vulnerability in the Arab Region Special Case Study: Syria, Geneva: United Nations International 

Strategy for Disaster Reduction, 2010. 
: 4544فظة درعا بأربع سنوات جفاف شديدة سبقت اندالع الاحتجاجات فيها عام ذكرت تقارير عديدة الى تأثر محا 4

ً
 R. Mills, ‘Long. انظر مثال

Drought that Helped to Spark an Uprising in Syria’, The National, 21 Aug. 2012 
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 تقليدي حكم نظام ومارس، كبيرة بسرعة الفرات وحوض السورية البادية على التنظيم هذا سيطر 4544 عام خالل

ة، للزراعة وزارة انشأ الفرات لوادي القصيرة حكمه فترة خالل. ودموي  قاس يٍ  وبيروقراطي  وعن تحديد ارةالوز  هذه ُمهّمِ

 مبدأ ىعل «الدولة تنظيم» لقيام ونتيجة. الحقلية املسائل من وغيرها الري  برامج تحديد زراعته، يجب الذي املحصول 

ظم الزراعية الخدمات وتدهورت، ُمهملة حكمه في املدنية الوزارات ككل الوزارة هذه بقيت، الحرب
ُ
 بيرك بشكل الري  ون

تح موظفيه ىلد الخبرة نقص ونتيجة عهده، في
ُ
 واملالح كبير بشكل دّمر الذي، آلابار لحفر مصراعيه على الباب ف

، اتاملضخ لعمل الالزم الوقود يتوفر يعد لم، عليها الامن وانعدام الطرق  شبكات تضرر  وبسبب. الوادي في املائية

  الجيدة والبذار ألاسمدة تأمين واصبح
ً
 بطريقة طالنف وإنتاج كرير وظهر. جالانتا في كبير تراجع الى ماأدى، للغاية صعبا

 للزراعة الصالحة الاراض ي في هائل دمار الى السورية؛ الحرب بتداعيات مباشرة مرتبط جديد كنشاط نظامية غير

 لصراعا اطراف استخدام الى الفرات حوض امتداد على العنيفة املعارك وادت. البدائية التكرير بمخلفات غمرها نتيجة

 سوريا قوات»لم التابعة «الفرات غضب» حملة عمدت 4541 العام في. الخصم ضد سالحك عدة مرات للمياه

 بشكل املاء فتح عبر الرقة مدينة من الغربية الشمالية ألاجزاء إغراق الى «الدولة تنظيم» ضد حربها في «الديمقراطية

  ،الفرات سد من الشمال إلى تقع رئيسية رّي  قناة وهي"، البليخ" قناة من عشوائي
ً
 نم واسعة مساحات تضرر  مسببة

 .فيها والشعير القمح ومواسم، الزراعية ألاراض ي

 الكردية والقوات «داعش لضرب الدولي التحالف» من كل قبل من سوريا شرق  العسكري  النشاط زاد 4546 عام ومنذ

. «الدولة نظيمت» وجود على للقضاء اخرى  جهة من الروس ي الطيران بمساعدة وحلفاؤه السوري والجيش، جهة من

 
ً
 اسوري قوات» تقدمت حين في الزور، ودير كمال ابو مدينتي نحو السوري الجيش تقدم العسكري  املسار أخذ وفعال

 4549 عام منتصف حلول  ومع. الخابور  وحوض الرقة باتجاه الشمال من املتحدة الواليات من املدعومة «الديمقراطية

 ماعيةاجت بنيوية مشاكل الفرات حوض في الحرب نهاية لتترك التنظيم هذا من السورية الجغرافيا معظم تحرير تم

  أشد واقتصادية
ً
  عمقا

ً
 ذائيالغ ألامن معضلة وتفاقم البيئي التدهور  مقدمتها في. الحرب قبل عليه كانت مما وايالما

 بعد ةخاص، لمعوزينل الاجتماعية الحماية شبكات تمويل وضعف. السلع وندرة والتضخم الزراعي الانتاج تراجع نتيجة

 والاقتصادي الاجتماعي الدعم حجم تخفي  السوري، والاجتماعي الاقتصادي للتخطيط ألاعلى املجلس أعلن أن

 بسعر 4548 عام سورية ليرة مليار 313 إلى( للدوالر ليرة 050 صرف بسعر 4549 عام) 944 من 4548 لعام الحكومي

 يعانون  شخص مليون  6.0 حوالي هناك أن 4548 لعام( الفاو) لعالميا الغذاء منظمة وبينت. للدوالر 645-635 صرف

 انخفاض الى يؤدي الانسان حياة على الغذائي ألامن انعدام ان املعروف ومن. سوريا في الغذائي، ألامن انعدام من

 أنه نىبمع، الصحية الرعاية تكاليف من وترفع، العلمي والتحصيل التمدرس سنوات على وتؤثر العقلية الامكانيات

 
ُ

 وارتفاع بالدعم التزاماتها من الدولة مؤسسات انسحاب إن. فيها النمو نسب ويخف  املجتمعات إنتاجية ُيضعف

 الفرات اديو  مستقبل على والتركيز الاهتمام حتمية الى بوضوح يشير إلافالس الى السوري الاقتصاد واتجاه التضخم،

 .مختلفة تنموية وبرامج سياس ي بنمط

 
ً
 ىعل الحاضر فهم غائية مع املناهجية بين معا،ً  آن في ماهو الى مناهجية العبر تشير: منطق عبر مناهجي: خامسا

  او الواقع من واحد مستوى  ضمن املنهج يبحث الكالس ي الفكر في. املعرفة وحدة قاعدة
ً
 برع تعّبر حين في، منه جزءا
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 قوالب ليست هي الفرات وادي عن لدينا املتوفرة الوقائع نإ للواقع. مستويات عدة عن املتولدة الدينامية عن املناهجية

، عبر تناولناها اذا دينامية ستكون  إنما للتغيير، قابلة غير
ً
  املخيفة واملعطيات مناهجيا

ً
 وأن البد الفرات وادي عن فعال

 فهمل وذلك ،منهج من وأكثر اختصاص من أكثر بين نشّبك أن بالضرورة وتجعلنا ومعقدة، شاملة بتصورات تزّودنا

 تصورات من تفاعلية، ثقافة تجلي باألحرى  هو الفهم هذا. ككل الوادي في ألامور  تطور  لكيفّية محّدد لكنه معقد

 الواقع رألام تغيير سياسة على مستندة وهي للحلول، العملية ألاشكال تفعيل كيفية حول  وأدوات عمل واستراتيجّيات

له الذي الواقع تشكيل إعادة على يقوم تفاعلي سياق بدورها تصبح الثقافة هذه. الحالي
ّ
 البد فاعليالت املنطق إذن. شك

 قاعدة فقو  املحلية املجتمعات وانهيار تطور  املاض ي في شكلت التي والعوامل للمنطقة أنثربولوجية مقاربة من يبدأ ان

 .والحل التفسير في التعقيد نظرية الاعتبار بعين تأخذ

  الالحقة ألاجيال استتبعت ما وعادة ينجو، عام بشكل كان لكنه ارثكو  إلانسان تاريخ تخلل لقد
ً
 الكارثة دبع أكبر جهودا

  أكثر مرحلة في الدخول  إلى املطاف نهاية في أدت
ً
 إذ ذلك،ك يكن لم املتوسط شرق  في البرونز عصر نهاية لكن. تقدما

َد  السنين ملئات أمتد الظلمات من عصر تبعه
َ
ق

َ
 حول  فكارألا  بع  لذلك. والحضارية الثقافية الصيرورة إلانسان فيه ف

 لحركة الحالية النظرة تعديل في قيمة ذات تكون  قد الحادة املناخ تغيرات مواجهة في القديمة املجتمعات مرونة

،. املعاصرة املجتمعات
ً
 في املناخ يرتغ لدراسة متزايد بشكل واملتطورة الجارية ألابحاث من الكثير تكريس يتم إذن، حتًما

 آلان دخلت قد والبشرية املناخ بين العالقة حيث بالحاضر وربطها ،(Knapp and Manning, 2016, p, 102) املاض ي

 (.Kempf, 2012, p, 217) جديدة تاريخية عالقة

 فقدان''و extreme weather"  املتطرف الطقس"و climate action failure" املناخ دورة فشل" البيئية املخاطر إلى نظر

 طويلة تهديدات خمسة أهم ضمن خطورة ألاكثر ألاولى الثالثة املخاطر أنها على biodiversity loss'' البيولوجي تنوعال

  أكثرها إلى باإلضافة، الحاضر الوقت في للعالم ألاجل
ً
  ضررا

ً
 . 1والكوكب للناس محتمال

  وهو الفرات وادي في عالية بدرجة متحققة املخاطر هذه جميع
ً
 اتتجلي هي امليدانية الوقائع وأن راع؛ص منطقة أيضا

 لم، 4544 عام بعد. مستقر غير إقليمي لواقع استثنائية شمولية يحمل كان السورية الحرب واندالع، سياسية لدوافع

 خرآلا  هو دولي، ثم ومن إقليمي إطار اخترقها بل السورية، الدولة داخل فقط محدًدة وألامنية العسكرية القضايا تعد

 صراع آلية عن هنا نتحدث، الدراسة ملنطقة وبالعودة. تجاهلها اليمكن اقتصادية وأخرى  جغرافية حدداتبم متأثر

 الروس ي، راملتغي وفق املتحدة الواليات مع تركيا عالقة، ألاميركي املتغير وفق وروسيا تركيا عالقة ومتغيرة؛ متشابكة

 إسرائيل القةع إلايراني، املتغير وفق املتحدة والواليات روسيا قةعال التركي، املتغير وفق املتحدة والواليات روسيا عالقة

 أخرى  وميليشيات السوري الجيش دخل هكذا. يبدو مما بكثير أعقد الصراع بالتالي. الخ...  الروس ي املتغير وفق وإيران

 لم 4549 كتوبرا وحتى. «الدولة تنظيم» عناصر احتلتها التي املناطق لتحرير الروس ي الجيش مع بتنسيق الطابع طائفية

  الفرات وادي أصبح. %3 من أكثر التنظيم هذا شغلها التي املساحة من يبق
ً
  كامال

ً
 والقوات السوري الجيش بيد تقريبا

 أن أنهاش من التي الفرات حوض ملنطقة الزراعية-والاقتصادية البيئية بالقضايا للتفكير الوقت حان لقد. الكردية

 لواقعا لسويات عامة مراجعة دون  اليتم الاستقرار وهذا التنمية هذه لكن. اجتماعي ستقراروا، مستدامة لتنمية تؤسس

                                                           
1 The Global Risks Report 2022 p7 
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سلم
ُ
  أزحنا وإذا. الفرات وادي مجتمعات وعي عليها قام التي امل

ً
 أقل إنف، املجتمعات لهذه'' الفوقي البناء'' مناقشة جانبا

 : وأهمها والنقاش النقد تحت تكون  أن يجب عيةوإلاجتما والاقتصادية السياسية الواقع سويات كامل أن ماُيقال

 حقيقت عن مسؤولة يجعلها وعسكرية، سياسية اقتصادية، مالية، إمكانيات تمتلك السورية الحكومات أن: واقع سوية

 كالأش ومازالت كانت الحكومات تلك: مغايرة سوية. السورية املناطق وبقية الوادي ضمن الاجتماعية والعدالة الرفاه

تحكمة الاوليغارشية للنخبة القوانين لتمرير شكالنية جهة أو ألامني للجهاز وواجهات صورية
ُ
 .البالد في امل

 املتحدة ممألا  في بها ٌمعترف( دولة) كم السياس ي للتنظيم الرئيس ي الشكل هي السورية( العربية( )الجمهورية: )واقع سوية

  ثبتت لم الحدود: مغايرة سوية. واضحة سياسّية حدود ولها
ً
 حتهامسا تآكل مع بالترافق السورية الحدود وتغيرت يوما

 وغياب الحالية الحكومية السياسات فشل استمرار ومع املتوقع، ومن 4544 و 4894 ،4861 ،4831 أعوام الجغرافية

  الحالية السورية الدولة اختفاء إلى يؤديان أن السلطة، تداول 
ً
، جغرافيا

ً
 .نالقادمي العقدين او العقد خالل وسياسيا

 كالتمش حل في ألادنى بالحد ومضطلع وتأثيره دوره له مدني ملجتمع وعقالنية تنظيمية بنية هنالك: واقع سوية

 وهيمنت، عدة لعقوٍد  العامة الحياة على طغى قد القرار واحتكار الدولة مركزة إن: مغايرة سوية. الفرات وادي مجتمعات

 م الايديولوجية ببنيتها السلطة-الدولة
ً
 اجتماعي دعق املدني املجتمع جعلت بحيث، مفرطة بقوة السوري املجتمع ؤطرة

  للنظام الحكومية السياسات ابدت ذلك من أكثر بل. للسوريين بالنسبة واضح غير
ً
  ميال

ً
 من الجمعيات لتأميم قويا

 Governmental) وميةالحك غير الحكومية املنظمات نمط الى( NGOs) الحكومية غير املنظمات نمط من تحويلها خالل

Non-governmental Orgnization )سابق مرجع، باروت) الحكومية للسياسات واجهة الجمعيات عمل تجعل والتي ،

 (.430ص.

 ونحن. املستوى  عالي فردي -اجتماعي وتناغم ثقافي لعمق، الفهم مستويات من معقدة سلسلة يتطلب املدنية بناء إن

 تنفكال والجماعية الفردية الحياة بين فالتصادم، مدنية سياسة تشترط املعقد عرفةم أن موالن إدغار قول  إلى نميل

 .وطأة تزداد

ها يمكن اقتصادّية-إجتماعية استراتيجية أي: واقع سوية
ّ
: مغايرة ويةس. السياس ي النظام تغيير أو الحكومة تغيير عبر حل

 تقريب ش يء كل معالجة عن عاجزة تشريعية حلقة السوري البرملان
ً
 أو يالقانون املفهوم وفق سواء السورية( الدولة. )ا

 تامليليشيا وعشرات جيوش أربعة من محتلة أصبحت بعدما كذلك ليست هي املاركس ي حتى أو القومي أو التاريخي

 .املسلحة

  كذلك ليست هي تلك او الدرجة لهذه صحيحة أنها نعتقد التي السابقة الواقع سويات كل
ً
 رّبما. هامناقشت تمت ما ونادرا

 دولةال أزمات للحل الصالحة وغير املعطوبة املعايير من مجموعة مجّرد اليوم لكنها ما، زمنية حقبة في صحيحة كانت

 .الفرات وادي ضمنها ومن السورية

  ليس. السياسية املسائل تقدير في نوعّية لرؤية نحتاج نحن
ً
 وهي اتناوأدو  أدائنا تطوير في نمي ي أن شكل بأي كافيا

  يعد ولم. يديةتقل
ً
 ياسّيةس ثقافة بناء علينا. السائدة الثقافة نفس ضمن النمطية التكتيكات هندسة إعادة مجديا

 لقائما والفعل التفكير في وفّعالة جديدة أساليب وإدامة تعزيز على قادر مناهجي عبر منطق من ابتداء بالكامل؛ جديدة

 .الكالسيكي الفكر في الواحد املستوى  ذي واقع محل يحل ألابعاد متعدد واقع على
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 من. مشقد في السياس ي والنظام الفرات وادي واحد؛ واقع ملستو بنقطتين دراستنا مشكلة تتحدد الكالس ي الواقع في

 املشمول  ثالثال ثمة املناهجي عبر املنطق في. لعقود السلطة احتكاره عن الناتجة الهيكلية والظواهر املنغلق شكله حيث

 :مفاتيح بأربعة عنها التعبير يمكن، بينهما وسطية صيغة وليس السابقتان الكالسيتان نالنقطتا خارج هو

 ةمختلف أشكال وجود برغم الديمقراطية إن. الديمقراطي النهج على قائمة سياسة إتباع السياسة؛: ألاول  املفتاح

 مثل إن(. 10، ص.4551 ،وكوياماف) العالم في للشرعية الوحيد الجدي املصدر اليوم تبقى التاريخ مر على للشرعية

 .توعةمت ونخبوية اجتماعية مستويات ضمن الفرات وادي ملشاكل مستفيضة مناقشة على قادرة ستكون  شرعية هكذا

 عكاسهان واحتمالية الفرات وادي على املناخ لتأثيرات عالية مخاطر حضور  ظل وفي الاقل على إلادارة؛: الثاني املفتاح

 ذهه تكون  أن على، الدولية الوصاية تحت والعراق سوريا من كل في البيئة وزارة وضع يتم أن ،الاقليمي الصعيد على

  سياسية وليست فقط وعلمية إدارية الوصاية
ً
  تنحي أن الوزارة هذه إدارة أممية شأن من إن. إطالقا

ً
 التأثيرات جانبا

 .البلدين في السلطة بفساد املرتبطة املعطلة

 والاقتصادية، السياسية مصالحها حماية على الدولة هذه قدرة هو دولة ألي القومي ألامن إن الامن؛: الثالث املفتاح

. نياملد املجتمع وبمشاركة الدولة داخل ألامنية وغير ألامنية، املختلفة املؤسسات عمل بتكامل سوى  هذا يحدث وال

 فقط ألامني الجهاز مسؤولية وليست( Cebotar and Nofontov, 2011, p, 18-19) جماعية مسؤولية القومي فاألمن

 وُيعزى ، لعالما أنحاء جميع في باملياه املرتبطة العنف حاالت في زيادة حدثت ألاخيرة، السنوات في. سوريا في ُمتبع هو كما

 على أثيرالت في املناخ لدور  الواعي الفهم وأن(. Gleick, 2014, p, 331-340) النزاعات في املياه تلعبه الذي الدور  إلى هذا

 لقدرةا ولديها أفضل، بشكل مستعدة تكون  أن يجب واملجتمعات الحكومات أن لضمان ألاهمية بالغ أمر الدول  استقرار

 املتوسط البحر دول  سكان على الجفاف ضغوطات أن خاصة، النمو على السلبية تأثيراته حدة من التخفيف على

  اصبحت
ً
 ليالدو  ألامن على ترتد أن يمكن التي باالنعكاسات تحكمها ذلك في ماب(، Hoerling et al, 2012, p, 2146) واقعا

(Kushnir, 2015, p, 3 .)يف الكّمية الناحية من املناخية التغيرات تلعبه الذي الدور  تحديد اليمكن أنه من الرغم وعلى 

  لها بالتأكيد لكن، معينة سياسية أحداٍث 
ً
  دورا

ً
 Johnstone)  (threat multiplier) "للتهديدات محفز" باعتبارها فيها مهما

and Mazo, 2011, p, 15). 

