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 الافتتاحية

 

 

شمعتها العاشسة وعلى امخداد  شعلت وليس اطفأثأجكىن مجلت مخىن كد   2018  بحلىل سىت

وعلى ان جكىن مىبرا علميا في  ،شدًدا على ان ًكىن اصدازها مىخظما هره السىين العشس كان حسصىا

ين فحسب، بل ولكل الباحثين مجال اخخصاصها ليس  .لكل الباحثين الجصائٍس

واملغسب، ومصس، والسعىدًت، والعساق، والازدن، وكطس  وعليه فلد وشسها لباحثين مً جىوس 

على ان ًكىن اليشس بمخخلف اللغاث العامليت، وهكرا  واسباهيا. كما حسصىا واهجلترا، وفسوسا، واًطاليا

ت، الفسوسيت، الاسباهيت. للد كان هراالاهج فلد وشسها باللغاث: العسبيت، ما حللىاه حيىما كاهت  ليًز

صيغتها الالكتروهيت ضمً البىابت  املجلت جصدز في صيغتها الىزكيت، اما وكد اصبحت الان جصدز في

العلمي، فإن حسصىا سيكىن أشد،  املعخمدة مً طسف وشازة الخعليم العالي والبحث   الىطىيت للمجالث

وكد باشسها ذلك بداًت باعخماد  .وبكل امللاًيس ر الحاحا على ان هجعل منها مجلت دوليت،وسىكىن اكث

 الجامعاث الىطىيت، ومً جامعاث عسبيت واجىبيت. مساجعين ومساعدي محسز مً مخخلف

ًخطلب بعض الخعىد الخلني مً كل الباحثين املمازسين سىاء  ان اليشس في املىصت الالكتروهيت

ازادة الاسخجابت، والخحمس له  او كخاب ملاالث الامس الري جعل محسزًٍ ساعديكاهىا محسزًٍ او م

اصداز هرا العدد كما كان السبب الىحيد في  مخفاوجت جدا، وللد كان هرا هى السبب الىحيد في جأخس

بعض  ك الا النامً بعض اخخصاصاث وفسوع العلىم الاجخماعيت والاوساهيت او كلتها، وما ذ خلى العدد

باملىاعيد وكد كان هرا  جرة مً الرًً اسىدث اليهم مهمت الخحكيم ومساجعت امللاالث لم ًلتزمىاالاسا

حا مً بعضهم الاخس باعخباز جطىعيا مً   ان هره املساجعت عمال زفضا مبطىا مً بعضهم، وزفضا صٍس

فع له في الخطىعي، كما ال ٌش واكع ان الاجس الصهيد الري ًخلاضاه الاسخاذ ال ٌشفع له في العمل

 .الخحمس للبحث العلمي

 8102اوث   جامعت سعيدة -د. حفيان محمد 
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 الشخصية واضطشاباتهادًىاميكة 

 في ضوء مجموعة مً املقاسبات الىفعية 

 / قعم العلوم الاجحماعية /جامعة ظعيذة-ب–/ أظحار محاضش .ثوهامي ظفيان 

 الاجحماعية /جامعة ظعيذة/  قعم العلوم -أ–أظحار محاضش  /د.لكحل مصطفى 

 

 2018/ اوت /01:ثاسيخ اليشش 2018/ ماسط 18:ثاسيخ القبول  2018/ ماسط/16:ثاسيخ الاسظال

 :ملخص

كاث لهرا اإلاكهىم .قمنها  جىاولىا في َرا اإلاىغىع مكهىم الصدطُت ودًىامٌُتها وذلَ مً خالُ جهدًم حػٍس

مً اَخمذ بالشٍل واإلاظهس الدازجي ومنها مً اَخمذ وزيصث غلى اإلاٍىهاث الداخلُت وأخسي زيصث غلى جكاغل 

الكسد مؼ بُئخه.يما جىاولىا خالُ دزاطدىا لهرا اإلاىغىع مددداث بىاء الصدطُت والتي أحملىاَا في اإلاددداث 

غؿساباث الصدطُت والتي غسقذ في مجملها الىزازُت والخيشئت الاحخماغُت. يما جم الخؿسم ئلى مجمىغت مً ا

ت  ت والهظخحًر ًاث ومنها هريس:اغؿساب الصدطُت الكطامٍى أنها همـ زابذ ومظخمس إلاجمىغت مً الظلى

ادة غلى الظٍُىباجُت والىطىاطُت.   والخجىبُت ٍش

 الظلىى .-اغؿساب الصدطُت–دًىامٌُت -الصدطُت  :الكلمات املفحاحية

Résumé : 
Nous avons abordé dans cet article le concept de personnalité à travers la 

présentation des définitions de ce concept, on basant sur  la forme et l'apparence des 
caractéristiques externe de l’individu, y compris les composantes internes centrées sur 
l'interaction de l'individu avec son environnement ainsi que  la socialisation. Un certain 
nombre de troubles de la personnalité ont été identifiés, et qui ont été définis comme un 
ensemble cohérent de comportements tels que la personnalité schizoïde, la personnalité 
hystérique et le trouble de la personnalité évitante, ainsi la personnalité antisociale et 
obsessionnel compulsive. 

Mots clés : Personnalité-dynamique-trouble de personnalité-comportement. 
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 :مقذمة

"شدظ" وند حاء حػٍسل ًلمت  ًلمت مً الهامىض اللؿىي الػسبي"شدطُت في جىددز ًلمت 

ى يرلَ طىاء ؤلاوظان  ، َو شدظ في معجم "لظان الػسب"، ئنها حػني حماغت شدظ ؤلاوظان وؾحٍر

جساٍ مً بػُد، ًل ش يء زأًذ حظماهه  قهد زأًذ شدطه وفي مػنى آخس للصدظ "أهه ًل حظم له 

 1ازجكاع وظهىز واإلاساد به ئزباث الراث قاطخػحر غنها لكظ الصدظ". 

(. جىغُدا آخس لخػٍسل الصدطُت لؿت ئغاقت لٍىهه طىاء ؤلاوظان 2001د أوزد ملخم )ون

وؾحٍر ًظهس مً بػد وند ًساد به الراث اإلاخطىضت، وحشاخظ الهىم اخخلكىا وجكاوجىا، وحمؼ ًلمت 

(. ئن الصدطُت هي 1987شدظ مً الهلت "أشدظ" وفي الٌثرة شدىص وأشداص. وأيد السقاعي )

ل في مػاحم اللؿت الػسبُت، وئن وحدث قانها حػني ضكت ًلمت خدًشت الاط خػماُ ند ال ًخىقس لها حػٍس

جمحز الصدظ غً ؾحٍر وأن اطخػمالها ًأحي أطاض مً مػنى ًلمت شدظ أي ًل ما في الكسد مما ًإلل 

 شدطِخه الظاَسة.

ل الصدطُت في اللؿاث ألاخسي مخهازبا وحمُػها مشخهت مً ألاضل الالجُني للٍلمت  أحي حػٍس ٍو

person   ًان ًهىم بخمشُل دوز أو خُث حػني "الهىاع" الري ًلبظه اإلامشل في الػطىز الهدًمت، خُث 

د أن ًهىله أو ًكػله. د الظهىز بمظهس مػحن أمام الىاض قُما ًخػلو بما ًٍس ًان ًٍس  خحن 

 جعشيف الشخصية:-1

را الص يء ضػب، خُث  خد الظاغت ئلى لم ًخم الىضُى ئلى حػٍسل مددد إلاكهىم الصدطُت َو

لم هجد مكهىما مدددا اجكو غلُه الػلماء، قالصدطُت مً اإلاكاَُم التي جخخلل في مػىاَا جبػا 

هت التي ًىظس بها ئلى ؾبُػت ؤلاوظان  كها وجبػا الَخماماتها الػلمُت، والؿٍس الججاَاث مً ًهىم بخػٍس

 تي ًإمً بها.والكلظكت ال

قػلماء الىكع ًىظسون وإلاكهىم الصدطُت غلى أهه مكهىم مػهد ًخٍىن مً غىامل يشحرة 

 ومخداخلت بدُث ال ًمًٌ قطلها أو جدلُلها غلى اهكساد.

( أهه زؾم الخباًً في آلازاء خُى مكهىم الصدطُت ئال أهه ًمًٌ 1993وند أوضح الهرافي )

ػت التي  جىبشو منها اإلاكاَُم الصدطُت وهي: الاجكام غلى بػؼ الدؿىؽ الػٍس

ئن الصدطُت حشحر ئلى ألاطالُب الشابخت للظلىى والظماث التي ًخمحز بها ألاشداص  -1

 والجماغاث والشهاقاث غلى اخخالف أهىاغها.

 ئن الصدطُت تهخم بالخىظُم البىاتي الداص باألطالُب الظلىيُت. -2

ألاهماؽ الظلىيُت والخؿحراث الداخلُت التي  ئن الصدطُت حشمل مجمىع الخكاغالث بحن جلَ -3

 جددر لكسد مً حهت واإلاشحراث الدازحُت مً حهت أخسي.

 

                                                           

ذ ، - ذ،الٍٍى 61،ص6991أخمد غبد الدالو،نُاض الصدطُت ،ًلُت آلاداب،حامػت الٍٍى 1  
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 ثصييف جعشيفات الشخصية:-2

كاث للصدطُت مً خُث الجاهب الري جم التريحز  وند نام الػدًد مً الٌخاب في جطيُل الخػٍس

رٍ الخطيُكاث هي: كا َو  غلُه حػٍس

 َخمام واإلاظهس بالشٍل واإلاظهس الدازجي اإلاىغىعي.حػٍسل الصدطُت مً خُث الا  -1

 اَخمامها باإلاٍىهاث الداخلُت وجسيص غلى اإلاكاَُم الدًىامُت أو ألاطاطُاث. -2

 اَخمامها بها خُث هي مىبه أو مشحر أو اطخجابت أو مخؿحر أو وطُـ. -3

كاث مجخمػُت حػني بالخىاقو بحن الكسد وبُئخه. -4  حػٍس

كاث مسيبت ح -5 هىم بػسع ًل ضىل مً ىشمل واخدة أو أيثر مً الكئاث الظابهت ، وطحػٍس

ل الداضت به.  ألاضىاف اإلارًىزة والخػاٍز

 الحعشيفات التي تهحم بالشكل واملظهش الخاسجي:-1.2

الصدطُت بأنها همـ مً الظماث التي جمحز قسدا ما، وجهؼ في َرا الاججاٍ  غسف حُلكىزد

اث ألاهماؽ أو جهظُماث الىحه أو مهاًِع الجمجمت. كاث التي بهُذ غلى هظٍس  الخػٍس

كاث التي جطىل جدذ َرا البىد جسيص غلى غدة أمىز أَمها:  ًجد اإلاإلل أن الخػٍس

و دقػت الجاهب الاح -1 خماعي: خُث ًهىم بػسع اهؿباغاجه الصدطُت غً الكسد غً ؾٍس

 بالشدة أو اللحن أو باللؿل أو الدشىهت وبالذجل أو الصجاغت أو باإلاسح أو الخصن.

ى ما ًمًٌ مالخظخه بظهىلت ونُاطه ومسانبخه ومسانبت  -2 أو التريحز غلى الطكاث الجظمُت َو

ا.جؿىزٍ مشل الؿػب أو الشىزة أو الاهدق  اع أو التردد وؾحَر

 جعشيف الشخصية كمثير: -2.2

ا  "و حػني مجمىع ما ًددزه الكسد مً جأزحر في اإلاجخمؼ أو هي الػاداث أو ألاقػاُ التي جددر أزَس

"ً  . 1بىجاح في آلاخٍس

ػسف واؾظً الصدطُت بأنها مجمىع أهىاع اليشاؽ التي ًمًٌ الخػسف غليها مً طلىى الكسد  َو

ًاقُت مً الصمً؛ أي أن الصدطُت لِظذ طىي الىخاةج النهاةُت للػاداث اإلاىظمت لدًىا.  غبر قترة 

 جعشيف الشخصية مً حيث الاهحمام بالذًىامية: -3.2

ةم ئلى خد ما لؿباع الكسد ومصاحه اًصهَ الصدطُت بأنها: "ذلَ الخىظُم الشابذ والداغسف 

ىه الػهلي والجظمي والري ًددد أطالُب جىاقهه مؼ بُئخه بشٍل ممحز.  وجٍٍى

 الحعشيفات التي ثشكض على الحوافق أو الحكيف: -4.2

ت  حػسف الصدطُت بأنها ًل الاطخػداداث والجزاغاث واإلاُُى والؿساةص والهىي البُىلىحُت الكؿٍس

 اإلاىزوزت.
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سي باودن أن الصدطُت هي جلَ اإلاُُى الشابخت غىد الكسد في جىظُم غملُت الخٌُل بِىه وبحن  ٍو

سي بسث أن الصدطُت "هي ذلَ الىظام الٍامل مً اإلاُُى والاطخػداداث الجظمُت والػهلُت  بُئخه، ٍو

ئت الشابخت وظبُا، التي حػد ممحزا خاضا للكسد والتي ًخددد بمهخػاٍ أطلىبه الداص في الخٌُل مؼ البِ

 (.1993اإلاادًت والاحخماغُت" )زمػان الهرافي، 

كُذ الصدطُت بأنها مجمىع الطكاث التي ًخطل بها الكسد والىاججت غً غملُت  ػسف حٍس َو

الخىاقو مؼ البِئت الاحخماغُت وهي جظهس غلى شٍل أطالُب طلىيُت مػُىت للخػامل مؼ الػىامل اإلاٍىهت 

 1 لخلَ البِئت.

 محذدات بىاء الشخصية:-3

ًاهذ  يُل ًخٍىن البىاء الػام للصدطُت؟ الػدًد مً الباخشحن ؾسخىا مشل َرا الدظاُؤ و

 ؤلاحاباث مخهازبت قمنهم مً أحملها بػدة أمىز هي:

 الىزازت. -1

 الىطج وأطلىب الخيشئت خالُ مسخلت الؿكىلت. -2

و الخػلم. -3  الدواقؼ الاحخماغُت التي جٌدظب غً ؾٍس

 الؿسم اإلاظخخدمت في غملُت ؤلادزاى.  -4

ً الصدطُت ًمًٌ الىظس ئلُه في غىء مددداث أزبػت هي:(1999)وخدد طهحر أخمد   . ئن جٍٍى

يُت )البُىلىحُت(.  -1  الخٍٍى

ت الجماغت. -2  غػٍى

 اإلاىنل. -3

 الدوز الري ًهىم به الكسد. -4

 وقُما ًلي شسح لٍل مً َرٍ الجىاهب:

 ة:الشخصية والوساث-1.3

 :أَمهاًسيص أهطاز الاججاٍ البُىلىجي اَخماماتهم غلى مجاالث مخػددة 

 ً ت، والػالناث بحن وظاةكها الصدطُت ودزاطت الخٍٍى دزاطت الىزازت، ودزاطت ألاحهصة الػػٍى

سي غدض ئهه مً الػسوزي أن ال حشمل دزاطاجىا للجاهب الىزاسي  2البُىيُمُاةُت والكسدي للكسد".  ٍو

الىالدة قهـ بل ًجب أن جأخر بػحن الاغخباز الػىامل التي أزسث غلُه نبل الىالدة ئلى حاهب للكسد بػد 

م وجؿىزَم. قهد ًىلد ؾكل أذًي مً ؾحٍر وذلَ  ما جمىده الىزازت للكسد خُث ًخخلل ألاؾكاُ في همَى

خخلل يرلَ ألاقساد غً بػػهم ا لبؿؼ بظبب ما وززه مً الدنت الخىاض وطالمت الجهاش الػطبي، ٍو

 بدٌم الدبراث التي ًخػسع لها التي جىهظم ئلى هىغحن:

                                                           

16،ص6991دمشو ، حامػت دمشو، السقاعي وػُم ،الصخت الىكظُت ،دزاطت في طٍُىلىحُت الخٌُل، - 1  

ت ،مطس ، - ت للٌخاب،ؤلاطٌىدٍز ًامل،دزاطاث في طٍُىلىحُت الصدطُت ،مسيص ؤلاطٌىدٍز 601،ص6999أخمد طهحر  2  
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ت الىاخدة،  -أ الدبراث الػامت التي حشترى بأنل ألاقساد الرًً ٌػِشىن في ظل البِئت الخػاٍز

وئن مً أَم جأزحراث الشهاقت غلى الكسد هي ما حػسغه غلُه مً أدواز في خُاجه قأدواز الرًىز جخخلل 

ىلد غً ذلَ طلىى ًمحز الدوع الىاخد غً آلاخس. خُث أن يشحرا مً ألادواز غً أدواز ؤلاهار بدُث ًخ

ئلى حاهب أن الشهاقت جإزس غلى ًل أقسادَا وجػكي غليهم ضكاث شدطُت مشتريت ولًٌ ًبهى لٍل قسد 

 ضبؿخه الداضت.

مً  الدبراث الداضت: وهي التي ًمخاش بها الكسد، قٍل قسد ًخخلل غً آلاخس وال ٌظهل الخيبإ به -2

ًٍىن مسدَا ئلى البيُت البُىلىحُت اإلامحزة لٍل  ألاقسادخالُ ألادواز التي حػسغها الشهاقت اإلاشتريت غلى 

ألاشداص  بػؼقسد وان الهدزاث اإلاىزوزت جخػؼ في الؿالب لػملُت الخؿبُؼ الاحخماعي مً خالُ جأزحر 

حخماعي أو الشهافي الىاخد ند البازشًٍ في خُاجه. وبجب أن ال ٌؿُب غً أذَاهىا أن هكع الػامل الا 

ٌػؿي هخاةج مخباًىت مً قسد آلخس في خحن اخخلل وحشابه مؼ ؾحٍر في جلدُطه إلاددداث الصدطُت، 

ما: اإلاىظىمت  وذلَ مً خالُ جددًدٍ إلاىظىمخحن زةِظِخحن مخداخلخحن ومخكاغلخحن مؼ بػػها البػؼ َو

 البىاةُت، اإلاىظىمت الاحخماغُت.

هطد بالبىائية:  -1 ًالجهاش الػطبي والجهاش ٍو ها بيُت الكسد مً هاخُت ألاحهصة اإلاخخلكت قُه 

الؿددي والجهاش الدوزي ئغاقت ئلى ألاوسجت اإلاخخلكت والدالًا في جلَ ألاوسجت وفي الدم والػظام 

دُا بهرا البىاء.  ت حشٍس  1وحشترى الٍاةىاث البشٍس

البىاء ؤلاوظاوي في ججازبهم  وند خاولذ اإلادزطت الظلىيُت جؿبُو وحهت هظس دازوًٍ، في

مظخخدمحن الخُىاهاث وخاولىا حػمُم الىخاةج التي جىضلىا ئليها غلى ؤلاوظان وغلى وحه الدطىص 

مجمىغت الهىاهحن التي جدٌم الظلىى الخُىاوي خاضت ما ًسجبـ منها بالخػلم. ئال أهه بسشث بػؼ 

 خالقاث:الاخخالقاث الىىغُت بحن ؤلاوظان والخُىان وأبسش َرٍ الاخ

ئن ؤلاوظان َى الٍاةً الحي الىخُد الري ًخػامل بالسمص "اللؿت" اإلاٌخىبت أو اإلاسطىمت أو  -1

 اإلاظمىغت.

ى يرلَ الىخُد  -2 ئن ؤلاوظان و الٍاةً الحي الىخُد الري ًخػامل مؼ إلادظىض واإلاجسد َو

و الػمل ؤلا ا لطالخه غً ؾٍس خدٌم في بُئخه أو ٌؿحَر  وظاوي.الري ٌظخؿُؼ أن ٌظُؿس ٍو

 املىظومة الاجحماعية: -2.3

خي والخػازي له، قان دزاطت  ًهطد ىخسؽ قيها والترار الخاٍز بها الشهاقت التي ٌػِشها الكسد ٍو

هت مدددة في اإلاجخمػاث اإلاخخلكت ش يء مظخدُل ألن الصدطُت حػٌع الترار  الصدطُت بؿٍس

 الخػازي ألي مجخمؼ وػِش قُه خُث حػٌع الظسوف البُئُت اإلاادًت والاحخماغُت التي جدُـ بالكسد.

يخج غً وجإزس  ً يما جسجبـ بمجمىغت الػىامل البُئُت ألاخسي ٍو اججاَاث غلى غالنخه باآلخٍس

َرٍ الاججاَاث في ضىزتها الاًجابُت شػىز الكسد باالؾمئىان والخب والاهخماء مؼ وغىح مكهىم الراث 
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ً في خالت اهدساقها ئلى اهدساف الصدطُت واججاَها في مظ از ؾحر لدًه. وند جإدي غالنت الكسد باآلخٍس

 احخماعي.

سي ألبرث اإلاشاز ئلُه في الهرافي ) ( ئن أطاض الصدطُت ًخٍىن مً الػىامل الىزازُت التي 1993ٍو

 ًىلد الكسد مصودا بها والتي جسجٌب مً زالر مجمىغاث هي:

غىامل ٌشترى قيها حمُؼ أقساد الىىع وجخػلو باإلاداقظت غلى الخُاة مشل الاوػٍاطاث  -1

 الخىاشن الداخلي وهي غملُاث مسجبؿت بالجهاش الػطبي.والدواقؼ وغملُاث 

و هانالث الطكاث الىزازُت وجخػلو بالجيع البشسي ولىن  -2 غىامل وزازُت جيخهل غً ؾٍس

 بشسجه... الخ.

ً الازجباؾاث خُث أن ؤلاوظان ًىلد مصودا بهدزة ؾبُػُت غلى  -3 الاطخػداد للهُام بػملُاث جٍٍى

 الخػلم.

 :دًىامية الشخصية-4

( حظاغد في جكظحر الظلىى ؤلاوظاوي ومً جم 2001َىاى زالزت مبادب أطاطُت أشاز ئليها ملخم )

رٍ اإلابادب هي:  قهم الصدطُت َو

خكؼ الخىجس وئغادة الخىاشن: لهد أوضح قسوٍد اإلابدأ الري ٌػمل غلُه ؤلاشباع للخاحاث  -1

خم ذلَ وقها ألي ظاَسة الري ًإدي بدوزٍ ئلى اختزاُ الخىجس وئغادة خالت الاجصان الك ظُىلىجي للكسد ٍو

 ؤلاخباؽ(، التي ٌػاوي منها في مسخلت الؿكىلت وقها إلابدأي اللرة والىانؼ. -)إلشباع

الكػالُت )الخأزحر( في البِئت: َرا اإلابدأ ًسيص غلى أن ألامس ال ًهخطس غلى ئشباع الخاحاث  -2

د الكظُىلىحُت والىكظُت للؿكل قهـ بل ًخػداَا ئلى جدهُ و الداقؼ هدى الخأزحر الكاغل في بُئخه ٍو

 اللػب أخد ألادواث التي جٌشل غً مدي الخاحت لهرا الخأزحر مً حاهب الؿكل.

ادة في غدد الدالًا ومً جم ألاوسجت  -3 هطد بالىمى بالكػل ٍش الىمى بالكػل والىمى بالهىة: ٍو

ظمى َرا الىمى بالىمى ال طاخب َرا الىمى هىع آخس مً ئغاقت ئلى يبر ألاغػاء وشها وحجما َو ٌمي. ٍو

ًان ًإدي وظُكت مدددة في طً مػحن أن ًإدي  الىمى ٌظمى الٌُكي أي أهه ًمًٌ لػػى في الجظم 

را ًإدي ئلى جهطحر في الىظاةل.  وظُكت أخسي مػاقت في طً جأحي َو

خهال أما الىمى بالهىة: ٌػني أن َىاى خاقصا أو داقػا داخل الكسد ًداُو أن ًجػل الصدظ مظ

دقؼ ئلى دزحاث أغلى مً الىمى. أي أن َىاى ئمٍاهُت داخلُت للكسد ئذا ما أجُدذ لها الكسضت وحدث  ٍو

ظسوقا مىاطبت مً الخىاقو قان ذلَ ًإدي ئلى ما ٌظمُه )ماطلى( بخدهُو الراث في خحن ٌظمُه 

 )ادلس( بداقؼ الٌكاح مً أحل الخكىم والتي طُأحي شسح آزاةه الخها.

 الشخصية: اضطشابات-5

بطىزة  ًخجلىمً خبرة وطلىى داخلُحن  ومظخمس  همـ زابذٌػسف اغؿساب الصدطُت غلى اهه 

ىت غما َى مىخظس مً زهاقت الكسد.  ِّ  َرا الؿساش في مجالحن )أو أيثر( مً اإلاجاالث الخالُت: ًظهس ب
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كّظس قيها الكسد ذاجه والىاض آلاخس   la cognitionإلاػسقت   1ًٍ والخىادر(.)أي الؿسم التي ًدزى ٍو

 )أي مدي وشدة ومالءمت الاطخجابت الاهكػالُت(. l’affectالىحداهُت  (2)

 . la fonction interpersonnelألاداء الىظُكي بحن الصدص ي  (3)

 الظُؿسة غلى الداقؼ. (4)

الؿساش الشابذ بػدم اإلاسوهت والشمىلُت في مجاُ واطؼ مً اإلاىانل الصدطُت   َراًخطل 

 والاحخماغُت.

 أو ئلى اخخالُ في ألاداء الاحخماعي أو اإلانهي أو مجاالث  -ج
ً
ا ٍس ًهىد الؿساش الشابذ ئلى غاةهت َامت طٍس

 أخسي َامت مً ألاداء الىظُكي.

ي بداًخه في الػىدة غلى ألانل ئلى اإلاساَهت أو  -د مًٌ جهص ّ ًخطل الؿساش بأهه زابذ ومدًد ٍو

 مسخلت البلىؽ ألاولى.

ل الؿساش  -ٌ
َّ
ػل ٌُ  أو غانبت الغؿساب غهلي آخس. ال 

ً
 الشابذ باغخباٍز جظاَسا

ىلىحُت مباشسة إلاادة )مشل طىء اطخخدام غهاز، دواء(  -و ال ًىجم الؿساش الشابذ غً جأزحراث قحًز

غددا مً أهماؽ وأشٍاُ الصدطُت اإلاخخلكت الػلماء  ند خددو  أو خالت ؾبُت غامت )مشل زضح السأض(.

 منها:

 الاضطهادًة:الشخصية  -1.5

ً وخاضت  وهي غبازة غً شدظ نلُل الطداناث قهى ال ًدب أن ًٍىن ضداناث مؼ آلاخٍس

ًان شدطا متزوحا قهى شدظ س يء الظً  ً وئذا  الػاةلُت، خُث ٌظعى لػُص أطسجه غً آلاخٍس

ً مً الىاض له، يما جمخاش َرٍ الصدطُت  ػخهد بخُاهت يشحًر مدشدد وال ًشو في أنسب الىاض ئلُه َو

ً وال جشو بهم وشٍايت ؾُىزة حدا وغلى مظخىي الػمل ًكػل الػمل بك شلها في الخػامل مؼ آلاخٍس

ًاجم لألطساز ال ًبىح بالظس. مخاش بأهه  و ٍو ً والػمل غمً قٍس  1بمكسدٍ وال ًىجح في الخػاون مؼ آلاخٍس

ة: -2.5  الشخصية الهعحيًر

خظاَس في همـ زابذ مً قسؽ الاهكػالُت وحرب الاهدباٍ، ًبدأ في  قترة مبٌسة مً البلىؽ ٍو

وجظهس لدي اليظاء أيثر مً السحاُ وجخطل بظسغت الاهكػاُ وجهلب  مجمىغت مخىىغت مً الظُاناث

ً وهي شدطُت ؾحر متزهت اهكػالُا  ت اإلاخؿحرة جدبنى اججاَاث هصح وازشاد آلاخٍس اإلاصاج والػاؾكت الهٍى

ا زنُهت  وهي لها زد قػل أشد مما ًخؿلبه اإلاىنل ًساَا آلاخسو  ن بأنها مىدقػت ذاث مشاغس، مشاغَس

ت يما  ساث نٍى جخأزجح في مصاحها مً اإلاسح ئلى الايخئاب والػٌع، وبظسغت وبدون أطباب واضخت وجبًر

 ٌظهل غليها باإلًداء. وغلى مظخىي الػمل جطلح في مجاُ الػالناث الػامت.

 :الحجىبيةالشخصية  -3.5

                                                           
 661،ص1009طىطً شايس مجُد ،اغؿساباث الصدطُت ،داز الطكاء ،الهاَسة ، - 1
 666،666اإلاسحؼ الظابو،ص 1-
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 الاحخماعي وئخ
ّ

ظاطاث بػدم الٌكاًت وقسؽ الخظاطُت للخهُُم الظلبي، مـ زابذ مً الٌل

خظاَس في مجمىغت مخىىغت مً الظُاناث كػل أصخاب َرٍ ًبخدب في قترة مبٌسة مً البلىؽ ٍو . ٍو

رٍ الصدطُت  ً. َو الصدطُت الػصلت والاهكساد خُث جددر له في الؿالب أغساع نلو مؼ آلاخٍس

ًا مبا   شسا ومظخمسا مؼ ألاقساد.ًىصح بػدم ئغؿائها وظاةل جخؿلب اخخٍا

 الشخصية العلبية العذواهية: -4.5

ظػىن لخدهُو غدم الاطخهساز  مي َو شػسون بظلم َو أصخاب َرٍ الصدطُت يشحري الشٍىي َو

مُلىن للخىطُل صجػهم غلى الدقاع مما حػسغىا له مً ظلم، داةما مً اإلاىانل ٍو  إلاً خىلهم َو

ل ئليهم وجترايم غليهم واحباتهم باطخمساز وال ًإدون غمال  والخأحُل يظىلحن في الػمل وال ًىكرون ما ًًى

 في جىنُخه وال ًخدملىن مظإولُت.

 الشخصية النرجعية: -5.5

همـ زابذ مً الػظمت )في الدُاُ أو الظلىى( والخاحت ئلى الخهدًس والاقخهاز ئلى الهدزة غلى 

خظاَس في مجمىغت مخىىغت مً الظُاناثEmpathyالخكهم الػاؾكي   ، ًبدأ في قترة مبٌسة مً البلىؽ ٍو

 :العيكوباثيةالشخصية  -6.5 

ًالشسؾت، مادي ٌظخؿل الجمُؼ  َى شدظ ال ٌظخجُب للشىاب والػهاب ٌػادي أحهصة الىظام 

دب جدهُو  اللرة بأي لخدهُو مطلخخه الراجُت، أهاوي ضاخب غمحر غػُل وال ًخدمل اإلاظإولُت ٍو

ظعى للخطُى غلها في ًل مٍان بأي زمً وال ًخػلم مً أخؿاةه ًمُل ئلى الاهدساف الجيس ي  وطُلت َو

ئلى ؤلاحسام، مخملو وضىلي مادي، وغلى مظخىي الػمل ًدخاج إلاخابػت مظخمسة وطُؿسة وتهدًد بالػهاب 

 مؼ غدم الدظاَل مػه.

 (:املاصوشيةالشخصية املؤرًة للزات ) -7.5

دب أن ًلػب دوز الشهُد زؾم أهه شدطُت ح ظعى داةما لددمت الؿحر ولى غلى خظاب هكظه ٍو

هظى غلى هكظه وند ًدسمها أو ٌػربها وهي شدطُت حظعى داةما لػمل الدحر  ؾحر مؿلىب مىه ذلَ ٍو

اء واضح  ػؼ هكظه في مىانل مما ٌشٍل غبئا غلُه، غاؾكي ٌظهل حسخه له يبًر ظاغدَم ٍو لجمُؼ َو

 1ػمل ًمًٌ أن ٌظخؿل.وغلى مظخىي ال

 :الوظواظية القهشيةالشخصية  -8.5

ظام والٌمالُت والػبـ الػهلي وغبـ الػالناث الصدطُت غلى 
ّ
همـ زابذ مً الاوشؿاُ باالح

خظاَس في مجمىغت مخىىغت مً  خظاب اإلاسوهت والاهكخاح والكّػالُت، ًبخدب في قترة مبٌسة مً البلىؽ ٍو

 .الظُاناث

 :الفصامويةالشخصية  -9.5 

                                                           

606،ص1060،اإلاسيص الهىمي للترحمت ، 6غبد الخلُم مدمىد الظُد واًمً مدمد غامس،ؽ لىزاوع أ.بسقحن ،غلم الصدطُت،جسحمت - 1  
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خجُى حدا ؾحر احخماعي ضكاجه مً ضكاث الصدطُت الاحخىابُت مؼ قازم أن الصدطُت 

دَم.  الاحخىابُت جبخػد غً الىاض ألنها جخشاَم أما الصدطُت الاهؿىاةُت قهي جبخػد غنهم ألنها ال جٍس

 : الفصاموية اهمطيةالشخصية  -10.5

ب الخكٌحر ًإمً بالسخس والؿُب والجً والدساق اث واطؼ الدُاُ وهي شدطُت مسغُت ؾٍس

جب الػمل غلى غالحه. ػخهد أن له ندزاث خاضت، ٍو دخاج ئلى غالج َو  ٍو

 الشخصية الاعحمادًة: -11.5

خاحت زابخت ومبالـ قيها لخػهد اإلاطاب بالسغاًت والتي جهىد ئلى طلىى مظخٌحن ومخػلو وخىف 

خظاَس ف  .ي مجمىغت مخىىغت مً الظُاناثمً الاهكطاُ، ًبخدب في قترة مبٌسة مً البلىؽ ٍو

 (:الحذًةالشخصية البييية ) -12.5

ً، وفي ضىزة الراث وفي الػىاؾل  همـ زابذ مً غدم الاطخهساز في الػالناث مؼ آلاخٍس

خجلى في مجمىغت مخىىغت مً  والاهدقاغُت الىاضخت، خُث ًٍىن البدء في قترة مبٌسة مً البلىؽ ٍو

 1.الظُاناث

 :قائمة املشاجع

ذ ،-6  .6991أخمد غبد الدالو،نُاض الصدطُت ،ًلُت آلاداب،حامػت الٍىٍذ،الٍٍى

ت -1 ت للٌخاب،ؤلاطٌىدٍز ًامل،دزاطاث في طٍُىلىحُت الصدطُت ،مسيص ؤلاطٌىدٍز أخمد طهحر 

 .6999،مطس ،

السقاعي وػُم ،الصخت الىكظُت ،دزاطت في طٍُىلىحُت الخٌُل،حامػت دمشو،دمشو -6

،6991. 

 1006، 6لخم ،الازشاد والػالج الىكس ي ،داز اإلاظحرة للؿباغت واليشس ،ؽطامي مدمد م-6

 1009طىطً شايس مجُد ،اغؿساباث الصدطُت ،داز الطكاء ،الهاَسة ،-1

ا واطالُب نُاطها ،الجامػت اإلاكخىخت -1 اتها واخخباَز زمػان مدمد الهرافي ،الصدطُت هظٍس

 .6996،بىؿاشي،لُبُا،

 6الصدطُت،جسحمت غبد الخلُم مدمىد الظُد واًمً مدمد غامس،ؽلىزاوع أ.بسقحن ،غلم -1

 .1060،اإلاسيص الهىمي للترحمت ،

جىما حىزج خىزي،الصدطُت مكهىمها ،طلىيها وغالنتها بالخػلم ،اإلاإطظت الجامػُت لليشس -9

 .6991بحروث ، 6والخىشَؼ ،ؽ

 

                                                           
 96،ص6991بحروث ، 6جىما حىزج خىزي،الصدطُت مكهىمها ،طلىيها وغالنتها بالخػلم ،اإلاإطظت الجامػُت لليشس والخىشَؼ ،ؽ - 1
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 مرض الزهاًمر

 و اوعكاساثه على الشخص املسً 

 

 د.أًت ًحي هجية /أستارة محاطرة ب.

 سعيذة-جامعة الذكتىر الطاهر مىالي-قسم العلىم الاجتماعية 

 aityahianadjia@yahoo.frالعىىان الالكترووي: 

 2012/ اوت /01:ثاريخ اليشر 2012/جىان/13:ثاريخ القبىل  2012/ماي/22 :ثاريخ الارسال

جي لخالًا كصبُت، و هى ألآثر ؼُىكا  ٌلخبر مشض الضهاًمش أخذ ألامشاض الخذهىسٍت  التي جصِب الذمان، و جإدي لضوا٘ جذٍس

ُت ؼذًذة. ٔالزآشة و اللوت، ججلل املعً ٌلاوي مً مؽأل ظلٓى ُت   لذي ٓباس العً، خُث ًدذر خلل في الِذساث امللًش

ة، و حؽىػ ئدساْ الضمً، و الخىجش، ًبذأ املشض بذاًت هامظت، و ًمش بلذة مشاخل، خُث حؽمل أكشاطه املبٕشة ًِذان الزآش  

و طلٍ الِذسة كلى الحٕم، و الٌؽل في الاخخٌاؾ باملللىماث الحذًثت، و جذهىس اللالُاث الاحخماكُت، و في بلع ألاخُان 

ُت، ت املصحىبت بالظالالث، و هي كالماث ال حؽحر ئلى اطؼشاب اللملُاث امللًش  جأخز ألاكشاض املبٕشة ؼٖل ألاكشاض الباساهٍى

 مما ًصلب مله في بلع ألاخُان حصخُص الحالت.                                                                              

ذ      دُت بىحىد ؿاهشجحن، صٌائذ ألامُلٍى و هي هاججت مً   (Les plaques Amyloïdes)ًخمحز مشض الضهاًمش مً الىاخُت الدؽٍش

ًهى  (Les dégénérescences neurofibrillaires)ُؽ الخلُت اللصبُت، و  طمىس ألالُاي اللصبُت كلى مد ABجٕخل بشوجحن 

 داخل الخلُت اللصبُت، جإدي الـاهشجحن ئلى خلل كلى معخىي الخلُت اللصبُت و بالخالي مىتها. TAUجٕخل لبروجحن 

 

. :الكلمات املفتاحية  الضهاًمش، املعً، جلٍ الخالًا، ًِذان الزآشة، ًِان الاظخِاللُت، الحبعت، اطؼشاباث العلْى

 
Abstract : 
 Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that affects the neurons of the brain 
(progressive loss), it is the most common form of dementia in the elderly, it affects a several 
abilities cognitives: memory, language, executive functions and the behavior. 
It is characterized by an insidious and slow onset, where dementia symptoms gradually worsen 
over a number of years. In its early stages, memory loss is mild, but with late-stage Alzheimer's 
individuals lose the autonomy, Symptoms usually develop slowly and get worse over time, 
becoming severe enough to interfere with daily tasks. 
Two processes responsible for Alzheimer's disease: beta-amyloid plaques and neurofibrillary 
tangles. 

 
Keywords : Alzheimer's disease, elderly person, dimentia, memory loss, behavioral disorders. 
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 مفهىم و ثاريخ مرض الزهاًمر:

ًمثل الخشي أخذ ألامشاض املضمىت الزي ًمغ املعىحن هدُجت حوحراث في املخ، و ٌلشي كلى أهه كملُت    

ٔاء و اللوت و الِذسة  جذهىس معخمشة في الىؿائٍ املخُت و ُصىس ملشفي مخلذد ٌؽمل الزآشة   و الز

حز و ال ِذساث و املهاساث الاحخماكُت، كلى خل املؽٕالث، و الخللم و الخىحه و إلادساْ و الاهدباه  و التٓر

ظىت،  80، ًـهش هالبا بلذ (566، ص2017)كبذ الِىي، مما ًإدي ئلى ُصىس كام في ألاوؽؼت الُىمُت 

أشخاص  5كلى  1ظىت، ٓما ًمًٕ ئصابت  75أُل مً  %6ظىت و  65ًِؽ أُل مً  %2خُث ًصِب 

، و حلشي مىـمت الصحت  (Ehrenfreuchter, 2013, p.10) ظىت 90بلذ  3كلى  1ظىت، و  85بلذ 

لها الالٕترووي الخشي (OMS)اللاملُت  ًخمحز بخذهىس  syndromeكلى أهه كشض   (La démence )في مُى

في الزآشة، الخٌٕحر، العلْى و في مهاساث أداء اليؽاػاث الُىمُت، و ًىحذ كذة أؼٖا٘ مً الخشي، و 

مً الحاالث امللىُت، و هى ًمغ  %80ئلى  %60ٌلخبر مشض الضهاًمش أخذ أؼٖاله  ألآثر ؼُىكا بيعبت 

ملُىن شخص مصاب في اللالم خعب ملاًحر الدصخُص الحالُت، أما خعب مىـمت  35خىالي 

 (Eustache, 2015, p.7). 2050ملُىن مصاب في ظىت  115الصحت اللاملُت ًخِذس بدىالي 

ُت    أخشي لها اولٖاظاث كلى الحُاة  ٌلشي الضهاًمش باطؼشاباث في الزآشة جصاخبها اطؼشاباث ملًش

و خعب وصاسة الخظامً و الصحت الٌشوعُت ًان الضهاًمش مشض كصبي جذهىسي )  الُىمُت للٌشد.

جي للزآشة و بلع الىؿائٍ  ئصابت كصبُت جؼىسٍت جإدي ملىث الخالًا اللصبُت(، ًخمحز بٌِذان جذٍس

                          اللِلُت، و ًخذاخل مم وؽاػاث الحُاة الُىمُت للٌشد.     

( خُىما 1864-1915) Alois Alzheimerٌلىد آدؽاي املشض أل٘و مشة مً ػشي كالم ألاكصاب      

ىلىحُت كلى مشطاه بلذ مىتهم، و اهؼالُا مً كام  دُت و الٌحًز  1906بذأ بذساظت الخوحراث الدؽٍش

بدُث ال ًمٕنها إلاحابت كلى ، Auguste Deterظىت جذعى  51سجل جؼىس املشض لذي مٍشظت راث 

بت  ٔاث هٍش اطؼشاباث ممحزة   Alzheimer، الخف(Ehrenfreuchter, 2013, p.12)ألاظئلت، و لها ظلى

ُت،  لذيها بدُث حلاوي مً ألاكشاض الخالُت: اطؼشاباث الزآشة و اللوت، اطؼشاباث الىؿائٍ امللًش

هزه ألاكشاض باصاباث دماهُت حعمى  حوحراث في الصخصُت، هالوط، أًٖاس هزًاهُت، ًعش اللالم

ذ، و طمىس ألالُاي اللصبُت.   (Eustache, 2015,p.11)جذهىسٍت: صٌائذ ألامُلٍى

 أكشاض مشض الضهاًمش:

، ًمًٕ رٓشها ًُما ًلي:  جـهش لذي املعً مجمىكت أكشاض جمغ الزآشة، اللوت، الخٌٕحر، العلْى
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ا1 ا-.أمىحًز  : (A 4)أُىىصٍا -أبشآعُا-أًاٍص

ا أ. : و هي ًِذان أو اطؼشاب الزآشة، ٓيعُان ألاخذار اللائلُت التي تهمه، جٖىن (Amnésie)أمىحًز

لذي املصاب صلىباث في حسجُل املللىماث الجذًذة، ًال ًخزٓش ما ًلله مىز بشهت، و ٌلُذ هٌغ 

اث الِذًمت ًهي ظلُمت. ذ حذ ُصحر، أما الزٍٓش  ألاظئلت في ُو

جدعم إلاصابت الذماهُت، ًُصبذ لذي املٍشع صلىباث في اظخدظاس مم مشوس ألاؼهش و العىىاث، 

 (Association France Alzheimer, p.6)ألاخذار الِذًمت

بؽٖل أظاس ي في املشاخل املبٕشة مً مشض الضهاًمش، أما الزآشة Episodique جخأزش الزآشة اللشطُت 

با، في خحن ا Procéduraleإلاحشائُت  لزآشة اللاملت  ًأٓثر ما ًخأزش ًيها هى الجضء ًال جخأزش باملشض جٍِش

دُت ًخىحذ حوحراث في الجضء الذاخلي  الخىٌُزي و خاصت الجضء البصشي املٖاوي؛ و مً الىاخُت الدؽٍش

مً الٌص الصذغي و املخ ألامامي و الخالمىط و ُؽشة املخ، و جإدي الخوحراث في الٌص الصذغي ئلى 

اقي املىاػّ الهامت في الزآشة، و ًللب خصان البدش دوسا مهما في اهٌصا٘ وؿٌُي بحن خصان البدش و ب

ش مً مللىماث ظابِت، و الزآشة هي كملُاث حؽٌحر و  اث الحذًثت و سبؼها مم ماهى مخًى ً الزٍٓش جخٍض

ً و اظخلادة، و املؽٖلت ألاظاظُت لذي مشض ى الضهاًمش لِعذ أظاظا في  ذ        و اخخٌاؾ و جخٍض جٍٖى

ًٍ، بملجى أن ما ًخم وعُاهه لذي هإالء املشض ى ال ًخخلٍ ٓثحرا كً اليعُان لذي ألاظىٍاء كملُت الخخض 

ذ، و مً زم جىحذ صلىباث في آدعاب  مً هٌغ العً، ئهما املؽٖلت جٕمً في كملُت الدؽٌحر و الخٍٖى

   (599، ص2017)كبذ الِىي، مللىماث حذًذة. 

ا ت هاججت مً ئصاباث دماهُت مٕدعبت : هي مجمىق اط (Aphasie)ب.الحبعت أو ألاًاٍص ؼشاباث لوٍى

جإدي ئلى جلٍ الشمض اللعاوي، جـهش بخلل كلى معخىي الجاهب الخلبحري   و الاظخِبالي، و هي جشجبؽ 

باصابت هصٍ الٕشة املخُت املعُؼشة، و هالبا ما ًٖىن الىصٍ الٕشوي ألاٌعش؛ و خعب مىاػّ 

اث اللوت: املعجمي، الذاللي،  إلاصابت و هىق الحبعت ًان الِصىس ًمًٕ أن ًمغ  مخخلٍ معخٍى

ُبي و البراهماحي.  الٌىهىلىجي، التٓر

 مً أهم أكشاض الحبعت ما ًلي:

Anomie  صلىبت ئًجاد الٖلماث(: ٌعمى ٓزلٗ هِص الٖلمت، و هي كذم الِذسة كلى حعمُت املىبهاث(

 لهزا اللشض ما ًلي: املِذمت ؼٌهُا أو ٓخابُا، و أهم املـاهش اللُادًت

ٔاملت؛ اهدشاًاث لعاهُت خاصت  ٌاث، جِؼلاث أزىاء الخؼاب، و ئهخاج حمل هحر  هُاب إلاحاباث، جُى

ع الٖلماث.  مً هىق حلٍى
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Néologismes ٔلماث مختركت( ؛( 

Jargon ئهخاج ٓالم هحر مٌهىم( ؛( 

 حؽىهاث في إلاهخاج الٕخابي؛

Echolalie ئكادة حللُمت املخدذر( ؛( 

Persévérations جٕشاس إلاحابت العابِت( ؛( 

ت؛ ٔاألخؼاء الىدٍى ُبت الجملت   اطؼشاباث في جٓش

  (Chomel-Guillaume, Leloup, Bernard, 2010, p.61)الخشط و هى هُاب ٓلي لإلهخاج اللعاوي. 

ُبُت، و  جُا في املشاخل ألاولى مً إلاصابت باملشض، ال جخمحز اللوت بخلل مهم مً الىاخُت التٓر لًٕ جذٍس

حؽهذ صلىباث داللُت التي مً ؼأنها أن جإدي ئلى صلىباث ؼذًذة في الخىاصل، و ٌلخبر هِص الٖلمت 

 أهم محزة سئِعُت ملشض ى الضهاًمش.

ُبُت ختى املشخلت املخىظؼت مً  بُيذ اللذًذ مً الذساظاث أن هإالء املشض ى ًدخٌـىن بالِذسة التٓر

( و صمالئه بحن أن مشض ى الضهاًمش ًخمخلىن 1987) Kemplerالخشي، ًٌي دساظت مِاسهت ُام بها 

ُبي خعً في خؼاباتهم، و ًيخجىن ملٌىؿاث ملِذة  و هي ممازلت لللُىت الؽاهذة مً  بمعخىي جٓش

 (Rondal, Seron, 2003, p.829)هٌغ العً.

ي، و جـهش الصلىباث بذ(Apraxie)ج.أبشآعُا اًت في الٕخابت و : و هي اطؼشاباث في ألاداء و الاهجاص الحٔش

 الشظم، زم جخؼىس للحُاة الُىمُت )الؼبخ، الوعل..(، مما ًإدي ئلى ًِذان الاظخِاللُت.

ع ال ًمٕىه (Agnosie)د.أُىىصٍا  : و هي اطؼشاباث الخلشي، ًاإلدساْ الحس ي هى حُذ لًٕ املٍش

ي، و في هالب الخلشي كلى ألاؼُاء و / أو ألاشخاص، ُذ ًٖىن الاطؼشاب بصشي، ظمعي، ملس ي و ؼم

ع صلىبت في الخلشي كلى ألاوحه، ئال أهه ًمًٕ  ت خُث ًىاحه املٍش ألاخُان هىاْ أُىىصٍا بصٍش

لت. ع رلٗ مً خال٘ هبرة الصىث، في خحن ًمٕىه الاخخٌاؾ بالخلشي اللمس ي ملذة ػٍى  حلٍى

(Association France Alzheimer, p.7) 

 .اطؼشاباث الخىحه: و هي هىكان:2

ع أ.اطؼشاب الخ ىحه الضماوي: و هي كذم الِذسة كلى الخمىطم في الضمان، ًٌي البذاًت ال ٌلشي املٍش

 العىت، زم الٌصل، الؽهش، الُىم و العاكت.

ب.اطؼشاب الخىحه املٖاوي: و هي صلىبت الخمىطم في املٖان، خُث ال ٌلشي املٍشع مٖان جىاحذه، و 

ت.  ال الحي و ال املج٘ز أو الوًش
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، و في خالت ئصابتها ًدذر .اطؼشاباث الىؿائ3 ٍ الخىٌُزًت: حعمذ هزه الىؿائٍ بمشاُبت العلْى

خلل في ُذساث الٍٕ و الاهدباه و الاظخذال٘ و الخخؼُؽ، و في الُِام بمهمخحن بصٌت متزامىت، ًٌعش 

هزا الخلل بخلٍ كلى معخىي الٌصىص الجبهُت )طمىس كصبي(، ٌلخِذ البلع أنها مشجبؼت بمُٖاهحزم 

ً أن هزا ُؼم الاجص ا٘ بحن مىؼِت خصان البدش و الِؽشة ُبل الجبهُت، في خحن ٌلخِذ آخٍش

ذ التي جمغ هزه املىؼِت بالذمان، و بالخالي ًالىؿائٍ الخىٌُزًت  الاطؼشاب هى جشحمت لـاهشة ألامُلٍى

 جللب دوس ٓبحر في حعُحر العلْى و أي جلٍ كلى معخىاه ًإدي ئلى ُصىس ملشفي و ٌؽشح الٌَش املالخف

حز و جىحُه   (Eustache, 2015, p.39) في العلْى لذي املصابحن ٓما ٌلاوي املٍشع مً صلىباث في التٓر

اهدباهه هدى مثحر و الحٌاؾ كلُه دون وحىد مؽدذ في البِئت، و بالخالي مً الصلب كلُه حسجُل 

 (Coté, Hottin, Bonin, 2012, p.6)املللىمت أو ئٓما٘ مهمت ملُىت.

ُت للخشي .اطؼشاباث الع4 : حعمى ٓزلٗ أكشاض هٌعُت و ظلٓى  Symptômes Psychologiques)لْى

et Comportementaux des Démences)  ٔاث الصخص املصاب، جـهش مىز بذاًت و هي حوحراث في ظلى

 Association France)املشض و جضداد مم جٌاُمه مثل: املضاج املخِلب، الآخئاب، الخىي، اللذواهُت.

Alzheimer, p.9) 

ع ًٕشة حلشطه لِصىس في كذة حىاهب و بالخالي ًيخابه الٕبذ، و  ع املٍش ًٌي بذاًت إلاصابت، ًًش

ٔاث ججىبُت، و  جىؼلّ أكشاض الاوسحاب مً الحُاة الاحخماكُت، ًدُىما ًضداد الخىجش و الِلّ جـهش ظلى

ٍجُا املهاساث املخبُِت جِل بلع املخؼلباث الُىمُت، ًال ًصبذ ًِشأ الٕخب ماكذا الجشائذ، و ًٌِذ جذس 

ت في الىِاؼاث، خُث ًٌظل مؽاهذة  بصٌت مبٕشة، ًخداش ى املٍشع الاجصا٘ البصشي، و املؽآس

ٔالهذوء الزي ًخصٍ به و الاووالَ في كامله  الخلٌاص و الىىم بآشا، ًالخف أُشباؤه بلع الخوحراث لذًه، 

  .(Ehrenfreuchter, 2013, p.45)الخاص و الالمباالة بهم

ما ًىاحه املٍشع صلىباث في املص ي ًمم جِذم املشض ًصبذ له حعم مىدجي و مص ي بؼيء، جضداد ٓ

املؽأل كىذما ًخللّ ألامش بصلىد و هضو٘ العاللم، أو النهىض مً الٌشاػ أو مً الٕشس ي، باإلطاًت 

ذ بذون وعي و ًدا ل هىمه،  ًِعدُِف في أي ُو ٘و ًان أكشاض املشض ُذ جخظاكٍ في اللُل و حلُش

 الخشوج لُال مضعجا بزالٗ أًشاد اللائلت.

و ًُما ًخللّ بالىمؽ الوزائي ًِذ ًخلشض البلع ئلى ألأل الٕثحر هدُجت اليعُان، أو ألأل الِلُل، 

ع ألأل جماما.  (Coté, Hottin, Bonin, 2012, p.19) ٓما أن البلع ألاخش ُذ ًًش
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اطؼشاباث الزآشة التي جـهش بيعُان بلع ًبذو أن مشض الضهاًمش ًخمحز بلشض سئِس ي و هى     

ي، خُث ًىاحه املٍشع صلىباث  ألاخذار الُىمُت و الحذًثت، ٓما ًمغ رلٗ الجاهب اللوىي و الحٔش

ُت امللخادة، باإلطاًت إلصابت كملُتي الاهدباه و الخخؼُؽ، و  في الخلبحر و الُِام باملهاساث الحٓش

خه و مٖان جىاحذه، ٔل اطؼشاب املٌاهُم الضماهُت و املٖاهُت، ً ع مؽىؼا و هحر مىـما في ُو ُٖىن املٍش

ل خُاجه الُىمُت. ُت و هٌعُت ؼذًذة حلُش  هزا ًإدي به ئلى اطؼشاباث ظلٓى

م الؼبي   12ئلى  8ًمش املشض بلذة مشاخل الزي ًذوم مً  Doctissimoمشاخل جؼىس املشض: خعب املُى

ع و جخمثل هزه املشاخل اة املٍش  ًُما ًلي: ظىت و ًيخهي بًى

ظىىاث، و جخمحز باطؼشاباث في الزآشة )الزآشة  4أ.املشخلت البعُؼت: و هي جمخذ مً ظيخحن ئلى 

، اطؼشاباث اللوت و الاهدباه، وعُان بلع الٖلماث و صلىباث بعُؼت في الخلبحر،  الحذًثت( و العلْى

 ًٖىن املصاب واعي بصلىباجه.

 و ًٌِذ الاهخمام بيؽاػاجه الُىمُت.جخمحز الحالت الىٌعُت للمٍشع باالٓخئاب 

ت و صلىباث  6ب.املشخلت املخىظؼت: جمخذ بحن ظيخحن ئلى  ظىىاث، جخمحز هزه املشخلت باطؼشاباث رآٍش

في الخلشي كلى ألاُاسب، ًِذان الاظخِاللُت لزلٗ مً الظشوسي وحىد شخص مشاًّ للمٍشع، جذهىس 

 و الىىم، اطؼشاباث صماهُت مٖاهُت.       لوىي، حوحراث في الصخصُت، اطؼشاباث في الخوزًت

ُت ٓما أهه ال ًخِبل وحىد ٔل هزه الصلىباث لذًه.  جـهش لذي املٍشع اطؼشاباث ظلٓى

ظىىاث، ًخمحز املٍشع باطؼشاباث ؼذًذة في الزآشة و  4املشخلت الؽذًذة: جمخذ مً ظيخحن ئلى -ج

ت و املٕخىبت لحذ البٕم، ئصابت في الٌهم، الخزٓش، وعُان ألاخذار الِذًمت، جذهىس في اللوت الؽٌٍى

ع بصلىباث في الخىِل و ًخلشض للعِىغ الذائم.  ٓما ًخمحز املٍش

املشخلت النهائُت: جذوم خىالي ظيخحن، و ًيها ًٌِذ املٍشع الاظخِاللُت، ًدغ بخلب ؼذًذ، ال ًمٕىه -د

 الخىاصل أو الخذخل، ًِذان الىصن.

اجه بلذ خىالي ًخلشض املٍشع ئلى ئصاباث جىٌعُت   ظىت مً حصخُص املشض. 12ئلى  8مما جإدي ئلى ًو

أظباب إلاصابت بمشض الضهاًمش: هىاْ مجمىكت مً ألاظباب جإدي لإلصابت بمشض الضهاًمش و هي ٓما 

 ًلي:

ذ 1 -Betaو هي جيخج مً جشآم و جٕخل هحر ػبُعي لبروجحن  (Les plaques amyloïdes).صٌائذ ألامُلٍى

amyloïde في الىظؽ الخاسجي للخلُت اللصبُت، و حعمى ٓزلٗ بالصٌائذ الؽُخُت Les plaques 

séniles  .ب الخلُت اللصبُت  و هي املعإولت كً جخٍش
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 TAU: و هي هاججت مً جالش ي بشوجحن (Dégénérescence neurofibrillaires).طمىس ألالُاي اللصبُت 2

الوزاء هدى املؽابٗ اللصبُت زم الخالًا اللصبُت، في داخل ألالُاي اللصبُت و التي لها دوس في هِل 

خالت جلٍ البروجحن ًاهه ًدؽٖل ٓخل و ججملاث داخل الخلُت اللصبُت مما ًدذر خلل في اليؽاغ 

  (Eustache, 2015, p.13) اللصبي زم مىث الخلُت و بالخالي طمىس الذمان.

ا هدُجت لخِلص حجم الخالًا اللصبُت، و .ًِذان املىصالث اللصبُت: و التي ًٖىن هِصها أو ًِذانه3

م املٖىن  ماجه و خاصت إلاهٍض جِل ملـم املىصالث اللصبُت و كلى سأظها الىـام الٖىلُجي خُث جِل أهٍض

ىالحن               و العحروجىوهحن.  لألظدُل ٔىلحن، باإلطاًت ئلى ٔل مً الىىسادٍس

ُت خاصت الزآشة، و جـهش و ًإدي كذم الخىاصن بحن الىىاُل اللصبُت ئلى حوحر  اث في الىؿائٍ امللًش

ٓزلٗ حوحراث وحذاهُت، و ٔلما جضاًذ املشض صادث اطؼشاباث الزآشة و صاخبها في رلٗ اطؼشاباث 

ُت(. )كبذ الِىي،   ( 568، ص2017اللوت و ألاُىىصٍا و ألابشآعُا )مهاساث خٓش

: ئن إلاظشاي في جىا٘و الٕد٘ى لعىىاث كذ4ً ذة ًمًٕ أن ًمغ الذمان .جىا٘و الٕد٘ى

(Encéphalopathie) خُث جـهش ألاكشاض الخالُت: اطؼشاباث الزآشة، ئصابت ُذسة الاهدباه و الخىحه و ،

  الٌظاء.

.ألاوسام الذماهُت: ًمًٕ لألوسام راث امليؽأ البؼيء كلى معخىي الٌص الجبهي و الصذغي أن جإدي 5

 (Ehrenfreuchter, 2013, p.21) ئلى خشي.

ذ مً اخخما٘ إلاصابت بمشض الضهاًمش، .د6 اء العٕشي: جىصل الباخثىن أن إلاصابت بذاء العٕشي ًٍض

ًالخالًا الشمادًت بداحت للؼاُت مً أحل كملها، باملِابل داء العٕشي ًىِص ُذساث الجعم مً 

 (Ehrenfreuchter, 2013, p.23)امخصاص العٕش املىحه إلهخاج هزه الؼاُت. 

م .كىامل وسازُت ح7ُ ، ًشجبؽ اطؼشاب 21و  1، 14، 19يُت: ًدذر اطؼشاب في الٕشومىصوماث ُس

ت، بِىما ًدعبب  21الٕشومىصوم  بالحاالث املبٕشة مً املشض، و ًدعبب في زلثي الحاالث ألاظٍش

م  %80-70في  14الٕشومىصوم  في اليعبت الباُُت  1مً الحاالث بؽٖل كام، و ًدعبب الٕشومىصوم ُس

، 2017)كبذ الِىي، دوسا أظاظُا في إلاصابت باملشض في ظً مخأخشة  19ومىصوم (، و ًللب ٓش 20%)

 (.  567ص

 Association France )ظىت هم أٓثر كشطت لإلصابت بمشض الضهاًمش. 80.الجيغ: اليعاء بلذ 8

Alzheimer, p.11) 
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غ مً  ُٕت جم وؽشها في ملخِى وػجي لجملُت الضهاًمش بباَس لُت  21ئلى  17و في دساظت أمٍش ، 2011حٍى

 جم الٕؽٍ ًيها كً ظبلت كىامل معاكذة إلخذار املشض و هي ٓما ًلي:

مً الحاالث املصابت مشجبؼت بمعخىي حللُمي طلٍُ، و هزا ما ًثبث ًشطُت اليؽاغ  19% -     

 الٌٕشي الزي ًدمي مً إلاصابت باملشض؛

 مً الحاالث جشجبؽ باظتهالْ الخبى؛ 14% -    

 ام اليؽاغ الجعمي ؛جشجبؽ باولذ % 14

، اسجٌاق الظوؽ الذمىي  %11أما اللىامل ألاسبلت املخبُِت ًهي مشجبؼت بمؽأل صحُت: الآخئاب 

 .  %2داء العٕشي  ،%2، العمىت 5%

جبحن مً خال٘ ما رٓشهاه أن مشض الضهاًمش مً بحن ألامشاض ألآثر ؼُىكا لذي املعىحن، و ًتْر أزاسا   

ُت ئلى أن ًٌِذ  ت و الاحخماكُتو الاهٌلالُت و العلٓى ل خُاجه ألاظٍش كلى الٌشد املصاب خُث ٌلُش

دُت الاظخِاللُت جماما، و هي جشجبؽ بلذة كىامل بُئُت و حُيُت و كصبُت، لًٕ مً ا لىاخُت الدؽٍش

و املخمثلت في طمىس ألالُاي اللصبُت و حؽٖل الصٌائذ  هىاْ ؿاهشجحن أظاظِخحن لحذور رلٗ

ذ(، و لحذ العاكت لم ًخم جدذًذ أي ؿاهشة جخم ُبل ألاخشي، و لًٕ ألاهم أن الللم  الؽُخُت )ألامُلٍى

جي للخالًا، و الصالذ ألابدار مخىاصلت  الصا٘ ًبدث كً جٌعحر هزا الخذهىس اللصبي و الخلٍ الخذٍس

 لخِذًم ؼشوخاث و جىطُداث أٓثر كً مشض الضهاًمش. 
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 الطور الابخذائي  إلاستراجيجياث املعرفيت لذى مخعلمي

 للحّذ مً صعوباث حعلم القراءة

 . فالح أحمذ/  مخبر جحليل املعطياث الكميت والكيفيت بجامعت مسخغاهمد

  2جامعت وهران -الىفس التربوي جخصص علم   فيزازي موفق/  طالب دكخوراه
 2012/ اوث /01:جاريخ اليشر 2012/ايريل/11:جاريخ القبول  2012/مارس/23 :جاريخ الارسال

 امللخص: 

ً ئن املخطفذ ل    ت في جيٍى لمنهاج الدزاس ي الجدًد نلى غىء ئضالخاث الجُل الثاوي، و مً زالٌ كساءجه لألهداف التي جطبى ئليها املىكىمت التربٍى

تربت، وشء وفم الطىزة الىمىذحُت التي ًسيب فيها املجخمو، ًدزن و بازجُاح هبحر أن هُت إلاضالح مىحىدة نىد ول مىزد بشسي ًيخمي ئلى كؿام ال

أن اللاةمحن نلى حظُحر التربُت مهخمىن و بدزحت نالُت في ئخدار حهدًالث في املىاهج وفم مخؿلباث املجخمو، زطاةظ الفسد الىفظُت  بدلُل

ت ووؾىُت، و جىكُم  أًام وإلاحخمانُت و الثلافُت و إلاكخطادًت، وزطاةظ الىمى التي حهد بإزة نملُت الخهلم و ذلً مً زالٌ نلد ملخلُاث حهٍى

ي ت،التي ُت لألطاجرة و املشسفحن نلى اللؿام، هرا إلازخُاز  ًأحي مً مىؿلم جلدًس خاحاث املخهلمحن للخهلم ومهسفت املشىالث الىفظُت و التربٍىجيٍى

ّ -جدٌى دون أن ٌشبو الخلمُر خاحاجه للخهلم، و لهل أهم ما ًمىً جىاوله في مدازلخىا هره هى الدظاٌؤ الخالي:
 
م الفهالت ما هي ئطتراجُجُاث الخهل

مُت، وججهله ؾسفا فهاال في نملُت الخهلم؟ 
 
ما  فهالُت هره إلاطتراجُجُاث في فهم املىؿىق، و فهم  -التي حظاند املخهلم نلى جدلُم أهدافه الخهل

اث املهسفُت؟ ت في قل هره إلاطتراجُجُاث، املظاندة نلى الحد مً ض - املىخىب مً مىكىز الىكٍس هىباث حهلم اللًت في ما هي امللترخاث التربٍى

  حاهب فهم املىؿىق و فهم املىخىب؟

 الصعوباث -الخكويً  –الخعليم  –جكىولوجيا املعلوماث :الكلماث املفخاحيت

Summary: 
    The browser for the new curriculum in the light of the second generation reforms, and by reading the goals of the educational 
system in the formation of the creation according to the model model desired by the community, is very satisfied that the intention 
of reform exists in every human resource belonging to the soil sector, That the administrators of education are interested and to a 
high degree in making changes in the curriculum according to the requirements of the community The characteristics of the 
individual psychological, social, cultural and economic, and the characteristics of growth, which is the focus of the learning process 
through the holding of regional and national meetings, and the organization of training days for teachers and supervisors of the 
sector, this choice comes from the assessment of the needs of learners to learn and knowledge of psychological and educational 
problems, Which prevents the student from fulfilling the needs of learning, and perhaps the most important can be addressed in this 
intervention is the following question : - What are effective learning strategies that help the learner achieve his or her learning 
objectives and make them an effective part of the learning process? - What is the effectiveness of these strategies in the field of 
understanding the operative, and the understanding of written from the perspective of cognitive theories? - What educational 
proposals under these strategies, help to reduce the difficulties of learning the language in the understanding of the operative and 
understanding of the written?  
 

Keywords : information technology - teaching - training - difficulties 

ّ
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 منهاج اللغت العربيت )السىت الثالثت إبخذائي كىمورج(:

 جلدًم املادة: 

ت بانخبازها اللًت الىؾىُت السطمُت، وميىها )جدكى اللًت الهسبُت ب مياهت ممحزة في مىكىمخىا التربٍى

زةِظا للهىٍت الىؾىُت، و لًت الخدَزع ليل املىاد الخهلُمُت في املساخل الثالر، فهي برلً هفاءة 

اث التي نسغُت ، و الخدىم فيها ٌهخبر مفخاح الهملُت الخهلُمُت الخهلمُت، و ئزطاء املىازد و جىمُت الىفاء

ً شخطِخه وفم ما جلخػُه خاحاجه للخهلم  أطلىب  باطخهماٌجمىً املخهلم مً هُيلت فىسه و جيٍى

الخىاضل الهلمي مشافهت،و هخابت في مسخلف وغهُاث الحُاة الُىمُت(.)منهاج الجُل الثاوي ،الظىت 

ّبخطسف(  9: 6106الثالثت،

ع اللًت الهسبُت أطاطا ئلى: ّياًاجه:يهدف جدَز

 ملخهلم آداة الخىاضل الُىمي.)هفاءة جىاضلُت(ئهظاب ا .0

ص زضُده اللًىي املىدظب مً مدُؿه ألاطسي و إلاحخماعي.)هفاءاث مهسفُت ئحخمانُت( .6  حهٍص

إلاهخمام باإلطخمام،هكسا ألهمُخه في هُيلت الفىس و هأطاض ًيبني نلُه الفهم)هفاءاث ذاث  .3

 ؾابو ئبظخمىلىجي(

 لشامل. مظاهمت املادة في جدلُم امللمذ ا .4

"ًخػمً البرهامج الدزاس ي في الظىت الثالثت، مىازد مهسفُت و أوشؿت مسخلفت جدُذ للمخهلم فسضت   

رة، و فهمها و جثري زضُده اللًىي، و  جىقُف املهازف و املهازاث، و جمىىه مً اللساءة املظترطلت،و املهب 

و بخفهُل  س هطىص مخىىنت و ئهجاش مجمىنت مً املشاَز ّحهلم إلادماج."جدفهه ئلى جدٍس

ّ(6106:8)وشازة التربُت الىؾىُت،

ّو مً ضفاث البرهامج الدزاس ي الجُد، التي ًيبغي أن جخىافس في هخاب الخلمُر 

لظً  )أن ٌشمل البرهامج نلى مدخىٍاث جخمحز بالحدازت، الىحاهت، الصحت الهلمُت،مىاطبت ما بلي:

املخهلم، مظخجُبت ملُىله و دوافهه و زيباجه، هما ًجب أن جخىافس نلى دزحت نالُت مً اللابلُت لللساءة 

ّ، مً الىاخُت اللظاهُت و الخؿُت .

اث بىطاةل إلاًػاح والطىز، و السطىم و الجداٌو و الىماذج ......ئلخ  أن جصزس املدخٍى

 ادة.أن حشمل نلى فهسض لدظهُل إلاطخهماٌ و إلاطخف

 أن ًجظد الخهلم بالىفاءاث، و ًدترم امللازبت الىطُت.

ني و الخدطُلي. )املنهاج: م الخيٍى  ( 40، 6118أن ٌشمل نلى وشاؾاث إلادماج، و الخلٍى
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ع     ىا مً لًت الخدَز
 
ونلُه فال ًمىً أن ًخدلم امللمذ الشامل بطفت فهالت ئال ئذا وان املخهلم مخمى

لخدىم في املُادًً ألازبهت للًت و هي: فهم املىؿىق، الخهبحر الشفىي، فهم ولً ًيىن هرا ئال مً زالٌ ا

املىخىب، إلاهخاج الىخابي و ًيىن ذلً مشافهت و هخابت في الخهبحر نً املىاكف الصخطُت ،و نً ألافياز 

مذ و املىاكف ، و إلاججاهاث، و املشانس ،و الخبراث، باطخهماٌ لًت نسبُت طلُمت حظاهم في جدلُم املل

ّالشامل للمخسسج مً الخهلُم إلابخداتي.

هما ًفترع أن الخدىم في اللًت الهسبُت بانخبازها هفاءة نسغُت، أطاض الخدىم في املىاد      

الدزاطُت ألازسي التي حظاند نلى ئزساء الجىاهب املهسفُت و جمىً مً جىمُت هفاءاث نسغُت في مجاٌ 

الخىاضل إلاحخماعي و الفسدي، فباللًت ٌظخىنب املخهلمىن الفىس و الثلافت و الفً و املىهجُاث ،و 

املفاهُم الهلمُت ألاطاطُت و ٌهبرون نً أفيازهم في جفانل مشترن مو املىاد الدزاطُت امللسزة؛ و مً 

هاخُت زاهُت فان املىاد الدزاطُت ألازسي  حظاهم مظاهمت فهالت فُازساء السضُد اللًىي للمخهلم و 

ّلف املفاهُم في وغهُاث دالت.جمىىه في جىقُف مسخ

 طبيعت املوارد املجىذة:

لم حهد املدزطت املطدز الىخُد للمهسفت، بل ٌظخليها املخهلم أًػا مً مدُؿه إلاحخماعي، ال طُما    

في جىفس وطاةل جىىىلىحُا إلانالم و إلاجطاٌ، و نلى هرا ألاطاض، فهى ًملً مىازد شخطُت و مهازاث و 

ُت بمثابت زوافد حظاهم في بىاء هفاءاجه و جىمُتها، و لخفهُل ذلً ًجىد املخهلم كدزاث، و مىازد زازح

ت مً هدى، وضسف، و ئمالء، و هرا مىازد زلافُت مخىىنت تهُيلها هطىص مىاطبت مً  مىازده اللًٍى

 أهماؽ مخىىنت حهىع اللُم و املفاهُم امللسزة في املىاهج الدزاطُت.

0 -3-0-   : ّملمذ الدزٌى

ّخهلم في بداًت الظىت الثالثت كادزا نلى:ًيىن امل

اللساءة بِظس،فهم هطىص كطحرة، ئنؿاء مهلىماث نً هظ مدزوض، و إلاحابت نً ألاطئلت املخهللت 

اجه في مىاكف مخىىنت. ّبه، الخهبحر شفىٍا نً مشانسه و جأزسه و ذهٍس

طم الصحُذ للحسوف و هخابت هطىص كطحرة و مخىىنت، ئطخجابت لىغهُاث ذاث داللت ًساعي فيها الّس

 اليلماث.

ّملمذ الخسوج: -0-3-6

ّفي نهاًت الظىت الثالثت ًيىن املخهلم كادزا نلى:

ت بحن ئزىحن و زالزت. ّاللساءة املظترطلت و املهبرة، لىطىص مالةمت ًتراوح ندد وخداتها اللًٍى
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لخه الخاضت. ّفهم الىطىص امللسوؤة ،و ئنؿاء مهلىماث ننها بؿٍس

 فىي بخىقُف حمل جامت البىاء للخهبحر نً املشانس،و املىاكف و ألافهاٌ و الىكاتو.جىكُم زؿابه الش

س هطىص مخىىنت جتراوح ندد طؿىزها مً طبهت ئلى نشسة أطؿس، ئطخجابت لخهلُماث واضحت،  جدٍس

أو وغهُاث ذاث داللت بخىقُف مىازده املسخلفت؛ و في هرا الظُاق جطاى الىفاءة املظتهدفت في الظىت 

 لثت نلى الىدى الخالي:الثا

ت و هخابُت مخىىنت ًٌلب نليها الؿابو الظسدي.)املنهاج  ت شفٍى فهم و ئهخاج هطىص ئزباٍز

 (، جطاى في شيل هفاءة شاملت نلى الىدى الخالي:65، 6118الدزاس ي:

في نهاًت الظىت الثالثت ًخىاضل مشافهت في وغهُاث مخىىنت بلظان نسبي و ًلسأ كساءة طلُمت و 

مظترطلت هطىضا أضُلت، أيلبها مشيىلت،و ًفهمها، و ًيخج هطىضا مخىطؿت الؿٌى في وغهُاث 

و لها دالالث ئحخمانُت.  جىاضلُت دالت، و مشاَز

مُادًً مدظلظلت، و مسجبؿت ئزجباؾا مخىاطلا،ٌظاند أما الىفاءة الخخامُت فخخدلم ئهؿالكا مً أزبهت 

املخهلم نلى بىاء مهازفه و جىكُمها في مجاٌ ئدزاوي مددد باؾاز شماوي و مياوي،ئهؿالكا مً مهؿُاث 

ّمظخلاة مً خُاجه الثلافُت و إلاحخمانُت.

ّو جطاى نلى الىدى الخالي:

نلى ئطخهماٌ اللًت الهسبُت هأداة إلهدظاب في نهاًت مسخلت الخهلُم إلابخداتي، ًيىن املخهلم كادزا 

املهازف، و جبلًُها مشافهت و مىخىبت بشيل طلُم في وغهُاث دالت مً الحُاة إلاحخمانُت،و ئطخهمالها 

ّ(00: 6106نبر الىطاةـ الخىىىلىحُت.)املنهاج الدزاس ي،

ًخفانل مهها، و ًطدز فهم املىؿىق:ًفهم زؿاباث في خدود مظخىاه الدزاس ي،ونمسه الصمني و الهللي، و 

 في شأنها زدود أفهاٌ، بالترهحز نلى الىمـ الظسدي.

ىاكش و ًلدم جىحيهاث و مبرزاث، و ٌظسد كططا و أخدازا بلظان نسبي في  إلاهخاج الشفهي: ًداوز ٍو

مىغىناث مسخلفت ئنخمادا نلى مىدظباجه املدزطُت،و وطاةل إلانالم و إلاجطاٌ في وغهُاث جىاضلُت 

 داة داللت.

 القرائي: الفهم /مفهوم فهم املىخىب:

فاث الفهم اللساتي  ٌهد الفهم اللساتي أهم مهازة في اللساءة ،و هى الهدف السةِس ي لها ،وكد حهددث حهٍس

"أهىا هفهم مهنى اليلمت،ومهنى الجملت أو مهنى الفلسة Levinجبها لخهدد وحهاث هكس املسخطحن فُرهس"
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اجب و هىجح في زبـ زطالخه بالظُاق الىاطو لىكام املهسفت ولها نىدما هفهم ما ًسمي ئلُه الي

ّ(94: 6117لدًىا")شهسان، 

فاث هثحرة هرهس منها: ّوهىان حهٍس

" الري ٌهسف الفهم اللساتي مخأزسا بالبدىر في مجاٌ نلم الىفع اللًىي فحري أن Bormouthحهٍسف"

باهدظاب املهلىماث و املهازف و ئقهازها مجمىنت مً املهازاث الهامت التي حظمذ لألفساد  ّالفهم اللساتي

ّ(79ّ) 0983هىدُجت للًت املىخىبت".) حىدي، 

هسف " "الفهم اللساتي بأهه جفظحر الجملت جفظحرا نمُلا مً خُث املهنى و التراهُب word huffَو

ت. فاث الظابلت فهى ما أوزده )شه اللًٍى فا شامال ليل ما حاء في الخهٍس سان أما ما ًمىً انخبازه حهٍس

ّ( بأن الفهم اللساتي:6117وآزسون

"نملُت نللُت مهسفُت جلىم نلى فهم مهنى اليلمت و الجملت و الفلسة ،و جمُحز اليلماث و ئدزان 

، وئدزان الهالكت بحن الظبب و الىدُجت، مو  ت و الخمُحز بحن املهلٌى و يحر املهلٌى املخهللاث اللًٍى

ن مىاطب لللؿهت، الخمُحز بحن ما ًخطل باملىغىم و ما ال ئدزان اللُمت املخهلمت مً الىظ ،وغو نىىا

ًخطل به ،مهسفت الجملت املدىزٍت في الىظ. هما أهه نملُت نللُت ما وزاء مهسفُت جلىم نلى مساكبت 

ّالخلمُر لراجه وإلطتراجُجُاجه التي ٌظخسدمها أزىاء اللساءة و جلُُمه لها"

ّ)97،6117)شهسان و آزسون،

ّوهره أهم الىفاءاث املظتهدفت في مُدان فهم املىخىب للظىت الثالثت.

ًلسأ هطىضا أضلُت كساءة مخطلت مظترطلت مً مسخلف ألاهماؽ،و ًفهمها،بالترهحز نلى الىمـ 

سدي،جخيىن مً طخحن )  ( ولمت أيلبها مشيىلت. 91( ولمت ئلى حظهحن)61الظ 

ولمت أيلبها مشيىلت،  61-41ٌى ميسجمت جخيىن مً إلاهخاج الىخابي:ًيخج هخابت هطىضا مخىطؿت الؿ

و لها دالالث  مً مسخلف ألاهماؽ بالترهحز نلى الىمـ الظسدي في وغهُاث جىاضلُت دالت،و مشاَز

 (03: 6106ئحخمانُت.)املنهاج الدزاس ي،

س الدازطحن
 
لهلم  بىاءا نلى ما ذهس مً مساخل هامت في حهلم اللساءة لدي هره الفئت مً املخهلمحن، هره

الىفع بمسخلف جسططاجه ، وهرا الباخثحن في مجاٌ ضهىباث حهلم اللساءة، أن هره املُادًً 

ت الحدًثت) الجُل  املروىزة آهفا حهد مً الخلىُاث البُدايىحُت الحدًثت التي جسهص نليها املىكىمت التربٍى

ت الطُما نالم الُىم الثاوي( في الحد مً قاهسة ضهىباث حهلم اللساءة التي حهسفها املدزطت الجّص اةٍس

ها و مدظازنا في املىاهج الدزاطُت و في جىىىلىحُا إلانالم والاجطاٌ هما جدبو  الري ٌهسف جىامُا طَس
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مُت و ئدماحُت ملهسفت أزس الخهلم و مدي خطٌى املخهلم  هره املسخلت )الخهلماث الكسفُت( بدطظ جلٍى

 نلى الىفاءة املسحىة.

ّئطتراجُجُاث حهلم اللًت:

ت واملهسفُت  ئن مً أهم إلاطتراجُجُاث املباشسة في حهلم مهازاث اللًت ألازبو، جلً التي جسهص نلى الخرهٍس

بدو أن أفػل ئطخفادة مً  ؼ بهدف جىمُت مهازة إلاطخمام واللساءة و الخيلم والىخابت، ٍو والخهٍى

ة التي حهد مً بحن جؿبُم هره إلاطتراجُجُاث املباشسة ًيىن بمطاخبت إلاطتراجُجُاث يحر املباشّس

الشسوؽ ألاطاطُت في نملُت الخهلم ،والدافهُت ، وجلدًس خاحاث املخهلمحن وجمىُنهم مً املشازهت في 

بىاء الخهلماث مً زالٌ حسخحر ول املهازاث والىفاءاث في طُاكاث مهسفُت، ذاث داللت ئحخمانُت جيىن 

بدثىا هرا أهم إلاطتراجُجُاث التي حهخمد نلى لها أزسا ؾُبا في هفظُت املخهلم، ولهل أهم ما طىدزحه في 

 ً ت ألازبو، والتي جسهص نلى نملُخحن أطاطِخحن هما: الخسٍص ت في نملُت الخدىم في املهازاث اللًٍى الخرهٍس

(storage( وإلاطترحام )retrieval)  ألاشُاء املهمت التي ٌظمهىنها أو ً ،بدُث حظاند املخهلمحن نلى جسٍص

(، هما جمىنهم مً ئطخدناء knowlege baseة والتي جىطو مً كاندتهم املهسفُت )ًلسؤونها في الراهّس

( أو إلاطخيخاج comprehensionاملهلىماث مً الراهسة خُىما ًسيبىن في اطخسدامها للفهم )

(production:م اطخهماٌ زوابـ ذهىُت حظدىد بدوزها ئلى زالر ئطتراججُاث هي ّ( نً ؾٍس

ّالخطيُف في مجمىناث: -6-0

مثاٌ: نىدما ًراهس أخمد فاهه ًدون نلى هساطخه اليلماث الجدًدة التي ٌظخمو ئليها، أو ًلسأها و نىدما 

ا نلى طبُل املثاٌ ال الحطس  فمثال :أهذ ، هى، هدً نً، نلى ،  -ٌظخرهسها فهى ًطىفها جطيُفا هدٍى

ع، مىار،ياباث.فهىا هالخل أهه ضىف املهل  -ؾاب حاٌ  ذاهس -في ، مً ىماث ئلى غماةس و جػاَز

ّأفهاٌ وأطماء.

د أن جدفل ولماجه باللًت الهسبُت، فهي جلىم بىخابت  أما مِظاء فهىدما جراهس دزطا نً أزار املجٌز وجٍس

اليلماث املهمت مثل هسس ي ، سجادة، زالحت، مىخب، بهدها جلىم بخطيُف املجمىنت ئلى فئخحن)املرهس 

ّراجُجُت التي وغهتها.واملإهث( زم جلىم بهملُت الحفل وفم إلاطت

-148 هىكمه في زالر مجمىناث والخالي: 148675506ئذا أزدها مثال أن هخرهس زكم هاجف مهحن و لُىً 

675-506.ّ
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ظهل هللها مً   ئن هرا الخىكُم ٌظاند في إلاخخفاف باملهلىماث و لى لفترة مددودة مً الصمً، َو

لت املدي ، هم ا أن الفسد ًمُل ئلى جرهس ألاشُاء املخىايمت املترابؿت الراهسة كطحرة املدي ئلى الراهسة ؾٍى

ّالتي ججمهها نالكت مهُىت.

هما أن ئطتراجُجُت الحسوف الاطتهالهُت حهد مً أهجو ألاطالُب التي جمىً املخهلم مً الاخخفاف 

م  باملهلىمت، واطخدػازها  ومً الامثلت نلى ذلً: مظاندة ألاؾفاٌ نلى جرهس الفطٌى ألازبهت نً ؾٍس

ّ( 619-618:6118ولمت واخدة  هما هى في الحسوف املػازنت أو خسوف الهلت مثال.) الهىاوي،

ّئطتراجُجُت الخداعي والخفطُل: )إلاطخمام واللساءة( -6-6

هره إلاطتراجُجُت جلىم نلى مبدأ مفاده أن اللًت املألىفت، والخبراث الصخطُت مىحىدة في الراهسة، 

ل نملُت الخرهس، مً زالٌ زبـ املهلىماث الجدًدة في وأن نملُت الفهم )فهم املىاك ف الخهلمُت( حظه 

اللًت الجدًدة بمفاهُم مألىفت، نلما أن أي زبـ ًيبغي أن ًيىن ذا مهنى للمخهلم، وكد ال ًيىن له 

ّمهنى ملخهلم أزس هالهما ًخفانل مو املىاكف الخهلمُت  نلى خظب إلاطتراجُجُت التي ًػهها. 

د مسوا : مثاٌ: ًٍس لٌى ت فُددر هفظه ٍو ن أن ًخرهس ولمت "فُل" باللًت الهسبت وهى ًخلً اللًت إلاهجلحًز

" بالخالي طحربـ بحن ولمت فُل باللًت الهسبُت feel" فبم طِشهس؟" elephantئهه ئذا داض فىكه فُال "

ت. feelوبحن  ّباللًت إلاهجلحًز

ّئطخسدام اليلماث الجدًدة في هطىص:  -6-3

اجُجُت نلى وغو اليلماث والخهبحراث الجدبدة التي طمهها املخهلم أو كسأها في هطىص جلىم هره إلاطتّر

لها مهنى)حمل مىؿىكت صحُدت أو مىخىبت( وىطُلت لدظهُل نملُت جرهسها، فمثال :ئذا أزدث أن 

ّجدفل دزطا في الجًسافُا مىار الجصاةس فُمىً أن جدخفل ببهؼ اليلماث الجدًدة مثل:

ّؿازه ، شخاء، ضُفا ، خازاللازي، بازد، أم 

: سة في الشخاء و خاز في الطُف". فخلٌى  " املىار اللازي في الجصاةس أمؿازه يٍص

ت ئلى جفهُلها في مجاٌ   ت الجصاةٍس ومً أهم إلاطتراجُجُاث املهسفُت التي حظعى املىكىمت التربٍى

إلطتراجُجُاث مهسفُت جمىىه مً البُدايىحُا جلً التي جسجىص نلى اليشاؽ الفىسي للمخهلم في وغهه 

ت لراجه، و للمىغىم املساد مهالجخه، بًسع  م ؾسح أطئلت حىهٍس ئطدُهاب وفهم ما ًلسأ نً ؾٍس

لت  جىكُم مىدظباجه. و مً  ئهدظاب مهسفت حدًدة ذاث داللت، ًيىن لها أزسا  نلى همـ جفىحره و ؾٍس

ّأهم هره إلاطتراجُجُاث املهسفُت ماًلي:

 (:KWLسفت املىدظبت )ئطتراجُجُت املهازف املىدظبت ئطتراجُجُت امله
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( خُث حهمل هره إلاطتراجُجُت نلى جؿىٍس Dona ogle، 0986جؿىزث هره إلاطتراجُجُت الباخثت )

( للىطىص املفظسة والشازخت، وذلً بهدف جمىحن املخهلمحن مً Active Readingاللساءة اليشؿت، )

ص نملُت جفهُل مهازفهم اللبلُت لفهم الىظ و جّى قُفه بما ًخفم و البىاء املهسفي لهم؛ ئلى حاهب حهٍص

( نلى أن هره إلاطتراجُجُت حهمل نلى Ogleؾسح ألاطئلت والخفىحر املظخلل وفي هرا الظُاق جإهد )

جىفحر الخفظحر الدكُم للىظ امللسوء، و بالخالي جىفس فهما ولُا للىظ أو الظُاق امللسوء. و حهخمد هره 

ّلى مساخل زالر هي:إلاطتراجُجُت ن

 ( وهلطد املهازف الظابلت Knowاملسخلت ألاولى ماذا أنسف)

د أن أنسف)  ( وهلطد املهازف امللطىدة.Wantاملسخلت الثاهُت ماذا أٍز

ّ( املهازف املىدظبت الىاججت نً ئدماج هلي للمىازد.Learnedامللسخلت الثالثت ماذا حهلمذ)

 (:SQ3Rئطتراجُجُت إلاطدُهاب اللساتي )

ً ئؾاز ذهني للمىغىم املؿلىب كساءجه زم ًػو أهدافا  ًلىم الفسد مً زالٌ هره إلاطتراجُجُت  بخيٍى

له، بدُث جسسخ خلاةله ومهلىماجه بشيل مىكم و صحُذ في البىاء املهسفي،ومً مداطً هره 

ّكساءة ئطخهابُت. إلاطتراجُجُت، أنها جىفس املخهت لللازب  وجدٌى مفهىم اللساءة  املألىفت نىد ألافساد ئلى

ّ( هره إلاطتراجُجُت وفم زمع زؿىاث هي:Francis Robinsonوللد ؾىز)

 ( ئحسام نملُت مسح كساتي للىظ واطخسساج الفىسة الهامت.Surveyاملسح: )

( ًىخب اللازب أي طإاٌ ًجٌى في ذهىه ًخهلم بفهم الىظ في أزىاء نملُت اللساءة Questionألاطئلت: )

ّاملسحُت.

(  في أزىاء نملُت اللساءة الفهلُت ًلىم باإلحابت نً ول ألاطئلت  املىحىدة في ذهىه والتي Read)اللساءة: 

ت )اهخلاةُت ملا هى  ؾسخها طابلا. وبما أن ألاطئلت واهذ مً ازخُازه فان كساءجه طخيىن كساءة ازخُاٍز

ّمهم فلـ(.

م حظمُو ول ( جلىم هره الخؿىة نلى مساحهت ما جم كساءجه في Reciteالدظمُو: ) الدماى، نً ؾٍس

داٌو أن ًجُب ناٌ  طإاٌ واخد بىاخد و ول إلاحاباث التي جم ؾسخها في املسخلت الظابلت بطىث  ٍو

ّنً ألاطئلت دون الىكس ئلى الىظ الري كسأه.

( ٌظخسدم اللازب ألاطئلت و ألاحىبت في املساحهت الرهىُت بهد ًىم مً إلاهتهاء مً Reviewاملساحهت: )

، زم املساحهت بهد أطبىم ، زم بهد شهس ،زم ٌشسم في نملُت مهمت حدا و هي نملُت الخلخُظ  املساحهت

ّليل ما كسأه مً مىغىناث.
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ّضهىباث الخهلم: -3

ّمفهىم ضهىباث الخهلم: -3-0

ٌهد خلل ضهىباث الخهلم الخاضت مً الحلٌى املهسفُت الحدًثه وظبُا و ألاهثر شُىنا في ئنؿاء 

ىم ضهىباث الخهلم في مجاٌ التربُت الخاضت، والخلدم في هرا الخسطظ أزر جفظحراث نلمُت ملفه

ً؛ بمهنى أن ضهىباث الخهلم واهذ مىحىدة ،و لىً لم ًخم  مياهت مىر الهلد الظابو مً اللسن الهشٍس

الخهسف نليها، نلى السيم مً اهدشازها بحن أوطاؽ الخالمُر، و مً بحن املسخطحن الرًً جىاولىا هرا 

(، املسخطان في ألانطاب، هما Orton1937و أوزجىّن(Goldstain 1936)أشهسهم وىلدطخحن املىغىم

( مً زالٌ دزاطت كام 0939-0936جىكو أزجىن أزس الظُؿسة املسُت نلى الخهلم، هما أشاز )وىلد طخان

ّبها بهد الحسب الهاملُت ألاولى واطخسلظ الىخاةج الخالُت:

ت، وئغؿساب في "أن الجىىد الرًً أضِبىا بجسوح نلى  مظخىي الدماى، ًكهسون نالماث إلاطخمساٍز

كدزتهم نلى الخمُحز بحن الشيلى ألازغُت، وهدزة الخفىحر املجسد، وأهد أن هرا الظلىن كد ًيىن مىحىدا 

ّ(.09: 6116نىد ألاؾفاٌ الرًً ٌهاهىن مً ذاث الػسز في الدماى )الُاطسي،

( أًػا عجصا في مظخىي الخفىحر املجسد لدي أولئً werner et strauss 1942هما وحد وزهاز وطتراوض)

كهسون شسودا  في  دشدذ ئهدباههم بظهىلت، ٍو ألاؾفاٌ الرًً ٌهاهىن مً أذي في الدماى الخازجي، ٍو

خمحزون أًػا بالظلىن الاهدفاعي.)املسحو هفظه: ّ(61اهدباههم ٍو

(، ولىً marginal children( فلد ئطخسدم مطؿلح ألاؾفاٌ الهامشُحن)johnson1962أما حىوظىن)

واحهخه مهازغت نلى هره الدظمُت مً كبل أولُاء أمىز أولئً ألاؾفاٌ، ونلى هرا ألاطاض ند هرا 

(،فلد Chalfant et Schefflin 0969وهرلً والفحن وطىُفالًً) املطؿلح يحر مىاطب وُمػلل.

ت ) ( ألن اولئً ألاؾفاٌ Central processing disfunctionاطخسدما مطؿلح)ئغؿساب الهملُاث املسهٍص

ًبدون زطاةظ مشابهت لخطاةظ أذي الدماى، ئال أنها لِظذ داةما ملترهت بأنساع أذي الدماى.) 

ّ(60املسحو هفظه،

ل) ( خُىما كاٌ أهه:"ال ًىحد مجاٌ ئخخاج ئلى حهد للىضٌى ئلى Samuel et kirk 1963أما ضامٍى

فاث دكُلت ، ومدددة في ئؾاز التربُت الخاض ت، مثلما اخخاحه مجاٌ ضهىباث الخهلم". و ٌهسف حهٍس

هحرن ضهىباث الخهلم بأطلىبه كاةال:"هىان فئت مً ألاؾفاٌ، ًطهب نليهم اهدظاب مهازاث اللًت 

ت  ع الهادًت مو أن هإالء يبر مخسلفحن ذهىُا، هما الجىحد لهم ئناكت بطٍس واملهسفت بأطالُب الخدَز
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لًت، والخهلم  جكهس نادة في ندم اللدزة نلى الاطخمام، الخفىحر وال طمهُت جدٌى بُنهم وبحن ئهدظاب ال

اغُت.)ئًمان نباض نلي وآزسون،  ّ(60: 6118الىالم، اللساءة، الىخابت، أو خل املظاةل الٍس

ف Halhan et Kauffmank1976و للد خدد هلهان و وىفمان ) ( مكاهس أطاطُت وزةِظُت لخهٍس

ّضهىباث الخهلم هي:

ّوادًمُت في اللساءة ،الىخابت، الخهجئت،أو الحظاب...ئلخقهىز مشيلت أ -  

 الىمى يحر املخىاشن للدزاث الؿفل، و ًكهس ذلً مً زالٌ الخباًً بحن كدزاجه الهللُت و ألاوادًمُت. -

 وحىد زلل في الجهاش الهطبي املسهصي. -

ّ(61هفظه: ال حهصي ضهىباث الخهلم ئلى ئناكت نللُت، أو ئغؿساباث ئهفهالُت.) املسحو -

ّحهلم اللساءة: ضهىباث -3-6

اغُاث؛ "فػال نلى أنها  اللساءة هي مفخاح الىجاح في املجاالث ألاوادًمُت، وجسجبـ باجلان الهجاء والٍس

جىظب اللازب اللدزة نلى ئطخسدام ولماث مخىىنت لدشحر ئلى املهنى الري ًلطده، أو لخىغُذ اليلماث 

بت") ّ()طلُمان وآزسون(Margarit، 2005 :320الًٍس

اث، ٪  مً مجخمو 05-01( ئلى ما بحن 40: 0998وجطل وظبت ضهىباث حهلم اللساءة هما ذهس:) الٍص

٪ مً  91-85أؾفاٌ املدزطت، هما جطل وظبت ألاؾفاٌ الرًً لديهم ضهىباث في اللساءة ئلى ما بحن 

ً مجخمو ألاؾفاٌ ذوي ضهىباث الخهلم، لرا فمً ألاهمُت بميان الىشف، والد صخُظ املبىٍس

 (694)طلُمان وآزسون : لطهىباث اللساءة".

ضهىباث حهلم اللساءة لدي ألاؾفاٌ جكهس بشيل زاضت في  املدزطت الابخداةُت هما ذهسها آهفا، فلد 

هم طسنان ما ًبدؤون بالتراحو نىدما  كا مً كبل الخالمُر في الظىىاث ألاولى مً الخهلم، ولىن  ًكهس جفى 

سي أبى جطهب املهماث، وجب دأ املظاةل الىالمُت في الحظاب جأزر خحزا هبحرا مً املنهاج، ٍو

٪( هما أهه أهثر اهدشازا نىد  8-6(:) أن ئغؿساب اللساءة اهماةُت ًىدشس باملدازض بمهدٌ)6114الهصاةم)

دخاج ذوي ضهىباث حهلم اللساءة ئلى جسهحز الاهدباه نلى الحسوف3:0الروىز ملازهت باإلهار بمهدٌ)  (، ٍو

امللسوءة، و الخدىم في خسهت الهحن زالٌ اللساءة، والخهسف نلى ألاضىاث املسجبؿت بخلً الحسوف ،و 

فهم مهاوي املفسداث و ئنسابها،و بىا ء أفياز حدًدة ئهؿالكا مً أفيازه الظابلت، وأن جيىن لدًه اللدزة 

ّنلى ئزتزان جلً ألافياز( )املسحو هفظه(.

حهلم اللساءة جىجم نً ندة نىامل هرهس منها نلى طبُل املثاٌ ال  ( أن ضهىباث6114هما ًسي زلُل)

ّالحطس:
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"الرًً ًأجىن ئلى املدزطت بسضُد لًىي مددود، هرلً الرًً ال ًىحد لديهم جطىز نً املفاهُم  

املخهللت بدظاطُت امللاؾو الطىجُت، ومهسفت الحسوف وئدزان الطىز املؿبىنت، مما ٌهُم ئطدىؿاكها، 

ت مددودة، ومً أطسة ال حصجههم نلى هما أن الخاّل مُر الرًً  ًيشإون في بِئت فلحرة  مهازاتها اللًٍى

ّاللساءة.

هما ًخطح أن ضهىباث حهلم اللساءة هابهت مً ضهىباث في جؿىز إلادزان الطىحي، و في ألاضىاث و في 

ّ(384:  6117ؾالكت اللساءة، وفي ئطتراجُجُاث إلاطدُهاب اللساتي.)أبى حادو،

ضهىباث ئطخسدام إلاطتراجُجُاث املهسفُت في نملُت الخهلم : هي هفظها أهماؽ ضهىباث حهلم  -3-3

اللساءة، الىاججت نً وحىد زلل في ئخدي الحىاض، أو في البيُت املهسفُت هدُجت لهدم جىكُم جلً 

لت هاجحت جػمً له الحطٌى نليها و جىقُفها في مىاكف حهلمُت.  الخبراث بؿٍس

ي: و ٌهني ئدزان مىكو ألاشُاء باليظبت لإلوظان، و باليظبت لألشُاء ألازسي، و في نملُت إلادزان البطّس -

ّاللساءة ،ًجب أن ًىكس ئلى اليلماث وىخداث مظخللت مداؾت بفساى.

الخمُحز البطسي: أيلب املخهلمحن ذوي ضهىباث حهلم اللساءة، ال ًمحزون بحن  الحسوف و اليلماث،ال  -

ص......(، و ال ًمحزون بحن اليلماث -ف-ؽ-ج ح ر-ث-ر-ملدشابهت في الشيل)نًمحزون بحن اليلماث ا

بهم نلى الخمُحز بحن هره الحسوف ، و اليلماث املدشابهت  املدشابهت)ناد ،حاد(، و نلُه البد مً جدٍز

ّآزرًً بهحن إلانخباز، املادة الدزاطُت ، الحجم، الشيل و اللىن.

ّإلادزان الظمعي: -

ّ: الىعي نلى مسهص الطىث و ئججاههجددًد مسهص الطىث

ّالخمُحز الظمعي: -

ت ويحرها مً   اللدزة نلى جمُحز شدة الطىث، وئزجفانه،  أو ئهسفاغه، والخمُحز بحن ألاضىاث اللًٍى

ألاضىاث، وحشخمل هره اللدزة أًػا، نلى الخمُحز بحن ألاضىاث ألاطاطُت،)الفىهُماث( وبحن اليلماث 

ّاملدشابهت واملسخلفت.

سي ئخدي الدزاطاث أن مهازة الخمُحز الظمعي،واهذ أفػل مً يحرها مً املهازاث التي دزطذ، في وج 

ّ(83: 6118( و )زبُو ،spatche and spatche 1986الداللت نلى هجاح جالمُر الطف ألاٌو في اللساءة.)

ت: - ّضهىباث لًٍى
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ازج ألاضىاث، أو في فهم اللًت "ٌهاوي البهؼ مً ألاؾفاٌ مً ضهىباث في الىؿم، أو في الطىث، وز   

املدىُت، هما حهد الطهىباث الشدًدة في اللساءة  وفي الىخابت مً مإشساث إلاناكت اللًىي، والخأزس 

ّ(46: 6116في اللًت، كد جكهس اليلمت املىؿىكت ألاولى ختى طً الثالثت مً الهمس وزبما أهثر".) الُاطسي،

ّضهىباث في الخفىحر: -

الخهلم مشيلت في ئطخسدام ئطتراجُجُاث مالةمت، التي جمىً املخهلم مً ئهدظاب ٌهاوي ذوي ضهىباث 

لت هاجحت  الخبراث والخجازب،و خل املشىالث، فهى بداحت ئلى اللُام بهملُت جىكُم جلً الخبراث بؿٍس

جػمً له الحطٌى نليها و جىقُفها في مىاكف حهلمُت؛ ئال أن هإالء الخالمُر ال ٌظخؿُهىن اللُام 

املهمت في مدتها املدددة ،وبالخالي جدباؾأ وجحرة حهلمهم وجكهس نىدهم ضهىباث في ئطدُهاب  بخلً

ّ(46املادة".) املسحو هفظه : 

ّمشىالث ندم إلاطدُهاب أزىاء اللساءة: -

ا ئكخطادًا ٌظخدم ول الهىاًت والسناًت الياملت مً كبل املدزطت، التي جىفس  ٌهخبر الخلمُر زضُدا بشٍس

با حُدا، له ول إلاخ ت املدزبت جدٍز ت، والصحُت الالشمت للخمدزض الجُد،ألن الؿاكت البشٍس خُاحاث التربٍى

هىد ذلً نلى املجخمو  ومإهلت جأهُال مبيُا نلى املهسفت الحلت، خخما طدظاهم في دفو عجلت الخىمُت َو

ّبالىفو والسقي هدى ألافػل.

ىول ئليها مهام التربُت، والخهلُم، والخىحُه، مً هرا املىؿلم حهد املدزطت، املإطظت السطمُت التي ج

ت جؿلب ذلً خسضا، ومخابهت  وإلازشاد، فيلما حهثر املخهلم في مظازه الدزاس ي، أو واحهخه مشىالث جسبٍى

ّمً كبل املهلم، في نالحها.

ومً هرا املىؿلم فان مشيلت اللساءة حهخبر مً أهم املشىالث التي جىاحه املخهلم، فهى بال شً ومً 

ملمىً أن ًيىن كادزا نلى اللساءة ولىً ناحصا نلى فً زمىش الىخابت املهسوفت باألبجدًت، هدُجت ندم ا

ّ( 000،006: 6116 -فهمه، وئدزاهه ملهنى الحسف أو شيله.)يىُم

ئن اطدُهاب الؿفل لللساءة، وفهمه لها، و دفهه ألن ًىدظب زبرة مما كسأ،  واطدُهاب املىاغُو  

ت هؿالبه فيها باللساءة، لىً بهؼ حُدا،هي الًاًت الت ي هلطدها؛ فىثحرا ما هلدم للمخهلم كؿهت هثًر

املخهلمحن أو ختى ألايلبُت ال ًفهمىن ما ًلسأون ، ولرلً وان لصاما نلى املدزطت، أن جلدم للخالمُر 

زبراث حهلمُت ،حظخدعي الفهم مً زالٌ مالمظت الىغهُاث للمىاكف الحُاجُت ، بدُث ٌعي هُف 

ّوأًً؟ ومتى؟ ًلسأ،
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ب الراهسة نلى  و بالخالي ًطبذ كادزا نلى جلخُظ الىلاؽ الهامت، التي جدُذ له فسص الخىُف، وجدٍز

ّالاخخفاف باملهلىماث واملفاهُم التي ًبنى نليها إلاحابت مما فهمه مً  كساءة املىغىم ذاجه.

الخأزس الدزاس ي، لرلً مً "ومً هرا واهذ مشيلت حهلم اللساءة مً أهم الهىاةم التي جيىن طببا في 

املهم أن وهىد املخهلم نلى اللساءة املخأهُت الطامخت، وأن جىضح له ول نبازة يامػت، و ول ولمت 

ً وجىكُم وئدماج مهازفه ألحل فهم ذاجه و جىمُت كدزاجه".)املسحو  مبهمت،ختى ًيىن كادزا نلى جيٍى

 ( 006هفظه:

ّئغؿساب اللساءة الىماةُت: -

(، وهى هىم ًىدشس بحن ألاؾفاٌ خُث ئن Dyslexiaً إلاغؿساب ٌظمى نظس اللساءة )هرا الىىم م   

٪  و ًىثر اهدشازه بحن أكازب الدزحت ألاولى 8-6مهدٌ ئهدشازه بحن أؾفاٌ املدزطت إلابخداةُت ًلدز بدىالي 

لؿفل ليي و ًدخاج ا 3:0نىه بحن نامت الىاض...، وهى أهثر اهدشازا بحن الروىز نىه مً إلاهار بيظبت 

ّ( 06: 6114ٌظخؿُو اللساءة ئلى أن ًخدىم في هره الهملُاث الهللُت في هفع الىكذ)ضالح،

ّومً ضهىباث حهلم اللساءة و الىخابت ما ًلي:     

ّضهىباث جرهس أطماء الحسوف املدشابهت. -    

ّكلب الحسوف أو كلب جسجِب الحسوف نىد اللساءة. -    

لت. الخهثر أزىاء -    ّكساءة اليلماث الؿٍى

ّفهم غهُف أزىاء اللساءة الشفهُت أو الطامخت. -   

ّ(.86: 0997كساءة شفهُت بؿُئت أو مجهدة  ) الخؿُب، -   

ّاملٌُى اللساةُت لألؾفاٌ املخسلفحن كساةُا: 

" أن مجمىنت أطباب الخسلف في اللساءة، جإلف زالزت مجامُو، "ذهسث الباخثت الىفظاهُت"فسهىّن

مجمىنت املدسومحن زلافُا، ومجمىنت املػؿسبحن ئهفهالُا، ومجمىنت حهاوي مً نُىب مهُىت في 

اللدزة إلادزاهُت، والعجص نً ئدزان ألاشياٌ، وجدلُل اليلماث وضهىبت السبـ بُنها")نبد الفخاح أبى 

ّ( 087: 6116مهاٌ،

٪ وكد ًصحب الخسلف هرا  011-46الباخثت أن وظبت إلاغؿساب إلاهفهالي، جتراوح ما بحن وأهدث 

أنساع الُأض، والشهىز بالىلظ وخدة املصاج وألازق و الطدام، هما جسي أن الهالج ًىمً في إلاهخمام 

مىى ه أن بدزاطت املُل لدي الؿفل،خُث ٌظاند ذلً نلى الىجاح في ئزخُاز املجمىنت اللساةُت له؛ ٍو
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ت".  ٌظخسدم هفع املطادز التي جيىن نلى دزحت وافُت مً البظاؾت في أطلىبها ، وفي مفسداتها اللًٍى

 )املسحو هفظه(

ّالىلؿت ألاولى:

ئن مٌُى هإالء املخسلفحن كساةُا جياد أن جيىن واطهت، ومخىىنت، همٌُى نامت ألاؾفاٌ، فان الخالمُر  

ن بىفع ألاشُاء والاهخماماث التي ًمُل ئليها أكسانهم الرًً ًبلًىن نشس طىىاث ًمُلىن و يهخمّى

الهادًىن في هفع الظً، ولرلً ال جىحد هىان خاحاث زاضت أو مٌُى مهحن ججب مساناجه في أزىاء 

ّئزخُازها لىخبهم.

ّالىلؿت الثاهُت:

 البد وأن جيىن الىخب املسخازة لهره الفئت مً الخالمُر جىاطب نمسهم الصمني، وجيىن بظُؿت في

أطلىبها،و أفيازها، وولماتها، ونلُىا أن هىدبه في ئزخُازها لهره الىخب ئلى زيباث الؿفل و هساعي في ذلً 

ئلى زهافت خظه، فال هؿسق في ذهىه أي شً في أن هرا الىخاب أكل مً مظخىاه، أو أهه وغو زطُطا 

ُت التي حصجهه نلى إلاخظاض لُىاطب مظخىاه اللًىي، وبالخالي:" ًجتهد املدزض في جىفحر ألانماٌ اللساة

ل لدًه الخىجس الىفس ي و جسفف مً  بأهه شخظ مخمىً مدزن فخلىي لدًه مشانس الثلت بالىفع، و جٍص

ّوؾأة إلاهفهاالث التي جىمي إلاطخهداد لللساءة و جىظبه اللدزة نلى خل املشىالث".

ت للحد مً قاهسة ضهىباث حهلم اللساءة لدي جالمُر الؿىز  ّإلابخداتي:ملترخاث جسبٍى

ّمساناة الىطج الجظمي والهللي للمخهلم كبل وأزىاء وبهد نملُت الخهلم. -

ّجىفحر ول الهىاضس الالشمت لحل املىكف وجىكُمه ختى ًددر الخهلم. -

ّجىقُف كىاهحن الخهلم لدظهُل نملُت إلادزان نىد املخهلمحن. -

ت الجشؿلذ ما ًلي:    ت لىكٍس ّومً الخؿبُلاث التربٍى

الخفىحر إلابخيازي وذلً مً زالٌ جىكُم املىاكف الخهلمُت، التي حظاند نلى جىمُت الظلىن  هىمُت -

ّإلابخيازي.

اغُاث وبالخاضت الهىدطت التي حهخمد نلى الاطدبطاز. - ّحهلُم الٍس

لت اليلُت. - ّالخهلُم بالؿٍس

ّالترهحز نلى حهلُم املبادب واملفاهُم،  بدال مً حهلم الحلاةم الجصةُت. -

م حظهُل املدزالث الخهلمُت إلدزان املىاكف الخهلمُت.ج - ّفهُل زبراث املخهلم في نملُت الخهلم نً ؾٍس

ّإلاهخمام بالخهلم اللاةم نلى إلاطدبطاز ألهه ٌهخمد نلى الفهم و ٌظاهم في ئهخلاٌ أزس الخهلم. -
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ت مهالجت املهلىماث فتري أن الاهخمام بالخهلم ذا مهنى ٌظهل نملُت ا ً والاطترحام.وأما هكٍس ّلخسٍص

ب املىثف.  ب املىشم أهثر فهالُت مً الخدٍز  الخدٍز

ب.   الاهخمام بىلل أزس الخدٍز

 الانخماد نلى الخىساز اللفكي للمادة املخهلمت. 

ش نملُت الخهلم.  نٌص املثحراث املهُلت واملخًحراث الدزُلت املظببت في حشَى

 املهلىماث.الاهخمام بيشاؽ املخهلم و جدفحزه في اهدظاب 

 جىكُم املهلىماث هيل مخيامل ذي مهنى لدي الخالمُر.

 حصجُو الخالمُر نلى الخفىحر الىاكد واطخسدام املىهجُت في خل املشىالث.    

 (618-617: 6118) الهىاوي،

ت مفهىم الراث نىد واٌز زوحسش أهمُت كطىي في نالج بهؼ الاغؿساباث الظلىهُت  هما أن لىكٍس

سة الظلبُت ملفهىم الراث فليي ًدلم إلاوظان ذاجه مً وحهت زوحسش البد أن ًيىن الىاحمت نً الىك

 مفهىمه نً ذاجه مىحبا وخلُلُا، وبالخالي جيىن لدًه اللدزة نلى حًُحر طلىهه دون مظاندة أخد.

 كاةمت املطادز واملساحو باللًت الهسبُت

 -الدًىان الىؾني للمؿبىناث املدزطُت تي،( ، منهاج الخهلُم إلابخدا6106اللجىت الىؾىُت للمىاهج )1 -

 الجصاةس. -وشازة التربُت الىؾىُت

(،نلم الىفع التربىي،داز الطفاء لليشس والخىشَو نمان 6118الهىاوي خىان نبد الحمُد) - 2

ّ(. 4ألازدن)ؽ

وق (،جىمُت إلاطخهداد اللًىي نىد ألاؾفاٌ في ألاطسة والسوغت،داز الشّس6116نبد الفخاح أبى مهاٌ)-3

 ألازدن. –لليشس و الخىشَو،نمان 

(،نلم الىفع الخؿىزي الؿفىلت و املساهلت،داز املظحرة لليشس 6117أبى حادو ضالح مدمد نلي)- 4

 نمان.  -والخىشَو و الؿبانت

ت مهاضسة، مسهص الىخاب ألاوادًمي،نمان6116زالد ئطمانُل يىُم)55 -  -(، مشىالث جسبٍى

 ألازدن،)دؽ(.

(، إلادزان البطسي و ضهىباث الخهلم، داز الُاشوزي الهلمُت لليشس 6118آزسون)زبُو مدمد و  - 6

ّألازدن. –والخىشَو، نمان 
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ب نلى الىعي الطىحي في نالج بهؼ ضهىباث - 7 مدمىد حالٌ الدًً طلُمان)د ض( ، دوز الخدٍز

ّ اللساءة، ولُت التربُت بدمُاؽ ،حامهت املىطىزة.

ّألاحىبُت كاةمت املطادز و املساحو باللًت

1- Kim ;Ae. Et Vaughn – S.et Wanzek-J et wei ‘Sh.(2004)Graphic Organizers and their Effects 

on the ReadingComprehension of students with LD:A Synthesis of Research.journal of 

learning Disabilities‘Vol.37.N0.(02):pp.105-108. 

2-Lehman‘H.(1992).Graphic Organizers Benefit SlowReaders‘Clearing Houseّ‘

Vol.66‘N0.(1):pp.53-56   

3- Mokhtari‘K . etReichard‘C(2002).Assessing Students‘Metacognitive Awareness of Reading 

Strategies journal of Education Psychology‘vol.94.N0 .6.649-259. 

