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برفقتكم  والتفاؤل،  األمل،  نافذة  من  علينا  يطّل  جديد  عام 

ما أقص ى  تبذلون  الذي  الباحثين  إثراء  أعزائي  سبيل  في  لديكم 

النتاج العلمي الذي املحتوى العلمي في الوطن العربي، ال سيما وإّن  

الباحثون في مختلف العلوم يحتاج إلى تعميمه ونشره،  يتوصل إليه 

الباحثين،   حيث تظهر أهمية النشر العلمي كمقدم للمعرفة لجميع

 .ومن أنواعه النشر في املجالت العلمية املحكمة

ن أ سرة التحرير  أ نا و أ وكان من دواعي سرورنا في العدد السادس  

نجاز العلمي املميز، بداياته هذا ال  عاًما جديًدا تكون نستقبل معكم  

قدم، وكل بحث هو  
ُ
نجاز يحتسب لكم، إ فكل كلمة، وكل معلومة ت

يقدم   كلو  بحث  وكل  علمية،  مشاركة  وكل  املعرفة،  في  مساهمة 

 .نجاز لنا ولكم إ وينشر هو 

أمل   دروبكمأ على  رفيقة  العلمية  االنجازات  تبقى  ِعُد  ن 
َ
ن  ،

 باالستمرار في مسار النشر العلمي وتطويره. وإلى ملتقى قريب. 

 التحرير  ةرئيس

 فيوال مخزوم د.
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Abstract 

The aim of the research was to reveal the effect of emotions, especially anxiety and neutral 
emotion, on the working memory performance of ten-year-old children. The researcher 
divided the subjects into two groups: control and experimental, equal in number and 
gender (each group included 40 boys and girls). The research was based on measuring the 
performance of the verbal, visual structures of working memory, on the amplitude test of 
regular numbers, the Corsi cubes test. In addition, the international system of standard 
emotional images and sounds was used to elicit anxiety and neutral emotion. The working 
memory performance was compared between the experimental group and the control one 
whose members were exposed to a anxiety and neutral stimulus, respectively - audio-visual 
tapes - based on the descriptive approach comparing the values of means and standard 
deviations, as well as the values of the t-test for two independent groups. The analysis of 
the results revealed that there were statistically significant differences between the mean 
scores of the post-measurement of working memory tests among the members of the 
experimental group after displaying the anxiety stimulus and the control group after 
showing the neutral stimulus in favor of the control group, due to the Anxiety variable at 
the limit α=0,01. Accordingly, the emotion of fear affects the amplitudes of the 
phonological loop, the visual-spatial notebook. These results are consistent with the 
conclusions of studies that dealt with the relationship between the emotions variable and 
the working memory of the child. 

Keywords: Emotions, Anxiety Emotion, Neutral Emotion, Phonological Loop, 
Visual-Spatial Sketchpad 
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 ملخص 

االنفعاالت، أثر  الكشف عن  إلى  الدراسة  القوالسيم  هدف  انفعال  الذلق واالنفعا ا  أداء  املحايد، على  العامل  لة  اكرة 

ا   والبصرية  اللفظية سنوات.عند  عشر  العمر  من  البالغين  إلى    ألطفال  الفحوصين  توزيع  إلى  الباحث  عمد  وقد 

ضابطة   والجنس  وتجريبية مجموعتين:  العدد  حيث  من  متساويتين  ضمت    )كل،  وقد    40مجموعة  وطفلة(.  طفال 

ة، األرقام العادي  ار سعةعلى اختب  العاملة،ة  ية للذاكر للفظية والبصرية والتنفيذء البنيات ابحث لقياس أداتمد الاع

ثم اختبار مكعبات كورس ي. إضافة إلى ذلك تم االستعانة بالنظام الدولي للصور واألصوات العاطفية العيارية وذلك 

تم وقد  املحايد.  واالنفعال  القلق  انفعال  مقا إلثارة  الذاكت  أداء  العاملة  رنة  وارة  التجريبية  املجموعة  ملجموعة  بين 

أفالضابطة   عرض  التوا  رادهما التي  على  محايد  ومثير  مخيف  بصرية    -لي  لثير  سمعية  أشرطة  عن  وذلك  -عبارة   ،

قيم   وكذا  العيارية  واالنحرافات  التوسطات  قيم  بين  القارن  الوصفي  النهج  على  وعتين  ملجم  (ت)  اختبارباالعتماد 

تمستقلتين كشف  وقد  فروق.  وجود  عن  النتائج  دال  حليل  إحصائيذات  متوسطة  بين  درجاة  البعدي  ي  القياس  ت 

العاملة اللفظية والبصرية عند أفراد املجموعة التجريبية بعد عرض مثير القلق وأفراد املجموعة    الختبارات الذاكرة

املجموعة املحايد لصالح  الثير  بعد عرض  لتغالضا  الضابطة  القلق عنبطة، يعزى  الحد  ير  فإن α=0.01د  . وعليه، 

سعتيانفعال   على  يؤثر  وتنسج الحلق  القلق  الكانية  البصرية  والفكرة  الفونولوجية  خالصات  ة  مع  النتائج  هذه  م 

 العاملة اللفظية والبصرية لدى الطفل.  االنفعاالت والذاكرةالدراسات التي تناولت العالقة بين متغير  

   لبصرية الكانية فكرة اقة الفونولوجية، الفعال املحايد، الحلعال القلق، االنت، انففعاال االن :يةفتاحات املمكللا

 

 

 

 

 

 

k.zemraoui@gmail.com
baaddi.houssine@gmail.com


 

 

12 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

 
 مقدمة

من العديد  توجه    تشير  أن  اعتبار  على  العرفية  السيرورات  في  يؤثر  االنفعال  أن  انتقائيا    االنتباه،الدراسات  ويجعله 

البوتفاضليا، وكذا ي هم  ي لألفراد الذين لديوقد تبين كذلك، أن األداء العرف.  (Schmidt, 2003)  ؤرة االنتباهيةقوم بتضييق 

عن أداء األفراد الذين لديهم انفعاالت سلبية، حيث تزداد قدراتهم على اكتشاف األخطاء، ولديهم ميل   إيجابية أحسنعاالت انف

 لتحصيل كثير من العلومات ومراجعتها.

على    إليها   تي تنظر نفعالية والإلنسان من تجاهل الجوانب والقوى اال الطبيعية ل  نظرة عشرين، تحولت النهاية القرن ال  معف  

إلى االهتمام بهذه الجوانب باعتبارها آلية تيسر  أنها تؤث اليومية، وتعيق مجمل اإلواليات العرفية،  ر على سلوكياتنا في الحياة 

لدى الفرد،  الجانب العرفي والجانب الوجداني    ل ملحوظ بينتفاع عرفية.   فهناك  ة والعمليات الاألنشطة اإلبداعية واالبتكاري

هذاو  اهتمااألسا  على  تمحور  الس  النفس  علم  علماء  حيث    عرفيم  العرفية،  للعمليات  االنفعالي  الجانب  دراسة  على  مؤخرا 

العديد من الدراسات الحديثة على أهمية االنفعاالت ودوره الجانب الأكدت  الفرد علىقدراعرفي وفي تنشيط  ا في  التفكير    ت 

 والذاكرة.  واللغة،  اراتالقر واتخاذ   ،كالتشالوالتفكير اإلبداعي وحل 

إلى النجاح في الحياة،    ( ,2000Goulmane)ويؤكد جولان    على أهمية أن يكون للفرد كفاءات أو قدرات انفعالية تؤدي 

االنفعالي االضطرابات  تؤدي  ا ةبينما  إعاقة  الذهإلى  الوظائف  في  فاال نية  االنتلحياة،  تلفت  القوية  السلبية  بقوة نفعاالت   باه 

 على أي موضوع سواها.  ها وتعيق التركيز شغال بوتسبب االن

وهذا األمر يمكن تأكيده حينما نكون بصدد إثارة مسألة العالقة بين االنفعاالت والذاكرة العاملة، فالعديد من الدراسات   

دراسة  يث تم  (، بح1974العاملة )  يتعلق بنموذج بادلي وهيتش للذاكرة  ين خصوصا مالتغير ة بين هاذين ات بهذه العالقاهتم 

نفعاالت على سعة الكونين اللفظي والبصري إضافة إلى مركز التنفيذ. خصوصا وأن نظام الذاكرة العاملة يلعب دورا تأثير اال 

 . خاإلبداعي. إللغة والتفكير لتعليمي والداء اا دورها في األ استرجاعها وكذ مهما في تخزين العلومات ومعالجتها و 

ا  تأثيالهتمإن  االنام بدراسة  العاملر  الذاكرة  في توجيه فعاالت على نظام  تفاعل العرفي واالنفعالي  ة، يوضح بجالء كيفية 

اختبا في  الجيد  األداء  السيئ يعيق  الدراسات، فالزاج  الذاكرة  السلوك اإلنساني. فحسب   & Spies, Hesse) العاملة  رات 

Hummitzsh, 1996)،  االنفع الحالة  أن  منكما  تحد  السلبية  ملحوظ  قدرة    الية  بشكل  العاملة   ,spachtolz)الذاكرة 

2014). 

بين    عن تأثير االنفعاالت على نظام الذاكرة العاملة، فإننا الحظنا أن أغلبها اختارت أن تقارن   فعندما نكون بصدد الحديث 

اال  السلتأثير  علنفعاالت  ابية  الذاكرة  املحى  باالنفعاالت  ومقارنتها  واإليلعاملة  ولايدة  أهمجابية.  درا  عل  نجد  االنفعاالت  سة 

الخارجي. القلق الوسط  من  مثيراته  وفجائية  بفجائيته  االنفعاالت  باقي  عن  ويتميز  سار،  غير  كانفعال  يصنف  انفعال  فهو   ،

 ذلك يمكن أن يؤثر على هذا النشاط. خزنة، فإن مات امل سترجاع العلو نشطة ذهنية كاعندما يتزامن مع أ القلقو 

تأثياستنا  ، تبحث در بناء عليه  ر االنفعاالت على اشتغال نظام الذاكرة العاملة عند األطفال التراوحة أعمارهم  الحالية في 

 د.ل املحايتأثير االنفعا ب القلقبين العاشرة والحادية عشر سنة، وتحديدا مقارنة تأثير انفعال  
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 اسة ية الدر . إشكال1 

مررررن طرررررف البرررراحثين فرررري ترررراري  علررررم الررررنفس الحررررديث، هتمررررام ي حظيررررت بكثيررررر مررررن اال تعتبررررر االنفعرررراالت مررررن الوضرررروعات الترررر

رى. ن طرررف البرراحثين فرري مجررال علررم الررنفس العرفرري أو مجررال علررم الررنفس العصرراي أو غيرهررا مررن املجرراالت األخررومازالررت، سررواء مرر

 يرا متصررالترأثا و وار يمكرن أن يمرارس أدالت بوصرفه أحرد أنظمرة اليخصرية التري ظرام االنفعراام مبررره فري أهميرة نويجرد هرذا االهتمر

 بحياة الفرد والجماعات سواء أكان هذا التأثير متعلق بالسلوك أو الحالة النفسية أو اإلواليات والقدرات العرفية عند الفرد.

 بهرا،حتفراظ علومرات داخرل الرذاكرة اإلنسرانية واال ى تنشريط الكونا معرفيا يعمرل علرل الذاكرة العاملة متمثومن ناحية أخرى،   

وقد احتلرت عرفية التصلة. فهي نظام محدود القدرة يسمح بتخزين العلومات تخزينا مؤقتا ويعالجها. النظم الل  خال  من  وذلك

، كمرررا أنهرررا تمثرررل ة العلومرراتساسرر ي فررري عمليرررة معالجرررهرررا، لررا لهرررا مرررن دور أمركررزا شرررديد األهميرررة فرري الدراسرررات السررريكولوجية وغير 

فرررإذا كانرررت  سرررابقة، بحيررث يمكرررن لررره أن يسررترجعها عنرررد الحاجرررة إليهررا.ن خبررررات بررره مررر يمررربرره الفررررد بكرررل مررا  الكرران الرررذي يحرررتف 

العمليرات العرفيرة  وازنرة برين العديرد مرنالذاكرة العاملة تمثل مركرز الروعي فري نظرام معالجرة العلومرات، فرإن أهميتهرا تكمرن فري ال

 ناحية. من هذا ة.تيف والهارات الحياك االنتباه التفكير في كتاب العار مثل: اإلدرا

فررررررررررإن العديررررررررررد مررررررررررن الدراسررررررررررات أثبتررررررررررت أن الررررررررررذاكرة وبصرررررررررردد التررررررررررأثير المكررررررررررن لالنفعرررررررررراالت علررررررررررى القرررررررررردرات العرفيررررررررررة للفرررررررررررد،   

االنفعرررررررراالت كحرررررررراالت نخرررررررر  بالررررررررذكر موعررررررررة مررررررررن التغيرررررررررات و أن يتررررررررأثر أدا هررررررررا بمج العاملررررررررة باعتبارهررررررررا نظامررررررررا معرفيررررررررا يمكررررررررن

األخيررررررررر يمكررررررررن أن يكررررررررون لرررررررره تررررررررأثير ال علررررررررى  ا. هررررررررذالقلقك          السررررررررارة  االت غيرررررررررنفعرررررررراال ا وفسرررررررريولوجي والسرررررررريم تغيررررررررر ذهيرررررررري ونف رررررررر ي

و كاالنتبررررررراه واللغرررررررة وهررررررررمكونرررررررات الرررررررذاكرة العاملرررررررة فحسرررررررب، برررررررل يمكرررررررن أن يمترررررررد ترررررررأثيره إلرررررررى كرررررررل العمليرررررررات العرفيرررررررة األررررررررخرى 

  .(Spachtolz, 2014) ن قبيل دراسات سباشتولزالدراسات م أكدته العديد منما

علررى أنرره مررن المكررن أن يتحسررن أداء الررذاكرة العاملررة بفعررل تررأثير انفعررال اك مجموعررة مررن الدراسررات أكرردت هنرر، قاب  لبامل ولكررن

داء الرررذاكرة فاجرررأة علرررى أوترررأثير انفعرررال ال قالقلرررترررأثير انفعرررال  التررري قارنرررت بررين ،(langley, 2016)  النغل     مثرررل دراسرررة  القلررق

 العاملة.

تسعى دراستنا إلى الكشف عن التأثير املحتمل لالنفعاالت على اشتغال   راج العرفيين، ا اإلحالفارقة وهذل هذه ، من خال لذا  

لة  رة العامكونات الذاك على أداء م القلقر  نظام الذاكرة العاملة عند الطفل، وذلك من خالل تحديد األثر الذي يحدثه مثي 

 ليا.انفعا ثير املحايدأثر ال  وكذا البصرية والتنفيذية مقارنة معاللفظية 

 كاآلتي: مركزيا نصيغهوعلى ضوء ما سبق، يمكن أن نطرح تسا ال  

 ؟ عند الطفل اللفظية والبصرية  هل لالنفعاالت تأثير على أداء الذاكرة العاملة✓

 ها كالتالي: ة، يمكن بسطمن التسا الت الفرعييحيلنا على مجموعة  هذا التسا ل 
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  لتأثير سلاي أم إيجابي؟ بمعيى، رة العاملة عند الطفل؟ وهل هذا االذاك  ى اشتغال نظامثير علله تأ القلق هل انفعال  •

 يضعف أم يقوي ويحفز أداء هذا النظام العرفي؟ القلق هل انفعال 

اللفظية  )مكوناته يؤثر على جميع  العاملة أم يا في نظام الذاكرة  ير: فهل يمس مكونا فرعتأث القلق وإذا كان النفعال  •

 لبصرية(؟ وا

 ؟  القلقاملحتوى االنفعالي املحايد مقارنة باالنفعاالت غير السارة والسيما  لذاكرة العاملة بأداء اوهل يتأثر  •

 . أهداف الدراسة 2

 تسعى دراستنا إلى تحقيق األهداف التالية:  

 . عند الطفل البصريةظية و اللف  لعاملةعلى أداء الذاكرة ا القلقتحديد أثر انفعال   ✓

 . عند الطفل اللفظية والبصرية غال الذاكرة العاملةلى اشتاملحايد ع  االنفعال   تحديد أثر ✓

 ايد. بتأثير االنفعال املحاللفظية والبصرية على أداء الذاكرة العاملة  القلقمقارنة التأثير املحتمل النفعال  ✓

 . أهمية الدراسة3

 ة تتجلى عبر مستويين:بقيمة معرفيدراستنا تحظى إن   

 النظرية  األهمية  1.3

ث، مرن بررين الدراسرات القليلرة فرري الغررب التري تبحرث فرري العالقرة برين االنفعرراالت ة، حسررب علرم الباحرالدراسرتعتبرر هرذه  ✓

 .اللفظية والبصرية والذاكرة العاملة

ة واالنفعاالت من الناحية النفسي ريةية والبص لفظال  الذاكرة العاملة  عرفيا يعزز فهمنا لفهوميتعزز الدراسة رصيدا م ✓

 أثير االنفعاالت في اشتغال الذاكرة العاملة عند الطفل.يفية توالعصبية، وكذا لك

 التطبيقية  األهمية 2.3

ة د علرى أداء الرذاكر واالنفعرال املحاير القلرقعال تعتبر دراستنا دراسة تجريبية، تحاول فهم تأثير االنفعاالت والسيما انف ✓

دوليررة، يررتم تحليررل نتائجهررا إحصررائيا  عياريررةاختبررارات ومثيرررات م ، وذلررك مررن خررالل تطبيررقوالبصرررية فظيررةالل العاملررة

 كما وكيفا.

ئيين. إن نتائج الدراسة ومخرجاتها ستفيد كل من له ارتباط بالطفل سواء أكانرت أسررا أو مؤسسرات تعليميرة أو أخصرا ✓

 ا منظما.توجب فهم انفعاالته وتوجيهها توجيهرية خاصة يسلعرفية عامة والتذكفتطوير قدرات الطفل ا
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 ملفاهيم البحث  ئيجراال يد . التحد4

مواجهة  :  Emotionsاالنفعاالت    1.4 في  فيزيولوجية  تغيرات  الناتجة عن  الذهنية والنفسية  الحاالت  تلك  بها  ونقصد 

وصوتية، بصرية  غ  مثيرات  الثيرات  هذه  كانت  مرغوب  سواء  كانفعير  قواعد  مح  أو  القلق  الفيها  تستحثها  كما  ايدة، 

  NAP.و IADS و IAPSالعيارية. اطفية الصور واألصوات الع بيانات

فيزيولوجية  :  The fear  القلق   2.4 تغيرات  ترافقها  سارة،  وغير  فيها  مرغوب  غير  انفعالية  حالة  بحثنا،  في  به  نقصد 

ية  ن طرف الفاح  على الفحوص في الوضعالعروضة م  ات البصرية والصوتيةسلوكية كرد فعل تجاه الثير ونفسية و 

 ء الذاكرة العاملة. داأ قياسالتجريبية أثناء 

حالة ذهنية ونفسية ال تتميز بأي إثارة انفعالية ال سارة وال غير سارة أثناء  :  Neutral emotionاملحايد    االنفعال  3.4

  . ت بصرية وصوتية من طرف الفاحعرض مثيرا

في  :  Working Memoryملة  العا  الذاكرة  4.4 العاملة  الذاكرة  إلىتشير  أس  بحثنا  لسيرورة  العرفية  اسية  لوظيفة 

كانت   مهما  العلومات  ومعالجة  بتخزين  تسمح  التي  الذاكرية  البنيات  من  مجموعة  وهي  لفظيةللفرد،  أو    طبيعتها 

 . كعبات كورس ية واختبار مية واألرقام العكوستقيسها اختبارات األرقام العادبصرية، أو تنفيذية، كما 

الفونولوج  5.4 ومعالجة  وع  مجم  : Phonological Loopيةالحلقة  الؤقت  بالتخزين  تقوم  التي  العمليات  من 

 العلومات اللفظية، وتتحدد حسب الدرجة التي يحصل عليها الفحوصين في اختبار األرقام العادية.

ل  وذج "باديلي"، وتتمثأنظمة الذاكرة العاملة حسب نم  إحدى:  Spatial Visual Scratchpad   ةاملفكرة البصرية املكاني     6.4

ا الطبيعفي  ذات  للمعلومات  الؤقتين  والتخزين  الحف   على  عليها  لقدرة  يحصل  التي  الدرجة  إلى  تشير  بحثنا،  وفي  البصرية.  ة 

 .ي.الفحوصين في اختبار مكعبات كورس  

 Research methodology. منهج الدراسة  5

مع موضوع الدراسة، إنه  منهج من مناهج   يتناسبذي اي وهو النهج اللى النهج التجريسة، تم االعتماد عالدراطبيعة نظرا ل

تلكالب أساس  هي  فالتجربة  الدروسة،  الظاهرة  عن  معلومات  على  الحصول  بغية  التجربة  على  يعتمد  العملي  البيانات    حث 

التحكم  فيمكن  الخاص   والعلومات،  التغيرات  التجفي  بتلك  تة  يحدث  النهج  في هذا  أنه  بإحدا ربة، حيث  الباحث  من  ث  دخل 

معي تغير  هذا  ات  فالهدف من  التغيرات.  إحداث  بعد  النتائج  بمالحظة  فيقوم  الظاهرة فقط،  يقتصر دوره على وصف  نة، فال 

ك  وأثر  التعرف على دور  يعمل عالنهج، هو  بحيث  املجال،  في هذا  متغير  العالقة  ل  التغير لى استكشاف  السؤولة عن  بين  ات 

 وبين التأثير فيها. حدوث هذه الظاهرة، 

 Research Hypothesesلدراسة يات ا. فرض6

 سنحاول التأكد من صحة مجموعة من الفرضيات اإلجرائية وهي: 
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 الفرضية الجرائية العامة  

 فظيرة والبصرريةللا ة العاملرةدي الختبرارات الرذاكر حصائية بين متوسطي درجرات القيراس البعرهناك فروق ذات دالة إ •

وأفرررراد املجموعرررة الضرررابطة بعرررد عررررض الثيرررر املحايرررد لصرررالح  القلرررقمثيرررر  ضة التجريبيرررة بعرررد عرررر عنرررد أفرررراد املجموعررر

 .القلقاملجموعة الضابطة، يعزى لتغير 

 الفرضية الجرائية الفرعية األولى 

لكرون اللفظري الفونولروجي للرذاكرة الختبرارات ارجرات القيراس البعردي ك فروق ذات دالة إحصائية برين متوسرطي دهنا •

وأفرررراد املجموعرررة الضرررابطة بعرررد عررررض الثيرررر املحايرررد  القلرررقيرررة بعرررد عررررض مثيرررر التجريب جموعرررةلعاملرررة عنرررد أفرررراد املا

 .القلقلصالح املجموعة الضابطة، يعزى إلى مثير 

 ائية الفرعية الثانيةر ج الفرضية ال 

كرة برررارات الرررذاكررراني الختت القيررراس البعررردي للمكرررون البصرررري المتوسرررطي درجررراية برررين ت دالرررة إحصرررائهنررراك فرررروق ذا •

وأفرررراد املجموعررة الضرررابطة بعرررد عررررض الثيرررر املحايرررد  القلرررقاملجموعرررة التجريبيرررة بعررد عررررض مثيرررر عاملررة عنرررد أفرررراد ال

 .القلقثير لصالح املجموعة الضابطة، يعزى ل

 Experimental sample. العينة التجريبية 7

 وهي: غيرات، تإلى مجموعة من ال  ر العينة باالستنادا، فقد تم اختيا لدراستنسبة بالن

1

 املتغيرات  التكرارات  النسب املئوية
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50 

40 
40 
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100 80 
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2

 )σ(االنحراف العياري  (X)التوسط (V.S)القيمة القصوى  V.I)القيمة الدنيا) V) التغير)
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الجدولين   معطيات  من  عي1انطالقا  أن  يتبين  ضم ،  دراستنا  ي  فل ط  80ت  نة  دراسته وطفلة،  السادس  تابعون  بالقسم  م 

العينة يبلغ  فت،  2معطيات الجدول    أمامتكافئتين عدديا ومن حيث الجنس.   وعتين  ائي، موزعين على مجمابتد ظهر أن أفراد 

خمسة أشهر وسنهم  (، بحيث يبلغ سنهم األدنى تسع سنوات و σ=00.1معياري يقدر ب )(، بانحراف  =10Xسنهم في التوسط)

 ات وتسعة أشهر. قص ى عشر سنو األ

 Experimental procedures  . إجراءات التجريب8

التي   الدراسة  بهدف  الشاركين  األطفال  كل  وأولياء  وأمهات  آباء  بإخبار  أوال،  قمنا  التجريبية  االختبارات  إجراء  نحن  قبل 

مبا بشكل  أو  الؤسسة  إدارة  طريق  عن  إما  وذلك  إنجازها،  أعبصدد  الغرض،  ولهذا  ترخيصاشر.  قاموا    التزاما /ددنا  كتابيا 

يس بالشار بتوقيعه،  ألطفالهم  في  مح  االخكة  قاعهذه  باختيار  قمنا  كما  إلجراء    تتوفر  ةتبارات.   الوضوعية  الشروط  كل  على 

 لبرنوص ي. بمقاطعة سيدي ابمؤسسة ابن العتز العمومية متعددة الوسائط  ةاعقي جميع االختبارات التجريبية، وه 

صوات الخارجية وبجودة عالية  لة لأل عات عاز ع اعتماد سماسوب مكتاي، م هد بجودة عالية على حاارض كل الشوقد تم ع  

و عند عرض شريط فيديو ذا  الؤثرات الصوتية ألذن الفحوص أثناء عرض الصور واألصوات الثيرة للخوف أ   لضمان وصول 

   تشوش على فعالية الثير التجرياي. جية التي قده عن الثيرات الخار املحتوى االنفعالي املحايد، وكذا لعزل

 طفال وطفلة. 80اختبارا لفائدة  240ر، قمنا على امتدادها، بونصف لشهر رات ختباال ا وقد دام إجراء   

 Results analysis procedures  . إجراءات تحليل النتائج9

ا اإلحصاءات  على  نتائجه،  لتحليل  بحثنا  ركز  التوسطات    Descriptive statisticsلوصفية  لقد  حساب  تستهدف  التي 

والقي  وتحديد الدنيا  القص القيم  التباينم  معامل  وكذا  العياري  االنحراف  قيم  حساب  الفروق    ،وى،  داللة  حساب  ثم 

ة العاملة الثالثة  ين القبلي والبعدي لعينتين مترابطتين ومستقلتين الختبارات الذاكر اإلحصائية بين متوسطات درجات القياس 

الفو ) الكانيةالحلقة  البصرية  الفكرة  املجموع نولوجية،  أفراد  عند  با(  اختبارتين  قيم  على  ذلك  Test-Tالعتماد  تم  وقد   ،

 . 21SPSSستعانة ببرنامج التحليل اإلحصائي اال ب

  Search tools. أدوات الدراسة10

أدائها، فالقياسات التي سوف  آثارها أو    تقييم إما   عينها قصدسيرورات ب لقد اعتمدنا في تحضير هذه األدوات أن تستهدف 

الذاكرةفي  نعتمد   ذلك،  لةالعام  اختبارات  إلى  إضافة  للبحث.  والنهجية  النظرية  األساسيات  إلى  استنادا  باختيارها  قمنا   ،

املعيارية دوليا واملعروفة اختصار ب"   مجموعة من اعتمدنا على   إما إلثارة    ، NAPSو  IADSو  IAPSالصور واألصوات  وذلك 

أو  قالقلانفعال   التجريبية  التي تتضمن صور   لدى أفراد املجموعة  انفعالي محايد وسيتم  ا وأصو تلك  اتا معيارية ذات محتوى 

 املجموعة الضابطة.  عرضها على أفراد

 :أدوات إحصائية كمية وكيفية رض وتفسير ومناقشة النتائج، علىكما أننا اعتمدنا، من أجل ع
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 Working memory testsالعاملة  الذاكرة  اختبارات ▪

لنظررام الررذاكرة العاملررة وفررق  تينالررذاكر  تررينوأداء البني لقيرراس سررعةلررك وذ حررث،انررب التجريارري للبباعتمادهررا فرري الج لقررد قمنررا

 صيل لهذه االختبارات:. وفيما يلي، نعرض بالتف1974نموذج بادلي 

نفسرية التري تقريس جانبرا مرن ختبرارات ال:  هو واحد من اال Task Span Digit Forwardاختبار سعة األرقام العادية  ➢

 ة، وهرررو أحرررد روائرررز مقيررراس وكسرررلر للرررذكاءا مرررا يتعلرررق بنظرررام الرررذاكرة العاملررروتحديررردلررردى اإلنسررران  لعرفرررينظرررام اال

سررعة الحلقررة الفونولوجيررة فرري نظررام الررذاكرة العاملررة لرردى األطفررال. بحيررث  (. يهرردف هررذا االختبررار إلررى قيرراس1991)

تتحردد سرعة تيرب. و املجررب وفرق نفرس التر عادة الوحردات الرقميرة التري يقردمها ي ترذكر واسرتتمثل مهمة البحروث فرت

 ي عدد أرقام آخر سلسلة تذكرها بنجاح.األرقام العادية لدى البحوث ف

 رر ي : تررم اسررتخدام اختبررار "مكعبررات كورسرر ي" لعرردة سررنوات فرري التقيرريم النفCorsi Blocksاختبررار مكعبررات كورسرر ي  ➢

يقرريس هررذا  ، بحيررث1971سررنة  (frank Ernold)نررك إرنولررد كاختبررار مررن طرررف فرا مرررة ه ألول وتررم إنشررا العصرراي،

بيرر أدق، فإنرره إذ ينطرروي علرى حفر  تسلسرل الواقررع الكانيرة. بتع برار الكرون البصرري الكرراني للرذاكرة العاملرة،االخت

ذكرها اليرخ  دون برات التري يترد األقصر ى لعردد الكعيجعل من المكن تحديد االمترداد الكراني البصرري وهرو الحر

 ".فوريا "امتداد الكتلة الأخطاء، ويسمى أيض  
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 النتائج. 11

 املحور األول: االنفعاالت والحلقة الفونولوجية للذاكرة العاملة

 ار األرقام العاديةلوجية لدى أفراد املجموعة التجريبية ف  القياسين القبل  والبعدي الختب. تحليل أداء الحلقة الفونو 1

قبل  الختبار األرقام العادية قبل عرض مثير  ياس ال عة التجريبية ف  القلوجية لدى أفراد املجمو حلقة الفونو أداء ال  1.1

 ي املعيار  القلق

 

3

 اختبار الحلقة الفونولوجية

 40 العدد

 06.00 ا لدنيالقيمة ا

 08.00 القيمة القصوى 

 07.00 التوسط الحسابي  

 1.15 االنحراف العياري 

 1.32 معامل التباين 

ية، إلى أن متوسط  وعة التجريبجية لدى أفراد املجموالتعلقة بنتائج االختبار القبلي للحلقة الفونولو   3شير معطيات الجدول ت   

درجات،  ست (. كما أن القيمة الدنيا لالختبار بلغت σ=1.15ب) عياري يقدر محراف ( بان=7.00Xليها هو)الدرجات املحصل ع

الدرجة  ، وهي درجات ثمان  أرقام، في حين بلغت القيمة القصوى في االختبار سبعة تي تضم وهي الدرجة التي تناسب التتالية ال

 . أرقاموالتي تضم تسعة  ديةية األخيرة في اختبار األرقام العاطة بالتتالالرتب
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ي بعد عرض  أداء الحلقة الفونولوجية لدى أفراد املجموعة التجريبية ف  القياس البعدي الختبار األرقام العادية، أ 2.1 

 : املعياري  القلق مثير 

4

 اختبار الحلقة الفونولوجية

 40 العدد

 4.00 القيمة الدنيا 

 5.00 القيمة القصوى 

 4.50 التوسط الحسابي  

 0.92 االحنراف املعياري 

 0.85 معامل التباين 

لتجريبية، وانطالقا من معطيات  موعة اوجية لدى أفراد املج القياس البعدي للحلقة الفونول  جراء، وإالقلقر  بعد عرض مثي     

متوسط  21الجدول  أن  يتبين   ،( هو  عليها  املحصل  معياري   (=4.50Xالدرجات  ب)بانحراف  القيمة  σ=0.92يقدر  أن  كما   .)

،  أرقام  خمسةالتي تضم  القيمة التي تناسب التتالية  وهي    درجاتأربع    ية لهذه املجموعة هي الدنيا الالحظة الختبار األرقام العاد

القيفي ح بلغت  االختبارين  في  القصوى  العادية وا5) مة  األرقام  اختبار  في  بالسلسلة  الرتبطة  الدرجة  لتي تضم  ( درجات، وهي 

 أرقام.ستة 

 والبعدي الختبار األرقام العادية اسين القبل  وعة الضابطة ف  القي. تحليل أداء الحلقة الفونولوجية لدى أفراد املجم2

عة الضابطة ف  القياس القبل  الختبار األرقام العادية قبل  ية أفراد لدى أفراد املجمو ونولوجأداء الحلقة الف 1.2

 ي ملعيار عرض املثير املحايد ا 

5

 اختبار الحلقة الفونولوجية 

 40 العدد 

 05.00 القيمة الدنيا 
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 07.00 ى القيمة القصو 

 6.50 املتوسط الحسابي

 1.12 االنحراف املعياري 

 1.04 معامل التباين 

الجدول    معطيات  بنتائج5تبين  والتعلقة  الق  ،  أفراد  القياس  لدى  الفونولوجية  للحلقة  الضابطة  بلي  أن  ى  إلاملجموعة 

ها  لي. كما أن الدرجة الدنيا التي حصل ع(σ.1=12)  ررر( مع انحراف معياري يقدر ب=4.50X)  رجات املحصل عليها بلغتوسط الدم

، في حين بلغت القيمة  قامأر   ست   ي تضم تناسب التتالية الت درجات، وهي الدرجة التي    خمس  الفحوصون في هذا االختبار هي

في وهي  درجات  سبع االختبار    القصوى  التي  ،  تضم  الدرجة  والتي  الفونولوجية  الحلقة  اختبار  في  الستدعاة  التتالية  تناسب 

 أرقام.     ثمانية

 ياري ملحايد املع ية بعد عرض املثير ا راد املجموعة الضابطة ف  القياس البعدي الختبار الحلقة الفونولوجأداء أف 2.2 

6

 ة الفونولوجية اختبار الحلق

 40 العدد 

 04.00 القيمة الدنيا 

 08.00 القيمة القصوى 

 6.13 املتوسط الحسابي

 1.00 املعياري  حرافاالن

 1.00 معامل التباين 

ط الدرجات املحصل عليها في القياس البعدي الختبار الحلقة الفونولوجية  ، أن متوس6  ت الجدول معطيا  يتضح من خالل

يها في هذا  صل علجة الدنيا املح(. كما أن الدر σ=1.00بانحراف معياري يقدر ب )  (،=6.13Xموعة الضابطة هو )لدى أفراد املج

رقام، في حين بلغت القيمة القصوى في االختبار  لتي تضم خمسة أ الية اسب التتجة التي تنااالختبار بلغت أربع درجات وهي الدر 

 األخيرة في اختبار الحلقة الفونولوجية والتي تضم تسعة أرقام.   ثمان درجات، وهي الدرجة الرتبطة بالتتالية
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عة  املجمو ملة لدى أفراد العا  تبارات الحلقة الفونولوجية للذاكرةطي درجات اخية بين متوسالحصائ  .الفروق3

 عة الضابطةالتجريبية واملجمو 

7

 

  طةاملجموعة الضاب يبية املجموعة التجر  

لحلقة  أداء ا

 الفونولوجية 
 التكرار

 املتوسط

 يالحساب

االنحراف  

 ي ملعيار ا
 التكرار

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 اري يعامل

درجة 

 الحرية

قيمة 

 الداللة 
 القرار 

  القياس

 القبل  
40 7.00 1.15 40 6.50 1.11 158 

0.069 

p>0.01 

غير  

 دال 

القياس  

 البعدي 
40 4.50 1.12 40 6.13 1.00 158 

0.000 

P<0.01 
 دال 

الجدول  معطيات  اختبار)ت(الرتب  7تشير  بنتائج  الفونولوجية  القا  طة  للحلقة  والبعدي  القبلي  لألداء  لعينتين  رن 

، أن أداء املجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي متقارب: إذ بلغ متوسط األداء الخاص باملجموعة األولى  مستقلتين

(7.00X= أما متوسط ال  (،  ا ،   (X=6.50)ةموعة الضابطتعلق باملجاألداء  ، فإنه  (p=0.069)ية بلغت  إلحصائوألن قيمة الداللة 

 ائيا بين متوسط درجات القياس القبلي لدى أفراد املجموعتين التجريبية والضابطة، هذا من جهة. ليس هناك فرق دال إحص 

  القلق  تأثر بمثيرات  بعديلقياس ال لقة الفونولوجية في اأن متوسط أداء الح، إلى  ومن جهة أخرى، فقد أشار اختبار)ت( 

يدل على أن هناك تأثير    اوهذ  ،(X=4.50)لثيرات، إذ بلغ  تراجع مباشرة بعد عرض هذه ا  تجريبية، حيثعند أفراد املجموعة ال

ضابطة بعد عرض الثير املحايد،  بأداء أفراد املجموعة العلى أداء الحلقة الفونولوجية إذا ما قمنا بمقارنته    القلق لثيرات    سلبي 

 قدما وإن كان طفيفا. في متوسط القياس البعدي للحلقة الفونولوجية، بل عرف هذا األداء تث لم يسجل أي تراجع حي

التجريبية   املجموعة  أفراد  لدى  لالختبار  البعدي  القياس  درجات  متوسط  في  حصل  الذي  التراجع  فهذا  ال  د وبالتالي، 

الحد   عند  فرضيتنا  ا وهذ  ، α=10.0إحصائيا  افق  يو والتي  التي    ما  منها  أنه"  انطلقنا  داللة  افترضت  ذات  فروق  توجد 

الفونولو  الحلقة  أداء  ف   لصالح  إحصائية  البعدي  القياس  ف   الضابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  أفراد  بين  جية 

 . "القلقاملجموعة الضابطة، يعزى إلى متغير 
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أف ى هذا الفرق  ويعز   تسمح بتسلل    القلقير الرغوب فيها ك إلثارة االنفعالية غ، فاالقلقراد هذه املجموعة لثير  إلى تعرض 

الصواتي   للمستودع  األمر  أفكار وهواجس  االنفعالية، وهو  الثيرات  إلى  االنتباه  انحياز  إذ يحصل  اللفظية،  الحلقة  في  الؤقت 

يع  قة الفونولوجية، فتض أثناء القياس البعدي الختبار الحلجازها من طرف الفحوصين  الذي يشوش على الهمة التي يجري إن

الذاكرية. اآلثار  الستودع  هذا  الراقب  في  سيرورة  سلبا  تتأثر  التلفظيةكما  بصيانة     Articulatory controlة  أصال  تتكفل  التي 

 .وإنعاش اآلثار الذاكرية في الستودع الصواتي

البعدي وهو ما يعزى  الضابطة في القياس    ية الذاكرية الفرعية لدى املجموعة اجع متوسط أداء هذه البنوبالقابل، لم يتر  

     . القلقإلى عدم تعرض أفرادها لثير  

 الثاني: االنفعاالت واملفكرة البصرية املكانية للذاكرة العاملةاملحور  

القبل  والبعدي الختبار   ة التجريبية ف  القياسين. تحليل أداء املفكرة البصرية املكانية لدى أفراد املجموع 1

 ورس يمكعبات ك

  الختبار مكعبات كورس ي قبل  رة البصرية املكانية لدى أفراد املجموعة التجريبية ف  القياس القبلأداء املفك 1.1

 املعياري  القلق عرض مثير 

 

8

 اختبار املفكرة البصرية املكانية

 N 40))  دالعد

 5 القيمة الدنيا 

 8.00  القيمة القصوى 

 6.50 املتوسط الحسابي  

 1.20 االنحراف املعياري 

 1.45 معامل التباين 

، إلى أن متوسط  8في الجدول    التجريبية التضمنة  صرية الكانية لدى أفراد املجموعةقياس القبلي للمفكرة البتبين نتائج ال

درجات وهي    أربع(. كما بلغت القيمة الدنيا لالختبار  1.20σ=معياري يقدر ب )  ف( بانحراX=50.6الدرجات املحصل عليها هو )

أر  خمس  تضم  التي  التتالية  تناسب  التي  القيمةالقيمة  بلغت  حين  في  درجات،    قام،  ثمان  االختبار  في  القيمة  القصوى  وهي 

 ية الكانية والتي تضم تسعة أرقام. باستدعاء التتالية األخيرة في اختبار الحلقة الفكرة البصر  الرتبطة
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عبات كورس ي بعد عرض  فراد املجموعة التجريبية ف  القياس البعدي الختبار مكأأداء املفكرة البصرية املكانية لدى   1.2 

 : املعياري  القلق  مثير 

9

 اختبار املفكرة البصرية املكانية

 40 العدد 

 03.00 القيمة الدنيا 

 07.00  القصوى القيمة  

 4.60 الحسابي  املتوسط 

 1.08 االنحراف املعياري 

 1.18 ن معامل التباي 

الجدول   معطيات  البعدي 9تشير  القياس  نتائج  إلى  في   ،  التجريبية  املجموعة  أفراد  لدى  الكانية  البصرية  الفكرة  ألداء 

حراف معياري يقدر ب  (، بانX=4.60ه املجموعة)بلغ متوسط الدرجات املحصل عليها من طرف أفراد هذ  وقد  ،البعديالقياس  

(1.08=σكم  .)  مة التي تناسب التتالية التي  عليها الفحوصون في هذا االختبار هي ثالث درجات وهي القيا أن أدنى درجة حصل

األ  بالتتالية  الرتبطة  القيمة  وهي  درجات،  االختبار سبع  في  القصوى  القيمة  بلغت  حين  في  أرقام،  أربعة  اختبار  تضم  في  خيرة 

 ( أرقام.8كورس ي والتي تضم )مكعبات 

القبل  والبعدي الختبار  بصرية املكانية لدى أفراد املجموعة الضابطة ف  القياسين أداء املفكرة ال ليل. تح2

 مكعبات كورس ي

كورس ي قبل عرض   أداء املفكرة البصرية املكانية لدى أفراد املجموعة الضابطة ف  القياس القبل  الختبار مكعبات 1.2

 ملحايد املعياري املثير ا

10

 اختبار املفكرة البصرية املكانية

 40 العدد 

 04.00 القيمة الدنيا 

 08.00 قصوى القيمة ال

 6.48 سابياملتوسط الح 

 1.04 االنحراف املعياري 

 1.08 معامل التباين 
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الجدول   معطيات  الوص  دوبع  ،10  تشير  التحليل  اختبار في  إجراء  الحلقة    لنتائج  ألداء  القبلي  للقياس  العادية  األرقام 

في عليها  املحصل  الدرجات  متوسط  أن  الضابطة،  املجموعة  أفراد  لدى  )  الفونولوجية  هو  القياس  بانحراف    (=6.48Xهذا 

لقصوى في االختبار ثمان  أربع درجات، في حين بلغت القيمة ا  بلغت  يا لالختباركما أن القيمة الدن  (.σ=1.04معياري يقدر ب )

 درجات.

عرض  أداء املفكرة البصرية املكانية لدى أفراد املجموعة الضابطة ف  القياس البعدي الختبار مكعبات كورس ي بعد  2.2

 ياري املثير املحايد املع

11

 اختبار املفكرة البصرية املكانية

 40 العدد 

 04.00 القيمة الدنيا 

 08.00 القيمة القصوى 

 6.45 املتوسط الحسابي

 1.05 النحراف املعياري ا

 1.11 باين معامل الت

، إلى 11ى أفراد املجموعة الضابطة العبر عنها إحصائيا في الجدول ئج القياس البعدي للمفكرة البصرية الكانية لدتشير نتا

ختبار بلغت ما أن القيمة الدنيا لال (. كσ=1.05( بانحراف معياري يقدر ب )=6.45Xأن متوسط الدرجات املحصل عليها هو )

لقصوى في االختبار ثمان درجات،  لية التي تضم خمس أرقام، في حين بلغت القيمة اة التي تناسب التتاأربع درجات، وهي القيم

 وهي القيمة الناسبة للمتتالية األخيرة في اختبار الفكرة البصرية الكانية والتي تضم تسع أرقام.

عاملة لدى املجموعة  املكانية للذاكرة الجات اختبار أداء املفكرة البصرية لحصائية بين متوسطات در .الفروق ا3

   اختبار مكعبات كورس يالتجريبية واملجموعة الضابطة ف

12 

 

     املجموعة الضابطة بيةاملجموعة التجري 

ملفكرة  أداء ا

البصرية  

 انيةاملك 

 التكرار
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 ي املعيار 
 التكرار

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 ري املعيا
 Tقيمة 

درجة 

 الحرية

قيمة 

 (p)الداللة
 القرار 

 158 0.481- 1.08 6.44 40 1.20 6.50 40 القياس القبلي 
0.631 

P>0.01 

غير  

 دال 
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القياس   
 البعدي 

40 4.60 1.08 40 6.45 1.05 10.93- 158 
0.000 

P<0.01 
 دال 

، وانطالقا من معطيات  لعينتين مستقلتين  لألداء القبلي والبعدي للحلقة الفونولوجية   ()ةت( القارن اباختبار)   بعد القيام  

التجريبية والضاب12الجدول   إذ بلغ  اختبار مكعبات كورس ي متقارب جدا:  طة في القياس القبلي في  ، نجد أن أداء املجموعتين 

وحيث    .(=6.40X ((، أما متوسط األداء التعلق باملجموعة الضابطة فيساوي =6.40Xة األولى )الخاص باملجموع   متوسط األداء

بلغت   الداللة اإلحصائية  بين متوسط د(p=0.069)أن قيمة  القبلي لدى  ، فإنه ليس هناك فرق دال إحصائيا  القياس  رجات 

 بطة.أفراد املجموعتين التجريبية والضا

 توسط أداء الحلقة الفونولوجية في القياس القبلي لدى أفراد املجموعة التجريبية عرف، إلى أن م )ت(  اركما أشار اختب 

العاطفية الستحثة النفعال   للمثيرات  بلغ    القلقتراجعا بعد تعرض هؤالء  تأثير وهذا يد ،(X=4.60)إذ    سلبي  ل على أن هناك 

 لعاملة عند األطفال من املجموعة التجريبية. ي نظام الذاكرة ا البصرية الكانية ف فكرة على أداء ال القلقلثيرات 

الثير    عرض  بعد  البعدي  القياس  في  الضابطة  املجموعة  أفراد  أداء  متوسط  على  ينسحب  أن  يمكن  ال  الذي  األمر  وهو 

لبعدي ألفراد  حال متوسط القياس ا  وكما هو  -ت كورس ي، بل عرف األداءأي تراجع في اختبار مكعبااملحايد، حيث لم يسجل  

 تقدما وإن كان طفيفا.  -جموعة الضابطة في اختبار األرقام العاديةامل

التراجع فهذا  التجريبية   الذي وبالتالي،  املجموعة  أفراد  لدى  لالختبار  البعدي  القياس  درجات  متوسط  في  دال  حصل 

الحد  إ عند  فرضيتنا  اذوه  ،α=0.01حصائيا  افق  يو انطل  ما  افتر التي  والتي  منها  أنه"  قنا  فروقضت  داللة    توجد  ذات 

إحصائية ف  أداء املفكرة البصرية املكانية بين أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة ف  القياس البعدي لصالح  

 . "القلقاملجموعة الضابطة، يعزى إلى متغير 

النتيجة     هذه  تفسير  املجموعةويمكن  أفراد  اق  القلق  لثير عرضوا ت التجريبية  بكون  القياس  إجراء  فالصور  بل  لبعدي. 

في نظام الذاكرة العاملة   الكاني  -( بالثيرات العارضة، تنفذ إلى الستودع البصري 1980والشاهد املخيفة، وكما يسميها "بادلي" )

ارة، وهو  االنفعالية غير الس  يقل بشكل دال جراء هذه الثيرات  ى االنتباه لدى الفحوصينإذ أن مستو    بشكل حتمي ومباشر.

 ذي يشوش على الهمة التي يجري إنجازها من طرف الفحوصين أثناء القياس البعدي الختبار مكعبات كورس ي.  األمر ال

لبعدي لعدم تعرضهم  موعة الضابطة في القياس ااملج   الفرعية لدى وبالقابل لم يتراجع متوسط أداء هذه البنية الذاكرية  

حايدة لم تؤثر على تركيز وانتباه الفحوصين من هذه املجموعة، وبالتالي لم  س. فالثيرات املقبل إجراء هذا القيالشاهد مخيفة  

 تتأثر قدرة التعرف على موضعة الكعبات لدى هؤالء. 

 مناقشة النتائج

األولى بالنسبة   تؤ للنتيجة  والتي  انفعال  ،  أن  للذيؤثر    القلقكد  الفونولوجية  الحلقة  أداء  اس على  هو  العاملة،  تنتاج  اكرة 

على وجه    القلق( التي أكدت على أن اإلثارة االنفعالية عامة، و 1992)  كالفو إيزنك يه مجموعة من الدراسات كدراسة  خلصت إل
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العاملة. فقد قا  إلى خفض أداء الكون اللفظي للذاكرة  األ التحديد، تؤدي  القبلي بمعدل درجات  ما بمقارنة معدل درجات  داء 

طفال، قاما بتوزيعها ضمن مجموعتين تجريبية    42لذاكرة العاملة عند عينة تتكون من  كون اللفظي لالبعدي في اختبار الاألداء 

مقارنة بأداء الفحوصين    القلقوضابطة. وقد توصال إلى أن الكون اللفظي في نظام الذاكرة العاملة يتأثر سلبا بعد عرض مثير  

 .(Calvo & Eysneck, 1992)بعد عرض الثير املحايد 

النتيجة هي   )  هذه  الباحثان كريستيانسون ونيلسون  إليها  التي توصال  الذاكرة  2002نفسها  اللذان أكدا في دراستهما بأن   )

نفعالية السلبية وعلى  دال إحصائيا بالثيرات اال سنوات، تتأثر بشكل    10إلى    5العاملة اللفظية عند األطفال من الفئة العمرية  

طفال سريعا ما يتأثر أدا هم العرفي بالحاالت النفسية غير السارة وذلك بعد أن  وقد أكدا أن األ    والحزن.  القلقلق و رأسها الق

نفعاالت السارة كالفرح  وضعهم تحت تأثير مثيرات انفعالية تجريبية باستخدام صور ومشاهد معيارية. وبالقابل، أكدا بأن اال 

 . (Christianson, 1991)د األطفال وي من أداء الكفاءات العرفية عنتق

انطلقت دراسة  و اإلطار،  أو    ( من2014)  فرتوخفي نفس  إيجابي  لتحفيز  الذين يخضعون  األطفال  أداء  أن  فرضية مؤداها 

تأكد من هذه الفرضية، اعتمد  مع التحفيز املحايد. ولل  سلاي يكون أداء الكون اللفظي في نظام الذاكرة العاملة ضعيفا مقارنة

م  عينة تكونت  األطفال  وطف  80ن  من  مجموعة  طفال  ثم  اإليجابي،  التحفيز  مجموعة  مجموعات:  ثالث  توزيعها ضمن  تم  لة، 

 التحفيز السلاي، فمجموعة التحفيز املحايد. ولقياس أداء الحلقة الفونولوجية، تم توظيف اختبار سعة األرقام. 

، في  اللفظية  للذاكرة العاملة   ة الفونولوجية داء الحلقأتؤثر على  إلى أن الحالة الزاجية السلبية  وقد خلصت هذه الدراسة،   

أو   القلق  انفعال  أن  الدارسين، هو  اإليجابي واملحايد. وتفسير ذلك حسب  الثيرين  أداء الفحوصين بعد عرض  يتأثر  لم  حين 

الو   القلق من  العايستهلكان مجموعة  الذاكرة  نظام  في  لارد  البعدي  االختبار  إجراء  الملة حين  الحلقة  أداء  فونولوجية  قياس 

(Farthoukh, Chanquoy & Piolot, 2014). 

، إذا كانت فرضيتنا األولى صحيحة بعد إجراء اختبار األرقام العادية على عينة بحثنا، وإذا كانت هذه النتيجة تتوافق  لكن  

ها. ففي  ي توصلنا إليئجها مع النتيجة الت مة دراسات علمية أخرى تتعارض نتاالعلمية من جهة أخرى، فث   والعديد من الدراسات

وال2016)  لالنغل  دراسة   انفعال    تي (  تأثير  بين  والذاكرة    القلق قارنت  عامة  العاملة  الذاكرة  أداء  على  الفاجأة  انفعال  وتأثير 

اجية اإليجابية قد  وال يضعفها. ذلك ألن الحالة الز من أداء الذاكرة العاملة  يحسن   القلق، أكدت أن انفعال  والبصريةاللفظية  

راتيجيات معالجة أقل في الجهد البذول، عكس الحالة الزاجية السلبية التي يحاول أصحابها تحسين هذه الحالة  ؤدي إلى است ت

انفعال   تحسين  يفسر  ما  وهو  العرفي،  الجهد  من  بالزيادة  الذ  القلقاالنفعالية  العرفية  الهام    الدراسة اكرية، حسب  لبعض 

(langley, 2016). 

، بحيث أكدا على أن االنفعال غير  )2008) وترز وليب ، فهي تتطابق مع ما توصلت إليه دراسة انيةلنتيجة الثأما بالنسبة ل 

الراقبة  ثيرات املحايدة، ذلك ألن  السار كيفما كان يؤثر على الذاكرة العاملة خصوصا على مستوى الكون البصري، مقارنة بال

 (Lipp & Waters, 2008) الظاهر غير االنفعالية في الوضعية التجريبية التركيز علىمة ثانوية مشوشة أو االنتباهية في إنجاز مه 
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دراسة     انفعال  ،  (2003)الفريك  و ريبون  و كراي  كذلك  تستحث  التي  الثيرات  أن  دال    القلقبينت  بشكل  يؤثران  والقلق 

لفظية. ففي نظر الدارسين، فكلما  لعلومات اللة للمفحوصين وليس ابصرية الكانية في الذاكرة العامإحصائيا على العلومات ال

والقلق عند الفحوصين، زاد معدل ضربات القلب لديهم، وبالتالي زاد ضعف أداء الفكرة البصرية الكانية    القلقزادت درجات  

 .  (Gray, Lavric, & Rippon, 2008) نسبة للمكون اللفظيهو ما لم يتم مالحظته بالفي نظام الذاكرة العاملة، و 

التفس  دراسة  وهو  إليه  أشارت  الذي  ذاته  على    يالذ  ،(2000)ر  أوشنير  االنتباهي  التركيز  مدة  من  تزيد  قد  اإلثارة  أن  أكد 

حفزات بشكل أكثرر تميزا، مما  االنتباه، يتم إثارة امل   ، كمرا أضاف أنه من خالل التأثير على انتقائيةالقلقاملحفزات الثيرة مثل  

 . (Ochsner, 2005) املحفزاتدال بهذه  العاملة بشكل ج عنه تأثر الذاكرة  ينت

انفعال    تفسير كيفيةكما يمكن كذلك   مرن    القلق تأثير  كرل  إليه دراسة  ما أشارت  الكانية من خالل  البصرية  على الفكرة 

ن2011(ساثرل  و ماثر   السماة:  ( حول  الثارة  ا  ةاملنافسظريتهما  على  أArousal-biased-competition-theoryملنحازة  أن  ،  ي 

  تأثير اإلثارة على الذاكرة العاملة بالنسبة للمثيرات غير االنفعالية يعتمد على أولوية تلك الثيرات في وقت اإلثارة، فتعزز اإلثارة 

األو  ذات  للمثيرات  العاملة  والذاكرة  يضعف  اإلدراك  ولكن  العالية،  الوية  ذات  للمثيرات  والذاكرة  النخفضة  اإلدراك  ألولوية 

(Mather & Sutherland, 2011). 

. ووفقا لفرضية ما بعد  معالج ة ما بعد الحدثهناك تفسير آخر محتمل للنتيجة التي توصلنا إليها، وهو ما يرتبط بنظرية   

نبغي بذله في  لجهد، مما سيقلل من الجهد الذي يمشاهد مخيفة( مزيدا من ا  )عرض  مثيرةفقد تستهلك تجربة انفعالية    الثير،

 .الذاكرة العاملة البصريةختبارات أداء ا

إنرشاء روابط بين العلومات التي تمت مواجهتها حديثا، والعلومات املخزنة   إلرى عمليرة  فهذا الصطلح )ما بعد الثير( يشير 

 .مسبقا

البصري  إن    يسر  شافي اليحفز السلوك االستك  قلق. بالقابل، فالزاج اإليجابيوال  القلق سوف تتشتت بفعل  بؤرة االنتباه 

أو   القلقللمهام اإلبداعية، في حين أن   اتجاه وجود تهديد خارجي. فالقلق  القلق يؤثران على الهام التحليلية وتحيز االنتباه  أو 

 مهام الذاكرة العاملة العقدة.باه الكانية أثناء أداء الناجم عن الشعور بالتهديد يحد من موارد االنت القلق

  القلق ، بأن حالة التهديد التي يشعر بها الفحوص عند تعرضه تجريبيا لثير   (2010)آخرونو شايفير  وهذا ما أكدته دراسة 

األمر  يتعلق  حينما  هذا  يحصل  وال  الكانية،  البصرية  والعلومات  االنتباه  سيرورة  بين  تنافسا  اللفظية    يولد  بالعلومات 

(Schaefer, 2010). 

توصلت التفسير  دراسة    نفس  و )1999(  آخرونو نيتشكإليه  والحزن  القلق  بأن  بينت  التي  إلى    القلق،  تؤدي  انفعاالت 

فعالية  انخفاض أداء الفكرة البصرية الكانية والحلقة اللفظية على حد سواء، فاملحتوى االنفعالي يوجه االنتباه إلى الثيرات االن

للمعلومات، وهذه السيرورات تؤثر على أداء الذاكرة  الراقبة  ويؤثر على العالجة  اه على أبعاد الثير االنفعالي،  وكذا تركيز االنتب

 . (Nitschke, 1998)العاملة 
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دراسة     بين  2012)  وآخرون   هوديوفي  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال،  أن  بينت  يخض   10و  5(،  حينما  عون  سنوات، 

اختبار مكعبات كورس ي" يتراجع بشكل  اءهم في "ية العياري. فإن أدبواسطة نظام الصور العاطف   القلقك لتحفيز انفعالي سلاي  

 .(Houdé, 2012) دال إحصائيا مقارنة باألطفال الذين تم تحفيزهم بشكل إيجابي

( 2018)  اتبوصبيع، مثل دراسة  الباحثهناك دراسات علمية أخرى تتعارض نتائجها والنتيجة التي توصل إليها  ،  لكن

متو  أن  إلى  توصلت  للالتي  البعدي  األداء  البسط  عرض  مفكرة  بعد  يتراجع  لم  التجريبية  املجموعة  أفراد  لدى  الكانية  صرية 

املجموعة    ،سلايانفعالي  مثيرات   أفراد  ألداء  بالنسبة  األمر  ذات  وهو  إحصائيا،  دال  غير  أنه  من  بالرغم  وتحسن  ارتفع  بل 

 .(Bousbaiat, 2021) ملحايدةضابطة بعد عرض الثيرات ا ال

 ة خالص

من   جليا  اتضح  ت   لقد  العاملة  خالل  الذاكرة  بنيات  اشتغال  على  االنفعاالت  أثر  تيخي   أن  النتائج  اللفظية  حليل 

إلى تعدد مظاهر انخوالبصرية   أو الرمى السهل، بل هو على األرجح أعقد مما اعتقدنا بالنظر  راط هذه القدرة  ليس بالرهان 

 . القلقانفعال  حينما تتأثر باالنفعاالت والسيماالعرفية 

وذلك    تسع  راسةدفال ذهيي  وسيط  من  لها  البد  االنفعاالت  أن  أساس  على  بالعرفية،  االنفعاالت  عالقة  استكشاف  إلى 

االنفعاالت على   تؤثر  ما. وهكذا  انفعاال  يستدعي  الذي  الثير  األ   أنواعلتقويم  من  الذامختلفة  وتعتبر  العرفي،  العاملة  داء  كرة 

 الت. االنفعاعرفية التي تتأثر بإحدى هذه األنظمة ال

وقد ركزت العديد من الدراسات، والتي سبق التعرض لها في الفصل التعلق بتحليل ومناقشة النتائج، على الذاكرة العاملة  

عاالت سواء في الجانب اللفظي أو  ر الذاكرة العاملة باالنفكقدرة عامة، بينما استهدفت دراسات أخرى التباين الحاصل في تأث

 . 1974عملنا على اختبار البنيات الثالث لنظام الذاكرة العاملة وفق نموذج بادلي وهيتش لعام  بحثنا،  البصري. غير أننا في

تأثير لالنفعاالت    التحليل اإلحصائي عن وجود  العاالقلق  )انفعالوقد كشف  الذاكرة  ملة عند الفحوصين من  ( على أداء 

 لية: طفال، وذلك من خالل النتائج التااأل 

على سعة الكون اللفظي للذاكرة العاملة عند الفحوصين، وبالقابل لم تتراجع سعة هذا   القلقنفعال سلاي ال . هناك تأثير 1

 الكون بعد عرض الثير املحايد 

الب  القلق.  هناك تأثير سلاي النفعال  2 سعة  الفحوصين، وبالقابل لم تتراجع  صري للذاكرة العاملة عند  على سعة الكون 

 ثير املحايدعرض الهذا الكون بعد 

الطفل، بحيث أن    دعن  والبصريةاللفظية  وفي ضوء هذه النتائج، تبين إذن أن لالنفعاالت تأثير على أداء الذاكرة العاملة    

تأثير على الذاكرة    يدة، بمعيى أن للحالة االنفعاليةة مقارنة بالثيرات املحاهذا التأثير يتضح في تقوية إدراك الثيرات االنفعالي

)العاملة الفحوصين  مزاج  تغيير  على  نعمل  فعندما  مكوناتها  ح.  في  العاملة  الذاكرة  بقدرة  تتعلق  مهمة  إنجاز  قبل  سلاي(  ث 
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تغيي   إلى  يقود  الزاج  فتغيير  إحصائيا.  دال  بشكل  يتراجع  األداء  فإن  فالثالث،  ذلك  اتضح  وقد  األداء.  إنجاز  ر  عند  البحث  ي 

 تجريبية. االختبارات ال

أو من خالل العطيات    هاي قمنا بت ال  ة التجريبي  دراسة ات التي جمعناها على امتداد الاء من خالل الالحظلنا سو   وقد تأكد   

تتأثر العاملة  الذاكرة  أداء  أن  السابقة،  النظرية  الدراسات  خاال  من  استقيناها  األطفال  القلقبحالة    التي  يسمح  عند  مما   ،

إلى انخفاض أداء الحلقة اللفظية والفكرة   القلقيجري إنجازها. ويؤدي    مة التيفيلية تشوش على الهبتسلل أفكار ومخاوف ط

باألول العلومات  إلى الستودعين الصوتي والبصري، وتحظى هذه  الناسبة  العلومات غير  إلى تسلل بعض  بالنظر  وية البصرية 

 لة. ثيرات املحايدة في الذاكرة العامللمعالجة مقارنة بال

ل على توجيه االنتباه اتجاه الثيرات االنفعالية وتركيز االنتباه على أبعاد الثير االنفعالي، ويؤثر أيضا  الي يعمفاملحتوى االنفع

 املة. العالجة الراقبة للمعلومات، وهذه السيرورات تؤثر على أداء الذاكرة الع على

آخرا،   وليس  مسألة    أخيرا  على  التأكيد  من  البد  االنفعاالت  كان  أن  وليست  تعتمهمة  العرفية  الوظائف  من  واحدة  بر 

هي   العاملة  الذاكرة  اإلنسانية، الن  األنشطة  في جميع  بل كذلك  الفرد،  العرفي عند  الجانب  في  يظهر ذلك  عنها، وال  مستقلة 

 نظام معالجة العلومات.  النظام العرفي األكثر وظيفية في

ويد أداء الذاكرة العاملة، وهو ما توصلت إليه أغلب الدراسات  تج  ا دور االنفعاالت فيأوضحت إلى حد م  لدراسة، فنتائج ا 

  في مجال علم النفس العرفي العصاي. وبالتالي، البد من إيالء الكثير من االهتمام للعالقة بين الجانب االنفعالي والجانب العرفي 

 أسها مجال التربية والتعليم.ى ر ملجاالت الهنية وعلفسية الخاصة باألفراد أو في كل ا سواء في مجال الحياة الن
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Abstract 

This paper aims to shed light on the concept of behavioral and emotional disorders 
in terms of clarifying their significance, types and causes. The results of this study 
revealed that behavioral and emotional disorders express a deviation from the 
standards set for normal behavior in terms of their intensity that exceeds the usual 
level, as well as the duration of their occurrence that is characterized by abnormal, 
stereotypical, and random repetition, and in terms of also the negative repercussions 
on psychological and social life for the individual. Despite the many classifications 
of these disorders, they are generally classified either as external disorders directed 
towards others, or into internal disorders directed towards the self. These disorders 
are also characterized by the multiplicity of factors involved in the process of their 
formation, including genetic, psychological, and social factors. 

Keywords: Disorder; Behavior; Irritability; Behavioral Disturbances; Emotional 
Disturbances 
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 ملخص 

الورقة هم  ترو  عل  ذه  الضوء  وأنواعهتسليط  داللتها  تبيان  حيث  من  واالنفعالية  السلوكية  االضطرابات  مفهوم  ا  ى 

املعايير   السلوكية واالنفعالية تعبر عن انحراف عن  الدراسة عن أن االضطرابات  ومسبباتها. وقد كشفت نتائج هذه 

ا املستوى  تتجاوز  التي  العادي من حيث شدتها  للسلوك  غير    وف، وكذا ألملاملحددة  بالتكرار  تتسم  التي  مدة حدوثها 

تب عنها من انعكاسات سلبية على الحياة النفسية واالجتماعية  الطبيعي والنمطية والعشوائية، ومن حيث أيضا ما يتر 

نحو   موجهة  خارجية  اضطرابات  إلى  إما  عامة  تصنف  فإنها  االضطرابات،  هذه  تصنيفات  تعدد  من  وبالرغم  للفرد. 

ا وإ،  اآلخرين إلى  في  ما  املتدخلة  العوامل  بتعدد  االضطرابات  هذه  تتسم  كما  الذات.  نحو  موجهة  داخلية  ضطرابات 

 يرورة تشكلها من عوامل وراثية ونفسية وأخرى اجتماعية. س

 اضطرابات انفعالية   ،اضطرابات سلوكية،  انفعال  ،اضطراب، سلوك :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة

التعلم بل اتسعت دائرة فقط على  ا  صبلم يعد االهتمام من   ، االهتمام أيضا بما يرتبط بالسلوك من صعوبات  اضطرابات 

التي تتخذ طابعا دائما ومتكررا يتجاوز املألوف ويتعدى التدخالت العادية إلى تدخالت أطراف  الصعوبات السلوكية  خاصة تلك  

ال أخرى  يتعلق  عندما  أدق  وبمعنى  باض،  ومردطرابات سلوكيةمر  املتزااالهتما  كلذ  .  إلى  م  من  يد  االضطرابات  هذه  تخلفه  ما 

تجاهلها  حالة  في  تتفاقم  أن  يمكن  الضرار  هذه  أن  حيث  للفرد،  واالجتماعية  النفسية  الصحة  على  كبيرة  سلبية  انعكاسات 

 ستبقائية. يعة اال لتدخالت البعدية بدال من الحلول ذات الطبجعل سيرورة عالجها ترتكز على او 

تسليط الضوء على مفهوم االضطرابات السلوكية واالنفعالية من حيث تبيان    النظرية للمساهمة في   راسةالد  ذهه   لذا تأتي

الطفال   من  نظرائهم  مع  مقارنة  منها  يشكون  الذين  الطفال  تميز  التي  السلوكية  والخصائص  وأصنافها  ومسبباتها  طبيعتها 

. لجل ذلك، سنتناول  االجتماعيةالشخصية وتفاعالتهم هم عالقات ى تو مسعلى  الفردية أو  تهمتصرفا اآلخرين سواء على مستوى 

ووصوال إلى  محاور متكاملة بدء بتبيان داللة االضطرابات السلوكية واالنفعالية ومرورا بتحديد أصنافها    ثالثةهذا املفهوم وفق  

   .تشكلهاسيرورة العوامل املتدخلة في إبراز  

 ةليعاالضطرابات السلوكية والنفعريف ت .1

كمةا  .عن تمظهرات لردود أفعال مرتبطة بسياق محدد، وهي راجعةة فةي الغالةب إلةى عوامةل املحةيطت السلوكية لصعوباتعبر ا

أن إدخال تعةديالت فةي املحةيط بعدم انتظام حدوثها وبكون درجة حدتها ال تتجاوز املستوى الطبيعي، كما لصعوبات  تتميز هذه ا

أمةا بالنسةبة الضةطرابات السةلوك .  (DE L'ÉDUCATION, 2001, pp. 15-16) اهةتجاوز ل يةاافدرسةيي للتلميةذ يمكةن أن يكةون   امل

هةةةذه . كمةةةا أن تمظهةةةر مةةةن خةةةالل سةةةلو ات غيةةةر مالئمةةةةفهةةةي مشةةةا ل أكرةةةر خطةةةورة تةةةرتبط بالقةةةدرة علةةةى التكيةةةف، والتةةةي يمكةةةن أن ت

 تحيةةةةل لةةةةذلكراغ. ات الفةةةةل أوقةةةةخةةةةالا كةةةةذ، فةةةةي السةةةةرة واملدرسةةةةة و طفةةةةلالتحةةةةد  فةةةةي مختلةةةةف منةةةةا ي حيةةةةاة يمكةةةةن أن االضةةةةطرابات 

يسةةةتدعي عالجهةةا تةةةدخل أطةةراف أخةةةرى تتجةةاوز ا طةةةار التربةةةوي بحيةةث االضةةطرابات فةةةي السةةلوك علةةةى مشةةا ل معقةةةدة فةةي التكيةةةف، 

 ات غيةةةر مقبولةةةة سةةةلو باعتبارهةةةا االضةةةطرابات السةةةلوكية واالنفعاليةةةة تحةةةدد تعليةةةه، و  . (Gaudreau, 2011, p. 124) العةةةادي

، بحيث انحراف عن السلوك املتعارف عليه حيل على وجودسلبية على الفرد ومحيطه االجتماعي، إذ تنعكاسات ا هااجتماعيا ول

 الحياتيةةة واملهةةارات للمعةةارف الفةةرد اكتسةةاب عةةامال معيقةةا لعمليةةة تشةةكل وبةةذلك، العاديةةةمةةع السةةلو ات  تبةةدو غريبةةة مقارنةةة

مجموعة من السلو ات املنحرفة على   فعاليةلسلوكية االنطرابات اضاال تحيل    كما .(42، صفحة  2016لخروصيي،  ا)  وال اديمية

ولفهةةةم طبيعةةةة االضةةةطرابات السةةةلوكية االنفعاليةةةة  والعةةةدوان واالكت ةةةاب واالن ةةةحاب. االنةةةدفا التةةةي تتكةةةرر باسةةةتمرار وتتم ةةةل فةةةي 

 ات.بشكل أعمق، سنتطرق في الفقرة املوالية لنوا  هذه االضطراب

 اليةوالنفع  يةوكأنواع الضطرابات السل .2

وتحديد  هاتساهم في وصف إن الهدف من تصنيف االضطرابات السلوكية واالنفعالية هو تنظيم املعلومات التي من شأنها أن

غم (. وبةةالر 45، صةةفحة 2011السةةلو ات املضةةطربة )أسةةامة، طبيعةةة هةةذه مناسةةبة ل بنةةاء تةةدخالتأبعادهةةا بشةةكل يضةةمن إمكانيةةة 

 ه يمكةةةةةن النظةةةةةر إلةةةةةى هةةةةةذه االضةةةةةطرابات إمةةةةةا أنهةةةةةا تعبةةةةةر عةةةةةن، فإنةةةةةواالنفعاليةةةةةةية السةةةةةلوك تبارااالضةةةةةط معةةةةةاير تصةةةةةنيفمةةةةةن تعةةةةةدد 
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كية سةلو اضةطرابات  وإمةا أنهةا تحيةل علةىموجهة نحو اآلخرين  العدوان والنشةاط الزائةد مة ال، تكون  ، بحيثخارجيةاضطرابات   

 .(19، صفحة 2002)يحي،  قبية  االكت اب واالن حاب والقلصورة اجتماعية ان حابحيث تتخذ  داخلية،

 الخارجية النفعالية السلوكيةالضطرابات   .1.2

 السلوك العدواني 1.1.2

كةةةراه أو ا ر سةةلو ا انةةدفاعيا يتجةةه نحةةو بةةعلةةى ا كةةةراه وا يةةذاء، وبةةذلك يعتيتحةةدد السةةلوك العةةدواني كسةةلوك ئمةةومي قةةائم 

يةةتم التعبيةةر  كمةةاليةةة. د لنوازعةةه الداخضةةبط الفةةر  ةليةةعم تضةةعف معةةهدوان انةةدفاعا ئموميةةا ذى. وبهةةذا املعنةةى يكةةون العةةال إيقةةا  

انفعال أو حاجة، عن سلوك وليس عن العدوان وعليه، يعبر إلى إيقا  الذى باآلخرين. السلوك العدواني بأي رد فعل يهدف   عن

ة ديشةةةةمل الفعةةةةال العدوانيةةةةة سةةةةلو ات جسةةةةفالعةةةةدوان عبةةةةارة عةةةةن أفعةةةةال قةةةةد تسةةةةبب جرحةةةةا جسةةةةديا أو نفسةةةةيا لشةةةةخص  خةةةةر. وت

 . (203-202، الصفحات 2007ملعايطة، الفظية  ا هانة والتحقير والشتم )القمش و وسلو ات 

 النشاط الزائد .2.1.2

، بحيةةث يكةةةون تميةةز بحدتةةه واسةةةتمراره ملةةدة طويلةةةيبحيةةث  الطبيعةةي،زائةةد عةةن الحةةةد  ينشةةةاط حر ةةعلةةى النشةةاط الزائةةد  يحيةةل

أوقةةات  فةةي تةةتمو هادفةةة وعشةةوائية،  مسةةتمرة وغيةةرتةةه كةةون حر ات بةةلالسةةيطرة علةةى حر اتةةه،  عةةاجزا عةةن زائةةدالطفةةل ذي النشةةاط ال

الطفةةةةل ذي النشةةةةاط الزائةةةةد باالندفاعيةةةةة  ويتميةةةةز  (.72، صةةةةفحة 2015لحمةةةةري، ) االسةةةةتقراربة، كمةةةةا يجةةةةد صةةةةعوبة فةةةةي غيةةةةر مناسةةةة

ف واضةة ، هةةدو يتحةةرك بةةدون سةةبب أفيظةةل كم فةةي سةةلو اته، الةةتح قةةادر علةةىمنةةدفعا غيةةر بحيةةث يكةةون الطفةةل وبتشةةتت االنتبةةاه. 

يميةةةةل الطفةةةةل كمةةةةا (. 8، صةةةةفحة 2016، والصةةةةيادمحمةةةةود ) التركيةةةةزوتفتقةةةةر إلةةةةى  حر اتةةةةه باالسةةةةتمرار وعةةةةدم االنتظةةةةام بحيةةةةث تتميةةةةز

مةةل معةةين، بحيةةث إلةةى التسةةر  فةةي االسةةتجابة لنشةةياء دون تفكيةةر مسةةبق، ويتميةةز بةةال مز عةةن التركيةةز ملةةدة معينةةة  نجةةاز ع املنةةدفع

بةل يعمةل علةى مقةاطعتهم  ،الحةديثه وتتميةز قراراتةه بالتسةر ، وال يحتةرم اآلخةرين أثنةاء امةدون إتم خةر  ينتقل بسرعة من عمل إلى

لي م يةةةرات  ممشةةةتتا بسةةةبب انجةةةذابهون انتبةةةاه هةةةطالء الطفةةةال كمةةةا يكةةة .(630-606، الصةةةفحات 2014حسةةةن السةةةيد، ) باسةةةتمرار

أن انتبةةةاههم ملوضةةةو  معةةةين ال يةةةتم بفعاليةةةة، ا كمةةة ،صةةةليال ه ها أو بمةةةدى ارتباطهةةةا بموضةةةو  االنتبةةةاخارجيةةة بغةةةظ النظةةةر عةةةن شةةةدت

كةةةةون انتبةةةةاه هةةةةطالء وي(.  27، صةةةةفحة 2014وضةةةةو  )ناصةةةةر، هةةةةذا املالك يةةةةر مةةةةن العناصةةةةر الساسةةةةية املرتبطةةةةة بيةةةةتم إهمةةةةال بحيةةةةث 

صةعبة ومفروضةة تةي تكةون الو التي تفتقةر إلةى الماذبيةة واملتعةة أ ، أو تلكقف التي تتطلب االنتباه والتركيزاملوا الطفال ضعيفا في

بسةرعة  هةطالء الطفةال يسةتجيبكمةا  (.28، صةفحة 2014والسةلوكية )ناصةر،  واملهاريةةنابعةة مةن حاجةاتهم املعرفيةة   وغيةر  عليهم

مةةا  بقةةدرهةةم تعليمةةات العمةةل، غيةةر قةةادرين علةةى ف مرجيةةة بةةالرغم مةةن بعةةدها عةةن هةةذا النشةةاط، ممةةا يجعلهةةأخةةرى خا لتةةأثير م يةةرات

 (.42، صفحة 2006املطلوب )سيسالم،  ون إتمام الواجباط آلخر دشن من ينتقلون 

ل، وارتكةةةةاب تتحةةةةدد العةةةةراة املرتبطةةةةة بقصةةةةور االنتبةةةةاه فةةةةي العديةةةةد مةةةةن املظةةةةاهر، كفشةةةةل الفةةةةرد فةةةةي االنتبةةةةاه للتفاصةةةةيولةةةةذلك  

ي مةةةةز عةةةةن  لعةةةةب، لةةةةذاالة االنتبةةةةاه املسةةةةتمر فةةةةي املهةةةةام أو أنشةةةةط أخطةةةةاء بسةةةةبب غيةةةةاب التركيةةةةز بأنشةةةةطته، كمةةةةا تواجهةةةةه صةةةةعوبة فةةةةي

  .(613، صفحة 2014)حسن السيد، ات، ويفشل في إنهاء أعماله االستما  لحديث مباشر. وال يتبع التعليم
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 الداخلية النفعالية الضطرابات السلوكية .2.2

 الكتئاب .1.2.2

م االهتمةةا انقةةداملةةزاو وا حسةةال بالدونيةةة املقةةرون بفاضةةطراب سةةلو ي داخلةةي يتميةةز صةةاحبه بانخفةةاة   االكت ةةاب يتحةةدد 

، كمةا تضةةعف القةدرة علةى التركيةةز، الذةييء الةذي يسةةاعد علةى  هةور مجموعةةة بالنشةطة وعةدم الشةعور بأيةةة متعةة عنةد القيةةام بهةا

شةةاعر القلةةق ات فةةي بي ةةة نفسةةية صةةعبة حيةةث التعةةب والحةةزن وتنةةامي الفكةةار السةةلبية وممةةن العالمةةات التةةي تطشةةر علةةى وجةةود الةةذ

الطفةةةةةال الةةةةةذي يشةةةةةكون مةةةةةن االكت ةةةةةاب باالعتمةةةةةاد علةةةةةى اآلخةةةةةر وال مةةةةةز والغضةةةةةب  ميةةةةةزيتو (. 87 ، صةةةةةفحة2012والغضةةةةةب )اليةةةةةز، 

فكةار السةلبية التةي يمكةن أن تجةرهم واالنعزال، وفي حاالت الغضةب الشةديد يهةددون بإيةذاء أنفسةهم، كمةا تتبلةور لةديهم بعةظ ال 

 (. 172، صفحة 2007 ،واملعايطةإلى االنتحار )القمش 

كمةا يمكةن أن تةةرتبط هرمونيةةة،  بوجةود اخةتالالت ، إذ يمكةن أن تةةرتبطالسةةلوك االكت ةا ي  ة فةي حةدو خلةةتدوتتعةد العوامةل امل

ته، وكذا لنسباب السارة والحزينة في حياته ملصادر النجاح والفشل في حياسواء للفرد   ةالخاط  اتالتصور ب  شاعر االكت ابيةامل

 كمةةةةا يةةةةرتبط ،يع التكيةةةةف مةةةةع مشةةةةكالت الحيةةةةاة اليوميةةةةةال يسةةةةتط نةةةةهبأهةةةةذه املشةةةةاعر عنةةةةدما يكةةةةون الفةةةةرد مقتنعةةةةا ، لةةةةذلك تحةةةةد  

اد  التي ومات وتفسيره للحو معالمة املعل التي يسلكها في طريقةلليتحدد مزاو الفرد تبعا تفكير الفرد، بحيث   بطريقةاالكت اب  

سةةةةية سةةةةلبية تجةةةةارب نفل ضةةةةهكةةةةن أن يصةةةةاب الفةةةةرد باالكت ةةةةاب نتيجةةةةة تعر ويم (.277، صةةةةفحة 2007)القمش و املعايطةةةةة، ايعيشةةةةه

إلةى جانةب ذلةك، (. 173، صةفحة 2007، واملعايطةة)القمش ا ال مز والضعف عن فعل شييء مو الشعور بالذنب  القلق والتوتر و   

ين يتميةةزون بحساسةةةية مشةةاعر اكت ابيةةة لةةةدى الطفةةال الةةةذ هةةةور ضةةطربة حيةةةث العنةةف بةةين البةةةوين إلةةى املسةةةرية ال بي ةةة تةةطدي ال

 (. 274 ، صفحة2007، يطةاعواملمفرطة.  )القمش 

 القلق .2.2.2

حالةةةة مةةةن عةةةدم االرتيةةةاح والتةةةوتر الشةةةديد يشةةةير إلةةةى  كمةةةااسةةةتجابة انفعاليةةةة لخطةةةر يخذةةةيى الفةةةرد مةةةن وقوعةةةه.  عةةةنالقلةةةق  يعبةةةر

القمةش و املعايطةة، )لةذلك الدافعةة  خبرة انفعالية غيةر سةارة لةدى الفةرد كشةعوره بخةوف أو تهديةد دون معرفتةه لنسةباب  بسبب

حوب بةةةالخوف والتةةةوتر واالضةةةطراب، والةةةذي يكةةةون نتيجةةةة وجةةةود القلةةةق فةةةي السةةةلوك املالحةةة  املصةةة ظهةةةريو (. 255 حةصةةةف، 2007

الظةةةةروف فةةةةي  القلةةةةقكمةةةةا يمكةةةةن أن يظهةةةةر  (.93، صةةةةفحة 2002خطةةةةر غيةةةةر واضةةةة  لةةةةدى الفةةةةرد مةةةةن حيةةةةث أسةةةةبابه و مصةةةةدره )يحةةةةي، 

شةةأ وفةةي هةةذه الحالةةة يكةةون ذا منلخةةار،ي، محيطةةه ا فةةير ل علةةى الضةةغط النفأةةيي أو ا حسةةال بةةالخطعةةد فكةةر لةةدى الفةةرد العاديةةة 

حالة مرضية لكةون أن الفةرد فةي م ةل  إذ يشكلغير واض  في أسبابه ومصدره، يبقى املنشأ الداخلي  خار،ي، في حين أن القلق ذي

ئ فعال طار انن هر لذلك. وهناك القلق الحالة الذي يعبر عهذه الحالة يتعرة لنوبات من القلق الشديد بدون وجود سبب  ا

داخلية تتسم بمشاعر التوتر والخطر املدركة شعوريا وتزول باختفاء امل يرات التي ت يرها. أمةا ناتج عن م يرات معينة، وهي حالة 

صوصةيات النفسةية والظةروف قلق السمة فهو يشير إلى حالة ثابتة نسبيا لدى الشخصية، والتةي تختلةف مةن فةرد لخةر وفةق الخ

أن هنةةةاك القلةةةق العةةةادي و الطبيعةةةي أي القلةةةق املوضةةةوعي الةةةذي يعبةةةر عةةةن رد فعةةةل  (Freud)فرويةةةد لةةةك، يةةةرى ذ لةةةىالبيئيةةةة. عةةةالوة ع

 طبيعي للفرد عند إدراكه لوجود خطر خار،ي، وهناك القلق العصا ي الةذي يتصةف بةالغموة وعةدم الصةلة بةالواقع املوضةوعي

 (.257-255، الصفحات 2007، )القمش و املعايطة
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 عي ماجتالخجل ال  .3.2.2 

فةةرد مةةع ذاتةةه ومةةع اآلخةةرين املحيطةةين بةةه مةةن خةةالل إشةةبا  حاجاتةةه فةةي ضةةوء متطلبةةات البي ةةة، ويقت ةةيي هةةذا ال تكيةةف يتحقةةق

رد إشبا  ا شبا  تفاعال مستمرا وإيجابيا مع اآلخرين الذين يحيطون به ويتعاملون معه. وإذا  ان هذا التفاعل ناجحا حقق الف

الحصول على التكيف والتوافق السةليم. ويرجةع عةدم تكيةف الفةرد إلةى  يتمكن منفإنه ال ، لكحاجاته، وإذا لم يستطع تحقيق ذ

عوامةةةل خارجيةةةة ناتجةةةةة عةةةن الظةةةروف البيئيةةةةة املحيطةةةة بةةةةه، وكةةةذا عوامةةةل داخليةةةةة  خصةةةية ناتجةةةةة عةةةن وجةةةود نقةةةةص فةةةي املهةةةةارات 

ن تمكن الفرد من تحول دو  سية التينفال. ويعتبر الخمل من بين السباب الشخصية االجتماعية أو عيب عضوي أو خلل نفأيي

 عةنالخمةل . وعليةه، يعبةر إشبا  حاجاته، وبالتالي ال مز عن تحقيق التكيف السليم سواء مةع ذاتةه أو مةع اآلخةرين املحيطةين بةه

 قةص فةي ال قةة بةالنفس ويةتملكهم شةعور الخةوفالةذين لةديهم ن فةرادمشكلة نفسية مرتبطةة بعةدم الشةعور بةالمن، لنةه يصةف ال 

خبرة راكمها الفرد في مواقف اجتماعية لم يةتمكن مةن الةتالمم معهةا  وجةوده مةع الفةراد غيةر املةألوفين، و   ىيحيل عل  قلق. كماالو 

كال مةةةن أشةةةكال القلةةةق االجتمةةةاعي)القمش و املعايطةةةة، بةةةذلك يتحةةةدد الخمةةةل هنةةةا كخبةةةرة  خصةةةية، الذةةةييء الةةةذي يجعةةةل منةةةه شةةة

 لةة فيمةا بينهةا وغيةر منفصةلة بعضةها عةن الةبعظ اآلخةر،دة متفاععةدراة متأعةل يصاحب الخمو  (.224-223، الصفحات 2007

تجنب االتصال البصري واملواقف املخيفةة، والتحةد  بصةوت مةنخفظ جةدا وعةدم الطالقةة اللفظيةة كأعراة سلوكية فهناك  

مةةةن لوجية، و راة فسةةيو أعةةةك املبةةادرة االجتماعيةةةة، واالنعةةزال والصةةةمت فةةي املواقةةف التةةةي تتضةةمن تفةةةاعال اجتماعيةةا. وهنةةا وعةةدم

مظاهرهةةةا الخةةةوف مةةةن فقةةةدان السةةةيطرة وشةةةعور الفةةةرد بكونةةةه غيةةةر موجةةةود، إضةةةافة إلةةةى االرتجةةةاف والتعةةةرق وجفةةةاف الفةةةم، وكةةةذا 

التمركز حول الةذات وزيةادة الةوعي بالةذات وامةتالك أفكةار سةلبية حةول أعراة معرفية من مظاهرها انخفاة في تقدير الذات و 

بي، وامتالك الفرد لتوقعات سلبية لتفاعله االجتماعي، إذ يجد صعوبة في التفكيةر ييم السلمن التق  وفلخاملواقف واآلخرين، وا

، وال يةةةتمكن مةةةن االسةةةتفادة مةةةن أثنةةةاء التفاعةةةل االجتمةةةاعي. كمةةةا تعترضةةةه صةةةعوبات علةةةى مسةةةتوى بنةةةاء عالقةةةات اجتماعيةةةة جديةةةدة

فظةةةةي، ال يسةةةةتطيع االسةةةةتمتا  بخبةةةةرات الحيةةةةاة وغيةةةةر اللاللفظةةةةي  يةةةةرعباملواقةةةةف االجتماعيةةةةة، وال يهةةةةتم بالوقةةةةت والتةةةةاري ، قليةةةةل الت

انفعاليةةةة مةةن مظاهرهةةا االرتبةةةاك والشةةعور بةةةالحزن راة المديةةدة، وال يملةةك القةةةدرة علةةى املبةةادرة وتقةةةديم نفسةةه. كمةةةا للخمةةل أعةة

 (.226-225، الصفحات 2007، واملعايطة)القمش  زلة واالكت اب والقلق والشعور بعدم الةأمنوالع

 الجتماعي النسحاب  .4.2.2

نمةط مةةن السةلوك الةذي يتميةةز بإبعةاد الفةرد نفسةةه عةن االنخةراط فةةي أنشةطة الحيةاة العاديةةة،  عةناالن ةحاب االجتمةةاعي  يعبةر 

الطفةةةةال فورفضةةةةه للتعةةةةاون مةةةةع اآلخةةةةرين وا حسةةةةال بعةةةةدم تحمةةةةل املسةةةةطولية. ويرافةةةةق ذلةةةةك شةةةةعوره با حبةةةةاط والتةةةةوتر والقلةةةةق، 

متدنيةةة مةةن التفةةاعالت السةةلوكية واالجتماعيةةة. فاالن ةةحاب االجتمةةاعي رون درجةةات ن يظهةةالةةذي أول ةةكم ن اجتماعيةةا هةةو املن ةةحب

جتماعيةةةة، واالفتقةةةار إلةةةى أسةةةاليب بصةةةورة عامةةةة هةةةو ميةةةل الفةةةرد إلةةةى تفةةةادي التفاعةةةل االجتمةةةاعي، وتجنةةةب املشةةةاركة فةةةي املواقةةةف اال 

فةةي العديةةةد مةةةن  االن ةةةحاب االجتمةةةاعيمظةةاهر تتم ةةةل و  (.233-234، الصةةةفحات 2007، واملعايطةةة)القمةةةش  التواصةةل االجتمةةةاعي

العةراة  ةةاالنعزال وتفةادي الةةدخول فةي تفةةاعالت اجتماعيةة والتةةزام الصةةمت فةي مواقةةف اجتماعيةة أو فةةي نشةاطات مشةةتركة تنبنةةي 

شعور  لديهلد تو ي مع اآلخرين، حيث يتملك الفرد شعور قوي بعدم االرتياح ملخالطة اآلخرين والتفاعل معهم، مما  على التحد 

نةةاة التةةةي قةةةد تصةةل إلةةةى حةةةد االكت ةةاب، كمةةةا قةةد تنطةةةوي علةةةى انفعةةاالت وسةةةلوكيات أخةةةرى  ةةالقلق والتلعةةة م فةةةي بعةةدم السةةةعادة واملعا

  .، والخوف من اآلخرينبالذات دم الوعيالكالم والشعور بالنقص والدونية، وع
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يصةةعب تحديةةد سةةبب واحةةد سةةية والبيئيةةة، بحيةةث  اليةةة بتةةداخل العوامةةل النفيةةرتبط حةةدو  االضةةطرابات السةةلوكية واالنفع

تةأثير العوامةل  بحيةث يبقةى يةة.بالعوامل المينيةة والعصةبية، وكةذلك البيوكميائالفرد يتأثر سلوك فقد مطكد لهذه االضطرابات. 

تعدادات بيولوجية  مكانية حدو  هةذا االضةطراب أو ذاك، شةريطة تةوفر عوامةل الوراثية حاضرا على مستوى تزويد الفرد باس

الخبةةةرات غيرهةةةا مةةةن ملواقةةةف سةةةلبية  الزمةةةات االجتماعيةةةة والعاطفيةةةة و  مةةة التعرة  ةةةال هةةةذه ا مكانةةةاتأخةةةرى قةةةادرة علةةةى تنشةةةيط 

الحةدا  الحياتيةة التةي  تفرزهافسية التي بالعديد من العوامل النفرد سلوك الأيضا يتأثر كما  (.32، صفحة  2002حي،  املطملة )ي

يعيشةةةةها بشةةةةكل سةةةةلبي كعةةةةدم إشةةةةبا  حاجاتةةةةه العاطفيةةةةة، و تنشةةةةئته اعتمةةةةادا علةةةةى أسةةةةاليب سةةةةلبية  ا همةةةةال والتجاهةةةةل والتهديةةةةد 

، وقد تتخذ ة في الرعاية في حدو  اضطرابات سلوكية وانفعالية لدى الطفلالساليب السلبي بحيث تتسببوالعقاب والقسوة.  

)أسةامة،  فقدان ال قة في النفس، وتدني مستوى مفهةوم الةذات، واضةطراب النطةق والكةالم والقلةق واالنطوائيةةدة تمظهرات كع

 (. 53، صفحة 2011

فةل ويتفاعةل معةه، فهةو الوسةط الةذي يعتمةد عليةه تشكل السرة الوسط االجتماعي الول الةذي يسةتقبل الطإلى جانب ذلك، 

اتةةه وتنميةةة قدراتةةه ومعارفةةه ومهاراتةةه. فعالقةةة الطفةةل بأمةةه هةةي العالقةةة التةةي تطسةةس لبةةا ي العالقةةات، هةةذا الخيةةر فةةي تلبيةةة احتياج

والمسمي والعقلي، وفي تأثيرا كبيرا في نموه النفأيي   بحيث تطثر طبيعة اتجاهات الم نحو طفلها ونوعية الخدمات التي تقدمها له

أسةةامة فةةةاروق أن الحمايةةة الزائةةدة والخةةةوف الشةةديد علةةةى الطفةةل قةةةد  تطةةور خصائصةةه وأنماطةةةه السةةلوكية.  فةةةي هةةذا الصةةدد يةةةرى 

عةةةةدم اتسةةةةاق يشةةةةكل  كمةةةةا (. 92-91، الصةةةةفحات 2009يسةةةةاعد علةةةةى  هةةةةور االضةةةةطرابات السةةةةلوكية واالنفعاليةةةةة )أسةةةةامة فةةةةاروق، 

هةةور العديةةد مةةن عةةامال أساسةةيا لظعلةةى وجةةه التحديةةد التفاعةةل السةةلبي بةةين الطفةةل وأمةةه عامةةة و  وتماسةةك عالقةةة الطفةةل بوالديةةه

إلى جانب ذلك، تةزداد حةدة املشةا ل السةلوكية لنطفةال (. 33، صفحة 2002السلوكية واالنفعالية الشديدة )يحي، االضطرابات  

تلعةةةةةب العوامةةةةةل و  (.53-52، الصةةةةةفحات 2011 أسةةةةةامة،)همةةةةةال ا  و ضةةةةةرب ال  بتجةةةةةارب نفسةةةةةية وعاطفيةةةةةة مطملةةةةةة  هماحتكةةةةةاك جةةةةةراء

املكتسةةةبة فةةةي أوسةةةاطهم السةةةةرية أو  بتعزيةةةز السةةةلو اتالطفةةةال بأنمةةةاط سةةةلوكية متعةةةددة سةةةواء فةةةي تزويةةةد  أساسةةةيااملدرسةةةية دورا 

تسةاعد  ، إذ يمكن لهذه العوامل املدرسةية أنبتمكينهم من االحتكاك بأنماط سلوكية جديدة يفرزها انتماءاتهم للوسط املدرسيي

 ةةةةالتنظيم الميةةةةد ي يتسةةةةم بخصةةةةائص إيجابيةةةةة ملدرسةةةةيإيجابيةةةةة أو سةةةةلبية، بحيةةةةث إنةةةةه إذا  ةةةةان الوسةةةةط اإمةةةةا علةةةةى  هةةةةور سةةةةلو ات 

يساعد على تقديم أفضل الخدمات التعليميةة. فإن ذلك والحضور املتميز لنطر التربوية على مستوى أنشطة الحياة املدرسية، 

، لنطفةال النفسةية واملعرفيةة والعاطفيةة حاجيةاتاللهةا وسةطا عةاجزا علةى تلبيةة ئص يجعلكن افتقةاد املطسسةة مل ةل هةذه الخصةا

لةةذلك تلعةب الخبةةرات التةي يتعةةرة لهةةا الطفةل فةةي الوسةةط   .الذةييء الةةذي يسةهم فةةي  هةةور مشةكالت سةةلوكية وفةي زيةةادة حةةدة أخةرى 

قةة السةي ة مةع القةران، وتذبةذب أسةاليب املعاملةة املدرسيي دورا بارزا في  هةور االضةطرابات السةلوكية واالنفعاليةة، إذ تشةكل الرف

لى  هور أنماط سلوكية مضطربة أو مضاعفة حدة سلو ات أخرى. فاملدرل الذي ال يراعي فةي فزا عمن قبل املدرسين عامال مح

الصةةةةفية  تدخالتةةةةه مةةةةا يوجةةةةد بةةةةين تالمذتةةةةه مةةةةن فروقةةةةات فرديةةةةة، يةةةةدفعهم إلةةةةى القيةةةةام بةةةةردود أفعةةةةال عدوانيةةةةة نحةةةةوه أو تجةةةةاه البي ةةةةة

مفرطة، والتلف  بعبارات عدوانية، والتحةرك داخةل  بصورةواملدرسية،  أن يلمأ بعظ التالميذ إلى القيام بالضوضاء والشمار 

 (. 28-27، الصفحات 2007، واملعايطةالصف بدون مراعاة لقواعد وضوابط الفصل الدراسيي )القمش 
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 الخالصة .4

  رافات عن املعايير السلوكية العادية واملقبولة اجتماعيا من حيث حدتها التي تشكل االضطرابات السلوكية واالنفعالية انح

العادي املستوى  ومن  و   تتجاوز  والنمطية،  والعشوائية  بالتكرار  تتسم  التي  حدوثها  انعكاساتها مدة  على  سواء  السلبية    حيث 

النفسية   للفرد  وأالصحة  سي   االجتماعية  في  املتدخلين  دائرة  اتسا   أيضا  حيث  الصعوبات ومن  مع  مقارنة  عالجها  رورة 

وراثي  ال  لعديد من العوامل منها تتداخل فيه ا ما تتشكل عبر مسار تراكمي    بقدر  السلوكية. كما أنها ال تعبر عن حد  مفا،ئ،

واالجتماعيةواالجتماعي  نفأييوال الشخصية  التجارب  تشكل  بحيث  ااملطملة    واملدرسية  ،  بها  يحتك  في لطفال  التي  مهما  عامال 

   .بروز م ل هذه االضطرابات وتعقدها

عامال حاسما في بناء  من طرف  ل املتدخلين في الشأن التربوي والتعليمي طراباتلطبيعة هذه االض لذا يشكل الفهم السليم

استباقية   مطشرات  تدخالت  من  االضطرابات  هذه  تفرزه  مع  ا يجا ي  التفاعل  على  تعكسها  قائمة    النماط مختلف  أولية 

العادية    ة السلوكي بها  غير  يقوم  تصرفات  الطفالالتي  مستوى  و الشخصي   م وعالقاته  هم على  مختلف    م تفاعالتهكذا  ة  مع 

 املقترحات اآلتية: بلوغ هذا الهدف نقدم  ول .واملدرسيةالوضعيات االجتماعية 

شقهسواء    لتكوين امجزوءات    عزيزت - املستمر  الساسيي    في  حول أو  ال   بمضامين  وااالضطرابات  النفعالية  سلوكية 

 من حيث طبيعتها وسبل التعامل معها؛  اللتعريف به

امل - من  بنك  بتوفير  املتعلقة  التشخيصييلأدوات  عطيات  عملية  لتقويم  هذه  عن  املبكر    لكشفا  لتيسير  م ل 

 ؛تعقدهاتراكمها و االضطرابات قبل 

موارد  توفير  و جماعي لجل  كل فردي أعلى مستوى املطسسات التعليمية سواء بش تشميع البحو  التربوية التدخلية   -

 ليمية؛وأكرر ارتباطا بواقع املمارسات التعمتنوعة  وحلول 

صفوف   - في  مبكرة  تحسيسية  بحمالت  استباقية  القيام  مشتركة  تدخالت  لبناء  املدرسيي  املمتمع  مكونات  مختلف 

 .بخصوص الطفال ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية

 

افيا القائمة   بيبليوغر

 اللغة العربية املراجع ب

خفظ النشاط الزائد لدى طلبة الحلقة  ادي في فاعلية برنامج إرش (. 2014اليحمدي، محفو ة بنت سالم بن ناصر. ) -

  لیةالعلوم واآلداب قسم التر بیة و الدراسات ا نسانیة. الولى من التعليم الساسيي في سلطنة عمان .

عزيز والنمذجة في خفظ مستوى النشاط الحر ي الزائد لدى الطفال  لو ي الت(. فعالية أس2015أمينة لحمري. )شتنبر,  -

 .68-85(، الصفحات 1) 1،  مجلة العلوم النفسية والتربويةوتأثيره على تحصيلهم الدراسيي. جتماعي ذوي الذ اء اال 
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Abstract 

This research aimed at identifying the level of psychological security and its relationship 
with quality of life among Yemeni refugees children in Egypt. The research also aimed at 
identifying the differences in the level of psychological security and quality of life among 
the sample of the research due to the variables of (gender, age, and length of stay). The 
research depended on the Analysis descriptive method. The sample of the research 
consisted of (122) children; (56) males, and (66) females, their ages ranging from (11-17) 
years. To achieve the aims of the study, the researcher used psychological security and 
quality of life scales (preparing: the researcher). The results of the research showed that the 
level of psychological security was low while the level of quality of life was average. The 
results also indicated that there was statistically significant negative correlation 
relationship between psychological security and quality of life. The results of the research 
also indicated that there were statistically significant differences in the level of 
psychological security among Yemeni refugee children in Egypt due to the age variable in 
favor of children in the age group (15- 17) years, and there were no statistically significant 
differences due to the variable of sex, length of stay, in addition to there were no 
statistically significant differences in the level of quality of life due to the gender variable 
in all dimensions of the quality of life scale, except psychological quality of life, where the 
differences were in favor of males. And there were statistically significant differences due 
to the age variable in the dimensions of psychological and school life quality, and the total 
degree of quality of life, where the differences were in favor of the youngest age group 
(11-14) years, while there were no statistically significant differences in the quality of 
family and social life quality dimensions, in addition to there were no statistically 
significant differences in the level of quality of life due to the variable length of stay. 

Keywords: Psychological security, Quality of life, Yemeni refugees children 
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 ملخص 

األطفال اليمنيين الالجئين في  هدف البحث إلى التعرف على مستوى األمن النفس ي وعالقته بمستوى جودة الحياة لدى  

تبًعا   العينة  أفراد  لدى  الحياة  وجودة  النفس ي  األمن  مستوى  في  الفروق  معرفة  إلى  أيًضا  البحث  هدف  كما  مصر، 

ا )الجنس،  من  علملتغيرات  البحث  عينة  وتكونت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  على  البحث  واعتمد  اإلقامة(.  مدة  مر، 

 وطفلة؛ )122)
ً

( سنة، واستخدم البحث مقياس األمن  17  -  11( إناث تراوحت أعمارهم بين )66ر، و)( ذكو 56( طفال

م  أن  البحث  نتائج  وأظهرت  الباحث(،  )إعداد  الحياة  جودة  ومقياس  ملاسلو،  كان  تسالنفس ي  النفس ي  األمن  وى 

سال ارتباطية  عالقة  وجود  عن  النتائج  كشفت  كما  متوسط،  الحياة  جودة  مستوى  كان  بينما  دالة  منخفًضا،  بة 

األطفال   لدى  النفس ي  األمن  مستوى  في  إحصائًيا  دالة  فروق  ووجود  الحياة،  وجودة  النفس ي  األمن  بين  إحصائًيا 

الع ملتغير  تعزى  في مصر  الالجئين  )  ر ماليمنيين  العمرية  الفئة  في  األطفال  ( سنة، وعدم وجود فروق  ١٧  -١٥لصالح 

اإلقامة في مستوى جودة  دالة إحصائًيا تعزى ملتغيري الجنس، ومدة  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا  ، باإلضافة 

ة باستثناء بعد  ايالحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر تعزى ملتغير الجنس في جميع أبعاد مقياس جودة الح

العمر الذكور، ووجود فروق دالة إحصائًيا تعزى ملتغير  الفروق لصالح  النفسية حيث كانت  الحياة  في بعدي   جودة 

جودة الحياة النفسية، واملدرسية، والدرجة الكلية لجودة الحياة، حيث كانت الفروق لصالح الفئة العمرية الصغرى  

دالة  ١٤  -١١) إلى عدم  حإ( سنة، وعدم وجود فروق  باإلضافة  األسرية، واالجتماعية،  الحياة  بعدي جودة  في  صائًيا 

 ياة تعزى ملتغير مدة اإلقامة. وجود فروق دالة إحصائًيا في مستوى جودة الح 

 األطفال اليمنيين الالجئين ،  جودة الحياة، األمن النفس ي :يةفتاحات املالكلم
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  . مقدمة١

العديد          اليوم  العالم  والك  نميشهد  املسلحة  والنزاعات  النازحين  الحروب  من  كبيرة  أعداًدا  عنها  نتج  التي  الطبيعية،  وارث 

ا عن األمان. 
ً
 داخلًيا أو الالجئين إلى العديد من دول العالم هرًبا من هذه األوضاع املأساوية وبحث

أكث         من  العالم  في  الالجئين  الوتعد مشكلة  األسرة  على  املطروحة  القضايا  أكثر  و در  هناك  أن  تعقيًدا، حيث  ثالثين  لية  من 

إلى الخدمات اإلنسانية    عن حاجتهم 
ً

إلى الرعاية واملالذ اآلمن واالستقرار، فضال اليوم يحتاجون  مليون إنسان الجئ في العالم 

 (.٢، ٢٠١١ األخرى )دراجي،

بلغ عدد          الحادي والعشرين  القرن  بالوفي  املتأثرين  أشارت    وب حًدا ر حاألطفال واليافعين  في    Grass Machilمقلًقا، حيث 

شكلت   لقد  واملدنيين"،  املقاتلين  بين  عملًيا  تفرق  "ال  ألنها  خاصة  باألطفال  تفتك  العصرية  النزاعات  أن  لليونيسيف  تقريرها 

ِتل٪٤٥نسبة الضحايا من األطفال خالل العقدين املاضيين أكثر من )
ُ
بر بجروح أو  ك أأكثر من مليوني طفل، وأصيب عدد    (، وق

ْرغِ 
ُ
 (.Liabre & Hadi, 2008, p. 85( مليوًنا على النزوح داخل بلدانهم أو اللجوء إلى بلدان أخرى )١٥م حوالي )إعاقات فيما أ

ن الجئ، ويشكل األطفال  ( مليو ١٦-١٥وتشير إحصائية املفوضية العليا لالجئين إلى أن عدد الالجئين حول العالم يتراوح ما بين )

، ٢٠١٦  ي لالجئين، وتعد هذه الفئة من الالجئين من أكثر الفئات تضرًرا )أبو حسونة، ٪( من العدد الكل٦٠ما نسبته )  والنساء 

األمم  ١ صندوق  تقديرات  وتشير  الحروب،  عن  الناتجة  املؤملة  الخبرات  من  وضاغطة  صعبة  ا 
ً
ظروف األطفال  يواجه  حيث   .)

أنحاء  حروب هم من النساء واألطفاللا ٪ من ضحايا  ٨٠)اليونيسيف( أن  املتحدة للطفولة   الالجئين تقريًبا في جميع  ، وأن ربع 

 (. ٤، ٢٠١٧ العالم هم من األطفال )مقدادي واملومني،

أول مصدر       هي  الفرد، واألم  إلى طفولة  تمتد جذوره  اإلنسانية حيث  للشخصية  املهمة  الحاجات  أحد  النفس ي  األمن  ويعتبر 

عور الفرد باألمن النفس ي، فأمن الفرد النفس ي يصير مهدًدا في أية  الطفولة دور مهم في درجة ش ت لشعور الطفل باألمان، ولخبرا

مرحلة من مراحل العمر إذا ما تعرض لضغوط نفسية أو اجتماعية ال طاقة له بها، مما قد يؤدي إلى االضطراب النفس ي، لذلك  

 (. ١٣، ٢٠٠٩ ، د تحقق حاجاته الدنيا )عقلعبرتبة العليا لإلنسان يتحقق يعتبر األمن من الحاجات ذات امل 

وينشأ األمن النفس ي نتيجة تفاعل اإلنسان مع البيئة املحيطة به من خالل الخبرات التي يمر بها والعوامل البيئية واالجتماعية     

 (. ١١٠، ٢٠١٩ والسياسية واالقتصادية التي تؤثر في الفرد )أبو ذويب،

 من فاتيل وكيدي )وير    
ً

( أن عدم الشعور باألمن النفس ي يؤثر على النمو بصورة عامة، فقد  Fatil & Keddy, 1985, 12ى كال

 أظهرت الدراسات أن شعور الفرد باألمن النفس ي يلعب دوًرا مهًما في تطوره ونمو شخصيته وفي النمو املعرفي لديه.

   ( ماسلو  ذلك  يرى Maslow, 1970, 39-43ويؤكد  حيث  باأل   (  الفرد  شعور  العم أهمية  هذا  في  النفس ي  يتصف  ن  الذي  الم 

 بالحروب والكوارث واألزمات االقتصادية وانتشار البطالة والخوف من املستقبل حتى ينمو الفرد بالشكل السليم. 

سينش    الطفل  فإن  وإال  الطفولة  منذ  إشباعها  ينبغي  التي  النفسية  الحاجات  أهم  من  النفس ي  األمن  ُيعد  لألمن  لذا  فاقًدا  أ 

لالضطرابات النفسية، حيث اتفقت جميع مدارس علم النفس على أن الهدف الرئيس ي هو بث   وبالتالي سيصبح ُعرضة   النفس ي

إلى  باإلضافة  والديه،  وخصوًصا  اآلخرين  قبل  من  والدفء  والقبول  بالحب  الطفل  شعور  في  املتمثل  النفس ي  باألمن  الشعور 

 (.٨، ٢٠١١ الفتاح،   بدالتهديد أو القلق )ع  ووندرة شعوره بالخطر أ شعوره باالنتماء إلى املجتمع
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مهًما من مؤشرات شعور   ومن جهة أخرى ُيعد مفهوم جودة الحياة أحد املفاهيم األساسية في علم النفس اإليجابي، ومؤشًرا        

الهدف   باعتبارها  للدراسة،  ا 
ً
النفسية والرضا، فالجودة أصبحت هدف بالصحة  بلوغ  الطفل  إلى  الرامي  تقبل أفضل  سماألكبر 

هتمام بها لدى األطفال يعد ضرورة لتنمية اإلحساس بالرضا عن الحياة، األمر الذي ينعكس على شخصية الطفل  للحياة، فاال 

 (.١٦١، ٢٠١٨ واستقراره النفس ي وعالقاته االجتماعية في املجتمع الذي يعيش فيه )مصطفى،

ن القرن العشرين كمفهوم مرتبط بعلم النفس  بداية النصف الثاني م  ذ بمفهوم جودة الحياة من  وقد زاد اهتمام الباحثين       

النفس   علماء  أواله  الذي  الكبير  للتركيز  كبديل  األفراد  حياة  في  اإليجابية  النظرة  أهمية  إلى  استجابة  جاء  والذي  اإليجابي، 

في البحث  تعددت قضايا  األفراد، وقد  السلبية من حياة  الخ   للجوانب  اإلطار، فشملت  الذاتية والعادات  ر بهذا  والسمات  ات 

 (. ٣١١، ٢٠١٨ اإليجابية للشخصية، وكل ما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة )شويخي،

ويعد الشعور باألمن النفس ي من املتغيرات النفسية وثيقة الصلة بجودة الحياة، ذلك أن الفرد الذي يتمتع بمستوى عاٍل من     

لتي يتعرض لها في حياته مما يساعدنا على التنبوء بجودة  واملشكالت والعوائق ا  ستطيع مواجهة الصعوباتاألمن النفس ي قد ي

النفس ي،   اإليجابية، واالستقرار  االجتماعية  العالقات  وإقامة  إشباع حاجاته،  الفرد على  تتجلى من خالل قدرة  مرتفعة  حياة 

على   والقدرة  لإلنجاز،  والدافعية  الحياة،  عن  النفسية والرضا  الضغوط  يسع   مواجهة  لذا  إلى  واالجتماعية.  الحالي  البحث  ى 

 التعرف على مستوى األمن النفس ي وعالقته بجودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر.

 مشكلة البحث وأسئلته . ٢

اليمني            الشعب  أكثر من سبع سنوات    يعيش  اليمن قبل  في  الحرب  اندالع  في  منذ  آذار    ٢٦وتحديًدا  وضًعا    ٢٠١٥مارس/ 

نتيج وانعدام  مأساوًيا صعًبا  املوظفين  ملرتبات  وانقطاع  أمني  واختالل  وتجويع  من قصف وحصار  وما صاحبها  الحرب  هذه  ة 

ودف واملادي  البشري  املستويين  على  ا 
ً
باهظ ثمًنا  اليمنيين  ف 

ّ
كل الذي  األمر  املعيشية  لألوضاع  وتدهور  النفطية  ع للمشتقات 

إلى املناطق واملحافظات األقل تأثًرا بالحرب وإما باللجوء إلى العديد من  األمان إما بالنزوح الداخلي    املاليين منهم إلى البحث عن

( يمني الجئ، وحوالي مليون مهاجر، حظيت جمهورية  ٢٥٢٠٠٠الدول العربية واألجنبية، حيث تشير اإلحصائيات إلى أن هناك ) 

 ( الجئ والجئة. 9200) ـصر بعدد اليمنيين الالجئين في م رسد من هؤالء الالجئين إذ يقد مصر العربية بنصيب األ 

هذه   شأن  ومن  قبل،  من  عليها  يعتاد  لم  الذي  اليمني  للمجتمع  بالنسبة  العهد  حديثة  القضايا  من  اللجوء  قضية  وتعتبر 

ل العالم، وال شك  و دنيين الالجئين في العديد من  القضية أن تترك العديد من اآلثار السلبية على الصحة النفسية لألفراد اليم

ا هذه  واألحداث  أن  بالخبرات  تأثًرا  واألكثر  األضعف  الحلقة  كونهم  األطفال  فئة  على  وتأثيًرا   
ً
وطأة أشد  ستكون  السلبية  آلثار 

هارات الالزمة لديهم في الصادمة التي تخترق بنيتهم النفسية بسهولة أكبر من باقي الفئات العمرية األخرى وذلك نتيجة نقص امل 

 سية في التكيف مع هذه الضغوط أيًضا.  الضغوط ونقص املرونة النف ةه مواج

والشعور باألمن النفس ي حاجة نفسية ضرورية ينبغي إشباعها لدى الطفل، فال بد للطفل أن يشعر بأن من يحيطون به  

فقه النفس ي، وال شك بأن  او جاته، األمر الذي يؤدي إلى تيتقبلونه، ويحيطونه بالحب والحنان والرعاية، ويعملون على إشباع حا

دان األمن يؤثر سلًبا على نمو الطفل في مختلف املجاالت، وسيكون عاجًزا عن أداء دوره في املجتمع كعضو فعال فيه. فإذا  فق

االستقرار، والعصبية وعدم  والقلق  كالخوف  نفسية  بأمراض واضطرابات  فإنه يصاب  األمان  الطفل  يولد   افتقد  الذي  األمر 

 (.٣٧، ٢٠١٩ لألمن مما يجعله يميل إلى املمارسات السلوكية العدوانية )الشميري، بالكراهية من جراء افتقاده الديه شعورً 
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وتعتبر جودة الحياة من أهم املؤشرات الدالة على شعور الطفل بالرضا عن حياته إذا كانت إيجابية، كما أنها تجعل الطفل   

اإلبداعية، مما يساعده على تكوين شخصية سوية  انياته وقدراته العقلية و كم حاجاته، والتوظيف الحسن إل   قادًرا على إشباع 

ومتكاملة وقادرة على التعامل بإيجابية مع مواقف الحياة املختلفة، والعكس صحيح، فإذا كانت جودة الحياة سلبية فإنها تعتبر  

 . مؤشًرا على تعرض الطفل لبعض االضطرابات النفسية

الب     مشكلة  انبثقت  الباحث  ثحوقد  شعور  من  سابقة  الحالي  دراسات  وجود  الباحث-بعدم  علم  حدود  األمن    -في  تناولت 

النفس ي وعالقته بجودة الحياة أجريت على األطفال في البيئة اليمنية ناهيك عن انعدام الدراسات واألبحاث التي أجريت على  

األ  اللجوء،  بلدان  في  اليمنيين  در األطفال  إلى  الباحث  دفع  الذي  بسامر  وعالقته  النفس ي  األمن  األطفال  ة  لدى  الحياة  جودة 

 اليمنيين الالجئين في مصر. 

 الحالي في السؤال الرئيس التالي: وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البحث 

 ما طبيعة العالقة بين األمن النفس ي وجودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر؟  •

 ئلة الفرعية التالية: سرع عن هذا السؤال الرئيس األ ويتف

 ما مستوى األمن النفس ي لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر؟ -١

 ما مستوى جودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر؟ -٢

 ئين في مصر؟هل توجد عالقة ارتباطية بين األمن النفس ي وجودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالج -٣

ا في مستوى األمن النفس ي لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر تعزى ملتغيرات )الجنس،  دالة إحصائيً   ق هل توجد فرو   -٤

 (؟ اإلقامةالعمر، مدة 

)الجنس،    -٥ في مصر تعزى ملتغيرات  الالجئين  اليمنيين  األطفال  الحياة لدى  في مستوى جودة  هل توجد فروق دالة إحصائًيا 

 (؟ اإلقامةعمر، مدة ال

 بحث ال ةأهمي. ٣

 النظرية والتطبيقية فيما يلي:  تتمثل أهمية البحث 

 األهمية النظرية ١. ٣

الالجئين،    تنبثق أهمية هذا   - اليمنيين  األطفال  البحث، وهي شريحة  ُيجرى عليها  التي  الشريحة االجتماعية  أهمية  البحث من 

 لجوء مع أسرهم إلى العديد من دول العالم. ال  على الحرب الصعبة والقاسية في بلدهمأجبرتهم ظروف   هؤالء األطفال الذين

األمن النفس ي وعالقته بجودة الحياة لدى األطفال    البحث من أهمية املوضوع الذي يدرسه، وهو مستوى   كما تنبع أهمية هذا  -

التكي تحقيق  في  هاًما  دوًرا  النفس ي  األمن  يلعب  الالجئين؛ حيث  لاليمنيين  النفسية  والصحة  النفس ي  والتوافق  وبناء  أل ف  فراد 

 فقة مع البيئة، وتحسين جودة الحياة، والتقليل من الشعور بالخوف والقلق والتوتر. الشخصية السوية املتوا
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يكن األول  إن لم    في دول العالم  ألبحاث والدراسات النادرة التي أجريت على األطفال اليمنيين الالجئين ا   يعتبر هذا البحث من- 

الذي يتناول دراسة األمن النفس ي وعالقته بجودة الحياة لدى األطفال اليمنيين    م الباحثلع  -في حدود علم الباحث-من نوعه

 الالجئين. 

البحث إضافة معرفية جديدة للمكتبة العربية بشكل عام، واملكتبة اليمنية على وجه الخصوص، من شأنها إثراء    هذا  يقدم   -

النظري   إلىالجانب  اليمنيين  لجوء  أحدثه  الذي  األثر  الدول   حول  الشعور   بعض  لدى    على  الحياة  وجودة  النفس ي  باألمن 

 أطفالهم. 

 األهمية التطبيقية  ٢. ٣

اآلخرين  - الباحثين  أنظار  توجيه  في  البحث  هذا  نتائج  تسهم  املماثلة  قد  والدراسات  األبحاث  من  املزيد  إجراء  تتناول    إلى  التي 

 سية لدى هؤالء األطفال. العديد من املتغيرات النف ى واألثر الذي تركه اللجوء عل  فال الالجئيندراسة واقع األط

إرشادية تهدف إلى دعم األطفال اليمنيين الالجئين وتعمل على    برامجيمكن االستفادة من نتائج هذا البحث في إعداد وتصميم    -

 تحسين مستوى األمن النفس ي وجودة الحياة لديهم. 

 مجال علم النفس اإليجابي. في ن يمكن االستفادة منهالالجئي  لا لدى األطف الحياة جودةيوفر البحث الحالي مقياس  -

الهيئات واملنظمات اإلنسانية والحقوقية املعنية    يمكن أن تسهم نتائج هذا  - بها في مساعدة  البحث والتوصيات التي سيخرج 

لألطفال الالجئين التي من شأنها    العليا لشؤون الالجئين على تقديم املساعدات الالزمة بشؤون الالجئين وفي مقدمتهم املفوضية  

أوضاع مستوى  هؤالء تحسين  لدى  الحياة  جودة  مستوى  وتحسين  النفس ي  باألمن  الشعور  مستوى  تحسين  ضمنها  ومن  هم 

 األطفال. 

 يهدف البحث الحالي إلى تحقيق ما يلي: أهداف البحث: . ٤

 ألمن النفس ي لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر.معرفة مستوى ا -١

 معرفة مستوى جودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر.  -٢

 معرفة طبيعة العالقة االرتباطية بين األمن النفس ي وجودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر.  -٣

ملتغيرا  -٤ تبًعا  مصر  في  الالجئين  اليمنيين  األطفال  لدى  النفس ي  األمن  مستوى  في  الفروق  مدة    ت معرفة  العمر،  )الجنس، 

 (.اإلقامة

مدة    -٥ العمر،  )الجنس،  ملتغيرات  تبًعا  مصر  في  الالجئين  اليمنيين  األطفال  لدى  الحياة  جودة  مستوى  في  الفروق  معرفة 

 (.اإلقامة
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 فروض البحث  .٥ 

 ضوء أسئلة البحث وأهدافه يمكن اشتقاق الفروض التالية: في 

 . املنخفضةاليمنيين الالجئين في مصر بالدرجة    لا يتسم مستوى األمن النفس ي لدى األطف -١

 . املنخفضةيتسم مستوى جودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر بالدرجة   -٢

عند    -٣ إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة  )توجد  داللة  اليمنيين  ٠.٠٥مستوى  األطفال  لدى  الحياة  وجودة  النفس ي  األمن  بين   )

 الالجئين في مصر. 

إحصائًيا ت  -٤ دالة  فروق  )  وجد  داللة  مستوى  في مصر  ٠.٠٥عند  الالجئين  اليمنيين  األطفال  لدى  النفس ي  األمن  مستوى  في   )

 (. اإلقامةتعزى ملتغيرات )الجنس، العمر، مدة 

تعزى    رص ( في مستوى جودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين في م٠.٠٥توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )  -٥

 (. اإلقامةملتغيرات )الجنس، العمر، مدة 

 .حدود البحث ٦

 يتحدد البحث الحالي باملحددات التالية: 

دراسة األمن النفس ي وعالقته بجودة الحياة لدى األطفال اليمنيين  اقتصر البحث الحالي على  الحدود املوضوعية والعلمية:    -

األمن   في مستوى  الفروق  في مصر، ومعرفة  العمر،  لاالالجئين  )الجنس،  العينة تبًعا ملتغيرات  أفراد  الحياة لدى  نفس ي وجودة 

النفس ي من إعداداإلقامةمدة   األمن  الباحث ملقياس  إعداد ومقي  ماسلو،  (، وذلك من خالل استخدام  الحياة من    اس جودة 

 الباحث. 

 وطفلة، ممن تراوحت أعمارهم بين  123وتتمثل بعينة من األطفال اليمنيين الالجئين في مصر بلغت )الحدود البشرية:    -
ً

( طفال

 ( سنة.١٧-11)

هرة والجيزة بجمهورية  وتتحدد باألماكن التي يقطنها األطفال اليمنيون الالجئون مع أسرهم في محافظتي القاالحدود املكانية:    -

 مصر العربية. 

م. وتم التطبيق امليداني للبحث خالل  ٢٠٢٢ /٢٠٢١تم إجراء البحث خالل الفصل األول من العام الدراس ي الحدود الزمانية:  -

 م(. ٢٠٢٢ /10 /2م( ولغاية )٢٠٢٢ /9 /18بين ) الفترة الواقعة
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 مصطلحات البحث . ٦ 

 Psychological Security  النفس ي  األمن ١. ٦

وال بالخطر  شعوره  وندرة  اآلخرين،  قبل  من  ومقدر  ومقبول  محبوب  بأنه  الفرد  شعور  بأنه:  النفس ي  األمن  ديد،  هتيعرف 

ومتواجدون  لحاجاته  مستجيبون  الوالدين(  )خاصة  حياته  في  النفسية  األهمية  ذوي  اآلخرين  أن  ونفسًيا،    وإدراكه  بدنًيا  معه 

 (. Kerns, et al,1996: 457ومساندته ودعمه عند وجود األزمات )لرعايته وحمايته 

أفراد العينة من األطفال اليمنيين الالجئين في مصر على    اهويعرف الباحث األمن النفس ي إجرائًيا بأنه: الدرجة التي يحصل علي   

 في هذا البحث.  املستخدم (١٩٨٣سلو للشعور باألمن النفس ي، ترجمة وتقنين: دواني وديراني )مقياس ما

 Quality Of Life جودة الحياة ٢. ٦

)يعرف   بالرضا والسعادة وق٦٥:  ٢٠٠٦منس ي وكاظم  الفرد  بأنها: شعور  الحياة  ته على إشباع حاجاته من خالل  ر د( جودة 

في له  تقدم  التي  الخدمات  ورقي  البيئة  للوقت    ثراء  إدارته  حسن  مع  والنفسية  والتعليمية  واالجتماعية  الصحية  املجاالت 

 واالستفادة منه. 

الحياة   جودة  مصطلح  الباحث  بأبويعرف  جودة  مقياس  على  الالجئ  الطفل  عليها  يحصل  التي  الدرجة  بأنها:  ده اعإجرائًيا 

 واالجتماعية، واملدرسية( املستخدم في هذا البحث. واألسرية، )النفسية، 

 Yemenis Refugee Children  األطفال اليمنيين الالجئين  ٣. ٦

تعرف اتفاقية األمم املتحدة لشؤون الالجئين )الالجئ( بأنه: كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت مثل الحروب أو الكوارث  

بسبب   أو  اضطرابات  اجتماعية  عتأو  فئة  إلى  انتماءه  أو  أو جنسيته  دينه  أو  عرقه  بسبب  لالضطهاد  يعرضه  ما  لخوف  رضه 

أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية بلده، أو هو كل شخص ال  معينة أو بسبب آرائه السياسية وال يستطيع هو  

 (.١١: ٢٠١٦،لييمتلك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته وال يستطيع العودة إليها )إسماع

الشخص الالجئ بأنه: كل فرد غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده  Singer& Wilson,2007)ويعرف سنجر وويلسون )   

االجتماعي،  األصل والنوع  العرق،  مثل:  متعددة  نتيجة ألسباب  لالضطهاد  التعرض  من  أو خوفه  لالضطهاد،  تعرضه  بسبب  ي، 

 (.٣١، ٢٠١٦ ة معينة، أو تبنيه رأًيا سياسًيا محدًدا )أبو حسونة،يعواالنتماء إلى مجموعة اجتما

( راض ي  يعّرِف  بالخوف واالضطهاد وا٢٢،  ٢٠١٨كما  بأنه شخص شعر  الالجئ  واملالحقة  (  اإلنسان  وانتهاك لحقوق  لتمييز 

ا
ً
 على حياته.  على أساس ديني أو عرقي أو سياس ي من قبل السلطات الحاكمة فالتجأ إلى دولة أكثر أمًنا حفاظ

اليمن   األصلي  بلدهم  أسرهم  مع  غادروا  الذين  األطفال  بأنهم:  البحث  هذا  في  الالجئين  اليمنيين  األطفال  الباحث  ويعرف 

لألمن والحماية، وذلك نتيجة للحرب وتصاعد أحداث العنف والنزاع املسلح الذي يمر    جمهورية مصر العربية طلًبا   ولجئوا إلى

( ١٧-11ممن تتراوح أعمارهم بين )في محافظتي القاهرة والجيزة    اليمنيةم، امللتحقين باملدارس  ٢٠١٥  به وطنهم منذ مطلع العام

 سنة.
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 اإلطار النظري للبحث . ٧ 

 األمن النفس ي  ١. ٧

( األمن النفس ي بأنه: الطمأنينة النفسية أو االنفعالية وهو األمن  ١٩٨٩حامد زهران )  فيعرّ   مفهوم األمن النفس ي:   ١.  ١.  ٧

وه  ي ص الشخ للخطر  معرض  وغير  مضموًنا  الحاجات  إشباع  فيها  يكون  حالة  وهو  حدة  على  فرد  كل  أمن  الفرد  أو  محرك  و 

التحقيق أمنه وترتبط الحا
ً
 (.١١، ٢٠٠٥ وثيًقا بغريزة املحافظة على البقاء )أقرع، جة إلى األمن ارتباط

   ( الجميلي  ال٣٠:  ٢٠٠١ويعّرفه  وقوة  باالستقرار  اإلحساس  بأنه:  الذات  فن(  وتحقيق  فهم  إلى  للوصول  فيها  ما  بكل  س 

 أقلمة مع ما يدور حولها. وتقديرها، لتصبح مت

( العقيلي  متطلباته  (  ٧-٦:  ٢٠٠٤ويعّرف  لتحقيق  والقلق  الخوف  من  والتحرر  باالستقرار  الفرد  شعور  بأنه  النفس ي  األمن 

 املجتمع.  عمومساعدته على إدراك قدراته، وجعله أكثر تكيًفا مع الذات وبالتالي 

 مكونات األمن النفس ي  ٢. ١. ٧

بع حاجاته النفسية، ومدى رغبة اآلخرين  تتضمن مكونات األمن النفس ي قدرة الفرد على الشعور بأن البيئة املحيطة به تش

الدي  و مبالتعامل معه مما يؤدي به إلى االستقرار النفس ي، بمعنى أن استقرار الفرد النفس ي أحد مكونات األمن النفس ي، ويرى  

(Mulyadi, 2010  أخرى مكونات  منه  الحد  أو  الخطر  وتجنب  واالجتماعية  النفسية  املشكالت  االجتماعي وحل  التناسق  أن   )

 (. ١١٦-١١٥، ٢٠١٩تشير إلى وجود األمن النفس ي لدى الفرد بمستوى مرتفع )أبو ذويب، 

 ( أن األمن النفس ي يتكون مما يلي:٢٠، ٢٠١٢ويرى أبو عمرة )   

حاجاتهم  الجسم   ناألم  -١ ألفراده  يوفر  الذي  فاملجتمع  والجسمية،  البدنية  لحاجاته  الفرد  إشباع  مدى  إلى  يشير  حيث  ي: 

 مستوى من األمن يتناسب مع مقدار ما وفره ألفراده.  األساسية يضمن

بأن له ذات لها    در األمن االجتماعي: ويتضمن شعور الفرد بإشباع حاجاته االجتماعية في محيطه االجتماعي حيث يشعر الف  -٢

جة إلى االنتماء للتمسك  يدفعه الشعور بالحا  دور في محيطها، وتفتقد حيث تغيب، وإن الفرد يدرك أن لها دوًرا اجتماعًيا مؤثًرا

 بتقاليد الجماعة ومعاييرها حيث يتمثلها الفرد كما لو كانت معاييره هو الذاتية. 

 ما يعتقده.  فكره، وعقيدته من أن يتم قهره على ما يخالف ىلاألمن الفكري والعقدي: وهو أن يأمن الفرد ع -٣

   ( سانتروك  الفر Santrock, 2008ويرى  لدى  النفس ي  األمن  أن  الحب  (  على  والقدرة  بالنفس  بالثقة  الشعور  من  يتكون  د 

ا  يجابية والقدرة على  إل والعطاء، والصحة الجسمية التي تمكن الفرد من تنفيذ ما ُيطلب منه، وامتالك الفرد للوالء واملشاعر 

ر معينين لدى الفرد  بناء عالقات اجتماعية وانفعالية إيجابية، والتخلص من القلق واالبتعاد عن الخطر، ووجود عقيدة وفك

( أن مكونات األمن النفس ي األساسية هي: القبول والحب، والدفء  Sepra, 2006يتسقان مع املجتمع وثقافته. كما يرى سيبرا )

الرضا الحياتي، واإلنجاز والحميمية  تجاه الذات واآلخرين، واالستقرار والزواج والرحمة والتعاطف، واإلشباع و   دو والصداقة وال

 (. ١١٦، ٢٠١٩ طفال، واألمن الديني واالقتصادي )أبو ذويب،وتربية األ 
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 مؤشرات األمن النفس ي  ٣. ١. ٧ 

 يما بلي: رد باألمن النفس ي وتتلخص هذه املؤشرات ففلربعة عشر مؤشًرا اعتبرها دالة على إحساس اأ  Maslow قدم ماسلو

 الشعور بمحبة اآلخرين وقبولهم.  -١

 املكانة بين املجموعة. الشعور بالعالم كوطن، واالنتماء و  -٢

 مشاعر األمان، وندرة مشاعر التهديد والقلق.  -٣

 إدراك العالم والحياة بدفء ومسرة، حيث يستطيع الناس العيش بأخوة وصداقة.  -٤

 إدراك البشر بصفتهم الخيرة من حيث الجوهر، وبصفتهم ودودين وخيرين. -٥

 وقلة العدوانية، ومشاعر املودة مع اآلخرين.مشاعر الصداقة والثقة نحو اآلخرين، حيث التسامح  -٦

 االتجاه نحو توقع الخير واإلحساس بالتفاؤل بشكل عام.  -٧

 امليل للسعادة والقناعة.  -٨

 اء وانتفاء الصراع، واالستقرار االنفعالي.لهدوء واالسترخاو مشاعر الراحة  -٩

 العالم ومشكالته بموضوعية دون تمركز حول الذات. امليل لالنطالق من خارج الذات، والقدرة على التفاعل مع  -١٠

 تقبل الذات والتسامح معها وتفهم االندفاعات الشخصية.  -١١

 من الرغبة في السيطرة عل  ةجالرغبة بامتالك القوة والكفاية في معال -١٢
ً

 ى اآلخرين. املشكالت بدال

 منظمة في مواجهة الواقع.الخلو النسبي من االضطرابات العصابية أو الذهانية وقدرة   -١٣

 (. ١١-١٠، ٢٠٠٧ االهتمامات االجتماعية وبروز روح التعاون واللطف واالهتمام باآلخرين )الطهراوي، -١٤

 أبعاد األمن النفس ي  ٤. ١. ٧

يتضمن     واألمن  والنفسية،  والثقافية،  والتربوية،  واالجتماعية،  واالقتصادية،  العسكرية،  ومنها:  متعددة  األمن  الثقة    أبعاد 

 (. ٢٥، ٢٠٠٥ والهدوء والطمأنينة النفسية نتيجة للشعور بعدم الخوف من أي خطر أو ضرر )أقرع، 

اة والكرامة،  ته الجسمية والفسيولوجية، وإلى العدل والحرية واملساو اجويكون اإلنسان آمًنا حين تتوافر له الطمأنينة على حا   

، خا
ً

 (.٨٤، ٢٠٠٢ ئًفا، ال يستقر على أرض، وال يطمئن إلى حياة )زهران،وبغير هذا األمن يظل اإلنسان قلًقا، ضاال

 ( أن لألمن النفس ي ثالثة أبعاد، تتمثل في شعور الفرد: ١٢٦، ١٩٧٩السالم ) ويرى عبد

 ن يتقبلونه ويحبونه وينظرون إليه ويعاملونه في دفء ومودة.خريآل اأن   -١
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 باالنتماء واإلحساس بأن له مكاًنا في الجماعة.  -٢ 

 بالسالمة وندرة الشعور بالخطر والتهديد والقلق.  -٣

 كما أن لألمن النفس ي أبعاده األساسية األولية التي يكون لها أثرها على الفرد وهي:

 ء، واملودة مع اآلخرين )ومن مظاهر ذلك االستقرار والزواج والوالدية(. لحب وعالقات الدفاو الشعور بالتقبل  -١

 ماعة واملكانة فيها، وتحقيق العمل الذي يكفل له حياة كريمة. الشعور باالنتماء إلى الج  -٢

 الشعور بالسالمة والسالم وغياب مبددات األمن مثل الخطر، والعدوان، والجوع، والخوف.  -٣

 ا يوجد لألمن النفس ي أبعاد فرعية ثانوية لها أثرها على الفرد تتمثل في التالي:مك    

 دافئة، يشعر من خاللها بالكرامة، والعدل واالرتياح.  إدراك العالم والحياة كبيئة سارة -١

 إدراك اآلخرين بوصفهم ودودين أخياًرا، وتبادل االحترام معهم. -٢

 معهم وكثرة األصدقاء.  ياح لالتصال بهم، وحسن التعاملت ر الثقة في اآلخرين وحبهم، واال  -٣

 التسامح مع اآلخرين، وعدم التعصب. -٤

 واألمل واالطمئنان إلى املستقبل.  التفاؤل وتوقع الخير، -٥

 الشعور بالسعادة والرضا عن النفس وفي الحياة.  -٦

 ات.عاالشعور بالهدوء واالرتياح واالستقرار االنفعالي، والخلو من الصر  -٧

 االنطالق والتحرر والتمركز حول اآلخرين إلى جانب الذات، والشعور باملسئولية االجتماعية وممارستها.  -٨

 تقبل الذات والتسامح معها والثقة في النفس، والشعور بالنفع والفائدة في الحياة.  -٩

 ك زمام األمور والنجاح. لمالشعور بالكفاءة واالقتدار والقدرة على حل املشكالت، والشعور بالقوة وت -١٠

 املواجهة الواقعية لألمور، وعدم الهروب. -١١

  ١٩٨٩  املجيد،  )عبد  (؛٢٩٨،  ١٩٨٩  السواء، والتوافق والصحة النفسية )زهران، الخلو من االضطراب النفس ي، والشعور ب  -١٢

،١٥٣ .) 

 س ي للطفل الالجئ تتمثل فيما يلي: ف ن( أن أبعاد األمن ال١١٥، ٢٠٢١وفيما يتعلق باألطفال الالجئين ترى مصطفى )   

 ر ثقته في نفسه وقدراته.األمن الشخص ي: ويقصد به تقبل الطفل لوجوده في مصر وتركه بلده ووطنه، مع استمرا  -

 األمن األسري: يعني دعم األسرة للطفل في تلبية احتياجاته في مصر، مع التفاعل اإليجابي معهم. -
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 ، مع قدرته على التواصل االجتماعي الجيد. فل على التعامل بيسر داخل مصرط لاألمن االجتماعي: يعني قدرة ا - 

 خصائص األمن النفس ي ٥. ١. ٧

البحوث والدراسات األمن النفس ي من جوانب متعددة وأظهرت نتائج عينة من تلك البحوث والدراسات أهم خصائص  تناولت  

 األمن النفس ي على النحو التالي: 

بع  - النفس ي  األمن  التنشئة االجتماعية لميتحدد  وأساليبها من تسامح وعقاب، وتسلط وديمقراطية، وتقبل ورفض، وحب    ية 

 فاعل االجتماعي، والخبرات واملواقف االجتماعية في بيئة آمنة غير مهددة. وكراهية، ويرتبط بالت

 (. Green, 1981, 354) يؤثر األمن النفس ي تأثيًرا حسًنا على التحصيل الدراس ي للطلبة، وفي اإلنجاز بصفة عامة -

 (. Goshi, 1985, 678املتعلمون واملثقفون أكثر أمًنا من الجهلة واألميين ) -

 (.Kogitcibasi,1982, 64باألمن النفس ي في شيخوختهم يرتبط بوجود األوالد وبقيمهم ) شعور الوالدين -

 (.Jaffe, 1981, 214الذين يعملون بالسياسة يشعرون باألمن أكثر من الذين ال يعملون بها ) -

 (. Rastogi & Nathawat,1981, 311اآلمنون نفسًيا أعلى في االبتكار من غير اآلمنين ) -

ا موجًبا، باإلصرار والتشبث بالرأي والجمود العقائدي دون مناقشة أو تفكير ) نقص األمن الن  -
ً
 & Pestonjeeفس ي يرتبط ارتباط

Singh,1979,190 .) 

 (. Suls et al, 1981, 211لقلب، واضطرابات نفسية )لتوتر، والتعرض ألمراض اابنقص األمن النفس ي يرتبط  -

 (. ١١٦، ٢٠١٩ و ذويب،)أب (؛٢٥-٢٤  ه،١٤٣٤ )العطاس، (؛٢٩-٢٨، ٢٠٠٥ )أقرع،

 نظريات األمن النفس ي  ٦. ١. ٧

تؤكد أهمية الخبرات    ( صاحب أول نظرية نفسيةS. Freudربما كان سيجموند فرويد )نظرية التحليل النفس ي:    ١.  ٦.  ١.  ٧

لها الفرد في سنوات الطفولة املبكرة والدور الحاسم الذي تؤديه في إرساء الخصائص األساسية لبناء الشخصية،    التي يتعرض

حيث يرى فرويد أن الشخصية يكتمل القدر األكبر فيها عند نهاية السنة الخامسة من العمر، كما يرى أن الدوافع التي تعمل  

ِبعت عنده الحاجة إلى الحب معناها  ت وبقائها تنتج عما سماه بغرااذعلى حماية ال
ْ
ش

ُ
ئز الذات وغريزة البقاء والعدوان، فإذا أ

الحب والبقاء، وإذا لم تشبع يؤدي إلى سلوك عدواني بمعنى أن حاجتهم لم تشبع. وأكد فرويد على أهمية دور األم في السنوات  

النفس ي   باألمن  الطفل  األولى، وتأثيره    يفاألولى وفي إحساس  ،مراحل عمره 
ً

أكد    على سمات شخصيته واتجاهاته مستقبال كما 

ُبعد عالقة الطفل بأمه في مرحلة مبكرة، وقد أكد فرويد أهمية املرحلة الفمية والشرجية في تشكيل سمات الشخصية للفرد،  

ثره البالغ على محبة عطوفة حنونة كان ذلك له أ  تمهًما في هذه املرحلة، فإذا أحاطت األم طفلها بجو آمن وكان  وأن لألم دوًرا

 )أبو ذويب،
ً

 (. ١١٧، ٢٠١٩ شخصية الفرد مستقبال
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أبراهام ماسلو:    ٢.  ٦.  ١.  ٧  ماسلونظرية  هذه    Maslow  يرى  أن  وافترض  الفطرية،  الحاجات  من  اإلنسان عدد  لدى  أن 

البعض اآلخر،    حاجات فطرية إال أن بعضها أقوى منلاهرمًيا على أساس قوتها، وعلى الرغم من جميع    الحاجات مرتبة ترتيًبا

وكلما انخفضت الحاجة في التنظيم الهرمي كانت أكثر قوة، وكلما ارتفعت في التنظيم كانت أضعف ومميزة لإلنسان بدرجة أكبر 

لوجية  و يدون أي كائن حي آخر، وقد صنف ماسلو الحاجات إلى سبعة مستويات على شكل تنظيم هرمي وهي: الحاجات الفس 

وحا الهرم،  قاعدة  تحتل  الذات،  التي  تحقيق  وحاجات  واالحترام،  التقدير  وحاجات  والحب،  االنتماء  وحاجات  األمن،  جات 

وحاجات املعرفة والفهم، والحاجات الجمالية التي تقع في قمة الهرم. وهكذا نرى أن ماسلو قد وضع الحاجة إلى األمن في املرتبة  

الحاجات   تلي  حيث  ألهملاالثانية  نظًرا  وذلك  مباشرة  مرادف  فسيولوجية  النفس ي  األمن  أن  ماسلو  وبرى  الحاجة،  هذه  ية 

لها الفرد،   على مواجهة اإلحباطات التي يتعرض للصحة النفسية، وهي ال تعني غياب األعراض املرضية فقط بل هي أيًضا القدرة

 (. ٥٨٥-٥٨٣، ١٩٩٠أي القدرة على التوافق الذاتي والتكيف االجتماعي )جابر،

ره من الباحثين عن الحاجة إلى األمن النفس ي ووضع اختباًرا لقياس األمن وعدم األمن النفس ي  وقد تحدث ماسلو أكثر من غي

أن هناك   النفس ي لألمن، ويعتقد ماسلو  املفهوم  العيادي والنظري حول  للبحث  االختبار حصيلة  أو    ١٤وقد جاء هذا  عرًضا 

لها جانب إيجابي وهو الشعور بالحب واالنتماء واألمن، ثم  ر الثالثة األولى من هذه العناصر  صا عنصًرا لألمن النفس ي وأن العن

الجانب السلبي وهو الشعور بالذنب والعزلة والتهديد، وتمثل العناصر الثالثة األولى )الحب، االنتماء، األمن( حاجات أساسية  

ا األحد عشر عنصًرا األخرى  (، بينم١١٩،  ٢٠١٩  نفسية )أبو ذويب،لاويعد إشباعها مطلًبا أساسًيا ألمن الفرد النفس ي وصحته  

الفرد   شعور  أساس  تعتبر  الطفولة  في  وإشباعها  للفرد  بالنسبة  أساسية  حاجات  يعتبرها  وهو  النفسية،  الصحة  عن  ناتجة 

 (. ٥٨٥، ١٩٩٠ بالصحة النفسية في مرحلتي الرشد والنضج وإحساسه باألمن )جابر،

ى التفاعل الحتمي املتبادل واملستمر للسلوك واملعرفة والتأثيرات  تؤكد هذه النظرية علعلم االجتماعي:  تلنظرية ا  ٣.  ٦.  ١.  ٧

ا من التأثيرات املتبادلة واملتفاعلة فإنه ال يمكن  
ً
البيئية، والسلوك اإلنساني ومحدداته الشخصية والبيئية تشكل نظاًما متشابك

اللة. ونستخلص من نظرية التعلم االجتماعي  ات املتبادلة من خالل السلوك ذي الد ر ي أي منهما مكانة متميزة، وتتضح هذه التأث

أنها تتصور كل سلوك متعلم عن طريق التعلم باملالحظة، لذا فإنها ترى أن مفهوم األمن النفس ي هو سلوك متعلم؛ وذلك بتعلم 

أو  األسرة  كانت  فإذا  بهم،  املحيطين  أو  آبائهم  من  النفس ي  األمن  فإ  األطفال  وأمان  استقرار  في  يعيشون  األطفال  الوالدين  ن 

بعدم  ومنه يشعرون  السلوك،  يتعلمون هذا  فإنهم  والخطر  بالتهديد  كانوا يشعرون  وإذا  النفس ي عن طريقهم  األمن  يتعلمون 

 (. ١١٨، ٢٠١٩ األمان، أي أن شعور الفرد باألمن النفس ي سلوك متعلم يتعلمه فرد عن أفراد آخرين )أبو ذويب،

اعتبر ألبورت أن األمن االنفعالي من مميزات الشخصية السليمة الناضجة،  نظرية السمات )جوردن ألبورت(:    ٤.  ٦  .١.  ٧

في   تجنبها  يمكن  ال  التي  واإلحباطات  الصراعات  ويتحملوا  ليتقبلوا،  تلزمهم  كافية  بسماحة  يتميزون  الراشدين  من  فاألسوياء 

سواء الذي تمتلئ نفسه باإلشفاق    ويقابل هذا ما يحدث عند الشخص األول   ،مالحياة، كما أن لديهم صورة موجبة عن أنفسه 

(. ويرى ألبورت أن ما يضفي الشعور باألمن على الشخص  ٢٧٧-٢٧٣،  ١٩٩٠على الذات ويتميز بصورة سلبية عن نفسه )جابر،

أن يقع فريسة للفوض ى أو    لهالناضج هو قدرته على مواجهة مشاكله بطرق فعالة دون اإلصابة باإلحباط، وأنه ليس من الس 

أ تأجيل تثبط همته  ويمكنه  بالنفس  ثقة  ولديه  الذات،  وتقبل  املاضية،  من خبراته  االستفادة  قادر على  توازنه، وهو  يختل  و 

)عبد  فيه  مرغوب  غير  سلوك  ممارسة  أو  أخطائهم  على  اآلخرين  لوم  دون  اليومية  حياته  إحباطات  وتحمل  حاجاته    إشباع 

 .(٣٢٦، ١٩٩٨ الرحمن،
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 مهددات األمن النفس ي  ٧. ١. ٧ 

 ( مهددات األمن النفس ي فيما يلي: ٣٠-٢٩، ٢٠٠٥يلخص أقرع )

عام،    - بشكل  والجماعة  خاص  بشكل  الفرد  لدى  والقلق  الخوف  يثير  به  التهديد  أو  الخطر  إن  بالخطر:  التهديد  أو  الخطر 

طر والتهديد، كلما  عن درء هذا الخطر، وكلما زاد الخ  نويجعاله أكثر حاجة إلى الشعور باألمن من جانبه، ومن جانب املسئولي

 استوجب زيادة تماسك الجماعة ملواجهته. 

البيئية    - أو باملؤثرات  العدوى  أو  األمراض الخطيرة: يصاب اإلنسان بالعديد من األمراض التي قد يكون سببها متعلق بالوراثة 

القلب   وأمراض  والسرطان،  السكري  ومنها  بالفرد،  تو يح املحيطة  األحيان  من  كثير  في  يصاحبها  واكتئاب  ث  مرتفع  وقلق  تر 

 وشعور عام بعدم األمن. 

 اإلعاقة الجسمية: حيث نقص األمن والعصابية تكون أوضح عند املعوقين جسمًيا منها عند العاديين. -

 أهمية األمن النفس ي لألطفال  ٨. ١. ٧

ا  تأثيره  مدى  في  النفس ي  باألمن  الطفل  شعور  أهمية  السلوك  إل تتمثل  من:  كل  على  الدراس ي،  يجابي  التحصيل  السوي، 

الداخلي   السالم  اإلبتكار،  على  القدرة  القرار،  اتخاذ  املسئولية،  تحمل  النفس ي،  التوافق  اآلخرين،  مع  اإليجابية  العالقات 

 (. ١٠٦-١٠٥، ٢٠٢١ )مصطفى،

 جودة الحياة ٢. ٧

 مفهوم جودة الحياة ١. ٢. ٧

الحيا     مفهوم جودة  االهتم  ةاستحوذ  من  الكثير  القرن  على  ليست فقط فكرة  أنها  من  الرغم  األخيرة على  السنوات  في  ام 

( أرسطو  مثل  القدامى  الفالسفة  إلى  تعود  وإنما  هة ٣٢٢-٣٨٤العشرين، 
َّ
َرف

ُ
امل أو  الطيبة  الحياة  عن  كتب  عندما  امليالد.  قبل   )

(Schippers, 2010, p. 279.) 

 من عطا هللا وعبدال    
ً

الحياة لم يدخل العلوم االجتماعية والنفسية حتى بدايات    ( أن مفهوم جودة٢٠١٣د )مص ويرى كال

( عام  تأسيسه  تم  الذي  اإليجابي  النفس  علم  مفاهيم  أهم  أحد  أصبح  حيث  العشرين،  النفس ١٩٩٨القرن  عالم  يد  على   ،)

تمثل الغاية  ش سعيًدا في حياته. إذ تيع(، الذي يركز على دراسة كيفية جعل الفرد يM. Seligman)  األميركي مارتن سليجمان

الرضا   مثل:  اإليجابية  اإلنسانية  الخصائص  ودور  والعبقرية  واإلبداع  القوة  مواطن  وتحليل  دراسة  في  العلم  لهذا  الرئيسية 

للف السعادة الشخصية  الحياة، وتحقيق    د ر والتفاؤل، واالمتنان، واالعتراف بالفضل، والتسامح، واألمل، والتعاطف، ونوعية 

 (.١٣-١٢، ٢٠١٦، )جمال

واجه الباحثون في العلوم النفسية والتربوية صعوبة في تعريف جودة الحياة، تعريًفا محدًدا، فقد تعددت اآلراء حول هذا  وي

 عّرف تايلور وروجدان ) 
ً

( جودة الحياة بأنها رضا الفرد بقدره في الحياة والشعور بالراحة  Talor & Rogdan, 1990املفهوم، فمثال

)او  جود  عّرفها  كما  دوسون  Good, 1990لسعادة،  وعّرفها  معنى،  ذات  أهداف  لتحقيق  املناسبة  الفرص  امتالك  بأنها   )

(Dodson, 1994 ،٤٤، ٢٠١٠( بأنها الشعور الشخص ي بالكفاءة وإجادة التعامل مع التحديات )منس ي وكاظم .) 
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)و  العاملية  الصحة  منظمة  "انطWHOتعرف  أنها:  على  الحياة  جودة  األاب(  وضمن  حياته  تجاه  الفرد  واملعايير  ع  نساق 

الثقافية في مجتمعه، وعالقة ذلك بأهدافه وتوقعاته ومعاييره واعتباراته. وهو مفهوم واسع يتأثر بطريقة معقدة بصحة الفرد  

وعالقته االجتماعية،  وعالقاته  استقالله،  ومستوى  النفسية،  وحالته  ا  الجسمية،  البيئة  في  املهمة  فيها  تلبالجوانب  يعيش  ي 

 (. WHO, 1995, pp. 1405)  الفرد"

)  ويعرف    باهلل  إلى  ١٩٩٩العارف  تهدف  التي  املتغيرات  من  من مجموعة  يتكون  الذي  الكلي  البناء  أنها  على  الحياة  ( جودة 

تقي موضوعية  بمؤشرات  اإلشباع  هذا  قياس  يمكن  بحيث  لإلنسان  األساسية  الحاجات  ع إشباع  املتدفقة  اإلمكانيات    ى لس 

 (.٢٠، ٢٠١٤ تقيس مقدار اإلشباع الذي تحقق لألفراد )حرطاني، الفرد، ومؤشرات ذاتية

 أبعاد مفهوم جودة الحياة ٢. ٢. ٧

 ( إلى ثالثة أبعاد لجودة الحياة هي: ٢٠٠٥املعطي )  يشير عبد   

 صية للفرد. حياة االجتماعية الشخلاكانيات مادية إلى جانب جودة الحياة املوضوعية: وتعني ما يوفره املجتمع ألفراده من إم -١

جودة الحياة الذاتية: وتعني كيف يشعر كل فرد بالحياة الجيدة التي يعيشها، أو مدى الرضا والقناعة عن الحياة والسعادة   -٢

 بها. 

خاللها   -٣ من  والتي  الفرد  داخل  الجيدة  الحياة  عمق  مستوى  وتعني  الوجودية:  الحياة  حي  جودة  يعيش  أن  للفرد    ة ايمكن 

ال إلى  ويصل  الروحية  متناغمة  والقيم  األفكار  مع  توافق  في  يعيش  كما  والنفسية،  البيولوجية  حاجاته  إشباع  في  املثالي  حد 

 (. ٣٦٣، ٢٠١٧والدينية السائدة في املجتمع )الجويعي،

 ة:يلتتضمن األبعاد التا ( إلى أن جودة الحياة النفسيةRyff & Keyes,1995: 727ويشير كل من رايف وكايس )

 السيطرة والتحكم في البيئة )الكفاءة البيئية(.   -4  االستقاللية. -3  العالقات اإليجابية مع اآلخرين. -2  تقبل الذات. -١

 (.١٦٣، ٢٠١٨ )مصطفى، (؛٣١٦-٣١٥، ٢٠١٨ )شويخي، النمو الشخص ي. -6  الهدف من الحياة. -٥

 الحياة النظريات املفسرة لجودة  ٣. ٢. ٧

 ( ١٩٩٦الوتن )  ةنظري ١. ٣. ٢. ٧

 أوضح الوتن فكرته عن جودة الحياة والتي تدور حول اآلتي: 

 ن هما: لنوعية حياته يتأثر بطرفيإن إدراك الفرد     

له تأثيران   الظرف املكاني: إذ أن هنالك تأثير للبيئة املحيطة بالفرد على إدراكه لجودة حياته، وطبيعة البيئة في الظرف املكاني -١

، واآلخر تأثيره غير مباشر إال أنه يحمل مؤشرات إيجابية كرضا الفرد  ى حياة الفرد كالتأثير علعأحدهما مباشر  
ً

لى الصحة مثال

 على البيئة التي يعيش فيها. 
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في العمر، فكلما تقدم  الظرف الزماني: إن إدراك الفرد لتأثير طبيعة البيئة على جودة حياته يكون أكثر إيجابًيا كلما تقدم    -٢ 

ف ع  يالفرد  سيطرة  أكثر  كان  كلما  الحياة  عمره  بجودة  شعوره  على  إيجابية  أكثر  التأثير  يكون  وبالتالي  بيئته،  ظروف  لى 

 (.٢٢-٢١، ٢٠١٨)محمد،

 (Ryff, 1999نظرية رايف )  ٢. ٣. ٢. ٧

دة اعاة ينعكس في درجة إحساسه بالستدور نظرية "رايف" حول مفهوم السعادة النفسية، إذ أن شعور الفرد بجودة الحي 

أبعاد، لكل بعد ست صفات، تمثل هذه الصفات نقاط القوة لتحديد معنى السعادة النفسية الذي  التي حددها "رايف" بستة  

 (. ٢٣، ٢٠١٨ )محمد، (؛٣٤٨، ٢٠١٦ يتمثل في وظيفة الفرد اإليجابية في تحسبن مراحل حياته )أبو كيف وفرح،

لتي تظهر في مراحل حياته املختلفة، وأن تطور  ته على مواجهة األزمات ار دجودة حياة الفرد تكمن في قولقد بين "رايف" أن     

 (. ٣٤٩، ٢٠١٦ مراحل الحياة هو الذي يحقق سعادته النفسية التي تعكس شعوره بجودة الحياة )أبو كيف وفرح،

شرات السلوكية التي  ؤ بحسن الحال، كما يرصد باملحيث يرى "رايف" أن جودة الحياة النفسية تتمثل في اإلحساس اإليجابي     

أهداف شخصية مقدرة    تدل املتواصل لتحقيق  الفرد عن ذاته وعن حياته بشكل عام، مع سعيه  ارتفاع مستويات رصا  على 

جابية  وذات قيمة ومعنى بالنسبة له، مع استقالليته في تحديد وجهة ومسار حياته، وإقامته واستمراره في عالقات اجتماعية إي

اآلخرين مع  الحياة    ،متبادلة  جودة  ترتبط  النفسية  كما  والطمأنينة  والسكينة  بالسعادة  العام  اإلحساس  من  بكل  النفسية 

 (. ١٦٨، ٢٠١٨)مصطفى،

 ( ستة أبعاد لجودة الحياة النفسية، تتضمن اآلتي: Ryff & Keyesوقد وضع رايف وكيز )   

إلى اعتماد الطفل    -١ ة تجاهها وقدرته على  يومية، مع شعوره باملسئوليلاعلى نفسه في بعض أمور حياته  االستقاللية: وتشير 

 اتخاذ القرار. 

التحكم/ التفوق البيئي: تشير إلى تمتع الطفل باملرونة املتمثلة في قدرته على تقبل فكرة الفشل، مع إمكانية االستفادة من    -٢

بعض   استخدام  وإعادة  تنظيمها  طريق  عن  املحيطة  يالبيئة  ما  مع  تتناسب  حتى  بالفرصي ر األدوات،  الوعي  مع  الطفل،    ده 

 املناسبة لكل موقف يمر به عن طريق اختيار الطفل أنسب الحلول املالئمة للموقف.