 فإن، حصل عما النظر وبغ . النطاق واسعة وزراعية بيئية ألضرار تعرض والجفاف الحروب ونتيجة الفرات حوض

 وفرة اياقض إلاطالق على أهمها، الشأن هذا في كبرى  مسؤوليات عليه سيكون  دمشق في واملؤسساتي التشريعي النظام

 آخذة لفراتا مياه إن. وبحثية تقنية وأخرى ، دولية وقانونية سياسية اقليمية بديناميات بآخر أو بشكل املرتبطة املياه

 وقعت الى عدة دراساٍت  وتشير، املطري  العام املعدل وتتاقص، تركيا من املائية الايرادات تناقص بسبب بالتضاؤل 

 إذن. 1 4555 بعام مقارنة 4515 عام %40 الى 45 بمقدار ودجلة الفرات حوض ي أعالي من السطحي الجريان انخفاض

 حوض .الاسوأ نحو الزراعي الواقع بينما معدومة، تكون  تكاد الراهن الوضع في الحلول  خطيرة، مستقبلية مشكلة هذه

 موحك الحرب ماخلفته إن. الاقتصادي واستقرارها غذائها سلة وسيبقى وكان، سوريا ثروات معظم مصدر هو الفرات

                                                           
1 European Environment Agency 2004. Impact of climate change, EEA Report No 2/2004. Accessed: 22 Oct. 2010, 

http://reports.eea.eu.int/climate_report_2_2004/en 
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 على للغاية سیز وضع في املنطقة هذه جعلت املتتالية السورية للحكومات الفاشلة السياسات وقبله، «الدولة تنظيم»

 . ألاصعدة جميع

  الحياة وعودة «الدولة تنظيم» سقوط بعد آلان
ً
، ايةللغ صعبة مهمات السورية الدولة مؤسسات على يترتب ، تدريجيا

، ئيةالبدا الزراعة اساليب، املتهالكة الري  أنظمة، املائية املوارد محدودية: املعقدة كلاملشا من سلسة ستواجه ألنها

 النهرية ياهبامل املتعلقة الدولية القوانين تطبيق متابعة، املائية الثروة توزيع في العدالة، الحرب مهجري  توطين إعادة

  تمثل أصبحت بعدما
ً
 التي السياسية الصيغ هو ذلك كل من ألاهم. ةمستقبلي وإقليمية محلية بصراعات يهدد فتيال

 حكم ظل في العميقة الحوض ُمعضالت مواجهة اليمكن اذ، الفرات حوض في إلاستقرار إعادة مرحلة تقود أن يمكن

 رالاستقرا زمن في تستطع لم السورية الحكومات أن القول  املحبط ومن. بالفساد وممنهج بيروقراطي اداري  نظام

 .الفشل نفس تكرر  ان املتوقع من لذلك، 4545-4551 السابقة الجفاف موجة مع التعامل

 قافيةالث لألزمة التاريخي املسار مضامين سياق عن تخرج ال سوريا في املرأة قضية إن املجتمع؛ روح: الرابع املفتاح

 ملتعلقةا الشخصية ألاحوال قوانين وطبيعة، للتعليم الناظمة املؤسسات شكل قبيل من ككل، سوريا في والاجتماعية

 الاجتماعي للعقد الضمني والاتفاق، الفرات وادي أرياف فيها بما النائية والارياف العشوائيات مدن في املرأة واقع، باملرأة

 بالعمل إال اليتم املجتمع لروح مفهومنا تغيير إن. املرأة لقدرات الدونية القراءة حول  التشريعية املؤسسات مع التقليدي

 عائ ذاتها حد في تقف ال املوروثة، الثقافة إن. املناهجي عبر املنطق مخرجات كأحد السوري املجتمع تأنيث على
ً
  قا

ً
 رئيسيا

  يوازيها بل، املجتمع روح في التحول  ذلك من وأعمق النسوية ملفهوم
ً
 الشاملة واملؤسسات السياسية الثقافة غياب زمنيا

  اسست التي، املدني واملجتمع
ً
  طريقا

ً
 لىع إلابقاء عبر، واملساواة التكافؤ على القائمة الحقوق  اكتساب نع متباعدا

 يةالسياس الانساق وصلت لقد. وتحليلي تأويلي وماهو، العصر وروح تقاليد وماهو، وشرعي قانوني ماهو بين الخلط

 هافي بما مرأةلل الكاملة الحرية مناقشة على تجرؤ  أن دون  مغلقة، فكرية منظومة نهاية الى سوريا في والاجتماعية

 العادات، وظفت التي العرفية النصوص وعن، تجاهها( الذكوري) الشرع يحمله ما عن الحرية هذه وفصل. الجسدية

 خضاعهاإ البشر تراود الطبيعة وطفقت. املرأة إلمكانيات الدونية والنظرة املطواعة ألانوثة صورة تعميم في وساهمت

 فال العلمانية تالكتابا في بالطبيعة املتعلقة الجنسية التلميحات تتكرر  أن نفكا وإخضاعها استنزافها عليها والسيطرة

 ،نيكولوكسو) ثمن بأي واملردودية الغزو والسيطرة على تأسست مدنية في وأهينت أهملت قد العالم أنوثة أن عجب

 الجمعية لثقافةا غور  كشف في والجدية التسامح فكرة من ننطلق عندما يتغير أن البد ذلك كل(. 45، ص.4555

 اعيٍ و  بشكل نفسه عن يعّبر أن إمكانية إلى ما زمن في يصل حتى ينمو كي وإلارادة الوقت فيه ألانثوي  العمق وإعطاء

 .وحّر 

 : أخيرة كلمة

 وياتس على ينكشف وأن الحالي، بشكله الفرات وادي مجتمع موت بوجوب نعترف أن السوريين نحن مدنيتنا منظور  إن

 وأن سواء، حد على الوادي هذا مجتمع وموت حياة معنى فهم على يتوقف آلان الحاضر فهم إن. ةللحيا أخرى  واقع

 التسامح قىيب لكن. دائم تيقظ حالة في يضعنا املنطقة مستقبل على السلبية منعكساته واحتمالية مشاكله تعقيد
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 حل أي مركز في يوجد أن ويجب وجد الذي هو إلانسان أن في والجدال الالإنسانية، الظروف ملواجهة الوسائل أقوى 

 .الفرات لوادي
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 املرأة في دعم الاقتصاد إلاسالمي مساهمة

 "العصر ألاموي نموذًجا"

Contribution of women in supporting the Islamic economy 

"The Umayyad Era as a Model 
ديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثانيةي/ م.د. بلسم محمد تركي عل

ُ
 وزارة التربية العراقية/ امل

M.D. Muhammad Turki Ali Balsam/The Iraqi Ministry of Education / General Directorate of Education of Baghdad / 
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ُ
 امل

ال ريب أن الدراسات املوجهة لغرض الكشف عن إلاسهام النسوي في شتى مجاالت الحياة خالل العصور العربية إلاسالمية؛ دراسات على 

من املعقول ان يكون نصمممممممممممف املجتمع العربي إلاسمممممممممممالمي، والذي قاد دفة ألامور منذ ظهور إلاسمممممممممممالم ولحين جانب كبير من ألاهمية، فليس 

هممممممممممممم ، ذا إسهام هامش ي ال يتعدى إنجاب ألاطفال والاعتناء بهم والقيام ببع   606سمقوط الدولة العباسية في بغداد على يد املغول سنة 

آلاخر بكل ذلك الكم الهائل من الحيوية وإلابداع في العطاء الحضاري ، هذا اذا علمنا ان ألاعمال املنزلية؛ فحسمب في حين يتمتع النصمف 

إلاسممممممممالم قد أولى أهمية كبرى للمرأة وعدها مسمممممممماوية في قيمتها إلانسممممممممانية للرجل مع احتفاظ كل منهما بخصمممممممموصمممممممميته التي أرادها إلاسممممممممالم 

سمممممممممالم سمممممممممورة كاملة في القران الكريم هي سمممممممممورة النسممممممممماء بّين فيها بصمممممممممورة وهيأتها له عوامل التكوين الفطري لكل منهما فقد خصمممممممممص إلا 

شمممولية ما للمرأة من حقوق ومالها من منزلة في التشممريع السممماوي الخالد هذا مع ما حفلت به سممور قرآنية أخرى وأحاديث نبوية شممريفة 

اتهما همذا بماإلضممممممممممممافمة طبعما الى مما شممممممممممممهدته وقائع التاريخ العربي كثيرة تنماولمت مما يتعلق بماملرأة بمختلف مجماالت حيماتهما منمذ والدتهما وحتى وفم

 إلاسالمي من عظمة على صعيد التطبيق العملي لتلك التعليمات السامية. 

 وعاصمتها دمشق، هي أكبر دولة وثاني خال يتناول هذا البحث املوجز، مسماهمة املرأة في دعم الاقتصاد إلاسالمي في عصر 
ُ
ة َمِويَّ

ُ
 ألا

ُ
ة

َ
ْول فة الدَّ

مسممممماهمة املرأة في القطاع التجاري همممممممممممممممم. قسممممم البحث إلى أربعة مباحث، تناول ألاول 434همممممممممممممممم إلى 44في تاريخ إلاسممممالم؛ إذ حكموا من سممممنة 

ث حوتطرق الثماني إلى دور املرأة في القطماع الزراعي، في حين ناقش املبحث الثالث مسمممممممممممماهمة املرأة في مجال الرعي والبداوة، بينما درس املب

 خير دور املرأة الاقتصادي في مجال الصنائع والحرف.ألا 

 املرأة إلاسالمية، الاقتصاد، العصر ألاموي. الكلمات املفتاحية:

 Abstract: 

There is no doubt that the studies directed to the purpose of revealing the feminist contribution in various fields of life during 

the Arab and Islamic eras; Studies of great importance, it is not reasonable that half of the Arab Islamic society, which led the 

helm of matters since the advent of Islam and until the fall of the Abbasid state in Baghdad at the hands of the Mongols in the 

year 656 AH, has a marginal contribution that does not exceed having children, taking care of them and doing some 

household chores. ; Only while the other half enjoys all that huge amount of vitality and creativity in civilized giving, this is if 

we know that Islam has given great importance to women and considered them equal in their human value to men, with each 

of them retaining the privacy that Islam wanted and prepared for him by the factors of the innate formation of each of them. 

Islam is a complete Surah in the Noble Qur’an, Surah An-Nisa, in which it comprehensively clarifies the rights and status of 

women in the eternal heavenly legislation, along with what other Qur’anic surahs and many honorable prophetic hadiths 

were filled with that dealt with women in various areas of their life from birth to death. This is in addition to, of course, To the 

greatness witnessed by the facts of Arab and Islamic history in terms of the practical application of those lofty instructions                                                                                                     
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 This brief research deals with the contribution of women in supporting the Islamic economy in the era of the Umayyad state, 

with Damascus as its capital, the largest state and the second caliphate in the history of Islam. They ruled from the year 41 AH 

to 132 AH. The research was divided into four sections, the first dealt with the contribution of women in the commercial 

sector, the second touched on the role of women in the agricultural sector, while the third section discussed the contribution 

of women in the field of pastoralism and Bedouin, while the last topic examined the economic role of women in the field of 

crafts and crafts.                                                                                                                                                      

Keywords: Islamic women, economy, Umayyad period. 

 ول: مساهمة املرأة في القطاع التجاري املبحث ألا 

طرق املواصمالت التي تربط بين مختلف اقاليم ه( تطوًرا كبيًرا، فقد اهتمت ب 434-44)  تطورْت في عهد الدولة ألاموي 

الدولة العربية الاسمممممممممالمية والعناية بها وحفر آلابار لتوفير املياه للتجار واملسمممممممممافرين وكان الخليفة الاموي الوليد بن عبد 

ها بين ار امللك من اشممهر خلفاء بني امية الذين كانت لهم عناية بهذا الامر الحيوي فقد عمل على تنشمميط التجارة وازده

 .مختلف الاقاليم العربية الاسالمية

تركز دور المدولمة في حممايمة التجمار وتامين حياتهم وبضممممممممممممممائعهم من قطاع الطرق الذين كانوا يهاجمون القوافل التجارية 

وينهبونها فقد اسمممممممتطاع والي املدينة املنورة عثمان بن حيان املري ان يقب  على السممممممممهري بن بشمممممممر العكلي الذي كان 

 .( 12)طع الطريق بين الكوفة ومكة املكرمة وبين نخل واملدينة املنورة وقام بقتله يق

خضمعت الاسمواق التجارية في هذا العصر لرقابة الدولة التي عينت عليها موظفا يدعى )العامل على السوق(، فكان من 

بة اصمممممحاب الصمممممنائع والحرف ومنعهم كما كان من مهامه مراق واجباته مراقبة املكاييل واملوازين لئال يحدث فيها غش،

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن خمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممداع الاخمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن او ان يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممربممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموا 

 .( 3)بأموالهم 

كان سمممموق املدينة املنورة قبل العصممممر الاموي ال تجبى منه ضممممرائب حتى قام معاوية بن ابي سممممفيان )رضمممم ي هللا عنهما( : 

د العزيز يقوم بإلغاء هذه الضممممريبة ؛ لكننا نجد عمر بن عب(4))فاتخذ دار القطران ودار النقصممممان وضممممرب عليها الخراج(

 .  (5)بقوله : ))انما السوق صدقة فال يضربن على احد فيه كراء(( 

خطت الدولة الاموية خطوة حاسممممة على طريق اسمممتكمال السممميادة العربية الاسمممالمية والاسمممتقالل الاقتصممممادي العربي 

عمليممة التعريممب الشممممممممممممممهيرة بممإصممممممممممممممداره لعملممة عربيممة الاسممممممممممممممالمي على يممد الخليفمة الاموي عبممد امللممك بن مروان الممذي قممام ب

موحدة محكمة الوزن حازت على ثقة الامة وفي مقدمتهم الصممممحابة )رضمممم ي هللا عنهم( والتابعين كونها مطابقة للموازين 

الشمممممرعية ومنع اسمممممتخدام العمالت القديمة الاجنبية كالدينار الذهبي البيزنطي والدرهم الفيممممم ي السممممماسممممماني وكان ذلك 

 . (6)هم  14جح الاقوال سنة على ار 

واسممممممممممممتمر الناس في هذا العصممممممممممممر بالتعامل بالصممممممممممممكوك فقد كان مروان بن الحكم وهو والي على املدينة املنورة من قبل 

؛ لكننا نجده يقوم بسحبها ( 7)معاوية بن ابي سفيان )رض ي هللا عنهما( يبيع للناس الطعام املجلوب من مصر بالصكوك 

س وردها الى اصمممممممحابها حينما علم بما يحصمممممممل من اتجار بها قبل قب  الطعام وذلك غير جائز بعد ذلك من ايدي النا
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شممرعا ، كما تعامل الناس في هذا الزمن بالبيع املؤجل فكان عبد هللا بن عمر )رضمم ي هللا عنهما( : )يبتاع البيع ويشممترط 

 .  (8)على صاحبه ان يعطيه اذا خرجت غلته او الى عطائه( 

رة بين الاقاليم العربية الاسمممممالمية نشممممماطا كبيرا فقد كانت للعراق تجارة نشممممميطة مع املدينة املنورة لعل وشمممممهدت التجا

اهمها تجارة الثياب واملنسممممموجات وتبرز هنا قصمممممة التاجر العراقي الكوفي الذي كان صمممممديقا للشممممماعر الدارمي والذي كان 

منها فشممممممممممممكا للدارمي ذلك فاحتال له الدارمي ببيعها بقوله قد قدم بانواع من خمر العراق فباعها كلها ما عدا السممممممممممممود 

 : من الشعر ساعدته على بيعها بقولهابياتا 

 قل للمليحة في الخمار الاسود        ماذا صنعت براهب متعبد

 قد كان شمر للصالة ثيابممه        حتى وقفت له بباب املسجد

كما كان للشمممممممممام تجارة نشممممممممميطة  ( 9)ت خمارا اسمممممممممودا حتى نفدت كلها فلم تبق في املدينة املنورة امرأة ظريفة الا واشمممممممممتر 

ايضا مع املدينة املنورة وكانت للمواد الغذائية وخصوصا الفاكهة حصة ال باس بها من تلك التجارة فقد كان لعلي بن 

 .( 10)الحسين بن علي بن ابي طالب )عليهما السالم( ابل تحمل الفاكهة من الشام الى املدينة املنورة 

 . ( 11)وكانت اهم صادرات اليمن الثياب كالبرود العربية والسيوف اليمانية 

وثمة ظاهرة مهمة في هذا العصممممر تتعلق بوضممممع اصممممحاب الحرف الذين بدءوا بالتجمع معا مكونين سمممموقا فرعية داخل 

ع التمور ان يجتمع فيه من يبيالسموق الكبير فقد كان للتمارين مثال بسوق املدينة املنورة مكان يقال له دار التمارين ك

(12 ). 

كما كان للبدو اسممممممممممهام واضممممممممممح في رفد الفعالية التجارية لهذا العصممممممممممر عن طريق حضممممممممممورهم لالسممممممممممواق وقيامهم بالبيع 

والشمممممممممراء فيها فقد كان في مكة املكرمة سممممممممموق لالبل كان حكيم بن حزام )رضممممممممم ي هللا عنه( قد باع فيه جمال له بعد ان 

ويروى ان اول عشممق الشمماعر كثير عزة لعزة الضمممرية انه مر بها وهي صممغيرة جالسممة مع نسمموة من  . (13)ربح فيه درهما 

 . ( 14)بني ضمرة قومها وهو يسوق غنما له ليبيعها في السوق 

يع )تاجرا موسممممممممممرا يب ليث:واسممممممممممهم املوالي في رفد النشمممممممممماط التجاري لهذا العصممممممممممر فقد كان املغني سممممممممممائب خاثر مولى بني 

ما اسمممتمر اشمممراك التجار لرقيقهم في الفعاليات التجارية فقد كان للشممماعر كثير عزة حانوت في املدينة اباع الطعام( ، ك

 .(15)فيه الثياب وكان يتولى البيع فيه غالم له

فيما يتعلق بإسممممممممممممهام املرأة العربية املسمممممممممممملمة في رفد الفعاليات التجارية لهذا العصممممممممممممر فأننا امام اسممممممممممممهام تجاري حيوي 

ن نسمممجله لصمممالح النشممماط التجاري طريق العديد من الاشمممارات الهامة التي تثبت مدى فاعلية ذلك الاسمممهام نسمممتطيع ا

فيروي لنا الاصممممفهاني مثال قصممممة امرأة تاجرة موسممممرة كانت بالكوفة وكان لها على الناس ديون بالسممممواد ولم تتمكن من 

بدل الاسدي عن طريق ايهامه بنيتها الزواج منه اذا استحصال ديونها تلك الا بعد ان احتالت على الشاعر الحكم بن ع

تمكن من استحصال ديونها تلك وبعد ان استحصل لها ديونها ماطلته في تحقيق ما وعدته به وارسلت اليه ببيتين من 

 الشعر توضح له فيهما ان حيلتها قد انطلت عليه فعلم انها خدعته إذ قالت :

 حبل وصلك من حباليسيخطئك الذي حاولت منمي        فقطع 

 (16)كما اخطاك معروف ابن بشر        وكنت تعد ذلك راس مال 
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كما حصل اتجار بالعبيد والاماء من قبل بع  النسوة في هذا العصر فقد باعت سكينة بنت الحسين بن علي بن ابي 

ن نها ابال فاشممممممممتراها منها ثابت بجارية كان قد بعث بها اليها خالها لتبيعها له وتشممممممممتري له بثم (17)طالب )عليهم السممممممممالم( 

 .( 18)عبد هللا بن الزبير بن العوام )رض ي هللا عنهما( بمائة من الابل فولدت له مصعب بن ثابت 

راس من  055هم في زمن الوليد بن عبد امللك وقامت بشراء  84ندلس عند فتحها سنة كانت امرأة عطارة قد قدمت ألا 

. وكان بع  النسمممممممممممممموة ممن يجدن القيام بحرفة ( 19)ئم من جراء عملية الفتح العبيمد الذين تم الحصممممممممممممممول عليهم كغنا

معينة يقمن ببيع نتاجهن من تلك الحرفة بأنفسممهن فمما يرويه الاصممفهاني في اخبار الشمماعر الاخطل ان شممابا من اهل 

الة بان ضممممممممميفه هو لى بيته ولم يكن عنده ما يقدمه له وعندما اعلم امه وتدعى شممممممممقراء وكانت غز إالكوفة اسممممممممتضممممممممافه 

 . (20)الشاعر الاخطل عندئذ عمدت الام الى غزلها وباعته في السوق واشترت بثمنه طعاما وشرابا وقدمتهما لالخطل 

سممممممهمت الاماء املكاتبات بحصممممممة ال باس بها من النشمممممماط التجاري النسمممممموي لهذا العصممممممر واشممممممتهرت قصمممممممة تلك املكاتبة أ

بالسممممممممممملسممممممممممملة وعندما علم انها مكاتبة لم يأخذ منها  (21)ة فمرت على مسمممممممممممروق التاجرة والتي كانت خارجة بتجارة عظيم

 شممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممئمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما ألنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه ال زكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماة فممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال 

 . (22)املكاتب 

كما اسممممهمت املرأة البدوية مسمممماهمة جيدة في النشمممماط التجاري النسمممموي اذ وجدت اكثر من اشممممارة تدل داللة واضممممحة 

كما كانت  ( 24)بطريق مكة املكرمة  (23)ة كانت تبيع الحرضعلى مدى ذلك الاسمممممممممممهام فهنالك اشمممممممممممارة تفيد بوجود اعرابي

 . (26)تبيع الخرز  ( 25)هنالك اعرابية اخرى تقف على طريق سوق الجحفة 

واسممممممممممممممتفماد بع  النسمممممممممممممموة من موقع بالدهن على الطرق التي يمر بهمما التجممار واملسممممممممممممممافرين والممذين كممانوا ينزلون بهمما عممادة 

ت بع  النسمممممممممممممموة من همذه الخماصمممممممممممممميمة فقماموا بمالعمل على خدمة اولئك ويعمدونهما كمحطمات اسممممممممممممممتراحمة وقمد اسممممممممممممممتفماد

املسممممممممافرون والعمل على راحتهم في بيوتهن فمما يروى ان الشمممممممماعر نصمممممممميب كان قد نزل هو و ابو عبيدة بن عبد هللا بن 

عنممدممما زمعممة  وعمران بن عبممد هللا بن مطيع على امرأة بمنطقممة ملممل تممدعى ام حبيممب كممان املسممممممممممممممافرين ينزلون عنممدهمما و 

هموا بالرحيل اعطاها صممممممممممماحبا نصممممممممممميب ماال ولم يكن مع نصممممممممممميب مال يعطيه اياها فعرض عليها ان يقول فيها شمممممممممممعرا 

 . (27)يشهرها به عوضا عن املال فقبلت منه ذلك واصابت بشعره ذلك خيرا نتيجة اشهره بها في ذلك الشعر 

رة للقيام بخدمة الحجيج وتوفير مسممممممممممممممتلزمات ومن جهمة اخرى، حماول بع  النسمممممممممممممموة الاسممممممممممممممتفمادة من ايام الحج والعم

، كما كانت هنالك امرأة تدعى خليدة كانت (28)الراحة والسكن لهم فقد كان هنالك امرأة تعمل في غسل ثياب الحجاج 

 لها بمكة املكرمة للحجاج 
ً
. وكانت رملة بنت عبد هللا بن عبد امللك بن مروان قد اشمممممممممممترت دارا ليسمممممممممممكنها  (29)تؤجر دارا

 . ( 30)اج وتصدقت بها من وقوف وقفتها عليها بالشام الحج

 املبحث الثاني: إلى دور املرأة في القطاع الزراعي.

