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 املوروث مراجعات نقدية لسس الدولة في الفكر السياس ي

Critical Reviews of the Foundations of the State In Inherited 
Political Thought 

 

 الدكتور الحسن بنعبو

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 بأكادير ـ املغرب ـجامعة ابن زهر 

 

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2018ديسمبر  25  :تاريخ القبول  2018ديسمبر   22  :اإلرسالتاريخ 

Abstract 

          In the last two decades, the traditional state system in the Islamic world has, without 

a doubt, witnessed a decay that has led almost to its collapse because it could not keep up 

with the political changes in modern world. In addition to this, the political thought coming 

from the West disrupted the rules of inherited political thinking in the Islamic world, and it 

revealed its inability to organize social relations and control the state's relationship with 

society through modern political laws and systems. These factors have had a great impact 

on many of the principles and tenets of political jurisprudence, which required 

reconsideration of many of its visions, theoretical points of view and practical procedures. 

From a critical perspective of inherited political thought, this research focuses on 

presenting a series of critiques of the foundations of the state and its doctrinal references 

in the political heritage of Muslims by focusing on two aspects: 

• Muslim political writings 

• Critical views of the foundations of the state in the inherited political thought 

.thought Islamic discourse, political heritage, state, political : Keywords.  

Résumé  
Nul doute que le système étatique traditionnel du monde islamique a connu au cours des 

deux derniers siècles une détérioration presque totale, en raison de son vieillissement et de 

son incapacité à faire face à l'évolution de la situation politique dans le monde moderne. 

La pensée politique de l'Occident a conduit à l’ébranlement des règles de la pensée 

politique héritée par les musulmans et a montré ses limites face aux philosophies de 
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l'Occident dans l'organisation des relations sociales et le contrôle des relations entre l'État et 

la société par le biais de lois et de systèmes politiques modernes. 

Ces facteurs ont eu un impact considérable sur de nombreux principes de la jurisprudence 

politique, ce qui a nécessité de réexaminer nombre de ses visions, substrats théoriques et 

procédures pratiques. 

À partir d’un point de vue critique de la pensée politique reçue, cet article vise à présenter 

une série d’examens critiques des fondements de l’État et de ses références doctrinales en 

matière d’héritage politique chez les musulmans à travers les deux axes suivantes: 

1- Écriture politique chez les musulmans. 

2- Visions critiques des fondements de l’État dans la pensée politique reçue. 

 

les mots clés:  Discours islamique, héritage politique, état, pensée politique. 

  

  

 تقديم 

الشك أن نظام الدولة التقليدي في العالم اإلسالمي قد شهد خالل القرنين األخيرين تدهورا إلى حد 

االنهيار التام، وذلك بسبب تقادمه وعدم قدرته على مجارات التطورات السياسية الحاصلة في العالم 

 الحديث.

الفكري السياس ي الوافد من الغرب قد أدى إلى خلخلة قواعد التفكير السياس ي املوروث كما أن املد 

لدى املسلمين، وأبان عن قصورها أمام فلسفات الغرب في تنظيم العالقات االجتماعية وضبط عالقة 

 الدولة باملجتمع من خالل القوانين والنظم السياسية الحديثة.

يد على الكثير من مسلمات وثوابت املوروث الفقهي السياس ي، الشد ولقد كان لهذه العوامل أثرها

 مما تطلب إعادة النظر في كثير من رؤاه ومنطلقاته النظرية وإجراءاته العملية. 
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على تقديم مجموعة وانطالقا من منظور نقدي للفكر السياس ي املوروث، فإن هذا البحث انصب 

العقدية في التراث السياس ي عند املسلمين، وذلك من من املراجعات النقدية ألسس الدولة ومرجعياتها 

 خالل املبحثين اآلتيين :

 أوال : الكتابة السياسية عند املسلمين.

 ثانيا : نظرات نقدية ألسس الدولة في الفكر السياس ي املوروث.

 املبحث الول: الكتابة السياسية عند املسلمين

عند املسلمين إال بداية  حصلبالسياسة وشؤون الحكم لم يفي البداية نشير إلى أن إفراد مؤلفات خاصة 

كان حديثهم عنها حديثا نظريا كما من القرن الثالث الهجري، وكان هذا على يد بعض الفالسفة واألدباء، 

وفلسفيا، وخليطا من اآلراء السياسية والفلسفية اإلسالمية واإلشراقية والفارسية واليونانية..، تناولت هده 

قضايا تتعلق بعالم املادة والروح والطبيعة وما وراءها، واالجتماع البشري والسعادة والشقاوة؛ مثلما  املؤلفات

 هو حال رسائل إخوان الصفا والفارابي، وابن سينا. 

هـ(،  " املدينة الفاضلة "، وقد ردد فيه اآلراء السياسية األفالطونية  339ومنها مؤلف أبي نصر الفارابي )

هـ ( ألف هو أيضا رسالة في 428لديه "رسالة في السياسة" أيضا، وكذالك أبو علي ابن سينا )واألرسطية، و 

 .1هـ( أيضا418السياسة. وأبو القاسم الحسين الوزير املغربي)

لقد عمل هؤالء الفالسفة وغيرهم من الذين كتبوا في السياسية على إعادة إنتاج التصورات السياسية  

سابقة من هنود وفرس ويونان...حول الحكم وتدبيره. وتمت صياغتها في قالب إسالمي، لحكماء وفالسفة األمم ال

لكنها ال تقوى على إخفاء أصولها السابقة مما وضعه فيتاغورس من نظريات في العدالة واملساواة، وما ذهب إليه 

ى على أدائه إال األفراد أفالطون في مدينته الفاضلة من مثل وأفكار في السياسة كاعتباره السلطة عمال ال يقو 

                                                           
 م.2003محمد إسماعيل الشافعي وأحمد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى ـ نشرت مجموعة في كتاب أشرف عليه 1
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امللهمون املميزون عن باقي الناس لصلتهم "بالعقل الفعال"، وهم الذين لهم القدرة على جلب السعادة لشعوبهم. 

  وكذلك ما نقل عن حكماء الفرس؛ إذا ال يكاد يخلو كتاب سياس ي من االستشهاد بنصوص من "عهد أردشير".

 خطاب سياس ي نفعي
 

ت فيما بعد منحى عمليا يراد من خاللها تقديم النصح للحاكم في كيفية تدبيره الكتابة السياسية نح

شؤون الحكم على نحو يحقق االستقرار ويحفظ نظام الحكم من املخاطر، فهذا ابن قتيبة يقدم نفسه للحاكم 

شاعل املتألقة في أدبياته ناصحا أمينا ال غنى له عنه، يقول له: "واعلم بأن مواقع العلماء من ملكك، مواقع امل

 .2واملصابيح املتعلقة"

وإذا تصفحنا كتاب الفخر في اآلداب أو بدائع السلك أو الشهب الالمعة وحتى الكتب املبكرة كاألدب الكبير 

البن املقفع سنجد أن مضامين هذه الكتب التي وزعت على أبواب مختلفة تشكلت من روايات أمم سابقة، 

ى سبيل االعتبار واالقتداء، "واالعتبار ال يدخل في الكتابات السياسية من باب وأمثال وأقوال حكمية جيء بها عل

اللفظ فحسب، بل له معنى محدد هو االقتداء، فاالعتبار بالعمل الحكيم أو بالقول السديد ينجي املعتبر من 

 .3مغبات الدنيا بصورة عملية وفعالة"

والدول اإلسالمية بمقدمة يحد فيها موضوع بحثه نوعا كما يفتح ابن طباطبا كتاب الفخر في اآلداب 

وفصال، فيقول بأن "الكالم على أصل امللك وحقيقته وانقسامه إلى رئاسات دينية ودنيوية، من خالفة وسلطنة، 

وإمارة ووالية، وما كان من ذلك على وجه الشرع وما لم يكن، ومذاهب  أصحاب اآلراء في اإلمامة فليس هذا 

عا للبحث عنه، وإنما هو موضوع للسياسات واآلداب التي ينتفع بها في الحوادث الواقعية، الكتاب موضو 

 .4والوقائع الحادثة وفي سياسة الرعية وتحصين اململكة، وفي إصالح األخالق والسير"

                                                           
 .135ـ مقام السياسة، ص2

 .43ـ التراث بين السلطان والتاريخ، عزيز العظمة، ص3

 .14ـ الفخري في اآلداب السلطانية البن طباطبا، ص4
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ولقد تطرق هؤالء في أدبياتهم السياسية إلى أحوال الحكم والوسائل الكفيلة بإطالة أمد امللك من عدل 

م وتقاليد الفرس واليونانيين في الحكم؛ إذ ملا كانت وغ
َ
يره، مستعينين بمرجعيتهم اإلسالمية، ومستفيدين من ِحك

أوضاع الحكم عند املسلمين تتجه في نفس االتجاه الذي ساد في املجتمعات األخرى، كالفرس فإنه ال بأس عندهم 

 لدون : من االستفادة من تجارب األمم األخرى، وفي هذا يقول ابن خ

كانت أحكام صاحبه في … " ملا كانت حقيقة امللك أنه االجتماع الضروري للبشر، ومقتضاه التغلب والقهر

الغالب جائرة عن الحق، مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم، لحمله إياهم في الغالب على ما ليس 

انين سياسية مفروضة يسلمها الكافة، وينقادون في طوقهم من أغراضه وشهواته.. فوجب أن يرجع في ذلك إلى قو 

إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من األمم، وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها، 

بُل (وال يتم استيالؤها :
َ
وا من ق

َ
ل
َ
 .6" )5ُسنة هللا في الذيَن خ

فغذت دليال عمليا يوضح القيم والقواعد وقد اتخذت الكتابة السياسية مع مرور الزمن منحا عمليا، 

السياسية الالزمة على صاحب السلطة االهتداء بها قصد تحقيق هدف أساس ي يتمثل في دوام الحكم وتقوية 

دعائمه؛ لقد أضحت بحثا في السياسة من حيث هي إجراءات عملية نفعية، وليس من جهة كونها موضوعا 

 للتأمل النظري والفلسفي.