التنمية والتطور الشخص ي: تشير إلى شعور الطفل بالتفاؤل، عن طريق توقع الطفل الجانب األفضل لألحداث التي يمر بها،    -٣

 عرفة املتوفرة لديه.ر بناًء على املعلومات واملي كنظيم الوقت، والتغير في التفمع قدرته على ت

مناسباتهم    -٤ في  اآلخرين، عن طريق مشاركتهم  االهتمام بسعادة  الطفل على  إلى قدرة  تشير  اآلخرين:  مع  اإليجابية  العالقات 

 مكان اآلخرين. االجتماعية، والود معهم، مع القدرة على التفهم عن طريق وضع الطفل نفسه 

الهادفة(: تشير إلى قدرة الطفل على تحديد أهداف، مع القدرة على تحقيقها، ويكون ذلك في هذه    ياة )الحياة ح لالهدف من ا  -٥

املرحلة العمرية عن طريق استخدام الطفل تفكيره في التخطيط لألشياء التي يريد فعلها، مع قدرته على تنفيذها، وذلك يؤهله  

 وتحقيقه. فد الحقة إلى القدرة على وضع ه  في مرحلة عمرية

 (. Ryff & Keyes,1995, 719-720) قبول الذات: تشير إلى االتجاه اإليجابي للطفل نحو ذاته. -٦
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 ( Schalockنظرية شالوك )  ٣. ٣. ٢. ٧ 

 ملفهوم جودة الحياة على أساس أنه مفهوم مكون من ثمانية مجاالت، وكل مجال ي
ً

 مفصال
ً

تكون من ثالثة  قدم "شالوك" تحليال

تية، كونها املحددات األكثر أهمية من األبعاد املوضوعية في تحديد درجة شعور الفرد  جميعها أثر األبعاد الذا  دمؤشرات، تؤك

بجودة الحياة، على أن هناك نسبة في درجة هذا الشعور، فالعامل الحاسم في ذلك يكمن في طبيعة إدراك الفرد لجودة حياته  

 (.٢٢، ٢٠١٨ )محمد، 

 " في نظريته هي كما يلي:تها التي حددها "شالوكار واملجاالت الثمانية ومؤش

 وتضم مؤشرات )الرضا، مفهوم الذات، انخفاض الضغوط(.السعادة الوجدانية:  -

 العالقات بين الشخصية: ومؤشراتها )التفاعالت، العالقات، اإلسناد(. -

 عمل، املسكن(. السعادة املادية: ومؤشراتها )الحالة املادية، ال -

 ؤشرات )التعليم، الكفاءة الشخصية، األداء(.ي: ويضم مص خالنمو الش -

 السعادة البدنية: وتضم مؤشرات )الصحة، األنشطة اليومية، وقت الفراغ(.  -

 تقرير املصير: ومؤشراته )االستقاللية، األهداف، االختبارات(.  -

 ية(. عماالجتماعي، األدوار املجت االندماج االجتماعي: ومؤشراته )التكامل، الترابط -

 الحقوق البشرية والقانونية: وتضم مؤشرات )الحقوق الفردية، حقوق الجماعة، القانون والعمليات الواجبة(.  -

 ملا ذكر "شالوك"، يمكن تصور مؤشرات جودة الحياة في اآلتي:  ووفًقا

"مستو   - املدى  كمقياس  الوظيفي  التقييم  الذاتية:  واست  ى الناحية  املشاركة،  الظروف، واألحداث  يبالوظيفة، ومالحظة  انات 

 والتفاعل في األنشطة اليومية، وتقرير املصير، والتحكم الشخص ي، وأوضاع الدور )التعليم، املهنة، املسكن(.  البيئية، 

العمل. وقد حاول "شالو   - املعيشة، ومستوى  الخارجية: مستوى  ببن جميع جوانب حياة  كالظروف  الجمع  )العقلية،  "  الفرد 

 (. ١٦٧، ٢٠١٨ ودراسة جودة الحياة )مصطفى، ، االقتصادية، املجتمعية( لقياس ةياالنفعالية، الصح

 ( Anderson,2003نظرية أندرسون )  ٤. ٣. ٢. ٧

البيولوجي  املعلومات  ونظام  الحياة  ومعنى  السعادة  مفاهيم  من  ا 
ً
متخذ الحياة  جودة  ملفهوم  تكاملًيا  شرًحا  "أندرسون"    طرح 

العوامل املوضو   والحياة الواقعية وتحقيق الحاجات  عن 
ً

الحياة  النفسية فضال عية األخرى إطاًرا نظرًيا تكاملًيا لتفسير جودة 

 (.٣٤٩، ٢٠١٦ )أبو كيف وفرح،

إلى أن إدراك الفرد لحياته، يجعله يقّيم شخصًيا ما يدور حوله، كما يمكنه من أن  Anderson,2003فقد أشار أندرسون )     )

 معة مًعا تؤدي إلى الشعور بجودة الحياة كما يلي:الحياة، وأن هناك ثالث سمات مجت  نيكّون أفكاًرا كي يصل إلى الرضا ع 

 األولى: وهي تتعلق باألفكار ذات العالقة بالهدف الشخص ي الذي يسعى الفرد إلى تحقيقه. 
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 واألهداف. الثانية: املعنى الوجودي الذي ينتصف العالقة بين األفكار  

 (. Cella & Tulsky,1993, 336) الثالثة: الشخصية والعمق الداخلي

الذي      هو  بالرضا  الفرد  شعور  أن  في  الحياة  جودة  مؤشرات  تلخص  التكاملية  النظرية  فإن  الثالث  السمات  هذه  وفي ضوء 

 يشعره بجودة حياته، وأن هذا الشعور يتحقق باآلتي:

ا واقعية نكون قا -١
ً
 درين على تحقيقها. أن نضع أهداف

 أهدافنا. حولنا لكي يتالءم مع  اأن نسعى إلى تغيير م -٢

أن إشباع الحاجات ال يؤدي بالضرورة إلى رضا الفرد وإلى شعوره بجودة الحياة، ذلك أنه أمر نسبي يختلف باختالف األفراد    -٣

 واختالف الثقافات التي يعيشون فيها.

نش  -٤ في  إلمكاناته  الفرد  استغالل  وأهأن  جيدة،  اجتماعية  وعالقات  إبداعية،  فيه  اد اطات  تثبت  وبعائلة  معنى  ذات  ف 

 بجودة الحياة )أبو كيف وفرح،اإلحساس با
ً

 (. ٣٤٩، ٢٠١٦ لحياة هو الذي يشعره فعال

 مؤشرات قياس جودة الحياة ٤. ٢. ٧

 ( مؤشرات قياس جودة الحياة فيما يلي: Falowfield,1990) حّدد فلوفيلد

 عور بالسعادة والرضا. واالكتئاب، أو التوافق مع املرض، أو الش نفسية: وتتبدى في درجة شعور الفرد بالقلقاملؤشرات ال -١

الفرد    -٢ ممارسة  عن   
ً

فضال ونوعيتها،  الشخصية  العالقات  تكوين  على  القدرة  خالل  من  وتتضح  االجتماعية:  املؤشرات 

 لألنشطة االجتماعية والترفيهية. 

على التوافق مع    والقدرة على تنفيذ مهام وظيفته، وقدرته  ،تتمثل بدرجة رضا الفرد عن مهنته وحبه لهااملؤشرات املهنية: و   -٣

 واجبات عمله. 

املؤشرات الجسمية والبدنية: وتتمثل في رضا الفرد عن حالته الصحية، وقدرته على التعايش مع اآلالم، والنوم، والشهية في    -٤

 (. ٣١٥، ٢٠١٨ )شويخي، (؛٢٦٧-٢٦٦، ٢٠١٧ )الجويعي، (؛٤٤، ٢٠١٠ س ي وكاظم،تناول الغذاء، والقدرة الجنسية )من

 األطفال اليمنيين الالجئين في مصر ٣. ٧

على أن الالجئ هو الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته املعتادة    1951نصت املادة األولى من اتفاقية عام  

  أو ماء إلى طائفة اجتماعية معينة  ت نبسبب الخوف وله ما يبرر من التعرض لالضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو اال 

لخوف أو ال يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد والعودة إليه خشية التعرض لالضطهاد  رأي سياس ي، وال يستطيع بسبب ذلك ا

 (.  21، 2018راض ي، )

ا    ( الشخص الالجئ بأنه كل إنسان تتعرض حياته أو سالمته البدنية أو حريته٢٤٩،  1975ويعّرِف أبو الهيف )
ً
للخطر خرق

 طلب امللجأ.   ملبادئ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يكون له الحق في
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التعريف ليشمل    1969وقد حدث تطوًرا كبيًرا لتقنين تعريف الالجئ، وقد وضعت اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية عام      

لعدوان خارجي أو احتالل أو سيطرة أجنبية    ةجفئة جديدة من الالجئين وهم األشخاص الذين اضطروا للهرب عبر الحدود، نتي 

 (.٤٩، 1994 لعام )بشير،أو أحداث أخلت بالنظام ا

قت مصر على  و  األطفال الالجئين هم الذين يعيشون خارج بلدهم نظًرا لظروف النزاع املسلح التي يمر بها وطنهم، وقد َصدَّ

أيًضا    واللتان تناولتا  ١٩٨٩واتفاقية حقوق الطفل    ١٩٥١اتفاقية عام   قت  وضع األطفال الالجئين وكيفية حمايتهم، كما َصدَّ

ميثاق   لعام  على  األفريقية  الوحدة  لعام  ١٩٦٩منظمة  ورفاهيته  الطفل  لحقوق  األفريقي  وامليثاق  تكفل  ١٩٨١،  وجميعها   ،

 (. ١٢٢، ٢٠١٢ حقوق الطفل الالجئ املختلفة في الدول التي يلجأ لها وتحميه من االستغالل والتمييز )مصطفى،

 (: 37-36، 2018 ي،ويمكن تلخيص أهم األسباب التي تؤدي إلى اللجوء فيما يلي )راض    

 الحروب األهلية والصراعات الداخلية وينشأ عنها التالي:   -١

 أ. عدم االستقرار السياس ي واألمني.  

دينية أو سياسية، أو كانت موجهة   وب. انتهاك حقوق اإلنسان في العديد من دول العالم، سواء كانت موجهة لجماعات عرقية أ

 اتجاه سياس ي أو بسبب الخالفات العقائدية.  إلى كل املعارضين لنظام حكم معين أو 

 . النزاعات املسلحة بين الدول املجاورة، والتي تتعرض إلى الغزو أو االعتداءات الخارجية.  2

 ي.  مي. العنف السياس ي يلعب دوًرا بارًزا في تعقيد حدة اللجوء اإلقل3

وإنسانية حادة وشّرِد ماليين اليمنيين، بقي أغلبهم داخل  عن أزمة اقتصادية  ٢٠١٥وقد أسفر الصراع املدمر في اليمن منذ عام 

األمان.   عن  ا 
ً
بحث والصومال؛  وماليزيا،  واألردن،  وجيبوتي،  والسودان،  مصر،  مثل  أخرى،  دول  إلى  العديد  نزح  بينما  اليمن 

اليمنية ف ا  ألف، وُيع  ٧٠٠-٥٠٠القاهرة، يتراوح عدد املقيمين اليمنيين في مصر بين    يوبحسب السفارة 
ً
ارتفاًعا ملحوظ د ذلك 

ألف فقط. ولكن عدد اليمنيين املسجلين كالجئين أو طالبي    ٧٠مقارنة بعددهم قبل اندالع الحرب إذ كان يبلغ عددهم حوالي  

( الجئ فقط. وينحدر اليمنيون املتواجدون في مصر من  ٩٢٠٠)   وهلجوء مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين  

اليمن وينتمون لطبقات اجتماعية وخلفيات ثقافية مختلفة، ويسكن معظمهم في القاهرة، على الجهة الغربية    مختلف أنحاء

. كما تقطن بعض العائالت يقمن نهر النيل، فيما ُيعرف رسمًيا بالجيزة، وتحديًدا في أحياء فيصل وأرض اللواء واملهندسين والد

 (.٧-٥، ٢٠٢٠ل مدينة السادس من أكتوبر )العبس ي،اليمنية في مناطق بعيدة عن مركز املدينة، مث

وتعد خبرة اللجوء من أهم مصادر تطور الضغوط واالضطرابات النفسية؛ كالقلق واالكتئاب والرهاب، واضطراب ضغوط ما  

فة  إلى مرحلة جديدة تتصف بعدة متغيرات بيئية واجتماعية ونفسية غير مألو   ةلبعد الصدمة؛ حيث إن الالجئ ينتقل من مرح

له، مما يؤدي إلى تطوير أعراض نفسية وجسدية سلبية تؤثر على مسار حياته في بلد اللجوء، كما يتعرض الالجئون لظروف  

يتعرضون له من أخطار وخبرات مؤملة    ا ممعيشية صعبة، وقد يفتقر كثير منهم إلى القدرات املعرفية التي تمكنهم من استيعاب  

 (. ٢٩٩، ٢٠٢٠النفسية )املومني وعودات، مما يجعلهم فريسة سهلة لالضطرابات

املشكالت     من  للعديد  الالجئين  هؤالء  تعرض  إلى  الدول  من  العديد  في  الالجئين  على  أجريت  التي  السابقة  الدراسات  وتشير 

املجال   تدهور  ومنها  النفسية  النفس ي، ال اواالضطرابات  بالعجز  والشعور  التكيف،  وعدم  العنف  وظهور  لالجئين،  جتماعي 
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الحاد، واضطرابات الهوية الشخصية  التي أجريت على األطفال  والقلق  النفس ي. وفيما يتعلق بالدراسات  ، والشعور باالغتراب 

املشكالت واالضطرابات   أعراض  من  العديد  إلى ظهور  الدراسات  والسلوكية  لاالالجئين فقد توصلت هذه  واالنفعالية  نفسية 

اإلحسا وسرعة  الغضب،  وسرعة  والحزن،  الشديد،  والقلق  كالخوف،  األطفال؛  هؤالء  زيادة لدى  والتوتر،  بالضغط  س 

  االلتصاق بالوالدين، النشاط املفرط، سلوك مشوش، االكتئاب، التعب، اضطرابات النوم، رؤية الكوابيس )يحياوي وآخرين، 

١١٦-١١٥، ٢٠١٨ .) 

 الدراسات السابقة  .٨

املساندة االجتماعية وجودة الحياة لدى  ( في فلسطين: وهدفت إلى التعرف على العالقة بين  ٢٠١٧دراسة أحمد وعبدالرحيم )  -

( طالًبا وطالبة  ٣٨٠األطفال الفلسطينيين في مناطق املواجهة، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من )

  ، واستخدم الباحثان مقياس املساندة االجتماعية ومقياس ٢٠١٥/٢٠١٦( سنة للعام الدراس ي  ١٨-١٥بين )  مه تراوحت أعمار 

األطفال   لدى  الحياة  وجودة  االجتماعية  املساندة  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  الحياة،  جودة 

إحصا داللة  ذات  فروق  وجود  املواجهة،  مناطق  في  املساندة  يئالفلسطينيين  مقياس  على  إناث(  )ذكور،  النوع  ملتغير  تعزى  ة 

 النوع.    صائية في مقياس جودة الحياة تعزى ملتغيراالجتماعية، وعدم وجود فروق ذات داللة إح

حرارة  - غزة، ٢٠١٧)  دراسة  محافظات  في  السوريين  الالجئين  لدى  واالجتماعية  النفسية  الحاجات  أهم  معرفة  إلى  وهدفت   )

الجئ  (  ١٠٣ى إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية، ومستوى جودة الحياة لديهم، وتكونت عينة الدراسة من )و تومعرفة مس

سوري، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق مقياس الحاجات النفسية واالجتماعية من إعداد الباحث،  

الحياة من إعداد منظمة الصحة العاملية النتائج منها أن مستوى  WHO  ومقياس جودة  الدراسة إلى مجموعة من  ، وتوصلت 

الحياة لدى الالجئين السوريين في مح الحياة االجتماعية املرتبة األولى، يليه جودة  افظات غزة متوسط، كما احتل بعد جودة 

 في املرتبة الرابعة واألخيرة.  بعد جودة الحياة البيئية، ثم بعد جودة الحياة الجسمية، في حين جاء بعد جودة الحياة النفسية

-  ( الحربي  الالجئين  Alharbi, 2017دراسة  السوريين  الطالب  لدى  الذاتية  النفس ي والفاعلية  األمن  إلى معرفة درجة  ( وهدفت 

( من  العينة  وتكونت  التجريبي،  املنهج شبه  الدراسة  واستخدمت  املخيمات،  وخارج  السوريين  ٦٠٠داخل  الالجئين  من  طالًبا   )

وتم تطبيق مقياس ي األمن النفس ي والكفاءة الذاتية،    ،٢٠١٤/٢٠١٥وخارج املخيمات في الفصل الثاني من العام الدراس ي    لداخ

وأشارت النتائج إلى وجود درجة منخفضة من األمن النفس ي للطالب السوريين الالجئين داخل املخيمات ولكنها معتدلة بالنسبة  

أظ الذين خارج املخيمات، كما  السورير ه ألولئك  بين الطالب  الذاتية  الكفاءة  النتائج درجة منخفضة من  الالجئين  ت  داخل  ين 

 شارت النتائج أيًضا إلى وجود عالقة دالة إحصائًيا بين األمن النفس ي والكفاءة الذاتية. وخارج املخيمات، وأ

-  ( حمناش  الالجئي ٢٠١٧دراسة  من  الطلبة  عند  الحياة  جودة  مستويات  تقييم  إلى  وهدفت  تلمسان    ن(  بجامعة  السوريين 

( طلبة سوريين من الالجئين الدارسين،  ٨مة الصحة العاملية، تكونت عينة الدراسة من )بالجزائر على مقياس جودة الحياة ملنظ

الحياة، وقد   في مستويات جودة  الذكور واإلناث  بين  إذا كانت هناك فروق دالة إحصائًيا  التأكد مما  إلى  الدراسة  كما هدفت 

 ع. النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير النو   أسفرت

-  ( السيد وويلدز  القوة والصعوبات"، Alsayed & Wildes, 2018دراسة  ( بعنوان "األطفال السوريون الالجئون: دراسة نقاط 

أن  مدينة  في  املقيمين  السوريين  الالجئين  لألطفال  النفسية  الحالة  مستوى  معرفة  إلى  واستخدمت  اطوهدفت  تركيا،  في  كيا 

املنهج الوصفي التحليلي، وتكون الذين تتراوح أعمارهم بين )الدراسة  العينة من األطفال الالجئين السوريين  ( سنة بلغ ١٥-٩ت 
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 ( أن  ٩٢عددهم  حيث  السوريين،  الالجئين  لألطفال  النفس ي  العجز  من  كبير  أثر  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت   ،
ً

طفال  )

 ية مقارنة باألطفال األتراك. وريين الالجئين في أنطاكيا يعانون من مشاكل عاطفية وسلوكية قاس سلاألطفال ا

( وهدفت إلى التعرف على الشعور باألمن النفس ي لدى طالب املرحلة الثانوية في مديرية تربية قصبة  ٢٠١٩دراسة أبو ذويب )  -

من  ( طالبة، تم اختيارهم عشوائًيا ١٢٨( طالًبا، و)٧١وطالبة؛ منهم ) ( طالًبا١٩٩املفرق بالسعودية، وتكونت عينة الدراسة من )

م، وتم استخدام  ٢٠١٦/٢٠١٧الطلبة السوريين الالجئين املسجلين في مدارس تربية قصبة املفرق للفصل الدراس ي األول للعام  

توى الشعور باألمن النفس ي  سم( لقياس مستوى الشعور باألمن النفس ي، وأظهرت نتائج الدراسة أن  ٢٠١٢مقياس أبو عمرة )

ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في األمن النفس ي لدى أفراد العينة تعزى  لدى أفراد العينة كان مرتفًعا، كما أ

 ملتغير الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في األمن النفس ي تعزى ملتغير الصف الدراس ي. 

ة املرحلة الثانوية الالجئين السوريين  فت الدراسة إلى الكشف عن مستوى جودة الحياة لدى طلب( هد٢٠٢٠ن )ار دراسة النوي  -

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  الزرقاء،  محافظة  )٣١٥في  منهم  وطالبة  طالًبا  و)١٥٥(  ذكًرا  مقياس  ١٦٠(  استخدام  وتم  أنثى،   )

العاملية، الصحة  منظمة  قبل  من  املصمم  الحياة  الدراسة    جودة  عينة  أفراد  لدى  الحياة  جودة  مستوى  أن  النتائج  وأظهرت 

خفض، وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث في مستوى جودة الحياة باستثناء بعد جودة الحياة االجتماعية  من

 حيث كانت الفروق لصالح اإلناث. 

ال الالجئين بأبعاده وعالقته بمجموعة  النفس ي لدى األطف  نمإلى التعرف على األ   ت( في مصر: وهدف٢٠٢١دراسة مصطفى )  -

الظر  الذكور  من  بين  الفروق  عن  الكشف  مع  الحرب(،  أضرار  األسرة،  حالة  اإلقامة،  مكان  اإلقامة،  )مدة  وهي  املعيشية  وف 

 وطفلة  ١٠٠)واإلناث الالجئين على مقياس األمن النفس ي، وأجريت الدراسة على مجموعة من األطفال الالجئين عددهم  
ً

( طفال

املبكر  الطفولة  في مرحلة  السوريين  الالجئين  )من  بين  أعمارهم  تتراوح  الظروف  ٦-٥ة  استمارة  الدراسة  ( سنوات، واستخدمت 

ببن   دالة  وجود  عدم  عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  الباحثة(،  )إعداد  الالجئين  لألطفال  النفس ي  األمن  ومقياس  املعيشية، 

األمن االجتماعي لصالح املقيمين من  تبًعا ملدة اإلقامة إال في بعد   الجئين على مقياس األمن النفس ي لامتوسطات درجات األطفال 

تبًعا ملكان اإلقامة باستثناء بعد األمن الشخص ي حيث كانت الفروق لصالح    ( سنوات، وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا٥-١)

فروق دالة بين متوسطات درجات األطفال الالجئين على مقياس    من يعيش مع أسرته، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود

 النفس ي تبًعا ملتغيرات )النوع، حالة األسرة، أضرار الحرب(. األمن 

 من خالل االستعراض السابق للدراسات السابقة يتبين ما يلي: تعقيب على الدراسات السابقة: 

األهمية  - غاية  في  عمرية  مرحلة  السابقة  الدراسات  أهمية    تناولت  على  الدراسات  هذه  اتفقت  وقد  الطفولة،  مرحلة  وهي 

 دراسة وهما األمن النفس ي وجودة الحياة لدى األطفال.موضوعي ال

األطفال    - األطفال بشكل عام، ولدى  لدى  الحياة  بجودة  النفس ي وعالقته  األمن  تناولت دراسة  التي  املحلية  الدراسات  غياب 

الالجئين بشكل خاص، حيث ل الباحث    م اليمنيين  له االطالع عليه من دراسات سابقة   –يجد  أتيح  ما  أي دراسة    –  في حدود 

محلية سابقة استهدفت األطفال الالجئين، إذ أن جميع الدراسات السابقة أجريت في بيئات عربية وأجنبية مختلفة، مما يجعل  

 هذه الدراسة تسد نقًصا في املكتبة اليمنية. 

الدراسات أشارت إلى عدم وجود  درجة األمن النفس ي؛ فبعض    معرفة الفروق بين الجنسين في  تباينت الدراسات السابقة في  -

(، في حين أشارت دراسات أخرى كدراسة  ٢٠٢١فروق دالة إحصائًيا بين الجنسين في مستوى األمن النفس ي كدراسة مصطفى )
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النفس ي حيث كانت الفروق لصالح الذكور. في    ن ( إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين الجنسين في مستوى األم٢٠١٩أبو ذويب ) 

 لدراسات السابقة على عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في جودة الحياة تعزى ملتغير الجنس. حين اتفقت ا

وأهدافه ومتغيراته، كما استفاد الباحث من    استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد وبلورة مشكلة البحث وأسئلته  -

املنهج  لاالدراسات   استخدام  وفي  البحث،  أداتي  تحديد  في  املناسبة،  الوصسابقة  اإلحصائية  األساليب  واختيار  التحليلي،  في 

 وكيفية عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها.

 . منهجية البحث وإجراءاته٩

ا من طبيعة موضوع البحث الحالي وهدفه الرئيس املتمثل في الكشف عن  . منهج البحث: ١.  ٩
ً
يعة العالقة االرتباطية  بط انطالق

ا  بين مستوى األمن النفس ي ومست 
ً
وى جودة الحياة وعالقتهما ببعض املتغيرات لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر، وانطالق

فروض التي يسعى إلى التحقق منها، فقد تبين للباحث أن أنسب منهج يمكن  من التساؤالت التي يسعى البحث لإلجابة عنها، وال

ااداستخ  بمدخله  التحليلي  الوصفي  املنهج  هو  البحث  هذا  في  أفضل  مه  فهًما  للباحث  يحقق  املنهج  هذا  ألن  نظًرا  الرتباطي، 

م بين  العالقة  وبيان  دراستها  يتم  التي  الظاهرة  بنية  تحليل  طريق  عن  املدروسة  وصادق،للظاهرة  )أبو حطب  : ١٩٩١ كوناتها 

١٠٥ .) 

 وعينته:  .مجتمع البحث ٢. ٩

البحث الحالي من جميع األطفال اليمنيين الالجئين مع أسرهم بسبب الحرب في اليمن إلى جمهورية مصر العربية،   عتكون مجتم

اليمن لالجئين  التقريبية  أو  الحقيقية  األعداد  توضح  دقيقة  إحصائية  وجود  لعدم  نظًرا  من  ولكن  العديد  كون  مصر،  في  يين 

لد رسمًيا  مسجلين  غير  الالجئين  املفوضيهؤالء  لشؤون  ةى  مصر،    السامية  في  في  لالجئين  اليمنية  السفارة  وبحسب  أنه  إال 

يبلغ  الالجئين  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضّية  مع  لجوء  طالبي  أو  كالجئين  املسجلين  اليمنيين  عدد  فإن  القاهرة 

بالدراسة جميع  ًئا والجئة( الج٩٢٠٠) يستهدف  الحالي ال  البحث  أن  بما  ولكن  أعمارهم  لااليمنيين  ،  بمختلف  في مصر  الجئين 

( بين  أعمارهم  تتراوح  ممن  األطفال  فقط  يستهدف  الحقيقية  ١٧-11وإنما  األعداد  معرفة  من  الباحث  يتمكن  فلم  سنة،   )

لى  املرحلة العمرية. وبما أنه ال توجد قاعدة واحدة ثابتة للحصول ع  ينتمون إلى هذه   ن لألطفال اليمنيين الالجئين في مصر مم

ك  منه،  فاعينة  وبالغرض  بحث  بكل  الخاصة  والشروط  بالعوامل  يتأثر  العينة  اختيار  أن  األصلي، السيما  للمجتمع  وممثلة  ية 

الباحث   لجأ  الصعوبات فقد  لبعض   مجب -ونتيجة 
ً
الع  -را العشوائية  العينة  استخدام أسلوب  أطفال  إلى  من  يتوافر  بما  رضية 

صرية؛ ذلك أن الطريقة العشوائية العرضية هي عينة عشوائية مستقلة، ملااملدارس   في بعض نيمنيين الجئين في مصر وملتحقي 

(. وقد ١١٩:  1991  تسحب من فئة مناسبة ومتوافرة، والفئة املختارة بموجبها ليست أفضل الفئات بل أكثرها توفًرا )حمص ي،

 وطفلة من األطفال اليمنيين الالجئين   (122البحث الحالي من )   تكونت عينة 
ً

من  (  66( من الذكور، و)56اقع )بو   ؛في مصر  طفال

( سنة. والجدول التالي يوضح خصائص أفراد عينة  14.5( سنة، وبمتوسط عمري بلغ )١٧-11اإلناث، تراوحت أعمارهم بين ) 

 . مةاإلقاالبحث من حيث: العدد، والجنس، والعمر، ومدة 
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 ( عينة البحث ١جدول ) 

 مدة اإلقامة  العمر الجنس  

 سنوات  4أكثر من  سنوات   4 -سنتين  أقل من سنتين   سنة   ١٧ -١٥ سنة  ١٤ -١١ إناث ذكور 

56 66 59 63 30 51 41 
 

 ألهداف البحث الحالي استخدم الباحث األداتين األساسيتين التاليتين: ا تحقيًق  . أداتي البحث: ٣. ٩

 A. Maslow مقياس األمن النفس ي ألبراهام ماسلو  ١. ٣. ٩

 من دواني وديراني )Maslow,1970لو )سا املقياس أبراهام مأعد هذا  
ً

(، كما  ١٩٨٣( وقام بتعريبه وتقنينه على البيئة األردنية كال

( وآخرين  الدليم  فهد  السعودية  البيئة  على  وتقنينه  بترجمته  أيضً ١٩٩٣قام  املقياس  هذا  على  ويطلق  الطمأنينة  (،  مقياس  ا 

النفسية، ويمكن تطبيقه بشكل فردي أو جماعي، كما يمكن    تتشخيصية لالضطراباالنفسية، ويعد هذا املقياس ذو فائدة  

( عبارة؛ بعضها صيغت بطريقة إيجابية والبعض اآلخر صيغت  ٧٥ذاتًيا، ويتكون هذا املقياس من )  للمفحوص أن يستخدمه

على كل عبارة من    ة(، وتتراوح الدرجثة بدائل لالستجابة على املقياس وهي )نعم، غير متأكد، البطريقة سلبية، وقد تم وضع ثال

  -( وذلك تبًعا ملفتاح التصحيح املرفق باملقياس، وبالتالي تتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين )صفر ١  -عبارات املقياس بين )صفر 

األمن  ٧٥ درجة  اتجاه  في  املقياس  تصحيح  ويتم  درجة،  في  (  عالية  درجات  على  املفحوص  إذا حصل  أنه  بمعنى  هذا  النفس ي، 

النفس ي والعكس صحيح، حيث تفسر الدرجات على املقياس  لذاملقياس، فإن   النفسية وعدم أمنه  ك يدل على عدم سالمته 

 كما يلي: 

 درجة تعني إحساس عالي باألمن النفس ي.  ١١ -من صفر  -

 من النفس ي. درجة تعني إحساس متوسط باأل  ٢٤ -١٢من  -

 باألمن النفس ي. درجة فأكثر تعني عدم شعور  ٢٥من  -

 قام الباحث باستخراج مؤشرات الصدق للمقياس كما يلي: :صدق املقياس

الباحث بعرض املقياس على مجموعة من األساتذة املتخصصين، إلبداء الصدق الظاهري )صدق املحكمين(:    -١ حيث قام 

املق فقرات  حول  ومالحظاتهم  اللغوية  آرائهم  الصياغة  وضوح  حيث  من  وإجراء ياس  فقرة،  كل  صالحية  ومدى  للفقرات، 

٪( فما فوق كمعيار لقبول  ٨٠عديالت املطلوبة إن وجدت سواء بالحذف أو اإلضافة أو التعديل، وقد اتخذ الباحث نسبة )تلا

( اتفاق  نسبة  على  املقياس  فقرات  جميع  حظيت  وقد  ال٨٠الفقرات،  قام  كما  فوق،  فما  ومالحظات  ٪(  آراء  على  بناًء  باحث 

ياس لكي تتناسب مع مستوى فهم أفراد العينة، وهي الفقرات ذات األرقام  قادة املحكمين بتعديل صياغة بعض فقرات املالس

(٦٥، ٥٩، ٥٣، ٥١، ٤٧، ٤٢، ٣١، ٢٥، ١٤.) 

الطرفية( دق  الص  -٢ املقارنة  )صدق  بدال:  التمييزي  النفس ي  األمن  مقياس  من صدق  قام  وللتحقق  الطرفية،  املقارنات  لة 

 وطفلة، ثم قام الباحث  ٢٠ينة االستطالعية والبالغ عدد أفرادها )علبتطبيق مقياس األمن النفس ي على أفراد ا  الباحث
ً

( طفال

التائي االختبار  املجموعة    باستخدام  أفراد  ودرجات  العليا  املجموعة  أفراد  درجات  بين  للمقارنة  وذلك  مستقلتين،  لعينتين 

 (.٢الجدول )  ا، وكانت النتائج كما هي موضحة فيالدني
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 ائي للتعرف على الصدق التمييزي ملقياس األمن النفس ي لت( نتائج االختبار ا٢جدول ) 

املتوسط   العدد املجموعة  املقياس

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري  

 مستوى الداللة  قيمة )ت(  

 )**(  0.000 6.9897 8.367 51 ١٠ العليا األمن

 5.478 27.7 ١٠ الدنيا ي النفس 

 (. ٠.٠١عند مستوى داللة )ا )**( دال إحصائيً                           

( أن هذا النوع من الصدق يعني صدق الدرجات التجريبية بالنسبة إلى الدرجات  ٥٥٣،  ١٩٧٩يرى السيد ) الصدق الذاتي:    -٣

ينسب إليها صدق االختبار، ويقاس  رجات الحقيقية هي التي  وتصبح هذه الداس  ية التي خلصت من شوائب أخطاء القي الحقيق

بحسا الذاتي  الثبات  الصدق  قيمة  على  املعتمدة  الذاتي  الصدق  قيمة  بلغت  وقد  االختبار،  ثبات  ملعامل  التربيعي  الجذر  ب 

( النصفية  التجزئة  بطريقة  معاد٠.٩٤املستخرجة  ثبات  قيمة  على  املعتمدة  الذاتي  الصدق  قيمة  بلغت  كما  كيورد(،    -لة 

األمن النفس ي يتسم بدرجة عالية من الصدق وأنه صالح  ( وهما قيمتان مرتفعتان مما يدل على أن مقياس  ٠.٩٠ريتشاردسون )

 لقياس ما وضع ألجله.

 الستخراج مؤشرات الثبات ملقياس األمن النفس ي قام الباحث بما يلي:ثبات املقياس: 

ين  العينة االستطالعية بتجزئة فقرات املقياس إلى نصف طبيق املقياس على أفرادحيث قام الباحث بعد تالتجزئة النصفية:    -١

( فقرة وهذه الفقرة تقع في منتصف ٧٥( نظًرا ألن مجموع عدد فقرات املقياس )٣٨متساويين وذلك بعد استبعاد الفقرة رقم )

ارت معامل  باستخدام  املقياس  نصفي  بين  االرتباطية  العالقة  حساب  وتم  معاملقياس،  بلغ  وقد  بيرسون،  االرتباط  باط  امل 

 (.٠.٨٨بروان التصحيحية للثبات الكلي بلغ معامل ثبات املقياس ) -ن(، وبعد استخدام معادلة سبيرما ٠.٧٧٦)

 وهي كما يلي: ( KR21)  ٢١ريتشاردسون رقم  –الثبات من خالل تطبيق معادلة كيورد  معامل -٢

 م(  –)ن م    – ١)   ن         =    ١١ر

 : تباين الدرجات2،م: املتوسط الحسابي للدرجات،ع : معامل الثبات،ن: عدد عبارات املقياس١١حيث ر2ن ع                   ١ –ن     

( الطريقة  بهذه  الثبات  معامل  بلغ  وإمكانية  ٠.81وقد  النفس ي  األمن  مقياس  في  للثقة  يكفي  مرتفع  ثبات  معامل  أيًضا  وهو   ،)

 . لحاليالبحث ا على أفراد عينة  تطبيقه

 )إعداد الباحث(  مقياس جودة الحياة ٢. ٣. ٩

الباحث   الحياة  بإعداد مقيقام  ذات  اس جودة  السابقة  والدراسات  النظري  األدب  بمراجعة  القيام  األطفال، وذلك بعد  لدى 

لقياس ج مت  ُصّمِ التي  النفسية  املقاييس  من  إلى االطالع على عدد  باإلضافة  الحالي،  بالبحث  الحياالصلة  األفراد،  ودة  لدى  ة 

 ومن هذه املقاييس ما يلي:  

 (.١٩٩٦لصحة العاملية )مقياس جودة الحياة ملنظمة ا  -١

 (. ٢٠١٠( و)٢٠٠٦إعداد وتقنين محمود منس ي وعلي مهدي كاظم )  مقياس جودة الحياة، -٢

 (.٢٠١٠املقصود وسميرة شند )  مقياس جودة الحياة األسرية، إعداد أماني عبد -٣

 (. ٢٠١٤ة الحياة لدى األمهات، إعداد أمينة حرطاني )استبيان جود -٤
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 (. ٢٠١٦إعداد نغم سليم جمال )  مقياس جودة الحياة، -٥ 

 (.٢٠١٧مقياس جودة الحياة األسرية، إعداد وتقنين رانيا علي ) -٦

 بعاد كما يلي: على أربعة أ( فقرة موزعة ٦٤وفي ضوء ذلك تم إعداد مقياس جودة الحياة لدى األطفال الذي يتكون من )    

األول:    - النفسية:  البعد  الحياة  ) جودة  البعد  هذا  ورضاه ١٦ويتضمن  األطفال  نجاح  مدى  تقيس  فقرات،  حياتهم    م(  في 

 الخاصة والشخصية. 

 ( فقرات تقيس مدى نجاح األطفال في حياتهم األسرية.١٦ويتضمن هذا البعد )البعد الثاني: جودة الحياة األسرية:  -

الثالث:ا  - املدرسية:    لبعد  الحياة  )جودة  البعد  هذا  األطف١٦ويتضمن  نجاح  مدى  تقيس  فقرات  املدرسية  (  حياتهم  في  ال 

 والتحصيلية وعالقاتهم داخل املدرسة. 

الرابع: جودة الحياة االجتماعية:    - البعد )البعد  ( فقرات تقيس مدى نجاح األطفال ورضاهم عن حياتهم  ١٦ويتضمن هذا 

 . االجتماعية

لى فقرات املقياس هي )نعم، أحياًنا،  ( فقرة سالبة، وقد تم وضع ثالثة بدائل لإلجابة ع٣٢( فقرة موجبة، و)٣٢اس )ويضم املقي

 ال(، يختار الطفل واحدة منها بحسب ما يناسبه، وتتوزع الدرجات على البدائل الثالثة كما يلي:

ت املوجبة، وعكس ذلك بالنسبة للفقرات السالبة. وبالتالي نسبة للفقرابال  ( درجات، أحياًنا )درجتين(، ال )درجة واحدة(٣نعم )

( 48-16درجة، بينما تتراوح الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد املقياس بين )  (192-64ة للمقياس تتراوح بين )فإن الدرجة الكلي

ي حين يشير ارتفاع الدرجة على  الحياة بشكل عام، فدرجة. وتشير الدرجة املرتفعة على املقياس ككل إلى زيادة اإلحساس بجودة  

 جودة حياة الطفل على ذلك البعد. كل بعد من أبعاد املقياس إلى ارتفاع مستوى 

 قام الباحث باستخراج مؤشرات الصدق للمقياس كما يلي:صدق املقياس: 

الباحث بعرض املقياس على مجموعة منالصدق الظاهري )صدق املحكمين(:    -١ ن، إلبداء األساتذة املتخصصي  حيث قام 

اللغ الصياغة  املقياس من حيث وضوح  إلى  آرائهم ومالحظاتهم حول فقرات  وانتمائها  للفقرات، ومدى صالحية كل فقرة،  وية 

البعد الذي تنتمي إليه، وإجراء التعديالت املطلوبة إن وجدت سواء بالحذف أو اإلضافة أو التعديل، وقد اتخذ الباحث نسبة  

ما قام الباحث  ٪( فما فوق، ك٨٠ل الفقرات، وقد حظيت جميع فقرات املقياس على نسبة اتفاق )ما فوق كمعيار لقبو ٪( ف٨٠)

 بناًء على آراء ومالحظات السادة املحكمين بتعديل صياغة بعض فقرات املقياس لكي تتناسب مع مستوى فهم أفراد العينة، 

كمين قام الباحث بتطبيق املقياس على أفراد العينة عديالت السادة املحبعد األخذ بمالحظات وتصدق االتساق الداخلي:    -٢

 وطفلة٢٠عدد أفرادها )بلغ    ي والت   االستطالعية 
ً

، ثم قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد ( طفال

 ( يوضح ذلك.٣والجدول )  من أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس،

 سللمقياوالدرجة الكلية  مقياس جودة الحياةالدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد ( معامالت االرتباط بين ٣جدول )
 مستوى الداللة  معامالت االرتباط البعد

 )**(  0.000 0.822 جودة الحياة النفسية  

 )**(  0.000 0.875 الحياة  األسرية جودة 
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 )**(  0.0001 0.763 الحياة املدرسية جودة  

 )**(  0.0004 0.713 جودة الحياة االجتماعية 

 (. ٠.٠١ة )عند مستوى داللا )**( دال إحصائيً                        

( 0.713أن قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس جودة الحياة والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين )  (٣)يتبين من الجدول  

يتسم    (، مما يشير إلى أن مقياس جودة الحياة٠.٠١)  ( وجميعها ارتباطات موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة٠.875و)

 ساق الداخلي.  بدرجة جيدة من صدق االت

 الستخراج مؤشرات الثبات ملقياس جودة الحياة قام الباحث بما يلي: ثبات املقياس: 

النصفية:    -١ فقرات  التجزئة  بتجزئة  الباحث  قام  االستطالعية  العينة  أفراد  على  املقياس  تطبيق  بعبعد  أبعاد  كل  من  د 

إلى الدرجة الكلية للمقياس إلى نصفي   بين درجات نصفي كل منهما ية  وتم حساب العالقة االرتباط  ن،املقياس األربعة باإلضافة 

باستخدام معامل ارتباط بيرسون، ثم قام الباحث بعد ذلك بتعديل معامل االرتباط بين النصفين باستخدام معادلة )سبيرمان  

التصحيحية،    – ولألبعاد  براون(  ككل  للمقياس  الثبات  معامالت  تراوحت  بي  األربعةوقد  يتضمنها  )التي  (،  ٠.96  –  ٠.82ن 

 يوضح ذلك: (٤والجدول )

 ( معامالت الثبات ملقياس جودة الحياة لدى األطفال الالجئين باستخدام طريقة التجزئة النصفية  ٤جدول )

 مل الثبات بعد إجراء املعادلة التصحيحية  معا معامل ارتباط بيرسون   عدد الفقرات  أبعاد املقياس  

 0.95 )**(  0.901 16 جودة الحياة النفسية  

 ٠.96 )**( ٠.925 16 األسرية الحياة جودة 

 ٠.82 )**(  0.699 16 الحياة املدرسية جودة 

 ٠.93 )**( ٠.877 16 االجتماعية  الحياة جودة 

 0.95 )**(0.903 64 ككل  جودة الحياة

 (. ٠.٠١ئًيا عند مستوى داللة ))**( دال إحصا

(  ٠.٠١ت بطريقة التجزئة النصفية إيجابية ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة )أن جميع معامالت الثبا  (٤)يالحظ من الجدول  

 يتمتع بقدر جيد من الثبات.    املستخدم في هذا البحث مما يدل على أن مقياس جودة الحياة

كرونباخ؛    -٢ ألفا  ثبات  كرونباخاستخ معامل  ألفا  معامل  الباحث  ثبات   دم  الحياةمقياس جو   لحساب  قي،  دة  بلغت  مة  وقد 

( مما يدل على أن مقياس جودة  0.01(، وهي قيمة جيدة ودالة إحصائًيا عند مستوى داللة )060معامل ثبات ألفا كرونباخ )

 .الحالي الحياة يتمتع بدرجة جيدة من الثبات وأن باإلمكان تطبيقه على أفراد عينة البحث 

 إجراءات التطبيق 

داتي البحث والتأكد من توافر مؤشرات الصدق والثبات لكل أداة، ولتحقيق  ج الخصائص السيكومترية أل بعد أن تم استخرا      

الحياة مًعا النفس ي وجودة  البحث تم تطبيق مقياس ي األمن    من الطفالت واألطفال على أفراد عينة البحث األساسية    أهداف 

ا مصر    لالجئين اليمنيين  والجيزةفي  القاهرة  محافظتي  في  أسرهم  مع  )  واملقيمين  من    (١٥ملدة  الفترة  خالل  وذلك  يوًما، 

 (.٢/١٠/٢٠٢٢( إلى )١٨/٩/٢٠٢٢)
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 متغيرات البحث  

 األمن النفس ي. املتغير املستقل:  -

 جودة الحياة. املتغير التابع:  -

افية: -  وتشمل ما يلي:  املتغيرات الديموغر

 ، أنثى(.وله مستويان )ذكرالجنس:   -أ

 . سنة( ١٧-١٥، سنة ١٤-11) مستويانوله العمر:  -ب

 . سنوات(  4سنوات، أكثر من   4 ، سنتين ، أقل من سنتينوله ثالثة مستويات ): اإلقامةمدة  -ج

 .املعالجة اإلحصائية للبيانات٤. ٩

اإلح الحقيبة  برنامج  باستخدام  إحصائًيا  ومعالجتها  البحث  بيانات  تحليل  )صائية  تم  االجتماعية  تم  SPSSللعلوم  حيث   ،)

 لية:استخدام األساليب اإلحصائية التا

البح  - ألداتي  الظاهري(  )الصدق  املحكمين  صدق  الستخراج  املئوية  والنسب  الثبات  التكرارات  ملعامل  التربيعي  والجذر  ث، 

 . لحساب الصدق الذاتي ملقياس األمن النفس ي

 لبحث.ارية للتعرف على مستوى األمن النفس ي وجودة الحياة لدى أفراد عينة ااملعي املتوسطات الحسابية واالنحرافات -

معامل ارتباط بيرسون الستخراج مؤشرات الصدق والثبات ألداتي البحث، وأيًضا إليجاد العالقة االرتباطية بين األمن النفس ي    -

 وجودة الحياة لدى أفراد العينة. 

لعينتين    - التائي  الحياة  مستقلتياالختبار  النفس ي وجودة  األمن  في مستوى  اإلحصائية  الفروق ودالالتها  أفراد  ن لحساب  لدى 

 والعمر، وأيًضا لحساب الصدق التمييزي ملقياس األمن النفس ي.   الجنسي العينة تبًعا ملتغير 

الفروق ودالالتها اإلحصائية في مستوى األمن النفس ي وجودة  - تبًعا    الحياة  تحليل التباين األحادي لحساب  لدى أفراد العينة 

 اإلقامة.  دة ر م ملتغي

 التصحيحية لحساب الثبات الكلي ألداتي البحث. "بروان -سبيرمان"   ادلةمعامل ألفا كرونباخ، ومع -

 لحساب معامل الثبات ملقياس األمن النفس ي.  ( KR21) ٢١ريتشاردسون رقم  –معادلة كيورد  -

 

 هاوتفسيرها ومناقشتعرض نتائج البحث . ١٠

 للبحث  عرض نتائج الهدف األول  ١. ١٠

الهدف   إلى معرفة    األول سعى  النفس ي لدى األطفال  مللبحث  باألمن  الشعور  في مصرستوى  . ولتحقيق هذا  اليمنيين الالجئين 

  تم حساب درجة الشعور باألمن النفس ي لدى أفراد العينة من خالل إعطاء إجاباتهم على مقياس الشعور باألمن النفس ي  الهدف

 
ً
)صفر    قيما بين  تتراوح  واحدة(    –متدرجة  التصحدرجة  مفتاح  في  موضح  هو  معايير  كما  يحدد  والذي  باملقياس  املرفق  يح 

املتوسط   بحساب  الباحث  قام  ثم  البحث،  أداتي  عرض  عند  ذلك  إلى  اإلشارة  سبق  وقد  النفس ي،  باألمن  الشعور  مستوى 

 ين ذلك.( يب5لى مقياس الشعور باألمن النفس ي والجدول ) ع أفراد العينةالحسابي واالنحراف املعياري لدرجات 

 

 



 

 

70 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

 على مقياس الشعور باألمن النفس ي  أفراد العينة الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات  ( املتوسط5جدول ) 

 مستوى الشعور باألمن النفس ي   االنحراف املعياري   املتوسط الحسابي   عدد الفقرات  املتغير  

 النفس ي عدم شعور باألمن  13.4766 40.17 ٧٥ النفس ي مقياس الشعور باألمن 

( أن املتوسط الحسابي لدرجات األطفال اليمنيين الالجئين في مصر على مقياس الشعور باألمن النفس ي  5يتبين من الجدول )   

وى الشعور باألمن  (، وبمقارنة هذا املتوسط الحسابي مع قيم معايير تفسير مست 13.4766( بانحراف معياري بلغ )40.17بلغ )

 نجد أن
ً
درجة فأكثر( والتي تعني عدم    ٢٥النفس ي يندرج ضمن الفئة الثالثة )مستوى الشعور باألمن    النفس ي املشار إليها سلفا

الشعور باألمن النفس ي، مما يعني أن أفراد العينة من األطفال اليمنيين الالجئين في مصر ال يشعرون باألمن النفس ي؛ أي أنهم  

التي  مستوى منخفض من الشعور باألمن النفس ي، مما يحتم علييتسمون ب اليمنيين  نا قبول الفرضية  تنص على أن األطفال 

األطفال   شعور  إلى  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو  النفسية.  باألمن  الشعور  من  منخفض  بمستوى  يتمتعون  مصر  في  الالجئين 

الوطن واألقارب   النفس ي عن  باالغتراب  الالجئين  ياليمنيين  ال  في مجتمع غريب عنهم  والعيش  والزمالء  عرفون عنه  واألصدقاء 

ي وال  األهلشيًئا  من  الكثير  في    متلكون  خبرتهم  قلة  إلى  باإلضافة  اللجوء،  قبل  اليمن  بلدهم  في  الوضع  عليه  كان  كما  والرفاق 

 الحياة كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض شعورهم باألمن النفس ي.  

م    النتيجة  هذه  )وتتفق  الحربي  دراسة  نتيجة  ب  توصلت  والتي(  Alharbi, 2017ع  الشعور  مستوى  أن  النفس ي  إلى  لدى  األمن 

كان   الالجئين  السوريين  )امنخفضً األطفال  ذويب  أبو  دراسة  نتيجة  مع  تختلف  فيما  مستوى ٢٠١٩،  أن  إلى  أشارت  والتي   )  

 مر الشعور باألمن النفس ي لدى طلبة الثانوية السوريين الالجئين كان 
ً
 . تفعا

 عرض نتائج الهدف الثاني للبحث  ٢. ١٠

عرفة مستوى جودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر. ولتحقيق هذا الهدف تم  سعى الهدف الثاني للبحث إلى م 

ربعة  وأبعاده األ   جودة الحياة  لدى األطفال من خالل إعطاء استجابات أفراد العينة على مقياس   الحياة   تحديد مستوى جودة

 ملقياس تقدير ثال
ً
 متدرجة وفقا

ً
البحث، وفي   درجات كما سبق توضيح ذلك عند عرض أداتي(  ٣  –  ١ثي تتراوح درجاته بين )قيما

 الحياة   جودة  ضوء ذلك تم تحديد ثالث فئات لقيم املتوسط الحسابي ودرجة التقدير املقابلة لها لكل بعد من أبعاد مقياس

  ٢.٣٤من  مستوى متوسط،    ٢.٣٣  –١.٦٧، من  مستوى منخفض  ١.٦٦  -١على النحو التالي:)من    وللدرجة الكلية للمقياس وذلك

  مستوى مرتفع(. ثم قام الباحث بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على مقياس   ٣  –

 (.6)األربعة، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول  وأبعاده  الحياة جودة

 

  الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين  ابات أفراد العينة على مقياس جودة واالنحرافات املعيارية والترتيب الستج( املتوسطات الحسابية 6جدول )

 في مصر

 مستوى العنف  الترتيب  االنحراف املعياري   املتوسط الحسابي   أبعاد املقياس  

 وسط  مت ٤ 0.427 2.08 جودة الحياة النفسية 

 متوسط  ١ 0.429 2.29 جودة الحياة األسرية  

 متوسط   ٢ 0.407 2.20 جودة الحياة املدرسية 

 متوسط   ٣ 0.350 2.11 جودة الحياة االجتماعية  

 متوسط   --- 0.403 2.17 الدرجة الكلية للمقياس
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   ( الجدول  من  أن  6يتضح  جودة(  األسرية  بعد  بي  الحياة  من  قيمة  أعلى  على  ألبعاقد حصل  الحسابية  املتوسطات  قيم   د ن 

الحياة    ثم جاء بعد جودة ،(2.20جودة الحياة املدرسية بمتوسط حسابي )  ليه بعد، ي(2.29)  املقياس؛ حيث بلغت هذه القيمة

( بمتوسط حسابي  الثالثة  املرتبة  في  الرابعة واألخيرة    ،(2.11االجتماعية  املرتبة  بعد وفي  بمتوس   جودة  جاء  النفسية  ط  الحياة 

( بلغ(2.08حسابي  فقد  الحياة  ملقياس جودة  الكلية  الدرجة  متوسط  أما  الحسابي(2.17)  ،  املتوسطات  قيم هذه  وبمقارنة    ة . 

بفئات قيم املتوسطات الحسابية املعيارية نجد أن جميع أبعاد مقياس جودة الحياة باإلضافة إلى الدرجة الكلية للمقياس قد  

يقودنا  تحققت   وهذا  متوسطة.  اليمنيين بدرجة  األطفال  لدى  الحياة  جودة  مستوى  أن  على  تنص  التي  الفرضية  رفض    إلى 

إلى التغير االجتماعي الذي حدث للطفل اليمني الالجئ، النتيجة  هذه الباحث    ويعزو  الالجئين في مصر يتسم بالدرجة املنخفضة. 

مستوى جودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين  والبيئي وتغير البيئة الحيوية له فكل هذه املتغيرات جعلت    والتغير النفس ي 

وغير املتوفرة في اليمن    ورية للعيش في بلد اللجوءًرا لتوفر العديد من الخدمات األساسية والضر متوسطة وليست منخفضة نظ

ا في مصر. ويعزو  اليمنيون  بها الالجئون  التي حظي  الطيبة والودودة  املعاملة  إلى  لباحث حصول بعد  بسبب الحرب، باإلضافة 

الق  االرتباط  إلى  األولى  املرتبة  الحياة األسرية على  الالجئ وأسرته  جودة  الطفل  بين  الوثيقة  والصلة  أن  وي  اللجوء ذلك  بلد  في 

في   النفسية والذي جاء  الحياة  بعد جودة  أما بخصوص  أوقاته.  فيه معظم  يعيش  الذي  الصغير  املجتمع  بمثابة  تعتبر  أسرته 

األخيرة بالخوف    املرتبة  يشعر  الالجئ  الطفل  جعلت  والتي  اللجوء  ظروف  إلى  ذلك  الباحث  والحزن  فيعزو  والتوتر  والقلق 

نفسية وانشغال الذهن والتفكير الدائم والخوف الغامض من املستقبل وغير ذلك من املشاعر النفسية  واالكتئاب والوحدة ال

 السلبية التي انعكست بدورها على حياة الفرد النفسية. 

ا، وبأن بعد جودة الحياة  إلى أن مستوى جودة ال   توصلت   والتي  (2017تفق هذه النتيجة مع دراسة حرارة )وت 
ً
حياة كان متوسط

( والتي توصلت إلى أن مستوى جودة  2020النويران )  فسية جاء في املرتبة األخيرة.. في حين اختلفت هذه النتيجة مع دراسةالن

 الالجئين السوريين كان منخفًضا. الحياة لدى طلبة املرحلة الثانوية 

 عرض نتائج الهدف الثالث للبحث  .٣. ١٣

إلى      للبحث  الثالث  الهدف  الشعور  سعى  بين  االرتباطية  العالقة  طبيعة  النفس يمعرفة  الحياة  باألمن  األطفال    وجودة  لدى 

 توجد عالقة ارتباطية دالة " ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة الفرضية البديلة التالية: .اليمنيين الالجئين في مصر
ً
عند   إحصائيا

من صحة  ". وللتحقق اليمنيين الالجئين في مصرلدى األطفال    وجودة الحياة  باألمن النفس ي ر  عو ( بين الش 0.05مستوى الداللة )

ا بين  اإلحصائية  ودالالتها  االرتباطية  العالقة  طبيعة  ملعرفة  بيرسون  ارتباط  معامل  الباحث  استخدم  الفرضية  لشعور  هذه 

 ك.يبين ذل( 7لدى أفراد العينة. والجدول ) وجودة الحياة  باألمن النفس ي
 الحياة لدى أفراد العينة   وجودة ( معامل ارتباط بيرسون بين الشعور باألمن النفس ي 7جدول )

 درجة العالقة  مستوى الداللة  معامل االرتباط  أبعاد مقياس جودة الحياة  

 قوية ٠.٠٠٠ 0.844 - جودة الحياة النفسية 

 متوسطة   ٠.٠٠٠ 0.624 - جودة الحياة األسرية  

 متوسطة   ٠.٠٠٠ 0.525 - ملدرسية جودة الحياة ا

 متوسطة   ٠.٠٠٠ 0.651 - جودة الحياة االجتماعية  

 قوية  ٠.٠٠٠ 0.810 - الدرجة الكلية للمقياس 

 (. ٠.٠١دالة إحصائيا عند مستوى داللة )      (**)

 قوية(.  ٠.٧٠<متوسطة،  ٠.٧٠ – ٠.٣٠ضعيفة،  ٠.٣٠رتباطية )> تفسير العالقة اال  
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( بين الشعور باألمن النفس ي وجميع أبعاد  0.000( إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )٧يشير الجدول ) 

، 0.525  -،  0.624  -،  0.844  -ية )العالقة االرتباط  مقياس جودة الحياة باإلضافة إلى الدرجة الكلية للمقياس، حيث بلغت قيمة

على وجود عالقة ارتباطية سالبة )عكسية( بين الشعور باألمن النفس ي وجميع أبعاد  على الترتيب، مما يدل   (0.810  -،  0.651  -

م على  درجته  ارتفعت  النفس ي  باألمن  الشعور  مقياس  على  الفرد  درجة  انخفضت  كلما  أنه  بمعنى  الحياة،  قياس جودة  جودة 

ع مستوى الشعور باألمن النفس ي، فإن  ، وبما أن الدرجة املنخفضة على مقياس الشعور باألمن النفس ي تدل على ارتفا الحياة

ذلك يدل على أنه كلما ارتفع مستوى الشعور باألمن النفس ي لدى األطفال اليمنيين الالجئين كلما ارتفع مستوى جودة الحياة  

أيضً  والعكس صحيح  مسلديهم،  انخفض  فكلما  انخفض  ا  كلما  الالجئين  اليمنيين  األطفال  لدى  النفس ي  باألمن  الشعور  توى 

الكلية  مستو  النفسية، والدرجة  الحياة  لبعد جودة  بالنسبة  العالقة بدرجة مرتفعة  لديهم. وقد تحققت هذه  الحياة  ى جودة 

سرية، واملدرسية، واالجتماعية.  جودة الحياة األ   للمقياس، فيما تحققت هذه العالقة بدرجة متوسطة بالنسبة ألبعاد مقياس

الفرضية   إلى قبول  النتيجة  باألمن  وبذلك تشير هذه  الشعور  بين  ارتباطية دالة إحصائًيا  التي تنص على وجود عالقة  البديلة 

ي  بعدم األمن النفس  النفس ي وجودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الشعور  

ري والتكيف الدراس ي وعدم القدرة على االندماج  يجعل األطفال الالجئين يشعرون بالخوف والقلق والتوتر وعدم التوافق األس

والتكيف االجتماعي في بلد اللجوء األمر الذي ينعكس سلًبا على كافة جوانب الحياة النفسية واألسرية واملدرسية واالجتماعية  

 ئين في مصر مما يقلل من مستوى جودة الحياة لديهم.  ل اليمنيين الالجلدى األطفا

 الرابع للبحث  عرض نتائج الهدف ٤. ١٣

سعى الهدف الرابع للبحث إلى معرفة الفروق في مستوى الشعور باألمن النفس ي لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر تبًعا 

مدة   العمر،  )الجنس،  قاماإلقامة(.  ملتغيرات  الهدف  هذا  مستقلتين    ولتحقيق  لعينتين  التائي  االختبار  باستخدام  الباحث 

والعمر، كما استخدم الباحث تحليل التباين األحادي لحساب الفروق تبًعا ملتغير مدة  تغيري الجنس،  لحساب الفروق تبًعا مل

 ، والجداول التالية توضح النتائج التي تم التوصل إليها.  اإلقامة

 

 ملتغير الجنس لدى أفراد   لعينتين مستقلتين لحساب الفروق في مستوى الشعور باألمن النفس ي ( نتائج االختبار التائي 8جدول )
ً
 العينة تبعا

 قيمة )ت(  ع م العدد الجنس  املتغير 
مستوى 

 الداللة

األمن  مقياس

 النفس ي 

 12.561 38.268 56 ذكور 
- 1.356 0.1776 

 13.925 41.576 66 إناث

 

 بين الذكور واإلناث في  (  8تشير نتائج الجدول )    
ً
باألمن    ر اس الشعو درجات مقي   متوسطي إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ألن قيمة مستوى الداللة بلغت )
ً
 (. ٠.٠٥(، وهذه القيمة أكبر من مستوى الداللة ) ٠.1776النفس ي، نظرا

 

 ملتغير العمر  النفس ي  ر باألمنعو ( نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لحساب الفروق في مستوى الش9) جدول
ً
 لدى أفراد العينة تبعا

 قيمة )ت(  ع م ددالع العمر املتغير 
مستوى 

 الداللة

األمن  مقياس 

 النفس ي 

 13.520 36.559 59 سنة 11-14
- 2.856 0.0051  )**( 

 12.461 43.333 63 سنة 15-17

 عند مستوى داللة )   
ً
 (. ٠.01)**( دالة إحصائيا
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)يتضح من    أن قيمة 9الجدول   )  ( بلغت  الداللة  القيمة0.0051مستوى  الداللة )أصغر من مس   ( وهذه  (؛ مما يعني  0.01توى 

( داللة  مستوى  عند   
ً
إحصائيا دالة  فروق  في٠.01وجود  العينة  أفراد  األطفال  بين  النفس ي  باألمن  الشعور  مستوى  في  الفئة    ( 

( العمرية  ١٤-١١العمرية  الفئة  في  واألطفال  سنة،  الفئتي١٧-١٥)(  لهاتين  الحسابي  املتوسط  قيمتي  إلى  وبالنظر  سنة،    ن ( 

  -١٥( سنة، مما يعني أن األطفال في الفئة العمرية )١٧  -١٥ين نجد أن الفروق كانت لصالح األطفال في الفئة العمرية )العمريت

 ( سنة.١٤ -١١) باألمن النفس ي مقارنة بنظرائهم األطفال في الفئة العمرية(سنة لديهم شعور منخفض  ١٧

 

 ملتغير مدة اإلقامة  النفس ي  فروق في مستوى األمن( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لحساب ال10جدول )
ً
 لدى أفراد العينة تبعا

درجة   مجموع املربعات مصدر التباين   العدد  اإلقامة  مدة املتغير 

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

مستوى  (Fقيمة )

 الداللة

مقياس  

من  األ 

 النفس ي 

 

  111.8 2 223.600 بين املجموعات  30 أقل من سنتين

٠.6119 

 

  4 -سنتين  544.٠

 سنوات 

 182.697 119 21740.998 داخل املجموعات   51

  ٤أكثر من  

 سنوات 

  121 21964.598 الكلي  41

 

)تشير      الجدول  في  استجابات  10النتائج  في   
ً
إحصائيا دالة  فروق  وجود  عدم  إلى  مقياس(  على  العينة  باألمن    الشعور   أفراد 

 ملتغير مدة اإلقام
ً
(، كما بلغت قيمة  0.6119ة، حيث بلغت قيمة "ف" املحسوبة ملقياس الشعور باألمن النفس ي )النفس ي تبعا

( الداللة  القيمة 0.0544مستوى  )أكبر    ( وهذه  الداللة  ب  (،0.05من مستوى  يتأثر  النفس ي ال  باألمن  الشعور  أن  يعني  مدة  مما 

 اإلقامة.

ة إحصائًيا في مستوى الشعور باألمن النفس ي لدى أفراد العينة  واملتعلقة بعدم وجود فروق دال  ويعزو الباحث هذه النتائج

من   العينة  أفراد  أن  إلى  اإلقامة  ومدة  الجنس  ملتغيري  عن  تبًعا  الناجمة  املعيشية  الظروف  نفس  من  يعانون  واإلناث  الذكور 

ة وتأهيلية تستهدف األطفال  واملستوى والدرجة والتأثر بهذه الظروف، كما أن عدم وجود برامج إرشادياللجوء، وبنفس القدر  

النفس ي سواء على املدى القريب أو البعيد انعكس بدو  ره على مستوى شعورهم اليمنيين الالجئين وتقدم لهم خدمات الدعم 

فض من الشعور باألمن النفس ي بغض النظر عن جنسهم أو  باألمن النفس ي، وأدى إلى تشابههم من حيث تمتعهم بمستوى منخ

إقامتهم. العمر  أما    مدة  ملتغير  تبًعا  العينة  أفراد  لدى  النفس ي  باألمن  الشعور  مستوى  في  إحصائًيا  الدالة  الفروق  بخصوص 

ه املرحلة تجعلهم  ( سنة يعيشون في مرحلة املراهقة وطبيعة هذ١٧  -١٥أن األطفال في الفئة العمرية )  فيعزو الباحث ذلك إلى

( سنة الذين ال زالوا  ١٤  -١١مقارنة باألطفال في املرحلة العمرية األدنى )يشعرون بالقلق والتوتر وعدم الشعور باألمن النفس ي  

 البلوغ.   في أواخر مرحلة الطفولة املتأخرة وبداية مرحلة

هذه   اتفقت  )  نتائج  مع  النتائجوقد  مصطفى  توصلت(  ٢٠٢١دراسة  ع  والتي  في  إلى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  دم 

  توصلتا إلى   والتي  (٢٠١٩)  دراسة أبو ذويب  مع ملتغير الجنس، فيما اختلفت هذه النتيجة    مستوى الشعور باألمن النفس ي تعزى 

 بين الجنسين في مستوى الشعور باألمن
ً
اسة  اتفقت هذه النتيجة مع در   كماالنفس ي لصالح الذكور.    وجود فروق دالة إحصائيا

ى الشعور باألمن النفس ي لدى األطفال الالجئين  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في مستو   ( والتي توصلت إلى2021صطفى )م

النتائج تقودنا إلى قبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق دالة إحصائًيا في مستوى    وهذه   تعزى ملتغير مدة اإلقامة.

امة( فيما يتعلق بمتغير  اليمنيين الالجئين في مصر تبًعا ملتغيرات )الجنس، العمر، مدة اإلقالشعور باألمن النفس ي لدى األطفال 

 فيما يتعلق بمتغيري الجنس ومدة اإلقامة.  العمر، ورفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية 
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 للبحث  الخامسعرض نتائج الهدف  ٥. ١٣ 

غيرات  لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر تبًعا ملت  جودة الحياة مستوى  للبحث إلى معرفة الفروق في    الخامسسعى الهدف  

مدة   العمر،  باستخد   اإلقامة(. )الجنس،  الباحث  قام  الهدف  هذا  لحساب  ولتحقيق  مستقلتين  لعينتين  التائي  االختبار  ام 

،  اإلقامةب الفروق تبًعا ملتغير مدة  الفروق تبًعا ملتغيري الجنس، والعمر، كما استخدم الباحث تحليل التباين األحادي لحسا

 التي تم التوصل إليها.    والجداول التالية توضح النتائج

 
 ملتغير الجنس   جودة الحياة( نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لحساب الفروق في مستوى 11جدول )

ً
 لدى أفراد العينة تبعا

 داللة مستوى ال قيمة )ت( ع م العدد  الجنس  أبعاد املقياس 

الحياة  جودة

 النفسية 

 6.194 34.875 56 ذكور 
2.2915 0.0237 (  )* 

 7.046 32.076 66 إناث 

 جودة الحياة 

 األسرية 

 6.023 37.429 56 ذكور  
1.2222 0.224 

 7.373 35.909 66 إناث 

 جودة الحياة 

 املدرسية 

 6.147 33.875 56 ذكور  
- 1.9714 0.051 

 6.585 36.182 66 إناث 

 جودة الحياة 

 االجتماعية 

 5.081 33.589 56 ذكور  
- 0.3277 0.7437 

 5.970 33.924 66 إناث 

 الدرجة 

 الكلية 

 18.349 139.768 56 ذكور  
0.435 0.6643 

 23.081 138.091 66 إناث 

 بين الذكور واإلناث في  11تشير نتائج الجدول )    
ً
وسطي درجات البعد األول من أبعاد مقياس  مت( إلى وجود فروق دالة إحصائيا

)  الحياة، وهو بعد جودة  جودة البعد  لهذا  بلغت قيمة )ت(  النفسية، حيث  ( وهي دالة إحصائًيا عند مستوى  2.2915الحياة 

( )0.0237داللة  تساوي  أنها  نجد  البعد  هذا  للذكور على  الحسابي  املتوسط  قيمة  إلى  أعلى من34.875(،وبالنظر  ة  قيم  ( وهي 

( بلغت  والتي  لإلناث  الحسابي  ك 32.076املتوسط  الفروق  أن  يعني  مما  الحياة  (  جودة  مستوى  أن  أي  الذكور،  لصالح  انت 

النفسية لدى اإلناث. إلى بقية أبعاد مقياس جودة الحياة    أما بالنسبة  النفسية لدى الذكور أفضل من مستوى جودة الحياة 

واملدرسي األسرية،  الحياة  جودة  وهي  فق  ة،األخرى  الحياة  جودة  ملقياس  الكلية  الدرجة  إلى  باإلضافة  أشارت  واالجتماعية،  د 

النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث في هذه األبعاد كون قيمة مستوى الداللة لألبعاد الثاني والثالث 

 ( بلغت  الكلية  والدرجة  ا0.6643،  0.7437،  0.051،  0.224والرابع  على  الداللة  لت(  مستوى  من  أكبر  القيم  هذه  وجميع  والي، 

البا0.05) ويعزو  اإلناث  (.  أو  منهم  الذكور  يعيشون تحت سقف واحد سواء  الالجئين  األطفال  أن جميع  إلى  النتيجة  حث هذه 

املستوى   الظروف ونفس  األنثى يعيش نفس  الوضع االقتصادي واالجتماعي والبيئي والصحي فالذكر مثل  ا  لذ ويعيشون نفس 

املعيشية ال تشمل فرًدا   األعباء  لديهم واحدة ألن  الحياة  في  فجودة  اآلخر داخل األسرة وبالتالي ال يكون هناك فروق  وتستثني 

الحياة   في جودة  الذكور واإلناث  بين  الدالة إحصائًيا  يتعلق بالفروق  أما فيما  الجنس.  تبًعا ملتغير  لديهم  الحياة  مستوى جودة 

الباح فيرجع  واث  النفسية  بالحساسية  تتميز  والتي  لألنثى  النفسية  التركيبة  طبيعة  إلى  بالخوف    لرقةذلك  تشعر  يجعلها  مما 

والقلق والتوتر والوحدة النفسية وغير ذلك من املشاعر السلبية وهو ما ينعكس سلًبا على جودة حياتها النفسية بشكل واضح.  

إلى عدم وجود فروق    توصلتا  واللتان(  ٢٠١٧، ودراسة حمناش )( 2017الرحيم )  وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة أحمد وعبد

دال )ذات  النويران  دراسة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  كما  الجنس،  ملتغير  تعزى  الحياة  جودة  مستوى  في  إحصائية  (  ٢٠٢٠لة 

ة حيث كانت هنالك  عيبالنسبة للدرجة الكلية ملقياس جودة الحياة لكنها اختلفت عنها فيما يتعلق ببعد جودة الحياة االجتما

 فروق دالة إحصائًيا لصالح اإلناث.
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 ملتغير العمر  لدى أفراد العينة جودة الحياةتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لحساب الفروق في مستوى ( ن12) جدول 
ً
 تبعا

 مستوى الداللة  قيمة )ت( ع م العدد  العمر  أبعاد املقياس 

 جودة الحياة

 النفسية 

 7.062 34.780 59 سنة   11-14
2.2544 0.026   )*( 

 6.287 32.032 63 سنة   15-17

 جودة الحياة 

 األسرية 

 6.386 37.780 59 سنة   11-14

1.8468 00672 
 7.044 35.508 63 سنة   15-17

 جودة الحياة 

 املدرسية 

 6.614 36.492 59 سنة   11-14

2.2834 0.0242   )*( 
 6.100 33.841 63 سنة   15-17

 ة الحياة جود

 االجتماعية 

 5.884 34.424 59 سنة   11-14

1.2486 0.2142 
 5.211 33.159 63 سنة   15-17

 الدرجة 

 الكلية 

 22.180 143.475 59 سنة   11-14

2.3768 0.019   )*( 
 18.959 134.540 63 سنة   15-17

 عند مستوى داللة )   
ً
 (.٠.01)*( دالة إحصائيا

 

ة الحياة لدى أفراد العينة  ( في مستوى جود0.05وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )  ( عدم12يتضح من الجدول )

أن  حيث  االجتماعية،  الحياة  وجودة  األسرية،  الحياة  جودة  بعدي  على  العمر  ملتغير  هذين    تعزى  على  الداللة  مستوى  قيمة 

 (. 005من مستوى الداللة ) ( على التوالي وهاتين القيمتين أكبر 0.2142، 0.0672البعدين بلغت )

( تعزى ملتغير العمر على بعدي جودة الحياة  0.05دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )( وجود فروق  ١٢كما يتضح من الجدول )

الدرجة الكلية ملقياس جودة الحياة، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لهذه  النفسية، وجودة الحياة املدرسية إلى  ، باإلضافة 

القيم أصغر من مستوى 0.019،  0.0242،  0.026)األبعاد   التوالي، وهذه  )  ( على  املتوسطات  0.05الداللة  إلى قيم  (، وبالنظر 

( على 143.475،  36.492،  34.780بعاد نجد أنها تساوي )( سنة على هذه األ14  -11الحسابية ألفراد العينة في الفئة العمرية )

يعني أن الفروق في    ( سنة، مما١٧  -١٥ات الحسابية ألفراد العينة في الفئة العمرية )التوالي، وهذه القيم أكبر من قيم املتوسط

لصال كانت  الحياة  لجودة  الكلية  والدرجة  املدرسية،  الحياة  وجودة  النفسية،  الحياة  جودة  الفئة  مستوى  في  العينة  أفراد  ح 

( سنة  ١٧  -١٥لدى األطفال في الفئة العمرية )  مستوى جودة الحياة   ( سنة. ويعزو الباحث انخفاض١٤  -١١العمرية الصغرى )

ملراهقة وما يحدث فيها من تغيرات نفسية ومزاجية على الفرد املراهق تجعله غير متوافق نفسًيا وغير راٍض  إلى طبيعة مرحلة ا

نفسه   والشعور عن  واالكتئاب  والحزن  والتوتر  والقلق  كالخوف  السلبية  املشاعر  من  العديد  وتنتابه  حياته  باليأس    وعن 

ب االهتمام  القرارات وتذكر األشياء واإلحباط والغضب والتقلبات املزاجية وفقدان  التفكير والتركيز واتخاذ  األنشطة وصعوبة 

 ( سنة. ١٤ -١١درسة، وذلك مقارنة باألطفال في املرحلة العمرية األدنى )وضعف األداء الدراس ي أو  الغياب املتكرر عن امل

 
 ملتغير مدة لد جودة الحياةتحليل التباين األحادي لحساب الفروق في مستوى  ( نتائج اختبار13جدول )

ً
 اإلقامة ى أفراد العينة تبعا

 درجة مجموع املربعات  مصدر التباين  العدد   اإلقامة مدة  أبعاد املقياس 

 الحرية 

متوسط 

 املربعات 

مستوى   ( Fقيمة )

 الداللة 

جودة الحياة 

 النفسية 

 

  19.285 ٢ 38.569 املجموعات  بين  30 أقل من سنتين 

٠.302 

 

 63.845 119 7597.538 داخل املجموعات  51 سنوات 4 -سنتين  7399.٠

  121 7636.107 الكلي  41 سنوات  ٤أكثر من 

 جودة 

 الحياة 

 األسرية 

 0.7416 35.016 2 70.031 بين املجموعات   30 أقل من سنتين 

 

 

0.4786 
 47.219 119 5619.083 ل املجموعات داخ 51 سنوات 4 -سنتين 

  121 5689.115 لي الك 41 سنوات  ٤أكثر من 
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 جودة  

 الحياة 

 املدرسية 

  0.7171 30.600 2 61.199 بين املجموعات   30 أقل من سنتين 

0.4903 
 42.672 119 5077.957 داخل املجموعات  51 سنوات 4 -سنتين 

  121 5139.156 الكلي  41 سنوات  ٤أكثر من 

 جودة 

 الحياة 

 االجتماعية 

  0.0014 0.046 2 0.092 جموعات  بين امل 30 أقل من سنتين 

0.9986 
 31.945 119 3801.482 داخل املجموعات  51 سنوات 4 -سنتين 

  121 3801.574 الكلي  41 سنوات  ٤أكثر من 

 الدرجة 

 الكلية 

  0.1912 86.666 2 173.331 بين املجموعات   30 أقل من سنتين 

0.8262 
 453.171 119 53927.300 داخل املجموعات  51 سنوات 4 -سنتين 

  121 54100.631 الكلي  41 سنوات  ٤أكثر من 

 

يتبين من الجدول السابق أن قيمة مستوى الداللة لجميع أبعاد مقياس جودة الحياة باإلضافة إلى الدرجة الكلية للمقياس      

( مما  0.05يعها أكبر من مستوى الداللة )( على التوالي وهذه القيم جم 0.8262،  0.9986،  0.4903،  0.4786  ،0.7399بلغت )

إحصائًيا   دالة  فروق  وجود  عدم  )يعني  داللة  مستوى  واملدرسية،  0.05عند  واألسرية،  النفسية،  الحياة  جودة  مستوى  في   )

مدة    راد العينة من األطفال اليمنيين الالجئين في مصر تعزى ملتغير واالجتماعية، باإلضافة إلى جودة الحياة بشكل عام لدى أف

اليمنيين الالجئين في مصر سواء أكانت مدة اللجوء قصيرة أم  إلى أن مدة اللجوء لألطفال    اإلقامة. ويعزو الباحث هذه النتيجة

ف الذي لجأ مع أسرته إلى مصر منذ بداية الحرب  الطفل  الذي لجأ في السنوات  طويلة فإنه ال توجد فروق بين  اليمن وذلك  ي 

نهم يعيشون تقريًبا  هم مستوى واحد على مقياس جودة الحياة، ومستوى جودة حياتهم متقارب ألالالحقة للحرب فجميعهم لدي

 نفس الظروف ويتحملون نفس األعباء املعيشية ويواجهون نفس املعاناة النفسية.

البدي الفرضية  قبول  إلى  تقودنا  النتائج  الحيوهذه  مستوى جودة  في  إحصائًيا  دالة  فروق  على وجود  تنص  التي  لدى  لة  اة 

ي فيما  الجنس  ملتغير  تبًعا  مصر  في  الالجئين  اليمنيين  لصالح  األطفال  الفروق  كانت  حيث  النفسية  الحياة  جودة  ببعد  تعلق 

لى الدرجة الكلية، وتبًعا ملتغير العمر  الذكور، وقبول الفرضية الصفرية فيما يتعلق ببقية أبعاد مقياس جودة الحياة باإلضافة إ

ية للمقياس حيث كانت الفروق  ة الحياة النفسية، وجودة الحياة املدرسية، باإلضافة إلى الدرجة الكلفيما يتعلق ببعدي جود

 ( الفئة العمرية الصغرى    دي ببع( سنة، وبالتالي رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية فيما يتعلق  ١٤  -١١لصالح 

 ي مستوى جودة الحياة تبًعا ملتغير مدة اإلقامة.جودة الحياة األسرية، واالجتماعية، باإلضافة إلى الفروق ف

 

 من خالل ما تم عرضه ومناقشته من نتائج يمكن استنتاج ما يلي:  :االستنتاجات. ١٤

 ضة. مصر جاء بدرجة منخفلدى األطفال اليمنيين الالجئين في  أن مستوى األمن النفس ي -١

 مصر جاء بدرجة متوسطة.  في  أن مستوى جودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين  -٢

وبدرجة    دالة إحصائًيا بين األمن النفس ي وجودة الحياة لدى األطفال اليمنيين الالجئين في مصر سالبة  جود عالقة ارتباطية و   -٣

 . قوية

النفس ي   -٤ األمن  مستوى  في  إحصائًيا  دالة  فروق  ملتغير    وجود  تعزى  مصر  في  الالجئين  اليمنيين  األطفال  لح  لصا  العمرلدى 

 ي الجنس، ومدة اإلقامة. وق دالة إحصائًيا تعزى ملتغير ، وعدم وجود فر ( سنة١٧ -١٥األطفال في الفئة العمرية )

تعزى عدم    -٥ في مصر  الالجئين  اليمنيين  األطفال  لدى  الحياة  في مستوى جودة  إحصائًيا  دالة  الجنس    وجود فروق  في  ملتغير 

الحياة باستثناء بعد ل  جودة الحياة النفسية   جميع أبعاد مقياس جودة  الفروق  ود فروق دالة  صالح الذكور، ووجحيث كانت 

العمر ملتغير  تعزى  واملدرسية  إحصائًيا  النفسية،  الحياة  الفروق    ،في بعدي جودة  كانت  الحياة، حيث  الكلية لجودة  والدرجة 
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جودة الحياة األسرية، واالجتماعية،    ( سنة، وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا في بعدي١٤  -١١الصغرى )  لصالح الفئة العمرية 

 . اإلقامةمدة  ملتغيرتعزى  وجود فروق دالة إحصائًيا في مستوى جودة الحياةباإلضافة إلى عدم  

 

 إلى النتائج التي تم التوصل إليها، يمكن إب:  التوصيات واملقترحات . ١٥
ً
 داء التوصيات واملقترحات التالية:  استنادا

دعم نفس ي واجتماعي وتربوي تستهدف فئة األطفال اليمنيين الالجئين في العديد من الدول من أجل    العمل على تنفيذ برامج  -١

 تقديم املساندة النفسية واالجتماعية والتربوية لهم.  

ن  مات اإلنسانية لفئة األطفال الالجئين اليمنيين التي تمكنهم م على تقديم املساعدات املادية والعينية من قبل املنظ  العمل  -2

مستوى   إلى  ليصلوا  واالجتماعية  والنفسية  الجسمية  حاجاتهم  مختلف  إشباع  في  وتساعدهم  بكرامة  اللجوء  دول  في  العيش 

 جودة حياة مناسبة.  

النفس ي أو جودة الحياة وعالقتهما بمتغيرات  الدراسات واألبحاث التي تحاول فحص مستوى الشعور باألمن    إجراء املزيد من  -3

 اليمنيين الالجئين في دول أخرى ومقارنتها مع نتائج البحث الحالي.  أخرى لدى األطفال 

املفاو   -٤ الفوري للقتال والجلوس على طاولة  الوقف  إلى  اليمن   إلى حل توافقي يرض ي  حث األطراف املتحاربة في 
ً

ضات وصوال

يين سواًء في داخل اليمن أو في دول  إنهاء الحرب بشكل نهائي وتخفيف املعاناة على املواطنين اليمن جميع األطراف ويعمل على  

 اللجوء.

نسان وحقوق  أو الدولية العاملة في مجال حقوق اإل  نوص ي املنظمات اإلنسانية والحقوقية سواًء املحلية منها أو اإلقليمية  -٥

والتشريعات  الطفل القوانين  سن  على  وتقديم  ال  العمل  الالجئين  لألطفال  النفسية  الجوانب  رعاية  شأنها  من  املساعدة  تي 

 والدعم النفس ي لهم. 

الالجئين وفي نفس   -٦ اليمنيين  النفس ي لدى األطفال  باألمن  إلى رفع مستوى الشعور  الهادفة  اإلرشادية  البرامج  تصميم وبناء 

 النفسية واالجتماعية.  سيما جودة الحياة سين مستوى جودة الحياة لديهم وال قت تحالو 

العالم من خالل إجراء املزيد من الدراسات واألبحاثتسليط الضوء على األطفال اليمنيين    -٧ التي    الالجئين في مختلف دول 

 ة من األطفال. تتناول األوضاع النفسية واألسرية واالجتماعية والتعليمية لدى هذه الشريح

 

افيا قائمة ال  بيبليوغر

محمد    -1 حسونة،  )أبو  محمود  استرات (.  ٢٠١٦نشأت  إلى  يستند  إرشادي  برنامج  ا فاعلية  ولعب يجيتي  املعرفية  لنمذجة 

الذات للمراهقين الالجئين السوريين،   في تحسين توكيد  اليرموك،  الدور  التربية، جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 األردن. 

2-  ( آمال  وصادق،  فؤاد  حطب،  وطرق  (.  ١٩٩١أبو  البحث  في مناهج  اإلحصائي  والتربوية   التحليل  النفسية  العلوم 

 هرة: مكتبة األنجلو املصرية.القا  ة. واالجتماعي

(. الشعور باألمن النفس ي لدى طالب املرحلة الثانوية: دراسة ميدانية على الطالب الالجئين  ٢٠١٩أبو ذويب، أحمد مسلم )  -3

 . ١٣٦-١٠٩، (١)٤لوم اإلنسانية، مجلة الشمال للعالسوريين في مديرية تربية قصبة املفرق، 

  -األمن النفس ي وعالقته بمستوى الطموح والتحصيل الدراس ي لدى طلبة الثانوية العامة  .(٢٠١٢املجيد )  أبو عمرة، عبد -4

غزة.   محافظة  في  العاديين  أقرانهم  و الشهداء  أبناء  بين  مقارنة  جامعة  دراسة  التربية،  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة 

 غزة، فلسطين.  -األزهر
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عبد  أبو  -5  سعدى  ف  كيف،  علي  وفرح،  أحمدالرحمن؛  لدى  ٢٠١٦)  رح  الحياة  بجودة  وعالقتها  الوالدية  املعاملة  أساليب   .)

 .٣٨٠-٣٣١(، أكتوبر، ٢٣)٦جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، مجلة الدراسات العليا، املوهوبين بوالية الخرطوم، 

 عارف.  ، اإلسكندرية: دار امل١طالقانون الدولي العام.  (.٢٤٩، ١٩٧٥أبو الهيف، علي صادق ) -6

(. املساندة االجتماعية وعالقتها بجودة الحياة لدى األطفال  ٢٠١٧الرحيم، نجدة محمد )  أحمد، صالح حمدان الحاج؛ وعبد  -7

 . ١١٠-٩٥(، ٤٤)١٨ا،  لسودان للعلوم والتكنولوجيجامعة امجلة العلوم التربوية، الفلسطينيين في مناطق املواجهة، 

8-  ( أحمد  الالجئو ٢٠١٦إسماعيل،  السور (.  الهجرة.ن  ومعاناة  بين    املؤتمر   يون  السوريون  الالجئون  األول:  الدولي  العلمي 

اقع واملأمول   ، تركيا. الو

9-  ( نادي  محمد  إياد  لد (.  ٢٠٠٥أقرع،  املتغيرات  ببعض  وتأثره  النفس ي  باألمن  الوطنيةالشعور  النجاح  جامعة  طلبة  ،  ى 

 لنجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. جامعة ارسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، 

 مطبعة عبير، حلوان، مصر.  املسؤولية الدولية في عالم التغيير،  (. ١٩٩٤بشير، نبيل ) -10

 القاهرة: دار النهضة العربية.نظريات الشخصية،  (. ١٩٩٠الحميد جابر )  جابر، عبد -11

دية لدى طلبة املرحلة الثانوية، دراسة ميدانية على  اإلرشا  جودة الحياة وعالقتها بالحاجات  (.٢٠١٦نغم سليم )  جمال،  -12

السويداء،   محافظة  في  العام  الثانوي  التعليم  مرحلة  من طالب  ماجسعينة  جامعة  رسالة  التربية،  كلية  منشورة،  غير  تير 

 دمشق. 

13-  ( حكمت  الديني (.  ٢٠٠١الجميلي،  صنعاء،    االلتزام  جامعة  طلبة  لدى  النفس ي  باألمن  مار وعالقته  غير  سالة  جستير 

 منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء، اليمن. 

14-  ( صالح  منيرة  )  (.٢٠١٧الجويعي،  صالح  وعال٢٠١٧منيرة  النفسية  الضغوط  وطالبات  (.  طالب  لدى  الحياة  بجودة  قتها 

 . ٢٨٠-٢٤٧، ، يناير١، ج٩عالعلمية لكلية التربية النوعية، املجلة  جامعة اإلمام محمد بن سعود بمدينة الرياض، 

15-  ( سالم  ناهض  في  (.  ٢٠١٧حرارة،  السوريين  الالجئين  لدى  الحياة  بجودة  وعالقتها  واالجتماعية  النفسية  الحاجات 

 غزة، فلسطين.  -سالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالميةر محافظات غزة، 

)حرطاني،    -16 وعالقت  (.٢٠١٤أمينة  األمهات  لدى  الحياة  باملجودة  األبناءها  السلوكية عند  غير  شكالت  ماجستير  رسالة   ،

 منشورة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، الجزائر. 

 لية التربية، جامعة دمشق، دمشق: مديرية الكتب الجامعية. ك أصول البحث في علم النفس،  (.١٩٩١حمص ي، أنطون ) -17

مجلة مسار  من الطلبة السوريين بجامعة تلمسان "دراسة ميدانية"،  ى عينة  (. تقييم جودة الحياة لد٢٠١٧حمناش، ليلى )  -18

 . ١٢٩٨ -١٢٨٢(، فبراير، ص ص: ١)٤، العلوم التربوية واالجتماعية

19-  ( إبراهيم  في املنطقة العربية قض(.  ٢٠١١دراجي،  ، ورقة  ياهم ومعالجتهاامشكالت الالجئين وسبل معالجتها.. الالجئون 

 لذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية العلوم االستراتيجية. االعلمي مقدمو إلى امللتقى  

(، مستشفى الصحة  ٣سلسلة مقاييس مستشفى الطائف )مقياس الطمأنينة النفسية،  (.  ١٩٩٣الدليم، فهد؛ وآخرون )  -20

 النفسية، الطائف: مطابع الشهري.

)د  -21 عيد  وديراني،  كمال؛  "اختبا١٩٨٣واني،  ماسلو (.  األردنية"،    ر  للبيئة  صدق  دراسة  باألمن:  دراسات للشعور    -مجلة 

 . ٥٦-٤٧(، ٢)١٠الجامعة األردنية، العلوم اإلنسانية،  

 دار رسالن.  . دمشق: الالجئون والقانون الدولي العام (.٢٠١٨راض ي، علي رحيم ) -22

رابطة التربية الحديثة، القاهرة،  ت تربوية،  ادراسي.  (. األمن النفس ي دعامة لألمن القوم١٩٨٩م ) السال   زهران، حامد عبد   -23

 .٤٣٦-٨٦، ١٩، ج ٤مج 

 ، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.  ١ط حاجات الطفولة ومشكالتها، .(٢٠١٩الشميري، عبدالرقيب ) -24
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املسار  ة  لمجسان،  سة ميدانية على عينة من طلبة جامعة تلمدرا   -دى طلبة الجامعة (. جودة الحياة ل٢٠١٨شويخي، آمال )  -25 

 .٣٢٦-٣١٠(، مارس، ٥)٥والعلوم االجتماعية،  التربوي 

26-  ( جميل  االنسحاب  ٢٠٠٧الطهراوي،  نحو  باتجاهاتهم  وعالقته  غزة  محافظات  في  الجامعات  طلبة  لدى  النفس ي  األمن   .)

 . ١٠١٣-٩٧٩(، ٢) ١٥غزة،  -ةالجامعة اإلسالميية،  مجلة كلية الترباإلسرائيلي، 

 القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.نظريات الشخصية.  (. ١٩٩٨) د من، محمالرح عبد -27

 . ١٣٦-١١٩، ٤جامعة امللك عبدالعزيز،  مجلة كلية التربية،القيم وعالقتها باألمن النفس ي،  (.١٩٧٩السالم، فاروق ) عبد -28

-١٣يدركها األبناء في املرحلة العمرية من ) كما  والدية  األمن النفس ي وعالقته باملعاملة ال  (.٢٠١١اح، هبة هللا )الفت  عبد  -29

 رسالة ماجستير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس. ( سنة، ١٥

عبد  عبد  -30 )  املجيد،  محمد  م   .(١٩٨٩السالم  عينة  لدى  النفسية  بالوحدة  املرتبطة  األسرية  املتغيرات  طالب  بعض  ن 

 ستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا. الة ماج رسسين،  املرحلة الثانوية من الجن

)  عبدا  -31 سميرة  وشند،  أماني؛  األبناء ٢٠١٠ملقصود،  من  عينة  لدى  الذات  بفاعلية  وعالقتها  األسرية  الحياة  جودة   .)
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Abstract 

Educational theories agree that mental health begins to form in a person from the first 
moments of his life, and the environment - family and educational - plays a key role in 
promoting and protecting it. Early examination of psychological balance disorders and 
adjustment difficulties in a child is a fortress that protects him from diseases that may be 
related to his personality in the future. This examination requires the provision of the 
competent educator who is able to feel and observe the child, the educator who is expert in 
the methods of psychological observation and listening that allow him to examine those 
difficulties that stand in the way of his normal development. 

In this particular field, spontaneous theater, known as dramatic art, is one of the active 
educational methods used today in some educational structures in order to inspect and early 
diagnose psychological and social difficulties (conflicts, fears and sorrows) that threaten 
the child’s compatibility, and which can also be employed to help him liberate Of which. 
The researchers relied on methodological procedures that divided the research into three 
sections, each topic containing analytical and correlative elements represented by titles: 
school health and health prevention in Algeria, the second topic the role of the educational 
institution in early recruitment, secondly the theater and mechanisms of psychodrama. This 
research concludes that the educational institution, including the family, must work to find 
a way to coordinate its efforts in order reach a common goal, which is the child’s 

personality. Also, the early examination of the difficulties that the child suffers from, the 
family alone cannot work with them, but the intervention of the educational centers is 
necessary. 
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 ملخص 

الص أن  على  التربوية  النظريات  تتتتفق  تبدأ  النفسية  اللحظات   دنل عكش حة  منذ  وتلعب   اإلنسان  حياته  من  األولى 

األولى -البيئة   والتربوية  وصعوبات  -األسرية  النفسية  الضطرابات  املبكرة  فاملعاينة  وحمايتها.  بنائها  في  أساس ي  دور 

النمو   من  يقيه  الذي  الحصن  بمثابة  لهي  الطفل  عائقا    السوي  غيرالتوافق عند  في حياته مستقبال.  الذي سيشكل 

توفير    ترطشت املعاينة  املالحظة  هذه  بأساليب  الخبير  املربي  ومالحظته،  بالطفل  الشعور  على  القادر  املكون  املربي 

 االجتماعي.   -واإلنصات السيكولوجي اللذان يتيحان له االنتباه لتلك الصعوبات التي تقف دون توافق الطفل النفس ي 

يعتبر   بالذات  املجال  هذا  الوفي  الفن  أو  التربوي  امير داملسرح،  األساليب  الهياكل  من  في  اليوم  املستخدمة  النشطة  ة 

التربوية قصد املعاينة والتشخيص املبكرين للصعوبات النفسية واالجتماعية )صراعات ومخاوف وأحزان( التي تهدد  

ث  ح بال  ت مإجراءات منهجية قس   توافق الطفل والتي يمكن توظيفها ملساعدته على التحرر منها. اعتمد الباحثين على

املتمثلة بعناوين هي: الصحة املدرسية والوقاية    الى ثالثة مباحث، كل مبحث يحتوي على عناصر تحليلية وارتباطية 

الصحية في الجزائر، املبحث الثاني دور املؤسسة التربوية في التعيين املبكر، ثانيا املسرح التربوي وآليات السيكو دراما.  

ن تعمل على إيجاد املجال لتنسيق جهودها بغية  أها األسرة البد سة التربوية بما فيسؤ امل  نأالبحث الى نتائج   فارتأى هذا

الوصول إلى غاية مشتركة هي تنمية وترقية شخصية الطفل. كما أن املعاينة املبكرة للصعوبات التي يعاني منها الطفل  

 .ةيلتربو دخل املراكز ابل البد من ت ،بهاال يمكن لألسرة وحدها أن تشتغل 

 العالج، املدرسة   الطفل، الصحة، املسرح،  :يةفتاحات املكلملا
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 مقدمة .1

مبادئن أفكارنا،  األبرياء  األطفال  تعليم  ومغامرة  إن  الطفل  حرية  لحدود  اقتحام  لهو  نحن  نضعها  ملناهج  وفقا  معارفنا  ا، 

ية املرتبطة بحاضره ومستقبله،  ع و الن  هون مراعاة احتياجاتبطبيعته، ألننا حينئذ نكون قد وضعنا شخصيتنا بدل شخصيته د

ال. وفي هذه املحاولة البحثية ستظهر  هذه االحتياجات املختلفة بالضرورة عما هي عليه في حاضرنا وعما كانت عليه ونحن أطف

 لهذه الشريحة؟  االجتماعية التي ال تلقى الصدى كمشروع اجتماعي يصيغ االستفهامات الداللية-بنية الطفل النفسية

( 1997بعد االستقالل )إلى غاية   اوية ماكروسوسيولوجية عن السبب الذي جعل مجتمعنا يظل ولسنواتا من ز نلاءتس  إذا

(؟ بل وإلى أبعد من ذلك Clinique -Pédopsychiatriqueادة متخصصة في األمراض العقلية والنفسية لألطفال )يفتقد إلى عي

ضمن مصلحة األمراض العقلية للكبار دون أن تؤسس كتخصص    لطفاأل ج العقلي الخاصة باعن سبب استمرار خدمات العال 

 جوان من ذات السنة؟  18الصادر في  444لوزاري رقم بناء على املرسوم ا 2013قل إال في عام طبي قائم بذاته ومست

ريحة من  ش له اذهملا يتعلق األمر ب  هل يعني هذا استبعاد معين للمسؤولية السياسية فيما يتعلق بهذا النوع من االضطراب

 املجتمع؟  

 ا؟ هل يعبر هذا على تصور معين للطفل يربطه بالراشد، ويلغيه كذات اجتماعية لديها مميزاتها وحقوقه

 ومجالت وطنية  
ً
وإنه ملن املثير االنتباه أيضا أن تحول محالت بيع الكتب عبر مختلف مدن القطر الجزائري وأال تجد كتبا

بال الطفتتناول  العلمية  فلو دراسة  عن    ية  مواضيع خارجة  وكأنها  وأنثروبولوجيا،  املختلفة سيكولوجيا، سوسيولوجيا  أبعادها 

سال وإذا  الجمعي؟  املخيال  وكأن  تغطية  الزبائن  من  مطلوبة  غير  مواضيع  بأنها  يجيبك  ذلك  سبب  عن  املكتبة  صاحب  ت 

املج ضمن  يقعان  ال  عندنا  وسوسيولوجيته  الطفل  وكأن  سيكولوجية  العقالني،  يلذال  عدم  ب عك  مجال  في  تدخل  على  ر 

مع تمثل  على  أيضا  يعبر  وذلك  األسرة؟  حدود  داخل  يقعان  وتربيته  الطفل  صحة  أن  حيث  العمل  االختصاص  لتقسيم  ين 

-االجتماعي بين األسرة واملؤسسات التربوية األخرى وفي نفس الوقت عن مطلب وجودي يتخذ شكال صراعيا يجعل األسر تقاوم

تدخل في شؤونها بما في ذلك صحة الطفل النفسية واالجتماعية؟ واألدهى من هذا هو امتداد هذه    لك -انابشكل غير واعي أحي 

التشكيالت إلى  تتشكل    الثقافة  الذي منه  الوعاء  املجتمع املدني والتي يفترض أن تشكل  في  التي تنشط  السياسية والجمعيات 

 البرامج التنموية في بالدنا؟

بة واملغيبة من طرف التوجيه املعارض للجمعيات التربوية  شف وفهم هذه اآلليات الغائكلاف  دهالدراسة على أ   هذه  تقف   

 واملجتمع املدني والهيئات.  

لو تصفحنا مثال برامج األحزاب لوجدنا غياب ملفت لالنتباه فيما يخص صحة الطفل السيكوسوسيولوجية ورعايته في  ف 

 قبل مدرسية؟ املرحلة املدرسية واملا

تكلم عن الطفولة من منظور األمومة )الوجه اآلخر( ومنهم من يتناولها من منظور التعليم بينما يظل  ض منها يعبال  دجبل ون

ملتعلق بتكوين الشخصية غائبا وال أحد يتطرق إلى تلك الصعوبات النفسية واالجتماعية التي يمر بها األطفال وما يمكن  البعد ا

تعدد املقاربات ملوضوع املسرح التربوي، وآليات السيكو دراما الى  الطرح املركب وامل   على   ة اعتمدت الدراسنها؟  عمله لحمايتهم م

 باملالحظة ثم التنظير الفكري. وستعرض في شكل عناوين ورؤية نقدية. ثالث مباحث منطلقاتها ميدانية  
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 الصحة املدرسية والوقاية الصحية في الجزائر  .2

املس  العمليات  بحإن  املتعلقة  املتعفطال  ةيماتمرة  الحكومات  بها  تبادر  ظلت  التي  توجه  ولة  إلى  تشير  االستقالل  مند  اقبة 

ولكن من جوانب معينة فقط بينما يظل املكونين    ،إزاءهاوبمسؤولية أوسع من املجتمع  معين نحو تشكل الوعي بهده الشريحة  

 السيكولوجي والسوسيولوجي غائبين ملاذا؟  

امل  مثال،  املبذو نجد  فيماجهود  األمهاتقم يخص    ل  توعية  األطفال،  وفيات  مراكز    اومة  بناء  اإلنجابية،  صحتهن  ورعاية 

ات التي تعبر على هذه الصيرورة حيث أن مستقبل املجتمع يبدأ عند طفل اليوم على حد  األمومة الجوارية، وغيرها من املبادر 

األسرة فقط بل من شأن الجمهورية كما    ةي ؤولسماملختلفة ليست من    وأن صحته في أبعادها  (Adler, 1949, p 09)   قول أدلر

 . p27) , (Platon, 1966   إليه أفالطون منذ أكثر من ألفين سنة أشار 

 يستجيب  يقول " 
ً
روسو": كلما كان الجسم ضعيفا كلما صعب التحكم فيه وكلما تقوى وكان في صحة جيدة كلما كان طيعا

اج لكي تنمو وتصبح جميلة وقوية إلى بستاني كفء يرعاها ويحميها، فهي  تح ي تتلبالنبتة الصغيرة، الإلرادة ". يشبه روسو الطفل 

الجيدة والقدرة  تحتاج إلى ما يناسبها من هواء نقي وأشعة شم العذب، بما يضمن لها الصحة  سية وكميات منتظمة من املاء 

 على إعطاء األزهار والثمار املفيدة في املستقبل.

إشار   إلوهذه  واضحة  الدور  ة  التر   ي س ساأل اى  املؤسسة  عاتق  على  يقع  مختلف  الذي  من  باألطفال  العناية  في  واملتمثل  بوية 

ولكنها نفسية    ،بدنيةوالصحة كما أشرنا ليست فقط    يعمل على تنميتها من جهة أخرى. النواحي بشكل يحمي صحتهم من جهة و 

 .1واجتماعية أيضا  

 شمسية  الطفل في حاجة إلى أوكسجين وأشعة 2.1

باملافاألط  عدد كبير من القاطنين  ما تكون  ل   
ً
ليلهم ونهارهم داخل غرف غالبا في الشقق وهم يقضون  دن عندنا يسكنون 

بل يتقاسمون الغرفة    ،الغرفةداخل   هنا أطفال الشرائح العريضة من املجتمع الذين ال ينامون لوحدهممغلقة، نخص بالذكر  

 . بة املركبة في الغالمع اإلخوة أو غيرهم من أفراد األسر 

بل وإلى أبعد من هذا قد يكون أحد الذين ينامون    ،الطفلا من شأنه التقليل من حجم األوكسجين الذي يحتاج إليه  ذه 

 فيصيبه بالعدوى )احتمال املرضية عال(. معه في
ً
 نفس الغرفة مريضا

وإلى أبعد من ذلك    ل ب  ،اهملوقعالكفاية نظرا  أضف إلى ذلك أن العديد من هذه الشقق قد ال تدخلها أشعة الشمس بما فيه  

...( وال يجد هذا  قد تستعمل أسرة الطفل هذه الغرفة في النهار ألغراض أخرى بسبب ضيق املجال )طبخ، نشر املالبس، غسل

 األخير مجاال آمنا للعب وإخراج طاقته. وهو ما يجعله في حاجة ماسة إلى تعويض ذلك.

 
 لعاملية: الصحة ادستور منظمة   1

، ال مجرد انعدام املرض أو العجز- 
ً
 واجتماعيا

ً
 وعقليا

ً
 .الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيا

  ،العقيدة السياسيةأو  ،الدينأو  ،رق العالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب -

 .جتماعيةاال  أو ،الحالة االقتصاديةأو 

  صحة جميع الشعوب أمر أساس ي لبلوغ السلم واألمن، وهي تعتمد على التعاون األكمل لألفراد والدول -
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ان فيه  ت أو خاصة( حيث يفترض أن توجد بها ساحة كبيرة وبستناة ك يموية بصفة عامة )عمو وهنا يكمن دور املنشأة الترب 

تدخل تهوية جيدة  أقسام واسعة ذات  إلى  إضافة  يهدد  أعشاب وأشجار  الغبار ومما  من  باستمرار، خالية  الشمس  أشعة  ها 

 صحة الطفل، وتوجد بها إضاءة كافية وتغمرها حرارة مالئمة. 

املنزل فإن   الترببخالف  الهيكل  البدنية   حتسم   ي و ساحة  بالنشاطات  بالجري والقيام  املختلفة    للطفل  التي تنشط األعضاء 

ب واملخ  األعضاء  وتزويد  عروقه  في  بالدم  عملية  وتبعث  ويحسن  الهضمي  الجهاز  وينشط  أوكسجين  من  يحتاجانه    األيض ما 

(Métabolisme) . 

طفل خارج القاعة التربوية وإلى تحويل الحصص  لااء  قبملربيات إطالة مدة  هذا ما دفع ببعض األخصائيين إلى االقتراح على ا 

، األلعاب الجماعية...( إلى الساحة حتى يتمكن األطفال  سبة )املالحظة، األناشيد، الحركات اإليقاعيةالتربوية في األوقات املنا

 من أخذ نصيبهم من الهواء والحرارة والحركة.  

 املالئم ة واللباس الطفل في حاجة إلى تغذية صحي 2.2

كون الغذاء في البيت من جنس واحد أي غير متنوع وهذا ال ينسجم مع متطلبات نمو الطفل. فاألم العاملة قد ال  ما ي  لبااغ

يتطلب تحضيرها والطهي  يكف التي  واملتنوعة  املتزنة  األطعمة  بتحضير  لتقوم  أيام األسبوع  الجهد خالل  أو ال يسعها  الوقت  يها 

تحنج  بل  ،طويللوقت   إلى  تميل  ايض دها  اإل أل ر  والسريعة  الخفيفة  إلى طباق  ذلك  لتعويض  اآلباء  بعض  يميل  وقد  بل  نجاز، 

ال اإلكثار ذلك  في  ناسين  اللحوم  تناول  غالبية  من  اتجاه  عن  ناهيك  الطفل،  صحة  على  تعود  أن  يمكن  التي  السلبية  نواتج 

من مض  بدال  أطراف  في شكل  بلعها  إلى  هو مالحظ  كما  الكال األطفال  دون  هذا  ترك ل سعن    مغها.  في  املتمثل  اآلباء  بعض  وك 

وهو  املحتوى  في  وال  الوقت  في  انضباط  أي  دون  مأكوالت  من  يريدون  ما  يتناولون  على صحة    األطفال  بالسلب  دائما  يعود  ما 

 الطفل. 

)فيتام األطفال  لنمو  املفيدة  باملواد  غنية  غذائية  وجبات  بتقديم  الروضة  تهتم  أن  يفترض  بروتينلذلك  النمو،  ت،  ايينات 

 لسيوم، مغنيزيوم، بوتاسيوم، زينك، فوسفات...( املوجودة في الحليب، الجبن، الفواكه، الخضر، السمك...الخ.اك 

املربية من جهة أخرى على تعليم األطفال االنضباط في تناول الغذاء، حتى يتعودوا األكل في أوقات محددة ويحترمون    كما تعمل

 تناولها.  الكميات التي يجب

ربية أن تشرح ألولياء الطفل بأن القاعة مجهزة بمدفئة تحمى األطفال من البرد، وعلى األطفال أن  لباس على امللاية  حاأما من ن

 وا إلى الروضة مثقلين باأللبسة الداخلية )الصوفية خاصة( التي تعيق عن الحركة وأداء النشاطات البدنية. ال يأت

ا يكون الطقس بارد حتى  م كي ال يخرجوا من القاعة او الورشة التربوية ملهتاقبر مبمرافقة األطفال و   كما تقوم املربية من جهتها

 ا.  يلبسوا معاطفهم ألن ذلك قد يسبب لهم أمراض

  كذلك ملا يتعلق األمر باألحذية فإذا الحظت املربية بأن حذاء الطفل أكبر أو أصغر من رجله أو ال يالئم نشاطاته التربوية عليها 

 ك. لذأن تنبه أوليائه ب

الداخلية ألن ذلك قد يسبب للطفل  مك ا عليها أن تنزع من رجل الطفل الحذاء املبلل وأن تتفحص جواربه وسرواله ومالبسه 

بل وقد يؤدي إلى التهاب القصيبات الهوائية كما بينته التجربة. من الضروري كما نراه السيما في فصل الشتاء أن توجد    ،الزكام
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ودافئة يلبسها األطفال بالقاعة حتى يتمكنوا من القيام بالنشاطات وحتى توضع أحذيتهم    مرنة  أحذية من نوع خاص،   بالروضة 

 طر حتى يعيد لبسها األطفال بأمان عند رجوعهم إلى البيت.  في مكان يسمح لها بأن تجف من امل

 الوقـاية الصحية لألطـفال  3

املربيات   على  دورية  فحوص  إجراء  الضروري  باست من  يحتككن  تكون  ابار  ر مالالتي  ال  ممكنة.  عدوى  كل  الجتناب  ألطفال 

التجربة أن للحالة    ، فقطالفحوص بدنية   إذ بينت  الجانب العقلي،  إلى  تأثير مباشر على  بل تمتد  النفسية والعصبية للمربية 

السيكو املجال  إلى  الفحص  مد  أيضا  الضروري  من  للطفل،  النفس ي  من خال-التوازن  الو سوسيولوجي  وتحري  مالحظة    ع ضل 

التربوي. جاال  الدور  املنوطة بتوقعات  التزامهم باألبعاد األخالقية واملهنية  ضرورة    تماعي للمربية والجماعة التربوية عامة ومدى 

  إتيان الطفل إلى الروضة مصحوبا ببطاقته الصحية التي تحتوي على كل املعلومات الطبية والعالجية املتعلقة به نوع وتاريخ كل 

ذكر ما لديه من حساسيات )جلدية، تنفسية، غذائية،  -لتي أصابته وتلك التي الزالت عندهاملهمة ا  ضرام، األ ةتلقيح على حد

 ء الذي يتناوله والحمية التي يتبعها إن وجدت.دوائية...( وكذلك الدوا

  ا مها  يلملتعلقة به وتسجل عتنشئة املربية على استخدام بطاقات شخصية لكل طفل تحتوي على كل املعلومات الصحية ا 

 تالحظه من تحوالت بدنية، نفسية، عقلية طوال السنة. 

 هذه البطاقات تبقى سرية ال تسلمها املربية إال لطبيب املؤسسة. 

 لبطاقاتهم الصحية وللفحوص الطبية يصنف األطفال إلى فآت ثالث: 
ً
 عند مجيئهم إلى الروضة وتبعا

 األطفال الذين لديهم صحة جيدة.-أ

 تهم.بقمرا باألطفال الذين يج -ب

 )مرض ى(.  للدخول  غير املؤهلين األطفال -ج

به وا الخاصة  البطاقة الصحية  الطفل  أهل  إلى  الروضة  آخر كل سنة ترسل  لتي تحتوي على جميع املالحظات الخاصة  في 

 (.  بنموه العقلي، البدني والسلوكي )االجتماعي

افقيةلصعوبات دور املؤسسة التربوية في التعيين املبكر ل  3.1    )observation eningeScr(  التو

واملهنية   باالختصاص  التربوية  الهياكل  إل  (professionnalisme)تتميز  تميل  التي  األسر  خالف  واألحكام  على  الذاتية  ى 

أو    املسبقة، الوضع الذي يؤهلها ألن تكتشف في وقت مبكر ما قد يظهر عند الطفل من اضطرابات، سلوكية سواء في النطق، 

االندما  الشهية  ملا مع    جصعوبات  فقدان  أو  )(inappétence)جموعة،  والخمول  الالمباالة  مواقف  أو   ،Apathie  التنمر  ،)

 والعدوانية ...الخ. 

ربي املتمرس يستطيع تمييز هذه األعراض وتبليغها في شكل فرضيات إلى األخصائي النفساني الذي هو جزء ال يتجزأ من  فامل

 الفريق التربوي. 

هيو  إمكان عالج  على  ض اال   هذتوقف  أساس ي  بشكل  ذلك طرابات  كان  كلما  إذ  وتشخيصها  معاينتها  فيه  تمت  الذي  الوقت 

 صحيح.  مبكرا كلما كان العالج انفع والعكس
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 االجتماعية للطفل -الصحة النفسية 3.2

الوجهة النفسية الحياة ضمن أوضاع سيكوسوسيولوجية مالئمة من ش-يقصد بالصحة من  التوازن  االجتماعية  أنها دعم 

 والسلوكي للفرد.   قليعلا

جتماعية وبنية األسرة  وقد تتمثل هذه األوضاع باإلضافة إلى شروط السكن والعمل والنقل واالتصال والترفيه في العادات اال 

أفرادها بين  االجتماعي   .والعالقات  بالتنشئة  املتعلقة  تلك  الطفل  لنمو شخصية  األساسية  الصحية  الشروط  من  وما  ولعل  ة 

مرافقة تحوله إلى عضو فعال ونافع لذاته ولغيره وفي هذا الباب يذكرنا "أدلر" بأن األسس املكونة ألنا    ةرعاي  يحصل عليه من

الخامسة    (The basics of personnality)  الطفل حياته قد    (style)أسلوب    فيكون    (Adler a, 2000, p.80)توضع قبل سن 

 ع ضمن عالقات معينة في الوسط الذي يعيش فيه. بطقد ت املختلفة على كونه وتدل استجاباته للوضعيات حدد،

 على بعض سلوكياته في هذه السن بالذات. -ارجمن الخ وهو ما يجعل العملية غير يسيرة إذا ما أردنا إحداث تغيرات

  مر أل ايش فيه سواء أتعلق  أليست حياتنا الداخلية مرتبطة إلى حد بعيد بنوعية العالقات التي ننسجها مع الوسط الذي نع

 بالجانب البيولوجي، أو الفيزيولوجي أو النفساني والعقلي؟ 

د على نمط من االستجابة مع هذا الوسط يصعب تغيير بعضها لهذا فإن الطفل في سن الرابعة أو الخامسة يكون قد تعو 

 واستبدالها بأخرى إذا ما طال به الزمن حتى يتجاوز سن السادسة.

 األولية نة شاطات املعاين 3.3

من    امليدانية  ةبتجر لاتفيدنا   الطفل  يحمله  ما  على  االضطالع  الصعب  من  أنه  على  االبتدائية  واملدارس  األطفال  رياض  في 

وهو ما يستجيب له نشاط املسرح   سيكولوجية ما لم نضعه في ظروف ووضعيات مختلفة ونتركه ينشط بكل عفوية  اختالالت

 على هذا النوع من املالحظة الصحية.   اعدس يإطار تربوي مالئم   الحر الذي نحن بصدد شرحه باعتباره

ط الذي يعيش فيه لدى يقع على عاتق الكبار  تلعب الوقاية دور أساس ي في مرحلة الطفولة نظرا لتبعية الطفل في نموه للوس

  ل يقو   ا هو جوهر الوقاية كمتوفير الشروط التي تكفل حمايته وضمان نموه السليم. يحتاج إلى أن يتغذى مما يحتاج إليه وذلك  

أخر   بمعنى  أو  إليه،  يحتاج  مما  يتغذى  بأن  له  السماح  هي  للطفل  الصحية  الوقاية  في  مشكلة  أكبر   " جانيت(  تنمية  )فيليب 

 . (Jennet, 2006)قدراته الجسدية، املعرفية، العاطفية والتواصلية" 

فل باعتباره العنصر األساس ي بعد  طلة لقيحظة واملعاينة الدقيضع هذا على عاتق املربي املسؤولية الكاملة فيما يتعلق باملال 

 من أي شخص آخر.  األسرة الذي يمكنه أن يرافق الطفل ويظل بجواره أكثر

بمعنى أنه من األهداف األساسية التي تقع على عاتق املؤسسة التربوية، العمل املستمر على إزاحة العراقيل البيئية التي قد   

م باألدوار االجتماعية املوكلة إليه ومن االندماج في الجماعات املختلفة التي  ايالق  عيم الطفل حتى يستطيتقف أمام النمو السل

 يتفاعل معها.  

املربي مثال أن يستخدم الوضعيات التربوية )األلعاب، املسرح، القصة، الرسم...( التي تنمي لدى الطفل الشعور    لذلك على

 عة هو من أعظم األخطاء التي يمكن له ارتكابها. و ماملج  لتعايش والتبادل معبأهمية التواصل وأن العزلة ورفض ا
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ب  فيما  لينتقل  للطفل  تحصل  اجتماعية  تجربة  أول  هي  النفس  األم  علماء  يتفق  واالكتشاف.  الحاجة  بدافع  غيرها  إلى  عد 

" و  املح Wallon h, 1968, p).(112  لون"أأمثال  هي األصل  تكون  تكاد  التجربة  أن هذه  الطفعلى  ارات  هم من    ل دد ملا سيكونه 

 تواصلية مع املحيط الخارجي.

لعمل على بلورته واالرتقاء به على نحو يجعل الطفل  لذا فمن مجاالت املعاينة االنتباه لهذا الحس االجتماعي عند الطفل وا

 يتمتع به ويالحظ الفوائد التي يجنيها من خالله.

يتع  لم  الذين  األطفال  من  العديد  مثال  ينجد  ال  الحس  هذا  في    فون ر علموا  هم  األطفال  هؤالء  مثلهم،  أطفال  يوجد  بأنه 

عيش أسرهم في ظروف اجتماعية صعبة )الفقر الشديد، التفكك،  في املالجئ أو أ غير مرغوب فيهم أو ت  الغالب أيتام يعيشون 

 األمراض العقلية، األحياء الهشة، الجريمة...( 

تالل معين في عالقاته األسرية تظهر لديه صعوبات في خ ابب  سبالتعبيري في حياته  الطفل الذي ال يستعمل األسلوب   فمثال

 م تكن لديه عوائق عضوية(.لنطق أو التعبير السوي عن رغباته وتخيالته )إذا لا

 Roussau) ,يقول رو سو في هذا الصدد:" ال يمكن للثروة اللغوية لدى الطفل أن تنمو إال ضمن وسط اجتماعي مالئم لذلك"

1958, p.71) 

ا  ة يؤولسمتظهر      .لتي يقع على عاتقها إيقاظ شعور الطفل نحو العالم الخارجي بدال من عزله وتخويفه من الخارجاألسرة 

الحظنا هذه الظاهرة مثال في األيام األولى من مجيء الطفل إلى الهيكل التربوي حيث يصعب عليه في املرحلة االنتقالية االبتعاد  

والتعود ع أمه  الجديد ومعن  الوسط  في بعض  ن ظالح  الى  يفوق   
ً
قلقا أيضا ويظهرن  األمهات يجدن صعوبات  أن بعض  هو  اه 

تؤثر عليه على عكس ما جاءت من اجله وال يتم التأقلم مع الوضع الجديد إال بعد فترة من    األحيان قلق الطفل إلى درجة أنها

 بنها في املؤسسة.التدريب والحوار املقنع مع املربي حتى تطمئن األم لترك ا

كما  -يظل  ل مثال ال يهتم إال بأمه أو بالشخص الذي يدللـه مثل أمه حيث يجد السهولة وتلبية الرغبات وهو س املدل  لطفلاف

 كذلك عاجز عن مواجهة مواقف الحياة ما لم ينظر في أمره.  -تبينه التجربة

األسرة بسبب العادات ونقص    فيه  تكر للنقص الذي تسبب والهيكل التربوي في عالقاته مع األسرة يحاول دوما التعيين املب

 املعرفة العلمية بالطفل. 

جع لذلك هي العمل الداخلي، القائم على حوار الطفل وإقناعه بوجود سبل  يشير الخبراء النفسانيون على أن الوسيلة األن   

شأنه تحسين    ن ر مخآقابل اكتسابه سلوك  أخرى لبلوغ مقاصده ثم في مرحلة ثانية مساعدته على التخلي عما هو غير سوي م

 ر األدوار. وضعيته االجتماعية وفي هذا الصدد يلعب مسرح الطفل )السيكو دراما( بأشكاله املختلفة أكب 

املدلل    بالطفل  يتعلق  فيما  "أدلر"  إليه  أشار  ما  املثال  سبيل  على  ما    (Adler a, 2000, p.85)لنأخذ  سرعان  أنه  نالحظ 

لب مساعدة الغير دون أي محاولة ذاتية لحلها  صعبة أو نجده يلجأ مباشرة إلى ط  نهاأبالوضعية التي يقدر ينصرف دون مواجهة  

إلى  العودة  ويريد  الوضع   
ً
رافضا يثور  أخرى  في حاالت  نجده  بل وقد  الوالدين،  على  االعتماد  تعود  بذاته ألنه  للثقة  فاقد  فهو 

ه ما يجعل األولياء  البيت ألنه أفضل ما يكون هناك مع أمه وأن الهيكل التربوي مزعج وغير محبوب لديه لذلك ال يريد املجيء إلي

  
ً
جيدا ويتفهم  األم  مكان  نفسه  يضع  أن  بدء  ذي  بادئا  عليه  الوضع  هذا  يواجه  لكي  واملربي  به.  لإلتيان  صعوبات  يجدون 
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امليكانيزمات التي تحكم تصرف هذا الطفل ويساعدها في ذلك املسرح )السيكو دراما( في جعل الطفل يتحرر عن تلك الصفات   

 خرى إيجابية. وتمكينه من تبني صفات أ

أن الطفل كما يقول رو سو: " يتغلب على نفسه وعلى كل الصعاب من أجل إرضاء من يحب". لذلك هو في أمس الحاجة إلى  

الشعور بالطمأنينة واملرافقة بعيدا عن اللوم واالتهام. الن ما يبذله يتطلب شجاعة وثقة ينبغي أن يوفرها له املربي. أن العوائق  

 ية الفرد تجد أصولها على اتفاق علماء النفس في الطفولة.التي تعيق نمو شخص 

املهن والحرف االجتماعية تجد معناها في الحس االجتماعي الذي يتبلور وينمو لدى الفرد منذ صباه وهو الذي يدفعه فيما      

 يقبل عليه من أفعال لينفع ذاته بما يوافق املجتمع.  

 إلى أعماق الطفولة وما عاشته من  ولو بحثنا في الجرائم واالعتداءات التي ي
ً
قوم بها األشخاص لوجدنا أصولها تعود بعيدا

عالقات في بيئتها األولى، وهو ما يصفه روسو في قوله " إن األحاسيس الطيبة التي يعقيها املحيط ويس يء توجيهها هي في الغالب 

 p(Roussau ,1958 ,.(71 من تدفع بالطفل ليخطو نحو الشر"

خالل املمارسة امليدانية أن التمركز حول الذات يزداد لدا بعض األطفال بشكل غير سوي إلى حد يجعله إذا   من كما الحظنا

ما شعر بتهديد في وضعيته )مثبطات( يصاب باضطراب فيزيولوجي ونفس ي قد يؤدي به إلى اإلغماء، القيء، االرتعاش، االصفرار  

استعما العدوان، لذلك  األكل وربما  أالحاد، رفض  الذي   سلوبل  اآلمر  بالتهديد  الزجر مع هؤالء األطفال من شأنه إشعارهم 

 لتحقيق رغباتهم بعيدا عن أنظار الغير ورغم أنفهم.  (perversion)يدفع بهم إلى انتحال سبيل اإلخفاء 

ل ما يطرأ  ي ح تتميز سيكولوجية هذا النوع من األطفال بالخوف املستمر ألنهم عاجزون عن الذهاب نحو الغير للتعاون ف 

 عليهم من مشاكل. فهم قليال ما يكونون أصدقاء ويبقون دائما بعيدا عن املربي وكأنهم يكرهونه.

بالفعل إن الطفل الذي يدرك عجزه البدني أو اختالفه السلوكي قد يتصور نفسه مكروه لذا الغير بسبب ذلك. وهذا يخلق  

 . عنده عجز السيما إذا كان يعاني من شدة في املعاملة

 ذه الوضعية تجعله يلجأ دوما إلى االنفراد واالختفاء عن األنظار )مخافة من العتاب واالستهزاء(. ه

بل ومن الواجب عليه أن يشارك على نحو مستبصر في عملية البناء االجتماعي   ،أشكالهومن جهة أخرى يمكن لإلعالم بشتى  

ح من  الحساسة  الجوانب  بهذه  اآلباء  بتوعية  يتعلق  ما  واملجالت    ةياالسيما  الكتب  نشر  أجل  من  الدائم  والسعي  الطفل 

مختلف شرائح   تحسيس  بغية  الواسع  املستوى  على  والندوات  اللقاءات  وبرمجة  الطفولة  مجال  في  البحوث  من  واملستحدث 

 املجتمع بأهمية وخطورة املوضوع وباملسؤولية املنوطة بكل واحد. 

 املسرح أو الدراما التربوية  .4

نشا التعتعتبر  التي  طات  والترفيهية  الفنية  النشاطات  من  واملسرح  القراقوز  وعرائس  كالقصة  األدوار  ولعب  واملحادثة  بير 

واملعلومات فضال عن ترسيخ التجربة   وزيادة الخبرات واملهارات  تنمية الثقافة العامة منهاتحقق مجموعة من األهداف التربوية  

ه بالتعبير عما يدور في نفسه من مخاوف ورغبات وهو من خالل ذلك  ت تسمح لوإغناء سمات شخصية الطفل. كما أنها نشاطا

يتيح للمربي مالحظته واالنتباه ألحواله بما يساعده على معاينة الصعوبات التي يعاني منها الطفل وبالتالي مرافقته ومساعدته  

 تقبل. ضر واملسعلى تجاوزها قبل أن تتفاقم لديه وتصبح سلوكا مرضيا يضر به وببيئته في الحا
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في بحثنا هذا هو     أدوارا يختارها هو ويعبر من    والذي نقصده  الطفل  يمثل فيه  العفوي، بدون نص محضر مسبقا،  املسرح 

 خاللها بحركاته وإشاراته عما يعجز لسانه عن التعبير عنه.  

يها نفسه من خالل تمثله  الشخص ف  هو نشاط تربوي يوظف للتعبير عن مشاعر الخوف والقلق والرجاء، يشبه املرآة التي يرى 

 ألدوار اآلخرين ولنظرة اآلخرين إليه.  

هو كما وصفه مؤسسه "مورينو" يهدف قبل كل ش يء إلى مساعدة اآلخرين على التحرر من الصراعات واملخاوف الداخلية  

 .  عن طريق الفن الدرامي 

على الغير في جو من الخيال الذي ال يهدد  إسقاطها  يسمح هذا الفن للفرد أن يعبر عن الشخصيات املكبوتة فيه من خالل  

 شعوره باألمن )ألنه حقيقة نسبية تخص الطفل ودوره(.

نقترح   املقال  هذا  في  فإننا  ومخاوفها  مثبطاتها  من  النفس  لتحرير  كأسلوب  الغالب  في  تستخدم  دراما  السيكو  كانت  وإذا 

االجتماعية التي يعاني منها  -كتشاف الصعوبات النفسيةأسلوب الإخراجها من إطار العالج النفس ي لتستخدم من طرف املربي ك 

 الطفل بعد تدريبه عليها. 

القصد من وراء ذلك هو تفادي إضاعة الوقت حتى يستفحل الداء قبل الذهاب للفحص عند األخصائي النفساني كما هو  

درجة في البرنامج التربوي )الرسمي(  جية املنمالحظ اليوم في مدارسنا باإلضافة إلى كون نشاط املسرح من النشاطات البيداغو 

 والذي يفترض أن يكون املربي أو املعلم قد أضطلع على أبجدياته وتدرب عليها. اذن ماذا يقول الواقع عن ذلك؟  

من الغير، وهنا يعتمد "مورينو" على    غير السوية يساعد هذا العمل التربوي على تحرير الفرد من انفعاالته وتغيير مواقفه  

 دوار باعتبارها ضرورية في تشكيل الشخصية وترقية مهارات التواصل مع الغير. نظرية األ 

النشاط املسرحي العفوي يسمح للفرد باكتشاف أشياء عن ذاته كما يسمح له بمحاولة وتجريب عالقات جديدة مع اآلخرين  

 شاعر السلبية.  ر من املفي جو من األمن وبمساعدة املربي املختص. ويسمح بإظهار االنفعاالت وبالتحر 

 

 

 

 

 

 

  مة للعرض عل تعريف الدراما م حواَر قّصة يعالج جانًبا من الحياة اإلنسانّية وغالًبا ما تكون ُمصمَّ ّ
ى في القاموس املحيط: تأليف شعرّي أو نثرّي يقد 

عموًما فهي من أنواع النصوص األدبية التي ُتؤّدى في املسرح، ويقوم بتجسيد شخصياتها ممثلون محترفون،    تعريف الدراماأّما عن    سرح،املخشبة  

ها  ء فيداان األ وكلمة الدراما مأخوذة من كلمة إغريقية قديمة تعني العمل. كانت الدراما في روما القديمة بمثابة األدب الذي ُيقرأ على املسرح، حيث ك 

ا أن    ارتجاليًّ املعروف  ومن  والغناء،  املوسيقى  يصاحبها  وغالًبا  اإلنساني،  بالتفاعل  االهتمام  على  الدراما  وتحرص  نصوص،  أية  على  االعتماد  دون 

التمثيلي الذي يؤدي للضحك  األداء و هو   امللهاة )الكوميديا( وتنقسم الدراما في املفهوم اإلغريقي إلى ثالثة أجزاءاألوبرا أيًضا تدخل في تعريف الدراما، 

الضاحك األبيض  بالقناع  األسود   )التراجيديا(  املأساةو  ممثال  القناع  ويمثله  الحزن  إلى  يؤدي  الذي  التمثيلي  األداء  وهو  )الكوميديا(  امللهاة  عكس 

ويتناول شخوصها   التراجيكوميديسم  ف بايعر الباكي. أما الجزء الثالث فهو نوع خاص من الدراما يقع بين االثنين، حيث يعتمد قصص األساطير و 

 . .األسطورية ببعض السخرية وحديثا يمكن إدراج بعض أنواع الكوميديا السوداء تحت هذا املسمى 
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 نشاط املسرح والعناصر املكونة لديناميكيته  4.1

  يتم إعالم الطفل )على قدر مستواه( بما ينتظر منه، فيقوم باختيار املوضوع الذي يرغب أن يمثل حوله وكذلك األشخاص 

النوع   هذا  على  )املدرب  املربي  وعلى  العفوية(،  التزام  )مع  معهم  يلعب  أو  سيمثلهم  املالذين  اإلمكان  من  قدر  يلتزم  أن  سرح( 

 بالصفة التي حددت له وأن يلعب مع الطفل بأكثر بساطة ممكنة.  فتتشكل العناصر املكونة لديناميكية حصة املسرح في:

تسلسل األدوار: يمكن للطفل أن يعود إلى نفس املوضوع أو أن يعيد نفس بنية العالقة التي يعاني فيها وهو األمر الذي    -أ

 اول التحكم فيها وتجاوز ما أخفق فيه. نه يحيعني أ

يجد الطفل نفسه وهو ينشط في عالم من الخيال قد تحرر من املثبطات واملكبوتات التي كانت تقف دون تعبيره الحر ودون  

حلبة  على  يشاهدها  )وكأنه  أخرى  بطريقة  معايشتها  يعيد  إنما  ذلك  أثناء  وهو  اآلخرين،  مع  إيجابي  تواصل  نسج  على    قدرته 

 رح( بل وهو أحيانا يناقض بأفعاله ما يقوله بلسانه فيكون الجسد حينئذ هو الصادق )لسان الحال(.املس

تغيير األدوار وتبادلها يمكن الطفل من استكشاف وضعيات معينة من منظور أخر كان غامض لديه، الشرط في ذلك هو  

 ارج( أن تحدث في وقتها وال أن تكون مفروضة عليه من طرف املربي )الخ

ظاهرة االزدواجية: حيث يحول الطفل ألحد املربين الفاعلين في املسرحية معه دورا من األدوار التي تعود أن يلعبها هو في   -ب

واقعه املعاش فيصبح ذلك املربي )رمزيا( شخصا مزدوجا بالنسبة للطفل )مثل املرآة(، فيكون بمثابة دعامة سيكولوجية للطفل  

 س ي. )أحيانا يلعب الدور املزدوج وظيفة كبش الفداء(.النف يساعده على تجاوز الخوف  

املكان والزمان السيكو دراميان: يهتم هذا النوع من املسرح باملكان أكثر من الزمن على خالف املقاربات التحليلية. لذلك    -ج

السلبية   الطفل الصور  ليكون شاشة يسقط عليها  املمكن كي يصلح  ليكون حياديا قدر  املكان  تثبطه وتعيق نموه  التيحتاج  ي 

 السليم. 

)الواقع(،  )الوهم( وما هو موضوعي  ما هو ذاتي  بين  االنتقالي  الفضاء  بناء  إلى إعادة  التربوي  النشاط  النوع من  يسعى هذا 

لذاته   وتقديره  صورته  بناء  إعادة  على  يساعده  ذلك  أساس  على  له  املربي  ومعاملة  اللعبة  في  الطفل  دخول  أن  يعني  الذي 

 حرفة( وعلى استرجاع قدراته على تصور ما يحيط به وعلى اإلبداع واسترجاع ثقته بنفسه.  من )نرجسية

من مميزات الدراما أنها تمكن الطفل من إعادة تجربة النشاط التمثلي )الذي لم يكتمل أو كان مضطربا( باعتبار هذا األخير  

 ذلك بفضل األدوار والشخصيات املساعدة.  تم ي2 من النشاطات األساسية في اكتساب الوظيفة الرمزية عند الطفل

يبني الطفل الدور ويكتشفه وهو دور وضعه املربي بناء على توجيهاته ليجعل الطفل يعتقد بأنه هو من أخترع الدور الذي  

معلومات   على  تحصل  قد  بذلك  ويكون  تدريجي  بشكل  نحوه  توجيهه  في  يتم  إليها  يفتقد  كان  املحيطة  البيئة  من  جديدة، 

 
يعني دمج العناصر   االستيعاب بالنسبة لبياجيه،  التمثلعلى عمليتين، اللتان سماهما االستيعاب و  بياجيهخالل دراسته في حقل التعليم، ركز    2

 ة داخل بنى الحياة والبيئة، أو تلك التي كنا قد حصلنا عليها من خالل التجربة. االستيعاب هو كيف يتصور ويتكيف اإلنسان مع املعلوماترجيالخا

ر  فكااأل   الجديدة، إنه عملية مالئمة املعلومات الجديدة مع املخططات املعرفية املوجودة مسبقا. ويعاد فيه تفسير التجارب الجديدة لتتناسب مع

ل  أو تكون مشابهة لها. إنها تظهر عندما يواجه اإلنسان معلومات جديدة أو غير مألوفة، حيث يتم الرجوع إلى املعلومات التي تعلمها من قب  القديمة

ذلك،   من  العكس  على  منطقية.  يجعلها  البيئة    التمثل لكي  من  جديدة،  معلومات  على  الحصول  عملية  املرة  ،املحيطةهو  هذه    يلبتحو   ولكن 

كي    .املخططات تعديل  إلى  ويحتاج  السابقة،  )املعرفة(  املخطط  يعمل  ال  عندما  يحدث  هذا  الجديدة،  املعلومات  مع  لتتناسب  مسبقا  املوجودة 

 يتناسب مع املواضيع واألوضاع الجديدة
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ات املوجودة لديه مسبقا )املعرفة السابقة(، حيث يكون املربي بشكل غير مباشر قد ساعده على إجراء التعديل الذي  خططامل 

   (Block, Jack, 1982, p.281) ةيتناسب مع املواضيع واألوضاع الجديد

 كيفية تدخل الفريق التربوي  4.2

النفساني واملربين املؤهلين الذين يلعبون دور الشخصيات  صائي  الفريق التربوي املعني بهذا النوع من املسرح يتكون من األخ

على   القدرة  مع  وبيئته  في شخصه  ملموس  بشكل  النظر  إعادة  إلى  الطفل  يوجه  بشكل  ويبنى  العمل  ينسق  حيث  )املساعدة( 

 في ذلك. ولويةالتأثير فيها وتعديلها خالل اللعبة الدرامية )الرمزية( حيث تحضا العبارات اإليمائية والجسدية باأل 

كل   له  يقدمون  الذين  املربين  بمعية  التربوية  الحصة  وتنشيط  الطفل  استقبال  في  تكمن  النفساني  األخصائي  وظيفة 

املختلفة   النشاطات  خالل  األطفال  عن  يسجلونها  التي  واملالحظات  اليومية  املعاينة  على  بناء  وذلك  الحالة  عن  التفاصيل 

داخل فردية/جماعية،  تعليمية/عة/القا  )قاعة/متحركة،  القاعة،  األخصائي خارج  يقدم  الحالة  فهم  بعد  ثم  ترفيهية(، 

 التوجيهات الالزمة للمربين، يكون قبل ذلك قد تخيل موضوع الدراما وحيثيتها. 

 يمكن لألخصائي أو املربي أن يطرح األسئلة على الطفل قصد تهيئته للدخول في الدور، مثال:

 أين تحدث القصة؟ -

 ة وكيف تنتهي؟دأ القص أو أين تب-

 من يلعب من / وماذا؟   -

 ما هو طبع، سن، جنس األشخاص اآلخرين؟ -

 ملاذا يقومون بهذا أو ذاك؟ -

 ما رأيك في هذا الحدث أو ذاك؟ -

 كيف يستجيب لوضعية معينة؟-

 هل كان بإمكانه أن يستجيب لهذه الوضعية بطريقة أخرى؟ -

 رري نفس ي تحآليات السيكو دراما وأداء األدوار كعالج  4.3

 البد من اإلشارة إلى السجالت الثالثة التي تحتاج إليها السيكو دراما:   

 . الخيال-

 . الرمزية-

 . الواقع )أو تجربة الواقع الذي يتمثل في وجود شخصيات بديلة، القدرة على أداء األدوار، تقبل التمثيل(-

ى التحرر منها وهو يندرج ضمن سجل الخيال  ته علموضوع الدراما هو التعبير عن املثبطات الكامنة عند الطفل ومساعد

البديلة ألجل تفادي   الذي يشكل االستمرار فيه تحقيق لتخيالت الطفل األمر الذي جعل )مورينو( يقترح تدخل الشخصيات 

 الخضوع لرغبات الطفل وكإرضاء للنرجسية والرغبة في الهيمنة والغلبة.

ال الشخصيات  تلعبها  التي  الرمزية  أثناء    بديلةوالوظيفة  االستجواب  يؤديه  الذي  اللفظي  التعبير  )الوسيطة( يشبه وظيفة 

 الفحص العيادي. 
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 أداء األدوار  4.4

ملا يقوم الطفل بدوره فإنه يواجه عددا ال متناهيا من املواقف، أما عندما يقوم بدور مختلف عنه فإنه يحوز على مكانة غير       

األدوار، مثال الطفل الذي يقلد دور أبيه لن يكتشف فقط من هو أبيه  نسبية  عادية تمكنه من أن يشعر ويدرك بشكل أوضح  

 بل سيفهم أنه ليس من السهل أن يكون في مكان أبيه وكم من التعديالت التي البد أن يضيفها كي يستطيع في األخير أدائه. 

 الوعي الذي يتبلور عند الطفل في حصة التمثيل يتضمن بعدين:  

 لخيالية التي ينسجها بين دوره واألدوار األخرى.وابط ا : فهم الطفل الر أوال

 : إدراك البعد الرمزي للوضعيات التي يوجد فيها. ثانيا

من خالل هذه الحركة املزدوجة ينبثق معنى الواقع. ال يفهم الطفل املعنى الحقيقي ألبيه وأمه باأللفاظ والصور وال بتلقينه أداء  

 نا.  مدارس أدوار كل منهما كما هو معمول به في

 الدراما وميزات الفاعل التربوي في النشاط الدرامي   .5

 لهذا األسلوب الفني كما نوظفه في هذا املستوى مع الطفل هدفين:

 واآلخر تعلمي )استعالمي(. األول تعبيري )إعالمي(األول تشخيص ي والثاني عالجي كما له بعدين: 

أن يكتشف بعض األمور، مثال صعوبة قيامه ببعضها نظرا ملا  ضمني    االرتجال الدرامي الذي يقوم به الطفل يسمح له بشكل

تحمله من دالالت بالنسبة إليه، مثل دور اآلباء أو أدوار خيالية لها داللة رمزية أو ذات صلة بصور لآلباء أو لها عالقة بأبعاد من 

 شخصه هو يشمئز من أدائها. 

ا  الخيالية  الوعي بالجوانب  التي يصعب عليه  ملوجود يتجلى لنا من هذا أهمية  للطفل بأن يدرك األدوار  في األدوار ألنها تسمح  ة 

 القيام بها كما تمكنه من الوعي بما يتخيله في أدوار اآلخرين والسبب الذي يجعله يسقطها في واقعه. 

 ين. يمكن القول إنه في غالب األحيان يكفي أن يلعب الطفل األدوار حتى يتشكل لديه الوعي بمواقفه من اآلخر 

 وعي الذي يتبلور عند الطفل في حصة التمثيل يتضمن بعدين: ال

 : فهم الطفل الروابط الخيالية التي ينسجها بين دوره واألدوار األخرى.أوال

 : إدراك البعد الرمزي للوضعيات التي يوجد فيها. ثانيا

ه وأمه باأللفاظ والصور وال بتلقينه  ي ألبي من خالل هذه الحركة املزدوجة ينبثق معنى الواقع. ال يفهم الطفل املعنى الحقيق

الخصائص   من  بمجموعة  الدرامي  النشاط  في  التربوي  الفاعل  ميزات  وتتمثل  عندنا.  به  معمول  هو  كما  منهما  كل  أدوار  أداء 

 املتمثلة في:  

 القدرة على أداء أي دور بأكبر قدر ممكن من العفوية.-

 .ما هو مواجهة أي مشهد ارتجالي في أي دور ارتجالي ي بقدر ليس الهدف هو األداء الجيد للمشهد االرتجال-
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 البد على كل فاعل أن يتقبل الفاعلين اآلخرين الذين يشترك معهم في أداء اللعبة. - 

النرجس ي   - في اإلشباع  املبالغة  االنتباه من عدم  بدال من    3يجب  املثبطات  الطفل من  الهدف منه هو تحرير  العفوي  الدور  الن 

 . 4املضاد   تحويل الوقوع في ال 

 البد من التساؤل حول ما ينتظره من هذا النوع من النشاط.  -

ال ينبغي على األخصائي أو املربية املؤهلة التي تسعى الن تساعد الطفل أن تتحول إلى مرآة عاكسة لتخيالته، بل عليها أن تلعب  -

:  " ناسبة مع الدور الذي تقوم به أو كما قال "مورينو فة امل دورها بشكل حيوي وتخضع لخيال الطفل، وهذا يتطلب منها االلتزام باملسا 

 بل يؤديه بحياد معين )االتصال املستمر بالواقع(. ،الدور فهو ال يتقمص  "الفاعل الدرامي يختلف عن املمثل" 

يل  يستحسن للحد من أثار التحويل املضاد أن يخضع األخصائي نفسه للتحليل الذاتي، وأن يستعد إلجراء تحليل للتحو -

 ملتبادل الذي يحدث بينه وبين الطفل كي يتفادى عواقب ذلك.  ا

 الخاتمة .6

االجتماعي عنصرا ضروريا ال يمكن تجاهله وال الحد من قيمته باعتباره يساهم  -يمكننا اعتبار الصحة من الجانب النفس ي

 بشكل مباشر في بناء الشخصية. 

التربوية بما فيها األسرة إيجاد ل  لذا على املؤسسات  تنسيق جهودها بغية الوصول إلى غاية مشتركة تتمثل في تنمية  املجال 

 وترقية شخصية الطفل. 

بل البد من تدخل املهيآت    ، بهان تشتغل  أ كما أن املعاينة املبكرة للصعوبات التي يعاني منها الطفل ال يمكن لألسرة وحدها  

وإن املجال.  هذا  في  والتكوين  االختصاص  ذات  التربوية  ذلك    واملراكز  االجتماعي دل  الوعي  مستوى  على  يدل  فإنما  ش يء  على 

والسياس ي بمكانة الطفل وثقله في املشروع االجتماعي، وإن ما تنفقه األمم املتخلفة اليوم في مجاالت التنمية بعيد عن هذا املورد  

وما  واملستقبل،  الحاضر  في  عاتقها  على  الواقعة  بالتحديات  وعيها  مستوى  ليعكس  للج  االستراتيجي  تسترجع  كان  أن  زائر 

 استقاللها السياس ي على األقل إال بعد عمل تربوي امتد ألكثر من خمسة عقود. 

 

 

 

 
ل عليها فرد ما من بيئته )خاصة من  ي يحصلتيصف نوًعا من اإلعجاب أو الدعم الواقع بين األشخاص أو املساندة ا هو مفهوم اإلشباع النرجس ي 3

على   للحفاظ  النرجسية  اإلشباع  أنواع  بعض  يريدون  الصغار  األطفال  أن  وآخرين(.  غيرهم  على  واملعتمدين  اإلشباع   طاإلفرا  .توازنهماملعتنين،  في 

علمي وثقافي هو سقف الكون ونهايته،    زون ن مخجعل الفرد يفقد االهتمام بالعالم الخارجي فيظن نفسه يعلم كل ش يء، وأن ما لديه ميي  النرجس 

 .وبذلك تتحول )األنا( من حالتها الطبيعية إلى حالتها املرضية املتضخمة 
الطفل. أو بمعنى تأثير ذاتيته الخاصة، فالكثير من األخصائيين يظهرون تركيباتهم النفسية الذاتية   من املربي تجاه  ال واعية يكون في شكل استجابة  4

هي عملية تمكن األخصائي من وضع إطار عالئقي يلعب دور هام في باقي املسيرة    "يونغ"وحسب    شكل مقاومة وذاتية تجاه الطفل.في  كون  التي قد ت

 الدرامية. 
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Abstract 

The concept of creative thinking is one of the confusing concepts that most 
researchers agreed on being the mentality in which the mind organizes its previous 
experiences in a new way to find new ideas in order to search for a desired solution 
to a problem and reach results that were not previously known, and the goal is to 
develop an old idea that results in A unique and unusual production that can be 
applied and used in different life situations and circumstances, and is characterized 
by novelty and acceptance in a particular society due to its ability to meet the needs 
of this society. It should be noted that creative thinking goes through several 
sequential stages that an individual goes through to reach the stage of creativity . 

This type of thinking is affected by an important set of factors that affect it and 
consists of factors that help to develop this thinking and others that impede its 
development and prevent its development, and all these factors belong to the 
environment surrounding the individual and are related to his personal 
characteristics. 

Keywords: Creativity, Creative Thinking 
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 ملخص 

م بها العقل  يعّد مفهوم التفكير اإلبداعي من املفاهيم املحّيرة التي أجمع معظم الباحثون على كونه الع
ّ
قلّية التي ينظ

بطريقٍة جديدٍة إليجاد أفكاٍر جديدٍة في سبيل البحث عن حّلٍ منشود ملسألٍة ما والتوّصل إلى نتائَج لم    ةقسابلاخبراته  

وال مسبًقا،   
ً
معروفة تطبيقه    هدفتكن  يمكن  مألوٍف  غير  متمّيٌز  إنتاٌج  عنها  ينتج  قديمٍة  فكرٍة  تطوير  هو  ذلك  من 

في وي  واستعماله  مختلفٍة،  حياتّية   
َ
وظروف  

َ
تلبية  ابصف  تّ مواقف على  لقدرته  نظًرا  معّيٍن  مجتمٍع  في  والقبول  لجّدة 

 احتياجات هذا املجتمع. 

 إلى مرحلة اإلبداع.    وتجدر اإلشارة إلى أّن التفكير اإلبداعي يمّر بعدٍد 
ً

من املراحل املتسلسلة التي يمّر بها الفرد وصوال

ر بمجموعٍة مهّمٍة من العوامل  وهذا النوع من التفكير  
ّ
ف من عوامَل مساعدٍة على تنمية هذا  ؤ تتي  لايتأث

ّ
ر فيه وتتأل

ّ
ث

إ تنتمي  ها 
ّ
كل العوامل  وهذه  تطّوره،  وتمنع  تنميته  إعاقة  إلى  تؤّدي  وأخرى  ق  التفكير 

ّ
وتتعل بالفرد  املحيطة  البيئة  لى 

 بخصائصه الشخصّية. 

 بداعي اإلبداع، التفكير اإل  :يةفتاحات املالكلم
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 مقّدمة

 لكو في الحياة بوجٍه ع  كيرفت تحتل مسألة ال
َ
 رئيسّية

ً
مهّمة التفكير تكمن في إيجاد حلوٍل مناسبٍة  ن  اّمٍ في علم النفس بوجٍه خاّصٍ مكانة

لبحث دوًما عن طرق تفكيٍر  وتتجّدد باستمراٍر مما يدفعه لللمشكالت النظرّية والعملّية امللّحة التي يواجهها اإلنسان في الطبيعة واملجتمع  

ذلك    يدةٍ د جليَب  وأسا له  يتيح  ما  أمامه.  تبرز  التي  والعقبات  الصعوبات  تجاوز  من  نه 
ّ
التقّدم  تمك التفكير  واالرتقاءفرص  يعّد  لذلك،   .

العقلي   البناء  في  ا  أساسيًّ عنصًرا  معرفّيٍة  اإلن   -كعملّيٍة  يمتلكه  ذي 
ّ
ال اإلجتماعيّ املعرفي  بطابعه  ويتمّيز  ببقّية    سان  ر 

ّ
ويتأث ر 

ّ
يؤث ذي 

ّ
ال

 األخرى كاإلدراك، والتصّور، والذاكرة... وبجوانب الشخصّية العملت االعمليّ ا
ّ
 . االنفعالية واالجتماعيةاطفّية، عرفية

ذي يأتي ترتيبه في أعلى مست 
ّ
ل التفكير نوًعا معقًدا من أنواع السلوك البشرّي ال

ّ
  إذ يمث

ٌ
 تنقسم عمويات النشاط العقلّي فهو عملّية

ٌ
رفّية

وتشمل هذه األخيرة التفكير الناقد والتفكير    ،الدنيا واملستويات الوسيطة واملستويات العلياهي املستويات    سٍة ي ئإلى ثالثة مستوياٍت ر 

التأّملي واّتخاذ القرار وحّل املشكالت التفكير اإلبداعي هو    .اإلبداعي والتفكير  التي يجب  ولعّل  نعأإحدى أنواع التفكير  لى تنميتها  مل عن 

 دملدى األفراد لكونها 
ً

 كما سنرى في مقالتنا هذه. ملواكبة التطّور والتقّدم في عصرنا اليوم،   خال

 

 تعريف التفكير اإلبداعي  .1

التفكير   مصطلح  تعريف  من  بّد  ال  اإلبداعي،  التفكير  مفهوم  بتعريف  البدء  ر  قبل 
ّ
وفك ر 

ّ
فك فعل  من  مشتقٌّ  مصطلٌح  فهو  ا،  لغويًّ

والتفكير  الشخص   الذهنّي،  نشاطه  مارس  حوله.  رٍ أم  ي فيعني  قراٍر  أو  حّلٍ  أو  نتيجٍة  إلى  ليصَل  ما  أمٍر  في  فكره  اإلنسان  أعمل   يعني 

ف التفكير ب  نه من مجمل العملّيات الذهنّية التي يؤّديها عقل اإلنسان والتي  واصطالًحا، ُيعرَّ
ّ
ذي يعيش فيه والتعامل   نمذجة تمك

ّ
العالم ال

 
ّ
   ى هذه العملّيات الذهنّية بإعمال العقل في مشكلٍة معّينٍة ُبغية التوّصل إلى حّلٍ لها.معه بفّعاليٍة أكبر لتحقيق أهدافه وغاياته، وتتجل

في  التفكأّما   تعريفه  فيّتم  اإلبداعي،  ل مل ا جم  عمير  بكونه مصطلٍح مشتٍق  العربّية  باللغة  أو  عاني  ابتكره  أي  الش يء  أبدع  ا من فعل  غويًّ

ن من خالله    بالتفكير   Le Robertمعجم  ش يٍء بديٍع. أّما في اللغة الفرنسّية، فيعّرفه  اخترعه أو أوجده على غير مثاٍل بمعنى جاء ب
ّ
ذي يتمك

ّ
ال

  .ير مألوٍف رد اإلتيان بما هو جديٍد وغالف

في البحث عن حلوٍل ملسائَل أو مشكالٍت  الو   
ٌ
 قوّية

ٌ
ب رغبة

ّ
توّجه هذا النشاط العقلّي املرك بّد من أن  النوع من  مختلفٍة، ويتمّيز هذا   

 فري التفكير بالشمولّية والتعقيد النطوائه على 
ً
 ذهنّية

ً
ل حالة

ّ
 لدى الفرد.عملّياٍت معرفّيٍة متواصلٍة تشك

ً
  دة

اإل  التفكير  السمات    اعيدب ويعتمد  من  مجموعٍة  في  على  واإلفاضة  للمشكالت  والحساسّية  واألصالة  واملرونة  كالطالقة  العقلّية 

ي  نتاجاٍت   واالستعداداتجعله مزيًجا من القدرات  التفاصيل وغيرها... ما  إلى  لتؤّدي  التي يمكن تطويرها وتنميتها  والخصائص الشخصّية 

 وحّل املشكالت.   االتصالجرائّية العملّيات العقلّية التي يكون أساسها املعرفة ومهارات إل اية حادٍة ال مثيل لها. فهو يتضّمن من الن جدي 

ال أّن  إلى  اإلشارة  وال  وتجدر  متفاوتٍة  بدرجاٍت  الوالدة  عند  األطفال  جميع  لدى   
ٌ
موجودة  

ٌ
طبيعّية  

ٌ
إنسانّية  

ٌ
ظاهرة هو  اإلبداعي  تفكير 

ى ب   ، املوهبة ر فقط على ذوي  تقتص 
ّ
ن القدرات تساعده على إدراك العالقات بين األشياء وابتكار أساليَب  الفرد مجموعٍة م  ك تالمابل تتجل

أف  إلى  التوّصل  في  تتجّسد  على  جديدٍة  قدرته  خالل  من  وتظهر  املجاالت  من  مجاٍل  في  لها  مثيَل  ال  أعماٍل  أو  والتصميم    االختراعكاٍر 

 .  يل إنتاج ما هو غير مألوٍف والتخطيط في سب

ا م  ا كمًّ   دكما نج  طريقٍة  ن الدراسات التي تعّرف التفكير اإلبداعي كنمٍط من أنماط التفكير التي تظهر لدى الفرد بشكٍل تلقائّيٍ وبمهمًّ

 جديدٍة من خالل استنباط عالقاٍت فيم
َ
باستعمال املعرفة السابقة وتقويم مدى صالحّيتها لحّل مواقف بينها تسهم في مساعدته  ذاتّيٍة  ا 

التفكي وما  م عوال   ر على  الفرد  بين  التفاعل  من  نابٍع  مسبًقا  معروٍف  غير  أصيٍل  جديٍد  ناتٍج  إلى  الوصول  سبيل  في  لها  سابق  ال  بطريقٍة  ل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_(%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF)
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مألوف  غير  منطقّيٍة  حلوٍل  إلى  التوّصل  ُبغية  اإلنجاز  أو  العمل  في  جهًدا  الفرد  من  ب 
ّ
يتطل وهذا  خبراٍت.  من  في  يكتسبه  تحقيقها  يمكن  ٍة 

 الواقع.   

ا في تعريف هذا التفكير ولكّن ذلك الإلى الدر   ق طرّ ت لبعد ا
ً
ا بسيط

ً
ى اختالف

ّ
 ينفي  اسات التي تناولت تعريف التفكير اإلبداعي، قد يتجل

التي   العملّية  أو  العقلّي  النشاط  اإلبداعي هو  التفكير  أّن  الساب إمكانّية استخالص  العقل خبراته  بها  م 
ّ
من خالل  قة بطريقٍة جديدٍة  ينظ

  بينها  ٍت قاال عاستنباط 
َ
 جديدٍة.   إليجاد أفكاٍر أصيلٍة وغير مألوفٍة في سبيل حّل مشكالٍت أو مواقف

 وفي ضوء ذلك نتساءل:

 ؟  التفكير اإلبداعي تعريفما هو  •

 ما هي مراحل التفكير اإلبداعي؟   •

رة في تنمية التفكير اإلبداعي؟   •
ّ
 ما هي العوامل املؤث

ه بعد  س  ال
ّ
املوضوع، الحظنا وجود الكثير من املعلومات التي تناولت هذا  ابقة حول هذا  س لت ااسعلى الدرا  االطالع يّما وأن

اإلبداعي   التفكير  مفهوم  حول  هذا  مقالنا  في  البحث  إلى  دفعنا  ما  فيه،  رة 
ّ
املؤث العوامل  إلى  اإلشارة  دون  من  وأنواعه  املفهوم 

ر 
ّ
 نمية هذا النوع من التفكير. ي تة فومراحله، والعوامل املؤث

 تفكير اإلبداعيال  لمراح  .2 

ف من أربع    نالحظ في القسم السابق من هذا العمل أنّ 
ّ
تتأل فق على اعتبار التفكير اإلبداعي عملّيٍة عقلّيٍة  مجمل الدراسات قد اتّ

ى في اكتشا متسلسلٍة مراحَل 
ّ
التي يمتلكها الفرد   ة خبر لاف عالقاٍت جديدٍة قائمٍة بين أجزاء ترتبط كّلٍ منها باملرحلة التي تسبقها وتليها، وتتجل

د خاللها   عند مواجهته مسألٍة معّقدٍة أو مشكلٍة 
ّ
 من العملّيات الذهنّية التي يمّر بها العقل وتتبلور في مراحَل متباينٍة تتول

ً
ب مجموعة

ّ
تتطل

 فكرة الحّل.   

ص من  عابدإل اساعدة الفرد على الوصول إلى النتاج  وسوف نذكر هذه املراحل ُبغية تبيان أهمّيتها في م
ّ
نه من التخل

ّ
ذي يمك

ّ
ي األخير ال

 
ّ
 لذين تسببهما املسألة أو املشكلة من خالل تبيان ما يحدث لديه في كّلٍ مرحلٍة من املراحل التالية:  القلق والتوّتر ال

 

 ( (La préparationمرحلة اإلعداد  -2.1

حلولها املناسبة،  اكَل مشابهٍة وطرق  سّية والتأّمل في مشاساأل   اعلى جميع جوانبه  واالطالعد للمشكلة  تتضّمن هذه املرحلة دراسة الفر 

من   املسألة  معالجة  نه من 
ّ
ُتمك معلوماٍت ومهاراٍت وخبراٍت  على  الحصول  له فرصة  ر 

ّ
يوف أّن هذه    زواياهاما  هنا  املالحظ  املختلفة. ومن 

 وضر 
ً
أولّية  

ً
مرحلة عتبر 

ُ
ت قد  فياملرحلة  لدورها  نظًرا   

ً
الفرد   ورّية األ   ل و للوص  تهيئة  املستوى  منإلى  التفك  ّول  وهو  مستويات  اإلبداعي  ير 

 التفكير التعبيرّي.  