شممممهدت الزراعة تطوًرا وتوسممممًعا مهمين فقد اسممممتمرت الرغبة تحدو بالكثير من الشممممخصممممميات البارزة في املجتمع العربي 

ي املقدمة منهم معاوية ابي سفيان والذي كان يمتلك ارضا الاسالمي في هذا العصر الى توسيع ملكياتهم الزراعة ويقف ف

. كما ( 31)زراعية في املدينة املنورة كانت تنتج سممنويا مائة وخمسممين الف وسمممق من التمر ومائة الف وسممق من الحنطة 
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ه لتامتلك سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان )رض ي هللا عنه( العديد من الاراض ي الزراعية وعرف عنه مقو 

 .  (32))امطري حيث شئت فما تمطرين الا على بلد لي فيه مال(  بقوله:الشهيرة مخاطبا السحابة 

كمما كمان البي هريرة )رضمممممممممممممم ي هللا عنمه( ارض بمالعقيق منحمه ايماهما مروان بن الحكم اثنماء واليتمه على املدينة املنورة من 

ملكيات الصمممممممممحابة )رضمممممممممم ي هللا عنه( الى ابنائهم من  ، إذ الت معظم(33)قبل معاوية بن ابي سمممممممممفيان )رضمممممممممم ي هللا عنهما( 

بعدهم فقد الت امالك الامام علي بن ابي طالب )عليه السمممممممممالم( وغيرها من اراضممممممممميه الى ورثته من بعده عدا التي كان 

 . (34)قد وقفها في سبيل هللا عز وجل 

الابار املياه لها عن طريق حفر العيون وكما نستطيع ان نلحظ كثرة العناية بهذه الاراض ي وخصوصا فيما يتعلق بتوفير 

 .  (35)لها فقد حفر عروة بن الزبير بن العوام )رض ي هللا عنه( العديد من الابار الرواء اراضيه الواسعة في العقيق 

 كممممممممممممممممما قممممممممام عممممممممبممممممممد هللا بممممممممن عمممممممممممممممممرو بممممممممن عممممممممثمممممممممممممممممان بممممممممبممممممممنمممممممماء سمممممممممممممممممممممد فممممممممي الممممممممعممممممممقمممممممميممممممممق اسمممممممممممممممممممممتممممممممخممممممممدمممممممممه لممممممممحممممممممبممممممممس ممممممممميمممممممماه 

اراضممممميهم الزراعية عادة على وكالء لهم يتولون اداراتها فقد اشمممممار عمر بن عبد . واعتمد الامويون في ادارة  (36)السمممميول 

العزيز لوكيله على الارض التي اشمتراها فظهر فيها معدن فطالبه اصحابها باملعدن واخرجوا كتاب النبي )صلى هللا عليه 

. كما اسممتخدم  (37)عليهم الفضممل( )انظر ما يخرج منها وما انفقت وقاصممهم بالنفقة ورد  لوكيله:وسمملم( لهم فقال عمر 

العديد من مالك تلك الاراضم ي العبيد للعمل في اراضيهم فمثال نجد سعيد بن عثمان بن عفان )رض ي هللا عنه( يجلب 

 يعملون في اراضيه لكننا نجدهم يأتمرون عليه فيقتلوه وملا احسوا بانكشاف امرهم ذلك وانهم مدركون ال 
ً
معه غلمانا

 .  (38)انفسهم  محالة قاموا بقتل

كانت تلك الاراض ي الزراعية تنتج انواعا مختلفة وواسعة من املحاصيل الزراعية فقد مر بنا كيف ان ارض معاوية بن 

ابي سممفيان )رضممم ي هللا عنهما( التي باملدينة املنورة كانت تنتج مائة وخمسممين الف وسمممق من التمر ومائة الف وسمممق من 

ملنورة بإنتاج التمور بشممممممممكل كبير حيث نجد خارجة بن زيد بن ثابت )رضمممممممم ي هللا عنه( . كما عرفت املدينة ا( 39)الحنطة 

 . (40)يهدي سليمان بن عبد امللك الف عذق موز اثناء مروره باملدينة املنورة في طريقة لتأدية فريضة الحج 

اء ا بحاجة الى كبير عنكان للمرأة العربية املسممممممممملمة في هذا العصمممممممممر حضمممممممممور متميز فيما يتعلق بالنشممممممممماط الزراعي ولسمممممممممن

ألثبات ذلك الحضممممممممممور فلدينا العديد من الاشممممممممممارات املهمة التي تؤكده فقد امتلكت العديدات من نسمممممممممماء هذا العصممممممممممر 

اراٍض زراعيمة كن يقمن بماسممممممممممممممتثممارهما والاسممممممممممممممتفادة من عائداتها فمثال نجد انه كان لعائشممممممممممممممة بنت طلحة بن عبيد هللا 

 . (42)بيرة بالطائف كان فيها قصر تخرج للتنزه فيه ارض زراعية ك ( 41))رض ي هللا عنه( 

كما كان لخيرة بنت ضممممممممممرة القشممممممممميرية امرأة املهلب بن ابي صمممممممممفرة ارض زراعية بالبصمممممممممرة تعرف بخيرتان كان برد والد 

 . (43)الشاعر بشار بن برد عبدا لها مقيما في تلك الارض مع عبيد واماء اخرين يعملون فيها 

ت لها ارض زراعية اخرى تعرف باملهلبان ويذكر انه ربما كان املهلب قد وهبها لها او انها كانت يضممممممممممميف البالذري انه كان

. كمما كمان الروى بنمت اويس ارض زراعية بالعقيق كانت مجاورة الرض الصممممممممممممممحابي الجليل  (44)لهما فنسممممممممممممممبمت الى املهلمب 

مروان بن الحكم عندما كان اميرا على سمممممممممممممعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل )رضممممممممممممم ي هللا عنه( والتي كانت قد شمممممممممممممكته الى 

املدينة املنورة من قبل معاوية بن ابي سمممممممممممفيان )رضممممممممممم ي هللا عنهما( مدعية ان سمممممممممممعيد بن زيد )رضممممممممممم ي هللا عنه( كان قد 
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غصممممممبها شمممممميئا من ارضممممممها وضمممممممها الى ارضممممممه فدعا عليها سممممممعيد بن زيد )رضمممممم ي هللا عنه( ان يعمى بصممممممرها وتموت في بةر 

 . (45)ة وقد استجاب هللا لدعائه عليها فسقطت في بةر ارضها وماتت ارضها ان كانت ظامل

وكان الم عاصممممممممممممممم بنت عاصممممممممممممممم بن عمر بن الخطاب )رضمممممممممممممم ي هللا عنه( وزوجة عبد العزيز بن مروان ارض زراعية بدير 

 . (47)كان قد ورثها منها بعد وفاتها ابنها عمر بن عبد العزيز بن مروان  ( 46)سمعان 

من بني ذكوان كانت قد رفعت ظالمة لها الى معاوية بن ابي سفيان )رض ي هللا عنهما( تدعي فيها ان  ومما يروى ان امراة

زياد بن ابي سمممفيان كان قد غصمممبها ارضممما زراعية كانت قد ورثتها عن ابيها وعندما علم معاوية بحقيقة ادعائها امر برد 

 . (48)ارضها اليها ثم امر لها بعشرين الف درهم كصلة 

ع بع  الخلفاء الامويين بع  الشممممممممممممخصمممممممممممميات النسممممممممممممائية ممن كن قد وفدن اليهم فقد اقطع معاوية بن ابي وقد اقط

 من الزرقاء بنت عدي بن غالب بن قيس وهي امرأة من اهل الكوفة كانت ممن اعان علي 
ً
ال

ُ
سفيان )رض ي هللا عنهما( ك

ده يقطعها ارضممممما زراعية كانت غلتها في اول بن ابي طالب )رضممممم ي هللا عنه( في معركة صمممممفين في حربه ضمممممد معاوية فنج

 . (49)سنة عشرة الاف درهم 

 . (50)كما اقطع كذلك جروة بنت مرة بن غالب ارضا زراعية غلتها عشرة الاف درهم ايضا

وكممممممممممممممممان الشمممممممممممممممماعر نصمممممممممممممممميب قممممممممممممممممد مممممممممممممممممدح الخليفممممممممممممممممة الاممممممممممممممممموي هشممممممممممممممممام بممممممممممممممممن عبممممممممممممممممد امللممممممممممممممممك وشممممممممممممممممكا اليممممممممممممممممه كسمممممممممممممممماد ابنتممممممممممممممممه 

ر لهممممممممممممما بشممممممممممممم ز عسممممممممممممم ى ان يكمممممممممممممون ذلمممممممممممممك سمممممممممممممببا فمممممممممممممي ترغيمممممممممممممب الرجمممممممممممممال السممممممممممممموداء مثلمممممممممممممه وطلمممممممممممممب ممممممممممممممن الخليفمممممممممممممة ان يمممممممممممممأم

 بزواجهممممممممممممممممممممما فممممممممممممممممممممممامر هشممممممممممممممممممممممام بأقطاعهمممممممممممممممممممممما ارضمممممممممممممممممممممما زراعيممممممممممممممممممممممة وحليمممممممممممممممممممممما وكسمممممممممممممممممممممموة كانممممممممممممممممممممممت سممممممممممممممممممممممببا فممممممممممممممممممممممي زواجهمممممممممممممممممممممما بعممممممممممممممممممممممد 

. وعممممممممممممممممممممدت الارض الزراعيمممممممممممممممممممة خيممممممممممممممممممممر وسممممممممممممممممممميلة لضمممممممممممممممممممممان ورعايممممممممممممممممممممة النممممممممممممممممممماس فممممممممممممممممممممي همممممممممممممممممممذا العصممممممممممممممممممممر لبنمممممممممممممممممممماتهم (51)ذلمممممممممممممممممممك 

ن الزبيممممممممممممممر بممممممممممممممن العمممممممممممممموام )رضمممممممممممممم ي هللا عنهممممممممممممممما( وتممممممممممممممأمينهم مممممممممممممممن الحاجممممممممممممممة والفقممممممممممممممر ويممممممممممممممدلنا علممممممممممممممى ذلممممممممممممممك ان عبممممممممممممممد هللا بمممممممممممممم

كمممممممممممممممممان يعطمممممممممممممممممي المممممممممممممممممذكور ممممممممممممممممممن اوالده الاراضممممممممممممممممم ي الزراعيمممممممممممممممممة وال يعطمممممممممممممممممي البنمممممممممممممممممات فالمتمممممممممممممممممه ابنتمممممممممممممممممه ام حكممممممممممممممممميم وكانمممممممممممممممممت 

ممممممممممممممممن احمممممممممممممممب بناتمممممممممممممممه اليمممممممممممممممه ممممممممممممممممما جعلمممممممممممممممه يعيمممممممممممممممد النظمممممممممممممممر فمممممممممممممممي همممممممممممممممذه املسمممممممممممممممالة ويقممممممممممممممموم بأقطممممممممممممممماع بناتمممممممممممممممه ايضممممممممممممممما عممممممممممممممممال 

 ( 52)لينمممممممممممممما وبناتممممممممممممممك احممممممممممممممق بمممممممممممممماألثرة لضممممممممممممممعفهن(( بمشممممممممممممممورتها وكممممممممممممممان مممممممممممممممما قالتممممممممممممممه لممممممممممممممه : ))لممممممممممممممم تممممممممممممممؤثر بنيممممممممممممممك بالنخممممممممممممممل ع

علممممممممممممى النهمممممممممممر الممممممممممممذي  )(وفعمممممممممممل الشممممممممممم يء نفسممممممممممممه زيممممممممممماد بمممممممممممن ابممممممممممممي سمممممممممممفيان حمممممممممممين اقطممممممممممممع بناتمممممممممممه كمممممممممممل بنممممممممممممت سمممممممممممتين جريبممممممممممما 

 . )(يعرف بنهر البنات نسبة الى بنات زياد 

الارض  ا كانتكم، بواب يسممممممى الهزاردررف باسمممممها وكان عليه قصمممممر كثير ألا في حين أقطع ابنته ام حبيب النهر الذي ع

رض املعروفمممممة بي طممممالمممممب )عليممممه السممممممممممممممالم( ألا أالزراعيممممة تقممممدم كمهر للمرأة احيمممممانمممما فقمممممد اعطى الحسممممممممممممممين بن علي بن 

طممالممب )رضمممممممممممممم ي هللا عنممه( كمهر لهمما مقممابممل زواجهمما من ابن عمهمما القمماسممممممممممممممم بن  أبي بممالبغيبغممات الم كلثوم بنممت جعفر بن

ذ تعممددت إن لإلممماء دور كبير في العمممل الزراعي في هممذا العصممممممممممممممر محمممد بن جعفر بن ابي طممالممب )عليهم السممممممممممممممالم( . وكمما

لى اسمممممتخدامهن للعمل في اراضممممم ي اسممممميادهن فقد مّر ابو السمممممائب املخزومي بأمة سممممموداء وهي تعمل في سمممممقي إشمممممارات إلا 

 . (53)بستان ملواليها 
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 املبحث الثالث: مساهمة املرأة في مجال الرعي والبداوة.

ي هذا العصمممر اختالفا عما كانت عليه في العصمممور السمممابقة فقد اسمممتمروا بالتنقل والارتحال لم تشمممهد الحياة البدوية ف

من مكمان الخر طلبما للمماء والكال وشممممممممممممممكلمت الثروة الحيوانيمة عمماد حيماتهم وشممممممممممممممكلمت مهممة القيمام برعي تلمك الحيوانات 

د كان ناته اليه فنجد مثال أن املغني معبالحرفة الاساسية للكثيرين منهم ومن كان يملك رقيقا فانه كان يوكل رعي حيوا

 . (54)يرعى الغنم ملواليه من آل قطن مولى بني مخزوم في أيام رقه 

كما كان للشممممممماعر جرير ثمانية رقيق رعاة صمممممممقالبة ونوبيبن يرعون له مائة من الابل كان قد أهداهم اليه الخليفة عبد 

لغارات على القبائل مصممممدر رزق الخرين رغم تحريم الاسمممممالم ان ، بينما شممممكلت ا(55)امللك بن مروان لقاء مدح جرير له 

يغزو املسمممممممملم اخاه املسمممممممملم باعتبار ان الجميع اخوة تتكافأ دماؤهم لكننا نجد اسممممممممتمرار هذه العادة السمممممممملبية فقد كان 

الحارث  لى بنيالشماعر توبة بن الحمير الخفاجي وهو الذي كان يعشق الشاعرة ليلى الاخيلية والذي كان كثير الغارات ع

بن كعممب وهمممدان وصممممممممممممممادفممت منيتممه عنممدممما كممان قممد اغممار على ابممل لجيران بني عوف بن عممامر وقتممل رجال من بني عوف 

 . (56)وعندما علموا بما فعل لحقوا به فقتلوه واستردوا أبلهم 

 ه كان حدادا بقولهوبقيمت نظرة الازدراء للحرف والصممممممممممممممنمائع لمدى هؤالء البمدو فهمذا جرير يهجو الفرزدق ويعيره بأن جد

  له:

 (57)إذا عدت الايام اخزيت دارما        وتخزيك يا ابن القين ايام دارم 

. كما كان ( 58)ولكن هذا ال يمنع من اشمممتغال بعضمممهم بانواع من الحرف فهذا الشممماعر كثير عزة كان يجيد بري السمممهام 

: د الفعاليات التجارية لهذا العصممممرواضممممح في رف . كما كان لهؤالء البدو اسممممهام (59)الشمممماعر نصمممميب يجيد بري الاقواس 

))فكانوا يحضممممممممممرون اسممممممممممواق املدن لشممممممممممراء ما يحتاجون اليه وبيع ما يربونه من الابل والغنم وما ينتجونه من السمممممممممممن 

 . (60)والصوف وغير ذلك(( 

تنقلوا ك للناس كي يعمل البع  الاخر على استثمار ثروته الحيوانية في مجال آخر حيث كان البع  يؤجر حيواناته تل

بها من مكان الخر وطبعا ان الاجرة تزيد وتنقص حسممممب بعد وقرب املسممممافة فقد كان نفر من بني حنيفة وهم من اهل 

اليمممامممة بمماالصممممممممممممممل متواجممدين في املممدينممة املنورة وكممانوا يعملون في تمماجير ابلهم للتنقممل وكممان عبممد هللا بن محمممد بن عبممد 

 . (61)ي هللا عنه( واملعروف بابن ابي عتيق قد أستاجر منهم راحلتين الى مكة املكرمة الرحمن بن ابي بكر الصديق )رض 

سممهمت املرأة العربية املسمملمة اسممهاما كبيرا في رفد هذا النمط الاقتصممادي بمختلف جوانبه وبما ان الثروة الحيوانية أ

دو واضمممممممحا من خالل عالقتها بهذه تشممممممكل اسمممممماسمممممما مهما من اسمممممماسمممممميات هذا النمط الاقتصممممممادي فان دور املرأة فيه يب

الثروة فقد بقيت الثروة الحيوانية مثال تشممممممكل مادة املهر الذي يقدم للمراة البدوية عند حصممممممول النية في الارتباط بها 

 .( 62)فقد قدم الشاعر الفرزدق مائة من الابل كمهر عند تقدمه للزواج من حدراء بنت زيق بن بسطام الشيبانية 

ومقمدار مما يقمدم كمهر من ثروة حيوانيمة للمراة يحمدد ممدى مكمانمة تلك املرأة وعلو منزلتها ومنزلة قومها ويبمدو ان نوعيمة 

اعتهم ى وضممممممفي البادية فنجد الشمممممماعر جرير يعير الاعور النبهاني بأن مهر نسممممممائهم كان من صممممممغر املعز وهو دليل عنده عل