صنف في هذا الفن من استقاء آرائه ومواقفه من علوم شتى، وصياغتها بأسلوب أدبي وال يستنكف امل

جميل غير ممل، ولهذا اتسم خطابه باالسترسال والتنوع، وكانت نصوصه مثقلة باستشهادات مختلفة من : 

 وقائع تاريخية، وحكم أخالقية، وآيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وأقوال فلسفية.

من عنده من حين آلخر حكمة أو نصيحة تقريرية.  كل ذلك من أجل أن يحقق املتعة وقد يضيف املصنف 

واالنتفاع ملن هو موجه إليه بالقصد األول وهو السلطان، وخاصة إذا كان هو من أمر بتأليف الكتاب كما هو 

                                                           
 .38ـ األحزاب، اآلية 5

 .222ـ221ـ املقدمة، ابن خلدون، ص6
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، والسير الحال بالنسبة للشهب الالمعة، إذ  يقول املصنف: "أمره بتأليف مجموعة في السياسة امللوكية

 .7السلطانية، ما يقع به اإلمتاع، ويظهر االنتفاع"

وقد يروم املصنف من تبسيط عباراته وحبك معانيه تيسير قراءته، وملا ال تسهيل حفظ حكمه وأمثاله  

 .8من غير استثقال كما يرى املرادي في كتابه " اإلشارة إلى أدب الوزارة"

وألفوا فيها فيما سمي بفقه سياسة الشرعية، وحديثهم في هذا  أما الفقهاء فقد اهتموا هم أيضا بالسياسة

املوضوع كان من زاوية فقه املصالح العامة بمعناه الواسع، غير أنهم لم يهتموا بقضايا الحكم الجزئية وتفاصيله 

 …قدر اهتمامهم بأصول السياسة وقضايا الحكم الكلية: كشروط اإلمامة، والغاية من إقامة الخالفة

فعهم واجب نصح والة األمور بإرشادهم وحثهم على العدل بين الرعية مستندين على نصوص وقد يد

الشريعة وما جرى به العمل زمن الصحابة رضوان هللا عليهم. يقول ابن تيمية في أول رسالته في السياسة 

غني عنها الراعي الشرعية: " وبعد فهذه رسالة تتضمن جوامع من السياسة اإللهية واإليالة النبوية، ال يست

، وهي ال 10، أي إن الغاية من تأليفه رسالته في السياسة9والرعية، اقتضاها من أوجب هللا نصحه من والة األمور"

تتجاوز مطلب بيان أحكام الشريعة في التصرفات السياسية للحاكم، وتقديم النصح للحاكم في تدبير شؤون 

 الحكم بحسب ما جاء في اآليات القرآنية واآلثار النبوية وأقوال السلف الصالح. 

السياسة والتدبير قد كما أن التأليف في هذا املجال يصبح أمرا ملحا وضروريا إذا علم أن انشغال الحكام ب

يحول دونهم وتصفح تلك األحكام املبثوثة في كتب غير مخصصة لها وحدها، ولهذا ال بأس من إفراد كتب خاصة 

                                                           
 ، تحقيق سامي النشار،.52ـ الشهب الالمعة، البن رضوان، ص7

 ، دراسة وتحقيق رضوان السيد. 56ـ اإلشارة إلى أدب الوزارة، ألبي بكر املرادي، ص8

 .4ـ السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، ص9

 ـ وهو يعني كتابه "السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية".10
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يسَتوِفيه، وما 
َ
ه منها ف

َ
هاِء ِفيما ل

َ
اهب الُفق

َ
بها حتى يطلع عليها من لزمت طاعته من والة األمور، وحتى يعلم "مذ

 ِ
 
يِه؛ تَوخ ِ

 
يوف

َ
يه منها ف

َ
ائه"عل

َ
خذه وعط

َ
ة في أ

َ
ِيا للنصف

ضائه، وتَحر 
َ
 .    11يا للعدِل في تنفيذه وق

ويزيد من أهمية هذه التآليف تطرقها إلى قضية اإلمامة وهي القضية األساسية في الفقه السياس ي 

اإلسالمي عند الفقهاء القدامى، وال يخفى عن الفقيه أهمية االنشغال بها وبما تتطلبه من شروط ومواصفات 

 باعتبارها أساس الواليات الدينية والدنيوية؛ فإليها ترجع كل ما به تكون " سياسة األمة وحراسة امللة".

الغزالي؛ ألن: "الفقيه هو أبي حامد وال ينبغي للفقيه أن يتخل عن تقديم النصح في هذا املجال بحسب 

 .12مورهم في الدنيا"معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامة أ

ولهذا سار الفقهاء واملتكلمون على نهج تشريعي ملا ينبغي وما يجب وما يجوز وما ال يجوز في نظام اململكات 

واإلمارات، واستوفت أبحاثهم نظم امللك والوزارة واإلدارة والقضاء، والحسبة واألموال وتنظيم الجيوش 

وا جهودا جبارة من أجل تبرير تصرفات امللوك وإضفاء الشرعية والعالقات مع داري الحرب واملهادنة، كما بذل

 عليها، وإرشادهم إلى ما يحفظ عروشهم ويحببهم إلى الرعية.

 حول إسالمية اآلداب السلطانية أو ال إسالميتها
 

هناك من الدارسين من يشكك أو يتساءل حول إسالمية األدبيات أو األحكام السلطانية، ومدى تطابقها 

مع الروح اإلسالمية، وقد يعترضون على إدراج املواقف واآلراء السياسية للفالسفة املسلمين أو حكماء األمم 

حيث إن مناهج الفالسفة في تناول  السابقة في الفقه السياس ي اإلسالمي، إما ألسباب عقدية، أو فقهية، من

املسائل السياسية تختلف عن مناهج علماء الشريعة التي ال تمت بصلة إليها، والتي عدتها املعرفية تكاد تنحصر 

 في النص الشرعي ومقاصده.  

                                                           
 ، تحقيق خالد السبع العلمي.27سلطانية والواليات الدينية للماوردي، صـ األحكام ال11

 .1/18ـ اإلحياء للغزالي، ج12
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وهناك من الباحثين اإلسالميين من يقص ي اآلداب السلطانية من الفقه السياس ي اإلسالمي، بدعوى أن 

 ء وسياساتهم الشرعية هم املمثلون الحقيقيون له.الفقها

وعلى النقيض من هذا املوقف يوجد من يدعو إلى استبعاد تصورات الفقهاء السياسية، بدعوى أنها من 

  صنع فقهاء ظلوا متشبثين بـ"حلم الخالفة " وهذا أمر ولى زمانه.

جزأين ال يتجزآن من النسيج الفقهي وأرى أن املسألة ال تبدو بسيطة إلى هذا الحد، لكون املدرستين 

السياس ي اإلسالمي املاض ي، وليس من املنطق صرف النظر عن أحدهما وتجاوز مضامينه، كما أنه يوجد حتما 

  نقاط التقاء بينهما.

كما ينبغي أن نؤكد على مسألة وهي أنه على الرغم من تأثر األديب السلطاني بتصورات األمم السابقة في 

يرا من تلك التصورات واملفاهيم في الحكم قد تم إخضاعها على األقل على املستوى النظري الحكم، فإن كث

 للمنطق اإلسالمي وفلسفته في الحكم.

ولنوضح ذلك بنص البن الربيع يتبين من خالله كيف احتفظ األديب السلطاني بمبدئه اإلسالمي في 

ضرورة االجتماع البشري، وخضوعه إلى سنن كتاباته، وهو نص نلمس من خالله فلسفة اإلسالم في تفسير 

وقوانين تحفظه من التظالم والتنازع، جاء فيه: "إن هللا عز وجل خلق اإلنسان بالطبع يميل إلى االجتماع 

واألنس، وال يكتفي الواحد من الناس بنفسه في األشياء كلها، وملا اجتمع الناس وتعاملوا، وكانت مذاهبهم في 

لفة وضع هللا سننا وفرائض يرجعون إليها ويقفون عندها، ونصب لهم حكاما يحفظون التناصف والتظالم مخت

السنن ويأخذونهم باستعمالهم لتنظيم أمورهم ويجتمع شملهم ويزول عنهم التظالم والتعدي الذي يبدد شملهم 

 .13ويفسد أحوالهم"

                                                           
 .95ـ سلوك املالك في تدبير املمالك، ص13
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الشريعة في قضايا ومع ذلك فإن الفقهاء يستشعرون بأهمية بيان املوقف من مسألة تحكيم نصوص 

السياسة الشرعية أو تحكيم تصورات أخرى، فنجد ابن القيم وهو أحد الذين كتبوا في هذا املجال قد تناول في 

كتابه " الطرق الحكمية " الحديث عن السياسة الشرعية من حيث مفهومها ومصدرها ومن حيث املساحة 

بعض أقوال من سبقوه من العلماء، فأورد القول املسموح فيها لالجتهاد باملصلحة، وذلك بعد أن استعرض 

ق الشرع "، وأعقبه بتعليق البن عقيل على قول الشافعي، جاء فيه 
َ
 إال ما واف

َ
املنسوب للشافعي وهو:" ال سياسة

م يضعه الرسول 
َ
ساد، وِإن ل

َ
بعد عن الف

َ
ى الصالِح، وأ

َ
رب إل

ْ
ق
َ
، وال :" السياسة ما كان فعال يكون معه الناس أ

ردت : ال 
َ
صِحيح، وِإن أ

َ
ق ِبِه الشرع ف

َ
ط

َ
م يخالف ما ن

َ
ي ل

َ
ولك :"إال ما وافق الشرع"، أ

َ
ردت ِبق

َ
ِإن أ

َ
زل ِبه وحي، ف

َ
ن

تِل والتمِثيِل ما 
َ
اِء الراشِدين من الق

َ
ف
َ
د جرى من الخل

َ
ق
َ
ط، وتغليط ِللصحابة. ف

َ
ل
َ
غ
َ
ق ِبه الشرع : ف

َ
ط

َ
 إال ما ن

َ
ِسياسة

حة األمة". ال يجحده عالم ِبالسنِن،
َ
ى مصل

َ
يا اعتمدوا فيه عل

ْ
ِإنه كان رأ

َ
م يكن إال تحِريق املصاحف، ف

َ
و ل

َ
 ول

وبعد ذلك شرع ابن القيم في بيان أهمية مباحث السياسة الشرعية واملخاطر التي نجمت عن اإلغفال عنها 

