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  حقوق النشر محفوظة لمخبر تطوير
  1659-2335: ردمك 
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tatwirlabo.revue@gmail.com 
https://www.facebook.com/Tatwir Revue 

  

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008475578739
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 دعوة للنشر يف جملة تطوير
 


�� وا�2/���������2 �����1ث ا�/��/�� وا� ��4ّ���7ّ�� أآ�د���� ����5  

�� وا��������������� ����� �� ا����م ا� ���� 8
��� "��!ة-�5!ر �  

tatwirlabo.revue@gmail.com 
https://www.facebook.com/Tatwir Revue 

... يشرفنا أن ندعوكم للمشاركة بمقاالتكم وبحوثكم في أعدادنا القادمة من مجلة تطوير 
شكرا... إسهاما منكم في نجاحها وتألقها   

  :ي مجلة تطويرقواعد النشر ف
  . إن تتوافر في العمل المقدم للنشر شروط البحث العلمي -1
  . االنجليزية أو الفرنسية، أوالعربية، : أن يكون بإحدى اللغات  -2
أال يكون البحث منشورا أو مقدما للنشر في أية مجلة أخرى، أو موقع الكتروني،  -3

 .وإرسال الباحث المقال إقرار بذلك

 أو تعيد صياغة بعض الجمل لتتالءم    أو تختزل ة بحقها في أن تحذفتحتفظ المجل -4
  .مع أسلوبها في النشر

باستعمال برنامج وورد  A4يطبع البحث بالحاسوب على وجه واحد من ورق حجم  -5
 للكتابة بالفرنسية 12، حيث يكون البنط  (Times New Roman)مايكروسوفت وحرف

لمسافات مزدوجة بين األسطر، وتكون الهوامش بعرض  للكتابة بالعربية، وتكون ا14و 
 . سم2.5

إن يكون التهميش في أسفل الصفحة، وأن تدرج قائمة المصادر والمراجع في آخر  -6
  .  المقال

 .يرجى من الكاتب إرسال نبذة مختصرة عن سيرته العلمية -7

 .   إيديولوجيا محددا، بل تستقطب الحقيقةاالمجلة ال تتبنى اتجاه -8

  ..فال تقبل المقاالت ذات اإلنجاز الثنائي فأكثر .. ن تكون المشاركة فردية  أ-9
  .شر المقال المرسل إلى مجلة تطوير في مكان آخر إال بإذن من التحريرنال يسمح ب-10
 : ترسل إلى العنوان االلكتروني للمجلةال يتم التعامل مع المقاالت التي ال  -11

tatwirlabo.revue@gmail.com 

 

  ،  هيئة الةرأيتعرب بالضرورة عن   كاتبها والرأياملواد املنشورة يف الة تعرب عن 
 . وأخالقيات البحثكل ما يتعلق باألمانة العلميةمنفردا ويتحمل صاحبها 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008475578739
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المعرفي /تطور حركة القياس العقلي
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L’apport du relationnel au 
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l’enfant épileptique 

Benhammadi Ibrahim  

� �
226  
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  .. املعرفة العلمية 

  اءة وهامش اإلطاربني كليانية القر
  

في كثير من المناسبات إسهامات علمية تحتاج إلى كثير   إلينادِرتَ  
ة ومعاينفي الكتابة إلى كثير من التريث و.. المراجعة وإعادة النظرمن 

مقاالت و.. اإلحاالت إلى صدق و تالببليوغرافياإلى دقة ات ويالمرجع
على عجل وفي مقاالت كتبت .. شروط النشر تفتقر إلى أدنى أخرى 

.. وال أكاديميةغير صحيحية بمناهج  و، وال معرفيةظروف غير سليمة
.. ومشاركات في ملتقيات بعضها مقتطع من مذكرات وأطروحات سابقة 

.. وبعضها اآلخر عبارة عن معالجات لقضايا وإشكاالت قديمة ومستهلكة
  .. حينة، ودهستها المراجعة المالراهنةتجاوزها الوقت وداهمتها المعرفة 

فغالبا ما ترتبط المقاالت بمواعيد مناقشة المذكرات واألطروحات   
فإننا نحاول .. وبرغم الوصول المتأخر لهذه المقاالت .. أو الترقية والتأهيل 

وأن نجتهد رفقة طاقم المجلة .. أغلب األوقات أن نساير الوضعفي 
الحال مح به ونسعف الجميع بما يس .. حدث المعرفيومحكميها أن نواكب ال

دون لكن ويصح به المآل، وبما يتفق مع أخالقيات المعرفة وأدبيات النشر، 
  .والمعرفة عدال.. ليبقى النشر حقا  .. مقايضةمزايدة وال 

وحين تبدي لجان التحكيم واألمانة العلمية مالحظاتها ضمن تقارير 
التعديالت تضيق صدور الباحثين بسبب تلك .. ة جالمراجعة والمعال

 أو تعليق تقليل شأنوكأن األمر يدعو إلى .. الالزمة  والتصويبات المطلوبة
أننا لم نعجل بالنشر أو أننا مرات ومرات  نُالمو ..  حالتغييبأو مكانة 

واكتفينا .. الشافي الرد عنهم أو أخرنا  ، الطبعفرصضيقنا عليهم في 
اب هذه المقاالت بل يذهب أصح" .. لم تصلنا تقارير اللجان العلمية"بمقولة 
وأننا .. بأننا كنا سببا في تعطيل مشاريعهم وتفضيل أسماء أخرى نعتنا إلى 
هذا العتاب يتكرر في كل مناسبة هاتفية ..  االهتمام الالئق ألعمالهم يمنحلم 
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التمسك أكثر بفلسفة ونحن ال نملك غير الصبر و.. وكذا رسالة الكترونية 
  .آلخراستباق  ألحد أو انسياقدون .. "مالنشر للمقال المحكَّ"

التي وضعتها والمبادئ والضوابط ورغم كل التوجيهات والقواعد   
 الخطوبالمجلة قصد خدمة الباحثين ونشر أعمالهم، إال أنه ال تزال بعض 

، مثل عناء طاقم التحرير تزيد من التي الخاصة وكذا التصرفات العامة،
، وكذا تزام بالمعايير التقنية للنشروعدم االل الملخص باللغة األجنبية، تغييب

مما زاد .. فضاء اإلتصال والرقمنة مواكبة غياب الباحثين وقصورهم عن 
 وكذا لجان القراءة ،التواصل مع الباحثينصعوبة و.. في تأخر صدور العدد 

  .  في أحيان أخرىرفض الحكامةوتأخر التقارير، أو، والتحكيم
.. س معاناة أصحاب المقاالت كما نشيد بلجان التحكيم بأن تتحس  

إذ  .. المباالةبعيدا عن اإلقصاء واالستهجان وال.. بأن تقف موقفا حياديا 
 يصلنا المقابلوفي .. تزداد حيرتنا حين يصلنا تقرير يلغي نشر المقال 

ة بخبرة ثالثة حتى ناعفنضطر إلى االست.. يدعو إلى النشر آخر تقرير 
رحابة ضيق توقد يطول الحال و.. المعالجة المعانية ونعطي المقال حقه من 

فنحن " من يعذرنا نحن؟"لكن .. ونحن نعذرهم .. أصحاب المقاالت صدور 
فال تطلبوا منا ..  منكموال نحابيكم وال نزكي أحدا.. .ال نخدعكم وال نجاملكم

  .وال تدعوننا إلى التنازل فهذا ال يرضينا وال يرضيكم.. ما ال نستطيع 
إذا اعتنى الباحثون بمقاالتهم شكال ومضمونا رى أنه ونؤكد مرة أخ  

وحرصوا على وراعوا .. ومنهجا وتطويراولغة وفكرا وإبداعا وتجديدا 
فإن .. تزويدنا بأحسن وأليق وأرقى ما تنسجه عقولهم وتبدعه يراعاتهم 

فال يقع الخالف في تثمين المقال وال نلج .. األمر سيسهل على المحكمين 
لجزر بخصوص أهمية المقال وما سيضيفه إلى المجلة من دوامة المد وا

  .لقارئورفق واحترام لمن ارتقاء و ،البحث العلميفي رقي 
توصية وساطة من جهة ما، بل يحمل ال وفي انتظار المقال الذي 

عادلة وصادقة وصريحة من قبل اللجنة العلمية نظرا لقيمته المعرفية وسبقه 
هل : فعلينا ان نتساءل وبإلحاح.. فرادهوخصوصيته وميزته وان.. العلمي

مع التطور والتألق ينسجم توجد مقاالت تفكر في تطلعات فريق المجلة بما 
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هل يفكر باحثونا في مستقبل .. ؟" تطوير"الذي ترنو إليه سياسة والتميز 
وهذا حق - بعيدا عن أمنياتهم الخاصة وتدابيرهم الخالصة يمالبحث العل

ل يفكر الباحثون في تطوير قدراتهم وصقل معارفهم ه.. ؟ -مشروع ال نرده
 يعمد الباحث إلى لوتنمية مهاراتهم، أم أنهم يكتفون بتسجيل حضورهم؟ وه

قراءة موضوعات المجلة أم يقف عند مقاله متأمال خطوه وخطه بغنوصية 
 في انتباهه إلى اإلسهامات األخرىبدون أن يلقي .. غريبة متعالية ونفعية 

  .ية وتواضع تَعلُميأخالقية علم
العميقة صناعة متعالية تجمع بين القراءة الناجح فالمقال العلمي   

الحرص على وبين .. في تناول الموضوعات والكتابة الدقيقة والنظرة الكلية 
ة بعيدا عن اإلطار الضيق المحصور بين الكتاب.. جتهادة والجودة واالالجد

فمرحبا بالمقال الفريد وبالنص .. ةوالنشر من أجل الترقي.. من أجل النشر 
البريد مع المباشر كر مرة أخرى بضرورة التواصل نذِّو.. المفيد 

حتى يتم إرسال التقارير ] tatwirlabo.revue@gmail.com[االلكتروني للمجلة 
   .العلمية ألصحاب المقاالت

، ستشرع 2016 من سبتمبر اوفي انتظار صدور العدد الرابع بدء  
في وضع أساليب جديدة تتعلق بالتحكيم وكذا شروط ] تطوير[ة هيئة المجل

نوفر للباحثين أجواء وذلك حتى .. النشر ومواعيد إرسال المقاالت والردود 
 في تبليغ مشروعكم راحتنا.. مناسبة والئقة بكتاباتهم قراءة وتحكيما 

  .لبحث وتطويره امعرفة وخدمةالإرضاء في ادتنا وسع.. العلمي
  يم محمدبن يمينة كر
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Résume : 
Il  est urgent de refonder l’école, et cette refondation ne 

pourra se réaliser sans faire entrer l’école dans l’ère du 
numérique. 

Le numérique est partout, se développe rapidement il 
entraine une évolution profonde de notre société, EricTopfler 
parle même d’une révolution numerique. 

L’école ne peut rester spectatrice de cette évolution ,il 
faut qu’ elle saisisse les nouveaux outils de la technologie Le 
numérique offre une opportunité unique pour refonder l’école 
algerinne.               

 
 – المدرسة الرقمية – لتعليم إعادة بناء ا– اإلصالح : المفتاحيةالكلمات

  . شجرة التعليم – التعليم شبكة – التكنولوجية الثورة –الموجة الثالثة 
Les Mots  Clés : La reforme-la refondation de l’école- l’école   
numérique –la révolution technologique-réseau d’enseignement- 
l’arbre  d’enseignement.  

  :توطئة.1
 وجب أساسية نحدد مجموعة من النقاط نعتبرها أن  علينا أواليجب

 نقطة، أهم أن ونعتقد ، بالتربية والتعليميتعلق االنطالق منها في كل ما
 ،الصراع تنطلق من فكرة إنما السابقة اإلنسانية كل التجارب إلىوبالرجوع 

 الصراع بين القيم، الصراع بين الحضارات والثقافات،، ممالصراع بين األ
 .1األفراد بين لصراعا

 لتربية اليوم في العالم هو سباق في التعليم ونظم التعليم ونظم االصراع
 تاريخ إن:"استشعر ذلك بقوله "  توينبيأرنولد" فالمؤرخ البريطاني الشهير

                                                            
*- ،�r������ د أ"��ذ ����ي ا���ه�، "��!ة..   
1- 8��C -� .14 ص ،1998 ا��Bه�ة، ا����رف، دار وا�����B-، ا�����# ا�!��u1 ،8ء آ�
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ونفس القول  ،"الكارثة والتعليمالمجتمعات البشرية هو تاريخ المنافسة بين 
 هو التعليم أن إلىحيث خلص " يبول كيند" المعروف األمريكي العالم أكده

 .1الوسيلة الوحيدة لمقابلة تحديات القرن الحادى والعشرين
 نناإ: " قوله إلى شيمون بيريز أشار"  اإلسرائيلي" حديث للتلفزيون وفي

، اإلسالميةتكرس الدولة  عربية قريبة منا ال دوأننكرس للدولة اليهودية و
 أن كانت هذه الدول تمتلك الثروات الطبيعية البترولية، فإننا نستطيع إذاو

 نملكها،  التينحسم الصراع عن طريق التعليم، عن طريق الثروة البشرية 
  .2"إسرائيل التعليم الجامعي لكل فتى وفتاة في إتاحةو

 هو موضوع نياإلنسا في فضاء الفكر التربية والتعليم موضوع إن
 وتتنوع فيه زوايا البحث ، وتتعارض بشأنه المواقفاآلراءنقاش تختلف فيه 

واالهتمام، فهي دائما مجال تساؤل ونقد على اختالف الدول والشعوب 
:  البعض يتساءلأنوتتتالى الفترات التاريخية وتتعدد الحقول المعرفية، حتى 

  سة؟ ؟ وهل نعرف حقا المدرلتربيةهل نعرف حقا ما ا
هذا "يقول  la philosophie de l’ éducation   في كتابهOlivier  Reboul فهذا

 أي شيء إلى ":وفي الخاتمة يقول" الكتاب  كله نقصد به تقديم حد التربية
قل أ إليها انتهينا التي الحقائق أن وفي نظره الشك ،3"انتهينا في هذا الكتاب

 ، بين مفارقة القسر والحريةت،  مفارقال من قضايا وتناقضات بيناهمما جلّ
 باعتباره إليه منظور الطفل، بين المجتمع بما هو غاية والطفل بما هو غاية

 .4كهال في المستقبل
 اليوم واضحا أصبح بصعوبة التربية والتناقضات القائمة فيها إلقرار اإن

 يتعطل فيها ي من لم يعرف تلك الوضعيات التساتذةومألوفا، من منّا من األ
 ا بل ورافضا لهالمعرفة كل الغربة عن غريبال شيء، ويظهر فيها التلميذ ك

                                                            
1- x .15،ص �/�y ا���
2- 8��C � .17 ص ، ا���z1 ا���x ، ا�!��u1 8ء -آ�

. - {��| �16ص ، 2000 ، ���> ، ��2@� "��اس ،  ا���!ا~�� ا�/�4 ا
{م �8 ، ا��� 3 
. - {��| � 4 16ص ، ا���z1 ا���x ، ا���!ا~�� ا�/�4 ا
{م �8 ، ا���
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، ومن منا لم يسع حل المشكلة إياها إكسابهكليا، تلك المعرفة التي نروم 
 الموقف وأ" افعل ما تشاء" :بالبساطة المرعبة الصادرة عن الموقف القائل

 ". لكأنا شاءافعل ما أ:"المشاكس

 أن في كل دول العالم وبالتالي يمكن أزمة  التربية والتعليم فيإن
، وقد آخر إلى من بلد األزمة هذه أبعاد، نعم قد تختلف  عالميةأزمةنعتبرها 
 طبيعة العملية أن ولكن يجب التسليم ب، وتتفاوت درجاتهاأشكالهاتتنوع 

 منها، أساسا هو الناشئ زمة ومصدر هذه األ،أزمةالتربوية والتعليمية تعيش 
 من العمليات أيالتربوية كما نعرف مردود تطويرها تختلف عن فالعملية 

فترة زمنية طويلة نسبيا لتظهر نتائجها   إلى فهي مثال تحتاج خرىاأل
، سواء مع خلالتدا والتشابك وبالتعقيد، وهي عملية تتسم ومخرجاتها

، ومن حيث اتصالها باإلنسان )وطنية( أو قطرية إقليمية أومتغيرات عالمية 
ه االجتماعي واالقتصادي، وتأثرها به وتأثيرها فيه، ومن حيث بواقع

 . بتجرباتهالواقع تتجاوز أن التي يجب بالطموح اتصافها ضرورة
 وهو سواء، البعيد على حد أيضا المستقبل القريب ومع تتعامل أن يجب

  .بمالبسته التوقع بأبعاده والتكهن وال معروف يصعب ،بطبيعته غير منظور
 :إعادة بناء أم إصالح.2

في إجراءات اإلصالح في التعليم  ما يفاجئنا عندما نبحث أول
 المتعددة والمتباينة التي تحملها كلمة المفاهيم والمعانيالتربية في الجزائر و

 في بلد آخر، فتارة تعتبر بعض التجديدات نجده وهو تباين قد ال إصالح
خرى تعتبر عملية التربوية التي طرأت على المدرسة إصالحا في أحيان أ

 التي تحدث في مجال األهداف أو المواد التعليمية وتدريب المعلمين التطوير
على الطرق المستحدثة لتدريس المواد إصالحا للمدرسة الجزائرية، وازداد 
هذا اللبس في المفهوم خطرا عندما سمعنا في السنوات القليلة الماضية أن 

 ازدادت لكون هذه قحدود القلوهنا فإن  ،إصالح اإلصالحهناك عملية 
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الضبابية في تحديد مفهوم هام ترتكز عليه إستراتيجية السياسة التعليمية 
 .مبهمة وآيلة للفشلبرمتها تجعل من أهداف هذه العملية 

 عملية إصالح إنما ة كون أيهو  علينا أوال أن نؤكد على أمر هام،يجب
، هي ماعية العامة للبلدالفلسفة االجتترتكز على فلسفة واضحة مستقاة من 

 التي تنبثق منها أهداف اإلصالح أو المبادئ التربوية األساسيةالتي تحدد 
 :التغيير بتوضيح اإلجابة على األسئلة اآلتية

 مجتمع نود أن نبني؟ و أي إنسان نود أن نكون؟ و في أي عصر أي
  نريد أن نعيش؟

 : اإلصالح و إعادة البناءبين.3
 :اتحضبط المصطل: أوال

الجزائر اعتراه كثير من الغموض  باإلصالح استخدام مصطلح إن
 وكذا ،اللبس، الذي يجب علينا أن نحدد وبدقة مفهوم اإلصالح التربويو

 لدعوتنا استخدام هذا لموجبةمفهوم إعادة البناء مع ضرورة إبراز األسباب ا
 .المفهوم بدال من مفهوم اإلصالح

 أتى بما هو صالح أو قدم شيئا جديدا ؛ أيأصلحمن مصدر فعل  :اإلصالح
 .ونافعا ،أو تُصلح شيئا ظهر فساده

 في مجال التعليم فنعني به التغيير الشامل والجذري لنظام تعليمي أما
قائم  بنظام تعليمي آخر، ونعتقد أن المدرسة الجزائرية قامت بعملية إصالح 

 يتغافلمنا يغفل أو  وهو ما يعرف بالمدرسة األساسية، إال أن الكثير ،ةواحد
المدرسة األساسية المتعددة ( على ذكر العنوان اإلصالحي كامال وهو

  .l’école fondamentale polytechnique )التقنيات
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ة، فهو يشير إلى نزوعه نحو يهذا االسم له دالالته المرجعية والفلسفو
 أي ؛1"إعمال اليد على العقل" التي تنطلق من مبدأوالفلسفة االشتراكية 

 .المناداة بأسبقية وأولوية التطبيق على التنظير
ثقافي  هذا اإلصالح جاء في سياق سياسي وإن ف،كما هو معلومو

النهج االشتراكي مجتمعي معين، حيث تبنّت الدولة الجزائرية آنذاك و
اعية، الصناعية الزر:  على الثورات الثالثارتكز والذي الديمقراطي

  .الثقافيةو
 في التسيير لجميع شؤون الحياة، وعليه طال هذا لتخطيطا وعلى مبدأ 

البيئة دعوة إلى ربط المدرسة بالمجتمع والتوجه المدرسة الجزائرية، فبدأت ال
التي تعيش فيها، وضرورة إعداد التالميذ في شتى المجاالت المهنية لتلبية 

 بالمهاراتحاجات العمل وإسهامهم في الخطط التنموية، وتزويدهم أوال 
 العادات وإكسابهم النظرية على التطبيق والتطبيقية أي تسبيق علميةال

السلوكية الصحيحة المتصلة بممارسة مختلف األعمال والمهن، وغرس 
  . مع محيط العملالتفاعل البنّاء  والعمل الجماعي
 ،مية االهتمام بالبيئات المحليةتن إلى أسس هذا اإلصالح أيضا واتجهت

 ، هذه المحيطات الضيقة أو القريبةية تعنى بدراسة وضعت مناهج مدرسذال
 في شتى المجاالت الزراعية المهارية يدي األإلعداد األهمية كل إعطاء ثم
 .  في خطط التنميةلإلسهامالصناعية و

بالفلسفة  ترتبط مباشرة إنما اإلصالحعملية  باألحرى أو فاإلصالح إذن
 تغيير في إحداث فقط تعني  فهي عملية ال بلدأياالجتماعية السائدة في 

 مكونات النظام التعليمي كأن نقوم بتغيير محتويات المناهج أو أهداف إحدى
 أو التطوير للمواد التعليمية أو تغيير في عدد سنوات المراحل ،التعليم

 جديدة في كيفيات تدريب وتكوين المعلمين إجراءات إدراجالتعليمية، أو 
                                                            

�7!ي -1 F�F
 ،2000 ا��Bه�ة، ،ا�����5 ا����7 �4��� ا������، 
�5 �� ا�����# ����� ا�1اه�#، 
  .20 ص
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، دريس البرامج والمواد التعليميةلمستحدثة لتعلى استخدام الطرق التدريسية ا
التربية هي امل وشامل بكل مكونات التعليم و كتغيير إلىبل هي دعوة 

 .  فلسفة أخرىإلى من فلسفة تربوية االنتقالعملية 

 برمته يشهد اإلنساني وبقليل من التبصر نالحظ أن المجتمع ن اآلأما
لثقافات وفرضت واقعا حياتنا  الفلسفيات واتثورة تكنولوجية عارمة تخطّ

 وأوجد نمطا حياتيا جديدا ال يعترف ،جديدا كسر حواجز الزمان والمكان
 تكوين العالقات السريعة إلى بل يؤول أللفةكثيرا بعوامل االستقرار وا

لية كاالطمئنان وحب العلم  أزأنها كنا نعتقد إنسانيةالعابرة مغيبا لقيم و
 .األسريةستقرار في الحياة  االخرين اآلواحترامالتعلم و

 هنا البد أن نعترف وبمالحظة امبريقية بسيطة أن الرقمنة أصبحت من
بل تعدى   وغيرت من عادتنا ومن سلوكنا،، اكتسحت حياتنا،في كل مكان

 هذا التطور التكنولوجي الرقمي أدى إن . نمط عالقاتنا االجتماعيةإلىذلك 
 حتى أصبح حياة،تنا في كل أوجه ال تغييرات جذرية على مجتمعاإحداث إلى

الموجة أو الثورة الثالثة - جديدة إنسانيةبعض العلماء يتحدثون عن ثورة 
 من ثورات اإلنسانيتضاهي أو تفوق ما عرفه المجتمع  ،1-توفلرحسب 

 . كبرى كالثورة الصناعية

 :  البناء حتمية البد منهاإعادة.4

 يمكن أن ،ذا المفهوم موجبة نالحظ بهعديدة أسباب وعوامل هناك
المتغيرات القطرية  و العالميةالمتغيرات وهما ،نوجزها في عاملين أساسيين

 ).الوطنية(

                                                            
����� ار�� ����� -1 8�
��:  ا��!�*��  ا�����24���  �B1!رة  ����2وا  ا���8 ا�وا=- ا�����ء   ��������ري   
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 :  العالميةالمتغيرات1.4

 تسارعا وتزايدا هائال في الكم نيشهد العالم اآل :االنفجار المعرفي-أ-
مية  صعوبة اختيار المناهج والبرامج التعليإلىوأدى هذا رأسا  المعرفي،

 باستمرارمتدفق من المعارف المتجددة و أمام سيل عارم نالمناسبة، نحن اآل
 يجب قبل لذاوالمعارف  يستحيل أمامها ضبط نوع معني من المعلومات

 :تية اآلاألسئلة أن نجيب عن -التفكير في وضع محتوى منهج ما

 التي نرتكز عليها في ضبط واختيار المعارف سساأل والمعايير هي ما -
 لتي تريدها في برامجنا ومناهجنا؟ا

 تعد هي الرافد الوحيد للتعليم  التي لمللمدرسة الجديدة نؤسس كيف -
 ؟)تعدد مصادر المعرفة(التربية و

 بين السيل الكبير من المعارف العالمية المتجددة المواءمة تتم عملية كيف -
  ؟)الوطنية(وبين معارفنا التراثية 

 :االتصال والتواصل التكنولوجي ونظم التطور-ب
 ارتبط عامل االنفجار المعرفي بتطور كبير لنظم االتصال لقد

 إلى تطور تقنيات التواصل أدىوالتواصل في شتى الجوانب الحياتية و
التي -  نقطة في العالم بمصدر المعرفةأي متعلم من أيسهولة اتصال 

غرافية  في العالم وعليه تهدمت كل الحواجز الجأخرى نقطة أي في -يريد
 المتعلم عوائق يمكن أماموالزمنية بل الحواجز الثقافية والحضارية ولم يعد 

 . يريدالتي تحجر عليه المعارف والمعلومات أو تضيق عليه أن
 : االقتصادي العالميالنظام- ج

 لأليديولوجيات ا متجاوزاآلن النظام االقتصادي العالمي أصبح
  عامالإال اللهم أهمية االقتصادية والفلسفات، ولم تعد للمرجعيات العقدية

 نظام البورصة أخذ وهو سطوة المال والنفوذ التجاري واالقتصادي، واواحد
 ن أن، ونرى اآلقليمية في تحديد سياسات الدول والتجمعات اإلكبرالنفوذ األ
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 هي التي تضع نظام الحكم وتسير دفة السياسة، وبالتالي الشركات الكبرى
 أوها التقليدي ولم تعد مؤسساتها سواء التشريعية  الدولة بمفهومتضعف

التنفيذية هي مركز القوة الموجه للسياسة العامة ألي بلد، سواء في الجانب 
 الثقافي، ولنا في العالقة بين جمهورية الصين أو السياسي واالقتصادي أ

 مثال أحسن –الرأسمالية– األمريكية المتحدة والواليات –الشيوعية–الشعبية 
  . هذا االتجاه الجديد لهذا النظام العالمي عن
 :)الوطنية( القطرية المتغيرات-4-2
 : العولمة الثقافيةأمام الثقافية الذاتية-أ

 إيجادكيفية  هو –غلب الدولأمثلها مثل - تحد يواجه الجزائرأكبر إن
 للمحافظة على هويتها الثقافية وجوهر قيمها المنبثقة من ق الطرأفضل

 على أوالوهذا التحدي يطرح  ، ومن لغاتها الوطنيةإلسالميةينية اعقيدتها الد
 للقيام بتأصيل هذه المرجعية الثقافية في األصلحالمدرسة لكونها المؤسسة 

 هذه المدرسة هي كيف تصنع أماموالمعادلة المطروحة . نفوس المتعلمين
ة وحضارية  بكونها متغيرات ثقافيالقيمةالمتعلم القابل للتعددية الثقافية و

 واللغوية، فرد األخالقية نفسه بثوابته العقدية ونعالمية والمتشبث في اآل
في حركية التقدم الحضاري مبدع واإلنساني ومجتهد في الوقت نفسه مقاوم 

نمط "و" ثقافة واحدة"، "اقتصاد واحد"تحت عنوان " الواحد " لدعوات اإلنسان
  ".حياة واحد

 : السلّم القيمياختالل-ب
لقد .  بالجزائرالقيمة اختالالت كبيرة في المنظومة –اآلن- نالحظ

 أو العرفية أو الدينية القيمةتعاظمت سلوكات تخرج تماما عن مرجعياتنا 
 ن نرى هذا االختالل في مدارسنا، إذ كان من الواجب أأصبحنا المجتمعية،

أدبوا ثم ت" انطالقا من المقولة باألخالقتنتج هذه المؤسسة معرفة مكتنفة 
 سلوكية تخرج تماما عن القواعد أنماطا ونرى أ نقرصبحنا إال أننا أ،"تعلموا
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ضعف في :  معتلّين اجتماعياأفرادا المدرسة تنتج فأصبحت ، العامةخالقيةاأل
 والديني والوطني، سلوكات العنف والعدوان، استهتار بقيمة خالقيالوازع األ

و كل المحاوالت التي نسمع  ...لمفرطة انانيةالعلم والتعليم، حب الذات واأل
عنها حاليا لتصحيح هذه األوضاع ال يمكن أن نعدها إال مسكّنات لحالة 

 ترتكز على إعادة بناء يةمرضية ال تجري أمامها إال إجراءات جذر
 .المدرسة من جديد

 : تخص النظام التعليميمشكالت -ج
 تتعلق بجانب تاالختالال الجزائرية اآلن العديد من درسة المتعاني

، فهناك قصور في فعالية نظام التعليم عموما نظرا  التعليميةاإلستراتيجية
لعدم تبلور نظرة واضحة للسياسة التعليمية والتربوية في الجزائر فمازالت 

 . أطراف تدعى كل منها تمثيلها للمجتمع برمتهتجاذباتالمدرسة موضوع 
ية التعليمية لدى أفراد  أوجه هذا القصور، ضعف الثقة في العملومن

 األخرىالمجتمع، وعدم التنسيق بين المدرسة والمؤسسات التنشأوية 
 تضارب وتداخل بين هذه المؤسسات، إلى وهذا ما أدى ،خصوصا األسرة

االعتماد  ،مشكالت المجتمعوتحديات العصر  المدرسة في مواجهة قثم إخفا
قصور مستوى المعلمين   كطريقة للتعلم والتحصيل،لقينيالتعليم التّعلى 

انخفاض مستواهم العلمي والثقافي واألخالقي، عدم الجدية في سياسة و
 وعدم مواكبتها المدرسية اإلدارةضعف  تكوين المعلمين وإعادة تدريبهم،

كل هذه العوامل تجعلنا نقف على حالة من . للنظم الحديثة في التسيير
 خطة محكمة إلعادة تأهيل  الجدية الالزمة لتسييرإلىالتسيب واالفتقار 

 .المدرسة من أجل أداء دورها الريادي في المجتمع
إعادة  عملية إلى كخالصة، نعتقد أن ما ورد في هذا التبسط يتجه بنا و

 .بناء التعليم من جديد
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 هي ما أصبح هذا األمر ضرورة حتمية ولكن السؤال المطروح لقد
   أسس إعادة البناء؟

  :يم إعادة بناء التعلأسس. 5
 بذلك تهديم مؤسسات التعليم نعني ندعو إلى إعادة بناء التعليم، ال عندما

عوة إلى تصور جديد عن المدرسة  الدتلككما هي عليه بل نرمي ب
، والدعوة إلى التفكير في مهمة كإدارة تربوية، و تنظيميزكجهاو "كمؤسسة"

 كيفية بناء  في غاياتها وأهدافها، في–المدرسة الرقمية–المدرسة الحالية 
، متغير أدى الثورة التكنولوجيةبرامجها وأهدافها، وكل هذا يرتبط بمتغير 

  .وناتهإلى تغير جذري في المجتمع اإلنساني في كّل مك
 أسس إعادة البناء على مرتكزين هامين ناتجين عن الموجة وترتكز

  : وهما) التكنولوجية الثورة(الثالثة 
 :شبكة التعليم .1.5

" شبكة التعليم"جه الحالي لعملية التعليم إنما يقوم على مفهوم  التوإن
 خالل توجه عام يقضي اعتمادا على الشبكة من ويأخذ هذا المفهوم معناه

العنكبوتية للقيام بأي نشاط تعليمي أو ثقافي أو اقتصادي تجاري بل وحتى 
دفق  األول نظرا للتمصدر المعرفةفأصبح االنترنيت هو  .النشاط الترفيهي

تجاوز الحدود الجغرافية والزمانية بل الذي معلوماتي المعرفي اللكم لالهائل 
 خالل استراتيجيات ومن–وعليه يتجه التعليم   الحواجز القانونية،تىتعدى ح

إجراءات وطرق  إلى استحداث –تبنتها معظم المنظومات التعليمية العالمية
  .1هداف هذا التعليمووسائل تواكب هذا االتجاه مع تحديد لمضامين وأ

يروم إلى تحقيق أقصى استفادة " شبكة التعليم" استعمال مفهوم إن
ممكنة من نظم التكنولوجية والتواصل الحديثة، من قاعدة فكر تربوي جديد 

  في التعليم للجميع،النجاح للجميع بل إلى تمكين التعليميدعو إلى تمكين 

                                                            
1-!�Cي  أ!u� !�
  .62ص ،2000 ا��Bه�ة، ا�@�وق، دار وآ��؟، ���ذا ا�����# �21ء إ
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يمتلك  -أي كل متعلّم-المتعلم فهذا المفهوم ينطبق من فكرة أساسية وهي أن 
  .طاقات وإمكانات كافية إلنجاح في العملية التعليمية

  : التعليم شجرة. 2.5
السلّم  وقائم على مفهوم عروف درجنا على بناء تعليمي ملقد

 تصاعديا من مستوى إلى درج سوف يت– كمدخل–أي أن المتعلّم  .التعليمي
من –ل التعليم المختلفة هي مراح آخر وأحسن صورة عن هذا التصور،

 القائمة على مسار خطّي يشبه هذا –االبتدائي إلى مرحلة التعليم العالي
إذ ندخل المادة الخام ونحولها بعد  ،النموذج الصناعي التيلوريالمسار 

  . 1  يتميز إما بالجودة أو الرداءة-مخرج-عمليات محددة إلى منتوج 
لمدرسة الرقمية أصبح يدعو وبعد ظهور ا  اآلن،التوجه التربوي إن

 جديد يشبه الشجرة ذات الغصن وذجويتجه إلى صياغة بنى تعليمية وفق نم
  .الفروع المتعددة كل ذات صلة بالغصنوالواحد 

عنده طاقات  ، كما أكدناه سابقا،المتعلّم هذه الفكرة من كون وتتأسس
إن ومنه ف وإمكانات تمكنه من النجاح في فرع من فروع هذه الشجرة،

  : التعليم تنطلق من أسس أهمها إستراتيجية
تنبثق منه كل الفروع ) اغصن( ا مشتركاعذ يكون للتعليم جأن -أ
 ).التخصصات(

 . جسور ونقاط عبور بين فروع وحلقات هذا التعليم وأنواعههناك -ب
 هذا المفهوم يؤكد على إمكانية االنتقال من فرع آلخر حسب رغبة إن -ج

 .النمو الذاتي و الفرديمالتعلّ على فكرة أيضايقوم و وميل كل متعلّم،

                                                            

-x.64 ص ، �/�y ا��� 1 
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  :الخاتمة.6
 األخير، ومن خالل هذا العرض يتضح لنا وجوب إعادة النظر كليا في

 وبصورة جدية إعادة النظر في كل ،في السياسة التعليمية برمتها يجب
 في مناهج -المرسومةانطالقا من أهداف التعليم -مكونات التعليم والتربية 

برامج التعليم، برامج تكوين وتدريب المعلمين وانتهاء بنظم تسيير اإلدارة و
وعالقة المدرسة  المدرسية وعالقة المدرسة بجمعية أولياء التالميذ،

ألننا اآلن لم يعد لنا ترف اختيار نوع المدرسة التي نريد خارج  ،المجتمعب
ي بها الثورة ونعن هذه الثورة العارمة والكاسحة لمختلف أوجه الحياة،

إما أن نكون بامتالك التكنولوجية أو ال  بسيطة هي لةوالمعاد الرقمية،
  .نكون

 : المصادر و المرجع -

، دار إعادة بناء التعليم لماذا وكيف؟، )2000(أحمد المهدي عبد الحليم .1
  .القاهرة الشروق،

 ، تطبيقيةالتربية المقارنة منطلقات نظرية ودراسات، )1989( إيدمونت كينج،. 2
  .ترجمة مليكة أبيض، دمشق، وزارة الثقافة

 تقرير –مترجم– التعلم ذلك الكنز الكائن، )2000(جابر عبد الحميد جابر . 3
  . اللجنة الدولية للتربية للقرن والحادي و العشرون، دار النهضة، القاهرة

سلسلة دراسات للتربية  ،نحو تجديد تربوي ثقافي، )1998( حامد عمار.4
  .، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرةثقافةوال

  .، دار المعارف، القاهرةالتعليم والمستقبل، )1998(حسين كامل بهاء الدين . 5
، مكتبة األنجلو تطوير التعليم في عصر العولمة ،)2000(مجدي عزيز إبراهيم .6

    .المصرية، القاهرة
  .تونس سيراس للنشر، ،من أعالم الفكر البيداغوجي ،)2000(صالح الحاجي . 7
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  :  ملخص البحث
 هي مقاربة تربوية في اإلرشاد والتوجيه المدرسي االختياراتتربية 

والتي تقترح خالل مرحلة التعليم المتوسط والثانوي، بواسطة برنامج 
 وإعطاء معنى أكثر ،لسات تهدف إلى مساعدة التالميذ على التفكيريتضمن ج

 من أجل فهم أكثر اإلنفتاح واالستعالملتمدرسهم، يتعلمون فيه كيفية 
فهي إيصال . لمحيطهم اإلجتماعي والدراسي والتعرف على الواقع اليومي

ف التلميذ إلى التعرف على نفسه أكثر، وأن يتخطى األنماط المتعلقة بالوظائ
إختيار يوصل ، والحرف ليصل في األخير إلى اإلستقرار على اختياره هو

   .مشروع حياة ومن ثم تحقيق بناء المشروع الشخصيإلى 
،  في المدارس الجزائريةاإلرشاد والتوجيه تعالج ملمح ورقةهي 

التي تعمل على تسطير طريق التكوين لتفادي التسرب والهدر والفشل و
سطة برامج تهدف إلى تربية إختياراتهم، أخذت وزارة الدراسي للتالميذ بوا

التربية الوطنية الجزائرية في تبنيها منذ أن قمنا باقتراحها عن طريق تدريب 
 محافظة 48 ـ مديرا لمراكز التوجيه واإلرشاد التربوي ل90أكثر من 

فما تربية اإلختيارات؟ وكيف . جزائرية على كيفية إعداد البرامج وتطبيقها
 ا من بناء المشروع الشخصي للتلميذ؟ وما عالقتها بمشروع الحياة؟تمكنن

  .حاول مداخلتنا الكشف عنهتهذا ما س
تربية االختيارات، مفهوم المشروع، المشروع : الكلمات المفتاحية

 .الشخصي، مشروع الحياة
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وإذا . إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحا«
ا أم. أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة
   .»إذا أردت أن تزرع لمائة سنة فازرع إنسانا

  )مثل صيني(
  :مقدمة

 السليم وضع التلميذ المناسب في التخصص التوجيهتتطلب عملية 
المناسب على أساس موضوعي وعلمي، ألن عملية التوجيه ليست كما يظن 
البعض، أنها عملية توزيع التالميذ على شعب التعليم الثانوي فحسب، بل 

 دقيقة تراعي فيها رغبات التلميذ وقدراته ودافع إنجازه مع هي دراسة
 األخذ بعين االعتبار لمستوى طموحه، من أجل تحقيق مشروعه المدرسي

، ألن توفر كل ذلك هو ما يشعره بالرضا عن النفس، وتحمل والمهني
المشاق والمتاعب إذا ما واجهته في حياته الدراسية، ومن شأن ذلك أن 

 ومنها إلى التسرب المدرسي إذا لم ،شل والرسوب المدرسييجنبه أيضا الف
تتناسب اختياراته مع واقعه الذهني والنفسي، ومن غير شك أن هذه األمور 
قد تقود إلى القلق والضغوط والبحث عن الذات ومنها إلى العدوانية أو 
االنطواء عن الذات، فتحقيق رغبات وميول التالميذ من شأنه حل الكثير من 

اكل التي تعاني منها مؤسساتنا التعليمية سواء المعرفية أو االجتماعية المش
ن كانت قوانينها إفالمنظومة التربوية الجزائرية حتى و. وحتى االقتصادية

مخططاتها مبنية على المقاربة بالكفاءات فإنها تتأسس وفق تكوينين و
رامج ، والتي بنيت وفق بتلقين وتبليغ الدروس المقررة: أساسيين هما

سواء التقويم والتقييم عن طريق االمتحانات ومناهج محددة من جهة، و
الفصلية أو النهائية في كل المستويات الدراسية وفق تعليمات وتقنيات 

ومؤسسة مسبقا، من جهة أخرى، وهذا منذ أن تطأ قدما التلميذ  معينة
ئج إيجابية إما ناجحا ومحققا نتا المؤسسة التعليمية، إلى غاية مغادرته لها،

 صعوبة تعلمية بسيطة تتطلب منحه امدرسيا ومهنيا، أومكررا إذا كان ذ
 أو مكرها على مغادرة ،فرصة تداركها، أو فاشال مفصوال عن الدراسة

مقاعدها دون تأهيل معرفي وال مهني، يحدث هذا بعد أن يكون قد مر عبر 
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خر وعند البعض اآل مسار دراسي، يكون عند البعض طويال منبسطا،
متشعبا، تكتنفه العقبات والصعوبات، ويتعب آخرون بعد أن تعترضهم 
 صعوبات وحواجز تختلف باختالف المستويات الدراسية التي تواجههم،
ويصبرون عليها ألن هدفهم واضح المعالم ويزيد أو ينقص حسب أهميتها 
من حيث مضامين المقررات واألداء في االختبارات واالمتحانات وطرق 

  .يه المدرسي واالختيارات المتاحة حسبهاالتوج
وقد سعت الجزائر على غرار البلدان التي تسعى للتنمية على كل 

 منذ التوجيه المدرسي والمهنياألصعدة إلى تطوير وتحديث مفهوم 
 متمدرسين االستقالل إلى اليوم، حتى يتم االستغالل األمثل لقدرات وطاقات ال

اته وميوالته، مما يسهم في صقل كل في التخصص الذي يالءم إمكان
، وشددت على أن تتمركز 1شخصيتهم ويحافظ على صحتهم النفسية

 بشكل خاص على التوجيه بشكل عام وممارسة الممارسات التربوية
المتمدرس وعلى توضيح مشاريعه وعلى الكفايات التي يمكن أن ينميها، 

ولعل أن . اياتهبغية توجيهه الوجهة التي تناسب شخصيته واهتماماته وكف
تحقيق هذا األمر لن يكون إال بالتدخل المناسب في الوقت المناسب إليقاظ 

 لدى المتمدرس في النجاح والتقدم في توجيه ذاته نحو المجاالت التي الرغبة
الرفع من دافعيته للتعلم واالهتمام ، من خالل النجاحتمكنه من تحقيق هذا 

ف ومهارات، ومعارف سلوكية ، وأن تجد حلوال عبر نمو معاربمصيره
الراحة فالدافع األول إذن في عملية التوجيه يكون ذاتيا ويتمحور حول . لديه

أنه في حالة التمكن من عزل ) 1979 (ثيودوري وإال لما أشار ،النفسية
المؤثرات االقتصادية والبيئية والثقافية فان الفرد يختار في معظم األحيان 

2ي احتياجاته النفسيةالتخصص أو المهنة التي تلب
.  

 على مستوى وزارة التربية الوطنية 1998كما أدرجت في 
 كطريقة جديدة في التوجيه، حيث حاول تربية االختياراتالجزائرية تقنية 

                                                            
1- ،�2����1 2002 :�C!ر"� وا��ا� y�
8 ا��� �rا�� �$}
��� ور$��� ،������ .�ط، ر"��� 

  . 1��5ف1ص 
����1 ا�����رات 
�: ا���|��ت ا������4�� ا�!ا�� 
�: �21ء أ�� 1 ):2008(  ��رزو�� -2 �����

��� ا�F7ا=��  .7ص.و��z�B ا��@�ر�x ا�!را"�� وا����2u ر"��� دآ��را� ~�� �2@�رة 
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 والقيام بتطبيقها في مؤسسات التوجيه التطوريالمسؤولون تبني فكرة 
مركز :  وهيتجريبية أولية تشرف عليها مراكز التوجيه المدرسي والمهني

لمحاولة مسايرة ... سطيف، النعامة، تقرت، بسكرة، الحراش، بن عكنون 
التطبيقات الحالية في ميدان التوجيه، وتنص هذه التجربة على تنمية بعض 
الخصائص التي تساعد على صياغة اختيارات دراسية ومهنية مؤسسة بشكل 

ط المدرسي عقالني من خالل التطرق إلى بعض المحاور الخاصة بالمحي
والمهني ومعرفة الذات وذلك على مدار ثالث سنوات كاملة، ليوصل في 

قرار التوجيه في نهاية التعليم األخير إلى مقدرة المتمدرس على أخذ 
غير أنه في األخير تغاضى القائمون على هذا البرنامج عن . األساسي

ل تدريجي  وتقييمه مما جعله يعرف فتورا بشك،تعميمه وتوسيع نطاق تطبيقه
وتفاديا للوقوع في الفشل  ليعود المستشارون إلى الطرق النمطية في التوجيه،

المدرسي للتلميذ الذي بات يؤرق المجتمع الجزائري خاصة لما ينتج عنه من 
 ما يؤكد أن  بأنواعها،االنحرافات، وتفشي نسبة البطالة غير المؤهلةارتفاع 

 لدى المشروع الدراسي والمهنيهذه الوضعية تزداد سوءا عند غياب فكرة 
التلميذ أثناء فترة المراهقة، وهذا مما يعكس ظهور بعض السلوكات السلبية 

، إذ يصبح هذا المشروع بالنقص الشعور واالضطراب والقلقعنده مثل شدة 
من المتطلبات االجتماعية الضرورية التي يتواكب ظهور أهميتها مع ضغط 

. )1( باإلضافة إلى ظروف المحيط عمومااألهل واألقارب وإدارة المؤسسة
عند تدقيقنا في هذه الوضعية وغيرها من الوضعيات التي يعيشها التلميذ، و

يبدو أن األمر صعب وفي غاية الخطورة، ألنها تكشف عن الوجه اآلخر 
، وتضع المرشد التربوي  التوجيه المناسب لكل متمدرساختيارلعملية 

أمام لغة -ن مراعاتها وعدم االستهانة بها  ال بد ممسؤوليةالمهني أمام و
 الذي ال التوجيه الفعال والمناسب، وهي -األرقام التي تكلفه بها إدارته

س والمتعلق بنتائجه الدراسية   الحقيقي للمتمدراإلنجازيتعارض مع 
 يقف -أي المرشد التربوي- مستوى طموحه أو طموح أوليائه، مما تجعلهو

لبها مهنته تكون عونا له إذا وجد تعاونا وتواصال أمام عوائق وصعوبات تتط

                                                            

(1)Pemartin. et Legres ;1988: " Les projets chez les jeunes", Issy- Les Moulineaux, E.A.P, 
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مع الفئات المستهدفة من عملية التوجيه من جهة، وتصبح عراقيل في وجهه 
إذا أصبحت هذه المطالب والمستلزمات المهنية ال تخدم سيرورة عمله 

 التي يقوم بها األهل عند عدم رضاهم الطعونالمهني، خصوصا أمام كثرة 
ه، ويحتم عليه إعادة عمله، مما يعرضه هو بدوره إلى عن قرارات التوجي

  . ال تكون في خدمته وال في خدمة أداءاتهإحباطات وضغوط نفسية
وهكذا، وحتى ال نقع في النمطية أمام عملية التوجيه و تكرار الفشل 

 ومباشرة بعد التكوين الذي الذي يشعر به المرشد والمتمدرس معا،
-6 محافظة في الجزائر في الشهر الخامس48خصصناه لمدراء التوجيه لـ

وكيفية تفعيلها في عمل " تربية اإلختيارات" حول موضوع 2013 ماي8
وزارة التربية الوطنية ابتداء من الموسم الدراسي  الورشات، شرعت

شخصي للتلميذ في  ، في تجسيد تربية اإلختيارات كمشروع2013-2014
لة التعليم المتوسط لفائدة تالميذ عملية اإلرشاد المدرسي وتوسيعها على مرح

، بعد أن كانت حكرا على المراهقةهذا الطور الذين ينفتحون فيه على 
مما يستدعي تكفال نفسيا وتربويا  المرحلة الثانوية فقط في األعوام الفارطة،

وتأتي هذه المداخلة كمحاولة إلبراز فكرة تربية اإلختيارات  .)1(خاصا بهم
ة التي تضمنتها القوانين الوزارية عن اإلرشاد التربوي في المدرسة الجزائري

والمهني، بعد أن كان يمارس في السابق دون صبغة علمية ويفتقد إلى 
البرامج واألسس التي جاء من أجلها، محاولين إعطاءه نظرة أخرى ترتكز 

ية عن إمكانية بناء على االهتمام بمستقبل التلميذ، واستخراج أرضية عمل
 عند تالميذ  للتلميذ، خاصة-الدراسي والمهني- شروع  الشخصيتطبيق المو

 التكيف أجل من الخدمات، تلك إلى حاجة األكثر الذين هم المشتركة، الجذوع

من اختيار الفروع التعليمية التي تتناسب  الجديد والتمكن المدرسي الوسط مع
 مع قدراتهم وميولهم وانجازهم األكاديمي من جهة، وعلى جعله غاية
بيداغوجية لكل فعل تربوي وتنموي يمكن أن تتبناه المؤسسات التربوية في 
الجزائر مسايرة للدراسات النظرية والتطبيقية في هذا المجال من جهة 

  .أخرى

                                                            
��!ة ا��u2ر، -1 2013.  
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فما معنى برامج تربية اإلختيارات؟ وما عالقتها بتربية المشروع الشخصي 
 للتلميذ؟

آلن أن نعرج على قبل الدخول في الموضوع مباشرة يتعين علينا ا
  : الواردة في هذه الورقة و نبدأها بـالمفاهيم

 يتكون مفهوم تربية اإلختيارات من مفهومين ال :مفهوم تربية اإلختيارات -
   :اإلختيار ، والتربية: يقالن أهمية سواء أكانا منفصلين أو مجتمعين وهما

المحكم "، فبالعودة إلى معاجم اللغة من مثلالتربيةفأما األول أي . أ
، نجد أن كلمة تربية "والمحيط األعظم، معجم مقاييس اللغة، تاج العروس

ربا الشيء يربو : الزيادة والنمو: من الجذر ربا يربو تحمل معنيين وهما
  .)1(وأرببته نميته ربواً ورباء، أي زاد ونما،

، بمعنى ربيب النشأة ثم معنى )2 ("ويربي الصدقات: "يقول تعالى
حفظ ، يرب تحمل معاني من مثل، ربومن الجذر، )3( أي نشأترباء وربياً

وفي الحديث، .  أي رب ولده والصبي يربه رباً بمعنى رباهالشيء ورعايته
. )4(، أي تحفظها وترعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده)لك نعمة تربها( 
 رباً، رباه رب ولده والصبي يربه. حسن القيام بالطفل ووليه حتى يدركأو 
سواء أكان ابنه أم لم  أي فارق الطفولة أحسن القيام ووليه حتى أدركأي 
). 1/401 جـ1990لسان العرب، (،)7-2/6 ،جـ1994تاج العروس،.(يكن

مما يعني هنا أن التربية هي قبل أن تكون تنشئة فهي رعاية وحسن القيام 
لذي يحتاج إلى إلى أن يدرك، وهو مطلب غايتنا عند تكفلنا بالمتمدرس ا

  . مرافقة و مصاحبة حتى يفهم نفسه ودوره وهدفه
عملية تنمية متكاملة ودينامية، تستهدف "، فهي التربية اصطالحاأما 

وأخالقية وعقلية وروحية وجدانية  (مجموع إمكانات الفرد البشري

                                                            
1-،#�
����B> ا����، .327ص)2000(  ا���4# وا����� ا� #7����ج .483ت،ص.ب 

  .441، ص1994ا���وس،
 .276"�رة ا���Bة ،¢��   -2
��س ا�����): 1995(ا�/��وز ¢�1دي  -3�B��1وت، ا� ،�
�Bا�� !��� ، ��r و����z ��"� ا�@�£ 

 . 1158ص، دار ا�/�4 
4- ����1وت، دار  .2 ج ���ن ا���ب،): 1990(�! 81 ��4م ا81 ���2ر، أ�1 ا�/¥- ��ل ا�!�8 

 .401صا�و�: ا�/�4، ا����� 
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مجموعة التصرفات العملية والقولية التي يمارسها " كما أنها .)1()"وجسدية
مساعدته في اكتمال نموه وتفتح رادته نحو صغير، بهدف راشد بإ

ممارسة ه، ليتمكن من االستقالل في استعداداته الالزمة وتوجيه قدرات
نشاط قصدي "، فهي )2(" التي يعد لها بعد البلوغالنشاطات وتحقيق الغايات

 وإدماجه في الحياة وفي يهدف إلى تسهيل نمو الشخص اإلنساني
فعل يمارس من طرف كائن على آخر، وبصفة " ذن،فهي إ .)3("المجتمع

لتحقيق أخص من طرف راشد على صغير، حيث يكون هذا الفعل موجه 
  .)4("غاية معينة
مصدر لفعل اختار يختار، اخْتَر، االختيار في اللغة فهو أما . ب

اختيارا وِخيرةً وِخيارا، فهو مختار، والمفعول مختار، وفسر في اللغة باألخذ 
ما فيه المنفعة والخير واالنتقاء واالصطفاء، والخيار االسم من االختيار ب

طلب فاختار بمعنى  )5(مرين إما إمضاء البيع أو فسخهوهو طلب خير األ
فهو عنوان للفعل الخارجي، أي األخذ . الخير وأخذ بما يراه صالحاً وخيراً

  . بما فيه الخير والصالح
 في موسوعة علم النفس Sillamy فيرى الناحية اإلصطالحيةومن 

القرار الذي نقبل فيه إمكانية من ضمن اإلمكانيات "أن االختيار هو) 1980(
 نشاط معين، مع  المتوفرة، سواء تعلق هذا االختيار بمهنة أو صديق أو

 Sillamyولم يركز ،)6(" العلم أنه يتطلب مشاركة كل جوانب شخصية الفرد
عين ولكنه أعتبره كقرار يتخذه الفرد لقبول في تعريفه لالختيار على مجال م

فرصة من الفرص المتاحة له، حيث ال تتم عملية اتخاذ القرار هذه بمعـزل 

                                                            

(1) Legendre ;1988: Dictionnaire actuel de l’education ;Larousse ;Paris . 
�¥: ا�����2 ا��ا"�� )2(�� !���� ا�!�8 أ�1 ��© ا���! ����ج ا���وس  ): 1994(ا��1F!ي ، 

��س�Bاه� ا�� 8�z�B��  ، دار ا�/�4 ،  19 
�� ���ي ، ـ ، 
)3( ،���ا��u2- ا����1ي،) : ،2006
�! ا�#��4 ~�� #7��  ��
� �� ا������5ت ا���!ا~��"
 .308 ص ا����� ا�و�:، �2@�رات 
��# ا�����1، ا�!ار ا���¥�ء،1ا�!�!اآ����4 و ا������4��، جو
)4( ،� ، 1��5ف308، �/> ا���x ص 2006
�! ا�#��4 ~��
ـ ): 1994(ا��1F!ي  )5( z1ا��� x   195-194،  ص19، �/> ا���

(6) Sillamy ;1980: Encyclopédie de Psychologie .Tome I, Bordas , Paris 
189. 
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خصية الفرد النفسية االجتماعية عن تدخل كل جوانب وخصائص ش
  .إلخ...الجسمية و

 :(Education des choix) :تربية االختيار أو االختيارات. ج

ية كندية األصل، تعتمد على مجموعة من األنشطة هي طريقة بيداغوج) "أ
التي تساعد على التطور التدريجي لخاصية النضج المعرفي و الوجداني 
من خالل نمو بعض الكفاءات و االتجاهات التي تسمح بتعلم سيرورة 

   ."االختيار من جهة ، و بإعداد و بناء المشروع من جهة أخرى
 النمو تساعد على أنشطة بيداغوجية على أنها" :ويمكن تعريفها أيضا) ب

نحو اهات نحو المدرسة وعالم الشغل والتدريجي لبعض الخصائص واإلتج
الذات، والتي يكتسب التلميذ من خاللها فكرة المشروع على أنها محرك 

  .)1( "أساسي لسلوكاته الحاضرة و المستقبلية

ية أو جماعية بطريقة فرد:  برامج متنوعة تقدم إما عبارة أيضا عن فهي) ج
مقابلة الكشف عن النمو (المقابلة :  من مثلتقنياتو تكون مبنية على 

 Logicielsوهي طرق معتمدة على نظم اإلعالم اآللي في التوجيه   )المهني

de guidance )2(. 
ويرجع تصميمها إلى أخصائي التوجيه المدرسي والمهني الذي يشترط ) د

 :فيه ما يلي

وأن يكون ممن حاولوا تقديم  برة في الميدان، خبرة  معتاأن يكون ذ
وتوسع مجاله إلى مجال التصميم والبناء من خالل  بعض األنشطة البسيطة،

 تجسيد مواقف بيداغوجية مدروسة ودقيقة ، انطالقا من أهداف  منظمة
 يحاول بمعنى آخر فإنه من خالل التدخالت البيداغوجية،  )3(متنوعو

لى تطوير قدرته على التوجيه وتحديد مستقبله بكل أن يدفع التلميذ إالمختص 
 .مسؤولية واستقاللية

                                                            

(1) Pemartin et autres ;(1988).op cit 
(2) Joumenet et autres ;(1995) : Eduquer les élèves au choix professionnel 
–Centre régional de documentation pédagogique de Lyon –France.    
(3) Pelletier D, Noiseux G, Bujold Ch, (1974): Développement 
vocationnelle et -croissance personnelle, Approche opératoire. MC 
Graw, Montréal. 
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طريقة نفسية : " يمكن اعتبار برامج تربية االختيارات إذن، بأنها
بيداغوجية محددة من قبل الفرق التربوية لمختلف المؤسسات المدرسية أو 

ة ، كما تعتبر طريقة تعليمية منسجمة مبني)1( "مؤسسات التكوين المهني
 .)2(على منهجية نفسية بيداغوجية محكمة

ويمكن أن نخلص إذن إلى تعريف أشمل لبرامج تربية االختيارات 
بأنها نشاط تربوي فردي أو جماعي يسمح للمشاركين ببناء " مفاده

ستقبلي، من خالل تطوير قدراتهم مشروع دراسي ومهني وحتى م
الضرورية التي تسمح وتنمية المفاهيم  معارفهم واتجاهاتهم ودافعيتهم و

لهم بالقيام باختيارات دراسية ومهنية مناسبة وناضجة مع التخطيط العملي 
      ".والموضوعي للوصول إليها و تحقيقها

 بناء المشروعتعتمد أكثر على  )3(تربية االختياراتوالمالحظ أن 
   . فيما بعدمشروع الحياة ليكون المشروع الشخصيالذي يدخل ضمن 

   إذن ؟ وما أبعاده؟ وكيف يمكن تطبيقه ؟فما المشروع
 تنطلق "المشروع"هناك عدة تعاريف لمفهوم :  تعريف مفهوم المشروع-2

وتعتمد على منطلقات متمايزة، وتتأسس على من مقاربات متباينة، 
خضع والمالحظ أن مفهوم المشروع  .منظورات فلسفية ومعرفية مختلفة

ل الهندسة المعمارية والمقاوالت ن حقلعملية التحويل حيث تمت إعارته م
  .الصناعية والتجارية والخدماتية إلى المجال التعليمي التربوي

 هو مفهوم استمد من الكلمة الفرنسية :التعريف اللغوي لمفهوم المشروع. أ
المستحدثة في الثقافة الفرنسية والتي لم تتبلور داللتها حتى منتصف القرن 

بأنه ما " Larousse  ،2010ويعرفه معجم  "Projet : " وهي كلمة،العشرين

                                                            

(1) Forner et Vouillot ; 1994: Les Déterminants non Cognitifs des Projets 
Scolaires et Professionnels des Lycéens en Terminale, Doctorat 3eme. 
Cycle, Paris.   
(2)Beillerot ; (1998 ). : Rapport de suivi et l’analyse de mise en œuvre de la 
méthode d’éducation des choix : apprendre de s’orienter dans des 
collèges, des académies de la région Ile de France-APRIEF. 

����1 ا�����رات: : 2009م ،. �1"�2، ح. ��زو��) 3( ����5دره� و أه����u �� :�1ا ، �u/���� 

2! ا�@��ب �2u�!ر"� و ا��@�وع ا��د .�21ء ا�!
،د�����، ا���7! ب، 32���7 ا����م ا�������، 

�2��ري، $��2��2 ، ا�F7ا=�  ���� .1��5ف 26-7ص.ص
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 الداللة اللغوية و تشير .)1("ننوي القيام به على المدى المتوسط و البعيد
إلى ثالثة " المنجد في اللغة واألعالم "يذكرها التي "المشروع"العربية لكلمة 

، من "المشروع ما سوغه الشرع «إلى أن األول معان مختلفة حيث يدل
المشروع يعني  "على أن الثاني ويدل المعنى. ى سن شريعةالفعل شرع بمعن

فتسددت " وصوبها سددها" ، من الفعل شرع، شرعت الرماح، أي"المسدد
المشروع تعني ما بدأت "على أن كلمة  الثالث ويدل المعنى. وتصوبت

  .)2 (، وهي من الفعل شرع أيضا"بعمله
المشروع باللغة اشتقت كلمة : التعريف االصطالحي لمفهوم المشروع.ب

فاالشتقاق ، (Projection)الفرنسية من مفهوم آخر ال يقل أهمية عنه وهو 
إلقاء أو رمي موضوع " لهذه الكلمة في اللغة الالتينية تؤدي معنى اللغوي

، ، أن لفظ مشروع2006 الكريم غريب ويشير عبد. )3(أوشيء ما إلى األمام
 ولم يفرض على أفعالنا 15رن حديثا نسبيا داخل ثقافتنا، حيث ظهر في الق
  .)4("إال حوالي النصف األول من القرن العشرين

الفعل الذي نريد تحقيقه في المستقبل، كما "ويعرف المشروع بأنه 
والحاضر والمستقبل مع تفضيل  أنه تأسيس عالقة ذات داللة بين الماضي

يق  لتحقالبعـد الزمنـي، وهو تعريف يعتمد على )5("هذا البعد األخير
 يرتكز على عامل المستقبلالمشروع ، فالفعل الذي يرغب تحقيقه في 

الزمن الذي قد يبعد أو يقصر حسب طبيعة الهدف المراد تحقيقه، وهو ما 
يعين أن يكون لكل لحظـة معنى محددا فـي الحاضر أو في الماضي، 
ممـا يجعل الفـرد يقوم باسترجاع تصوراته الماضية ويعيد قراءتها 

.  ويبحث عن الوسائل المناسبة التي تسـاعده على تحقيق هدفهويقيمها
 هو الذي يعطي المعنى الحقيقي لماضي ولحاضر فالبعد المستقبليوبذلك 

  .الفرد، والذي يصبح الموجه األساسي لسلوكاته
                                                            

(1) Larousse 2010 : Dictionnaire de langue française. ed. Hachette. 
 383دار ا��@�ق، ��1وت، ا����� ا�����1 وا��@�ون،ص : 1986، ا��72! �� ا���� وا�
{م)2(

(3  ) Larousse ;2010op cit. 
)4( ،�2006
�! ا�#��4 ~�� :z1ا��� x ، 1��5ف 781،ص 2/ ج�/> ا���

(5) Guichard J .(1993) : L’Ecole et les Représentations D’Avenir des 
Adolescents, P.U.F;p16. 
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 لماذا المشروع الشخصي للمتمدرس؟  -3

 للمتمدرس من المفاهيم الحديثة في المشروع الشخصي يعد مفهوم
لتوجيه، حيث جيء به ليعوض إفالس التوجيه في صيغه التقليدية المتسلطة ا

التي كانت تعتمد قياسات مرقمة أساسها حصيلة النتائج المدرسية وتوجهات 
المخططات الوطنية للبلد المعني، حيث تضبط نسب توجيه إلى كل شعبة 

با ما بعينها بحسب حاجة البلد إلى متخرجين من هذه الشعبة أو تلك، وغال
فكان أن لقي هذا . يكون التلميذ ضحية هذا الصنف من التوجيه االعتباطي

االعتباط وما أنفك يلقي معارضة شديدة من لدن العائالت والتالميذ والهيئات 
التربوية والمجتمعية بحجة أنه ال يمكن للتلميذ أن ينجح في مسار دراسي لم 

تربوية أو  ه من قبل سلطةيكن له في اختياره ضلع،بل فرض عليه أو أقنع ب
  .)1(السابق وحتى اآلن في كثير من المجتمعات اجتماعية لم تكن لتناقش في

يضع مشروع المتمدرس محورا لجميع العمليات التربوية، كما 
يؤهله ليكون فاعال حقيقيا في بناء حاضره وتوجيه مسار مستقبله وذلك من 

حيث يتخذ . énergies motivationnelles طاقاته الدافعةخالل استغالل كل 
شكل سيرورة يدير الفرد بواسطتها، على المستوى النفسي، ضرورة تكييف 

وضع حة وجعل حظوظ النجاح إلى جانبه وتطلعاته وقدراته مع الفرص المتا
 الذي يحيط به، ال المعيقات المالئمة رغم نسق االستراتيجياتوتطبيق 

نه يندرج في سياق عام يخضع المشروع الشخصي للتلميذ للتجزيء لكو
إنه  يعني المجتمع على العموم ومؤسسات التربية والتكوين على الخصوص،

  .يتمحور حول الفرد، لكنه يعني الجماعة كذلك
وقد حظي المشروع الشخصي بتعريفات كثيرة نختار من بينها 

التي ترى أن ) Bernadette DUMORA(تعريفا قدمته الباحثة المختصة 
  : للتلميذ ينتج عن عالقات قوة بين ثالثة أقطابالمشروع الشخصي

  قطب التمثالت حول الذات وهو :Le pôle motivationnel القطب الدافعي  -أ
Représentations. والمبالغة في التركيز عليه تغرق الفرد في األوهام.  