 : ووضاعة نسائهم إذ يقول 

 (63)وفي قزم املعزي لهن مهور     ترى قزم املعزي مهور نسائهم    
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سهامها ا وطبيعي ان تشمكل مادة املهر تلك احدى قنوات تملك املراءة البدوية للثروة الحيوانية وبالتالي تساعد في زيادة

 .في هذا النمط الاقتصادي

روان بن ب لقاء مكان للعديد من النساء الحرائر ثروات حيوانية كان بعضهن يتولى الاشراف عليها بنفسه فقد كان سب

الحكم بزوجته قطية بنت بشمر بن عامر املعروف بمالعب الاسمنة ووالدة ابنه بشمر بن مروان فيما بعد انه مّر في بادية 

 . (64)قومها بني جعفر فراها تسقي أبل لها بدلو من بةر في باديتهم فأعجب بها فخطبها فتزوجها 

ت ورعيها كانت توكل الى العبيد والاماء فقد كان لبثينة التي شمممممممممبب بها لكننا نجد عادة ان مهمة الاعتناء بتلك الحيوانا

  ( 65)الشاعر جميل بن عبد هللا العذري راٍع يتولى رعي ماشيتها 

كمما كمان لعقيل بن علفة املري وهو الذي كانت تصممممممممممممممهر اليه خلفاء بني امية أمة راعية تدعى صممممممممممممممافنة كانت تقوم برعي 

الطبيعي نتيجة لذلك ان ُيعد قيام املرأة الحرة برعي املاشية بنفسها عيبا ومنقصة من  . لذلك نجد من (66)ماشيته له 

 قيمتها الاجتماعية في العرف البدوي ويدلنا على ذلك تعيير الفرزدق لجرير بأن عماته وخاالته كن راعيات بقوله : 

 كم خالة لك يا جرير وعمة        فدعاء قد حلبت على عشاري 

ة عند شمممممرحه لهذا البيت : ))الفرع : هو خروج مفصمممممل الابهام مع ميل في القدم قليل وقوله قد حلبت ويذكر ابو عبيد

 . (67)يقول هي راعية يعيرها بذلك(( 

لكن مع ذلك قد تقوم الحرة بالرعي ان كانت صممممغيرة العمر فقد كانت ليلى العامرية معشمممموقة قيس بن امللوح العامري 

 يس الذي يذكر ذلك في شعره بقوله : قد زاولت الرعي في صغرها مع ق

 تعلقت ليلى وهي غر صغيرة        ولم يبد لالتراب من ثديها حجم

 (68)صبيان نرعى البهم ياليت اننا        الى اليوم لم نكبر ولم يكبر البهم 

 : ر بأمها اذ تقول وكانت مهمة الاحتطاب من املهام امللقاة على عاتق الاماء يدلنا على ذلك قول ليلى الاخليلية تفخ

 (69)من الالبسات الريط زهراء لم تبت        تحش مع الامي وقود املراجل 

كما كانت السمممقاية توكل اليهن فهذا أشممممعب املشممممهور بالظرف والطمع يرى على بركة ماء جاريتين معهما قربتين يمالنها 

 اليهن ايضا فقد كان لبثينة صاحبة جميل .وكان غسل الثياب موكال  (70)وكانتا من جواري نساء بني عامر بن صعصعة 

. واسمممممممتفادت بع  النسممممممموة من الثروة الحيوانية اسمممممممتفادة اخرى غير الحصمممممممول  (71)عدد من الجواري يتولين ذلك لها 

على البانها واصوافها اذ كان البع  منهن امثال ظلمة التي كانت عندما اسنت وعجزت قد اتخذت تيسا فكانت تطرقه 

 .  (72)كانت تاخذ اجرا على نزو تيسها على الشياه الناس أي انها 

ويشير إلامام مالك الى وجود مستفيدين من هكذا عملية اذ كان في املدينة املنورة : ))دور فيها تيوس تكرى لذلك وابناء 

بدور ، إذ اسمممهمت النسممموة البدويات (73)اصمممحاب رسمممول هللا )صممملى هللا عليه وسممملم( احياء فلم يكونوا ينهون عن ذلك((

ملحوظ في الفعاليات التجارية لهذا العصمر فمما يروى ان اول عشق الشاعر كثير لعزة الضمرية انه مر بنسوة من بني 

ضمممممممممممممرة ومعه جلب غنم ليبيعه في السمممممممممممموق فارسمممممممممممملن اليه بعزة وهي صممممممممممممغيرة فقالت له : ))بعنا كبشمممممممممممما من هذه الغنم 

 . (74)وانسئنا بثمنه الى ان ترجع فاعطاها كبشا واعجبته(( 
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وكانت عزة نفسمممممممممها بعد ان كبرت قد اشمممممممممترت غنما من عبد تاجر لكثير كان يتولى له بيع غنمه في السممممممممموق تمثل عندما 

 : ها وهو ال يعرفها بقول كثير فيهاتقاضا

 قي ى كل ذي دين فوفى غريمه        وعزة ممطول معنى غريمها

خذ منها شمممممممممممممميئا ابدا وعندما رجع الى كثير أفقال ال وهللا ال  قالت فهذه وهللا عزة ال:: فقمالمت لمه امرأة اتعرف عزة؟ قال

 .( 75)واخبره بما فعل مع عزة اعتقه نتيجة لفعله ذلك 

وسممبق ان اشممرنا عند حديثنا عن نشمماط املرأة البدوية في املجال التجاري عن وجود اعرابية تقوم ببيع الخرز على ظهر 

 . (76)الطريق 

لى إوالدهم أوالد سمممممممكان الحواضمممممممر الذين كانوا يرسممممممملون أرضممممممماع إالعصمممممممر بالقيام ب البدويات في هذاواسمممممممتمرت النسممممممموة 

بي ربيعة املخزومي ابنة اسمممها أمة الواحد أبدان فصممحاء اللسممان فقد كان للشمماعر عمر بن صممحاء ألا أالبادية لينشمماوا 

 . (77)كانت مسترضعة في بني هذيل 

د بنه الوليعدم ارسممممممممممممال ابنه الوليد الى البادية عندما الحظ ان ا موي عبد امللك بن مروان يندم علىونجد الخليفة ألا 

 . (78): ))أضّر بنا في الوليد حبنا له فلم نلزمه البادية(( ذ قالإيلحن في كالمه 

وكمان بع  شمممممممممممممماعرات البمماديممة ممن كن يفمدن الى الخلفمماء والامراء فينشممممممممممممممدونهن قصممممممممممممممائممد املمديح ويعرضممممممممممممممن حمماجمماتهن 

منهن الشممممممممممممماعرة البارعة ليلى الاخيلية والتي وفدت على معاوية بن ابي سمممممممممممممفيان )رضممممممممممممم ي هللا وحاجات اقوامهن وقد برز 

 . (79)عنهما( فاستقبلها بحرارة وامر لها عند انصرافها بصلة وجائزة عظيمة

، واشمممممممممتهرت وفادتها على الحجاج بن يوسممممممممممف اموي اخر هو عبد امللك بن مروان كما كانت لها وفادة اخرى على خليفة

ابان واليته على العراق من قبل عبد امللك بن مروان والتي كانت قد شممممممكت اليه جدب بالدها وحاجة اهلها ثم  الثقفي

 . (80)مدحته فقي ى حاجتها وامر لها بمائة من الابل مع رعاتها 

 املبحث الرابع: دور املرأة الاقتصادي في مجال الصنائع والحرف.

والحرف التي كانت تشكل انعكاسا الحتياجات ومتطلبات املجتمع العربي  شمهد العصر ألاموي وجود الكثير من الصنائع

جودة في هذا العصمممر فقد نواع الصمممنائع والحرف املو أشمممارات التي توضمممح ي هذا العصمممر ولدينا العديد من إلا الاسمممالمي ف

تمماجهمما من الممذهممب نإعمممال التعممدين حصممممممممممممممة من الحرف التي زاولهما النمماس آنممذاك فمن املعممادن املشممممممممممممممهورة بغزارة كمان أل 

ه كان لرجل يدعى نجاد بن موسمممممم ى بن سممممممعد بن ابي وقاص ني حمى ضممممممرية وكان يسمممممممى النجادي أل معدن حليت ويقع ف

نتاجه قوله: ))لم يعلم في الارض معدن اكثر منه نيال لقد إ)رضممممممممم ي هللا عنه( ومما يرويه البكري عن هذا املعدن وغزارة 

، كما كانت الفضمممممممممممة تسمممممممممممتخرج من معدن  (81)وا الذهب بالعراق وبالحجاز(( اثاروه والذهب غال باالفاق كلها فارخصمممممممممم

 . (82)شمام في اليمامة 

هل الطائف بمزاولتهم لهذه الحرفة التي كانوا مشهورين أخرى البارزة في هذا العصر الدباغة وقد استمر ومن الحرف ألا 

: ))وجميع عملهم دباغ الادم ويدبغ بها الاديم املليح د ذلك ما ذكره ابن املجاور بقولهبها منذ عصر ما قبل الاسالم ويؤي

. ويممذكر ابن سممممممممممممممعممد وجود هممذه الحرفمة في مكمة املكرممة ايضمممممممممممممما ويبممدو ان بع  اهممل الطممائف ( 83)الثقيمل املعروف بهمما(( 

 . (84)الذين انتقلوا للسكن في مكة املكرمة قد نقلوا خبرتهم في الدباغة اليها 
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تها في هذا العصمممممممر ومن املناطق التي اشمممممممتهرت بها منطقة مر الظهران بالحجاز وكانت وكان العمال الغزل والنسممممممميج اهمي

 . (85)الثياب تنسب اليها فيقال ثوب ظهراني نسبة الى مر الظهران 

ويبدوا ان اصحاب كل حرفة بداوا بالتجمع معا في مكان واحد داخل السوق مكونين سوقا فرعية داخل السوق الكبير 

،كما كان للخياطين والصمممممممممممماغة مكان خاص بهم في  (86)مثال مكان خاص بهم في سممممممممممموق مكة املكرمة فقد كان للنجارين 

 . (87)سوق املدينة املنورة 

كان هنالك اسممممممممتخدام كبير للرقيق للعمل في مختلف الحرف والصممممممممنائع في هذا العصممممممممر فقد كان لعبد هللا بن عمر بن 

، ويروي الاصفهاني انه كان هنالك : ))رجل بمكة (88)رف والصنائع الخطاب )رض ي هللا عنهما( عبيد يعملون في شتى الح

، وهؤالء الحرفيون خاضمممممممممممعين لسممممممممممملطة العامل على السممممممممممموق شمممممممممممانهم شمممممممممممان كل من (89)مخزومي وكان له غالم حائك(( 

يتعماممل في اسممممممممممممممواق المدولمة العربيمة الاسممممممممممممممالمية في هذا العصممممممممممممممر والذي كان يراقب اعمالهم بدقة ويمنع قيامهم بالغش 

 . (90)والتالعب وخداع الناس او الهرب باموالهم الن الدولة كانت تضمن هؤالء الحرفيين 

كان للمرأة نصمممميبها الوافر باإلسمممممهام في رفد كل ماله صممممملة بمجال الحرف والصمممممنائع املتعلقة بهذا العصمممممر ونبدأ كالعادة 

د وانيطت اعباؤها للمرأة سمممممممواء اكانت حرة او بالحديث عن الاعمال املنزلية اليومية والتي تتطلب عادة الكثير من الجه

امة مع الاشممممممارة طبعا الى وقوع العبء الاكبر منها على الاماء في حال تواجدهن في الاسممممممرة وخصمممممموصمممممما تلك الاعمال التي 

تتطلب الكثير من الجهد او الخروج من البيت وظلت مصمممممممادر الحصمممممممول عليهن ترفد املجتمع العربي الاسمممممممالمي بااللوف 

فممة منهن فقممد جلبممت الفتوحممات العربيممة الاسممممممممممممممالميممة معهمما اعممداد ضممممممممممممممخمممة من هؤالء الاممماء على اختالف اعراقهن املؤل

والاصمممقاع التي جلبوا منها ويشمممير النص الاتي الى مدى تلك الضمممخامة فقد : ))كان من جملة ما قدم به عبيدة بن عبد 

عبد امللك من هداياه سمممممممممممنة اربع عشمممممممممممر ومائة للهجرة  الرحمن القيسممممممممممم ي والي افريقيا وسمممممممممممائر بالد املغرب الى هشمممممممممممام بن

 . (91)عشرون الف عبد وامة ومن صفايا الجواري املتميزة سبع مائة جارية(( 

كما بقيت الاسواق تعج بالنخاسين ولعل اسواق مكة املكرمة واملدينة املنورة كانتا من اكثر الاسواق حيوية فيما يتعلق 

العصمممممممممر فقد ارسمممممممممل الخليفة الاموي هشمممممممممام بن عبد امللك الى عامله على املدينة بنشممممممممماط هؤالء النخاسمممممممممين خالل هذا 

املنورة ان يشتري له الجواري البي  الطوال فارسل عامله الى النخاسين فاشترى منهم حاجته ووجه بهن الى الخليفة 

 . (92)هشام 

جلبن منها ))الن البربرية والخراسممممممممممممممانية  ويبمدو ان ثمة تفاوت في اسممممممممممممممعار هؤالء الجواري قياسمممممممممممممما العراقهن واملناطق التي

افضممممممممممممل من الصممممممممممممقلبية والابرية الن الناس انما يذكرون الاجناس لفضممممممممممممل بعضممممممممممممهم على بع  فيزداد بذلك في اثمان 

، ونجد ان ما تتقنه الجارية من اعمال قد يعمل على زيادة سممممممممعرها فقد اشممممممممترى دحمان املغني جارية من (93)الرقيق(( 

 . (94)وبعد ان علمها الغناء باعها بعشرة الف دينار  امرأة بمئتين دينار 

قام هؤالء الاماء بدور خدمي كبير في بيوت اسميادهن فقد كان الياس بن معاوية املزني قاضم ي البصرة من قبل عمر بن 

البن ، كما كانت اعمال طحن الحبوب من واجبات الاماء فقد كان (95)عبد العزيز:))جارية تقوم على طعامه وتذبح له(( 

 . (96)ابي عتيق جواٍر يتولين القيام بذلك في بيته 
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ووجد في هذا العصر ذكر للنساجات والغزالات ويمكن ان نستنتج من رواية الامام مالك ان الجواري في العصر الاموي 

ض ر كن يزاولن هذا العمل وكانت منسوجاتهن تتمتع بشهرة في الاسواق انذاك فنجده يذكر عند حديثه عن احكام الق

من نسج الواليد بالرايطتين من  (97)هذه املنسوجات بقوله : ))الذي يحرم من ذلك الثوب بالثوبين من ضربه كالرايطة 

 . (98)نسج الوالئد(( 

واختصمممممت امراتان غزالتان الى اياس بن معاوية املزني قاضمممم ي البصممممرة اختلفتا في كبة غزل كل واحدة منهما تدعي انها 

: على كسممرة خبز وقالت الاخرى على جوزة فدفعها الى التي ))علي أي شمم يء كببت غزلك؟ قالت :حدهماأل لها فقال اياس 

 .( 99)اصابت(( 

وكممانممت القبممالممة احممدى الحرف التي كممانممت بع  النسمممممممممممممموة يزاولنهمما في هممذا العصممممممممممممممر وكممان الشممممممممممممممماعر الفرزدق فيممما يرويممه 

 الاصممممممممممممممممممممممممممممممممممفمممممممممممممممممممممهمممممممممممممممممممممانمممممممممممممممممممممي ممممممممممممممممممممممن اخمممممممممممممممممممممبممممممممممممممممممممماره قمممممممممممممممممممممد حممممممممممممممممممممماول الاحمممممممممممممممممممممتممممممممممممممممممممميمممممممممممممممممممممال عممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممممممى احمممممممممممممممممممممدى تممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممممممك 

  -. وقد ذكر الفرزدق نفسه مزاولة بع  النساء لهذه الحرفة وذلك بقوله : (100)القوابل 

 (101)كأن اكف القابالت المه        رمين بعادي الاسود الضراغم 

بعضمما منهم كن يزاولن  أن ووجد بين النسماء من عملت كمرضمعة او حاضممنة ومر بنا عند حديثنا عن النسموة البدويات

 . (102)بي ربيعة املخزومي ابنة يقال لها امة الواحد مسترضعة في بني هذيل أعمر بن  هذه الحرفة فقد كان للشاعر 

ولم تقتصر هذه الحرفة على البدويات فقط فقد كان لنساء الحواضر نصيب منها ويبدو ان هذه الحرفة كانت محتقرة 

ويكنى ابا الضممممممممممممحاك وكان هو ن الشمممممممممممماعر الاقيشممممممممممممر كان قد هجا رجال من بني تميم اسمممممممممممممه عبد العزيز أنوعا ما بدليل 

ما خادمة تطحن الحبوب واما مرضممممممعة بقوله إه كانت تعمل أمن أن عيره أالقيشممممممر فرد عليه الاقيشممممممر بإهجاء البادئ ب

  -له :

 (103)ولم تبت امه الا مطاحنة        وان تؤاجر في سوق املراضيع 

عمال التزيين حصممممة أوقد وجدت  (104)في مصممممر اما الحاضممممنات فنذكر منهن بنانة التي كانت حاضممممنة لبع  بتي مروان 

ور م منظأفهنالك اكثر من اشارة الى وجود نساء مقينات وممن اشتهرت منهن ، ا ضمن الحرف النسائية لهذا العصرله

 -وكانت قد زينت بثينة صاحبة الشاعر جميل العذري وشهرها جميل بقوله فيها :

 وم جلتها ام منظور نس ال انس منها نظرة سلفت        بالحجر يأما 

وكان فيما بعد ان سمممممممممع بها مصممممممممعب بن الزبير بن العوام )رضممممممممم ي هللا عنه( وهو واٍل للعراق من قبل اخيه عبد هللا بن 

الزبير بن العوام )رضمممممممم ي هللا عنهما( فارسممممممممل اليها من يحملها اليه وطلب منها ان تزين زوجته عائشممممممممة بنت طلحة بنفس 

 . (105)ا بثينة الطريقة التي كانت قد زينت به

 المممممممممرحمممممممممممممممممممن بمممممممممن عممممممممموف  وكمممممممممان الشمممممممممممممممممممممماعمممممممممر مممممممممموسمممممممممممممممم مممممممممى شممممممممممممممممممممممهممممممممموات قمممممممممد تمممممممممزوج بمممممممممابمممممممممنمممممممممة ممممممممممولمممممممممى ملمممممممممعمممممممممن بمممممممممن عمممممممممبمممممممممد

يقال له داؤد ابن ابي حميدة فلما زينت املقينات عروسمه طلب ابو الفتاة من موسم ى شهوات ان يقوم )رضم ي هللا عنه( 

ع بممان طلممب من املقينممات ان يطلبن بمدفع اجرة املقينممات فقممال موسمممممممممممممم ى ابيمماتمما من الشممممممممممممممعر حمماول فيهمما التملص من المدف

  -اجرهن من والد الفتاة وذلك بقوله :

 تقول لي النساء غداة تجلى       حميدة يا فتى ما للجمالء
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 فقلت لهم سممرقند وبلمخ       وما بالصين من نعم وشاء

 (106)ابوها حاتم ان سيل خيمرا       وليث كريهة عند اللقاء 

طبات وكانت املغنية عزة امليالء احدى النسمممممممموة اللواتي يعتمد عليهن في هكذا مسممممممممائل وقامت بع  النسمممممممموة بدور الخا

لكثرة دخولها على النساء كونها مغنية اشتهرت بادبها وظرفها وحالوة مجلسها وكان مصعب بن الزبير وعبد هللا بن عبد 

ا قد عزموا على خطبتهن وهن الرحمن بن ابي بكر وسمممممممممممعيد بن العاص قد سمممممممممممالوها ان تنظر لهم في شمممممممممممان نسممممممممممموة كانو 

عائشممة بنت طلحة وعائشممة بنت عثمان وام القاسممم بنت زكريا بن طلحة فلبت عزة طلبهم وقامت بزيارة كل امرأة على 

حدة واعلمتها بمراد من يود خطبتها وبعد عودتها من عند النسممممممموة وصمممممممفت لكل رجل منهم محاسمممممممن ومسمممممممماوئ من يود 