اس مصالح العباد فيها، ملا فرط العلماء في الكتابة فيها وملا ضيقوا من سبل معرفة الحق والصواب فيها بالتم

ساد ، وجعلوا الشريعة 
َ
ف
ْ
فجور على ال

ْ
حقوق، وجرءوا أهل ال

ْ
حدود، وضيعوا ال

ْ
عطلوا ال

َ
ة، ف

َ
يقول: "فرط فيه طائف

حق 
ْ
ى نفوسِهم طرقا صحيحة من طرق معرفة ال

َ
ى غيرها، وسدوا عل

َ
عباد، محتاجة إل

ْ
اصرة ال تقوم ِبمصالح ال

َ
ق

ه، وعطلوها، مع علم
َ
واعد الشرع".والتنفيذ ل

َ
اتها لق

َ
طعا أنها حق مطاِبق للواقع، ظنا منهم مناف

َ
 ِهم وعلم غيرهم ق

وكأني به يومئ إلى أن التفريط في هذا املجال هو الذي كان وراء فساد األوضاع السياسية؛ وذلك حينما 

حدهما على ا
َ
واقع، وتنزيل أ

ْ
ة الشريعة، وتقصير في معرفة ال

َ
آلخر، فلما رأى والة نجم عنه" نوع تقصير في معرف

األمور ذلك، وأن الناس ال يستقيم لهم أمرهم إال ِبأمر وراء ما فِهمه هؤالِء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع 

ويال، وفسادا عريضا".
َ
 سياساتِهم شرا ط

http://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&page=1
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سوغت 
َ
غير أنه ال يغفل عن اإلشارة إلى املغالين في استعمال الرأي إلى حد مخالفة النصوص الشرعية،" ف

 ورسوله" فالخطأ في التفريط فيه كالخطأ في اإلفراط؛ إذ كالهما يقود إلى نتائج مرذولة من 
َ

لك ما ينافي حكم َللا
َ
ذ

 غير مقبولة.

عدل 
ْ
ومن ثم فإن معيار التمييز في التصرفات بالسياسة الشرعية هو معيار العدل، " فإذا ظهرت أمارات ال

 ود
ه

ن سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة وأسفر وجهه ِبأي طريق كان، فثم شرع َللا ينه...، قد بي 

قسط فهي من الدين، وليست 
ْ
عدل وال

ْ
العدِل بين عباده ، وقيام الناس ِبالقسط، فأي طريق استخرج بها ال

 .14مخالفة له"

 سس الدولة في الفكر السياس ي املوروثنظرات نقدية ل  املبحث الثاني :
 

 الدعوة والعصبية

دولة واستمرارها في الوجود يحتاج بحسب ابن خلدون إلى فكرة أوعقيدة تختزل مبرر وجودها إن قيام 

 وتحشد لها الدعم والوالء، وتفتقر إلى عصبية تستند إليها أثناء نشوئها.          

والواقع أن نظرية ابن خلدون في الدولة قد صدرت عن مالحظة معطيات التجربة التاريخية للدولة في       

مراحل من التاريخ العربي واإلسالمي، وقد تجاذبها هذان العامالن: العصبية من جهة والدعوة من جهة ثانية، 

فابن خلدون يؤكد أهمية العصبية في قيام الدولة، ويشدد في الوقت نفسه على أهمية الدعوة الدينية في القضاء 

الدولة وبقائها، يقول في مقدمته :"إن الدعوة  على الخالف والفرقة السياسية، ومن ثم الحفاظ على استمرارية

 .15الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها"

لقد رجع نشوء الدولة السلطانية وبقاؤها في الحكم بحسب خبرة ابن خلدون في التاريخ السياس ي لألمم إلى 

سياسة القهر والتغلب وإلى تبريرات دينية، وهذا ما يتجلى فعال للباحث في التاريخ اإلسالمي؛ إذ إن الحكام ظلوا 

                                                           
 ، تحقيق نايف بن أحمد الحمد.31ـ29ـ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية البن قيم الجوزية، ص14

 

 .188ـ املقدمة، ابن خلدون، ص 15
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االعتبارين: العصبية والدعوة، وذلك حتى ينالوا عبر هذا التاريخ يستمدون مشروعية ممارستهم للحكم من هذين 

قبوال عند مختلف فئات األمة، يقول ابن خلدون: "إن العرب ال يحصل لهم امللك إال بصيغة دينية من نبوة أو 

 .           16والية أو أثر عظيم من الدين"

، لقد جسدت مقولة والواقع أن الوالء للعقيدة الدينية وللعصبية كانا حاضرين منذ بيعة السقيفة

التي انتهى إليها املتحاورون في سقيفة بني ساعدة معيارا توفيقيا بين الوالء للعقيدة  17"الخليفة من قريش"

الجديدة وبين االنتماء للقبيلة، وهي البداية التي اتخذت فيها العصبية من صورتها األولى أي القرشية عمقا 

اسية ملجتمع كان الدين من أنشأه، وما زال إلى تلك اللحظة اللحمة التي سياسيا، وعامال مؤثرا في االختيارات السي

 تمسك أجزاءه. وتكبح كل محاولة إلثارة النعارات الجاهلية والعصبية. 

غير أن العشيرة في صدر التجربة السياسية اإلسالمية أسهمت هي أيضا في بناء املجتمع والدولة 

كيانا اجتماعيا طبيعيا، قام الدين الجديد باستثمار قيمها في خدمة ومشروعهما الحضاري والسياس ي باعتبارها 

 أهدافه الدعوية ورسالته الحضارية.    

ويبدو أن هذا ما أراد ابن األزرق بيانه في كتابه "بدائع السلك في طبائع امللك" حينما ميز بين االستعانة  

بالعصبية القبلية؛ ألجل التمكين للدين وقيمه الحضارية وبين االنتصار لقيم العصبية لذاتها، فيقول: "إن ذم 

، وقوله صلى هللا عليه وسلم: 18)أرحامكم وال أوالدكملن تنفعكم (العصبية واإلعالم بعدم فائدتها، كقوله تعالى 

                                                           
 .180املصدر نفسه، صـ 16

 .2/220ـ ابن األثير، الكامل في التاريخ،ج17

 .3ـ املمتحنة، اآلية 18
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املراد به حيث تكون على  19"إن هللا أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها باألباء، أنتم بنو آدم وآدم من تراب "

 20باطل، كما كانت الجاهلية، ومتى استعين بها على إقامة حق فال ذم فيها وإال ملا تم ظهور ذلك"

أن عامل العصبية املستند إلى القهر والتغلب في نشوء الدولة السلطانية كان فيما بعد  لكن ينبغي أن نؤكد

 أقوى من عامل التبريرات الدينية وأشد تأثيرا.

ولهذا فرغم محاوالت بعض فقهاء السياسة الشرعية إلباس الدولة السلطانية أوصاف الخالفة ولو شكال 

اإلسالمية، واستمراره التاريخي ولو على مستوى املركز على األقل، حرصا منهم على وحدة الكيان السياس ي لألمة 

فإن ذلك لم يكن ذا فائدة كبيرة؛ ألن واقع املمارسة السياسية فيها ظل قائما على االستبداد، والقهر لم يرتفع، بل 

 ظل يتكرس يوما عن يوم إلى أن غدا واقعا شكل في أذهان الناس األصل وليس االستثناء.

ابن خلدون قد تنبه إلى هذا حينما ميز بين املمارسة السياسية كما كانت في عهد الخالفة الفعلية  ويبدو أن

في عهد النبوة والخلفاء الراشدين وبين عصر بداية تشكل السلطة األموية التي استندت إلى التغلب والعصبية في 

فة إلى ملك"، قال فيه إن"أكثر األحكام تدبيرها للحكم، ولهذا نجده يعنون إحدى فصول مقدمته ب"انقالب الخال 

، ولذالك يعتبر 21السلطانية جائرة في الغالب، إذ العدل املحض إنما هو في الخالفة الشرعية، وهو قليلة اللبث"

ابن خلدون مفهوم "امللك ـ على الحقيقة ـ ملن يستعبد الرعية، ويبعث البعوث ويحمي الثغور، وال تكون فوق يده 

 .22يد قاهرة"

ضح شاهد على انبناء الدولة السلطانية على الغلبة والقهر منذ بداية نشوئها ما جاء في خطبة معاوية وأو 

عندما قدم إلى املدينة عام الجماعة وقد تلقاه رجال قريش، فقالوا :" الحمد هلل الذي أعز نصرك، وأعلى 

                                                           
. وفي مسند 4912ـ الحديث ورد مع اختالف في اللفظ، في شعب اإليمان للبيهقي، فصل ومما يجب حفظ اللسان منه الفخر باآلباء، رقم19

 اإلمام أحمد، مسند أبي هريرة. 

 .6مللك، صـ بدائع السلك في طبائع ا20

 .404ـ مقدمة ابن خلدون، ص 21

 .219ـ املصدر نفسه، ص 22
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ما وليتها بمحبة علمتها منكم، وال مسرة  كعبك"، لكنه لم يرد عليهم، حتى صعد املنبر، فقال :"أما بعد فإني وهللا

 . 23بواليتي، ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة.."