 

  (L’incubation)مرحلة الكمون واإلختبار أو اإلحتضان -2.2

  ى إل  ّت األفكار التي ال تم قل من الكثير من  ينصبَّ تفكير الفرد في هذه املرحلة على جميع أركان املشكلة أو املسألة ن بعد أن يتحّرر الع

ويكون   بصلٍة،  في املسألة  له    هذه  الخيال  يسمح  ما  ا 
ً
نشط معطياتها املرحلة  بين  القائمة  العالقات  وتخّيل  املسألة  قراءة    بإعادة 

ا.   واستيعاب كّل املعلومات الواردة فيها والخبرات املكتسبة املالئمة ووصفها وتمثيلها عقليًّ



 

 

104 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

ر  ر األفكار خاللها في عقل  م هفتن  ه ّي في هذه املرحلة في أّوجشاط العقلويكون الن 
ّ
ذي يكون منغمًسا في أعماٍل روتينّيٍة بسيطٍة  املفك

ّ
ال

تتعّدىتفيد في عملّية البحث الصارم عن     الحّل. ويمكن لهذه املرحلة أن تستمرَّ لفترٍة طويلٍة كأّياٍم أو شهوٍر أو حّتى سنواٍت وقد ال 

 في  قائَق فقط، أكثر من د 
ً
كير في املشكلة لكونها تتضّمن  من األحيان. ويمكن تسمية هذه املرحلة بمرحلة التف  كثيرٍ   حيث يظهر الحّل فجأة

 عملّيات التفكير التي يقوم بها الفرد للوصول إلى حّلٍ لها. 

 

 (L’inspiration ou l’illumination)اإلشراق مرحلة اإللهام أو  -2.3

عتبر هذه املرحل 
ُ
 ة مرحلة إشراٍق نفت

ّ
وهي تحتوي   .ة جهٍد فكرّيٍ ال شعورّيٍ يهبط على الفرد من دون مقّدماٍت جي كنت  ى س ّيٍ ذهنّيٍ يتجل

فجائّيٍة تهبط على ذهن  على خطوة انبثاق شرارة اإلبداع التي تخرج منها الفكرة الجديدة حيث يأتي اإللهام أي فكرة الحّل على شكل فكرٍة  

 نفسالفرد فيمسَك بها ويسّج 
ٌ
ها. وتسود هذه املرحلة حالة

َ
 يّ ل

ٌ
 ّصف بالتوّتر والقلق والحيرة وعدم الراحة.ت تة

ى بالعمل التحضيرّي الداخلّي حّتى الوصول إلى ذ 
ّ
ذي يتجل

ّ
ل الوجه األساس ّي للتفكير اإلبداعي ال

ّ
روة  ونتبّين هنا أّن هذه املرحلة قد تمث

 العملّية اإلبداعّية أي لحظة إدراك الحّل.  

 

ق واملراجعة -2.4
ّ
  (La vérification) مرحلة التحق

ل هذه املرحلة آخر مراحل التفكير اإلبداعي وتتضّمن املاّدة الخاّم وهي الحّل الناتج عن البحث  
ّ
ذي يكون في طوره    واالستبصارتمث

ّ
ال

َد من صالحّية الحّل من خالل  النهائّي، حيث يتوّجب على الفرد أن يتأ
ّ
ا للفكرة املبالتجريبّي    االختبارك ق من ّق للتح  تكرة أي تنفيذها عمليًّ

يتّم فيها اختبار الحلول وتقويم    مدى صّحتها أو عدمه وإمكانّية تحقيقها. وتخضع التي  للقوانين واألسس واملبادئ املنطقّية  هذه املرحلة 

 دى صالحّيتها للعمل أو التنفيذ.  والنظر في مدى تماشيها مع قوانين املنطق العقلي وم األفكار املنتجة وإعادة فحص محتواها

هذ  ربَّ عويُ  سم  عن 
ّ
يت عقلّيٍ  بنشاٍط  وتتمّيز  امللهمة  الفكرة  اختبار  بمرحلة  املرحلة  وضوح  ه  وزيادة  النسبّي  والهدوء  الذهن  بصفاء 

. وال بّد من التأ 
ً

ل عملّية تقويم الفرد  كيد على أهمّية هذه املرحلة في هذا النوع من التفكير  العالقات بين الحقائق املعروفة أصال
ّ
لكونها تمث

عّد من العملّيات األساسّية في تطوير تفكيره وتنمية مهاراته.  اره كفأل 
ُ
 التي ت

ف منها التفكير اإلبداعي 
ّ
والتي سبق وأشرنا إليها سابًقا،    ونالحظ هنا أّن هذه املراحل تنطوي على مجموعة العملّيات العقلّية التي يتأل

مٍة  ٍة قبطري   ألولى والثانية قد ال تحدثانرحلة اأّن امل   مع التأكيد على 
ّ
بل إّنهما تتداخالن وتتمازجان في أوقاٍت كثيرٍة أثناء    ، ومتسلسلٍة  منظ

وهما مرحلة اإللهام ومرحلة التحّقق تتداخالن وتلتحمان مًعا من دون أّي فاصٍل    األخيرتين املرحلتين  عملّية التفكير اإلبداعي في حين أّن  

 بينهما.  

رةكذ إلى    مراحل التفكير اإلبداعي، سننتقل ذكر  بعد  
ّ
تنمية هذا    ر العوامل املؤث في  إلقاء الدور على أهمّيتها  ُبغية  التفكير اإلبداعي  في 

 التفكير لدى الفرد، كما سنرى فيما يلي.  

    

رة في تنمية التفكير اإلبداعي  .3
ّ
 العوامل املؤث

 بشكٍل  قدرات التفكير اإلبداعي موجو على الرغم من أّن  
ً
الناحية العقلّية والنفسّية في    ء مناصّح ألا  متواٍز لدى جميع األطفالدة

م والتدريب، فإّن مراحل الطفولة املبكرة و 
ّ
مستوى اإلبداع يختلف باختالف األفراد واملكان والزمان واإلطار الثقافّي    يمكن إخضاعها للتعل

فيه. يعيش  ذي 
ّ
ال  ال بين  تآلٍف   

ُ
حصيلة هو  املبدع  العقلّية  فالفرد  املناسب، او   يةل ااالنفع  واالستعداداتخصائص  فإّن    ملناخ  وبالتالي 

ا مباش
ً
ر إلى حّدٍ كبيٍر بالكثير من العوامل التي ترتبط ارتباط

ّ
ًرا باملحيط  العالقة بين التفكير اإلبداعي والبيئة التي يعيش فيها اإلنسان تتأث
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ذي يعيش فيه الفرد وبعادات  االجتماعي 
ّ
  املجتمع ال

ّ
على   واالعتماد  االستقالليةشّجع معات تت ج ملا ض فبع ينتمي إليه وتقاليده وقيمه.   ذيال

د مجتمعاٍت أخرى على التبعّية وتعمد إلى كبت القدرات اإلنسانّية التي يس
ّ
 روح التطّور والتقّدم لدى األفراد في حين تؤك

ّ
عى  الذات وتبث

 من خاللها الفرد إلى التقّدم والتطّور. 

  
ً
وانطالق اإل لذا  إنسان ا من كون   

ً
ظاهرة  بداع 

ً
 د معّق   ّية

ً
 ة

ّ
تتأث واّتجاهاته ودوافعه    بالفرد من حيث قدراته  ترتبط  كثيرٍة  بعوامَل  ر 

ر فيها الظروف املحيطة به كالتنشئة  
ّ
واملناخ الثقافي وغيرها... يوجد الكثير من العوامل التي    االجتماعية وميوله وحصيلته املعرفّية، وتؤث

   كرها من خالل تفصيلها وشرحها كما يلي:مد إلى ذعن سوف   تعيقهر اإلبداعي أو لى تنمية التفكي يمكن أن تساعد ع

  

 العوامل املساعدة على تنمية التفكير اإلبداعي  -3.1

بّين إليها لقد  التي تطّرقنا  التفكير اإلبداعي، سن   ت الكثير من الدراسات  ر بشكٍل مباشٍر على تنمية 
ّ
تؤث ذكرها من خالل  وجود عوامٍل 

نا نستطيع   تنبع من الفرد ذاته، وعوامَل بيئّيٍة تنبع من الواقٍة نفسيّ   امَل ذاتّيٍة وعوامَل تقسيمها إلى عو 
ّ
ذي يعيش وأخرى تعليمّيٍة، عل

ّ
ع ال

 داعي.  تبيان مدى انعكاسها على قدرته على التفكير اإلب 

 

   العوامل الذاتّية -3.1.1

 ا إلى:التفكير اإلبداعي يمكن تقسيمه على  هبشكٍل إيجابّيٍ على قدرت   تؤثرالفرد  نالحظ وجود مجموعٍة من العوامل الذاتّية لدى 

 

   الذكاءأ. 

الباحثين وعلى رأسهم جيلفورد وأقرانه أّن التفكير  لقد تضاربت اآلراء حول العالقة بين الذكاء والتفكير اإلبداعي حيث رأى بعض   

ا عن الذكاء  نسبيًّ
ٌ
ة
ّ
 مستقل

ٌ
ذي ال اإلبداعي قدرة

ّ
ل ال

ّ
 جزًءا من النشاط العقل   يمث

ّ
 عن القدرة على اإلبداع، وأّن ل تويخ  يإال

ً
ا كامال

ً
  ف اختالف

درجة   تتفاوت  حيث  العقلّية  القدرات  من  فقط  يسيًرا  قدًرا  تقيس  التقليدّية  الذكاء  ومقاييس    االرتباطاختبارات  الذكاء  مقاييس  بين 

لل  الزًما  ا 
ً
الذكاء شرط يكون  فقد  اإلبداعي،  أّن حاصل التفكير  إذ  كاٍف،  غير  ولكّنه  من    ءاالذك   بداع  معّيًنا  ا  حدًّ الحاالت  بعض  في  يحّدد 

ًرا ثابًتا على امتالك الفرد القدرة على التفكير اإلبداعي.   القدرات
ّ
 اإلبداعّية الكامنة ولكّنه ال ُيعتبر مؤش

 ومهّمٍ الكتسابه
ذي فامتالك الفرد لدرجٍة معّينٍة من الذكاء هو أمٌر ضروريٌّ

ّ
وجود حّدٍ أدنى من   ط يشتر  القدرة على التفكير اإلبداعي ال

م من كون مفهوم الذكاء كاستعداٍد عاّمٍ للبداع قياًسا باختبارات الذكاء غختلف من مجاٍل إلى آخٍر. فعلى الر الذكاء ال يقع دون العادي وي

في   ا  يلعب دوًرا مهمًّ أّنه   
ّ

إال ل  ،اإلبداع التقليدّية، 
ّ
يشك    ولكّنه ال 

ً
بشكٍل   مقياًسا مقبوال يؤّدي  إبداعّيٍة    ٍد أكي  له وال  نتائَج  الفرد  تحقيق  إلى 

بين  عاليٍة. فظهو  ب وجوَد حّدٍ أدنى من الذكاء لدى الفرد يتراوح ما 
ّ
درجة    120و  110ر القدرات اإلبداعّية لدى الفرد على حّد قوله يتطل

ا لظهور بعض القدرات اإلبداعّية.  ويعّد ضروريًّ

 

 تفكير  مرونة ال . ب

 
ً

التفكير عامال عتبر مرونة 
ُ
ا  ت ر بشكٍل ع ل من 

ّ
تؤث التي  الذاتّية  بناء  مباشٍر على    وامل  تعني إعادة  التفكير اإلبداعي، وهي  قدرة الفرد على 

على   الفرد  تساعد  التي  الضرورّية  السمات  من  املرونة  عّد 
ُ
وت املستّجدة.  الحاالت  بات 

ّ
ملتطل وفًقأ  صياغتها  شكل  وتغيير  حّل  املعلومات 

بين بدائل الحلول عبر مثابرته على البحث عن    واالختيارالنمطّية من خالل اإلتيان بما هو جديٍد    ّيةدياملشكالت بعيًدا عن الطرق التقل 
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التفكير اإلب   تنّوع الرؤية ملعطيات املسألة املطروحة. وإذا ما انطلقنا من كون املرونة هي إحدى مهارات  اعي  دحلوٍل إبداعّيٍة معتمًدا على 

 من العوامل املساهم في تنم ّد ع يُ  ن أكما رأينا سابًقا فمن املنطقّي 
ً

 ية هذا التفكير.  توافرها عامال

 

 الوراثة  ج. 

ر بشكٍل كبيٍر على طريقة تفكير الفرد حيث   
ّ
د املعطيات الوراثّية التي يمتلكها  ُيعتبر العامل الوراثّي من العوامل الذاتّية التي تؤث  تحّدِّ

 يتمّيزان بدرجٍة عاليٍة من التفكير اإلبداعي  لبّية املبدعين لم يولدوا من أّبٍ أو ّأّمٍ ا غأّن    اإلبداعي. فعلى الرغم من لى التفكير  مدى قدرته ع 

إليه سابًق  يبّرر ما أشرنا  التفكير. وهذا قد   تلعب دوًرا كبيًرا في هذا النوع من 
ً

أّن بعض الصفات الوراثّية كحالة الذكاء مثال  
ّ

أّن    ا وهو إال

وراثّيٍة يتّم تطويرها لدى البعض منهم لتصَل إلى حّدٍ    طفال بنسٍب متساويٍة نتيجة خصائَص ذاتّيٍة أل ع ايم اإلبداع يظهر في البداية لدى ج

 معّيٍن من التفكير اإلبداعي.  

 

 العوامل النفسّية   -3.1.2

اوب  من   
ٌ
توجد مجموعة التي سبق وذكرناها،  الذاتّية  العوامل  إلى  تناإلضافة  أيًضا على  النفسّية تساعد  الفرد على  ر دة قي ملعوامل  ة 

 منها: التفكير اإلبداعي، نذكر 

 

 شعور الفرد باألمان النفس يّ   .أ 

ر بشكٍل كبيٍر على  
ّ
قدرته على التفكير اإلبداعي، إذ تلعب البيئة    ُيعّد شعور الفرد باألمان من العوامل النفسّية األساسّية التي تؤث

ا في توفير أمانه النفالتي يعيش فيها الفر  خالل تشجيعه على حرّية التعبير وإتاحة فرص التجريب والخيال له في سبيل    ن  ميّ س د دوًرا مهمًّ

اإل  عوامل  من  ص 
ّ
التخل على  حّل  مساعدته  محاولة  عند  الخطأ  في  الوقوع  من  والخوف  مشك حباط  قد  أي  مسألٍة  أّي  معالجة  أو  لٍة 

ٍة من القدرات اإلبداعّية قد  بعض األفراد ملجموع  ك تالماما يفّسر مسألة  فرص اإلبداع لديه.    تواجهه، فشعور الفرد باألمان يزيد من

 ال تتوافر لدى آخرين نتيجة الظروف التي تحيط بهم.  

 

 على الخبرة  االنفتاح  . ب

الفر   االنفتاحيعني   الخبرة وصول  الوعي واملعرفة  على  متقدمٍة من  إلى مرحلٍة  ت د  أطر  استعمال  على  فكيٍر مختلفٍة وغير  والقدرة 

تعمل على تنمية التفكير اإلبداعي لدى الفرد من    املسائل املختلفة. وُيعّد هذا العامل من العوامل األساسّية التي   عممل  اع عند التمقّيدةٍ 

 متنّوعٍة تستدعي ممارس
َ
ة على رؤية االشياء في  بين الحلول والبدائل املتاحة، لتتكّون لديه القدر   االختيارة حرّية  خالل وضعه أمام مواقف

وإدرا  خيارات ال الع  كمجملها  في  ومبدًعا  قراراته  في  حاسًما  فرًدا  منه  يجعل  ما  عناصرها  بجميع  املعلومات  بين  هنا  قات  لنا  ى 
ّ
تتجل وقد  ه. 

ل ذروة اإل الوثيقة بين شعور الفرد ب   االرتباطيةالعالقة  
ّ
بداع الناتج عن خياٍل غير  الحرّية وامتالكه القدرة على الطالقة في األفكار التي تشك

 فتح اآلفاق. ن مٍل قعمقّيٍد و 

 

 التقويم الذاتي  ج. 

تفكيره   تنمية  في  تسهم  التي  النفسّية  العوامل   من 
ً

عامال لذاته  الفرد  تقويم  ي يعّد  املبدع  الفرد  وأّن  بحّب    متازاإلبداعي ال سّيما 

بشكٍل   االطالع ويستفسر  ٍف 
ّ
توق دون  من  األسئلة  يطرح  ينفّك  ال  الب فهو  سبيل  في  به  يقوم  ما  حول  دائٍم  املناسبة    عن  ثح  اإلجابات 
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املختل   ذاته  للمسائل  أهمّية  إدراكه  إلى  بالتالي  ويؤّدي  املختلفة  املواقف  في  استعمالها  وحسن  خبراته  لتقويم  أمامه  املجال  يفسح  ما  فة. 

 ومعرفة قيمتها وتطوير تفكيره األصيل.  

 

 الدافعّية   د. 

من   الدافعّية  عّد 
ُ
امل ت النفسّية  والضروريّ العوامل  الفرد من خالل هد  ي الت  ةهّمة  داخل  بالبحث  تنبع من  الرغبة  في  يظهر  ٍف مرسوٍم 

  متازوالشعور بالسعادة في اكتشاف الوقائع والوصول إلى أفكاٍر جديدٍة غير مألوفٍة ما يسهم في تنمية تفكيره اإلبداعي. فالشخص املبدع ي 

يان  يدجه  ى لكسان ع يٍة من املثابرة في العمل ينعبدافعّيٍة قوّيٍة وطاقٍة عال 
ّ
بالرغبة القّوية في اإلنجاز ُبغية النجاح  ه الجسمّي والعقلّي ويتجل

على   الفرد  لتحفيز  املناسبة  الظروف  توفير  ذلك  ب 
ّ
ويتطل املناسبة.  املواقف  في  توظيفها  وحسن  املتنّوعة  بأشكالها  املعرفة  اكتساب  في 

 وصول إلى تطوير تفكيره اإلبداعي.  العمل وبذل الجهد حّتى ال 

 

 بيئّية ال لم عوالا -3.1.3

التي   البيئة  ثالثة مصادَر  تنقسم  إلى  الفرد  إليها  األ   ٍة أساسيّ ينتمي  منها اآلخر وهي  واحٍد  كّل  ،  االجتماعيواملدرسة واملحيط    سرةيكمّل 

رات والوسائَل تعزّ وهي تلعب دوًرا كبيًرا في تنمية أنماط تفكيره وتطوير قدراته واستعداداته. فالبيئ 
ّ
عّد  ل ا أس  ز ة الغنّية باملؤث

ُ
يب تفكيره وت

ا لتربية الفرد، كما سنرى:  مصدًرا أساسيًّ

 

 األسرة   .أ 

خالل   من  الفرد  لدى  اإلبداعّي  التفكير  تنمية  في  ا  مهمًّ دوًرا  األسرة  عن    االستماع تلعب  بحرّيٍة  التعبير  على  وتشجيعهم  أبنائها  آلراء 

  
ً

عامال ل 
ّ
يشك ما  حّب  أفكارهم  توليد  على  قدطت و   مهيلد  االستطالعمساعًدا  كحّل  وير  املألوفة  وغير  الصعبة  باألعمال  القيام  على  رتهم 

ا في ذلك، السّيما وأّن األسرة ااملسائل ا  عن أّن مستوى األسرة الثقافي يلعب دوًرا مهمًّ
ً

. هذا فضال لتي  ملختلفة التي يتعّرضون لها بشكٍل ذاتّيٍ

ثقافيٍّ  بوعٍي  تزيد من فرص  تتمّتع  جّيٍد  واإلنجهئأبنا  وبمستًوى علمّيٍ  البحث  إثارة حماسهم نحو  اإلبداعّية عبر  النتاجات  إلى  للوصول  از  ا 

 إبداعيًّ 
ً

ٍة ثّم ُيعاد بناؤه من قبل أسرته بناًءا جديًدا يعّد فعال
ّ
 ا.  املستّقل، فكّل فعٍل يصدر من الطفل بطريقٍة استكشافّيٍة ومستقل

ينم  ر لهو ؤ ة شي افة التي تهتّم برعو في األسر املثّق إّن اإلبداع 
ّ
 في ضبطهم ما يوف

ً
 من  م قدًرا معقو ن أبنائها وتحترمهم فتكون معتدلة

ً
ال

. كما أّن اعتماد أسلوٍب تربوّيٍ معتدٍل تجاه األبناء كعدم إكراههم على فعل ما ال يحّبونه وترك  واالبتكاريشّجعهم على البحث   االستقاللية

تلفة يطّور  الظروف املناسبة لتطّور اهتماماتهم واستعداداتهم في املجاالت املخ  ري توف  لتيار األنشطة التي يفّضلونها من خال لهم حرّية اخ

ذي ينعكس على مدى قدرتها على    االقتصادي شخصّيتهم ويساعد على تنمية التفكير اإلبداعي لديهم. هذا باإلضافة إلى مستوى األسرة  
ّ
ال

الزمة لنمّو هذا اتوفير الظروف املاديّ 
ّ
ا والتي لها  النفس ّي التي تتمّتع بها األسر امليسورة م  االستقرارمن خالل حالة    رفكي ت لة واملعنوّية ال اديًّ

  تأثيٌر كبيٌر على تطوير قدرات األبناء اإلبداعّية. 

ا مّما أّن الهدف الرئيس ّي للتربية هو تكوين أفراٍد قادرين على فعل أشياٍء جديد 
ً
سبيل    ية فمر ٍة ال تكرار ما فعلته األجيال املنصوانطالق

ون أبناءهم على اّتخاذ قراراتواالبتكارتكوين أفراٍد يتمّيزون باإلبداع  
ّ
ذين يحث

ّ
ط وال

ّ
 للتسل

ً
هم املناسبة  ، يمكننا الجزم أّن األهل األقّل ميال

إتا عبر  اإلبداعي  أبنائهم  تفكير  تنمية  على  يساعدون  بأنفسهم  مشاكلهم  باومعالجة  جديد  هو  ما  الكتشاف  لهم  الفرص  ٍة  يّ ل قال ت سحة 

تكر  البعد عن  كّل  تتبعد  روتينّيٍة   غير  بمهّماٍت  تكليفهم  ذاتهم من خالل  وتأكيد  املبادرة  توليد قدرتهم على  في سبيل  قام  وحرّيٍة  ما  به  ار 

ٍة وصح  أباءهم
ّ
ا من ثقتهم التاّمة بقدرتهم على القيام بأفعاٍل مستقل

ً
 يحٍة.  وأجدادهم انطالق



 

 

108 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

 املدرسة   . ب 

   اإذا ما انطلقنا مّم 
ّ
ليكتسَب بنفسه مفاهيَم    االكتشافعلى طريق  الطفل يقتصر على توجيهه عبر وضعه  ه بياجيه بأّن تعليم  دأك

 ويرتفع إلى مستوياٍت إدراكّيٍة  
ً
ضافة  عاليٍة، ومن كون الفرد قادًرا على توظيف ما ورثه أو ما اكتسبه من السابقين واستثماره واإل جديدة

ى الشخص ّي، يمكن اعتبار املدرسة من العوامل البيئّية األساسّية التي تتيح أمام األفراد فرصة  و ت املس  عليه في سبيل تحقيق إبداٍع على

م الذاتّي ُبغية التوّصل إلى  
ّ
األعمال  حقائق وتركيز املبادئ العلمّية واكتسابها من خالل توفير جّوٍ يسوده حرّية التفكير وتشجيع فهم الالتعل

متتاليٍة ومتسلسلٍة بدًءا بمرحلة رياض األطفال التي تستوجب إحاطة الطفل بمثيراٍت من األلعاب واألشياء    ٍة يّ م اإلبداعّية على مراحَل تعلي 

للتجريب   واملت   وتساعد  واالختبارتستثيره  األساسّية  التعليم  مراحل  حّتى  اإلبداعية  الفكرّية  عملّياته  وتطوير  إدراكه  نمّو  وّسطة  على 

 والثانوّية. 

لقراءة والكتابة والحساب وحفظ املعلومات وتعويد الطفل على الطاعة والنظام باعتماد  سة من التركيز على ا ر دامل   ر فبعد أن تبّدل دو 

إحدى    ، أصبحتواالستقصاء  االكتشافستعمال أساليَب قائمٍة على األنشطة كأسلوٍب تعليمّيٍ يشّجع على  أساليَب تعليٍم تقليدّيٍة إلى ا

تنمي و  ل  تاقدر   ة ظائف املدرسة األساسّية  نحٍو يستعمل فيه عقله  ثقافته وبيئته من خالل  التلميذ املختلفة على  في  ا 
ً
ق

ّ
يكوَن مبدًعا خال

ه على إبداء رأيه والقيام باملبادرات الفردّية.تحريره من الخوف والقلق من الوقوع في ال
ّ
 خطأ وحث

تط   في  املدرسة  أيًضا دور  اإل ونتبّين  التفكير  التالميذ على  إلى تطوير روح    نمعي  اد ب وير قدرة  تقود   خاّصٍة 
َ
توفير مواقف خالل 

اإلنتاج   في  والرغبة  واالبحث  التناقش  إلى  تدفعهم  فّعالٍة  بأنشطٍة  القيام  خالل  من  أفكاٍر  لديهم  إلى  التوّصل  ُبغية  أقرانهم  مع  لتعاون 

م في الوصول إلى    جديدٍة. لتتبّدل إحدى وظائف املدرسة األساسّية
ّ
تعليمّيٍة متقّدمٍة إلى العمل على تنمية أنماط    حلٍة ر ممن مساعدة املتعل

كثي  تفرضه عوامَل  أساس ّيٍ  إحداها، كمطلٍب  اإلبداعي  التفكير  يكون  لديه، وقد  التي سيواجهها  رٍة  التفكير  العاملّية  التحدّيات  أهّمها  من 

ا على أرض الواقع كما ذكرنا في    رسةدح هنا السؤال نفسه: هل تبّدل دور املالتلميذ كفرٍد فّعاٍل في مجتمعه. ولكن قد يطر  ووظائفها فعليًّ

 تنتظر من يعمل على تطبيقها.
ً
ا مرسومة

ً
 األعلى أّم بقي هذا الكالم أهداف

 

 املحيط اإلجتماعي  ج. 

ذي يعيش فيه الفرد بدرجٍة عاليٍة من الثرا  االجتماعيمن املهّم أن يتمّتع املحيط  
ّ
ذي يشّجع على فتح آفاء  ال

ّ
 عالت   قالثقافّي ال

ّ
م لديه  ل

الع نمّوه  تحقيق  في  يسهم  املجاال بما  في  النجاح  تحقيق  على  وتشجيعه  جديدٍة  أساليَب  تجريب  حرّية  توفير  خالل  من  املناسبة  قلّي  ت 

راٍت لقدراته واستعداداته  
ّ
 تدعم عملّية التفكير.   عْبَر إدراك األخطاء واستعمالها كمؤث

ا فامل  التنّوع  حيط  يدعم  ذي 
ّ
دؤ ي و   واالختالفل

ّ
على   أهمّية  ك ويحّثهم  النظر  ووجهات  التفكير  أساليب  في  األفراد  بين    الفروق 

ما  
ّ
إن بينهم،  فيما  واملشاركة  االتعاون 

ً
مناخ خاذ    ييّهئ 

ّ
وات أهدافه  تحديد  في  الفرد  دعم  الحقائق من خالل  واكتشاف  م 

ّ
للتعل وآمًنا  مفتوًحا 

ذي يسهم في   ا أّن نهحظ  ال ون   املسائل املختلفة التي يواجه. ّل  في سبيل ح   قراراته
ّ
توليد ثقة الفرد بنفسه وبقدرته ليس فقط    املحيط ال

 يهد  بل على اإلبداع أيًضا  ، اإلنجاز على 
ٌ
ما هو محيط

ّ
   .ف إلى تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لديه إن

 

 العوامل التعليمّية  -3.1.4

يمّت ت  ما  التعليمّية كّل  العوامل  بصلٍة   طال  التعليمّية  التلميذمب   بشكٍل   ويساعد  بالعملّية  تنمية تفكير  اإلبداعي ويلعب    اشٍر على 

ا في تطوير قدراته اإلبداعّية، ومن بين هذه العوامل نذكر:    دوًرا مهمًّ
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م    .أ  
ّ
 املعل

م كعامٍل جوهرّيٍ في تنمية التفكير اإلبداعي لدى التلميذ  
ّ
مناٍخ إبداعّيٍ في بيئٍة تعليمّيٍة  توفير  من خالل  ال يمكن إغفال دور املعل

 على تقديم الحلول اإلبداعّية للمشكالت واملسائل املختلفة التي تواجهه   االكتشافصفّيٍة تشّجع على  
ً
  وتتحّدى قدراته ليصبَح أكثر قدرة

ه  املليئة باملثيرات الغنّية والفّعالة التي يعّبر فيها عن  من خالل القيام باألنشطة التعليمّية  
ّ
آرائه بحرّيٍة ما يساعده على تنمية قدراته وحث

 و   االكتشافعلى  
ّ
الذاتّي  التعل بالتالي على عاتق  م  أّي مجاٍل من املجاالت. ويقع  في  تواجهه  التي قد  تجاه املشكالت   

ً
أكثر حساسّية وجعله 

م مهّمة توفير  
ّ
ٍم ومجاالٍت لتنفيذ أفكاٍر  املعل

ّ
املختلفة بما يؤّدي إلى خلق جّوٍ مثيٍر    نّية وحواسه تسهم في توظيف طاقاته الذهمصادَر تعل

   ن مظاهَر اإلبداع املختلفة لديه.  ع  يساعد في الكشف

أيًضا م 
ّ
املعل من  ب 

ّ
يتطل واستراتيجّيات  وهذا  اإلبداعي  التفكير  بمكّونات   

ً
تاّمة  

ً
تالميذه    دراية تفكير  توجيه  من  ن 

ّ
يتمك حّتى  تعليمه 

 من خال
ّ
ق تعليٍم ووسائل تعليمّيٍة  ل تبسيط املفاهيم املجّردة وحذف التفاصيل غير الضرورّية باستعمال طر اإلبداعي داخل قاعة الصف

بين األفكار وحلوٍل مناسبٍة ضمن مجموعاٍت   بالبحث عن عالقاٍت جديدٍة  التي تظهر  التفكير  التمّتع بمرونة  التلميذ على  حديثٍة تساعد 

  الستغالل املعرفة بصورٍة مبدعٍة في ظّل جّو ٍمن القبول والتعاون ما  صغيرٍة بهدف تنشيط ذاكرته وإتاحة الفرصة له  
ً
 كبيرة

ً
يعطي قيمة

 ألفكاره الجديدة ويزّوده بخبراٍت ومهاراٍت عليا تسهم في تنمية هذا النوع من التفكير. 

م أن يدرَك فّن التعامل مع األطفال في مراحل الطفولة األولى وأن يتمّتع  
ّ
نه  كما أّن من واجب املعل

ّ
صالّيٍة علمّيٍة عاليٍة تمك بمهاراٍت اتّ

قدراتهم   على  التعرف  سير  من  توجيه  وإعادة  األفكار  لتوضيح  الحاجة  عند   
ّ

إال ل 
ّ
التدخ دون  من  أعمالهم  مالحظة  من خالل  اإلبداعّية 

رهم ويجعلهم قادرين على تقديم  أفكا   وتسجيل تقاريَر عن تفاعلهم مع املواقف التعليمّية، ما يدفعهم إلى التعبير بحرّيٍة عن املناقشة  

 .
ً
 الحلول والبدائَل مباشرة

اختيار وفي  اإلبداعّية  تطوير قدرات تالميذه  في  التي تسهم  التعليمّية  في تحديد األهداف  م ماهًرا 
ّ
املعل يكون  أّن  أهمّية    ونستنتج هنا 

 مسألٍة أاألنماط التعليمّية املناسبة لتنمية تفكيرهم اإلبداعي واستعماله لحّل  
ّ
كمقّدمٍة لحّل مسائَل مختلفٍة    و برهنة قانوٍن داخل الصف

 قد تواجههم في حياتهم اليومّية.  

 

 التقويم   . ب

م عند تقويم تالمذته نظام تقويٍم يختلف بشكٍل كامٍل عن طرق التقويم التقليدّية التي تهدف إلى قياس  
ّ
من الضروري أّن يعتمد املعل

م مدى اكتسابهم املستويات الدنيا من التفكير والتركيز  
ّ
ب منهم تقديم حلوٍل متنّوعٍة يقّوم من خاللها املعل

ّ
بدل ذلك على طرح أسئلٍة تتطل

تر مهار  تفكيرهم اإلبداعي. ال سّيما وأّن اعتماد أساليَب تقويمّيٍة حديثٍة  في تنمية  اعي  اَت تفكيٍر عليا كالتحليل والتركيب وغيرها... تساعد 

يُ  الحديثة  التدريسّية  التالميذ وميولهم  األساليب  الكشف عن استعدادات  في  أكثَر فّعاليٍة  املستعملة سابًقا  من    مومواهبهعّد  األساليب 

 على قياس مقدار ما اكتسب التلميذ من مهارٍة في تطبيق قاعدٍة أو استذكار مفهومِّ معّيٍن.   التي تعتمدو 

 

 طرائق التدريس وأساليبه   ج. 

ال ُعرفت   في  املّتبعة  التدريس  تتجاهل  طرائق  التي  التدريس  أساليب  على  والتركيز  التالميذ  بين  الفردّية  الفروق  بإهمال  سابًقا  تعليم 

 يسودها القلق وال
ً
توّتر،  املبدعين منهم وتقّيد حرّية تعبيرهم ما انعكس بشكٍل سلبّيٍ على دافعّيتهم نحو اإلنجاز وجعل البيئة الصفّية بيئة

حة إلى اعتماد أسلتبرَز  
ّ
م التالميذ كيفّية اكتشاف حقائق األمور وإدراك العالقات بين املعلومات وتؤّدي إلى  الحاجة املل

ّ
اليَب تدريسّيٍة تعل

 من 
ً

ر والتكرار.    االهتمامإبراز قدراتهم اإلبداعّية بدال
ّ
 بالحفظ والتذك
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إلى    الدعوة  تتماش ى    وبدأت  التي  املعتمدة  التدريس  طرائق  واستعداداتهمتطوير  التالميذ  نمّوهم    وقدرات  وجوانب  وحاجاتهم 

 تعليمّيٍة متنّوعٍة بدافٍع ذاتّيٍ والتي تهداملختلفة
َ
م الذاتي كإحدى األساليب التدريسّية التي يمّر خاللها التلميذ في مواقف

ّ
ف إلى  ، وظهر التعل

تن  اعتماده على نفسه وتفاعله مع    مية شخصّيته وتكاملها عن طريق تنمية استعداداته وإمكاناته تماشًيا مع ميوله واهتماماته في سبيل 

 املاّدة التعليمّية والسير بها وفق قدراته.

    
ّ
الصف غرفة  داخل  محسوسٍة  أفعاٍل  إلى  واقًعا  ذلك  ترجمة  يمكن  كيف  هنا  ُيصاغ    لكيالونتساءل  كالٍم  مجّرد  ذلك  يبقى 

ا، هل يكون ذلك بالتركيز تطوير قدرات التلميذ اإلبداعّية ومنحه فرصة التعبير    َق تدريسّيٍة تفتح املجال أمامعلى استعمال طرائ   إنشائيًّ

خالل من  أم  فريدٍة  بطريقٍة  أفكاره  يمكن    عن  سلوكّيٍة  صورٍة  في  تفكيره  تنمية  سبيل  في  وتنظيمها  وإدارتها  التعليمّية  املواقف  تخطيط 

 طاقاته اإلبداعّية. خصائص الفرد النفسّية وتحّرر  مالحظتها وقياسها واعتماد استراتيجّياٍت تدريسيٍة تراعي 

 الوسائل التعليمّية  د. 

ل 
ّ
 من العوامل املساعدة على تنمية التفكير اإلبداعي، فهي تثير اهتمام    تشك

ً
الوسائل التعليمّية املعتمدة في العملّية التعليمّية عامال

م في سبيل تنمية قدراتهم الذهنّية. ومن املهّم أن يست 
ّ
م  التالميذ وتجذب انتباههم نحو التعل

ّ
بأحدث ما توّصلت إليه تكنولوجيا  عين املعل

 وتوفير املجال لتعزيز أدائه اإلبداعي.  يم من تقنّياٍت لتعزيز قدرات التلميذ على اإلبداعالتعل

وقد أثبتت الكثير من الدراسات كدراسة محّمد املشيقح التي حملت عنوان "أثر استخدام بعض الوسائل التعليمّية على املقدرة على  

الاإلبد التعليمّية  الوسائل  استعمال  أهمّية  الفّني"  في  اع  عن  تكنولوجّية  النقاب  وإزالة  وتنميتها  التالميذ  مواهب  عن  الكشف  سبيل 

 أفكارهم اإلبداعّية مع تقديم الحوافز املناسبة وتوفير الفرص التعليمّية لتطوير قدراتهم اإلبداعّية.  

أهمّية   عرضنا  بعدما  الحاسوب،  هنا  ى 
ّ
يتجل الفصل  وقد  في  تعليمّيٍة  كوسيلٍة  من  استعماله  الوسائل  األّول  كأفضل  األطروحة، 

م في تحقيق أهدافه نظًرا
ّ
م.   الحديثة التي تساعد املعل

ّ
 لدوره املهّم في جذب انتباه التالميذ نحو التعل

 

 املناهج الدراسّية د. 

ينتقل أن  يجب  ذي 
ّ
ال م 

ّ
واملعل التلميذ  بين  للحوار   

ً
املناهج وسيلة إلى    تعّد  واملفاهيم  الحقائق  اكتساب  التشديد على  في محتواها من 

الكتشاف العالقات بين املعلومات واستنتاجها والربط بين األشياء واملجّردات ُبغية إحداث تفاعٍل في    االستقصاءالتركيز على اعتماد طرق  

 بمدى توافق املناهجعقل الت 
ٌ
ه مشروط

ّ
. ولكن ذلك كل

ً
د أفكاًرا جديدة

ّ
التي ندّرسها اليوم مع ما نشير إليه، ما قد يلقي الضوء على    لميذ يول

تطبيق مبدأ   للنقد من خالل  إلى إخضاع املواد الدراسّية  ثّم    االستمرارية أهمّية أن يعمَد معّدو املناهج  بالكلّيات  بالبدء  بناء املحتوى  في 

 من الفكر والخيال لدى التلميذ  إلى الجزئّيات والعمل على تنظيم املواد العلمّية في صورة مشك  االنتقال
ً
 كافية

ً
د مساحة الٍت ومسائَل توجِّ

 في سبيل تنمية قدرته على ابتكار الحلول املناسبة لهذه املسائل وإيجاد البدائل املتعّددة لها بما يسهم في تنمية تفكيره اإلبداعي.  

في تنمية هذا التفكير عبر التخفيف من حّدة    كبيرااملرونة دوًرا  من املفترض أن تلعب املناهج الدراسّية إذا ما تمّيزت بدرجٍة عاليٍة من  و 

ر والتركيز على الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب باستعمال األنشطة التعليمّية التي تعمل على تطوي  االهتمام
ّ
ر  باإلنجاز والحفظ والتذك

املهارات العقلّية العليا في ضوء استراتيجّيات التفكير الحديثة    قدرات التالميذ اإلبداعّية من خالل إفساح املجال لتدريبهم على استعمال

ب  والتكامل  الترابط  تحّقق  تجريبّيٍة  طرٍق  كتبّني  التفكير  من  النوع  لهذا  املعّززة  بالطرائق  التقليدّية  التعليمّية  الطرائق  ين  واستبدال 

 رسة. املوضوعات الدراسّية املختلفة وتسهم في توليد روٍح إبداعّيٍة في املد
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ا وأّن  ويمكننا أن نالحظ هنا أّن العوامل البيئّية والعوامل التعليمّية تلعب دوًرا أكبر من العوامل األخرى في تنمية هذا التفكير، ال سّيم 

لل  ما يجعل  البيت واملدرسة  في  يقض ي معظم وقته  األكالفرد  النصيب  التي يشهدها  التعليمّية  الفرد وللعملّية  يعيش فيها  التي  فيبيئة    بر 

 تنمية تفكيره اإلبداعي.  

  وعلى الرغم من وجود الكثير من العوامل التي تسهم في تنمية هذا النوع من التفكير غير أّننا قد نجد باملقابل الكثير من العوامل التي 

 وتقف حاجًزا أمام تنمية قدرات الفرد اإلبداعّية سنتطّرق إليها فيما يلي. تعوق التفكير اإلبداعي 

 

 التي تعيق تنمية التفكير اإلبداعي   العوامل -3.2

ومعوقاٍت   بالشخص  ق 
ّ
تتعل معوقاٍت شخصّيٍة  إلى  باملعوقات،  تسميتها  يمكن  والتي  التفكير،  هذا  تنمية  تعيق  التي  العوامل  تنقسم 

ذي يعيشه وأخرى تعليمّيٍة قد يواجهها الفرد أثناء العملّية التعليمّية،    االجتماعي تنبع من الواقع    اجتماعية 
ّ
ويظهر أثرها في تراجع نمّو  ال

 قدرات التفكير اإلبداعي لدى الفرد كما يلي. 

 

 املعوقات الشخصّية -3.2.1

ل من نمّوها، نذكر منها: تظهر لدى الفرد بعض الخصائص الشخصّية التي تؤّدي إلى انخفاض قدراته 
ّ
 اإلبداعّية وتقل

 اإلنصياع لألفكار الشائعة أو املجاراة العقلّية   .أ 

 بالحلول التي تقبلها  يميل بعض ا
ً
د من مدى صّحتها أو قيمتها، فيقبلون مباشرة

ّ
ق بها من دون التأك

ّ
ألفراد إلى تبّني اآلراء الشائعة والتعل

د من مدى كفايتها في معالجة املسائل أو املشكالت املختلفة التي قد تعترض طريقهم. ما يؤّدَي    البيئة اإلجتماعّية املحيطة بهم من 
ّ
دون التأك

  عرقلة تفكيرهم وتقييده وتوجيهه في وجهٍة ضّيقٍة محّددٍة ويقطع بالتالي الطريق أمام أّي محاولة تفكيٍر من شأنها أن تسهم في التوّصل  إلى

ل عائًقا أمام امتالك الفرد خاصّية الطالقة التي أشرنا إلى دور إلى حلوٍل جديدٍة غير مألوفٍة 
ّ
ها   كإحدى طرق التفكير اإلبداعي. وهذا قد يشك

 في شعور الفرد بالحرّية وأهمّيتها في امتالك الفرد القدرة على اإلبداع.

 

 انخفاض مستوى ذكاء الفرد  . ب

ل    ّدٍ متوّسٍط منتستلزم امتالكه لح إّن قدرة الفرد على التفكير اإلبداعي  
ّ
الذكاء وباملقابل فإّن أّي مستوى الذكاء دون ذلك قد يشك

التف من  النوع  هذا  تنمية  أمام  "قياس  عائًقا  عنوان  حملت  التي  الديدي  الغني  عبد  كدراسة  الدراسات  من  الكثير  دت 
ّ
أك وقد  لديه.  كير 

ا الشخصّية  العوامل  من  ُيعتبر  الذكاء  مستوى  انخفاض  أّن  األطفال"  عند  الذكاء  الفرد  وتحسين  لدى  اإلبداع  تعيق ظهور  وتنميته،  لتي 

ا أمامه في تكوين املفاهيم ومعالجة الرموز واألشياء بصورٍة جديدٍة ما  امتالك الفرد ملستًوى عاٍل من الذكاء قد يشكّل ع  فعدم ائًقا أساسيًّ

 يحول دون تنمية تفكيره اإلبداعي.  

 

 الجمود في التفكير  ج. 

ب في الت 
ّ
ى في  فكير عائًقا أمام تنمية تفكير الفرد اإلبداعي فهو ينعكس عجًزا في التعامل مع النظم العقلّية الجديدة يت ُيعتبر التصل

ّ
جل

م أّي جديٍد واإلف
ّ
ل حاجًزا يمنعه من تعل

ّ
ادة  عدم قدرته على تنظيم معتقداٍت جديدٍة وحلوٍل مختلفٍة للمواقف واملسائل املتغّيرة. ما يشك
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ال  سبيل  في  الخبرة  المن  في  ب 
ّ
التصل هنا  لنا  ى 

ّ
يتجل وقد  اإلبداعي.  للتفكير  األساسّية  الركائز  كإحدى  مألوفٍة  غير  حلوٍل  عن  تفكير بحث 

 كنقيٍض للمرونة في التفكير وكعائٍق من املعوقات األولّية التي تمنع ظهور قدرات الفرد اإلبداعّية. 

 

 ضعف الثقة بالنفس  د. 

الفرد   ثقة  ب ُيعتبر ضعف  رغبته  أمام  عائًقا  قد  بنفسه  التي  بالنتائج  استهزائهم  أو  اآلخرين  رفض  مواجهة  من  الخوف  بسبب  املبادرة 

وه إليها،  به  يتوّصل  يدفع  أن  شأنه  من  التفكير  ذا  طرق  واّتباع  مناقشتها  دون  من  اآلخرين  نتائج  واستعمال  السائدة  املعايير  مجاراة  إلى 

بطرٍق   املقّيد  التفكير.النمطّي  من  من  ف   معتادٍة  تمنعه  التي  األساسّية  العوامل  من   
ً

عامال ُيعّد  بنفسه  الكافية  الثقة  الفرد  امتالك  عدم 

قة.   التعبير بحرّيٍة عن
ّ

 أفكاره اإلبداعّية الخال

 

 املعوقات اإلجتماعّية -3.2.2

 ال يسهم في تشجيع اإلمكانات   اجتماعي تعمل على خلق مناٍخ توجد باإلضافة إلى العوامل الشخصّية الكثير من العوامل التي  

في الحصول عل  االجتماعي  كاالتجاه اإلبداعّية    أّن أهمّية النجاح تكمن  د 
ّ
ذي يؤك

ّ
ال القّوة واملركز  السائد  أّن جزًءا    االجتماعيى  فقط. غير 

التي ال تفتح املجال أمام   االجتماعي ة بقدر ما يعود إلى سياسة املناخ  كبيًرا من فشل األفراد ال يعود فقط إلى عدم امتالكه اإلمكانات املاديّ 

تشجيع دون  من  والدراسة  العمل  في  الفرد  خيارات  تقييد  على  وتعمل  اإلبداعي  في سبيل  التفكير  البحث  على  املجال االبتكاره  يفتح  ما   .

 الفرد اإلبداعي وهي: التي تعيق تنمية تفكير االجتماعيةأمامنا للتساؤل حول حقيقة العوامل 

 

 التربية الثقافّية  أ.

اإل  معالجة  كيفّية  مانه 
ّ
تعل وال  املدرسة  في  فقط  للنجاح  الفرد  تعّدان  املجتمعات  بعض  في  والثقافة  التربية  عند  إّن  والفشل  حباط 

 في مجال السلوك املعرفّي فإّن نظيره في ا
ً

ملجال  مواجهة أي مشكلٍة قد تعترضه في حياته اليومّية. فإذا كان الذكاء هو اللفظ األكثر تداوال

التوافق    االجتماعي   -  النفس يّ  تحقيق  الفرد على  في   االجتماعيهو قدرة  املستجّدة  املتغّيرات  التكّيف مع  البحث عن    أي قدرته على  سبيل 

ز على التلقين ويعتمد أساليب تقو 
ّ
ذي يرك

ّ
يٍم قائمٍة  حلوٍل للمواقف املختلفة التي يتعّرض لها. غير أّن املناخ السائد في مجتمعاتنا العربّية ال

ا أمام تحقيق توافق الفرد  واالسترجاععلى الحفظ   ل عائًقا أساسيًّ
ّ
.  ويحّد من قدرته على التفكير بش االجتماعييشك  كٍل إبداعّيٍ

    

 أساليب التنشئة األسرّية   ب.

 من العوامل املهّمة التي قد تسهم في تنمية التفكير اإلبداعي أو  
ً

ل أساليب التنشئة األسرّية عامال
ّ
إعاقته، فحين يعمد األهل إلى  تشك

أو عندما يمنعونهم من التعبير عن رأيهم بحرّيٍة فال    التعنيف الجسدّي أو اإلهانة املعنوّية،  قائمٍة علىاعتماد أساليٍب تربوّيٍة مع أبنائهم  

من   لون 
ّ
ويقل ألفكارهم  مواهبهم  قيمتها يستمعون  إلى طمس  يعمدون  هم  إلى    إّنما  محيطهم  ويحّولونهم  منعزلين عن  غير    االجتماعي أفراٍد 

 .  ى قدرتهم على التفكير اإلبداعيّ لقضاء عل قادرين على اّتخاذ القرارات املناسبة في املواقف التي يمّرون بها ويسهمون في ا

أو   الثقافّي  أو  العلمّي  األسرة  مستوى  انخفاض  إلى  باإلضافة  ر    االقتصاديأو    االجتماعيهذا 
ّ
يؤث ذي 

ّ
تفكير  ال تنمية  على  سلبّيٍ  بشكٍل 

ي مستوى األسرة  
ّ
ه   االقتصادياألبناء اإلبداعي، ال سّيما وأّن تدن

ّ
  االنشغالل في بعض األحيان إلى  على سبيل املثال ال الحصر قد يدفع األ

الضرورّيين   الدعم والتشجيع  تقديم  بتأمين قوت عيشهم ويمنعهم من  أبنائهم  و   واالهتمامعن  بميولهم  الزم 
ّ
ما يحبط قدراتهم ال مواهبهم 

 اإلبداعّية. 
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 املعوقات التعليمّية  -3.2.3 

 اإلبداعي، سنتطّرق إلى املعوقات التعليمّية وهي:  التي تعيق تنمية التفكير واالجتماعيةبعد ذكرنا املعوقات الشخصّية   

بعة   أ.
ّ
 سياسة التعليم التقليدّية املت

ل سياسة التعليم التقليدّية السائدة في أنظمة التعليم باستعمال أساليب تدريٍس قائمٍة على التلقين و 
ّ
م  تتمث

ّ
الحفظ، يكون فيها املعل

ل عائًقا أمام األخير للبحث عن األفكار الجديدة التي  مسيطًرا على العملّية التعليمّية من دون أّي مُ 
ّ
شاركٍة فّعالٍة من قبل التلميذ، ما يشك

تراتيجّيات تدريٍس فّعالٍة يلعب  من شأنها أن تفيده وتخدم مجتمعه. إذ ال يمكننا إغفال ما نادت به التربية الحديثة من أهمّية اعتماد اس

 أّننا ما زلنا نواجه إصرار  فيها التلميذ دور املشارك في عملّية الت 
ّ

م بدل من البقاء في صورة املتلّقي، ولكن وعلى الرغم من أهمّية ذلك إال
ّ
عل

مين على تحويل التلميذ إلى وعاٍء يصّبون فيه أفكارهم ومعارفهم.
ّ
 بعض املعل

 

 نظام التقويم   ب. 

ف من ُيعتبر نظام التقويم التقليدّي املّتبع إحدى املعوقات التعليمّية األسا 
ّ
مجموعٍة    سّية أمام تنمية التفكير اإلبداعي، فهو يتأل

 وما اكتسب من مهاراٍت ذهنّيٍة دنيا كالتطبيق واملعرفة    االختباراتمن  
َ
ز على قياس مقدار ما حفظ التلميذ من معارف

ّ
التقليدّية التي ترك

عت  واالستنتاج وتغفل أهمّية امتالكه مهاراٍت عليا كالتحليل والتركيب  
ُ
   بر من املقّومات األساسّية للتفكير اإلبداعي.التي ت

مين يتمحور اهتمامهم حول تقويم مقدار ما حّصل التلميذ من درجاٍت في 
ّ
ا من املعل املدرسّية من   االختباراتومن املالَحظ أّن عدًدا مهمًّ

لى إيجاد الحلول املختلفة للكثير من املواقف  تنمية التفكير اإلبداعي وتساعده عإلى مدى اكتسابه املهارات التي تسهم في    االكتراثدون  

 تواجهه.   لتي قدا

 

مين ج. 
ّ
   ضعف إعداد املعل

تفكير   تنمية  أمام  عائًقا  تقف   
ً
أساسّية  

ً
مشكلة يعّد  اإلبداعّية  والبرامج  األنشطة  لتنفيذ  تؤّهلهم  كفاءٍة  ذوي  مين 

ّ
معل ر 

ّ
توف عدم  إّن 

الهائل   الكّم  وأّن  اإلبداعي. ال سّيما  عاتق  التلميذ  امللقاة على  األعباء  وأنشطٍة مشّجعة ٍعلى  من  برامَج  إعداد  في  التفكير  من  تمنعه  م 
ّ
املعل

التي تقيس درجات تحصيل التالميذ من دون التركيز على تنمية مهاراتهم الفكرّية املختلفة.   االختباراتاإلبداع، لصبَّ اهتمامه على إعداد  

امل  إملام  عدم  إلى  ذلك  في  السبب  يعود  اوقد  التدريس  باستراتيجّيات  م 
ّ
التفكير  عل اعتماد  غياب  وإلى  الفكرّية  قدراته  تنمية  في  تسهم  لتي 

ل حاجًزا أمام تطوير قدرات تالميذهم اإلبداعّية.
ّ
مين ما يشك

ّ
 اإلبداعي كأساٍس في مناهج مؤّسسات إعداد املعل

نال  في الحقيقوبعد ذكر العوامل املساعدة على تنمية التفكير اإلبداعي ومعوقاته،   
ٌ
نابعة أّنها  يعيش فيه الفرد  حظ  ة من الواقع الذي 

املحيط   في  أم  األسرة  في  أم  املدرسة  في  بالفرد    االجتماعيسواء  وثيًقا  ا 
ً
ارتباط ترتبط  التي  الشخصّية  واملعوقات  الذاتّية  العوامل  باستثناء 

ص من معوقات تنمية  
ّ
ل  هذا التفكير من خالل البح نفسه، وهذا قد يدفعنا إلى التأكيد على أهمّية التخل

ّ
ث في بيئة الفرد عن كّل ما يشك

ى لنا أيًضا أهمّية استثمار الوسائل التعليمّية واستراتيجّيات التدريس الحديثة في تطو 
ّ
ير قدرات  عائًقا أمام تطوير قدراته اإلبداعّية. وتتجل

طرق التدريس الحديثة في تنمية التفكير    املسائل الرياضّية كإحدى  التلميذ اإلبداعّية. ما يدفعنا إلى التساؤل حول أثر استراتيجّيات حّل 

 اإلبداعي. 
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 خاتمة 

ن  بعد الكالم على أهمّية تنمية التفكير اإلبداعي كإحدى أنماط التفكير التي تساعد على تقّدم الفرد واملجتمع على حّدٍ سواٍء، قد يتبيّ 

األّول للفرد منذ مراحل الطفولة املبكرة وحّتى دخوله الجامعة، حيث  ر باعتبارها الحاضن  لنا دوٌر مهٌم تلعبه املدرسة في تنمية هذا التفكي

يمكن توظيفها لتدريس املواد يقع   م مهّمة البحث على وسائَل وطرائق تدريٍس 
ّ
املختلفة بما يصّب في تطوير    الدراسّية   على عاتق املعل

 قدرات الفرد اإلبداعّية.  

إليه   أشرنا  مّما  ا 
ً
حّل  فانطالق استراتيجّيات  أهمّية  على  حول  نفسه  الوقت  في  م 

ّ
واملعل التلميذ  مساعدة  في  ودورها  الرياضّية  املسائل 

م املسائل الرياضّية أو تعليمه
ّ
ي الصعوبات التي يواجهها كّلٍ منهما عند تعل

ّ
ا، توّصلنا إلى أّن هذه اإلستراتيجّيات تسهم في تنمية مهارات  تخط

يلقي  التفكير لدى التلميذ كال ب من الفرد امتالك مجموعٍة من السمات التي تمّيزه عن غيره من األفراد. ما قد 
ّ
ذي يتطل

ّ
تفكير اإلبداعي ال

وير طرق تفكير التلميذ وتوجيهه نحو التفكير بطريقٍة علمّيٍة الضوء على أهمّية اعتماد هذه اإلستراتيجّيات عند حّل املسائل في سبيل تط

مٍة تساعده على
ّ
 ح في مجال املسائَل الرياضّية.  النجا  منظ

وبما أّننا في عصر التكنولوجيا واملعلومات، قد يكون من املفيد استثمار الوسائل التعليمّية الحديثة وعلى رأسها الحاسوب، كإحدى  

م على تحقيق أهداف العملّية التعليمّية، في تدريس التالميذ هذه اإلستالوسائل التكنولوجيّ 
ّ
راتيجّيات من خالل إعداد  ة التي تساعد املعل

م في عملّية عرض املسألة وشرحها وتبيان اإلستراتيجّية املناسبة للحّل ملا لهذه التقنّية الحديثة من دورٍ 
ّ
في   بالٍغ  برامَج محوسبٍة تخدم املعل

م وتشجيعه على اكتسابجذب انتباه  
ّ
 املهارات الذهنّية املطلوبة.  التلميذ نحو التعل

م على صعيد الحصص  وقد تبرز أهمّية ا
ّ
لربط بين استراتيجّيات التدريس الفّعالة والوسائل التعليمّية املتطّورة في خدمة أهداف املعل

قادرين على توظيف مهاراتهم الذهنّية للنجاح في جميع املواد الدراسّية وفي  ال   األكفاء  التعليمّية وأهداف املدرسة من ناحية إعداد التالميذ 

 وتحقيق أهداف املجتمع وتقّدمه والنهوض به. سبيل تكوين أفراٍد ق
ً

 ادرين على إحراز التقّدم مستقبال

ى لنا أّن تدريس هذه اإلستراتيجّيات على املدى القصير هو مجّرد هدٍف تعليمّيٍ يكاد ال  
ّ
يتعّدى عملّية تنمية إحدى أنماط التفكير  ليتجل

ل على املدى الطويل مشروًعا مبد   ، التلميذ لدى  
ّ
 في عملّية تطوير مستقبلهم ومجتمعهم  ولكّنه يمث

ً
لبناء أفراٍد قد يكون لهم دوًرا فّعاال ا  ئيًّ

 عة التي قد يتعّرضون لها أو يعاني منها املجتمع.  من خالل القدرة على إبداع الكثير من الحلول الفريدة ملواجهة املواقف أو املشكالت املتنوّ 

أّن استعمال   استنتاجمكننا  وي   نهاية كالمنا  تحقيق إحدى األهداف    في  يعمل على  الرياضّية قد  املسائل  في حّل  هذه اإلستراتيجّيات 

، إذا ما استفدنا من مجال املسائل الرياضّية كإحدى  وهي تنمية حدس التلميذ وقدرته على اإلبداع  العاّمة املرسومة من ماّدة الرياضّيات

املحّفز  األساسّية  حاملجاالت  وتظهر  اإلبداعّية  لقدراته  التلميذ  ة  تفكير  تنمية  في  املساهمة  الدراسّية  املواد  كإحدى  الرياضّيات  ماّدة  ينها 

 اإلبداعي.  
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Abstract 

The study aimed to identify the psychometric characteristics of testing the historical 
comprehension skills of the sixth grade students during the academic year (2018-2019); To 
provide researchers in the field of social studies curricula and teaching methods with 
appropriate standards; To measure historical understanding, the scale was applied to a 
group of (70) male and female students, and the final version of the test was reached, and it 
was limited to (three) main skills for understanding social studies, which are: translation, 
interpretation, and conclusion, and fall under each main skill. (five) sub-skills, for a total of 
(fifteen main skills), and thus the scale consisted of (30) questions, and the stability and 
validity of the scale were calculated, and the skills were high and acceptable according to 
the different methods of its calculation used in the research, and the test questions achieved 
discriminatory validity at the level of Confidence (0.95% - 0.99%), meaning that there is a 
statistically significant difference at the level (0.01) between the average scores of the two 
groups of students, high and low, in historical comprehension skills, and this indicates the 
validity of the test factors in measuring what was set to measure it, and I recommend the 
researcher to focus on measuring The ability of learners to master the skills of historical 
understanding, and to train primary school teachers on how to build tools to measure their 
students' historical understanding skills. 

Keywords: Psychometric Properties, Historical Understanding, Social Studies 
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 ملخص 

السادس   الصف  تالميذ  لدى  التاريخي  الفهم  مهارات  الختبار  السيكومترية  الخصائص  تعرف  إلـــى  الدراســـة  هـــدفت 

)  ائيدتباال  الدراس ي  العام  املنا2019-2018خالل  مجال  في  الباحثين  لتزويد  الدراسات  (؛  التدريس  وطرق  هج 

( 70االجتماعية بمعايير ُمناسبة؛ لقياس الفهم التاريخي، وقد طبق املقياس على مجموعة من التالميذ بلغ عددهم )

واقتصر لالختبار،  النهائية  للصورة  التوصل  وتم  وتلميذة،   
ً
الدراسات    تلميذ للفهم  رئيسة  مهارات  )ثالثة(  على  ت 

الترجمة،  وهى:  ليصبح    االجتماعية,  فرعية،  مهارات  )خمس(  رئيسة  مهارة  كل  تحت  وتندرج  واالستنتاج،  والتفسير، 

( من  املقياس  تكون  وبذلك  رئيسة(،  مهارة  عشر  )خمسة  وصدقه،  30املجموع  املقياس،  ثبات  وتم حساب   ،
ً
سؤاال  )

 الختالف أساليب حسابه املستخدمة في البحث، وحققت  ر وكانت املهارات مُ 
ً
ا  تفعة ومقبولة وفقا

ً
أسئلة االختبار صدق

)  مستوييتمييزًيا عند   ) 0.99  -%  0.95ثقة  ُمستوى  إحصائًيا عند  دال  ُيوجد فرق  أنه  أي  متوسطات %0.01(،  بين   )

وه التاريخي،  الفهم  مهارات  في  وُمنخفض ي  ُمرتفعي  الطالب  مجموعتي  في    ا ذدرجات  االختبار  عوامل  على صدق  يدل 

ب الباحث  وأوص ي  لقياسه،  وضع  ما  الفهم  قياس  مهارات  من  التمكن  على  تعلمين 
ُ
امل قدرة  قياس  على  التركيز  ضرورة 

 على كيفية بناء أدوات لقياس مهارات الفهم التاريخي لدى تالميذهم.  دائيةاالبت التاريخي، وتدريب ُمعلمي املراحل 

 الدراسات االجتماعية  ،الفهم التاريخي ،الخصائص السيكومترية :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة

عــد مهـــارات الفهـــم التـــاريخي مــن املهـــارات ا ساســـية التـــي تســعى دراســـة التـــاريد إاـــى تحقيقهــا، ف ـــي مهـــارات  ســـتخدمها ُمعلـــم  
ُ
ت

تعلمـين، كـذاثـمل على جعل عملية التـدريس تسسـم باإالتاريد أثناء عملية التعلم، حيث أنها تع
ُ
شـاركة بـين امل

ُ
سـاهم فـي رة وامل

ُ
لك ت

تحقيــق املعرفـــة التاريخيـــة وتوكيفهــا  شـــكلة أكمـــر إيجابيــة، كمـــا أن الهـــدف مـــن دراســة التـــاريد لـــيس مجــرد حشـــو أ هـــان الطـــالب 

التي تمكنهم من  ةيلألنشطة التعليمية الفردية والجماع بالحقائق واملعارف واملعلومات التاريخية، وإنما الهدف ُممارسة الطالب

لحقيقــي للمعرفـة التاريخيـة؛ ا مــر الـذي ُيميـد مــن مـيلهم نحـو املــادة، وال يتحقـق  لـك إال مــن خـالل فهـم الطــالب الفهـم التـاريخي ا

 .ملهارات الفهم التاريخي من ترجمة وتفسير واستنتاج

ا مــن ا هـداف التربويـة فــي كونـالفهـم التـاريخي  وتكمـن أهميـت     
ً
)عـاطف بــدوي،  دريس التـاريد فــي العصـر الحـديثتـله ُيمثـل هـدف

 تحتـــوي علـــى أحـــداح تاريخيـــة ُمحـــددة فحســـب، بـــل عبـــارة عـــن تقيـــيم موضـــو ي ، (10، 2006نجفـــة قطـــب، 
ً
فالتـــاريد لـــيس قائمـــة

حيطــة
ُ
ويتضــمن الفهــم ، (Firouzkouhi, Zargham-Borouujeni, 2015 ,161-164) ملجمـوع العالقــات اإنســانية مــع البيئــة امل

( علـى ضــرورة 7، 2017وُيؤكـد خضـر عبــاس )، (52، 2001)فاديـة الزمااــي،  واالســتنتاج، والتفسـير، عــاد: الترجمـةريخي ثالثـة أ اتـال

ختلفة الالزمة؛ لفهم ا حداح التاري
ُ
 .خيةتهيئة املواقف التعليمية التعلمية التي تسمح للُمتعلمين بُممارسة ا نشطة امل

 ي خيكما أن تنمية الفهم التار      
ُ
العصر الحااي ال يحتاجون إاى معـارف وحقـائق  فيعد بمثابة أدوات أو مفاتيح للتعلم؛ فالطالب ت

مكنــه مــن التعامــل مــع هــذ  املعــارف 
ُ
ســاعد تلــك املهــارات  فــيبقــدر حــاجإهم إاــى أن يصــل إاــى ُمســتوى مهــارات ت

ُ
مواقــف جديــدة، وت

شــكالت التاريخيــة الحقيقيــة فــى  فــيتوكيفهــا  مــن مرحلــة اكسســاب املعرفــة إاــى مرحلــة الطــالب علــى االنتقــال
ُ
استقصــاء وُمعالجــة امل

عــالم الواقــع مــن خــالل تنميــة اســتخدام البيانــات التاريخيــة مــن ُمختلــف املصــادر وتطبيــق املهــارات املتنوعــة مــن تفســير وتحليــل 

 .وترجمة لألحداح والظواهر التاريخية

علــم ا ســئلة  رق ووســائل تنميــة الفهــم التــاريخي لــدىمــن أهــم طــو      
ُ
تعلمــين توجيــه امل

ُ
ســتوى العــااي مــن امل

ُ
التــي تحمــل فــي طياتهــا امل

التفكيــر, وإتاحــة الفرصــة؛ لســماع اإجابــة، وتقليــل ُمحتــوى املــادة الدراســية وإثرائــه بعنشــطة واقعيــة مــع االبتعــاد عــن التفاصــيل 

قـدوة الصـالحة التـي مح والتعاون بين الطالب، ووجـود الاسم للتفكير التعملي مع تنمية روح السالدقيقة، وتوفير ُمناخ تعليمي ُمالئ

ُخـر ُدون تحيـز  تدربهم على خطوات الوصول إاي الحقيقة, وفهم ا سباب بحوار هادئ  عتمد علـى ا دلـة, واحتـرام الـرأي والـرأي ا

وجـــــه  لمـــــين بتحـــــدي ا فكـــــار املطروحـــــة بحريـــــة,وفـــــي منـــــعى عـــــن العواطـــــف واالنفعـــــاالت الحـــــادة، والســـــماح للُمتع
ُ
وتقبـــــل النقـــــد امل

 بة صدر, والدفاع عن وجهات نظرهم بالحجج؛ مما ُيكسبهم الثقة بعنفسهم. فكارهم برحا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

عــددت التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم الفهــم التــا ريخــي، ومنهــا:      
ُ
( بعنــه: لالقــدرة علــى اســتعادة 17، 2011عرفتــه الشــيماء طــه ) ت

ـــــــدح ـــ وُيعرفـــــــــــه لتمبـــــــــــا ل ، ـكــــــــــان ُيمكـــــــــــن أن يحـــــــــــدح لـــــــــــو تزيـــــــــــر مجـــــــــــرى ا حـــــــــــداحلالتـــــــــــاريخي وتحليلـــــــــــه وتفســـــــــــير  وتوقـــــــــــع مـــــــــــا  الحـ

(Tambyah,2017,40 ــتقبل، فهــــو ُ عــــد طريقــــة لر يــــة ا وتكــــوين التوقعــــات للُمسـ ــ ي منطقيــــً ــه: لُ عاــــي التفاعــــل بــــين إدراا املاوـ ( بعنـ

ــالم بنــــاًء علــــى  ــة عنــــه، فمــــن خــــاللالعـ ر الطــــالب فهــــم ارتبــــاطي التــــدريس مــــن أجـــل الفهــــم التــــاريخي ُيطــــو  إحيــــاء املاوــــ ي ولــــيس قصـ
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ستقبلل 
ُ
( بعنـه: لعمليـة عقليـة تفـوق 2020،18وعرفه عبـد  عبـدالخالق )، كما للماو ي ُ ساعدهم على فهم الحاضر وتخيل امل

ممـن السـلوكيات تتمثـل  ، والتي ُ ستدل عليها من خالل مجموعـةُمستوى التذكر تظهر من خالل و ي الطالب لألحدح التاريخية

قترحاتل. في إعادة صياغة
ُ
 جمء من املادة بعسلوبهم، وتفسير الحقائق وا حداح وتخيل نتائجها وتقديم البدائل وامل

شــتركة ورغــم االختالفــات الظــاهرة فــي تعريــف الفهــم التــاريخي بــين عديــد مــن البــاحثين إال أنهــا تشــترا فــي عــدد مــن 
ُ
القواســم امل

كمـــا أنـــه يتكـــون مـــن سلســـلة مـــن العمليـــات وا ســـاليب التـــي ُيمكـــن ، يخي ُمحاولـــة للفهـــم وتكـــوين املعاـــ فهـــم التـــار لاومنهـــا: أن  بينهـــا،

 .استخدامها في ُمعالجة موقف ما بصورة ُمتتا عة

تعلمين على إعادة املعا  بعنه: ل التاريخي  الباحث الفهموُيعرف       
ُ
ح فيـه، دحـالسـياق الـذي  فـيللحدح التـاريخي، ووضـعه قدرة امل

ترتبة عليهاوالت
ُ
شكالت، ويدرا العالقات السببية لها ويسيح اُثار امل

ُ
 .لعبير بعسلوبه عن القضايا وامل

تـاريخي وزارة التربية والتعلـيم بجمهوريـة مصـر العربيـة، التـي أكـدت علـى أهميـة تنميـة الفهـم ال  مباهتمامهحظي الفهم التاريخي       

مــا ورد فــي مشــروع إعــداد املعــايير القوميــة للتعلــيم فــي  بويــة التــي ينبحــي تحقيقهــا، ويــدعم  لــكر تلــدى الــنوء، وأنــه مــن ا هــداف ال

ـــــد )404، 2007وُيؤكــــــد علــــــى كمــــــال )، (259، 2003مصــــــر )وزارة التربيــــــة والتعلــــــيم،  ـــــفاء أحمـ ـــــم 292، 2008(، وصـ ـــــى أن الفهـ ( علـ

حديــد ا ســباب يــة، وفهــم العالقــات بــين املفــاهيم، وتخيتفســير ووصــف العالقــة بــين ا حــداح التار التــاريخي ُ ســاعد الطــالب علــى 

ؤكد صفاء يحي  )،  الرئيسة لألحداح التاريخية
ُ
( علـى أن أهميـة الفهـم التـاريخي ترجـع 86، 2014( ، وأمل عمـر )293، 2008كما ت

لـو ي بعهميـة التعبيـر عـن او مهـارة تحليـل وتعمـل ا حـداح التاريخيـة إاى كونه ُ ساهم في تنوع املداخل التاريخية واكسساب الطالب 

فهــم ا حــداح التاريخيــة وتفســيرها وإدراا العالقــات فيمــا بينهــا  ( أن60-59، 2007هــاني محمــد ) ويــرى ، يقــة منطقيــةا فكــار بطر 

سـلوى سـامي، وأحمـد  وتـرى ، تمـام بهـاا ساسية التـي يجـب االه وفهم جذورها في املاو ي وامتدادها إاى الحاضر ُ عد من ا هداف

للُمتعلمـين تتمثـل فـي  دالفوائـ( أن تعليم وتعلم الفهم التاريخي ُيحقق عديد مـن 542، 2020ت )ورضا هندي، وهالة الشحا  ماهر،

 .اكسساب مهارات، مثل: التفسير واالستنتاج، وإعداد جيل قادر على تسبع ا حداح التاريخية

 تكمن في التااي: أهمية الفهم التاريخي يرى الباحث أن عن الفهم التاريخيبقول في ضوء ما سبق ُيمكن ال     

 .ُ ساعد الطالب في الوصول إاى الصورة الحقيقية لألحداح التاريخية -

عتمــدة علـى مقـدمات مـحيحة مـعخو ة مــن  اسـتخال ُمحتواهـا مــن خـالل  فـيالكشـف عـن التنـاق   -
ُ
النتـائ  الحـحيحة امل

 .مصادرها ا صلية

 .إيجابيةفة التاريخية وتوكيفها  شكلة أكمر ر عسليم لألحداح التاريخية، وتحقيق امل فهمال -

مـــــن خـــــالل اطـــــالع الباحـــــث علـــــى مجموعـــــة مـــــن الدراســـــات والبحـــــوح الســـــابقة التـــــي تناولـــــت مهـــــارات الفهـــــم التـــــاريخي بالبحـــــث      

عددت تصنيفاتها؛ والتقص ي، وجد الباحث تباين واضح في تناول املهارات حسب طبيعة وهدف كل دراس
ُ
 حـددحيث ة؛ ومن ثم ت

( مهارات الفهم التاريخي فيما يلـي: تحديـد أسـباب املواقـف وا حـداح التاريخيـة، وإعـادة صـياغة الحـدح 79، 2020مد بدوي )أح

التــــاريخي بعســــلوب جديــــد، وقــــراءة الصــــور وا خــــكال والخــــرائل التاريخيــــة، وتخيــــل ا حــــداح والشخصــــيات التاريخيــــة، وتحليــــل 

( 551، 2020هنــدي، وهالــة الشــحات ) وصــنفت ســلوى ســامي، وأحمــد مــاهر، ورضــا ،قضــايا التاريخيــة وإصــدار أحكــام  شــعنهاال
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ا لترتيبهـا المماـ ، وتفسـير ا حـداح التاريخيـة، وتحليـل ا حـداح التاريخيـة،  
مهارات الفهـم التـاريخي إاـى التـااي: ترتيـب ا حـداح وفقـً

 حداح التاريخية.  استنتاج من ا حداح التاريخية، وتخيل واستخدام ا دلة التاريخية، واال 

( الفهم التاريخي إاى أربعة ُمستويات أساسية، هي: الفهم التفسيري، والفهم الناقد، 1192،  2020بينما صنف طاهر محمود )      

يخي كمــــا يلــــي: قــــراءة الصــــور ( مهــــارات الفهــــم التــــار 21، 2020والفهــــم التــــذوهي، والفهــــم التطبيقــــي، وتوصــــل عبــــد  عبــــدالخالق )

 حداح التاريخية، وتحليل القضايا التاريخية، واستخدام ا دلة التاريخية في رائل التاريخية، وأسباب املواقف واخلو خكال وا

( مهارات الفهم 153-152، 2020تفسير ا حداح التاريخية، وإعادة صياغة الحدح التاريخي بعسلوب جديد، وحدد محمد علي )

ــا ــة، والتفســــير واالتـ ــاريخي، وتحديــــدال ريخي فيمــــا يلــــي: الترجمـ أســــباب الحـــدح التــــاريخي، واســــتخدام ا دلــــة  ســــتنتاج، والتحليــــل التـ

 التاريخية، وتقديم االقتراحات.

 كالتااي: مهارات الفهم التاريخيوُيصنف الباحث       

 .ات واملفاهيم التاريخيةـحدد معا  املعلوميُ  -

 .التاريخي يقدم أسباب متعددة للحدح -

 اريخية.تليدعم با دلة التفسيرات ا -

 ونتائجه. التاريخيوضح العالقة بين أسباب الحدح يُ  -

 .حتوى  ع  الصور والرسوم التاريخيةفسر ُم يكتب تعليق يُ  -

 .معين تاريخي حدح ستنت  القضية الرئيسة الفرعية فى  -

-  
ُ
 ختلفة. ستنت  أوجه الشبه واالختالف بين ا حداح التاريخية امل

 ها.ر د ستنت   ع  الحقائق التاريخية من مص  -

-  
ُ
 ا حداح التاريخية. فيزالطات املنطقية  ستنت  امل

-  
ُ
 .ستفادة من ا حداح التاريخية ستنت   ع  الدروس امل

عــد مــادة التــاريد مــن املــواد الدراســية املنوطــة بسنميــة مهــارات الفهــم التــاريخي لــدى      
ُ
تعلمــين،وت

ُ
ســاعدهم علــى أن امل

ُ
يكونــوا  التــي ت

واجه قــادرين علــي ُمعالجــة القضــايا
ُ
شــكالت االجتماعيــة التــي تــ

ُ
وتجعلهــم قــادرين علــى إصــدار أحكــام صــائبة  وحكمــة،هم  عمــق وامل

باخــرة 
ُ
نحوهــا، فالتــاريد بُمحتــوا  ومادتــه العلميــة ُ عــالج عالقــات الســببية بــين الســابق والالحــق مــن ا حــداح والقضــايا, و ثارهــا امل

باخـرة ع
ُ
فســر الحاضـر فــي دادها إاــي الحاضـر, بمعاـي أن املوضــتـملــى حيـاة الشــعوب فـي املاوـ ي, وكيفيــة اوغيـر امل

ُ
وعات التاريخيـة ت

 ضوء ا حداح التاريخية املاضية. 

تعلمـين ال     
ُ
ا، خاصـة أن امل وتبدو الحاجة إاى تعليم الفهم وتعلمه فـي الدراسـات االجتماعيـة  عامـة، والتـاريد بخاصـة أكمـر إلحاحـً

التـــي درســـوا بهـــا التـــاريد، والتـــي تقــــوم علـــى  تاريخيــــة، لقصـــور الطرائـــق التقليديـــة يعــــون مجـــرد تـــذكر مـــا درســـو  مــــن أحـــداح ستط

شاركة بفاعلية 
ُ
تعلمين وإثارة تفكيرهم، وحفـمهم على امل

ُ
تلقين ا حداح التاريخية وحفظها, وُيساعد التاريد على تطوير قدرات امل
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تعلم من اتخا  في ُمجمل القضايا، وا حداح 
ُ
اح التاريخية، من خالل موقف مـن ُمجمل تلك القضايا وا حد الجارية، وتمكين امل

 عن التحيز. دافحصها وتقييمها نقدًيا،  عي

العصـر الحـااي ال يحتـاجون إاـى معـارف وحقـائق  فـيكما أن تنمية الفهم التاريخي ُ عد بمثابة أدوات أو مفاتيح للتعلم؛ فالطالب     

مكنــه مــن التعامــل مــع هــذ  املعــارف  اجإهم إاــى أن يصــل إاــى ُمســتوى مهــاراتبقــدر حــ
ُ
ســاعد تلــك املهــارات  فــيت

ُ
مواقــف جديــدة، وت

شــكالت التاريخيــة الحقيقيــة فــى  فــيالطــالب علــى االنتقــال مــن مرحلــة اكسســاب املعرفــة إاــى مرحلــة توكيفهــا 
ُ
استقصــاء وُمعالجــة امل

وتحليــل طبيــق املهــارات املتنوعــة مــن تفســير تو يانــات التاريخيــة مــن ُمختلــف املصــادر عــالم الواقــع مــن خــالل تنميــة اســتخدام الب

 وترجمة لألحداح والظواهر التاريخية.

ســتوى العــااي مــن     
ُ
علــم ا ســئلة التــي تحمــل فــي طياتهــا امل

ُ
تعلمــين توجيــه امل

ُ
ومــن أهــم طــرق ووســائل تنميــة الفهــم التــاريخي لــدى امل

االبتعــاد عــن التفاصــيل دراســية وإثرائــه بعنشــطة واقعيــة مــع لاماع اإجابــة، وتقليــل ُمحتــوى املــادة التفكيــر, وإتاحــة الفرصــة؛ لســ

الدقيقة، وتوفير ُمناخ تعليمي ُمالئم للتفكير التعملي مع تنمية روح السسامح والتعاون بين الطالب، ووجـود القـدوة الصـالحة التـي 

ُخـر ُدون تحيـزتـحاب بحوار هادئ  عتمد علـى ا دلـة, واتدربهم على خطوات الوصول إاي الحقيقة, وفهم ا سب  رام الـرأي والـرأي ا

وجـــــه 
ُ
وفـــــي منـــــعى عـــــن العواطـــــف واالنفعـــــاالت الحـــــادة، والســـــماح للُمتعلمـــــين بتحـــــدي ا فكـــــار املطروحـــــة بحريـــــة, وتقبـــــل النقـــــد امل

  فكارهم برحابة صدر, والدفاع عن وجهات نظرهم بالحجج؛ مما ُيكسبهم الثقة بعنفسهم.

مرحلـة سـات والبحـوح فـي جميـع املراحـل الدراسـية، وهـي كالتـااي: ريخي تم إجراء عديـد مـن الدرااتونظًرا  همية مهارات الفهم ال    

(، ولاستربلين ل Ryter,2015(، ولريترل )2019: كانت دراسة علي جودة، وأحمد ماهر عبد ، وأروى السعيد )التعليم الجامعي 

(Stripling,2011  وفي )لا: كانت دراسة لديلبر ملرحلة الثانويةا (Dulberq, 2002( ولإكولل ،)Aquial, 2003 والسعيد الجندي ،)

ــــد  )Stephens, et.all 2005(، ولاســـــتفينس، و خـــــرونل )2004) ــــعيد عبـ ــــماعيل، وسـ ــــد إسـ ــــد، ومحمـ ــاني محمـ ــ (، 2006(، هـ

ــاردل )Coyne, 2009(، ولكـــوينل )Burgard, 2009ولبورجـــاردل ) ، (Jensen, 2008)(، ولجنيســـنلBurgard, 2009(، ولبيرجـ

ــــــــــ ل) ،(Roberts,2011ولروبــــــــــــــرتل ) ــــــــــيل )stripling,2011ولاستـــربلينــــــ ــــــــــتRyter,2015(، ولريتـــــــــــــــــرل )lee,2014(، وللـــــــ ـــــــ ــ ــ  ي(، ولكوسـ

أنـور اليماـ ،  (، وإمـام محمـد، وصـابر2018(، ومـي كمـال )2016(، ومـي كمـال )Kosti, Kondiyi-anni,Tsiaras, 2015وأخـرينل )

(، وفــــي 2020(، وطــــاهر محمــــود )2020الــــة الشــــحات )ى ســــامي، وأحمــــد مــــاهر، ورضــــا هنــــدي، وهو ل(، وســــ2019وأحمــــد يوســــف )

(، ولايركسـن، وسيسـاسل 2012(، وعبـد  سـالم )Ferretti, et. all 2001: كانـت دراسـة لفريـت، و خـرونل )املرحلةةة اإلعداديةةة

(Ercik,Seixas, 2015 ,ســامح ســليم ،)(، وســامية املحمــدي، وأخــرف محمــد وعفــت 2018) وإبــراهيم عبــد القــادر, وهــاني هتمــل

ــيد )2018حســـن ) ــامية املحمـــدي، وخـــوهي الســـعودي، ويوســـف السـ ــد بـــدوي )2019(، وسـ (، وعبـــد  عبـــدالخالق 2020(، وأحمـ

ـــــي 2020) (، ولديجــــــروت، 2018(، وعلــــــي جــــــودة، ســــــلوى محمــــــود )2017: كانــــــت دراســــــة خضــــــير عبــــــاس )املرحلةةةةةةةة االبتدائيةةةةةةةة( وفـ

 .(2020(، ومحمد علي )Degroot, et.all ,2018و خرونل )
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 خطوات إعداد اختبار مهارات الفهم التاريخي في مادة الدراسات االجتماعية

ــذ       قـــررة علـــى تالميـ
ُ
ــية علـــى مصـــر( امل ــة لوحـــدة )الحملـــة الفرنسـ ــاريخي الدراســـات االجتماعيـ ــار مهـــارات الفهـــم التـ تـــم إعـــداد اختبـ

 مدى نمو تلك املهارات، و لك تبًعا للخطوات التالية:كعداة لقياس  هو لك الستخدام ؛االبتدائيلصف السادس ا

ملهـارات الفهـم التـاريخي  االبتـدائي: هدف االختبار إاى قياس مدى نمو تالميـذ الصـف السـادس تحديد الهدف من االختبار -أ

 صر(  عد دراسإهم لها.الدراسات االجتماعية في وحدة )الحملة الفرنسية على م

واقتصـر  االجتماعيـة،: تم االطالع على عدد من الكتابات لتحديد مهارات الفهم التاريخي الدراسات تبارختحديد أبعاد اال  -ب

: الترجمـــة، والتفســـير، واالســـتنتاج، وتنـــدرج وهـــي االجتماعيـــة،البحـــث الحـــااي علـــى )ثالثـــة( مهـــارات رئيســـة للفهـــم الدراســـات 

إعــداد قائمــة  )خمسـة عشــر مهــارة رئيســة(، وتــم  لــك مــن ة )خمــس( مهــارات فرعيــة، ليصــبح املجمــوعتحـت كــل مهــارة رئيســ

تضـــمنة بمـــن ج الدراســـات االجتماعيـــة للصـــف الســـادس 
ُ
وقـــد  االبتـــدائي،مهـــارات الفهـــم التـــاريخي الدراســـات االجتماعيـــة امل

 اتبع الباحث في إعدادها التااي:

تضـمنة بوحـدة ار إاى تحديد مهارات الفهم التـاريخي الدتحديد الهدف من القائمة: تهدف القائمة  .1
ُ
سـات االجتماعيـة امل

قررة في كتاب الدراسات االجتماعية للصف السادس )ا
ُ
 .االبتدائيلحملة الفرنسية على مصر( امل

هـــم ا حـــداح  .2
 
ــة التالميـــذ مـــن ف ــاريخي الدراســـات االجتماعيـ ــارات الفهـــم التـ مكـــن مهـ

ُ
ــة: ت ــادر اخـــتقاق القائمـ تحديـــد مصـ

الدراسات االجتماعية ضمن سـياق  يقوم على الدراسة التحليلية لألحداح لدراسات االجتماعية  شكلة ُمعمق، فهوا

شـــاركين فـــي صـــناعإها علـــى التصـــرف  شـــكلة ُمعـــين؛ لـــذا 
ُ
تـــاريخي ُمحـــدد مـــن أجـــل فهـــم الـــدوافع الحقيقيـــة التـــي دفعـــت امل

ضــروري مــن  اهــاعيــة, فتعــرف هــذ  املهــارات والــتمكن منينبحــي معرفإهــا والتــزود بهــا لكــل مــن  شــتزل بالدراســات االجتم

لخــار,ي, وقــد تــم االعتمــاد علــى املصــادر التاليــة عنــد اخــتقاق قائمــة مهــارات الفهــم التــاريخي أجــل التعامــل مــع العــالم ا

 الدراسات االجتماعية:

 االطالع على ا دبيات العربية وا جنبية التي تناولت موضوع مهارات الفهم التاريخي. -

 اي.احراجعة اإطار النظري الخا  بالبحث الُم  -

 .االبتدائيطبيعة وخصائص تالميذ الصف السادس  -

 .االبتدائيةوأهداف تعليمها وتعلمها باملرحلة  االجتماعية،طبيعة مادة الدراسات  -

 . االبتدائيدليل ُمعلم الدراسات االجتماعية للصف السادس  -

قــررة فــي كتــاب الدراســات االجتمتحليــل ُمحتــوى وحــدة )الحملــة الفرنســية علــى مصــ -
ُ
يــة علــى تالميــذ الصــف عار( امل

 وهو كالتااي: االبتدائي،السادس 

حتـــوى  ▪
ُ
حتـــوى أســـلوب أو أداة البحـــث العلمـــي التـــي تســـتخدم لوصـــف امل

ُ
حتـــوى: ُ عـــد تحليـــل امل

ُ
ماهيـــة تحليـــل امل

راد 
ُ
ــ حتـــوى التـــدريس املـ

ُ
ــى مقا تحليلـــه،الظـــاهر واملضـــمون الصـــريح مل ــة التعـــرف علـ ــل,  زيـ صـــد الكلمـــات, والجمـ

 ومضــموًنا )  اوالرمــوز, وكافــة 
ً
حتــوى بعنــه:  ،(22، 199، ســمير حســنســاليب التعبيريــة خــكال

ُ
وُيعــرف تحليــل امل
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ستخدم في عمـل اسـتدالالت ُمعينـة مـن مـادة إعالميـة عـن طريـق تحديـد سـمات تلـك  
ُ
ل لك ا سلوب البحثي امل

 (.175، 2011ي، ي، ومحسن علاملادة  شكلة موضو ي وُمنظمل )عبدالرحمن الهاخم

حتـ ليـأهـداف تحل ▪
ُ
مهـارات الفهــم بنـاء اختبــار لقيـاس مسـتوى وى: ملــا ـكان مـن أهـداف البحــث الحـااي تقصـ ي امل

, فقـــد اســـتلمم ا مـــر تحليـــل ُمحتـــوى االبتـــدائيالتـــاريخي الدراســـات االجتماعيـــة لـــدى تالميـــذ الصـــف الســـادس 

قــررة فــي ك
ُ
الصــف الســادس  تــاب الدراســات االجتماعيــة علــى طالبــاتوحــدة )الحملــة الفرنســية علــى مصــر( امل

بهدف تحديد مدى ُمراعاة مهارات الفهم التاريخي الدراسات االجتماعية التي تم تحديدها ُمسبًقا في   االبتدائي

صورة قائمة, ومعرفة مدى توافرهـا ورصـد تكرارهـا؛ أي تحديـد هـذ  املهـارات بصـورة موضـوعية, واسـتخراجها 

 ات االجتماعية.سااختبار مهارات الفهم التاريخي الدر  تمهيًدا إعداد

ا للبحــث الحــااي  -تحديــد عينــة التحليــل: تتمثــل عينــة التحليــل  ▪ فــي ُمحتــوى وحــدة )الحملــة الفرنســية علــى  -وفقــً

قررة في كتاب الدراسات االجتماعية على تالميذ الصف السادس 
ُ
-م2019للعام الدراس ي ) االبتدائيمصر( امل

 م(.2020

عـــد فئـــة التحليـــل بتحد ▪
ُ
ســـإهدفة واملقصـــودة ثميـــد فئـــة التحليـــل: ت

ُ
والتـــي قـــد تكـــون  التحليـــل،مـــن ابـــة الفكـــرة امل

ــــات أو  ــاهيم أو تعميمـ ــ ــائق أو مفـ ــ ــــيم،حقـ ــااي فـــــي مهـــــارات الفهـــــم التـــــاريخي الدراســـــات  قـ وتتمثـــــل فـــــي البحـــــث الحـــ

قرر على تالميذ ال
ُ
تضمنة في كتاب الدراسات االجتماعية امل

ُ
سواء التي  االبتدائيصف السادس االجتماعية امل

وقـــد تـــم قـــراءة الوحـــدة قـــراءة واعيـــة دقيقـــة؛ و لـــك بهـــدف تحديـــد  ضـــماي،ح أم  شـــكلة منهـــا  شـــكلة صـــري وردت

تضمنة فيها.
ُ
 مهارات الفهم التاريخي الدراسات االجتماعية امل

عتمــــد علــــى جملــــة،تحديــــد وحــــدة التحليــــل: قــــد تكــــون وحــــدة التحليــــل كلمــــة أو فقــــرة أو  ▪
ُ
الفقــــرة كوحــــدة  وقــــد ا

قــلالتحليــل مهــارات الفهــم 
ُ
ختــارة؛ و لــك  ن الفقــرة تتضــمن تــاريخي الدراســات االجتماعيــة امل

ُ
ررة فــي الوحــدة امل

عد ا ساس الذي  االجتماعية،كما أنها وحدة لتحليل ُمحتوى مادة دراسية مثل: الدراسات   جملة،أكمر من  
ُ
وت

 (.48 ،1997،لبر يُيمكن من خالله توضيح املعاي املقصود )إمام ا

ــ  ▪ ــم فــــي ضـــو ها التحليــــل: تـــم تحد ةتحديـــد ضــــوابل عمليـ ــة مــــن الضـــوابل التــــي تـ ــي: تــــم  التحليــــل،يــــد مجموعـ وهـ

ختـــارة
ُ
واســـسبعاد أســـئلة التقـــويم الـــواردة فـــي نهايـــة كـــل درس مـــن دروس  ،التحليـــل فـــي ضـــوء ُمحتـــوى الوحـــدة امل

ختـــارة
ُ
 ،لئاوالخـــر  ،وا خـــكال ،والصـــور  ،التوضـــيحيةوالرســـوم  ،واخـــتمل التحليـــل علـــى: الفقـــرات ،الوحـــدة امل

ختارة.
ُ
تضمنة في الوحدة امل

ُ
 الهوامو امل

تخصصــــين فــــي املنــــاهج وطــــرق تــــدريس  ▪
ُ
التعكــــد مــــن صــــدق التحليــــل: تــــم عــــرا القائمــــة علــــى مجموعــــة مــــن امل

وج ي الدراسـات االجتماعيـة وُمعلميـه؛ إبـداء  را هـم  شـعن القائ مـة، الدراسات االجتماعية، ومجموعة من مـُ

تضـمنة فـي الوحـدة كافـة مهـارات الفهـم التـاريخي الدراسـ حيث قرروا أن القائمة تشتمل على
ُ
ات االجتماعيـة امل

ختارة.
ُ
 امل
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التعكد مـن ثبـات التحليـل: ُيقصـد ب بـات التحليـل مـدى إمكانيـة الحصـول علـى نتـائ  التحليـل نفسـها فـي املـرات  ▪

تتا عة إجرائه
ُ
 (177 ،2004، طريقتين هما كالتااي: )رخدي طعيمةوُيمكن أن يتم  لك من خالل  ،امل

وفــي هــذ  الحالــة يلتقــي الباحثــان فــي بدايــة التحليــل؛ بحيــث يــتم  نفســها،أن يقــوم باحثــان بتحليــل املــادة  -

ــ ــة التحليــــل علـ ــاق فــــي بدايـ ــا للقيــــام بتحليـــل املــــادة موضــــوع  وإجراءاتـــه،أسســــه  ىاالتفـ  منهمـ
ي
ثــــم ينفـــرد كــــال

 منهمانلنهاية التحليل لبيان العالقة بين اومن ثم يلتقيان في  الدراسة،
ي
 .تائ  التي توصل إليها كال

وفـــي هـــذ  الحالـــة يـــتم  ُمتباعـــدتين،فتـــرتين  علـــىأن يقـــوم الباحـــث بتحليـــل املـــادة نفســـها مـــرتين ُمتتـــاليتين  -

 استخدام الممن في قياس ثبات التحليل.

خ     
ُ
ــرتين  ى تـــارة؛ حيـــث قـــام الباحـــث بتحليـــل ُمحتـــو وتـــم اختيـــار الطريقـــة الثانيـــة لتحليـــل ُمحتـــوى الوحـــدة امل ختـــارة مـ

ُ
الوحـــدة امل

أو بطريقـــة ثبـــات التحليـــل عبـــر  للتحليـــل،وهـــو مـــا  عـــرف باالتســـاق المماـــي  أســـابيع،( 8ين يفصـــل بينهمـــا فـــارق زماـــي قـــدرة )ُمتتـــاليت

اب نسـبة االتفـاق بـين مرتـي و لـك لحسـ ،وللتعكد من ثبات التحليل تم حساب ثبات التحليل باسـتخدام معادلـة هولسـتي  الممن،

 ( التااي:6(، فجاءت النتائ  كما هو ُموضح في جدول )179-178 ،2004، رخدي طعيمه)التحليل 

 (6جدول ) 

ختارة الستخراج مهارات الفهم التاريخي الدراسات االجتماعية
ُ
 قيمة ُمعامل ثبات تحليل ُمحتوى الوحدة امل

     

وهـذا يـدل علـى ثبـات التحليـل  ،(0.97( السـابق أن ُمعامـل الثبـات بالنسـبة لعناصـر التحليـل ُ سـاوي )6يتضح مـن جـدول ) 

 في النتائ  التي توصل إليها الباحث. عاِمل ثبات عال؛ مما ُ عطي ثقةُم ذا ُ شير إاى أن القائمة تتمتع بوه كافية،بدرجة 

عامــل  ،(0.97حسـاب الصـدق الــذاتي للتحليـل: بمــا أن ُمعامـل ثبــات التحليـل ) .2
ُ
والصـدق الــذاتي ُ سـاوي الجــمر التربيعـي مل

 لك ُمعامل صدق عال.وُيعد   ،(0.95لذلك بلغ ُمعامل الصدق الذاتي ) ،الثبات

ــ .3 هــــارات الفهــــم التــــاريخي الدراســــات االجتماعيــــة: تــــم تحديــــد الداللــــة اللفظيــــة ملهــــارات الفهــــم اللفظيــــة مل ةتحديــــد الداللــ

تخصصة، والدراسات السابقة، منها: دراسـة  االجتماعية،التاريخي الدراسات  
ُ
سـامية  و لك بالرجوع للكتب واملراجع امل

 ســامح ســليم, وإبـراهيم عبــد القــادر, وهــاني هتمــل دراســة(، و 2016مـي كمــال ) ، ودراســة(2016ودينــا ســعيد ) املحمـدي،

(، ودراســـــة إمـــــام محمـــــد، وصـــــابر أنـــــور 2019(، ودراســـــة علـــــي جـــــودة، وأروى الســـــعيد، وأحمـــــد مـــــاهر عبـــــد . )2018)

راسـة أحمـد (، ود2019(، ودراسة سامية املحمدي، وخوهي السعودي، ويوسف السيد )2019اليما ، وأحمد يوسف )

 فئة التحليل 
عدد املهارات في  

 التحليل األول 

عدد املهارات في  

 التحليل الثاني

د املهارات  دع

تفق عليها 
ُ
 امل

ُمعامل  

 الثبات 

التاريخي   الفهم  مهارات 

 الدراسات االجتماعية 
16 15 15 0.97 



 

 

126 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

(، ودراســـة طـــاهر محمـــود 2020مـــاهر، ورضـــا هنـــدي ) وى ســـامي، وهالـــة الشـــحات، وأحمـــدلســـ(، ودراســـة 2020بـــدوي ) 

 (. 2020(، ودراسة محمد علي )2020الخالق )   عبد (، ودراسة عبد2020)

ة املبدئيــة ملهــارات الفهــم التوصــل إاــى القائمــة املبدئيــة ملهــارات الفهــم التــاريخي الدراســات االجتماعيــة: تــم إعــداد القائمــ .4

 ا تم تحديد  في الخطوات السابقة.يخي الدراسات االجتماعية بمر االت

ضــبل القائمــة املبدئيــة ملهــارات الفهــم التــاريخي الدراســات االجتماعيــة:  عــد أن تــم التوصــل إاــى الصــورة ا وليــة لقائمــة  .5

حكمــين فــي مجــملهــارات الفهــم التــاريخي الدراســات االجتماعيــة تــم عرضــها علــي مجمو 
ُ
املنــاهج وطــرق  لاعــة مــن الســادة امل

ات االجتماعيــــة؛ و لــــك لضــــبطها ُمالحظــــإهم علــــى القائمــــة؛ لتحديــــد مهــــارات الفهــــم التــــاريخي الدراســــات تــــدريس الدراســــ

ناسبة لتالميذ الصـف السـادس 
ُ
, ومـدى سـالمإها مـن الناحيـة العلميـة واللزويـة, ومـدى االرتبـا  االبتـدائياالجتماعية امل

، ومــدى االرتبــا  بمهــارات الفهــم التــاريخي الدراســات االبتــدائيبالصــف الســادس  يا ُمقــرر الدراســات االجتماعيــةبقضــا

، وحـذف االبتـدائياالجتماعية، ومدى االرتبا  بالقيم االجتماعية، ومـدى أهميـة تنميإهـا لـدى تالميـذ الصـف السـادس 

 أو إضـــــافة مـــــا يرونـــــه مـــــن مهـــــارات ُمناســـــبة ملجموعـــــة البحـــــث الحـــــا
ُ
ــــافة اي, وقـــــد قـــــام مجموعـــــة الســـــادة امل ــــين باإضـ حكمـ

ا فــي ضــبل قائمــة مهــارات الفهــم التــاريخي الدراســات االجتماعيــة فــي صــورتها والتعــديل وا لحــذف؛ ممــا كــان لــه أثــًرا إيجابيــً

 .النهائية

ــادة .6 ــي ضـــوء تعـــديالت السـ ــة: فـ ــات االجتماعيـ ــاريخي الدراسـ ــم التـ ــارات الفهـ ــة ملهـ ــة النهائيـ ــى القائمـ ــين التوصـــل إاـ حكمـ
ُ
ــم  امل تـ

ناسـبة لتالميـذ الصـف السـادس ات الفهم التارير اإعداد قائمة مه
ُ
والتـي  ،االبتـدائيخي الدراسـات االجتماعيـة النهائيـة امل

وبــذلك يكــون تــم التوصــل للصــورة النهائيــة لقائمــة  فرعيــة،)ثــالح( مهــارات رئيســية و)خمســة عشــر( مهــارة  علــىاحتــوت 

ناســبة لتالميــذ مهــارات الفهــم التــاريخي الدراســات ا
ُ
( 60، وتكــون االختبــار مــن )االبتــدائيصــف الســادس لاالجتماعيــة امل

 اسؤ 
ً
 .ال

قـررة فـي كتـاب الدراسـات االجتماعيـة للفصـل الدراسـ ي  .7
ُ
ختـارة امل

ُ
إعداد جدول املواصفات: تـم تحليـل محتـوى الوحـدة امل

ــ ،االبتـــــــدائيم علـــــــى طالبـــــــات الصـــــــف الســـــــادس 2020/2021ا ول للعـــــــام الدراســـــــ ي  د مهـــــــارات الفهـــــــم التـــــــاريخي وتحديـــــ

جدول  وإعدادوتحديد املهارات الرئيسة والفرعية للفهم الدراسات االجتماعية،  فيها،سات االجتماعية املتضمنة  ار الد

 ( التااي:1كما هو ُموضح في جدول ) بذلك،املواصفات الخا  
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 االجتماعية مواصفات اختبار مهارات الفهم التاريخي الدراسات   ( 1)  جدول  

ة املهارات الفرعي  املهارة   
عدد  

 األسئلة 

الوزن  

 النسبي 

 مهارة الترجمة 

تاريخي عيد صياغة نص   

8 22.2622.26%%  
  

يصف الشخصيات وا ماكن وا حداح والظواهر التاريخية  

  عبارات محددة

بصورة مبسطة  تاريخي عبر بعسلوبه عن نص   

إاى أخكال توضيحية  يحول النصو  واملعلومات التاريخية 

وخرائل تاريخية  وجداول وخرائل معرفية   

يترجم البيانات ا خكال والصور والجداول والرسوم البيانية إاى  

 معلومات التاريخية. 

مهارة 

 التفسير 

 يحدد معا  املعلومات واملفاهيم التاريخية  

10 33.3333.33%%  
  

  التاريخييقدم أسباب متعددة للحدح 

تفسيرات التاريخية با دلة التاريخية  يدعم ال  

ونتائجه   التاريخيضح العالقة بين أسباب الحدح و ي  

 يكتب تعليق يفسر محتوى  ع  الصور والرسوم التاريخية  

مهارة 

 االستنتاج 

  تاريخيموضوع  في ستنت  القضية الرئيسة والقضايا الفرعية 

 معين  

12 4040%%  
الختالف بين ا حداح التاريخية املختلفة   ستنت  أوجه الشبه وا   

تنت   ع  الحقائق التاريخية من مصدرها س   

ا حداح التاريخية   في ستنت  املزالطات املنطقية   

الدروس املستفادة من ا حداح التاريخية  ستنت   ع     

% 100 30 املجموع   

 

اسـات االجتماعيـة: مهــارة ر د( ُمفـردة ُموزعـة علـى املهـارات الثالثـة للفهـم ال30)االختبـار ( أن عـدد ُمفـردات 13يتضـح مـن الجـدول )

 ( ُمفردة.12ومهارة االستنتاج ) ُمفردة،( 10ومهارة التفسير ) ُمفردة،( 8الترجمة )

ا مـــــن تحديةةةةةةد نةةةةةةوع ُمفةةةةةةردات األسةةةةةةئلة -ج ــً ســـــتخدم فـــــي إعـــــداد اختبـــــار مهـــــارات الفهـــــم التـــــاريخي الدراســـــات االجتماعيـــــة نوعـــ
ُ
: ا

وتتكــون هــذ  النوعيــة مــن ا ســئلة مــن املــتن الــذي  ،(Multiple Choiceالختبــارات املوضــوعية وهــو االختيــار مــن ُمتعــدد )ا

عـــد  أكمـــر،ويسبعـــه ثالثـــة بـــدائل أو  املشـــكلة، شـــرح 
ُ
أحـــد هـــذ  البـــدائل ُيمثـــل اإجابـــة الحـــحيحة, وبـــاهي البـــدائل ُمموهـــات, وت

 به هذا النوع من ممايا. أنسب االختبارات وأكمرها ثباًتا ملا يتميز
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 مــحيح،غة ُمفــردات االختبــار فــي صــورة ســؤال أو عبــارة أمامهــا أربعــة بــدائل أحــدهما صــيا : تــمصةةيا ة ُمفةةةردات االختبةةةار -د 

تضــمنة فــي الوحــدة 
ُ
وُرو ــي عنــد إعــداد االختبــار أن تزطــى ُمفرداتــه جميــع مهــارات الفهــم التــاريخي الدراســات االجتماعيــة امل

ختارة، وأن تك
ُ
ستوى امل

ُ
 الختبار: اغة ُمفردات ايصكما ُرو ي عند  التالميذ،ون ا سئلة ُمناسبة مل

ساعد على فهمها. -
ُ
 الدقة العلمية واللزوية؛ بحيث يتم صياغة ا سئلة بطريقة ت

ؤدي إاى اإجابة الححيحة. -
ُ
 تجنب التلميحات اللفظية التي ت

حددة لالخت -
ُ
 بار.ارتبا  ُمفردات وبنود االختبار با هداف امل

ستوى التالميذ. -
ُ
 ُمناسبة املعلومات وا لفاظ مل

موا.ضو  -
ُ
 وح العبارات وبعدها عن الز

 أن يكون لكل سؤال إجابة واحدة محيحة. -

 أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل؛ لتجنب أثر التخمين. -

 توازن البدائل من حيث الطول ودرجة التعقيد. -

 ميذ من استنتاج اإجابة الححيحة.اإجابة ترتيًبا ُيمكن التال  عن ترتيبالبعد  -

 .راتجانس ُمفردات االختب -

 وتحديد توزيع درجته. االختبار،اعداد ُمفتاح لتححيح  -

 وُرو ي فيها ما يلي: االختبار،: تمت صياغة تعليمات صيا ة تعليمات االختبار -ه

 السهولة والوضوح. -

 تحديد الهدف من االختبار مع خرح فكرته. -

 بار. توضيح عدد ُمفردات االخت -

 سئلة.  اتوجيه التالميذ إاى اإجابة في ورقة ُمنفصلة عن  -

 توجيه التالميذ إاى قراءة التعليمات جيًدا قبل اإجابة عن ا سئلة.  -

 وبدء اإجابة في وقت واحد. ا سئلة،أهمية اإجابة عن جميع  إاىتوجيه التالميذ  -

 إعطاء مثال توضيحي لكيفية اإجابة عن أسئلة االختبار. -

كـــون إجابـــة الطالـــب عنهـــا ردة مـــن ُمفـــردات االختبـــار تفـــ: تـــم تحديـــد درجـــة واحـــدة لكـــل ُم حديةةةد طريقةةةة تالةةةاي  االختبةةةارت -و

( 60وبــذلك تكــون الدرجــة العظمــي لالختبــار ) خاطئــة،وصــفًرا لكــل ُمفــردة متروكــة أو أجــاب عنهــا الطالــب إجابــة  مــحيحة،

 رعة وتسهيل عملية التححيح.كما تم إعداد ُمفتاح لتححيح االختبار؛ و لك لس ،درجة

اكمةةةييةةة لعةةةرال االختبةةةار فةةةي صةةةورت  األو  -ز
ُ
:  عــد االنإهــاء مــن إعـــداد االختبــار فــي صــورته ا وليــة، تـــم نة علةةةج مجموعةةةة مةةةن امل

ــات االجتماعيـــــــة؛ إبــــــداء  را هـــــــم  ــاهج وطــــــرق تـــــــدريس الدراســــ ــين فـــــــي املنــــ تخصصــــ
ُ
حكمـــــــين امل

ُ
ــى مجموعـــــــة مــــــن امل ــة علــــ عرضــــ

 حية االختبار من حيث:والتعكد من صال  وُمالحظاتهم،

 الصالحية اللزوية والعلمية. -

حتوي العلمي للمادة.استاال -
ُ
 ق بينه وبين امل
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 وضوح تعليماته وخلوها من اللبس أو الزموا.  -

 اقتراح ما يرونه ُمناسًبا من إضافة أو حذف أو تعديل. -

ستوى التالميذ -
ُ
 .ُمناسبة االختبار للُمستوى الذي يقيسه، وُمالئمة االختبار مل

حكمــــين       
ُ
خــــرى بخــــالف تعــــديل الصــــياغة أ، ولــــم يضــــف أحــــد مــــنهم عبــــارات باالختبــــار ءاُمؤيــــدة ملــــا جــــ وقــــد كانــــت  راء الســــادة امل

اللزويـــة لـــبع  ا ســـئلة، ولـــم ُيحـــذف أي ســـؤال مـــن أســـئلة االختبـــار، إال أنـــه تعـــديل عـــدد ســـؤالين مـــن أســـئلة االختبـــار، وقـــد تـــم 

 
ُ
قهم علــى مفــردات االختبــار؛ حيــث افــ%( فمــا فــوق مــن  را هــم معيــاًرا للحكــم ملــدى ات80حكمــين )االعتمــاد علــى نســبة اتفــاق بــين امل

%( أو أكمـــر ُيمكـــن الشـــعور باالرتيـــاح 75( إاـــى أنـــه إ ا حصـــل االختبـــار علـــى نســـبة اتفـــاق )126، 1983لـــوم، أخـــار لبلـــومل )بنيمـــين ب

 
ُ
 ، حكمـون تجاهه من ناحية الصدق، وكانت التعديالت التي أجراهـا السـادة امل

ً
مـن  وبـذلك أصـبح االختبـار فـي صـورته ا وليـة ُمكونـا

, وزعت على املهارات الثالثة60)
ً
( ُمفـردة, 20( ُمفـردة, ومهـارة االسـتنتاج )20( ُمفـردة, ومهـارة التفسـير )20: مهارة الترجمـة )( سؤاال

 ( التااي:2كما هو ُموضح في جدول )

 ( 2)  جدول         

 ثة الثال  تااملهار  علج مهارات الفهم التاريخي الدراسات االجتماعية توزيع ُمفردات اختبار    

 املهارة 
ُمفردات األسئلة التي تقيس كل ُمستوي من  

ستويات الثالثة 
ُ
 امل

عدد  

فردات 
ُ
 امل

الوزن  

 النسبي 

 % 26.66 8 30-29-26-25-20-7-5-3 الترجمة 

 % 33.33 10 23-54-11-19-15-9-4-21-12-10 التفسير 

 %40 12  8-17-2-27-22-14-8-16-1-13-24-6 االستنتاج 

 ؤ س 30 االختبار ككل 
ً

 % 100 اال

التجربــة االســتطالعية لالختبــار مهــارات الفهــم التــاريخي الدراســات االجتماعيــة:  عــد االنإهــاء مــن إعــداد الصــورة ا وليــة  -أ

حكمين, وعمل التعديالت املطلوبة تم تطبيق االختبار ف
ُ
ي صورته النهائية على مجموعة االختبار وعرضها على السادة امل

ا بمدرســة ل70بحــث تتكــون مــن )لااســتطالعية مــن غيــر مجموعــة   مبــواكــوم ل التا عــة إدارة الشــهيد محمــد ســليم( طالبــً

التعليميــة,  عــد دراســة موضــوعات الوحــدة موضــع التجريــب, والتنبيــه علــي التالميــذ مجموعــة البحــث بموعــد االختبــار، 

تعــــددة للســــؤال الواحــــد, وقــــد اســــتخدم الباحــــث طريقــــة تحــــ
ُ
الســــتعانة بُمفتــــاح او حيح تعتمــــد علــــي خــــطب اإجابــــات امل

 ستطالعية ما يلي: التححيح, وكان الزرا من التجربة اال 

 التدرب على التطبيق النهائي لالختبار. .1

 اإجابة على أسئلة االختبار. إتمامالطالب  هحساب الممن الذي  ستزرق .2

حتمل .3
ُ
 أن تظهر الحًقا للعمل على تداركها. تلمس الصعوبات التي من امل

 .االبتدائيختبار لتالميذ لصف السادس اغة ُمفردات اال يصمعرفة مدى مالئمة  .4

 االختبار وخلوها من أي خلل لزوي أو علمي. مفرداتالكشف عن وضوح املعاني في صياغة  .5
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 ُمعامل ثبات االختبار. .6 

حتــوى أو املضــمونل، الصــدق وهــي: )الصــدق املنطقــي ل االختبــار،حســاب ُمعــامالت صــدق  .7
ُ
 ،)اإحصــائي( الــذاتيامل

 اخلي لاالرتبا ل(.اق الدستصدق اال

وحظ أثناء عملية التطبيق )التجربة االستطالعية( ما يلي:      
ُ
 وقد ل

فـــــردات بدقـــــة واالستفســـــار عـــــن أي غمـــــوا، و كـــــر أي  .1
ُ
لـــــب مـــــن التالميـــــذ أثنـــــاء التطبيـــــق قـــــراءة التعليمـــــات وامل

ُ
ط

واجههم 
ُ
 يذ واسسيضاحاتهم.مأثناء االستجابة، وقد تمت التعديالت في ضوء استفسار التال صعوبات ت

ا من درجته باالختبار, وقام الباحث    ع  التالميذتسا ل   .2
ً
عن جدوى االختبار بالنسبة لهم, وأبدي  عضهم تخوف

ي ضـرورة الجديـة فـي حـل بالرد عليهم أنه  غراا البحث العلمي, وغير مؤثر علـى نسيجـإهم فـي  خـر التـرم, ووجههـم إاـ

 عملي الختبار  خر العام. بيدر أسئلة االختبار, واعتبار  بمثابة ت

همــه مــن أســئلة االختبــار لجميــع  االختبــار،االستفسـار عــن  عــ  أســئلة  .3
 
وقــام الباحــث بتوضــيح مـا غمــ  علــيهم ف

 تالميذ الفصل.

ذ واسسيضـــاحاتهم، وبعــد التعكـــد مـــن تــم إجـــراء  عــ  التصـــويبات املطبعيـــة الالزمــة فـــي ضـــوء استفســارات التالميـــ .4

 منها.

 :م التاريخي الدراسات االجتماعيةر مهارات الفهابختالضبل اإحصائي ال  .5

( درجة بُمعدل درجة واحدة 30حيث تحددت النهاية الُعظمي لالختبار بـ ) الدرجات، عد تححيح اإجابات ورصد 

 اُتية: تمت عملية الضبل اإحصائي محيحة،لكل إجابة 

 : ماعيةتجسات اال حساب ُمعامالت ثبات اختبار مهارات الفهم التاريخي الدرا .1

: وُيقصــد بــه دقــة االختبــار فــي القيــاس وعــدم Cronbach ( كرونبــاخ aحســاب ُمعامــل ثبــات االختبــار باســتخدام ُمعادلــة ألفــا ) ▪

( aثبــات باســتخدام ُمعادلــة ألفــا )تناقضــه مــع نفســه, واتســاقه فيمــا يمودنــا بــه مــن معلومــات عــن ســلوا الفــرد, وتــم حســاب ال

ُمعامالت الثبات الختبار مهارات الفهم التاريخي الدراسات االجتماعية,  ذا تم حساب  قي؛ ليقبات الحكرونباخ الحد ا دنى للث

ؤدي هذ  الطريقة إاى الوصول إاى ُمعامل اتساق لبنية Cortina, 1993و لك من خالل درجات املجموعة االستطالعية )
ُ
(، وت

لفـا ( إاـى أن طريقـة أ444، 2004موسـ   النبهـان ) وُيشـير (،355، 1999االختبار، وُيسم  أيًضا ُمعامـل التجـانس )أحمـد عـواد، 

كرونبــــاخ أســــلوب ُ ســــتعمل فــــي تقــــدير دراجــــات ثبــــات االتســــاق الــــداخلي  داة قيــــاس مــــا مــــن خــــالل تطبيقــــه مــــرة واحــــدة علــــى 

عــا172، 1998دالرحمن )مجموعـة ُمماثلــة مــن املفحوصــين، وُيؤكـد ســعد عبــ
ُ
تجــة انمالت ال( أن ُمعامــل ألفـا ُيمثــل ُمتوســل امل

وبذلك ُيمكـن حسـاب معامـل ألفـا باسـلوبين ا ول ُ عامـل املقيـاس علـى أنـه نـات   القياس إاى أجماء ُمختلفة،  ة دان التجمئة  ع

( فقـرة، وُيعـرف ثبــات 60نـه ُمكـون مــن )لجمـع ثـالح اختبـارات فرعيــة )مجـاالت فرعيـة( وا ســلوب الثـاني  عامـل االختبـار علــى أ

قـدرة باسـتنه: عبلحااي االختبار في البحث ا
ُ
والجـدول التـااي  ( كرونبـاخل,aخدام ُمعامـل ألفـا )لقيم ُمؤخرات ُمعـامالت الثبـات امل

ــا هـــو ُمو aيوضـــح قـــيم ُمعـــامالت ثبـــات ألفـــا ) ضـــح فـــي ( بطريقـــة كرونبـــاخ الختبـــار الفهـــم الدراســـات االجتماعيـــة وُمســـتوياته كمـ

 ( التااي:3جدول )
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 ومهارات  االجتماعية،كرونباخ الختبار مهارات الفهم التاريخي الدراسات  قةير ( بط a) ُمعامالت ثبات ألفا  ( 3)  جدول 

فردات  املهارات 
ُ
 Cronbach's alpha عدد امل

 باالعتماد علج املجاالت الثالثة 

 0.70 8 الترجمة 

 0.78 10 التفسير 

 0.81 12 االستنتاج 

 0.86 30 االختبار ككل 

 0.83 30 باالعتماد علج الفقرات ككل

     

( 0.83( با سلوب ا ول، وبلزـت )0.86  عاد االختبار ككل بلزت ) ( أن قيم ُمعامالت ثبات لألفا كرونباخل3يتضح من الجدول ) 

ا السـتخدامه ـكعداة قيـاس؛ با سلوب الثاني؛ مما ُ عاي أن االختبار يتمتع بُمستوى ُمناسب من الثبات؛ مم ا جعل الباحث ُمطمئنـً

 إحصائًيا.70ساوي أو يميد عن ( إاى أن ُمعامل الثبات الذي  ُ 50، 1996) قد الخالبعأحمد حيث ُ شير 
ً
 % ُ عد ُمقبوال

ُمعامل  حساب ُمعامل ثبات االختبار باستخدام طريقة التجمئة النصفية: ُيمكن التنبؤ بُمعامل ثبات أي أدة قياس إ ا ُعرف ▪

(، 0.80معامـل الثبــات بطريقــة التجمئـة النصــفية، وقــد بلــغ )ب اســن لحثبـات نصــفه؛ لــذا تـم اســتخدام ُمعادلــة سـبيرمان بــراو 

 وُيعد ُمعامل ثان ُمناسب؛ مما جعل الباحث ُمطمئًنا الستخدامه كعداة قياس.

 : حساب ُمعامالت صدق اختبار مهارات الفهم التاريخي الدراسات االجتماعية .2

ا إ ا كانــت الدرجــة املــعخو لهاســُيقصــد بصــدق االختبــار: لأن يقــيس االختبــار مــا ُوضــع لقي       
ً
 ة منــه تمثــل , وُيعــد االختبــار صــادق

عطـــي فرصــــة 
ُ
ــة مــــن أي خـــوائب ت ــة ونقيـ ــع؛ أي أن الدرجــــة خالصـ ــان مــــن أي مصـــدر خطـ ــها, وخالصــــة قـــدر اإمكـ ــي يقيسـ الســـمة التـ

قاسة )أبو 
ُ
في البحث الحااي  راوُيعرف صدق االختب ،(120 ،2012، املجد الشوربجي, وعمت حسنلعوامل أخرة بخالف السمة امل

لدرجــــة الكليــــة الختبــــار مهــــارات الفهــــم التــــاريخي الدراســــات االجتماعيــــة, ودرجــــة أ عــــاد  بعنــــه: لقــــيم ُمؤخــــرات ُمعــــامالت الصــــدق ل

بنـاء الـداخلي, وصـدق االتسـاق الـداخلي(, املحسوبة باستخدام الصدق الظاهري, والصدق املنطقـي, والصـدق الـذاتي, وصـدق ال

 ر بالطرق اُتية:ابتم قياس صدق االخت

اكمةةين(  -
ُ
اتةةوى أو املوةةمون أو امل

ُ
ُراء حساب الصدق الظاهري )امل :  يتحقـق مـن خـالل فحـص ُمحتـوى االختبـار اسـسناًدا 

تخصصـــين فــي 
ُ
حكمــين امل

ُ
منـــاهج وطــرق تـــدريس الدراســـات الخبــراء فـــي امليــدان؛ لـــذا تــم عـــرا االختبــار علـــى مجموعــة مـــن امل

وج  تبــــار؛ حيــــث  قــــرروا أن كــــل الدراســــات االجتماعيــــة وُمعلميــــه إبــــداء  را هــــم  شــــعن االخ ياالجتماعيــــة، ومجموعــــة مــــن مــــُ

%(؛ مما يدل على تمتعه 100-91نسبة الصدق بين )  تراوحتُمفردة من ُمفردات االختبار تقيس ما وضعت لقياسه؛ حيث  

ار، وبنـاء علـى  را هـم تـم تعـديل بـت%( فعكمر معياًرا لصـدق فقـرات االخ85وقد تم اعتماد نسبة )بُمستوى عال من الصدق، 

فـردات، ولـم يـتم حـذف أي فقـرة مـن فقـرات االختبـار، وُيعـد  لـك ُمؤخـًرا للصـدق لزة وأسلوب الصياغة الل
ُ
زويـة لـبع  امل
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%( فـعكمر 75ن نسـبة اتفـاق الخبـراء عنـدما تكـون )( إاـى أ126، 1983الظاهري؛ حيث أخار لبلومل )بنيامين بلوم، و خرون،  

 أن  شعر باالرتياح تجا  قيمة الصدق الظاهري.  ثحُيمكن للبا

(، 681، 1981: يهـدف إاـى الحكــم علـى مـدى تمثيــل االختبـار للميـدان الــذي يقيسـه )فـؤادا الب ــي، حسةةاب الصةةدق املنطقةةي -

 منطقًيا دقيًقا  
ً
 وزرا تحديد مـا إ ا ـكان ُ زطـي بالفعـل عينـة مماثلـة للسـلوا أوُيقصد به فحص ُمحتوى االختبار فحصا

قــــرر الدراســــ ي الــــذي ينــــو 
ُ
لــــذا قــــام الباحــــث  ،(410 ،1994، ي قياســــه )ديوبولــــدب قــــان دالــــينالقــــدرة أو املهــــارة أو ُمحتــــوى امل

قـررة فـي كتـاب الدراسـات االجتماعيـة للفصـل الدرا
ُ
سـ ي ا ول للعـام بتحليل ُمحتوى وحـدة )الحملـة الفرنسـية علـى مصـر( امل

التــــاريخي , وتــــم التعكــــد  مــــن تزطيــــه اختبــــار مهــــارات الفهــــم االبتــــدائي سعلــــى تالميــــذ الصــــف الســــاد 2018/2019الدراســــ ي 

ختارة.
ُ
حتوى الوحدة امل

ُ
 الدراسات االجتماعية مل

ــحسةةةةاب الصةةةةدق الةةةةذاتي )اإلحصةةةةائي(  - ــبة للـــدرجات الحقيقيـ ــد بـــه صـــدق الـــدرجات التجريبيـــة لالختبـــار بالنسـ ــي : ُيقصـ ة التـ

تم  (, وقد646, 1998الحد ا على لصدق االختبار )كمال زيتون, وهذا النوع من الصدق ُيمثل  القياس،خلصت من أخطاء  

عامـل الثبـات فوجـد إنـه ُ سـاوى  )
ُ
(؛ 0.93حساب صـدق االختبـار عـن طريـق الصـدق الـذاتي الـذي ُ سـاوى  الجـذر التربيعـي مل

 مرضية, أي أنه يقيس ما وضع لقياسه.مما ُ شير إاى أن االختبار صادق بصورة 

 حسةةةاب الصةةةدق التمييةةة ي  -
ُ
ميـــز الفـــراد الحاصـــلين علـــى درجـــات فةةةردات االختبةةةارمل

ُ
فـــردات قـــدرتها علـــى أن ت

ُ
: ُيقصـــد بتميـــز امل

قاســـة )زكريـــا محمـــد، و خـــرون، 
ُ
قـــدر قـــوة تميـــز 129، 2002ُمرتفعـــة، والحاصـــلين علـــى درجـــات ُمنخفضـــة فـــي الســـمة امل

ُ
(، وت

قارنـــة بـــين مـــن يناحـــون أو يفشـــلون فـــي اإ ُمفـــردات اال 
ُ
ــي اجختبـــار عـــن طريـــق امل ــة عـــن أي بنـــد مـــن بنـــود االختبـــار بالنجـــاح فـ بـ

(، 406، 2008 ،ل؛ ولزرا استخراج القوة التميزية لالختبار لتقرير التميز بين ا قوياء والضعاف )فؤاد الب ياالختبار كك

ــز بنـــود االختبــــار باســـتخد ــاب ُمعــــامالت تمييـ ــد تـــم حسـ ــي )وقـ ــيم كيلـ  ى( الـــذي  عتمـــد علــــ,Kelly( )1973, 172 kellyام تقسـ

 ية:الخطوات التال

 إيجاد الدرجة الكلية لكل فرد. -

 ترتيب درجات التالميذ في االختبار ترتيًبا تنازلًيا. -

 % من درجات أفراد العينة التي تقع في الجمء العلوي )أعلى الدرجات(.27فصل الـ  -

 % من درجات أفراد العينة التي تقع في الجمء السفلي )أدنى الدرجات(.27فصل الـ  -

عامل تمييز الفقرة أكبر من حد امللااعتبار  -
ُ
 .(0.30)قبول تربوًيا مل

 % مـن ا فـراد27لنسـبة  ا دنـىربـا ي % من ا فراد الحاصلين على أعلى درجـات، وا  27ربا ي ا على لنسبة وُيفضل حساب ا       

عطــى أنســب(؛ Wender, Walker, 2006الحاصــلين علــى أدنــى درجــات )
ُ
ى تمــايم ُممكــن، وتــم وأعلــ ب حجــمحيــث أن هــذ  النســبة ت

استخدام اختبار )ت( لعينتين ُمستقلتين ملعرفة داللة الفروق بين املجموعتين العليا والـدنيا فـي مجمـوع درجـات االختبـار، وجـاء 

 ( التااي:4النتائ  كما بالجدول )
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اقعين ضمن   ( 4)  جدول            عة  و مجاملقيمة )ت( لداللة الفرق بين متوسطات درجات األفراد الو

 العليا واملجموعة الدنيا علج اختبار مهارات الفهم التاريخي الدراسات االجتماعية 

 املتوسط املجموعة

 الاسابي

االنحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 

 املعياري 

قيمة )ت( 

 املاسوبة

 ُمستوى الداللة

 2.15 94.00 العليا
16.96 

دالة عند ُمستوى  

 1.25 18.50 الدنيا (0.05) 

      

قبـول ، (0.30التمييـز أكبـر مـن ) تمال وقـد جـاءت جميـع ُمعـا
ُ
ا،وهـو الحــد امل وُيالحـظ كـذلك أن جميعهـا جـاءت محصـورة بــين  تربويـً

ــ، (0.66, 0.49) ــر قـــيم معامـــل تمييـــز املفـ ا؛ حيـــث ينبحـــي أن تنحصـ ــً ــة تربويـ ــا ُمعـــامالت مقبولـ وإ ا ـكــان ، (1, +1-ردات بـــين )وجميعهـ

مراجعإهـــا مراجعـــة متعنيـــة؛  زـــرا تحســـينها, وقـــد تـــم وإعـــادة حســـاب  وأ, يجـــب اســـسبعاد املفـــردة ،(0.30معامـــل التميـــز أقـــل مـــن )

ا؛ ممـا جعـل الباحـث  متـع االختبـار بُمسـتوى تمييـز مقبـول تربويـً
 
ُمعامالت التمييز لها ُمنفردة عن بقية االختبار, يتضـح ممـا سـبق ت

 ُمطمئًنا الستخدامه كعداة قياس.

ــُم  : تـــم حســـابحسةةةةاب صةةةةدق االتسةةةةاق الةةةةداخلي )التكةةةةوي ي(  - ــاق الـــداخلي لالختبار)االرتبـــا (, و لـــك عـ امالت صـــدق االتسـ

بحســاب معامـــل ارتبـــا  بيرســـون بــين درجـــة كـــل مهـــارة مــن مهـــارات الفهـــم التـــاريخي الدراســات االجتماعيـــة، والدرجـــة الكليـــة 

نتمـــي إليهـــ
ُ
ــللمهـــارة امل ــاليب اإحصـــائية الســـتخراج الصـــدق البنـــائي الـــذي ُيبـ ــراء أحـــد ا سـ دى االســـاس مـــ ينا، وُيعـــد هـــذا اإجـ

فــردات أي مــدى 
ُ
النظــري لالختبــار وُمفــردات االختبــار، وُيمكــن التحقــق مــن دالالت صــدق االختبــار باتبــاع أســلوب فاعليــة امل

( 5(، وُيوضـــــح جـــــدول )33، 1999ار )فـــــروق الروســـــان، ارتبـــــا  كـــــل ُمفـــــردة مـــــن ُمفـــــردات االختبـــــار والدرجـــــة الكليـــــة لالختبـــــ

 التااي:ك  رةالتجانس الداخلي لعبارات كل مها

 ُمعامالت االرتباط بين درجة كل مهارة من مهارات الفهم التاريخي الدراسات  ( 5)  جدول 

نتمي إليها  
ُ
 االجتماعية والدرجة الكلية للمهارة امل

 املهارات الفرعية 

االرتباط  

مع مهارة 

 مة الترج

 املهارات الفرعية 

االرتباط  

مع مهارة 

 التفسير 

 املهارات الفرعية 

االرتباط  

ة ر امهمع 

 االستنتاج 

 0.75 تاريخي ُيعيد صيا ة نص 

ُيحدد معا   

املعلومات واملفاهيم  

الدراسات  

 االجتماعية 

0.81 

 ستنت  القضية  

الرئيسة والقضايا  

موضوع   فيالفرعية 

 ُمعين  تاريخي

0.75 

ت واألماكن  يصف الشخصيا

واألحداث والظواهر  
0.73 

ددة  ُمتع أسباب يقدم 

للحدح الدراسات  
0.85 

 ستنت  أوجه الشبه  

واالختالف بين ا حداح  
0.72 
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الدراسات االجتماعية  

 .بعبارات ُمحددة

الدراسات االجتماعية   االجتماعية 

ختلفة 
ُ
 امل

  تاريخي ُيعبر بأسلوب  عن نص 

 .بصورة مبسطة
0.81 

ات  يدعم التفسير 

الدراسات  

االجتماعية با دلة  

الدراسات  

 االجتماعية 

0.89 

   ستنت   ع  الحقائق

ية  االجتماع الدراسات 

 من مصدرها 

0.74 

ُيحول النصوص واملعلومات  

الدراسات االجتماعية إلج  

أشكال توضيحية وجداول  

وخرائط معرفية وخرائط  

 تاريخية

0.81 

ُيوضح العالقة بين  

أسباب الحدح  

الدراسات  

 ونتائجه  االجتماعية 

0.79 

زالطات  
ُ
 ستنت  امل

املنطقية فى ا حداح  

 جتماعية الدراسات اال 

0.75 

يترجم البيانات األشكال  

والصور والجداول والرسوم  

البيانية إلج معلومات  

 الدراسات االجتماعية 

0.85 

يكتب تعليق ُيفسر  

ُمحتوى الصور  

والرسوم الدراسات  

 االجتماعية 

0.91 

لدروس  يستنتج ا

ستفادة من األحداث  
ُ
امل

 الدراسات االجتماعية 

0.88 

إليـه السـؤال  املنتمـياالرتبـا  بـين درجـة أسـئلة االختبـار والدرجـة الكليـة للبعـد  ت( أن جميـع ُمعـامال 5م )يتضح من جـدول رقـ

 عد فيما بينها وتماسكها مـع  عضـها (، وُيوكد  لك تجانس أسئلة كل 0.05ُمعامالت ارتبا  ُموجبة ودالة إحصائًيا عند ُمستوى )

ختلفــة  ( كــذلك تــم التعكـدFied, 2013الـبع ، وانتما هــا للُمســتوى الــذي تقيســه )
ُ
تــم  الالختبــار كمــمــن صــدق تجــانس ا  عــاد امل

 حســاب ُمعــامالت االرتبــا  بــين درجــة كــل عبــارة فــي كــل مهــارة مــن مهــارات الفهــم التــاريخي الدراســات االجتماعيــة والدرجــة الكليــة

نتمي إليها، كما ُيوضح الجدول رقم )
ُ
 ( التااي:6للمهارة امل

 عبارة في كل مهارة من مهارات الفهم التاريخي   االرتباط بين درجة كل ت( ُمعامال 6)  جدول 

نتمي إليها 
ُ
 الدراسات االجتماعية والدرجة الكلية للبعد امل

رقم  

 العبارة
 الترجمة 

رقم  

 العبارة
 التفسير 

رقم  

 العبارة
 االستنتاج 

3 0.609 10 0.512 1 0.609 

5 0.414 4 0.490 2 0.414 

7 0.490 9 0.379 6 0.490 
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20 0.650 11 0.411 8 0.650 

23 0.576 12 0.430 13 0.404 

25 0.490 15 0.380 14 0.370 

26 0.495 19 0.412 16 0.619 

29 0.490 23 0.350 17 0.404 

30 0.540 21 0.469 22 0.609 

  54 0.431 24 0.414 

    27 0.619 

    28 0.404 

(، كمـا تـم حسـاب ُمعـامالت 0.01، 0.05( أن جميـع ُمعـامالت االرتبـا  دالـة إحصـائًيا عنـد ُمسـتوى )6ول رقـم )ديتضح من ج 

 (  لك:7وُيوضح جدول رقم ) االرتبا  بين كل مهارة من مهارات االختبار والدرجة الكلية له،

 الفهم التاريخي  ُمعامالت االرتباط بين كل مهارة من مهارات ( 7)  جدول 

 االجتماعية، والدرجة الكلية لالختبار   تالدراسا 

 ُمستوي الداللة  معامل االرتباط  البعد 

 (0.05دال عند ُمستوى )  0.81 الترجمة 

 (0.05دال عند ُمستوى )  0.88 التفسير 

 (0.05دال عند ُمستوى )  0.86 االستنتاج 

(، كمـا تـم حسـاب ُمعـامالت االرتبـا  0.05سـتوى )تبا  دالة إحصـائًيا عنـد ُم ( أن جميع ُمعامالت االر 7يتضح من جدول رقم )     

كمـا  (0.05وكانـت قـيم ُمعـامالت االرتبـا  دالـة إحصـائًيا عنـد ُمسـتوى ) ا خـرى،درجة كل ُ عد من أ عاد االختبار بدرجات ا  عاد 

 ( التااي: 8هو ُموضح في جدول )

 (8)  جدول 

 ات االجتماعيةسرات الفهم التاريخي الدراصدق االتساق الداخلي الختبار مها

 ُمستوى الداللة  املجموع الكلي  االستنتاج  التفسير  الترجمة  البعد 

 (0.05دال عند ُمستوى )  0.81 0.85 0.81 - الترجمة 

 (0.05ُمستوى )  دال عند 0.70 0.71 - 0.88 التفسير 

 (0.05دال عند ُمستوى )  0.78 - 0.75 0.78 االستنتاج 
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وهـذا ُ عاــي تمتــع ، (0.05عــامالت ارتبـا  أ عــاد االختبــار بـاملجموع الكلــي دالـة عنــد ُمســتوى )( أن جميــع ُم 8مــن الجـدول ) يتضـح      

 االختبار بُمستوى صدق عال مقبول تربوًيا.

فةةردات ا .3
ُ
عـد الختبةةارحساب ُمعامالت الصعوبة مل

ُ
ختبـرين : ت

ُ
إحـدى مؤخـرات الصـالحية لالختبـارات، وهـي نسـبة عـدد امل

ختبـرين الكلـي(، وكلمــا زاد  الفقـرة،لسـؤال أو ان أجـابوا إجابـة مـحيحة عـن الـدي
ُ
إاــى عـدد الـذين حـاولوا اإجابـة )عـدد امل

ُيمثـــل كســــًرا يتــــراوح بــــين وُمعامــــل الســــهولة  الســـؤال،عـــدد الــــذين أجــــابوا إجابـــة مــــحيحة عــــن الســـؤال دل علــــى ســــهولة 

ت الســــهولة والصــــعوبة، ة باســــتخدام معادلــــة ُمعــــامال تــــم حســــاب ُمعــــامالت الســــهولة والصــــعوبوقــــد ، واحــــد( -)الصــــفر 

 ( التااي ُمعامل الصوبة الختبار الفهم الدراسات االجتماعية:9وُيوضح الجدول )

 (9)  جدول 

فردات اختبار مهارات الفهم التاريخ
ُ
 ي الدراسات االجتماعية ُمعامالت الصعوبة مل

رقم 

 العبارة

معامل  

 الصعوبة 

رقم 

 العبارة

معامل  

 الصعوبة 

قم ر 

 العبارة

معامل  

 الصعوبة 

1 0.78 11 0.59 21 0.56 

2 0.64 12 0.55 22 0.56 

3 0.55 13 0.59 23 0.25 

4 0.44 14 0.24 24 0.45 

5 0.54 15 0.75 25 0.56 

6 0.87 16 0.66 26 0.52 

7 0.56 17 0.54 27 0.62 

8 0.88 18 0.44 28 0.63 

9 0.90 19 0.65 29 0.62 

10 0.50 20 0.45 30 0.45 

فردات االختبار جاءت ُمعامالت مقبولة تربوًيا؛ حيث جاءت ُمعظمها 9دول رقم )جيتضح من        
ُ
( أن جميع ُمعامالت الصعوبة مل

فردات )0.80,  0.20محصورة بين )
ُ
(؛ نظـًرا لطبيعـة املعلومـة 0.86, 0.91امل الصعوبة لهـا علـي الترتيـب )( جاء مع43, 8(؛ ماعد امل

فــــردة , إال أنــــه تــــم م التــــي تقيســــها
ُ
اجعإهــــا ُمراجعــــة متعنيــــة, وإعــــادة صــــياغإها؛ وإعــــادة حســــاب معاملــــة الســــهولة والصــــعوبة لهــــا ر امل

فــردة التــBuhner, 2012منفــردة عــن بقيــة االختبــار؛ حيــث ُ شــير لبــوه رل )
ُ
تعلمــين  شــكل مــحيح فــي ( إاــى أن امل

ُ
ي ُيجيــب عليهــا امل

عـــد مقبولـــة، وهـــذا  ُ 80% إاـــى 20املـــدى 
ُ
متـــع االختبـــار% ت

 
ــا ت ا  عاـــي أنهـ ــً ا؛ ممـــا جعـــل الباحـــث ُمطمئنـ ــً بُمســـتوى صـــعوبة مقبـــول تربويـ

 الستخدامه كعداة قياس.
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ته أول طالب و خر طالب : تم تحديد الممن الالزم لالختبار  عد رصد الممن الذي استزرقحساب زمن تطبيق االختبار .4 

 (80)وقـد بلـغ  االختبـار،ل زمـن سـهايـة التجربـة تـم حسـاب متو من أفراد املجموعة في اإجابة عن أسئلة االختبار، وفى ن

وبـــذلك  االختبـــار،( دقـــائق؛ لتوضـــيح تعليمـــات 5باإضـــافة إاـــي الـــممن الـــالزم إلقـــاء التعليمـــات ا  ُيمكـــن إضـــافة ) قيقـــة،

 ( دقيقة.85تبار )يصبح الممن الكلي االخ

جـراء التعـديالت فـي ضــوء إ:  عـد لدراسةةات االجتماعيةةةالتوصةةل إلةةج الصةةورة ال هائيةةة الختبةةار مهةةارات الفهةةم التةةاريخي ا -ب

حكمــين، وحســاب صــدق 
ُ
وثباتــه أصـــبح اختبــار مهــارات الفهــم التــاريخي الدراســات االجتماعيـــة  االختبــار، راء الســادة امل

 وبذلك أصبح االختبار صالًحا للتطبيق على مجموعة البحث النهائية. النهائية، ( ُمفردة في صورته60مكوًنا من )

 

 

تومنة في وحدةفي يخي ر هارات الفهم التام  اختبار 
ُ
)الاملة الفرنسية علج مصر(    الدراسات االجتماعية امل

قررة 
ُ
 لعربيةاالبتدائي بجمهورية مصر ا لصف السادسعلج طالب امن منهج الدراسات االجتماعية امل

 م2021-2020خالل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي  

 لب / الطالبةبيانات خاصة بالطا

ــــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـــ

 .املدرسة: ...........................................اسم 

 .الطالب: ............................................اسم 

ــــــــل: ............................................الفصـــــــــــ ـــ  .ــ

 :الطالبةعزيزتي  عزيزي الطالب/

تضمنة في وحـدةتت       
ُ
 ملهارات الفهم التاريخي الدراسات االجتماعية امل

ً
)الحملـة الفرنسـية  ضمن الكراسة التي بين يديك اختبارا

قــــررة خــــالل الفصــــل الدراســــ ي ا ول للعــــام الدراســــ ي  الســــادس،علــــى مصــــر( مــــن مــــن ج الدراســــات االجتماعيــــة للصــــف 
ُ
-2020امل

 الترجمـــة،ُممارســـة مهـــارات الفهـــم التـــاريخي الدراســـات االجتماعيـــة  علـــىدرتك قـــهـــذا االختبـــار قيـــاس مـــدي والهـــدف مـــن  ،م2021

وعــــدد  ا ســــئلة،جابــــة عــــن اقــــرأ التعليمــــات التاليــــة قبــــل اإجابــــة عــــن أســــئلة االختبــــار لتعــــرف طريقــــة اإ  واالســــتنتاج، والتفســــير،

 وزمن اإجابة عن االختبار. ا سئلة،

ـــىمليــــة تفكيــــر عقالنيــــة تفــــوق مســــتوي التــــذكر قائمــــة عالدراســــات االجتماعيــــة: لُيقصــــد بــــالفهم       ـــل لألحــــداح  علـ الــــو ي الكامـ

بهـــدف اســـتعادة الحـــدح واالســـتنتاج(؛  والتفســـير، الترجمـــة،والقضـــايا الدراســـات االجتماعيـــة؛ بحيـــث خاللهـــا ممارســـة مهـــارات: )

خرائل، وإدراا العالقات بين الحقـائق  وجداول أو رسوم بيانية أوتفسير ، وإمكانية عرضها في   وتحليله،الدراسات االجتماعية  

 هي: أ عاد،واملفاهيم والتعميماتل، ويتضمن الفهم ثالثة 

 فك رموزها.الترجمة: ُيقصد بها إمكانية التعبير عن فهمك بعسلوبك أو تفسيرا لخريطة و  -

 املعا . التفسير: ُيقصد به قدرتك على خرح الحقائق وإعطاء ا مثلة التي توضح -
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صد بـه قـدرتك علـى الوصـول إاـى حقـائق ومعلومـات أ عـد مـن املقدمـة إليـك، واسـتطاعتك التوصـل إاـى  عـ  قاالستنتاج: يُ  -

 نتائ .التعميمات بما توصلت إليه من 

 تعليمات االختبار:

 ( أسئلة من نوع االختيار من ُمتعدد.30من )يتكون االختبار  .1

 ( أمام البديل الدال عليها.أن تختارها بوضع عالمة )لكل سؤال إجابات واحدة محتملة عليك  .2

 إ ا لم تعرف إجابة أحد ا سئلة انتقل إاى ما يليه من ا سئلة. .3

 ال تبدأ في اإجابة قبل أن ُ سمح لك. .4

 توضيحًيا لكيفية اإجابة عن ا سئلة. (،االختباريمات ( دقيقة )خاملة تعل30زمن االختبار ) .5
ً
 إليك مثاال

 . والنجاحبالتوفيق مع تمنياتي 

 ث الباح

 

 املعطاة:اختار اإلجابة الالايحة من بين البدائل  ❖

ابليون قامت فرنسا بإعداد حملة على مصر واعتبرت الحكومة الفرنسية أمـر هـذ  الحملـة سـًرا ولـم  علـم بهـا غيـر قائـدها نـ     

زي الـــذي ـكــان يـــالحملـــة ملهاجمـــة ا ســـطول االنجل؛ حتــ  ال تتعـــرا نجلتـــراإ وـكــان ســـبب التكـــتم عـــدم تســـرب ا خبـــار  بونــابرت،

 غير حقيقية )غير معلنة(. وأسباب معلنة،وكان لتلك الحملة أسباب  املتوسل،يراقب املالحة في البحر 

 نستنتج من النص السابق: .1

 .قوة االسطول االنجليزي  .أ

 ضعف القوة الفرنسية في البحر. .ب

 الرغبة في االسسيالء على مصر. .ج

 على مصر. ةلتكتم على اخبار الحملة الفرنسينجاح فرنسا في ا .د

ستفادة من النص السابق: .2
ُ
 من الدروس امل

 املحافظة على املكاسب التي حققها املجتمع. .أ

 القوة تصنع املستحيل. .ب

 أهم أسباب النجاح العمل في صمت. .ج

 واسسشراف املستقبل. الحاضر،وفهم  املاو ي، معرفة .د

 من ميناء: تلاملة الفرنسية علج مصر التي ابحر ُيمكن وصف نابليون بونابرت بأن  قائد ا .3

 طولون. .أ

 باريس. .ب

 مالطة. .ج
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 القاهرة. .د 

 هو: الفرنسية،يؤكد األسباب الاقيقية وراء الاملة  الذي االجتماعيةالدليل الدراسات  .4

 م فيها للمصريين.نشاء حكومة وطنية يكون الحكإ .أ

 حماية التجار الفرنسيين. .ب

 هم.تعديب املماليك وتحطيم قواتهم ونفو  .ج

 .ق إقامة مستعمرة فرنسية في الشر  .د

خص النص  .5
ُ
 هي: السابق،العبارة التي ت

 قوة الحضارة املصرية. .أ

 أسباب الحملة الفرنسية على مصر. .ب

 تهيدي املصالح االنجليزية. .ج

 تعييد املماليك في مصر. .د

 

ــ ولقـــد أبحـــرت مـــن  والعلـــوم،وضـــمت كـــذلك علمـــاء فـــي مختلـــف الفنـــون  وا ســـلحة،ة بكافـــة ا دوات واملعـــدات زودت الحملـ

ــــايو  بمينـــــاء طولـــــون بجنـــــو  ــــي كمـ ــا فـ ــ ــــرة ما1798فرنسـ ــــى جميـ ــــتولت علـ ــــة م واسـ ــــرة لطـ ــــا جميـ ــــت،ومنهـ ووصـــــلت إاـــــى مينـــــاء  كريـ

احتلـت املدينـة وـكان  لـك بدايـة االحــتالل  م وبعـد مقاومـة مـن جانـب أهلهـا وحـاكم املدينـة1798االسـكندرية فـي يوليـو عـام 

 الفرنس ي ملصر.

 :هي السابق،  ةاالجتماعيتناولها النص الدراسات ي التيالقوية الرئيسة  .6

 خل سير الحملة الفرنسية. .أ

 .واإنجليزي الصدام بين االسطول الفرنس ي  .ب

 قوة االسطول االنجليزي. .ج

 الفرنس ي. لالحتاللمقاومة أهل االسكندرية  .د

 استيالء الاملة علج جزيرة مالطة وم ها جزيرة كريت بأن : ُيمكن وصف .7

 السيطرة على مصر. .أ

 اب االسطول االنجليزي.اره .ب

 السيطرة والنفو  على البحر املتوسل ارغبة في فر  .ج

 تضليل للسطول االنجليزي. .د

 النص من أحداث: في أي من العبارات التالية يتناقد مع ما جاء  .8

 رية في مواجهة االسطول الفرنس ي.املقاومة الباسلة من أهل االسكند .أ
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 .بداية االحتالل الفرنس ي ملصر .ب 

 .نجليزي قوة االسطول اال  .ج

 .داخليةلتدخل فرنسا في خئون مصر ا .د

 أنها: إلنجلترا،يؤكد أهمية موقعة أبى قير البحرية  الذي االجتماعيةالدليل الدراسات  .9

 الفرنسيين في سد احتياجاتهم املوجودة على فرنسا. اعتماد .أ

 في مصر. املوجود الصلة بين فرنسا والجيو الفرنس يقطعت  .ب

 ين.قوة الروح املعنوية للفرنسي .ج

 .رانتصار انجلترا على فرنسا في مص  .د

 ُيقصد بمفهوم حملة: .10

 اسسيالء دولة على دولة اخرى قهًرا .أ

 تجهيز جيو وتوجيهه  هداف حربية. .ب

 خن ال جوم الحربي على دولة معينة. .ج

 التحالف ضد دولة معينة. .د

 

فرنســ ي فقــام الشــعب  عــدة االحــتالل عــن أطماعــه الحقيقيــة؛ ممــا أدى إاــى تعــاكم الــروح الوطنيــة ضــد االحــتالل الكشــف 

م نسيجــــة لاــــخل االهــــااي علــــى الفرنســــيين واتخــــذوا االزهــــر 1798يــــث انــــدلعت ثــــورة القــــاهرة ا واــــى عــــام ح ضــــد ،ثــــورات 

كمــا قامــت الحملــة الفرنســية بحملــة  الثــوار،معاملــة ولقــد اســتخدم نــابليون القــوة والعنــف فــي  ومــة،اللمقالشــريف مركــًما 

 م.1800العريو يناير  ةاتفاقيقد عاالمر    وانت  البرية،دارت معركة ابي قير وعند عودتها  م،1799على الشام 

 :هي العالقة بين فرنسا وانجلترا في مصر،  .11

 السيطرة العسكرية في البحر املتوسل. .أ

 االستفادة من خيرات قارة أفريقيا. .ب

 حكام السيطرة على العالم.ا .ج

 سراع لتوسيع النفو . .د

 م:1798لي من أهم أسباب ثورة القاهرة األو  .12

 لة.و السيطرة على موارد الد .أ

 فرا الفرنسيون الضرائب على االنجليز. .ب

 تفتيو البيوت وهدم الحارات. .ج

 القب  على زعماء الثورة. .د
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 :يهمان كلأ في أوج  الشبة بين انجلترا وفرنسا يتمثل  .13 

 ُمستعمر. .أ

 محب ملصر. .ب

 له طماع عسكرية في الشرق. .ج

 قوى عسكرًيا. .د

 النص من أحداث: في اقد مع ما جاء أي من العبارات التالية يتن .14

 .فرا الضرائب على املصريين .أ

 رغبة فرنسا في إقامة حكومة وطنية مصرية. .ب

 هدم املساجد والبيوت. .ج

 دخول الفرنسيون الجامع المهر بخيولهم. .د

 يؤكد فشل الاملة الفرنسية في فت  عكا: الذي االجتماعيةالدليل الدراسات  .15

 تعيين كليبر قائًدا للحملة. .أ

 الجيو العثماني. هميمة .ب

 .ن و مرا الطاع يتفش  .ج

 اتخذا نابليون القرار بالعودة سًرا إاى فرنسا. .د

 

إلج   أجلها  من  جاءت  التي  األهداف  الفرنسية  الاملة  تحقق  ثورات    مصر،لم  وتعدد  البحري  انجلترا  تفوق  بسبب 

ومقاومة  املصري مع    واملماليك،  ن العثمانييين  اتفاقية  توقيع  إلج  مينوا  الجنرال  دفع  االنجلي ي  مما  الجيش  ممثل 

 لجيش الفرنس ي بكامل معداتهم من مصر علج متن السفن االنجلي ية. الخروج 

 نستنتج من النص السابق أن: .16

 فشل الحملة الفرنسية في تحقيق أهدافها في مصر. . أ

 قوة الجيو االنجليزي. .ب

 .راضيهمأ سالة املصريين في الدفاع عن   .ج

 ت العسكرية املصرية.اضعف القو  .د

ستفادة من النص السابق:من الدروس ا .17
ُ
 مل

 الخسائر.  بعقل الرضا   . أ

 التالحم والقوة الوطنية من أسباب النصر .ب

 تقدير دور الجيو في الحفاظ على أمن البالد. .ج

 واسسشراف املستقبل.  الحاضر، وفهم   املاو ي، معرفة   .د
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 :هي السابق،  التاريخي يتناولها النص  التيرئيسة القوية ال .18 

 خروج الفرنسيين من مصر. . أ

 انجلترا على مصر.سيطرة   .ب

 .اإنجليزي و  ي قوة الج .ج

 .ضعف الجيو الفرنس ي .د

 هو: وثقافًيا،علمًيا  ةالفرنسييؤيد استفادة مصر من الاملة  الذي التاريخي الدليل  .19

 اكسشاف كتاب وصف مصر. .أ

 ريين.لدى املص القومي الو يايقاظ  .ب

 .با حمرتوصيل البحرين املتوسل   . ج

 اكسشاف حجر رخيد. . د

عبر الصورة التي أما .20
ُ
 جب(:أثم  ة،ر الصو مك عن امللك )تأمل ت

 .محمد على -أ

 .محمد كريم -ب

 عمر مكرم. -ت

 أحمد باخا الجمار. -ح

 

 

 

 

 

قوى  عانت مصر من حالة من الفوض ى الشديدة بعد رحيل الاملة الفرنسية حيث تنازعت علج السلطة عدد من ال 

فشلوا في ادارة    معدد من الوالة لك ه العثمانيةإال أن  بعد رحيل الفرنسيين عن مصر عينت الدولة    بالاكم، لالنفراد  

بدار املاكمة وقرورا عزل الوالي خورشيد باشا    عاالجتماالبالد؛ مما جعل زعماء الشعب والعلماء ونقباء الطوائف  

 ج العديد من الصعوبات عند تولي  الاكم.وتولية محمد علج الاكم، ولقد واجهت محمد عل

 ورشيد باشا:من أهم ثورة الشعب املصري علج الولي خ .21

 بالحكم. لالنفرادماليك  تطلع امل  . أ

 .ى الحكملسيطرة العثمانيين ع .ب

 دفع رواتب الجند الباهظة. .ج

 ارهاق املصريين بالضرائب. .د

 النص من أحداث: في أي من العبارات التالية يتناقد مع ما جاء  .22

 راع على السلطة في مصر.الس . أ

 قوة املماليك العسكرية. .ب

 تواى محمد على حكم مصر. .ج
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 على  عد توليه الحكم.  ات التي واجهت محمدالصعوب  .د 

 

اتوى الذي ُيعبر عن الصورة ا .23
ُ
 :جب(أثم  الصورة،)تأمل لتي أمامك امل

 .خل سير حملة فريمر على مصر . أ

 .خل سير القوات الفرنسية إاى مصر .ب

 سية إاى الشام.خل سير الحملة الفرن  .ج

 خل سير قوات محمد على تجا  الشام. .د

 

 

 

 :هي السابق،  يخي ر التاولها النص يتنا التيالرئيسة  القوية .24

 .الصراع على الحكم ف مصر . أ

 .ثورة الشعب املصري وتواي محمد على الحكم .ب

 مصر  عد رحيل الحملة الفرنسية. .ج

 .يالصعوبات التي واجهت محمد عل .د

شير  .25
ُ
 جب(:أثم  الصورة،امع )تأمل التي أمامك إلج ج الصورةت

 ي.محمد عل . أ

 .عمر مكرم .ب

 .يوبيصالح الدين ا   .ج

 ا.خورخيد باخ .د

 

 

 

عل" محمد  تولج  أن  والخارجية    ي بعد  الداخلية  مصر  سياسة  يرسم  أخذ  النسق    ليب يالاكم  علج  الاديثة  مصر 

وخاصة   واالدارة    الفرنس ي، األوربي  التنظيم  في  املتمثلة  الداخلية  بالسياسة  والعمارة    دواالقتصافهتم  والعمران 

ة في تدعيم استقرار مصر عن طريق خوال عدة  لة املتمثوالسياسة الخارجي  والبحرية،والتعليم والثقافة والجيش  

 " حروب خارجية في .....

خص النص  .26
ُ
 هي: السابق،العبارة التي ت

 الداخلية والخارجية.  يسياسة محمد عل . أ

 .قوة مصر  عد رحيل الحملة الفرنسية .ب

 .الخارجية  يمد علحروب مح .ج

 بناء دولة مصر الحديثة. .د

 :النص من أحداث في جاء أي من العبارات التالية يتناقد مع ما  .27

ُسيوي بناء مصر الحديثة على النسق    ىعل  يحر  محمد عل . أ  .ا
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 باالكتفاء الذاتي.  ياهتمام محمد عل .ب 

 .استقرار مصر  يتدعيم محمد عل .ج

 بناء جيو مصري قوى ومنظم ومرتب. .د

شر إلج محمد علج أي من الصور ال .28
ُ
 :جب(أثم  الصورة،)تأمل تي أمامك ت

    

 :هي ، محتواها مع الفقرة السابقة ي يتفقالفقرة الت .29

 .تدعيم استقرار مصر عن طريق خوا عدة حروب خارجية في الجميرة العربية وبالد الشام . أ

ُ بناء مصر الحديثة على النسق   .ب  .ي سيو ا

 فسعو؛ لتحقيقه.  االقتصادي، ر التاريد أن أمنهم القومي يكمن في تحقيق ا من أدرا املصريون ُمنذ فج .ج

 نمية وتطوير المراعة.س مام محمد على ب اهت  .د

 

 

شير الصورة التي أمامك إلج  .30
ُ
 جب(:أثم  الشكل،)تأمل قصر ت

 ي.محمد عل . أ

 .الجوهرة .ب

 .عابدين .ج

 يطومان با .د
 

 

افيا قائمة   البيبليو ر

التاريد املزاير في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات الفهم (. لاستخدام مدخل 2020أحمد بدوي أحمد كمال. ) -1

(، 77يــر املسشــعب لــدى تالميــذ املرحلــة اإعداديــةل، املجلــة التربويــة، جامعــة ســوهاج، كليــة التربيــة، الجــمء )التفكو التــاريخي 

37-111  . 