                                                            


�: �21ء �@�و
u# ): 1996(أC�! ��ح  )1( ���
!ة ا��{��� �� �2u�!ر"� وا��ا� y�دور ا���
. ا����م ا���2�� ا�����1 ������1 وا�*���B و-ور�� 
�- �Cل ا����y ا��!ر"� وا���2u-ا�/�دي
 . 1��5ف3-2ص.ا�F7ا=�
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قطب التمثالت  حول المحيط  هو: Le pôle professionnel القطب المهني -ب
 والمبالغة في التركيز عليه تغرق الفرد في ،تصادي وحول المهنالسوسيواق

  . le Conformismeالمبالغة في االمتثالية والخضوع للطبقات السائدة اجتماعيا

القطب بالعالم يتعلق هذا  :Le pôle d’auto-évaluationقطب التقويم الذاتي  -ج
كل المحاوالت والمبالغة في التركيز عليه يؤدي إلى كبح جماح  ،المدرسي

لذلك تكمن . )1(المتعلقة بإسقاط الذات، وكل دينامية ميول في مستقبل مهني
أهمية المشروع الشخصي في كونه وسيلة تدفع التلميذ إلى التساؤل عن 

، وحتى يتم الحاجياتحاجياته والعمل على تحقيق مشاريع تتوافق مع هذه 
ناهج عمل  ووسائل وم تحقيق ذلك ينبغي أن يتضمن المشروع على أهداف،

خاصة لتحقيق هذه األهداف، وهكذا يمكن أن نقول بأن المشروع الشخصي 
، على آفاقه وإسقاط للذات في مسارهللتلميذ هو انخراط في المستقبل وانفتاح 

من خالل معرفة الذات والمحيط وتحديد الهدف المبتغى وإعداد خطة معتمدة 
أهداف محددة، من حيث نوعها  والتلميذ لتحقيق المرشد التربويمن قبل 

وطبيعتها وبعدها الزمني، عن طريق توقعها، وتوفير الوسائل الالزمة 
  .والمؤهالت والقدرات المطلوبة لبلوغ تلك ألهداف

 وفق برامج معدة مسبقا المشروع الشخصيومما يؤكد أن بناء 
  )Fillioud ;1970(تتماشى وأهداف وإنجازات المتمدرس، تشير نتائج دراسة 

حيث   سنة،24 - 15 شابا تتراوح أعمارهم ما بين 1159التي أجرتها على 
… وجدت أن شابا واحدا من بين ثالثة شبان جاء اختياره لمهنته بالصدفة

وترجع الباحثة ذلك إلى أن المراهق ال يعلم األسباب العميقة الختياره، كما 
ة أن تكون  ال يمكن من الناحية المنطقيالصدفةترى في نفس السياق أن 

، مما يعني أن صياغة )2(نتيجة جهود بذلها المراهق في صياغة االختيار
الفرد الختيار آني غير مدروس تدل بالضرورة على أنه لم يبذل أي جهد 

  .ولم يقم بأي نشاط يكسبه معارف واتجاهات تساعد على تحقيق هدفه

                                                            

2009��رزو�� �Cر��،  )1(z1ا��� x . �/> ا���
(2) Fillioud Aimée. (1970) : le choix du métier à l’adolescence, CPDL 
Paris  .p 270. 
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فترة  لدى التلميذ أثناء المشروع الدراسي والمهنيفعند غياب فكرة 
المراهقة، فإن هذه الوضعية تزداد سوءا، وهذا يعكس ظهور بعض 

  Pemartin et autresالسلوكات السلبية عنده كما أشار إلى ذلك كل من 
 بالنقص، الن هذا المشروع شدة القلق واالضطراب والشعورمثل  (1988);

  األهل،ضغطيصبح حسبهم من المتطلبات االجتماعية التي تزداد أهمية مع 
كما أنه كلما تميز  .األقارب، إدارة المؤسسة وظروف المحيط بصفة عامة

االختيار باآلنية حسب ما سبق تقديمه، كلما أصبح الفرد عرضة لسوء 
التي  االختيار واألخطاء عند القيام به، فالفرد وخاصة في مرحلة المراهقة

ي يميل إليه تتميز بتغيرات على جميع نواحي النمو، نجده لم يحدد المجال الذ
حقيقة، كما أنه ال يكون واع بقدراته وإمكانياته، هذه الوضعية تجعل من 
االختيار الذي يصوغه المراهق في ظل هذه المعطيات اختيارا غير 
موضوعي وال يحقق من خالله تالؤمه وتكيفه مع المجال الدراسي أو 

يات الكافية من المهني المختار، مما يتحتم بناء هذا االختيار وتدعيمه بالمعط
 المرشد التربوي حتى يستطيع أن يبني اختياره  طرفقبل والصحيحة من 

  .ليصبح مشروعا ال ينتظر إال التحقيق
   كيف يمكن بناء هذا المشروع وفق تربية االختيارات إذن؟-4

البد من التأكيد على أن تنفيذ المشروع الشخصي للتلميذ وفق 
 الضرورية الجرأة التربويةأتى ما لم تتوفر  قد ال تتمقاربة تربية االختيارات
 خاصة وأن روح الجرأة المغامرات البيداغوجيةلإلقبال على تجريب 

والمغامرة تعد من العوامل الضرورية التي ال بد أن تتوفر في المرشد 
مهما -التربوي والمهني حتى يصل إلى إنجاح عملية التوجيه التي يبقى 

وال شك   المسؤول الرئيسي في إنجاحه،-ستعددت أقطاب التكفل بالمتمدر
أن اعتماد المشروع الشخصي يتطلب التعاون مع خبراء العلوم التربوية، 

 الجيد، التواصلويتطلب ترو وسعة بال، خصوصا إذا لم يكن متعودا على 
  .وليس مدربا على توصيل الفكرة في وقتها

لم  يحيلنا على منهجية عملية جديدة المشروع الشخصيفمفهوم 
يتعود عليها مرشدونا في قيامهم بمهامهم نتيجة الروتين الذي يقعون عرضة 
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التسرب المدرسي الكم الهائل من له في الكثير من األحيان مما ولد هذا 
، التخطيط والتواصللى المشاركة و ، تقوم أساسا عالفشل في االختياراتو

، إجراء )Dupont (1988(، )1988(وآخرون   Watts(يمكن اعتبارها حسب 
عمليا ووظيفة بيداغوجية تتضمن مجموعة من األنشطة التي تساعد الفرد 
على اكتساب الكثير من الكفاءات والمعارف واالتجاهات التي تسمح له 
بإعطاء معنى للعمل المدرسي وعمليات التكوين من خالل توضيح اهتماماته 

ئمة والتي تعكس وتنمية روح المسؤولية لديه والقدرة على اتخاذ قرارات مال
 نحو إعداد الدافعية ومستوى من النضج المهنيفي مجملها مستوى من 

  .وإنجاز المشاريع الدراسية والمهنية المستقبلية
) 1988(، )1988( وآخرون Wattsيتفق معظم الباحثين حسب 

Dupontعلى أن الخاصية  )1( المهني لمستشاري التوجيه الكندي، المجلس
مجموعة الشخصي المدرسي والمهني تترجم على أنها اإلجرائية للمشروع 

من النشاطات تسمح للمتمدرس باتخاذ القرارات التي تحدد تطوره 
  :و تتمثل هذه النشاطات في . المدرسي و المهني

 إعطاء للمعنيين معلومات فعلية ويقصد به): Information ( اإلعالم-أ
  .همموضوعية حول العالم المدرسي، المهني وحول أنفسو
إعطاء حكم تشخيصي حول المطابقة أو التوافق ): Evaluation ( التقييم-ب

  .بين قدرات وإمكانيات الفرد وحول اختياراته
ت لألفراد اعتمادا على التجارب إعطاء اقتراحا): Avis(المشورة  -ج
  .المعلومات التي أكتسبها المختص من خالل دراسته المهنيةو
على الكشف والتعبير عن أفكاره ة الفرد مساعد): Conseil(اإلرشاد  -د
  .إحساساته المتعلقة بوضعيته الحالية واإلمكانيات المتاحة لهو

وضع برامج تربوية تسمح ): Education des Projets (تربية المشاريع -هـ
للمشاركين بتطوير قدراتهم واألدوات المعرفية الالزمة لالختيارات الدراسية 

  .لمناسبة لتحقيقهاوالمهنية وتحديد الخطة ا

                                                            

(1) Dupont  P. (1988) : Vers un nouveau Modèle D’éducation à La 
Carrière Pour Les Ecoles Du Québec. OSP, 17, N°= 4, 309.  . 
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مساعدة الفرد على الحصول على مركز العمل أو ): Placement (التعيين -و
  .التكوين المناسب

والمالحظ أن التناقض الواضح في عملية التوجيه أنه بالرغم من أن 
جل المهتمين بالتربية والمرشدين التربويين يهدفون إلى جعل التالميذ قادرين 

ائبة، لكنهم في ذات الوقت يقترحون عليهم برامج على القيام باختيارات ص
إعالمية فقط، وهنا يكمن الخلل في التوجيه، فالمساعدة على بناء المشروع 

ولكي تكون إجرائية أكثر فال بد . الشخصي تتعدى بكثير هذه العملية النمطية
  : التي تساعد على االشتغال في هذا االتجاهالخطط اإلجرائيةأن نقدم بعض 

  :تكوين المرشدين التربوين: لة األولىالمرح
-Information- Education (IEC) أي  االتصال -التربية-اإلعالم  في -1

Communication حتى يتمكنوا من فهم كل اإلجراءات الالزمة في تكوين ،
ن اإلعتبار الفئة المستهدفة من يالرسالة وبنائها ثم إرسالها مع األخذ بع

  .العملية
 الصحيحة الخاصة بالتخصصات والمسارات لب المعلوماتكيفية ج في -2

الدراسية الممكنة والموجودة فعال، مما يحتم عليهم التواصل الدائم مع 
  .الجامعات ومراكز التكوين المهني والتأكد منها

 حتى تكون لهم دراية بالجانب النفسي Counselling اإلرشاد النفسي في -3
، واإلقناع اإلنصات والحديث مع اآلخروالوجداني للمتمدرسين، وكيفيات 

  .تحفيز الدافعية للتعلمو
  . وشرح المعطيات باستخدام الحاسوبإتقان مهارات اإللقاء الجيد في -4
  . في معالجة المعطيات الكمية والكيفيةإتقان الجانب اإلحصائي في -5

 التي يمكن أن تكون على التكويناتحين يتمكن المرشد من هذه 
ريبية أو ورشات في فترات يتم تطبيقها مبدئيا باستخدام شكل دورات تد

، ثم فعليا مع تطبيقها مع مجموعات تجريبية استراتيجيات التعليم المصغر
لتالميذ حتى يتقن المرشد الخطوات التي يتم بها بناء مشاريع التالميذ إما 

  .بشكل فردي أو جماعي على حسب متطلبات العمل
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وتتم  :بناء المشروع الشخصي وتربية اختياراتهإجراءات : المرحلة الثانية
  :عن طريق

  .تحديد األهداف المراد تحقيقها من المشروع -1
  . تحديد المؤشرات أي الوضعية الحالية والوضعية المنشودة-2
  . تحديد فترة اإلنجاز-3
  . خطوات و مراحل اإلنجاز-4
  . اإلمكانيات المادية والبشرية-5
  . أو اإلجمالي التقييم سواء المرحلي-6

نموذجا ألسلوب العمل وحتى يكون العمل براغماتيا أكثر فلنأخذ 
ته المصلحة األكاديمية لإلعالم  حددبالمشروع الشخصي للتلميذ الذي

أهداف " بفرنسا والذي يعرف بـRennes" نار" بمدينة S.A.I.Oالتوجيه و
  : كالتالي " العمل بتربية المشروع الشخصي

 يدون فيه التلميذ المعطيات المرتبطة بالمشروع  إحداث ملف توجيه-1
   ...لتكون أساسا لبناء المشروع ووسيلة للرجوع إليه بين الفينة واألخرى

  ... اإلعالم حول الذات وحول المحيط وتغذية المشروع الشخصي بذلك-2
" اآلن"و" الهنا" الوصول إلى التحفيز والدافعية عند التالميذ، لتجاوز -3

  .ليصبح للتعليم معنى ويفرز اهتمام التالميذالمدرسيين، 
-socioاقتصادي - أن نساعد التلميذ على التموقع في محيط سوسيو-4

économiqueفي تحول دائم وفي نظام تكوين يتغير باستمرار .  
 أن نمكن التلميذ من إبراز إمكاناته والتعبير عن اهتماماته وأن نيسر -5

 استقالليته وتحمله المسؤولية،

 . أن نجعل التلميذ واعيا بثوابت مفهوم االختيار والمعيقات الموجودة-6
توسيع ( أن ندفع التلميذ لوضع سيناريوهات واستراتيجيات قابلة للتكييف -7

 ).حقل الممكن
تم بناؤها من طرف السويسريين  :سيكوبيداغوجية المشروع-2
"PEMARTIN "و"LEGRES "تحت تسمية: La Psychopédagogie du Projet 
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Personnel : وتوظف مفاهيم النموذج النظري التطوريوهي مستوحاة من 
  :وتعتمد على" H.WALLON"مستقاة من التحليل النفسي ومن أشغال 

 تتالي المراحل التي تركز على الفرد وتلك التي تركز على العالقات التي -أ
  تتأسس مع المحيط الخارجي،

  ،)التنافر واالختالف(ع  دور الخالفات أثناء تطوير المشاري-ب 
 التفاعل بين النمو العاطفي والوجداني والنمو الفكري والتنشئة -ج 

وقد حدد المؤلفان متتالية من مراحل تطور  ،La socialisationاإلجتماعية 
وضعا راجع وعلى الممارسة الميدانية والمشروع معتمدين في ذلك على م

  .ل كل مرحلة من المراحلتمارين تستجيب ألهداف تربوية مختلفة تقاب
" PELLETIER"وضع الكنديون  : )موضوع البحث: ( تربية االختيارات-3
" تنشيط النضج الميولي"أوضاع تعلم تهدف إلى " NOISEUX"و" BUJOLD"و

 éducation au choix" التربية على اختيارات مجرى الحياة"جمعوها في سلسلة 

de carrière (يقابلها بفرنسا تربية االختيارات  . ةتغطي مدة الدراسة اإلعدادي
éducation des choix . تهدف هذه التربية إلى جعل التالميذ قادرين على اتخاذ

التكوينات والمهن (قرارات واالنخراط في منظور زمني وتكسبهم معارف 
االستعالم وتصور (وتكسبهم طرق عمل ...) والكفايات الذاتية واالهتمامات

التسامح والبحث وحب (كما تعلمهم سلوكات ...) اآلخرينالذات والعالقة مع 
 :علىتصميمها وتعتمد في ...) االستطالع

يتعلق األمر ببرنامج : A. D.V.Pتنشيط التطور الميولي و الشخصي -أ 
تنشيط يهدف إلى معرفة أفضل بالذات وبالمحيط من خالل مهام تجمع في 

 ن سيرورة االختيارأربعة مجموعات تطابق المراحل األربع التي تكو
processus de choix : مرحلة االستكشافexploration ومرحلة البلورة 

cristalisation ومرحلة التمييز spécificationومرحلة التحقيق réalisation)  سبق
  .)شرحه
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وضعها الفرنسي  :اكتشاف النشاطات المهنية و المشروع الشخصي -ب 
وتكون خاصة بفئة  (DAPP) :)1(تسمية تحت J. GUICHARD" جون غيشار"

  . التالميذ في الثانويات والتعليم الجامعي

 )(DAPPI )2(:ووضع لها نسختين أخريين خاصتين األولى تحت اسم
، وتكون خاصة بالشباب إكتشاف النشاطات المهنية و مشروع اإلدماجأي 

  .بدون تأهيل أو المتسربين من المدارس والباحثين عن اإلدماج
مشروع النشاطات المهنية وأي  (D.A.P.P.T) )3( :حت اسموالثانية ت
وهي خاصة بالشباب الذين هم بصدد تحضير شهادة : إكتشاف التقنيات

  .التأهيل المهني
  :ثالثة مبادئ وهيوهي ترتكز على 

 التلميذ له انتظارات وتمثالت حول ذاته ومحيطه والتدخل يهدف لجعله -1
  .يجود ويغني مشاريعه العفوية

ليخلخل تمثالته ) dissonance(ضع التربية الفاعلة التلميذ في موقف تنافر ت-2
  .ويدمج المعطيات الجديدة

 Le travail تستند الطريقة على اكتشاف الحقائق الحالية للعمل المؤهل -3

qualifiant)(  وتهدف إلى تجاوز الصياغات على شكل اهتمامات ونوايا
  ).simplificatrice(دراسية أو أفكار مختزلة مبسطة 

  : في جعل التلميذأهدافها وتتحدد -3
 )stéréotypées(  يعيد النظر في تمثالته العفوية، المنظمة والنمطية-1
  .المختزلة للمهنو
أثناء تحديد المشاريع  ... واعيا بأهمية االختيارات والتجارب والفرص-2

  .الشخصية وخالل عملية اإلدماج
  .المهن على شكل نشاطات يعمق التفكير بواسطة تحليل -3

                                                            

)1( (DAPP)  :��� ..و ��4ن ��|� 1/¼� ا��{��� �� ا�*�����ت و ا�����# ا��7
)2( (DAPPI):ج��  أي اآ�@�ف ا�2@�½�ت ا����2u و �@�وع ا�د
)3( (D.A.P.P.T) :��2تB�وع اآ�@�ف ا��@� .أي ا�2@�½�ت ا����2u و 
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  . ينخرط في النشاطات الشخصية-4
  . يحلل مختلف المسالك الدراسية والتكوينية المتاحة-5

ومن الناحية العملية فإن الطريقة المذكورة هنا، تركز على نشاطات 
  .)1(...المهن هذه يمارسون ألشخاص ذاتيةتجميع بطاقات مهن وتحليل سير 

ك منهجية جاهزة، وطريقة موحدة لتحقيق ليست هنا:  منهجية العمل-4
األهداف المنشودة بقدر ما تبدو الطرائق القائمة على التنوع والمتمحورة 
حول المتعلم مع مراعاة حريته واستقالليته أكثر نجاعة، والتي توفر له 

على أن الكفايات  إمكانيات اكتساب مهارات متعلقة بكل مادة أو تخصص،
لزم تحديدها  بشكل دقيق من أجل التمكن من تقويمها المعرفية والمهاراتية ي

في نهاية كل مرحلة لقياس نسبة اإلنجاز والعوامل المسؤولة عن الفشل 
وهذه المنهجية استقيناها من تجاربنا في توجيه الطلبة في الجامعة ( .والنجاح

على أساس تفعيل عمل الوصاية والتوجيه في ماستر تعليمية العلوم الذي 
  .)أرأسه

مدخل لمنهجية تأطير تالميذ المستوى الثانوي إلعداد مشروعهم  -أ
  :الشخصي

من أجل دعم مجهود التالميذ المتعلق بإعداد المشروع الشخصي 
بالمرحلة الثانوية، يمكن تنظيم حلقات دراسية مجموعات مصغرة أو العمل 

وهي حل المشكالت ، والعصف الذهنيو) 6×6فيليبس(باستراتيجيات 
يات تسهل مهمة المرشد التربوي وتفعل العمل مع التالميذ حيث استراتيج

تنصب على تأطير محاولتهم قصد مساعدتهم على بناء مشاريع شخصية تهم 
  .مستقبلهم الدراسي والمهني

  فكيف تتم هذه العملية؟ وكيف تقود إلى صياغة مشاريع شخصية؟ -ب
ر من أجل توضيح هذه المسألة نتوقف عند مجموعة من العناص

  :واألهداف التي تتمحور حولها هذه العملية

                                                            

��رزو�� )1( ،2009 </� x .12،ص ا���z1 ا���
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خالل هذه الحلقة سيتعلم التالميذ كيفية البحث : أهداف الحلقة الدراسية :والأ
ويكون العمل هنا  .عن المعلومات حتى يتمكنوا من بناء مشروعهم الشخصي

  .)Heuristique(بطريقة استراتيجية حل المشكالت 
  :أهداف المرشد التربوي: ثانيا

تحسيس المتمدرسين بأهمية التوجيه وذلك حتى يتمكنوا من بناء -أ
ويتطلب هنا من المرشد التربوي أن يكون متحكما في  .مشروعهم الشخصي

ديناميكية الجماعة وتقنيات العمل الجماعي حتى يتوصل إلى ضبط نظام 
العمل الجماعي، وإشعار التالميذ بأهمية العملية هاته، وإال سيأخذها بعض 

لتالميذ كأنها فترة تسلية واستراحة تؤدي إلى فشلها خصوصا إذا لم يكن من ا
  . المرشد متحكما في عملية توصيل المعلومات وفي ديناميكية الجماعة

مساعدة التالميذ على اكتشاف أنواع الوثائق وجعلهم يتعرفون على  -ب
العمل بتقنية  (.كيفية تصنيف الوثائق وكيفية الحصول على المعلومات

  .)لبطاقات و تسطير األهدافا
يجب أن يمأل التالميذ في السنة الثالثة متوسط :  المكتسبات القبلية-ج

اختبار الحوافز والتعرف على مراكز ( .استمارة تهم مراكز االهتمام
عب والتخصصات التي يرغب فيها كل وفيها تحدد ميول الشُ) االهتمام

 حتى ال تكون مجرد ملء متمدرس، وهنا ال بد من أخذها بعين االعتبار
والمفروض دراستها في وقتها إما جماعيا مع مراعاة  .عفوي أو بالصدفة

التحصيل الدراسي والنتائج المدرسية أو في استراتيجية البطاقات عند تحديد 
  .المشروع

  :القدرات التي يمكن للمرشد التربوي استعمالها  -ثالثا
ر للمرشد المعلومات ويتحدد قبل البدء في هذه المرحلة أن تتوف

 في الجامعة ألنها تتجدد باستمرار المخرجات التعلميةالصحيحة عن كل 
أي ليسانس ماستر دكتوراه سواء األكاديمية أو  )د.م.ل(خصوصا مع نظام 

  :و تكون كالتالي .المهنية، مما يتطلب التحيين للمعلومات دوريا
  .  التموضع بالنسبة لنظام المعلومات-أ

  .لية في عملية البحث االستقال-ب
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  . االستغالل الجيد للمعلومات-ج
بالتركيز على مسار ( اكتشاف مهنة بطريقة جد محددة ودقيقة -د

   .)التخصصات المعروضة سواء في الجامعات أو في سوق العمل
  . تركيب المعلومات المجمعة-ـه
  . تقويم الحصة-و

  :تنظيم الحصة :رابعا
  . من الحصص حصر المدة الزمنية في مجموعة-أ

  . االشتغال على وثائق محددة-ب
  . العمل الفردي-ج
  . االستعانة بالوسائل السمعية البصرية، أو بأساتذة وطالب من الجامعة-د

  :برنامج عمل المرشد التربوي: خامسا
  . التشاور مع المدرس من أجل إعداد الحصة-أ

  . إعداد وثائق العمل-ب
  . تنظيم الوثائق-ج
  ".مشروع توجيهي" نسبة لكل متمدرس يحمل عنوان تكوين ملف بال-د

  . تأطير ومساعدة التالميذ على ممارسة البحث-هـ
  :تسيير عمل المرشد التربوي :سادسا

  . تحضير الحصة بتعاون مع المدرس-أ
  . التعرف على الوثائق المقدمة من قبل المرشد التربوي-ب
  . توجيه ومساعدة المتمدرسين-ج
  .لخص تركيبي داخل القسم حول األعمال المنجزة العمل على إعداد م-د

  :وسائل العمل :سابعا
  . بطاقة االستمارة-أ

  . بطاقة تلخيص وتركيب المعلومات المجمعة-ب
  .استمارة تقويم الحصة-ج 
  . بطاقة تتعلق بمصادر المعلومات-د
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  :المعنيون بالتدخل: ثامنا
   . المرشد التربوي-أ

  . المدرس-ب
  .)خذ كطرف فعال في العمليةإذا أ( المتمدرس -ج
  . أساتذة و طالب الجامعات-د

  :طريقة التقويم: تاسعا
  . تقويم المتمدرس خالل الحصة بواسطة ملء استمارة معدة لذلك-أ

 يقوم المتمدرس بتلخيص وتركيب للمعلومات التي تلقاها من أجل إعداد -ب
  ."بطاقة المهنة الشخصية"

  :تقويم الحصة: عاشرا
وتكون حسب نتائج   والتحتمل التخمين،صادقةيجب أن تكون 

العمل الفعلي داخل الحصة حيث يمكن أن تقيس أهداف الحصة المسطرة من 
  :قبل ويمكن أن تضم مثال

، وتحديد مكانها، كنقص المعلومات حول المسارات نقاط الضعف إبراز -أ
  .الدراسية في الجامعات ومختلف التخصصات أو تلك المتعلقة بسوق العمل

ن مثل تجاوب التالميذ في الحصص م ،النقاط االيجابيةتحديد -ب
استطاعتهم على التمثل للمهنة أو المخرجات للتكوين أو التخصص المراد و

إنجازه، أو تمكين البعض منهم من تصحيح المفاهيم واألفكار الخاطئة حول 
  .بعض التخصصات أو المهن

 وحده عن هال للبحثمؤ وفي نهاية الحصص يفترض أن يصبح التلميذ -ج
  .المعلومات

، كما وعي بمراكز اهتمامهم إن هذا العمل يقود المتمدرسين إلى امتالك -د
مشروعهم  في طموحاتهم، إنه يعطيهم فرصة تملك التفكير بعمقيمكنهم من 
  . بالنسبة لتكوينهمفاعلين ويؤهلهم الن يصبحوا الشخصي
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  :خاتمة
 تربية االختياراتعلى فكرة يقوم التصور الحديث للتوجيه التربوي 

التي توصل إلى بناء المشروع الشخصي للتلميذ أو المتمدرس كغاية 
بيداغوجية لكل تدخل تربوي، الذي يتطلب متابعة المسار الدراسي للتلميذ 
من خالل مواقف وأنشطة وتدخالت يعتمد فيها المرشد التربوي على محتوى 

وحداثة المعلومات  ذي يتطلب تنوعاإلعالم البيداغوجي واالتصال التربوي ال
إعطائه حقه ستمر بالتلميذ موضوع االهتمام، ووتحيينها واالتصال الم

لالستماع إلى انشغاالته واهتماماته ودراستها معا، حتى يصل في األخير إلى 
تمثل حقيقي لمخرجات تكوينه وفهم مسار دراسته وصعوباتها، حتى تنمو 

 يصبح فيها قادراً على التوجيه الذاتي من معارفه وتتطور اتجاهاته بطريقة
جهة، ومن تحدي الصعاب التي أصبح يدركها ليتمكن من التحكم فيها في 

  .حالة حدوثها، لتصبح حافزا ال عرقلة له من جهة أخرى
ومن ثمة تتنوع مجاالت العمل بهذه المنهجية تبعا لتعدد أنواعها 

ار المتمدرس تخصصا دراسيا وبالتالي عندما يخت. وأهدافها وطرائق إعدادها
معينا أو ينتسب لمهنة ما فان ذلك ال يكمن في حاجته إلى المال وال في ملء 
فراغه كي ال يشعر بالملل أوال يضطر إلى دخول عالم البطالة فحسب، 
وإنما يكمن في التأكيد على ضرورة إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية 

، شعور الفرد بالمسؤولية واالعتزاز كتحقيق المكانة االجتماعية وطموحاته
بالمهنة التي يعمل بها باإلضافة إلى إحساسه بتأدية دوره كعنصر فعال في 
مجتمعه ومنه تحقيق مشروعه الشخصي الذي يصبح مشروع حياته فيما 

  .بعد
التصور الحديث للتوجيه التربوي إلى فكرة  من هذا المنطلق يحيلنا 

 للتلميذ أو المشروع الشخصيلى بناء  التي توصل إتربية االختيارات
 والتي تقوم على منهجية جديدة العمل قائمة أساسا على التشارك المتمدرس،

حيث يتطلب متابعة المسار والتواصل والتدبير والتخطيط واالنفتاح، 
الدراسي للتلميذ من خالل مواقف وأنشطة وتدخالت يعتمد فيها المرشد 

يداغوجي واالتصال التربوي الذي يتطلب التربوي على محتوى اإلعالم الب
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تنوع وحداثة المعلومات وتحيينها واالتصال المستمر بالتلميذ موضوع 
االهتمام وإعطائه حقه لالستماع إلى انشغاالته واهتماماته ودراستها معا، 
حتى يصل في األخير إلى تمثل حقيقي لمخرجات تكوينه وفهم مسار دراسته 

رفه وتتطور اتجاهاته بطريقة يصبح فيها قادراً وصعوباتها، حتى تنمو معا
على التوجيه الذاتي من جهة ومن تحدي الصعاب التي أصبح يدركها ليتمكن 

  . عرقلة له، لتصبح حافزا الامن التحكم فيها في حالة حدوثه
  :المصادر والمراجع

  :المراجع باللغة العربية. أوال 
I- القواميس:  
 لسان العرب،): 1990( الدين محمد بن مكرم  ابن منظور، أبي الفضل جمال-1

  . بيروت، دار الفكر، الطبعة األولى2/401جـ
معجم مقاييس ، 395 أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة هـ -2

  .، بيروت، دار الجيل2/483 بتحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون، جـاللغة،
المحكم والمحيط  ):2000(مرسي أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ال-3

 الطبعة  ، دار الكتب العلمية ،10عبد الحميد هنداوي ، جـ. ، تحقيق د األعظم
   .األولى

 إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي -4
  .  الطبعة الثانيةالمعجم الوسيط،): 1972(النجار

، ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد  القاموس المحيط): 1995( الفيروز آبادي -5
  .      البقاعي ، ، بيروت، دار الفكر 

 الزبيدي ، محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي -6
، دار 19 ، تحقيق علي شيري ، جـتاج العروس من جواهر القاموس:  )1994(

  الفكر ،  
طبعة السابعة والعشرون، ، دار المشرق، بيروت، الالمنجد في اللغة واإلعالم -7

1986.  
 معجم موسوعي في المنهل التربوي،) : 2006( عبد الكريم غريب -8

 ، منشورات 2، ج1المصطلحات البيداغوجية و الديداكتيكية و السيكولوجية، ج
  . الطبعة األولىعالم التربية، الدار البيضاء،
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II-الكتـب:  
ي في مساعدة التالميذ على بناء دور التوجيه المدرسي والمهن ):1996(أحمد فرح 

 المنظمة العربية -ورشة عمل حول التوجيه المدرسي والمهني-مشروعهم الفردي
  .الجزائر. للتربية والثقافة والعلوم

III-األطروحات و الرسائل :  
أثر برنامج تربية االختيارات على :)2008( ترزولت عمروني حورية -9

اء وتحقيق المشاريع الدراسية والمهنية الخاصيات السيكولوجية الدالة على بن
دراسـة تجريبيـة على تالميذ الطور الثالث من التعليم األساسي بمـدينـة (

  .رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة الجزائر).ورقلـة
 ، عالقة الرضا عن التوجيه المدرسي و اإلحباط :)2002( بلحسيني وردة-10

  .الجزائر.ير منشورة، جامعة ورقلة رسالة ماجستير في اإلرشاد التربوي، غ
IV -المجالت :  
،  تعريفها:برامج تربية اإلختيارات): 2009(بوسنة محمود ،  ترزولت حورية-11

مجلة العلوم .مصادرها و أهميتها في بناء المشروع المدرسي و المهني عند الشباب
ر ،ديسمبر، المجلد ب، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائ32اإلنسانية، عدد 

 26-7ص.ص

    المراجع باللغة األجنبية. ثانيا
I-  Les Dictionnaires : 
12- Larousse 2010 : Dictionnaire de langue française. ed. Hachette 
13- Legendre.R(1988) : Dictionnaire actuel de l’education  ; Larousse  ; 
Paris ; Montreal. 
14- Sillamy N. (1980) : Encyclopédie de Psychologie .Tome I et II , Bordas , 
Paris. 
II- Les  Livres  
15- Beillerot.J (1998) : Rapport de suivi et l’analyse de mise en œuvre de la 
méthode d’education des choix : apprendre de s’orienter dans des collèges, 
des académies de la region Ile de France-APRIEF. 
16- Charpentier,J et   B. Collin, E. Sheurer: "De l'orientation au projet de     
l’élève » (1993) editions Hachette Education. CNDP Paris Cedex05   
17-Dupont  P. (1988) : Vers un nouveau Modèle D’éducation à La Carrière 
Pour Les Ecoles Du Québec. OSP, 17, N°= 4, 309.   
18-  Etienne. R., Baldy. Anne et René, Benedetto. P.: " Projet personnel de  
l'élève", éditions HACHETTE, Nouvelle pédagogie pour demain ،Paris  
19- Fillioud Aimée. (1970) : le choix du métier à l’adolescence, CPDL Paris. 
 20- Forner Y.( 1986) : Les Déterminants non Cognitifs des Projets Scolaires 
et Professionnels des Lycéens en Terminale, Doctorat 3eme. Cycle, Paris.   
 21- Guichard J .(1993) : L’Ecole et les Représentations D’Avenir des 
Adolescents, P.U.F.    
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 22-  Joumenet L-P, Giroud J, Pré P (1995): Eduquer les élèves au choix 
professionnel –Centre régional de documentation pédagogique de Lyon –
France.    
23- Pelletier D, Noiseux G, Bujold Ch, (1974): Développement vocationnelle 
et -croissance personnelle, Approche opératoire. MC Graw, Montréal.  
  24-  Pelletier D, Bujold R et collaborateurs (1984): Pour une approche 
éducative en orientation. Edition Gaetan Morin, Canada.                                                                            
25-  Pemartin. D et J.Legres: (1988)" Les projets chez les jeunes", Issy- Les 
Moulineaux, E.A.P,  
26- Watts AG, Dartois C, Plant P. (1988) : Les Services D’orientation Dans 
La Communauté Européenne : Différences et Tendances Communes O S P, 
17, N°= 3, 183. 192. 

  :يتمواقع األنترن. ثالثا
: تربية الطفل في اإلسالم: سيما راتب عدنان أبو الرموز-27

http://education.iugaza.edu.ps/LinkClick.aspx?fileticket=DoNiRllkRXs%3D
&tabid=1620 14:23 ،27/11/2014:  عوين بتاريخ     

 وزارة التربية تجسد عملية اإلرشاد المدرسي في : مقال بجريدة النهار اليومية-28
  17/10/2014عوين بتاريخ :ة التعليم المتوسطمرحل

179616/news_algeria/ar/com.ennaharonline.www://http .  

http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/179616
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  :  ملخص البحث
 ال تقتصر على عملية توصيل لكتروني التعليم االجودة إن

 بين عناصر التفاعل تقتضيولكنها ، المعلومات إلكترونيا الى الطالب فقط
ويمكن تعريف الجودة . العملية التعليمية في بيئة التعليم اإللكتروني المحترف

عملية اإلنتاج المشترك بين بيئة التعليم "في التعليم اإللكتروني بأنها 
تعلم والمؤسسة التعليمية بما سيضمن أن المخرجات من اإللكتروني والم

فإن جودة ،  أخروبمعنى ."العملية التعليمية ال تتأثر بعمليات إنتاج المؤسسة
التعليم اإللكتروني يقصد بها تخريج طالب قادر على التعامل مع التكنولوجيا 

قط بل وليس اكساب الطالب المعرفة أو المعلومة عن التكنولوجيا  ف، الحديثة
 .ياتهاأيضا طريقة التعامل معها واالستفادة منها والتفاعل مع معط

  . معايير- الجودة – التعليم االلكتروني :المفتاحية الكلمات
  

Abstract: 
The quality of e-learning is not limited to the delivery of 
information electronically to the student only , but they do 
require interaction between the elements of the educational 
process in the environment of e-learning professional .  
And we Can defined the quality of e-learning as " the process of 
co-production between the environment of e-learning and the 
learner and the educational institution including ensure that the 
outputs from the educational process is not affected by 
production processes institution.  
Key words: (E-Learning- Quality- Standards).        
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  :مقدمة
        لقد أدى التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات واستخدام المعلوماتية 
العالمية إلى هيمنة اإلنترنت على كافة مجاالت الحياة وفي مقدمتها مجال 

  .التعلم فظهر أسلوب التعلم االلكتروني
 في التعليم العالي بات من الضروري ترنت       ومع تزايد استخدام االن

 صيغة أفضل وأسلوب أفعل لهذا االستخدام، حتى تزيد االنترنت من إيجاد
  .جودة العملية التعليمية في ظل المتغيرات العالمية

 معية       لذلك ازداد اهتمام المؤسسات التعليمية وبالتحديد المؤسسات الجا
بموضوع ضمان جودة التعليم العالي في ظل نظام المعلوماتية من أجل 

وسائل المثلى لالرتقاء بالعملية التعليمية من خالل توظيف الوصول إلى ال
نمط التعليم االلكتروني، هذا األخير مثله مثل أي منهج تعليمي كما له 

فالتعليم  هنا تتجلى اشكالية الدراسة من إيجابيات فله بالمقابل سلبيات،
 تهااللكتروني حتى يكون فاعال ال بد من انتقاء معايير معينة لضمان جود

نجاحه خاصة على مستوى التعليم العالي بالنظر إلى خطورة هذه المرحلة و
التعليمية في تحديد مصير الطالب الدراسي، وبالنظر أيضا إلى أثر هذه 

وحالته النفسية، ومدى قدرته على  العملية التعليمية على عقل الطالب
التجاوب معها ومدى ضمان التحصيل والنجاح أو بصورة أخرى إلى أي 

دى يمكن أن يساهم التعليم االلكتروني في ضمان النمو الحقيقي في م
شخصية وسلوك المعلم والمتعلم وما هي اآلليات الكفيلة لضمان فاعلية 

  هذه الطرق التعليمة في بناء جودة التعليم العالي؟
المنهج الوصفي نتهجنا  االشكالية السابقة اعن االجابة وقصد

  : ثالثة مباحث قسمنا دراستنا إلى والتحليلي
 ، االلكترونيمي األول مفهوم الجودة في التعلالمبحث ضمن تناولنا

 أما، معوقاته االلكتروني ومي المبحث الثاني تناولنا خصائص التعلفيو
 مي الثالث فقد تناولنا فيه دراسة معايير وضوابط الجودة في التعلالمبحث

  .االلكتروني
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  عليم االلكترونيمفهوم الجودة في الت:  األولالمبحث
ثة التي أثارت اهتمام الباحثين  جودة التعليم من األمور الحديتعتبر        

 التعليمية وفي مقدمتها المؤسسة سساتؤفي هذا المجال ازداد اهتمام المو
 العملية التعليمية عموما والتعليم فيالجامعية بموضوع ضمان الجودة 

ار دراسة مفهوم الجودة هذا االطااللكتروني خصوصا ونتناول ضمن 
مفهوم التعليم االلكتروني ومضمون العالقة القائمة بينهما في العملية و

  .التعليمية
  مفهوم الجودة: المطلب االول

  تعريف الجودة لغة:  األولالفرع
أصل كلمة جودة هو جود وجيد والجيد هو نقيض الرديء، وجاد 

المطابقة لمتطلبات أو الشيء جوده أي صار جيدا، ويعني كون الشيء جيدا 
  .1مواصفات معينة

  . بأنها درجة التميز و األفضليةدة يعرف قاموس أكسفورد الجوكما
        وترى المنظمة الدولية للمعايير الجودة في المواصفة الدولية بأنها 

فرد أو  نظام، منظمة، سلعة، عملية، نشاط،( الخصائص الكلية لكيان معين
  ).مزيج لها

   الجودة في التعليم االلكترونيتعريف :ي الثانالفرع
 في التعليم االلكتروني هي عملية االنتاج المشترك بين بيئة الجودة

والمتعلم والمؤسسة التعليمية بما يضمن أن المخرج من  التعلم االلكتروني
  .2العملية التعليمية ال يتأثر بعمليات انتاج المؤسسة

ولكن ما تفعله،  ما يقال، أن الجودة ليست كالدونالد كرامبيرى و
الطلبة بالنسبة (وأن العنصر الرئيسي في تعريفها يكمن في خدمة العمالء 

  .3)للجامعة
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 أن هناك صعوبة في تعريف مصطلح الجودة الحنيطييرى و
بطريقة مباشرة على الرغم من كثرة تداوله في أدبيات التعلم والتعليم، وقد 

ح غير واضح وأن مفهوم وصف بعضهم مصطلح الجودة على أنه مصطل
  :1الجودة يقع ضمن جملة من المحاور هي

الجودة تعني تحقيق األهداف، أي أن مؤسسة التعليم العالي ذات الجودة -   
  .العالية هي تلك التي تحسن وضع األهداف كما تحسن تحقيقها

 على تحقيق متطلبات عليميأي قدرة النظام الت:  الجودة التكنوقراطية-   
  . التكنولوجية  و االقتصاديةالمجتمع

نتيجة تعليمية ذات ( واألداء والنتائج) مخططات العمل(  جودة التصميم-  
  .)جودة عالية

أسلوب تطوير شامل ومستمر األداء وعموما تعرف الجودة بأنها 
تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عملية التربية والتعليم واالرتقاء 

 العقلية والجسمية والروحية بمستوى الطالب في جميع الجوانب
  . 2واالجتماعية

   االلكترونيميمفهوم التعل:  الثانيالمطلب
  تعريف التعليم:  األول الفرع

 هو العلم الذي يبحث في اكتشاف القوانين التي تحكم ظاهرة التعلم
تغيير في سلوك األفراد،والتعلم عملية مقصودة تتميز من القوانين التي 

تكنولوجيا ) instruction(علم والتعليم  )learning(التعلم يكشف عنها التعليم ف
  .من حيث أن التعليم تطبيق لما كشف عنه العلم

فقد عرفها مجمع اللغة العربية ) electronic( كلمة إلكترونيك أما
بأنها صفة كل يمت إلى األجهزة االلكترونية واألنظمة التي يستخدمها ، كما 

أو تقوم بتحسينه التكنولوجيا أو الوسائل يعرف بأنه العلم الذي توفره 

                                                            
1-x  .102 ص ،ا���z1  ا���
 �� ا��7دة ���z�B ا��4��و�� ا����# ،ا"��!ام ���� ا; 
�! أC�! ، ا���5/� $�"# أ���م / د-2

z=ت �� ا��!ر�> ½�ا��"��  ،12 ا��!د ، ا����� ا�����# �دة �¥��ن ا�����1 ����7ا  ا����� ا�����# 
  .102 ص ، 2013



 52 

االلكترونية كالتعلم بواسطة االنترنت أو الحاسوب أو المؤثرات الصوتية أو 
  .1المرئية أو التعلم عن بعد

  تعريف التعليم االلكتروني: الثانيالفرع
 بأنه نظام يهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية التعليم االلكتروني يعرف

تمدة على تقنيات الحاسب اآللي والشبكة العالمية غنية بالتطبيقات المع
 وقت قصرللمعلومات، وتمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلم بأ

ضبطها أقل جهد وأكبر فائدة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وو
  .2قياس و تقييم أداء المعلمينو

االتصال طريقة للتعليم باستخدام آليات :  يمكن أن يعرف بأنهكما
الحديثة من حاسب ومكتبات الكترونية وبوابات االنترنت سواء عن بعد أو 

لم في أقصر وقت في الفصل الدراسي، وذلك بهدف إيصال المعلومة للمتع
  .3بأقل جهد و أكبر فائدةو

   االلكترونيميمزايا و معوقات التعل:  الثانيالمبحث
يمية بالعديد من يتميز التعليم االلكتروني كغيره من الطرق التعل

والمميزات، كما يواجة تطبيق وتفعيل هذه العملية التعليمية العديد  الخصائص
نتناول فيما يلي دراسة خصائص ومعوقات ووالمعوقات  من الصعوبات

  . التعليم االلكتروني
  مزايا التعليم االلكتروني:    المطلب األول 

 يمكن إجمالها تيا وااليجابيا     يتميز التعليم االلكتروني بالعديد من المزا
  :في النقاط التالية

 بين الطلبة من خالل توسيع مجاالت ل عملية االتصاتسهيل -
النقاش عبر البريد االلكتروني وغرف الحوار وهو األمر الذي يزيد من 

 .تفاعل الطلبة
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 المساواة بين الطلبة من خالل إتاحة الفرصة لكل منهم تحقيق -
، بة الذين يحسون بالنقص والخوف والخجلبالنسبة للطللإلدالء برأيه خاصة 

 . 1فالتعليم االلكتروني يتيح فرصة أكبر للطلبة للتعبير عن آرائهم
 وحتى خارج أوقات وقات االتصال باألستاذ في أقصر األسهولة -

التدريس من خالل قدرة الطالب على التحاور مع أستاذه عن طريق البريد 
، وهو األمر الذي يسهل على الطالب الحصول االلكتروني وغرف الحوار
 .على المعلومة في أي وقت

 طرق التدريس فمنها المسموعة ومنها المرئية ومنها تنوع -
المكتوبة األمر الذي يتيح الفرصة أمام الطالب الستخدام الطريقة التي تحقق 

 .له التحصيل األفضل
 ومن أي  الطالب على المعلومة التي يريدها في أي وقتحصول -

نية التي تفرضها ساعات الدراسة مكان دون أن يكون مرتبطا بالقيود الزم
 .ساعات عمل المكتبة مما يقلل من حدة الضغط النفسي على الطالبو

 ملزما بالتنقل لمكان الب في الوقت، فال يكون الطاالقتصاد -
وما يترتب عن ذلك من مشقة التنقل ) كالجامعة والمدرسة(الدراسة 
ة النهوض باكرا، فضال عن الوقت المستهلك ضمن المحاضرة وضرور

 .والوقت الضائع بين كل حصة وأخرى
 التعليم االلكتروني فرصة التعلم لجميع فئات المجتمع على يتيح -

اختالف أنواعهم وظروفهم، نساء، رجال، موظفين وعمال، المنقطعين عن 
 .التعلم ألسباب أو ظروف معينة

كتروني لدى الطالب ملكة االعتماد على النفس  التعليم االليقوي -
في التحصيل والبحث على المعلومة وهذا من شأنه أن يخفف العبء على 

 .األستاذ الذي يقتصر دوره على االرشاد والتوجيه
 التعليم االلكتروني عن التعليم العادي بسرعة تجديد وتعديل يتميز -

 .2مج التعليميةالمعلومة نظرا لسهولة تحديث المواقع و البرا
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 التعليم االلكتروني في محو األمية المعلوماتية ألكبر قدر يساهم -
 .1من شرائح المجتمع

  معوقات التعليم االلكتروني:  الثانيالمطلب
 العديد من ألخرى      يواجه التعليم االلكتروني كبقية الطرق التعليمية ا

  :المعوقات والصعوبات لعل أهمها
امج التعليمية خاصة إذا كانت في شكل كتب  تعديل البرصعوبة -

غير قابلة للتعديل، و كما هو معلوم فإن البرامج ) CD(أو أقراص مضغوطة 
تبعا لتغير المعطيات التعليمية التعليمية في الجامعات تحتاج لتعديل مستمر 

 .المستجدات العلمية و
 .2 وضوح األنظمة والطرق التي يتم بها التعليمعدم -
ضع مخطط وبرنامج معياري يتم االعتماد عليه في  وصعوبة -

عملية التعليم االلكتروني، ورغم وجود برامج معينة غير أنها تفتقر لرأي 
المتخصصين في مجال التربية والتعليم القتصار مضمون هذا البرنامج على 

 .3أراء و قرارات المتخصصين في المجال التقني
 .متحانات اختراق مواقع التعليم واالامكانية -
 . تفاعل الطلبة مع هذه الطريقة التعليميةمدى -
 . قدرة المتعلم على استخدام الحاسب اآللي واالنترنتمدى -
 قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق معايير الجودة خاصة مدى -

 .أمام المنافسة العالمية
 القدرة على توفير األجهزة الكافية على مستوى الهيئة مدى -
 .التعليمية

 . ما يواجه الطالب بمشكل صعوبة الدخول إلى الموقعكثيرا -
 .4 تفاعل األستاذ مع هذا النمط التعليميمدى -
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 معايير و ضوابط الجودة في التعليم االلكتروني: الثالثالمبحث

  الضوابط الخاصة بآليات التعلم:    المطلب األول 
 في العملية التعليميةمعايير الجودة         حتى تحقق المؤسسة الجامعية 

بصفة عامة والتعليم االلكتروني بصفة خاصة ال بد من اعتماد جملة من 
  :المعايير أهمها

تكييف هذا مل لمنظومة التعليم االلكتروني و إعداد وتصميم متكاضرورة -
البرنامج بما يتالءم مع مقومات التعليم الجامعي، حيث أنه وقبل تقديم أي 

م بداية تجربة أنظمة التدريس التي تنوي المؤسسة برنامج للتعليم أن تت
التعليمية تفعيلها، وتوفير كافة المستلزمات من أجل الحفاظ على المستوى 
المطلوب من الجودة، فضال عن ضرورة توفير الميزانية التي يقتضيها 

  .1 فيها االدارة هذا البرنامجستنفذبرنامج التعليم االلكتروني خالل المدة التي 
مراجعة عند تصميم البرامج االلكترونية و مراعاة معايير الجودة ورةضر -

هذه البرامج بشكل دوري ومستمر، حتى تظل المواد التعليمية مواكبة 
  .للمتغيرات العلمية

 وضع أهداف جدية وواقعية وإيجاد طرق تعليمية لتحقيق هذه ضرورة -
يعة البرنامج  على المؤسسة التعليمية أن توفق بين طبثالاألهداف، فم

ووسائل الدراسة وطريقة التصميم، فضال عن اختيار الوسائل المالئمة 
  .لضمان تواصل الطالب مع هذه العملية التعليمية

 أن تكون طرق التقييم متناسبة مع ظروف الدراسة، وأن يتم هذا يجب -
التقييم تحت االشراف المباشر للمؤسسة التعليمية لضمان االلتزام بالمعايير 

  .2ألكاديمية للتقييما
  الضوابط الخاصة بأعضاء هيئة التدريس: الثانيالمطلب

       يعتبر األستاذ الجامعي الركيزة األساسية التي تقوم عليها الجامعة 
 أو التأطير أو التدريس، ومن هذا المنطلق ميسواءا من ناحية البحث العل
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المتواصل ومن ثمة كان لزاما أن يحظى بجملة من االمتيازات لضمان أداءه 
ضمان تحقيق جودة التعليم العالي في ظل العولمة، ولتجسيد هذه الجودة 

  :وجب توافر جملة من المعايير لعل أهمها
 . التطويرقرارات مشاركة األساتذة في ضرورة -
 من التعسفات حمايته األستاذ الجامعي وحقوق أنظمة لضمان وضع -

 .1السياسية و رجال االدارة
 المعاصرة لإلدارة الجامعية في التطوراتاألنظمة االدارية مع  تكييف -

 .2العالم
 .3دريس ألعضاء هيئة التللتطوير الفني والمهني مراكز انشاء -
 .طرق التعليم االلكتروني دورات تدريبية في مجال تنظيم -
 لتبادل الخبرات في هذا مشاريع الكترونية وزارة التعليم العالي انشاء -

ن الجامعات الوطنية والدولية مما يسهل تواصل أعضاء هيئة المجال بي
 .التدريس على مستوى الجامعات داخليا وخارجيا

 .دورات تدريبية هيئة التدريس بأوقات معينة لتلقي إلزام -
 لدفع أعضاء هيئة التدريس على التفاعل مع الحوافز والعالوات نظام تبني -

راحل األولى لتطبيق هذا النمط نظام التعليم االلكتروني خاصة في الم
 .4التعليمي

 االلكتروني ال يعني االستغناء عن األستاذ كما يظن البعض، التعليم
 لذا ال بد من باستراتيجيات التعليم االلكترونيبل يحتاج إلى األستاذ الملم 

، خدام اآلليات الحديثة في التدريسإعداد األستاذ بشكل جيد وتدريبه على است
لقائد والموجه للعملية التعليمية والطالب هم الباحثون عن فيصبح هو ا

 .5المعلومة
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  :خاتمةال
      إن الجامعة هي المؤسسة التعليمية القائمة بإنتاج الموارد البشرية 
المؤهلة والمختلفة لهذا تبقى االشكاالت واالنتقادات قائمة حول واقع 

أن ، خاصة و االلكترونيالجامعات الجزائرية ومستقبلها في ظل نظام التعليم
العديد من أعضاء هيئة التدريس ال يزالون يمارسون مهمة التدريس وفقا 

، األمر الذي ال يرقى بالجامعة الجزائرية إلى التقليديةللطرق والمناهج 
  . عالميااألفضلمصف الجامعات المصنفة على أنها 

برنامج الجامعات        لذلك كان لزاما تفعيل آليات التعليم االلكتروني في 
، فالتعليم العالي في هذا الوقت بالذات ال بد أن نظام الجودةمن أجل مواكبة 

يعتمد على التقنيات الحديثة للتكنولوجيا كأهم محرك لبناء جودة التعليم 
 من شأنه يساعد األستاذ ألنه ،العالي سواء بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس

  هءتحسين أدا، كما يساعده على يدةمنتجات تعليمية جدعلى الحصول على 
وضمان تفاعل الطلبة معه من خالل أدوات الحوار االلكتروني كالبريد 

  .االلكتروني وغرف الحوار
      أو بالنسبة للطلبة ألنه يساهم في تنمية اتجاهاتهم نحو التعلم ويزيد من 

تاذ ان التواصل المستمر مع األس التعليمية وكذا ضممليةتفاعلهم مع الع
  .بالتالي تحقيق مردود أكثرو

 على ذلك ال بد أن تحرص المؤسسات التعليمية على تصميم بناءو
 حلةمنظومة متكاملة للعملية التعليمية عبر مختلف مراحلها بدءا من مر

 بالبساطة والمرونة تتميزتصميم البرامج وصوال إلى مرحلة تقييم الطالب 
تمر حتى يسهل تعديلها كلما اقتضت اخضاع هذه المنظومة إلى التقييم المس

  . الضرورة ذلك
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  :ملخص
 عدة تطورات سياسية، األخيرة اآلونةالمجتمع الجزائري في  عرف  
 في إصالحات عدة يشهد جعلت ميدان التربية والتعليم ةاجتماعيو ةاقتصادي

وسرعان ما اهتم المختصون  . لمتطلبات الواقعنظرا ،المنظومة التربوية
 . تصميم برامج جديدة وتغير نمط األطوار التعليميةإعادةبهذا المجال في 

 دور المدارس في الخطوة الجدية أون لم تظهر بصورة شفافة الطريقة لك
وكيفية انتقائهما قصد ممارسة المهام  ،واألستاذالعليا من حيث تكوين الطالب 

 هذا على كيفية انتقاء قالناهذا ما جعلنا نركز في م . مستقبالإليهمالمنوطة 
مع  اإلستراتجية واألفاق،األستاذ والطالب في المدارس العليا لألساتذة ما بين 

إبراز الشروط الالزمة لذلك، كما ركزنا على دور علم النفس المدرسي 
  . أساسي في تكوين وتأهيل األستاذ والطالبلكعام

 :مقدمة

عدة تحوالت وإصالحات منذ ب المنظومة التربوية الجزائرية مرت      
البداية صورة حيث كانت في  تأسيسها مع بداية االستقالل إلى يومنا هذا،

 وتطبيقا طبق األصل للنموذج الفرنسي إلى غاية منتصف السبعينات،
خرى أ العليا بالقبة بمدرسة المدرسة تم تدعيم 1976فريل أالصالحات 

غواط ومستغانم ثم األ  بوهران وسكيكدة،وبعدها ،1984ببوزريعة سنة 
رس  مدا8في مجملها  2015صبحت بحلول سنة أن ألى إوسطيف والمسيلة 

 نحو أسس ومعالم فتح من التاكما شهدت نوع عليا على المستوى الوطني،
 معالم الهوية لى عالتفتحو ،سياسة التعريب : بينهامنمجتمع جزائري 

 بعد تزايد عدد كثر من االساتذةأعداد إللى الحاجة إ باإلضافة ،كثرأالوطنية 
لتربوية في الطالب قصد تغطية النقص الذي كانت تعرفه معظم المؤسسات ا
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 وفقا لخصائص وأهداف يتعين عليها تكوين نخبة من األساتذة وهذا زائر،الج
 وخصائص المتعلم في كل ،المختصين وفقا لحاجات المنظومة التربوية

 إلى توظيف خريجي الجامعات من أوكثيرا ما كانت تلج. األطوار التعليمية
اتها في  مؤشرتأكدت إلى ظهور عدة ثغرات أدىما متخصصات أخرى 

لطيفة ( .العنف المدرسي وحتى الرسوب والتسرب المدرسيتزايد نسب 
 أذهاننا جملة إلىجل إيجاد حلول لهذه الثغرات يتبادر أومن ). 2011:رمكي

 التي يمكن أن تعالج هذه حلول وال،من التساؤالت حول األسباب الحقيقية لها
ال التربوي تعطي  فنجد أن كل البلدان التي عرفت تطورا في المجواهرالظ

كما تعتمد طرق حديثة وعلمية في انتقاء كل  ،لتكوين المكونينأهمية بالغة 
 وإعداده تكوين الفرد هومن الطالب واألستاذ كي يتحقق الهدف المنشود و

 من حين ألخر تجديدهداف موضوعية قابلة للأ توضع أالجتماعيلالندماج 
 .ياسية التي يعرفها ذلك البلدوفقا للتغيرات االجتماعية واالقتصادية والس

 الب سوف نحاول إبراز الطرق العلمية في انتقاء األستاذ والطا هذقالناوفي م
 :                                        ويتمثل ذلك فما يلي

 . كيفية انتقاء المكِونين والطلبة في المدارس العليا في الجزائر-)1
لحديثة والعوامل المؤثرة في انتقاء الشروط العلمية والموضوعية ا -)2

 .األستاذ والطالب في المدارس العليا في الجزائر
 دور علم النفس المدرسي في تأهيل وتكوين األساتذة والطالب في -)3

  .المدارس العليا لألساتذة
 
 المكِونين والطلبة في المدارس العليا في  األساتذة كيفية انتقاء-)1

  :الجزائر
  : العليا لألستاذة في الجزائرالمدارسريخية عن   لمحة تا-)1-1

 تطبيقا 1964-04-24 في المدرسة العليا لألساتذة تدشين تم
أتبعها بوزارة التعليم العالي مباشرة دون الجامعة، و 134/64للمرسوم رقم 

  .ويهتم نشاطها بتكوين أساتذة التعليم لحساب قطاع التربية
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ابع إداري تحت وصاية  ذات طمؤسسة عموميةتعتبر المدرسة و
 العالي والبحث العلمي، وتتمتع باستقاللية إدارية، مالية طبقا تعليموزارة ال

  .1981 بتاريخ سبتمبر 245/81للمرسوم رقم 
 في المدارس العليا لألساتذة المكونين األساتذة انتقاء كيفية -)1-2

  :بالجزائر
زائر بنفس  كيفية انتقاء المكونين في المدارس العليا في الجتعد

الطريقة التي يتم التعامل بها في الجامعات والمعاهد المختلفة التابعة لوزارة 
 الوظيف يقرهاالتي كما تخضع لنفس الشروط  التعليم العالي والبحث العلمي،

 معيار التوظيف يبدأ حيث اآلخرين، الجامعيين لألساتذةالعمومي بالنسبة 
 بشهادة الماجستير بالنسبة ايةبد ،حسب الشعب والشهادة المتحصل عليها

  لألساتذة المدارس العليا من أو سواء من الجامعة -ب-  المساعدينلألساتذة
 لحاملي أيضا في التوظيف هميةاألكما تعطى   في ذلك،األولويةدون تحديد 

 في الجزائر االنتقاء نظام ومازال ،شهادة الدكتوراه على حساب الماجستير
 د هو الذي يتحكم في تحديالوظيف العمومي برويعتيخضع لهذه الطريقة 

 رغمعدد المناصب والتوظيف من خالل التحكم في معظم معايير التنقيط بال
 ال يتعدى األوقاتغلب أ في إداريين متكونة من المسئولة الهيئة أنمن 

  .سانسيمستواهم الل
 في البلدان المتقدمة في المجال التعليمي والتربوي فإنهم أما
 المكلفة بإجراء لجانالشهادة كمعيار من معايير التوظيف لكن اليعتمدون 

 في وخاصة خبراء من مختلف التخصصاتمقابالت التوظيف تتكون من 
 ، الشخصية المناسبة للتعليمعلى التعرف م يمكن لهحيث علم النفس مجال

 لممارسة مؤهلليس كل حامل للشهادة "  هوأساسي بمبدأألنهم يتعاملون 
 المستقبلية فاقاآل تتحكم في إستراتجية بناء إلى بهم أدىمما ، "التعليم

 المعرفي اإلنتاج حول ألخر من حين األستاذكما يراجع  لمدارسهم التكوينية،
  . التي تساعد على تحقيق ذلكروطوكل هذا ينحصر ضمن توفير الش
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 فرنسا نجد  في بعض البلدان الغربية مثالالرائدة النماذج بين ومن
 شروط تكون إلى لألساتذةضع قانون التوظيف في المدارس العليا  تخالتي
 ألستاذ فالتكوين بالنسبة األخرى صرامة مقارنة بالمعاهد الجامعية أكثر

 وتكوين التدريس لمزاولة خاصة كونه يتخرج بعنايةالمدارس العليا يعنى 
  .)(http://www.ulaval.ca/sg/PR/C1/1.662.01.html. فراد المجتمعأ

 أن يمكن فالمدارس العليا لألساتذة تحظى بعناية خاصة فكندا في أما
 متكونين من مختلف الجامعات إنما تراعي أنهم عاديين بمعنى أساتذةتوظف 

 ببرامج خاصة ذةعدة عوامل في التكوين من بينها تكوين هؤالء األسات
 وتحت إشراف ثنائي أو ثالثي من طرف أساتذة التعليم العالي الذين تتوفر

  .)html..01.6621/1C/PR/sg/ca.ulaval.www://http(  .فيهم شروط الخبرة والتخصص
  : انتقاء الطلبة في المدارس العليا لألساتذة بالجزائركيفية -)1-3
  : التكوينمجاالت -) 3-1 -1

 في مجال العلوم األساسية مياعل وبيداغوجيا المدرسة تكوينا توفر
األدبية والعلمية، وفي هذا الجدول سوف نوضح مدة التكوين وأصناف 

 .لتكوينالتكوين وشعب ومواد ا
 :يمثل مدة التكوين حسب موقع المدرسة العليا لالساتذة) 1( رقم الجدول

)DZ.bENS.WWW(  
 التعليم تذةأسا االبتدائي معلمي الصنف

 المتوسط

 الثانوي التعليم أساتذة
 والتقني

 سنوات 5 سنوات 4 سنوات 3 الدراسة مدة

صبح أن التكوين في المدارس العليا أ من خالل الجدول نالحظ
ربع سنوات فقط للتعليم الثانوي أمختلفا عما سبق حيث كان يقتصر على 

نمط باإلضافة صبح على هذا الأ 1999/2000ساسي، لكن بعد موسم واأل
يضا عوض أبتدائي في المدارس العليا  التعليم اإلساتذةأدماج تكوين إالى 

  .ةلوجيوالمعاهد التكن

http://www.ulaval.ca/sg/PR/C1/1.662.01.html
http://www.ensb.dz/
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  :يمثل شعب التكوين): 2( رقم الجدول
 الثانوي أساتذة الثانوي أساتذة المتوسط أساتذة االبتدائي معلمي

 التقني

  عربيةلغة

  أمازيغيةلغة

  فرنسيةلغة

  عربيةلغة

 جتماعية اعلوم

 رياضيات

 فيزياء

 كيمياء

  طبيعيةعلوم

 موسيقى

 اإلعالم تكنولوجيا
 واالتصال

  فرنسيةلغة

  إنجليزيةلغة

  عربيةلغة

  اجتماعيةعلوم

 رياضيات

 فيزياء

 كيمياء

  طبيعيةعلوم

 موسيقى

 اإلعالم تكنولوجيا
 واالتصال

  فرنسيةلغة

 إنجليزية لغة

  ميكانيكيةهندسة

  كهربائيةهندسة

 ترونية إلكهندسة

  مدنيةهندسة

  صناعيمناجمنت

ن شعب التكوين تختلف حسب المستوى أ من خالل الجدول نالحظ
 في التعليم مازيغيةضافات كاللغة األ عرفت بعض اإلنهاألى إضافة باإل
تصال للطور الثانوي والمتوسط، عالم واإللوجيا اإلووكذلك تكن بتدائي،اإل