ّ
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 نالكت اإلاشىالث الؿلىهُت بطهىباث حهلم  اللغاءة

 نمغاوي صالٌ

 جسطظ نلم الىفـ الهُاصي –كؿم الهلىم الاحخمانُت/ؾالبت صهخىعاه

 ولُت الهلىم الاحخمانُت والاوؿاهُت حامهت ؾهُضة

 العلوم الاجتماعية والانسانية البحث في -ثطوير–مخبر 

ش الاعؾاٌ ٌ  2018ماعؽ  28 :جاٍع ش اللبى ش اليشغ  2018حىان  10:جاٍع  2018/ اوث /01:جاٍع

 اإلالخظ: 

اإلاضعؾُت في اإلاغخلت  حهض ضهىباث الخهلم ئناكت للمهاعاث الاواصًمُت ألاؾاؾُت وأهمها اللغاءة والتي حهض مً اهم الاهدؿاباث

الابخضاةُت، والتي ال جخمثل فلـ في اصعان الحغوف و فهم مهىاها بل جخهضي طلً بهملُتي الخدلُل و الترهُب التي حهؿي حهبيرا 

ا مخيامال، و لهل العجؼ اللغاتي اإلاالخل نلى الخلمُظ ًترحم مشيلت حهلُمُت مغصها ضهىباث حهلم اللغاءة،اط جإزغ هظه  لغٍى

جكهغ نليهم و  ة نلى مؿاعه الضعاس ي و الىفس ي و الاحخماعي، زاضت اطا اعجبؿذ باإلاشىالث الؿلىهُت فخخفاكم خضة الخأزيرألازير 

زطاةظ مميزة حؿبب الفشل الاواصًمي و اإلاإشغ نلُه جباًً ألاصاء اللغاتي بين الخالمُظ، اط ًخىضح الىلظ في اهدؿاب 

ت، و اإلاهالجت الفىهىلىحُت اط  مُياهيزماث اللغاءة التي بضوعها جمىنهم مً ت، جغميًز الجُض  هخبر اإلاؿخىي ٌاللُام بيشاؾاث لغٍى

للىعي الفىهىلىجي هى الظي ٌؿاهم في الاهدؿاب الجُض لللغاءة والعجؼ في الىفاًت الفىهىلىحُت ًإصي الى ضهىبت في حهلم 

ت الفىهىلىحُت بانخباعها اخضر و ابغػ الىك اث اإلافؿغة و اهثرها كبىال .اللغاءة و هظا ما فؿغجه الىكٍغ  ٍغ

 العجؼ الفىهىلىجي - ضهىباث حهلم اللغاءة ،  اإلاشىالث الؿلىهُت  :اليلماث اإلافخاخُت

Abstract: The learning difficulties are a hidden obstacle to the basic academic skills, the most important of which is 

reading, which is one of the most important achievements of the school in the primary stage, which is not only in the 

perception of the letters and understanding of the meaning, but beyond the processes of analysis and structure, which 

gives an expression of language integrated, The student translates an educational problem due to the difficulties of 

learning to read, as this affects the course of the school, psychological and social, especially if associated with behavioral 

problems and exacerbated the impact appear characteristics characteristic of academic failure, This deficiency is 

manifested in the lack of acquisition of reading mechanisms, which in turn enables them to perform linguistic, semantic, 

and phonological activities. The good level of phonological awareness is what contributes to the good acquisition of 

reading and the inability of phonological competence to lead to difficulty in learning to read. It was interpreted by the 

phonological theory as the most recent and the most prominent and most widely accepted theories. 
Keywords : The learning difficulties, behavioral problems : reading mechanisms 
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 مضزل:

نغف مجاٌ ضهىباث الخهلم  جلضما  ملحىقا و بالغ ألاهمُت في الؿىىاث ألازيرة خُث جم ئكغاع مفهىمه  

وجىىنذ ألاؾالُب  الدصخطُت والهالحُت، و ضىفذ ئلى مجمىنخين ضهىباث الخهلم  الاواصًمُت، 

اةُت  جخهلم  وضهىباث الخهلم الىماةُت  وهال الخطيُفين له الخهٍغف الخاص به، فطهىباجالخهلم الىم

باللطىع في الىمى  طا ضلت  باللضعاث  الهللُت ، والهملُاث اإلاؿإولت نً الخىافم  الضعاس ي  للخلمُظ  

وجىافله  الصخص ي وجدطغ في الاهدباه والاصعان ، الظاهغة والخفىيروالخظهغ وخالإلاشىالث ، وولها  

واصًمُت حشمل ضهىبت اللغاءة ،الىخابت، كضعاث ال ًمىً الاؾخغىاء ننها في نملُت الخهلم والطهىباث الا

 الحؿاب، وهي مدطلت للطهىباث الىماةُت.

اتها اإلافؿغة وما ًيخج نىه مً مشىالث  فمىغىم بدثىا  ًخهلم  بطهىباث  حهلم اللغاءة واهم هكٍغ

( ان اللغاءة مً ابغػ الضناةم الخِخلىم نليها بىاء نملُت الخهلم 2005ؾلىهُت  فيري الهلُان ) 

لُم، واإلاغبين و الباخثين في هظا اإلاجاٌ ٌؿهىن الى الخهغف و جؿبُم الؿغق الصحُدت ختى ًدؿنى والخه

لهم ججىب الػهف والطهىباث في مجاٌ اللغاءة ،وجىمً الطهىباث في نضم كضعة الخلمُظ للتهجي، 

ىلظ في ونضم اهدؿاب مُياهيزماث اللغاءة الظي ًإصي به الى ال والخهامل مو ماهى مىخىب او مىؿىق،

مؿخىي  أصاء الهملُاث الفىهىلىحُت و الظي ًيخج نىه عجؼ في اهدؿاب كضعاث اللغاءة، مما ًىجغ نىه 

 الالجىافلُت نىضه.  قهىع بهؼ الؿلىواث

ت  في الىؾـ  اط حهض  اإلاشىالث الؿلىهُت  واخضة مً أهم اإلاهىكاث  التي  جىاحه  الهملُت التربٍى

ً نلى  اإلاضعس ي  وجإعق الخلمُظ واإلاهلم  نلى خض الؿىاء ، فالخالمُظ طوي  اإلاشىالث الؿلىهُت  غير كاصٍع

الخىافم  والخىُف مو اإلاخؿلباث الاحخمانُت الهاصًت ، والامخثاٌ  ألوامغ  اإلاهلم  مما ًخجلى  طلً  في 

بهؼ  اإلاكاهغ الؿلىهُت  والؿلىن  الهضواوي  وفغؽ اليشاؽ الحغوي ، اإلاساوف والىظب والؿغكت 

الاوسحابي  مما  ًترجب نىه  جأزير جدطُلهم ألاواصًمي وهظلً نالكاتهم الصخطُت مو   والؿلىن

أكغانهم ، ختى وئن اعجبؿذ اإلاشىالث الؿلىهُت بالخالمُظ الهاصًً،  فانها أهثر اعجباؾا بظوي ضهىباث 

الخهلم إلاا جىدؿُه  هظه الفئت مً زطاةظ ؾلىهُت قاهغة  حؿدىفظ حؼءا هبيرا مً ؾاكتهم  ، 

وجخجؿض  اوهياؾاتها  نلى مسخلف  الجىاهب الاهفهالُت والاحخمانُت واإلاهغفُت و جخجلى  في الافخلاع ئلى 

بىاء  نالكاث احخمانُت واإلادافكت نليها  مما ًضفههم  ئلى اللُام  بؿلىواث نضواهُت،ئو اهؿىاةُت اججاه 

ً صون ؾبب واضح ـ وغهف مفهىم الظاث  لضيهم  الظي  ًدؿم صاة ما بالؿلبُت ، مما ًإزغ  ؾلبا آلازٍغ

 نلى جدطُلهم  الضعاس ي .
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 أوال :  اإلاشىالث الؿلىهُت  وضهىباث اللغاءة في الضعاؾاث الؿابلت 

 الضعاؾاث الؿابلت : 

 (:2002صعاؾت الهاحغي )  

هضفذ هظه الضعاؾت ئلى الخهغف نلى الخطاةظ  الصخطُت والاهفهالُت  لضي نُىت مً طوي ضهىباث  

ً ،نلى نُىت  جيىهذ مً ) (  ٌهاهىن مً 50(  جلمُظ وجلمُظة )100حهلم اللغاءة و هظا الهاصًين بالبدٍغ

زخباع  ( ال ٌهاهىن مً ضهىباث اللغاءة ، اؾخسضمذ هظه  الضعاؾت  ا50ضهىباث اللغاءة  و )

اإلاطفىفاث اإلاخخابهت  لغافً  ) انضاص فإاص أبى خؿب ( و ازخباع  جدطلي في مهاعاث اللغاءة  وملُاؽ  

باالؾفاٌ جغحمت ) نبض الغكُب أخمض ( واللاةمت الهغبُت الهخئاب ألاؾفاٌ ) ئنضاص أخمض   الللم الخاص

ج طوي  ضهىباث  حهلم  اللغاءة  نبض الخالم ( وازخباع  ئًؼهً  لصخطُت  الاؾفاٌ ، وأقهغث  الىخاة

 (32: 2017ًمخاػون بسطاةظ  شخطُت واهفهالُت  والللم والهطابُت والاهخئاب )بىضبُو،

 ( :2011صعاؾت  اًمً ًديى وازغون ) 1-2

بهىىان الؿلىواث غير الخىُفُت لضي الخالمُظ طوي ضهىباث الخهلم في اإلاغخلت الابخضاةُت بالهغاق 

غف نلى اهم اإلاشىالث الؿلىهُت لضي الخالمُظ طوي ضهىباث الخهلم وملاعهتها هضفذ الضعاؾت الى الخه

( مً طوي 303والطف جيىهذ نُىت الضعاؾت مً ) بالخالمُظ الهاصًين وجدضًض مخغيراث الجيـ،

ضهىباث الخهلم و الهاصًين و اؾخسضم ملُاؽ ولىغ للؿلىواث غير الخىُفُت في الضعاؾت و جىضلذ 

ث الؿلىهُت لضي الخالمُظ طوي ضهىباث الخهلم هي الؿلىن الهضواوي اإلاىحه هدى الىخاةج ان اإلاشىال 

 الخاعج،زم حشدذ الاهدباه و الهالكاث اإلاػؿغبت مو الاكغان،و أزيرا الؿلىن الاوسحابي.

 جىحض فغوق صالت اخطاةُا في اإلاشىالث الؿلىهُت لطالح الخالمُظ طوي ضهىباث الخهلم .-

 (.215: 2005نلى مؿخىي حشدذ الاهدباه)بلمسخاع، جىحض فغوق لطالح الظوىع -

 (:2008صعاؾت بشلت ؾماح )  1-3

و نملذ هظه الضعاؾت ئلى  ؾغح اإلاشىالث الؿلىهُت  التي ٌهاوي منها طوي ضهىباث حهلم اللغاءة   

والؿاةضة   في الىؾـ اإلاضعس ي ، هما صعؾذ الفغوق بين الجيؿين  و الىشف نً الهالكت الاعجباؾُت 

و كامذ الباخثت باؾخسضام  اؾخبُان ضهىباث الخهلم  ألاواصًمُت  مطمم مً ؾغفها  ،   ما.بُنه

باإلغافت ئلى  كاةمت اإلاشىالث الؿلىهُت  لطالح الضًً أبى هاهُت، و ؾبلذ هظه الاصواث نلى نُىت 

ث  جلمُظ وجلمُظة  ملؿمتئلى أعبو  فئاث  جبها للجيـ واإلاؿخىي الضعاس ي ، وأؾفغ  130ميىهت مً 

الىخاةج نلى أن ضهىباث الخهلم  ألاواصًمُت  الؿاةضة  لضي الجيؿين  و الؿىعًٍ  جخهلم  ببهضي 
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اللغاءة والىخابت  أما اإلاشىالث الؿلىهُت  الؿاةضة  لهظه الفئت  فخخهلم بأبهاص الؿلىن الاوسحابي  

 واليشاؽ الؼاةض ، والؿلىن الاحخماعي  اإلاىدغف.

طاةُا  بين  الجيؿين  مً هال الؿىعًٍ مً طوي ضهىباث  الخهلم  نضم  وحىص  فغوق  صالت  ئخ-

 .ألاواصًمُت  في  ألابهاص الؿخت  للمشىالث  الؿلىهُت 

 الخهلُب نلى الضعاؾاث الؿابلت:

اإلاالخل مً الضعاؾاث الؿابلت انها جىاولذ اإلاغخلت الخهلُمُت الابخضاةُت، بانخباعها الاهؿالكت ألاولى 

لضعاس ي وجىاولذ الضعاؾت الحالُت الجاهب ألاواصًمي للمخغيراث التي جىاولتها الضعاؾاث للخلمُظ في مؿاعه ا

لي (في وحىص نالكت 2008واجفلذ الضعاؾت الحالُت مو صعاؾت بشلت ؾماح ) الؿابلت بشيل امبًر

 اعجباؾُت بين اإلاشىالث الؿلىهُت وضهىباث حهلم اللغاءة.

 اإلاشىالث الؿلىهُت :

ف اإلاشىالث الؿلىهُت  بخهضص  اججاهاث الباخثين  ووحهت هكغهم  وكض   للض  جباًيذ  وحهضصث  حهاٍع

فاث الخالُت :   خطغها أهم الخهٍغ

( : اإلاشىالث الؿلىهُت  هي ول  ما ال ًخفم  مو اإلاهاًير اإلالبىلت احخمانُا ولها 1969حهٍغف ووصي ) 

 (06: 2008الفطل)بشلت،جأزيرها نلى اإلاؿاع الضعاس ي  والهالةلي في 

( : اإلاشىالث  الؿلىهُت هي مجمىنت مً أشياٌ الؿلىن اإلاىدغف بشيل 1973حهٍغف  حغوبغص )

سالف جىكهاث اإلاالخل و جخمثل في  الاهضفام و الهضوان والاهخئاب والاوسحاب  ملحىف  ٍو

 (.16: 2015)الؿُض،

انُا و مغفىغت شخطُا بىغىح  (:  هي الاؾخجابت غير ملبىلت احخم1977حهٍغف )وىفمانهىلهان،

مىً حهضًل هظه الؿلىهُاث مً زالٌ  الخهلم )اللمش،  (16: 2013ٍو

ف )ػاوي ، (:اإلاشىالث الؿلىهُت هي حمُو  الخطغفاث وألافهاٌ غير مغغىبت التي جطضع نً 1985حهٍغ

نلى هفاءة   الؿفل ، وال جخفم مو مهاًير الؿلىن  اإلاخهاعف نلُه  في البِئت الاحخمانُت والتي جىهىـ

 (.24: 2009الؿفل الىفؿُت و الاحخمانُت )الجبالي،

(:ٌهغفها نلى أنها ناصاث ؾلىهُت غير مخىافلت و مخهاعغت  مو اإلاهاًير 2009:43حهٍغف )أؾامت فاعوق، 

 الاحخمانُت الؿلُمت  حؿبب الػغع للفغص و إلاً خىله ، مما ًجهله ًدخاج  ئلى زضماث نالحُت.
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فاث  الؿابلت  وؿخيخج  اإلاشىالث الؿلىهُت جىدطغ  في نضم الخىافم الاحخماعي  ونلى غىء الخهٍغ

)وىفماهىهىإلاان ( ونضم  الخىافم الىفس ي )ػاوي و  حغوبغص( ونضم  الخىافم اإلاضعس ي   والهالةلي )ووصي 

.  (  ومىه  هىان ئمياهُت حهضًل و حغير الؿلىن غير  ملبٌى

 الهىامل  اإلاؿببت  للمشىالث  الؿلىهُت : 

مىىم جدضيها فُماًلي :   حهخبر  الهىامل اإلاؿببت للمشىالث الؿلىهُت  مخىىنت  ٍو

ت :  3-1 ت و الاؾٍغ  الهىامل التربٍى

ت   الخاؾئت،بدُث جىمً في اللؿىة الؼاةضة  والػغب  ت و اإلاهاملت ألاؾٍغ جخػمً  ألاؾالُب التربٍى

ألابىاء في ألاؾغة  مً حهت  ومً حهت أزغي   والخىبُش  أو الخضلُل اإلافغؽ للؿفل ئغافت ئلى الخفغكت  بين

ت  فهضا ًإصي ئلى جطضم الهالكت بين ألابىاء والىلضًً.    الخالفاث الهاةلُت   واإلاشاحغاث ألاؾٍغ

أما الجاهب التربىي فُدطغ  في الهالكت بين الخلمُظ واإلاهلم واإلاضعؾت  مً خُث  البِئت واإلانهاج   

للفغوق الفغصًت  والهالكاث مو ؤلاكغان،فاحخمام  هظه الجىاهب ًإصي ومهاملت اإلاهلم  ونضم  مغاناجه 

ً  مفهىم  ؾلبي  ًىلض الهىف والاهخئاب وأشياٌ مً الؿلىواث الؿلبُت التي   بالخلمُظ ئلى الللم  وجيٍى

جإصي ئلى عصوص افهاٌ  غير مخىكهت مً الؿفل هػهف الخدطُل  ونضم الغغبت في الضعاؾت والاهؿىاء ، 

لهالكاث مو الاكغان  هما جضفو الخلمُظ ئلى اللُام بؿلىواث ؾلبُت حغؿي مشاول أزغي وجظبضب ا

 (.135: 2008هطهىباث الخهلم )بؿغؽ،

 الهىامل الىفؿُت : 3-2

 هىا الهضًض مً الهىامل الىفؿُت التي حؿاهم في خضور اإلاشىالث الؿلىهُت مً بُنها :

جت نً ؤلاًظاء الىفس ي ، و ًمىً  خطغ  ألافهاٌ الػغىؾاث الىفؿُت  والاخباؾاث الشضًضة  الىاج- 

ٌ  -الغفؼوالؿلىواث التي جىضعج جدذ ئؾاع  ؤلاؾاءة  الىفؿُت   فُما ًلي :  ف -الهؼ -الترهُب و الخسٍى

 (.144: 2008ؤلاهاهت و الحـ مً كُمت الظاث)بؿغؽ،-الاؾخغالٌ-الخجاهل

 نىامل البُىلىحُا :3-3

غي فاعوق ) ت  والجُيُت والهطبُت  وهظه  الهىامل هي 2011ٍو ( أن الؿلىن ًخأزغ بالهىامل  البُى هُماٍو

التي جدضص اؾخهضاصاث الافغاص  لإلضابت  ببهؼ الامغاع فبمجغص مغوع الفغص  بسبراث مإإلات أو حهغغه 

أن بهؼ الؿلىواث  palladino2004إلاىاكف  شضًضة  وضهبت  جيشـ هظه  الاؾخهضاصاث . وكض أهض  

 (.52: 2009والللم والاهخئاب لها أضٌى نطبُت)فاعوق،

 زطاةظ طوي اإلاشىالث الؿلىهُت :
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 ( فُما ًلي : 54: 2011جخمثل الخطاةظ الؿلىهُت لظوي  اإلاشىالث الؿلىهُت  خؿب)فاعوق،  

اإلاىسفؼ والهالي  جىىم في الظواء ) اإلاخىؾـ ،-الاهفهالي . الؿلىن الاوسحابي. نضم الىطج-- الهضاوهُت.

 أًػا (. الخدطُل ) اإلاخىؾـ  اإلاىسفؼ  والهالي أًػا (.فغؽ الحغهت  واليشاؽ الؼاةض .نضم الترهيز .

 زاهُا : ضهىباث اللغاءة :جضاوي اخترام الظاث ئًظاء الظاث أخُاها.

 حهاٍعف ضهىباث اللغاءة : -1

اث م ف مسخلفت  وفم اججاهاث وهكٍغ  سخلفت  أهمها :نغفذ ضهىباث اللغاءة حهاٍع

 حهاٍعف ضهىباث اللغاءة 

ضهىبت اللغاءة هي ضهىبت زاضت في  doron، parot "حهٍغف مىؾىنت نلم الىفـ ٌ صوعون و باعو -1

ِاهدؿاب اللغاءة جترحم بىجيرة والحاح الترصص ونضم الفهم والازؿاء وكلب اإلالاؾو والخلـ بين الحغوف 

لبا ختى في حهلم الامالء، هظلً بالغغم مً اإلاؿخىي الهللي وبتر اليلماث وألازؿاء اإلاهيىؾت حؿخمغ غا

 )195: 2015فلىس ي،(الؿبُعي 

ف آهفان هى-2 ضهىباث اللغاءة هي ِاغؿغاب حهلم اللغاءة مو   ) Anne van hout, 1998:  22 (حهٍغ

ي غغوعة الخلضًغ الهاصي للظواء وغُاب الاغؿغاباث الؿمهُت أو الفىهىلىحُت وجىفغ اإلاىار اإلاضعس 

 .اإلاالةم هما أنها حؿفغ نً اغؿغاباث مهغفُت أؾاؾُت

م اللغت جكهغ في نضم  20: 2015حهٍغف مىطىعي وبً نغوم، -3
ُ
َهل

َ
ضهىباث اللغاءة هي ضهىبت في ح

اللضعة نلى فً عمىػ اللغت، ومهالجت اإلاهلىماث وفهم ألاضىاث وهظه الطهىباث لِؿذ مخهللت 

 نلى الخدطُل، وهي لِؿذ ِاناكت خؿُتبالهمغ، أو اللضعاث الهللُت واللضعة 

ف الؿابلت ًمىً حهٍغف ضهىباث اللغاءة نلى أنها نضم كضعة الخلمُظ نلى فً  ونلى غغاع الخهاٍع

وجمخهه بظواء  والخهغف نلى الحغوف واليلماث، بالغغم مً ؾالمخه الصحُت والهللُت الغمىػ اإلاىخىبت

 مخىؾـ أو فىق اإلاخىؾـ.

 اإلاإشغاث الؿلىهُت لظوي ضهىباث اللغاءة : -2 

 في: ( بهض جدلُله للهضًض مً الضعاؾاث ئلى اإلاإشغاث الؿلىهُت الخالُت جخمكهغ53: 2005نميرة، (خضص 

 الخدطُل في اإلااصة اللغاءة أكل مً اإلاخىكو باليؿبت لهمغهم الؼمني.- 

الحظف  )ؤلاغافت،الابضاٌ،الخىغاع، ًكهغون عجؼ في جميز اليلمت والحغوف اإلاىؿىكتواإلاىخىبت -

 والاؾدبضاٌ(

 الؿلُمت وفهم اإلالغوء أو اإلاىخىب. نضم اللغاءة -
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 ؾالمت الجهاػ الؿمعي و البطغي  -

(أن بهؼ هضه اإلاإشغاث  جطاخبمهاعاث اللغاءة  والػهف في الخمُيز  البطغي 1999و ًظهغ فيرهىع) 

ت  و  غهف في الخمُيز الؿمعي و نضم اللضعة نلى   بين الاخغف و اليلماث و غهف الظاهغة البطٍغ

 .حشىُل الترابؿاث بين  الطىث والغمؼ

 زالثا: الهالكت بين  ضهىباث اللغاءة و اإلاشىالث الؿلىهُت  :

لُماؽ ) ( أن ضهىباث اللغاءة اعجبؿذ بالهضًض مً اإلاشىالث الؿلىهُت  ًمىً جلخُطها 1992ًغي ٍو

 فُما ًلي 

 بطىعة هبيرة  و هظا الًدىاؾب وكضعاتهم.  اهسفاع اإلاؿخىي الخدطُلي -

 قهىع نالماث  الاهؼناج  ألجفه ألاؾباب . -

الللم و نضم   -الابخهاص نً  اإلاشاعهت و ألاوشؿت الهامت في الطف الضعاس ي .  -قهىع نالماث الخجل  -

 الاهخئاب و الاهؿىاء . -الشهىع  باالفػل.

في صعاؾخه  و بين أهه ًىحىص ازخالف بين الهاصًً  ( هظه الهالكت2006وكض أوضحذ صعاؾت شغفىح ) 

وطوي ضهىباث اللغاءة  في قهىع الؿلىن الهضواوي ، فظوي ضهىباث اللغاءة  ًبضون  ؾلىواث 

نضواهُت مباشغة وغير مباشغة خُث ًلجاؤون ئلى اؾخهماٌ الؿلىن الهضواوي  لخسفُف الػغـ مً 

 خضة  الخىجغ  وحغُير الىغهُت.

ً )هما جىضل لىعاو ( في صعاؾتهما إلافهىم الظاث و الخىُف الاحخماعي  لظوي ضهىباث 1996ـ و واٍع

اللغاءة أن هظه الفئت  جخطف باججاه ؾلبي  هدى الظاث و الخبراث الىفؿُت والاحخمانُت الؿالبت  وهظا 

ة  عاحهت  إلالاعهت مو الاكغان، و ًػُف نبض الحمُض أن هظا الهالكت  اإلاىحىصة  بين ضهىباث اللغاء

ومفهىم الظاث ،أن اإلاشىالث الؿلىهُت اإلاهبر ننها جيىن هاججت نً مضي اصعان هضه الفئت  لىفؿها هما 

هى  الحاٌ نىض الخالمُظ صوي الضواء اإلاخىؾـ  لىً ال ؾِؿخؿُهىن  الخهلم  واهدؿاب اإلاهاعاث. ومىه 

 غاءة .ًمىً الجؼم أن هىان نالكت اعجباؾُت بين اإلاشىالث الؿلىهُت  وضهىباث الل

 ˸عابها: ؾير نملُت اللغاءة وجضازل  ضهىباتها 

ب الحغوي ،والحس ي  حهخبر اللغاءة نملُت مهلضة حؿدىض الى نضة مهاعاث أؾاؾُت والفهم اللغىي،والخضٍع

ؿؿىػان،)  ( مغاخل 1998نبر مغاخل مترابؿت حهخمض ول مغخلت منها نلى ما ؾبلها خُث خضص هاَع

خلت التهُإ لللغاءة، والتي حهخبر ألاعغُت ألاؾاؾُت التي ًبنى نليها جؿىع مهاعة اللغاءة بضءا مً مغ 

ت الالخلت،فيري ) الىكفي،  ( ان هظه اإلاغخلت  جمخض مً الىالصة الى  382: 2009اهدؿاب اإلاهاعاث اللغٍى
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ت  ؿاهم في هطجهظه ألازيرة نىامل هثيرة أهمها الىطج الهللي ،اإلاهاعاث الفىٍغ ؾً الؿاصؾت َو

ت وهظا الخؿىع ،واللضعاث ا ت الؿمهُت ومؿخىي جؿىع اللغت الشفٍى الحغوي والاحخماعي  لبطٍغ

والاهفهالي والضافهُت لللغاءة  ومً اإلاهلىم ان ألاؾفاٌ في هظه اإلاغخلت ال ًغبؿىن بين ألاضىاث والغمىػ 

م الخلمُظ ختى مغخلت البضا بخهلُم اللغاءة والتي جدضر في الهاصة في الؿىت ألاولى ابخضاتي، وفيها ًخهل

بىاء اإلافغصاث ألاؾاؾُت واؾخسضام  الهالكت بين الحغف و الطىث و طلً لترميز اليلمت اإلاؿبىنت 

ـ باؾخسضام مهاعاث جدلُل اليلمت اإلاخىىنت  غ الثلت في مىاكف اللغاءة ،وبضاًت الخضَع باإلغافت الى جؿٍى

و إلاهاعاث اللغاءة ،والتي جدضر بشيل ؾب ُعي في الفترة اإلامخضة بين الؿىت وجليها مغخلت الخؿىع الؿَغ

الثاهُت والؿىت الثالثت وحهغف بمغخلت الىعي بتراهُب اللىانض، و فيها ًىدؿب الخلمُظ الهالكت مً 

ب وحهخبر هظه اإلاغخلت أؾاؾُت لخهلم ناصاث و مهاعاث اللغاءة جمهُضا إلاغخلت  زالٌ اإلاماعؾت و الخضٍع

و فيها ًخىكف الؿفل نً حهلم اللغاءة، و ًبضا اللغاءة للخهلم  الظاهغة الهاملت في الؿىت الغابهت ابخضاتي

 ( 2009)بً ضضًم، 

ت و اللضعاث  الى ان ًطل مغخلت الاجلان الفهلي إلاهاعة اللغاءة و ًىقف في ؾبُل طلً اإلاهاعاث اللغٍى

 ٌ   ̏̏باجغؾىن ˝الهللُت و اإلاهغفُت التي جمىىه مً الاإلاام باإلادخىي و فهم اإلااصة اإلالغوءة ،ونلُه فلض خاو

هي مدطلت لهملُخِىمدؿاًغجين ول  ̋ان ٌهؿي همىطحا جىغُدُا لهملُت اللغاءة ،مبِىا ان هظه الهملُت 

شير جفؿيره  .̏واخضة مؿخللت نً ألازغي و التي مً زاللها ٌؿخؿُو اللاعب الخلفل باليلمت اإلاىخىبت  َو

و نلي ̋ lexicale̋الى جدضًض اججاهين أؾاؾُين هما الاججاه اإلافغصاحي الظي ٌؿمذ بالخهغف البطغي الؿَغ

اليلماث اإلاالىفتو التي جيىن مسؼهت في الظاهغة و ًخم اؾترحانها، في اإلالابل ال ٌؿخؿُو طلً مو 

الظي ًغجىؼ نلى مجمىنت مً اللىانض التي  phonologiquȅ̋اليلماث غير اإلاالىفت، زم الاججاه الطىحي 

ل الخؿي الىغمي مً زالٌ ال  (.96: 2005˓ظاهغة الىغمُت الفهالت.)خاج ضابغي حؿمذ بالخدٍى

 لىىه أغفل نً البهض الضاللي وهظا ما عهؼ نلُه اإلاهغفُىن الجضص ˓فبترؾىن ٌهخبر همىطحه هالؾُىُا ،

 في همىطحه الجضًض الظي وان حىهغ اهخلاص الىماطج الؿابلت ، و اإلاؿمى همىطج ̏ ؾُمىع ̋و نلى عاؾهم  

 لغاءة وشاؽ لهالج اإلاهلىمت ًخيىن مً مغهباث مسخلفت جطف جضفم زىاتي ألاؾاؽ الظي ٌهخبر ال

 اإلاهلىماث مً مغهب الزغ نبر زالر مغاخل، بضءا باإلاغخلت اإلاغةُت والتي جسخظ بالخدلُل البطغي 

 ومهغفت الاشياٌ الخؿُت لليلمت، جليها اإلاغخلت الفىهىلىحُت والتي ٌشترؽ فيها الخجمُو اللغىي اإلاسؼن 

 الىالم، الى اإلاغخلت الضاللُت و التي حؿدىض الى جدلُل الىخضاجالضاللُت مً احل  وجدلُل وخضاث

م الىالم او الفهل )صخاٌ ،  (.33: 2005الفهم نً ؾٍغ
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التي خضصها نلى طوي العجؼ اللغاتي  فيري ؾُمىع الُت نملُت اللغاءة حؿخىحب اإلاالخكاث الهُاصًت

شيل الىعي الفىهىلىجي نامل أؾاس ي في الُت الخهغف نلى اليلماث ، الن هظه الهملُت وعاء اإلاهغفُت  َو

 حؿمذ للخلمُظ باجلان كىانض  الغبـ بين الحغوف، وألاضىاث وهي بظلً حؿهل نملُت اهدؿاب اللغاءة 

هاعة اللغاءة نالكت طاث اججاهين خُث ٌهخبر الىعي ؾببا و اط ان الهالكت بين الىعي الفىهىلىجي، و م

هدُجت في ان واخض لخهلم اللغاءة .مً زالٌ ابغاػ هظه الؿيروعة لهملُت اللغاءة هالخل جىغُذ اهثر 

الفىهىلىجي ًغي ان الخالمُظ الظًً ٌهاهىن كطىعا في هظه اإلاهاعة في  لؿبُهت هظه الهالكت ،فالخفؿير

ت أؾاؾا نلى الؿىىاث ألاولى و ا لثاهُت ًكهغون الخلا ضهىباث في حهلم اللغاءة و جغجىؼ هظه الىكٍغ

( بهض صعاؾت الهضًض مً خاالث طوي 2001ؾىهلُىغ¸ 2003ألابدار التي كام بها هال مً ) عامِـ

ضهىباث حهلم اللغاءة الى ان ألاغلبُت منهم حهاوي عجؼا واضحا في مهاعاث الىعي الفىهىلىجي،و ًمىً 

هظا العجؼ في جدلُل الىخضاث الطىجُت لضي الخالمُظ الظًً ؾىف ًكهغون ضهىباث مؿخلبال مالخكت 

ا للىشف نً ضهىباث اللغاءة. ت  في حهلم اللغت اإلاىخىبت مما ًجهلها مإشغاكٍى وبهظا حهخبر الىكٍغ

فاث في الفىهىلىحُت مً اهم و ابغػ و اهثر الىماطج جفؿيرا لطهىباث اللغاءة كبىال و مً اكىي الاهدشا

 2010)مغاهب، مجاٌ البدث نً الؿيروعاث اإلاهغفُت اليامىت زلف ضهىباث اللغاءة لضي الخالمُظ

(.نلى غىء ما ؾبم فان اإلاشىالث الؿلىهُت التي ًكهغها الخالمُظ طوي ضهىباث حهلم اللغاءة 60:

ت ،فمهاهاة جدطُلهم الضعاس ي و الظي ًخميز بالػهف اللغاتي زاضت ازخالٌ اإلاهالجت الطىجُ ،حهُم

ًخميزون  باهضفانُت ونضواهُت وخغواث ػاةضة ججهلهم  هإالء الخالمُظ مً اللطىع الفىهىلىجي ًجهلهم

ً نلى بىاء نالكاث احخمانُت فهالت. غير   كاصٍع

 جىضُاث:

*غغوعة الىشف اإلابىغ نً اإلاشىالث الؿلىهُت وجفهُل صوع الازطاةُين الىفؿاهُين في الىؾـ 

الاحخمانُين واإلاهلم زاضت لدصخُطها ونالحها في مغاخلها ألاولى ليي ال جؼصاص اإلاضعس ي مو الشغواء 

 خضتها وجطبذ اغؿغاباث ؾلىهُت.

ً اإلاهلمين بأهم مداوع نلم الىفـ الىمى وزطاةظ مغاخل الؿفىلت واإلاشىالث التي  *غغوعة جيٍى

 جطاصفها إلاالخكتها ومهغفت  ؾبُهتها و الخيبإ الاولي لها.

 الحُت زاضت بفئت ضهىباث الخهلم نامت واللغاءة زاضت.*انضاص بغامج ن

ت وحصجُو ألابىاء لللُام  *جىنُت الاباء وألامهاث بخىفير الامً والاؾخلغاع الىفس ي في البِئت الاؾٍغ

 بؿلىواث ملبىلت وحهضًل  الؿلىواث الخاؾئت.
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 *جؿبُم البرامج الاعشاصًت الهالحُت والتي حؿاهم بشيل هبير في الحض مً اإلاشىالث الؿلىهُت ونالحها.    

 

 

 

 كاةمت اإلاغاحو : 

، ألاعصن ، صاع  1(  مضزل ئلى الاغؿغاباث الؿلىهُت و الاهفهالُت ،ؽ2011أؾامت ،فاعوق، مطؿفى )

 اإلاؿيرة لليشغ .

ىهُت  لظوي ضهىباث الخهلم الاواصًمُت  وخاحاتهم  الاعشاصًت (، اإلاشىالث الؿل2008بشلت ، ؾماح )

 ، عؾالت ماحؿخير ، حامهت باجىت ، ولُت الهلىم الاحخمانُت و ؤلاوؿاهُت .

 ، ألاعصن ، صاع اإلاؿيرة لليشغ.1( اإلاشىالث الىفؿُت ونالحها ؽ2008بؿغؽ ،خافل بؿغؽ ،)

اغُاث   (، اإلاشىالث الؿلىهُت  لضي2015بلمسخاع، نبض اللاصع) الخالمُظ  طوي ضهىباث حهلم الٍغ

صازل أكؿام الخهلُم الابخضاتي  مً وحهت هكغ مهلُمهم و نالكتها ببهؼ اإلاخغيراث ، عؾالت ماحؿخير  

 ،ولُت الهلىم الاحخمانُت وؤلاوؿاهُت.2في التربُت الخاضت ،حامهت وهغان 

ث حهلم اللغاءة ،اؾغوخت صهخىعاه (،اغؿغاب الاهدباه لضي الخالمُظ طوي ضهىبا2017بىضبُو،ؾلؿاهت)

 ولُت الهلىم الاحخمانُت و ؤلاوؿاهُت.˓حامهت ؾهُضة

(اإلاشىالث الؿلىهُتلضي ألاؾفاٌ بهض خغب غؼة ونالكتها ببهؼ 2009الجبالي،اشغف ئبغاهُم)

 اإلاخغيراث،عؾالت ماحؿخير في الاعشاص الىفس ي، حامهت غؼة،ولُت التربُت.

( نؿغ اللغاءة الىماتي و نالكخه ببهؼ اإلاخغيراث ألازغي ، عؾالت 2005خاج ضابغي،فاؾمت الؼهغاء )

 ماحؿخير ،حامهت وعكلت ،ولُت الاصاب و الهلىم ؤلاوؿاهُت .

 ( صعاؾتوجدلُل اؾتراجُجُاث الفهم الشفهي نىض الؿفل اإلاطاب بطهىباث حهلم2005صخاٌ ؾهام )

 نُت و ؤلاوؿاهُت .عؾالتماحؿخير ،حامهت الجؼاةغ ،ولُت الهلىم الاحخما˛اللغاءة

ً كغاةُا ، 2006شغفىح ، البشير ) ( ، اوهياؽ نؿغ اللغاءة نلى الؿلىن الهضواوي  لضي اإلاهؿٍغ

 أؾغوخت صهخىعاه ،حامهت الجؼاةغ ، ولُت الهلىم الاحخمانُت.

، ألاعصن صاع  1( ضهىباث حهلم اللغاءة و الىخابت ، الدصخُظ والهالج ،ؽ2005ضالح ،نميرة نلي )

 شغ.خؿين للي
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ل  ت، مجلت الؿفىلت 2009لُىا نمغ،بً ضضًم )ابٍغ (ضهىباث اللغاءة ونالكتها باالغؿغاباث اللغٍى

 .85-1، 36الهغبُت ،الهضص

 ،نمان،صاع الطفاء لليشغ والخىػَو.1(الاغؿغاباث الؿلىهُت ،ؽ2015ماحضة الؿُض،نبُض)

مُظ اإلاغخلت الابخضاةُت (الىشف اإلابىغ نً ضهىباث الخهلم اإلاضعس ي لضي جال 2010مغاهب ،مفُضة)

 عؾالت ماحؿخير ،حامهت نىابت ،ولُت الاصاب و الهلىم ؤلاوؿاهُت و الاحخمانُت 

 (الاغؿغاباث الؿلىهُت 2013مطؿفى،هىعٍاللمش،زلُل نبض الغخمان،اإلاهاًؿت)

 ،نمان،صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَو والؿبانت.4والاهفهالُت،ؽ

 ، نمان ،صاع اإلاؿيرة لل1ًالىكغي والخؿبُلي ،ؽ(،ضهىباث الخهلم 2009،عاض ي)˓الىكفي 
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 صعىباث الخعلم في املذرضت الابخذائُت

 مً الخإضِظ إلى الدشخُص

 جامعت ضعُذة /مصؼفاي بىعىاويد.

مت  جامعت ضعُذة /د. هىراث هٍز

خ الارضاٌ ل/09 :جاٍر ٌ  2018/ابٍز خ اللبى خ اليشز 2018/جىان/04:جاٍر  2018/ اوث /01:جاٍر

 امللخص: 

مددا بكالددال  ب ي  ولددص بألن مددص  أهدد  تب  ية دد      ولددص ب تددت ت   دد   يهدد ه اددلب ب لتددي  الددء ع ب  ددوب ت ددت  مدد و    ب دد  ء   

ونفل ص وبج م ت ص نظ ب  يزبي  يت ب  ب  لم دل ب دليا ا د نون مدا مد و    ب د  ء  مدا مد  م يو م ظد  بكدوب  ب  هب د ص    د ا  

بكفهدو  ومدوإ ى دت ب  هبس ت، و ا به ه وبه  في ب صف ب  هبس ت،ح ي ح و ن  ما خدل  ت دا ب د   بل ب لد  ت ب  د هلطي    دوه 

 دددد وك ح عددددص مدددد و    ب دددد  ء  خددددل  ب لدددد لن   مددددا اددددلب ب تدددد ن، ودددد   ب  دددد بخ   دددد ن مفهددددو  مدددد و    ب دددد  ء  و ة دددد  بكفدددد ا   

بكال بهص و ط لتص ب اشن ص  بك  م م  ءاالف تا ألاف ب  توي م و    ب   ء  ى ت ج نب ب   د ه ت دت ب  وجهد   بألث يفدص فدي 

 .تلج توي م و    ب   ء 

 م و    ب   ء ،بك ه ص الا   بٌ ص:  :اليلماث املفخاحُت

The Summary   This research aims to shed light on the learning difficulties which are of special 

educational problems because they are educational, psychological and social dimensions in 

view of the increasing numbers of pupils who suffer from learning difficulties of substance or 

most of the course materials and curriculum, and repeat them failing their inability in 

grade,where we tried through a review of the historical context of the evolution of the concept 

to the emergence of the movement learning difficulties during the 1960s, then the overlap 

between the concept of learning difficulties and some similar concepts and diagnostic method 

adopted for the detection of individuals with learning difficulties to learn modern trends in the 

treatment of people with learning difficulties 
Key Word : learning difficulties, Primary school 
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 ملذمت:

ت   دد  بك ه ددص لددي ب ءلنددص ب ف ن ددص ة دد  ألا دد م ب تددت  وشدد   هدد  مهمددص ب   الدد ص الاج م ت ددص   فدد ب      

فمددددا خل هدددد  يلدددد ي ب فدددد     كندددد ب اول ددددن  و تالددددا   منصددددل ن، و لددددولا بن م ٌددددن  ءم  مدددد  ،     دددد فص ى ددددت 

   الا  دددد بٍا ي دددد   بعالدددد ا مهدددد هب  ب دددد  ء  ألا   دددد ص شدددد  ت ببم و ب ا   ددددص و بألثلدددد ا  ددددلب ا   دددد  ب   ءدددد

  لند ب ـ تدد م تءم دص ـولدص  ن ءدف تدا 
 
 م لند 

 
ب نظ   ب   ء مت، واو م حدءص مهمص  تا  ينن االل  ي   د 

 نمددو  غ  اد  مدا م بحد  ب   ءد   و ياامد ت م حءدص ب   ءد   الا  د بٍا يام ددص فدي م بحد  ب   ءد   بكن ءفدص ىت

 وب ي  لدب وبكت هندص ت دت بكلحظدص وب  د هلب ب  فا د   تمء     ين و الءوه  وبألث ع ص ب نفل ص عف بم ب  ءم ل

 بألثد    يدن ولنمدو وبألثلد ا  وب ا   دص ب الدفه ص ألا   د ص اب ءةدص ب   ل د  و د ٌ  ولاالدب وب  تصد  

 ، دددلب فددد ن يي خءددد  فدددي ادددل  بك حءدددص 0،ص6102الاج م ت دددصاألام ن، وبك ددد ي   بألنءتدددا و ياالدددب ب تددد  

 ب  هب ددد ص، و ي دددعو   تصددد   ب  ءم دددل ب  هبسددد ت فدددي ادددل  بك حءدددص ة وبمددد   ددد م    دددعو    ت دددت  ددد  ي بك بحددد 

 وب  وبمد  ب ي  ولدص وب  وبمد  الاج م ت دص وب  وبمد  ب صدث ص وب  وبمد  ألا د لص ب  وبمد  منهد  ؛ م  د  م

 ب  صدك ص ب نم ٌ دص ب  وبمد  وعدل ا وب  تء دص، وبألث ع دص بألثلد ص إلات ـد   يي د  توبمد  ومنهد  ب نفلد ص،

 مد  ا د ه ى دت و    د  ي بأل هد ك، ادلب وظد ٌف فدي وظ فدا ب د  با ى دت  دد ي ب تدت بك عد ي    صديتب  ل هد ك

 مدا بكن ءفدص  عشدل  ه  ب د  ء  مد و     ، دلب ت   د 6،ص6112ب  لم دل ام م لدص،  د   ب د  ء   صد و   

 وهغد .ب ي   ص وتءو  ب نف  تء  م  بن في وبكن ص ن فا  ب ل حف ن شةءت    ك  ب تت ب  هب  ص بكالال 

  ءي   دص ألاخد       ف د   ب  الد لا،مت هنص ب تد ن  مدا ألاخ د  ب  تد  فدي جد ب م دعخ ب، بك د   بهدلب الاا مد   ين

 112ب  م تددصاخ  ا، الانف    ددص الا دد  ب   و ،بألثلدد ص إلات ـدد   ب  تء ددص، مفدد  إلات ـددص بألن مددص

 خ مدص وب  هب د  ، ألا تد   مدا  ء  يد  ألا  سد ت بكتدوه  ى دت ألاخ د م فدي ب لدنوب   تو دت   فتد 01،ص2

 ىت ـدص ييدص يظهد ون وإ ت  يدص، تتء دص ـد هب  توي  ب  ءم دل مدا ف دص  وجدو  وألاطلد ب   لدن بكم ه دون  ح نمد 

 حتد  نفلد ص يو بـ صد  يص يو بج م ت دص مالدال   ون  و تد  ي،  مد ه  ى دت ولن د ون  ش ندت، ندو  مدا يي

 heminal.R,Brun.V,2002 ,p76بك  فدصا  لند ب ب لكمدص ألاش  يم دص بكه هب  بعال ا ما ي مانون  إ يأه  ىإ

 ـد  ه ت دت غ د  ألاخد  وب دل   ب ا   دص ت ءد  مدا يد ماا إ وب ل   ب ت ببم ت ء  تا ت ج   ،فن   ة  ه 

حلدددب مددد  يشددد ه ى  دددن  ددد    و ا ددد  الاا مددد    صددد و    ب ددد  ء   ،66،ص2 112بألثلددد ااخ  ا، ت ءددد 

 بألن مدص ب ي   دص شد  ف د    فدوت  عل د م ش لتص تالل  ح ي ب ف ص، ال  وهمألن    بن ل    927،ص1990ا

بهد    مدا ادلب  بك  ل دص وب  د خل  ب  لج دص وب اشدن ص ب االدف تمء د   فدي ب لد ع  إلايتد   ى دت     د فص

بكن ءددددح  ددددنت و  فددددي مت  نددددد  اددددلب تلددددء ع ب  دددددوب ت ددددت بكو ددددو  مددددا خدددددل  تدددد ل ب لدددد  ت ب  ددددد هلطي و 



 ولُت العلىم الاجخماعُت والاوطاهُت            متونجملة               ضعُذة الذهخىر مىالي الؼاهز جامعت  

 ٌ  :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200     2018 اوث/ املجلذ العاشز/ العذد ألاو

 51 

ب دددددددي ب        و ألا ددددددد   ب بك  مددددددد م فدددددددي بك بحددددددد  ب تدددددددت مددددددد  بهددددددد  مفهدددددددو  مددددددد و    ب ددددددد  ء  و ومدددددددوإ ى دددددددت 

  ين   بيددددص ظهدددددوه مفهدددددو  6100ب اشددددن ص و ب  دددددلج  ء لم ددددل توي مددددد و    ب   ء ،االدددد   ب لددددد ط وي ا

بأل  ندب  ما خدل  الاا مد      طفد   ب دليا ش ندت  د يه  مالدال  فدي 19 ب ت ن  م و    ب   ء  ش نت في

ب ءةدددددوي فدددددي ب ادددددل  يوفدددددي ب ت ببم،ويمدددددلا ادددددلب بك ددددد بن ا ددددد ه مدددددا خدددددل  بك نصصددددد ن فدددددي ادددددلب بك ددددد   

 خءد  فدي إلا هبأ ي وخءد  فدي بكدظ ب دوظ فا ب كلد ع،  تدت      ء ال   يو مالال  مد و    ب تد ببم يو 

 د ن مت وشد تت  د ن بكه  مصد لث  40  مدا ى دت يعرد  ب دل   يومدءه  تلدم    عف د م
 
 مد  مد ن  م د بنب

ب لد لن   و  ت يد ب فدي    بيدص ب د  ء ،   عخدل ة د ا  بكفهدو  ة د ب    ولد  فدي ا د ه نن  صد و    يمدلا

ح دي    ب دلي ا   د  يو  مدا ب د ن   مصد لب مد و    ب د  ء  Kirkع د أ ا ت ت يد  ب  د    1963 ب     

 بك نصصد ن، ـلد  مدا تل ن   ب تت ش نت ب ال ٍ ص بكص لث    ل  ال ن   عل ي  يملا الب بكفهو 

 ب  دعخ  يو ب  نءدف ب  ت دي مفد  يخد    مفد ا   و د ن ب د  ء  مصد لب مد و     د ن ب  د بخ  ج ب ان  ''وما

   "بندن مدا ب صد ب ت  لدف  00، ص  0991ع د ج ا  ب  تص  ،االد  يو بننفد ل  ب   ء    ئ يو ب  هبس ت

  يو ومددددفه  ةلدددهو ص ، وإ يوجدددد   هددد  ت  لددددف وبفدددب فددددي ب ي   دددص يو تءدددد  ب دددنف  يو ب  ددددب 
و
مددد و    ب   ءدددد

ب نفمددد ت ،  ددد  ت ددد    ب    لفددد   ،    ددد   ب نمددد تج وب نظ لددد   بكفلددد م  هدددلب بكصددد لب ، و ل ددد    ألن ددد ب  

و مدددا  ددد ن ب   دد هلف ب تدددت يوه اددد  ب لددد حف ن كفهدددو  مددد و    ب ددد  ء  " و  دد ها ب لددد حف ن فدددي ادددلب بك ددد    

 نلع  م  ي ي:

  ب يظهد ون ب دليا ''ألافد ب  ب د  م   و فهد  فدي بك مفءدص ب نفلد ص ب  مء د   مدا يعرد  يو ب د  ب   وبحد  

دص ب ءةدص د  بكا و دص يو بكن ـو  ت دو  إ و انهد  ب كلد  ص ب د م   ىمد     الا د  ب    ادل   لدون ي دل ا ـو

   62،ص0991 م  ص'' ام   ، يو  ص لص يو تتء ص   ل ا

   لدددي ب ددد  ب    فدددي وبحدددد م يو يعرددد  مدددا ب  مء دددد   ب نفلددد ص وألا   ددد ص ب تددددت    دددما فهددد  وب دددد ن ب

دددددص وب تدددددت  لددددد و فدددددي ب ددددد  ب    الا ددددد م   و ب  فا ددددد  و ب ادددددل  وب تددددد ببم وب ا   دددددص   ب ءةدددددص بكا و دددددص وبكن ـو

عبألندددددع  وب  ل  ددددد    و ب تدددددت إ ت دددددو  ى دددددت ي دددددل ا    ءدددددح  ددددد   وت ب  ت دددددي يو ب لدددددم ي يو اإلامدددددلبع ب   ل ددددد  

 ،ب توبتدددد  6100ادددددد،0266ب لصدددد ي يو غ  ادددد  مددددا ينددددوب  ب  ددددوت يو ظدددد وه ب دددد  ء   و ب  ت يددددص ألا دددد لص" ا 

 ب  نظ م ص ك  ا  ب ي   ص بألن مص  وكبهم بك  هه ب ل و يص 

  طفدددددد   فددددددي ب فصدددددد  ب  هبسدددددد ت يظهدددددد ون بننف  دددددد  فددددددي عمدددددد   صددددددف مدددددد و    ب دددددد  ء  م موتددددددص مددددددا ألا

د   هد  فدي ب  مء د   بك صدءص  د    ء  شد  فه  يو ب  فا د  يو  ب  تص   ب  هبس ت ب ف  ي تدا ب  تصد   بك ـو

إلا هبأ يو الانالددد   يو ب تددد ببم يو ب ا   دددص يو ب لهطدددي يو ب ن دددح يو جددد بب ب  مء ددد   بألثلددد   ص عمددد  يوبجهدددون 
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 ءومددددددد   و  ل مءهددددددد  و ب دددددددي ج ته  و الدددددددال   مدددددددنه  بك نءفدددددددون تتء ددددددد           و بكمددددددد و ص فدددددددي ب ددددددد تل   

   62،ص6112بك    ون بنف      و بكت ومون   ئ   و وت ف   ا    ، 

 صعىباث الخعلم بإنها: التربىٍت حعزف املصؼلحاث معجم وفي

د  ب  مء دص مدا بك جدوم  تت دح  ألااد به ى دت ب ومدو    ون   تدو   ب تدت ''إلات ـد      لدون  ب   ء م ص،ـو

د  نفلد ص، بـ صد  يص،ي  ي  ش ندت بج م ت دص،  دوبب نفلدن     ءم دل م  ل دص مد و     م  ل دص  لدون  ـو

  بخد  ب لد ٌ  ب  د   بكند   ي  بك ءد ، منصد ص بكلد ن مص يو ب  د هع  عع د   ب نفلده  ب د  ء  ة مء دص

  066،ص 0992 وبأل م ، بك ه ص ''اب ءت نا

  يوه  مفهومدددددد  شدددددد مل  صدددددد و    ب دددددد  ء  ي عدددددد '' ت ددددددت نمددددددو  616 - 610، ص  6110ن ا   دددددد  ين ب  و دددددد 

ب تد هب  ب  تء ددص    لتدص غ دد  من ظمددص ، عمد  ي عدد  ت دت مظدد ا  ب   دد  ألاشد  يمت  ء فدد  ، وب تدت   مفدد  فددي 

  ب ءةص وب ت ببم وب ا   ص وب  ه  ص ، وب تت إ ت و    ل ا تتء ص يو حل ص ، و 
و
يخ د ب   ت دت ب     تا ت ءد

ب  لدددد يا  دددد ن ب  تصدددد   ألاشدددد  يمت وب تدددد هم ب  تء ددددص  ءف  ''وت ددددت ب دددد غ  مددددا بخدددد له ب  ءمدددد ب فددددي مدددد  غص 

  ، ''و د  يت صد  ألامد  ت دت 
و
ب    لف   ىإ يأه  ي فتون ت ت خص ٌص ب  لم ل ب ليا   يه  م و    ت ءد

ن  يدددددص وب   وت دددددص  وه عل ددددد  فدددددي فدددددي ب    لدددددف ت دددددت بأل هددددد   ب   دددددم ص  ددددد  شددددد ن  ل م  ددددد   وبكد لددددد   بأل

  ، و ندددد ب ت دددت  نددددو  مصدددد  ه الاا مدددد   وبخددد له يا بفددددن حظددددا م دددد   مدددد و    
و
ت  لدددف مدددد و    ب   ءددددد

      لف   عف  م وم    م   "ا ي و ن  ن، 
و
    " 02، ص  110ب   ءد

 ب دليا ألاطفد   ى دت االد   ب د  ء  م و    مص لبم  يماا ب     جن ما ب    هه ب تت  لح تع ا  ف ن 

د  تدا ين ءدف ب ف  دي ب  هبسد ت ين  تصد ءه  بك و د ص،ىإ يو فدوت  تتء دص م و د ص  تد هم ي صدفون   بك ـو

ب ا د نون  ـد  يأهد  ت دت ى د فص . ب  تء دص  ءدا ب تد هم ت ت  ن ب   ، منه   ب  مء د   مدا يو يعرد  وبحد م  فدي ـصدوه 

 ب نم ٌ دص،يو ا د نون  ب د  ء   صد و    ح   دل   ت د هو   ، يو ب دلبع م يو إلا هبأ ب نم ٌ دص االانالد   ب  تء دص

 مد  ادلب . ألاش  يم دص ب د  ء   صد و    ح   دل   ،وت د ه يو بألثلد ا يو ب لهطدي ب تد ببم يو ب ا   دص فدي مد و ص

 ب نفلدد ص والا دد  ب    ب ل ئددت وبألث مدد ن ب  ت ددي وب  نءددف بأل لددم ص إلات ـددص ش فددص حدد إ  ب ددال   

 .ب ال ي م

 ب  ت يددددددددد  ب ددددددددد ـ ح كصددددددددد لب مددددددددد و    ب ددددددددد  ء  ت دددددددددت بت لددددددددد ه ين  مصددددددددد لب و ي ددددددددد ك الاخددددددددد له فدددددددددي

 ى ددي  لالدد   ب     ددص ى دت ويم للدد ،و  ج  ىن ءيدد ب فددي شدد ٍ  الا د ن ب  Learning Difficultiesب صد و   

د  فيد ج  Learning Disabilitiesمصد لب  يمد  . ب د  ء  مد و     تد   ى دت  لالد   ب     دص ب ءةدص ى دت ح ف  
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 ى دت ي  بألث ف دص ب ي جمدص ى دت هبجد  ادلب اد  : ب الد ل   ى دي وبن هد  ب د  ء ، تدا يو ب   د  ب د  ء  ت دت ب تد هم

  92 : 2004إلانل ن ص؟ ا ء م ن، ب ي جمص

 جوبندب"ت ند ' بألثت تدص فدي يأهد  ''مد و   '' لدي ب     دص ت دت ى دت ب تدت نتءدت Disabilities شءمدص  في جمدص

 ب   د  تدا جوبندب" ى دت  ـدص ألاعر  وجهن ت ت يي ج  Learning Disabilitiesمص لب  ي    ب    '' ، مم 

  جمددص  ،ممدد  الد ء  " تلد "،يو" مدد و   " ألاو ددت ت ندد      هجدص فهدت Difficultiesشءمددص  يمد  " ب د  ء 

 مد و ص"ين  ف دن إشدا وممد  ." ب د  ء  مد و   " ى دت ب د ـ ح وجهدن ت دت Learning Difficultiesمصد لب 

 ألاجنك د ن  د ن بكصد لث ن بخ لفد  اند أ ي  د  ممد  " ب د  ء  ب   د  تدا" مدا وشد م وطدعم يخدف" ب د  ء 

  196:6101احم بن و هجب، .ألامء  ن

 إضهاماث  العلماء في جؼىر املفهىم : 

 ت  ت ه  حت   م و    ب   ء  ب ه م   عل  م  ما ط ه ب   ي  مدا ب  ءمد ب من ءفدا ب  نصصد     

   ما   نه  :والا   ا    و ي هموب في   وه 

طللددب ف نمدد ت  بفيدد ل وظ فددص ب الددح ألاالدد   ،0111- 0162ا  PIERRE PAUL BROCA  دد ه  ددو    وشدد -

  ن ءف تا وظ فص ب الح ألايما  و يع  ت ت ين ب ءةص  ت  في ب الح ألاال   

  ب ددد ن   مصددد لب تمددد  ب لءمدددص و تمددد  يوددد  إلامددد  ص 0901: اJames Hinshelwood جددد م  نالدددو  -

 ب  م غ ص  ت ت مه ه  ب ت ببم ت ت الاطف   ما خل   ن  ٌج  هب  ن ت ت  ال ه 

 : واددو مندد ص فددي طددب ألاتصدد ا و ب   ددون           و بفيدد ل   0921اSamuel Orton مدد مٌد   يه ددون -

 ، ت   ب ل   م بكن ص  في  ت ي  ي ل ا ب   ء   و خ مص ماللءص ب ت ببم 

بادد    ددي وع    كتدد ا  ب نفلدد ص و يعدد  ت ددت يام ددص  :0921-0921ا Alfred Straussألافدد    ددي وع   -

 إلا هبأ ب لص ي في ب  مء ص ب   ء م ص  

ح دددي  0922 :بـيددد س ي دد   ب تلج ددص فددي ع   دددن  ب ددلي نالدد   0922اGRACE FERNALDجدد ع  ف  ن  دد  -

  ءص و    ب ت ببم وبألثل ا  ن و  ألا    ب ب  لج ص 

 مددا با م م  دن  هب ددص  نمددو  ب ءةددص تندد  ب  فدد   و 0922:ا  HALMER MYKLEBUSTا ءمد  م يلءكلددت -

 ب نلا  شو  ءص  فه   الا   ب    ب ةولص     و    لالم  ب ت ببم و ب ا   ص  

 صعىباث الخعلم و بعع املفاهُم املزجبؼت بها:

 : الذراس ي صعىباث الخعلم و الخإخز
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 ملد و   يو يلدون  تشد هه  ملد و   مدا يـد  ب  هبسد ت  تصد ءه  ملد و   يلدون  ب دليا ب  لم دل ادإب تا ا   

 مدفوفه  يتمد ها  وملد و   ملد و   فدي ب دليا مدا ب  د  ي ن يـد بأه  ملد و   مدا يـد  ب  هبسد ت  تصد ءه 

 ددعخ ب فددي مدد  م  هب دد ص و ـدد  يلددون ب  ددعخ  ب  هبسدد ت  ددعخ ب ت مدد  فددي جم دد  بكددوب  ب  هب دد ص يو  ، ب  هب دد ص''

  06:6112م  نص'' اهش ي،

 :الخعلم صعىباث الخعلم و بؼيء

االدد    ددعب ب ددد  ء  ى ددت ومددف ح  دددص بكدد  ء  مددا ن ح دددص ب دد ما ب ددلي االددد   ى ددت  دد ت ن فدددي  فهدد  و ت ءدد  مددد  

يوشددددددددددد  ى  دددددددددددن مدددددددددددا مهددددددددددد   ت ء م دددددددددددص مت هندددددددددددص  فهددددددددددد  و ت ءددددددددددد  يـ بندددددددددددن فدددددددددددي ي بب نفددددددددددد  بكهددددددددددد   ب   ء م دددددددددددص 

   61:6101اب  ت وي،

 صعىباث الخعلم و إلاعاكت الخعلمُت:

  بك دد ت ب  فددد  ا دد ه
 
 ب دد  ء  ت دددت ـ هب دددن فددي  نتددص مدددا ا دد نا ب ددلي ب  فددد   عندددن'' ت ء م دد 

 يو ـصددوه جلددمت، مددا ا  ن ددن كدد  ب لددء  ، الاج مدد  ي ب لددءوأ م بو ددص وت ددت بكن ءفددص  مت وإ ددن

  02:0912بكدما، بج م  ي''  اتل  يو تت ي، يو حم ت،

  بك دد ت مفهددو  يدد  لع بألن مددص ب ي   ددص مو ددوتص وفددي
 
 بك نءفدد ن  ء لم ددل بألندد م     تدد ي  ت ء م دد 

  صوهم
 
  بك نءفون  وا  م و  ص، تتء  

 
    يه  ين ىإ  ء  ء  ب ت  ءون  تتء  

 
  ت ولت 

 
 . ت ء م  

 صعىباث الخعلم و الظعف العللي:

ف يو ت   بع م   ب نمو ب  ت دي بك  فدي يو د  بهد   ا  ه ب   ف ب  ت ي   عنن'' ح  ص نتص يو  عخ  يو  ـو

ب فددد   يو  تددد    دددن فدددي  دددا ملاددد م، نا  دددص   وبمددد  وهبو دددص يو م  ددد ص يو   ئ دددص  ددددو  ت دددت بأل هددد ك ب  صددديت 

 د  لع  ءف   ، مم  يد ي ى ت نتص ب لش ب، و   ضب يو ها  في   ف مل و  ي بب ب فد   فدي بك د إ  ب تدت 

    12:6112   نضج و ب   ء   و ب  وبفح ب نفم ت'' اجم   بأل  بٌ ي،

 : الخعلُم اطؼزاب مصؼلح

 ىن د كب  ب فد   فدي يددو  تصديت يو جلدمت  د ف " يندن ت دت ى  دن االد ه : بألن مدص ب ي   دص مو دوتص وفدي

  00:6112ا هش ي ،." وألاش  يم ص الاج م ت ص

 وتالدل .  دنه  خءدع يي حد و  تد   ت دت ملد ت ب تد مل   بكفد ا ادل  شد   د ن ب  م  دز يلدون  واادلب

للد ص ب  وبمد  يحد  ب د  ء  مد و     ة د   د   ب  هبسد ت ب  تصد   فدي وت رد  مد و ص ى دت  دد ي ب تدت ب ٌ 

 وف مد  ي دي تد ل  دل    ب  هب د ص بكتد هب  مد  ب  ا دف ت دت ـد ههه  وتد   ، الا   بٌ دص بك حءدص  لم دل

  بأل وبنب بكهمص  في ب  ف لح   ن ب ف    بكلشوهم ينف  عم  او مل ن في بأل  و  ألاتا:
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ألاطفد   توي   صد  ف  د  فتد  ب  صدك ص و وب نفلد ص ب ي  ولدص بك د إ  فدي ب تدت يج لدت  ء هب د   نا  دص

 ي     ن ام : منف ن في ب   ء  م و   

وب  مء د   بكلد و ص تدا ب  وبفدح ب  هبسد ت  ب  تء دص ولدي    ءدح  نمدو ب تد هب  :الىمائُتت صعىباث التخعلم

وبكنهدت وتالدم  مد و    االانالد   د إلا هبأ د ب  فا د  د ب  دلع  د حد    ء ءم ل و وبفتن ب شنصد ت والاج مد  ي

 بكلحدددن ين الانالددد   ادددو يو دددت خ دددوب  ب ددد  ء  و  وندددن إ يتددد   إلا هبأ ومددد  يال دددن مدددا بكالدددلءص  ومدددا

ب  مء د   مدا بننفد ل  يص ب   ء  وم  يي  ب ت ت الا   با في ىح    ءداتمء    تتء ص مد با  في ب نه 

 وغ  ا                 مل و  ب  ءم ل في بكوب  ب  هب  ص بك  ل ص    ت ببم وب ا   ص

ولددي نا  دددص ومتصدددءص  ولدددي تالددم  مددد و    ب تددد ببم وب ا   ددص وبألثلددد ا :ألاوادًمُتتت صتتعىباث التتتخعلم

 تمء د   يوند ب بكد به  فدي ألاطفد    د     د ك ب تدت بكالدال  ت دي   عد  ب تدت  صد و    ب د  ء  ب نم ٌ دص و

 و  ظه  ال  ب ص و    غ  ل  تن  ب  ت ت ب  ف    ك ه ص  ب   ء 

ت: املظاهز العامت لذوي الصعىباث ُّ  الخعلم

دددص تددد  م،  م موتدددص مدددا ب لدددءوع    ب تدددت    اددد ه فدددي ب   يددد  مدددا بكوبـدددف ي م دددز توو ب صددد و    ب   ءم و

ملحظلهد    ـددص تند  مد بـلله  فدي ب وبـدف بك نوتددص  ب   ء م دص والاج م ت دص، وب تدت يمادا  ءم ءد  يو ألاادد 

  :ي ي وبك ا هم  وما يا  ال  ب صف   م 

وبك دد   ءاالددات نتددو بكف دد ب   ت   دد  ظدد ا م شدد و  ب ددلاا، وب   دد  تددا الانالدد  ،  اطتتؼزاباث فتتي إلاصتت اء:

ل  وب فد نوي  ح ددي  لد هكم  هددإب ألافد ب   ىتبألن هج دص، مدا يعرد  ب صدف   ب  دزون  د ن بكف د  ب دٌ  هد  إ يم و يأو

، وت  م إ ي   وك يعر  ما ت م  ـ ٌح  يم و ب  ف  ما م  ة ص الانال  
 
ت ـص   ج ب   نف  بكف   ة   ـو

ددز ةالددل  الحزهتتت الشائتتذة:    ط،تدد   ألاطفدد   ب ددليا ا دد نون مددا مدد و    فددي ب دد  ء   مددا عردد م ب  الدد  م و

 اددل  ب ظدد ا م ـ ٌمددص  تدد  تبههدد  عيت ـددص   وهلددص م  ل ددص والان ف ت ددص، وبألث عددص ب  بٌدد م  تدد  م مدد   لددون 

 مد   ي بفددح مد  ب صدد و    ب   ءم دص  و ددل      د وهم ين شدد  مدا   يددن   دع بب بأل هد ك ب  صدديت، و انهد 
 
عف دد ب

 ا  نا ما م و    في ب   ء    ءا ب ظ ا م

ح دددي     دددت فدددي  ب الددد   فدددي إلاج  دددص، فتددد  يم ددد  ب  فددد  ى دددت ب ء دددب    نددد ه، يو ب تفددد  ب دددت   :هذفاعُتتتتالا  

 في ب  وبـب بكي  لص ت ت ت ا  ـو  يال   في إلاج  ص ت ت ي  ءص بك ء  ب الفولص، يو ب ال ه   ون ب  فا  

 ب ا    ص ـل  الا  م   ى ت ب لدب  يو ـ بب ن 

ب صو  ومن هج ألاموب ، يو فدي      ب ل   منه  م و    في ب ن ح، يو في صعىباث ل ىٍت مخخلفت: 

 فه  ب ءةص بكتا ص 
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ي تددد   ب  فددد    مدد  غ ددد  مفهومدددص، يو مل  دددص    لتدددص خ ط دددص  صتتعىباث فتتتي الخعبيتتتر اللفظي)الشتتتفىي(:

 فدي ب   ل دد  ب ءةدوي  وغ د   ددء مص مدا ن ح ددص
 
ب الددفوي  ب ي ع دب ب توبتدد ، اددإب ألاطفدد   ال صد لون عف دد ب

  ن ددد ا  ي  رددد ون فدددي بخ  ددد ه ب لءمددد   بكن  دددلص، ولاددد هون ب اف ددد  مدددا ب لءمددد  ، وعلددد ن مون  ىت
 
جمدددل

 م ت  ص 

دص، تد  م، يفتد ون ب تد هم ت دت  وظ دف  صعىباث في الذاهزة: ألاطفد   ب دليا ا د نون مدا مد و    ت ءم و

 الددددل  بك ءددددوا، و    دددد  ي يفتدددد ون ب ددددلبع م ب تصدددد  م، وب ددددلبع م ب   مءددددص، وب ددددلبع م ب ل  دددد م يو ة  دددده    

 ب اف   ما بك ءوم    

 وظ دف الا دي ب       بكلٌمدص ألثد  بكالد ش   اددإب ألاطفد   يوبجهدون مالدلءص فدي صعىباث فتي الخفىيتر: 

ب ددي ب         بٌ ددص و دد  فص ألثدد  ملدد ٌ  بألثلدد ا وفهدد   ب   ء م ددص بكن ءفددص  فتدد  يتومددون   وظ ددف

 .بكت وب

 وكدد م وبحدد م مددا ـلدد  بك ءدد  تالددل  تتلددص  ب   ء مدد   خعلُمتتاث:صتتعىباث فتتي فهتتم ال 
 
ب تددت ت  ددظ  فظ دد 

 تدا بكهمد   يو  يم   ادإب ب  لا، ةلدكب
 
مالد ش  ب ي ع دز وب دلبع م   دل ا ن د ا  الدع ون بك ءد   اد بهب

   عم  ينو ب ل   منه  إ يفهمون ب   ء م   بك ءو ص منه  ألا  ءص
 
 ع     

 ال  ب ظد ا م  م دز ألاطفد   ب دليا ال صد لون فدي تمء د   بألندع :الحزوي -الحس ي صعىباث في الخأسر  

وب   ددد  وبكهددد هب   يددد ، مفددد  ب تدددص وب  ءدددولا-وب ا   دددص، و نف دددل بكهددد هب  بك علدددص ب تدددت    ءدددب  دددلل  تددد ن

 ب   ن    الل  بك ءوا  بألث ع ص وب  ل   ص، و  ف ب ت هم ت ت  وظ ف ألام ة  يون ب م  ة ص

 املهمتتاث:  الشتتذًذ فتتي إجمتتامالتتبؽء  
 
 ظهدد   ءددا بكالددلءص فددي م ظدد  بكهمدد   ب   ء م ددص ب تددت    ءددب   ع ددزب

 
 
ت، مف  ب ا   ص، و نف ل ب وبجل   بكنز  ص م وبمل  في نف  ب ـو

 
 وتان  

 
 ت ء  

 
 .وجه ب

ددد  عل ددد   مالددد شءه  بأل مدددص فدددي تمء دددص ب  دددعـء  ك  ءلددد   بك ه دددص،  تدددل ه  ةالدددل الاوستتتحاب املفتتتزغ:   ـو

فددددي إلاج  دددد   تددددا   ددددد ي ى ددددت تدددد   هغلددددله  فددددي ب ظهددددوه والاندددد م ج مدددد  نخدددد لا، ف   فددددون تددددا بكالدددد هعص

 
 
د  يشد ه  ب  هب د   ى دت ينو  بألن هج دص ألا د ءص، يو بكالد هعص فدي ب  الد ط   ب صدف ص ب  بخء دص، ويح  ند  ،ـو

 ءمالدددددد ش  ب ددددددليا ا دددددد نون مددددددا مدددددد و    ب دددددد  ء ، م   ددددددون  % مددددددا ب  ددددددلا29% ى ددددددت 22مدددددد  نلددددددك ن 

ألافدددد ب  ب ددددليا إ ي مانددددون مددددا  لددددولا تلـدددد   بج م ت ددددص  ددددء مص،   ه  الاج م ت ددددص، عمدددد  وين ادددددإب

تند  نفد  ب  فد ،  االدل  مد و     إلاش هم ى ت ين  ال  ب صف    ل      د وهم ين    مد  مد  ة  ده 

 في ب   ء     ـ   لون مظ ا  ت   ص و  للت م   ص 

م :ؤركام عً اهدشار صعىباث الخعل
ّ
 ت
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"  ن ءددددف ب  تدددد ي ب  حددددو  يتدددد ب  يو نلددددب ألاطفدددد   توي ب صدددد و    ب   ءم ددددص بخ لفدددد    عل دددد ب   جدددد ب   ، 

وت دددا ةلدددكب تددد   و دددوس ب    لدددف مدددا جهدددص ، وتلدددكب تددد    دددوف  بخ لددد هب  م فدددح تء هددد   ءاشدددن ص ، 

  إ  ص  ى ت 
و
ين ب  لدلص % ، ا  ت   خ ون  0ففا ح ن ا  ت  ة  ه  ين نللص ح و  م و    ب   ءد

     11: ص  0991%   " ا بألن  ب ،  2ب ت 6% ، ىإ ين ب  للص بك  م م تموم    لي  61ـ   ص  ى ت 

 فدي بك حءدص الا   بٌ دص  لم دل مدا ت ندص ت دت ب لد و ي بك  مد  فدي  هب دص  (1989)ب  لد   يجد    فتد  

ب ء (344) ـوبمهد   ءد  بك و دع ألاو   حتد  الا  د بٍا ب ف  دي مدا ب صدفوه
 
 ب د  ء  ين مد و    وجد  يو م دل

 -22 %وب لبع م  وب فه  إلا هبأ : ام و    لي ب   ن   يف ب      ب ال ٍ ص

 ب نمع م و     - 9.6 %وب  بف  ص  إلان  ك م و     -20.6 %وب ا   ص  وب لهطي ب ت ببم م و     

   14.3 %الانف    ص  ب ص و     -17.7 %ب     

 توي  نلدلص ب  لم دل ين بك تد م ب     دص إلامد هب   و دص فدي  1991ب د هب ا ف صد   هب دص ن د ٌج عمد  يوفدثت

ب 500ـوبمه  ب  لم ل ما    نص وت ا  13.4% الا   بٌ ص بك به  في ب   ء  م و   
 
 في ويم  و ءم لم  ءم ل

 الا   بٌ دص بك حءدص  د ن  لم دل ب   ء م دص ب صد و      ت يد     هب دص1992ا هلد ل يندوه  يجد    فتد  ـ د 

 ش ندت  لنمد  39%ب  بف  دص  وإلان د ك وب د  با ، 40 %ب تد ببم فدي ب د  ء  مد و    نلدلص  ءةدت ح دي

   ع لد  تم ن دص  هب دص ،وفدي6%.نلدلله   ءةدت فتد  الانف    دص يمد   31 %  لدلص وب دلبع م الانالد   مد و   

 نلدلص  ءةدت  لنمد    ءةدت  ءدلشوه 12 %.ب د  ء  مد و    شد و  نلدلص ين ى دت ن  ٌ هد   يشد ه 1993 وف دحا

 ب ص و ص بناال ه نللص   ين1995 م حصا ي و عم   ألاه ن  فلال   يم  في  -،9.3% إلان       ب ص و   

 .بألثلوم ص   ك به  بكت  يا ب  لا م مو  ما 20%-15   ن م   ي بوس ب   ء  في

  ،  دددددددا 6119 ، ن  دددددددصا6111 ، ـ سددددددد ت ا6112و فدددددددي بأل  بٌددددددد  فتددددددد  عالدددددددفت   هب ددددددد   شددددددد  مدددددددا م م لدددددددصا

 تددا مددد   بناالدد ه ادددل  ب صددد و    6100   ءتم ددد ي ا6100  ، م ب  ددا ا6119 ، ت ددد    ا6119فءددل ا

 في يو  ط ب  لم ل بك م ه  ن و ت ي ب في م حءص ب   ء   الا   بٍا 

 حشخُص صعىباث الخعلم:

   ين تمء دددص ب اشدددن ص تب  يام دددص عل ددد م فدددي  ت يددد  ادددل  ب ف دددص و  ت يددد   بألن ددددص 0991ا يددد   م ه ددد 

ب  لج ددص   هدد    دد  ا ت ددت ب تدد ٌم ن  بهددل  ب  مء ددص يخدد  ة دد ن الات لدد ه  بك ءمدد ن عمدد خ  يو ددي  ءاشددن ص  

اد به  و و  ب س ل  الاج م ت دص و ب نم ٌ دص       د فص ى دت  ملحظدص ب لدءوأ  مدا ح دي  ت يد  نوتدن و  

 ش  ن و م  ن  
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  بكتلددد   بكلددد ن مص فدددي ب   ددد ه  ت دددت  ألاطفددد   توي  26-21، 0911و حددد   شددد  مدددا ع ددد أ و ش  فندددت ا 

 م و    ب   ء    و لي :

 محً الخباًً و الخباعذ :  

 و ي    متوهلا  

 ي:  ب  ل يا ب وبفب في ب  مء    ب  تء ص  ش  لبع م و الانال   ، و إلا هبأ

 ا:   ل يا   ن ب  تص   ألاش  يمت  و ب نمو ب  تا   صفص ت مص  

 محً الاضدبعاد: 

و ا مددد  ادددلب بكتدددا ت دددت  ب دددال    و ب ددد من ب توي إلات ـددد     من ءدددف يشدددل  ه  ،ب  تء دددص و بأل لددد يص    

 وبألث ع ص       فص ى ت  بألث م ن الاـ ص  ي وب فت في و الاج م  ي و الانف   ي 

 محً الىطج : 

ا  مددد  ادددلب بكتددددا  ب   ددد ه ت ددددت نمدددو ب وظددد ٌف  و ب  مء دددد   ب  تء دددص بكلدددددو ص  تدددا ألا بب  ش  ءةددددص   و 

 والانال   و ب لبع م ،إلا هبأ ،و توي م و    ب   ء  ا  نون ما ت   بن ظ   في ب نمو   هل  ب  مء     

 : محً املؤشز الىير ولىجي 

 وهم يخددددل ة دددد ن الات لدددد ه  هددددلب بكتددددا  وخ مددددص تندددد م  ى ددددت  دددد (Robert ,1999,256-258)االدددد    هو دددد    

ي  ءددددح ألامدددد     ت يدددد  توي مدددد و    ب دددد  ء  ت ددددت ي دددد   الا دددد  با ب ددددوظ فا  مفدددد   تلدددد  ب تدددد ببم  ن 

انددددد أ  بفيدددددد بل  وجددددددو  بخ لفدددددد     ددددد ن توي مدددددد و    ب دددددد  ء  و ألاطفدددددد   ب  ددددد  يا   و ـدددددد  ي كددددددت اددددددلب 

 أل ه ك ب  صيت  الافي بل  موه ب  ن ن بكةن طل    بب ب

 محً  لتربُت الخاصت : 

و  دنص اددلب بكتددا ت دت  دد وهم  و دد  خ ددع و د بمج   هددل  ب ف ددص  أهدد  إ تلد      ب دد  ء  وفددح ب  دد ت  

 ب  تء  يص ب ل ٌ م في ألاو  ط بك ه  ص 

   و يخ دد ب  مدد  ي ددب ب  عع دد  اددو يام ددص ب اشددن ص ب بكلادد    هددل  ب ف ددص   ن يي  ددب تء ددن ملدد تل   ب  فدد 

و تلـ ن   آلخ لا،و تمء ص  ب اشن ص   ل  م  ل ص ةشنص وبح   د  ي دب ين يلدون اند  ف لدح تمد   

 من ءف ب  نصص ا طيت ،   وي، نفم ت و بج م  ي   

 الاججاهاث العالجُت: 
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نظدد ب إخ لفدد    ب لدد حف ن حددو  تددلج  مدد و    ب دد  ء  و   ءددا  بن لـدد  مددا  ددوجهله  ب فا لددص فدد ماا  

ي ا ب بكت   ت دت  ملد  ً ب ي   دص بألن مدص فدي  ب  ت يدص و ب  افد   بهدل  ب ف دص،و حلدب  مد  جد ب الاـ ص ه ف

 في ب اف   ما   بثه   فت   نوتت ط ت و ألا    ب ب  لج ص يام  :

 العالج الؼبي :

  ين  012، ص 6101ىن ة دد  ينددوب  مدد و     ب دد  ء    ت دد ج ى ددت ب  دد خ  ب  يددت  ح ددي يدد   شوبفتددص ا

نالدددد   و فدددد ط بألث عددددص  يت دددد ج ى ددددت  ب  ددددلج     تدددد ـ    ب  ل ددددص  و عددددل ا  ددددلع ب نظدددد   ب ةددددلبٍا نتددددص الا 

 ت ددي إ يت ددوي ت ددت بكددوب  بألث فظددص  و بكددوب  ب ا م ولددص  و ب صددن ت ص  ودد  اندد أ ب  ددلج    ف   م ندد    و 

 خ مص في  ت ل  نتص الانال   

 العالج التربىي :

ب  دددد هلب ب تدددد ٌ   ت ددددت  تء دددد  بكهمدددد    و  كلدددد  ه   وب  دددد هلب     فددددي612،ص6110يتدددد    ب لدددد ط وي ا 

ب تدددد ٌ  ت ددددت  ب  مء دددد   ب نم ٌ ددددص، و ب نفلدددد ص ، و ب  دددد هلب ت ددددت عددددل بأل دددد نل ن   تء دددد  بكهمددددص وب  مء دددد   

 ب نفل ص م   

 العالج الطلىوي :

و  ن ءدددف  و ي مددد  ت دددت ت  لددد  ب لدددءوأ بك غدددوا ف دددن و متدددو و ىطفددد ب ب لدددءوأ غ ددد   بك غدددوا  ف دددن  

  فددددي اددددلب ب صدددد   ين  ب  ددددلج 26،ص6112بألن ددددع ب  لج ددددص  مددددا ح  ددددص ى  يخدددد   ، و يدددد    ب  وبحفددددص ا

ب لءوشا   ه  ب   ل ح  ومتلو  ما طد ه ألا د م  و بك ءمد ن  عمد  ين ءدف تدا ب  دلج  ب  يدت ب دلي  دن 

  و ه  ءل ص 

 العالج الىفس ي :

انددد أ ة ددد  ب صددد و    ب تدددت    ءدددب ب  افددد  ب نفمددد ت   و ادددلب وفدددح   ددد بمج إلاهشددد   ب نفمددد ت  و ب ي  دددوي    

  دد م تن مدد  يامهدد  : ألا دد م  و   ددا   تلدد  ب  فدد   و  فهدد  بح   ج  ددن  و ع ف ددص م  مء ددن،ول ع  بأل  نددب 

 ب نفم ت ت ت  ب  مء    ب  تء ص  بكلدو ص تا  ب   ء  

 خاجمت:

  ، ىت ي دددد ك اددددلب بكصدددد لب 
و
ي   ب  تددددو   ءل دددد  ب ي  ددددوي ب ددددت ب دددد ن ب  مصدددد لب مدددد و    ب   ءددددد

جوبنددب ـددوم و دد ف ب فدد    ون بألث جددص  ولدد   وجددو  خءدد  فددي ب نظدد   ب  صدديت بك عدد ي عمدد  ين مفهددو  

مددد و    ب ددد  ء  ين ءدددف تدددا مفهدددو  ب  دددعخ  ب  هبسددد ت ، يو  دددعب ب ددد  ء  ، ىت ت دددت ب ددد غ  مدددا ين ب لدددمص 

 ـد  ب 
 
ة  لص ت ت ب  لم ل ب ليا ا  نون م و    في ب   ء  لي ب  عخ  ب  هبس ت ، ىإ ين بك دعخ لا  هب د  
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إ ا دد نون     دد وهم مددا مدد و    فددي ب دد  ء  ، فع ددل ا ب  ددعخ  ب  هبسدد ت عف دد م ، ويحدد  اددل  ألا ددل ا اددو 

ادو ب  لد يا ب وبفدب  د يه  ، م و    ب   ء      ين مد  يم دز ب  لم دل ب دليا ا د نون مد و    فدي ب د  ء  

دددد هبهه  ب  تء ددددص ب ل منددددص اندددد أ  فدددد و  فددددي   دددد ن ملدددد و   تصدددد ءه  ب  هبسدددد ت ب ف  ددددي ، وب دددد   ب بهه  ـو

% مددا  2د  ددددددد0 تدد ي  نلددلص بناالدد ه مدد و    ب   ءدد   ، و اددا يف دد  ب  تدد ي ب  تالدد   ى ددت ين اندد أ مدد   دد ن 

ءم   عن بناال ه ال  ب ص و     د ن ب دلشوه طءلص بك به  ا  نون ما مف  ال  ب ص و    ب   ء م ص ، ت

  ملددددد تلل   
و
، يعردددد  مدددددا بناالدددد ها   ددددد ن إلانددددد   ''ولدددد   ة ددددد  ب  ءمددددد ب بكه مدددد ن فدددددي م ددددد   مدددد و    ب   ءدددددد

مالددـ      هددلب بك دد بن ب ي  ددوي ىتب   دد ف   جهددو  بك نصصددد ن فددي جم دد  بك دد  يا ب تددت تلدد ا  فددي ىي ددد   

ن ومدددد  يدددددو  تء ددددن مددددا توبمدددد    ئ ددددص م نوتددددص " ا ي ددددو ن دددد ن ، م  فددددص ي ت ويشددددم  تددددا إلانلدددد ن وخص ٌصدددد

    06ص00، ص  6110

 كائمت املزاجع:

 املزاجع بالعزبُت:

م ،صتعىباث هُتان،ابزاهُم ؤبتى-
ّ
ب     دص  بكمءادص ل ،ب  لد  بك  ف دص والا دي ب       ب  د هع  طد ت  ،(2001) التخعل

 ألاو ت  ب  ل ص ، بألن مص ب ي   ص يش  يم ص : ب ل و يص

ب فاد    به : ألاه ن دص بكمءادص – تمد ن ، بألن مدص ب ي   دص فدي وب اشدن ص ب ت د   ي د   ب ، (1999فتاروق ) ، الزوضتان-

   ألاو ت ب  ل ص ، وب  وكع  وب  ال   ء ل تص

تذان ، الطتزػاوي -   مد و    ى دت مد خ  ، (2001وآختزون ) ٍس
و
يش  يم دص  : ب لد و يص ب     دص بكمءادص ب  لد ل ، ب د  ء

   ألاو ت ب  ل ص ، بألن مص ب ي   ص

، م    بكص لث   ب ي  ولص بك  ف دص فدي بكند وج وطد ت ب  د هع   ( 1996الللاوي ، ؤحمذ حطين ، والجمل ، علي ) -

 ، ب ت ا م ، ت    ب ا  ا 0، ط

،  به بكلدد  م  ء الدد  و ،''  دد هع  ألاطفدد   توي مدد و    ب   ء ''،ب  ل ددص ألاو ددت ،ألاه ن(2009بؼتتزص حتتافر بؼتتزص )-

 ب  وكع  و ب  ل تص 

 و ددددص إلامددد هب  ب     ددددص  بك تددد م ما لددددص  -، بكدددد خ  ى دددت ب ي   دددص بألن مددددص ، ب  ددد ن  (1997الخؼُتتتب ، جمتتتتاٌ وآختتتزون )

 ب فلس  ء ال  وب  وكع  ، ب  ل ص ألاو ت 

 لل م  ء ال    و ب  وكع ،ب  فول  وب اشن ص في ب ي   ص بألن م به بك (2005شاهز خلُل مطلم الزواجفت )-

 الزوضتان فتاروق-ب   تا،تمد ن،ألاه ن  بك  مد  ،ما لدص 0ب د  ء ،ط مد و    فدي  ،متد يل 1122خ د ا ا محمتذ عمتز-

 تم ن، ، ب فا   به ،0،ط" بألن مص ب ي   ص في و تو  ، هب    ( 2000)

ش )-  ،  به بكلل م  ء ال  و ب  وكع 2د ،تم ن،طمت مص في ب ي   ص بألن مص (،2010هىافحت حطُير ،عمز عبذ العٍش

 ،  به بكلل م0،''م و    ب   ء  و بألن ص ب  لج ص بكتي حص''، ،تم ن،طد (2003هىافحت، جِطير، مفلح )-

 الذراضاث و امليشىراث:
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تاض ؤهتىر  -  الا   بٌ دص بك حءدص فدي يد هعه  بك ءمدون  عمد  بهد  بك صدءص وبك ة د ب  ب د  ء  مد و   ،(1992)فختزو  وحصتت ٍر

 ـ    ج م ص ب ي  ولص، ب لتو  م ع  ب ي   ص،  لء ص ـ  ،ن وم   و ص

تتتتتتت ) بشتتتتتير - ''مدددددد و    ب دددددد  ء  ألاش  يم دددددص  دددددد    لم ددددددل و ءم دددددلب  ب  ددددددوهلا ألاو           و ب فدددددد نا مددددددا  (،2005معمٍز

 م   ،يع و  ،نوفم  ، ال11ب   ء   الا   بٍا''،م ءص شلاص ب  ءو  ب نفل ص ب     ص،ب     

  ب ف نا، بك ء  ألاكا ، ج م ص ، إلا ل  في  ء فو ص ب  و ي بكد م  ، ب  هب  ص بك  م نتو ب  لم ل

، ''مدددددددددد و    ب دددددددددد  ء  تندددددددددد  ألاطف  ''،بكا لددددددددددص (2005جمتتتتتتتتتتاٌ بتتتتتتتتتتً عمتتتتتتتتتتار ألاحمتتتتتتتتتتز الجشائتتتتتتتتتتزي ألاهذلستتتتتتتتتت ي الخشرجتتتتتتتتتتى)-

    www.gulfkids.comالا اي ون ص،يطف   بألنء ج توي الاح   ج   بألن مص 

 ب فهد  مد و     نف دف فدي الا د  ل  حدب ت دت ب  د هلب ف    دص كد      لك دص ، هب دص (1993) عجتاج امل تاسي  خيتري -

 .طن   ب ي   ص،ج م ص شء ص م الوهم، غ    ع وهب  ه   ص ألاطف  ،    

،حدد  بكالددال  و  لددولا بكفهددو  و ب ددلبع م  دد   الاطفدد   توي مدد و    (2010دًىتتا الؼحتتاوي الطتتعذي عبتتذ الىبتتي )-

 ب   ء  و بـ يأه  ب    ي ن في بك حءص الا   بٌ صا هب ص مت هنص ،ج م ص ب ـ  كلح،شء ص ب ي   ص،ـل  ب صثص ب نفل صع

ا-  مسدث ص  هب دص :  دء نص تمد ن فدي الا   بٌ دص بك حءص  لم ل ما ت نص     ب   ء  ،م و    (1993) ؤحمذ جىفُم سهٍز

 ب ـ  كلح ج م ص ب ي   ص، شء ص م ءص ، ألاو   بأل  ب ، 20 ب     . بج م ت ص نفل ص –

ذان- ظ   هل http://www.alukah.net/social/0/36429ألاطف    بك به      في ب   ء  ،م و    الطزػاوي  ؤحمذ ٍس

 1/12/2011 :إلا  فص

تاث مصتؼف  فخحتي-  بك حءدص  لم دل ب د  ء  مدا مد و    توي   د   الانف    دص بألنصد ٌص  دل   ، هب دص (1989) الٍش

  ب     ب ف نا، ب  ءم ص،  ءلتو  ب ت    ي  ج م ص بكا مص، ماص الا   بٌ ص،

 بك تد م، ب     دص  و دص إلامد هب  فدي الا   بٌ دص بك حءدص  لم دل مدا ت ندص  د   ب د  ء  ،مد و    (1991) التشراد فُصتل-

 ما دب تالد ، بألث  يدص ب لدنص وب فلودون، ب فد ما ب  د   بألنءد ج ب   تدا، ه د  ص م ءدص .    ولدص – مسدث ص – نفلد ص  هب دص

  ب  ل ل، بألنء ج،.  و   ب   تا ب ي   ص

  م   وتلـ هه  ب   ء ، م و    تشن ص ت ت بك ء  ،ـ هم (1990)        تول متمو -

 ب ف نا بك ء .ألاكا ، ج م ص ، إلا ل  في  ء فو ص ب  و ي بكد م  ، ب  هب  ص بك  م نتو ب  لم ل

مددد و ص ت ءددد  ب  ل  ددد     ددد    لم دددل بك حءدددص ألا   ددد ص ب ددد ن   بك ددد ـ ن  صددد ل  (،2004مىتتتاٌ رشتتتذي ضتتتعُذ العىتتتت )-

 فءل  ن-ب ي   ص، ـل  بكن وج و ط ت ب   هع  ،بأل  م ص إلا لم ص ةة م  م ع  ب نوه ةة م،شء ص

 املزاجع بالفزوطُت:

-Cheminal.R,Brun.V,les dyslexies: aspect - cliniques, Masson, Paris,  2002--

ROBERT ..DEBUE.1999    Hyperactivité et déficit d’attentionchez l’enfant. 

Québec, Boucherville : GaëtanMorin éditeur. 1992. ISBN 2-89105-411-3  

  

 

http://www.alukah.net/social/0/36429
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 أسباب ضعف الححصيل الذساس ي في مادة الشياضيات في مشحلة الحعليم الثاهىي 

  -والًة سعيذة أهمىرجا –مً وجهة هظش ألاساثزة وسبل الشفع مىه 

في غلي  د.شٍس

 أطخاذ مداطس كظم أ  ولُت الػلىم الاحخماغُت وؤلاوظاهُت

  طػُدة –حامػت د. مىالي الؼاهس 

 
 

 2018/ اوت /01:ثاسيخ اليشش  2018ماي  19:ثاسيخ اللبىل   2018ابشيل  09 :ثاسيخ الاسسال

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي مً وحهت هظس ألاطاجرة وطبل السفؼ   مىه، جبػا تهدف هره الدزاطت الى الخػسف غلى أطباب طػف الخدصُل في مادة الٍس

ً اللبلي   الاحخماغُت والخبرة وميان الػمل، وهل ألاطباب جخػلم بالخلمُر أو باألطخاذ أو اإلانهاج أو البِئتإلاخغحراث مخػللت باألطاجرة والجيع واإلاؤهل الػلمي والخيٍى

فلسة بػد خظاب  40بالخلمُر. لهرا الغسض جم بىاء اطخمازة اهؼالكا مً الدزاطاث الظابلت وؤلاػاز الىظسي والخجسبت اإلاُداهُت، خُث جيىهذ الاطخمازة مً 

ت لها  وحػدًل بػع الفلساث، وكد جم خصس ألاطباب اإلادخملت لظػف الخدصُل في أزبػت مداوز وهي : ماًخػلم بالخلمُر، وباألطخاذ ، الخصابص الظُيىمتًر

 واإلانهاج، والبِئت اإلادُؼت بالخلمُر .

اطُاث في والًت طػُد 63خُث جم جؼبُم الاطخمازة غلى غُىت مً  ة، وكد جىصلذ الدزاطت الى خصس أطخاذ وأطخاذة مً أطاجرة الخػلُم الثاهىي إلاادة الٍس

اث جلدًس ألاطاجرة أل  اطُاث. هما جىصلذ الدزاطت الى غدم وحىد فسوق دالت اخصابُا بحن مظخٍى طباب جدوي مجمىغت مً أطباب طػف الخدصُل في مادة الٍس

ً اللبلي، اإلاؤهل الػلمي، الخبر، ميان الػمل –اإلاظخىي لدي الخالمُر جبػا إلاخغحراث    ؟، وزلص البدث الى مجمىغت مً الخىصُاث .الجيع، الخيٍى

 ضعف الححصيل الذساس ي ، أسحار الشياضيات، الحعليم الثاهىي ، الحأخش الذساس ي في مادة الشياضيات:الكلمات املفحاحية

Abstract: This study aims to identify the causes of weak academic achievement in mathematics among secondary 
school pupils from to the teachers’ point of views. This study aims also at exploring the ways of raising the pupils’ 
academic achievement, depending on the teachers’ gender, scientific qualification, pre-service training, experience 
and workplace. The study attempted also to enquire whether the causes of poor academic achievement are related 
to the students, the teacher, curriculum, or social environment. Therefore, a questionnaire was constructed based 
on the previous studies, the theoretical framework and the field experiment. The form consisted of 40 paragraphs 
after modifying some of them and calculating their psychometric characteristics. The possible causes of the weak 
achievement were limited to four axes: the student, the teacher, the curriculum and the environment surrounding 
the student. The form was applied to a sample of 63 secondary school teachers of mathematics in Saida. The study 
disclosed a set of reasons for poor achievement in mathematics. The study also found that there were no 
statistically significant differences among the level of teachers' estimation to the low level of the pupils that are 
attributed to the teachers’ gender, pre-service training, qualification, experience, and work place 
Keywords :  school performance, mathematics teacher, secondary education, academic delay in mathematics 
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  : ملذمة

إن الخػلُم هى اللىة اإلادسهت للمجخمؼ  وبه جبني ألامم خظازتها وزكيها، وهى ملُاض جدظس ألامم و 

الشػىب زاصت في هرا الػصس الري ًخمحز بالخلدم اإلاػلىماحي و الػلمي و الخىىىلىجي اإلادظازع، وبه 

 جخمىً ألامم مً مىاهبت الخؼىزاث الػاإلاُت اإلاػاصسة و اإلاظخلبلُت.

اطُاث هي حصء ال ًخجصأ مً الػلىم الخدًثت، بل هي أطاطها، و التي إذا اطخؼػىا إدزان أهمُتها        و الٍس

وأهمُت جؼبُلاتها في الخُاة، فئهىا طيخمىً مً أن وظخغلها بالؼسق التي مً شانها أن حظهم في الخلدم 

ة الُىمُت، ولُصبذ حػلُمها ذا الػلمي والخلني لبالدها، خُث أصبدذ جؼبُلاتها شِئا أطاطُا في الخُا

مػنى البد مً مػسفتها وإدزان أهمُتها وزبؼها بالىاكؼ، و برا ًلبل الخالمُر غلى حػلمها، وجىمى مُىلهم 

مادة مدىزٍت في مسخلت الخػلُم الثاهىي الػام والخىىىلىجي إلاا هدىها،    وجدفػهم إلى الاهخمام بها ألنها 

زاصت باليظبت للشػب الػلمُت، هما حشيل حجس غثرة  الػامت للخالمُرلها مً جأزحر بالغ غلى الىخابج 

لخالمُر الشػب ألادبُت. وإلاا لها مً أهمُت في اإلاظاز الدزاس ي للخلمُر، وان ال بد مً الىشف غلى 

أطباب طػف الخدصُل فيها مً وحهت هظس ألاطاجرة اإلادزطحن لها  وذلً مً أحل وطؼ الخىصُاث 

 .شأنها أن جسفف مً خدة هره اإلاشيلت والاكتراخاث  التي مً

اطُاث مً أهم اإلاشىالث التي   إلاشكالية: ثحذًذ-1 حػخبر مشيلت جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

حػترض الخلمُر في مظازه الدزاس ي إلاا لها مً آزاز طلبُت غلى اهخلاله وجىحيهه بصفت زاصت، وغلى 

اطُاث هي مادة دزاطُت مدىزٍت في الخػلُم  زطىبه وحظسبه مً اإلادزطت بصفت غامت، وبما أن مادة الٍس

الثاهىي زاصت لخالمُر ألاكظام الػلمُت وبما أنها حػخبر هرلً مادة مظلؼت لخالمُر ألاكظام ألادبُت، 

وان البد مً دزاطت ألاطباب اليامىت وزاء طػف هخابج الخالمُر فيها، خُث لىخظ جدوي في وظب 

في شهادة الباوالىزٍا  ℅50اإلاادة في والًت طػُدة ولم جخجاوش وظبت  الىجاح الػامت اإلادللت في هره

 ℅16.57، 2014وفي دوزة حىان   ℅23.90،  2015للظىىاث الثالر اإلااطُت، إذ واهذ في دوزة حىان

 .℅45.95، 2013ولم جخجاوش في دوزة حىان

ٍاطُاث لدي جالمُر إن إشيالُت الدزاطت جخمدىز خٌى أطباب جدوي الخدصُل الدزاس ي في مادة الس  

اطُاث، وذلً في طىء بػع  مسخلت الخػلُم الثاهىي مً وحهت هظس ألاطاجرة اإلادزطحن إلاادة الٍس

ً اللبلي والخبرة وميان الػمل. وغلُه  اإلاخغحراث اإلاخػللت باألطخاذ، والجيع واإلاؤهل الػلمي و الخيٍى

ة الشياضيات في مشحلة الحعليم ما هي أهم أسباب ثذوي مسحىي الححصيل في ماد فالظؤاٌ اإلاؼسوح:

الثاهىي مً وجهة هظش ألاساثزة؟ وهل هزه ألاسباب محعللة بالحلميز أو باألسحار أو باملنهاج الذساس ي 

 أو بالبيئة املحيطة؟ وما هي السبل الكفيلة بالشفع مً مسحىي الححصيل لذي الحالميز؟

 ي:ويىذسج ضمً هزه إلاشكالية العامة جساؤالت جضئية هي كاآلج

اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي  -1 هل جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الجيع؟  الخدصُل في مادة الٍس
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اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي  -2 هل جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

ا  طُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر اإلاؤهل الػلمي؟الخدصُل في مادة الٍس

اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي  -3 هل جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

ً اللبلي؟ اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الخيٍى  الخدصُل في مادة الٍس

اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي هل جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن م -4 ظخٍى

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الخبرة؟  الخدصُل في مادة الٍس

اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي  -5 هل جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر   ميان الػمل؟ الخدصُل في مادة الٍس

 :لفشضياتا2-

اطُاث هي ألاطباب اإلاخػللت بالخلمُر. أهم أطباب طػف الخدصُل-1  الدزاس ي في مادة الٍس

اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل -2 ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الجيع؟  في مادة الٍس

اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي  -3 ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر اإلاؤهل الػلمي؟  الخدصُل في مادة الٍس

جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخىٍاث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل  -4

ً اللبلي؟في مادة الٍس  اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الخيٍى

جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخىٍاث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل  -5

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الخبرة؟  في مادة الٍس

اث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخىٍاث جلدًس  -6

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر ميان الػمل؟  في مادة الٍس

 تهدف الدزاطت الى :  أهذاف الذساسة: -3

اطُاث. -1  الخػسف غلى ألاطباب اليامىت وزاء جدوى مظخىي الخدصُل بشيل غام في مادة الٍس

ت مً وحهت هظس ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل الخػسف غلى الترجِب خظب ألاول -2 ٍى

 الدزاس ي.

الخػسف غلى الفسوق في مظخىي جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل الدزاس ي جبػا -3

ً اللبلي والخبرة وميان الػمل.  إلاخغحراث: الجيع واإلاؤهل الػلمي والخيٍى

 ظخىي الخدصُل في هره اإلاادة.اكتراح الخلٌى التي مً شأنها أن جسفؼ مً م -4

هىان غدة مددداث التي ًمىً أن جللل مً إمياهُت حػمُم هخابج الدزاطت خُث  الذساسة :حذود -4

اطُاث للػام الدزاس ي الخالي  اكخصسث غُىت الدزاطت غلى أطاجرة الخػلُم الثاهىي إلاادة الٍس

في(.في والًت طػُدة  2016/2017   )خظسي، شبه خظسي، ٍز
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 يف إلاجشائية:الحعاس -5

هى اهسفاض أو جدوي هخابج الخلمُر دون اإلاظخىي الػادي اإلاخىطؽ   ضعف الححصيل الذساس ي: -أ

 للظمه أو إلاؤطظخه إلاادة دزاطُت أو أهثر هدُجت ألطباب مخىىغت ومخػددة .

دي الشياضيات: ا -ب ػخمد فيها غلى الخفىحر الخجٍس مادة دزاطُت غلمُت جدزض في الخػلُم الثاهىي َو

 واإلاىؼلي وحظخسدم فيها السمىش وألازكام والػالكاث.

أطاجرة الخػلُم الثاهىي اإلاخدصلحن غلى شهادة لِظاوع وماطتر اإلاثبخىن واإلاسطمىن هم : ألاساثزة-ج

اطُاث واإلاصىفىن في زجبت  بخدزج طلم  16الى غاًت زجبت  13مً كبل مفدص ي التربُت الىػىُت إلاادة الٍس

اث ألاولى والثاهُت والثالثت زاهىي .التركُت و الرًً ًلىمىن   بخدَزع جالمُر الؼىز الثاهىي للمظخٍى

هى مسخلت هامت في مظاز الخلمُر الدزاس ي والري ًخىج في نهاًخه بشهادة الباوالىزٍا :الحعليم الثاهىي -ج

خظمً الخػلُم الثاهىي خالُا طخت ) ت وهي ( شػب دزاط06ُوالتي جؤهله إلى الالخداق بالخػلُم الػالي. ٍو

اض ي، الدظُحر والاكخصاد، ألادب والفلظفت، واللغاث  اطُاث ، الخلني ٍز بُت، الٍس : الػلىم الخجٍس

  ألاحىبُت، باإلطافت إلى الجرغحن اإلاشترهحن آداب وغلىم وجىىىلىحُا.

اطُاث والخظاب بشيل  : مفهىم صعىبات جعلم الشياضيات -6 ٌظخسدم الػدًد مً الىاض ولمتي الٍس

ت  ى أيمخبادٌ، وغل  بدزحت غالُت، وهي لغت زمٍص
ً
 مجسدا

ً
اطُاث ٌػخبر مفهىما خاٌ فئن مفهىم الٍس

هى  حظخسدم لدظهُل غملُت الخفىحر والخػبحر غً الػالكاث الىمُت واإلاياهُت، والخظاب مً حهت أزسي 

اطُاث الري ًخػامل مؼ ألازكام الخلُلُت وخظاباتها. وبِىما  ٌػخبر الخظاب أكل ذلً الفسع مً الٍس

شحر إلى الػالكاث اإلاياهُت  ت َو اطُاث، إال أهه لغت زمٍص  مً الٍس
ً
دا بدو أن مػظم  –ججٍس ت، ٍو السمٍص

اطُت والاطخدالٌ الخظابي  لىم الخظاب غلى السغم مً أن الػملُاث الٍس
ُ
م وأطالُبه ج أدواث الخلٍى

 مً كبل اإلاهىُحن في التربُت الخاصت . هما الجاهبان اللران خظُا باهخمام زاص

ً دزاطُا واإلاخفىكحن : الحأخش الذساس ي في مادة الشياضيات -7 إن  الخاصت اإلامحزة السبِظُت بحن اإلاخأزٍس

اطُاث. وفى الىكذ الري ًىمى فُه مػظم الخالمُر اللدزاث  هى الظسغت التي ًخػلم بها الخالمُر الٍس

اطُاث في اإلاساخل اإلاسخلفت مً همىهم ا لػللي إال أهه جىحد جباًىاث الػللُت التي جمىنهم مً حػلم الٍس

اطُت  بحن الخالمُر في مػدالث الظسغت التي ًصلىن بها إلى الخمىً مً اإلاهازاث واإلافاهُم واإلابادا الٍس

اطُاث بظبب  ً دزاطُا ال ًلدزون غلى حػلم الٍس غلى السغم مً أن هىان غددا لِع بىبحر مً اإلاخأزٍس

ً دزاطُا ال ًخػلمىن أنهم مػىكحن غللُا أو لديهم مشىالث طُيىلىحُت ، إال أن مػظم اإلاخأزٍس

اطُاث بالظسغت التي ًلدمها  ً غلى حػلم الٍس اطُاث بصىزة حُدة ألنهم ألطباب غدًدة غحر كادٍز الٍس

اطُاث بظسغت جىاطب ألاغلى  % مً 70% أو  60بها ألاطخاذ، خُث أن مػظم اإلاػلمحن ًلدمىن الٍس
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ؼلح اإلاخأزس دزاطُا ًىؼبم غلى أولئً الخالمُر الرًً الخالمُر فى اللظم. لرلً فئهىا هسي أن مص

 1ًىجصون إهجاشا طػُفا ألنهم ًخػلمىن أبؼأ مً مػظم شمالئهم في اللظم

 :سمات املحأخش دساسيا في الشياضيات -7-1

ج مً ألاحي: -  ٌػسف اإلاخأزس دزاطُا بظمت أو أزسي أو بمٍص

اطُا• مػامل ذواء مىسفع، •   ث.طػف في الخدصُل في الٍس

 اهسفاض في الػالماث التي ًظػها ألاطاجرة )أغماٌ الظىت(، • 

 .2طػف في مظخىي اللساءة • 

ولىنهم غلى أًت خاٌ ًظهسون كدزاث غللُت أكل مً اإلاخىطؽ باليظبت لىاخدة غلى ألاكل مً اإلاػاًحر 

اض ي أو الىمى اإلالُد. ولىنه م لِظىا حمُػا الظابلت، وهىان اخخماٌ أن ًبدو غليهم هىع مً الظمىز الٍس

مدشابهحن في ول الصفاث ولىً ليل منهم هلاغ طػفه وهلاغ اللىة فُه ولػل مظاهسهم الػامت 

اطُاث  .فلدان الثلت في أهفظهم وصىزة طلبُت غً ذواتهم باليظبت للٍس

بي الهدف أ- ي:الثاهى  الحعليم في الشياضيات ثذسيس أهذاف -8   اطخسدام به ووػني  :الىظسي  الخدٍز

اطُ ت الخفىحر والخػلُل غلى الخلمُر غلل لخدٍزب اثالٍس  اإلاىؼم أبىاب إلى به ألازر حاهب إلى ذاهسجه وجلٍى

اطُاث جدَزع به ووػني : الخؼبُلي الػملي الهدف -والىظام . ب والدجت  الىىاحي في الطخسدامها الٍس

ت   3. والفلىُحن واإلاداطبحن ألاغماٌ بسحاٌ وما ًخصل الخجاٍز

اطُاث جدَزع أهداف إًجاش ًمىً و     ًلي: هما غامت بصفت الٍس

اطُت اإلاػلىماث اهدظاب- اطُت و اهدظاب اإلابادا اإلاشىالث، ومػسفت غبر الٍس  في الىفاءة أي اإلاهازاث الٍس

 وفي السطم وفي اللُاض في ألادواث الهىدطُت واطخسدام اإلاباشسة الخظابُت الػملُاث هئحساء ألاداء

 في والظسغت الدكت-وؤلاطخيخاجي،  الاطخلساةي ألاغداد، والاطخدالٌ بحن كتالػال الهىدس ي، وفهم ؤلاوشاء

اض ي الخفىحر أطالُب الهىدس ي، واهدظاب ؤلاوشاء في الدكت مثل ؤلاهجاش ت،  اللدزاث وجىمُت الٍس ؤلابخياٍز

اطُاث وجىظُف الىطػُاث والدكُم، وجٍسُع الظلُم الخفىحر  الُىمُت الخُاة مً مسخلفت مجاالث في الٍس

 الػلىم ألازسي. بلُت وفي

اطُاث دوز  إظهاز- س الخىمُت مشىالث خل في ؤلاطهام في الٍس  .              4الػلىم ألازسي  وبلُت الخىىىلىحُا وجؼٍى

اطُاث جدَزع أهداف بأن هجد الجصابس وفي      مساخل مسخلفت غبر حغحر كد الثاهىي  الخػلُم مسخلت في الٍس

ع وان فئذا ، ٍاثواإلادخى  اإلاىاهج مػها وحغحرث اطُاث جدَز  مً جمىحن الخلمُر إلى يهدف طابلا الٍس

                                                             
 جدوي ؤلاهجاش اإلادزس ي أطبابه وغالحه ، داز الفىس ،اللاهسة 1999مدمد غبد السخُم غدض ، 1

اث،  2 ت والػالحُت" ، داز اليشس حامػت،  اللاهسة . 1998فخخي مصؼفى الٍص  ،صػىباث الخػلم "ألاطع الىظٍس
 11، 1999لُفت: ز الظمُؼ غبد زلُفت 3
اطُاث ص مادة حماعي: حػلُمُت جألُف 4  93الٍس
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 ٌ اطُاجُت اإلاػازف مً كدز أهبر غلى الخصى ظها فئن غىد الؼلب، باطخظهازها مؼالبا ًيىن  والتي الٍس  جدَز

 إلى:  يهدف الخاطس الىكذ في

اطُاث لؼبُػت الخلمُر لدي الفهم جىمُت -  اإلاىؼلي والبرهان لخفىحرا غلى جدزبه زالٌ مً وبيُتها، الٍس

اطُاحي،  زالٌ مً خىله، اإلاادي للمدُؽ الخلمُر فهم اإلاشىالث، وحػمُم خل في ذلً واطخسدام الٍس

اطُاجُت هماذج دزاطت   .هىدطُت وغالكاث وكىاغد. وأشياٌ ٍز

 دجصوٍ-وفػالُت، و وفهم بدكت مخىىغت، وطابل باطخسدام الخظاباث، إحساء في الخلمُر مهازاث جىمُت -

اطُاجُت بمػازف الخلمُر ت ومهازاث ٍز   .5ألازسي  اإلاػسفت وفسوع الػلىم لدزاطت طسوٍز

ع هدف أصبذ       اطُاث جدَز  غامت إلى بصفت ًسظؼ بالجصابس الثاهىي  الخػلُم في الجدًدة ببرامجها الٍس

اطُاحي مىكف أي غسض أن أطاطها ملازبت  ان ذلًو ولما اإلاجسد، إلى اإلادظىض مً باالهخلاٌ ًخم ٍز

اطُاث في الخػلُم غملُت جساعي وأن للمخػلم، باليظبت داللت إغؼابه كصد ممىىا،  الؼبُػت اإلاجسدة الٍس

 الىحداهُت لخلبلها الجىاهب إغفاٌ دون  لفهمها، باطخمساز الػلل اطخػماٌ جخؼلب التي و ألازحرة، لهره

  .إليها واإلاُل

  عيىة  الذساسة: -9

                                                             
بُت للظىت الثالثت مً الخػلُم الثاهىي الػام 2006وشازة التربُت الىػىُت،  5 اض ي، غلىم ججٍس اطُاث، جلني ٍز اطُاث لشػب ٍز ، بسهامج الٍس

 والخىىىلىجي، الجصابس.
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( ًىضح مىاصفات  1جذول سكم )

 ) ألاساثزة ( الذساسة عيىة ثىصيع

الجيس واملإهل العلمي  وفلا ًملحغير 

وسىىات العمل و  والحكىيً اللبلي

 اإلاخغحرمكان العمل.