 . (107)صلها الرجال والنساء وتزوج كل رجل منهم املرأة التي يريدها خطبتها ببراعة وفصاحة فائقتين فو 

ويذكر لنا القالي اسممممممممممممم خاطبة اخرى كانت تدعى ديباجة املدنية وكانت مشممممممممممممهورة ايضمممممممممممما بدقة وصممممممممممممفها للنسمممممممممممموة املراد 

 . (108)خطبتهن 

الذي يعرف بالغالية  وعمل بع  النسوة كعطارات وينسب عمل احد اشهر العطور واغالها في هذا العصر وهو العطر 

، التي يقال انها اول من صمممنعتها وعندما سمممألها اخوها مالك بن اسمممماء بن (109)الى هند بنت اسمممماء بن خارجة الفزاري 

 -خارجة عن كيفية صناعتها اجابته بانها اخذت طريقة صنعها من شعره حيث يقول :

 اطيب الطيب طيب ام ابان        فأر مسٍك بعنبر مسحوق 

 بزنبمق ولبممان        فهو احدى على اليديمنخلطتمه 

ومما تجدر الاشمممارة اليه ان اول من سمممماها بالغالية معاوية بن ابي سمممفيان بعد ان كان قد شممممها من مالك بن اسممممماء 

ندلس حين فتحت في زمن الوليد بن عبد امللك كر العطمارة التي كمانمت قمد قمدممت ألا . ومر بنما ذ (110)بن خمارجمة الفزاري 

 . (111)راس ن الرقيق  055ي كانت قد اشترت والت

 خاتمة: 

ا( نالحظ الكثير من عن مسممممممممممممممماهمممة املرأة في الاقتصممممممممممممممماد إلا عقممب هممذا البحممث املوجز  سممممممممممممممالمي ) العصممممممممممممممر الاموي نموذجممً

مة في رأة العربية املسمملسممهام الاقتصممادي البارز الذي اضممطلعت به املقتصممادية املهمة التي توضممح مدى إلا املعلومات الا

موي ، ففي مجال التجارة اتسممع الاسممهام التجاري النسمموي نتيجة التسمماع نطاق التجارة سممواء الخارجية منها عصممر ألا ال

ثر املوجة الكبرى لحركة التحرير والفتح العربية إو الداخلية اثر التوسممع الذي شممهدته حدود الدولة العربية إلاسممالمية أ

موي الوليد بن عبد امللك هذا باالضمممممممافة طبعا الى هد الخليفة ألا العصمممممممر وخصممممممموصممممممما في ع إلاسمممممممالمية التي شمممممممهدها هذا

صممممممممممممممالح الطرق التجمماريمممة وحفر الابممار وتوفير إالاهتمممام الكبير الممذي اولتممه الممدولممة الامويممة للنشممممممممممممممماط التجمماري عن طريق 

ون انوا يعترضممممممممحطات الاسمممممممتراحة في الطرق التي يمر بها التجار واملسمممممممافرون كما قامت بمالحقة قطاع الطرق الذين ك

القوافل التجارية بالسممممممممممممملب والنهب وقامت بالقضممممممممممممماء عليهم وهذا كله مما عمل على تنشممممممممممممميط الفعاليات التجارية لهذا 

ر من لى وجود اكثإشارات املهمة ي فيه ، وقدم البحث العديد من إلا العصر وبالتالي زيادة حصة الاسهام التجاري النسو 

سهاما تجاريا ملحوظا من قبل الاماء املكاتبات اذ خرجن إن يؤشر ألعصر استطاع تاجرة في هذا العصر ، كما ان هذا ا

سممممممممماط قأفي تجارة مالكيهن ومالكاتهن والتي كانت تضمممممممممم احيانا حصمممممممممة خاصمممممممممة باولئك الاماء لكي يكن قادرات على دفع 



 

 القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات          

 

 397 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

ميز علق بحضممممممورهن املتوصممممما ما يتمكاتباتهن ، كما كان للبدويات دور فاعل في املشممممماركة برفد النشممممماط التجاري وخصممممم

 سواق التجارية التي كانت تقام في تلك املدة .لأل 

 ، اذ كان لكثير منلقيمة لطبيعة الاسمممممممهام النسممممممموي فيهما في املجال الزراعي فقد حصممممممملنا على العديد من الاشمممممممارات اأ

 تحصل عن طريقها على تلكالنساء الحرائر في هذا العصر اراٍض زراعية ، كما اشرنا الى بع  الطرق التي كانت املرأة 

الاراضممممم ي ، كان تقدم كصممممممداق للمرأة عند محاولة الاقتران بها او كهبة من ذويها او كميراث تحصممممممل عليه او عن طريق 

الشممممممممممممممراء ، كممما اتضممممممممممممممح في البحممث الكيفيممة التي كممان يتم العمممل بموجبهمما في تلممك الارض الزراعيممة اذ نجممد التنوع ذاتمممه 

، فبع  النسممممماء يعملن بانفسمممممهن في اراضممممميهن واراضممممم ي ذويهن ، والبع  موي للعصمممممر ألا السمممممابقة املوجود في العصمممممور 

 الاخر يوكل العمل فيها لعبيدهن واماتهن .

اسممممممممتمرت املرأة البدوية العربية املسمممممممملمة في العصممممممممر الاموي على نفس الوتيرة السممممممممابقة في كيفية تعاملها مع معطيات  

واسممممتمرت الثروة الحيوانية تبعا لذلك تشممممكل عماد  ، ترحال طلبا للماء والكالتنقل والالاقتصمممماد البدوي القائم على ال

الاقتصمممممماد البدوي ، واملرأة البدوية في هذا العصمممممممر ام تختلف عن مثيالتها من البدويات في العصمممممممور السمممممممابقة للعصمممممممر 

ى دة اما الى اوالدها الصممممممممغار او الالاموي من حيث كونها مالكة للثروة الحيوانية والتي كانت توكل مهمة العناية بها كالعا

عبيدها وامائها ، كما اسمممتمرت املرأة البدوية في رفدها للنشممماط التجاري ولعبت النسممموة البدويات واللواتي تقع ديارهن 

على طرق القوافل التجارية بالقيام بتقديم البدويات للتجار واملسافرين وتوفير الطعام والشراب واملبيت لهم مما شكل 

 الولئك النسوة البدويات لالستفادة والافادة من العملية التجارية الخاصة بتلك املدة.فرصة 

ما في مجال الصمممممنائع والحرف فقد ازداد اسمممممهام املرأة املسممممملمة تحترف العديد من الحرف فاظهر البحث اسمممممماء عدد أ

سممالمي الى بنات جنسمممهن من النسممماء ى مجتمعهن العربي إلا لإعملن على نقل ما بحوزتهن من علم من العاملات واللواتي 

خاصة ، فقمن بعمل تعليمي وتثقيفي جليل اسهم في تهيئة واعداد جيل نسوي متعلم ومثقف ثقافة عربية إسالمية ، 

كما برزت العديد من النسمممماء في الحرف النسمممموية املعهودة كالقابالت والخافضممممات والنسمممماجات واملغنيات اللواتي برزن 

كبيرا اكبر من العصممممممممور السممممممممابقة ولم يكتفين بالغناء في املناسممممممممبات السممممممممعيدة كاالعراس وحفالت  في هذا العصممممممممر بروزا

الختان وغيرها بل عمدن الى تحويل منازلهن الى منتديات للسمممممر والغناء كان يحضمممممرها الاشمممممراف واملغنون والعامة مما 

كما عمد بعضممممممممممممممهن الى القيام بمهمة تعليم  يؤشممممممممممممممر دورا تثقيفيما لهؤالء املغنيمات باالضممممممممممممممافة الى دورهن الاقتصممممممممممممممادي ،

الجواري الغناء وذلك مما در عليهن وعلى مالكيهن الاموال الكثيرة ، كما ورد في هذا العصممر ذكر ملمارسممة بع  النسمموة 

وكن من الاماء خصممممممموصممممممما لبع  املهن املنبوذة كالسمممممممحر والنياحة والبغاء لكنها طبعا تعد حاالت شممممممماذة قياسمممممممما بما في 

لشممممممممممممممريفمة التي زاولتها املرأة العربية املسمممممممممممممملمة في املجتمع العربي إلاسممممممممممممممالمي والذي كان مجتمعا اخالقيا ذا قيم الحرف ا

 عربية إسالمية سامية .

 الهوامش:

 
هم( ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، بيروت ، د.ت . 306ن ، )ت : الاصفهاني : الاغاني ، الاصفهاني ، ابو الفرج علي بن الحسي( 2)

 . 439، ص 44ج
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 . 496؛ نجمان : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية، ص 399،398، ص44، ج 4( مالك : املدونة ، مج3)

 . 10، ص 4( السمهودي : وفاء الوفا ، ج4)

ي في صدر إلاسالم والدولة ألاموي، رسالة ماجستير، كلية الاداب، جامعة ( احمد ميسر محمود السنجري، نشاط املرأة الاقتصاد5)

 .445 ، ص4554املوصل، 

 . 444؛ املاوردي : الاحكام السلطانية ، ص 404،403( البالذري : فتوح البلدان ، ص6)

 . 444( مالك : املوطأ ، ص7)

 .  408، ص 8، ج 4( مالك : املدونة ، مج8)

 .  46، ص 3ي ، ج( الاصفهاني : الاغان9)

 . 408، ص  4( اليعقوبي : التاريخ ، ج10)

 . 443(السنجري: املصدر السابق ، ص 11)

 .  104، ص 4( السمهودي : وفاء الوفا ، ج12)

 . 364، ص 4( الزبير بن بكار : جمهرة نسب قريش ، ج13)

 . 40، ص 8( الاصفهاني : الاغاني ، ج14)

 . 344، ص 9( املصدر نفسه ، ج15)

 . 440، ص 4فهاني : الاغاني ، ج( الاص16)

( سكينة بنت الحسين بن علي بن ابي طالب )رض ي هللا عنهما( كانت سيدة نساء عصرها ومن اجمل النساء واظرفهن واحسنهن تزوجها 17)

بغ بن صمصعب بن الزبير فقتل عندها ثم تزوجها عبد هللا بن عثمان بن عبد هللا بن حكيم بن حزام فولدت له قرينا ثم تزوجها الا 

عبد العزيز بن مروان وفارقها قبل الدخول ثم تزوجها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان )رض ي هللا عنه( فامره سليمان بن عبد امللك 

بطالقها ففعل وقيل في ترتيب ازواجها غير هذا ولها نوادر وحكايات ظريفة مع الشعراء وغيرهم ينظر : ابن خلكان : ابو العباس شمس 

 . 84، ص 4د بن محمد بن ابي بكر : وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، تحقيق : احسان عباس ، )بيروت  : د . ت(  ، جالدين احم

 . 440،441، ص 4( الزبير بن بكار : جمهرة نسب قريش ، ج18)

 . 64، ص 4( ج4861لنجف : ( ابن قتيبة ، ابو محمد عبد هللا بن مسلم : الامامة والسياسة ، تحقيق : طه محمد الزيني ، ) ا19)

 .445(السنجري: املصدر السابق ، ص 20)

( مسروق بن الاجدع بن مالك بن سالمان بن معمر بن الحارث بن سعد بن عبد هللا بن وداعة الهمداني كان عمرو بن معد يكرب 21)

وى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ خاله وكان ابوه افرس فارس باليمن كان من التابعين والفقهاء املشهورين والرواة الثقات ر 

بن جبل وخباب بن الارت )رض ي هللا عنهم( كان من اصحاب عبد هللا بن مسعود )رض ي هللا عنه( الذين يعلمون الناس السنة في زمانه 

 . 444، ص 4هم ينظر : ابن حجر : تهذيب التهذيب ، ج 63تولى السلسلة من قبل زياد بن ابي سفيان ومات فيها سنة 

؛ وينفرد ابن سعد بذكر نوعية تجارتها وحجمها حيث يذكر  431؛ ابو يوسف : الخراج ، ص  448، ص 4، ج 4( مالك : املدونة ، مج 22)

 . 486، ص 9انه كان معها ستون ثورا يحمل الجبن والجوز ينظر : الطبقات الكبرى، ج

سيبويه الحرض باالسكان وفي بع  النسخ الحرض وهو حلقة  ( الحرض قيل هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام وحكاه23)

 .  645، ص 4القرط ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة حرض ، ج

 . 451هم ( ، ص 4364( طيفور ، ابو الفضل احمد بن ابي طاهر : بالغات النساء ، ) النجف : 24)

مكة على اربع مراحل وهي ميقات اهل مصر والشام وان لم يمروا على ( الجحفة كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق املدينة من 25)

املدينة فان مروا باملدينة فميقاتهم ذو الحليفة وكان اسمها مهيعة وانما سميت الجحفة الن السيل اجتحفها وحمل اهلها في بع  

 . 444، ص 4الاعوام وهي الان خراب ينظر : ياقوت : معجم البلدان، ج

 . 405صدر السابق ، ص( طيفور : امل26)
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 . 346،341، ص 4( الاصفهاني : الاغاني ، ج27)

 . 304، ص 4( ابن قتيبة : عيون الاخبار ، ج28)

 ( الجاحظ ، ابو عثمان عمرو بن بحر : رسائل الجاحظ ، تحقيق : عبد السالم هارون ، 29)

 .  435، ص 4، ج 4( ، مج4864)القاهرة : 

 . 484، ص 4( الازرقي : اخبار مكة ، ج30)

 . 441، ص 4( السمهودي : وفاء الوفا ، ج31)

 . 459، ص 0( ، ج 4836( البالذري، احمد بن يحیى بن جابر : انساب الاشراف ، ) القدس : 32)

 .  4566، ص 3( السمهودي : املصدر السابق ، ج33)

 . 465، ص 4( املصدر نفسه ، ج34)

 . 4544، ص 4( املصدر نفسه ، ج35)

 .444سابق ، ص (السنجري: املصدر ال36)

 . 41( البالذري : فتوح البلدان ، ص37)

 . 441، ص 0( البالذري : انساب الاشراف ، ج38)

 . 441، ص 4( السمهودي : وفاء الوفا ، ج39)

 .489( ، ص4808( الرشيد بن الزبير : ابو الحسين احمد : الذخائر والتحف ، تحقيق : محمد حميد هللا ، )الكويت : 40)

حة بن عبيد هللا )رض ي هللا عنه( التيمية القريشية كانت من افاضل نساء عصرها علما وادبا وجماال تزوجها عبد ( عائشة بنت طل41)

الرحمن بن ابي بكر الصديق )رض ي هللا عنهما( وهو ابو عذرتها وولدت له اوالدا ثم خلف عليهما مصعب بن الزبير بن العوام فأمهرها 

ابن عمها عمر بن عبيد هللا بن معمر وبقيت عنده لحين وفاته بفديك فبكته قائمة فعلموا  الف درهم وقتل عندها فخلف عليها 055

املدائني ، ابو  الحسن علي بن محمد : املردفات من قريش ، تحقيق : عبد السالم هارون ، )القاهرة :  -انها ال تريد الزواج بعده ينظر:

 .  15،14( ، ص4804

 . 344(السنجري: املصدر السابق ، ص 42)

 . 436، ص 3( املصدر نفسه ، ج43)

 . 304( فتوح البلدان ، ص44)

،  4؛ الهيثمي : مجمع الزوائد ، ج 460،466، ص 4؛ ابن الجوزي : صفة الصفوة ، ج 80،86، ص 4( ابو نعيم : حلية الاولياء ، ج45)

 . 418ص

ور ودور وعنده قبر عمر بن عبد العزيز بن مروان ( دير سمعان وهو دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين محدقة به وعنده قص46)

 . 041، ص 4ينظر : ياقوت : معجم البلدان ، ج

 . 04، ص 3( اليعقوبي : التاريخ ، ج47)

 . 64-64( طيفور : بالغات النساء ، ص48)

 . 34-34( املصدر نفسه : ص49)

 .  10–13( نفسه : ص50)

 . 444، ص 4، ج 4( ابن عبد ربه : العقد الفريد ، مج51)

 .  460، ص 4( الزبير بن بكار : جمهرة نسب قريش ، ج52)

 .430( السنجري: املصدر السابق ، ص 03)

 .  38، ص 4( الاصفهاني : الاغاني ، ج54)

 .  90( القالي : ذيل الامالي ، ص55)
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 .  309، ص 4( ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ج56)

 .  395( املصدر نفسه والجزء ، ص57)

 .  48، ص 8: املصدر السابق ، ج( الاصفهاني 58)

 .  333، ص 4( املصدر نفسه ج59)

 . 89( السيف : الحياة الاقتصادية ، ص60)

 . 444، ص 4( الاصفهاني : املصدر السابق ، ج61)

 . 90، ص 9( املصدر نفسه ، ج62)

 34، ص 4( ، ج4850نكليزي بيفان ، )ليدن : باعتناء املستشرق الا  -جرير والفرزدق  –( التيمي ، ابو عبيدة معمر بن املثنى : النقائ  63)

. 

 .  334،330، ص 4( الاصفهاني : الاغاني ، ج64)

 .  450، ص 9( املصدر نفسه ، ج65)

 . 438(السنجري: املصدر السابق ، ص 66)

 .  334، ص 4( النقائ  ، ج67)

 .  469، ص 4( ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ج68)

 . 545( طيفور : بالغات النساء ، ص69)

 .  49، ص 4( ابن منظور : مختار الاغاني ، ج70)

 . 480، الجاحظ : املحاسن والاضداد ، ص 349، ص 4( ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ج71)

 .  440، ص 4( امليداني : مجمع الامثال ، ج72)

 .  441، ص 44، ج 4( املدونة ، مج73)

 . 40، ص 8( الاصفهاني : الاغاني ، ، خ74)

 . 014: املحاسن واملساؤي ، ص( البيهقي 75)

 . 405( طيفور : بالغات النساء ، ص76)

 .  15، ص 4( الاصفهاني : الاغاني ، ج77)

 . 416، ص 4، ج 4( ابن عبد ربه : العقد الفريد ، مج78)

 .  439، ص  44( الاصفهاني : املصدر السابق ، ج79)

 .433(السنجري: املصدر السابق ، ص 80)

 . 910، ص 3، ج 4ج( معجم ما استعجم ، م81)

؛ للمزيد من التفاصيل عن املعادن املشهورة واملستثمرة في هذا العصر ومناطق تواجدها  488( الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص82)

 . 403،406ونوعية املعدن املستخرج منها ينظر : السيف : الحياة الاقتصادية ، ص

 . 40( ابن املجاور : صفة بالد اليمن ، ص83)

 . 366، ص 0طبقات ، ج( ال84)

 .  094، ص 3( ياقوت : معجم البلدان ، ج85)

 .  384، ص 44، ج 4( مالك : املدونة ، مج86)

 . 384، ص 44، ج 4( مالك : املدونة ، مج87)

 . 441، ص 6، ج 3( املصدر نفسه ، مج88)

 .  444، ص 0( الاصفهاني : الاغاني ، ج89)
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 . 468( السيف : الحياة الاقتصادية ، ص90)

 . 40( الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف ، ص91)

 . 433، ص 4( الجاحظ : الرسائل ، ج92)

 .  358، ص 45، ج 4( مالك : املدونة ، مج93)

 .  46–40، ص 6( الاصفهاني : الاغاني ، خ94)

 . 314، ص 4، ج 4( وكيع : اخبار القضاة ، مج95)

 . 409–401، ص 44( الاصفهاني : املصدر السابق ، ج96)

( الرايطة : هي املالءة اذا كانت من قطعة واحدة ولم تكن لفقين وقيل الريطة كل مالءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد وقيل هو كل 97)

 . 4461–4466، ص 4ثوب لين رقيق والجمع ريط ورياط ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ريط، ج

 . 44، ص 8( مالك : املصدر السابق واملجلد ، ج98)

 . 334( وكيع : املصدر السابق واملجلد والجزء ، ص99)

 . 363، ص 44( املصدر السابق ، ج100)

 .  316، ص 4( ابو عبيدة : النقائ  ، ج101)