 الكتب.القاهرة: عالم  االجتماعية،(. تدريس املواد 1990أحمد حسين اللقاني. ) -2

 مل للنشر والتوزيع.ار ا  ، ا ردن: د3(. القياس والتقويم في العملية التدريسية،  1999أحمد عواد. ) -3

 القاهرة: مكتبة الشروق. االختبار،ثبات  على(. تطبيقات 1985أحمد غنيم. ) -4

 ب جـ د أ
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 (. قياس الشخصية، الكويت: جامعة الكويت.1996. )قعبد الخالأحمد محمد  -5 

 واإيمان. العلم دار  الشيد:كفر  واملعمول،(. تعليم الدراسات االجتماعية وتعلمها الواقع 2008)إمام محمد على البر ى.  -6

(. لفاعلية مدخل التاريد الشفوي في تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية الفهم 2014أمل سعد محمود محمد عمر. ) -7

 تير، كلية التربية، جامعة بنها.والتعاطف التاريخي لدى تالميذ املرحلة اإعداديةل، رسالة ماجس

ورضــــا محمــــد توفيــــق محمــــد علــــي، وســــناء أبــــو الفتــــوح  ،بلوهــــاعبــــد اأمــــل ســــعد محمــــود محمــــد عمــــر، وعلــــي جــــودة محمــــد  -8

ــاوري. ) ــاريد الشــــفوي لـــدى تالميــــذ 2015مزـ ــة باســــتخدام التـ ــي الدراســــات االجتماعيـ ــة الفهــــم والتعـــاطف التــــاريخي فـ (. لتنميـ

 . 284-261(، 103العدد )، (26ية التربية، كلية التربية، جامعة بنها، املجلد )املرحلة اإعداديةل، مجلة كل

(. لأثــــر اســــتراتيجية التخيــــل فــــي تنميــــة الفهــــم التــــاريخي وامليــــل نحــــو املــــادة لــــدى تالميــــذ الصــــف 2017بــــاس جــــري. )ضــــير عخ -9

 . 39-1(، 77د )الخامس االبتدائيل، مجلة  داب املسسنصرية، كلية اُداب، الجامعة املسسنصرية، العد

ريخي واالتجـــا  نحـــو الـــتعلم الرقمـــي لـــدى تالميـــذ التـــا م(. لموديـــول رقمـــي مقتـــرح لتنميـــة الفهــ2015دينــا ســـعيد ســـيد الســـقا. ) -10

 املرحلة اإعداديةل، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة طنطا.

ســــليمان الخضــــري  نوفــــل،مــــد نبيــــل ترجمــــة: مح الــــنفس،(. منــــاهج البحــــث فــــي التربيــــة وعلــــم 1994ديوبولــــدب فــــان دالــــين. ) -11

 ية.املصر  , القاهرة: مكتبة ا نجلو 5  منصور،طلعت  الشيح،

(. تحليـل املحتـوى فـي العلـوم اإنسـانية لمفهومـه، أسسـه، اسـتخداماتهل، القـاهرة: دار الفكـر 2004رخدي أحمد طعيمة. ) -12

 العربي.

(. لأثـــر مـــدخل 2018هـــاني حتمـــل محمـــد عبيـــدات. )أحمـــد القـــاعود، و  رعبـــد القـــادســـامح ســـليم أحمـــد عبـــد ربـــه، وإبـــراهيم  -13

يــة مهــارات الفهــم التــاريخي لــدى طــالب الصــف العاخــر ا ساســ ي فــي مــدارس وكالــة تنم فــيالتــاريد الشــفوي فــي تــدريس التــاريد 

الزـــــوح ا نــــــروا فــــــي ا ردنل، مجلــــــة جامعــــــة القــــــدس املفتوحـــــة لألبحــــــاح والدراســــــات التربويــــــة والنفســــــية، جامعــــــة القــــــدس 

 . 13 - 1(، 24العدد ) ،(8ة، املجلد )املفتوح

عن  ع  مصادر تعلم التاريد في تنميـة الفهـم بالسـببية التاريخيـة وعالقـة ام  رن(. لفعالية ب2007سامية املحمدي فايد. ) -14

  لك با داء التدريس ي لدى الطالب املعلمين بكلية التربيةل، رسالة دكتورا ، كلية التربية، جامعة طنطا.

تـــاريد لتنميـــة س الري(. فاعليـــة موديـــول رقمـــي مقتـــرح فـــي تـــد2016ي فايـــد، ودينـــا ســـعيد ســـيد أحمـــد الســـقا. )ســـامية املحمـــد -15

 . 126-72(، 61الفهم التاريخي لدى تالميذ املرحلة اإعدادية. مجلة كلية التربية، كلية التربية، جامعة طنطا، العدد )

(. لأثــر برنــام  متعــدد املصــادر 2019. )دعبــد الجيــســيد ، ويوســف الحعبــد الفتــاســامية املحمــدي فايــد، وخــوهي الســعودي  -16

لـــدى تالميـــذ املرحلـــة اإعداديـــةل، مجلـــة كليـــة التربيـــة، كليـــة التربيـــة،  االجتماعيـــةالدراســـات  دةي مـــالتنميـــة الفهـــم التـــاريخي فـــ

 . 607-579(، 1العدد ) ،(19جامعة كفر الشيد، املجلد )

 فــي(. لأثــر اســتخدام التعلــيم املــدم  2018حمــد يــونس إبــراهيم. )ســامية املحمــدي فايــد، وعفــت حســن درويــو، وأخــرف م -17

لدى تالميذ املرحلة اإعداديةل، مجلة كلية التربية، كلية التربيـة، جامعـة كفـر الشـيد، املجلـد  لتاريخيا لفهمتنمية مهارات ا

 .  1202 -1183(،  2العدد ) ،(18)

 ر الفكر العربي.، القاهرة: دا3(. القياس النفس ي،  1998. )نعبد الرحمسعد  -18
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ئمة على العصف الذهاي في تدريس التاريد على الفهم جية قا(. لأثر استخدام إستراتي2004. )معبد العميالسعيد الجندي   -19 

 العــدد، (14املجلــد ) بنهــا،التــاريخي وتنميــة التفكيــر اإبــدا ي لــدى طــالب الصــف ا ول الثــانوي، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة 

(59)، 1-29. 

لفهـم التـاريخي واالتجـا  ة التنميـ (. لاستخدام التعلم املدم  في تـدريس التـاريد2019. )يعبد الح لعبد الباسسلوى سامي  -20

 نحو املادة لدى طالب املرحلة الثانويةل، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بنها.

لشـحات عطيـة يوسـف. ، ورضـا هنـدي جمعـة مسـعود، وهالـة اعبـد  ، وأحمـد مـاهر يعبد الحـ لعبد الباسسلوى سامي  -21

هـــــم التــــاريخي واالتجـــــا  نحــــو املــــادة لـــــدى طــــالب املرحلـــــة يــــة الفد لتنم(. لاســــتخدام الــــتعلم املـــــدم  فــــي تـــــدريس التــــاري2020)

 . 568 -539(، 122العدد ) ،(131الثانويةل، مجلة كلية التربية، كلية التربية، جامعة بنها، املجلد )

ــــتخدام 2019الســـــيد رمضـــــان ســـــعد. ) -22 ــــر اسـ خـــــرائل التفكيـــــر فـــــي تـــــدريس التـــــاريد علـــــى تنميـــــة مهـــــارات الفهـــــم التـــــاريخي (. لأثـ

 و التعلم الذاتي لدى طالب املرحلة الثانويةل، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة طنطا.عية نحوالداف

وراء املعرفــة لــدى (. لفعاليــة اســتخدام التـدريس التبــاداي فـي تنميــة الفهــم التـاريخي ومهــارات مـا 2011الشـيماء إبــراهيم طـه. ) -23

 معة طنطا.ية، جاالترب تالميذ املرحلة اإعداديةل، رسالة ماجستير، كلية

(. فاعليــــة مــــدخل القضــــايا واملشــــكالت فــــي تــــدريس الدراســــات االجتماعيــــة لتنميــــة الفهــــم 2008صــــفاء عــــالم ســــالم يحيــــ . )  -24

 ات التربوية، جامعة القاهرة.والتعاطف التاريخي لطالب املرحلة اإعدادية، رسالة ماجستير، معهد الدراس

، القـــاهرة دار ”النفســـ ي لأساســـياته وتطبيقاتـــه وتوجهاتـــه املعاصـــرةربـــوي و اس الت(. القيـــ2000صـــالح الـــدين محمـــود عـــالم. ) -25

 الفكر العربي.

ــــالم. ) -26 ــــود عـ ــــدين محمـ ــــالح الـ ــــة 2005صـ ــية والتربويـ ــ ــــوح النفسـ ــــات البحـ ــــل بيانـ ــــي تحليـ ــــتداللية فـ ــائية االسـ ــ ــــاليب اإحصـ (. ا سـ

 ماعية البارمترية والالبارمترية، القاهرة دار الفكر العربي.واالجت

(. برنام  قائم على استراتيجية القراءة التصويرية في تدريس مقرر تاريد مصر والعالم 2020الحنان. )  محمد  محمود  طاهر -27

ملجلــــة التربويــــة، كليــــة الحــــديث واملعاصــــر لتنميــــة مســــتويات الفهــــم التــــاريخي لــــدى طــــالب الصــــف الثالــــث الثــــانوي العــــامل، ا

 . 1211-1159(، 79التربية، جامعة سوهاج، الجمء )

(. علم التاريد، جدوا  ووكائفه التربوية فى عاملنا املتزيـر بـين التنظيـر والتطبيـق. القـاهرة: عـالم 2006. )بدوي د  حمعاطف م -28

 الكتب.

 الكتاب الحديث.(. أحدح مناهج وطرق تدريس التاريد، القاهرة، دار 2014عاطف محمد بدوي. ) -29

ــمار. ) -30 ــة قطـــب الجـ ـــد بـــدوي، نجفـ ــة إســـ2006عـــاطف محمـ ــاريد  يةتراتيج(. لفعاليـ ــي تـــدريس التـ ــا ل الـــذاتي فـ ــىالسسـ ــة  علـ تنميـ

كليــــة  االجتماعيــــة،الفهــــم التــــاريخي ومهــــارات مــــا وراء املعرفــــة لــــدي طــــالب الصــــف االول الثــــانويل، مجلــــة تربويــــة الدراســــات 

 .46-22يناير,  ،(6التربية، جامعة عين خمس، العدد )

 ملناهج الدراسية، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.ا مضمون  (. تحليل2011عبد الرحمن الهاخمي، ومحسن على عطية. ) -31
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(. لأثــر اســتخدام اســتراتيجية التفكيــر املــمدوج املدعومــة بعنشــطة للتخيــل 2020جميــل. ) يعبــد الهــاد قعبــد الخــال عبــد   -32 

لسعوديةل، بية اة العر الفهم التاريخي والدافع املعرفي لدى طالب املرحلة املتوسطة باململكاملوجه على تنمية  ع  مهارات 

 . 42 -1(، 121العدد ) ،(131مجلة كلية التربية، كلية التربية، جامعة بنها، املجلد )

سـتخدام ا (. لفاعليـة2018أحمـد، وسـلوى محمـود مراجـع أبـو العـال. ) دعبـد الحميـ، وأحمـد بعبد الوهـاعلي جودة محمد   -33

ل، مجلــة العلــوم التربويــة، كليــة التربيــة االبتدائيــة املرحلــةالميــذ املــدخل الــدرامي فــي تنميــة الفهــم والتعــاطف التــاريخي لــدى ت

 . 309 -272(، 2بالزردقة، جامعة جنوب الوادي، العدد )

(. 2019. )معبــد العميــيــونس، وأروى الســعيد الجنــدي  معبــد الحلــي عبــد  ، وأحمــد مــاهر بعبــد الوهــاعلــي جــودة محمــد  -34

ــي لتنميــــة ال ــاريد الرقمـ ــائم علــــى التـ ــام  قـ ــم البرنـ ــاريخي لــــدى فهـ ــة، كليــــة تـ ــة كليــــة التربيـ ــةل، مجلـ ــين بكليــــة التربيـ الطـــالب املعلمـ

 . 432-405(، 117العدد ) ،(30التربية، جامعة بنها، املجلد )

م فــي تــدريس التــاريد علــى الفهــم والقــدرة (. لاســتخدام  عــ  أنمــا  تكنولوجيــا التعلــي2001فاديــة محمـــد يوســف الزمااــي ) -35

 والتربيـة،كليـة البنـات لـاداب والعلـوم  التربـوي، -دبـي القسـم ا   -والعلـوم والتربيـة نـات لـاداب يـة البعلى التنبؤل، حولية كل

 .84-45(، 2(، الجمء )2جامعة عين خمس، العدد )

 لخاصة، القاهرة: دار الفكر العربي.(. أساليب القياس والسشخيص في التربية ا1999فارق الروسان. ) -36

 القاهرة: مكتبة االنجلو املصرية. التربوي،فس (. علم الن1996. )فؤاد أبو حطب، وأمال صادق -37

 (. علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري، القاهرة: دار الفكر العربي.2008فؤاد الب ي السيد. ) -38

 القاهرة: عالم الكتب. والتعلم،يم التعليم (. معجم مصطلحات ومفاه2009مجدي عميم إبراهيم. ) -39

 ريس الدراسات االجتماعية، عمان: دار الفكر.(. طرق تد2007ي. )محمد إبراهيم قطاو  -40

(. لفعالية وحدة قائمة على التعلم االلكتروني في تنميـة الفهـم التـاريخي لـدى تالميـذ املرحلـة 2012محمد على حسين سيد. ) -41

 جتماعيةل، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة حلوان.اإعدادية ملادة الدراسات اال 

(. لفاعليــة  عــ  املواقــف التعليميــة القائمــة علــى الــتعلم املســسند إاــى نتــائ  أبحــاح املــ  فــي 2020ن ســيد. )لــي حســيمحمــد ع -42

يـة: الجمعيـة ل، مجلة تربوية الدراسات االجتماعاالبتدائيتنمية  ع  مهارات الفهم التاريخي لدى تالميذ الصف الخامس 

 . 163-133(، 125د )ن خمس، العدمعة عيالتربوية للدراسات االجتماعية، كلية التربية، جا

 عمان: دار املسيرة. العامة،(. طرق التدريس 2009وتوفيق أحمد مر ي. ) الحيلة،محمد محمود  -43

عليــة برنــام  مقتــرح قــائم (. لفا2018محمـود أحمــد مكــي، وفكــري حســن ريــان، وفاطمــة حجــا,ي أحمــد، والء صــالح محمــد. ) -44

يخيـــة وبعـــ  مهـــارات التفكيـــر املنطقـــي لـــدى تالميـــذ الصـــف ســـببية التار هـــم بالعلـــى اســـتخدام مـــدخل الجـــدل فـــي تنميـــة الف

-247(،10(، الجـمء )19الثاني اإعداديل، مجلة البحـث العلمـي فـي التربيـة، كليـة البنـات ولـاداب والعلـوم والتربيـة، العـدد )

263. 

ارات الفهـم التــاريخي تنميـة مهــ فــيالويـب (. لأثــر اسـتخدام اســتراتيجية الـرحالت املعرفيـة عبــر 2015يـاب. )كمـال موســ   د مـي -45

 لدى طلبة املرحلة الثانويةل، رسالة دكتوراة، كلية التربية، جامعة املنوفية.
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لتنمية مهارات الفهم  (. لفاعلية استخدام إستراتيجية املحطات التعليمية فى تدريس التاريد2018مي كمال موس   دياب. ) -46 

راسات االجتماعية، الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيـة، تربوية الد ، مجلةلالثانوي لدى طالب الصف ا ول   التاريخي

 . 220-192(، 102كلية التربية، جامعة عين خمس، العدد )

تراتيجيات ما وراء املعرفة لتنمية مهارات (. لتطوير مناهج التاريد في املرحلة الثانوية في ضوء اس2007هاني محمد حسن. ) -47

 دكتورا ، كلية التربية، جامعة اإسكندرية. نل، رسالة اريخييالت والتفكيرالفهم 

(. لتطــــوير منــــاهج التــــاريد فــــي املرحلــــة 2006، وســــعيد عبــــد  نــــافع. )دعبــــد املقصــــو هــــاني محمــــد حســــن، ومحمــــد إســــماعيل  -48
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Abstract 

the Sahrawi society has undergone many social and cultural transformations in the 
last two decades  ،As a result of the urban phenomenon witnessed, these 
transformations affected a set of social relations and representations about many 
social values that were a fundamental determinant in the continuation of social 
relations  ،In a tribal society dominated by many traditional social structures, the 
phenomenon of virginity has not known changes  ،Therefore, this study sought to 
discuss this study, which is one of the topologies that is difficult to talk about  ،
Although they are related to problematic issues such as husband, family and social 
values that may lead to the disintegration and collapse of society  ،We have 
encountered many difficulties in studying this phenomenon due to the fact that it is 
a "closed" social phenomenon  ،They are directly related to men and women, and 
religious traditions and beliefs forbid delving into the tropics, as they are a "social 
secret" between husband and wife. 
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 ملخص 

ت االجتماعية والثقافية في العقدين األخيرين، بفعل الظاهرة الحضرية  العديَد من التحوال   ي و راصحشهد املجتمع ال

القيم   من  العديد  حول  والتمثالت  االجتماعية  العالقات  من  مجموعة  في  أثرت  التحوالت  وهذه  يشهدها.  التي 

له العديد من الُبنى  مت جم   ظل تمرار العالقات االجتماعية. وفي  االجتماعية التي كانت محدًدا أساسيا في اس
ّ
شك

ُ
ع قبلي ت

التي  اال  الدراسة  هذه  مناقشة  إلى  الدراسة  هذه  ولهذا، سعت  تغيرات،  العذرية  ظاهرة  تعرف  لم  التقليدية  جتماعية 

ئلة وقيم اجتماعية قد  تعتبر من الطابوهات التي يصعب الحديث عنها، رغم أنها متصلة بقضايا إشكالية كالزوج والعا

ت إلى  اجتماعية  جتمع وانهياره، وقد واجهتنا صعوبات  ملا ك  فكتؤدي  أنها ظاهرة  الظاهرة بفعل  في دراسة هذه  عديدة 

هذه   في  الخوض  تحرم  الدينية  واملعتقدات  التقاليد  أن  عن  ناهيك  واملرأة،  بالرجل  مباشرة  متصلة  فهي  "مغلقة"، 

 ( بين الزوج والزوجة. املواضيع العتبارها )سرا اجتماعيا

 اإلزار األبيض ، الدخلة  ، ليلةالشرف والعار، بكارةال،  امرأة :ةيحتا ف ات املالكلم
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 مقدمة

سيولوجيا  والسو   نثروبولوجياواأل وبالتحديد التاريخ    اسانية كلهعلى العلوم اإلن  االطالعيتطلب البحث في املجتمع الصحراوي  

النظام االجتماعي الذي تتو الظاهرة  لفهم   املترا  نم  لداالجتماعية، والتعمق في  بطة في خالله مجموعة من الظواهر السلوكية 

تغ  ى وتبق  .*البيضانياملجتمع   يصعب  املجتمع  في  واجتماعي  ثقافي  امتداد  لها  االجتماعية  الظواهر  التحوالت يبعض  رغم  يرها 

التخلي عنها، فهي    ي دو لبال يمكن للمجتمع ااالجتماعية التي يشهدها مجتمع الصحراء، ومنها ظاهرة العذرية التي تشير إلى قيم  

 بليلة الدخلة التي ترتكز على افتضاض البكارة.  باالحتفالمكن الزواج إال جتمع الصحراوي حيث ال ي املنة بتقاليد وعادات مقتر 

 ؛ا لهذه الظاهرة على الشكل التالييمكن أن نقسم دراستنوبذلك، 

 لدارسة أوال: اإلطار املنهجي 

 شكالية البحث إ

فراد  أولها تأثير في سلوك  د مرتبطة بالتصور االجتماعي ملجال الصحراء،  بطقوس وعادات وتقالي  ةياو حر تزخر الثقافة الص

تشكيل تصورات اجتماعية  ما نتج عنه  مساس ي في التصور الذهني ألفراد القبيلة،  أدور    وعالقات الدم   القبلي  النتماءلو .  املجتمع

من  أو  مجموعة  عن  بنتروبولوجية  االجتماعية  بينها ءار صحالالظواهر  ومن  العذ  ،  التي  وهرية  ظاهرة  املهمة  املوضوعات  من  ي 

  التي اشتغلت على مثل هذه   والبحوث، بفعل قلة الدراسات  بالتحديد  نثروبولوجياواأل   العلوم اإلنسانية وعلم االجتماع  تواجه

 وغياب تصور علمي ملسألة العذرية.  اإلشكاليات

اجتماع شهد  لقد   تحوالت  الصحراوي  نت  ل عفب  يةاملجتمع  االستقرار،  مرحلة  إلى  تغيراتاالنتقال  ذلك  عن    بنيوية   ج 

ال  تواجتماعية وسياسية واقتصادية، جعل نتروبولوجية املرتبطة  من التمثالت االجتماعية واأل   عديداملجتمع الصحراوي يغير 

يعتبرها املجتمع   بقيمل ارتباطها عفبة عياالجتما ثر كثيرا بهذه التحوالت بقضايا اجتماعية، لكن ظاهرة العذرية عند األنثى لم تتأ

في البناء االجتماعي، وهنا سندرس عالقة عذرية النساء بالشرف والطهارة، وهنا نطرح مجموعة من    أساسيا  عامالالصحراوي  

 شكاليتنا املركزية:إنحاول بها تفكيك س  ،األسئلة

 طهارة وشرف املرأة؟ هل غشاء البكارة عالمة على   -

 بيلة؟ ة بشرف العائلة والقأر املة ما هي عالقة عذري -

 هل تحدد ليلة الدخلة مصير الزواج والعالقة بين الرجل واملرأة؟  -

 الثقافي املتعلق بغشاء البكارة؟   اإلرثهل للمرأة والرجل ثقافة طبية، تساعدهم في تجاوز   -

املجتم - التي عرفها  التحوالت االجتماعية  النفسيةهل ساهمت  العوائق  تقليص  في  الصحراوي  ماعية لعذرية  تج اال و   ع 

 املرأة؟ 

 ؟ في تعميق الهوة بين الزوج والزوجة في حاالت عدم عذرية املرأةدور هل للمجتمع  -
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 همية البحث أ 

العذرية  موضوع  في  البحث  يكتسبها    إن  التي  لألهمية  دراستها،  االجتماعية  العلوم  على  والواجب  الضرورية  املواضيع  من 

في بناء العالقات الزوجية بين املرأة    محدد ضروري من خالل تسليط الضوء على    ،ةيسر أل املوضوع في الحفاظ على العالقات ا

 . اعي للمجتمعنتروبولوجي واالجتمتمد قوته من املوروث الثقافي واأل والرجل حيث يس

 
ُ
ت األثاركما  تبيان  في  مداخلتنا  قوة  و   ستمد  وبالنفسية  املجتمع  على  األنثى  عذرية  ملسألة  ئلة اع  لىع  تحديدالاالجتماعية 

 رغم التحوالت التي عرفها املجتمع الصحراوي.   ل واملرأة،الرج

اخرى     اجتماعية  وظواهر  العذرية  ظاهرة  بين  العالقة  إظهار  مع  الصحراوية،  الثقافة  في  العذرية  موضوع  قيمة  إظهار 

 بمناطق الصحراوية.   

 املنهج املتبع في الدراسة 

بقد  املواضيع  هذه  طبيعة  في  املنهج  اله  ىلعه  رتيتميز  أو  الطريق  على  يدل  فهو  الظاهرة،  حسب  تفسير  املطلوب  دف 

اعتمدنا   طو، أرس الوصفي، فوقد  املنهج  الدراسة على  أقسامه    ي هذه  الحالة،  ʺومن  ومنها دراسة  املتبادلة،  العالقات  دراسات 

كل جوانب    ومعرفة  ج ا و أز ى  ة عليحيث تم جمع معلومات تفصيل،  (83، صفحة  2012)قنديلجي،    ̋ ودراسات العالقات السببية

 لجمع املعطيات كاملالحظة واملقابلة.  أخرى على وسائل  االعتمادحياتهم بشكل مفصل، باإلضافة إلى 

 رة، الشرف، ليلة الدخلة، لزار لبيض، الدم، الصداق. ااملرأة، عذراء، البك  املفاتيح:الكلمات  

 املقاربات املفسرة للعذرية 

 املقاربة الطبية 

قطعة نسيجية وغشاء ناعم غير كامل يحرس ويغلق جزئيا الفتحة  ʺرة، وهو عبارة عن  ابغشاء البك  ةير عذالمفهوم    يرتبط

من مدخل الفرح ويختلف    2-1على بعدرة  ا غشاء البك  وضعميت، و (175)ياسين، مطابع دار البعث، صفحة    ʺالخارجية للمهبل

س هناك نوع واحد من غشاء البكارة فهناك سبعة  ، وليرمالعي  ف  كلما تقدمت الفتاة   قوتهوحجمه من فتاة ألخرى، وتزداد    شكله

 على الشكل التالي: يوه أنواع حسب علماء الطب

 فتحة بيضاوية الشكل يوجد على مقربة من املركز. لهالغشاء الحلقي:  ✓

 يؤدي إلى توقف الطمث. وهو غشاء مسدود يسد املهبل و الغشاء املسدود:  ✓

 يمكن فضه بالجماع، حيث يبقى سليما حتى والدة الطفل األول  أنه ال  إالي رغم أن شكله عادالغشاء املطاطي:  ✓

سنتمتر، وهو    2يمكن رؤيته بالعين ألنه ال يبعد عن فتحة املهبل إال بحوالي    هو عبارة عن غشاء رقيق،الغشاء الهاللي:   ✓

 انتشارا بين الفتيات.األكثر من بين األشكال  

صغ ✓ فتحتين  من  يتكون  الغربالي:  القيام  نتيير الغشاء  للفتاة  ويمكن  واحدة،  فتحة  األنسجة    وليست  إلزالة  بعملية 

 .الزائدة
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 ، وهناك الغشاء ذو الفوهتين. ل عمود مستطيلمتطاول أي على شكالغشاء العمودي:  ✓

البك بوظايقوم غشاء  الرحم  رة  من دخول  الجراثيم  منع  ال    قتطويو يفة  البكارة  الجنينية، وفض غشاء  الناحية  املهبل من 

 من بينها ممارسة الرياضة. مجموعة من املمارسات نتيجة باملمارسة الجنسية فقط، ولكن قد يحدث  الإ ن  كو ي

 نتروبولوجية املقاربة ال 

األنتر واملقاربات  الدراسات  من خالل  تناولت  العذرية  موضوع  الزواج،  أوبولوجية  قبل  ورمز  و هميتها  بالجسد ككل،  ربطتها 

نا خبط  املرأة  جسد  في  األ   عيم لج  ظم العذرية  تغذيها  الدراسات  التي  العربية  املجتمعات  في  العذرية  فموضوع  نتروبولوجية، 

جسد  مكونات الحسد ومن بينها البكارة، هذا التصور للعقل العربي لهذا العضو في الجسد البشري  البنيات الثقافية في تمثلها  

 . التوتر بين العقل والجسدعمق  

تكون ضبابية إلى   وهي غالبة ما عديدةʺ  :في املجتمعات التقليدية الجسدتبنيها حول   متي تياملعارف ال" دافيد لوبرتون "يعرف 

سد، هذا األخير يشبه حقل قوة في جالتي ترسم بشكل مجوف صورة ما لل  حد ما، فهي تركز على املهارات أو على آداب السلوك 

دائم بالعالم، إنه قطعة غير منفصلة عنه وهذه    لاص ات  لىنين مع ما يقترب منه، إن الجسد في التقاليد الشعبية يكون عحالة ر 

 . (82، صفحة 2000)دافيد،  ʺاملعرفة لم تختلف بشكل تام بالرغم من أنها اليوم مجزأة أكثر

شبل"قام     مع  ʺبدارسة    "مالك  تعامله  من خالل  دراسته  موضوع  فحدد  اللغة  والجسد  التشريحي  العضوي  الجسد  بين 

ما يهمنا ليس الجسد في تمظهره، وإنما على العكس من ذلك التمثيل الذي يختص به،    ّن إذ يرى أ  ،ةزيرمته الاالجسد في امتداد

البساطة    بهذه ، إذ ال يمكن تقييم جسد اإلنسان  التقليدية في املغرب العربيي في التصورات  د  ب تلك التجريد للجسد كما يأي ذ

منفعالنخ والثقافي  العضوي  وأن  ص1999)فريد،    ʺاصة  املرنيس ي"وترى    .(28ة  فح،  والشرف  "  فاطمة  الفتاة  عذرية  أن 

بين فخدي املرأة فهو  ʺ الرجل وهيبته  أو قهر  يموضعان مكانة  الطبيعة،  ال يضمن مكانته وهيبته واعتباره من خالل إخضاع 

واألنهار،  و   الجبال  الزواج،  أو  الدم  بهن صالت  تربطه  اللواتي  النساء  السيطرة على حركة  بواسطة  أي    ن عهمنولكن  إقامة  من 

 .(409، صفحة 2004)إيلكار،  ʺاتصال بالذكور الغرباء

 قاربة االجتماعية امل

واملرأ للرجل  االجتماعية  التمثالت  تجسيد  في  االجتماعية  التنشئة  دور  على  االجتماعية  املقاربة  عملية  تعتمد  بواسطة  ة 

واع   غير  بينهما،  لل  استنباط  إلىتفاعل  الجندرية  املقاربة  و ن  يمو فهم  وتشير  والتأنيث  التذكير  وهما  »النوع  أساسيين  بها  يقصد 

األنثوي الخاص باملرأة إلى هوية اجتماعية خاصة بها تتمثل في مختلف األدوار واملمارسات    تذهب بالجسمʺوالتي    االجتماعي«، 

االجتماعية لألنثى والتي تتباين    ة ويلهوالتصرفات التي تتبناها األنثى وبالتالي تميزها عن الذكر ألن عذرية األنثى تدخل في سياق ا

القيم  ʺوتجسد املقاربة البطريريكية هيمنت منظومة  .  (2005)رجاء و اخرون، التذكير والتانيث )الجندر(،    ʺحسب كل مجتمع

  .(274، صفحة 2003)ابراهيم،  ʺواألعراف االجتماعية واألخالقية التي تعكس املباحات املحرمات في املؤسسة الذكورية  
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القائم  مر  تسوي    النظام  الجنسية  ̋ هذا  املرأة  طبيعة  من  تقلل  صارمة  وعمليات  قيود  لزوجها  بفرض  الخضوع  يمكن  حتى 

، 1982)نوال،    ʺالواحد، وهذا هو السبب في عداء املجتمع الشديد لرغبة املرأة الجنسية حتى يمكنها الخضوع لزوجها الواحد 

كما أن النساء في هذا النظام ينظر  ʺبي،  مرار نظام تقليدي في املجتمع العر ت ساو   وةهذا النظام األبوي يتميز بالقس.  (73صفحة  

املحوري هو سوق   يكون شكلها  التي  النظام،  يقره هذا  الذي  املرأة  واستبعاد  دونية  الرمزية، ومبدأ  السلع  بنية سوق  في  إليهن 

رى بوصفهن رموزا  إال بوصفهن أشياء، أو باألح  ا هفير  ، فال يمكن للنساء الظهو جتماعي والتي يمكن في أساس كل نظام ا، الزواج

يتأسس معناه خارجهن وتكون وظيفتها هي اإلسهام في إدامة أو زيادة الرأس املال الرمزي الذي يحوزه الرجل، إنها حقيقة  

 .(44، صفحة 2001)بيير،   ʺاملكانة املمنوحة للنساء

 املقاربة الثقافية 

الثقافي   الجانب  العذيحمل  واملʺالثقافة    يفة  ريملوضوع  ثقافية خاصة،  هي  تخلفيات  الخلفيات  آخر وهذه  إلى  بلد  من  بناة 

وثقافية اجتماعية  منها  عدة جوانب  في  وتتضح  مكانية  وفوق  زمانية  قتيبة،    ،ʺ  فوق  و  قيم    ذ وتتخ  (82، صفحة  2001)منى 

يات التي يسعى تاة من الضرور رية الف ذع  لىع  حفاظفالالحياة الذهنية والجنسية للفتاة ومحيطها العائلي،    على  تأثر  وسلوكات

عند  رتكاب الخطيئة  ا يحد من    ألنهعلى العفة والطهارة وصيانة األعراض    عامل قوي يساعدʺ  فهيكل أفراد العائلة لحمايتها،  

 .(13، صفحة 1996)أبي يسيرة هشام،  ʺاألبكار بل ويمنعهن من اإلقدام عليها أو مجرد التفكير

  القيام بمجموعة من التدابير املادية واملعنوية للحفاظ على هذه   باملجتمعات العربية الزواج    ة مؤسسةاتفالل  دخو   يتطلب        

األساس ي خف بين    ضالعذرية، يكون هدفها  أمان  األساليب  ʺالرغبة الجنسية عند األنثى، ومن  التي تعتبر كميكانيزمات  املادية 

 للعذرية: 

العفة: • صلب  وهو   حزام  مادة  عن  للمرأ  يطتغة  عبارة  التناسلي  الحزام  العضو  وهذا  للتبول،  صغيرة  فتحة  وبه  ة، 

املصنوع من الجلد أو من الحديد تلبسه املرأة، ويحيط بقلبها، وفيه قفل يتم إغالقه وال يمكن للمرأة أن تخلعه إال  

، صفحة  2011  ،ماتس اب)  ̋   األخ، الزوج()األب،    بوجود املفتاح الخاص بالحزام، وعادة ما يكون املفتاح عند الرجل

27) . 

هي عملية تقليدية الهدف  و تحديد في مصر والسودان، الوب افريقي إتان النساء في بلدان شمال تنتشر عملية خ الختان: •

التناسلية،  أمنها قص   األعضاء  من  هذا  ʺجزاء  أن  و ألعضاء  لتشويه  الإال  األقس ى  اإلجراء  يعتبر  األعنف  التناسلية 

 .(466، صفحة 2004)بينار،  ̋ ة على نشاط املرأة الجنس ي وطاقتها اإلنجابيةطر يسلل هذالذي يمكن ألي مجتمع اتخا

معا • عند  بها  ويقصد  الطبية:  األطباءظلجراحة  ويلج  م  األطباء    أ»الترميم«  تحقيق  إليه  أجل  من  عديدة  حاالت  في 

ساسا من خياطة  يتألف أ  يم م تر فالʺاملرأة املغتصبة،    وباألخصمقاصد لها أثار اجتماعية وذهنية ونفسية على املرأة  

أو   متكرر،  بشكل  الجنس  ممارسة  بعد  حتى  تجرى  أن  الجراحات  لهذه  ويمكن  الجماع،  بعد  البكارة  غشاء  بقايا 

 .(264، صفحة 2004، )بينار ʺيلتئم الجرح، وتصبح املرأة كالعذراء من جديداإلجهاض، أو الحمل، أو بعد الخياطة 
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 املقاربة النفسية 

ع  موضوع  النفس ي أ نثى  أل ا  يةذر يكتسب  التحليل  مدرسة  عند  خاصة  وقد  فرويد  سيغموندمع    همية  مقال  ʺ،  في  شرحه 

العذرية« »محرمات  لفرويد  بعنوان  املقال  هذا  في  تفس،  1918عام  ،  إعطاء  بناءً حاول  البكارة  افتضاض  لظاهرة  على    يرات 

  لجلد التي يكون غشاء البكارة جزءً ( امقدس) لةكت، ليس فقط مسألة فقدان جزء من بالنسبة له تةبح ة نفسية يمفاهيم تحليل

ولكن الخيال    ،منها.  نهاية  على  يدل  ذلك  من  السليم.   الذكور بدال  التناسلي  الجنس  مرحلة  في  الفتاة  هذا    ودخول  وصف  تم 

مرور    سو طقك ( الذي يقارن افتضاض البكارة بختان األوالد ويؤكد كلتا الظاهرتين1983توالبي )ور الديناملقطع أيضا من قبل ن

، تترك الفتاة  كتسب مكانة الرجل. من ناحية أخرى يترك الطفل الذكر مكانة الصبي ويفʺ،  وانتقال شخص من حالة إلى أخرى 

 .(Dahmani & Guiraa, 2021, pp. 285-286) ʺانة املرأةمكانة الفتاة وتكتسب مك

 الصحراوي   عتمجفتضاض البكارة باملال  تروبولوجيةنال و  السوسيولوجية  ثانيا: البعاد

 العالقات الجنسية في مجتمع الصحراء

مو   الجنسية  يتميز  العالقات  املحرمات  فيها والخوض    بالسرية ضوع  من  العالقات  يعتبر  عن  يتحدث  الذي  والشخص   ،

العبارات واجهتنا    شم وايني مقبيح«ح تقبحك أنت ما  إ»سير هللا    يقال لهالجنسية باملجتمع     تدل   يالت حدى املشاركات،  إبهذه 

عن املوضوع في بعض األحيان بكلمات مشفرة تحمل دالالت حول  مر الذي يجعلنا نتحدث  أل صفات القبح والفساد والوقاحة، ا

بصاحبها  لعالقات الجنسية  اجتمع الصحراوي، يؤدي التطرق إلى  بوي القائم في املفالنظام األ   ،عنهاملوضوع الذي نريد التحدث  

 بكالمه. ذ الغالب إذا حضر ال يؤخ لقبيلة، وفيالعائلة وا ا هظمتن إلى اإلقصاء من املجالس التي 

رها في النظام القبلي، حيث  ي يستمد الوعي السائد حول العالقات الجنسية من القيم واملعتقدات والعادات التي ال يمكن تغي

  بطريقة سليمة وتحافظ  سجنال فات السائدة تبين عمق الجهل املجتمعي بالثقافة الجنسية، وسبل ممارسة  ان التمثالت والخر إ

للمرأة والرجل،  النفسية والجسدية  الجنسية  على الصحة  بالصحة  هنا  من  ، و وهذا يتطلب من املجتمع مستوى علمي وثقافي 

ة من العقد واألمراض  شكل ألغلبهم كتلت القات الحميمة، لتهم معلومات عن طريقة ممارسة العدي ن لفإن أغلب املشاركين لم تك

 ئة االجتماعية لألبناء.شن ة وعلى التالعالقات الزوجي  على رأثت النفسية التي

  ه نفسوفي الوقت  ʺفي مواقع التواصل واملواقع اإلباحية،سهولة الوصول إليه  فرغم انتشار العالقات الجنسية في املجتمع و 

باب فتح  يمكن  املباشرة،    ال  الجنسية  والتقاليد،    إذالعالقات  املجتمع واألسرة  تزال سلطة  والحفاظ    ةكر وفال  البكارة  صيانة 

الر  في  دورا  تلعب  الجنس ي عليها،  رقاد  ʺدع  و )كرايس ي،  صفحة  2021،  مريم،  في  رغم  و ،  (197،  السريع  الحياة  أالتغير  نماط 

الفردية   النزعة  وانتشار  الصحراوي  عامل  واالستقالل للمجتمع  التمرد  نتيجة  الفردية  الحرية  مبدأ  وترسيم  العادات  ادي  لى 

مرحلة البد من  ، وهناك من اعتبرها  أمرا عاديا  صبح التساهل مع العالقات الجنسية خارج مؤسسة الزواجأة،  ثو ر و املوالتقاليد  

دون أن ننس ى االنفتاح عن العالم الخارجي كنتيجة حتمية أفرزتها العوملة وبالخصوص مع ظهور اإلعالم  ʺقبل الزواج،    املرور بها

 .(205، صفحة 2021، )جازية ʺب مرموقةمناصلشغل   تعيينهال مع معال  انواالتصال وتعلم املرأة واقتحامها ميد 
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الصحراوي  ترتبط    املجتمع  في  الجنسية  تن ما أم    رجالكان    بالشرف والوقار واالحترام، فكل فرد سواءالظاهرة  في قترأة    ص 

القيم في حالة ثبوت تور   شخصيته أكتر املرأة، وهأحد  طهذه  الزواج    فرصتها  لعيج  اذهما في عالقات غير شرعية وبدرجة  في 

تنعدم  تبددت بطبيعتهألن  ،  وقد  الصحراوي  التقليدية، حيث    اتفظمح  ليزا   ما   املجتمع  املجتمعات  كل عمل مشرف  "بسمات 

)حليم ،   "،ا للجميعنحدهم، يصبح عمال مشي أالعائلة، وكل عمل مشين يقوم به  لجميع ي فرد من العائلة يصبح شرفاأيقوم به 

فرادها، ألن  ألة كوحدة اجتماعية تتحمل تصرفات  جعل العائت،  بالجنس  األفعال ذات الصلةد  ديحتالبو (175، صفحة  1998

  يعتبر كل تصرف أو قرار مستقل خروجا على العائلة وينم عن حيث  فراد العائلة يتحملون نتائج تصرف كل فرد فيها،  أميع  ج"

 .(186، صفحة 1998)حليم،   "عدم االعتراف بجميلها

 رأة قبل الزواج ن الرجل واملي ب قةال طبيعة الع

حيث يبدأ التعارف  ل واملرأة، وتبدأ هذه العالقة في فترات متفاوتة  تجمع الرجتعتمد العديد من املعطيات على العالقة التي  

  باألشخاص   اوفي هذه الحالة يكون التعارف مرتبط  طات من داخل العائلة أو من خارجها،ابين الطرفين قبل الخطوبة عبر وس

شخاص  لأليكون    طات العائليةا ، وتتوفر فيهم صفات الثقة والقرابة مع الرجل، ففي حالة الوساالتصالا  يتم عبرهم هذ   نيلذا

 أثير خاص في اختيار الزوجة: تلرجل من ا املقربين 

نمطʺرغم ظهور    الم: - وتالشيه   مالمح  القديمة  والهياكل  الروابط  األساسية ضعف  بشري سمته  وتجمع  للعيش  ا  جديد 

ال  حلالص  ملنطق  تخضع  التي  املدينية  الحياة  ومنظومات  أنساق  تفرضها  حديثة  وهياكل  والعصرنة روابط    ̋ تحديث 

الصحراوي أ األم فاعال    تبقىو   . (332، صفحة  2021)حسان،   باملجتمع  الرجل  في زواج  أهمها  ال   ،ساسيا  عتبارات عديدة 

  ، عراف املجتمع الصحراوي أة بمجال النساء، ففي تقاليد و علقتملا جلدور املرأة في األسرة وقدرتها على التأثير في قرارات الر 

هي    ، لذلك تكون األمهنمور أل ال يفهم في  عل، وهذا يجعل الرجذلك الفالرجل في شؤون النساء ويعاب عليه  دخل  تال ي

 ، وهي أيضا املصدر األول للثقة لدى الرجل الصحراوي. (صالحة) على اختيار زوجة األحرص

و في حالة عدم قدرة  أهمية األخوات عند موت األم  أناسبة، وتبرز  املالرجال في حالة لم يجد املرأة  ن  ه يلإئ  يلتج  :الخوات  -

زوجة   عن  البحث  على  له  أو  البنهااألم  يكون  مع  تأثير  ن  عندما  يربطنها  التي  االجتماعية  العالقات  خالل  من  األسرة  في 

يستط  النساء،   يجعلهم  األصهذا  النساء  معرفة  لعن  حالة  لز لح  في  حتى  يمتد  األخوات  دور  اإلشارة  من  البد  وهنا  واج، 

األخوات   يكلف  وهنا  واملرأة،  الرجل  بين  املباشر  وعائلتها بالتعارف  سيرتها  في  تسميته    البحث  يمكن  ما  البحث  ̋ وهذا 

هناك  الرجال  أغلب  ، فʺياملحيط أن  يؤمنون  الصحراء  يمكن معرفتهأفي  ال  مرأشياء  بدون  املرأة  مثا عن  دور  لهة  يبقى  ا، 

ال داخل  من  راجع  الرجال  وهذا  الزواج  في  التواص عاأل لى  إعائلة ضعيف  تمنع  التي  القبلية  عائلة  راف  من  الرجال  بين  ل 

 ي الغالب عن طريق األم.ف االتصالمور اختيار الزوجة، ويكون هذا أ واحدة في 

نعت الزوجة املناسبة، ويستعين الرجل  يد في  حدتالبرجل و لصدقاء القريبين لاأل وهنا يمكن مالحظة تأثير    ن:و خر آأفراد   -

بتوصياتهم التي تكون في الغالب بتمسك املرأة بالقيم الدينية، حيث يركز الرجال في اختيار الزوجة على الجانب الديني  

 الصحراوي. باإلضافة إلى الجمال والنسب املعروف بالكرم والجاه باملجتمع 
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، عندما يكون  واالحتيال  تتميز بالنصب  وأخرى ليه اجتماعيا  نها املتفق ععديدة مت  سارايتخذ البحث عن الزوجة املثالية م 

وب الشخصية  حياتها  املرأة عن  ترويه  بما  مقتنع  غير  يكون طرف    حول تحديد  الالرجل  وال  العاطفية  تلك عالقاتها  يؤكد  ثالث 

ومن مواصفات هذا املحتال    قة عاطفية معها،البط عمن أجل ر   بها  التغريريحاول    أصدقائهلى أحد  الرجل إ  ئالرواية، هنا يلتج

ويتم التواصل في الغالب عن طريق وسائل  أنه ال يكون تعرف املرأة أن له عالقة من الزوج املحتمل ال من قريب أو من بعيد،  

 عالقة عاطفية. بهدف ربط  عديدة إغراءات حيث يقدم لها   التواصل االجتماعي

امل العائلة  إ ن الرجل على  ع  حثهارأة، فيقتصر بأما فيما يخص  إلى وعائلية باسس قبلية  أالتي تعتمد على  رشادات  إلضافة 

الذي   املادي  و   امركزي  اصبح محددأ املستوى  الزواج،  األ في  املحددات  باقي  على  يهيمن  أيضا ظهور  يكاد  الزواج، وهناك  في  خرى 

 بل الزواج. ق راوي د العالقات العاطفية التي تجمع املرأة والرجل في املجتمع الصحمحّد 

 رة ملرحلة ما بعد البداوةافتضاض البك التمثالت االجتماعية ال 

على    والقبلي  الثقافي  البعد  بتأثير  الصحراوية  املجتمعات  عند  البداوة  مرحلة  األفرادتتميز  بين  االجتماعية    ، العالقات 

الثقافي في املناسبات لدرجة التشدد فيها،  ب  جان  يستحضر األفراد قيمهم وتقاليدهم في عيشهم اليومي، ويزداد هذا التركيز على

يحوبا الذي  الزواج  مناسبة  في  الصحراوي،  ظلتحديد  املجتمع  عند  خاصة  بمكانة  دالالتى  تحمل  مناسبة  اجتماعية    فهي 

عد   لي تقʺفالزواج  يدة.  وثقافية 
ً
ومجتمعيا  

ً
عائليا  

ً
شأنا  

ً
 أديا

ً
فرديا  

ً
شأنا منه  األسرة  ...كثر  بين  الروابط  امللكية  ظ  وحف  وتعزيز 

بالتوارث  صفحة  1998،  )حليم  ʺالخاصة  على  .  (197،  الزواج  إلى  ينظر  الثقافي  املوروث  أن  العائلبمعنى  لقوة  مصدر  ة أنه 

 والقبيلة. 

الدخلة وترت الزواج ويصبح له معنى بمرور ليلة  القيمة األخالقية  يكتمل  بط هذه املناسبة بفض البكارة و"إنها عالمة على 

 للزواجائالع  املتعلقة بشرف 
ً
فقضية الدخول  ،  (Naima, Claudine , & Véronque, 2014, p. 03)  " لة واملجتمع وقد يكون شرطا

خلة باليوم الجحيم  دحد املشاركين، الذي مثل حدث ليلة الأحسب  (  مصير شنهوعلى فراش املوت وما عارف    إنسانال كيف  )أ

  "و ب قبيلة واحدة،  الالغ  ينتسبون ملجال واحد وفيوالزوجة   الزوج نإحيث لرجل،  
ً
يتكلمون لهجة واحدة ويسكنون إقليما واحدا

بهم خاصا  ملكا  فيعتبرونها  نجيب،    "مشتركا  صفحة  2009)محمد  العطل  .  (56،  في  تقام  الزواج  مناسبات  أغلب  أن  ورغم 

 ها الزواج. ب سيمر والتاريخ الذي سيقام فيه واملراحل التي  االزيجات بكل تفاصيلهتجد الجميع يتكلم عن  املدرسية،

الدخلة   ليلة  سعيدة  تبقى  حياة  بين  الفاصلة  اللحظة  ل  وأبمثابة  بالنسبة  حزينة  وعائللحياة  يكون    ، تيهمازوجين  بحيث 

هله  أ لى شرفها وعفتها وهذا ينطبق على  رة املرأة وهذا دليل قاطع عاالجنس ي األول لرجل واملرأة، هنا يتم افتضاض بك  االلتقاء 

و أوبالتحديد   البك ا  يثبتمها،  األ افتضاض  الثوب  على  املتواجد  الدم  الذي  رة  ليلة    تلبسه بيض  في  " الدخلةالزوجة  في  .  النقطة 

 الثوب  
َ
وال عام،  مشيت  شوفت  تنشاف  تنشافلنقطة  بيض  عام  البيضة  حسب  مشيت  الثقافة  أ "  في  أما  املشاركين.  حد 

وقد مثلها  .  (Yvonne, 2012, p. 191)  الذكوري"ع  لتمتكمقياس الرجولة وذروة ااإلسالمية فغالبا ما يتصور افتضاض البكرة  

املشاركين بمن وضعت  أ "البندقية    وأعطيتهجمل كامل    أمامهحد  أي  مابان فيها شيماهو خالك  لعمارة  ليصبه،  ولعمارة  لوال 

 حد املشاركين. ألقيام بش يء في ليلة الدخلة" حسب ولى يتحملها الرجل في حالة عدم ااأل 
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الدخلةثي ر حيبنش  *ملعلماتتتكلف    يات ليلة  أنهن  املناسبة سواء  ن نقل، بمعنى  هما  "  يجابية أو سلبية إكانت    كل تفاصيل 

فضيحة ال    وجة فإنها الز وفي حالة ثبوت غياب البكارة لدى  حد املشاركين،  ألناطق الرسمي هما اإلعالم " حسب  الصحافة هما ا

يعني أن فضيحة    املة " ور طافالت لقبيلة ك بله ت  هذا  احةفض " ل  حد املشاركين أنها أبعادها ونتائج حيث وصفها  أيمكن معرفة  

 . لزواجلحد أ  هنرة كل بنات القبيلة حتى ال يطلبجابت صباحها" يؤدي إلى تشويه صو  ام" رة عند املرأة اغياب البك

 زمن " الشقة والفندق" 

 " "الشقة والفندق" عن مرحلة  الرڭ"تتميز مرحلة  م   *خيمة  بالعديد  الدخلة  ليلة  املفي   من 
ُ
ت التي  املجتمع  ارسات  تأثر  ظهر 

عيش مشتتا بين قبائل وقسمات  بانتقاله من العيشها،  صبح املجتمع يأالتي    ستقرار ياة اال لح  االستهالكيةالصحراوي باألنماط  

الحواضر وتجمعات  قراب في  العيش  إلى  اكثيفةة  القائمة على حرية  »الفوض ى«  استبدال    لصراع والتنازع ، قد عمل بذلك على 

"  امبنظ على  معاالقائم  والحرية  االجتماعي  الرحمن،    "ضغط  البدوية    االختالفهذا  .  (135، صفحة  2016)عبد  الثقافة  بين 

من خالل سلوكهم    االلتزامفي صراع دخلي وخارجي حول القيم التي تجمع بينهما، حيث يظهر هذا    األزواج  تجعلالتمدن    وثقافة

 .ةرثتوا املودرجة التزام كل منهما لهذه القيم 

ع  و  متغيرات  إلى  االختالف  للزوجين،  ّد يستند  املهنية  والوضعية  التعليمي  املستوى  أهمها  تجعلة  كل  انظر ي  هماالتي  إلى  ن 

الدخلة ليلة  تصاحب  التي  الثقافية  التشدد،    املمارسات  أو  االحترام  من  يحبدرجة  هنا  حول  من  الطرفين  بين  التجاذب  دث 

في شقة أو  ا  مهظيوتنالعائلة    خارج بيت  املوقفان على القيام به لة الدخلة، وهنا يجتمع  ليديد  تحالطريقة سير مراسيم الزواج وب

حد ليلة أخارجيا، بل لم يعد يعرف    بمجتمع الصحراء ولم يعد شأناأنا خاصا بالزوجين  صبحت ليلة الدخلة شأوقد    .فندقفي  

السح  إالالدخلة   تفاديا ألعمال  والزوجة  الزوج  من  فقط  املهمة    عوذةلشوار  املقربون  الليلة  تلك  في  تحدث  قد  حياة    منالتي 

 الزوجين.

الدخلة   ليلة  الليلة،    مقترنةتبقى  لهذه  النفس ي  بالتحضير  والزوجة  الزوج  يقوم  حيث  البكارة  الرجل  بافتضاض  كما  تجد 

العقاد " املرأة تتصف بتعطش كب يتصوره  إنها في رأيه ال ت وهو كفرويد يرى بأن  إذا  للعر استشير للعذاب، بل  ذة والسعادة إال 

، صفحة  2005،  )فاطمة  "قدرة على استشعار اللذة في األلمن جوهر األنوثة املازوشية أصال في المكوي  انقادت وخضعت للرجل.

يكون    ،(19 واملسيطر، وستظهر ب  ا مطالبالزوج  لهذا  املتحكم  فيها  يكون  بعالقة جنسية  الليلة  هذه  تمر  مع    أن  السيطرة  هذه 

 .هور الدموظة ر ابكافتضاض ال

القليل من الفرحة، الخوف من األلم الذي  و   ليلة الدخلةيسيطر على  الزوجة قلق من   التي يمتزج فيها الخوف والقلق مع 

تحسه  حدى املشاركات وهذا دليل على درجة األلم الذي  إته  عينك" كما وصف  مڭ   " كيف حد دخل صبع فيفتضاض  ال يرافق ا 

ن النساء  تنتظرها كل فتاة، لهذا تجد الكثير م  صفَو هذه املناسبة التيع حادث قد يعكر  قو من و ، والخوف  لحظةال  تلك  الزوجة 

ة في حياتها، وقد يصل هذا الوقع ن عن افتضاض البكارة بالحدث النادر الذي تعيشه املرأة مرة واحدفي مجتمع الصحراء يتحدث

 كارة في مكان عند األم مخافة السحر. لبدم ابالثوب الذي يكون عليه  تضاضف حيث يتم اال لى درجة القدسية إ
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 الة ــــــــــــــــــــــــاسة ح در  

الليلة بكثير من األلم والتعن  ن  و يتحدث مشارك  تعليمي عال  هذه  له مستوى  ا  ردد، فالزوج  التعليمي  أما  لزوجة فمستواها 

الدمتوسط،   ليلة  بالزوجة لتحديد مكان  الزوج  اتصل  القران عند عادل  لها شقة مفر حيخلة  بعد عقد  م  يقو شة،  و ث اختار 

ضغوط النفسية في حالة  لزوجين، وتفاديا للل  األخيرةحتفال بهذه املناسبة األولى وقد تكون  جل اال أبزيارتها وشراء كل ما يلزم من  

يد من  عدال  ه تسكنهذا الحدث افتضاض البكارة عند الزوج والزوجة، فالزوج  مناسبة الزواج، وهذا يدل على ثقل  القيام بها في  

عدم   حالة  منها  بكارة،    االنتصابالوساوس  بدون  املرأة  كانت  إذا  والدتها  أو  بإخبار  فتقوم  الزوجة  قاتها  يوصد  وقريباتها أما 

بهذه الليلة   ا حدأ  ريخب الالزوج في الغالب   نلليلة، لكفي هذه ا تجاربهنلدعم النفس ي ثم يشاركنها من لها اقّد يُ  ن  وُه ، جدا  املقربات

 . األم  غير

الزوجين للشقة   الصحراوي وغيرها    يبالشموع واملوسيقى وطبلة الشاوهز جلسة  أعد الشقة    قد الزوج    يكون عند وصول 

تناول العشاء، لكنه الحظ  واالحتفال ثم  ية، كان الزوج يريد شرب الشاي  من األشياء، لكن عند دخول الزوجة بطريقة رومانس

جل  أة املناسبة من  قد وصفها بمن يحمل شيئا ثقيال على ظهره ينتظر اللحظو   ارة،أن الزوجة تريد فقط البدء بافتضاض البك

يهبطه،   يهمها  والزوجة  أن  ال  الدقيقإال    أيضا  املرحلة  النتيجة سلبيةم ة  تجاوز هذه  لكن جاءت  والزوجة    ن حياتها،  لم  للزوج 

لزار" حتى  جيد، واحتفظ الزوج بالثوب "ل  بشك   على أن تقول الزوجة أن األمور سارتا  تلك الليلة، واتفقتصاب  نا  لديه  يحصل

يؤكد على الشرف والتربية    الذي ثار الدمآبر السعيد وهو "لزار" الذي عليه  خ الصباح تنتظر الوفي  .  ي كانت متوترةتقولها لألم الت

 الحسنة. 

ولم يعد لها تلك  تأثرت  ة  لزوجهذا الحدث أثر في الزوج والزوجة حيث حاول طمأنتها بأن هذه األمور تقع بين الزوجين، لكن ا 

لكن لم يحدث الدم )افتضاض البكارة(، وهنا تبادر   االنتصابحصل  األخرى الطاقة الجنسية كما كانت من قبل، لكن في الليلة 

  إعادتها هلها أو التستر عليها أو  أ خبار  إوعة من الحسابات والخطوات، منها  وهنا دخل في مجم  لذهن الزوج أن املرأة ليست عذراء

مازالت محتفظة ببكارتها وهذا جعلها تشك في قدرات الزوج الجنسية وقد قالت للزوج  ة أنها  د، أما الزوجة فكانت متأكهلهاأ  إلى

ة على الذهاب  ّح ح وباإلضافة أن الزوجة لم تكن مل نه صحيظأن يكون الذي ي ةعند الطبيب، لكن الزوج رفض مخاف  أن تكشف 

 إلى الطبيب. 

لكالم على ضرورة أن  في العالقة الجنسية التي تربطهما، وكان الزوج دائم ا  الم يرتاحهما  ولكنل  الشك صارت األمور على هذا  

الزواج   التراض ي  هساسأ يكون  يحكمها  له قدرة    عالقة جنسية  ليست  الزوج  أن  متأكدة  كانت  الزوجة  لكن  واالرتياح والقبول، 

  مشكل. حصل هنا وجد الزوج أنه في  إلى منزلها وتخبرهم بما  ب  لذهاجنسية ألنها لو كانت عنده لفض البكارة، هذا جعلها تقرر ا

م يشرح للزوجة ومرافقتها أن هذا النوع  ثبت الفحص عند الطبيب أن الزوجة تمتلك بكارة ونوعها "مطاطي" وهنا الطبيب ل قد أو 

أن البكارة املطاطية ال    أقاربها و  زوجةإقناع النه في ما بعد حاول أ ، ليجد الزوج أن املشكل فيه رغم من البكارة يتطلب تدخل طبي

تدخ ويلزم  افتضاضها  الحدث  يمكن  وهذا  عملية،  بواسطة  طبي  زوجته  أل  اتهام  يتحمل  لم  فالزوج  الطالق  إلى    أقاربها و دى 

 أن البكارة ليست كل ش يء في الزواج.  ا فقد قام بسترها ألنه كان متيقنعذراء أنها لم تكن   أهلهارغم أنه لم يخبر  واملجتمع 
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 عامة  وتوصيات اجات نتاست 

 بالتقاليد واملعتقدات.  ثامتشباملجتمع الصحراوية ن مازال  رغم التمد  •

 الطبيب املختص لتعرف نوعية البكارة وكيفية افتضاضها. قبل الزواج البد للمرأة أن تفحص عند   •

بقيم   • له  التعامل معها وأنها عضو ال عالقة  البكارة وكيفية  في فترة    ، اعيةاجتمالبد لألطباء توضيح دور  ولكنه تكون 

 عمرية من حياة الفتاة. 

 في حالة غياب البكارة البد للمرأة من مصارحة الرجل.  •

 ن عضوي. ائال يمكن أن ربط قيمة اجتماعية بكنا  نعلى شرف وعفة املرأة، أل  ليالوجود البكارة من عدمها ليس د •

واع  أن  عنا  يعرفون شيئ  ال   نساءأو    رجاالء  واس  ين ن الكثير من املشاركإفة طبية في افتضاض البكارة، حيث  غيات ثقا •

 قبل.  ما فيقد مارست الجنس البكارة، فهي ملتصقة بالدم وفي غياب الدم فإن املرأة 

 عند الرجل يدل على الرجولة.  بالشرف وافتضاضهامازالت العذرية مقترنة  •

 ساسها عالقة جنسية كاملة.  أكل عالقة زوجية موفقة   •

 .غياب اإلشباع الجنس ي بين الزوجينلى ع دليلمدة الزواج القصيرة  •

 زمن مللمته. لال يمكن ل افي حالة الطالق بين الزوجين يكون الخالف بين العائالت قوي •

 مصطلحات باللهجة الحسانية

  الجنوب   إلى  املغربية   اململكة   جنوب  من   تمتد   كبيرة  جغرافية   رقعة  على  يمتد  واالثنيات   األعراق   متعدد   مجتمع   : البيضان  *

 . بمالي مناطق وفي موريتانيا  في واسعة ومساحات للجزائر بيالغر 

  األخبار   نقل  املرأة  ومهمة  اليدوية  األعمال  هي  الرجال  مهمة  ملعلمين  لفئة  تنتسب  البيضان  بمجتمع  اجتماعية  طبقة:  ملعلمات  *

 .    بالنساء الخاصة  يدوية بأعمال والقيام لزوجة الزوج يقدمه  ما كل واشهار

  بمجتمع   الترحال  مرحلة  في  والزوجة  للزوج  األول   الجنس ي  واللقاء  الدخلة  ليلة  مراسيم  تقام  التي   الخيمة  يه  :  الرڭ  خيمة  *

 . الصحراء
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Abstract 

The relationship between human development policies and globalization is based on 
the principle of conflict between two opposing logics; each of them has the means 
of its work, the logic of its operation, and neither of them can dominate the societal 
scene except with the death of the other. The policies of enslavement, 
marginalization, humiliation, corruption and other social phenomena that contradict 
human development indicators are not a temporary or an accidental phenomena, but 
rather they are at the core of the logic of the forces of financial and economic 
globalization that have produced a global “Tsunami” economic, social and financial 
collapse in our Arab countries, since they were able to extend their hegemony over 
them, and imposing its neo-liberal approaches in it, thus, young people were the 
most affected by foregoing policies. 

Keywords: Human Development, Globalization, Humiliation Policies, Parallel 
Economy 
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 ملخص 

العالقة بين سياس البشرية والعوملة على مبدأ الصراع بين مسلكين  تقوم  التنمية  منهما وسائل    فلكل  ؛متعارضين ات 

ا على  يهيمن  أن  ألحدهما  يمكن  وال  الخاصة،  وأهدافه  اشتغاله  ومنطق  إن  ال د  شهمل عمله  اآلخر.  بموت  إال  جتمعي 

ا  سياسات االستعباد والَتهميش واالذالل والفساد وغيرها من  التنمية  الظواهر االجتماعية  تتعارض مع مؤشرات  لتي 

ما   أنتجت  التي  املالية واالقتصادية  العوملة  ما هيمن صلب منطق قوى 
ّ
وإن أو عرضّية،  البشرية ليست ظواهر وقتية 

هيارات الشاملة )االقتصادية واالجتماعية واملالية..( في دولنا العربية، منذ أن تمكنت من بسط  نال" اييشبه الــ"تسونام

 ها وفرض مقارباتها النيو ـــ ليبرالية فيها، فكان الشباب أكثر الفئات االجتماعية تضررا من هذه السياسات.هيمنتها علي

 االقتصاد الالشكلي  ،اللذ اال ت  اسسيا ،العوملة ،التنمية البشرية :يةفتاحات املالكلم
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  مقدمة

انتشار   الليبراليمع  ــ  الرأسمالي  التنمية  النموذج  في  دولية  املاض ي، وأصبح  كمقاربة  القرن  التسعينيات من  بداية عقد  في   ،

لعربية، تشهد  ا  ها ومن  بدأت سيادة حكومات الدول النامية،   جتماعي الوحيد املتبع في أغلب دول العالم،الخيار االقتصادي واال 

وطنية وإدارتها. إذ تقلص دورها التنموي بفعل الضغوط التي باتت تمارسها القوى االقتصادية  ساتها التراجعا في هندسة سيا

ــ في وضع هذه السياسات وفرض آلياتها وقيمها  واملالية املعوملة عبر تدخالتها االقتصادية واالجتما عيةــ املباشرة وغير املباشرة 

الحرة..(،  )  ة ليراليبلا املنافسة  والطلب،  العرض  قانون  يعمل،  أولى ضحايا هذهدعه  »التنميالسياسات    فكانت  البشرية"   ةهي 

 اقعية. الو   إقصاء أبعادها االجتماعية واإلنسانية، ومن ثم فقدت داللتها نفسها، حيث تم 

العربية، والتي اتخذت عديد األشكال  ة  ميتن لاهو زيادة منسوب الكوابح أمام تحقيق    ،العوملة  من أخطر أهداف سياسات 

على  م العاملية  املالية  والقوى  املتقدمة  الدول  نفوذ  قوة  من  وزادت  التبعية،  حالة  عمقت  التي  املديونية"  كوابح   " أبرزها  ن 

فقد العربية.   الدول  هذ  اقتصاديات  "ُمعوّ سعت  إليها  تخضع  التي  الدولة  سيادة  تكون  أن  إلى  العاملية  القوى  تة  شمو "  ةم ه 
ّ
ت

والسياسية  و  التشريعية  أنظمتها  اختيار  من  تمكنت  كلما  كاملة،  السيادة  صاحبة  الدولة  كانت  كلما  أنه  تدرك  ألّنها  باهتة، 

بالض  ما يعني  تامة، وهو  الطبيعية والبشرية  رورة تمواالجتماعية واالقتصادية والثقافية بحرية  ثرواتها  كنها من السيطرة على 

 ها الوطنية واستحقاقات التنمية فيها. حتصل م قفوإدارة مؤّسساتها و 

ا، مازالت   
ً
قضية العوملة في عالقتها بمسألة التنمية تطرح تحديات كبيرة وأسئلة معقدة ومتشابكة في بلداننا العربية التي  إذ

تماعية  جاال ه  تاأخالقية وضوابط قيمية جديدة، ويسعى من خاللها إلى إعادة بناء مؤسس  ن قواعدأصبح يبحث فيها الجتمع ع

الفوض  واألمن وتحميه من حالة  الحماية  له  توفر  والسياس ي ومن حالة  والسياسية حتى  االجتماعي واالقتصادي  ى واالنحالل 

َعنة"  
ْ
مجاالت    (marchandisation)"الّسل املاالتي شملت جميع  وغيحياته  املاديةدية  مراجعة    . ر  بعملية  القيام  من  البد  لهذا، 

قة ومن زاوية علمية بدال من التقليل  البشرية واالقتصادية ومؤشراتها الحقيقية ونتائجها بكل دة  ميتنلاوالبحث في محددات  

 من شأنها خاصة في مستوى تأثيرها غير الحمود في استقرار منطقتنا العربية.

ال هذه  من خالل  و ّدراسة  نهدف  البشرية،  والتنمية  العوملة  متغيري  بين  العالقة  طبيعة  في  نبحث  مالءمة  مدة  رفعمأن  ى 

على ج تغيرات حدثت  فهناك  للوقائع.  املفردات  أو  سميات 
ّ
ظل الت وفي  الليبرالي،  النموذج  هيمنة  ظل  في  الحياة  مستويات  ميع 

سياساته برمجة  في  الدولة  دور  فيها  تراجع  التي  الخوصصة  االجت خيارات  ثم  ا  ومن  وتوجيهها،  الوطنية  واالقتصادية  ماعية 

ا مؤشرات  جميع  واف  يةنمتلتراجعت  الشباب  وبطالة  الظل  اقتصاد  وتيرة  فارتفعت  الصعد؛  جميع  وعلى  حاالت  يها  نعدمت 

االجتماعي،   التهميش  ظواهر  وتكثفت  السياس ي  والخدرااالستقرار  العنف  مثل:  السلبية  الظواهر  عديد  فيها  ت  وتصاعدت 

ذه الفئات وإخفاقها في الوصول إلى  لهش  عيلاالحركات األصولية نتيجة فشل حكومات هذه الدول في الرفع من مستوى    وعودة

 ــ تقارير صناديق النهب ومؤسسات املال العاملية.ــ كوكبيامستوى التنمية التي وعدتنا بها 
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  العوملة وتراجع دور الدولة في التنمية -1

 يادي للدول الس   بالعوملة واالستال ـ1ــ 1

سق الّدولي القديم يقوم على العالقات بين الد
ّ
ثالثة    و معترف بها بمكوناتها السيادية املعروفة القائمة علىه   ما ك  ل و كان الن

العوملة   في ظل  الجدد  الدوليين  والفاعلين  القوى  مع ظهور شبكات من  لكن  والسلطة.  الشعب واألرض  عناصر أساسية وهي: 

متعددة املنظما  )الشركات  املالية..(، الجنسيات،  املؤسسات  الحكومية،  غير    ( (lobbings  ت"بياو ل"  باألحرى    أو   ت 

(Albala,1999)    ل نسق جديد من النظام السيادي للدول
ّ
ه، وبدأ يتشك

َ
جديدة خفّية نسجت شبكاتها على مستوى العالم كل

تتداخل فيه الحقوق الّسيادية "الوطنية" مع التشريعات  ولنظام العالقات بينها، حيث تغّيرت معه رهانات الصراعات وأصبحت 

في   الناعمة  اال دلتّ ا  قحالدولية  أو  "الّدولي"  السياديخل  املالية    ستالب  القوى  فهذه  مختلفة.  عناوين  تحت  النامية  للدول 

فيها    ى أقاليمها، وفقدت واالقتصادية "الدولية" بدأت تتحكم في أنظمة دول "العالم الثالث" التي فقدت شيئا فشيئا سيادتها عل

 شعوبها حقها في تقرير مصيرها.  

      
ّ
الث نهاية  الذي كان قائما    انتهى النظام العاملي ثنائي القطبية )فكريا وسياسيا واقتصاديا..(  ، ، من القرن املاض ياتينانممنذ 

ـ األمة" وحق الشعوب في تقرير مصيرها وبدأ أحادي القطبية بزعامة الواليات    يتشكل نظام عاملي جديد   على منظومة "الدولة 

،  في مختلف مستويات منظومة العالقات الدولية   ت مهمة لقد شهد العالم تغيرا.  يةبر املتحدة األمريكية وحلفائها من الدول الغ

تي،  عالم الفكر وعالم الواقع، مع ما شهدته نهاية الثمانينات من أحداث عظام: سقوط جدار برلين، انهيار االتحاد السوفيا  في

ك وتالش ي املنظومة الفكرية االشتراكية، وحلول منطق "العوملة" محل
ّ
. إن  (10  ، ص1997ابري،  )الج ..الخ..القوميةة  كر الف  تفك

"الَدولة    منطلق بمفهوم  يعترف  ال  أي  للدول،  املستقلة  بالكيانات  يعترف  ال  الجديد  الدول    الذي   األمة"العوملة  فيه  تتمتع 

 فية ومقَدراتها املادية والبشرية.بالسيادة على حدودها الجغرا

ال  لقد       املهيمن في  جاه 
ّ
م في سياساتها الخارجية من  م على الحد من سيادة اقو ي  لم اعأصبح االت

َ
التحك الداخلية، وعلى  لدولة 

السيا قراراتها  اتخاذ  في  استقاللها  النامية  الَدول  فقدت  وبذلك  الكبرى.  الصناعية  والدول  االستعمارية  القوى  سية،  قبل 

و  واالجتماعية  االقتصادية  وبرامجها  سياساتها  وضع  في  سلطتها  "  حةصل م  قفوتراجعت  مفهوم  إّن  الدولة"  شعوبها.   سيادة 

 
ً
.إلخ. فالغالف املؤَسس ي للدول  .عولم ـ الجديد أصبح كثير االرتباط بنسق الّتفاعالت والتبادالت االقتصادية والثقافية.بمعناه ـ امل

في منظمة   بها  تُمارسها عن طريقاملعترف  التي كانت  السلطة  يبقى على حاله، ولكن  املتحدة،  تنتقل ته سامؤس   األمم  الوطنية  ا 

ومن ثم، فإن    يج إلى مؤسسات رأس املال العاملي التي أصبحت تمارسها بشكل خفي أحيانا، وبشكل مكشوف أحيانا أخرى. بالتدر 

 رها االقتصادي واالجتماعي.إضعاف سلطة الدولة عبر سياسات الخصخصة أدى إلى تراجع دو 

)الغات(، أصبحت    ن "االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة"كام  (1995)  منذ أن أخذت "منظمة التجارة العاملية"   

متعددة   والشركات  الدولية  املنظمات  من  وغيرها  املنظمة  فهذه  محلية.  رقابة  ألية  تخضع  وال  قومية  فوق  بسلطات  تتمتع 

ت العوملة أهدافها، مثلما ذهب  شف ك   ا، ذهالناعمة للسيادة الوطنية للدول النامية. ل   ت باتباع "سياسة االحتواء"الجنسيات قام

عديد الباحثين املهتمين بها، وهي التفريط في حق السيادة وتقزيما لسلطات الدولة على إقليمها ومواطنيها في الداخل والخارج،  

 ا إلى مجموعة من املؤسسات فوق قومية. وجعلها طيعة لالختراقات الخارجية ونقله
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الواحد والعشرين، حيث أصبحت كوكبة العالم املالي إحدى الظواهر متعدية القومية    رن لقا  ةيوتدعمت آليات العوملة مع بدا   

عمالت في  التحكم  السيادة  ذات  القومية  الدول  فقدان  إلى  وأدت  وأضعفتها،  القومية  بالسيادة  األضرار  أعظم  ألحقت  ها التي 

عوملة     (Néo-libéralisme)لليبرالية الجديدة"   ا"  سفة للم تعد أهداف ف. إذ  .(32  ، ص2016،  دو ريفرو)،  وسياساتها املالية"
ُ
امل

تدور حول   ما 
ّ
وإن التنمية فقط،  برامج  في  والتحكم  االقتصاد  توجيه  في  الدولة  دور  وتفكيك  العام  القطاع  تفكيك  تدور حول 

األ  مصير  في  عبرالتحكم  الليبرالية  وطان  السياسة  إن  كما  فيها.  والتحكم  الداخلية  القيود  تتسال    تدويل سياساتها  إزالة  هدف 

شروط صندوق النقد الدولي  . أما  (19  ، صأولريش بيك)،  االقتصادية فقط، وإنما تستهدف أيضا إزالة قيود الّدولة الوطنية

ض النفقات املالية أو تقليص العرض لتخفيف املوازنة بين  واملؤسسات التجارية العاملية فال تنحصر بأهداف كمية مثل تخفي

ت االقتصادية، وإصدار  ، وإنما أصبحت لها أهداف نوعية مصاغة على شكل شروط لتحقيق االصالحالبلطوا  ضإجمالي العر 

أهداف تشريعات   مع  تعارضها  حال  في  الوطنية  وتشريعاتها  وتنظيمات  قوانين  وإبطال  املنظمات    جديدة،  الدولية  وإمالءات 

 الجديدة.  

القتصاديات        العاملية  ْبَرلة" 
ّ
"الل موجة  الوطنية،  الل  دو لاإن  مؤسساتها  وخصخصة  اسواقها  وتحرير  أوضاعا  نامية  خلقت 

لل  العابرة  الشركات  أنشطة  بتوسع  رحمة  سمحت  تحت  الدول  هذه  اقتصاديات  فأصبحت  أسواقها،  على  والهيمنة  حدود 

دو  تهميش  وتم  الدولي.  مجردالتنافس  إلى  حولتها  التي  العاملية  واملالية  االقتصادية  الجالس  في  فاقدة    اتان"كي  رها  إدارية" 

اقتصاديات هذه الدول من قبل "    ة. لذلك، غدت عمليات السطو علىلسيادتها، بل تحولت إلى شبه وكيل للرأسمالية الغربي

تقر  التي  هي  وأصبحت  محلية،  مشروعية  ذات  الدولية  املالية  واالستهالكية  لوبيات"  األولية  موادها  وأسعار  عمالتها  قيمة  ر 

ظمتها املالية الداخلية، فقدت  ..الخ. ونتيجة سطوة هذه املنظمات الدولية على أنشطتها االقتصادية وأن .  هانو ونفقات خدمة دي

ية وتحولت إلى سلطات  سلطتها في التحكم في أوضاعها الداخلية ولم تعد تعمل إال من أجل رعاية مصالح هذه اللوبيات العامل

 محلية للنظام الكوني في ظل العوملة.

إلى  اللحظة أه  هذت  اقومن مفار  الدول التي تمتلك كامل شروط العضوية في " منظمة األمم املتحدة" مازالت تنظر  ن هذه 

ّنها مازالت هي نجوم املسرح  رتها كما كانت تبدو في مرآة القرن العشرين، بيد أن تلك الصورة تخدعها باستمرار؛ إذ تخبرها أصو 

. لقد تحّولت فيها كيانات السلطة الفعلية للشركات العاملية (55  ، ص2016،  ودو ريفر، )الدولي، وهذا أمر لم يعد صحيحا"

أعلى" إلدارة س االقتصاديةالتي شكلت "مجمعا  العقيدة  )يفرض(  بات يكرس  الداخلية والخارجية، والذي  الليبرالية،    ياساتها 

لخدمة    1( comprador)    "كمبرادورية"  اتسسأخالقها في التفويت في ثرواتها وخوصصة مؤّسساتها وتحويلها إلى مجرد مؤ   وينشر

فلسفة الليبرالية في االقتصاد على سحب املشروعية من  إذ تقوم ال  اقتصاديات الرأسمالية العاملية األمريكية والغربية أساسا. 

هذه  ل  هة ّج و قتصادية واالجتماعية، ألّن منطق السوق والنظرة االقتصادية الربحية املمؤّسسات الدولة في توجيه سياساتها اال

وفيما تتزايد    ح العام.  لذي تديره الّدولة ويرعى الصالاملقاربة تستهدف تقوية نفوذ القطاع الخاص على حساب القطاع العام ا

 
كلمة كومبرادور هي  الوطنية. و  تملنتجاهو مجرد سمسار وسيط لترويج السلع أو الخدمات األجنبية في بالده على حساب البضائع وا الكمبرادور  1

الية. وقد استخدمها الحزب الشيوعي الصيني لفضح العمالء والوسطاء الصينيين املتعاونين مع االستعمار أثناء الثورة وبعدها. ملزيد  أصال كلمة برتغ

 . hadfnews.psني: الهدف االخباريةقع األلكترو و "، املالتعمق في هذا املفهوم، أنظر مثال، مقال للباحث غازي الصوراني، "عن الطبقة الكمبرادورية
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يه اقتصادها الداخلي وشكل تعامالتها مع الخارج. ونتيجة  كوكبة السوق، يتراجع التحكم القومي "الّسيادي" لهذه الدول في توج 

الجتماعي واالستسالم وكل  ة والعميقة في شروط تحقيق التنمية، بدأت تتصاعد فيها مظاهر االستالب اوينيالب  هذه االختالالت

 االحباط الفردي والجماعي واللجوء إلى أعمال العنف والنهب والفساد.        مظاهر

ومعهما "منظمة التجارة     2(يلالدولي وصندوق النقد الدو   )البنك  "بريتون وودز"   حول نجاح مهمة مؤسسات  ليس هناك شك    

(؛حيث اعتقد معظم قادة البلدان الفقيرة  1990)  العاملية" في التبشير لسياساتهم املالية، وإلى اعتناق عقيدة اجتماع واشنطن

نيفة الناجمة عن فتح أسواقها القومية هو تكفير ضروري سيمكنهم من أن  أن التعديالت الهيكلية الصارمة ومعها الصدمة الع

 
ُ
 ت
ْ
اقبة لنتائج  . وفي خالل عقود من املر (59  ، ص2016،  دو ريفرو، ) خطيئة الفقر وتدفعهم إلى أرض االزدهار املقدسة"  هم ل  فرغ

إلى تعم املتحدة وأوروبا، لم تؤد سوى  الواليات  البطالة  السياسات الليبرالية في اقتصاديات  يق عدم املساواة، وزيادة معدالت 

والضيقة في ظل الدور  لدولي إنما هي القوة بكل تجلياتها، واملصالح بكل تفسيراتها األنانية  ا  امنظلاوالفقر. لقد أصبح " ما يحكم  

املسؤولية، وعاجزة  الخجل   التي أصبحت غير قادرة على تحمل هذه  الحارسة األولى لحق شعبهاــ  ــ  العاملية  للدولة  القوى  أمام 

. فعدم املساواة في السيادة بين الدول أصبحت من  (71  ص  ،الوهاب  دعب)  ،لضآلتها، وتبعيتها السياسية واالقتصادية للغرب"

محددات النظام العاملي، بل إحدى شحناته في تأسيس الهيمنة وإدارة الصراعات الدولية. ومن ثم، أصبحت التبعية وسياسات  

 (. 134 ، ص2015 ،برتران ) ،رمادهعبر آلية النظام الدولي ومن  االذالل تنبعث 

 العربية  اسات التبعية للدول سيو  ةوملعلا ــ 2ــ  1

 أكثر، ونتجت عنها عدة آثار سلبية  
ً
كا

َ
في ظل السياسة التنافسية للَرساميل العاملية ازدادت اقتصاديات الدول العربية تفك

ف والشباب خصوصا،  عموما،  اإلنسان  والصحة.على حقوق  والتعليم  التشغيل  اإلنساني.ي  التنمية  تحقيق  ألّن شروط    ة .الخ، 

الّس   رضعاتت اقتصاد  قوانين  إذ  مع  السلعية،  ومعاييره  ه  وق 
ّ
أن حتى  الَدائمين،  زاع 

َ
والن باالصطدام  بينهما  العالقة  يمكن  تتمَيز 

نا أصبحنا نعيش زمن "نهاية عصر التنمية"
َ
العوملة. وما شهدته منطقتنا العربية من أحداث  ظل    في (Partant, 1982) القول أن

ة في هذه املنطقة؛ فكَل االنتفاضات الشعبية التي عرفتها بعض  كيد على انسداد أفق التنميتأي  ه   2011وانتفاضات شعبية منذ  

س في  جديدة  أسس  ببناء  العربية  الحكومات  كلها  تطالب  فيها،  رفعت  التي  الشعارات  خالل  ومن  العربية،  ياساتها  األقطار 

أن يتحّقق إال بفك االرتباط  نها، وهو ما ال يمكن  أوطا  فية  يمر كحياة    االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تضمن ملواطنيها 

االجتماعية   التنمية  واستحقاقات  املاض ي،  القرن  من  الثمانينات  أواخر  منذ  انتهجتها،  الذي  الّسلعي  الليبرالي  املنهج  بين 

 ربة الليبرالية املعوملة.  قا ملا ن عية التي تحتاج إلى اعتماد مقاربات نظرية ومعالجات استراتيجية مختلفة واالقتصادية الحقيق

أو برامجها التنموية    البلدان النامية سياسات وبرامج لم تكن في صالح اقتصاديات  العاملية على  لقد فرضت منظمة التجارة 

  ذه ه ربيقاف هذه املشاريع والبرامج التنموية الوطنية. إذ سعت الدول الكبرى ع الوطنية، وإنما كانت معطلة لها، وكانت تهدف إل 

 
إنشاء "البنك الدولي لإلنشاء والتعمير" و"صندوق النقد الدولي" بمقتض ى اتفاقية "بريتون وودز". وتعد هذه الصناديق املالية من    1944تم في عام    2

قوة ناعمة" "  سائل عملها ووسعت جغرافيتها لتتحول إلى أداة  و وطورت    أبرز املؤسسات االقتصادية التي رسمت أهدافها االستراتيجية منذ إنشائها،

ى.  أنظر،  بيد الدول املتقدمة من أجل تكريس هيمنتها االقتصادية والسياسية على دول العالم الثالث، بما يتوافق واملصالح االمبريالية لهذه القو 

الّنظام  محمد املوسوي،    بعبد الوها للنشر والتوزيع، عمان،  الجديد  يالّدولاألزمة اآلسيوية: إشكالية  ،  2016عة األولى،  األردن، الطب، دار املناهج 
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التجارية واملالية  ا  الدولية وتمكينها من  ملؤسسات  التجارة  الدول النامية بدعوى مساعدتها على تحرير  إلى اختراق اقتصاديات 

تقدمها معوقات  كا  تذليل  إنسانوية  مداخل  عبر  "املستدامة"  تنميتها  العاملية  وتحقيق  القوى  رغبة  د 
ّ
تؤك الحقائق  بينما  ذبة. 

ا على  املهيمنة  بضائعها    العالم،   اتديصاتقالكبرى  تصريف  البضائع  في  هذه  لترويج  أسواق  مجرد  إلى  وتحويلها  الدول  فيهذه 

النشاط و  ــ عاملية  التجارية اإلقليمية والحلية  بنوكها  املالية  السياسية  ارتفاع  واستهالكها محليا. ومن ثم، مكنت  ــ من  الحركة 

نتيجة سياسات االقتراض التي فرضتها عليها    لفائدة من نشاطها االئتمانيا  سبن  ةدمعدالت أرباحها التي تحققها ــ يوميا ــ ومن زيا

  وشهدت نسقا تصاعديا، "وهو ما مكن رأس مال هذه القوى العاملية من النجاح في إيقاع هذه الدول في فخ املديونية الخارجية" 

على  إلى اليوم،  االقتصادية واملالية    هااتاسيسلم تعتمد، ضمن تقارير    ومن الالفت، أن هذه الدول   .(298  ، ص1990  ،مرس ي)

من   االقتراض  أو  االئتمان  بمنح  األمر  تعلق  املوضوعية، سواء  واملراجعة  التقييم  معايير  إلى  وإخضاعها  الخاطر  تقييم  ثقافة 

ل الصرف  أسعار  تخفيض  في  أو  مخرجاتهاالخارج  أبرز  فكانت  الوطنية؛  واالستال   عمالتها  االجتماعي  التدهور  ي  اد سيال  بهي 

 مراكمة األزمات الداخلية التي عمت جميع القطاعات دون استثناء.   ة، أياليواالنهيارات االقتصادية وامل

راك     
ّ
الش باتفاقيات  تسمى  ما  إطار  في  سواء  الّسياسة  بهذه  العربية  الحكومات  التزام  "إعالن  إن  أو  متوسطية"  "األوروـ  ة 

تعريف الذي صاغه "صندوق النقد الدولي"  ن مفهوم االستثمار األجنبي وفق الأ   ار تب عا، يعّزز التبعية، ب1995برشلونة" لسنة  

الذي ينص على أن "االستثمارات املباشرة واألجنبية هي االستثمارات املنجزة بهدف الحصول على فائدة بصفة دائمة    1977عام  

 ف  ار قر   ةفي مؤسسة تمارس نشاطها في بالد املستثمر، وهدف هذا األخير هو كسب سلط
ً
ا،  علية في تسيير املؤسسة. فالهدف إذ

من "اتفاق الشراكة" بين تونس واالتحاد    34هو بسط النفوذ على املؤسسة في البلد املضيف. وهذا يتوافق مع مضمون الفصل  

"أن   يؤكد على  الذي  األ ا  يلتزماألوروبي  املباشرة  فيما يخص االستثمارات  األموال  رؤوس  تنقل  ي  ف  يةنب جلطرفان بضمان حرية 

د التقارير الصادر عن  حأ  وج هذه االستثمارات وكل األرباح املتأتية منها. كما أشارتونس، وكذلك بتصفية وإعادة تصدير منت

النقد الدولي" لعام   التنفيذي2017"صندوق  الذي تم عرضه على "الجلس  إلى 2016" في اجتماع غير رسمي في شهر ماي    ،   ،

املتعاونة   الحكومات  مراجعة سياعتباه  عمإلزام  من خالل  "التقشف"  الحكومي،  ماد سياسة  و"التوظيف"  "التعويض"  سات 

 ويطالبها بالش يء ونقيضه.

الفجوات بين دخول األثرياء والفقراء  ووفقا لعديد التقارير املتخصصة في التنمية، خاصة الصادرة عن األمم املتحدة، فإّن         

"تقرير تحديات التنمية  فقد أشار    (.60  ، ص2016،  دو ريفرو )  ".نية والفقيرة مًعالغا  ان دلآخذة في االتساع دونما توقف في الب

للعام   العربية  املنطقة  عبارة ع2011في  هي  الدوائر  العربية، وهذه  املنطقة  في  الحرمان  من  دوائر  إلى وجود ثالث  "الحلقة  "  ن 

 املفرغة" في التنمية وتتمثل في:

ا 1 الحرمان والتهميش  املابكل ما فيه من تراجع لكم ون  عيماجتال ـ دائرة  الحماية  وع رأس  ل االجتماعي من صحة وتعليم ونظم 

 االجتماعية. 
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لدخل واألمن الغذائي نتيجة  ـ دائرة الّتهميش االقتصادي املعّبر عنه في تراجع فرص العمل املنظمة والحمية، وتراجع مستوى ا2 

بابقطالفي    هيمنة االحتكار. وكذلك نتيجة تآكل فرص العمل
ّ
الريفي على فرص العمل    اع العام والخاص املنظم، وتزاحم الش

 املوسمية واملؤقتة في قطاع البناء والخدمات وعجز السياسات الكلية عن مجاراة التغيرات التي وقعت لدى الشباب العربي. 

ّسسات السياسية شديدة املركزية ؤ املف .ةالّتهميش الّسياس ي والحكم بكل أبعادها وخصوصا فيما يتعلق بحوكمة التنميـ دائرة 3

في تنظيمها أو تسييرها الحد األدنى من الشفافية واملساءلة والحاسبة. وهذا البناء املؤّسساتي الهش يساهم في تعميق    ال تعتمد

 صادي.دائرتي الحرمان االجتماعي واالقت 

العوملة"        "فخ  في  النامية  الدول  وقعت  مؤسساتها  يموه  (1998  ، وشومانبيتر  )  لقد  تبني  أن  قبل  العاملية  الرأسمالية  نة 

في   الثروة  مصادر  تعظيم  في  واضحا  التكنولوجيا  دور  يكون  وحين  والصناعية.  الفالحية  االقتصادية  بنيتها  ز 
ّ
وترك السيادية 

ال فإن  الصناعية،  اال البلدان  محورهما  محيطين  بين  متكافئة  غير  عالقة  فرضت  التي  هي  ذاتها  وإفرازهما    لالغتستكنولوجيا 

ذِعن
ُ
هْيمن واملنقول إليه امل

ُ
  (، 245  ، ص1992  ، البستاني وآخرون)  ، "اإلهمال، وهنا يبرز التحّيز التكنولوجي في عالقة الناقل امل

الديمقراطية وغياب  السياس ي  الفراغ  حالة  ذلك  في  الحقل    مستغلة  في  يحدث  وما  النامية.  الدول  أنظمة  بها  تتمّيز  التي 

و  النمط  يي  اس  سي لااالقتصادي  وهو  واحد،  وقيمي  واستهالكي  سلوكي  نمط  لخلق  واإلعالمي  الثقافي  الحقل  في  استنساخه  تم 

قوي دولة  تبني  أن  وقبل  الحقول.  هذه  في  الناشطة  العاملية  الشركات  يخدم مصالح  الذي  الرأسمالي  على  الغربي  قادرة  تكون  ة 

الخ، مما أدى  .ي ميدان البنية األساسية والتعليمية والصحية..ف،  ليرابياالضطالع بأدوارها الرئيسية، أصبحت تتبنى التصور الل

املناطق الريفية(، وهيمنة "    )ظاهرةإلى خلق بيئة اجتماعية جديدة سمتها عدم االندماج االجتماعي وتْرِييف املدن   النزوح من 

الالشكلي"  االقتص  االقتصادية ومعامال  )غيراد  أنشطتها  التأطيرية  الية. فقد فقملا  هاتالرسمي( على قسم كبير من  دت سلطتها 

وقدرتها على التأثير في مسارات التنمية وباتت تعتمد على شرعيات سياسية من خارج أطرها الوطنية، وتحولت فيها العالقات 

و  الدولة  هياكل  داخل  من  السياسيين  "اللوبيات"بين  من  شبكة  إلى  العاملية  أ  ي الت  (Des loppings)  الشركات    ار و دتتقاسم 

 ياتها الجديدة. الجتمع وتؤسس لشرعيمنة على لها

ا، نتيجة عدم القيام باملراجعة النقدية ملسارات التنمية في املنطقة العربية، وفق خطط ممنهجة ودراسات علمية، زادت         
ً
إذ

اال  املشاكل  توطين  املحاالت  حجم  من  و"جمودها"  املشكالت  هذه  وزادت  فيها،  واالقتصادية  لداخلية  ا  ية ونيدجتماعية 

ت التبعية ووجدت الذريعة للدائنين والقوى الغربية االستعمارية    التي ال  3والخارجية 
ّ
شك أنه كلما ارتفعت هذه الديون ترسخ

ين إلى أن أسطورة التنمية ال تتعدى كونها أسطورة تساعد  التحكم باقتصاديات هذه الدول املستهدفة. لهذا، يذهب بعض الحلل

املتقدمة على إراحة ضمائرها أمام شعوبها املقهورة. وتاريخ بلدان أمريكا  فاء أوضاعها التعيسة والدول  إخى  عل  ةالدول املتخلف

ذي لم تتخلص منه بعد، بل مازال  الالتينية وأفريقيا وآسيا منذ استقاللها ما هو إال سجل للخلل الوظيفي والتهميش الكوكبي ال

ستبعدة، تشبه الضاحية بالنسبة إلى الحوكمة  دول الهامشية، والطرفية، واملالن  م  ةعيجدد آليات هيمنته دوريا. وهذه الجمو 

 (. 134 ص ،دبرتران) العاملية"

 
من إجمالي الناتج الحلي العربي. أنظر التقرير االقتصادي العربي  %60، وهو يمثل حوالي  2003مليار دوالر عام  372بلغ حجم الدين العام العربي  3
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امل        الدخل  لوظائف  التدريجي  االنخفاض  في  مهم  بدور  قامت  التكنولوجيا  أن  فيه،  شّك  ال  الصناعات  مما  وقطاع  توسط 

الوضع تأّزًما أّن الشركات العاملية متعددة الجنسيات العمالقة بدأت  د  زاما    التحويلية منذ السبعينات من القرن املاض ي، لكن

ا  الدول  اقتصاديات  في  االجتماعية  تتحكم  اآلثار  عن  مسؤولية  أدنى  تتحّمل  أن  دون  حكوماتها  على  شروطها  وتملي  لنامية 

صادي عن طريق السوق أثر طاغ بالنسبة  قتالا  ماالقتحامها أسواقها الحلية وتبعيتها لها. إذ " يعّد التحكم في النظ  واالقتصادية

يع وهو  الجتمع؛  تنظيم  مجمل  تسإلى  من  شأنا  أقل  ليس  شيئا  يتجسد  ني  أن  من  وبدال  للسوق.  ملحقا  باعتباره  الجتمع  يير 

 . (Polanyi, 1944. p.57)  "ت االجتماعية تتجسد في النظام االقتصادياالقتصاد في عالقات اجتماعية، فإن العالقا

رات تفكيك مقومات التنمية البشريةومللعا ــ2
 
 ة ومؤش

يَتفق أغلب الحللين االقتصاديين والسياسيين واالجتماعيين على أَن العوملة ليست ظاهرة اقتصادية أو تكنولوجية فقط،      

ما هي ظاهرة سياسية واجت 
َ
املقيد. وينطبق عليها  ر  غيي ملماعية وثقافية باعتبار أن كل هذه الجاالت شملها قانون التبادل العاوإن

صادية بين األسواق الوطنية والدولية ووفق أنماط "الهندسة املتغيرة" للترتيبات العاملية الجديدة وآللياتها  قانون املنافسة االقت

عوب وليست املتغير  في اإلشراف والسيطرة عليها.
ّ
ن  دي يام يفات االقتصادية وحدها التي أصبحت سيئة، بل إّن الفروقات بين الش

من الناتج    %83يملكون    1989من الشعوب وهم األغنى عام    %  20لقد كان    شروط الحياة والصحة والتعليم أصبحت مدهشة

رات ال(4) قبل عشرين عاما    %  70الخام العاملي، لكن هذه النسبة لم تكن سوى  
ّ
نمو التي وصلت اليها الدول على الرغم  . فمؤش

وضعت   االقتصادية  االصالحات  غي  منا  يدز ممن  الى  نظرا  التفاوت  على  املتصاعدة  شاملة الضغوط  اجتماعية  سياسة  اب 

 تجلب االستقرار االجتماعي واالقتصادي.

االقتصادية           الفوض ى  إلنتاج  أهم مصدر  العوملة،  ظل  في  السوق،  اقتصاد  آليات  من  تعد  بدال  االجتماعية  واالضطرابات 

، عمت (2003حقيقية. وفي ظل ما يسميها "روبرت هارفي" بـ"الفوض ى العاملية" )الة  مينتتأسيس الديمقراطية ومعالجة قضايا ال

أغل في  واالنهيارات  التفكك  الجماعية حاالت  والهجرة  الفقر  في مجتمعاتها مثل:  املتأصلة  املشاكل  العالم، وزادت حدة    ب دول 

الحقيقي لحقوق  الوجود  الجريمة، وغياب  . فنظام Harvey, Disorder (  (2003 فيه  اننساإل  والجوع واملرض والديون وعوملة 

الحالة   تتولى حماية مواطنيها. وهذه  التي  املؤسسية  الجتمع، ويقلل من دفاعاتها  في  الدولة وهيبتها  السوق يضعف مؤسسات 

الفوض ى  يجعل   " ما  وهو  وتقّوضها،  اإلنسان  حقوق  منظومة  تضعف  أن  شأنها  من  والحللين  الخبراء  عديد  يرى    مثلما 

 ( .251، ص 2011، سميث)عية أكثر احتماال" ماجت اال 

إّن منطق السوق والنزعة االستعمارية وحالة التمدن تعتبر مولدات قوية لحالة االذالل واالستباحة والسخط في مجتمعاتنا.         

هنا  بـاإلذالل  ارتب"اإل   ونعني  املشرد  يعتقد  مكان  من  االقصاء  أو  التشريد  بتجربة  املرور  على  من  ،  بهه  طارغام  الحرمان  ويعني 

، ص  2011،  سميث)  ن والحرية والقدرة على التصرف بمحض اإلرادة التي اعتادها املرء أو يعتقد في أحقيته بها" م االعتراف باأل 

29. ) 

ه منذ      
ّ
من    ينالنصف الثا  ولئن كان االستعمار في أواخر القرن التاسع عشر هو املصدر األساس ي إلذالل شعوبنا العربية، فإن

العشريالقر  اال ن  القوى  وانهيار  الثاني  سن،  املولد  هي  وقيمه  العاملية  السوق  سياسات  أصبحت  املباشرة،  العسكرية  تعمارية 

 
 . 1991املتحدة للعام  مامج األمأنظر تقرير برن 4
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التي تفرضها حالة "التذبذب" العاملي".   لإلذالل. أما املولد الثالث لإلذالل فهي تكاليف تعايش اإلنسان مع الخاطر والغموض 

فسهم في مواجهة مع ما هو أشد وقعا وقسوة منه وهي  نأستعماري املباشر حتى وجدوا  يتحررون من الجور اال   فلم يكد الناس

القيم   من  "املتحّرر"  العاملي  الوجود  عنها  أسفر  التي  السياسية  واالضطرابات  االجتماعية  والتوترات  االقتصادية  االنهيارات 

 اإلنسانية. 

العلوم        في  املفكر والخبير  "أمارتيا كومار سن"    أشار  الهندي  أن األشخاص يصبحون    (Amartia Kumar Sen)االقتصادية 

والتسهيالت   السياسية  الحريات  وهي:  أمور  خمسة  يكتسبون  عندما  ومجتمعاتهم  الذاتية  قدراتهم  تطوير  على  قادرين 

الوقائي"  واألمن  الشفافية  وضمانات  االجتماعية  والفرص  كا5االقتصادية  العناصر  وهذه  تحديات  .  ضمن  حاضرة  دائما  نت 

ة منذ أكثر من ثالثة عقود من الزمن. بينما منطق السوق يقوم على مبدأين أساسيين يتعارضان مع  دو التنمية البشرية املنش

 أهداف التنمية البشرية وهما: 

األم  توفير  من  أكثر  خارجها،  أو  البالد  داخل  من  جهة،  أو  ألي شخص  السوق  حرية  توفير  على  يؤكد  ــ  والضعفاء أ  للفقراء  ن 

 والشباب املهمشين. 

يحدد   ــ  والشركات  لاب  األفراد  بعض  لتشجيع سلطة  اآلليات  من  مجموعة  أنه  على  واالقتصادي  واالجتماعي  السياس ي  نظام 

 الخاصة، بدال من أن يكون سبيال لالعتراف بالحقوق االجتماعية ملن يعيشون على هامش الجتمع.

الدراس  كما      العو بّينت عديد  أنه في ظل  الدولية،  ة زادت حاالت عدم األمان االجتماعي والثقافي في ملات األكاديمية والتقارير 

( الرعاية"  "دولة  مؤّسسات  وضعفت  املوجهة    (l’Etat providenceمجتمعاتنا،  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  ونظمها 

 من الّسوق الحرة والديم
ّ
، وتحّول الناس  (213ص    ،جراي)   "قراطية متنافسان أكثر منهما شريكانلسياساتها التنموية، ألّن "كال

والعوملة التي تتبنى شعار توحيد    فيها إلى مجّرد عمال مستهلكين يعملون ليكسبوا قوتهم ويوفروا حاجياتهم املعيشية األساسية.

فأصبحت    ،(Morin, p 23)  ية التفكك"الكوكب والجتمع اإلنساني هي نفسها التي تعتمد الوسائل التي تحمل الحروب وإمكان

ات ـ الفردية والجماعية ـ في مجتمعاتنا املعاصرة. أ جزًءا ال يتجزَ 
َ
 من عملية الهدم والبناء والَصياغة وإعادة تشكيل الذ

 (Informel Economyاتساع قاعدة االقتصاد الالشكلي )ــ 1ــ  2

البعض    إّن          يسميه  ما  أو  الرسمي"  غير  عمل"بـ"االقتصاد  أشكال  جميع  فيه  تنبت  الخفي،  أو  الظل"  الفساد    يات اقتصاد 

إلى   العمل  إلى قوة  السلع  أبسط  البيع والشراء من  أنواع  تنتشر فيه كل  بالتنمية، حيث  املنهكة واملضرة  االقتصادية  والجرائم 

ؤسسات الدولة الرسمية الردعية.  مأكثرها تعقيدا )الخدرات واألسلحة..( دون أن تخضع إلى أية ضوابط قانونية أو مراقبة من  

صاد ال يخضع إلى رقابة مؤسسات الحكومة وال تدخل مدخالته ومخرجاته في حسابات املالية العمومية  قتفهذا الشكل من اال

  للدولة. وباعتباره ال يخضع ألية رقابة رسمية وال يعترف بتشريعات الدولة املنظمة للحياة االقتصادية، فإنه يعتمد السرية في 

 ائق تضبط عملياته الختلفة )شراء وبيعا وتوظيفا(. وث عملية تدوين أنشطته، إذ ال يعتمد دفاتر وال يمسك 

 
 . 10، ص 1999شرية لعام رير التنمية البأنظر، أمارتيا سن، تق 5
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في ظل        املادية والبشرية  التي اتسعت قاعدتها  الظواهر  أبرز  اقتصادية حديثة( من  الشكل من االقتصاد )ظاهرة  ويعد هذا 

توسط التشغيل  ت مة الدولة في التنمية وفشلها في مقاومتها؛ حتى باسالعوملة. وهذه الظاهرة هي مؤشر على عدم وضوح سيا

،أما في تونس فقد بلغت  Latouche, 1991, p. 34)  ( الثالثمن نسبة التشغيل في العالم   %80إلى   %60تراوح بين  يلهذا القطاع  

خ   %37,8نسبته حوالي   تقل  ال  اجتماعية  إلى ظواهر  العوملة  أدت  كما  الدراسات.  مثل  طو حسب بعض  الظل  اقتصاد  رة عن 

 لنظامية وترييف املدن بشكل الفت في أغلب الدول العربية باستثناء منطقة الخليج. ر اظاهرة النزوح والهجرة غي

رات العوملة ومخرجاتها االنتكاسويّ       
ّ
ة في بلداننا العربية هي أن السياسات االقتصادية الليبرالية التي أصبحت  فمن أبرز مؤش

االأ  تعتمدها قد للقطاعات  الطاقة االستيعابية  إلى انخفاض  الزراعة والصناعة والقطاع  قتص دت  ادية األساسية مثل: قطاع 

العام. وعلى الرغم من التزام هذه الدول بـ"اإلصالحات الهيكلية" ــ خاصة بعض دول املغرب العربي ــ من أجل تقليص دور القطاع  

ا القطاع  التشغيل واالعتماد على  في  الخاصلخالعام  القطاع  استجابة  العمل، فإن  نت أضعف مما كان  كا  اص إليجاد فرص 

 
ّ
الش هذا  في  غير  إذ    أن.متوقعا  باتوا  بلداننا  في  الالشكلي  أو  املنظم  غير  االقتصاد  في  العاملين  أن  الدولي"  "البنك  تقارير  تشير 

املاض ي. وأهم سمة من سمات سوق العمل في   رن محميين قانونيا وبدأت أجورهم في تراجع ملحوظ منذ نهاية الثمانينات من الق

لنامية أن معظم العاملين في مؤسسات القطاع الخاص ال ينعمون سوى باستقرار هش وينقلون من عمل إلى آخر تبعا  ن االبلدا

تي  الللضغوط التي يتعرضون لها مثل عمليات التخفيض في األجور والتسريح أو الفصل عن العمل، إضافة إلى حاالت اإلفالس  

 طالت عديد املؤسسات الصناعية والتجارية.  

معاهدة التجارة الحرة بين دول العالم الثالث والدول الصناعية أدت " في النهاية إلى عجز بلدان العالم الثالث على تطوير    إّن       

عاملي القائمة على عدم تكافر  ال التي قد تسمح لهم بالخالص جزئيا من هذه البنية العمودية لالقتصاد  6املبادالت جنوب ـــ جنوب 

م يعد لدى طابور قيادة هذه الدول ابتداء من مديري املؤّسسات وانتهاء بالرؤساء ووزرائهم إال كلمة واحدة  ول  الفرص في التنمية. 

واجب   وهي  "رعاياهم"  باألحرى  أو  "مواطنيهم"  قبل  من  التأييد  وكسب  التغيرات  هذه  مع  التكيف  ضمان  أجل  من  يطلقونها 

انقطاع"  تضال بال  و )حية  ه   (.29  ص  شومان، هانس  ظل  وأخالقياتهايمنوفي  العوملة  قيم  لخصخصة    ة  مقاومة  كل  أصبحت 

 . (2004 ،زيغلر) "سادة العالم الجدد"من قبل (.223ص  ،2004 ،زيغلر)تجابه باللعنة  العالم

الحالية        الوضعية  أن  إلى  االقتصادية  والدراسات  التقارير  عديد  أشارت  العربية،    لقد  ومنها  النامية،  الدول  القتصاديات 

املهيكل"با  تتميز  "غير  العمل  نسبة  في  الكبير  إلى    (non qualifié)  الرتفاع  أحيانا  الدو   %70الذي يصل  ل، ويستوعب  في بعض 

الشغل وتركت  ( وغير املتعلم. فقد أعطت السياسات التنموية األولوية للكهول في    %80حوالي  نسبة كبيرة من الشباب املتعلم ) 

الشغل. وتشير األدلة إلى أن آفاق الشباب في املنطقة العربية تتعرض اآلن أكثر    المالشباب يواجهون مصائرهم بأنفسهم في ع

خطر الفقر والركود االجتماعي وفشل الحكم واالقصاء؛ فباتت هذه الظواهر كلها متفاقمة نتيجة عنف  من أي وقت مض ى إلى  

 الجسم السياس ي وهشاشته. 

 
ن إجمالي التجارة الخارجية، بحسب ما ورد في التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام م  %8ال تتجاوز نسبة التجارة البينية بين الدول العربية  6

2003 . 
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عام         للتجارة  1996منذ  العاملية  املنظمة  "إعادة  وا  تمكنت  سياسة  فرض  من  األوروبي  واالتحاد  الدولية  املالية  ملؤسسات 

التنمية   منوال  واعتماد  والصناعية  الهيكلة"  التجارية  االتفاقيات  عديد  منفردة  العربية  الدول  وأبرمت  الليبرالي.  الرأسمالي 

ا  من  مهمة  نقلة  شكلت  التحريوالثقافية  مرحلة  نحو  واملستقل  املوجه  الوطني  و القتصاد  في ر  الفعلي  واالنخراط  الخوصصة 

عموما. والتنمية  االقتصاد  عوملة  بالرسمي  سياق  التقيد  عدم  "يتمثل  املنطقة  حيث  في  العمالة  أحد خصائص  النظم  أو  ات 

الوظائف حيث  الرسمي؛  غير  القطاع  هذا  في  كبيرة  بأعداد  الشباب  ويعمل  منخفضة    العربية،  أجورا  وتعرض  مستقرة،  غير 

من الداخلين الجدد في سوق العمل املصرية في   %75، وظف  2007ــ2000ى سبيل املثال، خالل أعوام  عل  وظروف عمل سيئة.

 . 7فقط أوائل السبعينات من القرن املاض ي"  %20ع غير الرسمي، وهي قفزة مذهلة من القطا

ات         " ابرامها  ومنذ  مثال،  تونس  األوروبيفي  في  االتحاد  مع  راكة 
ّ
الش عديد  1995جويلية  17فاقية  إليه  أشارت  ما  وبحسب   ،

ــ غير املتوازن الوطني، حيث أصبح  التقارير االقتصادية، أدت االستثمارات الخارجية فيها  الهشاشة في اقتصادها  ــ إلى تعميق  ة 

ن املستثمرون األجانب من الت2008سنة    من إجمالي صادراتها منذ  %54الّرأسمال األجنبي يتحكم في أكثر من  
ّ
ل في غلغ.  كما تمك

والكهربائ )امليكانيكية  واالستراتيجية  الحيوية  قطاعاته  أهم  على  الّسيطرة  ومن  اقتصادها،  والنفط  %87ية  نسيج  سيج 
ّ
والن  )

الضريبية  .والفسفاط.. الخوصصة وتحرير األسعار واإلعفاءات  باع سياسة 
ّ
إت نتيجة  تم  لهؤالء املستثمرين دون  الخ. كل ذلك، 

 قتصادية واالجتماعية الّسلبية حاضرا ومستقبال.  ا االالّنظر إلى تبعاتها وآثاره

شغيل للشباب ــ العوملة وأزمة2ــ 2
 
 الت

  تعتبر مشكلة البطالة في منطقتنا العربية من أبرز القضايا املستعجلة التي تحتاج إلى املعالجة االستراتيجية وتتوقف عليها        

املنطقة جميع  تمس  املشكلة  وهذه  البشرية،  األقطار  الع  التنمية  من  محدود  عدد  في  البطالة  كانت  لقد  استثناء.  دون  ربية 

م عامة تشملها جميعا دون استثناء خاصة بعد أن تراجعت قدرة الحكومات والقطاع العام على  العربية، ولكنها أصبحت اليو 

عة العالقة بين العوملة  طبي أهم املسائل التي تثير أسئلة معقدة ومتشابكة حول   وأصبحت قضية بطالة الشباب من.8التوظيف" 

ــ تترتب    والتنمية البشرية ومآالتها في املستقبل، باعتبار أن بطالة الشباب العليا  ــ خاصة ألصحاب الشهاد  الدائمة أو الوقتية 

 ة واالقتصادية.عنها تكاليف باهظة على مستوى التنمية في مختلف أبعادها االجتماعي

خدام لهذه الطاقات الشبابية وتوظيفها بشكل جيد في النهوض بالجتمع، فإنها بالنسبة إلى  الستفإلى جانب أنها تخل بقابلية ا     

دولة تعني أن االستثمارات في مجال التعليم والتدريب قد ذهبت سدى. كما قد تؤدي مستويات البطالة املرتفعة واملتزايدة بين ال

تعاطي الشبا ازدياد  وإلى  االجتماعي  االستقرار  عدم  إلى  الفقال  ب  مستويات  من  والرفع  الجرائم،  وارتكاب  ويعتبر  (9)"رخدرات   .

ها التنمية البشرية في منطقتنا العرية، باعتبارها تعاني معدالت بطالة من بين األعلى على  هي تواجالتشغيل من أهم التحديات الت

 
نية في واقع متغير في املنطقة العربية، برنامج األمم املتحدة ، الشباب: آفاق التنمية اإلنسا2016بية للعام ر إلنسانية العالتنمية ا أنظر تقرير 7

 اإلنمائي. 
علة،  و سياسات وآليات فامنظمة العمل العربية، موجز التقرير العربي األول ملنظمة العمل العربية حول: التشغيل والبطالة في الدول العربية؛ نح 8

 .2008يوليو/تموز  القاهرة،
 . 2005،  93اب: سبل الوصول إلى العمل الالئق، الدورة  مؤتمر العمل الدولي، الشب 9
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ظاهر   وتفش ي  العاملي.  فياملستوى  الخبراء  عديد  وبحسب  الشباب،  في صفوف  البطالة  إلى اال  ة  تعود  فإنها  واالجتماع،  قتصاد 

با العناية  في  التنمية  برامج  فشل  أهّمها:  من  عديدة  األداء  أسباب  وتراجع  املناسب،  بالقدر  الفئة  بهذه  االجتماعي  لجانب 

  الشباب في الحصول على فرص العمل، وإلى تراجع دور   االقتصادي، وغياب القوانين الحفزة على االستثمار والضامنة لحقوق 

جديدة تقوم على قواعد   عملظهرت فيه قيم وضوابط  ولة في توجيه السياسات التنموية وانتقالها إلى اقتصاد السوق الذيالد

 أخالقية مغايرة أهمها منطق " الّس 
ْ
 الخ. .سياسية..الذي شمل االجتماع واالقتصاد والثقافة وال (marchandisation)عنة" ل

أ     تتراوح  الذين  الشباب  بين  عماره بلغ عدد  وأكثر من    1.5سنة حوالي    24و  12م  البلدان   1.3مليار،  في  يعيشون  منهم  مليار 

لذلك، فإّن إقصاء الشباب يشكل أحد التحديات الهائلة ضمن أجندة التنمية في هذه الدول.  .  (World Bank, 2006)  " النامية

 يعتبرون "غير ناشطين"، وتصل املعدالت   24و  15ع الشباب حول العالم من الذين تبلغ أعمارهم بين  كما أن أكثر من رب
ً
عاما

، بدأت  2011. ومنذ عام   (World Bank, 2013)"األوسط وشمال أفريقيا  أقصاها في أوروبا، وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق 

الوضع   إلى حركات شبابية تتحدى  السياسات تتحول  العالم كله. ولم تمخرجات هذه  هذه  كن  القائم في منطقتنا العربية وفي 

سببتها  النظم والسياسات االقتصادية واملالية التي   االحتجاجات الشعبية مطالبها من أجل التوظيف فقط، وإنما تطالب بتغيير

محبطا نفسيا وناقم على    تلقي الضوء على أن الشباب أصبح  ، فهي لها هذه األزمات من أجل تحقيق العدالة والحرية والكرامة

 ا في تهميشه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.  سبب سياسات الدولة التي كانت 

العقود املاضية بشكل الفت في جميع األقطار  في منطقتنا العربية، إذ ارتفع عددهم في    مهمةكما يمثل الشباب قوة بشرية       

كما ساهم  ي.  حسب تقارير صندوق النقد الدول  %2,7معدل سنوي بلغ  العربية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أعداد القوى العاملة ب

عل قوة ضغط  يشكلون  باتوا  الذين  الشباب  أعداد  ارتفاع  في  الوالدة  معدالت  وارتفاع  الرضع  وفيات  معدالت  في  ى  االنخفاض 

سنة،   29و  15تتراوح بين  سوق الشغل في بلدانهم. وفي كل عام يزداد عدد الشباب األفضل تعليما والباحثين عن عمل، بأعمار  

راغ العمل  سوق  يدخلون  واالستقرار    بينممن  االندماج  في  آمالهم  لهم  وتحقق  كرامتهم  لهم  تكفل  وظائف  على  الحصول  في 

تتحو  لم  اآلمال  هذه  مثل  لكن  برامج  االجتماعي.  وضع  في  استثناء،  دون  العربية،  الحكومات  سياسات  فشلت  إذ  واقع،  إلى  ل 

بلغت    (10)تقرير "منظمة العمل الدولية"  سب  صول على فرص عمل تستجيب ملؤهالتهم التعليمية. وبحتنموية تمكنهم من الح

 .%13,9لعاملي الذي يبلغ باملقارنة مع املتوسط ا %23,2، حوالي 2012نسبة البطالة في الوطن العربي في العام 

اإلنسان     تعتبر  البشرية  املوارد  تنمية  أن  الحقل  املهتمون بهذا  االقتصادية    يؤكد  التنمية  يتجزأ من   ( 1987،  طبارة)جزءا ال 

ون وتنميته جسديا  اإلنسان  نحو  األول  املقام  في  تتجه  لكونها  البشرية"  التنمية  َسنة 
ْ
أن  " مقولة  تبنينا  إذا  نبالغ  ال  فسيا  لذلك 

حقوقه املدنية. وليس هناك شك  وعمليا وزيادة خبراته وتأهيله تأهيال مناسبا، مع إشباع حاجياته الصحية والتعليمية وصيانة  

العومل إكراهات  أن  التعامل    ة،في  على  العربية  الدول  وإجبار  العاملي،  االقتصادي  اإلنتاج  ملعظم  العمالقة  الشركات  واحتكار 

شروط العوملة وخصخصة األنشطة اإلنتاجية االقتصادية في سياق نظام السوق املنفلت من رقابة  االقتصادي الدولي في ظل  

ستية لالستثمارات الخارجية لهذه الشركات دون شروط أو تكاليف  لوجالتي انحسر دورها في توفير البيئة القانونية وال  الدولة

 
 . 2014أنظر تقرير منظمة العمل الدولية: توليد الفرص في االقتصادات العربية: املالحة في جو عاصف،  10
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ا  في  البشرية  التنمية  مسيرة  كبح  في  ساهمت  عوامل  كلها  الجيوــ  مادية،  بموقعها  العربية  املنطقة  وأن  علما  العربي.  لوطن 

دولي، لذلك، كانت دائما منطقة  اع  املهمة على املستوى العاملي، تشكل مركز تنافس وصر استراتيجي املتميز وبثرواتها الطبيعية  

 تنازع وصراع بين القوى الخارجية املستفيدة من اقتصاد العوملة.

ة  ية الصارخة في منطقتنا العربية، هي أنه بعد أن كان تحقيق التوظيف الكامل هدفا استراتيجيا للدول ومن املفارقات التاريخ      

سياس  شعارات  حوله  وتدور  استقاللها،  بعد  هذا  اته الوطنية  اآلن  يعد  لم  واالجتماعي،  االقتصادي  بعديها  في  التنموية  ا 

نجم مما  الرغم  على  العربية  الحكومات  اهتمامات  من  سياسية    االستحقاق  اضطرابات  من  االرتدادية  العملية  هذه  عن 

في صفوف الشباب  لة  ارتفعت نسبة البطا  التي سلكتها األنظمة العربية،  وانتفاضات شعبية دورية. ونتيجة لسياسات التبعية

قوته اليومي أكثر  وخريجي التعليم العالي وعمليات التفقير في الجتمع العربي، حتى أصبح اإلنسان العربي منشغال في البحث عن  

 . التنمية وحقوق اإلنسان من اهتمامه بالبحث عن حقوقه، وهذا األمر خلق فراغا مهوال في حلقة االتصال بين 

الّرغم من فشل هذ    االجتماعية واالقتصادية معالجة  ه  على  أزماتها  أسباب  في معالجة  الزمن،  الدول، على مدى عقدين من 

، فإنها مازالت تعتقد أن إضفاء املرونة على  11حقيقية وفق مصالحها الوطنية، مثلما أكدت عديد التقارير اإلقليمية والدولية 

ال تدخلهاأسواق  من  وتنقيتها  الض   عمل  خالل  ومن  توجيهها،  في   غطأو  واالندماج  السوق  آليات  وإطالق  العمال  نقابات  على 

االقتصاد العاملي، كل ذلك سيؤدي، وعلى نحو تلقائي، إلى القضاء على البطالة. فباتت هذه الدول تعاني مما تسمى بـ "البطالة  

وهي(Le chomage structurelle)الهيكلية"   جانب  ،  يصيب  الذي  تغيراالتعطل  بسبب  العمل  قوة  من  في ه  تا  تحدث  يكلية 

االقتصاد الوطني، وتؤدي إلى إنتاج حالة من عدم التوافق بين فرص التوظيف املتاحة في البالد وبين مؤهالت العمال وخبراتهم  

من عدم األمان في   " باعتبارها تولد الكثيرأو الباحثين عن الشغل. فالرأسمالية مثلما ينعتها البعض ليست إال "مصنعا للّتفتيت

األزمات"ع،  الجتم إلى  ونزاعة  مستقرة  غير  دائما  أنها،  و )  أي  ص  2004،  هايتروبيرتس  املشهد    ( 16،  على  هيمنتها  ونتيجة 

 . (Badie, , 1999, p. 20)د أصبح عدم اليقين ميزة املسرح الّدولي الولياالقتصادي العاملي، 

 الخاتمة 

املقار  إلىأّدت  العوملة  أو  الجديدة"  "الليبرالية  سياس  بة  مشاركة  فرض  أية  فيها  تنعدم  وثقافية  واقتصادية  اجتماعية  ات 

ومن   الدولة  هياكل  في  الّنفوذ  أصحاب  تحّرر  وإلى  التنمية،  في  العربية  الدول  سياسات  ضبط  في  املدني  الجتمع  لقوى  فعلية 

بة مثل "إعادة الهيكلة"  عارات جذاالتي ترفع ش ساهمت هذه األيديولوجيا لقد ل الجتمع.خارجها من أية رقابة أو مساءلة من قب

في هذه الدول.   الضامنة لكرامة اإلنسان و" اإلصالح" و" التنمية املستدامة" وغيرها إلى تضييق هامش التمتع بحقوق اإلنسان

كت اقتصاديا
ّ
توى  ربية، ونتجت عنها عدة آثار سلبية على مست الدول العففي ظّل السياسة التنافسية للّرساميل العاملية، تفك

اإلنسان العربي في التشغيل والتعليم والصحة والحماية االجتماعية...الخ. ومنذ أن أعلنت واشنطن )بعد حرب الخليج  حقوق  

العامل1991األولى عام   للرأسمالية    ية الجديدة( عن قيام "نظام عاملي جديد" صارت هذه العبارة تستخدم للّداللة على اآللية 

إلدا العاملية  الشؤونواالمبريالية  الجديدة   رة  املصالح  مع  تتوافق  التي  اآللية  وهي  (. هذه  (Mondialisation  لـ"العوملة"  الدولية. 

 
هيئة رسمية   اباعتباره NUD)(Pالصادر عن "برنامج األمم املتحدة للتنمية"  ي والتقرير السنو  ية اإلنسانية"، ـ أنظر مثال "التقرير الدولي حول التنم11

 . (ONU) تابعة ملنظمة ألمم املتحدة
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إلى    تؤسس  التي  تابعية"العوملة  التجارية    )p.  ,Zarifian ,1999 3("  نظرة  الرأسمالية  االقتصادية  وملؤسساته  الغربي  للعالم 

لْبرل" اليوم، مثالكبرى.  واملالية  
ُ
ه "سلسلة من الجزر التي تنعم بالَرخاء والثروة في محيط  لما يذفبدا العالم "امل

َ
هب البعض، وكأن

شِرفة على املوت".
ُ
 (27، ص زيغلر ) من الشعوب امل

مخت      دخل  مستوى  من  وللتخفيض  الدول،  هذه  في  الضرائب  من  للترفيع  العوملة  تمارسها  التي  الضغوط  الفئات  إّن  لف 

ك تراجع  إلى  أدت  فيها،  فاالجتماعية  وغير  بير  الفت  بشكل  بينهم  املساواة  وعدم  التفاوت  ظاهرة  وعمقت  معيشتهم  مستوى  ي 

استقاللها. منذ  ت  مسبوق  إلى  الدول  هذه  في  لقد خضعت  التنمية  من  الحرومة  بمجتمعاتها  القذف  إلى  أدت  متسارعة  حوالت 

إضافيا عما تعانيه هذه   عبئافكانت    ر، تفقيوالحضر( وفئاتها االجتماعية إلى التهميش وال  مختلف أوساطها الجغرافية )الّريف

 ..(..التشغيل والبيئة والسكنالشعوب من أزمات واختناقات على جميع املستويات ) 

  طقين متعارضين. فلكّل منهما بدو لنا أّن العالقة الجديدة بين تنمية املوارد البشرية والعوملة تقوم على الَتماثل بين منهكذا، ت     

 بموت اآلخر، واالستبعاد والَتهميش في الجتمع اإلنساني  وال  وسائله وأهدافه،  
ّ
يمكن ألحدهما أن يهيمن على املشهد الجتمعي إال

ما هما في صلب منطق العوملة التي تسعى قواها إلى تفكيك البنى الّسياسية واالقتصادية واال ليسا بنتيجة عرضّية، وإ
ّ
جتماعية  ن

 ة أفضل ووفق منطقها الخاص.بصور القائمة في الدولة من أجل استيعابها 
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Abstract 

The subject of our research revolves around a basic axis, which is the dynamics of the 
group "social interaction". during the physical education and sports class in light of the 
competency approach. The researcher used the descriptive approach for its suitability with 
the problem of the study. The research sample included 47 students and 37 professors. To 
achieve the goal of the study, we studied the students in the different interactive social 
situations that they live in while practicing physical activity, using the “Moreno” scale for 

social interaction, “the symmetric test” in addition to the use of observation by 

participating in work and play situations. As for the statistical methods, the researcher used 
both the mean Calculation, standard deviation, and percentages, where the researcher 
concluded that physical education and sports considering the competency approach have a 
positive relationship on group dynamics. 

Keywords: Group Dynamics, Competency Approach, Physical Education, Sports 
Class 
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 ملخص 

الجماع ديناميكية  وهو  أساس ي  محور  حول  يدور  بحثنا  "اموضع  التفاة  أثعل  البدنية  الجتماعي"  التربية  حصة  ناء 

 والرياضية في ظل القاربة بالكفاءات.

البحث   عينة  شملت  حيث  الدراسة،  ومشكلة  لالئمته  الوصفي  النهج  الباحث  و  24واستخدم  أستاذ.    37تلميذ 

أثناء  تي يعيشونها  ة الختلفامل  ولتحقيق الهدف من الدراسة قمنا بدراسة التالميذ في الوضعيات االجتماعية التفاعلية

ممارس النشاط البدني الرياض ي، باستعمال مقياس "مورينو" للتفاعل االجتماعي "االختبار السيسيومتري" إضافة إلى  

من   كل  الباحث  استخدم  اإلحصائية  األساليب  عن  أما  واللعب.  العمل  مواقف  في  بالشاركة  الالحظة  استعمال 

ا البدنية والرياضية في ظل  سب الئوية حوالناري  لعيالتوسط لحسابي واالنحراف  الباحث إلى أن للتربية  يث توصل 

 القاربة بالكفاءات عالقة ايجابية على ديناميكية الجماعة. 

 ديناميكية الجماعة، القاربة بالكفاءات، حصة التربية البدنية والرياضية  :يةفتاحات املكلملا
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 مقدمة

تر  عملية  التدريس  هاديعتبر  ابوية  أجيال  تطوير  بواسطتها  يتم  والحركي  فة،  والعاطفي  الفكري  نموها  وتوجيه  المة 

 ة. وارها الحياتية التنوع ة للقيام بأدي لتصبح مؤهلواالجتماع

اجتماعي عملية  انفهو  يؤثر  ائقتة  الكونات  متفاعلة  منظومة  عن  عبارة  التعليمية  فالعملية  االفراد.  كافة  فيها  يتفاعل  ية 

بين  األخرى ومن    فيها بالعناصر األخرى فهي عملية معقدة ومركبة ال يمكن عزل جانب واحد منها عن الجوانبكل عنصر  ويتأثر  

العلم والتعلم وطريقة التدريس والظروف التعليمية والادة  ب  ةص الخا و ديناميكي نجد ظروف  غيرات التفاعلة على نح هذه الت

 الدراسية. 

  -الكفاءات وديناميكية الجماعة في الحقل التربوي  يتعلق األمر بالحديث عن القاربة ب  ي، عندما إن ما يجب أن يؤمن به الرب

ا القاربة لم يكنلناهج باعتمهو أن بناء  ة لواكبة التطور السريع للمعارف وتقدم  ابجت ء اسمحض مصادفة وإنما جا  اد هذه 

اة البشرية، فكان لزاما على الدرسة أن تبني مناهج جديدة  اهر الحيتقنيات اإلعــالم واالتصال التي تؤثر تأثيرا واضحا على مظ

كيـ يتعلمون  التعلمين  دو تجعل  يؤدون  نظام  ــف  في  يتعلمرهم  وأن  معقد  يتعل  –أيضا    –وا  اجتماعي  دائمة    فةص بمون  كيف 

 .ومستمرة

مشكلة    -هم ومواجهة وضعيات  يف معارف وإدراكا لا للمدرسة من مسؤولية في تزويد التعلمين باألدوات التي تمكنهم من توظ

م محتويات الواد  ليمية الجاهزة التي تقدللبرامج التعر الكالسيكي  ذات داللة تتطلبها الحياة العاصرة؛ فقد تم تجاوز التصو   -

»منهاجية«  مجزئا  شكل  على إلى مقاربة  بينها،  أي ربط  التال   دون  االنسجام على مخططات تكوين   ميذ،دينامية، دائمة تضفي 

يمو   مات،للتعلى  معننح  وتم ووجيهة،  دائمة  أوسع،  ومعارف  كـــــفاءات  بناء  من  التعلمين  فتمكن  تجنيدها  الحيكن  مجالي  اة  ي 

 .والعمل

 اإلشكالية  -1

والا  إن البدنية  تاضريلتربية  يتالءمية  والثقافية  العلمية  بمضامينه  التربوي  الفعل  جعل  إلى  جوهرها  في  والتغيرات    هدف 

 .الجماعة يجابي التفكير والفعل، قادرا على التكيف والتفاعل السريع داخلـعد مواطن الــغد ويجعله إحقة ليــالتال 

وبالتفاطمو  قيمة  بالعمل  يؤمن  الذي  الغد  ميزةن  فض   وق  مة  يلوباإلبداع  بين  في  التالزم  أساسه  والسؤولية    الحريةجتمع 

 .واإلنتاج واإلتقان

بتلقي العلم واستهالك القررات، بل ينبغي أن  اءات يتمثل في تكوين متعلم ال يكتفي  بة بالكفوعلى العموم، إن أساس القار 

 لجماعية.ة واديفر ة، فاعال في حياته ال، قادرا على تحمل السؤوليمنتجا ومبدعافكرا باحثا،  يكون م

ه يضم عدة مراحل عمرية  لذي بدور تعتبر الجماعة جزآ من نسيج هذا املجتمع، أي أنها الصورة الصغرة للمجتمع الكبير ا

تت قد  نفسية  مشاكل  إلى  الفرد  فيها  يتعرض  التي  الراهقة  بينها:  تغير من  إلى  واضطراباتطور  على    ات  تنعكس  سلوكياته  التي 
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ادة  نب االجتماعي يلعب دورا كبيرا في التنشئة االجتماعية للمراهق، وبناء الجماعات بين األفراد، زياج لفاالجتماعية.  النفسية ا  

 يمكن عالقات األخوة واالحترام والتعاون وكيفية اتخاذ القرارات الجماعية. حيث 

لجما تأثيرا  كلإن  سيزداد  الر   ماعة  مرحلة  ففي  السن،  في  الطفل  تطتقدم  يواجه  والطفل  نجده  نفسيا  ور اهقة  بيولوجيا  ا 

 (LEMAY, 1984, p.12) يسعى للبحث عن وسيلة يجد من خاللها األمان.

موقف    تتم في  إنماالوقف االجتماعي له أهمية بالغة ألن عملية التعلم    أناعة ترى  ية ديناميكية الجم فان نظر   ومهما كان

الحيوية والتفاعل والح ي ونفجتماعا التفاعل  س ي له صفات  الفرد  هي عه  هذركية وعملية  في سلوك  في طريقة    أوملية تعديل 

جد خبرة  تكسبه  بتجربة  مروره  نتيجة  واتجاهه  وتلفكيره  يمكن  يدة،  ال  التجربة  موقف    أنك  في  تحدث  ولكنها  فراغ،  في  تتم 

 (LEMAY, 1984, p.12) اجتماعي. 

 التالية:  اإلشكالية  ض هذه التغيرات، يتبادر في أذهانناعر  بعدما سبق و   وعلى سياق

 ؟ تؤثر حصة التربية البدنية والرياضية على ديناميكية الجماعة في ظل القاربة بالكفاءات له-

 لسؤال تساؤالت فرعية هي: حت هذا اويندرج ت

الب  -1 التربية  أساتذة  آراء  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  والرياض هل  استخددنية  حول  القاربة  ية  بيداغوجيا  ام 

 ؟تبالكفاءا

فر   -2 توجد  دذ  وق هل  التربيات  حصة  أثناء  االجتماعي  التفاعل  في  الثانوية  الرحلة  تالميذ  بين  احصائية  البدنياللة  ة  ة 

 والرياضية؟ 

 ة؟الثانويرحلة  هل تتأثر عالقة العمل خالل حصة التربية البدنية والرياضية باللعب بين تالميذ ال-3

 الفرضيـــات -2

 الفرضية العامة

 .ة على ديناميكية الجماعة في ظل القاربة بالكفاءاتياضيوالر لتربية البدنية حصة اتؤثر 

 الفرضيات الجزئية 

 . تبالكفاءاأساتذة التربية البدنية والرياضية حول استخدام بيداغوجيا القاربة ة إحصائية في آراء  ذات داللتوجد فروق -1

 .ي أثناء حصة التربية البدنية والرياضيةتماعاالجالثانوية في التفاعل داللة احصائية بين تالميذ الرحلة  وق ذات توجد فر -2

 .الرياضية باللعب بين تالميذ الرحلة الثانويةلبدنية و تتأثر عالقة العمل خالل حصة التربية ا -3
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 ف الدراسة أهدا  -3 

 غوجيا القاربة بالكفاءات. آراء أساتذة التربية البدنية والرياضية حول استخدام بيدامعرفة -

 يناميكية الجماعة في الرحلة الثانوية.لى دع التربية البدنية والرياضية تأثير مادة   ة مدى معرف-

 اء الجماعة بين تالميذ الرحلة الثانوية.األلعاب في بن  ور ف عن دالكش -

 منوحة. جتماعية الد الكانة اال دراسة خريطة العالقات داخل القسم لتحدي -

 لدراسة ية اأهم -4

والر  البدنية  التربية  لحصة  األساسية  الهمات  أولى  من  وخلق  إن  التلميذ  شخصية  وتهذيب  سقل  هو  بالدرسة  ياضية 

التام اجاالنس البن  م  النشاطات  بين  التالميذ، وتعتبر  بين  السليمة  العالقات االجتماعية  الحركي والسلوكي وتكوين  الرياضية  اء 

 ( 25، ص2010-2009، )حيمود أحمد حالة تشويق التلميذ. تشكلتها أهمية كبيرة، فممارس ذات

اجتماعي يعيشه   عن واقع نفس ي  اللثام ها ستميطديناميكية الجماعة حيت ان   ومن هنا تبدأ أهمية الدراسة من خالل نظرية 

 .الربي والتلميذ خالل حصة التربية البدنية

 مصطلحات البحث  -5

 اءات  ة بالكفاملقارب -5-1

وظيبي  هي  التحداغوجية  على  تعمل  الظواهر  مجريفي    كم فية  في  وتعقيد  العالقات  تشابك  من  تحمله  ما  بكل  الحياة  ات 

هذه الحياة على صورتها، وذلك بالسعي إلى تثمين العارف    ي يمكن التعلم من النجاح فيبار منهجالجتماعية، ومن ثم فهي اختا

 ( 07، ص2005، اهجة الوطنية للمناللجن) .الحياةستعمال في مختلف  الدرسية وجعلها صالحة لال 

 التربية البدنية والرياضية -2-5

عل تعمل  التربية،  مظاهر  من  مظهر  أغراضها عنهي  تحقيق  ال  ى  الطريق  بهدف خلق  نشاط  يستخدم  الذي  املختار  حركي 

ع مجتمعه  حتى يمكنه التكيف ماالجتماعية  ية والنفسية و النواحي البدنالواطن الصالح الذي يتمتع بالنمو الشامل التزن من  

 ( 25، ص2000 ،حت إشراف قيادة واعية. )عبد الحميد شرفدة تسعي ليحيا حياة 

 الجماعة  -3-5

الج تعريف  ليسإن  ف  ماعة  البسيط،  أو  اعتبار  بالسهل  يتم  قد  الثال،  الكبيرة فعلى سبيل  بالدرجة  معقد  ش يء  الجماعة 

ل مجموعة من األفراد تشكل  ولكن ليس بالضرورة أن ك   ،جماعاتطائرة وغير ذلك من الفرق أنها جميعا  فريق كرة القدم أو ال

ا بحيث يرى أفراد الجماعة على أنها وحدة متكاملة  ن أفرادهجماعة فالدليل الذي يحدد سمات الجماعة هو وجود تفاعل بي

يريدو  الذين  الفر ومتميزة عن الجماعات األخرى،  الحفيظ، مصطفى  ن تحقيق أهدافهم  دية والجماعية. )إخالص محمد عبد 

 ( 20، ص2001حسين باهي،
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 اميكية الجماعة يند -4-5 

على   الجماعة  دينامية  الظواهرأتعرف  من  مجموعة  الجم  –  النفسية  نها:"...  داخل  تتكون  التي  األولية  االجتماعية  اعات 

 . (MUCCHEILLI,1980, p.16) "والقوانين التي تتحكم فيها

 وات ة واألداملنهجي -6

 الدراسة االستطالعية  -1-6

الرح التحضيريتعتبر  هلة  خطوة  للبحث  ا  يفامة  ة  السليم  النهج  ترسم  كونها  في  أهميتها  وترجع  االجتماعية  الراد  لبحوث 

ض العوامل  كال، باإلضافة إلى استبعاد بعة االش نجازه، ومهدت لنا هذه الرحلة األساليب النهجية التي مكنتنا بواسطتها معالجإ

 ما يلي: في ا لخصهالرحلة عدة خطوات نب فيها، وقد شملت هذه والظروف غير الرغو 

هو شرح موضوع الدراسة،    لدراستنا، والهدف من هذاها حقال ونقصد إدارة الؤسسة التي اخترنا االتصال باملسؤولين:    • 

 ووضع اللمسات األولى للبحث. 

الع:  املباشرةاملالحظة       • والبيتعتبر  يتعطيات  ولكي  الدراسة،  لتدعيم  مهمة  أداة  الكيفية  مع  انات  البحث  مجتمع  ود 

 عدم اعتباره شخصا غريبا عنه. و  ،ثلباحا

 رات، وإعداد األدوات واألجهزة االزمة للعمل. يها االختباؤدى في تالتتحديد أماكن العمل:        •

 . الحظة باملشاركةامل •

ثل خطوة إلى االمام في ناحية الضبط التجريبي...، فهي تعتبر شبه تجريبية،  الشاركة تم"الالحظة ب  يذهب )جيلفر( إلى أن:

غنيم، )سيد  في ظروف طبيعية"  تتم  منواله  (.440.، ص1973  ولكنها  رؤ دف  والتماملجية  ها  الداخل  من  الدروس  على  تع  عرف 

 (70.، ص2007، عماد الغني بوي التي تعتمده )عبد ى إلى تحقيقها والنهج التر التنظيمية للجماعة واألهداف التي تسع   األساليب

لق • البدنية، وذلك  التربية  أثناء درس  تلقائية  بكل  تتشكل  الـتي  األفواج  امالحظة  الالعب، ومحك  مع ياس محك    لعمل، 

 يت من صحة تكوين األفواج. تكرار العملية لعدة مرات للتثب

ت االختبار السسيومتري ال وجود لها، ألنهم  ن مشكلة ثباسسيومترية أصار اليرى أن  ي:قياس ثبات االختبار السسيومتر  •

جع الثبات الى وعليه ير ي بناء الجماعة، وفي مكانات األفراد بعد فترة من الزمن،  فدث  الحان أن االختبار يعكس  يفترضو 

 (290.، ص1973، )غريب محمد .ائجاستمرار من ينتجه القياس بغية الوصول إلى نفس النت

ميذ مكونة  ة إجراء االختبار وإعادة االختبار على مجموعة من التال الختبار السسيومتري بطريقثبات ا وقد تم حساب معامل  

التطبيقي  (08)ني قدره  م ل ز بفاص   (24)من   بين  األول  أيام  االر ن  في  والثاني، وبحساب معامل  الدرجات املحصل عليها  بين  تباط 

   0.01لة عند أ=يمة داوهي ق 0.93ر= االختبارين االول والثاني وجدناه يساوي 

ونستخلص أن  ؛  لهاونة  كالاصر  العمل على نفس العنفواج اللعب و أكذلك بالنسبة لألفواج الشكلة حيث حافظت تركيبة   

 . امله ثابت، ويمكن الثقة في استخدامه لهذه الدراسةثابت الن مع متري سيو ال  ختباراال 
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 تبع املنهج امل-2-6 

احث  الطريقة التي يتبعها البفي العلم او انه    يتم وضعها بقصد الوصول الى الحقيقة  عد التيالنهج يعني مجموعة من القوا

للمشك دراسته  الفي  الحقيقةكتشلة  ومحم   اف  بوحوش  محمود)عمار  ومشكلة  ،  (99.ص،  2001،د  الوضوع  لطبيعة  ووفقا 

الوصفي   النهج  نعتمد  فإننا  دراسته،  بصدد  نحن  الذي  تصور  البحث  هو  يعرف  للعالقاتالذي  املجتم التباد  دقيق  بين  ع  لة 

والتصو واالتجاهات   والرغبات  يعطواليول  بحيث  للر  صورة  و ي  الحياتي  وبنمؤشر وضع  واقع  )وجيه  اات  مستقبلية  تنبؤات  ء 

 ( 219.، ص1991، حجوبم

 مجتمع وعينة البحث -6-3

 مجتمع البحث -6-3-1

ة الثانوية )ثانوية الشيخ النعيم  الرحل  وتالميذ ،  أستاذا  43عددهم  قدر  ويتمثل في أساتذة الرحلة الثانوية لبلدية الجلفة وال

 .1045وبلغ عددهم النعيمي( 

 حث عينة الب-2-3-6

موضقا  انطال في  وطلبا  البحث  طبيعة  النمن  مقص وعية  عينة  اختيار  إلى  الباحث  عمد  التعليم    ودةتائج  مرحلة  ألساتذة 

 . أستاذا 36عددهم  رلبلدية الجلفة والقد  الثانوي 

 الجنس ألساتذة الطور الثانوي(. )  صية املئوية البيانات الشخ والنسبيمثل تكرارات  :( 01الجدول رقم ) 

 الئويةة النسب  كرارات تلا لجنس ا

 %100 36 كرذ

 %00 00 ثى أن

 %100 36 املجموع 

يث الستوى التعليمي،  دة من حانطالقا من طبيعة البحث وطلبا في موضوعية النتائج عمد الباحث إلى اختيار عينة مقصو و 

 :وي ناالتعليم الث  ذوقد تم اختيار العينة من تالمي الجنس وعشوائية من حيث خصائص التالميذ

 ب.طال 24ع بمجمو  ثانية تسيير واقتصادال  • السنة
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اقتصاد قسم سنة ثانية  (: يمثل تقسيم عينة02الجدول رقم )    تسيير و

 القسم  الصف
  الجنس 

 (ذكور/ إناث)
 ع املجمو 

 انية ثة الالسن   
تسيير  

 واقتصاد 
12 /12 24 

 قشتها النتائج ومنا-7

 تحليل ومناقشة النتائج 

 األول حور ة امل مناقشعرض و  -7-1

إحصائ      داللة  ذات  فروق  آر توجد  في  والرياض ية  البدنية  التربية  أساتذة  القاربة    يةاء  بيداغوجيا  استخدام  حول 

 .تبالكفاءا

 األول  عبارات املحور  لخص تحليل (: يبين م03)  الجدول رقم

 السؤال  رقم
البديل األكثر  

 تكرار

نسبة ال

 ئويةامل

 مة املعنويةقي

Sig 

يجة داللة  نت

 2كا

01 
توفر لكم مؤسسة العمل مناهج  

 ة بالكفاءات.القاربتدريس بلخاصة ل
 دال 0.02 %55.6 موافق

 دال 0.00 %50 غير موافق تميل إلى تدريس بالقاربة بالكفاءات.  02

03 
تساهم القاربة بالكفاءات بطريقة  

 فعالة في التدريس. 
 دال 0.00 %58.3 غير موافق

04 
لكفاءات فعالية تعتقد أن للمقاربة با

 عملية التعليمية. في ال
 دال 0.00 %38.9 افقمو  غير

05 

ترى أن طريقة التدريس بالقاربة 

مسئوال عن بالكفاءات تجعل من التعلم 

 ر.ت ب ة أثناء حصالسابقة  إدماج معارفه

 دال 0.00 %86.1 موافق
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06 
واجهتم صعوبات في تطبيق مقاربة  

 التدريس بالكفاءات.
 دال 0.00 %55.6 موافق

07 
لى عد عيسا اءاتالتدريس بالقاربة بالكف

 والتحكم أثناء التدريس.التنظيم 
 دال 0.00 %47.2 غير موافق

08 
يذ تجد صعوبة في تحضير وتخطيط وتنف

 وتقويمها وفق القاربة بالكفاءات. الدروس
 غير دال  0.076 %58.3 قمواف

09 
دي استخدام القاربة تفضل تفا

 ت في العملية التعليمية. بالكفاءا
 دال 0.013 %61.1 موافق

10 

التدريس بالقاربة بالكفاءات   أن ى تر 

يساهم في رفع الستوى العرفي للتلميذ 

 أثناء حصة ت ب ر. 

 دال 0.00 %38.9 موافق

11 
واقع التدريس بالقاربة بالكفاءات سلبي في 

 ت ب ر.  أستاذ مادةمن 
 غير دال  0.558 %61.1 موافق

12 

قاربة  يعد التقويم في بيداغوجيا ال

ء  من عناصر بنا وري صر ضر ات عنبالكفاء

 العارف في العملية التعليمية. 

 دال 0.00 %55.6 موافق

13 

الكفاءات  لقاربة بتستخدم أسلوب ا

لحصة للتقليل من الجهد بإتقان أثناء ا

 وتوفير الوقت الالزم.

 دال 0.013 %86.1 موافق

14 

ام أسلوب التدريس ن استخدتعتقد أ

ألستاذ  ءات مقيد لحرية ابالقاربة بالكفا

 يذ الدرس.ثناء تنفأ

 غير دال  0.076 %55.6 فقموا

15 

تعتقد أن التدريس بالقاربة 

من العملية التعليمية   اءات يجعلبالكف

 شيقة. 

 دال 0.04 %38.9 موافق

16 

يولي مفتش التربية البدنية والرياضية أهمية 

بالغة خالل الندوات التكوينية لوضوع  

 .كلذيهتم بت أم أنه ال بالكفاءاالتدريس 

 الد 0.02 %55.6 افقمو 
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 ولى األ  فرضيةنتائج ال تحليل ومناقشة 

التي  و    ،و الخاصة بالفرضية األولى  (18)  ( إلى الرقم01من الرقم )  بعد عرض النتائج املحصل عليها من األسئلة والتي حددت

" فتقول  إحصائية  داللة  ذات  فروق  أساتذة  توجد  آراء  والرياضية ي  البدنية  القارب  التربية  بيداغوجيا  استخدام  ة  حول 

حيث   منبالكفاءات''  اغلب  نالحظ  أن  السابقة  "موافق  الجداول  بـ  اإلجابات  نسبة  كانت  إجابات    ،'' األساتذة  جاءت  فيما 

نسبة ضعيفة، كما أن قيمة  ختيار الثالث وهو ''غير موافق'' فقد كان بص االختيار الثاني "محايد " أما اال األساتذة اقل  فيما يخ

K2  متوس جاءت  الطابقة  االحتملحسن  قيمة  أن  وبما   ، العنطة  أغلبال  في  كان   وي  و 0.00)  العبارات  مستوى  (  مع  بمقارنتها 

على أن الفرضية األولى  قد تحققت    هذا يدل و   ( نجد أن قيمة مستوى الداللة أكبر  من قيمة االحتمال العنوي  0.05الداللة )

حول استخدام بيداغوجيا القاربة    ضيةاالتربية البدنية والرية  ذ ن لنا أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أساتوهذا يبي 

 .بالكفاءات

داغوجيا القاربة بالكفاءات في العملية  يلية بعاتي توصلت إلى فال(  2017)  زورري تامقويد وهذا ما يتوافق مع دراسة فالن

 التعليمية. 

دراسة   مع  النتائج  اختلفت  حبيبة بينما  إل2020)  عمراوي  توصلت  التي  أن  (  هيكلية  ى  مشاكل  كنق و هناك  ص  تنظيمية 

 . ا سلبيا على تطبيق القاربة بالكفاءاتأثر التالميذ داخل القسم ت التجهيزات وكثر 

املعرض ومناقش  -7-2 تالميذ   :ثانيال حور  ة  بين  احصائية  التفاعل    توجد فروق ذات داللة  في  الثانوية  ي  تماعاالجالرحلة 

 ية أثناء حصة التربية البدنية والرياض

اقتصاد   عرض نتائج االختيارات  الفعلية لقسم ثانية تسيير و

لالختيارات   السسيومترية  الصفوفة  نتائج  خالل  ث  الفعليةمن  واقتصادلقسم  تسيير  )  انية  رقم  وبالتمثيل  29جدول   ،)

  ية تمثلة في التالميذ اآلتفأكثر والتي أطلقنا عليها اسم الفئة القبولة م  19ئة التي تحصلت على الدرجة  العددي السابق، نجد الف

 : أسماؤهم

 7-4-1 : فئة الذكور   -

 ذ -ح  :االناثفئة  -

17 

تتضايق إذا فرض عليك تطبيق  

من   بالكفاءاتريس بالقاربة أسلوب التد

 قبل الفتش. 

 غير دال  0.717 %55.6 غير موافق

18 
أن منهاج القاربة بالكفاءات يساعد ترى 

 الت ب ر.التلميذ على تحقيق أهداف 
 لاد 0.02 %55.6 موافق
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 : فاقل والتي أطلقنا عليها اسم الفئة العزولة نجد التالميذ اآلتية أسماؤهم 11أما إذا أخذنا الفئة التي تحصلت على الدرجة  

 12-11-8-5 :فئة الذكور  -

 س -ز  :فئة االناث - 

فيما تحصلنا    اختيارات   خمسقل من  أوزع  حد من التالميذ  ال أ يتضح لنا أن  ت الستلمة،  ومن خالل حساب عدد االختيارا

جموع  من امل  %70(، أي بنسبة  0-ن  5اختيارا )  120لهاته االختيارات والذي قدر ب:    اختیارا متبادال من املجموع الكلي  84على  

يارا متبادال كان بين جماعات  اخت 42% و70عات الذكور بنسبة اختيارا متبادال كان فيها بين جما  42الكلي لالختيارات الستلمة، 

 .ي العالقات بين الجنسينكما تظهر لنا الصفوفة السسيومترية عدم وجود اختالط ف %70الناث ا

اقتصاداالختيارات الفعلية لقسم ثانية : ( 04الجدول رقم )   تسيير و

اقتصاد    االختيارات الفعلية لقسم ثانية تسيير و

القيمة  

 االجمالية
 الفردية

 دلةاملتبا

 

 املستلمة

 

االختيارات  

 املوزعة

االختيار  

 الخامس 

االختيار  

 الرابع 

االختيار  

 الثالث 

االختيار  

 الثاني 
 رموز التالميذ  االختيار األول 

26 03 05 08 05 02 00 02 02 02 1 

16 02 03 05 05 00 02 01 01 01 2 

18 02 04 06 05 02 01 00 01 02 3 

25 03 05 05 05 01 01 03 02 01 4 

10 01 04 05 05 01 03 01 00 00 5 

17 02 04 06 05 01 02 00 03 00 6 

20 03 04 07 05 01 02 02 01 01 7 

10 00 03 03 05 01 00 00 01 01 8 

12 00 03 03 05 00 00 01 01 01 9 

14 02 03 05 05 01 01 02 00 01 10 

06 00 03 03 05 02 00 00 00 01 11 

05 00 01 01 05 00 00 00 00 01 12 

 أ 02 01 00 01 00 05 04 04 00 16

 ب 02 00 01 01 01 05 05 03 02 16

 ت 01 01 01 00 03 05 06 04 02 15

 ث 00 02 02 00 00 05 04 04 00 14

 ج 01 01 00 02 02 05 06 03 03 15

 ح 02 01 01 01 02 05 07 04 03 21

 خ 01 01 01 01 00 05 04 03 01 14

 د 01 01 00 01 02 05 05 03 02 13

 ذ 01 02 02 02 00 05 07 04 03 23

 ر 00 01 02 01 01 05 05 04 01 13

 ز 00 01 02 00 00 05 03 02 01 10



 

 

195 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

 س  01 00 00 02 01 05 04 04 00 10 

 املجموع 

 

 

 

 

18 42 

 

60 
 

 

 

 ذكور 

 إناث  60 42 18

 عام 120 84 36

 

اقتصادنية تسيير  سم ثااملتوقعة لق   ياراتج االختنتائعرض   و

لالختيارات   السسيومترية  الصفوفة  نتائج  خالل  واقتصادمن  تسيير  ثانية  لقسم  )  ،التوقعة  رقم  وبالتمثيل  30جدول   ،)

التالميذ اآلتية    القبولة متمثلة فيفأكثر والتي أطلقنا عليها اسم الفئة    18  حصلت على الدرجةالعددي السابق، نجد الفئة التي ت

 : اؤهمأسم

 .10. 9. 3. 1 :فئة الذكور  -

 . "ال أحد منهن" :فئة االناث -

 : سماؤهمقل والتي أطلقنا عليها اسم الفئة العزولة نجد التالميذ اآلتية أأف 12أما إذا أخذنا الفئة التي تحصلت على الدرجة 

 . 7. 6. 5. 4 :فئة الذكور  -

 . ح  :فئة االناث -

فيما تحصلنا    اختيارات   خمسقل من  أوزع  من التالميذ    أحد  ال ا أن  الستلمة، يتضح لنتيارات  ومن خالل حساب عدد االخ 

ب:    76على   قدر  والذي  االختيارات  لهاته  الكلي  املجموع  من  متبادال  )  120اختیارا  بنسبة  0-ن  5اختيارا  أي  من    63.33%(، 

اختيارا متبادال كان بين    30و  %60  بنسبةماعات الذكور  بين ج  اختيارا متبادال كان فيها  36املجموع الكلي لالختيارات الستلمة،  

 . كما تظهر لنا الصفوفة السسيومترية عدم وجود اختالط في العالقات بين الجنسين %50جماعات االناث 

اقتصاداالختيارات املتوقعة ل (: 05الجدول رقم )   قسم ثانية تسيير و

اقت   صاد االختيارات املتوقعة لقسم ثانية تسيير و

 املستلمة تبادلةامل ديةالفر  القيمة االجمالية
االختيارات  

 املوزعة 

االختيار  

 الخامس

االختيار  

 الرابع

االختيار  

 الثالث

االختيار  

 الثاني 

االختيار  

 األول 

رموز 

 التالميذ

18 03 02 05 05 00 02 00 01 02 1 

17 03 04 07 05 03 00 02 02 00 2 

23 03 04 07 05 00 02 02 02 01 3 

08 02 02 04 05 02 01 00 01 00 4 

07 01 02 03 05 01 00 02 00 00 5 



 

 

196 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

 12 02 02 04 05 00 00 01 01 01 6 

09 01 03 04 05 02 01 00 00 01 7 

17 02 02 04 05 00 02 01 00 02 8 

19 03 04 07 05 01 03 01 01 01 9 

18 01 04 05 05 01 00 01 01 02 10 

16 01 03 04 05 00 00 01 02 01 11 

16 02 04 06 05 02 01 01 01 01 12 

 أ 01 01 01 01 01 05 05 03 02 15

 ب 01 02 01 00 01 05 05 04 01 17

 ت 00 02 02 00 01 05 05 04 01 15

 ث 01 01 02 01 00 05 05 03 02 17

 ج 01 00 01 02 02 05 06 04 02 14

 ح 00 01 01 02 00 05 04 03 01 11

 خ 02 00 02 00 01 05 05 03 02 17

 د 00 02 00 02 01 05 05 03 02 13

 ذ 02 00 00 03 01 05 06 03 03 17

 ر 01 01 01 00 02 05 05 04 01 14

 ز 02 00 01 00 01 05 04 03 01 14

 س  01 02 00 01 01 05 05 03 02 16

 املجموع 

 

 

 

24 36 

 

60 

 

 ذكور 

 إناث  60 30 20

 عام 120 76 44

 

 الرتباطية بين االختيارات الفعلية واملتوقعة قة ا(: يوضح العال 06دول رقم ) الج

 

 

 

 

 الداللةمستوى  نوع العالقة معامل االرتباط املعياري  االنحراف املتوسط الحسابي رتباطيةقة اال العال

 5.37 14.96 االختيارات الفعلية 

 0.05 ايجابية 0.93

 3.65 15 االختيارات املتوقعة 
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 لثانية ة وتحليل نتائج الفرضية امناقش 

السسيومترية الصفوفة  نتائج  وب الفعلية وا  من خالل  في لتوقعة،  أو االختالف  بينهما والتشابه  االرتباط  إيجاد مدى  غرض 

وهي نسبة مقبولة دالة إحصائيا عند مستوى    0.93  = لذي قدرت قيمته ب: رالعالقة بينهما، قمنا بحساب معامل االرتباط، وا

ا0.05   =أ العالقة  على  يدل  الفعاليجمما  االختيارات  من  كل  بين  الدالة  واالختي ابية  التوقلية  في  ارات  تسيير  عة  ثانية  القسم 

 واقتصاد.