ت الػدد الخصيُف  %اليظبت اإلائٍى

 الجيع

 %61.90 39 ذوىز 

 %38.10 24 إهار

 %100 63 اإلاجمىع

 اإلاؤهل الػلمي

 69.84% 44 لِظاوع

 30.16% 19 ماطتر

 100% 63 اإلاجمىع

ً اللبلي  الخيٍى

 71.43% 45 حامػت

 28.57% 18 مدزطت غلُا

 100% 63 اإلاجمىع

 طىىاث الػمل

 44.44% 28 طىىاث 05 -0مً

 25.40% 16 طىىاث 10- 06مً

 30.16% 19 طىىاث فأهثر  10مً

 100% 63 اإلاجمىع

 ميان الػمل

 39.68% 27 خظسي 

 42.86% 25 شبه خظسي 

في  17.46% 11 ٍز

 100% 63 اإلاجمىع

مً حجم الػُىت ملازهت  (%38.10( أن وظبت ؤلاهار  كدزث بـ )1ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم )    

ت للمؤهل %61.90بيظبت الروىز و التي بلغذ ) (، أما باليظبت للمؤهل الػلمي فىجد أن اليظبت اإلائٍى

اوع وهرا زاحؼ إلى همؽ الخىظُف الجدًد أكل ملازهت باللِظوهي  (30.16%)الدزاس ي اإلااطتر واهذ

ت بِىما هجد لالري ًلصم أطاجرة الخػلُم الثاهىي أن ًيىهىا خاصلحن غلى شهادة اإلااطتر  ع بالثاهٍى لخدَز

ت  لشهادة اللِظاوع ً اللبلي %) (69.84أهثر مً اإلااطتر والتي كدزث ب اليظبت اإلائٍى . أما غً الخيٍى

جي الجامػت في هره ا جي اإلادزطت الػلُا لألطاجرة خُث واهذ فىجد أن زٍس لػُىت أهبر بىثحر ملازهت بسٍس

جي الجامػت) جي اإلادزطت الػلُا)%71.43وظبت زٍس (.وشيلذ وظبت %28.57( بِىما لم جخجاوش وظبت زٍس
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وهي ألاهثر ملازهت بالفئخحن  (44.44%طىىاث ) 05-0ألاطاجرة الرًً جتراوح زبرتهم اإلاهىُت مابحن 

طىىاث  10-6ث واهذ وظبت ألاطاجرة الرًً جتراوح زبرتهم اإلاهىُت  مابحن خُاإلاخبلُخحن، 

(.أما غً ميان الػمل %30.16طىىاث ) 10وظبت ألاطاجرة الرًً جفىق زبرتهم اإلاهىُت غً و  (%25.40)

اث ذاث الؼابؼ الخظسي واهذ ) ( وشبه %39.68فيظبت ألاطاجرة الرًً ٌػملىن في الثاهٍى

لى ملازهت بالفئاث ألازسي، بِىما شيلذ وظبت ألاطاجرة الرًً ٌػملىن في (وهي ألاغ%42.86الخظسي)

في ) اث ذاث الؼابؼ الٍس   (.17.46%الثاهٍى

ذ الدزاطت في مجال الذساسة: -9-1 زاهىٍاث والًت طػُدة بؼابػها الخظسي وشبه الخظسي أحٍس

في زالٌ    2016/2017الظىت الجامػُت  والٍس

لجاهب الىظسي والدزاطاث الظابلت جم إغداد اطخبُان للُاض أطباب بىاء غلى ا الذساسة: أداة-9-2

اطُاث مً وحهت هظس ألاطاجرة في الخػلُم الثاهىي هما جم إشسان  جدوي الخدصُل الدزاس ي إلاادة الٍس

ظم هرا الاطخبُان مجمىغت مً الػىامل التي ًمىً أن جيىن في اغخلادها طببا في  بػع ألاطاجرة، ٍو

اطُاث وهي مصاغت غلى شيل جدوي الخدصُل في م فلسة، وبػد جىشَػها غلى غُىت الدزاطت  40ادة الٍس

ت   (lickert)جم وطؼ اطخجاباث ليل فلسة منها، وذلً جبػا لظلم لُىسث  الخماس ي ذي ألابػاد  اإلادظاٍو

)مىافم بشدة ، مىافم، مداًد ، مػازض،  فهى طلم جلدًس ًددد زمظت زُازاث والتي جمثلذ في

( حػني اإلاىافلت بشدة غلى البىد 5( بدُث دزحت )1إلى 5( و وػؼي دزحت جتراوح مابحن)مػازض بشدة

 ( اإلاػازطت بشدة غلى البىد.1ودزحت)

وجمثل الدزحت اإلاسجفػت غلى ألاداة مؤشسا غلى ازجفاع أزس ألاطباب في الخدصُل الدزاس ي و وجمثل الدزحت 

في الخدصُل الدزاس ي مً وحهت هظس ألاطاجرة.  اإلاىسفظت غلى ألاداة مؤشسا غلى اهسفاض ازس ألاطباب

 (.200-40خُث جتراوح الدزحت اليلُت غلى هره ألاداة ما بحن)

مي اليظبي آلاحي:   وجم اغخماد اإلاػُاز الخلٍى

 أزس كلُل حدا. %40أكل مً  .1

 أزس كلُل. % 50إلى  % 40مً  .2

 أزس مخىطؽ. % 60الى %50مً  .3

 أزس هبحر. %70الى  %60مً  .4

 ىق أزس هبحر حدا.فما ف %70مً  .5

  :أبػاد 04 الدزاطت جظمً اطخبُان وكد

 ( فلسة وجخظمً ألاطباب اإلاخػللت بالخلمُر.17ًخظمً )  :البػد ألاٌو  -

خظمً) الثاوي : البػد -   ( فلسة وجخظمً ألاطباب اإلاخػللت باألطخاذ.11ٍو

خظمً) الثالث : البػد -   فلسة وجخظمً ألاطباب اإلاخػللت باإلانهاج. (05ٍو

خظمً) السابؼ : البػد -   بالبِئت اإلادُؼت بالخلمُر. وجخظمً ألاطباب اإلاخػللت فلسة  (07ٍو
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الخدىُم إلى ألاغظاء جلدًم اطخمازة  للخدلم مً صدق ألاداة جم أداة الذساسة: صذق -9-3  

جم خرف بػع الفلساث وحػدًل أزسي ختى أصبدذ الاطخمازة في شيلها  ( أطاجرة6وهم )اإلادىمحن 

  %70ألاغلبُت خُث واهذ وظبت اجفاق اإلادىمحن بسأي ألازر و كد جم لي والري ػبم في هره الدزاطت،الخا

 .و هي وظبت حػد مػُازا ملبىال غىد هثحر مً الباخثحن في طىبه ًخم كبٌى الفلسة أو حػدًلها أو خرفها

 هىُت( ًىضح غُىت اإلادىمحن خظب الشهادة و السجبت و الخبرة اإلا2الجدٌو زكم )      

 اإلادىمحن الشهادة السجبت الخبرة اإلاهىُت

 01 لِظاوع مدزطت غلُا لألطاجرة أطخاذ ميىن  طىت 28

 02 لِظاوع مدزطت غلُا لألطاجرة أطخاذ ميىن  طىت 24

 03 لِظاوع مدزطت غلُا لألطاجرة أطخاذ ميىن  طىت 22

 04 لِظاوع مدزطت غلُا لألطاجرة أطخاذ زبِس ي طىت 16

 05 ماطتر ذأطخا طىىاث 08

 06 ماطتر أطخاذ طىىاث 07

      ٌ  الخػدًالث التي أدلذ بها غُىت اإلادىمحن لإلطخبُان باألزكامًىضح   (3)زكم حدو

غدد  غدد اإلادىمحن

 الفلساث

 مدً الخرف الخىم غلى الفلساث

06 40 

 جدرف حػدٌ مالبمت

خرفذ الفلسجحن مً الاطخبُان ألنها ال 

 جىاطب الدزاطت الخالُت.
 % ن % ن % ن

28 70 10 25 2 5 

ٌ ( مً فلشات الاسحبيان كذ أكش املحكمين أنها مالئمة %70( أن وسبة )3هالحظ مً خالل الجذول )سكم  ألداة الثباث ًىضح مػامل  :(4)زكم  حدو

 :وأبػادها الدزاطت

 ألفا هسوهبار   مػادلت باطخسدام ألاداة، زباث مػامل اطخسساج جم للد   ثبات أداة الذساسة: -5

  الثباث ألفا هسوهبار مػامل الفلساث غدد ألابـــــػاد السكم

 610, 17 ألاطباب اإلاخػللت بالخلمُر 1

 580, 11 ألاطباب اإلاخػللت باألطخاذ 2

 560, 05 ألاطباب اإلاخػللت باإلانهاج 3

 680, 07 بالبِئت اإلادُؼت  ألاطباب اإلاخػللت 4

 0.82 40 اليلُت تالدزح 5
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 :ليل فلسة مً فلساث اداة الدزاطت الثباث ًىضح مػامل  :(5)زكم  ٌ حدو 

 الفلساث
لت ألفا هسوهبار  مػامل الثباث بؼٍس

 في خالت خرف الفلساث
 الفلساث

لت ألفا هسوهبار  مػامل الثباث بؼٍس

 في خالت خرف الفلساث

1 0,816 21 0,816 

2 0,822 22 0,819 

3 0,818 23 0,817 

4 0,816 24 0,816 

5 0,816 25 0,817 

6 0,823 26 0,825 

7 0,814 27 0,818 

8 0,818 28 0,817 

9 0,813 29 0,819 

10 0,822 30 0,817 

11 0,828 31 0,823 

12 0,815 32 0,816 

13 0,817 33 0,821 

14 0,816 34 0,821 

15 0,818 35 0,817 

16 0,820 36 0,821 

17 0,820 37 0,818 

18 0,817 38 0,811 

19 0,818 39 0,812 

20 0,815 40 0,831 

لت ألفا هسوهبار5الجدٌو )زكم  لت   Cronbach’s Alpha ( ًىضح مػامل الثباث بؼٍس باطخػماٌ ػٍس

الثباث بترشُذ الفلساث ، خُث في خالت خرفها ًسجفؼ أو ًىسفع مػامل الثباث ، ومىه ًدبحن أن ول 

أداة ، وبالخالي ال داعي لخرف أي فلسة مً فلساث 0.80كُم مػامل الثباث للفلساث ججاوش كُمت 

 البدث.

اطُاث مسخلت الخػلُم الثاهىي مً      إلاػسفت أهم أطباب جدوي مظخىي الخدصُل الدزاس ي في مادة الٍس

ت الطخجاباث ألاطاجرة غلى فلساث الاطخبُان، ومً زالٌ  وحهت هظس ألاطاجرة، جم خظاب اليظب اإلائٍى

ت جم جسجِب البىىد مً أغلى وظبت إلى أدوى وظبت فُما ً سص ألاطباب ألاهثر أهمُت، وجم اليظب اإلائٍى

جسجِب الفلساث هرلً مً أدوى وظبت إلى أغلى وظبت فُما ًسص ألاطباب ألاكل أهمُت، و جم الاهخفاء 

بأهم غشسة أطباب ألاولى، وأهم غشسة أطباب ألازحرة ،وذلً إلاػسفت ألاطباب ألاهثر أهمُت وألاكل 

هثر أهمُت في جدوي مظخىي الخدصُل الدزاس ي أهمُت مً وحهت هظس ألاطاجرة. وغلُه واهذ ألاطباب ألا

اطُاث مسخلت الخػلُم الثاهىي والخالي:  في مادة الٍس

دي. -1   طػف الخالمُر في الخظاب الرهني والخفىحر الخجٍس

 اغخماد الخالمُر غلى الدزوض الخصىصُت وغدم الاهدباه في اللظم. -2 

 اهسفاض دافػُت وزغبت الخلمُر في الدزاطت. -3 
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 طػف الترهحز لدي الخلمُر دازل اللظم. -4 

 اوػدام الخىاصل بحن ألاطاجرة وأولُاء الخالمُر. -5

 اوػدام اإلاىافظت الػلمُت وخب الخفىق الدزاس ي دازل ألاكظام. -6

اطُاث. -7  الاغخلاد الظابد لدي الخالمُر بصػىبت مادة الٍس

 خللاة.غدم خل الىاحباث اإلاجزلُت واإلاساحػت اإلاجزلُت للدزوض اإلا -8

 الاهخظاض دازل ألاكظام . -9

 الػؼل اإلاسطُت وغؼل ألامىمت والاطخسالف في اإلاىاصب الشاغسة. -10

اطُاث مسخلت  بِىما واهذ ألاطباب ألاكل أهمُت في جدوي مظخىي الخدصُل الدزاس ي في مادة الٍس

 الخػلُم الثاهىي والخالي:

 الخالت الصخُت والجظدًت للخلمُر. -1

 الػلمُت لألطخاذ في مادة جسصصه. هلص الىفاءة -2

ت والىفظُت. -3 اث التربٍى ع الخدًثت والىظٍس  غدم إإلاام ألاطخاذ بؼسق الخدَز

اطُت دون إغؼاء الفسص للخلمُر للخفىحر. -4  جلدًم الخلٌى الجاهصة للمظابل الٍس

 غدم إشسان الخلمُر في بىاء الدزض واغخماد أطلىب الخللحن مً ػسف ألاطخاذ. -5

اطُاث.الى -6  ظسة الظلبُت للخالمُر اججاه أطخاذ مادة الٍس

م اللابمت غلى الازخبازاث الخللُدًت. -7  إجباع أطالُب الخلٍى

 الظغىغ الىفظُت والاحخماغُت التي ًخػسض لها الخلمُر. -8

اطُاث. -9  ازجفاع الدجم الظاعي ألاطبىعي لألطخاذ في مادة الٍس

 خىطؽ الػام للخالمُر.غدم جىافم اإلانهاج مؼ اإلاظخىي اإلا -10

اطُاث مً وحهت هظس ألاطاجرة جم اغخماد    وإلاػسفت أزس أطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

مي اليظبي آلاحي:  اإلاػُاز الخلٍى

 أزس كلُل حدا. %40أكل مً  

 أزس كلُل. % 50إلى  % 40مً  

 أزس مخىطؽ. % 60الى %50مً  

 أزس هبحر. %70الى  %60مً  

 ا فىق أزس هبحر حدا.فم %70مً 

 وجم الخىصل إلى الىخابج الخالُت هما هى مبحن في الجدٌو أدهاه: 

اطُاث مً وحهت 06حدٌو زكم) ( ًىضح جسجِب وأطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

 هظسالاطاجرة

 الترجِب

البى

 ٪ الاهدساف  اإلاخىطؽ  د

 ألازس

 ٪ الاهدساف  اإلاخىطؽ  البىد الترجِب

 ألازس
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 هبحر 61.90 0.92 3.62 35 21 هبحر حدا 88.89 0.76 4.21 20 1

 مخىطؽ 60.32 1.14 3.62 10 22 هبحر حدا 87.30 0.82 4.32 31 2

 مخىطؽ 60.32 1.02 3.57 22 23 هبحر حدا 85.71 0.93 4.19 1 3

 مخىطؽ 60.32 0.93 3.75 29 24 هبحر حدا 85.71 0.79 4.10 4 4

 مخىطؽ 60.32 1.26 3.52 40 25 داهبحر ح 85.71 0.80 4.11 30 5

 مخىطؽ 58.73 0.98 3.67 16 26 هبحر حدا 85.71 0.97 4.17 33 6

 مخىطؽ 57.14 1.10 3.70 23 27 هبحر حدا 84.13 0.83 4.22 5 7

 مخىطؽ 55.56 1.15 3.38 19 28 هبحر حدا 82.54 0.82 4.16 32 8

 مخىطؽ 53.97 1.10 3.51 18 29 هبحر حدا 80.95 0.96 4.10 8 9

 مخىطؽ 53.97 1.10 3.43 26 30 هبحر حدا 79.37 0.92 4.08 28 10

 مخىطؽ 52.38 0.96 3.51 38 31 هبحر حدا 76.19 0.94 4.10 2 11

 كلُل 50.79 1.09 3.49 17 32 هبحر حدا 74.60 0.84 4.08 3 12

 كلُل 49.21 1.00 3.37 14 33 هبحر حدا 74.60 0.86 4.05 7 13

 كلُل 49.21 1.04 3.40 37 34 هبحر حدا 74.60 0.94 4.05 24 14

 كلُل 47.62 1.12 3.40 12 35 هبحر حدا 71.43 0.80 3.94 25 16

 كلُل 41.27 3.30 1.07 39 36 هبحر 68.25 1.07 3.30 36 17

 كلُل حدا 36.51 0.99 3.13 34 37 هبحر 66.67 0.95 3.98 27 18

 كلُل حدا 33.33 0.91 3.16 6 38 هبحر 65.08 1.15 3.79 11 19

 كلُل حدا 28.57 1.15 2.97 9 39 هبحر 63.49 1.01 3.76 15 20

 كلُل حدا 25.40 1.11 2.87 13 40

اطُاث 06مً زالٌ الجدٌو زكم)     ( الري ًىضح جسجِب أطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

اطُاث مً وحهت هظس ألاطاجرة هجد أن  أزس ألاطباب اإلاؤدًت إلى طػف  الخدصُل الدزاس ي في مادة الٍس

 40طببا مً مجمىع  16والتي واهذ جىضح ألازس الىبحر حدا لألطباب اإلالدمت في أداة الدزاطت بلغذ 

مً مجمىع ألاطباب في أداة الدزاطت،هما  ℅40طبب مدخمل لظػف الخدصُل ،والتي جمثل وظبت

اطُاث والتي واهذ جىضح  هجد هرلً أزس ألاطباب اإلاؤدًت إلى طػف الخدصُل الدزاس ي في مادة الٍس

طبب مدخمل لظػف  40أطباب مً مجمىع05ألازس الىبحر مً بحن ألاطباب اإلالدمت والتي بلغذ

مً مجمىع ألاطباب في أداة الدزاطت،هما هجد أن  أزس ألاطباب  ℅12.5الخدصُل ،والتي جمثل وظبت

اطُاث والت ي واهذ جىضح ألازس اإلاخىطؽ لألطباب اإلاؤدًت إلى طػف الخدصُل الدزاس ي في مادة الٍس

طبب مدخمل لظػف الخدصُل ،والتي جمثل  40أطباب مً مجمىع  10اإلالدمت في أداة الدزاطت بلغذ 

مً مجمىع ألاطباب في أداة الدزاطت. وبالخالي اليظبت الػامت ألزس ألاطباب اإلاؤدًت إلى  ℅25وظبت

اطُاث مً وحهت ه  وهى أزس هبحر حدا. ℅77.5ظس ألاطاجرة بلغطػف الخدصُل الدزاس ي في مادة الٍس

إلاػسفت اججاهاث آزاء ألاطاجرة هلىم بدظاب الخىسازاث في ول بىد وخظاب  اثجاهات آساء ألاساثزة:-2

 اإلاخىطؼاث اإلاسجخت.

بما أن لدًىا طلم لُىسث الخماس ي فئهه جىحد أزبؼ مظافاث بحن ول  حساب املحىسطات املشجحة: 2-1

 ٌ  0.80( أي هجد 4/5الفترة اإلاظخسدمت هىا هي ) دزحت ودزحت، خُث ػى

 ( ًىضح خظاب اإلاخىطؼاث اإلاسجخت7حدٌو زكم)
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 اإلاخىطؽ اإلاسجح اإلاظخىي 

 1.79إلى 1.00مً  مػازض بشدة

 2.59إلى 1.80مً مػازض

 3.39إلى 2.60مً مداًد

 4.19إلى 3.40مً مىافم

 5.00إلى 4.20مً  مىافم بشدة

بىد وبىاء غلى الجدٌو الظابم هدصل غلى حدٌو الاججاهاث للمداوز  بىاء غلى خظاب الخىسازاث ليل

 ألازبػت وهي واآلحي:

الزخباز الفسطُت ألاولى اللابلت: أن أهم أطباب طػف : عشض  ومىاكشة هخيجة الفشضية ألاولى-3-1

ظبي الخدصُل الدزاس ي هي ألاطباب اإلاخػللت بالخلمُر. جم الاغخماد غلى الجدٌو الخاص بالترجِب الي

ألهم أطباب طػف الخدصُل مً وحهت هظس ألاطاجرة، واطخسساج ألاطباب التي جيخمي إلى البىد اإلاخػلم 

ت التي جبحن  بالخلمُر. ومدي مىافلت ألاطاجرة غليها مً زالٌ اججاهاتهم هدىها ومً زالٌ اليظب اإلائٍى

 وظبت اإلاىافلت غلى ول طؤاٌ، والجدٌو الخالي ًىضح ذلً:

اطُاث هي أطباب مخػللت بالخلمُر( ًى 8حدٌو زكم )  ضح أن أهم أطباب طػف الخدصُل في مادة الٍس
ت الاهدساف اإلاػُازي  اإلاخىطؽ الخظابي زكم الفلسة الترجِب  الاججاه اليظبت اإلائٍى

 مىافم بشذة 88.89 0.76 4.21 20 1

 مىافم بشذة 87.30 0.82 4.32 31 2

 مىافم 85.71 0.93 4.19 1 3

 مىافم 85.71 0.79 4.10 4 4

 مىافم 85.71 0.97 4.17 33 6

 مىافم بشذة 84.13 0.83 4.22 5 7

 مىافم 82.54 0.82 4.16 32 8

 مىافم 74.60 0.84 4.08 3 12

 مىافم 74.60 0.94 4.05 24 14

 مىافم 71.43 0.80 3.94 25 16

 مىافم 60.32 1.02 3.57 22 23

 محاًذ 58.73 0.98 3.67 16 26

 محاًذ 55.56 1.15 3.38 19 28

 مىافم 53.97 1.10 3.43 26 30

 محاًذ 49.21 1.00 3.37 14 33

 مىافم 47.62 1.12 3.40 12 35

 محاًذ 25.40 1.11 2.87 13 40

اطُاث هي  ( الري8مً زالٌ الجدٌو زكم ) ًىضح أن أهم أطباب طػف الخدصُل في مادة الٍس

ة أطباب لظػف الخدصُل الدزاس ي في مادة أطباب مخػللت بالخلمُر ، جبحن أن مً أهم الػشس 

اطُاث مً وحهت هظس ألاطاجرة جىحد) أطباب( جيخمي إلى البىد اإلاخػلم بالخلمُر، وهي الفلساث  07الٍس

ت إلادي مىافلت ألاطاجرة غلى البىىد 20،31،01،04،33،05،32الخالُت)زكم  ،( وواهذ اليظب اإلائٍى
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%(  غلى 82.54%،84.13%،85.71%،85.71%،85.71%،87.30%،88.89الظابلت اإلاخػللت بالخلمُر  )

 الخىالي، ووان اججاه ول البىىد الظبػت في اججاه مىافم بشدة و مىافم هما هى مبحن في الجدٌو أغاله..        

ت للبىىد اإلاخػللت بالخلمُر واججاهاث ألاطاجرة هدىها جىضح أن وحهت هظس ألاطاجرة      إن اليظب اإلائٍى

البىد  ف الخدصُل الدزاس ي زاحػت في مػظمها إلى ألاطباب اإلاخػللت بالخلمُر مثلاججاه أطباب طػ

اطُاث إلى )طػف الخالمُر في 20زكم ) ( الري ًسحؼ أطباب طػف الخدصُل الدزاس ي في مادة الٍس

دي( %، ووان اججاههم 88.89والري واهذ وظبت مىافلت ألاطاجرة غلُه  الخظاب الرهني والخفىحر الخجٍس

( الري ًسحؼ أطباب طػف الخدصُل الدزاس ي 31إلاىافلت بشدة، وهرلً باليظبت للبىد زكم )هدىه با

اطُاث إلى)اغخماد الخالمُر غلى الدزوض الخصىصُت وغدم الاهدباه في اللظم ( والري واهذ في مادة الٍس

بىد زكم %، ووان اججاههم هدىه باإلاىافلت بشدة، وهرلً باليظبت لل87.30وظبت مىافلت ألاطاجرة غلُه 

اطُاث إلى)اهسفاض دافػُت وزغبت 01) ( الري ًسحؼ أطباب طػف الخدصُل الدزاس ي في مادة الٍس

 %، ووان اججاههم هدىه باإلاىافلت.85.71والري واهذ وظبت مىافلت ألاطاجرة غلُه الخلمُر في الدزاطت(

اجرة ألطباب طػف إن ما جم اطخيخاحه مً زالٌ غسض هخابج الفسطُت ألاولى ،أن وحهت هظس ألاط    

اطُاث واهذ في أغلبها هدى ألاطباب اإلاخػللت بالخلمُر، ألهه كلما ًلس ألاطخاذ اهه  الخدصُل في مادة الٍس

لت  هى اإلادظبب في ظاهسة طلبُت هظػف الخدصُل الدزاس ي فال ًسحػها إلى ألاطباب اإلاخػللت به أو بؼٍس

ظه أو بىفاءجه، وهرا ما ًددو به إلى إزحاع أطباب للي باللىم  جدَز طػف الخدصُل إلى الخلمُر، ٍو

دمله مظؤولُت طػف هخابجه هرا مً حهت ، ومً حهت أزسي كد ًيىن هرا زاحؼ إلى ػسابم  غلُه ٍو

ع الخدًثت التي ال ججػل مً ألاطخاذ مدىزا للػلمُت الخػلُمُت بل ًيبغي غلى الخلمُر برٌ ول  الخدَز

مثل اإلاساحػت الُىمُت واإلاظخمسة وخل الىاحباث اإلاجزلُت الجهىد الراجُت التي جىصله إلى فهم الدزوض 

اطُاث.  وغحرها ليي ًخجاوش الصػىباث التي ٌػاهيها في مادة الٍس

في هخابجها التي مفادها أن أطباب طػف الخدصُل الدزاس ي هي أطباب  الدزاطت الخالُتوجخفم 

بخه في الدزاطت، هما اجفلذ مؼ زاصت فُما ًخػلم بدافػُت الخلمُر وزغ 6دزاطتمخػللت بالخلمُر مؼ 

 جىظُم الؼالب لىكخه واهخمامه باإلاراهسة. فُما ًخػلم بػدم 7 دزاطت

مً زالٌ ما أطفسث غىه هخابج هره الدزاطت فُما ًخػلم باججاهاث ألاطاجرة خٌى أطباب طػف    

اطُاث ، هلترح إحساء دزاطت مشابهت خٌى أطباب طػف الخد صُل الخدصُل الدزاس ي في مادة الٍس

اطُاث  اطُاث لىً مً وحهت هظس الخالمُر، أو مً وحهت هظس مفدص ي مادة الٍس الدزاس ي في مادة الٍس

 وهرا لإلخاػت بهرا اإلاىطىع مً شواًا مسخلفت.

                                                             
اد بسواث وخظام خسش هللا،  6 اطُاث لدي ػلبت اإلاسخلت ألاطاطُت الدهُا مً وحهت  ، أطباب جدوي مظخىي 2010ٍش الخدصُل في مادة الٍس

ت التربُت والخػلُم في مدافظت الخلُل ، فلظؼحن.  هظس اإلاػلمحن، في مدافظت ػىلىسم، دزاطت ملدمت للمؤجمس التربىي ألاٌو إلادًٍس
اش ي،  7 اطُاث ، ولُت التربُت.اإلاملىت الػىامل اإلاسجبؼت باهسفاض 2003د.غبد اللؼُف الخلُبي و د.خمصة الٍس الخدصُل الدزاس ي إلاادة الٍس

 الػسبُت الظػىدًت.  حامػت اإلالً طػىد
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الزخباز الفسطُت اللابلت: ال جىحد فسوق ذاث داللت  :عشض  ومىاكشة هخيجة الفشضية الثاهية -3-2

اث جلدًساث ألاط اطُاث في إخصابُت بحن مظخٍى اجرة ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

مظخللخحن والجدٌو الخالي  لػُيخحن )ث( ازخبازمسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الجيع، جم إحساء 

 ًىضح ذلً:

م ازخباز)ث( إلا9حدٌو زكم) اث جلدًساث ( ًىضح ازخباز الخجاوع وملازهت اإلاخىطؼاث غً ػٍس ظخٍى

 خغحر الجيعألاطاجرة جبػا إلا
 ازخباز ث ازخبازلُفحن للخجاوع 

F Sig. t df Sig.      (2-tailed) Mean Difference 

 الخلمُر
 583, 754, 61 315, 570, 326, حظاوي الخباًً  

 غدم حظاوي الخباًً  
  

,327 54,938 ,745 ,583 

 ألاطخاذ
 769, 585, 61 549, 187, 1,783 حظاوي الخباًً  

 غدم حظاوي الخباًً  
  

,586 58,281 ,560 ,769 

 اإلانهاج
 843, 287, 61 1,073 336, 942, حظاوي الخباًً  

 غدم حظاوي الخباًً  
  

1,105 53,373 ,274 ,843 

 البِئت

 حظاوي الخباًً  

2,06

4 
,156 1,163 61 ,249 ,952 

غدم حظاوي   

 الخباًً

  
1,216 55,608 ,229 ,952 

م  (10ٌ زكم )ًىضح الجدو  ازخباز الخجاوع باطخػماٌ ازخباز لُفحن وملازهت اإلاخىطؼاث غً ػٍس

ازخباز)ث(، مً الازخباز ألاٌو ًخطح غدم وحىد داللت إخصابُت خُث أن كُم الداللت للمداوز 

 ألازبػت)الخلمُر،ألاطخاذ،اإلانهاج،   البِئت( واهذ غلى الترجِب:

ٌػني ذلً وحىد ججاوع بحن الروىز وؤلاهار، مما  0.05ً ( وحمُػها أهبر م0.15،0.33،0.18،0.57) 

ت الزخباز )ث(  ٌػني الاغخماد لداللت )ث( غلى كُم الداللت ألاولى في الػمىد الخامع،واخخماالث اإلاػىٍى

( والتي بدوزها أًظا جؤهد غدم وحىد 0.24،0.28،0.58،0.75للفسق بحن اإلاخىطؼحن هي غلى الترجِب)

 مدىز وبالخالي:ازخالف خظب الجيع ليل 
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اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب  هلبل الفسض اللابل: ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الجيع.   جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

د فسوق ذاث داللت ،خُث واهذ هخابج هره ألازحرة وحى  8هالخظ أن الدزاطت الخالُت ازخلفذ مؼ دزاطت

اطُاث جبػا  اث جلدًساث اإلاػلمحن ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس إخصابُت بحن مظخٍى

 إلاخغحر الجيع ولصالح اإلاػلمحن الروىز.

إن غدم ازخالف جلدًساث ألاطاجرة جبػا إلاخغحر الجيع كد ًيىن مسده إلى شخصُت أطخاذة مادة    

اطُاث و التي غالبا ما جيى  ن شخصُت ذاث ػابؼ غلالوي، أي أن اطخجاباث ألاطاجرة غلى بىىد هره الٍس

الاطخمازة لم جسظؼ للػاػفت التي غالبا ما جيىن مىحىدة لدي أطخاذاث اإلاىاد ألازسي والػلىم 

اطُاث ججػل مً مدزطها أو دازطها ذا ػابؼ حدي وخاشم  الاحخماغُت واللغاث، فؼبُػت مادة الٍس

اث جلدًساث ألاطاجرة لم ًؤزس غليها مخغحر حيع ألاطخاذ.ومىؼلي الخفىحر، وبالخال  ي مظخٍى

وكد ًيىن غدم ازخالف جلدًساث ألاطاجرة جبػا إلاخغحر الجيع زاحؼ إلى بىىد هره الاطخمازة التي لم    

اطُاث الىاجج غً الػالكت بحن الخلمُر  جسهص غلى أطباب طػف الخدصُل الدزاس ي في مادة الٍس

ُر وألاطخاذة، وإهما زصدث اطخجاباث ألاطاجرة ألطباب طػف الخدصُل في مادة وألاطخاذ وبحن الخلم

اطُاث الساحػت ألطباب مىطىغُت أزسي مثل ألاطباب اإلاخػللت بالخلمُر في خد ذاجه.    الٍس

مً زالٌ ما أطفسث غىه هخابج هره الدزاطت فُما ًخػلم بخلدًساث ألاطاجرة خٌى أطباب طػف    

اطُاث جبػا إلاخغحر الجيع والتي لم جبرش فسوق دالت إخصابُا بحن الخدصُل الدزاس ي في  مادة الٍس

الجيظحن، هلترح إحساء دزاطت مشابهت جسهص غلى غالكت الخلمُر باألطخاذ وجأزحرها غلى جدصُله الدزاس ي 

اطُاث جبػا إلاخغحر حيع ألاطخاذ.  في مادة الٍس

 غسض  ومىاكشت هدُجت الفسطُت الثالثت :   -3-3

اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب الزخبا ز الفسطُت اللابلت: ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر اإلاؤهل الػلمي، جم  جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

 مظخللخحن والجدٌو الخالي ًىضح ذلً: لػُيخحن )ث( ازخبازإحساء 

م ازخباز)ث( إلا( ًىضح ا11حدٌو زكم) اث جلدًساث زخباز الخجاوع وملازهت اإلاخىطؼاث غً ػٍس ظخٍى

 ألاطاجرة جبػا إلاخغحر اإلاؤهل الػلمي

                                                             
اد بسواث وخظام خسش هللا،  8 اطُاث لدي ػلبت اإلاسخلت ألاطاطُت الدهُا مً وحهت 2010ٍش ، أطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

ت التربُت والخػلُم في مدافظت الخلُل ، فلظؼحن.هظس اإلاػلمحن، في مدافظت ػىلىسم، دزاطت ملدمت لل  مؤجمس التربىي ألاٌو إلادًٍس

ازخباز لُفحن  

 للخجاوع

 ازخباز ث
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م ازخباز )ث(، مً الازخباز 11وضح الجدٌو زكم )ي ( ازخباز الخجاوع وملازهت اإلاخىطؼاث غً ػٍس

ألاٌو ًخطح غدم وحىد داللت إخصابُت خُث أن كُم الداللت للمداوز ألازبػت)الخلمُر، 

 ذ،اإلانهاج،البِئت(واهذ غلى الترجِب:  ألاطخا

ٌػني ذلً وحىد ججاوع بحن اللِظاوع واإلااطتر، مما  0.05( وحمُػها أهبر مً 0.75،0.79،0.07،0.16)

ت الزخباز )ث(  ٌػني الاغخماد لداللت )ث( غلى كُم الداللت ألاولى في الػمىد الخامع،واخخماالث اإلاػىٍى

( والتي بدوزها أًظا جؤهد غدم وحىد 0.90،0.22،0.94،0.89ب)للفسق بحن اإلاخىطؼحن هي غلى الترجِ

 ازخالف خظب اإلاؤهل الػلمي ليل مدىز وبالخالي:

اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب  هلبل الفسض اللابل: ال جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغ  حر اإلاؤهل الػلمي. جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

F Sig. t df Sig.      (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

 الخلمُر
 234, 905, 61 119, 755, 098, حظاوي الخباًً  

 234, 902, 37,532 124,   وي الخباًًغدم حظا  

 ألاطخاذ
 1,812 222, 61 1,234 797, 067, حظاوي الخباًً  

 1,812 235, 32,767 1,210   غدم حظاوي الخباًً  

 اإلانهاج
 060,- 943, 61 071,- 076, 3,269 حظاوي الخباًً  

 060,- 935, 47,856 082,-   غدم حظاوي الخباًً  

 البِئت
 118, 893, 61 135, 160, 2,023 ي الخباًًحظاو   

 118, 884, 41,761 147,   غدم حظاوي الخباًً  
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اد بسواث 9هالخظ أن الدزاطت الخالُت اجفلذ مؼ دزاطت      (،خُث واهذ 2010)د.خسش هللا خظام ود.ٍش

اث جلدًساث اإلاػلمحن ألطباب جدوي  هخابج هره ألازحرة غدم وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

اطُاث جبػا إلاخغحر اإلاؤهل الػل  مي .مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

اث جلدًساث اإلاػلمحن ألطباب جدوي مظخىي       إن غدم وحىد فسوق دالت إخصابُا بحن مظخٍى

ً اإلادشابه إلى  اطُاث جبػا إلاخغحر اإلاؤهل الػلمي، كد ًيىن مسده إلى بسهامج الخيٍى الخدصُل في مادة الٍس

ً في اإلااطتر، خُث ًخللى ألاطاجرة ً في اللِظاوع والخيٍى با هفع اإلاػلىماث  خد هبحر بحن الخيٍى جلٍس

نهم مً زالٌ اإلادة الصمىُت  ،لىً الازخالف ًىمً في الىجحرة الخػلمُت التي ًخللى بها ألاطاجرة جيٍى

اطُاث دازل اللظم  ً، لرا هلترح إحساء دزاطت مشابهت جدزض ألاداء الىظُفي ألطخاذ مادة الٍس للخيٍى

 جبػا إلاخغحر اإلاؤهل الػلمي)لِظاوع،ماطتر(

    مىاكشة هخيجة الفشضية الشابعة :عشض  و -3-3

الزخباز الفسطُت اللابلت: جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخىٍاث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب 

ً اللبلي، جم  اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الخيٍى جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

 ٌ الخالي ًىضح ذلً:مظخللخحن والجدو  لػُيخحن )ث( ازخبازإحساء 

 

م ازخباز)ث( إلا12حدٌو زكم) اث جلدًساث ( ًىضح ازخباز الخجاوع وملازهت اإلاخىطؼاث غً ػٍس ظخٍى

ً اللبلي  ألاطاجرة جبػا إلاخغحر الخيٍى

                                                             
اد بسواث وخظام خسش هللا،  9 اطُاث لدي ػلبت اإلاسخلت ألاطاطُت الدهُا مً وحهت 2010ٍش ، أطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

 ٌ ت التربُت والخػلُم في مدافظت الخلُل ، فلظؼحن. هظس اإلاػلمحن، في مدافظت ػىلىسم، دزاطت ملدمت للمؤجمس التربىي ألاو  إلادًٍس
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 ازخباز ث ازخباز لُفحن  

F Sig. t df Sig.      (2-tailed) Mean Difference  

 الخلمُر
 078,- 969, 61 039,- 746, 105, حظاوي الخباًً  

  078,- 968, 34,706 041,-   غدم حظاوي الخباًً  

 ألاطخاذ
  1,289 394, 61 858, 605, 271, حظاوي الخباًً  

  1,289 407, 30,109 841,   غدم حظاوي الخباًً  

 اإلانهاج
  2,189 009, 61 2,719 984, 000, حظاوي الخباًً  

  2,189 009, 32,733 2,774   غدم حظاوي الخباًً  

 البِئت
  456, 610, 61 513, 619, 249, حظاوي الخباًً  

  456, 624, 29,305 496,   غدم حظاوي الخباًً

م ازخباز)ث(، مً الازخباز ألاٌو  (12ًىضح الجدٌو زكم ) ازخباز الخجاوع وملازهت اإلاخىطؼاث غً ػٍس

للمداوز ألازبػت)الخلمُر، ًخطح غدم وحىد داللت إخصابُت خُث أن كُم الداللت 

ٌػني ذلً  0.05( وحمُػها أهبر مً 0.74،0.60،0.98،0.61ألاطخاذ،اإلانهاج،البِئت(واهذ غلى الترجِب: )

وحىد ججاوع بحن الجامػت واإلادزطت الػلُا لألطاجرة، مما ٌػني الاغخماد لداللت )ث( غلى كُم الداللت 

ت  الزخباز )ث( للفسق بحن اإلاخىطؼحن هي غلى ألاولى في الػمىد الخامع، واخخماالث اإلاػىٍى

ً اللبلي 0.96،0.39،0.09،0.61الترجِب) ( والتي بدوزها أًظا جؤهد غدم وحىد ازخالف خظب الخيٍى

جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخىٍاث جلدًساث  ليل مدىز وبالخالي: هسفع الفسض اللابل:

ً اللبلي. ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة ا اطُاث جبػا إلاخغحر الخيٍى  لٍس

اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي     إن غدم وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

ً اللبلي،كد ًيىن مسده  اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الخيٍى الخدصُل في مادة الٍس

ً اللبلي أي بالي ً في الجامػت أو الخيىًٍ في اإلادزطت الػلُا هرلً إلى الدشابه في الخيٍى ظبت للخيٍى

يُت اإلالدمت، لىً الازخالف  لألطاجرة ،ولىً مً الىاخُت اإلاػسفُت فلؽ، أي مً زالٌ البرامج الخيٍى

يُت ؤلاطافُت اإلالدمت في اإلادزطت الػلُا لألطاجرة ، مثل ما ًخػلم بؼسابم  ًىمً في البرامج الخيٍى

غلىم التربُت، وهره البرامج مً شانها أن حظاغد ألاطخاذ في الظُؼسة غلى الخدَزع، وغلم الىفع و 

اللظم وفي الخػامل مؼ الخالمُر زاصت الخاالث الخاصت منهم، باإلطافت إلى جمىىه مً الخلدًم الجُد 
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لت حػامل أطخاذ  للدزوض بؼسق غلمُت ومدزوطت. لرا هلترح إحساء دزاطت مشابهت تهخم بمىطىع ػٍس

ا ً اللبلي )حامػت، مدزطت غلُا لألطاجرة(.مادة الٍس     طُاث مؼ الخالمُر جبػا إلاخغحر الخيٍى

الزخباز الفسطُت اللابلت: جىحد فسوق ذاث داللت    عشض  ومىاكشة هخيجة الفشضية الخامسة :-3-4

اطُاث في  اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس إخصابُت بحن مظخٍى

والجدٌو الخالي  لخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الخبرة، جم إحساء ازخباز جدلُل الخباًً ألاخادي،مسخلت ا

 ًىضح ذلً:

م ازخباز الخباًً ألاخادي )ف( إلا13حدٌو زكم) اث جلدًساث ( ًىضح ملازهت اإلاخىطؼاث غً ػٍس ظخٍى

 ألاطاجرة جبػا إلاخغحر الخبرة

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًخطح 

أن كُمت  ( غدم وحىد داللت إخصابُت باليظبت للمداوز ألازبػت،خُث13مً زالٌ الجدٌو زكم )

 . 0.05( وحمُػها اهبر م017ً،.0.91،0.58،0.88الداللت للمداوز هي غلى الترجِب )

جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخىٍاث جلدًساث ألاطاجرة  وغلُه هسفع الفسض اللابل بأهه:

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الخب . هجد رةألطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

مجمىع  

 اإلاسبػاث

ت تاإلا ف اإلاخىطؼاث دزحت الخٍس  ػىٍى

 الخلمُر

 916, 088, 4,543 2 9,087 بحن اإلاج

   51,852 60 3111,135 دازل اإلاج 

    62 3120,222 اإلاجمىع

 ألاطخاذ

 583, 544, 15,952 2 31,904 بحن اإلاج

   29,297 60 1757,810 دازل اإلاج 

    62 1789,714 اإلاجمىع

 اإلانهاج

 888, 119, 1,121 2 2,242 بحن اإلاج

   9,458 60 567,504 ازل اإلاج د

    62 569,746 اإلاجمىع

البي

 بت

 172, 1,813 17,689 2 35,378 بحن اإلاج

   9,758 60 585,479 دازل اإلاج 

    62 620,857 اإلاجمىع
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في غدم وحىد  (2010هماٌ مدمد شازع ألاطؼل ، )ودزاطت10أن الدزاطت الخالُت اجفلذ مؼ دزاطت

فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخىٍاث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة 

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر الخبرة، أي أن طىىاث الػمل لم جؤز س غلى مظخىٍاث الٍس

اطُاث، وهرا كد ًسحؼ إلى الخىم غلى مظخىي  جلدًساث ألاطاجرة ألطباب طػف الخدصُل في مادة الٍس

الخدصُل مً زالٌ الىخابج الدزاطُت، ولِع مً زالٌ مدي جمخؼ الخلمُر باللدزاث الرهىُت 

اطُت والتي جدخاج إلى أطخاذ مخمسض لُدىم غليها، خُث هجد أن ألاطخاذ الر لت في والٍس ي له زبرة ػٍى

اض ي أخظً مً ألاطخاذ الري لدًه زبرة كصحرة في  الخدَزع ًمىىه مػسفت الخلمُر الري لدًه جفىحر ٍز

اطُاث، لرا هلترح مً زالٌ هدُجت هره الدزاطت إحساء دزاطت مشابهت جدىاٌو  ع الٍس مُدان جدَز

اطُاث إلاهازاث الخلمُر في خل اإلاظاب اطُت جبػا إلاخغحر زبرة مىطىع جلُُم أطاجرة مادة الٍس ل الٍس

 ألاطخاذ. 

الزخباز الفسطُت اللابلت: جىحد فسوق ذاث داللت :  عشض  ومىاكشة هخيجة الفشضية السادسة-3-5

اطُاث في  اث جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس إخصابُت بحن مظخٍى

والجدٌو  إحساء ازخباز جدلُل الخباًً ألاخادي، مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر ميان الػمل، جم

 ًىضح ذلً:

م ازخباز الخباًً ألاخادي )ف( إلا14حدٌو زكم) اث جلدًساث ( ًىضح ملازهت اإلاخىطؼاث غً ػٍس ظخٍى

 ألاطاجرة جبػا إلاخغحر ميان الػمل

ت  ت اإلاخىطؼاث  ف اإلاػىٍى   مجمىع اإلاسبػاث دزحت الخٍس

0.270 

 

 

 

0.735 

 

0.228 

 

 

0.317 

1.340 

 

 

0.309 

 

 

1.516 

 

 

1.170 

66.709 

49.780 

 

9.131 

29.524 

 

13.705 

9.039 

 

11.652 

2 

60 

62 

2 

60 

62 

2 

60 

62 

2 

133.418 

2986.804 

3120.222 

18.262 

17710452 

1789.714 

27.411 

542.335 

569.746 

23.303 

 بحن اإلاج     

 دازل اإلاج     الخلمُر

 مىعاإلاج

 بحن اإلاج

 دازل اإلاج     ألاطخاذ

 اإلاجمىع 

 بحن اإلاج

 دازل اإلاج    اإلانهاج

 اإلاجمىع

 بحن اإلاج 

                                                             
اد بسواث وخظام خسش هللا،  10 اطُاث لدي ػلبت اإلاسخلت ألاطاطُت الدهُا مً وحهت 2010ٍش ، أطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

ت التربُت وا  لخػلُم في مدافظت الخلُل ، فلظؼحن.هظس اإلاػلمحن، في مدافظت ػىلىسم، دزاطت ملدمت للمؤجمس التربىي ألاٌو إلادًٍس
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9.959 

 

60 

62 

597.554 

620.857 

 دازل اإلاج      البِئت

 اإلاجمىع 

( غدم وحىد داللت إخصابُت باليظبت للمداوز ألازبػت،خُث أن كُمت 14ًخطح مً زالٌ الجدٌو زكم )

 . 0.05( وحمُػها اهبر م0.27،0.73،0.22،0.31ًالداللت للمداوز هي غلى الترجِب )

اث جلدًساث ألاطاجرة  وغلُه هسفع الفسض اللابل: جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر ميان الػمل.  ألطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

اث     جلدًساث ألاطاجرة ألطباب جدوي مظخىي إن غدم وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن مظخٍى

اطُاث في مسخلت الخػلُم الثاهىي جبػا إلاخغحر ميان الػمل كد ًيىن مسده إلى غدم  الخدصُل في مادة الٍس

اطُاث غملهم باليظبت لىالًت طػُدة،ألنها  وحىد فىازق هبحرة بحن البِئاث التي ًمازض فيها أطاجرة الٍس

ب ت هىغا ما باليظبت إلالس الىالًت، فبالسغم مً وحىد أطاجرة ٌػملىن في والًت صغحرة وظبُا وهىاخيها كٍس

ت وزٍفُت إال أن مظخىٍاث جلدًساتهم ألطباب طػف الخدصُل لم جىً  ت وشبه خظٍس أماهً خظٍس

ذاث داللت إخصابُت، وكد ٌػىد ذلً لػدم اطخلساز ألاطاجرة في ميان غملهم ػُلت مظازهم اإلانهي، فلد 

ت، أو كد ًيىن ملس طىىاه ٌػمل ألاطخاذ في بِ يخلل إلى بِئت خظٍس ت إلادة زالر طىىاث ٍو ئت شبه خظٍس

فُت. وغلُه هلترح إحساء دزاطت مشابهت جدزض مىطىع ظسوف غمل  ػمل في بِئت ٍز ت َو في بِئت خظٍس

اطُاث جبػا إلاخغحر ميان الػمل)خظسي ،  اطُاث وغالكتها بالخدصُل الدزاس ي في مادة الٍس أطخاذ الٍس

في(شبه خظس   .ي ، ٍز
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 املشاجع :

اش ي،  - الػىامل اإلاسجبؼت باهسفاض الخدصُل الدزاس ي إلاادة 2003غبد اللؼُف الخلُبي و د.خمصة الٍس

اطُاث ، ولُت التربُت.اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت.  حامػت اإلالً طػىد   الٍس

اد بسواث وخظام خسش هللا،  - ا2010ٍش طُاث لدي ػلبت ، أطباب جدوي مظخىي الخدصُل في مادة الٍس

اإلاسخلت ألاطاطُت الدهُا مً وحهت هظس اإلاػلمحن، في مدافظت ػىلىسم، دزاطت ملدمت للمؤجمس التربىي 

ت التربُت والخػلُم في مدافظت الخلُل ، فلظؼحن.  ألاٌو إلادًٍس

اث،  - ت والػالحُت" ، داز اليشس للجامػاث،   1998فخخي مصؼفى الٍص ،صػىباث الخػلم "ألاطع الىظٍس

 لاهسة .ال

 جدوي ؤلاهجاش اإلادزس ي أطبابه وغالحه ، داز الفىس ،اللاهسة 1999مدمد غبد السخُم غدض ،  -

اطُاث إلانهاج اإلاسافلت ،الىزُلت2005 الىػىُت، التربُت وشازة -  مشترن غلىم )حرع زاهىي  ألاولى الظىت الٍس

 ، الجصابس. وجىىىلىحُا(

اطُاث لبرهامج سافلتاإلا الىزابم ،2006الىػىُت،  التربُت وشازة -  ،الجصابس. زاهىي  الثالثت الظىت الٍس

 مشترن حرع والخىىىلىجي الػام الثاهىي  الخػلُم مً ألاولى الظىت مىاهج ،2005الىػىُت،  التربُت وشازة -

اطُاث، ابُت الػلىم آداب )الٍس  الجصابس. والخُاة(، الؼبُػت ،غلىم الفحًز

 مشترن حدع والخىىىلىجي الػام الثاهىي  الخػلُم مً ألاولى الظىت ، مىاهج2005 الىػىُت، التربُت وشازة -

اطُاث ) وجىىىلىحُا غلىم ابُت ، الٍس  الجصابس. ، ( الخىىىلىحُا ، والخُاة الؼبُػت غلىم ، الػلىم الفحًز

اطُاث ، بسهامج2006 الىػىُت، التربُت وشازة - اطُاث، لشػب الٍس اض ي، جلني ٍز بُت غلىم ٍز  للظىت ججٍس

 .الجصابس الػام والخىىىلىجي، الثاهىي  الخػلُم مً لثتالثا
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صُت هدى مذي جبني مبادئ إداسة الجىدة الشاملت  اججاهاث الهُئت الخذَس

 -دساشت مُذاهُت بكلُت العلىم الاوصاهُت والاحخماعُت بجامعت معصكش-
 

 .2صذاس لحصً، طالب دكخىساه، حامعت وهشان  

ان  2مدمذ، حامعت وهشانأ.د. مٍز

 
خ الاسشال خ اللبىل    2018ماي  26:جاٍس خ اليشش 2018ماي  31:جاٍس  2018/ اوث /01:جاٍس

صُت هدى مذي جبنى مبادئ إداسة الجىدة الشاملت بكلُت ت  هذف الذساشت الحالُت إلى الخعشف على اججاهاث الهُئت الخذَس

( 120اشخخذم فيها املىهج الىصفي، وجكىهذ عُىت الذساشت مً )والاحخماعُت بجامعت معصكش، كذ  العلىم الاوصاهُت

أشخار واشخارة بكلُت العلىم الاوصاهُت والاحخماعُت بجامعت معصكش. جم إعذاد اشخماسة للُاس اججاهاث الهُئت 

ب صُت هدى مذي جبني مبادئ إداسة الجىدة الشاملت مً طشق الباخث، وثم الخأكذ مً صذكها وثباتها بخجٍش على عُىت  هالخذَس

 ، وجىصلذ الذساشت الى هخائج الخالُت: SPSSالبرهامج الاخصائي  اشخطالعُت، وحشث املعالجت الاخصائُت باشخخذام

صُت بكلُت العلىم الاوصاهُت والاحخماعُت بجامعت معصكش خىل مذي  - وحىد فشوق دالت إخصائُا في اججاهاث الهُئت الخذَس

صُت خىل مذي  -لجامعُت.جبني مبادئ إداسة الجىدة الشاملت ا عذم وحىد فشوق دالت إخصائُا في اججاهاث الهُئت الخذَس

عذم وحىد فشوق راث داللت  إخصائُت في اججاهاث الهُئت  -جبني مبادئ إداسة الجىدة الشاملت حعزي ملخغير اللصم. 

صُت هدى مذي جبني مبادئ الجىدة الشاملت حعزي ملخغير شىىاث الخبراث. د فشوق راث داللت إخصائُت في عذم وحى  -الخذَس

صُت هدى مذي جبني مبادئ الجىدة الشاملت حعزي ملخغير الشجبت العلمُت.  اججاهاث الهُئت الخذَس

 اججاهاث؛ أشاجزة الخعلُم العالي؛ حىدة الخعلُم العالي :الكلماث املفخاخُت

Abstract: 

The current study, aims to identify the trends of the educational board towards the adoption of TQM principles in 
the Faculty of Humanities and Social Sciences, at the University of Mascara, where the descriptive approach was 
used. The study sample consisted of (120) professors at the Faculty, A survey was prepared to measure the trends 

of the educational board towards the adoption of the TQM principles, from the methods used by the researchers, 
and then prove its validity and stability by testing it on a Sample reconnaissance. A Statistical analysis was carried 
out using the Statistical Package for the Social Sciences program (SPSS). Where the following results were reached: 
- There are statistically significant differences in the  trends of the educational board at the university of mascara 

faculty of Humanities and Social Sciences on the extent of the adoption of the  TQM principles .- There are no 

statistically significant differences in the  trends of the educational board towards the adoption of TQM principles 
Attributed to the variable of the department._ there are no statistically significant differences in the trends of the 

educational board towards the adoption of the total quality principles because of the variable of year’s experience . 

- There are no statistically significant differences in the trends of the educational board towards the adoption of 

the total quality principles because of the variable of the  academic rank. 

Keywords : trends, University Professors, Quality of Higher Education 

 

 ملذمت: 
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ع، ٌشهد الخػلُم الػالي زالٌ اللسن  اإلااض ي جدٌى حرزي في ػسق وأطالُب ومجاالث الخػلُم والخدَز

وذلً ختي ٌظخجُب إلاجمىغت مً الخددًاث التي جخمثل في الخؼىز اإلارهل في اإلاجاٌ الخىىىلىجي 

 واإلاػلىماحي، مما خخم غلى الدٌو جسهيز الاطدثمازاث في مُدان البدث الػلمي.

ت بأكص ى خد ممىً، لرلً أصبذ الخػلُم الػالي مدىزا أطاطُا وخُ ا في مجاٌ اطدثماز اإلاىازد البشٍس ٍى

 وبالخالي جدلُم حىدة في الخػلُم الػالي مً زالٌ مدزالجه وغملُاجه ومسسحاجه.

للد أصبذ جؼبُم حىدة الخػلُم الػلي في الظىىاث ألازيرة مدل اهخمام حمُؼ الفاغلين والشسواء بهدف 

مً زالٌ ما ٌػسف "بظمان الجىدة  جدظين مظخىي ومسدود وأداء الخػلُم الػالي،

"Qualité.Assurance)). 

ت، ئال أها الجفاق خٌى أهمُت الػالكت بين  زغم حػدد مفاهُم حىدة الخػلُم الػالي في الادبُاث التربٍى

ألاهداف والغاًاث الخػلُمُت بمخؼلباث ومػاًس الجىدة، واإلاظاهمت الفػالت لجمُؼ الفاغلين في مجاٌ 

( ئلى أن جؼبُم حىدة الخػلُم 2007كاشم )م حىدة الػملُاث الخػلُم. خُث ٌشير الخػلُم غلى جدلُ

الػالي ًخميز بأهمُت بالغت مً زالٌ الػمل غلى الخدظين اإلاظخمس للػملُاث وألاوشؼت، والخدماث 

اإلالدمت، وحشخُص اإلاشىالث، وجدظين أداء اإلاإطظت الخػلُمُت وذلً مً زالٌ الخسص غلي جىفير 

م بهدف السفؼ مً ئهخاحُت الػملُت  مىار جىظُمي ئًجابي ًدلم الىجاح، والػمل بأطلىب الفٍس

الخػلُمُت وزفع وظبت السطىب مما ًىػىع غلي جدظين مػدالث الىجاح لدي ػالب وجدظين في 

 (102:  2007كاشم , مظخىي زطا اإلاظخفُدًً. )

للخغلب غلي مسخلف اإلاخغيراث  وهىرا فان الاهخمام بجىدة الخػلُم الػالي في الجصاةس أصبدذ طسوزة

ت، والتي جإزس طلبا غلي مسسحاث الخػلُم الػالي مً بُنها جأزير الػىإلات،  التي حػسفها الجامػت الجصاةٍس

وحػدد الؼلبت اإلاتزاًد في الجامػاث، وغدم الخىاق بين مسسحاث الػملُاث الخػلُمُت وخاحاث الظىق 

لت، وجؼبُلاتها في مجاٌ الخػلُم الجامعي أصبذ خخمُت اإلادلى وغلُه فان أهمُت ئدازة الجىدة الشام

 وطسوزة.

ظُت هدى مدي جؼبُم حىدة الخػلُم الػالي هرهس  ومً بين الدزاطاث التي جىاولذ اججاهاث الهُئت الخدَز

( التي هدفذ الى الخػسف غلي مدي جؼبُم مبادب ادازة الجىدة الشاملت في 2004) عالوهتدزاطت 

ىُت مً ظُت وكد زلصذ الدزاطت الي جؼبُم مبادب  الجامػت الامٍس وحهت الىظس أغظاء هُئتها الخدَز

عالوهت، الجىدة الشاملت وان بدزحت هبيرة، زلصه في مجاٌ تهُئت مخؼلباث الجىدة في الخػلُم الػالي )

2004 :66.) 

هُت ( خٌى ئدازة الجىدة الشاملت بيلُت آلاداب والػلىم الاوظا2009) لشكط عليباإلطافت لدزاطت 

غظى هُئت الخدَزع بجامػت  181بجامػت باجىت الجصاةس، خُث ػبلذ الدزاطت غلى غُىت ميىهت مً 

باجىت ولُت آلاداب، وكد جىصلذ مً زال ال لىخاةج الى وحىد مبرزاث وافُت لخؼبُم ئدزازه الجىدة 
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اةُا في الشاملت باليلُت وغدم ازجباغ ملمذ اإلاخسسحين بظىق الػمل، وغدم وحىد فسوق دالت اخص

 (.102: 2009لشكط، اججاهاتهم هدى حىدة الخػلُم الػالي حػصي إلاخغير الجيع ومخغير السجبت الػلمُت )

ظُت هدى مػاًس الجىدة الشاملت بسبؼها  وكد أزبذ الدزاطاث غدًدة اهمُت اججاهاث الهُئت الخدَز

م في حامػت الفلظؼُيُت في بػىىان واكؼ هظام الخػلُ (2004عالوهت واملالح )بمخغيراث هثيرة، هدزاطت 

طىء مػاًسا دازة الجىدة الشاملت مً وحهت هظس أغظاء هُئت الخدَزع جىصال فيها الى غدم وحىد 

فسوق في الىاكؼ هظام الخػلُم في طىء مػاًير الجىدة، ٌػصي إلاخغيراث الىىع الاحخماعي، وهىع اليلُت، 

 (.87: 2004عالوهت، والخبرة، اإلاإهل الػلمي والجامػت )

( خٌى "دزحت جؼبُم مػاًس ادازة الجىدة الشاملت بمإطظاث الخػلُم الػالي 2005املطاعني )ودزاطت 

ت والاوادًمُين فيها" )  (103: 2005املطاعنى، الخاص في الظلؼت غمان مً وحهت هظس الاداٍز

ظُت هدى غملُت هجاح جؼ ذ خٌى اججاهاث الهُئت الخدَز بُم واإلاالخظ مً زالٌ الدزاطاث التي أحٍس

ادازة الجىدة الشاملت جسجىص غلى مجمىغت مً شسوغ واإلاخؼلباث أهمها الىعي بمفاهُم الجىدة 

ت.  والخدظين ووشس الثلافت الاداٍز

 الاشكالُت: 

ت خدًثت ظهسث الى الىحىد هدُجت للمىافظت بين مإطظاث  حػخبر ئدازة الجىدة الشاملت فلظفت ئداٍز

د الخػلُم الػالي. الخػلُم الػالي في الدٌو اإلاخلدمت، وم  ً أحل جدظين وججٍى

أصبدذ مإطظاث الخػلُم الجامعي جدبني هره الفلظفت، وذلً بهدف الخىُف مؼ مسخلف الخؼىزاث 

الاكخصادًت والظُاطُت والاحخماغُت وجلبُت الؼلب اإلاتزاًد لاللخداق بالدزاطت في اإلاظخىٍاث الجامػُت 

 (.89: 2007كاشم، اإلاسخلفت )

أداء مإطظاث الخػلُم الػالي ٌػد اهخماما مدىزٍا في حمُؼ دٌو الػالم، ألهه مسجبؽ لرلً فان جدظين 

بىمؽ مً الخػلُم الري ًيهئ الفسد لفهم والخىُف مؼ غصس الخىىىلىحُت وغصس الخغير، فاإلاػسفت في ظل 

ت حدًدة مسجبؼت  الػىإلات جدخاج ئلى جىظُم مظخمس وداةم، مً زالٌ أطالُب وأدواث وفلظفت ئداٍز

 الجىدة وألاداء.ب

ت  غلى هرا الاطاض فان حىدة الخػلُم الػالي حػخمد غلى هظام مخيامل مً اإلاػلىماث الخػلُمُت والتربٍى

دازل الجامػت، والاهخمام بالخػسف غلى أفظل ألاطالُب لخؼبُم مبادب الجىدة الشاملت مً زالٌ 

لى غالحها بهدف الىصٌى الي الدشخُص اإلاىطىعي لألوطاع اللاةمت وجددًد أوحه اللصىز والػمل غ

 مظخىي وأداء غاٌ.

مً هىا فان الاهخمام بادازة الجىدة الشاملت في الخػلُم الػالي ال ٌػني أهه جسؼُؽ لجػل اإلاإطظاث 

ت أو صىاغت ولىً هرا ٌػني الاطخفادة مً مدزل ادازة الجىدة الشاملت في  الخػلُمُت ميشأث ججاٍز

س ألا  ت وجدلُم حىدة اإلاسسحاث الخػلُمُت، هما أهدث الخػلُم الػالي للىصٌى ئلى جؼٍى طالُب الاداٍز
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(والتي زسحذ 0226(، ودزاطت الػؼاز، )0226(، وودزاطت زاض ي)0222غلى ذلً دزاطت خمدان )

 (589:  2006الخطُب، )بيخاةج مفادها غُاب الىعي وطػف زلافت الجىدة في الىطؽ الجامعي 

ػسف الؼاتي والػبادي ) ػلُم الػالي بأنها: "غملُت تهدف الى جدلُم هللت هىغُت (حىدة الخ 0227َو

بمظخىي الؼلبت في حمُؼ الجىاهب الػللُت والجظمُت والىفظُت والاحخماغُت والثلافُت ًخدلم ذلً 

 (86: 2007الطائي والعبادي، مً زالٌ ئجلان الاغماٌ وخظً ادازتها " )

الخصاةص ومميزاث اإلاىهج الػلمي غلى  ( فلد وصفها "بلدزة مجمىع 0228أما ًىطف حجُم الؼاتي )

جلبُت مخؼلباث الؼالب وطىق الػمل، مؼ أن جدلُم حىدة الخػلُم الػالي ًخؼلب جىخُد ول اإلاىازد 

ت، والظُاطاث، والىظم واإلاىاهج، والػملُاث، مً أحل زلم ظسوف مىاجُت لإلبخياز والابداع "  البشٍس

الخػلُم الػالي اخخلذ أهمُت بالغت طىاء غلى اإلاظخىي (الى اغخباز أن حىدة  0228وذهب هاشم فىشي، )

هاشم، الىلي أي اإلاجخمؼ أو غلى اإلاظخىي اإلاىؼىي، إلاا لها مً أزس كىي في جدلُم ألاهداف اإلاسحىة )

2008 :167) 

ظُت وأولُاء الامىز واإلاجخمؼ   الجىدة اإلاخميزة وجلبي خاحُاث الؼلبت وأغظاء الهُئت الخدَز

 وغلى طىء ما جلدم ًمىً ػسح الظإاٌ السةِس ي الخالي: الػصس. وجخىافم مؼ مخؼلباث

ظُت بيلُت الػلىم الاوظاهُت والاحخماغُت بجامػت مػظىس هدى مدي جبني  ما اججاهاث الهُئت الخدَز

خفسع غً هرا الظإاٌ الدظاؤالث الفسغُت الخالُت:  هل جىحد فسوق في  -مبادب ئدازة الجىدة الشاملت؟ٍو

ظُت بيلُت الػلىم الاوظاهُت والاحخماغُت بجامػت مػظىس خٌى مدي جبني مبادب اججاهاث الهُئت ال خدَز

بُت خٌى مدي جبني مبادب  - ئدازة الجىدة الشاملت الجامػُت هل جىحد فسوق في اججاهاث الهُئت الخدٍز

بُ - ئدازة الجىدة الشاملت حػصي إلاخغير اللظم؟ ت هل جىحد فسوق ئخصاةُت في اججاهاث الهُئت الخدٍز

هل جىحد فسوق ئخصاةُت في - هدى مدي جبني مبادب الجىدة الشاملت حػصي إلاخغير طىىاث الخبراث؟

ظُت هدى مدي جبني مبادب الجىدة الشاملت حػصي إلاخغير السجبت الػلمُت؟  اججاهاث الهُئت الخدَز

 ولإلحابت غلى هره الدظاؤالث جمذ صُاغت الفسطُاث الخالُت: 

 الفشطُت العامت: 

ظُت بيلُت الػلىم الاوظاهُت والاحخماغُت جىحد -1 فسوق دالت اخصاةُا في اججاهاث الهُئت الخدَز

 بجامػت مػظىس هدى مدي جبني مبادب ئدازة الجىدة الشاملت.

 الفشطُاث الجزئُت: 

ظُت هدى مدي جبني ئدازة الجىدة الشاملت حػصي -0 جىحد فسوق دالت اخصاةُا في اججاهاث الهُئت الخدَز

 اللظم.إلاخغير 

بُت هدى مدي جبني مبادب الجىدة الشاملت حػصي -3 جىحد فسوق دالت اخصاةُا في اججاهاث الهُئت الخدٍز

 إلاخغير طىىاث الخبراث.



 كلُت العلىم الاحخماعُت والاوصاهُت            متونجملة               شعُذة الذكخىس مىالي الطاهش حامعت  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200     2018 اوث/ املجلذ العاشش/ العذد ألاول 

 90 

ظُت هدى مدي جبني مبادب الجىدة الشاملت -4 جىحد فسوق دالت اخصاةُا في اججاهاث الهُئت الخدَز

 حػصي إلاخغير السجبت الػلمُت.

أهمُت هره الدزاطت في جىاٌو مىطىع ًخصف بالخدازت مً زالٌ كؼاع  جخمثلأهمُت الذساشت: 

خظاض واطتراجُجي ًخمثل في كؼاع الخػلُم الػالي باغخبازه مجاٌ مظإوٌ غً الخىمُت اإلادلُت، وخخمُت 

لخػلُمُت الجامػُت واإلاخمثل في مدزل ئدازة الجىدة اجبني مدزل ئدازي خدًث بدلف حىدة اإلاسسحاث 

 ع الخػلُم الػالي.الشاملت في كؼا

 أهذاف الذساشت: تهذف هزه الذساشت هدى معشفت مصخىٍاث الاججاه مً خالل :

اث اججاهاث غُىت الدزاطت هدى جؼبُم حىدة الخػلُم الػالي في ولُت الػلىم  - ملازهت مظخٍى

 ؤلاوظاهُت والاحخماغُت بجامػت مػظىس.

بادب ئدازة الجىدة الشاملت للػمل خث اللاةمين واإلاظإولين غلى شإون الجامػت بأهمُت جبنى م -

سها. صها وجؼٍى  غلى حػٍص

 جلدًم ئػاز مفاهُمي إلدازة الجىدة الشاملت بصفت غامت، وحىدة الخػلُم الػالي بصفت زاصت.  -

الىكىف غلى مػىكاث جؼبُم مبادب ئدازة الجىدة الشاملت في ولُت الػلىم الاوظاهُت  -

 والاحخماغُت.

 املفاهُم الاحشائُت للذساشت: 

  :إداسة الجىدة الشاملت 

ت في أطلىب غمل اإلاإطظاث  ت الخدًثت التي حػمل غلى ئخدار حغيراث حرٍز أخد أبسش اإلافاهُم ؤلاداٍز

 في أهدافها، بغسض ئحساء الخدظين الشامل في حمُؼ مساخل الػمل للىصٌى الي زض ى اإلاظخفُدًً.

 حىدة الخعلُم العالي 

اتها، لخدلُم أفظل أطلىب أو مدزل ادازي مخيامل ًؼبم في حم ُؼ فسوع اإلاإطظت الجامػُت ومظخٍى

الخدماث الخػلُمُت بأهفء ألاطالُب وأكل الخيالُف واغلى حىدة ممىىت واشباع خاحاث الؼالب 

 واإلاظخفُدًً مً غملُت الخػلُم.

  :الجامعت 

ها مإطظت غلمُت مظخللت ذاث هُيل جىظُمي مػين وأهظمت واغساف وجلالُد أوادًمُت، جخمثل وظاةف

ع والبدث الػلمي وزدمت اإلاجخمؼ جخألف مً مجمىغت مً اليلُاث وألاكظام ذاث  السةِظُت في الخدَز

ػبُػت غلمُت، وجلدم بسامج دزاطُت مخىىغت في جسصصاث مسخلفت منها ما هى غلى مظخىي الخدزج 

 ومنها ما هى غلى مظخىي ما بػد الخدزج.

 ض  : عظى هُئت الخذَس

امػت، دزحخه الػلمُت جدىم الى الشهادة الػلمُت اإلاخدصل غليها هى مىظف بصفت أطخاذ في الج

 )ماحِظتر، دهخىزة( أما زجبخه الػلمُت مسجبؼت بدزحخه وأكدمُت جىظُفه.
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 الاججاهاث: 

غبازة غً مُل أو اطخػداد هدى مىطىع مػين وأًظا ًخدزل في حشىُله غدة غملُاث هثل الادزان 

ترحم الفسد الاججاهاث الى طلىواث مسخلفت.  والراهسة والخسُل والخفىير ٍو

 الاطاس الىظشي للذساشت: 

 : وشأة وجطىس إداسة الجىدة الشاملت

ت الخدًثت والتي ظهسث هدُجت للمىافظت الػاإلاُت   حػد ئدازة الجىدة الشاملت مً اإلافاهُم ؤلاداٍز

ىُت وألاوزوبُت )  (.101:  2005وشىان، الشدًدة بين مإطظاث ؤلاهخاج: الُاباهُت وألامٍس

ى الجىدة ( مفهىم السكابت الشاملت غلفُجً باومففي بداًت الخمظِىاث مً اللسن اإلااض ي أبسش اإلافىس ) 

لت اكخصادًت مؼابلت لخاحاث  خُث أغخبرها هظاما فػاٌ ًإدي ئلى ئهخاج الظلؼ أو الخدماث بؼٍس

س وصُاهت الجىدة، وكد أشاز ) خظمً جؼٍى ( بأن الجىدة مظإولُت فُجً باوموزغباث اإلاظتهلً، ٍو

ت أو فىُت، هما أ هد بأهه ًجب غلى حمُؼ ألافساد الػاملين باإلاإطظت طىاء واهىا ًلىمىن بأغماٌ ئداٍز

، علُماثول فسد في اإلاإطظت الخأهد داةما بأن مسسحاث غمله طلُمت وصخُدت مً اإلاسة ألاولى )

2004  :55.) 

( مجمىغت مً ألافياز جدوز خٌى فىسة الخيامل دًمىجوبػد نهاًت الخسب الػاإلاُت الثاهُت وطؼ ) 

طاض لهره ألافياز، أن اإلاإطظت حػمل اإلاإطظت ولها، وذلً مً أحل الخىصل ئلى مىخج حدًد، ووان ألا 

 (.285: 2006الخطُبأ، مً أحل ئًجاد هفاءة في مىخجها النهاتي )

( وأفيازه اإلاالمذ السةِظُت إلاا ًؼلم غلُه ئدازة الجىدة الشاملت التي ًسحؼ دًمىجوكد خملذ مبادب ) 

أو الخدمت أمسا ػبُػُا  أطاطها ئلى اغخماد مىظىمت غمل مخياملت ًخم زفؼ هفاءتها بدُث ًصبذ اإلاىخج

-43:  2006الترجىسي، وحىٍدان، هاججا غً حىدة ألاطالُب اإلاظخسدمت في الػمل وهظمه الخاهمت )

44). 

اث ومبادب ) ( واججاهاجه الجدًدة واطخفادث منها، زم دًمىجوحػخبر الُابان ألاولى التي ػبلذ هظٍس

(، وفي نهاًت زمظُيُاث اللسن حىسانى )طاغدها فُما بػد في ذلً أخد غماللت الجىدة ومىظسيها وه

اث التي ًىادًان بها، ختى ظهس الػمالق الُاباوي في  ً أجاخذ الُابان لهما جؼبُم الىظٍس الػشٍس

اث اججاهاث الجىدة الشاملت وفسق الػمل ) املذهىن، الظبػُىاث مً اللسن هفظه مؼبلا أخدر هظٍس

 (.286:  2006والطالع، 

( بخؼىٍس مفاهُم ئدازة الجىدة الشاملت فُلُب كشوشبياللسن اإلااض ي كام )وفي بداًت الظبػُىاث مً  

ىُت، واغخبر أن اإلاىافظت مؼ الُابان حظخدعي جظافس وافت اإلاجهىداث لخلم  في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

س مىظىماث ؤلادازة اإلاخياملت في اإلاإطظاث اإلاسخلفت، وزغم الدشابه الىبير في ألاطع واإلابادب  وجؼٍى

( باغخبازهم كمم هرا اإلاجاٌ، فان هال منهم كد جميز دًمىج وحىسان وكشوشبيالػامت التي ججمؼ بين )

ت زاصت ججػله مخفسدا في بػع الجىاهب والىىاحي اإلاسخلفت، هما ظهس في الُابان أطاجرة  لت وزٍؤ بؼٍس
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هم والرًً غملىا ( وغير إٌشُكاوا وجاج وش يأو غملىا بػده مثل ) دًمىجهباز في هرا اإلاجاٌ غاصسوا 

س اإلاظخمس. في  اث وألاطع التي حػخمد غليها ئدازة الجىدة الشاملت وحػلها أداة للخؼٍى س الىظٍس لخؼٍى

يي فؤاد العاحز وحمُل وشىانخين ًإهد ) إدواسد ( غلى أن فلظفت الجىدة حػىد ئلى الػالم ألامٍس

ىدة مً زالٌ جؼبُلاث السكابت ، والري ٌظمى بأبي الجىدة، والري اغخمد جىشَػا لخدظين الجدًمىج

 ..(101: 2005، العاحز، ووشىانؤلاخصاةُت )

هرا وفي أوازس الثماهِىاث وبداًت الدظػُىاث مً اللسن اإلااض ي خدزذ جؼىزاث هبيرة في مفهىم  

، هما بسش مفهىم الجىدة وىظُفت أطاطُت الجىدة وئدازتها، غلى طبُل اإلاثاٌ : هظام خللاث الجىدة

ث أهمُت جؼبُله في مجاالث غدًدة مثل الخدماث الصخُت، السكابت البُئُت، وجىلُد لإلدازة، وبسش 

فاث مظخددزت في حىدة الخُاة،  وحىدة بِئت الػمل، هما الؼاكت الىىوٍت وغيرها، هرلً بسشث حػٍس

ظهسث مػاًير للجىدة وطػتها اإلاإطظت الدولُت للخىخُد اللُاس ي في زمع مجمىغاث مً اإلاػاًير وهي 

(ISO 9000-9004 اث السواد الثالزت للجىدة واهذ ألاطاض إلاا (، ول هره اإلافاهُم باإلطافت ئلى هظٍس

 (.56: 2004علُماث، )ٌػسف الُىم في الػالم هيل بمفهىم ئدازة الجىدة الشاملت 

ؼ التي مسث بها وافت اللؼاغاث الاحخماغُت والاكخصادًت، بسشث   وهىدُجت خخمُت ولظسوف الخغير الظَس

اث اإلاىادًت بالجىدة الخػلُمُت وفػالُتها غلى غساز اللؼاغاث ألازسي وغلى زأطها الاكخصادًت، ألاصى 

م ؤلاصالخاث الخػلُمُت اإلاسجىصة في أطاطها غلى اإلابادب الصخُدت  فياهذ هلؼت جدٌى هامت غلى ػٍس

م اإلاخ مخؼ بسبرة إلدازة الجىدة الشاملت مً حهت، ومً حهت أزسي فهي مسجىصة غلى الؼاكم أو الفٍس

غٍسظت والري طِخىلى كُادة هره الخسهت وهرا الخغُير لخدلُم أهداف جدظين الجىدة الخػلُمُت 

 (. 85: 2006الترجىسي، وحىٍدان، )

ظخيخج الباخث مما طبم أن الدغىة ئلى جؼبُلاث ئدازة الجىدة الشاملت في كؼاع الخػلُم لها أطاطها  َو

ت أو مداوالث غابسة.الفلظفي السصين، فهي لِظذ مجسد احتهاد  اث هظٍس

( في اللؼاع التربىي وحػد أهثر اإلابادب جؼبُلا في اللؼاع التربىي دًمىجفلد جم جؼبُم مبادب ) 

يي، وجسجىص غلى حملت مً الافتراطاث مإداها أن ألافساد ًسغبىن في الػمل، وغلُه فان وظُفت  ألامٍس

ً ٌػملىن في هىفه غلى هدى مخىاصل ؤلادازة هي جمىُنهم مً فػل ذلً بخدظين الخىظُم الرً

 (.286:  2006الخطُب، )

وحشير الجىدة الشاملت في اإلاجاٌ التربىي ئلى مجمىغت اإلاػاًير وؤلاحساءاث التي يهدف جىفُرها ئلى  

الخدظين اإلاظخمس في اإلاىخج الخػلُمي، وحشير ئلى اإلاىاصفاث والخصاةص اإلاخىكػت في الػملُاث 

زاللها جلً اإلاىاصفاث، والجىدة الشاملت جىفس أدواث وأطالُب مخياملت وألاوشؼت التي جخدلم مً 

 .(266:  2006املذهىن، والطالع، حظاغد اإلاإطظاث الخػلُمُت غلى جدلُم هخاةج مسطُت )

وفي بداًت الثماهِىاث مً اللسن اإلااض ي بدأ الجسي وزاء الجىدة في حمُؼ أوحه الػمل في اإلاإطظاث  

غصس )ئدازة الجىدة ؤلاطتراججُت( التي جسهصث غلى الىظام بيامله، وجظمىذ  الخدماجُت، وغىدها بدأ
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حمُؼ ألافساد الػاملين في اإلاإطظت، وأدي ذلً ئلى اغخباز ئدازة الجىدة الشاملت الىطُلت التي جدافظ 

ىُت  غلى اإلاإطظت. وللد ولدث خسهت ئدازة الجىدة الشاملت في زماهِىاث اللسن اإلااض ي زىزة أمٍس

فلد أصبدذ الجىدة شػازا في ول وحه مً أوحه الخُاة، وأزرث مبادب وجؼبُلاث ئدازة  حدًدة،

الجىدة الشاملت جبث زوح الخُاة في مُادًً ألاغماٌ واإلاُادًً الخيىمُت والصىاغُت وفي غالم التربُت 

 (.589:  2006الخطُب، والخػلُم )

وفي اإلاملىت اإلاخددة اهخلل هرا اإلافهىم ئلى مجاٌ الخػلُم، وػبلذ مػاًير الجىدة الشاملت مؼ بداًت  

ؼاهُت الػاإلاُت ) اهخمامها ئلى كؼاع  (ISO 9000الظبػُىاث مً اللسن اإلااض ي غىدما مدث اإلاىظمت البًر

ىُت وأوزوبا  والُابان مجاال لدزاطت الجىدة الخػلُم، وبالخالي أصبذ الخػلُم في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 (6-5:  1996البُالوي، )

هما خظُذ غملُاث ئصالح الخػلُم باهخمام هبير في مػظم دٌو الػالم وخظُذ ئدازة الجىدة الشاملت  

ً ًؼللىن غلى هرا الػصس غصس الجىدة  بجاهب هبير مً هرا الاهخمام ئلى الخد الري حػل اإلافىٍس

طُت لىمىذج ؤلادازة الجدًدة التي ولدث إلاظاًسة الخغيراث الدولُت باغخبازها ئخدي السواةص ألاطا

واإلادلُت، ومداولت الخىُف مػها، فأصبذ اإلاجخمؼ الػالمي ًىظس ئلى الجىدة الشاملت وؤلاصالح التربىي 

غلى أنها وحهان لػملت واخدة، بدُث ًمىً اللٌى أن الجىدة الشاملت هي الخددي الخلُلي الري 

 (.286:  2006املذهىن، م والطالع، أ، ي الػلىد اللادمت )طخىاحهه ألامم ف

ظخيخج مما طبم أن ئدازة الجىدة الشاملت مسث بثالر مساخل ختى أصبدذ في شيلها الخالي، بدأث   َو

ً، أما اإلاسخلت  دًمىجأولها غىدما أدزل  مفهىم الجىدة ئلى الُابان في الخمظِىاث مً اللسن الػشٍس

ىُت بخؼبُم أفياز ئدازة الجىدة الشاملت في  الثاهُت فلد ظهسث غىدما بدأث الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

الثماهِىاث مً اللسن هفظه، وآلان وشهد اإلاسخلت الثالثت مً مساخل ئدازة الجىدة الشاملت في مُدان 

 التربُت والخػلُم.

 مفهىم إداسة الجىدة الشاملت في الخعلُم العالي: 

 ُذاهُت: الاحشاءاث املىهجُت للذساشت امل

اطخسدم الباخث اإلاىهج الىصفي الخدلُلي الن هرا اإلاىهج هى ألاهثر اوسجاما مؼ أهداف مىهج الذساشت: 

الدزاطت الخالت، ألهه ًمثل أخد أشياٌ الخدلُل اإلاىظم لىصف ظاهسة أو مشيلت مدددة وكُاطها همُا 

م حمُؼ البُاهاث واإلاػلىماث وجصيُفها وجدلُلها )  (.83: 2006الاغاو، غً ػٍس

 مجخمع الذساشت: 

ظُت بجامػت مػظىس والتي جخيىن مً طبؼ  ًخيىن مجخمؼ الدزاطت مً حمُؼ أغظاء الهُئت الخدَز

ولُاث)ولُت الػلىم الدكُلت، ولُت الػلىم الخىىىلىحُا، ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت، ولُت الػلىم 

ت والدظ ُير، بمجمىع ؤلاوظاهُت والاحخماغُت ولُت الادب واللغاث وولُت الػلىم الاكخصادًت الخجاٍز

 أطخاذ وأطخاذة ما بين الداةمين واإلاشازهين واإلاخػاكدًً  913أطاجرة بلدز ب
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 عُىت الذساشت

ع ليلُت الػلىم ؤلاوظاهُت والاحخماغُت، بجامػت  جيىهذ غُىت الدزاطت مً حمُؼ أغظاء هُئت الخدَز

الاحخماع، وأطخاذة  مػظىس لألكظام لخالُت: كظم غلم الىفع وغلىم التربُت، كظم الفلظفت، كظم غلم

ً ًلدز الػدد  أطخاذ وأطخاذة أما  87أطخاذ وأطاجرة مظاغدًً كظم )أ( و)ب( غددهم 52مداطٍس

أطخاذ وأطخاذة للد كام الباخث بخؼبُم أداة الدزاطت غلى حمُؼ أفساد  137اإلاجمىع الػام ًلدز 

 102دلُل الاخصاتي بلغ الػُيُت اللصدًت هظسا لصغس حجمها لىً الاطخبُاهاث التي واهذ صالخت للخ

 اطخبُان فلؽ.

 (:ًمثل البُاهاث الىصفُت الخاصت بأفشاد عُىت الذساشت:01الجذول سكم )
 اليظبت الػدد الصفت اإلاخغير

 اللظم

 09.16 35 غلم الىفع

 37.5 45 غلم الاحخماع

 33.33 42 الفلظفت 

 السجبت الػلمُت
 42 48 أطخاذ مداطس 

 62 70 أطخاذ مظاغد 

 طىىاث الخبرة

 00.5 07 طىىاث 5أكل مً 

 34.16 41 طىىاث 12الي  5مً  

 43.33 50 طىىاث 12أهثر مً 

ألادواث املصخخذمت : إشخخذم الباخث أداة جمثلذ في بىاء إشخبُان للُاس فلشاث ألابعاد املدذدة 

 للذساشت.

 وصف الاشخبُان: 

ظُت هدى مدي جؼبُم مبادب الجىدة  جمثلذ آداه الدزاطت في اطخبُان للُاض اججاهاث الهُئت الخدَز

الشاملت بيلُت الػلىم الاحخماغُت وؤلاوظاهُت، وكام الباخث ببىاء اطخبُان مظخػُىا باالدب التربىي 

ها جم غسض ( أبػاد، بػد4( فلسة مىشغت غلى أزبػت )65خُث جظمىذ الاداة في صىزتها ألاولُت )

( أطاجرة مً كظم غلم الىفع وغلىم التربُت 26الاطخبُان غلى مجمىغت مً اإلادىمين بلغ غددهم )

 ( أبػاد.4( فلسة مىشغت غلى أزبػت )62بجامػت مػظىس وافلىا غلى )

 ألابػاد السةِظُت لالطخبُان والبالغ غددها أزبػت جخمثل فُما ًلي:  -

 الجىدة الشاملت.جؼبُم ئدازة اليلُت إلابادب ئدازة  .1

 جدبنى اليلُت خاحاث اإلاجخمؼ  .0

 الىمى اإلانهي وألاوادًمي لألطاجرة. .3

 الخدفيز والدشجُؼ للبدث الػلمي. .4

وبػد ئحساء الخػدًالث التي أوص ى بها اإلادىمىن. جم خرف بػع الفلساث، وحػدًل البػع، وهرلً 

( أبػاد، 4فلسة مىشغت غلى )( 62ئطافت وئغادة صُاغت فلساث أزسي، وأصبذ غدد فلساث الاطخبُان )
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صغيرة  –مخىطؼت  –هبيرة  –وكد أغؼى ليل فلسة وشن مدزج وفم طلم مخدزج زماس ي ) هبيرة حدا 

 صغيرة(. –

ت للذساشت: ا  لخصائص الصُكىمتًر

 صذق الاشخبُان: 

للخدلم مً صدق أداة الدزاطت جم غسطها غلى مجمىغت مً ألاطاجرة اإلادىمين كظم غلم الىفع  

وغلىم التربُت بجامػت مػظىس مً ذوي الخبرة والازخصاص، وهرا إلاػسفت زأيهم خٌى مدي صالخُت 

ت للمىطىع اإلاساد دزاطخه، ومدي اهخماء ومىاطبت ول ت واللغٍى  ووطىح الفلساث مً الىاخُت التربٍى

فلسة ئلى البػد الري جلِظه، وئبداء الخػدًالث واإلاالخظاث في خاٌ ما اخخاحذ الفلسة ئلى حػدًل أو 

 خرف أو ئطافت فلساث أزسي.

للد أبدي مػظم اإلادىمين مىافلت غلى فلساث الاطخبُان ئال بػع الفلساث التي جم خرفها في ئػاز 

 الخػدًل الري ػسأ غلى الاطخمازة هيل.

م ئًجاد الجرز التربُعي إلاػامل الثباث: الصذق الزاحي      √جم خظاب الصدق الراحي غً ػٍس

 وهرا ًدٌ غلى صدق الاطخمازة. 2.90وكدز مػامل الصدق الراحي لالطخمازة ب: 

 الثباث: 

م الخجصةت الىصفُت، خُث كظمذ الاطخمازة ئلى  جم خظاب مػامل الثباث لهرا الاطخبُان غً ػٍس

( والىصف الثاوي زاص باألزكام الصوحُت 59-1ألزكام الفسدًت )ض( مً )هصفين: الىصف الاٌو زاص با

( وبػد جؼبُم الاطخمازة جدصل ول فسد غلى دزحخين ئخداهما غلى الىصف الفسدي 62-0)ص( مً )

 .2.70وزاهيهما غلى الىصف الصوجي، وبػد ذلً جم خظاب مػامل الازجباغ بيرطىن وواهذ كُمخه ز = 

الخسمين والخأهد أهثر مً داللخه هره اللُمت، جم جصخُذ مػامل الثباث وللخسفُف مً أزس غامل 

 وهي كُمت مؼمئىت للداللت غلى زباث الاطخبُان.2.90بخؼبُم مػامل طيرمان بساون والتي كدزث ب 

 عشض ومىاكشت الىخائج: 

 : مىاكشت الفشطُت الاولى

ظُت بيلُت الػلىم الاوظاهُت جىحد فسوق دالت اخصاةُا في اججاهاث الهُئت ال»التي جىص غلى:  خدَز

 «.والاحخماغُت بجامػت مػظىس هدى مدي جبني مبادب ئدازة الجىدة الشاملت

ت ليل مجاٌ مً مجاالث الدزاطت وهرلً  بػد خظاب اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدسافاث اإلاػُاٍز

 الدزحت اليلُت للمجاالث والجدٌو الخالي ًىضح ذلً: 

ت لدزحاث أفساد الػُىت، خظب مجاالث ًبين اإلاخىطؼا(:2حذول سكم ) ث الخظابُت والاهدسافاث اإلاػُاٍز

 .الدزاطت والدزحت اليلُت
 اهدشاف معُاسي  مخىشط خصابي املجال الشكم

 2.54 3.80 جؼبُم ئدازة اليلُت مبادب ئدازة الجىدة الشاملت- 1
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 2.86 3.51 جدبنى اليلُت خاحاث اإلاجخمؼ- 0

 2.71 3.30 لألطاجرة الىمى اإلانهي والاوادًمي- 3

 2.66 3.21 الخدفيز والدشجُؼ للبدث الػلمي- 4

 0.68 3.43 الدزحت اليلُت 5

( وواهذ دزحت 3.5، 3.80( أن اإلاخىطؼاث الخظابُت بلغذ غلى الخىالي ) 3بُيذ هخاةج الجدٌو زكم )

(، 3.22، 3.30خىالي)الىمى اإلانهي والاوادًمي لألطاجرة ومجاٌ الخدفيز والدشجُؼ للبدث الػلمي غلى ال

وفُما ًخػلم بالدزحت اليلُت لخؼبُم ئدازة اليلُت إلابادب ئدازة الجىدة الشاملت، فلد واهذ هبيرة 

( وهره الىدُجت جدٌ غلى أن ولُت الػلىم الاوظاهُت والاحخماغُت  3.43واإلاخىطؽ الخظابي الري بلغ )

هما جبين أن اهثر مجاالث ئدازة الجىدة لجامػت مػظىس، جؼبم مبادب الجىدة الشاملت بدزحت ملبىلت. 

الشاملت جؼبُلا، مجاٌ جؼبُم ئدازة اليلُت مبادب ئدازة الجىدة الشاملت، زم مجاٌ غالكت اليلُت 

باإلاجخمؼ، زم حاء مجاٌ الىمى اإلانهي وألاوادًمي لألطاجرة وفي الدزحت ألازيرة مجاٌ الخدفيز والدشجُؼ 

اةج ئلى دزحت جؼبُم ملبىلت إلابادب ئدازة الجىدة الياملت، وكد للبدث الػلمي. وبشيل غام أشازث الىخ

لت اإلاىخهجت في الدظُير ؤلادازي زاصت أن زلُت طمان حىدة باليلُت  ٌػىد الظبب ئلى ألاطلىب والؼٍس

جظم غىاصس فػالت وجخمخؼ بىفاءة في اإلاُدان. وكد حػىد هره الىدُجت ئلى كىاغت ئدازة اليلُت بظسوزة 

ت خدًثت. وجخفم هره الىدُجت مؼ بػع جؼبُم هظام ئد ازة الجىدة الشاملت باغخبازها فلظفت ئداٍز

س همىذج إلدازة الجىدة 0223الدزاطاث اإلاُداهُت الظابلت مثل: دزاطت بدح) ( التي هدفذ ئلى جؼٍى

ؼ الشاملت والخػسف غلى ئمياهُت جؼبُله في الجامػاث ألازدهُت باإلطافت ئلى اجفاق هخاةج هره الدزاطت م

ع ) ( التي هدفذ ئلى جدلُل ئمياهُت جؼبُم مػاًير ئدازة الجىدة الشاملت في حامػت 0224دزاطت حَس

 بيرشٍذ.

  :مىاكشت الفشطُت الثاهُت 

ظُت هدى جؼبُم مبادب ئدازة »التي جىص غلى أهه:  جىحد فسوق دالت ئخصاةُا في اججاهاث الهُئت الخدَز

جم اطخسدام ازخباز )ث( للػُىاث اإلاظخللت إلاػسفت الفسوق للد «. الجىدة الشاملت حػصي إلاخغير اللظم

 ؤلاخصاةُت في جؼبُم مبادب الجىدة الشاملت.

ًبين هخاةج ازخباز )ث( لداللت الفسوق إلاجاالث ئدازة الجىدة الشاملت خظب مخغير  (:3حذول سكم )

 اللظم
كُمت  كظم الفلظفت كظم غلم الاحخماع كظم غلم الىفع اإلاجاالث

 )ث(

مظخىي 

 الداللت
 الاهدساف مخىطؽ الاهدساف مخىطؽ الاهدساف مخىطؽ

جؼبُم ئدازة اليلُت مبادب -

 ئدازة الجىدة الشاملت

3.76 2.54 4.21 2.51 3.81 2.67 -1.46 2.15 

 2.17 1.38- 2.80 3.54 2.62 3.71 2.71 3.43 جدبنى اليلُت خاحاث إلاجخمؼ
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الىمى اإلانهي والاوادًمي 

 لألطاجرة

3.04 2.71 3.51 2.71 3.06 2.61 -1.21 2.23 

الخدفيز والدشجُؼ للبدث 

 الػلمي

0.97 2.82 3.01 2.81 3.11 2.70 -0.96 2.32 

 2.19 1.32- 2.69 3.35 2.61 3.61 2.65 3.36 الدزحت اليلُت

( غدم وحىد فسوق ذاث داللت اخصاةُت غىد مظخىي 3بُيذ هره الىخاةج اإلاىضخت في الجدٌو زكم )

( في مدي جؼبُم مبادب ئدازة الجىدة الشاملت في ولُت الػلىم ؤلاوظاهُت  2.25الداللت ) &= 

ظُت غلى حمُؼ مجاالث الدزاطت والدزحت  والاحخماغُت في حامػت مػظىس مً وحهت هظس الهُئت الخدَز

ث اليلُت التي حػصي إلاخغير اللظم وحاءث حمُؼ كُم مظخىي الداللت ؤلاخصاةُت اإلاسجبؼت بمجاال 

 (.2.25الدزاطت والدزحت اليلُت أغلى مً )

ظُت مخفلت وجخفم هره الدزاطت مؼ  مىً جفظير هره الىدُجت وىن اججاهاث أفساد غُىت الهُئت الخدَز ٍو

ع ) ( خُث أظهسث هخاةجها أن هىان ازخالف في جؼبُم مجاالث ئدازة الجىدة 0224هخاةج دزاطت حَس

حامػت بيرشٍذ، وذلً لصالح كظم الػلىم، وجسخلف هره الىدُجت مؼ الشاملت. إلاخغير اللظم واليلُت في 

(واللخين أشازجا ئلى غدم وحىد فسوق ذاث داللت ئخصاةُت 0224( ودزاطت الػباس ي)0224دزاطت غالوة )

 ( حػصي إلاخغير اللظم واليلُت في حامػت اللدض والجامػت الػسبُت.a=2.25غىد مظخىي الداللت)

 : مىاكشت الفشطُت الثالثت

ظُت هدى جؼبُم مبادب ئدازة » التي جىص غلى أهه:  جىحد فسوق دالت ئخصاةُا في اججاهاث الهُئت الخدَز

 «.الجىدة الشاملت حػصي إلاخغير طىىاث الخبرة 

ًبين هخاةج ازخبازاث لداللت الفسوق إلاجاالث ئدازة الجىدة الشاملت خظب مخغير  (:04حذول سكم )

 طىىاث الخبرة
مجمىع  خباًًمصدز ال اإلاجاالث

 اإلاسبػاث

دزحاث 

ت  الخٍس

 مظخىي الداللت مخىطؽ اإلاسبػاث

جؼبُم ئدازة اليلُت إلابادب ئدازة 

 الجىدة الشاملت

 2.21 0 2.23 بين اإلاجمىغاث

 58 18.94 دازل اإلاجمىغاث 2.95
2.30 

 62 18.97 اإلاجمىع

 جبنى اليلُت خاحاث اإلاجخمؼ

 2.46 0 2.90 بين اإلاجمىغاث

 58 08.85 دازل اإلاجمىغاث 2.4
2.49 

 62 09.78 اإلاجمىع

 الىمى اإلانهي والاوادًمي لألطاجرة

 2.39 0 2.78 بين اإلاجمىغاث

 58 30.0 دازل اإلاجمىغاث 2.49
2.55 

 62 30.99 اإلاجمىع

الخدفيز والدشجُؼ غلى البدث 

 الػلمي

 2.72 0 1.41 بين اإلاجمىغاث
2.36 

 2.69 58 42.09 دازل اإلاجمىغاث
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 62 41.72 اإلاجمىع

( غدم وحىد فسوق ذاث داللت اخصاةُا في اججاهاث الهُئت 4مً زالٌ الىخاةج في الجدٌو زكم)

ظُت هدى جؼبُم مبادب الجىدة الشاملت في ولُت الػلىم الاوظاهُت والاحخماغُت بجامػت مػظىس  الخدَز

ع الجامعي غلى  حمُؼ مجاالث الدزاطت والدزحت اليلُت خُث أن حػصي إلاخغير طىىاث الخبرة في الخدَز

مىً جفظير هره الىدُجت وىن الاطخاذ 2.25حمُؼ كُم مظخىي الداللت ؤلاخصاةُت أغلى مً ) (. ٍو

ت في بداًت مشىازه الدزاس ي ولىً وجيرة وشدة  الجامعي جيىن دافػُخه كىٍت وخماطه ًمخاش بدزحت كٍى

 لُم، هرا مً حهت.ودزحت الدافػُت جىسفع مؼ مسوز طىىاث الخػ

مً حهت ازسي فان حػد ئلتزام وطلىن وزلافت جخؼلب بِئت ووطؽ مىاطب ًإمً لجمُؼ الػاملين 

س والخدظين اإلاظخمس بِىما الالتزام والظلىن ال ًخأزسان بظىىاث الخبرة، باإلطافت ئلى أن  بالخؼٍى

الخػلُم الػالي. واجفلذ هره  اإلاىاػىين لِع لديهم مػسفت واطػت بىظام ئدازة الجىدة الشاملت في مجاٌ

( اللخين أشازجا ئلى غدم وحىد فسوق 0224( والػباس ي )0224الىدُجت مؼ هخاةج ول مً دزاطت غالوهت )

في جؼبُم مبادب ئدازة الجىدة الشاملت حػصي إلاخغير الخبرة في اإلاجاالث ألازبػت للدزاطخين وهي: تهُئت 

ت مخؼلباث ئدازة الجىدة الشاملت، ومجاٌ مخابػ سها، ومجاٌ اللىي البشٍس ت الػملُت الخػلُمُت وجؼٍى

 ومجاٌ اجساذ اللساز وزدمت اإلاجخمؼ.

  :مىاكشت الفشطُت الشابعت 

ظُت هدى جؼبُم مبادب ئدازة » التي جىص غلى أهه:  جىحد فسوق دالت اخصاةُا في اججاهاث الهُئت الخدَز

سدام ازخباز )ث( إلاػسفت الفسوق الاخصاةُت في للد جم اطخ«. الجىدة الشاملت حػصي إلاخغير السجبت الػلمُت

 جؼبُم مبادب ئدازة الجىدة الشاملت.

ًبين هخاةج ازخُاز )ث( لداللت الفسوق إلاجاالث ئدازة الجىدة الشاملت خظب مخغير (: 5حذول سكم )

 السجبت الػلمُت.
كُمت  اشخار مصاعذ اشخار مداطش 

 )ث(

مصخىي 

 اهدشاف مخىشط اهدشاف مخىشط الذاللت

جطبُم إداسة الكلُت ملبادئ إداسة الجىدة 

 الشاملت

3.86 0.54 3.75 0.52 0.78 0.43 

 0.33 0.96 0.61 3.4 0.71 3.59 جدبنى الكلُت خاحاث املجخمع

 0.49 0.69 0.71 3.26 0.73 3.40 الىمى املنهي والاكادًمي لألشاجزة

 0.24 1.18 0.73 2.84 0.86 3.12 الخدفيز والدشجُع للبدث العلمي 

 0.32 0.98 0.57 3.33 0.67 3.51 املجمىع

( ًخطح أهه ال ًىحد فسوق ذاث داللت ازصاةُت غىد مظخىي 5مً زالٌ هخاةج الجدٌو )

( هدى جؼبُم مبادب ئدازة الجىدة الشاملت في ولُت الػلىم الاوظاهُت والاحخماغُت مً  2.25=الداللت)&

ظُت. إلاخغير السجبت الػلمُت غلى حمُؼ مجاالث الدزاطت والدزحت اليلُت،  زالٌ اججاهاث الهُئت الخدَز

مىً جفظير هره الىد2.25خُث حاءث حمُؼ كُم مظخىي الداللت الاخصاةُت أغلى مً ) ُجت وىن (. ٍو
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فظس  الاطاجرة مً مسخلف السجب الػلمُت، فاججاهاتهم مشترهت هدى جؼبُم مبادب الجىدة الشاملت، ٍو

ظُت بازخالف السجب هظسا للمػسفت اإلاخىاطػت بمفاهُم حىدة  الباخث هره الىدُجت وىن الهُئت الخدَز

 الخػلُم الػالي.

(، التي 0224( ودزاطت الىاظس )0226)(، دزاطت الػؼاز 0226وجسخلف الدزاطت مؼ دزاطت زاض ي )

 ً جىصلذ ئلى وحىد فسوق ذاث داللت اخصاةُت لصالح الاطاجرة اإلاشازهين الرًً ًدخاحىن ئلى جيٍى

ب وزبرة ئطافت لسفؼ مظخىي هفاءاتهم في مجاٌ زلافت حىدة الخػلُم الػالي :  2006الخطُب، )وجدٍز

589) 

 خاجمت: 

ؼبُم وجبني مإطظاث الخػلُم الػالي أطلىب ئدازة الجىدة زالصت هره الدزاطت جخمثل في أهمُت ج

س مسسحاتها في ظل مدُؽ وبِئت غاإلاُت جمخاش بالخغُير وغدم الاطخلساز، لرلً فان جىفير  الشاملت لخؼٍى

بِئت ومىار ٌشجؼ حمُؼ الاػساف ) ئدازة، أطاجرة، ػلبت، غاملين ( غلى ئدزان أهمُت الجىدة، وجبني 

والسفؼ مً مظخىي حىدة اإلاسسحاث الخػلُمُت واًالء أهمُت للػالكت بين فلظفت جدظين آلاداء 

 مإطظاث الخػلُم الػالي واإلاجخمؼ اإلادلي واإلادوي.

وزلصذ الدزاطت ئلى أهمُت جبني مبادب ئدازة الجىدة الشاملت في الخػلُم الػالي لجػل ألاداء أهثر جميزا 

 حظاهم في زلم بِئت حػلُمُت. واخترافا ومهىُت مً زالٌ تهُئت وافت الىطاةل التي

الن اإلاظألت لِظذ أي حػلُم، اذ اإلاؼلىب حػلُم ًيهئ الفسد واإلاجخمؼ لخلاةم غصس الثىزة الخىىىلىحُت 

ؼ ومظخمس .  وغصس الخغير اإلادظازع، فالىم الهاةل مً اإلاػسفت ًدخاج الى جىظُم طَس

 كائمت الكخب واملشاحع

 ( ,لظان 1987ابً مىظىز مدمد بً مىسم ،).الػسب اإلادُؽ، بيروث، لبىان، داز السطالت 

 ( ملدمت في جصمُم البدث التربىي، غصة السفخِس ي.0222الاغا، ئخظان، الاطخاذ، مدمىد ،) 

 ( ،ًت، داز الىفاء دهُا الؼباغت واليشس، 1996البُالوي خظ (. الظلىن الخىظُمي في الادازة التربٍى

ت.  الاطىىدٍز

 جان أغادًس غسفاث، )  الترجىزي (. .ادازة الجىدة الشاملت في مإطظاث 0226مدمد غىض، خٍى

 ، اإلاظيرة لليشس والخىشَؼ والؼباغت، غمان .1الخػلُم الػالي واإلاىخباث ومسهص اإلاػلىماث، غ

 ( ،ئدازة الجامػاث بالجىدة الشاملت. اللاهسة: اًتران لليشس والخىشَؼ.  0223الخىطىي وػمان .) 

 ت، غ0226خمد، )الخؼُب أ ، غالم الىخب الخدًث، أزبد، 0(. ادازة الجىدة الشاملت جؼبُلاث جسبٍى

 الازدن.

 ( ،م ت.0(. ئدازة اإلادزطت بالجىدة الشاملت، غ0223الشسكاوي مٍس  ، اللاهسة، مىخبت النهظت اإلاصٍس

 ( ،س الخػلُم الجامعي لخىمُت اإلاجخمؼ الفلظؼُني 0225الػاحص فإاد، وشىان حمُل في طىء (. جؼٍى

 ، غصة .0، غدد1ادازة الجىدة الشاملت، مجلت الجىدة للخػلُم الػالي، الجامػت الاطالمُت، مجلد
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 ( ،اإلاىهجُت اإلاخياملت إلدازة الجىدة الشاملت، داز واةل لليشس، غمان، 0221غلُلي غمس وصفي .)

 الازدن.

 ( ، ،واكؼ هظام الخػلُم في الجامػ0228غالوهت مػصوش واإلاالح مىخهى .) اث الفلظؼُيُت في طىء مػاًس

ادازة الجىدة الشاملت مً وحهت هظس أغظاء هُئت الخدَزع، مجلت اجداد الجامػاث الػسبُت، الػدد زكم 

 غمان، الازدن.52

 ( ،ىُت مً 0224غالوهت مػصوش (. مدي جؼبُم مبادب ادازة الجىدة الشاملت في الجامػت الػسبُت الامٍس

ظُ ت، بدث ملدم الى مإجمس الىىغُت في الخػلُم الجامعي الفلظؼُني، وحهت هظس أغظاء هُئتها الخدَز

 حامػت اللدض، زام هللا.

 ( ،ئمياهُت جؼبُم ئدازة الجىدة الشاملت في مإطظاث الخػلُم الػالي بالجصاةس، 0229غلي لسكؽ .)

جىت، اإلابرزاث واإلاخؼلباث، مرهسة لىُل شهادة اإلااحظخير في غلىم التربُت، حامػت الخاج لخظس، با

 دزاطت مُداهُت بيلُت آلاداب والػلىم الاوظاهُت.

 ( ،ت، الخؼبُم وملترخاث 0224غلُماث صالح هاصس (.ادازة الجىدة الشاملت في اإلاإطظت التربٍى

س، غ  ، داز الشسوق لليشس والخىشَؼ، غمان، الازدن.1الخؼٍى

 ( ،اإلاىهجُت اإلاخياملت إلدازة الجىدة الشاملت والا 0222غمس وصفي غلُلي .) دمشم، داز 9222ًصو ،

 الخصاد، الؼبػت الاولى.

 ( ،ئدازة الجامػاث في طىء مػاًير الجىدة الشاملت، الازدن، غمان، مجلت اجداد 0227كاطم غلىان .)

 الجامػاث، الػدد السابؼ.

 ( ،ىُت مً وحهت 0224الىػبي وػُمت (. مدي جؼبُم ئدازة الجىدة الشاملت في الجامػت الػسبُت الامٍس

ظُت، وزكت غلمُت كدمذ في مإجمس الخىغُت في الخػلُم الجامعي الفلظؼُني، هظس أغظ اء الهُئت الخدَز

 حامػت اللدض اإلافخىخت زام هللا.

 ( ،ئدازة الجىدة الشاملت وبىاء كدزاث اإلاىظماث الاحخماغُت كظاًا 0210مدمد غبد الفخاح مدمد .)

 وزؤوء مػاصسة، اإلاىخب الجامعي الخدًث.

  داث، )مدمد غسض (. ئدازة الجىدة الشاملت في مإطظاث 0226الترجىزي وأغادًس غسفاث حٍى

 ، داز اإلاظيرة لليشس والخىشَؼ والؼباغت، غمان، الازدن.1الخػلُم الػالي واإلاىخباث، غ

 ( ،مبادب ئدازة الجىدة الشاملت بين الاهمُت والخؼبُم غلى الجامػاث 0221مدمد غلي الشىيري .)

أغظاء مجالع الجامػاث، زطالت دهخىزاه كظم الادازة التربىٍت، حامػت أم اللسي  الظػىدًت هما ًساها

 اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت.

 ( ،ادازة الجىدة مدزل لفػالُت ادازة الخغير التربىي غلى 0222اإلادهىن مدمد والؼالع أخمد .)

 اإلاظخىي الجامعي بجمهىزٍت مصس الػسبُت، داز الفىس الػسبي، اللاهسة .
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 (. دزحت جؼبُم ادازة الجىدة الشاملت بمإطظاث الخػلُم الػالي الخاص فى 0225اغني غلي، )اإلاؼ

ً والاوادًمين، زطالت ماحِظتر غير ميشىزة، ولُت التربُت، حامػت  طلؼىت غمان مً وحهت هظس الاداٍز

 اليرمىن، ازبد، الازدن.

 ( ،ؤلادازة والاشساف التربىي بين الىظٍس1990وشىان ٌػلىب خظين.) داز 3ت والخؼبُم، الؼبػت ،

 الفسكان للؼباغت واليشس والخىشَؼ، غمان.