 . 15، ص 4( الاصفهاني : الاغاني ، ج102)

 . 404، ص 44( املصدر نفسه ، ج103)

 .444(، ص4845اخبارها ، )ليدن : ( ابن عبد الحكم ، ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا ، فتوح مصر و 104)

 . 443، ص 9( الاصفهاني : املصدر السابق ، ج105)

 . 308–309، ص 3( الاصفهاني : الاغاني ، ج106)

 .444-438(السنجري: املصدر السابق ، ص 107)

 . 404، ص 4( الامالي ، ج108)

اعة من امراء العراق في الدولة الاموية اولهم كان ( هند بنت اسماء بن خارجة الفزاري من ربات الحنكة والادب والجمال تزوجها جم109)

عبيد هللا بن زياد بن ابي سفيان وكان ابو عذرتها وكانت تحبه حبا عظيما فلما قتل جزعت عليه كثيرا فلما قدم بشر بن مروان بن 

ل واليته على العراق من قبالحكم الكوفة دل عليها فتزوجها ومات عندها فلم تجزع عليه ثم وصفت للحجاج بن يوسف الثقفي ابان 

عبد امللك بن مروان فتزوجها وولى اخوها مالك بن اسماء بن خارجة اصبهان ينظر : كحالة ، عمر رضا : اعالم النساء في عالمي 

 . 449–441، ص 0( ، ج4808العرب والاسالم ، )دمشق : 

 . 48ص،  4؛ الابشيهي : املستطرف ، ج 464( ابو هالل العسكري : الاوائل ، ص110)

 . 64، ص 4( ابن قتيبة : الامامة والسياسة ، ج111)

 :قائمة املراجع

 القرآن الكريم   -

 هم( . 095الابشيهي ، محمد بن احمد شهاب الدين احمد ، )ت :  -4

 م .4803 القاهرة،، 4املستطرف من كل فن مستظرف، مطبعة حجازي، ط -

 هم( .635م محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ، الجزري )ت : ابن الاثير ، عز الدين بن الحسن علي بن ابي الكر  -4

 تحقيق : محمد ابراهيم البنا وزمياله ، دار الشعب ، د.م ، د.ت . الصحابة،أسد الغابة في معرفة  -
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 هم( 656ابن الاثير ، مجد الدين ابي السعادات املبارك بن محمد الشيباني الجزري )ت :  -3

 م .4863تحقيق : محمد الطناجي وطاهر احمد الزاوي ، منشورات املكتبة إلاسالمية ، د.م ،  والاثر،غريب الحديث النهاية في  -

 م( .4860الكامل في التاريخ ، دار صادر للطباعة والنشر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، )بيروت :  -

 هم( .453ابن ادم ، يحیى بن ادم القرش ي ، )ت :  -4

للطباعة والنشر ، بيروت ، ج ، املطبوع ضمن كتاب الخراج البو يوسف ، تحقيق : احمد محمد شاكر ، دار املعرفة كتاب الخرا -

 م 4818

 هم( .344الازدي ، ابو اسماعيل محمد بن عبد هللا ، )ت :  -0

 . م4815تاريخ فتوح الشام ، تحقيق : عبد املنعم عبد هللا عامر ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ،   -

 هم( .444الازرقي ، ابو الوليد محمد بن عبد هللا بن احمد ، )ت :  -6

 اخبار مكة وما جاء فيها من الاثار ، تحقيق : رشدي الصالح ملحس ، مطابع ماتيو كرومو، مدريد ، د.ت . -

 هم( .68ابو الاسود الدؤلي ، ظالم بن عمرو بن سفيان ، )ت :  -1

 م .4864يق : الشيخ محمد آل ياسين ، بغداد ، ديوان ابو الاسود الدؤلي ، تحق -

 هم(.346الاصطخري ، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارس ي املعروف بالكرخي ، )ت: -9

 م .4864املسالك واملمالك ، مطابع دار القلم ، القاهرة ،  -

 هم( . 306الاصفهاني ، ابو الفرج علي بن الحسين ، )ت :  -8

 عن طبعة دار الكتب ، بيروت ، د.ت .الاغاني ، نسخة مصورة  -

 هم( .435الاصفهاني ، ابو نعيم احمد بن عبد هللا ، )ت :  -45

 م .4899حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -

 ابن ابي اصبيعة ، موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم الخزرجي .  -44

 م .4860طباء ، تحقيق : د. نزار رضا ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، عيون الانباء في طبقات الا  -

 الاعش ى ، ابو بصير ميمون بن قيس .  -44

 م.4805تحقيق : د. م. محمد حسين ، الطبعة النموذجية ، القاهرة ،  الكبير،ديوان الاعش ى  -

 هم( . 404، ابو عبد هللا محمد بن اسماعيل ، )ت :  البخاري -43

 م .4896صحيح البخاري ، دار الفكر ، بيروت ،  -

 ابن بسام ، محمد بن احمد بن بسام املحتسب .  -44

 م .4869، تحقيق : حسام الدين السامرائي ، مطبعة املعارف ، بغداد ، الحسبة نهاية الرتبة في طلب -
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 هم( .411)ت :  سفيان،، ابو يوسف يعقوب بن البسوي -40

 م.4814بغداد ،  الارشاد،مطبعة  العمري،اكرم ضياء  تحقيق: يخ،والتار كتاب املعرفة  -

هم( 406بكار ، ابو عبد هللا الزبير بن بكار بن عبد هللا بن مصعب بن ثابت  بن عبد هللا بن الزبير بن العوام الاسدي القرش ي ، )ت :  ابن-46

. 

 م 4814داد، بغ العاني،مطبعة  العاني،د. سامي مكي  تحقيق: املوفقيات،الاخبار  -

 هم .4394 القاهرة،، محمود محمد شاكر، مطبعة املدني تحقيق: واخبارها،جمهرة نسب قريش  -

 هم( .491البكري ، ابو عبيدة عبد هللا بن عبد العزيز البكري الاندلس ي ، )ت :  -41

 م .4893، بيروت ،  3معجم ما استعجم من اسماء البالد واملواضيع : تحقيق : مصطفى السقا ، عالم الكتب ، ط -

 هم( . 418البالذري ، ابو الحسن احمد بن يحیى بن جابر ، )ت :  -49

، تحقيق : محمد  4، جانساب ألاشراف  -م . 4819فتوح البلدان ، تحقيق : رضوان محمد رضوان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -

مطبعة الجامعة ،  ، 0م ، ج4808دار املعارف بمصر ، القاهرة ، معهد املخطوطات بجامعة الدول العربية باالشتراك مع حميد هللا 

 م 4836القدس ، 

 هم( . 345، ابراهيم بن محمد ، )ت :  البيهقي-48

 م .4865املحاسن واملساؤي ، دار صادر للطباعة والنشر ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ،  -

 م( . ه418الترمذي ، ابو عيس ى محمد بن عيس ى ، )ت :  -45

 م .4861سنن الترمذي ، حمص ،  -

 هم( . 449ابو تمام ، حبيب بن اوس الطائي ، )ت :  -44

 م.4895ديوان الحماسة ، تحقيق : د. عبد املنعم احمد صالح ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ،  -

 هم( . 394التنوخي ، ابو علي املحسن بن علي ، )ت :  -44

 م. 4846تحقيق : محمد كرد علي ، مطبعة الدقي ، دمشق ، املستجاد من فعالت الاجواد ،  -

 م .4814نشوار املحاضرة واخبار املذاكرة ، تحقيق : عبود الشالجي ، جمدون ،  -

 هم( .448الثعالبي ، ابو منصور عبد امللك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي النيسابوري ، )ت :  -43

 م .4860: محمد ابو الفضل ابراهيم ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ،  ثمار القلوب في املضاف واملنسوب ، تحقيق -

 لطائف املعارف ، تحقيق : ابراهيم الابياري وحسن كامل الصيرفي ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، د.ت . -

 هم( .400الجاحظ ، ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب ، )ت :  -44

 م .4864، بغداد ،  4، تحقيق : عبد السالم محمد هارون ، نشر مكتبة الخانجي ومكتبة املثنى ، ط البيان والتبيين -
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 م .4864رسائل الجاحظ ، تحقيق : عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  -

 م .4868املحاسن والاضداد ، تحقيق : فوزي عطوي ، دار صعب ، بيروت ،  -

 م .4896ق : د. يحیى الشامي ، منشورات دار ومكتبة الهالل ، بيروت ، الحيوان ، تحقي -

 هم( .081ابن الجوزي ، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري البغدادي ، )ت :  -40

 سيرة عمر بن الخطاب ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، د.ت . -

 د.ت . صفة الصفوة ، دار املعرفة ، بيروت ، -

 هم( .440ابن حبيب ، ابو جعفر محمد بن امية ، )ت :  -46

 املحبر ، تحقيق : د. ايلزة ليختن شتيتر ، املكتب التجاري ، بيروت ، د.ت . -

 م .4864املنمق في اخبار قريش ، تحقيق : خورشيد احمد فارق ، دائرة املعارف العثمانية ، حيدر اباد ،  -

 هم(904ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقالني ، )ت : ابن حجر ، شهاب الدين  -41

 هم .4341تهذيب التهذيب ، مطبعة مجلس ، دائرة املعارف النظامية ، حيدر اباد ،  -

 هم .4349الاصابة في تمييز الصحابة ، مطبعة السعادة ، القاهرة ،  -

 هم(.646وت الحموي الرومي البغدادي ، )ت : الحموي ، شهاب الدين ابو عبد هللا ياق -49

 معجم البلدان ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د.ت . -

 هم( .855الحميري ، ابو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد هللا بن عبد املنعم )ت :  -48

 م .4810الروض املعطار في اخبار الاقطار ، تحقيق : احسان عباس ، دار القلم ، بيروت ،  -

 هم( .444ابن حنبل ، ابو عبد هللا احمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، )ت :  -35

 م .4801املسند ، دار املعارف ، القاهرة ،  -

 هم( .361ابن حوقل ، ابو القاسم النصيبي ، )ت : 

 كتاب صورة الارض ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، د.ت . -

 الخطيم بن عدي الاوس ي .  ابن الخطيم ، ابو يزيد قيس بن -34

 م .4864ديوان قيس بن الخطيم ، تحقيق : د. ناصر الدين الاسد ، مطبعة املدني ، القاهرة ،  -

 هم( .959ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، )ت :  -33

 مقدمة ابن خلدون ، دار البيان ، بيروت ، د.ت . -

 هم( .694حمد بن ابي بكر بن خلكان ، )ت : ابن خلكان ، ابو العباس شمس الدين احمد بن م -34

 وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، تحقيق : د. احسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، د.ت . -
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 هم( .866الديار بكري ، حسين بن محمد بن الحسن ، )ت : -30

 هم .4493تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس ، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ، بيروت ،  -

 هم( .494الدينوري ، ابو حنيفة احمد بن داؤد ، )ت :  -36

 م .4865الاخبار الطوال ، تحقيق : عبد املنعم عامر ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، القاهرة ،  -

 هم( .149الذهبي ، شمس الدين ابو عبد هللا محمد بن احمد بن عثمان ، )ت :  -31

 يق : شعيب الارنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، د.م ، د.ت .سير اعالم النبالء ، تحق -

 ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، دار املعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، د.ت . -

 هم( .345ابن رستة ، ابو علي احمد بن عمر ، )ت :  -39

 م .4984الاعالق النفسية ، مطبعة بريل ، ليدن ،  -

 لرشيد بن الزبير ، ابو الحسين احمد بن الرشيد بن القاض ي ، )ت : القرن الخامس للهجرة( .ا -38

 م .4808كتاب الذخائر والتحف ، تحقيق : محمد حميد هللا ، دائرة املطبوعات والنشر ، الكويت ،  -

 ابن رشيق ، ابو علي الحسن القيرواني . -45

 4846، القاهرة ،  4حقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، طالعمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده ، ت -

 الزبيدي ، محمد بن محمد بن محمد بن مرتي ى . -44

 م .4866تاج العروس من جواهر القاموس ، دار صادر ، بيروت ،  -

 هم( .039الزمخشري ، ابو القاسم جار هللا محمود بن عمر ، )ت :  -44

 م .4811، بيروت ،  4ثال العرب ، دار الكتب العلمية ، طاملستقص ى في ام -

 الزوزني ، ابو عبد هللا الحسين بن احمد بن الحسين . -43

 م .4809شرح املعلقات السبع ، دار بيروت ودار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ،  -

 هم( .435ابن سعد ، محمد بن سعد ، )ت :  - 44

 م .4865ار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبقات الكبرى ، دار صادر ود -

 هم( .690ابن سعيد الاندلس ي ، )ت :  -40

 . 4894نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ، مكتبة الاقص ى ، عمان ،  -

 هم( . 444ابن سالم ، ابو عبيدة القاسم بن سالم ، )ت :  -46

 م .4898بيروت ، كتاب الاموال ، تحقيق : د.محمد عمارة ، دار الشروق ،  -
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السمهودي ، نور الدين علي بن جمال الدين ابو املحاسن عبد هللا بن شهاب الدين بن العباس احمد الحسيني الشافعي ، )ت:  -41

 هم( .844

 هم .4346وفاء الوفا باخبار دار املصطفى ، مطبعة الاداب واملؤيد ، القاهرة ،  -

 هم( .094بد هللا بن احمد بن ابي الحسن الخثعمي ، )ت : السهيلي ، ابو القاسم عبد الرحمن بن ع -49

 م .4819بيروت،  والنشر،دار املعرفة للطباعة  هشام،الروض الانف في تفسير السيرة النبوية البن  -

 هم( .143ابن سيد الناس ، فتح الدين ابو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن يحیى ، )ت :  -48

 هم .4306القاهرة ،  القدس ي،، نشر مكتبة في فنون املغازي والشمائل والسيرثر عيون الا -

 هم( .844السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ، )ت : -05

 ، دار الندوة الجديدة ، بيروت ، د.ت .موطأ مالكتنوير الحوالك شرح على  -

 هم( .464)ت :  ابن شبة ، ابو زيد عمر بن شبة النميري البصري ، -04

 م .4818كتاب تاريخ املدينة املنورة ، تحقيق : محمد شلتوت ، مكة املكرمة ،  -

 هم( .044ابن الشجري ، هبة هللا بن علي ابو السعادات العلوي ، )ت :  -04

 مختار شعراء العرب ، تحقيق : علي محمود البجاوي ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، د.ت. -

 هم( .498د بن الحسن ، )ت : الشيباني ، محم -03

 م4839، مد عرنوس، مطبعة الانوار، القاهرة: محتحقيق ،تلخيص محمد بن سماعة املستطاب،الاكتساب في الرزق  -

 الضبي ، ابو العباس املفضل بن محمد . -04

 م .4845 بيروت، اليسوعيين،مطبعة الاباء  الانباري،شرح ابي محمد القاسم  املفضليات،ديوان  -

 هم( .365 ت:) احمد،، ابو القاسم سليمان بن الطبراني-00

 م .4885 املوصل، ،4ط الحديثة،مطبعة الزهراء  السلفي،حمدي عبد املجيد  تحقيق:، املعجم الكبير -

 هم( .345، )ت : ، ابو جعفر محمد بن جريرالطبري -06

 م .4864القاهرة،  ،0ط رف،املعادار  ابراهيم،محمد ابو الفضل  تحقيق: وامللوك،تاريخ الرسل  -

 م .4814 بيروت، ،4ط املعرفة،دار  القران،جامع البيان في تفسير  -

 هم( .684)ت :  ابراهيم،، ابو العباس محب الدين احمد بن عبد هللا بن محمد بن ابي بكر بن الطبري -01

 م .4849 حلب،املطبعة العلمية،  املؤمنين،السمط الثمين في مناقب امهات  -

 م .4803 طنطا، ،4ط التاليف،مطبعة دار  العشرة،رياض النضرة في مناقب ال -
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Le Mouvement Akal : Un exemple d’une recherche interdisciplinaire 

The Akal Movement : An Example of Interdisciplinary Research 

DOCTORANTE : AMAJOUD Sanaa / Université Hassan II de Casablanca / MAROC 

Resumé : 

Dans ce mémoire, Je m’intéresse   à un mouvement social amazigh : Akal. C’est un nouveau mouvement (2018) qui revendique 

le droit à la terre. Au Maroc, le foncier représente une problématique où plusieurs acteurs interviennent. Akal, pour sa part, 

représente une forme d’action collective menée pour défendre la propriété (individuelle ou/et collective) de terres, objet de  

conflits avec des institutions étatiques. Je m’intéresse en particulier à l’organisation interne  du mouvement et les stratégies 

mobilisées par ses acteurs.  

Ma recherche est fondée sur l’observation ethnographique des pratiques des membres au sein du mouvement. Elle présente 

aussi une analyse des changements internes que ce mouvement a connus ces dernières années. Cette étude apporte des 

informations précises sur le fonctionnement présent de cette organisation. Pour analyser finement les situations de 

protestation collective en cours, l’enquête ethnographique, in situ paraît incontournable, afin de décrire les arrangements 

scénographiques, les multiples formes de communication non verbale et les modes de rassemblement des participants. A côté 

de mon observation, j’ai eu recours à des entretiens informels pour compléter mes données.  

Dans un second temps, notre étude s’inscrit d’une approche interdisciplinaire ou on a essayé de croiser plusieurs champs 

scientifiques comme l’histoire, la sociologie, la psychologie, les sciences politique et les sciences juridiques. Tout cela pour 

mener un travail scientifique de qualité. 

Mots clés : Mouvement, amazigh, interdisciplinaire, identité, militant.   

Abstract : 

In this thesis, we are interested to an Amazigh social movement: Akal. This is a new movement (2016), which claims the right 

to land. In Morocco, land is a problem where several players are involved. Akal, for its part, represents a form of collective 

action carried out to defend the ownership (individual and / and collective) of land subject to conflict with state institutions. 

We are particularly interested in the internal organization of the movement and the strategies mobilized by its actors. 

Our research is based on ethnographic observation of the practices of members within the movement. It also presents an 

analysis of the internal changes that this movement has undergone in recent years. This study provides precise information 

on the current functioning of this organization. To analyze in detail the situations of collective protest in progress, the 

ethnographic survey, in situ seems essential, in order to describe the scenographic arrangements, the multiple forms of non-

verbal communication and the modes of gathering of the participants. Beside our observation, we used informal interviews 

to supplement our data.  

Secondly, our study is part of an interdisciplinary approach where we have tried to cross several scientific fields such as 

history, sociology, psychology, political science and legal science. All this to conduct quality scientific work. 
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Keywords :   Movement, Amazigh, organization, identity, activist.  

Introduction : 

Relativement nouveau, le champ d’étude des mouvements sociaux a pris de l’importance après 

la deuxième guerre mondiale.  Dans le contexte marocain, après l’indépendance, on a vu naître beaucoup 

de mouvements autour de revendications diverses (Rachik, 2016). 

 Les revendications amazighes ont elles aussi commencé à se manifester durant cette période. Passant de 

revendications identitaires et culturelles aux revendications des droits de l’Homme, le mouvement amazigh, 

tout en maintenant des liens avec le discours académique (à dominance culturelle), cherche de plus en plus 

ses marques dans l’action. Le mouvement emprunte une orientation plus revendicatrice. 

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question de la cause amazighe. Au début, ces contributions 

voulaient faire une chronologie détaillée qui tournaient autour des questions sur l’émergence, les origines, 

le contexte (Ait Mouss, 2014 ; Al Ayadi, 1999 ; Rachik, 2006). D’autres ont mené des études 

comparatives entre des mouvements amazighs dans le Grand Maghreb (Tilmatine & Desrues, 

2017). Abderrahman Rachik (2016) pour sa part, a fait une sorte de recensement des mouvements sociaux 

et de leur contexte d’émergence. Le côté organisationnel interne a été plus ou moins négligé par ses 

contributions. Par côté organisationnel interne, je désigne ce qui se passe à l’intérieur entre militants ; leurs 

interactions ; la répartition de tâches ; la gestion de prise de paroles ; les tensions. En somme toute la 

dynamique ayant lieu à l’intérieur du collectif.  