بيد أن هذا ال يعني االستهانة بأهمية العقيدة الدينية أو التقليل من شأنها، لكنها ليس لها األولوية، وإنما 

ك، فاالعتبار العقائدي كان دائما األولوية كانت دائما لعنصر التغلب وقوة العصبية، وهذا من مستلزمات املل

حاضرا لم يغب من ذهن الحاكم، غير أنه كان موظفا توظيفا يخدم أيديولوجية الحاكم األموي على نحو يدعم 

استبداده بالحكم، وقد أشاع األمويون القداسة على تصرفاتهم من حيث إنهم يحكمون بإرادة هللا ويتصرفون 

 ن القداسة، وأسبغوا على أنفسهم كثيرا من األلقاب الدينية.بمشيئته، وأحاطوا خالفتهم بهالة م

ولكي يؤكدوا تصرفهم بحسب اإلرادة اإللهية فقد أشاعوا مذهب الجبر، متخذين منه غطاء لتبرير 

سلوكهم السياس ي االستبدادي؛ فالسلطة حسب زعمهم يتم تحديدها من هللا، وليس للناس فيها رأي وال مشورة، 

ة هللا" ابتداء من عبد امللك بن مروان، وأن على الناس االستسالم والطاعة، كما أن القوة والخليفة هو "خليف

 والغلبة اللتين انتزعوا بهما السلطة هي بإرادة هللا وسابق علمه، أي بقضائه وقدره.

، وكان زياد بن أبي سفيان والي معاوية على البصرة أول من ألبس الحكم عقيدة الجبر والقضاء بأمر هللا

ولعل خطبته الشهيرة على أهل البصرة املسماة " البتراء" أوضح دليل على هذا املنزع العقائدي، حيث أعلن فيها 

أن هللا اختارهم للخالفة ـ أي األمويين ـ وأنهم يحكمون بإرادته وقضائه ويعملون بإذنه، قال فيها :"أيها الناس إنا 

هللا الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء هللا الذي خول لنا، أصبحنا لكم ساسة، وعنكم قادة، نسوسكم بسلطان 

 .              24فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ولكم علينا العدل فيما ولينا.."

مع الدولة األموية بدأت نغمة الحكم بقضاء هللا وقدره لتتحول بعد ذلك في عهد العباسيين إلى الحكم بناء 

 ما صرح به أبو جعفر املنصور على تفويض إلهي، وهذا 

                                                           
 .4/147ـ العقد الفريد البن عبد ربه، ج23

 .4/173ـ العقد الفريد، ج24
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 .25بوضوح وبال مواربة في قوله :"أنا سلطان هللا في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده"

كما أن العباسيين أعادوا تأسيس الحكم والسلطة على منظور عقائدي يماهي بين إرادة هللا وإرادة 

سلطة ال تعدو أن تكون تعبيرا عن إرادة هللا السلطان، من حيث إن إرادة السلطان في البناء العقائدي العباس ي لل

 في خلقه.

وبهذا تمكنت الدولة السلطانية أن تنش ئ لنفسها خطابا سياسيا كرس فكرة الحكم املطلق للحاكم املتحرر 

من أي محاسبة ومسائلة من حيث إن تصرفاته  قضاء وغيب ال تقبل الفهم والتفسير، وأصلت له عقديا ودينيا 

 م عن وعي الناس وفهمهم، ومن ثم تغدو الدولة بمنأى عن رقابة األمة.حتى يحتجب الحاك

 اإلمامة والعقيدة

النظام وتحقيق األمان؛   إذ اتفق  تكاد كتب الفقه السياس ي اإلسالمي تجمع على مبدأ جوهري وهو حفظ

العقدية والفقهية أن حفظ النظام ودفع  املصنفون في السياسة الشرعية والسلطانية على اختالف مدارسهم

 في االجتماع السياس ي 
ً
االختالل هو من أوجب الواجبات، كما بات املتقدمون واملتأخرون منهم يضعونه أصال

اإلسالمي ومقصدا من مقاصده الجوهرية، وعلى هذا املقصد يتوقف مقصد أسمى منه وهو الوجود البشري 

 وحفظ الدين وبقاؤه أيضا. 

ذلك في نظرهم إال بوجود سلطة وإمام، فهو الضامن لدفع الفوض ى املفضية إلى االختالل في  وال يكون 

الدين واالجتماع البشري، ولهذا كان وجود الحاكم في الفقه السياس ي اإلسالمي قديما وحديثا ضرورة دينية 

 مة بدونه.ووجودية، ال يمكن االستغناء عنه، وال يمكن تصور بناء كيان دولة وبقائها ووجود أ

                                                           
وقال قوم: بل خطب في  -ـ وذكر عن أحمد بن خالد، قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم الفهري، قال: خطب املنصور ببغداد في يوم عرفة 25

منى فقال في خطبته: أيها الناس؛ إنما أنا سلطان هللا في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده، وأنا خازنه على فيئه؛ أعمل بمشيئته،  -أيام 

ادته، وأعطيه بإذنه.. ؛ فارغبوا إلى هللا أيها الناس، وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم به؛ إذ وأقسمه بإر 

. أن يوفقني للصواب ويسددني للرشاد، ﴾اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ﴿يقول تبارك وتعالى: 

 .4/432كم واإلحسان إليكم،.. أنظر تاريخ الرسل وامللوك ، جويلهمني الرأفة ب
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يقول صاحب "بدائع السلك في طبائع امللك" :" تقدم أن االجتماع اإلنساني ال بد فيه من وازع عن العدوان 

 . 26الواقع فيه بمقتض ى الطبيعة البشرية، بما يكون هو من سطوة السلطان وقهره"

ية التي ال ينبغي ويتفق الفقهاء كلهم على أن وجود الدولة أمر ضروري، بل هو من أكد الواجبات الشرع

 وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح 
ً
للمسلمين أن يتهاونوا عن إقامتها، يقول ابن تيمية :" فالواجب اتخاذ اإلمارة دينا

 .27فيها إلى هللا تعالى؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات"

أيضا، لذا كانت"والية أمر الناس من أعظم  فعلى الدولة يتوقف حفظ الدين واستمراره، بل وانتشاره

واجبات الدين بل ال تمام للدين وال للدنيا إال بها، فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع لحاجة بعضهم إلى 

 .28بعض تعاونا وتناصرا"

بة إلى بالنسبة لفقهاء السياسة الشرعية فقد استندوا في ذلك على طائفة من األخبار واألحاديث املنسو 

التي تنهى عن الخروج عن اإلمام، وشق عص ى الطاعة له، هذه الروايات مبثوثة في كتب السياسة  الرسول 

، وهي 29والفرق، وقلما خلت إحداها منها، وكلها توص ي األمة بالسمع والطاعة مهما كان األمير، ولو كان فاجرا

والجماعة، وأصبحت مبدأ ونظام حياة، وقد أحاديث انتشرت في السواد األعظم من األمة، وهم أهل السنة 

تراوحت بين الترغيب واألمر املؤكدين للطاعة وبين التحذير والوعيد الشديدين من املخالفة والعصيان، نذكر 

 منها: 

                                                           
 .3ـ بدائع السلك  في طبائع امللك البن األزرق، ص26

 .235ـ السياسة الشرعية البن تيمية، ص27

 .231ـ املصدر نفسه، ص28
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والظاهر أن فقهاء الشريعة أولوا ملسألة اإلمامة أهمية خاصة، حتى عدها البعض منهم من املباحث 

 دي وكالمي مستفيض ال يكاد يخل منها مصنف كالمي.العقدية فخصوها بنقاش عق

من القضايا العقدية، ليس ألن الشيعة فعلوا ذلك مما دفع بالسنة إلى تبني عندهم وبداهي أن تعد 

السلوك نفسه، لكن لكون وجود اإلمامة شرطا ضروريا إلقامة الدين وبقائه عندهم كما أشرنا إلى ذلك سلفا 

 أيضا. 

لطة ناظمة واإلمام الغزالي وهو أحد أقطاب األشاعرة السنة يبين في ما يلي األهمية الجوهرية لوجود س

ألمور الدنيا قي انتظام الدين، بل في تحقيق مقاصد الخطاب العقدي اإلسالمي ملا بعد الدنيا أي في اآلخرة، يقول: 

"فالسلطة ضرورية النتظام الدنيا، وانتظام الدنيا ضروري النتظام الدين، وانتظام الدين ضروري لتحقيق 

دين متوقف على وجود سلطة تنظم أمور الدنيا، إذ لوال ، وهو بهذا يبين أن وجود ال30السعادة في اآلخرة"

 استقرار أمور العباد الدنيوية وانتظامها باإلمامة ملا تحققت مقاصد الدين الشرعية واألخروية أيضا. 

كما أن ازدواجية مهمة امللة اإلسالمية بإحاطتها بأمور الدين والدنيا تقتض ي أن تكون اإلمامة بحسب ما 

علماء العقيدة والفقه أصال ال تستقر أحكام الشريعة وعقائدها إال بوجوده ابتداء، يقول  انتهى إليه نقاش

يه السياسة، ليصدر 
َ
املاوردي: "فإن هللا جلت قدرته ندب لألمة زعيما خلف ِبه النبوة، وحاط به امللة، وفوض إل

يه استقرت قواعد امللة، التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع فكانت اإلمامة أصال ع
َ
ل

، فلِزم تقديم حكمها 
ُ
وانتظمت به مصالح األمة حتى استثبتت بها األمور العامة، وصدرت عنها الواليات الخاصة

 .31على كل حكٍم سلطاني"

                                                           
 .325ـ االقتصاد في االعتقاد، أبو حامد الغزالي، ص 30 

 .27ـ األحكام السلطانية والواليات الدينية للماوردي، ص31
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إيمان إال به، وال يثبت إسالم إال  طاعته، فرض واجب وأمر الزم، وال يتم ومن ثم فإن "نصح اإلمام، ولزوم

.32«عليه  

هذا يتضح أن قضية اإلمامة تداخلت فيها االعتبارات العقدية باالعتبارات السياسية، إذ يالحظ أن وب

تحديد الوضع اإليماني لألشخاص وما يترتب عنه من أحكام اإليمان والفسق والكفر هو ذو صلة بسلوكهم 

 السياس ي اتجاه السلطة الحاكمة، وبمسألة الحقوق والواجبات في املجتمع.