ي كتخصصات جديدة مثل الهندسة كما تم تحويل بعض مواد التعليم التقن
 المكانيكية والكهربائية وااللكترونية والمدنية كذلك المناجمنت الصناعي،

  .جنبيةتدرس كل الشعب باللغة العربية ماعدا اللغات األو
  :ة االلتحاق بالمدرسشروط - )1-3-2

 القبول في السنة األولى حسب الكفاءات بالنسبة للنتائج يتم
  :البكالوريا وحسب اإلجراءات التاليةالمتحصل عليها في 

  . جيد وجيد جدابتقدير األولوية للحاصلين على شهادة البكالوريا تعطى -
 من عشرين 11 تسجيل الطلبة الذين تساوي معدالتهم في البكالوريا يمكن -

 . ويتم التسجيل بالترتيب حسب الطلب،أو أكثر من ذلك
نتقاء الذي تشرف المدرسة  اإل إضافة إلى شرط النّجاح في اختيارهذا -

 في قسم 20 من 10على تنظيمه، يمكن قبول معدل يساوي أو يفوق 
-www.ens.(الموسيقى، وأن يتمتع الطالب بصحة جسمية وعقلية مقبولة

kouba.dz(.  
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  : التقييم و االمتياز- )1-3-3 
 لمعلمي االبتدائي فالتكوين يتم على ثالث سنوات مباشرة، بالنسبة

 جذع مشترك ثم يتم توجيه نيليم المتوسط والثانوي، فيبدأ بسنتأما التع
إمكاناته أو الثانوي وفقا لرغبات الطالب والطالب نحو شعب التعليم المتوسط 

  . كفاءتهو
كما .  أو أكثر20 من 10يشترط لالنتقال الحصول على معدل و

ج منصب شغل بعد التخرالتكوين يضمن العقد المبرم بين وزارة التربية و
  .فترة تدريبية تطبيقية في إحدى المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنيةو
  : مناهج الدراسة-) 1-3-4

 المدارس العليا شكال ومضمونا مناهج الجامعة، وتركز على تتبع
الجانب النظري في أغلب مقرراتها ما عدا بعض الوحدات التي تتعلق 

بيق في المخابر، أما معظم بدراسة الحيوان أو النبات التي تتطلب التط
الشعب األخرى فيقتصر الجانب التطبيقي فيها على تربص نهاية التكوين 

  ).www.ens-kouba.d .(بضمان حصة تدريس في كل أسبوع
 العلمية والموضوعية الحديثة والعوامل المؤثرة في انتقاء الشروط -)2

  :  األستاذ والطالب في المدارس العليا في الجزائر
ندماج في المجتمع  الفرد للحياة وتدريبه على اإلإعدادالتربية  تعتبر
 محيطه، للتوافق مع متطلبات ته شخصيفي السلوكات بعضوكذلك تغيير 

عوامل النمو النفسي  ومراعاة ،تنمية القدرات والحواس عن طريق وذلك
 كل هذه العوامل يأخذونمما جعل المختصين في التربية  .والجسدي له

 الجد مما ساهم في تطور الكثير من المجتمعات في كل مأخذ واألسس
 حسن.(اليابانبا وو وأور،المجاالت على غرار الواليات المتحدة األمريكية

  .)220،223،ص2006:حسين الببالوي واخرون
 األهداف في تحقيق هذه األستاذ ركزنا على دور وإذا

 ءاي يكون كف وتكوينه كإعداده على مستلزمات نؤكد فإنناواالستراتجيات 
 ما يستدعي التركيز على مجموعة من هذا اآلخرين، مباشرة تكوين في



 65 

 تتمثل فيما لألساتذة والطالب في المدارس العليا األساتذة في انتقاء األسس
  :يلي
  : النفسيةاألسس -)2-1

 العامل النفسي يلعب دورا هاما في حياة الفرد سواء من حيث إن
هذا نظرا للمسؤولية الجسيمة التي  كوين،و مابعد التأالتكوين الجامعي 

متوازنا نفسيا  يكون أن ما يستدعي هذا ،ستاذ من خالل عملهيتحملها األ
، قصد القدرة على  بصحة نفسية جيدةويتمتع األمراض من كل اوسليم

 بكل وأخذهوهذا ما يستدعي االهتمام به  .يرام ما أحسن على هالقيام بدور
 في المدارس اواألساتذة لطالب لسواء تقاءن اإلعمليةجدية فيما يخص 

  .العليا
  : االجتماعيةاألسس -)2-2

 مجتمع خصائص ينفرد بها وهذا ما يجعل من كل مدرسة عليا لكل
 نين بواقع المجتمع ويكرس ذلك لدى المكو يلملألساتذة معهد تكوين أو

مجتمع مع أفراد هذا التفاعلية بصورة االندماج قصد تحقيق نينوالمتكو.  
  : األسس االقتصادية-)2-3

 يخص تكوين المكونين فيما األسس االقتصادية تلعب دورا هاما إن
والمتكونين،هذا من خالل التوفيق بين حاجيات المجتمع لهؤالء واإلستراتجية 
المعتمدة من طرف الدولة في التكوين وهذا ما تشهده الدولة الجزائرية 

عليا لألساتذة توظف أساتذة متخرجين من مؤخرا حيث نجد أن المدارس ال
مختلف الجامعات والمعاهد األخرى في حين نجد خريجي المدارس العليا 

ونجد أيضا  . ما هو متوفر عندهما ال يجدون مناصب شغل ما عدساتذةلأل
 ها وزارة التربية حيث نجدمعنفس اإلشكال فيما يخص األساتذة المتعاقدين 

 لكن يبقى الكثير من ،ختلف التخصصاتتوظف خريجي الجامعات من م
كل هذا يرجع إلى عدم التوفيق بين حاجيات  .المتعاقدين معها دون عمل

 بين نوع التخصص وكذلك عدد ا م،األسرة التربوية وإستراتجية التكوين
  .األساتذة المتخرجين
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  : السياسيةاألسس -)2-4
ين لكن  يخص تكوين المكونفيما السياسية إستراتجيتها دولة لكل

  المناسب للمتكونين،العددجل التحكم في أ من واضح أساسن يعتمد أينبغي 
 يمس تغيير النظام ال أنوهذا ما يظهر جليا في البلدان المتقدمة حيث 

 التأقلممما يحقق  ،االختصاص أهل إلى يخضع إنمابالمجال التربوي مباشرة 
  .مع كل تغيير حاصل

 بعين االعتبار أخذت إذاعية  تعتبر حديثة وموضواألسس هذه كل
فإننا نستطيع أن نحقق تقدما في المجال التربوي الذي يتكون فيه التلميذ عن 

 المجتمع متطلبات لمواكبة مؤهلين خبراءطريق أساتذة مكونين من طرف 
  .وباستطاعتهم تقمص األدوار المنوطة إليهم وحاجات الفرد المتعلم،

هيل وتكوين األساتذة والطالب في  دور علم النفس المدرسي في تأ-)3
  :المدارس العليا لألساتذة

ليها إ توظيف النتائج العلمية التي توصل النفس المدرسي علم يحاول     
يجاد إومساعدتهم على  علم النفس بمختلف فروعه في فهم سلوك المتعلمين،

  والمواد الدراسية وطرق، تخص الطلبة والطالباتوالتيالحلول لمشكالتهم، 
 بالبيئة المحيطة المتعلم والمعلم وكل العناصر بينوالعالقة  التعليم،

 اكتشفت كلما" : علم النفس المدرسي على االفتراض القائلويقوم. المدرسية
 يؤكد ضرورة االفتراض وهذا ،"سرع كلما سهل عالجهاأالمشكلة بشكل 

 حتى يسهل التعرف على المواقف التربوية في خدمات نفسيةوجود 
إيهاب ( . وبالتالي يصعب معها الحل والعالج، تزداد تعقيداأن قبل شكالتالم

ن علم النفس المدرسي هو أ rené zazzoكما يؤكد  ).41،ص2002:الببالوي
العلم الذي يدرس المشكالت اليومية للمتمدرسين والتي يقرها المدرسين 

 .)(Georges Cognet.2013,p11 نفسهمأ
 النفسي مرض بالاإلصابة زيادة لىإ التي تؤدي األسبابن أ كما

 العلم هذا علم النفس المدرسي، وإذا كان وجود وهي بذاتها مبررات ل،متعددة
 في ميدان التعليم فإن تصورنا للعناصر التي يمكن أيهتم بالمشكالت التي تنش

 تحدث لها هذه المشكالت يجعلنا نفكر في العناصر المحورية للعملية أن
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 عالقة إيجادكيفية وهنا نتساءل عن   والطالب،األستاذ :ي وهأالالتعليمية 
وكذلك من الذي يمكن  له  ،تفاعلية في جماعة الصف مابين المعلم والطالب

 وتكييف المادة الدراسية ،مبينهم يساعد ويرشد هذين العنصرين للتوافق أن
 علم النفس أهميةهنا تظهر  وفقا لخصائص كل فرد مابين الملقي والمتلقي،

تكوين أخصائيين رسي الذي يعمل على تحقيق هذه الغاية من خالل المد
ن يساهموا في تكوين أ لهم كنويم ،يقومون باإلرشاد النفسي المدرسي

 حسين العلمي،   فيصل( لألساتذةاألساتذة المرشدين في المدارس العليا 
  .)51-50، ص ص 1998

لمدرسي  النفسي الألخصائي: دور األخصائي النفسي المدرسي -)3-1
  : دوران أساسيان هما 

 على تطوير يسهر) le rôle pédagogique: ( البيداغوجيالدور -)3-1-1
 بينتجديد الطرق البيداغوجية المستعملة في تكوين وتحسين العالقة و

  .التالميذ والمعلم
 بتتبع فيه األطفال فرديا الذي) le rôle clinique: (الدور العيادي -)3-1-2
: بدرة معتصم ميموني( الذين يعانون من مشاكل تكيفية خاصة األطفالو
  ).235 ،234ص ،0520

 تتعدد أدواره وهو األخصائي النفسي المدرسيالجدير بالذكر أن و
 قد أكدو ، اإلرشاد النفسي المدرسييق ضمن فرالعملية اإلرشاديةمحور 

م  الواضح الذي يقوالغير على أهمية تحديد و توضيح الدور 1982 "باردون"
هل هم محللو سلوك أم : به األخصائيون النفسيون، حتى طرح األسئلة التالية

، أم مستثارون للمعلمين، أم مهيئون دارةأم متخصصون في اإل مشخصون،
لشروط التعليم، أم خبراء للقياس والتقويم ، هل لهم كل هذه المواصفات أم 

  ).21،22ص. 2003: محمد علي كامل  (؟أنهم يتصفون بواحدة منها فقط
هذه التساؤالت فيما يلي، حيث يقوم عن قد تحددت اإلجابة و

  : من المهام هيدأخصائي علم النفس المدرسي بعد
  . يخدم جميع أطفال المدرسة-/1
  . يعمل معظم الوقت مع جماعات، أكثر مما يعمل مع أفراد-/2
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  . يعمل مرشدا أو مطورا لبرامج المدرسة-/3
  . صفه وإدارته يساعد معلم الصف قي ضبط-/4
  . يركز على األبحاث التطبيقية-/5
  . يقدم الخدمات لألطفال المحرومين ثقافيا-/6
  . يعمل على تنشيط التفاعل بين العاملين في المدرسة لمصلحة الطالب-/7
  . يستخدم المقاييس النفسية في تشخيص الحاالت التي يتعامل معها-/8
  .سة المرصودة يساعد المدير على تحقيق أهداف المدر-/9
خصائصهم ين مهنيا فيعرفهم بسلوك الطالب و يعمل على تنمية المعلم-/10

  .النمائية وتطورهم من جميع الجوانب
 يبذل جهدا كبيرا لمنع انتشار مشكالت سلوكية خطيرة، مثل التدخين، -/11

: محمد علي كامل. (وعدة مشكالت أخرى. والمخدرات، المشاجرات، العنف
  ).21،22ص. 2003

  : المرشدالمدرس -)3-2
 أخبر وهو ، شخص إلى الطالب في المدرسةأقرب هو المدرس

 بينهم وباقي الوصل حلقة يعتبر عن كثب، ويعرفهمالناس بهم، وهو الذي 
أعضاء فريق اإلرشاد، والطالب يحتاجون إلى رعاية النمو وتحقيق التوافق 

لتحصيل، ا حل المشكالت إلى جانب حاجتهم للتعليم ويوالمساعدة ف
 من هو طالبه بعمله في مادة معينة لكن هناك من يقومالمدرس وهو و

 في كثير من األحيان يكون أقدر على مساعدة هو، واإلرشاد إلىبحاجة 
و بعض الخبراء المختصين الذين قد يكون الطالب مجرد  أ المرشدمنطالبه 

ة ات اإلرشاد التي قد تكون قصير قبل جلسإليهمشخص غريب بالنسبة 
  .محددةو

التطور الجديد لشخصية المدرس التقليدي :  هوالمدرس المرشد إن
  .الذي يهتم فقط بتدريس مادة تخصصه

هو دور جديد للمدرس العصري المتطور الذي يدرب على و
 ليس حالّ وسطا بين المدرس من المدرس المرشدخدمات اإلرشاد النفسي و

  .دوريين توليفه من الوأجهة والمرشدين من جهة أخرى، 
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 اتجاه له ما يبرره، وذلك العتبارين المدرس المرشد وجود إن
  :رئيسيين هما

-التدريس( التربية التقدمية الحديثة تتطلب قيام المدرس بدور مزدوج أن -
 .باعتباره أقرب األشخاص في المدرسة إلى الطالب) اإلرشاد

 المرشدين في المدارس حتى اآلن وخاصة في المدارس عدد نقص -
لجزائرية وهي اعتبارات تجعل المدرس المرشد محور العملية التربوية ا

 .اإلرشادية
 هو المدرس الحالي لمرشدالمدرس اتجدر اإلشارة هنا إلى أن و

نفسه، ولكنه يقوم إلى جانب التدريس ببعض الخدمات واألعمال اإلرشادية 
مليات يقوم ببعض عنفسه في الوقت و ، يقوم بعملية التدريسفهوالبسيطة، 

فريق  معه في للتعاون ليس فقط في حالة غياب المرشد، ولكن أيضا إلرشادا
  .اإلرشاد

 إال أنه يجب أال يتحول إلى عمليات اإلرشاد بعض تهرغم ممارسو
 حدودمرشد عن طريق الممارسة، وحتى وهو يعمل كمدرس مرشد هناك 

 وال شاداإلريجب أال يتخطاها، فمثال ال يستخدم إال ما يجيد من وسائل 
ما ب، فالمدرس المرشد حين يقوم اإلرشاد العالجييحاول الدخول في مجال 

 الىيجب أن يقوم به في حدود إعداده واختصاصه ثم إحالة الحاالت الخاصة 
  . النفسيالمرشد

  : إعداد المدرس المرشد-) 3-3
 مع في كليات ومعاهد إعداد المعلمين المدرس المرشد تكوين يتم

 بانتقاء وتدريب المدرسين في تلك المعاهد والكليات، ضرورة االهتمام
 في المجال  اإلرشادي التكوين مواد كذلك و،فباإلضافة إلى مواد التخصص

 لكل مواد بالتطبيقات التربوية هوعلم النفس، يجب االهتمام في إعداد
 بقيام الطالب بالعملية  العمليةالتربصات ويجب االهتمام أثناء التكوين،
  . فقطبالتدريسة وليس اإلرشادي
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يضاف إلى تلك الدراسة التدريب على بعض المهارات التربوية و
اإلرشادية الخاصة، مثل ما يمكنه من التعرف المبكر على التفوق والضعف 

  .العقلي والتأخر الدراسي، وغير ذلك من مشكالت سوء التوافق المدرسي
مين ليصبحوا يجب العناية بالتدريب أثناء الخدمة للمدرسين القائو
مرشدين عن طريق برامج تقدم لهم أثناء لفترات قصيرة ولعلنا -مدرسين

نتساءل قبل أن نتناول دور المدرس المرشد في عملية اإلرشاد النفسي 
 هناكللتالميذ، وهل كل مدرس يصلح أن يكون مدرسا مرشدا؟ أم أن 

 .)53-51ص محمد علي كامل،مرجع سابق،( خصائص معينة تؤهله لذلك؟
  : خصائص المدرس المرشد-)3-4

خصية  بمجموعة من الصفات الشالمدرس المرشد أن يتحلى يجب
الخصائص الذاتية إلى جانب كفايته العملية وتأهيله األكاديمي وخبرته و

العملية في ميدان اإلرشاد النفسي، وترتكز معظم هذه الخصائص الشخصية 
  :في

قيم االجتماعية مؤمنا  يكون المدرس المرشد إنسانا ملتزما بالأن -
بأن من يتعامل معهم أيضا أشخاص يجب احترامهم وتقدير قدراتهم 

 كما يعرف كيف ومتى يحول الطالب إلى ،ومساعدتهم على حل مشكالتهم
 لهم حينما يشعر أنه ليس بإمكانه لمساعدةالمختصين الذين يستطيعون تقديم ا

 .هو القيام بذلك
ي بالصبر والحساسية لردود فعل  االهتمام باآلخرين، والتحلإن -

 والثبات االنفعالي، ناس،اآلخرين واتجاهاتهم والموضوعية في التعامل مع ال
واللياقة والعدل، والتحمل والهدوء بالطالب، واإليمان بقدراتهم وفهم 

 جيدة، سيةطموحاتهم والرغبة في عملية التربية والتمتع بصحة جسمية ونف
المودة تفاؤل واألمل وحسن اإلصغاء و واللالئقإلى جانب المظهر ا

 كلها صفات أكد العلماء ، في العملهداإلخالص والجدية وبذل أقصى جو
 وهذا ما يمكن أن تعتمده المدارس ،إلرشاديةا لدى الشخصية هميتهاأعلى 
 تعتمد وتنوع أن فيما يخص برامجها التكوينية حيث يجب لألساتذةالعليا 
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 المتكونين قصد األساتذةي كي يتكون عليها  النفسي المدرساإلرشادبرامج 
 .)153،ص2000:حمدأسهير كامل (  تجسيدها مستقبالىالقدرة عل
  :خالصة

 األستاذ والطالب انتقاء خالل عرضنا لهذه العناصر المتمثلة في من
 انتقاء كيفية  وكذلكواآلفاق االهداففي المدارس العليا لألساتذة مابين 

 العلمية والموضوعية الحديثة والعوامل الشروطو هاالمكِونين والطلبة في
 ترتكز على مجموعة من األسس النفسية والتي ذلك،المؤثرة في 

علم النفس  تحديد دور إلىثم عرجنا . واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
األستاذ  ودور عملية اإلرشاد النفسي المدرسي فيما يخص المدرسي
يتوفر لتكوينه قصد نجاحه كأستاذ  وما يستوجب أن ، وخصائصهالمرشد

  :                                                مرشد يمكن أن نخلص إلى هذه االقتراحات
 مدارس عليا لألساتذة على المستوى الجهوي والوالئي، تقوم بتكوين فتح -

مختلف التخصصات، والتركيز على التكوين المتواصل من أجل في أساتذة 
   .تغير االجتماعي الحاصلمواكبة ال

 لتكوين األساتذة المكونين في يا تخصصات مختلفة في الدراسات العلفتح -
 .المدارس العليا لألساتذة

 تأهيلية تتم عن طريق لجان مكونة الختبارات الطالب واألستاذ وفقا نتقاءإ -
 المختلفة وكذلك أساتذة مختصين في التخصصات خبرة في ويمن أساتذة ذ

 .نفس المدرسيعلم ال
 عملية اإلرشاد النفسي المدرسي فيما يخص الخدمات المقدمة من تفعيل -

 .طرف المدارس العليا أو البرامج المعتمدة في التكوين
تنشيط عملية البحث العلمي في المدارس العليا لألساتذة قصد مواكبة  -

 .التطور الحاصل في البيئة المدرسية
ون مع مختلف المدارس العليا للبلدان  فرق بحث مختصة بالتعاإنشاء -

  .المتطورة في هذا المجال
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 :  المراجع والمواقع اإللكترونيةقائمة

 الزقازيق، مصر ، النفسي المدرسياإلرشاد ،)2002.( إيهاب الببالوي-1
  .فسم الصحة النفسية

 العصابية والذهانية عند االضطرابات ،)2005.( معتصم ميمونيبدرة -2
  . الغرب للنشرالجزائر،دار وهران ،اهقالطفل والمر

،الجودة الشاملة في التعليم بين )2006.(حسن حسين الببالوي واخرون-3
  . عمان،دار المة للنشر والتوزيع،االردنمؤشرات التميز ومعايير االعتماد

 مصر،مركز التوجيه واإلرشاد النفسي ، ،)2000.( سهير كامل احمد-4
  .اإلسكندرية للكتاب،االزارطة

 ، الفني لتدريس اللغة العربيةالمرشد ،)1998.( فيصل حسين العلمي-5
  .1 مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، طعمان،

 مكتبة ابن ، القاهرة، النفس المدرسي،علم)2003.( محمد علي كامل-6
  .سينا

7- Georges Cognet.(2013),pratique de la psychologie 
scolaire,paris,Dunod 
-8 www.ens.dz 
-9 www.ens.fr2011 
-10 www.ulavl.ca2011 

  

http://www.ens.dz/
http://www.ens.fr2011/
http://www.ulavl.ca2011/
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  : مقدمة
مترامية األطراف بين العديد من  من المفاهيم الالهوية مفهوم يعتبر

ربولوجيا إلى علم النفس، إلى السياسة إلى علم ث من األنءابد العلوم اإلنسانية،
المقاربات  دوهذا ما يبرر تعد  وغيرها من العلوم األخرى،،االجتماع
في العديد من محددات  اآلراء والتعاريف واختالف لهذا المفهوم، النظرية

 ، الخلفيات الفكرية ومجاالتهااختالفك طبعا إلى  ذلويرجع ،هذا المفهوم
 وهذا ما ، عدةأصبحت محل بحث من قبل المختصين في ميادين علميةو

 ومحاولة المقال ادفعنا إلى ضرورة تناول هذا الموضوع من خالل هذ
  . النظري والمفاهيمي لماهية الهويةاالقتراب

 لغة للهوية، هذا الموضوع من خالل األهمية الباأهمية كما تبرز
، الكونية العالمية والعولمةالتي أصبحت تمثل تحديا مطروحا في عصر 

ألنها تتعلق بالحفاظ على الذاتية والخصوصية االجتماعية والثقافية، فقد 
ال أخشى على أمتنا : "أظهر أحد الكتّاب أهمية الهوية في حياة المجتمع بقوله

 ستفتك ببضعة ماليين من البشر، أن يضربها أعداؤها بالقنبلة الذرية، ألنها
وإنما أخشى على هوية أمتنا وحضارتها وثقافة شبابنا وترابط أسرنا وقيمنا 
وأنماط سلوكنا االجتماعي من القنبلة االجتماعية والثقافية، التي تنذر 

  .1"جتماعي ألمتنانهيار الثقافي والتفسخ اإلباإل
فاهمية  منظرية مقاربة عرض المقال هذا فيلذلك حاولنا 

وذلك بتسليط الضوء على مفهومها، وأهمية   لمفهوم الهوية،جيةوسوسيول
 كما تطرقنا إلى العديد من العناصر التي الشعوبدراستها ووظيفتها في حياة 

                                                            
�71��� د أ"��ذ - * !
���   .�F7ا=� ا-���ي ا���ه�، "��!ة .
ا����� ا�و�: ، دار  .  وا���!��ت ا�*����B و½�ق ا��$��� وا��{جا�@��ب.  ، إ"�z أC��C�� !ن ـ 1

 .14 ص2003ا�/�$�ن ، 
��ن ، 
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 هذاأساسي في  كونه متغير نراها تخدم الموضوع من أجل تقريب المفهوم،
 التي المواضيع قشةومنا في تحليل وسندا معرفيا اوليكون لنا تراث ،الطرح
  . الهويةبمفهوم عالقةلها 

  :  الهويةمفهوم
 من المفاهيم التي تضخمت بشأنها المقاربات والدراسات الهوية تعد

يعلق بأن القليل من ) Alfred grosser (ألفرد جروسرإلى درجة جعلت المفكر 
 وهو أمر ،1 مفهوم الهويةعرفه المفاهيم هي التي حظيت بالتضخيم الذي

 إلى تناثر هذا المفهوم على ضفاف تخصصات عدة داخل حقل العلوم يعود
، ومن السيكولوجيا إلى علوم ااإلنسانية من األنثروبولوجيا إلى السوسيولوجي

السياسة، الشيء الذي يجعل من كل محاولة لحصره ضرباً من المجازفة 
  .الفكرية المفتوحة على االحتماالت كافة

 :لغة الهوية

 Identitéو اإلنجليزية،  فيIdentité كلمة العربي هويةال مصطلح يقابل
 ما هو الذي الشيء أو ،نفسه الشيء ويعني التيني أصل من وهو  الفرنسية،في
 حقيقة بأنها وتعني .2اآلخر للشيء ال نفسها الطبيعة له  الشيءأن أي عليه، هو

 .3الذات هوية أيضا وتسمى غيرها من تميزها حيث من الشيء
 المحيط، والقاموس المنير، كالمصباح العربية المعاجم نفإ لغوياو

 من مستقاة كونها تتجاوز ال إذا الحديث المصطلح هذا من تخلو العرب، ولسان
 هوية لفظ وإن، القعر البئر معناها  يكونأو عل، من سقط أي" هوى" الفعل
 التعريف بأداة المعرف ،الغائب المفرد ضمير" هو" من مركب صناعي مصدر

 .4"ة" التأنيث وعالمة المشددة" ي" ـال في المتمثلة الالحقة ومن ،"ـلا"
                                                            

-http://www.ta3lime.com/montada/archive/index.php/t ف : فاضل رضوانمحمد -1

13058.html -  19:20  21/12/2013ي.  

/�� ا�����،  -2: �� ���uا� ����B��7 ،ا�����1 ا�� -�B���57ا��!د ا����1، ا� ، Fآ�� درا"�ت 

 .5ص . 1984 / ���ط ,���2ن ، ��1وت ا�����1، ا��C!ة
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 .24 ص 2005، 
��# ا�4��، ا��Bه�ة، ��5 1ط ،وا�����# ا����u:إ"��
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�5�  .85 ص  , 2000,
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 في الهوية لفظ أيضا ويطلق Identity ويعني Identical ،التماثل أي
 إلى وبالنظر، 1النواحي كل من المشابه أو الشيء نفس أي. اإلنجليزية اللغة
 والمماثلة الشيء نفس تعني الهوية أن على تتفق نجدها التعريفات هذه كل

 .والتفرد والمشابهة

 .هوى الشيء هويا أي من علو إلى أسفل: من كلمة الهوية جاءت أيضا -
 . أي أحبه، ويأتي منها هوية :وهوى فالن فالنا -
 ....   أي مدهاالشيء فالنا بيده وأهوى -

 . هاوي فالنا أي رآه وسار على هواهو -
 .أي دخل إليه الهواء النقي: المكان وهوى -

، وأنها الشيء وعينه" هو( "تقة منالهوية مشبأن ":  بدويزكي "يعرفهاو
ووحدته وتشخيصه وخصوصيته ووجوده المتفرد حيث تميز الفرد عن غيره 

 خالل االسم الجنسية الحالة من   Persanal Idertityبتحديد حالته الشخصية 
 الفرد وتنص القوانين عادة على إثبات هوية....) العائلية، السن المهنة

  .Pass partc  2 أو جواز سفره  dentilij carchبمقتضى هويته الشخصية 
) السيد الشريف علي بن محمد ( الجرجانييعرفُ "التعريفات" كتابه وفي

 النُّواة على اشتمالالحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق : "الهِويةَ بأنها
  .3"الشجرة في الغيب المطلق

 Identitéفي األدبيات المعاصرة ألداء معنى كلمة ) هوية( تستعمل كلمة
مطابقة الشيء لنفسه، أو مطابقة لمثيله، : التي تعبر عن خاصية المطابقة

حقيقة : وفى المعاجم الحديثة فإنها ال تخرج عن هذا المضمون، فالهوية هي
الشيء أو الشخص المطلقة، المشتملة على صفاته الجوهرية، والتي تميز 

  .4وحدة الذاتره، وتسمى أيضاً عن غي

                                                            

1 - Drever , J : A dictionary of Psychology , Penguin Books, 1968, p76. 
2 -  Kaki Badauoi  A Dictionary of the Social Sciences ;Beirut li lraisie du 
linkman . 1986 ; p20.   

3 ������!( ا��7 81 ��
��5/: ا����1 ا�����، ا��Bه�ة، ،����/�تا�): ا���! ا�@���  ���4� 
 .6ص1938

4- x$�� ،���uا� �� .2/998، وا��� ا���7# ا��"��، moslim.net ���! رو��، أز
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  في اللغة اإلنجليزية فتعني تماثل المقومات أو الصفات األساسيةأما
  أوالشكل التجميعيي حاالت مختلفة وظروف متباينة، وبذلك تشير إلي ف

 تكون الحقيقة الموضوعية لشئالكل المركب لمجموعة من الصفات التي 
  .)1(ئ وغيره علي وجه التحديدوالتي بواسطتها يمكن معرفة هذا الش ما،

  .2"آخر شيئا وليس نفسه هو الشيء "بأنها أكسفورد قاموس ويعرفها
   :اصطالحا الهوية

 فيالحظ أن األمر ال الهوية عن آراء المفكرين حول مفهوم أما
 كان يتصف بأنه أكثر تحديدا؛ ألنه يرتبط بالبعد الثقافي وإن يختلف كثيرا،

  :   يهأو االجتماعي للمصطلح وعل
 للمجتمع ، فهي التي تجسد مميزةتعد الهوية من أهم السمات ال -

الطموحات المستقبلية في المجتمع، وتبرز معالم التطور في سلوك األفراد 
 تدفع التي وإنجازاتهم في المجاالت المختلفة، بل تنطوي علي المبادئ والقيم

شكيل الشخصية  لها من أهمية في تلما اإلنسان إلي تحقيق غايات معينة،
     .)3(الفردية والمجتمعية

، ما شخصا أو شيًئا تالزم التي الصفات مجموعة هي الهوية إن -
 المتضمنة الشخص حقيقة "بأنها الهوية مفهوم في القول إليه يشير ما وهذا

  .4"مستقلة ذاتًا له  وتجعلغير من ه تميز والتي ،الجوهرية صفاته
جملة المعالم المميزة "هوية بأنها ال"  إسماعيل عليسعيد" عرف وقد

، للشئ التي تجعله هو هو، بحيث ال تخطئ في تمييزه عن غيره من األشياء
 نسقه القيمي ومعتقداته فله شخصيته المميزة له، -كإنسان-ولكل منا 
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وعاداته السلوكية وميوله واتجاهاته وثقافته، وهكذا الشأن بالنسبة لألمم 
  .)1(" والشعوب
أن هوية الشئ ثوابته التي ال تتجدد  "ىإل" محمد عمارة" أشار كما  

وال تتغير، وتتجلي وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي مكانتها لنقيضها طالما 
بقيت الذات علي قيد الحياة، فهي كالبصمة بالنسبة لإلنسان يتميز بها عن 

كلما أزيلت من فوقها طوارئ غيره وتتجدد فاعليتها، ويتجلي وجهها 
ها الشفرة التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في عالقته ، إنالطمس

 طريقها يتعرف عليه نبالجماعة االجتماعية التي ينتمي إليها، والتي ع
  .)2(" اآلخرون باعتباره منتميا لتلك الجماعة

أن هوية الشيء هي ثوابته، التي ال تتجدد وال " محمد عمارة "ويذكر
، دون أن تخلي مكانها لنقيضها، طالما بقيت تتغير، تتجلى وتفصح عن ذاتها

  .)3( الذات على قيد الحياة
الهوية ليست أحادية البنية، أي ال "أن "  أمين العالممحمود " ويرى

 أو العرق أو الثقافة أو ةتتشكل من عنصر واحد، سواء كان الدين أو اللغ
 هي محصلة الوجدان واألخالق، أو الخبرة الذاتية أو العلمية وحدها، وإنما

  .)4(تفاعل هذه العناصر كلها 
 العرب، فقد ديويتقارب مفهوم الهوية في الغرب من مفهومها ل

تعبر عن الشعور بمجموعة من السمات الثقافية " عرفها بعض الغربيين بأنها
للجماعة، والميل إلي ربط الشخص بالبيئة االجتماعية التي ينتمي لها، 

   .)5("ماعات والمجتمعات األخريوبالتالي تميزه عن غيره من الج
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 تتميز عن غيرها من الثقافات األخري من ثقافةوهذا معناه أن كل 
حيث طبيعة الشخصية، وطريقة الفهم وأساليب االتصال وخاصة اللغة، 
واألشكال المختلفة للسلوك، وأساليب الحياة التي ينتجونها، باإلضافة إلي 

   .) 1( التي تربط بين أفرادهاالمعايير والقيم والعالقات االجتماعية
 الهوية :أنب  بيتر مارتن و هارولد شومانهانس  يرى كل منكما

فالهوية في األساس تعني التفرد،  هي كل ما يشخص الذات ويميزها،
والهوية ليست  والهويه هي السمة الجوهرية العامة لثقافة من الثقافات،

أي أنها  لى المستقبل،وانما هي مشروع مفتوح ع منظومة جاهزة ونهائية،
مشروع متشابك مع الواقع والتاريخ، لذلك فان الوظيفة التلقائية للهوية هي 

آن هذا   التعرية والذوبان،عواملحماية الذات الفردية والجماعية من 
  ـ:التصور الوظيفي لمفهوم الهوية يجعلنا تمييز بين تأويلين لمعنى الهوية

عبارة عن  الذي يرى آن الهوية، ،لهوية لالماهوي أو الستاتيكيالتصور  -أ
في فترة زمنية معينة، آو نموذج  وشيء اكتمل وانتهى وتحقق في الماضي،

  .اجتماعي معين وان الحاضر ما هو آال محاولة أدراك هذا المثال وتحقيقه
 الذي يرى أن الهوية شيء يتم الديناميكي للهويةو التصور التاريخي -ب 

ار، وليس أبدا ماهية ثابتة، أي آن الهوية قابل اكتسابه وتعديله باستمر
، وذلك ألن تاريخ أي شعب هو تاريخ متجدد ومليء التطورللتحول و

باألحداث والتجارب، فأن الهوية األصلية تتغير باستمرار، وتكتسب سمات 
جديدة، وتلفظ أخرى وهذا يعني أن الهوية شيء ديناميكي وهو سلسلة 

تتحول مع الزمن فهي ديناميكية، وهي ترتبط عمليات متتابعة كما أنها  
باألثر الذي تتركه الحضارة عبر التاريخ، ويمكن النظر الى الهوية في 
صورتها الديناميكية على أنها مجموعة من المقررات الجماعية آلتي يتبناها 

) العقائدية( القيم الجوهرية مجتمع ما، في زمن محدد للتعبير عن
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 تشكل في مجموعها يواالقتصادية والتكنولوجية والتاالجتماعية والجمالية و
 وأي تهديد لكل أو أحد هذه صورة متكاملة تتغير عن ثقافة هذا المجتمع

، يجابهه سخط الدفاع العفوي آو المقاومة الثقافية، الذي يعمل حافظا القيم
ويتولى خط الدفاع مهمة  .لهذه القيم، من التصدع واالنهيار، آو التالشي

لعناصر المهددة لنواة الثقافة، وتكييف بعض العناصر المشكلة لنواة تكييف ا
الثقافة بما يضمن حفظ جوهرها لتشكيل الصورة االجتماعية للهوية 

  .1االمرغوب فيه
ايجاد قيم ومعايير مشتركة :  علىالهوية الجماعيةويشتمل تعريف 

التجند ألعضاء الجماعة، وصياغة عالقتهم بتقاليد الماضي، والقدرة على 
الجماعي من أجل إنجاز أهداف مشتركة، وتعبيرات تضامن بين أعضاء 

  .2الجماعة وأشياء أخرى
 في كتاب إشكالية الهوية في ، عبد اهللا الشاميرشاد الدكتورويرى 

إسرائيل الصادر عن سلسلة عالم المعرفة، مجموعةً من التعريفات التي 
  :ي للهوية، فيقوليحاول من خاللها الوصول إلى أقرب تعريف حقيق

يمكن تعريف الهوية بأنها الشفرة التي يستطيع الفرد عن طريقها أن يعرف "
 التي ينتمي إليها، والتي عن طريقها بالجماعة االجتماعيةنفسه في عالقته 

يتعرف عليه اآلخرون باعتباره منتمياً إلى تلك الجماعة، وهي شفرة تتجمع 
ماعة وتراثها اإلبداعي وطابع عناصرها العرقية على مدار تاريخ الج

  ".حياتها
الهوية باإلضافة إلى الشفرة تتجلى من " إن الشامي. د ويضيف

خالل تعبيرات خارجية شائعة مثل الرموز واأللحان والعادات التي تنحصر 
 تميز لتيقيمتها في أنها عناصر معلنة تجاه الجماعات األخرى وهي أيضاً ا

الهويات األخرى، ولكن المالمح أصحاب هوية ما مشتركة عن سائر 
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الحقيقية للهوية هي تلك التي تنتقل داخل الجماعة، وتظل محتفظة بوجودها 
وتحدد الهوية الشعور . وحيويتها مثل األساطير والقيم والتراث الثقافي

  .1"العميق الوجودي األساسي لإلنسان
 ليستكيان يصير، يتطور، و " فالهويةعابد الجابري.د وحسب

وهي تصير وتتطور، إما في اتجاه االنكماش وإما في . اهزا ونهائيامعطى ج
اتجاه االنتشار، وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم، بانتصاراتهم 
وتطلعاتهم، وأيضا باحتكاكها سلبا وإيجابا مع الهويات الثقافية األخرى التي 

ف إنها اذن الحد المكتسب من المعار" تدخل معها في تغاير من نوع ما
والتصورات والممارسات الفكرية لدى اإلنسان في محيطه االجتماعي، 

  .2والتي تلقاها لمصلحته ومصلحة هذا المحيط
 الهوية باعتبارها الميزة الثابتة في روبير الفرنسي معجم ويحدد

الذات، ويختزن هذا التحديد معنيين يعمل على توضيحهما معجم المفاهيم 
ة ما هو متماثل، سواء تعلق األمر بعالقة إنها ميز: الفلسفية من ناحية

االستمرارية التي يقيمها فرد ما مع ذاته أم من جهة العالقات التي يقيمها مع 
 . 3لهاالوقائع على اختالف أشكا

 في علم االجتماع تثار مشكلة الهوية فيما يتعلق بهوية الشخص أما
ع الذي يعيش  بأنه يشعر بالهوية مع أشخاص المجتماإلطار االجتماعيفى 

 أفراد المجتمع ويمنحهم سمات حضارية وثقافية حدووينمو فيه ، اى ماي
   . 4تميزهم عن غيرهم من المجتمعات األخرى

  وهو ERIKSONيرى :   في علم النفس االجتماعيالهوية أما
محلل نفسي أن الهوية تولد من خالل التفاعل بين الميكانيزمات السيكولوجية 

ية، واإلحساس بالهوية ينتج من الميل الالشعوري للفرد  االجتماعواملوالع
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بحيث يكون امتدادا لتجاربه الذاتية ، كما ينتج من البحث عن اإلحساس 
  .1بالتكامل والوحدة واالنتماء من خالل تنوع التشابه بنمط معين في الطفولة

 والمالمح السمات أهم تحديد يمكن الهوية لمفهوم العرض هذا وبعد

 :يلي كما الباحث نظر وجهة من المفهوم لهذا الرئيسية

 اللغوية التعريفات في ورد كما نفسه  الشيءشيء كل في والمشابهة المماثلة -

 هوية باعتباره اإلنسان تفرد أو ،والعربية واإلنجليزية والفرنسية الالتينية

  .اآلخرين عن ومتفردة متميزة
 في التماثل أو، ذلك يف ومشاركته إنساني اجتماعي إلطار االنتماء أو -

   .العالم في  بالوجود والشعور المميزة الصفة
 السياسية التغيرات بسبب وتتبدل تتغير قد الهوية مقومات أن الباحث ويعتقد -

  .والثقافية  واالقتصاديةواالجتماعية
  :    إذن يمكن أن نخلص من ذلك باآلتي

  . يصعب أن نجد تعريفا جامعا مانعا للهويةأنه -
 .ن الهوية تختلف من مجتمع آلخر ومن عصر لعصرأ -
 .أن الهوية تختلف باختالف التوجهات الفكرية واأليديولوجية -
أن الهوية الثقافية تتكون من مزيج من اللغة والدين والتاريخ وثقافة  -

المجتمع، وهذا معناه أن الهوية يكون لها خصوصيتها المستمدة من ثقافة 
  . وحضارتهالمجتمع وتصقلها تاريخه

الهوية الفردية وهي علي :  للهوية تتمثل فيمستوياتأن هناك ثالث  -
مستوي الفرد، والهوية الجماعية وهي التي تكون علي مستوي الجماعة التي 

 . والهوية الوطنية والقومية، وهي التي تشمل  المجتمع كله يوجد فيها الفرد،
 وبين التفاعل مع  أنه ال يوجد تعارض بين وجود هوية لكل مجتمع-

  .متغيرات العصر
 من مظاهر ضعف الهوية عندما يؤدي اإلعجاب بالعلم والتقدم إلي أن -

 .اإلعجاب بمن أبدعوه، فيسيرون وراءهم ويتبعون خصوصياتهم الثقافية
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 التالي للهوية التعريف اإلجرائي خالل هذا كله يمكن أن نتبنى ومن
  : الشخصية على أنها

ف المعاني التي يرسمها الفرد عن ذاته انطالقا  المحصلة لمختلهي
 ينطلق منها في إقامة عالقات والتي  واللحظيةفيةمن خبراته البيوغرا

نه ذات مختلفة عنه للقيام بأفعاله وبناء أتفاعلية مع األخر على 
إستراتيجيته الخاصة هذا ألننا انتقلنا في دراستنا للهوية من وحدة التحليل 

 المتعدد، ألن الفرد المتعدد أصبح منتوج مجاالت  تفاعل الكلية إلى الفرد
متعدد ومتنوعة وبالتالي االنسجام في هذه الوحدة اليأتي من خارج الفرد 
وخارج هويته بل يأتي من قدرة الفرد على اختيار المعاني والتفاعالت التي 

  .تحقق له هذه الوحدة وهذا االنسجام في الذات
  :الهوية  المعرفية لدراسة األهمية

 لدراسة الهوية من محاولة إرساء إطار األهمية المعرفيةتنبع 
مفاهيمي ونظري يسمح للباحث بالتعامل مع ظواهر الهويات الجماعية 
بهدف فهم المجتمع وتفسيره بأكثر مصداقية لطبيعتها وحركتها، لذلك فان  

 المستوى الى ظريالطرح المحدد للهوية الجماعية يتجاوز المستوى الن
، فسقوط االتحاد السوفييتي مثال ساهم في بروز هويات جماعية تستند العلمي

راء ووجهات ن األأالى عوامل لغوية وثقافية ودينية وعرقية وجغرافية، كما 
النظر تتعدد وتتباين في المسائل المتعلقة بحياة الجماعة وخصوصا في 

ة واحدة وهي حقيقة نها تتفق حول حقيقأال إلى الجماعة، إقضية انتماء الفرد 
بديهية بسبب تشكل العالم في العصر الحديث على أسس قوية مفروغ منها 

وقد أثبتت التطورات التاريخية وال سيما بعد . على الوعي اإلنساني حاليا
ن االنتماء القومي واالثني والديني من أقوى أالحرب العالمية الثانية، 

رة انصهار الجماعات في بوتقة  وأكثرها صمودا، لذلك أثبتت فكماءاتاالنت
ن أ. واحدة فشلها في جميع أنواع األنظمة السياسية واالجتماعية المعاصرة

 ال هنأي ألى جماعة محددة  يعني ضمنا وجود جماعات أخرى، إاالنتماء 
 أخرى، وهذه الحقيقة هوياتن توجد هوية جماعية معينة، إال بوجود أيمكن 
ت وخصوصا التي تتشكل على األسس نفسها  بين الجماعاالحدودهمية أتؤكد 
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فالفرد يعرف نفسه بطريقة تضعه داخل حدود  ) الخ... قومي، اثني، ديني (
هي في " الخ... القومية، االثنية، "لذلك فان دراسة الهوية  جماعة معينة،

ن إ اجتماعيا وثقافيا، لهذا السبب فشكّلهاجوهرها دراسة حدود الجماعة وت
ن تنطلق في الحاالت التي أري على الهوية الوطنية يجب الدراسات التي تج

و في الحاالت التي تكون فيها الهوية أتكون فيها الهوية واضحة ومرئية 
وفي هذه  الحاالت يمكن بسهولة . و مختلفا حولهاأغامضة وغير واضحة 

  .)1(مالحظة اإلجراءات المعقّدة التي من خاللها تتحدد الهوية الوطنية
 :وية في حياة الشعوب واألمم الهوظيفة

 التي جمعت األمة عبر مسيرتها الروابط على الهويةحافظت 
التاريخية ومتنت نسيجها االجتماعي ووحدت نظرتها إلى الكون والحياة، 
وهي حاملة للتراث بكل أشكاله وحاضنة له، وهي مصدر اعتزاز لألمة 

رات التي يصبح   خاصة في الفتتعبويتتمايز بها عن اآلخر، وتقوم بدور 
كما أنها . فيها كيان األمة مهددا، فهي ترفض الذوبان والتماهي في اآلخر

األرضية التي يمكن أن ينهض عليها أي بناء وحدوي في المستقبل، وبهذا 
 صنع علىليست انتماء إلى الماضي إال بقدر ما يساعدها ذلك فالهوية 
 . 2المستقبل

 :  يمكن اختزال وظيفتها فيوبذلك
 .حاملة وحاضنة للتراث -
 . ممانعة ومقاومة ترفض الذوبان والتماهي في اآلخر-
   . صانعة للمستقبل-

  : تتمثل أهم الوظائف للهوية في المجتمعات فيما يليكما
  . ضمان االستمرارية التاريخية لألمة إذ ال يمكن التشكيك في انتماءاتها-1
السكان في مختلف  تحقيق درجة عالية من التجانس واالنسجام بين -2

  .جهات الوطن الواحد
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 تمثل الهوية الجنسية والشخصية الوطنية التي تحافظ على صورة األمة -3
1أمام األمم األخرى، وذلك من خالل الحفاظ على الكيان المميز لتلك األمة

.  
  : يمكن أن نلخص أهم الوظائف للهوية فيما يلياكم

سية للهوية هي أن تجمع أعدادا  إن الوظيفة األسا: االجتماعيةالوظيفة -أ
من الناس في بوتقة جماعة مميزة وخاصة، فثمة عوامل أخرى تساهم أيضا 

كروابط الدم، والقرب الجغرافي والسكن : في الوصول إلى النتيجة نفسها
 عبارة عن عالم عقلي أخالقي وكأنها الهويةوتقسيم العمل، لذلك تبدو 

فضل هذا العالم ومن خالله يستطيع رمزي، مشترك بين أعداد من الناس، وب
 فيما بينهم ويقروا الروابط التي تشد بعضهم إلى بعض واهؤالء أن يتصل

والقيود أو المصالح المشتركة ويشعروا أخيرا أن كل فرد على حده 
وجميعهم كجماعة بأنهم أعضاء في كيان واحد يتجاوزهم ويشملهم جميعا، 

  .)2(ة أو مجتمعوهذا ما نسميه تجمع أو جمعية أو جماع
 وظيفة -على الصعيد النفسي-تؤدي الهوية الثقافية :  الوظيفة النفسية -ب
 الشخصية الفردية، أي أنها في الواقع نوع من القالب تتشكل في "قولبة"

بوتقته شخصيات األفراد النفسية، وذلك ألنه يقدم لهم نماذج من التفكير ومن 
تعبير عن العواطف أو وسائل إشباع المعارف واألفكار والقنوات المفضلة لل

  ...الحاجات
ولكن هذا القالب ليس جامدا بصورة مطلقة، فهو طيع نوعا ما 
لدرجة أنه يسمح لألفراد بالتكيف مع هذا النسق المتكامل، وهذا ما يسمح 
نسبيا لكل شخص بأن يتمثل الثقافة بطريقة تتوافق مع خاصيته أو طبيعته، 

 خضع لها،  تثقيفيةلعملية أنها نتاج غم التي رومن هنا تبرز شخصية الفرد
  .  التي تميز كل فرد عن اآلخرالخصوصيةإال أنها ال تخلو من 
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  -: بين الهوية والثقافةالعالقة
 عالقة متينة بالثقافة، فالهوية هي جوهر الشئ وحقيقته فهوية للهوية

الثوابت اإلنسان أو الثقافة أو الحضارة هي لبها وحقيقتها، وهي مرتبطة ب
والمتغيرات فهوية اإلنسان هي ثوابته التي تتجدد وال تتغير ألنها تتجلى 

 طالما بقيت الذات على قيد لنقيضها  وتفصح عن نفسها وال تخلى مكانها
1الحياة

.  
إذ   والثقافة، بحيث يتعذر الفصل بينهما،الهوية بين  عالقة وثيقةفثمة

 منظور ثقافي، وال تستند بدون هوية فال ،أن ما من هوية إال وتختزل ثقافة
 .، هوية قائمة الذاتوجوهرها  في عمقها،قافةإلى خلفية ثقافية، والث

الثقافة  تتننوع الهويات في قد  تتعدد الثقافات في الهوية الواحدة، كما أنهوقد
، فقد تنتمي هوية شعب الوحدة  في إطاربالتنوع، وذلك ما يعبر عنه الواحدة

 مكوناتها، وتتالقح قافات متعددة، تمتزج عناصرها،من الشعوب إلى ث
 تتشكّل اإلسالمية وعلى سبيل المثال، فإن الهوية. فتتبلور في هوية واحدة

 على من ثقافات الشعوب واألمم التي دخلها اإلسالم سواء اعتنقته أو بقيت
 عقائدها التي كانت تؤمن بها، فهذه الثقافات التي امتزجت بالثقافة العربية

ت معها، العربية اإلسالمية، فهي جماع هويات األمم ح وتالقاإلسالمية
 تحت لواء الحضارة العربية اإلسالمية، وهي بذلك انضوت والشعوب التي

  .2منغلقة هوية إنسانية، متفتحة، وغير
  :  الهويةمكونات

 المشتملة على صفاته الجوهرية حقيقة الشيءية هي  كانت الهوإذا
. والتي تميزه عن غيره، فال شك أنها تختلف باختالف مكوناتها وعناصرها

ربعة عناصر هي أ" والذي يصوغ هوية المسلم ويجعله متميزا عن غيره،
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 اسيةالدين، واللغة، والتاريخ، والبيئة االجتماعية واالقتصادية والسي
  .1"والمناخية

 ال شك أن سلوك اإلنسان في الحياة ينبني على تصوره لنفسه أوال :لدينا/1
، وتصوره لإلله الذي يعبده، ثم تصوره للكون )ما أصله، وما مصيره(

فاإلنسان الذي . التصوروالدين هو أول المكونات التي تشكل هذا . وللحياة
ق،  إله واحد، بيده الضر والنفع، والموت والحياة، والرزديعتقد بوجو

واألجل، والذي يعتقد بأن هناك يوم يجازى فيه الناس على أعمالهم خيرا 
كانت أو شرا، سيكون همه كيف يرضي هذا اإلله، وكيف يتجنب السوء 
والظلم واآلثام خشية الجزاء االخروي، وبالتالي يكون صالحا في نفسه، 

ناهيا مصلحا لغيره، قائما بالحق والعدل في األرض، ممتثال للخير والبر، 
  . عن الشر والفجور

وهي الوسيلة األساسية " األساسية للهوية، الركائز تعد اللغة إحدى :اللغة/2
في العالقات اإلنسانية من حيث التوصيل أو النقل والتعبير عن األفكار 

 لكل الشعوب الناطقة الثقافةواللغة العربية هي وعاء  .2"والمعاني والرغبات
 وتدوينها ونقلها إلى األجيال، وبها ،ةالمعرفبها، من خاللها يتم تلقي 

 آدابهم وقصصهم وأشعارهم إلى يكتبونوبها .  عباداتهم وشعائرهميمارسون
والقرآن الكريم منح اللغة العربية سلطة مكتوبة وصفة مقدسة . "غير ذلك

، بينما يقال إنها ثابتة موحى بها، أنزلها ...قائمة على إلهام آت من السماء
عبيده لكي يتفاهموا ويتعارفوا، واتخذت صفة القداسة سلطة أقوى اهللا على 

وتعتبر هذه اللغة التي وسعت ". بفضل تحول اللغة إلى لغة الطقوس الدينية
كتاب اهللا لفظا وغاية، وحملت نصه المعجز محفوظة بحفظ القرآن الكريم، 

  .9:رالحج) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون: (وباقية ببقائه
 لألمة العربية المسلمة، السجل الحضاري نقصد بالتاريخ ذلك :التاريخ/3

 إنجازاتها المعنوية والمادية، وهذا كله رصيد ثر للفرد، ومكون هام لويشم
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من مكونات الهوية، ألن اإلنسان ال ينفك يقتفي أثر آبائه ومآثرهم، حتى 
 الروح ودراسة التاريخ اإلسالمي تغذي. "ليكون ذلك جزءا من شخصيته

اإلسالمية وتقوي معانيها في نفوس الجيل بكل أبعادها النظرية والتطبيقية، 
وبالتالي يكسب الثقافة اإلسالمية سمة األصالة واالنتماء كما يشكل رصيدا 

  .1"ضخما من المعلومات والمعارف الذي تنمو به ثقافة المسلم
 التي يعيش لبئيةا ال شك أن  : االجتماعية واالقتصادية والسياسيةالبيئة/4

  .فيها الفرد تؤثر على بنائه الفكري والعقلي، بالقدر الذي يؤثر فيه التاريخ
   : التى تواجه الهويةالتحديات

 المناعة تضعف ما بقدر الهوية،  مصادر التحديات التي تواجهتتعدد
 األكبر التحدي  األساس الذي يأتي منهالمصدرلدى الفرد والمجتمع، ولكن 

  الجديدة التىالسياسة االستعمارية والشعوب كافة، يكمن فى لهوية األمم
 العالم اليوم، والتي ترمى إلى تنميط البشر والقيم والمفاهيم وفق تسود

 إلى صياغة هوية شمولية تفرضها فى الواقع تسعى والجديدة، معاييرها
 . بالقوةالمفروض واإلجماع القسرى التوافق اإلنسانى، فى إطار مزيف من

 فى هذا األمر، أن قوة اإلبهار التي تُطرح بها هذه الهوية طورةوالخ
 عن رؤية األبصار  الغربي، واألمريكي تحديداً، تعمىترحالشمولية ذات المق

 الحقائق على األرض كما هى، مما يؤدى إلى توهم أن هذه الهوية
، هوية التحديث والمدنية، الهوية الكونية هى الهوية العصرية، المغشوشة،

 . أن تسود وتقود، ال هوية الجمود والهمودينبغي لهوية التيا
 مفروضة من بعض الوجوه، ألنها صحيح  كونها هوية عصرية، فهذاأما

 كونها هوية كونية، وأما على هذا العصر بقوة الهيمنة والسيطرة والغلبة،
 بقدر متعددة، فهذا أبعد مايكون عن حقائق األشياء ألن فى العالم هويات

  من ثقافات وحضارات، أما أنها هوية التحديث والمدنية، فينبغى أنمافيه
، حداثة مادية جيداً أن للحداثة دالالت ومفاهيم ومستويات، فمنها نفهم
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، إنسانية بانية لإلنسان حداثة أخالقية بالدين، ومنها الصلة وضعية، مقطوعة
  . فى أبعادها المادية والروحيةوللحضارة  المتكاملةبعناصره
 واجتماعي واقتصادي سياسي نظام بانتهاج  إلزام العالم بأسره،نإ
 ما هو خروج على بقدر  واحد، هو عمل ضد سنن اهللا فى خلقة،وثقافي

 يتهدد الهوية الذيمنطق التاريخ وقانون الطبيعة، ولذلك نقول إن الخطر 
 واقع فعالً، ويزحف نحو حقيقي الثقافية، خطر والخصوصيات الحضارية
 وهو حقيقة واقعية قائمة فى حياتنا، والعدوان،  واالكتساحالغزومن المزيد 

  .1والوجدان  ونشاهد آثارها المدمرة للعقلعيشهان
  : بين الثابت و المتحولالهوية

 كان إجماع الباحثين حول فكرة أنه ال وجود لشعب دون هوية، وإذا
تقد أحد وفي هذا السياق ان. فإنهم اختلفوا في الشكل الذي يحدد الهوية

 الذي يحدد هوية األمم الميتافيزيقي، ما أسماه بالشكل ]البيطارنديم [الباحثين 
والشعوب، دون الرؤية إليها كمجموعات حية تتميز باحتماالت تكشف عن 

 ترى أن سوسيولوجيةذاتها في عملية تحققها، ويطرح مقابل ذلك مقاربة 
 مع تحول األوضاع الهوية تتغذى بالتاريخ وتشكل استجابة مرنة تتحول

 دون أن تشكل ردا طبيعيا، وبذلك فهي هوية نسبية التاريخية،االجتماعية و 
 أو ثبوت الهويةوالواقع أن مسألة . تتغير مع حركة التاريخ وانعطافاته

 قد طرحت على محك المساءلة والنقاش، وأثبتت المجادالت العلمية تغيرها
ديا كما ذهب إلى ذلك المفكر أن هوية أي مجتمع ليست أمرا ثابتا وسرم

، بل يرتبط بالمؤثرات الخارجية وبالتداول محمد عابد الجابريالمغربي 
 أن يخضع ينبغيلكن يبدو لنا أن تغير الهويات . العلمي لألفكار والثقافات

، وإال للتحول بين الثوابت المميزة للهوية والعناصر القابلة التوازنلقانون 
والتدمير، فالهوية تتضمن مكونات ثابتة وأخرى كانت الهوية عرضة للخطر 
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األمر الذي يعطي الفرد الشعور بأنه يتبدل في تواصله مع . قابلة للتغيير
  .1اآلخر مع الحفاظ، في اآلن نفسه، على ذاتيته

 من الثوابت الراسخة، بينما تكون المكونات اللغة والدينويعتبر 
غيير في الشكل اإليجابي الذي األخرى من عادات وقيم وطرق تفكير قابلة للت

وإذا كان القول بثبات . تحدده حركية المجتمع وتفاعله بمحيطه الخارجي
اللغة كمعطى أساسي يحيل على الهوية، فإن ذلك ال يعني تقديسها، والحيلولة 

  وتوليد مصطلحات لغوية ذات قيمة،ة جديداردون تطوير بنيتها إلنتاج أفك
وية اإلنسانية تنسج وجودها عبر شبكة من  العموم فإن مكونات الهوعلى

  :العالئق التي تندرج في الخانات الحضارية والمشتركات التالية
  .مجال جغرافية ووطن تاريخي مشترك .1
  . أساطير وذاكرة تاريخية مشتركة.2
  . ثقافة شعبية مشتركة.3
  . منظومة حقوق وواجبات مشتركة.4
  .اقتصاد مشترك مرتبط بمناطق معينة.5
  :والتراث هويةال

 أعم فالتراث في الموروث الحضاري الثوابت الهوية هي نت كاإذا
وأشمل من كل هذا ألن التراث هو كل الموروث سواء كان دينياً أو غير 

كان ثابتاً أو قابالً للتغير والتطور بمرور العصور وبتغير أديني، سواء 
ة سواء منها عندنا في حضارتنا على سبيل المثال علوم الحضار. المكان

علوم الشرع أو علوم العقل أو علوم التجربة اإلنسانية، هذه العلوم تراث، 
ومن ثم يمكننا أن نأخذ من العلوم . ولكن الهوية هي التي تطبع هذه العلوم

 بهويتنا - بشرط االحتفاظأو-الطبيعية من الحضارة الغربية مع االحتفاظ 
 في خطر التغريب الذي ناقعالحضارية، فاألخذ غير الواعي عن الغرب يو

التقارب  أو التواصل الثقافي بقضية يختص فيما أما  يقود إلى االغتراب

                                                            


�1! ا��1�7ي 1 !�����آF ا�!را"�ت ا��C!ة ،ا���اث و��!��ت ا���5: �!ا��� �� �!وة . ـ ا�!آ��ر  
 .2002 ��1وت – 2ا�����1 ،ط
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 فيمكن أن تأتى ثمراته في شكل وحدة المعرفة، أو تمكيننا الثقافي العالمي
  .1 للشعوب المختلفةأكثرمن فهم 

  : المفاهيم السوسيولوجية المرتبطة بالهويةبعض
وما تشترك فيه عدة مجاالت ،ومن خالل يعتبر مفهوم الهوية مفه

تعدد الدراسات فقد ارتبطت به عدة مفاهيم تختلف باختالف مجالها أو دورها 
 المفاهيم السوسيولوجيةفي تشكل أو إعادة تشكلها، لذلك ندرج بعض 

، ثم تناولنا مفهومي االنتماء االغترابالمرتبطة بالهوية حيث انطلقنا من 
  .ويةوالوالء وعالقتهما باله

 :االغتراب

وتعني نقل " Alienation" اشتقت من الكلمة الالتينية االغتراب فكلمة
وقد استخدمت الكلمة . ملكية شيء ما إلى آخر، أو تعني االنتزاع أو اإلزالة

الالتينية ومشتقاتها في اللغتين الفرنسية واإلنجليزية في سياقات مختلفة يمكن 
  : تصنيفها إلى ثالثة سياقات رئيسة

  . ربمعنى انفصال الملكية عن صاحبها وتحولها إلى آخ : قانونيسياق -
اجتماعي بمعنى انفصال اإلنسان عن ذاته ومخالفته لما هو : نفسيسياقو -

  .شائع في المجتمع
  .2بمعنى انفصال اإلنسان عن اهللاسياق ديني  و-

االغتراب من الظواهر التي صاحبت اإلنسان في كل عصر من و
 العديد من الفالسفة والمنظرين فلقد شغلت اهتمام وتفكير. عصور التاريخ

من " ملفن سيمان"، هذا وتعد دراسات )هيجل، دوركايم، فروم، سيمان(
الدراسات الرائدة التي أسهمت في تحديد األبعاد المختلفة لالغتراب على 

  :النحو التالي

                                                            
1 -- !��� !�Cح أ��" �
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دته إحساس المرء أن مصيره وإرا:Powerlessness بالعجز اإلحساس – 1
ليسا بيده بل تحددهما قوى خارجة عن إرادته الذاتية، ومن ثم فهو عاجز 

  .تجاه الحياة ويشعر بحالة من االستسالم والخضوع
إحساس الفرد أن الحياة ال معنى :meaninglessness بالالمعنى اإلحساس – 2

  .تستحق أن يحيا وأن يسعى من أجلهالها وأنها خالية من األهداف التي 
إحساس الفرد بالفشل في إدراك :normlessness بالالمعيارية حساساإل – 3

وفهم وتقبل القيم والمعايير السائدة في المجتمع وعدم قدرته على االندماج 
  . نتيجة عدم ثقته بالمجتمع ومؤسساته المختلفةفيها
 الفرد بالوحدة ومحاولة اسإحس:social isolation االجتماعية العزلة – 4

  .العالقات االجتماعية السائدة في المجتمع الذي يعيش فيهاالبتعاد عن 
حين يعاني المرء صراعا  :Culturales rangement الثقافي االغتراب – 5

دى بعض الشباب وفئات من  ل-قيمياً كما يتجلى في حاالت التمرد 
  . على المجتمع ومؤسساته وتنظيماته-المثقفين

إحساس الفرد وشعوره بتباعده  :Salf estrangment عن الذات الغربة – 6
  .1 هذا البعد النتيجة النهائية لإلبعاد األخرىويمثلعن ذاته 
 : في الفكر السوسيولوجياالغتراب

 مفهوم االغتراب في تراث الفكري السوسيولوجي بصورة  ظهر
مختلفة واستخدامات متعددة وله عالقة وطيدة لتحديد مضمون الفعل 

ع االستخدامات، فتارة يعني غياب الهدف أي االجتماعي وموجهاته في جمي
 تحقيقها أو ىأفراد المجتمع يصبح ال يوجد لديهم أهدا محددة يسعون إل

إنجازها وكما رأينا أن الموقف أو الهدف أحد المكونات الرئيسية للسلوك أو 
الفعل االجتماعي لكي يتم وبتحقق، وتارة أخرى يعني فقدان المعاني وكما 

 أن المعاني لها دور أساس حتى يصبح الفعل  فيبرماكس رأينا كذلك عند
 يستعمل مفهوم االغتراب للداللة على فقدان القوة ماركساجتماعيا أما عند 

                                                            

1 #"�
� ا��!ر"�:  ـ ا�24!ري ، ��� درا"� ��!ا��� ��{ب ا�����# ا�*���ي 1!و�� ، وا�~��اب ا�
��� ا����4 ( ا����7 ا������1 .ا����4 � .153 : 133ص 1998 ) 12( ا���7!  ) )46 ا��!د ( 
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 للداللة كذلك على فقدان دوركايمأو القدرة على العمل أو الفعل، عند 
  . التي تحكم الفعل االجتماعيةالمعايير والضوابط االجتماعي