Dans cette recherche, mon intérêt s'est focalisé sur le volet organisationnel des actions collectives menées 

par la Coordination. Le fait d’intégrer les coulisses d’un mouvement m’a permis d’en dévoiler l’arrière-

plan. La majorité des recherches existantes nous montrent seulement la scène visible aux spectateurs, c’est-

à-dire que ces études se concentrent sur le ‘’pourquoi’’ de ces protestations et non sur le ‘’comment’’ de 

l’organisation interne.  Par ailleurs, l’ouvrage dirigé par Rachik (2006) apporte des éclairages sur le 

‘’comment’’.   

Pour ma part, je prends comme cas d’étude le nouveau mouvement Akal. Il s’agit d’un mouvement amazigh 

né en 2018. C’est un ensemble de coordinations de plusieurs associations et organisations nationales et 

internationales. Par « nouveau mouvement », j'ai voulu souligner la nouveauté du type de ses 

revendications. Au-delà de l’aspect identitaire et culturel, Akal se veut d’abord le représentant de 



 

         القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات 

 

 410 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

  الدولي املؤتمر 

 العلمي

2222                                

 

revendications juridiques (individuelles et collectives). En effet, Akal défend des droits relatifs à la 

terre d’une partie de la population marocaine en particulier les amazighs de la région de Souss.  

Pour pouvoir appréhender le mouvement, j'ai dû recourir à plusieurs disciplines et adopter ainsi une 

approche interdisciplinaire. Tout ce qui pouvait m'aider à voir plus clair était le bienvenu. A la base, on 

pouvait croire que pour la simple raison qu’on se forme dans une discipline donnée, il faut nécessairement 

circonscrire ses ressources théoriques et méthodologique à ladite discipline. Mais avec l’ouverture 

encouragée de plus en plus dans les sciences sociales et humaines, j'ai échappé à la tentation de 

l'enfermement.  

Problématique : 

Sur le terrain marocain, on observe des actions militantes collectives sous forme de rassemblements dans 

des lieux publics. Les participants font des marches, des sit-in en répétant des slogans et en brandissant des 

pancartes affichant des messages et des revendications. En tant qu’étudiante chercheuse intéressée par les 

mouvements sociaux, je me suis toujours posé différentes questions, en particulier sur le volet 

organisationnel de ces actions collectives.  Dans le présent travail, je prends pour cas le mouvement Akal. 

C’est un mouvement amazigh qui a émergé en 2018 sur fond de contestation liée essentiellement au droit 

à la terre, exprimée par une partie des habitants de la région allant de Tensift jusqu’à Oued Noun. Il s’agit 

d’individus qui se présentent comme des propriétaires historiques de biens fonciers. Ces biens sont sujets 

de confrontation entre les habitants et des acteurs étatiques. Les solutions proposées par l’Etat ne les 

satisfont pas, ils se sont tournés vers le militantisme pour faire connaître leur cause et avoir accès à ces terres. 

Ce mouvement a pu réaliser plusieurs actions, plus ou moins réussies au niveau organisationnel ce qui m’a 

amenée à formuler les questions suivantes : Comment ce mouvement arrive-t-il à mobiliser des individus 

et à les inscrire dans des actions réelles ? Comment ce mouvement émerge-t-il ? Comment s’organise-t-il ? 

Comment communique-t-il ?  

Pour pouvoir répondre à ces questions, j'ai été amenée à adopter une approche interdisciplinaire, qui m'a 

permis d'avoir une vision plus globale, vu la complexité de la thématique des mouvements sociaux. Avoir 

pour seul repère une seule discipline, pouvait limiter la pertinence des résultats. Par conséquent, plusieurs 

disciplines ont été plus ou moins sollicitées dans ma recherche.  
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Cadre conceptuel : 

Plusieurs concepts relatifs aux mouvements sociaux sont apparus dans mes propos. Certains seront plus 

mobilisés que d’autres, vu la pertinence qu’ils apportent à ma recherche. Les concepts suivants ont été 

sélectionnés et présentés en continuité avec mon cadre théorique.  

Manifestation : La manifestation désigne une réunion organisée sur la voie publique et ayant pour but 

d’exprimer une conviction collective. Elle peut demeurer fixe (et même assise, on parle alors de sit-in), mais 

le plus souvent elle prend la forme d’un cortège qui se déplace. La manifestation est aussi un moyen de 

pression à l’égard du pouvoir politique auquel sont présentées des revendications. Il existe de nombreux 

types de manifestations : manifestation de travailleurs organisée par des syndicats, manifestation de soutien 

à une cause internationale et manifestation d’un groupe minoritaire militant pour la reconnaissance de ses 

spécificités et de ses droits et c’est spécialement le type de manifestation qui m’intéresse dans cette étude. 

Identité : Sur le plan juridique, l’identité correspond au nom, au lieu de naissance, sexe, à la résidence de 

l’individu. Cette identité fait l’objet d’un enregistrement dans les actes de l’état civil, elle est fortement liée à 

l’appartenance familiale (mariage, filiation). Sur le plan sociologique, l’identité d’un individu ou d’un groupe 

est constituée par l’ensemble des caractéristiques et des représentations qui font que cet individu ou ce 

groupe se perçoit en tant qu’entité spécifique et qu’il est perçu comme tel par les autres. L’identité est donc 

à la fois une identité « pour soi » et une identité « pour autrui » dans ce travail. Je désigne par identité le profil 

des militants leurs identités personnelles : Age, sexe, niveau scolaire, profession, etc. (Dortier, 2004). 

Identité collective : Identité qui caractérise un groupe social. Il peut s’agir d’une identité de classe, d’une 

identité régionale, de l’identité d’un mouvement social, de l’identité professionnelle, etc. Cette identité est 

une construction qui repose sur l’origine (réelle ou imaginée) du groupe, sur l’action collective, sur des 

expériences partagées. Dans le cas de ma recherche, l’identité collective est visible dans le sentiment 

d’appartenance à la même région, d’être tous des amazighs. Le mouvement Akal essaie de construire une 

identité collective qui le distingue des autres mouvements. (Lexique de sociologie, 2013) 

Action collective : Comportement collectif d’individus qui se mobilisent dans l’objectif d’atteindre des buts 

communs par des moyens plus ou moins institutionnalisés (grève, manifestation, pétition, sit-in, occupation 

des locaux...). Alors l’action collective est une mobilisation concertée (à la différence de l’émeute). Il peut y 

avoir une action collective sans nécessairement parler d’un mouvement social. Par contre, l’existence d’un 

mouvement social implique systématiquement l’action collective (Ferréol , 2014).  
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Répertoire d’action : Concept développé par Charles Tilly pour souligner l’existence de registres de moyens 

d’action connus et utilisables par les individus dans le cadre de leur mobilisation. Ces différentes formes 

d’action collective forment donc un répertoire de standards déjà disponibles (comme la pétition par 

exemple) que les individus réutilisent tel quels ou avec des variations.  

Le répertoire d’action collective évolue avec le temps et il est le résultat de la confrontation entre 

l’expérience accumulée des acteurs et les stratégies d’autorité du pouvoir en place. Dans une perspective 

historique, il montre donc que le 19ème siècle marque une transition dans les répertoires de l’action collective 

qui se politisent de plus en plus. Le répertoire d’action est appréhendé dans cette étude pour vérifier la 

continuité entre le Mouvement Amazigh (ancien) et le mouvement Akal (actuel). 

Mobilisation : Dans le langage courant, la mobilisation évoque l’affectation de civils à des postes et à des 

activités militaires. Les sociologues et les politistes ont retenu de ce sens premier la dimension de 

disponibilité à l’action, c’est un processus par lequel des forces sociales ou politiques peuvent être amenées 

à se rassembler pour défendre leurs intérêts (Deutsch, 1974), exprimer leur soutien (Oberschall) ou 

manifester leur mécontentement (Snyder & Tilly).  J’utilise ce concept dans le sens de l’action de convaincre 

d’autres acteurs à rejoindre le mouvement soit en tant que sympathisant, adhérant ou participant.  

 Mouvement social : Pour François Chazel, un mouvement social est une « entreprise collective de 

protestation et contestation visant à imposer des changements- d’une importance variable-dans la structure 

sociale et/ou politique par le recours fréquent- à des moyens non institutionnalisés ». Le mouvement social 

est donc une action collective particulière. Pour Alain Touraine, il désigne « la conduite collective d’un acteur 

de classe luttant contre son adversaire de classe pour la direction sociale de l’historicité dans une collectivité 

concrète ». Il est la combinaison de trois principes : 

 Le principe d’identité qui représente la définition de l’acteur par lui-même dans son conflit avec son 

adversaire : « c’est le conflit qui constitue et organise l’acteur » ; l’expression de soi fait apparaitre le principe 

d’identité ; 

 Le principe d’opposition où le conflit fait émerger la conscience des acteurs en présence : « le conflit 

fait surgir l’adversaire » ; 

 Le principe de totalité, qui est le système d’action historique, c’est-à-dire un projet social alternatif, 

« dont les adversaires, situés dans la double dialectique de classes sociales, se disputent la domination » 

(Ferréol, 2014). 
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 J’utilise ce concept pour parler d’un collectif d’individus, c’est-à-dire Akal. Ce collectif réunit en lui 

ces trois principes dégagés par Touraine.  

Démarche Méthodologique : 

Mon étude s'est voulue résolument qualitative, et ce en raison de mes difficultés à approcher et faire parler 

les militants autour d’un objet aussi délicat et sensible. Elle a visé à décrire les postures et les stratégies 

adoptées par les militants au sein d’un mouvement social et décrire les coulisses de cette organisation 

protestataire.  

Ma recherche relève d’une approche descriptive, c’est-à-dire ce que j’ai observé et ce que représente ma 

description. 

Pour aborder ma problématique de recherche, j’utiliserais deux outils de recherche :  

1. L’entretien informel : une vingtaine d’entretiens auprès des membres de la coordination AKAL, des 

sympathisants.  

2. L’observation : Cet outil est destiné à approfondir le recueil de données ; il s’agit d’une grille 

d’observation. Le type d’observation adopté pour cette étude est basé sur l’observation ethnographique, elle 

est avant tout un travail de terrain auprès de groupes sociaux restreints, de communautés ou d'institutions. 

Dans le cadre de son travail, l'ethnographe devra observer, noter ce qu'il voit, ce qui se passe, mais aussi 

interroger pour découvrir et comprendre. La méthode ethnographique permet au chercheur d'étudier un 

groupe, ses conduites, ses actions et de les interpréter en contexte. Cette méthode repose sur une tradition 

théorique selon laquelle la signification sociale des phénomènes sociaux provient de sens qu'on leurs 

donne au cours de mes interactions. 

L'approche interdisciplinaire :  

Cette étude s’inscrit d’une approche interdisciplinaire ou on a essayé de croiser plusieurs champs 

scientifiques comme l’histoire, la sociologie, la psychologie, les sciences politique et les sciences juridiques. 

La Sociologie : 

La présente recherche s’inscrit dans la lignée des travaux portant sur les mouvements sociaux. 

L’étude de la dimension organisationnelle de la protestation sociale Akal nécessite en premier lieu 

l’utilisation de la théorie de la mobilisation des ressources, une théorie développée par des sociologues. 
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Différentes « sous-approches » se trouvent à l'intérieur de cette théorie. Dans la lignée des travaux de Zald 

et Mc Carthy, la « structure des opportunités politiques » est une théorie de Doug Mc Adam qui explique le 

succès ou non des mobilisations selon quatre critères : 1-l'ouverture ou la fermeture du système politique 

institutionnel 2-la stabilité ou l'instabilité des formations politiques 3- l'absence ou la présence d'alliés 

parmi les élites politiques 4- la propension de l'État à réprimer les contestations (Noiseux, 2004). Dans ma 

recherche, l’utilité de cette théorie est de me permettre de comprendre le contexte d’émergence du 

mouvement Akal, chose nécessaire avant de s’intéresser au ‘’dedans’’. Une autre approche est non loin de 

celle de Doug Mc Adam, celle des « processus politiques » de Charles Tilly. Si les contributions de McCarthy 

et Zald se concentrent sur l'organisation interne du mouvement et la rationalité de l'action collective, les 

deux dernières se focalisent sur le contexte plus large dans lequel s'insère le mouvement social et qui 

favorise ou non sa formation et son développement. 

La question de l’organisation a guidé mes lectures théoriques. Il est possible d’évoquer en premier : 

Les premiers essais de l’école de la mobilisation des ressources (Neveu 2011) mettent de côté les raisons (le 

pourquoi) de la mobilisation pour entamer la compréhension (le comment). Autrement dit, ils se sont 

intéressés aux processus et aux dynamiques de formation des mouvements sociaux. Définissant le 

mouvement social comme une manière d’exprimer des choix de changement social, les mouvements 

sociaux sont perçus comme la manifestation de logiques rationnelles collectives (McCarthy et Zald 1977). 

 La théorie de la mobilisation des ressources s’intéresse à l’action sociale. Pour résumer, disons que les 

organisations de mouvement social fonctionnent comme des regroupements de « ressources injectées » 

dans un mouvement social pour baisser les coûts de la participation individuelle. Dans un article, McCarthy 

et Zald (1977) affirment que les organisations de mouvement social sont de vraies entreprises de 

contestation gérées par des professionnels. Ces derniers sont clairement rétribués pour leur activisme. De 

plus, ils ne sont pas directement concernés par les objectifs de la contestation. Partant de là, il n’est pas 

nécessaire de mobiliser les bénéficiaires directs ou les convaincus par le mouvement.  

La Psychologie sociale : 

Ce champ concerne les comportements et les processus de pensée des membres individuels de la foule, et 

de la foule comme une entité. 
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J'ai essayé de dévoiler certains aspects internes du mouvement Akal et comprendre comment il s’organise. 

Toutefois, je ne me suis pas circonscrite dans une seule théorie. Des théories ont été sollicitées pour mieux 

connaitre ce mouvement. Par exemple La théorie de frustration relative, empruntée à la psychologie sociale, 

qui explique les conflits sociaux par la frustration relative cela veut dire que les sociétés évoluent vers plus 

d’égalité, ce qui rend plus intolérables les inégalités qui persistent. Cela entraine une frustration, et par suite 

des conflits sociaux qui naissent d’une contradiction entre l’idéal égalitaire et la réalité des inégalités 

(Tocqueville, 1856). Pour la théorie de militantisme, elle sera utile dans l'analyse des profils des militants, 

leurs interactions, la division des taches à l’intérieur du mouvement et la place de la femme au sein de cette 

organisation. 

L'histoire : 

Tout comme elle est nécessaire pour comprendre les processus de changement, la référence à l'histoire est 

essentielle à l'analyse des mouvements sociaux. 

Elle permet de décrire, d’analyser et d’expliquer des événements à travers le temps. Utiliser le passé permet 

de mieux comprendre le présent et appréhender le futur. Et aussi de pouvoir situer le mouvement Akal 

parmi les mouvements Amazigh au Maroc J'ai donc dû revenir à l'Histoire. En effet, comme mentionné au 

début de cet écrit, le militantisme amazigh n'est pas né avec le mouvement Akal. La cause amazighe date de 

la période du Protectorat français au Maroc. Donc, l'approche historique a été très importante pour notre 

recherche.  

Les sciences juridiques : 

Les sciences juridiques ont aussi été sollicités pour comprendre le problème juridique pour lequel Akal a vu 

le jour. Des quand parle de revendications de droits, on parle d’acteurs qui se mobilisent pour agir sur la loi 

soit en réclamant des textes de lois ou en contestant des lois déjà existantes. Il m'a fallu donc me pencher 

sur les différentes lois1 pour les comprendre, à travers le texte intégral de chaque loi et certaines analyses 

de juristes. L’utilité de cette approche est de me permettre de comprendre le contexte d’émergence du 

                                                           
13 du 27 avril 2016 relative à la transhumance pastorale, à l'aménagement et à la gestion des -Le texte intégral de la Loi n° 113 1

espaces pastoraux et sylvopastoraux. https://www.informea.org/fr/node/485281   

Dahir du 27 avril 191 9 (26 redjeb 1337) organisant la tutelle administrative des collectivités indigènes et réglementant la gestion la 

l’aliénation des biens collectifs (B.O 28 avril 1919) . 

https://autetouan.ma/web/uploads/dossier/62038799ce085.pdf 

 

https://www.informea.org/fr/node/485281
https://autetouan.ma/web/uploads/dossier/62038799ce085.pdf
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Mouvement Akal, chose nécessaire avant de s’intéresser au ‘’dedans’. La question juridique est décisive dans 

l’existence de ce mouvement. 

Conclusion :  

Dans cette recherche, je suis partie avec un objectif descriptif des coulisses du mouvement amazigh Akal. Je 

voulais décrire et comprendre le mouvement de l’intérieur, pour ainsi découvrir de près le mode 

d’organisation interne, les profils des militants et leurs stratégies, leurs dynamiques, les enjeux qui rythment 

leurs actions, les ressources mobilisées ou convoitées ; en somme, je voulais faire une étude micro d’une 

organisation construite autour d’actions militantes collectives. Pour cela, j’ai opté pour une approche 

interdisciplinaire ou j'ai dû dépassé les limites de ma discipline initiale, à savoir la sociologie, pour aller voir 

ce que disaient les autres sciences (l'Histoire, Les sciences juridiques, la psychologie sociale). 

La diversification des ressources m'a permis de mieux situer le mouvement par rapport à ses enjeux, 

l'histoire du pays et ses militants. Les différents angles de vu ont donné lieu un traitement plus pertinent, 

d'autant plus qu'il existait très peu d'études sur ce mouvement et que j'avais le souci de constituer un corpus 

documentaire. Par conséquent, toutes les données que je pouvais recueillir avaient une grande utilité 

nonobstant la case dans laquelle on devait les mettre.  
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 .دراسة تحليل الخطاب للعاطفة والتعبير في النصوص التقنية والعلمية

A Discourse Analysis Study of Emotionality and Expressiveness in Technical and 

Scientific Texts       

 أ.م ايمان جبر جنام/جامعة بغداد/العراق

Assit.Prof.Eman Jabur Janam/ University of Baghdad /Iraq  

 امللخص:    

ا عن النصوص ألادبية في وظائفها وميزاتها ألاسلوبية.  ألاسلوب العلمي والتقني دقيق أثبتت النصوص العلمية والتقنية  
ً
ا ملحوظ

ً
اختالف

 ومنفصل عن التفسير الفردي أو الذاتي.  هذا يرجع إلى القضاء على التعبيرية والعاطفية من هذه النصوص.  قد تكون هذه الفكرة غير

 ها، وهذا ما تنوي هذه الدراسة القيام به.واضحة للقارئ لذلك من الضروري واملهم إبراز 

 وإظهار القضاء على التعبيرية والعاطفية فيها كل ذلك سيتم توضيحه في لخصائصهما،وتوضيًحا  وعلمًيا، ألاسلوبين؛ تقنًياان تعريف كال   

 ضوء النموذج الذي تم اعتماده للوصول إلى النتيجة املرجوة.

صائص ألاسلوبية التي تميز أسلوب النصوص التقنية والعلمية، وكيف يمكن لهذه الخصائص أن تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الخ

تجعل مثل هذه النصوص مختلفة عن النصوص ألاخرى.  عالوة على ذلك، تتقص ى الدراسة التاثير الذي ينتج عن ازالة العناصر التعبيرية 

 والعاطفية عن مثل هذه النصوص.

لدراسة بعض الفرضيات.  من تلك الفرضيات أن لكل من النصوص التقنية والعلمية بعض الخصائص التي لتحقيق هذا الهدف، تقترح ا

تجعلها ذات أسلوب بارز، كما تقترح أن إزالة التعبيرية والعاطفية من هذه النصوص يضيف خاصية ملموسة وهي "الوضوح" الذي يصبح 

 ألاسلوب املميز ملثل هذه النصوص.