 : لثثاال حور ة امل عرض ومناقش -7-3

 :البدنية والرياضية باللعب بين تالميذ الرحلة الثانوية تتأثر عالقة العمل خالل حصة التربية

اقتصاد:ة تسييقسم سنة ثانفي لعب ل واج اعرض تشكيالت اف  : تحصلنا في هذا املحك على الجماعات التالية ير و

     : جماعات الذكور   -

 09 -12 -10 -06 -02 -11   :01 ف

 08  -04 -05 -07 -03 -01  :   02ف 

 ناث:       إل جماعة ا   -

 ج   -ر  -س -ب -ز  -ذ   : 01ف 

    ح -ت -د -خ  -ث -أ     :  02ف               

ما يؤكد عدم    فواج في هذا املحك االنفصال التام بين جماعات اإلناث، وجماعات الذكور، وهذا تشكيلة األ   نالحظ من خالل

 وجود اختالط في العالقات بين الجنسين في معيار الصداقة 

اقتصادقسم سنة ثانيفي عمل  لكيالت افواج اعرض تش  :ة تسيير و

 : األفواج التالية ، لنحصل بذلك على تشكيالتلإلناث 02للذكور، و منها  02عات، جما 04انقسم التالميذ في هذا املحك إلى 

     : جماعات الذكور  -

 02 -12 -10 -7 -6 -1  :    01 ف

 03  -09 -05 -06 -04 -11    :   02ف 

 ناث:       ماعة اإل ج -

 ب  -س -ز -ر -ذ -ح    :   01ف 

    ث  -ج  -خ  -د -ت -أ      :02ف 

ناث، وهذا  وجماعات اإل   ل، هو االنفصال الكامل بين جماعات الذكور كوين األفواج في محك العمالحظه من خالل تن ما نإ

من عدد افراد    أكبر افراد جماعات االناث    ما نجد دائما ان عدد اللعب، كما تؤكده النتائج السابقة في كل من محك الصداقة و 

 .محك اللعب ك العمل عنها فيجماعات الذكور، واختالفا في تشكيلة جماعات مح 
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 لثة ل نتائج الفرضية الثامناقشة وتحلي  

تيارات التوقعة في واالخ  ومن خالل هذه العطيات نخلص إلى قبول فكرة وجود نسبة ارتباط قوية بين االختيارات الفعلية

 .واللعب محك الصداقة لكل من األقسام مع وجود اختالف بين تشكيالت افواج العمل 

 ات احاالقتر 

ربية التي تهدف إلى تكوين الراهق تكوينا شامال ومتكامال من جميع  لة من وسائل التية البدنية والرياضية وسير التربباعتبا

منها، وكونها تع  النواحي خاصة االجتماعية  بالدرجة األولى وأنها  تربوية  الجانب  أيضا حصة  التالميذ سواء من  بالفائدة على  ود 

أو االجتماعي، الكبير والاستنا ال من خالل در و   الصحي  التي تحظنا التدهور  البدنية والرياضية  المباالة  التربية  عاني وتشكو منها 

  .داخل مؤسساتنا التربوية

 :تي تعيق التالميذ وهي كاآلتيقتراحات نأمل من خاللها حل بعض الشاكل الومن خالل ذلك رأينا تقديم بعض اال

واأل  عامة  بصفة  املجتمع  توعية  خاصسر ـ  بصفة  اة  بأن  بالدة  تربوية  وسيلة  وأنلرياضة  األولى،  على رجة  بالفائدة  تعود  ها 

 .التالميذ وإبراز أهميتها في تربية النشا الراهق الثانوي 

ال  أن حصة  فكرة  تصحيح  اـ  الجدول  في  والرياضية، حشو  البدنية  تنجز  تربية  آلية  وترويحية  ترفيهية  ألعاب  وأنها  لدراس ي 

 .رية األخرى تها للمواد النظها في أي وقت وتخصيص ساعاغناء عنيمكن االستة بطريقة عشوائي

 .ـ التركيز على الجانب التفاعلي االجتماعي أثناء الحصة

 .رياضةـ ضرورة وجود األستاذ التخصص في ال

واال  المارسة  على  التالميذ  تحفيز  والر ـ  لها  الحقيقية  القيمة  وإبراز  بتشجيعهم  وذلك  بالحصة  معامل    فعهتمام  هذه  من 

 .ادةال

التي للمكانة  نظرا  ا  ـ  أستاذ  االهتمام  يحتلها  على  تحسيسه  يجب  يلعبه  الذي  الفعال  الدور  وكذا  والرياضية  البدنية  لتربية 

 .لمراهقين والعمل على حلها بطريقة صحيحةبالشاكل االجتماعية ل

لت     الرياض ي االجتماعي  االهتمام بالجانب  األساتذة  باميذهم وتزو ال وأخيرا على  السليميدهم  لتكوين  لعلومات والقواعد  ة، 

 والنفسية والعقلية واالجتماعية.      الجسميةمتكاملة ومتوازنة من الناحية   شخصية

 خالصة 

لالختبا  التطبيق  هذا  السيسيفي  اإلحصائير  الوسيلة  وباستعمال  تلميذ  لكل  سيسيومترية  دراجات  على  تحصلنا  ة  ومتري 

 العزولين والفئة التوسطة. التالميذ القبولين، فئة ب ثالث فئات، فئة  حس حولنا هذه الدرجات 

ال العدد  ان  العطيات وجدنا  االختيارات  ومن خالل استغالل جميع  لتوزيع  القسم  كلي  على    120بلغ  في  يدل  مما  اختيارا، 

مدعم   القسم،  افراد  بين  الرتفع  االجتماعي  تالتفاعل  وقد  أعضائه،  بين  متبادلة  عددأكبثقة  خالل  من  هذا  االختيارات    د 

ذ الذين يملكون أصدقاء كثيرين  ، وتبادل ثقة بين افرادها، فالتالميالقسمذي وجدناه مرتفعا مما يشير إلى تماسك  التبادلة ال
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البال  يشعرون  افراد  عدد  كان  ما  كل  انه  كما  الفوج،  تماسك  في  بدورهم  ويساهمون  االختيارات  راحة  كثرت  كلما  قسم صغيرا 

 يظهر االختالف جليا في العالقة بين الجنسين. ، و م، وبذلك ازداد تماسك القستبادلة بين افرادهلا

وا العمل  افوج  تحليل  اومن خالل  بين فواج  الكبير  االختالف  لنا  اتضح  أفواج   للعب  في    تشكيالت  والعمل  ،  القسم اللعب 

فالتلميذ  محك،  بكل  الخاصة  الشروط  توافر  خالل  من  ذلك  تفسير  الرياي  ويمكن  بالنشاط  حاجة  قوم  استثارة  نتيجة  ض ي 

ذ ال يمارس الفرد النشاط الرياض ي  ، اده، فالحاجة او الدافع شرط أساس ي هام إلتمام ممارسة مختلف األنشطة الرياضية عن

ان   ايستثير قواه وطاقاته لزاولة هدون  زيادة  الذي يعمل على  النشاط  باختيار نوع  النشاط، فاالهتمام  النوع من  افعية  لدذا 

المارس انحو  األصدقاء  اختيار  وكذا  تعة  لذلك  اجتماعية  تلالزمين  ظاهر  هو  حيث  من  الرياض ي  النشاط  ان  حيث  مهمة،  بر 

ة األولى بالدوافع األولية، وعلى ذلك فإن نوع  االجتماعية، وال يتعلق بالرتب  د بصفة سائدة من خالل الدوافع او الحاجاتحدتت

دوافع االجتماعية، كما ان الدوافع الذاتية التي  ع ما لدى الفرد من تلك اللك له دور في اشباكذالنشاط والهدف من ممارسته  

 والتميز والشهرة. الرياض ي وما يرتبط بذلك من تحقيق الذات   وز تتمثل في محاولة التعلم والف

همتنا فيه  ه من جهود وكل مسانابذل  ما   وفي األخير يمكن القول إن هذا الوضوع بقدر ما كان شيقا كان واسعا جدا، وأن كل 

ول إننا أخلصنا فيه وكانت غايتنا في ذلك ابراز دور التربية البدنية والرياضية في التفاعل  هذا ال يمنعنا من الق  بدت ضئيلة، لكن

 .الثانوي  عي لدى تالميذ الطور االجتما

افيا قائمة   البيبليوغر

 . لنشرمركز الكتاب ل  : ، مصرةاهر الق ،1طة الرياضية"،  التربي  ، "تكنولوجيا التعليم في(2000)ف، عبد الحميد شر  /1

 . مركز الكتاب للنشر ة، مصر:القاهر   ،االجتماع الرياض ي (،2001) باهي، حسين  ومصطفى  / إخالص محمد عبد الحفيظ2

 ، ب الجامعيةدار الكتا القاهرة، مصر:  ،تماعيةجدراسة الجماعات اال الدخل في (، 1973) / غريب محمد السيد أحمد، 3

 .للنشر عةيدار الطلبيروت، لبنان:  ولى،الطبعة األ   ،لم االجتماعمنهجية البحث في ع، (2007)، عماد الغني عبد /4

 ر. للنش دار النهضة ، لبنان:سيكولوجية شخصية(، 1973، )سيد غنيم /5

يو   /6 الذنيبات،  عمارة  محمود  ومحمد  البح (،  2001)حوش  اعدا  وطرق  العلمي  البحث  طمنهج  ديوان  الجزائر:  ،  03ث، 

   . ت الجامعيةلطبوعاا
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Abstract 

This study investigates the aging experience in the marginal areas through listing 
their effects on Elderly lifestyle in some neighborhoods in Rabat city, precisely in 
Taqaddom/El Youssoufia prefecture neighborhoods: Al-Farah, Al-rrachad and 
Bouregreg, which represent the field of this study. The selected sample were a total 
of seventeen elderly people living in those neighborhoods, including thirteen men 
and four women. The selection of the sample was based on two main factors: Age 
(above sixty years old) and the permanent residence in the study sites. This study 
highlighted the effects of spatial exclusion on the elderly, demonstrated by 
morphological, physical and social characteristics of study sites, and how it 
contributed to the activation of another dimension of exclusion, the symbolic 
exclusion. It also highlighted the role of spatial exclusion in modifying the 
movements and cessation of some socio-local practices of elderly. Finally, the 
strategies developed by the elderly to resist exclusion were shed light on. 

Keywords: Aging, Marginal Areas, Resistance Strategy, Spatial Exclusion 
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 ملخص 

تأثيرات خصائص   الهامش ي، وذلك من خالل جرد  باملجال  السن  في  التقدم  تجربة سيرورة  إلى  الدراسة  تطرقت هذه 

الفرح وحي    املجال على نمط عيش املسنين  الرباط، التي شملها البحث امليداني، كحي  في بعض األحياء، داخل مدينة 

   تابعةلالرشاد وحي أبي رقراق، ا
 
ومختبرا لدراسة ميدانية أنجزت مع    إلى التقدم/اليوسفية. وشكلت تلك األحياء وعاءا

من بينهم ثالثة عشر مسن وأربع    عينة من املسنين املقيمين فيها، بحيث بلغ عددهم سبعة عشر مشارك في املجموع، 

سنة فما فوق( واإلقامة الدائمة  ستون )مسنات، مستندين في ذلك إلى معيارين أساسين الختيار املشاركين هما: السن 

ف املتجلي  املسنين،  على  املجالي  اإلقصاء  تأثير  توضيح  تم  وقد  الدراسة.  مواقع  املورفولوجية  في  الخصائص  من  كل  ي 

واالجت  الرمزي  والفيزيقية  اإلقصاء  وهو  اإلقصاء،  من  آخر  بعد  تفعيل  في  إسهامه  وكيفية  الدراسة،  ملواقع  ماعية 

مجالية. كما تم إلقاء الضوء -في تعديل تنقالتهم والعدول عن بعض املمارسات السوسيو  دوره  ن للمسنين، فضال ع

 من قبل املسنين ملقاومة اإلقصاء املجالي.على االستراتيجيات املطورة  

 رورة التقدم في السن، املجال الهامش ي، استراتيجية املقاومة، اإلقصاء املجاليسي :يةفتاحات املالكلم

 

 

 

 

 

   بدعم املجلس أبي رقراق(،  الرشاد،  الفرح،  )حي  التقدم/اليوسفية  في حي  املنجزة  الدراسة االستطالعية  املقال من مخرجات  يعد هذا 

األولى   الدورة  إطار  في  االجتماعية،  للعلوم  "م  2019  لسنةالعربي  موضوعي  الصغيرة حول  املنح  برنامج  املكانية  ن  والالمساواة  الشباب 

 " املمول من مؤسسة فورد. املدينية في املنطقة العربية
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  مقدمة

بالوسط اإل   كشفت  الخاص  ذلك  يفوق  والذي  الحضري،  الوسط  في  املقيمين  السن  كبار  معدل  على  األخيرة  حصائيات 

كبير  القروي. وُيفسر هذا التفاوت بالهجرة القروية نحو مجموعة من املدن املغربية في العقود املنصرمة، والتي ترتب عنها تباين  

اإلحصا بين  وقد  الفئة.  هذه  إقامة  وسط  لسنة  األخ  ءفي  والسكنى  للسكان  العام  ال2014ير  كبار  عدد  أن  الوسط ،  في  سن 

إلى   القروي. ومنه، نالحظ أن معدل كبار السن مرتفع في الوسط    1,2مليون، في مقابل    1,9الحضري يصل  مليون في الوسط 

( ح%59,4الحضري  متفاوت  توزيعهم  أن  كما  ب(،  الجهات،  الرباط  سب  جهة  في  نسبتهم  تبلغ    13,2%ة  يطر قن ال-الس–حيث 

(Rapport situation des personnes âgées au Maroc, 2017).    أن نجد  الرباط  مدينة  في  املقيمين  املسنين  إلى  وبالرجوع 

يث هناك تكتل  توزيعهم متفاوت داخل املجال الحضري نفسه، بمعنى أن هناك من يقيم في مركز املدينة أو مجاالت أخرى، ح

الخدمات املتنوعة حسب    تلكماكن الترويحية واملستشفيات. وبالتالي سهولة ولوجهم إلى  اق واأل سو األ ك   ، ملجموعة من الخدمات

حاجياتهم وذلك بفعل قربهم املجالي، في حين هناك مسنون مقيمون في ضواحي املدينة أو بعيدين عن مركزها، بمعنى البعد عن  

لنقل الفردية، أو اإلقامة في أحياء حيث خدمات  وسائل الى  ع  مهخصوصا في حالة عدم توفر   ،الخدمات وصعوبة الولوج إليها

 النقل العمومي ضعيفة وال تستجيب لحاجيات هذه الفئة.  

ومنه، هناك تفاوتا مهما بين املسنين املقيمين في مركز املدينة واآلخرين القاطنين بالضواحي، فهذا التفاوت يتعدى التباين  

واة في االستفادة من خدمات املدينة وكذا ممارستها. مما قد يفض ي ليس فقط  الالمسافي  ى  لجاملجالي ليصبح تفاوتا اجتماعيا يت

العزلة من    تلكإلى عزلة مجالية لكن أيضا عزلة اجتماعية، بمعنى غياب االندماج في فضاء املدينة. وال يمكن تصحيح وتجاوز  

من مركز املدينة. وذلك بفعل مجموعة   قريبآخر  نحون كسنى تغيير مكان الخالل لجوء هؤالء املسنين للحركية السكنية، بمع

من العوامل من بينها: تقلص املوارد املادية أثناء هذه املرحلة، الشيخوخة، والتي تحول دون تغيير املسكن، باإلضافة إلى عامل  

 آخر يكمن في نسج عالقات اجتماعية في محيط إقامتهم، أو القرب من مسكن األبناء.

ة التطرق إلى طبيعة وأنماط املمارسات املجالية لدى هذه الفئة، كبار السن، والتي ال يبغي ردها  رز أهميتب   ق، لطمن هذا املن 

الفيزيولوجية والذهنية. بحيث   السن وبداية تراجع وتدهور قدراتهم  في  الصحية، بفعل تقدمهم  انطالقا من حالتهم  أو فهمها 

ال لكبار  الصحية  الحالة  تأثير  يكون  أن  املدينة،  باملقا  عيف ض  نس يمكن  فضاء  في  املجالي  كتموقعهم  أخرى  تأثيرات  مع  رنة 

بالنسبة   الشأن  الدراسةوخصائص مجال إقامتهم، كما هو  أبي رقراق(  ملواقع  الرشاد وحي  الفرح وحي  ، فضال عن ميزات  )حي 

ال والتي  املدينة.  في  املتاحة  كبيرة(  أجرة  وسيارة  )الحافلة  العمومية  النقل  وسائل  لحاجي تجي تس  بعض  كتوفير  ب  املسنين  ات 

سهم  
ُ
ت وقد  التنقل.  أثناء  راحتهم  وضمان  بهم  وخاصة  مريحة  املمارسات    تلككراس ي  تقليص  أو  الحد  في  إليها  املشار  العوامل 

املجالية لدى كبار السن وانحصارها في الحي الذي يقيمون فيه، وبالتالي استبعادهم من بعض الفضاءات الحضرية، في مدينة  

 وبة الولوج إليها. ظرا لصع، ناطبر ال

الرب مدينة  في  أحياء  مواقع،  اختيار  الخصائصتم  من  مجموعة  على  تتوفر  التي    ، اط،  وبشرية،  واجتماعية  مورفولوجية 

في  السن  في  التقدم  نمط عيش سيرورة  عن  للكشف  مختبر  بمثابة  املواقع  تلك  واعتبرت  هامشية.  تأهيلها كمجاالت  في  سهم 
ُ
ت

وذ هامش ي،  من  لمجال  املجال    خاللك  تأثير  كيفية  السوسيو  فيتبيين  إغفال  -املمارسات  دون  املسنين،  وأنشطة  مجالية 
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األكاديمية،  االستراتي  واألبحاث  الدراسات  بعض  نمطية  من  الخروج  ثم،  ومن  املجال.  تأثيرات  ملقاومة  قبلهم  من  املفعلة  جيات 

وربطها   الهامشية  األحياء  دراسة  على  أصحابها  انكب  عبوالتي  على خالف  فئة  بل  الشباب.  فئة  غالب  وفي  معينة،  ،  ذلك مرية 

املس تجارب  مرئية  في  الدراسة  هذه  إسهام  عمرية    ،نينيتجلى  فئة  على  االنفتاح  العلمي  طاملا  لوكذا  الحقل  في  تهميشا  عرفت 

             ، املحلي على وجه التحديد.األكاديمي

ت بعد إبستيمولوجي، تتجلى في  فة كهامشية، ال يخلو من صعوبات ذااملصن  أن دراسة مثل هذه األحياء،  تجدر اإلشارة إلىو 

سوسي ومشكل  اجتماعي  مشكل  بين  مشكل  الفصل  بناء  إلى  اجتماعي(  )مشكل  األول  التموقع  من  االنتقال  بمعنى  ولوجي. 

غفللبا ما  تي غال العملية إال عند تفكيك املشكل وإبراز األشياء الخفية في البديهيات وا  تلكوال تتم    .سوسيولوجي
ُ
، كما يتطلب  ت

القطيعة التي أخذت    تلك(. وقد أحدثت  Avenel, 2010, p.12هذا العمل أخذ مسافة نقدية تجاه الصور السائدة حول الحي )

بناء   إلى  أفض ى  مما  الدراسة،  مواقع  املتداولة حول  واألفكار  والتمثالت  بالصور  واإلملام  املعرفة  متعددة كعدم  وضوع  املصيغ 

 يقوم جزء منها على التخلص من األفكار املسبقة.  العلمية، والتي   لشروطاوفق 

نمط عيش املسنين  على  يتعلق األول بتجليات اإلقصاء املجالي وكيفية تأثيره  يين متقاطعين،  ركزت هذه الدراسة على مستو 

املطورة من قبلهم    تيجياتراتاالس  ىفي حين يرتبط املستوى الثاني بتسليط الضوء عل  .ومدى تفعيله ألبعاد أخرى من اإلقصاء

تلك   في  الجغرافي،  تموقعهم  عن  الناجم  املجالي،  اإلقصاء  النقل  ملقاومة  وسائل  ثم  وهيئته  املجال  وكذا مورفولوجية  األحياء، 

امل ينهجها  التي  الدراسة جرد وتحليل مختلف االستراتيجيات  املدينة. ومنه، حاولنا من خالل هذه  في  املتوفرة  نون  سالعمومية 

اندماجهم سوسيوب في  سهم 
ُ
ت التي  مجالية،  ممارسات  الحفاظ على  إقامتهم  -غية  في مجال  أخرى حضريا سواء  في فضاءات  أو 

وما هي استراتيجيات املفعلة من    ؟املسنين  تنقالت  فيداخل املدينة. وقد انطالقنا من السؤال اآلتي: كيف يؤثر اإلقصاء املجالي  

   قبلهم ملقاومته؟

 ت ألدواااملنهجية و  -1

االختيار    ذلكاملالحظة واملقابلة )نصف موجهة(، ويرجع    :إلى تقنيات تندرج ضمن مناهج البحث الكيفي، وهما  تم االستناد

(  تنقالتنمط عيش )األنشطة وال  فيإلى تساؤل الدراسة واألهداف املتوخاة منها، كإبراز تجليات اإلقصاء املجالي وكيفية تأثيره  

هذا الجانب، وكذا معرفة تمثالتهم لفضاء إقامتهم )الحي( وباقي الفضاءات الحضرية  ت املطورة في  تيجياااملسنين مع جرد االستر 

املباشرة   املالحظة  وظفت  ثم،  ومن  الرباط.  مدينة  ور   عبر في  )نساء  املسنين  وتجمع  تواجد  أماكن  مواقع  معاينة  داخل  جال( 

ت مع  وأفعال  دوينالدراسة  وإيماءاتهم  أنشطتهم  في    وكذا  تهم،التفاع  ثم هم  وذلك  وساكنته،  الدراسة  مالحظة خصائص فضاء 

 .      مختلفة  فتراتو أوقات 

بمعنى االنتقال من دليل موضوعاتي    ، وجهة(، مع االشتغال بدليل ديناميتم التوكؤ على تقنية أخرى، وهي املقابلة )نصف م 

البداية بأسئل التقيد منذ  ة( وضعت بشكل مسبق وطرحها  موجه  )نصف  ةإلى دليل يضم أسئلة نصف موجهة، قصد تفادي 

الدراسة. ولهذا   في إطار موضوع  أمور تخصه، واملندرجة  للتعبير والبوح عن  تترك له مجال وفرصة  املشارك، والتي قد ال  على 

من   مجموعة  يضم  موضوعاتي  دليل  امليداني  البحث  من  األولى  املراحل  في  بعنصر    الثيمات وظف  األولى  التيمة  ترتبط  وهي: 



 

 

205 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

لولوج(.  األحياء )تنقالت املشاركين داخل وخارج الحي ومدى صعوبة أو سهولة التنقل وأنشطتهم ثم األماكن صعبة اة في  ولوجيلا 

خصائص األحياء )مكونات الحي مزاياه وسلبياته واملرافق والتجهيزات التي يتوفر عليها بما فيها وسائل    إلىوتحيل التيمة الثانية  

وأخير  العمومية(.  الالتي   االنقل  تنقالتهم  مة  وتسهيل  املجالي  اإلقصاء  ملقاومة  املشاركين  باستراتيجيات  املرتبطة  لحفاظ  لثالثة 

 على ممارسة مجالية.  

دينامي،  عتماد ا  رغم  مقابلة  االنتقال  دليل  إلى  أي  دليل موضوعاتي  نقط    ياغة ص  من  هناك  أن  إال  أسئلة نصف موجهة، 

أي  صعوبة التنقل في األحياء،    إلى طرح األسئلة التي تحيل    تجنب   على  مع املسنين   ابالتقا، كالحرص أثناء إنجاز املممشتركة بينه

رص نابع أساسا  اإلشارة إلى األزقة الضيقة والساللم غير املجهزة وكذا العقبات واملنحدرات التي ينبغي سلكها. فهذا الحذر والح

املكون، صعوبة التنقل في مواقع   بروز ذلكرغبا في    ذلكخالف    أجوبتهم، بل على   فيثير  توجيه خطاب املشاركين والتأفادي  من ت

 الدراسة، بشكل تلقائي في إجاباتهم وخطابهم.  

تفرد   تزيح  التي  املوضوعاتي،  التحليل  تقنية  على  باالعتماد  مقابلة(  عشر  )سبعة  املجمعة  املادة  على  االشتغال  تم  لقد 

. وبالتالي إغفال التماسك املتفرد للمقابلة نفسها  التيمة  ستناد إلىت باال متون املقابال الخطاب لصالح التقطيع العرضاني لجميع  

وأشكال بروزها املتباين بين   الثيماتاملوضوعاتي بين جميع املقابالت، عبر جرد مجموعة من    والبحث في املقابل على التماسك

ت املسنين ملقاومة اإلقصاء املجالي  راتيجيااستد  ر جلاالختيار إلى السعي    ذلكرجع  يو   .(Blanchet, Gotman, 2015, p.96األفراد )

ما يخص  عن القواسم املشتركة واملختلفة بين املشاركين فيمجالية، وذلك من خالل البحث  -والحفاظ على ممارسات سوسيو

 .   قبلهم األساسية والثانوية التي تضمنتها شبكة التحليل، قصد االنتهاء ببناء نماذج لالستراتيجيات املتبعة من الثيمات 

لغ املشارك ستين سنة فما  استند اختيار العينة املشاركة في الدراسة إلى مجموعة من املعايير من بينها السن، بمعنى أن يب

، باإلضافة إلى محدد آخر مرتبط باإلقامة الدائمة في املجاالت التابعة لحي التقدم/اليوسفية، مع الحرص الشديد على أن  1فوق 

  ا اهتمام  نية جيدة وعدم تدهورها لكي يتمكن من الكالم واالسترسال في الحديث، في حين لم يول  حة ذهصيتوفر املشارك على  

 للمعيار املتصل بطول مدة اإلقامة في مواقع الدراسة.  اكبير 

 اإلقصاء املجالي إلى اإلقصاء الرمزي للمسنين  من -2

ي  فراد املقيمين فيها، يكشف عن جملة من الظواهر الت ، األ ا إن اختيار دراسة املدينة من خالل أحيائها الهامشية ومستعمليه

وفق   مسائلتها  البرامج    ،ماكرو   منظور ينبغي  ومختلف  املدينة  لفضاء  وتهيئتها  تنظيمها  وكيفية  الحضرية  بالسياسات  يعنى 

مي تحليلي  سلم  وفق  مسائلتها  وكذا  ومجاالتها.  املدينة  لتنظيم  املسؤولين  طرف  من  املوضوعة  أكوالقوانين  خالل  رو،  من  ي 

 
هو    ا إن اعتماد عتبة ستين سنة كحد فاصل بين املسن والراشد نابع من التقسيم السائد في املؤسسات املعنية باإلحصاء في املجتمع املغربي. كم 1

الشخص الذي يبلغ ستين سنة فما فوق. والجدير بالذكر أن  تخطيط، والتي تعتبر املسن هو  املعتمد في املندوبية السامية لل  يءسبة للتفيبالنأن  الش

السن  هناك اختالف في تفيء املسنين حسب املجتمعات، بحيث تعتمد البلدان األوروبية على مؤشر خمسة وستين سنة كعتبة عمرية لتصنيف كبار 

وقد آثار الباحثون في حقل السوسيولوجيا نقاشات حول   )التوقف النهائي عن العمل( في بعض املجتمعات. ن، والذي يعتبر سن التقاعدديلراشن اع

من  مجموعة  تتداخل  اجتماعي  بناء  لكنه  بيولوجي  معطى  فقط  ليس  السن  أن  اعتبار  على  والشيخوخة،  املسن  الشخص  وتعريف  التحديد  هذا 

    إعادة بنائه.    له و شكيط في تالشرو 
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واملمارسات املجالية، في إعادة تشكيل املجاالت    االهتمام بوجهات نظر الفاعلين املستعلين لفضاءات املدينة ودورهم، الحركية 

الفعل    ذلكالحضرية، وذلك باعتمادهم على منطقيات قد تؤلف أحيانا بين ما هو فردي وجماعي في الوقت ذاته، بحيث يتخذ  

اعي  الحالة عن فعل جملنهوض بالحي، وبالتالي نتحدث في هذه  كيل جمعيات والعمل من داخلها ل ، كتشة أشكال وصيغ مختلف

طابع   الستراتيجيات  مؤسساتيذو  األفراد  نهج  في  تتجلى  قد  فردية  صيغة  يتخذ  أن  يمكن  حين  في  التهميش    قصد.  مقاومة 

 واإلقصاء املجالي. 

التي    ، ومرد ذلك السعي إلى الكشف عن مختلف االستراتيجياتولوجييتتموقع هذه الدراسة في سلم تحليلي ميكرو سوس 

املسنون،  الفاعلون،  إدماجهم    يتبعها  شأنها  من  مجالية  ممارسات  على  الحفاظ  بغية  ومقاومته  املجالي  اإلقصاء  عن  كإجابة 

ر السن(، التي  )كبا   الفئة   تلكحضريا. مع إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه املجال كعامل في اإلقصاء خصوصا لدى  -سوسيو

طبي. والذي قد ينعكس -الفيزيولوجي، وفق منظور بيوـ  تعيش سيرورة التقدم في السن وما قد تقتضيه من تراجع على املستوى 

هو   كما  التنقل،  على  مشجعة  غير  التحتية(  )البنيات  الخارجية  العوامل  تكون  عندما  خصوصا  وممارساتهم،  حركيتهم  على 

وسالملها غير  التي توجد فوق هضبة صعبة الولوج، مشيا وعبر وسيلة النقل، نظرا لضيق أزقتها  ، لدراسةاقع او الشأن بالنسبة مل

 ث يمكن للمسنين الجلوس والترويح.املجهزة وغير متساوية الحجم، فضال عن غياب مرافق للترفيه حي

                                                                                

1                                                                             2   
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تأايتض    ال عف  الدراسة  ثير تلك  املميزة ملجال  فئة املسنين املقيمين في املجال نفسه ويتخذ أشكاال مرموقة،  على  خصائص 

سهم  غياب تأثيرها على با   عنيال ي  هلكن
ُ
الخصائص في تأهيله كمجال مقص ي وهامش ي، وال تنحصر    تلكقي الفئات العمرية. كما ت

في ض املتجسد  الفيزيقي،  البعد  في  افقط  أشار جميع  التحتية،    بنيات لعف  بحيث  أمني.  هو  بما  متصل  آخر  بعد  تشمل  لكن 

األمن   على  بالحفاظ  املعنية  للمؤسسات  الفعلي  التواجد  فقط عدم  يعني  ال  الذي  إقامتهم،  في وسط  األمن  غياب  إلى  املسنين 

 )الشرطة(، بل أيضا انتشار أفعال السرقة والتجارة واستهالك بعض أنواع املخدرات.  

  . ، أي غياب تام لألمن في وسط إقامتهم ذاتهالبعد بأساليب وتعبيرات مختلفة، لكنها تفيد املعنى    ذلك  ملسنون عن اعبر    لقد

تنتشر فيه السرقة، يمكن ألي شخص مر    جد خطير   هو حي   ( حي الفرح ) دوار الحاجة  : "املضمار  هذا   ويحكي أحد املشاركين في

ح  همن يوجد  ال   )...( للسرقة  يتعرض  كا األمن  اليا أن  األمن  من  ،  ابتداء  شرطة  سيارة  تتجول  كانت  عندما  املاض ي  في  ن 

". وظف هذا املسن  الساعة الثامنة مساء، ويتم اقتياد كل شخص ال يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية إلى مخفر الشرطة

قوي  كان حضور    ة حيث يملاضلفظ "جد خطير" لوصف الحي الذي يقطنه بفعل غياب األمن، كما عقد مقارنة مع السنوات ا

وفعلي للشرطة في الحي. ونجد هذه الخاصية، أي تثمين الحي في املاض ي واألمن الذي كان يعمه آنفا لدى مسنين آخرين الذين  

التي طالت التغيرات  نابعة من طول  هأكدوا  املقارنة  الرباط. فهذه  في مدينة  "الخطيرة"  األحياء  أنه أصبح يتصدر قائمة  ، وأقروا 

 .       عيشهملتي من خاللها تم جرد التحوالت التي عرفها مجال وا، تهممإقا مدة

لم تقف املقارنات التي عقدها املسنون عند حدود مقارنة حيهم بين املاض ي والحاضر والتغيرات التي طالته فيما يخص بعد 

 يف  (الرياضهنا ليس كحي : "ركيناملشا  أحد  شار إلى ذلكاألمن، بل شملت أيضا بعض األحياء املتواجدة في مدينة الرباط، كما أ

للشرطة  فهذا) الرباطمدينة   مكثفا  يعرف حضورا  الخاص    ،الحي  األمن  تأجير  من خالل  أنفسهم  يؤمنون  أن سكانه  كما 

أنا مثال ال يمكنني   يعني  أنفسهم.  الشرطة، فسكانه أصبحوا جد خائفين على  إليه  تلج  الذي ال  وبوابين، على خالف حينا 

أفضل أن أبقى أمام باب الغار    األمن   بسبب غياب ،  ( حي الفرح)   وار الحاجة في د   ليال   التجول  أصبحنا نحن    املنزل{ يقصد  }و

 ".أبناء الحي خائفين على أنفسنا

ُيسهم غياب األمن في إعادة تشكيل حركية املسنين، إذ يترتب عن شعورهم بانعدام األمن واألحداث التي يشهدها الحي إلى  

بعض املمارسات التي  تنقالتهم. مما يفض ي إلى إعادة تنظيم حركيتهم في هذا املجال عبر عدولهم عن ستوى م تعديل ملحوظ على 

 " املسن:  هذا  أشار  كما  املسجد.  في  والعشاء  الفجر  كتأدية صالتي  املاض ي،  من  تأدية صالة أصبحت جزءا  أستطيع  أعد  لم 

في املسجد، ال أستطيع بالرغم من }التوجه إلى    بمئتين متر أو مئة متر تقريبا، انظري سوى    يبعده  وال من منزلي    قربه  الفجر 

بالكالم{ منزلي إ  الباحثة  من  قريب  هناك  املسجد  ال   ني لكن  لى  أستطيع  عليه ال  أو    تردد  السرقة  إلى  أتعرض  أن  أخاف  ليال، 

 ". الضرب من طرف شخص أو مجموعة من األشخاص

املمارس بعض  عن  العدول  إلى  فقط  األمن  غياب  يفض ي  الساال  املسجد  ت  في  والعشاء  الفجر  صالتي  تأدية  كعدم  ابقة، 

املستوى، ليصبح عنصرا مشكال إليقاع حياة هؤالء املسنين وتنقالتهم اليومية   عدى ذلكتأديتهما في املنزل، بل يتار على واالقتص 

الذي إياب جميع املسنين )خصوصا الرجال  املغرب وقت  آذان صالة  إقامتهم. بحيث يعتبر  اعوا الحفاظ على  استط  نفي مجال 
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منازلهم. ومن ثم، تص -ممارسات سوسيو  إلى  في فترات زمنية معينة. وقد  مجالية(  العام منحصرة  الفضاء  في  بح حركية هؤالء 

  هو ينظمون زمن أنشطتهم، بما فيها تنقالتهم، وفق مواقيت الصالة، خصوصا بين صالتي العصر واملغرب، و   تبين، أن املسنين

ألقران أو التوجه إلى الحديقة أو  مه في تعليم أنشطتهم كااللتقاء بمجموعة الخاص بهم، فضال عن إسهاومي ايزمن محوري في ال

 املش ي.  

خارج املنزل بفعل غياب األمن في وسط إقامتهم عنصرا مهما في إعادة مساءلة مفهوم  وبهذا، يعتبر تعديل املسنين لتنقالتهم  

. ويعتبر هذا املفهوم  2( وزمالئه Serge Clement"سيرج كليمو" )وضعه كل من  الذي    ( وفق الصيغة والتعريفprisedéالتخلي )

وتمس   السن،  في  الفرد  تقدم  عن  الناجمة  التغيرات  مختلف  فهم  تفيد  وتوصيفية  تحليلية  أداة  املعيش    تلكبمثابة  التغيرات 

نطلقات واملبادئ التي تقوم  نقيض للمك   خليت ال وقد بلور مفهوماليومي الخاص به واملتضمن لألنشطة واملمارسات والعالقات.  

)   عليها نظرية فك النظرية disengagementdu orie éthاالرتباط    (، وأيضا الرغبة في تسليط الضوء على جانب مهم أغفل في 

كبار    ، وهو التجربة الفردية لسيرورة التقدم في السن، مما يفض ي إلى رصد مختلف استراتيجيات التخلي املتبعة من قبلذاتها

يخص تدبير التخلي املصاحب لهذه املرحلة. وبالتالي، الكشف عن أشكال    مافي   همالسن مع الوقوف عند االختالفات القائمة بين

 والوسط االجتماعي والسن ثم مجال اإلقامة.  نوع سيرورة التقدم في السن، حسب المختلفة ل

أثناء  مثيراته  (، وذلك عبر الكشف عن  Caradect incenVلقد تمت إعادة بناء مفهوم التخلي من طرف "فانسو كاراديك" )

محورية وهي: يرتبط املثير األول باملشاكل الصحية والعجز الفيزيولوجي   أربع مثيراتسيرورة التقدم في السن، والتي حصرها في  

الم يشترط  اط في العالنخر االذي يقود إلى هشاشة تدريجية، كما ينبغي فهم هذه القيود الوظيفية في عالقتها مع املحيط، لكون  

التأقلم مع املحيط املادي، وينجم أحيانا التخلي عن عدم التوافق بين القدرات الفيزيولوجية واملحيط. ويتمثل املثير الثاني في 

بندرة فرص  الثالث  املثير  يتعلق  حين  في  الصحية.  بحالتهم  فقط  ترتبط  ال  والتي  املسنون  عنها  يعبر  التي  الرغبة  وعدم    التعب 

مالحظة هذه الظاهرة أثناء غياب األقارب وخصوصا إبان موت الشريك، بحيث ينجم عن هذا الحدث التخلي   راط، ويتماالنخ

ال التفاعالت مع  الرابع  املثير  ، خصوصا األقارب، والتي من املحتمل أن تلعب  غيرعن األنشطة املشتركة بينهما. وأخيرا، يشمل 

املثيرات بمثابة محددات    تلك، تصبح  هكذاو   (.279pp2014,  ,Caradec.-280) شطته  ندورا حاسما في تخلي املسن عن بعض أ

 مفعلة لسيرورة التخلي، والتي تختلف من فرد آلخر حسب مساره الشخص ي واألسري واملنهي. 

مهما   مثيرا  رقراق(  أبي  وحي  الرشاد  وحي  الفرح  )حي  األحياء  هذه  في  األمن  غياب  اعتبار  يمكن  املضمار،  هذا  تخلفوفي  ي  ي 

السوسيو ممارساتهم  تعديل  في  العامل  هذا  ُيسهم  بحيث  السابقة.  وأنشطتهم  ممارستهم  بعض  عن  التي  -املسنين  مجالية 

.  "{املنزل   }يقصدأفضل الجلوس بجانب الغار  أصبحت مختزلة في زمنيات معينة ومجاالت محددة، حسب تعبير هذا املسن " 

شكل الخصائص الفيزيقية واالجتما
ُ
ضرية لتلك األحياء عنصرا مهما في فهم طبيعة املعيش الخاص بسيرورة  لحية واعومن ثم، ت

ال تكشف   بحيث  السن،  في  أبعاد تلك  التقدم  أيضا  بين 
ُ
ت بل  واألمن،  الولوجية  املجالي، غياب  اإلقصاء  الخصائص فقط عن 

 أخرى لإلقصاء تتجلى خصوصا فيما هو ورمزي. 

 
 وهم كالتالي: ،(Serge Clementباإلضافة إلى "سيرج كليمو" ) يتعلق األمر بفريق بحث يضم مجموعة من الباحثين  2

 Marcel Drulhe, Monique Membardo, Jean Mantovani et Jean.Francois Barthe. 
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 الرمزي للمسنين اإلقصاء-.21 

تناول   األبل  داخ تالتم  فيبين  لإلقصاء  املختلفة  الحضري    عاد  املجال  إلشكالية  املالمسة  والدراسات  األبحاث  من  جملة 

وسيرورات اإلقصاء، والتي اعتمدت كما انطلقت من منظورات مختلفة، سواء من خالل التركيز على اإلقصاء املجالي كعنصر  

تصور مفاده أن املجال الحضري املجزأ ليس سوى ترجمة اني على  لثر او نظمعزز لباقي األبعاد األخرى لإلقصاء. في حين يقوم امل

ألشكال اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي والثقافي، وبالتالي دحض تصور املجال كعامل محدد في اإلقصاء، أي تموقع األفراد في  

إقصائهم سوسيو في  ُيسهم  األحياء  )-بعض  في املكبين    ف(. ويكمن االختال Baron, 1999, P.207اقتصاديا  املنظورين  انة  هذين 

إنتاج   إلى  املجالي، مما يفض ي  في تفسير وتحليل اإلقصاء  اعتباره عنصرا أساسيا  أي  التحليل،  في  املجال الحضري  التي يحتلها 

خالف   على  أو  لإلقصاء.  مجالي  لإلقصاء   ذلكتصور  املختلفة  األبعاد  على  الضوء  والثقا،  إلقاء  والرمزي  االجتماعي  في 

 كمكونات تفسيرية مهمة تترجم في اإلقصاء املجالي. ، صاديتواالق

تبين مدى إسهام اإلقصاء املجالي في تفعيل اإلقصاء الرمزي، بمعنى الدور الذي يلعبه كل من مورفولوجية املجال وبنياته  

  ضاء العام باملقارنة مع ي الففمرئيتهم الضعيفة  التحتية وغياب الولوجية واألمن في إقصاء املسنين رمزيا. ويتجلى هذا األخير في  

 الفئات العمرية األخرى خصوصا الشباب واألطفال.  

هؤالء في الحديقة وكذا    يتواجد  إذ"مرئية الفئة املسنة جد خافتة في الفضاء العام باملقارنة مع الشباب واألطفال،  

لألزقة املحاذي  الجدران  أمام  يجلس  من  منهم  للشباب،  مكثف  املق حضور  في  وآخرون  الا،  إمكانية  هي  تتيح  ال  تي 

زبنائها  اال  جل  لكون  الجنسين  بين  و رجالختالط  معاينة.  تنقلهم    تمت  أثناء  سواء  معينة،  وضعيات  في  مسنين  رجال 

مشيا بوثيرة وإيقاع بطيء يتخلله قطائع أي املش ي ملسافة قصيرة والتوقف لالستراحة ثم استئناف املش ي. وأيضا أثناء  

املارة واألطفال يلعيشاهد  في أطراف الحديقةجلسوهم   الرجال املسنين )عددهم سبعة  ون  بون. ويأتلف جماعة من 

كراس ي في حين يفترش اآلخرون  ، منهم من يجلس على  )حمان الفطواكي)يلعبون لعبة الورق( بجانب الشارع الرئيس ي  

املسنين يبلغ  ى من  ر مجموعة أخ  ذلك توجد باإلضافة إلى  سجاد واضعين مظلة متوسطة الحجم للوقاية من الشمس.  

الحديث  عدد أطراف  يتبادلون  بهم  كراس ي خاصة  يجلسون على  الرشاد حيث  حي  في  قبالة مسجد  أربعة، وذلك  هم 

بشكل ثنائي. في حين تجلس مجموعة أخرى من املسنين في حي أبي رقراق على سور خاص بمؤسسة بنكية، عددهم  

ائهم بالجلوس في صمت  إلى بعضهم البعض، واكتف  حدثهمتاملجموعة هو عدم    كتليزيد عن عشرة أشخاص وما يميز  

يخص النساء املسنات فمرئتهن جد ضعيفة في املجال العام، باملقارنة مع الرجال املسنين،    ما فيوالنظر إلى املارة. أما  

 . )تقرير املالحظة( "منهن من تجلس على الكراس ي أو على السور الحديقة، وأخريات تجلسن أمام عتبة منازلهن

اخل الفضاء العام في  قصاء الرمزي لدى املسنات، باملقارنة مع الرجال املسنين، واللواتي ينحصر حضورهن د ف اإليتضاع

عامل مجالي    : الحضور الضعيف بعاملين متداخلين وهما  ذلككعتبة املنزل والحديقة والسوق. ويمكن تفسير    ،بعض األماكن

، (43، ص.2020بين فضاءات عامة وخاصة )بنعدادة،    التقليدي للمجالقسيم  تلى هذا األخير في الثقافي، ويتج-وآخر سوسيو 

فاملنزل هو فضاء للنساء والبنات واألطفال. في حين يتواجد الرجال في الفضاء العام، خصوصا في املقاهي والساحات، وتنحصر 
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أو تبادل الزيارات أو القيام    الحمامإلى    بي جد محدودة، كالذهاأنشطة النساء املسنات في املنزل، كما أن أنشطتهن الخارجية ه 

 (.Jacquet, 2009, p.29بإجراءات إدارية أو السفر رفقة أشخاص آخرين )

، وذلك بفعل التحوالت التي  الرجال  حكر علىلقد تغير التقسيم التقليدي للمجاالت، بين مجال خاص نسائي ومجال عام  

املجتمع   ا  .املغربيعرفها  اكتساح  إلى  أفضت  مج رأة  ملالتي  لتضافر  كنتيجة  العام  ارتفاع  للفضاء  قبيل  من  العوامل  من  موعة 

إلى العمل سواء في القطاع  ،معدالت تمدرس النساء باملقارنة مع العقود املنصرمة املهيكل أو غير املهيكل. ومع   وكذا خروجهن 

سنات، اللواتي تعتبرن أنشطتهن  عض املبيم التقليدي للمجاالت في ذهنيات  التقس  ذلكذلك، تبين أن هناك استمرارية لبقايا  

العام تكون بمعية أحد أمنحصرة   األسرة، وذو وجهات محددة    فرادفي املجال الخاص )املنزل(، في حين أن تنقالتهن في املجال 

ال أو  األقارب  الجلوسكزيارة  أو  التسوق،  أو  باب    طبيب  عتبة  امنزل أمام  هذه  وتعد  الخ.  املجال  بين  فاصال  حدا  ص  ا ألخيرة 

للنساء تموقع وحضور مزدو وال تتيح  املنزل وفيعام، كما  يتجاوز عتبة  الذي ال  العام  الفضاء  في  أي  في   ج،  الوقت حضور  ذات 

  (431ص. ،2022 )بوزيد،  لدى كبار السن للمؤانسة ة مجاال تبباإلضافة إلى ذلك، تشكل الع. الفضاء الخاص

 املسن: منزل، مجموعة األقران، مسجد أنشطة-2.2

املسن ر مما   متقو  في زمن ومجال محدد، والتي  سات  أنها مسجلة  لبعد زمكاني، بمعنى  أنشطة أساسية تتضمن  ين على ثالث 

بل على خالف   نمط عيشهم،  األخير عند حدود صياغة  هذا  يقف  عليه، وال  معنى  إضفاء  مع  بهم  الخاص  اليومي  بنين 
ُ
  ذلك ت

ف أيضا  السنُيسهم  في  تقدمهم  لتجربة  معنى خاص  تقديم  أنشطته فجل    .ي  الخصوص، حصروا  وجه  على  الرجال  م  املسنين، 

إلى أن أنشطته اليومية   املنزل وموقع االلتقاء بمجموعة األقران واملسجد. وأشار أحدهم  اليومية في ثالث معالم مجالية وهي: 

أقرانه{أجلس هنا  "  :قول أصبحت بمثابة مهنة خاصة بمرحلة ما بعد تقاعده، وي   لصالة وأذهب وعد امإلى أن يقترب    }رفقة 

إلى  لتأدية  ا   بعدها  إلى املسجد، هذا هو عملنا  صالتيملسجد  املكان  إلى هذا  املنزل  انتهى عملنا وأصبحت مهنتنا من  لقد   ،

 األنشطة باستثناء انتمائهم إلى مجموعة األقران.   تلك". ويشترك املسنون في الحالي 

سن التي  حين يفضل اآلخرون الجلوس مع جماعة من كبار ال  ق، فير ملسنين إلى املجموعة التي تلعب لعبة الو ينتمي بعض ا

التي   تلك  أو  املجتمع  في  الطارئة  األحداث  أو  الصحية  كمشاكلهم  متنوعة  مواضيع  الحديث حول  أطراف  بتبادل  فقط  تكتفي 

غياب هذا املكون  ورق و لين والكامن في اجتماع األولى حول لعبة اتخص الحي. وبالرغم من االختالف الجلي بين هاتين املجموعت

كسهولة االنضمام إلى املجموعة،    ،ئص التي تعد قاسما مشتركا بينهماما يشتركان في بعض الخصافي املجموعة الثانية، إال أنه 

بحيث ال يتطلب االنخراط شروط تستدعي الجوار أو القرب السكني أو التعارف القبلي بين الفرد وأحد املنضمين إلى املجموعة. 

 ينبغي أن يكون الفرد مسنا ليتمكن من االنضمام إليها.   إذي مجموعة مفتوحة تستند فقط إلى معيار السن،  ي، فهلوبالتا

املرونة،  تت من  بنوع  املجموعتان  هاتان  أو  ميز  االنضمام  سهولة  بسطحية  مغادرتهاأي  أفرادها  بين  العالقات  تتميز  كما   ،

يما بينهم كاالسم ومكان السكن واملهنة السابقة أو الحالية. ومنه،  صية فخملحوظة فهي ال تتجاوز تبادل بعض املعلومات الش

القول   تتصف  أن  بيمكن  املجموعتين  الض هاتين  الروابط  وضعهبقوة  الذي  التصور  وفق  )  عيفة  غرانوفيتر"   Mark"مارك 

Granovetter ة العاطفة وحميمية )ثقة  ة وقو ي هذه األخيرة بمزيج يجمع بين مدة زمن تسمتختلف عن الروابط القوية، وت  (، والتي
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و   تت متبادلة(  حين  في  الخدمات.  تبادل  أو    ميز كذا  بضعف  الضعيفة   ,Granovetter, 1973)  عناصر ال  تلك   انعدامالروابط 

p.1361 .فهي تفتقر لقوة العاطفة وضعف الثقة والخدمات املتبادلة بين األفراد ،) 

( األولى  املجموعة  حول    3(لكوارطياتتوفر  الاملؤتلفة  اجتماععبة  هوية  على  املجتمع،  لورق  أفراد  تصور  وفق  سلبية  ية 

الخصائص   تلكوتتشكل هذه الهوية انطالقا من الخصائص التي تتوفر عليها والتي يتم تقيميها، اجتماعيا، بشكل سلبي. وتشمل 

املما  فهذه  األشخاص،  بين  والقمار  مراهنات  على  أحيانا  تقوم  التي  الورق  النظر  لعبة  يتم  أفراد  ليها  إرسة  طرف  من  سلبيا 

أن  ا اجتماعيا،  املفروض،  اعتبار أن هؤالء من  املسنين، على  بفئة  يتعلق األمر  السلبي عندما  التقييم  ملجتمع ويتضاعف هذا 

بهذه   خاصة  سلبية  اجتماعية  هوية  تبنى  ثم،  ومن  والقمار.  الورق  لعب  عوض  هللا  من  والتقرب  للعبادة  وقتهم  يخصصوا 

 ها، الذي يجد له تفسيرا فيما هو ديني.  تقييم السلبي ملمارستمن ال جموعة انطالقاامل

( في دراستها حول الشيخوخة في املغرب، إلى بعض الرجال املسنين الذين  Isabelle Jacquetلقد أشارت "إيزابيل جاكيت" )

لع في  وقتهم  الورق  يقضون  لحمو في  ب  األنشطة  هذه  وتتضمن  والساحات.  سلبياألرصفة  وداللة  ترفق  خصوص  ةلة  عندما  ا 

(. وقد تراجعت واختفت هذه املمارسة في املجتمع الجزائري، وذلك ما وضحه "مصطفى  Jacquet, 2009, p.30ت مالية )بمراهنا

اتية  امليموني" أن هذا النوع من الترفيه الخاص بكبار السن أصبح استثنائيا، بفعل املحظورات واالنغالق اإلسالمي والرقابة الذ 

األنشطة. فهذه األلعاب أصبحت محظورة، ووحدها املمارسات الدينية تعتبر مثمنة لكبار السن    تلكضع حد لفي و   تالتي أسهم

(Mimouni, 2016.)    سّنة قصد التماهي مع التعريف االجتماعي    الديني هو ملكون  فا
ُ
بمثابة مجال اجتماعي مفتوح أمام الفئة امل

ر
ّ
خص الذي ُيسخ

ّ
 بالكامل أو جله في عبادة هللا والتقّرب إليه. وقته  املعياري للُمسّن، وهو الش

عليهم وال يمكن أن تحتله  ما يمز مجموعة العبي الورق هو تملكها للمجال، بحيث يصبح الحيز املجالي الذي يشغلونه حكرا  

شه  يفتر   دم، ككراس ي ومظلة شمسية وسجامجموعة أخرى أو أشخاص آخرين. كما يتم تأثيثه بأغراضهم التي يصطحبونها معه

ضهم أثناء اللعب. فهذا الحيز املجالي املندرج ضمن الفضاء العام أصبح خاصا، أي يتم تملكه من طرفهم. إال أنه تملك رهين  بع

انصرافهم يوظف استعماالت متنوعة ومتعددة من طرف املارة واملسافرين، سواء   عندالحيز املجالي، و  ذلكهم في  بفترات تواجد

 .  )تقرير املالحظة( ات األجرةسيار  مللمش ي أو النتظار قدو 

كانت   دا  تلكفإذا  تفاوض  في  األخرى  املجموعة  فإن  تواجدها،  فترات  في  بتملكه،  باملجال  عالقتها  تتسم  مع  املجموعة  ئم 

الشباب حول حيز مجالي شرعية، باملعنى الرمزي، تملك املجال من قبل مستعمليه    من. وينبع هذا التفاوض  آخر  جماعة من 

ا والش  ن )املسنو  في خطاب  يتجلى  املجموعتين.  بين  خفي  لصراع  التفاوض  يتضمن  كما  حول  باب(،  )املسنين(  األولى  ملجموعة 

ومسته(الشاب)  الثانية كاللصوص  سلبية  بصفات  ونعتهم  املسنين،  أحد  ويحكي  املخدرات،  الشباب  "  :لكي  إلى  }هؤالء  اإلشارة 

م ال ينبغي أن يقال. فهؤالء  سفيه في الشارع يتلفظون بكال   بكالم  هم أبناء الحي يتلفظون فكلهم لصوص    {مجموعة الشباب

  ."يجلسون باستمرار بجانبناكما اللصوص يضعون لثام على وجههم ويقومون بسرقة جيرانهم )...( 

 
 لعبة الورق. بون يلعلفظ بالدارجة املغربية يطلق على األشخاص املسنين الذي  3
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الثانية،  فهاتان املجموعتان تفصلهما مسافة قصيرة، بمعنى    األولى عن  املجالي والجماعة  الحيز  هناك حدود رمزية تفصل 

أن   اعتبار  على  بينهما.  الفاصلة  الحدود  على  باستمرار  التفاوض  املجموعحض ويتم  قوي  ور  حضور  هو  )الشباب(  الثانية  ة 

ممارساتهم خالل  من  وذلك  عامة،  بصفة  الحي  وسط  حضورهم  إثبات  من  تستمد  لشرعية  واستهالك  السرقة    ، ويكتس ي 

املمارسات إال أنها تقدم لصاحبها مكانة جد  تلك  املخدرات وأسلوب معين في التواصل. وبالرغم من التقييم السلبي، اجتماعيا، ل

 األولى )املسنين(، مع اعتبار تواجدها غير مرغوب فيه.  ب جموعة الثانية )الشباب(مهمة في الحي. وال تعترف امل

الدراسة أشك تتجلى خصوصا  ومنه، تعكس مواقع  هو مجالي ورمزي، ويمكن تصنيفها كأراض ي اإلقصاء    مافيال لإلقصاء 

"أن  وفق )طتعبير  بايلي"  على  Antoine Baillyوان  لتوفرهم  نظرا  املسنين،  فئة  على  الضوء  تسليط  عند  تتضح  والتي   .)

ا للحالة  تدهور  من  بعضهم  يعاني  إذ  وصحي،  واقتصادي  اجتماعي  هو  ما  بين  تؤلف  إصابتهم  لخصوصيات  إثر  على  صحية 

بأمراض مزمنة، باإلضافة إلى أن جلهم ال يتوفر على معاش فضال عن عيش بعضهم وحيدا بسبب موت الزوجة/الزوج أو بفعل  

نظرا الش كفئة متجانسة  املسنون،  الفئة،  الحديث عن هذه  تفادي  ينبغي  ثم،  بل  الطالق. ومن  السن،  مكون  في    خالفا تراكها 

الذي يعد  و املسار الشخص ي واألسري واملنهي،  همة، ولجردها وفهمها يجب التركيز على مسار حياتهم، أي  متعكس تباينات    ذلكل

 لفهم نمط عيشهم الحالي واختياراتهم وميولهم.       كذا و  ،مكونا حاسما في تفادي دراسة فئة املسنين كفئة متجانسة

في    املسنين  على  املجالي  اإلقصاء  تأثير  تلخيص  فهم    مجموعة منيمكن  في  مهما  تعتبر عنصرا  التي  )املوضوعية(  الشروط 

الشروط بشكل البنيات التحتية وندرة الفضاءات العامة )حدائق ومنتزهات ومساحات    تلك. وتتعلق  هموتنقالت  تهمأنماط حركي

لى تقلص  ما يفض ي إخضراء( فضال عن غياب األمن. وتتداخل هذه الشروط املوضوعية مع أخرى ذاتية لدى بعض املسنين، م

األسرة أو عدم االندماج في    فرادنطاق تنقالتهم، إذ تتضمن تدهور الحالة الصحية وضعف املوارد، سواء تعلق األمر بغياب أ

 (.  1شبكات اجتماعية )أنظر الخطاطة رقم 

 : شروط تنقالت املسنين  1خطاطة 
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سهم   
ُ
جردت أشكال  إذ  سنين ملقاومة اإلقصاء املجالي،  امل  ت استراتيجياية والذاتية، في تحليل وفهم  الشروط، املوضوع  تلكت

أحياء  ك وحفاظ بعضهم على ممارسات مجالية فعلية، قد تختزل في محيط عيشهم )الحي(، أو في مجاالت أخرى   ةمختلفة ملقاوم

املسنو  يحتفظ  حين  في  والقرى.  املدن  بعض  في  أو  الرباط  مدينة  إلى داخل  تستند  استذكارية  مجالية  بممارسات  اآلخرون  ن 

ومن  تثمينها.  على  العمل  مع  املاض ي  في  وممارساتهم  تنقسم   أنشطتهم  فعلين  ثم،  إلى  املقاومة  فعلية    : استراتيجيات  ممارسات 

الثاني إلى  األول  النمط  من  االنتقال  أن  كما  استذكارية،  بم   يبقى  وأخرى  هو  نياملسن   واردرهين  ما  تشمل  وأسري    التي  صحي 

   عالئقي.     -واجتماعي 

 املسنين ملقاومة اإلقصاء املجالي   استراتيجيات-3

  تم   إذ  مجالية، -التي ينهجها املسنون قصد مقاومة اإلقصاء املجالي والحفاظ على ممارسات سوسيو  تاالستراتيجياتم إبراز  

التي يعيشونها. وبالتالي، اعتبار املسن فاعال، أي مكونا  جرد مختلف االستراتيجيات التي يتم تطويرها من قبلهم لتدبير الوضعية 

س تفادي  مع  والفهم،  التحليل  في  تنقل  أساسيا  أمام سهولة  عائقا  تقف  التي  الصعوبات  من  الرغم  وعلى  الفعل.  إمكانية  لبه 

لصحية لدى بعضهم،  املسنين، والناجمة عن الخصائص الفيزيقية واملورفولوجية واالجتماعية للحي، فضال عن تدهور الحالة ا

 Pierreمن طرف "بيير سانسوت" )  بلور   ممفهو   هو( فعلية. و secondarite) لكن منهم من استطاع الحفاظ على مجاالت ثانوية

Sansotالثانوية لألشكال  مكان  األخير  هذا  ويعتبر  والثانوي،  األولي  بين  متبادل  فهم  على  الحصول  بغية  حياة  بال  الخاصة  ( 

يتي كما  املفهوم االجتماعية،  ووظف  اليومية.  للحياة  األولي  واملجال  املبرمج  الزمن  مغادرة  مومب  قبلمن    نفسه  ح  اردو" "مونيك 

(Monique Membradoلتمييز أشكال سيرورة التقدم في السن والتخلي ) ،    إعادة تنظيم نمط العيش بفعل تقدم الشخص أي

 (.     P.115Mallon ,2004 ,مزاولتها )في العمر، مما يجعل بعض املمارسات غير ممكنة أو تدني رغبة 

إلى   املجالي  املسنين ملقاومة اإلقصاء  املفعلة من قبل  ، تتضمن األولى ملمارسة مجالية  ناستراتيجيتي تنقسم االستراتيجيات 

سهم في حفاظهم على مجاالت ثانوية. في حين تقوم  
ُ
فعل تذكر  الثانية على    االستراتيجيةفعلية نظرا لتوفر أصحابها على موارد ت

املنصرمة  واألنشطة  ونجداملمارسات  حالتهم    ها،  وتدهور  ضعف  وكذا  اجتماعي  رأسمال  إلى  يفتقرون  الذين  املسنين  لدى 

  انسحابهم من فضاءات املدينة.الصحية، مما يؤدي إلى 

 أولى: مقاومة وممارسات مجالية فعلية   ةاستراتيجي .1.3

مفردة   الذي    االستراتيجيةتحيل  التعريف  )  ضعهو وفق  في عالقات    إلى(  Michel de Certeau"ميشيل دو سيرتو"  التحكم 

القوة التي تصبح ممكنة إبان اللحظة التي تبرز فيها ذات اإلرادة والسلطة بشكل معزول، وكذا التوفر على مكان من املحتمل أن  

حصل عليها، مع االستعداد والتحضير  ، كما يسمح بتملك املزايا املمنالز   لىيصبح هذا األخير انتصار املكان عليصير خاصا،  

تعد  تالمتدادات مستقبلية واستقاللية   وباختصار،  الظروف.  تغير  في    االستراتيجية جاه  تأسيس مكان  الزمن  تحكم  من خالل 

 (.    ,89pMallon, 2004.مستقل )

إلى حفاظهم على ممارسات ممختلفة التي تف  تاستراتيجيالقد تبين أن بعض املسنين ينهجون   ، وبالتالي  فعلية  جاليةض ي 

أو خارجه الحي  سهم في تسجيلهم في بعد مزدوجتوفرهم على مجاالت ثانوية )داخل 
ُ
ت مجالي وزمني. ويلجأ بعضهم إلى أعضاء    :( 

األبناء الخصوص  األسرة،  وجه  استطاع    كاستراتيجية ،  على  الذي  املسن،  لهذا  بالنسبة  الشأن  هو  كما  تنقالتهم،  لتسهيل 
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حالت  تدهور  مارة  تعويض  تفترض  التي  مجهزة(،  غير  الساللم  )كثرة  للحي  التحتية  البنيات  عبر  اختبارها  يتم  والتي  الصحية  ه 

تنقله مشيا من املنزل نحو مكان    تستند إلى دعم ومساعدة أحد أبنائه أثناء  استراتيجية   إذ ينهجوسكان ذو حالة صحية جيدة،  

يخ فيما  وأيضا  )املسنين(،  األقران  بمجموعة  على  التقائه  املساعدة  الوسائل  ببعض  يستعين  كما  أخرى.  مدن  إلى  سفره  ص 

 .  ذاتهاملش ي كعكاز وكرس ي الذي يحمله معه للجلوس في الحيز املجالي حيث يلتقي بأقرانه، نظرا لغياب مقاعد في املكان 

أن هذه األخيرة تصبح    بالرغم من استناد بعض املسنين إلى الشبكة األسرية للحفاظ على ممارسات مجالية، إال   واملالحظ،

األبناء   يختار  بحيث  استعدادهم،  وكذا  وتفرغهم  باختياراتهم  رهينة  تصير  أنها  أي  األسرة،  أعضاء  طرف  من  تحكم  موضوع 

الوجهة من طرف   في حين تنتقى  تناسبهم،  التي  آبائهم  املواقيت  املالئم ملرافقة  التوقيت  باختيار  األبناء فقط  املسنين، ويكتفي 

 األسرة ملصاحبتهم.       فراد. وبهذا، يصبح تنقل هؤالء املسنين تنقال مقيدا ومشروطا بمدى تفرغ واستعداد أأثناء تنقلهم

وانب متعددة من بينها الدعم املادي  مساعدة ودعم أعضائها املسنين، واملتجلي في جيبدو، أن هناك حضورا مهما لألسرة في  

النزعة األسرية    ذلكممارسات مجالية. ويمكن تفسير  )مساعدات مالية( وكذا مساعدتهم على الحفاظ على   الدعم من خالل 

(familialismeاملكون من  مجموعة  سهم 
ُ
ت والتي  املغربي.  املجتمع  في  السائدة  كال(  وديمومتها،  تعزيزها  في  الذي    عامل ات  الديني 

ث تحث كما توص ي األبناء على االهتمام  (، إذ توجد آيات قرآنية وأحادي35، ص.2013الهروي،  ل بآبائهم )يحث األبناء على التكف

ومساعدة اآلباء عند مرضهم أو بلوغهم سن متقدم. ويمتزج الجانب الديني باملكون االجتماعي املتجلي في خوف األبناء من نظرة  

تماعي، التي  ن آبائهم وكذا من عواقبها كالعقوق والوصم. ويتم إعادة استثمار املكون الديني واالجأفراد املجتمع عند تخليهم ع

النزعة كما يضفي عليها  تلك  ، الذي يعزز بدوره  ينالعموميتقوم عليهما النزعة األسرية في املجتمع املغربي، في الخطاب والفعل  

نزعة   تصبح  وبهذا  االجتماعي،  باملعنى  )شرعية،  العمومية  املؤسسات  طرف  من  مدعمة   ,Le Bihan, Martin, 2014أسرية 

.141p  .) 

املسنون   مكان    ةاستراتيجييطور  بين  الجغرافي  البعد  بحكم  األسرية  الشبكة  سند  إلى  اللجوء  عليهم  يتعذر  عندما  أخرى 

وبالتالي   أبنائهم،  ومسكن  وذ  يلجؤون إقامتهم  تنقالتهم،  لتسهيل  املالية  مواردهم  النقل  إلى  وسائل  بواسطة  التنقل  عبر  لك 

العالئقية للحفاظ على  -تند بعض املسنين إلى شبكتهم االجتماعيةالعمومية، خصوصا سيارة أجرة صغيرة والحافلة. في حين يس

ة  ممارسات مجالية، كما هو الشأن بالنسبة لهذا املسن الذي يتجه يوميا إلى حي آخر )لعكاري( بعيد عن مكان إقامته قصد زيار 

أتف"  :في هذا الصدد  قول أصدقائه وأقاربه. وي إلى حي "لعكاري" مشيا  في الصباح  التنقل عبر الحافلة ألنها  أذهب يوميا  ادى 

الحاجة"   "دوار  حي  بشباب  مكتظة  فالحافلة  حقيقة،  لكنها  اللفظ  هذا  توظيف  على  أعتذر  باألبقار  الفرح)مكتظة   ( حي 

"العكاري" مرورا بغابة "هلتون" والحي الجامعي ثم أعود إلى منزلي بعد آذان العصر  واللصوص. أتنقل مشيا من هنا إلى حي  

الطريق   لكن ال أستطيع سالكا  واد  يوجد هنا  الجلوس،  يمكنني  يوجد مكان حيث  الحي ألن هنا ال  إلى هذا  أذهب  نفسها. 

سأتعرض ألنني  إليه  )...(    حتما  الذهاب  السرقة  أن  إلى  ج كما  غير  بجيراني  على  عالقتي  أتوفر  وال  معهم  أتحدث  ال  يدة 

 ."شبابيقضيت طفولتي و  فهناك ،أصدقاء هنا لدي أصدقاء في حي "العكاري"
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  عالقات اجتماعية في محيطه، بل إال أنه لم يستطيع نسج    ،على الرغم من طول مدة إقامة )خمسة عشر سنة( هذا املسن 

عالقات   ذلكل  اخالف على  يتوفر  حيث  )العكاري(  آخر  حي  في  متمركزة  أنشطته  جميع  لكون  فقط،  للنوم  مجاال  منه  جعل 

مجال اإلقامة، وذلك من    لى حسابتفضيله وتثمينه ملجال األنشطة ع  . مع ذاته  املجال   األقران( ُمسهمة في تجذره في  )مجموعة 

 سكان. ومنه،  ناحية القرب والبنيات التحتية وال
ُ
للمسن )القدرة على املش ي( ورأسماله االجتماعي    ةالصحي  حالةمن ال   سهم كلت

ي الفضاء الثانوي، مجال األنشطة، الذي  )شبكة العالقات( في حفاظه على ممارسة مجالية فعلية، تتسم بتجذر مجالي قوي ف

 قط.أصبح يكتس ي خاصية أولية، ليصير املجال األولي، مكان اإلقامة، فضاء ثانويا ومخصصا للنوم ف

الخصوص،   وجه  على  الرجال  آخرون،  مسنون  من    االستراتيجيةينهج  وذلك  إقامتهم،  محيط  في  منحصرة  أنها  إال  نفسها 

الورق، بحيث يجعل املسن من  لكوارطيااألقران )إلى مجموعة    بعضهمخالل انضمام   التي تجتمع حول لعبة  املمارسة    تلك( 

ُيبنين ويضفي معنى على اليومي الخاص به. في حين يلجأ آخرون إلى فضاء املسجد لنسج عالقات    ايومي  ا نشاطو   ا أساسي  ا طقس

معين ينحصر في تبادل معلومات تخص األمور    العالقات باقتصارها على الفضاء نفسه وفي حوار  تلكمع كبار السن، وتتميز  

يصبح املسجد فضاء للمؤانسة والتعارف    ، ينية عامة. وبهذاالدينية، سواء تعلق األمر باألذكار املوالية للصلوات أو معلومات د

اص يعرفونهم  التي تتيح للمسنين االلتقاء بأشخ "مصطفى امليموني" على هذه الوظيفة الخاصة باملساجد  أكد بين مرتديه. وقد  

  (.Mimouni, 2016)وأحيانا التعرف على آخرين 

املجالي   اإلقصاء  مقاومة  أن  نستنج  ممارسات سوسيو مما سبق،  على  على  -والحفاظ  املسن  توفر  تستدعي  فعلية  مجالية 

الخطاطة رقم   )أنظر  االجتماعية2موارد  العالقات  أو  الشبكة األسرية  أو  الصحية  بالحالة  األمر  تعلق  شكل هذه  (، سواء 
ُ
وت  .

إقامته محيط  في  فقط  تنحصر  ال  ثانوية  مجاالت  على  املسن  في حفاظ  مهما  عامال  أخرى.  بل    ،املوارد  أيضا فضاءات  تشمل 

وبالتالي، يغير هؤالء املسنون مجال إقامتهم بطريقة غير متكافئة، بفعل اختالف مواردهم، بحيث يستطيع بعضهم املناص من  

بنين وتضفي معنى  وصم املجال، وتجذرهم في مجا
ُ
الت أخرى غير تلك الخاصة بمكان إقامتهم، مع حفاظهم على حركية يومية ت

اليومي ال أو نعلى  في حين يؤدي غياب  بهم.  إلى تطوير    درة تلكخاص  املسنين  للمقاومة    استراتيجياتاملوارد لدى بعض  بديلة 

 تستند إلى فعل التذكر والتعويض.
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 رسات مجالية فعلية : مقاومة ومما2خطاطة رقم  

 

 

 ثانية: مقاومة وممارسات مجالية استذكارية   . استراتيجية2.3

يفض ي نقص املوارد لدى بعض املسنين أو غيابها إلى اتخاذهم تموقعات مختلفة، إال أنها مندرجة ضمن ممارسات مجالية  

وت استحضار  على  تقوم  القديمة  استذكارية،  واملعالم  باألسماء  االحتفاظ  مع  املنصرمة،  واألنشطة  املمارسات  مختلف  ذكر 

عندما يجدون أنفسهم أمام صعوبات كبيرة تحول دون إمكانية تنقلهم داخل    االستراتيجيةملدينة الرباط. ويفعل املسنون هذه  

إلى الخصائص الفيزيقية واالجتماعية للحي وكذا  ضعف مواردهم، كتدهور الحالة الصحية وغياب    الحي وخارجه، والتي ترجع 

مل األبناء  وتفرغ  استعداد  عدم  يبقى  األسرة،  وبالتالي  األقران.  مجموعة  في  االندماج  غياب  عن  فضال  تنقلهم،  أثناء  رافقتهم 

إذ يشكل فعل االستماع العمل على تطوير بدائل قصد الحفاظ على أنشطة.  إلى    املسنون حبس ي الفضاء الخاص )املنزل( مع 

. كما هو الشأن بالنسبة لهذا املسن الذي  الراديو لدى بعض املسنين نشاطا يوميا يؤثث ويضفي معنى على اليومي الخاص بهم

وي بالرياضة،  راديو خاصة  في  إلذاعة  يوميا  "قول يستمع  عن  :  وتوقفت  السابق  في  أمارسها  وكنت  القدم  كرة  على  مدمن  أنا 

استمع إلى أحداث الرياضة وأشجع فريقي    )إذاعة محلية(   مع يوميا إلى راديو "مارس"مزاولتها بعدما تقدمت في السن، أست

 ".  ملفضلا

ممارس املسن  هذا  لدى  للراديو  االستماع  فعل  يشكل  بل ال  فقط،  الوقت  لتمضية  ملمارسة    استراتيجيةتعد    ة  تعويضية 

ألسبا وتوقف  السابق  في  القدم  كرة  رياضة  يزاول  كان  أنه  بما  سابقة،  على  فعلية  قدرته  وعدم  السن  في  بتقدمه  تتعلق  ب 

النشاط نفسه. ويمكن إدراج   )  تلك االستمرار في ممارسة  ( الخاصة بهذه املرحلة العمرية،  dépriseاملمارسة في سيرورة التخلي 

تعني   تر والتي  التنإعادة  إعادة  وتتميز  متنامية.  لعراقيل  ومواجهتهم  السن  في  األشخاص  تقدم  بفعل  الحياة  نمط  ظيم  تيب 
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استمرارية املسنين   إلىعي جهدا أقل. وقد يحيل التخلي  بالعدول عن بعض األنشطة والعالقات، وأحيانا تعويضهما بأخرى تستد 

  يفعلون املسنين  واملالحظ، أن   (.Caradec, 2014, PP. 278-279في القيام باألنشطة السابقة من خالل اختزالها في سلم صغير )

افتقا   االستراتيجية هذه   فعلي  رهمعند  حركية  على  حفاظهم  تعزيز  شأنها  من  التي  املوارد  اندماجهم  إلى  في  سهم 
ُ
ت -سوسيوة 

 .حضريا

لشعور  وفي ظل غياب املوارد التي يمكن تعبئتها ملقاومة اإلقصاء املجالي، والتي تفض ي ندرتها لدى بعض املسنين إلى تنامي ا

الحي،    غترابباال  وينجم  رغمفي  إقامتهم.  يتم    حساساإل   ذلك  طول مدة  بمعنى عجز صحي  الشخص ومحيطه،  يمس  تغير  عن 

بال  زيقية للحي وكذا رحيل سكان وقدوم آخرين جدد،اختباره بواسطة الخصائص الفي تجاه    غربةمما يولد لدى املسن شعور 

يباني  "ا  :اشعبي   مثالي السن في محيط إقامته موظفا  الحي وسكانه. وحسب تعبير هذا املسن الذي تحدث عن تجربة تقدمه ف
ّ
لش

اني ى بّر
ّ
لوق ول

ْ
سّن هو ابن  هو ْولد لْبالد ْزيادة وخ

ُ
 . البلد وُولد فيه إال أنه صار غريبا(" )امل

وظف املسن املثل الشعبي لوصف تجربته وكذا تجارب بعض كبار السن، وبالرغم من طول مدة اإلقامة في الحي إال أن بلوغ  

الشعور   في  يعتبر مكونا حاسما  إلى توكؤ    تراباالغبسن متقدم  املتواجدين فيه. يؤدي هذا اإلحساس  تجاه املكان واألشخاص 

سن على تجاربه املاضية بما فيها ممارساته املجالية داخل الحي والعمل على تثمينها واالفتخار بها. بحيث يتم تعويض فقدان  امل

السابقة مع   الفعلية بممارسات مجالية استذكارية تستند إلى األنشطة    . االحتفاظ باألسماء القديمة لألحياء واملعالمالحركية 

يقتض ي استحضار األسماء    في فترة معينة  بتغيرها، إال أن استدعاء الذاكرة للحديث عن ممارسته وأنشطته   تهودراي  علمه رغم  ف

 . (179، ص.2020الذاكرة تسجل في إطار زمني ومكاني )سوكاح،   كون ل ، صائص املميزة للمجاالت في السابقالقديمة والخ

امل  استراتيجيةتتضح   هذا  لدى  االستذكارية  املجالية  مر املمارسة  في  تنقالته  تفاصيل  بعض  يروي  الذي  شبابه،  سن،  حلة 

عبر الحافلة    { مركز مدينة الرباط}أثناء شبابي أي في السبعينات كنت أذهب من هنا إلى باب األحد  "  :ويحكي في هذا املضمار

ساعة وأحيانا   ما يقارب   الحافلةالفترة يقيمون في مباني من الدوم. ويدوم التنقل عبر    ، والزال السكان هنا في تلك17رقم  

الفترة تلك  في  يكن  لم  الشباب    بناية  أذهب مشيا من هنا.  العرفانالكليات/} املستشفى وأيضا مكان دراسة  فهذا  {موقع   ،

يمون، وأحيانا أتنقل مشيا  لل ا  لكان حق   املكان كان عبارة عن أراض ي فالحية حيث توجد حقول زراعية، وحي "السويس ي"

 ".  في باب األحد بل  ،هناكلم تكن محطة الحافالت  }حي{ قامرة"من هنا إلى "ال 

املتعلقة بالتنقل   ومنه، يرتبط فعل تذكر املمارسات املنصرمة لدى املسن بتعويض بعض الخسائر اآلنية، خصوصا تلك 

شكل نمط العيش ك
ُ
عن شكل    اتيجيةاالستر ما تضفي معنى على املجاالت األولوية. وتكشف هذه  والتوفر على مجاالت ثانوية ت

في  الصعوبات  ملواجهة  عليها  التوكؤ  يتم  التي  الذكريات  بعض  في  واالختباء  املاض ي  إلى  اللجوء  في  الكامن  املقاومة  أشكال  من 

في مهما  مكونا  الذاكرة  تصبح  وبالتالي  استذكاري الحاضر،  بأخرى  فعلية  حركية  هالبواش"  تعويض  "موريس  أشار  وقد  ة. 

(Maurice Halbwachs  إلى غ (  األشخاص  يمر  ما  غالبا  إذ  للذاكرة،  االجتماعية  املتذكر، الشروط  الشخص  لدى  مرئيين    ير 

 (.  ,188pMallon, 2004 .زال ينتمي إليها ) ماو  يجتاحون صوره وأفكاره ومخزون جماعي للمجموعة التي انتمى إليها في املاض ي
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استدعا  األشخاص  إن  بعض  استحضار  في  فقط  ينحصر  ال  الذاكرة  استحضار  ء  إلى  يتعداه  بل  والجماعات،  واألحداث 

للمدي القديمة  باملعالم  واالحتفاظ  املجال  يحيل  ذاكرة  كما  السابقة.  وحدودها  لسيرورة    إلىنة  املصاحب  الهوياتي  الضغط 

لحاضر من  ي الحاضر. وينبع التجذر الهوياتي في املاض ي أو االتقدم في السن، أي بين هوية متجذرة في املاض ي وأخرى متأصلة ف

(. بحيث يتموقع املسنون ضمن هوية متجذرة في املاض ي بفعل غياب  Caradec, 2009, P.44انجازات الفرد السابقة أو الراهنة )

سوسيو اندماجهم  في  سهمة 
ُ
امل الحاضر،  في  مسجلة  وأنشطة  كممارسات  آنية  كما-انجازات شخصية  وتثبت    حضريا،  ترسخ 

شكلهويتهم في الحاضر. وذلك بفعل االرتب
ُ
مكان السكن الذي يصوغه   اط الوثيق بين املكان والتجربة الهوياتية، لكون الذات ت

املألوفة أهمية كبيرة نظرا  و   الفرد التي نتحدث عنها ونقيم فيها تغير نظرتنا حول أنفسنا، كما تكتس ي األماكن  يغيره، فاألماكن 

 (.  Montandon, 2013, pp.44-45فضال عن ترجمتها لتاريخ شخص ي وأحيانا جماعي )  ،عاطفي والرمزي لالستثمار ال

إحساسهم   استذكارية،  بأخرى  وتعويضها  املسنين  بعض  لدى  فعلية  مجالية  ممارسات  غياب  عن    متنامي   اغتراب بينجم 

 مكان يحتويهم  عن شعورهم بأن الكالسابق، فضال  اتجاه األشخاص )السكان( واملكان )الحي(. فهذا األخير لم يعد فضاء مألوفا  

السيما   الحي،  إلى  في  يؤدي  مما  االغتراب،  إحساس  وتثبيت  ترسيخ  في  سهم 
ُ
ت والبشرية  واالجتماعية  الفيزيقية  خصائصه  أن 

 انغالقهم  

 في ذكرياتهم السابقة وتمجيدها، وبالتالي تجذر هويتهم الشخصية في املاض ي.    

 الخالصة -4

دراسة السن    كشفت  في  التقدم  سيرورة  عبتجربة  الهامش ي  كتلك    ناملجال  بينها،  فيما  املتداخلة  املكونات  من  مجموعة 

املادي   شقها  في  الولوجية  عناصر  غياب  أي  الدراسة،  ملواقع  الفيزيقية  الخصائص  في  املتجسد  املجالي  باإلقصاء  املتصلة 

إلى ندرة ف سهم  ض واالجتماعي وبنيات تحتية غير مجهزة، باإلضافة 
ُ
الترفيه كالحدائق ومساحات خضراء وغياب األمن. وت اءات 

الخصائص في تفعيل بعد آخر من اإلقصاء، وهو اإلقصاء الرمزي للمسنين، الذي يتخذ أشكاال مختلفة من بينها مرئيتهم  تلك  

الخصو  واألطفال على وجه  الشباب  األخرى،  العمرية  الفئات  مع  باملقارنة  العام  الفضاء  في  شكل خصائص  صالخافتة 
ُ
ت كما   .

مهما الخ مكونا  الدراسة  االنتقال  مواقع  التبار  مرحلة  تدهور  و   شيخوخةإلى  تأكيد  في  للحي  الفيزيقي  املكون  ُيسهم  إذ  تأكيدها. 

الحالة الصحية لدى بعض املسنين بفعل صعوبة تنقلهم فيه، فضال عن خصائصه االجتماعية من قبيل غياب األمن وكثرة  

 . السكانرقة التي يتعرض إليها  الجرائم وحاالت الس

  ، التي يترتب عنها تعديل لتنقالتهمالحي واملرصودة من قبلهم، و   يتخذ املسنون تموقعات مختلفة تجاه التغيرات التي لحقت 

الرجال   لدى  املغرب، خصوصا  بآذان  ينتهي  الذي  األنشطة  زمن  تحديد  مع  املسجد،  في  والعشاء  الفجر  تأدية صالتي  كعدم 

كم ترتاملسنين،  ال  املسنين  تنقل  محددات  أن  بالذكر  والجدير  املنزل.  إلى  للولوج  محدد  وقت  يعتبر  بالشروط  ا  فقط  بط 

كتدهور   املسن  ذاتية تخص  أيضا محددات  بل تشمل  غير مجهزة،  تحتية  وبنيات  األمن والولوجية  بمعنى غياب  املوضوعية، 

الشروط، املوضوعية   تلكاالجتماعية. وينجم عن تداخل    حالته الصحية وعدم استعداد وتفرغ أعضاء أسرته وضعف عالقاته
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العام  والذاتية، تقلص حركية املسنين،    البعض منهم على عتبة باب املنزل، كحد فاصل بين املجال  التي تصبح مقتصرة لدى 

 والخاص.  

تراتيجيات املفعلة من قبلهم  هذه الدراسة بجرد تجليات اإلقصاء املجالي وتأثيراته على املسنين، بل تم إبراز االس  تكتفلم   

يمكن فهم االستراتيجيات املطورة من طرف املسنين بمعزل عن    للحفاظ على ممارسات مجالية وتوسيع نطاق اختياراتهم. وال

األسرة، خصوصا األبناء، وكذا رأسمالهم االجتماعي    فراداملوارد التي يعبئونها، والتي تشمل حالتهم الصحية والحضور الفعلي لأل 

 القتصادي، أي مدى توفرهم على عالقات اجتماعية وموارد مالية لتسهيل التنقل.  وا

أو    تلكعلى    املسنين  توفريفض ي   تفعليهم    بعضهااملوارد  املجالي،    الستراتيجيات إلى  اإلقصاء  مقاومة  خاللها  من  يسعون 

ي أحياء ومدن أخرى. وبالتالي توفرهم على  وتتخذ املقاومة في هذه الحالة صيغة ممارسات مجالية فعلية، سواء داخل الحي أو ف

األخير   هذا  ليصبح  ثانوي،  البعضمجال  للنوم فقط.    لدى  ثانويا مخصص  اإلقامة مجال  مكان  املقابل يصير  في  أوليا  فضاء 

يتم   بتفرغ أعضاء أسرته، ومدى توفرهم على وقت  إنتاج حركية مشروطة  في  الشبكة األسرية كمورد  إلى  وُيسهم لجوء املسن 

للموار تخ افتقارهم  بفعل  بدائل  املسنون  يطور  املقابل  في  التنقل.  أثناء  ملصاحبته  يمكن  صيصه  والتي  آنفا،  إليها  املشار  د 

والذكريات    كاستراتيجية تصنيفها   األحداث  واسترجاع  الذاكرة  على  تقوم  لكونها  األولى،  عن  مختلفة  املجالي  اإلقصاء  ملقاومة 

ممار  إنتاج  إلى  يفض ي  مما  تجذر املنصرمة.  وبالتالي  السابقة،  املراحل  في  املسنين  أنشطة  إلى  تستند  استذكارية  مجالية    سات 

 .  عنىبدون مالحاضر هويتهم الشخصية في املاض ي ليصبح 
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Abstract 

The study aimed to identify the role of scientific research in supporting sustainable 
development from the point of view of faculty members at An-Najah National University, 
and to achieve the objectives of the study used the descriptive approach, and the 
questionnaire was also used to collect data and information. The study population consisted 
of (907) faculty members at An-Najah National University during the first academic year 
2021-2022, and the questionnaire tool was applied to a random sample of (100) faculty 
members. The study concluded that the overall score of all the study axes related to the role 
of scientific research in supporting sustainable development in Palestine from the point of 
view of the faculty members of An-Najah National University was all with a very high and 
high grade of appreciation, and the study also revealed that there are no statistically 
significant differences at the level of significance (α = 0.05) between the averages of the 

role of scientific research in supporting sustainable development in Palestine from the 
point of view of faculty members at An-Najah National University attributed to variables: 
Gender, educational qualification, age, teaching experience, college where he studied, and 
place of residence. In light of the findings of the study, it recommended the need for a 
higher official body for scientific research and graduate studies at the level of An-Najah 
National University to sponsor and guide faculty members to benefit from the results of 
scientific research in order to serve development issues. 

Keywords: Scientific Research, Sustainable Development, Faculty, An-Najah 
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 ملخص 

تدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في هدفت الدراسة إلى التعرف على دور البحث العلمي في دعم التنمية املس

املنهج   أستخدم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  الوطنية،  النجاح  كما جامعة  لجمع    الوصفي،  االستبانة  استخدمت 

وامل الدراسة من  علومالبيانات  وتكون مجتمع  العام  907)ات.  الوطنية خالل  النجاح  في جامعة  تدريس  هيئة  ( عضو 

 ( عضو هيئة تدريس.100م، وقد تم تطبيق أداة   االستبانة على عينة عشوائية مقدارها )2022-2021الدراس ي االول 

لبحث العلمي في دعم التنمية املستدامة  ور ادتوصلت الدراسة إلى أن الدرجة الكلية لجميع محاور الدراسة املتعلقة ب

هيئة   أعضاء  نظر  من وجهة  فلسطين  كانت  في  الوطنية  النجاح  بجامعة    التدريس 
ً
جدا عالية  تقدير  بدرجة  جميعها 

( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  الدراسة  كشفت  كما  بين    α =0.05وعالية،   )

ن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة  دعم التنمية املستدامة في فلسطين م  ي فيممتوسطات دور البحث العل

ال ملتغيرات:  تعزى  الوطنية  درس  النجاح  التي  والكلية  التدريسية،  والخبرة  والعمر،  العلمي،  املؤهل  ومكان جنس،    بها 

 السكن.  

الدراسة، أوصت بضرورة وجود هيئة رسمية  تما توصلوفي ضوء   نتائج  العليا  ُعلي  إليه  العلمي والدراسات  للبحث  ا 

النجا جامعة  مستوى  التدريس  على  هيئة  أعضاء  وتوجيه  رعاية  على  تعمل  الوطنية  البحث    لالستفادةح  نتائج  من 

 العلمي بما يخدم قضايا التنمية.

 ة البحث العلمي، التنمية املستدامة، أعضاء هيئة التدريس، جامعة النجاح الوطني :يةفتاحات املكلملا
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 دمةقم

ا الحاضن  الجامعات  الخطط  ل تعد  إعداد   تشرف على 
ُ
وبحثيا  

ً
علميا كوادر مؤهلة  إعداد  العلمي من خالل  للبحث  ساس ي 

االس  البحوث  لجميع  العامة  الشاملة  والسياسات  التنمية  بخطط  املرتبطة  وتأمين واملستدامة تراتيجية  والعقود    ،  املنح 

البحثية للباحثين والخبراء أ   ئاتهمن يطمحون إلصدار دراسات بحثية تخدم بيالذي  واالستشارات  الجامعات  و  العلمية بما فيها 

التي يعملون   التي تخدم  بداخلها املؤسسات  التخصصية  البحثية  في   إنشاء املراكز  القضايا ذات الولوية االستراتيجية خاصة 

 ظل تزايد الزمات واملشكالت التي تواجه املجتمعات.

  
ً
دت العالقة بينهما تبادلية عضوية، فالتنمية بمفهومها الشامل تركز  غلتعليم الجامعي والتنمية  ن ابي  ةقالعال  لهميةونظرا

واملعرف واالجتماعي  االقتصادي  البناء  في  التحول  الحاجعلى  وإشباع  اإلنتاج  زيادة  إلى  وتؤدي  والثقافي،  للفرد ات  ي    الضرورية 

جل ذلك يعد التعليم الجامعي العالي الركيزة الساسية للتنمية  ول   له،  تاحة وزيادة الخيارات امل  حه، وتحقيق طمو   وزيادة دخله،

عامة بصفة  خاصة  ،الشاملة  بصفة  البشرية  )داغر  والتنمية  ذلك،  (.  2034.ص  ،2016  ، وآخرون.  على  عملت  عالوة  فقد 

ب التعليمية  نظمها  ُمراجعة  على  املستمر  التقدم  نحو  بجدية  والساعية  املتقدمة  الدول  على  مستم ورة  ص مختلف  والعمل  رة، 

حيث اعتمدت مقاييس وأسس لقياس مواصفات مخرجاتها التعليمية وضمان فاعلية البرامج الكاديمية في  ،تحسينها وتطويرها

ت  ، واملهاراتارف  اكتساب املع الفاعلة في تقدم بلدانها وتح  حقيق تقدمها، بل والكفايات التي تمكنها من  قيق تنميتها  واملساهمة 

 (.1.ص ،2017وضمان استقرارها االقتصادي واالجتماعي والمني. )املهنكر،  ستدامة،وامل  ةالفاعل

إال أن  ،   ةعلوماتية في كافة املجاالت والقطاعات املجتمعيوبالرغم من التطور العلمي واملعرفي  الهائل الذي أحدثته الثورة امل

وا للظروف   
ً
نظرا املجتمعات  غالبية  منه  تستفد  لم  التطور  املجتمع  حدال هذا  ومنها  مستمرة  عقود  منذ  تشهدها  التي  ث 

من   يعاني  الذي  منالفلسطيني  جًمة  عن  وتنموية،    ،اقتصاديةو   ها: سياسية، أزمات  واإلمكانياناهيك  املوارد  املادية شح  ا  مم   ت 

تمثله من  بما  الجامعات  التعليمية خاصة  للمؤسسات  التنموي  الدور   على 
ً
لكه من  مت  ا مو تنموي  رأسمال بشري    أنعكس سلبا

جيات الفاعلة  ي واملساهمة في إعداد الخطط واالسترات  رسم السياسات العامة للمجتمع،تؤهلها للبحث العلمي  ليات وتقنيات  لآ

الزمات   من  العديد  عاتقها    ،املجتمعالتي تواجه  في حل  يقع على  النجاح خاصة  عامة وجامعة  الفلسطينية  الجامعات  أن  إال 

الكام املعرفة  فيناستثمار  إال من خالل    ة  يتأتى  لن  التطور، وهذا  التغيير ومواكبة  تقبل  قادرة على  كفئة  فيها  العاملين  عقول 

الخبرات،ا وتوظيف  القدرات،  الجديد   ستثمار  املعارف  أدو وإنتاج  تبني  على  والعمل  تحقيق  اة،  بهدف  فاعلة  استراتيجية   
ً
را

الدراسة  تو   ،ية الشاملة واملستدامة في فلسطينالتنم التنمية املستدامة من  ل الى  اهدف  العلمي في دعم  تعرف على دور البحث 

 . وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية

 الدراسات السابقة 

الباحثين  يتناول  النحو    سوف  على  وهي  الدراسة،  بموضوع  الصلة  ذات  والجنبية  العربية  العلمية  الدراسات  من  العديد 

 اآلتي:

هدفت الدراسة الحالية إلى تقدير دور البحث العلمي بجامعة العلو م والتكنولوجيا الردنية في    :( 2021)   دراسة حمادنة  -

ا حت تطوير  تم  ذلك  ولتحقيق  املستدامة،  التنمية  و ستبانة  قيق  من صدقها  التأكد  ثم  من  ثومن  الدراسة  مجتمع  تكوّن  باتها، 



 

 

225 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

والتكنولوج  العلوم  جامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  ال يجميع  عددهم  ة  والبالغ  توزيع  753)ردنية  تم  تدريس،  هيئة  عضو   )

(460( حوالي  أي  الطبقية،  العشوائية  العينة  بالطريقة  مختارة  عينة  على  استبانة  الدر 61(  مجتمع  من  االصلي%(  وقد  .  اسة 

الدراسة أن در  البحث العلمي بجاجأظهرت نتائج  العلوم والتكنولوجيا الردنية في  م ة تقدير دور  التنمية املستدامة    حقيق تعة 

هيئ أعضاء  نظر  وجهة  االجتماعي  من  النوع  متغير  إلى  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ووجود  كبيرة،  كانت  فيها  التدريس  ة 

 مشارك، واستاذ مساعد.   من أستاذ، وكذلك تعزى إلى متغير الرتبة الكاديمية وجاءت لصالح كل  وجاءت لصالح الذكور 

ت إلى التعرف على إسهامات برنامج التعليم العالي في الجامعات الردنية في تطوير البحث  دفه  :( 2020دراسة خمايسة )   -

إتب ثم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  املستدامة،  التنمية  لتحقيق  استبانة  العلمي  تطوير  خالل  من  وذلك  الوصفي  املنهج  اع 

واالنحرافات املعيارية تبين أن  توسطات الحسابية  ج املا ( وبعد استخر SPSS)  وللوصول إلى نتائج الدراسة تم استخدام برنامج

ا لتحقيق  العلمي  البحث  تطوير  في  الردنية  الجامعات  في  العالي  التعليم  برامج  إسهامات  من  متوسطة  درجة  لتنمية  هناك 

تصب  أن  يجب  أبرزها:  من  التوصيات  من  بمجموعة  الدراسة  وأوصت  التدريس،  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من    ح املستدامة 

 امعات ومراكزها املهنية مؤسسات مهنية محلية وإقليمية ملساعدة متخذي القرار على اتخاذ القرارات الصحيحة. الج

)   دراسة  - ا  :( 2020الشيتي  هذه  اللدراسة  هدفت  دور  على  التعرف  التعليم  إلى  مخرجات  مواءمة  في  السعودية  جامعات 

في اململكة العربية السعودية من وجهة نظر القيادية اإلدارية في    (2030)  رؤيةالعالي وتحقيق متطلبات التنمية املستدامة وفق  

اإلدا  القيادات  من  العينة  وتكونت  الجامعة،  في  اإلدارية  القيادات  من  الدراسة  مجتمع  تكون  القصيم.  إعداد  جامعة  تم  رية، 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج   اسة.ر واستخدم املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الد  استبانة مكونة من أربعة أقسام. 

النتائ أظهرت  أهمها:  ملتغير  من  تبعا  القصيم  في جامعة  اإلدارية  القيادات  إجابات  لدرجة  إحصائية  ج وجود فروق ذات داللة 

بضرورة التأكيد على مواءمة جودة خريجي الجامعة مع احتياجات ومتطلبات مؤسسات سوق العمل    الجنس، أوصت الدراسة

 تياجات وضمان حصول الخريجين على فرص العمل املناسبة لتخصصاتهم.االح  لسد هذه

إلى التعرف على معوقات استدامة التعليم العالي من وجهة نظر أعضاء هيئة    الدراسة   هدفت  :( 2016دراسة الخوالدة )   -

لرتبة. تكونت عينة الدراسة  ، واةتدريس في الجامعات الردنية، وعالقة ذلك ببعض املتغيرات وهي: الجنس، والجامعة، والكليال

  ة املعوقات، ية، واستخدم الباحث استبانة لقياس درج( عضو هيئة تدريس، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائ830من )

ذات دالل إحصائية تعزى ملتغيرات: الجنس لصالح الذكور في مجاالت اإلدارة الجامعية،  أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق  

عة لصالح الجامعات  لعلمي والدرجة الكلية للمجاالت ولصالح اإلناث في مجال املناهج وطرق التدريس. وملتغير الجامحث ابوال

والحري التدريس  هيئة  وأوضاع أعضاء  العلمي،  البحث  مجالي  في  في مجال  الحكومية  الخاصة  الجامعات  الكاديمية. ولصالح  ة 

الكليات  وملتغير  التدريس.  وطرق  هذه  لصال  املناهج  نتائج  ضوء  وفي  أستاذ.  رتبة  لصالح  الرتبة  وملتغير  اإلنسانية.  الكليات  ح 

الب تشتالدراسة قدم  استراتيجية واضحة  رؤية  بوضع  الجامعات  إدارات  اهتمام  أهمها  التوصيات  من  على  احث مجموعة  مل 

 عدد من النقاط للحد من املعوقات.

-   ( البورنو  ال  :( 2016دراسة  إلى  الدراسة  الفلسطينعرف  تهدفت  الجامعات  تلبية متطلبات   بمحافظات غزةية  إلى دور  في 

لديها وسبل تفعيله   املستدامة  التحليلي، وتم جمع   )الجامعةالتنمية  الوصفي  املنهج    اإلسالمية دراسة حالة(، ومن استخدام 
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%( وبلغ الوزن 645.54تبانة )لالس   توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: املجموع الكلي  ،البيانات بواسطة استبانة 

الجامع ملمارسة  الكلية  للدرجة  هيئة  النسبي  أعضاء  نظر  وجهة  من  املستدامة  التنمية  متطلبات  تلبية  في  لدورها  اإلسالمية  ة 

( عالية  ي%( وه75.06التدريس  امل  درجة  الولى، وكما جاء  املرتبة  التكنولوجي على  املجال  الرابع وهو  املجال  . وحاز 
ً
جال  نسبيا

الت  والنتائج  البيانات  على  وبناًء  والخيرة.  الرابعة  املرتبة  في  االقتصادي(  )املجال  أهم  الول  كانت  الدراسة  عنها  أسفرت  ي 

قافة االستدامة في التنمية من أجل توسيع مدارك أفراد املجتمع  لتعاون مع املؤسسات اإلعالمية املتنوعة لنشر ثاالتوصيات  

 املجتمع إليها.    حاجة وتعريفهم بأهميتها ومدى

 التعليق على الدراسات السابقة

 أوجه التشابه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

لى استخدام املنهج الوصفي كمنهج مناسب إلجراء  اتفقت أغلب الدراسات السابقة والدراسة الحالية ع  من حيث املنهج:  -

 (.2016(، ودراسة البورنو )2020سة الشيتي )ودرا (،2020الدراسة العلمية كدراسة خمايسة )

اتفقت عدد من الدراسات السابقة في االستعانة بأعضاء هيئة التدريس كعينة إلجراء الدراسة كدراسة    من حيث العينة:  -

( ال2020خمايسة  دراسة   ،)( )2016خوالدة  حمادنة  دراسة   ،)2021( البرونو  ودراسة  من 2016(،  عدد  اختلفت  حين  في   .)  

 (.2016اسات السابقة، حيث بعض الدراسات استعانت بالقيادات اإلدارية في الجامعة كدراسة الشيتي )الدر 

نة كأداة مناسبة للحصول  استخدام االستبا   علىاتفقت عدد من الدراسات السابقة والدراسة الحالية    من حيث األداة:  -

(. في حين  2021(، دراسة حمادنة )2016)  دراسة الخوالدة(،  2020)على البيانات واملعلومات الالزمة للدراسة كدراسة خمايسة  

 (.2016باملقابالت الشخصية كدراسة البورنو )عن الدراسة بالحالية باالستعانة  اختلفت عدد من الدراسات السابقة

 من الدراسات السابقة أوجه االستفادة 

في صياغ  كباحثتين  إليها  تطرقنا  التي  السابقة  الدراسات  للدراسة  مشك  ةساهمت  االنسب  املنهج  واستخدام  الدراسة،  لة 

وتطوير أداة الدراسة، كما استفادت الدراسة    النظري للدراسة الحالية،   اإلطاررتباطي، وكذلك في بناء  وهو املنهج الوصفي اال 

 د مجتمع وعينة الدراسة من خالل االطالع واملقارنة بين الدراسات السابقة.  الحالية في تحدي

 لدراسة لة اك مش -1.1

الفلسطي املجتمع  وتنموية،  يعاني  اقتصادية  مشكالت  من  املوار بني  قلة  إلى  واالمكانيات  اإلضافة  مّما د  على  يؤكد    املادية، 

 ي حل هذه املشكالت بأقص ى سرعة وأقل التكاليف.  ستخدام البحث العلمي فاضرورة االعتماد على الجامعات ب

في دعم   العلمي  البحث  في فلسطين من وجهة نظر أعضاء  لتنم اوللوقوف على دور  في جية املستدامة  التدريس  امعة  هيئة 

املتعلقة  ن بالرجوع إلى الدراسات السابقة ذات العالقة، التي أوصت بإجراء املزيد من الدراسات  و النجاح الوطنية، قام الباحث 

(، 2016( ودراسة الخوالدة )2020تي )الشي  (، ودراسة2020)خمايسة  بدور البحث العلمي في دعم التنمية املستدامة، كدراسة  

إجراء الدراسة    على  ة البحث في دور البحث العلمي في دعم التنمية املستدامة في فلسطين، المر الذي يؤكدر ضرو   يشير إلىا  مم

 ة على السؤالين التاليين: الحالية، محاولة اإلجاب
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في فلس1   املستدامة  التنمية  في دعم  العلمي  البحث  ما دور  النجاح  ين مط.  في جامعة  التدريس  ن وجهة نظر أعضاء هيئة 

   الوطنية؟ 

2( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   .α =0.05  التنمية في  العلمي  البحث  دور  متوسطات  بين   )

في جام  املستدامة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  تعزى  فلسطين  الوطنية  النجاح  ا نالج )ملتغيرات  عة  لخبرة  س، 

 عملية، املؤهل العلمي، الرتبة الكاديمية، التخصص الجامعي، الكلية(؟ ال

 

 أهداف الدراسة    -2.1

التي من املؤممما تقدبناًء على   إلى تحقيق مجموعة من الهداف  الدراسة سعت  للمكتبة    ل أن تكون إضافة علمية، فإن 

عامة  العربية  واملكتبة  خاصة  لهمي  الفلسطينية   
ً
هيئة  الب  دور   ةنظرا أعضاء  لدى  املستدامة  التنمية  دعم  في  العلمي  حث 

 التدريس في جامعة النجاح الوطنية والهداف هي:  

وجه .1 من  فلسطين  في  املستدامة  التنمية  دعم  في  العلمي  البحث  دور  على  في الوقوف  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  ة 

 الوطنية. جامعة النجاح  

بي .2 هناك فروق  كان  إذا  فيما  اامل  نالتعرف  عينة  أفراد  الحسابية الستجابة  في  توسطات  العلمي  البحث  لدور  لدراسة 

  دعم التنمية املستدامة في فلسطين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية تعزى ملتغيرات 

 .)الجنس، الخبرة العملية، املؤهل العلمي، الرتبة الكاديمية، التخصص الجامعي، الكلية(

 أهمية الدراسة في كونها تعالج مسألة أساسية في التطور والنهوض وتشتمل على:    الدراسة: تنبع  ميةأه -3.1

النظرية:  - ت  األهمية  التي  والجنبية  العربية  السابقة  للدراسات   
ً
استكماال افهي  البحث  دور  التنمية  ناولت  دعم  في  لعلمي 

 للمكتبة الوهي بذلك تمثل راف املستدامة،
ً
 مهما

ً
 واملكتبة الفلسطينية خاصة.  عامة، ربيةعدا

: األهمية التطبيقية -
ً
تواجه  راجعة للوقوف على أهم التحديات والعقبات التي  كونها تغذية: تتمثل أهمية الدراسة الحالية ثانيا

الجامعة في      ستساعد ُصّناع القرار    هاأناملؤمل من هذه الدراسة    ، حيث أنتدريس في جامعة النجاح الوطنيةالهيئة    أعضاء

الخاص    وممثلي وفكر بالقطاع  علمية  شراكات  ممتطوير  الخاص  والقطاع  الجامعات  مع  العلمي  ية  البناء  تطوير  إلى  يؤدي  ا 

 والبحثي.  

 حدود الدراسة  -4.1

 ن أعضاء هيئة التدريس بجامعة النجاح الوطنية بفلسطين.تطبق الدراسة على عينة م

ن من وجهة نظر  ي في دعم التنمية املستدامة في فلسطيدور البحث العلم  اليةحالدراسة ال  املوضوعي: تناولت.الحد  1

 الوطنية. هيئة التدريس في جامعة النجاح  أعضاء

 تدريس في جامعة النجاح الوطنية. : تم تطبيق هذه الدراسة على أعضاء هيئة ال.الحد املكاني2

 م. 2021/2022العام من   يطبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثان . الحد الزمني:  3
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 مصطلحات الدراسة  1-5 

 تية: لدراسة الحالية على املصطلحات اآلاشتملت ا

قرات االستبانة دور البحث  الدرجة الكلية التي يتم الحصول عليها من خالل إجابات أعضاء هيئة التدريس على ف  دور: -

 جاح الوطنية. الن ةالعلمي في دعم التنمية االستدامة لدى أعضاء هيئة التدريس في جامع

ساليب وأدوات ومناهج جديدة من  أستخدام  ااملعارف والعلوم ب  الكتشاف علمية  عبارة عن محاوالت    البحث العلمي: -

مسألة   شأن  في  الحقائق  دراسة  مشكلةأجل  يطلق  أو  ا  معينة  موضوع  مال عليها  نتائج  إلى  التوصل  ُبغية  مة  ئلبحث 

 (.26.، ص2021 ، عليوي،)نعيراتللدراسة أو موضوع البحث. 

املستدامة:  - واالجتماعية    التنمية  والعلمية  االقتصادية  التنمية  مجاالت  في  مستمرة  تلبية  عملية  احتياجات  بهدف 

.  بحاجاتهاإلنسان الحالي دون املساس 
ً
 (. 5.، ص2018 ،)الكردمستقبال

الوطنية - النجاح  بالجامعة  نابلس  مدينة  في  تقع  غير حكومية  عامة  فلسطينية  جامعة  ا ض :  برامج  فة  تقدم  لغربية، 

 العليا وفق الدراسة املنتظمة. أكاديمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات  

 . املنهجية واألدوات 2

الدراسة: - الوصفي  منهجية  املنهج  الدراسة  ملالءماستخدمت  خصائص    ،لدراسةلته  ،  وصف  على  قائم  منهج  وهو 

 لشخصية لفراد العينة. ة واملقابالت اتبانسطريق اال  عن  وتحليلها الظاهرة وجمع املعلومات عنها

جاح الوطنية والبالغ  ين في جامعة الن عضاء هيئة التدريس العاملأجميع    تكون مجتمع الدراسة من  مجتمع الدراسة: -

 ( 2022 الوطنية، اح  )جامعة النج . (907) عددهم

النجاح الوطنية حيث  جامعة  ي  ف  ني( من أعضاء هيئة التدريس العامل100تكونت عينة الدراسة من )  الدراسة:عينة   -

 كالتالي:تبين من توزيع عينة الدراسة وهي املعلومات الشخصية لألفراد الذين قاموا بتعبة االستبانة كانت 

 ( 100توزيع عينة الدراسة )ن =  توزيع عينة الدراسة حسب  (1جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار الجنس

 63.0 63 ذكر 

 37.0 37 ثىأن 

 100.0 100 عو املجم

 النسبة املئوية التكرار املؤهل العلمي 

 46.0 46 ماجستير

 54.0 54 دكتوراه 

 100.0 100 املجموع

 النسبة املئوية التكرار العمر

 26.0 26 35الى اقل من  20من 
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 43.0 43 45الى  35من  

 31.0 31 سنة 45أكثر من 

 100.0 100 املجموع

 املئوية سبةنال التكرار الخبرة التدريسية

 21.0 21 سنوات 5اقل من 

 45.0 45 سنوات  10الى  5من 

 34.0 34 سنوات 10أكثر من 

 100.0 30 املجموع

 النسبة املئوية التكرار الكلية التي تخرج فيها 

 51.0 51 علمية 

 49.0 49 إنسانية 

 100.0 30 املجموع

 النسبة املئوية التكرار مكان السكن 

 61.0 61 مدينة 

 39.0 39 ية ر ق

 100.0 100 املجموع 

   الدراسة أداة   

 -   
ً
  لى الو   صورتها   في  االستبانة  وهي.  للدراسة  أداة   تطوير  تم   الدراسة  أسئلة  عن   لإلجابة  :األولى   صورتها  في   الدراسة  أداة:  أوال

   العلمي  البحث  دور   واقع  تقيس
ً
  الشيتي   ةاسدر   ،(2020)  خمايسة  كدراسة  السابقة  والدراسات  النظري   طارباإل   مستعينا

  ، جزئين   من   الدراسة   داةأ  وتكونت  ،(2016)  الخوالدة  ودراسة  ،(2021)  حمادنة  ،ودراسة(2016)  البورنو  ودراسة  ،(2020)

  ومكان   بها،  تخرج  التي  والكلية  التدريسية،  والخبرة  والعمر،   العلمي،  ؤهلوامل  الجنس )  متغيري   على  الول   الجزء  اشتمل  حيثب

  -1)الفقرات وتضمن  التعليمي: الول  املحور : وهي  فرعية  محاور  ثالثة  وتضمن   فقرة(  32)  من فتكون   نيثالا  الجزء بينما  ،(السكن

:  الرابع   املحور   ،(19  -13)الفقرات  وتضمن   االجتماعي:  الثالث  املحور   ،(12  -6)الفقرات  وتضمن   البيئي :  الثاني  املحور   ،(6

 (. 32 -26) الفقرات وتضمن  ياس سيلا: الخامس  املحور (،  25 -20) الفقرات  وتضمن االقتصادي

-   
ً
  املحكمين   من  تكرارها  درجة  على  بناءً   بها  الخذ  تم  املحكمين  من  الواردة  املالحظات  دراسة  بعد  :النهائية  صورتها  في   األداة:  ثانيا

  الالزمة   تاءاجر باإل   موالقيا  النهائية  بصورتها  االستبانة  إخراج  تم  املحكمين  من  الواردة  التعديالت  إدخال  وبعد  ا،عليه  وتوافقهم

 
ً
 . الفعلي  للتطبيق استعدادا
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 الدراسة   أداة صدق 

  بهدف   االختصاص وذلك  ذوي   من  املحكمين   بعض  على   الداة  ن الباحثو   وزعً   واملوضوعية  الدقة  من  ملزيد:  الظاهري   الصدق   -1

( 32)  على  فاحتوت  النهائي،  لهاك ش  في  الدراسة  أداة  تكونت  ذلك  على  بناءً   اللغوية،  الصياغة  الفقرات وسالمة  صالحية  من  التأكد

 .الظاهري  بالصدق فما يعر  استخراج   وسيلة العملية  هذه وعدت مجاالت   خمسة على موزعة  فقرة

  وارتباط   إليها،   تنتمي   التي   بمحاورها  الدراسة   مجاالت   باطرتبا  الداخلي  االتساق  صدق  يعتمد  : الداخلي   تساقاال  صدق  -2

  الدراسة،  عينة  على  بتطبيقها داة  لأل   الداخلي  االتساق   صدق  من  التحقق تم  حيث.  إليه يتنتم  الذي  واملحور   باملجاالت،   الفقرات

 االحصائي   البرنامج  باستخدام  وذلك  لها،  الكلية   والدرجة  االستبانة  فقرات   من  فقرة  كل   بين  بيرسون   ارتباط  معامل  حساب  وتم

(SPSS.) 

  من   الدارسة  عينة  على  الداة  الباحثين   طبق  حيث  وثباتها،  اصدقه  من  التأكد  الدراسة  أداة  إعداد  بعد  :الدراسة   أداة  تطبيق

 .فلسطين في نابلس مدينة  في الوطنية النجاح   جامعة في التدريس هيئة  أعضاء

 كرو )  معادلة  اختبار   بواسطة   اجريت  التي   داةال   لفقرات   اإلحصائية  املعالجة   سطةبوا   داةال   ثبات  من  التحقق  تم  :األداة  ثبات

   جيد  ثبات  معامل  وهو(  0.933)  الدراسية  املادة  ثبات  معامل  غبل  ثي ح(  الفا-نباخ
ً
  بأغراض   ويفي  مناسب  وهو  وعال    جدا

 . الدراسة

  وذلك(  SPSS)  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية   لرزم ا  برنامج   ن الباحثو   استخدم  البيانات   معالجة   أجل   من :  اإلحصائية  املعالجة 

  كرونباخ   معامل   املعيارية،  واالنحرافات  الحسابية  الوساط   املئوية،  والنسب   ارات ر التك:  اآلتية  اإلحصائية   املعالجات  باستخدام 

 One Way)   الحادي  التباين  تحليل   واختبار   ، (Independent Sample T-Test)  املستقلة  للمتغيرات (  ت)  اختبار   الفا،

ANOVA .) 

 مناقشتها الدراسة و  نتائج. 3

  هيئة   أعضاء   نظر   وجهة  من  فلسطين  في  املستدامة   التنمية   في  لميالع  ث البح  دور   على  التعرف  الى  الدراسة  هذه  هدفت 

  ر تطوي  تم  ذلك  ولتحقيق  ومحاورها،  الدراسة  متغيرات  دور   على  التعرف  خالل  من  وذلك  الوطنية،  النجاح  جامعة  في  التدريس

  ترميزها   تم  االستبانات  معجو   توزيع  عملية   تمت   ذلك  وبعد  ثباتها،  ومعامل  صدقها   من   التأكد   وتم (  االستبانة)  الدراسة   داةأ

  تبعا   الدراسة   نتائج   يلي  وفيما(  SPSS)  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الرزمة  باستخدام  إحصائيا  ومعالجتها   للحاسوب   وإدخالها 

 . وفرضياتها لسئلتها

  راج استخ  تم  وقد  الوصفي،  اإلحصائي  التحليل  نتائج  عرض  يلي  وفيما  الدراسة  أسئلة  عن  باإلجابة  املتعلقة  النتائج

 : للموافقة اآلتية املستويات اعتماد وتم  الدراسة،  وعوامل لسئلة املئوية والنسب  الحسابية  املتوسطات

 

 



 

 

231 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

 توزيع درجات التقييم (2جدول رقم ) 

 تجابة درجة االس النسبة املئوية املستوى 

 جدا قليلة  %  50أقل من  1-1.80من 

 قليلة  %59.9 -%  50من  1.81-2.60من  أكثر

 متوسطة  % 69.9 -% 60من 3.40-2.61من  أكثر

 عالية %  79.9 – 70من % 3.41-4.20من  أكثر

  % فأعلى   80 4.21-5من  أكثر
ً
 عالية جدا

 

مة في فلسطين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح  السؤال الرئيس: ما دور البحث العلمي في التنمية املستدا 

 الوطنية؟ 

ال تم عن هذا  املتوسطات  ااستخر ؤال  سوقد  املعيارية،ج  واالنحرافات  االستبانة    الحسابية  العينة على محاور  أفراد  وإجابات 

 ذلك. والجدول اآلتي يوضح 

 املجال األول: مجال التعليم 

افات املعيارية   املتوسطات( 3جدول رقم )   الحسابية والنسب املئوية واالنحر

 دامة ملستانمية  ودرجات االستجابة ألسئلة املجال الت

املتوسط   فقرات املجال التعليمي الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

درجة  

 التقدير 

بمضمون   1 الخاصة  املعرفة  تطوير  في  العلمي  البحث  يساهم 

 .املستدامةالتنمية 

عالية   84.6% 80221. 4.2300

 
ً
 جدا

ة  تنمي لتطوير املقدرة على تحديد فرص ا  العلمي فييقوم البحث   2

 .املستدامة

عالية   80.8% 88671. 4.0400

 
ً
 جدا

التنمية   3 ينمي البحث العلمي تطوير املقدرة على تحديد تحديات 

  .املستدامة

 عالية   79.4% 96875. 3.9700

أولوي  4 تحديد  املوارد  يتم  وفق  املستدامة  التنمية  فرص  ات 

 .العلميالجغرافية املتاحة من خالل البحث 

عالية   80.4% 1.00484 4.0200

 
ً
 جدا

 عالية   %77.0 1.06719 3.8500 .املجتمعينمي البحث العلمي ثقافة القراءة لدى  5

عالية   %82.2 1.00398 4.1100  يسهم البحث العلمي في القضاء على المية في املجتمع  6

 
ً
 جدا

عالية  %80.7 73343. 4.0367 املستوى الكلي ملجال التعليمي 

 
ً
 جدا
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 لق باملتوسطات واالنحرافات املعيارية للمجال ويالحظ من خالل النقاط اآلتية:( والذي يتع3رقم ) جدول لمن خالل عرض ا 

الفق أتبين   ▪ هي  السابقة  الفقرات  في  حسابي  متوسط  أعلى  )ن  رقم  بمتوسط  1رة  مئوية  4.2300) حسابي  (  وبنسبة   ،)

)يسا84.6) على  تنص  الفقرة  وكانت   ،)
ً
جدا )عالية  استجابة  وبدرجة  اله%(  الخاصة  م  املعرفة  تطوير  في  العلمي  بحث 

التنمية   الباحثو   .(املستدامةبمضمون  العلمي  يعزو  للبحث  الوطنية  النجاح  جامعة  توليه  الذي  الكبير  الدور  إلى  ذلك  ن 

 حاجات السوق والتنمية املستدامة. وربطه ب

وكانت الفقرة    عالية(استجابة )رجة  د%( وب77( وبنسبة مئوية )3.8500بمتوسط حسابي )  (5في حين جاءت الفقرة رقم ) ▪

( على  املجتمعتنص  لدى  القراءة  ثقافة  العلمي  البحث  الباحثو   (.ينمي  للبحث  يرى  الساس ي  املحرك  بمثابة  القراءة  بأن  ن 

 تنمية ثقافة البحث العلمي لدى أي باحث.   نال يمكومتزنة بدون قراءة واعية  مي،العل

  املوافقة   نسبة  أن  على   يدل  وهذا .  %(80.7( وبنسبة مئوية )4.0367د بلغت )سة قاالدرجة الكلية التجاهات عينة الدر أن   ▪

   عالية   كانت
ً
  الحسابي   املتوسط  بداللة  عالية  كانت   ي التعليم  املجال   سئلةأدرجة    فإن   وبالتالي  املحور،   فقرات   على   جدا

 
ً
   مهم  التعليم  أن  إلى  ةتيجنال  هذه  في  السبب  يعود  حيث  ،الدراسة  شملتهم  الذين  العينة  نظر  وجهة  على  اعتمادا

ً
 في   جدا

الكثر الباحث    كون   السليم  العلمي  البحث   تركيبة   صياغة  وطبيعة    بإمكانياتمعرفة    هو  ومواردها،    التي   التحديات بلده 

 في سبيل تحقيق تنمية شاملة طويلة املدى.   تحدها التي  واملعيقات هاتواجه

افات املعيارية ودرجات االستجابة ألسئلة النحا املتوسطات الحسابية والنسب املئوية و  ( 4جدول رقم )   املجال البيئي ر

املتوسط   فقرات مجال البيئة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

درجة  

 دير التق

في   1 العلمي  البحث  توعيةيساهم  املحلية    زيادة  املجتمعات 

 املحلية.لحماية البيئة 

 عالية   79.2% 1.03397 3.9600

فيلبحث  اهم  ايس 2 املياه    وإعادةتطوير    العلمي  شبكات  تأهيل 

 الصحي. الصرف  وشبكات

عالية   80.4% 95325. 4.0200

 
ً
 جدا

ت  3   والحد طوير الراض ي الزراعية  يساهم البحث العلمي في زيادة 

 العشوائي. من الزحف العمراني 

 عالية   78.2% 1.00599 3.9100

عالية   %80.0 99494. 4.0000  النظيفة.ة لطاقايساهم البحث العلمي في التشجيع على  4

 
ً
 جدا

عالية   %81.6 96064. 4.0800 يساعد البحث العلمي على استثمار املياه الجوفية   5

 
ً
 جدا

 عالية   %78.0 93744. 3.9000 املجتمع. يركز البحث العلمي على أهمية النظافة في  6

 ة لياع %79.6 66652. 3.9783 املستوى الكلي ملجال البيئي
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( والذي يتعلق باملتوسطات واالنحرافات املعيارية للمجال البيئي ونالحظ من خالل النقاط  4من خالل عرض الجدول رقم )      

 ة: التالي

لنا   ▪ )أيتبين  رقم  الفقرة  هي  السابقة  الفقرات  في  متوسط حسابي  أعلى  بمتوسط حسابي) 5ن  مئوية  4.0800(  وبنسبة   ،)

است81.6) وبدرجة  (ابة  ج%( 
ً
))عالية جدا على  تنص  الفقرة  وكانت  الجوفية ،  املياه  استثمار  على  العلمي  البحث  (  يساعد 

على إنشاء البرامج العلمية الداعمة للبحث العلمي و تشجيع أعضاء    صجامعة النجاح الوطنية تحر ن إلى أن  حثو البايعزو  

نشرالهيئة   على  املحكمة  ال   تدريس  العلمية  با  تذاوراق  و   ياهملاار  مستث الصلة  العمل  الجوفية،  ورش  في  املشاركة 

 لتطوير املعرفةاملياهتديات الدولية بهدف تشجيع االبتكارات ملواجهة تحديات  واملن
ً
وإبراز دورها في خدمة    ، كونها مصدرا

 املجتمع.  

▪ ( رقم  الفقرة  هي  السابقة  الفقرات  في  متوسط حسابي  أدنى  )6كانت  بمتوسط حسابي  مئ3.9000(  وبنسبة  )و (  %( 78ية 

ن بأن  يرى الباحثو (.  يركز البحث العلمي على أهمية النظافة في املجتمعاستجابة )عالية( وكانت الفقرة تنص على )  وبدرجة

النجاح و   جامعة  والبيئة،  الصحة  بعلوم  الصلة  العلمية ذات  البرامج  افتتاح  على  هيئة  شجعت  الوطنية حرصت  أعضاء 

 النتشار المراض.  لصنّ  حكمة م أوراق علمية نشر  لديها علىالتدريس 
ً
 اع القرار بهدف الحفاظ على البيئة ومنعا

%( وهذا يدل على  79.6سبة مئوية )( وبن3.9783)  أن الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة نحو املجال البيئي قد بلغت ▪

عالية على فقأ كانت  املوافقة  نسبة  فإن درجة   ن  وبالتالي  املحور،  الأرات  املجال  ايئي  بسئلة  بداللة  عالية  ملتوسط  كانت 

مًم  الدراسة  الذين شملتهم  العينة  نظر  وجهة  على   
ً
اعتمادا إ الحسابي  النجاح  استدعى جامعة  اللى  ا  محطة  نجاح  افتتاح 

النظيفة وترشيد االستهالك، وتنظيم   الطاقة  ُعليا مثل ماجستير  هندسة  برامج دراسات  الشمسية، وفتح  للطاقة  الولى 

الع في  مية  لامللتقيات  الشمسية  الطاقة  لتوليد  محطة  إلنشاء  تعاون  اتفاقيات  وتوقيع  املستدامة،  الطاقة  ملتقى  مثل 

عن  
ً
فضال للجامعة،  التابعة  النصارية  الخاليا    أراض ي  أنظمة  حول  التدريس  هيئة  أعضاء  قبل  من  العلمية  الوراق  نشر 

 يفية والزراعة املستدامة في فلسطين. الر  قالشمسية الكهروضوئية ذات الشبكات الصغيرة من أجل تنمية املناط 

افات املعيارية ودرجات املتوسطات الحسابية   :( 5جدول رقم )   املجال االجتماعي  االستجابة ألسئلةوالنسب املئوية واالنحر

املتوسط   الفقرات الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

درجة  

 التقدير 

تمكي  1 إلى  العلمي  البحث  املحلي  أفر   نيسعى  املجتمع  اد 

 كافة. 

3.6200 .98247 

72.4% 

 عالية  

لعلمي إلى املساواة في إتاحة الفرص أمام  يسعى البحث ا 2

 املجتمع. شرائح 

3.9500 .96792 

79.0% 

 عالية  

جميع   3 في  املرأة  دور  تعزيز  إلى  العلمي  البحث  يسعى 

 الحياة. مجاالت 

3.5900 1.09263 

71.8% 

 عالية  

ال  4 خالل  لع ا  حثب يساهم  من  الفقر  محاربة  في   عالية   %75.4 1.04306 3.7700لمي 
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 االجتماعية.اهتمامه بنظم الحماية  

العلمي 5 البحث  إنشاء    يسعى  في  املرأة  دور  لتوضيح 

 نمو الدخل السري.   االقتصادية لتعزيز املشاريع 

3.9300 .85582 

78.6% 

 عالية  

 عالية   %78.8 99311. 3.9400 ع. تمجملايطور البحث العلمي مشاريع تنموية في  6

 1.00504 4.0000 املجتمع. الصحية في يدعم البحث العلمي الرعاية  7

80.0% 

عالية  

 
ً
 جدا

 عالية %76.6 79734. 3.8286 املستوى الكلي ملجال االجتماعي 

مجال االجتماعي ونالحظ من خالل  ة للي( والذي يتعلق باملتوسطات واالنحرافات املعيار 5من خالل عرض الجدول رقم )              

 النقاط التالية: 

%(  80(، وبنسبة مئوية )4.000)حسابي  ( بمتوسط  7ى متوسط حسابي في الفقرات السابقة هي الفقرة رقم )يتبين أن أعل ▪

( على  تنص  الفقرة  وكانت   ،)
ً
جدا )عالية  استجابة  املجتمعوبدرجة  في  الصحية  الرعاية  العلمي  البحث  يعزو (يدعم   . 

النحثو البا جامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  يبذلها  التي  الجهود  إلى  الوطنية  ن  خالل  جاح  من  السواء  تخصصات  فتح 

بهدف  الجامعة واملعهد السويسري للصحة  توقيع مذكرات تفاهم بين  أو    الطبية التي تطرحها كلية الطب والعلوم الصحية

 ل. فإيجاد بيئة مناسبة للبحث العلمي في مجال تنمية الط

%( 71.8( وبنسبة مئوية )3.5900بمتوسط حسابي )(  3دنى متوسط حسابي في الفقرات السابقة هي الفقرة رقم )أانت  ك و  ▪

. يرى  (  ر املرأة في جميع مجاالت الحياةيسعى البحث العلمي إلى تعزيز دو وبدرجة استجابة )عالية( وكانت الفقرة تنص على )

  ا مثل تخصص ماجستير دراسات مية ُعليعلن بأن هناك دور هام لجامعة النجاح الوطنية في افتتاح تخصصات  الباحثو 

الوراق   نشر  على  الباحثين  تشجيع  جانب  إلى  الفلسطيني،  املجتمع  في  الريادي  دورها  أهمية  على  التأكيد  بهدف  املرأة 

 الفلسطينية في كافة املجاالت.املرأة   حول  اإللكترونية  العلمية العمل  وورش الندوات  عقد، و العلمية

%( وهذا يدل  76.6سبة مئوية )( وبن3.8286اعي قد بلغت )إن الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة نحو املجال االجتم ▪

فقأعلى   على  عالية  كانت  املوافقة  نسبة  درجة  ن  فإن  وبالتالي  املحور،  بداللة  أرات  عالية  كانت  االجتماعي  املجال  سئلة 

الدراسة حيث  امل الذين شملتهم  العينة  نظر   على وجهة 
ً
اعتمادا الحسابي  هامة  أتوسط  االجتماعية  البحوث  في ن  للغاية 

املجتمعية الحماية  املساواة االجتماعية ونظم  املستدامة من خالل تركيزها على  التنمية  الريادية   تحقق  املشاريع  وتطوير 

 اغتها وتمكينها في املجتمع بشكل سليم. صيبهدف   البحث العلميإليها  حتاج  يمور أكلها 
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ا :( 6)  جدول رقم   فات املعيارية  املتوسطات الحسابية والنسب املئوية واالنحر

 ودرجات االستجابة ألسئلة املجال االقتصادي 

املتوسط   الفقرات الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

درجة  

 التقدير 

في   1 العلمي  البحث  وفق  يساعد  املتاحة  اإلمكانيات  استثمار 

 الولويات. ترتيب 

 عالية   75.4% 1.02351 3.7700

 عالية   %76.8 1.08916 3.8400 املجتمع.لى تقديم التدريب النوعي في يركز البحث العلمي ع  2

يعمل البحث العلمي على دعم البرامج الوطنية التي تقوم على   3

   التنمية.إحداث 

 عالية   75.8% 1.00800 3.7900

 عالية   %69.8 1.14146 3.4900 البطالة.يسهم البحث العلمي في القضاء على  4

 عالية   %76.0 99494. 3.8000 .املستدامةالعلمي قضايا التنمية يخدم البحث  5

البحث   6 منيقلل  العقول   العلمي  خارج  و   هجرة  الدمغة 

 الوطن. 

عالية   82.2% 90893. 4.1100

 
ً
 جدا

 عالية  %76.0 76431. 3.8000 ملجال االقتصادي  املستوى الكلي

ي يتعلق باملتوسطات واالنحرافات املعيارية للمجال االقتصادي ونالحظ من خالل  ( والذ6من خالل عرض الجدول رقم )

 النقاط اآلتية: 

▪ ( رقم  الفقرة  هي  السابقة  الفقرات  في  حسابي  متوسط  أعلى  أن  بمتوسط  6يتبين  وبنسبة  4.1100)حسابي  (  مئوية  (، 

(، وكانت الفقرة تنص على )82.2)
ً
الدمغة خارج  و   رة العقول هج   العلمي من يقلل البحث  %( وبدرجة استجابة )عالية جدا

ن إلى الدور الهام الذي تقوم به عمادة البحث العلمي من خالل دعم البحاث العلمية املتخصصة،  (. يعزو الباحثو الوطن

هيئ مع  بالتنسيق  التدريب  برامج  شاملة  وتقديم  مستدامة  تنمية  تحقيق  سبيل  في  الدولية  والهيئات  املحلي  املجتمع  ات 

 ع املجاالت. لجمي

%( 75.8( وبنسبة مئوية )3.7900( بمتوسط حسابي )3وكانت أدنى متوسط حسابي في الفقرات السابقة هي الفقرة رقم ) ▪

عم البرامج الوطنية التي تقوم على إحداث  يعمل البحث العلمي على داستجابة )عالية( وكانت الفقرة تنص على )  وبدرجة

هم  اتس التي  بحوث  الالعلمي يساهم في دعم البرامج الوطنية التطويرية من خالل انتاج  البحث  يرى الباحثين بأن    . (التنمية

ة يعود بالنفع على كافا  ًً مم تحسين التنمية وتطويرها    بهدفالقرار  اع  صنّ كانت غائبة عن  أكثر شمولية    برامجتحسين  في  

 مجاالت املجتمع. 

%( وهذا يدل  76بنسبة مئوية )( و 3.8000قد بلغت )قتصادي  االجال  امل إن الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة نحو   ▪

سئلة املجال االقتصادي كانت عالية بداللة  أ  درجة فياملحور، وبالتالي فإن    ن نسبة املوافقة كانت عالية على فقراتأعلى  

 على وجهة نظر العينة الذين شملتهم الدراسة. املتوسط الحسابي اعتما
ً
 دا
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افات املعيارية ودرجات املتوسطات  ( 7جدول رقم )    ي السياس   املجال االستجابة ألسئلةالحسابية والنسب املئوية واالنحر

املتوسط   الفقرات الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

درجة  

 التقدير 

1  
ً
 في السياسة يلعب البحث العلمي دورا

ً
 عالية   %79.4 85818. 3.9700 الرشيدة.  مهما

عالية   %83.0 88048. 4.1500 السياسية.حث العلمي في تشكيل القرارات يساهم الب  2

 
ً
 جدا

يقدم البحث العلمي معلومات تخدم متخذي القرار السياس ي في اتخاذ  3

 الرشد. قرارات أقرب إلى 

عالية   83.2% 88443. 4.1600

 
ً
 جدا

 عالية   %79.6 1.05390 3.9800 القرار. يساهم البحث العلمي على زيادة الوعي لدى متخذي  4

يقوم البحث العلمي بإشراك التنظيمات السياسية في صياغة سياسة  5

   املجتمع.

عالية   80.8% 89803. 4.0400

 
ً
 جدا

 لية  عا %79.2 95261. 3.9600   السياس ي.يساهم البحث العلمي في تحقيق اإلصالح  6

 عالية   %75.8 1.16597 3.7900  املجتمع. العملية السياسية نحو خدمة في توجهاتيؤثر البحث العلمي  7

عالية  %80.1 67599. 4.0071 املستوى الكلي ملجال السياس ي 

 
ً
 جدا

 ( رقم  الجدول  عرض  خالل  م7من  ونالحظ  السياس ي  للمجال  املعيارية  واالنحرافات  باملتوسطات  يتعلق  والذي  خالل  (  ن 

 النقاط اآلتية: 

حسابي ▪ متوسط  أعلى  أن  )  يتبين  رقم  الفقرة  هي  السابقة  الفقرات  بمتوسط  3في  مئوية  4.1600)حسابي  (  وبنسبة   ،)

(83.2)
ً
)عالية جدا استجابة  الفقرة تنص على )%( وبدرجة  القرار  ، وكانت  العلمي معلومات تخدم متخذي  البحث  يقدم 

إلى  السياس ي اتخاذ قرارات أقرب  الباحثو الرشد  في  الوطن(. يعزو  النجاح  إلى أن جامعة    ية لديها طاقم أكاديمي وسياس ي ن 

وأكاديمية   مهارات سياسية  النشر  يمتلك  العلمي سواء من خالل  والبحث  السياس ي  التحليل  في عملية  توظيفها  استطاع 

علمي أوراق  تقديم  أو  ُصنالعلمي  دوائر  في  املشاركة  أو  بحثية  دة  السياس ي  القرار  املجتمع  ع  ومؤسسات  أروقة  اخل 

 الفلسطيني. 

%( 75.8)  ( وبنسبة مئوية 3.7900( بمتوسط حسابي )7متوسط حسابي في الفقرات السابقة هي الفقرة رقم )وكانت أدنى   ▪

)عالية  وبدرجة )استجابة  على  تنص  الفقرة  وكانت  العلمي  (  البحث  توجهاتيؤثر  خدمة  ال  في  نحو  السياسية  عملية 

الب   (.املجتمع التدرياحثو يرى  العديد من أعضاء هيئة  بأن  السياس ي تربطهم بدرج ً  س خاصة ممن  املجال  في  ة  ا يعملون 

املشاركة بشكل مباشر تقديم  وثيقة ُعالقات جيدة سواء مع صنّ  البحثية، استطاعوا من خاللها  املراكز  أو مع  القرار  اع 

 للغرض أو القضي
ً
ة في  همة املبحوثة بما يخدم القضايا املجتمعية واملساأوراق علمية أو املشاركة في عملية التحليل تبعا

.   الوصول إلى حلول تساعد صنّ 
ً
 اع القرار في حل أي معضلة أو مشكلة مهما كانت ذروتها مستقبال
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%( وهذا يدل 80.1( وبنسبة مئوية )4.0071قد بلغت )  السياس ي  جالاملأن الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة نحو   ▪

نسبة   أن  وبالتاليعلى  املحور،  فقرات  على  عالية  كانت  درجة   املوافقة  بداللة    فإن  عالية  كانت  السياس ي  املجال  اسئلة 

 على وجهة نظر العينة الذين شملتهم الدراسة. 
ً
 املتوسط الحسابي اعتمادا

افات املعيارية للمجاالت واملتوسطات الحسابية للمجال الكل (8جدول رقم )  ي املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات الرقم 

 الحسابي

راف  االنح

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

درجة  

 التقدير 

  %80.7 73343. 4.0367 التعليمي  1
ً
 عالية جدا

 عالية   %79.6 66652. 3.9783 البيئي  2

 عالية   %76.6 79734. 3.8286 االجتماعي  3

 عالية   %76.0 76431. 3.8000 االقتصادي  4

  %80.1 67599. 4.0071 السياس ي  5
ً
 عالية جدا

 عالية  %78.6 56421. 3.9301 ي ملجال املستوى الكل

املتعلقة   الدراسة  محاور  لجميع  الكلية  الدرجة  أن  السابق  الجدول  في  البيانات  خالل  من  في بيتضح  العلمي  البحث  دور 

الو  النجاح  جامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  فلسطين  في  املستدامة  بدرجة  التنمية  كانت جميعها  طنية حيث 

 وعالية فكانت املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الول التعليمي كانت العلى بمتوسط حسابي )تق
ً
(، 4.0367دير عالية جدا

ي  (، أما املجال الثالث واملتعلق البيئ 4.0071بينما وصل املتوسط الحسابي لفقرات املجال الثاني املتعلقة بدرجة السياس ي إلى )

( لها  الحسابي  املتوسط  )3.9783فبلغ  لها  الحسابي  املتوسط  فبلغ  االجتماعي  املجال  الرابع  املجال  أما  املجال  3.8296(،  أما   )

( لها  الحسابي  املتوسط  فبلغ  االقتصادي  باملجال  واملتعلق  عالية  3.8000الخامس  كانت  فقد  الكلية  بالدرجة  يتعلق  وفيما    )

 بالنسبة لسؤال  (، وتشير هذه 3.9301الذي بلغ )وذلك بداللة املتوسط الحسابي 
ً
النتيجة إلى ان تأثير محاور الدارسة كان عاليا

 إلجابات عينة الدراسة. 
ً
 الدراسة والفقرات التي تضمنتها أسئلة االستبانة تبعا

الفرعي االول:   )السؤال  الداللة  د  (α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  البحث  بين متوسطات  ور 

  الجنس؟ املستدامة في فلسطين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية تعزى ملتغير  العلمي في التنمية  

مستقلتين  ملجموعتين  )ت(  واختبار  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  استخدام  تم   – Test- t) فقد 

Independent) ( يوض9والجدول رقم )ك.  ح ذل 
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 ختبار )ت( لداللة الفروق ملتغير الجنس نتائج ا (9الجدول ) 

: الجنس 
ً
   أوال

درجة   الوسط الحسابي  العدد الجنس املجال

 الحرية 

قيمة  

 )ت(

F   مستوى

 الداللة 

 التعليمي

 

 1.938 -812.- 2 4.0022 63 ذكر 

 

.167 

 -961.- 98 4.1400 37 أنثى 

 2.100 -996.- 2 3.9400 63 ذكر  البيئي 

 

.150 

 -1.110- 98 4.0933 37 أنثى 

 االجتماعي 

 

 247. -1.161- 2 3.7752 63 ذكر 

 

.620 

 -1.255- 98 3.9886 37 أنثى 

 044. -602.- 2 3.7733 63 ذكر  االقتصادي 

 

.834 

 -620.- 98 3.8800 37 أنثى 

 السياس ي 

 

 113. 1.536 2 4.0667 63 ذكر 

 

.737 

 1.545 98 3.8286 37 أنثى 

 731. 119. -571.- 2 3.9115 63 كر ذ االداة الكلية

 -613.- 98 3.9861 37 أنثى

 (. 0.05α=*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة النجاح الوطنية  9يتضح من الجدول رقم )          

  من تدامة في فلسطين تعزى ملتغير الجنس، وذلك لن جميع قيم مستوى الداللة أكثر  لبحث العلمي في التنمية املسحول دور ا

(α =0.05م وهو  )الشيتي،  (  دراسة  مع  يتفق  إجابات    أظهرت والتي  (  2020ا  لدرجة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

   .القيادات اإلدارية في جامعة القصيم تبعا ملتغير الجنس

( بين متوسطات دور البحث العلمي α =0.05ل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هالسؤال الفرعي الثاني:  

 في التنمية املستدامة في فلسطين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية تعزى ملتغير املؤهل العلمي؟ 

املتوسطات   حساب  استخدام  تم  املعيفقد  واالنحرافات  مستقلتين الحسابية  ملجموعتين  )ت(  واختبار   – Test- t) ارية 

Independent) ( يوضح ذلك.10والجدول رقم ) 

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق ملتغير املؤهل العلمي ( 10الجدول ) 

: املؤهل العلمي 
ً
 ثانيا

الوسط   العدد املؤهل العلمي  املجال

 الحسابي

مستوى   F )ت( قيمة درجة الحرية

 الداللة 

 890. 019. -1.473- 2 3.9203 46 ماجستير ليميالتع
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   -1.468- 98 4.1358 54 دكتوراه   

 034. -1.987- 2 3.8370 46 ماجستير البيئي 

 

.854 

 -1.990- 98 4.0988 54 دكتوراه  

 االجتماعي 

 

 117. -2.152- 2 3.6460 46 ماجستير

 

.733 

 -2.134- 98 3.9841 54 دكتوراه  

 270. -953.- 2 3.7210 46 ماجستير االقتصادي 

 

.604 

 -947.- 98 3.8673 54 دكتوراه  

 السياس ي 

 

 000. -097.- 2 4.0000 46 ماجستير

 

.986 

 -097.- 98 4.0132 54 دكتوراه  

االداة 

 الكلية 

 937. 006. -1.740- 2 3.8248 46 ماجستير

 -1.742- 98 4.0198 54 دكتوراه 

 (. 0.05α=مستوى الداللة )*دال إحصائيا عند 

            ( رقم  الجدول  من  النجاح  10يتضح  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه   )

ن جميع قيم مستوى  الوطنية حول دور البحث العلمي في التنمية املستدامة في فلسطين تعزى ملتغير املؤهل العلمي ، وذلك ل 

عضاء الهيئة  أوراه كونهم هم الفئة السائدة من  كبر لصالح حملة الدكتأ( وكما يظهر أن اآلراء كانت  α =0.05)  كثر منالداللة أ 

حيث   الجامعة  في  من    نهم  أالتدريسية  مطالب  اتدرجينحدرون  فهم  مرتفعة  بو علمية  ذات  نشر  الن  العلمية  والوراق  العلمي 

املتميزة  مج   الجودة  تخدم  وقض ا التي  ل اياالتهم  يعملون  التي  املجتمعية  لهم  بالنسبة  أما  املاجستير  جلها،  مطالبو حملة  ن  فهم 

 2020يختلف مع دراسة )عبد القادر،  وهذا ما  في سبيل الحصول على شهادة الدكتوراه  بالنشر العلمي  
ً
بين    ا( والذي وجد  فروق

 تاذ محاضر "أ". قيق التنمية لصالح مستوى أسالساتذة الجامعيين في تمويل البحث العلمي لتح

الثالث:   الفرعي  )السؤال  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  البحث    (α =0.05هل  دور  متوسطات  بين 

  ؟ العلمي في التنمية املستدامة في فلسطين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية تعزى ملتغير العمر 

املت حساب  استخدام  تم  )فقد  الحادي  التباين  تحليل  واختبار  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  (  ona way anovaوسطات 

 .( يوضح ذلك11والجدول رقم )

 نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق تعزى ملتغير العمر  ( 11الجدول ) 

: العمر
ً
 ثالثا

مجموع  مصدر التباين  املجال

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 عات املرب

قيمة  

 )ف(

مستوى  

 الداللة 

 التعليمي

 

 240. 131. 2 263. املربعات بين الفئات

 

.787 

 546. 97 52.992 املربعات الداخلية 

 99 53.254 املجموع الكلي  
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 البيئي  

 

 133. 060. 2 121. املربعات بين الفئات

 

.875 

 452. 97 43.860 املربعات الداخلية 

 99 43.981 املجموع الكلي  

 االجتماعي 

 

 123. 080. 2 160. املربعات بين الفئات

 

.884 

 647. 97 62.779 املربعات الداخلية 

 99 62.939 املجموع الكلي  

 االقتصادي 

 

 

 480. 284. 2 567. املربعات بين الفئات

 

.620 

 590. 97 57.266 املربعات الداخلية 

 99 57.833 املجموع الكلي  

 السياس ي 

 

 650. 299. 2 598. املربعات بين الفئات

 

.524 

 460. 97 44.642 املربعات الداخلية 

 99 45.240 املجموع الكلي  

 300. 097. 2 194. املربعات بين الفئات االداة الكلية

 

.742 

 323. 97 31.322 املربعات الداخلية 

 99 31.515 الكلي  املجموع 

 (. 0.05α=إحصائيا عند مستوى الداللة ) *دال

             ( رقم  الجدول  من  النجاح  11يتضح  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه   )

التنمية املستد  البحث العلمي في  لة  ك لن جميع قيم مستوى الدال، وذلامة في فلسطين تعزى ملتغير العمرالوطنية حول دور 

البحث  و ( حيث يعزو الباحث α =0.05)أكثر من ن هذه النتيجة الى عدم وجود فرق في عمر عضو هيئة التدريس حول أهمية 

العلمي وتأثيره على التنمية املستدامة كون جوهر الوظيفة الكاديمية مستندة على البحوث العلمية املنتجة من جميع العمار،  

 ( 2020لعلمي لعضو هيئة التدريس وهو ما يتفق مع دراسة )خمايسة ، بحجم الناتج ا سال يقالعمر  لذا فا

( بين متوسطات دور البحث العلمي  α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )السؤال الفرعي الرابع:  

التدر  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  فلسطين  في  املستدامة  التنمية  الوطنفي  النجاح  جامعة  في  ملتغير يس  تعزى  الخبرة    ية 

  ona wayفقد تم استخدام حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار تحليل التباين الحادي )  التدريسية؟

anova ( والجدول رقم )يوضح ذلك12 ) . 

 ير الخبرة التدريسيةنتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق تعزى ملتغ  ( 12الجدول ) 

: الخبرة التدريسية راب
ً
 عا

مجموع  مصدر التباين  املجال

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

قيمة  

 )ف(

مستوى  

 الداللة 

 897. 109. 060. 2 119. املربعات بين الفئات التعليمي
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 548. 97 53.135 املربعات الداخلية  

 

  

 99 53.254 املجموع الكلي 

 بيئي ال

 

 202. 091. 2 182. اتاملربعات بين الفئ 

 

.818 

 452. 97 43.798 املربعات الداخلية 

 99 43.981 املجموع الكلي  

 االجتماعي 

 

 368. 237. 2 474. املربعات بين الفئات

 

.693 

 644. 97 62.465 املربعات الداخلية 

 99 62.939 املجموع الكلي  

 االقتصادي 

 

 

 924. 541. 2 1.082 ربعات بين الفئاتامل 

 

.400 

 585. 97 56.752 املربعات الداخلية 

 99 57.833 املجموع الكلي 

 السياس ي 

 

 795. 365. 2 730. املربعات بين الفئات

 

.454 

 459. 97 44.510 املربعات الداخلية 

 99 45.240 املجموع الكلي  

 130. 042. 2 085. ن الفئاتاملربعات بي  االداة الكلية

 

.878 

 324. 97 31.431 املربعات الداخلية 

 99 31.515 املجموع الكلي 

 (. 0.05α=*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة النجاح الوطنية  12يتضح من الجدول رقم )

، وذلك لن جميع قيم مستوى الداللة  ين تعزى ملتغير الخبرة التدريسيةلمي في التنمية املستدامة في فلسطر البحث العحول دو 

 الباحثين يروا بأن  أال  إ همية الخبرة التدريسية  أ( بالرغم من   α =0.05)أكثر من
ً
عضاء هيئة التدريس  أفي آراء    ا نها ال تشكل فرق

يت  وال  العلمي  البحث  أهمية  خبرة ساعلى  منهجية  طلب  واتباع  السليم  العلمي  البحث  بمبادئ  الصحيح  التزام  بل  للعملية  بقة 

( حيث لم  2017تقبل نشر البحوث العلمية وهو ما يتفق مع دراسة )اضهير،    ية الت يواضحة متفق عليها من قبل املجالت العلم

 يجد فروق عند متغير سنوات الخبرة.

( بين متوسطات دور البحث  α =0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة )روق ذات دالهل توجد فالسؤال الفرعي الخامس:  

الوطنية تعزى ملتغير التنمية املستدامة في فلسطين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح  الكلية    العلمي في 

بها درس  املعيار  ؟التي  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  استخدام  تم  واختب فقد  مستقلتينية  ملجموعتين  )ت(   ار 

(Test- t – Independent)  ( يوضح ذلك13والجدول رقم ) . 
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 نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق ملتغير الكلية التي درس بها ( 13الجدول )  

:
ً
 متغير الكلية  خامسا

 مستوى الداللة F قيمة )ت(  درجة الحرية  الوسط الحسابي  العدد  الكلية  املجال

 يمي التعل

 

 000. -1.380- 2 3.9379 51 علمية 

 

.991 

 -1.380- 98 4.1395 49 إنسانية  

 1.924 -667.- 2 3.9346 51 علمية  البيئي 

 

.169 

 -664.- 98 4.0238 49 إنسانية  

 االجتماعي 

 

 237. -1.361- 2 3.7227 51 علمية 

 

.627 

 -1.362- 98 3.9388 49 إنسانية  

 094. -1.083- 2 3.7190 51 علمية  االقتصادي 

 

.760 

 -1.082- 98 3.8844 49 إنسانية  

 السياس ي 

 

 023. -276.- 2 3.9888 51 علمية 

 

.880 

 -275.- 98 4.0262 49 إنسانية  

االداة  

 الكلية 

 385. -1.261- 2 3.8606 51 علمية 

 

.536 

 -1.259- 98 4.0025 49 إنسانية  

 . (0.05α=لة )*دال إحصائيا عند مستوى الدال

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة النجاح الوطنية  13يتضح من الجدول رقم )

فلسطين   في  املستدامة  التنمية  في  العلمي  البحث  دور  بهاحول  درس  التي  الكلية  ملتغير  مستوى  تعزى  قيم  جميع  لن  وذلك   ،

من ناحية    االنسانية  كلياتخريجي الو حيث نجد هنا أن اآلراء كانت لصالح أعضاء هيئة التدريس    (α =0.05)  الداللة أكثر من

خريجي الجامعتين ، إال أن  تطلب مدة زمنية طويلةيالعلمي املخبري والذي  مقارنة بالبحث    كشف الحقائق    سهولة اإلجراءات في  

آرائهم العلمي وال يوجد اختالف في  التنمية املستدامة وهو ما    ااتفقا على أهمية البحث  حول أهمية البحث العلمي في تحقيق 

حيث توصل الى عدم وجود فروق ذات دالل إحصائية تعزى ملتغير: الكليات لصالح الكليات    (2016يتفق مع دراسة )الخوالدة ،  

 اإلنسانية. 

( بين متوسطات دور البحث  α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )السؤال الفرعي السادس:  

مكان   ملتغير  تعزى  الوطنية  النجاح  في جامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  من وجهة  في فلسطين  املستدامة  التنمية  في  العلمي 

 – Test- t) فقد تم استخدام حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار )ت( ملجموعتين مستقلتين   السكن؟ 

Independent) ( يوضح ذلك14والجدول رقم ). 
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 اختبار )ت( لداللة الفروق ملتغير مكان السكن ج( نتائ14الجدول )  

: متغير السكن 
ً
 سادسا

مكان   املجال

 السكن

الوسط   العدد

 الحسابي

مستوى   f قيمة )ت( درجة الحرية

 الداللة 

 التعليمي

 

 1.596 -2.155- 2 3.9126 61 مدينة 

 

.209 

 -2.286- 98 4.2308 39 قرية  

 4.663 -720.- 2 3.9399 61 مدينة  البيئي 

 

.033 

 -757.- 98 4.0385 39 قرية  

 االجتماعي 

 

 397. 154. 2 3.8384 61 مدينة 

 

.530 

 157. 98 3.8132 39 قرية  

 006. -080.- 2 3.7951 61 مدينة  االقتصادي 

 

.936 

 -081.- 98 3.8077 39 قرية  

 السياس ي 

 

 6.494 -088.- 2 4.0023 61 مدينة 

 

.012 

 -084.- 98 4.0147 39 قرية  

االداة 

 الكلية 

 720. 130. -718.- 2 3.8977 61 مدينة 

 -729.- 98 3.9810 39 قرية 

 (. 0.05α=*دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

هيئة التدريس بجامعة النجاح الوطنية  راء أعضاء  ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آ14يتضح من الجدول رقم )

، وذلك لن جميع قيم مستوى الداللة أكثر  ي فلسطين تعزى ملتغير مكان السكنحول دور البحث العلمي في التنمية املستدامة ف

الباحثو    (α 0.05=)  من يعزو   أ لى  إالنتيجة  ن  حيث 
ً
فرق يشكل  ال  السكن  مكان  التدريس  ا ن  هيئة  أعضاء  آراء    همية أ حول    في 

 لوجود مشكالت   بحث علمي اللى إأكثر حاجة  القرى  سكان كون   ،املدينةمقارنة بسكان  لصالح سكان القرى  البحث العلمي
ً
نظرا

،  ما يتفق مع دراسة كال من )الشيتي هذا  نظمة الزراعية وغيرها و املياه الجوفية وال   : البيئي مثلكبيرة تواجههم حاصة في الجانب  

 . ( والذين توصال الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند متغير مكان السكن 2020، قادر)عبد ال( و2020

 . الخالصة 4

إلى   الحالية  الدراسة    التنمية   دعم  في  العلمي  البحث  دور ب  املتعلقة  الدراسة   محاور   لجميع  الكلية  الدرجة أن  خلصت 

  عالية   تقدير   بدرجة   جميعها   كانت  حيث   طنيةالو   النجاح   بجامعة  ريسالتد  هيئة   أعضاء  نظر  وجهة   من   فلسطين   في  املستدامة 

 
ً
  وصل   بينما  ،(4.0367)  حسابي  بمتوسط  العلى  كانت  التعليمي  الول   املجال  لفقرات  الحسابية   املتوسطات  فكانت  وعالية  جدا

 فبلغ   يالبيئ   واملتعلق  الثالث   املجال  أما  ،(4.0071)  إلى  السياس ي  بدرجة  املتعلقة  الثاني  املجال  لفقرات  الحسابي  املتوسط

  الخامس   املجال أما ،(3.8296)  لها الحسابي املتوسط فبلغ االجتماعي  املجال الرابع املجال أما ،( 3.9783) لها الحسابي املتوسط

  داللةب  وذلك  عالية  كانت  فقد  الكلية  بالدرجة  يتعلق  وفيما  ،(3.8000)  لها  الحسابي  املتوسط  فبلغ  االقتصادي  باملجال  واملتعلق
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  الداللة   مستوى   عندكما خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية    (.3.9301)  بلغ  الذي  الحسابي  املتوسط 

(α =0.05  )في   التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من   فلسطين   في  املستدامة  التنميةدعم    في  العلمي  البحث  دور   متوسطات  بين  

  ومكان   بها،  درس  التي  والكلية  التدريسية،  والخبرة  والعمر،  العلمي،  املؤهل  الجنس،  :ملتغيرات  تعزى   الوطنية  النجاح  جامعة

 . السكن

 تي:  مجموعة من التوصيات على النحو اآلوفي ضوء النتائج خرجت الدراسة ب

ضرورة وجود هيئة رسمية ُعليا للبحث العلمي والدراسات العليا على مستوى جامعة النجاح الوطنية تعمل على   ✓

 من نتائج البحث العلمي بما يخدم قضايا التنمية. لالستفادةريس وتوجيه أعضاء هيئة التد رعاية 

في   ✓ رسمية  والغير  الرسمية  املؤسسات  مع  املستمر  والتواصل  التنسيق  من خالل  الوطنية  النجاح  جامعة  سعي 

 املستدامة.ار البحاث والرسائل العلمية وربطها بخطط التنمية الشاملة و تيتوجيه الباحثين نحو اخ

على  ✓ البيئية    التركيز  للمشاكل  تقترح حلول  ميدانية  بدراسات  للقيام  الباحثين  وتوجيه  التطبيقي  العلمي  البحث 

 واملجتمعية. 

ما  ✓ والتواصل  بما  بين    التنسيق  العلمي  البحث  مجال  في  والعاملية  املحلية  الجامعات  الوطنية مع  النجاح  جامعة 

 يخدم التنمية املستدامة. 

 حة بحوث مقتر 

 لعليا في تحقيق التنمية املستدامة "دراسة حالة جامعة بيرزيت". دور كلية الدراسات ا ✓

 تصور مقترح لتطوير البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية في ضوء متطلبات التنمية املستدامة. ✓
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Abstract 

The aim of this study is to identify the extent of the strategic leadership's 
contribution to facing crises. The field study was in the Iraqi Ministry of Tourism, 
and it included the administrative staff working in it. The sample consisted of /129/ 
employees. We also divided the research into five chapters, and the research 
followed the descriptive approach, and the questionnaire tool was relied upon to 
collect the required data in the field study. Among the most important results 
reached are the following: 
-  There is an effect of the organization's strategic direction in facing crises, because 

the level of statistical significance is equal to 0.000, which is less than 0.05 . 
-  There is an effect of applying strategic leadership in facing crises, because the 

level of statistical significance is equal to 0.000, which is less than 0.05. 
-  There is an effect of the application of strategic leadership in discovering the spark 

of crisis for the organization in facing crises, because the level of statistical 
significance is equal to 0.000, which is less than 0.05 . 