 ألحمد بن حنبل، يقول فيه " ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير وإذا اس
ً
تحضرنا نصا

، فهو أمير 
ً
 كان أو فاجرا

ً
 عليه، برا

ً
املؤمنين ال يحل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماما

أزمة الحكم في تاريخ اإلسالم؛  ، فإننا قد نلمس فيه أبعاد الربط بين العقيدة والسياسة عند معالجة33املؤمنين"

فالقول املنسوب لإلمام ابن حنبل ال يكتفي بتحريم معارضة وعصيان املتسلط على الحكم بالقوة فحسب، بل 

إنه يذهب أبعد من ذلك عندما يلزم املحكوم باالعتقاد في قرارة نفسه بشرعية إمامته، وال يجوز له االمتناع عن 

تنظر ملوقف سياس ي يتخذ صفة التأبيد والدوام؛ نظرا لتحنيطه بحكم عقائدي االعتقاد، نحن إذا أمام فتوى 

يلحق اإلثم بمن يعتقد عدم شرعية الحاكم املستولي على السلطة قهرا، وهي فتوى سارية املفعول في جميع 

.34األحوال، وليس عند الضرورة واإلكراه فقط  

عقدية والسياسية في مواقف أبي الحسن وباإلمكان أيضا أن نلمس هذا التداخل بين االعتبارات ال

ديننا أن  في كتابه "األبانة في أصول الديانة" :"ومن من قضية اإلمامة ووجوب الطاعة للحاكم، يقول  األشعري 

نصلي الجمعة واألعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وغيره ونرى الدعاء ألئمة املسلمين بالصالح 

االستقامة، وندين  ( ترُك من رأى الخروج عليهم، إذا ظهر منهم )أي األئمة والحكام بإمامتهم، وتضليل واإلقرار

                                                           
 ، تحقيق مفيد محمد قميحة.1/11ـ العقد الفريد البن عبد ربه، ج32

 .20ـ األحكام السلطانية ألبي يعلى الفراء، ص33

قال فيها :"وأي بالء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو هللا وعدو اإلسالم: من إماتة السنة؟" ـ وقد روى عن اإلمام أحمد ما يعارض هذا؛ 34

 .20يعني الذي كان أحدث قبل املتوكل فأحيا املتوكل السنة".املصدر نفسه، ص
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، وهو بهذا يؤسس ملوقف أشعري من طاعة الحاكم 35بترك الخروج عليهم بالسيف، وترك القتال في الفتنة"

ه بااللتزام اإلمام بكل التزامات عقده تجاه الرعية، وحين قيامها بمطالبت وعدم الخروج عليه، حتى لو أخل  

 فإنها في رأي األشعري،« املصلحة العامة وهو العدل والحكمة ورعاية» وموجب عقد بيعته  بمضمون ميثاقه،

ة والظاملة، واألمر الالفت لالنتباه في هذه الرؤية األشعرية هو إصدارها حكما يتخذ صفة اإللزام 
 
تكون هي الضال

 والدوام.

يكون أسس تصوره لقضية اإلمامة وتصرفات اإلمام انطالقا من رؤيته ولعل األشعري في موقفه هذا قد 

الكالمية في مسألة العدل اإللهي؛ فإذا كان املعتزلة يرون في إمكان عدم االلتزام بمنطق األمر والثواب وتصور 

القول قدحا في الحكمة اإللهية وعدالتها، فإن األشاعرة ال يتحرجون من  عدم الوفاء بمضمون الوعد والوعيد

بإمكان حدوث ذلك وليس في ذلك تنقيص من صفة العدل اإللهي، ومن ثم فإن منصب اإلمامة بما يستلزم من 

حق التصرف في امللك يقتض ي هو اآلخر إمكانية التحلل من كل التزاٍم سوى حفظ البيضة، ولعلنا هنا إزاء انزالق 

ة نسبة هذا التخريج لرؤية األشاعرة لتصرفات من النظرية الكالمية إلى املوقف السياس ي إذا ما سلمنا بصح

 اإلمام.

وما يؤكد هذا املوقف هو تماشيه مع أصول التفكير األشعري الذي ال يتحرج من الجمع بين املتناقضات 

بجانب  في ذاته،بوصفه تصورا مقبوال ومعقوال والتوفيق بينها، إذ عرف عنهم كثرة الحديث عن اإلمكان العقلي 

لهذا الواجب دون أدنى شعور  ي، حيث يتداخل املمكن مع الواجب، إلى درجة إلغاء ذلك املمكناإلمكان الوجود

، وقد ظل هذا املنهج ممارسة فكرية ثابتة في بنية فكرهم السياس ي، وال 36بالتناقض من جانب املفكر األشعري 

عد في فهم دواعي جمع املتناقضات قد يسا شك أن استيعاب هذا املنحى األشعري الذي برروا به جمعهم بين

 األشاعرة ـ املتأخر منهم خاصة ـ بين االختيارات السياسية املتباين.

                                                           
 .12أصول الديانة، أبو الحسن األشعري، ص ـ اإلبانة عن35

 م1991ر املنتخب العربي، بنسعيد العلوي، الخطاب األشعري، بيروت، دا ـ سعيد36
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وخالصة القول في أن هناك ارتباطا وثيقا بين النظريات العقدية والسياسية عند املسلمين، فالخطاب 

 فيما تناول
ً
قضايا وإشكاالت ه من السياس ي بقدر ما كان حديثا في السياسة كان حديثا في العقيدة أيضا، خاصة

  .نظرية ومواقف عملية

والحق أنه ال يخفى ما  في مثل هذا الربط املطلق بين العقيدة والسياسة من خطورة االستغالل السياس ي، 

في هذا التصور للعالقة بينهما هو رهن عقائد الناس بمواقفهم السياسية، وتكريسها ملفهوم الخضوع  وأخطر ما

ون ذكر لقيود وشروط وضوابط، كما يخضعون لعقائدهم وما يترتب عنها من التزامات للسلطة على نحو مطلق د

  ومواقف .

 خلف اإلجماع تقبع إشكالية جوهرية

اإلجماع على تحريم الخروج على الحاكم الجائر مخافة تهديد النظام والسقوط في ما هو أفظع منه وهو 

 الفتنة قد خلف إشكالية جوهرية خطيرة تتعلق بأصل ومآل نظام الحكم في اإلسالم في كليته. 

ة نحو التغيير لقد أربكت الفتاوى الكثيفة القاضية بتحريم العصيان والخروج حركة علماء وفقهاء األم 

طيلة تاريخ األمة السياس ي، وألزمتهم الصبر على جور الحكام واستهتارهم بأحكام الشريعة، كما أعاقت الحديث 

عن أي شكل للسلطة، بل كانت سببا ملصادرة السلطة أي حديث ونقاش عنها، وألن التحريم املطلق هو مدعاة 

بدون قيد وشرط، وحتى الذين تمردوا عن ذاك الواقع من للطرف اآلخر وهو السلطة ملمارسة أي شكل في الحكم 

أهل السنة والجماعة وهم قلة معزولون لم يفعلوا ذلك إال لتأولهم النص الحديثي وفهمهم منه ما قد لم يفهمه 

 غيرهم. 

ولنضرب مثال على ذلك بابن تومرت الفقيه املغربي الذي لم يدخل في حسابه فتاوى الفقهاء بعدم الخروج 

لطة وقته، ولم تثنيه فهوماتهم للنصوص الشرعية على تجنب "فتنة" التقاتل على الحكم من العزم على عن س
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تغيير ما كان يعتبره منكرا، وأن "القيام بأمر هللا واجب على الفور ال يجوز فيه التأخير"، وأنه من باب "الحسبة"، 

 . 37ء، وذهاب النفوس واألموال"وعنده "مراعاة القيام بأمر هللا أولى من مراعاة إراقة الدما

وقد نجد بعضهم في حيرة موزعا بين الخوف من فتح باب معارضة السلطة خشية الوقوع في فتنة أخطر 

من فتنة الرضوخ لسلطة متغولة على الدين والعباد وبين تعلقه بضرورة خضوع السلطة للشريعة، فهذا حال 

على األقل وحدة السلطة السياسية اإلسالمية من أن يترك الغزالي الذي لم يثنيه واجب الطاعة لحاكم يحفظ 

باب التغيير مفتوحا ملن قدر عليه، فيقول:" كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسالحه وبنفسه 

 .  38وبأعوانه"

قهي إن شرعنة التعايش مع السلطة الجائرة تحول فيما بعد إلى تطبيع للعالقة معها، وإلى بلورة موقف ف

يقض ي بعدم الخروج عن السلطة املستبدة اتقاء للفتنة، ومع توالي العمل به أصبح قاعدة مضطردة مسلما بها 

تملي حكمها بمنع الخروج، وإن توفرت الظروف واإلمكانيات الستبدالها، وقد يكون هذا املوقف أفض ى إلى 

 ماء.استحكام مطلق للسلطة على كل ش يء، بل إلى انتصار السلطة على العل

هل النصوص الشرعية توحي بالتزام الطاعة وعدم الرغبة في التغيير كما ذهب إلى ذلك مكسيم رودنسون، 

عادل، وسوف  إذ يرى أن "النصوص الشرعية توحي كقاعدٍة عامة بالخضوع لطاعة اإلمام حتى ولو كان غير

 .39يعاقبه هللا على ظلمه ويجزي املؤمنين على طاعتهم"

تهى إليه رودنسون يتفق مع مقاصد الشريعة في الحكم؛ فالقرآن الكريم وهو املرجع ال أعتقد أن ما ان

األول للتشريع فيه حديث متكرر عن الشورى والعدل، والنصوص الحديثية وإن ظهر في بعضها األمر بالسمع 

ينبغي  والطاعة والتخويف من امليتة الجاهلية في حق من فارق الجماعة، فهي إنما رسمت خطوطا حمراء ال

                                                           
 ، نشر لوسياني.256ـ أنظر املجموع املسمى "أعز ما يطلب"، البن تومرت، ص37

 .2/328ـ إحياء علوم الدين، ج38

 .ـ اإلسالم سياسة وعقيدة، مكسيم رودنسون، ترجمة أسعد صقر39
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تجاوزها في حركة األمة السياسية، ينبغي أن ال تكر على ذات األمة وكينونتها بالزوال في حدودها يحتفظ بوحدة 

املجموع دون أن تقيد مسؤولية أحد، وتبقى للمؤمنين مسؤولية التقدير للمدلول العملي للطاعة املشروطة 

 لح واملفاسد عند اإلقدام على التغيير. الواردة في كثير من األحاديث، وكذا املوازنة بين املصا

ولم تكن النصوص وراء حالة االستسالم للغالب وعدم الرغبة في التغيير، وإنما التفسيرات الحرفية 

للنصوص هي التي أوقعت العقل السياس ي املسلم في وضعية أربكت حركته في إصالح أو تغيير واقعه بعزم وجرأة، 

فعلماء أهل السنة كانوا رهين إشكالية الخروج أو درأ الفتنة، أما  الخروج وحفظ النظام،فأصبح في حيرة بين 

علماء الشيعة فقد وقعوا في حيرة بين الخروج أو انتظار راية "اإلمام املهدي"، إذ بناء الدولة في غياب اإلمام هو 

لت إمكانية فكرة ا
 
لدولةضالل ومصادرة لحقه، لهذا ملا تعطل نهج املقاومة تعط  الشرعية. 