 أو المضمون الذي تعطيه كل نظرية لمفهوم  يكن المحتوىمهما
االغتراب إال أنهم جميعا يتفقون في شيء واحد وهو أن االغتراب له أثار 
سلبية على السلوك أو الفعل االجتماعي وتجعل من الشخص أو الفرد 
المغترب يعيش حالة من الوهن والضعف وعدم االستطاعة سواء على تحديد 

 للمجتمع والجماعة التي يعيش تماعيةمعايير االجالمعاني، أوفهم الضوابط وال
فيها أو عدم القدرة على الفعل والعمل بما يحققه لمصلحته الطبقية 

هو تلك الحالة التي يشعر فيها " االغتراب يعرف فيكتور. والشخصية
 ه وطاقاته بل يشعر بأنلثرواته الحقيقي فرومV.Vroom  اإلنسان بأنه المالك

  .1"انه على وجود قوة خارجية ال تمت لذاته بصلةكائن ضعيف يعتمد كي
 أمام ا وسلبي من هذا التعريف أن الفرد يصبح خاضعا منفعالنستنتج

كانت طبيعية أو اجتماعية أو اقتصادية وغير أالمواقف والظروف سواء 
قادر على الفعل الذي يمكنه من تحقيق ذاته أن يغير هذه الظروف المحيطة 

  . حه مصالهبه، بما يحقق ل
 الفعل والعمل الواعي والهادف إلى السيطرة على الطبيعة فغياب

وتغيير البنية االجتماعية دليل على أن الفرد يعيش حالة اغتراب الذي تتجلى 
  :مظاهره فيما يلي

فاإلنسان المغترب عن الذات يشعر بالضياع، :  عن الذاتاالغتراب -1
لرغبة في الهروب بمعنى فقدانه القدرة على التواصل مع نفسه، وا

 .واالنعزال
من مظاهر عجز اإلنسان عن التكيف مع الواقع، :  االجتماعياالغتراب -2

 .2ووجود االضطراب في العالقة بين األشخاص، وكذلك االغتراب العاطفي

                                                            

1 - :��
���! ا��u!ي 81   :���B���"��ا� ���� ا�F7ا=� ،آ��� ا����م  ، أ½�و�C دآ��رة ،
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يظهر هذا االغتراب لدى شريحة المثقفين الذين :  الثقافياالغتراب -3
ت األمة وهمومها، وعادة ما يتمتعون بقدر من الوعي واإلحساس بمشكال

 .1يحدث اغتراب المثقف نتيجة اصطدام آماله المنشودة في الواقع
 ليها أنواع وصور عديدة لظاهرة االغتراب، وقد اتفق عوهناك

االغتراب  :المتخصصون كل حسب اختصاصه، وأبرز هذه األنواع اآلتي
االغتراب  ثقافي،االغتراب ال االغتراب االقتصادي، الديني،االغتراب الذاتي،

االغتراب القيمي بين  االغتراب التربوي، االغتراب االجتماعي، السياسي،
 .2األجيال
  :االنتماء

 اإلنسان واالنتماء عالقة تالزمية يتنوع فيها تالزم االنتماء بين
 العالقات اإلنسانية في مكان وزمان محددين، فهو ظاهرة إنسانية بتنوع

لوجود اإلنساني نفسه، ويأخذ االنتماء عدة أنواع يرجع تاريخها بداية تاريخ ا
االنتماء للدين وللوطن والحزب، والتنظيم والمؤسسة والعشيرة : منها

  .إلخ ...والعائلة
 للغة في اواالنتماء. انتماء، نمى فالن إلى أبيه، انتسب واعتزيانتمى، :لـغة

رورية  أي يتمتع بالصفات االجتماعية الضbleongمشتق من الفعل ينتمي 
وفي معجم مصطلحات العلوم االجتماعية يقتصد . لالندماج في جماعة ما

باالنتماء ارتباط الفرد بجماعة معينة ورغبته في أن يتقمص شخصيتها 
  .3 ويوحد نفسه بها كاألسرة، النادي، الشركة، المهنة، الوطن، العقيدة

نه جزءا  بكوردأن مفهوم االنتماء يتضمن شعور الف" :وليم يرى :اصطالحا
ينتمي إليها ) األسرة، القبيلة، الملة، الحزب، جنسية(من مجموعة تشمل 

وكأنه متمثل لها ويحس باالطمئنان والفخر والرضا المتبادل بينه وبينها 
  ."وكأن كل ميزة لها هي ميزته الخاصة

                                                            

1 !�Cا��� ا�~��ابأF��   : ا�1اه�# ا���ج 
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/20/148543html 
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، تربط بين مجموعة من الناس ظاهرة إنسانية فطريةويعد االنتماء 
 زمانا ومكانا بعالقات تشعرهم بوحدتهم، وبتمايزهم المتقاربين والمحددين

   .1تمايزا يمنحهم حقوقا، ويحتم عليهم واجبات
 يعني االنتماء تلك الحالة الناتجة عن شعور الفرد بانتسابه إلى كذلك

 وتحدد مكانته ودوره فيها، ويوضح هذا المفهوم مكانة االنتساب ،الجماعة
 لجماعة الفرد النتماء إلى عضويةوعالقته باالنتماء، ففي حين يشير ا

 االرتباط إلى يشير  affiliationاالنتسابواندماجه فيها وتوحده معها فإن 
 إلشباع واالهتمام والتعاون والصداقة مع اآلخرين بهدف إقامة عالقات طيبة

  . اإلنسان، وبهذا فاالنتساب أساسي لنجاح وتقوية االنتماءاتحاج
 باالنفصال يعبر عن شعور الذي  Aliénationاالغتراب ضد واالنتماء

مما قد يؤدي إلى الفشل في التواؤم مع هذا  النسبي عن موضوع ما،
الموضوع الذي ربما يكون الذات، فيكون اإلنسان مغتربا عن ذاته وربما 

وهكذا بالنسبة للوطن  يكون المجتمع فيكون اإلنسان مغتربا عن مجتمعه،
  .والعقيدة
  :ماء  الهوية واالنتديناميات

نها حدود اجتماعية أينتج من تحديد الحدود الفاصلة بين الجماعات ب
وربط معنى التميز وأهميته والفروق بينهما بالعامل اإلنساني، أي باألفراد 

ن أ هما عمليتان ديناميتان ونتماءن الهوية واالأ. الذين يكونون الجماعات
حيانا، وقد تختفي في هذه الحدود متحركة  قابلة للتغييرات التي قد تظهر أ

أحيان أخرى، األمر الذي يؤشر الى ان الهوية تملك القدرة على التحرك، 
ويذهب مناصرو . ويمكن ان تتغير بحسب السياق السياسي واالجتماعي

ن يختار أن الفرد يمكن أبعد من ذلك، فيرون ألى إفكرة الخيار العقالني 
ن الفرد أبل هناك من يعتقد و عدم االنتماء الى اية جماعة، ال أاالنتماء 

ن ينتمي الى عدد من الهويات في الوقت أو يمكنه أيمكن أن يغير هويته، 
 فوذلك من منطلق ان الناس يكيفون أفعالهم بحسب السياق والظرو نفسه،

و بروزها على حساب الهويات األخرى، ألذلك فان التركيز على إحداها، 
                                                            

1 -  http://www.awv-dam.org/book/98/indx.child 92.htm  12/08/2014 -23:20 h   .  
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 بين الحدودن أهذا يعني و ن يتغير حسب السياق والظروف،أيمكن 
تتشكل ويعاد صياغتها وتتطور  وخصوصا الحدود الثقافية، الجماعات،

راء تبالغ في التأكيد على مرونة ن هذه اآلأويتغير موضعها، ونحن نعتقد 
  :الحدود وإمكانية الخيار بين بدائل لالعتبارات التالية

صا على مستوى  ليس كافيا لتغيير االنتماءات وخصوالتغير الثقافي نأ -
ن التأثر الثقافي يشكل سببا في تعزيز أوهناك حاالت كثيرة تثبت  الجماعات،

  . االنتماءات، فضال عن حاالت التثاقف العدائي
 مكبال بالقيود البنيوية التي ه أو االثني نفساالنتماء القومي تحويل يجد -

و شبة ثابتة أ وتؤدي الى قيام حدود اجتماعية صلبة ثابتة تنتج سياسة النظام،
 . وخصوصا في حاالت الصراع

 الفرد ال يعتمد على رغبته وقراراته وإنما يعتمد أيضا تحويل انتماء نأ -
 بسبب خوفها من ماعلى اآلخر أي الجماعة التي يرغب في االنتماء إليها، ا

جل المحافظة على أوإما من  ضياع هويتها الخاصة بها والمميزة لها،
 .وزيع موارد المجتمعامتيازات خاصة في ت

ن الهوية القومية والهوية االثنية قادرتان على المراوغة أ التاريخ أثبت -
والتملص من الضغوط وأنهما قابلتان للصمود واالستمرار على المدى 

 . دالبعي
همية عدم المبالغة في إمكانيات تغير أن هذه االعتبارات تؤكد أ

يجب عدم المبالغة في التأكيد على الهوية واالنتماء، ولكن في الوقت نفسه 
 الثابت والمتغير، مع األخذ بعين :وللهوية وجهان. ثبات الهوية الى األبد

 وتكراراً هي الثبات والديمومة، وهذا يعني يوعان الحالة األكثر شأاالعتبار 
و أن نعطي أهمية معينة لمصلحة الفرد في التأكيد على االنتماء أانة يجب 
لى المصالح  إ، لكن ال يمكن اختزال هوية الجماعة ببساطة هتهميأالتقليل من 

ساس المصالح المشتركة ألفرادها أوالحوافز، فالجماعات التي تتشكل على 
ن أتكون حساسة لمصالح الفرد األنانية وحوافزهم، على اعتبار ) الطبقة(

ولذلك فهي قابلة للتفكك والتحلل في  تشكلها هو عبارة عن تحالف مصالح،
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و أما الجماعات التي تتشكل على أسس اثنية أ، 1لة اختالف هذه المصالححا
 ورهاقومية، أي على فكرة األصل المشترك والقرابة، فان عملية تشكلها وتبل

تأتي بصفتها مختلفة عن الجماعات األخرى ومتميزة عنها، وتحتاج الى 
 والوهم جيال طويلة من التفاعل والتبادل والتزاوج، بحيث يتحول الخيالأ
لى إنتماء ن اإلإوفي هذه الحالة ف لى حقيقة ثابتة وبديهية،إ) األصل المشترك(

الجماعة يكون انتماءو أوحقيقة مطلقة ال يطرح الفرد التساؤالت  ا، عاطفي
هذا النوع من  مثله مثل العواطف اإلنسانية األخرى، الشكوك حوله،

 االول القائم على وعنالجماعات هو األقدر على الثبات والدوام من ال
 قد تشكلت على الجماعاتن أن نتجاهل حقيقة أولكن ال يمكن  المصالح،

ن كال منهما أو ،)و االثنيأالطبقي (أساس واحد من األساسين المذكورين 
خر، و تفسير الواحد باآلأوال يمكن اختزال الواحد لآلخر،  مهم بحد ذاته،

ل الجماعات هناك عالقة وثيقة ولكن بين هذين األساسين من االنتماء وتشك
  . ومعقدة ألنهما متداخالن

  :الوالء -
 في اللغة يعني المحبة والصداقة والقرب والقرابة والنظرة، الوالء

قالوا إخالص وحب يوجهها الفرد إلى موضوع والئه بمصلحة لخاصة وقد 
تصل عاطفة الوالء هذه على حد أن يضحي الفرد بحياته ذاتها لصالح 

ئه والئه أو دفاعه عنه أو الدعوة له، يتفق هذا مع تعريف موضوع وال
اإلدارة والحب والعمل بإخالص والجهد الشديد الذي يبذله : "الوالء بأنه 

وهو أيضا ما ذهب إليه . ليهاإالفرد من أجل الموضوع أو الفكرة التي ينتهي 
 دمج الذات الفردية في ذات واسع"بأن الوالء يعني ) زكي نجيب محمود(

منها واشمل ليصبح الفرد بهذا الدمج جزء من أسرته أو جماعة أو أمه أو 
من اإلنسانية كلها، وإذا صدر هذا الدمج عن إمان وإخالص وجب، فإن 
الفرد يحميه حتى وإن قضى األمر تضحية بالروح، فالوالء شعور يتعلق في 

 وجانب  عاطفيفعاليسبيلها، وهذا فالوالء إتجاه نفسي إجتماعي ذو جانب ان
سلوكي بدفع الفرد للقيام بسلوك معين نحو مصلحة ما تتعلق بائتمانه 
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للجماعة، هذا باالضافة على جانبه المعرفي الذي يتمثل في إدراك الفرد 
للمفاهيم والقيم التي يستند عليها شعوره بالوالء، وبذلك يمكن القول بأن 

ه التي تنمو الوالء فطري ومكتسب، فهو فطري في جذوره ومكتسب في بيت
البيئة وتتكون من التفاؤل بين البناء النفسي للفرد وبين موضوعات 

  .1الخارجية

  : بين اإلنتماء والوالء والهويةالعالقة
 المفاهيم السابقة لكل من الهوية واالنتماء والوالء تتضح بتحليل

  : العالقة بينهما على النحو التالي
على عضوية الفرد لجماعة واالندماج فعالقة االنتماء بالوالء أن االنتماء * 

 فكرة أو قضية ما فيمكن لفيها والتوحد معها بينما الوالء يتجاوز ذلك ليشم
أن يكون الوالء كله أي أن االنتماء الذي يجسد خيوط الوالء يدخل ضمن 

  .مفهوم الوالء
أما عن عالقة االنتماء بالهوية فإن الحديث عن االنتماء يرتبط بالحديث * 

هوية، فحينما يتدارس الفرد معنى ائتمانه، يستطيع أن يعرف من هو؟ عن ال
ولماذا هو موجود هنا؟ وألي هدف يسعى؟ فمع حاجة اإلنسان والنتمائه 

 الهوية، وهكذا تنشأ الهوية من االنتماء وتعود إليه لتؤكد وجوده ميتولد مفهو
إن البحث وتعمل على تقويته من خالل مشاعر الوالء واإلخالص له، وبهذا ف

 وكيفية تقوية بما يظهر في مدى وحدة االنتماءفي الهوية هو بحث في 
اعتزاز الفرد بهويته فالهوية داللة االنتماء أيضا، وعلى هذا تكون الهوية 
سبب النتماء ونتيجة له في آن واحد فهي الوجه االيجابي الذي يؤكد وجوده 

  .وهو يؤكد إليها مما يحتم ضرورة الوعي بها
 يمثالن النتيجة المنطقية للهوية كما أنهما الوالء القول بأن االنتماء وأما* 

وبهذا تكون هذه المفاهيم الثالثة . أساسان من أسس تشكيلها وتدعيمها
مرتبطة ومتالزمة ال تنفصل عن بعضها إذن أن الجماعة التي تشترك في 
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قدت هذه هوية واحدة يشعر أفرادها باالنتماء والوالء فيما بينهم، وإذا ف
  .الهوية فال وجود النتماء والوالء فيما بينهم

 فالعالقة بين الهوية وبين االنتماء والوالء عالقة الكل بالجزء، وهذا ما -3
أكد عليه كثير من الباحثين في تعريفهم للهوية بأنها شيء ذو عناصر 
ومقومات وليست طمسا للبنى والتكوينات الفرعية فاإلنسان ينتمي إلى أشياء 
كثيرة وقد ال يشعر بالوالء اتجاه كل هذه االنتماءات هذه التعددية في الوالء 
وهذا يخضع للتفكير العقلي الرشيد، ويتسق هذا مع مفهوم الهوية كمفهوم 

أن تعدد الوالءات أو : مركب ومرن بتسع الختالفات والتنوع وثانيهما
  .1االنتماءات أو حتى الهويات ال ينفي وجود هوية رئيسية

  : الحفاظ على الهويةلياتآ
 المؤلفون في هذا الصدد على أن أهم ما نسعى إليه هو تنمية يجمع

الوالء للذات الثقافية االجتماعية ودعمه والحفاظ عليه، وهذه ليست قضية 
هذا الوالء يتطلب أوال أن تتهيأ شروط موضوعية . حماسية أو عاطفية

ب أن يشيع العدل وأن  يتطلد،خارجية يستطيع أن يعيش في ظلها ويتجد
  . تتقدس الحرية
 وضعنا القضية في إطارها الصحيح لرأينا أن مهمة الحفاظ وإذا

على الهوية هي وظيفة أجهزة التنشئة االجتماعية والثقافية في كل مجتمع، 
وال يمكن لعاقل أن يعتقد أو يطالب الدول األجنبية أو تحديدا الدول المهيمنة 

ية وإعالمية وأيديولوجية تتبنى قيمنا وترعى تراثنا بإعداد برامج ومواد ثقاف
 تحافظ على هويتنا، إنها تنتج ما تنتجه من وجهة نظر ثقافتها، ووفقا يلك

 مطبوعة بطابع المواد الثقافيةالعتبارات السوق وأحكامه، وتأتى إلينا 
الهوية الخاصة لتلك القوى المهيمنة، لذا فلن يمكن أن نصمد تجاه كل هذا 

ن ننفتح على العالم الخارجي ونقوي أنفسنا لكي نصمد أمام هذه دون أ
 بأنواعها أمام الحدود االقتصاديةالعولمة، ويتماثل هذا الموقف نفسه مع هدم 

تدفق السلع، فلن نستطيع أن نستمر في إجراءات الحماية دون تقوية القاعدة 
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االقتصادية، اإلنتاجية الداخلية ودعم قدرتها على التنافس مع أعتى القوى 
 .1 الصمود ومواصلة البقاء في ظلهاوعليناهذه هي أصول اللعبة الجديدة 

  :خالصة
  خالل ما سبق يتبين لنا أنه من الصعب علينا أن نجد تعريفامن

 يد على واسع نطاق على الهوية استخدام تم  حيث،دقيقا جامعا مانعا للهوية 
 اتخذت بعد فيما ولكنها بنفسه، الفرد  بإحساسباالرتباط وذلك العلماء من كثير

ا منحنىمن مستمدة والهوية  المركبة،واستخداماتها معانيها تنوع في كبير 
  وأجهزةالعمل ومكان والجامعة والمدرسة العائلة أن إذ ومؤسساته، المجتمع
 فإن هنا ومن الهوية، تشكيل في ومؤثرا حاسما دورا تؤدي الجماهيرية اإلعالم
 بالغة أهمية الهوية دراسة لوأن ،منها وممارساته مؤسساته  يستمدالمجتمع
 خالل من في جوهرها دراسة حدود الجماعة وتشكلها اجتماعيا وثقافيا كونها

 تحديات تواجه الهوية منا أن ويقينا ة، االجتماعية والنفسية والتربويوظائفها
 ،مختلفة أشرنا في هذه الورقة إلى بعض اآلليات للحفاظ على الهوية

 بعض المفاهيم المرتبطة بالهوية، تطرقنا إلى  اللبس بينإلزالةومحاولة منا 
االغتراب، الذي يضعه الكثيرون أنه مفهوم مضاد للهوية ، فحاولنا أن نبين 

 العالقة على االنتماء والوالء وتوضيح ركزنامفهومه ومظاهره وأبعاده، و
 المرتبطة األخرىالمفاهيم ، إلى جانب العديد والكثير من الهوية وبين همابين

  . المفاهيمبهذه المقال هذا في أننا اكتفينا إالبالهوية 
  

 :  المراجع قائمة

  : باللغة العربية الكتب
، المؤسـسة  02 ،المحلـد  1 ، ط الفلسفيةالموسوعة الرحمن ، عبد بدوي )1

   .1996العربية للدرسات والنشر ،
يروت مركز دراسات    ب  قضايا في الفكر المعاصر     محمد عابد ،   الجابري )2

 . 2003الوحدة العربية 
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 القاهرة ,الكتب عالم ,االنتماء تعزيز في التعليم دور : لطيفةإبراهيم خضر، )3

  ,2000 .مصر,

ـ     اإلعالم نسيم،   خوري، )4 ، مركـز   1 ط ة، العربي وانهيار السلطات اللغوي
 .م2005دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .ت.رف، اإلسكندرية، د، دار المعا1 ج،االغتراب محمود، رجب، )5
 مـصطفى   ،ترجمـة  إلـى علـم االجتمـاع العام       مـدخل :  غي روشيه )6

  .1983دندشيلي،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت ،لبنان،
 ،   العربية اإلسالمية بين التأليف والتـدريس      الثقافة:  رشدي أحمد    طعمية )7

  .دار الفكر العربي: القاهرة 
: ربي بين الخصوصية والكونية ، القاهرة       الفكر الع :  محمود أمين    العالم )8

 .1996دار المستقبل العربي ، 
 ،عالم الكتب ،القاهرة ،مـصر  1ط ،والتعليم الهوية: إسماعيل سعيد علي، )9

2005. 
 ضمن كتاب مؤتمر التاريخ اإلسـالمي و أزمـة          الهوية محمد ،    عمارة )10

 . 4ط،  2000 عن جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية ، ليبيا ،   الصادرالهوية
 دار نهـضة مـصر      ، العولمة على الهوية الثقافية    مخاطر:  محمد عمارة )11
 .م1999 والنشر، الطبعة األولى، فبراير اعةللطب
 الجامعيـة،  المعـارف  دار ،الشخصية اتنظري :الرحمن عبد العيسوي، )12

  ., 2002 مصر ، اإلسكندرية
:  الطبعـة   دار الحداثة للطباعـة والنـشر       والتراث هويةال- صالح فرحان )13
 .2002  1: مجلدات  1
 والتحـديات الثقافيـة وطـرق الوقايـة         الشباب.  ، إسحق أحمد     فرحان )14

 .2003الطبعة األولى ، دار الفرقان ، عمان ، . والعالج
سلسلة عالم المعرفة ،     "  العولمة فخ" ارولد   هانس بيتر ، شومان ه     مارتن )15

  .1998،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت 
مؤسسة طيبة  .  وأزمة الهوية الثقافية   التعليم. :  عبد الرؤوف عطية   محمد )16

  .2005 .1ط. القاهرة 

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=�����%20����
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، دار الفكر للثفافة والنشر     1 ط ، اإلسالمية الثقافة صالح، وآخرون،    هندي، )17
  .م2000األردن، -زيع، عمانوالتو
 :  الكتب باللغة األجنبية قائمة

1- Bernardo M . Ferdman : Literacy and culture Identity, in : Masahiro 
Minami & Bruce P . Kennedy (Editors) "Language Issues in Literacy and 
Bilingual Multicultural Education , Harvard Educational Review , ( U S A ) , 
1998 PP . 355 – 356.         

  : المجالت والجرائد العامة قائمة
 ،) عالم الفكـر   ( مجلة الوطنية، عولمة الحداثة وتفكيك الثقافة:  زايد أحمد )1

  .م 2003 سبتمبر يوليو، ، الكويت1: ، العدد 32المجلد 
 ، 57 العدد ،العربي المستقبل مجلة العربية، القومية الهوية في :عفيف  البوني )2

  . . 1984 شباط ,لبنان ، بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز
 الجامعة  مجلة،  "البحث عن وليد مسعود   " جبرا، االغتراب في رواية      إبراهيم، )3

 .2006، 14، ع14 مج،)سلسلة الدراسات اإلنسانية(اإلسالمية
اسـة   در ، واالغتـراب االجتمـاعي      المدرسة ) 1998: (  ، جاسم  الكندري )4

 )جامعة الكويـت    ( المجلة التربوية   .ميدانية لطالب التعليم الثانوي بدولة الكويت       
  .153 : 133ص  ) 12( المجلد  ) 46( العدد 

 الطفولـة   مجلةالهوية الثقافية العربية في عالم متغير ،          :  إبراهيم عيد    محمد )5
   . 2001 ، خريف 3 ، ع 1 ، مجلد والتنمية

) الـشرخ األسـطوري   :  وغـرب  شرق ( -عرض كتاب:  ضاهر مسعود )6
 ، نـوفمبر  بيـروت  ،297: ، العـدد  )المستقبل العربـي   ( مجلةلجورج قرم ، 

 .م2003
 : الجامعيةالبحوث

 ، أطروحة دكتورة ،جامعـة       المؤسسة ثقافة: محمد المهدي بن عيسى     .د )1
  .2005-2004-الجزائر ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، قسم علم االجتماع 

 ، المصري الطفل لدى القومية الهوية إدراك :أحمد حسين عصام ، سينح )2
 شمس، عين جامعة ، للطفولة العليا الدراسات  معهد ،)منشورة غير ماجستير رسالة(

  . , 1991 مصر ، القاهرة
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  : والمعاجمالقواميس
 مصطفى البابي   مكتبة التعريفات،): السيد الشريف علي بن محمد     (الجرجاني )1

  .1938قاهرة، الحلبي، ال
ت، .مكتبـة الـصحوة ، د       :  ، المنوفية      الوسيط  المعجم: اللغة العربية    جمع )2

1039. 
 األميريـة،  المطابع لشؤون العامة الهيئة ,الوجيز المعجم العربية، اللغة مجمع )3

 . ,2000 مصر القاهرة،
  .1990 الجزائر، ، المنجد األبجدي الوطنية للكتاب،المؤسسة )4

5) Drever , J : A dictionary of Psychology , Penguin Books, 
1968, p76. 
6) Kaki Badauoi  A Dictionary of the Social 
Sciences ;Beirut li lraisie du linkman1986 ; p20.6  . 
7) Coulson .J  Carr.C.T, The Oxford Illustrated Dictionary , 
Fifth Edition , New York, 1979, p418. 

 : لكترونية  اإلالمواقع  قائمة

 : فاضــــــــــل رضــــــــــوانمحمــــــــــد .1
tp://www.ta3lime.com/montada/archive/index.php/t-

13058.html-   
 وانظـر المعجـم الوسـيط،       ،moslim.net روشة، أزمة الهوية، موقع      خالد .2

2/998  
3. Communications and  Culture : Stephan Dahl 

 com.Stephweb.www://  available  http , Transformation
/capstone/1html      

   واالنتماء في وسـائل اإلعـالم العربيـة        الهوية:  بادوي مصطفى  طرف من .4
ــاق ــدى آفـ ــسوسمنتـ ــسفة و الـ ــا يولوجيا الفلـ   و األنثروبولوجيـ

http://afaksocio.ahlamontada.com/t16-topic   

http://afaksocio.ahlamontada.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1
http://afaksocio.ahlamontada.com/montada-f6/topic-t16.htm
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 الشبكة الدولية   ، مفهوم ومحنة هوية   مأزق، والعولمة نحن: فاضل رضوان  محمد .5
   org.qattanfoundation.www://http: موقع) االنترنت(للمعلومات 

ــر .6 ــلناص ــد كام ــة : احم ــة الوطني ــات الهوي ــري لدراس ــار نظ   إط
http://www.thoriacenter.org/cms/webimages/359509.do    

7. 6426article?php.spip/com.diwanalarab.www://http   إريك دوبان 
  1 اريسب ) 2004 (  العولمةهستيريا: 

.  الهوية الثقافية العربية في ظل العولمة      تحديات : حكيـــمة بولعــشب .أ .8
       com.aranthropos.www://httpالجزائر/ جامعة جيـــجل 

 26 صحيفة   ،اإلسالمية في ظل العولمة    العربية   الهوية ،علي هود باعباد  . ـد .9
 ،1427 ، العــــــــدد ســــــــبتمبر االلكترونيــــــــة

newsweekarticle/net.sep26.www://http  
اإلطـار النظـري وقـراءات      :  والتغيير االجتماعي  التراث  أحمد فريد  سماح .10

  Id?asp.Article/net.altasamoh.www://http=228تأسيسية 

11. http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/20/148543ht

ml االغترابميزانية ابراهيم الحاج أحمد  

ــماح  .12 ــد سـ ــد فريـ ــراث ، أحمـ ــاعي التـ ــر االجتمـ :  والتغييـ
http://www.dernounisalim.com/tag 

  

http://www.qattanfoundation.org/
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article6426
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http://www.26sep.net/newsweekarticle
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=228
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يحتاج أفراد المجتمع إلى التوجيه واإلرشاد النفسي بـسبب          :مقدمة
التحوالت االجتماعية والتغيرات األسرية والتقدم العلمي التكنولوجي، لـذلك         

 خدمات إرشادية تـساعد علـى تحقيـق         وجد المرشد النفسي ألجل أن يقدم     
التوافق النفسي والتمتع بالصحة النفسية، والعملية اإلرشادية الناجحة  تتطلب          

، أن  ماهر محمـود عمـر    منه إتقان مهارات إرشادية والتحكم فيها، ويؤكد        
يكون المرشد النفسي مؤهال تأهيال علميا أكاديميـا ومتـدربا فنيـا مهنيـا              

  : كان اختيارنا لموضوع البحث لألسباب اآلتيةوقد). 39، ص 2011(راقيا
حاجة طلبة اإلرشاد النفسي للممارسة العملية التي تمكنهم من إتقان           −

 . العمل اإلرشادي

ندرة البرامج التدريبية للمرشدين و طلبة اإلرشاد النفسي، هذا فـي            −
 .حدود علم الطالبة

توصل إلى بناء   هذه الدراسة هو ال   من  الهدف االستراتيجي    :أهداف الدراسة 
برنامج تدريبي لطلبة اإلرشاد والتوجيه النفسي لتنمية مهاراتهم في اإلرشاد          

 :ن هذا الهدف اإلستراتيجي أهداف فرعية أخرى وهيعالنفسي، وينبثق 

  .الكشف عن االحتياجات التدريبية لطلبة اإلرشاد والتوجيه النفسي −
رشـاد  رشاد التي يحتـاج طلبـة اإل      التعرف على أهم مهارات اإل     −

 .التوجيه النفسي التدرب عليهاو

بناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات اإلرشاد النفـسي لـدى طلبـة             −
  .اإلرشاد والتوجيه النفسي في ضوء احتياجاتهم التدريبية

                                                            
* - �*C�1 ������� ا�����1 وا��2���، إ��اف، �  .$�دري ��C��.د: وه�ان، 



 105 

رشاد  للطالب المتخرج في تخصص اإلالمعيشإن الواقع  :إشكالية الدراسة
 ا المهارات اإلرشادية عنأن بعض المرشدين النفسيين اكتسبووالتوجيه، يجد 

وميدانيا بشكل  عمليا وتطبيقها دون التدرب عليها النظرية المعلومات طريق
وكذلك النعدام . ، وذلك لعدم وجود برامج تدريبية كافية لتنميتهاكاف

طلبة ن ودراسات متخصصة في البرامج التدريبية لفائدة المرشدين النفسيي
، )2008( يوسفيمد جدوع أبمحاإلرشاد النفسي، باستثناء دراسة 

" مية مهارات المرشدين النفسيينفعالية برنامج تدريبي لتن"الموسومة بـ 
كان الهدف من الدراسة التعرف على مدى فعالية برنامج تدريبي مقترح و

 .وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة بمدارسلتنمية مهارات المرشدين النفسيين 
 في النفس علم أقسام اهتمام ورةضر: وانتهت الدراسة بتوصيات مهمة

 نظريا تدريبا اإلرشادية المهارات على الجدد الطلبة بتدريب الجامعات،
حيلنا دراسة في حين تُ .للطلبة الميداني التدريب فترة تكثيف مع معا، وعمليا

إلى ضرورة تعلم المرشد للمهارات ) 46، ص2009( إبراهيم سليمان
ل البدء بالعملية اإلرشادية، حيث تعد محركا اإلرشادية والتدرب عليها قب

ب، ( فنطازيوموجها للمرشد أثناء الجلسة اإلرشادية، إذ توصلت دراسة 
 إلى أن المرشدين يعانون من نقائص تشمل إعدادهم العلمي، )84ت، ص

وتدريبهم المهني، و يرون أن هذه النقائص تعيقهم عن أداء مهامهم مما يؤثر 
 في كتابها )184ص 1999( كاملة الفرخي حين تشير ف. على نفسيتهم سلبا

أن المرشد النفسي يجب أن يتم إعداده في " مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي"
أقسام علم النفس بالجامعات وتدريبه علميا في مراكز اإلرشاد والعيادات 

 عبد اهللا محمود سليمانالنفسية تحت إشراف أساتذة مدربين، بينما يرى 
إلرشاد أن يدعي القيام بإرشاد ا أنه ال يستطيع دارس )54، ص 2009(

العمالء إال إذا تدرب تدريبا كافيا طبقا لبرنامج معتمد على مختلف عمليات 
ما واقع االحتياجات  :ومن خالل ما سبق نطرح التساؤالت التالية. اإلرشاد

 التدريبية الالزمة لطلبة اإلرشاد والتوجيه النفسي؟ما أهم االحتياجات
التدريبية المعرفية الالزمة لطلبة اإلرشاد والتوجيه لتنمية مهاراتهم في 

ما أهم االحتياجات التدريبية القيمية الالزمة لطلبة  اإلرشاد النفسي؟
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ما أهم االحتياجات  اإلرشاد والتوجيه لتنمية مهاراتهم في اإلرشاد النفسي؟
النفسي  لممارسة التدريبية المهارية الالزمة لطلبة اإلرشاد والتوجيه 

ما التصور المقترح لبرنامج تدريبي لتنمية  العمل اإلرشادي الميداني؟
مهارات اإلرشاد النفسي لدى طلبة اإلرشاد والتوجيه النفسي في ضوء 

  احتياجاتهم التدريبية؟
  :تحديد مصطلحات الدراسة

التغيـرات   :يقصد بها إجرائيا  في هـذه الدراسـة        : االحتياجات التدريبية 
تطورات المطلوب إحداثها في طلبة اإلرشاد والتوجيه النفسي، وتتعلـق          الو

هذه التغيرات بإكسابهم المعارف الالزمة للعمل اإلرشادي، والقيم المطلوبـة          
  .    والمهارات الالزمة لممارسة العمل اإلرشادي

مواطن النقص أو الضعف المعرفي النظـري       : احتياجات التدريب المعرفية  
  .لبة اإلرشاد والتوجيه النفسي والممارس للعمل اإلرشاديالموجودة عند ط

مجموعـة مـن المبـادئ      : "ويقصد بها في اإلرشاد النفسي     :القيم المهنية 
األخالقية األساسية التي يجب على المرشد النفسي أن يلتزم بها عند ممارسة            

  ."العمل اإلرشادي
مي الموجـودة   مواطن النقص أو الضعف القي    : االحتياجات التدريب القيمية  

  .عند طلبة اإلرشاد والتوجيه النفسي والممارس للعمل اإلرشادي
مواطن النقص أو الضعف الموجودة عند طلبة        :احتياجات التدريب المهارية  

  .اإلرشاد والتوجيه النفسي في مجال مهارات اإلرشاد النفسي
هم الطلبـة الـذكور واإلنـاث المـسجلون فـي            :طلبة اإلرشاد و التوجيه   

اص اإلرشاد والتوجيه، بقسم علم النفس وعلوم التربية بجامعة وهران          اختص
، 2وماسـتر   1، مستوى الثالثة ليسانس ومستوى ماستر       2014-2013لسنة  

  .مستوى دكتوراهو
تخطيط  برنامج لتنميـة      :ويقصد به إجرائيا في هذه الدراسة     : بناء برنامج 

  .مهارات اإلرشاد النفسي لدى طلبة اإلرشاد والتوجيه
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مجموعة األنـشطة   : ويقصد به إجرائيا  في هذه الدراسة      : برنامج تدريبي 
المنظمة والمخططة لتنمية مهارات طلبة اإلرشاد النفسي للخـروج للعمـل           

  .الميداني، وإلعدادهم للعمل كمرشدين
  :اإلجراءات المنهجية

  :الدراسة االستطالعية: أوال
ة واألرطوفونيـا بجامعـة     قسم علم النفس وعلوم التربي    :  مكان الدراسة  -1

 .-الجزائر-وهران 
  2014-2013 الدراسـية   السنة خالل الدراسة أجريت : مدة الدراسة-2

 التـي  األول السداسي خالل االستطالعية إجراء الدراسة فترت امتدت حيث

 التي النهائية االستمارة إلى للوصول وتجريبها أداة البحث بناء بغرض كانت

 التقديم إلى للوصول السداسي الثاني، خالل وحللت ا،بياناته جمعت و، وزعت

  .للدراسة النهائي
 والمعيـار  مقصودة بطريقة اختيارها تم لقد:  عينة الدراسة االستطالعية-3

 الطلبـة  من االستطالعية الدراسة عينة أفراد يكون جميع أن هو به تقيدنا الذي
 ية تخـصص إرشـاد  لنفس وعلوم التربفي قسم علم ا الدراسة يتابعون الذين

 العمر أو المـستوى الجـامعي، وكـان    أو الجنس عن النظر بغض توجيهو
سنة ثالثة ليسانس إرشاد وتوجيـه، وماسـتر         (ذكر وأنثى ، بين   30حجمها  

  ).إرشاد وتوجيه
 إمكانيـة :منهـا  أسباب  تم استخدام أداة االستبيان لعدة: أدوات الدراسة-4

مقارنة بـاألدوات األخـرى    أقل وقت في األفراد من كبير عدد على التطبيق
  .كالمقابلة والمالحظة

 بتـشخيص  خاص استبيان :التدريبية االحتياجات استبيان كيفية بناء-4-1

 لطلبة اإلرشاد والتوجيه في مجال اإلرشاد النفسي، وتم االحتياجات التدريبية

  :التالية وفق الخطوات الباحثة طرف من إعداده
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تـم تـصميم هـذا    : التدريبية االحتياجات ناستبيا فقرات وصياغة جمع -
  :االستبيان

- السابقة، واإلطالع الدراسات على االطالع عنه عملية أسفرت ما على بناء 

  .اإلرشاد النفسي ومهاراته أدبيات على
 بناء على نتائج تحليل استبانة لسبر آراء طلبة اإلرشاد النفسي، التي تضم             -

   .سؤالين مفتوحين
علوم التربية   أساتذة من قسم علم النفس و      )05( تحكيم خمسة     تحليل نتائج  -

بعد تطلعهم على نتائج إستبانة سـبر آراء طلبـة اإلرشـاد النفـسي ورأي            
  .الباحثة

  :الخصائص السيكومترية-
 صـورته  فـي  التدريبية االحتياجات استبيان إعداد بعد :صدق المحكمين* 

 مـن  مجموعـة  على بعرضه وذلك صدقه الظاهري، من التأكد تم المبدئية، 
المحكمين، إلبداء الرأي حول مدى مالءمة فقرات االستبانة للدراسـة مـن            

الحذف  حيث الوضوح والمالءمة وإبداء أية مالحظات سواء بسالمة اللغة أو   
أخذ بعين    من المحكمين، تم   تو بعد استالم االستبيانا   أو اإلضافة أوالتعديل،    

لتـصبح   منـا  طلب ما لتعديل المحكمين األساتذة وأراء االعتبار بمالحظات
 االحتياجات التدريبية لطلبة ن تقيسأيمكن  فقرة التي 42االستبانة مكونة من 

  .اإلرشاد والتوجيه النفسي
ـ  لالسـتبيان،  الظاهري صدق من التأكد بعد: صدق االتساق الداخلي* ت قام

طالـب   30ـ ب أفرادها عدد من الطلبة قُِدر عينة على األداة بتجريب الباحث
من صدق االتساق الداخلي لكل فقرة من فقرات كـل   التحقق طالبة بهدفو

  .بعد من أبعاد االستبيان
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  )االتساق الداخلي(يبين يوضح معامالت االرتباط ) 01(جدول رقم 
�)المعرفية والقيمية والمهارية(لكل فقرة من فقرات األبعاد الثالث  �

بعد احتياج تدريب   
  معرفي

دريب بعد احتياج ت
  القيم

  بعد احتياج تدريب المهارة

  0824**  0.618**  0.520**  1الفقرة 

  0.758**  0.723**  0.663**  2الفقرة 

  0.780**  0.764**  0.532**  3الفقرة 

  0.644**  0.643**  0.815**  4الفقرة 

  0.861**  0.731**  0.773**  5الفقرة 

  0.573**  0.799**  0.651**  6الفقرة 

  0.246  0.648**  0.600**  7الفقرة 

  0648**  0.683**  0.696**  8الفقرة 

  0.765**  0.653**  0.635**  9الفقرة 

  0.530**  0.315  0.660**  10الفقرة 

  0.376*    0.668**  11الفقرة 

  0.596**    0.719**  12الفقرة 

  0.644**    0.554**  13الفقرة 

  0.657**    0.612**  14الفقرة 

  0.701**    0.580**  15الفقرة 

  0.778**    0.553**  16لفقرة ا

االتـساق  (أن قيم معامل االرتبـاط      ) 01(يتضح من الجدول رقم     
لكل فقرة من فقرات بعد احتياجات تدريب المعرفي والدرجة الكلية          ) الداخلي

 وهذا يؤكـد أنهـا تتمتـع    0.01للبعد نفسه دالة إحصائيا عند مستوى داللة      
الحتياجات التدريبية المعرفية   بدرجة صدق يمكن االعتماد عليها في قياس ا       

  .لطلبة اإلرشاد والتوجيه النفسي
لكل فقرة من فقرات بعد     ) االتساق الداخلي (أن قيم معامل االرتباط     

احتياجات تدريب القيم والدرجة الكلية للبعد نفسه دالة إحصائيا عند مستوى           
العمـل علـى    "، ماعدا الفقرة العاشرة واألخير الموسومة بــ         0.01داللة  
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 وهي غير دالة إحصائيا،  وهذا 0.315ذات قيمة " تحسين البرامج اإلرشادية
 وال يمكن االعتمـاد عليهـا فـي قيـاس           ،يؤكد أنها ال تتمتع بدرجة صدق     

االحتياجات التدريبية المتعلقة بالقيم لطلبة اإلرشاد والتوجيه النفسي إذاً تـم           
  ".رامج اإلرشاديةالعمل على تحسين الب"حذف الفقرة العاشرة الموسومة بـ 
لكل فقرة من فقرات بعد     ) االتساق الداخلي (أما قيم معامل االرتباط     

احتياجات تدريب المهارتية والدرجة الكلية للبعد نفـسه هـي أيـضا دالـة              
، ماعدا الفقرة الـسابعة الموسـومة بــ         0.01إحصائيا عند مستوى داللة     

 غير دالة إحصائيا،     وهي 0.246ذات قيمة   " مهارة تفسير نتائج االختبارات   "
وهذا يؤكد أنها ال تتمتع بدرجة صدق وال يمكن االعتماد عليها فـي قيـاس           
االحتياجات التدريبية المهاراتية لطلبة اإلرشاد والتوجيه النفسي إذاً تم حذف          

  ".مهارة تفسير نتائج االختبارات"الفقرة السابعة الموسومة بـ 
 "كرونبـاخ  ألفـا  " صـيغة  -:لى لحسابه تم االعتماد ع : االستبيان ثبات*
  . التجزئة النصفيةو

 ألفا " يوضح نتائج معامل الثبات باستخدام صيغة ) : 02(جدول رقم 

  والتجزئة النصفية" كرونباخ
 معامل الثبات عدد الفقرات عدد العينة التجزئة النصفية 

"ألفا كرونباخ "  جثمان سبيرمان براون 
30 40 0.96 0.94 0.93 

 التدريبية االحتياجات استبيان ثبات معامل أن) 02(رقم  الجدول نم يبدو
 مرتفع، ومعامـل  ثبات معامل وهو ،0.95إلى  وصل" ألفا كرونباخ" بصيغة

 وصـل إلـى   " التجزئة النصفية "ثبات استبيان االحتياجات التدريبية بصيغة      
  بمعادلة جثمان، وهمـا معـامال      0.93 بمعادلة سبيرمان براون وإلى      0.94

 صـار  ،قائمـة االحتياجـات وثباتهـا    صدق من ، وبعد التأكدبات مرتفعث
  .للتطبيقا صالحالنهائية و صورته في الستبيانا
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  :األساسية الدراسة :ثانيا
 الذي يعتمـد علـى وصـف        المنهج الوصفي تم إتباع    : منهج الدراسة  -1

  اعتمادا على جمع بيانات ومعلومات مقننة عن       الظاهرة كما توجد في الواقع    
المشكلة أو الظاهرة وتصنيفها وتنظيمها والتعبير عنها كميا وكيفيا للوصول          

الخندقجي، خندقجي،  (إلى فهم لعالقات هذه الظاهرة مع غيرها من الظواهر        
 ودقيقـة  كافية جمع معلومات على يساعدنا أي هو منهج، )195،ص 2012

 بطريقـة  معالجتـه  سـيتم  علميـة  نتائج على والحصول الموضوع هذا عن

  .ومنظمة موضوعية
  .هو نفسه مكان الدراسة االستطالعية: األساسية  مكان الدراسة-2
يشمل جميع طلبة اإلرشاد والتوجيه بقـسم       : األساسية  مجتمع الدراسة  -3

 97علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا بجامعة وهران والبالغ عـددهم           
  .طالب وطالبة

ساسيةيوضح مجتمع الدراسة األ) 03(جدول رقم   

السنة الثالثة 
 ليسانس

1ماستر  2ماستر    أولى دكتوراه 
طلبة اإلرشاد 
 طالب 38 و التوجيه

طالبةو  
  طلبة4  طالب و طالبة25  طالب و طالبة30

فراد المجتمع األصـلي    تم تطبيق الدراسة على جميع أ      : عينة الدراسة    -4
، وبعد  )كتوراه، د 2، ماستر   1ليسانس، ماستر   (هم طلبة اإلرشاد والتوجيه     و

استعادة االستبانات تبين أن عدد المستجيبين من طلبة اإلرشـاد والتوجيـه            
من مجتمع الدراسة، وبعد تفريـغ بيانـات االسـتبانات          % 83بنسبة  % 81

اكتشفت الباحثة استبانتين لم يتم اإلجابة عن كل فقراتها و منـه إضـطرت              
  .ن مجتمع الدراسةم% 81 استبانة بنسبة 79إللغائها، وفي األخير بقيت 
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  : مواصفات عينة الدراسة األساسية
  :متغير الجنس -1

يوضح توزيع العينة حسب الجنس): 04( جدول   

 النسب المئوية  التكرارات  
%8 6 ذكور  
%92 73 إناث  

%100 79 المجموع  

بأن عينة الدراسة األساسية غير متجانسة،      ) 04(يتضح من الجدول    
، فحين %92 بنسبة اة أفراد عينة الدراسة، كانوا إناثإذ من حيث العدد، غالبي

  .امن أفراد عينة الدراسة كانوا ذكور% 8
  : متغير السن -2

 يوضح توزيع العينة حسب السن): 05(جدول 

 النسب المئوية  التكرارات  
%58.2 46  سنة25أقل من   

%31.6 25  سنة25-35  
36−45���� �7�8.9٪ �

�����	
�45����� �1�1.3٪ �

�79�100٪א��ع �

بأن غالبية أفراد عينة الدراسة كان سنهم       ) 05(يتضح من الجدول    
مـن أفـراد عينـة      % 31.6، في حين أن     %85.2 سنة بنسبة    25أقل من   

من أفـراد عينـة     % 8.9، و   )سنة35-25(الدراسة كان سنهم يتراوح بين      
اسة من أفراد عينة الدر   % 1.3، و   ) سنة 45-36(الدراسة يتراوح سنهم بين     

  . سنة 45سنهم أكثر من 
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  : متغير المستوى الجامعي-3
  يوضح توزيع العينة حسب المستوى الجامعي): 06( جدول 

 النسب المئوية  التكرارات  
%32.9 26  ليسانس3السنة   

1ماستر  27 34.2%  
2ماستر   22 27.8%  

%5.1 4 أولى دكتوراه  
%100 79 المجموع  

سبة بين طلبة الليسانس والبالغـة      تقارب ن ) 06(يتضح من الجدول    
 2، وطلبـة ماسـتر      % 34.2 تقدر بــ     1، ونسبة طلبة ماستر     % 32.9

من أفراد عينـة الدراسـة مـستواهم        % 5.1، وتأتي نسبة    %27.8بـنسبة  
  ).توجيهدفعة دكتوراه ل م د تخصص إرشاد وأول .(الجامعي أولى دكتوراه

لخـصائص الـسيكومترية    ة المعرضة ل  هي نفسها األدا   : أدوات الدراسة  -5
  :الموزعة على ثالثة أبعادو
-24-22-20-18-17-12-9-5-1 : االحتياجات التدريب المعرفيـة   -

26-28-29-31-33-35-37.  
  .38-34-40-25-23-14-7-4-10 : االحتياجات التدريب القيم-
-32-21-11-8-30-15-3-39-2 : االحتياجات التدريب المهاريـة   -

27-19-13-16-6-36.  
االستجابة على أداة الدراسة، ولمعرفة أهمية احتياجات طلبة        لتفسير  

تم اعتماد المعيـار التقـويمي      ) حسب األولوية (اإلرشاد والتوجيه التدريبية    
  :النسبي اآلتي

) 4+3+2+1(تم حساب المتوسط النظري للمقياس بجمع قيم البدائل         
  4+3+2+1  .2.5=  أي             4و تقسيمها على 

      4  
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  :نسبي لتقييم درجة أهم احتياج تدريبيالمعيار التقويمي ال
  .) هي قيمة المتوسط النظري للمقياس2.5(احتياجات قليلة    2.5أقل من 

   .احتياجات متوسطة   2.50-2.69
  .احتياجات كبيرة  2.70-2.94

  .)تحتاج للتدريب، حسب األولوية(احتياجات كبيرة جدا   2.95فما فوق 
 SPSSراسة تمت االستعانة ببرنامج     لتحقيق أهداف الد  : المعالجة اإلحصائية   

لتحليل البيانات، إذ تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية لمعالجـة           
التكرارات والنسب المئوية لوصف أفـراد الدراسـة        : بيانات الدراسة وهي  

الرتب لتحديد استجابات أفراد الدراسة حيال تحديد االحتياجات التدريبيـة،          و
 لتحديد  بيرسوناس استجابة أفراد الدراسة، معامل      المتوسطات الحسابية لقي  

 .مدى االتساق الداخلي ألداة الدراسة

  : نتائج الدراسة : أوال 
I- عرض نتائج الدراسة وفقا لتسلسل أسئلة الدراسة:  نتائج الدراسة:  

ما أهم االحتياجات التدريبية المعرفية الالزمـة        (: نتائج السؤال األول     -1
  .)توجيه لتنمية مهاراتهم في اإلرشاد النفسي؟لطلبة اإلرشاد وال

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية ودرجـة          
التوجيه رشاد و االحتياج لبعد االحتياجات التدريبية المعرفية الالزمة لطلبة اإل       

  .من وجهة نظرهم
  يةيوضح المتوسط الحسابي لبعد االحتياجات التدريبية المعرف ) 07( جدول 

 درجة االحتياج المتوسط الحسابي البعد
 كبيرة 2.89 احتياجات التدريب المعرفية 

وفيما يتعلق بفقرات بعد احتياجات التدريب المعرفية فكانت النتائج           
تم حساب المتوسطات الحسابية لفقرات هذا البعد، كمـا          :على النحو التالي  

رتبة تنازليا تبعا ألهميتها    حددت الرتبة ودرجة االحتياج التدريبي لكل فقرة م       
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لتقيـيم أولويـة   ) السابق ذكره في أداة الدراسة(كما تم استخدام معيار محدد    
  . درجة االحتياج التدريبي

يبين المتوسطات الحسابية لفقرات بعد االحتياجات ) 08(جدول 
  التدريبية المعرفية

 درجة االحتياج الرتبة المتوسط الحسابي الفقرات رقم
على اإلرشاد النفسي من حيـث    التعرف   1

  األسس و الطرق و المجاالت
 كبيرة جدا  1 3.22

التعرف على النظريات النفسية المختلفة      2
و معرفة تطبيقاتها في مجال اإلرشـاد       

  النفسي

 كبيرة جدا  2 3.04

سرعة تحسس األخطاء في الممارسـة       16
  سرعة تداركها أو تدارك آثارهاو

 كبيرة جدا 3 3.01

ة طرق تقديم المساعدة لكل عميل      معرف 9
  وفق احتياجاته

 كبيرة جدا 4 2.96

 كبيرة جدا 5 2.95  معرفة شروط تسيير الجلسة اإلرشادية 5
 كبيرة  6 2.92  معرفة أهمية بناء العالقة اإلرشادية 4

معرفة طرق تجديد المعارف والخبرات      15
  خاصة ما تعلق منها بالعمل اإلرشادي

 كبيرة  7 2.92

معرفة كيفية تقديم المـساعدة بـصورة        14
 جيدة

 كبيرة 8 2.91

 كبيرة 9 2.85  التعرف على تقنيات جمع المعلومات 6
 كبيرة 10 2.85  معرفة الخطوات العلمية للمتابعة  12

 كبيرة 11 2.85  حسن استغالل سجالت وملفات العمالء 7
 كبيرة 12 2.84  معرفة فنيات المقابلة  8

 كبيرة 13 2.78  ستفادة من نتائج المتابعةمعرفة كيفية اال 13
التعرف على نظريات التوجيه المهنـي       3

  المختلفة
 كبيرة 14 2.77

التعرف على شروط نجـاح مالحظـة        10
  السلوك اللفظي و غير اللفظي

 متوسطة 15 2.67

 متوسطة 16 2.66  معرفة كيفية تكوين العالقات االجتماعية 11
 كبيرة 2.89 البعد ككل 
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ـ     ) 08(حظ من الجدول    يال  تأن االحتياجات التدريبية المعرفية كان
 2.89بدرجة كبيرة من حيث االحتياجات التدريبية، إذ بلغ متوسطه الحسابي     

وحصلت فقرات هذا البعد على درجة عالية من حيث االحتياجـات، وقـد             
، وجاءت الفقرة األولى    )2.66-3.22(تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين      

التعرف على اإلرشاد النفسي مـن حيـث األسـس والطـرق            "تنص  التي  
، وحصلت الفقرة الثانيـة     3.22بالرتبة األولى، إذ بلغ متوسطها      " والمجاالت

التعرف على النظريات النفسية المختلفة ومعرفة تطبيقاتها       " التي تنص على    
 .3.04بالرتبة الثانية، إذ بلغ متوسطها " في مجال اإلرشاد النفسي

ما أهم االحتياجات التدريبية القيمية الالزمة لطلبة  (:ائج السؤال الثانينت -2
  .)اإلرشاد والتوجيه لتنمية مهاراتهم في اإلرشاد النفسي

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية ودرجـة          
االحتياج التدريبي لبعد الالحتياجات التدريبية القيمية الالزمة لطلبة اإلرشاد         

  .والتوجيه من وجهة نظرهم
  يوضح المتوسط الحسابي لبعد االحتياجات التدريبية القيمية ) 09( جدول 

 درجة االحتياج المتوسط الحسابي البعد
 كبيرة 2.79 احتياجات التدريب القيمية 

وفيما يتعلق بفقرات بعد احتياجات التدريب القيمية فكانت النتـائج          
  :على النحو التالي

متوسطات الحسابية لفقرات هذا البعد، كما حددت الرتبة        تم حساب ال  
ودرجة االحتياج التدريبي لكل فقرة مرتبة تنازليا تبعا ألهميتهـا كمـا تـم              

لتقييم أولويـة درجـة     ) السابق ذكره في أداة الدراسة    (استخدام معيار محدد    
  .االحتياج التدريبي
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تياجات يبين المتوسطات الحسابية لفقرات بعد االح) 10(جدول 
  التدريبية القيمية

 درجة االحتياج الرتبة المتوسط الحسابي الفقرات رقم
االلتزام بالسلوك المهنـي أثنـاء       3

  ممارسة العمل اإلرشادي الميداني 
 كبيرة جدا  1 2.97

تزويد العميل بالمعلومات الكافيـة      8
لتمكينه من مهارة حل المشكالت      

  التي تواجهه

 كبيرة  2 2.94

 كبيرة   3 2.91   على أسرار العمالءالحفاظ 2
فصل الميوالت الشخـصية عـن       7

 العالقة المهنية

 كبيرة 4 2.89

الحرص على تنمية قدرات العميل      6
 على خدمة نفسه

 كبيرة 5 2.87

احترام حق العميل في اختيار حل       4
  لمشاكله

 متوسطة 6 2.66

 متوسطة 7 2.63 االلتزام بالحيادية مع العميل 1
عاة الفـروق الفرديـة بـين       مرا 5

 العمالء

 متوسطة 8 2.63

االلتزام بإقامة عالقة طيبـة مـع        9
  الزمالء ذي االختصاص

 متوسطة 9 2.57

أن االحتياجات التدريبيـة القيميـة كـان        ) 10(يالحظ من الجدول    
 2.79بدرجة كبيرة من حيث االحتياجات التدريبية، إذ بلغ متوسطه الحسابي     

لبعد على درجة عالية من حيث االحتياجات، و قـد          و حصلت فقرات هذا ا    
، وجاءت الفقرة الثالثة    )2.57-2.97(تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين      

 ممارسة العمـل اإلرشـادي      االلتزام بالسلوك المهني أثناء   "على  التي تنص   
، وحصلت الفقـرة الثامنـة      2.97بالرتبة األولى، إذ بلغ متوسطها      " الميداني

تزويد العميل بالمعلومات الكافية لتمكينه من مهـارة حـل          "ى  التي تنص عل  
  .2.94الرتبة الثانية، إذ بلغ متوسطها  على "المشكالت التي تواجهه
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ما أهم االحتياجات التدريبية المهاراتية الالزمة      (:  نتائج السؤال الثالث     -3
  )لطلبة اإلرشاد والتوجيه لممارسة العمل اإلرشادي الميداني؟

عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية ودرجـة         لإلجابة  
الحتياجات التدريبية المهاراتيـة الالزمـة لطلبـة        ااالحتياج التدريبي لبعد    

  .اإلرشاد والتوجيه من وجهة نظرهم
يوضح المتوسط الحسابي لبعد االحتياجات التدريبية ) 11(جدول 

  المهاراتية
 درجة االحتياج المتوسط الحسابي البعد

 كبيرة 2.84 احتياجات التدريب المهاراتية 

وفيما يتعلق بفقرات بعد احتياجات التدريب المهاراتية فكانت النتائج         
تم حساب المتوسطات الحسابية لفقرات هذا البعد، كمـا          :على النحو التالي  

حددت الرتبة ودرجة االحتياج التدريبي لكل فقرة مرتبة تنازليا تبعا ألهميتها           
لتقيـيم أولويـة   ) السابق ذكره في أداة الدراسة(خدام معيار محدد  كما تم است  

  .درجة االحتياج التدريبي
يبين المتوسطات الحسابية لفقرات بعد االحتياجات  ) 12( جدول 

   المهاراتيةالتدريبية
 درجة االحتياج الرتبة المتوسط الحسابي الفقرات رقم

 كبيرة جدا  1 3.00 مهارة اإلصغاء 2
إجراء المقابلةمهارة  6  كبيرة جدا  2 3.00 
مهارة انتقاء المعلومات و كتابة  8

 التقارير
 كبيرة جدا   3 2.99

 كبيرة جدا 4 2.96 مهارة االتصال 1
 كبيرة جدا 5 2.95 مهارة المالحظة 5

 كبيرة 6 2.94 مهارة تطبيق أساليب التدخل  11
 كبيرة 7 2.92 مهارة إدارة المناقشات  14

 كبيرة 8 2.89  جمع المعلومات مهارة 3
 كبيرة 9 2.82 مهارة المتابعة 13
 كبيرة 10 2.81 مهارة إدارة الوقت 15
 كبيرة 11 2.77مهارة تحديد أساليب التدخل  10



 119 

أن االحتياجات التدريبية المهارية كانـت      ) 12(يالحظ من الجدول    
 2.84بدرجة كبيرة من حيث االحتياجات التدريبية، إذ بلغ متوسطه الحسابي     

وحصلت فقرات هذا البعد على درجة عالية من حيث االحتياجـات، وقـد             
، وجاءت الفقرة الثانية    )2.52-3.00(ابية ما بين    تراوحت متوسطاتها الحس  

، 3.00بالرتبـة األولـى، إذ بلـغ متوسـطها          " مهارة اإلصغاء "التي تنص   
بالرتبـة  " مهارة إجراء المقابلـة   "وحصلت الفقرة السادسة التي تنص على       

مهـارة  "، وجاءت الفقرة الثامنة التي تـنص        3.00الثانية، إذ بلغ متوسطها     
 .2.99الرتبة الثالثة، إذ بلغ متوسطها في "  وكتابة التقاريرانتقاء المعلومات

ما التصور المقترح لبرنـامج تـدريبي لتنميـة         (:  نتائج السؤال الرابع   -4
  )مهارات طلبة اإلرشاد والتوجيه في ضوء احتياجاتهم التدريبية؟

  : هذا السؤال اعتمدت الباحثة الخطوات التاليةعنلإلجابة 
ع على النماذج المعتمدة في تصميم البرامج التدريبية، االطال: الخطوة األولى

لتكوين صورة واضحة عن خطوات بناء البرامج التدريبية، كما تم االطالع           
على نماذج متعددة من البرامج التدريبية في الدراسات السابقة مثل دراسـة            

، ودراسـة   )2010(، ودراسـة جعفـر يوسـف حـداد        )2009(الجرواني
  ).2004(البكر

تحديد االحتياجات التدريبية لطلبة اإلرشاد والتوجيه، وقد تم         :ة الثانية الخطو
ذلك من خالل االستبانة التي صممتها الباحثة وطبقتها علـى أفـراد عينـة              
الدراسة، تم تحديد الفقرات ذات األوساط الحسابية التي جاءت بدرجة كبيرة           

) 3.22-2.95(وهي التي يتـراوح متوسـطها بـين          )حسب األولوية (جدا  
معيارا للحكم على االحتياجات التدريبية التي يراد تطويرها وتنميتها لـديهم           

 المناسبة
 كبيرة 12 2.75 مهارة التنسيق 14
 كبيرة 13 2.73 مهارة عرض المعلومات 12

 متوسطة 14 2.56 مهارة إقامة العالقات االجتماعية 9
 متوسطة 15 2.52 مهارة التسجيل  4
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فقـرة،  ) 11(عشرة  وفق البرنامج التدريبي المقترح، وقد بلغ عددها إحدى         
استبعدت فقرات التي جاءت بدرجة إحتياج كبيرة وفقرات التـي جـاءت            و

لذي وضع في   بدرجة احتياج متوسطة لتدني درجات متوسطها عن المعيار ا        
  .هذه الدراسة
يوضح االحتياجات التدريبية المطلوب تطويرها لدى طلبة  ) 13(جدول رقم 

  اإلرشاد والتوجيه
المتوسط  الفقرات رقم

 الحسابي
 درجة االحتياج الرتبة

 احتياجات تدريبية معرفية
التعرف على اإلرشاد النفـسي      1

من حيـث األسـس والطـرق       
  والمجاالت

  كبيرة جدا 1 3.22

التعرف على النظريات النفسية     2
المختلفة ومعرفة تطبيقاتها فـي     

  مجال اإلرشاد النفسي

 كبيرة جدا  2 3.04

سرعة تحسس األخطـاء فـي       16
الممارسة وسرعة تـداركها أو     

  تدارك آثارها

 كبيرة جدا 3 3.01

معرفة طرق تقديم المـساعدة      9
  لكل عميل وفق احتياجاته

 كبيرة جدا 4 2.96

ة شروط تسيير الجلـسة     معرف 5
  اإلرشادية

 كبيرة جدا 5 2.95

 احتياجات تدريبية قيمية
االلتزام بالسلوك المهني أثنـاء      3

ممارســة العمــل اإلرشــادي 
  الميداني 

 كبيرة جدا  1 2.97

 احتياجات تدريبية مهاراتية
 كبيرة جدا  1 3.00  مهارة اإلصغاء 2
  كبيرة جدا 2 3.00  مهارة إجراء المقابلة 6
 كبيرة جدا   3 2.99مهارة انتقاء المعلومات وكتابة     8
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  التقارير
 كبيرة جدا 4 2.96  مهارة االتصاللب 1
 كبيرة جدا 5 2.95  مهارة المالحظة 5

ي ضوء نتائج الجدول الـسابق رقـم         بناء برنامج تدريبي ف    :الخطوة الثالثة 
 التدريبيـة،   الخاصـة باالحتياجـات   واعتمادا على تحليل نتائج األداة      ) 13(
االطالع على األدب المتعلق بالبرامج التدريبية، واالحتياجات التدريبيـة،         و

واألدب المتعلق باإلرشاد النفسي ومهاراته، إلعداد البرنامج الـذي اشـتمل           
  : على العناصر التالية

  :  عنوان البرنامج-أ
  برنامج تدريبي لتطوير مهارات طلبة اإلرشاد و التوجيه

  اتهم التدريبية من وجهة نظرهمفي ضوء احتياج
  : أهداف البرنامج-ب

تنمية وتطوير مهارات طلبـة اإلرشـاد والتوجيـه النفـسي           : الهدف العام 
  .لممارسة العمل اإلرشادي الميداني

لكي يحقق البرنامج أهدافه، البد أن ينطلق من أسـس           : أسس البرنامج  -ت
  : وهييقوم عليها

ـ  تفية والنظرية العقالنية، و   السلوكية المعر  م النظرية استخد  ا  -  ةهدف الباحث
  :من خالل هاتين النظريتين إلى

  . حول ماهية بعض المهارات والتداخل فيما بينهاخاطئةمعلومات ل  تعدي-1
 المعلومات النظرية الـسليمة حـول هـذه         طلبة اإلرشاد النفسي  إكساب   -2