Keywords: Strategic Leadership, Facing Crises, Ministry of Tourism 
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 ملخص 

القيادة   مساهّمة  مدى  على  التعّرف  هو  الّدراسة  هذه  من  الهدف  كانت    االستراتيجيةإّن  وقد  األزمات  مواجهة  في 

وقد   العراقية،  السياحة  وزارة  في  امليدانّية  من  املوظفي   شملت الدراسة  العيّنة  تألفت  وقد  بها  العاملين  االداريين  ن 

البحث املنهج الوصفي، كما تم االعتماد على  129/ اتبع  الى خمسة فصول، وقد  البحث  منا بتقسيم 
ُ
/ موظًفا. كما ق

 : ي االتيةها هأداة االستبيان لجمع البيانات املطلوبة في الدراسة امليدانّية. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل الي

وهي   0.000هناك أثر للتوجه االستراتيجي للمنظمة في مواجهة األزمات وذلك ألّن مستوى الّداللة اإلحصائّية تساوي    -

 .0.05أقّل من 

وهي   0.000في مواجهة األزمات وذلك ألّن مستوى الّداللة اإلحصائّية تساوي    يةاالستراتيجهناك أثر لتطبيق القيادة    -

 .0.05أقّل من 

القيادة    - لتطبيق  أثر  شرارة    يةاالستراتيجهناك  اكتشاف  للمنظمةاأل في  مستوى    زمة  ألّن  وذلك  األزمات  مواجهة  في 

 .0.05وهي أقّل من  0.000الّداللة اإلحصائّية تساوي 

 زمات، وزارة السياحة األ ، مواجهة ةاالستراتيجيالقيادة  :يةفتاحات املالكلم
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 مقّدمة .1

 عديدة من األزمات،    عداًدا كبيرة وم أعالم الي"يشهد  
ً

والتي يتفاوت مدى حدوثها بين تلك األزمات التي تحدث على  وأشكاال

على   حتى  أو  الوطني  أو  املحلي  املستوى  على  تنظيماتها، سواء  اختالف  على  الجماعات  تمس  التي  تلك  وبين  الفردي،  املستوى 

 . (ertas & all, 2021)وذلك كما جاء في دراسة كل من  "املستوى العاملي

املحيطة بنا غير مستقرة، والتغيرات سريعة ومتالحقة، وألن العالقات بين مختلف التنظيمات    البيئة والظروف" ونظًرا ألن  

أهدافها   تحقيق  بغية  والتنافس  التحدي  منطق  أبعادها (ardito & all, 2021)يسيرها  وتعدد  األزمات  تعقد  إلى  أدى  ما  هو   ،

ن استمرارية األزمات ونموها وتجددها كانت وال تزال بمثابة  راف ليس لها شأن أو سبب في حدوثها. ذلك أى أطوامتداد آثارها إل

التهديد الذي يمكن أن يطال مختلف املجتمعات البشرية، فقد أصبحت من بين العوامل والعوائق التي تؤخذ في الحسبان عند  

أو داخل    "ها بشكل فرديالتي يأملون تحقيقها أو الحصول علي  همجاتوحا  التفكير في وضع خطط وبرامج لها صلة بحياة األفراد

  .(wut & wong, 2021)املنظمات التي ينتمون إليها كما ذكرها كل من 

املوظفين، والسعي    ةاالستراتيجي القيادة  "وألّن   بينها وبين  توازن  املنظمات، وخلق  في تحقيق أهداف  املهمة  العوامل  إحدى 

منا مناخ  للتوفير  عن  سب   
ً

فضال الدائمين،  والتغيير  للتطوير  االستعداد  بأهمية  يشعرهم  بما  وتحقيق    متطلباتهملعاملين، 

في مواجه   باإلضافةاملتجددة،    طموحاتهم  الخطط االستباقية  األزمات املستجدة  الى وضع  . فالعمل  )(Thielsch & all, 2021ة 

تتخذ األزمات أشكاال   إذ  درة على مواجهة األزمات التي تتعرض لها.ت قامتميزة ومبدعة وكفؤة، يجعل املنظما  ةاستراتيجيبقيادة  

املنظمة، مع أنه يمكن أن  مختلفة، لها درجات متفاوتة من الخطر الذي يهدد املنظمة، وقد يكون بعضها داخليا ال يالحظ خارج  

اآلخر عاما ويتخذ نطاقا واسعا البعض  التي  (Dai & all, 2020)  يشكل دمارا داخلها، وقد يكون  الهائلة  األزمات  ، حيث هناك 

القائد  أنه مهما كان شكل األزمة وما تفرزه من مشكالت معقدة، فعلى  الوقت، غير  تطال تنظيمات عديدة ومختلفة في نفس 

 األزمة. " واجهها وبإمكانه أن يوفر قدرا من األمان والهدوء، وأن كل ش يء سوف يتم عمله من أجل حل تلكاإلداري أن ي

أض وعليه القياد،  القيادة    ة االستراتيجي  ةحت  موضوع  فرض  بحيث  بها،  االهتمام  زاد  التي  املوضوعات    ة االستراتيجيمن 

الشخص   وهذا  وإنتاجيتها.  عملها  سير  حسن  على  تأثير  من  االستراتيجي  للقائد  ا  ملم املؤسّسات،  شتى  في  بقوة  وحضوره  نفسه 

 لدراسات التي تفسر هذه الظاهرة )القيادة(. من ا)القائد( بما هو إنسان يتأثر ويؤثر، ظهرت الكثير 

الد يدرك  أن  يستطيع  البارع،  االستراتيجي  القائد  أّن  يغيكما  وأن  تأديته،  عليه  الذي  املالئم      رور 
ً
وفقا  للضرورةاألدوار 

) 2020 ,& Hayes Cunningham(  ون ذلك  ص يك الذي يمتلك البصيرة في معالجة املشاكل واختالق الفر االستراتيجي    فالقائد

 لإلبداع واالبتكار
ً
 . (Grint, 2020) مقدمة

القيادة  كما إن   العال  ةاالستراتيجيمعرفة    تعني فهم 
ً
 أو هوسا

ً
القيادة ووسائلها، فهي ليست بدعة قات الحرجة بين غايات 

واإلدار  القيادة  فمن خالل  اإلنسانية.  الخبرات  من  الكثير  على  وتحتوي   
ً
هادفة بل  األفراد،  على  يتيستحوذ  القائد موقفا  ة  خذ 

( األهداف  تحقيق  في   
ً

فعاال املؤسall, 2021 Gardner &شخصًيا  نجاح  إَن  عن   
ً

فضال وأهدافها  (.  غاياتها  إلى  الوصول  في  سة 

يمارسه،  ارتباطامرتبط   الذي  القيادي  وبالنمط  قائدها،  قبل  من  املؤسسة  هذه  إدارة  بكيفية   
ً
تفكيره وخططه    وثيقا وطريقة 
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إمكاناته نحو العمل البناء املثمر، في    استثمارته القيادية التي تتمثل في شخصيته وفي قدرته على  عن صفا  ضالف  .ةاالستراتيجي 

على   فالقدرة  العطاء.  على  وتحفيزهم  لديهم،  العمل  أداء  وتحسين  العاملين،  وبين  مع  إيجابية،  إنسانية  عالقات  بناء  سبيل 

واملؤسسية،   الشخصية  الفعالية  ذروة  هي    فقدر القيادة 
ً
أو ضعفا  

ً
قوة املؤسسة  فعالية  على  تنعكس  القيادة  على  الشخص  ة 

(Northhouse, 2021  القيادة إنسانية، أضحت  بمخرجات  املجتمع  مد  إلى  تربوية، تسعى  اجتماعية  الجامعة مؤسسة  (. وألن 

 من أهم مجاالت التنمية التي يشهدها عاملنا املعاصر.  الجمعية 

 ة البحث أهميـ .2

اختيار مو  القيادة  ضوع  لقد تم  إيما  ة االستراتيجيدور  املنظمات،  في  األزمات  إدارة  القيادة  في  الباحث بمكانة وأهمية  نا من 

تسير   بوصلة  بمثابة  الناجحة  القيادة  تعتبر  حيث  فشله،  أو  نجاحه  في  محورية  أدوار  من  تلعبه  قد  وما  تنظيم،  أي  داخل 

يل مختلف الصعوبات وإزالة الحواجز والعقبات، ومحاولة تجنب  تذل  بالتنظيم إلى الوجهة التي رسمها، ولتحقيق ذلك ال بد من

املنظمة واستمرارها  األ  إليها، والحفاظ على بقاء  التي يسعى للوصول  التخفيف من حدتها، من أجل تحقيق األهداف  أو  زمات 

 ونموها، والتي تعتبر من األهداف الطبيعية ألي تنظيم. 

 أهـداف البحث  .3

االهدف األساس ي من ه"إن   التعرف على اذه  القيادة  لدراسة هو  تلعبه  الذي  األزمات  ف  ة االستراتيجيلدور  ي مواجهة وإدارة 

من   والقريبة  الصلة  ذات  املفاهيم  أهم  إلى  التطرق  من خالل  والغموض  اللبس  إزالة  نحاول  أن  بعد  وذلك  املنظمات،  داخل 

التي تندرج تحت هذين املفهومين، وهو ما يساعد على    وناتمفهوم القيادة ومفهوم األزمة وكذا التعرف على أهم العناصر واملك

  ت واإلستراتيجياقة بين القيادة اإلدارية واألزمات التي تتعرض لها املنظمات، من خالل الوقوف على أهم األساليب  إيضاح العال

عقبات في سبيل تجاوز  كل و وكذا ما تعترض القيادة من مشا  منظماتهموالعوامل التي تساعد القادة على تجاوز األزمات داخل  

ن هذه املتغيرات )القيادة وإدارة األزمات(، وألن القيادة اإلدارية وإدارة ألزمات تقع  ستثنائية )األزمات(، خاصة وأتلك الظروف اال 

العلمي التخصص  حدود  وعلمية    "في  معرفية  استزادة  بمثابة  هو  املوضوع  هذا  تناول  فإن  فيه،  دراسته  الباحث  يزاول  الذي 

 .ن تفيد الباحث في مشواره العلمي والعملي مستقبالكن أ يم

 شكالّية البحث إ .4

دوًرا هاًما ومحورًيا في إدارة األزمات داخل املنظمات، خاصة إذا امتلكت تلك القيادة ما يؤهلها    ة االستراتيجيالقيادة  تمثل   

و  األزمة  وجه  في  وقللوقوف  واملتخصصين  الباحثين  من  الكثير  يرى  من  ادة  تبعاتها، حيث  املنظمة  نجاح  أن  الواقع  أرض  على 

، وفشلها من فشلهم. كما أن العالقة التي تربط القيادة بإدارة األزمات داخل املنظمات معقدة ومتشعبة، نظًرا  نجاح قياداتها

ة الختالف طبيعة القيادة داخل كل منظمة ملا لها من خصوصيات واستعدادات وخبرات، هذا من جهة ومن جهة أخرى لصعوب

منظماتهم، ال لها  تتعرض  التي  األزمات  وحجم  بشكل  بالتغير    تنبؤ  تتميز  فيها  تحدث  التي  والبيئة  األزمات  لكون  بالطبع  وذلك 

والتجدد، وأن األزمات قد تنجر عنها أزمات أخرى لم تكن في الحسبان، وهو ما يوحي ويؤكد صعوبة الوصول إلى تعميمات وطرح  

 .  ات بصورة جذريةألزمحلول جاهزة تقض ي على املشاكل وا
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تلك    وراء ذلك كون  السبب  يمكن  ويكمن  وأفعال ال  وما يصدر عنه من سلوكيات  اإلنسان  هو  الرئيس ي  األزمات مصدرها 

التنبؤ بها بصورة دقيقة، لكن ذلك ال يمنع من وجوب وضرورة العمل على تجنب األزمات واملشاكل التي يتعرض لها أي تنظيم،  

التحرر من قيود الحاضر وآالم املاض ي، وذلك أن تصور وبناء مستقبل أفضل ال يتم إال من خالل    يرى   تماشيا مع املبدأ الذي

من خالل وجود قيادة إدارية تمتلك نظرة مستقبلية وقادرة على مواجهة تلك الظروف التي ال يمكن النأي عنها، وال بد أن تمتلك  

القي واملتطلبات  للمقومات  األدنى  الحد  القيادات  مختلف    اديةهذه  تذليل  بمقدورها  يكون  حتى  وذلك  الصعوبات األساسية، 

في إدارة    ةاالستراتيجيوالعراقيل التي تواجه منظماتهم. وفي نفس السياق حاولت هذه الدراسة أن تؤكد على أهمية دور القيادة  

مة، والتي من بينها القادة، حيث  ملنظاألزمات، وألن األزمات التي تصيب املنظمات وتلقي بضاللها على كافة مكونات ومستويات ا

م  الكثير  بأقل  تعترضهم  للخروج منها  في أساليب وكيفياٍت  التفكير دوما  بد من  في سعيهم لحلحلة األزمات، كان ال  ن املشكالت 

 الخسائر واألضرار. 

اإلشكالية   تطرح  أن  يمكن  تقـدم  ما  على  القيادة    :التاليةوبناء  تؤديه  الذي  الدور  هو  على    ةتيجياالستراما  الحفاظ  في 

 إذ يتفرع من هذه االشكالية االسئلة الفرعية التالية:؟ في فترة األزمـاتاستمـرار املنظمات واستقـرارها 

القيادة    - تلعب  التي سطرتها    ةاالستراتيجيهل يمكن أن  بلوغها لألهداف  املنظمة نحو  في تصويب توجهات  دورا هاما 

 مسبقا؟  

 املنظمة؟ ا في مواجهة مختلف مراحل األزمة داخل  ورً د  يةاالستراتيجهل تلعب القيادة   -

 ما هي أهم املقومات والعوامل التي يستند إليها القادة اإلداريون داخل منظماتهم في سبيل تخطي األزمات؟    -

 فرضّيات البحث  .5

القيادة   - اتباع  بين  املنظمة وبين مواجهة األزمات  االستراتيجيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية  تفرع من هذه  . ويفي 

 عّية التالّية:الفرضّية الفرضّيات الفر 

 وبين التوجه االستراتيجي للتصدي لألزمات.  ة االستراتيجيتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين اتباع القيادة   -

 وبين الثقافة التنظيمّية للمنظمة ودورها في   ة االستراتيجيتوجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين اتباع القيادة   -

 جهة األزمات. موا

القيادة   - اتباع  بين  احصائّية  داللة  ذات  عالقة  العمل    االستراتيجيةتوجد  في  االبتكارية  القيادة  اتباع  وبين 

 مات. داخل املنظمة لتطوير أساليب مواجهة األز 

القيادة   - اتباع  بين  احصائّية  داللة  ذات  عالقة  الع  االستراتيجيةتوجد  في  التحويلية  القيادة  اتباع  مل  وبين 

 اخل املنظمة من أجل التصدي لألزمات.د

القيادة   - اتباع  بين  احصائّية  على    االستراتيجيةتوجد عالقة ذات داللة  والعمل  األزمة  اكتشاف شرارة  وبين 

 التصدي لها. 
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تائ .6

ّ
افّية الن  ج الّديمغر

ذين شملتهم العيّنة، وهي  "نقصد
ّ
ال صائص الكّمّية، ومنها  الخ  بالّنتائج الّديمغرافية دراسة مجموعة من خصائص األفراد 

إلى الخص  العينّية وأعمارهم، باإلضافة  ذين شملتهم 
ّ
ال املوظفين  كالّتخّصصات  جنس  االجتماعّية  العوامل  الّنوعّية ومنها  ائص 

تي جرت فيها الّدراسة امليدانّية، وقد جاءت الّنتائج الّديمغرافّيةالجامعّية، وسن
ّ
 تي: على الشكل اآل "وات عملهم في املدارس ال

 توزيع املوظفّين بحسب متغّير الجنس . 6.1

ة: 1الجدول رقم 
ّ
ذين شملتهم العين

ّ
 جنس املوظفين ال

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 51.3 51.3 51.3 68 أنثى 

 100.0 48.7 48.7 61 ذكر 

Total 129 100.0 100.0  

رقم   الجدول  خالل  من  لنا،  نس  9تبّين  اأّن  بلغت  بة  العيّنة  شملتهم  ذين 
ّ
ال اإلناث  بـ)%51.3)ملوظفين   

ً
مقارنة  )48.7   )%

ذين أجابوا على هذا االستبيان. 
ّ
كور ال

ّ
سب متقاربة، وليس هناك فرٌق كبير ما بين اإلناث والذ

ّ
كور؛ وبذلك تكون الن

ّ
 للذ

 توزيع املوظفين بحسب متغّير العمر .6.2

ذين شم : 2الجدول رقم 
ّ
ة لتهمأعمار املوظفين ال

ّ
 العين

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 73.0 73.0 73.0 68 سنة 21-30

 88.5 15.5 15.5 32 سنة 30-40

 100.0 11.5 11.5 29 سنة وما فوق  40

Total 129 100.0 100.0   

ذين شمل
ّ
%( للموظفين  73العيّنة كانت بنسبة )تهم  تبّين لنا، من خالل الجدول السابق السابق، أّن أعمار املوظفين ال

ذين تتراوح أعمارهم بين  
ّ
  40( للموظفين بلغت أعمارهم  %11.5سنة، و)  40-30%( للموظفين ما بين  15.5، و)سنة  30و  21ال

 سنة وما فوق.  
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 الخبرة العملّية  بحسب متغّير  املوظفين توزيع  .6.3 

 تي: فئات على النحو اآل ةألربعة العملّية وفًقا لخبر توزيع املوظفين بحسب ا 5يبين لنا الرسم البياني رقم 

 

ة الخبرة : 1الّرسم البياني رقم
ّ
ذين شملتهم العين

ّ
 العملّية للُموظفين ال

%(، بينما بلغت املّدة  35.9سنوات( قد بلغت )  7-3تبّين من الّرسم البياني السابق أّن املّدة الّزمنّية لعمل املوظفّين ما بين )   

ت الّزمنّية  
ّ
)ال )  10-7ي تتراوح ما بين  )  .%(32سنوات( نسبة  تي تتراوح ما بين 

ّ
ال ق باملّدة الّزمنّية 

ّ
سنوات(، فقد    3-1أّما في ما يتعل

العمل  17.5بلغت ) في  انخراطهم  ذين مض ى على 
ّ
ل للموظفين  الزمنّية  الفترة  بلغت نسبة  سنوات وما    الوزارة عشر%(؛ وأخيًرا، 

 .%(14.6فوق )

تائج املي .7
ّ
 ة دانيّ الن

 أو    إّن اإلحصائّيات الوصفّية هي معامالت
ً

 كامال
ً

ص مجموعة بيانات معينّية، يمكن أن تكون إّما تمثيال
ّ
وصفّية موجزة تلخ

ان )
ّ
م اإلحصاءات الوصفّية إلى مقاييس امليل املركزي ومقاييس الّتباين )انتشار(. تشتمل  Earl, R, 2009عينّية من الّسك قسَّ

ُ
(. ت

جا
ّ
نما تشمل مقاييس الّتباين الحساب املتوّسط، والّتباين، والحّد  ركزي على الوسط، والوسيط، واألسلوب، بي ه املمقاييس االت

 ُمتغّيرات، والخرطوم، واالنحراف. األدنى والحّد األقص ى لل

 في مواجهة األزمات  على التوجه االستراتيجي للمنظمة ةاالستراتيجيتطبيق القيادة  املحور األّول: أثر . 7.1

زمات وال سيما  هذا املحور، سوف نقوم أثر تطبيق القيادة االستراتيجّية على التوجه االستراتيجي للمنظمة في مواجهة األ   يف 

 أننا بعصر سريع التغير والتطور وكثير األزمات. 

سب املئوّية : 3الجدول رقم 
ّ
كرارات والن

ّ
ع عبارات املحور األّول حسب الت

ّ
 توز

 ل املحور األوّ عبارات  #

ر غي
ق  

اف
مو ّدة
ش

ب
ق 
اف
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ير 
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م
ق 
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ّدة  
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مو
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ل ا

عّد
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كرارلدينا خطة استراتيجية تنبثق من الرؤية املنشودة  1
ّ
 % 84.2 129 55 49 11 9 0 الت
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سبة للمنظمة ملواجهة األزمات.  
ّ
 %100 % 44 % 40 %9 %7 %0 الن

2 
عمل   كدليل  الرؤية  جوانب تستخدم  من   للعديد 

 نظمة.امل

كرار
ّ
 129 43 43 14 18 4 الت

80.6 % 

سبة
ّ
 %100 % 35 % 35 % 11 % 14 %3 الن

3 
الفرص  مع  للتعامل  واضحة  تصورات  لدينا 

 والتهديدات الخارجية الناجمة عن االزمات. 

كرار
ّ
 129 51 33 19 21 %0 الت

86.4 % 

سبة
ّ
 %100 % 41 % 27 % 15 % 17 0 الن

4 

على   والقدرة  االرادة  واتخاذ  املب نمتلك  ادرة 

ال ضوء  في  لوضع القرارات  الجديدة  تصورات 

 الخطط االستراتجية للتصدي لألزمات. 

كرار
ّ
 129 48 45 15 9 7 الت

 

سبة
ّ
 %100 % 39 % 36 % 12 %7 %6 الن

5 
االستراتجية تطوير  في  استمرارية  املتبعة   هناك 

 للتعامل مع املتغيرات في البيئة الخارجّية.

كرار
ّ
 129 53 49 19 3 0 الت

88 % 

سبة
ّ
 %100 % 43 % 40 % 15 %2 %0 الن

 مجموع املحور األّول 

كرار
ّ
 645 318 258 89 77 11 الت

82 % 

سبة
ّ
 %100 % 43 % 35 % 12 %2 % 1.4 الن

 التالي: تشير الّنتائج الواردة في الجداول أعاله إلى 

كل   −
ّ
الش على  األّول  املحور  نتيجة  لي:  جاءت 

ّ
بش43التا "موافق  إلجابة  "موافق"،  35،  ّدة"%  إلجابة  إلجابة  %12   %

 أسئلة املحور.   % لكامل 82% إلجابة "غير موافق بشدة". بمعدل مئوي 1.4"، و% إلجابة "غير موافق2"محايد"، و

ت العبارة رقم ) −
ّ
" في  .املتبعة للتعامل مع املتغيرات في البيئة الخارجّية  ةاالستراتيجي طوير  هناك استمرارية في ت(: "5حل

 %.88، وبمعّدل 4.52ت نتيجة املتوّسط الحسابي ألولى، حيث كانبة ااملرت

ت العبارة رقم ) −
ّ
في املرتبة األخيرة، حيث كانت نتيجة   ".تستخدم الرؤية كدليل عمل للعديد من جوانب املنظمة (: "2حل

 %.80.6، وبمعّدل 3.51الحسابي املتوّسط 

 

 ّي، وتوّجه عبارات املحور األّول عيار املتوّسط الحسابّي، واالنحراف امل  :4الجدول رقم 

 عبارات املحور األّول  #
 املتوسط الحسابي 

Mean 

 االنحراف املعياري 

Std. Deviation 
 درجة االجابة

1 
الرؤية   من  تنبثق  استراتيجية  خطة  للمنظمة لدينا  املنشودة 

 1.24 3.37 ملواجهة األزمات. 

 موافق 

 بشّدة

 وانب املنظمة.من جتستخدم الرؤية كدليل عمل للعديد  2
3.51 1.11 

 موافق 

3 
الفرص والتهديدات الخارجية   للتعامل مع   1.11 3.41لدينا تصورات واضحة 

 موافق 
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 الناجمة عن االزمات. 

4 
ضوء  في  القرارات  واتخاذ  املبادرة  على  والقدرة  االرادة  نمتلك 

 ق مواف 1.12 3.42 التصورات الجديدة لوضع الخطط االستراتجية للتصدي لألزمات. 

5 
االستراتجية تطوير  في  استمرارية  مع   هناك  للتعامل  املتبعة 

 1.15 4.52 املتغيرات في البيئة الخارجّية.
 موافق بشدة 

 4.19 مجموع املحور األّول 
3.42 0.56 

( هو  املحور  لهذا  الحسابي  للمتوّسط  العام  املعّدل  قيمة  بأّن  لنا  تبين  السابق  الجدول  على  3.42في  يدل  أّن  (، وهذا 

 تي:الكترونّية هي )متوّسطة(. علًما ان التوجه االستراتيجي الواضح ُبساهم في اآلجات معدل اتباع عرض املنت

 مساعدة املديرين على بلورة رؤية وتفكير إستراتيجي طويل املدى.  −

 . التعليمية تحديد توجهات املستقبل إلى أين تتوجه املؤسسة −

 تحسين قدرة املؤسسة التعليمية على التعامل مع املشكالت.  −

 املؤسسة في الغد. وضوح الرؤية املستقبلية بما ستكون عليه بيئة  −

 حد من أثر املخاطر البيئية. وال تحقيق التفاعل البيئي في املدى الطويل للمساعدة على استغالل الفرص املتاحة −

 تدعيم املركز التنافس ي.  −

والتغلب  − القوة  نواحي  استغالل  من  يمكن  بما  فعالة،  بطريقة  واإلمكانيات  للموارد  الفعال   التخصيص 

  على نواحي الضعف.

 ألداء وتحقيق النتائج املالية املرضية. تدعيم ا −

ا لتحقيق األهداف عث ع القدرة على إحداث التغيير باعتباره شيًئا مرغوًبا يب −
ً
 لى التحدي، وليس معوق

األولويات  − السلم  تحديد  مع  للمستفيدين،  املتزايدة  املؤسسية  لالحتياجات  أكثر واقعية  رؤية  بلورة  في  املساهمة 

 روعات واضحة وممكنة التطبيق. وترجمة ذلك إلى برامج ومش

 رد الالزمة ملواجهتها. ملوااإلسهام في توعية املستفيدين بأهمية التحديات وحفزهم على حشد ا −

 املساعدة على تطوير البنية املؤسسية للمجتمع بالشكل املتكامل والتخصص ي.  −

في كل مجال مؤسس ي تكون بمثابة دليل مؤسساتي يساعد املستفيدين على االستثمار   استراتيجية بلورة موجهات −

بالتالي من حاالت  غيرهمإلى  والنهوض بواقعهم ودعم مؤسساتهم االجتماعية والثقافية دون االلتجاء   ، والخروج 

 الضعف االقتصادي أو غيرها. 

 

 

https://www.roya-tp.com/searchresult/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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الثاني:   .7.2 القيادة  املحور  تطبيق  باملمارسات    ةاالستراتيجيأثر  للمنظمة  التنظيمّية  الثقافة  على  املحافظة  في 

 األخالقّية في مواجهة االزمات 

أثر   دراسة  إلى  املحور  هذا  القيادة  يهدف  امل  ة االستراتيجيتطبيق  الثقاحافظفي  على  باملمارسات  ة  للمنظمة  التنظيمّية  فة 

 نتائج املحور الثاني على النحو اآلتي: 13ويوضح لنا الجدول رقم األخالقّية في مواجهة االزمات. 

سب املئوّية  :5الجدول رقم 
ّ
كرارات والن

ّ
اني حسب الت

ّ
ع عبارات املحور الث

ّ
 توز

اني  #
ّ
ير  عبارات املحور الث

غ
ق  

اف
مو ّدة
ش

ب
 

ير 
غ
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ق
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م
ق 
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ّدة  
ش
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اف

مو
 

وع 
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ة  ر
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لع
ل ا

عّد
م

 

1 
يمارس الرئيس نمط القيادة الخادمة للمرؤوسين 

 من القيادة املخدومة. 
ً

 بدال

كرار
ّ
 129 47 33 14 28 2 الت

83.2 % 

سبة
ّ
 %100 %38 %27 %11 %23 %1.6 الن

2 
القيم   إشاعة  إلى  املنظمة  التي  تسعى  واملعتقدات 

 اتيجية املتبعة.ستر تنسجم مع اال 

كرار
ّ
 129 64 31 9 12 8 الت

82.6 % 

سبة
ّ
 %100 %52 %25 %7 %10 %6 الن

3 
السلوك االخالقي   لدينا دليل يوضح معايير  يوجد 

 الذي تلتزم به املنظمة.

كرار
ّ
 129 56 48 8 12 0 الت

88.2 % 

سبة
ّ
 %100 %45 %39 %6 %10 %0 الن

4 
امللتزمي بمكافئة  املؤسسة  باتقوم  لسلوك ن 

 االخالقي في العمل.

كرار
ّ
 129 60 45 14 5 0 الت

84.4 % 

سبة
ّ
 %100 %48 %36 %11 %4 %0 الن

5 
خالل  من  للمرؤوسين  قدوة  الرئيس  يمثل 

 ممارساته االخالقّية.

كرار
ّ
 129 55 36 16 14 3 الت

80.7 % 

سبة
ّ
 %100 %44 %29 %13 %11 %2 الن

6 
املنظ تجارب  من  املنظمة  في مات  تستفيد  االخرى 

 للتصدي لألزمات. تطوير التصور املستقبلي 

كرار
ّ
 129 58 42 15 9 0 الت

87.6 % 

سبة
ّ
 %100 %47 %43 %12 %7 %0 الن

7 

البحوث   مركز  في  املستمر  التحسين  إلى  نميل 

عن   املبكر  للكشف  باملنظمة  الخاص  والتطوير 

 األزمات. 

كرار
ّ
 129 64 31 9 12 8 الت

81.3 % 

سبة
ّ
 %100 %52 %25 %7 %10 %6 الن

اني 
ّ
 مجموع املحور الث

كرار
ّ
 903 349 235 76 80 11 الت

85.2 % 

سبة
ّ
 %100 %47 %32 %10 %11 %1.4 الن
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 تشير الّنتائج الواردة في الجداول أعاله إلى التالي:  

كل   −
ّ
الش على  اني 

ّ
الث املحور  نتيجة  لي:  جاءت 

ّ
بشّدة"،  47التا "موافق  إلجابة   %32" إلجابة  إلجابة  10ق"،  مواف%   %

و موافق11"محايد"،  "غير  إلجابة  و%  مئوي  1.4"،  بمعدل  بشدة".  موافق  "غير  إلجابة  لكامل%85.2  أسئلة    % 

 املحور. 

− ( العبارة رقم  ت 
ّ
امل  "(:  4حل العمل".تقوم املؤسسة بمكافئة  في  بالسلوك االخالقي  األولى، حيث كانت    لتزمين  املرتبة  في 

 %.84.4وبمعدل   ،4.54نتيجة املتوّسط الحسابي 

ت العبارة رقم ) −
ّ
في املرتبة    ."تسعى املنظمة إلى إشاعة القيم واملعتقدات التي تنسجم مع االستراتيجية املتبعة  (: "2حل

 %. 80.6 ، وبمعّدل3.22ابي األخيرة، حيث كانت نتيجة املتوّسط الحس 

 

انيبارااملتوّسط الحسابّي، واالنحراف املعيارّي، وتوّجه ع:  6الجدول رقم 
ّ
 ت املحور الث

اني  #
ّ
 عبارات املحور الث

 املتوسط الحسابي 

Mean 

 االنحراف املعياري 

Std. Deviation 
 درجة االجابة

1 
 من القيادة  يمارس الرئيس نمط القيادة الخادمة للمرؤوسين  

ً
بدال

 1.12 3.83 املخدومة. 
 موافق 

2 
م تنسجم  التي  واملعتقدات  القيم  إشاعة  إلى  املنظمة  ع تسعى 

 1.02 3.22 ستراتيجية املتبعة.اال 
 موافق 

3 
به   تلتزم  الذي  االخالقي  السلوك  معايير  يوضح  دليل  لدينا  يوجد 

 موافق  1.13 3.26 املنظمة.

 امللتزمين بالسلوك االخالقي في العمل. تقوم املؤسسة بمكافئة  4
4.54 1.17 

 موافق بشدة 

 موافق  1.10 3.32 قّية.الخاليمثل الرئيس قدوة للمرؤوسين من خالل ممارساته ا 5

6 
التصور   تطوير  في  االخرى  املنظمات  تجارب  من  املنظمة  تستفيد 

 1.01 3.45 املستقبلي للتصدي لألزمات. 
 موافق 

7 
إلى   الخاص  نميل  والتطوير  البحوث  مركز  في  املستمر  التحسين 

 1.08 3.58 باملنظمة للكشف املبكر عن األزمات. 
 موافق 

ان
ّ
 موافق    1.09   3.45 ي مجموع املحور الث

اني حول  
ّ
الث القيادة  لقد تمحور املحور  التنظيمّية للمنظمة باملمارسات    ة االستراتيجيأثر تطبيق  الثقافة  في املحافظة على 

االزمات  مواجهة  في  )  األخالقّية  الحسابي  للمتوسط  العام  املعدل  بلغ  ان  3.45وقد  علًما  متوسطة.  بدرجة  الثقافة  ( 

املؤسسية، وبالتالي  لعاملين كونها ترتبط وبشكٍل مباشر بمعدل دوران العمل، فوجودها يحافظ على القيم لى اتؤثر ع التنظيمّية

التجانس   هذا  ينتج عن  بحيث  أهدافها،  لتحقيق  املساعي  املنظمة، ودفع  إليه  ترمز  ما  أهمية  والضبط، وإدراك  االلتزام  زيادة 
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 مه 
ً
 الوالء والوفاء ألهداف التنظيم، وتلعب دورا

ً
 في عملية التطوير واإلبداع.  ما

الث: أثر تطبيق القيادة  .7.3
ّ
 في اتباع القيادة االبتكارية داخل املنظمة في مواجهة األزمات  االستراتيجيةاملحور الث

سيما   وال  االبتكارية  القيادة  أهمّية  على  الضوء  بتسليط  سنقوم  املحور  هذا  خالل  االبتكاريةمن  القيادة  أكثر   تعتبر  من 

لبناء وتنمية قدرات األفراد ومعارفهم، حيث تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية القيادة االبتكارية    واهتمامادارية حداثة  اإل   املجاالت

أفكار   توليد  في  املبتكر  القائد  دور  االبتكار من خالل  ثقافة  تطوير  في  القيادة  أهمية  تظهر  باملنظمة، وهنا  األزمات  مواجهة  في 

 تي: وسوف نقوم بدراسة هذا املتغير من خالل الجدول اآل متها إلى خطط.وترجواتخاذ القرارات إبداعية 

سب املئوّية  :7الجدول رقم 
ّ
كرارات والن

ّ
الث حسب الت

ّ
ع عبارات املحور الث

ّ
 توز

الث  #
ّ
 عبارات املحور الث

ق  
اف

مو
ير 

غ

ّدة
ش

ب
ق 
اف

مو
ير 

غ
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م
ق 

اف
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ش
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مو
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م
ة ر
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ا
 

1 
نك أن  على  منعمل  للكفاءات  ون  استقطاب  ركز 

 والقدرات املتميزة. 

كرار
ّ
 129 63 32 11 18 0 الت

84.2 % 

سبة
ّ
 % 100 % 51 % 26 %9 % 15 %0 الن

2 
أهمية   االدارة  واالبتكارية   لألعمالتولي  االبداعّية 

 لدى املوظفين. 

كرار
ّ
 129 51 29 9 21 14 الت

82.7 % 

سبة
ّ
 % 100 % 41 % 23 %7 % 17 % 11 الن

3 
ة معلومات واتصاالت تساعد في اتخاذ  أنظميوجد  

 القرارات وال سيما خالل األزمات. 

كرار
ّ
 129 37 42 12 18 15 الت

81.6 % 

سبة
ّ
 % 100 % 30 % 34 % 10 % 15 % 12 الن

4 

أعمال  في  املتراكمة  املعرفة  من  االستفادة  يتم 

الى   تهدف  خطط  وضع  في  مواجهة املنظمة 

 األزمات. 

كرار
ّ
 129 55 48 12 9 0 الت

80.9 % 

سبة
ّ
 % 100 % 44 % 39 % 10 %7 % الن

5 

مهاراتهم   تطوير  على  موظفيها  املنظمة  تساعد 

تطوير   على  يساعد  ما  وهذا  مستمر  بشكل 

 عام.  بشكلاملنظمة 

كرار
ّ
 129 64 31 9 12 8 الت

88.2 % 

سبة
ّ
 %100 %52 %25 %7 %10 %6 الن

6 
في يتم   العالية  التقديرات  ذوي  املوظفين  مكافئة 

 االداء السنوي.ويم تق

كرار
ّ
 129 56 48 8 12 0 الت

84.4 % 

سبة
ّ
 %100 %45 %39 %6 %10 %0 الن

7 
فرق   تكوين  خالل  من  الجماعي  بالعمل  نهتم 

 العمل. 

كرار
ّ
 129 60 45 14 5 0 الت

80.7 % 

سبة
ّ
 %100 %48 %36 %11 %4 %0 الن

الث مجموع 
ّ
كرار املحور الث

ّ
 % 86.2 903 340 228 67 80 29 الت
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سبة 
ّ
 %100 % 46 % 31 %9 % 11 %4 الن

 تشير الّنتائج الواردة في الجداول أعاله إلى التالي: 

كل   −
ّ
الش على  الث 

ّ
الث املحور  نتيجة  لي:  جاءت 

ّ
بشّدة"،  46التا "موافق  إلجابة  "موافق"،  %31  إلجابة  %إلجابة  %9 

 أسئلة املحور.  % لكامل85.2مئوي عدل  % إلجابة "غير موافق بشدة". بم 4"، و% إلجابة "غير موافق11و"محايد"، 

ت العبارة رقم ) −
ّ
في املرتبة األولى، حيث كانت  ". نعمل على أن نكون مركز استقطاب للكفاءات والقدرات املتميزة (: "1حل

 %.84.2، وبمعدل 3.78نتيجة املتوّسط الحسابي 

الع − ت 
ّ
)حل رقم  "4بارة  أعمال  (:  في  املتراكمة  املعرفة  من  االستفادة  مواجهة  امل  يتم  الى  تهدف  خطط  وضع  في  نظمة 

 %. 80.9، وبمعّدل 4.50في املرتبة األخيرة، حيث كانت نتيجة املتوّسط الحسابي   ."األزمات

الث املتوّسط الحسابّي، واالنحراف املعيارّي، وتوّجه عبارات  :  8الجدول رقم 
ّ
 املحور الث

الث  #
ّ
 عبارات املحور الث

 املتوسط الحسابي 

Mean 

 ياري املعاالنحراف 

Std. Deviation 
 درجة االجابة

 نعمل على أن نكون مركز استقطاب للكفاءات والقدرات املتميزة.  1
3.78 1.04 

 موافق 

 االبداعّية واالبتكارية لدى املوظفين. لألعمالتولي االدارة أهمية  2
3.80 1.19 

 موافق 

3 
وال  القرارات  اتخاذ  في  تساعد  واتصاالت  معلومات  أنظمة  يوجد 

 1.06 3.45 خالل األزمات. سيما
 موافق 

4 
وضع  في  املنظمة  أعمال  في  املتراكمة  املعرفة  من  االستفادة  يتم 

 موافق بشدة  1.08 4.50 خطط تهدف الى مواجهة األزمات. 

5 
تساعد املنظمة موظفيها على تطوير مهاراتهم بشكل مستمر وهذا 

 1.02 3.50 عام. بشكلما يساعد على تطوير املنظمة 
 افق مو 

6 
االداء   تقويم  في  العالية  التقديرات  ذوي  املوظفين  مكافئة  يتم 

 1.11 3.66 السنوي.
 موافق 

 موافق  1.09 3.65 العمل.نهتم بالعمل الجماعي من خالل تكوين فرق  7

الث 
ّ
 3.79 مجموع املحور الث

 موافق  1.12

الث حول الدور الذي يؤديه  
ّ
في اتباع القيادة االبتكارية داخل املنظمة    تراتيجية االس أثر تطبيق القيادة  لقد تمحور املحور الث

هو أحد أهم صفات قائد    االبتكار   أن ب  علًما ( بدرجة جيدة.  3.79، وقد بلغ املعدل العام للمتوسط الحسابي )في مواجهة األزمات

ة الشركة. إن  ادية في بيئالقياألعمال الحديث. يشمل التخلي عن الهياكل الجامدة، وهي سمة مرغوبة جًدا لألفراد في املناصب  

من    االبتكار العديد  عادة  العملية  هذه  تتضمن  التنفيذ.  إلى  التطوير  إلى  الفكرة  من  يمتد  تعاوني  هو شأن  األعمال  مجال  في 
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العظماء    املبتكرين  يميز  ما  لكن  ببساطة.  موجود  غير  الوحيد  املبتكر  مفهوم  فإن  لذا  املختلفة.  الخبرات  ذوي  األشخاص 

ير العظوالشركات   أنهم  الواقع  يمة  في  إنهم  لهم،  الناس  يقوله  ما  إلى  فقط  يستمعون  ال  إنهم  اآلخرون.  يرونها  ال  مساحة  ون 

 إليه.يخترعون شيًئا جديًدا، شيًئا لم تكن تعلم أنك بحاجة 

 تهافي اكتشاف شرارة األزمة والعمل على التصدي لها ومواجه االستراتيجيةالقيادة ملحور الّرابع: أثر تطبيق ا 7.4

األزمات عادة تقع في اكتشاف شرارة األزمة، ال سيما    ةاالستراتيجيمن خالل هذا املحور سنقوم بدراسة أثر تطبيق القيادة  

بها، لكن وقوعها الفجائي قد ُيصعب عملية اتخاذ اإلجراءات املناسبة في حينها،   بصورة فجائية، وقد تكون لها مؤشرات تنذر 

ور من ناحية تأثيرها على النظام واختالله أو تسببها في أضرار مالية وبشرية، وقد تقود لظهور  ظهالبالتالي تبدأ خصائص األزمة ب

وسوف نقوم بدراسة هذا املتغير من خالل    .مشكالت أخرى مصاحبة ال توجد ازائها أية استعدادات أو استراتيجيات للتعامل

 تي:الجدول اآل

ع عبارات املحور : 8جدول رقم ال
ّ

ابع توز سب املئوّية  حسب الّر
ّ
كرارات والن

ّ
 الت

ابع  #  عبارات املحور الّر

ق  
اف

مو
ير 

غ

ّدة
ش

ب
ق 
اف

مو
ير 

غ
 

يد
حا

م
ق 

اف
مو

ّدة  
ش

ق ب
اف

مو
 

وع 
جم

امل
ة  ر
با

لع
ل ا

عّد
م

 

 وتحليلها نهتم برصد مؤشرات حدوث األزمة  1

كرار
ّ
 124 46 39 8 15 16 الت

81.2 % 

سبة
ّ
 % 100 % 37 % 31 %6 % 12 % 13 الن

2 
ال بتوفير  لالزمات دعم  نقوم  لالستعداد  الالزم 

 املتوقعة 

كرار
ّ
 124 45 42 11 14 12 الت

84.6 % 

سبة
ّ
 % 100 % 36 % 34 %9 % 11 % 10 الن

3 

نقوم بتشكيل وتدريب فرق مختصة لجمع 

 زمة واكتشاف املؤشرات الدالة على حدوث األ 

كرار
ّ
 124 40 48 12 16 8 الت

85.3 % 

سبة
ّ
 % 100 % 32 % 39 % 10 % 13 %6 الن

4 

كرار األزمات  ةدار إل وضع سيناريوهات وخطط  يتم
ّ
 124 53 48 14 9 0 الت

83.6 % 

سبة
ّ
 % 100 % 43 % 39 % 11 %7 %0 الن

5 

نتخذ التدابير الوقائية الالزمة للتعامل مع 

 األزمة

كرار
ّ
 124 64 46 9 5 0 الت

86.9 % 

سبة
ّ
 % 100 % 52 % 37 %7 %4 %0 الن

6 
م للتعامل  مختص  فريق  إنشاء  زمة األ ع  يتم 

 عضاء تحديد اختصاصات األ  معبالتزامن 

كرار
ّ
 124 45 59 14 6 0 الت

84.9 % 

سبة
ّ
 % 100 % 36 % 48 % 11 %5 %0 الن

7 
فعال   واتصاالت  معلومات  نظام  تهيئة  يتم 

كرار
ّ
 % 87.2 124 71 38 9 6 0 الت
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سبة للتعامل مع االزمة 
ّ
 % 100 % 57 % 31 %7 %5 %0 الن

املالئم 8 الخطة  للنعتمد  االزمة ة  مع  تعامل 

)العصف   علمي    شجرةالذهني،  بأسلوب 

 القرارات، أسلوب دلفي( 

كرار
ّ
 124 67 41 11 5 0 الت

84.5 % 

سبة 9
ّ
 % 100 % 54 % 33 %9 %4 %0 الن

10 
كافة األطراف ذات  بالتواصل مع  يتم االهتمام 

 العالقة باألزمة 

كرار
ّ
 124 59 46 12 7 0 الت

83.7 % 

سبة
ّ
 % 100 % 48 % 37 % 10 %6 %0 الن

11 
التعامل  عند  بعين االعتبار  الوقت  نأخذ عامل 

 مع االزمة لتقليل األضرار 

كرار
ّ
 124 59 43 8 9 5 الت

80.9 % 

سبة
ّ
 % 100 % 48 % 35 %6 %7 %4 الن

12 
املشكالت  وحل  األضرار  معالجة  على  نعمل 

 مة ز الناجمة عن األ 

كرار
ّ
 124 68 36 12 8 0 الت

82.7 % 

سبة
ّ
 % 100 % 55 % 29 % 10 %6 %0 الن

13 
آثار  لتوضيح  األطراف  بكافة  االتصال  يتم 

 األزمة وطريقة التعامل معها 

كرار
ّ
 124 61 52 6 5 0 الت

83.6 % 

سبة
ّ
 % 100 $49 % 50 %5 %4 %0 الن

 نعتمد االجراءات املناسبة لضمان عدم التكرار 14

كرار
ّ
 129 63 32 11 18 0 الت

83.2 % 

سبة
ّ
 % 100 % 51 % 26 %9 % 15 %0 الن

14 
ا إدارة  وبرامج  خطط  بتقييم   ألزمات نقوم 

 لتصويبها وتطويرها 

كرار
ّ
 129 51 29 9 21 14 الت

82.6 % 

سبة
ّ
 % 100 % 41 % 23 %7 % 17 % 11 الن

16 
بالتدريب  االزمة  فريق  أداء  تحسين  على  نعمل 

 ة الالحقاستعداًدا لالزمات 

كرار
ّ
 129 37 42 12 18 15 الت

88.2 % 

سبة
ّ
 % 100 % 30 % 34 % 10 % 15 % 12 الن

17 
مع   استخالص يتم   التعامل  تجارب  نتائج 

 االزمات ملنظمات أخرى ذات ظروف متشابهة 

كرار
ّ
 129 55 48 12 9 0 الت

84.4 % 

سبة
ّ
 % 100 % 44 % 39 % 10 %7 % الن

ابع    مجموع املحور الّر

كرار
ّ
 2139 52 48 5 4 2 الت

81.2 % 

سبة
ّ
 %100 %39 %38 %9 %8 %4 الن

 الجداول أعاله إلى التالي: تشير الّنتائج الواردة في 

كل   −
ّ
الش على  الّرابع  املحور  نتيجة  لي:  جاءت 

ّ
بشّدة"،  39التا "موافق  إلجابة  "موافق"،  %38  إلجابة  %إلجابة  %9 

 . أسئلة املحور  % لكامل 85.4% إلجابة "غير موافق بشدة". بمعدل مئوي  4% إلجابة "غير موافق"،  و8"محايد"، و
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−  

ّ
انت نتيجة املتوّسط  " في املرتبة األولى، حيث ك  نتخذ التدابير الوقائية الالزمة للتعامل مع األزمة"(: 5ت العبارة رقم )حل

 %.86.9، وبمعدل 4.56الحسابي 

ت العبارة رقم ) −
ّ
في املرتبة األخيرة، حيث كانت نتيجة املتوّسط    ". وتحليلهانهتم برصد مؤشرات حدوث األزمة    (: "1حل

 %.81.2، وبمعّدل 3.42ابي الحس

ابع املتوّسط الحسابّي، واالنحراف املعيارّي، وتوّجه :  9الجدول رقم   عبارات املحور الّر

ابع  #  عبارات املحور الّر
 املتوسط الحسابي 

Mean 

 االنحراف املعياري 

Std. Deviation 
 درجة االجابة

 افق مو  1.11 3.42 وتحليلها نهتم برصد مؤشرات حدوث األزمة  1

 زمات املتوقعة نقوم بتوفير الدعم الالزم لالستعداد لأل  2
3.79 1.08 

 موافق 

3 
بتشكيل وتدريب فرق مختصة لجمع واكتشاف املؤشرات  نقوم 

 موافق  1.21 3.88 الدالة على حدوث االزمة 

 األزمات  إلدارةيتم وضع سيناريوهات وخطط  4
3.87 1.09 

 موافق 

 موافق بشدة  1.14 4.56 األزمة للتعامل معزمة نتخذ التدابير الوقائية الال  5

6 
ا- مع  للتعامل  مختص  فريق  إنشاء  مألزمة  يتم  تحديد   عبالتزامن 

 1.06 3.62 األعضاء اختصاصات 
 موافق 

 موافق  1.07 3.58 زمةيتم توفير االمكانيات الالزمة لعمل فريق األ  7

 مة ز يتم تهيئة نظام معلومات واتصاالت فعال للتعامل مع األ  8
3.52 1.02 

 موافق 

9 
نعتمد الخطة املالئمة للتعامل مع االزمة بأسلوب علمي )العصف 

 1.09 3.82 أسلوب دلفي(  القرارات، شجرةالذهني، 
 موافق 

 يتم االهتمام بالتواصل مع كافة األطراف ذات العالقة باألزمة  10
3.77 1.11 

 موافق 

11 
م التعامل  عند  االعتبار  بعين  الوقت  عامل  األ نأخذ  لتقليل زمة  ع 

 1.06 3.58 األضرار 
 موافق 

 موافق  1.025 3.78 زمةنعمل على معالجة األضرار وحل املشكالت الناجمة عن األ  12

13 
صال بكافة األطراف لتوضيح آثار األزمة وطريقة التعامل تيتم اال

 1.23 3.58 معها 
 موافق 

 افق مو  1.08 3.87 نعتمد االجراءات املناسبة لضمان عدم التكرار 14

 مات لتصويبها وتطويرها ز نقوم بتقييم خطط وبرامج إدارة األ  15
3.85 1.07 

 موافق 
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16 

لأل  استعداًدا  بالتدريب  االزمة  فريق  أداء  تحسين  على  زمات  نعمل 

 1.06 3.78 ة الالحق
 موافق 

17 
ملنظمات أخرى    استخالص يتم   مع االزمات  التعامل  تجارب  نتائج 

 1.02 3.76 ذات ظروف متشابهة 
 فق موا

ابع   3.85 مجموع املحور الّر
 موافق  1.11

لقد تمحور املحور الّرابع حول أثر القيادة االستراتيجية وتحديًدا دورها في اكتشاف شرارة االزمة وانعكاس ذلك على مواجهة  

 ( بدرجة متوسطة.  3.85األزمات وقد بلغ املعدل العام للمتوسط الحسابي )

 النتائج

 فقد توصلنا الى النتائج التالّية: ل عام ونتائج الدراسة املسحية بشكل خاص بشك وعلى ضوء نتائج البحث

القطاع  إ - العالية، وهذا يثبت ان هذا  الخبرات واملؤهالت واملهارات  ن وزارة السياحة ال تزال تستقطب اصحاب 

 الى تعزيز نوعية الكوادر العليا واملتوسطة 
ً
 يسعى دائما

الوزار إ - من  هي  السياحة  وزارة  ان  واستخدام  ات  التقنية  االبتكارات  وتواكب  العراق  دولة  في    أحدث لناجحة 

 منتجاته وخدماته.  إلثراءالتقنيات 

االقسام   - في  االدارات  لديها، ولقد ملسنا ذلك من سياسة  العاملين  كفاءة  تعزيز  الى   
ً
دائما السياحة  وزارة  تسعى 

ك تعزيز  على  بجدية  تعمل  مستوياتهم حيث  بمختلف  موظفيها  على  اال   فاءة  اطالعهم  عبر  التطورات    أبرز دارية 

 وتدريبهم عليها من خالل الدورات التدريبية التي تقيمها من كل عام.

وخاصة  إ - والخبرات  املعارف  لنقل  فعالة  ادارة  التدريب  بالنسبة    إذا ن  جديدة  والخبرات  املعارف  هذه  كانت 

 للمجموعة املتدربة. 

 التوصيات 

 على ما وصل اليه، وان يطمح ملزيد من التقدم واالزدهار، من هنا نأمل    لعامل على القطاع امن الرهان واأل إ
ً
ان يبقى محافظا

املحسوبية   شبح  يبعد  ان  العام  القطاع  التقدم    ملئعن    والوساطة من  بمسيرة  مهتم  يبقى  وان  لديه،  الوظيفية  الشواغر 

 ن:أ الوظيفي التي يتبعها، وال سيما  

كثر قدرة على  أصبحت  أالبشرية التي تتحكم في بقية املوارد االخرى،  دها  كلما احسنت املنظمة استثمار موار  -

واملعلومات وراس  أتحقيق   التكنولوجيا  في  متطورة  لديها موارد  التي  املنظمات  أعلى، فحتى  وبكفاءة  هدافها 

ها بشكل  افأتاختيارها وتنميتها وتقييمها ومك  ن تديرها بكفاءة مالم يكن لديها موارد بشرية يتم أاملال ال يمكن  

 جيد.

، وان تنتقي الفريق العامل في هذا القسم   -
ً
 خاصا

ً
يجب على املنظمات ان تعطي قسم املوارد البشرية اهتماما

بأكملها وال سيما ان   املنظمة  تأثير على  القسم  لهذا  التخصص، الن  يكونوا من اصحاب  بعناية ودراية وان 
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  دارة املوارد اإ 
ً
في الهيكل التنظيمي للمنظمة، وأنه ينبغي ان تتوفر    جياراتي استلبشرية يفترض ان تحتل موقعا

 لدى قيادتها الخصائص واملواصفات التالية: 

 معرفة جيدة بطبيعة العمل وجوانبه العملية والنظرية. -أ 

 املام شامل بطبيعة املنظمة واهدافها والظروف التي تعمل فيها.  -ب

 نية ومقاييس اداء االنتاجية. املام بطرق العمل الف  -ت

 والفهم على القوانين واالنظمة الحكومية ذات العالقة. طالع اال  -ث

بأشكال مختلفة، ومعرفة جيدة   -ج االتصال  املختلفة، والقدرة على  العالقات مع االطراف  تكوين 

 بالتقنيات الجديدة. 

املنظمة   - تعرف  أعلى  اأ ن  الوحيدة  اللعبة  تم  نآل ن  فإذا  االفراد،  لعبة  الشخص  هي  الحصول على  كنت من 

 عن املحسوبيات والوساطة، فلن تكون لديها مشكلة في تحقيق ما رسمته  في    املناسب 
ً
املكان املناسب بعيدا

 ذا فشلت في ذلك فالفشل هو ما ينتظرها. إما  أمن اهداف،  

ما تطمحه اليه  ن واحد  آن تهتم باملوظف لديها من خالل تأهيله وتدريبها، وتحفيزه لتحقق في  أ على املنظمة   -

. تحق من هذا الفرد، وان 
ً
 ق للفرد ما يطمح هو اليه ايضا

اإل إ - و ن  الوظيفي  بالتطوير  واالهتمام  الجيدة  منتجة  إدارة  بشرية  قوة  الى  ستقود  للتقدم  الفرصة  تاحة 

امامهم للتقدم    دركأنه كلما  وراضية، أل  الفرص املتاحة  العالقة بين مهاراتهم وقدراتهم وبين  املوظفون قوة 

عام، وانخفض معدل دوران العمل ومعدالت التغيب، وهذا سينعكس  ع الالوظيفي كلما زاد اخالصهم للقطا

 في النهاية على دافعية االفراد وعطائهم في العمل. 

الت - اإلبداع  بأنواع  االدارات  اهتمام  ُمنتجات  زيادة  قديم 
َ
ت في  ساعدها 

ُ
ت التي  األساسية  األدوات  من  كونُه  قني 

 عن تصمي 
ً
القائمة، فضال نتجات 

ُ
امل الجديدة وتحسين  الجديدة وتحسين عمليات موجودة حتى  م  عمليات 

نافسة الحادة باألسواق.
ُ
تطور التقاني وظروف امل

َ
تمكن من الَتكيف مع ُمخرجات ال

َ
 ت

 عن َمفهوم وأبعاد القيادة    على الوزارات زيادة االهتمام -
ً
مفهوم وأنواع اإلبداع التقني فضال ا    ةاالستراتيجي بم ملم

عزيز للبقاء
َ
 . ذلك من إسهام وت

تطلبات الالزمة    فيمارصين َجوانب القوة في الوزارة  تَ  -
ُ
يتعلق بأنواع اإلبداع التقني والعمل على توفير جميع امل

نتج وال
ُ
 عملية اإلنتاجية.لتحقيق اإلبداع التقني في مجالي امل

التقني  داع  التأكيد على الوزارات على تحديد ودراسة عالقة االرتباط والتأثير بصورة ُمستمرة بين أنواع اإلب  -

تجددة باستمرار.  ةاالستراتيجيوأبعاد القيادة  
ُ
حسين وتطوير ُمنتجاتها لتلبية ُمتطلبات الزبائن امل

َ
هدف ت  بم

قديم ُمنتجات جديدة   -
َ
ناسبة من اجل ت

ُ
زيادة اهتمام الوزارات بأقسام البحث والتطوير وإعطاءها األهمية امل

حسين املنتجات املوجودة
َ
 ع ُمتطلبات الزبائن.ءم م)الحالية( لكي تتال وت

شجيع الوزارات -
َ
العاملين لديها في أقسام اإلنتاج والتسويق والبحث والتطوير والتصميم وغيرها على تقديم    ت

نتج وإبداع العملية اإلنتاجية.  
ُ
بدعة في َمجالي إبداع امل

ُ
 األفكار امل
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Abstract 

The problem of educational retardation is one of the problems that is prevalent in all 
societies without exception, and it has received attention from educators, 
psychologists, teachers, and parents, and they consider it one of the most important 
modern problems that are a source of hindering growth and progress for a renewed 
life for generations and the nation . 

Therefore, the research problem was summarized in identifying the problems that 
cause academic delay, and all aspects related to educational retardation, including 
consequences, effects, and solutions in all fields. 

Educational retardation is a multidimensional problem. It is a psychological, 
educational, and social problem that psychologists, educators, social workers, and 
parents are concerned with. The fact that some students are left behind in school and 
unable to keep up with their peers in achievement may cause many psychological 
disorders and manifestations of abnormal behavior. Just as the student's academic 
backwardness raises concern among the parents, the educational backwardness also 
reflects its impact socially in the form of wasted budgets without a significant 
return. 

Keywords: Educational Retardation, Primary Education, School Community, 
Teacher 
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 ملخص 

من   باهتمام  حظيت  وقد  استثناء،  بدون  املجتمعات  كافة  في  املنتشر  املشاكل  من  الدراس ي  التأخر  مشكلة  تعتبر 

 من أهم املشكالت العصرية التي تعت  واعتبروهاواألمهات،    التربويين وعلماء النفس واملدرسين واآلباء
 
 إلعاقة  بر مصدرا

 جيال والوطن. النمو والتقدم للحياة املتجددة لل 

للتأخر    املسببة  املشاكل  على  التعرف  في  البحث  مشكلة  تلخصت  وكافةلذلك  بالتأخر    الدراس ي،  املرتبطة  الجوانب 

 االتها.  الدراس ي من عواقب وآثار وحلول بكافة مج

متعددة   مشكلة  الدراس ي  التأخر  مش   األبعاد.إن  نفسفهو  واجتمي كلة  وتربوية  واملربون  ة  النفس  علماء  بها  يهتم  اعية 

 قد يثير    وإن   ؛واآلباءواألخصائيون االجتماعيون  
 
 وعجزهم عن مسايرة أقرانهم تحصيليا

 
تخلف بعض التالميذ دراسيا

 يثير    ؛السوي مظاهر السلوك غير  لديهم العديد من االضطرابات النفسية و 
 
ى  القلق لدكما أن تخلف التلميذ دراسيا

 في صورة ميزانيات تهدر دون عائد يذكر الوالدين،
 
 . كذلك فإن التخلف الدراس ي ينعكس أثره اجتماعيا

 املعلم  ،املجتمع املدرس ي ، املرحلة االبتدائية  ،التأخر الدراس ي :يةفتاحات املالكلم
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 قدمةم

التي ال التأخر الدراس ي من املشكالت   كبير تعتبر مشكلة 
 
 وشغلتقت اهتماما

 
 من تفكير علماء    ا

 
لنفس  لماء اعو التربية  حيزا

منذ فترة طويلة، وال زالت حتى عصرنا الحاضر تعتبر من أهم املشكالت العصرية التي تُقلق بال الكثير من العاملين في مجال  

 قبله وأسلوب حياتتارها ذات أثر كبير على طبيعة نمو الطفل وعلى مسب باعتبالتربية واآلباء والطال 
 
 .  ه مستقبال

إنسانية ال تقتصر على بيئة أو مجتمع بعينه، وإنما تنتشر في جميع  أخر الدراس ي تعّد مشكلة  تلومما ال شك فيه أن ظاهرة ا

الظ واختالف  الدارسين  بين  الفردية  للفروق   
 
تبعا وذلك  واإل املجتمعات،  من  روف  والدوافع  واالستعدادات  والقدرات  مكانيات 

عاصرة تسعى إلى معالجة تلك الظاهرة، ومحاولة منع آثارها  ات املعملب املجتخرى. وفي الواقع فإن أغة  إلى أإلى آخر ومن بيئ  فرد  

 مع.  اء املجتعلى الطلبة الذين هم القوى البشرية ملستقبل وطن واعي ومتحضر، وبصفتهم العمود الفقري في بن

املشكلة تواجه    واجتماعية، وهذهنفسية وتربوية    هي مشكلةالتأخر الدراس ي    ةوقد اعتبر علماء النفس والتربويين أن ظاهر 

املربين واملدرسين   فقد اهتم علم النفس    كالتعليمية. لذلاألطفال الدارسين وكل من له صلة بالعملية    ك وال شبشكل خاص 

 وانفعالفي كافة بدراسة سلوك الطفل ونموه 
 
 واجتماعيا

 
 وعقليا

 
... الخ.   يمظاهر النمو جسميا

 
 ا

ا  كش  وال من  لطفل  أن  يعاني   
 
دراسيا باذهاملتأخر  بشعوره   

 
سببا فتعتبر  املشكلة،  ثقة  ه  على  ينعكس  بدوره  والذي  لفشل 

 لدين من تأخره الدراس ي.  عاج الواالطفل بنفسه، وإحساسه بأنه أقل من أقرانه وأنه غير قادر على مواجهة توبيخ املدرس وانز 

لتي  اهرة التأخر الدراس ي والعوامل اظلي البحث عن املشكالت املسببة  ف  ية األجنبدراسات العربية و لوقد اهتمت الكثير من ا

ساعدت على ظهور هذه الظاهرة وانتشارها بين األطفال إن كانت عوامل نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو حتى صحية، وبعض  

وهن   العوامل  تلك املنزل،  إلى  يرجع  وبعضها  املدرسة  إلى  تقلا يرجع  أخرى  عوامل  فرصك  من  بامل  ل  والعناية  تأخرين  االهتمام 

.ر د
 
   اسيا

للتأخر   املسببة  املشاكل  كافة  للتعرف على  البحث  هذا  واقتراأنواعه    ح الدراس ي وطر لذلك جاء  تساعد    ح ومسبباته  حلول 

 ملستقبله  املشكلة، وإعداداألسرة والطفل في عالج هذه  
 
 متحمال

 
 مثقفا

 
 كمله. أوطن ب لومستقب جيال

 حث مشكلة الب

املمشكل  تعتبر من  الدراس ي  التأخر  بداشة  املجتمعات  كافة  في  املنتشر  التربويين  كل  من  باهتمام  استثناء، وقد حظيت  ون 

واآلباء   واملدرسين  النفس  واعتبروها وعلماء  العصري  واألمهات،  املشكالت  أهم  تمن  التي  والتقدم  ة  النمو  إلعاقة   
 
مصدرا عتبر 

  دة للجيال والوطن.دللحياة املتج

الجوانب املرتبطة بالتأخر الدراس ي    الدراس ي، وكافة املشاكل املسببة للتأخر    ىلشكلة البحث في التعرف ع لخصت م لذلك ت

 من عواقب وآثار وحلول بكافة مجاالتها.  

 من مشكلة  
 
الدراس  وانطالقا أثر في مس  جتمعامل  في  ي التأخر  اء  قبل األطفال وفي بنتوفي كل أسرة وفي كل مدرسة وما له من 

 لإلجابة على السؤال الرئيس التالي:   ث البح  اهذجاءت   بأكمله، لذلكل الوطن مستقب 

املشكالت   هي  لظاهر ما  الدراس ي    ةاملسببة  على    لطالب التأخر  آثارها  هي  وما  االبتدائية    واملجتمع الطالب  املرحلة 

 والوطن؟  
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 : ت تحليليةال ويتفرع عنة عدة تساؤالت منها والتي تعتبر تساؤ  

 ربويين والعاملين في مجال علم النفس؟  تلوجهة نظر اأخر الدراس ي من تعريف الما هو ت .1

 ئية؟  املرحلة االبتدا  طالبما أنواع ظاهرة التأخر الدراس ي لدى  .2

 هي أنواع تلك املشكالت؟  ما هي املشكالت املسببة لظاهرة التأخر الدراس ي وما  .3

   متغيراتهم الديموغرافية؟ ة التأخر الدراس ي باختالفلحول مشك في آراء عينة الدراسة ةهل هناك فروق ذات داللة إحصائي .4

 أهمية البحث 

اع  راس ي، وما هي أهم املشكالت املسببة لهذه الظاهرة، وما أنو تكمن أهمية البحث في التعرف على ماهية مشكلة التأخر الد

والتربو  النفس  علماء  رأي  على  والتعرف  املشكالت،  الدرايتلك  التأخر  ظاهرة  في  ومحاين  الحلول  س ي،  لبعض  التطرق  ولة 

  ملا
 
مستقبل لجيل مثقف  تلك الحلول إلى تحسين املستوى الدراس ي وبناء    فمجملطروحة من النواحي التربوية والنفسية سعيا

 رحلة االبتدائية.  وعلى مستوى عالي من التعليم من أطفال امل

 أهداف البحث 

إلى   البحث  هذا  التأايسعى  الدلتعرف على مشكلة   ال راس ي و خر 
 
مباشرة تؤثر  اتي  على  من  أل   املستقبلية  املرحلة  جيال  طالب 

 خالل التعرف على ما يلي:  هم عماد الوطن ومستقبل املجتمعات، وذلك من  الذين االبتدائية 

   العاملين في مجال علم النفس.و في املرحلة االبتدائية من وجهة نظر التربويين  لطالب يالتعرف على ماهية التأخر الدراس  .1

 املرحلة االبتدائية.   طالبر الدراس ي لدى  خأنواع ظاهرة التعلى أ التعرف .2

 نواع تلك املشكالت.  سرد املشكالت املسببة لظاهرة التأخر الدراس ي وما هي أ .3

 الدراس ي املباشرة والغير مباشرة.    التطرق لحلول املسببات ملشكلة التأخر .4

 واملجتمع.    واألسرة لى الطفللة التأخر الدراس ي ع كالتعرف على آثار مش  .5

 لة إحصائية في آراء عينة الدراسة حول مشكلة التأخر الدراس ي باختالف متغيراتهم الديموغرافية؟  ذات دال قوجود فرو  .6

 فروض البحث 

 الية:  تحاول الدراسة إثبات صحة الفرضيات الت

    .الحلول لهاعها وبعض ها وأنواي مشكلة التأخر الدراس ي وأسباب فهناك فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة  .1

أفراد العينة في رأيهم في مشكلة التأخر الدراس ي وأسبابها وآثارها والتي تعزي إلى    بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك .2

 البيانات الشخصية ألفراد العينة.

 

 منهج البحث 

  ي في التحليلصو الملنهج  ا  اسة علىالدر هذه  في    الباحث إلى تحقيقها، فتعتمد    في ضوء طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى

 : الذي يرتكز على جانبين على النحو التالي
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خلص  على املراجع واألبحاث العلمية املتخصصة في هذا املجال لتست   االطالعوالذي يقوم على    الجانب النظري  -

 من ذلك ما يحقق أهداف الدراسة.  

امليدا - الجانب  ي  ي نوفي  قا  الباحثعتمد  سوف  توزيع  والحصو ةتباناالسئمة  على  امل  ل ،  من خالل  على  علومات 

 تحليل البيانات. 

 حدود البحث 

 :تتمثل حدود الدراسة في

البشرية..   • للص   من   طالب  100  على  تحتوي عينة  الحدود  االبتدائية  من  املرحلة  االبتدائية  فوف  للمرحلة  الخامس  إلى  الرابع 

 .ةملكة العربية السعودياألهلية بامل  ر اإلسالمو بمدارس ن

 . 2021/2022لعام  األول الدراس ي   ة.. الفصلينمد الز الحدو  •

 .الدمامالحدود الجغرافية.. تمت الدراسة امليدانية في مدينة  •

 مصطلحات البحث 

 التأخر الدراس ي 

أو انفعالية بحيث تنخفض نسبة    ، اعيةتمجاأو    ، جسميةأو    ، عقليةلتحصيل ألسباب  تأخر أو نقص في اهو حالة تخلف أو  

 عادي املتوسط بأثر من انحرافين معياريين سالبين.  لاوى  ون املست التحصيل د

 تعريف املشرف التربوي 

   ،واآلباء باملدارس والطال ديري هو القائد التربوي الذي يستطيع بحنكته اإلدارية والتربوية أن يوظف املعلمين وم

 ليه العملية التعليمية التربوية  تصبو إ ابل واملجتمع لتحقيق م

 التربوية الشخصية 

، أو دبلوم تربوي بعد البكالوريوس، يعني باختصار  (نكلية املعلمي  –من كلية التربية  لتربوي من حصل على شهادة تربوية )ا

 م.  الذين درسوا مواد تربوية في جامعتنه

 تعريف املعلم 

ى املتعلمين الذين  دل  كالسلو ت التربوية وتوجيه  در لعملية توصيل الخبرات واملعلوماص املعلم هو القائد التربوي الذي يت

 قوم بتعليمهم.  ي

 

 التفوق الدراس ي 

فما فوق من املعدل    (14/20)ملعدل  ميذ على األداء الجيد في املجال الدراس ي مقارنة بزمالئه وذلك بتحصيله  هو قدرة التل

 . راسية مقارنة بزمالئهدالسنوي العام في كل االمتحانات ال
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 اس ي  الدر   أخر املبحث األول: الت  اإلطار النظري 

تي يعاني منها أبنائهم، غير مدركين للسباب الحقيقية وراء هذا  يشتكي الكثير من اآلباء واألمهات من حالة التأخر الدراس ي ال

، كالعقاب البدني مثال   في سعيهم لحث أبنائهم  ةقد يلجأ البعض منهم إلى األساليب غير التربوية والقيمالتأخر وسبل عالجها، و 

االج القسرية    كش  وال  .دتهاعلى  األساليب  يمكأن  تعطينا    نال  أن  يمكن  العكس  بل على  أبنائهم،  أوضاع  تحسين  إلى  تؤدي  أن 

 نتائج عكسية ملا نتوخاه.  

ربوية الحديثة، والقائمة على العلم، فهي  تمنا االستعانة باألساليب ال  لدراس ي لدى أبنائنا تتطلبإن معالجة مشكلة التأخر ا

يم الذي  للوصول    تدينه  نأكن  املنار  نصبو إلى  بها  أل   اما  ورقيله  تقدم  من  الناهضة  ألجيالنا    ؛  بنائنا 
 
أوال علينا  يتوجب  لذلك 

التربويين وجهة  من  الدراس ي  التأخر  مفهوم  على  مشكل  التعرف  ظهور  على  تساعد  التي  العوامل  هي  وما  التأخر    ةوالنفسيين، 

التأخ  لظاهرة  املعرضون  األطفال  هم  ومن  االدراس ي،  و راس دلر  هذي  في  تساهم  التي  الظروف  هي  من  ما  ذلك  وغير  الظاهرة،  ه 

   الدراس ي. العوامل املرتبطة بظاهرة التأخر 

 تعريف التأخر الدراس ي 

الد التأخر  تعاريف  بيرت  من أهم  الدراس  "  الذي يقول فيه  (Sri Cyril Burt)راس ي تعريف سيرل  أولئك    يالتأخر  لق على 
ُ
يط

 طلوب من الصف الذي دونهم مباشرة".  الدراسية أن يقوموا بالعمل املالسنة  منتصف  يالذين ال يستطيعون وهم ف

م يكون  الذي  هو   
 
دراسيا املتأخر  التلميذ  "أن  بيرت:  يقول سيرل  آخر  تعريف  منوفي  أقل  تحصيله  بالنسبة  )  80%  ستوى 

  دول هو: داول بين اللشائع واملتريف التعن اكلو ؛  قد عرفه علماء النفس كٌل على حدة. و س العمر الزمنيفملستوى أقرانه في ن

التحصيل دون   التحصيل ألسباب عقلية، أو جسمية، أو اجتماعية، بحيث تنخفض نسبة  أو نقص في  أو تأخر  حالة تخلف 

 في الصفوف 
 
 ة. ذات في املرحلة االبتدائيوبال ،لدراسيةااملستوى العادي، وبالطبع قد نرى هذا جليا

 يلدراس أخر ا رائي للت جالتعريف اإل 

 و انخفاض الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في االختبارات املوضوعية في املواد الدراسية.  هو 

 أنواع التأخر الدراس ي 

 .70 – 85حيث تتراوح نسبة الذكاء بين  ءأي في جميع املواد الدراسية ويرتبط بالغبا  اس ي العام:التأخر الدر  -1

 و مواد بأي في مادة أ  ص:اخالتأخر الدراس ي ال  -2
 
  ويرتبط بنقص القدرة.عينها فقط الحساب مثال

 .حيث يقل التحصيل عن مستوى قدرته على مدى فترة زمنية طويلة التأخر الدراس ي الدائم:  -3

املوقفي:  التأخر   -4 معينة  الدراس ي  بمواقف  يرتبط  عن    الذي  التلميذ  تحصيل  يقل  خبرات  حيث  بسبب  قدرته  مستوى 

 د أفراد األسرة أو املرور بخبرة انفعالية حادة. و موت أحألخرى أ النقل من مدرسة  سيئة مثل

 . هو تأخر قاطع يرتبط بنفس مستوى الذكاء والقدرات  التأخر الدراس ي الحقيقي: -5

 . عالجه جع ألسباب غير عقلية ويمكنر هو تأخر زائف غير عادي ي الدراس ي الظاهري:  التأخر  -6
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 أعراض التأخر الدراس ي  

 أو 
ا
 وتشمل ضعف الصحة العامة واإلصابة باألمراض واألنيميا.   :الجسمية األعراض – ال

 
ا
 اكرة.  م وضعف الذوتشمل ضعف الذكاء وضعف التحصيل العام وبطء التعل األعراض العقلية: –ثانيا

 
ا
 والعزلة وامليل للتخريب والعدوان.   ،واالنطواءل  س بالفشااإلحس  األعراض االجتماعية: –ثالثا

  عبرا
ا
االنفعاألعرا   –ا من    الية: ض  يعاني   

 
وأحيانا  

 
مكتئبا  

 
وأحيانا  

 
متوترا  

 
قلقا  

 
أحيانا يكون  حيث  االنفعالي،  الثبات  عدم 

 االنفع
ّ
 .لنقص والغيرة من اآلخريناال وشرود الذهن واالستغراق في أحالم اليقظة والشعور بالخوف والتوتر واألرق وحدة

 تشخيص التأخر الدراس ي 

راس ي، والعوامل املسببة له، وكيفية تفاعلها في إحداث التأخر؛ وذلك بهدف  عة التأخر الدطبي عرفة  ية ملة الواعلو وهي املحا

 وضع الخدمات العالجية املناسبة. 

 املستخدمة في التشخيص، وهي: من الوسائل  وهناك مجموعة

د واملدرس،  رش امل  حظاتالطبية، مال ص  و حراس ي، الف، والسجل الشامل، بطاقة التحصيل الدبارات املقننةتوهي تلك االخ

   .مالحظات الطبيب النفس ي، مالحظات الوالدين

 أبعاد مشكلة التأخر الدراس ي

ف األبعاد،  متعددة  مشكلة  الدراس ي  التأخر  الن  هوإن  علماء  بها  يهتم  واجتماعية  وتربوية  نفسية  واملربون  فمشكلة  س 

وإن   واألخصائيون  واآلباء،  بعض  االجتماعيون     التالميذ   تخلف 
 
وعجزهدراسيا مسايرة    م   لديهم    أقرانهم عن  يثير  قد   

 
تحصيليا

   أن   العديد من االضطرابات النفسية ومظاهر السلوك غير السوي، كما 
 
والدين، كذلك   يثير القلق لدى التخلف التلميذ دراسيا

 في  نعكسيفإن التخلف الدراس ي  
 
شكلة بصفة  لدراس ي مالتخلف اوإذا كان    عائد يذكر.صورة ميزانيات تهدر دون    أثره اجتماعيا

من   فهوعامة،   األولى  املرحلة  ألنها  ذلك  خاصة،  بصفة  االبتدائية  املرحلة  في  أساسية  التي    مشكلة  األساس ي  التعليم  مراحل 

 اعتداليا ةيللقدرة العقلهم بالنسبة ستوعب معظم األطفال الذين نجدت
 
 . العامة والتحصيل يتوزعون توزيعا

 خأ شخصية املت
ا
 ر دراسيا

عل النفاعتبر  أن  ماء  والتربويين  تؤهله  س  التي  القدرات  لديه  وتكون  منخفض  ذكاء  بمستوى  يتمتع  من  هو   
 
دراسيا املتأخر 

سب مع قدراته أو قدرات أقرانه، وقد  ارغم ذلك يخفق في الوصول إلى مستوى تحصيل دراس ي يتنللنجاح في مجاالت الحياة، و 

 أو أ
 
وقد تعددت األبحاث والدراسات  ؛  صةية خامساعدات وبرامج عالج  حتاج إلىومن ثم فهو يأو أكثر    ةكثر في ماديرسب عاما

 عن غيرهم من التالميذ العاديين والباحالتي أجريت بهدف التعريف على الخصائص والسمات التي تميز املتأخ
 
في    ثرين دراسيا

   ا.ين دراسير خسيكولوجية التأخر الدراس ي يالحظ أن أهم سمات وخصائص املتأ

 ئص عقلية سمات وخصا

 ضعف االنتباه.   .1
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 ى التفكير االبتكاري والتحصيل.  قدرة محدودة عل .2 

ر ومحدوديتها.  .3
ّ
 ضعف الذاكرة على التذك

 الرموز.    ير املجرد أو استخدامعدم القدرة على التفك .4

 ن فكرة إلى أخرى. م الفشل في االنتقال  .5

 انخفاض مستوى التركيز.   .6

 ف على األسباب.  رّ عمستوى منخفض في الت .7

 ةصائص الجسميوالخ  ماتالس

، ويشيع بينهم الضعف  فيال 
 
 وأقل وزنا

 
  في السمعحظ أن نموهم املتوسط أقل من أقرانهم العاديين، ويتصفون أنهم أقل طوال

ال التغذية وضعف  النطق وسوء  تحوانتشار عيوب  اللوزتين،  األمراض، تضخم  بأحد  عام، اإلصابة  كالبصر بشكل  ر  هظواس 

 . لديهم الزوائد األنفية

 النفعاليةائص اوالخص   السمات

 فقدان أو ضعف الثقة في النفس.  .1

 السهولة في فقدان الثقة بالذات.  .2

 عدم االستقرار.   .3

 الخجل.   .4

 ي توجيه الذات. حدودة فقدرات م  .5

 اعية واالنطواء.  م االنسحاب من املواقف االجت .6

 . الكسل الذي يعود على االضطراب واالنتقال .7

 جتماعية والخصائص الشخصية واال   تامالس

 القدرة املحدودة في توجيه الذات أو التكيف للمواقف الجديدة أو املتغيرة. -1

 ي مواقف أخرى مشابهة.  صعوبة تطبيق ما يتعلمه في أحد املواقف ف-2

  .ذاتيلعدم القدرة على التقويم ا-3

 في النقاط التالية
 
 :  ويمكن تلخيص سمات املتأخر دراسيا

 مة.  بصورة عانموه الجسمي دون املتوسط -1

 قصوره في تعلّم اللغة واضح.  -2

 انتباهه قصيرة.  -3
ّ
 مدة

 ضعيف في عمليات التميز والتحليل العقلية.  -4

 فكير دون املتوسط بكثير.  لتعميم والتقدرته على ا-5
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 وجه الخصوص.    املسائل على ضعيف في حل-6 

 انتقال التعليم محدود لديه.  -7

 في تقدير ن فيضع-8
 
 واضحا

 
   فة قوته وضعفه والحكم على أعماله.فسه ومعر ضعفا

 ما على القيام بما يقوم به التالميذ العاديين لكنه يكون دونهم سرع-9
 
 ة وكفاءة.  استطاعته نوعا

 ل الحظ وليس إلى جهده الخاص.  رجع إلى عاميلى التعلم االعتقاد بأن عدم قدرته ع -10

 م.في إصدار األحكا ب العقلية والشرعية األسالي   ون استخدامبانفعال عاطفي د االندفاع والتصرف-11

 املبحث الثاني: مشكالت مسببة للتأخر الدراس ي  

التأ وعوامل  أسباب  من  الكثير  والعهناك  الدراسية،  فمنها  الدراس ي،  النف خر  ومنها  والعوامل  سقلية،  واالقتصادية  ية 

ءة مع أسرهم، أو مع  تكوين عالقات  لى  رين عر قاددراس ي يجعل الطالب غيلاأن الفشل    وغيرها، حيث االجتماعية...  
ّ
قوية وبنا

 في نفو 
 
أكثر من ذلك؛ حيث قد يؤدسهم على بعض زمالئهم، وقد يتعدى امدرسيهم، بل إن ذلك قد يولد حقدا إلى  إلى  ألمر  ي 

 ه في املستقبل.  يلب ثقته بنفسه، وهو ما يجعل الفشل سمة غالبة في أي عمل يُسند إلفقدان الطا

 املثال ال الحصر كما يلي:    لكل منها على سبيلرح مبسط وسنقوم بش

 
ا
 األسباب األسرية -أوال

  الدين؛ ففي األسرة املرعى و الطفل في ظل مسئولية ال ينتشاهائيسية والتي ها الر ومهمت االجتماعيةرة مركز التنشئة تعتبر األس 

صية تتكّون من نتاج التفاعل الذي يحدث  شخالوية، فية سواء  كانت سوية أو غير سص خواملهد األول للطفل، ومنها تخرج الش

 ى. ية الوالدية في مراحل حياته األولللفرد داخل األسرة ومن خالل الخبرات األول

حد في   
 
كبيرا  

 
دورا األسرية  العوامل  او وتلعب  الجّو  توفر  فعدم  الدراس ي،  التأخير  حالة  لنمو ث  املالئم  القابليات    ألسري 

 بما تهيئه ويقلل من قدرته على املت  التلميذ  ت يؤدي إلى إرباكوالقدرا
 
له األسرة من أوضاع    ابعة املطلوبة، ألن  التلميذ يتأثر كثيرا

التلافية واقتصادية وعاطفية، وهذا يؤثاجتماعية وثق في دافعية  أن معظم  مر  للتحصيل، لذلك نالحظ  للتعلم وفي رغبته  يذ 

 هم ت التالميذ امل
 
نعكس على طبيعة األجواء داخل األسرة متمثلة  جاهلة ومهملة، ألن ذلك يفقيرة و  ينتمون إلى أسرةأخرين دراسيا

 ون أو منشورات أو أجهزة الحاسب... الخ .  لفزيأو ت،لعب أطفال أو  ،تسليةود وسائل بعدم وج

، أو الطالق  األبوين زاع املستمر بينذ، فوجود حالة النيمهي األخرى على التل  تأثيرها عة العالقات داخل األسرة لها  ن طبيأ أما  

إهمال تنشئة الطفل وعدم االنفصال عن األبوين، أو سوء املعاملة من قبل األسرة، كلها من العوامل التي تؤدي إلى   والفراق، أو

 ي.إلى حدوث حالة التأخر الدراس   الضرورية، وبالتاليإشباع حاجاته  

 في شيش فيه الطفل يؤثعيإن جو األسرة الذي  
 
 بالغا

 
ن والدفء العائلي لوكه. فإما أن يجد الحب والحناخصيته وسر تأثيرا

، أو يعيش في جو من املنازعات الدائمة وا
 
 سويا

 
 ل. لشجار والتوتر فيسيطر عليه الخوف والقلق والخج فيشب شخصا

الخبرا أن  النفس  الباحثون وعلماء  الطف ويؤكد  يكتسبها  التي  تترك   لت  األسرة  تكوي  في ظل  في  هامة   
 
آثارا   ن شخصيته لديه 

 ة. االجتماعياته النفسية وتطوير كفايته املستقبلية وتحديد ذاته وتشكيل سم
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ا
 األسباب املدرسية -ثانيا

ية  م هين املتخصصين على أأمر ال يمكن االختالف عليه، وثمة إجماع ب  ي إن مسؤولية املدرسة في الوقاية من التأخر الدراس 

 ومشلية التعكر والتدريس الجيد؛ حيث إن عماالكتشاف املب
 
كالتهم يجب أن تكون عملية  رف على األطفال املتأخرين دراسيا

يعم أن  يجب  كما  املدرسة،  في  انتباه  مستمرة  وجذب  املهام  تنظيم  خالل  من  كموجه،  املعلم  الطرق  ال  واستخدام  لطفل، 

 س.  اإليجابية في التدري

 لدى التالميذ كثيرة، من أهمها ما يلي:   الدراس ي ة التي تتسبب في حدوث حالة التأخرسية واملدرسيار إن العوامل الد

 زيادة عدد أفراد الصف الواحد عن الحّد املعقول.  -1

 راف التربوي في املدرسة.  اإلشسوء -2

 و عدم كفاءة املعلم، -3
 
.   ضعف أدائه أكاديميا

 
 وتربوي ا

 بالنسبة للتالميذ.   شخصية املعلم غير الجذابة-4

 ي إلى قلق االمتحان.  املادة الدراسية الخاطئة التي تؤدب تقديم  ضعف طرائق التدريس وأسالي-5

 رات التالميذ ومستوى نموهم.  قدل مالزمتها صعوبة املناهج الدراسية، وعدم -6

 ينالوا استحقاقاتهم.   ما يجعل التالميذ يشعرون بالغُبن وأنهم لمسوء التقييم فيها م و طبيعة االمتحانات -7

 تربوية العلمية املناسبة.  يمية والعدم توفر الوسائل التعل-8

يات التي تساهم بشكل كبير في ظهور  وكسلوهناك بعض املواصفات التي يتصف بها بعض املعلمين والذين لديهم بعض ال

  ر، ونذك درس ي لدى األطفال والتالميذ في كافة املراحل التعليميةحالة التأخر امل
 
  من تلك السلوكيات والصفات ما يلي:  بعضا

وتسلطهاملعل  وةقس-1 بتدريمين  يقومون  التي  املواد  وكره  املعلمين  لبعض  الطفل  كره  إلى  تؤدي  التي  األطفال،  على    ا، سه م 

 فيرسب فيها.  

 اسية.  ر عدم ترغيب األطفال في املادة الد-2

 ت.  ل أو السخرية منهم، وكثرة التحذيرات واإلنذارااف كثرة استخدام املعلمين للتهديدات، والتهكم على األط-3

 ف الطفل من الفشل، مما يجعله يخاف من املدرسة بصورة عامة.  ويتخ-4

 واعت -5
 
 على التلقين.   دهماعدم شرح املعلم للدرس جيدا

 
ا
 أسباب خاصة بشخصية الطفل  -ثالثا

في ح  مالجس  الطفل:أسباب تخص جسم    -1 تأثير كبير  له  الدراس ي، فالعيوب  و دومكوناته  التأخر  الجسمية كضعف  ث 

أالبصر   النطق، أو حالوالسمع  التلميذ غير قادر على التكيف  و االضطراب في  النقص في أحد مكونات الجسم أمور تجعل  ة 

التأ الدراسة وبالتالي حصول حالة  ما أغفل  خالسليم داخل حجرات  إذا   
 
الدراس ي وخصوصا أو عدم معالجتها  ر  املدّرس ذلك 

   ة. لطرق الصحيحاب
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االنفعالي وما ينتج عنهما من    االتزان صبية املختلفة، مثل عدم  ضطرابات العي اال ثل فوتتم أسباب تخص نفسية الطفل:    -2 

أو مواد دراسية معي  ىفق وسلوك عدواني وانطواء، فقد تؤدي هذه الحاالت إلإحباط وقلق وسوء توا نة، بل قد  كراهية مادة 

.  عتؤدي إلى كراهية امل
 
 لم واملدرسة معا

التالميذ   أن  إلى  التنبيه  حالعدوانيويجب  ملعالجة  التدخل  املعلم  على  يفرضون  بالجو  ين  وذلك  مستعجلة  بطريقة  االتهم 

الذي يحدثونه   الدراس ي، بمشاكساتهم ومعاكساتهم وبتعكير الصاخب  القسم  الدراس ي ويصحب ذلك كراهيهداخل  الجو  ة  م 

التال  أما  إمللمدرس ومعلوماته،  ينتبه  االنطوائيون فال  املعلميذ   
ّ
إال أن    الخبير؛  لى وضعيتهم  وسلبيتهم تجعلهم    انطواءيهم ذلك 

أحالم   في  مستغرقين  هادئين  فيبدون  أي شغب  إحداث  عن  عن  يبتعدون  انعزالهم  توافقهم سوى  على سوء  يدل  اليقظة وال 

  م. هلهم واالهتمام أكثر بوضعيت مللة، لذا فهم أجدر برعاية املعائهم أو نتائجهم الدراسية الهزيقرف

من الطبيعي أن تسبب الحالة النفسية التي يعيشها الطفل حالة التأخر الدراس ي إذا لم  فل:  الية الط أسباب تخص انفع -3

 
 
  اتجاهات لضيق أو الخمول أو  ضعف الثقة بالنفس أو القلق أو اكبالرعاية الالزمة، فالطفل قد تدفعه حالته النفسية    يحظ

موقف    اتخاذهالذهن بمعلم قاس ي، أو موقف مؤلم إلى  رتبط في  ، أو أسباب انفعالية خاصة مثل كراهيته ملادة معينة تةيسنف

إزاء املدرسة، وقد أجريت عدة تجار   ملاإلهمال 
 
املتأخرين دراسيا بين الطالب  ،  فعر ب وبحوث ودراسات 

 
انتشارا العوامل  أكثر  ة 

 النتائج كما يلي:  أكثر  فكانت

 في الصحة العامة.   فعالض  .1

 ضعف البصر والسمع وعيوب في النطق.   .2

 ام.  كاء العضعف الذ .3

 الفقر املادي في املنزل.   .4

 فقدان التوازن العاطفي.   .5

 .  في املنزل انحطاط املستوى الثقافي  .6

 ة.عدم املواظبة على حضور املدرس .7

للطفل:  سبأ   -4 االجتماعية  العالقات  تخص  باب  بالفرد  تحيط  التي  يسكنءدوهي  الذي  الحي  من   
 
بالجيران  ا التلميذ  ه 

كتسب  فكري واجتماعي جيّد ساعد ذلك على أن يوأصدقائه باملدرسة، فإذا كانت الجيرة من مستوى  بزمالئه  واألقارب وانتهاء   

، يضاافق ثالتلميذ ما عند الجوار من عادات حسنة وخبرات 
 
 وثقافيا

 
 اجتماعيا

 
إلى ذلك تأثير   فية، والعكس إذا كان الجوار فقيرا

في   والزمالء  فإ  اتجاهاته األصدقاء  لوسلوكياته،  كان  النوع ذا  من  أصدقاء  من    لتلميذ  والتسرب  العدوان  على  يشجع  الذي 

على يؤثر  ذلك  فإن  ا  املدرسة،  عن  والتغيّب  الدراسة  من  نفوره  وفي  التلميذ  التأخر  در ملسلوك  حالة  حصول  وبالتالي  سة، 

   ي.الدراس 

الجو   -5 تخص  للط ناأسباب  العقلية  ال  فل:ب  العقلي  االستعداد  العوامل  هذه  أهم  العومن  حيث  فطري  الذكاء،  أو  ام 

أ من  أنه  على  العلماء  أغلب  الدراس يتفق  التأخر  إحداث  في  األسباب  على  قوى  يجب  لذلك  عالجه،  يستعص ي  الذي  العام  ي 

عو املعلمين   الحكم  في  التسرع  عدم  التربوي  املجال  في  والعاملين  غي  ىلاملدرسين  أو  الطفل  العتبارين  هذا  وذلك  غبي  بأنه  ره 

 أساسيين:  
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 الوجود الفعلي لعامل الغباء.   ب التحقق من: وجو هماأول 

 بالتأخر الدراس ي.  وثانيهما: أنه ليس من الحتمي أن يكون الغبا
 
 ء متبوعا

استغاللهم  باألغبياء تمكنوا من مسايرة زمالئهم العاديين وذلك بفضل  التالميذ الذين يوصفون    حيث لوحظ أن الكثير من 

ز تالميذها بارتفاع نسبة ذكائهم  وبفضل فطنة معلميهم بعدم الّزّج بهم في أقسام يتمي من جهة،  األمثل لنسبة ذكائهم املتواضعة  

 ى. جهة أخر من 

الطفل:  -6 وحيوية  تخص صحة  يرجع  أسباب  الد  حيث  عو التأخر  لعدة  األمراض  راس ي  من  الطفل  بسالمة  ترتبط  امل 

ا يكون  فقد  فهبأنواعها،  التغذية،  سوء  إلى   
 
راجعا الدراس ي  واألملتأخر  األنيميا  مثل  األمراض  من  الكثير  الطفيلية  ناك  راض 

 في إحداث التأخر الد  مراض القلبية والكلية واللوز والسل واأل 
 
 هاما

 
ين تحصيل  اس ي، وهنا عالقة قوية بر الرئوي كلها تلعب دورا

 .يةاإلنسان الجيد وامتالكه الصحة النفسية والجسد

 الدراسات السابقة 

 .األسباب والعالج"  : "التأخر الدراس ي(: ه1343، )العطوي  اسة در الدراسة األولى:  -

أو مستوى  رس ي  هو  كل تلميذ أداؤه املد  الطالب املتأخر دراسيا   نالتالية: أ من خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج  

مج  من  املتوقع  األداء  متوسط  من  أقل  الدراس ي  نتحصيله  وفي  العمر  في  له  املساوية  التالميذ  وأن  موعة  الدراس ي،  فس صفه 

وأسباب اقتصادية  أسباب  الدراس ي  املسئول   للتأخر  هو  الطالبي  املرشد  وأن  ونفسية،  وصحية  هذه    اجتماعية  دراسة  عن 

من خالل برامجه   رق تدريس ومتابعة صحية إلحالته الطالب للجهات املتخصصة وذلكمن ط ل األسباب ملعالجتها وتقديم الحلو 

 .لب وولي أمرهجلسات اإلرشادية الفردية والجماعية ، والتوعية لكل من الطااإلرشادية املتمثلة في ال

املدا  في  نفس ي  مرشد  تخصيص  الباحث:  وأيض واقترح  لدراستها،  واملضطربة  النفسية  الحاالت  في  رس إلحالة  دورات  عقد   
 
ا

 لطالبيين.  ية التعليمة وعدم اقتصارها على املرشدين ااإلرشاد لجميع املعلمين القائمين على العمل

 أما التوصيات فقد أوص ى الباحث ما يلي:   

 الثانوية.   لمرشد الطالبي من وجهة نظر طالب املراحل اسات تقويمية لعمل در  .1

 ملراحل الدراسية.   إقامة دورات إرشادية للمعلمين في جميع ا .2

 . املناسبة لهم وتوفيرهم اإلمكاناتطالبي دارسة حول تفهم املدراء ملهمة املرشد ال .3

  الصف السادس يات لدى الطلبة الذين أنهوا  راس ي في الرياض"ظاهرة التأخر الد  (:2013)  ،العزام  ةدراس   الثانية: الدراسة    -

 . األساس ي"

األهل للطالب  أكثر األسباب حدة من وجهة نظر املعلمين أولها "عدم متابعة  أوضحت الدراسة أن األسباب الخمسة التي هي

الصفوف الدنيا للمرحلة  ع التلقائي في  ي "عدم تعاون البيت مع املدرسة"، أما السبب الثالث "الترفيفي املنزل"، أما السبب الثان

بب الخامس "عدم التأسيس الجيد في الصفوف  الرابع هو "اكتظاظ الطالب في الصف الواحد"، أما الس  االساسية"، والسبب

 األولى". 
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 على الدراسات السابقةالتعليق  

والجوانب املتعلقة واملسببة ملشكلة  واع  اولت من التأخر الدراس ي من حيث التعريفات واألسباب واألنن أغلب الدراسات تنإ

الدراس ي   بينما التأخر  املشكلة،  منها تفرد بجانب واحد من مسببات  الدراس ي مع     وكٌل  التأخر   تخصصت دراستنا عن مشكلة 

ة، ثم  نفسيية للطفل األسرية واملدرسية واالجتماعية واالنفعالية والملشكالت املسببة لها وكافة الجوانب الحياتاإلحاطة بكافة ا

 بتناول كافة الجوانب الحياتية للطفل من وجهة نتم اقتراح بعض الحلول ملشكلة التأخر الدراس ي  
 
لنفس وعلم  ا  ظر علمأيضا

.   التربية مع
 
 ا

 إجراءات الدراسة  

 هج البحث: من أوال:

طريق الظروف القائمة واألهداف التي  ن  ي/ التحليلي ويهدف إلى التعرف على الحقائق عتعتمد الدراسة على املنهج الوصف

ز املنهج الوصفي على جانبين على النحو تسعى إلى تحقيقها 
ّ
 : التالي الدراسة، ويرك

  املتخصصة في هذا املجال لتستخلص من ذلك ما على املراجع واألبحاث العلمية    االطالعيقوم على    ي:الجانب النظر   -

 يحقق أهداف الدراسة.  

املي  - قائمة    الباحثعتمد  يسوف    :نيداالجانب  توزيع  و االستبانةعلى  تحليل  ،  خالل  من  املعلومات  على  الحصول 

 البيانات.  

: عينة الدراسةثاني
ا
 ا

 .بمدينة الدمامنور اإلسالم  ارسبمداالبتدائية املرحلة   طالبمن   طالب 100املجال البشري: العينة هي  .1

 . جغرافي: مدينة الدماماملجال ال .2

 . 2021/2022 األول زمني: الفصل املجال ال .3

: أدوات البحث 
ا
 ثالثا

البنود بعد    الباحثت  قام الدراس ي لدى األطفال في  على اإل   االطالعبرصد مجموعة من  النظري لبعض حاالت التأخر  طار 

 محاور الدراسة.  تدور حول  والنقاط الهامة التي   ثة األولى وتوصلت إلى مجموعة من املالحظاتالثال  فاملرحلة االبتدائية للصفو 

: األساليب اإلحصائية املستخدمة
ا
 رابعا

 ري والتباين.  املعيا واالنحراف اإلحصاء الوصفي: املتوسط الحسابي  .1

 بيرسون لتحقق من صحة الفرض خاصة بالعالقة.  االرتباطمعامل   .2

 ية "ت" لتحقق من صحة الفرض خاصة بالفروق. اختبار اإلحصائ .3

 صدق املقياس 

 دق البناء أو التكوين. عدة إجراءات للتحقق من صدق األداة هي: صدق املحكمين، وص  الباحث اتبعت 
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من أساتذة علم النفس والصحة النفسية    على آراء عدد من املحكمين )خمسة(  احثالب   اعتمد   دوق  املحكمين: صدق   -1 

م  مدى  على  اللتعرف  لدى  الدراس ي  التأخر  مقاييس  عبارات  االبتدائالئمة  املرحلة  في  كان  ألطفال  حيث  على    االتفاقية،   
 
تاما

 ا املقياس. الفقرات التي يشتمل عليه

البناء   -2 هذا اإلجراء على ثالث   احثالبالداخلي للداة، فقد استخدمت    ساقاالتبه صدق    د ويقص   والتكوين:صدق 

األول  حسا   مستويات:  في  معامالت  يتمثل  من    االرتباطب  عبارة  كل  درجة  األبين  في  املتضمنة  الثالث  العبارات  الرئيسية  بعاد 

 
 
وثانيا للبعد،  الكلية  معامالت    والدرجة  الكل  االرتباطحساب  والدرجة  بعد  كل  درجة  للمقياسبين     ؛ية 

 
معامالت    ثالثا حساب 

 لدرجة الكلية للمقياس.  درجة كل عبارة من العبارات املتضمنة في املقياس وا الرتباطين ا

 ثبات املقياس 

 :  ساب الثبات بعدة طرق تم ح

 .  Test-Retestطريقة إعادة التطبيق  -1

 .  التساقا طريقة ثبات -2

 الداخلي.    االتساقطريقة  -3

 عامل ألفا.  م  كربناطريقة  -4

 أداة البحث 

قامم البحث  هذه  أهداف  تحقيق  أجل  استبياني   باستخدامبتطوير    الباحث  ن  الدراس ي  وتحليل  التأخر  أسباب  ملقياس  ن 

تاح للتصحيح حيث تحصل الطفل في  ام مفباستخد االختباراحتساب درجة   )وتم أوافقمحايد، ال  فقرة( أوافق،  15فيتكون من 

 في كل فقرة.   ، وثالث درجات لإلجابة بال أوافق( درجة واحدة لإلجابة أوافق، ودرجتين لإلجابة بمحايدـ )ب االبتدائيةاملرحلة 

 صدق األداة  

م النفس  ، وعلولية على مجموعة من املختصين في مجاالت علم النفسعرضها بصورتها األ تم التحقق من صدق األداة بعد  

، واللغة العربية. وطلب منهم إبداء الرأي حول مدى مالئمة الفقرات للبعاد التي  التربوي، واإلرشاد النفس ي، والقياس والتقويم

اغة اللغوية، وأي آراء أخرى يرون في  ات من ناحية الصيوضوح تلك الفقر   الدراسة، ومدىبتها ألغراض  تنتمي إليها ومدى مناس

 وبناء على ردود تم إجراء التعديالت املناسبة.  ين األداة وتطويرها بما يتناسب مع البيئة السعودية. لتحس إبدائها فائدة

 ثبات األداة 

 طفل   15بوعين على عينة مقدارها  تم تطبيق األداة مرتين بفاصل زمني قدره اس
 
وبحساب معامل    ئيةاالبتداملرحلة  من ا  فردا

 يشير إلى ان املقياس    تباطار وهو معامل  0,724ليها أفراد العينة في التحليل على  حصل عبين الدرجات التي    االرتباط معمل  
 
عامليا

 يتمتع بقدر عالي من الثبات.  

 معامل الفا كرونباخ 
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لفا(  أحيث بلغ معمل ثبات    االبتدائية املرحلة    الب طمن    طالب  15س البحث على مجموعة مكونة من  وتم ذلك بتطبيق مقيا 

   املقياس.إلى امكانية استخدام  الباحث ال مما يطمئن وهو معامل ع) 0,753

 نتائج وتوصيات الدراسة 

 أ
ا
 الدراسة نتائج -وال

 كما يلي: ، وكانت االستبانةيل نتائج شمل هذا املبحث عرض نتائج الدراسة بعد تحليل محاورها، وتحل

 ل نتائج فرضيات الدراسةتحلي

 أخر الدراس ي وأسبابها وأنواعها وبعض الحلول لها.  داللة إحصائية بين أفراد العينة في مشكلة التتوجد فروق ذات  .1

وآثارها والتي تعزي إلى  أفراد العينة في رأيهم في مشكلة التأخر الدراس ي وأسبابها    بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك .2

 ألفراد العينة. لبيانات الشخصية ا

 التأخر  نتائج املتعلقة بأسباب

 املعلمين: أسباب التأخر الدراس ي من وجهة نظر 

 عدم متابعة االهل للطالب في املنزل.   .1

 درسة.  عدم تعاون البيت مع امل .2

 الترفيع التلقائي في الصفوف الدنيا للمرحلة االساسية.   .3

 طالب في الصف الواحد. اكتظاظ ال .4

 في الصفوف االولى.  عدم التأسيس الجيد  .5

 تركيز من قبل الطالب. قلة االنتباه وال .6

 .  للسرةتدني املستوى الثقافي  .7

 .  بعر األ عدم اتقان الطالب للعمليات الحسابية   .8

 ب بالواجبات املدرسية.  عدم اهتمام الطال .9

 ومن وجهة نظر الطلبة:

  م.عات في اليو سا 3 بمعدل التلفاز مشاهدة   .1

 املنزل.  ف الطالب بأعمال داخل  تكلي .2

 ملكتوبة. عدم فهم الطالب للمادة ا .3

 بواجبات بيتية.   عدم اهتمام املعلمين بتكليف الطلبة .4

 عدم متابعة األهل لسير دراسة الطالب في املدرسة.   .5

 ال يوجد تقدير للتلميذ داخل الصف.  .6

 انتقاده.  التركيز على جوانب الضعف لدى التلميذ وكثرة  .7
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 من أقواله وأفكاره.  بالتلميذ واالستهتار   االستهزاء .8 

 ببعض العوامل نتائج متعلقة

انخفاض مستوى الذكاء قد يُسهم في تأخر الطلبة في املستوى الدراس ي وتأخرهم عن أقرانهم في    تشير الدراسة إلى أن  الذكاء:  -

 التحصيل العلمي.  

لألسرة:  - الثقافي  امل  املستوى  الطفل  مستو إن  ذات  أسر  إلى  النتمي  قد  منخفض  ثقافي  الكافيجد    ى  يتلقى  يالتشجيع  وال   ،

تتوفر لديه فرص التعلم داخل األسرة،    استفساراته، وال ابة على العديد من  الوقت، وال يجد اإلج  ساعدة في الدراسة وتنظيمامل

أن   درجة    اتجاهاتكما  بنفس  تكون  ال  قد  التعليم  نحو  األسر  الثقافياألس   اتجاهات هذه  املستوى  ذات  ذلك    ر  وكل  املرتفع، 

 تأخره. نعكس على الطالب وتحصيله ويؤدي إلى ي

الطفل الذي ينشأ في أسر من مستوى اقتصادي واجتماعي منخفض أو    إن حيث    : دي/ االجتماعي لألسرةاملستوى االقتصا  -

ة إلى  للدراسة، وباإلضافيها املتطلبات األساسية  متوسط ال تتوفر حوله املتغيرات الحسية التي تحفزه على الدراسة، وال يجد ف

مره التي تؤدي إلى إعاقته في تعلم بعض املهارات  املراحل املبكرة من عقيرة من سوء التغذية في  ما يتعرض له الطفل في األسر الف

 األكاديمية األساسية وعدم االستفادة من الخبرات املعرفية املتوفرة لغيره. 

إلى أنه قد ال يت  تتوصل  األسرة:حجم    - بات املدرسية  ملزدحم فرص الدراسة للطالب وإعداد الواجحقق في املسكن االدراسة 

دد األطفال في املنزل، كما أن الطالب ال يجد الوقت الكافي للتحدث مع والديه ومناقشتهما  الناتجة عن زيادة ع  ءالفضابسبب  

 ببعض األمور املتعلقة بدراسته.  

 كثرة ع
 
 مسويكون أحيانا

 
 للطالب خص دد أفراد األسرة عامال

 
 إذا وجد في األسرة من هو أعلى منه  اعدا

 
في املستوى الدراس ي  وصا

 ليكو 
 
 ومرشدا

 
 في تحضير الدروس وحل الواجبات.  ن له معلما

 
ا
 توصيات الدراسة  -ثانيا

الذي .1 األسري  املناخ  يكون  بأن  منزل  في  خاص  جو  بخلق  التحليل  نتائج  خالل  من  البحث  االستقرار    يوص ي  بيئة  يعد 

 ياتية األسرية.  طرابات واملشكالت الحعن جو االض األسري، واالبتعادمناخ املنزل غني بالدفء والحنان  نجاح يجب أن يكون  وال

أن تكون أهداف الوالدين على األبناء بتنمية عالقة الوالدين املليئة بالدفء لتزيد من دافعية النجاح الن الطالب يرغب   .2

من يزيد  والدي  أن  ويكافئ  الدفء  دراستهذا  في  بتفوقه  الدافعه  وزيادة  التحفيز  عوامل  وإيجاد  ترغب ه  ما  كشراء  للنجاح  ه  ية 

 على النجاح والتفوق.   الطالبة بعد الحصول 

املرحلة .3 في  للطالبة  مساندة  مرجعية  مكتبة  كتهيئة  املذاكرة  بمعينات  غنية  علمية  بيئة  مكتب    االبتدائية  تهيئة  وغرفة 

الهدوء ى وعائالت أخرى يتسمون بل نماذج للطلبة املنجزين في مدارس أخر واللوحات التي تحم باأللوان املريحة للنفس  وتزينها  

 بني املشكالت.  النفس ي وقلة ت

دو  .4 بحيث    ر تنمية  يق املدرسة  عوامل    لال  من  التخفيف  وبين  بينهم  فيما  األطفال  مشاكل  تخفيف  في  األسرة  دور  عن 

 العنف العدواني.  
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دراس ي وذلك من خالل عقد  من التوتر والقلق واملسببات للتأخر النفس ي مستقر خالي  على إيجاد مناخ الطالبة مساعد .5 

الس انطالقة  قبل  تحفيز  لقاء  أجل  من  الدراسية  بين    الطالبنة  املنافسة  روح  وخلق  املدرسية  العلوم  في    الطالب للنشاط 

 جعة لهن.  شطة املشوالتفوق والحصول على محفزات كالهدايا والرحالت واألن

النظرةالنفسية للطالبة والبعد عن أسلوب الع  ة املعلمين للظروفمراعا .6   نف في األسئلة بناء عن مواقف شخصية أو 

 الفوقية.  

وضع التعليمات ووضوحها يساعد الطفلة على تجنب التشتت في كل ما يخص التعامالت الخاصة بينها وبين مثيالتها في  .7

 قرار النفس ي لها.  ن ويقدر حرص الوالدين على توفير االستوف ويشعرها باألماقلل لديها املخاإن ذلك ينفس الفئة العمرية حيث 

 لعالجية بعض التوصيات اإلرشادية وا

األول .1 سنوات  الثالث  خالل  خاصة  دراسيا  املتخلفين  التالميذ  على  اتخاذ  ى  التعرف  يمكن  حتى  االبتدائية  املرحلة  من 

 ر. املبك  اإلجراءات الصحيحة والعالج

 ننة وغيرها.  ات الذكاء، واختبارات التحصيل املقاختبار التشخيص مثل  توفير أدوات .2

املمكنة .3 املعلومات  جميع  خاصة:   استقصاء   
 
دراسيا املتخلف  التلميذ  وآراء    عن  للتحصيل  العالي  واملستوى  الذكاء 

 . املدرسين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين واألطباء إلى جانب الوالدين

الت .4 خدمات  و توفير  العالجي  واإلرشاد  لعال وجيه  املدارس  في  واملنهي  املشكالتالتربوي  إلى   ج  إضافة  التالميذ،  لهؤالء 

 تمام بدراسة الحاالت الفردية للتالميذ بحفظ السجالت املجمعة لهم.  االه

كزي،  هاز العصبي املر لجعرض حالة التلميذ على الطبيب النفس ي عند الشك في وجود اضطرابات عصبية أو إصابات با .5

 ب العضوية. وغير ذلك من األسبا

 .بين التخلف الدراس ي والضعف العقلي التمييز وعدم الخلط .6

 من خالل التدريب والتوجيه في املنزل واملدرسة واملجتمع.   اإلنجابيةبتنمية الشخصية  االهتمام .7

 االهتمام باتخاذ التدابير الوقائية من التخلف الدراس ي.   .8

 يين باملدارس.  نفسيين وأخصائيين اجتماعتعيين أخصائيين ب االهتمام .9

 ملتعلقة بالدراسة والتحصيل الدراس ي.  وبخاصة عناصره ا عامة،فهوم موجب للذات بصفة العمل على نمو م .10

 إرشادات خاصة بالطفل بالنسبة للنواحي الجسمية 

 وتوفير  العناية بالصحة الجسمية منذ الطفولة املبكرة وبصفة خاصة للمتخلفين .1
 
م مع  الرعاية الطبية الالزمة له  دراسيا

 مرة.  املتابعة الدورية املست 

 يتفق مع  االهتمام بنمو وسالمة حواس التالميذ وم .2
 
راعاة ذلك في املوقف التعليمي بحيث يوزع التالميذ في الفصل توزيعا

 كذلك يجب العناية بتصحيح أي نقص أو قصور في هذه الحواس.   والبصر.حالة السمع  
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اللياق .3  الرياضية في املد  ة الجسمية للطفال باالهتمامزيادة  كتساب  وفير األماكن واألجهزة املالئمة لها وارسة وتبالتربية 

 املهارات التي يستطيعون متابعتها واختيار األوقات املالئمة لها في اليوم الدراس ي.  

 مراحل الدراسة.   وترافقه خالل  أن يكون لكل تلميذ بطاقة صحية تسجل فيها حالته الصحية منذ مولده .4

 نواحي العقلية بالنسبة لل

 .  مقدراتهمرعاية نموهم العقلي بما يتناسب  القدرة العقلية العامة لدى التالميذ و  بتنمية االهتمام  .1

 اتباع طريقة الخطوات القصيرة التي ال تقتض ي إدراك عالقات كثيرة معقدة في الوقت الواحد.  .2

 ع .3
 
 من اللفظية والرمزيكالت عن طريق األنشطة العلمية بلى حل املشتدريب املتخلفين دراسيا

 
 ة. دال

 عن  تد .4
 
طريق حفظ املتشابهات واملتضادات وغيرها مع استخدام الوسائل السمعية  ريب الذاكرة لدى املتخلفين دراسيا

 والبصرية املناسبة.  

ن بنائه  ملبني على اإلدراك الحس ي أكثر م البيئة وا  أن تركز املدرسة االبتدائية على ألوان النشاط الدراس ي املرتبط بواقع .5

 قلي.  على اإلدراك الع

 بالنسبة للنواحي التحصيلية 

رفع الكفاية التحصيلية وزيادة فعالية االستعداد املوجود عن طريق زيادة الدافع وتغيير االتجاهات السلبية    العمل على .1

 وتنمية الثقة في الذات.  

.  البصرية املعينة في التدريس للمتخلسمعية و االهتمام باستخدام الوسائل ا .2
 
 لفين دراس ي ا

الدراسية بما يحقق أفوتع  تطوير .3 املناهج   مع االهتمام  ديل وتبسيط 
 
ضل مستوى من النمو للتالميذ املتأخرين دراسيا

 الفردي بحالة كل تلميذ.  

من .4 عالية  درجة  تتطلب  ال   
 
دراسيا للمتخلفين  خاصة  دراسية  وبرامج  مناهج  أكاديمي  الذكاء    إعداد   

 
عمقا تتضمن  وال 

 ع حاجاتهم النفسية.  إشباهم للحياة ونمكنهم من بحيث نعد

في نجاح العملية التعليمية وزيادة األثر   مهمةتب املقررة وطريقة طباعتها وتصويرها وتلوينها كوسائل االهتمام بنوعية الك .5

 الناتج منها.  

على تحصيلهم ونشاطهم   تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ف مختلفةأن يهتم املدرس بكل ما يحيط بالتالميذ من ظرو  .6

 سة أو املنزل.  الدراس ي ، سواء كانت هذه الظروف تتعلق باملدر 

سليم مع زمالئهم  إدماج املتخلفين في ألوان النشاط املدرس ي الذي يجذبهم إلى املدرسة والعمل املدرس ي وإلى التفاعل ال .7

 السالبة إلى اتجاهات موجبة.  جاهاتهم  وتزيد حبهم للمدرسة وتحول ات

 في جميع النو ع الخبرات املدرسية حت تنوي .8
 
 متوازنا

 
 والتربوية.   ةاالجتماعية والنفسياحي  ى يحقق التالميذ نموا

أو بسبب حادث أو    ةأسباب صحي  العمل على تحقيق استمرارية عملية التعلم خاصة في حاالت التخلف التي ترجع إلى  .9

أ أدتبسبب اضطرابات  و   سرية  الدراسة  عن  التلميذ  انقطاع  أقرانهإلى  مستوى  وأن    تخلفه عن   ،  
 
تحصيليا السن  نفس  في 

 نة خاصة للتلميذ ليعوضه ما فاته ويشعره باألمن والطمأنينة.  يقدم املدرس معو 
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دراس .10  للمتخلفين  خاصة  عالجية  تعليمية  وخطط  برامج  الطرق  إعداد  يستخدمون  متخصصون  معلمون  بها  يقوم   
 
يا

 ركيز على املحسوسات. للقدرات املحدودة للمتخلفين والت  املناسبة 

النفس ي املدرس ي أن يضطلع بدوره   .11 الدراس ي والعوامل املسببة له ، فإذا  على األخصائي  التخلف  في تشخيص مشكالت 

وعدم  التوافق  ى مدارس ضعاف العقول، وإذا كان يرجع إلى سوء  كان يرجع إلى الضعف العقلي يجب إحالة التلميذ إلى إحد

شخصيته، وإذا كان يرجع  إحالة التلميذ إلى مدرسة أخرى أكثر مالئمة ل  ي املدرسة الحالية يجبالقدرة على متابعة التعليم ف

األخص  إلى  يحيلها  أو  ـ  استطاع  إن  ـ  بعالجها  هو  يقوم  نفسية  اضطرابات  أو  انفعالية  تتحسن صحة  إلى مشكالت  ائيين حتى 

 الدراسة.  متابعة  التلميذ النفسية ويستطيع

حذر الشديد عند الربط  من واقع السجالت املدرسية أن يلتزموا جانب ال خدمون نتائج التالميذ  على الباحثين الذين يست .12

ي يستخدمها املدرسون عن  بين الدرجات املدرسية للتالميذ والعوامل النفسية األخرى، وذلك لالختالف بين أسس التقدير الت

 باحثون.  تلك التي يستخدمها ال

 بالنسبة للنواحي االجتماعية 

 وخلفيته االقتصادتمام بدراسة حالة أااله .1
 
ا ية واالجتماعية، والظروف التعليمية في األسرة  سرة الطفل املتخلف دراس ي 

 وأثرها على نموه العقلي والتحصيلي.  

 ملبكرة.  ولة اية السليمة في تنشئة األطفال خاصة في مرحلة الطفالعمل عل اتباع األساليب التربو  .2

السكنية للسرة ومحو األمية عند  تصادي االجتماعي وتالعمل على رفع املستوى االق .3 الظروف    حسين 
 
الوالدين، تحقيقا

 الحتمال حدوث التخلف الدراس ي.  
 
 للظروف املالئمة للتحصيل الجيد وتجنبا

 بعد دراستها العمل على تعديل البيئة  .4
 
 العالج املطلوب.  بماحقة وافية دراس االجتماعية للتلميذ املتخلف دراسيا

 يؤدي إلى التخلف الدراس ي.   دما قتى نتجنب ؤدي إلى التفكك األسري واضطراب الجو األسري حل على تجنب كل ما يالعم .5

 ـ الذي يترك املدرسة ـ من االنحراف االج .6
 
 تماعي.  حماية التلميذ املتخلف دراسيا

 بالنسبة للنواحي االنفعالية 

بإ .1 املتخلفينشباالهتمام  للتالميذ  األساسية  الحاجات  وقد    اع   ،
 
ا الذي  دراس ي  الدور  أهمية  السابقة  الدراسات  أوضحت 

 قوم به األسرة وظروفها االجتماعية واالقتصادية مع إبراز أهمية الجانب االنفعالي والدفء العاطفي في األسرة.  ت

 أن يكون فطام الطفل في الوقت املناسب بحيث ال  .2
 
 وال إجباريدج يكون مبكرا

 
 جدا

 
 وال متأخرا

 
.  ا

 
 ا

مو اال  .3 بتنظيم  الدهتمام  على  ويقبل   
 
نشطا يستيقظ  حتى  النوم  مع  اعيد  الحجرة  نفس  في  الطفل  ينام  أال  ويجب  راسة، 

 والديه.  

 عدم التفرقة في معاملة األطفال حسب ترتيبهم في األسرة أو جنسهم.   .4

م بتهيئة  واآلباء االهتمابة للتخلف الدراس ي. وعلى كل من املربين  احمسببة أو مص   العمل على عالج أي مشكالت انفعالية .5

يتيح   الذي  النفس ي االجتماعي  إلى  الجو  بهم  تؤدي  التي قد  العقبات  باالنتماء ومساعدتهم على تخطي  والشعور  األمن  للتالميذ 

 ورة من صور التوافق السيئ.  بص لها التلميذ  بال يستجيالفشل واإلحباط وعدم القبول أو اللوم من جانب اآلخرين وحتى  



 

 

285 
 

ISSN: 2701-9233 

 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

 
 دية وعالجية توصيات إرشا 

 خاصة خالل الثالث سنوات األولى من املرحلة االبتدائية حتى يمكن اتخاذ  لتعرف املبكر على التالميذ املتخلفين دراسي ا .1
 
ا

 إجراءات التصحيح والعالج املبكر. 

 ملقننة وغيرها.  ارات التحصيل اتوفير أدوات التشخيص مثل اختبارات الذكاء واختب .2

 خاصة الذكاء واملستوى ملمكنة عن التاستقصاء جميع املعلومات ا .3
 
العالي للتحصيل وآراء املدرسين    لميذ املتخلف دراسيا

 واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين واألطباء إلى جانب الوالدين. 

 ج مشكالتفي املدارس لعال توفير خدمات التوجيه واإلرشاد العالجي والتربوي واملنهي  .4

 واجتماعي
 
 و هؤالء التالميذ نفسيا

 
 وتربويا

 
 مع زمالئهم العاديين وتوجيههم ملواج ا

 
 هة الحياة العملية في املستقبل.  مهنيا

واألخصائيين   .5 املدرسين  بين  يجمع  متعاون  متكامل  فريق   
 
دراسيا املتخلفين  للتالميذ  املتخصصة  الخدمات  يقدم  أن 

 والوالدين.  

ا اال  .6 بدراسة  فيهتمام  املغاالة  وعدم  للتالميذ  الفردية  القواع   لحاالت  االهتمام  تطبيق  مع  الفردية  الحاالت  على  العامة  د 

 بحفظ السجالت املجمعة لهم.  

املركزي   .7 العصبي  بالجهاز  أو إصابات  في وجود اضطرابات عصبية  النفس ي عند الشك  الطبيب  التلميذ على  عرض حالة 

 لعضوية. وغير ذلك من األسباب ا
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Abstract 

The aim of this study is to identify the extent to which building human capital in 
organizations, whatever their nature, contributes to creating competitive advantage. 
In our research, we have studied the relationship between these two variables on the 
banking sector in the State of Iraq, and specifically, we chose a sample of three 
banks operating in the holy province of Karbala. 

We have divided the research into five chapters, and the research followed the 
descriptive approach, and the questionnaire tool was relied upon to collect the data 
required in the field study. Among the most prominent results that have been 
reached is that building human capital contributes mainly to creating a sustainable 
competitive advantage through training, qualifying and developing the capabilities 
of individuals working in the banking sector. 

Keywords: Human Capital, Competitive Advantage, Banking Sector 
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 ملخص 

إّن الهدف من هذه الّدراسة هو التعّرف على مدى مساهّمة بناء رأس املال البشري في املنظمات مهما كانت طبيعة في  

التنافسّية. اما في بحثنا هذا فقد قمن امليزة  العالقة  ا بدر خلق  املصرفي في دولة    على القطاعبين هاذين املتغيرين  اسة 

 العراق وتحديًدا اخترنا عينة من املصارف العاملة في محافظة كربالء املقدسة وعددها ثالثة مصارف. 

أداة االستب اتبع البحث املنهج الوصفي، كما تم االعتماد على  الى خمسة فصول، وقد  البحث  منا بتقسيم 
ُ
يان  لقد ق

البيانال البشري  جمع  املال  راس  بناء  ان  هو  اليها  التوصل  تم  التي  النتائج  أبرز  امليدانّية. ومن  الدراسة  في  املطلوبة  ت 

ساس ي في خلق امليزة التنافسية املستدامة من خالل تدريب وتأهيل وتنمية قدرات األفراد العاملين في  أُيساهم بشكل  

 القطاع املصرفي.

 ة، القطاع املصرفي ل البشري، امليزة التنافسيّ املا رأس  :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة .1

مة، مهما كان طبيعة  لقد 
ّ
روة املنظ

ّ
ُل الّدعامة األساسّية، واملورد االستراتيجي األّول للث

ّ
أصبحت املوجودات غير امللموسة تشك

ب  ،)Sergi Popkova &, (2020عملها   مات مرهوًنا 
ّ
املنظ اع قيمة  وأصبح نجاُح هذه  البشرّية، وخبرتها، وكيفّية  روة 

ّ
الث تماد  هذه 

تي تم
ّ
ذي  املهارات ال

ّ
مة محصوًرا برأس مالها املاّدي فحسب، بل أيًضا بامتالكها رأس املال البشرّي ال

ّ
ها. اذ، لم يُعد نجاح املنظ

ُ
تلك

مات ب
ّ
باهو جزٌء ال يتجّزأ من نجاحها وامتالكها امليزة الّتنافسّية. فقد بدأت املنظ

ّ
ع فلسفٍة جديدة مع العنصر البشري، ولم  ات

موردٌ  ه 
ّ
وكأن معه  تتعامل  بهتعد  ُم 

ّ
والّتحك تطويُعه  يمكُن     , 2020)Abdurakhmanova & all(  اكتشاف على  العمل  بدأت  بل   ،

مة "األساس
ّ
 ّية. األفراد ذوي املهارات الفكرّية، وتدريبهم، وتطوير قدراتهم، والّتعامل معهم أّنهم من موارد املنظ

 رأس املال البشرّي منذ السّتينات، حيث تمّ  
ً
تسليط الّضوء حينها على أهمّيِة املورد البشرّي ودوِره    كما "تطّوَرت نظرّية

املا املال  رأِس   عن 
ً
أهمّية يقلُّ  لون رأسماٍل ال 

ّ
يمث العالية  الكفاءة واملهارة  األفراد ذوي  مة، وأّن 

ّ
املنظ في تعظيم ثروة  ّدي  الفّعال 

n & all, 2020)tenseChris(املال البشري الذي تمتلكه كان األساس في تقدمها  ما إن تجربة الدول املتقدمة في تطوير رأس  . ك

على   مستمر  بشكل  ويعمل  بالتكنولوجيا،  املرتبطة  كافة  التقنيات  تطوير  في  يساهم  فهو  السوق؛  من  كبيرة  حصة  وامتالكها 

التوليد الذاتي،  ة االستخدام، ال سيما عن طريق التجربة والبرهان، ويميل إلى  بطريقامتالك أحدثها. وَيتزايد رأس املال البشري  

املال البشري تنتقل من شخص إلى آخر    للمعرفة املستقبلية، واملعرفة التي تتكون عن رأس 
ً
الحالية تكون مصدرا ألن املعرفة 

بشري واملحافظة على استمراره في  رأس املال ال  تطويركما إن    )(Yarovaya & all, 2021  .داخل املؤسسة، ما يساهم في تجديدها

بر التحديات التي تواجهها املنظمات، ال سيما أنه املورد األساس الذي من خالله تحقق هذه املنظمات األهداف  املنظمة من أك 

 .نوعها التي تصبو إليها، مهما اختلف

املنظمات تواجه  التي  التحديات  "مواجهة  الى  الحاجة  تشأ  على  من خ  من هنا  لتساعدها  بها  تنافسية خاصة  ميزة  بناء  الل 

في تلك   االستمرار  من  فعالية  أكثر  جديدة  طرق  اكتشاف  إلى  املؤسسة  توصل  بمجرد  التنافسية  امليزة  وتنشأ  العمل،  سوق 

، وبمعنى آخر بمجرد إحداث عمل
ً
داع  ية إباملستعملة من قبل املنافسين، حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميدانيا

الواسع ا  )Anwar, 2021) Ali &  .بمفهومه  اكتساب  إن  بيئة  حيث  إيجاد  الشركة على  يتوقف على مدى قدرة  التنافسية  مليزة 

عمل جيدة، وصياغة استراتيجية تدعم االبتكار وإدارة الوقت، ومدى قدرتها على االستجابة للتقدم العلمي الحاصل، وامتالك  

لت  الجيدة  البيئة الداخلية  حقيق  املعرفة واملهارات  في  التي    ة والخارجية. وإدار التميز لكافة املعطيات  العمليات واألنشطة  كافة 

تجري داخل الشركة بكفاءة عالية حيث إن توفر جميع املوارد املالية والبشرية والقدرات ال يكفي وحده"، ال بد من أن تتبنى  

القر  التخاذ  وممتازة  فعالة  وإدارة  استراتيجية  غيرهاارات  الشركة  على  التفوق  للشركة  تتيح  التي  )all,  Obeidat &  .األمثل، 

2021) . 

 إشكالّية البحث والتساؤالت .2

تفِرُض متغّيرات العصر الحالية على كافة "أشكال املنظمات امتالك رأس مال بشري وكفاءات ذات معارف ومهارات وقدرات  

على   والقّدرة  اإلبداع  من  عاٍل  مستوى  وعلى  و   بةتجاساال متمّيزة،  التغيّير.  ملتطلبات  االسريعة  املال  رأس  أصبح  لبشري  لقد 
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تستمر    لكي  املنظمات  وأن  األحوال،  من  حال  بأي  تجاوزها  يمكن  وال  الناجحة،  األعمال  منظمات  معظم  في  الرئيسة  القضية 

أب من  مهم  بعد  البشرية  املوجودات  وتطوير  بناء  من  تجعل  أن  يجب  فأنها  قوي  بشكل  وتتنافس  خالل  عادهاوتنمو  من   ،

امل بين  ما  الفجوة  لتقليص  الدائم  تنافسية    -عرفةاستعدادها  ميزة  خلق  إن  كما  تعنيالتنفيذ.  املنظمة    جديدة  خلق  إعادة 

 بأكملها، كما ان تحويل املعرفة الكامنة إلى معرفة ظاهرة يعد جوهر أعمال منظمات اليوم في ظل العوملة وتحديات العصر". 

لم التي يكون نتاجها الرئيس املعرفة،  ليات أهمية ضمن منظمات التعالبشرية تعد من أكثر العمودات  كما إن "إدارة املوج

تصبح  البشري  املال  لرأس  كفء  نظام  ومع  الصعبة  لألعمال  حلوال  يقدمون  ألنهم  املعرفة  إدارة  مع  يتفاعلون  واملحترفين 

ي  من جمع البيانات، وتصبح نوعية الوظيفة عامال مهما ف  بدال   الوظيفة أكثر تحديا ويمكن للعاملين أن يركزوا على حل املشكلة 

جذب واستقطاب املوظفين الجيدين. وإن حسن بناء وتطوير رأس املال البشري ينعكس على تحقيق مستويات أداء عال أو ما  

تفع إن  عن  فضال  السوقية.  الحصة  وزيادة  املبيعات  ونمو  الربحية  زيادة  بداللة  املربح،  باألداء  رأيسمى  البشري  يل  املال  س 

إلى أداء عال". من هنا  والعمل على االرتقاء به يجعل باإلمكا ن زيادة قابلية العاملين على التعلم وبشكل أسرع وبالتالي الوصول 

االتي: النحو  على  هذا  بحثنا  في  االشكالية  التنافسية  "  تبلورت  امليزة  خلق  وبين  البشري  املال  رأس  بناء  بين  العالقة  هي  ما 

 وتتفرع من هذه االشكالية االسئلة الفرعية التالية:  "، وتحديًدا في القطاع املصرفي في دولة العراق؟نظماتللم

 ن؟كيف تستطيع املنظمات بناء رأس مال بشري مواكًبا ملتطلبات سوق العمل في القرن الحادي والعشري -

التح - مواجهة  على  قادًرا  بشري  مال  رأس  لبناء  املطلوبة  املعايير  هي  الحادي  ديات  ما  القرن  في  املستجدة  واالزمات 

 والعشرين؟ 

 ما هو الرابط االساس بين بناء رأس مال بشري وبين خلق امليزة التنافسية للمنظمات؟  -

 ملاذا تسعى املنظمات لبناء ميزة تنافسية؟ وما هي األهمية لها؟  -

اتبه - خالل  من  الفريق  بروح  والعمل  االداري  والتمكين  الوظيفي  األمن  يحقق  الل  وتطوير اع  التحفيزية  سياسة 

 الكفاءات البشرية خلق امليزة التنافسية. 

 

 فرضّيات البحث  .3

 التنافسّية. توجد عالقة ايجابّية ذات داللة احصائية بين األمن الوظيفي وخلق امليزة  الفرضّية األولى: −

انية: −
ّ
 امليزة التنافسّية.وخلق توجد عالقة ايجابّية ذات داللة احصائية بين التمكين االداري   الفرضّية الث

 توجد عالقة ايجابّية ذات داللة احصائية بين روح الفريق وخلق امليزة التنافسّية. الفرضّية الثالثة: −

ابعة:  −  حصائية بين اتباع السياسة التحفيزية وخلق امليزة التنافسّية. توجد عالقة ايجابّية ذات داللة ا الفرضّية الر
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 بحث هداف الأ .4

لعديد من األهداف التي تسعى املنظمات الى تحقيقها عبر بناء راس مال بشري  ي القاء الضوء على ابحث فتتمثل أهداف ال

لهذا املورد سيقود   البناء الصحيح  "ان  العمل، وال سيما  تنافسية  متطور مواكب ملتطلبات سوق  ميزة  الى خلق  املنظمة حتًما 

 تي:لتنافسية اآليزة اتميزها عن غيرها من املنظمات" شرط ان يتحقق بهذه امل

 املدي الطويل وليس املدي القصير فقط.  علىبمعني أن تحقق املؤسسة السبق  ومستدامةتكون مستمرة أن  -

 . املؤسسة الداخلية من جهة أخرى   وموارد وقدراتن تكون متجددة وفق معطيات البيئة الخارجية من جهة أ -

بأخرى   - تنافسية  ميزات  البيئة    ويسرة  بسهولأن تكون مرنة بمعنى يمكن إحالل  في  الحاصلة  التغيرات  اعتبارات  وفق 

 اخرى.املؤسسة من جهة    وجدارات وقدرات الخارجية أو تطور موارد 

يتناسب   - و   استخدامأن  األهداف  مع  التنافسية  امليزات  املهذه  في  تحقيقها  املؤسسة  تريد  التي  القصير  النتائج  ديين 

 ". والبعيد

 البحث حدود  .5

لعالقة بين بناء راس املال البشري وخلق امليزة التنافسية للقطاع املصرفي في ي دراسة افحدد  : تتالحدود املوضوعية −

 . دولة العراق

 . 2022سوف يتم تطبيق هذه الدراسة في العام الحدود الزمانية:  −

 الّدراسة هي املوظفين االداريين في املصارف العراقية. إّن الحدود البشرية لهذه  الحدود البشرية:  −

 عينة من املصارف العراقية في مدينة كربالء.انّية: املك  الحدود  −

افّية -  : النتائج الديمغر

ذين شملتهم العينّية، وهي الخصائص الكّمّية،    "نقصد 
ّ
بالّنتائج الّديمغرافية دراسة مجموعة من خصائص األفراد ال

املوظفي اومنها جنس  إلى الخصائص  العينّية وأعمارهم، باإلضافة  ذين شملتهم 
ّ
ال االجتماعّية  لّنوعن  العوامل  ّية ومنها 

عم وسنوات  الجامعّية،  الّنتائج  كالّتخّصصات  جاءت  وقد  امليدانّية،  الّدراسة  فيها  جرت  تي 
ّ
ال املدارس  في  لهم 

 على الشكل اآلتي: "الّديمغرافّية
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 متغّير الجنس توزيع املوظفّين بحسب  - 

ة :  1الجدول رقم 
ّ
ذين شملتهم العين

ّ
 جنس املوظفين ال

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 51.3 51.3 51.3 68 أنثى 

 100.0 48.7 48.7 56 ذكر 

Total 124 100.0 100.0  

رقم   الجدول  خالل  من  لنا،  اإلناث  8تبّين  املوظفين  نسبة  أّن   ،( بلغت  العيّنة  شملتهم  ذين 
ّ
بـ)%51.3ال  

ً
مقارنة  )48.7   )%

كور؛ وبذلك تكون 
ّ
سللذ

ّ
ذين أجابوا على هذا االستبيان. ب متقاربة، وليس هناك فرٌق كبي الن

ّ
كور ال

ّ
 ر ما بين اإلناث والذ

 توزيع املوظفين بحسب متغّير العمر -

ة :  2الجدول رقم 
ّ
ذين شملتهم العين

ّ
 أعمار املوظفين ال

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 73.0 73.0 73.0 68 سنة 21-30

 88.5 15.5 15.5 39 سنة 30-40

 100.0 11.5 11.5 29 سنة وما فوق  34

Total 124 100.0 100.0   

ذين شملتهم  تبّين لنا، من خالل الجدول السابق
ّ
ذين تتراوح  73العينّية كانت بنسبة )، أّن أعمار املوظفين ال

ّ
%( للموظفين ال

سنة وما فوق.    40( للموظفين بلغت أعمارهم  %11.5سنة، و)  40-30ن  %( للموظفين ما بي 15.5، و)سنة  30و  21أعمارهم بين  

رة من خالل الترفيعات يعود هذا الّتنّوع في الفئات العمرّية إلى أّن حركة الدوران الوظيفي في املصارف الداخلّية في حركة مستم

 لفئات العمرية الشابة. ظيف لالتي تقوم بها املصارف للموظفين القدامى الذين يستحقون الترقّية وفتح مجال التو 
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 الخبرة العملّية:  بحسب متغّير  املوظفين توزيع  - 

 تي: فئات على النحو اآل ةألربعتوزيع املوظفين بحسب الخبرة العملّية وفًقا  1يبين لنا الرسم البياني رقم 

 
ذين شملتهم العينّية    :1الّرسم البياني رقم 

ّ
 الخبرة العملّية للُموظفين ال

%(، بينما بلغت املّدة  35.9سنوات( قد بلغت )  7-3)م البياني السابق أّن املّدة الّزمنّية لعمل املوظفّين ما بين  ن الّرسن م يّ تب   

تي تتراوح ما بين )
ّ
ال )  10-7الّزمنّية  )  فيماأّما    .%(32سنوات( نسبة  تي تتراوح ما بين 

ّ
ال الّزمنّية  ق باملّدة 

ّ
سنوات(، فقد    3-1يتعل

ذين مض ى على انخراطهم  %(؛ و 17.5بلغت )
ّ
في العمل املصرفي عشر سنوات وما  أخيًرا، بلغت نسبة الفترة الزمنّية للموظفين ل

 .%(14.6فوق )

تائج امليدانّية  -
ّ
 الن

 أو  
ً

 كامال
ً

ص مجموعة بيانات معينّية، يمكن أن تكون إّما تمثيال
ّ
إّن اإلحصائّيات الوصفّية هي معامالت وصفّية موجزة تلخ

ان )من العينّية  
ّ
م اإلحصاءات الوصفّية إلى  Earl, R, 2009ّسك قسَّ

ُ
مقاييس امليل املركزي ومقاييس الّتباين )انتشار(. تشتمل  (. ت

جاه املركزي على الوسط، والوسيط، واألسلوب، بينما تشمل مقاييس الّتباين الحساب املتوّسط، والّتباين، والحّد  
ّ
مقاييس االت

 ت، والخرطوم، واالنحراف. غّيرااألدنى والحّد األقص ى للُمت

 في خلق امليزة التنافسّية  املحور األول: دور األمن الوظيفي -

امليزة   خلق  وبين  املصرفي  القطاع  في  الوظيفي  األمن  ثقافة  ممارسة  بين  ما  العالقة  بدراسة  نقوم  سوف  املحور،  هذا  في 

 التنافسية من خالل اداء املوظفين.
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ع عبارات  : 3الجدول رقم  
ّ

كاملحو توز
ّ
سب املئوّية ر األّول حسب الت

ّ
 رارات والن

 عبارات املحور األّول  #

ق  
اف

مو
ير 

غ

ّدة 
ش

ب
 

ق 
اف

مو
ير 

غ
 

يد 
حا

م
ق  

اف
مو

ق   
اف

مو ّدة 
ش

ب
 

وع 
جم

امل
 

ل  
عّد

م

ة ر
با

لع
ا

 

قرار  1 اتخاذ  حال  في  املوظفين  استشارة  يتم 

 يخص عملهم.

كرار 
ّ
 124 55 49 11 9 0 الت

84.2% 

سبة
ّ
 %100 % 44 % 40 %9 %7 %0 الن

2 
املعلومات   املوظفين  لدى  التي يتوفر  الالزمة 

التي  القرارات  باتخاذ  يتعلق  فيما  يحتاجونها 

 تخص عملهم.

كرار 
ّ
 124 43 43 14 18 4 الت

80.6% 

سبة
ّ
 %100 % 35 % 35 % 11 % 14 %3 الن

املشكالت  3 حل  في  املوظفين  اشراك  يتم 

 الخاصة بالقسم الذي يعملون به. 

كرار 
ّ
 124 51 33 19 21 %0 الت

86.4% 

سبة
ّ
 %100 % 41 % 27 % 15 % 17 0 الن

4 

بصحتنا   االهتمام  الى  املصارف  تسعى 

باألمان   اشعارنا  خالل  من  النفسية 

خسارة  من  القلق  دون  بالعمل   واالستمرار 

 الوظيفة.

كرار 
ّ
 124 48 45 15 9 7 الت

 

سبة
ّ
 %100 % 39 % 36 % 12 %7 %6 الن

5 
ن االلزامي لتأميكافة املوظفين مسجلين لدى ا

يعزز   ما  في وهذا  واالستقرار  باألمان  شعورنا 

 العمل. 

كرار 
ّ
 124 53 49 19 3 0 الت

88 % 

سبة
ّ
 %100 % 43 % 40 % 15 %2 %0 الن

6 
اجتماعات  اقامة  الى  املصارف  تسعى 

واألنظمة  القوانين  على  فيها  تطلعنا  دورية 

 الجديدة وآلية تطبيقها. 

كرار 
ّ
 124 68 39 11 6 0 الت

84.3% 

سبة
ّ
 %100 % 55 %9 %9 % 43 %0 الن

 مجموع املحور األّول 

كرار 
ّ
 744 318 258 89 77 11 الت

82 % 

سبة
ّ
 %100 % 43 % 35 % 12 %2 % 1.4 الن

 تشير الّنتائج الواردة في الجداول أعاله إلى التالي: 

كل  
ّ
لي:  جاءت نتيجة املحور األّول على الش

ّ
% إلجابة "محايد"،  12ة "موافق"،  إلجاب%  35% إلجابة "موافق بشّدة"،  43التا

 أسئلة املحور.   % لكامل 82% إلجابة "غير موافق بشدة". بمعدل مئوي 1.4"، و% إلجابة "غير موافق2و

ت العبارة رقم )
ّ
" في  تأمين االلزامي وهذا ما يعزز شعورنا باألمان واالستقرار في العمل.كافة املوظفين مسجلين لدى ال  (: "5حل

 %.88، وبمعّدل 4.52وّسط الحسابي حيث كانت نتيجة املت ولى،املرتبة األ 

( رقم  العبارة  ت 
ّ
"2حل تخص  (:  التي  القرارات  باتخاذ  يتعلق  فيما  يحتاجونها  التي  الالزمة  املعلومات  املوظفين  لدى  يتوفر 

 %. 80.6، وبمعّدل 3.51املرتبة األخيرة، حيث كانت نتيجة املتوّسط الحسابي    في عملهم"
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 املتوّسط الحسابّي، واالنحراف املعيارّي، وتوّجه عبارات املحور األّول : 22قم الجدول ر  

 عبارات املحور األّول  #
 املتوسط الحسابي 

Mean 

 االنحراف املعياري 

Std. Deviation 
 درجة االجابة 

 موافق بشّدة  1.24 3.37 استشارة املوظفين في حال اتخاذ قرار يخص عملهم.يتم  1

التي يحتاجونها فيما    املعلومات الالزمة  وظفينيتوفر لدى امل 2

 يتعلق باتخاذ القرارات التي تخص عملهم. 
 موافق 1.11 3.51

يتوفر لدى املوظفين املعلومات الالزمة التي يحتاجونها فيما   3

 باتخاذ القرارات التي تخص عملهم. يتعلق 
 موافق 1.11 3.41

4 
النفسية   بصحتنا  االهتمام  الى  املصارف  خالتسعى  ل  من 

القلق دون  بالعمل  واالستمرار  باألمان  خسارة   اشعارنا  من 

 الوظيفة.

 موافق 1.12 3.42

بالقسم  5 الخاصة  املشكالت  حل  في  املوظفين  اشراك  يتم 

 الذي يعملون به. 
 موافق بشدة  1.15 4.52

فيها على   6 اقامة اجتماعات دورية تطلعنا  الى  تسعى املصارف 

 ة تطبيقها.وآلي القوانين واألنظمة الجديدة 
 موافق بشدة  1.02 4.5

 0.56 3.42 4.19 مجموع املحور األّول 

املعّدل العام للمتوّسط الحسابي لهذا املحور هو ) بأّن قيمة  لنا  السابق تبين  أّن معدل  3.42في الجدول  (، وهذا يدل على 

مان الوظيفي بالتأكيد سوى ينعكس ايجاًبا  باأل   اتباع سياسة األمن الوظيفي في املنظمة هي )متوّسطة(. علًما ان شعور املوظف

 على أداء املوظف ملا له من أهمّية معنوية بالنسبة له.  

 ة امليزة التنافسيّ  في خلق داري املحور الثاني: دور التمكين ال  -

تي تربط بين التمكين االداري ودوره في خلق امليزة التنافسية
ّ
قم  ا الجدول ر ضح لن. ويو يهدف هذا املحور إلى دراسة العالقة ال

 نتائج املحور الثاني على النحو اآلتي: 4

سب املئوّية : 4الجدول رقم 
ّ
كرارات والن

ّ
اني حسب الت

ّ
ع عبارات املحور الث

ّ
 توز

اني عبارات  #
ّ
 املحور الث

ق  
اف

مو
ير 

غ

ّدة 
ش

ب
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مو
ير 

غ
 

يد 
حا

م
ق  

اف
مو

ق   
اف

مو ّدة 
ش

ب
 

وع 
جم

امل
 

ل  
عّد

م

ة ر
با

لع
ا

 

الفكرية   1 االستقاللية  حيات والصال لدينا 

 ملطلوبة منا.الكافية ملمارسات املهام ا

كرار 
ّ
 124 47 33 14 28 2 الت

83.2

سبة %
ّ
 %38 %27 %11 %23 %1.6 الن

100

% 
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والعدالة تعاملنا   2 املساواة  بنفس  كلنا  االدارة 

 في العمل. 

كرار 
ّ
 124 64 31 9 12 8 الت

82.6% 

سبة
ّ
 %100 %52 %25 %7 %10 %6 الن

في املكان  ى وضع كل موظف  رف اليسعى املص 3

 املناسب له 

كرار 
ّ
 124 56 48 8 12 0 الت

88.2% 

سبة
ّ
 %100 %45 %39 %6 %10 %0 الن

4 
االدارة   االفكار تشجعنا  تقديم  على  دائًما 

لتطوير   سعًيا  واالبداعية  نفسنا أالجديدة 

 واملصرف بوقت واحد

كرار 
ّ
 124 60 45 14 5 0 الت

84.4% 

سبة
ّ
 %100 %48 %36 %11 %4 %0 الن

والصالحيات  5 املسؤوليات  لديه  موظف  كل 

 بشكل واضح ومفهوم 

كرار 
ّ
 124 55 36 16 14 3 الت

80.7% 

سبة
ّ
 %100 %44 %29 %13 %11 %2 الن

الثقة  6 من  جسًرا  بناء  الى  دائًم  االدارة  تسعى 

 فيما بينها وبين املوظف 

كرار 
ّ
 124 58 42 15 9 0 الت

87.6% 

سبة
ّ
 %100 %47 %43 %12 %7 %0 الن

اني 
ّ
 مجموع املحور الث

كرار 
ّ
 744 349 235 76 80 11 الت

85.2% 

سبة
ّ
 %100 %47 %32 %10 %11 %1.4 الن

 تشير الّنتائج الواردة في الجداول أعاله إلى التالي: 

كل  
ّ
اني على الش

ّ
لي:  جاءت نتيجة املحور الث

ّ
% إلجابة "محايد"،  10فق"،  % إلجابة "موا32% إلجابة "موافق بشّدة"،  47التا

 ر. أسئلة املحو  % لكامل 85.2% إلجابة "غير موافق بشدة". بمعدل مئوي 1.4"، و% إلجابة "غير موافق11و

ت العبارة رقم )
ّ
واملصرف بوقت    أنفسنا تشجعنا االدارة دائًما على تقديم االفكار الجديدة واالبداعية سعًيا لتطوير  "(:  4حل

 %.84.4، وبمعدل 4.54لحسابي ث كانت نتيجة املتوّسط اى، حي " في املرتبة األولواحد.

ت العبارة رقم )
ّ
في املرتبة األخيرة، حيث كانت نتيجة املتوّسط    والعدالة في العمل."   تعاملنا االدارة كلنا بنفس املساواة (: "2حل

 %.80.6 ، وبمعّدل3.22الحسابي 

 

اني ارّي،املتوّسط الحسابّي، واالنحراف املعي: 24الجدول رقم 
ّ
 وتوّجه عبارات املحور الث

اني  #
ّ
 عبارات املحور الث

 املتوسط الحسابي 

Mean 

 االنحراف املعياري 

Std. Deviation 
 درجة االجابة 

ملمارسات   1 الكافية  والصالحيات  الفكرية  االستقاللية  لدينا 

 املهام املطلوبة منا.
 موافق 1.12 3.83
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 موافق 1.02 3.22 عدالة في العمل. ة والتعاملنا االدارة كلنا بنفس املساوا 2 

 موافق 1.13 3.26 تعاملنا االدارة كلنا بنفس املساواة والعدالة في العمل.  3

الجديدة  4 االفكار  تقديم  على  دائًما  االدارة  تشجعنا 

 .واملصرف بوقت واحد أنفسناواالبداعية سعًيا لتطوير 
 موافق بشدة  1.17 4.54

 موافق 1.10 3.32 .اسب لهيسعى املصرف الى وضع كل موظف في املكان املن 5

فيما   6 الثقة  من  بناء جسًرا  الى  دائًم  االدارة  وبين  تسعى  بينها 

 .املوظف
 موافق 1.01 3.45

اني 
ّ
 موافق  1.09  3.45 مجموع املحور الث

اني حول الدور الذي يؤديه التمكين االداري ف
ّ
ي خلق امليزة التنافسية، وقد بلغ املعدل العام للمتوسط  لقد تمحور املحور الث

( بدرجة متوسطة. علًما ان التمكين االداري يعزز من ثقة املوظف بنفسه ويحسسه بأهمّية وجوده في املنظمة  3.45الحسابي )

ه  
ّ
لديه ويسعى جاهًدا لتطوير ذاته من  يتجزأجزًءا ال    أصبحوبأن الوظيفي  الوالء  يزيد من  الذي    منها، مما  أجل تطوير القسم 

 يعمل به ملا يعود باملنفعة العامة على املنظمة ككل.  

 املحور الثالث: الدور الذي يؤديه العمل بروح الفريق في خلق امليزة التنافسّية  -

من خالل هذا املحور سنقوم بتسليط الضوء على أهمّية العمل بروح الفريق في املنظمات، وال سيما عندما تكون املنظمة  

متماسكة وقوية من الداخل فهي حتًما ستواجه بقوة أكبر وستعمل جاهدة هذه القوة مجتمعة مع بعضها البعض لخلق ميزة  

ساهم في تقدم املنظمة، وسوف ن
ُ
 قوم بدراسة هذا املتغير في املصارف التي شملتها العيّنة من خالل الجدول االتي:تنافسّية ت

ع4الجدول رقم 
ّ

سب املئوّية عبارات املحور ا  : توز
ّ
كرارات والن

ّ
الث حسب الت

ّ
 لث

الث  #
ّ
 عبارات املحور الث

ق  
اف

مو
ير 

غ

ّدة 
ش

ب
 

ق 
اف
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ير 
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يد 
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م
ق  

اف
مو

ق   
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مو ّدة 
ش

ب
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ل  
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م
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للتواصل   1 الية  وضع  الى  املصرف  يسعى 

 الفعال فيما بيننا. 

كرار 
ّ
 124 63 32 11 18 0 الت

84.2% 

سبة
ّ
 %100 %51 %26 %9 %15 %0 الن

له   2 املناسب  املكان  في  يعمل  موظف  كل 

 بحسب مهاراته وقدراته. 

كرار 
ّ
 124 51 29 9 21 14 الت

82.7% 

سبة
ّ
 %100 %41 %23 %7 %17 %11 الن

3 
لتلقي   مفتوح  دائًما  العليا  االدارة  لدى  الباب 

للحيل  املشاكل  حل  على  والعمل  الشكاوى 

 دون تكرارها. 

كرار 
ّ
 124 37 42 12 18 15 الت

81.6% 

سبة
ّ
 %100 %30 %34 %10 %15 %12 الن
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 نعمل جميًعا وكأننا فرًدا واحًدا في القسم.  4

كرار 
ّ
 124 55 48 12 9 0 الت

80.9% 

سبة
ّ
 %100 %44 %39 %10 %7 % الن

يضعها   5 التي  الخطة  نجاح  الى  جميًعا  نسعى 

 املصرف. 

كرار 
ّ
 124 73 38 8 5 0 الت

88.7% 

سبة
ّ
 %100 %59 %31 %6 %4 %0 الن

6 
العصف   بآلية  تكون  االجتماعات  دائًما 

البعض  بعضنا  أفكار  الى  لنستمع  الذهني 

 بوضوح تام.

كرار 
ّ
 124 61 39 15 9 0 الت

84.3% 

سبة
ّ
 %100 %49 %31 %12 %7 %0 الن

الث 
ّ
 مجموع املحور الث

كرار 
ّ
 744 340 228 67 80 29 الت

86.2% 

سبة
ّ
 %100 %46 %31 %9 %11 %4 الن

 شير الّنتائج الواردة في الجداول أعاله إلى التالي: ت

كل   −
ّ
الش على  الث 

ّ
الث املحور  نتيجة  لي:  جاءت 

ّ
إلجابة  46التا بشّدة"،  %  "موافق"،  31"موافق  إلجابة  %إلجابة  %9 

 أسئلة املحور.  % لكامل85.2% إلجابة "غير موافق بشدة". بمعدل مئوي  4"، و% إلجابة "غير موافق11"محايد"، و

ت −
ّ
التي يضعها املصرف.  سعى"ن(:  5العبارة رقم )  حل الى نجاح الخطة  توّسط  " في املرتبة األولى، حيث كانت نتيجة امل.جميًعا 

 %.88.7، وبمعدل 4.50الحسابي 

ت العبارة رقم ) −
ّ
  في املرتبة األخيرة، حيث كانت نتيجة املتوّسط الحسابي   ."نعمل جميًعا وكأننا فرًدا واحًدا في القسم  (: "4حل

 %. 80.9 ، وبمعّدل3.38

 

 :  5الجدول رقم 
ّ
 الث املتوّسط الحسابّي، واالنحراف املعيارّي، وتوّجه عبارات املحور الث

الث  #
ّ
 عبارات املحور الث

 املتوسط الحسابي 

Mean 

 االنحراف املعياري 

Std. Deviation 
 درجة االجابة 

 موافق 1.04 3.78 يسعى املصرف الى وضع الية للتواصل الفعال فيما بيننا. 1

مهاراته  2 بحسب  له  املناسب  املكان  في  يعمل  موظف  كل 

 وقدراته.
 موافق 1.19 3.80

لدى   3 الشكاوى  الباب  لتلقي  مفتوح  دائًما  العليا  االدارة 

 والعمل على حل املشاكل للحيل دون تكرارها. 
 موافق 1.06 3.45

 افق بشدة مو  1.08 3.38 نعمل جميًعا وكأننا فرًدا واحًدا في القسم. 4

 موافق بشدة  1.21 4.50 نسعى جميًعا الى نجاح الخطة التي يضعها املصرف.  5
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لنستمع  دائًما   6 الذهني  العصف  بآلية  تكون  االجتماعات 

 الى أفكار بعضنا البعض بوضوح تام. 
 موافق 1.14 3.88

الث 
ّ
 موافق 1.12 3.79 مجموع املحور الث

ال الدور  حول  الث 
ّ
الث املحور  تمحور  العام  لقد  املعدل  بلغ  وقد  التنافسية،  امليزة  خلق  في  الفريق  بروح  العمل  يؤديه  ذي 

ه  3.79للمتوسط الحسابي )
ّ
روح الفريق والعمل الجماعي تحت قياده قائد ذو خبره في  يسهم العمل بـ( بدرجة متوسطة. علًما أن

زيادة   في  العمل  مجال  ت نفس  فريق  فرص  اعضاء  بين  والخبرات  املعلومات  زياده   العمل  بادل  املهارات   كذلك  صقل  معدل 

لكل اعضاء فريق العمل باإلضافة الى تواجد روح العمل الجماعي وحب مكان ومجال العمل   املختلفة وارتفاع مستوى القدرات  

العمل    مل نفسه وبالتالي تزداد االنتاجية من هذامما ينعكس ايجابيا على سير العمل في مراحله املختلفة وكذلك على جوده الع

   .وترتفع جودته

 اتباع السياسة التحفيزية في خلق امليزة التنافسّية املحور الّرابع: الدور الذي يؤديه -

من خالل هذا املحور سنقوم بدراسة العالقة بين اتباع السياسة التحفيزية في املنظمات ودورها في خلق املّيزة التنافسّية.     

زيادة الحماس لدى املوظف، فهو ذاك املحرك الذي يعمل على تفعيل القدرات الكامنة  التحفيز من بين أسباب  وال سيما "اّن  

عيه وانشراح نفسه للعمل، حيث يعد التحفيز من أهم العوامل املؤثرة في تطوير العمل واالرتقاء  لديه ويجعله في كامل طاقته وو 

 ألنه يعطي املوظف قوة إل
ً
ى قوته وينمي الرغبة لديه في بذل مجهود أعلى من مجهوده  به وتحقيق زيادة ملحوظة في اإلنتاج، نظرا

 لزيادة حماسه، الطبيعي، فاملوظف يتصف باإلحساس والشعور بالتقدير وامل
ً
 قويا

ً
كافأة والتحفيز وتشكل له هذه األمور دافعا

 على العمل وزيادة
ً
 في العمل لدى املوظف مما ينعكس إيجابا

َ
اإلنتاجية، كما أنه يضمن    حيث يوقظ التحفيُز الحماَس والرغبة

م  نوع  وإحداث  النفس ي  باالطمئنان  والشعور  الكفاءة  ورفع  املستوى  وتطور  العطاء  عن  مواصلة  املوظف  رضا  بين  التوازن  ن 

تميزها وتطورها.  " لتحقيق  املؤسسات  التحفيز هو فرصة  فإن  ولذا  التي  نفسه،  املصارف  في  املتغير  هذا  بدراسة  نقوم  وسوف 

 من خالل الجدول االتي: شملتها العيّنة 

سب املئوّية : 6الجدول رقم 
ّ
كرارات والن

ّ
ابع حسب الت ع عبارات املحور الّر

ّ
 توز

ابع  #  عبارات املحور الّر

ق  
اف

مو
ير 

غ

ّدة 
ش

ب
 

ق 
اف

مو
ير 

غ
 

يد 
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م
ق  

اف
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ق   
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ل  
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م
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لع
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اتخاذ   1 في  مشاركتنا  على  املصرف  يحرص 

 القرارات.. 

كرار 
ّ
 124 46 39 8 15 16 الت

81.2% 

سبة
ّ
 %100 %37 %31 %6 %12 %13 الن

2 
كل   مرة  األداء  بتقييم  االدارة  أشهر    6تقوم 

انتباه  ولفت  البعض  مكافأة  يتم  حيث 

 أشهر. 6البعض كل بحسب ما قدم خالل 

كرار 
ّ
 124 45 42 11 14 12 الت

84.6% 

سبة
ّ
 %100 %36 %34 %9 %11 %10 الن
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تقد 3 الى  املصرف  املادية  يسعى  الحوافز  يم 

 للموظف الكفوء. 

كرار 
ّ
 124 40 48 12 16 8 الت

85.3% 

سبة
ّ
 %100 %32 %39 %10 %13 %6 الن

ينوه املصرف باملوظف الكفوء وهذا نوع من  4

 التحفيز املعنوي. 

كرار 
ّ
 124 53 48 14 9 0 الت

83.6% 

سبة
ّ
 %100 %43 %39 %11 %7 %0 الن

جاح تقديم الخدمات نحتفل واالدارة دائًما بن 5

 الجديدة. 

كرار 
ّ
 124 64 46 9 5 0 الت

86.9% 

سبة
ّ
 %100 %52 %37 %7 %4 %0 الن

تقيم االدارة دائًما احتفاالت تجمع فيها ما بين   6

 املوظفين بهدف زيادة التواصل فيما بيننا.