فكان من نتائج هذا املنحى أن تم التغاض ي عن كثير من األحاديث الداعية إلى مقاومة الظلم حتى في  

 . 40حدوده الدنيا، من تلك األحاديث قوله عليه السالم :"أال وإن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"

 الحاكم في الدبيات السلطانية ضرورة وجودية

بالنسبة لألدبيات السلطانية وهي الوجه اآلخر للكتابة السياسية في التراث السياس ي اإلسالمي، فإن أما 

الحاكم فضال عن مكانته الدينية كما يصوره الفقه السياس ي فهو ضرورة وجودية؛ ألن بغيابه تنفك وشائج 

 االجتماع البشري.

حاكم مكانة كونية تجعله جزءا ضروريا لنظام وقد تذهب هذه األحكام واآلراء السياسية إلى حد إسناد ال

الوجود، وهذه النظرة ليست في حقيقتها إال اقتباس للمنظومة السياسية الفارسية التي ترفع من شأن الحاكم 

وتجعله جزءا من املنظومة الكونية، يقول ابن عبد ربه :"السلطان زمام األمور، ونظام الحقوق، وقوام الحدود 

                                                           
 ام أحمد في مسنده، مسند أبي سعيد الخدري.، واإلم8685ـ جزء من حديث رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين، رقم 40
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مدار الدين والدنيا. وهو حمى هللا في بالده وظله املمدود على عباده، به يمتنع حريمهم، والقطب الذي عليه 

 .41وينتصر مظلومهم، وينقمع ظاملهم، ويأمن خائفهم"

بالنسبة لهذه األدبيات العقل واملنطق يؤكد هذا املوقف؛ إذ وجود الرئيس متقدم على االجتماع البشري، 

، 42ينبغي أن يكون هو أوال، ثم يكون هو السبب في أن تحصل املدينة وأجزائها"ويقول الفارابي :"فرئيس املدينة 

 .43وذلك"بأن منزلة السلطان من الرعية بمنزلة الروح من الجسد"

وتبلغ املغاالة في تقدير الحاكم أو اإلمام عند بعض هؤالء الذين دونوا في األدبيات السياسية عندما يصبح 

مؤهال للحكم وامللك، وهذا ما ال يتوفر ألي إنسان.الرئيس معدا بالطبع لكي يكون   

لقوا ملوكا . وال 
ُ
وامللوك تبعا لذلك ليسوا ملوكا باإلرادة فحسب؛ ولكنهم ملوك بالطبيعة أيضا؛ ألنهم خ

وامللك أو الفيلسوف أو النبي أو اإلمام عند الفارابي هو  ينقص من قدرهم أنهم يصلون إلى الحكم أو ال يصلون .

م على الصبيان  لقادر على تأديب األمم وتعليمها ، مثلما هو حال ربالوحيد ا ِ
املنزل في تأديبه أهل بيته، أو القي 

 واألحداث.

هكذا وظف الفارابي الفلسفة اليونانية سياسيا ليبشر بفكرة اإلمام الغائب املنتظر، أو اإلمام املوجود 

تمكن املستبد الذي يفعل ما يشاء وله عصمة من الخطأ؛ الذي ال يستمع له الناس وال يقبلون منه، أو اإلمام امل

 ألنه على اتصال باملوجود األول.

واضح أننا هنا أمام مفاهيم سياسية دخيلة على الثقافة السياسية اإلسالمية تكونت خارج سياق النص 

التراث الهيلنيستي  القرآني والحديث النبوي، فكل الباحثين في تاريخ الفكر السياس ي عند املسلمين ُيؤكدون أن

والفارس ي الفلسفي والسياس ي أثرا تأثيرا كبيرا في املفاهيم والضوابط التي أطرت عالقة الحاكم باملحكومين، وهذا 

 في األدبيات السلطانية.
ً
  ما نجده واضحا

                                                           
 ، تحقيق مفيد محمد قميحة.1/9ـ العقد الفريد،ج41

 .120ـ آراء أهل املدينة الفاضلة،أبو نصر الفرابي، ص : 42

 ، تحقيق سامي النشار.63ـ الشهب الالمعة البن رضوان، ص 43
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 المة والدولة

املدخل ملراجعة مفهوم األمة، لقد باتت العالقة الجدلية بين اإلمامة والعقيدة هي الخصوصية التي شكلت 

 وملعاودة النظر في بعض املفارقات التي وجدت في التراث اإلسالمي.

في التراث السياس ي اإلسالمي يكثر الحديث عن اإلمامة وشروط انعقادها، وفي اإلمام ووجوب الطاعة له، 

ن األمة ومسؤولياتها وكأن هذه القضايا هي جوهر ولب الفكر السياس ي اإلسالمي، بينما يغيب الحديث ع

 السياسية وال يرد ذكرها إال باعتبارها موضع التكليف وآلية ملمارسة الفعل السياس ي.

وبغض النظر عن االعتبارات املذهبية والواقعية التي كانت وراء شيوع مثل هذه التصورات السياسية 

قصت األمة عن السلطة وكرست سلطة فإنها عند كثير من الدارسين والباحثين في الفقه السياس ي اإلسالمي قد أ

 الحاكم، ومن ثم قد تكون نظرت لالستبداد السياس ي وشرعنته.

ونعني بالتنظير لالستبداد السياس ي تلك املوافق واآلراء املضمنة في تلك الكتابات السياسية،  ويستفاد منها 

تدبير لإلمارة وإقامة للعمران، أن الحاكم مهيمن على كل ش يء يدور حوله، ومستبد به وحده، من جند ورعية، و 

وتعيد بناء محيط السلطان على نحو ال يستطيع االستغناء عن وجوده، بل في أحيان كثيرة تشكله على نحو يكون 

 في خدمة نزواته التسلطية .

 والحق أن الدولة التي قامت في التاريخ العربي واإلسالمي قلما عبرت عن إرادة األمة وهويتها، ولم تتحول إلى

 دولة/األمة وإنما إلى دولة صادرت هويتها وخصوصياتها لصالح دولة العصبية والساللة.  

ولم يكن سبب الوهن الحقيقي الذي أصاب التجربة السياسية اإلسالمية وأدخلها في أتون النزاعات 

واالنقسامات الداخلية إال انفصال مشروع الدولة عن مشروع األمة، وسعي السلطة املستميت إلقصاء قوى 

والثقافية والحضارية. ومن جراء األمة ومنعها من التعبير عن آرائها ومواقفها ومشروعاتها االجتماعية والسياسية 

هذا االنفصال أضحى املجتمع السياس ي منقسما على نفسه، ودخل مع بعضه في صراعات وانقسامات أثرت أيما 

 تأثير على مسار األمة الحضاري وعطل ورسالتها الكونية. 
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ضت توجهات الدولة مع وأزمة األمة ومعضلتها الكبرى التي تناسلت منها باقي األزمات واملشكالت هي ملا تناق

رغبات األمة، وخاصة حينما انسلت الدولة من رقابة األمة، حينها أصبح الجهاز الحاكم يمارس جبروته بما أوتي 

 من قوة من أجل إقصاء األمة بنخبها وعلمائها املخلصين عن مسرح الحياة الدينية والسياسية.

ة عن إرادة أفرادها ورغباتهم أن يبدأ كيان األمة وبديهي حينما يتم إقصاء األمة وتغدو الدولة غير معبر 

االجتماعي والسياس ي في االهتزاز تعبيرا عن عدم الرضا بالتهميش، وهذا بالفعل ما حدث في حقب عديدة من 

تاريخها ملا كانت تحمل شعارات ال تخل من مضامين جاهلية أو عصبية، وال تقل خطورتها على وحدة األمة 

 ن مصيبة انهيار الخالفة الراشدة.  واملجتمع اإلسالمي ع

وإذا تتبعنا أسباب األزمات والوقائع الصدامية في تاريخ املجتمعات اإلسالمية فإنه سيتبين لنا أن النصيب 

الكبير منها هو بين الدولة واملجتمع، خاصة عندما تعرض عن خيارات األمة السياسية أو تصبح معادية لها، 

وإمكاناتها املادية ضد األمة، تسعى نحو تفتيت قواها، وزرع الشقاق في محيطها،  حينها تغدو الدولة بأجهزتها

 وحرف مساراتها الحضارية.

لكن األمة استطاعت بمؤسساتها ومراكزها العلمية والدعوية والجهادية أن تبقي على حضارة اإلسالم  

جوهر اإلسالم ومثله في السياسة  مشعة لفترات زمنية طويلة؛ وذلك على الرغم من انحراف الدولة املبكر عن

 والحكم واإلدارة. 

كما أنه لوال إمكانات األمة وميزاتها الذاتية وأخص بالذكر هنا ثراءها املعرفي والثقافي املتنوع ال التهمت 

الدولة الجميع، وأجهزت على كل محاوالت النمو واالرتقاء التي كانت تتشكل خارج نطاقها ومشروعاتها ذات 

 طلق والشمولي.الطابع امل

وما نريد أن نخلص إليه هو أن األمة ظلت املحرك والداعم األساس للحركة العمرانية الحضارية في 

 التجربة التاريخية اإلسالمية، أما الدولة فكان دورها هو دفع تلك الحركة، والتفاعل مع معطياتها ومتطلباتها. 
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ة في العالم يومئذ، هل كانت هناك دولة يمكن أن تشكل غير أنه باملقارنة مع طبيعة النظم وأنماطها السائد

نموذجا لحكم فيه العدل والشورى؟ وإذا كان الجواب بالنفي وهو األرجح فكيف نطلب من املسلمين أن يتمردوا 

 على روح الزمن؟ 

سؤال يستمد وجاهته من أن املقارنة الصحيحة بين أنماط الحكم تكون مع مثيالتها من العصر نفسه وما 

ساد فيها، وليس مع عصور متأخرة عنها قد تكون املجتمعات البشرية حققت فيها نضجا سياسيا بفضل التراكم 

 الزمني للتجارب اإلنسانية في املجال السياس ي. 