 ( ،ت كظاًا مػاصسة في الفىس 0227هاشم فىشي الػبادي، ًىطف حجُم (. ادازة الجىدة البشٍس

، داز صفاء لليشس والخىشَؼ، غم1الادازي، غ
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 مضخىي الرطا عً الخنىيً الاولي لذي املخنىهين

 دراصت ميذاهيت في املرلس الىطني لخنىيً املىظفين املخخصين 

 -ةصعيذ -حمام ربي 

 2ػالب ديخىزاه حامػت غلي لىهِس ي البلُدة / بً غباد قخحي

م   حامػت مىالي ػاهس طػُدة/ أمُىتد. يٍس

  
 2018/ اوث /01:جاريخ اليشر   2018ماي  19:جاريخ القبىل  2018/مارش/17 :جاريخ الارصال

ً مىظكين اإلاسخصين قسع   ً ألاولي لدي اإلاخٍىهين بمسيص الىػني لخٍٍى تهدف الدزاطت ئلى الٌشل غً مظخىي السطا غً الخٍٍى

ً الاولي يٍل باإلطاقت الى مػسقت مظخىي السطا غً  والًت طػُدة بدُث تهدف ئلى الٌشل غً مظخىي السطا غً الخٍٍى

ً اإلاٍىن و الخدماث اإلادزطُت و الجاهب البُداؾى  ً الاولي يما هؼمذ الى يشل الكسوناث في مظخىي السطا غً الخٍٍى جي للخٍٍى

ني وذلَ غلى غُىت مخٍىهت مً  مخٍىن ومخٍىهت مىشغين  50حػصي الى اإلاخؿيراث الجيع و الخسصص الىظُكي و اإلاظخىي الخٍٍى

اث وزالر جسصصاث خُث زلصذ الىخائج الى : وحىد مظخىي مىسكع مً السط ً ألاولي لدي غلى زالر مظخٍى ا غً الخٍٍى

ً ألاولي . -اإلاخٍىهين أقساد غُىت الدزاطت   ال ًىحد قسوم في -ال ًىحد قسم بين الرًىز وؤلاهار في مظخىي السطا غً الخٍٍى

ال ًىحد قسوم  - مظخىي السطا غً البػدًً ) الخدماث اإلادزطُت و الجاهب البُداؾىجي ( حػصي ئلى مخؿير الخسصص الىظُكي

ً ألاولي حػصي ئلى مخؿير اإلاظخىي الدزاس ي ذاث داللت  ئخصائُت في مظخىي السطا غً الخٍٍى

 

ً الهلماث املفخاحيت :  ً الاولي –السطا  –الخٍٍى  الخٍٍى

Abstract: 

This study aims to reveal the level of satisfaction in the initial composition of the constituents, at the 
National Center for the formation of specialized staff, section of Saida's department. In which, it aims to 
detect the level of satisfaction in the initial composition as a whole.  In addition to knowing the level of 
satisfaction with the former and the school services, and the pedagogical aspect of the initial formation. 
As we aspire to detect the differences in the level of satisfaction with the formation, attributed to gender 
variables, functional specialization and formative level. On a sample of 50 formatives ( male and female) 
divided into three(03) levels and three(03) specialties, the results were as follows: -There is a low level of 
satisfaction with the initial composition of the participants in the study. -There is no difference between 
males and females in the level of satisfaction of the initial formation. -There are no differences in the level 
of satisfaction with the dimensions( school's services and pedagogical aspect) due to the variable 
functional specialization. -There are no statistically significant differences in the level of satisfaction with 
the initial formation due to the variable level of study. 
Keywords :formation - satisfaction - initial formation 
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 املقذمت :

ً باهخمام متزاًد في مسخلل دُو          الػالم ،باغخبازه اإلاصدز ألاُو جدظى مسايص و مدازض الخٍٍى

ت، التي هدخاج ئليها  والاطتراجُجي  لخىمُت اإلاجخمػاث و حؿرًتها بٍل اخخُاحاتها مً الؼاناث البشٍس

للنهىض باألمم و جىمُتها في مجاالث الحُاة اإلاسخلكت، و جىطُذ السؤٍت الػلمُت و الكىُت اإلاخسصصت 

اإلاسخلكت، قلهد أصبدذ الدُو تهخم بالػىصس البشسي  خُى مسخلل الهظاًا اإلاخػلهت بمجاالث الحُاة

أيثر مً أي ونذ مض ى، الن هرا ألازير هى أطاض الخمُيز و الخكىم  الري ًمًٌ ألي مإطظت وظُكُت 

 .أن جدههه مً زدماتها و ئهخاحها

ـدها الػالم في حمُؼ و مؼ الخهدم الػلمي و الخٌىىلىجي و اإلاـــػسفي و الخؿُـــــساث الهائــــلت التي ٌشهـ       

يُت، التي تهدف ئلى  و الػملُت الخٍٍى مجاالث الحـــــُاة أصبذ مً الظسوزي مىايبت هرا الخهدم غً ػٍس

س ما لديهم مً مهازاث  ومػازف و زبراث و ئخدار حؿيراث في طلىيهم و  جىمُت ندزاث اإلاخٍىهين و جؼٍى

 . اججاهاتهم مً أداء أغمالهم

يُت مخٍاملت جصسف قيها مً الىنذ و الجهد ولرلَ جدسص مسايص       ً غلى وطؼ بسامج جٍٍى الخٍٍى

ً  مً أهم  واإلااُ الٌثير مً أحل الحصُى غلى مسدود اًجابي لها و لألقساد اإلاخٍىهين، ئذ ٌػخبر الخٍٍى

ادة و الخكىم، باغخبازها حظاغد اإلاخٍىهين غلى  ً لخدهُو الٍس الىطائل التي حػخمد غليها مسايص الخٍٍى

س مهازاتهم و ندزاتهم و الخؿير في طلىيهم، مً احل اطدثمازها بما ًسدمهم و ًسدم اي دشاف و جؼٍى

 . اإلاإطظاث

لًٌ هرا الخؼىز في طلىيُاث اإلاخٍىهين ال ًدظنى ئال ئذا جىقس ًل ما ًلصم لخدهُو هجاح الػملُت         

يُت قػالت و ال هُت مالئمت و بسامج جٍٍى يُت، مً ظسوف  قيًز م الجدي الخٍٍى حسص غلى غملُت الخهٍى

د مً زهت اإلاخٍىن  ً، خُث ًٍص ً الجُد ٌػخبر مً أهم غىامل السطا غً الخٍٍى لهره الػملُت، الن الخٍٍى

ً و اإلاإطظاث التي ًيخمي ئليها  بالخالي  بىكظه وبأهمُخه ويرا شػىزه باالهخمام مً نبل مسايص الخٍٍى

 . زلو حى مً السطا  ًسدم الجمُؼ

ًان هىاى زطا و ًل       د مً زالله مػسقت ما ئذا  هرا أزاز قُىا الداقؼ لدزاطت هرا اإلاىطىع الري هٍس

ً اإلاىظكين اإلاسخصين قسع خمام زبي طػُدة . والري اشخؿل  ً ألاولي في اإلاسيص الىػني لخٍٍى غً الخٍٍى

ًان ذلَ داقػا لي وزاء ئزازة هرا اإلاىطىع بالبدث والدزاطت.  قُه مىصب أطخاذ مٍىن و

 اشهاليت الذراصت :

يُت مً اإلادازض و الجامػاث واإلاسايص غلى  جسؼُؽ اخخُاحاتها        ال جهخصس وظائل اإلاإطظاث الخٍٍى

ت مً هاخُت ازخُازها و حػُُنها، و ئهما تهخم يرلَ بػملُت جدظين يكاءاتها وذلَ غً  مً اإلاىازد البشٍس

ً، قمىر أيثر مً ألل غام ناُ طِظترو " ئن و الخٍٍى أغظم هبت ًمًٌ أن ههدمها للمجخمؼ هي  ػٍس

ً وحػلُم أبىائىا"  )زلُل .   (11ص  2005جٍٍى



 مليت العلىم الاجخماعيت والاوضاهيت            متونجملة               صعيذة جامعت الذلخىر مىالي الطاهر  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200     2018 اوث/ املجلذ العاشر/ العذد ألاول 

 104 

ً، خُث ٌػخبر أهم غامل للنهىض بالػىصس البشسي ومهُاض   مً هرا اإلاىؼلو ًدبين لىا أهمُت الخٍٍى

وحػمُم إلادي جدزج الكسد دازل اإلاإطظت و اإلاجخمؼ، وزُازا لسقؼ الخددي و مظاًسة الخهدم الخٌىىلىجي، 

الثهاقاث اإلاهمت الجدًدة، و مً حهت أزسي مىذ قسص للمخٍىهين مً جدظين مظخىاهم الػلمي و اإلانهي 

،مما ًإهلهم لالهدماج في اإلاإطظاث اإلاىحهىن ئليها مهىُا، وبالخالي جدهُو الكػالُت و جدظين ألاداء 

يُت زاصت و جىكُرها مً ػسف اإلاٍىهين ذوي يكاءاث ً، ختى  وذلَ بىطؼ بسامج جٍٍى وزبرة في الخٍٍى

ًامل لدي اإلاخٍىهين، وال ًخدهو هرا السطا ئلى بخىقس مجمىغت مً الػىامل  ًدظنى الحصُى غلى زطا 

ًاقت  ً مسجبؽ بمدي جدهُهه لسطا  يُت الن هجاح الخٍٍى التي حظاغد غلى جدظين الػملُت الخٍٍى

 .ألاػساف الكاغلت قُه

ً هى مظأ      لت خدًثت ومهمت حدا، ألن أداء الخٍىًٍ مسجبؽ بالىجاح  و قاالهخمام بالسطا غً الخٍٍى

ً لدي اإلاخٍىهين  ني و اإلانهي مظخهبال ،ومً هىا ًأحي أهمُت مىطىع السطا غً الخٍٍى الخهدم الخٍٍى

يُت في أي مجخمؼ، بما ًدهو  م نُمت ونىة أي مإطظت جٍٍى باغخبازه أخد اإلاإشساث الحهُهُت لخهٍى

ً التي مً ً   الجىدة في الخٍٍى ادة زهتهم، وجدظين أداء مسايص الخٍٍى أهداقها جدظين زطا اإلاخٍىهين و ٍش

 (2007) الهظاة . الترجىزي .

و اهؼالنا مً أن شػىز اإلاخٍىهين بالسطا ًإدي ئلى الشػىز باالهجاش  و الداقػُت، وشٍادة قػالُت    

ً، وغدم مال  يُت وغدم السطا ًإدي الى طػل مظخىي الخٍٍى ً الػملُت الخٍٍى ئمت مسسحاث الخٍٍى

الخخُاحاث ومخؼلباث اإلاجخمؼ  وهى ما وظعى الُه في دزاطدىا هره بؿُت  الخػسف غلى مظخىي السطا 

ً اإلاىظكين اإلاسخصين قسع والًت طػُدة ً لدي اإلاخٍىهين في اإلاسيص الىػني لخٍٍى  .غً الخٍٍى

اث  و ؤلاحابت غلى مشٍلت الدزاطت جدقػىا لؼسح حملت مً الدظاؤالث        بؿسض الخػسف غلى مظخٍى

ً ألاولي لدي اإلاخٍىهين و الكسو ناث التي ند جيشأ بُنهم في مظخىٍاث السطا جبػا  السطا غً الخٍٍى

 للمخؿيراث الصخصُت 

 و البُداؾىحُت اإلاسخلكت يما هى مبِىا قُما ًلي حظاؤالث الدزاطت .

ً ألاولي لدي اإلاخٍىهين الخابػين -1 إلاسيص الىػني لخٍىًٍ اإلاىظكين  ما مظخىي السطا غً الخٍٍى

 اإلاسخصين قسع والًت طػُدة ؟

   :و لإلحابت غً هرا الدظاُؤ جؼلب مىا ؤلاحابت غلى الدظاؤالث الكسغُت الخالُت

 ما مظخىي زطا اإلاخٍىهين غً اإلاٍىن ؟ -1-1

 ما مظخىي زطا اإلاخٍىهين غً الخدماث اإلادزطُت؟ -1-2

هل هىاى -2                                                   الجاهب البُداؾىجي ؟ما مظخىي زطا اإلاخٍىهين غً  -1-3

 قسوم ذاث داللت ئخصائُت في مظخىي السطا غً الخٍىًٍ لدي  اإلاخٍىهين حػصي ئلى مخؿير الجيع؟

ً لدي اإلاخٍىهين حػصي ئلى  -3 هل هىاى قسوم ذاث داللت ئخصائُت في مظخىي السطا غً الخٍٍى

 لخسصص الىظُكي ؟مخؿير ا
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ً لدي اإلاخٍىهين حػصي ئلى  -4 هل هىاى قسوم ذاث داللت ئخصائُت في مظخىي السطا غً الخٍٍى

ني ؟  مخؿير اإلاظخىي الخٍٍى

 : فرطياث الذراصت  

 :و لإلحابت غً الدظاؤالث الدزاطت ههترح الكسطُاث الخالُت

ً ألاولي لدي اإلاخٍىهين  -1 الخابػين للمسيص الىػني ًىحد مظخىي مىسكع مً السطا غً الخٍٍى

ً اإلاىظكين اإلاسخصين قسع والًت طػُدة  . لخٍٍى

 :  جخكسع غً هره الكسطُت  زالر قسطُاث قسغُت وهي

  . مظخىي السطا غً اإلاٍىن مىسكع لدي اإلاخٍىهين 1-1

 . مظخىي السطا غً الخدماث اإلادزطُت مىسكع لدي اإلاخٍىهين 1-2

 . جي مىسكع لدي اإلاخٍىهينمظخىي السطا غً الجاهب البُداؾى   -1-3

ً ألاولي لدي اإلاخٍىهين حػصي ئلى  -2 هىاى قسوم ذاث داللت ئخصائُت في مظخىي السطا غً الخٍٍى

  مخؿير الجيع

ً ألاولي لدي اإلاخٍىهين حػصي ئلى   -3 هىاى قسوم ذاث داللت ئخصائُت في مظخىي السطا غً الخٍٍى

 . مخؿير الخسصص الىظُكي

ً ألاولي لدي اإلاخٍىهين حػصي ئلى هىاى قسوم ذاث داللت ئخصائُ -4 ت في مظخىي السطا غً الخٍٍى

ني  مخؿير اإلاظخىي الخٍٍى

  : أهميت الذراصت  

 : ألاهميت العمليت -* :

*- ً يُت أزىاء غملُت الخٍٍى ً في جهُُم الػملُت الخٍٍى  .مظاغدة الهائمين غلى الخٍٍى

ً ومدي هجاخها في جدهُو  -*   السطا لدي اإلاخٍىهين)ئًىاء ، ههل، ئػػام.ئلهاء الظىء غلى ظسوف الخٍٍى

يُت للىهائص التي ند ًخم الٌشل غنها أزىاء ئحساء الدزاطت  -* لكذ اهدباه الهائمين غلى الػملُت الخٍٍى

يُت و الخدماث اإلادزطُت و الٌكاءاث اإلاؼلىبت في اإلاٍىهين لخدهُو اإلاظخىي  مً هاخُت البرامج الخٍٍى

 .ىهيناإلاؼلىب مً السطا لدي اإلاخٍ

*- ً ص زهتهم في مسيص الخٍٍى   .  اإلاظاغدة في الخػسف غلى يُكُت جدهُو زطا اإلاخٍىهين وحػٍص

جهدًم قىائد غدًدة مً بُنها ئبساش ػبُػت و دوز الػىامل التي حظاهم في جدهُو السطا في هرا  -*     

 .اإلاجاُ

 : ألاهميت العلميت -*

 : هداف غلمُت جسدم الكسطُاث البدث  و جخمثل فيالدزاطت اإلاساد الهُام بها جسمي ئلى جدهُو أ

ً ألاولي بصكت غامت • ً هدى الخٍٍى  . الخػسف غلى مظخىي السطا غً الخٍٍى

ً هدى اإلاٍىن  •  . الخػسف غلى مظخىي السطا غً الخٍٍى
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ً هدى الخدماث اإلادزطُت •  . الخػسف غلى مظخىي السطا غً الخٍٍى

•  ً  . هدى البرامج و الجاهب البُداؾىجيالخػسف غلى مظخىي السطا غً الخٍٍى

اث السطا و التي ند ًٍىن مسدها ئلى غىامل   • الخػسف غلى الكسو ناث بين اإلاخٍىهين في مظخٍى

ني.  الجيع ، الخسصص الىظُكي ، اإلاظخىي الخٍٍى

 الاطار الىظري لذراصت:

 .الخنىيً :

لػدًد مً اإلاكاهُم اإلاسخلكت التي هظسا ألهمُت غملُت الخٍىًٍ في حشٌُل شخصُت اإلاخٍىن قاهىا هجد ا

 : خاُو الػدًد مً الباخثين طبؼها ومنها

ً" مكهىم مسيب ًخٍىن مً غدة غىاصس، و ٌػني الخؿير ئلى ش يء أخظً و       هىاى مً ًسي أن  الخٍٍى

س مجمىغت مً اإلاهازاث و الهدزاث و ألاقٍاز لصخص ما أو مجمىغت مً ألاشخاص " )غبد الىهاب  جؼٍى

 (266ص  1990

ً خظب   هى مجمىغت مً ألاوشؼت والىطػُاث البُداؾىحُت ،والىطائل  Legendre,R. 1988 الخٍٍى

الدًدايخٌُُت التي حظتهدف ئيظاب أو جىمُت اإلاػازف )مػلىماث، مهازاث، ندزاث، مىانل...( مً أحل 

  .(Legendre, 1988) .ممازطت مهمت أو غمل

    : أهمــــــيت الخنـــــــــىيً  

ً أهمُت يبري بػد الخؼىزاث الخٌىىلىحُت التي شهدها الػالم في حمُؼ اإلاُادًً، و في      أصبذ للخٍٍى

أن الاطدثماز في " "M.crouzier مجاُ الخٌىىلىحُا اإلاػلىماث غلى وحه الخصىص ،وهرا ما أيده ألاطخاذ

ت أيثر صػىبت مً الاطدثمازاث ألازسي لًٌ في خالت الىجاح قاه ه أيثر مسد ودًت " )غبد اإلاىازد البشٍس

 .(9ص  2005هللا و مسخاز

ً في ما ًلي     ً مىايبتها قُمًٌ خصس أهمُت الخٍٍى  :وهرا ما أحبر اإلادازض ومسايص الخٍٍى

 . جصوٍد ألاقساد باإلاػلىماث الٍاقُت و البُاهاث اإلاسخلكت في مسخلل اإلاهً -

ادة هىغُت ا - ً ًدظً أداء الكسد و ًىػٌع ذلَ في ٍش لخدماث اإلاهدمت ،بأنل حهد و في الخٍٍى

 .انصس ونذ

ً ًمًٌ مىايبت الخؼىزاث الخٌىىلىحُت اإلادظازغت - و الخٍٍى  .غً ػٍس

ً الحاحت ئلى ؤلاشساف قاإلاىظل اإلاخٍىن الري ٌعي ما ًخؼلبه غمله ٌظخؼُؼ اهجاش  - ًهلل الخٍٍى

 .ذلَ الػمل دون الحاحت ئلى جىحُُه أو مسانبت مظخمسة

ً ف -  ي أداء اإلاىظكين للػمل بٌكاءة و قػالُت .ٌظاهم الخٍٍى

 .جهلُل ألازؼاء و الاهدساقاث و اخخماالث الخػسض للػهىباث الخأدًبُت -

جددًث اإلاػلىماث و ئزساء اإلاػازف ذاث الػالنت بالىظائل الحالُت و اإلاظخهبلُت. )غبد هللا و  -

  25ص 2005اإلاسخاز 
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 : الرطا

حع الشػىزي البظُؽ الري ًصحب بلىؽ أي هدف و هى ٌػسف يماُ دطىقي السطا بأهه "خاُ ال

 (134.ص 1988خالت مظسة و هىاى جألُه للىصُى ئلى هدف ") دطىقي 

ػسقه أهىز غبد الؿكاز السطا الخػلُمي بأهه " اججاه اًجابي هدى الخؿيراث الخػلُمُت للؼالبت، خُث  َو

ُىلها و طماتها الصخصُت ،و نُمها يما جدزى أن الخبراث الخػلُمُت بالٍلُت أيثر مالئمت لهدزاتها و م

حشبؼ جلَ الخبراث الخػلُمُت خاحاتها اإلاسؾىبت الحالُت واإلاظخهبلُت احخماغُا  و هكظُا و مهىُا و 

 (275.ص 2003انخصادًا )غبد الؿكاز 

 : عىاصر الرطا عً الخنىيً

 : ( جخمثل في2011وهي  خظب هِع خٌُمت )

-ً   الاطخمخاع بالخٍٍى

ً الترابؽ بين-   اإلاخٍىن و مسيص الخٍٍى

ني و ؤلادازي -   الػالنت الجُدة مؼ اإلاٍىن و الؼانم الخٍٍى

-ً   ؤلاخظاض بأهمُت دوزه في مسيص الخٍٍى

-ً   الخهدًس و الحسص مسيص الخٍٍى

-ً   الاطخهساز الخٍٍى

  جدهُو الاهجاش-

 الخىاقو الدزاس ي أو الخٍىًٍ-

 جددًد الاحسائي إلاكاهُم الدزاطت : 

: هى خالت مً الازجُاح الىكس ي اججاه الظسوف و البِئت، التي ًخلهى قُه اإلاخٍىن  الخنىيًالرطا عً 

ً ألاولي  ىه. وههصد به في هره الدزاطت دزحت اطخجابت أقساد الػُىت غلى اطخبُان السطا غً الخٍٍى جٍٍى

 .ث الخماس يبأبػاده الثالزت ) اإلاٍىن ، الخدماث اإلادزطُت ، الجاهب البداؾىجي ( وقها لظلم لٌُس 

ً. وهم في دزاطدىا هره  املخنىهين نهم بشٍل مىخظم دازل مسيص الخٍٍى : هم ًل مً ًصاولىن جٍٍى

ً اإلاىظكين اإلاسخصين بدمام زبي والًت طػُدة، والرًً ًصاولىن  اإلاىظكين الخابػين للمسيص الىػني لخٍٍى

ً اإلاىظكين اإلاسخصين بدمام زبي نهم ألاولي باإلاسيص الىػني لخٍٍى والًت طػُدة، في اهخظاز جسطُمهم  جٍٍى

ً والري جدوم مدجه مً   .طىىاث 3أشهس ئلى  6في نهاًت الخٍٍى

ً اإلاخٍىهين في مادة مػُىت وهم في دزاطدىا هره ًمثلىن ألاطاجرة  املنىن  : هى ألاطخاذ اإلاٍلل بخٍٍى

ً اإلاىظكين اإلاسخصين بدمام زبي والًت طػُدة ،والرً ً ًبلـ غددهم الخابػين إلاسيص الىػني لخٍٍى

اطت و 10 ومىشغين غلى الخسصصاث الخالُت مسبين و مظاغدًً  و أزصائُين هكظاهُين و أطاجرة الٍس

 الكسوظُت
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يُت وههصد بها في هره  الخذماث املذرصيت : هُت اإلادُؼت بالػملُت الخٍٍى وهي ًل الظسوف الكيًز

ً اإلاىظكين اإلاسخصين  بدمام زبي والًت طػُدة ،مً زدماث الدزاطت ،ًل ما ًىقسه اإلاسيص الىػني لخٍٍى

للمخٍىهين اإلاهُمين قُه وهي  حشمل ؤلانامت و الىهل   و ؤلاػػام و الترقُه وناغاث الخدَزع و الىطائل 

 البُداؾىجي

ً مً وطائل جهُُم و قسض  الجاهب البيذاغىجي         : وهي ًل ما ًخػلو بالبرامج و مىهجُت الخٍٍى

 . اإلاخٍىهين غً الجاهب البُداؾىجي الاهظباغ و ههصد بمظخىي زطا

: وههصد به دزحت اطخجابت أقساد الػُىت خُى بػد اإلاٍىن في اطخبُان  مضخىي الرطا عً املنىن 

ً ألاولي و قو طلم لٌُسث الخماس ي  .مظخىي السطا غً الخٍٍى

ث : وههصد به دزحت اطخجابت أقساد الػُىت خُى بػد الخدما مضخىي الرطا عً الخذماث املذرصيت

ً ألاولي و قو طلم لٌُسث الخماس ي  .اإلادزطُت في اطخبُان مظخىي السطا غً الخٍٍى

: وههصد به دزحت اطخجابت أقساد الػُىت خُى بػد الجاهب  مضخىي الرطا عً الجاهب البيذاغىجي

ً ألاولي و قو طلم لٌُسث الخماس ي  .البُداؾىجي في اطخبُان مظخىي السطا غً الخٍٍى

اث ) : ا املضخىي الذراس ي ً و هي زالر مظخٍى إلاهصىد به الظىىاث التي دزطها اإلاخٍىن في مسيص الخٍٍى

 .الظىت ألاولى و الثاهُت و الثالثت( خظب هظام اإلاسيص وخظب هظام الخسصص

ني  الري طىف ٌػمل به اإلاخٍىن بػد احخُاشه  الخخصص الىظيفي- : اإلاهصىد به  اإلاجاُ الخٍٍى

ً في مسيص  ً ألاولي والخٍٍى ً اإلاىظكين اإلاسخصين بدمام زبي والًت طػُدة ٌشمل  للخٍٍى الىػني لخٍٍى

 الخسصصاث الخالُت مسبُين و مظاغدًً و الىطُؽ الاحخماعي

هت ازخُازها، و أداة إجراءاث الذراصت : جخظمً ئحساءاث الدزاطت جددًد اإلاىهج، و الػُىت، و ػٍس

 في ازخباز قسطُاث الدزاطت. الدزاطت و يُكُت جؼبُهها، و ألاطالُب ؤلاخصائُت اإلاظخسدمت

 مىهج الذراصت :

اجبؼ الباخث اإلاىهج الىصكي الخدلُلي، لخدهُو هدف الدزاطت ألهه اإلاىهج اإلاالئم إلحساءاث البدث        

 ودزاطت الكسوم و جدهُو الىخائج

 : عيىت الذراصت

اث ) الظىت ألاولى  90مخٍىها مً أصل  50شملذ  ًاهذ خصصُت  –مخٍىها مىشغين غلى زالر مظخٍى

وطُؽ احخماعي ( خُث  –مظاغدًً  -الظىت الثالثت ( و غلى زالر ازخصاصاث )مسبين –الظىت الثاهُت 

%   قهد 20% غلى ألانل مً ًل جسصص ومً ًل مظخىي ،  أما وظبت   20خسصىا غلى جمثُل وظبت 

 ا غشىائُاجم ازخُازه

 

 خصائص العيىت حضب مخغير الجيط :  

 : ًمثل جىشَؼ أقساد غُىت الدزاطت وقها إلاخؿير الجيع (12جذول رقم )
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 الجيط الخنراراث اليضبت املئىيت

 رلىر  31 62%

 إهاث 19 %38

ًان  و مىه ًمًٌ  %38بِىما جمثلذ وظبت ؤلاهار  %62ًخطح لىا مً زالُ الجدُو أن وظبت الرًىز 

ًاهذ غالُت .وذلَ هظسا الن هرا اإلاسيص هى حهىي وبالخالي ٌظخهؼب مخٍىهين  الهُى أن وظبت الرًىز 

ً ؤلانامت البػُد غً مهس  مً حمُؼ أهداء والًاث الؿسب ولهرا قاإلهار ال ًكظلً هرا الىىع مً الخٍٍى

 طٌىاهً مهازهت بالرًىز.

 خصائص العيىت وفقا للمخغير الخخصص:  

 ًمثل جىشَؼ أقساد غُىت الدزاطت وقها إلاخؿير الخسصص.(:13ول رقم )جذ

 اليضبت املئىيت الخنراراث الخخصص

 %40 20 مربيين

 %40 20 مضاعذًً

 %20 10 وصيط اجخماعي

 

هالخظ أن هىاى جباًً في الخسصصاث خُث أن جسصص مسبُين ٌشمل غدة جسصصاث قسغُت منها 

 مسبي زئِس ي و مسبي مخسصص أما جسصص مظاغدًً قىجد مظاغد احخماعي 

 ومظاغد أمىمت ومظاغد خاطىاث وهىاى جسصص واخد وهى وطُؽ احخماعي .

 خصائص العيىت وفقا للمخغير املضخىي الخنىيني:   -ثالثا

 ( : ًمثل جىزيع أفراد عيىت الذراصت وفقا ملخغير املضخىي الخنىيني14ول رقم )جذ

 اليضبت املئىيت الخنراراث املضخىي الخنىيني

 %66 33 الضىت ألاولى جنىيً

 %18 09 الضىت الثاهيت جنىيً

 %16 08 الضىت الثالثت جنىيً

 هالخظ مً زالُ الجدُو الظابو أن مظخىي الظىت ألاولى هى أيبر وظبت مىحىدة      

مهازهت بين اإلاظخىي الظىت الثاهُت والظىت الثالثت وهرا زاحؼ ئلى أن اإلاسيص قسع خمام زبي هى  %66

( قٍاهذ الدقػاث ألاولى جدخىي غلى جسصص واخد وبػد ذلَ أصبدذ 2008خدًث اليشأة ) طىت 

 اث وبالخالي شاد الػدد جبػا لرلَ .جتزاًد الخسصص

 أداة الذراصت ألاصاصيت  في صىرتها النهائيت:  -3-2

يما الخظىا في الدزاطت الاطخؼالغُت جم الاغخماد غلى أداة الاطخبُان وبػد جدٌُمها وخظاب صدنها 

 وجباتها اغخمدها غليها في الدزاطت ألاطاطُت .
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هسة ًلها مىحبت  حشمل زالزت أبػاد يما هي مىضحت ق 38خُث شمل الاطخبُان في وسخخه النهائُت غلى 

 ( 15في الجدُو الاحي زنم )

 ( : الاصخبيان في صىرجه النهائيت15الجذول )

 الفقراث ألابعاد الاصخبيان

 13إلى  1مً  بعذ املنىن 

 26إلى  14مً  بعذ خذماث املذرصيت

 38إلى  27مً  بعذ الجاهب البيذاغىجي للخنىيً

 الخطبيق :إجراءاث  -3-5

ت مً احل الخؼبُو مُداهُا مؼ أقساد الػُىت مً اإلاخٍىهين جم  - بػد أن جمذ ؤلاحساءاث الظسوٍز

ً و مدًسة مصلحت الدزاطاث  خُث زم جددًد ًىم لخىشَؼ الاطخبُاهاث  الاجكام مؼ مدًس مسيص الخٍٍى

ًاهذ هىاى طهىلت في الخىاصل مػهم .  غلى اإلاخٍىهين خُث 

 زة غلى حمُؼ اإلاخٍىهين زم سحبها في ونتها .اطخما 50نمىا بخىشَؼ  -

بػد الحصُى غلى وسخ الاطخبُان التي وشغذ غلى اإلاخٍىهين زنمذ ًل الاطخبُاهاث لدظهُل  -

ـ خظب البدائل اإلاؼسوخت وذلَ باطخسدام بسامج الحصمت ؤلاخصائُت للػلىم الاحخماغُت  غملُت الخكَس

statistical packagefor sociale sciences  (spss.) 

ـ وخظاب الىخائجspssومً زم جم ئدزاُ بُاهاتها في بسهامج ) -  (. والبدأ في الخكَس

 : ألاصاليب إلاحصائيت املضخخذمت في البحث  -3-6

ـ بُاهاث الاطخبُان و جسميزها باطخسدام بسامج الحصمت ؤلاخصائُت للػلىم الاحخماغُت  بػد جكَس

statistical packagefor sociale sciences  ًسمص لها ازخصازا ب  والتيspss   جم الاطخػاهت ببػع

 ألاطالُب ؤلاخصائُت و أهمها :

ت . -1 ت و اإلاخىطؼاث الحظابُت باإلطاقت ئلى الاهدساقاث اإلاػُاٍز  الخٌسازاث و اليظب اإلائٍى

لحظاب صدم ألادواث اإلاظخػملت في  « person corrélation « Rمػامل الازجباغ بسطىن  -2

 بين الكهساث وألابػاد والدزحت الٍلُت لالطخبُان الدزاطت وػبُػت الػالنت 

 مػامل الازجباغ ألل يسوهبار و الخجصئت الىصكُت لحظاب مػامالث زباث أداة الدزاطت  -3

 ئهار( -مظخهلخين ) ذًىز  إلًجاد الكسوم بين مجمىغخين  t » test »ازخباز  -4

ً لحظاب الكس   one-way anovaأو جدلُل الخباًً ألاخادي  « f »ازخباز وم في مظخىي السطا غً الخٍٍى

ني و الخسصص الىظُكي.  والتي حػصي ئلى اإلاظخىي الخٍٍى

 عرض وجحليل هخائج الذراصت  -

 عرض و جحليل الىخائج الفرطيت ألاولى وفروعها : -1-1
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و للخدهو مً صحت هره الكسطُت ألاطاطُت نمىا بدظاب اإلاخىطؽ الىظسي و مهازهخه باإلاخىطؽ 

 ًان :الحظابي خُث اهه ًلما 

ً˭اإلاخىطؽ الىظسي ˂اإلاخىطؽ الحظابي  -*  مظخىي مسجكؼ مً السطا غً الخٍٍى

ً˭اإلاخىطؽ الىظسي ˃اإلاخىطؽ الحظابي  -*  مظخىي مىسكع مً السطا غً الخٍٍى

ًمظخىي مخىطؽ م ˭اإلاخىطؽ الىظسي ˭اإلاخىطؽ الحظابي  -*  ً السطا غً الخٍٍى

       

  

و هى  spssأما اإلاخىطؽ الحظابي نمىا بدظابه بىاطؼت بسهامج الحصمت ؤلاخصائُت للػلىم الاحخماغُت 

ً ألاولي الري ندم ئليهم .  ٌظاوي مخىطؽ دزحت اطخجابت أقساد الػُىت غلى اطخبُان السطا غً الخٍٍى

الخنىيً ألاولي لذي املخنىهين أفراد عيىت " هىاك مضخىي رطا مىخفض عً   هص الكسطُت ألاولى:

 الذراصت "

               114= 3×38بػد خظاب اإلاخىطؽ الىظسي 

 ً و اإلاخىطؽ الحظابي الري ًمثل مخىطؽ اطخجابت اإلاكدىصين خُى اطخبُان السطا غً الخٍٍى

ظاوي   107.16َو

 (16دُو زنم )مً اإلاخىطؽ الحظابي يما هى مىضح في الج ˂هالخظ أن اإلاخىطؽ الىظسي 

: ًمثل املقارهت بين املخىصط الىظري و املخىصط الحضابي الصخجابت أفراد العيىت  16جذول رقم 

 .عً اصخبيان الرطا عً الخنىيً ألاولي

 

اصخبيان رطا عً الخنىيً 

 ألاولي لذي املخنىهين

 املخىصط الحضاب النلي املخىصط الىظري 

114 107.16 

 

 107.16مً اإلاخىطؽ الحظابي  ˂114اإلاخىطؽ الىظسي مً زالُ الجدُو هالخظ أن 

ً ألاولي و غلُه  ما ٌػني اهه لدي اإلاخٍىهين أقساد غُىت الدزاطت  مظخىي مىسكع مً السطا غً الخٍٍى

 ًمٌىىا الهُى بأن الكسطُت ألاطاطُت ند جدههذ .

 عرض و جحليل هخائج الفرطياث الفرعيت  للفرطيت ألاولى:

هت الخدهو صحت  و الزخباز الكسطُاث الكسغُت نمىا بمهازهت اإلاخىطؼين الىظسي و الحظابي بىكع ػٍس

 مً الكسطُت ألاطاطُت مؼ مالخظت أن :

 الذرجت املحاًذة× املخىصط الىظري = عذد فقراث البعذ 

 :الفرطيت الفرعيت ألاولى 
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نىن لذي " هىاك مضخىي مىخفض مً الرطا عً املجىص الكسطُت الكسغُت ألاولى غلى أهه  

 املخنىهين أفراد عيىت الذراصت "

               39= 3×13بػد خظاب اإلاخىطؽ الىظسي 

و اإلاخىطؽ الحظابي الري ًمثل مخىطؽ اطخجابت اإلاكدىصين خُى اطخبُان السطا غً اإلاٍىن 

ظاوي   42.12َو

 (17مً اإلاخىطؽ الحظابي يما هى مىضح في الجدُو زنم ) ˃هالخظ أن اإلاخىطؽ الىظسي 

 

: ًمثل املقارهت بين املخىصط الىظري و املخىصط الحضابي الصخجابت أفراد العيىت  17جذول رقم 

 عً اصخبيان الرطا عً البعذ ألاول ) املنىن(

 الرطا عً املنىن 
 املخىصط الحضابي املخىصط الىظري 

39 42.12 

 

مً زالُ الجدُو الظابو وبػد اإلاهازهت بين اإلاخىطؼين هجد أن اإلاخىطؽ الحظابي ايبر مً الىظسي    

42.12  ˂ 39  

ما ٌػني أهه لدي اإلاخٍىهين أقساد غُىت الدزاطت  مظخىي غالي مً السطا غً اإلاٍىن و غلُه ًمٌىىا 

 الكسطُت الكسغُت ألاولى لم جخدهوالهُى بأن 

 هيت :الفرطيت الفرعيت الثا

" هىاك مضخىي مىخفض مً الرطا عً الخذماث املذرصيت لذي املخنىهين جىص الكسطُت غلى أهه 

 أفراد عيىت الذراصت"

               39= 3×13بػد خظاب اإلاخىطؽ الىظسي 

و اإلاخىطؽ الحظابي الري ًمثل مخىطؽ اطخجابت اإلاكدىصين خُى اطخبُان السطا غً الخدماث 

ظاوي   31.12اإلادزطُت َو

 (18مً اإلاخىطؽ الحظابي يما هى مىضح في الجدُو زنم )˂هالخظ أن اإلاخىطؽ الىظسي 

ًمثل املقارهت بين املخىصط الىظري و املخىصط الحضابي الصخجابت أفراد العيىت عً : 18جذول رقم 

 (اصخبيان الرطا عً البعذ الثاوي ) الخذماث املذرصيت

 الرطا عً الخذماث املذرصيت
 املخىصط الحضابي املخىصط الىظري 

39 31.12 

مً زالُ الجدُو الظابو وبػد اإلاهازهت بين اإلاخىطؼين هجد ان اإلاخىطؽ الحظابي  اصؿس مً اإلاخىطؽ 

  39 ˃ 31.12الىظسي  
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ما ٌػني اهه لدي اإلاخٍىهين أقساد الػُىت مظخىي مىسكع مً السطا غً الخدماث اإلادزطُت و غلُه 

 الكسطُت الكسغُت الثاهُت ند جدههذ ًمٌىىا الهُى بأن

 : الفرطيت الفرعيت الثالثت

" هىاك مضخىي مىخفض مً الرطا عً الجاهب البيذاغىجي لذي املخنىهين جىص الكسطُت غلى أهه 

 أفراد العيىت."

               36= 3×12بػد خظاب اإلاخىطؽ الىظسي 

خُى اطخبُان السطا غً الجاهب  و اإلاخىطؽ الحظابي الري ًمثل مخىطؽ اطخجابت اإلاكدىصين

ظاوي   33.92البُداؾىجي َو

 (19مً اإلاخىطؽ الحظابي يما هى مىضح في الجدُو زنم )˂هالخظ أن اإلاخىطؽ الىظسي 

: ًمثل املقارهت بين املخىصط الىظري و املخىصط الحضابي الصخجابت أفراد العيىت عً 19جذول رقم 

 البعذ الثالث ) الجاهب البيذاغىجي(
عً الجاهب  الرطا

 البيذاغىجي

 املخىصط الحضابي املخىصط الىظري 

36 33.92 

 

مً زالُ الجدُو الظابو وبػد اإلاهازهت بين اإلاخىطؼين هجد ان اإلاخىطؽ الحظابي  أصؿس مً اإلاخىطؽ 

 36 ˃33.92الىظسي  

ما ٌػني اهه لدي اإلاخٍىهين أقساد الػُىت مظخىي مىسكع مً السطا غً الجاهب البُداؾىجي و غلُه 

 الكسطُت الكسغُت الثالثت ند جدههذ.ًمٌىىا الهُى بأن 

 عرض و جحليل هخائج الفرطيت الثاهيت :-1-2

 جىص الكسطُت غلى أهه:

 ألاولي حعسي إلى مخغير الجيط " " هىاك فروق راث داللت إحصائيت في مضخىي الرطا عً الخنىيً 

لػُيخين مظخهلخين  ؾير مخجاوظخين لدازطت  t » teste »و الزخباز صحت هره الكسطُت نمىا باطخسدام 

ً لدي اإلاخٍىهين خظب مخؿير الجيع يما هى مىضح في الجدُو  الكسوم في مظخىي السطا غً الخٍٍى

 الخالي:

 ً الخنىيً ألاولي لذي املخنىهين: ًىضح الفرق في مضخىي الرطا ع 20جذول رقم 

 .جبعا ملخغير الجيط.

 افراد العيىت الجيط
الاهحراف 

 املعياري 

املخىصط 

 الحضابي
 " tقيمت "

الذاللت 

 الاحصائيت
 مضخىي الذاللت

 103.55 24.30 31 رلىر 
 

-1.543 

 

0.129 

 غير دالت

إحصائيا عىذ 

0.05 
 113.05 14.37 19 إهاث
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و هي ؾير دالت ئخصائُا غىد مظخىي  1.54-هي   « t »مً زالُ الجدُو الظابو ًخطح لىا أن نُمت 

( مما ًدُ أهه ال ًىحد قسم بين 0.12( الن مظخىي الداللت اصؿس مً الداللت ؤلاخصائُت )0.05داللت )

ً ألاولي وبالخالي غدم جدهو الكسطُت الث  اهُت.الرًىز وؤلاهار في مظخىي السطا غً الخٍٍى

 : الفرطيت الثالثت-3-1

" ًىجذ فروق راث داللت إحصائيت في مضخىي الرطا عً الخنىيً ألاولي جىص الكسغُت غلى أهه 

 حعسي إلى مخغير الخخصص "

 one way  anovaجدلُل الخباًً ألاخادي  و الزخباز صحت هره الكسطُت نمىا باطخسدام 

ً لدي اإلاخٍىهين اإلاسبُين اإلاسخصين حػصي إلاخؿير  لحظاب الكسوم  في مظخىي السطا غً الخٍٍى

 الخسصص يما هى مىضح في الجدُو الخالي :

: ًىضح الفرق في مضخىي الرطا عً الخنىيً ألاولي لذي املخنىهين جبعا ملخغير  21جذول رقم 

 الخخصص املذرس ي
 قرار الذاللت الذاللت الاحصائيت fقيمت  مضخىي الخباًً اداة الذراصت

عً مضخىي الرطا 

 الخنىيً لهل

  2236.420 بين املجمىعاث

 

2.59 

 

 

0.08 

 غير دالت

 عىذ

0.05 

 20267.800 داخل املجمىعاث

 22504.720 النلي

مضخىي الرطا 

 بعذ املنىن 

 628.180 بين املجمىعاث

 

4.53 

 

0.01 

 دالت

 عىذ

0.01 

 

 3255.100 داخل املجمىعاث

 3883.280 النلي

عً مضخىي الرطا 

 الخذماث املذرصيت

 153.630 بين املجمىعاث
 

0.84 

 

0.43 

 غير دالت

 عىذ

0.05 

 42630650 داخل املجمىعاث

 4417.280 النلي

مضخىي الرطا عً 

الجاهب 

 البذاغىجي

 160.430 بين املجمىعاث

 

1.10 

 

0.33 

 

 غير دالت

 عىذ

0.05 

 3403.250 داخل املجمىعاث

 3563.680 النلي

( في الاطخبُان الٌلي و هي ؾير دالت ئخصائُا 2.59بلؿذ)  fمً زالُ الجدُو أغاله هالخظ أن نُمت       

(و غلُه ال ًىحد قسوم ذاث داللت ئخصائُت  0.05مً مظخىي الداللت ) ˂ 0.08الن الداللت ؤلاخصائُت 

ً ألاولي حػصي ئلى مخؿير الخسصص لًٌ بالسحىع ئ لى الخباًً في ًل بػد غلى في مظخىي السطا غً الخٍٍى

( وهي دالت ئخصائُا غىد 4.53=) fخدي هالخظ أن هىاى جباًً باليظبت لبػد اإلاٍىن خُث أن نُمت 

( ما ٌػني اهه هىاى قسوم في مظخىي السطا غً اإلاٍىن حػصي ئلى مخؿير 0.01مظخىي الداللت )

ً و هما الخدماث اإلادزطُت و الجاهب ال قيها غلى   fبُداؾىجي بلؿذ نُمت الخسصص أما البػدًً آلازٍس

و هي ؾير دالت ئخصائُا و غلُه ال ًىحد قسوم في مظخىي السطا غً البػدًً   ( 1.10( و )0.84الترجِب )
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) الخدماث اإلادزطُت و الجاهب البُداؾىجي ( حػصي ئلى مخؿير الخسصص الىظُكي، وبالخالي غدم جدهو 

 الكسطُت الثالثت حصئُا .

 مىاقشت الفرطيــــــت الرابــــــــعت:عرض وجحليل و  1-4

" ًىجذ فروق راث داللت إحصائيت في مضخىي الرطا عً الخنىيً ألاولي جىص الكسغُت غلى أهه 

 حعسي إلى مخغير املضخىي الذراس ي "

 one way  anovaجدلُل الخباًً ألاخادي  و الزخباز صحت هره الكسطُت نمىا باطخسدام 

ً لدي اإلاخٍىهين اإلاسبُين اإلاسخصين حػصي إلاخؿير اإلاظخىي لحظاب الكسوم  في مظخىي  السطا غً الخٍٍى

 الدزاس ي  يما هى مىضح في الجدُو الخالي :

: ًىضح الفرق بين مضخىي الرطا عً الخنىيً ألاولي لذي املخنىهين جبعا ملخغير  22جذول رقم 

 املضخىي الذراس ي.

 
 قرار الذاللت حصائيتالذاللت إلا  fقيمت  مضخىي الخباًً أداة الذراصت

مظخىي السطا غً 

ً يٍل  الخٍٍى

 120.937 بين اإلاجمىغاث

 

0.12 

 

0.88 

 

 ؾير دالت

 غىد

0.05 

 22383.783 دازل اإلاجمىغاث

 22504.720 الٌلي

مظخىي السطا غً 

 اإلاٍىن 

 61.122 بين اإلاجمىغاث

 

 

0.37 

 

0.68 

 

 ؾير دالت

 غىد

0.05 

 

 3822.158 دازل اإلاجمىغاث

 3883.280 الٌلي

مظخىي السطا غً  

 الخدماث اإلادزطُت

 75.274 بين اإلاجمىغاث

 

 

0.40 

 

 

0.66 

 

 

 ؾير دالت

 غىد

0.05 

 

 4342.006 دازل اإلاجمىغاث

 4417.280 الٌلي

مظخىي السطا غً 

 الجاهب البداؾىجي

 19.049 بين اإلاجمىغاث

 

0.12 

 

0.88 

 

 ؾير دالت

 غىد

0.05 

 3544.631 اإلاجمىغاثدازل 

 3563.680 الٌلي

( في الاطخبُان الٌلي و هي ؾير دالت ئخصائُا الن 0.12بلؿذ ) fمً زالُ الجدُو أغاله هالخظ أن نُمت 

( باليظبت لالطخبُان يٍل وباليظبت لألبػاد مىكسدة 0.05مً مظخىي الداللت ) ˂الداللت ؤلاخصائُت 

ً ألاولي حػصي  أًظا وهرا ما ٌػني اهه  ال ًىحد قسوم ذاث داللت ئخصائُت في مظخىي السطا غً الخٍٍى

 ئلى مخؿير اإلاظخىي الدزاس ي، و بالخالي لم جخدهو الكسطُت الكسغُت السابػت.
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 جفضيرها :ثاهيا مىاقشت الىخائج و 

 بػد غسض الىخائج و جدلُلها طىداُو قُما ًلي مىانشتها و جكظيرها غلى الىدى الخالي :

 مىانشت وجكظير هخائج الكسطُت ألاولى و قسوغها الثالر:

 -الخذماث املذرصيت –" هىاك مضخىي رطا مىخفض عً الخنىيً ألاولي بأبعاده الثالثت "املنىن 

 الجاهب البيذاغىجي " لذي املخنىهين باملرلس الىطني لخنىيً املىظفين املخخصين والًت صعيذة " 

ً ما الخظىاه في دزاطدىا اإلاُداهُت هى اههظام بين غُىت الدزاطت خُى السطا وغدم السطا غ  -1

ً )الخدماث  ً ألاولي بىحه غام ،خُث هىاى زطا خُى اإلاٍىن وغدم السطا خُى البػدًً آلازٍس الخٍٍى

ً ًظهس ًلما جددزىا خُى  اإلادزطُت و الجاهب البُداؾىجي (،  ئذ أن ههص مظخىي السطا غً الخٍٍى

هُت للمإطظت أو اإلادزطت .  الظسوف الكيًز

هُت ًلما شاد ا   -2 نهم ألاولي ،و ند ٌػىد غدم ًلما جدظيذ الظسوف الكيًز لسطا اإلاخٍىهين في جٍٍى

هُت ئلى أطباب غدة منها : غدم جىقس ناغاث الترقُه  غدم تهُئت ناث  –زطا اإلاخٍىهين غً الظسوف الكيًز

 طػل في نُمت الىحبت الؿرائُت ... –غدم جىقس زدماث الىهل  –الخدَزع 

ن أي مخٍىن بشٍل غام ًخأزس هىاى يرلَ حاهب هكس ي في غملُت زطا اإلاخٍىهين، خُث أ -3

بالحىاقص الخازحُت بما قيها الحاقص اإلاادي اإلاخمثل في مىدت الدزاطُت ،وذلَ مً أحل ؤلاغاهت في 

ً للمخٍىهين ،و بالخالي مظخىي داقػُت  ل الىهل والحُاة الُىمُت، وهرا ماال ًىقسه مسيص الخٍٍى مصاٍز

ً جأزس بشٍل  مباشسا .  اإلاخٍىهين اججاه الخٍٍى

ً ،مً خظىز الحصت و  طعي -4 ً ئلى جدهُو الصسامت و طبؽ نىاهين مسيص الخٍٍى مسيص الخٍٍى

الاهظباغ قيها باطاقت ئلى الاهظباغ في ؤلانامت مً الدزُى و الخسوج ،ًجػل هىاى نُد ممازض غلى 

يُت ت اإلاخٍىهين خظب هظسهم، ما اوػٌع غلى اهسكاض مظخىي السطا غً البرامج الخٍٍى  خٍس

ًان مخىاقها ومخىاشها مؼ همؽ طلىى اإلاخٍىهين )اخترام ئن همؽ طلىى   -5 مساغاث  –اإلاٍىن ًلما 

ًان زطا غالي غىدهم ،و هرا ما الخظىاه في دزاطدىا اإلاُداهُت خُث  –الكسوم  جهبل الانتراخاث...( ًلما 

وحدها زطا مسجكؼ غً اإلاٍىن ،و هرا زاحؼ ئلى أن مجمل اإلاٍىهين هم مً مىخدبىن مً نؼاغاث أزسي 

ً والخػامل و الاجصاُ مؼ اإلاخٍىهين، وبالخالي طاهمذ زبرتهم في جدهُو مظخىي غاُ  لهم زبرة في الخٍٍى

 مً السطا غنهم مً نبل اإلاخٍىهين

ئن غدم جىقير الىنذ الٍافي للترقُه باليظبت للمخٍىهين ،ًىهص مً مظخىي زطاهم غً   -6

ً ألاولي وهرا ما المظىاه في دزاطدىا اإلاُداهُت ،خ ُث الخظىا اإلاخٍىهين ٌشػسون بكتراث ملل لػدم الخٍٍى

وحىد مسايص الترقُه أو قظاءاث الاهترهِذ ،باإلطاقت ئلصامهم الدزُى مبٌسا للمسيص مظاءا، زاصت ئنهم 

 نادمىن مً مىاػو مسخلكت ،و ختى مً زازج والًت طػُدة.

ًان هىاى جىاقو ئن للجاهب الخؼبُهي غىد اإلاخٍىهين ،أزسا غٌظُا غلى زطاهم ،خُث أن ًلم   -7 ا 

ًان السطا مسجكؼ ،وهرا ما ال هجده  مً زالُ اجصالىا  بين ما هى هظسي وبين ما هى جؼبُهي ًلما 
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باإلاخٍىهين في دزاطدىا اإلاُداهُت ،خُث لِع هىاى جهازب بين ما هى جؼبُهي وهظسي باإلطاقت ئلى 

 شػىزهم بهصس مدة الخؼبُو مؼ ما هى هظسي.

ً، و الاطخجابت و جؼلػاث اإلاخٍىهين وغدم م  -8 داولت ئدازة اإلاسيص للخهسب منهم في مسخلت الخٍٍى

ؤلاهصاث الخخُاحاتهم و التي ال ًمًٌ جلبُت البػع منها ًإزس طلبا غلى مظخىي السطا، لدي اإلاخٍىهين 

ً ألاولي.  غً الخٍٍى

بت مً دزاطاجىا مثل -* دزاطت  وهره الىخائج اإلاخدصل غليها أيدتها بػع الدزاطاث الظابهت الهٍس

خُى مدي زطا ًلُت الانخصاد في حامػت خلب غً مظخىي ، 2009الديخىز طلُم ئبساهُم الحظِىت 

ًادًمي لٍلُتهم ،و  التي يشكذ أن الخدماث الخػلُمُت ال جلبي اخخُاحاث ػلبت ًلُت  ألاداء ؤلادازي و ألا

ًان الخهدًس الػام لسطا الؼلبت طػُل ،و الدزاطت الديخ ىز غبد اإلادظً جهي الانخصاد  ،و مً جم 

  اهؼباغاث غً 2008

ذ حامػت في الخدمت غً حى الؼلبت ،والتي يشكذ غً  الخاصت والجامػاث الخؼبُهي والخػلُم الٍٍى

دُت ،وند حاءث  غدم زطا ػلبت الجامػاث الحٍىمُت غً الخدماث اإلاهدمت مً ػسف الجامػت  الٍٍى

ؼاهُت لديخىز ولُد ألا  ؼاهُا ،خُى   2003هصازي هده الدزاطت غٌع الدزاطت البًر ازس اإلاخؿيراث في بٍس

ائُت ) مثل الجيع و الػمس و الكصل الدزاس ي ( ،في دزحت زطاهم و  الصخصُت غىد ػلبت اإلاػالجت الكيًز

ائُت. ازس ذلَ في أدائهم الدزاس ي  ،التي يشكذ غً زطا غالي لؼلبت اإلاػالجت الكيًز

 مىاقشت وجفضير هخائج الفرطيت الثاهيت : -

ً ألاولي لدي اإلاخٍىهين حػصي ئلى مخؿير  "هىاى قسوم ذاث داللت ئخصائُت في مظخىي السطا غً الخٍٍى

 الجيع"

ً ألاولي ،حػصي ئلى مخؿير الجيع، هى    -1 ما ًكظس غدم وحىد الكسوم في مظخىي السطا غً الخٍٍى

ً ( ،مما ًجػ ل مً ظسوقهم الىكظُت أن اإلاخٍىهين ذًىزا أو ئهازا ٌػِشىن في هكع البِئت )مسيص الخٍٍى

مخهازبت ئلى خد ما ،و بالخالي ئن هره الىدُجت مىؼهُت ومىطىغُت ،قالجمُؼ ذًىز أو ئهار ًخكاغلىن مؼ 

ً بظلبُاتها واًجابُاتها.  الظسوف الظائدة في مسيص الخٍٍى

ً بالخػامل مؼ اإلاخٍىهين ،و قسض الهىاهين غلى خد طىاء الرًىز و ؤلاهار  -2 اهخمام مسيص الخٍٍى

ً ألاولي بين الجيظين.،ل  هرا لم هجد في بدثىا اإلاُداوي قسوم في مظخىي السطا غً الخٍٍى

ً ،لػدم وحىد قسوم في   -3 يما ٌػىد غدم وحىد قسوم بين الجيظين في مظخىي السطا غً الخٍٍى

ً ،يما أن ئمٍاهاث التي  الهدزاث الػهلُت التي ًخؼلبها ً  أو أطلىب الخػامل  في مسيص الخٍٍى الخٍٍى

ً ،ال جكسم بين الرًىز و ؤلاهار ،باإلطاقت ئلى أن الكسص مخاخت للجيظين  ًىقسها مسيص الخٍٍى

 وبالدظاوي .

ً ألاولي هى شػىز دازلي ، خُث ٌشػس اإلاخٍىن باالزجُاح أزىاء   -4 ئن الشػىز بالسطا غً الخٍٍى

 ً  ،وال غالنت لرلَ بمخؿير الجيع في هره الحالت.الخٍٍى
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ً ،مً  -5 غدم وحىد الكصل أو ازخالف في اإلاادة أو الاخخُاحاث اإلاػسوطت مً ػسف مسيص الخٍٍى

ً ألاولي مدظاوي غىد ًليهما.   يال الجيظين وبالخالي مظخىي السطا غً الخٍٍى

مً مصس ،في دزاطت له خُى  1990وهره الىدُجت جخكو مؼ ما جىصل ئلُه الديخىز مجدي خبِب   -* 

السطا غً الدزاطت لدي غُىت مً ػالب حامػت ػىؼا و اإلاىىقُت ،خُث يشكذ هخائج الدزاطت غلى 

غدم وحىد قسوم في الجيع، في مظخىي السطا غً الدزاطت باإلطاقت ئلى دزاطت الديخىز أخمد خظين 

ػالب ؤلاغالم التربىي ) بمصس ،و التي اطتهدقذ الخػسف غلى السطا لدي   2002مدمد خظً  

الصحاقت و اإلاظسح( بٍلُاث التربُت الىىغُت و غالنخه ببػع اإلاخؿيراث الدًمىؾساقُت ،و التي يشكذ 

 غً غدم وحىد قسوم ذاث داللت ئخصائُت بين ػالب ) ذًىز و ئهار( في السطا الخػلُمي .

 مىاقشت وجفضير هخائج الفرطيت الثالثت: 

ً ألاولي ،لدي اإلاخٍىهين حػصي ئلى مخؿير "هىاى قسوم ذاث داللت ئخصا ئُت في مظخىي السطا غً الخٍٍى

 الخسصص الىظُكي ."

ً بٍل اإلاخٍىهين بمسخلل جسصصاتهم الىظُكُت ،ًجػلهم طىاطُت في   -1 اهخمام مسيص الخٍٍى

ين في السطا ،و بالخالي ال ًىحد قسوم قُه حػص  هُت  ،مما ًجػلهم مدظاٍو ي الاخخُاحاث في الظسوف الكيًز

 ئلى مخؿير الخسصص الىظُكي وهرا ما هجده في دزاطدىا اإلاُداهُت .

ً ئلى جبني أطلىب اإلاظاواة و الػدُ بين اإلاخٍىهين، غلى مسخلل جسصصاتهم  -2 طعي مسيص الخٍٍى

 الىظُكُت  .

ً ألاولي ،حػصي ئلى مخؿير الخسصص   -3 ئن غدم وحىد قسوم دالت ئخصائُا في السطا غً الخٍٍى

ًً و اإلاسبين والىطُؽ الاحخماعي ( ،ًدُ غلى أن مجاُ الخسصص الىظُكي ال ًهل الىظُكي ) اإلاظاغد

خاحصا أو ماوػا أمام اخخماُ غدم السطا أو السطا غً الخٍىًٍ لدي اإلاخٍىهين، قالؼلبت في ًل 

يُت مؼ  الخسصصاث ًدزطىن بىكع اإلاسيص و ًخػسطىن لىكع اإلاىانل ،و ٌػشىن هكع الظسوف الخٍٍى

ً شخصُتهم    بػع الازخالقاث  و التي حػىد ئلى جٍٍى

لت ،بما ٌظاغدهم غلى ايدظاب مهازاث و  -4 غدم اطخكادة اإلاخٍىهين مً جسبصاث جؼبُهُت ػٍى

 زبراث في مجاُ جسصصهم ،طاهم في اهسكاض وظبت السطا لجمُؼ الخسصصاث

بت مً دزاطدىا ألهىز خمىدة البىا و غائد غبد اللؼُل ال -* ( ،    2006سبُعي وهرا ما ًخكو مؼ دزاطت نٍس

ت في  و التي تهدف ئلى الخػسف غلى أيثر مشٌالث ػلبت حامػت ألانص ى ،شُىغا والى الكسوم الجىهٍس

مشٌالث ػلبت الجامػت ألانص ى  بؿصة ،التي حػصي إلاخؿير الجيع و الحالت الاحخماغُت و ئلى مخؿير 

غدم وحىد قسوم في أيثر الخسصص الدزاس ي لدي ػالب الجامػت ،وزلصذ  هخائج هره الدزاطت ئلى 

اإلاشٌالث التي حػترض الؼلبت، حػصي إلاخؿير الخسصص  يما حاء ث دزاطدىا غٌع دزاطت الديخىز 

اخمد خظين مدمد خظً خُى السطا الخػلُمي لؼالب ؤلاغالم التربىي ،) صحاقت ومظسح ( بمصس 
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جسصصاث صحاقت و والتي يشكذ دزاطخه اهه هىاى قسوم ذاث داللت ئخصائُت بين ػالب  2002طىت 

 مظسح ،خُى السطا غً الخػلُم خُث بِىت ئن ػالب الصحاقت لديهم زطا غالي غً ػالب اإلاظسح.

 مىاقشت وجفضير هخائج الفرطيت الرابعت:

ً ألاولي ،لدي اإلاخٍىهين حػصي ئلى مخؿير  "هىاى قسوم ذاث داللت ئخصائُت في مظخىي السطا غً الخٍٍى

ني "  اإلاظخىي الخٍٍى

ً جىاحد اإلاخ -1 ً ،حػلىا ال هجد قسونا في مظخىي السطا غً الخٍٍى ٍىهين في هكع ظسوف الخٍٍى

 باليظبت للمظخىٍاث الثالر.

اث  ً في اإلاظخٍى يُت ،و غدم الازخالف الٌثير في مىاد الخٍٍى ئخظاض اإلاخٍىهين بسجابت الػملُت الخٍٍى

 الثالر حػلهم ٌشػسون بىىع مً الطجس.

ً باإلاجاُ  -2 اث الثالر ،و غدم اطخسدام الجاهب الخؼبُهي اهخمام مسيص الخٍٍى الىظسي في اإلاظخٍى

ً مما طاهم هىغا ما مً ملل .  في اإلاسيص الخٍٍى

بت مً دزاطدىا لألطخاذ الػُاش ي بً شوزم ،في دزاطت اإلااحظخير خُى  -* وهرا ما ًخكو مؼ دزاطت نٍس

ي بُيذ أن ألاطاجرة لِع لهم ،و الت 1996السطا الىظُكي لدي مدزس ي الخػلُم ألاطاس ي بالجصائس طىت 

مً اإلادزطين في  %93.5زطا وظُكي في الخػلُم ألاطاس ي بمسخلل أػىازه الثالزت ،خُث بُيذ وظبت 

 ألاػىاز الثالر ؾير زاطين غً الخػلُم ألاطاس ي.

 الاقتراحاث:

يُت باليظبت للمخٍىهين ،و ذلَ مً          احل ئغداد حُل وطػُا مىا لخدهُو زطا يبير في الػملُت الخٍٍى

ؼ ،و اهؼالنا مً الىخائج  مخٍىن ،هساهً غلُه في طىء الخؼىز الخٌىىلىجي الحاصل الُىم و بشٍل طَس

اإلاخدصل غليها مً هرا البدث اإلاُداوي هخهدم بجملت مً الانتراخاث ،و التي هىحهها أوال ئلى الهائمين 

ً و ئلى الباخثين اإلاهخمين بهرا اإلاىطىع وه  : يغلى مسايص الخٍٍى

  طسوزة ئحساء دزاطاث مُداهُت بين مدة و أزسي للىنىف غلى اإلاظخجداث التي جؼسأ غلى هرا اإلاجاُ

يُت ختى ًدظنى لها  يُت بين ًل قتراث الػملُت الخٍٍى حشٌُل وخدة جهُُم التي حشسف غلى الػملُت الخٍٍى

 . مػسقت مىاػً غدم السطا و جصحُدها

ً زدمات  . ها بشٍل ًكىم جىنػاث اإلاخٍىن طسوزة أن جهدم مسايص الخٍٍى

ً ألاولي  د مً البدىر اإلاُداهُت للخػسف غلى أطباب غدم السطا اإلاخٍىهين غً الخٍٍى طسوزة ئحساء اإلاٍص

 . و الػمل غلى ئشالتها

 . وحىب الاهخمام بمشاًل اإلاخٍىهين و الػمل غلى ججاوشها و مساغاة خاحاتهم و الػمل غلى جلبُتها

نهمطسوزة الػمل غلى ج ً للمخٍىهين و جىقير ؤلامٍاهاث و الكسص إلهجاح جٍٍى  . ىقير حى الخٍٍى

ً ً وهرا إلاىايبت الخؼىز الحاصل في هظام الخٍٍى  . طسوزة جكػُل دوز مسايص الخٍٍى
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ً وئغداد  به مُداهُت للمخٍىهين جخىلى الٌشل غً الحاحت لخٍٍى يُت و جدٍز ئغداد بسامج قػالت جٍٍى

 .ازض الىانؼبسامجها و جىكُرها في 

ب الخؼبُهي اإلانهي الطدثماز الىظسي قُه. ً بأهمُت الخدٍز  طسوزة جىغُت اإلاظإولين في مسايص الخٍٍى

 قائمت املراجع :

ت و الخؼبُو 2007الترجىزي،مدمد و الهظاة ، مدمد ، )  - ( اطاطُاث غلم الىكع التربىي الىظٍس

 .، داز الحامد لليشس و الخىشَؼ ، غمان

ت " مجلت  ابساهمي  - ً في جثمين و جىمُت اإلاىازد البشٍس ،غبد هللا وخمُدة، اإلاسخاز " دوز الخٍٍى

 2005، قُكسي 7الػلىم الاوظاهُت  ،حامػت بظٌسة  ،الجصائس ،الػدد 

اهىز ،قخحي غبد الؿكاز " الىصكان الٌسوٍان و زطا اإلاػلماث اإلاظخهبل " مجلت ًلُت التربُت   -
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زلُل، أخمد طُد "مىنل اقساد اإلاجخمؼ مً بػع الهظاًا الاحخماغُت مً زالُ الامثاُ  -

، ًىاًس  الشػبُت و اوػٍاطاتها غلى الػملُت الخػلُمُت )دزاطت مُداهُت(،اإلاجلد السابؼ غشس ،الػدد الاُو

1998 

ً الدًً " بػع مشٌالث اإلاٍىهين في الخػلُم الجامعي  - اإلالخهى الدولي "  –مصمىدي، ٍش

هُا و الػالم الػسبي ، الػدد  ً و الخػلُم في اقٍس اث غباض ،طؼُل ، حامػت قسخ 1اشٍالُت الخٍٍى

 .2001-الجصائس 

 . ، الهاهسة1974مسس ي ،مىير مدمد " ادازة و جىظُم الخػلم الػام " داز غلم الٌخب، طىت  -

هِع ،خٌُمت " الحاحاث الازشادًت و غالنتها بالخىاقو الىكس ي و السطا غً الدزاطت لدي  -

/  2لم الىكع التربىي ، حامػت الجصائس جالمُر الظىت الاولى مً الخػلُم الثاهىي " شهادة اإلااحظخير في غ
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 واقع مؤسساث إعادة التربيت

 و دوسها في الحذ مً ظاهشة جىوح ألاخذاث  

  2طالب دكتوساه في علم الىفس / قسم علم الىفس. جامعت وهشان  /قليل مدمذ سضا

  2في علم الىفس. جامعت وهشان إششاف أ. د/ فسيان خسين. أستار التعليم العالي 
  

 2012/ اوث /01:جاسيخ اليشش 2012جوان  05:جاسيخ القبول  2012ماي  22 :جاسيخ الاسسال

 امللخص: 

ت التي ًمس بها الفسد، حظخىكف الىثير مً الباخثين في العلىم الاحخماعُت بـفت عامت، وفي  حعخبر مسخلت اإلاساهلت مً ؤهم اإلاساخل العمٍس

ين الجظدي خلل علم  د مً البدث والخدسي، مً خالٌ ما ًوبعها مً حغيراث عبر مساخل همى الفسد على اإلاظخٍى الىفع بـفت خاؿت، وذلً بمٍص

 سد.والعللي، والتي مً خاللهما جىبثم بؼيل واضح مجمىعت مً الاخخالالث، جادي بلى مؼاول لها جىعىع على اإلاجخمع، وعلى الىاكع اإلاعِش ي للف

لب مً اإلاخخــين في خلل العلىم الاحخماعُت، اإلاعسفت الدكُلت بإطباب هره الاوعياطاث، بغُت الخعامل معها في مجاٌ بن ألامس ًخو

كد علمي مخعلم بخخــه، هما ؤن الىكىف عىد مسخلت اإلاساهلت، هى بالىظس إلاا ًىاحهه الؼاب الُىم مً مؼاول مخعددة، جازس في خُاجه، و التي 

ع بلى الاهدساف والخسوج عً كىاهين اإلاجخمع و كىابوه، التي غالبا ال جىحد لها خلىال، ؤو لم ًخم ؤلافـاح عنها وجداولها في بهاز  جادي به بؼيل طَس

وفل ؤو جىظُمي كاثم على ؤطع علمُت وكاهىهُت في هفع الىكذ.في هرا ؤلاهاز العلمي واللاهىوي بالراث هداٌو البدث في الدوز والىاكع اإلادخلً لل

، وما دوسها في الحذ مً ظاهشة الاهدشاف لذى ألاخذاث،  ماطظاث بعادة التربُتما واقع عمل الجاهذ، اهوالكا مً هسخىا للدظاٌئ الخالي>اإلاساهم 

 بمشاكز إعادة التربيت

 جىوح الاخذاث، مؤسساث اعادة التربيت، املشاهقت  :الكلماث املفتاخيت

Youth is the most important life stage of the individual's life, which carries a large number of social 
scientists in general, and in the field of psychology in particular, and that further research and 
investigations , through what is characterized by changes through the stages of individual growth on the 
physical and mental plane, through which a series of imbalances appear, leading to problems that are 
reflected in society and the living reality of the 'individual It requires specialists in the field of social 

sciences, the precise knowledge of the reasons for these reflections, in order to treat them in related to its 
specialized scientific field, and to stand at the young stage of the individual, is given to this face the young 
man today of multiple problems, affecting his life, which can What quickly leads to deviation from the laws 
and controls of society, which often have no solutions, or have not been disclosed and negotiated in a 
regulatory framework based on scientific and legal grounds at the same time Within this particular 

scientific and legal framework, we try to examine the role and reality of the child or juvenile delinquent, 
based on the following question What is the reality of the work of correctional institutions, and what is its 

role in reducing the phenomenon of juvenile delinquency in re-education centers

 

Keywords :  
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 مقذمت:

ؤؿبذ الاهدساف الُىم مً اإلاىاكُع اإلاخداولت، بالىظس إلاا جصزعه مً كلم في ؤوطان اإلاجخمعاث، ألامس 

عت، وحسخير ول ؤلامياهاث إلاىاحهتها،  الري ٌظخدعي كسوزة الخدخل، والبدث عً الحلٌى الظَس

اإلاجخمع  والللاء عليها، وذلً إلاا لها مً اوعياطاث طلبُت على العاثلت الىاخدة بـفت خاؿت وعلى

 بـفت عامت. 

بن الىكىف عىد هرا اإلاىكىع لم ًىً ولُد الـدفت، بل بالىظس للخبرة واإلامازطت اإلاهىُت، والعمل مع 

هره الفئت والاخخيان اإلاظخمس بها، خُث جم فيها الجمع بين وطوين مهمين؛ ليل باخث مىا هـِب مً 

اإلالجإ والىطى الري ًىفل فئت  الخدسي والدزاطت اللبلُت مً خالٌ دزاطاث طابلت؛ ألاٌو هي

الجاهدين مً ألاخدار واإلاخمثل في مسهص بعادة التربُت؛ هإخـاجي هفظاوي، الثاوي وطى مؼابه وؤخد 

ألاحهصة التي حظخلبل هره الفئاث بغسق بدماج لخعلم ؤخد الخخــاث اإلاهىُت واإلاخمثل في مسهص 

ً اإلانهي؛ همظدؼاز للخىحُه اإلانهي، لىً وهظسا ل ً منهي، الخيٍى عدم بجاخت الفسؿت للجمُع لخللي جيٍى

رهص في هره الىزكت على معالجت اإلاىكىع مً خالٌ الىاكع اإلاعِش ي لهره الفئت داخل مساهص بعادة 
ُ
طن

 التربُت بـفت عامت.  

عىد ازجيابه لظلىن مخالف للىاعد اإلاجخمع؛  الجاهذ ٌظخلبل الري الىطى التربُت بعادة مساهص حعخبر

الظلىهُاث اإلاادًت بلى ؤكساز بالفسد الجاهذ، وعاثلخه، واإلاجخمع بـفت عامت، وبالخالي فةن بمعنى جلً 

 تهدف حعمل على جلدًم خدماث ذاث هابع احخماعي؛ بؿالحي، هره اإلااطظاث هي بمثابت؛ ماطظاث

م الظلىهُاث الـادزة عً هره الفئت، وبعادة بدماحهم   هإفساد ؿالحين فُه، بلى اإلاجخمع بلى جلٍى

لرلً، واللاثمت على ؤطع علمُت مظخيبوت مً خلٌى  اإلاعدة البرامج مً جللُنهم مجمىعت وذلً بعد

 العلىم الاحخماعُت اإلاخخلفت.

 جخــاث بن العمل على بؿالح هره الفئت وبعادة جسبُتها، إلاً الاوؼغاالث التي جخولب جيازف حهىد

 خُث مً اإلاساهص هره عسفخه الري ً الخوىز وطُاطُت، ألهه وبالسغم م واكخـادًت، احخماعُت، مخعددة

هلاثف ال شالذ  هىان ؤن بال للمسبين اإلاخخـين، وألاخـاثُين الىفظاهُين، وجىظُف البىاء والخجهيز،

عاللت، وىن العمل غلب علُه الوابع ؤلادازي اإلادم، ولم ًسق بلى الجاهب التربىي والىفس ي، اإلاجالين 

 عىد هره الفئت وما حعاهُه مً مؼاول مازكت. الرًً هما في اعخلادها حىاهب مهمت

ا، ما حعل هره اإلاساهص ؤمسا ؤكحى دوز بعادة التربُت  وجبني الخىظُم، بعادة خلٌى ألحل عً جبدث زاهٍى

دت بمخخلف ؤعمازهم؛ واألهفاٌ واإلاساهلين  ببهره  الخىفل بسامج مىاطبت، وطبل ممىىت إلعادة الؼٍس
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ٌ  .اإلاساهص هره مً خسوحهم بعد الاهدسافي للظلىن لخجىب جىسازهم  وظُفتها جادي ؤن باإلالابل هجدها جداو

 التي الحاالث لبعم الىلاثف؛ وذلً مً خالٌ الىخاثج اإلادللت؛ بالىظس  إلاعالجتها هره مً على السغم

  .ودمجها في اإلاجخمع مً حدًد اإلاىدسف الظلىن عً زدعها في هجحذ

الظلبي، واإلاىافي للىابى اإلاجخمع بعد اخخلاهه مً هسف ًصداد ألامس خدة عىدما ًخىسز فعل الجاهذ 

ًـاخب ذلً؛  جىسازه ألعماٌ ؤخسي مخالفت لللىاهين بعد اإلاساهص اإلاخخــت في بعادة التربُت؛ خُث 

ت، ؤو فلدان  الاهخماء الحلُلي  خسوحه مً اإلاسهص، وهرا زاحع لعدة ؤطباب ؤهمها؛ غُاب السعاًت ألاطٍس

ت بلى اوعدام اإلاسافلت، واإلاخابعت له مً هسف اإلااطظت ؤلاؿالخُت التي ًيخمي للوفل ألطسجه، باإلكاف

 بليها. 

ًمىىىا ؤلاػازة بلى ؤهه مً الـعىبت بميان جددًد هرا اإلافهىم، الجـاله بؼيل ؤو . مفهوم الاهدشاف: 1

مت واإلاخعللت بمفاهُم الظلىن ؤلا  مت، ؤو بمفاهُم لها عالكت بفعل الجٍس حسامي، بأخس بمفهىم الجٍس

وبالخالي جظهس ؿعىبت جددًد مفهىم الاهدساف، ؤو الزجباهه في بعم ألاخُان بللاًا علمُت مدؼعبت 

اإلاجاالث العلمُت، وليل باخث فيها مفهىمه الخاؾ، هإن ًخدخل فيها زحاٌ اللاهىن بلاعدة علمُت 

لعلل وغيرهم، ومً مظخيبوت مً آزاء علماء الىفع والخبراء الاحخماعُين، ؤو ؤهباء علم الىفع وا

 ؤبسشها الفله الجىاجي عىد حعامله مع فئت اإلاىدسفين الرًً ًسجىبىن ؤفعاال مخالفه لللاهىن. 

بلى الخخلي عً واحـب ؤو ازجياب خوإ، وال ٌعني باللسوزة ازجياب  )  (la délinquanceٌؼير الجىىح 

مت، وخـىؿا باليظبت للجساثم غير الخويرة،  مت، ولىً اؿوالخا، هثيرا ما ٌظخخدم همسادف للجٍس حٍس

لـد به ؤًلا طلىوا ؤو مجمىعت مً جـسفاث، هاججت عً جإزير  ًُ ؤو الـتهم الخـي ًسجىبهـا ؿغاز الظً. 

وساباث ؤو اوعدم الخـىاشن الاحخمـاعي، ؤو كغىن اكخـادًت، ؤو ؿساعا مع خلازة مجمىعت مً الاك

 مدهُت، هما ًمىً ؤن ًيىن بـظبب اكوساب هفس ي ؤو مسق عـبي. 

بال ؤهه بحساثُا، ًمىىىا الخعامل مع مفهىم الاهدساف، على ؤهه مً ؤهبر اإلاؼاول التي حعاوي منها 

حروز هره اإلاؼيلت طىء التربُت واوعدام الىاشع ألاخالقي في  اإلاجخمعاث اإلاعاؿسة ، والتي ًيىن ميؼإ

 البِذ واإلادزطت والبِئت الاحخماعُت، وبهماٌ الىالدًً مً خُث بعواء السعاًت الالثلت لألبىاء .

ٌعسفه  علماء الىفع على ؤهه الظلىن اإلاىافي لعاداث  . املقاسبت الىفسيت ملفهوم الاهدشاف:1. 1

خمع، و ًـفىهه بالظلىن الؼاذ؛ الىاجج عً اكوساباث هفظُت، جخمثل في الـساع وؤعساف و كىاهين اإلاج

وؤلاخبان، والخىجس، والللم، والحسمان العاهفي، واوعدام ألامً والجىع الاهفعالي، والخبراث اإلااإلات، 
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وألاشماث الىفظُت، وعدم بػباع الحاحاث، والىمى اإلالوسب، واللعف العللي والخللي، وجإخس الىطج 

 (.  658> 5;;3لىفس ي، واوعدام الدوافع وجىظُمها والخدىم فيها ) خامد عبد الظالم، ش. ا

ٌعسف ؤًلا على ؤهه ؿىزة مً ؿىز الاكوساباث الظلىهُت، جخمّيز بالخعبير عً الـساعاث الىفظُت 

بظلىن مىاهم للمجخمع، والاطخجابت بعدم الخىافم بوسق عدواهُت، وبالخالي جم جلظُم مفهىم 

فئت ألاخدار اإلالوسبين هفظُا، ؛ وهي ألاولىح في زالر ؿىز جبعا لفئاث معُىت مً الجاهدين، الجىى 

واإلاـابىن باالكوساباث الاهفعالُت، و اكوساب العاداث والاهدسافاث الجيظُت، واإلاـابىن بأفت 

وزازُت ؤو  ؛ فئت ألاخدار اإلاسض ى بعاهاث عللُت، التي حعىد بلى عىاملالثاهيتالجىىح و بمسق ؤلادمان، 

 (. ;1>  4136بُئُت، والتي جددر كبل ؤو ؤزىاء ؤو بعد الىالدة، ) العسبي، ب. 

؛ هي فئت ألاخدار العادًين، و اإلالـىد بهم؛ ألاخدار ألاصحاء عللُا، الرًً اطدظاغىا الثالثتؤما  

مت، وال ًترددون في ازجيابها، زغم بخظاطهم بالخوُئت، وبدزاههم لظىء فعل هم، خُث ًخم ممازطت الجٍس

م زعاًت همىهم احخماعُا، بغسق جدلُم جىافلهم الاحخماعي، وجيؼئتهم جيؼئت  عالج هاالء عً هٍس

بهم على الظلىن الاحخماعي الظىي، والعمل  احخماعُت طلُمت، و جىمُت مُىلهم وتهرًب ؤخالكهم، وجدٍز

 اإلاخىاؿل على جصحُذ طلىههم الخاهئ اإلاىافي للمجخمع .

ً الىفس ي مجمىعت مً العىامل الداخلُت، الىفسيت لظهوس الاهدشاف:  . العوامل1. 1. 1 ٌعد الخيٍى

والتي جمثل شخـُت اإلاىدسف، واإلاسق الىفس ي؛ هى اكوساب باد في جفىير اإلاسء وػعىزه، وؤعماله؛ 

لت طىٍت. والصخـُت  ًيىن مً الخوىزة بدزحت جدٌى بين اإلاسء، واللُام بىظُفخه في اإلاجخمع بوٍس

ت و هفظُت، فيل حاهب مً هره الجىاهب ؤلاوظاهُت  ٍص ت و غٍس وخدة مخياملت جخيّىن مً عىامل علٍى

ًازس على الجاهب آلاخس، وجدذ جإزير العىامل البُئُت ٌعمل الصخف حاهدا على جىُُف هباعه 

وطلىهه مع اإلاجخمع الري ٌعِؽ فُه، وكد ًددر العىع فال ًىجح الفسد في الخجازب مع مجخمعه، 

ت في اإلاجخمع، عىدما ٌظخجُب للعىامل الىفظُت فُيخج عً ذل ً عدم اخترام الىظم واللىاهين الظاٍز

 التي جدفعه لخدلُم زغباجه، وهى ما ًادي في النهاًت بلى ؤن ًـير حاهدا ذا طلىن بحسامي .

( الاهدساف مً الىاخُت  (PAUL TAPPAN> ًـف  بٌى جابان . املقاسبت القاهوهيت ملفهوم الاهدشاف2. 1

اللاهىهُت على ؤهه فعل، ؤو هىع مً الظلىن، ؤو مىكف ًمىً عسكه على اإلادىمت، خُث ًـدز فُه 

ىظس بلى الاهدساف  51>  96;3خىم كلاجي )مىير، ا،  ًُ (، وبالخالي فهى في اعخلادها حعٍسف عام، خُث 

مت بؼيل عام، مً مىظىز  ىظس بها بلى الجٍس ًُ ترن اإلاىدسف دون عسكه على  بىفع الىظسة التي  ًُ ؤهه لى 

 اإلادىمت، فةهه لً ًخىكف عً ممازطت الظلىواث اإلاىافُت للمجخمع، واإلاهددة لظالمخه و هُاهه.
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بن الجىىح مً الىاخُت اللاهىهُت؛ فعل ٌعاكب علُه اللاهىن الجىاجي، وؿفه الباخثىن بإهه ول طلىن 

سجىبه ألاهفاٌ واإلاساهلىن الر ًً لم ًبلغىا طىا معُىت، و ٌظخدم هىعا مً العلاب، ًخسق اللاهىن، ٍو

هما عسفىه ؤًلا، بإهه الظلىن غير اإلاخىافم الري ًلترفه الحدر، وهى مىكف ملاد للمجخمع، 

ىعدم فُه الخىافم الاحخماعي الري ًسحع بلى ؤطباب ذاجُت. )  ًخعازق مع اإلاىاكف اإلاإلىفت للجماعت، ٍو

Michel, Born.2006:10 ) 

ىظس بلُه مً وحهت هظس علماء الاحخماع؛ على ؤهه خسوج قاسبت الاجتماعيت ملفهوم الاهدشاف: . امل3. 1 ًُ

عً العسف وآلاداب العامت وكىابى اإلاجخمع، هما ًىؿف ؤًلا على ؤهه طىء جىُف اإلاىدسفين مع 

، (. )السحدان عبد هللا38الىظام الاحخماعي الري ٌعِؼىن فُه كبل ؤن ًبلغىا طً الظادطت عؼسة )

عً اإلاإلىف مً الظلىن الاحخماعي، دون ؤن (، وبالخالي فاللـد مً الجىىح؛ هى الخسوج ;4> ;9;3 .ب

 ًبلغ خد ؤلاخالٌ باألمً الاحخماعي بـىزة ملحىظت، ؤو خوسة تهدد الاطخلساز الداخلي للمجخمع.

ع الجصاثسي للجاهذ بىظسة > للدظاهشة الاهدشاف في التششيع الجزائشي . 4 جفائلُت، خُث  هظس الدؼَس

ف، ًجب مظاعدجه، وجىحيهه لدظهُل عملُت بعادة جسبِخه، وبعادة بدماحه  ُّ اعخبرجه خدزا غير مخى

عاث الخاؿت باالهدساف،  احخماعُا ومهىُا فُما بعد، ًخطح ذلً حلُا مً خالٌ اطخعساكىا للدؼَس

هغيره مً اإلاؼسعين، عالج وبىُفُت حعاملها مع اإلاىدسف، دون جمُيز في الجيع، ألن اإلاؼسع  الجصاثسي 

خالت ألاخدار اإلاىدسفين في هـىؾ خاؿت، بدؤث جظهس للىحىد بعد الاطخلالٌ، وذلً بعد ؿدوز 

ت طىت  ، زم كاهىن العلىباث الجصاثسي الري لم ًخلمً كاهىها 88;3كاهىن ؤلاحساءاث الجىاثُت الجصاثٍس

ع  ، وبهما اهخفى بدؼَس مىاد اعخبرتها جدابير وكاثُت، اهوالكا مً خاؿا باألخدار هما فعلذ ؤغلبُت الدٌو

 وكعُاث مخخلفت.

مت، ؤو ألاولى > جخمثل في خاالث الخوس اإلاعىىي؛ والتي هي بمثابت عدم ازجياب الحدر ؤًت حىدت ؤو حٍس

ًيىن ضحُت لها، وبالخالي فةن الخىاحد في مثل هره ألاوكاع، ًجعله عسكت لخوس الاهدساف وؤلاحسام، 

خاالث الخوس اإلاادي لحماًت الحدر مً خوس الجىىح والاهدساف  الثاهيتخماًخه.  ألامس الري ٌظخدعي

 الري يهدد ؤخالكه وجسبِخه في مثل الحاالث الظابلت.

ؤحاش ألامس اإلاخعلم بدماًت الوفىلت واإلاساهلت الظالفت الرهس للاض ي ألاخدار  بميان بكامت الحدر ؤو  

ل ت التي جسفع بلُه عً خالت الحدر، و ًفخذ بؼإنها دعىي باإلايان الري وحد فُه، ؤن ًىرز في العٍس

سفع عٍسلت 
ُ
م الفدىؾ الوبُت، الىفظُت، والاحخماعُت، خُث ج ًخدلم فيها مً خالت الحدر عً هٍس

خاكىه، وهرلً وهُل الجمهىزٍت، ؤو  الدعىي للاض ي ألاخدار مً هسف ولي الحدر، ؤو وؿُه، ؤو
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ظخدعي ك اض ي ألاخدار ولي الحدر، ؤو وؿُه لحلىز حلظاث زثِع اإلاجلع الؼعبي البلدي، َو

سجل آزائهم ألحل الحىم في كلُت الحدر.   الدعىي، لِظخمع بليهم، َو

حعخبر اإلاساهص الخاؿت باطخلباٌ اإلاىدسفين، ماطظاث عمىمُت ذاث . املشاكز و املؤسساث إلاصالخيت : 3

جىف على الىكع، ؤو ؤلاًداع مً كبل  هابع بدازي، جخىفل  بالللاًا الـادزة في خلهم ؤوامس، وؤخيام 

الجهاث الللاثُت اإلاخخـت؛ منها ؤكظام ألاخدار باإلاداهم، ؤو غسف ألاخدار باإلاجالع الللاثُت. ُوحد 

( مسهصا مخــا إلعادة التربُت، و ازىان وؤزبعىن 51على اإلاظخىي التراب الىهني زالزىن ) 7;;3طىت 

اإلافخىح، هما كدزث خاالث الىكع بظبب خوس معىىي ب ( مـلحت للمالخظت وللتربُت في الىطى 64)

 ( 351> 4133مً ألاعداد اليلُت.) فخُدت، ن،  5%;.76

ٌؼير زفعذ الىجاز بلى ؤن خماًت الحدر هى ألاؿل، بِىما مشاكز إعادة التربيت و إدماج ألاخذاث:  .1. 3

العلىبت هي الاطخثىاء، وبرلً لم ًجعل الخدبير والعلىبت على كدم اإلاظاواة لُخخاز اللاض ي مً بُنها ما 

مه،  ًساه مالثما لحالت الحدر، وهرا ٌعني ؤن اإلاؼسع ًىظس بلى الحدر في هرا الظً؛ بإمل بؿالخه وجلٍى

> 4133اهخماما بلى هرا الخدبير؛ بىؿفه الىطُلت الفّعالت إلعادة جسبُت الحدر.) فخُدت،ن، وبالخالي ؤولى 

351 ) 

حعد مساهص بعادة التربُت، ماطظاث داخلُت مخــت إلًىاء ألاخدار الرًً لم ًىملىا طً الثامىت 

 اثماطظعادة التربُت؛ بةت خــخاإلاحعد اإلاساهص و ( طىت مً عمسهم بلـد بعادة جسبُتهم. :3عؼس)

عمىمُت ذاث هابع بدازي، جخمخع باطخلالٌ مالي؛ خُث جخلع في كُامها بمهامها بلى اإلااطظاث، 

واإلاـالح اإلايلفت بدماًت الوفىلت، مً خالٌ لجىت العمل التربىي، مً خالٌ مخابعت ودزاطت جوىزاث 

ٌ ا ًجب اكتراخه مً الحدر اإلاىكىع باإلااطظت، واكتراح م خدم مـلحت الحدر جالتي  الخدابير، والحلى

 الجاهذ.

ألاطاطُت لهره اإلاساهص في بعادة جسبُت اإلاىدسفين وبدماحهم باإلاجخمع، و ذلً مً خالٌ جخمثل اإلاهام 

اتهم الخعلُمُت، باإلكافت بلى ألاوؼوت  الخىفل بهم مً الجاهب الثلافي، والخعلُمي ؤًلا، جبعا إلاظخٍى

اكُت والترفيهُـت. جىدزج هره الي ؼسف علُه هُئاث مخخـت الثلافُت والٍس
ُ
ؼاهاث وفم جىظُم مدىم، ح

 جابعت لهُاول جىظُمُت معُىت؛ هي بمثابت مـالح جابعت إلاساهص بعادة التربُت منها.

> مهمت هره اإلاـلحت هي دزاطت الحدر مً حاهب شخـِخه، وذلً مً . مصلحت املالخظت1. 1. 3

م اإلاالخظت اإلاباػسة لظلى  لفدىؿاث هبُت هه، هما ًخم بخلاعه خالٌ مساكبخه ومخابعخه، عً هٍس

مظخمسة، وملابالث عُادًت، ًخم فيها الىؼف عً العىامل الىفظُت والعللُت اإلاادًت بلى الجىىح. هما 
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د عً طخت ) 15ال ًمىً ؤن جلل عً زالزت ) ؤن ؤلاكامت في هرا الىطى  ( 18( ؤػهس، وال ًجىش ؤن جٍص

س جلبوبعد ؤػهــــس،  سطل اهتهاء اإلادة، ًخم جدٍس
ُ
س ًخلمً خالت الحدر، وجوىزاث طلىهه، خُث ج ٍس

س مجمىعت مً اإلاالخظاث، واكتراح الخدابير  وسخت مىه للاض ي ألاخدار اإلاخخف؛ ًخلمً هرا الخلٍس

 النهاثُت اإلاالثمت لصخـُت الحدر.

ً مدزس ي ومنهي، ًدىاطــب . مصلحت إعادة التربيت2. 1. 3 > جلىم هره اإلاـلحت بتزوٍد الحدر بخيٍى

شخـِخه، باإلكافت بلى طهسها على جسبِخه ؤخالكُا، دًيُا ووهىُا، وزٍاكُا، بغُت بعادة بدماحه في و 

  الىطى الاحخماعي، وذلً بةجباع البرامج السطمُت اإلاظوسة مــً الىشازاث اإلاعىُــــت.

خظاز جلىم هره اإلاـلحت بمهمت الترجِب الخازجي للجاهدين، في اه> . مصلحت العالج البعذي3. 1. 3

 ماهُت وهىع الخدبير النهاجي اإلاخخر بؼإنهم، هما جخىفل هره اإلاـلحت بةعادة بدماج ألاخدار احخماعُا.

حظعى هره اإلاساهص إلخلاع اللـس الرًً لم ًىملىا املشاكز املخصصت لألخذاث في خطش معىوي:  .4

ت، خُث جيى 43الىاخد والعؼسون ) ن صحتهم وؤخالكهم عسكت ( عاما لخدابير الحماًت واإلاظاعدة التربٍى

للخوس، ؤو ًيىن وكع خماًتهم ؤو طلىههم ملسا بمظخلبلهم، جخمثل هره اإلاساهص في اإلاساهص الخخــُت 

للحماًت، مـالح اإلاالخظت والتربُت في الىطى اإلافخىح واإلايلفت خـُـا باطخلباٌ ألاخدار الري هم في 

 خوس معىىي، وهى ما طىدىاوله واآلحي> 

> هي ماطظاث داخلُت مخــت إلًىاء ألاخدار الرًً لم ًىملىا ز التخصصيـــت للحماًـــت. املشاكــ1. 4

( طىت، بغسق جسبُتهم وخماًتهم، هما ًجىش لهره اإلاساهص ؤن حظخلبل 43طً الىاخد والعؼسون)

ألاخدار الرًً اطخفادوا مً جدبير بًىائهم للعالج البعدي. جدخىي هره اإلاساهص على مـالح  جلىم 

دث عً حمُع الحلٌى التي حظمذ بالدمج الاحخماعي لألخدار اللادمين مً مـلحت التربُت، ؤو مً بالب

 مساهص مخخــت إلعادة التربُت. 

جإخر على عاجلها ألاخدار اإلاىكىعين جدذ هظام . مصالح املالخظت والتربيت في الوسط املفتوح: 2. 4

ت اإلاساكبت، و ًيىن هاالء ألاخدار مً الجاهدين ، ؤو ذوي الخوس الخللي ؤو خوس الاهدماج الحٍس

الاحخماعي. هما ًجىش إلاـالح اإلاالخظت والتربُت في الىطى اإلافخىح، الخعاون مع اإلاساهص اإلاخخــت 

إلعــادة التربُت واإلاساهص اإلاخخــت للحماًت، واللُام بجمُع ألابدار وألاعماٌ الهادفت بلى الىكاًت مً 

معىىي في الجىىح، و ذلً بمظاعدتهم مً خالٌ بحساء اجـاالث مع وكىع ألاخدار الرًً هم في خوس 

 آبائهم وؤؿدكائهم؛ بما فُه الاجـاٌ بإماهً كلاء ؤوكاث فساغهم.
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حعمل هره اإلاـالح ؤًلا على الىكاًت مً اهدساف ألاخدار باالجـاٌ الداثم بإهاليهم، وبمخخلف 

دزاء ... ( واللُام ببدىر احخماعُت ٌعخمدها اإلاظئىلين الرًً يهمهم ألامس ) مثل كلاة ألاخدار ، اإلا

اللاض ي في مهامه، والفدىؾ الىفظُت والخىطى بين ماطظاث بعادة التربُت، والىطى ألاؿلي 

 لألخدار اإلاىدعين في هره اإلااطظاث.

 باإلكــــافت للمــساهص الظالفت الرهس ًىحد هىعا آخس،املشاكز املتعذدة الخذماث لوقاًت الشبابيت:  .3. 4

واإلاخمثل في اإلاساهص اإلاخعددة الخدماث لىكاًت الؼبِبت؛ وهي عبازة عً كم وججمُع للمساهص الخخــُت 

إلعادة التربُت،  واإلاساهص الخخــُت للحماًت، ومـالح اإلاالخظت والتربُت في الىطى اإلافخىح كمً 

املت وواملت، ماطظت وخُدة، بذ ال ًىحد عاثم لدي هره اإلاساهص واإلااطظاث ختى جيىن الخدمت ػ

خُث جداٌو هره اإلاساهص مساعاة الجىاهب الصخـُت للجاهذ، في بهاز الاهخمام الفعلي مً خالٌ البدث 

 عً هُفُت بعادة جىُُفه وبدماحه.

 الجاهب التطبيقي للذساست

مً خالٌ الدزاطاث التي بالجزائش في التعامل مع ألاخذاث املىدشف:  ماطظاث بعادة التربُتواقع . 5

على اإلااطظاث ؤلاؿالخُت في مىاحهت ظاهسة الاهدساف، فةهه على السغم مً اإلاجهىداث اللاثمت، ؤكُمذ 

واإلاداوالث الجدًت في معالجت وحعدًل طلىهُاث اإلاىدسف، ودمجه في الىطى الاحخماعي، بال ؤن هىان 

، ًمىً العدًد مً الىلاثف جدظم بها هره اإلااطظاث ؤلاؿالخُت، والتي ؤدث بلى هخاثج غير مسحىة

عسكها مً خالٌ دزاطت مُداهُت خٌى عالكت مساهص التربُت بالعىد لدي ألاخدار اإلاىدسفين " )بىشبسة، 

ـذ فيها بلى>:411
ُ
 (. والتي خل

 للبرامج الحدر وجىُف جلبل عدم بين عالكت هىان> .البرامج املعتمذة داخل هزه املؤسساث1. 5

خُث ؤطفسث هخاثج هره الدزاطت  .الاهدساف بلى لعىدةا وفسؾ معها وجفاعله اإلااطظت، داخل ؤلاؿالخُت

يخلد هره البرامج في اإلاظوسة البرامج مً حؼيى الحاالث معظم بلى ؤن
ُ
ؤنها مىظمت  على اإلاساهص، خُث ج

الترفُه والدظلُت، وبالخالي ٌؼعس  بلى جفخلس هما اإلالل، في مدة مسوز بعد الحدر جىكع وؿازمت وزوجُيُت، 

 اإلاسهص ؤن ٌعني هره البرامج باوعدام لالطخلاللُت، والخلُد بخـسفاث معُىت؛ وهراألاخدار مً خالٌ 

 ألاخدار، خُث هبع علُه الجاهب العلابي اإلادم. اججاه دوزه فلد

جىؿلذ الدزاطت ؤًلا بلى وحىد اطدُاء لدي ؤولُاء ألاخدار مً خُث عدم اطخفادة ؤبىائهم الجاهدين 

ىاث مهىُت، بالسغم مً اإلا لت التي ًخلعىن فيها لهره اإلاساهص، خاؿت وؤنهم ًخىفسون مً جيٍى دة الوٍى

على الؼسون الالشمت والظً، اإلاظخىي الخعلُمي، والسغبت في حعلم اإلاهً، ختى ؤهه جىحد اجفاكُاث عمل 
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ني اإلانهي في مخخلف  دت مً الجاهب الخيٍى بين الىشازجين في هرا ؤلاهاز ألحل الخىفل بهره الؼٍس

 ُت. الخخــاث اإلاهى

 الجاهدين لألخدار اإلاخخلفت الحاالث بين الخلى بنالخلط بين الجاهدين داخل املشاكز:  .2. 5

دفع ألاخدار على طلبا ًازس اإلاىدسفين، الاهدسافي.  الظلىن بلى مدة معُىت السحىع كلاء بعد بعلهم ٍو

 ؤن  جبين اإلاساهص، خُث في ألاخدار جىشَع هظام على الاهالع اجطح ذلً مً خالٌ الدزاطت، وبعد

ٌ  الخلظُم الحاالث، خُث ًىحد اخخالها، مثال  بين  بين الفسوق الاعخباز بعين ًإخر ال اإلاساهص في به اإلاعمى

الوفل اإلاىحىد ألّوٌ مسة باإلاسهص والري لِع لدًه ؤي هظسة عً الجىىح، مع آخس له خبرة وطىابم 

 ً خُث دزحتها وخوىزتها.كلاثُت، هاهًُ عً هبُعت وهىع الجىذ اإلاخفاوجت  م

 بن غُاب السعاًت واإلاسافلت البعدًتالشعاًت البعذًت لألخذاث بعذ خشوجهم مً املشاكز :  .3. 5

الاهدسافي، الجاهب  التربُت، ًادي في الغالب بلى جىساز الظلىن بعادة مساهص مً خسوحهم بعد لألخدار

طت التي ؤػازث بلى اللساءة اإلامدـت إلالفاث الري جفخلس بلُه هره اإلاساهص. ًخطح ذلً ومً خالٌ الدزا

الحاالث بعد ازجيابهم لىفع ألاخواء، وبلائهم على هفع الظلىهُاث التي ؤدث بهم لالهدساف، علما ؤن 

 الحي. في زفلاء خاؿت ،واإلاخمثل بالحدر اإلادُوت لظبب الاهدساف عالكت مباػسة بالبِئت

 جبلى على هفع همى الحُاة، خُث جلض ي  الحاالث معظم بن ما ؤكسجه الدزاطت الظالفت الرهس، هى ؤن

 طلىوا طليىا وؤنهم طبم ؤطسهم مً ؤفساد لهم ألاخدار ؤغلبُت وؤن في الحي، ؤي الؼازع> في فساغها ؤوكاث

مت ؤو مىدسفا التربُت. بن ألامس ال ًخىكف عىد ألاكازب فلى،  بعادة إلاسهص ؤو السجً، بلى ما، ؤدخلتهم حٍس

مت مىدسفا، ؤو طلىوا طليىا وؤن طبم اإلاسهص، خازج لُـل بلى ؤؿدكاءبل ًخعدي ذلً   بلى ؤدخلتهم حٍس

خعب مً مهمت هرا  الحاالث، جىضحه هما التربُت إلعادة إلاسهص ؤو السجً ًُ ،  طلىهه في الخدىم ما 

ت بما جللاه مً والالتزام  عنهم؛ اإلافسج لألخدار اإلاظخمسة واإلاخابعت الالخلت فالسعاًت اإلاسهص، في مبادت جسبٍى

 ؤلاؿالخُت. اإلااطظت داخل مىمل حصء

اجطح مً خالٌ الدزاطت الخصائص الاجتماعيت الخاصت باألخذاث العائذًً لالهدشاف:  .1. 3. 5

 (.:411)بىشبسة، ض.  الظالفت الرهس ؤن هىان مىاؿفاث لدي العاثدًً لالهدساف ومنها>

سخلت الابخداثُت؛ بمعنى عىد ملازهت ؤعمازهم بمظخىاهم ؤن معظمهم ال ًخجاوش مظخىاهم الدزاس ي اإلا -

 الخعلُمي، ًدبين ؤنهم ٌعاهىن جإخسا دزاطُا.

 مجخمع خاالث معظم ؤن الدزاطت مً جىىع في ألاطباب اإلاادًت لىلىج مساهص بعادة التربُت، خُث اجطح -

 الدؼسد وظبت واهذ خُث معىىي  خوس هداالث التربُت بعادة مسهص بلى ألاولى اإلاسة في دخلذ الدزاطت،
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ٌ  طبب وان بِىما ، 20% ألاهل هسف مً وؤلاًداع  61%  التربُت إلعادة مسهص بلى الثاهُت للمسة الدخى

 .للدؼسد  30% و الظسكت لجىدت 45% بيظبت

 (15زالزت ) مً ؤكل ألاولى اإلاسة في كض ى كد الدزاطت مجخمع مً % 45 ؤن الدزاطت خالٌ مً جبين هما -

 .التربُت إلعادة مسهص في ؤػهس

 هره وؤن الىالدًً، مع العاثلي البِذ في ٌعِؼىن  العاثدًً ألاخدار مً % 50 وظبت ؤن الدزاطت ؤظهسث -

 .عدًدة داخلُت ومؼاول ؿساعاث حعاوي ؤطس هي ألاطس

 بلغذ خُث مخدوي اكخـادي مظخىي  ذاث ؤطس مً هم الدزاطت مجخمع غالبُت ؤن الدزاطت ؤظهسث هما -

 .40% بلى مىعدم ؤطسهم دخل الرًً العاثدًً ألاخدار وظبت

 .الخاؾ دخلهم لىظب مخخلفت ؤعماٌ ًمازطىن  ألاخدار مً % 55 وظبت ؤن الدزاطت ؤوضحذ -

 هره مً % 70 ؤن بُيذ دزاطت ؤن هما ،% 55 بيظبت ػعبُت ؤخُاء مً العاثدًً ألاخدار معظم ًإحي -

 .اهدسافي طلىهُاث فيها جخىاحد ألاخُاء

 ما، وؤدخلىا مىدسفا طلىوا طليىا كد ؤطسهم مً ؤفساد لهم الدزاطت مجخمع مً  60% ؤن الدزاطت بُيذ -

 ؤو ألاولى؛ والىالدًً، بالدزحت ألاكازب هم ألافساد هاالء معظم وؤن  السجً، بلى ؤو التربُت، بعادة مسهص بلى

 الظلىن ازجياب بلى الحدر دفع في هبيرا دوزا جلعب الحدر فيها ٌعِؽ التي البِئت ؤن ػً فال ؤلاخىة، ؤخد

 .اإلاىدسف

 ميان وؤن ألاعماز مخخلف مً ؤؿدكاء لهم الدزاطت إلاجخمع العظمي الغالبُت ؤن الدزاطت ؤظهسث -

 جيىن  خُث فاطدة الؼازع هرا بِئت واهذ بذا خاؿت مالثم غير ميان وهى الؼازع، هى اإلافلل الخلائهم

 .اإلاىدسف الظلىن لخعلم ميان

ًمىىىا ذهس هره الىخاثج بالىظس للدزاطت الظالفت التربيت:  إعادة بمشاكز متعلقت هتائج .2 .3. 5

 والتي جىؿلذ بلى>  (،:411)بىشبسة، ض. الرهس

 الظلوت على حعخمد وىنها للحدر، جدلُم الومإهِىت ػإنها مً ،لِع اإلاسهص عليها ٌؼخغل التي ؤن البرامج -

 .اإلاسهص داخل الُىمُت الحُاة يُت، وزوجُ الىظام والـازمت الالثدُت

وألاخـاثُين  عمىما باإلاسبين بالجُدة جخـف عالكاث لهم لالهدساف العاثدًً ألاخدار معظم بن -

 .باإلاسهص الىفظاهُين

ازاث ألاهل لهم هي حد كلُلت،  - بن غالبُت ألاخدار العاثدًً لهم عالكاث طِئت مع ؤطسهم، وؤن ٍش

ده خلدا وهساهُت لصخـِخه وللمجخمع، ومىاؿلت الاهدساف.   وهرا ما ًجعل الحدر مىبىذ، ًٍص
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 زاهُت. مسة فالاهدسا بلى ، والعىدة التربُت بعادة مسهص مً خسوحهم بعد لألخدار الخلت زعاًت عدم وحىد -

 بعادة مسهص مً خسوحهم بعد لهم الىالدًً اإلاعاملت الجُدة مً كبل ؿسخىا بغُاب الدزاطت بن مجخمع -

 فيها ٌعِؽ التي الفاطدة البِئت هبُعت بلى زاحع زبما وهرا بهم، واإلادُوين ألاكسباء معاملت وهرا التربُت،

سػده، ًىحهه مً ًجد لم ما الحدر بإن وؼير وهىا ألاخدار، هاالء لت على فظِبلى ٍو  اإلاىدسفت، الوٍس

بلى  .مدترفا مجسما ًـبذ ختى مسة ول الاهدسافي للظلىن في جىساز داثم ٍو

 الحدر. هاكاث امخـاؾ ػإنها مً التي اليؼاهاث اإلاسهص بمخخلف عىاًت عدم -

 هىع مساعاة دون  فلى، الظً مخغير على ألاخدار ألفىاج جلظُمها في حعخمد التربُت بعادة مساهص بن -

 .ؤلادماج عملُت على طلبا ًازس وهرا الحاالث

 بسهامجا حمُعا ػإنهم في وجىفر ألاخدار، حمُع زعاًت في واخد همى على حعمل التربُت بعادة مساهص بن -

 .اهدسافها ودزحت الاهدسافُت الحاالث ؤهىاع خظب والخـيُف الفسوق، فُه ًساعي ال مىخدا

لظسد الىخاثج اإلاخعللت بما ٌعاهُه اإلاسبىن ألحل جإدًت مهامهم، ًمىً باملشبين:  الخاصت .  الىتائج3. 3. 5

 والتي جىؿلذ بلى> (:411)بىشبسة، ض. السحىع بلى هفع الدزاطت 

 .اإلاىدسف الحدر بؿالح على مظاعدتهم في لدوزهم وبهمالهم ألاهل حعاون  عدم مً اإلاسبىن  ٌعاوي -

 في ٌؼىيىن  غالبُتهم وؤن ،خاؿت لألخدار ؤلاؿالح ؤفياز بًـاٌ يناإلاسب على حدا الـعب بهه مً -

ٌ  خُث التربُت، بعادة مساهص في جىاحدهم وهفع حدوي   .ؤلاؿالخُت للبرامج جلبلهم دون  ذلً ًدى

 الـغاز واخخالن معىىي  خوس في ألاخدار مع والجاهدين اإلاىدسفين ألاخدار اخخالن مً اإلاسبىن  ٌعاوي -

ددر الاحخماعي ؤلادماج عملُت ًـعب فهرا طىا، منهم وألاهبر  للبرامج الاطدُعاب في دزحت جفاوث ٍو

 ؤلاؿالخُت. 

 خــــــــــــاجمــــــــــت : 

بن عملُت بعادة جإهُل الحدر اإلاىدسف في وطوه الاحخماعي وألاطسي خاؿت؛ هي عملُت 

مً مساهص بعادة التربُت  عالحُت جدخاج بلى جيازف الجهىد بين العاثلت، وول اإلااطظاث ؤلاؿالخُت

ومخخلف ألاوطان اإلاخىفلت التي ًلُم فيها الحدر الجاهذ، باعخبازهم ماطظخين احخماعُخين والتي 

جخخلفان في خـىؿُاتهما، بالسغم مً وحىد هدف مؼترن واخد؛ ًخمثل في  البدث عً جيؼئت اإلاساهم 

 الجاهذ جيؼئت احخماعُت طلُمت.

 لم اإلااطظاث؛ وىنها لهره الداخلُت البِئت وخظاطُت ؿعىبتوحىد للد جىؿلذ معظم الدزاطاث بلى 

 احخماعُا، غير اإلاىدمجين اإلاىدسفين هاالء جسبُت إلعادة اإلاالثمت والوسق  الظبل بًجاد مً بعد جخمىً



 كليت العلوم الاجتماعيت والاوساهيت            متونجملة               سعيذة الذكتوس موالي الطاهش جامعت  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200     2012 اوث/ العاشش/ العذد ألاول املجلذ 

 132 

 بعادة مسهص داخل والسعاًت حملت ؤلاؿالخاث جلليهم بعد ختى الاهدساف السحىع بلى هى ذلً على والدلُل

اطخخالؾ  ؤحل مً ؤلامياهُاث وجىفير الجهىد، وبرٌ الخفىير، بعادة اللسوزي  مً لهرا ؤؿبذ .التربُت

 التربُت، والتي جادي بلى بعادة مساهص في اإلاىدسفين اإلاىدعين بسامج عالحُت همىذحُت، ًخم جوبُلها على

ً وبػسان مخخـين في  هخاثج جدلُم هرا اإلاجاٌ اًجابُت، علما ؤن هرا لً ًخدلم بال مً خالٌ جيٍى

  والاهخمام بهم في هفع الىكذ.

 ًمىىىا في ألاخير اطخخالؾ مجمىعت مً الخىؿُاث ًمىىىا بدزاحها واآلحي>

ا، كماها العمل على جإهُد الخعاون بين عاثالث ألاخدار و ماطظاث بعادة التربُت، وىهه ؤمسا   - كسوٍز

يلين احخماعُين ًخخلفان عً بعلهما لخىفل فعاٌ ومجدي؛  فالعاثلت وماطظت بعادة التربُت  هي هُ

في الخـىؿُت ) العاثلت هي بهاز هبُعي و اإلااطظت هي بهاز مـوىع (، لىً لديهم هدف مؼترن؛ هى 

 مداولت بًجاد خلٌى احخماعُت للجاهذ .

ت؛ خُث   - وكع مؼسوع حعاون مع العاثلت، والخإهُد على العالحاث اإلااطظاجُت خاؿت العالحاث ألاطٍس

ولُاء لهم زئٍت طلبُت عً العالحاث اإلااطظاجُت اإلاوّبلت على ؤهفالهم؛ خُث ؤن بعم ؤن بعم ألا 

ألاولُاء لهم بخظاض بإنهم مّتهمين، ومجسدًً مً بمياهُتهم في بًجاد خلٌى إلاظاعدة ؤهفالهم،ب ذ 

ًدظىن ؤنهم بعُدًً عنهم،  لِع لهم طلوت عليهم بل الظلوت زاحعت للماطظت اإلاخىفلت في 

  اعخلادهم.

ً ،ووشازة ألاخدار جسبُت بعادة في اإلاخخـت اإلاساهص بين الخيظُم كسوزة -  في بػساههم ًخم اإلانهي، ختى الخيٍى

ً الىاحب بجباعها الوسق  في والبدث التربُت، بعادة إلاساهص بسامج جخوُى  اإلاىدسفين ألاخدار لخيٍى

 اإلاسهص. مغادزتهم عىد العمل مُدان في وبدماحهم

مً  وبكافت بعاهاث مالُت لهرا الىىع اإلاادًت مً هسف الدولت، ؤلامياهُاث مً ممىً كدز ؤهبر جلدًم  -

 جإدًت مهامها بؼيل جام وفعاٌ. مً ختى جخمىً لألخدار اإلاخخــت اإلاساهص

 معىىي، وبوؼاء خوس في ألاخدار خاالث عً والجاهدين اإلاىدسفين ألاخدار خاالث بين الفـل كسوزة  -

ًىجس عً ذلً مً  وما الفئخين، بين الظلبي الخبادٌ ًخم احخىاب وبهرا ألاخيرة، الفئت بهره خاؿت مساهص

 .معُىت شمىُت إلادة واخدة مغللت بِئت في هالهما خالٌ وحىد

 وىن السعاًت التربُت، بعادة مساهص مً عنهم ؤلافساج بعد ألاخدار بمخابعت خاؿت خالًا بوؼاء كسوزة -

 .عىه غنى ال ؤمس الالخلت

س خدماث السعاًت الىفظُت و الاحخماعُت و ذلً مً خالٌ بوؼاء ماطظت السعاًت .دعم و   -  جوٍى
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 بػسان هال مً ألاطسة و اإلادزطت واإلااطظاث الاحخماعُت والىفظُت في بعادة دمج الحدر في اإلاجخمع . -

الخعاون مع وطاثل ؤلاعالم لخبـير ول ػساثذ اإلاجخمع بخوىزة و اهدؼاز ظاهسة حىذ ألاخدار و  -

 ؤطبابها و هسق عالحها. 

 املشاجع:

 ، اللاهسة.5(. الصحت الىفظُت والعالج الىفس ي، عالم الىخب، ن5;;3خامد عبد الظالم شهسان.). 1

ر اإلاىدسفين في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت، (. زعاًت ألاخدا;9;3. السحدان عبد هللا بً هاؿس. )4

اق.  مىخبت العبُيان، الٍس

عت وعلم الىفع، دًىان اإلاوبىعاث الجامعُت، 4136.  العسبي بختي. )5 (. حىىح ألاخدار في كىء الؼَس

 الجصاثس.

 (. ظاهسة بهدساف ألاخدار في الجصاثس، دًىان اإلاوبىعاث الجامعُت، الجصاثس.4133. فخُدت هسوىغ. )6

ت، 96;3. مىير العـسة. )7 (. اهدساف ألاخدار ومؼيلت العىامل، اإلاىخب اإلاـسي الحدًث. الاطىىدٍز

 اللاهسة.

( عالكت مساهص بعادة التربُت بالعىد لدي ألاخدار اإلاىدسفين، دزاطت مُداهُت :411. بىشبسة طىطً. )8

 في مسهص بعادة التربُت باألبُاز، زطالت غير ميؼىزة. حامعت الجصاثس.

9 -Michel Born.( 2006) . psychologie de la délinquance , 2em édition , éditions de Boeck 

université , Bruxelles ,ISBN : 2-8041-5024-0 .  