لسمات اللغوية للجمل واملفردات وأشكال ألافعال املستخدمة في أسلوب كيركمان الجيد للكتابة للعلوم والتكنولوجيا تبنت هذه الدراسة ا

 ( للتحقيق في ألاسلوب التقني والعلمي في البيانات املختارة.5002)

 زالة التعبيرية                                                                                            ، إزالة العاطفيه، إسلوب تقني، أسلوب علمي، أنص تقني، نص علمياملفتاحية:  الكلمات 

Abstract; 

 Scientific and technical texts have proven markedly different from the literary texts in their stylistic functions and features.  

The scientific as well as technical style is accurate, precise and detached from individual or subjective interpretation. This is 

due to the elimination of the expressiveness and emotionality from such texts. This idea may be unobvious to the reader; 

therefore it is necessary and important to highlight it, and this is what this paper intends to do. 

The definition of both styles; technical and scientific, and clarifying their features, the elimination of expressiveness and 

emotionality in them will be demonstrated in the light of the eclectic model  which is adopted to reach to the desired result. 

This paper aims to reveal the stylistic features that characterize the style of technical and scientific texts, and how such features 

could make such texts different from other texts. Moreover, it tries to investigate how the elimination of expressive and 

emotional elements could affect such texts.  
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To achieve this aim, the paper proposes some hypotheses. It hypothesizes that both technical and scientific texts have some 

characteristics, which make them of prominent style .It also proposes that the elimination of the expressiveness and the 

emotionality from these texts adds a touchable characteristic “plainness” which becomes the distinctive style for such texts. 

This paper adopted the linguistic features of sentences, vocabulary, and verb forms used in Kirkman’s Good style writing 

for science and technology (2005) to investigate the technical and scientific style in the data selected.  

Keywords: Scientific text, technical text, technical style, scientific style, elimination of emotionality, elimination of 

expressiveness   

SECTION ONE: 

Introduction 

Heterogeneity of any subject leads to the varied textual patterns in writing system. Since the scientific and 

technical languages are not variety in the same way as the literature language. Scientific and technical 

languages have proven markedly different from the literary language in their nature and functions.  The 

scientific as well as technical style is accurate, precise and detached from individual impulse. The 

elimination of the expressiveness and emotionality from such style cause these features. This idea may be 

unobvious to the reader therefore it is necessary and important to highlight it. 

The definition of both styles, technical, scientific, and clarifying their features, the elimination of 

expressiveness and emotionality in them will be demonstrated in addition the eclectic modal which is 

adopted to reach to the desired result.    

      1.2 Statement of the problem: 

  Leech and Short (1981, P.52) describe style in terms of the domain of language usage, i.e. the choices made 

by a specific author, genre, or text. When individuals claim that style is the way language is used. According 

to this definition, each author, genre and text has a specific style in which they distinguished. Scientific and 

technology are regarded as branches in the study fields so there are books, articles, booklets, brochures, etc. 

concerning these two branches and this paper will reveal their own style as any other branches but generally 

speaking students in academic study cannot distinguish between scientific and technical text style, they 

consider them the same in spite of the differences between them. Furthermore, expressiveness and 

emotionality are considered two of the most significant features of any style, despite of that, how will the 

elimination of these two features in any technical and scientific text be a distinctive style for them. These 

ideas may be unobvious to the reader therefore it is necessary and important to highlight them.  
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           1.2 Aims of the study:    

This study aims to investigate the characteristics of the style of technical and scientific texts and how the 

elimination of the expressiveness and emotionality affects on their style. 

        1.3 Hypothesis of the study: 

By investigating the stylistic characteristics used in technical and scientific texts, this study will reveal these 

characteristics and show how the elimination of the expressiveness and emotionality has a good effect on 

such texts. 

        1.4 Model of the study: 

          The practical analysis that was followed in this study based on Kirkman’s Good style writing for science 

and technology (2005) as a model. This model was chosen for different reasons that fit the nature and aims 

of this study .First, it is a comprehensive standard book since it includes the two terms which the study 

concerns with (technical and scientific). Second, it explains in details the tactics that can be used to express 

scientific information in a coherent, readable style.  

           1.5 Procedures:   

        A systematic qualitative procedure was used to implement the aims of this study. This procedure 

includes the definition of some terms may concern the topic and the study, for instance, the definition of 

style, scientific text, technical text , then revealing the characteristics of the two texts’ style which selected 

as a data depending on the modal that chosen. Whereupon reaching to a conclusion in which the desired 

findings will be explained. 

             1.6 Limits of the study:    

The reader should bear in his mind that the study is based on two texts, one of them is chapter two from 

Physics textbook for the first intermediate grade in distinguished schools which is used as a scientific text, 

and another is a booklet text about applied physics. The intention of selecting the data from the same field 

to the differences clearer. The study does not engage with the quantitative approach in the data analysis 

although the topic carries the term scientific because it is not purely scientific but it is a comparative study. 

              1.7Value of the study:       
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Although the style of technical and scientific text characterized as the simple and plain   style, it requires 

norms that make such text reveals in this way. This study is hoped to be value for students and people who 

concern in analyzing and criticizing texts style. 

SECTION TWO: 

Theoretical Review  

          2. A Preliminary Note : 

In this chapter, brief definitions of some terms that are related in some way to the study are introduced: 

          2.1 Expressiveness:   

Kozhina (1987, P.55) defines expressiveness as the degree of expressiveness, the degree of the influencing 

force of what is said. When we mention the emotional and expressive color of a word, this means the 

feelings that this word arouses in us. In language styles, especially in the styles of fiction, journalism, and 

colloquial speech, language means are widely used to enhance the effectiveness of utterance, and various 

expressive and emotional shades are added to the logical content. In literary texts, expressiveness is a means 

of creating an artistic image, revealing the inner world of a literary character, showing his feelings and 

emotions. An important component of the overall expressiveness of the text is emotively. Emotive is 

understood as a text that reflects the emotional state of the speakers and their relationships.  

Whereas Bally (1961, P. 65) states that etymologically multiple linguistic means of expressiveness are 

derived from the emotional features of the speech. He said that the critical and emotional aspects are 

brought by live speech, depending on the emotional state of the speaker and specific situation and public 

atmosphere; they are presented in different proportions. However, it should be mentioned that the attitude 

of the speaker can be reflected by emotions not only to the possible situation, but also their role and 

functionality in the given situation. Initially “expressiveness” was corresponded with the “expression” and 

was related to the emotional state of the speaker, his/her personal experience, attitude to the subject 

transferred or the public evaluation. The expressive component (it signifies cumulative and an integral and 

influence which affects to a recipient). It means the following markers: 

 - Intensity; by this marker, an appearance degree of an action, quality is defined, for example, logical, 

emotive and emotional and evaluative types; 
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- Imaginative; it signifies a result of an associative correlation between figurative sense and denotative 

meanings of the word as an obvious view; 

- style; it defines a relativity of a language unit to certain sphere or speech case, it means that using a word 

in another context in the stylistic aspect is deemed one of the literary methods. 

 And expressiveness is one of some peculiarities of a literary text that separate    it from other types 

of texts are following: 

 Figurativeness; 

 Composite substantial organization; 

 Expressiveness; 

 Obviousness of an author’s personality. 

           2.2 Emotionality: 

“Emotionality” is a component of the word meaning and depends on the speaker’s attitude, the 

phenomenon, the subject matter, the situation and represents a part of the expressiveness. Judging from the 

standpoint of intentionality, it should be mentioned that the intentional separation is the explanation of 

emotionality. Emotionality serves to represent the psychological state of the speaker, whereas the 

expressiveness is a means for the magnification of the communicative function of utterance. By saying 

“emotionality” we understand the supplementary meaning of the word expressing an emotion; moreover, 

the emotion is related to the word meaning. So some linguists state that the category of emotionality is 

narrower than that of the expressiveness (Galkina-Fedoruk, 1958, P.107).  

           2.3 Technical text: 

Text intended to educate the reader in a particular subject or skill through in-depth study and practice. 

Technical text, such car repair manual, brochure, leaflet, etc. which represents any verse or prose work 

meant to be instructional). Technical text aims to demonstrate complex topics in an instructional way. It is 

commonly seen in how-to manuals and other pieces that provide direction. On the contrary, literary 

language is a subjective interpretation of life. It represents the artist’s inner self. It does not, at all, need 

external components and evidence to put forth artists’ spontaneous overflow of powerful feeling. (Close, R. 

1965, P. 33) 



 

         القضايا المعاصرة في العلوم العابرة للتخصصات 

 

 424 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

  الدولي املؤتمر 

 العلمي

2222                                

 

             2.4 Scientific text: 

 (Scientific texts refer to all written texts which contain information related to concepts, theories or other 

subjects that are based on scientific knowledge). Scientific text aims to inform about an important affair and 

what particular method is used to investigate that affair. It is an objective interpretation of facts and findings. 

It contains such components and findings that need experimental and external evidence to reinforce their 

validity. (Close, R. 1965). It was found that scientific text is marked with accuracy, precision and objective 

interpretation of facts and findings. Scientific language represents universal truth and verifiable research 

findings.  

              2.5 Style and Stylistics: 

Style is a distinctive manner of expression, through whatever medium this expression is given physical 

shape. Along the same lines, style in language can be defined as distinctive linguistic expression. (Verdonk, 

2002, P. 76).  

Whereas Beatrix, Montoro and Norgaard (2010 ,P .91) state that style of particular text, author or  genre  – 

a tool which can qualify the analysts’ intuitions about the text and   perhaps even make them aware of lexical 

and grammatical features and patterns  which may not otherwise have come to their attention. (Beatrix, 

Montoro & Norgaard, 2010, P. 44).  

Jeffries and Mcintyre (2010 , P . 22) suggest that stylistics has been defined as a sub-discipline of linguistics 

that is concerned with the systematic analysis of style in language and how this can vary according to such 

factors as, for example, genre, context, historical period and author (Crystal and Davy 1969: 9 and Leech 

2008: 54). For instance, there is the individual style that distinguishes one writer from another, the styles 

associated with particular genres (e.g. ‘newspaper language’ or the gothic novel), or the characteristics of 

what might constitute ‘literary’ style. In this sense, analyzing the style means looking systematically at the 

formal features of a text and determining their functional significance for the interpretation of the text in 

question (Wales 1989: 438). (Jeffries and Mcintyre, 2010, P. 35). 

Stylistics is the study of the ways in which meaning is created through, language in literature as well as in 

other types of text. To this end, stylisticians, use linguistic models, theories and frameworks as their 

analytical tools in order to describe and explain how and why a text works as it does. (Beatrix, Montoro 

&Norgaard, 2010, P. 67).  

            2.6 Literary text: 
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Literary text can be defined as a piece of writing, such as a book or poem which has the purpose of telling a 

story or entertaining, as in fictional novels. Its    fundamental functions as texts are usually aesthetic, but it 

may also imply     political   messages or beliefs. The reader is engaged to by using creative language and 

image. 

SECTION THREE: 

Data Collection 

Two different texts have been selected for analysis, the first one is chapter two from physics textbook for 

the first intermediate grade of distinguished schools which represents a scientific text and the second is a 

booklet about COVID 19 chosen from social  media which is regarded as a technical text, to differentiate 

between them .  

3.1 The Eclectic Model: 

The eclectic model consists of two types .One of them is the style of scientific book which includes some 

criteria to analyze and describe the scientific sentence, naming them (sentences, vocabulary, verb forms) 

.The other is the style of technical style and it also include criteria in which we can classify and analyze the 

sentence such as (accurate, comprehensible, adequate, complete, in sequence, safe and acceptable).  

3.1.1 Style for scientific book: 

     As Kirkman (2005 , P . 44) states that the choices open to a writer as he or she searches the resources of 

language can be shown as a set of opposites: 

1.  Sentences: short vs. long 

                         Simple vs. complex 

2.  Vocabulary: Short vs. long 

                           Familiar vs. unfamiliar 

                          Non-technical vs. technical 

                          Concrete vs. abstract 

                          Phrasing: normal, comfortable idiomatic expression  

                          Vs. special stiff scientific idioms 

                          Direct, incisive phrasing vs. roundabout, verbose phrasing 

            3.  Verb forms: active vs. passive   
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1. Sentences:  

Short vs long / simple vs complex 

       To be easy to digest, sentence structure must be reasonably short and not too complex. The reasons for 

this are not grammatical: they are connected with the number of items of information the reader can absorb 

in a single unit or ‘thought’. 

Common feature of scientific writing is the joining together of strings of ideas of approximately equal 

weight, to form long ‘compound’ sentences: 

This stringing is usually done with the praiseworthy aim of ‘getting a good flow’ in the writing.  

2. Vocabulary:  

In making statements easier to assimilate, it is helpful not only to break them into smaller units, but also to 

use more familiar terms. Our aim should always be to write as plainly and comfortably as possible, avoiding 

stiff formality of expression. Using ‘plain’ language wherever possible should be good advice; it is not a 

condemnation of specialist vocabulary or ‘jargon’. Jargon terms—special words or special turns of 

phrase—are not coined in order to mystify. They are created to convey between fellow-specialists precise. 

Also ‘Roundabout’ phrasing inflated vocabulary has an insidious effect. Soon we begin to use two or three 

words to express in a ‘roundabout’ way an idea that could have been expressed more briefly. Inexperienced 

writers may think that rolling multi-syllabic phrases help their work to sound more scientific. In fact, most 

readers find such a ‘roundabout’ style very tiresome. In addition, we have what is called Excessive pre-

modification A particularly disturbing feature of scientific writing is excessive ‘pre modification’—the 

piling up of adjectives, or words being used adjectivally, in front of a noun. 

3. Verb Form:  

Active vs Passive: 

is frequently necessary to talk about continuing objectives or persistent conditions, using present tenses; in 

descriptions of procedures it is often necessary to quote general principles or eternal truths, using present 

tenses; and in discussions of data or results, it is usually necessary to state what the results show not showed 

and what you deduce. 

It is possible to write papers almost entirely in the passive voice; but it is usually distorting and tortuous to 

do so. You run the risk of unintentionally changing your emphasis and meaning, and of increasing the 

verbosity of your text. ‘Voice’ is a grammatical term used to describe the possibility we have in English of 

viewing the action of a sentence in two ways without changing the facts reported.  
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The subject position in a sentence is where we normally place (and look for) the topic of that sentence. By 

using the passive construction, we move the Centre of interest from the ‘performer’ to the undergoer’ of the 

action. Though the information remains essentially the same, the emphasis is different. The passive voice is 

a valuable feature of the English language, and one widely used in all forms of writing and speaking, not just 

in science and technology. But it is vital to note that active and passive voices are used for specific purposes, 

to create deliberate balance or emphasis in a statement. They should not be interchanged arbitrarily or 

haphazardly. 

                  3.1.2 Style of technical book (the booklet – instructions)  

Operating instructions are written so that a process, a procedure, a plan, or a piece of equipment can be 

operated unhesitatingly, accurately, and economically. The instructions must therefore be: 

1. Accurate: the exact meaning of each instruction must be clear. 

2. Comprehensible: each instruction must be manageable, not too involved or overloaded with 

information, not blurred by explanation and description. 

3. Adequate: there must be enough information to permit operation, or at least there must be exit 

branches specifying where additional information may be found. 

4. Complete: all feedback loops and branches must be specified.  

5. In sequence: the steps must be in proper order. 

6. Safe: warnings must be prominent and well-placed. 

7. Acceptable: the tone must help gain the response desired; it must not    produce resentment or 

hospitality.  

SECTION FOUR: 

Data Analysis 

The analysis of scientific text depends on three criteria and technical text has seven criteria according to the 

eclectic model mentioned in previous chapter .Both texts will be analyzed separately. The analysis of both 

texts is as follows: 

4.1. Scientific Text: (1) Physics of first intermediate textbook: 

   1. Sentences: short vs. long / simple vs. complex 
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According to Kirkman (2005 , P .11), the sentence should be reasonably short and not too complex to 

connect with the number of items of information the reader can absorb in a single unit or ‘thought’ and the 

sentences are joined together to make compound sentence to get a good flow in writing, for instance: 

When the balloon burst, the equilibrium position of the ruler is lost.  

2.  Vocabulary:  

Kirkman (2005, P .22) suggests that the scientific sentence should be written as plainly and comfortably as 

possible, For instance: 

    A graduated cylinder is filled with colored water and level shows 80 cm3. .  

 The sentence which mentioned above is plain and the writer avoids formal expressions. He uses jargon as 

in (graduated cylinder) but should not express his ideas in a “roundabout” way.  

3. Verb Form: Active vs. Passive: 

As Kirkman (2005 , P . 17) states that both active and passive are used in scientific text according the 

state which we are talking about, if the doer is important and the writer want to emphasize on him, he uses 

active; otherwise he uses passive form intending to focus on the action. For instance: 

  A science study can only be useful if we use accurate measurement.  

Kirkman also suggested that present simple is the tense which is used in scientific text as the sentence 

mentioned above. 

4.2 Technical Text :( 1) booklet about COVID19  

Like, scientific text, technical style has its own style. According to Kirkman (2005, P .10), the technical style 

has some criteria it has to imply to be good text and with these criteria it will form its style. So let’s highlight 

them in the the following points: 

1. Accurate: 

The instruction should be clear and includes the exact meaning as in:  

Don’t shake hands.  

2. Comprehensible: 

The instruction should be easily understood and not overloaded, for instance:  

Organise in advance to get someone to do shopping for you. If you are getting something delivered to your 

home, make sure it is left outside the front door for you to get it rather than bringing people into your home. 

3. Adequate: 
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The instruction has enough information and there are exit branches for additional information where can 

be found. Such as: 

You may find it helps to stay in touch with friends or relatives by phone or on 

Social media. See your mental health.ie for more advice.  

4. Complete : 

Specifying branches and all feedback loops are very important. 

5. In sequence:  

The instruction’s steps should be in order as in: 

 How to wash your hands with soap and water 

 Wet your hands with warm water and apply soap. 

 Rub your hands together until the soap forms  a lather. 

 Rub the top of your hands, between your fingers and under your fingernails. 

 Do this for about 20 seconds. 

 Rinse your hands under running water. 

 Dry your hands with a clean towel or paper towel. 

6. Safe: 

In each instruction, warning should be prominent in well-place. 

7. Acceptable: 

 The tone must help gain the response desired.  

All the emotional and expressive features (which are  mentioned in this study in literature text  and the 

opposite expressions in scientific text characteristics ) which add beauty, esthetic touch and the suspense 

factors to any text contains them are eliminated in technical and scientific text. Thus this elimination 

supplements distinctive features to such text. 

SEDCTION FIVE: 

Conclusions and Recommendations 

1. Technical and scientific texts have their own prominent characteristics in which they draw their 

distinctive style. 
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2. All the features and components of emotionality and expressiveness mentioned in this study and 

which add an esthetic touch to the text it contains are eliminated from the technical and scientific text. This 

elimination becomes their prominent style.  

 

3.   Scientific and technical texts have proven markedly different from the literary texts in their 

stylistic functions and features.  The scientific as well as technical style is accurate, precise and detached 

from individual or subjective interpretation. This is due to the elimination of the expressiveness and 

emotionality from such texts. This idea may be unobvious to the reader; therefore it is necessary and 

important to highlight it, and this is what this paper intends to do. 

The definition of both styles; technical and scientific, and clarifying their features, the elimination of 

expressiveness and emotionality in them will be demonstrated in the light of the eclectic model which is 

adopted to reach to the desired result. 

This paper aims to reveal the stylistic features that characterize the style of technical and scientific texts, 

and how such features could make such texts different from other texts. Moreover, it tries to investigate 

how the elimination of expressive and emotional elements could affect such texts.  

 To achieve this aim, the paper proposes some hypotheses. It hypothesizes that both technical and 

scientific texts have some characteristics, which make them of prominent style .It also proposes that the 

elimination of the expressiveness and the emotionality from these texts adds a touchable characteristic 

“plainness” which becomes the distinctive style for such texts. 

This paper adopted the linguistic features of sentences, vocabulary, and verb forms used in Kirkman’s 

Good style writing for science and technology (2005) to investigate the technical and scientific style in the 

data selected.  

Keywords: Scientific text, technical text, technical style, scientific style, elimination of emotionality, 

elimination of expressiveness  
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