وعلى أي حال فإن الدولة اإلسالمية قد قدمت ولو في أسوأ عصورها مساحة من الحرية والعدل أفضل 

 نطية أو الدولة في أوروبا الوسطى.مما كانت تقدمه الدولة البيز 

بيد أن هذا ال يبرر الوهن الذي أصاب التجربة السياسية اإلسالمية وأدخلها في أتون األزمات والنزاعات 

الداخلية بانفصال مشروع الدولة عن مشروع األمة، وبسعي السلطة املستميت لتكريس االستبداد السياس ي 

عن آرائها ومواقفها ومشروعاتها االجتماعية والسياسية والثقافية  وإقصاء قوى األمة ومنعها من التعبير

والحضارية، وإنما نريد أن نلفت االنتباه إلى أنه رغم هذه اإلخفاقات والنكسات فإن إشعاع األمة الحضاري ظل 

 متقدا، ورغم أنه كان يخبو بين الفينة واألخرى.

في حدوث األزمات في التاريخ السياس ي لألمة،  هناك أسباب موضوعية فوق إرادة الخلق قد تكون ساهمت

ذاتية قد تكون ساهمت في إذكاء لهيبها، وأعني هنا بالذات تلك التصورات املستخلصة من  الكن هناك أسباب

النصوص الدينية على نحو منمط حرفي وتجزيئي للنص عن سياقه، وفهم يغيب عنه النظر الشمولي ألحكام 

 الدين وفلسفته ومقاصده.
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ا أمثلة كثيرة على ذلك تتعلق بالتأويالت العقدية والسياسية التي حملت لكثير من األحاديث النبوية ولن

التي تحدثت عن االنقسام والفرقة في األمة بحيث إن الناظر في كثير من األحاديث الناهرة عن الفرقة واالنقسام 

 اتها ووظائفها الحضارية. السياس ي ليرى أنها تأول معناها الظاهر إلى تنازل األمة عن ممكن

واملالحم دليال واضحا على مدى استحكام السياسة في فهم  وتعد أكثر التأويالت التي حملت ألحاديث الفتن

النصوص الشرعية، ومن هذه األحاديث حديث "افتراق األمة" الذي قام على أساسه علم "الفرق وامللل والنحل", 

ْت :»قال   هللا  فقد ذكر اإلمام أحمد في مسنده أن رسول 
َ
ك
َ
َهل

َ
ة ف

َ
ت ِإحدى وسبعين فرق

َ
رق

َ
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ً
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َ
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لقد شكل هذا الحديث مرجع ومنطلق الذين كتبوا في االختالف العقدي والسياس ي في تاريخ األمة، إذ تؤول 

ال تعانيها هذا النص الحديثي على نحو أذكى االختالف داخل األمة، وأحدث شروخا في البناء الفكري لألمة ما تز 

 إلى اليوم، وال ندري متى ستتمكن األمة من االنعتاق من التفسيرات املغالية التي حمل بها هذا النص الحديثي.

وقد تكون غاية الحديث هي التحذير من االختالف العقدي، ولفت النظر إلى فضائل اإلسالم وما اختص 

الف والتنوع املذهبي داخل دائرة الدين الواحد، لكن به عن غيره من امللل والنحل من مزايا، وليس إلغاء االخت

بعض شراح الحديث وعلماء العقيدة والكالم استرسلوا في اإلكثار بقدر استطاعتهم من تعداد الفرق حتى  يصير 

، وكلها مبدعة وضالة، ماعدا "الفرقة الناجية" التي يفض ي مذهبها وحدها إلى 45عددها اثنتين وسبعين فرقة

 ص، وهي التي توافق بحسب زعمهم نمط تصورهم للسنة، أما الباقي فهو في ضالل مهلك.النجاة والخال 

                                                           
، 21429اإلمام البيهقي، في باب ما ترد به شهادة أهل األهواء، عدد ـ رواه اإلمام أحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك. ورواه بصيغ أخرى 44

 .4128وابن ماجه في سننه، باب افتراق األمم، عدد 

 ـ أنظر عل سبيل املثال البغدادي في " الفرق بين الفرق"، والشهرستاني في "امللل والنحل".45

http://ar.wikibooks.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&page=1
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وكانت الفهومات التي حملت لهذا الحديث مدخال للسلطة السياسية في إثبات ضرورتها الدينية 

ملذهبي، والسياسية؛ لكونها ترى نفسها وحدها القوة القادرة على املحافظة على كيان األمة من التمزق العقدي وا

 وحفظ الدين من "الفرق وامللل الضالة".

على األمة اإلسالمية ارتبطت ارتباطا وثيقا بتاريخ أفكار الفرق األحداث التاريخية التي هبت وخاصة أن 

السياسية والدينية؛ ألن تاريخ الفرق في اإلسالم هو تاريخ لألفكار السياسية، وقد امتزجت فيهما السياسة بالدين 

 يقا.امتزاجا عم

العصيان السياس ي قد تكون أسهمت في تعزيز  نكما أن التفسيرات الحرفية لبعض األحاديث الناهرة ع

االستبداد السياس ي وإشاعته، وأوجدت مناخا مناسبا له حتى يشتد ويقوى عوده، وقد تكون أسفرت عن شل 

 الكريم إليها. إرادة األمة في التغيير وممارسة مهمة الشهود الحضاري التي انتدبها القرآن

أي شكل للسلطة، ألن تحريم  الخروج عن السلطة السياسية  كما يبدو أنها قد حالت دون الحديث عن 

 أمام أصحابها بممارسة أي طريقة للحكم وأي شكل للسلطة، في حين كان ينبغي أن 
ً
مطلقا قد  فتح الباب واسعا

 فلسفته ومقاصده.تقرأ تلك النصوص الحديثية ضمن فهم شمولي ألحكام الدين و 

تلك التأويالت والتفسيرات التي أفرزت خاصة نظرية اإلمامة لدى أهل السنة والجماعة أو نظرية عصمة 

األئمة عند الشيعة ليست أصيلة في نسيج النصوص الشرعية وال في مقاصدها وأهدافها، وال تعدو أن تكون 

افية معينة يمكن إعادة النظر فيها، غير أنها أصبحت مجرد رأي أو اجتهاد يمثل فهم أصاحبها أو هي نتاج بيئة ثق

مع مرور الزمن تصورات ثابتة تكرس الواقع األزمة، بل غدت في كثير من األحيان مطية ألبشع ممارسات القمع 

واالستبداد السياس ي وانتهاك الحقوق في حقب طويلة من تاريخ األمة، واألسوأ من ذلك أنها فرخت ثقافة تبريرية 

 بقوة السلطة وإمكاناتها املادية، وأنتجت فيما بعد ما يسمى"اآلداب السلطانية".مدعومة 
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"وبذلك تعطلت مفاعيل النصوص الدينية الواضحة الداعية إلى العدل واإلحسان، واحترام إرادة 

لظلم، الشعوب، ورعاية حقوق اإلنسان، حيث تم تجاهلها أو تأويلها بما ال يتنافى مع واقع االستبداد وممارسة ا

 .46كما اختلقت في مقابلها نصوص تدعو إلى الخضوع والخنوع والتكيف مع القهر والذل"

ورغم املحاوالت املختلفة إلخضاع األمة فإن الهوة بينها وبين الدولة ظلت عميقة، لقد بقيت صيغة 

 العالقة بينهما صيغة سلطوية تمثلت في أشكال شتى من سياسات القهر واالحتواء.

نستغرب عندما نقرأ ألحد الذين أدركوا مدى شساعة الهوة بين الطرفين وهو أبو بكر املرادي يحث فال 

الحاكم في مؤلفه "نصيحة السلطان" برأب هذا الصدع، وإرجاع الثقة بين األمة والحكام قائال :"وليعلم السلطان 

ذلك عن عرضه وأعراض نظرائه  أن الناس يرمون الوالة بسوء العهد وقلة اإلنصاف، فإذا استطاع أن يزيل

 .47فليفعل"

 خالصة

 

الحق أن ثمة حاجة إلى إعادة النظر في كثير من قضايا الفقه السياس ي السابق. نعم ال يمكن أن نستغني 

 عن مناهج القدماء، ولكنها في حاجة إلى أن تخضع إلى عملية االجتهاد وفق متطلبات العصر ومستلزماته.

طيرة تواجه املشروع اإلسالمي املعاصر، من قبيل: وظيفة الدولة، شكلها، هناك إشكاليات سياسية خ  

ومعاملها، وطبيعة العالقة الدستورية بين الحاكم واملحكوم؛ وهناك قضايا اجتماعية تنتظر الحسم، من قبيل : 

مية تحديد دور املؤسسات والحركات االجتماعية في بناء النظام اإلسالمي، وقضايا حقوق اإلنسان والتن

االجتماعية، وإن أي نظر تجديدي لقضايا الفقه السياس ي اإلسالمي ال ينبغي أن يتجاهل األبعاد املعقدة للحياة 

 السياسية املعاصرة.

                                                           
 .11ـ الخطاب اإلسالمي وحقوق اإلنسان، حسن الصفار، ص46

 

 .109رة في أدب الوزارة، أبو بكر بن الحسن املرادي، صـ اإلشا47
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لم تكن بمنأى عن التجاذبات االجتماعية والسياسية وقت كتابتها،  التراث السياس يوال شك أن مضامين 

 فهي فاعلة فيها ومشكلة لحدودها وقواعدها.