 

 

  

 



 كليت العلوم الاجخماعيت والانسانيت            متونجملة               سعيذة الذكخوس موالي الطاهش جامعت  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200     2012 اوث/ املجلذ العاشش/ العذد ألاول 

 134 

 

فل
ّ
سواء عنذ الط

ّ
 إشكاليت الّسواء والال
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ظىاء  امللخص: 
ّ
مً أهّم جحّذًاث غلم الىفغ اإلاشض ي، حُث حاٌو الػذًذ مً الباحثين في هزا  حػّذ ئشيالُت الّعىاء والال

اإلاجاٌ دساظت هال اإلافهىمين مً حُث الحذود وألابػاد، وهزا ما اوػىغ غلى جحذًذ حػٍشف مىّحذ وحامؼ لهما في مجاٌ 

اث جخخلف حعب
ّ
ت، ورلً ألنهما مشجبؿان بمػاًير أو محي ُّ اإلاجخمػاث والثلافاث، هما ٌػخبر  البحىر الخاّضت بالّصحت الىفع

ظىاء غىذ الؿفل مً اإلاىاغُؼ الّطػبت، وجىمً هزه الّطػىبت في وىن أن الؿفل ماصاٌ في ؾىس 
ّ
دساظت مىغىع الّعىاء والال

تي الىمى والخؿّىس، وبالّخالي العإاٌ الزي هؿشحه هىا4 هل ًمىً اللٌى أّن هىان ؾفل ظىّي وآخش غير ظىّي؟ وما هي اإلاإششاث ال

ظىاء.
ّ
 وػخمذ غليها لدصخُظ رلً؟ ولذساظت هزه الدعاؤالث وان البذ مً جحذًذ مفهىمي الّعىاء والال

ظىاء -4الّعىاءالكلماث املفخاحيت
ّ
ت. -الؿفل -الال ُّ صخُط

ّ
 اإلاػاًير الد

Résumé : Le problème de Normale et pathologie est l'un des défis les plus importants de la psychopathologie où de 

nombreux chercheurs dans ce domaine  ont tenté d'étudier les deux concepts en termes de frontières et de dimensions. Cela 

se reflète à  l'identification d'une définition unifiée pour les deux termes dans le domaine de la recherche en santé mentale, 

car ils sont associés à des critères et des normes qui varient selon les sociétés et les cultures. L'étude du sujet de Normale et 

pathologie chez l'enfant est un sujet difficile, et cette difficulté réside dans le fait que l'enfant est encore en croissance et en 

développement.La question que nous posons ici est la suivante: est-il possible de dire qu'il y a un enfant normal et un autre 

non et quels sont les indicateurs sur lesquels nous nous appuyons pour le diagnostiquer? Pour étudier ces questions, il fallait 

définir les concepts Normale et pathologie. 
Mots clés : Normale, pathologie, l'enfant,  les Normes personnelles. 
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 مذخل4

ظىاء
ّ
مً أهّم جحّذًاث غلم الىفغ اإلاشض ي، حُث حاٌو الػذًذ مً  حػّذ ئشيالُت الّعىاء والال

الباحثين في هزا اإلاجاٌ دساظت هال اإلافهىمين مً حُث الحذود وألابػاد، وهزا ما اوػىغ غلى جحذًذ 

ت، ورلً ألنهما مشجبؿان بمػاًير  ُّ حػٍشف مىّحذ وحامؼ لهما في مجاٌ البحىر الخاّضت بالّصحت الىفع

اث جخخلف حعب
ّ
ظىاء غىذ  أو محي

ّ
اإلاجخمػاث والثلافاث، هما ٌػخبر دساظت مىغىع الّعىاء والال

الؿفل مً اإلاىاغُؼ الّطػبت، وجىمً هزه الّطػىبت في وىن أن الؿفل ماصاٌ في ؾىس الىمى والخؿّىس، 

وبالّخالي العإاٌ الزي هؿشحه هىا4 هل ًمىً اللٌى أّن هىان ؾفل ظىّي وآخش غير ظىّي؟ وما هي 

تي وػخمذ غليها لدصخُظ رلً؟ ولذساظت هزه الدعاؤالث وان البذ مً جحذًذ مفهىمي اإلاإششاث ال

ظىاء.
ّ
 الّعىاء والال

سواء: -1
ّ
 حعشيف االّسواء والال

ًخخلف ظلىن ؤلاوعان باخخالف مشاحل همىه الجعمُت، الػللُت، الىفعُت، والاحخماغُت، فليّل 

فشد غلى الّخطشف، الخػلم والخػبير غً اهفػاالجه  مشحلت ظشوفها ومخؿلباتها، وبالّخالي جخخلف كذسة وّل 

 .1مً مشحلت ئلى أخشي 

ا، وبالّخالي فالّعىاء هى  شخم ولمت "الّعىاء" مً الفػل "ظىي" الش يء بمػنى كىمه وغذله وحػله ظىٍّ
ُ
ح

الػذٌ، وهجذ هىا مػنى الخىاصن والػذٌ والدعاوي، وهزا اإلافهىم ًجػل العىاء في ألاشُاء اإلاػخادة 

. وبالّخالي فاّن العلىن الّعىي هى رلً العلىن التي ًخفم مؼ 2واإلاألىفت التي جخخلف غً ما هى شائؼ

خظ ومحُؿه 
ّ

جلالُذ اإلاجخمؼ بىحه غام، أو ًخفم مؼ ظلىن الغالبُت الػظمى مً الىاط في بِئت الص

لبال للمػاًير . وبالّخالي فالصخظ العىي هى اللادس غلى جحلُم الخىافم مؼ محُؿه، مخ3الاحخماعي

ى في جحّمل معإولُت ما ًلىم به مً 
ّ
اإلاخػاسف غليها، حُث ًشي الششكاوي أّن ظىاء الصخظ ًخجل

ً  .4أغماٌ وغذم الهشوب مً اهفػاالجه ومشاغشه باظلاؾها غلى آلاخٍش

ظىاء" منها "اإلاشع" "الشزور" و"الاهحشاف" وهي 
ّ
في حين ظهشث مشادفاث غذًذة إلاطؿلح "الال

م غلى الّعلىن الزي ال ًىاظب الّعلىن اإلاالحظ في ظشوف وحماغت مػُىت، لىً ما هى مطؿلحاث جؿل

ه ًخخلف غً اإلاػخاد مالحظخه
ّ
ه مشض ي أو باجىلىجي، بل أه

ّ
، وللذ حطش 5غير ظىّي ال ٌػني أه

                                                             
ذان، الىمى الىفس ي للؿفل واإلاشاهم، ميشىساث الجامػت اللُبُت، ؽ  1  .5، ص 41 محمذ مطؿفى ٍص
 .34، ص 2005، الجضائش، 42 بذسة مػخطم مُمىوي، الاغؿشاباث الىفعُت والػللُت غىذ الؿفل  دًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت، ؽ  2
، بيروث، 1، ألامشاع الىفعُت والػللُت والاغؿشاباث العلىهُت غىذ ألاؾفاٌ، داس الفىش الػشبي، ؽ 4 غبذ اإلاجُذ الخلُذي، وآخش 3

 .12، ص 1331
ض مىس ى، أظاظُاث الّصحت الىفعُت والػالج الّىفس ي، مإظعت مخخاس لليشش، ؽ  4  .24، ص 2001، اللاهشة، 41 غلي غبذ الػٍض
 .435 بذسة مػخطم مُمىوي، اإلاشحؼ الّعابم، ص  5
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حّذد الفشق بُنهما في اخخفاء غلذة  Freudفشوٍذ ظىاء أو اإلاشض ي في مفهىم الُػطاباث، وٍُ
ّ
، مطؿلح الال

ت، Bergeret ودًب مً غذمه، في حين ٌشير باسحىسي أ ئلى غشوسة الّخمُيز بين البيُاث الحلُلُت اللىٍّ

الثابخت والنهائُت مً حهت، والخىظُماث البُيُت ألاكل جحذًذا )الحاالث الحذًت( مً حهت أخشي، هما 

دًت"، لِغ ، وهي شخطُاث "شبه غاLa normalité pathologiqueرهش مطؿلح "الّعىاء اإلاشض ي" 

اء. وفي هزا الطذد، وغؼ الػذًذ مً الباحثين، ضفاث  ظهشون وهأّنهم أظٍى لذيهم بيُت متزهت وزابخت ٍو

 Marcelli غذًذة محّذدة للّعلىن الّعىي ومنها الصخظ الّعىي وكذ أحملها وّل مً ماسظلي ووىهان 

et Cohen(2003 في اللذسة الػامت غلى اإلاىاءمت والخىُف، اللذسة غلى ) ؤلاشباع الزاحي والىفاءة في

جاهاث الّعىٍت هحى 
ّ
ت واللذسة الزهىُت، وغبـ الاهفػاالث، والّذوافؼ والاج ُّ اللُام باألدواس الاحخماغ

اث واإلاجخمؼ، وهزا ؤلاهخاحُت والاظخلالٌ والخيامل
ّ
 .6الز

سواء: -2
ّ
 معايير جحذيذ الّسواء والال

هظشا لطػىبت جحذًذ اإلافهىمين، اغخمذ الػذًذ مً الباحثين مجمىغت مً اإلاػاًير واإلاحياث، ورلً 

لخحذًذ مظاهش الّصحت الىفعُت غمىما جحذًذا واضحا، سغم أّن ليل محً ئًجابُاجه وظلبُاجه، ومً 

غخمذ غليها هزهش4
ُ
 أهم هزه اإلاػاًير التي ا

 املعياس إلاحصائي: -1 -2

ظىي أو 
ّ
ادة أو الىلطان  ئّن الال ا غً اإلاخىّظـ بالٍض ُّ اإلاشض ي حعب هزا اإلاحً، هى ما ًىحشف هم

، أو اإلاىحنى الجشس ي )الخىصَؼ الاغخذالي(، ولىً لِغ الخشوج غً اإلاػخذٌ Gaussحعب مىحنى غىص 

ظىاء أو غير الػادي، ألّن الاغخذاٌ أو غذم الاهحشاف غً الىظـ وأن ًيىن الفشد مثل 
ّ
مػىاه دائما الال

الجمُؼ" ال ٌشير بالػشوسة ئلى أّن الفشد ظىّي، فاللُاط اإلاىغىعي ًخخلف غً اللُاط الىفس ي "

 .7اليعبي

 الثلافي: -املعياس الاجخماعي -2 -2

زلافُت مشحػا أظاظُا للحىم، ومً هزا اإلاىؿلم، -ًخخز هزا اإلاحً اللُم والػاداث والىظم العىظُى

ت، ولىً هىان ما ٌعّمى باالخخالف الثلافي،  فاّن وّل ما ًّخفم مؼ ألاغشاف الاحخماغُت هي ظلىواث ظٍى

زور وما ًيىن غادًا 
ّ

ه هىع مً الش
ّ
فما حػخبره بػؼ اإلاجخمػاث ظىاء، كذ ًىظش ئلُه في مجخمؼ آخش أه

وملبىال في زلافت كذ ال ٌػخبر هزلً أو ًيىن مشفىغا في زلافت أخشي، وغلُه ًيبغي ألاخز بالّعلىن في 

 .8حخماغُت والثلافُتئؾاسه وحذوده الا 

احي: -3 -2
ّ
 املعياس الز

                                                             
6 : Marcelli baniel, Cohen David, enfance et psychopathologie, Elsevier Masson, 7eme ed, France, 2009, p 9. 

74 Bonnet Agnès, Fernandez Lydia, psychopathologie, Dunod, France, 2012, p 18. 
84 Scialom Philipe, cours de psychologie, ISRP, 2eme ed, France, 2006, p 7 
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ا للحىم غلى ظىاء الّعلىن مً غذمه ورلً وفلا ألفياسهم  ُّ وهىا ًخخز الفشد مً راجه ئؾاسا مشحػ

اجُت، ومً غُىب هزا الاججاه هى راجُت الفشد التي ججػله ًخلّبل الّعلىواث التي جخىافم مؼ 
ّ
وآسائهم الز

 ادًت ومشغُت.مػخلذاجه حتى وئن واهذ غير غ

 املشض ي: -املعياس الباجولوجي -4 -2

ًشي هزا اإلاػُاس أّن الّعلىن الّعىي ًخلى مً ألاغشاع اإلاشغُت، التي جإزش ظلبا غلى أداء الفشد أو غلى 

غالكاجه أو اإلاىكف الزي ًىحذ فُه، ومً اإلاالحظ أّن هزا اإلاػُاس ٌػخبر خاسج غً اإلاػنى اإلاخىكؼ إلافهىم 

حذ ئوعان خاٌ مً ألاغشاع اإلاشغُت، سغم أهه ًظل مؿلىبا مً ؤلاوعان أن ًماسط الّعىاء، فال ًى 

طبح حعب  العلىهُاث اإلاىاظبت للمىكف في حذود كذساجه وئمياهُاجه حتى ال ٌغعل في أداء اإلاهمت ٍو

 .9اإلاػُاس ظلىوا مشغُا

 املعياس املثالي: -5 -2

احي والاحخماعي والىفس ي  هى مػُاس ًشي أّن الّعلىن الّعىي هى الزي ًخفم مؼ ول
ّ
مً اإلاػُاس الز

عم مؼ آساء ومػخلذاث الفشد وال ًإدي ئلى 
ّ
ا ئرا وان ًد اإلاىغىعي، بمػنى أّن ظلىن الفشد ًيىن ظىٍّ

حالت مً الّطشاع الىفس ي الزاحي بين الفشد وهفعه، وبالّخالي فاّن وّل ظلىن ًإدي ئلى الىكىع في 

 .10الّطشاع، هى ظلىن غير ظىّي 

 ملعياس الوظيفي:ا -6 -2

ظىاء في غلم الىفغ لِعذ باسصة، ولِغ هىان ظىاء مؿلم، فيّل فشد 
ّ
ئّن الحذود بين الّعىاء والال

مػّشع ئلى اإلاشع مً وكذ آلخش مً حُاجه، بمجشد حػّشغه لظشوف ضادمت جفىق ؾاكاجه الّذفاغُت 

ت، وكذ ًيىن الاغؿشاب الىفس ي الىاحم غً رلً مضمىا أو مإكخا ُّ خىُف
ّ
 .وال

ظىاء، فيّل محً 
ّ
ت حضئُت لخحذًذ الّعىاء والال ُّ  وظائل حصخُط

ّ
ئّن هزه اإلاػاًير أو اإلاحياث، ما هي ئال

ظىاء مفهىمان وعبُان في مشاحل الػمش 
ّ
سهض غلى حاهب غلى حعاب حىاهب أخشي فالّعىاء والال

 
ّ
 بالشحىع ئلى آلاخش، اإلاخخلفت وفي ألاصمىت واإلاجخمػاث والثلافاث اإلاخخلفت، وال ًمىً فهم أحذهما ئال

وهىا جبرص الحاحت ظىاًءا للمخخّطين أو الباحثين ئلى غشوسة اظخحذار مػُاس دًذ أو مىظىس آخش ًيىن 

 جياملي بين حمُؼ اإلاػاًير اإلازوىسة.

سواء عنذ الطفل: -3
ّ
 الّسواء والال

لجضم والحعم، فهي ئلى أّن الّعىاء واإلاشع غىذ الؿفل معألت ضػبت ا Ajuriaguerraٌشير أحىسٍافيرا 

أهثر حػلُذا ملاسهت بالّشاشذ، ورلً ساحؼ ألّن الؿفل وائىا في ؾىس الّىمى والخغير والىطج، فهى في حالت 

حغير دائم في جىظُم بىاء ألاغشاع واخخفائها، فاإلاهم في ألامش لِغ ألاغشاع واخخفائها ئهما هي بيُت 

صخُظ والخيبإ، ئّن هىا
ّ
خطُت التي حػذ محً للد

ّ
ذة الص

ّ
ن الػذًذ مً ألاظباب والظشوف اإلاىل

                                                             
 .2002، بيروث، 41 غاسف غىذوس، غلم الىفغ الػام، داس الللم، ؽ  9

 .414 اإلاشحؼ هفعه، ص  10
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لالغؿشاباث غىذ الؿفل، ولىً لِغ بالػشوسة أّنها جإدي وجخؿّىس ئلى غطاب أو رهان، حُث أّن بػؼ 

صّحح معاسها خالٌ غملُت الىمى بشيل جللائي أو  فىلت كذ جخغّير ٍو
ّ
ألامشاع الػطابُت في مشحلت الؿ

ت أو ول مشحلت مً مشاحل الّىمى والىطج جحمل ئمياهُت بفػل حغير مالئم للظشوف، فيّل مشحلت غمٍش

ضشاع محخمل، لىنها جخػمً أًػا في الىكذ هفعه ئمياهُت ججاوصه أو ججاوص ضشاغاث ظابلت، وبالخالي 

ذسج في ئؾاس مشحلت همى  ًُ ا أو مشغُا، ئر لم  فمً الطػب حلُلت الفطل ما ئرا وان الّطشاع ظىٍّ

ه
ّ
خ  واحذة، ئغافت ئلى رلً ئلى أه  مً خالٌ دساظت جاٍس

ّ
ال ًمىً الخمُيز بين الّطشاع الػابش واإلاشض ي ئال

 أّنها ال  Anna Freudالحالت، وكذ شّذدث أها فشوٍذ 
ّ
غلى الفىشة التي مفادها أّن الّطشاع مالصم للىمى ئال

 حػخبره رو ؾبُػت غطابُت.

ه ظشف ال مفش مىه وجلٌى مُالوي هالًً  Freudوكذ اغخبر ظُغمىهذ فشوٍذ 
ّ
 الػطاب الؿفىلي أه

Melani Klein أّن وّل ؾفل ٌػِش ضػىباث غطابُت، لىً لِغ مً اإلاشيل الجىهشي مػشفت ما ئرا وان

الؿفل ٌػاوي مً غطاب بل الخػشف غلى الحاالث الػطابُت الخؿيرة التي مً اإلامىً أن حعبب له 

ثال اغؿشاباث اإلاشاهلت كذ جخحّىٌ ئلى غطاباث والػطاب ًخحٌى ئلى ضػىباث هبيرة في اإلاعخلبل، فم

 رهان.

سواء عنذ الطفل: -4
ّ
 صعوباث جحذيذ الّسواء والال

م غً بيُاث مشغُت أو ال 
ّ
ئّن مشحلت الؿفىلت، مشحلت خاّضت، ال ًمىً بأّي حاٌ مً ألاحىاٌ أن هخيل

ت، ألّن هىان غذم اهخماٌ أضال للبيُت غىذ الؿفل، و  ما هزا ما ًطػب غملُت حصخُظ ظىٍّ

الاغؿشاباث غىذ هزا ألاخير، هما جبلى أغشاع هزه اإلاشحلت مشجبؿت بظشوف مػِشُت وجيىن 

اوػياظاتها وجضوٌ بضوالها، ولهزا فاّن الفحظ الىفس ي الذكُم واظخػماٌ وظائل وجطيُفاث خاّضت 

صخُظ والػالج.
ّ
ت حّذا للد  بالؿفل غشوٍس

 لحي العىاء واإلاشع غلى الػمىم ضػب وجضداد ضػىبخه غىذ الؿفل ألهه4ئّن جحذًذ مفهىم زابذ إلاطؿ

 . في نمو مسخمش:1

ما دام الؿفل في همى وجؿّىس، فلِغ له بيُت زابخت، هما هى الحاٌ غىذ الّشاشذ، وكذ جظهش أغشاغا لِغ 

ها مشغُت بل هي مىظمت للىمى مثل حطش الشهش الثامً، وهىا جحذًذ ظً الؿفل وممّيزاث و
ّ
ل مشحلت ول

مهم حّذا، فلذ ًبذو ظلىن ؾفل ما في مشحلت مً مشاحل الىمى غير ظىي ولىً ئرا ما ظهش في مشحلت 

بيي، أو ًحاٌو الهشب أو  ا، فحين ًخاف الؿفل الزي ًلخحم بالّشوغت ألّوٌ مشة ٍو أخشي فلذ ًبذو ظىٍّ

ا، أّما ئرا ضذس هفغ ا ىا وػذ رلً ظلىوا ظٍى
ّ
لّعلىن غىذ ؾفل في اإلاشحلت ًلخطم بأّمه وال ًترهها فاه

ا.  اإلاخىّظؿت مثال فاهىا وػذ رلً ظلىوا غير ظٍى

وبالخالي وعخيخج أّن الىمى مشاحل، ووّل مشحلت جمّيزها ئمياهُاث وجؿّىساث ظىاء غلى اإلاعخىي الىفس ي، 

ذث أها 
ّ
الاحخماعي أو الػللي حعاغذ غلى الّخخلظ مً ضشاغاث اإلاشاحل العابلت وفي هزا الّطذد أه

غلى دًىامُت الىمى وئمياهُاجه الػالحُت، والىمى هما أششها ظابلا لِغ مدعاوي  Anna Freudشوٍذ ف
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الجىاهب، فلذ جخؿّىس وظائفه بعشغت وكذ جدباؾأ حىاهب أخشي وكذ ًظهش أحُاها هيىص، لىىه لِغ 

 دائما ظلبُا، بل كذ ٌعاغذ غلى ججاوص ضػىباث اإلاشحلت.

 . الفواسق الفشديت2

ت ومميزاتها لىً هزا ال ٌػني أّن حمُؼ ألاؾفاٌ كذ هجذ بػؼ  الباحثين ًػػىن مػذالث أو فتراث غمٍش

ىدعبىن هفغ اإلاهاساث أو اإلاػاسف ولِغ لذيهم هفغ اللذساث في هفغ الّعً،  شوف ٍو
ّ
ًمشون بىفغ الظ

اسق ًمىً ألاخز بهزه الخحذًذاث همػّذالث ئحطائُت أو مشحػُت، ولىً ًجب ألاخز بػين الاغخباس الفى 

الفشدًت بين ألاؾفاٌ، فيّل ؾفل له مميزاجه ومىدعباجه الىفعُت والبُىلىحُت والاحخماغُت والثلافُت، 

 ججػل ًخفم اوسجامه مؼ راجه ومؼ محُؿه.

 . وضع الطفل في كوالب الشاشذ:3

ه مً غذم اإلاىؿلي أو  11جلٌى بذسة مػخطم مُمىوي أّن الؿفل لِغ ساشذ بل له خطائطه
ّ
ولزلً فاه

إلاىغىغُت اظخػماٌ الخطيُفاث الخاّضت بالشاشذ وجؿبُلها غلى الؿفل ورلً هظشا لألظباب غذم ا

 ظابلت الزهش.

 . الفحص النفس ي للطفل:4

ئّن الفحظ الىفس ي للؿفل غملُت ضػبت، حُث ًجب أن ًشاعي فُه أّن الؿفل في جؿّىس، هما ًجب 

شه بػالكاجه 
ّ
غلى الفاحظ جىظُم غالكخه مؼ الؿفل، بأن ًيىن حُادًا بػُذا غً جبني أظالُب كذ هزه

ت واإلغشاء أو الّعلؿت مثال، وهعب زلخه، ألهه غالبا ما ًيىن ؾلب الفحظ مً ؾشف أ حذ مً ألاظٍش

ه ال ًبالي باغؿشابه وال ٌػِشه واغؿشاب. 
ّ
 غائلخه ولِغ مً الؿفل هفعه، أله
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 واملزض الصحت أهثروبىلىحيا

 دليلت سرقت د.

 سعيذة حامعت الاحخماعيت، العلىم قسم الاحخماع، علم شعبت
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 2012/ اوث /01:جاريخ اليشز 2012ماي  04:جاريخ القبىل  2012ابزيل  22:جاريخ الارسال

 امللخص: 

 و  الثقافي واليسق الصحت،املزض بين وجيقت عالقت جىحذ أهه ألاكادًميت وألابحاث الذراساث مً العذًذ جىصلت

 هذه دراست خالل مً الاحخماع وعلماء ألاهثروبىلىحيين على عاجقه ًقع العلمي الاهخمام وهذا كان، مجخمع ألي الاحخماعي

 ًىذرج هذا وكل السائذ، الخعليمي واملسخىي  الصحيت ألاحىال ودراست املخىفزة، و  املخخلفت إلامكاهياث جحذًذ ذاوك العالقت،

 . الاحخماعيت الحياة طمً واملزض والصحت للطب الثقافيت املعادلت مسمى جحت

 الثقافي. اليسق املجخمع، ألاهتروبىلىحيا، املزض، الصحت، املفخاحيت: الكلماث

Résumé : 

Plusieurs études et recherches académiques ont pu découvrir l’existence  d’une étroite 

relation entre la santé, la maladie et l’agencement culturel et social de toutes les sociétés. Cet 

intérêt scientifique est à prendre en charge par  les anthropologues  et les sociologues de toutes 

les sociétés à travers l’étude de cette relation et la détermination des différents moyens 

disponibles ainsi que l’étude de l’état de santé et le niveau de l’enseignement en cours. Et tout 

cela est désigné sous le nom de l’équation culturelle de la médecine, de la santé et  de la maladie 

dans le cadre de la vie sociale. 

Mots clés : la santé, la maladie, l’anthropologie, l’ethnologie médicale, la société, l’agencement 

culturel.    
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 مذخل:

الٜتهما اإلاشك الصحت، بٝماًا ألاهثروبىلىحُا اهخمام بن  اهخمام العائذة اإلاجخمْ بثٝا٘ت ِو

ل، صمً مىز الٙالظٙت بّن ؤ٣٘اس  اهدؽاس  هى  رل٤ في والعبب وعبُا، خذًث  مً الىاط واِخٝاد وٍى

ُت اهخٙاء بلى ؤدي مما مؽتر٠ت، ِاإلاُت ٌىاهش  هي واإلاشك الصحت ٌىاهش  بن ِلى خاللها  الخفـى

 الٝشن  بذاًت مْ ول٢ً ِامت، بفىسة الىب ٜماًا ؤو  واإلاشك، الصحت لٝماًا الثٝاُ٘ت ؤو  اإلادلُت

ً الٜخه الفخي والجاهب الىب، بٝماًا ًضداد ألاهثربىلىحُحن ٜبل مً الاهخمام بذؤ الّؽٍش  بالىمارج ِو

  اإلاجخمْ. في العائذة الاحخماُِت وألاهماه الثٝاُ٘ت،

 واإلاّخٝذاث، الىبُت اإلاماسظاث بحن وزُٝت ِالٜت جىحذ ٘ةهه ىحُحنألاهثروبىل مً ال٢ثحر  وخعب

ٙشص" الاهثروبىلىجي والّالم الباخث و١ان ألامُت، الؽّىب ِىذ خاـت  )الىب خى٥  بذساظت ٜام ٜذ "ٍس

ام والذًً( ،السحش، ذ في الاهثروبىلىجي و  الىبِب بذوس  ٜو  للمماسظاث الىٍش  ِلى وس٠ض  هٙعه، الٜى

 الحالت ِلى ؤزشا والشمىص  والىٝىط الؽّبُت للمّخٝذاث ؤن رل٤ زٝافي، ٠يعٞ والّالحُت الىبُت

 الّالج بلى الزهاب مً بذل  الخٝلُذي، الّالج اإلاٍشن ًٙمل ٜذ اإلاّخٝذ ٘بذاْ٘ للٙشد، الصحُت

ش  خالت في ختى الحذًث، الشظمي الىبي  لزل٤. الالصمت ؤلام٣اهُاث ج٘ى

 في البدث ِلى الىبُت، وألاهثربىلىحُا حخمايي،الا  ١الىب الّلمُت الٙشوُ بّن ِملذ لٝذ

 الخ٢ىىلىجي، اإلاعخىي  جإزحر  و٠زل٤ بُنهما، اإلاخباد٥ ألازش  ومذي الاحخماُِت، بالذائشة الصحت ِالٜت

شاٗ والُٝم، واإلاّخٝذاث،  في الباخثحن مً ال٢ثحر  س٠ض  الّالٜت هزه بواس  وفي الّامت، الصحت ِلى وألِا

ًِىف دساظت ِلى اإلاجا٥ هزا  ح٢ّغ ـادٜت ٠مشآة والثٝافي الاحخمايي ؤلاواس  اِخباس  هما: ؤظاظُحن ٍش

ٝت  الصحت اِخباس  ٘هى  الثاوي ؤما الخ٢ىىلىجي، ومعخىاهم الٕزائي، وهٍامهم ألا٘شاد، ِِؾ وؤظالُب وٍش

 . الّام الاحخمايي البىاء لمً بإدواسهم الُٝام ِلى ألا٘شاد حعاِذ ظىظُىزٝافي وؽاه الّامت

 ولزا ١ان مجخمْ ألي والثٝاُ٘ت الاحخماُِت والذائشة الصحت، بحن وزُٝت ِالٜت ٟ٘هىا ولزل٤

لماء ألاهثروبىلىحُحن ِلى وحب  ؤلام٣اهُاث جدذًذ و٠زا الّالٜت، هزه دساظت لشوسة الاحخماُ ِو

شة، اإلاخخلٙت  معمى جدذ ًىذسج هزا و١ل العائذ، الخّلُمي واإلاعخىي  الصحُت ألاخىا٥ ودساظت اإلاخ٘ى

 . الاحخماُِت الحُاة لمً واإلاشك والصحت للىب الثٝاُ٘ت دلتاإلاّا

 إلاشكــاليت: أوال:

ت هى  واإلاشك الصحت ٜماًا دساظت في ألاهتروبىلىجي اإلاذخل ِلُه ًٝىم ما ؤبشص  مً بن  مجمِى

 ؤن هز٠ش: اإلاىىلٝاث هزه بحن ومً اإلاا٠ذة، بالٙشوك ؼبيهت ج٣ىن  ؤن ج٣اد والتي اإلاىىلٝاث مً

ٛ  واإلاشك الصحت لٝماًا الجماِت ؤو  الٙشد وجإمالث جفىساث ٛ  لألمشاك، الاظخجابت ووش اًت ووش  الٜى

 ظلبا ظىاء الخإزش  ًْٝ خُث للمجخمْ، الثٝافي اليعٞ ٌؽمله بما مشجبي هزا ١ل الّالج، وؤظالُب منها،

 في الّلمي الىب جٝذم سٔمو  . الاحخماُِت للحُاة الىمىُت والىشائٞ الثٝاُ٘ت للىمارج جبّا بًجابا، ؤو 
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ج الحالي، ِفشها  الخالصم ؤن ٔحر  اإلاخخففت، الىبُت بال٣لُاث اإلا٣ىهحن ألاوباء مً هائلت ؤِذاد وجخٍش

الج اإلاشك حصخُن هي ألاو٥  مهمت ١اهذ ٘ةرا ٜائما، ظٍُل وألاهثروبىلىجي الىبِب بحن  الجعذ ِو

ذ هي الثاوي مهمت ٘ةن " الّمىي  ؤو  "البُىلىجي  وحملت والّاداث الخٝالُذ جدلُلو  ووـٚ ـس

ت الجماِاث لذي جىدؽش  التي واإلاماسظاث والخمثالث، الخفىساث  الصحُت الحالت ِلى وجازش  البؽٍش

      لأل٘شاد.

 خُاة في ٠بري  ؤهمُت مً لها إلاا مخخالُت، ِلمُت ودساظاث اهخمام مدىس  الثٝا٘ت ظخٍل وه٢زا

 ال٣ىن، هزا في وج٢ٙحره وهٍشجه ِِؽه، وؤظالُب اجهٜشاس  ؼتى في جإزحر  مً جمخل٢ه وإلاا ؤلاوعان،

ٝي، ؤو  البُىلىجي ال٣ائً رل٤ لِغ ؤـله في ٘اإلوعان  ٘ال٣ائىاث الثٝافي، ال٣ائً رل٤ هى  وبهما الٙحًز

ت  جدذًذا الىبُت وألاهتروبىلىحُا الاهثروبىلىحُا مجا٥ وفي ألاولى، بالذسحت زٝاُ٘ت ١ائىاث هي البؽٍش

 ٜذ ألاهثروبىلىحُا و١اهذ الثٝا٘ت، وبحن واإلاشك الصحت بحن الذساظت مجا٥ في مىاـٙت الٝعمت جْٝ

ذ  والٝماًا واإلاشك، الصحت بٝماًا ٘اهخم واإلاجالث الاهخماماث لخّذد ورل٤ ِذة، ٘شوُ بلى جِٙش

 الُٙش هزا الثاهُت، الّاإلاُت الحشب بّذ خاـت ٠ثحرا وؽي والزي الاهتربىلىحُا ٘شوُ مً ُ٘ش الّالحُت

 . الىبُت هتربىلىحُاالا  هى 

 خاـت ألاهثربىلىحُا، ِلماء اهخمام ؤزاسث التي اإلاىلىِاث ؤهم جدذًذ ظإخاو٥  اإلاٝا٥ هزا وفي

 التي اإلاىىلٝاث حملت ِلى اإلاٝا٥ هزا في ظإس٠ض  ٠ما الىبُت، ألاهثربىلىحُا ُ٘ش في منهم اإلاخخففحن

اث، واهم منها، اهىلٝىا لىا التي الحلى٥  وحملت الىٍٍش  واإلاشك الصحت ِالٜت ببشاص  في هابلي جـى

الج بالثٝا٘ت، -مىٍىسظىظُى خال٥ مً ورل٤ ِمىما, واإلاشك والصحت، للىب، الثٝاُ٘ت اإلاّادلت ِو

 .  ؤهثروبىلىجي

 . املفاهيم وطبط جحذًذ جاهيا: 

 : الطبيت الاهتربىلىحيا -

اًت"، اإلاشك  ِلى جإزحرها ومذي للثٝا٘ت مٝاسهت ١لُت "دساظت هي الىبُت الاهتروبىلىحُا ذ والِش  ٜو

 الصحت ٜماًا ِلى وجإزحر  دوس  مً للثٝا٘ت ما بدساٟ مً اهىالٜا ورل٤ الّلم بهزا الاهخمام جضاًذ

 حّخمذ التي وألاظالُب الىظائل و٠زل٤ الجٕشافي ؤو  اإلا٣اوي واهدؽاسه وجىىسه، اإلاشك ميؽإ مثل واإلاشك،

ٛ  مىاحهخه، في اإلاجخمّاث ِليها  الخٝلُذًت، اإلاجخمّاث في الحذًث الىب وؽش  ؤحل مً اإلاىاظبت والىش

شه ووشائٞ جدعِىه و٠ُُٙت  . جىٍى

 : الصحت حعزيف-$21

ٙاث حّذدث لٝذ ٚ واإلاخخففحن، اإلااظعاث بخّذد الصحت حٍّش ٚ في ًجمْ آلاحي والخٍّش  حٍّش

ذ لٝذ للٙشد. والبذهُت والىٙعُت الاحخماُِت الحالت بحن الصحت  ِام الّاإلاُت الصحت مىٍمت ِ٘ش
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 مً الٙشد جم٢ً التي والجعمُت والصخفُت الاحخماُِت اإلاىاسد مجمل :هي1 ؤنها ِلى الصحت 1891

 . خاحاجه وبؼباُ ومىخاجه جدُٝٞ

ٙاث بحن ومً ائٚ ١ل وظحر  خُاة ِلى دا٥ ماؼش  :هي هجذ الصحت حٍّش  خُاة ِلى الذالت الٌى

ماء ٝي بؽُٝه ؤلاوعاوي للجعم اإلاؽ٣لت ألِا  مْ جماؼُا ١اُ٘ت صمىُت مذة خال٥ والىٙس ي الٙحًز

ى٥  جدذده الزي الّادي الىمى  ؤو   الىمي  ـ اظخثىاء مْ اإلاجا٥ هزا في اإلاخخففت والّلمُت الىبُت ألـا

اباث الّاهاث ماء حُّٞ ل  ول٢ً الجعم جفِب ٜذ التي وؤلـا ائٙها، ؤداء ِلى ألِا مى ٌو  مثال  ١اأِل

ش   الصحت. مً مّخبر  ٜذس  ِلى ًخ٘ى

 املزض: حعزيف -$31

 ؤظاط هى  هزا بـالخه، ًجب ( الىبُّت )ومْ الىبُعي الخىاصن  في اخخال٥ ًِ ِباسة اإلاشك بن

 ألامش  هجذ ٜذ "ول٢ىىا "ألامضحت ِالج ِلى ٌّخمذ والزي ؤبٝشاه مْ بذؤ "الّٝالوي"الزي الٕشبي الىب

٣ا في ألامُت اإلاجخمّاث مً ِذد وفي ، و)ًاوٖ( ( ًً( بحن الخٝابل خال٥ مً الفحن في راجه  الجىىبُت ؤمٍش

ُٝا،  مْ بُنهما الخىاصن  ٘ٝي ًخىحب اللزان "الباسد" و  "الحاس" ٘يها ًخٝابل مماسظاث جىحذ خُث وبٍ٘ش

  .الخىاصن  رل٤ اخخال٥ هى  واإلاشك الحذود، ججاوص  ججىب

 اوؽٝاٛ ٠مجشد اإلاشك بلى الىٍش  بّذم ًٝض ي ألاو٥  ًِ اهدؽاسا ًٝل ل  ٢٘شي  جىحه هىاٟ ول٢ً

ذ في ؤو  ال٢ّغ، ِلى وباِخباسه ُُّت،الىب البِئت ًِ  ٘دعب الاحخماُِت، البِئت ًِ اوعالخا  راجه الٜى

 هللا ٔمب ِلى جذ٥ والباط اإلاشك ٘ةن بلهُت، وّمت الحُاة ١اهذ برا الخىساة

ُٙي الالىشاب باإلاشك هٝفذ  مخىىسة خش٠ت خالت وبهما زابخت، خالت لِغ ٘اإلاشك اإلاخىىس، الٌى

لت ٘ترة ًإخز ٜذ الخىىس  وهزا ؤلاوعان، حعم في وبُعي ٔحر  جىىسا  دائما ًيخهي ول٢ىه ٜفحرة ؤو  وٍى

اة ؤو   الخام الؽٙاء بما ج٣ىن  ٜذ بىدُجت  لٍشوٗ الجعم بِذاد ِلى حّمل وظي مشخلت في جٝٚ ؤو  ال٘ى

 حذًذة.

 : الثقافت حعزيف

ٚ حّذدث لٝذ  ٌّىد ٤رل في العبب ولّل حٍّشٚ، اإلاائت خذود وججاوصث الثٝا٘ت، خى٥  الخّاٍس

 ٘لها ومدؽّبت، مخّذدة ؤلاوعان بدُاة ِالٜتها ؤن ورل٤ الثٝا٘ت، بها جخمحز  التي الؽمىلُت الفٙت بلى

ت، الاحخماُِت، بالجىاهب ِالٜت ت، للحُاة الىٙعُت والثٝاُ٘ت، وال٢ٍٙش ٚ حملت ومً البؽٍش  التي الخّاٍس

ها ًلي ما هز٠ش  الثٝا٘ت مٙهىم خى٥  ـُٕذ  العلٟى ألهماه جىٍُم "هي :2 له"بٝى White  "هىاًذ :ٌّ٘ش

ها . ، الشمىص  اظخخذام ِلى حّخمذ التي واإلاؽاِش  وألا٣٘اس، وألادواث ّ٘ش  "بٝىله Linton لُيخىن  "سالٚ َو

                                                             
1

 القاهرة، جامعة والنشر، لمتوزيع النصر دار ميدانية، وبحوث نظرية دراسات الطبية، األنثروبولوجيا المكاوي8 محمد عمي -
 .75، ص

2
- Brochon  SchweizerMarilon :Psycho de la santé ,Modèles ,concepts et méthodes Dound 

,Paris ,2002 
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 في مّحن مجخمْ ؤ٘شاد حمُْ ٌؽتٟر التي العلٟى وهخائج اإلا٢دعب بالعلٟى الخاؿ الدؽ٢ُل "هي :

دىاٜلىنها اإلا٣ىهت ِىاـشه  ". ٍو

ٙاث، حّذد وسٔم  الثٝا٘ت حٍّشٚ خى٥  الّلمي بالٕشك ًٙي ٣ًاد مؽهىس  حٍّشٚ ٘هىاٟ الخٍّش

ٚ ،وهى   ِلى ٌؽخمل الزي اإلاش٠ب ال٣ل رل٤ هي الثٝا٘ت ؤن ًشي  الزي ":E. Tylorجاًلىس  "ادواسد حٍّش

ت  ٢ًدعبها ِاداث ؤو  ؤخشي، ٜذساث ؤي ؤو  والّاداث، والٝاهىن، وألاخالٛ، والًٙ، واإلاّخٝذاث اإلاّ٘ش

 اإلاجخمْ. في ِمىا بفٙخه انؤلاوع

 الطبيت: الاهتروبىلىحيا وجطىر  وشأة جالثا:

ذ ٜذ الىبُت ألاهتربىلىحُا ١اهذ  إلاا الثاهُت الّاإلاُت الحشب بّذ خاـت مّخبرا، اصدهاسا ِ٘ش

ٚ جىاولذ دساظاث هىاٟ ٣٘اهذ الىبُت، اإلاؽ٢الث دساظت في ؤظهمذ  ألاظىىسٍت اإلاٙاهُم ـو

 ٜذ الذساظت هزه و١اهذ البعُىت، اإلاجخمّاث في واإلاماسظاث واإلاشك بالصحت اإلاشجبىت واإلاّخٝذاث

 "بًٙاهض  :دساظاث اإلاثا٥ ظبُل ِلى منها وهز٠ش  الاهتروبىلىحُت الذساظاث مجا٥ في ؤظاظُت مداوس  ؼ٣لذ

دؽاسد  ألاخحر  هزا دساظت و١اهذ "، ١اودًل دساظت و١لُمىػ Rivers (1891)وسٍٙشص  Pritchard (1891)بٍش

 اهخشه خُث جدى٥  هٝىت و١اهذ الىبي، اإلاجا٥ في الاهتربىلىحُا ؤهمُت ِلى المىء ؤلٝذ ٜذ

لماء ىن اهثربىلىحُ  الىبي والخّلُم الىبي والبدث الصحُت بالبرامج الاهخمام ٠ثرفي احخماُِىن  ِو

حرها ذ ٜذ (1899 ـ 1899) بحن اإلامخذة الٙترة و١اهذ الىبُت، اإلاجالث مً ٔو ا جىىسا ِ٘ش  في ملحٌى

 . الاهثربىلىحُا مجا٥

   خال٥: مً واإلاشك الصحت ِلى الثٝا٘ت ؤزش  دساظت ِلى الىبُت الاهثربىلىحُا وجشج٢ض 

ٛ  الٙشد لذي واإلاشك الصحت، جمثالث ـىاِت في الثٝا٘ت معاهمت ـ1  اًت ووش  ألامشاك. مً والّالج الٜى

ٝت جدذًذ ِلى الثٝا٘ت حّمل ـ9 ٝت اإلاشك، اهدؽاس  وٍش  . اهدؽاسه مً الحذ ووٍش

 مذي في الخد٢م وبالخالي الحذًث، الىب حذوي  مً ألا٘شاد لذي ٜىاِاث جشظُخ ِلى الثٝا٘ت حّمل ـ9

 . الحذًثت الىبُت ألاظالُب مْ جٙاِله ودسحت الٙشد، اظخجابت

 ل  ٜذ ما، احخماُِت زٝا٘ت في مشك ٌّخبر  ٘ما له، والاظخجابت اإلاشك، مٙهىم ببشاص  ِلى الثٝا٘ت حّمل ـ1

 . ؤخشي  لجماِت باليعبت ٠زل٤ ٣ًىن 

 وحععى ٘ٝذانها ؤو  يها،ِل والحٙاً بهخاحها وبِادة الحُاة بإهماه مشجبىان واإلاشك الصحت بن

ٝت الىاط هٍشة ًِ لل٢ؽٚ الاهتروبىلىحُت والذساظاث ألابدار  الّالٜت و٠زل٤ لّاإلاهم بدسا٠هم ووٍش

 ؤن الٝى٥  ًم٢ىىا وبزل٤ الاحخماُِت، والُٝم ألاوعاٛ وخفائق اإلاشك، وخذور الصحت بحن

ٝت مجشد لِعذ الىبُت الاهثروبىلىحُا  ول٢ً اإلاجخمْ، في واإلاشك تالصح خالث في والخإمل للىٍش  وٍش

ٝت ؤنها الٝى٥  ًم٢ىىا  . راجه اإلاجخمْ في والخإمل للىٍش  وٍش

 دساظخه و١اهذ للمشك" البذائي "اإلاٙهىم ِىىان جدذ ٠خابا ؤلٚ ٜذ Clements ١لُمىهدغ و١ان

 التي  الىخائج ؤهم ومً الّلمُت، اإلاىهجُت مً ٠بحرا حاهبا خاصث ٜذ اإلاخخفحن بّن ؤوسده ما خعب
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لذ ؤنها الذساظت هزه في بليها خىـلال اث خمغ جفيُٚ بلى جـى  واإلاعببت اإلاىخجت ألاظباب خى٥  هٍٍش

 ألاسواح، دخى٥  وابى، هى  ما ١ل واختراٛ جدذي السحش، لألؼُاء، اإلاشك اختراٛ منها هز٠ش  لألمشاك

اث لحعاُ .وهٍشا الشوح ٘ٝذان وؤخحرا ذ ٜذ ١اهذ الىبُت الاهثربىلىحُا مىلِى  خعب جِٙش

ذ الؽّبي، الىب ٌعمى ما ٘ىهش  الاهخماماث،  ألاوبئت، ِلم الؽّبُت، البُىلىحُا الؽّبي، الدؽٍش

 . 3الّمىمُت الصحت

 ؟ عالقت أًت الثقافت، املزض، الصحت، رابعا: 

 الىبُت البرامج مً ال٢ثحر  خال٥ ٘مً والثٝا٘ت، اإلاشك، الصحت، بحن وزُٝت حذ الّالٜت بن

اًت ومخىىاث  للمجخمْ الثٝافي واليعٞ الثٝاُ٘ت، الّىاـش  جإزحر  اإلاخخففىن  يهمل ل الصحُت الِش

 ِلى والّمل صحُت ومشا٠ض  معدؽُٙاث جىوحن الح٣ىماث ؤسادث ٘ةرا لأل٘شاد، الصحُت الىاخُت ِلى

ُب خباس  بّحن الثٝاُ٘ت الّىامل ؤخز مً بذ ٘ال  الّالحُت، الصحُت ألاظالُب ببّن الىاط جٔش  الِا

 ألي الفخي اإلاٍهش  ؤن ؼ٤ ول  الخٝلُذي، الّالج وؤظالُب بىشائٞ جامً تيال اإلاجخمّاث في خاـت

 . مِّؽتهم في اإلاخبّت وشائٝهم ؤظالُبهم ح٢ّغ ـادٜت مشآة بل  هى  ما مجخمْ

ت الحُاة بدىٍُم اإلاخفلت الثٝاُ٘ت الُٝم بن ماء والتروٍذ، الّمل وؤظالُب ألاظٍش اث ٜو  ؤٜو

ُاث، ألامشاك ؤهىاُ جدذًذ في جإزحر  لها ألاخشي  هي الٙشآ  في العا٠ً ؤلاوعان بلى هٍشها ٘لى  وال٘ى

 في سئِعُا ظببا البِئاث مً الىُى هزا ؤن رل٤ ٌع٢نها، التي البِئت بىبُّت جإزش  الفىاُِت، البِئاث

 الصخفُت همىرج بحن اهدؽاسا ؤ٠ثر  الٝلب ؤمشاك ؤن هجذ ٘مثال  ألامشاك، ببّن ألا٘شاد بـابت

ت، اإلاىا٘عت خُاة ًدُا ألاخحر  ٘هزا شبُت،الٕ الثٝا٘ت في العائذة  للىٜذ، الؽذًذ والاظخٕال٥ الٍٝى

 اإلاخخلٙت. والّذواث الحُل، ؤظالُب اهدؽاس  بلى بلا٘ت

 الحالت بحن مخباد٥ جإزحر  وهىاٟ الصحُت، والجىاهب الثٝاُ٘ت، ألاوش  بحن وزُٝت حذ الّالٜت بن

ذ اإلاجخمْ، في العائذة الُٝمُت واإلاىٍىمت الصحُت  م٣ىهاث وجخخلٚ الثٝاُ٘ت، ألاهماه جخّذد ٜو

ُٙت البِئت هجذ خُث الىامُت، مجخمّاجىا في خاـت الىاخذ، اإلاجخمْ داخل الُٝمُت اإلاىٍىمت  وخُاة الٍش

ت  وجمثالث سئي ـىاِت في دوس  له العابٝت البِئاث مً بِئت ١ل داخل الثٝافي ٘الىمي واإلاذًىت، الٍٝش

ش  ٌععى ـخي بشهامج ؤي ؤن ؼ٤ ول الفخي، الجاهب ؤو  الحالت خى٥  ٞ الثٝاُ٘ت ألاهماه لخىٍى  ما ٘و

 لهزه العلُم الاظخٕال٥ مً بذ ول  الخٝلُذًت الثٝا٘ت وبالخالي الاحخمايي، البىاء ووبُّت ًدىاظب

ُم ِاداث حؽ٣ل ؤنها رل٤ ألاهماه، اًت جخىُي ؤي ِلى ٌعخلضم ٠ما وؽإتهم، مىز ألا٘شاد ٜو  للِش

ُاط حُّٝذها، ؤو  بعاوتها حاهب مً مجخمْ ؤو  حماِت ؤًت خُاة وبُّت بلى الىٍش  الصحُت  خُاتها ٜو

                                                             
3

- Robert :Le petit Ropert Dictionnaire  de la langue Française , p 1672    
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ت الخذهىس، ؤو  الٝىة بحن الاٜخفادًت،  ؤحل مً هزا ١ل ألاهالي، بحن اإلاىدؽشة الفخي الىيي دسحت ومّ٘ش

اًت بشامج هجاح لمان  . 4الصحُت الِش

اة واإلاشك تالصح في الثٝاُ٘ت الّىامل ؤهمُت ِلى ألاهتربىلىحُت الذساظاث وجا٠ذ  و١اهذ وال٘ى

ُاث مّذلث اسجٙاُ ظبب جٙعحر  مداولت ِلى اؼخٕلذ ٜذ بىذا" "دي الباخثت  ٍسٚ في ألاوٙا٥ ٘و

ا ٘ىحذث ١ىلىمبُا،  ًِ هاجج الالمبالة مً العلٟى وهزا وألامهاث، آلاباء لذي الالمبالة مً هِى

 ِضائهم ١ان ألاوٙا٥ ؤخذ ماث وبرا ىاإلاشض  ألبىائهم الصحُت الخذماث ًىلبىن  ٘اآلباء زٝاُ٘ت، ٜىاِاث

 ؤزبدذ ألاهتربىلىحُت ألابدار بّن ٘هىاٟ آخش، ِلى و٠مثا٥ همىه، بّذم ٜض ى مفحره ؤن رل٤ في

 البدش  حماِاث بحن مّها والخجاسب اإلاشك ؤِشاك وجٙعحر  ألالم ًِ الخّبحر  في زٝافي جباًً وحىد

الحه، وألظبابه شك،للم جٙعحرا جٝذم الجماِاث هزه ِىذ ٘الثٝا٘ت اإلاخىظي،  مْ جخّاسك وهي ِو

 .5الحذًث الىبي الّالج وظائل مْ وجدىاٜن لألمشاك، الّلمُت الخٙعحراث

 الثٝاُ٘ت والُٝم الذًً ِالٜت خى٥  دساظاث الاهثربىلىحُحن لبّن ١ان العُاٛ هزا وفي

امىا الصحُت، للمماسظاث اةوا اإلاىث ووٝىط باإلاُالد، الخاـت الىٝىط وجدلُل بذساظت ٜو  وجدلُل ل٘ى

ىاِاتهم ألا٘شاد جفىساث  ٠زل٤ اهخمىا ٠ما والىٜاًت، الحماًت ووٌائٚ ٘ىائذ مً الىٝىط لهزه بما ٜو

 ما بلى بلا٘ت وألا١ل، بالٕزاء اإلاخّلٝت الثٝاُ٘ت وألاهٍمت الّاداث جإزحر  ومذي الصحت، ِلى الُٝم بخإزحر 

 الصحُت. الحُاة ِلى جإزحراث مً الثٝافي الخُٕحر  ًدذزه

 ِلى لالؼخٕا٥ للباخثحن اإلادٙضاث بحن مً واإلاشك، الصحت ٜماًا في  الثٝا٘ت بذوس  الاهخمام نب

شه، ِلى والّمل ؤهثروبىلىحُت، ومىالُْ  هى  ألاهثروبىلىجي اإلاذخل اهخماماث بحن ٘مً رل٤ ومً جىٍى

 ٠زل٤ بىلىجيألاهثرو اإلاذخل ٌععى ٠ما للمجخمْ، الصحُت الحُاة في الثٝا٘ت جلّبه الزي الذوس  ببشاص 

 جدىاظب ل٣ي الىٍش  و  العائذ، والثٝافي الاحخمايي البىاء لىء في الصحُت الخذماث جٝذًم والى

ُٙت ؤ١اهذ ظىاء البِئت، هُى مْ الىبُت الخذماث ت، ؤو  ٍس ت ؤو  ظاخلُت ؤو  خمٍش  هاخُت ومً ....، صحشاٍو

 اإلاعاِذة جٝذًم خال٥ مً ورل٤ الصحت، مجا٥ في هاما دوسا ًلّب ؤن لألهثروبىلىجي ًم٢ً ؤخشي 

 والحٙاً  اإلاشلُت الحالث مّالجت دوسهم ١ان برا ألاوباء ؤن رل٤ الصحُت، الخذماث وسحا٥ لألوباء

 دُٜٝت، هٍشة مؽ٢الجه حزوس  والى اإلاجخمْ بلى ًىٍش  مً بلى ًدخاحىن  هالء ٘ةن ؤلاوعان، صحت ِلى

 الىبُت. ظائلوالى  اإلاماسظاث هخائج ًخدبْ ؤن ٌعخىُْ مً بلى ًدخاحىن  ٠ما

 مً ٘هىاٟ اإلاجخمْ، في الصحُت الحُاة ِلى وجإزحرها الثٝاُ٘ت بالّىامل الاهخمام حاهب والى

ٛ  واإلاشك، الصحت لٝماًا الٙشد جمثالث ـىاِت ِلى وجإزحراجه الذًً دوس  ِلى س٠ض  مً الباخثحن  ووش

اًت  مً ٠ثحر  في جخٝاوْ الذًيُت االاهتروبىلىحُ ؤن مٙادها ٢٘شة بشوص  بلى ؤدي مما الّالج، وؤظالُب الٜى

                                                             
4
 والنشر لمدراسات الجامعية المؤسسة دمج ،7ط صمد، مصباح ترجمة8 أنثربولوجيا، 8إثنولوجيا، البورتتولراوآخر فميب - 

 .454ص. م، 4002 هـ  7241بيروت، والتوزيع،
5
 . 455 ـ 454 ص ـ ص ، نفسه المرجع البورتتولراوآخر8، فيميب - 
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اث  اإلاّخٝذ خال٥ ٘مً الىبُت، ألاهتروبىلىحُا مْ – واإلاشك بالصحت حّلٞ ُ٘ما ٘ٝي لِغ -  اإلاىلِى

ٙا ٌّىي ؤن الٙشد ٌعخىُْ الذًني ٙا للصحت حٍّش  خالث في اإلاخبّت الّالج آلُاث هي وما للمشك، وحٍّش

 ووظائل هباجاث مً به ججىد وما الىبُّت مً ٙادةالاظخ بلى بسؼاد هٙعُا،ؤو  ِالج ٣ًىن  ٘ٝذ اإلاشك،

البا الىٝىط، مً مجمىِت بٜامت في الّالج ٣ًىن  ٜذ ٠ما ؤخشي، ِالحُت  وزُٝت الّالٜت ج٣ىن  ما ٔو

 . واإلاٝذط ،اإلاشك، الصحُت العالمت بحن حذا

 : واملزض الصحت حىل  وصىاعتالخمثالث  الخقاليذ، العاداث،-$11

 صحُدا الاحخماُِت الجماِت حّذه ظلى١ي همي ؤي هي "الّاداث: ؤن الٝىامِغ بّن في وسد

 .6" الٝائم الثٝافي للترار مىابٝخه بعبب ورل٤ ، ووُبا

ُٙت لها واإلاشك بالصحت ِالٜاتها في والّاداث  بجباِها، ًجب التي الّالحُت ألاظالُب جدذًذ ٌو

 الّاداث خال٥ مً للٙشد ًم٢ً ٠ما سظمُت، صحُت خذماث ؤو  جٝلُذًت ِالحُت ؤظالُب ١اهذ ظىاء

ُت ًدذد ؤن والخٝالُذ خا ٘حراه اإلاشك، هِى ان مٜا ذ الشظمي، الّالج ًِ ًخخلى وبالخالي ًضو٥ ما ظِش  ٜو

 . خذًث سظمي وبي ٘دق إلحشاء دّ٘ه ِلى الّاداث ٘خّمل رل٤ ٔحر  ٣ًىن 

ٚ مً جخخلٚ الُىمُت الحُاة وجٝالُذ ِاداث بن  ل٣ل ٝافيالث اإلاذخل باخخالٗ اإلاذًىت بلى الٍش

 ألا٘شاد مً ال٢ثحر  ـ الّاداث بّن وبد٢م ـ هجذ جدذًذا الٍشٚ وفي مثال  الجضائشي  مجخمّىا ٘ٙي بِئت،

 لهم حعبب ؼ٤ بال  والتي الصحُت ٔحر  والبٟر اإلاُاه في ٌعخدمىن  ٘األوٙا٥ ألامشاك، مً لل٢ثحر  ِشلت

ت  ألادواث و  ألالبعت ماظخخذا دون  ؤِما٥ بمماسظت الّما٥ بّن ًٝىم ٠ما ألامشاك، مً مجمِى

 . والحُىان ؤلاوعان ٘يها ًخبرص ٜذ مجاسي  في ألاواوي وختى اإلاالبغ بٕعل اإلاشؤة جٝىم ٠ما الىاُٜت،

 الٙشدًت الّاداث جذخل مذي بِىا ٜذ " Volkart  و"٘ىل٣اسث   " Mechanic م٣ُاه٤ُ " و١ان

ٝت جدذًذ وبالخالي وخىىسجه اإلاشك دسحت جُُٝم في والجماُِت  ألامش  ٌعخىحب وهل . ّالجال وٍش

ت، الصحُت بالخذماث الاظخّاهت  والاحخماُِت، الثٝاُ٘ت الّىامل دوس  لىا ٢ًؽٚ ما وهزا الّفٍش

ُٝا في رل٤ ِلى و٠مثا٥  بزل٤، زٝت ِلى وهم الخٝلُذي بالىب ًخىببىن  الىاط ١ان الاظخىائُت بٍ٘ش

ٞ ٘إساد  بالٙؽل اإلاداولت ،٘باءث الحذًث جالّال  بلى وحلبهم الثٝت جل٤ هض  الصحُت الخذماث مً ٍ٘ش

 واإلاّخٝذاث الاحخماُِت الّاداث مً بعلعلت الخٝلُذي الىب وعٞ اسجباه هى  رل٤ في والعبب

 ظلٟى جىحُه في دوسا لّبذ التي بالّاداث لسجباوه الخٝلُذي الّالج ؤظلىب حٕلب وبزل٤ الؽّبُت،

 .  ألا٘شاد.

 والخٝالُذ الّاداث ٘ةن ألا٘شاد ٜبل مً اإلاّخمذ الٕزائي بالىمي واإلاشك الصحت لسجباه وهٍشا

م ألاوّمت، مً هُى جدذًذ في ٠بحرا دوسا جلّب  ألا٘شاد ؤن ٔحر  مُٙذة حذ ج٣ىن  ٜذ ؤخشي  ؤوّمت وجدٍش

 ولحمها البٝشة لبن مً الهىذوط اظخٙادة :ِذم رل٤ ومثا٥ منها ٌعخُٙذون  ل  واإلاّخٝذ الّاداث بد٢م

                                                             
6

 - Robert :Le petit Ropert Dictionnaire  de la langue Française , p 1672    
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م شه اإلا حذا ٠بحرة ٘ائذة لها ؤن ٔس ذ ؤلاوعان، حعم منها ٌعخُٙذ وبشوجِىاث دظم مً ج٘ى  جازش  ٜو

 الشلُْ جإزش  بلى اظخلضاما ًادي مما مشلّا ؤو   خامال ج٣ىن  إلاا اإلاشؤة صحت ِلى والخٝالُذ الّاداث

 . الفٕحر

ىاِذ الٕزاء ِادة جدذد الثٝاُ٘ت ألاهماه ؤن :" الٝى٥  ًم٢ىىا ٘ةهه وبالخالي  الخٕزًت ،ٜو

 في اإلاشؤة دوس  ِلى ألاهمُت هزه جيسحب وهىا بالصحت، وزُٝت ِالٜت ِلى جىىىي  هيو  ومماسظتها،

ُٙت، اإلاجخمّاث  ١ل ًخممً دوسها وألن زٝا٘خه، ِلى والحٙاً الىّام ًِ اإلاعاولت ألنها هٍشا الٍش

 وبرا ـٕشهم، في الٕزائُت الّاداث ِلى وجيؽئتهم وبسلاِهم وسِاًتهم ألاوٙا٥ بمُالد ًشجبي ٘هى  ش يء،

 ًىلذ ل  الٙشد ؤن رل٤ ِلى والذلُل الٙىس  ِلى ًٍهش  اإلاشك ٘ةن وخاوئت، ظِئت الّاداث جل٤ ١اهذ

ما،  .7مدذدة بإمشاك لإلـابت الٙىشي  الاظخّذاد لذًه ول٢ىه مٍش

 : الشعبيت املعخقذاث مظمىن  خالل مً واملزض الصحت ـ2   

ت ظلىت للمّخٝذاث بن ت ؤمٍش  ؤخزها وبرا الحُاة، مً ؼتى حاهب في ألا٘شاد خُاة في الخإزحر  ٍٜى

 و٠ُُٙاث واإلاشك، للصحت ألا٘شاد جمثالث ـىاِت في جإزحر  للمّخٝذاث وحذها واإلاشك الصحت حاهب

ٛ  الدصخُق  منها ٜىي  جإزحر  لها ًضا٥ ل  والتي مجخمّىا في اإلاىدؽشة اإلاّخٝذاث بّن ،٘هىاٟ الّالج ،ووش

شة الّحن حعبب  السحش  مّخٝذ ،وهىاٟ الى٘اة خذ بلى بهم جادي ٜذ بإمشاك ألا٘شاد بـابت في الؽٍش

ذم الخمى٥  ٌعبب الزي ن بإهه ًىهمىهه الزي الٙشد ًٍل ما ،و٠ثحرا والّمل للحش٠ت الععي ِو  مٍش

ت ظلُمت البذهُت ٜىاه ١اهذ وبن ،ختى وؤلاخباه الٝلٞ مً ،ٌّاوي ومىّض٥  ومجزوي ٍى ذ ٜو  ٌِّؾ ،ٜو

 . خخٙه ًلٝى ؤن ٔلى اإلاخذس  اإلاّخٝذ هزا جإزحر  جدذ ظىىاث

ٛ  واإلاشك الصحت بلى الىٍش  ِلى اإلاّخٝذاث جإزحر  دساظت ِلى س٠ضوا ٜذ ألاهثربىلىحُىن  و١ان     ووش

ٙشص  ،٣٘ان الّالج ذم ؤهثروبىلىحُا وباخثا وبِبا ١ان إلاا مضدوج بذوس  ٜام "ٜذ Rivers"ٍس  ِام دساظت ٜو

 بخذي في مُذاهُت بذساظت ".MacleanV "ما١لحن  ٜامذ "٠ما الذًً ،السحش، "الىب خى٥  1899

ا مً الجهاث لذ " السحشي  "الىب خى٥  هُجحًر  بحن الّالٜت في جبدث الاهثربىلىحُت الذساظاث ٌو

 مخٕحراث لىء في مُذاهُا رل٤ مً الخدٝٞ الاهثربىلىحُىن  الباخثىن  ،وخاو٥  للصحت والىٍش  اإلاّخٝذاث

ت والٙشوٛ البُئُت، ،والٙشوٛ ُِتالاحخما ١الىبٝت هامت،  ألابدار هزه هخائج و١اهذ "الجُلُت"، الّمٍش

لى اإلاشك ؤِشاك جُُٝم ِلى ٠بحر  جإزحر  لها الاحخمايي الىظي في العائذة اإلاّخٝذاث ؤن  جٙعحر  ،ِو

 ؤو  الّالج ٘ؽل خالت وفي الؽّبُت، ؤو  الشظمُت الصحُت الخذمت بلى اللجىء بالخالي ،و  ؤظبابه

ُٙت وهزه الٙؽل، ِلُه ٌّلٞ الزي اإلاصجب ؤو  بالؽماِت ؼبيهت ج٣ىن  اإلاّخٝذاث ٘ان ء،الاظدؽٙا  ٌو

                                                             
7
 .746. ص ،7761العربي، الفكر دار ،4ج الخاص، القسم العقوبات، قانون 8 سالمة مأمون  - 
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ُٙت ؼ٤ بال  وهي الصحت، في والاحخماُِت الثٝاُ٘ت خُاجىا في اإلاّخٝذ ًاديها ٠بحرة  ٠بحرة. ؤهمُت لها ٌو

ألاسخام ـلت ٜىْ ؤو  اإلاّاص ي، بجُان بعبب الّالج ٘ؽل هٙعش  ٘ٝذ
8. 

 ًٙعش  ٘ٝذ ألا٘شاد، خُاة في ٠بحرا جإزحرا لها ؤن ٘ىجذ للمّخٝذاث، ؤخشي  مشة هٍشها وبرا

 ٠ما مىه، جتزوج و  الشحل حع٢ً الجً مً هُى ًِ ِباسة وهي ب:"الخابّت" مفاب مشك"الشحل"بإهه

 ٢ُ٘ثر  بـابتها، مً ٌّاوي الشلُْ الىٙل ٍُ٘ل الفبُان" "ؤم ٌعمى آخش  بىُى الشلُْ ٠زل٤ ًفاب

٣ىن  دائما، الب٣اء مً  البُىلىحُت. خلٝخه لخٕحر  ِشلت ٍو

 الخٝلُذي، الّالج ججىُذ ِلى حّمل ٘ٝذ واإلاشك، الصحت خى٥  مضدوحا دوسا للمّخٝذاث بن

خماد ت الىٝىط ِلى والِا  ظ٣ان هٍشة ِلى اإلاّخٝذاث جإزحر  رل٤ ِلى و٠مثا٥ اإلاّخادة، الّالحُت  الشمٍض

اٗ البىادي  الخٝلُذي، الّالج بلى اإلاشك خالث في ًلجاون ما ٔالبا ٘هالء واإلاشك، للصحت وألاٍس

ت له هجذ مثال  ٘البذوي  ؽاب ببّن مّ٘ش البا الىبُت، والعىائل ألِا شها ما ٔو  لِعخخذمها بِخه في ً٘ى

 ِالج ٌعخخذم وبهما الىبِب بلى ًزهب ول  الحاد ؤلاظها٥ مً بدالت الٙشد ًفاب ٘ٝذ الحاحت، ِىذ

ذ اإلاشك، لهزا جٝلُذي  ١الّٝشب العامت الحُاث بلعّت الٙشد ًفاب ٠إن ىسةخى ؤؼذ ألامش  ٣ًىن  ٜو

خماد خال٥ مً جٝلُذي ِالج ٌعخخذم وبهما الىبِب، اإلافاب بلى ًلجإ ول  مثال  ؽاب بّن ِلى الِا  ألِا

ذ والعىائل،  . الحذًث الىب ِلى لالِخماد الىاط جدٙحز  ِلى اإلاّخٝذاث حّمل ٜو

 : واملزض والصحت الطقىس، الذًً، ـ3      

خُت هٍشة خال٥ ٘مً وزُٝت، حذ واإلاشك والصحت الذًً بحن الٜتالّ بن  ؤلاوعان ؤن هجذ جاٍس

ٞ ٣٘ان والصحت الذًً بحن الّالٜت سحُٝت صمىُت ِفىس  مىز ًذٟس ١ان ٍش  بلى هٍشتهم ًجعذون  ؤلٔا

اسة ًٝىمىن  ١اهىا خُث الذًيُت، مماسظاتهم خال٥ مً الصحت  وؤلشخت ؤوإلابُا، ٠إلشخت ألالشخت، بٍض

ُٝت والاحخماُِت الشوخُت الىاخُت مً ال٣امل ؤلاوعان وحىد رل٤ في ٌّخٝذون  و١اهىا ،دًلٙي  .9 والٙحًز

خىا، مشاخل مً صمىُت مشخلت في وؤلاظالمُت الّشبُت بُئخىا في وختى  حلب ؤن في الىاط اِخٝذ جاٍس

اسة وٝىط وبٜامت ألاولُاء، بلى الخٝشب خال٥ مً ٣ًىن  اإلاشك وشد الصحت  وجٝذًم تهم،ؤلشخ بلى الٍض

 .... جتزوج بإن والّاوغ بالىلذ جشصٛ بإن ِاٜشا ١اهذ إلاً ؤو   إلاشلاهم، الؽٙاء ،وولب بليهم الٝشابحن

 للٝعم الىفُت الفُأت هى  واإلاشك، والصحت الذًً بحن الّالٜت وزاٜت جا٠ذ التي ألادلت ومً

ً ٌعخ٢مل إلاا الىبِب ًادًه الزي ٣ىن  الخ٣ٍى  ٣٘ان اإلاشض ى، ومذاواة صحُتال الخذماث ألداء ماهال  ٍو

شاه  الذًً بحن الّالٜت ِمٞ ًذٟس ًٝشئه مً مؽهىسا، وبُا ٜعما ـآ ٜذ اإلاُالد ٜبل ما ؤبٜى

ل والصحت،  بةِادة الذولي الىبي الاجداد ٜام ؤن بلى م، 1811 ِام ختى اإلاّٙى٥  ظاسي  الٝعم رل٤ ٌو

 م. 1899 ِام الٝعم ـُأت

                                                             
8
 .34. .ص7740 مصر، الحديثة، القاهرة مكتبة الثقافي، التطور 8 خميل فارس- 

9
 - Lion ,R :Le fondement Culturel de la personnalité ,traduit par Andrée Lyonarddound ,Paris 

,1968 ,p44 
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خ بلى هٍشها وبرا  اهخماما ؤولىا ٜذ ألاوائل اإلاعلمحن ؤن هجذ ٘ةهىا ؤلاظالمُت شبُتالّ الحماسة جاٍس

ذ والفُذلت الىب، دساظت بلى ّ٘مذوا ألامشاك، ومّالجت للصحت ٠بحرا امىا والدؽٍش ش  ٜو  ألابدار بخىٍى

ت ِاإلاُت ؼهشة رل٤ في بلٕىا ختى اإلاجا٥ بهزا اإلاخّلٝت  ألامشاك مً ال٢ثحر  ٘صخفىا ٠بري، وخماٍس

امىا ٚ ٜو تم بـى ٛ  مً جمِى ذ  الّالج، وش ت مخّذدة ألاخحرة هزه ١اهذ ٜو  ؼهشة وبلٕذ ومخىِى

عخاهاث، حعمى و١اهذ للمعدؽُٙاث حؽُِذهم في  ١له، الّالم اإلاعلمحن  بٕذاد، في ٘بىِذ بالبُماَس

 الحالُت الٕشبُت الحماسة جضا٥  ل ؤوباء ؤظماء إلاّذ ٠ما ،وألاهذلغ اإلإشب وبالد ومفش، والؽام،

ىاِذهم م٢دؽٙاتهم ىِل حّخمذ ىاهُنهم ٜو  وابً والضهــشاوي، الىِٙغ، وابً ظِىا، ١ابً  الىبُت، ٜو

     البُىاس.

 "ول  وحل ِض  ٜىله منها بصحخه، ؤلاوعان ٌّخني ؤن لشوسة ِلى ؼذًذ خث ؤلاظالمي الذًً وفي

م الٝشآن ؤوامش  خال٥ مً اإلاعلم خُاة هٍام جدبّىا وبرا "، التهل٢ت بلى بإهٙع٢م جادوا  والعىت ال٢ٍش

ت ُى مً ؤلاوعان جىجي ووهاسة هٍا٘ت ١له هجذه ٘ةهىا الىبٍى  خُاة هٍام حضئُاث ٘مً اإلاشك، في الٜى

 ألا١ل هٍام خى٥  ؤما  الىٍا٘ت، دائمت ٘إِمائه وبالخالي الُىم في مشاث خمغ للفالة ًخىلإ ؤهه اإلاعلم

 ؤهىاُ بّن خشمذ ٠ما الذاء، بِذ هي ٘اإلاّذة رل٤، في ؤلاوعان ًخىظي ؤن ؤلاظالم خث ٘ٝذ والؽشب

 والىٙس ي والشوحي اإلاّىىي  الجاهب في والصحت الشوح بىٍا٘ت ًخّلٞ ُ٘ما ،ؤما واإلاإ١ىلث الىّام مً

لى الخأدي ِلى ؤلاظالم خث ٘ٝذ  ِلُه هللا ـلى ـ الىبي خذًث منها ألا٘شاد بحن والعالمت الخأصس، خب ،ِو

ب "،٠ما ـذٜت ؤخ٤ُ وحه في و"جبعم٤ اهه"ولع ًذه مً الىاط ظلم مً "اإلاعلم ـ وظلم  في ؤلاظالم ٔس

ُادجه، وصٍاسجه، اإلاٍشن، بخمٍشن اِخنى إلاً ال٢بحر  الشباوي ألاحش   الىب وهىاٟ بلُه، الّىن  وجٝذًم ِو

 . بالصحت والّىاًت اإلاشك لدصخُق مُٙذة ٠بحرة ٠ىىص  ُ٘ه الىبىي 

 واإلاشك، الصحت بجاهب ّلٝتاإلاخ ووٝىظه الخاـت زٝا٘خه مجخمْ ٘ل٣ل الىٝىط، خى٥  ؤما

البا  ٠ّض٥  والجماِت الٙشد خُاة في الفخي الجاهب ِلى للحٙاً الىٝىط بهزه ؤلاوعان ًٝىم ما ٔو

 ختى الّٝلي باإلاشك للمفاب خاؿ م٣ان بٜامت ؤو  الّذوي، جىدؽش  ل  ١ي الثٝا٘اث بّن في اإلاٍشن

حر  في الىٝىط بّن بٜامت حعاهم ٠ما ٌؽٙى، ابت مً ٘خٝلل توهٍُٙ صحُت بِئاث ج٘ى  . باإلاشك ؤلـا

ز٠ش  ، حاٟ ٍو  ِلى ازش  ٠بحر  بخ٤ُ٢ٙ الٝشوي الٙالحي الىٍام ؤـِب الاظخّماس، وبّٙل ؤهه باٟس

ْ ألاخحر  هزا وبخإزش  الاحخمايي، الىٍام م ول٢ً الاحخمايي، ألاوش  في اسججاج ٜو  دو٥  خاٍ٘ذ هزا ٔس

 بيُاث ًخممً ما حملت مً خممًً " Maghrébin Système Leبها خاؿ هٍام ِلى الّشبي اإلإشب

ل ٘شدًت ظلى٠ُت ت ومىاِت ّ٘الُت له الىٍام هزا ٌو م الحُاة واْٜ في ٌعُىش  ؤن مً م٢ىه مما ٍٜى  ٔس

 خال٥ مً والجماِت الٙشد بحن حذًذة ِالٜاث سظم جداو٥  ١اهذ واحخماُِت، زٝاُ٘ت همارج ٌهىس 

 . 10الاحخماُِت ألادواس  جىصَْ وبِادة اإلا٣اهاث، حٍّشٚ بِادة

                                                             
10
 40 ـ 77, ص ـ ص نفسه، المرجع الطبية، 8األنثربولوجيا المكاوي محمد عمي - 



 العلىم الاحخماعيت والاوساهيتكليت             متونجملة               سعيذة الذكخىر مىالي الطاهز حامعت      

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200     2012 اوث/ املجلذ العاشز/ العذد ألاول 

 152 

شي   ؤهٍمت لثالزت حؽ٣ل هدى  ٌعحر  ـ الجضائشي  اإلاجخمْ ؤؤن اإلاجا٥ هزا في 11 بىجٙىىؼذ  مفىٙى ٍو

تراب، الالىشاب مً خفائفه ألاهٍمت مً واخذ ول٣ل احخماُِت،  الخٝلُذي، الىٍام ٘هىاٟ والٔا

 ىشحٍو بىاء، خالت في هى  زالث هٍام الازىحن هزًً وبحن ٔشبي، بىمي خذًث احخمايي هٍام وهىاٟ

ت بىجٙىىؼذ مفىٙى ُت خى٥  ألاظئلت مً مجمِى  ممحزاجه، ؤهم هي ما و  الىٍام، هزا وخفائق هِى

ٞ في هى  الزي الىٍام هزا ظِخإزش  وهل العابٝحن، الىٍامحن مْ ِالٜخه ظخ٣ىن  و٠ُٚ  الدؽ٣ل وٍش

 ؟ الّاإلاُت بالهىمت ِالٜخه هي ؟و٠ُٚ اإلاجاوسة الاحخماُِت باألهٍمت

 في جإزحرها ومذي خذًث( ـ )جٝلُذي زىائُت خى٥  والتر٠حز  الاهدباه لٙذ احل مً ال٢الم هزا وهٝى٥ 

 الحُاة، واْٜ في واإلاشك للصحت ألا٘شاد هٍشة ِلى جدذًذا جإزحرها ومذي الاحخماُِت، الحُاة واْٜ

زهب  واإلاّٝذة دةاإلاخّذ اإلاّاوي مً ؼب٢ت جىحذ ؤهه بلى بظماُِل، بً بلٝاظم وهى  الباخثحن ؤخذ ٍو

لىا الٙهم، ِملُت بلى الخىـل احل م٢ً الخدلُل ومداولت واإلاشك، الصحت ٜماًا خى٥   بلى ظُـى

 همىحن بحن جماسب ؤو  ـذام وحىد هى  الخالٗ هزا ومممىن  وحىهشي، ٠بحر  خالٗ وحىد ًِ ال٢ؽٚ

ن ج٢ٙحر  هٍام وهى  مدلي، زٝافي ج٢ٙحر  ؤو  همي الخ٢ٙحر، مً  آخش  وهٍام ه،ًدُا الزي مدُىه لمً اإلاٍش

 الىب ١لُت مً اإلاخخشج الىبِب ٌّخبر  الزي الحذًث، ألا١ادًمي الشظمي الىبي الىمىرج ِلى ًشج٢ض 

 ألاظاس ي. مدىسه

 . الخقليذي املىظىر  خالل مً واملزض للصحت ألافزاد جمثالث خامسا:

ت ألاوظاه في مىدؽشا ماصا٥ السحش  ؤن 12بىجٙىىؼذ مفىٙى لخَ  تالحمٍش ختى ،بل الجضائٍش

لجإ منها، الٙٝحرة ،خاـت الاحخماُِت ألاوظاه ١ل ،وفي منها  ًِ ٌعجض  إلاا ـ الباخث خعب ـ الٙشد ٍو

 الىاْٜ مً ٘شاس  هى  الؽّىرة بلى ٘اللجىء ًدُاه، الزي اإلادُي وم٣ىهاث ألاؼُاء ًٙعش  مىىٞ جٝذًم

ٛ  التي الٝىة ًمخل٤ الزي الّالم ،هزا الالمّٝى٥  باججاه ز٠ش  اإلاّٝى٥، ٜىة جٙى  السحش  ؤن الباخث ٍو

حر  دائما اإلاشؤة حععى ـ خاـت ـ اإلامخذة الّائلت ،٘ٙي اليعاء ِىذ ٠بحرة بفىسة ًىدؽش   ألامان لخ٘ى

 داخل ٌّادلها ؤو  ًىا٘عها مً اخترام جٝذًش  ججلب ختى السحش  ٘خماسط الضوحُت، لحُاتها والممان

 خماتها. مْ هامّش٠ت ل٢عب دوما وحععى وعاء، ؤو  سحال  ١اهىا ظىاء الّائلي الىظي

ععى ً ألاري بلحاٛ بلى العاخش  ؤو  اإلاؽّىر َو ت ِملُاجه خال٥ مً باآلخٍش  ٌعخخذم التي السحٍش

ت ٘يها  ؤو  ٜزس، دم ؤو  ظامت، خُىاهاث ؤم مّادن ألادواث هزه ج٣ىن  ٘ٝذ والىظائل، ألادواث مً مجمِى

ؾ فِب اإلاُذ، حثت ؤوشاٗ ؤخذ ؤو  هباجاث، ؤو   خُىاهاث، َس ٞ ًِ بالسحش  اهضحاً العاخش  ٍو  وٍش
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 - Boutefnouchet Mustapha: Système Social et changement social en Algérie ;O,P,U,Alger 
,1984 ,p12 

12
 -  Boutefnouchet Mustapha : Système Social et chargement social en Algérie ; 

O,P,U,Alger,1984 ,p128          
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 ًفبذ هزا خال٥ .......ومً بِخه في ؤو  اإلاّني ٘شاػ في ًخبئها ؤن ؤو  ألا١ل في ولّها ؤو  الٝشاءة وٝىط

 . الىظاوط ؤو  باإلاشك ٌؽّش  الٙشد

شي  ائٚ، للسحش  ؤن 13ظتروط لُٙي ٍو  والؽّىرة للسحش  ؤن ر٠ش  ؤبدازه بّن خال٥ ٘مً ٌو

ائٚ  ؤو  الثماوي الّالج وبحن الؽّىرة بحن مٝاسهت ِٝذ ٜذ ٣٘ان ،اظخمشاسها في ظببا وج٣ىن  جاديها، ٌو

ه الزي الخدلُل وبحن السحش  والظم ٤٘  ألاو٥. الّالج مىىُٝت ٘شؤي الىٙعاوي، اإلادلل ًجٍش

ذي بالعُاٛ مشجبي واإلاشك للصحت الخٝلُذًت الخفىساث بن  للمجخمْ، والثٝافي والاحخمايي الخاٍس

 هابْ هى  ما ٘منها مخخلٙت، واإلاشك الصحت لٝماًا الخمثالث هزه مشحُّاث :ؤن الٝى٥  ُ٘م٢ىىا ولزل٤

 ِمشث التي الحماساث وزٝا٘ت ججشبت مً هابْ هى  ما ومنها ؤلاوعاوي، الخ٢ٙحر  في ٔائش  مُثىلىجي ج٢ٙحر  مً

خُت الشواًت ،وظاهمذ بالجضائش   جادي خُت ٍ٘لذ ألاحُا٥ وجىاٜلتها الخجشبت، هزه خَٙ في الخاٍس

ُٙتها  في البُئي الٙماء مً معخمذ هى  ما ومنها الذًيُت، اإلاىٍىمت مً هابْ ماهى  ،ومنها اس باظخمش  ٌو

 . والىباث والىاس، ،والهىاء، اإلااء مْ ؤلاوعان حّامل

 اإلاجخمْ ٘ئاث بحن وواظْ ٠بحر  بؽ٣ل الخٝلُذي الّالج ؤهماه اهدؽاس  ًبرص الىاط خُاة واْٜ بن

ش  ت،الُىمُ الجشائذ جىلّىا ما ٢٘ثحرا الجضائشي   لٍاهشة الىاظْ بالهدؽاس  الصحُت، اإلافالح بّن وجٝاٍس

 ًِ للخىِٙغ اإلالجإ ٘حروهه الّالج، مً الىمي هزا بعالمت ألا٘شاد واِخٝاد جدذًذا الؽّىرة

م مؽا١لهم، مً خلىن  خالله مً الزي وألامل ٌِّؽىنها، التي المٕىواث  مىلْ في وِّؾ ؤهىا ٔس

ت الّلم ٜشن  ؤنها تهاممحزا ؤهم مً التي الثالثت ألالُٙت الم للخ٢ىىلىحُا الىاظْ والاهدؽاس  واإلاّ٘ش  وؤلِا

ّىبتها اإلاِّؽت ٔالء ؤول  بىجاِتها، ألا٘شاد اِخٝاد الؽّىرة لهدؽاس  اإلاٙعشة ألاظباب مً ولّل  ظُما ـو

ُٙت. ألاوظاه في خاـت ألامُت وعبت اهدؽاس  ؤخشي  حهت ومً حهت، مً هزا الحذًث، الىبي الّالج  الٍش

م ت ُ٘ه جخذاخل واإلاشك الصحت لٝماًا الجضائشي  الٙشد جمثالث جدذًذ بن ىماِو  الّىامل مً مجمِى

خُت وختى بل والذًيُت والثٝاُ٘ت والاحخماُِت الىٙعُت منها  جد٢مها وعبُت الخمثالث هزه وجٍل الخاٍس

 . الجماِت وجىحهاث الٙشد ٜىاِاث بلى باإللا٘ت الز٠ش  العالٙت الّىامل

٤" الباخث و١ان  جفىساجه له مّحن مشك ًِ منها ١ل ٌّبر  مفىلحا ؤو  اظما 199 حمْ "ٜذ ٍ٘ش

ذ ألاهالي، لذي الخاـت  ًذ٥ ما وهزا ؤخشي، اؼخٝاٜاث مّحن مشك ِلى دا٥ مفىلح ل٣ل ٣ًىن  ٜو

 الىباجُت بالحُاة اهخمام لهم  بن ٠ما اإلاشك، بٍاهشة الخاـت الخٙفُالث ب٣ل ألاهالي اهخمام مذي ِلى

٤ "حؽاسلض  لهاخى  حمْ التي  بلى بالخىـل ٢ًخٙي ل  14ألازىىٔشافي والباخث مفىلح، ؤي مً "ؤ٠ثر  ٍ٘ش

 وساء ج٢مً التي الٝىاِذ بلى الخىـل ِلُه بل اإلاخخلٙت، الخفىساث بحن ججمْ التي الخٝابل ِالٜاث
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 - ClaudLévi  -Straus :Anthropologie Structurale ,plon ,Paris ,1973 ,p 227 

14
 القاهرة، المعارف، دار الشامي وحسن الجوهري محمد تر8 والفمكمور، االثنولوجيا مصطمحات قاموس 8 هولتكرانسايكيه - 
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ذ ٔحرها، دون  مُّىت لخفىساث ألا٘شاد اخخُاس  ِملُت  مجمىِت بلى بدثه خال٥ مً حؽاسلض  جىـل ٜو

 الدصخُق. ِملُت في اإلاّالجحن ألاشخاؿ حعاِذ التي ّاًحر اإلا

ذ  : ًلي ُ٘ما مجملت ١اهذ ٜو

 . اإلاشك ٌهىس  ب٢ُُٙت خاـت مّاًحر  ـ 1      

شاك بمٝذماث خاـت ـمّاًحر  9        . اإلاشلُت ألِا

ت خاـت مّاًحر  ـ 9       شاك بمجمِى  . للمشك الحالُت ألِا

ت خاـت مّاًحر  ـ 1        . اإلاشك بٍهىس  اإلادُىت الٍشوٗ بمّ٘ش

ٍل  ٘األبّاد مخّذدة، ومخٕحراث ِىامل ُ٘ه جخد٢م الؽّبي الىب ججاه ؤلاوعان ظلٟى ٍو

ت والخّلُمُت الىبُٝت ت ألاخحرة هزه ج٢ً لم وبن ختى مىه، الّٝالوي الجاهب في ٘اٜس  الجاهب في ٘اٜس

م السحشي، ىُاء الٙٝشاء  بحن ىدةاإلاىح الاخخال٘اث ٘ٔش ئت وألٔا ىن  ٘ةنهم اإلاخّلمحن، ٘و  حمُّا ًِٙض

ت الذًيُت الّالحُت للمماسظاث  ٘ةرا البىاِث، اخخالٗ هى  الحالت هزه في ًمحزهم الزي والص يء السحٍش

 هدى  للمخّلمحن الذاْ٘ بِىما اإلاشك، اظخّفاء هى  لألٔىُاء الباِث ٘ةن الٙٝش  هى  للٙٝشاء الباِث ١ان

 هخائجه، اظخعجا٥ ؤو  الشظمي، الىب ٘ؽل هى  جدذًذا السحشي  الذًني الّالج ؤو  لُذيالخٝ الىب

ائٙها جخمخْ جضا٥ الخٝلُذًت الؽّبُت الّالحُت ٘اإلاماسظاث وبالخالي خىا في ختى ـ اإلاعخمشة بٌى  ـ اإلاّاـش  ٜو

 .15الحذًث الشظمي الّالج حاهب بلى ومعخمشة باُٜت ٘هي وبالخالي

 الؽّبي الىب إلاىٍىمت ِلمُت بذساظت ٜامىا ؤوسوبا، في خاـت خىىسة،اإلا البلذان بّن ؤن ٔحر 

 ِذم ِلمُا ازبذ وما جش١ىه، ظلُما ١ان ٘ما جشؼُذًت، ِملُت ؤحشوا زمت ومً الّالحُت، وؤظالُبه

ْ بعلىت ولى  ِلُه، الٝماء جم وهجاِخه، صحخه  الىامُت، بُئخىا في هشاه ما ،٢ِغ الٝاهىوي الدؽَش

٣ىن  الحذًث، الشظمي الىب مْ ؤخُاها اٌؾًخّ الؽّبي ٘الىب  خاـت ؤخشي  مىاٜٚ في ِىه بذًال  ٍو

اباث الىٙعُت، باألمشاك اجفل ما ذ .... والّٝم والحعذ، بالسحش، وؤلـا  جدذي خالت في ٣ًىن  ٜو

شاُ  .16اإلاشك ٜماًا بّن في الشظمي الىب مْ ـو

 : ألاهثربىلىحيت الذراساث وهخائج الحذًث الزسمي الطب سادسا:

 ًشجبىان ل  واإلاشك الصحت ؤن رل٤  وألاهثربىلىحُحن ألاوباء بحن مخذاخلت اهخماماث ىاٟه

 ١ل لذي الاحخمايي وبالعلٟى الثٝاُ٘ت باإلافادس  ؤًما ًشجبىان وبهما ٘دعب، البُىلىحُت بالّىامل

ه و٠ؽٚ اإلاشك ٘دصخُق الؽّىب مً ؼّب ت ٠ؽى٘اث وجٝذًم هِى  ِملُت مجشد هى  اإلاىاظبت ألادٍو

                                                             
15

 - Good Byron :Comment Faire de L’anthropologie médicale ? Médecine ,rationalité et vécu 
traduise par Sylvette gleise ,institut Synthélabo pour le progrès de la science ,le plessis 
robinson ,1998 ,p 79 

16
 - BelkacemBensmail :Le sens de la maladie dans le culture Maghrébine arabe islamique 

,Psychologie médical N 19 ,1987 ,Paris ,p985 
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ت ؤسدها برا ؤما ٌاهشها، في ىحُتبُىل  التي اإلاشك ؤهىاُ هي و٠ُٚ ؤلاوعان، اإلاشك ًفِب ٠ُٚ مّ٘ش

 الجماِت لذي العائذة والثٝاُ٘ت الاحخماُِت الّىامل ِلى لالِخماد ألاولى بالذسحت هلجإ ٘ةهىا جفِبه؟

ت،  للىبِب ألاظاس ي لذوس ا ؤن هي ألاهثربىلىحُحن ألاوباء بحن ألاظاظُت الالخٝاء ٘ىٝىت وبالخالي البؽٍش

 في ؤلاوعاوي العلٟى جإزحر  و٠ُُٙت ِليها، والحٙاً الٙشد صحت لحماًت اإلاشك ِلى العُىشة ٠ُُٙت هى 

 ؤنهم هى  الشظمي، الىب لذوس  اإلاٝابل ٘ذوسهم ألاهثربىلىحُا مجا٥ في اإلاخخفىن  ؤما الّملُت، هزه

 والذساظاث الخىبُُٝت، ألاهثربىلىحُا مجا٥ في وخاـت وميؽإها اإلاؽ٢الث هزه ؤـل في بالبدث يهخمىن 

 والىبائُاث. الاجُىلىحُت

شا 1891 ِام " Foster . G ٘ىظتر حىسج " ٜذم لٝذ  ألاهثربىلىحُت للذساظاث الّٙا٥ ألازش  ًِ جٍٝش

 : آلاجُت الىٝاه لمىه الصحُت الخذمت مُذان في الّما٥ ٠ٙاًت ِلى

 ؤهثربىلىحُت بذساظاث صودوا الزًً مً الصحُت البرامج ِلى ؤلاؼشاٗ ِلى الٝائمىن  ٣ًىن  ؤن ًيبغي ـ1

ائٙهم، مهام ٘ها ًباؼشون التي الاحخماُِت البِئاث في العائذة الثٝاُ٘ت ألاهماه جٙهم مً جم٢نهم  ٌو

 . مّا بهما ؤو  الخىُٙز ؤو  بالخخىُي جل٤ وبشامجهم حهىدهم حّلٝذ ظىاء

حن ٍبجذس  ـ9 اث الذساظاث مً ؤلا٘ادة ٠ُُٙت ِلى الصحُت البرامج جىُٙز ِلى اإلاؽ٘ش  والىٍٍش

ليهم الاهثربىلىحُت ضودوا ٌٕىىا ؤن ِو اًت مً اإلاجا٥ هزا اإلاُذاهُت ودساظاتهم ومالخٍاتهم بخبراتهم ٍو  الِش

 الّلمي. والخىبُٝي الىٍشي  ؤلاواس  بحن مخبادل  الىْٙ ٣ًىن  ختى الصحُت،

ت دساظتها وهخائج ألاهثربىلىحُت باإلاٙاهُم التزود ِلى اإلاجا٥ هزا في والذاسظحن اخثحنالب حصجُْ ـ9  الىٍٍش

اًت بمعإلت اإلاباؼشة الفلت راث والخىبُُٝت  . الصحُت الِش

ً الاظخّاهت ـ1 ت الاحخماُِت ألاهثربىلىحُا في اإلاخخففحن باإلاعدؽاٍس  الٙائذة جٝذًم ؼإهه مً الحمٍش

اث دس ال٣ىا إلاخخلٚ والخىحُه ت واإلاعخٍى  الخذماث لبرامج بالخخىُي بليها ٌّهذ التي والٙىُت ؤلاداٍس

 الصحُت.

ت الز٠ش  العالٙت والؽشوه الخىحيهاث و١ل ٝت دِائم جمْ ؤنها رل٤ ومهمت، لشوٍس  الّلمُت الىٍش

ٞ ألاوباء ِليها ٌّخمذ التي العلُمت اًت ٘و  وخذماتهم ؤوؽىتهم وجٝذًم مماسظاتهم ؤزىاء الصحُت الِش

 ألا٘شاد، هالٟ بلى جادي ٜذ والتي الفخي، اإلاجا٥ في خاوئت مّخٝذاث حعىده احخمايي وظي في الىبُت

 مجا٥ في واإلاخىىىن  ألا١ادًمُىن، ألاوباء ًدعلح الشاسخ الخٝلُذي إلصالت بالجذًذ ؤلاجُان بواس  وفي

ى٥  ختى والخىحُه ؤلاٜىاُ وزٝا٘ت بىشائٞ الصحت  الماس  الخٝلُذي جالّال  ًِ الخخلي مشخلت بلى الـى

 بشامج ٘ؽل بلى ألاخحر  في ًادي مما الع٣ان، وٗش مً بالٝذًم والخمع٤ بالجذًذ ؤلالضام مً بذل 

 . الصحُت الخىمُت

 : خــاجمت    

ذ اإلاشك، الصحت، الىب، اإلاجخمْ، بحن وزُٝت ِالٜت هىاٟ  الّلىم ٘شوُ مً الّذًذ اؼخٕلذ ٜو

لم وألاهثربىلىحُا الاحخماُ ٠ّلم الٜت،الّ هزه لذساظت والاحخماُِت ؤلاوعاهُت  ِلم و١ان الىٙغ، ِو
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 الصحت لٝماًا الثٝافي اإلاذخل دساظت ِلى باخثىه س٠ض  ٜذ اإلاٝاسباث بّن خال٥ مً ألاهثربىلىجي

الٜتها واإلاشك  ؤلاوعاهُت، للمجخمّاث الثٝاُ٘ت ألاوعاٛ م٣ىهاث وجدلُل بذساظت ٘اهخمىا باإلاجخمْ ِو

ُأت ٢ُلحؽ في معاهمتها و٠ُُٙت ٙاث ـو  الاظخجاباث ؤهىاُ جدذًذ و٠زل٤ ألا٘شاد، لذي الصحت حٍّش

 ؤو  ألاشخاؿ وخبراث مىاـٙاث جدذًذ بلى بلا٘ت خذوزه ِىذ اإلاشك ججاه الىاط مً جفذس  التي

 ؤلاواس  جإزحر  خى٥  البدث المشوسي  مً ٘إـبذ  مّالجتها و  ألامشاك حصخُق ِلى الٝذسة لها التي الٙئت

 في ألا٘شاد ظلٟى جىحه التي الثٝاُ٘ت الّىاـش  ًِ ال٢ؽٚ ولشوسة الصحُت، اخُتالى ِلى الثٝافي

 الىب بٙاِلُت ٜىاِاث وجشظُخ جىلُذ ِلى  ؤخُاها الثٝاُ٘ت الّىاـش  حّمل ٠ما واإلاشك، الصحت خالتي

 الخٝلُذي.

 الاظخّاهت  ٌعخذيي واإلاشك الصحت ٜماًا خى٥  م٣ىهاجه ب٣ل الثٝافي اليعٞ ّ٘الُت اظخمشاس  بن

 لألهثربىلىحُا و  إلاجخمّىا، الصحُت الخىمُت إلهجاح ٘شوِها بمخخلٚ وؤلاوعاهُت الاحخماُِت بالّلىم

ت ؤن رل٤ واإلاشك، للصحت الثٝافي للمذخل دساظتها خال٥ مً ورل٤ اإلاجا٥، هزا في ٠بحر  بظهام  مّ٘ش

اث الّٝالوي والاظدؽشاٗ الخيبا  بم٣اهُت ًى٘ش  مجخمْ ألي الثٝا٘ت مممىن   بلى بلا٘ت ألاخذار، إلاجٍش

  . للمجخمْ الثٝافي باإلاممىن  ًخإزش  الصحت ؤو  للمشك الاحخمايي اإلاعاس  ؤن
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 ملخص :  

اث، أـبذ الحذًث غً الؽباب ًدخل  في ظل الخدىالث الجذًذة التي ٌػِؽها اإلاجخمؼ الجضائشي غلى ًل اإلاعخٍى

خ والخؿير الاحخماعي.  ا في ـىاغت الخاٍس ذ مىنػا مخهذما في مخخلل الخىاباث، باغخباسه قاغال مشيٍض ظىداُو ـس

الاحخماعي، العُاس ي، والاغالمي العائذ مخخلل جمشالث ومماسظاث الؽباب الجضائشي ئلى الىانؼ الانخفادي، 

، ومما ال ؼَ قُه أن الؽباب هى الثروة الحهُهُت لٍل أمت والمامً ألمجها واظخهشاسها ما في اإلاجخمؼ الجضائشي 

اث والاهخماماث للذولت في ًل بشامجها  ٌعخىحب ولؼ ملل الؽباب واوؽؿاالتهم غلى سأط ظلم ألاولٍى

ت.   الخىمٍى

 بىالت ، ؼباب ، غىل، هجشة، مخذساث.الكلماث املفتاحيت : 

Abstract 

In light of the new transformations experienced by  the Algerian society at all levels, the 
talk of youth occupies an advanced position in various discourses as a central element in 
the construction of history and social change. We will try to monitor the various 
representations and perceptions of Algerian youth to the actual economic, social, 
political and media prevailing in the Algerian society. Undoubtedly, youth is the true 
wealth of every nation and guarantor of its security and stability as it requires the 
development of the youth file and their concerns at the top of the priorities and concerns 
of the State in all its development programs. 
Keywords: Unemployment, Youth, Violence, migration, Drugs 
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 جمهيذ 

اث   ئن الحذًث غً اإلاعألت الؽبابُت في الػالم اإلاػاـش ًكشك راجه بؽٍل يبير غلى ًل اإلاعخٍى

ت، ولم ٌػذ " الؽباب مجشد ًلمت " يما رهب ئلى  1وألابػاد، قلم حػذ هزه اإلاعألت مجشد مشخلت غمٍش

الاهخمام بهماًا الؽباب ومؽٌالجه الاحخماغُت اإلاػاـشة والاحتهاد في الخٌكل بها  رلَ بُاس بىسدًى. ئن

ومً  .جهذم أو جخلل أي مجخمؼ ٌػذ مً أهم الهماًا، التي حػخبر واخذة مً اإلاإؼشاث الذالت غلى مذي

ت بالجهىك بكئت الؽباب غلى حمُؼ ألاـػذة، مً خالُ خشي ت هزا اإلاىىلو نامذ حهىد الذولت الجضائٍش

ت والخهىُت، لخىقير الاخخُاحاث  ىدة، مجها اإلاالُت والبؽٍش ت ؾير معبىنت مً هاخُت ؤلامٍاهُاث اإلاـش جىمٍى

ت جدخل مٍاهت باسصة في وعُج  الانخفادًت والاحخماغُت والخػلُمُت والشهاقُت للؽباب، باغخباسه قئت غمٍش

ن جلَ الىخائج لم جًٌ في بػن اإلاجخمؼ الجضائشي. لهذ ُخههذ بػن الىخائج في هزا اإلاجاُ، ؾير أ

ألاخُان غلى معخىي آماُ و جىلػاث الؽباب الجضائشي الزي ما صاُ ٌؽػش بأهه لم ًىل ما ًدىاظب مؼ 

مت،  مٍاهخه ودوسه. دلُل رلَ ما ٌػٌعه وانؼ الؽباب الُىم مً مػاهاة 5 بىالت، قهش، مخذساث، حٍش

ير الخأؼيرة، هجشة هدى الؽماُ، هجشة هدى غىل، تهمِؾ، ئنفاء، نىاسب اإلاىث، ئخشام الزاث، وىاب

 الػالم الاقتراض ي، جىشف دًني ... الخ 

البىالت ظاهشة غاإلاُت، ؾير أنها في الجضائش أيثر خىىسة غلى اليعُج الاحخماعي وجماظٌه، خاـت في ظل 

ًاث ألقػاُ اخخجاحُت نٍى ًان الظشوف الشاهىت، أًً اغخبرث البىالت في الٌشير مً دُو الجىاس يمدش ت 

الكاغل ألاظاس ي قحها ؼباب بىالىن ٌػِؽىن مخخلل أؼٍاُ التهمِؾ وؤلانفاء الاحخماعي. في ظل ًل 

ًاث الاهدشاقُت في ألاوظاه الؽبابُت الػاولت هزا،  ظىػمذ ئلى حعلُي المىء غلى جىامي مخخلل العلى

ش الػالنت غً الػمل، مداولين جكعير الاحخماعي بما هى احخماعي غلى خذ حػبير امُل دوسً اًم لخبًر

ًالػىل، حػاوي اإلاخذساث، الهجشة،  الاسجباوُت بين ظاهشة البىالت ومخخلل الظىاهش الاحخماغُت الاخشي 

مت الالٌتروهُت... الخ   الجٍش

 بطالت الشباب كظاهرة اجتماعيت :  – 1 

ت، وجظل واخذة مً اإلاؽٌال  ث الاحخماغُت حؽٍل البىالت في الىنذ الشاهً جدذًا ـػبا للذولت الجضائٍش

والانخفادًت الجذًشة بالبدث والاهخمام مً وشف مخخلل الذاسظين في ظل ظشوف جكانمها غلى ًل 

اإلاعخىٍاث واهدؽاسها بيعب مخخلكت في ًل حهاث الىوً. اخخلكذ الشؤي وجباًيذ خُى مكهىم 

غىذ مداولت  –جلهى  البىالت، ًىنها واخذة مً اإلافىلحاث الاحخماغُت الانخفادًت اإلاػهذة التي ال جضاُ

ل بها  الٌشير مً الخالف، ئن غذم الاجكام ساحؼ أظاظا ئلى اخخالف وحهاث الىظش بين مكٌشي  –الخػٍش

 هزا اإلاجاُ في أمىس يشيرة جخػلو أـال بخىحههم هدى مكاهُم أخشي مشل الدؽؿُل والػمل... 

                                                             
غ، اإلاؿشب، ه غبذ الشخُم الػىشي، ظىظُىلىحُا  1  11، ؿ  2004، 1الؽباب اإلاؿشبي حذُ الادماج والتهمِؾ، وىب بَش
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كا للبى ــــالت مكاده5      " البىاُ هى ًل نذم اإلاٌخب الذولي للػمل الخابؼ إلاىظمت الػمل الذولُت حػٍش

هبله غىذ معخىي ألاحش العائذ، ولٌىه ال  بدث غىه، ٍو شخق نادس غلى الػمل، وساؾب قُه، ٍو

ل اإلاػمُى به في حل بلذان الػالم بما قحها الجضائش أوؼ خالؼ  2ًجذه." وما ًالخظ غلى هزا الخػٍش

ت أيثر مجها  الاغخباساث الاحخماغُت والشهاقُت والتي جىق غلى أن ًل بالذسحت ألاولى ئلى الاغخباساث الاداٍس

ُاث زهاقُت جخخلل مً مجخمؼ آلخش. خُت، وخفـى  مجخمؼ ًفىؼ بىالين هم هخاج ظشوف جاٍس

مؼ مىلؼ حعػُيُاث الهشن اإلااض ي واحهذ الجضائش الىحه الحهُهي للبىالت اإلاهىػت خاـت مؼ امالءاث 

ش الانخفادي، ما أدي ئلى ؾلو الػذًذ مً ـىذوم الىهذ الذولي وبشهامج الخصحُذ ال هٌُلي والخدٍش

ذ أيثر مً أسبػمائت ألل غامل. وسؾم آلُاث الدؽؿُل اإلاىخهجت مً وشف  اإلاإظعاث الػمىمُت وحعٍش

آخش جهذًشاث الذًىان الذولت إلاػالجت مؽٍلت البىالت ئال أن هزه الظاهشة بهُذ في جكانم معخمش. 

ظىت، هي في  42و 61الؽباب ما بين غىذ كذ أن وعبت البىالت ( " يؽ2017الىوني لإلخفائُاث )

في  % 6272ونذسث وعبت البىالت لذي خاملي الؽهاداث الجامػُت بـ ، 4161في ظبخمبر % 41.2خذود 

خ. بِىما وعبت البىالت بفىسة غامت هي في  ل   % 12,3هكغ الخاٍس  3."2017في أبٍش

أسنام أزاسث وجشير حذال واظػا لذي مخخلل الكاغلين الاحخماغُين مً معإولين، خبراء، باخشين، 

هانذًً ومػاسلين ....الخ،  يما أزاسث سخي وجزمش قئت البىالين أهكعهم وخاـت الكئاث الؽبابُت، 

دعاؤلىن غً وشم خعابها مً وشف  بدُث ًشون أن هزه ألاسنام ال حػٌغ الىانؼ الاحخماعي اإلاػاػ ٍو

الجهاث اإلاػىُت. ئن التزاًذ في وعب البىالت ًشحؼ خعب خبراء انخفادًين واحخماغُين ئلى قؽل مجمل 

الخاث الانخفادًت ووُى مذة اإلاشخلت الاهخهالُت مً الانخفاد اإلاىحه ئلى الانخفاد الحش، ختى  الـا

د اإلاىحه لخذخل الذولت أضحذ الجضائش جخىى خىىة هدى الانخفاد الحش وجتراحؼ خىىاث هدى الانخفا

اإلاعخمش في مخخلل الػملُاث الانخفادًت، ويزا غذم معاًشة البىىى للعُاظاث الػمىمُت في ظل 

ؼ مً غذمها، سؾم الاقخهاس  ت، وجدٌمها في جدذًذ حذوي اإلاؽاَس البيرونشاوُت والضبىهُت والػؽائٍش

ت للفىاغت غلى للٌكاءة في مػظم ألاخُان. قمال غً غذم اظخؿالُ ألاساض ي الضساغُ ت، ومىذ أولٍى

قُما الضساغت، وغذم مىابهت اإلاإظعاث الفؿيرة واإلاخىظىت للمػاًير الذولُت في الدؽؿُل والخىظُل. 

ًشحؼ خبراء احخماغُىن وهكعاهُىن رلَ ئلى وبُػت الكشد الجضائشي خاـت بػن اإلايزاث العلىيُت 

ترقؼ في الٌشير مً  والاحخماغُت الجذًذة لذي قئت الؽباب الزي أـبذ ًبدث غً مىاـب دون أخشي ٍو

ألاخُان غلى الػمل في وؽاواث ًفىكها هى في خاهت ألاغماُ الؽانت غلى ؾشاس نىاعي البىاء وألاؼؿاُ 

ًاث في  الػمىمُت والكالخت، وأـبذ ًخىلؼ ئلى الػمل في اإلاإظعاث البترولُت هظشا إلاا جمشله هزه الؽش

ً والكجىة الٌبيرة بين غالم  الخفىساث الاحخماغُت أنها سمض للثروة وجدهُو الزاث. ولػل الخٍٍى

                                                             
ًادًمي،   2 غبذ الشصام مدمذ ـالح و سؼُذ غباط الجضساوي، ظاهشة الػىإلات وجأزيرها غلى البىالت في الىوً الػشبي، مشيض الٌخاب ألا

 115، ؿ  2015،  1غمان،  ه
3 ONS.(2017). L’Algérie en quelques chiffres, résultats de (2015,2017)   
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ؼ والاغخماد غلى  ين مً خىك ؾماس اإلاهاوالجُت واإلاؽاَس الجامػت وغالم الؽؿل، ويزا جخىف الجضائٍش

؟    الزاث ختى ألحى الدعاُؤ هل الؽاب الجضائشي يعُى

ت في مُذان الدؽؿُل وجىقير ًل هزه ألاظباب وؾيرها جذغى ئلى الدعاُؤ غً مذي هجاح الخجشبت الجضا ئٍش

مىاـب غمل دائمت وناسة للخهلُق الحهُهي اإلالمىط غلى أسك الىانؼ ليعب البىالت، وقػالُت آلُاث 

ت، وخاـت أمام جشاحؼ الػائذاث البترولُت وعجض عجلت الانخفاد  ؼ الخىمٍى الدؽؿُل في الجهىك باإلاؽاَس

ؼ. وختى ئرا ما ا ظخمش الجذاُ خُى ألاسنام والخػخُم غلى اإلاػذالث الجضائشي غً الذوسان خاسج الَش

الحهُهُت للبىالت بالجضائش بين الخبراء واإلاعإولين قان ألامش ال ًجب أن ًخكي خهُهت حلُت وهي جىاقذ 

آلاالف مً خاملي الؽهاداث الػلُا مً الؽباب الجضائشي الىمىح غلى ظىم الػمل ًل ظىت، وأمام 

اظدُػاب الجمُؼ ختى مؼ حعاسع وعو اًجاد قشؿ الػمل ما ًمشل جباوإ الىمى لً ًٍىن باإلمٍان 

ًاث الاخخجاحُت في مخخلل الجهاث وألانالُم  مؽٍلت احخماغُت ومػملت للعلىاث في ظل جىامي الحش

ت بىحىد غذة  اإلادلُت. ئن اإلاخدبؼ لعُاظت حؽؿُل الؽباب في الجضائش، ًهش غلى ألانل مً الىاخُت الىظٍش

ؼ الاحخماغُت أحهضة لإلدماج اإلانه ي مىز الاظخهالُ ئلى ًىمىا هزا والتي بذوسها ال جىكفل غً اإلاؽاَس

ت الؽاملت، ئال أهىا وػخهذ أن غذم اؼشاى الؽباب البىاُ  والانخفادًت اإلاشجبىت بالعُاظت الخىمٍى

الباخث غً الؽؿل يكاغل أظاس ي في جكػُل أًت ججشبت مىحهت له في مُذان الدؽؿُل حػلهم 

همِؾ والانفاء الاحخماعي في ظل مدذودًت مىاـب الػمل اإلاػشولت، بل أيثر مً هزا ًخػشلىن للت

 قان مىاـب الػمل اإلاىشوخت يػشوك هي في الؿالب مإنخت  وال جلبي الىمىخاث الؽبابُت. 

وإلاجابهت هزا الىلؼ أـبدىا الُىم أمام الىحه آلاخش للؽاب البىاُ أال وهى الػامل ؾير الشظمي، 

لت غلى حل الؽباب الػاولين غً الػمل ئلى ؾاًت الحفُى غلى اإلاىفب الشظمي الزي يمشخلت مكشو 

م.   ت الػِؾ الٌٍش  ًىقش لهم قـش

ادة حجم البىالت وخاـت بىالت الؽباب في اإلاجخمؼ  وخالـت هزا ًٌؽل الىانؼ الاحخماعي غً ٍص

الانخفاد يما ًىظش ئلحها البػن، الجضائشي، ولزا وحب غلُىا ان ال هىظش للبىالت أنها واناث مػىلت في 

ًان ظاهشها ًبذو انخفادًا ظُاظُا بدشا قان غمهها احخماعي زهافي مما ًجػلها جفىل في خاهت  قارا " 

التي جمغ الكئاث الؽبابُت وجإزش بؽذة غلى ظلىيُاتهم وجفشقاتهم ومخخلل  4اإلاؽٍلت الاحخماغُت "

  مماسظاتهم الاحخماغُت.

 الؽباب البىاُ وجىامي ظاهشة الػىل 5 – 2

في ئواس حملت الخدىالث الشاهىت التي ٌػِؽها اإلاجخمؼ في ًل مىاحي الحُاة الاحخماغُت والعُاظُت 

والشهاقُت وؤلاغالمُت، أـبدذ ظاهشة الػىل وجىامحها في ألاوظاه الؽبابُت مً الظىاهش اإلالكخت لالهدباه 

الذولي، ئن حشائم وأقػاُ الػىل جٍاد جٍىن ًىمُت، ًماسظها ؼباب ) واإلاعخهىبت للشأي الػام اإلادلي و 

                                                             
 93، ؿ   2015ابشاهُم أبى الحعً، الػمل مؼ الؽباب، اإلاٌخب الجامعي الحذًث، مفش،   4
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اث احخماغُت وزهاقُت وحػلُمُت مخخلكت في قماءاث احخماغُت مخباًىت )  رًىس ئهار( مً معخٍى

الُت ... الخ(   اإلاإظعت، الؽاسع، ألاظشة، العىم، اإلاىاـالث، اإلاالغب الٍش

التي ٌؽهذها اإلاجخمؼ الجضائشي باالنخفاس غلى جدذًذ  ًفػب غلُىا أن هكهم مفير الخدىالث الشاهىت

خاهُت(، ومهاسبت ظاهشة الػىل  بت واإلاباؼشة للػىل وججاهل ألاظبـــاب البػُذة      )الخاٍس ألاظبـــــاب الهٍش

شي لهُبت ظلىت ما،  في اإلاجخمؼ الجضائشي لِعذ مجاال ؾير نابل لإلغادة والخؿير وقو مىىو مػشفي جبًر

ـبذ يأداة إلغادة حؽٌُل الحهل الاحخماعي الجضائشي. جضاًذث ظلىيُاث الػىل بل الػىل أ

واإلاماسظاث الػىُكت لذي الكئت الؽبابُت وخاـت غىذ الؽباب البىالين بؽٍل يبير ومخُل ونذ خزس 

. ئن ؼباب الُىم ًٍاد ًٍىن مهخىػا 5مظهش مً جدُى هزا الػىل الاحخماعي ئلى غىل معلح ظلُمان 

ى العبُل الىخُذ يمماسظت احخماغُت لخؿُير وانػه الاحخماعي والانخفادي وهى اللؿت بأن الػىل ه

عخجُب لها مخخلل اإلاعإولين لخدهُو مىالبهم وأهذاقهم.  خاقها َو  الىخُذة التي ًكهمها ٍو

حػذدث ألاظباب الذاقػت للػىل لذي الؽباب الجضائشي البىاُ بين أظباب احخماغُت وانخفادًت 

ػِؾ في أظشة مػىكت و الػىل غىذه هخاج جيؽئت وزهاقُت وختى  دًيُت قالؽاب الجضائشي غاػ َو

جاث الضواحُت أمام أبىاءهم،  ت هظشا للصجاساث واإلاؽاخىاث واإلاالظىاث بين مخخلل الٍض احخماغُت أظٍش

ت ؾير صحُدت مؼ ألابىاء يٌثرة المشب، والخىبُخ اإلاعخمش والىهذ والخدهير، مما  مماسظت أظالُب جشبٍى

وػٌغ غلى ظهىس الػىل الخلهائي غىذ ألابىاء وجهبلهم له، ومؼ يبرهم جفبذ مماسظاتهم أغىل مؼ ا

ًاإلاذسظت، الجامػتـ الؽاسع...الخ،  يما أؼاسث الػذًذ مً  الكماءاث الاحخماغُت الحالىت لهم 

 الذساظاث العىظُى انخفادًت أن بىالت الؽباب ظبب سئِس ي في جىامي ظاهشة الػىل غىذهم، هظشا

ألنهم ًدخاحىن ئلى غىائذ مادًت حؿىي مخخلل اخخُاحاتهم الُىمُت، وهظير بىالتهم وحػىلهم غً الػمل 

ً مً أحل الحفُى غلى اإلااُ، وألاخىش  ًالعشنت والخػذي غلى آلاخٍش ظُلجإون ئلى مماسظاث الػىل 

ضوا غً جىقير في هزا أن اإلاجخمؼ الجضائشي أـبذ ٌسجل خاالث نخل غمذًت في خو ألاولُاء الزًً عج

 اإلااُ لبػن مً أبىائهم البىالين. 

ئن زهاقت الػىل غىذ الؽباب أًما هي ولُذة الاهكخاح الاغالمي الزي أـبذ ٌؿزي الػهُى بأقٍاس 

ذ مً  فىس اإلاؽهذ الاغالمي الؿشبي الػىل بؽٍل ـٍش همىُت ؾير صحُدت غً الشحىلت والبىىلت، ٍو

ل الؽباب أن البىىلت في المشب والهخل والعلب والجهب، خالُ أقالم ألايؽً، وأقالم الشغب، لُخمش

وغلى هزا ألاظاط قان وظائل الاغالم جٌشط لخىامي وصٍادة الػىل خاـت في اإلاجخمػاث اإلاعتهلٌت 

وخالـت لبػن معبباث الػىل هزيش الكشاؽ الشوحي الىحذاوي اإلاخمشل  لألقٍاس مشل اإلاجخمؼ الجضائشي. 