  .المهارات
 التمرين والتـدريب     لهذه المهارات من خالل    طلبة اإلرشاد النفسي   إتقان   -

  .العملي عليها
مراعاة مبدأ االستمرارية عند تنظيم البرنامج، بحيث يتم تقديم المعلومات           -

  .بصورة تدريجية تيسر من فهم المحتوى وتجنب تكرارها وتداخلها
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  . تنوع األساليب واألنشطة بمحتوى البرنامج-
  .همات التركيز على إيجابيات المتدربين ونشاط-
تقديم التغذية الراجعة بصفة مستمرة كلما تطلب ذلك، لمـساعدة           مراعاة   -

  .المتدربين على امتالكهم المهارات
  . جلسات13:  عدد جلسات البرنامج-ث
  . ساعة واحدة تقريبا:  المدة الزمنية للجلسة الواحدة-ج
   .الجامعة، أو مركز اإلرشاد والتوجيه:  مكان الجلسات-ح
  : المستخدمة أساليب التدريب والفنيات-خ
 العمل في مجموعات من خاللها اسـتخدام فنيـات المناقـشة والحـوار              -

  .والتطبيق العملي للمهارات في جلسات تدريبية خالل الجلسات
   .مهارة المناقشة والحوار مع مجموعات العمل والمشاركين -
  . أسلوب النمذجة والتقليد والمحاكاة -
 .ط الذهنية، الواجبات المنزليةالتغذية الراجعة، لعب الدور، الخرائ -

 : األدوات والوسائل المستخدمة-د

  .Microsoft PowerPoint جهاز كمبيوتر وعروض تقدمية -
  . المادة العلمية المطبوعة التي ستوزع على المشاركين حول المهارات-
  . بطاقات للكتابة-
  . اللوح األبيض واألقالم الخاصة لذلك-
  . أفالم الفيديو-
   .ن في اإلرشاد النفسيون متخصصوأساتذة جامعي:بون المدر-ذ
  جلسات البرنامج-ر

تعارف بين المدرب وطلبة اإلرشاد النفـسي       : موضوع الجلسة : 1الجلسة  
  ).المشاركين(
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  : أهداف الجلسة
  ).المشاركين(التفاعل بين المدرب وطلبة اإلرشاد النفسي  -
وبعـضهم  ) اد النفـسي  طلبة اإلرش (كسر الحاجز النفسي بين المشاركين       -

  .البعض
تعريف المشاركين بالبرنامج التدريبي وجلساته وماهيته وآليـات العمـل           -
  .فيه
  .توضيح أهداف البرنامج المراد تطبيقه -
كالمشاركة وااللتزام بمواعيـد الجلـسات      ( االتفاق على قوانين الجلسات      -

  ).واحترام آراء اآلخرين وغيرها
فة توقعات المشاركين وتطبيق االختبـار      معر:موضوع الجلسة : 2الجلسة  
  .القبلي

  :أهداف الجلسة
معرفة توقعات طلبة اإلرشاد النفسي نحو تطبيـق البرنـامج وطبيعتـه             -

 .ونتائجه

  . وتقييم أداء الطلبة حول المهارات1تطبيق االختبار القبلي -
 إعطاء تصور واضح حول ماهية المهارات التـي سـيتناولها البرنـامج             -

  .التدريبي
  . سجل المذكرات التدريبية:موضوع الجلسة: 3الجلسة

  :أهداف الجلسة
  .سجل المذكرات التدريبية وأهميته على يتعرف المشاركون -
  .التدرب على استخدام سجل المذكرات التدريبية -

   المعارف المتعلقة باإلرشاد النفسي : موضوع الجلستين : 5 و 4الجلسة 

                                                            
1 -���B��1��2وب : ا�����ر ا� ���1� دور ا����! وا������! وا���ا$ #$ ��
��7�  . 1�@�رآ� أ��اد 
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  :أهداف الجلسة
اإلرشاد النفـسي وأسـسه وطرقـه ومجاالتـه          على ركونيتعرف المشا  -

  .ونظرياته
  .التدريب على استخدام أسس وطرق ومجاالت ونظريات اإلرشاد النفسي -

 . مهارة االتصال:موضوع الجلسات: 8 و 7 و 6الجلسة 

  :أهداف الجلسة
 .ماهية االتصال وأهميته وأنواعه على يتعرف المشاركون -

 عبيرات الوجه والعين والحاجبينيتعرف المشاركون على ت -

  .يتعرف على وضع الجسم والحركة وحركة اليدين والكتفين -
  يتعرف المشاركون على التنوع الصوتي وسرعته المطلوب  -

 :مهارة القراءة: موضوع الجلسة: 9الجلسة 

  :أهداف الجلسة
يتعرف المشاركون على ماهية مهارة القـراءة وأنواعهـا وإسـتراتيجية            -

PSQ5R) .،السؤال، القراءة، التفكير، الحفظ، المراجعة المسح(.  
  .تدريب المشاركين على القراءة الفعالة -

  : مهارات المقابلة اإلرشادية:موضوع الجلسة: 11 و 10الجلسة 
  :أهداف الجلسة 

  .ماهية المقابلة ومراحلها و فنياتها على يتعرف المشاركون -
 اإلرشـادية االبتدائيـة والتشخيـصية       التدريب على كيفية تطبيق المقابلة     -

  .والعالجية وكيفية إنهاء المقابلة اإلرشادية
 وتقيـيم عـام     )1(اختبـار بعـدي   : موضوع الجلستين : 13 و   12الجلسة  
  .للبرنامج

                                                            
��1� دور ا����! : ا����ر �1!ي- 1 #$ ��
��7�  .وا������! وا���ا$� ��1��2وب1�@�رآ� أ��اد 
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  :أهداف الجلسة 
  . تقييم الجلسات السابقة-
) التوجيهطلبة اإلرشاد و(إليها المتدربون التعرف على النتائج التي توصل  -

  .من خالل التدريبات السابقة
التطبيق العملي لجميع المهارات التي تم التدرب عليهـا فـي الجلـسات              -

  ).طلبة اإلرشاد والتوجيه(السابقة ومناقشة ما توصل إليه المتدربون 
  :تقويم البرنامج التدريبي قبل التنفيذ

للتأكد من دقة وسالمة خطة البرنامج، وقدرتها على تحقيق الهدف،          
مـدى مالءمـة األسـاليب،      ألهداف التي صممت من أجل تحقيقهـا، و       أو ا 
  .الوسائل واألنشطة لتنفيذ الهدفو

 بعد وضع التصور في صورته األولية، تم طلب تقييمه من قبـل            
أستاذة متخصصين في علم النفس وعلوم التربية للوصول به إلى ) 03(ثالثة  

حكمين إزاء البرنامج   وكان الملخص اإلحصائي آلراء الم     الصورة النهائية، 
  :التدريبي لطلبة اإلرشاد والتوجيه كما يلي
  )14(الجدول رقم 

الملخص اإلحصائي آلراء المحكمين إزاء البرنامج التدريبي لطلبة اإلرشاد 
  والتوجيه 

الئمةغير م مالئمة  
 % ك % ك الموضوع الرقم

يحقق البرنامج الحاجات التدريبية  1
 لطلبة اإلرشاد والتوجيه

3 100%  0 0%  

يوافق البرنامج الخطوات الصحيحة  2
 لتصميم البرامج التدريبية

3 100%  0 0%  

يساعد الهدف الرئيسي و األهداف  3
الفرعية للبرنامج التدريبي على تزويد 

) المتدربون(طلبة اإلرشاد و التوجيه 

3 100%  0 0%  
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بالمهارات الالزمة في تطوير قدراتهم 
 في مجال اإلرشاد النفسي

يتميز محتوى البرنامج بالدقة في  4
 عرض األفكار

3 100%  0 0%  

تتميز لغة محتوى البرنامج بالوضوح  5
 مع مراعاة سالمة اللغة العربية

3 100%  0 0%  

%100 3 المدة الزمنية للجلسات مناسبة 6  0 0%  

مكان انعقاد البرنامج التدريبي مناسب  7
 بالنسبة للمدربين والمتدربين

3 100%  0 0%  

أساليب و فنيات التدريب المستخدمة  8
 مالئمة

3 100%  0 0%  

أنه تحقق اإلجمـاع علـى محتـوى        ) 14(يتضح من الجدول رقم       
البرنامج وتوافقه مع الخطوات العلمية في إعداد البرامج التدريبيـة، وبعـد            
االستفادة من اإلضافات التي قدمت من طرف المحكمين في النشاط الرابع،           

التوجيه برنامج التدريبي لطلبة اإلرشاد و    وضع التصور المقترح لل   وعليه تم   
 .في صورته النهائية

اشتمل هذا الجزء على مناقشة نتائج الدراسة علـى         :مناقشة النتائج   : ثانيا  
  :النحو اآلتي

ما أهم االحتياجات التدريبيـة      (: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول     -1
رشـاد  الرشاد والتوجيه لتنمية مهـاراتهم فـي اإل       المعرفية الالزمة لطلبة ا   

  .)النفسي؟
توصلت النتائج إلى أن االحتياجات التدريبية المعرفية كانت بدرجة         

التي و ،2.89كبيرة من حيث االحتياجات التدريبية، إذ بلغ متوسطه الحسابي 
تفسر بوجود حاجة حقيقية للتدريب المعرفي ورغبة أكيدة في اكتسابها مـن            

إلرشاد والتوجيه حتى يتمكنوا من إتقان عملهم في مجـال اإلرشـاد            طلبة ا 
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ضعف المستوى األكاديمي لطلبـة     إلى  النفسي مستقبال، وقد يعود ذلك أيضا       
 المحاضرات التي يتلقونها باإلرشاد والتوجيه وذلك الفتقارهم أساليب استيعا

أهمية هذه  من أساتذتهم، كما يمكن اعتبار أن شعور طلبة اإلرشاد والتوجيه ب          
المعارف، وضرورة اكتسابها تعطيهم القدرة والكفـاءة لممارسـة العمـل           

أو باعتبار أن طلبة اإلرشاد والتوجيه ال تتوفر        . اإلرشادي على أحسن وجه   
البـشر وسـلوكاتهم ومراحـل نمـوهم        لديهم معلومات وافية عن طبيعـة       

المـشكالت  المشكالت التي يواجهونها في حياتهم وأساليب التعامل مع تلك          و
وهذا يرجع  . والنظريات التي تفسر السلوك واألسباب المؤدية إلى المشكالت       

أن غالبية أفراد عينة الدراسة األساسية لم يكتسبوا هذه المعـارف مـن             إلى  
أول سنة لهم في تخصص اإلرشاد ليسانس لطلبة السنة الثالثة  تعد  قبل، حيث   

طحية على خـالف طلبـة    وقد تعرضوا لهذه المهارات بطريقة س ،التوجيهو
هم فـي   أن ومن المفروض    ،الماستر الذين هم في السنة الثانية من التخصص       

تخصـصهم   طور مراجعة هذه المهارات، أما طلبة الدكتوراه فمعظمهم كان        
  . قبل التحاقهم بدكتوراه اإلرشاد والتوجيهاعيادي

ا ونستنتج من هذه النتائج أن أهم االحتياجات التدريبية المعرفية كم         
يراها طلبة اإلرشاد والتوجيه هي الفقرات الثالثة األولى المرتبة تنازليا في           

  .)13(جدول النتائج رقم 
) 2004 (القحطـاني لقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة           

حيث توصلت نتائجها إلى أن االحتياجات التدريبية في تقنيات التعليم لمعلمي           
واتفقـت  . الجوانب المعرفية كانت بدرجة كبيرة    التفوق العقلي واالبتكار في     

 إبراهيم سـليمان  ، ودراسة   )2011(عبد المعطي مصطفى  أيضا مع دراسة    
الذي أشار إلى أنه ال يمكن إشباع هذه النقائص المعرفية إال مـن             ) 2009(

  . خالل البرامج التدريبية
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لتدريبيـة  ما أهم االحتياجات ا   (:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني     -2
  .)القيمية الالزمة لطلبة اإلرشاد والتوجيه لتنمية مهاراتهم في اإلرشاد النفسي

توصلت النتائج إلى أن االحتياجات التدريبية القيمية كانت بدرجـة          
. 2.79عالية من حيث االحتياجات التدريبية، إذ بلغ متوسـطها الحـسابي            

 بحاجة ماسة الكتـساب     نستنتج من هذه النتائج أن طلبة اإلرشاد والتوجيه       و
وتطوير مجموعة من القيم لممارسة العمل اإلرشادي، ويمكن تفـسير هـذه            

 العالقة التي تكون بين المرشد أن طلبة اإلرشاد والتوجيه يجهلونإلى نتائج ال
 والتي تقوم على أساس االلتزام بأخالقيات مهنة اإلرشاد النفسي          ،المسترشدو

إلى مختصين واعين قادرين على تحمـل       وأن مهنة اإلرشاد النفسي تحتاج      
ويرجع هذا لقلة خبرتهم في ميدان اإلرشاد والتوجيـه وعـدم           . الصعوبات

واكتفـائهم بتحـصيل العالمـات      . تدريبهم على ممارسة األخالق المهنيـة     
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة        واكتساب معارف ودروس مؤقتة،   

لـى أن درجـة ممارسـة       حيث توصـلت إ   ) 2012 (طشطوش ومزاهرة 
كمـا  . المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد جاءت بدرجة متوسطة       

أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسـة المرشـدين            
التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد ترجع لمتغير المؤهل العلمـي لـصالح           

إلرشاد النفسي ختصاص األكاديمي لصالح اختصاص ااالدرجة الماجستير، و
)  سـنة  20 إلى   10من  (والتربوي وعدد سنوات الخبرة لصالح فئة الخبرة        

  ).سنة20أكثر من (وفئة 
ما أهم االحتياجات التدريبية    (:  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث     -3

المهارية الالزمة لطلبة اإلرشاد والتوجيـه لممارسـة العمـل اإلرشـادي            
  .)الميداني؟

ائج إلى أن االحتياجات التدريبيـة المهاراتيـة كانـت          توصلت النت 
بدرجة عالية من حيث االحتياجات التدريبية، إذ بلـغ متوسـطها الحـسابي            
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، تدل هذه النتائج إلى احتياج طلبة اإلرشـاد والتوجيـه إلـى هـذه               2.84
ويمكن تفـسيرها أن طلبـة   . المهارات لتأدية دورهم كمرشدين في المستقبل  

 تنقصهم المعارف والقيم واالتجاهات والنظريات التي بنيت      اإلرشاد والتوجيه 
، كمـا تتفـق   )2009 (إبراهيم سليمان عليها هذه المهارات، وهذا ما يؤكده       
  ). دون سنة(سيد سالمة إبراهيمنتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

ما التصور المقترح لبرنامج     (:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع     -4
بي لتنمية مهارات طلبة اإلرشاد والتوجيـه فـي ضـوء احتياجـاتهم             تدري

  .)التدريبية؟
تم بناء البرنامج التدريبي في ضوء نتائج السؤال األول والـسؤال           

 باالحتياجات التدريبية، بعد االطـالع علـى        ةالثاني والسؤال الثالث، المتعلق   
فـة، واألدب   األدب المتعلق بناء البرامج التدريبية وفـق عناصـرها المختل         

 عنـوان البرنـامج     :المتصل بالمهارات اإلرشادية، واشتمل البرنامج علـى      
وأهدافه وأسسه ومحتوى البرنامج وأساليب التدريب والنشاطات التدريبيـة         

ن ومـدة البرنـامج ومكـان       يوالوسائل واألجهزة واألدوات التقنية والمدرب    
  .البرنامج ووقته وأساليب تقويم المتدربين

 التدريب وفقا لالحتياجات التدريبية في كونه يؤدي إلـى          تبدو أهمية 
 بالعمل اإلرشادي   ونتحسين مستوى أداء طلبة اإلرشاد والتوجيه حتى يقوم       

على أكمل وجه، ومما يزيد من أهمية البرنامج التدريبي إذا تـوفرت لـدى              
طلبة اإلرشاد والتوجيه القناعة بحاجتهم للتدريب، فإن ذلك سيؤدي بهم إلـى            

تزويـد الفـرد    إلـى   فالتدريب نشاط يهدف    .  التدريب، واالستفادة منه   تقبل
قدم لطلبة اإلرشاد والتوجيه    التي ت القيم والمبادئ، والمهارات    ومات، و بالمعل

  .لتنمية ورفع مستوى أدائهم
واشتمل هذا البرنامج التدريبي المقتـرح علـى تطـوير، وتنميـة            

طرقـه  وأسـسه ونظرياتـه و    المعارف المتعلقة باإلرشاد والتوجيه النفسي      
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مجاالته، إذ تفيد هذه المهارات المعرفية طلبة اإلرشاد والتوجيه فـي فهـم         و
طبيعة البشر، وسلوكاتهم، ومراحل نموهم، والمشكالت التي يواجهونها في         
حياتهم وأساليب التعامل مع تلك المشكالت والنظريات التي تفسر الـسلوك           

  .واألسباب المؤدية إلى المشكالت
 يعمل البرنامج التدريبي المقترح على تنمية مهارات االتـصال          كما

التي تساعد طلبة اإلرشاد على فهم وتفسير معاني السلوك اللفظـي وغيـر             
اللفظي للمسترشد، وينمي لديهم الوعي بتـأثيرات تلـك التعبيـرات علـى             

  . المسترشدين أثناء المقابلة اإلرشادية
على تطوير مهـارات طلبـة      كما يعمل البرنامج التدريبي المقترح      
 وهذا يساعدهم على دراسة     ،اإلرشاد والتوجيه في مالحظة السلوك وتسجيله     

سلوك المسترشد في المواقف التي يصعب على المرشـد اسـتخدام أدوات            
علمية أخرى ليقارن هذا السلوك مع سلوكياته في مواقف أخرى مختلفـة أو             

وتسجيل مـا يالحـظ     . مع سلوك أشخاص آخرين خالل فترة زمنية معينة       
 ومقارنتها مع ما تم التوصل إليه       ،وتحليل ما يتم التوصل إليه من معلومات      

  .سطة أدوات أخرىامن معلومات بو
ويعمل البرنامج على تزويد طلبة اإلرشاد والتوجيه باسـتراتيجيات         
تجدد معارفهم وخبراتهم في مجال اإلرشاد والتوجيه النفسي من خالل تنمية           

ة لديهم وتدريبهم على طـرق ترتيـب المعـارف وسـرعة            مهارات القراء 
مبـادئ  مج يعمل على تنمية وتطوير قيم و      لى ذلك فإن البرنا   إتذكرها، ضف   

طلبة اإلرشاد والتوجيه المهنية لاللتزام بالـسلوك المهنـي أثنـاء العمـل             
اإلرشادي، إذ تفيد في تحقيق حريته وأمنه كمرشد وحرية اآلخرين وأمـنهم            

، إذ تم )2009( الجروانيواتفق هذا التصور مع نتائج دراسة ).المسترشدين(
بناء برنامج تدريبي لتنمية المعارف والمهارات التي يحتاجهـا األخـصائي           
االجتماعي العامل في الجمعيات األهلية لتحسين أدائهـم المهنـي وتحقيـق            
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دون ( ابـراهيم  سالمكما اتفقت مع دراسة       . أهداف الجمعية التي يعمل بها    
  .)2010 ( حدادودراسة) ختاري

سمحت لنا النتائج المتحـصل عليهـا اإلجابـة علـى التـساؤالت             : خاتمة
برامج تدريبية  إلى  المطروحة، حيث تبين أن طلبة اإلرشاد والتوجيه بحاجة         

رغم م في مجال اإلرشاد النفسي، وتطور معارفهم وقيمهم ومبادئهم ومهاراته  
 تعد بـالكثير وقابلـة لكـل إضـافة          هذه النتائج إال أن الدراسة ال تزال      كل  

دراسـات  باعتبارها محاولة لدراسة االحتياجـات التدريبيـة فـي غيـاب            
متخصصة في البرامج التدريبية لفائدة المرشدين النفسيين وطلبـة اإلرشـاد          

الباحثة بمجموعة من االقتراحـات      لذا تسهم    -الباحثةعلم  في حدود   -النفسي
  :ن االعتبارخذ بعيؤالتوصيات التي تتمنى أن تو
اعتماد البرنامج التدريبي المقترح الذي تم بناؤه في الدراسة الحالية لتدريب            −

 .طلبة اإلرشاد والتوجيه بجامعة وهران

إجراء دراسة ميدانية حول فاعلية البرنامج التدريبي المقدم لطلبة اإلرشـاد            −
 .والتوجيه

 فـي   إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة على طلبة من تخصصات أخـرى           −
 .علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

بناء برنامج تدريبي لتطوير مهارة اإلشراف على تدريب طلبـة اإلرشـاد             −
 .النفسي

العمل على زيادة عدد الدورات التدريبية في مجال اإلرشاد النفسي، مـع             −
مراعاة االحتياجات األدائية، وتنويع أساليب التدريب عند التخطيط لبرامج         

 .التدريب

فتح مشروع ماستر لفائدة طلبة اإلرشاد والتوجيه يتولى تدريبهم عمليا، أو            −
بمقاييس خاصة بالتدريب   ) ماستر إرشاد و توجيه   (تدعيم المشروع الحالي    

  .العملي
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 .تطوير اإلطار النظري العربي لإلرشاد النفسي −

  :قائمة المصادر و المراجع
  :الكتب

-طرائقه-نظرياته-أسسه(اإلرشاد النفسي   التوجيه و   ). 2009.( أحمد محمد الزعبي   -1
  .دار الفكر:دمشق . )برامجه-مجاالته

: األردن. 1ط. دراسات في علم النفس اإلرشادي    ). 2009. ( عبد اهللا محمود سليمان    -2
 .دار الفكر

. 1ط.  مبادئ التوجيـه و اإلرشـاد النفـسي        )1999. (كاملة الفرخ، عبد الجابر تيم    -3
  دار الصفاء: األردن

دار : مـصر .  المقابلة في اإلرشاد و العالج النفـسي       ).2011. (ر محومد عمر   ماه -4
 .المعرفة الجامعية

منـاهج البحـث    ). 2012.(محمد عبد الجبار الخندقجي، نواف عبد الجبار خنـدقجي        -5
  .عالم الكتب الحديث: األردن .-منظور تربوي معاصر-العلمي

دار : الجزائـر . 2ط.التربـوي مبادئ في البحث النفـسي و       ). 2006.( محمد مزيان  -6
 .الغرب للنشر و التوزيع

  :المقاالت
. التطبيـق المرشد النفسي بين المهارة و   ). 2009.(  إبراهيم سليمان موسى المصري    -7

  .67-46).2. (مجلة دراسات نفسية و تربوية
المتطلبات المهارية للمرشدين االجتمـاعيين فـي       ) .2011.( عبد المعطي مصطفى   -8

  ).1.(27.، مجلة دمشق األساسيمرحلة التعليم
معوقات العملية اإلرشادية وآثارها النفـسية علـى        .  فنطازي كريمة، لوكيا الهاشمي    -9

  .108-98. مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية. القائمين بها
تحديد االحتياجـات التدريبيـة لألخـصائيين       ). 2009.( نادية عبد الجواد الجرواني    -10

 .694-629).26. (مجلة كلية اآلداب حلوان. األهليةالعاملين الجمعيات

  :الرسائل الجامعية 
بناء برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات اإلدارية   ). 2010.( جعفر يوسف الحداد   -11

للقادة التربويين في المناطق التعليمية بدولـة الكويـت فـي ضـوء احتياجـاتهم               
جامعـة الـشرق    . رسالة ماجستير . بويةدراسة في اإلدارة و القيادة التر     . التدريبية
  .األوسط
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 تصميم برنـامج تـدريبي لمـشرفات اإلدارة    ).2004.( جواهر بنت بن عمر البكر     -12
  .جامعة مصر. إدارة تربوية. رسالة ماجستير. المدرسية في ضوء حاجتهن المهنية

ي برنامج مقترج لتدريب األخـصائي االجتمـاع      ). بدون سنة . ( سيد سالمة ابراهيم   -13
  .المدرسي إطار مدخل الممارسة العامة للخدمة االجتماعية

الحاجات التدريبية فـي تقنيـات      ). 2004.( عبد الرزاق بن محمد القوت القحطاني      -14
. رسـالة ماجـستير     . التعليم لمعلمي التفوق العقلي و االبتكار للمرحلة االبتدائيـة        

  .السعودية. جامعة الملك سعود. تخصص تقنيات التعليم
درجة ممارسة المرشدين   ). 2012. (رامي عبد اهللا طشطوش، رانية عيسى مزاهرة      -15

مجلـة الجامعـة االسـالمية      . التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد من وجهة نظرهم      
  ).2(20 .للدراسات التربوية والنفسية

فعالية برنـامج تـدريبي لتنميـة المهـارات         ). 2008. ( محمد جدوع أبو يوسف    -16
 .جامعة فلسطين. كلية التربية. ، رسالة ماجستيردى المرشدين النفسييناإلرشادية ل
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 أهم من واالجتماعية اإلنسانية العلوم من كغيره النفس علم يعتبر
 حقبة عبر العلم هذا أسعى فلقد أبعاده، بكل اإلنسان سلوك درست التي العلوم
 علمية قيمة وإعطائه السلوك هذا لتقدير هامة وسيلة إيجاد إلى الزمن من

  .إحصائيا تفسيره وبالتالي
 القياس منهج انتهاج إلى تخصصاته بمختلف النفس علم عمد فبهذا

 كغيره دقيقة ئجنتا إعطاء إلى توصله ومدى موضوعيته إثبات ألجل والتنبؤ
 المتحصل النتائج من للتأكد للقياس وسائل تستخدم التي التجريبية العلوم من

  .عليها
 ضرورة تعتبر الراهن الوقت في النفس علم في القياس فإشكالية

 حتما يساهم النفسي القياس أدوات تطوير وبالتالي ،هامة وحضارية تربوية
. وشخصياتهم معارفهم توياتمس وتحديد ،اإلنسان لسلوك فهمنا تطوير في
 فترة النفسية الظواهر لقياس مناسبة أدوات عن البحث تاريخ عرف ولقد

 األمربها  انتهى أن إلى وتجديدات وتعديالت محاوالت عدة وعرفت طويلة
 نظرة إعطاء تستطيع علمية قيمة وذات بإحكام مقننة اختبارات اكتشاف إلى

  .النفسية رالظواه لمختلف إحصائيا وتقديرا علمية
 علم عليها استند علوم عدة الحركة هذه تطوير في تساهم ولقد

 تعتبر التي المعرفية القدراتو اإلنسان سلوك لطبيعة فهمه في الحديث النفس
 المعرفي المجال في النفسي القياس كان فلقد البشر، لدى القدرات أعقد من

 في الفكر ليهاإ ذهب التي اإلنسانية المحاوالت أعقد من مثال كالذكاء
 لهذا اإلحصائي التفسيرو الكمي التقدير فيه بما فيه، البحث محاوالت
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 على التعرف هو نفسية ظاهرة أي قياس من الهدف كان فلما. السلوك
 االهتمام القديمة العصور منذ العلماء حاول األشخاص بين الفردية الفروق
 القياسو مةعا النفسي القياس حركة في البداية كنقطة الفروق بهذه

  . خاصة بصفة المعرفي/العقلي
 وفي النفسي القياس مجال عرفها التي التطورات هذه خضم ففي

 القياس تطور حول عامة نظرة نلقي أن سنحاول لإلنسان المعرفي الجانب
 بصفة) الذكاء اختبارات( المعرفي/العقلي القياس وحركة عامة النفسي
  .خاصة

 : المفاهيم تحديد .1

 )رقمي(كمي تقدير إعطاء عملية بأنه القياس يعرف :القياس مفهوم .1.1
 . )1(عليها متفق معيارية بوحدات االهتمام موضوع الصفات أو للخصائص

 أطلقها التي الفكرة على قائم عامة القياس أن يعني هذا
 - بمقدار يوجد يوجد، ما كل "أنه على تنص والتي) Thorindike"(ثورندايك"

 القياس يكون فقد متعددة مجاالت وللقياس .)2("قياسه يمكن بمقدار يوجد وما
  .عنه الحديث نقتصر نحن الذي نفسيا قياسا أو تربويا قياسا أو فيزيقيا قياسا
 لسلوك الكمي التقدير أنه النفسي القياس يعرف: النفسي القياس .2.1
 المعرفي/العقلي نشاطه صورة لنا تعكس قوى عدة محصلة باعتباره الفرد

 الطائفية والقدرات االستعدادات ،كالذكاء العامة العقلية القدرة :في المتمثل
 واالتجاهات، الميول في يتمثل الذي الوجداني/االنفعالي والنشاط.والتحصيلية

 .)3(للفرد حركي النفس النشاط إلى الشخصية،إضافة والسيمات القيم

 في الفرد أداء بتقدير يهتم الذي المجال هو: المعرفي/العقلي القياس. 3.1
 العقلية العمليات من ذلك ويتضح المعرفي،/العقلي السلوك مظاهر من مظهر
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 غير بطريقة وتقديرها عليها االستدالل ويمكن الفرد بها يقوم التي
 العقلية العمليات جميع في األفراد بين الفروق إيجاد مباشرة،لهدف

 .)1(المعرفية

 حسب فكل للذكاء، مفاهيم عدة النفس علماء كون لقد :الذكاء مفهوم. 4.1
 مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة بالتعليم ربطه من فمنهم الذكاء إلى نظرته

 أو استقرائي استدالل من عليها ينطوي وما التفكير بعملية ربطه من منهمو
 الصفات أعلى أن يرون إذ الموجبة، باألخالق ربطه من ومنهم استنباطي،

 :هي بالذكاء اارتباط الخلقية
 .سالنف ضبط* 
 .)2( فردية فروقا وجود مع االحتمال على القدرة* 

 في المتمثلة للذكاء النفسية األبعاد حددت المفهوم هذا ضوء في هأن كما
 االجتماعية، القيمة الهادف، التكيف االقتصاد،، التجريد، التعقيد الصعوبة،
 .)3(العاطفي االندفاع ومقاومة الطاقة تركيز االبتكار،

 المختلفة المفاهيم كل تلخص كلها األبعاد هذه أن اعتبار يمكن حيث
 التي المنظمة النفسية العمليات من مجموعة هو" الذكاء "عامة فبصفة .للذكاء
 اعتبار يمكن المعنى وبهذا الطبيعية للظروف وفقا ذاته لتنظيم الفرد بها يقوم

  .الحياة في االستمرار من ليتمكن الفرد حياة في أساسية صفة الذكاء
 يقوم التي العمليات وحدود اإلجراءات إطار في الذكاء فيعتبر إجرائيا اأم
 هو إذن فالذكاء. الفرد تواجه التي المشكالت حل ظاهرة قياس الباحث بها
  .أدائها في والنجاح الذكاء اختبارات تقيسه ما
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 :العقلي واالختبار النفسي االختبار. 2

 فرنسيس" العالم هو النفسي االختبار مصطلح استخدم من أول إن 
 العقلية االختبارات مصطلح أما ،)F. Galton() 1822-1911"(جالتون
  .1980 عام"كاتل جيمس "األمريكي العالم مرة ألول فاستعمله

 )Anna Anastasi( "انستازي أنا" العالمة حسب النفسي فاالختبار
 يعرفه كما السلوك، من عينة لقياس مقنن موضوعي مقياس بأنه يعرف

 بينما .أكثر أو شخصين سلوك لمقارنة منظمة طريقة بأنه "كرونباك" المالع
 العمليات بعض لتقيس أعدت المثيرات من مرتبة مجموعة بأنه "بينه" يعرفه
 أما كيفية، أو كمية بصورة األفراد من ما لعينة النفسية السيمات أو العقلية

 الفرد داخل أو راداألف بين للمقارنة منظمة طريقة فيعتبره "حطب أبو فؤاد"
  .)1(محك أو مستوى أو معيار ضوء في منه عينة أو السلوك في الواحد

 قياس لىإ يهدف النفسي االختبار أن إلى تشير التعريفات هذه فكل  
 عينة بقياس يكتفي حيث نفسه، مع مقارنة أو أقرانه، بأداء مقارنة الفرد أداء
 هي النفسية لالختبارات األساسية فالوظيفة كله السلوك وليس السلوك من

  .مختلفة ظروف في الفرد لنفس االستجابات بين أو األفراد بين الفروق قياس
 من مجموعة فهو" صالح زكي "أحمد يعرفه فكما العقلي االختبار أما  
 العقلي السلوك مظاهر من مظهر في الفرد أداء تقيس التي المشكالت
  . )2(اإلدراكي أو المعرفي

 باإلضافة المعرفية العقلية االختبارات النفسي باراالخت يتضمن حيث
 من الوجداني/ االنفعالي الجانب على تركز التي عقلية غير االختبارات إلى

  . الشخصية السيمات مع السلوك من النفسحركي الجانب نو السلوك
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  :الذكاء قياس حول تاريخية لمحة -3

 ذهب التي نيةاإلنسا المحاوالت أعقد من الذكاء قياس ظاهرة تعد
 حركة في البدء منذ كميا وتقديرها فيها البحث محاولة في اإلنساني الفكر
 التعرف هو ظاهرة أي قياس من الرئيسي الهدف كان فلما العقلي، القياس
 االهتمام القديمة العصور منذ العلماء حاول ،األفراد بين الفروق على

 ثم الذكاء، ظاهرة قياس في األساسية كالنقطة الذكاء في الفردية بالفروق
 .العقلية القدرة على للتعرف كأداة المقاييس هذه استعمال إلى األمر تطور

 حركة بداية في والعلماء العلم شغل ما أهم الذكاء قياس فإن ولهذا
 مع الذكاء قياس يتماشى لهذا خاصة، الفردية والفروق عامة النفسي القياس
 النفس، علم في التجريب تاريخ مع وبالتالي الفردية الفروق قياس تاريخ
 ذهب ما إلى تعود الذكاء قياس نشأة في األولى البداية أن يعتقد من فهناك
 إلى ترجع فردية فروق بوجود المرتبطة "أرسطو" آراء أو "أفالطون" إليه

 إلى العقلي للقياس األولى النشأة اآلخر البعض أرجع كما الفطرية، العوامل
 األفراد وصف حول عديدة أفكار واكبتها التي الحديثة الفلسفية األطروحات

 وشكله الوجه كفراسة تقليدية وسائل على باعتمادهم وذلك األذكياء،
 األفراد لتمييز المخ وحجم تكوين ودراسة الجمجمة وفراسة الخارجي
 على والقدرة العلمي المستوى من يتخذون أصبحوا فلما .غيرهم عن األذكياء
 هذا أن باعتبار الذكي، الشخص إلى النظرة تطورت ذكاءلل معيارا التعلم

 الموجودة المعلومات بكمية هءذكا ويفسرون التعلم على القادر هو الشخص
 الحياة من جانبا تمثل إدراكيه وظيفة أنهب الذكاء يرون كانوا حيث لديه،
  .)1(االنفعالي الجانب تقابل العقلية

 إلى القياس لحركة ولىاأل النشأة يرجع آخر اتجاه هناك أن إال
 ، 1869سنة) الوراثة عبقرية( مؤلف "جالتون"و "هنشتاين" من كل أعمال
 العالم هذا حاول حيث الذكاء قياس بدأ "جالتون" أعمال من ابتدءا حيث

 النشوء في) ( 1882-1809 (Darwin)"داروين" نظرية على باالعتماد
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 هؤالء تمايز فترة حتى لألفراد البيولوجي النمو عن الكشف واالرتقاء
 التي الوسائل كانت حيث متفوقة، غير وأخرى متفوقة فئات إلى األفراد
 والتقسيم اإلنسانية الطبيعة في تتمثل الذكاء قياس في "جالتون" عليها اعتمد
 فإنه "جالتون" أعمال على موافقته رغم "هرنستاين" لكن للمجتمع، الطبقي
 .األفراد بين الفروق تلك ظهور إلى أدت التي األسباب عن تساءل

 اعتباره حول "جالتون" أعمال واجهت التي االنتقادات بعض رغم
 إلى ذهب من أول يبقى فإنه الذكاء وقياس لتقدير وسيلة العقلية للكفاءة
 المختلفة العقلية الصفات على ركز من وأول التقدير، مقاييس استخدام
 استخدم من أول فإنه ذلك إلى باإلضافة باالعتدال، األفراد بين وتوزيعها
 إنطلق ثم الفردية، الفروق دراسة في االرتباط ومعامالت المئينية المقاييس

 "تومسون "(Person Bert)  )1936-1857( "بيرت بيرسون" بعده
(Tomson) والواليات انجلترا  في العاملي التحليل بمناهج "ثيرستون"و 

 .)1(األمريكية المتحدة

 بالعلوم تأثرت قد النفس علم في األولى يبالتجر حركة كانت ولما
 قانون اكتشاف إلى ذلك أدى األعضاء، وظائف وعلم والكيمياء الطبيعية

 التجريبي النفس علم معمل وقيام (Fekhner) "فخنر" (Weber) "ويبر"
 الدراسات تاريخ في متميزة داللة له كان الذي 1979 سنة (Wantd)"لفونتد"

 فصل تم السنة هذه من انطالقا حيث النفسي، قياسال في خاصة السيكولوجية
 علماء ينظر أن الطبيعي من فكان الفلسفية، السيطرة عن النفس علم

 قياسه فحاولوا اإلنسان في طبيعية قوة أنه على الذكاء إلى األوائل التجريب
 العالم من الصادرة المعلومات أن بحجة خاصة، الحواس طريق عن

 بوجود اعترافهم رغم وهذا .الحواس طريق عن ناإلنسا إلى تصل الخارجي
 التي الفردية الفروق مشكلة إهمال مع وأدائه، الفرد في تؤثر داخلية عوامل

 القياس في الطريقة هذه أن غير العقلي، القياس حركة قياس أساس هي
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 االرتباط معامالت أن نبي الذي العلمي البحث نقائصها عن كشف ما سرعان
  .)1(اجد ضعيف معامل والذكاء تالعمليا هذه بين

 العقلية العمليات طريق عن الذكاء قياس إلى البحث اتجه وبهذا
 منفصلة كانت أنها يعتقدون كانوا التي والتخيل والذاكرة كالتفكير العليا

 بشكل بوظيفتها تقوم اأنه تبين قياسها حاولوا عندما أنهم إالّ البعض، بعضها
 بشكل العقلي النشاط وقياس قياسها عن ناءاالستغ إلى أدى مما متناسق،

 أنه الحديثة،إالّ باالختبارات الذكاء قياس في بداية الخطوات هذه فكانت كلي،
 ماكين جيمس"  قبله كان الذكاء قياس في (Binet)محاوالت تظهر أن وقبل
 حركة ظهور في األول الرائد البعض يعتبره الذي (J.M.Kattel)" كاتل

 االختبار" مصطلح استخدم من أول يعتبر حيث ية،العقل االختبارات
 قياس طريق عن العقلية الوظائف وقياس ،1980 سنة (test Mental)"العقلي

 اختبار أن إالّ الحسي، والتمييز الرجع زمن مثل البسيطة الحسية الوظائف
 خضع عندما العلمية دقته ثبوت لعدم المستمر النجاح يعرف لم "كاتل"

 .)2(والتقويم التقنين لعمليتي
 "بينيه"أعمال هي الذكاء قياس لحركة الموالية المرحلة كانت فبهذا

 القياس حركة ظلت التي السابقة المحاوالت كل رفض الذي "سيمون"و
 القياس حركة عرفت "بينيه" محاوالت من فانطالقا لها، خاضعة العقلي
 الحاجة ورظه هي األولى االنطالقة كانت لما خاصة واسعا انتشارا العقلي
  .العسكري أو المهني المدرسي، الميدان في سواء الذكاء الختبارات الماسة

 رواجا القت التي وخاصة السابقة المحاوالت كل على فباالعتماد
 قياس وخاصة العقلي القياس حركة أن القول يمكن كبيرة وشهرة عالميا
 دقة أكثر تبدراسا الالحقة السنوات خالل والتطور النمو في تستمر الذكاء

 الراشدين ذكاء لقياس "وكسلر" مقياس ظهور ذالك على والدليل وتطورا
 إلى إضافة فيه القصور بعض تجاوز مع ،"بينيه" لمقياس تطويرا يعتبر الذي
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 تناسب جديدة مقاييس لبناء السابقة المقاييس إلى استندت عديدة محاوالت
 .المحلية بيئتها

  :الذكاء قياسو دراسة في العلوم بعض إسهامات.4

 عدة األخيرة العقود في النفس علم تطور حركة في ساهمت لقد
 علم فروع من فرع يعتبر الذي الفسيولوجي النفس علم فيها بما علوم
) الوراثة( الجينات علم فيها بما الطب، البيولوجية، العلوم الحديث، النفس
 للوظائف ةالنفسي الدراسة عرفته الذي الغموض لفك وذالك األعصاب وعلم
 البيولوجية بالوظائف وثيقا ارتباطا الرتباطها وذلك والمعرفية، العقلية

 .وبنيته وبالدماغ والفسيولوجية
 الطبيعية العلوم من كغيرها األعصاب علوم إن: األعصاب علوم إسهام.1.4

 القدرة هذه الرتباط وذلك الذكاء دراسات تطور في واضح بشكل ساهمت
 (Verset) فيرست "العالم دراسات فحسب ووظيفته، غبالدما شديدا ارتباطا

 الذكاء نمو أساس هي )المخية القشرة (الدماغية القشرة نمو فإن" 1987
 سمك في االتساع هو والحيوان اإلنسان بين الفرق يعتبر فهو اإلنساني،
 كل في األساس المنطقة هذه تعتبر حيث الدماغ، من المنطقة هذه ومساحة

 في األبحاث وبتوالي .اإلنسان إليها توصل التي كتشافاتواال االختراعات
 الدماغ في مهمة مناطق عن الكشف الباحثون استطاع األعصاب علوم

 الوظيفة فيها بما بها، الخاصة والقدرة منطقة فكل المخية، القشرة في وخاصة
 اإلنساني، للذكاء المكونة القدرات من وغيرها الموسيقية الحركية، اللغوية،

 العقلية الوظيفة في اضطراب إلى بالضرورة يؤدي ما بخلل منطقة أي ابةفإص
 في الموجودة المخية القشرة في" فرنكيه "منطقة إصابة فمثال النفسية، وبالتالي
 إصابة إلى يؤدي حتما اللغوية بالوظيفة والمرتبطة الدماغ من األيسر النصف
 .)1(اللغوية الوظائف

 بصعوبات ترتبط أن يمكن معروف هو كما اللغوية فاالضطرابات
. سليمة األخرى الوظائف تبقى بينما القراءة، عن العجز األشياء تسمية في

 إعادة يمكنهم الدماغ مستوى على "بروكا" منطقة أصيبت الذين فاألفراد
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 في المصابين عكس على والفهم النطق في صعوبة أية دون وجمل كلمات
 بالدماغ وظيفتها تتعلق قدرات عدة خالل من تنشط التي المنطقة هذه

 الذكاء مجال في والبحوث الدراسات فكل .والدنيا العليا العصبية والمراكز
 في تتجلى التي العقلي القياس حركة فيها بما األعصاب علوم إلى استندت
 القشرة وظائف من وظيفة حسب كل فروع من تتألف التي الذكاء روائز
 العصبي الجهاز في ما منطقة يصيب خلل فأي ولهذا الدماغ، في المخية
 القدرات أحد في اضطراب أو خلل إلى يؤدي خاصة بصفة والدماغ عامة
 االضطرابات هذه دراسات عدة تناولت حيث الذكاء، تشكل التي العقلية
  .العصبي الجهاز إصابات عن الناجمة

 تهدف التي والبحوث الدراسات تعددت لقد: البيولوجية العلوم إسهام .2.4
 الدراسات كانت حيث الذكاء، في البيولوجي األساس أهمية على التأكيد لىإ

 بدراسة اهتموا الذين بيولوجيين علماء قبل من الذكاء موضوع حول األولى
 الذي النفس علم في االستقرار تعرف أن قبل التكوينية الناحية من القدرة هذه

 المتغيرات فكل ة،البيولوجي الدراسات من للذكاء الرئيسية الجذور استمد
 البيئي التكيف وحجمه، والمخ الدماغ من اإلنسان لدى البيولوجية

 تأثير قوة على تؤكد الدم وفسيولوجية األعصاب الهورمونات، والبيولوجي،
 .الذكاء في البيولوجيا علم

 العالم قام البيولوجية الناحية من الذكاء دراسة تدعيم ألجل
 تشكيل في العصبية الخاليا آليات بدراسة ياكولومب بجامعة (Kandel)"كاندل"

 مرتبطة تكون أن يمكن الذاكرة هذه أن إلى توصل حيث جديدة، ذاكرة
 .األولى العمر سنوات في المخ وتطور نمو تعزز التي باآلليات وثيقا ارتباطا

 المعرفية العمليات بين العالقة اكتشاف في علماء عدة اعتقاد "كاندل" أيد كما
 تساعد األخيرة هذه وتعقد تطور حيث المخ، ونمو العصبي ابكالتش ونقاط
   .)1(المعقدة الذهنية الوظائف تطور في
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 أهمية إلى أشار فقد 2000 (Ritchardson) "سون ريتشارد" أما
   .)1(الفرد في الكامنة القدرات قياس من للتمكن البيولوجي الذكاء دراسة

 في جديدة حوثوب دراسات عدة ظهرت الذكاء، تطور مجال وفي
 المخ حجم بعالقة خاصة اهتم حيث للذكاء، والبيولوجي الوراثي األساس

 حاول الذي 1999" (Wickett)"ويكات" دراسة ومنهم بالذكاء، والهرمونات
 حجم ،الرأس مقاس :في تتمثل رئيسية بيولوجية متغيرات بثالثة الذكاء ربط
 .العصبي التكيف سرعة ،المخ

 القدرة مع المتغيرات هذه بين العالقة أن الدراسة هذه أكدت حيث
 االرتباط، معامالت بواسطة النتائج إلى التوصل بعد متداخلة، عالقة العقلية
 من كل في قوى لها الجينات في العوامل هذه تداخل أن "ويكات" ويرى
 كعامل األعصاب نظرية الدراسة هذه نتائج دعمت كما. المخ وحجم الذكاء
 الخصائص تقدير يمكن البيولوجية المتغيرات اللخ فمن للذكاء، سببي
 .)2(المعرفية ياتملوالع

 العالم قام المخ، حجم خالل من اإلنساني بالذكاء التنبؤ وعن
 كل في المخ أحجام من العديد بين فيها قارن بدراسة 1999 (Bern)"بورن"

 )قلالع(المخ حجم بين الدالة العالقة فأوضح المعرفية، وقدرتهم الجنسين من
 النفس علم خالل من الذكاء قياس إمكانية وبالتالي المعرفية، والقدرات
  .العصبي

 يرى كما للذكاء البيولوجية األسس مجال في اإلسهامات أهم أن إالّ
 (Arthurjensen) "جونسن آرثر" قدمه ما هي2000 (Rushton)  "روشتون"

 في "سبيرمان"هإلي توصل الذي ) " (FGالعام بالعامل قيتعل ما خاصة 1988
 النفس علم النفسي، القياس إدماج هو بحوثه ميز ما أهم حيث ،الذكاء

 عام قدم فقد .الذكاء في العام العامل وأهمية الوراثي، السلوك العصبي،
 حول دراسات ضمن أين للذكاء الوراثي التركيب حول متميزا بحثا  1998

                                                            
1- Eveline Lauren ; l’intelligence est elle héréditaire ? Collection science 
d’éducation, 1994 ;p94. 
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 سرعة معو FG)(عاملال العامل حول "سبرمان "وافتراضات والذاكرة التعلم
 .المعلومات تجهيز

 علماء عدة طرف من واسعا بايرحت (Jensen) دراسات تلقت وقد
 في قدمه ما وخاصة والفكر الحضارة يخدم إسهام أعماله أن رأوا ذينلال

 أن 1998" فيرنون (Vernon)أكد حيث الذكاء في الوراثية االختالفات
 مجال في دراسات إلى قادت دق العام الذكاء دراسة في (Jensen)إسهامات
 الخاصة الدراسات أثرت كما المعرفية المعالجة وسرعة الوراثي الذكاء

 .)1(بالذكاء البيولوجية باالرتباطات

 العلمية الوسائل بكل حاولت السيكولوجية الدراسات أن رغم
 كان البيولوجية الدراسات إسهامات أن إال الذكاء وخبايا أعماق في الغوص

 في البيولوجي فالعامل الذكاء في الحديثة الدراسات تطور في اضحو أثر لها
 الرئيسية الجذور ومعرفة الكامنة القدرات إظهار في قصوى أهمية له الذكاء
 النفسية الدراسة كانت فإذا الذكاء، في الوراثي العامل تأثير وبالتالي لها

 تستند فإنها اءالذك في والبيئة الوراثة عاملي تأثير عن وتنقب تبحث للذكاء
 البيئي، والتكيف الوراثة أهمية لمعرفة له، البيولوجية الطبيعة إلى بالضرورة

 تأثير في يحصل الذي التداخل ثم القدرة، هذه في منهما كل تأثير وكيفية
 نفسا أعطت الذكاء بيولوجية في العالمية الدراسات ولعل .العاملين هذين
 وكيفية المعلومات تجهيز في جديدا اودفع المعرفية القدرات مجال في قويا

 بطريقة الظاهرة هذه متابعة وبالتالي الذكاء في األفراد بين الفروق اكتشاف
 الفرضيات على واالعتماد استبعادها وليس ،التجربة إلى تستند علمية

 تعود والبيولوجية الطبية العلوم إلسهامات البالغة فاألهمية فحسب، النظرية
 علماء يفعل كما النظرية، االستدالالت من أكثر التجريب على اعتمادها إلى

 يبقى الذكاء، في الطبيعة علماء بها قام التي التحديات رغم أنه إالّ النفس،
 اكتشاف في المهمة الدراسات أعمدة الحديث العصر في النفس علماء

                                                            
1-��!�  ،!�Cأ xrا��آ�ء ��1ث �� ا��اه8 ا��، � ا�زار����، ط، 1!ون ا��!��، ا��7��� ا��4�

  .108 ،107ص ،.2003
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 في علمية نظريات عدة إلى استنادا خصائصها أهم ودراسة العقلية القدرات
 لهذا الذكاء، وراثة في خاصة الطب، وعلم البيولوجية كعلم التجريبية مالعلو
 فمشاركة العلوم هذه من علم أي عن االستغناء يمكنها ال الذكاء دراسة فإن

 إلى بتكاملها وتسعى القدرة لهذه األساسية المالمح توضح العلوم هذه وتداخل
  .الحديثة العلوم معالم بكل للذكاء موحدة نظرة إعطاء

   :العام الذكاء اختبارات بعض تطور.4
 وهذا العام، الذكاء باختبارات النفسية االختبارات بعض تسمى

 الذكاء، نسبة مثل واحدة درجة وإلعطائها متنوعة مواقف في تستخدم لكونها
 االختبارات هذه تسمى ما وكثيرا للفرد العام العقلي المستوى على لتدل

 التحصيل محكات ظل في يتحدد صدقها نأل المدرسي االستعداد باختبارات
 في سواء العامة المبدئية التصفية أغراض في أيضا تستخدم كما الدراسي،
 .)1(العسكرية أو المهنية أو التربوية الناحية

 عديدة الحاضر وقتنا في الذكاء تقيس التي االختبارات عدد وألن
 فإن معروف وه كما الشائعة، االختبارات أهم عن الحديث نقتصر ومتعددة
 (Binet) 1896"بنيه"الفرنسي العالم إلى تعود الذكاء الختبارات االنطالق نقطة
 أول إلى العليا العقلية العمليات حول أجراها التي األبحاث خالل توصل الذي

 تصميم إلى توصلوا حتى والدراسات األبحاث توالت ثم للذكاء، فردي اختبار
 األطفال ذكاء قياس تفوق اختبارات يف يبدو الذي للذكاء أخرى اختبارات

 الراشدين لذكاء "وكسلر" مقاييس في ذلك يبدو كما الراشدين، ذكاء قياس إلى
   .المقياسين هذين إلى باختصار نتعرض أن نحاول يلي وفيما

   :1904 للذكاء "بينيه(Binet) "اختبار. 1.5 
 الذي الذكاء، اختبارات وأشهر أوسع من للذكاء" بنيه"مقياس يعتبر

 "سيمون ثيودور"الفرنسي والطبيب "بنييه الفريد "الفرنسي العالم ببنائه قام
1905 عامة مرة أول ونشر الفرنسية المعارف وزارة من بطلب1904 عام

)2(. 

                                                            
�4��� ا�2/��، ا����B# "��#، ��اد  |{ح-1 x��7�ن، ،1ط ا����1، ا���
  .64ص 2005 
2--�
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  .226ص.2005ا��Bه�ة،



 146 

 التي ومتنوعة، متعددة ودراسات أبحاث نتيجة المقياس هذا يعتبر
 بمدينة تدائيةاالب المدارس في ثم ،"باتريير الصال" مدرسة في أوال أجريت
 االختبارات جميعخضعت  يثح عاديين وغير عاديين أطفال على باريس

 المالئمة البنود تحديد لهدف متعددة مرات لتطبيق المقياس في المستعملة
 الذي والتكامل التركيز أو البساطة حيث من سوءا الدقيقة القياس لعملية
 .)1(البنود تلك به تتميز

 في "تيرمان لويس" يد على المتحدة ياتالوال في المقياس طور لقد
 في" ميريل" وزميلته  "تيرمان" قام ثم 1916 سنة مرة ألول "ستانفورد" جامعة
 العمر" مفهومي ضم أين 1937 عام الثاني التعديل بإصدار الجامعة نفس

  الذكاء بنسبة عرفت موحد صيغة في معا "الزمني العمر"و "العقلي
d’intelligence  Quotient لها يرمز والتي التالية الصيغة على)IQ(:  

  
  
  

 ما سنوات، 10 الزمني عمره طفل على" بينية" اختبار طبق إذا فمثال 
 أي100تكون ذكائه نسبة فإن شهرا،120العقلي عمره وكان شهر، 120 يعادل
120/120×100=100. 

 موحدة صورة في ظهر أين 1960 عام مرة لثالث المقياس عدل كما
 فظهرت الثاني، التعديل في مختلفتين صورتين شكل على انك أن بعد

 من له الرابع التعديل ظهر1986  عام وفي،  1972عام جديدة معايير للمقياس
 حيث  (Thorndike, Hagen et Sattler)"ساتلر"و "هاجيين"" ثورندبك" طرف
  .)2(المختلفة العمرية الفئات يشمل األخير التعديل هذا في أصبح

 قياس في األولى البداية يمثل كونه إلى المقياس هذا ةأهمي ترجع
 علمية كأداة عليه يعتمدون الباحثين، من العديد جعل الذي األمر الذكاء،

                                                            
x  أ�Cر��و-1��  .88ص "�z1، ا�����،
2--�
���!  إ"�� ،�B/ا� x�� ،z1�" 226ص.  
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 يعتبر كما جديدة، مقاييس بناء في عليه يستند كمرجع وبالتالي الذكاء، لقياس
 التي الذكاء لقياس معيارية كوحدة "العقلي العمر"يستخدم مقياس أول
 .المقياس لها تعرض التي التعديالت بعد حقاال الذكاء نسبة منها تخرجتاس

 الحالية العامة القدرة قياس هو" بنييه" لمقياس الرئيسي الهدف كان ولما
 ال فهو نفسه للفرد السابقة والتجارب الخبرات محصلة يقيس بذلك فإنه للفرد
 .للفرد والبيئية ةاالجتماعي العوامل عن بمعزل للفرد العقلية القدرة يقيس
 المراحل اختلفت وإن حيث للذكاء متنوعة قدرات بقياس تميزه إلى إضافة
 ومختلف مرحلة كل خصائص يراعي أنه إالّ ذكائها، يقيس التي العمرية

 .)1(عمرية مرحلة كل في الفرد يبديها التي النشاطات

 خصائص بعدة المقياس هذا يمتاز السابقة الخصائص إلى باإلضافة
 :بينها من ىأخر
 ذوي أخصائيين طرف من فردية بطريقة ليطبق صمم مقياسا يعتبر* 

 .العاليتين والكفاءة المهارة
 تحليل إلى اللجوء دون وعامة شاملة كقدرة للذكاء كمقياس اعتباره يمكن* 

 .الخاصة القدرات
 .للفرد الذهني النمو لقياس اختبارا يعتبر* 
 أعلى مقدار على أي العقلي، عمره ىعل أساسا الطفل ذكاء درجة تعتمد* 

 على تعتمد مما أكثر المتدرج السلم في إليه يصل أن الطفل يستطيع مستوى
 .)2(وطالقته سرعته

 إلى عامين من لألعمار العام الذكاء لقياس "بنيه" مقياس يستخدم
 العمرية المراحل حسب متدرجا صعوبتها مستوى كوني حيث الرشد، سن

 :هي المحتويات من أقسام سبعة في تصنيفها يمكن راتمها عدة بذلك ويقيس
 الرياضي، االستدالل االجتماعي، الذكاء التفكير، الذاكرة، اللغة،االستدالل،

 .الحركي-البصري النشاط

                                                            
x ا�����،  ا�Cر��و-1�� ،z1�" 88 ص.  
2-�/���  ،����$ ��4/�  .236ص ،1999 ،
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 االستدالل على أساسي بشكل تعتمد السبع المهارات هذه كل حيث
 اللفظية اراتالمه وإنما حتمية، ضرورة القراءة على القدرة تعد وال المجرد

 هذا أهمية من يزيد ما وهذا .فردي اختبار ألنه امهم دورا تلعب التي هي
 .)1(المدرسي العمل في بالنجاح بالتنبؤ المقياس

 بحجة 1905 في نشأته من المقياس هذا عرفها التي التعديالت رغم
 العمرية للمستويات العقلية القدرات قياس تستوفي ال له األولى الصور أن
 دقة ورغم فإنه خاصة، والمراهقين جدا الصغار األطفال ولدى ليا،الع

 استخدامه عند والتطبيقية العملية الحدود معرفة على يركز أن يجب تصميمه
 بجميع نفسية ظاهرة يقيس نفسيا اختبارا تعرف لم النفسي القياس فحركة

 فسيةالن المقاييس من كغيره "بنيه"اختبار فإن األساس هذا فعلى مظاهرها،
 وضع التي األهداف بعض تحقيق يستطيع لم أنه أساس على النتقاد تعرض
 .مقياسه اتجاه نفسه "بينه" به اعترف ما منها والتي أجلها، من المقياس

 فقط يقيس ولكنه كلية العقلية للقدرة بقياسه يعرف مثال فالمقياس
 المختلفة، العقلية االضطرابات مثال يقيس ال فهو ،"ينيه" حسب العام الذكاء
 اضطرابات إلى يؤدي األطفال لدى الذكاء نسب في االنخفاض كان لو فحتى

 أن كما االضطرابات، هذه قياس عليه يتعذر "بنيه" مقياس فإن انفعالية،
 قياس يستطيع ال فإنه العام الذكاء نسبة تحديد في شائع كونه المقياس
 إظهار يحاول المقياس إنف لهذا مثال، الخارقة كالموهبة االستثنائية القدرات

 على ليتعرف ذلك من أبعد إلى يذهب وال ،الفردي للذكاء العام المستوى
 التقريبية الحدود عن الكشف إلى فقط يؤدي فهو ،المعرفي الشذوذ حاالت
 باستبعاد النجاح إلى به يؤدي الذي ما فرد ذكاء إليها يصل أن يمكن التي

 .الدخيلة العوامل
 ال ألنه المدرسي، للتوجيه كأداة عليه يعتمد ال "يهبين" اختبار أن كما

 الذكاء لقياس يصمم لم فهو بنائه، عند التعليمية والطرق الشروط كل يستوفي
 في المدرسية العوامل جميع يجسد ولم المدرسة، داخل الذكاء في والفروق

                                                            
 ،1ط ��2@�، ا�/�4 دار ،وا�2/��� ا������1 وا�����B> ا�����رات 
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 لم أنه إال ،"بينيه" به اعترف الذي القصور هذا رغم لكن تطبيقه، ميدان
 اختبارات من كغيره آخرين باحثين طرف من االنتقادات بعض من ينجو

 لتوصل فنظرا .المضمون ناحية من أو الشكلية الناحية من سوءا الذكاء،
 سن عند النمو عن يتوقف الفرد عند المتوسط الذكاء أن إلى الباحثين بعض
 ةنسب أصبحت حيث الراشدين، لذكاء تقديره في المقياس دقة انتقدوا فإنهم15
 على وليس الذكاء نمو هدعن يتوقف الذي العمر على تعتمد الراشدين ذكاء
  :التالية بالصيغ وذلك الراشدين، لدى الزمني العمر

  
  
  
  
 حيث الراشدين، ذكاء لنسبة المناسب التقدير تبقى لم أنها إالّ
 القياسية واألساليب األسس اعتمدت أنها أساس على "وكسلر" عارضها
 ولما .الراشدين ذكاء لقياس جديد مقياس جاء وبذلك األطفال، ذكاء لتقدير
 العالم جاء الصغار األطفال ذكاء قياس عن يعجز أيضا" بينيه" مقياس كان

 60 إلى أسابيع 04 من األطفال ذكاء لقياس الثغرة هذه ليسد بمقياس "جيزيل"
 .)1(أسبوعا

 العمر إيجاد كيفية حول أخرى انتقادات المقياس لهذا وجهت كما
 عن الصحيحة اإلجابة من انطالقا بحسابه يقوم "بينيه" كان الذي العقلي
 على يدل سؤال كل أن يعني فهذا العقلية، الشهور إلى وتحويله األسئلة
 أن باعتبار الفاحص، إليها ينتمي التي السنة كانت مهما عقليين شهرين
 االنتقادات ذهه رغم لكن عقلية، سنة لكل أسئلة ستة على يحتوي المقياس
 الذكاء اختبارات لكل األساسية القاعدة يبقى إنهإال  "بينيه" لمقياس الموجهة

 بالشخص المرتبطة العوامل كل مراعاة يجبكما  المقياس، هذا تلت التي
 "بينيه "اختبار تطبيق شأن شأنه للذكاء، اختبار أي تطبيق عند المفحوص

                                                            
x ا�����،  أ�Cر��و-1�� ،z1�" 90ص.  
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 الذي القصور بعض رغم ام،ع بشكل األفراد ذكاء نسبة يقدر مقياس فهو
 .المقياس هذا منه يعاني
 :للذكاء" وكسلر" مقاييس .2.5

 التعديالت مختلف ورغم" بينيه"اختبار في عدة نقائص لوجود نتيجة
 األطفال ذكاء لقياس صالح المقياس هذا أن اتضح فإنه عليه، أجريت التي
 بمقياس يدعى اسمقي بإنشاء" وكسلر "قام لذا الراشدين ذكاء لقياس منه أكثر

 .للذكاء" بلفيو وكسلر"
 اختبار توفير لغرض 1929 عام المقياس لهذا األولى الطبعة ظهرت

 ستانفورد"مقياس أن "وكسلر" يرى حيث الراشدين ذكاء لقياس ودقيق صالح
 مع العقلي العمر استخدام يمكن ال أنه بحجة للراشدين يصلح ال "بينيه

 من كبيرة عينة يشمل لم "بينيه" اختبار نينتق فإن ذلك إلى إضافة الراشدين،
 مقياسه "وكسلر" أعد ذلك وألجل األطفال، من أغلبيتهم كان بل الراشدين
 الذكاء مفهوم بذلك أصبح حيث 1939 عام األولى طبعته ظهرت الذي للذكاء
 والتعامل العقالني والتفكير للفرد العامة القدرة في يتمثل مفهوم "وكسلر" لدى

 .)1(البيئة عم بفاعلية

 تناسب التي الذكاء مقاييس من مجموعة" وكسلر "طور وقد
 المقاييس لهذه مختلفة مراجعات صدرت كما األعمار، من مختلفة مجموعات

 :تشمل والتي
 .الراشدين لذكاء "وكسلر" مقياس* 
 .األطفال لذكاء" وكسلر" مقياس* 
 .المدرسة قبل ما األطفال لذكاء" وكسلر" مقياس* 

 :االختبارات هذه خصائص أهم تلخيص يلي وفيما
 .(Wais)الراشدين لذكاء "وكسلر" مقياس. 1.2.5

 الموجودة النقائص على ارد أعدها التي "وكسلر" مقاييس أشهر من
 الحالي الوقت في يسمى الذي الراشدين ذكاء مقياس (Binet)اختبار في

 ظهر والذي (Intelligence scale Wais)أو(Wechsler adulte) أو (Wais)مقياس
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 الصعوبات لبعض نظرا  السابق" بلفيو وكسلر "محل 1955 عام جديدة بطبعة
 المراجعة ظهرت 1981 عام وفي التقنين، عينة تمثيل بمدى الخاصة الفنية
  (Wais‐R).ب يعرف وأصبح المقياس لهذا الثانية

 منها ستة فرعيا، اختبارا عشرة إحدى من (Wais)سمقيا يتكون
 يمكن حيث ،األدائي المقياس تصنف منها 05 و اللفظي اسالمقي تصنف
 الذكاء نسبة إلى باإلضافة حدا على فرعي مقياس لكل الذكاء نسب حساب
 التركيز على المقياس في األدائي الجزء ساعد وقد. ككل بالمقياس الخاصة

 .)1(البكم-الصم المرضى مع التعامل عند خاصة اللفظية المهارات على
 لتقنين األمريكي المجتمع من 1880 قوامها كبيرة عينة اختبرت ولقد

 مستويات تسعة على واإلناث الذكور بين بالتساوي موزعين المقياس هذا
 .سنة 74 إلى 16 من عمرية