كرار 
ّ
 124 45 59 14 6 0 الت

84.9% 

سبة
ّ
 %100 %36 %48 %11 %5 %0 الن

ابع مجموع ا  ملحور الّر

كرار 
ّ
 744 293 282 68 65 36 الت

85.4% 

سبة
ّ
 % 39 % 38 % 9 % 8 % 4 الن

100
% 

 تشير الّنتائج الواردة في الجداول أعاله إلى التالي: 

كل   −
ّ
الش على  الّرابع  املحور  نتيجة  لي:  جاءت 

ّ
بشّدة"،  39التا "موافق  إلجابة  "موافق"،  %38  إلجابة  %إلجابة  %9 

 أسئلة املحور.  % لكامل 85.4% إلجابة "غير موافق بشدة". بمعدل مئوي  4"، و"غير موافق% إلجابة 8"محايد"، و

العبارة رقم ) − ت 
ّ
" في املرتبة األولى، حيث كانت نتيجة  نحتفل واالدارة دائًما بنجاح تقديم الخدمات الجديدة.."(:  5حل

 %.86.9، وبمعدل 4.56املتوّسط الحسابي 

− ( رقم  العبارة  ت 
ّ
"1حل القرارات."  يحرص  (:  اتخاذ  في  مشاركتنا  على  نتيجة    املصرف  كانت  حيث  األخيرة،  املرتبة  في 

 %.81.2، وبمعّدل 3.42توّسط الحسابي امل

ابع :  7الجدول رقم   املتوّسط الحسابّي، واالنحراف املعيارّي، وتوّجه عبارات املحور الّر

ابع  #  عبارات املحور الّر
 املتوسط الحسابي 

Mean 

 اري االنحراف املعي

Std. Deviation 
 درجة االجابة 

 موافق 1.11 3.42 القرارات. يحرص املصرف على مشاركتنا في اتخاذ  1

2 

أشهر حيث يتم مكافأة    6تقوم االدارة بتقييم األداء مرة كل  

خالل   قدم  ما  بحسب  كل  البعض  انتباه  ولفت   6البعض 

 أشهر.
 موافق 1.08 3.79
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 موافق 1.21 3.88 ملادية للموظف الكفوء. يسعى املصرف الى تقديم الحوافز ا 3 

4 
باملوظف   املصرف  التحفيز  ينوه  من  نوع  وهذا  الكفوء 

 موافق 1.09 3.87 املعنوي. 

 موافق بشدة  1.14 4.56 نحتفل واالدارة دائًما بنجاح تقديم الخدمات الجديدة.  5

6 
املوظفين   بين  ما  فيها  تجمع  احتفاالت  دائًما  االدارة  تقيم 

 موافق 1.06 3.62 التواصل فيما بيننا.  بهدف زيادة 

ابع مجموع املحور   موافق 1.11 3.85 الّر

لقد تمحور املحور الّرابع حول الدور الذي يؤديه العمل بإتباع السياسة التحفيزية في خلق امليزة التنافسية، وقد بلغ املعدل 

( الحسابي  للمتوسط  و"3.85العام  متوسطة.  بدرجة  الع(  التحفيز  أجل  ُيعتبر  من  الشخص  ُيحرك  الذي  األساس ي  امل 

ُمحدد من أجل ُمعين، وهو يختلف عن    االستجابة، والقيام بسلوك  أمر  إنجاز  املؤسسة على  ُمعين، وُمساعدة  تحقيق هدف 

من   ينبع  ش يء  للعمل  فالدافع  ُمحددة،  أهداف  اتجاه  اإلنساني  السلوك  وجه 
ُ
ت التي  والحاجات  بالرغبات،  عرف 

ُ
ت التي  الدوافع 

لل  نفس اإلنسان  تدفع  داخلية  قّوة  هو  أّي  العمل،  في  بداخله  الرغبة  وُيثير  إلى  الفرد،  يؤّدي  الذي  األمر  ُمعّين  ش يء  عن  بحث 

املحيطة   البيئة  أو  املجتمع،  في  يوجد  خارجي  ش يء  فهو  العمل  على  الحافز  أّما  الش يء،  ذاك  اتجاه  وتصّرفاته  سلوكه،  توجيه 

   بها. "ريقة إلشباع حاجاته التي يشعربالشخص يجذب الفرد عليه باعتباره ط

 نتائج البحث  -

البحث بشك نتائج  الباحث ال  وعلى ضوء  التي واجهت  العقبات  من  وبالرغم  املسحية بشكل خاص  الدراسة  ونتائج  عام  ل 

موافقة   في حصوله على  الباحث صعوبة كبيرة  واجه  العينة حيث  الذين شملتهم  املفحوصين  اجابات  الحصول على  في  سيما 

القول ان النتائج علىامل درجة من االهمية اذا تم دراستها من قبل    صارف لتوزيع االستبيان، ولكن بالرغم من ذلك كله يمكن 

 ، ويمكن استخالص ما يلي:بشأنهااملعنيين وتم اتخاذ املناسب 

يثبت أ - وهذا  العالية،  واملهارات  واملؤهالت  الخبرات  اصحاب  تستقطب  تزال  ال  العراقّية  املصارف  القطاع    ن  هذا  ان 

 الى تعزيز نوعية الكوادر العليا واملتوسطة 
ً
 يسعى دائما

لقطاع املصرفي هو من القطاعات الناجحة في دولة العراق، وما زال في حالة توسع لشبكة الفروع، ومازال في حالة  ن اأ -

واستخدام    ألنظمةتطوير   التقنية  االبتكارات  في  تألقه  لديه  فلمسنا  لديه،  الدفع  منتجاته    إلثراءالتقنيات    أحدثووسائل 

 وخدماته. 

 الى تعز  -
ً
يز كفاءة العاملين لديه، ولقد ملسنا ذلك من سياسة االدارات لدى املصارف حيث  يسعى القطاع املصرفي دائما

يها  التطورات املصرفية وتدريبهم عل  أبرز تعمل بجدية على تعزيز كفاءة موظفيها بمختلف مستوياتهم االدارية عبر اطالعهم على  

 من خالل الدورات التدريبية التي تقيمها من كل عام. 
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ادارة فعالة لنقل املعارف والخبرات وخاصة اذا كانت هذه املعارف والخبرات جديدة بالنسبة للمجموعة  ن التدريب  أ -

 املتدربة. 

 التوصّيات  -

 على ما وصل اليه، وان يطمح ملإ
ً
زيد من التقدم واالزدهار، من هنا  ن الرهان واالمل على القطاع املصرفي ان يبقى محافظا

الشواغر الوظيفية لديه، وان يبقى مهتم بمسيرة التقدم   ملئعن    والوساطةشبح املحسوبية   نأمل من القطاع املصرفي ان يبعد

 ن:أ الوظيفي التي يتبعها، وال سيما  

وم بالبرامج التدريبية أو هو من  على املوظف االهتمام والحرص على اجراء الدورات التدريبية، سواء كانت املؤسّسة تق -

او باملعاهد  بااللتحاق  بها  الحديثة تحرص على مواكبة كل    سيقوم  املنظمات  التي تنظم هكذا دورات تدريبية، الن  املؤسّسات 

على   وقادر  مطور  يكون  ان  يجب  مؤسّسة  هكذا  في  بالعمل  يطمح  الذي  والفرد  واالدارية،  التكنولوجية  املجاالت  في  تغيير 

 ب التغييرات الحاصلة. استيعا

التدريبية، ويعتبرها تقتصر على موظف دون اخر أو وظيفة دون اخرى،  يتخاذل املوظف عن اقامة الدورات    الأ يجب   -

فاملوظف الجديد يحتاج اليه لضمان اتقانه للوظيفة الجديدة املكلف بها، ويحتاجه املوظف القديم لزيادة مهاراته وادارة عمله 

 .أفضلبشكل  

سن، كما يزيد من قابليته ومهارته في حل  وظف الطموح ان يعلم بأن التدريب يساعد على اتخاذ القرارات االح على امل -

 املشاكل التي يواجهها، ويساعده على التغلب على القلق والتوتر من خوفه من ان يفقد عمله، ويساعده على تحقيق هدفه. 

املحسوبية والوساطة هي من ستوصله الى ما يطمح له او    على املوظف او الطالب للوظيفة ان ال يضع نصب عينه ان -

اليه الفرد بطريقة  يهدف  الوساطة    ،البدايةفي    أسهل، فالوساطة واملحسوبية توصل  اعتماده على هذه  الوقت ومع  ولكن مع 

فشله   مدى  بها  يعمل  التي  املؤسّسة  وبالتالي ستالحظ  وكفاءة،  خبرات  اصحاب  هم  من  وبين  بينه  الفرق  مع  سيالحظ  مقارنة 

 زمالئه االكفاء.  

كثر قدرة على تحقيق  أ خرى، اصبحت  استثمار مواردها البشرية التي تتحكم في بقية املوارد األ حسنت املنظمة  أكلما   -

ور أ واملعلومات  التكنولوجيا  في  متطورة  موارد  لديها  التي  املنظمات  فحتى  أعلى،  وبكفاءة  تديرها  أهدافها  ان  يمكن  ال  املال  س 

 وتقييمها ومكافأتها بشكل جيد.م يكن لديها موارد بشرية يتم اختيارها وتنميتها بكفاءة مال

، و أيجب على املنظمات   -
ً
 خاصا

ً
العامل في هذا القسم بعناية  أن تعطي قسم املوارد البشرية اهتماما الفريق  ن تنتقي 

وال سيما ان ادارة املوارد البشرية يفترض  ن يكونوا من اصحاب التخصص، الن لهذا القسم تأثير على املنظمة بأكملها  أودراية و 

 في الهيكل التنظيمي للمنظمة، وأنه ينبغي ان تتوفر لدى قيادتها الخصائص واملواصفات التالية: ان تحت 
ً
 استراتجيا

ً
 ل موقعا

 معرفة جيدة بطبيعة العمل وجوانبه العملية والنظرية. -أ 

 فيها.  املام شامل بطبيعة املنظمة واهدافها والظروف التي تعمل -ب

 نتاجية. املام بطرق العمل الفنية ومقاييس اداء اال  -ت

 االطالع والفهم على القوانين واالنظمة الحكومية ذات العالقة. -ث
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 تكوين العالقات مع االطراف املختلفة، والقدرة على االتصال بأشكال مختلفة، ومعرفة جيدة بالتقنيات الجديدة.  -ج 

لشخص املناسب في  ن هي لعبة االفراد، فإذا تمكنت من الحصول على ا ن تعرف ان اللعبة الوحيدة اال أعلى املنظمة   -

 عن املحسوبيات والوساطة، فلن تكون لديها مشكلة في تحقيق ما رسمته من اهداف، اما اذا فشلت في  
ً
املكان املناسب بعيدا

 ذلك فالفشل هو ما ينتظرها. 

تهتم باملوظف لديها من خالل تأهيله وتدريبها أعلى املنظمة   - اليه من هذ آ، وتحفيزه لتحقق في  ن  ا  ن واحد ما تطمحه 

. أليه إالفرد، وان تحقق للفرد ما يطمح هو 
ً
 يضا

للتقدم ستقود  إ - الفرصة  الوظيفي واتاحة  بالتطوير  الجيدة واالهتمام    ألنه لى قوة بشرية منتجة وراضية،  إن االدارة 

وبين  أكلما   وقدراتهم  مهاراتهم  بين  العالقة  قوة  املوظفون  ادرك  زاد  كلما  الوظيفي  للتقدم  امامهم  املتاحة  خالصهم  الفرص 

النهاية على دافعية األ  العمل ومعدالت التغيب، وهذا سينعكس في  فراد وعطائهم في للقطاع املصرفي، وانخفض معدل دوران 

 العمل. 

 زيادة اهتمام اإل  -
ُ
قديم ُمنتجات  دارات في املصارف بأنواع اإلبداع التقني كونُه من األدوات األساسية التي ت

َ
ساعدها في ت

نتج
ُ
تمكن من الَتكيف  جديدة وتحسين امل

َ
 عن تصميم العمليات الجديدة وتحسين عمليات موجودة حتى ت

ً
ات القائمة، فضال

نافسة الحادة باألسواق. 
ُ
تطور التقاني وظروف امل

َ
 مع ُمخرجات ال

التقني - إدارات املصارف زيادة االهتمام ِبمفهوم وأنواع اإلبداع  مِلا    على  التنافسية  امليزة   عن َمفهوم وأبعاد 
ً
ذلك  فضال

نافسة الشديدة.
ُ
عزيز لبقاء ونمو املصرف في أسواق امل

َ
 من إسهام وت

والتأثير - االرتباط  )عالقات  العالقة  املصارف حول  في  والعاملين  دراء 
ُ
امل لدى  الوعي  عميق 

َ
بيت التقني    ن(.  اإلبداع  أنواع 

 وأبعاد امليزة التنافسية. 

رصين -
َ
تطلبات الالزمة لتحقيق  يتعلق بأنواع اإل  فيماَجوانب القوة في املصارف  ت

ُ
بداع التقني والعمل على توفير جميع امل

نتج والعملية اإلنتاجية. 
ُ
 اإلبداع التقني في مجالي امل

حقيق  -
َ
ت اجل  من  ِبكفاءة  تحقيقها  التنافسية والعمل على  امليزة  بأبعاد  املصارف  إدارات  اهتمام  زيادة  الَتفوق    ضرورة 

نافسة.
ُ
 على ُمنافسيها في أسواق امل

التقني  الت - اإلبداع  أنواع  بين  ُمستمرة  بصورة  والتأثير  االرتباط  ودراسة عالقة  تحديد  على  املصارف  إدارات  على  أكيد 

تجددة باستمرار.
ُ
حسين وتطوير ُمنتجاتها لتلبية ُمتطلبات الزبائن امل

َ
 وأبعاد امليزة التنافسية ِبهدف ت

قديم ُمنتجات جديدة  تمام إدارات املصارف بأقسام البحث والتطوير وإعطزيادة اه -
َ
ناسبة من اجل ت

ُ
اءها األهمية امل

حسين املنتجات املوجودة
َ
 )الحالية( لكي تتالءم مع ُمتطلبات الزبائن. وت

شجيع إدارات املصارف العاملين لديها في أقسام اإلنتاج والتسويق والبحث والتطوير والتصميم وغي -
َ
رها على تقديم  ت

بدعة في َمجالي إبداع 
ُ
نتج وإبداع العملية اإلنتاجية.  األفكار امل

ُ
 امل
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Abstract 

Social movements emerged from the injustice that exists in all institutions, especially those 
that reject human aspirations for justice. These movements always carry a combination of 
structural issues and personal reasons. In fact, we are trying in this research to open a 
window on a renewed and transformed world, according to sequential and complex 
dynamics at the same time. To be clearer, in our article we try to answer the following 
question: How can members of social movements form an effective communication 
network with others? The aim of this question is to understand how action moves from the 
level of communication to the level of application .  Our research concludes that social 
movements are formed when a strong emotional connection occurs between individuals 
who suffer from bad conditions, and feel humiliated, exploited, and ignored, and these 
emotions motivate them to turn their anger into action.  

Keywords: Social Movement, Protestation, Authority, Collective Identity 
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 ملخص 

انبثقت الحركات االجتماعية انطالقا من الظلم املوجود في جميع املؤسسات، خصوصا تلك الرافضة لتطلعات البشر  

القضا من  مجموعة  دائما  الحركات  هذه  وتحمل  معرفة  للعدالة.  فإن  اآلن،  وحتى  الشخصية،  واألسباب  البنيوية  يا 

التساؤل حول والدتها. فهي م التغييرات االجتماعية، أو لنقل دستور املجتمع.  جذورها ال تخول لنا اإلجابة عن  صدر 

قصدنا   يكن  لم  لذلك  وانتشارها.  الحركات  لظهور  وتأريخ  وتجذير  إضاءات  لتقديم  بكاملها  مكتبات  ّصصت 
ُ
خ وقد 

يد مفهوم الحركات االجتماعية؛ ولكن، كان توّجُهنا، هو محاولة طرق باب صغير وفتح نافذة على عالم متجدد  تحد

فق ديناميات متسلسلة ومتشعبة في اآلن نفسه. وهذا ال يمنعنا من القول بأن هذه الحركات مصنوعة من  ومتحول، و 

يف لهؤالء األفراد القدرة على تشكيل شبكة من خالل  األفراد، بحيث لكل فرد دوافعه، مما يجرنا إلى طرح السؤال: ك

 ى الفعل الجماعي. التواصل عقليا بأفراد آخرين؟ بحيث تؤدي عملية التواصل هذه، إل

 
 
 ن

 
 خ
ُ
إلى أن نشأة حركة اجتماعية ما يرتبط بشكل حاسم بالنشاط العاطفي لألفراد، فشعور فئة    ُص ل في هذا البحث 

ة" هو الدافع الرئيس ي الذي يُ اجتماعية ما باإلهانة واالستغال ر 
 
  و  ل والتجاهل و"الُحك

ّ
لديهم إرادة الفعل االحتجاجي    ُد ل

خوف.   االحتجاجإن  دون  البح  أصول  معرض  في  ذلك  سنثبت  كما  شبكاتهم    ثإذن  وفي  األفراد  عواطف  في  كامنة 

 ديدا.ل العاطفي تحى الرأسما التواصلية القائمة عل

 الهوية الجمعية  ، السلطة ،االحتجاج   ،ماعيةالحركة االجت :يةفتاحات امللمكلا
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  دمةمق

لبعض   الجماعي  االحتجاج  بروز  ومع  له،  ُمفعلة  أداة  باعتبارها  االجتماعية  الحركات  لتأثير  االجتماعي  التغير  يستجيب 

ال املنظومة  في  املعارضة  االهتما  سياسيةالجماعات  تفجر  بالنظاملعاصرة،  ملسارات  الت   تريام  ونظرت  ناقشت  الحركات  ي 

انبثاق  أولي،    االجتماعية، حيث تم الوقوف على أن  الحركات االجتماعية، يصاحبه في الغالب وجود سلوك جمعي أو جمعوي 

أساليب   فييتبنى  يتجا  جديدة  بما  التغيرات االجتماعية،  مع  التأقلم  في  االجتماعي، ويطمح  والعمل  األنالفكر والتفكير    ماط وز 

 التي تسعى إلى إعادة تنظيم املجتمع.   للمعايير وأشكال التنظيم وك يتصف بالتطور العفوي ليدية. كما إن هذا السلالتق

بههروزا ُملفتهها خصوصهها فههي العقههود األخيههرة، حيههث أصههبحت لههها أدوار ديناميكيههة، بههالنظر إلههى عههدم  االجتماعيههةشهههدت الحركههات 

، ت البشهههرية؛ كقضهههايا البيئهههةربص بهههاألفراد واملجتمعهههاحهههديات واملخهههاطر التهههي ت هههالت ةابهههها فهههي مجقهههدرة األنسهههاق التقليديهههة، وفشهههله

وأخطههههار االنتشههههار النههههووي، ثههههم أخطههههار العوملههههة...إلص. ومههههي قضههههايا مههههن نههههوت يستع هههه ي مواجهتههههه مههههن طههههرف الحكومههههات والجهههههات 

يهههة بواسهههطة مؤسسهههاتها التجار اد، ر ألفهههماعيهههة لاملتحكمهههة، التهههي تلههههث خلهههف مصهههالحها، وتضهههاعف مهههن هيمن هههها علهههى الحيهههاة االجت

 سائل اإلعالم التابعة لها.ها البيروقراطية، ونفوذ و واالقتصادية، وأجهزت

وإذا كانهههههت الحركههههههات االجتماعيههههههة تنظيمههههههات متعههههههددة املصههههههالي واألفههههههراد، فههههههإن التفاعههههههل الههههههذي تبتغيههههههه يكههههههون حسههههههب البنيههههههة 

ة فههي ؛ فانبثههاق حركههة اجتماعيههاجتماعيههة دون وجههود دولههةركههة حعههن الحههديث االجتماعيههة والسياسههية املوجههودة فالههها. فههال يمكههن 

، وتسود فالها التقاليد، أمر ال يمكن تخيله. فالبنهاء االجتمهاعي يتميها بالعديهد مهن التغيهرات، ومها قهد يقهوم بهه بيئة تسيرها األعراف

الجتماعيههههة فههههي األقطههههار ات اكههههلحر فتوسههههع ااألفههههراد مههههن فعههههل أو نشههههاط فههههي زمههههن معههههين، قههههد ال يكههههون ُمتاحهههها فههههي زمههههن آخههههر؛ لههههذلك 

 الفعل االجتماعي.يرات املجتمعية و غفي الت املجتمعات، يحدث تفسيرهو 

صههههفة تسههههم كههههل الههههنظم السياسههههية، فهههههي تأخههههذ لههههها مكانهههها فههههي األنسههههاق الديمقراطيههههة و يههههر  إن ظههههاهرة االحتجههههاج االجتمههههاعي   

سياسهه ي، االجتماعيههة وال همههي  النتبههاه إلههى االخههتالالت ت اال فههوتللقههائم، الديمقراطيههة، فههي األولههى عههادة مهها تسههمح بتطههوير النظههام ا

تحسهههين أداء النظهههام الحهههاكم، وأحيانههها تفهههرض عليهههه تجديهههد نخبهههه؛ أمههها فهههي الثانيهههة، فإ هههها تزيهههد مهههن حهههدة أزمهههات وبهههذلك الهههدفع إلهههى 

املطالهههب التهههي لهههها  تلهههك ةخاصهههعريضهههة، النظهههام القهههائم، مهههادام ههههذا األخيهههر عهههاجز عهههن االسهههتجابة ملطالهههب الجمهههاهير املجتمعيهههة ال

تماعيهة وتنهوت مطالاهها، يجعهل الهنظم  يهر الديمقراطيهة ال تسهتفيد مهن واكبة تطور الحركهات االجة بما هو سياس ي، فعدم معالق

 ديناميات الحركات االجتماعية وتطورها، وذلك من أجل فتح أفق للتقدم الديمقراطي وتعبيد الطريق لالنفتاح السياس ي، وبروز

 كي.ر تشامجتمع 

مههن مظههاهر  والحههرب، و يرههها، طبقيههة، والعبوديههةوالاجي، ضههد الالمسههاواة، ن فههي تبنههي الفعههل االحتجههلقههد ظلههت ر بههة اإلنسهها   

الظلههههم االجتمههههاعي؛ محفههههزا علههههى االسههههتمرار، ومحاولههههة البحههههث عههههن وسههههائل وآليههههات جديههههدة، تتههههيح لههههه اسهههه رجات حقوقههههه ومواجهههههة 

 يانا. خصومه ولو باستعمال العنف أح

 يةلنظري للحركات االجتماع ور اط الت

سههههغر أ ههههواره، يحتههههاج مههههن الباحههههث فههههي السوسههههيولوجيا إلههههى اسههههتعارة مبضههههع  لعههههل الوقههههوف عنههههد السههههلوك االجتمههههاعي ومحاولههههة

كهان مهن  ولقهد، جماعيهاالجّراح، وميكروسكوب الفيايائي، ليتسنى له رصد وفهم خبايا هذا السلوك اإلنساني سواء كهان فرديها أو 
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م السلوك االجتماعي وتفسيره؛ وهذا قرن التاسع عشر، هو محاولة فهة منذ  هاية العلوم االجتماعيمساعي الف، و اأهدين أهم  ب 

مههها قهههد يهههدفعنا لطهههرح . (Touraine, 1998, p.26) مههها خلهههق نقاشههها بهههين البهههاحثين حهههول عقالنيهههة السهههلوك الجمعهههي أو ال عقالنيتهههه

 معقلنا؟ الجتماعية فعال موضوعياي ت رأسه هذه الحركات االذ يجاج ي االحتالسؤال: إلى أي حد يكون الفعل الجماع

تقديم ملحة موجزة عن التطور املنهجي، الذي عرفته سوسيولوجيا الحركات االجتماعية  لإلجابة عن هذا السؤال، نحتاج إلى

يم قهدم اإلنسههان، ، قههداصوصهمارسههة خبحيههث يعهد تههاريخ الحركهة االجتماعيههة، فهي بعههدها االحتجهاجي علههى مسهتو  املمنهذ نشهأتها؛ 

اين، كهههان أول مهههن اسهههتعمل مصهههط ي الحركهههة لقهههول إن لهههورنز فهههون سهههتواملفهههاهي ي، مفهههيمكن ا ى مسهههتو  التهههأطير النظهههري أمههها علههه

، ثهم بعهد ذلهك جهاءت ثهورة العبيهد 1842االجتماعية، كداللهة علهى أشهكال االحتجهاج الههادف إلهى التغييهر، وذلهك انطالقها مهن سهنة 

ق ع تحههوالت علههى مههّر القههرون؛ة رومهها، ومهها أعقاههها مههن سههلط دس ضههبارتاكو بقيههادة سهه لالههها كثههورة الفالحههين والعمههال والنسههاء، وأطلهه 

حركة اجتماعية بهدف التغيير وإعادة البناء. وصهوال إلهى الهثالث قهرون املاضهية مهن التهاريخ البشهري، والتهي تعتغهر بحهق، مهن أقهو  

دت لصهيا ة املفهههوم ا ت مهمههة؛ وبههاألخص، فتهه هههذه القههرون مهن ثههوراالجتماعيههة، وذلههك بمهها عر ات اكه حر لجديههد لالف هرات التههي مهههّ

وكلههها "؛ 1917والثههورة البلشههفية سههنة  1789والثههورة الفرنسههية سههنة  1776والثههورة األمريكيههة سههنة  1698الثههورة االنجليايههة سههنة 

 (.18، ص.2012، ري طالع) "ساتهثورات ساهمت بقدر معين في تثبيت الفعل االحتجاجي وتطوير أشكاله وممار 

آخر، إال أ ها تطورت ر الحركات االجتماعية، قد طرأ علالها ابتكار متواصل وتباين من نظام سياس ي إلى ن أن عناصوبالر م م

وانتشهههرت ككهههل متواصهههل. بههههذا املعنهههى مكهههان ل حركهههة االجتماعيهههة تهههاريخ. وتهههاريخ الحركهههة االجتماعيهههة، يمياهههها عهههن تهههاريخ أي أشهههكال 

استعراضههههات القههههوة العسههههكرية، وتنصههههيب املههههوظفين واالحتفههههاالت الوطنيههههة، و يههههل الحمههههالت االنتخابيههههة ن قبمهههه ، سههههية أخههههر سيا

ن ثههههههم، فههههههإن جهههههل الدراسههههههات تشههههههير إلههههههى أن الحركههههههات مههههههو  (44ص.، 5200 ه،وهبهههههه ترجمهههههة ،)تلههههههي الجمههههههاعي .العمهههههوميين، والحههههههداد 

ى ضههية مهها، بغيههة الوصههول إلههنهج ههها الشههعوب مههن أجههل قلتههي اة، ة العامههاالجتماعيههة، ال يقصههد بههها األفعههال أو األنشههطة الجماهيريهه

 هدف محدد. 

، في حين Marx, 1984, p)(8.  ييرتغتتضمن صراعا طبقيا من أجل ال ووفقا للقراءات املاركسية، فإن مالحركات االجتماعية

وهههذا مهها قههد جعههل تشههارلز يههه. لء عى القضههاتههر  فالههها بعههض القههراءات الرأسههمالية خصههما؛ يتوجههب االح ههراز أو االحتيههاط منههه، وحتهه

يظهههل دومههها مهمهههة املجتمهههع املهههدني؛ الهههذي يعمهههل فهههي ظهههل بيئهههة ة اجتماعيهههة قويهههة، ومناصهههرة للديمقراطيهههة، تلهههي يعتغهههر مأن بنهههاء حركههه

 . (33ص.، 5200 ه،وهب ترجمة )تلي، سياسية قمعية 

مهههن  أساسههه ي، وُدعهههد كمبهههدأرات الصههه ةفكهههر إلغهههاء  مال نسهههتطيع ههههذه القهههراءات ظلهههت حتهههى حهههدود السهههبعينات مهههي املسهههيطرة، وو 

وفهي ههذا  (.21، ص.2012، )العطهري  ركات االجتماعية االحتجاجية، القائم على رفض الوضع القائم واملطالبة بتغييره أبعاد الح

ه ر تبهههاعهههي؛ باعتاسهههع عشهههر، ومهههي مقاربهههة رأت بهههأن الفعهههل الجمالسهههياق، تغهههرز أمامنههها أولهههى املقاربهههات التهههي ظههههرت فهههي أواخهههر القهههرن ال

درس مههن منظههحر 
ُ
جتمههاعي. ويمكههن اإلشههارة هنهها، إلههى النتههائي األوليههة التههي قههدمها علههم اإلجههرام بهههذا ور علههم الههنفس اال كههة ل حشههود تهه

يهة، مهن الفوضهويين إلهى الخصوص، وهو الهذي انشهغل بهاحثوه بهه"ظاهرة الجمهاهير املجرمهة"، التهي تمهارس ههذه األفعهال االحتجاج

 لحاصلة في الشوارت. مل أو التجمعات افي حالة اإلضراب عن العوهم  ال،بع العماالش راكيين، وبالط

وبمهههها أننهههها ننههههاق  مفهههههوم الحشههههود فههههي ارتباطههههه بمفهههههوم الحركههههات االجتماعيههههة أو االحتجاجيههههة؛ البههههد مههههن اإلشههههارة لرائههههد هههههذا 

جماهيريهها؛ حتههى  حشههدا يضههمجمههاعي  ير إلههى أن الفههرد مهها إن ينخههرط داخههل أي فعههلاالتجههاه، الباحههث  وسههتاف لوبههون، الههذي يشهه
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 يكنأيا فسره قوله: مأيا تكن نوعية األفراد الذين يشكلون ويؤثثون هذا الفعل الجمعي "الجماهير"، أو ينصهر. وهذا ما ييتغير و  

ا، ف ن مجهههرد تحهههولهم إلهههى جمههههور، يهههزودهم ذلهههك بنهههوت مهههنمهههط حيهههاتهم متشهههابها أو مختلفههها، واهتمامهههاتهم ومهههزاجهم أو ذكههها هم أيضههه 

ر أو  ن ويتحركههههون بطريقههههةة؛ تجعلهههههم يحسههههون ويفكههههرو ماعيههههجال الههههروح
ّ

مختلفههههة تمامهههها، عههههن الطريقههههة التههههي كههههان سههههيحّس أو يفكهههه

ين يتحهههرك بهههها كهههل فهههرد مهههنهم لهههو كهههان معهههزوال، وال تنبثهههق بعهههض األفكهههار والعواطهههف وال تتحهههول إلهههى فعهههل، إال لهههد  األفهههراد املنضهههو 

ور وأّي عمهل، حظ هها؛ فهأّي حشهد وأّي شهعإن العهدو  ظهاهرة يسههل مال  .,3p.21986,  (Le Bon( واملنتمهين إلهى صهفوف الجمهاهير 

، لدرجههة أن الفههرد يضههبي بسهههولة بمصهه حته الشخصههية مههن أجههل املصهه حة الجماعيههة. وهههذه مهههارة مخالفههة لطبيعتههه،  فهههو معههدد

ا من حشد ما ا علالها فقط عندما يكون جزء   .ويصبح اإلنسان قادر 

ثههق روح جماعيههة تجعلهههم يحسههون ويفكههرون ويتصههرفون ، تنبجمهههور ين فههي كههل  هه يء إلههى ختلفههامل األفههرادوهكههذا، بمجههرد تحههول 

الشخصهية الالواعيههة، ورسههير الجميهع علههى نفههس  وتهههيمن بطريقهة جماعيههة. وفهي حالههة الههذوبان ههذه، تتال هه ى الشخصههية الواعيهة،

مباشههرين. عههل وف رض علالههها إلههى ممارسههةاملحهه كههاريههل األففكههار وامليههل إلههى تحو الخههط؛ وذلههك جههّراء التحههريض وعههدو  العواطههف واأل 

وبهذلك يتهيح الفعهل الجمهاعي للمنخهرطين داخلهه،  لذلك، ال يعود الفرد هو نفسه، وإنما يصبح عبارة عن إنسان آلي فاقد لإلرادة.

ور؛ هههلجمداخههل ا ر لوبههون، يههذوب وينصهههرقههوة وإرادة داخليههة إضههافيتين، وهههذا فقههط، أل هههم ضههمن هههذا الحشههد، فههالفرد كمهها ذكهه

بل الالوعي، والفرد وسط الحشد يق هرب مهن الكائنهات البدائيهة ن أ عوكأنه ال يصبح مسؤوال  فعاله. مفالحشد ُمسّير تقريبا من ق 

(Le Bon, 1986, p.23). 

 نظريههات،وبمهها أننهها بصههدد إبههراز التطههور املنهجههي، والنظههري لسوسههيولوجيا الحركههات االجتماعيههة، سههنعمل علههى اإلشههارة ألبههرز ال

؛ والتههي تههأثرت بشههكل كبيههر نظريةةة الوةةلوج الجم ةة  النظريههات نجهد الحركههات. وعلههى رأس هههذه  سهه هدفت االشههتغال علههى ههذهي اتهال

بمدرسههة شههيكا و، هههذه األخيههرة سههتعمل علههى النظههرة املوروثههة عههن سههيكولوجيا الحشههود عغههر مراحههل؛ إذ فههي ف ههرة مهها بههين الحههربين 

فههي دمههي دراسههة الحشههود ضههمن  Herber Blumerوهربههرت بلههومر Robert E.Park اركإزرا بهه كههل مههن روبههرتسيسههاهم  العههامليتين،

ل في خانة املوضوعات املشروعة لحقل البحث السوسيولوجي، إذ ملم Collective Behaviorدراسة السلوك الجمعي ؛ الذي أدخ 

ّوض  ؛(Neveu, 2011, p.39)  تعههد االحتجاجههات بم الههة حههاالت اجتماعيههة مرضههية، بههل أصههبحت تتمتههع بعقالنيههة خاصههة كمهها عههُ

توجههههه األفههههراد نحههههو أهههههداف مشهههه ركة. وقههههد اعتمههههد أعههههالم مدرسههههة  بمبههههدأد القههههائم علههههى منطههههق العههههدو ، مسههههلكيات الحشههههو  مبههههدأ

شيكا و وطلب هم، منهجية تنطلق من الفرد بصفته فاعال اجتماعيا. ألن فهم التفسيرات الجماعية لكل سلوك، ال يمكن أن يتم 

 لفاعل.ية ازاو  نا مظر إلالهإال بالن

املاض ي، الحت مرحلة جديدة فهي تحليهل السهلوك الجمعهي املميها ل حركهات االجتماعيهة، أو مها يسه ى   ات من القرن وفي الستيني

. حيههث يؤكههد أ ههحاب هههذه النظريههة، أن الحركههات االجتماعيههة مههي اسههتجابات بنظريةةة بعب ةةةة املةةوارد ةو نظريةةةة الحرمةةا  النوةةة  

ا مؤشهههرات لالخهههتالل االجتمهههاعي؛ بهههل مهههي مظههههر مهههن ، ال ينبغهههي اعتبارههههملجتمهههع، وبنهههاء عليههههفهههي ايثا دت حهههيهههات وقعهههمنطقيهههة إلمكان

مظهاهر الفاعليهة االجتماعيههة، ومكهون بنيههوي مهن مكونههات السياسهة. فهههذه النظريهة تههولي االهتمهام أك ههر للعالئهق القائمههة بهين هههذه 

وقههههد  لسياسهههه ي. ر بههههين االحتجهههاجي واحقههههل التهههأثير والتههههأثشههههاف الكت عهههي،املجتم الحركهههات، والقضههههايا السياسههههية املثهههارة فههههي النسههههيي

 مههع تنههامي 
 
ظهههرت اإلرهاصههات األولههى لهههذه النظريههة فههي أمريكهها، فههي سههياق البحههث عههن إطههار تحليلههي ل حركههات االجتماعيههة، خصوصهها

أو التمههردات،  وراتالثه رفسههيمشهكلة تحيهث متنههاول بعهض الدارسههين . الحركهات النسهائية، وحركههات السهود واملههدافعين عهن البيئههة
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وإذا  .Saout, 1999) (Le رمان النسبي، كما هو الشأن بالنسبة إلى نظريات الثورات لهد  جهيمس دايفيها ركيا على مفهوم الحبال  

 كهههههان ههههههذا األخيهههههر، يحهههههاول تفسهههههير حهههههدوث الثهههههورات بالزيهههههادة الفجائيهههههة، للفهههههرق املوجهههههود بهههههين انتظهههههارات النهههههاس املحفهههههزة بالتقهههههدم

ملتحققههههة جههههراء تحههههول الظرفيههههة االقتصههههادية، )مثههههل تبههههاطؤ النمههههو االقتصههههادي أو ا اتتقلص املبا ههههت لإلشههههباعوالهههه ،ادياالقتصهههه

عههات الفههاعلين  تراجعههه( أو السياسههية )مثههل القمههع الشههرس(.
ُ
فههإن متيههد ور يغههرز أن الحرمههان النسههبي، النههاجم عههن الفههرق بههين تطل

القهههههة ميكانيكيهههههة بهههههين الحرمهههههان ع ود. لكهههههن ذلهههههك ال يعنهههههي وجهههههاعيهههههةماجتحركهههههات  وواقعههههههم املعهههههي ، ههههههو الهههههذي يهههههؤدي إلهههههى ظههههههور 

واالحتجاج؛ إذ من املعروف أن أي حركة اجتماعية، تقتض ي إنتاج خطاب وتحديد مسؤوليات، إضافة إلى العمل على بث املعنهى 

 .(Neveu, 2011, p.41) في مفاصل العالقات االجتماعية املعيشة 

ن الفعههل الجمعههي، لههذلك، ولكههي نفهههم لعههات واملههوارد عههتطال، باعتبههاره فرقهها بههين نسههبيلن االحرمهها مهنههاك مسههافة كغههر  تفصههل

 الفعههههل الجمعههههي النههههاجم عههههن الحرمههههان ونفسههههره؛ حههههرّي بنهههها دعههههم نظريههههة الحرمههههان النسههههبي بتفسههههيرات ونظريههههات إضههههافية أخههههر  

(Dubet, 2017).  كتههب  1962مفههيSmelser  ،كههون هنههاك ضههغط أو تطههور أن ي فقههطال يجههب أنههه مههن أجههل تطههور الفعههل الجمههاعي

معنهى لتأهيهل ههذا التهوتر، ممها يهؤدي إلهى تعيهين مسهؤولين، واق هراح وجههات نظهر لحهل ال ااعهات يكلي، لكنه أيضها يمهنح نيوي أو هب

أن ظهههههور حركهههة دالههههة، يتطلههههب مراجعهههة كيفيههههة رؤيهههة أفههههراد يقهههدرون شههههروط معيشهههه هم؛ أي  Turnerبهههين  1969والصهههراعات. وفههههي 

طههار هههذا فههي إ. (Fillieule & Bourneau, 1993, p.39) ة ى مرحلههة تقريههر الالعدالههالتنههازل واالستسههالم إلهه رحلههةممههن نتقههال اال 

السهههههياق االجتمههههههاعي السياسهههههه ي، سههههههاد مفهههههههوم الحركههههههات االجتماعيههههههة الجديههههههدة تههههههدريجيا فههههههي العلههههههوم االجتماعيههههههة عنههههههد الغههههههرب فههههههي 

خارج املحيط األطلس ي، هذه  ملغراديغينات تغيرا م حوظا في السبعامن  نطالقا وقد عرفت سوسيولوجيا الحراك، ماالستينيات.  

بةةرادمغم مما ةة  ةو هويةةاب  مسههتقل فههي أعقههاب أشههكال جديههدة لالحتجههاج، واتخههذ عههادة اسههم  السههيطرة أدت إلههى تطههور تقليههد بح ههي

identitaire  ةو نظريةةة الحركةةات االجتماعيةةة الجد ةةد » (Fillieule & Bourneau, 1993, p.39). املدرسهتين عرفتها تطهورا ين تهها

أو  عوامهههل املاديهههة "كهههاالختالف فهههي اسهههتعمال اللغهههة"، ومهههن حيهههث اخهههتالف الطبيعهههة االحتجاجيهههة،لهههى نحهههو مسهههتقل؛ مهههن حيهههث الع

الهويههههاتي، تعههههد الحركههههات االجتماعيههههة ديناميههههات  طبيعههههة الحركههههات االحتجاجيههههة األوروبيههههة واألمريكيههههة. فحسههههب نظريههههة الغههههراديغم

دفها التغييهر ومقاومهة جميهع إمكانيهات ال رسهيخ وإعهادة هه؛ فهي أفعال احتجاجية، ود أو الثبات االجتماعيالجم اوماعية تقاجتم

ما يجعل منها ممارسات ضد الهيمنة. فأتبات هذه النظرية يؤكدون أن املجتمعات البشرية سائرة  إنتاج القائم من األوضات، وهو

"الغرمجههة"؛ حيهههث  ئم علههىة مههها بعههد التصههنيع، القهههالصهههناعية إلههى مجتمههع مرحلههية السههمامههة للرأفههي درب االنتقههال مههن الحالهههة القدي

ر  يهههههيمن التكنههههوقراط وتشههههيع عناصههههر الهيمنههههة والتوجيههههه. وبنههههاء عليههههه، سههههي 
ُ
رمي وامل غهههه 

ُ
ي ههههّي أنصههههار هههههذه النظريههههة علههههى أن املجتمههههع امل

ا لهههههذا الغههههراديغم تغييههههر، لهههههذا ينبغههههي، وفقههههة العصههههنا ههههها فههههي بواسههههطة التكنههههوقراط يههههبخس دور الطبقههههة العاملههههة، ويحههههّد مههههن فعالي

 ي، فهم الحركة االجتماعية كفعل ضد الهيمنة من أجل تحسين الهوية.النظر 

فقههههد مظهههههرت فههههي ثمانينيههههات القههههرن املاضهههه ي فههههي أوروبهههها الغربيههههة، بقصههههد تحليههههل  ات االجتماعيةةةةة الجد ةةةةد الحركةةةة أمهههها نظريههههة    

دنيهة والحركهة النسهوية، البيئة وحركة الحقوق املمناهضة الحروب، وحركة  حركة مثلماعية،  األنماط الجديدة ل حركات االجت

 )p.441), Buechler ,1995  غيهرات االقتصهادية واالجتماعيهة الت نات حتى وقتنا الحاضر؛ كرد فعهل عهالتي امتّدت من الخمسين

 ,Wienclaw)ةثانيههبعههد الحههرب العامليههة ال اليةمالشههأمريكهها كاسههتجابة للتحههوالت فههي البنههاء االقتصههادي والسياسهه ي فههي أوروبهها و "أو 

ومثلما ناق  املاركسيون، كون الحركة العمالية كانت استجابة منطقية للرأسمالية الصناعية، فهإن منظهور مالحركهة . " (2011
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عههرف بههاملجاالجتماعيههة الجد 
ُ
اعي؛ الصههن بعههدتمع مهها يههدة يههر  أن هههذه األخيههرة مههي اسههتجابة منطقيههة لتشههكيلة اجتماعيههة جديههدة، ت

ز على امل رتك 
ُ
وفي هذا املجتمع تكون ممارسة القوة  .)p.44, Buechler ,31995(   ي، والرأسمالي املتقدمعلومات وما بعد الحداثوامل

لهم تعههد مهي املراكهز الوحيههدة للهيمنهة. وتمثهل الحركههات متشهظية وقويهة وموزعههة، بمعنهى أن ماملؤسسهات السياسههية واالقتصهادية، 

   .(Taylor & Whittier, 1995, p.163) » واالقتصادسائل للتغير االجتماعي ت وو اأدو تماعية االج

ير  االتجاه املاركس ي في هذا الصدد، أن الحركات االجتماعية ليست إال نتيجة للظروف االقتصادية واالجتماعية القاسية، 

يير القاعدة لتغ اديةمصرات املصالي امل إنه ؛قدمقيق التجل تحسين ظروفها وتحوالتي تدفع طبقة معينة لتوحيد صفوفها، من أ

االقتصادية، والبنهاء الفهو ي الهذي يقهوم علالهها كهإعالن لبنهاء نظهام جديهد للسهلطة، وههذا مها يجعلههم يقيمهون أفعهالهم ومصهالحهم 

يهههههة عتماجات اال والحركههههه حهم الطبقيهههههة.ومعتقهههههداتهم، بهههههالنظر إلهههههى عواقاهههههها علهههههى مصهههههالحهم الشخصهههههية املرتبطهههههة أساسههههها بمصهههههال

ت محههههل الحركههههة االجتماعيههههة طههههة علههههى نحههههو  يههههر وثة مههههي مجموعههههة م رابلجديههههدا
ّ

يههههق، أو  يههههر محكههههم مههههن األفعههههال الجمعيههههة، حلهههه

وقد ابتعهدت نظريهة الحركهات االجتماعيهة الجديهدة عهن األطهر املاركسهية،  .)p.24)Boudon ,2003 ,   التقليدية لثورة الغروليتاريا

ن منظمههة ظاهريها حههول الطبقههة تينات والسهبعينات، مولههم تكهملتنوعههة، التهي ظهههرت فهي السهها عيهةجتمااال بههدف فهههم ك هرة الحركههات 

 )p.40), Howson & Wienclaw ,2009  وذلك بعد أن اق ربت حركة الطبقة العاملة مهن  هاي هها كحركهة اجتماعيهة االجتماعية. 

لحيههههاة ب، واالشههههباجديهههدة حههههول العهههرق، ة اليههههماعة االجتوعلهههى النقههههيض مهههن حركههههة الطبقههههة العاملهههة القديمههههة، مانتظمهههت الحركهههه

وحقههههههوق  pacifisme، والثقافهههههات املضهههههادة وال اعهههههة البي يهههههة، نزعهههههة السهههههالم ومناهضهههههة العنهههههف والحهههههروب sexuality الجنسهههههانية

را صفها صو وبالر م من أن منظور الحركة االجتماعية الجديدة يع رف بالحركات االجتماعية، بو  .(Buechler, 1995)   االنسان

ياسههه ي واالجتمهههاعي، فانهههه ميؤكهههد أن مثهههل ههههذه الحركهههات تنخهههرط فهههي صهههراعات علهههى الحتجهههاج السفعهههل الجمعهههي مندمجهههة فهههي ان المههه

 .(Wienclaw & Howson, 2009)  املعنى، ووسائل اإلنتاج الثقافي

يهة الجديهدة قهد تماعجاال الحركة وُيحاّج البعض بأن الحركات االجتماعية الجديدة نتاج لعصر ما بعد املادية، وأن ممطالب 

ظههرت  قهدو  .(Pichardo, 1997, p.412) »ةيع، إلى قضايا نوعية الحياة الخاصالخاصة بالتصن دا عن القضايا األداتيةمالت بعي

فههي مجهههال الحيههاة اليوميهههة ال فهههي مجههال اإلنتهههاج، ومتتميههها هههذه الحركهههات باهتمامهههها بالهويههة الشخصهههية، بدرجهههة أكغههر مهههن االهتمهههام 

يات، وتتميها الحركهات االجتماعيهة الجديهدة بأيهديولوجيا، وبنهاء، واسه راتيج ؛(Ron, 2015, p.579) روة أو القهوة ال ه عوزرهإعادة تب

أههههههداف وتكتيكهههههات، وعضهههههوية مختلفهههههة ومتمهههههايزة عهههههن الحركهههههات االجتماعيهههههة التقليديهههههة. وتت هههههي سهههههمات الحركهههههات االجتماعيهههههة 

ات االجتماعيهههههة مههههل الهههههرئيس املميهههها ل حركههههة القديمههههة. ويتمثههههل العاماعيهههههتالجحركههههات االجديههههدة، وتغههههرز، عنههههد مقارن هههههها بسههههمات ال

ههههذا التمهههايز واالخهههتالف تنحهههدر جميهههع االختالفهههات األخهههر . ويقهههّر نمهههوذج الحركهههة  الجديهههدة فهههي وجههههة نظرهههها األيديولوجيهههة. ومهههن

  تنشهههههغل بإعهههههادة التوزرهههههع، والةاعيهههههاالجتم االجتماعيهههههة الجديهههههدة، أن مالحركهههههات االجتماعيهههههة املعاصهههههرة ال تتمركهههههز حهههههول الطبقهههههة

ل وبهدال مهن ذلهك، تؤكهد الحركهات االجتماعيهة الجديهدة نمهط الحيهاة، ومت. (Bruce & Yearley, 2006, p.213) االقتصهادي 
ّ
شهك

 .(Pichardo, 1997, p.414) أبنية الديمقراطيات التمثيلية؛ التي تقيد إمكانية وصول املواطن إلى الحكومة ومشاركته فالها 

تغييهههر القهههيم االجتماعيهههة والثقافيهههة، خاصهههة تلهههك املتعلقهههة ت االجتماعيهههة الجديهههدة إلهههى علهههق بأههههدافها، تميهههل الحركهههاتيمههها وفي

يهر األبنيهة االجتماعيهة ككهل، وتتأسهس الحركهات السياسهية التقليديهة فهي باالسهتقالل الفهردي، وذلهك بدرجهة أكغهر مهن ميلهها إلهى تغي

الشهباب. ومهن القضهايا التههي ات أخهر  مثهل النسههاء أو الجديهدة فتتأسهس فههي جماعهعيهة اجتمكههات اال الطبقهة االجتماعيهة، أمها الحر 
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تكز الحركات االجتماعية القديمة أو األساس االجتماعي الفضفاض ل حركات االجتماعية الجديدة؛ إذ متر  تهتم بها هذه النظرية: 

رتبههههاط بأقههههاليم بالتجههههانس النسههههبي، واال  تسههههمتاقههههد املههههة، و التقليديههههة، مثههههل حركههههة الفالحههههين والعمههههال، علههههى أسههههاس الطبقههههة الع

عهّرف الحركهات االجتماعيهة الجديهدة وتتحهدد  البها، باعتبارهها  .(Neveu, 2019, p.5) جتماعيهة معينهة ومواقهع ا
ُ
علهى النقهيض، ت

فههي  يههدة متجههذرةطبقههة وسههط  جديههدة. وبصههورة بديلههة مقههد تكههون الحركههات االجتماعيههة الجد ؛ه التحديههدطبقههة وسههط  أو علههى وجهه

وتتسهههم  (Buechler, 1995) وت أو الحيهههاة الجنسهههية رق، الجيهههل، النهههاوز الفئهههات الطبقيهههة مثهههل العههههويهههات اجتماعيهههة أخهههر  تتجههه

 يتمدد خارج الحدود القومية. هل أنالحركات االجتماعية الجديدة بجمهور  ير متجانس، وم رابط بصورة فضفاضة، ورس

متعهددة، وتجاههد مهن أجهل طبقهات اجتماعيهة قديمهة، كانهت تضهم أصخاصها مهن لجتماعيهة اوتجدر اإلشارة إلهى أن الحركهة اال 

تطبيهق رؤيههة أيديولوجيههة شههاملة، تههدعو إلههى تغييههر واسههع فههي جميههع نههوادي حيههاة املجتمههع، اقتصههاده ونظامههه السياسهه ي وثقافتههه، بههل 

اياتههههها، تنخههههرط فههههي العمههههل  لوصههههول إلههههى أفههههراده، ومههههي ال تتههههوان  عههههن اسههههتخدام جميههههع سههههبل العمههههل الجمههههاعي ل وسههههلوكوأنمههههاط 

، مههههههن نقابههههههات واتحههههههادات طالبيههههههة، وتنسههههههيقيات كاألسههههههاتذة املتههههههدربين أو نظيمههههههات الجماهيريههههههةجتمههههههاعي، وتتحههههههرك فههههههي إطههههههار التاال 

ا وشهبكات التواصهل االجتمهاعي، والصهالونات األسهرية وحتهى جلسهات مليهدياملتعاقدين أو حتى العاطلين عن العمل، وقد ت جأ إلى ا

ادا لتهولي سهلطة الحكهم. أمها الحركهات اب السياسهية اسهتعدض االنتخابات، وتقّيم األحز املقامي لكسب األنصار. وتخو   األقران في

الطبقههة  -فههي العههادة-دة مههي ة واحههعلههى أصههخاص ينتمههون إلههى طبقههة اجتماعيهه-فههي الغالههب-االجتماعيههة الجديههدة، فتقتصههر عضههوي ها 

لههههي واالشهههه راكي. ت أفكارههههها أقههههرب إلههههى الليغراأيديولوجيههههة محههههددة، وإن كانهههه ةحركههههات برؤيههههالوسههههط  الجديههههدة. وال تس رشههههد هههههذه ال

ألهههداف التههي تناضههل لتحقيقههها محههدودة، حتههى وإن تطلههع أفرادههها إلههى تغييههر شههامل فههي املجتمههع، فهههي تههدور حههول اح ههرام حقههوق وا

تمثههل تات؛ املغهرب فهإن نمهاذج ههذه الحركه . وفهي حالهةو النههوض بأوضهات املهرأة، أو حمايهة املسه هلكين، أو وقهف التسهه يان، أاإلنسه

بصهههههفة أولهههههى فهههههي حركهههههة شهههههباب العشهههههرين مهههههن فغرايهههههر؛ وتميهههههل ههههههذه الحركهههههات االجتماعيهههههة الجديهههههدة إلهههههى العمهههههل املباشهههههر بتنظهههههيم 

 يرات، الوقفات...املس االحتجاجات الجماعية الجديدة مثل اإلضرابات،

دّبر لسههبب مههاال الجمههاعي وبالتههالي فههإن الحركههة تعههّرف عمومهها كشههكل للفعهه ة التههي ( وهكههذا، فالحركههة االجتماعيههملتفههق عليههه )مههُ

تسههههههتمر وتههههههنسي فههههههي فههههههرض نفسههههههها، والتههههههي تشههههههكل مجموعههههههة ضههههههغط علههههههى السههههههلطات العامههههههة؛ باعتبارههههههها سلسههههههلة مههههههن األنشههههههطة 

عهة مهن و بيهر عهن مجميقودهها أصهخاص عهاديون للتعمي التهي ابات أو وقفهات أو مسهيرات...ل إضر االحتجاجية، التي تكون على شك

يجعلنا نعتغر الحركات االجتماعية، صيغة جديدة للمشاركة السياسية مخالفة ورافضة للصيغ  هذا ما قداملطالب املجتمعية. و 

(، مههن بههين اإلسهههامات العديههدة 2004-1768اعيههة )الجتمعههالم السياسههة األمريكههي، فههي كتابههه الحركههات ا بشةةارلت ت ةة  فالتقليديههة. 

اعية يعد األك هر شهيوعا، تمبتعريف ل حركات االج باحثين في هذا املجال،التي قدمها لدراسة الحركات االجتماعية، مي أنه أمّد ال

ث نيابهة التحهدحيث اعتغر الحركات االجتماعية مسلسلة مستدامة من التفاعالت بين أ حاب السهلطة وأصهخاص يضهطلعون ب

راء تغييههر فههي توزرههع أو عههن قاعههدة شههعبية تفتقههد إلههى تمثيههل رسهه ي، وذلههك فههي مجههر  إذاعههة هههؤالء األصههخاص، ملطالههب وا ههحة إلجهه

مههن هههذا املنطلههق،  .(33، ص.2005)تلههي، ترجمههة وهبههه،  ممارسههة السههلطة، وتههدعيم هههذه املطالههب بمظههاهرات عامههة مههن التأييههد 

تعريهههف الحركهههة االجتماعيهههة، باعتبارهههها شهههركات أو مقهههاوالت، تحمهههل فهههي جوهرهههها مواجههههة أو ا فهههي يقهههدم تشهههارلز تلهههي معيهههارا جديهههد

 صراعا مع السلطات العامة.
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م كما أد  ضعف العمل النقادي، والتشتت والالتجانس وتكاثر الصراعات االجتماعية والحضرية في الغهرب، إلهى نهوت مهن عهد 

لحركة االجتماعية الحقيقية الوحيدة كانت مرتبطة بالطبقة العاملهة. ويؤكهد أن ا االرتياح بين السوسيولوجيين، الذين اعتقدوا

آالن تههورين فههي هههذا الصههدد، أن الحركههة العماليههة مههي الوحيههدة القههادرة علههى اإلجابههة علههى تعريههف ل حركههة االجتماعيههة. لقههد أعطهه  

ف ال ا لهذا املفهوم معنى أك ر دقة جتماعي أواملشروت الثقافي )...( مفالصرات اإلحتجهاجي ات اال ، وهذا ال يعني، أنه قيده بمعنى ُيراد 

فهي حهين أن  .)2014Touraine ,(  ليس في حد ذاته حركة اجتماعيهة، بهل يمكهن أن يكهون دفاعها نقابيها، إلهى حهد الضهغط السياسه ي

أي مههن هههذه  تشههكل والتنظيمههات. منههذ السههتينات لههمالحركههة االجتماعيههة تشههير إلههى عالقههة سههلطة، ويظهههر هههذا داخههل املؤسسههات 

الحركهههههات الناشهههههئة، صهههههراعا اجتماعيههههها مركزيههههها ودائمههههها. فهههههي مجتمعهههههات اليهههههوم، ال تتوافهههههق ههههههذه الصهههههراعات بسههههههولة مهههههع التحليهههههل 

الكالسههههيكي للصههههرات الطبقههههي، مإن الصههههراعات وتضههههارب املصههههالي ال يظهههههران فقههههط فههههي املصههههانع، ولكههههن فههههي كههههل مكههههان يتعهههههد فيههههه 

وهههههذا مهههها قههههد يجعههههل الحركههههات االجتماعيههههة  .(Touraine, 1998, p.41)  صههههالحهماده مجتمههههع بههههالتحول، حيههههث يفههههرض أسههههيامل

 ,Fillieule, 1993) الجديهدة، متتغهرأ مهن جميهع أشهكال التنظهيم الرسه ي والبيروقراطهي، وتفضهل األشهكال األك هر مرونهة وعفويهة 

p.38). ،مهههة واسهههعة النطههههاقم بشهههبكات منظوتتسههه وتميهههل ههههذه الحركهههات، إلهههى أن ميكهههون لههههها مؤيهههدين بدرجهههة أكغهههر مهههن األعضههههاء  

(Flynn, 2009, p.90).  وال تلهوذ الحركهات االجتماعيهة الجديهدة بالوسهائل السياسهية التقليديهة الخاصهة بالتهأثير فهي الدولهة، ولكهن

عية جتماوتعكس تكتيكات الحركات اال  (Fillieule, 1993)  تعول على التعبئة؛ متعبئة الجماهير بقصد تغيير القيم واالتجاهات

د فهي الطهابع  يهر التمثيلهي للهديمقراطيات الحديثهة مهع التوجهه التكتيكهي املعهادي الجديدة التوجه األيديولوجي؛ إذ ميتسق االعتقها

. وتفضهههههل الحركهههههات االجتماعيهههههة الجديهههههدة البقهههههاء خهههههارج القنهههههوات السياسهههههية العاديهههههة، وتوظهههههف anti-institutionalللمؤسسهههههة 

وذ سياسهه ي. وتميههل كههذلك إلههى اسههتعمال ، وتعبهها الههرأي العههام لكسههب قههوة أو نفههdisruptive tactics تكتيكههات املقاطعههة والتعطيههل

 . (Pichardo, 1997, p.415) األشكال الدرامية واملخطط لها سلفا للمظاهرات واملسيرات املفعمة بالتمثيالت الرمزية 

الثقافي ل حركات الجديدة، ومتعتغرها صراعات أو طابع وتؤكد نظرية الحركات االجتماعية الجديدة، على حد تعبير كانيل، ال

مهها يعنههي أن  ؛(Wienclaw & Howson, 2011, p.43) يههات جمعيههة جديههدة، وإنتههاج املعنههى نضههاالت للسههيطرة علههى تشههكيل هو 

 ,Jasper) متنصههّب بدرجههة أكغههر علههى املعههاني الثقافيههة مقارنههة بالحركههات االجتماعيههة القديمههة  الحركههات االجتماعيههة الجديههدة،

2010, p.70)والهويههة مههن منظههور نظريههة الحركههة االجتماعيههة الجديههدة، تمثههل بههؤرة العمههل السياسهه ي. ورعههد ال ركيههب االجتمههاعي  ؛

 ية مستلزما لتحقيق أهداف الحركة االجتماعية.لهوية جمع

الحركههات االجتماعيههة بههين  نخلههص مههن كههل مهها سههبق، إلههى أن نظريههة الحركههات االجتماعيههة الجديههدة، التههي تركههز علههى االرتباطههات

. تصهورهاو املعاصهرة واملعلومات والهوية والبناء، تعيد تعريف وتحديد الكيفية، التي من خاللها تتم دراسهة الحركهات االجتماعيهة 

يقهههود التعبئهههة االجتماعيهههة فهههاعلون جهههدد، فرضهههوا أنفسههههم علهههى املشههههد الحضهههري مثهههل: الحركهههات النسهههائية، علمهههاء البيئهههة، بينمههها 

طهههالب، دعهههاة السهههالح، املثليهههون...إلص. فخصوصهههية ههههذه الحركهههات االجتماعيهههة الجديهههدة مهههي أ هههها ليسهههت نتهههاج عالقهههات ن، الالسههكا

واملدنية والقهيم. ويبهدو أنهه يهزيح األشهكال التقليديهة واملساواة االجتماعية  الثقافةميتعلق األمر بمجال  اإلنتاج االقتصادية، إنما

 .(Dubet, 1993, p.61)  ي والتمثيلية السياسيةجتماعالكالسيكية، إلدارة الصرات اال 
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 األبعاد االحتجاجية للحركات االجتماعية

تطههور والن ههي، فيمهها يخههص اعتمههاد األفههراد طرقهها جديههدة إن مها عرفتههه املنطقههة العربيههة مههن ثههورات، يبههين أن هنههاك نههوت مهن ال

جتماعيههههة فههههي تجههههارب خارجيههههة خلههههق قلقلههههة للبنههههى ت اال ومههههؤثرة، فههههي مواجهههههة مهههها يع رضهههههم مههههن مشههههكالت. فمهههها حققتههههه االحتجاجهههها

 التقليديهههههة، ور بهههههة فهههههي دمقرطهههههة الحيهههههاة السياسهههههية، والتحهههههرر االجتمهههههاعي واالقتصهههههادي؛ وكهههههذلك فيمههههها مارسهههههته تحركهههههات شهههههعبية

داخليههههة، مههههن ضههههغوط علههههى السههههلطات العموميههههة مههههن أجههههل االسههههتجابة ملطالاههههها املتعههههددة؛ وهههههذا مهههها قههههد جعههههل منمههههوذج الحركههههات 

يهههة الجديهههدة يطهههرح رؤيهههة محهههددة تاريخيههها ل حركهههات االجتماعيهههة الجديهههدة، باعتبارهههها تهههرتبط بأشهههكال جديهههدة لراديكاليهههة جتماعاال 

 .(Pichardo, 1997)  الطبقة الوسط 

،  هايهههههة املجتمهههههع )نهههههذرة بالنهايهههههات ) هايهههههة التهههههاريخ فوكويامههههها(،  هايهههههة اإليهههههديولوجيا )دانييهههههل بيهههههلموفهههههي ظهههههل انتشهههههار خطابهههههات م 

( individuation.(، وفي ظل تطور عالقات جديدة بين الفرد واملجتمهع، الهذي ُي هرجم مهن خهالل تعزيهز مسهارات التفرديهة )رين..)تو 

التعههههدد والتنههههوت واالخههههتالف، منحصههههرا  فههههي مقارنههههات بههههين الثقافههههات (؛ لههههم يعههههد النقهههها  حههههول قضههههايا  (individualisationوالتفههههرد

 علههى اسهه راتيجيات الفههاعلين، وعلههى املههدلوالت وحههات املتباينههة ل خلفيههة الكالسههيكية ألطر 
 
زا

ّ
التعدديههة الثقافيههة،  بقههدر مهها  ههدا مركهه

عد تدبير التساكن والتعاي ...، من الجديدة ملفصلة منطقيات   الخصوصية والكونية، وتوجهات القيم للمواطنة الجديدة وقوا

ديث عن أبعهاد الحركهة االحتجاجيهة، ومها ورائيهات الفعهل ا ل حهذا ما قد يدفعن (.3، ص.2020، ياقين)  منطلق التداخل الثقافي

االحتجههههاجي. علههههى اعتبههههار أن للثقافههههة دور فههههي هههههذه الحركههههات. ممهههها دفعنهههها للتسههههاؤل والحههههديث عههههن قضههههايا الهويههههة والقههههيم، والتغيههههر 

كههههرة الهويههههة ظفههههت فنظريههههات الحركههههة االجتماعيههههة الجديههههدة، قههههد و كمهههها أننهههها منجههههد  ده مجتمعههههات املنطقههههة.االجتمههههاعي الههههذي تشههههه

ففهههي كهههل األزمنهههة، هنهههاك دائمههها حركهههة اجتماعيهههة، تعكهههس  ؛)2003Goldberg ,(  الجمعيهههة لتفسهههير تشهههكل الفهههاعلين الجمعيهههين

و يههر من هيههة؛ نكههاد نرصههدها فههي األنهههوات  سههيرورة زمانيههة ومكانيههة مهها، تجمههع بههين الثابههت واملتغيههر فههي آن، عغهههر أجيههال وأوضههات دائمههة

حركهة اجتماعيهة  .مهي مهن مكونهات األس املحتمهل للفاعليهة االجتماعيهة، ومهن محهددات معناهها العميهق؛ إذ  واالتجاهات املختلفهة

و ببعههد احتجههاجي تجمههع فههي نظرنهها بههين السياسهه ي واالجتمههاعي والثقههافي فههي آن. محاولههة صههنع فعههل جمههاعي عغههر صههنع معنههى مشهه رك؛ أ

تفحههص األسههس التههي تقههوم علالههها عمليههة االنتقههال. مههن الفئههة طريههق السههيما عههن  بعبههارة أخههر ، ماالنتقههال مههن مقولههة إلههى مجموعههة.

 (.214ص.، 2017الشافعي، ، ترجمة وآخرون فيليول )  كما تحدث عن ذلك "بورديو" على الورق إلى فئة معبئة

ن يمكههههن القههههول، إلههههم يكههههن املغههههرب، بههههالنظر إلههههى جغرافيتههههه وتركيبتههههه االجتماعيههههة، ببعيههههد عههههن هههههذه الفاعليههههة االحتجاجيههههة. و 

دفة قد يكون لها دور كبير في صنع تاريخ األمم والشعوب؛ فقد تطورت حركات االحتجاج، دون أن يكون ذلك مقصودا. ففي الص 

مصر وتونس، لم يكن هدف الدعوة إلى الثورة في األصل، اإلطاحة بنظام حسني مبارك أو نظام زيهن العابهدين بهن علهي، بهل تشهير 

 تهدبير وتقهدير فاعلي هها، بشهكل متهدرج إلهى ثهورات قلبهت مهوازين القهو  داخهل البلهدين. سهوء  سلمية، وّجههاإلى حركات احتجاجية  

فهههإن الحركههههات  ،لههههذا الغهههرض يركهههز البهههاحثون علهههى مركزيهههة الهويهههة الجمعيهههة بالنسههههبة للمشهههاركة فهههي الحركهههة. وبههههذا املعنهههى كهههذلك

ومهن نتهائي ههذه الحركيهة، حهدوث صهراعات نسهقية، ييهر. ر بتهه فهي التغاالجتماعية مي بم الة تعبير عن حركية املجتمهع، وتعكهس 

ألن املجتمههع هههو فههي حههد ذاتههه نسههق فعلههي، يعيههد إنتههاج نفسههه ويتحههول باسههتمرار. وفههي هههذا السههياق، ميتعههين حسههب ألغرتههو ميلو هه ي 

ا. إن ل نسههقجتمههع نفسههه يشههكدراسهة الحركههات االجتماعيههة مههن خهالل الصههراعات التههي يكههون املجتمهع مسههرحا لههها، مههع العلهم أن امل

الصهههرات االجتمهههاعي ههههو النقطهههة التهههي يلتقهههي فالهههها النظهههام االجتمهههاعي والفهههاعلون االجتمهههاعيون. كهههل مجتمهههع يعهههرف صهههراعات وههههذه 
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وقهد ؛ (Melucci, 1995) الصراعات تدور حول قضايا ومشاكل يصعب إيجاد حلهول لهها ويحهدث بسهباها انقسهام داخهل املجتمهع  

ههذه  ذه املشهاكل، أي خيهار صهعب يشهكل معضهلة بالنسهبة للفرقهاء االجتمهاعيين.ت ههنعهل dilemme استعمل "ميلو  ي"مصهط ي

املشهههاكل املستعصهههية علهههى الحهههل، مهههي التهههي تولهههد صهههراعات وتعارضهههات قائمهههة ومسهههتمرة وتميههها مجتمعههها عهههن  يهههره. مههها يميههها أشهههكال 

زتها، بحيث ال نستطيع استنباطها من أفر ي الصرات حسب "ميلو  ي" هو  ياب االرتباط الوا ي بينها وبين البنية االجتماعية الت

النسق االجتماعي في حد ذاته. إن الحركات االجتماعية والفعهل الهواعي املهنظم ههو الهذي يغهرز بوضهوح ههذه املشهاكل املستعصهية، 

 عهههههلتتجلهههههى وتعغهههههر عهههههن نفسهههههها فهههههي الف conflitssy stémiquesويمكننههههها مهههههن ربطهههههها بالنظهههههام االجتمهههههاعي. إن الصهههههراعات النسهههههقية 

كمها إن الههدف مهن مقاربهة العالقهة بهين تنظهيم املجهال وطبيعهة  .جماعي، والفعل االحتجاجي الذي تمارسه الحركات االجتماعيهةال

مدخل لفهم اإلشكالية املرتبطة بطبيعة الحركات االحتجاجية. على أساس عنصرين جوهريين، يتمثالن  كالعالقات االجتماعية،  

ضع للصدفة، ورعكس بالضرورة حتميات التنظيم االجتماعي في مرحلة تاريخية معينة، ورعغر يخ  الأوال: في اعتبار تنظيم املجال  

بشههكل أو آخههر، عههن طبيعههة النظههام االجتمههاعي والعالقههة بههين مكوناتههه الطبقيههة. وثانيهها: فههي أن الحركههة االحتجاجيههة مههي فعههل إرادي 

جههههاجي ضههههمير "الههههنحن"؛ الههههذي يكشههههف عههههن هويههههة حتاال مههههنظم، تتكههههون مههههن خاللههههه هويههههة اجتماعيههههة؛ بحيههههث ينبثههههق عههههن الشههههكل 

املحتجهههين وفعلههههم االحتجهههاجي. واللهههذان يتميهههاان بتنهههوت روافهههدهما. هويهههة ذات أوصهههاف بنيويهههة، أو ثقافيهههة أو إيديولوجيهههة وأخهههر  

، 2017ي، )فيليول وآخرون، ترجمة الشافع  متصبح الوحدة نتيجة وليست نقطة بداية  احتجاجية، إ ها هوية متحركة. وبالتالي

تي تقاوم النظام العاملي الجديد، تأسست في نظر "كاستلز" على الهويهة، سهواء كانهت إن معظم الحركات االجتماعية ال  .(214ص.

عرقيههة أو دينيهههة أو تاريخيهههة ثقافيههة. مإن الهويهههة كمشهههروت مهههي النقههيض لهيمنهههة الشهههبكات ومهههي محاولههة ملقاومهههة النظهههام الرأسهههمالي 

يههة وثقافيههة، ال يسههتطيع هههذا النظههام اسههتيعابها سههاته وأشههكاله التنظيميههة واسههتعمال أنسههاق رمز ة مؤسالعههاملي، مههن خههالل زعزعهه

 (.2011لدهان، )ا واستعمالها 

ات زمههن الصههرات السياسهه ي، حيهث  لههب علههى االحتجههاج طههابع العفويههة  عنهدما نقههارن بههين طبيعههة الحركههات االحتجاجيهة التههي ميههّ

بمجمههل الحركههات ، علههى الههر م مههن وجههود بعههض االنزالقههات األمنيههة، الههذي ارتههبط سههلميةوالعنههف والفوضهه ى، وطههابع التنظههيم وال

الجماعيهههة بعهههد زمهههن االنفتههههاح السياسههه ي. وههههو االنتقهههال الههههذي يسهههمح لنههها بهههالقول مإن االحتجههههاج لهههيس مجهههرد ردة فعهههل تسههههتجيب 

عبيههر عههن املتعههة أو الإههخط، وإنمهها و التلطبيعههة اإلنسههان البيولوجيههة، يشههبع مههن خاللههها حاجاتههه الداخليههة للتخفيههف مههن األلههم أ

بشكل وثيق بوعي االنسان وطبيعة التنشئة والثقافة االجتماعية التي تلقاها.... لكن يصعب أحيانها أيضا سلوك اجتماعي يرتبط 

 أسهههتاتي،)  أن ننكههر أن الحركهههة االحتجاجيههة تبقههه  فههي األصهههل ممارسههة مشههها بة وعفويههة تنفلهههت مههن التنظهههيم والضههبط والتوجيهههه

مثههل فهي: ههل الفعههل االحتجهاجي ل حركهات فعههل انطالقها مهن ههذا القههول، نسهتطيع أن نجيهب مبههدئيا، عهن تسهاؤلنا األول املت. (2019

عفوي أم منظم، ثابت أم متغير؟ لنقول إن الفعل االحتجاجي يحمل ازدواجية؛ العفوية والتنظيم. وثنائية؛ الثابت واملتغير. وقد 

مقراطيههههة؛ جاجههههات عغههههر مراحههههل تاريخيههههة منوعههههة. كمهههها أن املسههههألة ال تتعلههههق هنهههها بعنصههههر الدياالحتيتبههههين هههههذا جليهههها بتتبههههع مسههههار 

فالتههههاريخ السياسهههه ي، هههههو تههههاريخ السههههلوكات أو التصههههرفات واالنتمههههاءات السياسههههية، ثههههم الثقافههههات واألفكههههار  ووجودههههها مههههن عههههدمها.

جيههال، كعنصهر لتجديهد أنمههاط التفكيهر وطههرق ب األ ميجهب إعطههاء أهميهة لتعاقهRaoul Girardet السياسهية. يقهول راوول جيههرار 

تتألف أنماط تفكير جديدة، وقيم مؤسسة جديدة، بينما تتوار  القيم القديمة، ويكون  ففي عالم موسوم بالتغير اإلحساس ؛

ت. حيهث لوجياالصرات الفكري بينهما قويا حول القواعد الفكرية املشكلة لهما، وفي الغالب تكون هذه القواعهد تعبيهرا عهن إيهديو 



 

 

316 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

دا ألحههداث متنوعههة، يمكنههها أن تبههدو مثههل بههدايات ال هيههار ، ولههيس تعههداStructuralunityيههتم إدراك العههالم علههى أنههه وحههدة بنيويههة  

العالم )االجتماعي(. إ ها أول خطوة، كما يقول "ما هايم"، مللتجرد من الدو مائية األنطولوجية، التي تعتغر العالم ثابتا ومستقال 

ات العربيههة، كههان اإلشههارة هنهها، إلههى أنههه مقبههل املوجههة األولههى مههن الثههور  ردجههت (.200، ص.1980، ما هههايم)  كليهها و هائيهها قالالعنهها اسههت

 فهههي العلهههوم االجتماعيهههة العربيهههة
 
أمههها فهههي مالحقهههل  (.97، ص.2020)نعي هههي،   توظيهههف سوسهههيولوجيا الحركهههات االجتماعيهههة محهههدودا

ف مونيههههة بنههههاني الشههههرايبي ة بلههههددراسهههه نكفههههوني، املتخصههههص فههههير العل ههههي الف
ّ

ان الضههههفة الجنوبيههههة للبحههههر األبههههيض املتوسههههط، فمؤلهههه

د السهههبيل السهههتعمال مفههههوم "الحركهههات االجتماعيهههة"الهههذي أصهههبح مرجعههها ال  نهههى عنهههه فههه فيليهههول، وأوليفهههي فهههي  ي ههههذا الصهههدد، ُيمههههّ

ف نكمهها أن املؤ  .(Bennani-Chraïbi & Fillieule, 2003) دراسههة بلههدان هههذه املنطقههة 
ّ
فسههه، ينتقههد مهها تدعيههه نظريههة "بنيههة لهه

كهههي سهههاد ير يهههة و يهههر الديمقراطيهههة. بهههراديغم أممهههن اخهههتالف أنطولهههوجي بهههين الهههدول الديمقراط (2020)نعي هههي،  الفهههرص السياسهههية"

 ضههههمن أدبيههههات سو 
 
سههههيولوجيا الحركههههات االجتماعيههههة، طالتههههه انتقههههادات عههههدة، بسههههبب ربطههههه امليكههههانيكي بههههين تطههههور الحركههههات كثيههههرا

ي ههذه االنتقهادات، ههو وجهود بعهض األمثلهة ألنظمهة تماعياالج
ّ
ة، وانفتاح البنية التي تتيح الفرص السياسهية أو انغالقهها. ومها ُيزكه

ل إ هههها تتهههأقلم مهههع األحهههداث واالحتجاجهههات. مفالنظهههام املغردهههي علهههى سهههلطوية،  يهههر متيجهههرة فهههي جنهههوب البحهههر األبهههيض املتوسهههط، بههه

منهههههذ بدايهههههة تسهههههعينيات القهههههرن املاضههههه ي. كمههههها أن تهههههونس كانهههههت مسهههههرحا لتطهههههور  جاجيهههههةسهههههبيل املثهههههال، سهههههمح بنشهههههوء حركهههههات احت

بحيهههههث تفاعلهههههت املمارسهههههة االحتجاجيهههههة، مهههههع  ،(42، ص.2014)الشهههههبوكي وآخهههههرون،  احتجاجهههههات قويهههههة فهههههي ظهههههل نظهههههام سهههههلطوي 

داد خطيها وثابتها، بههل االمتهدية والسياسهية، التهي عاشهها املغهرب علهى امتهداد قهرون. ولهم يكهن ههذا التحهوالت االجتماعيهة واالقتصها

مترجمههها تغيههر فعههل االحتجههاج، مههن حيههث التفكيههر فههي آليههات تصههريفه وتبليههغ  تخللتههه منعرجههات، تتنههوت مههن حيههث الحههدة والتههأثير،

نطاقههه مههن حيههث الزمههان واملكههان. فههي املقابههل، ال يغيههب عههن مضههامينه، وانتشههار ثقافتههه فههي صههفوف فههاعلين ك ههر، إضههافة إلههى توسههع 

ويمكههن االسههتناد هنهها، إلههى  . هر تغيههر هههذا الفعههل، اسههتمرار تإههجيل بعههض تجليههات الثبههات التههي ظلههت مالزمههة لهههع مظههاذهههن املتتبهه

للتعبير عن الرفض  تعريف آخر ل حركات االحتجاجية بأ ها مأشكال متنوعة من االع راض، تستخدم أدوات، يبتكرها املحتجون 

 (.2014)الشبوكي وآخرون،   ولهأو ملقاومة الضغوط الواقعة علالهم أو االلتفاف ح

 خالصة  

لقد تعرفنا في هذا اإلطار، على التطور املنهجي الذي مرت به سوسيولوجيا الحركات االجتماعية منذ بروزها. فالثورات التي  

و  اإلنجلياية  الثورة  من  بدءا  األخيرة،  الثالث  القرون  في  العالم  البلشف شهدها  الثورة  ثم  الفرنسية  الثورة  إلى  أصوال  سهمت ية؛ 

التي نظرت   املقاربات والنظريات  أهم  الفعل االحتجاجي، وطورت من أشكاله وممارساته. كما مررنا على  في ترسيخ  بشكل كبير 

وا املوارد  تعبئة  نظريات  على  عالوة  الجمعي،  السلوك  ونظرية  املاركسية  كالنظرية  االجتماعية؛  النسبي  ل حركات  لحرمان 

الجديدة االجتماعية  هذهوالحركات  ولذلك    .  التغيير،  في  املجتمع  ر بة  وتعكس  املجتمعية  الحركية  من  نوعا  تشكل  األخيرة 

 أنتجت لنا أشكاال احتجاجية قوامها انتفاضات شعبية، تنشد التغيير والتحرر االجتماعي. 

العم بالتغييرات  جديدة،  اجتماعية  حركات  ظهور  ارتبط  مستوياتوقد  على  املجتمعات  بعض  عاش ها  التي  دة؛  متعد  يقة 

فالحركات   االجتماعية.  الروابط  مستو   على  أو  واالس هالك،  الخدمات  مستو   على  إن  االجتماعية،  البنية  تمس  تغييرات 

اعية القديمة،  االجتماعية الجديدة، لم تغرز لتناضل من أجل اس رجات وامتالك وسائل اإلنتاح، كما كانت تفعل الحركة االجتم

بل   العمالية،  الحركة  وبالتالي   تكافحوخصوصا  واليومي.  الفردي  وجودها  في  والروابط،  والفضاء  الزمن  امتالك  إعادة  ألجل 
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نظرية    تشكل  وتجهياا.  تنظيما  أك ر  حركات  إلى  ثقافيا،  وموجهة  اجتماعيا  تصادمية  سلوكات  من  االجتماعية  الحركة  انتقال 

والتي   املوارد"،  ا"تعبئة  أكغر  إحد   االحتجاجية،  التعبئة  على  السبعينات.  ملقار تتأسس  في  انتشرت  التي  أهمية    بات  وتتجلي 

املوارد   تنهي  بحيث  االحتجاجية.  التعبئة  تميا  التي  التنظيمات  وثقل  قيمة  ال ركيا على  في  االتجاه،  هذا  التي شملت  الدراسات 

 ي أفضل.  ا تقناخلي ناجعا، كلما فتح الطريق إلى تبني تجهياملعبأة التقسيم الجيد للمهام، وكلما كان التنظيم الد 

زت على وجود نوعين من الحركات اإلجتماعية، عرف ها  
ّ
القول، إن أ لب نظريات الحركات اإلجتماعية رك وفي األخير يمكن 

األول  النوت  املتطورة.  الصناعية  في املجتمعات  الكالسيكية،   تمثل  االجتماعية  له  الحركات  كانت  العمالي  والتي  بالعالم  صلة  ا 

الصناعية. فيما يتمثل النوت   املعقلنة للرأسماليةركات النقابية واحتجاجاتها على التجاوزات  ير ل الحونضاالته، خصوصا داخ

سم باألفعال الجماعية االحتجاجية )املنظمة أو الغير املنظمة(، والتي تغاغ 
ّ
يدا  بع  الثاني في الحركات االجتماعية الجديدة التي تت

لنوت الثاني من الحركات اإلجتماعية بنوعية من املشكالت والقضايا الجديدة  هذا ااإلقتصادي واإلنتاجي، ويتميا    عن الفضاء

التي يهسهتهههدفههههها وينشطها، ثم الفئات اإلجتماعية التي يحشدها، باإلضافة إلى االس راتيجيات    حها، واملجاالت املتشابكةالتي يطر 

، كما إنه نوت من الحركات االجتماعية الذي يتصف بالظرفية  جه هاي منهجيته، حين مناولته لل ااعات وكيفية مواالتي يعتمدها ف

 واآلنية. 

ة    الخصوص، جاء إن انبثاق وتطور الحركات االجتماعية الجديدة، والغروز املتجدد ل حركة الجمعوية في أوربا على وجه   ن  ب 
 
كل

عاني منها القطات العمالي، ونكوص تمثيليته  بات يالنقابية، وكذلك األزمة الخانقة التي    وراءها الحركاتلسد الفراغ الذي تركته  

ُعد  للنقابات العمالية تلك القوة االق راحية والفعلية، والتي مياتها منذ قرون. كما يبدو أن نظرية واحدة  
 
السياسية. حيث لم ت

أ  على  بمفردها  قادرة  االجتماعية  ير  الحركات  أل حول  إنه  لذلك،  اإلمغريقية.  املسائل  مجموت  تغطي  م ن  تحليل  مر  بناء  ر وب 

تعبوية   محاولة  كل  في  املنظم،  أو  ير  املنظم  التحرك  وبين  االجتماعية،  الحتميات  وحمولة  التاريخي  البعد  بين  يجمع  قويم 

البحث يستمر، وبالتالي   ما جعل  الن  ةاستمراري احتجاجية. وربما هذا  التساؤالت حول  الحركة  طرح  ظرية عند تحليل تحوالت 

 االجتماعية. 
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Abstract 

The study aimed to identify safety and security standards within the school 
laboratory and to reveal the extent of the knowledge of teachers and science 
supervisors about the health and safety systems applied within the laboratory, and 
the researchers followed the descriptive analysis methodology using the personal 
interview tool and swallowed the number of study sample individuals 7 employees 
in Ramla High School from science teachers and supervisors The laboratory 
technician, and the study reached a set of results, the most important of which are 
the identification of safety and security standards within the school laboratory, 
revealing the extent of the knowledge of teachers and supervisors of science about 
health and safety systems applied within the laboratory, signs and clear signs are 
available for hazardous and chemical materials, quantities are not used when 
conducting scientific experiments There is no special clothing for protection . 

Among the most important recommendations: The safety and security procedures 
must be followed. The initial follow-up by the Ministry of Education is necessary. 
Safety signs and signals must be available from hazardous materials. 

Keywords: Standards, Health and Safety, Educational Institutions 
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 ملخص 

مدرسين   معرفة  مدى  عن  الكشف  و  املدرس ي  املختبر  داخل  والسالمة  األمن  معايير  على  التعرف  الدراسة  هدفت 

الوصفي   التحليل  منهجية  الباحثان  واتبع  املختبر،  داخل  املطبقة  والسالمة  الصحة  أنظمة  عن  العلوم  ومشرفين 

موظفين في مدرسة الرملة  7نة االلكترونية وبلع عدد أفراد عينة الدراسة  داة املقابلة الشخصية واالستباباستخدام أ

الثانوية من مدرسين مادة العلوم ومشرفي وفنى املختبر، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها التعرف على  

م عن أنظمة الصحة  دى معرفة مدرسين ومشرفين العلو الكشف عن ممعايير األمن والسالمة داخل املختبر املدرس ي،  

استخدام   يتم  ال  والكيمائية،  الخطرة  للمواد  واضحة  واشارات  العالمات  تتوفر  املختبر،  داخل  املطبقة  والسالمة 

 مات عند اجراء التجارب العلمية وال يوجد مالبس خاصة للحماية. االكم

ولية من وزارة التربية والتعليم، يجب  والسالمة، البد من املتابعة األ ءات االمن  من أهم التوصيات: البد من اتباع اجرا

 توفر عالمات واشارات السالمة من املواد الخطرة. 

 املؤسسات التعليمية   ،، الصحة والسالمةالصحة معايير :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة .1

مواطن ص بناء  إلى  املجتمعات  في  التربوية  األنظمة  اتهدف  يحقق  بيئته  الح  في  فعاال  عضوا  ويكون  لذاته،  النفس ي  لتوزان 

العلمي للوصول الى نتائج وتوصيات للوصول  يط الذي يعيشه، حيث سخرت الدول طاقتها من خالل البحث  ومتكيف مع املح

 إلى الحياة الكريمة لألفراد. 

مي يهدف إلى خدمة اإلنسان ولعال أهم  لتقدم العليعد تدريس العلوم من املواد األساسية التي تحظى باهتمام كبير، إذ أن ا

ارتب األخرى،  املواد  عن  العلوم  دروس  يميز  بالتجارب  ما  املادة  محتوى  املواد  اط  من  العلوم  مادة  وألن  املختبرات،  في  العلمية 

لتجريب ولكى  هارات، وااألساسية كان الزما التركيز على الجانب العلمي واألنشطة املرافقة التي من شأنها تساعد على إكساب امل 

ة، إن النشاط املعلمى في يتمكن الطالب من إجراء هذه التجارب البد من توفر مختبرات علمية مجهزة بكافة املتطلبات األساسي

املختبرات يسهم في تحقيق الكثير من أهداف التربية والعلم و املعرفة، وزيادة واقعية الطالب للتعلم وتنمية االتجاهات وامليول  

 . م(2004لوم، )زيتون، أساليب تدريس الع  هم، حيث يعتبر املختبر هو املكان األنسب إلجراء التجاربلعلمية لديا

ويمكن القول إن نجاح املختبرات العلوم في تحقيق األهداف املنشودة يتوقف على حسن إدارتها من قبل مدرسين ومشرفين   

من املختبر  أهداف  تحقيق  على  قادر  فاملعلم  املت  العلوم،  واتباع  خالل  الالزمة  واألدوات  املرافق  وتوفير  والتخطيط  ابعة 

 .م(2001)علي،  التعليمات

ألمن والسالمة على املختبرات العلمية في املدارس البد من وجود معايير ومؤشرات يظهر من خاللها  افي ضوء تطبيق معاير  

 .(2014ين عمليات التقويم )أبو مغضيب، راسية وتحسدور هذه املعايير على تطوير االداء وتطوير البرامج والخطط الد

 لدراسة  مشكلة ا .2

التي لها دور   العلمي والتجريبي، وذلك في مختبرات العلوم  العلوم عن املواد األخرى ارتباط املادة باملحتوى  إن ما يميز مادة 

أل  وذلك  الثانوية،  املرحلة  طالب  لدى  واالبتكار  والتجارب  االبداع  عن  الكشف  في  للفعال  بعد،  عدادهم  فيما  الجامعي  تأهيل 

املدارس في  يتوفر  النهوض    حيث  أجل  من  فعال  دور  لها  والتي  الضرورية،  املتطلبات  بكافة  مجهزة  علمية  مختبرات  الحكومية 

 باملستوي العلمي وتحقيق األهداف املرسومة. 

 ومن خالل ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس ي التالي: 

املدارس الحكومية في محافظة غزة دراسة حالة "مدرسة الرملة  ن والسالمة في  العلمية ملعايير األماملختبرات  مدى تطبيق  

 الثانوية"

 ويتفرع من السؤال الرئيس ي مجموعة من األسئلة الفرعية التالية: 

 ما هي معايير األمن والسالمة املطبقة داخل املختبر في املدرسة.  -1

 املختبر. ألمن والسالمة املطبقة داخل  م بأنظمة اما مدى معرفة مدرسين العلو  -2



 

 

323 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

 ما مدى فاعلية أنظمة األمن والسالمة داخل املختبر.  -3 

 أهداف الدراسة  .3

 التعرف على معايير األمن والسالمة داخل املختبر املدرس ي   -1

 الكشف عن مدى معرفة مدرسين ومشرفين العلوم عن أنظمة الصحة والسالمة املطبقة داخل املختبر.  -2

 هنية داخل املختبر املدرس ي.والسالمة امل  ية أنظمة األمن ى فاعلد مدتحدي -3

 أهمية الدراسة .4

تسهم في الوقوف على جوانب القوة والضعف في أنظمة السالمة واألمن داخل املختبرات املدرسية والعمل   -1

 على معالجتها وتطويرها  

 نسهم في تطوير وتحسين أنظمة االمن والسالمة باملختبرات املدرسية. -2

 ن واملشرفين في املختبرات. التي تواجه املدرسياملعوقات توضح أهم  -3

 تفيد املسؤولين واملعلمين واملديرين نحو تنمية الوعي باألمن والسالمة لدى الطلبة أثناء قيامهم بمهاهم.  -4

 تفيد أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم بتفعيل إدارة األمن والسالمة.  -5

 

 حدود الدراسة  .5

 والسالمة املهنية للمختبرات العلمية في املؤسسات التعليمية: اجراءات الصحة ةوضوعيد املالحدو   -

 : مدرسين ومشرفين العلوم الحدود البشرية -

 املستقبل.مدرسة  النوباني،خليل  ،: املدارس الحكومية "مدرسة الرملة الثانوية"الحدود املؤسساتية -

 م2022: الحدود الزمانية -

 ةظة غز محاف الحد املكاني: -

 الدراسةت  لحامصط .6

العلمية: النظرية    املختبرات  النظريات  للتحقق من صحة  العلمية  التجارب  املدرسة مخصص إلجراء  من  عبارة عن جزء  هو 

 . م(2000)املحيسن،  والقوانين بشكل علمي

العلمية:  للمختبرات  للباحثة  اإلجرائي  م  التعريف  لتدريس  املدرسة مخصص  مباني  عبارة عن جزء من  العلومهو  ويتم    ادة 

 ية واملواد الالزمة إلجراء التجارب. اجراء التجارب العلمية ومجهز بكافة املستلزمات الضرور 

الجودة والتماملعايير الى هدف معين وتحقيق  الوصول  بها، بشأن  املؤسسة معترف  الذي تضعه  املتوقع  بيان املستوى    يز : هو 

 .م(2012)الحجار، 
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وني والتنظيمي وتعد اساسا لحماية عناصر اإلنتاج وضمان  ت التي تتخذ الشكل القانن اإلجراءا: هو مجموعة م األمن والسالمة 

 . م(2002 )الغامدي م.،  الثروة الحقيقيةاستمراريته، وأهمها لعنصر البشري الذي يعتبر 

لعامة للدفاع  يرية ا)املد  حيطةمجموعة من التدابير الوقائية والتي تهدف إلى حماية األرواح واملمتلكات من املخاطر امل   السالمة:

 . م(2008املدني، 

 الدراسات السابقة  .7

املكرمة    م(2009)الزهراني،    دراسة ▪ مكة  بمدينتي  العلوم  تدريس  في  املختبر  استخدام  اقع  "و بعنوان 

 وجدة" 

واشتملت  وجدة،  املكرمة  مكة  بمدينتي  العلوم  تدريس  في  املختبر  استخدام  واقع  على  التعرف  إلى  الدراسة  عينة    هدفت 

ف علوم، واستخدمت االستبانة كأداة  مشر   26معلم و32اسة على معلمي العلوم في املدار الليلية، وبلغ مجتمع الدراسة من  الدر 

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  رئيسية للدراسة، وتم استخدام املنهج املسحي.

ومن   -1 الليلي  التدريس  في  العوائق  من  العديد  ال  أبرزها يوجد  في  كثرة  الدراس ي  الطالب  توفر    الواحد،فصل  وعدم 

 املستلزمات والتجهيزات الضرورية.

توجد   -2 مادة  ال  تدريس  في  املدرس ي  املختبر  استخدام  معوقات  املشرفين ألهم  وتقديرات  املعلمين  تقديرات  بين  فروق 

 العلوم باملدارس الليلة املتوسطة.

)أبو  ▪ الع 2014مغصيب،    دراسة  املختبرات  إدارة  اقع  في مدم( و في لمية  بمحافظات غزة  األونروا  ارس 

مدارس األونروا  ف على واقع إدارة املختبرات العلمية في  هدفت الدراسة إلى التعر   ،الجودةضوء معايير  

بمحافظات غزة في ضوء معايير الجودة، استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الراسة من  

وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة    306عدادية، وبلغ عدد عينة الدراسة  املدارس اإل جميع معلمي مادة العلوم في  

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: ح الشامل، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة اساسية في الراسة. املس

 %.68.81سبتها يرة بلغت نأن الدرجة الكلية لتقدير افراد العينة لواقع إدارة املختبرات العلمية كانت بدرجة كب .1

توصلت الدراسة إلى  ية )الجنس، املنطقة التعليمية(  ال يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى الى املتغيرات الشخص   .2

 أبرزها:  مجموعة من التوصيات كان من 

التي    -1 بالدورات  يتعلق  فيما  جديدة  سياسة  الغوث  وكالة  في  والتعليم  التربية  إدارة  تبني  ضرورة 

 علوم. ا معلمو اليتلقاه

 ات هدفها. العمل على توفير كوادر مختصة ومؤهلة علميا وتربويا حتى تحقق الدور   -2

 



 

 

325 
 

ISSN: 2701-9233 

 
 

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

 
في    م(2000)عدوان،    دراسة  ▪ املدرسية  املختبرات  استدام  تواجه  التى  الصعوبات  بعنوان" 

 صف العاشر من وجهة نظر معلمي ومعلمات املدارس الحكومية في محافظة نابلسلا

ال الدراسة  عنهدفت  الكشف  استخ   ى  تواجه  التي  من  الصعوبات  العاشر  الصف  في  املدرسية  املختبرات  دام 

ملح  الحكومية  املدارس  معلمين  نظر  واملعلمات  وجهة  املعلمين  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  نابلس،  افظة 

والبالغ عددهم األحياء  مادة  يدرسون  الوصفي، واس200الذين  املنهج  الباحث  استم  أداة معلم ومعلمة،    تخدام 

 االستبانة كأداة للدراسة. 

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالية: 

 املخبري هو قلة املواد واألدوات واألجهزة وعدم صالحيتها. أن أكثر معيقات العمل   -1

 ضيق الوقت واملادة النظرية كبيرة، وكثرة عدد الطالب في الفصل الواحد  -2

 ختبر. ة وإقامة املعارض العلمية التي تبين إنجاز املابقات علميأوصت الدراسة بضرورة السعي لعمل مس

 ة التعقيب على الدراسة السابقة والفجوة البحثي .8

)أبو دراسة  مع  الحالية  الدراسة  )الزهراني،2014مغصيب،    اتفقت  )عدوان، 2009  م(  حيث  2000  (  الهدف،  حيث  من   )

العلمية   املختبرات  واقع  على  التعرف  إلى  الدراسات  املدارس هدفت  الدراسات    في  مع  واختلفت  والسالمة.  األمن  معايير  ضمن 

عينة   بلغت  حيث  الدراسة  عينة  في  حالسابقة  )الدراسة  بلغت  الثانوية  الرملة  مدرسة  وهي  الحالة  دراسة  مدرسين  7سب 

ة، بينما  ثانوية" غز املدارس الحكومية "مدرسة الرملة ال  هيومشرفين علوم(، اختلفت مع الدراسات السابقة في دراسة الحالة و 

 العلمية في املدارس األونروا اإلعدادية والجامعات.   ركزت الدراسات السابقة على املختبرات

 . تفقت مع الدراسات السابقة في أداة الدراسة وهي االستبانة واستخدام املنهج الوصفي التحليلي للدراسةا

 

 اإلطار النظري/ املختبرات العلمية 

 مقدمة .1

العملية عنا  التعليمية   الكتمال  تتعاون جميع  أن  بد  العملية  ال  من  املختبر جزء  يعد  األهداف حيث  لتحقيق  صرها وذلك 

العلمالتعليمة حي يس إدارة املدرسة لتفعيل  ياهم في تبسيط املادة  إلى محسوس، وهذا يتطلب تعاون مع  ة وتحولها من مجرد 

التجارب   لعمل  الالزمة  األساسية  املتطلبات  وتوفير  حاملختبر  املهارات  العلمية،  اكتساب  في  املختبر  استخدام  يساهم  يث 

 .م(2012تخدم أهداف تدريس العلوم )الغامدى،  التيواملعلومات 

 تعريفات مختبر العلوم  1.1

املختبرات املدرسية ودورها في  ويعرف بأنه هو املكان املخصص إلجراء التجارب العلمية وتدريس العلوم في املراحل التعليمية

 . م(2004)زيتون،  التعليمية العملية
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مناسب    بوجد مختبر  إال  يتم  بين االشياء وهذا ال  العلمية واالستنتاج واملقارنة  التجارب  إجراء  الحديثة على  املناهج  تركز 

عية  توسيع القدرات اإلبداعية للطلبة وفهمهم للقوانين الطبيتتوفر فيه اإلمكانيات إلجراء التجارب واملالحظة التي لها أهمية في  

 .وعالقتها الكتشاف األشياء  من خال

 نشأة العمل املخبري في تعليم مادة العلوم 1.2

كما أن تدريس العلوم كان يتم من خالل طرح التساؤالت ثم أنشئت املختبرات في املدارس الثانوية في القرن الثامن عشر في 

رب التي قام بها كل من  طريق إعادة التجال أفضل عن  الواليات املتحدة األمريكية حيث كان يعتقد أن الطالب سيتعلمون بشك

  التعديل عليها في البداية التركيز على تصميم أدوات مشابهة لتلك املستخدمة في التجارب األصيلة بعض   نيوتن وجاليليو لذا كان

 . م(2007)الحميد،  للتأكد من دقة النتائج

 أهمية املختبر املدرس ي 1.3 

ذلك ألن العلم البد أن يصطحب بالتدريب والتجريب والعمل  ن العملية التعليمية و ال يتجزأ مالعلوم جزء  تعتبر مختبرات  

العلوم  تدريس  في  بارز  في  ودور  كبيرة  أهمية  املختبر  العملية  والنشاطات  العلمية  التربية  في  االهتمامات  تولى  لذلك  املخبري 

 .م(2004)زيتون، 

املهارات الحسية واالتجاهات اإليجابية نحو  فهي قادرة على تنمية  الحديثة،    ت التربويةتعد مختبرات العلوم إحدى املقوما

املختبرات في  العلمية  التجارب  خالل  من  الطالب  وتدريب  العمى  تنمية  2012)الغامدى،    االستقصاء  في  أهمية  للمختبرات  م( 

جارب  تنتاجات من خالل التسل الى اال لول للوصو التفكير العلمي الصحيح من خالل تحدي املشكالت والقدرة على التنبؤ بالح

من خالل    م(1999)العاني، اتجاهات حديثة في تدريس العلوم،    العلمية التي تساعد الطالب على املالحظة وتسجيل املعلومات

ما  ره على نواتج التعلم لدى الطلبة يسهم فيمن سبق تالحظ الباحثة أن اهمية املختبر ودوره البارز في تدريس العلوم وتأثي 

 يلي:

 ة التفكير اإلبداعي لدى الطلبة.ميتن -

 تنمية طرق التعلم وتطويرها.  -

 امتالك القدرة على التركيز في التعامل مع املواد الكيمائية واألدوات في املختبر.  -

 فوائد العمل املخبري  1.4

 التطبيق العملي. تضفي واقعية على بعض املعلومات من خالل  .1

ال .2 األجهزة  استخدام  على  في  التدريب  وغيرها رئيسية  كيمائية  مواد  او  مجهر  من  تدريب    املختبرات  والهدف 

 . م(1999الطالب على الطريقة السليمة الستخدام هذه األجهزة )العاني،

 . أثناء استخدامهاالتدريب على مراعاة احتياطات األمن والسالمة أثناء التجريب العملي وتوخى الحذر الشديد  .3
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 املختبر املدرس ي الطالب في األنشطة التي ينفذها أهم  1.5

 معرفة الخواص الطبيعة للمواد الكيمائية واملعادن واألحماض.  •

 تشغيل األجهزة والتعرف على طريقة فكها وتركيبها.  •

 .دراسة القوانين العلمية والتحقق منها عن طريق التجارب العلمية •

الباحثا • ى مما سبق تبين  ن وبناء علالتشريح لبعض الحيوانات او النباتات والحشرات، ومن وجهة نظر 

ة تساهم في تكوين االتجاهات وامليول لدى  أن للمختبر أهمية كبيرة في تدريس العلوم ملا له من أثار ايجابي

 الطلبة تتلخص في الفوائد التالية: 

 لم والتجربة. أن املختبر يساهم في فهم طبيعة الع -

   يساهم في مراعاة قواعد االمن والسالمة لدى الطلبة.  -

 الجهزة في املختبرات. تدريب على ااعد في السي -

 يغير من روتين الحصف الصفية الروتينية تساعد في تنمية التفكير والتأمل واكتشاف حلول جديدة. -

 م( 2002)عطاهللا،  األهداف التي تحققها املختبرات العلمية 1.6 

 إثبات صدق املعلومات واملعرفة التي كان الطالب يتعلمها سابقا  •

 ية عند الطالب جد ملهاراتتنمية ا •

 تطبيق مفاهيم علمية سبق للطالب تعلمها في مواقف جديدة •

 يتوصل منها الطالب الى معرفة علمية صادقة   •

 التدريب على عمليات التعلم   •

 ات استخدام املختبرات املدرسيةمعوق 1.7

 : تواجه املختبرات املدرسية بعض املعيقات عند استخدام املختبر في التدريس منها

زمة وكافية للتدريس، وذلك نتيجة الستغالل املختبرات كغرف للتدريس او كثرة العبء على املعلم بعدد قاعات ال   عدم وجود

 . م(2001)نشوان، الحصص الكثيرة والتي تمنع من توظيف التجريب في املختبر، وقلة األدوات واألجهزة واملواد الالزمة 

في    يضا عدم أو  باملختبر  اوجود حصص خاصة  التجر البرنامج  الوقت ألجراء  الحصة،  ملدرس ي، وعدم كفاية  بة لقصر وقت 

)زيتون،   األدوات واألجهزة  املواد املخبرية وتجنب كسر  اتالف  او  العلمية، تجنب استهالل  التجارب  عدم تركيز االختبارات على 

 . م( 2004
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 مسبباب الحوادث في املختبرات املدرسية 1.8

 مسببات منها:  ت بفعل عدةتنتج الحوادث في املختبرا

استخدام الحموض والقواعد مما قد ينتج عنها مجموعة من اإلصابات عن طريق تطايرها على الجلد أو في العين أو   -1

 ابتالعها. 

 . املادة السامة عن طريق استنشاق األبخرة أو الغازات السامة -2

 . م(2005اب، )شاهين و حط عملية الحرق املواد الكيمائية والتي ينجم عند انسكابها  -3

 احتياطات األمن والسالمة في املختبرات العلمية 1.9

وهذا   مخبرية  ومواد  وأدوات  أجهزة  استخدام  تتطلب  حيث  األخرى  املواد  مع  العلوم  دراسة  تختلف 

لتجنب   وذلك  والحذر،  الحيطة  درات  أقص ى  توخي  وخيمة،  يتطلب  عواقب  إلى  يؤدى  الذي  اإلهمال 

أثناء   بري على اتجاهات ومهارات تخدم الطالب حتى بد خروجه  العمل املخلذلك يجب تدريب الطلبة 

 االحتياطات:  من قاعة املختبر، ومن هذه

 عدم السماح للطلبة بالدخول الى املختبر إال بمرافقة املدرس  ✓

والع ✓ وتنظيمه  املختبر  نظافة  على  املخبرية  املحافظة  التجهيزات  تصنيف  على  اإلمكان  قدر  مل 

 ول إليها عند الحاجة.تسهل الوص بطريقة علمية مدروسة

وتدريب   ✓ األولية،  اإلسعافات  وخزانة  الحريق  طفايات  من  املختبر  داخل  السالمة  أدوات  توفير 

 .م(2005املختبرات على كيفية استخدامها )شاهين، حطاب،  وفني بعض املعلمين والطلبة 

 طلبات السالمة في املختبرات العلمية مت ❖

امل  بناء  في  الشروع  قبل  تحديجب  السالمة  ختبرات  يحقق  الذي  املناسب  املوقع  املختبر حيث  يد  ملستخدمي 

هناك من مجموعة من القواعد واجراءات السالمة التي يجب تطبيقها عند انشاء املختبر لضمان السالمة  

 .ملستخدميها والحفاظ على األجهزة

 أوال: أنظمة البناء واإلنشاء 

ركة  لنسبة ملستخدمين املختبر بحيث يكون هناك فرصة للحلفراغات بايجب أن يكون املختبر واسع يراعي نسبة ا ▪

 بحيث ال يؤدى الى التصادم وحدوث الحوادث.

 أمتار بحيث يسمح بانتشار الغازات. 4أن يكون السقف على ارتفاع  ▪

 الكهرباء ذات جودة مرتفعة. ان يكون تمديدات املاء والغاز و  ▪

وا ▪ األدوات  وتخزين  لحفظ  مستودع  غرفة  واملوجود  التهوية  ألجهزة  جيدة  تكون  وأن  بالخزائن  مجهزة  تكون  واد 

 م(.2007إلضاءة )عبد الحميد، وا
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 ثانيا: التركيبات الكهربائية 

املختبر، سواء كانت طبيعة مثل   ▪ تهوية فعال وجيد، ومتناسبة مع مساحة  أو صناعية  وجود نظام  النوافذ واألبواب 

 مثل مراوح شفط لسحب الهواء. 

إضا ▪ نظام  وموجود  جيدة  الجدءة  طالء  لنوعية  وأبعاد  تناسبة  ملساحة  مناسبة  وتكون  املختبر  وأرضية  وأسقف  ران 

 املكان سواء طبيعية مثل ضوء الشمس.

 أن تكون جميع املأخذ الكهربائية ثالثية وأن تكون أمنة وسهلة الوصول لها.  ▪

 ثالثا: مخارج الطوارئ 

 تقل عن مخرجين.  وأالتبر ين في املخأن يتم تحيد عدد مخارج الطوارئ طبقا لعدد العامل ▪

األقل   ▪ على  ساعة  ملدة  للحريق  مقاومة  املخارج  وأبواب  جدران  تكون  عن    وأالأن  املخرج  بوابة  عرض  سم  100يقل 

 سم.240وارتفاع ممر املخرج عن 

 يوجد عدة أنواع من طفايات الحريق منها:  نذار/ رابعا: معدات اإلطفاء واإل 

الهالون: - امل  طفايات  هذتستخدم  الحختبرات  إلخماد  الطفاية  القابلة  ه  الفلزات  حرائق  ماعدا  رائق، 

 لالشتعال وتمتاز بسرعة إخمادها اللهب وال تترك أي مخلفات عند استعمالها. 

إلخماد الحرائق الفلزات القابلة لالشتعال، وتمتاز بسرعة    املختبرات تستخدم هذه الطفاية  طفايات البودرة الجافة: -

 . حيث تكون طبقة سميكة من البودرة فوق سطح املعدن املشتعل فتخمدهاملشتعلة، إخمادها للفلزات 

 املبحث الثاني/معايير األمن والسالمة  

 تعريفات األمن والسالمة  .2

بعضهم ويعتمد إحداهم على األخر، فالسالمة ال تبنى إال على  إن مفهومي األمن والسالمة مرتبطان ارتباطا وثيقا مع  

 األمن واألمن ال يتحقق إال بوضع متطلبات السالمة. 

 تعريف األمن 

 األمن في اللغة: طمأنينة النفس وزوال الخوف األمن في االصطالح  

 سية. هو إحساس الفرد والجماعة البشرية بإشباع دوافعها العضوية والنفاألمن في االصطالح: 

: هي مدى توفر األمن الالزم لتجنب املخاطر ولتالفي الحوادث سواء البشرية أو املادية، فالسالمة  السالمة اصطالحا

 (1985)الفكهاني،  هي الثقة واالطمئنان من عدم وجود خطر نخافه أو بانعدام الخطر أثناء العمل
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 أهداف األمن والسالمة  2.1 

مجال من مجاالت الحياة ملا تمثله هذه األنظمة من أهمية بالغة   أيرورات العمل في  أنظمة األمن والسالمة من ض  تعد

 : للحفاظ على األرواح واملمتلكات وتنقسم أهداف السالمة إلى قسمين

 أهداف األمن والسالمة العامة -1

 عليه.  املؤسسات الخاصة والعامة عل الحفاظ إن من أهداف السالمة واألمن حماية العنصر البشري لذا تحرص 

(  2.1شكل )

 هداف العامة لألمن والسالمة األ 

 أهداف األمن والسالمة الخاصة  -2

 توفير االحتياطات الالزمة التي تحقق الوقاية من املخاطر للعاملين وحمايتهم من اإلصابات ومخاطر العمل.  ▪

 ملوارد املادية داخل املختبرات  حماية التجهيزات املادية واملحافظة على األجهزة وا ▪

 هـ( 1414)البشيري،   داخل املختبرات داد برمج لتوعية العاملين للحد من ووقوع الحوادث وكيف ة التعامل مع املواد إع ▪

  وسائل تحقيق أهداف األمن والسالمة املهنية 2.3

 والتهوية والحرارة وغيرها.  والصوتأنظمة البناء  تحسين بيئة العمل الفيزيائية: وتشمل   -1

 طفاء ووسائل الحماية الشخصية.والسالمة التقنية: تشمل أنظمة اإلنذار واإل  تأمين وإنشاء أنظمة األمن -2

 املراقبة والتفتيش: اكتشاف اإلخطاء املهنية ومحاولة السيطرة عليه -3

و التدريب:   -4 املستويات  لكافة  التدريبية  البرامج  في  ويتضمن  أدائهم  لتقوية  الجدد  العاملين  على  التركيز  خاصة 

 العمل. 

توع -5 برامج  للتإعداد  الصحيحة  بالكيفية  وتعريفهم  الحوادث  وقوع  من  للحد  السالمة  عوية:  وسائل  مع  امل 

 . ه(1414 )البشيري، 

 االحتياطات الواجب اتباعها للسالمة من املواد الكيميائية املتداولة  2.4

ا -1 املادة  مدى سمية  )معرفة  معها  التعامل  قبل  الدو MSDSلكيمائية  والخطر  األمن  بعبارات  واالستعانة  للمواد  (  لية 

 الكيميائية. 
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 يجب الحذر عند إضافة مادة كيمائية ألخرى ومعرفة النواتج لتفادى أي انفجار او اشتعال.  -2 

 يجب تخزين املواد الكيمائية الخطرة في أماكن معينة بعيدة عن متناول األشخاص.  -3

 يوضح على عبوات املواد الكيمائية نوع الخطر لهذه املادة. يجب أن  -4

 ملواد القابلة لالشتعال من موقد اللهب. يجب عدم تقريب ا -5

 يجب لبس املالبس الواقية.  -6

 يجب التأكد من إغالق أسطوانات الغاز.  -7

 تعتبر أوراق السالمة للمواد الكيمائية مرجع أساس ي فيما يخص السالمة: 2.5

 تعريف املنتج  -1

 التركيب الكيميائي  -2

 وصف ألخطار املادة  -3
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 منهجية الدراسة 

الر  خالل  من  التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحثة  الباحثة  اتبعت  واستخدمت  االنترنت  ومواقع  السابقة  الدراسات  الى  جوع 

االلكترونية كأداة رئيسة للدراسة باإلضافة إلى مجموعة  تحليل البيانات من خالل استخدام أداة الدراسة املقابلة واالستبانة  

 البؤر املركزة واملالحظة الشخصية.

 عينة الدراسة  

مدرسة املستقبل من    النوباني،مدرسة خليل    ،"الحكومية " مدرسة الرملة الثانوية  تمثلت عينة الدراسة في مختبر املدارس 

 ( موظفين. 30كونت من )مدرسين مادة العلوم واملشرفين وفني املختبر وت

 تحليل نتائج الدراسة

 . سةيتناول هذا الفصل عرض نتائج أسئلة املقابالت والبؤر املركزية واملالحظة الشخصية للباحثة لعينة الدرا

 املجال األول في أسئلة املقابلة " مصادر الدعم اللوجستي في املختبر"   ❖

 

 
( من خالل إجابات عينة الدراسة أن إدارة املدرسة تولى اهتمام كبير في الدعم اللوجستي باملختبر من  2يبين الشكل ) •

لمختبر وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى  )ماء وكهرباء واضاءة وستائر" وهذه ما الحظته الباحثة خالل الزيارة امليدانية ل

ة واالدوات الالزمة للمختبر وذلك ألنه توجد ميزانية مخصصة لضمان ذلك حرص اإلدارة املدرسية على توفير األجهز 

وخاصة ألنه يخص حياة األشخاص من طالب ومدرسين، ومن خالل البؤر املركزة مع عينة الدراسة واإلدارة  املدرسية  

 بر.  بر مصمم تبعا للتجارب العلمية ومراعاة انتشار الغازات وسهولة التنقل في املخت تبين أن املخت
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• ( الشكل  يبين  التربية  3كما  لوزارة  العليا  اإلدارة  من  وفنين  مشرفين  من خالل  يتم  واألمن  للسالمة  هناك فريق  أنه   )

 التقارير باستمرار.    لوبة وتقديماملطوالتعليم تقوم باستمرار مراقبة املكان والتأكد من اتباع التعليمات 

 

الكيمائية   • املواد  لتوفر  بالنسبة  بنسبة    واألجهزة فهي أما  بدرجة متوسطة  نسبة حيث    71.4متوفرة  أعلى  هناك  وهي 

أن هناك العديد من التجارب لم يتم تطبيقها وذلك لندرة املواد أو خوفا من نفاذها. وتعزو الباحثة ذلك لكثرة    حيث

 داخل الفصل الواحد وهذا ما ال يسمح للقيام بجميع الطالب إلجراء التجربة. أعداد الطالب 
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 املجال الثاني " السالمة من الحريق" في أسئلة املقابلة واالستبانة   ❖

 

بنسبة   • كبيرة  بدرجة  ولكن  متوفرة  الحريق  معدات  أن  يتم  85.7تبين  أنه  تبين  للمدرسين  املركزة  البؤر  % ومن خالل 

أيتدريبهم   العلمية،  ضا بينت أنه يتم  على كيفية استخدام طفايات الحريق وأن تعليمهم كان ذاتي من خالل خبرتهم 

وتعزو   حريق  أي  حدوث  عند  املطلوبة  بالتعليمات  لألخذ  ولك  الحريق  مكافحة  معدات  على  واضحة  إشارات  وضع 

مة الطالب من أي حريق أو أي حادث طارئ  الباحثة تلك النتيجة إلى مدى اهتمام اإلدارة املدرسية بالحفاظ على سال 

 . توفرة وضرورة األخذ بالتعليمات املوجودة على معدات الحرائق لذلك تولى اهتمام كبير باملعدات واألجهزة امل

 املجال الثالث "توثيق السالمة" ❖

 
عل • املختبر  في  العاملين  تدريب  يتم  أنه  تبين  الدراسة  عينة  على  املقابلة  أسئلة  طرح  خالل  السالمة  من  اجراءات  ى 

% ومن خالل البؤر املركزة  85.7ة متوسطة  ولكن بدرج  ،طارئ وعمليات اإلخالء واإلسعاف األولي في حال حدوث أي  

يقوم   الذي  هو  املعلم  أيضا  طويلة  زمنية  فترات  وعلى  متفاوتة  بدرجات  العاملين  تدريب  يتم  أنه  تأكيد  تم  للباحثة 

عدد    التجارب وكثرةوتعزو الباحث ذلك ندرة املواد الكيمائية الالزمة إلجراء  فقط للطالب    مرة وحدةبإجراء التجربة  

 في الفصل الواحد.  الطالب
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أنه 8أظهر الشكل ) • يتم إجراء التجارب بوجود املعلم فقط وال يستطيع أي طالب أن يقوم أى تجربة إال بعد تأكد    ( 

في سجل خاص باملختبر وتعزو الباحثة    إجراؤهاالتي يتم  املدرس من سالمة املواد ويتم توثيق عملية لتجارب العلمية  

على املواد الكيمائية واألدوات داخل املختبر وأيضا لحماية الطالب من حدوث أي طارئ قد  ذلك على ضرورة الحفاظ  

 يحدث.

 
مات ويكون  ( يبين تتوفر امللصقات على العبوات الكيمائية داخل املختبر وفي بعضها ال يوجد عال 9من خالل الشكل ) •

ذر، وهذا ما الحظته الباحثة من خالل الزيارة  مكتوب اسم املادة على العبوة بشكل يدوي وهذا يجب التعامل معها بح 

 امليدانية للمدرسة. 

 
( أنه يوجد خزانة خاصة  10ومن خالل البؤر املركزة للعينة الدراسة واملالحظة الشخصية واالستبانة يوضح الشكل ) •

الكيم املواد  املختبر،  لحفظ  أثناء دخول  الطالب  قبل  مفاجئ من  انسكاب  أي  من  للحماية  يتم  يائية وذلك  أنه  وتبين 
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إغالق العبوات والحاويات الكيمائية بطريقة أمنة بعد استخدمها وإجراء التجارب وتعزو الباحثة ذلك للحفاظ عليها   

 من أى انسكب مفاجئ أو تفاعل مع املواد املجاورة. 

 
املقابلة • )   من خالل  الشكل  ا 11تبين  واملواد  والسالمة  الخطرة  املواد  على  يتم وضع عالمة  أنه  أي  (:  لالشتعال  لقابلة 

تحديد العالمة الكيمائية للمادة وتعزو الباحثة ذلك أن هذه املواد يتم الحصول ليها من اإلدارة العليا ملشرفي العلوم  

ي تسببه املادة. وأيضا مدى التزام املعلمين العلوم وفنين وبذلك البد من وجود عالمات لتحدي طبيعة املادة الخطر الت 

 عالمة على املادة الخطرة وتعريف الطالب بأهمية وجودها. املختبر بأهمية ال

 املجال الرابع " الصحة والسالمة الشخصية"  ❖

 
ذا يؤثر سلبا  مالبس خاصة للمختبر بدرجة قليلة وه  يتم لبسنه  أ(  12من خالل اجابات عينة الدراسة تبين الشكل ) •

فر مالبس خاصة للمختبر لكثرة عدد الطالب وعدم  وتعزو الباحثة ذلك الى عدم تو   السالمة. على الطالب من ناحية  

 توفر الوقت الكافي للحصة. 
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أنه يتم الحفاظ على تنظيف املختبر بعد االنتهاء من كل حصة واملتابعة باستمرار بدرجة كبيرة  13يوضح الشكل ) •  )

 والجهات العليا.ذلك إلى ضرورة املحافظة على النظافة والرقابة املستمرة من قبل الوزارة  تعزو الباحثة

 املجال الخامس " معدات الصحة والسالمة"  ❖

 

(: انه تتوفر العالمات االرشادية للمختبر والتعليمات واضحة وهذا ما الحظته الباحثة خالل الزيارة  14تبين الشكل )

وتوجد   كما  لها  للحريق  امليدانية  معدات  وتتوفر  الكيمائية  واملواد  العبوات  على  الخطر  على  اشارات  التدريب  ويتم 

 .ولكن من جهات خارجية متخصصة بذلك ،اإلخالء

 مناقشة النتائج

وإضاءة  وكهرباء  ماء  من  باملختبر  اللوجستي  الدعم  في  كبير  اهتمام  تول  املدرسة  إدارة  أن  املبحوثين  اجابات  نتائج  أظهرت 

ة ذلك إلى حرص اإلدارة املدرسية على توفير األجهزة  الحظته الباحثة من خالل الزيارة امليدانية للمختبر وتعزو الباحث وهذا ما  

الطالب  حياة  يخص  ألنه  وخاصة  ذلك،  لضمان  مخصصة  ميزانية  توجد  ألنه  وذلك  للمختبر  الالزمة  واملعدات  واألدوات 

مراعاة النتشار  واإلدارة املدرسية تبين أن املختبر مصمم تبعا لتجارب العلمية و مع عينة الدراسة ة واملدرسين، ومن خالل املقابل

الدخول أو الخروج، وقد   الغازات وسهولة التنقل داخل املختبر. كما تبين أنه لن يتم لبس مالبس خاصة باملختبر سواد عند 

مائية، وتعزو الباحثة الى العدد الكبير للطالب يؤثر سلبا على حياة الطالب، فهناك البعض أكثر حساسية عند ملس املواد الكي 

 د وعدم توفر الوقت الكافي في الحصة الواحدة واستغالل الحصة في الشرح. داخل الصف الواح
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كما بين البحث بأنه تتوفر امللصقات على العبوات الكيمائية داخل املختبر وفي بعضها ال توجد عالمة ومكتوب اسم املادة   

 ل يدوي، وهنا يجب التعامل معها بحذر. فقط على العبوة بشك 

املعلم فقط وال يستطيع   بوجود  التجارب  اجراء  يتم  انه  النتائج  وأظهرت  يقوم  أيكما  أن  تأكد    بأي  طالب  بعد  إال  تجربة 

إلى  في سجل خاص باملختبر وتعزو الباحثة ذلك    جراؤهاإاملدرس من سالمة املواد، ويتم توثيق عملية التجارب العلمية التي يتم  

 طارئ قد يحدث.   أيعند حدوث  حماية الطالبضرورة الحفاظ على املواد الكيمائية واألدوات الخاصة داخل املختبر وأيضا 

ضا أنه تتوفر العالمات االرشادية للمختبر والتعليمات واضحة، وهذا ما الحظته الباحثة كما وتوجد إشارات الخطر  تبين اي

 ات الحريق ويتم تدريب على اإلخالء، ولكن من خالل جهات خارجية متخصصة. وتتوفر معد الكيمائية،على العبوات  

 الدراسة   نتائج 

 : الدراسة إلى عدة نتائجتوصلت  بحوثة،هداف املاأل لتحقيق  

 : التعرف على معايير األمن والسالمة داخل املختبر املدرس ي ❖

 . تتوفر مصادر الدعم اللوجستي للعلم من ماء وكهربا وغيرها بدرجة متوسطة -

 . جراؤهاإيتالءم تصميم املختبر م التجارب التي يتم   -

 تتوفر االجهزة واملعدات الالزمة بشكل متوسط.  -

 .جي طوارئ، وغرفة منفصلة يتم فيها اعداد املواد الخطرةاملختبر مصمم بمخر  -

 : الكشف عن مدى معرفة مدرسين ومشرفين العلوم عن أنظمة الصحة والسالمة املطبقة داخل املختبر ❖

 العاملين على استخدام أدوات السالمة وطفايات الحريق وغيرها بدرجة متوسطة.  تدريب -

 األمن والسالمة عند دخول املختبر.  يتم األخذ بالتعليمات املطلوبة من إجراءات -

 .يتم ارشاد الطالب على طرق التعامل األمن مع املواد الخطرة -

محاضرات توعوية للطلبة وعرضها باإلذاعة  يتم تدريب الطلبة على ما يتعلق باألمن والسالمة وإعداد   -

 .املدرسية

 : تحديد مدى فاعلية أنظمة األمن والسالمة املهنية داخل املختبر املدرس ي ❖

 والكيمائية. تتوفر العالمات واشارات واضحة للمواد الخطرة   -

 مات عند اجراء التجارب العلمية وال يوجد مالبس خاصة للحماية. اال يتم استخدام الكم -

 معها. سومات وتعليمات في املختبر توضح املواد الخطرة وطرق التعامل األمن  يوجد ر  -
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 . وموضح عليها طرق التعامل معهيتوفر املواد الخطرة داخل عبوات أمنه  - 

 لتوصيات  ا

 .البد من اتباع اجراءات االمن والسالمة -

 .البد من املتابعة األولية من وزارة التربية والتعليم -

 ات السالمة من املواد الخطرة. يجب توفر عالمات واشار  -

 

افيا قائمة   البيبليوغر

 الرياض: مكتبة العبيكان.  تدريس العلوم تأصيل وتحديث. م(. 2000ابراهيم املحيسن. ) -

م(. واقع استخدام املختبر في تدريس مادة العلوم باملدارس الليلية املتوسطة بمدينتي مكة املكرمة  2009أحمد الزهراني. ) -

 : جامعة أم القرى.لسعوديةوجدة. املمكلة ا

عدوان.   - معلمي  2000)أحمد  نظر  وجهة  من  العاشر  الصف  في  تاملدرسية  املختبرا  استخدام  تواجه  التي  الصعوبات  م(. 

 ومعلمات املدارس الحكومية في محافظة نابلس. نابلس: جامعة النجاح الوطنية. 

 ازوري.عمان: دار الي املختبرات املدرسية. م(. 2007أالء عبد الحميد. ) -

 (.2010ملناهج. )اإلدارة العامة لتصميم وتطوير ا  -

 م(. 2008املديرية العامة للدفاع املدني. ) -

 األردن: عالم الثقافة للنشر.  املختبر املدرس ي ودوره في تدريس العلوم.م(. 2005حطاب. )  ةجميل شاهين، و خول -

 ار العربية للموسوعات.رة: الدالقاه املوسوعة الحديثة في األمن الصناعي.(. 1985حسن الفكهاني. ) -

غزة:    واقع إدارة املختبرات العلمية في مدارس األونروا بمحافظات غزة في ضوء معايير الجودة.م(.  2014غضيب. )رضا أبوم -

 الجامعة اإلسالمية. 

 القاهرة: دار العلوم. اتجاهات حديثة في تدريس العلوم.  م(.1999رؤف العاني. ) -

 عمان: دار الشروق.  ريس العلوم.اليب تدأس  م(.2004عايش زيتون. ) -

)  عبد - الحجار.  الجامعة  2012الرحمن  غزة:  غزة.  بمحافظات  الفلسطينية  الجامعات  في  العلمية  املختبرات  تقويم  م(. 

 اإلسالمية. 

نظر  م(. دور اإلدارة املدرسية في تفعيل مختبرات العلوم رداسة ميدانية املرحلة الثانوية من وجهة  2012فهد الغامدي. ) -

 محضري املختبرات في محافظة الطائف. الطائف: جامعة أم القرى. ري املدارس و مدي
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م(. دور اإلدارة املدرسية في تفعيل مختبرات العلوم من وجهة نظر مديري املدارس. الطائف: جامعة  2012فهد الغامدي. ) - 

 أم القرى. 

الطائالعام    م(. أساليب مواجهة الكوارث في مدارس التعليم2002محمد الغامدي. ) - أم  بمدينة  ف. مكة املكرمة: جامعة 

 القرى.
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Abstract 

In this article, I study the dynamism of voluntary activities and the paths to 
transforming them into charitable entrepreneurship. I focus on the role played by 
digital practices and activities; primarily, e-marketing, in forming links with virtual 
volunteers whose material and symbolic contributions help shape a digital 
volunteering economy which aims at helping people in a street situation. I relied on 
a case study of the Zero Hunger Association in Casablanca through keeping pace 
with its activities virtually and in reality, using a multisite methodology; in which I 
focused on participatory observation, virtual ethnography, and interviews with 
individual volunteers  . 

This study shows the volunteer youth ability to bring fresh impetus to the voluntary 
activities through the development of digital charitable projects aiming to attract 
transnational solidarity activists and provide sufficient and regular food aid to the 
most disadvantaged groups in society. This text also shows both the subjective and 
objective challenges facing this emerging experience, which in the long-term bets 
on the social integration of these vulnerable groups. 
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 ملخص 

أبحث في هذا املقال دينامية األنشطة التطوعية، ومسارات تحولها إلى ريادة األعمال الخيرية، وذلك بالتركيز على الدور  

التس مقدمتها  وفي  الرقمية؛  واألنشطة  املمارسات  تلعبه  اإللكترو الذي  تشويق  في  متطوعين ل  كيني  مع    روابط 

في  إلى مساعدة األشخاص  يهدف  اقتصاد تطوعي رقمي  املادية والرمزية على تشكيل  افتراضيين، تساعد مساهماتهم 

جمعية   حالة  دراسة  على  اعتمدت  شارع.  أنشطتها    Zero Hungerوضعية  تتبع  خالل  من  البيضاء،  الدار  بمدينة 

ا على املالحظة باملشاركة واالثنوغرافيا االفتراضية  ملواقع؛ ركزت فيها  دةجية متعدمادا على منهافتراضيا وواقعيا، اعت

 واملقابلة مع األفراد املتطوعين.  

تبين هذه الدراسة قدرة الشباب املتطوع على خلق دينامية مؤسساتية تعتمد على البدائل الرقمية، تسمح بمخاطبة  

لضرورية للفئات األكثر حرمانا في  تقديم الخدمات ا  لىإ شكل يقودين عن بعد، بواستقطاب فئات واسعة من املتضامن

الذاتية واملوضوعية التي تواجه هذه التجربة الناشئة، والتي تراهن في   الدراسة كذلك، التحديات  املجتمع. كما تبين 

   املدى البعيد على االدماج االجتماعي لهذه الفئة الهشة. 

املالكلم الغذائية  :يةفتاح ات  الرقمي  ،Zero Hungerجمعية    ،الطارئة  املعونة  التطوعي  التسويق    ،االقتصاد 

 االلكتروني
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  مقدمة

الدكتوراه  أطروحة  سياق  في  أنجزه  الذي  البحث  ضمن  العمل  هذا  الشبكات  1يدخل  دور  على  اشتغلت  حيث  ؛ 

الشبكات التي ينتمي    عةبيبحث في طوقد استهدف عملي ال  .في إنتاج روابط اجتماعية بديلة داخل نطاق املدينةالسوسيورقمية  

تي تحتل حيزا مهما ضمن مساحة التناول  شكالت الحضرية الاملدينيون، ونوعية املمارسات االفتراضية التي يعبرون عنها، وامل لها

  ن الرغبة التي تكشف عالثقافية ... وغيرها من التعبيرات   افعفاعل والتدافع والتر ، وصيغ التضامن والتالعمومي للنشطاء الجدد

اجتماي  ف )نموذج تملك سلطة  املغربي  الحضري  السياق  في  وطبقية  وسياسية  واجتماعية  نفسية  هواجس  تحمل  بديلة،  عية 

التي تشتغل على تقديم املعونة الغذائية    2Zero Hungerالدار البيضاء(. تمثلت إحدى العينات التي اخترتها للدراسة في جمعية  

 لى برامج رقمية مكنتها من التطور نحو ريادة األعمال الخيرية والرقمية. ع دا ع، اعتماالطارئة لألشخاص في وضعية شار 

قد ارتفع  ارتبط تطور أنشطة الجمعية في اتجاه ريادة األعمال الخيرية عبر االنترنيت، باإلقبال املتزايد على العالم الرقمي؛ ف

تخذ أبعادا مختلفة على رأسها  االستخدامات لتك  تلت وظيفة  ، كما تنوع4ومحليا  3عدد املستخدمين للشبكة العنكبوتية عامليا 

( والضعيفة"  املهمشة  الفئات  لصالح  الرقمي  التضامن  "تعزيز  في  االنترنيت  أسهم  إذ  التضامني؛  ( Atifi, 2019, p. 104البعد 

ا   فضال عن ذلك، لة  سيكو الرقمي    ألشكال التقليدية للدعم والتمويل، دافعا للبحث عن طرق للتمويل الجماعييشكل ضعف 

 لتلبية احتياجات ُملحة لصالح األشخاص في وضعية هشة. 

التجارة االلكترونية، والتي تشهد نموا في السنوات األخيرة باملغرب وفق ما أكده   تراهن أنشطة الجمعية على االستثمار في 

النقدي تقريره ع  CMIات  مركز  املغربيفي  اإللكتروني  النقد  أن    ؛ن نشاط  إلى  يشير  التفهو  باملغرب    رة جانشاط  إلى  اإللكترونية 

بنسبة    2021شتنبر    30حدود   العدد    %48.4ارتفع  الفترة من سنة    %30.5و  من حيث  املبلغ مقارنة بنفس  . 2020من حيث 

(CMI, 2021, p. 6  ارتبطت التي  الفترة  هذه  أن  رغم  أنها  (  إال  العاملي،  االقتصاد  أصاب  الذي  بالركود  اتسمت  كورونا  بجائحة 

 Zero. وهو ما حاولت جمعية  لنمو أشكال اقتصادية بديلة تعتمد على املعامالت والتبادالت عبر االنترنيت  يةقو لت دفعة  شك

Hunger   تضامنية.  االستفادة منه؛ من خالل محاولتها تطوير أنشطة تسويقية إلكترونية ذات رهانات 

مجالي متأزم، يأخذ بعين االعتبار  -ق سوسيو ياس جالي ضمننقترح في هذا العمل التفكير في موضوع التضامن الرقمي االستع 

بشكل    5تمام بفئة اجتماعية هشة والتي تشكل مطلبا ُملحا في سياق تبرز فيه رقعة الفقر متعدد األبعادمتغيرين أساسيين: االه 

كورونا   جائحة  ثم  و مثير؛  التدبير،  في  التقليدية  االمكانيات  طوقت  التي  السلبية  حفرضوانعكاساتها  عت  ألنشطة  ا  لىظرا 

 لبدائل االفتراضية وأشكال التدبير عن بعد.  ا  فسحت لظهور أ  ، وفي املقابلامليدانية

 
االفترا   1 املمارسات  السوسيورقمية:  "الشبكات  ال عنوان أطروحتي:  بمدينة  البضية والرابط االجتماعي  بإشراف األستاذة سعاد عزيزي.  يضاء"دار   ،

 مختبر دينامية املجاالت واملجتمعات، التابع لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باملحمدية. 
 نورد سياق نشأة هذه الجمعية واهتماماتها ضمن الصفحات الالحقة من البحث.   2
املستخدمين     3 عدد  سنة    64.2%بلغت  انتشار  بنسبة    5,053,911,722عامليا    لألنترنتبلغ  املسجلة  لإلحصائيات  )2021وفقا   .Internet Word 

Stats ) 
  68.5%بنسبة انتشار وصلت  25,589,581 -وفق نفس التقرير- 2020دجنبر  31إلى غاية  لألنترنيتبلغ عدد املستخدمين املغاربة   4
اال    5 املتحدة  األمم  برنامج  في  1.3  نمائي أن أشار  يعيشون  )فقر موضعية    مليار شخص  األبعاد  التي PNUD, 2020 3 :تعدد  املغاربة  نسبة  ( مقدرا 

ب   حرمان  وضعية  في  أن  %45.7تعيش  التقرير  توقع  فيما    13.1%.  األبعاد،  متعدد  للفقر  معرضون  املغاربة  الفقر    %25.7من  من  يعانون  منهم 

        (Ibid : 42) بمستوى املعيشة رتبطلفقر امليعانون من ا %32.3التعليم، فيما  يعانون من فقر %42املرتبط بالصحة، و
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على خلق تضامن  أن املبادرات الجمعوية التي تقوم  ضمن هذه السياقات املركبة أعتزم اختبار فرضية إجرائية مفادها:   

     . إدماج األشخاص في وضعية شارع  يدتعالخيرية سوسيورقمي، بوسعها أن تتطور إلى مؤسسات لريادة األعمال 

السؤال:   عن  اإلجابة  حاولت  الفرضية  من  التحقق  تواجهها جمعية  قصد  التي  التحديات  طبيعة  في    Zero Hungerما 

سهم استراتيجيات  تدبير مشاريعها القائمة على تأمين االحتياجات ا 
ُ
لغذائية الطارئة لألشخاص في وضعية شارع؟ كيف ت

 يادة األعمال؟ لرقمي في التحول من مبادرات محدودة في الشارع إلى مؤسسة خيرية ورقمية في ر ا عي اد التطو االقتص

 

 املنهجية  -1

( املواقع  متعددة  مقاربة  على  البحث  هذا  منهجية  بط multisituéeتعتمد  باالشتغال  تسمح  ميدانين  (  على  موازية  ريقة 

األمر يتعلق  االنترنت.  وخارج  داخل  اإلحاطة  عيوضباتخاذ    متداخلين:  قصد  الواحد؛  املوقع  من  الخروج  تستلزم  متنقلة  ٍة 

 ة املحددة لعدد من املمارسات واألفعال ذات األبعاد الواقعية واالفتراضية في نفس الوقت.  بالعناصر السياقي

دراسة    لى ع  التركيز   على مدينة الدار البيضاء كميداٍن للدراسة؛ من خالل (  2021ى نهاية سنة  حت  2019منذ سنة  اشتغلت )

س اختياري لهذه  تأسالتي تنشط في مجال املساعدة االجتماعية لألشخاص في وضعية شارع. وقد    Zero Hungerحالة جمعية  

االفتأساسية:    معايير  على العينة   واملمارسات  الفضاءات  بدور  واالتصاالت االهتمام  التشبيكات  من  أنماط  خلق  في  راضية 

االهتمام بشبكات حضرية منتظمة في أنشطتها التطوعية، ونشيطة في مجال املمارسات  ن ع  فضال  ية؛وتكوين الروابط االجتماع

    الرقمية.

 ملقابلة:ركزت في عملية تجميع معطيات العمل امليداني على املالحظة باملشاركة واالثنوغرافيا االفتراضية وا

 امللحظة باملشاركة  -1.1

األسبوعي املبادرات  على  التعرف  ياستهدفُت  التي  لألشخارهؤط ة  الغذائية  املعونة  لتقديم  املتطوعون  مأوى،  ا  بدون  ص 

 فهم كيفيات إعداد وإنجاز تلك املبادرات، وخلفياتها االجتماعية والثقافية. للوصول إلى هذه األهداف، انخرطت كعضو 
ً
محاوال

  58إجرائي لهذا العمل  ة  حظجموعة ل)كان عدد املتطوعين املنخرطين في امل   6Zero Hunger Casablancaمجموعة    متطوع مع

ض أشارك  وكنت  مساعدات  عضوا(  لتقديم  أحد  يوم  كل  صباح  تقام  التي  الجائحة(  فترة  )قبل  األسبوعية  األنشطة  من 

ن مواكبة  حمام؛  مالبس؛  اإلفطار؛  )وجبة  الهشة  للفئات  فضاءات  اجتماعية  تستهدف  التضامنية  املبادرات  كانت  فسية...(. 

 وش ي؛ البحيرة؛ السوق املركزي؛ الدار البيضاء امليناء.  ر هلاأهمها:  محددة من املدينة 

 

افيا االفتراضية -2.1  االثنوغر

ف التفاعالت  نظرا للدور الرئيس ي الذي تلعبه الشبكات الرقمية في عمل الجمعية، فقد كنت حريصا على االنخراط في مختل

انضمام بعد  تأتى  ما  وهو  بعد.  عن  املتطوعين  بين  تجري  ملوقع  التي  على  ج املي  في    Facebookموعة  امليدانية  مشاركاتي  وبعد 

النقاش على   بإضافتي ملجموعة  الجمعية  بادر مؤسس  التطوعية،  . سمحت هذه  2019أكتوبر    27يوم    WhatsAppاألنشطة 

 
 تنشط الجمعية في مدن عدة )الدار البيضاء، املحمدية، الرباط...(، وتتخذ كل مجموعة اسمها من اسم املدينة التي تشتغل فيها.   6
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طورها  يُ   تيرقمية الحتفاظ باملحادثات الجماعية واألرشيف الذي يضم املبادرات واملشاريع الالعضوية االلكترونية بإمكانية اال  

املادية والرمزية،  املتطوعون، وأنشطة التسويق االلكتروني، والسلع املعروضة للبيع في   املتجر االفتراض ي، ونوعية املساهمات 

الشارع. في  األشخاص  بمواكبة  املتعلقة  األسبوعية  في  والتقارير  للمنخرطين  متاحا  الرقمي  األرشيف  هذا  مجمل  كان  قد   ..

صي  ppWhatsAمجموعة   بمحتوى    PDF  غةفي  أحتفظ  كنت  ذلك  عن  فضال  إلكترونية،  وروابط  فيديو  ومقاطع  وصور 

 ة. (، وقراءة املحتوى البصري؛ بدالالته الرمزية والسميائيcapture d’écranاملحادثات الذي أراه أساسيا، من خالل تقنية )

 املقابلة -3.1

. هذا النمط من  8ضمن األعضاء النشيطين  رادأفة ، وأربع7شبه موجهة عبر الواتساب مع مؤسس الجمعية  أجريُت مقابالت 

-املقابلة عبر الهاتف فرضته اللحظة التي أخذُت أطور فيها معطيات البحث والتي تزامنت مع حظر التنقل نحو املدن. حرصت  

بين. و على االحتفاظ بأهم الردود التي جاءت على ألسنة املخا   -واسطة هاتف آخراعتمادا على تقنية التسجيل ب
َ
محتوى  ن  كا ط

جائحة ظل  في  التضامنية  األنشطة  اآلتية:  باملحاور  مسترشدا  مشاريع  كورونا؛    املقابالت  مع  افتراضيا  املتطوعين  األشخاص 

   اد التطوعي الرقمي.إكراهات في وجه االقتص ؛ رهانات االقتصاد التطوعي الرقمي؛  الجمعية

اف هذا العمل، ثم تفسيرها سوسيولوجيا، وتركيبها  هد أ سجاما معاشتغلت على وصف املعطيات املستخلصة، وتصنيفها ان

 يغة مفاهيم إجرائية تسمح بفهم سيرورة العمل التطوعي، ومساراته، وانعكاساته السوسيورقمية.في ص

  قتصاد التطوعي الرقمياال -2

املسميا  التتعدد  االقتصاد  االجتماعي،  "االقتصاد  البديل:  االقتصاد  في توصيف أشكال  االجتماعي  قاالتضامني،  ت  تصاد 

االقتصاد االجتماعي   )والتضامني،  املجتمع بشكل  Poirier, 2014التضامني"  إعادة هندسة  البديل على  القطاع  ( يشتغل هذا 

العمومية. الدولة  الخاص ومؤسسات  القطاع  هنا    متمايز عن مؤسسات  أركز  فإنني  للمفهوم،  املؤطرة  املقاربات  لتعدد  ونظرا 

املقارب األعلى  ذات  بهدف  عابة  األفراد  بين  الصالت  هندسة  إعادة  كيفية  في  "املتمثلة  السوسيولوجية  نمط  د  أو  بيئة  إيجاد 

تقوية   على  التركيز  من خالل  وذلك  الهشة؛  الفئات  من  ممكن  عدد  أكبر  إدماج  من  يَمكن  الروابط  اقتصادي جديد  وتكثيف 

اة أفضل، عبر جمعهم ضمن مؤسسات إنتاجية تضمن  حيق  أجل تحقي والصالت التطوعية والتعاقدية التي يبنيها األفراد من  

  (.19، ص 2020ماعي وتؤمنهم من املخاطر االجتماعية واالقتصادية" )الطرابلس ي، الحد األدنى من الرفاه االجت

  تقود إلى العنصر االجتماعي، انطالقا من إعادة هندسة الروابط التضامنية؛ بحيث    تراهن هذه املقاربة على كيفية تحقيق

اعاإ اقتصاد  عليه  يقوم  ملا  بديلة  قيم  االقتصادي، وتأسيسه على  املكون  بناء  البديل  دة  االقتصادي  النمط  هذا  لسوق. ظهر 

أز  لتجاوز  ناجعة  سبل  عن  بالبحث  االهتمام  فيه  تزاَيد   " سياٍق  في  جديد  اقتصاد كفاعل  وخلق  التقليدي؛  االقتصاد  مات 

 
أكادير،     7 مدينة  من  ينحدر  الجمعية،  ومؤسس  رئيس  هو  بكار  للمهندسين. رشيد  املحمدية  باملدرسة  للتسويق أسس    وحاليا  درس  خاصة  وكالة 

 (. Inovagitالرقمي )
تتكفل    8 التي  املجموعات  وقيادة  املبادرات  بتنسيق  ويتكلفون  األسبوعية  للمبادرات  بانتظام  يحضرون  متطوعون  ويامنة.  وأمينة  وخديجة  طارق 

  بتوزيع الوجبات على املحتاجين.
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ارق؛ وإدماج الفئات املهمشة... كما ساعدت األزمات االقتصادية العاملية  فو البتقليص    متوازن؛ ووضع سياسات سليمة كفيلة  

 (.   11، ص 2020ل العقد األول من األلفية الثالثة على االعتراف به كقطاع قائم بذاته." )زكاغ، خال

تصاد الذي تشكل  قاال؛ ليفيد  ملسميات السابقة، مفهوم االقتصاد الرقمي في ظل انبثاق الثورة الرقميةانضاف إلى قائمة ا

 ( Alaoui, p. 14) .للتنميةفيه تكنولوجيا املعلومات واالتصال األساس واملحرك الجديد 

ني واالجتماعي ألنشطة  لوصف األثر التضام  "االقتصاد التطوعي الرقمي"ارتأيت في سياق هذا البحث، استخدام مفهوم  

خالل توظيف التكنولوجيا الرقمية كأساس البتكار وتفعيل    من،  مأوى لهاجمعيات تطوعية، على فئات اجتماعية تتخذ الشارع  

 ها االنسانية. يتحدد هذا املفهوم إجرائيا انطالقا من مؤشرات ثالث:  مبادراتها ومشاريع

التطوع؛ فالجمعية هنا ال تقصد من أنشطته لفائدة مبدأ  أو عائدات  ربحا ذاتيا،  بالتسويق االلكتروني(  املرتبطة    ا )خاصة 

لل  لىع  أعضائها  الرقمية  واملمارسات  التكنولوجية  الخدمات  استثمار  ربحية؛  مقاولة  ومالية  شاكلة  مادية  موارد  عن  بحث 

شا وضعية  في  األشخاص  لصالح  الغذائي  األمن  لخدمة  املوارد  تلك  تحويل  بعد"؛  عن  سبل  و"متطوعين  عن  البحث  مع  رع، 

 إدماجهم في املجتمع. 

 د دامتاال لد و املي Zero Hungerمبادرة  -3

متعددة،   Zero Hungerتمثل جمعية   مغربية  مدن  يقودها شباب من  التطوع  في  تأمين    9تجربة  على  اهتماماتهم  تأسست 

مؤسس الجمعية رشيد بكار    من تجربة شخصية خاضها   Zero Hunger. انطلقت فكرة  10الطعام لألشخاص في وضعية شارع 

ص بدون مأوى في مدينة أزرو، فقد تقاسم معه األشخاص ما  خا أشي ضيافة  الذي اختبر خالل إحدى رحالته تجربة املبيت ف

الحزينة. يقول:  يملكون من طعام على "أدركت أن كل واحد منا قد يجد نفسه يوما بدون    ِقلته، كما تقاسموا معه حكاياتهم 

أوى. كان ذلك في  م  ون شخاص بده إلى الرباط أعلن عبر صفحته في الفايسبوك عن مبادرة تعتزم مساعدة األوفور عودت  مأوى".

سنة   من  ماي  هذه   2017شهر  انطلقت  املبادرة(.  بداية  يتجاوز    )تاريخ  لم  محدود  بعدد  طلبة    7األخيرة  معظمهم  متطوعين، 

 متطوع في مدن مغربية مختلفة.    4000يقرب من  مهندسون، لكنها امتدت بعد ذلك حتى صارت شبكة واسعة تضم ما 

يتعلق األمر بأنشطة ميدانية أسبوعية، تتجند لها    FeedActية لدى املتطوعين: مشروع  لو و تحظى باأل من أهم املبادرات التي  

قها  منذ انطال شابات وشبان يقدمون أكياسا من الطعام ومستلزمات ضرورية ألشخاص قادمون من دنيا الفاقة والهشاشة. 

وسيع قاعدة املتطوعين وأهداف التطوع على  ت  رةإلى ضرو  ظل املتطوعون يسددون نفقات املبادرة من مالهم الخاص، ثم انتبهوا

متجها  التفكير  كان  البعيد.  وبشكل    املدى  بعينهم،  ألشخاص  امتدادا  يكون  أن  دون  الطعام  واستدامة  تأمين  سبل  صوب 

الطار  التطوع عن بعد من خالل بلورة مشاريع  يستحضر بعين االعتبار اإلكراهات  رقمية  ئة واملحتملة، فأخذت تتأسس فكرة 

 ن. كل شخص باملشاركة في املبادرات بطرق مختلفة دون الحاجة للتواجد في امليدال محتس

 
 الدار البيضاء، املحمدية، أكادير، العيون، الحسيمة، تيفلت...  باط، ية: الر ي تنشط فيها هذه املبادرات الشبابأهم املدن الت  9

. يعيش  2004سنة    7308مقابل    2014شخص خالل سنة     7226باملغرب األشخاص بدون مأوى  حسب املندوبية السامية للتخطيط، بلغ عدد   10

 األولى سطات" املرتبة  –جهة "الدار البيضاء    تحتل  .س جهاتمن األشخاص بدون مأوى في خم%73,7 ( بالوسط الحضري. يتمركز  89%معظمهم )

   . %23بنسبة 
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 جائحة كورونا: تحديات مزدوجة -4

الوض انعكس  إنساني.  الحياة، وأوقفت بشكل مفاجئ كل نشاط  املبادرات  عطلت جائحة كورونا حركة  ع بشكل سلبي على 

بانتظام   عليها  تشرف  كانت  التي  أنفسهم    Zero Hungerامليدانية  املتطوعون  وجد  فقد  الصحي؛  الحجر  زمن  في  خاصة 

 محاصرين في بيوتهم، ومضطرين لتعليق أنشطتهم استجابة للتوجيهات املتخذة من طرف الحكومة املغربية. 

صعوبة في    -كما عبر عن ذلك األعضاء املستجوبون -طة الجمعية في سياق الجائحة  تمثلت أبرز االكراهات التي واجهت أنش 

مبادرات قلتنال لتعليق  مضطرة  الجمعية  كانت  فقد  األمنية،  اإلجراءات  لتشديد  نظرا  غياب  ؛  عن  فضال  آخر،  إشعار  إلى  ها 

م  ما جعل  ثانية، وهو  بينهم جغرافيا من جهة  الذي يفصل  البعد  أو  أمرا صعبا. املتطوعين من جهة،  ن تشكيل فريق ميداني 

وج عدم  عن  كذلك  املستجوبين  بعض  األشخيتحدث  خالل  ا   اصود  املسؤولة  السلطات  بادرت  حيث  الشارع؛  في  ملتشردين 

بالتد الصحي،  لكن الحجر  بالوباء،  اإلصابة  من  العمومية خوفا  الفضاءات  إخالء  األشخاص، قصد  من  مجموعة  إليواء  خل 

إيواء   تتمكن من  أن  املطاعم وبعضدون  املادية واملالية؛  باملوارد  يتعلق  يتعامل  لتا  املحالت   الجميع. هناك أيضا ما  التي  جارية 

تفي بالهبات التي كانت تقدمها إلطعام األشخاص بدون مأوى. وفضال  معها أعضاء الجمعية باتت مغلقة أو لم يعد بإمكانها أن  

 حالة الرعب املعمم التي أصابت الجميع خوفا من اإلصابة بالوباء.عن جملة األسباب التي تقدمت، جاءت اإلشارة أيضا ل

جعلت تقي  التاهات  االكر  كانت    دمت،  االيواء.  من  يستفيدوا  لم  الذين  أكثر صعوبة، خصوصا  الشارع  في  األفراد  وضعية 

قابل 
ُ
 . ات""بتضييق من طرف السلط -كما قالت املتطوعة أمينة  -جرأة بعض املتطوعين في توزيع الوجبات ت

 االقتصاد التطوعي الرقمي: بدائل من أجل تأمين الطعام -5

ر طرق اشتغالها بشكل يسمح بتوفير االستقاللية املالية وتعزيز أساليب التضامن بشكل  ية على تطويير لخانظمات  تعمل امل

 ,Restos du cœur(AUGER, REYNAUD و  Emmaüsمؤسساتي. نجد على سبيل املثال تجارب رائدة في فرنسا تمثلها منظمتي:  

2014, p 189-206  منذ تأسست  التي  األولى  تعمل  األشخ  1949(  يستفيدا  اصمع  اجتماعية؛  يعانون من صعوبات  ون  لذين 

الثانية   أما  املتطوعين.  لغير  طارئة  خدمات  تقديم  عن  فضال  والشغل،  والنفقات  والسكن  الطعام  من  متطوعين  بصفتهم 

األ  1985فتأسست سنة   الفئات  تو ملساعدة  في  اإلسهام  الحصول على وجبات مجانية، فضال عن  فير كثر حرمانا؛ من خالل 

تعتمد  طو السكن   جانبية.  أنشطة  جانب  إلى  جمع    Emmaüsارئ،  في  املتطوعين  جهود  على  يعتمد  واجتماعيا  ماليا  نظاما 

أو إعادة بيعها، بينما تعتمد   الدعم الحكومي  40التبرعات )على    Restos du Cœurالنفايات وفرزها وإصالحها واستغاللها   ،)٪

(40( كالحفالت  أخرى  وأنشطة  وت٪20(،  عائ٪(  )تهداحويل  خيرية.  ألعمال  تستمد  Ibidا  جهتها  من   )Zero Hunger    أداءها

منظمة   شأن  هو  كما  متطوعيها،  جهود  من  والتسويق    Emmaüsاالجتماعي  االبتكار  في  املتطوعين  كفاءة  على  تراهن  أنها  كما 

 .  (Zero Hunger Store)؛ (FeedApp)12؛ (Restautcycle)11مبادرات من أهمها: والتنظيم عبر  

 
مشروع  مبادرة     11 إطار  في  معها  ربط شراكات  يتم  حيث  املقاهي،  مطابخ  في  األطعمة  إتالف  تفادي  على  غذائية    FeedActتراهن  منتوجات  لتوفير 

من   أو  مباشر  بشكل  إلغ ووجبات، سواء  تم  التي  بالطلبات  التوصل  منخالل  مثل  طرف    اؤها  التوصيل  عن طريق شركات  يتم    GLOVOالزبائن، 

 جمعها ومراقبتها وإعدادها لتوزع لفائدة األشخاص في وضعية شارع. 
"أطعم"     12 عملية  انجاح  في  املساهمة  هو  منه  الهدف  رقمي  "  FeedActتطبيق  الجمعية:  مؤسس  تصديريقول  على  نشتغل  لبلدان   إننا  املشروع 

  ".نوب افريقيا، الجزائر، تونس، سيساعد ذلك على جمع التبرعات عبر االنترنيت من نقط مختلفة من العالميا، جتانزان إفريقية أخرى مثل
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 Zero Hunger Store عمشرو  

املهتمين؛    التمويل التي تجلب  يمثل هذا املشروع متجرا افتراضيا يستدمج تقنيات التسويق اإللكتروني، وهو أحد مصادر 

ين مع مبادرات الجمعية من خالل اقتناء منتوجاتها. يتم تحويل  ليس باعتبارهم مستهلكين للسلع فقط، وإنما بصفتهم متضامن 

 على املوقع الرقمي:   د لتأمين الطعام وضمان استدامته. في الصور أسفله، نوع املنتوجات املعروضةار مو وال إلى تلك األم

 13: صور لبعض املنتوجات املعروضة للبيع عبر املتجر االفتراض ي للجمعية 1لوحة 

           

 . يةمعالمة الج: محفظة ذات حجم صغير تحمل ع2صورة  : كوب ماء عليه شعار الجمعية  1رة صو 

 

         
 Zero Hunger: حقيبة ظهر عليها عالمة 4صورة  : قميص أسود يحمل رمز الجمعية  3صورة 

 

افتراضيين للمنتوج. ما يميز هذه املنصة كونها ال تقصد إلى   يتعلق األمر بمنصة إشهارية للتسويق والبحث عن مستهلكين 

 نشطة التضامنية ملساعدة الفئات الهشة.األي ستثمار فالربح الذاتي، بقدر ما تبحث عن عائدات لال 

"Un produit Acheter = 5 Repas à distribuer "    اإللكتروني للتسويق  املعروضة  املنتوجات  الجملة، قائمة  تتصدر هذه 

ز فييفية لتحهدف املشاركة في شراء السلع، كما أن كل منتوج يكون مصحوبا بفقرات تعر على منصة الجمعية. وتمثل تعريفا ب

  28:  3دوالر؛ املنتوج    41:  2دوالر؛ املنتوج    18:  1لصورة  الذوق االستهالكي للمشتري االفتراض ي، إلى جانب أثمنة البيع؛ املنتوج في ا

 دوالر. 44: 4دوالر؛ املنتوج 

 
 . 2021-02-20بتاريخ  Zero Hunger Storeصور مأخوذة من منصة ال  13
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كنش نعولو مي  "ما سها:  كترونية لتلبية الحاجة امللحة ملصادر التمويل؛ فالجمعية كما يقول رئيتأتي أهمية هذه الخدمة اإلل 

كان    ديما على املحسنين ليقرابين لينا أوال املنخرطين ديالنا، خاص نضمنو موارد كافية باش نسدو بيها الخصاص فأي لحظة".

التي تحتاجها   املادية  أكثر نجاعة واستدامة لتغطية املصاريف  من الضروري كما جاء على لسان مؤسس املبادرة، بحث سبل 

النشاط األسبوعي  ل  العين من خمبادرات املتطو  ثم االتجاه نحو فتح    FeedActتمكينهم من وجبات طعام تفي بغرض تفعيل 

من  Zero Hunger Restaurantsمقهى   رشيد:  الهدف  قال  كما  طرف  ه  من  ديالو  ادارة  اتم  غادي  بنا،  خاص  مطعم  "نحلو 

. يتعلق األمر بالبحث  مشردين سابقين وغايكون بحال مدرسة تكوينية فهاد املجال وكيبقا دخل قار للجمعية باش تقدر تمش"

هنا، جاءت  دات للجمعية. من  عن كيفية دائمة لتشغيل األشخاص املتشردين، ومناسبة للتكوين في مجال الطبخ، وتوفير عائ 

زمن   في  شديد  بإلحاح  نفسها  الرقمية  الخيارات  هذه  طرحت  وقد  البديل.  التطوع  ممكنات  لتطوير  الرقمية  الجهود  هذه 

الجائحة؛ حيث بدت مصادر التمويل املعتادة متوقفة، وبات التدخل املباشر متعذرا، ما عدى "البدائل عن بعد" كانت ممكنة  

 ومفتوحة. 

األشخاص األكثر تفاعال أو استهالكا للسلع السالفة الذكر إلكترونيا، فجاءت اإلشارة تحديدا إلى    تمامي ملعرفة نوعاتجه اه

فئة الشباب. يمكن تفسير إقبال فئة الشباب دون غيرهم على املنتوجات اإللكترونية للجمعية انطالقا من مؤشرين أساسيين:  

ح َمحافظ،  )أقمصة،  املعروضة  السلع  عطبيعة  بموضة  صفوف  قائب...(  في  السائدة  االستهالكية  لألذواق  تستجيب  صرية 

أكثر مواكبة ملستجدات   الفئة، وتكون  إليها هذه  تميل  التي  الشراء عبر االنترنيت  بتقنيات  الثاني، فيرتبط  املؤشر  أما  الشباب. 

 العالم الرقمي من غيرها. 