لؽباب والزي ٌػخبر آلُت مً آلُاث المبي والشنابت الاحخماغُت، وفي خاُ في لػل الىاصع الذًني غىذ ا

فبذ حضء ال ًخجضأ مً ًىمُاجه. ماسط الػىل ٍو  جزبزبه واوػذامه ًكهذ الؽباب العُىشة غلى رواجه ٍو

                                                             
ت اإلاىاحهت الىكعُت الاحخماغُت مفذس اإلاجابهت، زالت لليؽش، الجضائش، 5  129، ؿ  2010 ظلُمان مظهش، هظٍش
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أـبذ الػىل الُىم، مماسظا في مخخلل الكماءاث الػامت ولم حعلم مىه ال ألاظشة، وال الحي وال 

الُت بدُث مً اإلاكشوك أن الؽاسع، بل و  ختى مخخلل اإلاإظعاث، ئلاقت ئلى الػىل في اإلاالغب الٍش

جٍىن قماءاث للتروٍذ، ولًٌ الؽباب الجضائشي البىاُ أـبذ ًجذ قحها الكماء الزي ٌػمذ قُه ئلى  

ـ سخىه وؾمبه غلى الذولت، للخػبير غً مخخلل الايشاهاث الاحخماغُت والمؿىواث التي ٌػِؾ  جكَش

مً بىالت، قهش، أصمت ظًٌ، ويزا جذهىس الهذسة الؽشائُت... الخ مً اإلاؽاًل الاحخماغُت، لُماسط قحها 

ذاماث دامُت بين مخخلل  الػىل في الدصجُؼ بػباساث حاسخت ويالم ظانىـ، وأًما شجاساث ـو

الكئاث الؽبابُت مً اإلاصجػين لخؿُب نُم الكشخت والكشحت وجدل مدلها نُم ظلبُت. ئن بىالت 

ًاث الاخخجاحُت لم ٌعلم مجها ختى الجىىب اإلاعالم بىبػه، ال ؽباب نادجه ئلى الػذًذ مً الحش

ذ مً هىغه ًذغى ئلى  ت غً أولاغه اإلاضسٍت، غىل قٍش ت وسمٍض واظخػمل قحها الػىل ًىظُلت حػبيًر

الؿشابت ئهه الػىل غلى الزاث باخاوت ألاقىاه في ظابهت اخخجاحُت غاإلاُت هظير ججاهل العلىاث 

  6إلاىالب هإالء الؽباب في جىقير مىاـب غمل.

وأمام جكانم وجىامي ظاهشة الػىل في ألاوظاه الؽبابُت دم هانىط الخىش الخخىاء الىلؼ الٍاسسي، 

ًاث الؽباب الهائمت غلى الػىل الًضاُ نائما خاُ الاهخمام بهم أيثر،  ومهما ًًٌ قان حػذًل ظلى

ت اإلاؽاسيت الحهُهُت في مخ ت، وئغىائهم قـش ت الانخفادًت والاحخماغُت والبؽٍش خلل البرامج الخىمٍى

والػمل غلى ئلى اغادة الاغخباس إلاىظىمت الهُم الخهلُذًت مؼ مشاغاة بػن الهُم الحذازُت التي جخماش ى 

ُت اإلاجخمؼ الجضائشي.   وخفـى

 الشباب البطال وظاهرة الادمان على املخذراث: – 3

ىحُت غً وحىد اججاهاث اًجابُت لذي الؽباب البىاُ هدى أزبدذ الػذًذ مً الذساظاث العىظُىل

حػاوي اإلاخذساث وؤلادمان يأظلىب جىاقهي مؼ خالت المؿي الىكس ي والاحخماعي الشهُب الزي 

عـا  ت الصخق، قالػمـل ٌؽـٍل جٌَش ٌػِؽىهه حشاء البىالت، والتي حػخبر بمشابت ـذمت جمغ هٍى

اليدعـاب مٍاهـت وبُػُـت للىحـىد، وئن ؾُابـه ًـإزش غلـى همـى لىلـػُت الىمـج باليعـبت للؽـاب ووظـُلت 

مؽـاغش اهخمـاء الؽباب لليعُج الاحخماعي. خُث أن غـذم الاهـذماج اإلاهىـي ًـإدي ئلـى غـذم الاهـذماج 

الاحخمـاعي والىكعـي، ومىـه ئلـى الانفاء الاحخماعي، وهزا بذوسه ًإدي ئلى خالت الُأط والاخباه 

مُـت للحلـُى اإلاخبىـاة هدـى مـا ًجـابههم مـً مفـاغب ،  7.ًًالؽذًذ ممـا ًـإزش قـي هىغُـت أخٌـامهم الخهٍى

ًاث ومماسظاث احخماغُت اهدشاقُت،  ـذ نـابلُتهم للىنـىع في ظلى وجدـذًاث بعـبب البىالـت، ممـا ًٍض

 يظاهشة حػاوي اإلاخذساث وؤلادمان.

                                                             
ًاث الاخخجاحُت في حضائش الُىم الكػل الاخخجاجي لذي الؽباب البىاُ   6   2013وسنلت  –جدلُل ألخذار الجىىب  –ظػىد حجاُ، الحش

 47 - 29، ؿ ؿ  1، الجضائش، مجلت مجخمؼ جشبُت غمل، حامػت جيزي وصو، غذد 
ت، مفش، هًديى مشس ي غُذ بذس، الؽباب في مجخمؼ مخؿير، داس الىقاء لذهُا الىباغت وا  7  71، ؿ  2007،  1ليؽش، الاظٌىذٍس
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شة في ونذ أـبذ اإلاػُاس اإلاادي ٌػخلي ظلم الهُم ٌػِؾ الؽـباب البىـاُ ظشوقا احخماغُت ناه

الاحخماغُت، قدُاة الكـشاؽ الخـي ًهمـحها مـؼ سقانه مـً الكئـاث ؾُـش الػاملـت والُائعـت، ًـإدي بـه ئلـى 

ً وعـو نُمي وجفىساث خاـت باإلاىاد اإلاخـذسة، جىحـهه وجبـشس لهـم ظـلىيهم اججـاه الخػـاوي قـي  جٌـٍى

ـت اإلاخاغــب )الابخػــاد غــً ألالــم الىكس ي والاحخماعي(، وجدهُــو اإلاخػــت وجدفــُل الكائــذة ئوــاس مىاحهـ

)الانخــشاب مــً اللــزة(، ئن حػــاوي اإلاخــذساث خعب الٌشير مً الىكعاهُين الاحخماغُين مإظــغ غلــى 

ههىـت البذاًـت قـي ئخـذار مُـل  حملت مً اإلاػخهــذاث أو اإلاػـاسف الخاوئت في جفىساث الؽباب، وهـي

ــذاس هزا العــلىى، ومً زم ًيخهل مً  وحــذاوي ئلـى الخػـاوي قــي ظــل جىاقــش غــذد مــً الظــشوف اإلاهــُأة إـل

 جىاولها ئلى الخػىد غلحها، زم ؤلادمان غلحها غلى أمل أن جيعُه في همىم ًىمُاجه ومخاغب خُاجه. 

ت خىيرة، اهدؽشث في آلاوهت ألاخيرة بؽٍل يبير، خاـت وأن الجضائش حػشف اإلاخذساث بٍل أهىاغها آق

، بدُث أـبدذ  ب ما بين الذُو يمُاث محجىصة ضخمت جهذس باألوىان ظىىٍا في ئواس ؼبٍاث التهٍش

ججاسة غاإلاُت ججاوصث ًل الحذود الجؿشاقُت والضماهُت. وجبهى بىالت الؽباب واخذة مً اإلاخذساث 

ت ف ًا للهشوب مً الىانؼ اإلاػِص ي ألاظباب الهٍى ي لجىء هإالء الؽباب ئلى حػاوي اإلاخذساث اظتهال

الهاس ي مً حهت، واججاسا يػمل ؾير سظمي هظير الػىائذ اإلاالُت الطخمت التي ًجىحها الؽباب مجها ئلى 

 خذ أنها أـبدذ مفذس زشاء قاخؾ لبػن مجهم.

اإلاجاالث لالهخمام باإلاىلىع، مداولين جبني ئن هزه اإلاػىُاث دقػذ بالػذًذ مً الباخشين في مخخلل 

اظتراجُجُاث مخخلكت للخػامل مؼ هزه اإلاؽٍلت التي أـبدذ جخدُى ًىم بػذ ًىم مً مجشد الظاهشة 

 الاحخماغُت ئلى اإلاأظاة الاحخماغُت.

 الشباب البطال والهجرة الصريت )الحرقت( : – 4

ت في اإلاجخمؼ الجض  اظخكدلذ مإخشا ظاهشة الهجشة ائشي وباجذ مىلب الٌشير مً الؽباب البىاُ العٍش

ب  مىه والػامل. وأـبدذ ظاهشة غُاهُت وايدسحذ العاخت الاحخماغُت لؽباب الؽماُ البىاُ الهٍش

مً اإلاىاوو العاخلُت الزي أـبذ ًمخىي نىاسب اإلاىث بخفىساث الحالم واإلاخىلؼ ئلى معخهبل أقمل 

اُو الخػشك ئلى هزه اإلاماسظت الاهدشاقُت للخػشف غلى في بلذان المكت ألاخشي ألاوسوبُت، ولهزا ظىد

أهم الذواقؼ وألاظباب التي جهل وساء جكانم الظاهشة وجبُان وبُػت ألاظالُب اإلاعخخذمت قحها مً 

  وشف هإالء الؽبان.

غادث ظاهشة الحشنت بدشا ئلى ًل مً اظباهُا واًىالُا بهىة في آلاوهت ألاخيرة، لخىشح أيثر مً ظإاُ 

وحعاُؤ بخفىؿ أولاع الؽباب، وقهذانهم ألامل في الحفُى غلى مىاـب غمل ناسة جممً لهم 

الهجشة  الػِؾ في أووانهم، وجخىاجش في آلاوهت ألاخيرة أخباس غذًذة غً اخباه الػؽشاث مً مداوالث

ت مً وشف خشاط العىاخل ئما في غشك البدش، أو احهاك هزه اإلاداوالث نبل بذاًتها في  العٍش

ؼىاوىء أـبدذ مػشوقت ومٌؽىقت، )ؼىاوىء معخؿاهم، غىابت، جُمىؼيذ، وهشان، جلمعان( لُؿخىم 

ت اإلاىاظباث وألاغُاد الىوىُت والذًيُت أو ألاخذار الٌشوٍت، وجدين الظشوف  اإلاىاخُت الؽباب قـش
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اإلاالئمت، أو ما ؼابه رلَ لُىىلو في سخلت ألامل، ولًٌ غادة ما جخدُى سخلت ألامل هزه ئلى سخلت غزاب 

. أؼاسث غذًذ الذساظاث  جيخهي بمأظاة مػلىت نهاًت قفُى سخلت نبل أن جبذأ. ئنها سخلت اإلافير اإلاجهُى

شنت هزيش مجها5 البىالت وما حعببه اإلاىجضة في هزا الحهل غً حملت أظباب سئِعُت لخىامي ظاهشة الح

، هاهَُ غً الخؿيراث العىظُىأمىُت التي مش بها اإلاجخمؼ الجضائشي 8مً تهمِؾ وانفاء احخماعي

وجذاغُاتها أزشث بؽٍل يبير في جىحهاث الؽباب بفىسة غامت هدى مؽشوع الهجشة ؾير الؽشغُت. وأًما 

الؽبابُت وأـبذ ًل همهم هى مداولت جدهُو ظُىشة اإلازهب البراؾماحي اإلاادي غلى غهُى الكئاث 

الىجاح الاحخماعي الزي ًخمشلىهه في الىجاح اإلاادي بالذسحت ألاولى، وأوسبا هي المامً لخىقير اإلاادة 

 خعبهم وظىت غمل قحها حػادُ غؽشاث العىىاث مً الػمل بالجضائش.

مُت احخماغُت وظُاظُت ئن جفاغذ مػذالث الهجشة ؾير الؽشغُت ئلى البلذان ألاوسبُت أـبذ ن 

ت  هامت مما اظخذعى ئغادة الىظش في الهىاهين التي جخدٌم في اهخهاُ ألاقشاد ويزا في مػنى الهٍى

ت ال ًمًٌ جكعيره ئال بىاظىت جماقش  واإلاىاوىت، وغمىما قان جىسه الؽباب الجضائشي في الهجشة العٍش

لي )الجضائش(، وغ ىامل الجزب اإلاخػلهت بالبلذان اإلاعخهبلت. مخخلل غىامل الذقؼ اإلاخػلهت بالبلذ ألـا

وبين هزه الػىامل جبهى غىذ ؼبابىا البىاُ اإلاهمؾ ـىسة همىُت غً الهجشة هدى أوسبا وال ًخىلؼ ئال 

للمؿامشاث الىاجحت إلاً ظبههم ئلى هىاى لػله ًجذ بُئخه الجذًذة والتي مً خاللها ًىمذ ئلى سد 

خماغُت ومادًت أقمل وباإلاهابل ًدىاس ى ًل اإلاخاوش اإلادُىت الاغخباس، ومً زم اإلاشوس ئلى مٍاهت اح

 بالػملُت والتي أدث ئلى هالى غذد يبير مً الؽباب في غشك البدش، ولم ٌػثر غلى حخثهم لحذ العاغت. 

ذ أن ٌػِؾ خُاة الؽباب، يما ًشاها في الىانؼ   الؽباب في الجضائش وباخخفاس ؼذًذ، ًٍش

ىن  والخُاُ، يما ظمؼ الىاط جخدذر ، قهل ًشقن 9غجها ويما ٌؽاهذها ًىمُا في العِىما والخلكٍض

ىن البهاء في بلذهم، ألنها ظِئت قػال باليعبت للجمُؼ وبهزه الذسحت التي جىحي بها نىاسب  الجضائٍش

 اإلاىث؟ أم أهىا أمام خالت أهىمُا، نذ جٍىن ظشقُت، سؾم اهدؽاسها الىاظؼ؟... 

 رونيت:الشباب البطال والجريمت الالكت – 5

ٌػِؾ الؽباب البىاُ ًىمُاث غفِبت جخخللها ئلى حاهب ألاصمت اإلاادًت، أصمت قشاؽ ناجلت  

وخاههت، وججػله أمام مػىى جذبير وحعُير الىنذ. حػخبر مىظىمت ألاهترهِذ بمشابت الىحه الحماسي 

التي حػشف احخماعي، وهي واخذة مً وظائل الاجفاالث الحذًشت  -لإلوعان في حىهشه ومظهشه الخٌىى

انباال ؼبابُا يشُكا، بدُث أـبدذ حضءا ال ًخجضء مً رواتهم، ومً مماسظاتهم الُىمُت، وأهه الُىم 

ٌه  غلى الؽباب أن ٌػُذ حػٍشل ما ًىاظب خماسجه الجذًذة التي ؼشع في بىاءها حىبا ئلى حىب مؼ ؼٍش

ذ مً الذساظاث الىكعُت آلت. أؼاسث الػذً /الحاظىب، لهذ أـبذ  بامٍاهه الخمظهش سنمُا ياوعان

والاحخماغُت ئلى الكشاؽ الؽذًذ غىذ الؽباب، أهه ظبب مً ألاظباب الذاقػت به ئلى غالم الىاث 

                                                             
ت في اإلاجخمؼ الجضائشي، داس الكٌش لليؽش والخىصَؼ، الجضائش، دون ظىت وؽش، ؿ   8  38مدمذ سممان، الهجشة العٍش
 91، ؿ  2013هاـش حابي، الجضائش 5 ظىىاث بىجكلُهت، مهاالث في العُاظت والاحخماع، داس ألامت للىباغت واليؽش والخىصَؼ، الجضائش،   9
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      ً يمخكل سوحي وجشوٍحي غً الىكغ، في الىنذ راجه هى الكماء الزي قخذ آلاقـــــام للٌشيًر

الؽباب اإلاعخخذمين إلاخخلل )مىفب غمل، صواج، هجشة...الخ(، ؾير أن اإلاالخظ غلى الٌشير مً 

الىظائي الخٌىىلىحُت الاحخماغُت )رًىسا وئهازا(، أنهم أهخجىا هىٍاث اقترالُت، بأظماء معخػاسة 

ت دًمىنشاوُت الٌتروهُت بال نُىد، وال التزاماث... وبالشؾم مً الاظخخذاماث  لُػبروا غً أهكعهم بدٍش

مت معخدذزت في الجُذة للؽبٌت الػىٌبىجُت، ئال أن الىانؼ ًشبذ بأ مت ؤلالٌتروهُت أـبدذ حٍش ن الجٍش

اإلاجخمؼ الجضائشي، للهُام بمماسظاث و أغماُ ؾير مؽشوغت بذاًت مً ظشنت اإلاػلىماث والبُاهاث، أو 

ظشنت وجضوٍش البىاناث اإلاالُت، وانخدام الحىاظِب الخاـت، واإلاخاحشة بالجيغ غبر ألاهترهِذ، و 

هاب والخىشف الكٌشي والذًني وؤلابتزاص بٍل أهىاغه اإلاادي واإلاػىىي... اظخخذام الخٌىىلىحُا في دغم الاس 

 الخ مً اإلاماسظاث التي أـبدذ جفىل في خاهت الجشم ؤلالٌترووي. 

ًخميز اإلاجشم ؤلالٌترووي بجملت مً الخفائق واإلايزاث جميزه غً ؾيره مً اإلاجشمين الػادًً  

خمخؼ  بالخٌُل الاحخماعي، ًخميز أًما باإلاهاسة قهى مجشم مدترف، مخخفق، ؾير غىُل، رًي ٍو

واإلاػشقت. هزه العماث والخفائق جمىده العلىت إلاماسظت قػله الاحشامي باختراقُت غالُت. ئن الكشاؽ 

ـ شحىاجه  الزي ٌػاهُه الؽباب الجضائشي البىاُ دقؼ به ئلى البدث غً مجاالث لخهذًش راجه وجكَش

ر ؼبٍاث الخىاـل الاحخماعي الهذف اإلاكمل للػذًذ مً الؿمبُت وسخىه وجزمشه غً أولاغه، وحػخب

 ؼباب ؤلاحشام ؤلالٌترووي. 

ًشي الباخث الاحخماعي غلي ووكت أن الخؿيراث الاحخماغُت والشهاقُت اإلادعاسغت الُىم ججػل  

الاوعان ٌػِؾ ـذمت زهاقُت نُمُت بالؿت الخىىسة. وهي الخؿيراث التي جمؼ الؽباب في مىاحهت نُم 

ير مألىقت جخػلو بؿضو الكماء وألانماس الفىاغُت وزىسة الحاظباث، ورلَ ًله ٌػشك حذًذة ؾ

 10الصخفُت إلاىحت مخماسبت مً الهُم جإدي ئلى انهُاس الصخفُت وئلى اهكفام احخماعي.

مت الالٌتروهُت في الػالم وجىظؼ ئواسها أمش مىىهي بدٌم الخىىساث والهكضاث   ئن اهدؽاس الجٍش

ئلت التي حؽهذها الٌشير مً البلذان، وسؾم  وحىد نىاهين ججشم وجذًً الجشائم الالٌتروهُت الها

اإلاػلىماجُت والالٌتروهُت ئال أن ألامش ًخىلب يشيرا مً الجهذ مً نبل الهائمين غلى أمش هزه 

مت الالٌتروهُت نذ ًإدي ئلى خلل  الخٌىىلىحُاث والبرمجُاث غىاًت وئخاوت وجىغُت بأن اهدؽاس الجٍش

ذد اإلاجخمؼ ًله في انخفاده وظُادجه وأمىه، وهزا ما ًخىلب خماًت اإلاىانؼ اإلاهمت والاظتراجُجُت غام يه

مً خالُ اظخخذام الخهىُاث اإلاخىىسة ووظائل الٌؽل اإلابٌش غً غملُاث الاخترام. يما ًخىلب ألامش 

 الاهخمام بمعبباث هزا الكػل مً بىالت وقهش وتهمِؾ.  

 خالصت : 

                                                             
ىد، الؽباب والهُم في غالم مخؿير، داس الؽشوم لليؽش والخىصَؼ، ألاسدن، ه  10  52، ؿ 2ماحذ الٍض



 كليت العلوم الاجتماعيت والانصانيت            متونجملة               شعيذة الذكتور موالي الطاهر جامعت  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200     2012 اوث/ املجلذ العاشر/ العذد ألاول 

 166 

حػخبر البىالت مً أهم الخدذًاث التي جىاحه اإلاجخمؼ الجضائشي ًىنها مؽٍلت انخفادًت، راث  

ت غلى مخخلل الجىاهب ألاخشي الاحخماغُت، العُاظُت، والشهاقُت. وجبهى بىالت الؽباب  جأزيراث نٍى

ًاث احخماغُت  راث خىىسة بمٍان ًىنها جىػٌغ غلى ظلىيُاتهم بفىسة ظلبُت وجدذر غىذهم ظلى

ت...  مت بٍل أؼٍالها، جىامي ظاهشة الهجشة العٍش اهدشاقُت مخػذدة يخػاوي اإلاخذساث، الػىل، الجٍش

الخ، يما أنها ججػلهم ٌػِؽىن يبذ يبير لُخدُى مؼ الىنذ ئلى ؼػىس باالخباه والُأط. ئنها جهىد ئلى 

 ي.  الؽباب اإلاذمش هكعُا، الكانذ جهذًشه بزاجه، ؼباب التهمِؾ والانفاء  الاحخماع
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 في املسيديت وإلاسالم  الحشب والسالم

 د. جفال عبذإلاله
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خ   خ القبىل  2012جىان  11 :الاسسالجاٍس خ اليشش 2012جىان  11:جاٍس  2012/ اوث /01:جاٍس

 امللخص : 

الحشب مفهىم جم اسخخذامه في الكثير مً ألاخيان باسم الذًً، أما الحقيقت فان الذًً في الغالب ًذعى ئلى الدسامذ 

وسفض العىف وهى ألامش الزي ًذعى كل باخث ئلى الدساؤل خىل اقتران مفهىم الحشب دائما بالذًً؛ ئن الحشب الذًييت ما 

حعسفي ألن الذًً في هزه الحالت هى ضحيت جىظيف دويء مً خالل  هي في الحقيقت سىي خشب ألبسذ ثىب الذًً بشكل

ل؛ كل رلك جعلىا نهخم بمىضىع الحشب والسالم في املسيديت وإلاسالم مً  ق الخأٍو اسخخذام هصىصه املقذست عً طٍش

ق الذفاع عً الذًً سىاء املسيديت أو إلاسالم والخمييز بين الحقيقت الذًييت  والخطاب أجل جىضيذ الحقيقت عً طٍش

الذًني الزي ٌعخبر وعلى ألاقل مً وجهت هظشها املخىاضعت املسئىل ألاول عً الحشوب التي شيذ باسم الذًً، وعليه 

ًمكىىا الدساؤل عً كل رلك كاآلحي: هل جذعى املسيديت وإلاسالم للحشب؟ أم أنهما ًذعىان ئلى السالم؟ وملارا جلبس 

 الحشب دائما ثىب الذًً؟ 

 

 .إلاسالم، املسيديت، الحشب، السالم، الخطاب الذًني، القشآن، إلاهجيل ،الذًً املفخاخيت :الكلماث 

Abstract: 

 War is a concept that has often been used in the name of religion. In fact, religion often calls for 

tolerance and rejection of violence. This raises the question of whether the concept of war is always 

linked to religion; religious war is really a war of religion Because religion in this case is the victim of 

abject employment through the use of its sacred texts by interpretation; all this made us care about the 

subject of war and peace in Christianity and Islam to clarify the truth by defending religion, whether 

Christianity or Islam and the distinction between religious truth and religious discourse, Less m Our 

humble view is the primary responsibility for the wars waged in the name of religion, and therefore we 

can question all this as follows: Does Christianity and Islam call for war? Or do they call for peace? Why 

does war always wear the garment of religion? 

Word Key : religion; Islam; christianity; war; pace; Religious discours 
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 مقذمت

خ  خ ألادًان ؤن الؼالب على معخىي العالكاث بحن الثلاؿاث الذًيُت هى الطشاع، ؿخاٍس ًثبذ جاٍس

ً اللىي بلى  ؤلاظالم واإلاعُدُت حؼلب علُه ؿتراث الحشب ملاسهت بـتراث العالم ظىاء مالذ مىاٍص

رلً ال ًمىع مً الحذًث عً بعؼ الـتراث التي حعذث ؿىشة العالم بحن الششق ؤم بلى الؼشب، لىً 

اإلاعلمحن واإلاعُدُحن؛ على هزا ألاظاط اسجإًىا ؤن هؿشح مىغىع الحشب والعالم في اإلاعُدُت وؤلاظالم 

وألهىا وعخلذ ؤن حىىح الؿشؿحن للحشب ؤو  باعخباس ؤن واكعهما هى مجشد اوعياط لخلـُت دًيُت مدػت

ا هى ماظغ دائما على هطىص كشآهُت وبهجُلُت ًخم جىقُـها بما لخىع الحشب وبما إلكامت للعالم بهم

 ظالم مع آلاخش.

وعلم حُذا ؤن ما هخب خٌى مىغىع خىاس ألادًان وخاضت ؿُما ًخعلم باإلظالم واإلاعُدُت ال  

ت ؤو هكشائهم ًمىً خطشه ظىاء وان مً كبل الـالظـت ؤو سحاٌ الذًً الؼشبُحن اإلاذاؿعحن عً اإلاعُدُ

حن ًمخاصان باإلاىغىعُت في  في الـىش ؤلاظالمي، لىىىا ظىىحه وسكخىا البدثُت هاجه ججاه مششوعحن ؿىٍش

الؿشح بعُذا عً الزاجُت التي ػالبا ما جيخهي باالوؼالق على الزاث واتهام آلاخش باإلااامشة؛ ًخعلم ألامش 

 هممثل للخطىس ؤلاظالمي. هممثل للخطىس اإلاعُحي وسوجي ػاسودي بيل مً حىن هًُ

جؿـى بشيالُت وسكخىا البدثُت هاجه عىذما وصخظ واكع العالكت بحن اإلاعُدُت وؤلاظالم عبر 

خ، ؿهي ػالبا عالكت ضشاع جخعذد وجدىىع ؤشياله، هلٌى رلً ألهىا هـعش اإلاىاحهت الثلاؿُت  الخاٍس

ش والعُاظُت وختى الاكخطادًت بةسحاعها بلى خلـُاث دًيُت جلىم ػال با على جىقُف الىظ الذًني لخبًر

، لىً الىاكع 1الطشاع هخىقُـىا للىله حعالى: ﴿ ولً جشض ى عىً اليهىد وال الىطاسي ختى جدبع ملتهم﴾ 

بهزا الشيل ظُيىن ججعُذا ألؾشوخت الحشب والطشاع بحن اإلاعُدُت وؤلاظالم دون ؤؾشوخت العالم 

عالى: ﴿ وال ججادلىا ؤهل الىخاب بال بالتي هي ؤخعً التي جمخلً هي ألاخشي هطىضا جذعى بليها هلىله ح

بال الزًً قلمىا منهم وكىلىا آمىا بالزي ؤهٌض بلُىا وؤهٌض بلُىم وبلهىا وبلهىم واخذ وهدً له 

؛ عىذئز ًدم لىا ؾشح بشيالُت ػلبت واكع الحشب والطشاع على واكع العالم بحن اإلاعُدُت 2معلمىن﴾

                                                             
 - ( ًُحىن هJohn harwood hick ؤظخار الـلعـت  والالهىث بجامعت بشمُىؼهام،  ولذ ظىت )م.2012م وجىفي ظىت 1922 

 - ( سوجي ػاسوديRoger Garaudy)   م بعذ ؤن اعخىم ؤلاظالم ظىت 2012م وجىفي ظىت 1913ؿُلعىؾ الـىش والحػاسة، ولذ ظىت

 م.1982
 مً ظىسة البلشة. 120مً آلاًت  - 1
 مً ظىسة العىىبىث. 46آلاًت  - 2
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على الىدى الخالي: إلاارا ٌؼلب الطشاع على عالكت اإلاعُدُت باإلظالم في  وؤلاظالم، بشيالُت ًمً ضُاػتها

قل وحىد هطىص في اللشآن وفي ؤلاهجُل جذعى بلى العالم؟ ؤما الـشغُت التي ظىدبىاها هدل لهزه 

ؤلاشيالُت هي ؤن حل الىخاباث التي جىاولذ مىغىع العالكت بحن اإلاعُدُت وؤلاظالم سهضث على هطىص 

اع وججاهلذ ؤو ػُبذ هطىص العالم ألامش الزي اظخذسهه ول مً حىن هًُ وسوجي الحشب والطش 

 ػاسودي في هخاباتهما وهى ألامش الزي الصاٌ بداحت بلى بثشاء.

 جىن هيك ومششوع السالم بين ألادًان:

في مششوعه الـىشي خٌى ألادًان ؿىشة لم جىً ؤلاوعاهُت كذ حعىدث عليها مً  هًُ حىن  ؾشح 

، هزه الـىشة هي الخعذدًت الذًيُت التي حعخبر مً بحن ؤهم لى اإلاعخىي الثلافي ؤو الـىشي كبل وخاضت ع

ألاؿياس التي ظِعدىذ عليها بدثىا خٌى معإلت الحشب والعالم في اإلاعُدُت؛ ال ٌعني رلً ؤن حىن هًُ 

لت كذ آمً بـىشة العالم بحن ألادًان ولها وبحن اإلاعُدُت وؤلاظالم خاضت ثم مض ى ًبرسها و  لى بؿٍش

حععـُت، ؿلذ جؿشق ؤًػا إلاعإلت الطشاع مً خالٌ اإلاالف الزي ؤششؾ علُه واإلاىظىم بعىىان: 

"ؤظؿىسة ججعذ ؤلاله في العُذ اإلاعُذ" ؤي ؤهه لم ًىً مخدحزا لـىشة العالم بل حىذ بليها بعذ كشاءة 

ل و اهـ؛ على هزا حمُع الىطىص وجـعحرها بما ًدعم مع العلل وؤدواث اإلاىؿم بإظلىب بًماهٍى

ألاظاط ظىدىاٌو ؤؿياس حىن هًُ مً خالٌ الىكىؾ على حضئِخحن، جخعلم ألاولى بالخعذدًت الذًيُت 

وكبٌى آلاخش اإلاخخلف عىا في الذًً، ؤما الجضئُت الثاهُت ؿخخعلم بطذام العىالم ومىكف حىن هًُ مً 

 اإلاعُدُت عىذما جطؿذم باألدًان ألاخشي وخاضت ؤلاظالم.

 (Religious Pluralismذًييت عىذ جىن هيك: )الخعذدًت ال

ًلف البعؼ مً الباخثحن على مـهىم الخعذدًت الذًيُت مىكف العُاس ي الزي ًلطذ بهزا 

اإلاـهىم في الؼالب كبٌى العِش مع آلاخش بعالم، لىً الحلُلت ؤن مـهىم الخعذدًت الذًيُت له داللت 

ملذمت هخابه "الخعذدًت الذًيُت في ؿلعـت حىن ؤوظع وؤعمم ًدُلىا بليها الذهخىس وحُه كاهطى في 

هًُ"، ؿاإلالطىد عىذ حىن هًُ لِغ الذاللت العُاظُت العالـت الزهش سػم ؤهه لم ًلم بىـيها، بل 

، معنى رلً ؤن حىن 3اإلالطىد هى حعذد مطادس الحلُلت وجىىع ظبل الهذاًت ووؿشة اللذاظت وعمىمها

( Dogmatismeاإلالذط ًىـي الجمُع ؿال خاحت للىثىكُت ) هًُ ًامً بإن الؿشق بلى هللا عذًذة وؤن

                                                             
 - ت شهذث خاالث عذًذة حعذث ؿىشة العِش اإلاشترن، على ظبُل اإلاثاٌ ال الحطش الحػاسة ألاهذل عُت وبذاًاث هلٌى رلً ألن البشٍش

 ؤلاظالم في ول مً اللذط ومطش.
 .09، ص 2007الخعذدًت الذًيُت في ؿلعـت حىن هًُ، الذاس العشبُت للعلىم هاششون، بحروث، ؽ ألاولى، وجيه قاهصى،   - 3
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التي حعني الاظخؼشاق في الزاث وججاهل وحىد آلاخش؛ ؿلذ واهذ الىىائغ ولها بشتى ؤؾُاؿها جخـم على 

ؤن ألادًان ولها ػحر اإلاعُدُت جذوس في ؿلً خاسج وعمت هللا وكذ بذؤث جخخلى عً هزا الخطىس الخللُذي 

، مً هىا جبذؤ بشيالُت الخعذدًت الذًيُت عىذ حىن هًُ 4م خلُلت مىكـها الجذًذلىنها الصالذ لم تهػ

ؤي عىذ الاهخلاٌ مً جطىس الهىحي معُحي جللُذي مىؼلم بلى جطىس الهىحي معُحي حذًذ مىـخذ؛ 

شبه حىن هًُ الاهخلاٌ مً الخطىس الخللُذي اإلاىؼلم للمعُدُت بلى الخطىس الجذًذ باالهخلاٌ مً  َو

بؿلُمي بلى الىكام اليىبشهُيي في علم الـلً؛ ووعلم حُذا ؤن جطىس بؿلُمىط الـليي وان الىكام ال

ت ألاسع لليىن، في خحن ؤن جطىس وىبشهًُ ًلىم على اعخلاد ؤن الشمغ هي  ًلىم على ؿشغُت مشهٍض

اإلاشهض ؤما ألاسع وباقي اليىاهب ؿهي جذوس خٌى الشمغ في جىاػم ؿليي مذهش، هزلً ؿىشة الخعذدًت 

الذًيُت التي ًاظغ لها حىن هًُ ؿهي جلىم ؤظاظا على الخخلي عً اعخباس الذًً الزي هامً به هى 

مشهض العلُذة وؤلاًمان ؿخطبذ باقي ألادًان ؤكل شإها وكُمت مىه، ومً خالٌ رلً حصخظ لذًىا ؤولى 

الزهش هى الخلـُاث الـلعـُت التي ًلىم عليها اإلاششوع الـىشي الزي كذمه حىن هًُ، واإلالطىد ب

ل واهـ، هزا ألاخحر وان كذ اظخخذم هـغ اإلاعإلت في ششح ؤؿياسه ملاسهت مع ظابلاتها، ؿلذ  بًماهٍى

شبه واهـ هـعه بيىبشهُيىط في خحن ؤهه ٌعخبر الـلعـاث العابلت ولها على شاولت الخطىس البؿلُمي؛ 

برس حىن هًُ ؿىشة الخعذدًت الذًيُت بالعذًذ مً الحجج التي جخذم وله ا ؿىشة الخىىع الثلافي بشده ٍو

بلى اإلاعؿُاث الاحخماعُت اإلاخؼحرة مً صمشة ظىظُىلىحُت بلى ؤخشي؛ ًشي حىن هًُ ؤن ؤلاوعان ال 

ًمىىه الكـش بالىجاة ؿلـ ألهه وان مدكىف اإلاىلذ، ؤي باعخباسه ولذ ألظشة معُدُت ؤو معلمت ؤو 

و الخالص لِغ مجاهُا، غف بلى رلً ؤن يهىدًت، ؿـي هكشه ؤهىا ال هبزٌ ؤي حهذ في رلً والىجاة ؤ

ألامش لى وان بهزا الشيل ؿةن اللزًً لم ًيىهىا مدكىقحن ؿلذ قلمىا بالىالدة وهى ألامش الزي ًمىً 

 .5برهه بالعلل

 مىقف جىن هيك مً صذام ألادًان الفكشي 

ًىاحه ول مً خاٌو ملاسهت ألادًان جىاكػاث واخخالؿاث عذًذة ًطعب تهزًبها بن لم ًىً 

معخدُال في حل ألاخُان، وؤهبر جدذ واحهه حىن هًُ هى ؿىشة على اإلاعخىي العلائذي جـشدث بها 

اإلاعُدُت عً باقي ألادًان ألاخشي؛ بن معإلت ألاكاهُم الثالثت التي ًلىم عليها اإلاعخلذ اإلاعُحي وخاضت 

عُحي ًلىم على ثالثت ما ًخعلم باألكىىم الثاوي كذ شيل اخخباسا لجىن هًُ؛ للخزهحر ؿةن اإلاعخلذ اإلا

                                                             
 .37اإلاشحع هـعه، ص  - 4
 .39اإلاشحع هـعه، ص  - 5
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ؤكاهُم هي: هللا، ابً هللا وسوح اللذط، وبالعىدة بلى الاخخباس الزي واحهه حىن هًُ ؿهى ًخعلم ؤظاظا 

باألكىىم الثاوي واإلاخمثل في الاعخلاد بإن اإلاعُذ هى بً هللا وؤن هللا كذ ججعذ في الِعىع، هزا اإلاعخلذ 

الزي شيل هلؿت ضذام ؿىشي مع ألادًان ألاخشي  ًياد ؤن ًيىن خاضت اإلاعُدُت دون ػحرها ألامش 

 وخاضت ؤلاظالم؛ العااٌ الزي ًؿشح هـعه بةلحاح على اإلاخدبع إلاششوع حىن هًُ مـاده آلاحي: 

كيف جمكً جىن هيك مً ججىب الصذام الفكشي بين املسيديت وإلاسالم في مسألت ججسذ 

ذاؿع عً وحذ حىن هًُ هـعه في مـترق الؿش إلاله في السيذ املسيذ؟  ق، بما ؤن ًيىن معُدُا ٍو

ؤلىهُت اإلاعُذ وبما ؤن ًيخلذ ألاكىىم الثاوي في اإلاعُدُت ججىبا لطذام ؿىشي مع ألادًان ألاخشي 

م 1860وخاضت ؤلاظالم؛ عىذما ؤخشج حىن هًُ هخاب " ؤظؿىسة ججعذ ؤلاله في العُذ اإلاعُذ " ظىت 

ؤظهم حىن هًُ، اإلالطىد بالزهش هم: )حىن وعلى س  6وضف مالـىه العبعت ب: " ظبعت غذ اإلاعُذ "

هًُ، دون وىبِذ، مُيائُل ػىلذس، لِعلي هىلذن، دهِغ هاًنهام، مىسَغ واًلض، ؿشوعِغ ًىوؽ(، وكذ 

حاء ملاٌ حىن هًُ جدذ عىىان " ٌعىع والذًاهاث العاإلاُت" وكذ جؿشق ؿُه بلى مياهت ألاكىىم الثاوي 

لاسن 7مت )الذوػما( في جإلُه اإلاعُذ باعخباسه ججعذا لإللهفي اإلاعخلذ اإلاعُحي ودوس اإلازاهب الجاص  ، ٍو

حىن هًُ ما ؿعلخه هزه اإلازاهب باإلاعُذ بما ؿعله البىرًىن بؼىجما بر اعخبروه ججعذا لبىرا، ؿؼىجما 

خ بر ولذ في عائلت ؤمشاء  هى ماظغ البىرًت وهى هـعه ظاهُا مىوي الزي وان شخطا خلُلُا في الخاٍس

وألامىاٌ وجـشغ للبدث عً الحلُلت الشوخُت وبعذ ؤن جىىس ساح ٌعلم الىاط هزه  وجخلى عً الترؾ

؛ وضل 8الحلُلت في ؤضلاع شتى مً البالد، وبعذ وؿاجه عً عمش هاهض الثماهحن جشن جالمزة وسهبان

ً ػىجما بلى الجرؿاها وهي مياهت حعبر عً العمى اليامل على ألاهاهُت، لىىه لم ًذع ألالىهُت كـ، سػم رل

ؤعخبر ػىجما في العذًذ مً اإلازاهب البىرًت بله ؤي ججعذا لبىرا وخاضت في البىرًت اإلاهاًاهُت؛ كامذ 

الذوػما ألاسثىدوهعُت بىـغ ألامش الزي كامذ به اإلاهاًاهُت وهى جإلُه شخظ بششي؛ ًيخلل حىن هًُ 

ُه ؤلاوعان بلى ببذاء بعذ هزه اإلالاسبت ؤي بعذ اظخدػاس البىرًت في اإلاعُدُت مً خالٌ اكتراع جإل

اإلاىكف الزي ًبذو مً خالله ساؿػا لخإلُه اإلاعُذ دون بضذاس رلً في شيل خىم كؿعي، ألن رلً 

ظِعلؿه في ؿخ ما ههى عىه وهى الذػمائُت  ؤو الخعطب للـىشة ؿُيىن مىهجه شبيها بمىهج 

م مىه بلى اإلاعُدُت ألاسثىدوهعُت اإلاعُدُت، في هزه الىلؿت بالزاث هجذ حىن هًُ ؤكشب بلى ؤلاظال 

 وخاضت ألاسثىدوهعُت.

                                                             
ذ، ؽحىن هًُ وآخشون، ؤظؿىسة ججعذ ؤلاله في العُذ اإلاعُذ، جش:  - 6  .8، ص 1985، 1هبُل ضبحي، داس الللم لليشش والخىصَع، اليٍى
 .260اإلاطذس هـعه، ص  - 7
 .161اإلاطذس العابم، ص  - 8
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بن ضذام اإلاعُدُت وؤلاظالم الـىشي في معإلت جإلُه اإلاعُذ بهما ٌعبر في الحلُلت عً اخخالؾ 

علذي، بر ؤن هكشة اإلاعُدُت لأللىهُت جخخلف عً هكشة ؤلاظالم هزلً باقي ألادًان، لىً حىن هًُ 

" : ؤخحرا هل ًجب ؤن وعشع الىحي الزي حاءها في خُاة وان مخمحزا  في ججاوص هزا الطذام بر ًلٌى

الِعىع على ول ؤبىاء البشش؟ وعم ؾبعا، وهزلً ًجب عشع الىحي الزي ؤثش في الحُاة ؤلاوعاهُت عً 

م بىرا، وفي ألاوباهِشاد وفي اللشآن" م ؤهبُاء العبراهُحن وعً ؾٍش ، معنى رلً ؤن حىن هًُ 9ؾٍش

ألادًان ألاخشي على ؤنها ظبل جخخلف عً ظبُله لىنها جادي بلى اإلاعُحي لم جمىعه معُدُخه مً كبٌى 

 هـغ الحلُلت.

وسخيخج أن فكش جىن هيك خىل الخعذدًت الذًييت وكيفيت حعامله مع مىضىع جأليه املسيذ 

 ًإكذ أن مششوعه الفكشي ًقىم على مبذأ السالم بين ألادًان كما ًخميز باملىضىعيت في الطشح.

 لحىاس بين ألادًانسوجي غاسودي ومششوع ا

ت،  جبذؤ كطت ػاسودي مع ؤلاظالم في خمعُيُاث اللشن اإلااض ي بمعخلل ععىشي بالجلـت الجضائٍش

راث ًىم ؤمش اإلاعئٌى عً اإلاعخلل وكذ وان ؿشوعُا بةؾالق الىاس على مىاغلحن كامىا بدىكُم مكاهشاث 

عخللحن وكذ واهىا مً الجىىب وان اإلاعئٌى كذ خزس منها، عىذئز سؿؼ الجىىد  بؾالق الىاس على اإلا

الجضائشي، وعىذما اظخـعش ػاسودي وصمالئه عً اإلااوع الزي حعل هاالء الجىىد ٌعاكبىن وال ًـخدىا 

الىاس عليهم سد ؤخذ هاالء الجىىد بلىله: "بن ما ًىافي ششؾ مداسب مً الجىىب ؤن ًؿلم سحل معلح 

"  شاخه ؤضبذ ػاسودي مهخما باإلظالم.، بعذ هزه الحادثت وبعذ بؾالق ظ10الىاس على سحل ؤعٌض

ؤولى اهخماماث ػاسودي باإلظالم سهضث في البذاًت على الـً اإلاعماسي ؤلاظالمي ودوسه الذًني 

والحػاسي، ًلٌى ػاسودي ما ًلي: " وكذ ظىدذ لي الـشضت بىضـي ؤظخارا لعلم الجماٌ ؤن ؤعحن 

ني عذدا مً هزه اإلاعاحذ الجمُلت، ؾالبي على ؿهم الـً ؤلاظالمي، وكذ ظعذث بإن سؤًذ بإم عُ

اإلاعاحذ الطؼحرة وهي حىاهش بذكت عزبت في جلمعان، واإلاعاحذ العمالكت في بظؿىبٌى خُث شاهذث 

، ثم جىػل ػاسودي في ؤلاظالم مً خالٌ اللشآن والشعش الطىفي ؿىحذ عكمت 11سوعت الجامع ألاصسق"

دًان ؤلابشاهُمُت بل ًمخذ بلى ول ألادًان ألاخشي في العلُذة ؤلاظالمُت وكبىال واهـخاخا ال ًلخطش على ألا 

ت  . 12ختى الىغعُت اإلاىدششة في اإلاجخمعاث آلاظٍُى

                                                             
 .178اإلاطذس هـعه، ص  - 9

ذاث لليشش، بحروث، دون ؾبعت، دون ظىت، ص  - 10  .05سوجي ػاسودي، في ظبُل خىاس الحػاساث، جش: عادٌ العىا، داس عٍى
 .06هـعه، ص  اإلاطذس  - 11
 .06اإلاطذس هـعه، ص  - 12
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لُت الشوماهُت واإلاعُدُت للحػاسة  في هخابه خىاس الحػاساث وبعذ جإهُذه على ألاضٌى ؤلاػٍش

ػاسودي  الؼشبُت ًتهمها ضشاخت باظخؼالٌ العالح والـىش العذواوي، ول رلً ًبرس في هكش سوجي

خُت ال ًمىىىا بإي شيل مً ألاشياٌ بػـاله ؤو  13اظخخذام مـهىم "الشش ألابُؼ" جلً خلُلت جاٍس

الدعتر عىه هما ًـعل العىاد ألاعكم مً اإلاثلـحن اللزًً ًيخمىن لهزه الحػاسة؛ الاعتراؾ برا بما 

لُت الالسوماهُ ت ؤي الالبػٍش لُت وآلاظٍُى ت والالمعُدُت هى ششؽ اكترؿه الؼشب في خم الشعىب ؤلاؿٍش

 سئِغ ًجب اظدُـائه برا ما هدً ؤسدها الحذًث عً خىاس الحػاساث ؤو خىاس ألادًان.

 املششوع الكىوي في فلسفت سوجي غاسودي

ًلطذ سوجي ػاسودي باإلاششوع اليىوي جطىسا معخلبلُا للعالكاث بحن الحػاساث، وهى جطىس ال 

ػاساث وخاضت الحػاسة الؼشبُت اإلاعُدُت والحػاسة ًمىً جدلُله بال مً خالٌ خىاس حاد بحن الح

العشبُت ؤلاظالمُت، ًلٌى ػاسودي آلاحي: " وفي ول مشخلت مً هزه اإلاعحرة خٌى العالم كشؤث هخب 

 -ؿعخا الضسادشدُحن في بًشان، وملحمت حلجامش عً الخلُج العشبي، و)باػاؿاد ؤلاوعان اإلالذظت، صهذا

ٌ  حُخا( وملحمت سامُاها ؿى ( للماًا، وكشؤث اللشآن مثلما كشؤث الخىساة، ومً  -في دلهي هما كشؤث ) بىبى

،  14هزه ألاهىاس اإلااغُت وان ؤهاس ي عطشها ًمىدىن معنى وحىدهم، وجشجذي ول كاسة وحهها ؤلاوعاوي"

معنى رلً ؤن سوحُه ػاسودي ال ًخخلف هثحرا عً حىن هًُ في ؿىشة الخعذدًت الذًيُت وىهه ًاهذ 

 خالٌ الىظ العالف الزهش على البعذ ؤلاوعاوي الزي جدمله ول ألادًان. ومً

لي، الشوماوي اإلاعُحي( عً  ًبذؤ اإلاششوع اليىوي مً وحهت هكش ػاسودي بخخلي الؼشب )ؤلاػٍش

مداولخه مطادسة الحػاسة ؤلاوعاهُت مً خالٌ ؿشع ؤهمىرحه الثلافي اإلاادي الاظتهالوي اللُبرالي مً 

ًذ مً ألاؿياس واإلااظعاث والعىإلات وضىذوق الىلذ الذولي وختى الُىوعيى وهىلُىد، خالٌ جىقُف العذ

ؿالعىإلات التي ؤضحذ واكعا يهذد الخىىع الثلافي عامت والخعذدًت الذًيُت ًجب سؿػها باعخباسها ججعُذا 

ت الؼشبُت والاظخعالء الثلافي  لت هامت، ؿـي هزه الجضئُت بالزاث ًاهذ سوجي ػاسودي على معإ15للمشهٍض

                                                             
 .09اإلاطذس هـعه، ص  - 13
 .12،13اإلاطذس العابم، ص ص  - 14
حـاٌ عبذؤلاله، خىاس ألاها وآلاخش بحن واكع الخىىع الثلافي وعائم العىإلات، مجلت ؤبعاد الطادسة عً مخبر ألابعاد اللُمُت للخدىالث  - 15

ت والعُاظُت بالجضائش، العذد   .99، ص 2017هىىص لليشش، الجضائش،  ًىاًش  ،داس 4الـىٍش
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خ الـىشي والحػاسي لإلوعاهُت وهي التراهم الثلافي الزي اظخـادث مىه ول الحػاساث دون  في الخاٍس

 .16اظخثىاء بما ؿيها الحػاسة الؼشبُت

 الحشب الذًييت مً وجهت هظش غاسودي 

ٌعخـخذ ضُاح الجهُم جشحمت هخاب "هدى خشب دًيُت" لشوحُه ػاسودي بلىله: " لِغ اإلالطىد 

لذًيُت خشبا بحن ؤلاظالم واإلاعُدُت، وال بحن ؤلاًمان وعذم ؤلاًمان، وبهما هي جلً اإلاىاحهت بالحشب ا

ذون ؤن جيىن لحُاتهم معنى" –ؤي اإلااٌ  -وخذاهُت العىق -ألاظاظُت بحن  ، مً 17وحمُع اللزًً ًٍش

لحشب خالٌ هزا الخطذًش ًيىن اإلاترحم كذ ؤوحض  متن مـهىم الحشب الذًيُت عىذ سوجي ػاسودي، ؿا

الذًيُت هي لِعذ على شاولت خشوب الـخذ ؤلاظالمي ؤو الحشوب الطلُبُت ؤي خشب بحن مً اخخلـىا في 

العلُذة، بل هي خشب دًيُت غذ اإلاادًت التي جمىىذ مً جىقُف الذًً، معنى رلً ؤن سوجي ػاسودي 

ؤن اللُبرالُت  ًثبذ مشة ؤخشي ؿىشة العالم بحن اإلاعُدُت وؤلاظالم على مىغع اإلاشيلت، ؿـي هكشه

مً    20الؼشبُت وقـذ ول ش يء بما في رلً الذًً ؤو اإلالذظاث لخدلُم مأسبها ختى ؤضحىذ 

مً ثشواث ألاسع، وكذ آن ألاوان في هكشه للُام خشب دًيُت جلىدها   80ظاهىت اإلاعمىسة جخدىم في 

 .18ول ألادًان غذ هزه الهُمىت

لها الذًً خذمت للعلؿت اإلاعُؿشة على الثروة ًاهذ سوجي ػاسودي على الخىقُـاث التي حعشع 

لذم مثالحن على رلً، ألاٌو ًخعلم بما هخبه اللذٌغ بىلغ بعذ بػع ظىىاث مً مىث  والعُاظت ٍو

اإلاعُذ الزي ؤؿنى خُاجه ولها اتهاما للىكام اللائم آهزان، والثاوي ًخعلم بالحىم ألامىي الزي اظخدىر 

ما ثم واحه معاسغُه بذعىي ؤن ولي ألامش  كذ ؤساده هللا للىالًت على العلؿت والثروة وؤظاء اظخخذامه

، معنى رلً ؤن مـهىم الحشب الذًيُت في اإلاششوع الـىشي الزي كذمه سوجي 19ؿعلى الىاط ؾاعخه

ػاسودي ال ًخعلم بمىاحهت بحن علُذجحن بل هى وكىؾ في وحه الشش اإلاادي الزي ظاكخه ألاهكمت 

ت؛ هىدشف  مما ظبم ؤن سوجي ػاسودي ٌعاسي الخىحه الصاٌ مخلطا للماسهعُت والصاٌ اللُبرالُت للبشٍش

 ًامً بإن ظبب ول ؿخىت ؤو خشب هى الثروة ومداولت الهُمىت عليها.

                                                             
، 2015، دٌعمبر 10حـاٌ عبذ ؤلاله، في ظبُل خىاس الحػاساث، مجلت اإلاىاكف الطادسة عً حامعت مععىش، مىخبت الششاد، العذد  - 16

 .214ص 
  .05، ص 1997، 2ضُاح الجهُم )مترحم(، هدى خشب دًيُت، سوجي ػاسودي، داس عؿُت لليشش، بحروث، ؽ - 17
 .11، ص 1997، 2، جش: ضُاح الجهُم، داس عؿُت لليشش، بحروث، ؽ-حذٌ العطش  –سوجي ػاسودي، هدى خشب دًيُت  - 18
 .15اإلاطذس العابم، ص  - 19
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كذم وحهت هكش في مىغىع الحشب  وعخيخج مً ول ما ظبم ؤن هال مً حىن هًُ وسوجي ػاسودي

والعالم في اإلاعُدُت وفي ؤلاظالم، ؿلذ وحذها حىن هًُ معُدُا مىـخدا على ألادًان ألاخشي ًذعى بلى 

العالم هما وحذها سوجي ػاسودي معلما مىـخدا على اإلاعُدُت وباقي ألادًان ساؿػا ألي مداولت ًخم مً 

زي حعل مً اإلالذط وظُلت ًخم العبىس مً خاللها بلى خاللها جىقُف الذًً هما ؿعل الشش ألابُؼ ال

الثروة والعلؿت ملتزما بالخعالُم اإلاُىُاؿلُت؛ ؿال حىن هًُ اعخبر ؤلاظالم خؿشا على اإلاعُدُت وال 

ػاسودي اعخبر اإلاعُدُت خؿشا على ؤلاظالم؛ بلى خذ هزه اللحكت الصلىا وعخبر مداولخىا هاجه مطادسة عً 

بهزا اللذس مً الؼىص في مىغىع الحشب والعالم في اإلاعُدُت وؤلاظالم، هلٌى اإلاؿلىب بن هي اهخـذ 

وؤما  وبرا دؿعها الشب بلهً بلى ًذن ؿاغشب حمُع روىسها بدذ العُف، " رلً ألهه وسد في ؤلاهجُل: 

 اليعاء وألاؾـاٌ والبهائم وول ما في اإلاذًىت، ول ػىُمتها، ؿخؼخىمها لىـعً، وجإول ػىُمت ؤعذائً التي

 هىزا جـعل بجمُع اإلاذن البعُذة مىً حذا التي لِعذ مً مذن هاالء ألامم هىا . ؤعؿان الشب بلهً

هما وسد  20"وؤما مذن هاالء الشعىب التي ٌعؿًُ الشب بلهً هطِبا ؿال حعدبم منها وعمت ما 
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 الحشب والسالم في الىصىص الذًييت بين املسيديت وإلاسالم

وسدث في العهذ الجذًذ هطىص جذعى بلى الحشب، بر هجذ مثال ظـش الخثيُت ػاسكا بالذم ًذعى بلى 

كخل الزوىس واجخار اليعاء وألاؾـاٌ والبهائم ػىُمت، هما وسدث في اللشآن آًاث جذعى اإلاامىحن بلى 

لها؛ لىً وسػم وحىد هطىص الحشب في اإلاعُدُت وؤلاظالم على خذ العىاء وبلى بعذاد العذة  الحشب

ا  عىذما هلمغ رلً  طبذ ألامش مخٍض وفي اليهىدًت وباقي ألادًان بال ؤن التهم جىحه لإلظالم دون ػحره، ٍو

غ ؤعلنها ضشاخت بإن ؤلاظالم دًً ععىشي  ،ختى مً كبل ألاوادًمُحن اإلاخخطحن ؿاإلاعدششق بشهاسد لَى

؛ في اإلالابل جشوج اإلاعُدُت على ؤنها دًً 22جم وششه باللىة، وهي الـىشة راتها التي جبىاها ماهغ ؿُبر

 الدعامذ واإلادبت والخالص.

                                                             
 .16 – 13: 20العهذ الجذًذ، ظـش الخثيُت   20
  191: البلشة  21
 .21، ص 2010، 1ؤبى قبي، ؽ ححن هًُ، عىذما جخطادم العىالم، جش: ؤخمذ مدمىد، داس اليلمت لليشش،  - 22
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الذًني  ظىؾ لً هبزٌ الجهذ لخبرئت اإلاعُدُت مً تهم هي ؤضال لم جىحه بليها، ؿشػم جىؿش الىظ

اإلاعُحي على هطىص جذعى بلى اللخل بال ؤن اإلاعُدُت لم جتهم باإلسهاب ولم جيشإ في اإلاخُاٌ الثلافي 

ت وػحرها مً اإلاـاهُم التي ؤبذع اإلاثلـىن الؼشبُىن في  مـاهُم هـىبُا اإلاعُدُت ؤو اإلاعُدُت الخىـحًر

ي اإلاعُدُت بل بن ؤلاظالم ًجبر هدتها لخىضُف ؤلاظالم وهى بشيء منها، هلٌى رلً ألن ؤلاظالم ًدم

ذ الذًً الزي ؤحى به، ؤما  م ؿما بالً بالخىع في ججٍش اإلاعلمحن على ؤن ًامىىا بشظالت عِس ى بً مٍش

ؤلاظالم ؿلذ حعشع ألششط الحمالث ختى جمذ شُؿىخه في ؤرهان العىام هما في ؤرهان الىخبت؛ 

م  حعشع ؤلاظالم للػشس مً كبل اإلاعُدُحن واليهىد هما حعشع له مً اإلاعلمحن ؤهـعهم عً ؾٍش

عخبُذ ألاسواح وألامىاٌ، ؿهل ؤلاظالم خلا دًً  مخعطبحن كامىا بطُاػت خؿاب دًني ًبرس اللخل َو

ًذعى بلى الحشب ؟ ما مياهت العالم في الىطىص اللشآهُت؟ وإلاارا حشتهش هطىص الحشب في اللشآن  لذي 

 اإلاعُدُحن ملاسهت بىطىص العالم؟

حذلُت الذًً والعُاظت في ؤلاظالم  -حعُـ اإلاىظىم بعىىان " الـخىت  ًطىف هخاب هشام

ت التي كذمها الخؿاب العشبي اإلاعاضش في جؿشكه إلاىغىع الحشب في  -اإلابىش " هإخعً اإلاداوالث الـىٍش

ؤلاظالم، هخؿشق بلى هزه الجضئُت علما ؤهىا وعلم بإنها جدىاٌو ؿىشة الحشب في الخؿاب الذًني ؤلاظالمي 

حز مؼلم، ؤي ؤن الحشب الذًيُت هزه اإلاشة ال حعني جطادم ؤلاظالم بذًً آخش وىنها ظخجعذ ؿىشة في خ

الحشب بحن اإلاعلمحن ؤهـعهم؛ ًخؿشق هشام حعُـ في هخاب الـخىت بلى مشيلت الخالؿت بحن علي سض ي 

ت مبرصا ول الحُثُاث ومعلؿا الػىء على الىُـُت التي وقف بها الذًً في خشب واهذ  هللا عىه ومعاٍو

خ  لت لم ٌشهذها الخاٍس في ألاضل ظُاظُت ؿخدىلذ بزلً بلى خشب دًيُت سخشث الىطىص الىللُت بؿٍش

مً كبل، ومً بحن ألامثلت العذًذة التي كام باظخعشاغها هشام حعُـ في هخاب الـخىت هخخاس الىظ 

لذًني لُبذو هىظ آلاحي الزي ًىضح هُـُت جىقُف الذًً في الحشب العُاظُت وهُـُت كشاءة الىظ ا

ًذعى بلى الحشب باظم ؤلاظالم، ًلٌى هشام حعُـ ا آحي: " ولىً، خحن ًاهذون ؤن اللشآن كذ ؤضذس 

ت وؤهل  ت، بهما ًاولىهه وؿلا إلالذماث مىؿلُت خاضت بهم، ؿهم ًؿشخىن وىن معاٍو خىمه بدم معاٍو

ت  الشام ًمثلىن الـئت الباػُت، اإلازوىسة في اللشآن وهإهه معؿى ال ًشقى بلُه الشً، في خحن ؤن معاٍو

ًمىىه ؤن ٌعُذ الىشة بليهم وؤن ًطـهم بهزه الطـت لِغ ؿلـ ألنهم كخلىا عثمان بل ؤًػا ألنهم 

، ومىه وعخيخج ؤن 23ًشؿػىن ؤلاضالح الزي ؾشح في ضـحن بالخدذًذ بحن ؾائـخحن مً اإلاامىحن اكخخلىا "

ل  الىطىص الذًيُت بؼشغحن، ألاٌو هى بغـاء مـهىم الحشب في ؤلاظالم وان دائما ًخيئ على جإٍو

                                                             
 .214،ص 2000، 4هشام حعُـ، الـخىت جش: خلُل ؤخمذ خلُل، داس الؿلُعت لليشش، بحروث، ؽ  - 23
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ش ألاها، والثاوي هى جىـحر آلاخش ؿخطبذ الحشب مششوعت بل  الششعُت على اإلاىكف ؤو الخطشؾ بؼُت الخبًر

 واحبا دًيُا.

شهذث اإلاعُدُت هـغ ألامش في اللشن الخامغ اإلاُالدي بعذ اخخالؾ الياثىلًُ وألاسثىدوهغ 

ا الطذد ؿُطل الياملي ما ًلي: " ال شً ؤن الىىِعخحن الششكُت خٌى كػاًا الهىجُت، ًلٌى في هز

« الهىجُت»والؼشبُت واهخا خطمحن لذودًً مىز اخخالؿهما في اللشن الخامغ اإلاُالدي خٌى كػاًا 

عىذ ولخا ألامخحن ؤختها. وفي معتهل اللشن 
َ
ـذ ؿيها الشظائل مً الؿشؿحن ول

ّ
ِل
ُ
ُعلَذث لها اإلاجامع وؤ

شن اللعؿىؿُيُت ألاسثىدهس ي الحادي عشش اإلاُال  مُخائُل »دي جـاكم الحاٌ بعذ ؤن سؿؼ بؿٍش

ىط ػللذ هىائغ الشوم في اإلاششق وقل  Michael Cerularius« هحروالٍس
ُ
ت وؤ الخػىع للعلؿت البابٍى

ت وسوظُا." ىػعالؿُا وسوماهُا وؿلعؿحن وؤلاظىىذٍس ا ٍو  .24هـىر ألاسثىدهعُت في الُىهان وبلؼاٍس

ا ظبم ؤن الحشب مـهىم واسد في اإلاعُدُت وؤلاظالم على خذ العىاء، ولم حعلً وعخيخج مً ول م

الحشب الذًيُت على آلاخش اإلاخخلف في العلُذة بل ختى على ؤلاخىة في الذًً وهى ألامش الزي ًاهذ ؤن 

الحشب الذًيُت ما هي في الحلُلت ظىي هخاج مباشش لخؿشؾ الـىش الذًني، وال هلطذ بزلً ؤن الذًً 

خىغها بل اإلاعئٌى ألاٌو عً الحشب الذًيُت هى الخؿاب الذًني الزي ًىقف هى  مً ٌششع للحشب ٍو

لت جدىمُت. ل الخععـي الزي جطاغ معاهُه بؿٍش  الىظ اإلالذط مً خالٌ بخػاعه للخإٍو

َعِلُُم  َوِبن"ًلٌى هللا عض وحل: :خاجمت
ْ
ِمُُع ال ُه ُهَى العَّ ِه   ِبهَّ

َّ
ى الل

َ
ْل َعل

َّ
َىو

َ
َها َوج

َ
اْحَىْذ ل

َ
ِم ؿ

ْ
ل َحَىُدىا ِللعَّ

معنى رلً ؤن ؤلاظالم ال ًدىىش للعلم بل بهه ًإمش بها بن حىذ آلاخش لها وفي رلً داللت على ؤن اللشآن " 

م ًلذم ألادلت الذامؼت على ؤن الحشب في ؤلاظالم لِعذ ظى  ي حعبحرا عً الاغؿشاس في خحن ؤن الىٍش

وهى الزي ًجب ؤن جشجح هـخه؛ هزلً اإلاعُدُت ؿةنها جذعى بلى الدعامذ واإلادبت  لالعلم هى ألاض

وعذًذ مً اللُم ؤلاوعاهُت الىبُلت لىً اإلاشيلت هي دائما جىمً في الخعطب الذًني الزي ٌؼزي جلً 

ل وحسخحره الخؿاباث الذًيُت التي جداٌو مطادسة الحلُلت الذًي ُت مً خالٌ ؿشع مىؿلها على الخإٍو

لخذمت مُىلها العذواهُت اللخالُت، وبزلً ًمىً اللٌى ؤن الذًً بشاء مً الحشب ؿةرا وحذهاه ًذعى 

 بليها ؿـي الؼالب ؿةن هزه الذعىة مششوؾت.

  

                                                             
، )مجلت بلىتروهُت(، 291ؿُطل بً علي الياملي، الىيعُت الياثىلُىُت والىيعُت ألاسثىرهعُت شلاق ؤم وؿاق؟، مجلت البُان، العذد  -24

خ الخطـذ وجىكُخه: http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=1400سابؿها:   د.25ظا و20على  05/06/2018، جاٍس

http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=1400
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 الثقافة السياسية مً مىظىس علماوي في الفكش الغشبي الحذًث

 جىن لىك أهمىرجا 

 أستار محاضش "أ" املشكض الجامعي أحمذ صباهة غليزان /د بً علي محمذ

 أحمذ محمذ بً 2جامعة وهشان طالبة دكتىساه،  /مىاد صافية

  
 2012/ اوت /01:ثاسيخ اليشش 2012ماي  00:ثاسيخ القبىل  2012ماي  02 :ثاسيخ الاسسال

 امللخص: 

يهذف هزا املقال للبحث في التحىل الزي عشفته الثقافة السياسية في الفكش الغشبي الحذًث. 

ش سلطة الحاكم وسسم حذود العالقة بين الذًني والذهيىي  إلى  فضاء العلمىة واهتقالها مً فلسفة ثبًر

 الثقافية والسياسية.

 الليبرالية. ;التسامح ;العلمىة ;السياسة ;حية: الثقافةاالكلمات املفت

Abstract: 
This article aims to examine the transformation of political culture in modern 

Western thought. And its transition from the philosophy of justification of the authority 
of the ruler and draw the boundaries of the relationship between religious and secular 

to the space of cultural and political secularization. 

Key words:Culture; politics; secularization; tolerance, liberalism 
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 مذدل: 

ت قإنها في طلً قإن الفلؿفت  ٍغ للض واهذ الفلؿفت الؿُاؾُت في الٗهىع الىؾُى فلؿفت جبًر

بىحه ٖام،في الٗهىع التي ٌٛلب ٖليها الجمىص واؾخلغاع ألامىع للىي مُٗىت،ججض ؤن مهلختها جىمً في 

ت بلى الخُٛحر ؤًا ما وان اججاهه. وللض واهذ اللىي اإلاؿُُغة ٖلى صفت ألا  مىع في الٗهىع مداعبت ؤًت هٖؼ

الىؾُى مخمثلت في عحاٌ الضًً ؤو الؿلُت الىيؿُت مً هاخُت، زّم ؾلُت اإلالىن وألامغاء ؤلاكُاُٖحن 

مً حهت ؤزغي، خُث ّْل محزان اللىي مخإعجخا بحن الؿلُخحن، هظا ما ًبرع هُف ؤّن الفلؿفت 

غ ؾلُان الخاهم مً هاخُت، وهُفُت الخىفُم بحن الؿلُت  الؿُاؾُت في جلً الٗهىع اوكٛلذ بخبًر

ت مً هاخُت ؤزغي.  الضًيُت والؿلُت الضهٍُى

ت التي  ت الخم ؤلالهي هي ؤهم ما َغخه الفىغ الؿُاس ي في هظا اإلاجاٌ، جلً الىٍٓغ ولّٗل هٍٓغ

وما الؿلُت الؼمىُت  ،1 جغص ؤنل الؿلُت الؿلُت بلى هللا، باٖخباعه اإلاالً الخلُلي لألعى بيل ما ٖليها

 اإلامثل لهظه اإلاكِئت في ألامىع الضًيُتممثلت في اإلالى 
ّ
لىً بىاصع الخهضٕ التي ْهغث في الىٓام ، ن بال

الظي ًمثل الٗمىص الفلغي للٗهىع الىؾُى في اإلاجاالث الاكخهاصًت والاحخماُٖت  –ؤلاكُاعي 

ش ؤوعوبا الخضًث، مغخلت احؿمذ –والؿُاؾُت واهذ بمثابت بٖالن ًٖ بضء مغخلت حضًضة مً مغاخل جاٍع

 بالخدٌى الكامل في ول مىاحي الخُاة، بض
ً
  باإلوؿان مغوعا بالىٓام الاكخهاصي، ونىال بلى الضولت. أ

 املىاخ الفكشي والسياس ي لعصش جىن لىك:

مً اإلافُض ؤن هاهض ٖلى هلُت مهمت و هدً ههضص اؾخٗغاى اإلاتن الفلؿفي والؿُاس ي "لجىن 

الظي بلىع فُه "لىن" عئٍخه اللُبرالُت وان ًخمحز و هي ؤن اإلاىار  John Locke  (2361-2071لىن"

باهدكاع الىعي و الخفىحر في ؾااٌ الؿُاؾت، فيان مً الُبُعي ؤن ًجض لىن ؤمامه عنُضا مٗغفُا 

التي ْهغث مٗها  هيلتىن"ًستٌز مسخلف الغئي اإلامىىت إلاٗالجت ؤلاقياٌ الؿُاس ي، زانت هخاباث "

  3التي حٗخبر ملىلت عثِؿُت في الغئٍت اللُبرالُت 2خٌى الخم الُبُعي البظوع ألاولى للُبرالُت. زانت فىغجه

                                                             
ت الٗامت للىخاب، ب ٍ 3 جغ ؤٖالم الفلؿفت الؿُاؾُت اإلاٗانغة، ؤهُىوي صي هغؾني و هىِث مُىىج،1)  ههاع ٖبض هللا، الهُئت اإلاهٍغ

 371م 2211
ت* ؤلاوؿان في اؾخسضام كىجه وفم ما ٌكاء هى هفؿه،مً ؤحل الخفاّ ٖلى  الخم"ًلٌى َماؽ هىبـ3 ( 2 بملخط ى الُبُٗت هى خٍغ

لله ؤهه الؿبُل لخدلُم طلً وبٗباعة ؤزغي ٖلى خُاجه، َبُٗخه، "الخلىق . بمٗنى ؤنوبالخالي في ؤن ًفٗل ول ما ًغي بدىمه ٖو

َماؽ اهظش:ٗلل ًفترى وحىصها لضي ول فغص. الُبُُٗت"، خلىق مىحىصة لضي ول بوؿان"بالُبُٗت"،ؤٖني ؤن ال

صاع  عيىان الؿُض، مغاحٗت، جغ، صًاها خبِب خغب وبكغي نٗب، ،،ألانٌى الُبُُٗت والؿُاؾُت لؿلُت الضولتالليفيتان،هىبـ

 261،262،م1722،2الفاعابي،بحروث،ٍ
ت اإلاُللت في اإلاُضان الاكخهاصي   3 والؿُاس ي والاحخماعي،والترهحز ٖلى مبضؤ الاؾخلاللُت اللُبرالُت مظهب فىغي و ؾُاس ي ًىاصي بالخٍغ

خم  ، ومٗىاه الخدغع الخام مً ول ؤهىإ ؤلاهغاه الخاعجي والضازلي،ؾىاء وان صولت ؤم حماٖت ؤو ؤفغص، ٍو لألفغاص واإلاجخمٗاث والضٌو

ت في ازخُاع ؤؾلىب الخُا الخهغف وفم ما ًملُه كاهىن الىفـ وعٚباتها. ـ وليل فغص الخم والخٍغ ة الظي ًىاؾبه،والٗمل ٖلى جىَغ

ت،بحن الضولت واإلاجخم٘. لبُت بيل نىعها اإلااصًت واإلاٗىٍى اث يمً ٖلض احخماعي جخفم ٖلُه ألٚا ؼة، هلال  الخٍغ هلض 3ًٖ الُُب بٖى

اى، الؿٗىصًت، ٍاللُبرالُت  12، م 2،1772،لم جظهغ صاع اليكغ، الٍغ
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با ؤن ًبلىع لىن ؤفياعه  اإلاىاهًت لفىغة خم اإلالىن اإلاُلم  –مؿخفُضا مً ججاعب ؾابلُت  –لِـ ٍٚغ

خباعاث ٖضة ألهمها3هىبض، و1"فلمشفي الخىم، هما هٓغ لها "  ، وهى ًغفًها اٖل

لِؿذ قبيهت بالٗالكت بحن ألاب وؤبىاثه، فاألولى ٖالكت ؾُاؾُت و الٗالكت بحن اإلالً وعٖاًاه  -2

 الثاهُت ؤزالكُت 

ىمت كض زلٗذ ٖلى آصم هظه الىنُت ؤهغم "ؤباء و ؤمً"، فُيبغي ؤن  -1 بطا واهذ الؿلُت اإلاٖؼ

ت لؿلُت ألاب. وهى ًاهض ٖلى ٖضم ٖضالت  خم البىغ في ؤلاعر صون ؾاثغ  جيىن ؾلُت ألام مؿاٍو

وىن اإلالىن الخالُحن وعزت آصم، بإي مٗنى خلُلي، فال  افتراىوهى ًىضص بالخىاكٌ اللاثم في ألابىاء، 

دؿاءٌ "لىن" لى ؤن " " فلمشٌؿخُُ٘ آصم ؤن ًيىن له بال وعٍث واخض، ولىً ال ؤخض ٌٗلم مً هى؟ ٍو

 ه.ؾلم بإن في الىؾ٘ اهدكاف الىاعر الخلُلي ألللي حمُ٘ اإلالىن اللاثمحن بدُجانهم ٖىض كضمُ

بن مً الخُإ اللٌى بإن الدؿلِ ٖلى ألاوالص هى مهضع ول ؾلُت في الخىم فهىان الىثحر  -6

مً ألاخيام اإلادؿلُت ال نلت لها بٗالكت ألاب بإبىاثه. مً هاخُت ؤزغي ؾلُت ألاب ٖلى ؤبىاثه حؿخمغ 

ومٗنى طلً  ماصامىا لم ًبلٛىا ؾً الغقض. ؤما في مغخلت الىطج فةنهم ًهبدىن مؿئىلحن ًٖ ؤهفؿهم،

 ؤن ؾلُت ألاب لِؿذ مُللت و بهما هي ماكخت و مدضصة بفترة مُٗىت، هي التي ًيىن فيها ألابىاء كهغا.  

هظه حملت آلاعاء التي فىض بها "لىن" مؼاٖم "فلمغ"، اإلاىانغ لٗىصة الُاُٚت اإلاؿدبض باؾم 

آزغ للؿلُت الؿُاؾُت،  مً هىا "ًجب بالًغوعة اهدكاف والصة ؤزغي للخيىمت، وؤنل ،2الخم ؤلالهي

لت ؤزغي لخُٗحن و مٗغفت ألاشخام الظًً ًدخفٓىن بها" ٍغ                                                                 .3َو

 الثقافة السياسية:

كبل الخضًث ًٖ الثلافت الؿُاؾُت في اإلاجخم٘ ٖلُىا ؤوال مٗغفت مٗالم جغهُبت مجخم٘ ما كبل 

هظه اإلاغخلت مً الخىُٓم لم ًهلها اإلاجخم٘ البكغي بال بٗض جدىله مً الخالت الُبُُٗت  الؿُاؾت، ألن

 بلى خاٌ اإلاجخم٘ الؿُاس ي، فما هي مٗالم خالت الُبُٗت التي مغ بها اإلاجخم٘ البكغي خؿب حىن لىن؟

ت اإلاُللت في حؿُحر صفت ؤٖمالهم و الخهغف في ممخلياتهم و   بنها مغخلت حىهغها "الخٍغ

صون مُالبتهم بالخسلي ًٖ ش يء،  –في هُاق كاهىن الُبُٗت  –نهم خؿب ما ًغوهه مغافلا لهم ؤشخا

ؤو الاٖخماص ٖلى بعاصة شخو آزغ"،بطن و بمىحب هظا "فالجمُ٘ مدؿاوون، مؿخللىن، و لِـ ألخض ؤن 

خه، ؤو ممخلياجه، فالىاؽ حمُٗا ٖاملىن في هظا ال يىن ٌس يء بلى ؤزُه في خُاجه، ؤو صخخه، ؤو خٍغ

خلاؾمىن ما  الظي نىٗه الخالم، وؤحى بهم بلى زًمه ألهه قاء طلً.. و مً ؤحل هظا ًجخمٗىن، ٍو

بت في الؿُُغة ٖلى  جمىده لهم الُبُٗت، لظا جسخفي مٓاهغ الخبُٗت، التي جضف٘ بًٗهم بلى الٚغ

                                                             
1)Robert Filmer ( .2811 - 2368،) الخم ؤلالهي للملىن اهجلحزي صاف٘ ًٖ مىٓغ الؿُاس ي. 

ذ2221،ماعؽ 216،ٖالم اإلاٗغفت،عكم الُاُٚتبمام ٖبض الفخاح بمام، ( 2 ني الثلافت والفىىن وآلاصاب،اليٍى  121، م،اإلاجلـ الَى
ش الفىغ الؿُاس يىفالُه حان حان، ق ( 3 )مً الضولت اللىمُت بلى الضولت ألاممُت(،جغ مدمض  ٖغب نانُال، اإلااؾؿت الجامُٗت  جاٍع

 617، م 2221، 1للضعاؾاث واليكغ و الخىػَ٘، بحروث،ٍ

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
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حن وؤلايغاع بهم، وال ًبلى في الللىب ؾىي خب الخحر" ؤعاص  –ُبُٗت خالت ال –بهظه الفغيُت  ،1ألازٍغ

لىن ؤن ًلضم بحاباث واضخت خٌى خالت ما كبل الضولت، هافُا بظلً الجظوع الضًيُت للضولت هما طهب 

ت ؤلاوؿاهُت هي ألانل ولِـ الاؾدبضاص.فلمشبلى طلً "  "، ماهضا في هفـ الىكذ ٖلى ؤن الخٍغ

لى زالف ما طهب بلُه "هىبؼ"، بفترى لىن ؤن "خالت الُبُٗت"حىهغها ا ت و لىً ٖو لخٍغ

اإلاؿاواة فلِـ ألخض بالُبُٗت خلىق ؤهثر مما لؿىاه. هما ؤن الٗلل الُبُعي ٖلم الىاؽ ؤهه ال ًيبغي 

ت و  ان للضًملغاَُت3 الخٍغ لفغص ؤن ًلخم يغعا ؤو الظي بٛحره، هىظا ًٓهغ ألٌو مغة ألاؾاؾان الجىهٍغ

 اإلاؿاواة، في َغح فلؿفي ٌٗبر ًٖ عوح الٗهغ الجضًض. 

ت، و اإلاؿاواة، بن خالت الُب ُٗت باليؿبت لجىن لىن هي اإلاغخلت التي واهذ فيها  اإلالىُت، الخٍغ

خم مً خلىق ألافغاص. و هظه الخلىق مغجبُت بلاهىن َبُعي و هبه هللا للبكغ، لىً مً له ؾلُت 

 جىفُظ اللاهىن؟

لت في ًض ول بوؿان، بطا ًهحر له خم مٗاكب ت مً "بن جىفُظ كاهىن الُبُٗت ًهبذ بهظه الٍُغ

حؿٌى له هفؿه زغق اللاهىن...وما صام ألامغ هظلً فؿىف ًهبذ ليل فغص الخم في مٗاكبت فغص آزغ 

اعجىب زُإ ما، و طلً بملخط ى كاهىن الُبُٗت الظي ًامً باإلاؿاواة )...( و ٌٗلً ؤن ول مً ًىتهً 

ب ؤو اللهام، خغمت هظا اللاهىن، ًهبذ اإلاٗخضي ٖلُه مسىال كاهىهُا الؾترصاص خله بخُبُم الٗلا

فةن وك٘ الًغع ٖلى حماٖت "ًهبذ لهم الخم في مٗلبت حؼاء ما فٗله... ؤو حٗىًٍهم هما لخلهم مً 

ؤطي )...( مً هظًً الخلحن... لم حٗض مُالب الجمهىع كانغة ٖلى جىفُظ اللاهىن وجىكُ٘ الٗلاب، وبهما 

ٌ هما ًىجم مً ؤيغاع، و هظا ًمىذ الصخو الظي ه اله الًغع الخم في اإلاُالبت هاصث ؤًًا بالخٍٗى

مت  ٌ، وهظا ؤلاؾخالء ٖلى ممخلياث اإلاظهب بملخط ى فاهىن خم البلاء...لُدٌى صون جىغاع الجٍغ بالخٍٗى

"  .2بملخط ى خم خفٔ الىٕى

لىً هل مً اإلاٗلٌى ؤن ًهبذ ول فغص كاى ًدىم و ًلخٌ لىفؿه؟ ؤلاحابت "ؤهه مً ٚحر 

بت في  اإلاٗلٌى ؤن ًهبذ الىاؽ كًاة ًفًلىن  في مكاولهم الخانت. فهىان خب الىفـ.... و الٚغ

الاهخلام، وخضة الُب٘، ؾىف ججٗله ٌٛالي في ؤخيامه، و ٌؿخيخج ًٖ طلً الايُغاب و ؾىء الخىُٓم. و 

 هىا جٓهغ خىمت وحىص الخيىمت التي ي٘ ألامىع في ههابها.

 وشأة املجتمع السياس ي:

خغا مخمخٗا بيافت خلىق اللىاهحن الُبُُٗت و ًاهض لىن ًٖ مؿلمخه اللاثلت "الفغص ًىلض 

ا في طلً م٘ ٚحره مً ألافغاص في ؤهداء الٗالم"،  ومً هظا اإلاىُلم ال ًمىً الخضًث  امخُاػاتها مدؿاٍو

هىنها مً  ًٖ كُام مجخم٘ ؾُاس ي بال بطا واهذ لضًه اللىة ليي ًدافٔ ٖلى هظه الخلىق ٍو

خضاءاث. فةطا  كام مجخم٘ ؾُاس ي ٖلى ه ظه الفلؿفت فةهه "ًدىاٌػ ول ًٖى فُه ًٖ خلىكه الٖا

                                                             
ت الٗلض الاحخماعي، لجان حان عوؾى، جغ، مدمىص قىقي الىُاٌ،)صون بُاهاث(، م الخيىمت اإلاضهُت حىن لىن، ( 1  28ونلتها بىٍٓغ
 بخهغف بؿُِ 23،21اإلاهضع هفؿه، م(  2
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ه قامال ووافُا  م اللاهىن الظي جهٚى الُبُُٗت لًُٗها بحن ًضي الجماٖت، فخخىلى هي خماًتها ًٖ ٍَغ

لى طلً فاألفغاص الظًً ججمٗهم هُئت واخضة و ًسًٗىن للاهىن وؾلُت  لخاحت الجمُ٘ )...(، ٖو

ُت ٖامت، جفٌ الجزاٖاث فُما بُنهم و  حٗاكب اإلاجغمحن، هاالء ألافغاص ًيىهىن مجخمٗا مضهُا فُما قٖغ

بُنهم"، هىظا ًهبذ ول ًٖى في هُئخه ؾُاؾت زاي٘ لؿلُتها مخلُض بلىاهُنها وبالخالي ًدىاٌػ ًٖ 

خله الُبُعي في الاكخهام لىفؿه مً اإلاٗخضًً ٖلُه، جاعوا هظا الخم للخيىمت التي اهًىي جدذ 

 .1ًمىً حىهغ الؿلُت الخىفُظًت و اللًاثُت و ؤنىلها في اإلاجخم٘ اإلاضوي" ْلها، لخىفُظ ألاخيام، و هىا

بطن ٖماص الخُاة اإلاضهُت مبني ٖلى احخمإ "ٖضص مً ألافغاص في خالت الُبُٗت ميىهحن قٗبا 

واخضا ؤو هُاها ؾُاؾُا مىخضا في ْل خيىمت واخضة، ؤو خاهم مٗحن ًخفلىن ٖلُه و ًخٗاملىن م٘، فهى 

الؿلُت في ؾً اللىاهحن التي جخُلبها اإلاهلخت الٗامت للمجخم٘، -خاٌ ًدُذ للمجخم٘في ْل هظه ال

ٗت، وهظا بضوعه ًدٌى ألافغاص مً خاٌ الُبُٗت بلى ؤًٖاء في خيىمخه زابخت"   .2وجىفُظها َبلا للكَغ

م "الُىع الُبُعي" لُىضمج في حماٖت ما، ًخىحب ٖلُه ؤن ًدىاٌػ ًٖ 
ّ
لظلً فيل مً ًُل

ت جلً الجماٖت، ما لم الؿلُت الال  غاى، التي جألف اإلاجخم٘ مً ؤحلها، ألن ألاهثًر ػمت لخدلُلي ألٚا

ت، والؿبُل بلى طلً هي اإلاىافلت ٖلى جإلُف مجخم٘  ًخفم نغاخت ٖلى جللُضها لٗضص ًغبى ًٖ ألاهثًر

ها "هىظا ؾُاس ي واخض، وطلً هى الٗلض الىخُض اإلاترجب ٖلى ألافغاص الظًً ًلخدلىن بالضولت ؤو ًالفىن

ت، ٖلى  يّىهه، بهما هى اجفاق فئت مً الىاؽ ألاخغاع، الظًً ًالفىن ألاهثًر فما ًيص ئ اإلاجخم٘ الؿُاس ي ٍو

ُت في الٗالم"   .3الاجداص و جإلُف مثل هظا اإلاجخم٘، و ٖلى هظا الىحه فلِ وكإث ٖلى خيىمت قٖغ

هما وان "بهضف جىفحر ما هسلو بلُه هى ؤن وحىص اإلاجخم٘ الؿُاس ي ؤو الضولت في هٓغ لىن ب

ت،  –ًلٌى لىن  –الخحراث اإلاضهُت و الخفاّ ٖليها، و جىمُتها. و ؤها ؤٖني  بالخحراث اإلاضهُت الخُاة و الخٍغ

و الصخت، و عاخت الجؿم باإليافت بلى امخالن ألاقُاء مثل اإلااٌ، و ألاعيـ و البُىث، و ألازار و ما 

 قبه. 

ا لخدل ا حىهٍغ ت قَغ ت في ؤويإ ًجٗل لىن مً الخٍغ م الىحىص ؤلاوؿاوي، و جغاح٘ جلً الخٍغ

مُٗىت، ال ًيبغي ؤن ًيىن حجت إللٛائها ؤو ٖضم ؤلاًمان بىحىصها، بط ؤهه بطا وان الىاك٘ حؼثُا ؤو مىجؼ 

ت ؤلاوؿان الُبُُٗت و التي ماصاها ؤن ؤلاوؿان  فةن طلً ال ٌٗني بلٛاء الفىغة اليلُت، التي جاهض خٍغ

ه إلعاصة بكغي فلِ ؤو لؿلُخه  ًخمخ٘ باؾخلالله ًٖ ؤي ؾلُت ٖلُا ٖلى ألاعى و ٖضم زًٖى

ُٗت و عيىزه للؿىت الُبُُٗت و خؿب.  الدكَغ

                                                             
 .08،03( اإلاهضع هفؿه، م 1
 00( اإلاهضع هفؿه، م 2
 18( اإلاهضع هفؿه، م 3
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ت ؤلاوؿان مهضصة بؿبب الىلو و الًٗف اللظان ًضازالن الُبُٗت  وم٘   هظا جبلى خٍغ

ً ألامغ الظي ًضفٗه بلى البدث ًٖ خل  ت، مما ًجٗل ول فغص في خالت قٗىع بالخىف م٘ آلازٍغ البكٍغ

 لهظه اإلاكيلت، بنها مكيلت ؤلاوؿان و اإلاىاًَ؟

ت ؤلاوؿان الُبُُٗت مُللت و ال خضوص لها ب ت بطا واهذ خٍغ ال ما جملُه الُبُٗت فةن خٍغ

ُٗت ؾىي الؿلُت التي ههبذ باالجفاق في  ؤلاوؿان في اإلاجخم٘ حٗني ؤهه لِـ مسخغا لؿلُت حكَغ

ُٗت.  وفلا  الضولت. وؤهه لِـ زايٗا ألي بعاصة ؤو ملُضا بإي كاهىن ؾىي ما حؿىه جلً الؿلُت الدكَغ

 .1لألماهت التي ٖهض بها بليها

ؿان باهخلاله مً الُبُٗت بلى اإلاجخم٘. هظا ألازحر الظي ًلىم ٖلى هىظا جخٛحر ويُٗت ؤلاو

اع الجضًض الظي ًخدغن بضازله. ؤلاوؿان و م٘ طلً ًٓل  الاجفاق و بالخالي ٖلى الازخُاع، ًهبذ هى ؤلَا

ما هى َبُعي كاثما في نلب ما هى احخماعي. و حؿخمغ خلىق الاوؿان الُبُُٗت و ال ٌؿلُها الىحىص 

ؿبب ؤؾاس ي هى كُام اإلاجخم٘ البكغي ٖلى كىاهحن الُبُٗت و الٗلل. فٗالكت الفغص اللاثمت الاحخماعي ل

ً ال حؿلِ ٖىه اؾخلالله ٖنهم، إلهه ؾُيىن َغف مكاعن في وي٘ و بعؾاء  ٖلى الاجفاق م٘ آلازٍغ

ً و ًيىن ملاوما االء ٖلى ، ألن الاجفاق م٘ ه2كىاهحن اإلاجخم٘ و بالخالي ؾُيىن فاٖال في ٖالكخه باآلزٍغ

خه و الضفإ  تراى ٖليهم. مما ٌٗني الخفاّ ٖلى مماعؾت خٍغ الِٗل اإلاكترن. ال ًيبغي الازخالف ؤو الٖا

ٖنها مً خُث هي قٍغ إلوؿاهِخه هما هي قٍغ للخفاّ ٖلى ٖالكخه الٗاصلت ؤو اإلاخيافئت م٘ هاالء 

 الظًً اعجًىا ألهفؿهم ؤن ًيىهىا ؤًٖاء في هُان احخماعي مكترن.

اإلاجخم٘ ٖلى الاجفاق الظي ًاصي بلى يغوعة وحىص ؾلُت ؾُاؾُت مً حهت و مُُٗحن ًلىم 

لخلً الؿلُت مً حهت  ؤزغي فمً حهت لضًىا ألافغاص الظًً ًخدىلىن بلى مديىمحن و الظًً هم 

ت و  ُت التزام هظه الؿلُت بدماًت خلىكهم في الخُاة و الخٍغ ملؼمىن بُاٖت الؿلُت الؿُاؾُت قٍغ

ى ما ٌٗني ؤن جلً الؿلُت ملؼمت باخترامها لظلً الاجفاق و بًغوعة الٗمل في بَاعه" و ٖلُه اإلالىُت. وه

فهي لِؿذ ؾلُت مُللت ؤو مؿدبضة. ألنها جسً٘ ؾلُت اللىاهحن اإلاؿخمضة مً بعاصة اإلاديىمحن وؤي 

نغإ  اٖخضاء ٖلى جلً اللىاهحن الًامىت لخلىق اإلاىاَىحن ٌٗني في هٓغ لىن بٖالن للخغب التي هي

ت الىاؽ في ْل الخيىمت مٗىاها الخُاة بدؿب كاٖضة  مؿخمغ بحن الٛالب واإلاٛلىب في خحن ؤن خٍغ

 مىهىم ٖليها، جُبم ٖلى حمُ٘ ؤفغاص جلً الجماٖت.

هظا ٌٗني ؤن الضولت باٖخباعها مجخم٘ مىٓم وماؾـ مً َغف البكغ بٛغى جدلُم 

َبُُٗت هي بمثابت مُٗاع للٗضٌ والالٖضٌ للخحر مهالخهم اإلاضهُت كاثمت في ؤؾاؾها ٖلى وحىص كىاهحن 

اثف الضولت و ؾلُتها مدضوصة بلى ؤكص ى خض ممىً. بط ؤن ٖالكت  والكغ. مً هظا اإلاىٓىع جهبذ ْو

                                                             
 13لليكغ، اإلاٛغب، )ب ث و ٍ(، م، صاع جىبلاٌ خلىق ؤلاوؿان( مدمض ؾبُال و ٖبض الؿالم بىٗبض الٗالي،  1
ش، ٕؤلاوؿاهُت و اإلاىاَىت في فلؿفت حىن لىن( عباوي الخاج ) 2 ، مٗهض 1771، 6(، مجلت اإلاىافم للبدىر و الضعاؾاث في اإلاجخم٘ و الخاٍع

 181الٗلىم الاحخماُٖت و ؤلاوؿاهُت، حامٗت مٗؿىغ، م 
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الفغص بالضولت هي ٖالكت جىُٓم ؤصاحي، بدُث ؤن اهًمام الفغص بلى اإلاجخم٘ اإلاضوي ال ٌٗني الاهخماء بلى ما 

ت التي جخدٌى 1للُفُخان ؤو عوؾى في الٗلض الاحخماعياهخهى بلُه هىبؼ في هخابت ا ، وال مٗنى للضولت اللهٍغ

مً وؾُلت بلى ٚاًت ًيىن ؤلاوؿان وؾُلت لها،و هظا ًخٗاعى م٘ الُبُٗت و م٘ الٗلل هما ؤهه ًدىاكٌ 

م٘ ؤلاعاصة بط  ؤهه ٌؿخدُل ٖلى البكغ ؤن ًمىدىا الخاهم بعاصة مُللت هم ؤهفؿهم ٖاحؼون ًٖ 

ُت النها ٚحر مخىافلت م٘ خلىق ؤلاوؿان بمخالهه ا، فالؿلُت اإلاُللت ٚحر ممىً الخهٌى لها ٖلى قٖغ

 التي كامذ ٖليها و مً ؤحلها.

ًلٌى لىن في هخابت عؾالت في الدؿامذ "ؤن الضولت هي مجخم٘ بكغي يهضف بلى ٚاًت واخضة هي  

خىاء بالجؿض و الخفاّ ٖلى الخحر الٗام وعٖاًخه، و اإلالهىص بالخحر الٗام، الخُا ت، و الٖا ة، و الخٍغ

الخفاّ ٖلُه و خماًخه مً ألالم، و حصجُ٘ الخحراث الخاعحُت ؤي اإلااصًت مثل ألاعاض ي و الىلىص و 

، طلً بن واحب الخىم اإلاضوي جُبُم اللىاهحن... لخىفحر الًماهاث التي حؿمذ ليل الىاؽ 2ألازار...بلخ

ت... لظلً ًيبغي ٖلى وحه الٗمىم، و ليل فغص ٖلى وحه الخهى  م، باالمخالن الٗاصٌ لألقُاء الضهٍُى

اًت هظه الكاون اإلاضهُت و  جيىن الؿلُت اإلاضهُت و الخلىق و الؿُاصة مديىمت بهضف واخض هى ٖع

 .3جىمُتها"

 امللكية: 

ت، خالت فىض ى و خغب الجمُ٘ يض  هىبضبطا وان  جهىع الخالت ألانلُت للُبُٗت البكٍغ

ماع لم ًبضؤ بال بفٗل كُام ؾلُت مؿدبضة، فةن لىن ًغي بإن الجمُ٘، و ؤن ألامً و الا  ؾخلغاع و ؤلٖا

ه فيها  ت ومؿاواة، جمخ٘ زاللها الفغص بدم اإلالىُت الفغصًت، التي لم ًىاٖػ خالت الُبُُٗت واهذ خالت خٍغ

ه ؤخض، ٖلما ؤن هظا اإلابضؤ ال ٌٗخبر في هٓغ لىن حٗضًا ٖلى الخلىق الُبُُٗت لإلوؿان، اإلاًمىهت ل

بدىم صلُل الٗلل الُبُعي الظي ًلط ي بإن للبكغ مىظ والصتهم الخم بالبلاء، و ما ًلخم به مً مإول 

و مكغب و ما قابه مً ؤمىع... و كض ؤُُٖذ لهم ألاعى و ول ما ٖليها مً ؤحل بلاءهم و عفاهُتهم، 

ُما ًمىً ؤن "فاهلل الظي حٗل الٗالم مخاٖا لجمُ٘ الىاؽ، مض ؤُٖاهم الٗلل ؤًًا لِؿخسضمىن ف

ٌٗىص ٖليهم بالفاثضة. فاألعى و ما ٖليها كض ؤوحضها هللا لُىٗم الىاؽ بسحراتها. و ًجضوا فيها عاخت لهم... 

اإلاا  –ؤنال  –ولِـ ألي بوؿان  ؤي هٕى مً الؿُاصة ٖلى هظه ألاقُاء َاإلاا ؤنها مً هخاج الُبُٗت َو

ؤُُٖذ لىن للبكغ حمُٗا، فىُف ًمىً لىً بطا واهذ ألاعى وما جيخج كض ، 4ؤنها لهالح البكغ"

 الخضًث ًٖ اإلالىُت الخانت؟ 

                                                             
  1) 182، 181اإلاغح٘ هفؿه، م م

137اإلاغح٘ هفؿه، م  (2  

132اإلاغح٘ هفؿه، م   (3  

لى للثلافت، مهغ، 2ٍ، 2220، م 16،11   4) حىن لىن، عؾالت في الدؿامذ، جغ، منى ؤبىؾىت، اإلاجلـ ألٖا
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ت ؤنها هاججت ًٖ ٖلض ًلؼم بلائها هظلً، و  لىكًخدضر      ًٖ اإلالىُت اإلاكاُٖت، لِـ مً ػاٍو

لىً اإلالىُت اإلاكاُٖت حٗني اهه ال ؤخض ًضٕ ي امخالهه لها، ؤو خفه فيها صون ٚحره و ٖلُه "فاألعى و ما 

كاث جهبذ خلا مكاٖا للجمُ٘، ؤي ؤن ليل فغص ههِبه، و هظا الخم زام به وخضه و ٖليها مً مسلى 

ُفت التي ًاصيها حؿضه، والٗمل الظي جىجؼه ًضاه بطن فهى و ًمؼج ما  مخهل بظاجه، وهى ًخمثل في الْى

، اإلالىُت بطن جخدٌى مً الٗام بلى 1وهبخه الُبُٗت بًاه، بجؼء مً طاجه ميىها بظلً ملىُت زانت"

م ما ًبظٌ مً حهض و ٖمل فالٗمل ؤؾاؽ الخم في الامخالن، و مً ًخدغف بها كض  الخام ًٖ ٍَغ

حن صون وحه خم ؤي َاإلاا ؤن  ؤنلخه ؾىاه بٗمله و حٗبه فةهه ًغمي بلى الاؾدُالء ٖلى زمغة حهض ألازٍغ

فةنها جهبذ بظلً مليا له. فهى بٗمله هظا الفغص ًفلح ألاعى و ًؼعٖها و ٌؿخفُض مً خانالتها 

 .  اؾخسلهها مً خالت الكُٕى

بن مكيلت الاخخياع والاؾدُالء لم جُغح باليؿبت لجىن لىن ما صام ؤن " امخالن ؤي حؼء مً 

حن  م بنالخها لم ٌٗض ٌٗخبر جدحزا ؤو قِئا ًمـ خلىق ألازٍغ ما صام هىان ؤحؼاء  –ألاعى ًٖ ٍَغ

ض ًٖ الخاحت ؤزغي هبحرة ونالخت، بل وبظلً لً ًازغ هظا الجؼء الظي ازخو به هفؿه ٖلى ما  -جٍؼ

حن"  .2جبلى لألزٍغ

عؤًه في اإلالىُت ؤؾاؾها وحىص مؿاخاث قاؾٗت  جىن لىكبن الفىغة ألاؾاؾُت التي ًبني ٖليها 

ض ًٖ خاحخه الؿيان ؤو ؤنهم ٌعجؼون ًٖ اؾخٛاللها بإهملها...  مً ألاعى... و هي بُبُٗت الخاٌ جٍؼ

ولظلً وان للجمُ٘ الخم في اؾخسضام ؤهبر خحز و امخالن ول ما ًمىً الخهٌى ٖلُه بالٗمل والىفاح، 

 ولىً هُف ؾُيىن الخاٌ لى واهذ ألاعاض ي و ما ٖيها مً زغواث ؤكل مً ؤن جبلي خاحُاث ؾيانها؟

غ بلاء خالت الُبُُٗت مدافٓت  لىكبن بحابت  ٖلى جًٗىا ؤمام مإػق جلفُلي، لجإ بلُه لخبًر

م كُامها ٖلى مبضؤ اإلالىُت الخانت. ًلغع  بإن مُٗاع اإلالىُت الظي خضصجه الُبُٗت  لىكمبضؤ اإلاؿاواة ٚع

ؾاص في الفترة التي وان فيها ٖضص البكغ كلُل في ملابل ؤعاض ي قاؾٗت، لىً ْهىع الىلىص ٖلى ؾاخت 

كاٖضة ليل خؿب ٖمله و الخٗامالث زلخل اللىاٖض التي بىِذ ٖليها خالت الُبُٗت، ؤي الِٗل وفم 

ليل خؿب خاحخه، فالىلىص "هظا الص يء الظي ًدخم الىاؽ اإلادافٓت ٖلُه، ختى ًمىنهم اؾخسضامها 

ت في الخُاة... كض ؤصي بلى ملىُت ألافغاص بيؿب مخفاوجت، فازترإ  في الخهٌى ٖلى اإلاؿخلؼماث الًغوٍع

لىال ْهىع الىلىص في خُاة ألافغاص واهدكافهم  بمٗنى ؤهه ،3الىلىص وان بابا ًلجىهه الؾخمغاعها وجىمُتها"

ضم الخلف(، لبلىا في خالت الكُٕى ألاولى، خُث "ال ًىحض ما ًضف٘ اإلاغء  ً ٖو إلاؼاًاها،) اللابلُت للخسٍؼ

م بُ٘ اإلاىخجاث )...( ]و[ خُث لم جىً الىلىص  بلى الاؾتزاصة مً اإلامخلياث )...( لُإجُه اإلااٌ ًٖ ٍَغ

                                                             
ت الٗلض الاحخماعي، لجان حان عوؾى، جغ، مدمىص قىقي الىُاٌ،)صون بُاهاث(، م61 .   1) حىن لىن، الخيىمت اإلاضهُت ونلتها بىٍٓغ

63اإلاهضع هفؿه، م  (2  

13اإلاهضع هفؿه، م   (3  
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ةن الفغص بطا اهدكف فاثضة الىلىص و كُمتها بحن ححراهه، فؿىف ًىضف٘ بيل كىاه مٗغوفت في ؤي ميان. ف

اصة زُه مً ألامالن"  .1بلى ٍػ

وان ٖامال خاؾما في بٖالن النهاًت باليؿبت لخالت الُبُُٗت التي وان ٌؿىصها  بن صزٌى الىلض 

ضم ويىح الغئٍت "خُ اصة الؿالم، و الىص، والخٗاون، وبضؤ ًضزل ٖىهغ الخالف ٖو ث ؾاٖضث ٍػ

الؿيان وألامىاٌ ٖلى الخللُل مً قإن ألاعى، ]و[ اججهذ الجماٖاث بلى جلؿُم الخضوص التي جفهل 

 .2بحن مىاَلها وؾيذ اللىاهحن فُما بُنها لخىُٓم اإلالىُاث الخانت لألفغاص صازل مجخمٗهم"

للؿلُت اإلاسىلت  مً هىا بضؤ ًٓهغ طلً الخدٌى ٖلى اإلاجخم٘ اإلاكاعي، لخٓهغ الخاحت اإلالخت   

ت  للبدث في الجزاٖاث الىاججت ًٖ خب الخملً و اإلادافٓت ٖلُه، وبمجيء هظه الؿلُت حؿخسغج البكٍغ

 مً خالت الُبُُٗت بلى خالت اإلاجخم٘ اإلاضوي.

بن والصة الىلض ووْاثفه الاحخماُٖت صمغث "الخضوص التي وان الاؾخٗماٌ الصخص ي لألمىاٌ 

م للثروة الال مدضوصة للتراهم، وهظا ألامغ ًخًمً...ؤن اإلااصًت ًفغيها ٖلى جلً الثرو اث، وفخدىا الٍُغ

الخضوص اإلاُٗىت باألنل للخملً مىظ الخالت الُبُُٗت، ؤلُٛذ م٘ ازترإ الىلض، وؤن الخم باالهدؿاب 

الال مدضوص مىظ الغض ى الًمني بلُمت الفًت. جإؾـ هدم َبُعي، بطن في هظه الىيُٗت مُلىب مً 

 .3هُت ؤن جبلىع هٓام مخفم م٘ اللاهىن الُبُعي وؤلالهي الظي ازخلف بٓهىع الىلض"الؿلُت اإلاض

بن ألافياع التي بلىعها لىن في ملالخه الثاهُت خٌى الخىم اإلاضوي ال ًمىً ؤن جخىكف ٖىض الخض 

ا الظي هلٌى مٗه، ؤهه اإلااؾـ للملىُت الفغصًت ألن "وخضة مفهىم اإلالىُت ال ًمىً الخفىحر بها بال بط

ت ؤلاوؿاهُت. بن اإلالىُت باإلاٗنى الىاؾ٘، هي بطن  كبلىا بسًٕى ملىُت ألامىاٌ بلى الصخهُت و الخٍغ

بت ٖني ولُا.  ت اللخحن لِـ لهما مً مٗنى بطا واهذ مىخجاث وكاَي ٍٚغ الترحمت اإلالمىؾت للظاجُت والخٍغ

خه في بهظا اإلاٗنى ًيىن مظهب لىن في اإلالىُت مكابه بكيل صكُم إلافهىمه في الؿ لُت الؿُاؾُت ولىٍٓغ

اإلاٗغفت3 فؿىاء حٗلم ألامغ بالثرواث اإلااصًت، ؤم باإلااؾؿاث الؿُاؾُت، ؤم باإلافاهُم ألازالكُت، فةن 

ُت الؿُاؾُت ؤو نالخُت اإلافاهُم  ت هي التي جسلم و جاؾـ اللُمت الاكخهاصًت، والكٖغ الظاجُت البكٍغ

"4. 

سُت حٗبحر يمً ًٖ البضاًاث ٖلى اإلالىُت الفغصًت ٌٗخبر م لىك بن جغهحز ً وحهت هٓغ جاٍع

اث  الخلُلُت لٗهغ اللُبرالُت الىالؾُىُت ختى وبن واهذ في نىعتها الجىُيُت هىظا فةطا واهذ هٍٓغ

اإلاجخم٘ اإلاضوي اللضًمت هٓمذ هفؿها خٌى فىغة الهالح الٗام، فةن لىن كام "بةفغاٙ هظه الفىغة مً 

                                                             
10اإلاهضع هفؿه، م   (1  

  2) 11اإلاهضع هفؿه،  م

11اإلاهضع هفؿه م   (3  

، جغ، مدمض ٖغب نانُال، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث و اليكغ و معجم اإلاالفاث الؿُاؾُتقاجلُه فغاوؿىا و آزغون،   4)

                         . 222،م1،1772الخىػَ٘،ٍ
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ٖلى اإلاهلخت ؤهمُت بالٛت في الىكذ طاجه الظي ازتٌز فُه  مًمىنها الٗمىمي الجىهغي...]و[ ؤيفى

اثف جىفُظًت في زضمت مجخم٘ مضوي مىٓم خٌى اإلالىُت الخانت....وختى لى وان اإلاجخم٘  الضولت بلى ْو

اإلاضوي كض حكيل ؤنال بٗمل حٗاووي. فةن اإلاهلخت الفغصًت واهذ واضخت صاثما و جفغى هفؿها ٖلى 

 .1جفىحر لىن"

غ. هما ؤن بىاء اإلاجخم٘ الؿُاس ي للض مهضث    م ؤمام فالؾفت ٖهغ الخىٍى هظه ألافياع الٍُغ

ٖىض حىن لىن ٖلى ؤؾاؽ مً اإلالىُت، كض وي٘ ألاؾاؽ للغؤؾمالُت الخضًثت. فللض افترى ؤن اإلالىُت 

الصخهُت لم ًىً لها وحىص ٖىض بضؤ الخلم. فاهلل كض وهب ألاعى للجيـ البكغي مكاٖا فُم بُنهم، 

ًلبث ؤلاوؿان ؤن اؾخسضم في حم٘ كىجه و ِٖكه حهضه الخام، فإيفى ٖلى الثروة  ولىً لم

الُبُُٗت قِئا مخفغصا ناصعا ًٖ شخهه، و بظلً خىلها مً ملىُت قاجٗت بلى ملىُت زانت. فلم حٗض 

الثروة الُبُُٗت في خالتها ألاولى و بهما اهدؿبذ نفت حضًضة بما ؤيافه الفغص بليها مً مجهىصه 

ت اإلالىُت و الصخص ي  فاؾخدلذ ؤن جيىن ملىه، واؾخدم هى ؤن ًملىها، وبهظا وي٘ حىن لىن هٍٓغ

غ الغؤؾمالُت الجضًضة  .2ؤكامها ٖلى الٗمل و اؾتهضافا لخبًر

 حذود العالقة بين الكىيسة و الذولة

مبضثُا ًمىً ؤن وٗخبر ؤن ؤٌو اهخهاع واضح للُبرالُت هى طلً  الظي جدلم مً زالٌ 

ىن في مالفه عؾالت الدؿامذ. التي بحن مً زاللها خضوص مؿاولُت الضولت ٖلى اٖخباع ؤَغوخاث حىن ل

، ومً حهت 3ؤن "الضولت مجخم٘ مً البكغ ًدكيل بهضف جىفحر الخحراث اإلاضهُت والخفاّ ٖليها، و جىمُتها"

ت، و الصخت، و عاخت الجؿم، باإليافت بلى امخالن ألاقُاء مثل  اإلااٌ، جلً الخحراث، الخُاة، الخٍغ

 وألاعى، والبُىث، و ألازار...بلخ.

بهظا جخدضص اإلاهمت ألاؾاؾُت للخيام اإلاضوي3 في "جىفحر الًماهاث التي حؿمذ ليل الىاؽ ٖلى 

ت"، و ٖلُه ول مً  وحه الٗمىم، و ليل فغص ٖلى وحهت الخهىم، باالمخالن الٗاصٌ لألقُاء الضًيٍُى

افٓت ٖلى الٗضٌ و اإلاؿاواة ًخٗغى للٗلاب، مً َغف ًسالف اللىاهحن التي اجفم ٖليها مً ؤحل اإلاد

اًت الكاون اإلاضهُت و جىمُتها.  الؿلُت اإلاضهُت، التي ال هضف لها ؾىي ٖع

بما بطا حٗلم ألامغ بسالم الىفىؽ ومهحر ؤلاوؿان فةن ألامغ بُض ؤلاوؿان هفؿه و ال ًمىً ؤن 

ن زالم الىفىؽ لِـ مً قإن جمىذ ؾلُت ألخض ٌؿخٛلها بضٖىي ؤهه ًيكض الخالم للىاؽ، "أل 

الخاهم اإلاضوي )الضولت( ؤو ؤي بوؿان آزغ، طلً ؤن الخاهم لِـ مفىيا مً هللا لخالم هفىؽ البكغ، 

وؤن هللا لم ًيلف ؤي بوؿان بظلً... زم ؤن مً ٚحر اإلاٗلٌى ؤن ًمىذ الكٗب مثل هظه الؿلُت للخاهم 

                                                             
ت هفؿها.اإلاغح٘ والهفد (1  

  2) بهغهبٙر حىن، اإلاجخم٘ اإلاضوي، جغ. ٖلي خاهم نالح و خؿً هاْم، اإلاىٓمت الٗغبُت للترحمت. بحروث، 2ٍ، 1771، م203، 200

02مدمض ٖبض اإلاٗؼ ههغ. مغح٘ ؾابم. م    (3  
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ُت ؤن ًترن زالنه إلوؿان آزغ"ألهه ال ًلبل ؤي بوؿان ؾىاء وان ؤمحرا ؤو مً ؤفغاص ا ، م٘ هظه 1لٖغ

ت ؾىف جدبلىع م٘ خضوص الؿلُت اإلاضهُت و ماؾؿخه  ت الفغصًت بكيل واضح، هٖؼ آلاعاء جبلىعث الجٖز

 الىيؿُت. بدُث ًهبذ3

زالم ؤلاوؿان لِـ مً قاون الخاهم اإلاضوي، ألن ازخهانه ًخٗلم بؿلُت مضهُت،  -2

ختى  2الٗلل ؤهه ال ًمىً بحباعه ٖلى ؤلاًمان اؾدىاصا بلى كىة بغاهُت"وؤلاًمان ش يء صازلي "ومً َبُٗت 

 ولى وان طلً بالسجً و الخٗظًب، ألن الٗلىباث جفلض فٗالُتها ألنها ٖاحؼة ًٖ بكىإ الٗلل.

ختى و لى ؾلمىا ؤن ؾلُت اللاهىن و الٗلىباث مجضًت لجٗل الىاؽ ٖلى صًً اإلالً،فةن  -1

ً للخسلي ٖلى هىع ٖلىلهم. مً حهت ؤهه لِـ للىىِؿت ؤن هظا الدؿلُم ًهبذ مٗه الىا ؽ مًٍُغ

مهم ٖلى بٖخىاق آعائها، فالىىِؿت ما هي بال "حماٖت  جحجغ ٖلى بعاصة ألافغاص الخغ، و لِـ لها ؤن جٚغ

خغة مً البكغ الظًً ًجخمٗىن بمدٌ بعاصتهم بهضف ٖباصة هللا وبإؾلىب ًخهىعون ؤهه ملبٌى مً 

  .3ىؾهم"هللا وهفُل بسالم هف

ت الفغصًت حىهغ اإلاماعؾت الضًيُت فىما ؤن الخىم اإلاضوي لِـ له  مً هظا اإلاىُلم حٗخبر الخٍغ

ت الفغص فلِـ للىىِؿت ؤن جضعي ؾلُانها ٖلى ألافغاص، بطن لِـ زمت بوؿان ملتزم  ؤن ًحجغ ٖلى خٍغ

ٌٗخلض ؤهه ًماعؽ فيها بُبُٗخه بىىِؿت مُٗىت ؤو بُاثفت مُٗىت، و لىىه ًىًم َىاُٖت بلى هىِؿت ما، 

 .4الٗلُضة الخلت اإلالبىلت مً هللا"

ت الفغصًت في اإلاُضان الؿُاس ي والضًني، فهى في عؾالخه للدؿامذ  للض وان لىن مً عواثض الخٍغ

ت ؾلفا ليل مماعؾت، مدغعا  ؾىف ًاؾـ إلابضؤ الفهل بحن مجالي الضولت والىىِؿت، حاٖال الخٍغ

هما خملذ  –ت وايٗا مهحره بحن ًضًه. للض خملذ هظه آلاعاء ؤلاوؿان مً الخبُٗت لغحاٌ الىىِؿ

ت الهاٖضة آهظان "للض هاصي مفىغو النهًت بهىث  –بوؿاهُت ٖهغ النهًت  جُلٗاث الُبلت البرحىاٍػ

ت هما البضاًت ليل َغح ؤو  ت، فإٖلىىا ؤن الفغص الخغ هى الٛاًت، و ؤن ؤلاوؿان و َبُٗخه البكٍغ الخٍغ

ؿان في اليىن، وويٗه في اإلاجخم٘ )...( فاإلوؿاهُت جضٖى بلى جدغع ؤلاوؿان مً حؿاءٌ ًٖ مياهت ؤلاو

غ مهحره بىفؿه" ٕؼ مٗه، اؾدبضاص الىىِؿت ، 5 الخبُٗت لغحاٌ الىىِؿت، و جً٘ جلٍغ ألامغ الظي  جٖؼ

امت ماعجً لىزغ فلض ؤهىغ   ؤلاًضًىلىجي زانت م٘ الًغباث التي جللتها ٖلى ًض خغهت ؤلانالح الضًني بٖؼ

لىزغ فىغة ؤن الىىِؿت وعحاالتها وؾُاء بحن ؤلاوؿان وهللا، و ؤهىغ نيىن الٛفغان، و عؤي ؤن ؤلاًمان 

 كًُت طاجُت مباقغة بحن الفغص وعبه.