 متعددة قدرات من يتكون الذكاء أن يوضح المقياس هذا فإن وبهذا
 هذا في "وكسلر "يقول حيث النوعي، تميزها رغم ،البعض بعضها ترتبط
 درجة كانت مهما القدرات هذه مجموعة يعني ال "الذكاء" أن الشأن

 المتعدد، القدرات هذه وظيفة في فقط يتمثل ال الذكي السلوك ألن شموليتها،
 كالدوافع أخرى عوامل عدة مراعاة مع بينهما الجمع طريقة أيضا وإنما

 .الشخصية العوامل وبعض واالنفعاالت
 ليس "وكسلر "حسب المقياس هذا لوضع الرئيسي الهدف فإن ولهذا

 الخاصة والقدرات العامل هذا قياس بين يجمع بل العام العامل قياس مجرد
  .)2(وخصائصه أبعاده له موقف في األخرى

    (Wisc‐‐‐‐R) :األطفال لذكاء" وكسلر "مقياس. 2.2.5
 من يتكون حيث" للراشدين بيلفيو "لمقياس امتداد المقياس هذا يعتبر

 حذف مع الراشدين مقياس من أخذت معظمها والتي ،السهلة المفردات
 بعض إضافة مع الفرعية االختبارات من اختبار لكل الصعبة المفردات
 عام االختبار لهذا المعدلة الطبعة ظهرت فلقد فرع، لكل السهلة المفردات
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 (02) اثنان فرعيا، اختبارا عشر أثنى على الصورة هذه تشمل حيث 1973
 قسمين إلى االختبار هذا ينقسم .إضافية أو بديلة كاختبارات انيستخدممنها 

  :هما رئيسيين
 .اللفظي القسم* 
 .األدائي القسم* 
 طريقة في الراشدين ذكاء اختبار عن يختلف ال المقياس فهذا

 األطفال ذكاء لقياس ناجح مقياس يعتبر فهو طفيفة، اختالفات إال تصحيحه
 فإن ذلك رغم الفرعية، االختبارات من كثير مع خصائصه التفاق نظرا
 إعداد هو الرئيسي هدفه كان حيث بالتناقض "وكسلر" نعت العلماء بعض
 من أبعد إلى ذهب ولكنه  (Binet)اختبار لنقص نظرا الراشدين ذكاء مقياس
 ذكاء مقياس أسس على اعتمادا األطفال لذكاء مقياس بإعداد ليقوم ذلك

  .الراشدين
   :المدرسة قبل ما أطفال لذكاء "وكسلر "مقياس .3.2.5

 ظهر حيث للذكاء،" وكسلر" مقاييس أحدث من المقياس هذا يعتبر
 هذا يتألف سنوات،6 إلى 4 من األطفال ذكاء قياس إلى يهدف،  1967عام

 نسبة تحديد في ةعشر منها يستخدم حيث فرعيا، اختبارا 11 من المقياس
 في المستخدمة االختبارات من مأخوذة فرعية اختبارات 8 منها الذكاء،
 أما اإلضافة، أو بالحذف المفردات تعديل بعد وذلك الراشدين، مقياس

 كما الشيء فنفس المقياس، لهذا خصيصا فأعدت المتبقية الثالثة االختبارات
  .عمليو لفظي: قسمين إلى المقياس هذا ينقسم السابقين المقياسين في
  :والتربوي العقلي قياسال حركة في المقياسين من كل إسهامات. 6

 واحد هدف ألجل وضعت الذكاء مقاييس كبقية المقياسين هذين إن
 الذكي السلوك في المتمثلة األفراد لدى الذهنية العملية وتقويم قياس وهو
 .الحياتية المواقف مختلف في الفرد به يتصرف الذي

 مالئم اختبار إعداد في والظروف المواقف كل مراعاة فإن لهذا
 المتبعة العلمية والشروط والظروف االختبار واضع بها يتقيد حتمية رةضرو
 االنجازين هذين فباعتبار ذلك، على دليل خير المقياسين هذين إعداد في
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 ومقنعا علميا تفسيرا قدما قد بذلك فإنهما العقلي القياس حركة في أعمدة
 عام بشكل تقديرها في أو الخاصة القدرات تحليل في سواء الذكاء لظاهرة
 .وإجمالي

 في سوءا الرئيسية خطواته كل ومراجعة "بينيه" مقياس إلى فبالنظر
 مقياس أما كلي، بشكل الذكاء يقيس كلي مقياس أنه نجد تطبيقه، أو تصميمه

 إلى بالتعرض أي تحليلي، نصف بشكل الذكاء يقيس ذلك عكس "وكسلر"
 التوصل ثم) األدائيةو اللفظية( الفرعية باالختبارات القدرات مختلف قياس
 قياس إلى التوصل حاول مقياسه في "بينيه" أن كما كليا، القدرة قياس إلى

 القدرات تضم التي التجريبية المواقف إلى التعرض دون العقلي النضج
 قدرة لقياس معقدة بوظيفة يقوم للذكاء مقياس كل أن هنظر في حيث الخاصة
 جاء مقياسه أن باعتبار الكلي، فشله أو نجاحه على تدل واستجابته الفرد
 المتفوقين بين والفرق للتعرف الماسة الحاجة بوجود مرتبط لغرض أساسا
 في التربوية المؤسسات طرف من يستعمل لهذا والمتخلفين، التالميذ من

  .األولى الدرجة من تربوي هدف األساسي هدفه يبقى فبالتالي  التوجيه
 من انطالقا الذكاء نسبة على التعرف حاول ،"وكسلر" مقياس أما

 إلى مقاييسه قسم حيث العامة، القدرة لهذه كلةالمشَّ الخاصة القدرات تحليل
 أن رغم" الصدد بهذا "وكسلر" يقول إذ أدائية، واختبارات لفظية اختبارات

 لتقديره الوحيدة وسيلتنا فإن العقلية للقدرات البسيط المجموع هو ليس الذكاء
  .)1(" ..القدرات هذه سبقيا نقوم أن هي كميا

 المختلف القدرات نسبة عن الكشف أوال يحاول "وكسلر" فإن وبهذا
 للقدرة الكلي المردود على الحصول ثم الفرعية، االختبارات طريق عن

 فقد الذكاء نسبة إليجاد المستعمل المعيار ناحية من أما معين، لفرد الكلية
 التي هي الطريقة هذه أن إالّ ،العقلي العمر معيار "سيمون"و "بينيه"استعمل
 أين الراشدين لذكاء جديد مقياس إلعداد ذهب عندما "وكسلر" تفكير شغلت
 وهذا الرشد، مرحلة في وخاصة العقلي العمر معيار عن التخلي حاول
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 االختبار في عليها يتحصل التي للفرد العقلية القدرة عن الكشف لهدف
 لقياس اختبار إعداد إلى عمد ثم سنه، مثل في أقرانه ذكاء بمتوسط ومقارنته

 خاصة العقلي القياس حركة في أثّر مام الصغار، األطفال ثم األطفال ذكاء
 .األطفال ذكاء قياس

 في سوءا بينهما عديدة بفروق يتميزان المقياسين هذين أن رغم
 من كان ذلك أن إالّ العقلية القدرة وتقويم الذكاء نسبة إيجاد طريقة المحتوى،

 المقياسين هذين كون في تتمثل التي التطبيقية األهداف بعض تحقيق أجل
 الفشل مشكلة دراسة مع متعددة، بطرق الدراسي التقويم تحقيق إلى يسعيان
 معرفة إلى إضافة عامة بصفة النجاح وتقويم ،الرئيسية وأسبابها الدراسي

 نمائية ظاهرة الذكاءيعتبر  حيث العمرية، المراحل مختلف عبر الفرد ذكاء
 .الطفل عمر تقدم مع تتقدم

 العقلي القياس حركة في اهام اإنجاز نااالختبار ناهذ يبقى فبهذا
 "سيمون"و"بينيه"ـل األول المقياس كان حيث خاصة الذكاء وقياس عامة
 بعد الموصل وعرف الذكاء، مجال في االختبارات لمشوار الناجحة البداية

 باختبار خاصة التربوي المجال في اكبير واستعماال عالمية شهرة نال أن
 بفضل الذكاء قياس مجال في والتقدم العصرنة رمز يمثل الذي "وكسلر"

 نقصه نقاط وعلى عليه اعتمدت الذي المقياس لتطوير بذلها التي الجهود
 مجرى في ويضعها العقلي القياس لحركة جديدة لبنة وضع إلى للتوصل
 لكل األساسية الركيزة ناالمقياس ناهذ يعتبر كما .والحضاري العلمي التقدم

 .وقياسه الذكاء مجال في واإلنجازات األعمال
 المراحل كل شملت للذكاء "وكلسر" مقاييس أن جليا يظهر سبق مما

 انطلق الذي الرئيسي هدفه أن رغم الرشد، مرحلة إلى الطفولة من العمرية
 مقياس رفهع الذي للقصور نظرا الراشدين لذكاء مقياس إعداد هو منه

(Binet) استطاع "وكسلر" اختبارات من فانطالقا. الراشدين ذكاء قياس في 
 عدة فيه تتفاعل معقد نمط كونه في العام الذكاء فكرة يبلور أن األخير هذا

 حاول خاصة، قدرات عدة من تتكون القدرة هذه كانت فلما لتشكيله، عوامل
 بذلك فركز وأدائية لفظية هامن فرعية اختبارات إلى مقاييسه تقسيم "وكسلر"
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 الكلية والدرجة فرعي اختبار كل في المفحوص ينالها التي الدرجات على
 يختلف ولهذا مختلفة، قدرات تقيس الفرعية االختبارات باعتبار لالختبار،
 المقياس هذا عبارات كون إلى إضافة ،"بينيه" مقياس مع "وكسلر" مقياس
 استغنى كما والمنطق، المعنى في رالصغا عن منه أكثر للكبار مالئمة

 هو المهم العامل واعتبر العقلي العمر مستويات عن مقاييسه في "وكسلر"
 عليها يتحصل التي الدرجة من الذكاء نسبة تحسب وبذلك العقلية، القدرة

 .مباشرة االختبار في المفحوص
 العقلي القياس حركة لتطور جديدة دفعة "روكسل" اختبار يعتبر وبهذا

 هو المقياس لهذا المميز الرئيسي الشيء حيث خاصة بصفة والذكاء امةع
 ككل، االختبار وذكاء العملي الذكاء اللفظي، للذكاء درجات لثالث إعطائه

 الباحثين بعض طرف من مشكلة واجه االختبارات من غيره ومثل أنه إال
 في عيفر اختبار لكل النسبية القيمة تحديد كيفية في وذلك تطبيقه، أثناء

 من فرع كل أن أساس على قنن المقياس هذا تقنين عند حيث المقياس،
 اختبار يبقى ذلك عن النظر فبغض. القدرة بنفس يسهم المقياس فروع

 لتقويم واسع نطاق على يستخدم للذكاء معاصر الختبار مثاال للذكاء "وكسلر"
  .درسةالم قبل ما األطفال وحتى واألطفال، للراشدين العقلية القدرات

  :الدراسي والتفوق المعرفي/العقلي القياس. 7

 التالميذ بين التمييز هو نفسي اختبار أول ظهور من الهدف إن
 المدرسي، أدائهم في أيضا يظهر والذي الضعاف التالميذ عن المتفوقين

 وكسلر"و (Binet)"بنيه" أبحاث نتائج أن الدراسات من العديد أكدت حيث
(Weksler)" عامة قدرة ولكنه الفردية العقلية القدرات مجموع ليس الذكاء أن 

 فسبق ما اختبار بواسطة قياسها يمكن والتي الفكرية المهارات جميع تشمل
 نهأ يعني وهذا "التعلم على لقدرةا" أنه للذكاء الهامة التعاريف من ذكرنا وأن
 أكدته ما وهذا التعلم، على وقدرته الفرد ذكاء بين طردي تناسب هناك

 معامل أن وجد حيث والذكاء، الدراسي النجاح بين العالقة حول راساتد
 الذكاء عالقة أن مراعاة مع 0,74 عن يزيد عامة بصفة بينهما االرتباط
 ما حسب وهذا أخرى إلى مادة من تختلف المختلفة المواد في بالنجاح



 156 

 أكدت فقد الدراسي التأخر مجال وفي الذكاء، في قدرات من المادة تحتاجه
 معين، ذكاء نسبة إلى يحتاج معين تعليمي مستوى كل أن النفسية الدراسات

 السياسة في الذكاء لمعامل بالغة أهمية يعطى مثال وأمريكا إنجلترا ففي
 مراحل كل أن البلدان هذه في التعليمي التوجيه أبحاث دلت حيث التعليمية
 الدراسات هذه ومن ،بها خاصة معينة ذكاء نسبة تتطلب المختلفة التعليم
 :التالي الجدول في تتجلى التي إنجلترا في "كاتل" إليها توصل التي النتائج
 بكل الخاصة الذكاء نسبة حول "كاتل" دراسة نتائج يلخص ):1(رقم جدول

 .)1(تعليمي مستوى
 المستوى
 التعليمي

 المتوسط المدى
 الذكاء لنسبة

 نسبة متوسط التعليمي المستوى
 الذكاء

 الدرجات
  امعيةالج

 الدبلومات
  العليا والشهادات

  الثانوي التعليم
 اإلعدادي التعليم

130-160  
120-150  

  
110-145  
105-140 

  )العليا الفصول(االبتدائي التعليم
 الفصول(االبتدائي التعليم

  )المتوسطة
 )األولى الفصول(االبتدائي التعليم

100-110  
85-100  

  
75-85 

 كثير في يعود الدراسي شلالف أن يتجلى الدراسة هذه خالل فمن
 مع تناسبه عدم وبالتالي الفرد، لدى الذكاء نسب تدني إلى الحاالت من

 في فشله إلى يعود أن يمكن الفرد ففشل إليها وصل التي الدراسية المرحلة
 بعض يوافق هؤذكا يكون أن يمكن الفرد ألن األخرى، دون واحدة مادة

 .فيها فيفشل غيرها وليس المواد
 فإن والتعليمية الثقافية االجتماعية، ببيئته الشخص الرتباط ةوبالنسب

 من يكتسبه بما وثيقا ارتباطا ترتبط المتعلم الفرد بها يقوم التي المهمات
 يرتكز الشخص ذكاء لقياس اختبار أي بناء فإن ولذا وسطه، في معارف
 أي معها تعامله ومدى وبيئته محيطه في الفرد يكتسبه ما على أساسا
 على القدرة هو الذي السائل الذكاء على وليس المتبلور ذكائه على عتماداال
 "حرشاوأ" العالم أكد حيث جديدة معارف بلوغ أو جديدة مشكالت حل

                                                            
����د-1  !�
���2، ا����#  x�� ،z1�" 200ص.  



 157 

(Aharchao) 1970 الثانوية طلبة على هؤبنا تم الذي "وكسلر" اختبار أن 
 وضعت أي الدراسي، التحصيل مع 0,43 يبلغ قوي ارتباط بمعامل يتميز

 الذي "بياجيه "عكس على المدرسية، التعليمية للنشاطات وفقا بنوده عظمم
 لحل اختبارات إجرائه في واللغوية المنطقية القدرات على فقط يعتمد كان

 في تفوقا يبدون الذين هم "بياجيه" حسب المتفوقون فاألطفال المشكالت
 لدى ينيةالتكو النظرية "جاردنر"اعتبر لهذا ،واللغوية المنطقية القدرة

 يمكنها فال األخرى، بالقدرات واالهتمام الذكاء، أشكال أهملت "بياجيه"
 .)1(للذكاء واحد جانب على باعتمادها الدراسي التفوق تفسير

 جوانب كل استيفائها عدم في األخرى الذكاء اختبارات أيضا انتقدت
 أوردها لتيا 1951 (Elles)"إيلز" دراسة إلى فاستنادا للطفل االجتماعية الحياة

 اإلجابة يصعب اللغوية بالقدرات  الخاصة البنود أن أكد فإنه"  1994أحارشاو"
 التي البنود عن اإلجابة يفضلون حيث الشعبية، االجتماعية للفئات بالنسبة عنها

 باختبار موافاتها يجب بيئة كل أنه يعني هذا االجتماعية، أوساطهم تناسب
 القدرات حول فروعها تكون ما غالبا لذكاءا اختبارات معظم أن كما يناسبها،
 يظهرون القدرات هذه في المتفوقين يجعل ما والرياضية، واللغوية المنطقية

 دون وذلك دراسيا متفوقين يعتبرون وبالتالي الذكاء اختبارات في عالية نتائج
 والفضائية، العملية كالقدرات األخرى القدرات في يتفوقون الذين مراعاة

 الطفل حيث" جاردنر" حسب للذكاء أنواع األخرى هي تمثل التي ةوالموسيقي
 الذكاء في يتفوق ولكنه واللغوية، الرياضية القدرات في يخفق أن يحتمل

 إلى راجع وهذا دراسيا فاشال يعتبر ذلك فرغم مثال، والفضائي الموسيقي
 شكلةالم القدرات لكل فائه استو في واضحا قصورا يبدي الذي الذكاء اختبارات

 إذا إالّ ال أم متفوقا كان إذا الفرد معرفة يمكن ال" جاردنر" فحسب للذكاء
 قياس فإن ولهذا أنواعه، بكل الذكاء فعال تقيس مناسبة قياس أدوات صممت
 يعيشها التي اليومية النشاطات بمختلف أوال االهتمام يعني الذكاء أنواع مختلف
 بناء لنا يتسنى حتى النشاطات لتلك هأدائ خالل الفرد ومتابعة الحياة في الفرد
 .M)"تور مشيل" أيضا إليه ذهب ما وهذا متعلم، فرد لذكاء مناسب اختبار
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Tort) 1974 تقيس بل العام بالمعنى الذكاء تقيس ال االختبارات أن أكد حيث 
 كما عامة كقدرة الذكاء تقيس ال إذن فهي العقلي، النشاط من خاصا شكال فقط

 "تور مشيل "أكده كما مثال "وكسلر "فاختبار المدرسة، في الفرد يتعلمه
  .)1(الحساب لبنود بالنسبة سؤاال 30 من أكثر يتضمن

 (Elles et Davis et Taylor)"تايلور"و "دايفيس"و "إيلز" دراسة فحسب
 في عليها المحصل بالنتائج االجتماعية الفوارق عالقة حول 1951

 االجتماعية، للفوارق تميزا أكثر للروائز اللغوية البنود اعتبروا االختبارات
 تتطلب عندما خاصة والرسومات األشكال تعتمد التي البنود مع مقارنة
 .مدرسية معارف

 من مجموعة مراعاة يتطلب األطفال لقدرات المناسب التقويم فإن ولهذا
 وقد عليها، المحصل النتائج في التأثير يمكنها التي والمواقف الظروف
 والمواقف الشروط هذه أهم (Hatch) 1990"هاتش"و "جاردنر" من كل لخص

  :في
  .جيدة بطريقة األطفال لقدرات المناسبة القياس أدوات انتقاء �
 األطفال رغبة مدى في التأثير شأنه من الذي االجتماعي االنتماء �

  .األدوات هذه على وإقبالهم
 خدمةالمست التقويم بأدوات الدراسي الفصل لقضاء الدقيق اإلعداد �

 .)2(مجال كل في
 بقيي فقد الدراسي، بالتحصيل ما فترة في الذكاء تطور الرتباط فنظرا

 بصفة تعتمد التي الدراسية بالمواد مرتبطا الذكاء اختبارات وتصميم بناء
 الدراسي التفوق فكان والرياضية، المنطقية اللغوية القدرات على عامة
 امتعلق الذكاء مفهوم بذلك قييبف الذكاء، اختبارات بنود عن اإلجابة يعكس
 مفهوم بذلك تغير القدرات هذه غير أخرى بنود أضيفت فإن ،والتعليم بالتعلم
  .أخرى مجاالت ليشمل الذكاء
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 :خالصة
 الموضوعات من عامة بصفة والتربوي النفسي القياس موضوع إن

 بصفة المعرفي والمجال اإلنسانية العلوم مجال في الكبيرة األهمية ذات
 البحوث من كبيرا قسطا الذكاء عرف المعرفة مجال ففي اصة،خ

 تلك خالل من هائال تطورا عرف الذي الذكاء قياس وخاصة والدراسات،
 الفرق وبالتالي للفرد، الذهنية القوة لقياس كأداة استعملت التي االختبارات

 قياس حركة تطور فمع .الجنس وحسب األفراد حسب وأخرى قوة بين
 ظل في مهما ومكسبا واسعا ازدهارا الموضوع هذا دراسة عرفت الذكاء
 مهمة انطالقة بذلك فوجدوا المجال، هذا في الباحثون به أصيب الذي الشغف

 واألكاديمية، التعليمية الناحية في وخاصة النواحي جميع في استعمالها ذاع
 بين نيميزو كيف فعرفوا والتقييم، التقدير إلى ماسة بحاجة كانت التي
 مدى تكميم وبالتالي منهم فئة كل مع تعاملهم ومدى والمتأخر متفوقال

 .المتمدرسة للفئات التفوق أو التخلف
 المذهل والسعي العظيم المكسب هي الذكاء اختبارات إذن تبقى

 واللغز الغموض فك على قدرتها بفضل الذكاء مجال في الدراسات لتقدم
 وازدهار تطور في هذا يومنا لىإ مازالت والتي المفهوم، هذا فيه وقع الذي

 بكل الذكاء قدرة قياس إلى الوصول سبيل في وأعم أدق مقاييس الكتشاف
  .وخصائصها أبعادها

  
  :اقتراحات

 ركائز أن القول يمكن السابقة الدراسات ونتائج سبق ما إلى فاستنادا
 عند المعروفة الذكاء أنواع أو المعرفية العقلية القدرات كافة تقيس ال الذكاء

 مهمة تعتبر التي والرياضية اللغوية الوظائف على فقط تركز فهي ،"جاردنر"
 على تتحصل أن المحتمل من فإنه لهذا .واألسرية المدرسية التربية في جدا
 بيئتهم االختبار بنود توافق التي االجتماعية للفئات بالنسبة عالية نتائج

 وجود من ينطلقون االختبارات واضعي أن إالّ غيرهم، عن االجتماعية
 الفرد يطورها التي القدرات قياس إلى ينتقلون ثم وراثية، أو فطرية معرفة
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 التي هي والتعلم االكتساب عملية أن حيث والتعلم، االكتساب طريق عن
 على والتركيز العملية هذه استبعاد حاولوا وبذلك االختبار، صدق في تؤثر

 .الفرد بها يقوم التي اليومية النشاطات
 المتمدرس، الطفل ذكاء تقويم أو للذكاء اختبار تصميم فإن وبهذا

 بنود تشكيل في عليها يعتمد التي للوضعيات امحكم اتصميم يتطلب
 بها يقوم أفعال بواسطة تترجم ومهامات أعمال شكل على وذلك االختبار،

 اللغوية كالقدرة بعضها أو واحدة قدرة على فقط االعتماد بدل الطفل
 مختلف في الطفل وإمكانيات قدرات على للتعرف مجال فخلق ،والرياضية

 مقياس بناء على يساعد المجاالت هذه في نشاطاته ومالحظة الذكاء أشكال
 للطفل الدراسي التفوق قياس وبالتالي الواردة الذكاء ألشكال ومالئم مناسب
  .صادق بشكل

 في الفروق ربط المجال هذا في الباحثين على يجب ذلك إلى إضافة
 الفشل أو الرسوب أسباب تفسير لمحاولة الدراسي بالتحصيل الذكاء

  .الدراسي
 :المراجع قائمة

 لنيل رسالة ،األطفال ذكاء لقياس مغربي اختبار تصميم الغالي، أحارشاو .1
 .2002فاس، اهللا، عبد بن محمد سدي جامعة العليا، الدراسات دبلوم

 غريـب  دار ،والتربوي يالنفس والقياس التقويم الفقي، محمد إسماعيل .2
 .2005القاهرة، ،1ط والنشر للطباعة

 للطباعة الثقافة دار ،الذكاء في الفردية الفروق الشيخ، الخضري سليمان .3
 .1976 عمان ط، بدون والنشر،

 ،القـاهرة، 6ط المـصرية،  األنجلو مكتبة النفسي، القياس فرج، صفوت .4
2007. 

  النفسية العلوم في سوالمقايي االختبارات وآخرون، مراد أحمد صالح .5
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2005. 
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   :عنصرية الخطاب الكولونيالي
ارتبطت منذ بداية القرن القرن العشرين بعض العلوم خاصة 

فسي، والطب العقلي بالحركة الكولونيالية، وهذا ما االتنولوجبا والتّحليل النّ
االتنولوجيا  الكولونيالية، والطّب العقلي :جديدة، هي" علمية"أثمر تخصصات 

الكولونيالي، فمنذ بداية القرن العشرين وإلى غاية الخمسينيات  تطورت في 
 "مدرسة الجزائر للطب العقلي"الجزائر مدرسة للطب العقلي كانت تدعى 

psychiatrique d’Alger l’école انطوان بورو، برئاسة Antoine Porot 
  أنّه nord-africain musulman"  الشمال أفريقي المسلم"الذي يقول عن 

هستيرية، والميول االنتحارية، كسول، لص، عرضة للسلوكات ال
االجرامية، عاجز عن استيعاب المجردات، وإذا كان ال يخفى ما في و

 من تعميم، فإن تجاهل السياقات التاريخية االجتماعية، والظروف التسمية
االستعمارية، وما لها من تأثير أمر واضح، بل واألدهى هو استبدالها 

فهم ، "األهالي"بتفسيرات بيولوجية خلقية تتعلّق بعدم اكتمال نمو دماغ 
غ بنية دما"ألن بدائيون يقعون في حالة تتوسط  األوروبي والحيوان، 

وعجزه الفكري  ،-مفرد األهالي-الشمال أفريقي  تفسر كسل األهلي 
واالجتماعي، واندفاعه الحيواني، واالندفاع الجنائي للشمال افريقي، مسجل 
في جهازه العصبي، وهو رد فعل عصبي  مفهوم علميا، مسجل في طبيعة 

نامكية األشياء، الطبيعة البيولوجية، فعدم  اتّحاد الفص الجبهي في دي
" الدماغ يفسرالكسل، والجريمة والسرقة واالغتصاب، واألكاذيب

)223Fanon, F.1970;p(.  
هذا التفكير العنصري، انتشر أكثر خالل األربعينيات من القرن 
العشرين، حينما ساد في أوربا الفكر النازي، آنذاك كانت النخبة الفرنسية 
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فع بل نى، ألن وجودهم ال يالمؤيدة لنظام فيشي تدعو للقضاء على المرض
هو ضار، هذه االفكار العنصرية جميعا وجدت أرضها الخصبة في 
المستعمرات، فهذا الخطاب الذي ظّل في البداية حكرا على النخبة،  وحبيس 
بعض األوساط النخبوية المغلقة، صار خطابا عاما في  فترة األربعينيات، 

لمسلّحة، واعتمدت عليه  لتبرير وتبنته، بل شجعته الحركة الكولونيالية ا
، وضد "السكان األصليين"أشكال العنف، واالضطهاد التي مارستها ضد 

 الحركات الثّورية بشكل خاص.  
 ففي  فرانز فانونوعلى بعض دعاة هذه األفكار الكولونيالية يرد ،

ناقش مقوالت المحلّل النّفسي " بشرة سوداء وأقنعة بيضاء"كتابه 
، و في كتابه )Octave, M.1950 (أوكتاف مانوني الفرنسي االتنولوجيو
، كاروثرسقد رد على المحلّل النّفسي االنجليزي " المعذبون في األرض"

قال فيه  )Carothers, JC. 1954( الذي وضع كتابا حول أمراض االفريقي
بدونية الرجل االسود، خدمة للجيش االنجليزي، الذي احتاج إلى إطار 

  . الكينية المناهضة لتواجده   Mau-Mauموموع حركة موضوعي، لقم
 دخل الطب العقلي حلبة الصراع السياسي كاروثيرسو هكذا ومع 

بشكل رسمي، حيث بدا جليا هذا البعد السياسي الذي ظّل خافيا، ليمنح 
مشروعية علمية الضطهاد الحركات التحررية، وتبين واضحا مقدار مالءمة 

إطار علمي، موضوعي للمعتقدات الذاتية االستعمارية، الطب العقلي لمنح 
فقد تبنى الطب االفكار المسبقة، والصور النّمطية حول المستعمرين، ومنحها 

السالح ... لم يحمل" بهذا الشأن أن المستعمر فانونالشّرعية والقداسة، يقول 
ما ألن إنّه كان يشهد تدمير مجتمعه فحسب، وألنّه كان يموت جوعا، وأنّ

المستعِمر كان يعتبره باإلضافة إلى ذلك دابة، ويعامله على أنّه كذلك فعال، 
التكنولوجيين وقد وفّق المستعِمر في امتصاص كراهيته، حينما استخدم 

يضاعفون الدراسات الذين كانوا يبررون مناوراته، ووعلماء االجتماع، 
قابلية لالستعمار، هكذا يحقر حول عقدة الحرمان، وعقدة  العدوانية، وعقدة ال

المستعمر، وتنتزع منه كّل أسلحته نفسيا، ثم يلقي إليه بالفتات الستعادة 
 توازن ظاهري، ومع ذلك يجد استجابة حتّى صارت الحسنات تهزه، إن
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 عتما يستجيب ألدنى شعلة، إنتعطّشه القديم للنّور، قد وعيه صار خامال م
 Fanon, F.1970; p( "السابقة قد تراجعتأضعفته الخرافات، وطموحاته 

88(.  
، هو خطاب يقدم أطروحات مضادة فانونوعليه فإن ما كتبه 

، وعليه فإنّه خطاب مضاد للكولونيالية، الخطاب الكولونياليألطروحات 
يرتبط بمفهوم تصفية ومضاد لخطابها، ومضاد لعنفهما أيضا، لذلك 

 يشير أحيانا في هذه فانونكان بمفهوم العنف أيضا، وإذا االستعمار، و
الكتابات إلى الرجل األسود أو االنتيلي، فإن خطابه المضاد هذا، كما يؤكد 

، )Fanon, F.1952;p14(" موجه لكّل مستعمر حيث وجد"عليه هو نفسه 
جميع أشكال االستغالل متشابهة، تستمد مشروعيتها من نصوص "ففي نظره 

 أشكال االستغالل متطابقة، ألنّها تتعرض جميع... يضفى عليها طابع مقدس
جميعها لشيء واحد هو االنسان، والرغبة في النظر في البنيته المجردة لهذا 
االستغالل أوذاك، تعمي أنظارنا عن رؤية المشكلة األساسية، وهي إعادة 

   .)Fanon, F.1952;p72("وضع اإلنسان في مكانه
   :وعمشر إذن تندرج ضمن فرانز فانونفكتابات  

العنصرية القائمة على  مثقف يقوم بتعرية الخطاب االستعماري، ونزعته. 1
  :التمييز، ولقد كان هدفه المعرفي هو

  ،"العلمي"ـ الكشف عن البعد االستعماري للخطاب 
فسية نـ الكشف عن عالقة البعد االقتصادي االجتماعي باالضطرابات ال

  الجمعية،
ستغالل والخضوع، التي زرعها طبيب يبطل اآلليات النفسية لال. 2

  المستعِمر في المستعمر على مدى سنوات من االستعمار،
مناضل إنساني، شحذت وعيه فلسفة األنوارمن جهة، والفكر ما بعد .  3

  الحداثي من جهة أخرى، لذلك هو يؤمن بالعدالة والمساواة بين جميع البشر،
 سوداء وأقنعة بشرة"فهو اشتغل على اإلنسان ال ضده، ففي كتابه 

عدد آثاراالستعمار، والعنصرية، وتحدث عن العقد، وبين األضرار " بيضاء
من خالل  النفسية للتمييز العرقي، على المستعِمر والمستعمرعلى حد سواء،
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المعذّبون في "دراسات أقامها على مرضى من كال الطّرفين، أما في كتابه 
االقتصادية للوضعية االستعمارية، فقد حلّل البنى االجتماعية، و" األرض

  . وبين محاور المقاومة، كما قدم أدوات تصفية االستعمار
  :تفكيك الخطاب العنصري

   :قابلية االستعمار. 1
 أن لتصفية االستعمار محاور، تتمثل في االشتغال على فانونأدرك 

راره، مجموعة من المفاهيم اتخذها المستعِمر مبررات لوجوده، وآليات الستم
الذي " قابلية االستعمار" مفهوم فرانز فانونومن أبرز المفاهيم التي أثارها 

استُخدم بمعان متعددة، و في أطر ايديولوجية  مختلفة، في الخطاب ما بعد 
 في مختلف كتاباته، وأفرد له فصال في مالك بن نبيالكولونيالي، إذ ناقشه 

خطاب الكولونيالي، وهو ، كما نجده حاضرا في ال"شروط النهضة"كتابه 
مفهوم مطّاطي، بما أنّه وفي الخطاب الكولونيالي فإن قابلية االستعمار تعني 

األوربي صار فوجود استعداد نفسي مسبق لدى المستعمر لقبول االستعمار، 
سيدا ال ألن هناك وضعا موضوعيا أتاح له ذلك فحسب، وإنّما ألنه نفسيا 

 مانونيقول أن المستعمر اعترف له بذلك، إذ يكان يعتقد بتفوقه وسيادته، و
ال تملك جميع الشعوب قابلية لالستعمار، فال يتعرض لالستعمار إالّ من "

في كّل مكان أنشأ فيه األوربيون "ثم يقول " كان في حاجة إليه
كان سكانها األصليون في انتظارهم، بل، وفي شوق ال واع ...مستعمرات

   .)Fanon,F.1952;p79(" إليهم
هل هذه القابلية سابقة لالستعمارأم : فانونوالسؤال الذي طرحه 

ال سببه،  هي نتيجة االستعمار الحقة له؟ ليؤكد أن قابلية االستعمار
ألنّه بحاجة ألن يصنع صورة "مبررا،  "القابلية"اتّخذ من هذه  والمستعِمر

انون فإن أو كما قال فسلبية للمستعمر، ليمارس سلطته المطلقة عليه، 
واالستنتاج  يقدمه مساعد " المستعِمر قد صنع للمستعِمر صورة سلبية

يجب وضع أطر صارمة " حيث قال -الذي صار فيما بعد  محافظا-المحافظ 
لهذه الكائنات الطبيعية، التي تطيع قوانين الطبيعة طاعة عمياء، البد من  

ط، واالستقامة، هذه االنضبا"ترويض الطبيعة، ال إقناِعها، البد من فرض 
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" االلفاظ هي األكثراستخداما في خطاب المستعِمرين في البلدان المحتلة
)Fanon,F.1970;p 223(.   

فحينما قرر المستعِمر أن المستعمر مريض عقليا، فليؤكد حاجته 
واجبا على المستعمر التخلّي عن  ومن هنا يصير إلى راع لحمايته،

يتسبب في الخراب، على أن يستلمها المستعِمر المناصب الحساسة، حتى ال 
لص، كاذب، تحركه  ألنّه وحده مؤهل لذلك، وحينما قرر أن المستعمر

الميول االجرامية، واالنتحارية، فهو إنما فعل ذلك ليبرر شرطته، ألنها  
 وحدها الشرطة تستطيع حماية المتهور من تهوره وتحمي األمن العام، وأن

ظل في تخلّف، فألنه في غير حاجة إلى الرخاء، والتكنولوجيا، المستعمر إذا 
فال داع اذن ألن يمنح ما هو مستغن عنه، بل أن فرض الحضارة عليه أمر 

  .ضار
 عندما ينظر المرء إلى كّل الجهود التي بذلت، لتحقيق"وهكذا 

االستالب الثقافي، الذي ميز الحقبة االستعمارية، يدرك أٍن شيء حدث 
ئيا، و أن  النتيجة العامة المرجوة التي كانت تسعى إليها السيطرة عشوا

هي  مهمة االستعمار أن" األهالي"االستعمارية في الواقع، هي إقناع 
انتزاعهم من ظلمات الليل، وأن رحيله يعني بالنسبة إليهم العودة إلى حياة 

  .التوحش
نظر إليه كأم في مستوى الالوعي ألن ي "لم يكن االستعمار يسعى

تمنع طفلها المنخرف  رؤوم تحمي طفلها من األخطار، ولكن بوصفها  أما 
باستمرار من االنتحار، واالنقياد لغرائزه الشريرة، األم االستعمارية تحمي 
الطفل من نفسه من فيزيولوجيته، ومن بيولوجيته، ومن سوء حظه 

فسية التي أراد بها هذه الحرب النّ، )Fanon,F.1970;p145( "االنطولوجي
  .هي التي يناهضها فانون المستعِمر أن يبرر سيادته،

  :عقدة النقص. 2
ومثلما هي قابلية االستعمار هي سبب االستعمار في الخطاب 
الكولونيالي، كذلك عقدة النقص سابقة للوضعية االستعمارية، إذ يستند 

أن عقدة النقص  " ليقول آدلر ولفرويد إلى نتائج التحليل النفسي مانوني
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المتصلة بلون البشرة ال تالحظ بالفعل، إال عند األفراد الذين يعيشون كأقلية 
لى حد ما مثل مجتمع إبين أكثرية ذات لون آخر، في مجتمع متجانس 

 عقدة النقصمدغشقر، حيث البنيات االجتماعية ال تزال متينة جدا، ال نجد 
 عقدة النقص، لذلك قال أنFanon, F.1952;p75( ( إال في حاالت استثنائية
    .، فهي سابقة لوجود االستعماراألكثرية الملغاشيةإذا ظهرت عند هؤالء 

 على محاوالت الخطاب الكولونيالي لتحويل فانونو مرة أخرى رد 
عقدة النقص ليست شيئا موجودا ؤكد أن نتائج التحليل النفسي، وتعميمها  لي

نتقد أطروحة كما ا ) Fanon, F.1970;p14("وإنّما هو سببها قبل االستعمار،
مفرد -دونية األهلي " أن فانون حول جذور عقدة النقص، إذ أكد آدلر

 تالزم استعالء األوروبي، فلنعترف بشجاعة، العنصرية هي التي -األهالي
  .)Fanon, F.1970;p48("خلقت المصاب بعقدة النقص

عن لقاء المستعِمر،  حجم االضطرابات التي ترتّبت فانونلقد أدرك 
 حينما مانونيوالخضوع لسياسته، التي قامت على االستالب، حيث أيد 

 تكمن الفكرة المركزية في أن الجمع بين" وضح هدف دراسته قائال
 بعرض -الوضع االستعماري- يخلق وضعا خاصا" البدائي"و" المتحضر"

 "التّحليل النّفسيمجموعة من األوهام، وسوء الفهم التي ال يمكن يشرحها إالّ 
)Fanon, F.1952 ;p 69( ليجعل عقدة النقص فيما بعد شيئا سابقا للوضعية ،

من "يستحون " األهالي"الوضع هو الذي يجعل  ألن هذا ،االستعمارية
، وهذا يعني حملهم على إدراك ما حرموا جان بول سارتروجودهم كما قال 

    .)Fanon, F.1952;p 64( "أنفسهم منه من فرص
وباإلضافة إلى صدمة اللقاء، فقد كانت سياسة المستعِمر تقوم على  

الفصل بين األوروبيين واألهالي "إفقارا منهجيا، حيث تم " األهالي" إفقار
إقليميا، واقتصاديا، وسياسيا، مع السماح لهم ببناء حضارة خاصة بهم، تحت 

لى الحد تّصال بين األعراق إاالإشراف وسلطة البيض، مع تقليص فرص 
األدنى، كما تم اقتراح تخصيص بعض األراضي لألهالي، وفرض اإلقامة 
فيها على أغلبهم، وهذا إلزالة المنافسة االقتصادية عن فقراء البيض، وإعادة 
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 ,Fanon( "٪ من السكان األوروبيين50تأهيلهم، ألنهم كانوا يشكلون 

F.1952; p71/72(.    
ليم، والتضييق عليهم في سبل وهذا ما أدى إلى حرمانهم من التع

تفشل مساعيهم، وتنشر فيهم  المعاش، وفرض شبكة من القوانين
األفكارالمحقّرة لهم، ولقيمتهم، هذه األوضاع  خلقت سياقا يضع المستعمر 

كّل شعب مستعمر، أي كّل شعب أن " فانونحيث يقول "في منزلة دونية 
صلية المحلية، يقف وجها نشأت لديه عقدة النقص بسبب تدمير ثقافته األ

يكون ، والميتربول ، أي ثقافة civilisatrice المحضرةلوجه أمام لغة األمة 
فراره من أدغاله موفّقا بقدرامتصاصه قيم الميتربول الثقافية، وهكذا سيزداد 

   .)Fanon, F.1952;p15(" بياضا كلّما رفض سواده، وأدغاله
عاتق الحضارة  على ص،وهكذا يحمل فانون مسؤلية عقدة النق

فعلى عاتق ممثليها األكثر تأهيال، تقع مسؤولة  العنصرية "األوروبية، 
   .)Fanon, F.1952;p73("االستعمارية

  :عقدة التبعية. 3

، إذ مانوني حسب complexe originel  االصل أوالعقدة التبعيةعقدة 
 الملغاش"يقول أن ي يشعر اتجاه النظرية التي نعتقد التوصل إليها هي أن

االستعمار كالتي يشعر بها الطفل اتجاه أبيه، فهو يحتفظ بهذه الحاجة 
 "النفسية وتظهر في بنياته االجتماعيى من خالل تقديس األموات

);p163 Octave,M.1950( ،فتقديس األموات إذن هو علة التبعية  

)Fanon, F.1952;p 88(ر ، وعقدة التبعية هي التي تفسر قابلية المستعم
الرجل األبيض  "مانونيلالستعمارفي الخطاب الكولونيالي، وفي هذا يقول 

الملغاشي كما هو باد  يطيع عقدة السلطة، أو عقدة  القائد، في حين أن 
  .)Fanon, F. 1952,p 80( "يخضع لعقدة التبعية، وهكذا كّل يجد راحته

عِمر  هذه األطروحة أيضا، حيث يؤكد مسؤولية المستفانونو ينتقد 
  :في دفع المستعمر إلى التقليد، من خالل برنامج
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  : الذي مر بمرحلتينالنّزع الثقافي -
في البداية إلى نظامين " األهالي" إذ أخضع المستعِمر: مرحلة الفوضى

بين عشية وضحاها صار للسود نظامين مرجعيين، " ثقافيين مختلفين، فـ 
   .)Fanon, F. 1952,p 89( "وكان عليهم التموقع إزاءهما

تم تدميرعاداتهم، " ضحية الفوضى" األهالي"فبعد أن وقع : مرحلة التدمير
ومعتقداتهم، وكّل المؤسسات التي تنظّمها، ألنّها كانت ال تالئم حضارة 

    .)Fanon, F.1952 ;p90( "فُرضت عليهم، وهم لها جاهلون كلّية
 سنة، وهو يستخدم قضى المستعِمرعشرون"إذ بعدها : المثاقفة المفروضة -

ابتزه " فقد، )Fanon, F.1952,p175( "برامجه ليجعل األسود رجال أبيضا
في قيمة، وأصالته، موهما إياه بكونه طفيليا، مطالبا إياه باإلسراع في المشي 

بقدر ما أظهر ، و)Fanon, F.1952 ;p79( "م األبيضبخطوات العالَ
ا ما طالب بحقّه في الوجود الملغاشي سلوكا مقلدا حظي بالرضى، ولكنّه إذ

ما نسي مكانه، وأراد المساواة، ثار األوروبي غضبا، "واالختالف، أي إذا 
 ,Fanon( "وأقصى هذا الوقح، ودفع ثمن رفضه التبعيةَ شعورا بالنقص

F.1952 ;p76(،  ر إلى مقلّد، قائالل المستعمأحاول بكل بساطة "وهكذا تحو
 "أفرض على األبيض االعترافَ بإنسانيتيأن أصير أبيضا، وهذا يعني أنني 

)Fanon, F.1952;p79(.   
وقد كانت األسباب االقتصادية االجتماعية، سببا آخر في إحداث 

ن غير م"اإلنهاك العقلي، ألن السالمة االجتماعية شرط للسالمة العقلية، فـ 
رؤية الواقعي أن نتوقّع أن يهضم الزنجي، أو العربي فكرا فلسفيا، وتكون له 

  .)Fanon, F.1952;p78( "ما للعالم، وهو ال يأكل حتّى الشّبع
 أتذكر" مشهدا من مشاهد هذا الجوع، حيث يقول فانونلهذا يروي 

، كناّ ننتطر الصعود إلى 1944جيدا مشهدا بشعا، حدث ذلك في وهران عام 
السفينة، وكان الجنود الفرنسيون يلقون قطع خبز ألطفال جزائريين، كانوا  

    .)Fanon, F.1970.p 227( " يتخاصمون حولها بجنون، وحقد
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   :عقدة الحرمان. 3
 هي آلية أخرى من آليات frustration complexe de عقدة الحرمان

 حركة Carothers كاروثيرستبرير القمع، والعنف االستعماري، فقد فسر 
لقاء العالم الالواعية، ف  االحتجاجية، بكونها تعبيرا عن عقدة الحرمانمومو

االوروبي خلق لدى السكّان األصليين شعورا بالحرمان، نتيجة إعادتهم 
النّظر في قيمهم التقليدية، كما ولّد لديهم الرغبة في التقليد، بهدف الحصول 

عن عقدة "  تعبيرموموعلى امتيازات األوروبي االجتماعية نفسها، فاحتجاج 
 "علميا، وهذا بفضل عالج نفسيالحرمان الالواعية، و التي يمكن تفاديها 

)Fanon, F.1952; 223(.   
المعادية لألوربيين، هي في نظر هذا الفكر " األهالي" فمواقف 

 الكراهيةالكولونيالي، وليدة االستياء من الحرمان، وهذا ما يفسر مشاعر 
 إجراءات إلعادة كاروثرسلديهم للحكام، ورؤساء العمل، ومن هنا اتّخذ 

، "مدنهم الهدامة"لذين أفسدهم اختالطهم بالبيض، وأثّرت فيهم ، اموموإدماج 
فاقترح إسكانهن جماعيا في منطقة خاصة بهم، ليتمكّنوا من استرجاع حياتهم 

  . السابقة، مع التوصية بضرورة تمسيحهم لتهذيب سلوكهم
ضيق، فإن صمتوا فإلصابتهم " األهالي"وهكذا فإن مجال حركة 

لم يعد للملغاشي وجود "وا فإلصابتهم بعقدة الحرمان، بعقدة التبعية، وإن ثار
لقد نسي أنه موجود، فبوصول الرجل األبيض إلى مدغشقر ضاقت اآلفاق 

   .)Fanon, F.1952;p 79( "واآلليات النفسية
 :الخطاب ما بعد الكولونيالي

   :نظرية العنف. 1
ة  من التجربة الجزائرية واالفريقية عموما لبناء نظريفانوناتخذ 

استمدها من خبرته التي اكتسبها من ممارسته الطب في العنف والعدالة ، 
درك أن العنف المكبوت فى نفس اإلنسان المستعمر ما هو إال أالعقلي، فقد 

نتيجة للعنف الذي تعرض له منذ قرون، والذي دمر شخصيته وخرب 
 يف 228 ـ 215الفصل الخامس ص مجتمعه، لذلك يكتب فصال كامال 

  ".الميول اإلجرامية ألهل شمال أفريقيا"حول " المعذبون األرض"ب كتا
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ولقد كانت هذه النظرية محل مزايدات، فقد اتّهم فانون بدعوة 
المستعمر ألن يتحول إلى جالد، ألنه قال بأنّه ال وجود لمستعمر لم يطمح 

ورد لذا ال بد من البحث عن السياق الذي  يوما في أن يحّل محّل  المستعمر،
بريدون أخذ "  على لسان األوربيفانونيقول فيه هذا القول إلدراك داللته، 

حقا لم يوجد مستعمر لم يحلم ولو مرة واحدة في "ثم يستأنف قائال " أماكننا
 إلى أاليوم ألن يجلس في مكان المستعِمر، إنّه عالم طبقي هذا العالم المجز

 الوضع االستعماري هو أن قسمين، يسكنهما نوعان مختلفان، إن ما يميز
 "السياقات االقتصادية واالجتماعية عاجزة عن إخفاء المعاناة االنسانية

)Fanon, F.1970;p 9( ،رهو الخالصما يحلم به المستعم وهكذا نرى أن ،
 هو حاجة المستعمر ألن تُحترم إنسانيته من خالل فانونوأن ما يقصده 

  .ادالقضاء على نظام االستغالل واالضطه
تصفية االستعمار تستلزم العنف، فألن حياة وعليه فإنه إذا كانت  

ظهور "، بما أن -ال فناء األوربي- المستعمر مرهونة بفناء المستعِمر
، التي تعرضت autochtoneالمستعِمر كان مزامنا لموت المجتمعات األهلية 

مستعمر ال يمكن بنياتها الثقافية واضطهاد أفرادها، وعليه فإن حياة ال لتدمير
هذا العنف ايجابي ومثمر  ... أن تظهر إال من خالل جثة المستعِمر المتحللة

وكل فرد هو حلقة قوية في سلسلة العنف المضاد للعنف األول  ...للمستعمر
   .)Fanon, F.1952;p51( "الذي مارسه المستعِمر
 التسميات المتعددة التي استخدمها الخطاب فانونوقد استبدل 

بتسمية تعكس عنفها و تضع ... الشمال افريقي، االهلي، المسلم: كولونياليال
 Esclaves"عبيد األزمنة الحديثة"المستعِمر أمام حقيقته ،إذ دعا المستعمرين 

 des  temps  modernes   )Fanon, F.1952;p35( رالمستعم ليؤكد أن ،
حركتهم الثورية ، ومن "األهالي" هو سبب العنف وهو خالقه، وكل عنف من

في   أنّه فانونيذكر  مهما بلغت شدته فهو رد فعل على العنف األصلي، 
المستعمرات وسيلة التواصل بين المستعِمر والسكان األصليين هو الشرطي 

 إلى أالعالم االستعماري عالم مجز"والدركي وهي لغة عنف صرف، إذ يقول 
اكز الشرطة، وفي قسمين، والخط الفاصل بينهما حددته الثكنات ومر
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المستعمرات سامع المستمر والمتحدث باسم المستعِمر هو الدركي أو 
  .)Fanon, F.1952;p7( "الجندي

الذي يتوهم أن " د األزمنة الحديثةيعب"ثم توجه إلى هذا المستعمر 
تصفية  االستعمار تتم عبر التحرير الوطني فحسب، ليصحح اعتقاده هذا، 

، وهذا ما يجعل عملية تحرير لإلنسانر الحقيقي هو ويؤكد له أن التحري
 هي دائما ظاهرة عنيفة، إن عملية تصفية االستعمار"التصفية عنيفة  قائال 

، فهو )Fanon, F.1970;p5(" من البشر بنوع آخرespèce نوعهي تغيير 
عنف ثوري مناهض للتمييز العنصري، وطريقة عملية للتحرر من 

رة سياسية، والوسيلة الحقيقية لبعث الحياة في لذلك هو ضرو االستعمار،
  .الشعوب المستعمرة، نتيجته هي تحقيق الذات، وهذا ما يجعله  حقا مشروعا

إن االستعمار مرادف للعنف السياسي، والعسكري، والثقافي، 
بالقوة  أى... عمل على إدامته بواسطة الشرظة، والجيشوالنفسي، فهو ي

وبالتالي ال مناص   إلى مجرد آلة إلنتاج العنف، العارمة، فقد تحولت أوربا
 من اللجوء إلى عنف مماثل ومعاكس، هدفه قمع هذا العنف -للقضاء عليه-

إن عملية تصفية االستعمار التي تهدف لتغيير نظام العالم، هي "األول 
برنامج خراب كامل، وال يمكن أن تكون نتيجة لعملية سحرية، كما ال يمكن 

 ,Fanon( "ة هزة طبيعية، أو نتيجة اتفاق بالتراضيأن تكون ثمر

F.1970;p6(.   
فالعنف حل حتمي، ألن إمكانيات المصالحة  بين المستعمر ومن 
المستعمر مستحيلة، بما أن مشروع كل واحد فيه هدم لمشروع اآلخر، من 

إن "هنا ال تكون تصفية االستعمار ثمرة  تفاوض سحري، أو تفاهم ودي، 
عمارهي لقاء بين قوتين متضادتين طبيعيا، والتي تغذيها تصفية االست

: الوضعية االستعمارية، وأول لقاء بينهما تم في ظروف عنف، وتعايشهما
 "أي استغالل المستعِمر للمستَعمر صنعته الكمامات وفواهات المدافع

)Fanon, F.1970;p6(.    
د استغالل فهو صراع  بين قوتين متعارضتين أساسا، إحداهما تري

األخرى، ودفع االستغالل ال يتطلب االسلحة العسكرية، وإنما يتطلب إدراك 
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الحقائق الثقافية، واالقتصادية، واالجتماعية، وال يمكن لعملية تصفية 
االستعمار أن تحدث دون أن يلمس آثارها أحد، ألنّها تغير وجود اإلنسان، 

يتحول المتفرج الذي سحقته إنّها تحدث تغيرات جوهرية في الوجود، فبها  
الالفاعلية إلى فاعل متميز يقوده نور التّاريخ، فهي تحرك اإلنسان وفق 
وتيرتها الخاصة التي صنعها بشر جدد، وتكسبه لغة وإنسانية جديدتين 

)Fanon, F.1970;p6(.  
"  عنف محرر"هو " عنف األهالي" يتحدث عن التحرير فـ ففانون

ذلك العنف الذي يؤدي إلى لحظة يظهر فيها اآلخر للعقل والمشاعر، هو 
هينا ال قدرة له، وهي لحظة يتم فيها التحكم في العنف الذي مارسه ليصير 

 .  محل تفكير، وهكذا يولد هذا اإلنسان الجديد، اإلنسان المتسائل

   :مستويات العنف
حرر  أن العالم الكولونيالى ال يبدأ  باالنهيار إال عندما يتفانونيؤكد 

" قوة تطهيرية"نفسيا وثقافيا من قيم المستعِمر، وهنا يصير العنف  المستعمر
، "عقدة النقص"تحرر المضطهد الذي سحقت إرادته سنوات من التحقير بـ 

لهم احترام الذات، وحينما  ترد... وبـ البدائية"وبـ عقدة القابلية لالستعمار
االنتصار ومن تصفية  ترب منيبلغ المستعمر نقطة الالعودة يكون قد اق

 نقطة"إن فى الكفاح المسلح شيئا يصح أن نسميه "االستعمار، يقول فانون 

   .)Fanon, F.1970;p48( "الال عودة
  : وهي نقطة يتم بلوغها باالشتغال في مستويين

   :مستوى االشتغال على الذات. 1.1
ستعمر  هو ذلك العنف الذي يشفي المفانونف الذي أراده نإن الع
إنسان "، وال يتم إال في وجود )Fanon, F.1970;p 51/ 52(من عقدة النقص

 "شكل كامل في الوضعية االستعماريةدائم السؤال والذي يعيد النظر ب
)Fanon, F.1970;p6( ،" ر منذ ميالده ضيقة مليئةوحياة المستعم

" لعنفبالممنوعات، وال يمكن إعادة النظر في هذه الوضعية إالعن طريق ا
)Fanon, F.1970 ;p7(.  
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 ــــ يدرك كشعب أن :  
مشاكل افريقيا فتحدث عن الوحدة االستقالل لم يحل بحد ذاته جميع ـ 
مدعو بعد التحرير "تخاذل البعض في تحقيقها، لذلك قال أن المستعمر و

الوطني لمحاربة الفقر واألمية والتخلف وهو نضال مستمر، وهنا سيدرك 
ة نضال ال ينقطع، وما يوحد الشعب هو عنف المستعِمر، الشعب أن الحيا

فاالستعمار بحكم بنيته مفرق ومشتت، فهو ال يكتفي بإدراك وجود القبلية إنه 
   .)Fanon, F.1970 ;p51( "يدعمها

ـ اآلخر ليس هو المستعمر فحسب بل يمكن أن يكون ذلك الذي تتعارض 
ده يحذر الشعوب من مصالحه الخاصة والمصلحة الوطنية ، ومن هنا نج

النخب الوطنية، خاصة النخب الحاكمة التي ترتدي االقنعة البيضاء، وتكرر 
أن تمنع أيا كان ألن يصير " فعلى الجماهير وتكرس آليات المستعمر،

فهي غيورة تحمي ثمار نضالها، وترفض وضع مصيرها ومصير " المحرر"
 لتفهم وتقرر كل شيء، الوطن بين يدي إله حي، تودع المسؤوليتها السابقة

إن العنف يجعلها واعية، ووعي الشعب يثور ضد كل تهدئة، وهذا ما يجعل 
 ,Fanon( "أطماع الديماغوجيين والوصولييين والخرافيين صعبة التحقيق

F.1970;p52(.   
 ـ ويدرك كنخب أن مسؤولية النخبة الحاكمة هي إدراك ضرورة تحقيق 

بخدمته، واالنصات " وتطلعات الشعباالنصهار الكامل مع رؤى  عملية
، ألن العنف الفانوني يعني أيضا المثقفين )Fanon, F.1970;p96(" لصوته

الذي يسمح  )Fanon, F.1970;p115( الذين يحملهم مسؤولية العمل التوعوي
للشعب الوعي بضرورة محاربة الفئة البرجوازية النخبوية التي أوجدها 

 اإلمبريالية، وتصير أداة طيعة تحافظ على المستعمر، لتحافظ على قواعده
  .مصالحه الخاصة، لذلك نجد فانون مناهضا لحكم النخبة

الرجال "بشريا يسهم فيه الجميع وهو لذلك يعتبر العنف استثمارا 
النساء الصغار، والكبار ينخرطون في هذا العمل الشاق لصالح األمة، و

 خدمة الجماعي هذا ما التضحية بالمصالح الشخصية وترك كل ما ليس في
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، فبهذا يتمFanon, F.1970;p57( (" يضمن راحة اإلنسان وما يمنحه الثقة
  . اعتراض طريق االنتهازي

ما يسهل عملية التوعية، هي صرامة " أن ــــ  ويدرك كأحزاب وطنية
، وأنFanon, F.1970;p 93( ( "التنظيم، وعلو المستوى اإليديولوجي لقادته

إذ تتخذ قواعدها في المدن، فإنّها  تسيء فعال إذ تتجاهل بقية هذه األحزاب 
الخطأ كبير، وعيب معظم األحزاب السياسية في " الفئات الشعبية قائال

المناطق المتخلفة كان، وفقا للمخطط الكالسيكي، هو منح األولوية للعناصر 
 وهو البروليتاريا الحضرية، والحرفيين، والموظفين، :االتصال األكثر وعيا

 ,Fanon(جزء من السكان يمثل ما يزيد قليال على واحد في المئة 

F.1970;p 64(.    
   :آلخر|اشتغال على عالقة الذات.2.1

 المستعمر ألن يعيد النظر في صورة اآلخر لديه، فانونيدعو 
الد، وأنه ال مبرر يجعل أحالمه أن حياته ال تقل قيمة عن حياة الج إلدراك

لة، ومن هنا يصير مفهوم العنف مرادفا لهزة معرفة نفسية ثقافته أعلى منزو
أسلحته النفسية، وهذا ما سيمنح للمستعمر  تنزع عن المستعِمر هيبته، وتدمر

د، اأدوات تغيير واقعه الموضوعي، وبالتالي الخالص من االضطه
  .واالستغالل

ستعمارية، فهي مدينة ألفريقيا وتكون البداية بمحاسبة أوربا اال
الذي ينبغي سداده، ففي اعتقاده أن ما  عالم الثالث بأسره بالشيء الكثيرللو

تنعم به أوربا من رفاهية هو ثمرة لتراكم ثروات جمعت من عرق العبيد 
للمستعمرات، فأوربا " السكان األصليين"ونهبت من ثمار ومنتجات أرض 

المفروض إن السكون " هي صنع العالم الثالث إذن، ومادام األمر كذلك فـ 
على المستعمر، ال يمكن إعادة النظر فيه، إالّ إذا قرر المستعمر إعادة النظر 
في تاريخ االستعمار، أي تاريخ النّهب إلقامة التاريخ الوطني، أي تاريخ 

     .)Fanon, F.1970;p18("تصفية االستعمار
 لشعوب العالم الثالث ضرورة إيمانها بأن فانونومن هنا يؤكد 

 هو حقّ شرعي، الذاتي االكتفاء الدول الغربية بمساعدتها على تحقيق مطالبة
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وثمة معرفة بين المستعِمر والمستَعمر، ومن هنا "ومطلب عادل، حيث يقول 
، فهو الذي صنع وال يزال "يعرفهم"يكون المستعِمر صادقا حينما يقول أنّه 

النّظام االستعماري يصنع المستَعمر، فحقيقة المستعِمر أي ثرواته هي وليدة 
)Fanon, F.1970;p6.(  

وهو يتخذ مما فعلته أوربا مع المانيا النازية نموذجا، فقد طالبت 
الحكومات األوربية المختلفة ألمانيا بالتعويضات، ورد المسروقات، فأموال 
وأعمال ثقافية وفنية كاللوحات والمنحوتات قد ردت ألصحابها، ولم يكن في 

ألمانيا ستدفع الثمن، وقد طلب :  إال جملة واحدة1945 فم أوربا غداة
بصفته مستشارا أللمانيا، وباسم الشعب األلماني   M    Adenauerآدناور

    .)Fanon, F.1970; p58("العفو عن جرائم النازية
إن مطالبة الشعوب باسترجاع ممتلكاتها، بداية طريق تصفية 

 وصحة ا تدرك أنها قوية بحقها،االستعمار، ألن الشعوب التي تطالب بحقه
، وحينما ال يتخاذل الشعب إلى أن  )Fanon, F.1970; p61( مواقفها

وباختصار، فإن  بالغ، ومسؤول، وواع،"يسترجع ثرواته، حينها هو شعب 
   .)Fanon, F.1970;p129" (قد استرجع ممتلكاته... الشعب

حقوقه،  المستعمر يعي فانونوفي الوقت ذاته الذي يجعل فيه 
 ال نقبل أن تقدم "أن يدرك واجبه، ألنه  ويطالب بها، يريد من المستعِمر

للبلدان المتخلفة حسنات إذ يجب أن تكون هذه المساعدات تكريسا لوعي 
" مزدوج، وعي المستعمر بحقه، ووعي القوى الرأسمالية بوحوب التعويض

)Fanon, F.1970;p59/ 60(.    
داد الرأسمالية االمبريالية للتضامن،  ال يؤمن كثيرا باستعفانونو

لذلك ال يكتفي بإثارة حس العدالة لديها، بل يحذّرها من ركود العالم الثالث، 
الذي سيؤدي بها الى غلق مصانعها بسبب االختناق الرأسمالي، حيث قال 
أنّه ال مناص للحكومات الغربية من االستجابة لهذا المطلب، إن شاءت 

 في حال الرفض بكون االختناق فانونا، فقد تكهن الحفاظ على رفاهيته
مصير أوربا، فعدم استقرار المستعمرات فيه تهديد لمصالح أوربا، ألنه 
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يؤدي إلى عدم استثمار رؤوس األموال، فإلى  تكدسها في البنوك، وإلى  
  . توقف المعامل، والبطالة

 الشعوب من االنخداع بالتنازالت التي يقدمها فانونكما حذر 
المستعمر للمستعمر، والتي ال تمس جوهر مصالحه، فبعض التنازالت ليست 
إال أقتعة لالستغالل، ألنها ال تمس جوهر الثقافة االستعمارية، فالمستعِمر 
يتنازل بعد تضحيات مريرة على ما يمكن له االستغناء عنه، فاالستقالل في 

، وهو في الواقع حد ذاته ما هو إال تخفيض للنفقات التي ينفقها المستعمر
إجراء إيجابي يسمح له بالحفاظ على كل إمكانيات القوة لديه، والشعب الذي 

ثمن ذلك مزيدا من الهيمنة،  ال يدرك هذه الحقيقة سرعان ما يدفع
والمستعمرعرضة ...الذئب المفترس المترصد بكل شيء" فالمستعمرهو ذلك

 ,Fanon(" لحظةلينتزع منه السالح عن طريق كل التنازالت وفي أي 

F.1970;p 88( ، ،وباالنتصارعلى الثقافة الكولونيالية تكون تصفية االستعمار
لية وضدها، بل وبين الرأسمالية وهكذا فإن المواجهة هي بين الكولونيا"
    .)Fanon, F.1970;p56("االشتراكية و
   :تصفية االستعمار. 2

ير كاف  أن االستقالل أو التحرير الوطني غفانونلقد أدرك 
تصفية "للتخلّص من آثار االمبريالية، لذلك دعا إلى مناهضتها عبر مفهوم 

 ,Fanon(" عملية خلق إنسان جديد حقّا"، وهي عنده "االستعمار

F.1970;p6(كي " ، إنسان متحرر من االحتقار الذي زرعه فيه المستعِمر
ن يلوث حيثما حّل االستعمار كا...يتناغم مع وضع استعماري ال شفقة فيه

اإلنسان حتى أصبحت تصفيته من رواسب االستعمار أهم عمل ثوري في 
وهذه العملية دائمة تستمر بعد االستقالل، ) 52، ص1988.بن نبي، م" (الثورة

إنّنا على يقين أن تصفية االستعمارهي مسار تاريخي،  "فانونحيث يقول 
طابقة لذاتها إالّ وهذا يعني أنّه ال يمكن إدراكها، وال يمكنها أن تصير م