ض ي؟ توجهت بالسؤال ألعضاء الجمعية املشرفين  ر املتجر االفتراهل ُيقبل الناس على شراء املنتوجات املعروضة للبيع عب 

على املشروع. صرحوا أن نسب املهتمين قليلة جدا؛ بعض األفراد يتحفظون من عمليات الشراء عبر االنترنيت، والبعض اآلخر  

قال  كما  األجانب،  األشخاص  العروض  هذه  تستهدف  ذلك  عن  فضال  املبادرة.  وجود  من  بينة  على  الجمعية:   ليسوا    مؤسس 

. لكنها، لم تستجب بعد ملستوى التطلعات التي يطرحها املتطوعون؛ وهي خلق موارد الهدف هو ناس اللي فبرا املغرب اشريو""

تيح تأهيل األشخاص املتشردين وإدماجهم في "الجسم االجتماعي".  
ُ
 من أجل مشاريع قارة، ت

ب للجمعية،  االفتراض ي  املتجر  على  الطلب  انخفاض  إلى  إن  يعزى  ما  املستهلك  قدر  طرف  من  التفاعل  غياب  أو  تراجع 

الجمعية؛ يقول رشيد:   في  املنخرطين  املتطوعين  الرقمية لعناصر من  الكفاءة  إلى  ما  االفتراض ي، فهو يرجع كذلك  "املتطوعين 

تباه لهذا  يمثل عائقا. االنمراكمة الخبرة في ميدان التسويق االلكتروني عامل حاسم، لكنه ال يزال    عندهمش خبرة الكترونية".

  Zero Hunger Academyالعجز في الكفاءة الرقمية هو أحد األسباب التي جعلت الجمعية تشتغل على مشروع آخر تسميه:  

يهدف من جهة، إلى تكوين املتطوعين في مجاالت الرقمنة لتطوير خبراتهم خاصة في مجال التضامن الرقمي، ومن جهة أخرى،  

لتكوي مجاال  ايمثل  في  متنوعة:  إلكترونية  نات  مواقع  إنشاء  واملالية،  البشرية  املوارد  وتنمية  التواصل  االلكترونية،  لتجارة 

أحيانا   تكون  التكوينات  هذه  رمزي"متخصصة...  املبادرة-  "بثمن  رئيس  تعبير  لتأمين    -على حد  أنشطتها  في  الجمعية  تستثمره 

 الطعام لألشخاص بدون مأوى. 

 الت التأسيس القتصاد تطوعي رقمي بديل، انطالقا من عاملين أساسيين: لتي تواجهها محاو يمكن تفسير الصعوبة ا
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 عامل اقتصادي

في  طرفا  يعد  والذي  الرقمي  االقتصاد  في  بطيء  نمو  والتأسيس؛  التفكير  لحظات  يختبر  باملغرب  الرقمي  التسويق  يزال  ال 

الراهن؛   واالجتماعي  االقتصادي  النموذج  تعترض  التي  تقالعوائق  وصفه  وضع  االستراتيجي  وهو  للذكاء  املغربي  املعهد  رير 

( "فالجهات االقتصادية Alaoui, p. 12)  .بصدمات التغيير األربع، وعلى رأسها التكنولوجيا الرقمية أو الثورة الصناعية الرابعة

رة وتقدم قوي في د استثمارات كبيواإلدارية في البالد ال تكون جريئة بما يكفي لتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، فرغم وجو 

رقمية   استراتيجيات  بوضع  يسمح  لم  ذلك  أن  إال  والعشرين،  الحادي  القرن  مطلع  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  مجال 

بما   مسلحا  وليس  فعال  رقمي  القتصاد  األساسية  املكونات  يمتلك  ال  جعلته  الراهن  املغرب  يعيشها  التي  املفارقة  هذه  فعالة. 

 ( Ibid, p. 13" ).مية بثقةبدء الثورة الرقيكفي ل

إن االقتصاد الرقمي اقتصاد ذكي، يستثمر املعرفة كسلعة إلنتاج منافع اقتصادية، وقد اعتبره التقرير السابق محركا قويا  

إلى "االفتقار  بينها:  من  املعوقات  من  الكثير  تعترضه  تزال  ال  لكن  املغرب،  في  واالجتماعية  االقتصادية  واضحة    للتنمية  رؤية 

ستقبل الرقمي، ونقص املعدات في البنية التحتية الرقمية، والنقص في املواهب، فضال عن األمية الرقمية التي تقدر بأكثر  للم

 (Ibid, p. 13-14) ."53%من 

 لل
ٌ
تغيير تارة،  هذا االقتصاد على أهميته وراهنيته في عصر الثورة الديجيتالية، ال يزال على محك االختبار مغربيا؛ مقاومة

من  وتب الثقة  عنصر  اهتزاز  على  السلبية  وانعكاساته  السيبراني  األمن  جانب  إلى  أخرى،  تارة  اإللكترونية  الخدمات  في  اطٌؤ 

من   أكثر  أن  املعلومات  تكنولوجيا  أمن  خبراء  "يقِدر  التقرير  نفس  الرقمية. فحسب  والخدمات  األنظمة    90%املؤسسات  من 

 ( وهو ما يطرح الحاجة إلى مقاربة قانونية وأمنية ناجعة. Ibid, p. 14) الرقمية" الوطنية معرضة بشدة للهجمات 

 عامل ثقافي

مباشر. شكلت   وبشكل  قرب  عن  املادية  والهبات  املساعدات  بتقديم  التقليدية؛  التضامن  أنماط  على  املغربي  العرف  درج 

ادرات ميدانية استمرت لسنوات،  فضلها تم خلق مبأحد أهم مواردها املادية، وب  Zero Hungerهذه الصيغة بالنسبة لشبكة  

  WeCareبل ارتأى أعضاؤها تيسيرا لهذا النمط من التضامن املباشر، إعطاءه صبغة رقمية من خالل االشتغال على مشروع  

. 14واجدهم وهو مبادرة تقصد إلى إدماج مختلف املغاربة الراغبين في التطوع وتقديم املساعدة املادية، بغض النظر عن أماكن ت

م محاولة تطوير هذه الصيغة التضامنية، فقد اتضحت محدوديتها خاصة في سياق كورونا؛ فهي طريقة في التضامن  لكن رغ 

 املادي، تعتمد على التنقل إلى فضاءات بعينها، وهو ما لم يعد مأمونا ويسيرا في ظل فرض حظر التنقل. 

لنم بالتأسيس  كورونا  زمن  قبل  بادرت  الجمعية  أن  بعرغم  عن  "التطوع  خالل  ط  من  أو  الرقمي،  التسويق  طرق  عبر  د" 

إال أن التقليد الثقافي للمغاربة    ) ,p. 109). Op. citAtifi(  Internet solidaire) أشرطة فيديو تندرج ضمن االنترنيت التضامني

االفتراض ي.  املتجر  رهانات  مع  التفاعل  من  وبالتالي  افتراضيا،  التبرع  أنشطة  من  ج"ف  َيـتحفظ  عملية  تزال  عبر  ال  التبرعات  مع 

 
في شراء وجبات طعام من خال   14 الفرد/املتطوع  له،تتمثل مساهمة  تجاري  أقرب محل  إلى  التوجه  بخر مسترشد  ل  املجموعة  ا  يطة رقمية وضعتها 

بإشعار   لتحديد املحالت الشريكة للجمعية، ويقتني منتوجات غذائية، ليتكلف الفريق بالتوجه إلى املحالت املعنية قصد جمع املقتنيات بعد التوصل

 على التطبيق الرقمي.
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أو   كما أن جمع التبرعات   cotizi.com)15(االنترنت ظاهرة هامشية في املغرب، رغم بعض املحاوالت األخيرة التي برزت عبر موقع   

التشاركي   ترخيصا    (fundrising)التمويل  الجمعيات،  من  املغربي  القانون  يتطلب  للسلطات؛ حيث  التام  اإلشراف  يظل تحت 

لعامة للحكومة، باستثناء بعض الحاالت. لكن مع ذلك، ظهرت خالل السنوات األخيرة عدة حمالت تعبئة  قا من األمانة امسب

 )p. 109), Ibidلفائدة الفقراء املغاربة من خالل الشبكات االجتماعية." 

في   املتطوعون  املغ  Zero Hungerأدرك  لإلنسان  الثقافي  املخيال  على  االشتغال  إلى  يسمح  الحاجة  بشكل  باستيعاب  ربي، 

بالتحديد،   كورونا  في سياق  انطلقت  الجديدة  الرقمية  املمارسات  من  البديلة. جاءت مجموعة  باستراتيجياتها  التضامن  فكرة 

تقنية "حلقات فيديو متسلسل"   تبرعات عن بعد، بكيفيات محفزة توظف خطابا بصريا    (Episode)تشتغل على  للبحث عن 

«  Episodactivisme»  إلى ثقافتهم. نقترح إدراج هذه املمارسات الجديدة ضمن تسميةالرقمية ويميل    يستهدف أفراد الشبكات

أو   الفيديو"  "النشطاء عبر  الباحث حسن عطيفي؛ لكن  Atifi, 2020, p. 20)   (vidéactivistes)على غرار تسمية  ( كما سماها 

األخير؛ هذا  عليها  اشتغل  التي  الفيديو  أشرطة  كيفية  على  األ   ليس  تعرض  للفئات  والتي  والنفسية  واملادية  االجتماعية  وضاع 

اقتراح   التضامني من خالل  الوعي  إلى تقوية  بإيحاءات مختلفة، شكال ومضمونا؛ تقصد  الهشة، وإنما هي أشرطة  االجتماعية 

بشكل غير  دراتها عن بعد و كيفية اشتغال الجمعية وأفقها في املستقبل، وحاجتها إلى توسيع شبكتها، وإمكانية االنخراط في مبا

 مكلف.  

يتعلق األمر هنا بأساليب رقمية لتسويق وإشهار املبادرة التضامنية من جهة، ومن جهة أخرى التأسيس لخطاب إحساني  

بكيفيات تتجاوز منطق استدرار الشفقة وتوسل الخطاب الديني في إثارة اآلخر، إلى منطق يثير شغف املتلقي ويخاطبه بأدوات  

إلي املسليميل  )القصة  لحظات  ها  بعض  على  اآلتية  الصور  في  نقف  املوسيقى...(.  األلوان،  الصورة،  الساخر،  الصوت  ية، 

 من طرف املتطوعين:   Episodeاستخدام تقنية 

 لنشر ثقافة التطوع  Episode: جانب من استعماالت تقنية 2لوحة 

  

 : من سلسلة أشرطة املساهمة في التطوع بالتنازل 5صورة 

 ل توفير وجبة طعام للمحتاجين. عن مشروب قهوة مقاب
 Episode: وجبة فطور ومبلغها املالي ضمن أحد حلقات 6صورة 

 
التبر  15 عنى بجمع 

ُ
ت . تشتغل كوسيط ملساعدة الجمعيات العاملة في مجال  ترنيت بر االن عات وإطالق حمالت توقيع العرائض ع خدمة إلكترونية 

الجمعية  إلى  املحصل  املبلغ  تحويل  يتم  الخيرية،  أنشطتها  تستدعيها  التي  النفقات  تحصيل  قصد  مالية  ملوارد  تحتاج  والتي  العامة،    املنفعة 

في حالة عدم توفر الجمعية على الرخصة تتكلف  مة، و ة للحكو لعمومي التي تمنحها األمانة العام املعنية شريطة توفرها على رخصة اإلحسان ا 

 استعمال املبلغ املحصل القتناء املنتوجات والخدمات التي تحتاجها الجمعية استجابة ألهدافها الخيرية املحددة.  خدمة كوتيزي ب 
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: مقطع من حلقة يبرز املوقع اإللكتروني الخاص  7صورة 

 باملساهمة املالية لغرض فتح مطعم زيرو جائع.

 وع.: نهاية حلقة، وإعداد املتابع لحلقة قادمة حول التط8 صورة

 

فيديو   والصورة،  حلقات  الصوت  إيحاءات  تستدمج  جذابة،  بصرية  بأساليب  الحكاية؛  فن  تستثمر  ومتسلسلة،  قصيرة 

ومؤثرات موسيقية، مع الكتابة بالدارجة املغربية واللغة االنجليزية الستهداف جمهور متنوع. عبر هذه الحلقات يخاطب نشطاء  

« Episodactivistes   ،طرفا فاعال في التضامن االستعجالي. إنه سجل آخر من الخطابات    أن بإمكانه أن يكون « املتلقي املفترض

الرقمية، يحاول خلق بنية ثقافية تستوعب أدوات التطوع االفتراض ي، من خالل إنتاج حلقات فيديو تزاوج بين عنصر القصة  

 املسلية، وخلق الحافزية الباعثة على التبرع بطرق غير مكلفة. 

 خاتمة

القاتلة. ينطلق من كفاءة  اد التطوعي الرقمي  االقتص  الثورة الرقمية وفي زمن األزمات االنسانية  هو اقتصاد بديل، في زمن 

ويستهدف   واملحتملة،  الطارئة  التحديات  ومواجهة  الفرص  بحث  على  وقدرتها  البشرية  أخرى   إنعاشالطاقات  بشرية  طاقات 

إدما أفق  في  املغربية،  املدينة  في  الحرمان  تأهيلهاتعيش  وإعادة  شباب  جها  يبدعها  رائدة  بدائل  إدراك  إلى  املطاف،  بنا  ينتهي   .

حسانية نفسا مختلفا، ينهل من تقنيات الرقمنة وممكناتها وأفقها الذي بات خيارا ملحا  مغاربة إلعطاء املبادرات التطوعية واإل 

 في سياق أزمة كورونا بالخصوص.

التي وجهت جمعية   األهداف  ريادة  بإبداع دينا  Zero Hungerلقد سمحت  اقترحنا تصنيفها ضمن أنشطة  اجتماعية  مية 

تعمل على بحث فرص    ؛ية، الحديث عن ريادة أعمال رقميةكما أتاح توظيف الجمعية لكفاءاتها التكنولوج،  عمال الخيريةاأل 

 عدة االجتماعية.  تنفيذ مشاريع املسابشكل يوفر مزيدا من املوارد الضرورية الكفيلة ب  "الرقميالتطوعي االقتصاد  "االستثمار في 

دفع هذا االبتكار بإحداث تحويل في هوية الجمعية؛ من التدخل الطارئ في امليدان وتقديم املعونة اآلنية، إلى ابتكار مسار  

التسويق   مجال  في  ومرنة  جديدة  إمكانات  أمام  املتطوعين  تضع  بصيغة  الرقمية،  املقاولة  تجربة  في  االنخراط  إلى  يقود 

غذي طموحاتهم التي تأسست    اللكتروني، وإغنائها
ُ
غير أن هذا املسار ال  .  وتضامنية  هداف خيريةعلى أ محليا، وفي نفس الوقت ت

قابل   انتقالية، ومؤِسسٍة ملشروع مستقبلي  مرحلٍة  في سياق  الجمعية  تجربة  تجعل  ذاتية وموضوعية،  إكراهات  تعترضه  تزال 

 للتطور.
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Abstract 

This paper dealt with the issue of the Arabic language between the duality of 
identity and development in the Moroccan experience, by questioning contemporary 
Moroccan educational thought, by invoking visions and perceptions related to the 
philosophy of reform in general and linguistics. Highlighting that language is not 
just a neutral transmitter of knowledge that has nothing to do with the transmitted 
content, but rather is linked organically to the contents it transmits. And that these 
links between language and identity converge in more than one place, as long as 
language is an important part of identity and a symbol of national sovereignty, and 
preserving language is the price of preserving identity. and traditions . 

The paper concluded that this language has the capabilities that make it able to 
reconcile the requirements of identity and the challenges of development. It only 
needs to enable it to play its framing and educational role, and this requires 
linguistic planning and designing a long-term strategy that works to revive Arabic at 
all levels, with the involvement of state institutions. and civil society. 
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 ملخص 

تصورات  تناقش هذه الورقة سؤال اللغة العربية في املغرب من خالل ثنائية الهوية والتنمية، وعبر استحضار رؤى و 

بفلسفة اإلصالح عامة واللغوي خاصة؛ مبرزة في هذا السياق أهمية اللغة في واملتعلقة الفكر التربوي املغربي املعاصر،  

ارتباط عضوي باملضامين التي تنقلها. وأن هذه    بل لهاايد للمعرفة؛  إيصال املعرفة، باعتبارها ليست مجرد ناقل مح

في تلتقي  والهوية  اللغة  بين  مهما  الروابط  جزءا  اللغة  دامت  ما  موضع،  من  الهوية  أكثر  الوطنية،    في  للسيادة  ورمزا 

دا تمثله  ثقافي،  غنى  عن  حديث  هو  عنها  فالحديث  الهوية،  على  الحفاظ  ثمنها  اللغة  على  تضم  والحفاظ  كبرى،  ئرة 

 والتقاليد.  ، والتاريخ ، واألرض ،واللغةالدين 

لبات الهوية ورهانات  يق بين متط ن اإلمكانيات ما يجعلها قادرة على التوفوخلصت الورقة إلى أن اللغة العربية تملك م  

ب ذلك تخطيطا لغويا وتصميم استراتيجية  التنمية، فقط تحتاج إلى تمكينها للقيام بدورها التأطيري والتربوي، ويتطل

 واملجتمع املدني. طويلة املدى، قوامها: انخراط مؤسسات الدولة 

 التنمية  ،الهوية، عربيةة الاللغ :يةفتاحات املالكلم
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 مةمقد

للغوية، من أهم القضايا التي تتشابك فيها ثنائية الهوية والتنمية، وهي مسألة تكاد تنسحب على املجتمعات  لقضية اتعتبر ا

املالعر  العلمية  الدراسات  لدن  من  االهتمام  من  بكثير  املوضوع  هذا  يستأثر  حيث  املغربية،  اململكة  فيها  بما  على بية    عاصرة، 

أنه   إاعتبار  يمثل  حول  وي،  اعميق  الشكا موضوع  يثار  الذي  العالئقي  التشابك  ظل  في  خصوصا  آخر،  بعد  يوما  إثارة  زداد 

أهم على  التأكيد  وتزايد  الحالية.  والحوار  التطورات  التواصل  آليات  اعتماد  مع  الخصوصيات،  واحترام  الذات  على  الثبات  ية 

العالم مكونات  على  التدافواالنفتاح  في  ودورها  مكانتها  األمة  لتعزز  الحضاري،،  واالستقرار    ع  باألمن  ينعم  عالم  لبناء  كأفق 

 وتحقيق تنمية شاملة.

 إشكالية الدراسة 

وهي قضية عالقة   الباحثين واملفكرين، من عديد حولها  حيث كتب كثيرا،  مدادا  أسالت إشكالية البحثية الورقة هذه تعالج

الى أصبح يستالعالم شاء أم أب بأن قائل التنمية. فمنالهوية و بالعربية  اللغة   العوملة كون  غلبة لألقوى، وأن  ظل تحت رحمة 

ال راد للذاتية اللغوية في  قائل اء على األطالل، إلىالحديث عن الخصوصية وحدها إنما هو من كالم املاض ي أو لالستهالك والبك

  عل ناء نموذج إصالحي يجأنه يمكن باألولى، إلى قائل ب فهي مادته لغته، يه يحدد كينونة اإلنسان تحقيق التنمية؛ ألن من بين ما

 . لهوية والتنميةل محركا أساسيااللغة   من

  تساؤالت عدة، من قبيل:   اعنه تالتنمية، تناسلبالهوية و  افي عالقتهالعربية اللغة   قضيةإن إثارة  -

   تي تنقلها؟باملضامين ال ارتباط عضوي اللغة لها أم   ؟ عرفة ال عالقة له باملضمون ملايد  هل اللغة مجرد ناقل محا -

 ؟تصوراته التربويةالتعليم وتعليم اللغات في سؤال لغة   املغربيكيف قارب الفكر  ،ي و جال الترباملوفي  -

 العربية في اإلصالحات التربوية األخيرة التي عرفتها منظومة التربية والتعليم املغربية؟  أي حضور للغة -

 هوية والتنمية؟ ال  يجمع بين رمبتك  لغوي مسار إنتاج العقل املغربي طاع است إلى أي حد  -

 منهجية البحث 

توظيف   الورقة  هذه  تناول  منهجية  اآلتيين استدعت  الوصفياملنهجين  املنهج  األول:  الرئيسية،    ،  األفكار  عرض  بقصد 

   الخالصات. واستخالص النتائج و  والثاني: املنهج التحليلي، لتحليل وتفكيك األفكار املنظمة

 

 ال ي هذا املق تحديد املفاهيم األساس ف -1

 فيها  اللغة وأهم التعاريف التي وردت -1.1

و   التواصل  في  بالغة  أهمية  للغة  كانت  بالاملعرفة، حظيت    اكتساب ملا  واملختصين  العلماء  لدن  فقد    دراسة من  والبحث، 

أغراضهم بها كل قوم عن  يعبر  بأنها: أصوات  ابن جني  ال)ابن جني،    .عرفها عثمان  نجار، ط/  الخصائص، تحقيق محمد علي 

 ( .33، ص،  3، عالم الكتب، ج/2006
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، تأثيرات  معبد السال )خالد    . ب اصطالحاتهاوعرفها ابن خلدون بأنها: ملكة اللسان للعبارة عن املعاني، وهي في كل أمة بحس 

التعلي تالميذ  لدى  الفصحى  العربية  باللغة  التواصل  عملية  في  األم  عدد/لغة  التربية،  عالم  مجلة  االبتدائي،   . 27/2016م 

 . 151ص،

ات  فهي إذن جملة من اإلشار   .(47، ص،  1997من اإلشارات والرموز. )جمعة سيد يوسف،  وسير بأنها تنظيم  س  وعرفها دي 

فلكل   جتمعاتواألصوات يستعملها اإلنسان لقضاء مآربه والتعبير عن مشاعره، وتختلف باختالف الناس وامل  والرموز واأللفاظ

 ية التي هي لسان األمة العربية. للغة العربومن ذلك ا .أمة لغتها كما قال ابن حزم

 وأهم تعريفاتها الهوية  -1.2

العا املفاهيم  من  الهوية  مفهوم  للتخصصات،يعتبر  من    برة  اشتقت  الهاء  بضم  فالُهوية  اللغوي،  االشتقاق  إلى  وبالنظر 

 ات من خالل ما يلي: عض التعريفتعمل فيه، ومن أجل بيان ذلك، أشير إلى بالضمير هو، وتعرف حسب الحقل الذي تس

ده املنفرد له الذي ال يقع  أرود الفرابي في التعليقات مفهوم الهوية قائال: "هوية الش يء وعينه وتشخصه وخصوصيته ووجو 

اشتراك" والنا)  فيه  للطباعة  املناهل  دار  ياسين،  آل  جعفر  تحقيق،  التعليقات،  بيروت،  لفرابي،  ص،  1988شر،   ،62  /.

 ( .821، ص، 1986، معهد اإلنماء العربي، 1ية، ج/ سفية العرباملوسوعة الفل

الهو  التعريفات بين مفهوم  املتعقل من حيث أنه مقول في أما عبد القاهر الجرجاني فقد ميز في  ية ودالالتها بقوله: "األمر 

ن حيث حمل  ، هوية، ومى: حقيقة، ومن حيث امتيازاته عن األغيارجواب ما، يسمى: ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج، يسم

مدلوال" اللفظ  من  يستنبط  ذاتا، ومن حيث  له  )اللوازم  التار .  التعريفات، مؤسسة  الجرجاني،  القاهر  بيروت،  عبد  العربي  يخ 

 . (160، ص، 2003

ا كان  إذا كان كليا كماهية اإلنسان، وهوية إذ ويعرف أبو البقاء الكفوي الهوية على أنها: "ما به الش يء هو هو، يسمى ماهية،

ط/)  .اجزئي الكليات،  الكفوي،  البقاء  القومي،  2أبو  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  منشورات  دمشق،  ص،  1982،  املوسوعة  81،   /

 (. 821، معهد اإلنماء العربي،  ص، 1الفلسفية العربية، ج/

مما   انطالقا  الهوية  ملفهوم  بارزتان  هناك سمتان  متكإذن،  وهما  واملقومات،  التميز،  وهما:  فأسبق،  مفهوم  املتان،  ساس 

ال وجدت  حيثما  ما،  لكيان  املميزة  املقومات  "مجموعة  على:  يقوم  استعماالتها  اختالف  على  هوية  هوية،  الهوية  كانت  سواء 

نظرات في    ،الشاهديخي،  البوش)   .وطنية، أم هوية ثقافية، أو هوية سياسية، أم غير ذلك من الهويات في مختلف االستعماالت

 (.10 -09، فاس، ص، ظل منظومة العوملة، مطبعة، آنفوبرانت  سالمية فيمستقبل الهوية اإل 

أي:  الكينونة،  معنى  تأمين  الهوية  مفهوم  هاجس  نكون   وسيظل  من  معنى  تحتهتحقيق  ويندرج  التواصلي  ؟  البعد  تأمين   ،

قضية هامشية،    ة عابرة أومن القضايا املعقدة واملركبة، فليست كلموالعقدي واالجتماعي والثقافي؛ ألن مصطلح الهوية يعد  

 ما كان.  وأين/بقدر ما هي موضوع جوهري، يتعلق بخصوصية اإلنسان حيث
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 هاالتنمية وأهم تعريفات -3. 1

ى، يقال: أنميت الش يء ونميته جعلته ناميا، أي: زائدا عما كان عليه. وجاء في لسان العرب:   مفهوم التنمية تولد من فعل نمَّ

الزيادة، نمى ي ميا  "النماء 
َ
ن ميا زاد وكثر، وربما قالوا ينموا نموا". )نمي 

ُ
ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي املصري، لسان  ون

 (.341، ص، 15، ج/1، بيروت، ط/1990 العرب، دار صادر، 

ينمي:    حد، يدل على ارتفاع وزيادة... نمى املالوذكر صاحب مقاييس اللغة قوله: " نمى: النون وامليم والحرف املعتل أصل وا

إلى مكان.زاد ارتفع من مكان  الش يء  زاد حمرة واسودادا، ونمى  إذا  ينمي وينمو،  الخضاب  الل)  ، ونمى   غة، ابن فارس، مقاييس 

 (. 2008، 2، تحقيق ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، د/2ج/

الثقافة   تفعيل  أيضا:  التنمية  معاني  اومن  أرضيتها  وتخصيب  مكوناتها،  بكل  )الالوطنية  )التراث(  لعقدية  والتراثية  دين( 

البشرية الحاجيات  )التربية والتكوين( ملواجهات  البشرية  أحمد. )وممكناتها  باملغرب مقاربة سوسيو إش   ،أمزيان،  التربية    كالية 

 (. 148، ص،  2003، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 1ثقافية، ط/

إذا عيفال   ، خاصة، أن حاجيات اإلنسان ومتطلباته تتداخل فيها  ليا الشمو بمنظورهية  التنمتحققت    تبر املجتمع ناميا إال 

ال واملعنوية،  املادية  العوامل  منها  متعددة،  العوامل،  عوامل  بين هذه  اإليجابي  وبالتفاعل  والتقنية والرمزية،  والعقدية  فكرية 

التنمية اال   .تتحقق  التطورات  ظل  واإلنسانيوفي  وهجتماعية  مفهوم جديد  برز  التنمية  ة،  املتحدة  و  األمم  برنامج  مع  البشرية 

الني التكاملي للرأسمال البشري في كافة أبعاده  ر البشري، فهو يراهن على "االستثمار العقاإلنمائي، كإجراء يهتم بتأهيل العنص 

املتكامل التنشئة  على  يتوقف  وهذا  والروحية،  املادية  حت ومقوماته  وروحيا،  وثقافيا  وسياسيا  اجتماعيا  الة؛  يكتسب  فرد  ى 

واالتجاهات والقيم واملواقف  املعارف والقدرات  منسجمة من  اجمجموعة  فاعال  كإنسان وفرد وكمواطن  يكون  .  تماعيا.. حتى 

 (.208ص،  نقدية،رهانات تنموية رؤى سوسيوتربوية وثقافية  ،محسن، مصطفى، ينظر: )للمزيد

املقال   انطالقاإلى    ميير وهذا  املجتمعية  التنمية  بين    معالجةمن    تحقيق  العربية  اللغة  والموضوع  الهوية  في  ثنائية  تنمية 

 ؛ من أجل رصد واقعه، واستشراف مستقبله. تنظيرا وتحليال، فيه لة ورات الحاصبهدف استطالع التص ، السياق التربوي املغربي

 مل في ظل التحديات املعاصرة؟اللغة العربية بين الهوية والتنمية: أي تكا .2

 والهوية ن اللغة العربيةقة بيالعالحدود  -1.2

ل اللغة  : هوغاية في األهمية، وه  لسؤا من الجدير بالذكر أن ندشن الحديث عن عالقة اللغة العربية بالهوية بالوقوف مع  

 تي تنقلها؟  ؟ أم أنها ترتبط ارتباطا عضويا باملضامين املعرفية المجرد ناقل محايد للمعرفة

ال الباحثين  معظم  يتفق  أدوار  ا  أن على  يوم  يكاد  لها  بل  املنقول،  باملضمون  له  عالقة  ال  محايد  ناقل  مجرد  ليست  للغة 

 في أساسيا ركنا أيضا تعتبر  بل للمعرفة، واكتساب  تواصل أداة فقط  تشكل "ال  كل عام، فهيجوهرية في الحياة االجتماعية بش

الناصلية")واالستقال الثقافية الهوية نحو    ر عبد  التدريس  لغة  استراناجي،  لرؤية  أنظار  أمام  جنة  تيجية واضحة، عرض قدم 

ي العلمي،  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  باملجلس  واملناهج  الخميس  البرامج  ص،  2014/  12/  24وم  أهم  2،  من  فاللغة   .)

اللغة حفاآلليات التي تحفظ سيادة األمم، وتسهم في تشكيل تصورات اإلنسان   مم  ظ إلرث األ نحو الكون والحياة واملآل، وفي 

هذ تتجاوز  ما  بقدر  أخرى،  بلغة  تعويضها  يسهل  حتى  الرأي،  عن  والتعبير  للتواصل  أداة  مجرد  فليست  بكثير،  وحضاراتها،  ا 
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اللغة    اللغة كل  العربية بما هي أداة الكتساب املعرفة  –فمهمة  ب  -بما في ذلك  ناء الذات وتطوير  تعمل على االضطالع بوظيفة 

الذاكرة ا  التفكير، وحفظ  التنمية. إنها سجل  والوجود  إلى  العلم واملعرفة والتطلع  لحضاري، فضال عن االرتقاء باملجتمع نحو 

تر  تحفظ  وذاكرة  املاض ي  حافل  بين  وصل  صلة  اللغة  بأن  القول  يمكن  درجة  إلى  األمم،  بين  البقاء  لهم  وتضمن  أصحابها  اث 

واملستقبل،  تكو   والحاضر  ما  وبقدر  األبعاد،  متعددة  ت فوظيفتها  مصانة،  ومحفوظة،  ن  منظمة  كذلك  أصحابها  حضارة  كون 

ن فقد هويته كمن فقد ذاكرته، وفاقد الذاكرة  فقد جزءا من هويته، وم  كمنفمن فقد لغته يكون  وعليه  والعكس بالعكس،  

 قابل للتغرير به في كل وقت وحين.  

نا مجرد  اللغة  أن  على  يرى  من  الأما  يجعل  فكأنه  للمعرفة،  محايد  بقل  و عالقة  اللغة  وليست  ين  انفصال،  عالقة  الهوية 

اللغة كالظرف يصب فيه   بنيوية، جاعال  أو تعالقة طبيعية وال  اللغة  املظروف، وال عالقة  أو كأن  بهذا املظروف،  للظرف  أثير 

الكهربا توصيل  في  مهمته  تنحصر  الكهربائي،  للتيار  املوصل  السلك  عن  أنعبارة  إلى  الرأي  هذا  أصحاب  "ويذهب  في    املهم  ء. 

ى وظيفة  ونقل املعارف والتكنولوجيات ليس هو اللغة، وإنما تلك املضامين املنقولة. وبالرغم من تأكيدنا عل  م والتكوين تعليال

اللغة   بها  إليه املوقف املنتقد ساب  -األجنبية أساسا   –النقل هذه، والتي تقوم  قا من اختزال للغة في فإننا ال نتفق مع ما يؤدي 

وهو موقف غالبا ما يتم به تبرير سطحي لواقع الفرنسة في املغرب، وعدم القدرة على تجاوز اللغة    اتي الضيق.بعدها العملي األد

واجتماعيا"الفرنسية وهي الكمية والنوعية، ومستتبعات ذلك فكريا وإيديولوجيا  تعريب    )نور   .منتها  الطاهري، سياسة  الدين 

 (. 71، مقابلة مع مصطفى محسن، ص، 1993/ 1ر البيضاء، ط/داالبة،  قرط دار  اآلفاق،  –الواقع    -باملغرب: التطور  التعليم

كل    تتعدى  والهوية  اللغة  بين  العالقة  أن  مهام  والحاصل  لها  بل  هامشية،  في جوانب  اختزالها  يمكن  بكثير، بحيث ال  هذا 

تأثي  فبينهما  املجتمع،  يحفظ  اللغة  بحفظ  اإلنسانأساسية،  شرايين  العربية  فاللغة  وتأثر.  تعكس   هيو   العربي،  ر  التي  املرآة 

قافة عربية. لسبب بسيط، وهو أن  صورته والحالة التي يوجد عليها. فال يمكن تحقيق إنسانية اإلنسان العربي في ظل غياب ث

التدريس    عبد ات")ؤسسامل في واستعمالها باللغة الرسمي االعتراف بها، نجد املعترف  الثقافية الحقوق  "من الناصر ناجي، لغة 

تضمن كينونة اإلنسان الفردية والجماعية، فمن حيث كينونته الفردية:    (. ثم إن اللغة2تيجية واضحة، ص،  راست و رؤية انح

،  ح له مجال التواصل مع ذاته والتعبير عن أغراضه ومآربه، ومن حيث كينونته الجماعية: توفر له فرص التواصل مع اآلخرتبي

يستطيع أن يفكر خارج لغته، فاملرء إذن، يشعر بذاته حين تكون لغته    الن  ذ اإلنساوتمنح الجماعة سلطة الفكر والثقافة؛ إ

بالفعل. وكل لغة توفر ملتكلميها رؤية للعالم، أي: ينظر أصحاب اللغة إلى العالم    حاضرة في مرجعيته، فلغتك تمنحك وجودك

اللسان العربي حامل تراث، وناقل ممن خالل ما توفره له من معلومات التي استلهم منها  د  اهعرفة، وش. "إن  حي على الجذور 

الجماعي في عصر الكونية عن الرسالة الحضارية  الغرب نهضته الحديثة في كل العلوم. وال يغفل الساهرون على برمجة الذهن  

ة كما  نيسافات اإلنين الذات واللغة لم يبلغ تمامه في الثقاوالروحية التي حملت بها اللغة العربية، وهم العارفون بأن التماهي ب

إال جوهر الهوية في ذاتها    بلغه عند العرب بكل اطراد تاريخي، وبكل تواتر فكري واجتماعي ونفس ي، وما التماهي بين الذات واللغة

ابد الجابري كل ما سبق، معتبرا اللغة  (. لقد أكد محمد ع265السالم املسدي، الهوية العربية األمن اللغوي، ص،   عبد) ولذاتها"

بد  محمد عا)  األولى لوجوده، والضامنة لكينونته وهويته، مبينا أن "اللغة هي الوعاء الذي تنصهر فيه الهوية.."ن  سابطة اإلنرا

ة،  الذاكر (. ففي هذا الوعاء وبه تتحقق وحدة املشاعر، ووحدة الفكر، ووحدة  107، ص،  14الجابري، سلسلة مواقف، عدد/

هن   دةووح تكون  لن  هذا  بدون  بالنفس  لنو   اك هوية،التطلعات،  ثقة  هناك جذور وال  الجابري، سلسلة    )محمد  "تكون  عابد 
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تتحقق في كل فرد وفي كل مواطن، فهوية الفرد املغربي على هذا األساس من    وهذه املقاييس عامة   (.91، ص،  14مواقف، عدد/ 

في غياب هذا املرتكز. فاملفكر يربط  ا  هذن يتحقق  نتماؤه إليها إذن، هو انتماء هوياتي، ولمرتكزاتها: اللغة، ولغته هي العربية، فا

الهوية عنصرا جامدا ال يساير املتغيرات، فيقول: "الهوية اللغة بالهوية ويجعلها غير قابلة للمساواة، وفي نفس األمر لم يعتبر  

حضاري ء  جزن اللغة  اللغة وما تحمله وتنشره من بعد حضاري، إليست شيئا جامدا، بل هي كيان يكون ويصير، ينمو ويغتني ب

ن املقوم اللغوي له  (. لنصل إلى أ91، ص،  14عابد الجابري، سلسلة مواقف، عدد/  )محمد   من الكيان، من كياننا كمغاربة.."

لغة أولى من توحيد العملة؛ إذ  من األهمية بمكان فيما يتعلق ببناء الهوية الجامعة واملحافظة عليها، حتى قال بعضهم: توحيد ال

الجماعة والوطن واألمة، ويصون التالؤم االجتماعي، وهو الش يء الذي ال تقوى على حفظه توحيد    حدةظ و غة، يحفتوحيد الل

الوحدة  العملة. مم الجمع والتفرقة معا. فمن كان لسانهم موحدا كان ذلك مدعاة لدوام  في  اللغة عامل مهم  ا يعني أن سالح 

ة أو لهجات ودوارج مختلفة، فأنت أمام تغيير يلوح في األفق،  عددمت  اء لغاتا، وباملقابل إذا وجدت مجتمعا يحاول إحيوترسيخه

 ية الجامعة.  وال ينبغي أن يكون على حساب التضحية بالهو 

ا في الهوية ورمزا  بأن الروابط بين اللغة والهوية تلتقي في أكثر من موضع، ما دامت اللغة جزءا مهم  ، وعموما يمكن القول  

وال  الوطنية،  عل للسيادة  احفاظ  ذلك  للغى  تعلق  إلى  يقود  عليها،  النشء  وتربية  بذلك  الوعي  وإن  الهوية،  على  الحفاظ  ثمنها  ة 

تعلق بهويته  األجنبية    النشء  اللغات  تعلم  في  اختزاله  يمكن  ال  الحقيقة  في  فاألمر  غيره،  ثقافة  في  ارتمائه  بأمه، عوض  الطفل 

 بالهوية، أدركنا ذلك اليوم أو لم ندركه.  حيةلتضه إلى االوطنية بداعي تحقيق التنمية، بل يتعدا وترك اللغة

 

 عرفة؟أي عالقة بين اللغة العربية والتنمية في ظل مجتمع امل -2.2

ا اللغة  عالقة  خالل  تتحدد  من  بالتنمية  التنمية    تحققلعربية  معاني  من  أن  ومعلوم  منهما،  لكل  الناظمة  "أن  العناصر 

ثقافة". ومعنى ذلك، إلى  العلم  يبن  يتحول  ا أن  الخرافات  إلني  ملا هو علمي عقالني ومعرفي، ويتجنب  تنتصر  ثقافة عاملة،  سان 

مد في بناء تفكيره على العلم، فهو مجتمع متخلف بعيد عن التنمية. وتقدير العلماء واالهتمام  يعتواألساطير. فاملجتمع الذي ال  

نسان إلى األجود وبناء العقل بناء سليما، وصوال  اإل  ذوق يرتقي بنتاج املعرفي، يقلل من أمية املجتمع، و باملؤسسات العلمية واإل 

ابتعدت    إلى ثقافة العلم وإنتاج املعلومة الصحيحة. وإذا كانت التنمية تتحقق بالعلم حين يصبح ثقافة، فالتخلف هو ثقافة 

إيجابي، وهذ فالتنمية حصيلة نشاط بشري  العلم.  املدى  عن  على  تحقيقها  يمكن  اإليجابية ال  العنصر    لم  ما  البعيد، ه  يترب 

اسطة لغته الوطنية، وهذا ما  البشري في حضن منظومة تربوية وتعليمية سليمة، ذات جودة عالية، تكسبه املعرفة العلمية بو 

بية بما  تعليم في معظم الدول العر تعيش منظومة التربية وال  ،يفترض وجوده في النظام التربوي املغربي، لكن ولألسف الشديد

 يوجد حل ملشاكل هذه االستراتيجية  بيرة. وربما مرد ذلك أننا "ال نملك فهما صحيحا لسياسة التعليم، وال ة كشاشملغرب هفيها ا

العلوم   في  وال  السياسية  العلوم  في  وال  التربية  علوم  في  وال  عينه  التعليم  نطاق  في  املنجرة،)االقتصادية  ال  زمن    املهدي 

 (.  119، ص، الذلقراطية

ة اليوم، لم يعد يراهن على املجتمعات الزراعية أو حتى الصناعية، وإنما أصبح  لتطورات املعاصر ا  ظلنمية في  إن سؤال الت 

بالدرج واإلدارة،  يعول  والخدمات  اإلنتاج  في  ويوظفها  والتقنية،  العلمية  املعلومات  يمتلك  الذي  املعرفة،  مجتمع  على  األولى  ة 

عنده دخل الفرد. ولكل لغة عائد استثماري وتكاليف تنميط، وفي   فعرتلعمل، ويمتاز بالتنويع االقتصادي، وتتكاثر فرص افي
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ئيس ملجتمع التنمية واملعرفة. فوجود لغة جامعة وموحدة يساهم في رفع مستوى  الحالة العربية تظل لغة الضاد، املدخل الر  

بد يتأتى  لن  أي مجتمع. وهذا  أفراد  التدريس كمدخل  لغة  هي  اللغة  تكون هذه  أن  الش ون  املتقدمة"ف  أنا هو  الدول  فؤاد  ).  ي 

املفكرين   من األول  الرعيل "نظر (. لقد85، ص،  2015/  1بوعلي، مقاربات في املسألة اللغوية باملغرب، طوب بريس الرباط، ط/

 ناللسا يدتبد أن مبكرا للشخصية، وأدركوا املؤسس لوالعام والثقافة، الحضارة ماهية بحسبانها اللغة إلى النهضويين واألدباء

 املبكر اللغوي  اإلدراک هذا أن في نجادل أن نملک ال اليوم، ونحن  .ابتالعها أو العربية الشخصية ملحو طريق أقصر هو العربي

 قومية  العشرين، وحركة  القرن  مطالع في  عربي قومي  خطاب مليالد أسس ما  هو  النهضة،  مشروع  وفي كيان األمة  في  اللسان ملكانة

. نقال عن 47، ص،  9/2014النهضة،   وأهداف،  منطلقات العربية: بلقزيز، اللغة اإلله عبد)  "نية اثمالع وريةاإلمبراط زوال  بعد

 Hespéris -Tamuda LIV ((1) ومسؤولة واعية  مقاربة أجل  من  املغرب: في اللغات مسألة إلى عودة ألنصاري ا  الفاللي عبده

(2019 . 

إلى االنعتاق من ربق التخلف، ولكن السؤال املركتو ت  مم التيتنمية املجتمعية، تتوحد خلفه كل األ وح الإن طم زي، هو:  ق 

 ملغربي تحقيق هذه التنمية؟ وما دور اللغة العربية في ذلك؟بأي آلية يمكن للمجتمعات بما في ذلك املجتمع ا

نهض به إلى  ت  سس آليات وأة بها. ولذلك تجد كل مجتمع يبتكر لنفسه  إن التنمية نبتة ذاتية، وال تثمر إال في تربتها الخاص

رة في طريق النمو، يمتلك من  السائ  مصاف املجتمعات املتقدمة، واملجتمع املغربي كغيره من بقية دول العالم الثالث أو الدول 

م متوهم أن التنمية يمكن اكتسابها في  املؤهالت املادية والبشرية والرمزية ما يؤهله لبلوغ مراده، وبعيد عن الصواب أن يتوه

تنمية غي املواد األولية، للا  اب  بتوفير  تنمويا فإن ذلك مرتبط  بالنسبة ملجتمعنا، فإذا كان الطموح  العربية  أو  القومية  وفي   غة 

لك، أمامه حاضر  طليعتها اللغة العربية، فهي أداة من أدوات التنمية فضال عن كونها درعا قويا لحماية الهوية. ومن يقل بغير ذ

املتقدمة، كيف تحص  االدول  على  لتلك نملتلت  نظرا  الوطنية هي،  اللغة  "إن  أجنبية.  لغة  في  التنمية  يرهن  من  يجد  فلن  ية، 

ال ينبغي أن  و (. 44محسن، التعريب والتنمية، ص،  مصطفى) "كثر من غيرها إلنجاز هذا الدور التنموي االعتبارات كلها، مؤهلة أ

ذلك، فظروف "االنحطاط التي عرفها هذا املجتمع  ن  م  لى العكسربية، بل عحو التنمية من قصور لغتنا العنظن بأن قصورنا ن

الع القديم والحديث، كل هذه الظروف وحواملها    ثمانية وما تال ذلك من استعمارخصوصا منذ هيمنة الدولة  غربي، بشكله 

تمحورا  م ها ا وإسهامفي تراجعات مخيفة، حيث أصبح هامش تحركه ومستتبعاتها الفكرية واالجتماعية، قد أوقعت اللغة العربية

. صحيح أن اللغة العربية  حول الفنون واآلداب. وما تزال تعاني من هذا التهميش في تعليمنا العصري وثقافتنا العامة حتى اآلن

تمتع بقدر كبير من املرونة واملطواعية،  لغة شاعرية وخطابية من الطراز األول، بحكم موروثها التاريخي في هذا املجال، إال أنها ت

تحتله  ادرة على مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي تعبيرا واصطالحات تقنية حديثة. إن هذا املوقع الهامش ي الذي ق ها مما يجعل

ية والسياسية التي  اللغة العربية اليوم ليس راجعا إلى عجزها أو طبيعتها كلغة، بل إلى املالبسات والظروف التاريخية واالجتماع

مل هذه اللغة. ذلك أن اللغة من زاوية منظور اجتماعي تعتبر مظهرا أو تعبيرا حضاريا عن  تعتسية التي  تؤطر املجتمعات العرب

التراجع. وهذا    ي إليه، يصدق عليها ما يصدق عليه من مظاهر أو موصفات التقدم أو التخلف، اإلشعاع أواملجتمع الذي تنتم

كان لها أن تصبح كذلك، لو لم تكن وراء صدارتها تلك،    ماف  عاملية.  اآلن صدارة الضبط على اللغات التي تتبوأ  هو ما ينطبق ب

ارية ناضجة وفعالة. وتأسيسا على ذلك، فإن أي لغة باستطاعتها أن تقفز إلى الواجهة متى توفرت لها مشاريع اجتماعية وحض 
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ومتى  الشروط،  مت  نفس  قوية  سياسية  إرادة  نو )   ماسكة"دعمتها  كتاب:  ضمن  محسن  ملصطفى  التصريح  الدين  طاهري،  ر 

 (. 80 -79ص، التعليم باملغرب،    سياسة تعريب

إن لغتنا العربية اليوم ليست لغة متداولة في وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي تسيطر على العالم بلغتها الغربية، وال سيما  

التاريخ هي األكثر انتشارا. ولكنها  مرحلة من    ألكثر تقدما، كما كانت لغتنا فيا  جتمعاتية، إنها مرحلة تسيطر فيها املمنها االنجليز 

لحضارات، فما من حضارة نمت وتألقت إال وانتشرت لغتها وطريقة حياتها، وفي الوقت نفسه، ما من مجتمع نما وتقدم إال  دورة ا

التنمي اكتساب  إن  األصلية.  العبلغته  عالم  إلى  باالنتساب  يكون  والة  التكنولوجيا  تكلم  نقل  "وإن  بشنولوجيا،  يحدث  راء  ال 

للعالم تبين  وقد  اإلنتاج.  وخطوط  وتوطين    وسائل  نقل  إلى  يؤد  لم  املاضية،  العقود  مدار  على  املصانع  شراء  أن  العربي 

التكن نقل  على  تشتمل  التي  التكنولوجيا  اكتساب  عملية  أما  فالتكنولوجيا...  توليدها،  ثم  وتوطينها  عملولوجيا  نقل    يةهي 

والتكنولوجيا وتعليمها بلغة األم )لغة القوى  وسائل وآليات هذا االكتساب ترجمة العلوم    بنية. ومناإلنسان، وليس لألجهزة واأل 

والتر  التكنولوجيا،  اكتساب  وعاء  فاللغة  اللغة،  بهذه  املجتمع  في  والتكنولوجيا  العلم  وتداول  وسيلتهاالعاملة(،    محمد )  "جمة 

م  ئه نحو "االقتصاد القاالتنمية االقتصادية واالجتماعية وفي التوجوأثره في    وم والتكنولوجيا باللغة العربيةعلليم المرياتي، تع

ص،   عالقة،  أية  التنموي  والنموذج  التدريس  لغة  دراسية،  أيام  سلسلة  وجدة  املعرفة،  في  12على  مقاربات  بوعلي،  فؤاد   /.

 (. 102اللغوية باملغرب، ص، املسألة 

 تنميةؤية لغوية ترسخ الهوية وتحقق الر  نحو  - 3.2

املغاربة في أن اللغة العربية الفصحى هي اللسان الرسمي للبلد، بناء على الفصل الخامس من الدستور املغربي    ختلفال ي

ا".  الهاستعمة على حمايتها وتطويرها وتنمية  ، حيث ينص بقوله: "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدول2011لسنة  

غاربة، وثقافتها من أعرق الثقافات العاملية،  وهذا راجع إلى كونها لغة متجذرة في جسم املالرسمية،    وعليه فالعربية تتمتع بطابع

من طرف الدول التي    تلقها املغاربة بصدر رحب بعد الفتوحات اإلسالمية ملا يزيد عن ثالثة عشر قرنا. وحظيت بكامل العناية

الوقت، واللغة  واملوحدين. فمنذ ذلك  تى حينما تولى الحكم في املغرب أمراء غير عرب كدولة املرابطين  ، حأعقبت على املغرب

العربية لغة الحياة الرسمية واملدنية والثقافية والسياسية واالقتصادية. وهذا الرصيد التاريخي يجعلها من اللغات القالئل التي  

تها، وإن كان واقع العربية اليوم في املجتمع املغربي وفي العالم العربي أجمع، يشهد  اكر زال تحتفظ بعالقة متينة بينها وبين ذما ت

لغوية،   انتكاسة  أقل  لم  إن  مترديا،  راكدة.  وضعا  هوية  إلى  في  أوصلتنا  اللغوي  للمستوى  متتبع  كل  على  يخفى  أن  ينبغي  فال 

التربويةاما وفي  و املجتمع املغربي عم التحديد   ملنظومة  ت، معلى وجه  املتعلمين والطلبة،  ا  العربية من قصور لدى  اللغة  عيشه 

  سواء من خالل التعبير، أو التركيب، أو االستعمال، أو الفهم، إلى درجة تحولت العربية في تمثالت املتعلمين إلى إشكالية معقدة 

 . وقلق يؤرقهم

وع اللغوي الذي تم اعتماده في اإلصالحات  لتن، قضية تندرج ضمن إطار اجتمع املغربيفي املوال ريب أن مسألة تدبير اللغات  

دخل في نظام جديد وهو الثنائية اللغوية،   ،2011األخيرة، فقد كان املغرب يعتمد أحادية لغوية ملدة طويلة، لكنه وبعد دستور  

العربية، استجابة   إلى جانب  اللغة األمازيغية  ال ات الداخلية،  للدعو وذلك بعد دسترة  لة في مختلف  حاصوتفاعال مع التغيرات 

التنمية.   نحو  التطلع  الهوية  على  الحفاظ  جانب  إلى  تجمع  اللغوية  املسألة  املتقدمة  الدول  في  أصبحت  والتي  العالم،  بلدان 

أ في حين  لغة واحدة،  املجتمع يستعمل  تجعل  اللسانية  اللغوية  فاألحادية  التعددية  أو  الثنائية  لغة  تعني  ن  من  أكثر  "تعايش 
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املستو   على  اوطنية  والفرنسية  ى  كاألملانية  عاملة،  لغات  جميعها  كانت  إذا  التساوي  سبيل  على  إما  واحد.  بلد  في  لرسمي 

محمد  ).  واإليطالية، في الجمهورية السويسرية، وإما على سبيل التفاضل إذا تواجدت لغات عاملة كالعربية بجانب لغات عامية"

عي، جامعة محمد الخامس، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، سلسلة  تماد اللغوي، انعكاساته على النسيج االجاألوراغي، التعد

 (. 11ص،  ،2002منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

أن معظم  ن  أواحدة، كما   رسمية  لغة من أكثر  لها  دولة  20 حوالي هناك بينما  واحدة،  رسمية  بلغة تعترف  الدول  ومعلوم 

 املستعمر  لغة تبنت املستعمرة الدول  بواحدة، ومعظم إال  رسميا تعترف ال  نية؛ لكنها وط ةلغ من  أكثر تتكلم  الدول  من  الكثير 

. )عرض غير  5ناجي، لغة التدريس نحو رؤية استراتيجية واضحة، ص،  رعبد الناص). الواقع" بقوة أو القانون  بقوة رسمية كلغة

االجتماعية والتاريخية التي نشأت من خاللها تلك   ظروفتي جعلت الدول تعيش تعددا لغويا، الل(. ثم إن من األسباب امطبوع

أن    يجب أن نعلمالدول، وبروز عوامل أخرى أدت إلى سن هذا التعدد كالهجرة أو ما شابه ذلك. وفيما يتعلق باملجتمع املغربي،  

بل أبدعوا بها  ا وال انتقاصا،  ظلم  ولم يروا في ذلكاهتمام،    أيما  ا بها و واهتماملغاربة استمدوا اللغة العربية من الفتح اإلسالمي،  

ث تعدد لغوي آخر، عبر  إحدالى  عاالستعمار    إقدامو واستمر ذلك التالؤم إلى حين فرض الحماية،  وأسدوا لها خدمات جليلة،  

فأص والثقافي.  واالقتصادي  السياس ي  املستوى  مست  جوهرية  تحوالت  على  بناء  لغته  العربية بإدخال  اللغة  يمتلك  املغرب  ح 

ية، وفي الواقع العملي هناك اللغة الفرنسية، والتي ما تزال تحظى بكثير من العناية، بحيث ال تعتبر فقط لغة تواصل  ازيغواألم

...؛ نظرا لكون "فرنسا الزبون األول، واملستث إدارة واقتصاد  إلى كونها لغة  اللغات األجنبية، ولكن تتعدى ذلك  ر األول،  م كباقي 

لخارج، وتظل الفرنسية أداة التواصل االعتبارية، وأداة االنتقاء التعليمي واالجتماعي واملنهي، وتمثل  ا باواملكون األول لألطر العلي

النخبة التي تكونت في املدارس الفرنسية األطر النافذة املتحكمة في السياسة واالقتصاد واألمن والجيش، وهي متشبعة باللغة 

عبدالقادر الفاس ي الفهري، السياسة اللغوية والتخطيط،  )  لك التدبير اإلداري"في ذة وثقافتها في مختلف املجاالت، بما  يالفرنس

 (.  56مسار ونماذج، ص، 

يسائل السياسة اللغوية، ويرى أن الوقت في حاجة إلى تجاوز كثير من املغالطات املتعلقة  ال يزال  إن الفكر التربوي املغربي  

ا األ أل بسياسة  الحلول  ظلت  لقد  اللغوية.  وثقافتين  حاديحادية  اللغتين  بين  الفوارق  لخلق  مصدرا  الفرنسية،  أو  العربية  ة 

أن هناك   بناء على مغالطة مفادها  التأهيلي والعالي،  بين  للتدريس ممتدة  إدخال لغة وحيدة  ينفع  وطبقتين اجتماعيتين. فلن 

غوية في التعليم والبحث كذلك، إذا  الل أو سوق االقتصاد. ولن تنفع الثنائية لغة واحدة مطلوبة في سوق الشغل؛ سوق الثقافة

أقيمت على اللغتين العربية والفرنسية، ما دامت اإلنجليزية هي اللغة الشاملة ولغة الفرص العاملية، فإذا كان البد من ثنائية  

السياسية   االعتبارات  أن  إال  إنجليزية،  عربية  تكون  أن  فاألولى  تفو لغوية،  إلى  تقودنا  واالقتصادية  ثالثية ضيل  الثقافية  حل 

)اإلنجليزية( ولغة ثالثة نسميها لغة التمكين    لغوية في التعليم التأهيلي والعالي، بحضور اللغة الوطنية واللغة الكونية الشاملة 

السياسة  عبدالقاد)  الثقافي الحضاري والتكامل اإلقليمي، )الفرنسية( خدمة لإلنصاف والفعالية والنجاعة  الفهري،  ر الفاس ي 

 (.53طيط، مسار ونماذج، ص، لتخاللغوية وا

إننا في منظومة التربية والتعليم في حاجة إلى عدالة لغوية، كما نحتاج إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين املتعلمين؛ إذ كثير  

ي  فاملتعلم املغربي يقض ي ست سنوات ف ة،  منهم يعانون ضعفا على مستوى التمكن من الكفايات اللغوية بما فيها اللغة العربي

امتالك القدرة على الكتابة والقراءة والفهم، ولكنك في نهاية هذا السلك قلما تجده  التمكين اللغوي و لسلك االبتدائي من أجل  ا
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املهارات  من هذه  في،  متمكنا  اللغوي  التنوع  من خالل حماية  متعددة،  تدابير  اتخاذ  يقتض ي  اإلشكال،  هذا  املغرب.    ومعالجة 

مازيغية، لكن على أرضع الواقع، غياب عدالة لغوية، وعلى سبيل املثال: فاللغة العربية ضعيفة  األ ورغم دسترة اللغة العربية و 

النظام   في  اللغوي  االستعمال  في  املبرر  الغير  االرتباك  من  ذلك  على  أدل  وال  وطنية،  كلغة  بدورها  تقوم  وال  وبيئتها،  بلدها  في 

تعلمون املواد العلمية باللغة العربية إلى نهاية سلك الثانوي التأهيلي وفي  ة يكان املغارب 51.17بل القانون اإلطار التربوي، حيث ق

التعليم الجامعي يدرسون في الشعب العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وال شك أنه خيار غير متناسق، وذلك في كون املتعلم  

ا  م العالي يجد هناك لغة غير التي تعلم بها، وهذا ما يؤثر  عليلثانوي بالعربية، وملا ينتقل إلى التاملغربي يتلقى تعليمه العلمي في 

أبينا   أم  الفرنسية شئنا  فاللغة  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  معه  يغيب  وبالتالي  املغاربة،  لكثير من طالب  العلمي  املستقبل  سلبا على 

الرتف االجتماعي، وسبب  التفاوت  تكريس  مظاهر  من  الطلمظهر  أغلب  إذ  الجامعي،  التسرب  نسب  مواصلة  بة  اع  عليهم  يشق 

التعليم العالي في الشعب العلمية باللغة الفرنسية، فمنهم من يغير الوجهة إلى الشعب األدبية أو القانونية، ومنهم من يستمر،  

 :ظواهر عدة إلى أدى العالي لتعليم وا املدرس ي  التعليم بين اللغوي  االنسجام لكن النتائج غالبا ما تكون غير مرضية. إن "عدم 

 املجتمع؛ طبقات  بين الهوة ساعات

 الفرص؛ تكافؤ غياب

 الفقراء؛ ومدارس األغنياء مدارس

 املوازي؛ والتعليم البعثات وتعليم املفرنس الخصوص ي التعليم  ازدهار

 ؛ )الباك على حاصل 100 من مجازين 3 (الجامعي التعليم  في االنقطاع نسب ارتفاع

 معي؛الجا التعليم في املعربة الشعب نحو  بالهرو 

 العمومي؛  التعليم  مستوى  تدني

الناصر ناجي، لغة التدريس نحو رؤية استراتيجية، عرض غير مطبوع،    عبد).  الشغل" سوق  على معينة لغة هيمنة تكريس

 (. 14ص، 

بين مختلف أسالك التعليم من  ط  فإذن هناك تباين على مستوى السياسة اللغوية، وعدم توفير عرض لغوي متناسق، يرب

إاالبتد وردائي  ما  جماع  إلى  وبالعودة  العالي.  في  في  تصورات    من  لى  اللغوي  الشأن  تدبير  حول  املعاصر  املغربي  التربوي  الفكر 

على   املتوافق  الدستور  تطبيق  مع  تماشيا  الرسميتين،  باللغتين  التدريس  ضرورة  على  متفق  الجميع  فإن  املغربية،  املدرسة 

ولوية للغة العربية، وإذا كان البد من االندماج في السوق العاملية بشكل ال نفقد  ، فاأل ياته، وفي انتظار تأهيل األمازيغيةتض مق

الهوية اإلطار  ، معه  قانون  في  ورد  كما  ليس  اللغوي  التناوب  في  يكون  قد  الرؤية    -.  51.17  فالحل  لتوصية  يخضع  لم  الذي 

الل  االستراتيجية الهندسة  اغو بخصوص  للتناوب  مغاير  بمفهوم  جاء  بل  اللغات للغوي ية،  أو  باللغة  التدريس  يلزم  والذي   ،

والتي    .2015/2030وثيقة الرؤية االستراتيجية    ما ورد فيوإنما بناء على    -األجنبية في بعض املواد وال سيما العلمية والتقنية منها

يم ال  ثالث،  طريق  إيجاد  في  تمثل  بشأنه،  متوافق  بمخرج  ال  يل جاءت  وال  التنمية،  ويهمش  الهوية  يجمع  عكس،  إلى  طريق  بل 

ح حيث  واضحةبينهما،  لغوية  بهندسة  تأتي  أن  بت،  اولت  العربية،  اللغة  مكانة  حفظ  على  في  تأسس  أساسية  لغة  اعتبارها 

عامل مع اللغات  لتختلف العلوم، وحمايتها استنادا إلى املادة الخامسة من الدستور. وفي ذات الوقت، فتحت الباب لالتدريس مل 

تد األكثر  رقماوال  األجنبية  الدعامة  في  مبين  هو  كما  العالم.  االستراتيجية.    13  في  الرؤية  لغات  من  تعدد  في مرحلة  "فالدخول 
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التدريس وتنويعها، مع إجبارية اللغة الوطنية وتعميمها، سيدفع بالتعليم إلى إصالح فعلي يتحاش ى األخطاء السابقة، ويتجاوز   

ى االحتكار اللغوي، ويسهل التواصل بين اللغات والثقافات املتنوعة، تمهيدا  ي عللي، ويسقط االمتياز االعتباطي املبناالوضع الح

، اللغة والبيئة،  رعبد القادني على املعرفة والتواصل والتكامل والتعاون". )الفاس ي الفهري،  بملجتمع مغربي موحد في التنوع، وم

 (.68، ص، 38منشورات الزمن، كتاب 

ل ماسة  الحاجة  في  واضسياسة لغوية  سن  إن  العربية  اللغة  استرداد سيادة  على  تعمل  في ذلك حة،  بما  املجاالت   مختلف 

كما هو  والعلمي  منظومة التربية والتعليم، واعتبار اللغات األجنبية بما فيها الفرنسية واإلنجليزية لغة تواصل لالنفتاح الثقافي  

  ، ث العلمي، فاألولى يجب أن تكون لغة البلد الرسمية لبحناك فرق واضح بين لغة التدريس ولغة اوهاألمر في الدول املتقدمة.  

  . ويحفظ بها هويته وانتماءه  باعتبارها خيارا متوافقا عليه بين أبناء الشعب، وفي إطارها تتشكل رؤية اإلنسان/املواطن للعالم،

لألسف يقع الخلط  ولكن  ا.  كان االنفتاح اللغوي واجب  ،ن أجل هذا كون بلغات العلم، ومالبحث العلمي فيفترض فيه أن يأما  

ال ولغة  التدريس  لغة  بين  الكثير  العلميعند  ا،  بحث  قبل  ما  املدرس ي  التعليم  في  نكون  األجنبية  فأن  باللغات  وندرس  لجامعي 

الدستورية )العربية(  ونهمش اللغ إلى املجهول، لكن االرتقاء بالكة  فاية اللغوية لهذا املتعلم من خالل  فهذا ربما قذف باملتعلم 

التخصصات  كساإ وخاصة  الجامعي؛  العلمي  البحث  إذ  واجب،  بل  مقبول  فهذا  اللغات،  تعليم  آلية  عبر  األجنبية  اللغات  به 

، ولكن بغرض ترجمة ما عند الغير واالستفادة من  الدقيقة والتقنية، تتطلب االشتغال باللغات األجنبية؛ إذ العلوم متقدمة بها

ليالئم خصوص ذلك  كل  أن  ية  إنجازاته، وتحويل  فاألولى يجب  العلمي،  البحث  ولغة  التدريس  لغة  بين  فالفرق واضح  واقعنا، 

تكون رسمية تحكمها الخصوصية والثانية علمية يحكمها واقع البحث العلمي، فاألولى عامة، والثانية خاصة. ولربما عدم تبني  

لتربوي في مختلف مناهج تعليمنا وفي جميع  ا اتمكين العربية من القيام بدورهحة في  هو ما يجعل الرؤية غير واضهذا الخط،  

تجاهها؛  وخلق وعي جماعي  يتطلب تخطيطا لغويا وتصميم استراتيجية طويلة املدى، تعيد االعتبار لهذه اللغة،  مما  األسالك،  

رائدةسواء   تجارب  مدارس  ب  ،باستلهام  العومعاهد  تأسيس  شأن  من  تعلي  وبداية  خاصة  الحماية  أثناء  كانت  كما  ربية 

تفعيل قوانين ملزمة لتحمي العربية، تطبق في جميع املجاالت، في اإلعالم، واإلعالنات التجارية،  تشريع و القيام ب  أوستقالل،  اال 

تحرص   ،وطنية عليا للترجمة  ةوتأسيس مؤسس  أكاديمية محمد السادس للغة العربيةوالتعجيل بتفعيل  والتشوير وغير ذلك..  

 . امليةالع على مواكبة املستجدات العلمية 

السيادة االقتصادية، إذ التنمية  شرط  ب  امرتبطقد يكون  ولكن ذلك  تحقيق السيادة اللغوية،  ل  في حاجة  أننا  ،صحيح إذن

الهوية يقال  تحمي  حمكما  تستطيع  القوية  فالدول  بالعكس.  والعكس  قوية،  البلد  لغة  تكون  قويا،  اقتصاد  كان  فكلما  اية  ، 

وا واالقتصادية  اللغوية  والثقافيةالج خياراتها  االقتراض  والسياسية  تماعية  واقع  على  تعيش  التي  الضعيفة  الدول  أما   .

، وقد يكون  األطراف املانحة..االستثمارات األجنبية، فإنها تكون ملزمة باحترام دفتر الضوابط والبنود مع  واملساعدات الدولية و 

 وية. ذلك على حساب التضحية باله

العربية  إن   باللغة  املغربي  ال   فياالرتقاء  مشتركة،  سياق  كمؤسساتمسؤولية  الدولة  من  كباحث    ،تبتدئ  بالفرد  وتنتهي 

لربما    ، بهذا العملم سويا  نق ، وإذا لم  )العربية(  وبهذا التكاثف نخلص إلى تحقيق التنمية انطالقا من االرتقاء بالهوية،  ومختص

الهويةفي ضبدورنا  قد ساهمنا  نكون   العربيياع  نتخيل  أن  ويمكننا  ف.  أهملت،  ة  أنفاسها، كشجرة  تلفظ  وتركها  إهمالها  ظل  ي 

، وتعطل  في النمو  فطافت عليها طائفة من األشواك واألعشاب، ونبتت بجانبها طفيليات عطلت من قدرتها على النهوض، فتعثرت
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ا  ويالت  تعاني  التي  العربية  اللغة  شأن  وكذلك  اإلنتاج.  عن  فيدورها  االستعمال  عن  إبعادها  بعد  العلمية  مج  إلهمال،  االتها 

اللغة الرسمية.  ..والتربوية واإلدارية واالقتصادية لتحتل مكان هذه  في املكان،  لها  باملقابل ظهرت لهجات ولغات أجنبية وسع   .

أمام واقع لغوي جديد،    أمام و  الناس جميعا  الفصحى، سيصبح  العربية  اللغة  في مصير  التحول  التكيف  هذا  سيفرض عليهم 

غات ولهجات مختلفة في جميع املجاالت، باملقابل سيتم إبعاد اللغة العربية عن مجالها الطبيعي. فيأتي على  بل معه. وهو التعامل

، يعتقدون فيه أن هذا هو الوضع الطبيعي، وسيصبح مجرد التفكير في تغييره مغامرة غير محسومة املآل،  غير بعيدالناس زمن  

 .ا حاضرا ولم يقاومومهللغة ويتحمل مسؤولية ضياعها من كان يفتضيع ا

 خالصة 

مبرز لورقة  ا  تتناول والتنمية،  بالهوية  عالقتها  في  العربية  اللغة  حول  الدائر  واقعي،    ةالنقاش  منظور  من  اإلشكال  عمق 

 خلص في األخير إلى جملة من االستنتاجات، أذكر منها: تل

متبادلة  عالقة  والهوية  اللغة  الل  بين  دامت  ما  موضع،  من  أكثر  في  جتلتقي  للسيادة  غة  ورمزا  الهوية  في  مهما  زءا 

ذلك   تعلق  إلى  يقود  عليها،  النشء  وتربية  بذلك  الوعي  وإن  الهوية،  على  الحفاظ  ثمنها  اللغة  على  والحفاظ  الوطنية، 

اللغة سجل حافل وذاك ثقافة غيره. إن  في  ارتمائه  بأمه، عوض  الطفل  تعلق  بهويته  ة تحفظ تراث أصحابها  ر النشء 

ين األمم، إلى درجة يمكن القول بأن اللغة صلة وصل بين املاض ي والحاضر واملستقبل، فوظيفتها  اء بوتضمن لهم البق 

 متعددة األبعاد، وبقدر ما تكون مصانة، تكون حضارة أصحابها كذلك منظمة ومحفوظة. 

ات األجنبية  اللغاستعادة سيادتنا اللغوية، واعتبار    ىإن الحاجة ماسة لرسم سياسة لغوية واضحة املعالم، تقوم عل  

بما فيها الفرنسية واإلنجليزية لغة تواصل لالنفتاح الثقافي كما هو األمر في الدول املتقدمة. وإن االرتقاء باللغة العربية 

فنكون جميعا مس تالقي حتفها،  نتركها  أو  العربية  للدفاع عن  نقوم سويا  أن  إما  أمام  ؤ مسؤولية مشتركة،  عنها  ولين 

 التاريخ. 

قيام  سواء  يكاديمي األ  ضرورة  اللغة،  لهذه  االعتبار  تعيد  وإجراءات  تصورات  بصياغة  املدني،  املجتمع  وجمعيات  ن 

أثناء الحماية وبداية االستقالل، وكذا بالدعوة إلى تفعيل قوانين ملزمة لتحمي العربية،    ابتكار حلول كما كان الشأنب

 مية باللغة العربية.لسات العاأو تأليف الدر 

اكتساب    يمكن  مرتبط  الال  العربية  املجتمعات  في  التنمية  القومية، فتحقيق طموح  اللغة  استعمال  غياب  في  تنمية 

لحماية   واقيا  درعا  كونها  عن  فضال  التنمية  أدوات  من  أداة  فهي  العربية،  اللغة  طليعتها  وفي  األولية،  املواد  بتوفير 

ى التنمية، فلن يجد من يرهن التنمية في  علامه حاضر الدول املتقدمة، كيف تحصلت  م الهوية. ومن يقل غير ذلك، أ

لغة أجنبية. فتحقيق التنمية يقوم على مجتمع املعرفة، الذي يمتلك املعلومات العلمية والتقنية، ويوظفها في اإلنتاج  

تفع عنده دخل الفرد. ولكل لغة عائد  ر والخدمات واإلدارة، ويمتاز بالتنويع االقتصادي، تتكاثر لديه فرص العمل، وي

 ثماري، وفي الحالة العربية تظل لغة الضاد، املدخل الرئيس ملجتمع التنمية واملعرفة. ستا
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Abstract 

The intense fear of integrating cultural arts within the educational spaces of some 
Third world countries and leaving their concept static as we inherited from fallacies 
in vision and issuance of judgments without a foundation of knowledge and art-
educational criticism. It gave way to the entry of other types of cultures, cramming 
themselves under the labels of “art and creativity.” Which aims to make today’s 

human being a mere commodity that is bought and sold within spaces that recognize 
only material profit and sow competition for blind imitation. Which led to the 
creation of a damaged, empty generation of all kinds of aesthetic sensibilities in the 
practice of the act of amazement . 

Cultural art education enables societies not only to understand the arts, but also to 
make them aware of the human values underlying their historical and cultural 
hierarchy. Not contributing to the creation of a creative economy whose capital is a 
culturally and artistically framed person . 

And the choice of study fell on an artistic model represented in dance, by virtue of it 
being one of the marginal arts that is viewed with instinctive eyes, as if it does not 
hoard the culture of societies that can be benefited from educationally, 
intellectually, artistically, and why not therapeutically. 
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 ملخص 

الفن الخوف الشديد من إدماج  الفضاءات  إن  الثقافية داخل   ال  دول   لبعض   التربويةون 
 
الثالثعال مفهومها    وترك.  م 

 كام داألح  صدار إ و رثناه من مغالطات في الرؤية  ابتا كما و ث
 
  ون أ

أفسح املجال لدخول أنواع    ،فني تربوي   ونقدمعرفي    س 

الثقافات، ح    أخرى من 
 
"الفن  ر  ش التواإلبداعت نفسها تحت مسميات  اليوم مجرد سلعة    ي".  إنسان  إلى جعل  تهدف 

شترى باع  ت
 
جيل  صناعة  أدى ل  امم  ،األعمىاملنافسة على التقليد    وزرع ادي  داخل فضاءات ال تعترف سوى بالربح املب  وت

خال   الدهشة  معطوب،  فعل  ممارسة  في  الجمالية  الحساسيات  أنواع  كل  الفنية؛  من  تمكن  فالتربية    الثقافية 

، ياإلنسانية الكامنة وراء تسلسلها التاريخي و الثقافبل تجعلهم يدركون القيم    الفنون فقطاملجتمعات ليس من فهم  

إنتاج محتويات ذي سيعمل  التنمية البشرية و ستعزز روح الخلق و اإلبداع، الستسهم في    كما تقوم بتحفيزهم على 

و  الفنية  وسط عالم اليوم و لم ال املساهمة في خلق اقتصاد إبداعي رأسماله إنسان مؤطر ثقافيا    قافة الثعلى نشر  

 فنيا.

ر إليها بعيون  ظنة التي ي  من الفنون الهامشي  كونه  في الرقص، بحكم  سقط اختيار الدراسة على نموذج فني تمثل  وقد

 ال عالجيا.  ولم وفنيا وفكرياال يكتنز ثقافة املجتمعات التي يمكن االستفادة منها تربويا   وكأنهغريزية 

 تعليم  ،رقص، ثقافة ،فن :يةفتاحات املالكلم
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 مقدمة 

التي نحيا   الطريقة  يتك بها    ونرى إن  الال   ون العالم  األكبر من وعينا  تراكمات متنوعة تصبح  رس ت  وماواعي  جزؤها  ب فيه من 

وعينا الذي   هو أن نتبنى مواقف دون وعينا بال  والخطير   .أمامنا  املاثلةبها انطالقا من املعطيات الحياتية    ونحكمالعين التي نرى  

حقيقة    ها وكأن جاهزة  وروثات  ية التي برمجته وفقا ملبحكم املنظومة املجتمع  يشعر، مقيدا من حيث ال    ه أفكار جعلتترسبت فيه  

الذي    .مطلقة النقدية    فيهأصبحت  الش يء  للملكات  إخضاعها  دون  جزافا  تطلق  بالنسبة    .واملعرفيةاألحكام  الشأن  كما 

 جعويشبه بعيدا    ويهربذلك العمل من محتوى يخل بالوقار  رم ما صدر عن  جت  كبيرة،ضجة    تللسلسلة الرمضانية التي أحدث

في  مفهوم الشيخة انطالقا مما يصطلح عليه  إلى  العقل الالواعي نظر    راجع لكون   ذاهو   .الشيخة"على الفتنة كونه يحمل اسم "

له هو    ، عرفهم  األمر  حقيقة  تتعدد في  نجد   في  سياقه على    وباالطالع   السياقات.حسب    دالالته  مفهوم  يأت  أنه    السلسلة  لم 

الوقا نطاق  عن  خارج  جوا  لج عابل    ،ربمحتوى  عدة  لها  اجتماعية  ع  نب ظاهرة  لفظة ن  بعيدا  تعنيه  ملا  النمطية    الصورة 

الذي حصل لم  فالبالتالي    ، تصوراتله من  ما يحمو تعريف كل شخص    سابقا حسب   التي تختلف كما قلنا". و الشيخة" هجوم 

 نيتشه. بتعبير  " ي استفز البقايا املهجورة من التمثالتلذا "االسم" بل بسبب   ،ذاتهيكن بسبب املسلسل بحد 

الرؤي هذه  املبنية  إن  اة  الجاهزة  األحكام   املتنوعةعلى  سياقاتها  في  عليها  يصطلح  ما  و  املفاهيم  بين  تفرق  ال  و    جنت،  لتي 

واحد ا  القضايستجني على مجموعة من   إليها من جانب  النظر  الثقافيخصوصا    ،التي ال يحسن  و  الفني  املجال  باألخص    ،في 

ما تصدر    تعبيرية سرعانأو مجسدا داخل فضاءات    مرسومامنحوتا  أو  راقصا  سواء كان  ،  لصيقة بالجسدالفنون الثقافية ال

في حين أن الخطيئة نابعة من طريقة تفكيرنا و رؤيتنا  ،  األحكام خوفا من السقوط في فخ  الغواية الجنسية و ارتكاب الخطيئة  

ت على  القائم  العنصر  الجسد سوى  في  ترى  ال  التي  تآلالعقيمة  ما  و  الجنسية  الغرائز  من  لبية  باقي ف عليه  و  تشترك  خدمات 

 . نعمة العقل  املخلوقات التي حرمت من 

عن   والكشفاملجال الطبي الذي يستدعي التعري  فيملاذا  .للخطيئة  وموطن منبوذا والثقافيفإذا كان الجسد في املجال الفني 

 ؟ أخرى   كاماح أللضرورة هو نفس الجسد أم ليس أو   غواية؟أي فتنة أو   ال يشكلأكثر املناطق حساسية  

كلها مجاالت تبيح لنا االطالع على ما وراء  .  والثقافي  فني وال  والفكري   النفس ي الشرط    جسديا، كذلك إذا كان الشرط الصحي   

رموز  من  يحمله  ما  و  للجسد  الخارجي  بإثار   الشكل  مقرونا  ليس  عنصرا  باعتباره  مفهومه  مع  نتصالح  أن  كمجتمع  ة  علينا 

 . الفنية و الثقافيةو  لعلميةة و االشهوة الفكري يثيرنه أن بإمكا البهيمية، ألن الشهوات 

 ؟ والثقافةالفن التربوية منفصلة عن   نظومةوامل إذن كيف يمكننا إصالح الوعي املجتمعات 

 نموذجا.لى الرقص باالعتماد عدوره في التربية سنحاول في هذا املقال أن نبين واقع الفن داخل الثقافة اإلنسانية و 

الثيعتبر كل من   و  و   قافةالفن  املجتمع  و  للفرد  أساسية  االنتماء   العالم ككل،ركائز  و  اإلنساني  الوجود  فهما تعبيران عن 

و   للرقي  إلى كونهما عناصر  ما كان    والثقافةفالفن    ؛اإلبداعالهوياتي، إضافة  املجتمع و متى  أشكالهما ضروريان داخل  بجميع 

خافتا   هشةكان  صوتهما  وضعية  في  م  ،املجتمع  است ك تى  و  ما  ره ثماان  فهما  مثمرا.  الحصاد  كان  تنويرية  فضاءات  داخل  ما 

 انحطاط. يجعالن املجتمعات على ما هي عليه من ازدهار أو  
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مرتبطا باإلنسان في مختلف مراحله و  حيث كان  إلنسان منذ فجر البشرية  ا رافقتمن الفنون التعبيرية التي  و يعد الرقص   

كما كان وسيلة استكشافيه و أيضا إغوائية    ، التعبدحب و الحرب و قبلة للتأمل و  الحه في اللغته األولية و س   ارساته، كانمم

 .لم تجن على قيمة الرقص إال عندما استقوى العقل الجنس ي على العقل الفكري  األخيرةلكن هذه  

باالتاريخية و مراحله    بعضل أن نذكر  و الرقص في بعده التربوي سنحا  إلى  راملرو   وقبل لكي نطلع    انية ة اإلنسفقالثعالقته 

 يحققها. الرقص  التي كان   األهدافن ط م يجزء بسعلى 

 الرقص في بعده التاريخي 

أسلوب الحياة قبل اكتشاف اللغة التي من    وفيفي التعامل اليومي    والعالماتالقديم قد اهتدى إلى اإلشارات  اإلنسان  إن  "

من الناس وصوال إلى خلق    وبغيرهبالطبيعة    التحام اإلنسانرت عن  ي عبالت  وأصواتهابيعة عبر حركاتها  خاللها حاول محاكاة الط

في بداية حياته أن يصف مغامراته  اإلنسان  ل  مشتركة بينهما. لقد حاو   وعالقاتصر  أوا  وإيجاد  والعالم اإلنسان  فهم متبادل بين 

  وبالفعل ف يلحق القول  ة كوصالحركجاءت  و   .واإليقاعالصوت  ج معها  ربما مز و   ،بالحركات  وصراعه  وأمله  ومعايشته  ومشاعره

 . (2014عبد الكريم،  ،)عبودة" من يستمع إليه ولدى يقاظ الشعور لديه إل 

بهذا مارسها    فالرقص  واجتماعية  ثقافية  وظاهرة  القديمة،  الرمزية  الفنون  من  الكالم  اإلنسان  هو  اختراع  والكتابة  قبل 

و    وذلك االف  التطهير  و  سيوالتنف  التعبير للتواصل  و  و  الحر و لحزن  رح  إالب  هزاته    التعبد.  باختالف  تختلف  رمزياته  أن 

واألفرا  وباختالف االفتراضيةبل    ،واملجتمعات  دالعصور  الرقمية  التطبيقات  باختالف  سياقه    بحسب ،  الحديثة  حتى  طبيعة 

 شعورية.  ال و نفسية شعورية  وخلفيةالذي يستقي من جذور تاريخية، وأوساط ثقافية  

ضمن طقوس مرتبط    (، كان يمارسه ااألنتروبولوجيو    نوغرافياثنقلته لنا الدراسات اإل  )ما   فه االنسان "إن الفن منذ أن عر 

إما طرد بهدف  كان  اإلنسان  عرفه  فني  تعبير  كأول  فالرقص  االجتماعية،  من    باملمارسة  للتقرب  أو كطقس  الشريرة«  »األروح 

القرابي  تقديم  أثناء  أثناءاآللهة  أو  الا   ن  بغزارة  باملالحتفال  أو  املثمرة  صيد  الفالحية  ما    )فيواسم  الخ.   ...) الزراعية  املجتمعات 

كانت شعرا أو نثرا أو حتى رسما. كان الهدف دائما توظيف هذا الفن    ءالفنية سواعلى الرقص ينطبق على كل التعبيرات  ينطبق  

اجت أو  دينية  وظيفة  كانت  سواء  ما،  بوظيفة  كلودليقوم  يقول  كما  فاإلنسان  سترا  ماعية،  بنفسه  ليفي  الرموز  شكل  وس 

 .(2017اماريو،  ،)بلقايداصل بها بين األفراد واألجيال والجماعات." ولنفسه، والفنون قادرة على حمل هذه الرموز والتو 

في   إبداعية استكشافية، من خالله    ظهوره كانتفالرقص  أغراضا عملية لكن بطريقة  اإلله  البدائي ذاته    ننسا استبصر 

 أغراضهم. من يقاسمونه البيئة عن طريق رمزياته التي تعكس أحوالهم و احتياجاتهم و  ل مع تواص وبهه واكتشف محيط

باملعابد و األسواق    البدائية، مرورافي مراحله    وااللتقاطفقد كان له دور كبير في خدمة اإلنسان من خالل ممارساته للصيد  

للمسارح دخوله  العص   ،اإلغريق  عند   إلى  تطور  مع  خاضوظيفتفور.  ليتطور  والثقافية  ه  الرمزية  األنساق  بتغير  للتغيير  عة 

 لكن تيمته ظلت ثابتة على التعبير.  والتاريخية
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 الرقص في بعده الثقافي 

شكال الثقافة  الوجود    تعتبر  أشكال  وهمن  من   ياإلنساني.  سلسلة  عن  تحقيق   اإلضافات  عبارة  أجل  من  الفرد    يتبناها 

هي كل ما اكتسبته  ،  بالثقافةوما نعنيه في سياقنا    تجلي.ارجها أي ميزة فهي شكله في الن لوجوده خيئة ال يمكن أن يكو لب  انتمائه

عليها صبغة  ي  حكايات واالحتفاالت والطقوس الفلكلورية التي تضفكالال مادي    من رأسمالورثته    وما،  وعفويااملجتمعات تلقائيا  

   الهوية.

  ل . فتحو والنفسيةالتعبدية    وحاجاتها عن انفعاالتها    ة لتعربشريالبنذ فجر  ية مارستها املجتمعات ملغة رمز الرقص    يعدو 

كونته من رأسمال ثقافي    وماشعبية    وحكاياتما خلفته الشعوب من أساطير يحكي  فلكلورية  القوس  طقس من الط  فيما بعد إلى

يتها  ه هي أيضا بخصوصشكلت   الوقت نفس    وفياملجتمعات    ثقافة  شكيل في تساهم    ص تتمايل. فالرقظهر جليا في حركاتها وهي  ي

 وطابعها املتفرد. 

كل   أن  نجد  يستند و  أشكال    مجتمع  خلف  تتوارى  رمزية  خصوصية  على  األخرى  هي  تستند  ثقافية  خصوصية  على 

الثقافية  وم فاملضامين  خارجها.  تفهم  أن  يمكن  ال  واحدة،مارسات  تختلف  ككل  تجليها  أشكال  ذلك  ."  لكن  في  والدليل 

القمر هو القمر في    الثقافاتدالالتها تتنوع حسب    الطبيعة لكنواحدة في    الكون فاأللوانوجودات  ستعارية ملاالستعماالت اال 

ذلك شأن الرقص  و   (2015)بنكراد،   ."  دالالته مستمدة من الثقافة ال من وجوده في السماوات العال  أجمعين لكن سماء الناس  

من خاللها و   غيرها،ن مضافات تحتفي بها ذاكرة كل ثقافة عن  ة مستمدة م كل الثقافات لكن داللته الرمزينجده يشترك  بين  

 عبر عن تنوعها الثقافي و إبداعها الفني والجمالي . تمثل املجتمعات نفسها و ت

  ومابعها األدائي سنحاول أن ندرج نماذج بعض الرقصات التي بينت على عمقها الثقافي من خالل طاالدراسة على سبيل و 

 . وهويتهاكس وحدتها تع تراثية من قيم  هتحمل

 نماذج من الرقص الثقافي 

 رقصة الفالمينكو  ➢
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لرقصات الشعبية التي صنعت لنفسها مكانا  من ا  وتعداإلسبانية.  ال يتجزأ من فلكلور الثقافة    ا تعتبر رقصة الفالمنكو جزء 

اليأس واالضطهاد الذي تعرض له  و ناة  رحم املعا  ابتدعت من   ونجدها.  ة االسبانيةداخل الثقاف  والغناء مرموقا بمعية املوسيقى  

الثامن عش القرن    . ( والرقصالغناء    )املوسيقى   ثالثيةمن خالل    ويعبرونالذي يحتمون به    الفن مالذهمكان    وقدر.  الغجر في 

  ويتضح   الد دون استسالم لجبروت الج  نفوانعو هي القوة التي تحفز أجسادهم على التمايل بشموخ    واملوسيقى ونجد أن األغاني  

 .الرقصةما تبوح به الحركات االنفعالية العنيفة التي تتغذى منها ثقافة   من خاللذلك 

 الرقص اإلفريقي  ➢

 

  

 

 

 

 

أقدم   من  اإلفريقي  الرقص  تاريخها    وأشهر يعتبر  يحمل  الذي  بالحيوية    وثقافتهاالفنون  املليء  حياتها  نمط  يمثل  كما 

فكري ال يمكن اختزاله في سطور    وإبداعيصة ملا له من فيض ثقافي  ق دراسة خا يعد من الرقصات التي تستح كما    .والحماسة

 قليلة. 

  الرقص الصيني ➢
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تميزها عن   وحكاياتمن خاللها ما ورثته من معتقدات  وتحكيتشتهر الصين بأنواع كثيرة من الرقصات التي تمثل ثقافتها  

تاريخها إلى أكثر من ألف سنة. والغرض من  ي يعود نين التت ال وأاألسد  لرقصات نذكر رقصة ه اهذ ومن الشعوب.غيرها من 

 .البركة والسعادةأدائها هو طرد األشرار واملصائب وطلب 

         الرقص الهندي  ➢

 

 

 

 

 

الهندية   الثقافة  عن  يعرف  ال  منا  شكلها    ومامن  في  مختلفة  رقصات  من  به  الشعوب  ثر  كأ  نم لهند  فا  ومضمونها، تزخر 

أكثر  ،  رقصال   لفن قافي  لثا  ا حفاظا على تراثه ملا يحمله من مخزون جمالي    وذلك  ،السينماداخل    ااستثمار الفنون  كما يعد من 

 . عنصرا مروجا لسياحتهم الثقافيةأمس ى حتى  من جميع أقطاب العالم املتلقي  يشد انتباه 

 الرقصة الصوفية املولوية  ➢

 

 

 

 

     الرقص الصوفي املولوي 
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الرقصا  من  املولوية  الرقصة  الثقافيةتعد  وديني.  ت  فني  ثقافي  بطابع  تتسم  منسعى  ي  التي  ترويض إلى  خاللها    املتصوفة 

السمو  أرواحهم   بعوالم  اإل  واالرتقاءلالتصال  العشق  مقامات  في  لهي  في  الكون  استغراقهم  طريق  ملتفة عن  لهم    رقصة  تبيح 

 ذات. لااالغتراف من جمال الكون املتدفق في وعاء 

منها تحمل ظال خاصا بها دون    وكل،  والثقافةهذه الرقصات تنضوي تحت لواء الفن   نكل مأن نا  على ما سبق يتضح ل  وبناء

خلفته   بتراث  املنسوجة  التقاليد  من  إماغيرها  كل  شعوبها  فكري...إلخ.  أو  خيالي  أسطوري  أو  تاريخي  وحي  نوعيتها   من  حسب 

هي أيضا بغطائها.  ليتضح لنا أن    وشكلته  قصها الر كلش   ،ةوما تستودعه من أنماط رمزيالذي يختلف بين كل ثقافة    ومقامها

في  ا، إنساني  ا الرقص واحد عند كل الشعوب يعتبر سلوك  القاموس    يتشكل  غير    وإيقاعية متواليات حركية    السطحي من عرف 

جسيد حكي  في عرف الثقافة هو ت  نة. لكاديالععن األنشطة الحركية    منتظم وتختلفتلك املتواليات على ايقاع    د لفظية. تعتم

معاني  ح فيه  تختبئ  كاألفراح    ودالالتركي  الوجود  ثيمات  الرومانسية  ،املوت  واأللم   املرض  واملسراتتثوي  والعنف   ،والحياة 

 . واإلغواء ، القتال

ره من ذاكرة  تستعي  ذه املضامين هي أيضا واحدة بين كل الشعوب لكن شكل تجلي رقصاتها التعبيرية يختلف من خالل ما ه

 . يهاتمي إلي تنالت  الثقافة

القول    ،وختاما للثقافةبيمكننا  عنوان  الرقص  فيها    لوحة،  متفردة  نوتة  والتاريخوية  الهو   أن  تهفو    وسيلة و   الروحتشكيلة 

يس من  تنف لل  ةوسيل،  الكون للتجلي بين أحضان    وسيلة،  اإلفريقي  والرقص للتمرد عن طغيان الجالد كما في رقصات الفالمنكو  

 . يختلف باختالف الثقافاتكلها وسائل تحتمي بغطاء  .خ.... إل كل ما يعكر صفو الكيانالصامت و   جبروت األلم و األنين

 التربوي الرقص في بعده 

املؤطرة    ثقافته نحو أغراض مثمرة تتجلى في    والتسلية يعتبر الرقص من الفنون التي لها حمولة تربوية تتجاوز ثنائية الترفيه  

في الرقص    ولنا   من إرث جمالي و فني.   ولهملنا    وما  وتاريخفكر  و من ثقافة    ألخرى وب اللشع  وما  خاللها نطلع على ما لنا  ومنه.  ل

حكاية  و   اتاريخ  اغيرههوارة و و   أحيدوسو  ،الشعبية كالركادةلكل رقصة من الرقصات    حيث نجد  ،التراثي مثال على ذلكاملغربي  

غابر  تمتد جذورها   يستفي  لكن  .اناألزممن  يكاد ال  منها سوى ثقافتها  بعيدة  د  كونها  بيئتها  إلى  ينتمي  يمكن    من  األنظار وال  عن 

 ن. النسياغياهب   في س ىنتقد  جعلها على املدى البعيد أو القريب ما ي وهذا  ، اكتشافها إال صدفة

فاضت    ، ممنهجة  رقمية   تاظهور ثقاف  بسبب وذلك    ، وخجول   خافت   ات الناميةداخل املجتمع  الفنون الشعبية   صوتإن  

  والتقليد. املفرط  على االستهالك  وتغري طمس الوعي خطابات تما يستهلكه من   مناعة ضدأي   يملك جيل العلى  ارفلجا  كالسيل

حقل الثقافة الفكرية، إذ يجب إدماج الفن في املدرسة  إلى    انتمائهإقامة حدود فاصلة تقطع الفن عن    في هذا السياق، ال يجب

صحوة جمالية    ها لن تكون لو   بالفن،  إال   جتمعاتامل  رقىتلن    .والكتابةقراءة  أمية ال  ةيمالنا   تي تحارب بها الدول رة الالوتيبنفس  

بمجموعة من    هذا لن يتأتى إال   . طبعا  التربويةفي املنظومة    عن طريق إدماجه  ك، وذلالفن التصالح مع  ب  إال   وبيئتها   ها مع محيط 

في    الشروط  ستساهم  االتي  البيداك،  لبشريةالتنمية  الهندسة  للمنتغيير  القطاع    وتأسيسالتربوية  اهج  غوجية  بين  الشراكة 

من بين   وتجعلعلى الدولة أن تدخل في الخط و  ،على سياسيات مدروسة تحتاج لنفس طويل التربوي بناءالفني الثقافي والقطاع 
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العلوم  عن  ال ينفصل    تؤمن بأن الفنول التي  مثل الد  نتقدم مثلناال يمكن أن    اهتماماتها الكبرى القطاع التربوي الذي بدونه 

؛  بداعي اإل   باالقتصادي عصر ما يعرف  ف  ونحن  خاصة  .االقتصاديةو   واإلبداعيةالفكرية  معا سيحقق الثروة    وإدماجهما  ،األخرى 

الثقافة    عصر إنه   على  يقوم  الذي  الرأسمال  نحن  .  واإلنسان  والفن استثمار  سبات  بينما  من عميق  في  العربية  الدول    هناك 

العر  الفنون ة  املتحدبية  كاإلمارات  اتجاه  موقفها  عن  تراجعت  الفن    التربوية،منظومتها    هيكلة  وأعادت  التي    والثقافة بإدماج 

بكلالتربوية    ات الفضاءخل  دا الذي  بساطة    ألنها  الوحيد  فيهالفضاء    وفنية   وجمالية خالقية  وأ  بتربية فكريةنسان  اإل  يصنع 

إنسان    لصناعة حين أننا تاركين املجال للمواقع املخربة    يمعرفي. فأس    على  يةبمحتويات مبنعلى اإلبداع  م  لتهمخيحفز  ت  .ثقافية

التفاهة    وجدانيا،معطوب   الجمالية    على  طمست  حتىتستهويه  و واإلبداعيةحساسياته  انه  .  هو  طعم  املؤسف  استطاب  من 

 .سلوكياته نية و تميعلهشاشة الوجداق فكره و تورثه االبطيء تنخر عرو  كاملوتأنها   الصعب إقناعهمن التفاهة 

إلى تجديد    عليها إضافةالثقافة   وانفتاحاملدرسة هي املنقذ الوحيد لهذه املعضلة عن طريق "انفتاحها على الثقافة    لهذا تبقى

بالدخول    الثقافةن و للفمعنى للتعلمات عن طريق فتح األبواب    إعطاءو   الصغرالبيداغوجيات لبناء شخصيات املتعلمين منذ  

 :فيمثل تتو الفنية   للدراساترهان ثالثي  القائمة على  الجمالية وتجربته التربوي الفرنس ي  النسبة للنظامأن بالش  كما .ةاملدرسإلى 

داخل   تذوق املعارف تمهد للمتعلم طريق وثقافةعن طريق تكوين معرفة مسبقة  وذلك : الفنية دراسة األعمال .1

 سياقاتها. 
مع    :الحتكاكا .2 املباشرة  س العالقة  طري  واءاألعمال  الفضاءات ق  عن    ودور   والسينماكاملسارح    الفنية   املعارض 

الثقافي    االتصالعلى جعل    فضاء قادراالحتكاك بأي  أي    ،واملتاحفاألوبرا   الفني  باملجال  الحسية    واملرورحيا  بالتجربة 

 .معنى ما تم اكتسابه نظريا إلدراك 

العقلية   إلى حواسهباع حول ما تسرب  ملتعلم انطيتربى لدى ا بها واالحتكاكمال  فبعد دراسة االع  املمارسة:  .3

 اإلبداعية. هو اآلخر تجربته الفنية سواء على منوالها أو من خالل ما تمليه عليه مخيلته   نسج لي والوجدانية 

  ي بالجانب الحس ي العقلالجانب  ج  تدمتربية  هكذا نجد أن املنظومة التربوية الفرنسية تهدف في سياستها إلى تربية املتعلم  و 

  وثقافيا إن لم يفلح علميا ال شك أنه سيصيب فنيا    .والثقافة  والفن مواطن له نصيب من العلم    بناء  فيتساهم  تربية    الوجداني.

حفيزية الثقافة بنظرة نقدية لها معاييرها املعرفية التالفن و على التفاعل مع    وقادراعلى انخراطه داخل املجتمع،  ا  سيكون قادر 

املبنية  حال اال  الجهل. تقارية  الذي يصنع فيه  التربوية  إن املنظومة    على  الفرنسية تراهن على املدرسة باعتبارها املكان الوحيد 

 .إنسانيتناتجردنا من أكثر ما يشبهنا إذا   ومابدون فن شبيه إنسان  واإلنساناإلنسان 

الحادي   القرن  في  اليوم  العالم  أن  والعشرون إن  م  استطاع  الفني  يستثمر  تعود املجاال مختلف    في  والثقافيخزونه  التي  ت 

الفكري  املجال  في  االنسان  على  الرقص"  العلمي،و   السياس يو   واالقتصادي  والصحي  بالنفع  "فن  املثال  سبيل  على  هذا    نذكر 

ا  اال زلن  ألنناجهرا.  ر  ظو مح  سرا لكنه  مرغوبثقافتنا  في  الذي نجده  العنصر   املغلوط    وتمثلهملفهوم  عاجزين عن تخطي عتبة 

التحتى ضاع قيمه  الظهور    ربويةت  له  تبيح  الفنون ال   راجع  وذلك.  ثقافيبشموخ  التي  على  ثقافية  لتربية  ما    وهوعامة    فتقارنا 
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  والحرام ليس بمنطق الحالل    ، والخوف" متسترين على الضعف  والحراميجعلنا كمجتمع نحكم على األشياء بناء على "الحالل   

 . ما يحرك الغريزة الحيوانيةسوى فن ترى في ال ال  بمنطق الهشاشة الفكرية التي بل ،يشاعكما 

  ، ضرورية  كحاجة  هذا ما يستدعي ضرورة إدماجه داخل الحقل التربوي    و  املتكلسةأن يظهر ثقافتنا  الفن  استطاع  لقد   

  و التي لم   طار األنشطة املوازية للتلميذ إ   اآلباء كما الشأن بالنسبة ملمارسة املسرح في  طرف   ا منو هجوم  ارغم هذا سيالقي رفض 

األولياء وذلك بالنظر إلى األثار السلبية التي   ملؤسسة التربوية و ال حتى من طرف اآلباء ويكن ينظر إليها بعين الرضا ال من طرف ا

بالت و  الحياة  دروب  في  تائه  أو  منحرف  أو  عاطل  إال  يمارسه  ال  أنه  يعتقد  فن  عن  بكامله  مجتمع  بالصورة يكرسها  يليق  ال  الي 

 . املدرسة /البيت "/  املجد" الذي يقرأ دروسه و يحفظها جيدا و ال يخرج عن املسار املتواضع عليه :البيت  ن "التلميذالنمطية ع

يولي وجهه اتجاه    والاملسرح وال يملك أي حساسية جمالية اتجاهه    علىويرجع هذا ألننا مجتمع ليست لديه تربية ثقافية   

دفة فطبيعي جدا أن يحكم على من يزاوله بأحكام ال تقل جهال على من  كراها أو ص إ قدسة و ال يشاهد مسرحية إالقاعاته امل

الرقص.يز  السينما  و   اول  قبيل  من  األخرى  الفنون  على  كذلك  ينطبق  املسرح  على  ينطبق  الفضاءات    ومختلف  واملتاحفما 

على ا كمجتمع و بكل بساطة اعتاد  يزول. ألننملحاربته إلى أن    ويسعىملجتمع  حتى الفن في الفضاء العام ال يتقبله ا و   بل  ،الثقافية

الفضاء   تزيين  بنفاياتثقافة  بألوان    العام  بمزخرفة  السريع    لقذرة،  بالتدخل  تسارع  املحلية  السلطات  املطالبة و حتى    نحو 

حين يقذف  نفسها عناء التدخل    ها ال تكلفالكبرى أن   املفارقة  و الفنيةمن سول له وجدانه تغيير املنظر بريشته    برخصة لكل

مع و يقول مالك بن نبي في  هنا تصبح القضية قضية التساؤل حول موقع الفن و الثقافة داخل املجت   البيئيكل أنواع التلوث  ب

الثقافي  كذلك األمر إذا فقد صلته باملجا  مادياهذا الصدد "أن الفرد إذا ما فقد صلته باملجال الحيوي قررنا أنه مات موتا   ل 

)بن    ميتا هي حياة املجتمع التي بدونها يصبح مجتمعا  ما رددنا األمور إلى مستوى اجتماعي،  فة إذافالثقا  يا،فإنه يموت موتا ثقاف

 . (1986نبي،  ،مالك

في الفضاءات الخارجية أو داخل الفضاءات التربوية قادر على تجسيد املعرفة في مختلف    الثقافية سواء  بحمولته  والفن  

التعليم تنوعها   سيتد   ألن  من خل  الفني  تحدث  لاألشكا   بشكل  التي  االجتماعية  التنشئة  عملية  ملؤسسات  ا  داخل   سواء  في 

انطلقت من فكرة مفادها    التربوي حيثا ما نهجته املدرسة الفرنسية في نموذجها  هذ و .  اليوميةفي الحياة  خارجها    عليمية أوالت

مارساته  ربه من املدرسة لينعكس عليه في مطريق ما تشال يبلغ هداه إال عن    واملجتمعأن قضية الفن تأخذ منحاها من املجتمع  

 .الحياتية

لتحقيق مبتغاها املنشود تحت شعار الفن و الثقافة    والشراكاتوكما رأينا سابقا أنها انساقت وراء مجموعة من الشروط  

و   الثقافة  و  التعليم  في  حقه  من  يستفيد  أن  مواطن  كل  على  و  إح  وإذا"  الفن.للجميع  عاتقها  على  تأخذ  املدرسة  دى  كانت 

  مجبرة وفق فإنها  ميز    للمعرفة دون على حد سواء من الولوج    واملتمدرسينثلة في تمكين األطفال  املتم   والكبرى الوظائف النبيلة  

ملدرسية  املعارف ا  راملدرسية. باعتبا   والحياةللتربية الفنية بشتى أصنافها ضمن زمن التعلم    تخصيص مساحة  املنطق على هذا  

استعمال س يء للمدرسة و    املعرفةغير ذلك هو كسر لوحدة    الشاملة،التي تروجها املواد الفنية هي جزء من املعرفة اإلنسانية  
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ماسكها و باملحصلة هو حرمان ظالم للمتعلمين  تمس همجي بجوهرها و الثقافية أمام املعرفة و االجتماعية و وية و لسلطتها الترب 

 . (2015مفتاح، )  "ءللتجزي تعلم غير القابل م األساس ي في المن حقه

نصر فني ثقافي  بصفة عامة دون إهمال أي ع  والثقافةفي وضعية الفن    السؤال املطروح هو في حالة ما أعيد النظر  ويبقى 

للواقع  نفقط، أل من إدماجه داخل البرامج التعليمية، أي نموذج تربوي ستتبناه ألجرأة هذه الرؤية الناجعة، على سبيل الخيال 

و  تتماش ى  تربما  رأي آخر  لتفعيل مدرسة  الغربية    وغيرهاالفرنسية  الهندسة املدرسية    ومنطقلزمنا سنوات ضوئية  الدول  من 

 . في عهد جديد للتعليم والتوسعر  السائرة نحو التطو 

أسقطنا   للفن  التربويةالتجربة  وإذا  نموذجا    والثقافة   الفرنسية  الرقص  األ  ة للدراس  وكسبيل على  التر ما  التي  بوية  هداف 

 ؟ تحقيقها يمكن

 ص هداف التربوية للرقاأل  ➢

املجتمع بموقعه    الرقص داخل  تنحو  و ،  داخلهيعرف  باعتباره وسيلة قد  يتمثل  للتحقيريةنجد موقعه  اإلساءة و و    غالبا 

في نوع محدد حتى أمس ى كل  لحصره    وراجعوهذا كما قلنا سابقا راجع لجهلنا ملاهيته    . عدم االهتمام بمكوناته الثقافية و الفنية

  وتراث   وهويةضرورة إعادة االعتبار للرقص كفن يحمل لواء الثقافة  لهذا سبب رئيس ي    .واألخالقما هو رقص ال يليق بالوقار  

 : على لنطلعالنداء لن يتحقق إال في املدرسة   االشعوب. وهذ

 .سانياالجتماعية املرتبطة بالوجود اإلن واستعماالتهحكاياته  تاريخ الرقص و  ✓

الثقافة  رؤية الفن و  اإلنسانيتعمق رؤيتنا للشرط  و   والعقليالجانب الوجداني    جمالية تخدمللدربة على رؤية   ✓

 : ال الجسد الغريزي 

 .وعلمبمعايير تتكئ على معرفة  تعلمنا النقد ✓

لفهم    لةومحاو مختلف تجلياته،    وفيعلى العالم في تنوعه    واالنفتاحعلى ما لآلخر من ثقافة    االطالع  تعلمنا ✓

ما ال يليق دون انصياع سلبي مبني على استهالك ثقافة مستعارة مجهولة    وترك ثقافة اآلخر مع االستفادة بما يليق  

 .مهضومة وغيراملعالم 

  بالنسبة للتحفيز ا كما الشأن  ابتكار حركات تعبيرية ناطقة رمزي  ومحاولةتحفيز على االبداع الفني الحركي  ال ✓

 .الكتابةعلى 

. إذا وفكريةاملجال التربوي أهداف كثيرة من شأنها أن تغير النظرة االجتماعية السلبية له، بنظرة ثقافية فنية  في    وللرقص

 :نكتسبأن الفرنس ي أو نموذج يكون له نتائج تربوية مرضية حيث من خالله يمكن  ما تم تفعيله سواء بمنطق النموذج

 ثقافية تربية 

تصرفاتنا و سلوكياتنا  فكلما تربينا على ثقافة معينة انعكست على    كيف نمثل تعاليمها،  إن الثقافة تعلمنا كيف ننتمي إليها،

أن   بحكم دون  تد  ندري  تنمو  التي  التطبع بخصوصياتها  و  املثل  العادة  في  كما  أن تصبح  إلى  ش يء    "من   الشائعريجيا  على  شب 

أخذ السمكة دون مجهود اصطيادها سيظل    فمن اعتاد  ،"شاب عليه ثقافة  اعتاد  و   .الدهر مادا يده لألخذد  أمعلى  على  من 
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و الثقافية شاب ثقافة االرتياد على الفضاءات الفنية    اعتاد  منو   ،  الزهور في وجدانه مشتل    قطفها نبتثقافة شم وردة دون   

أسرته أو    وقلة قليلة من تنهج هذا السلوك الثقافي الذي ورثه إما من مؤسسة   ؛على تربية فنية ثقافية تؤهله ملمارسة فن العيش

 .انخراطه في مؤسسات ثقافية توعوية  بمعنى أنها غير متساوية بين املجتمع بكامله

بما و   (2015مسالك املعنى دراسات في األنساق الثقافية،    كراد،بن)  ت شعب ما محددة دائما من خالل أسلوب ما"إن عادا

الفنية ضمن مناهجها سيساهم بتربية كيان األفراد و    ة ثقاففاستثمار الأن املدرسة هي أكثر األمكنة إقباال من طرف املواطنين،  

تربية تشمل  .بل  فقط  الحفظ  و  القراءة  على  تقتصر  ال  ثقافة   داخلهم  والثقا  زرع  الفن  مهم  على  كتمثيل  ملفهومهما  فة 

م االجتماعي ال،  خالل  من  وذلك  يجب،  كما  األخالقية  و  العامة  االجتماعية  املبادئ  فهم  لهم  يسمح  خاللهما  على  قدرة  ن 

و  إزاحة الصدأ عن التمثالت املغلوطة للفنون  و ،  ثقافة الفن كمفاهيم ممنهجةاالستيعاب الجيد للشرط االجتماعي للثقافة و 

منهجة الش يء الذي يجعلها مرفوضة خارج إطارات لحظية  معينة قابلة املغير    لثقافتهاملفهوم الخارجي    نأل   ،الرقص  على رأسها

 .ية  التي ساهمت في ظهورهاملرجعللزوال، دون فهم البنى  

على    املدرس ي قادر على تجسيد املشهد الثقافي للرقص عن طريق استراتيجيات تهدف إلى دراسة األعمال، والتعرف  والتعليم

التعبيرية  وتحليل  سياقاتها  بينهم   واملقارنة   مضامينها  بفيما  وا  الرقص  أنواع  مختلف  معرفة  على  قائمة  ثقافية  "معاودة  نظرة 

 .بورديوحد تعبير بيير  جديد علىنتاج الثقافي" من اإل 

 ؟ كيف ندرك جمالية الرقص: الجمالية التربية  

تحكم غالبا في إدراكنا لها. فنحن ال نرى إال ما يثير انتباهنا في حين أننا نغفل  التي ت األشياء هيإن املواقف التي نتخذها اتجاه 

ينطبق على ما يحيط في بيئتنا    وهذا العلم أنها قد تكون أعلى شأنا من األولى.   مع  ، بهاأو ندرك أشياء أخرى بشكل باهت دون وعي  

ال   إدراكها يستعص ي على كل وجدان  إنحيث    ،وفنون من جماليات   الحاسة    والتفاعل يقوى على تذوقها    منخور  معها. بحكم 

الجمالية   النظرة  فعل  اقتراف  على  غير مروضة  الجاحظ  وكما سهوا.    ولواملستقبلة  أمريقول  إن  أدق    "  أن    وأرق الحسن  من 

 ." يدركه كل من أبصره

حساسيات من طبيعة  ي تم تعويضها بالت   ة،نستطيع أن ندرك مدى النقص الذي نعيشه اتجاه الحساسيات الجمالي  وهنا

يكون    الطبيعي أن   ن دهشة. فمأخرى، تحكمها الزر و الكبسة و البذخ اإللكتروني الذي يقدم كل ش يء بسخاء دفعة واحدة دون 

  والرقص املسرح  و   واملوسيقىاتجاه املنبهات الجمالية املتواجدة في الفنون من قبيل اللوحات التشكيلية    وسلبيانتباهنا انتقائي  

حتى الفن في الفضاءات العامة غالبا ما يتم استقباله بشكل سلبي أو كأشياء هامشية ال تثير دهشة حسية أو فكرية  بل  ،غيرهاو 

املوقف   اتجاههاوذلك بحسب  الوعي . وااملتخذ  بمنبهات خالية من  استقبال حركاته  يتم  ما  لرقص على وجه الخصوص غالبا 

ا املتمثلة في الحركة و رمزياتها  دراكي لعناصرهاإل  يغة تساؤلية  ؤخذ صورته صوقد ت  .تجسيداتهو املضمون  ،  إليماءة و تعبيراتها، 

 للزوال؟  استمتاعية قابلةتصرة على لحظة ممارسة الرقص مق  الحركة و رمزيتها مادامت  ني معرفةستفيدمن قبيل فيما 

املبدأ   بهذا  الرقص  ثقافة  مع  نتعايش  باعتبارهإننا  املخياا  ثانويئا  شي   الالمبالي  لحظات  داخل  يمارس ضمن  االجتماعي،  ل 

الفن مغلو   وكأننا  ، احتفالية محددة قابلة للغفران فيما بعد مرغوبة    ومتناقضةطة  نتعامل مع املحظور في مجتمع عالقته مع 



 

 

384 
 

ISSN: 2701-9233 

 
  

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

الش يء الذي زاد من انتشار نوعية محددة من الرقصات التي جنت    وتربويةداخل سياقات فكرية    ومحظورةلالستمتاع باللحظة   

 .ليطويها النسيان و التهميش وجماليةالرقص املؤطر بأصول فنية على فن 

األ   قارناذا  إ الفئة  أن  نجد  اليوم  إنسان  و  املاض ي  في  اإلنسان  تدري بين  أن  دون  جمالية  بتربية  تمتاز  كانت  لك  ذو   ، ولى 

ن الفنون عامة، كفن الفروسية  التي كانت تمزج بي  ، و املواسم الشعبية  الحتكاكها املباشر بالفضاءات الفنية كالفرجة و الحلقة

التبوريدة و و  الغناءف،  و  املوسيقى  و   ،ن  و بل  النكتة  فن  الفن  حتى  سلسلة  بأصولها ضمن  كانت  الشعبية  والثقافة  الكوميديا 

و   والعديد ببساطتها  الوجدان  في عمق  كانت متطبعة  التي  التراثية  الطقوس  و   ، ألوانهامن  العين  على  ذاكرة  الخفيفة  في  الثقيلة 

 . ح و الشعور الرو 

  ، حيث تالشت مجموعة من الفنون الشعبية  ،والجماليةالثقافية الفنية    الدهشةمن  ا  اليوم نجده فارغ  مقابل إنسان وفي   

التهميش  ب و   وخلعحكم  األجداد  الحداثة  سلهام  بخيوط  مرقع  بثوب  رجعية  و   بل  ،والتجديداستبداله  املاض ي  ثقافة  أصبحت 

املغرية التفاهة  ثقافة  التقليد    مقارنة مع  الجهات و ال يجيد سوى  إنتاج جيل معطوب من كل  في  التي ساهمت  الزيف  بألوان 

 .الببغاءك 

سعى جون  "جمالية بخبرة   وإطعامهكسوره   وترميماملدرسة ستعيد إحياء نبض الوجدان  فضرورة إدماج التربية الجمالية في

هي ليست  و   أن الخبرة ال تكتسب و ال تنتقل من مكان إلى مكان،للحرية، و   ومعيارادوي إلى جعل الخبرة الجمالية أساسا للتربية  

و هو يتعلم    به و يؤثر فيه،  آخرين فيتأثريعيشه الفرد مع  و إنما الخبرة تعني موقفا من املواقف    ، مرادفة للمعرفة أو املهارات

) عفيفي محمد،   ت".أو اتجاهاتصبح هذه النتائج جزءا من سلوكه سواء أكانت معلومات أو مهارات    وقف حيث املنتائج هذا  

1970 ) 

هذا  و   (1975يوسف،  ،)عنايات " كما يرى أنها  هي التي تضفي على األفعال و األحاسيس و األفكار املبعثرة الوحدة و االتساق

اقف و  مو   إنها من نتاج ما تكون من  ، ما يؤكد أن اكتساب الخبرة الجمالية ال يتأتى إال بالتجربة و املمارسة التي تسبقها معرفة

خرى،  مهارات مكتسبة تساهم في تنمية اإلحساس تدريجيا  و إثراء الفرد بقيم تراثه الفني الجمالي )الرقص( و تراث الثقافات األ 

على   قادر  ،و  القبيح  و  الجميل  بين  التميز  على  قادرا  ليصبح  بها  االحتكاك  و  مباشرة  تجارب  في  االنخراط  على  ستروضه  كما 

في عمقه الفني  ليتحقق  ال  التذوق  الحس ي  إدراكه  النسج على غرار ما استفز  أو  الخلق  تعبيري و تحفيز املخيلة على اإلبداع و 

ظومة التربية و التعليم و املجتمع و الفن و الثقافة. بطريقة ديمقراطية ومتساوية بين الجميع  الشرط اإلنساني للفرد داخل من 

أسلوب   الحكومة ألنهاش يء أكثر من مجرد شكل من أشكال    فهي والحياة   للفكر   وأسلوبأن الديمقراطية منهج  أيضا  "يرى ديوي 

الحياة االجتماعية   القابلة    وفيفي  األفراد  و   ل،لالنتقاالخبرة االجتماعية  الذي يشغله عدد  الحيز  أو  املكان  في اتساع    املشتركين 

خرين ليوجه طبقا لذلك  ل واحد منهم فعل اآل بحيث يتأمل ك   اآلخرينيرجع كل واحد منهم في فعله إلى أفعال   واحد بحيثاهتمام  

 ( 1978 ،لوقا ،)نظمي .صفعله الخا
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جيد  ، يالجميل  والطبعنع مجتمع متطبع بمعالم النظرة الجمالية  فدمقرطة األسلوب التربوي الجمالي على الجميع يؤهل لص  

الحياة   كما  والتفاعلممارسة  تشر مل  سيسعى  معها،  الذي  الهابط  الفن  األجيابحاربة  فراغها  ته  فرط  من  ذاكرتها    وخواءل 

 .إيجابيةالتأثير في أبناء محيطه بطريقة   الواحد قادر على  ستجعل الفردكما   ،الوجدانية

يق تكوين خبرة  طر   إال عن النمطية    ه صورت  وتغييرالرقص ال يمكن التصالح معه    ن فنأبيمكننا القول    ق ما سب  على  وبناء

بطرق  يعيشهسيد  تج  ومحاولةتوعوية تحسيسية    جمالية  و   اظواهر  املتلقي  انتباه  لشد  و املجتمع  السلبية،  ذلك تغيير صورته 

 :بينهاالتي نجد من ، و الجماليةنبه التربوية و للتمكن من إدماجه داخل الحقل التربوي، و استثمار جوا

 .أبجديات اللغة الجسدية وتعلمخالل التجربة الواعية للرقص القدرة على التصالح مع ذواتنا من  ➢

 .سياقاتها التعبيرية  وتحليلدرة على فهم الحركة الق ➢

    الفيزياء  وأبجدياتحساب  استثماره كوسيلة لتليين صعوبات إدراك التعلمات من خالل الحركة الراقصة كفهم ال  ➢

 .مثال           

 .كل فرد بأسلوب تعبيربةما إلى رقصة  القدرة على اإلبداع في مجال الحركة كترجمة قصة ➢

 .مسرحيةداخل عروض  االنفعاالت السلبية وترويضتطهير القدرة على ال ➢

  التربية النقدية

دي إلى طمس  ، تؤ جودتها من قبحها  وتميزحتكم إلى قواعد تمنطقها  معايير ت  الفنية دون إن األحكام التي نطلقها على األعمال 

الفنون،    من فصيلةأن يعد    يحصلو .  عللمجتمعليه داخل العقل الجمعي    امفهومه متفق  عليه، ليصبح  وتجنيروح العمل الفني  

الحكم على األعمال الرفيعة بأنها ال    مع العلم أنه قد يكون من الفنون الهابطة التي يعتقد أنها فن كما اتفق عليها. في املقابل يتم 

سة الجمالية للذوق  يقض ي على الحا  األخير  وهذا بموجة املوضة املزيفة، ليجرفها طوفان الجهل البين للنقد.    وال تليق ال بالذوق  

 دون أن تعقل.  وتتحدثلتصبح غير ثابتة على حال تنتقد أكثر مما تتذوق  والوجدانيالفكري 

ألن معرفته بالفنون تكاد    ،و تعود و من اعتاد على الفن الهابط سينتقد بكل طالقة و سماجة نفس فالفن و النقد تربية   

فكرية تؤهله لعملية النقد القائم على علم و دراية ال عن    و جمالية و  خبرة ثقافيةليس في جعبتها أي    ،تكون معرفة سطحية

 .للرؤيةالجهل املثبط 

أما ينطبق على فن الرقص   وهذا ال،  الفاسد  عرضةفنون  كثر    والعلمية ألن وجوده داخل الفضاءات املعرفية  ذلك    .للنقد 

مغيبة  املعاهد    ويكاد   األكاديمية  على  يقتصر  إضافوجوده  الفنيةإل  ة املسرحية.  الدراسات  انعدام  و العلمية  و    ى    والثقافية 

املكتبات  النقدية داخل تالعربية    رفوف  الغالب  في  أهمو  أجنبية تعطي  في جميع جوانبحمل دراسات  ه تغوي فكر ية للرقص 

 .فقطمن "جانب الغواية الجسدية"  للرقص كمجتمع رؤيتنا الباحث و تنسيه مرارة اقتصار 

دون معرفة املعايير التي   البناء،كيف يمكننا ممارسة النقد و  بثقافتنا لفن الرقص دون نقد بناء؟ إذن فكيف يمكننا ان نرقى

هداف التربوية النقدية التي يمكن  ما األ و   ؟ألعمال الفنية التي تختلف طبيعتها من سياق آلخرتحتكم إليها عملية ممارسة نقد ا

 ؟داخل املؤسسات التربوية والفنات دون إدماج الثقافة شكاليكيف السبيل لتحقيق كل هذه اإل و  ؟تحقيقها للرقص 
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روضنا على تربية نقدية لتلك املعرفة من خالل  كما ت  ،والفنون الفنية تساهم في شحن خزينتنا املعرفية للثقافة    إن التربية 

ق. كل هذه العناصر تساهم  دراستها في سياقاتها و االحتكاك بفضاءاتها و محاولة املرور بالتجربة الجمالية و تفعيل ملكة الذو 

  املالحظة من خالل:  املتعلم على اكتساب ملكة النقد    وتؤهل  .والثقافي الفكري، الجمالي  معرفية تمزج بين الحس    تكوين رؤيةفي  

جانب.  .واالستنتاج  قارنةاملو   والتساؤل  أي  عن  اإلغفال  دون  زواياه  جميع  من  الفني  العمل  يصبح    وبهذه  ليستوعب  الطريقة 

"إن النقد بالقواعد يبدأ بتصنيف العمل    فقط.ل لخارجي  الشك وليسموجها إدراكه نحو ما تخفى وراء الشكل الظاهري  املتعلم  

معين. نمط  يكون    اوهذ   إلى  أن  يمكن  منوحده  فوصالوجهة    تعليميا  أو    فالجمالية.  "غنائية"  بأنها  يعطينقصيدة    ا رثائية. 

نتوقع "روحا"   فعندئذ  نبدأ بالقراءة.  ونحنتهيئة أنفسنا على النحو املالئم    على  ويساعدنا  بالفعل إحساسا بمقصدها الجمالي،

معينة،  لو   تعبيرية  بعيد  حد  إلى  خاضعا  العمل  كان  فإننالتقاليد  إذا  األسلوبية    عندئذ نتمكن    السائدة  مواضعاته  فهم  من 

ال. و والشكلية إبراز  إلى  العمل يؤدي  القواعد على  أن يصبح    امم  ،فيهالهامة  تفاصيل  فضال عن ذلك فإن تطبيق  يترتب عليه 

الوظيفة النقدية التي لكل    بعد ذلك فإن التقدير الذي ينجم عن الحكم بواسطة القواعد له نفس  .التمييزإدراكنا أقدر على  

؛ هيؤنا الجمالييؤثر في تهذا بدوره  و   القيمة التي يمكننا أن نتوقع االهتداء إليها في العمل.  ودرجة  ينبئنا بنوعهي أنه  و   تقدير أال

 . بما يستحقه العملو  ،بما يكونه العمل فالنقد بالقواعد ينبئنا، في نفس اآلن،

 :فيالرقص فإن األغراض التربوية للنقد تكمن  ما اسقطنا هذه االحكام على فن  وإذا

 .قديةالنعلى تنمية املهارة   هساعدتلعمليات أخرى  واملرور القدرة على تصنيف نوعيته الثقافية التعبيرية  ➢

 .املهتزةفنيتها   وفي طبيعتها العاديةالتمييز بين الحركة في و  الرمزية،  ولغتهاالقدرة على إدراك مغزى الحركة   ➢

 .الفنيةوظيفته   في والجسدالتمييز بين الجسد في وظيفته العادية القدرة على  ➢

 االنتباه. القدرة على  ➢

في األداء   والضعفأو القوة  والقبح ن الجمال  على مكام  والوقوفالقدرة على تحليل مضامينها املفاهيمية  ➢

 .املضمون  ومحتوى 

  الثقافي، الفكري  التاريخي،رجعي ضمن إطارها امل  وتصنيفهارقصات أخرى   وبينالقدرة على التمييز بينها  ➢

 .والفني

 .لنقديةواالقدرة على فهم املصطلحات الفنية  ➢

تطوير مهارات املتعلم على التفكير النقدي و على  حسن االنتباه  تساهم في    الرقص(إن هذه األغراض التربوية للنقد الفني )

مي ملا تكون لدى  يما تعتبر بمثابة اختبار تقي.كعليها سطحيا    الحكمأو  و املالحظة دون املرور على االعمال الفنية مرور الكرام  

 . عمل الفنيس نقدي  يحتكم إلى املعرفة السياقية و االنطباعية حول الاملتعلم من قيم فنية و ح

أن التربية    دللفن، ونجمن اعوجاجه املتعطش    وتقويمهإن التربية الفنية في مجملها هي عملية تشكيل السلوك اإلنساني  

تربوية  الفن و  أغراض  إلى  يهدفان  اإلنسان    يلتقيان   كالهما .  كالهما  ذاته    وتصالحه في خدمة  هادفة   ومعمع  بممارسات  ، اآلخر 

التحليل و  النقد داخل املجال    ويعتبر التربوي الفني مختبر املعرفة الفنية الذي يعقلنها و يرشدها لسبلها الصحيح عن طريق 

املتعلم من خاللها تنفتح بصيرتهم على  قت نفسه يساهم تدريجيا في تكوين ثقافة نقدية لدى  الو   وفي.  املناقشات و االستنتاجات
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الواضحة    غ  والتذوق الرؤية  خوض  على  تحفزهم  كما  التجربة  الجمالي،  للنقد    ومحاولةمار  القوة    ومعرفةعرضها  مواطن 

بناءة    وهكذا  .والضعف تربية نقدية  املتعلم  الوقت    وفي  .وإصالحهاتقبل أخطائهم  تحفزهم على    وموضوعيةتتكون لدى  نفس 

 .جليهاتفي مختلف   وتذوقها استكشاف الفنون في املجال الفني، وتزرع فيهم بذرة حب  واإلبداعجعهم على االبتكار تش

  والنضال ا  طالبة بهاملطالب التي يجب امل  التربوية منداخل املنظومة    والفندماج الثقافة  إإن    سبق يمكننا القول   ختاما ملا 

إقباال  األماكن  اإلنسان ال يتحقق إال إذا تربى على تذوق الفن و الثقافة من أكثر    وصنعبناء الشخصية    نتحقيقها. أل من أجل  

نهل مما يحمالنه من فيض معرفي و مضامين تربوية تخدم اإلنسان في إنسانية و ترقيه إلى معالم السمو  ال، و  من طرف املواطن

االستكشاف من    و حب  اإلنتاج  فكر  و  ا   علىو   املتعلم.نعومة  تولي  أن  التربوية  الثقافي  األطر  بالجانب    وإعادة   ،والفنيهتمامها 

 .واإلبداعيالفكري  الوعي وتفسد  واألخالق الذوق تخرب  رذيلة فة  أنتجته من ثقا  وماترميم ما أفسدته السلطة الرقمية 

اتساعا لتربية املواطن لكن األطر امل أكثر األماكن  في زمن    التنظير، إننا  صارمة فيتحكمة ضيقة التفعيل و  إن املدرسة هي 

لى القراءة و البحث و معانقة  إيجادها فهي سهلة يسيرة لم تعد بتلك الصعوبة التي كانت تضفي لذة ع   أما طرق وفرة املعرفة  

إليها   مباحا.  ش يء يصبح    زمن سحري حيث البعيد أصبح  قريبا و القريب أصبح بعيدا، بضغطة زر كل إننا في  . العناء للوصول 

الزخم    املقابل نجدفي    نلك إنسان  إنسانا،  ال يصنعأن هذا  في    الو .  بل شبيه  تتطبع  ثقافة  ثقافات   بل،  الوجدانيصنع  يصنع 

أكون جاحدة    الولكي  . ل يسعى لقتلها، بيصنع دهشة  وال .  يصنع فنا، بل يعلم فن االستهالك املفرط  وال ،  قليال تعمر إال  عابرة ال 

التكنفي   أن   ولوجياحق  ننكر  الوصف   ال  تفوق  كثيرة  منافع  اإلنسانية  ،لها  على  إثمها  نفعها    لكن  من  كانت    وخاصةأكثر  إذا 

ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كله و    ا ماذ"اإلنجيل:  كما جاء في    واملغري  جانبها السلبي  من  فقط    واالستفادة بطريقة غير ممنهجة  

 سأختم بو .  )إنجيل متى ( ه"نفس  نخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي اإلنسان فداء ع
 
 امل
 
  والفن علموا أوالدكم الفن  "  الجميل اآلتي:  ل  ث

 . "سيعلمهم كل ش يء

افيا قائمة ال  بيبليوغر

 . إنجيل متى -

 .2017،والفناألدب  .ویمدخل القراءة إسهامات بيير بورد  -سوسيولوجيا الفن ، مايور بلقائد أ -

 .1986، 4ط  دار الفكر، دمشق: ،سوريا شاهين،  ر عبد الصبو  الثقافة، ترجمة  ة، مشكلبن نبي مالك -

 .2015ماي  25. هسبريس ةاإلنسانية. مجلجزء من املعرفة  نمفتاح، الف توفيق  -

زكريا،  الفني دراسة جمالية، النقد    جيروم ستولنتيرز،  - فؤاد  و   ،1ط  ترجمة  الطباعة  لدنيا  الوفاء    . اإلسكندرية  النشر،دار 

2015 . 

وضعيات    الفنون في املنظومة التعليمية باملغرب:  من سياق اآلداب إلى "قطب الفنون ".  :ي املسرح في الثانو   حسن يوسفي، -

 .2003 .دوات الكتاب األول سلسلة ن ؛منشورات وليلي ،رهاناتو 

 .1978 مكتبة األنجلو املصرية،  القاهرة،   ترجمة نظمي لوقا، التربية،ديوي جون، الديمقراطية و  -

 .2015 .مطبعة بني أزناسن سال سلسلة شرفات، ات في األنساق الثقافية،سمسالك املعنى درا سعيد بنكراد،   -



 

 

388 
 

ISSN: 2701-9233 

 
  

 2022 ،6العدد  2ملجلد ا
Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

 

عبود -  الكريم  الداللة    ،عبد  بين  املسرح  على  والرؤياالحركة  و   ، يةالتطبيق  النظرية  الفنون  و دار  للطباعة  النشر  اآلداب 

 .م2014 األولى، التوزيع الطبعةو 

سنة  ال  عالقتها بالفرد( صحيفة التربية،اء الجمال )تصنيفها و معلمفهوم الخبرة الجمالية عند الفالسفة و   ،يوسف عنايات -

 . 1975أكتوبر   ،والعشرونالسادسة 

 املراجع االجنبية  

- Marie Christine, Education Artistique et Culturelle à l'Epreuve de ses Modèles, Bordeaux, 
2017. 

 

Romanization of Arabic Bibliography 

- Belkaid Amayor, sūsīūlūǧīā al-fn - mdẖl al-qrāʾẗ ishāmāt byir būrdieu [Sociology of Art - 
Introduction to Reading, Pierre Bourdieu's Contributions]. Literature and Art, 2017. 

- Tawfiq Moftah, al-fn ǧzʾ mn al-mʿrfẗ al-insānīẗ [Art is part of human knowledge]. 
Hespress Journal. May 25, 2015. 

- Hassan Yousefi, Theater in Secondary School: From the Context of Arts to the "Potent of 
the Arts." The Arts in the Educational System in Morocco: Positions and Challenges, 
Publications and Lily; First Book Seminar Series. 2003. 

- Saeed Benkrad, Paths of Meaning, Studies in Cultural Patterns, Sharafat Series, Bani 
Aznasen Sala Press. 2015. 

- Abdul Karim Abboud,   al-ʾfn ǧzʾ mn al-ḥrkẗ ʿli al-msrḥ bīn al-dlālẗ al-nẓrīẗ wālruʾīā al-
tṭbīqīẗālʾīnsānīẗ [Movement on the Stage between Theoretical Significance and Applied 
Vision], Dar Al Funun for Printing, Publishing and Distribution, 2014. 

- Youssef Inayat, mfhūm al-ẖbrẗ al-ǧmālīẗ ʿnd al-flāsfẗ ūʿlmāʾ al-ǧmāl (tṣnīfhā ūʿlāqthā 

bālfrd) [The Concept of Aesthetic Experience among Philosophers and Aesthetics (its 
classification and its relationship to the individual)], Education Journal, the twenty-sixth 
year, October 1975. 



Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

389 
 

ISSN: 2701-9233 

Mona Turki Adolescent-smartphone:  
symbiotic phenomena 

Adolescent-Smartphone: Symbiotic Phenomena 

Mona Turki 

The Higher Institute of Computer Sciences and Multimedia Sfax. Tunisia 
Email : monaturki2022@gmail.com 

 

Published Accepted Received 
05/12/2022 30/10/2022 02/09/2022 

 

DOI  :  10.17613/0xyn-yg07 
 

 

 

Abstract 

Relying on the most recent studies of new communication and information 
technologies, the main objective of this paper is to unveil the impact of using 
smartphones on adolescents. This article focuses on the specificities and 
particularities of the "interdependence" between the adolescent and his/her 
smartphone. Smartphones possess the abilities to "augment" the human body with a 
multiplicity of sensual capacities. In this context, this article tries to deeply focus on 
the "symbiotic phenomena" between the adolescent and his/her smartphone . 

In this paper, we discuss Jeremy Bodon's (2014) observation that the smartphone 
acquires the position of an organic artifact. For this purpose, we join the study of 
Jean-François Bach and his research team (2013) in order to decipher the main 
facets of the adolescent's relationship with this new technology. 

Keywords: Smartphone, Adolescent, Information and Communication Sciences 
and Technologies (ICST), User Experience 
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Introduction 

Nowadays, communication and information technologies are constantly evolving (Bach 
et al., 2013; Bodon, 2014). Therefore, we are in a new era when humans are being asked to 
engage more frequently in emerging technology. Indeed, innovative technologies such as 
Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality and Digital Transformation have 
recently grown in popularity and interest. These technologies are constantly developing 
and spreading throughout the world (public, large companies, research and higher 
education institutes, etc.).  

In this sense, mankind has deeply been involved with various developing technologies 
(Andrieu, 2019). Actually, the rapid emergence of innovative technologies is giving rise to 
“smart” and connected objects (Bach et al., 2013). Indeed, emerging technologies are all 
around us through those objects (smartphone, smart tablet, AR or VR headset, smart 
watch, smart bracelet, smart eyewear, etc.).  

This constant evolution of technology can be explained by two crucial characteristics. In 
the first perspective, it is the spread and omnipresence of the values of self-improvement. 
From then on, the subject hybridizes and replaces themselves with products, artifacts and 
even machines. Better still, they become themselves a hybrid in a world governed and 
monopolized by these technological objects. In a second perspective, new technologies 
seem to converge so as to absorb several disciplines, namely nanotechnology, genetic 
biology, computer science and cognitive science. Hence, this hypermodern era is specified 
by a purely technological improvement that aims primarily at increasing human capacities. 

In this sense, the smartphone is the ultimate “smart” object in its ability to “augment” 

the human body with a multiplicity of sensorimotor capacities. This small “smart” object 

that accompanies adolescent everywhere (at school, at home, in the metro, on a walk, at a 
concert, with the family, etc.) and overtime seems to allow him to be in full control of his 
own world (virtual and real). Hence, the intrinsic relationship between the smartphone and 
the adolescent gives rise to a deeper focus. Therefore, our mission is to study the different 
levels of proximity between the adolescent and his/her smartphone.  

To study the specificities and particularities of the relationship between teenagers and 
their smartphones, we will rely on studies that focus on the child and the smartphone. 
François Bach and his research team (2013), under the direction of the Academy of 
Science of the French Institute, propose a detailed study on the complex relationship 
between children and their smart objects.  

Children, from birth to adolescence, display an irresistible fascination with smart 
objects, namely with their smartphones. In this respect, adolescents, enthusiastic about 
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exploring their smartphones, are confronted with a number of ambivalences that we will 
unfold while answering two crucial questions: 

✓ What does adolescent's smartphone acceptance mean? 
✓ What are the different facets of the adolescent's smartphone? 

 

1- The smartphone through user experience (Adolescent experience)  

Since the beginning of the 21st century, the rapid development of new technologies has 
stimulated the innovation of so-called “smart” things. These are products that are specified 

by the ambivalence of using their own information about their own states and functional 
environments, and of interoperating with other “smart” products (Gutiérrez et al., 2013). In 
this context, children exhibit an almost obsessive interest with smart items, specifically 
with the smartphone. As a result, we are seeing a rise in interest in this category of "smart" 
products, which is impacting both new approaches to scientific research, design, and 
industrial production processes as well as ordinary life (Gutiérrez et al., 2013). This 
technological advance has enabled the smartphone revolution, most importantly with the 
launching of the first Apple iPhone by Steve Jobs on January 9th, 2007. This leads us to 
ask: What is a smartphone? How can we explain this fascination with smartphones since 
young age? 

Most researchers implicated in the field of Information and Communication Sciences 
and Technology (ICST) reveal the indefiniteness of the "smartphone". Indeed, there is no 
single authoritative definition of the term. Despite the diversity of definitions, a 
smartphone refers to an entity of the so-called “smart thing” (Gutiérrez et al., 2013). Like 

Gutiérrez and his team, Smart Product Studies researchers have introduced the concept of 
the “smart thing” in order to escape the diversity of definitions. Thus, we find that both 
concepts of “smart and “intelligent” products derive from the original common root: the 

“smart thing”. Gutiérrez and his team define the concept of the smart thing as follows: 

"Smart Thing can be defined as a product or object that responds to some of the collected 
definitions of Smart Products and Intelligent Products”. (Jean-François Bach et al., 2013, 
p.51). 

On the other hand, a smartphone is a “smart” phone or multifunctional mobile. This 
"smart" device refers to a phone that usually has a touch screen, a digital camera, the 
functions of a personal digital assistant and some functions of a laptop. Data input is 
usually done via a touch screen, more rarely via a keyboard or stylus. Like a computer, it 
can run a variety of applications through a specially designed mobile operating system; so, 
in particular it can provide features in addition to those of conventional mobile phones, 
such as diary, TV, calendar, web browsing, e-mail viewing and sending, geo-location, 
Dictaphone/recorder, calculator, compass, visual voice mail, digital mapping, etc. The 
most sophisticated devices have voice, eye, gesture and face recognition. In addition, this 
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portable device requires an internet connection via a mobile phone network or a Wifi 
network in order to use its potential.  Smartphones are now considered true "ordiphones," 
whose performance is constantly evolving and developing. 

In other words, the smartphone, this “smart” mobile phone, is a multi-tasking digital 
tool, which uses various technologies assisted by an operating system. In this context, it 
becomes essential to focus specifically on the smartphone in use (User Experience). The 
technological power of a smartphone and its meaning differs according to the user 
experience (from one age group to another). Seniors, adults, teenagers and children do not 
use the smartphone in the same way. Respectively, the smartphone holds different names, 
such as mobile phone, smart tablet, computer, and especially smartphone. 

The notion of a “smart product” as conceived by Max Mühlháuser (2007) in his well-
known article, “Smart Products: An Introduction,” is based on two fundamental 

requirements: simplicity and openness. By means of observation, there are two main 
interactions that define a smart product: product-user (p2u) and product-product (p2p) 
interactions. These two interactions are expressed in terms of simplicity and openness. 

Simplicity is understood in terms of human-computer interaction. It is about the 
considerable optimization of product-user interaction by improving the intelligence 
(smartness) of products as well as by the technological advancement of multimodal mobile 
user interfaces. On the one hand, better intelligence leads to a more adequate product-user 
interaction (p2u). On the other hand, the different devices and interaction modalities have 
to be dynamically united in order to achieve an optimal interaction of hands, eyes, mouth 
and ears. Therefore, smart products must cooperate with the interaction means available in 
the environment: product-product interaction (p2p). 

François Bach et al (2013) note that the international reports on smartphone use agree 
that "the smartphone seems to adhere to its most ultimate significance with adolescent 
use." Indeed, adolescent can use all the possibilities of a smartphone (phoning, chatting via 
the various social networking applications, playing games, practicing image editing 
applications, using Microsoft, Adobe or other tools, etc.). 

2- Method and tools 

The age of adolescence is the period of age between 12 and 18 years old. Thus, 
adolescence refers to a period marked by a high cognitive potential and emotional fragility, 
which is linked to physical and brain phenomena (François Bach et al., 2013). 
Furthermore, this age group refers to the period during which feelings of identity 
construction and acquisition of autonomy develop. Hence, the adolescent expresses the 
desire for independence, while social links take shape. Indeed, adolescence is 
characterized by an unprecedented openness to all possibilities. The latter is accentuated 
by the incessant exploration of the world of new information and communication 
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technologies: the world of avatars, virtual friends, virtual games and social networks 
(François Bach et al., 2013).  

In this essay, which focuses on the place of the smartphone in adolescence, we 
specifically consider the phenomenon of adolescents' attachment to their smartphones. 
From now on, the smartphone is becoming miniaturized, personalized and increasingly 
integrated into the intimate life of adolescents. 

Better still, the smartphone seems to go beyond even the consistency of human skin to 
allow an infinite number of possibilities for adolescent to open up to the world (François 
Bach et al., 2013). Indeed, the smartphone is the first step in the process of developing new 
emerging technologies such as wearable technologies. These wearable technologies are 
propagated through wearable objects such as smart watches, smart glasses, AR or VR 
headsets, e-textile, etc. Thus, the smartphone triggers the phenomenon of incorporation of 
artificial intelligence technologies (connected microchips, smart retina, smart earpiece). 

The problematic of this experiment concerns the smartphone and the measurement of 
the appropriation of this object by the adolescent. This study is based on the value of the 
interaction between the smartphone and its adolescent user (HMI) in the formulation of 
these different facets. In other words, the problematic of this study is mainly based on the 
value of the experience of using the smartphone by its user (adolescent) in order to unveil 
the different facets. In other words, the problematic of this investigation is the following: 
To what extent does the adolescent's User experience define the specificities and 
particularities of the smartphone?  

This article therefore seeks to answer these two hypotheses: 

Hypothesis 1: The smartphone acquires the status of an organic artifact through the 
interdependent relationship that links it to the adolescent.  

Hypothesis 2: The adolescent's user experience defines the main specificities of their 
smartphone.  

3- Results and their discussion 

According to a study conducted in 2013 by Jean-François Bach and his team, social 
networks have a wide range of applications. In this way, the majority of young adults and 
adolescents use social media as a platform for experimentation and technical advancement. 
Adolescents may therefore define themselves and their own surroundings in this virtual, 
digital universe (Gallez and Marie, 2011).  

From the first perspective, the dazzling omnipresence of the smartphone in the intimate 
life of adolescents is all the more reinforced by the strong attraction to social networks 
(François Bach et al., 2013). Indeed, of all the uses of a smartphone, consulting social 
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networks takes precedence over users' occupations (Desagher Christophe, 2012). Studies 
on using social media by age show a significant percentage of adolescents (12-18 years) 
and young people (18-25 years). In this respect, the smartphone allows the perpetual 
development of different social media such as "Facebook", "Twitter", "Instagram", 
"Snapchat" and "What's App", etc. Indeed, these social media are finding new tools for 
their technological evolution in that smartphone is becoming a social artifact: valorization 
of social relationship, self-esteem and new forms of intimacy.   

From the second perspective, the rapid development of new information and 
communication technologies has led to a considerable increase in the expectations of 
digital technology in the field of learning (Amadieu and Tricot, 2014). Since then, new 
methods for teaching, learning, and pedagogy have emerged thanks to a variety of 
technology advancements (computer, smartphone, tablet, etc.). In this respect, the 
contribution of digital technology to learning is constantly developing thanks to the 
evolution in using new technologies (the development of internet and search engines, the 
huge increase in information data-base, the innovation of "mobile" learning). In this sense, 
mobile media such as the smartphone or tablet, which are associated with unlimited access 
to internet, are leading to the development of "ubiquitous learning" (Amadieu and Tricot, 
2014).  We can infer that the smartphone is becoming part of the new 'ubiquitous learning' 
strategies. In that, smartphone is an educational and pedagogical object. 

From this point of view, this article focuses on two major facets of the adolescent 
smartphone relationship: social artifact and educational and pedagogical object. To do so, 
we rely mainly on the study by Jean-François Bach and his research team (2013). 

3-1- The Smartphone: A Social Artifact 

Jean-François Bach and his research team (2013) found that social networks are 
characterized by diversity of uses. In this respect, most adolescents and young people use 
social media as a space for experimentation and technological innovation. Therefore, this 
virtual digital space allows adolescents to both define themselves and their own 
surrounding world (Gallez and Labet-Marie, 2011). In this sens, the main issue is the 
ambivalence of the search for themselves and the search for socialization. Indeed, Gallez 
and Labet-Marie (2011) search on the homogeneous practices of young people to 
determine the typology of social media users. The three main typical profiles of social 
network are the territorialized profiles (forager, net chatterbox), the shadow profiles (free 
rider of the chat, Xtrem gamer) and the permanent profiles (club-member). This diversity 
of users expresses the wide variety of uses. In this sense, the positive or even negative 
aspects of these networks arise from this great variety of uses.  

Bach and his research team (2013) explore the various positive aspects of using social 
media, which can be grouped into three main aspects: valuing social relationships, self-
esteem and new forms of intimacy. 



Vol: 2 / N°: 6 (2022) 

395 
 

ISSN: 2701-9233 

Mona Turki Adolescent-smartphone:  
symbiotic phenomena 

• The valorization of social relations 

The valorization of social relationships refers to "the playground of relation creation and 
its spread" and "the strengthening and sustainability of existing and new social 
relationships" (Bach et al., 2013).  In this respect, social media play an active role in 
engaging adolescents in virtual social groups. Therefore, these networks make it easier to 
fully satisfy the needs for entertainment, communication and friendship. In this sense, 
because of their diversity, these social media provide a quick and easy way to make new 
contacts and keep in touch with friends. K. Hampton et al. (2011) assert that social 
networks are actively involved in strengthening real social relationships and allow 
adolescents to make new acquaintances. Nowadays, the majority of social networks such 
as Facebook, Instagram and Twitter promote the restoration of lost relationships. In this 
way, teenagers get in touch with people who are close to them, who share the same 
passions, interests and preferences (music, fashion, stars, travel, technology, games, etc.). 

Bach et al (2013) find that social media foster stronger and longer lasting relationships. 
In this, they detect the incessant development of interaction processes through social media 
tools (chats, notifications, sharing, admiration, comments, etc.). This phenomenon of 
interactions is explained by the decrease of all forms of social control. In this way, 
teenagers relate to themes that they would not normally interact with (politics, sexual 
relations, love, family problems, social problems, etc.). 

• Self-esteem: new forms of self-staging 

With regard to the adolescent's smartphone, self-esteem considers new forms of self-
staging and self-esteem building. In the first place, social networks are involved in the 
creation of new forms of self-staging. Indeed, the desire to show oneself, to see oneself 
exist, cohabits with the being, from birth and throughout one's life. In this context, 
Winnicott DW (1971) affirms: "The desire to show oneself precedes in human existence 
that of hiding oneself: from birth, the little man desires to see himself exist in the eyes of 
his mother, and this continues throughout his life with everyone else” (Winnicott DW, 
2013, p.61). 

Web 2.0 serves this desire to build up a "social capital". In this respect, Web 2.0 through 
the various social networks ("Facebook", "Instagram" and "Twitter", etc.) promotes the 
development of the three main channels of communication expressed by the human being. 
Secondly, social media help to strengthen self-esteem. Indeed, the level of self-esteem 
refers to both private and public self-esteem. Private self-esteem is, according to François 
Bach et al. (2013), what each person thinks of him or herself, while public self-esteem is 
what each person thinks of what others think of him or her. In this context, Facebook is 
one of the largest social networking sites used by the U.S. student population. This first 
social network was born from the idea of identifying students who live in different 
residential houses in the United States. In this context, Mark Zuckerberg (2004) justified 
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his conception of Facebook by stating: "The idea for the website was motivated by a social 
need at Harvard to be able to identify people in other residential houses." (Charles 
Steinfield et al., 2008, p.435). 

In this vein, according to a study conducted by to Charles Steinfield and his team 
(2008), Facebook has become the most popular social network among undergraduate 
students, with usage rates of over 90% on most college campuses in the US (Lampe, 
Ellison, & Steinfield, 2006; Stutzman, 2006). In brief, Steinfield and his research team 
(2008) conclude that Facebook use promotes the enhancement of self-esteem and the 
strengthening of social capital. 

• New forms of intimacy 

Most social networks give rise to new forms of intimacy. In this sense, Tisseron (2011) 
notes that self-esteem and intimacy are very intrinsic human psychological behaviors, 
stating that: "The desire to show oneself is fundamental in human beings and is prior to the 
desire to have intimacy. The presentation of oneself is, throughout life, a way of looking 
for confirmation of oneself in the eyes of others - and, in a broader sense, in their 
reactions. The desire for intimacy, both physical and psychological, comes later” 
(Tisseron, 2011, p.84). Moreover, the articulation of these two opposing and 
complementary desires, which are self-presentation and intimacy, is then at the heart of the 
social bond. Interestingly, this articulation can only be achieved through new forms of 
intimacy that the author evokes when proposing a new notion that is inherent to it: 
'extimacy'. To explain, Tisseron (2011) notes: "The manifestation of the desire for 
extimacy is thus closely dependent on the satisfaction of the desire for intimacy: it is 
because we know we can hide that we wish to reveal certain privileged parts of ourselves” 
(Tisseron, 2011, p.84). 

In fact, Tisseron (2011) proposes the word "extimacy" to account for the dynamics of 
intimacy. He uses the word 'extimacy' and gives it a different meaning. For the author, 
extimacy or privacy designates the process by which fragments of the intimate self are 
offered to the gaze of others in order to be validated. Thus, Maxime (2014) demonstrates 
that extimacy needs intimacy.  So, according to this researcher, the well-known social 
media is Facebook, to this day, the best way to integrate the desire for extimacy of the 
human being. Indeed, extimity according to Maxime (2014), is the action of revealing a 
part of ourselves in front of one or more other people in order to receive from them an 
opinion on the value to be given to this part of ourselves. Indeed, Tisseron notes that, on 
Facebook, the desire for extimacy is addressed to a multitude of people with whom the 
adolescent shares a certain affinity. This multitude of people is, according to L. Reichelt, 
an "ambient intimacy". Hence, the complete construction of self-esteem, according to 
Tisseron (2011), involves both the desire for intimacy and the desire for extimacy.  
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3-2- Educational and pedagogical object 

Being part of our daily life, the smartphone is becoming an active agent, capable of a 
multiplicity of digital educational and pedagogical functions as diverse as they are varied. 
In this respect, Bach and team (2013) note, according to the “3-6-9-12 rule”, that 
adolescence is the most ultimate age of intelligence. Indeed, these researchers focus on the 
new form of intelligence in the face of screens. In this, adolescent exercises a kind of 
intelligence in front of his smartphone. Indeed, from the age of 12, adolescent can master 
and use all the technological possibilities of his smartphone.  

What distinguishes adolescence from other age groups is this sort of 'disconnection' of 
thought from reality. Indeed, adolescence is the age when proper reasoning develops. 
Researchers now recognize that adolescents carry out quantitative (number) and qualitative 
(categorization) processing according to logical propositions, ideas and hypotheses. In this 
respect, adolescence is the age of great ideals and the first "personal theories" (Jean-
François Bach et al., 2013, p.71), whether political or scientific theories. Moreover, 
adolescents discover for the first time the power of their "hypothetical-deductive" thinking. 
This "hypothetical-deductive" thinking is a method of reasoning that is based on 
hypotheses in order to deduce consequences. In this context, the new digital technologies, 
including those of the smartphone, are unprecedentedly powerful tools for putting the brain 
into "hypothetic-deductive" mode and for exploring all possible modes. In this sense, 
research laboratories in cognitive sciences are specialized in the design of educational 
software such as Socrative, Netmaths, …etc. 

Pierre Lena (2012) seeks to develop the intrusive circuits of young people's intelligence 
when faced with the screens of the digital world (smartphone, tablet, computer, etc.). 
Indeed, from childhood, the human brain is confronted with a new and incredibly intrusive 
artefact. In this sense, the new emerging technologies participate in the neglect of "literary 
intelligence" (Bach et al., 2013). This form of 'literary intelligence' is, rather, a linear, deep 
and somehow 'crystallized' intelligence. However, smartphone intelligence turns out to be 
a form of thinking that is too fast, superficial, somewhat disordered and excessively fluid. 
In this context, Lena (2012) wonders about the procedure for introducing young people to 
the intelligence of the digital world. In this, he asks the following question: "How can we 
introduce young people to the intelligence of the digital world, to its power to free their 
creativity has conceived a future made of serious or non-serious games, software, 
applications of all kinds in all sectors of creation and society” (Léna, 2012, p.71).  

In this respect, the various digital solutions such as "serious games," software and 
educational and teaching applications are part of the aim of introducing young people to 
screen intelligence, and specifically to smartphone intelligence. Indeed, the main objective 
of these digital tools (Serious Game, didactic software and educational applications) is to 
apply the different learning strategies and to activate the various possibilities of intrinsic 
and extrinsic motivations. In this context, Bach and his team (2013) distinguish an 
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educational software, made for training purposes while using the various possibilities of 
motivation called a Serious Game.  

Accordingly, they note that the importance of smartphone uses for adolescents as well 
as for children as part of the general context of increasing motivation (extrinsic motivation 
and intrinsic motivation). In this vein, the specificities and technological features of the 
smartphone ensure the perpetual activation of motivations, especially the different forms 
of intrinsic motivation: the security motivation and the innovation motivation. In this 
context, it is essential to mention that this motivation is achieved following several 
consultation and navigation interactions. 

Bach and his team (2013) focused on the process via which intelligence is exercised in 
front of screens (smartphone, tablet, computer, etc.). Indeed, exercising a fluid and rapid 
intelligence, from childhood onwards, according to the "3-6-9-12 rule" is very important. 
This involves, among other things, implementing a pedagogy that addresses the prefrontal 
cortex. In this sense, Nicholas Carr (2011) states that the prefrontal cortex is very sensitive 
to any pedagogical exchange assisted by new emerging technologies. Indeed, research in 
neuroscience and scientific child psychology, emphasizes the role of education and 
pedagogical interventions in the sensitive period of childhood (pre-school age, school age 
and adolescence). So, to make the adaptation of the child's prefrontal cortex to its 'smart' 
artifact is the most crucial stage in the process of the pedagogical and cognitive 
development of the adolescent. In this context, pedagogy addressing the prefrontal cortex 
is part of the desire to improve the brain's executive functions. According to Bach and his 
team (2013), the different executive functions of the brain are: 

✓ Inhibition in the positive sense: Learning to resist automatisms and habits. 
✓ Switching: Flexibility to change.  
✓ Working memory: holding and mentally manipulating information and   
                                          instructions. 

The scientific results show the positive impact of the contribution of the use of smart 
technology on pedagogy. In this respect, the researchers propose to involve parents, 
primary, secondary and high school teachers in order to integrate them into the ubiquitous 
learning process. In this sense, the authors refer to Nietzche's famous thought: "The only 
valid thoughts come from walking”. To this end, the researchers emphasize the conditions 
that are indispensable for the successful development of ubiquitous learning. In this 
respect, it is essential to establish an education proposed and supervised by teachers and 
parents. Furthermore, it becomes obvious to preserve forms and moments of thought: 
periods of calm and "digital rest". These periods are then necessary for personal cognitive 
synthesis and memorization. In this context, some researchers determine the contribution 
of 'ubiquitous learning' on the modification of knowledge, of pupils, and even of teachers. 
Better still, they determine the challenges of using tablets in primary schools; tactile 
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intelligence and its capacity to enrich and increase pedagogy; and the relationship between 
digital technology and autonomous learning. 

4- Conclusion 

Based on the most recent studies on innovative new technology products, the main 
objective of this article is to reveal the new facets of the adolescent's smartphone. Thus, the 
smartphone triggers the phenomenon of incorporating artificial intelligence technologies 
(connected microchips, smart retina, smart earpiece). In doing so, the focus is on the 
adolescent's user experience. Better still, this essay attempts to determine some features of 
the relationship between the adolescent and his or her smartphone. In fact, the 
problematique of this experiment concerns the smartphone and the measurement of its 
appropriation by the adolescent. In this sense, we consider the value of interaction between 
smartphone and its adolescent user (HMI) in the formulation of these different facets. In 
other words, the problematic of this study is mainly based on the value of the experience of 
using the smartphone by its user (adolescent) in order to unveil the different facets.  In 
other words, it is a synthetic essay that consider the studies of Jean-François Bach and his 
research team (2013) entitled "The Child and Screen". 

According to Bach and his team (2013), the adolescent's smartphone is a multi-faceted 
'smart' object (social artifact, educational object, therapeutic tool, game console, etc.). In 
this respect, we have chosen to focus specifically on the two main facets of the 
adolescent's smartphone: the smartphone as a social artefact and the smartphone as an 
educational and pedagogical object. In that, this paper answered the main two following 
hypotheses: 

- Hypothesis 1: The smartphone acquires the status of an organic artifact through the 
interdependent relationship that links it to the adolescent.  

- Hypothesis 2: The teenager's user experience defines the main specificities of their 
smartphone. 

From a first perspective, the teenager's smartphone plays an active role in enhancing the 
teenager's social relationships, strengthening the teenager's self-esteem and developing 
new forms of intimacy. In a second perspective, the teenager's smartphone is an 
educational and pedagogical object. In this respect, this small technological object is part 
of 'ubiquitous learning' strategies (Amadieu and al., 2012), the aim of which is to activate 
the various possibilities of intrinsic and extrinsic motivations. As such, Lena (2012) notes 
the development of a new form of intelligence: digital world intelligence (a fluid and fast 
intelligence). In this context, Bach and his team of researchers (2013) find that adolescence 
is the age of ultimate intelligence. 

The smartphone, this small object of 'smart' technology, seems to allow us to command 
the world, to propose our own world and to alienate ourselves from it (Bach et al., 2013). 
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From now on, we are already witnessing a symbiotic phenomenon, which is constantly 
merging the two elements of a single unit: the smartphone and the human being. In this 
respect, we are dealing with the considerable emergence of a new paradigm: "the 
smartphone-adolescent" or "the smartphone-human". 

François Bach et al (2013) note that the international reports on smartphone use agree 
that "the smartphone seems to adhere to its most ultimate significance with adolescent 
use." Indeed, adolescent can use all the possibilities of a smartphone (phoning, chatting via 
the various social networking applications, playing games, practicing image editing 
applications, using Microsoft, Adobe or other tools, etc.). 
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