                                                             
  1) حىن لىن، عؾالت في الدؿامذ، جغ، منى ؤبى ؾىت، اإلاجلـ الا ٖلى للثلافت، مهغ 2ٍ، 2220، م16

11اإلاهضع هفؿه، م  (2  

18اإلاهضع هفؿه ، م   (3  

 10اإلاهضع هفؿه، م 4)

  5)اإلاهضع و اإلايان هفؿه 
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جي مً اإلافهىم اإلاؿُخي ًٖ ؤلاوؿان هياثً عوحي        بهظه الىٓغة خضر "الاهخلاٌ الخضٍع

ت" مىفخذ ٖلى الٗالم آلازغ بلى ؤلاوؿان هياثً حي ، ٍؼ بت وصواف٘ ٍٚغ   .ؾمخه ألاؾاؾُت ؤهه واثً ٚع

ًٓل حىن لىن اإلااؾـ الخلُلي للمظهب اللُبرالي في صفاٖه ًٖ اإلالىُت الضؾخىعٍت بٗض 

ت. و كض بضؤث  جٓهغ بكيل واضح فىغة الخلىق الُبُُٗت لألفغاص و التي  –ٖىض لىن  –الثىعة ؤلاهجلحًز

اللىاهحن الىيُٗت، و هظا اللاهىن الُبُعي ًفغى هفؿه  ٌؿخمضونها مً اللاهىن الُبُعي، الؿابم ٖلى

ٖلى الجمُ٘ فمىه ٌؿخمض ألافغاص مباقغة خلىكهم ألاؾاؾُت مً هاخُت، فًال ًٖ ؤهه ًلُض اإلاكٕغ 

ال ًمىً  لىكبلُىص صؾخىعٍت ال ٌؿخُُ٘ مجاوػتها مً هاخُت ؤزغي، ومً هىا فةن الضًملغاَُت ٖىض 

اث ألافغاص و  لبُت فالٗلض الاحخماعي اإلاؿاؽ بها مً خٍغ ٖىض لىن  –خلىكهم ألاؾاؾُت و لى باؾم ألٚا

لِـ جىاػال مً ألافغاص ًٖ الؿُاصة للؿلُان بلضع ما هى اجفاق بحن الجمُ٘ في بَاع اللاهىن  –

 .2، و هظه هي فىغة الضًملغاَُت الضؾخىعٍت1الُبُعي

جم٘ بحن الضًملغاَُت مً حهت ؤزغي اإلامثل الخلُلي للُبرالُت خحن ً -حىن لىن -وهى   

وخلىق ألافغاص فالضًملغاَُت ٖىضه و هي جخُلب اإلاكاعهت في الخىم. فةنها  ال جُلم الٗىان لألٚلبُت و 

بهما جلُضها بلُىص صؾخىعٍت مً خلىق ألافغاص في اإلاكاعهت في الخىم. ومً زم في الضٖىة بلى 

لبُت ووافت الؿلُاث، فهي الضًملغاَُت، ولىنها و بىفـ اللىة جً٘ اللُىص و الًىابِ ٖل ى خىم ألٚا

اهض  اتهم، ٍو ٖلى اٖخباع ًهبذ فُما بٗض  لىكصًملغاَُت صؾخىعٍت جدمي خلىق ألافغاص ألاؾاؾُت و خٍغ

تراف بمجاٌ زام  –ؤخض ؤؾـ اللُبرالُت  ت الفغصًت واإلالىُت الخانت. فااٖل وهى الٗالكت بحن الخٍغ

ولى واهذ ًض الضولت. وهىا  –ىُت و ال جترهؼ في ًض واخضة ٌؿخلل الفغصًت صون جضزل ًخُلب ؤن جخىػٕ اإلال

ت جخُلب جىٕى  ؤًًا هلمذ بإن الاخخياع ٖضو اللُبرالُت، ٌؿخىي في طلً الاخخياع الخام ؤو الٗام، فالخٍغ

ت ألافغاص. و هىظا هجض لضي لىن مبضؤًً ؤؾاؾحن  اإلالىُاث، ومً هىا جهبذ اإلالىُت الخانت قٍغ لخٍغ

لُت و التي اؾخمغث مٗها بلى ملخىا اإلاٗانغ، ؤال و هما فىغة صولت اللاهىن مً هاخُت و مً مباصت اللُبرا

 . 3فىغة اكخهاص الؿىق اللاثم ٖلى اإلالىُت الخانت مً هاخُت ؤزغي 

 داثمة:

ت الفغصًت في اهجلترا، و ال ًسفي جإزحر  زالنت اللٌى ان هخاباث حىن لىن ؤعؾذ صٖاثم الخٍغ

اث ألاخضار، لىك فلض وان لٗمله الظي هخبه كبل الثىعة عؾالخحن ًٖ الخيىمت اإلاضهُت "صوع  ٖلى مجٍغ

في الجضٌ الؿُاس ي الظي وان كاثما في اهجلترا خٌى مىيٕى اللُبرالُت وخلىق ؤلاوؿان بلى اللغن 

                                                             
ش الفىغ الفلؿفي، خُث ًغاص بهظا اإلافهىم، اهه هىان كاهىن زالض زابذ ٌٗلى ول ما  1 ( فىغة اللاهىن الُبُعي فىغة ياعبت بجظوعها في جاٍع

الث ٖبر مؿاعها ؾىاء مً الىاخُت الفلؿفُت ؤو الضًيُت ؤو اللاهىهُت. هى ويعي، ٖلما ان هظه الفىغة ٖغفذ الٗضً ض مً اللغاءاث  والخإٍو

 اهُالكا مً الفلؿفاث الكغكُت مغوعا بالفلؿفت الُىهاهُت والغوماهُت، الفىغ الىيس ي اللغوؾُي ونىال للفلؿفت الخضًثت.

  2)اإلاهضع و اإلايان هفؿه 

  3) ؾبُال مدمض، الخضازت و ما بٗض الخضازت، مغح٘ ؾابم،م 271
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الؿاب٘ ٖكغ جدضًضا فةنهم ًلهضون بظلً ٖمل حىن لىن )عؾالخحن ًٖ الخيىمت اإلاضهُت( هما جبضو 

ت مغحُٗت فىغة و فلؿفُت ؾاهمذ في بىاء كاٖضة ؤهمُت ٖمله ؤًً ا في ؤهه ؤُٖى للثىعة الاهجلحًز

 .1قٗبُت ٚضث الؿىض الفىغي للثىعة

ت في اهجلترا  مً هاخُت ؤزغي واهذ هخاباجه زُىة خاؾمت في جىخُض الثىعة الؿُاؾُت البرحىاٍػ

لىٓام اللُبرالي وحكحر الؿمت التي كامذ بخٛحر الىٓام الؿُاس ي ،الظي وان ؾاثض في ؤواثل اللغن بلى ا

سُت إلاكغوٕ لىن. جلً الخضوص الىاقئت  الثىعٍت اإلادضوصة للغؾالت الثاهُت لجىن لىن بلى الخضوص الخاٍع

ت. و كض ؤللذ هظه عؾالت الًىء بكيل  بلى خض هبحر مً ألاهضاف اإلادضوصة للثىعة الؿُاؾُت البرحىاٍػ

ؿاب٘ ٖكغ والثامً ٖكغ واهذ تهضف واكُٗا بلى اؾلاٍ ؾلُم ٖلى خلُلت ؤن اللُبرالُت في اللىاهحن ال

ت  التي قيلذ  –خىم ألاعؾخلغاَُت الخللُضًت وبخالٌ الخىم البرحىاػي مدلها، وكض َالبذ البرحىاٍػ

ت الؿُاؾُت  –الؿىض الغثِس ي للُبرالُت ألاولى  البذ بالخٍغ باإلاؿاواة ببؿاَت ليل البكغ، َو

الامخُاػاث اإلالىُت وألاعؾخلغاَُت يض الىٓم الاكخهاصًت و والاكخهاصًت ٖلى الؿىاء في مىاحهت 

ت    .2 الخللُضًت. و كض واهذ هظه اإلاُالب في مهلخت البرحىاٍػ

 

                                                             
  1) خاػم الببالوي،ًٖ الضًملغاَُت اللُبرالُت ،صاع الكغوق،اللاهغة،2،2226ٍ، م 21

21،26اإلاغح٘ هفؿه، م   (2  
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 الطريقة الصىفية العالوية

 و آليات الاهذماج و الاشتمرار داخل فضاء الاخر

 الطالبة مزوغي ملحة

 البروفصىر طيبي غماري 

 -جامعة معصكر –مخبر البحىث الاجتماعية و التاريخية 

 

 8102/ اوت /10:ثاريخ اليشر 8102جىان 10:ثاريخ القبىل  8102ماي  01:ثاريخ الارشال

 امللخص: 

ئن مىالبت الّفش و الذخىى في الخذازت في مىظتها الشاهُت ، ما بّذ الخذازت ِلى خذ حّبحر  مدمذ ظبُال، الخذازت 

 الخىاـل و الخىاس مْ آلاخشبمفهىمها الخماسي الؽمىلي الزي ًإمً  بّىدة الشوحي  حعخذعي مً الّالم الّشبي ؤلاظالمي 

الخىاس الزي رلش بالقشان بمّجى الخىاـل ، ًقىى الفىفُت باهه مخجزس في جشازىا الاظالمي " و ما اسظلىاك ئال سخمت للّاإلاحن "  .

اُس اهىالقا مً ِاإلاُت الشظالت اإلادمذًت ،هى دأب اإلاىهج الفىفي الاظالمي بل الّالمي الاوعاوي " 
َّ
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هزا و ان بّن الخىٍُماث (   01ر

ُخه  الذًيُت داخل اإلاجخمْ اإلاعلم باخخالف حعمُاث فماءاجه الجغشافُت ٌِّؾ اًما اوغالقا و  جقىقْ هدى الزاث ٌعخقي ؼِش

ل الذًجي ) الاها و الاخش / اإلاإمً الهافش (  .مً الذًً او مً الخأٍو

ت  –الخفىف  :الكلمات املفتاحية قت الّالٍو ت الخذًشت  –مجخمْ مذوي    –الخّاٌؾ  –الىٍش  -الهٍى
Il s'agit d'une modernité dans son contexte  civilisation el et  holistique qui croit au retour  du   spirituelle  

qui nécessite  au  monde arabo-islamique la communication et dialoguer avec l ‘autre. la modernité notion 

totalitaire de la civilisation, qui croit dans le retour spirituel appelle le monde arabo-musulman de communiquer et de 

dialogue avec l'autre.Le dialogue au sens communication   dans Le Coran, enraciné dans l'héritage islamique selon  le 

soufisme ; « et ce qui te envoyé miséricorde aux mondes » fondée sur l'universalité du message du prophète Muhammad, est 

toujours non seulement  l'approche soufisme islamique, mais aussi l’universel humanitaire, (nous t'avons créé d'homme et 

de femme, et nous t'avons fait des peuples et des tribus, afin que tu saches que je te respecterai avec Dieu). (alhojourates 13) 

Certaines organisations religieuses au sein de la communauté musulmane, sous des noms géographiques différents, vivent 

également dans l'isolement et l'auto-absorption, qui tirer  leur légitimité de la religion ou de l'interprétation religieuse 

(l'autre, le croyant, l'infidèle) 
Keywords : Soufisme –association religieuse alawiya – coexistence  - société civile - Identité 

moderne  
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 ثقذيم 
قت في خشلتها داخل اإلاجخمْ  اِخمذها  مفهىمي الخىاس و الخىاـل لقُمخحن اجخزتهما الىٍش

الغشبي  لمً اإلاجخمْ اإلاذوي بما ًدمالهه مً جشبُت ـىفُت خاـت و ما حعخذُِه الٍشوف اإلادلُت 

ُّت و الاقلُمُت و الذولُت و ًجذس الاؼاسة هىا الى اهىا هخدذر ًِ مإظعت جقلُذًت لىاإلاا وّخذ بالشظ

ت الّشبُت الاظالمُت لّقىد في الذوى اإلاغاسبُت و الجضاةش بالخفىؿ  الخقلُذًت و التي خافٍذ ِلى الهٍى

 فترة الاظخّماس و ما بّذه الى الُىم ، صمً الخىىس في ظمُْ اإلاجاالث 

هزا و "ٌّخقذ باسظىهض أن اإلاجخمّاث جخغحر وفق همارط ممحزة مخىقلت مً الاؼهاى الخقلُذًت الى 

ؼهاى الخذًشت لما هى الخاى في الخىىس البُىلى ي فان مل جنُا اظخماعي ًقىم اما بخصبُي و اما الا 

ذ مً الخىىٍش ") سوبحرحغ جُمىهض ،هاًذ أًمي   ( 128.  2004بذِم اإلاٍض

ه حغحر اإلاإظعاث وجىىسها بما فُه الذًيُت مً خالى خىابها او هُهلتها و هى  هزا الخىىس  ًىاٍص

البدض في خذازت خىاب و مماسظاث مإظعت جقلُذًت جشي في ان الخغُحر الزي ًيؽذه  ما دِاها الى 

اإلاجخمْ الّشبي الاظالمي هى بخدذًض  سؤٍدىا فُما ًخق رهىُاث الفشد اإلاعلم  ِبر ادماظه في الفماء 

 و الضمان الشاهً لخدقُق الخالفت لما ًىق ِليها القشآن مً دون دغماةُت و ال سفن لألخش 

  :الذراشةمجتمع 
ت بمعخغاهم و التي هي  ت الّالٍو ت الؽارلُت مان الضاٍو قت الّالٍو مجاى  الذساظت باليعبت للىٍش

مذًىت مً مذن العاخل الغشبي  مذًىت  جضخش بالترار الذًجي الشوحي و ًخجلى هزا ِىذ البدض في 

خهم الى ظُذي لخمش بً خلىف و ظُذي  فمً  العبْ قبب و ظُذي بً رهُبت، سظاالتها و و جاٍس

ا  اإلاىدؽشة فيها العىىظُت ،  ق ممشل في الضاٍو مىفىس و ظُذي بلقاظم ، جمخاص بترار ـىفي  ٍِش

ت اإلاىظىدة  ت و اهمها الّالٍو ت القادٍس ت ظُذي قذوس بً ظلُمان ، الِّعاٍو بذلُت ، صاٍو الىُبُت ،البِى

  ابخي جُجذًذ الؽّبي مُذان بدشى

ىا البدض  ت ،اظٍش و سلضها ِلى  جدلُل مممىن خىاباث مخىىِت  ِلى ُِىت  مً ؼباب الضاٍو

 اِالمُت ، خىاساث صخفُت واوساق ملخقُاث للؽُخ خالذ بً جىوغ  

 مفاهيم 
ت  قت الّالٍو  اِخمذها مفهىم اظشاتي للِّؾ اإلاؽترك لما ٌعخخذمه افشاد الىٍش

ت مً القُم التي ً جب ان جهىن  اظاط في التربُت الِّؾ مّا "لىٍام اخالقي ، هى مجمِى

الخلقُت ابخذاء مً ظً الىفىلت ، هى ِباسة ًِ جلو القىة و الىاقت الٍّمى التي ًمنً لها ان ججذ 

الخلىى للّذًذ مً الّلل الاظخماُِت ، العُاظُت و الاقخفادًت ، ار اهه ًإدي بهل الافشاد الى ظلىك 

 .( 2009ماس الؽامل هي التي حعىد ")خالذ بً جىوغ منهاط الؽشالت و الخىاس و ان غاب فان زقافت الذ
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ت اوعاهُت   ت خذًشت في مجخمْ مخّذد الهىٍاث ، هٍى لزلو مفهىم الهىٍت بمّىاها الىاظْ هٍى

ًخجاوص فيها الافشاد مهاهتهم و ادواسهم الاظخماُِت اِخماد فنشة الاوعان اإلاىاوً و التي " جىضر لُفُت 

و اسجباه الافشاد بالهاةىاث البؽ ت الاخشي ) بُهى باٍس  (     55. 2013ٍش

 الطريقة العالوية و طرق الذعىة الجذيذة ، ثىائية املحلي والعاملي 

لقذ ِمل الخذًً الؽّبي اإلامشل في الىشق الفىفُت في اإلاجخمْ الجضاةشي ِلى الخفاً ِلى 

ق صواًاها اإلاىدؽشة في مل سبُى الىوً وفي ظمُْ الفت ت الاظالمُت ًِ وٍش خُت التي مش بها الهٍى راث الخاٍس

تها الام بىالًت" معخغاهم" بالغشب الجضاةشي لهزه  ت التي صاٍو قت الّالٍو واخذي هزه الىشق هي الىٍش

ت  اظخماُِت او زقافُت و  اةا التي جقىم بها ظىاء ماهذ جشبٍى قت خمىس وجأزحر بعبب الادواس و الٌى الىٍش

قت ـىفُت مّاـشة او لىقل خذازُت لها ظمُّاث جيؽي في هزا اإلاجاى )اإلاجخمْ اإلا ذوي (بمّجى اخش وٍش

ارا ما اخزها بمفهىم الخذازت في ِفش ما بّذ الخذازت  بمّجى الخىاـل مْ الاخش في ظى خماسي هزا ما 

هالخٍه مً خالى جدبْ ههج ؼُخها : "الؽُخ خالذ بً جىوغ" اإلاشقا الّمىي ِلى خذ حّبحر "اهخىوي 

خابْ قماًا غشامش ي "الزي ٌععى الى الخّ ٍشا باإلظالم العمذ في الخاسط مىهه ٌِّؾ في اوسوبا ٍو

قت في الجضاةش وخاسظها ِبر ملخقُاث ووىُت و دولُت  الاظالم والغشب مً هىاك لما ًخابْ قماًا الىٍش

 مٍّمها ًِ الخّاٌؾ اإلاؽترك ما بحن الادًان .

سظىى هللا هجذ الخىاس الزي  أوى خىاس بذأ قبل وؽأة ؤلاوعان ئرا سظّىا ئلى لخاب هللا و ظىت

وسد في القشآن بحن الخق و اإلاالةنت خىى الخلُفت  " ؤلاوعان " جدعاءى اإلاالةنت إلاارا ًجّل هللا خلُفت في 

مً ظىسة البقشة ( خىاس هللا مْ  30ألاسك في هٍش اإلاالةنت لِغ مإهال لزلو  "أججّل فيها ......" ) آلاًت 

مً ظىسة الدجشاث (  ، خىاس ـاخب  13الم مً رلش و أهثى....) آلاًت ئبلِغ " ًا أيها الىاط ئها خلقى

الخذًً الفىفي ٌعخقي اًما مىهجه مً اِمذجه ، الخالط ، ابً ِشبي الجىخحن  ....هزا في القشآن لزلو 

... )جفنشث في الادًان ظذ جدقق *** فألفُتها أـال له ؼّبا ظما (، الزًً ًذًىىن بذًً الاوعاهُت،) 

  .ًً الخب أوى جىظهذ ... سماةبه فالخب دًجي و اًماوي(أدًً بذ

الزي ًدخىي الاوعان إلوعاهِخه و هى ِىذهم "الذًً القُم" الزي رلش الخب بمّجى قبىى الاخش 

ت  مً مىىلق ان  ذ ِىه ، الخفىف اوعاوي الجِز خُت جفِش في النخاب اإلاقذط " القشآن " و الادًان الخاٍس

ظىسة الاظشاء   70و لقذ لشمىا بجي آدم و خملىاه في البر و البدش ..." ) آلاًتهللا لشم الاوعان ِامت :" 

م لإلوعان و لم ًخخق دًىا مُّىا   (هزا الخنٍش

في خحن الخىظه الىهابي مشال ٌّخمذ خذًض ان الاظالم ًبىل الذًاهاث العابقت فىجذه ًىاصي 

و مً زمت ًذخله في داةشة الاخش الزي  بحن مإمجي الذًاهاث الاخشي و اإلالخذًً  و ًخّفب لهزا الشاي

جضاًذ ِذد اإلاعلمحن اإلاقُمحن بأوسبا بؽهل واضر و هزا التزاًذ ٌعخذعي  وظب مّاداجه و قخاله هزا و قذ

اهذماط هزه الفئت في هاجه اإلاجخمّاث ، باإلاؽاسلت و الفّالُت فيها ، فنشث  هزه الفئت في قىىاث 
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ق خلق ؼبنت جىاـل و ج فاِل مْ آلاخش خاـت بّذ ان سظم الاظالمُىن ـىسة لالهذماط ًِ وٍش

ظلبُت ًِ الاظالم في الغشب و لزلو حّمل الجمُّاث و اإلاإظعاث و اإلاىٍماث الغحر الخهىمُت هىاك 

لت و  ت و ألهه أقام باوسبا فترة وٍى قت الّالٍو هزا الذوس  و الؽُخ خالذ بً جىوغ الخلُفت الخالي للىٍش

دخاط الى هاجه اإلاإظعاث ألظل مذ ظعىس الخىاـل والتي ًمش الخىاب الصاى فهم ان ِالم الُىم ً

حن مشقفحن و خاملي ؼهاداث  الفىفي  الى الغشب الخذاسي مً خاللها و وعبت لبحرة مً الؽباب الّالٍو

ت و مً خالى الجمُّاث  ِلُا  و لزلو هزه القىي ًخم اظدشماسها  ِقالهُا ِبر الترجِب داخل بِذ الضاٍو

اث ئلى الخاسط أي هدى اإلاإظعاث اإلاىظىدة بأوسبافي الذاخل     .أوال  زم الاهخقاى بهزه اإلاجمِى

ذ ألن هللا هى العالم  العالم هى أظاط خب هللا و هزا هى ِحن الخىظه هدى الّاإلاُت ئر هى زقافت أي مٍش

لؽُخ ًقىى مخفىف ِالوي و هى الجامْ بحن اإلاخخلفحن و لغت الّفش و الخخاوب بحن البؽش  ًقىى ا

خالذ بً جىوغ في خخام اإلاإجمش الذولي ألاهىزت :" ولّىا الدجش ألاظاس ي في بيُان زقافت العالم ... و 

لنىىا لم هبلغ اإلاقفىد...البذ ِلُىا بالّمل سظاال و وعاء ختى هدقق هزا الهذف... ان هذفىا لِغ بهذف 

ل ظمُْ اإلاخلىقاث ، أن مً ظُاس ي بل هذف ئوعاوي ، و لِغ بهذف دًجي و اهما هذف سوخاوي ، ٌؽم

أظل جأظِغ هزا البيُان ، بيُان زقافت العالم ئر اهىا ال هقذس ِلُه لىخذها البذ أن ًصخبىا في هزا 

ق ، اهاظا و امما و ؼّىبا مي هدفً بيُاهىا و ًهىن لجمُْ الىاط بِذ الجمُْ " ) بً جىوغ خالذ  الىٍش

ظمُْ الذوى ئر هزا الخىاب أبلغ حّبحر ًِ زقافت  (  في اؼاسة الى العلم الّالمي الزي جيؽذه 2014

العلم التي ًيؽشها الّالوي فيها سظاةل ًِ زقافت العالم و ًِ الخّذدًت و قبىى آلاخش  في جخمت 

الخىاب ًقىى :" خزاسي خزاسي أن هقىى و ان هذعي أهىا الىخُذًً الزًً لىا الخق و مّىا الخق و مْ 

و حّالى ، هدً خذام الخق ..." هزا الخىاب  ًىفي الخّفب ًِ  أهل الخق ... فالخق للخق ظبداهه

قت ئر ظبب مؽامل الىىاةا  هى ادِاء مل واخذة منها انها جملو الخقُقت وما دونها ِلى  اهل الىٍش

قت في  لالى ) الخقعُم اإلاّشوف في الترار الاظالمي ( و هزا القبىى ، قبىى آلاخش هى ظبُل الىٍش

الم و الخىاـل الاظخماعي باليعبت للؽُخ و ـىسه الذاخل و الخاسط و هى  ما هشاه داةما ِبر وظاةل ؤلِا

مْ ظمُْ الىىاةا ومً مل الذًاهاث التي حّمل ِلى ئزشاء مفاهُم العلم و الاوعاهُت و خشظاجه في 

سدوده ًِ اإلاٍاهش اإلاّادًت للغشب أو لإلظالم ِلى خذ ظىاء آخشها خشوظه  في اإلاعحرة اإلالُىهُت التي 

هذدث بأخذار ؼاسى ئًبذو ، هزا الٍهىس الزي اِخبره البّن مداباث للغشب فُما اِخبره الؽُخ خالذ 

  .بً جىوغ أهه ئوعاهُت و مّاداة للّىا

الزي مان ِىىاهه " ئظالم سوخاوي ، خش  و معإوى " اإلاىٍم  2010هفغ الش يء باليعبت إلالخقى 

قت الفىفُت  ت  و قذ اخخحر فُه أن ًهىن هزا الّىىان مً مً وشف الجمُّت الذولُت للىٍش الّالٍو

اث اإلاىمماث الذولُت و غحر  عشا لهىنها اإلاذًىت الذولُت اإلادخمىت إلاقش الامم اإلاخدذة و لبًر ظىُا ظَى

الخهىمُت  و هىا ِلى رلش ظىُا  ًجب الخزلحر بأن الؽُخ خالذ بً جىوغ ممشال في مىٍمخه الغحر 
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ت  قذ خفلذ ِلى مقّذ في الامم اإلاخدذة لمشاقب  و هزا ًذى ِلى  الخهىمُت الجمُّت الّاإلاُت  الّالٍو

الشقت التي جدٍى بها هزه اإلاىٍمت و الجمُّاث الخابّت لها لذي اإلاإظعاث الغشبُت ) هزا اإلالخقى 

 .خمشجه وىاةا مً ظمُْ الذًاهاث ، ئلافت الى ممشلحن لجمُّاث ِلماهُت مذهُت ( 

باث ِفش ما بّذ الخذازت اإلاخفخذ ِلى مخخلا الازيُاث و جىظه قفذي واعي ٌعاًش مخىل

ت و الاخخالف بُنها  "الخلق ملهم  ُِاى هللا ، اخبهم  شاق و الادًان ، قبىى للخّذد الىبُعي للبؽٍش الِا

م مدمذ ـلى هللا ِلُه و ظلم (  .الُه اهفّهم لُّاله " ) خذًض  ميعىب للشظىى النٍش

قت : "ًجب امخذاد ًقىى ـىفي ًِ ؼُخه  : الؽُخ اخم ذ بً مفىفى الّالوي مإظغ الىٍش

اث الفٍُّت ان ال حعخىُْ الخُاة في  الاخىة الاوعاهُت للخُىاهاث و الىباجاث و ئهه مً المشوٍس

الاظخمشاس ئال ِلى خعاب الاؼُاء الخعُت ...ان قىا صهشة هى ِمل في قمت القعىة " ) مقابلت ( مقىلت 

   .جٍهش مذي اوعاهُت الشظل

خ  ئن  تراف لذي الُىوعهى بخاٍس  146بمبذأ اخترام الخىُى الشقافي مً لذن  2005ألخىبش  21الِا

. 2009دولت ًذفّىا الى ئِادة الخفنحر في الّالقاث و اخترام الخىُى دون حعلعل "  )بً جىوغ خالذ  

324  ) 

  universalismeرؤية كىهية ، هزعة اوصاهية ما بعذ حذاثية للمقذس 

مجخمْ مخّذد الشقافاث أو ولُّت مل مغترب ًِ ووىه مً دوى الّالم الاظالمي  اإلاعلم داخل

ماهذ في العابق لشوسة ملخت ووىُت ألظل الخّلم أو الدؽاف ما مىظىد هىاك في المفت الاخشي مً 

ت اهخقاى اإلاّلىمت و الافشاد ، اهخقاى له اظباب مخّذدة اقخفادًت و  الّالم في خحن اـبذ في ِفش ظِش

  .ُِت و غحر رلواظخما

لزلو ًفّل الغشبي بمجُئه لذوى الّالم الشالض  إلافالر مخخلفت ، و اهفخاح الّالم هزا ًجّل 

اث  خه في ِالم حؽٍي الهٍى الخّاٌؾ البذ مىه لزلو هدعاءى ًِ لُفُت مدافٍت اإلاعلم الُىم ِلى هٍى

ل مىه بمّجى اخش هى الاخش ، ِلما ان اإلاعلم اإلاخذًً ًإمً بان مً ظاء بغحر الاظالم دًىا فلً ًقب

  .اإلاخخلا

ومً خالى دساظدىا اإلاُذاهُت و حعاءلخىا ألفشاد الُّىت اجطر ان هإالء الؽباب ِلى بِىت مً  

هاجه الخدذًاث ألثر مً رلو  ًقىى النشحر منهم بأن هزا هى دافْ للذِىة و الخٍّشا باإلظالم داخل 

ِىه و هى ما ظّلهم ًماِفىن الجهىد ألظل جقذًم دوى الغشب التي ًدمل بّن افشادها أفهاس خاوئت 

ا مان ام  ـىسة الاظالم الىظىي اإلاخمشل في الخفىف الاظالمي ب ازىابه اإلاخخلفت باخخالف الىشق  ِالٍو

جُجاهُا الن الهذف واخذ ، الخّاٌؾ مْ الاخش و هزا ما ظّلهم ًيؽإون ظمُّاث هىاك لجمُّت "اسك 

لعالم مً خالى اإلاىخذًاث و اإلاإجمشاث مً اظل مّشفت أفمل التي جيؽش خىابا ل 1999اوسبا " 

باإلاىسوزاث الشقافُت و الشوخُت و الّلمُت و الفىُت للّالم الاظالمي في خىاسه مْ الشقافاث الاخشي و قبلها 
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و التي اخُاها  خالذ بً جىوغ في اوسبا )  1948اخباب الاظالم التي اوؽاها الؽُخ الخاط ِذة بً جىوغ

   .بشولعل ( و التي مً مهامها مىلُى الخىاس ما بحن الادًانباَسغ و 

اـّب الخدذًاث التي جخّلق باألظئلت اإلالخت واإلاخّلقت بخّاٌؾ اإلاخذًً داخل هنزا أن ختى 

اث اظخماُِت مخخلفت مً خُض الّقاةذ ال حؽهل ـّىبت باليعبت للفىفُت أو ِلى الاقل  مجمِى

ت   .بّن الىشق منها مالّالٍو

الث ظذًذة جخذم اإلافلخت الّامت  ألثر مً رلو حّخبر جدذًا ئًجابُا و فماء أو بِئت لخىالذ جأٍو

داث الؽُخ  خالذ بً جىوغ ًىم  ظبخمبر  4و الذًً الفالر لهل صمان و مهان و ما ًذى ِلى هزا جفٍش

في خىاس صخفي مْ اـىاث مغاسبُت ) مىفت سقمُت جابّت لؽبنت الؽشق الاوظي ًمىلها  2017

هي (الهىهج  .شط الامٍش

ًفشح او ًجُب الؽُخ خالذ ًِ ظإاى جخفادم الىفىؿ الاظالمُت أخُاها مْ الىاقْ ، هل 

ً الان  ّت ام في فهمها ًجُب :ئرا قاسها القشن العابْ اإلاُالدي بالقشن الىاخذ و الّؽٍش اإلاؽهل في الؽَش

ش ) ٌّجي ج ىىسث ( و اظتهاد و اهفخاح الاوعاهُت  مً هاخُت القاهىن و خقىق الاوعان وقْ فيها جىٍى

ُت و جأخز منها ما هى  اإلاجاى في هزا الؽأن ًلضم ِلى اإلاعلمحن ان جبدض في هار الىفىؿ الؽِش

مقفىد اإلاؽُش ، ماهي بغُخه ما هى هذفه ، هل الهذف ان جقىْ ًذ العاسق أو الهذف ان ال ًهىن 

 .ظاسقا )لغت اإلاقابلت لما وسدث بالخىاس الصخفي دون جصخُذ  ( 

و ًِ ظإاى اخش مفاده : ازاسث معألت اإلاعاواث في الاسر  هقاؼا واظّا في دوى مغاسبُت ، هل 

ذون هزه الفنشة ، ًجُب : هزا ٌّجي ٌشجْ ان هبدض في القمُت و هفل الى خل وظي لم ًمش  جٍإ

ّت الالهُت بل ٌّىيها أبّاد أن هللا ظبداهه و حّالى أساد أن جأخز اإلاشأة خقها و لنً د افْ ِنها و بالؽَش

خلى ) اي جشك ( البقُت للمجخمْ " بمّجى اخش خىاب ًيخمي الى دِاة فخذ باب الخجذًذ و مىنش ِلى مً 

الث اإلامنىت لهل ِفش مً  اغلقه ًشي ان لفَ القشان ـالر لهل صمان و مهان بخجذًذ قشاءجه و الخأٍو

  .دون الخقُذ بدشفُت الىق

قت املِؽيهاث ظاهضة ، مل م ا هى لمً الترار الاظالمي ـالر للمشاظّت و الىقذ ال جقذم الىٍش

بذجت ما ًخذم الاظالم ، جقا في اإلاىخفا مً مل مىلُى ، وظىُت صمً الا ًقُيُاث و خاظت الّالم 

قت هفعها ، ًدذزىا ـىفي  اليها ًتهمها النشحر مً اإلاخفىفت اهفعهم مً وشق مخخلفت بل مً الىٍش

قت الا اهىا لىا مإاخزاث ِلى ؼُخها و ًقفذ ِالوي ًقىى ِلى الشغم مً الخقذم الز ي حؽهذه الىٍش

قت ًشي  بزلو خُاة الؽُخ خالذ التي ًقاسنها بدُاة الاولُاء الفىفُت ، لننها هادسة ار اغلب مً بالىٍش

  .الامش ِادًا و ما هى الا  جىىس وؽذه الؽُخ اإلاإظغ مً ظىحن باإلاعالت

ولىظىا مُذان البدض الزي جىاـل مْ وشق  اما ما ًخق الىشق الاخشي فنما رلشها و خحن

قت فلهم اساء اخش   ي.اخشي جشفن ههج الخفخذ بهخه الىٍش
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ذ ـُاغت الّالم في ؼهل  مقىلت الخىُى الشقافي جلغي هُمىت الّىإلات في ؼهلها الغشبي و التي جٍش

 مىخذ في مل مجاالث الخُاة و ال جلغي الذًً و اخخالف اؼهاله 

خ ؤلاوعاهُت  ظىجذ آزاس مّخقذاث و ًقىى الؽُخ خالذ بً جىو غ :" فمهما غفىا ِمُقا في جاٍس

( و لأوي بمخخفق  21.  2009وقىط ، الن الاوعان مذفُى بداظت ظبل ِليها " ) بً جىوغ خالذ 

ت "فاإلوعان لمً  أمادًمي في ِلم اظخماُ الذًً او أهثروبىلىظُا  ًأـل للمقذط في خُاة البؽٍش

ت و سؤٍخه الجضةُت  للخقُقت  ِبذ ِىاـش وبُُّت و خلق اـىاما  و أله سظاال و ابخنش وقىظا سخٍش

ُت   21. 2009جفىساث و دًاهاث " ) بً جىوغ خالذ  ( ئرا اظخّماى و حغُحر ال لفاً ًىحي بمىلِى

مخالفت إلاا دسط ِلُه اصخاب الفشق الاظالمُت  الزًً ًىّخىن الادًان الاخشي الىلُّت بالخفىؿ ب 

ت  ىام  ...( حّابحر مُّاٍس  ) الؽشك ، الـا

ىى الذًً ومً خالى اإلابّىزحن " الشظل " ال ًجذ خشظا في الّىدة الى النخب  في جأظِعه أـل

م  ففي مإلفت الخفىف الاسر اإلاؽترك الفادس ظىت  في  24ـفدت  2009اإلاقذظت  مً غحر القشآن النٍش

ً  الاصخاح الخأـُل لقفت الىبي اظماُِل ًزلش هفا مً الّهذ القذًم ظفش الخ  18و  17 – 21هٍى

 34خحن ًخدذر ًِ اإلاىلذ الىبىي ًقذمه في هفغ اإلاشظْ ، الخفىف الاسر اإلاؽترك ـفدت 

فُت لالخخفاالث و الىقىط اإلاشافقت لها  ِبر الّالم لهل جدذ ِىىان مىلذ اخخفاءي مْ  قت ـو بىٍش

ؽاسلت للجيعحن بالىقىط ِشك ـىس لزلو مً مخخلا بقاُ الّالم الاظالمي و بالد الغشب خاـت اإلا

  .لىقىط اإلاىلذ الىبىي ) الزلش و اإلاذاةذ  ( بفماء واخذ دون خىاظض وال ؼشوه رلش و اهثى

ق  ت الهىهُت للمقذط  ًقىى الؽُخ خالذ :" لِغ اإلاهم وىى الىٍش قت الّالٍو في اواس هٍشة الىٍش

لعفاث جإدي ئلى الخق فعخفب ، بل اإلاهم ـذق معّاها ، فارا ماهذ مل اإلاأزىساث و الذًاهاث و الف

فها "  )بً جىوغ  ظمُّها في آخش اإلاىاف في ؼعاِت مدُي الشخمت  للخقُقت الشباهُت التي ال ًمنً ـو

( ٌعخدمش الخجاسب الاوعُت في الترار الاظالمي بل العحرة اإلادمذًت دلُل ِلى الِّؾ  51. 2009خالذ 

 في لىا الخّذد .

 مرر عبذ القادر" يي التسشسض للعس  معا الاشتلهام مً ثجربة ثاريخية  "الا 

ت إلاعألت ؤلاوعان  ئن الفىفُت لمبدض مً مباخض الفنش الاظالمي جقذم "سؤٍت مخقذمت و زٍش

خه ،حعامده ، جفشده و ِالقاجه باإلاىظىداث الاخشي ") الىجاس لىفي  ( و همارط 53: 2013،وظىده ،خٍش

ولاُ الاظخماُِت همىرظىا في الجضاةش شخفُت الامحر مً هزا لشحرة مىز جهىهه لأًذًىلىظُت مّاسلت لأل 

ِبذ القادس الجضاةشي مإظغ الذولت الخذًشت بمّجى ًخّلق بضمً وؽأتها و ٌشوفها  قاوم اإلاعخّمش الى 

ت دافْ بدماط الىوىُت و  ت القادٍس ت و و ابً ؼُخ ـىفي ، ابً الضاٍو ظاهب ابىاء الجضاةش و هى ابً صاٍو

ر و الخىىس بما ًخذم اإلاىىقت و ازىاء اهخقاله الى مىاوق خاسط الجضاةش خمل الذًً ، خض ِلى الخغُح
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هفغ الىهج مً خالى اخترام خقىق الاوعان " المُّا و الاقلُاث ، ههج الدعامذ مْ الغحر اإلاعلم 

  .خحن  جذخل لخماًت هفاسي ظىسٍا

دًان و الّشقُاث اظخلهم الؽُخ خالذ بً جىوغ الخجشبت  في الىاقْ و هدً وِّؾ صمً ـشاُ الا 

ت و ملخت و لزلو  ولْ  خاـت و هى ٌِّؾ هىاك بالغشب و ًذسك ان معالت الِّؾ مّا معالت لشوٍس

اظخدذار ظاةضة ألامحر ِبذ القادس للخّاٌؾ مً  2015هىفمبر 25هزا اإلاؽشوُ و اظغ له مىز ظىىاث 

الن مقذم مً قبل مىخذي ظىت الخّاسف التي ًشأظها خال ذ بً جىوغ و مإظعت" والًت مّعنش ؤلِا

 مُذي  ئن للبدش" 

إلاباٌّخه وفق اجفاقُت أبشمذ بمىقْ شجشة الذسداسة بدمىس وصٍشة الخمامً  133في الزلشي 

الىوجي و ألاظشة و قماًا اإلاشأة "مىهُت معلم" و شخفُاث باسصة مً فلعىحن و جىوغ و البىظىت ،اجفق 

لت قادة مقاى الجمُْ ِلى الاظخلهام مً خُاة ،مً قُم و أخالق ألا  محر ِبذ القادس للِّؾ مّا ) مٍض

2015  ) 

 وؽاه اإلاجخمْ اإلاذوي، خىىاث هدى الخأظِغ إلاؽشوُ الخّاٌؾ مّا : 

اًت مإظعت ظىت الّاسف اإلاإظعت اإلاخىظىُت للخىمُت و اإلاعخذامت  و ًخم هزا اليؽاه  جدذ ِس

ت جدتها و   ت و مل الجمُّاث الشقافُت اإلاىمٍى ت الّالٍو حععى هاجه اإلاإظعت بالخفىؿ  مىز و الضاٍو

ظىحن في أن ًهىن في بلذها و خاـت في اإلاجخمْ اإلاذوي مهاها للخىاس العلمي و الخّاٌؾ فُما بحن بجي 

  .ؤلاوعان

 ( ًٍهش لىا الّالقت باآلخش و وشق جشظُخها  2015مشال و مً خالى الجامّت الشبُُّت ) وبّت 

( سظل ـىفي ولي ـالر  ًذِى ئلى  1934 -1869في رلشي الؽُخ أخمذ بً مفىفى الّالوي )

 الخىاس بحن ألادًان خىى مىلُى الخفنحر في ألاخش و الخىُى الشقافي ،أفمل جشبُت مً أظل الِّؾ مّا 

ظمُّت الؽُخ الّالوي للتربُت و الشقافت الفىفُت بالخيعُق مْ : اإلاذاسط اإلاىدعبت إلاىٍمت 

ت و الخىُى الشقافي لخّلُم أفمل الُىوعهى بالجضاةش  اخخحرث هزه الجامّت  للخفنحر في مفهىم الخحًر

لشقافت الِّؾ مّا و ماهذ الشؤٍت في حّلُم اظخّذادًت زقافُت او الخىُى الشقافي ًدبب أن ٌعتهذف زالر 

 أهذاف سةِعُت و هي :

 حّلم لُفُت الخّاسف و قبىى الخّذدًت الشقافُت لدقُقت اظخماُِت  -1

 دى مدعاوي الخقىق و مىفا اإلاعاهمت في جأظِغ مجخمْ ِا -2

 اإلاعاهمت في ئوؽاء ِالقاث ِشقُت مخجاوعت  -3

نها :  و قذ جم الخّبحر ًِ هزه ألاهذاف مً خالى مدالشاث أقُمذ في هزه اإلاىاظبت ِىاٍو

خ) وىالبي الشّالبي ِفام أظخار مدالش في ظامّت  دظخىس اإلاذًىت اإلاىىسة : هفا حجبه الخاٍس

  .الجضاةش الّاـمت
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ت المم ْ الجضاةشي )ظىا سابذ باخض دلخىس في القاهىن بجامّت بشبُيُىن خٍش  –حر في الدؽَش

  .فشوعا

ّاث )ِمشوػ بلقاظم دلخىس في القاهىن )ظامّت  الخفاً ِلى الخّذدًت الشقافُت: منهاط و حؽَش

ت في أوسوبا   بشولعل ( ِمى في الجمُّت الىوىُت التي جمشل الجالُت الجضاةٍش

مْ اإلاجخمْ البؽشي هى جمام مالّمى اإلاخّلق في الجعم و لنً لما هى  الفشد البؽشي  مقاسهت

ماء جخخلا ًِ بّمها البّن ألن مهامهم مخىىِت ولنً ال ًمنً لىا  ظلي لىا ظمُّا فان ألِا

ماء بذجت  أن هىاك ِمى أفمل مً آخش أو أهبل مىه: مل ِمى  الاظخغىاء ًِ أي ِمى مً هاجه ألِا

 ( 8ُل و رلو ألهمُخه " )أخمذ بً مفىفى الّالوي  مً أِماء الجعم هى ِمى هب

( بدُض أهه ًىص ي ؤلاوعان 1883 -1808هفغ الفنشة هجذها ِىذ ألامحر ِبذ القادس الجضاةشي ) 

بأن ًىٍش لشوح مً هم مً خىله أي سفاقه  و لىفعه لما لى أنها مً هفغ اإلايؽأ و اإلافذس " هللا هى سب 

 ش يء " ) الامحر ِبذ القادس  (  الجمُْ لزلو ًجب ِلُىا أن هدب مل

اإلاإجمش الذولي لألهىزت " مً اظل زقافت العلم " ظابقت ِاإلاُت ان جهىن الهلمت لليعاء وهشان 

خاـت وانها ـادسة مً مإظعت دًيُت ، ًقذم  2014هىفمبر  2الخىبش الى  27،معخغاهم ، الجضاةش مً 

أة الى هٍشة و افق الثر سخابت ٌّمل ِلى الِّؾ مْ هزا اإلالخقى سؤٍت حّاٌؾ جخجاوص زىاةُت الشظل و اإلاش 

 .آلاخش

مذاخلت الؽُخ خالذ بً جىوغ باإلاإجمش الذولي  خىى الخىاس و دوسه في الخىمُت و العلم ظامّت 

: الخىاس زقافت ًبجى بالخّاسف و الخب ًذِى مل واخذ مىا أن ٌععى ئلى  2016هىفمبر  13معخغاهم 

 في الخحر و العلم  لجمُْ اإلاخلىقاث  اإلاؽاسلت في بيُان مجخمْ ٌععى

 جأظِغ داس العالم بمذًىت أإلاحرا بهىلىذا

حعلُم ظاةضة ألامحر ِبذ القادس لدشجُْ والتروٍج للِّؾ مّا   2016بمعخغاهم ظبخمبر 

والخّاٌؾ العلمي في مىىقت البدش ألابُن اإلاخىظي والّالم لشالر شخفُاث دولُت باسصة وهي 

دُان ورلو بدمىس وصٍش الجضاةشي ألاخمش ؤلاب مىن لٍش هىماًىس والنىذي ٍس شاهُمي وؤلاظباوي فُذًٍش

 .الشقافت ِض الذًً ميهىبي

ت الخّاٌؾ  م هزه الشخفُاث هٍحر اإلاعاهمت الفّالت في جىبُق الِّؾ مّا وجقٍى أحي جنٍش ٍو

اث الاظخماُِت وألافشاد  .العلمي بحن الؽّىب واإلاجمِى

خّلق ألامش باليعبت للمفت الجى ىبُت باألخمش ؤلابشاهُمي الذبلىماس ي الجضاةشي الباسص والىصٍش ٍو

العابق للؽإون الخاسظُت والعفحر واإلامشل الخاؿ لألمحن الّام لألمم اإلاخدذة والىظُي الذولي لزاث 

 .اإلاىٍمت ألاممُت
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ت ظابقا وهاةب ألامحن الّام لجامّت الذوى الّشبُت  وقذ الدعب سةِغ الذبلىماظُت الجضاةٍش

ألامحن الّام لألمم اإلاخدذة ِذة مشاث خبرة لبحرة في خل الفشاِاث في الّالم خاـت الّشاق  وممشل

قُا ولبىان وآخشها في ظىسٍا خُض ِمل وظُىا لألمم اإلاخدذة  .وأفغاوعخان وظىىب ئفٍش

هى ماًىس الىصٍش العابق واإلاذًش  أما الخاةض ِلى ظاةضة المفت الؽمالُت فهى الاظباوي فُذًٍش

عابق للُىوعهى والزي ظاهم في جأظِغ سابىت الخماساث باألمم اإلاخدذة. لما ًشأط مإظعت الّام ال

 .مً أظل زقافت العالم. وقذ حعلم الجاةضة هُابت ِىه ظفحر ئظباهُا في الجضاةش ألُخاهذسو بىالههى

ّذ ظفحر ؼشفي لنىذا و  دُان مً لىذا وهى الفاةض بالجاةضة ًِ بقُت الّالم. َو مىهذ لٍش مان أما ٍس

ت. لما ٌؽغل خالُا  مىا بمإظعت جشودو الخحًر نُت ِو ظفحرا ظابقا لبالده في الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

ذ الذولي لشؤظاء البلذًاث خىى الِّؾ مّا  .مىفب سةِغ للمـش

وقذ خمش مشاظم حعلُم الجاةضة التي بادسث بخأظِعها مل مً اإلاىٍمت الذولُت غحر الخهىمُت 

ت واإلاإظعت اإلاخىظىُت للخىمُت اإلاعخذامت )ظىت الّاسف( وبشهامج الجمُّت الّاإلاُت الفىف ُت الّالٍو

نُت )وعبت ئلى ألامحر ِبذ  21مُذ  ِذة شخفُاث ووىُت ودولُت مً بُنها سةِغ بلذًت "القادس" ألامٍش

ذة اإلادىس  ( القادس( ورلو في ئواس الاخخفاى بالُىم الّالمي للعالم  ( 2016ظٍش

للفنشة مبذةُا قبل ظمْ الخىاقُْ و لقاء العُذ سةِغ الامم اإلاخدذة و و قبىى الامم اإلاخدذة 

اها اي  قي معلم  و هي ظابقت ان جهىن مً مبادسة فشدًت ال جِش لِغ الامحن الّام لها لشظل دًً افٍش

ت العُذ وصٍش الخاسظُت و شخفُاث  ظهت سظمُت ، فُما بّذ رلو رهب واقم مً الذبلىماظُت الجضاةٍش

هم  وصٍش الؽإون الذًيُت و الاوقاف لهُئت سظمُت للخمىس و جقذًم الّشك ِلى الامم اخشي  بما في

اًت دولت   اإلاخدذة الن الجمُّت لِغ لها خق في جقذًم مؽشوُ ِلى هُئت الامم اإلاخدذة و لزلو ًلضمه ِس

خحن جم ِشك اإلاؽشوُ هىاك بجىُا ِلى اهه ِشك مً وشف فشد ظضاةشي ًقُم باوسبا و ًشعى ؼإون 

قت دًيُت جشعى العالم اًما  )مىالي بً جىوغ . و  (5/2018/ 12ٍش

ملخقى معإولُت الادًان فُما ًخق العلم الّالمي اقُم بأإلااهُا و هى مدىت اًما مً مدىاث 

  .الخأظِغ لهزا اإلاؽشوُ

لقاء اًما باألمم اإلاخدذة لشظاى دًً و شخفُاث في هفغ اإلاجاى جذاسظذ منىىن النخب 

قشاءة جذِى  للخّاٌؾ و العالم هاجه النخب التي ٌّخبرها البّن خاملت الفنش الاسهابي اإلاقذظت لخقذًم 

  .ًقىى الؽُخ خالذ اهه بحن دفخيها الخّبحر ًِ القذٌغ و القاجل و ِلُىا فقي خعً قشاءتها

ولْ اظخماساث لجمْ امماءاث افشاد و دوى للمىافقت  ِلُه لُىم ِالمي ًدخفل به ظمُْ 

ت في جدبْ هزا البرهامج مىز بذاًخه الى مىافقت مىٍمت الذوى و ظمُْ الا  دًان و قذ ماهذ لىا الفـش

 . 2018الُىوعهى ِلى ادساظه لُىم ِالمي ومً زم ججعُذه واقّا هاجه الاًام مً ؼهش ماي مً ظىت 
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و قذ جم جالُا النشحر مً النخب الجماُِت مً وشف اظاجزة باخشحن بمُّت سظاى جفىف 

 و الخّاٌؾ مً الفترة اإلادمذًت الى اإلاؽشوُ الخالي  للخذًض ًِ العلم

 الُىم :ا وؽاواث مدلُت ووىُت و دولُت لالخخفاء بهز

جدذ ؼّاس لذ الّىا ....وللِّؾ مّا  اهىالق فّالُاث اإلاهشظان الذولي ألاوى " للِّؾ مّا 

هشظان بحن هذواث بالجضاةش " في معخغاهم  و بىالًاث اخشي و خاسط الىوً و قذ جىُى بشهامج هار اإلا

ت الؽإون الذًيُت و الاوقاف ، اًام دساظُت بمؽاسلت مخابش  بمشالض زقافُت اظالمُت جدذ اؼشاف مذًٍش

و مشالض بدض في الّلىم الاظخماُِت و الاوعاهُت النشاظو مشال بمؽاسلت مذًشه و ِذة باخشحن بمقش ظىت 

الت بمخخلا و  اث الشقافت و الؽبِبت و الٍش ت الًاث الىوً ُِىت مً رلو ،جىٍُم الّاسف و مذًٍش مذًٍش

الت لىالًت مّعنش الاخخفاالث بالُىم الّالمي للِّؾ مّا في ظالم بمشلب الىخذة  الؽباب والٍش

قُت ًىم   2018ماي 13ؤلافٍش

ت مً وشف وصٍش العُاخت و الفىاِاث الخقلُذًت العُذ ِبذ القادس بً  ت الّالٍو اساث للضاٍو ٍص

لى اإلاعخىي الذولي لباط اإلاىاس الذولي لجىُا  .ذ الىىس والي والًت معخغاهممعّىد و العُذ سابخي ِب ِو

عشا ( بالىان سمض الخّاٌؾ مّا خشظاث الؽُخ خالذ بً جىوغ في معحراث الى ظاهب سظاى الذًً  ) ظَى

مً خالى اإلاقابالث اإلاُذاهُت لشحرا ما مان ًفشح اإلابدىزحن ان ظش مً ادًان اخشي قعِعحن و سهبان 

ء و اظخمشاس الىشق الفىفُت ًنمً  في قىة الخفىساث الذًيُت اإلاؽهلت لها و التي جشجبي بالخقُقت و بقا

اإلاىلق في خحن انها جشجبي اًما بفاِلحن اظخماُِحن في صمً اظخماعي و ظُاقاث اظخماُِت ًٍهش الىاقْ 

ت الّالم انها جدؽهل وفقها بالىٍش الى مُذان بدشىا فاهه ومً خالى دخىى أفشاد مً الى قت الّالٍو ٍش

ذيها الن ًهىهىا افشاد فاِلحن  الغشبي مً خالى اليؽاه اإلاذوي ِبر ظمُّاث و هىادي هزا ما اهل مٍش

و مداوس في الفّالُاث الىوىُت و الذولُت ، ٌّترف بهم اإلاجخمْ اإلاذوي في فشوعا مشال و بخمشلهم لؽٍش

ٍه مفهىم الشقافت الىاظْ مً خالى اإلالخقُاث التي جشجبي بقماًا زقافُت حّذث الذًجي الى مل ما ًدخى 

التي جقام في خىاس الادًان و البِئت و العلم الّالمي و الاوعاهُت ، هزه اليؽاواث ملها جىم ًِ وعي مً 

ت ِلى اهمُت مىالبت الخغحر الخاـل لممان البقاء و الاظخمشاس   الؽُخ خالذ بً جىوغ و باقي افشاد الضاٍو

ُاة الاظخماُِت بما ٌعمى العالم و الِّؾ مّا مىهه خاظت داةمت و دمج مل ما ًشجبي بالخ

ِاإلاُت وملخت في الٍشوف الخالُت التي حِّؽها مخخلا الذوى سبىه باإلوعان بذون جفمُل رلش ِلى 

 اهثى او دًً و ازيُت ًِ اخشي  و سبىه بالبِئت و الخفاً ِليها هى خفاً ِلى الىظىد 

ت التي جيؽي بالجضاةش و جم اظخغالى الؽّاس في ظمُْ وؽ قت الّالٍو اواث ظمُّاث الىٍش

خاسظها السظاء هزا الُىم او باألخشي اهجاص ًدعب للخفىف الزي مان ٌّجي ظابقا و ِىذ النشحر مشادف 

للشمىن الى الجاهب دون اإلاعاهمت في الخغُحر و هدً وّخبره جنُا لمشوساث الّفش و حغُحر واعي الهذف 
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اإلاجخمْ الىاؼي هىاك باوسبا و جقذًمه ِلى اهه همىرط لإلظالم الىظىي لخلق مىه اًجاد مهاهت داخل 

    .جىاصن ِالمي

 خاثمة    

قت  خىاب هادب و اظتراجُجي له ابّاد ظُاظُت بالشغم مً هفي الاب الشوحي الخالي للىٍش

ت هزا الهذف ، و اقخفادًت حُّذ لإلظالم الىظىي مهاهخه في الّالم الغشبي خاـت و حّضص  الّالٍو

ىلُت في الّالم الاظالمي   مهاهخه لخىاب اظدىجذث به النشحر مً الاهٍمت إلاىاظهت الـا

خُت غشبُت اهمها اإلافاهُم التي  ًخىاـل ب وظاةل التي ًفهمها الغشبي وظاةل افشصتها ظحروسة جاٍس

اك مً ِلماهُت و جىٍُم ووظاةل جىاـل خذًشت لمً مجخمْ مذوي ًإمً بالفشد الفاِل ججزسث هى

لُت جىىلق مً الترار هدى ججذًذه  مخجاوصًٍ مل حّفب قبلي او دًجي و الذِىة الى قشاءة خذازُت جأٍو

ً الّشب و التي ًشفمها  مً الذاخل بقشاءجه بشوح ـىفُت و هي دِىاث اولقها الّذًذ مً اإلافنٍش

  .جاه العلفي في خحن ال ًشي الاججاه الفىفي في ؼهله الىشقي الّالوي خشظا بالذِىة اليهاالاج

اساث بشامج جشفيهُت بذوس ظِىما و مخاخا و مإظعاث مخخلفت  وؽاواث مخىىِت، خىاساث ٍص

لنً مل هار الخشاك هل ًمنىه فّال اسظاء الِّؾ مّا بالىٍش الى واقْ الّالم دوى مخقذمت اقخفادًا و 

اث  و مإظعاث جذًش هزا الاخخالف  و لزلو ال ًمنً الا ا ظخماُِا و دوى مخخلفت ِلى ظمُْ اإلاعخٍى

ق ال ًضاى غامما معخقبله ِلى الشغم  اِخباسها ظهىد الافُت جقىم بها مجخمّاث او خىىاث في وٍش

هه اظلىب مً دِىاث النشحر مً  الزًً ال ٌّترفىن بالخىاس الا بحن اوشاف مخهافئت اقخفادًا ئال أ

  .خماسي مخاح في الىقذ الشاهً

 مراجع 

م   قشآن لٍش

سوبحرحغ جُمىهض ،هاًذ أًمي ،جش : ظمش الؽِؽنلي، مً الخذازت الى الّىإلات، اإلاجلغ الىوجي  .1

ذ     2004للشقافت و الفىىن و آلاداب، الهٍى

  .لخاب الؽُخ الّالوي  اإلاعخغاهمي، خُاجه و آزاسه .2

 وبْ بفشوعا   2009اإلاؽترك ، صمي بىصٍذ لليؽش ، الجضاةش  خالذ بً جىوغ ، الخفىف الاسر .3

ت : اإلابادب العُاظُت لّالم ًدعم  .4 و ، جش خعً مدمذ فخخي : ظُاظت ظذًذة للهٍى بُهى باٍس

خماد اإلاخبادى اإلاشلض القىمي للترظمت     2013بااِل

ت في الفلعفت ؤلاظالمُت     .5  أخمذ بً مفىفى الّالوي  ألابدار الّالٍو

 ِبذ القادس  لخاب اإلاىاقا الامحر  .6

باإلاشلض الشقافي لجىت  2016ماي  21ًىم دساس ي اإلاقاوالجُت الخمامىُت في الترار الجضاةشي  .7

ت الشقافت لىالًت معخغاهم بالخيعُق مْ اإلاإظعت اإلاخىظىُت  الّاسف و بدىٍُم مً مذًٍش
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و فلعفت العلم للخىمُت اإلاعخذامت ظىت الّاسف و مخبر خىاس الخماساث ، الخىُى الشقافي 

 لجامّت معخغاهم 

مىالي بً جىوغ مؽشف ِلى مإظعت الخىمُت اإلاعخذامت ظىت الّاسف ،   هذوة ًِ الِّؾ مّا  .8

 ِلى العاِت الّاؼشة ـباخا بمقش اإلاإظعت اإلاخىظىُت للخىمُت اإلاعخذامت  5/2018/ 12ًىم 

  2017ظبخمبر  4خالذ بً جىوغ  خىاس صخفي مْ اـىاث مغاسبُت   .9

هىفمبر  2الخىبش الى  27مً خالذ بً جىوغ ،اإلاإجمش الذولي  لألهىزت ، خىاب و اوساق اإلاإجمش   .10

 وهشان ،معخغاهم ، الجضاةش 2014

الؽُخ خالذ بً جىوغ باإلاإجمش الذولي  خىى الخىاس و دوسه في الخىمُت و العلم ظامّت معخغاهم  .11

 2016هىفمبر  13

لت قادة، اظخدذار ظاةضة الامحر ِبذ .12 ذة الؽشوق  مٍض  11 26القادس للِّؾ مّا  مقاى مً ظٍش

2015  

دُان ًدعلمىن ظاةضة الامحر   .13 مىن لٍش هى ماًىس و ٍس ذة اإلادىس، الاخمش الابشاهُمي و فُذًٍش ظٍش

 2016ظبخمبر  22ِبذ القادس  ًىم 
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  -هحو كوهية ثقافية - والثقافة الترجمة

 د.فيذوح ياسمين

  آلادابأستارة محاضرة كلية 

  جامعة عبذ الحميذ بً باديس مستغاهم

 2012اوت // 01:ثاريخ اليشر 2012/ ماي 11:ثاريخ القبول   2012ماي  11:ثاريخ الارسال

 امللخص: 

جدظغ الترحمت في ألالفُت الثالثت بلىة في خلل الضعاؾاث اإلالغفُت هـغا لغغبت ألامم في الخلاعب الثلافي،    

" هي بخضي اإلاماعؾاث اإلاهمت لخفلُل ؤشياٌ الخىاصل بحن بني البشغ، ولِـ مً حوار الحضاراتوللل صكامت "

الالؿيُت خاطغة صوما لبىاء الىعي اإلالغفي وصالالجه اإلاخىىكت. وؤن  الصلب جدلُم طلً ما صامذ الترحمت الالُت

هظا ألامغ لم ٌلض فُه ازخُاع في زلافت اللصغ، بل ؤصبذ مً الظغوعة اإلاىهجُت الضاكُت بلى جثاكف ألافياع، ما 

 مً اللالماث الخىاصلُت. ولىً هُف ًخد
ً
للذ بضافم الخىاصل، ووىنها هـاما

ُ
ضص هظا صامذ هظه ألافياع كض ز

 الخىاصل بىاؾؼت الترحمت؟ ؤو باألخغي هُف ًمىً للترحمت ؤن جيىن مفخاخا للخىاصل.

 

 الترجمة، الثقافة، التواصل، اللغة، التفاعل، الىص   الكلمات املفتاحية:

Résumé :

La traduction, au troisième millénaire, occupait une position privilégiée dans le domaine des 
études cognitives dans sa dimension communicative, vu le désir urgent des nations pour la convergence 
des cultures. Voire aussi que le pilier du «dialogue des civilisations» est l'une des pratiques importantes 
pour activer les formes de communication, Il n'est pas difficile d'y parvenir tant que la traduction 
contribue à la construction de la conscience cognitive et à ses diverses significations et ses implications 
dans les âmes des destinataires, quels qu'ils soient. Il ne s’agit plus d’un choix actuellement, mais c’est 
devenu une nécessité méthodologique pour le brainstorming d'idées tant que ces idées ont été créées 
par la communication, et sont comme un système de signes communicatifs.  Mais comment cette 
communication est-elle déterminée par la traduction? Ou plutôt comment la traduction peut-elle être la 
clé de la communication? 

 

Mots-clés: traduction, culture, communication, langage, interaction, texte 
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 مذخل: 
جدـى الترحمت في ألالفُت الثالثت بمياهت مخمحزة في خلل الضعاؾاث اإلالغفُت في بلضها الخىاصلي، 

هـغا للغغبت اإلالحت بحن ألامم في جلاعب الثلافاث، وللل صكامت "خىاع الحظاعاث" هي بخضي اإلاماعؾاث 

ْؿ 
ُ
ِهم في بىاء الىعي اإلاهمت لخفلُل ؤشياٌ الخىاصل، ولِـ مً الصلب جدلُم طلً ما صامذ الترحمت ح

اإلالغفي وصالالجه اإلاخىىكت والخضاكُاث في هفىؽ اإلاخللحن ؤًا وان هىكهم. وؤن هظا ألامغ لم ٌلض فُه 

ازخُاع في زلافت اللصغ، بل ؤصبذ مً الظغوعة اإلاىهجُت الضاكُت بلى جثاكف ألافياع، ما صامذ هظه 

 مً اللال 
ً
للذ بضافم الخىاصل، ووىنها هـاما

ُ
ماث الخىاصلُت. ولىً هُف ًخدضص هظا ألافياع كض ز

الخىاصل بىاؾؼت الترحمت؟ ؤو باألخغي هُف ًمىً للترحمت ؤن جيىن مفخاخا للخىاصل؟ زم هُف جيىن 

بالغت ألالفاؾ وؾُلت للخىاصل؟ وهل جغحمت هص مً الىصىص ًمىىه ؤن ًلىم بفلل الخىاصل مم 

وما هدُجت الضوع الظي جاصًه الترحمت عغبت آلازغ؟ وؤي هىق مً الخىاصل جلىم به هظه اللغت ؤو جلً؟ 

منها في جدلُم الخىاصل؟ بلى غحر طلً مً ألاؾئلت اإلالحت كلى ؤهمُت الترحمت في اليؿم اإلالغفي والثلافي 

 كلى الؿىاء.

للض ؤزظث كملُت الاجصاٌ شىال ممّحزا في ألالفُت الثالثت، جلىم باألؾاؽ كلى اللالكت البىاءة 

فياع واإلالاعو والثلافاث فُما بحن ألامم، ول طلً مً ؤحل اهدؿاب اإلالغفت واإلاثمغة في جالكذ ألا 

ت وافت ؤلاخاػت بها وبصعان هنهها، اهؼالكا مً الفىغة  بىصفها مللما بوؿاهُا شامال، ًيبغي للبشٍغ

ت.  الشاجلت في الفلؿفت مً ؤن اإلالغفت هي كباعة كً الللم بدلاثم اإلاىحىصاث خؿب الؼاكت البشٍغ

، فةن ػاكت ؤي بوؿان غحر مدضوصة في جلبل اإلالغفت والىكىو كلى خضوص وحىصها ؤًىما واهذ، ومً زم

وبإًت لغت واهذ، ما صامذ وؾاثل الاجصاٌ مِؿغة، وفي مخىاٌو ؤبؿؽ بوؿان في هظا اللصغ، وجدىىق 

 هظه الىؾاثل كىضه بدؿب ما ؤوِحَي مً ػاكت وبمياهاٍث . 

 في الاهخفاق مً ألاحىاؽ بن مً بحن اللىامل اإلاصجلت كلى جد
ُ
لُم هظا الخىاصل هي الغغبت

ؼ  ـِ خلُلتها بشتى اللغاث، جبلا لألؾـ التي جغجىؼ كلى زاصُت حلٍؼ
مُّ
َ
ل
َ
ى واهذ، ومداولت ج

َّ
اإلالغفُت ؤو

ؤي خىاع بوؿاوي كاثم كلى الىعي الحظاعي واإلادؿم بضكاثم مّضِ الجؿىع مً زالٌ وؾاِثَل كضًضٍة، للل 

كبر اللاعاِث وما جاصًه مً صوع في جمىحن الترحمت مً  ل الخجاعي، والؿُاس ي، والثلافي،مً ؤهمها الخىاص

ألن الترحمت هما ًلٌى "حىن عووي الصمحراٌ" كبىع بحن زلافاث، ؤو هى عبؽ اللالكاث بحن الثلافاث؛ "

تطلً ؤن اللغت مخظامىت مم ؾُاق زلافي ًدخم بطافت ألافم الخاعج لؿاوي بلى ه جىاصل زلافي؛  ـٍغ

 لِؿذ للغت ولىً للىالم" 
ً
 .1الترحمت، والترحمت بطا

                                                             
1Jean rené Ladmiral: traduire : théorèmes pour la traduction ; Payot ; Paris 1979 p13. 

ت لللُم. الغابؽ:  ىـغ ؤًظا، حماٌ خظغي:اللىإلات اللؿٍغ   http://ofouq.com/today/modulesٍو

http://ofouq.com/today/modules
http://ofouq.com/today/modules
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ها ـ  بهىا خحن هىـغ بلى الترحمت بىصفها حؿغا مهما في عبؽ الخىاصل بحن زلافاث ألامم؛ فألهىا ولضُّ

ؿهم في جؼىع اإلالاعو، وبكاصة جإهُلها وجىحهها طمً بػاع جىامي كملُت الخإزحر 
ُ
 التي ح

َ
ؤًظا ـ الىؾُلت

 زغ.  والاكتراو بال 

داٌو اإلاىـغون للمماعؾت الترُحمُت الاهخمام باالجصاٌ الثلافي طمً بػاعه الىؿُفي في الحُاة  ٍو

اإلالغفُت، الىاججت كً الخجاعب ؤلاوؿاهُت، وؤشيالها، وجؼىعاتها؛ ألامغ الظي ًجلل خغهت جىامي الخؼىع 

كم اإلافاهَُم، وألافياَع، في الاججاه الؿلُم مً زالٌ اللالكاث اإلاخباصلت بحن الثلافاث التي جض

في ؾبُل جىامي الىعي اإلالغفي. وبطا هىا ولخبر الترحمت شغػا فاكال في جؼىع  والخصىعاِث اإلالغفُت،

ت طمً الحغهت الضًىامُىُت اإلاخباصلت بحن الثلافاث فال ًيبغي ؤن هلّغ باالعجباغ  الخصّىع الظهني للبشٍغ

ملىماجىا بثلافت آلازغ حلّض مغجىؼا ؤؾاؾا، ًإزظ في اإلافغغ بالزغ، وبهما صفت اللُىهت مم جؼابم 

الحؿبان الحُؼت مً الخإزحر اإلاؼلم اإلاخباًً مم زلافت الظاث، وؤلافاصة مً الثلافت اإلاىلىلت بلُىا، 

؛ ؤي بالخلبل 2بساصت الثلافت طاث الحـ الؿلُم التي مً شإنها ؤن جىلل اإلالغفت الىؿُفُت باإلاىاطلت

 اعي ختى جيىن اللالكت كاثمت كلى الخباصٌ، ولِـ كلى الخبلُت والاعجباغ اإلاغلم.الىطعي لىاكلىا الاحخم

وهىظا، حلض كملُت الخىاصل / الخللي حؿغا مً زالٌ الخفاكل بحن لغت الىص اإلاىلٌى مىه بلى 

لغت الىص اإلاىلٌى بلُه؛ ؤي بحن الىص ألاصلي وحلضص كغاءاجه في لغاث مسخلفت؛ لظلً وان الخؼىُع 

عهحَن الخىاصل الثلافي، هـغا لؼبُلت الاؾخلماالث اإلاسخلفت للغاث كبر مؿاع جؼىع الحظاعاِث،  اإلالغفيُّ 

ـ  في مغامُه   ولً ًيىن طلً هظلً بال بخفلُل الترحمت التي ًخم مً زاللها هلل حؿائالث الىص اإلاصضع

 وؤهضافه ـ بلى ؤلافاصة مً هظه الدؿائالث في زلافت ولغت هص الهضو. 

جىمً ؤهمُت الخفاكل بحن اللغخحن، ؤو الثلافخحن، وهى ما  ؤػلم كلُه "ًاوؽ" الجؿغ ومً هىا، 

لي، بِىما هى كىض "آًؼع جفاكل اللاعت مم الىص، واإلافهىمان ملا "ًفخدان آفاكا حضًضة ؤمام  الخإٍو

اِث اإلالغفُت ألازغي. وهىظا لم حلض الترحمت جلالنها حؿاًغ اهدشافاِث الىـٍغ ت الترحمت، ٍو حلني  هـٍغ

مجغص هلل هص ؤصلي مً لغت بلى لغت ؤزغي، بل ًمىً للمترحم ؤن ٌؿخفُض مً اؾتراجُجُاث اللغاءة 

ل التي ًلترخها ًاوؽ وبًؼع، مثال، خُث ًصبذ اإلاترحم مثل مخللي ًاوؽ وكاعت بًؼع، كاعثا  والخإٍو

ا، له صوع بًجابي ًإزظ بلحن الاكخباع اللالكت بحن اإلااض ي والحاطغ ؤو  ُّ بحن الىص ألاصلي وكغاءاجه صًىام

خي الخاص. وبطا وان  اإلاخلضصة، وميّىهاث الىص الثابخت واإلاخغحرة، ملّبرا كً مىكفه مً مىـىعه الخاٍع

اإلافهىم الخللُضي للترحمت هى مداواة الىص ألاصلي ؤو هلله بلى لغت زاهُت، فةن طلً ًىحي بىىق مً 

في ملاله "الترحمت صىعة ػاثفت": "بن  (John Johnston)وفي هظا الؿُاق ًلٌى حىن حىوؿخىن  الجمىص

اإلافهىم الخللُضي للترحمت بصفتها مداواة لىص ؤصلي ؤو هلال له بلى لغت زاهُت ًبرهً لِـ كلى ؤهه غحر 

                                                             
ؿخيخج صلُل ؤصحاب اإلاىاطلت، مً وىن   2 اإلاىاطلت: هي اجفاق بحن حماكت كلى جضاٌو ش يء ما ؤو لغت ما، بىصفها لغت وؿُفُت. َو

 الخىاطم كلى لغت ما ًدخاج بلى ؤلاًماءة، وؤلاشاعة، والحىاؽ. 
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؛ ألن الترحمت في 3بل ؤًظا كلى ؤهه ًلىم كلى هـغة حامضة ومغالؼت للغت ...." واو في الخؼبُم فدؿب،

ُت بحن الظاث وآلازغ لخمىحن ملاعبت خىاع الحظاعاث، وهظلً ختى ٌؿخفُض خض طاتها هي كملُت جىاصل

. ومً زم،  مخللي الىص الهضو مً ججاعب عوح هص اإلاصضع، وهظا ما وصلذ بلُه زلافت الىص ألاٌو

 جيىن كملُت الخىاصل هظه بحن الثلافخحن هي كملُت جفاكلُت بحن ػغفحن ول منهما ًىمل آلازغ. 

بالضعحت ألاولى وعي بالظاث كبل ؤن جيىن وكُا بالزغ، "وعي باالزخالو بن فىغة الخىاصل هي 

ٍت  ٌؿخلص ي كلى الظاث ؤن جبلغها صون وؾاػت، وهظا الىعُي آلازُغ بضوعه ـ الظي  واإلاغاًغة، وعي بأزغٍّ

ًىؼىي كلى وعي ممازل بالظاث ـ ًلف كاحؼا كً الخلغو كلى آلازغ، ؤو الخلغو كلى الظاث في آلازغ، 

ً كلى بال ك ُض فُما بُنهما، بل ججللهما كاصٍع ْحن..وهي وؾاػت ال جىّخِ َُ بر جلً الىؾاػت بحن هظًً الىك

ق، صون ؤن ًفلض ؤيٌّ منهما 
ّ
الضزٌى في ججغبت مشترهت، ؤو كلى الاهسغاغ في طغٍب مً الخفاكل الخال

خه الظاجُت.   4هٍى

ؼ مياهت الظاث كبر واؾؼت الت رحمت الخىاصلُت التي مً شإنها ؤن والاجصاٌ بالزغ هى اجصاٌ لخلٍؼ

جفؼً بلى ملنى الازخالو واإلاغاًغة والضزٌى في ججغبت اخترام الغؤي آلازغ، ومنها ًدشيل الخؼىع اإلالغفي، 

مً خُث بن الاؾخيخاج مً الخجغبت ًخىكف كلى مضي اعجباػً بالزغ وبلى ما وكف كلُه مً بحغاءاث 

ُيُاث والثلت في الىفـ في الىص الهضو، وهظا شإن وؤخيام ملغفُت، وكىضثظ جخإؾـ ملالم الُل

الترابؽ بحن اإلالاعو والخإزحر فُما بُنها؛ لخدلُم هظا الخىاصل الظي لم ٌلض ملخصغا في هـغ ٍبصواعص  

ب في خالت كاصًت، بل اهخلل بلى جىاصل بحن الثلافاث؛ ؤي  Edward T. Hallهٌى 
َ
بحن مساِػب ومساػ

كاث الؿلىهُت، واإلاياهُت، والؼماهُت، بمىـىمت ؤزغي جسظم لـغوو بحن مىـىمت مً اللُم واللال

ومالبؿاث زلافُت ؤزغي. وهظا ما حلل اإلاترحم الفغوس ي لىخاب "اللغت الصامخت" ًصغح كاثال: "كىىان 

الىخاب ال ًلخص فلؽ مظمىن الىخاب، ولىً ًدىاٌو ؤًظا ؤخض الخلاعطاث الىبري للثلافاث. فال 

ضعؽ، ًلخصغ ألامغ كلى مً ً
ُ
ؿخىشف ولم ج

ُ
م مً الؿلىهُاث التي لم ح

َ
خيلم، وبهما كلى طلً اللال

 .5وبالخالي ما ػالذ مجهىلت"

بن بؾهام الترحمت في بهخاج اإلالغفت حؼء ال ًخجؼؤ مً ؤلاؾهاماث الللمُت : اإلالغفت الترحمت و 

اصة مً شمىلُت اإلالغفت الل ، والٍؼ لمُت الصاثبت، فىُف ألازغي والاشتران ملها في اإلاىطىق اإلاخضاٌو

ًمىً ػغح اللالكت بحن الترحمت واإلامحزاث اإلالغفُت اإلادلُت؟ زم هُف جازغ الترحمت في ؾماث الىص 

 الهضو؟ وهُف حؿهم في ججضًض فىغ الظاث؟

                                                             
ل، ميشىعاث  3 ل والخللي، طمً هخاب الترحمت والخإٍو ولُت آلاصاب والللىم ؤلاوؿاهُت بالغباغ،  الجُاللي الىضًت: الترحمت بحن الخإٍو

 .57، ص 1995، 1اإلاغغب، غ 

 John Johnston, «Translation as Simulacrun» in Rethinking Translation, ed. byl.Venuti (Routledge, London andًىـغ ؤًظا،  

N.Y.? 1992), p. 43.  
ل، مجلت آلاصاب، بحروث، اللضص ًىؾف ؾالمت: ما الترحمت؟ الترحمت بحن الىلل والخإ  4  . 42، ص1999، كام 5/6ٍو
5 Edward T.Hall: Le language silencieux ,  page 12  
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للل ؤلاحابت اليافُت، الشافُت، كً هظه ألاؾئلت جىمً في عؾم الهضو بىصفه ؤخض ؤبغػ  

ت لإلؾها ؿخضعي هظا اهخلاًء في كملُت الخصاثص والشغوغ الظغوٍع م الفللي في جؼىع ملغفت الظاث، َو

ازخُاع الىص اإلاصضع وفم ػمىخاث اإلاترحم الىبُلت التي جىلىـ بضوعها كلى زلافخه باإلًجاب، ولِـ 

 مً مىـىع بحغاءاث اؾخيؿار الىص اإلاصضع خغفُا بلغت هص الهضو .

ٌلىـ كضعة اإلاترحم كلى اؾدُلاب  وللل في بكاصة بهخاج الىص الهضو مً الىص اإلاصضع ما

الفىغة اإلاغاص جىصُلها بلى اإلاخللي التي جظاهي الفىغة التي اهؼلم منها الىص اإلاصضع، وهظا ما ًجلل 

الترحمت في مؿعى الاهبلار، والبىاء، والخجضًض، وطلً بفلل هلل الللىم التي مً شإنها ؤن حؿهم في 

ي اجساط مىكف ما ًخالءم وػاكاجه الثلافُت اإلادلُت لضفم ػعق الثلت في اإلاترحم، وبث عوح اإلاباصعة ف

خغهت ؤلابضاق؛ ولظا  فةن "اإلاؼلىب هى بكماٌ الجهض في كمل ٌؿاهم في نهظت الللىم حمُلا. وؤن الظي 

هغاه بهظا الخصىص، هى ؤن الترحمت مشغوق مخيامل ؤوال، وزؼت كمل زاهُا، وجؼامً مم بهخاج الللم 

ح كلى آلازغ وجفاكله مله عوخا وزلافت عابلا. وبنها بن لم جىً هظلً فلً جاصي واإلالغفت زالثا، واهفخا

ت ملغفُت 6الغغض اإلاؼلىب منها خم ألاصاء"  .ومً هظا اإلاىؼلم، ؤًظا، فةن الترحمت ال حلني كُام هـٍغ

اث اإلالغفُت، وما وصلذ بل ُه جيىن بضًلت لجمُم اإلالاعو، وبهما ٌلني ؤلافاصة مً واكم صعاؾاث الىـٍغ

 في مجاٌ الخغحر وؤلاطافت؛ لخإهُض صالخُت اإلالغفت اإلافُضة. 

بن خغصىا الشضًض كلى جبني بؾهام الترحمت في بىاء اإلالغفت، وفم ؾُاق جؼىع اإلالغفت الللمُت 

وما ًغجبؽ بها، ٌلخمض كلى اللضعة الفاثلت في الغغبت في اخخىاء الخصىصُت الللمُت. وكض ًيىن مً 

عبؽ الصلت الىزُلت بحن مباخث الترحمت ومباخث اإلالغفت هى بىاء صغح واكلُت البىاكث اإلادفؼة كلى 

ت لىخاج الظاث، بفظل بؾهام الترحمت في  اإلالغفت الظاجُت الىؿبُت مً آلازغ، والتي حلخبر بطافت طغوٍع

خضح هظا "مً ؤن الترحمت لِؿذ مجغص وشاغ لغىي، بل هي فلل زلافي  ع ما هلص، ٍو بطاءة وحلٍى

بكاصة جإهُل الثلافت ؤلاوؿاهُت وبكاصة بهخاحها كلى هدى واٍق ..بنها لِؿذ خغفت بحغاثُت ًلىم كلى 

فدؿب، وبهما هي مىكف ملغفي للللل ًمىدها بلضا ملغفُا ال ًىفصل كً بلضها ؤلاحغاجي ؤو بلضها 

بلى الىلضي، فالترحمت بما هي بهخاج ملغفت مخجضصة بالىص، هي هلض بالظغوعة؛ بط الىلض هى الؿبُل 

ًُ الازخُاع؛ ألنها جلف كلى ميىهاث  دِؿ
ُ
بهخاج اإلالغفت، وهىظا ًيىن البلض اإلالغفيُّ مخصال بثلافٍت ج

الىصىص ألاحىبُت وكلى مغحلُاتها، فخخمىً مً الحىم كلى كابلُت هظه الىصىص لإلفاصة منها، 

  7وجلُُم خصُلتها في بجاخت فغصت الخفاكل ؤلاًجابي بحن ألاها وآلازغ.

خذ الترحمت، وبصىعة ؤهثر حضًت، مؿاهضتها بلى همى اإلالغفت، وبلى طىابؽ الخفىحر وللض ػغ 

الؿلُم للثلافاث اللىمُت. ومً زم، ؤصبدذ مىعص اؾخفاصة واكخماص. ولظلً جللى الترحمت في الفترة 

                                                             
 .1003مىظع كُاش ي: الترحمت لغت مخلضصة، طمً هخاب، الترحمت وجفاكل الثلافاث، خللت بدثُت، ص   6
 .  83، ص 5/6زاثغ صًب: مدىت الترحمت في الثلافت اللغبُت، مجلت آلاصاب، ق   7
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ىا مً ألازحرة عواحا ؤوؾم، ختى ؤنها جياص جيىن الاججاه الغالب، ومخؼلبا خخمُا لخلُُم اؾخضالالث زلافخ

 لها. وبهظا ًخضح ألازُغ اللُنيُّ في الؿماث اإلالغفُت.
ً
 في همى الللىم، وزضمت

ً
 خُث وىنها كُمت

، بن ػبُلت الترحمت في وؿُفتها ؤصبدذ جضعن حُضا ؤن ول كمل مترحم هى  ومً هافلت اللٌى

 Homage toكىضما صافم كً جغحمت   Ezra Poundمىجؼ حضًض بةطاءاث حضًضة، كلى هدى ما فلله 

Sextus Propertius " :ٌوطلً بخُاء عحل مُذ، ؤي في جلضًم شخصُت خُت اهدصغث مهمتي فيفلا ،

مً زالٌ حشبيهه بكاصة بوؿان مُذ مغة ؤزغي بلى الحُاة، وفي هظا جغهحز كلى الىص الهضو الظي 

م عؤي وفي هظا ًخىافًخجضص بلغاءة مً لغت ؤزغي لىص لشاكٍغ ـ مثال ـ مٍُذ في لغت الىص اإلاصضع، 

الظي ٌؿخسضم  Walter Benjamin اإلاترحم مم وحهت هـغ ]والتر بىجامحن[ " خٌى مهمت Pound"باوهض 

 حشبُه الترحمت بالحُاة بلض اإلاىث
ً
صىع ]وطلً في ملضمخه الشهحرة للترحمت ألاإلااهُت لىخاب بىصلحر ،ؤًظا

ؿُحن  مثاٌ بىجامحن،  الثماهُيُاث[. وللض اهدشف مً حضًض مىـغو الترحمت في 1923في خُاة الباَع

ت جغحمت ما بلض الحضازت.  مً ؤهم الىصىص كً هـٍغ
ً
  8وؤصبذ واخضا

وبلى مثل هظا ألاؾلىب جيىن الؿمت الباعػة للترحمت، في صفم اإلالغفت بلى الىمى، هي بؿهاع الىص 

ازغ في صوافم الثلافت اللىمُت،  اإلاصضع وبخُاثه بدُث ًىلض مىه مىحىص آزغ، في لغت الىص الهضو، ٍو

فُض زصاثصها، وغالبا ما ًيىن اإلاترحم وؾُلت مهمت جىؿف لخاصي صوع بخُاء هص ما في لغت الهضو  ٍو

بلى لغت اإلاصضع مً مىـىع كصضي ملحن ًخللم باإلاترحم، ؤو باإلااؾؿت الثلافُت ؤو الللمُت التي جيؿب 

ُض اإلاترحم في بلى مصلحت اإلاترحم، ؾىاء ؤوان هظا الخغُحر هابلا مً بعاصة الىص/ألاص ل، كىضما ًخلصَّ

اهخلاثه، وجيىن فُه محزة الخإزحر هابلت إلعاصة اإلاترحم، ؤو ؤن ًيىن الخغحر هابلا مً الترحمت 

 "بالؼبم
ُ
ت َُّ ِج " والتي جخدلم بإشياٌ مسخلفت، وجيىن مصاصفت لحاحت الثلافت اللىمُت، وبدؿب /السَّ

ا الحالخحن: ]اإلاترَحم باللصض، واإلاترَحم باإلاصاصفت[ ملخط ى ػبُلتها ومؼابلتها للىاكم الُلُني. وفي ولخ

جإحي الترحمت مسخغة للنهىض بهظه الثلافت اللىمُت، وجخجلى مً زاللها ممحزاث فاثضة اإلالغفت بما 

جخالءم مم الظاث؛ ألن خاحت هظه الظاث مخلللت بازخُاعها وؾاثل الىمى بالىدُجت اإلاؼلىبت مً الاجصاٌ 

بال كبر حؿغ الترحمت التي حشيل اإلادىع الضاكم لخؼىع الللىم واإلالاعو في بالزغ، ولً ًيىن طلً 

 الثلافت اللىمُت.

وهىظا ولما واهذ الىدُجت اإلادصلت مً الىص اإلاصضع، وولما كمذ الفاثضة، وولما وان هظا 

اإلادصٌى هاحؼا، وجاما، ولما ؤصث الترحمت ؤؾمى ما كىضها مً زصاثص وؿُفُت، "وبطا واهذ الترحمت 

حؼءا مً اللمل اللملي ألنها وؾُؽ بحن الللىم، وحؼءا مً اإلاشغوق الحظاعي ألنها وؾُؽ بحن 

الحظاعاث، فمً البضًهي ؤن هلٌى بن الترحمت ال جؼصهغ بال مً زالٌ كمل كلمي ًلىم مً وعاثه 

ل الترحمت ب 9مشغوق خظاعي. هظا ولغبما ٌلخبر كاإلاىا اللغبي مً ؤهثر صٌو اللالم شحا في مجاٌ جمٍى

                                                             
 .50 ، صصعاؾاث الترحمت جغحمت. فااص كبض اإلاؼلب ألاصب اإلالاعن بلى مً: ؾىػان باؾىِذًىـغ،   8
 . 1001مىظع كُاش ي: الترحمت لغت مخلضصة، طمً هخاب، الترحمت وجفاكل الثلافاث، خللت بدثُت، ص  9
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اإلاىـىع؛ ألامغ الظي ؤبلض البدث الللمي في الجاملاث اللغبُت كً ؤلاهجاػ وؤلابضاق، ومىاهبت الللىم 

 ـ ؤهثر 
ُ
ت

َ
ْؿَتْهَضف

ُ
ت الؿاثضة في اللالم اإلاخؼىع، وكلى هظا الىدى ًفترض ؤن جيىن لغخىا اللىمُت ـ اإلا اللصٍغ

جلبال، واهفخاخا، ومغوهت، وفي مؿخىي ما  خغصا كلى ؤلافاصة مً اللغاث اللاإلاُت ختى هجلل منها ؤهثر 

جىاحهه مً صضماث مفخللت مً آلازغ. "وهىا، بطا ؤعصها ؤن هخيلم كً ؤٌو اإلالىكاث التي جلف ؾضا 

ت ال حؿخؼُم  : بن ألامت التي صمغث ميىهاتها الحظاٍع مىُلـا ؤمـام الترحمت ]في زلافخىا[ فُمىىىا ؤن هلٌى

ُؼا بحن الللىم والحظاعاث، وبهه لُلاٌ ؤًظا: بن ؤلاخؿاؽ ؤن جىجؼ كلما، وال جغحمت جيىن وؾ

بالضوهُت ٌؿىص ألامم التي جخسلف كً عهب الحظاعة، وبن هظا ؤلاخؿاؽ لُلم ختى ًصِب جؼللاتها؛ 

لها الللمُت"  .10وبط طان جصاب ألامت باإلخباغ وججهع مشاَع

ؼي خاحؼ الاكتزاػ بالظاث؛ بن جىاصل لغخىا اللىمُت باللغت اإلاصضع ال ًمىً ؤن ًخم مً صون جس

ألن ؿاهغة الاكتزاػ بالظاث جاصي بلى بكصاء آلازغ وحغُِبه، وفي هظا حغُب لىلل الخجاعب اإلاخىىكت 

اإلاؿخمضة مً جيشُؽ حهاػ الترحمت في بحغاءاتها الىؿُفُت، والتي مً شإنها ؤن جظُف بلى اللغت 

اهخلاثُت، وبما ًسضم مصالح الظاث في حمُم اللىمُت لبىت مما جىصلذ بلُه اللغت اإلاىلٌى منها بصىعة 

ت والثلافُت الزتراق خىاحؼ اللؼُلت اإلالغفُت؛ "والترحمت بهظا اإلالنى وؾُلت لىعي الفاعق  مغاميها الفىٍغ

بحن الخثاكف وؤلالغاء الثلافي. ففي خحن ٌلني الخثاكف ؤلاهصاث اإلاخباصٌ بحن الثلافاث والاكتراو 

فط ي ؤلالغاء بل ًُ ت"بازخالفها،   .11ى الاؾخلالء والجزكت اإلاغهٍؼ

ل آلازغ ووطله في صىعة  ولِـ بالظغوعة ؤن جيىن الترحمت "هى ؤها"، ؤو "ؤها ؤهذ"، ؤو بخدٍى

الظاث، ؤو جلبـ الظاث لبىؽ آلازغ، وبهما الترحمت التي هلصضها، واإلاخماشُت مم ػمىخاث عغباجىا، هي 

ً في مؿخى  ي جفلُل الخباصٌ في اإلالاعو، والتي ججملها كالكت جلً اللالكت التي ججمم بحن هظًً الظمحًر

صًالُىخُىُت، جيىن فيها صىعة الخيافا اللغىي ممىىت، وفي مثل هظه الحاٌ جاصي الترحمت في هـغ ]بٌى 

يىع[ "بلى جىؾُم ؤفم اللغت الخاصت، بل بلى اهدشاو جلً اللغت هفؿها" ٍع
؛ ألن اإلاللىماث الىاعصة كبر 12

جإزظ ػابم الصهغ وؤلاطابت في هخاج اإلالغفت اإلادلُت؛ لظلً مً "الخؼإ ألاؾاؽ حؿغ الترحمت غالبا ما 

للمترحم ]هما ًغي، بيُامحن[  هى ؤن ًدافف كلى الىطم الظي ًجض كلُه لغخه بضال مً ؤن ٌؿمذ للغخه 

م اللغت ألاحىبُت" لمم لغخه كلى ػٍغ ؛ لظا 13ؤن جخإزغ بشضة باللغت ألاحىبُت، فُيبغي كلُه ؤن ًىؾم َو

كلُىا ؤال هىـغ بلى الترحمت كلى ؤنها مؿاإلات ليافت ماهالث الخللي، بل ؤن هىـغ بليها بىصفها مؿهمت في 

 كملُت الىشف وؤلابضاق والىمى.

                                                             
 .  1001اإلاغحم الؿابم، ص  10
 .  32عشُض بغهىن: صعحت الىعي في الترحمت، ص   11

12  La paradigme de la traduction , op, cit,p.14.  
منى ببغاهُم: الخفي شضًض الـهىع ـ كغاءة ما بلض وىلىهُالُت لترحمت )هماٌ ؤبى صًب( الؾدشغاق بصواعص ؾلُض، الترحمت وجفاكل   13

 .   1023بدثُت ـ ص الثلافاث ـ خللت 
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وهما ؤغنى جغازىا زلافت آلازغ مً زالٌ بلىعة هظا الترار في الؿُاق الظي ًدخاج بلُه الغغب، 

هظلً الشإن باليؿبت بلى جفاكلىا ـ الُىم ـ  مم لغاث آلازغ وؤلافاصة مىه بصىعة جىمي كضعاتهم ؤلابضاكُت، 

ت مً زالٌ بجلان مهاعة الترحمت، وحسخحرها بما ًخماش ى  التي مً شإنها ؤن جضكم خغهخىا الفىٍغ

وػمىخاجىا الىػىُت.وؤمام ؤلاؾهام الفللي لضوع الترحمت في الخؼىع الللمي وبهخاج اإلالغفت جىمً اإلاؼاوحت 

خلاؿم جإزحرها كىضما حؿخجُب ػىاكُت إلاؿخجضاث الخالكت لضفم خغه ت ؤلابضاق مً اإلاىـىع الللالوي. ٍو

راِث الحاصلت في جىىىلىحُا الاجصاالث التي مً شإنها ؤن جضكم :   الخغحُّ

 الغئٍت الاؾخلغاثُت. .1

 الغئٍت الاؾخيخاحُت / الاؾخيباػُت. .2

 اللضعة كلى الخدلُل. .3

ؼ اإلاٌُى اإلالغفُت . .4  حلٍؼ

م الظاث، وجدضًض كلل الغغبت في الاػ .5 الق كلى الغؤي آلازغ ،واؾدثماع كضعاجه بضافم جلٍى

 الخإزغ. 

غ ملاعو "اللغت الهضو"، والضفم بؿبل بميان الخلضم الللمي.  .6  الحاحت بلى جؼٍى

ِن ؤن مثل هظا ألاؾلىب، وكلى هظا الىدى، جظُف الترحمت بلى لغخىا اللىمُت مىدؿباٍث  ومً البّحِ

الِث، والخدىالث، كلى وؿُفت هظه اللغت بما ًيسجم  ت، ومللىماجُت، فخؼغؤ بلع الخبضُّ ، ولغٍى
ً
مىهجُت

 مم مخؼلباث اللصغ، وهظا صؤب ول لغت حؿعى بلى ؤن جىاهب الخؼىع الحظاعي. 

اث اإلالغفُت الحضًثت  اللىمُت، ؤو الىػىُت، وفي ط ىء الاكتراو بضوع الترحمت في جؼىع الىـٍغ

ؤمىً آلان ػغح  فلض فةهه ًخلحن كلُىا ؤن هخضاعن الىطم بةكؼاء ألاهمُت إلاياهت الترحمت في واكلىا، "

 غحر طاث ؤهمُت: إلااطا جلىم
ً
بالترحمت ؤهثر بلع الثلافاث  حمُم ؤهىاق ألاؾئلت التي واهذ جبضو ؾابلا

ترحم؟ وما هي مياهت
ُ
جلً الىصىص في هـام لغت الهضو؟ وهُف  وبلظها ؤكل؟ وما هىق الىصىص التي ج

 الىصىص في هـام لغت اإلاصضع؟ وماطا
ُ
لاعن مياهت

ُ
ولغو كً جلالُض الترحمت وملاًحرها في لحـاث  ج

 هلىة
َ
م الترحمت لّىِ

ُ
ىت؟، وهُف ه ُّ ش ألاصبي بحن وشاغ الترحمت  ُمبَخِىغة؟ وما هي اللالكاث في مل الخاٍع

ف وبهخاج
ّ
ىث

ُ
لترو به؟ وما هى جصىع اإلاترحمحن ألكمالهم؟  اإلا

ُ
 مً ألاصب اإلا

ً
لض حؼءا

ُ
الىصىص التي ح

دص ى حشهض وهُف
ُ
 ؟. بن هظه ألاؾئلت وحؿائالث ؤزغي ال ج

ً
  ًخم الخلبحر كً جلً الصىع مجاػا

ً
جلضما

 في فهم الترحمت ]بىصفها حلض[ ؤهثر 
ً
اؾخؼاكذ الترحمت ؤن جصبذ  مً وشاغ زاهىي وهامص ي، بلكـُما

ش ألاصبي.  14  كىة ؤّولُت مازغة طمً الخاٍع

والىاكم ؤن ما حلىؿه هظه ألاؾئلت ٌشيل اإلالىم ألاؾاؽ لفلل الترحمت في بحغائها الخىاصلي 

ْذ 
َ
ف

َ
ش

َ
والظي ًخسظ مً فلل الخللي مىطىكا مؿخجضا له للبدث والىشف، بساصت وهدً في كصغ ه

                                                             
 .  52 ، صصعاؾاث الترحمت جغحمت.فااص كبض اإلاؼلب ألاصب اإلالاعن بلى مً:  ؾىػان باؾىِذ  14
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ِمي" ؤن الىاؽ ًجهلىن بلظهم ببلع، وؤن الخىاصل الثلافي 
ْ
ك فُه الترحمت مً زالٌ الخلامل "الغَّ

اإلالغفي ًياص ًىدصغ في ألاكماٌ اإلاىخلاة، ولحؿاباث ملُىت، ولـغوو ملُىت، وهى ما ًخلاعض مم ػمىح 

 شمىلُت هظه اإلالغفت.

ز زلافت هظه ألامت كً جلً، والترحمت وخضها هي التي جمضها بغبؽ الخىاصل الحظاعي، وجمح

وجؼىع هظه اإلالغفت كً ألازغي، ول طلً بفظل شُىق الترحمت الخىاصلُت، وىنها شغػا ؤؾاؾا، وفلال 

مؿاكضا ليل ببضاق، ؤو فلال مؿاكضا ليل مً ًخىؾل طغوب الخدصُل اإلالغفي اإلامحز مً الفىغ الىمؼي 

ىه الحظاعي.  في جيٍى

خص مبضكا، ؤو كاصعا كلى ؤلابضاق بال بلض بإلاامه بما جىصل ومً هظا اإلاىـىع ال ًمىً جصىع الص

بلُه البدث الللمي، والىفاط بلى ؾبر ما جىصل بلُه الللل البشغي في مجاٌ جسصصه وجدضًض وؿله 

اإلامّحز، والغاًت التي وصل بليها، ول طلً بغغض الدصخُص والاهؼالق مً خُث اهخهى آلازغ، لخإهُض 

 الظاث. 

وكلى اإلاخللي ازخُاع ما ًالثمه مً ، 15ؤهم ؤعوان وؾاثؽ الخىاصل الحظاعي ؤخض  حلض الترحمت

ملغوض الفىغ الخىاصلي مً الحظاعاث، وألامم، واللغاث اإلاسخلفت كلى الىدى الظي ههجه مفىغوها 

 اللضامى في جإؾِـ الحظاعة ؤلاؾالمُت التي زظلذ للامل الازخُاع اإلاضعوؽ، "
ً
فمىظ فجغ ؤلاؾالم ـ مثال

إلاؿلمىن هظا اإلانهاج في الخىاصل الحظاعي، خُث ؤزظوا مً ججاعب وكىاكض وجغاجِب ـ وطم ا

َمّحز بها منهاج 
َ
الحظاعاث ألازغي )اإلاشترن ؤلاوؿاوي اللام( وؤطافىه بلى )الخصىصُاث ؤلاؾالمُت( التي ج

 الغؾالت ؤلاؾالمُت الخاجمت، فازخاعوا )الخىاصل الحظاعي( مً مىكم الغاشض اإلاؿخلل، عافظحن

 ً الخبلُت، والدشبه، والخللُض، وهظلً اللؼلت، والاوغالق. صىلىا طلً كىضما ؤزظوا كً الغومان )جضٍو

لت ؤلاؾالمُت اإلاخمحزة.. وكىضما ؤزظوا كً  ً( ولم ًإزظوا )اللاهىن الغوماوي( اؾخغىاًء بالشَغ الضواٍو

 فلؿفت ؤلاؾالم.الهىض )الفلً والحؿاب( لم ًإزظوا فلؿفت الهىض، اؾخغىاًء بـ )الخىخُض( 

غ الحـ الىلضي كىض اإلاىاػىحن،  بن خؿً الازخُاع ًيىن بدىمُت وبهظاج الفىغ اللام، وجؼٍى

 كً ؤؾالُب الىصاًت واللمم وؤلاحباع.
ً
   بلُضا

                                                             
ت بإعبلت وؾاثؽ: وهي: الخجاعة، والحغب، والحمل، والخلغض   15 خضص الضاعؾىن آلُاث الخىاصل الحظاعي بحن الجماكاث البشٍغ

سُت ـ مجلت الهالٌ، صٌؿمبر  ف: الخىاصل الحظاعي ـ خلُلت جاٍع ع( ًىـغ، مصؼفى ؾٍى .  بّن مفهىمي الخجاعة 22، ص 1996والخلٍغ

 والحغب واضحان بال شً.

ا مفهى  ت( بلى ؤمَّ ت خاملحن ملهم بلع مىخجاث خظاعتهم )اإلااصًت واإلالىٍى م الحمل فاإلالصىص به هى: جدغَّن ألافغاص بحن الىُاهاث الحظاٍع

فت ًلضمىنها بلى مجخملاتهم، كلى هدى  ت التي ػاعوها، وكض حلبىا ملهم مىخجاث ػٍغ خُث ًلصضون، ومً زم ٌلىصون مً اإلاىاػم الحظاٍع

ع: ؤلاشاعة بلى فئت واؾلت مً وشاغ ؤحهؼة ما هى ملغوو كىضها في  الجؼاثغ بخجاع الشىؼت.بِىما اإلالصىص مً مفهىم الخلغض والخلٍغ

 ؤلاكالم في الضولت الحضًثت، وهظلً اإلالاعض، واإلااجمغاث، واإلاهغحاهاث، وػٍاعاث الفغق الفىُت، والللماء وألاواصًمُحن، هما ًخظمً هظا

اتها. ًىـغ، عفلذ اإلادمض: الحظاعة ؤلاوؿاهُت بحن الخىاصل والصغاق، مجلت الىبإ، كضص اإلافهىم ؤوشؼت الترحمت بجمُم ؤشيال ها ومؿخٍى

 .  60ص  ،2001، 62
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لت  وكىضثٍظ وؿخؼُم خصغ اإلاشيلت التي ًمىً ؤن جىاحهىا في كملُت الخىاصل الحظاعي في ػٍغ

خالي فةن الجهىص ألاؾاؾُت ًجب ؤْن جىصبَّ كلى ازخُاع ألاؾلىب هظا الخىاصل، ولِؿذ في مبضثه، وبال

؛
ً
ألن الترحمت وخضها هي التي جمّضها بغابؽ  16ألاوؿب لخدلُم هظا الخىاصل صون ؤن هغفظه نهاثُا

الخىاصل الحظاعي، وجمّحز زلافت هظه ألامت كً جلً، وجؼىع هظه اإلالغفت كً ألازغي بفظل شُىق 

 الترحمت الخىاصلُت. 

ا واهذ الخىىىلىحُا في مُضان اإلالغفت كض كغبذ كىامل البلض في حمُم مغامُه، اإلااصًت، وبط

ِمحٌن بىا ؤن وؿدثمغ بحغاءاث فلل الترحمت، واجساط الالػم 
َ
ت، واإلاياهُت، والؼماهُت، فةهه ك واإلالىٍى

ب الصلت بملغفت آلازغ، وجفلُل الخجاوـ بحن زلافخىا وز لافت ألامم اإلاىطىعي والللمي في ؾبُل جلٍغ

 ألازغي.

وال ؤخض ًىىغ ؤن ؾبُل جدلُم اللىة، وجمىحن الغقي هابلان مً اؾدُلاب زلافت آلازغ. وللل زحر 

مثاٌ لخىطُذ مياهت عبؽ الخىاصل الثلافي بحن ألامم والثلافاث هى ما كامذ به الثلافت اللغبُت 

ٌ جغحمت وشغوح هخب الُىهان، ؤلاؾالمُت التي كبلذ مبضؤ الخىافم مم آلازغ في مهض وشإتها مً زال

بساصت الضوع الظي كام به كضمائها مً ؤمثاٌ الفاعابي وابً عشض بىلل الفىغ ألاعؾؼي، والُىهاوي بىحه 

كام، وجىػُىه في الثلافت اللغبُت ؤلاؾالمُت بما ال ًضق مجاال للشً في جإصُل هظا الىلل. وللل الضوع 

للفىغ ألاإلااوي، وغحره، مثل هلل، وجإصُل ؤكماٌ هُدشه،  هفؿه كام به الفغوؿُىن ـ مازغا ـ في هللهم

 وهُجل، وماعهـ، وفغوٍض، وهاًضحغ، وغحرهم هثحر. 

 مً الفخىخاث ؤلاؾالمُت 
ً
سىا اللغبي ؤلاؾالمي هفُل بمّضِ الجؿىع بحن الثلافاث، بضءا وللل جاٍع

ً مثل  ت الجضًضة بغبؽ الصلت مم زلافت آلازٍغ الثلافت الفاعؾُت، التي كؼػث الـغوو الحظاٍع

ب الصلت  والغوماهُت، والهىضًت، وغحرها، ول طلً بفظل صوع الترحمت التي واهذ اإلادً ألاؾاؽ لخلٍغ

" للخلُفت ؤبي بيت الحكمةبحن الثلافت الفاجدت والثلافت اإلافخىخت، وكض اولىـ طلً في جإؾِـ "

ؤطف بلى طلً ما وكم مً جدغن حلفغ اإلاىصىع التي ؤصبدذ ملغا للترحمت في كهض الخلُفت اإلاإمىن. 

ِم الصضمِت مم الغغب، فما وان مً الخفاكل بحن الثلافخحن، اللغبُت 
ْ
الفذ في كصغ النهظت، وفي ؿّلِ َوك

ُه ألاولى 
ُ
َىاج

َ
ت عغبت في جلاعب الخيافا بحن الحضوص الثلافُت، وكض واهذ ه والغغبُت، بال ؤن وػضجا كالكت كٍى

ً، خحن بضؤث بعهاصاتها ألاولى  في ؿل اللهض اللثماوي، زم جلتها ججغبت الترحمت في بضاًت اللغن اللشٍغ

ومداولت حصجُم الترحمت؛ مً  ،1914بلجىت الخإلُف والترحمت واليشغ، التي جإؾؿذ باللاهغة كام 

 ؤحل عبؽ خغهت الخىاصل الثلافي كبر آلُاث الحىاع اإلاخباصٌ . 

ت، ؤو الثلافت وجىمً كُمت الخىاصل في حلب زلافت، ؤو ؤصب، ؤو مل غفت، زاعج البِئت اللغٍى

ب بِئت ؤزغي بلى البِئت اإلاىلٌى بليها، وفي مثل هظه الحاٌ ال ًمىً ؤن ًخجاوػ ؤي همؽ  اإلادلُت، وجلٍغ

                                                             
 .61ص  ،2001، 62ًىـغ، عفلذ اإلادمض: الحظاعة ؤلاوؿاهُت بحن الخىاصل والصغاق، مجلت الىبإ، كضص  16
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ملغفي ـ بما في طلً اللمل ألاصبي ـ خضوصه بال مً زالٌ الترحمت "التي ًيخلل مً زاللها مً لغخه 

ت ]لغت الهضو[، بلض ؤن ًسظم إلاساض ببضاعي حضًض، ال ًلل ألاصلُت ]لغت اإلاصضع[ بلى لغت ؤحىبُ

. زم ًجض اللمل ألاصبي الظي هاحغ مً بُئخه ألاصلُت بلى  صلىبت وبشيالُت كً اإلاساض ؤلابضاعي ألاٌو

ىخب مً ؤحلهم في ألاصل...فبىؾاػت  ًُ بِئت زلافُت واحخماكُت غغبُت هفؿه في مىاحهت مخللحن لم 

ت بلى لغاث وزلافاث ؤزغي وبلى مخللحن حضص... ولظلً ًمىً الترحمت ًسخاع اللمل ألاص بي خضوصه اللغٍى

: بن اإلاترحمحن والىلاص هم صّىاق اؾخلباٌ آلاصاب ألاحىبُت.   17اللٌى

بن وؾاثل الاجصاٌ التي جبلىعث ملاإلاها في ألالفُت الثالثت مخلضصة ومىىكت، للل ؤهمها ما ًصل 

م الخبر، ؤو ما ًـهغ منها في ا م الخإزغ كً ػٍغ للُان، ؤو ما ًصل بلُه الللل باالؾخضالٌ كً ػٍغ

والخإزحر، ؤو ما ًيىن كبر الىؾاثل التي جلىم بضوعها كلى بزغاء ؤًت زلافت، وكض جيىن الترحمت بخضي 

 
ً
وؾاثل الاجصاٌ التي حشمل ول هظه اإلالالم، هما جيىن مغجىؼا مً مغجىؼاث آلُت الخللي اإلالغفي، وكامال

 اج اإلالغفت بلى ؾبل الاهفخاح كلى آلازغ. مهما لضفم بهخ

ت الخلبحر جلخط ي الغغبت في الخلغو بلى آلازغ مً خُث وىهه ججؿُضا  ؤطف بلى طلً ؤن خٍغ

ً الظاَث مً حصخُص ججغبتها  ِ
ّ
 مً هظا اللالم؛ ألامغ الظي ًمى

ً
 مدضصة

ً
م زلافي ملحٍن، ٌلىـ عئٍت

َ
إلاْلل

م الصخصُت والثلافت اإلادلُت، ومً زم جدبلىع فىغة بكاصة الثلافُت للحصٌى كلى الخىاصل اإلاخيافئ وصك

ؼ مياهت الترحمت واعجباػها بالحاحت اإلااؾت إلالغفت آلازغ وؿغوو جىؿُف كضعاجه بةمياهاث  الىـغ في حلٍؼ

عبؽ الخجغبت الللمُت و كض حلىـ جدلُم ػمىخاجىا مً زالٌ : اؾدثماع هخاثج ما جىصل بلُه آلازغ. 

اهدؿاب ول ما جدضه وؾاثل ؤلاهخاج اإلالغفي، بىصفه ألاؾاؽ الللمي، الجىهغي،  اإلاىلىلت بالحاحت بلى

لخؼىع اإلاجخمم في ول ما ٌؿعى بلى جدلُله.الاهخمام بىُفُت الخىاصل الثلافي كلى ؤن ًيىن الخإزغ في 

  الىىق، والشيل، واإلاؿخىي، والخىّحه، واولياؽ طلً وله كلى اإلاصلحت اإلاىطىكُت لثلافت الظاث.