 ,Fanon(" حينما نعي الحركة التاريخية التي تمنحها شكلها ومحتواها

F.1970;p6. (  
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 ة "ومن هنا فإنتها من قوشرعي ة ال تستمدتصفية االستعمار عملي
مستعمرا يصير إنسانا يتحقق بتحققها، ثمة في " شيئا"غيبية ما، إن ما كان 

تعريفها ظر شاملة في الوضع االستعماري، وة نعملّة تصفية االستعمار إعاد
وتصفية االستعمار هي اختبار " األواخر يصيرون االوائل"يتم بهذه الجملة 

فمحو االستعمار يحمل إلى الوجود ) Fanon, F.1970;p6( لهذه الجملة
  .يجيء بها بشر جدد، بشر ما بعد االستعمار  إنسانية جديدة

  
  : المراجع

  . ، دمشق، دار الفكر1987روط النهضة، الطبعة الرابعة ش. ـ بن نبي، مالك1
بين الرشاد و التيه، ترجمة عمر مسقاوي وعبد الصبور . ـ بن نبي، مالك2

  . ، دمشق، دار الفكر1988شاهين،الطبعة الثانية 
3- Fanon, Frantz. Peau noire masques blancs, 1952, paris, Seuil. 
4- Fanon, Frantz. Les damnés de la terre, 1970, paris, Maspero . 
5- Mannoni, Octave. Psychologie de la colonisation, 1re éd.1950, 
Éditions Universitaires, Paris. 
6- Carothers, John Colin. Psychologie normale et pathologique de 
l’Africain. Étude ethno-psychiatrique. Traduit par Henri Aubin, 1954, 
OMS. Genève.  
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اليهودية، يستدعي منا الحديث ) الفلسفة(إن الحديث عن الفكر أو 

عن الديانة اليهودية ألنها تمثل مرجعية أساسية لهذا الفكر، ولعل أهم سؤال 
ة أو ما طبيعة الديانة اليهودية، وكيف ما حقيقيطرح في هذا الموضوع هو 

  كانت بدايتها توحيدية؟ أم وثنية؟ وما مصدرها؟
 غاية تدوين ىمرت الديانة اليهودية بعدة مراحل منذ نشأتها وإل

 : الثورات المكتوبة والشفوية، وتقسم هذه المراحل إلي ثالث

وتسمى  "عليه السالم موسى" كانت قبل مجيء المرحلة األولى
في التراث " موسى"مرحلة ديانة اآلباء، أي الشخصيات التي سبقت أيضا ب

 عليه السالم، وقد كانت ديانة يعقوب وإسحاق، وإبراهيمالقديم منهم 
العبرانيين القديمة ديانة وثنية عرفت تعدد اآللهة قبل أن يستقر األمر على 

 عليون، إيل(وهو اآلله الذي عبده اآلباء وله عدة ألقاب منها  "يهوه"عبادة 
  .1)إبل عوالم، إبل شداي إبل بيتنيل

فهي متأخرة حيث عبد هذه اإلله بصفة مطلقة في " يهوه"أما تسمية 
 إسحاق وإبراهيمهوه ليس هو إله  عليه السالم واإلله يموسىعصر 

 ذلك المؤرخون اليهود فالتوراة لم تشر ى عليهم السالم كما أشار إليعقوبو
في نصوص تنتمي " يهوه" لم يتم اكتشاف االسم إلي وجود هذا اإلله كما أنه
إذ يؤكد بعض المؤرخين  «عليه السالم،" موسى"إلي الفترة السابقة لعصر 

ل قد عرفت عبادته في شبه جزيرة سيناء بين بعض القبائ" يهوه"على أن 

                                                            

!ة، ���� ا�/��/�، - *������ د أ"��ذة ����ي ا���ه�، "��!ة..   
��ر�£ ا�!���� ا���uد�� و ���ره�، ا���ب ا��اx1 ا�/5- ا�ول، ا����� : ���! ���/� 8�C أC�!. د-1

  . 187 ص ،�!� ~��� دار $��ء ��2@� ا����
� و ا���ز�x، ا��Bه�ة، 
1997ا�و�: 
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عن طريق " يهوه"عرف اإلله " موسى"أن و" مدين"العربية خاصة بين أهل 
  .1»"وسىم"والد زوجة " يثرون"

 عليه السالم، إبراهيم أن ديانة قوم سيدنا ى كما ينبغي اإلشارة إل
وثنية حيث كان والده يصنع األصنام، ويقوم إخوته بتسويقها وبيعها، وقد 

 التوحيد ولكنهم أصروا ى الديانة الوثنية، ودعا قومه إلإبراهيمرفض سيدنا 
 ه اهللا سبحانه وتعالى نجاعلى عبادة األصنام، وأوقدوا نارا وألقوه فيها ولكن

فأدرك النبي أن قومه ال يرجى منهم خير، وغادر بالد الكلدانيين بالعراق 
ل عربية من قبل وهي أرض هاجرت إليها قبائ) كنعان(إلي فلسطين 

 وهم أبناء كنعان بن حام بن إبراهيماستقرت فيها، قبل أن ينزل إليها سيدنا و
 .على أرجح اآلراءنوح ويقال أنهم أول من سكن فلسطين 

 عليه إبراهيم"اء منهم وقد جاءت بشائر التوحيد على أيدي اآلب
عن هذه المرحلة يؤكد المؤرخون اليهود على عدم وجود وحي و" السالم

 عصر اآلباء، مما جعلهم يعتقدون أنه ال يوجد بناء عقائد   ىمكتوب يعود إل
ت بسيطة وقليلة الطقوس وتشريعي متكامل لهذه الفترة التاريخية فالعبادة كان

 عليه إبراهيموعبادة األصنام انتشرت في أرض بابل التي عاش فيها سيدنا 
  .السالم

 من المراحل تطور الديانة اليهودية هي مرحلة المرحلة الثانيةأما 
وهي أهم مرحلة ألنها الفترة التي تم فيها االعتماد ، " عليه السالمموسى"

ي للعقيدة والشريعة وهي البداية الحقيقية على الوحي المكتوب كمصدر أساس
صالح بني إسرائيل افي " موسى"لما يسمى بالديانة الموسوية حيث استمر 

والحفاظ على الديانة التوحيدية فالفترة الموسوية أعطت للديانة اليهودية 
وى العقيدة وعلى مستوى التشريع قواعدها وأصولها األساسية على مست

 الوحي ى وهذه القواعد واألصول استندت إل،ادةأيضا على مستوى العبو
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كذا اتضحت معالم الديانة  وه،اإللهي كمصدر أساسي للعقيدة والشريعة
 ونشأت التشريعات التي ارتبطت بالعقيدة 1"انتظمت في بناء ديني وأخالقيو
 وهو عهد تشريعي يشتمل على قوانين واجبة التنفيذ تتمثل في ،العهدو

ها تنظيم حياة اإلسرائيليين وعالقتهم بإلههم، وعالقتهم  هدف،مجموعة األحكام
معايشتهم ب تأثرهم بجيرانهم الكنعانيين وببعضهم البعض ولكن اليهود وبسب

 اعتقاد بالوثنية ىللمصريين أضحوا يعتقدون بمعتقدات كثيرة، وتحولوا إل
ي العجل الذهبي ليعبدوه فشوهوا فكرة التوحيد الت" السامري"بعدما صنع لهم 

في صورة كانوا هم عليها " يهوه"وصاغوا " موسى"هداهم إليها النبي 
واعتبروه معصوما من الخطأ إله  جعلوا منها إلها، صارما ذا نزعة حربيةو

 .محب للدماء، متقلب األطوار

 غاية ىإل"  عليه السالمىموس" هي مرحلة ما بعد المرحلة الثالثةو
تابع عدد من األنبياء في قيادة اليهود ت" موسى"انقسام المملكة، إذ وبعد وفاة 

 و عليه السالم حيث دخل بنيوسفوهو من ذرية " يوشع بن نون"منهم 
إسرائيل في عهده أرض كنعان في شكل غزوة بالقوة وتأثروا بآلهة 

هو أحد أصحاب و" كالب بن يوفنا"استخلفه " يوشع" وبعد وفاة ،نيالكنعاني
 ىلجأ في عهده اليهود إل"  بن بوذيحزقيل" ثم جاء ،" عليه السالمىموس"

إلياس بن  " بعث اهللا إليهمحزقيلمن بعد و عبادة األصنام أكثر مما سبق،
، وفي زمانه عظمت "ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران

األحداث في بني إسرائيل وقتلوا األنبياء فسلط اهللا عليهم بدل األنبياء ملوكا 
أعطى  "سليمان وإبنه داوودعداء أيضا وفي زمن  وسلط عليهم األ،جبارين
 الشرعية اإللهية للمملكة، حيث قام بنقل التابوت الذي أخذ من اليهود داوود

 أورشليم وشيد الهيكل بها ثم ىإل" طالوت"بسبب فسادهم ثم أرجعه لهم الملك 
 بتنمية المشاعر الدينية، ورغم تعاقب األنبياء على بني إسرائيل" داوود"بدأ 
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وتأسيسهم بناء الدين األخالقي إال أن اليهود تأثروا بمعتقدات بعض الشعوب  
 ديانتهم، فقد احتكوا بديانة الكنعانيين ىوأضافوا بعض المفاهيم والمعتقدات إل

معبودات بالد ما بين النهرين، أثروا أيضا بمعبودات الفنيقيين ووطقوسهم وت
البابلي ي فترة السبي اآلشوري وليهودية هولعل أهم فترة في تطور الديانة ا

في تطور الديانة هام  ظهور عامل جديد ىوالفارسي، هذه الفترة أدت إل
 أن أصبحت ى بمفهومها اليهودي وتطورت إلالنبوةاليهودية وهو ظهور 

 وتسمى هذه الفترة عصر النبوة الكالسيكية، ،الظاهرة الدينية األساسية
وفي ) التوحيدية (الموسويةالديانة  ى ضرورة العودة إلىوظهرت الدعوة إل

أسفار (هذه الفترة قام أحبار اليهود بكتابة األسفار الخمسة األولى من التوراة 
 وفي العصر الفارسي ومزجوها بأساطير التراث البابلي،)  الخمسةىموس

الروماني خضعت الديانة اليهودية ألهواء الحاكمين، فقد أعطى واليوناني و
أباح لليهود إعادة بناء أهمية للعقيدة اليهودية و" فارسيفكيروش ال"الحاكم 

 ولم تتحقق هذه الرغبة إال على أيام ،م. ق538معبدهم في أورشليم عام 
كان بناء هذا المعبد بمثابة المحور و) م. ق486 – 521 ("داريوس األول"

هكذا خرجت  و،قوميتهمقيدة اليهودية وثقافة اليهود والذي قامت حوله الع
العصر الفارسي ديانة شبه كاملة في انة اليهودية من عصر السبي وديال

عقائدها وشرائعها، ألن العصر الفارسي كان عصر استقرار لليهودية 
اسم اليهود " يهوذا" مملكة هم شعبكعقيدة، فالفرس هم الذين أطلقوا على

  .أطلقوا على عقيدتهم اسم اليهوديةو
تها في تاريخ الديانة ا ومختلفة عن سابقمرحلة جديدةثم تبدأ 

 الذي بقيت الديانة اليهودية غزو الفكر اليونانيهي تتمثل في  و،اليهودية
 ولكنهم ، الشرق بدين جديد ينافس اليهوديةىعاجزة أمامه فاليونان لم يأتوا إل

جاءوا بمنهج للتفكير مختلف عن المنهج اليهودي، فاألول عقلي والثاني ديني 
ية اليونانية بحجة هذا المنهج خطر على الديانة أساسه الوحي كرفض للعقل
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يق ثان رحب بالثقافة اليونانية  فرىفانقسم اليهود على أنفسهم إل"اليهودية 
اعتبرها مخرجا لليهودية من دائرتها الدينية المحددة ومن الجمود الفكري و

الذي أصابه على يد رجال الدين والكهنة، وفريق ثالث حول التوفيق بين 
، 1"والدين اليهودي أو بين الفلسفة اليونانية والفكر الديني اليهوديالعقل 

ورغم أن المسيحية اعترفت بالكتب اليهودية المقدسة وضمت كتاب العهد 
 العهد الجديد في كتاب واحد هو الكتاب المقدس إال أن العالقة بين ىالقديم إل

ية عن المسيحية اليهودية والمسيحية لم تستمر، حيث استقلت الديانة اليهود
عليه السالم " المسيح"الناشئة، وكان أهم اختالف بينهما عقائديا حول شخص 

حيث رفض اليهود االعتراف بكونه هو المسيح المخلص المنصوص عليه 
  .في كتبهم ورفضوا االعتقاد في ألوهية المسيح

 اليهود ومنح لهم حرية االعتقاد، وأخذ ىولما جاء اإلسالم أحسن إل
يقبلون على فلسطين ثانية بعد أن حرموا منها قرونا طويلة، في ظل اليهود 

التسامح الديني بدأ اليهود يدرسون ويتعمقون في فهم النقد اإلسالمي لليهودية 
وقد أدى رد فعل اليهودية تجاه هذا النقد  .خاصة النقد القرآني لها

نقد للفريق الحاخامات الرافض ،  قسمينى انقسامهم إلىإل) اإلسالمي(
 وفريق القرائيين كانوا أكثر استجابة له إذ رأوا أن في هذا ما ،اإلسالمي

  .يمكنهم من بناء دين متكامل لليهودية األمر الذي فشل فيه اليهود من قبل
هذا عن المراحل التي مرت بها الديانة في تطورها ولكن مما 

  تتكون الديانة اليهودية؟
يعتبرونها وعة من المكتوبات المقدسة وى مجميعتمد اليهود عل" :العهد القديم

وحيا سماويا، والعهد في نظرهم معناه ذلك الميثاق الذي أخذه اهللا عليهم 
أي الكتب " كتبتي هاقودش"أو " سيفري هاقودش"ويستخدم اليهود عبارة 

أي الكتب، ويستخدم لفظ توراة في " كتوفيم"المقدسة، وأحيانا يستخدمون 
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 كتاب اليهود المقدس، أما العهد ىلمة قديم إل ويشار بك،1"بعض األحيان
أعمال س للنصارى من األناجيل األربعة والجديد يقصد به التراث المقد
  . أربعة أقسامى كتابا مقسمة إل39الرسل، يتكون العهد القديم من 

 الخمسة والتي تسمى بالعبرية ىموس "أسفار فيشمل :أما القسم األول
يقال و" موسى"أيضا اسم التوراة أو شريعة ويطلق عليها ) حوميش موشيه(

الشعائر  على الشرائع والقوانين وأن التوراة تعني التعليم والشريعة تحتوى
كما تضم أخبار تاريخية عن " موسى"والوصايا العشر التي أوصى اإلله بها 

 يتحدث عن التكوينسفر (جماعة يسرائيل وتتمثل هذه األسفار الخمسة في 
 أصل العبرانيين إلى غاية خروجهم من مصر، سفر بدء الخليفة وعن

 الالويين ويروي تاريخ العبرانيين في مصر وخروجهم منها وسفر الخروج
 وفيه تعداد العددويتحدث عن واجبات الكهنة والطقوس األخرى، وسفر 

رؤساء الشعب وحاملي السالح، وفيه أيضا أخبار تذمر الشعب، والتجسس 
نية اإلشتراع في إعادة الشريعة  أي تثثنيةالتعلى أرض كنعان، وسفر 

  .تكرارها على جماعة يسرائيلو
 وهي إثنا عشر سفرا تعرض باألسفار التاريخيةيسمى  :أما القسم الثاني

لتاريخ بني إسرائيل بعد استيالءهم على بالد الكنعانيين وبعد استقرارهم في 
الباردة في فلسطين وتفصل تاريخ قضاتهم وملوكهم، وأيامهم والحوادث 

). الثانياألول و(أسفار يوشع القضاة، راعوث، صمويل ( شؤونهم وهي
  .2، عذرا نحميا، أستير)األول، الثاني(، أخبار األيام )األول والثاني(الملوك 

 أو كتب الحكمة وهي مجموعة من بأسفار األناشيد يسمى أما القسم الثالث
مزامير داوود وهي  (األسفار تضم مواد تاريخية وقصصية وغنائية منها

أناشيد شكر اإلله وسفر األمثال ونشيد األناشيد لسليمان وهو من األغاني 
  .الشعبية لألفراح وهو نشيد غزل بين اإلله وجماعة يسرائيل
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يحكي عن تاريخ العبرانيين ) ئيمنفي( فيمثل أسفار االنبياء أما القسم الرابع
وما ينبغي  .هيكل المقدس غاية هدم الىإل" موسى"ما وقع لهم منذ موت و

ال يؤمنون إال باألسفار الخمسة، ن من اليهود ياإلشارة إليه هو أن السامري
، في حين يزيد النصاري الكاثوليك سبعة أسفار القضاة ويوشعسفري و

في حين إذا رجعنا إلي القرآن . فيكون مجموع األسفار ستة وأربعين سفرا
فار الخمسة في حين باقي األسفار وهي األس" للتوراة"الكريم لوجدنا ذكر 

" توراة"وكانت كلمة  «األخرى ال تعد سماوية بل هي من المؤلفات البشرية
تستخدم بمعني وصايا أو الشريعة، أو علم أو أوامر أو تعاليم حيث استخدم 

لإلشارة إلي اليهودية ككل ثم أصبحت تشير إلي البنتاتوخ " التوراة"اليهود 
تعني العهد القديم كله " التوراة" بعدها أصبحت كلمة ،)أسفار موسى الخمسة(

يميز و. 1»مقابل تفسيرات الحاخامات والتوراة هي القانون أو الشريعة
 عند موسىمكتوبة تلقاها ف ىالحاخامات بين توراتين أو شريعتين أما األول

 ولها نفس قداسة موسىجبل سيناء، واألخرى شفوية يتناقلها الحاخامات عن 
وتستخدم  «،"هاالخاه "ىتعن" توراة" المكتوبة وأصبحت بهذا كلمة التوراة
 التراث الديني اليهودي والهوت كلمة تقابل ىأيضا لإلشارة إل" توراة"كلمة 

وإن كان الهوت المسيحين هو الهوت كنيسة في حين الهوت " التوراة"
يعتقد اليهود أن الحكمة لكل ، 2»اليهود، هو الهوت معلمين وحاخامات

شعوب ولكن التوراة لليهود فقط وهي مصدر الحياة بالنسبة إليهم، والشاهد ال
  .على عبقريتهم الدينية وعلى اتخاذهم كشعب مختار دون سائر أهل األرض

في التابوت في إحدى معارك ) األلواح(اع التوراة يوبسبب ض
 ومن بعده عزيرا بكتابة التوراة حلقيااليهود مع الكنعانيون قام الكاهن 

عتمدان على الذاكرة وعلى بعض الوريقات المتناثرة، بعدما عثر على م
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 عاصمة مملكته وبني الهيكل ىإل" داوود"التابوت ونقل في عهد الملك 
  .  ووضع التابوت في مكان يسمى قدس األقداس

ومن المكونات الثانية للديانة اليهودية نذكر التلمود الذي يعتبره 
لفكر اليهودي فهم يعملون بالتعاليم الواردة فيه لعقيدة واااليهود أهم مصادر 

  .فيما يخص العقيدة والفكر والشريعة والسلوك
العقائد واألخالق اليهودية،  هو كتاب تعليم الشرائع والتلمودو

و هي خالصة " المشناه" فيسمى األوليتكون التلمود من قسمين، أما القسم و
 عليه السالم ىموس ىأوحى إل حيث يدعى اليهود أن اهللا ،الشريعة الشفهية

الشريعة المكتوبة وهي أسفار التوراة والشريعة  :بنوعين من الوحي
المكررة، وهي التعاليم الشفهية وهي تفسير لمراد اهللا من تعاليم التوراة، هذه 

 عليه السالم عبر أربعين جيال شفاهة حتى موسىالتعاليم التي انتقلت من 
فدونها خشية ضياعها ) يهوذا هاناسي(ى  حبر من أحبارهم يدعىانتهت إل

  ).200–190(تم هذا التدوين فيما بين و
أي الشرح والتعليق وهي " الجمارا" من التلمود فهو الثانيوالقسم 

تتمثل في روايات ومسموعات عن الحاخانات، كما تحتوي أيضا على 
إيضاحات وشرح مختصر البحوث والمجادالت التي حصلت في معاهد 

أجل هذه الشروح والتفاسير، وتشمل الجمارا على أمثال وأدبيات الدرس من 
واعتقادات وأخبار ومعلومات دنيوية وطبية، وفلكية وغيرها فهي بمثابة 
دائرة المعارف اليهودية وال يعتبر التلمود مصدرا للتشريع اليهودي فحسب، 

توجد نسختان مختلفتان من وإنما المصدر األول للسياسة الصهيونية و
، األورشليمي والبابلي، واليهودي يتوقف إيمانه على معرفة أحكام تلمودال

  .التلمود
فاألول مادته ثلث  «البابلي والتلمود االورشليميوهناك فرق بين 

ما يحتويه تلمود بابل وهذا األخير يتميز بعمق منطقي وهذا ما يفتقده التلمود 
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) مشناه(أساسه األورشليمي، كما أن تلمود بابل جمع وشرح في بابل و
وأول من قام بتدوين هذا التلمود ) أباأريكا(هاناس مع الشروح التي كتبها 

وكان هدفه هو وضع القوانين المعتمدة لليهود وكتب هذا ) آشي(الحاخام 
واستغرق تأليفه قرنا من الزمان في سالم وأمن، أما )  م4(التلمود في القرن 

وقد جمع في . لث والخامس للميالدتلمود أورشليم ألف ما بين القرنين الثا
فترة إظطهاد الرومان، ولغته عبرية تتخللها عبارات اآلرامية الغربية أما 
تلمود بابل فأكثره باآلرامية الشرقية يتضمن كلمات عبرية وسريانية، 

  .1»ويونانية، والتينية وكلدانية
 التي وضعها الحاخامات التفسيراتوالتلمود هو ببساطة مجموع 

التوراة ولكن اليهود يضعون التلمود في مرتبة أعلى من مكانة لشرح 
اهللا يستشير «:فأصبح التلمود موضع التقديس ويشير الحاخامات أن. التوراة

لة معضلة ال يمكن حلها في الحاخامات على األرض عندما توجد مسأ
، و جاء في التلمود أن تعاليم الحاخامات ال يمكن نقضها وال »السماء

أن اهللا ال شغل له في الليل غير تعلم : "دعواا، كما " ولو بأمر اهللاتغييرها 
وهنا إشارة ، 2"التلمود مع المالئكة ومع مللك الشياطين في مدرسة السماء

ا في هذا و أن الحاخامات يريدون تقديس التلمود لدرجة أنهم أساؤىإل
 ال  طبيعة اهللا سبحانه وتعالى ووصفوه في تلمودهم بصفاتىالتقديس إل

يجوز وصفه بها، وهو الخالق العليم الذي ال تخفى عليه خافية وإن كان 
اليهود يقدسون التلمود ويعتبرونه مصدر شريعتهم، فإن حقيقة التلمود تكشف 

 تحطيم كل ىعن خطورته ، إذ هو أخطر وثيقة ضد اإلنسانية فهو يدعو إل
يطر على كل العقائد، والقيم والحضارات إلقامة مجتمع عالمي صهيوني يس

دول العالم بكل الوسائل الممكنة، ومن بين األدلة التي تثبت خطورة التلمود 
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 أن اليهود هم شعب ىهو أن الحاخامات أوردوا في التلمود نصوصا تشير إل
  .اهللا المختار

 قسمين، بعضهم رفض التلمود ى اليهود إلووانقسم علماء ومفكر
مح بأي تساهل في تطبيق كونه نظام اجتماعي ودوغمائي متشدد ال يس

أحكامه حتى ولو أصبحت سخيفة نتيجة لتطور الظروف ، ففي حالة التلمود 
 الحرفي للنص ملزم وال يسمح للمرء بأن يفسره ىبخالف التوراة المعن

خالف ذلك، ولكن في الفترة الكالسيكية حصل أن أحكاما تلمودية مختلفة 
لطبقات الحاكمة ابتدع أصبحت مزعجة للطبقات الحاكمة ولمصلحة هذه ا

هنا  الشرعي ويخالف روحه ومقاصده ونظام مخادع يتمسك بحرفية الحكم
 التلمود ىظهر التأويل عند اليهود ومن بين مكونات الديانة اليهودية إضافة إل

  . التي مارست التأويلالقبالةوالتوراة، هناك أيضا 
 التقبل، هي كلمة عبرية تفيد معنى القبول أو»   « كمصطلحالقبالة

أو ما يتلقاه المرء عن السلف من تقاليد وتراث، وهذا األخير هو مجموعة 
من التفسيرات والتأويالت الباطنية للنصوص الدينية والتي تعرف باسم 

 باختصار يكلمة القبالة ه « أنجوزاف دان ويشير ،1"الشريعة الشفوية
مذهب « فالقبالة،2» الحقيقة التي تلقاها موسى من عند اهللاىمصطلح يشير إل

 وهو مشتق من الجذر QBLHصوفي باطني يهودي يدعى في اليهودية 
QIBELوتشمل القبالة كل ،3»لمعرفة الباطنية باإلرسال الشفهي بمعنى تسليم ا

المورثات والنظريات اليهودية التي جاءت في شكل تفسيرات رمزية للكتاب 
لي جيل عن طريق المقدس والتي تناقلها اليهود عبر العصور من جيل إ

اإلرسال الشفهي، ثم أصبح مصطلح القبالة منذ أواخر القرن الثاني 
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الفهم  «يدل على التقاليد الرمزية الصوفية اليهودية الذي يتناول) 12(عشر
الثيو صوفي للذات اإللهية أي معرفة ذات اهللا عن طريق الكشف الصوفي  

  .1»و التأمل و النظرة الرمزية للواقع
هي مجموعة من التعاليم علمها اهللا أوال « أن القبالة ليونالقبايشير 

لوا بدورهم مدرسة صوفية في لجماعة مختارة من المالئكة والذين شك
 األرض قامت المالئكة بكثير من ى، وبعد هبوط آدم من الجنة إلالجنة

 عليه آدم–اللطف والعناية بإبالغ هذا المذهب للطفل العاصي في األرض 
ده بدوره إلى طبقة السعداء والنبالء ومن آدم مر هذا اإلتصال  ليزو–السالم

 مصر حيث سمح اهللا بتسرب ى الذي نقله بدوره إلإبراهيم ى نوح ثم إلىإل
 ى المصريين وبعض األمم الشرقية أضافته إلىجزء من هذا المذهب إل

 قبل نزول الشريعة وألواح التوراة عليه  موسىأنظمتها الفلسفية ثم تعلمه 
 ا أحدا شيوخ السبعين ولم يجبروى بتلقين تعاليم هذا المذهب إلىموسام وق

الذي عاش وقت " الربي شمعون بن يوحاي"أن يكتب هذه التعاليم حتى أتى 
 قام بكشف أسرار هذا المذهب التنائييمدمار المعبد الثاني وهو أحد علماء 

 قاما بعد وفاة اللذان" آبا"  ووزيره الحبر"اليعازر"لتالمذته وإبنه الحبر 
، هذا ZOHAR"2بترتيب أطروحات هذا المذهب وسموه الزوهار " شمعون"

هو التاريخ األسطوري الذي قدمه القباليون لمذهبهم، أما علماء تاريخ 
حيث «) م12( القول أن القبالة كمذهب ظهر في القرن ىاألديان فيذهبون إل

" بروفنس"من منطقة  في الديانة اليهودية والذي يأتي ثيو صوفيوجد فكر 
الواقعة جنوب فرنسا والتي أصبحت خالل النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر مركز النشاط الفكري اليهودي حيث ترجم فيها كثير من النصوص 

إبراهيم "ن في هذه المنطقة يمن القبالي العبرية وىالفلسفية العربية وغيرها إل
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بالقبالة كانت قليلة مقارنة بالكتابات ، ولكن كتابة الرايين المتعلقة "بن داوود
ولعل السبب في ذلك هو إسرارهم على أن ) الشريعة(المتعلقة بها الخاه 

  .1»تبقى تعاليم القبالة سرية تقتصر على فئة قليلة من رجال النخبة
ولكن مع بداية القرن الثالث عشر بدأ حجاب السرية ينكشف حيث 

بكتابة الوثائق القبالية " عيزراو "بتشاك  وهوإبراهيم بن داودقام أحد تالميذ 
، يتزيراهاألطروحة الكونية في سفر  والتي تحتوى على تعليقات على ىاألول

 الباهيرتعاليمه على كتاب )  م1205- م1160 (إسحاق األعمى"ثم قام ابنه 
والتي تعتبر مراحل للفيوضات اإللهية «، السيفيروتعقيدة  ثم قام بتطوير
 وفي منتصف القرن الثالث ،2»صوفي عن طريق الصلواتالتي يعبرها ال

عشر انتقل مركز القبالة إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات صوفية تحاول 
التواصل مع اهللا من خالل التأمل في تجلياته النورانية وتهدف إلى الكشف 

أسماء لكتاب المقدس وقيمها العددية  واإللهى من خالل التأمل في حروف ا
الذي إهتم ) 1292–1240" (إبراهيم أبو العافية"ة، وهنا ظهر اإلله المقدس

بدراسة الشريعة وشروحها والمشناه والتلمود والحسابات القبالية ودرس كتب 
وفي عام .  تحرير الروحى إلأبو العافيةوكان يهدف " موسى بن ميمون"

المصدر للنزعات وهو المنبع و) النور الساطع (رالزوها ظهر 1280
 فالزوهارالممارسة العلمية ليهود في جانبي التأمل الفلسفي وين االروحية ب
يمثل الحكمة اليهودية أي نظرة «)1982–1897 (غاروشيم شوليمكما أشار 

  .3»صوفية هدفها األساسي معرفة ووصف أعمال اهللا الخفية
في القرن " شمعون بن يوحاي" من طرف الحكيم الزوهاركتب 

براطورية الرومانية وله مكانة دينية عند الثاني الميالدي في عصر اإلم
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 ).قليلوت ربي شمعون( ويعرف بعيد اليهود، حيث يحجون إلي قبره كل عام
وقد اتبعت القبالة في تفسيرها منهجا حلوليا باطنيا، وهي تؤمن بأن اإلله 

 وفي التاريخ، ويقصد بذلك اإلنسان اليهودي، حال في الطبيعة وفي اإلنسان
توحد بالجزء والمادة متحدة بأجزائها وبالتالي كل شيء وبالتالي الكل م

هذا وقد استخدمت القبالة أربعة مناهج تأويلية فتمثل في «انعكاس لشيء آخر
التأويل القبالي للتوراة كان وعموما ) بشاط، الرمز، دارش ومنهج، سود(

 وأحيانا يتعمق في الكشف عن المعني ،يأخذ بالمعاني الحرفية لأللفاظ
ي، معتمدا على خياله وملكاته وثقافته وأحيانا أخرى يعتمد في تأويله الباطن

على القصص الوعظية، أو يعطى للنص التوراني بعدا روحيا مثلما هو 
  .1»الحال في منهج سود

 تمثل مرجعية لعدد من الديانة اليهوديةوكما سبق ذكره أن 
تـأثر الفكر المفكرين اليهود، وهي مصدر تصوراتهم الفلسفية ونذكر مثال 

اليهودي بالقبالة، من خالل حكمها ومفاهيمها، وكذا تأويالتها للكتاب 
الفكر الحلولي  ى إلالفكر التوحيدي الحاخاميالمقدس، فتم االنتقال من 

 خاصة مع انتشار العلمانية في العصر الحديث وظهور فكرة موت الكموني
، "فردريك نيتشه"نهم اإلله التي جاء بها عدد من المفكرين الغربيين من بي

فالقبالة تتقارب مع العلمانية في الحلولية الكونية التي تعني أن اإلله حال في 
اإلنسان والطبيعة وملتصق بهما ومتوحد بهما وال يبقي منه سوى االسم، 

 وهي ،وهذا ما يسمى في الفكر القبالي بوحدة الوجود أو الواحدية الكونية
الخالق والمخلوق وبين المطلق حة بين مرحلة تختفي فيها تماما المسا

النسبي وبين اإلنساني والطبيعي ويصبح اإلله ال يتجاوز الطبيعة بل حال و
  .فيها وفي المادة وهذه الفكرة نجدها مجسدة في الفكر النيتشوي
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ومن بين المفكرين الذين تأثروا بالديانة اليهودية عامة وبالقبالة 
ه ينتمي إلي الحضارة الغربية التي  رغم أنسيجموند فرويد :خاصة نذكر

 من المؤرخين أرجعوا ا كبيراهيمن عليها النموذج العلماني إال أن عدد
 الجذور اليهودية من بين هؤالء المؤرخين ىأصول التحليل النفسي إل

بأن التحليل النفسي " فرويد"، وقد اعترف "أرنيست جونز إيز يدور سادعر"
بر االنتقادات التي واجهها التحليل النفسي نه اعتأمرتبط باليهودية لدرجة 

  .كانت جزءا من رفض الحضارة الغربية لكل ما هو يهودي
والدارس للتراث القبالي، والتحليل النفسي يكتشف وجود تماثل بين 
المنظومتين القبالية والفرويدية ويرتكز هذا التماثل في مسألة تفسير األحالم، 

ير عن الجانب الالعقالني أو الالمعقول في هو تعب" فرويد"فالحلم كما عرفه 
 الفرد ميول، ومشاعر ورغبات تكون ىوجد لدتشخصية الفرد حيث أنه 

دوافع لتصرفاته وأعماله ولكنه ال نشعر بها وهذه الرغبات هي الشعورية، 
إذن هناك رقيب يحفظنا ويحمينا من أن نراها ولكن كبت مثل هذه الرغبات، 

يعني أنه لم يعد لها وجود ولكنها تبقي حية بحيث وإزاحتها من شعورنا ال 
 أنواع الطرق، فالحلم هو رغبة لم نوفق في إشباعها ىتوجد تعبيرات بش

تواصل وجودها  طفولتنا وى الحلم، وهي تعود إللتتحقق في. لمانع أو آلخر
 االسري الخفي في أعماقنا والرغبات التي تظهر في األحالم العقالنية نظر

منها األكثر ، وتظهر في الحلم على شكل رموز وة الشعورلغياب مراقب
لتفسيرها يجب أن يعة الجنسية وذات الطب" هي –فرويدكما يقول –شيوعا 

 إيجاد الترابطات الحرة المناسبة ىتجزأ الحلم على عدة أجزاء ثم نسعى إل
لكل عنصر من عناصر الحلم، ونحل األفكار التي تخطر بيالنا في أثناء 

داعي الحر محل العناصر الظاهرة في الحلم ونجمع األفكار التي عملية الت
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، فنحصل على نص جديد له منطق التدافق الحرتوصلنا إليها بواسطة 
  .1" الحقيقي للحلمىداخلي يكشف عن المعن

س تماثال مع التأويل القبالي للنص التوراتي، فالتوراة موهنا نل
شكلها المفسر القبالي بالطريقة ي) هيولي(ن هي مجرد مادة خام يحسب القبالي

ين المنظومتين في فكرة  بكما يوجد تماثل آخر«التي يراها حسب هواه 
م من خالل معرفة اإلنسان لذاته الخالص، فالقباليون يرون أن الخالص يت

الصيغ السحرية التي يمكن من يتم خاللها فك شفرة الكون ومعرفة اإلله و
ه يتم من خالل فك شفرة أحالم المريض الخالص عندف" فرويد"األعظم، أما 

  .2»ومعرفة سبب عصابة
يهودي تأثر بالتلمود ومضامينه هناك مفكر " فرويد "ىإضافة إل

إيمانويل "حاول أن يجسد هذه المضامين في تصوراته الفلسفية وهو و
 وتوفي عام 1905وهو فيلسوف فرنسي من أصل يهودي ولد عام " ليفيناس

 وقد اهتم بالبحث في المبادئ التي يقوم  الغيريةفيلسوف يعرف باسم 1995
.  جانبا مفهوم الخيرى بأنه أقصعليها علم األخالق واتهم الفكر الغربي

اهتم أيضا بدراسة العالقة بين األنا واآلخر، وأهم ما يميز تفكيره في مسألة و
 الذي ديكارت منتقدا فلسفة ليفيناسالغير هو هواجسها العلمية، وقد أشار 

ى أولوية لألنا وحريتها المطلقة التي ال يمكن إال أن تؤدي في نهاية أعط
 ال تحتاج ديكارت فاألنا حسب ، حرية الهيمنة والتسلط على الغيرىاألمر إل

 يؤكد على ليفيناس الغير في تعيين آنيتها ألنها تعني ذاتها، ولكن ىإل
ا مساعدة ضرورة وجود الغير وقد اعتبر الذات مضيافة وأنه من مسؤوليته

 ىالغير من جهة والشعور بالمسؤولية اتجاه الغير، بدال من سعي الذات إل
الحرية المطلقة فهو يؤسس العالقة بين الذات والغير داخل اإليتقا وليس 
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 تأثره بالتلمود، تأثر أيضا بالفكر القبالي حيث ىداخل المعرفة، إضافة إل
تجاه اآلخر، ويوجد في يتجسد هذا التأثير في شعور الذات بالمسؤولية ا

وهو مبدأ يؤسس العالقة بين « الالأنانية أي اإليثار مبدأ ىالقبالة إشارة إل
الذات واآلخر على المحبة والتعاون والتضحية وهو مبدأ موجود في الطبيعة 
وبين الكائنات الحية وحتى بين أعضاء جسم اإلنسان فالحكمة القبالية ال 

 األنانية بل تعترف بها وتشرح لإلنسان تطالب من اإلنسان كبت الدوافع
الروح، فلسفات الغربية فصلت بين الجسد ووإن كانت ال .1»كيف يستخدمها

 نفس إلهية مسجونة في هذا العالم من طرف ىوأن هذه األخيرة ترقى إل
يؤكد على أنه  حيث ،الجسد، فإن الفلسفة اليهودية توافق ما جاء في التلمود

  . لجسد والروحالترابط الموجود بين ا
فالسكن عنده المرأة التي تعمل على " بهذه الفكرة ليفيناسوقد تأثر 

لم يقع الجسم كحادث في «إذ يقول " الربط بين أفراد البيت لخلق وحدة بينهم
الروح، بل هو في الحقيقة األسلوب الذي يكون فيه الكائن موجودا على 

شكلي، السكن في مكان ما إنفراد ال فضائي وال أجنبي للبعد الهندسي أو ال
هو حدث موجود منذ القديم، ويتعلق بما يجب للحدث الذي يكشف البعد 

والقبالة من خالل ما . 2»الشكلي الهندسي أن يكون مفهومنا وليس العكس
 أن الغرض من الوجود هو إعادة الربط بين ىورد في التلمود تشير إل

لن يكون الخالص إال إذا سكن وفي التقاليد اليهودية . أجزاء الكون المنفصلة
الذي يجمع ) البيت(اليهود يتوحد الوطن أو األرض الموعودة فهي السكن 

 ضرورة الربط بين الذكر واألنثى ى إلليفيناسويشير . شتات اليهود
إذا كانت المرأة  «باعتباره كل طرف منهما يعتبر بالنسبة لآلخر غير فيقول

مل آخر في الكون، لكن كما كان تكمل الرجل فإنها ال تكلمه كجانب يك
                                                            

��=�- �����ن- 1���8 ½�ف ا����� إ�� ا���� ا�����1 :   #����8 ا�/��r إ�� ا����7م، ا�4��ب 
  .56ص 

2 - Levinas the dwelling , totality and bufinity trans lingis ; pithburgh : 
duquesne up 1998,p 36.   
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المجموعتين يكمالن بعضهما البعض والتي هي بعد كل شئ معجزة 
 في تأسيس لعالقة األنا ليفيناس وما نستخلصه أن .1»العالقات االجتماعية

باآلخر يرتكز على تحليل أخالقيات استمدها من التراث اليهودي القبالي 
يطرة الرجل وتخليصها من  ضرورة تحرير المرأة من سىالذي يدعو إل

تمركزها على نفسها فهما متكامالن، ولكن ال يعني هذا التكامل سيطرة 
الرجل على المرأة وسلبها حريتها ووجودها، فالعالقة بينهما يجب أن تؤسس 

  .أسس أخالقيةعلى 
  موقفه من التلمود قائالى وهو مفكر يهودي إلفابيانوقد أشار 

يوم مؤسسة بشكل كبير على التعاليم واألسس الحياة اليهودية حتى هذا ال
 ىالتلمودية فطقوسنا، وكتاب صالتنا، واحتفاالتنا وقوانين زواجنا باإلضافة إل

قوانين وأسس أخرى كثيرة مستخرجة مباشرة من التلمود، والتلمود هو الذي 
  ...تعزى إليه الصفات التي يتميز بها اليهودي 

                                                            
1 - Levinas – judaism and the feminine – difficult freedong : essays of 
judaism trans haud – london tholone 1990 pdf p 54. 
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 تحددت به عناصر باركليالذي أقر به " الوجود إدراك"إن مبدأ 
، )اهللا(العقل الالمتناهي، و)اإلنسان(الوجود المتمثلـة في العقـل المتناهي 

وبهذا أراد باركلي أن يعطي لهذا . هذا األخير اعتبره علّة هذا الوجودو
عالم المادي الخارجي صبغة روحية، ألن الهدف األساسي من فلسفته هو ال

هدف ديني، إذ التمس في المادية سببا لإللحاد، و من ثم أسس باركلي مذهبه 
التجريبي على أسس روحية تختلف عن تلك األسس الموجودة لدى الفالسفة 

مكانة هامة في وبهذا احتلت فكرة األلوهية  ".هيوم"، و"لوك"التجريبيين منهم 
ما علّة هذا الوجود حسب وجهة نظر باركلي؟ وهل يمكن لكن . فلسفته

التسليم بالعلّل الميكانيكية أم بالعلّل الروحية؟ وإذا سلّمنا بالطرح الثاني، 
   فما هي أدلة وجود اهللا ؟

  :النفس اإلنسانية
 أن التوقف عند صفات النفس، وأفعالها، وما تنطوي باركلييرى 

ويرتبط " . حاالت نفسية، إنما يعد مدخال للبرهنة على وجود اهللاعليه من
فدراستها كما بين . موقف النفس عند باركلي ارتباطا وثيقا بالعالم الطبيعي

في فلسفته تفسر معها وجود العالم المحسوس ألنها تثبته عندما تقبل عليه 
    .                        )1("كما تثبت ذاتها في الوقت نفسه

وبهذا فإن معرفة النفس معرفة صحيحة ينتهي بنا األمر إلى معرفة 
فالنفس إذا ما توجهت إلى ذاتها الباطنية فإنها ستصل . اهللا معرفة صحيحة

  .                          مباشرة إلى معرفة اهللا من أعمق أعماقها
  تنظر إلى العالم على أنه مجموعةباركليوالفلسفة الالمادية عند 

  .أفكار المتناهية العدد مرتبطة فيما بينها يرمز بعضها إلى البعض األخر
                                                            

*-  ����   .ا�F7ا=�، وه�ان ا������،
1- ��، دار ا�u2¥� ا�����1 �����
� و ا�2@�، 
�! ا��#�2 
��س راو��، درا"�ت �� ا�/��/� ا���

  .165 ص،��11،1998وت،ط



 197 

ولما كان العالم في تصوره ال يعدو أن يكون مجموعة أفكار "
مترابطـة تمثل بعضـها عالمات أو دالالت على البعض اآلخر، فهي بذلك 
، ثابتة، و من ثّم تستلزم وجود حامل لها، أو مفكر مدرك هو النفس أو الذات

و ينبغي التمييز هنا بين جوهر النفس، و بين طبيعة الموضوعات المدركة 
  لكن كيف تعرف النفس حسب وجهة نظر باركلي؟ .)1("في العالم

يؤكد باركلي أننا ال نستطيع معرفة النفس مثلما هو الحال بالنسبة 
لموضوعات العالم الخارجي، ولو حاولنا تعريفها، فإننا سوف نصل إلى 

 من مشكلة غموض النفس باركليوحتى يخرج  .مض، مجهولتعريف غا
ليصدق هذا  ) (idéeكفكرة ال  (notion)كمعنىارتأى إلى تعريفها كتصور أو 

وهي أمور ال تدرك "على معرفة الروح والروحانيات،  التعريف
هذا تأكيد من و.  في عقل اهللاكالمحسوسات وإنما هي قائمة في نفوسنا أو

 )2(."د جوهر روحي أو دعامة أساسية للوجود بأسره على وجوباركليجانب 

حسب -وكما رأينا بأن النفس هي التي تقوم بفعل اإلدراك الحسي فهي 
 (Thiks,Wills,and Perceives)  )3("شيء يفكر يريد ويدرك "-باركلي

  .ومن ثم فهو جوهر ال مادي أو روحي
دود أخرى  أنه بجانب األفكار التي في عقولنا توجد حباركليويؤكد 
، فنحن ال نرى أنفسنا كما نرى وعينا بأنفسنا فالمعنى هو ،تسمى معاني

المقاعد والمناضد واألقالم أو كما نرى سلسلة من الصفات الحسية كاأللوان 
ترغب وتتمنى  تريد وواألشكال إنما نرى أنفسنا من خالل قوة فعالة تفكر و

مى بالنفس أو نفسي وأنا وتعمل، وهذا التصور هو الروح الفاعلة أو ما يس
كذلك األمر . أعرف هذا عن طريق المعاني األولية التي يمنحها اهللا إياها

                                                            

�! ا��#�2 
��س راو��، أ"�½�8 ا�/��/� ا��!�*� وا����|�ة، د��4رت وا�/�� -1#�!B� ،���Bا�� �/ :


�� أ�1 !���  .250، ص1996، )ط(ر��ن، دار ا�u2¥� ا�����1 �����
� وا�2@�، ��1وت د
2- � ه��م، دار ا����ء �!��� ا����
� و ا�2@�، ا�"24!ر��، 8 د��4رت إ�:إ�1اه�# ��5/: إ�1اه�#، 
  .311، ص 1،2001ط

3- Berkeley George, A TREATISE CONCERNING The principles of  
Human  knowledge, Kegan Paul, Trench, Trubner & co. ,ltd Reprint 
edition,  The open court  publishing company, London, 1910,Int 
138,p115. 
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بالنسبة هللا فنحن نعرفه من خالل المعنى الذي يبثه فينا لعقولنا بوصفه روحا 
  .)1(كلية للوجود أو روح كلية الوجود

وبهذا فإن النتيجة التي نصل إليها أنه إذا كان تصور الكائن 
لروحي حافال بالمعنى في حالتنا، فإن تصور اهللا الذي يتحقق بهذه الطريقة ا

فإذا كان التحدث عن النفس بالطريقة . يمكن أن يجيء مفعما بالمعنى أيضا
 أمرا حافال بالمعنى، فإن التحدث عن اهللا على نحو ما باركليالتي اتبعها 

  .)2(فعل سيكون حافال بالمعنى أيضا
 هي وسيلة معرفة الروح وعملياتها ورغم أنه يباركلوالمعاني عند 

حسب - يستحيل أن يكون لدينا فكرة عن الروح أو الكائن الفعال لكن
التخيل  و لدينا معنى عن الروح، وأفعالها، وعملياتها كاإلرادة-باركلي

  .التذكر بالنسبة لألفكار المحسوسةو
ى االعتراف إذن من هذا المنطلق نجد أنه من األمور الحافلة بالمعن

تقوم بدور فعال في مدركاتي  يـ هي الت-مثل نفسي- "نفس"بوجود 
  أفعالي اإلرادية و أفكاري، فما طبيعتها؟ و

من هي نفسي هذه، وما الذي أقصده :  على هذا السؤالباركلييرد 
إن ...، هو بالذات ما يعنيه مصطلح روح أو الجوهر الروحي)أنا(بمصطلح 

عن كائن فعال يعتمد وجوده على كونه يدرك حسيا الروح أو النفس عبارة 
  .)3(لما يقوم بادراك األفكار والتفكير واألفعال اإلرادية

إذن فنحن لدينا معرفة بالنفس، ولكنها معرفة تأملية، أي معرفة عن 
التأمل والرجوع إليها و ، بمعنى العودة إلى النفس(reflection) التأملطريق 

 لذاته بعد اتجاهه إلى الموضوعات، ألن (Knower) العارففيها، عودة 
  .)4(pure act)( فعل خالصالنفس 

 يفرق بين طبيعة هذا الجوهر باركليوانطالقا من هذا التصور نجد 
  .الروحاني و بين طبيعة األفكار، أي الموضوعات

                                                            
  .311إ�1اه�# ��5/: إ�1اه�#، ا���y�/� x، ص -1
، ) ط(����د أC�C !�!ي، �4��� ا�"�ة، ��5، د : ، رواد ا�/��/� ا��!�*�، �� ����ر��@�رد -2

  .197، ص 1997
z1�" x، ص -3��  .203ر��@�رد ����، 
4- �" x��  .z1314، صإ�1اه�# ��5/: إ�1اه�#، �8 د��4رت إ�: ه��م، 
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من خالل ما تقدم يمكن القول بأن معرفة النفس بأتم معنى الكلمة، 
   الذي هو علّة هذا الوجود، فكيف ذلك ؟تقودنا إلى معرفة اهللا

  :اهللا علّة الوجود
 في غضون القرنين السابع عشر والثامن عشر الفيزياءلقد كانت 

 مبدأ العلّيةالكون، و من ثم أصبح  للطبيعة والرؤية الميكانيكيةتلك تؤمن ب
الميكانيكية، هو المبدأ الغالب في تلك المرحلة لتفسير مختلف الظواهر 

عية، وبالتالي أصبحت تفسر الطبيعة تفسيرا واقعيا ماديا تحكمه قوانين الطبي
فالطبيعة واقعية عند الفيزيائيين، بمعنى أنها مادية، وهذا  .الميكانيك العامة

األمر يستلزم بالضرورة بأن وجودها مستقل عن الذهن، ألن الطبيعة حسب 
لتغير وال االنقسام، تحليلهم العلمي تعود إلى جزئيات صلبة صغيرة ال تقبل ا

 في الفلسفة اليونانية، وهذه ديمقريطسوهي الجواهر المفردة التي نادى بها 
   .الجزئيات أو الكتل األولية للطبيعة في حركة مستمرة

المادة هي مجموع تلك الجزئيات، والظواهر الطبيعية فيها ناتجة ف
حركة بحاجة عن انتقال تلك الكتل وحركتها في المكان، ولما كانت هذه ال

وبالتالي كل من  ،إلى تفسير من العلم فقد فسرتها الفيزياء تفسيرا آليا
يسلبون الذات  "النزعة المادية، ذوي "لوك"، "هوبز" ،"نيوتن" ،"غاليلي"

اإللهية من صفاتها أي اإلطالق والفاعلية والعلّية والثبات لتكون صفات 
ق الكوني، فال تعمل إرادته في المادة أو الطبيعة، فجعل نيوتن اهللا خارج النس

الكون، بل تحددت فاعليته ووظيفته بلحظة البداية وانتهى دوره لتمارس 
  .)1("العلّية الميكانيكية دورها المطلق

 عبارة عن واقع موضوعي الطبيعةوعلى هذا األساس أصبحت 
أصبح الكون من هذا المنظور  وفي هذه الحالة ،نظام آليمادي يحكمه 
يكية تنظمها آلة دقيقة ولم يعد اهللا يتدخل في الكون مباشرة، أي كساعة ميكان

بهذا المنطق أصبح الكون بدون حاجة إلى إله، وعليه طغت تلك النزعة 
 ممثل األلوهية الالمادية في الفلسفة باركليلكن  .المادية الميكانيكية

                                                            
، 8�C1، 1997 ���/� ����ل، ��4ة ا� ��ه�� �� ���/� �1رآ��، �4��� ا�27!ي، ��5،ط -1
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ه اإلنجليزية نفى هذا الطرح منكرا بأن تكون لألجسام قوة فاعلة، ألن هذ
العقل ، أي العقل المطلقاألخيرة ترد إلى العقل، والعقل المقصود هنا هو 

ألن المتأمل في هذا العالم . هذا الوجود ، أي أن اهللا هو علّةالالمتناهي
البحار والحيوانات  والحسي وما يحمله من موجودات المتمثلة في األشجار

وفي هذا السياق . ال هو اهللاأيستنتج من وجودها عظمة الخالق ... والجبال
الالمادية هي أيضا مذهب ميتافيزيقي تبين بأن العقل "يمكن القول بأن 

فاالعتقاد بوجود العالم الحسي هو . )1("البشري في عالقة مباشرة مع اهللا
بهذا ال إرادة إال للروح أو العقل، والعقل المقصود هو و. اد بوجود اهللاالعتق

العقل المتناهي أي اإلنسان له قدرته محدودة  ألن ،العقل الالمتناهي، أي اهللا
 فال فاعلية وال فعل في الكون إال -كما رأينا سابقا- ال تتجاوز حدود التخيل
فالعقل أو الروح هو التصور الوحيد هللا الذي تنطق . "لفاعلية العقل المطلق

 حيث ،بوجوده تلك الصورة الشفافة التي يرسمها باركلي للعالم المحسوس
  .)2(" أفكار ترد إلى فاعلية العقل اإللهياألشياء

 كان يعتبر الكون في باركليونتيجة لهذه المعطيات نجد أن 
مجموعه أثرا ورمزا يشير إلى وجود علّة عاقلة هي المبدع األكبر وهذا ما 

من و.  والحافظ عليهاإن اهللا وحده هو صانع األشياء جميعا«: أكده في قوله
الجنس نى شك، والمشرع لهذا العالم، وريه أدثم فإنه الحق الذي ال يعت

  .)3(»...البشري ملزم بكل روابط الواجب والمصلحة على الخضوع لقوانينه
 بأن اهللا هو العلّة الحقيقية وإليه يرجع األمر كله، باركليوبهذا يؤكد 

إن صورة ما ال يمكن أن تكون علّة ألخرى، «:باركليوفي هذا اإلطار يقول 
 يمكن أن تكون قوة ألخرى وإن العلّة لجميع األشياء الطبيعية وإن قوة ما ال
.  نبحث بعد ذلك عن علّل ثانويةو من ثم فمن التفاهة أن. هي اهللا وحده

وكأنه هنا  )4(».اهللا عليهمذهبي هذا يعطينا أنسب صورة لما يجب أن يكون و

                                                            
1- Renee Bouveresse- Quilliot, L’Empirisme Anglais, p.u.f, Paris,1997,p6. 
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لماذا : لكن قد نتساءل .ثانوية واألرواحيرفض حديث أفالطون عن العلّل ال
 يكون اهللا هو العلّة الحقيقية لهذا الوجود؟

هذه لى الخلق وعلى إبقاء ما يخلق، وإن اهللا قوة ال متناهية قادرة ع
القوة كاملة ومستمرة، لهذا توجد األشياء المحسوسة مدركة أوال في عقل اهللا 
األبدي، الالمتناهي ألنه هو الضامن الوحيد لبقائها ودوام وجودها في العالم، 
مما يعني معه أن جميع الموجودات تكون حاضرة في عقل اهللا بالدرجة 

  .)1(األولى دون اقتراض أي كيان مادي أو جوهر مادي
 قد خلق كوبرنيك أن باركليوبهذا لم يتبادر على اإلطالق في ذهن 

 قد خلق نيوتن، أو أن مسارات الكواكب قد خلق كبلر أو أن النظام الشمسي
فلقد . ن التجاذب بين جسمين ومربع المسافة بين مركزيهما بيالعالقة العكسية

 بصورة قاطعة أن خالق العالم الفيزيائي ليس أي إنسان أو عقل باركليقرر 
لهي أو ال متناه، أي اهللا في حالة تصوره فاعال مطلقا أو إمتناه، بل هو عقل 

  .)2( مفكرا مطلقا
طبيعية باللجوء وعلى هذا األساس فإن تفسير الفالسفة للظواهر ال

 أمر مسلّم به، من حيث هي مبادئ تساعد العلماء على العلّل الميكانيكيةإلى 
تفسير مختلف الظواهر الطبيعية، أما إذا اعتبرت أسبابا وعلّال مادية لتفسير 
الظواهر انطالقا من أن لهذه األسباب وجودا واقعيا فهذا أمر مرفوض ألن 

ة إال للعقل المطلق من منطلق أن الطبيعة ال فاعلي والعلّية الطبيعية وهم،
  .معلولة للعقل الالمتناهي

إن الطبيعة ليس لها أي نصيب في «:باركليوفي هذا اإلطار يقول 
خلق األشياء الطبيعية فهذه األخيرة يجب أن تمنح إلى عملية واحدة مباشرة 

  .)3(»هي اهللا

                                                            

z1�" x، ص ص -1��  .311-310 إ�1اه�# ��5/: إ�1اه�#، �8 د��4رت إ�: ه��م، 
2- ���و ا�����1، دار  ا�2@�ر �8�C :/�5، ��4ة ا���ه�� 
2! أ�{½�ن و أ��ه� �� ا�/��/� ا�"{

 �
  .319، ص2005 ، 2ا�2@�، ��1وت ،طو ا�����2 �����
3- Berkeley, The principles, op.cit, int 150, p122. 
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 إلى باركلين فكرة العلّية تعد من بين األفكار المجردة التي سعى إ
 أولى بالنقد -باركليحسب –تفنيدها و دحضها باسم النزعة االسمية وهي 

  .ألنها تعبر عن نزعة التجريد التي لطالما تغلغلت في عقول الفالسفة
إذن هذا الشك في قيمة العلم من الوجهة النظرية مبني على الشك 

فقد أراد منه ، باركليفي قيمة المعاني المجردة، وكان هذا الشك عزيزا على 
فإذا كان العلماء يقبلون المبادئ . ويؤيد به الدين سالحا يطعن به الملحدين

إذا كانوا جمون العقائد الدينية؟ والنظرية وهي غير معقولة فبأي حق يها
يقبلون المبادئ النظرية لمرماها العملي، فلم ال يقبلون العقائد الدينية التي 

  .)1(؟تولّد في النفس اإليمان و المحبة
وعليه فالالمادية كانت بمثابة السبيل الوحيد إلنكار المادة ألن 
اإلقرار بالوجود المادي المطلق يلزم عنه وجود عالم مستقل عن العقل 

لإلرادة  خاضع النظام الكونيكن في الحقيقة أن هذا  ،)اهللا(الالمتناهي
  .الكونية

فعال ليس فكرة ومن ثم فإن مبدأ العلّية الطبيعية وهم ألن السبب ال"
محسوسة، وال يمكن أن يدرك في إطار التجربة الحسية التي هي موضوع 

أما تجاوز األفكار المحسوسة إلى البحث عن . العلم الطبيعي فهذه هي حدوده
  .1"األسباب فذلك ليس مهمة العلم الطبيعي

 ،ر الكون اإليمان بوجود علّل تفسباركليض ومن هذا المنطلق يرف
ومن يقر بوجود . دة وهي اهللا، فاهللا خالق وصانع هذا الكونغير علّة واح

بالعلل المادة والعلل الميكانيكية يعتبر عدوا للدين، لهذا ال بد من التسليم 
  .الروحية

 فلسفته نحو هدف واحد ومحدد، وهو البرهان باركليوبهذا وجه 
ة، ، روح اهللا الالمتناهيالفاعلية الروحيةعلى أنه ال وجود لشيء سوى 

فالعالم بالنسبة له هو مشهد من الحياة الروحية المستمرة في عقل اهللا 
  .بالدرجة األولى ثم عقول مخلوقاته من الناس بالدرجة الثانية

                                                            
  .167، ص)ت(، د5آ�م ��"�، ��ر�£ ا�/��/� ا��!�*�، دار ا����رف، ا��Bه�ة، ط -1
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 قد باركليإذن النتيجة التي نصل إليها على ضوء ما سبق، بأن 
جعل من اهللا الموجود المطلق الوحيد الذي ال يستقل عن عقله أو إرادته 

العلّة الوحيدة، فالعالم عالمه لكون بكل ما فيه، وما دام اهللا هو وجود ا
حركة العالم ترتبط بإرادته ومن ثم ال مجال للحديث عن أية قوى أو فاعلية و

  . )1(أخرى تستطيع أن تغير أو تحدث شيئا في الكون عدا إرادة اهللا
 بالمجال الديني ال تقّل أهمية عن باركليوبهذا كانت اهتمامات 

  .المعرفةهتماماته بجوانب فلسفته األخرى في ا
  :أدلة وجود اهللا

لقد سبق وأن رأينا بأن اهللا هو الروح المطلق أو العقل الالمتناهي، 
والذي يعتبر علّة هذا الوجود،  لكن من جهة أخرى يمكن القول بأن اإلنسان 

إدراكا ال يمتلك أية فكرة عن اهللا،  ذلك أن مسألة إثبات وجود اهللا ال تدرك 
  .مباشرا بل تدرك من خالل أثاره

إنني ال أستطيع بعيني أن أرى اإلله المستتر  «:باركليلذلك يقول 
األفعال سي الرموز والعالقات واآلثار وإال أنني قادر على أن أدرك بكل حوا

  .)2(»التي توحي و تدل و تبرهن على وجود إله غير مرئي
ن معرفة اهللا معرفة تامة  بأن اإلنسان عاجز عباركليوبهذا يعترف 

كاملة، وذلك ألن أفكارنا ليست فاعلة، وحتى على فرض فاعليتها، فهي وال 
شك فاعلية ناقصة، ولما كان اهللا عبارة عن فاعلية خالصة كاملة، كان من 
غير الممكن أن تمثله هذه األفكار التي تنقصها الفاعلية، فمعرفتنا باهللا هي 

لسنا نعلم عن اهللا إال ما  جود العقول األخرى،بذاوتنا بومن قبيل معرفتنا 
  )3(.نستنتجه من آثاره فينا

فالنفس إذا ما توجهت إلى العالم الخارجي وإلى ذاتها الباطنية فإنها 
 أن وجود اهللا يعد أكثر باركليلهذا يرى  .معرفة اهللاستصل مباشرة إلى 

أن " :لقولوضوحا وبداهة من وجود الكائنات اإلنسانية والسبب في ذلك ا

                                                            
z1�" x، ص -1��  .8�C127 ���/� ����ل،  ��4ة ا���ه��، 
2-   .x 156، ص�/> ا���
، )ط(����د زآ� ��7�، $�5 ا�/��/� ا��!�*�، ��27 ا�����Ä و ا����� و ا�2@�، ا��Bه�ة، د -3
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عالمات أو دالئل وجوده هي أعظم وأقوى بكثير من العالمات والدالئل التي 
  .)1("يشير إليها الوجود اإلنساني

واهللا يعد من أسمى وأرقى ما يمكن تصوره في العقل، فهو المأل "
على حد تعبير ." الحقيقي الخالد، الالمخلوق، الالمتناهي، الالمنقسم، الثابت

  .)2(باركلي
 يمكن أن نجملها في األدلة -باركليحسب –دالئل وجود اهللا ومن 

 :التالية و المتمثلة في
  :دليل الرمز_ 1

إذا كان اهللا يتحدث إلى الناس في كل لحظة بلغة خاصة، هي لغة 
  الرموز و العالمات، فكيف ذلك ؟

 يتكون من أفكار ولغة وهذا يدل داللة -باركليحسب –إن العالم 
موجد لهذه اللغة، ومتكلم بها وهو اهللا الذي يخاطب واضحة على أن هناك 

اإلنسان من خاللها، فالعالم أفكار، واألفكار لغة، وهنا تتجلى لنا عالقة 
  .الرمز بالمرموز إليه

إن اهللا يتحدث إلى مخلوقاته عن طريق الرموز، وهذه الرموز في 
 تتضح، وال حقيقة األمر ليست سوى اللغة التي يتحدث بها اهللا إلينا وهي ال

أظهرتنا على ذلك، ترمز إلى ظواهر بعينها إال إذا تدخلت إرادة اهللا و
 مجموعة كشفت لنا هذه الرموز الغامضة، أما ظواهر الطبيعة فليست إالو

وهذا اإليحاء ال . العالمات التي يوحي ظهورها بوجود ظواهرمن الرموز و
ة عن طريق الطبيعة، ا في كل لحظيتم إال عن طريق اهللا، واهللا يتحدث إلين

  .)3(يعلن عن وجوده كلما التفت إلى أية ظاهرة من ظواهر الكونو
وبهذا فإن المتأمل في هذا الكون يستنتج من وجوده عظمة الخالق 

هذا الكون باعتبارنا كائنات روحية عاقلة، آال وهو اهللا، فنحن عندما نتأمل 
سير من قبل إرادة اهللا، فإننا ندرك بأن هذا العالم خاضع لنظام كوني محكم م

                                                            
1- F.Copleston, A History of philosophy, the British philosophers, part2, 
Berkeley to Hume, image Books  ed,1964, p38. 
2- Berkeley, The principles, op.cit, int 117, p101. 
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ألن العالقة القائمة بين اهللا والطبيعة بمقدورنا أن نتعرف عليها، و كأن اهللا 
ها يستنتج من وجودها مدى عظمته  ألن المتأمل فيبلغة الطبيعةيخاطبنا 

  .بنظرية الرموزقدرته، وهي ما تعرف و
الس المحاورات الثالث بين هي"ولعّل النظر في المحاورة الثانية من 

 يعطينا فيها هذا باركلي بلسان فيلونوسوالتي يتحدث فيها " وفيلونوس
العالم تدل األخير برهانا على وجود اهللا، كما أن فكرة النظام الموجود في 

آال ترى هذه «:على خالقه وعلّته األساسية هي اهللا، فيقول في هذا السياق
، واألنهار ليس في رؤية الغاباتالحقول وقد اكتست بخضرة جميلة، أ