 

                                                             
 .33، ص 1995كبضه كبىص: هجغة الىصىص ـ صعاؾت في الترحمت ألاصبُت والخباصٌ الثلافي، ميشىعاث اجداص الىخاب اللغبي، صمشم،   17
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 اإلالخظ: 

 صازل الفلؿفت، والظي ٌؿحر مً اليؿم الى الظاث، لخداوي الُىمي، عاضغ ألازالكُاث الخؿبُلُت همـ معغفي حضًض ٌعىـ الخدٌى اإلا

مً الاوؿاق اإلاشالُت ، والبدث عً كىاعض الؿلىن،  لال جنهمً العالم الى الاوؿان، على هظا الىدى اضحذ فلؿفت اللُم في بعضها الازالقي،  جيخللو 

ُـ الخىىع الظي ًدوجخمش ى مع  للفلؿفت هجضها جداوي الابؿخمىلىحُا،  عهُيُتعؤٍت ازالكُت  هي بل وزلم جىاػن بحن الحم والىاحب ،الخحر والشغ،

 الهىضؾت الىعازُت و  هخائج الؿبالبدث في  حىهغها، لألزالكُاثإلاعالجت اشيالُاث مُضاهُت  والبُىلىحُتبلػاًا الُىمي وهخائج العلىم الؿبُعُت 

عاهىُت لىا صوعا اًؿُلُا هلمـ فُه جفلؿف العلماء، مً فػاء ازالقي ٌعاٌش  شيل، ول هظا ٌوالاهطاف العضٌ كػاًا اإلاىث الغخُم،واشيالُت 

، ٍاث الازالكُت، امال في جدلُم اوؿاهُت الاوؿان وجامحن هغامخه، لظلً هجض الازالكُاث الخؿبُلُت مداواة لالبؿخمىلىحُادغ الاخضار وؾـ الخ

 .اإلاشترنوجمـ العِش  اًؿُلا مؿخلبلُت هىامِؿها جطىن كػاًا الاوؿان الغاهىُت بُىلىحُا واًيىلىحُا وكُمُا جأؾِـهلضا هاصف الى  مشلما هي

 لىغامت.ا ، الاوىلىحُا، الاؾُلا،الابؿخمىلىحُا، ألازالكُاث الخؿبُلُت، العلم، الخلىُت :اليلماث اإلافخاخُت

abstract 
Applied ethics A new moral model born with modern and contemporary 
technology where we find a great overlap between the applied ethics of the 
epistemology, which is characterized by the accuracy and rigor that the new 
ethics aim to reach 
Keywords : Applied ethics, epistemology. 
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 مضزل:

حعخبر فلؿفت اللُم عهان حضًض، وفػاء زطب لجملت مً ؤلاشيالُاث، اإلاغجبؿت باآلصاب 

ألازالكُاث جىملت ػمىُت لعهىص فلؿفُت مؿخىخاة مً ألاهؿىلىحُا هما ان واإلاماعؾاث، 

في افالؾىن  جطىع  ًىاػي الخدٌى اإلاعاضغ مً ألازالق ئلى ألازالكُاث فاللُم، مبدث ألابؿخمىلىحُا و و

خه خٌى الخللُض واإلاداواة مبضأ ما ًيبغي أن  الخدٌى مً الخأمل في في يًؿُلالا  ًخجلى لىا الضوع ، ئط هظٍغ

 فُما هى وائً.الى البدث في  ًيىن 

مُضانها معغفي ومىهجها علمي و ، ، في كغاءة هلضًت للُىميألابؿخمىلىحُا الازالكُاث وجداوي

 ًالخدٌى مًترجب عً  الى ما اغافخا ،والخلىُت والعلمٌعىـ مسخلف الخدىالث اإلاعاضغة في الفلؿفت 

ألامغ الظي ًبرع جفلؿف  ،ىاكعيئلى ال يومً الُىجىب ،، ومً الىظغي ئلى الخؿبُليلظاثاليؿم ئلى ا

جعل ؤلاًؿُلُا مُضاهُت جالػم العلم أفػل  مؿخلبلفاطا واهذ فلؿفت الؿالم جبدث عً  ،العلماء ٍو

فان ألازالكُاث حعلب و جلي في مغخلت زاهُت الشىعاث  جىعر الدشاؤم والللم والضماع،كض بعض خغوب 

 والعالم مً هخائج بدشه ؾىاء على اإلاؿخىي اإلاعغفيالعلمُت الحضًشت واإلاعاضغة ،لُبضأ الفُلؿىف 

الغاهً وجبرع  جداوىمما ًفخذ فػاءاث حضًضة لألزالكُاث الخؿبُلُت  ،والاحخماعي أو الؿبي ،الخلني

كػاًا الحُاة الُىمُت التي أضبدذ  وجخطفذ الخلضم العلمي في مُاصًً الهىضؾت الىعازُت والبُىلىحُا،

وحىص كغاءة اًؿُلُت إلافاهُم الىغامت، الاخترام، الغومىؿُلُت،  ٌؿخضعىالظي آلالت شلها الشاوي، ألامغ 

الُىمي، ومؿخلل ؤلاوؿان ،هظ ما هداٌو ؤلاحابت علُه مً زالٌ البعض اإلاعغفي لألزالكُاث و اعجباؾها 

و ماطا ًترجب عً وغع آلالت  ،بمؿخلبل ؤلاوؿان مً زالٌ الخلىُت ؟ ومضي ئمياهُت الخيبإ العلمي

 لألزالكُاث اإلاعاضغة . ت اللغاع؟ الامغ الظي ًجعل ألابؿخمىلىحُا مضزال ضاخب

 إلاًطيقا من النسق إلى الزات : أوال: 

مً اليؿم ئلى  واهلالب اإلاىهج وفي عؤٍت العالم،في  حشهض الفلؿفت الؼغبُت اإلاعاضغة جدىال 

بحن آلازغ واإلاجخمع  جىىعها اوشؼاالث الاوؿان الُىمُت في الظي ًخفدظحىهغها  فيالظاث ؤلاوؿاهُت 

مغهؼ الفلؿفت هى  لُطبذ والخلىُت والظاث وؾـ اإلاخؼحراث اإلاعغفُت وؤلاًضًىلىحُت والؿُاؾُت،

الاوؿان على الىدى الؿلغاؾي الظي خٌى ألاهظاع الفلؿفُت مً الؿماء ئلى ألاعع، فىجض ألازالكُاث 

ؿاهُت، خُث " جغجبـ ألازالكُاث الخؿبُلُت لخجاعب ؤلاول تهخم بالىاكعي والخؿبُلي الشامل  اإلاعاضغة

باإلاماعؾاث الؿبُت وأزالكُاث العلم، وول ما ًخعلم بخىىىلىحُا الحُاة، واالكخطاص ، الخجاعة ، الصحت 
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والؿب الشغعي، ئغافت ئلى ئزاعة مشىالث كضًمت بغؤي مسخلفت واإلاىث، الاهخداع ومساؾغ العمل وػحرها 

  1دىالث العاإلاُت الجضًضة."مً اإلاىغىعاث التي أفغػتها الخ

كػاًا ؾغح في  ووشهض جىىع ،زالكُاثألا ًجعل الاوؿان مغهؼ  في اللُمالخدىالث هظه فجىهغ 

وآلالُت والخلىُت وػحرها مً كػاًا اإلاعغفت واإلاىاهج  ،ؤلاوؿاهُت، والعالكاث الاحخماعُتجمـ الىغامت 

ألازالكُاث الخؿبُلُت التي جيخج كػاًا الغاهىت  خُث " ال ًمىً جطىع مؿخلبل للفلؿفت بمعٌؼ عً 

 2جغافم الغاهً لىاكع مخدغن وصائم".

و ئلى اؾلاؽ ألاها في ألاهذ بلمؿت ئوؿُت  ،ومغهؼ هظا الىاكع الاوؿان الظي ًدخاج ئلى فهم

ت والغػبت ، ؤلاعاصةحعىص الى و  ،زالطت جديي باب الللب يلها ججعل ؤلاوؿان معلىما ال مجهىال فالحٍغ

في  جؿبُلاجه والخدلُل العلمي للخلىُت وحعمُم ،مؼتربا وؾـ جلضم الىغعُت واإلاىغىعُت لىً ٌعِش،

مما ًملي غغوعة ملحت لخفلؿف العلماء خٌى  ،مسخلف اإلاُاصًً الفلؿفُت وؤلاوؿاهُت والاحخماعُت

 الضوع شاولت على  أزالكُا، ًيىن وهظا ما ًىلض لىا صوعا  ، ومؿخلبل فلؿفت اللُم مؿخلبل ؤلاوؿان

 ؟وججلُاجه في ماهُت الضوع ؤلاًؿُلي اإلاعاضغ وهظا ًجعلىا هبدث الضًياعحي في الشً اإلانهجي 

 ثاهيا : الذوس إلاًطيقي وثفلسف العلماء :

مغاجبها، وجىىع و  ؿإاٌ هاصف ئلى ئصعان الحلُلت على حعضصبٌعىص اليشاؽ الفلؿفي مشلما بضأ 

ازخالف مىغىعاتها ومىاهجها، ومً بحن هظه اإلاىغىعاث البدث في فلؿفت اللُم زطىضا ؾإاٌ 

ىلض و ، ويهخم باإلاسابغ العلمُتعلمي زالظ ًىؿلم مً الخجاعب و ألازالكُاث ،الظي أضبذ مىبعه 

سخلف ألاػماث التي فدظ الىخائج الؿبُت والخلىُت، وؤلاًيىلىحُت و الُىمُت للبدث عً مسغج وعاء م

 ،التي جفغع على الفُلؿىف حعلب اإلاؿخجضاث اإلاعغفُت ،أهثر مً الخأمل ،شهضها العطغ باشيالُاجه

ًجعل الفلؿفت  الخجغبت والخدلُل اإلاعغفي لىخائج العلىم عهان حضًض لألزالكُاث الخؿبُلُت ضبدذبل أ

ش العلم، ألنها مضزل ً ىؿلم مً هخائج العلىم، الؿبُعُت مضزل للعلىم لىً في ضىعة جسخلف عً جاٍع

، لإلخاؾت هظه الىخائج بخؼؿُت أزالكُت جخجاوػ مً زاللها ول العلباث التي توالاحخماعُت والبُىلىحُ

بي ًىمم اإلاىحىص  جدٌى صون جدلُم هغامت ؤلاوؿان وئوؿاهِخه، في ػماهىا الظي ٌشهض جلضما ججٍغ

ػُفه الى عالم الهىضؾاث التي واهذ مً  خُث أن كبل خىغا علي الؿبُعُاث فلـ، البشغي، ٍو

الفلؿفت و هما ًىضح هظا الضهخىع عماع الؿالبي في خضًشه عً عالم الفىغ " فالفلؿفت التي جيبع مً 

                                                             
 .10. ص6112. 1سبر حامعت ؾعُضة .ؽاإلاعبض هللا مىس ى وآزغون، ألازالكُاث الخؿبُلُت مً ؤلاًؿُلا ئلى البُىئًؿُلا. ميشىعاث  - 1
 .11اإلاغحع هفؿه ، ص - 2
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كضعة علل إلوؿان أن ٌؿأٌ أؾئلت حضًضة أو أن ًطىغ أؾئلت كضًمت ضُاػت حضًضة ، و اضبدذ 

عفػتها العلىم ألازغي ؾبب ضعىبتها و حمىخها ، جػاف الى الفلؿفت ول اإلاؿائل العللُت الُدُمت التي 

 3ولىً الفلؿفت صاع جغخب باإلاؿائل التي لم حؿخؿع اإلااخالث العلمُت ألازغي أن جخؼلب علُا "

كطض ججاوػ ول العلباث لبىاء اهمىطج العلمي يل اػماث اإلاعاعف فمهمت الفلؿفت صعاؾت ل

الازالكُاث الى وحعىص  جضًضاللعلم ااؾدشغاف في اإلاخيامل ومشل هظه اإلاهمت هجضها في اًؿُلا جخمشل 

في ضىعة جىاهب الغاهً و حؿدبعض الامل ملابل الخدلم " لخطبذ الازالكُاث  ،الخدلُل الفلؿفي لللُم

 4هما هظغ لها واهـ امغ عام و مؿلم و امغ غغوعي شامل وهلي "

 غغوعة بلضع ما جفُض و اليلُت لم حعض جفُض الشمىلُت مشلما واهذ في الفلؿفاث الىالؾُىُت

 حىاهب الحُاة الغاهىت و كػاًاها الفلؿفُت.  بيل الاإلاام 

ؾإاٌ  ،و مً اإلاؿائل التي أخُذ عمُم الدؿاؤالث ألازالكُت و الفلؿفُت و ألابؿخمىلىحُا

ائُحن هظا ما ًجعل ؤلاًؿُلا  ،و عحاٌ اللاهىن والاكخطاص ،الُىمي الظي ًبرع جفلؿف ألاؾباء و الفٍؼ

هما  ،ونهاًت اللُم والعضمُت ،الاػتراب اللُمي الغاهً كطض ججاوػ علم همخىفـ حضًض لللُم، جداوي ال

اغُتالوؿاق ألا حعضصىاهج و جلىم على جىىع اإلا ،لفالؾفت لبلىغ العلمُت مً ألازالقاواهذ مؿاعي   ،ٍغ

اغُحن في الهىضؾُت  "الظي اجبعه اؾبِىىػا في هخاب علم ألازالق الىدى  على خُث اجبع مىاهج الٍغ

  5وأؾغف في اضؿىاع هظا اإلاىهج و حاء هخابه أشبه بىخب العلماء في الهىضؾت "

الؿبُعُاث، فأضبدذ جلضم وعلمُت اإلاىهج في بلىغ هي  ،ئن الؼاًت مً الؿغح العلمي لألزالق

ائُت مسخلف الخدىالث التي شهضها  حؿاًغو  ،الفلؿفت ألازالكُت حؿخمض عوخها مً هخائج العلىم الفٍؼ

ً اشيالُاث حضًضة، فخذ أمام فبؿفت اللُم الظي ، وهظا في مجاٌ العلىم  ،اللغن الىاخض و العشٍغ

، جلاؾم الخفىحر فُه العالم والفُلؿىف، امال في لألزالكُاث جضًضال خىفـهى اإلافخفلؿف العلماء 

هغامت ؤلاوؿان وؾـ الخلضم الخلني  ٍإمًو  ،مىكف ًسلم الخىاػن الاحخماعي و الاكخطاصي طجسائ

 . ًجعلىا هبدث في ؾبُعت العالكت واإلالاعبت بحن زىائُت اإلاعغفت والاًؿُلاوالؿبي ألامغ الظي 

 املعشفة وإلاًطيقا: ثالثا: 

                                                             
 .62ص  6112عماع الؿالبي، مضزل ئلى عالم الفلؿفت، صاع اللطبت لليشغ والخىػَع، الجؼائغ  - 3
ل واهـ. جاؾِـ - 4 لا الازالق، جغ: مدمض فخحي الشيُؿي صاع النهػت العغبُت بحروث ص  اًماٍو  62مُخافحًز
 16اؾبِىىػا، علم ألازالق، جغ : حالٌ الضًً ؾعُض : صاع الجىىب لليشغ جىوـ )صؽ( )صؽ( ص -5

ضاث بحروث لبىان ؽ  -6  24ص 6111 11حاولحن عوؽ، الفىغ الازالقي اإلاعاضغ ، ميشىعاث عٍى
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الىغعي وعخبره عوح الخلضم  الظي، و مً وػنها العلمي واإلاعغفي هى  اإلاجخمع والحػاعةكُمت 

ً " جمشُال إلاغخلت حضًضة  هامغهىن بيخائج اإلاعاعفلظلً مؿخلبل  ،واإلاىغىعي التي هي في اللغن العشٍغ

اعجلى ئليها العلل العلمي، وباعهتها اإلاىجؼاث، والىخائج وواهبتها اهلالب في الطُاػت الفلؿفُت للمىهج 

  6العلمي"

 ضالتمشل الع خىىعت،اإلاحخماعُت الا علمُت و الؿائل اإلا مسخلف مً زالٌ مىاكشت ججؿضول هظا 

والخمحز العىطغي، الاهطاف فهظه أًػا كػاًا احخماعُت جداهيها الازالكُاث ئغافت الى مؿائل العلىم 

ت العضالت  حن حاول ألازغي، ومً اهم هظه ؤلاشيالُاث مؿألت العضالت التي أشاعث اليها في كغاءتها لىظٍغ

 ما جخفاعل مع مبضأ اإلاؿاواثخٌى بعؼ اهىاع الخفاوث اإلالبىلت عىض عوؽ في مإلفها الفىغ الازالقي

الخؿبُلي لألزالق هجض الخدلُل مشلما  ،للػاًا الاحخماعُتل هظا هجض جىىع في الؿغح ألازالقي اغافتو 

  .إلاؿائل الؿبُت و البُىلىحُت و الاًيىلىحُت الغاهىتا بسطىص

اث اإلاخىاػمتًخؿلب في كػاًا الُىمي و البدث  ؾىاء  الخأمل والخيامل بحن اإلاىاهج واإلاؿخٍى

ىمُاجهألن ػاًتها مشترهت وهي البدث في و علمُت، واهذ احخماعُت أ وجمشالتها  ،مؿخلبل ؤلاوؿان ٍو

وفم زىائُت الخحر والشغ، خُث أضبدذ " فلؿفت العلم أهثر شمىلُت  ،الىفؿُت على الىحىص البشغي 

  7خجضة جماما."للمىكف ؤلاوؿاوي مً أي فلؿفت أزغي، وحشابىذ عالكاتها واهفخدذ أمامها آفاق مؿ

 جىاػن و  ، وهغامخهالبدث عً مؿخلبل ؤلاوؿان ،ومً بحن أهم هظه آلافاق والغهاهاث الجضًضة

اوعياؾاث خٌى ؾإاٌ عاؾل الظي وان اهم مؿلب في الفلؿفت الاحخماعُت، وهظا جػمىه اإلاجخمع 

ت تالاؾخسضاماث الؿُاؾُت والع زطىضا ما ًخعلم بؿبُعت ،الىخائج الىفؿُت على البشٍغ خُث  ،ؿىٍغ

عاؾل في مإلفه اإلاىؾىم بأزغ العلم في اإلاجخمع كائال " هل ًمىً إلاجخمع ًيىن فُه الفىغ والخلىُت  بدث

لت هما اؾخمغث مطغ الفغعىهُت مشال ؟ وهل ًدىي غمً طاجه كىي ًجب  عمُلحن أن ٌؿخمغ لفترة ؾٍى

   8أن حؿبب له ًىما الاهدالٌ والاهفجاع "

في البيُت  ،اإلاعغفت العلمُت ئلى اللُم ؤلاوؿاهُت التي جمـ اإلاجخمع ومشل هظا الؿغح ًفؿغ حؿغب

وهجاخاتها اإلاخخالُت  ،غفُت اإلاعاضغةعىعاث العلمُت و اإلاشفي ظل ال ،والؿُاؾُت والغكمُت ،الاكخطاصًت

 9فىدً وعِش الُىم زىعة ضىاعُت زابخت ألامغ الظي ٌعخبر أهبر وأعظم وأعمم مً الشىعة الطىاعُت "

                                                             
 16زالق، جغ : حالٌ الضًً ؾعُض : صاع الجىىب لليشغ جىوـ )صؽ( )صؽ( صاؾبِىىػا، علم ألا  6

ً، ص - 7 م الخىلي، فلؿفت العلم في اللغن العشٍغ  .12ًمنى ؾٍغ
 .142، ص6112، 1بحرجغا هضعاؾل، أزغ العلم في اإلاجخمع، زغ : ضباح ضضًم اإلاىلحي، مغهؼ صعاؾاث الىخضة العغبُت، بحروث، لبىان، ؽ - 8
ذ  البُىلىحُامدمض الخطاء ، ؾعُض  - 9  .12، ص.ؽ، ص1022ومطحر ؤلاوؿان، اإلاجلـ الىؾني للشلافت والفىىن، اليٍى
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هي فان الشىعة اإلاعغفُت اإلاعاضغة  ،جدٌى مً الُض ئلى آلالتهي فاطا واهذ الشىعة الطىاعُت 

هىضؾت الوؾـ  ،التي جبدث عً ضُاهت لللُم الخؿبُلُت، ئلى ألازالكُاث الىالؾىُت زالقألا جدٌى مً 

اء الجؼئي، فاطا وان وعاء الح، الىعازُت و الخيبإ العلمي غهت عىض أعؾؿىا و الخىع في عالم اإلاُىغوفحًز

 ٌ هى مداواة ألابؿخمىلىحُا ومسخلف اإلاؿخجضاث  ،ألزالكُاث اإلاعاضغةلفان اإلادغن ألاٌو  ،اإلادغن ألاو

" وهظا ما ؾاعض على جىلُض أفياع حضًضة واهذ الخىىىلىحُا فيها هي اإلادغن جخجؿض في الُىميالتي 

 ن ".الدؿاعع العظُمت فان اإلاعغفت هي وحىص هظا اإلادغ  ةصاأو  ،الطخم

وهغامخه و البدث عً جىافم بحن  ،و اعهاضاث للفىغ البشغي في جدلُم ئوؿاهُت ؤلاوؿان

جخجضص لىً بؿغح باجذ  وىن ئشيالُت الشغ ألازالقي ،وهظا أؾاؽ اللُم اإلاعاضغة ،اإلاعاعف وألازالكُاث

نى الخحر و مع ،ىا الىكىف عىض ؾبُعت وخلُلت الشغ الازالقيمعلمي جلني زالظ، ألامغ الظي ًخؿلب 

 مً زالٌ عؤٍت علمُت ئٌؿدُمُت. والىغامت 

 سابعا : التنبؤ العلمي وألاخالقيات 

بُ ألابدارمؿخجضاث الشىعة الطىاعُت اوعىؿذ بخؿىع   وختى  ،في مُضان الؿبُعُاث تالخجٍغ

عالم ألاهبر الىلي، بل هىاة اإلاعغفت هي الألامغ الظي حعل العلم ًخجاوػ البدث في  ،ؤلاوؿاهُاث الخلا

بالبدث في حؼئُاث عالم الظعاث وصازلها، ألامغ الظي ؾهل  ئمياهُت الخيبإ العلمي  على  يوالخجٍغ

فعلم الحُاة  ،الظىاهغ " وىن الخيبإ ًىطب أؾاؾا على الىشىفاث في علىم اإلااصة والحُاة مسخلف

لىىه  ،ىع في جفاضُله ئال علماء الحُاة مخسططىن البُىلىجي مىظ عشغاث الؿىىاث وان علما ال ًس

  10آلان كض اؾخلؿب خىله العضًض مً الخسططاث ألازغي الهدشاف خُاة اإلاجهٌى "

أضبذ ممىً الخدلم الخيبإ في مُضان البُىلىحُا  ،فمً ئمياهُت الخيبإ في مُضان علىم اإلااصة

م فيها لىً ألامغ لِـ بهظه الؿهىلت وؾبُل الخدى ،وهظا ما جغجب عىه البدث في الهىضؾت الىعازُت

ت كض ًخعظع أمام  ًجب مغاعاتها في ظل هغامت  ألازالكُاث التيكضاؾت الاوؿان وفازتراق الحُاة البشٍغ

ومؿائل اإلاىث الغخُم وػعاعت ألاعػاء وحؼُحر  ،ؤلاوؿان وحعضص اإلاىاكف اإلاخباًىت خٌى الهىضؾت الىعازُت

غاث جؿبُلُت ئلى ػحره مً اللػاًا التي أ، الجيـ ضبدذ عهاهاث حضًضة للخيبإ العلمي جدخاج ئلى جبًر

وهى صعاؾت ؤلاوؿان مشل اإلااصة أضبذ في اإلاخىاٌو " فمً  ،في اإلااض يعؿحرا  ما وان و  ،لػمان ؤلاوؿاهُت

اغُاث والهىضؾت زم الخلُت الحُت وهظا العلم الجضًض ٌعغف بالهىضؾت الىعازُت وكض  اء ئلى الٍغ الفحًز

                                                             
ذ  -الخيبإ العلمي ومؿخلبل ؤلاؾيؿان –عبض الحؿً ضالح  - 10  .42ص – 1092 –عالم اإلاعغفت اليٍى
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و جؿبُلاث الخجغبت على الاوؿاهُاث و البُىلىحُت  11لعلم مإزغا حىهغة علم الحُاة "أضبذ هظا ا

  .حعترغه علباث مخىىعت

والبدث عً ئمياهُت الخطغف  ،بل اإلاىحىص الحي ،غمً مُاصًً الخيبإ لِـ فلـ الؿبُعُاث

بُا هُت وأزالكُت ألامغ الظي ًػع الباخث في هظا اإلاُضان أمام معاعف أزغي كاهى  ،فُه وحؼُحره ججٍغ

تهخم بلػاًا الُىمي وليل مجاٌ عؤٍت أزالكُت جخيامل صازل مباخث ألازالق الخؿبُلُت  ،واحخماعُت

التي جداوي الُىمي ؤلاوؿاوي والخؿىعاث الخلىُت واللػاًا الاحخماعُت والؿُاؾُت  ،ومؿخجضاتها

 لبدثػن اإلاعغفي وألازالقي لال بض له مً الخىاوهظا ًلجن الىغامت  ،مؿخلبل آمًجأمحن كطض  ،اإلاخىىعت

 عً فػاءاث حضًضة لألزالكُاث فما هى حىهغها ؟  

 خامسا : فضاءات جذًذة لألخالقيات التطبيقية 

و مً الفهم ئلى  ،ًىاػي الخدٌى مً اليؿم ئلى الظاث ،الخدٌى مً ألازالق ئلى ألازالكُاث

ول عطغ  الاخضار، جداوي عاهُيُت ةمغآالتي هي  وهظا جماشُا مع الفلؿفت اإلاعاضغةالخجغبت والخدلُل، 

فلؿفخه الُىمُت التي تهخم باإلاىحىص أهثر " فُىفُىا أن هىظغ ئلى خلىق ٌشهض جدىالث، وله  فلؿفي

ت والعضالت عبر العطىع لُخطح لىا أهه مً زالٌ ازخالف معاوي هظه الحلىق  ؤلاوؿان وئلى فىغة الحٍغ

  12تها."وخضوصها عبر اإلاجخمعاث ألامغ الظي ٌعىـ وؿب

 ،والبُئُت والؿبُت ،جىاهب مؿخجضاث ألابدار البُىلىحُت ت،مغه ت ججعل ألازالكُاثُواليؿب

غاجه الفلؿفُت والعلمُت " ومً معاوي الخلضم  في كػاًا جخؿلب جفؿحرا حضًضا إلاؿألت الشغ ألازالقي وجبًر

ت والخدؿً في  وفي اللػاء على  ىاضالث،اإلاألازالقي ؾُؿغة ؤلاوؿان على ؾبُعخه وجؿىع اإلاعغفت البشٍغ

    .و ولها كػاًا جدخاج لغؤٍت كُمُت حضًضة 13ألامغاع "

وصعاؾت علل  ،أضبذ فػاء حضًض إلابدث الهىضؾت الىعازُت ،زطىضا اللػاء على ألامغاع

 ،اإلاغع وئزػاعها إلابضأ الخيبإ كطض ئزػاع صعاؾت الاوؿان للحخمُت على هدى صعاؾت الؿبُعُاث

ي مُضان الخيبإ الىعاسي " ئط هُف ًمغع شخطا ؾُما أهه ًخعغع آزغ ألؾباب وهظا حىهغ الدؿاٌؤ ف

 14هفؿها وال ًمغع ، وهظا الؿإاٌ هى الظي ًداٌو الؿب الُىم ؤلاحابت علُه "

                                                             
 .40اإلاغحع هفؿه ، ص  - 11
 144، ص 1020، 1ق، صاع الؿلُعت بحروث ، ؽخؿام محي الضًً ألالىس ي، الخؿىع واليؿبت في ألازال  - 12
 .144اإلاغحع هفؿه، ص  - 13
ذ،  - 14 دشاعص صهىىن وػولذ هاء، الخيبإ الىعاسي ، عالم اإلاعغفت اليٍى  .19، ص1092ٍع
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وحعضًل الخلم  ،لىً ألامغ لم ًخىكف ئلى هظا الحض بل اعجلذ صائغة الؿب للبدث في الاؾخيؿار

جاٌ الجُىاث الجُىاث وهظا جغجب عىه كغاءاث أزالكُت " فموالبدث في  ،البشغي وػعاعت ألاعػاء

، ما الظي ؾُىاػن بحن ىكعت وهظا ًجعل الؿإاٌ ًؿغح هفؿه، وأًػا مػاع مخمدفىف بمىافع مدخملت

خسظ اللغاع "    15آلازاع اإلادخملت ٍو

وهظه  ،ًلاعب البدث في ؤلالىتروهاث أو الظعاث ،فأضبذ شأن اإلاىحىص البشغي في الضعاؾت

وهظا ًخجلى  ،ـ جلضم اإلاعغفت ألامغ الظي ًملي على ألازالكُاث الخؿبُلُت بأن جيىن أهثر عاهُيُتعىٌ

وحغصث اليشاؾاث الفلؿفُت  ،التي أضبدذ هلضا ليل هخائج اإلاعاعف ،ؿخمىلىحُابمً زالٌ مداواة الا

ججعل بظلً ألازالكُاث حؿخلبل وجغخب بيل مشاول  ،اإلاعاضغة في ضىعة وغعُت ومىغىعُت أهثر

وهظا مً زالٌ مىاحهت جلضم الخلىُت " خُث أن ؤلاوؿان  ،والبِئت الغاهىت ،العلىم الؿبُت والبُىلىحُت

هى الظي ٌؿخؿُع أن ًىاحه الخلىُت ئما ئلى الخحر أي لعملُت البىاء والدشُِض أو ئلى الخغاب والخضمحر 

 16الظي هى مبضأ الشغ "

مؿألت الخلىُت وعالكتها بالشغ ألازالقي وهظا خؿب  ،لظلً مً فػاءاث ألازالكُاث اإلاعاضغة

 أم ئلى جدؿحن الحُاة وجدلُم الؿعاصة. ،ؾبُعت الاؾخسضام وؾبُعت الاوعياؽ  ؾىاء ئلى بإؽ

مؿألت الخلىُت أشاع ئليها ألاإلااوي هُضعؼ مً كبل " خُث ًلف الفُلؿىف مىكفا هلضًا آلزغ ما و 

ً في خاغغه  مٌعُوالازتراعاث معخبرا ئًاها عائلا  ،ذ ئلُه الخلىُتوضل الىحىص ؤلاوؿاوي أي هظا الضاٍػ

  17مً اإلاحزاث " لىا الىشحر  عػم أنها خاغغا جلضم ،ومؿخلبله

، ئغافت ئلى فػاء البِئت أو هغي مً فػاءاث ؤلاًؿُلا اإلاعاضغةمؿألت الخلىُت حعخبر مدىع حى 

 مً زالٌ بدشه عً ألاؾـ الفلؿفُت لألزالق ؤلاًيىلىحُا. ،علُه لُفُىاؽؤلاًيىلىحُا الظي اشخؼل 

ا ًإؾـ لفلؿفت حضًضة جىؿلم مً  ،ومً الىاخُت الفلؿفُت أضحذ ؤلاًؿُلُا مبدشا حىهٍغ

ومً هخائج اإلاؿخجضاث الاحخماعُت والؿُاؾُت والاكخطاصًت كطض زلم جىاػن بحن  ،هخائج العلىم

الخلىُت اإلاعاضغة، إلًجاص هغامت لإلوؿان وجأضُل أؾـ كُمُت جداوي  ؤلاوؿان والُىمي والاؾخسضاماث

 مؿخجضاث العلىم البُىلىحُت والؿبُعُت والاحخماعُت والؿُاؾُت.

                                                             
ذ  - 15  .10، ص1092 –ؾعُض مدمض الحطاع ، البُىلىحُا ومطحر ؤلاوؿان ، عالم اإلاعغفت ، اليٍى
، 6112، 1ئبغاهُم أخمض ، ئشيالُت الىحىص والخلىُت عىض هاعجً هُضػؼ، الضاع العغبُت للعلىم ، ميشىعاث ألازالق ، الجؼائغ ، ؽ - 16

 .02ص
17  
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لُطبذ ؤلاوؿان معلىما ال مجهىال وؾـ  ،فاألزالكُاث الخؿبُلُت جداوي مسخلف اإلاُاصًً

ؿاًغة معُاع الفػُلت ألازالكُت على هدى إلا ،واإلاعغفُت اإلاعاضغة ،ؿخمُت وؤلاًضًىلىحُتبالخؼحراث الا

 جؿبُلي أهثر واكعُت. 

اًػا هجض الازالكُاث اإلاعاضغة جغاهً على  ،غافت الى الجاهب اإلاعغفي طو اإلاىحى العلميئو 

، فمىظ الخىػَع الاعؾؿي هي مً اهبر الاشيالُاث الفلؿفُت مشل العضالت التي ،اإلاؿائل الاحخماعُت

هطاف في ضىعة حضًضة مع حىن عالىػ الظي بدث في الاهطاف على مؿخىي ًخجضص البدث الى مبضا الا 

اما عىض الفغص هى ازالكُاث اللضعة الشخطُت و اخترامها خُث " ًجب على  ،الافغاص و اإلاإؾؿاث

فىغامت الاوؿان   18الاشخاص ان ال ًلىمىا بأعماٌ ًطعب عليهم اللُام بها او جخعضي كضعاتهم "

الافغاص الخاضت و الاهطاف عوخه مؿخمضة مً مغاعاث الخفاوث بحن الافغاص حؿخىحب اخترام كضعاث 

 كطض اخضار جىاػم .

ازالكُت  حنهاعمم عاولؼ هظا اإلابضأ صازل اإلاإؾؿاث " وىن اإلافهىم اإلاىاؾب للعضالت هى كى  كضو 

واًػا فمؿخىي اللغاع الؿُاس ي  19مهمت في زلافت اإلاجخمع و حؼء في اإلاإؾؿاث و الاحغاءاث الؿُاؾُت "

الاهطاف، اعاص مً زالله عاولـ مغعاة مبضا العضالت في ضىعة  ،اإلاعاضغ يالاكخطاصي في الُىم اللغاع 

 . الازخالفواإلاؿاواة صازل 

ت،  اث احخماعُت مشل مؿألت الخىاضل الفغصاهُت والؼحًر فمؿائل الازالكُاث جىػعذ على مؿخٍى

اإلاجخمعاث زطىضا مع العىإلات، فىجض جلضم الخلىُت وغعىا امام    هما أضبدذ عهاهاث حضًضة امام

ت ضؼحرة على كضع ما ػاب الخىاضل ،مفاعكت الخىاضل م العالم هلٍغ و اضبذ  بحن الافغاص، على كضع جلٍؼ

و مً اشيالُاث الاًؿُلا صازل مضعؾت فغاهىفىعث البدث  ،الازغ افتراض ي و لِـ وحىصه و هُاهه عُني

غ و الدؿامذ و في الخىاضل " خ ً و لخباًً الافياع في الخىٍى ُث ًيىن الخىاضل كائم على مىاكف الازٍغ

مً ازالكُاث  هظا باوؿاهُهو معاملت الازغ  ،عضم ججاوػ الازغ و تهمِشه في بىاء اإلاجخمع اكخطاصًا

 .امت في اإلاؿخىي الىلضي الاحخماعيو البدث عً الىغ  ،الحىاع و الخىاضل

حشغق الاًؿُلا في فػاءاث حضًضة  هالُىمي اإلاعاضغ و مً زالل في خباصلتالؿلىواث اإلا لتهظًبو 

اما البعض الشاوي ًداوي الفلؿفت  ،لها بعضًً الاٌو ًداوي هخائج العلىم الىغعُت و اوعياؾاتها الازالكُت

ت، خغوب مًو الُىمُت و اوشؼاالث الاوؿان  ،الاحخماعُت  بأشيالها ؾىاءا واهذ عكمُت ام حُيُت او طٍع

                                                             
  602ص  6111- 11حىن عاولؼ .العضالت هاوؿان .....الحاج اؾماعُل اإلاىظمت العغبُت للخلغحمت ؽ - 18
 . 416اإلاطضع هفؿه ص  -  19
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ول هظا ًطبذ  ت،لاعضوجدلُم ال ، وما ًلابله مً بدث عً حىصة الحُاةدشاؤمال اغافت الي مؿألت

 ؿفتلا جطبذ الاًؿُلا مىبع للفهو بعض ،فجغ حضًض لالزالكُاث بعضما ًغخى لُل الخلىُت و الالُت ؾضوله

  ومضزال الوشؼاالث الاوؿان اللُمت اإلاعاضغة.

 قائمة املصادس واملشاجع
 

سبر حامعت اإلاعبض هللا مىس ى وآزغون، ألازالكُاث الخؿبُلُت مً ؤلاًؿُلا ئلى البُىئًؿُلا. ميشىعاث  -

 .6112. 1ؾعُضة .ؽ

 .6112عماع الؿالبي، مضزل ئلى عالم الفلؿفت، صاع اللطبت لليشغ والخىػَع، الجؼائغ  -

لا الازالق، جغ: مدمض فخحي الشيُؿي  - ل واهـ. جاؾِـ مُخافحًز  .صاع النهػت العغبُت بحروث اًماٍو

 اؾبِىىػا، علم ألازالق، جغ : حالٌ الضًً ؾعُض : صاع الجىىب لليشغ جىوـ )صؽ( )صؽ( -

ضاث بحروث لبىان ؽ  -   6111 11حاولحن عوؽ، الفىغ الازالقي اإلاعاضغ ، ميشىعاث عٍى

- ً م الخىلي، فلؿفت العلم في اللغن العشٍغ  .ًمنى ؾٍغ

لعلم في اإلاجخمع، زغ : ضباح ضضًم اإلاىلحي، مغهؼ صعاؾاث الىخضة العغبُت، بحرجغا هضعاؾل، أزغ ا -

 .6112، 1بحروث، لبىان، ؽ

 . 1020، 1خؿام محي الضًً ألالىس ي، الخؿىع واليؿبت في ألازالق، صاع الؿلُعت بحروث ، ؽ -

ذ،  - دشاعص صهىىن وػولذ هاء، الخيبإ الىعاسي ، عالم اإلاعغفت اليٍى  .1092ٍع

 .1092 –دمض الحطاع ، البُىلىحُا ومطحر ؤلاوؿان ، عالم اإلاعغفت ، اليىٍذ ؾعُض م -

ئبغاهُم أخمض ، ئشيالُت الىحىص والخلىُت عىض هاعجً هُضػؼ، الضاع العغبُت للعلىم ، ميشىعاث  -

 .6112، 1ألازالق ، الجؼائغ ، ؽ

  . 6111- 11حمت ؽ.....الحاج اؾماعُل اإلاىظمت العغبُت للتر  فاطحىن عاولؼ .العضالت هاه -
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 أفزاد ألاسزة الجشائزية سلىليات على املزئي إلاعالم أثز

 وثفاعلهم الاجتماعي

 جامعـة ثيـارت  -ماحــي فتحــي 

 جامعة ثلمسان/بً لعبة محمذ 

 جامعة ثلمسان –د . مسعىدي أحمذ 

  
 2012/ اوت /01:ثاريخ اليشز 2012جىان  02:ثاريخ القبىل  2012ماي  31 :ثاريخ الارسال

 : ملخص

عزف املجتمع الجشائز ثحىالت طالت مل مجاالت الحياة هتيجة ثأثز أفزاده بالتطىر الهائل للتنىىلىجيا الحذًثة لإلعالم 

الجشائزية عً اليسق العام للمجتمع الجشائزي فإن التحىالت  ألسزةوالاثصال وألهه مً غير املمنً فصل اليسق الثاهىي ل

سلىليات جذًذة لذي أفزاد الحاصلة في اليسق العام ثىعنس بالضزورة على اليسق الثاهىي، حيث ثىلذ عً هذا التأثير 

حذًث وما هي ألاسزة لما غير مً همط ثفاعلهم الاجتماعي. فما هي السلىليات الجذًذة الىاثجة عً التأثز باإلعالم ال

 اوعهاساثه على صيرورة التفاعل الاجتماعي بين أفزاد ألاسزة الجشائزية ؟

 إلاعالم املزئي؛ ألاسزة الجشائزية؛ التحىالت؛ التفاعل إلاجتماعي؛ السلىليات. :الهلمات املفتاحية

Abstract: 
        Community Algeria knew shifts affected all areas of life as a result influenced by there 
members the tremendous development of modern technology of information and 
communication and that it is not possible to separate the secondary lines of the Algerian family 
from the general pattern of Algerian society, the transformations taking place in the general 
pattern necessarily reflected on secondary lines, which generate about this influence new 
behaviors the members of the family as the pattern of social interaction. So what are the new 
behaviors resulting from the vulnerability of modern media and what are the implications for 

the process of social interaction between the Algerian family members ? 
; behaviors ;social interaction visual media  ; ; Algerian  family transformations   ::  Keywords. 
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     مقذمــــــة:

للــــــــد ػهد الِالم في بداًت ألالفُت الثالثت حغحراث هبحرة، جدىلذ فيها الخـىزاث اإلادلُت ئلى 

ل  م  والاجـاٌ، خُث وان ًىٌس ئليها في اإلااض ي جـىزاث ُاإلاُت هدُجت الاهخمام الىاطّ بخىىىلىحُا ؤلُا

ماٌ اإلاإطظُت والفسدًت، وفي ًل هره الخغحراث التي فسكذ ُلى اإلاجخمِاث  ُلى أجها أداة لدظهُل ألُا

لم ت،  خخمُت اللجىء ئلى اطخِماٌ الىطاةل الحدًثت لخىىىلىحُا ؤلُا والاجـاٌ  هأخد اإلاِوُاث الِـٍس

حاق بسهب الخوىز ومىاهبت ع
َّ
جلت الخلدم وبدث ألافساد ًُ اإلاياهت الاحخماُُت اإلاسمىكت، ولِل لل

مداولت اللحاق بسهب الخوىزاث ألاهجّ ًخم ُبر الاهَل الجُد ومِسفت خلُلت ول ما ٌِسق مً 

اةفها بؼيل طلُم باُخبازها امخداد لحىاض الفسد ولجهاشه الِـبي، بدُث ًخم  جلىُاث خدًثت وفهم ًو

احاث الفسد اإلاخىاطلت مّ اخخُاحاث مجخمِه دون أن ًددر ذلً  زلل في طلم اللجىء إلاا ًلةم اخخُ

 اإلاِاًحر واللُم واإلافاهُم ؤلاوظاهُت التي ًإمً بها.

ّ الري مع حمُّ مجاالث الحُاة بما في ذلً الخىىىلىحُا الحدًثت  ئن الخلدم الِلمي الظَس

لم والاجـاٌ وازجباهه باألهترهذ، جىلد ُىه ج هىز اللىىاث لىطاةل ؤلُا لم الفلاتي ًو ىامي ؤلُا

ىن الحدًث والخفاُلي، مما أدي ئلى  الفلاةُت واهدؼازها ُلى هواق واطّ باإلكافت ئلى ًهىز الخلفٍص

ت وىهُت وأفساده ئلى أشخاؾ افتراكُحن ًخفاُلىن ُبر أحهصة مسةُت جسبوها ػبىت  جدٌى الِالم ئلى كٍس

برلً اإلاىافظت بحن اللىىاث الفلاةُت ُلى حلب ُدد أهبر اجـاالث واخدة ُبر أكماز ؿىاُُت لتزداد 

مً الجماهحر للجلىض أمام هره ألاحهصة، وذلً مً زلٌ ما جبثه كمً بسامجها الحدًثت والخفاُلُت 

ت مىحهت ئلى اإلاؼاهدًً بازخلف أؿىافهم ومساخلهم  مً أُماٌ جثلُفُت وجسفيهُت وأًدًىلىحُاث وجسبٍى

ت للمؼازهت فيها،  لم الِمٍس خُث أن هرا الخلدم الِلمي مع أُماق اإلاجخمّ اإلاظتهلً إلادخىي ؤلُا

والاجـاٌ، هره ألازحرة بِد دزٌى وطاةلها اإلاسةُت ئلى البُىث وأزرها مياهتها هلسوزة، أخدزذ جدىالث 

أؿبدذ واضحت في طلىهُاث ألافساد هما أفسشث جفاُلث حدًدة ُلى ؿُِد ألاطسة التي ًلذ لِلىد 

لت حظاه خسرها مِالم هٍى ً زلافت الفسد وحظاهم في حؼىُل مىٌىمت اللُم التي ًخمظً بها ٍو م في جيٍى

جخددد مً زللها ملىماث الظلىن الاحخماعي، أما الُىم فلد اهخلل حصء هبحر مً هرا الدوز اإلاىىن 

لم والاجـاٌ في ًل جلهلس طلوت الىالدًً، مما فخذ الباب أمام أهما ن مً باألطسة ئلى وطاةل ؤلُا

 الخفاُلث الاحخماُُت التي خلذ مدل الحىاز واإلادادزت بحن أفساد ألاطسة. 

وحِخبر الجصاةس همثُلتها مً دٌو الِالم ُامت، ودٌو الِالم الثالث زاؿت  دولت مظتهلىت 

لم، زاؿت اإلاسةُت منها، خُث طىدىاٌو بالدزاطت جأزحرها في اإلاجخمّ  جأزسث باإلاد الخىىىلىجي لىطاةل ؤلُا

أي ألاطسة همإطظت مً مإطظاث الخيؼئت الاحخماُُت، خُث أن " ألاطسة  )مينزو(ُلى مظخىي 

لم اإلاسةُت حِِؽ احخماُُا  ت واهذ أطسة جللُدًت باإلاِنى ألاهثروبىلىجي كبل دزٌى وطاةل ؤلُا الجصاةٍس

ا الِدًد مً اإلاِازف والخبراث  ا أو ازخُاٍز في ُلكت جفاُلُت  ًىدظب الفسد بـفخه ٌُىا فيها حبًر
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زاث فيان الخىاؿل والخفاُل فيها حماُُا هدُجت لللُم واإلاِاًحر واللبى الظاةدة دازلها "واإلاها
1 

لم اإلاسةُت  ت، في ُلكت اجـالُت وجفاُلُت غحر مباػسة  )التلفشيىن(ودزلذ وطاةل ؤلُا ألاطسة الجصاةٍس

ىن خظب الباخثحن الغسبُحن ال طُما الدز  ىُت هفسد حدًد مً أفسادها، خُث ٌِخبر الخلفٍص اطاث ألامٍس

اةف  مً أهم وطاةل الاجـاٌ الجماهحري وأػدها جأزحرا في اإلاخللحن وأبلغها ملدزة ُلى جأدًت الًى

لمُت والخثلُفُت والترفيهُت، فِىد ًهىزه لم ًىً ًمخلىه ئال بِم الِاةلث ذاث الثلافت الىاطِت  ؤلُا

ولىً البداًت الحلُلُت الهدؼازه وطى وذاث الدزل الجُد ووان ًمخاش بالبث ألازض ي واللىاة الىاخدة 

)عالم ألاطسة واهذ مّ ًهىز الهىاةُاث اإلالِسة واللىىاث الفلاةُت والحىاطِب وػبىت ألاهترهذ 

ً، "والتي حِد مً أهم مٌاهس الخوىز الخىىىلىجي في مجاٌ  الزقمية( زاؿت ُىد جهاًت اللسن الِؼٍس

خُث أؿبذ ًىحد في البِذ الىاخد مً ازىحن  2هً"الاجـاٌ ئذ دزلذ مٌِم بُىث الىاض في الِهد السا

ئلى زلزت أحهصة مسةُت باإلكافت ئلى اػتران في ػبىت ؤلاهترهذ وذلً هدُجت لِىامل احخماُُت وأزسي 

 زلافُت.

لم وجداولها بؼيل هبحر دازل ألاطسة، خُث  هران الِاملن طاهما في اهدؼاز وطاةل ؤلُا

خماعي بحن أفسادها، فما هي الظلىهُاث الجدًدة الىاحمـــت ًُ أخدزذ هموا حدًدا مً الخفاُل الاح

ىن وػبىت ألاهترهذ وما هي اوِياطاث هاجه ألازحرة  لم اإلاسةُـــت في البِذ الطُما الخلفٍص حِدد وطاةل ؤلُا

ت ؟  ُلى ؿحروزة الخفاُل الاحخماعي بحن أفساد ألاطسة الجصاةٍس

  :ألاسزة الجشائزية 

 ية:مفهىم ألاسزة الجشائز   -1

ال ًصاٌ جددًد مفهىم ألاطسة ًوسح زلفا لدي الباخثحن واإلاهخمحن في هرا اإلاجاٌ هٌسا             

سُت والاحخماُُت  لـِىبت جلدًم حٍِسف ػامل ومددد هٌسا لخِدد أهماهها، وهدُجت للخغحراث الخاٍز

ف بخِدد ُفت لرلً جخِدد الخِاٍز الِلماء واججاهاتهم  والاكخـادًت التي لحلتها مً خُث البيُت والًى

ت.  ت والفىٍس  الىٌٍس

بأجها "حماُت ًسجبوىن بسوابى الصواج أو  "The family" ألاطسة في هخابه Burgess 3 ٌِسف

دافٌىن  سللىن ٍو خفاُلىن وفلا ألدواز احخماُُت مدددة ٍو ِِؼىن مِِؼت مؼترهت ٍو الدم أو الخبني َو

 .4ُلى همى زلافي مِحن"

                                                             
لم و اإلاجخمّ، داز الخلدوهُت، الجصاةس، ن   -  1  .60، ؾ 2007، طىت 1بً شوان بللاطم، وطاةل ؤلُا
 . 55ؾ  1993أبى ُسكىب ئبساهُم، ؤلاجـاٌ و دوزه في الخفاُل ؤلاحخماعي، داز مجدالوي، ألازدن،   -  2

dans  Tilburyné à  , sociologuee, est un ), canadien d'origin1966 décembre 27 – 1886 mai 16Burgess ( Watson Ernest - 3

College (Oklahoma)Unis,  élève du Kingfisher -Burgess s'expatrie ,  aux États, Ontariol’ 
 56، ؾ 1995مدمد ٌظسي ئبساهُم دُِع، ألاطسة في الترار الدًني و ؤلاحخماعي، داز اإلاِازف، مـس،   -  4

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tilbury
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/1966
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1966
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1886
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1886
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ontario
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ف ًخض ت مً ألافساد ججمِهم زوابى الصواج والدم مً زلٌ هرا الخٍِس ح أن ألاطسة هي مجمُى

م هره السوابى وحؼمل أدواز الصوج والصوحت وألام  خىلد بُنهم الخفاُل وفم ألادواز اإلاترجبت ًُ هٍس ٍو

ددر هرا الخفاُل في ئهاز زلافي مؼترن.  وألاب وؤلابً والبيذ وألار وألازذ ٍو

ت الخوىز  أّما ألاطخاذ مـوفى بىجفيؼىث فمً زلٌ هخابه اإلاِىىن بالِاةلت الجصاةٍس

 ألاطسة بحن مفهىمي الجصاةسي  اإلاجخمّ أفساد ُىد واضحت فسوق جىحد ال أهه والخـاةف الحدًثت فهى 

 والصوحت الصوج زىاتي أي الخاؿت لً ُاةلخه فظُرهس ُاةلخه حٍِسف شخف مً جولب فِىدما والِاةلت،

، وهرا ما 5الىبحرة للداز والخابِحن وأزلفه ألطلفه والجامِت فيها، ٌِِؽ التي ألاطسة ٌِني هما وأبىائهما،

فاث  ت، ومً بحن الِدًد مً الخٍِس ب ألامىز ُلى الباخثحن في جىكُذ ُام وػامل لؤلطسة الجصاةسٍّ ِّ ؿ

ت بدُث ٌِّسفان ألاطسة:" ف واكّ ألاطسة الجصاةسٍّ  هجد أّن حٍِسف اوحبحرن وهُميىف هى ألاكسب ئلى حٍِس

بأّجها زابوت احخماُُت جخألف مً شوححن وأهفالهما أو بدون أهفاٌ، أو شوج بمفسده مّ أهفاله،أو شوحت 

بمفسدها مّ أهفالها. وكد ًمخد أو ًدظّ هواق ألاطسة لِؼمل ألاحداد، وألاخفاد، وبِم ألاكازب 

وت أن ًيىهىا مؼترهحن في مِِؼت واخدة مّ الصوححن وألاهفاٌ" ٍفها خظب ،هما ًمىً حِس  6ػٍس

ا  ُّ مـوفى بً جفىىػذ: "بأجها اإلاإطظت ألاطاطُت التي حؼمل زحل أو ُددا مً السحاٌ ٌِِؼىن شواح

ً وهرلً الخدم. وألاطسة هي اوِياض  مّ امسأة أو ُدد مً اليظاء ومِهم الخلف ألاخُاء وأكازب آزٍس

ري جىحد وجخوّىز فُه، ففي مجخمّ طيىوي جب
ّ
ت احخماعي ٌِىع ؿىزة اإلاجخمّ ال لى البيُت ألاطٍس

سوف الّخوّىز لهرا اإلاجخمّ"  7موابلت له وفي مجخمّ جوىزي فان ألاطسة جخدّىٌ خظب ئًلاَ ًو

ت في الىلان الخالُت:   هرا الخٍِسف ًلخف ألاطسة الجصاةٍس

 ألاطسة هي ُلكت شواج كاةمت ُلى أطع وزوابى ملبىلت مً كبل اإلاجخمّ. -

ت فما فىق  مً هي أطسة ممخدة بمِنى أجها جخيّىن  - ألاوالد  ُلى فهي ًمىً أن حؼخمل زلُت أطٍس

 في هفع اإلايان وجدذ طلف واخد.  وألاخفاد وألاكازب ًلُمىن 

وجخمحز ألاطسة في اإلاجخمّ الجصاةسي بأّجها أبىطُت بمِنى أن الظلوت جيىن في ًد الجد أو ألاب أو ألار  -

ىى  لهم ٍو
ّ
مث ب ُنهم في مسخلف ألاخدار دازل أو بدُث واخد منهم هى مً ًلسز فُما ًسف الِاةلت ٍو

 زازج ألاطسة .

ري جيخمي ئلُه. -
ّ
 ًخددد دوز ول فسد مً أفساد ألاطسة مً زلٌ ُاداث وأُساف اإلاجخمّ ال

 خصائص ألاسزة الجشائزية: -2

                                                             
ت الِاةلت بىجفىىػذ، مـوفى  -  5 اث دًىان والخـاةف، الخوىز  الجصاةٍس  38، ؾ1989 الجصاةس، الجامُِت، اإلاوبُى
ت في الىطى الحلسي" اللوُِت اإلاظخدُلت"، داز اإلالىُت لليؼس   -  6 ت والخدّدًاث التربٍى مدمد بىمسلىف وآزسون: واكّ ألاطسة الجصاةسٍّ

 .20، ؾ2008، الجصاةس، 1والخىشَّ، ن
اث الج  -  7 ت، جسحمت: دمسي أخمد دًىان اإلاوبُى  1984امُِت، الجصاةس،مـوفى بىجفىىػذ: الِاةلت الجصاةٍس
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ت هي ُاةلت مىطِت  خُث حِِؽ في أخلاجها ُدة ُاةلث شواحُت وجدذ  - ألاطسة الجصاةٍس

 ىد الحلس و)الخُمت( ُىد البدو.طلف واخد )الداز الىبري( ُ

لُت، ألاب فيها والجد هى اللاةد السوحي للجماُت الِاةلُت  - ت هي ُاةلت بوٍس ألاطسة الجصاةٍس

ىٌم فيها أمىز حظُحر الترار الجماعي وله مسجبت زاؿت حظمذ له بالحفاي وغالبا بىاطوت هٌام  ٍو

 مدىم ُلى جماطً الجماُت اإلاجزلُت.

ت  - هي أطسة أهىاجُت، اليظب فيها ذوىزي والاهخماء أبىي واهخماء اإلاسأة ًبلى ألبيها ألاطسة الجصاةٍس

 واإلاحرار ًبلى في زى أبىي مً ألاب ئلى ؤلابً ألاهبر ُادة ختى ًدافٍ ُلى ؿُغت ُدم جلظُم اإلاحرار.

ت هي ُاةلت ال مىلظمت أي البىاث مثل ًترهً اإلاجٌز الِاةلي ُىد الصواج ب - ِىما الِاةلت الجصاةٍس

يىن ُددا مً الخلًا ملابل لِدد مً ألاشواج.  8الخلف الروىزي ًترن الداز الىبحرة ٍو

ت ُسفذ جدىالث حمت ُلى الـُِد الاحخماعي والثلافي والظُاس ي  ئّن ألاطسة الجصاةٍس

ت  والاكخـادي مما أزس ُلى البىاء الاحخماعي للمجخمّ الجصاةسي والخغحراث التي خدزذ لؤلطسة الجصاةٍس

وهدُجت للِىامل وألاخدار التي مّسث بها أّدث  9سدها ئلى الاطخِماز الفسوس ي والخمدن والخـيُّ والِىإلاتم

ئلى خدور بِم الخدىالث في ممّحزاث ألاطسة وأؿبدذ ألاطسة جخسر أػياال حدًدة مثل الاهدؼاز الىبحر 

ت ولىً هره ٌظىد الوابّ الفسداوي ُلى مظخىي الِ وأؿبذ لؤلطسة الىىوٍت بدٌ اإلامخدة لكاث ألاطٍس

اداتها وجلالُدها.  تها ُو ت بهٍى  الخغحراث لم جدل دون جمظً ألاطسة الجصاةٍس

 الاجتماعي التفاعل: 

ٌِخبر الخفاُل الاحخماعي مفهىما أطاطُا وئطتراجُجُا في ُلم الىفع الاحخماعي ألهه أهم ُىاؿس 

ىٌس البِم ئلى الجماُت ُلى أجها وخ دة شخـُاث مخفاُلت، هما ًخلمً الِلكاث الاحخماُُت ٍو

حن مً الخىكّ مً حاهب ول مً اإلاؼترهحن فُه.  الخفاُل الاحخماعي هُى

 مفهىم التفاعل الاجتماعي: -1

ِسف الخفاُل الاحخماعي بـفت ُامت "بأهه الِملُت التي ًسجبى بها أُلاء الجماُت بِلهم  َو

 .10مّ البِم ُللُا ودفاُُا في الحاحاث والسغباث والىطاةل والغاًاث واإلاِازف وما ػابه ذلً"

هرلً ًخلمً الخفاُل الاحخماعي ئدزان الدوز الاحخماعي والظلىن الفسدي في كىء اإلاِاًحر 

ً، ومً أػياٌ الخفاُل الاحخماعي الخِاون  الاحخماُُت التي جددد دوزه الاحخماعي وأدواز آلازٍس

ُادة والخىافع والخىافم والـساَ هما ًخلمً الخأزحر اإلاخبادٌ لظلىن ألافساد والجماُاث الري ًخم 

م الاجـاٌ الري ًخلمً بدوزه الِدًد مً السمىش وهىان ُلكت بحن أهداف الجماُت وما  ًُ هٍس

ًولبه جدلُم جلً ألاهداف مً جفاُل احخماعي ًِظس وؿٌى الجماُت ئلى جدلُم أهدافها فدُثما 

                                                             
ت الِاةلت بىجفىىػذ، مـوفى  -  8 اث دًىان والخـاةف، الخوىز  الجصاةٍس  37، ؾ1989 الجصاةس، الجامُِت، اإلاوبُى
ت، مجلت الِلىم الاوظاهُت، الِدد   -  9  .127، ؾ2002، حامِت مىخىزي، كظىوُىت، 17مدظً ُلىن: حغحر بىاء الِاةلت الجصاةٍس

 203، ؾ 1984، 5ُبد الظلم شهسان، ُلم الىفع ؤلاحخماعي، ُالم الىخب، ن  د.خامد  -  10
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ٍخّمان ًُ ًخلابل ُدد مً ألافساد وحها لىحه في حماُت ًبدب الاجـاٌ والخفاُل بحن هإالء ألافساد، و 

م اللغت والسمىش وؤلاػازاث وجلىن الثلافت التي ٌِِؽ فيها الفسد والجماُت همى الخفاُل الاحخماعي.   هٍس

 ً ومً أهم مٌاهس الخفاُل الاحخماعي هما ًساه ُلماء الىفع الاحخماعي جلُُم الراث وآلازٍس

لخٍ أن الخأزحر في الخفاُل الاح م اإلاظخمس ٍو خماعي ًخىكف ُلى شخـُت الفسد وئُادة الخلُُم والخلٍى

ومياهخه الاحخماُُت،هما ًلخٍ أن الؼبىت الاحخماُُت للفسد جخيىن مً ألاشخاؾ الرًً له مِهم 

 .11اجـاٌ وزابوت احخماُُت وبِىه وبُنهم جفاُل احخماعي

 مستىيات التفاعل الاجتماعي:  -2

اث للخفاُل وهي:  هىان زلر مظخٍى

ا كاةم بحن ئن هَى  التفاعل بين ألافزاد: الخفاُل بحن ألافساد هى أهثر الخفاُل الاحخماعي ػُُى

ألاب وؤلابً والصوج والصوحت والسةِع واإلاسؤوض...ئلخ وبِئت الخفاُل في هره الحالت ألافساد الرًً 

.ً لى آلازٍس ً في الحظبان ومً زم ًإزس ُليهم ُو  ًأزرون طلىن آلازٍس

بحن اللاةد وأجباُه أو اإلادزض وجلمُره أو اإلادًس ئن الخفاُل اللاةم  التفاعل بين الجماعات:

ت وفي هفع الىكذ ًخأزس بمدي  ومجلع ؤلادازة، فاإلادزض في مثل هره الحالت ًإزس في جلمُره همجمُى

ت والثلت اإلاخبادلت بُنهم.  اهخمامهم وزوخهم اإلاِىٍى

ث والخلالُد وهساةم "اإلالـىد بالثلافت في هره الحالت، الِادا التفاعل بين ألافزاد والثقافة:

لخه  الخفىحر وألافِاٌ والـلث الظاةدة بحن أفساد اإلاجخمّ وول فسد ًىفِل للمخىكِاث الثلافُت بوٍس

الخاؿت، فالثلافت حصء هام مً البِئت التي ًخفاُل مِها الفسد فالغاًاث والخولِاث واإلاثل واللُم التي 

فت، هرلً فان الخفاُل الاحخماعي بحن ألافساد جدزل في شخـُت الفسد ما هي ئلى ميىهاث زةِظُت للثلا

ت التي ال جخلمً بدوزها ؿلت جبادلُت مثل الخلفاش  والثلافت بأزر مياها زلٌ وطاةل الاجـاٌ الجماهحًر

 .12والسادًى والظِىما"

 السلـــــــــــىك : 

ٌِسف الظلىن بىحه ُام أهه "اطخجاباث خسهُت وغددًت، أي اطخجاباث ؿادزة ًُ ُللث 

 .13لياةً الحي أو الغدد اإلاىحىدة في حظمه "ا

ت وهرلً  خظب هرا الخٍِسف فالظلىن ؤلاوظاوي ٌِبر ًُ مسخلف خسواث ؤلاوظان الٌاهٍس

لت خُاجه ُامت  مسخلف ألاوؼوت الباهىُت مثل الخفىحر وؤلادزان وغحرها وما دامذ خسهت ؤلاوظان وهٍس

م هاججت ًُ ُدد مً اإلاِوُاث اإلاىززت مثل الخـاةف الِ للُت والجظمُت التي جـل ئلى الىلد ًُ هٍس

الجُىاث مً الىالدًً وأًلا ًُ ما ٌظخوُّ ؤلاوظان أن ًىدظبه مً زـاةف مىر وحىده في الحُاة 

                                                             
 .205د . خامد ُبد الظلم شهسان، اإلاسحّ الظابم، ؾ   -  11
 19-18، ؾ 1981كؼوت ُبد الحلُم ، الجماُاث و اللُادة، داز الىخب للوباُت و اليؼس ، حامِت اإلاىؿل،   -  12
ت،  ُبد السخمان ُِظاوي، دزاطاث  -  13  . 119، ؾ 1970طىطُىلىحُت، داز اإلايؼاة للمِازف، ؤلاطىىدٍز
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ئلى جهاًخه، ئذ ًخدـل ُليها بىاطوت ُدد مً الوسق والىطاةل اهولكا مً اإلامازطت الُىمُت، 

ُم في مسخلف اإلاظخىٍاث زم في مدُى الحُاة الِلمُت، والاخخيان بحن أفساد ألاطسة والؼاَز ئلى الخِل

ومً حهت أزسي فالظلىن ؤلاوظاوي في حغحر مظخمس هدُجت الطخجابت أفساد ألاطسة ئلى مىبهاث زازحُت في 

خلبلىجها  لم اإلاسةُت التي ًخِسكىن لها ٍو البِذ الري ٌِِؼىن فُه وجخمثل في ملامحن وطاةل ؤلُا

خِلمىجها ُلى اهفساد ومه ما واهذ هره الخغُحراث هفُفت ئال أجها جتراهم ُلى اإلادي البُِد وجـبذ حصءا ٍو

خُادًت الظاةدة ألفساد ألاطسة وكد جيىن هره الخغحراث التي جددر  مً أهمان الخفىحر والظلىواث الُا

ِت أو بوُئت خظب زـاةف ألافساد ئال أجها جأزس في جهاًت اإلاواف ُلى  ُلى مظخىي الظلىهُاث طَس

لكاتهم ووًُفتهم ودوزهم في ألاطسة واإلاجخمّ.مساجب  هم ُو

ت الخـسفاث والخغحراث الدازلُت  فه أًلا همجمُى وبالخالي فالظلىن البؼسي ًمىً حٍِس

لها الفسد ألن ًدلم ُملُت الخىُف والخىفُم بحن ملىماث وحىده  والخازحُت، التي ٌظعى ًُ هٍس

 وملخلُاث ؤلاهاز الاحخماعي الري ٌِِؽ دازله.

   إلاعـــالم املزئي:  ســــائلو 

هي ُبازة ًُ أحهصة جثبذ مً زللها مىاد ئُلمُت مخمثلت في ؿىز وأؿىاث وهره ألاحهصة هي:  

ىن وحهاش الىمبُىجس وحهاش الاطخلباٌ السكمي.  حهاش الخلفٍص

ىن: "وطُلت مً وطاةل الاجـاٌ، حِخمد الـىث والـىزة مِا أي أجها ججمّ بحن  حهاش الخلفٍص

لم  ت وزاؿُت الىطُلت اإلاسةُت ولرلً جـىف بأجها وطُلت مً وطاةل ؤلُا زاؿُت ؤلاذاُت اإلاظمُى

ىن  ت/ اإلاسةُت(، وولمت )جلفٍص ان ومِىاها مً مي: télé ( ميىهت مً ملوِحن هما:television)اإلاظمُى

 .14ومِىاها السؤٍت  وبرلً ًيىن اإلاِني هلل الـىزة واإلاسةُاث مً بُِد": vision، وبُِد

ىن بأهه الىطُلت التي جمدها باإلاِلىماث  اهولكا مً زاؿُت الـىزة والـىث ٌِسف الخلفٍص

 والىكاتّ التي هجهلها ُبر مسخلف الفلاةُاث اإلاسةُت.

نها ومِالجتها وئزساج الىخاةج  - حهاش الىمبُىجس: هى حهاش ٌظمذ باطخلباٌ اإلاِلىماث وجسٍص

 .15اإلاولىبت

حهاش الاطخلباٌ السكمي: هى ُبازة ًُ حهاش ٌظخلبل الؼفساث اإلاسطلت مً ألاكماز الـىاُُت  -

 والري جبث ُبره اللىىاث الفلاةُت.

الؼبياث الحاطىبُت اإلاسخلفت اإلاخـلت ػبىت ألاهترهذ: "هي ػبىت ُلى هواق ُالمي مً  -

لم بيامل ؿىزها  03ببِلها البِم وجلىم ملام  زلزت أحهصة في آن واخد ًجمّ بحن وطاةل ؤلُا

ت"  .اإلاسةُت واإلالسوءة واإلاظمُى

                                                             
لمُت، داز الجلُل بحروث، طىت   -  14  . 952، ؾ 1994الؼبلي هسم، اإلاـولحاث ؤلُا
اث اإلادزطُت، الجصاةس، طىت   -  15 لم آلالي ، الدًىان الىهني للموبُى  . 7، ؾ  2009لعجاج هىز الدًً، ؤلُا
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ت ُبر ألاكماز الـىاُُت بؼبياث الاجـاٌ  - اللىاة الفلاةُت:"هي وطُلت إلزطاٌ البرامج الخلفاٍش

لبل مً أخد ألاكماز الـىاُُت أي أجها وطُلت لبث البرامج مً مدوت أزكُت ئلى ألازكُت جسطل وحظخ

ألاكماز الـىاُُت لُخم اطخلبالها مً زلٌ ألاهباق اللكوت اإلاىدؼسة ُلى طوىح اإلاىاٌش أو ألاماهً 

 .16اإلاسجفِت "

 17الىتـــــائج مىــاقشــة : 

 التفاعل الاجتماعي داخل ألاسزة: -1

ا ومهما فُما ًسف            ئن ُملُت الخفاُل الاحخماعي بحن أفساد ألاطسة ٌِد أمسا كسوٍز

م ُملُت الخيؼئت  ت الِلكاث ودزحت الدؼبّ باللُم والِاداث التي ًللنها آلاباء ألبىائهم ًُ هٍس اطخمساٍز

فاُل أؿابه الاحخماُُت هما ًلمىان طهىلت الخساهب والخِبحر والخفاهم والحىاز بُنهم، غحر أن هرا الخ

هَى مً الخغُحر زاؿت في ًل حِدد ألاحهصة اإلاسةُت في البِذ واطخلللُت أفساد ألاطسة ول فسد منهم 

ت وبالخالي أؿبذ اليؼان الخفاُلي الغالب ُلى  بجهاش ًمىىه مً مخابِت البرامج التي ًفللها بيل خٍس

ىن الفلاتي  هىدُجت خخمُت لخِدد ألاحهصة في أفساد ألاطسة ُىد ميىثهم في البِذ هى مؼاهدة الخلفٍص

لت أمام ألاحهصة  البِذ واطخلللُت اإلاؼاهدة الفسدًت ألامس الري حِل أفساد ألاطسة ًمىثىن لظاُاث هٍى

ذ في فسوظا خٌى  Olivier Donnât, Gwenaël L’arnnetاإلاسةُت، خُث أهد ول مً  في دزاطت أحٍس

ىهُت، "... أن ػيل اإلاؼاهدة الخل ىهُت اإلاىفسدة ًخوىز زاؿت لدي الِاةلث التي اإلاؼاهدة الخلفٍص فٍص

 .18جمخلً ُدة أحهصة في البِذ"

لم اإلاسةُت هي الفترة اإلاظاةُت واللُلُت وهره  ئن الفتراث التي جبلغ فيها ذزوة اطخِماٌ وطاةل ؤلُا

الفتراث جإهد مدي جفاُل أفساد ألاطسة مّ ألاحهصة اإلاسةُت بدٌ الجلىض مّ بِلهم البِم، وذلً 

دُجت الطخلللُت ول فسد مً ألاطسة بجهاشه وبالخالي كض ى ُلى ألالفت الاحخماُُت بحن ألافساد ألاطسة ه

ومً زم فاآلباء ال جخاح لهم فسؿت مساكبت أبىائهم والخددر مِهم ًُ مؼاغلهم الُىمُت ومِسفت 

د م الىىم باهسا طلىههم دازل البِذ وزازحه، وباليظبت لؤلم فاإلاؼاهدة اللُلُت حِسكها لئلزهاق ُو

ت مؼاهدة البرامج، وهرا ما  ومً زم ًىِىع ُلى وؼاهها اإلاجزلي دازل البِذ هما أن لؤلبىاء خٍس

 ًىِىع ُلى مسدودهم الدزاس ي وألازلقي.

ئن هابّ الدؼاوز بحن أفساد ألاطسة ًخم في الغالب أخُاها وهرا زاحّ لخِدد ألاحهصة اإلاسةُت في 

ه، وبالخالي زلم هَى مً ُدم الخىاؿل والخىخم مً هسف ألابىاء ُلى البِذ واطخلللُت ول فسد بجهاش 

ىن  دم البىح بها لآلباء هدُجت الِصلت الصمىُت واإلاياهُت التي فسكتها مؼاهدة الخلفٍص مؼاول حِتركهم ُو

                                                             
لمُت، الِدد البُاحي ًاض زلح  -  16  .2003مسهص البدىر، لُبُا طىت  9، الظىت  26ر، فلاةُاث الثلافت الىافدة، مجلت البدىر ؤلُا
لم اإلاستي  ئػساف   -  17 ت وئػيالُت ؤلُا لئلهَل أهثر، أهٌس زطالت الدهخىزاه للباخث ماحي فخحي، بِىىان جدىالث ألاطسة الجصاةٍس

 الجصاةس )في هىز اإلاىاكؼت(. -وظاهُت والِلىم ؤلاحخماُُت بجامِت جُازث الدهخىزة كٍسـاث . ش ، ولُت الِلىم ؤلا
18 -  Olivier Donnat Et GwenaelLarmet , « Television Et Contexte D’usages, Evolution 1986-1998 » Revue Reseaux,2003,P75 
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ُلى اهفساد، و هرلً ُىد آلاباء لِدم الجلىض مّ أبىائهم. وهرا ما ًجِل الجاهب الخفاُلي ًيىن مّ 

 أهثر مىه مّ أفساد ألاطسة. ألاحهصة

هما ئن غالبُت أفساد ألاطسة زاؿت ألابىاء مً هل الجيظحن ًلجأون ئلى الخفاُل الافتراض ي ُبر 

مىاكّ الخفاُل الاحخماعي التي حظخلوب فئت مً الؼباب والؼبان وهرا ما ًإدي ئلى جفاُل حدًد غحر 

ساد ألاطسة ال ًخم ئال هادزا بُنهم وهرا ًسحّ، ئلى الخفاُل مّ أفساد ألاطسة، هما أن هابّ الدزدػت بحن أف

م بسامجها اإلاظلُت ما واهذ جلىم به الدزدػت وبالخالي  مؼاهدة اللىىاث الفلاةُت التي ُىكذ ًُ هٍس

م أفساد ألاطسة ش يء هادز وزاهىي وهرا ما أدي ئلى حغحر الخفاُل  أؿبدذ الدزدػت التي جسوي ًُ هٍس

 جفاُل مّ ألاحهصة اإلاسةُت واإلاىاكّ الافتراكُت.الاحخماعي بحن ألافساد ئلى 

ا حدًدا مً الخفاُل دازل ألاطسة وذلً هدُجت  أخدر حِدد ألاحهصة اإلاسةُت في البِذ هُى

ل أمام ألاحهصة اإلاسةُت، خُث أزسث ُلى الجاهب الِلةلي بحن أفساد ألاطسة زاؿت في  الجلىض الوٍى

اطخلللُت ول فسد مً ألاطسة بجهاشه في البِذ وبالخالي الجاهب الدؼاوزي وأُوذ ُصلت مياهُت هدُجت 

صلت شمىُت هدُجت ًُ ُدد الظاُاث التي ٌظخغسكىجها في مخابِت  ب ًُ آلازس، ُو أؿبذ ول فسد غٍس

البرامج الفلاةُت فِىدما ًلخلىن ال ًيىن ئال بظب الدؼاحس أو الاهفِاٌ فل ًىحد ميان للخداوز 

ىكذ البرامج اإلاظلُت في الفلاةُاث الحياًاث التي واهذ جسوي والخفاهم والجلىض مّ بِم ئال ه ادز ُو

ا مً الخفاُل زاؿت لدي ألابىاء ًُ هسق الاجـاٌ  ا، والخِامل مّ الفاٌظبىن أخدر هُى ػفٍى

والحىاز واإلاىىىهاث التي ال ٌظخوُّ  والخداوز مّ أشخاؾ غسباء في ُالم افتراض ي ًخم فُه جبادٌ ألافياز

 د أطسجه، وبالخالي فان مدخىي ألاحهصة اإلاسةُت غحر طلىهُاث أفساد ألاطسة.البىح بها ألفسا

 سلىليات جذًذة لذي أفزاد ألاسزة -2

ىن وزاؿت ألابىاء والازخلف الظاةد ُىدهم في  اطخلللُت ول فسد مً أفساد ألاطسة بجهاش جلفٍص

ُت اإلاؼاهدة أدي ئلى الخأزس وؤلاعجاب بمدخىي البرامج التي ًخا بِىجها والتي جدمل أفياز جفلُل هُى

دؼسبها دوهما وعي مىه هما حؼيل  اداث وطلىهُاث مسخلفت، ججِل اإلاخللي ًىبهس بها ٍو وزلافاث ُو

جـىزاث مسخلفت لدي أفساد ألاطسة ًُ واكّ الحُاة اإلاِاػت ئذ ًداولىن جوبُلها في خُاتهم الُىمُت 

ت ا مً الاطخلللُت ووطِذ لدحهم هامؽ الحٍس الري أزسحهم مً طلوت اللبى  هما أُوتهم هُى

 الظاةد اإلاخمثلت في اللُم وألازلق والِاداث اإلاخِازف ُليها دازل ألاطسة.

لم اإلاسةُت لدي أفساد ألاطسة طلىهُاث حدًدة وما جدظم  هما ػيل الخأزس بمدخىي وطاةل ؤلُا

دم ؤلاخظا ُت البرامج التي ًفللىن مخابِتها مً ُىف ومغامساث واهدفاَ، ُو ض باإلامىَى وهرا ما به هُى

ًٌهس ُلى طلىن ألابىاء ُىد حِاملهم مّ أفسد أطسهم، وأما البىاث، فان هىُُت البرامج التي ٌؼاهدوجها 

دت الؼِس حِل هُمىت اإلاِنى جوغى ُلى الظلىن ُىدما ال  لت اللباض وحظٍس فىلمظها مً زلٌ هٍس

ىوي والىاكّ اإلاِاغ، ب دُث جىدزس باليظبت ئلُه الفجىة بحن ًلّ اإلاخللي مظافت بحن الىاكّ الخلفٍص
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ىوي، والىاكّ الحلُلي، فُبني برلً ُلكاث واكُِت مّ شخـُاث افتراكُت،  الىاكّ الافتراض ي الخلفٍص

 .19وفي مثل هره الحاالث ال جـبذ لدًه مظافت هلدًت

للد أجاخذ اطخلللُت اإلاؼاهد ُلى اهفساد فسؿت ُدم جدزل آلاباء في جددًد مدة اإلاؼاهدة 

ت لدحهم ومً زم الخسوج ًُ وه ُت البرامج التي ٌؼاهدها ألابىاء، وهرا ما شاد في احظاَ هامؽ الحٍس ُى

دم الخدىم في مـحر أبىائهم، وأؿبذ ول  ت ػِئا فؼِئا، ول هرا ًلابله جفٍسى آلاباء ُو الظلوت ألابٍى

د مً ِخّدة الخىجس والِىف دازل ألاطسة، وبالخالي فان  مإطظت ألاطسة جدزل مً هسف آلاباء ًٍص

في ئؿلح اإلاىٌمت البحروكساهُت، ئذ  Michel Crozierطُـُبها ُول في مهمتها وهرا ما جددر ُىه 

ًلٌى أن الِلكاث بحن الفاُلحن في هٌسه مسجبوت بظلوت  هىان طلوت ُىدما ًدـل فسد ما ُلى 

ىدما ًيىن طلىن مً فسد آزس، لم ًىً هرا ألازحر أن ًلىم بهرا الظلىن لىال جدزل الشخف  ألاٌو ُو

ت فسد ما ولى وظبُت  ىدما ًترن مجاٌ لحٍس الفسد مديىما بلىاُد دكُلت ًمىً أن هخىكّ طلىهه، ُو

ًيىن طلىن الفسد أهثر ُؼىاةُت وجللاةُت. الظلوت لِظذ فلى مبيُت ُلى ُلكاث الخبادٌ، وئهما 

ت، الهدف ًىمً في هرلً ُلى ُلكاث اللىة لفاةدة فسد ُلى آزس، ول فسد ًمخلً هامؽ مً ا لحٍس

اإلادافٌت ُليهما وجىطُّ هواق فِليهما، هٌسا لـساَ الفاُلحن مً أحل مـالحهم جخدٌى اإلاىٌمت ئلى 

ت ألاهساف، وهىدُجت إلاا طبم جـبذ اإلاىٌمت  مجاٌ للـساَ، والخأزحر بحن ألافساد مً أحل جللُف خٍس

 البحروكساهُت حامدة وؿِبت ؤلاؿلح.

ُت البرامج التي ٌؼاهدوجها زلم لهم هَى مً  ًدبحن أن ازخلف أفساد ألاطسة في جفلُلهم لىُى

الخأزس وؤلاعجاب بهره البرامج، ولم ًخىكف ألامس ُلى هرا الحد بل حِدي ذلً ئلى مداولت جوبُله ُلى 

الىاكّ، زاؿت لدي ألابىاء، هرا ما هخج ُىه أفياز وطلىهُاث مسخلفت لدي أفساد ألاطسة، ومً زم أؿبذ 

  ُ
َ
ت لدي أفساد ألاطسة الخل د بىـاةذ وجىحيهاث أفساد ألاطسة ش يء زاهىي  واحظاَ هواق هامؽ الحٍس

 زاؿت ألابىاء منهم.

 خاثمــــــة:

في ألازحر ال بد مً اللٌى بأن ألاطسة مىٌمت مً مىٌماث اإلاجخمّ، لها دوزها ووًُفتها 

اةفها  الاحخماُُت التي خددها لها اإلاجخمّ، حِتركها بِم اإلاؼاول والـِىباث أزىاء ججظُدها لًى

ا )ثىامي التنىىلىجيهدُجت للخدىالث الاحخماُُت اإلاظخمسة باإلكافت ئلى الخأزس باإلادُى الخازجي 

لم في البِذ أخدزذ طلىواث حدًدة وغحرث مً  الحذًثة لإلعالم وإلاثصال( فخِدد وطاةل ؤلُا

هدُجت  عشلة مهاهيةالخفاُل دازل ألاطسة، خُث أزسث ُلى الجاهب الِلةلي بحن أفساد ألاطسة وأُوذ 

                                                             
ىن الفلاتي و جأزحرها في الجمهىز، مسهص دزاطاث الىخدة الِسبُت، بحروث، ن  مـوفى  - 19  .21، ؾ 2011، 1مجاهدي، بسامج الخلفٍص
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ب( ًُ  ألازس، اطخلللُت ول فسد مً ألاطسة بجهاشه الخاؾ في البِذ وبالخالي أؿبذ ول فسد )غٍس

 هخجذ ًُ الفتراث التي ٌؼاهدون فيها البرامج الفلاةُت. عشلة سمىيةو

ت في ًل الخوىز  للد مىىدىا هره الدزاطــت مً الخِسف ُلى زـىؿُاث ألاطسة الجصاةٍس

لم والاجـاٌ أخد أهم أطباب الخدٌى  الخىىىلىجي الساهً ئذ حِخبر الخىىىلىحُا الحدًثت لىطاةل ؤلُا

ت ووًاةف أفسادها وهرا أدوازهم ؤلاحخماُُت، هما مىىدىا مً زؿد الري هاٌ بيُت ألا  طسة الجصاةٍس

مٌاهس الخدٌى اإلاخجلُت في الجاهبحن الثلافي والاحخماعي مِا باإلكافت ئلى هبُِت الاجـاٌ واكّ الخفاُل 

لم اإلاسةُت دازل البِذ الىا ت الىاججحن ًُ حِدد وطاةل ؤلُا خد، ؤلاحخماعي دازل ألاطسة الجصاةٍس

باإلكافت ئلى ًهىز طلىواث حدًدة لدي أفساد ألاطسة هدُجت لِمُلت الخثاكف.
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 التحوالث الجيوستراجيجيت في املغرب العربي

 

 2/جامعت وهرانكرالوة جالل : اعذاد الطالب

 املركز الجامعي نور البشير البيض/ا.د برياح مختار: جحت اشراف
  

 2012/ اوث /01:جاريخ النشر  2012ماي  10:جاريخ القبول  2012ابريل  00:جاريخ الارسال

 اإلالخظ: 

و  انؿلت حؿسايُاإلاخُث ان  مخجدزة كبل الاطخػماز الفسنس ي، هيالتي  كػُت الحدود في اإلاؿسب الػسبي من اللػاًا الساىنت،

بت من ا احُىىطتراججُ لُا،وهرا جػ  البدس الابُؼ اإلاخىطـ و اإلادُـ الاؾسس ي،لاوبىابت  وزوبا،كٍس خُث لػب الاطخػماز  يٍس

غلى اوجاز الحدود وهرا غلى الؿىاةف و الاكسُاث من احل ان ًيىن ىنان اخخدام الطساع مابحن ىرو الدٌو غند 

ت لهرو الدٌو ولىن في دوز  ت هي اإلاظُؿسة غلى اإلانؿلت ختى وان اغؿذ بػؼ الحٍس اطخلاللها،وجبلى ىرو اللىي الاطخػماٍز

ت بػد اهبر بالنظبت للحدود و الدياع غن شسؾي اإلانؿلت.من حهت اخسي لػب ا خي و الاًدًىلىجي لسدولت الجصاةٍس لدوز الخاٍز

خاضت بػد الخصحُذ الثىزي و اجباع الاًدًىلىحُت الشسكُت جدذ كُادة الاجداد الظىيُاحي، الى حانب حؿُحر اوزاق  مطالحها،

د الري شاد من خدث الخىجساث بالنظبت لسبسدان الػسبُت الػالمي الجدً النظامالػال  من الظُاطُت الخازحُت، الري ًخمثل في 

واًػا الخؿُحر في الاًدًىلىحُاث لنظام الحى  لبسدان اإلاؿسب الػسبي.يمن الناخُت الجُىطتراجُجُت يان الجصاةس لها الحم لسدياع 

 ت الام  اإلاخددة.غن ازثها و غسغها و خػازتها، و التي جىمن في الحدود ذالً ماًخٌى به اللانىن الدولي و منظم

 الجُىطتراجُجُا -حامػت الدٌو الػسبُت  -الاجداد اإلاؿازبي  -الجزاع و الدًبسىماطُت  :الكلماث املفتاحيت

La cause des frontières du grand Maghreb, c’est’ le sujet influant pour le 21 siècle cela fait partie avant et 
après l’indépendance des pays nord Africains , car ce joue un rôle géographique et géostratégique dans 
cette région , pour plusieurs raison , je cite par exemple «  la distance des cotes Européennes, ainsi que 
le grand Maghreb fait partie de la porte vers l’Afrique ».Cette région a la force naturelle de la mer 
méditerranéenne et l’océan pacifique , Néanmoins , nous trouvons plusieurs religions et ethnies qui 
évalue le conflit entre les pays Magrébin .D’autre part, l’aspect historique et l’idiologie de l’état 
Algérienne a une philosophie forte sur l’aspect des frontières surtout dés son approche avec l’union 
soviétique , cela a pu ralentir la diplomatie entres l’Algérie et les autres pays du grand Maghreb . 
En revanche , l’Algérie a tous le droit de défendre ses intérêts et ca culture, para port les pactes et les 
lois international, sauf que cela ca prend du temps pour une réconciliation finale vers le future 
géostratégique de la région maghrébine 

Mots clés : frontières ; grand Maghreb ; géostratégique 

ا

 ا
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امدخل: 

 –في ظل الخدىلث الػاإلاُت لصمن الساىن في حل اإلاجالث و منها الخدىلث ؤلاكسُمُت 

الجُىطتراجُجُت. ٌظتهل الػال  بسمخه حمست من الخؿحراث و الطساغاث في الحدود و ألاكالُ  و ىى نابؼ 

ت التي غسيتها دٌو الػال  الثالث، و بالخطىص الدٌو الػسبُت الحالُت، يهرا  من الحلبت الاطخػماٍز

خُا لألم . التي  خي حػل ما ًىلد جىخال ئٌظدُمىلىحُا، و جاٍز نالذ اطخلاللها منر مؿسؼ التراه  الخاٍز

خمظُنُاث اللسن اإلااض ي، من مػازن دامُت، و مدايل دولُت دًبسىماطُت، و هرا خسواث جدسزٍت، ئل 

أن الىغؼ حصم ؾحر ذلً بىحىد أكسُاث و أكالُ  جنادي جازة بالطخلالٌ، و جازة بالنفطاٌ، و جازة 

خان الػساق، و ئكسُ  وازالىنُا باطبانُا، وضىل بالحى  الراحي، نرهس منها غلى طبُل اإلاثاٌ، ئكسُ  هسدط

لُت. ائلى كػُت الصحساء الؿسبُت، بالشماٌ الؿسبي لسلازة ؤلايٍس

هما أن اإلاىكف اللىمي و ؤلاطالمي، من وغػُت الحدود الػسبُت ل ًدناطبان في خسفُاتهما غلى 

سا اث الظُاطُت، ئذ وانذ بػؼ ىرو ألاطع و الاغخبازاث الثانىٍت بلدز ما ًترهصان غلى الدوايؼ و الخبًر

اإلاىاكف اإلاىزوزت غن الاطخػماز، حؿالبا ما جندزج في ئًؿازو مىاكف الدٌو و الىُاناث الظُاطُت التي 

ت و انػياطاتها غلى الطػُد  اطخفادث من الىغػُت ؤلاكسُمُت، اإلاخػسلت غن غهد الخجسبت الاطخػماٍز

 و الاطتراجُجي و الاكخطادي، في خحن ظل الاججاو 
ً
اللىمي الىخدودي لظنىاث، و غلىد غدًدة منشسا

 في خسهت الفىس الظُاس ي و الاحخماعي الػسبي الحدًث، و أى  ما ًمحز ىرا الاججاو،  بخطىص 
ً
مإزسا

خُت و الثلايُت  مظألت الحدود، ىى السيؼ الشبه اإلانؿسم لها منؿسم من مجمىغت من الاغخبازاث الخاٍز

ٌ الػسبُت، و من ز  يان الحدود الظُاطُت الحالُت التي ج  جخؿُؿها في و الظُاطُت و الاحخماغُت لسدوا

غهد الاطخػماز ألاوزوبي لهدم أن جيىن بسأي ىرا الاججاو ئل غالمت غلى الخخسف و الخفىً الري غسيخه 

األامت الػسبُت.

س، ًسيػه دغاة ىرا الاج جاو يجانب ألابػاد الظُاطُت للحدود الػسبُت الحالُت في ىرا الخؿٍى

األبػادىا و انػياطاتها الاحخماغُت و الاكخطادًت.

يدظب ىإلء الظُاطُحن الػسب يان اإلاظإوٌ غن زط  الحدود الػسبُت ٌشمل في الثاءٌ 

الخازجي ًجظد الاطخػماز الؿسبي بطفت غامت الري طفس بهرا الفسع الػىامل الاحخماغُت الداخسُت و 

ن الاحخماعي الؿسبي الري ت و الؿاةفُت باإلغايت ئلى  ؾبُػتها، والخيٍى ًمحز بترهُبخه اللبسُت و الػشاٍز

د من الانشلاق و الخجصةت  الدٌو الري لػبخه ئطساةُل و التي لشاٌ الاطخػماز الؿسبي ًىظفها إلخدار مٍص

الػسبُت غلى مظخىي امخدادو الجؿسافي و انخماءو الظُاس ي اللىمي لرلً يان مػالجت ىرا الىغؼ 

ان ئل غبر ججاوش الحىاحص و ئلؿاء الحدود الظُاطُت اإلافسوغت من ؾسف الاطخػماز.خظب ىإلء ل ًيىا

يظىاء حػسم ألامس بمظألت اإلادايظت غلى الحدود اإلاىزوزت غلى أطاض اخترام مبدأ الثىزاث الدولي 

 ٌػمالن غلى جدغُ  مشسوغُت مىكفها باألدلت و 
ً
خُت، يان الاججاىحن مػا غلى أطاض الحلىق الخاٍز

يام اللانىنُت اإلاسجبؿت باخترام الظُادة و الىخدة الترابُت و الىؾنُت، و ئذا وان مىكف بػؼ الدٌو ألاخ
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خُت ياجها في اإلالابل جداٌو أن ججد لخسً  اإلابنُت غلى يىسة الحلىق، جبدو مؿبىغت باغخبازاث جاٍز

لحدود اإلاىزوزت، غن الاغخبازاث ما ًبرزىا من الناخُت اللانىنُت أمام الدٌو الداغُت ئلى اخترام ا

االاطخػماز ياجها جلىم بدغىتها، غلى أطاض مبادب اللانىن الدولي.

لُت، ل   ؾحر أن غىدة ىرا اإلاسف ئلى أزوكت ألام  اإلاخددة، بػد يشل حهىد منظمت الىخدة ؤلايٍس

سيذ جىن ىرو أٌو مسة ٌػسع ييها ىرا اإلاسف غلى أنظاز اإلانظمت ألاممُت، بل طبم لهرو ألاخحرة، أن حػ

م ئخدي أحهصتها السةِظُت و هي مدىمت الػدٌ الدولُت، غلى جفاضُل ىرا الجزاع كبل أن  غن ؾٍس

لُت. اجخىع يُه اإلانظمت ؤلايٍس

يبما أن الجصاةس و بدى  جمىكػها الجُىطتراجُجي و غالكتها الدًبسىماطُت في الػال  الػسبي، من 

ت اإلاؿسبُت؟  أي ناخُت حػالج أشمت الحدود الجصاةٍس

ه من صحساء مما نخج ئلى وحىد  للد غسيذ الجصاةس بدنىع زسواتها الؿبُػُت، و ذلً مما جدخٍى

غّدة ضساغاث في الخىكُؼ غلى الاجفاكُاث اإلاتروهت لسمجسع الىؾني الجصاةسي التي ٌػخبر أغلى طسؿت في 

الخطػُد  البالد، و لرلً سجل اإلاؿسب وحىد مناوشاث غلى الحدود اإلاىزوزت غند الاطخػماز ًإهد غلى

لُت. لي ل  ًلؼ بحن الدٌو ؤلايٍس اؤلايٍس

هما ًخخسف مىكف اإلاؿسب من مظألت الحدود اإلاىزوزت غن الاطخػماز غن اإلاىكف الجصاةسي ياذا 

وانذ الجصاةس حظعى ئلى جثبُذ خدودىا اإلاشترهت مؼ ححراجها غلى اللاغدة الدولُت، بدُث أن أؾسوخت 

خي اإلاسجبؿت بمىكف اإلاؿسب من كػُت خدودو جخطل بطىزة وزُلت باأليياز الظُاطُت، هما  الحم الخاٍز

أن بػظ خؿاباث السطمُت و مىاكف هباز اإلاظإولحن اإلاؿازبت ل  جخل من ؤلاشازة ئلى ىرو ألاؾسوخت في 

امناطباث شتى.

لُت الداغمت. هي ألاخسي  با من مىاكف بػؼ الدٌو ؤلايٍس بالسؾ  من أن اإلاىكف اإلاؿسبي ٌػد كٍس

أوغاع الحدود باللازة الظمساء، و ًسخلي مػها في وىجها جدخفظ غلى ىرو الحدود، يان ما  ئلى مساحػت

ًمحز اإلاىكف اإلاؿسبي ىى أنه وان ٌظعى لخثبُذ وحىدو التي وانذ جدخل في ئًؿازىا وايت اإلاجالث الترابُت 

 1التي وانذ خاغػت في ًىم من ألاًام لظُادجه

نػىد ئلى الاخخالف الفىس الفسظفي الظُاس ي و ؤلاًدًىلىجي هما ئذ جناولنا مػمىن و حروز ألاشمت 

ا و خالُت يُما ًخػسم بالىثحر من اللػاًا الظُاطُت  في اإلاؿسب الػسبي ؾحر أن  بحن البسدًن ٌػد حىىٍس

الخالف ألاطاس ي في مىكف ىاجحن البػدًن من ىرا اإلاىغىع ًىمن في أن الاججاو اللىمي ًجػل دغىجه 

                                                             
1Ahmed BABA MISKE : Mouritame, la délicate Synthére de l’Afrique et 111, Revue ; le nouveau siècle N° 3 Janvier 1933, P 

134.   
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 بخسً التي اللاغُت بالؿاء الح
ّ
دود داخل نؿاق الػال  الػسبي و بالخالي يانه ًطس غلى غدم الاغتراف ئل

 2جفطل الػال  غن الػىامل اللىمُت ألاخسيا

ص الحدود التي جإؾس الدولت الػسبُت الىخدة التي جنطهس  و في خحن ًطس الاججاو اللىمي غلى حػٍص

ت أو الىخداث الظُاطُت اإلا خػددة، بدُث ًسيؼ يىسة الحدود، و ئغاكت داخسها مجمىع الدٌو اللؿٍس

ت، يان مىكف الاججاو ؤلاطالمي ًجزع في   كؿٍس
ً
ئنجاش مشسوع دولت مىخدة و واخدة بدل من غدة دول

ملابل ذلً ئلى زيؼ شبه حرزي لفىسة الحدود و زباتها و خطانتها ختى جسً جفطل الػال  ؤلاطالمي 

اغن ؾحرو من اإلاجالث ألاخسي.

 مشتروا بحن الدٌو اإلاجاوزة، يسها جأزحر  يخأزحر أوغاع
ً
في جفاغل الػالكاث البسدًن ٌػخبر غنطسا

مباشس و ؾحر مباشس في ضُاؾت نظام مػحن ًدظ  جازة بالخػاون و الخيامل و جازة بخالف و ضساع هما 

حظاى  مجمىغت غىامل حؿسايُت أخسي في ئغػاف أطع ىرا الخػاون غلى الطػُد اللىمي و هرا 

االجهىي.

يالحدود ًمىن أن جخدى  في غدة أبػاد حُىطتراجُجُت مهمت جإزس في ميانت الدولت غلى الطػُد 

االاطتراجُجي، هما ًخػسم البػد ألاٌو بحج  الفػاء ؤلاكسُمي للحدود.

ئذا حػسم ألامس بدٌو الػال  الػسبي أو بؿحرىا من الدٌو ألاخسي، يان الحدود الظُاطُت جىدس ي 

ا3لخأزحر غلى الػالكاث الػسبُت.أىمُتها و خُىتها با

لُت لسىطاؾت في الجزاع الحدودي اإلاؿسبي الجصاةسي غام  خازج  3691للد وانذ أٌو مبادزة ئيٍس

لُت التي وانذ آناذان خدًثت الػهد بنشئتها هما حاءث ىرو اإلابادزة طابلت  ئًؿاز منظمت الىخدة ؤلايٍس

ت ىرا الجزاع.  إلابادزة الجامػت الػسبُت لدظٍى

ا أن ىرا الجزاع وان ٌشيل واخد من أخؿس الجزاغاث الحدودًت اإلاػسوغت غلى اإلانظمت يان و بم

لُت غن  ت حمُؼ الخالياث الناشئت بحن الدٌو ؤلايٍس انبثاق "جاماوى" ذهس بهرو اإلاناطبت بػسوزة حظٍى

م اإلافاوغاث، ا4ؾٍس

خاضت الفلسة الثانُت منها و  31و جنفُا لسلساز الثالث لالجفاق "باماوى" الري ٌظدند ئلى اإلاادة 

لُت، انػلد اإلاجسع لىشزاء خازحُت الدٌو ألاغػاء في دوزة ؾحر غادًت  إلاُثاق اإلانظمت الىخدة ؤلايٍس

،و كسز ىرا اإلاجسع حشىُل لجنت خاضت جخألف من 3691نىيمبر  31و  31بالػاضمت الازُىبُت من 

ا.ممثلي ول طاخل الػاج و ئًثُىبُا و مالي و النُجس و الظُنُ اؿاٌ و جِنحًز

                                                             
2 Mohamed Lomouri : territoire et Frontières 111 l’idéologie Islamique Conthiporaine, Revue relations internationales N° 

63, Automne, 1990 page 306.  
النظام ؤلاكسُمي الػسبي، دزاطت في الػالكاث الظُاطُت الػسبُت، مسهص دزاطاث الىخدة الػسبُت، بحروث، حمُل مؿس و غلي الدًن ىالٌ:   3

ا.15، 31، ص 3611يبراًس 
ا.3691أهخىبس  13اجفاق باماوى الطادز في   4
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 في مظاعي السامُت إلًجاد خل ىرا الجزاع، يان 
ً
لُت دوزا و من حهت أخسي لػبذ اإلانظمت ؤلايٍس

لي الري  خه النهاةُت حاء غلى لظان الػاىل اإلاؿسبي أمام مإجمس اللمت ؤلايٍس ؤلاغالن السطمي غن حظٍى

حظىٍت جهاةُت لسجزاع الظُاس ي  ، خحن أخد أن الدولخحن جىضسخا ئلى3611غلد بالسباؽ في طبخمبر غام 

ا5ؤلاكسُمي بُنهما.

لُت لسجزاع اإلاؿسبي الجصاةسي أن حهىد حظىٍخه انؿسلذ في  هما ًدبحن من خالٌ اإلالازبت ؤلايٍس

لت طُاطُت و دًبسىماطُت كام بها شغماء أيازكت ًخمخػىن بىشن الظُاس ي منه  داخل اللازة  البداًت بؿٍس

براؾىز ؤلازُىبي "طُالمي" و جؿىزث ىرو الجهىد في اججاو اشسان هسجِش الؿاني "نُىسوما" و الام

لُت و جمىنها من اخخػان ىرا الجزاع و الػمل غلى جطفُخه بالؿسق الىدًت. ااإلانظمت الىخدة ؤلايٍس

ينجاح اإلانظمت في بسىزة خسٌى الجزاع بسؾ  خدازت غهدىا أنران حاء غمن مدؿاث طُاطُت و 

سوف ؤلاكسُمُت و الدولُت و من ذلً يشل الجهىد الػسبُت في اخخىاء دًبسىماطُت أخسي مسجبؿت بالظ

ىرو ألاشمت و ئحساءاث اإلابادزاث الػسبُت، باإلغايت ئلى غدم زؾبت الجانب اإلاؿسبي بطفت خاضت بػسع 

اىرا الخالف غلى الجامػت لػدم ازجُاخه.

الػسبُت بالؿسق  و من حهت أخسي طػذ حامػت الدٌو الػسبُت في مُثاكها "حظىٍت اإلاناشغاث

الظسمُت"، و ىرا الاخخطاضاث ٌظخفُد من خى  اإلاادة الخامظت من مُثاق الجامػت، بنطها غلى غدم 

حىاش اللجىء ئلى اللىة لفظ اإلاناشغاث بحن دولخحن و أهثر من دٌو الجامػت. ياذا طاز ىنان خالف بحن 

المت أزاغيها و لجأ اإلاشازغىن ئلى الدٌو الػسبُت خالف ل ًخػسم باطخلالٌ الدولت أو طُادتها أو ط

مجسع الجامػت لفظ ىرا الخالف يان اللساز الري ًطدزو اإلاجسع ًيىن نايرا و مسصما، و غند نظس 

ا6اإلاجسع لهرا الخالف ل ًدم لسدٌو التي وكؼ بُنها خالف ؤلاشسان في مداولث اإلاجسع و كسازاجه

سبُت التي جلسز أنه ئذا وكؼ اغخداء من هما جنظ اإلاادة الظادطت من مُثاق حامػت الدٌو الػ

دولت غلى أخسي من الجامػت أو خش ي وكىغه، يالدولت اإلاػخدي غسيها أو اإلاهددة بالغخداء أن جؿسب 

، و ًلسز اإلاجسع الخدابحر الالشمت لديؼ ىرا الاغخداء، و ًطدز اللساز باإلحماع، ز  
ً
دغىة اإلاجسع يىزا

ي اإلاجالث الظُاطُت و الاكخطادًت و الاحخماغُت و الثلايُت و جدلُم الخػاون بحن الدٌو الػسبُت ف

االلانىنُت و الصحُت و هرا الخػاون مؼ اإلانظماث الدولُت.

بُد أن انػياطاث الحدود لها ؾابؼ طسبي غلى النظام ؤلاكسُمي الػسبي، و ذلً مؼ الخدٌى الىبحر 

بسوش نظام غالمي حدًد ًنؿىي غلى ججاوش  الري أخر ٌػسيه اإلاجخمؼ الدولي في أغلاب الحسب البازدة، وا

بػؼ إلافاىُ  الظُاطُت همظألت الحدود و الظُادة الىؾنُت نظسا لسؿابؼ الػالمي و الشمىلي الري 

ا.7ًىدظبه جىحه ىرا النظام

                                                             
لُت في دوزجه الثانُت بالحىض من 3اللساز زك    5 ا.3695يبراًس  16 ئلى 15، الطادز غن مجسع وشزاء اإلانظمت الىخدة ؤلايٍس
ص طسخان، دزوض اإلانظماث الدولُت، داز النهػت الػسبُت، مطس، طنت   6 ا.3696د. غبد الػٍص
ا.395ص  3661، حانفي 333مجست الظُاطُت الدولُت، الػدد   7
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ت نصاغاث الحدود الػسبُت نابػا من مشسوع اإلاُثاق  حاء مشسوع مُثاق الجامػت الجدًد وحظٍى

ت اإلاناشغا ث الػسبُت غامت، يبالنظبت إلابادب اإلاُثاق اللدً  وان من مبادةه منؼ الاججاو الجدًد وحظٍى

اهما ًأحي: ئلى اللىة في يؼ اإلاناشغاث يجاء الخػدًل

اللجىء ئلى الجامػت الػسبُت لحل مناشغاث الدٌو ألاغػاء بالؿسق الظسمُت دون اللجىء ئلى  -

ا من الجزاغاث الػسبُت بما ييها نصاغاث الحدود ؾحرىا في اإلانظماث الدولُت. وىرا جؿىز مه  ألن هثحرا

الػسبُت وانذ حػسع غلى منظماث أخسي أزناء نظسىا من كبل الجامػت وختى كبل نظسىا، خاضت 

امنظمت ألام  اإلاخددة  وبالخددًد بمجسع ألامن.

تها بالؿسق الظسمُت يانه ويلا لسمُثاق الحالي  - وبخطىص نىغُت اإلاناشغاث التي ًجب حظٍى

اخظ ما ًأحي:نالا

ت بالؿسق الظسمُت. - ائن اإلاادة الخامظت حظدبػد الىثحر من الخالياث من داةسة الدظٍى

ائن اإلاجسع ل  ًىن ًخطدي لسجزاع بحن الدٌو ألاغػاء ئل ئذا لجأ ئلُه اإلاخناشغىن. -

ب اإلاظاياث يُما  ئن - دوز اإلاجسع مدطىز في الخىطـ لدي الدٌو اإلاخنايظت لسخىيُم ييها وجلٍس

اأما ويلا إلاشسوع الخػدًل: بُنها.

منذ اإلاشسوع لسمجسع ألاغلى للجامػت الػسبُت ومجسع شإون الظُاطُت خم الخطدي ألي  -أ

انصاع ًمع ألامن والظس  في الىؾن الػسبي.

اخم جددًد الؿسق الظسمُت اإلاالةمت لحل الجزاع. إلاجسع الشإون الظُاطُت -ب

التزام الدٌو اإلاخناشغت، بالخدابحر التي ًساىا مجسع الشإون الظُاطُت وئل اغخبرث مخست  -ج

ت. ت التي كد جطل ئلى خد الػػٍى ابالتزاماتها اججاو الجامػت، وبالخالي، غسغت لسخدابحر اللطٍس

ت الظسمُت الداةمت  -د إلاظاغدة مجسع الشإون الظُاطُت في الاغؿالع ئنشاء لجنت الدظٍى

ابمظإولُاجه وحشيل بسةاطت ألامحن الػام وزالزت أغػاء ٌػُنه  اإلاجسع إلادة طنخحن.

اإلاجسع الشإون الظُاطُت والدياع غن خم اطخخدام كىاث ألامن الػسبُت لىكف الجزاع. -ه

ٌ غسبُت يانه ويلا أما بالنظبت إلاشسوع حػدًل مُثاق الجامػت، بخطىص ئنشاء مدىمت غد

إلاشسوع الخػدًل، يلد أهد اإلاشسوع غلى غسوزة ئنشاء مدىمت غدٌ غسبُت، والتزام الدٌو الػسبُت 

ألاغػاء بػدم اللجىء ئلى اإلانظماث الدولُت كبل اطدنفاذ الؿسق الظسمُت التي جلدمها حامػت الدٌو 

االػسبُت.ومن أى  اإلابادب التي أشاز ئليها مشسوع الخػدًل:

امن اإلاشسوع(. 31مدىمت الػدٌ الػسبُت هي الهُئت اللػاةُت السةِظُت للجامػت )م أن  -

أن حمُؼ أغػاء الجامػت ى  أؾساف في النظام ألاطاس ي إلادىمت الػدٌ الػسبُت، وأن  -

امن اإلاشسوع(. 36، 13اخخطاضها ىى ئلصامي إلان ًلبل به من ألاغػاء )م 
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شسوع(، هما منذ اإلاشسوع إلادىمت الػدٌ الػسبُت من اإلا 13أخيام اإلادىمت جنفر وحىبا )م  -

ولًت اطخثناةُت في اإلاظاةل اللانىنُت التي حػسغها غسيها ىُئاث الجامػت السةِظُت والىوالث الػسبُت 

 اإلاخخططت.

ىت و ختى مجاوزة,اذي  يلد بسؿذ دزوة الحدود الػسبُت دزوتها طىاء وانذ خدودا اكسُمُت او بدٍس

اىز ذالً مسوزا بالحػازاث الاطالمُت ة الػسبُت مسوزا بالخالكت الاطالمُت.اجها حشيسذ غبر الػط

يالبنظبت للحدود الػسبُت في الػال  اإلاػاضس كد غسيذ الحدود غدة ملاوماث و نىباث من احل 

جسطُ  الحدود الجؿسايُت و الجُىطتراجُجُت,ذالً مسوزا بالدولت الػثمانُت و اجهُازىا و اغادة جلظُ  

الث حدًدةالخساةـ  ا.الى دٍو

اذا نظسنا الى جسً الفترة نسي بان وانذ ىنالً امبراؾىزٍخان لسران جخمثالن في يسنظا و وا

ؿانُا  لُا,وبٍس نيسترا,خُث وانىا ٌظُؿسون غلى مػػ  اكؿاز الػال ,يالبنظبت لفسنظا وانذ لها ول ايٍس

ث الحدود جخؿحر من بسدان ,بدا3633جخػؼ لظُؿستها مػػ  اطُا ,يػند بسىؽ الالفُت الخاطػت اي 

ؿاني  مظخػمسة الى بسدان ذاث طُادة كىمُت و خدودًت,الا ازع يسظؿحن التي بلذ جدذ الانخداب البًر

از  ووسذ الى دولت اطساةُل،و التي هي الا خد الظاغت خدود مخناشع غسيها، ول  ًفطل ييها اخد

لبا ما جبدث غلى الظُؿسة هما ذهسنا طابلا وانذ ىنالً غدة مػاىداث مظخػمسة و التي ؾا

االيسُت  لالزاض ي و الحدود منها"مػاىدة طاًىع بُيى،اجفاكُت اًفُان و اجفاكُت لىشان".

يالحدود الػسبُت مسث بمسخست طلىؽ وجربرب و ذالً غند اجهُاز الدولت الػثمانُت وكبسها 

ٌ اإلاظخػمسة اغؿذ طلىؽ الاندلع،لىن الامس الري ىى مدل بدثنا و اطدشساينا ًخمثل ان زؾ  الدوا

االاطخلالٌ لسدٌو الػسبُت،لىن ل  جدناٌش غلى خدودىا.

غلى طبُل اإلاثاٌ ماشالذ الدولت اإلاؿسبُت جخػؼ للحماًت الفسنظُت من اي هجىم مدخمل،هما 

اجخػؼ بػد مدجها لسظُؿسة الحدودًت الخازحُت"طبت و مسُسُت".

بمفهىمها اللانىني و الظُاس ي طابلت يخػخبر الحدود الظُاطُت الػسبُت،خدودا طابلت ينشاتها 

اغن نشاة الدٌو الػسبُت،يهرو الدٌو الػسبُت مفسوغت وامس واكؼ غلى الحدود الػسبُت.

من حهت اخسي ىنالً غدة نصاغاث خدودًت في دٌو اإلاشسق الػسبي،وىنالً ماٌظمى بالجزاغاث 

االظاهنت للحدود الػسبُت.

ياطاث وآزاز الطساغاث الظُاطُت الػسبُت التي حشيل مثسما جأزس النظام ؤلاكسُمي الػسبي بانػوا

ت الػسبُت، التي حػد بمثابت أنظمت ئكسُمُت يان الجزاغاث الحدودًت أبسش مظاىسىا،  الاجداداث الجهٍى

غسبُت يسغُت، جخأزس من خسفُاث ىرو الطساغاث ونخاةجها. وكد وادث خسب الخسُج الثانُت أن حػطف 

اذ بالنظام ؤلاكسُمي الػسبي نفظه.بىحىد ىرو الاجداداث هما غطف

يفي منؿلت الخسُج، خُث حسث خسب الخسُج الثانُت، غانى أغػاء مجسع الخػاون الخسُجي من 

اث، وأبانذ ىرو الحسب غن أن اإلاجسع، بطفخه ججمػا ئكسُمُا  نخاةج ىرو الحسب غلى غدة مظخٍى
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ا، ٌػاني ىى آلاخس من ىشاشت زوابؿه وغػف جالخمه بظبب خالي اجه الداخسُت التي تهُمن غسيها حهٍى

الجزاغاث الحدودًت.ونظسا لحظاطُت الخالياث الحدودًت واطخػطائها، يان أغػاء مجسع الخػاون 

الخسُجي ًدسضىن غلى ؾسخها واطخػساغها باطخمساز في للاءاته  ومإجمساته  لدزحت أضبدذ يُه ىرو 

، طُما وأن أهبر دولت في ىرا الخجمؼ وهي الخالياث حشيل ئخدي الهىاحع الظُاطُت وألامنُت باإلانؿلت

ا8الػسبُت الظػىدًت حػاني مؼ غدد من ححراجها من دٌو الخسُج كػاًاىا خدودًت وئكسُمُت.

وئذا وانذ الخالياث الحدودًت بحن أغػاء النظام ؤلاكسُمي الخسُجي كد جطاغدث بطىزة 

ىاء الخىجس ندُجت ضساغاجه ملحىظت غلب خسب الخسُج، يان ىرا النظام ل  ًخل منر كُامه بأح

ا9وانلظاماجه ومشاول خدودو.

ؼ غالكت أغػاء مجسع الخػاون الخسُجي وازجباؾه  وكد حاءث خسب الخسُج ألاخحرة ل لخلٍى

ع اللاغدة الػامت التي جمحز الػالكاث الػسبُت اإلاخمثست في  بامخدادو اللىمي الػسبي، ولىن أًػا لخىَس

اجه وخالياجه الداخسُت.خالت الطساع والخىجس بظبب ضساغا

وهما ديػذ خسب الخسُج أغػاء مجسع الخػاون الخسُجي ئلى ئغادة النظس في ازجباؾاته  اللىمُت 

وئغادة جسجِب غالكاته  وجدالفاته  ؤلاطتراجُجُت من خالٌ الاغخماد غلى دغ  الحسفاء الؿسبُحن لحماًت 

ص كدزاث ألامن اللىمي ا لجماعي، يان اإلاجاٌ الػسبي اإلادُـ بهرا أمنه  الىؾني وؤلاكسُمي غىع حػٍص

االنظام أخر ًنظس ئلى ىرا ألاخحر نظسة مسإىا الشً والؿمىع.

ئن ىرو الطىزة التي ًبدوا غسيها النظام ؤلاكسُمي الفسعي حػىع نمىذج الػػف الػام الري 

ت الػسبُت وحهدد وحىدىا ندُجت الطساغاث الداخسُت طىاء و انذ ىرو ٌػخىز بناء الاجداداث الجهٍى

االطساغاث طُاطُت أو ئًدًىلىحُت أو خدودًت.

دشابه الىغؼ في الجهت الؿسبُت من الػال  الػسبي خُث ٌػاني النظام ؤلاكسُمي اإلاؿازبي ىى آلاخس  ٍو

من خالياث وخداجه خٌى غدة كػاًا طُاطُت أبسشىا اللػاًا اإلاسجبؿت بمشاول الحدود وألاكالُ  

ون الخسُجي ٌػاني من جطاغد ىرو الخالياث وخاضت بػد ألاشمت التي الترابُت. ياذا وان مجسع الخػا

غسيتها اإلانؿلت في مؿسؼ ىرا الػلد، يان اجداد اإلاؿسب الػسبي وان ٌػاني مخسفاث خسب خدودًت ظسذ 

اأحىاؤىا الظسبُت مإزسة ئلى خد بػُد في ؾبُػت جفاغالث أغػاةه.

لجصاةس، غسيذ اإلانؿلت خاليا ئكسُمُا وانذ له وئغايت ئلى الجزاع الحدودي اإلاظلح بحن اإلاؿسب وا

خػسم ألامس بالخالف اإلاؿسبي اإلاىزٍخاني، وما  -ىى آلاخس-انػياطاث  غلى ؾبُػت الخؿىزاث اإلادسُت، ٍو

وادث دٌو منؿلت اإلاؿسب الػسبي جػسب ضفدا غلى ىرا الخالف وجخجاوش نخاةجه ختى بسشث بىادز أشمت 

جمثسذ في كػُت الصحساء اإلاؿسبُت التي أدخسذ ألاؾساف اإلاؿازبُت ئكسُمُت أخسي في مؿسؼ الظبػُناث 

السمسة الثالثت في غهد حدًد من اإلاىاحهت والطساع الحاد.

                                                             
ا.3. ص: 3665دحنبر  36. 1391صحُفت: الصحساء الؿسبُت. الػدد   8
ا.13مسحؼ طابم. ص 335: النظام ؤلاكسُمي الخسُجي. مجست الظُاطُت الدولُت ع : اهللا غبد الخالم غبد  9
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أى  الطػىباث التي جؿسخها الخالياث الحدودًت الػسبُت غلى النظام ؤلاكسُمي جتمثل النتيجت : 

الؿالب من مجسد خالف كانىني ًسجبـ الػسبُت و بالخطىص الدٌو الخسُجُت، في وىجها جنؿسم في 

باخدي الاجفاكُاث التي جنظ  اإلاظألت الحدودًت اإلاخناشع غسيها أو بىغػُت خـ الحدود وظُفُت زطمه، 

أو بىغػُت ئكسُ  بسمخه ئلى نصاع طُاس ي شسض طسغان ما جنخلل غدواث ئلى أنظمت خى  بالدٌو 

االػسبُت.

رو الخالياث الحدودًت الػسبُت لِع يلـ ئغػاف و ؾالبا ما ًإدي الؿابؼ الظُاس ي الري جأخ

شسل أمام النظام ؤلاكسُمي الػسبي الري ٌػاني خالياث الظُاطُت جساهمُت و ئنما ًإدي به ئلى جمصق و ال

ئدزان الخالياث الحدودًت الػسبُت شأجها في ذلً شأن الخالياث و الجزاغاث ، وامىاحهت اللػاًا الدولُت

اياطاث خؿحرة و غمُلت غلى النظام ؤلاكسُمي الػسبي.من انػ –الظُاطُت ألاخسي 
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