؟ يسبح بالروح في آفاق بعيدةالجداول الرقراقة ما يقر العين ويثلج الصدر وو
وعند رؤيتنا للمحيط الواسع العميق أو الجبل الضخم الذي تختفي قمته بين 

لمشوق ؟ السحاب أو حتى للغابة الكثيفة أال تمتلئ نفسنا بنوع من الخوف ا
عر بأننا أمام طبيعة متوحشة الصحاري، أال نشحتى في رؤيتنا للصخور وو

ولكننا ممتعة في الوقت نفسه؟ فهل هناك إذن سرور أعمق من السرور الذي 
  .)1(»...نشعر به عند تأملنا لنواحي الجمال الطبيعي الذي تزخر به األرض؟

أن باركلي قد استعار في هذا العمل الفلسفي أسلوب "والمالحظ 
األسلوب في المحاورات لكي  هذا باركليمحاورات أفالطون، وقد اتخذ 

 ، أي أنها كانت تتسم بطابع التبشير،التبشير بالدينيدعو من خاللها إلى 
وبهذا فإن الطرح  )2( ."يفهم أيضا أنها كانت موجهة إلى الشكاك والملحدينو

  .السابق يؤكد أن الطبيعة المرئية رموز تدل على وجود اهللا
دث اإلنسان برموز  أن اهللا يحاباركليوعلى هذا األساس يرى 

، فالرؤية هي لغة العيون بها الرؤيةمحسوسة خارجية هي موضوعات 
يناجي مبدع الطبيعة عيوننا على الدوام، ومنذ اللحظة األولى لوجودنا في 

، وهي جملة الرموز لغة البصريةالهذا العالم، فالطبيعة المرئية هي 
 .ع الطبيعة ودليل وجودهاإلشارات التي يتحدث بها اهللا إلينا، إنها لغة مبدو

                                                            
1- }B� :8
 ن و أ��ه� �� ا�/��/� ا�"{��� ا�2@�ر �8�C :/�5، ��4ة ا���ه�� 
2! أ�{½� 
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��ر�£ ا�/�4 ا�/��/�،أ�1 -2 ،��
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لذلك فإن ما ندركه بالبصر من األشجار واألنهار بل كل األشياء المرئية في 
و قد أطلق  )1( "اللغة الكلية لمبدع الطبيعة"الطبيعة هي رموز أو عالمات هي

، فالعالقة بين األشياء ليست عالقة سببية، اللغة البصرية اسم باركليعليها 
إنك إذا «:باركليوفي هذا السياق يقول  .وز إليهبل عالقة الرمز بالمرم

سمعت رجال يتحدث دون أن تراه لما شككت في وجوده، فكيف يجوز 
إلنسان أن يشك في وجود اهللا وهو يتحدث إلينا حديثا متصال ال ينقطع بلسان 

  .)2( »...هذه الطبيعة

الطبيعة، وهي فعل اهللا، وهي في خالل فنحن نعرف اهللا من وبهذا 
فاهللا يعبر عن نفسه دوما  . تدل على المدلول مباشرةرموز لغويةذاته ت الوق

في كل مكان وزمان ولجميع الناس برموز محسوسة وبهذا تكون لغة اهللا 
مرئية ألنها لغة طبيعية، فما على المرء إال أن يفتح عينيه ويتأمل مخلوقات 

و الرؤية دليل ومن هنا تبد. الطبيعة ليستنتج فيما بعد بأن لكل معلول علّة
  .على وجود اهللا

 اعتمد على طريقة مختلفة في البرهنة على باركليالمالحظ أن 
باعتمادهم " لوك"أو " ديكارت"وجود اهللا مقارنة مع سابقيه من الفالسفة أمثال 

وضوح الفكر  اعتمد على باركلي، في حين أن البرهان األنطولوجيعلى 
 إلى معرفة التأمليصل من خالل هذا ، فعند اإلنسان الذي يقوم بفعل التأمل

ومن الواضح أن هذا البرهان هو ذلك البرهان العادي الذي " .وجود اهللا
و يتلخص في أننا نستدل على وجود اهللا .نلتقي به في جميع الكتب السماوية

  .)3("بآثاره
لكن هل اقتصر باركلي في البرهنة على وجود اهللا على دليل 

  ول بأن اهللا يتميز بميزات خاصة، فما هي؟ الرمز فقط ؟ آال يمكن الق

                                                            
z1�" x، ص  -1��  .8�C160 ���/� ����ل، ��4ة ا���ه��، 
z1�" x، ص  -2��229����د زآ� ��7�، $�5 ا�/��/� ا��!�*�، .  
z1�" x، ص  -3��  .112ه��!ي ���، �1رآ��، 
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  : دليل الفاعلية-2

شيء بديهي بأن وجود اهللا ال يدرك إدراكا مباشرا، وال نستطيع أن 
خالل آثاره المتمثلة في تلك األفكار المحسوسة التي  ندرك وجوده إال من

  .يثيرها اهللا في عقولنا، أي عن طريق معلوالته
العقل اإللهي يضع تمييزا مبدئيا بين  فاعلية باركليوحتى يؤكد 

، فأفكار الحس ليست من صنع العقل المتناهي الخيال وأفكار الحسأفكار 
ألن هذا األخير تتوقف قدرته عند حد أفكار الخيال فقط، فقدرة التخيل تبقى 

، أفكار الحس حقيقيةويترتب عن هذا أن . فاعلية محدودة مقارنة بفاعلية اهللا
، ضف إلى ذلك أن وجود الصور الحسية  الخيال وهميةأفكارفي حين أن 

وبالتالي . وجود دائم، في حين أن وجود الصور الخيالية وجود موقوت
ال يمتلك تلك القدرة على التحكم في أفكار الحس ألن مصدرها هو  فاإلنسان

أما أفكار الخيال فهي من . اهللا، وعليه فهي تأتيه من مصدر خارج عنه
  .ة إرادتهصنعه ألنها وليد

وعلى هذا األساس يبقى اهللا هو منشئ األفكار فهذه األخيرة ليست 
من ابتداعنا نحن، فال بد أن يكون لها سبب خارج عنا، والبد أن يكون ذلك 

مؤثرا في  يكون فاعال و ال يمكن أناإلرادةالكائن مفكرا مريدا، ألنه بغير 
هذا ولما كانت . ولنا يستحيل أن يبث األفكار في عقالتفكيرالناس، وبغير 

أفكارنا متنوعة متعددة تنوعا وتعددا ال نهاية لهما، فال بد أن يكون لذلك 
الكائن قوة ال نهائية، وعقل غير محدود، إنه البد أن يكون في قدرته 
السيطرة على العقول كلها، حتى يتمكن من أن يبث أفكارا بعينها في عقول 

هللا، وهذه األفكار التي يؤلفها اهذا الكائن هو ... كثيرة في وقت واحد
ينسقها و يربط بينها هي ما نسميه بالطبيعة، أما هذا التتابع الذي يحدث بين و

  .)1(األفكار فهو ما نطلق عليه قوانين الطبيعة

ولكن مهما كانت سيطرتي «: هذا الطرح في قولهباركليو قد أكد 
ق اإلدراك الحسي على أفكاري الخاصة بي أجد األفكار التي تأتيني عن طري

مقدوري أن ــفعندما أفتح عيني في النهار ليس ب .ال تعتمد على إرادتي
                                                            

z1�" x، ص ����د  -1��  .229زآ� ��7�، $�5 ا�/��/� ا��!�*�، 
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هناك . ليست مخلوقات إرادتي ...فاألفكار ...أختار بين أن أرى أو ال أرى
  .)1(»إذن إرادة أخرى أو روح تنتج هذه األفكار

ليس هناك ما «:في قولهنفسها  الفكرة باركليوفي السياق ذاته يؤكد 
و أشد وضوحا ألي إنسان قادر على القيام بأي قدر من التأمل من وجود ه

 الموجودة بقوة في (existence of god, or a spirit)اهللا أو وجود الروح
عقولنا بصورة حميمية مولّدة فينا جميع أنواع األفكار أو األحاسيس التي ال 

  .)2( »...تكف عن التأثير فينا

ير أفكاره في عقولنا، ولعّل هذه اإلثارة وبهذا فإن اهللا هو الذي يث
تعد أكبر دليل على وجوده ألن اإلرادة اإللهية تتميز بالفاعلية المطلقة 

وعليه فإذا لم . بخالف اإلرادة اإلنسانية التي ال تتجاوز فاعليتها حدود التخيل
  .يكن اهللا موجودا لما كانت هناك أفكار موجودة لدى اإلنسان

 اإلرادة اإلنسانيةقدر ما يسلب  بل الفاعليةدليلكن المالحظ أن 
  .اإلرادة اإللهيةيثبت قصورها  وعجزها، بقدر ما يثبت فاعلية و

لكن آال يمكن النظر إلى مسألة إثبات وجود اهللا من خالل إدراك 
  الوجود و دوامه؟

  :دليل الدوام-3
 على وجود اهللا من ثبات الوجود باركلييستدل "في هذا الدليل 

ألن دوام الوجود يقتضي دوام اإلدراك طالما سلّمنا بأن األشياء دوامه، و
أفكار ال تقوم بمعزل عن اإلدراك، لذلك يستحيل وجود األشياء متى كانت 

  .)3("غير مدركة أو متى كانت مستقلة عن العقل
 على وجود اهللا من خالل فعل إدراك الوجود، باركليوبهذا يبرهن 

تي يقوم عليها الوجود، وبالتالي ال وجود لعالم فاهللا هو الركيزة األساسية ال
مستقل عن اإلرادة اإللهية، فاألشياء سواء يدركها اإلنسان أم لم يدركها فإن 

هي، فالوجود يبقى دائما مستمرا وجودها قائم في عقل آخر هو العقل اإلل
إن وجود األشياء هو كونها "  على تفسير عبارةباركليلذلك يحرص "

                                                            
1- Berkeley, The principles, op.cit, Int 29, p p 45-46 
2- Ibid, Int 149, p 122 
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، إذ قد تدركها "نحن"ال تعني أن األشياء توجد بفضل إدراكنا بأنها " مدركة
ليس هنا ذهنا خاصا " باإلدراك"فما يقصده . روح أخرى حين ال ندركها نحن

 بوجه خاص، الذي الذهن اإللهيبعينه، وإنما جميع األذهان على اإلطالق، و
يدركها في كل الحاالت التي ال ندركها نحن فيها، وبهذا يظل استمرار 

  .)1("وجودها مضمونا
إلغاء الجوهر المادي ومن " الوجود إدراك" من مبدأ باركليإن هدف 

ثم اإلقرار بالجوهر الروحي، باعتبار أن المادة تخضع لسيطرة العقل 
فاهللا له حرية التصرف في عرض المادة أمام العقل البشري أو عدم . "اإللهي

فعناية اهللا . راك الحسيعرضها، وهو الذي يمثل العلّة الحقيقية في اإلد
الدائمة للعالم الحسي، والقوانين اإللهية التي تسيطر على هذا العالم هي 

  .)2("وحدها في المذهب الالمادي التي تتحكم في فعل اإلدراك
إن اإلنسان " :، إذ يقول"المحاورات" في كتابه باركليوهذا ما بينه 
ع من إرادته، وهو أن فعل القطف ناب يقطف الزهرة، ويشعر بحرية وهو

يشعر بحريته أيضا عندما يقربها ألنفه لكي يشمها، ولكن ليس له اإلرادة أن 
 "سلبييمتنع عن شمها عندما يقربها من أنفه ويشعر حينئذ بأنه منفعل 

(passif)) 3(.  
 إلى افتراض قوة روحية خارجية لتعليل ا مضطرباركليوهنا نجد 

وهذا يعني أن األشياء الحسية قائمة . ااستقالل اإلدراكات الحسية عن إرادتن
 األمر الذي يستلزم بأنه إذا لم يكن هناك العقل اإللهيفي عقل آخر، وهو 

فهذا العالم سواء . عقل مدرك لما كان هناك حديث عن وجود عالم خارجي
أدركه العقل المتناهي أم لم يدركه فإنه يظل موجودا دوما في العقل اإللهي 

  .الالمتناهي

                                                            


� وا�2@�، زآ��� ��اد، ����� ا������ و ا���$� ا������ ����Îن، دار ا����ء �!��� ا�� -1��
  .88-87 ص ص،2005، 1ا�"24!ر��، ط

z1�" x، ص -2��  .95ه��!ي ���، �1رآ��، 
3- Berkeley George, Three Dialogues Between Hylas And Philonous, 
Kegan, The Open Paul, Trench, Court Publishing Company, London 
Agents, Ltd, 1906, p55. 
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 قال بوجود األشياء في العقل اإللهي لكي يؤكد باركليا فإن وهكذ"
 أن اهللا مصدرها  وخالقها وأنه هو المتحكم في إيجادها وتقديمها للعقل أوال

 لكي يؤكد ثانياو. الفردي، وأن هذا العقل بالتالي ليست له حرية اإلدراك
لكي يؤكد وثالثا . وحدة الشيء أثناء عملية اإلدراك، ولكي يؤكد كذلك هويته
  . )1("وحدة الكون وعدم انقسامه أقساما كثيرة كثرة العقول الفردية

 يمثل حجر الزاوية والعلّة الحقيقية في باركليإذن فاهللا في فلسفة 
 يدركها، ألنه هو عقل الهيعملية اإلدراك بدليل أن المادة مرهونة بوجود 

  .المدرك األكبر لكل ما في الكون
 :)تسليم بوجود اهللال(أهداف فلسفة باركلي 

هما : نحن نعلم أن القرن الثامن عشر قد شهد نوعين من الدين
يمثل أتباع الدين . المفكرين األحرار، ومذهب )المؤلهة (الدين الطبيعي

الطبيعي مجموعة الفالسفة الذين أنكروا وجود إله منزل من السماء، بيد أنهم 
لحتمية الطبيعية تدل على يقرون وجوده عن طريق العقل، ويذهبون إلى أن ا

وجود إله في الطبيعة، ومن ثم فلسنا في حاجة روحية إلى وحي، أو كتب 
وهكذا فقد سعى هذا الدين الطبيعي إلى الكشف عن وجود اإلله . مقدسة

أما طائفة المفكرين األحرار فقد أشاروا إلى وجود . بدون العودة إلى الوحي
  .)2(له للطبيعةمنكرين بذلك وجود إ العلّل الطبيعية

وكرد فعل لهذه األوضاع السائدة آنذاك نجد بأن فكرة األلوهية قد 
حيث حدد " المبادئ" وهذا ما بينه في باركليأخذت نصيبها األكبر من فلسفة 

قبل كل شيء، فإن الذي يستحق «: الغرض من كتابه والذي يتجلى في قوله
ي واجباتنا كموضوع رئيسي المكانة األولى في دراستنا هو النظر في اهللا وف

وسأعتبر كل أعمالي عقيمة وباطلة إذا لم أستطع أن ألهم قرائي بالشعور 
  .)3( ».الديني عن وجود اهللا

                                                            
1-  x  .y�/�102-103، ص ص ه��!ي ���، ا���

�! ا��#�2 
��س راو��، �ن ��ك، إ��م ا�/��/� ا������7 -2 �
�، دار ا�u2¥� ا�����1 �����
  .159-158، ص ص 1996، )ط(ا�2@�،  دو

3- Berkeley George, Les principes de la connaissance humaine, Trad, 
CH , Renouvier, L’édition de la librairie Armand colin, 1926  , Int 156, 
p130. 
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المحافظة على  في عمومها، هي باركليو أهداف فلسفة تبدليه عو
هذا الدين من خطر التفكير الحر ألن هذا األخير نقد مبادئ العقيدة المسيحية 

  .موضع الخرافةووضعها في 
وتجدر اإلشارة هنا بأن مضمون التفكير الذي كان سائدا في عصر 

 هو مضمون طبيعي مادي مدمر لكل ما هو ديني روحي، وهذا ما باركلي
 ما –بدليل أن الفالسفة الماديين . دفعه إلى محاربة هذا النمط من التفكير

، لكن "المادة " قد سلّموا بوجود جوهر مستقل عن العقل يسمى-رأينا سابقا
ثل السبب الرئيسي المؤدي للكفر المالحظ بأن هذه األخيرة كانت تم

 ما هو إال للجوهر المادي باركلياإللحاد، وبالتالي فإن النقد الذي وجهه و
وعلى . ، أي اهللالجوهر الروحيخطوة أولية إلثبات ما هو أسمى آال وهو 

ن من أجل تثبيت هدف باركلي عبر نظريته هذه كا"هذا األساس فإن 
، لهذا السبب )1( "األخالق واإليمان، إذ أنه قد لمح في المادية سببا لإللحاد

  الوجود  هو أساس-ألن اهللا حسب رأيه–سعى إلى استرجاع سيادة الدين 
  .المعرفةو

وبين فكرة " اإللحاد" كثيرا ما كان يؤكد االرتباط بين باركليإن "
قاد السائد في الموقف الطبيعي بوجود ، وكأن االعت"وجود الجوهر المادي"

مثل هذا الجوهر يؤدي بدوره إلى اإللحاد، فالملحدون في رأيه يجدون في 
 أن تقوم أخطاء الفلسفة، وقد باركلي، لهذا أراد )2("هذه الفكرة عونا كبيرا

رأى أن األصل العام لهذه األخطاء كلها، مرده إلى االعتقاد بوجود مطلق 
 دائرة اإلدراك، ورأى كذلك أن التمييز القائم بين العالم خارج العقل وخارج

 .المادي والعالم الروحي ال طائل من ورائه
 إلى محاربة تلك النزعة اإللحادية في الدين التي باركليلقد سعى 

 أصابع االتهام، باركليالذي وجه له  لوكوجدت سندها وتبريرها في مذهب 
الدينية ألن  والتي تبرز لنا من الناحيةباعتبار أن هذا المذهب يمثل خطورة 
 .األخالقهذا يؤدي ال محالة إلى تقويض أسس 

                                                            
1- Fن �1��، ��ا���Fأ½�>-آ�� ،Fن ��ا���آ��رة �رج، :  ا�/��/� �� dtv– �1رآ�رد �1��، ��!

  .2001، 1ا��4��� ا�@�$��، ��1وت، ط
z1�" x، ص -2��  .131زآ��� ��اد، ����� ا������ و ا���$� ا������ ����Îن، 
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 بأحوال انجلترا التي كانت تعاني في تلك الفترة باركليوقد اهتم 
 هو ضعف العقيدة -حسب رأيه–انحالل واضمحالل خلقي وكان السبب 

لمنع انهيار محاولة "الدينية في نفوس اإلنجليز آنذاك، فكتب رسالة بعنوان 
  .)1("بريطانيا العظمى

 رجل دين، فلم يقف موقف الجماد من الوضعية باركليوباعتبار 
التي كانت تعيشها إنجلترا فيما يخص تدني مستواها األخالقي في عصر 
تفشت فيه اإلباحة واستمر تمرد الناس على الدين ومبادئه، ومن هنا كانت 

هدف إلى تقويض المادية المتفشية في ثورته على المادية وأهلها، لذلك كان ي
جلى في تكريس حياته ومن ثم إثبات الذات اإللهية، وهذا ما يت. عصره

لتبرير الديانة المسيحية من حيث هي مذهب ألوهي يحتل فيه اهللا مكانة "
مركزية بوصفه الخالق، بينما ال يكون للعالم من مبرر إال بوصفه من خلق 

  .)2( "اهللا
ي صد موجة االبتعاد عن التدين،  فباركلي وهنا يتجلى هدف

جلّية وبهذا تجلت نزعته بصورة واضحة و. اإللحاد، والدفاع عن المسيحيةو
في مناصرته للتيارات الدينية المحافظة في خدمة الدين والكنيسة بدليل أنه 

  .كان أنجليكاني نسبة إلى الكنيسة األنجليكانية
عاد دينية، وهذا األمر يعود هذا ما يؤكد بأن فلسفته كانت تحمل أب

إلى اهتماماته الدينية التي تشهد بها مؤلفاته الالهوتية من جهة، والمناصب 
  .الدينية التي شغلها من جهة أخرى

الخضوع " منها باركليوفي هذا اإلطار نستطيع القول أن مؤلفات 
، كانت تهدف إلى الدفاع عن "السيفرون أو الفيلسوف الصغير"، و"المسيحي

 باركليهة نظر المسيحية من الناحيتين األخالقية والالهوتية، فقد ناصر وج
مبادئ األورثوذكسية األنجليكانية ضد شتى األنماط التي كانت سائدة آنذاك 

                                                            
، 1/��، ا���"�� ا�����1 �����
� و ا�2@�، ��1وت ، ط 1!وي 
�! ا��C�8، ا���"�
� ا�/�� -1

  .288 ص،1،ج1984

�م،  -2 �=�� �� ��F��7رود��،ا�/��/� ا�� <�� ���اد، دار ا����ء �!��� ا����
� زآ��� �: 
  .264-263ص، 1ج ، 1،2009 ط،ا�2@�، ا�"24!ر��و
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 كانت أقوى من نزعته الدينيةوالمالحظ أن . من تفكير حر ومذهب المؤلهة
  .نزعته الفلسفية

قد وضع نصب عينه  باركليوعلى هذا األساس يمكن القول بأن 
 المتفشية في عصره، ومن ثم جعل اهللا اإللحاد ظاهرة د، وهو تفنيا واحداهدف

الكاهن كانت  المسيحي وباركليحقيقة ال غنى عنها في كل وجود، بدليل أن 
لمعتقداته الدينية أثر على حياته كلها، لهذا كان يؤمن بإخالص بأن محو 

إلى تدمير الكون، وهذا نتيجة لما فكرة اهللا من الذهنية البشرية سيؤدي 
 كان دائما يحمل رسالة أخالقية باركليلذلك نؤكد بأن . عرفته إنجلترا آنذاك

  قبل عودته إلى إنجلترا كانباركليتهدف إلى إصالح المجتمع بدليل أن 
 إلنشاء كلية في جزر برمودا على غرار ما فعله ايحمل على عاتقه مشروع

 المجتمع بتعليم رجال الدين ونشر المسيحية، ، تسعى إلى إصالحأفالطون
تعد في نظر اإلنجليز "علما بأن جزر برمودا في المحيط األطلسي كانت 

، لكن لألسف الشديد أن رغبته لم )1("بالد البراءة والنظرة الصافية األولى
  .تتحقق بسبب الظروف المادية

ت بها إذن نتيجة لهذه المواصفات األخالقية والدينية التي اتسم
فلسفته في هذه الحالة تكون منافية تماما للتصور المادي للعالم الذي أقّر به 
الفالسفة الماديين، والذي مفاده أن المادة مستقلة بذاتها غير خاضعة إلرادة 

الوجود إما أن "اهللا، ألن هذا التصور ال ينسجم مع فكرة األلوهية، فمبدأ 
يد على أنه ال وجود لشيء مستقل فيه تأك" يكون مدركا أو أن يكون مدركا

عن إدراكه بالعقل اإللهي، فتصور وجود المادة مستقلة عن العقل اإللهي 
هراء، فإدراك العقل الالمتناهي لألشياء هو الذي يجعلها ذات وجود متصل 

فالوجود المطلق المستقل عن األشياء الحسية، . حتى ولو لم يدركها اإلنسان
ال وبهذا يصبح الكون هو اهللا و. يلكة أمر مستحوبدون عالقة في كونها مدر

  . برهانا يدحض به اإللحادباركليوجود للمادة، األمر الذي يعده 
 من هذا كله أن دور األلوهية يتحدد في تأسيس عملية باركليويرى 

  :المعرفة على النحو التالي
                                                            


� ا�/��/�، ص  -1�"�� ،8�Cا�� !�
  .1288!وي 
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  . الحقيقية في اإلدراكالعلّة أنه هو -1
  .لى العقل البشري عالصور هو الذي يقوم بعرض -2
  .الواقعي هو الذي يحفظ لألشياء وجودها -3
 التي يعرضها الرموز أنه دائم الحديث إلى العقل اإلنساني عن طريق -4

  .عليه من خالل الصور الحسية
ة على االستماع إلى حديث اهللا، فضال عن أنه يمنح اإلنسان القدر

ه، ويكشف عن عجيب يدفعه إلى قراءة فكره في الطبيعة لكي يتأمل آياتو
وهكذا ومن خالل جميع هذه األدوار يصبح اهللا هو المحور الرئيسي . صنعه

  .)1(في مذهبه
لماذا فلسفة باركلي تجعل : لكن في هذا السياق يمكن أن نتساءل
  من إمكانية التعقل أو االتصال باهللا مستحيلة؟

  : قد أرجع هذه االستحالة إلى سببينباركليإن 
ة التعقل تعتبر تدعيما للدين الطبيعي وتدميرا لدين الوحي إن إمكاني: أوال

ا كان العقل قادرا على االتصال الذي يصبح ال مبرر وال دور لوجوده، إذ
  .اـــمعرفة اهللا، أي إذا كان العقل هو مصدر الحقيقة و معيارهو

 استحالة معرفة اهللا بالعقل إنما هو باركليالذي من أجله يقرر : ثانيا
 على وحدة العقيدة الدينية من التفتت والحد من انتشار الدين المحافظة

الطبيعي الذي يجد طريقه ممهدا في إطار الصراع الديني وتفتت الوحدة 
  .العقائدية

وبالتالي فإن كل معرفة إنسانية قاصرة عن تعقل أو إدراك طبيعة 
ثم فهي ، ومن الموضوع الذي يتجاوز إمكانياتنا المعرفيةاهللا ألن طبيعته هي 

  .   )2(الموضوع الذي يستحيل علينا إدراكه أو تعقل وجوده أو االتصال به
 للعالم المزعوم من قبل التصور الماديوفي األخير نستنتج أن 
 باعتبار أن اهللا هو علّة هذا فكرة األلوهيةالفالسفة الماديين ال ينسجم مع 

اهي فإنها ال محالة قائمة الوجود، ألن األشياء إذا لم تكن قائمة في العقل المتن

                                                            
1- �
z1�" x، ص 
�! ا��#�2 �� ،��  .�184س راو��، درا"�ت �� ا�/��/� ا���
z1�" x، ص  -2��  .8�C197-198-200 ���/� ����ل، ��4ة ا���ه��،
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 هو اإلدراك الدائم لهذا الوجود، فال اإلدراك اإللهي، والعقل الالمتناهيفي 
  .وجود لشيء مستقل عن اإلرادة اإللهية

 لمذهب الالمادية أو التجريبية المثالية بنزعته باركليوبهذا عرف 
فية من العناصرالمنا" لوك" جديد، كان مشروعـه في األساس تنقية فلسفة

 من خالل باركليللتجريبية، لكن المالحظ أيضا أن النتائج التي توصل إليها 
نقده للجوهر المادي، وإقـراره بالجوهر الروحي ال تنسجم مع المبادئ 

إلى تجاوز ما وقـع فيـــه " هيوم"التجريبية الحسية، وهذا ما دفع 
لفالسفة الذين من أهم ا" هيوم"ويعتبر ". باركلي"و" لوك"التجريبيون أمثال 

   .بالفلسفة التجريبية إلى نتائج منطقيةاستطاعـوا أن يصلوا 
 المصادر والمراجع

  :باللغة األجنبية المصادر: أوال 
1) Berkeley George, A TREATISE CONCERNING The principles of  
Human  knowledge, Kegan Paul,   Trench, Trubner & co. ,ltd Reprint 
edition,  The open court  publishing company, London, 1910.  
2) Berkeley George, Three Dialogues Between Hylas And Philonous, 
Kegan, The Open Paul, Trench, Court Publishing Company, London 
Agents, Ltd, 1906. 
3) Berkeley George, Les principes de la connaissance humaine, Trad, 
CH , Renouvier, L’édition de la librairie Armand colin,paris, 1926.  

  :باللغة العربية المراجع: ثانيا
، دار المعرفة الجامعية، 4أبوريان محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي،ج) 4

 .1996،)ط(اإلسكندرية، د
ى هيوم، دار الوفاء إبراهيم مصطفى إبراهيم،الفلسفة الحديثة من ديكارت إل) 5

 .2001 ،1لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، ط
 النشار مصطفى حسن، فكرة األلوهية عند أفالطون و أثرها في الفلسفة )6

 . 2005 ، 2اإلسالمية و الغربية، دار التنوير للطباعة و النشر، بيروت ،ط

 الجندي، حسن خليفة فريال، فكرة األ لوهية في فلسفة باركلي، مكتبة) 7
  .1،1997مصر،ط

 زكريا فؤاد، نظرية المعرفة و الموقف الطبيعي لإلنسان، دار الوفاء لدنيا )8
  .2005، 1الطباعة و النشر، اإلسكندرية، ط
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محمود أحمد حمدي، مكتبة :  ريتشارد شاخت، رواد الفلسفة الحديثة، تر)9
  .1997، ) ط(األسرة، مصر، د 

ن لوك، إمام الفلسفة التجريبية، دار النهضة  عبد المنعم عباس راوية، جو)10
  .1996،)ط(العربية للطباعة و النشر،  د

فة الحديثة و المعاصرة، ديكارت  عبد المنعم عباس راوية، أساطين الفلس)11
النشر، ن، دار النهضة العربية للطباعة ومحمد علي أبو ريا: الفلسفة العقلية، تقديمو

  .1996، )ط(بيروت د
عم عباس راوية، دراسات في الفلسفة العامة، دار النهضة العربية عبد المن)12

  .1،1998للطباعة و النشر، بيروت، ط
 .)ت(، د5 كرم يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، القاهرة، ط)13
كامل فؤاد، مكتبة غريب، : كولينز جيمس، اهللا في الفلسفة الحديثة، تر) 14

   .1973، )ط(القاهرة، د
محمود زكي نجيب، قصة الفلسفة الحديثة، لجنة التأليف و الترجمة و النشر،  )15

 .1936، )ط(القاهرة، د
زكريا فؤاد، دار الوفاء : تر 1 متس رودلف،الفلسفة اإلنجليزية في مائة عام، ج)16

 .1،2009لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية،ط
  .1960) ط(هويدي يحي، باركلي، دار المعارف، مصر، د) 17

  : باللغة األجنبيةالمراجع 
18) F.Copleston, A History of philosophy, the British 
philosophers, part2, Berkeley to Hume, image Books  ed,1964. 
19) Renee Bouveresse- Quilliot, L’Empirisme Anglais, p.u.f, 
Paris,1997.                                                               

  : الموسوعات و المعاجم: ثالثا
  :باللغة العربية

المؤسسة العربية للطباعة  ،1 بدوي عبد الرحمن، الموسوعة الفلسفية، ج)20
  .1984، 1النشر، بيروت ، ط و

 الفلسفة  dtv– بوركارد بيتر، فيدمان فرانز، أطلس- كرنزمان بيتر، فرانز)21
 .2001، 1تبة الشرقية، بيروت، طكتورة جورج، المك: تر
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 تكون جزءا من المنهج ن بأن الفلسفة ال بد أترون لماذا: **رون برانت
  التعليمي المنتظم؟
 الكثير مما تعلمه المدارس نمي بأ وعي متناهناك: ***ماثيو ليبمان

 المعرفة التي نإ.  نعيش فيهالذي خاصة في العالم ،للشباب ليس مناسبا
 شيء يمكننا فعله هم أوإن تجاوزها بشكل سريع، يتم المدرسةتقدمها 
 كنا جادين في رغبتنا في تعليم ذاوإ. التفكير الجيد هو تعليمهم لألطفال
 نوفر لهم أن يعني ذاه.  مسؤولةطريقة بذلكوم ب فعلينا أن نقالتفكير التالميذ
 ، الدرسقاعات في تتممن خالل نقاشات  Reasoning  االستداللممارسة
 وليس تلك المواد التعليمية المفاهيم التي تشترك فيها كل وتتضمن

 من مكننا اعتقادنا الفلسفة وحدها توفي. نهالمتخصصة في موضوع بعي
  . فعلياذلك إنجاز

   الفلسفة لألطفال؟م أنشأتذا هأألجل : برانترون
 طفالي في بداية السبعينات عندما كانت أعمار أنعم، : ليبمانماثيو

 التي كانوا المدرسة أن اكتشفت ةتتراوح بين العاشرة والحادية عشر
كنت أدرس .  أنهم في حاجة إليهرأيت الذي االستدالل تعلمهم لميرتادونها 

                                                            
��� ا�F7ا=�أ"��ذة ����rة، $�# ا�/��/�، : ���� �2C/�. د-*�   .، ا�F7ا=�2

� و���1 أ����4 ور=�> ����� "�� z1�Ron Brandt :7 �1ا�� رون -**� ��آ�
Educational Leadership   

������ ������ن    -***Matthew Lipman (1922-2010)    ��4   ������ف��� و��"�>  و����1 أ
������� ا�/����/� �Ï½/���ل    !��u�� ����  ����4���1974 "���2  ������زي ��������1ت ا������!ة ا� The 

Institute for Advancement of philosophy for children (IAPC)  .  
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أحسست أنني لم أكن أنجز الكثير مع طلبتي  وآنذاكالمنطق لمستوى الثانوي 
 يكونوا قد تحصلوا على تعليم في ن فمن المفروض أ،ألن الوقت قد فات

 في طفال شيئا لمساعدة األأقدم قررت أن ذال. كثيراالستدالل في وقت مبكر ب
 ن يجب أمبادئ المنطقأدركت أن . االستدالل المتوسط على تعلم وىالمست

 يتم وصف يث رواية حكتب أأن ارتأيت ولهذا. تقدم بطريقة ممتعة
 تطبقها في ن وتفكر كيف يمكن أالمبادئ ذهالشخصيات وهي تكتشف ه

  .حياتها
 Harry هاري ستوتلمايراكتشاف: "بعنوان كانت والتي:  برانترون

Stottlemeier’s Discovery "؟  
 الرواية حتى حاولت مع مجموعة للم أكن أعلم مآ. نعم : ليبمانماثيو

حصلت على . عيش حيث كنت ألمدينة في االصف تالميذ ةتكونة من خمسم
 بمعدل مرتين في سابيع أتسعة لفترة الرواية بتعليم مدرسةإذن من ال

 الفحص قبلأجرينا امتحانا أوليا .  دقيقةأربعين حصة كل تدوم سبوع،األ
  يسيرمرتبدى أن األ.  ومجموعة المراقبةطفال من هؤالء األلكلوأخر بعده 

 سبعة يعادل ما المجموعة التجريبية اكتسبت حسنا،.  ملفتة للنظريقةبطر
 التسعة سابيع فترة األفي االستدالل المنطقيوعشرون شهرا من مهارات 

 تلك أن لي تبين ذلكرغم .  المراقبة بال تغيير يذكرمجموعة بقيتبينما 
 نكا أنه سبيل المثال على ومنها.  مهمةنقائص نجمت عنها المحاولة
 بدال عني معلما الدرس لو قدم يل بقلنصافا أن يكون الفحص أكثر إباإلمكان

  .  على تدريبهشرفتآخر أكون قد أ
  ؟ ممكنمر أن األبينتم ذلك مع:  برانترون
 نتائج ليمكن هل أعرف أن فضوليا وددت يضاكنت أ. نعم : ليبمانماثيو
 الذي التفكير روايطو أن التالميذ بمقدور وهل وتنتشر؟ تستمر أنالعملية 
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 دامت النتائج أن تأكدت لقد األخرى؟ المدرسية المواديبرز في عملهم في 
  .  تزولفسوف تقويتها تم لم توإذا سنوات ربع لكنها لم تدم أعامين

  . كل مقاربة تربوية تقريبالى صحيح بالنسبة إهذا:  برانترون
 معرفي رعف كل أن عمليا حددنا االنتشار فقد ن عأما : ليبمانماثيو

كشف ستُهدريوا إاختبار نتائج تهجئة باستثناء معتبر م عن تقدIowa test 

scores   خرىلكن مرة أ).  منطقية على كل حالغير وهي( للطالب 
  .  النتائج بعد بضع سنواتتلك تالشت

  ؟ استمراراكثر لقد لمستم الحاجة إلى برنامج يكون أإذن:  برانترون
 تدريب كتب وتحضير مواد من أجل نشر ذلك يويعن. نعم : ليبمانماثيو

كيف أقوم :  األعوام األربعة الالحقة محاوال فهمأمضيت لقد. المعلمين عليها
  .  فعالذلك عشر عاما األخرى أقوم بوأربعة ذلك،ب

كيف تم .  مستعمل على نطاق واسعمج والبرناذاك مذ:  برانترون
   ذلك؟

 حوالي خمسة في موجودا  أن يكونيمكن تقديري حسب : ليبمانماثيو
. كثر قاعة درس واحدة أو أفي تطبيقه حيث يمكن يةآالف مقاطعة مدرس

 حوالي لى ترجم إلقد ذلكأضف إلى .  في بلدان أخرىه يتم تعليمكذلك
  . لغة مختلفةةخمس عشر

 تعلمتم ذا المعلمين فماإلى تطوير المحتوى بالنسبة ذكرتم:  برانترون
 معلمي المستوى االبتدائي لم يدرسوا الفلسفة بأغل إن المعلم؟حول تدريب 

  .كثيرا
 Ann Margaret SharpS 1* شاربتآن مارغري وأنا بدأت : ليبمانماثيو
 ونصف أسبوعيا مدة ثالثة ساعتيندرسناه بمعدل .  سداسي واحدبدرس

                                                            

��ر~��� ��رب¢ن*  )1942-2010  ( !u��������� أ�����4 اه��� 1/��/� ا�����1، آ��� �!��ة 
����� �����ن �� آ���1 ا��!�! �8 ا���ا�� �و���و������� ا�/��/� �Ï½/�ل  x� ا�/��/� ����# آ*��ا 

  .�Ï½/�ل إ���r إ�: ا�Ð5B ا�/��/�� ا���5Bة
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 نفسه المحتوى يعلَمون كانوا بدورهم ذين المعلمين النعلَم كنا. عشر أسبوعا
 أو القراءة معتبرا في تقدما نجد لم األطفال اختبرنا عندما كنل. لتالمذتهم
 جعلنا ما هذا.  كافيةمدة يتناولوا البرنامج م المعلمين لن أاستنتجنا فاالستدالل

 مهمة تم تأكيدها ج على نتائفتحصلنا العام الموالي، فينضاعف مدة العرض 
  .خرى تجارب أةبواسط

 وليس–  من الخدمة كامالعاما تفضلون دوما أنتم إذن:  برانترون
  -دواما كامال بطبيعة الحال

 ما و ونصف أسبوعيا في العام الدراسي أنساعتا. ال : ليبمانماثيو
حاليا لدينا مجموعة متنوعة من الخيارات لتدريب . يعادلهما كافيتين

  .المعلمين
  لألطفال؟ يجري في مجال درس الفلسفة ماذا:  برانترون
 ألن ، المعلم ودروس األطفال متشابهة كثيراشاتور إن : ليبمانماثيو

 بدورهم المعلمون به يقوم مع المعلمين سوف ب يفعله المدرنكل ما يمكن أ
 يقرأ بحث حيث جماعة إنشاء المدرب يحاول.  بكل تأكيدطفال األمع

 بقاعات ون يلتحقثم فيما بينهم بمساعدته فكاراأل ويناقشون الرواية المعلمون
 التي  األفكارمناقشة يجعلون إنهم. المدرب به قام ما ساسا أالدرس وينجزون

 قاعة لى المدرب إيذهب خر حين آلمنو. سهلةوجدها األطفال في الرواية 
  . مع األطفال كما يحاول تبيان معناهالفلسفيالنقاش الدرس ويقود 

  ذلك؟ يعني وماذا:  برانترون
ي أجراها كل األطفال  التالتجارب الطلبة يناقش ن أيعني : ليبمانماثيو

يمكن أنهم أحبوا التحدث . مثل أن يكونوا محرجين من عدم معرفة إجابة ما
 خالل نقاش ما يحدث فمن التجارب لكن ليس بطريقة شخصية ذهعن ه

 حيث الغائب ضمير بشياء يتحدثوا عن أأنللشخصيات في الرواية يمكنهم 
 عن السؤاللى  عمتعودين األطفالويصبح .  المعنيهو آخر شخص يكون
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 من االستفادة وكذلك بعضا لبعضهم باهتمام االستماعو اآلراءو سباباأل
 بهدوء يرددونلقد شاهدت أطفال الصف األول . أفكار بعضهم بعضا

  .  عبر أحدهم عن رأيهحينما"  السببالسبب"
 يالنقاش الفلسف بجواب لكن في ال السؤعلى رد نفي حديث غير فلسفي
 عن الطفل سأل يأن مثل معناه تأكيدسؤال بمحاولة  العلى رد ما نغالبا

 في أزمة لسبب واحد التربية إن هو الوقت؟ وما بسؤال آخرالوقت فيجيب 
 جراء ويفتقرون إلى إياه ال يفهمون ما نحاول تعليمهم إطفال األنهو أ

 ذا توفر مثل هالفلسفة نعتقد أن إننا. ذواتهم لالفهم ذا من بلوغ همكنهمي
 ويفكرون في سئلة األهذه يفحصون الحصول على طلبة ل خال منجراءاإل

  . Assumptionsاالفتراضات 
 تدريب خاص لتعليم الفلسفة؟ لى المعلمين إكل يحتاج هل:  برانترون

   قبل؟من الطريقة هذه بعضهم يطبق ألم
 أما نسبيا قليل من التدريب إلى المعلمين بعض يحتاج : ليبمانماثيو
 نوعا خاصا من مر األويتطلب. إلى قدر كبير األخر فيحتاج البعض

 انفتاح هناك يكون حيث بالثقة المعلم يوحي أن ينبغي. المعلمين لتعليم الفلسفة
 نقد بمقدوره متأمال، مفكرا يكون ينبغي أن كما. في قاعة الدرس

 على الذي بالمعيار دوما يستشهد أن شرط لطلبته المنطقية االستدالالت
  .مسؤوال نقده يكون حتى) ها( اته تشكلت انتقادساسهأ

 المعلمين تدريس طريقة إلى تمتد تجربة تعليم الفلسفة هل:  برانترون
   خر؟ آلمضمون
 تكون النتائج ذلكوعندما يحدث . ذلك ما يحدث غالبا : ليبمانماثيو
 وينخرطون في المنهجية كل من المعلم والطلبة مع يتماثل حيث مذهلة

.  الكبيراإلنجاز يتحقق وحينها ،يوم الدراسي الطوال ومحفز تفكير عفوي
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للمقاربة  بعض المعلمين استعمالهم يقصرلكن بطبيعة الحال .  هو األوجذاك
  . فقطالفلسفة علىالسقراطية 

 حول عوام قدرا كبيرا من المعطيات خالل أعتم جملقد:  برانترون
 أن يبدو العملية ذهمن دون ه. جدا جليا كان وبعضها لفلسفةنتائج تعليم ا

  . عوام يتغير كثيرا خالل أال المنطقي لدى الشباب التفكير
 حوالي سن إلى كل عام في قليال تحسن األمر يكان حسنا، : ليبمانماثيو

 من الفعالية رباع ثالثة أحوالي عموما مستوى النتائج يبلغالثانية عشر بعدها 
 طفال ألبأغ يحصل ال ،االستدالل المنطقي تدريب على ونمن د. الكاملة

 مسائل المن ة أو أربعة حوالي ثالثعلى سوى لثانويةالمدارس االبتدائية وا
 يمكنك أداء ال فذلك من بأفضل القيام علينا يترتب ولهذا. المنطقية صحيحة

  . كنت تستدل في مستوى أدنى منهذا إالثانوي التعليم مستوىعمل في 
 الناس يفكرون  أن بعضانطباع ي يثير نقطة أخرى لدهذا:  برانترون

  . غيرهم دون من المؤهلين لطلبة تحديدا اتناسب ن العملية يمكن أذهأن ه
 طفال الطلبة وال أعتقد أن األجميع تناسب الفلسفة إن : ليبمانماثيو

 ذين الاألطفال فحتى في مواضيع معقدة التفكير على ينالعاديين غير قادر
 البيسبول فريق مسير يجادلوا مع ن في المدرسة يمكن أالتصرف يسيئون

 لضرب غيره أحد إرسال إمكان أو الالعب إيقاف إمكان حول االحترافي
 الدفاع معدل وBatting average ضربال معدل تحديديمكنهم . الكرة

Fielding average-الفريق من المعايير يمكن لمسير نوعان وهما 
 ذلك األطفال يفعل.  القرارات في لعبة البيسبولذه مثل هإلصدار استخدامهما

 وعندما تشاهد بطء التعلم أ. المحفز والكاف الدافع جيدة عندما يتوفر بطريقة
 حينها واإلرهاق تشاهد الرتابة وعندما ،طلبة محرومين يفكرون ويفكرون

 أحد وأال. لبة مهمة لهؤالء الطالمدرسة يهتم بجعل حد أأال: التفكير في تبدأ
 تحدثت معهم ذا لكن إبالتعلم؟ الستمتاعا أو رائهم آعن التعبير على يساعدهم
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 هو الذي النحو ذا اإلنصاف أو الصداقة أو لما العالم على هعن سألهم تكأن–
 لمجرد الوقت ذا عن التعبير كل هن وعاجزيبكما كانوا نهم تكتشف أ-عليه
  .معهم التحدث مشقة ذ ال أحد أخأنه

 يكونون غير ذين الهم غالبان ي موهوببأنهم الواقع الطلبة المعروفين في
 يوجد وال ترديدها جاهزة يمكنهم أجوبة تقدم ال ألنهامرتاحين مع الفلسفة 

 عموما الذي لديها المنطق بالمقابللكن .  تعودوا عليهالذي جماعفيها اإل
 ألننا لغموض الحياة األطفال في تحضير نفشل الحظ ولسوء.  بهعونيستمت

 Factual الواقعي الستدعاءا وقصيرة والالصحيحة األجوبةنركز على 

recall  .  
 ألنهم حيال نقاشات مثيرة للجدل حذرون المربين بعض:  برانترون

 ذه في أفكار األطفال بهالتأثير ليس من مهمة المدرسة نهيعتقدون أ
  .  ال يريدون التورط في مشكلة مع الجماعةألنهمالطريقة 
 رائهمين غرس آ في أنه ليس من مهمة المربمحقون هم : ليبمانماثيو
.  Indoctrination تلقينا سوف يكون ذلك ألن طلبتهم عقول في الشخصية

 كان إذا- لم ينجز شئذا خطر أنه إفهناك جهة أخرى من من جهة أما هذا
 النسبوية تلقن المدارس حقا فإن- شيءكل في نالمعلمون دوما حياديي

Relativism تشجيع من بد ال.  ما يفعلونههذا. ذلك من دون االعتراف ب 
 القية يبحثوا في القضايا األخأن ينبغي األطفال، العقالني لدى البحث

 وجهات لمجموع على تجريب مباشر مقدمة  Community جماعةبوصفهم 
 القسم الدراسي لى ينتمي األطفال إوعندما.  القضاياهذه في المجتمعنظر 

 همصبحون  يسوف األرجح على فإنهمبوصفه جماعة بحث مفكرة ومهتمة 
  .  ومهتمينمفكرين بذواتهم
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 أن ألطفالهم األولياء يقولون إنهم ال يريدون بعض لكن:  برانترون
 أن منهم طلب أن يؤمنوا بما يريدونهمإنهم . المسائل هذهيفكروا في مثل 

  . بأنفسهميقررون ثميؤمنوا به حتى يكبروا كفاية 
 التربية ناحي مببعض يحتفظوا ن األولياء أبعض يود : ليبمانماثيو
 توجد بالفعل.  ما يبررهاولها النوع ال يمكن تفاديها ذا من هوالخالفاتللبيت 
 ُأدرجت عندما حدثت إلى الخصومات التي لنعدو.  للغايةخطيرةقضايا 

 كيف يمكننا تبرير مطالبة الطلبة ذلك؟ نفعل لماذا: "جباريةالتربية اإل
 المعقوليةلتربية من أجل  اأن ر كنا نشعإذا" ؟ المدرسةلى إبالذهاب

Reasonableness ن وبأالديمقراطية من أجل الحفاظ على ليها إحتاج ن 
 يتربى جميع أن لدينا مهمة المطالبة بذنإ.  غير مقبولةلديمقراطيةبدائل ا

 Reflective كيرية التفالتربية أن تتضمن وينبغي. عقولية على المطفالناأ

Education واإلنصات جيدا والتحدث والكتابة جيدا  القراءةطفال تعليم األ 
 المهارات ذه دون هفمن  Good Judgment  الجيدالحكم على والتمرس

  . يكون الطلبة غير محضرين لمواجهة مسؤوليات المواطنة ومشاكل الحياة
 التفكير إلى لنداء اتلبي الفلسفة إن: تقولون إذن أنتم:  برانترون

  النقدي في التربية؟
 توفره ن توفر كل ما يمكن أألنها جابة أنها هي اإلأعتقد : ليبمانماثيو
 من تدريس وبدال.  بكثيرذلك من وأكثر تلك النقدي التفكيرمقاربات 

 الواحدة مع مهارات على ربط التركز الفلسفة فإنمهارات معزولة ومبتورة 
 في موضوع في يفكر عندما ألحدهم يمكن بحيث منظمة بطريقة خرىاأل

 امتالك إن. وشاملة بطريقة منظمة بذلكعين أن يقوم تخصص معرفي م
 ينقصه الحكم مثال حدهم كان أذا قيمة ضئيلة إذامهارات معرفية فردية يعد 

  . متى ينبغي تطبيق مثل تلك المهارات
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 ال يمكن إتمامه بمجرد ذلك وتطوير المفكرين من الفلسفة هو الغرض إن
 في لألطفال من الفلسفة ناهدف يتمثل ال ذلك من كثرأ. تدريس المهارات

 حياة الفكر جعل في بل الجاف التحليل الطلبة على قدرات شحذمجرد 
 نقدية بحث استعدادات جماعة بوصفهم الطلبة هؤالء ينمي بحيث ميةدرا

 طفال األيصبح وسوف.  مشتركهتمام اذات أفكار مناقشة من تمكنهم
  .  المشتركالتفكير ذا خالل مثل همن مستقلينعقالنيين ومفكرين 

  :النص األصلي 
On Philosophy in the Curriculum:A Conversation with Matthew Lipman, 

in Educational Leardship, September 1988 by the Association for 
Supervision and Curriculum Development. In :   
www.ascd.org/ASCD/pdf/.../el_198809_brandt3.pdf 
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L’apport du relationnel au développement 

psychomoteur chez l’enfant épileptique 

Benhammadi Ibrahim
*

 

                                                                                        

                                                                                            
Introduction : 

L’épilepsie est une affection neurologique, se 
caractérisant par une hyperactivité cérébrale paroxystique 
pouvant se manifester par des convulsions ou une perte de 
conscience, voire par des hallucinations complexes inaugurales, 
avec ou sans convulsions. 

Elle débute dès l'enfance. Les causes de l'épilepsie sont 
multiples et encore mal comprises. Chez les épileptiques, 
l'apparition des crises peut être liée à la fatigue, aux stress 
physique et/ou psychique, à des excitants (alcool, tabac, café, 
thé), ainsi qu'à certains bruits permanents ou anormaux, un 
éclairage stroboscopique, un traumatisme sévère peut également 
causer la maladie. 

C’est chez l’enfant que l’apparition d’une forme 
d’épilepsie est la plus fréquente. Et ce n’est pas forcément par 
hasard car l’épilepsie intervienne sur un cerveau en plein 
développement : l’immaturité des réseaux neuronaux peut 
favoriser l’apparition de l’épilepsie et inversement l’épilepsie 
peut interagir sur le développement cérébral ultérieur. 

Enfaite, une épilepsie survenant sur un réseau cognitif en 
train de se créer risque de contrecarrer ce réseau et toutes les 
fonctions qui en découlent. Il y a donc des relations étroites 
entre les épilepsies de l’enfant et le développement cérébral, 
avec la possibilité de retentissements sur le plan cognitifs, 
moteur et sociale, les processus de maturation dans ce cas son 
gravement atteint. 

L’étude des capacités d’adaptation sociale et de qualité 
de vie des enfants épileptiques à fait le sujet de plusieurs 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convulsion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hallucination
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recherches, en retient de ses études que cette tranche de la 
population souffre du malaise de vivre la société , les préjugé et 
l’incompréhension la survalorisation des symptôme et la sur 
protection des enfants épileptiques prennent de l’ampleur sur 
leurs développement psychologique et psychomoteur 
particulièrement, de ces fait il nous a paru primordiale d’abordé 
le sujet de la relation entre le développement psychomoteur et 
les capacités de sociabilités chez les enfant épileptiques.       

 
Echange sociaux et psychomotricité: 

D’après plusieurs auteurs le relationnel et le social 
participe énormément dans l’instauration de la fonction 
psychomotrice et vice-versa, cette interrelation figure dans tout 
l’ouvre d’Henri Wallon, d’après lui les fonctionnes 
psychomotrice ce résume dans les états tonico motrice, il 
constate que: « le tonus accompagne le mouvement, lui donnant 
le soutien qui est nécessaire à sa progression régulière, au 
dosage exact que peuvent exiger les résistances rencontrées. 
Répandu dans tout l’ensemble du corps, il y assure l’équilibre 
nécessaire à l’exécution de chaque geste en réalisant l’attitude, 
soit stable, soit mobile, qui s’appuie aux différentes phases de 
l’acte »1. 

Ce tonus qui prépare et guide le geste, s’exprime en 
même temps par la satisfaction ou le malaise du sujet, il n’est 
pas seulement une partie technique du geste. 

Wallon s’intéresse dans le phénomène tonique à la 
fonction posturale qui est essentiellement liée à l’émotion, c'est-
à-dire à l’extériorisation de l’affectivité, elle est à la fois action 
sur autrui et assimilation d’autrui. 

                                                            
1- H. Wallon : De l’acte à la pensée : essai de psychologie comparée, Ed 
Flammarion, 1970, p 148. 
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« Incapable de rien effectuer par lui-même (le nouveau-
né) est manipulé par autrui, et c'est dans les mouvements 
d’autrui que ses premières attitudes prendront forme »1. 

Cette relation tonico-émotionnelle a essentiellement une 
valeur formative de la personnalité : 

« C'est dans les tous premiers débuts de la vie psychique 
dans sa période affective, que l’évolution de la personne prend 
son origine. Sans doute, est-elle déjà profondément influencée 
par les réactions sous-jacentes ou antérieures de la vie 
neurovégétative : L’équilibre viscéral des premières semaines et 
des premiers mois peut déjà orienter les assises profondes du 
futur comportement. Quant aux prises de contact, le sujet et 
l’ambiance, elles sont d’ordre affectif : ceux sont les 
émotions »…  

: « Les réactions posturales ont donné naissance à un 
système de comportement qui, partant des attitudes et 
dispositions suscité en chacun par la diversité des situations, 
parait avoir servi aux relations des individus entre eux »2. 

Le caractère formatif de la relation tonico-émotionnelle 
est encore soulignée par Wallon dans ce qu’il nomme la 
‘’symbiose affective’’ qui succède à la ‘’symbiose 
physiologique’’ première entre l’enfant et la mère  et crée des 
comportements qui ne sont plus « seulement des cris en rapport 
avec les soins maternels dont il a besoin, mais des sourires et des 
signes de contentement qui sont déjà un lien purement affectif 
entre lui et ceux qui se donnent la peine d’y répondre. A partir 
de six mois, l’enfant vit presque autant de ses rapports humains 

                                                            
1- H. Wallon : Le rôle de l’autre dans la conscience du Moi, in enfance, 
tome 12, n°3-4, 1959, p 281. 
2- H. Wallon : Les origines du caractère chez l’enfant, Paris, P%UF 
1954, p 150. 
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que de son alimentation matérielle »1. La pensée de Wallon 
rejoint ici exactement celle de Spitz. 

Wallon a toujours insisté sur le caractère 
fondamentalement social de l’enfant mais comme le dit 
Ajuriaguerra : « le processus de socialisation n’est pour lui la 
simple et immédiate incorporation de l’individu comme partie 
d’une totalité sociale antérieurement constituée et cela par 
l’assimilation d’un pensée collective dont sa pensée serait que le 
reflet ; le processus de socialisation passe par la relation duale, 
par la participation affective »2. 

La préoccupation constante de Wallon a été de bien 
montrer l’importance de la fusion affective primitive dans tout le 
développement ultérieur du sujet, fusion qui s’exprime selon 
Ajuriaguerra, au travers des phénomènes moteurs dans un : 
« dialogue qui est le prélude du dialogue verbal ultérieur et que 
l’un de nous a appelé « le dialogue tonique ». Ce dialogue 
tonique qui jette le sujet tout entier dans la communication 
affective, ne peut avoir comme instrument à sa mesure qu’un 
instrument total : le corps »3. 
Alors pours Wallon et Ajuriaguerra les fonctionne 
psychomotrice évolue dans un contexte  purement socio-affectif 
et permet à ce dernier d’acquérir sont vraie sens qui est la 
communication.     
Enfant épileptique et société : 

Chez l’enfant, l´épilepsie apparait souvent dans une 
période critique du développement de ses fonctions cognitives et 
de ses capacités sociales, et peut avoir un impact très important 
sur sa qualité de vie en empêchant le bon développement de son 

                                                            
1- H. Wallon : les étapes de la sociabilité chez l’enfant, in enfance, tome 
12, n° 3-4, 1959, p 312. 
2- J. De Ajuriaguerra, René Angelergues : De la motricité au corps dans 
la relation avec autrui, à propos de l’œuvre d’Henri Wallon, in G. Labès, 
F. Joly : Julian De Ajuriaguerra et la naissance de la psychomotricité, 
V1, édition PAPYRUS, mai 2009, p  192. 
3- Opus cité, p 193. 
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autonomie, en altérant ses relations avec les autres, en favorisant 
l’apparition de troubles cognitifs et comportementaux. Freud 
qui, dans « Dostoïevski et le parricide » en 1928, considère les 
crises comme « un mécanisme de décharge pulsionnelle 
préformé organiquement» auquel l’organisme a recours dans 
deux cas : lésion ou« domination insuffisante de l’économie 
psychique »1, ce mécanisme psychologique se développe au sein 
d’une organisation familiale, cette dernière exprimerait 
initialement un mode relationnel particulier marqué par 
l’existence de tensions importantes avec des relations 
sadomasochistes,  beaucoup d’auteurs parlent de l’existence 
chez l’un des deux parents d’un surmoi sévère, interdisant toute 
expression d’agressivité. D’après H. Beauchesne dans la 
majorité des familles qui ont un enfant épileptique révèlent  la 
fréquence et prégnance d’un fantasme familial organisé autour 
de la mort. Quelque soit l’organisation familiale initiale,  
l’ambivalence est prédominante entre : la surprotection dont 
l’excès peut d’ailleurs masquer les intentions agressives et le 
rejet d’une part, d’autre part l’indifférence marquée par le 
manque d’affection et même le dégoût2. 

H. Beauchesne constate qu’il existe des familles qui 
permettent à l’angoisse de s’exprimer, d’autres sans problèmes 
apparents, organisées en fait sur un mode et ne permettant à 
aucune  angoisse d’émerger au prix de limitations importantes, 
enfin des familles où l’épilepsie devient étroitement liée à la 
pathologie familiale3. 

Quant à l’école, elle parait montrer une grande tolérance 
à l’égard des enfants épileptiques. Il est à noter que les crises 
d’épilepsie à l’école surviennent plus rarement, ceci tendrait à 

                                                            
1- S. Freud, Dostoïevski et le parricide, 1928 in : www.megapsy.com 
2- H. Beauchesne, G. Broussaud : l’épilepsie chez l’enfant, in : Lebovici, 
R. DiatKine, M. Soulé : Nouveau traité de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, V2, Paris PUF 2004, p748.  
3- Opus cité, p748.  
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montrer que l’enfant présente ses crise en dehors du cadre 
scolaire, l’échec scolaire résulterait général des troubles associés 
à l’épilepsie, à l’exclusion, au rejet, l’absentéisme, l’action des 
médicaments et la baisse du niveau intellectuel. 
Cadre pratique : 

Dans cette partie de notre recherche, nous avons essayés 
d’examiner le niveau du développement psychomoteur à travers 
la passation des domaines sensorimoteur de la batterie 
neuropsychologique la NEPSY, et les entretient  en deuxième 
lieu ou nous avons investigué autour de l’état et du vécu sociale  
de notre étude de cas, cette approche a été mise au point à l’aide 
de la méthode clinique.  
Anamnèse du cas : 

Notre étude à été porté sur un cas clinique âgé de 11 ans 
souffrant d’épilepsie depuis l’âge de 4ans et nommé S.A, son 
épilepsie à été qualifier par le spécialiste de type absence petit 
mal, S.A à été orienté vers un centre psychopédagogique à l’âge 
de 8 ans suit à sont échec scolaire. Concernant la petit famille le 
père de S.A est a son tour épileptique de grand catégorie car il 
souffre d’épilepsie grand mal, il fait ces crise pas mal de fois et 
devant ces enfant, la gravité de sa maladie lui à coté la perte de 
son travail, la mère travail comme femme de ménage et gère la 
situation financière de la famille, S.A à une sœur plus âgée 
scolarisé on deuxième année secondaire.    
Passation et résultats du test : 

Pour évaluer le développement psychomoteur nous 
avons utilisé La NEPSY qui est un outil complet destiné à 
évaluer le développement neuropsychologique des enfants d’âge 
préscolaire et scolaire (3 à 12 ans). Le nom NEPSY est un 
acronyme formé de NE (pour neuropsychologie) et PSY (pour 
psychologie), la NEPSY a été conçue pour évaluer les aspects 
fondamentaux et complexes des capacités cognitives, la batterie 
comprend un large éventail de subtest permettant d’évaluer le 
développement neuropsychologique dans 5 domaines, nous 
avons utilisé qu’un seul domaine suivant notre intérêt de 
recherche qui est le domaine des fonctionnes sensori-motrices, 
les résultats de la passation été les suivants : 
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 On peut remarquer  que S.A souffre d’un retard moteur 
considérable constaté dans deux rubriques : 

-La première ; un trouble de coordination simultanée et 
successive en travaux d’aboutissement des mouvements fins et 
précis. 

-La deuxième : diminution de la rapidité. 
Plusieurs signes d’immaturité motrice accompagnent ce 

retard : 
* une hypotonie excessive altérant l’adaptation et 

l’efficacité du geste. 
* la persistance des syncinésies mettant en cause le 

pouvoir de contrôle de l’inhibition des muscles et le choix des 
actions musculaires à enchainer. 
        * perte de contrôle des mouvements et de l’asymétrie due 
essentiellement au défaut de la sensibilité segmentaire interne 
défaillante de la coordination Visio-motrice constatée. 
Les subtests en révéler un retard psychomoteur sévère, plusieurs 
signes d’immaturité sont à signaler, tous cela va de pair avec le 
statut social précédemment   signaler dans l’anamnèse. 
Conclusion : 

A travers notre recherche nous avons admets l’hypothèse 
que les troubles psychomoteurs vont de pair avec les 
changements sociaux déficitaires, principalement chez l’enfant 
épileptique, du fait que chez S.A nous avons remarqué  les 
syncinésies expriment une certaine façon d’économiser les 
gestes qui tiennent plus au blocage qu’à l’élégance d’un 
déroulement moteur aisé. S.A cherché à éviter la bévue, aussi 
est-il désorienté lorsqu’on lui demande d’accélérer son rythme 
ou lorsqu’on le prive de la possibilité de le voir ou le laisser 
alors face à ses difficultés inopérantes de représentation du corps 
et cela invoque la non possibilité des enfants épileptique à se 
représenté les limites du corps et a organiser les structure du 
schéma corporel. 

Si nous comparons ces résultats révélés par le test, avec 
les comportements du quotidien de l’enfant, nous pouvons 
remarquer des états d’homogénéité et des états d’hétérogénéité. 
Ainsi par exemple, l’état hypotonique avec son manque 
d’initiative et de laisser aller signaler pendant la passation, 
peuvent être observé de nouveau dans les activités graphiques et 
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l’écriture. Par contre cette lenteur et ce manque de dynamisme 
sont inversés dans leur expressivité libérée à l’intérieur des 
espaces ouverts, agressivité et le manque de contrôle participent 
à créer un déferlement de la réaction tonique. 
 Cette hétérogénéité fonctionnelle nous renvoie au 
mode d’être disparate de l’épileptique qui se caractérise à la fois 
par la viscosité et le collage à l’objet externe, et par la lenteur et 
la lourdeur de l’initiative et également par la perte du contrôle et 
du dynamisme en période de crise. Ces constatation sont pas 
négligeables surtout si on prend en charge l’anamnèse qui nous 
offre plusieurs pistes de compréhension, l’une d’elle et 
l’épilepsie du père qui est une source  d’angoisse permanant, car 
l’arrivé soudaine de la crise avec ses manifestation de type 
grand mal fait apparence a la mort du père, ce qui signifier 
l’accession de l’agent protecteur, l’hyper-protection de la mère 
ne peut être cachée elle à selon C.Bouvard chez la mère d’enfant 
épileptique deux buts essentiels : « cacher au monde sa tare 
familiale et en même temps se donner la bonne conscience 
qu’elle n’est pas sûre d’avoir car cette hyper-protection 
dissimule certainement un sentiment de rejet ».1 

On peut remarquer en dernier que les échanges sociaux 
de l’enfant épileptique et leur réticence parvient dans une grande 
part du mauvais investissement du milieu envers la maladie, 
l’entourage de l’épileptique ne peut pas assimiler les 
conséquences de la maladie et leurs réaction conduit l’enfant à 
devenir méfiant, et inhibé par rapport aux échanges sociaux. 
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