لذلك فإن النظر في تاريخ املعرفة في اإلسالم والعوامل املشكلة لها ال ينبغي أن يكون معزول الصلة بالبيئة 

السياسية التي كانت دائما في حاالت قلق وتوتر، ولم تكن املعرفة إنتاجات فردية محضة أو جزر ثقافية مقطوعة 

 الصلة باملحيط.

 الئحة املصادر املراجع املعتمدة

 إحياء علوم الدين للغزالي، تقديم بدوي طبانة، مكتبة ومطبعة كرياطة فوترا سماراغ، أندونيسيا.ـ 

 م.1973ـ آراء أهل املدينة الفاضلة، أبو نصر الفرابي، دار دمشق بيروت 

 .1903ـ أعز ما يطلب، البن تومرت، نشر لوسياني، الجزائر 

 دار ابن زيدون للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة األولى.أصول الديانة، أبو الحسن األشعري،  ـ اإلبانة عن

ـ األحكام السلطانية والواليات الدينية ألبي الحسن املاوردي، تحقيق خالد السبع العلمي، دار الكتاب 

 م.1990هـ ـ1410العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

 ، املطابع الدولية، الكويت.324ـ اآلداب السلطانية، عز الدين العالم، كتاب عالم املعرفة، عدد 

 م. 1978ـ األدب الصغير البن املقفع، دار التوفيق، بيروت،

 م. 1978ـ األدب الكبير البن املقفع، دار التوفيق، بيروت،

 م. 1981ـ اإلشارة إلى أدب اإلمارة، أبو بكر بن الحسن املرادي، تحقيق علي سامي النشار، دار الثقافة 

 وزارة، لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق جليل العطية، دار الغرب اإلسالمي بيروت.ـ اإلشارة إلى أدب ال

 .ه1327ـ االقتصاد في االعتقاد، أبو حامد الغزالي، الطبعة الثانية، مطبعة السعادة، مصر 

 ـ البداية والنهاية، عماد الدين أبو الفداء ابن كثير، دار الكتب العلمية بيروت.
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نصيحة امللوك، ألبي حامد الغزالي، مراجعة سامي خضر، مكتبة الكليات األزهرية، ـ التبر املسبوك في 

 القاهرة.

 م. 1987ـ التراث بين السلطان والتاريخ، عزيز العظمة، دار قرطبة للطباعة والنشر الدار البيضاء 

الطبعة  ـ الخطاب اإلسالمي وحقوق اإلنسان، حسن الصفار، املركز الثقافي العربي، الدرا البيضاء،

 .2005األولى،

 م1991بنسعيد العلوي، دار املنتخب العربي، بيروت، ـ الخطاب األشعري، سعيد

 م. 1984ـ الشهب الالمعة في السياسة النافعة البن رضوان، تحقيق علي سامي النشار،دار الثقافة      

الحمد، دار عالم  ـ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية البن قيم الجوزية، تحقيق نايف بن أحمد

 الفوائد.

 م. 1953ـ العقد الفريد البن عبد ربه، تحقيق محمد سهل العريان، املكتبة التجارية الكبرى 

ـ العقد الفريد البن عبد ربه، تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

 م.1983هـ ـ 1404

 م. 1945السلطانية، محمد بن علي بن الطقطقي، دار املعارف القاهرة،ـ الفخري في اآلداب 

 الفصل في امللل والنحل،ابن حزم الظاهري، مكتبة الخانجي، القاهرة. -

 ـ املوافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبــي تحقيق عبد هللا دراز، دار الكتب العلمية، بيروت.

 .  1977حمد ابن األزرق، وزارة اإلعالم، بغداد طبعة ـ بدائع السلك في طبائع امللك، مل

 م. 1968ـ تهذيب األخالق، يحي بن عدي، تحقيق ناجي تكريتي، منشورات عويدات 

 .م1996، 1عطية، ط ـ اإلسالم سياسة وعقيدة، مكسيم رودنسون، ترجمة أسعد صقر، بيروت، دار

 م. 1990لندن ـ سراج امللوك، أبو بكر الطرطوش ي، تحقيق رياض الرايس، 

 م. 1978ـ سلوك املالك في تدبير املمالك، ابن أبي الربيع، تحقيق ناجي التكريتي، منشورات عويدات 
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ـ سنن ابن ماجة، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

 الكتب العلمية، بيروت.

 تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.ـ السياسة الشرعية البن تيمية، 

 ـ صحيح البخاري، أبو عبد هللا محمد ابن إسماعيل البخاري، طبعة باألوفست، دار الفكر، بيروت.

 م، املطبعة املصرية باألزهر.1929هـ ـ 1347ـ صحيح مسلم بشرح النووي، الطبعة األولى 

ي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني، اعتناء أبو قتيبة ـ فتح الباري شرح صحيح البخار 

 الفاريابي، دار طيبة، السعودية. 

 ـ فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمن بدوي، املكتبة الثقافية.

 م. 1945ـ الفخري في اآلداب السلطانية، محمد بن علي بن الطقطقي، دار املعارف القاهرة،

 . 1978ن األثير، دار الفكر، بيروت، ـ الكامل في التاريخ، اب

 ـ مجموع الفتاوى، مكتبة املعارف، الرباط، د.ت

ـ املستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا الحاكـم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد 

 م، دار الكتب العلمية، بيروت. 1990هـ ـ1/1411القادر عطا، ط 

 خ محمد ناصر األلباني، املكتب اإلسالمي، بيروت.مسند اإلمام أحمد، عمل الشي -

 ـ مقدمة ابن خلدون، إعداد واعتناء أحمد الزعبي، نشر دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت.

 ـ مقام السياسة، لسان الدين ابن الخطيب ، تحقيق جليل عطية.
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 النشاطات التبشريية يف إندونيسيا
 تداعياهتا على املسلمني وموقف املفكر حممد انصر من أساليبها 

Christian Mission in Indonesia :Response of Mohammad Natsir 
 

 د. سوهيرين محمد صالحين

 د. ناصر يوسف

 اإلسالمية العاملية ماليزياالجامعة 

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2019مارس  05 :تاريخ القبول  2019فيفري  23  :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

الغالبية السكانية، والذي ما تزال   يستعرض هذا البحث نشاطات التبشير املسيحي ومخاطره على املجتمع اإلندونيس ي املسلم ذي          

كما   ألسباب دينية في الغالب.  بظاللها على الوحدة الوطنية، حيث تفككت إندونيسيا في إنسانها وجزرها  انعكاساته السلبية تلقي

ر اإلندونيس ي محمد ناصر وتحذيراته لحكومة سوهارتو من  بسطنا في هذا البحث مخاوف ِّ
 
ع التبشير املسيحي   املفك تداعيات توسُّ

الذي كان يغض بصره عن التبشير املسيحي غير   املتوحش عن سوهارتو  الغرب الليبرالي  ونية في ظل رضابأشكال خفية وغير قان

 .القانوني واملرفوض من اإلندونيسين املسلمين

 

 

 .التبشير املسيحي؛ إندونيسيا ؛ محمد ناصر :الكلمات املفتاحية

Abstract: The paper exposes the danger threat of Christian mission in Indonesian Muslim 
community that represent largest population of the country. It brings negative impact on 
national stability and disunite people due to such kind of religious activity. Moreover, it also 
describes the fear of Indonesian Muslim thinker, Mohammad Natsir, who vehemently 
criticized against Suharto’s policy to support hidden Christian missionary activities to 
comply with liberal thought of West at the time when he was heedless to hear the protest 
from Muslim masses.       

 

Christian Mission, Indonesia, Mohammad Natsir.  :Keywords 
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 مقدمة :

ز جهوده في تنمية 
َّ
بعدما تمَّ حرمان محمد ناصر من املشاركة السياسية في عهد سوهارتو، رك

ى عن  العمل السياس ي الحر، وذلك على الرغم املجتمع اإلندونيس ي عبر الدعوة اإلسالمية من غير أن 
َّ
يتخل

من أن نظام سوهارتو حظر حزب ماشومي رسمًيا من املشاركة السياسية؛ حيث قام محمد ناصر مع 

زمالئه في حزب ماشومي بتأسيس املجلس األعلى اإلندونيس ي للدعوة اإلسالمية، وذلك في وقت استغلَّ فيه 

الدولة الستعداء املسلمين والتشكيك في معتقداتهم بحجة أن  املغرضون مبادئ بنتشاسيال فلسفة

ِّف. ولألسف كان نظام سوهارتو يقاسمهم العداء لإلسالميين. وكان من ضمن 
اإلسالم دين متطر 

صين الدوائر باملسملين، أنهم قاموا ببناء كنائس ومراكز صحية ودور رعاية األيتام  ِّ
استراتيجية املترب 

 Mohammad Natsir, 1980, p). تمع املسلم من غير استئذان الحكومات املحليةومدارس في معاقل املج

7).  

 )(West Sumatraمحافظة سومطرة الغربية  من مواليد (Mohammad Natsir)محمد ناصر 

-1946م.  شغل منصب وزير اإلعالم  تزامًنا مع استقالل إندونيسيا في الفترة )1908يوليو  17بتاريخ  

م حصل على 1980م(. وفي عام 1951-1950م(، ثم رئيس وزراء إندونيسيا في عهد أحمد سوكارنو  )1948

 م.1993جائزة امللك فيصل في مجال خدمة اإلسالم؛ حيث توفي عام 

: محمد نا
ً
 صر منافًحا عن دافعية اإلسالم وإنجازاتهأوال

هم سوهارتو بمساعدة القائمين عليها بشكل من  وقف محمد ناصر ضد النشاطات التبشيرية، واتَّ

ل  األشكال؛ فقد تغاضت حكومة سوهارتو عن األساليب غير القانونية التي يسلكها املبشرون؛ مما سهَّ

 . .(Rifyal Ka'bah, 1986) ة القانوية على تجاوزاتهاعليهم دعم النشاطات التبشيرية وإضفاء الحماي

إن وقوف محمد ناصر على خفايا النشاطات التبشيرية في إندونيسيا، يرجع إلى خبرة تاريخية 

وميدانية اكتسبها من النقاش املستفيض مع املسيحيين منذ أيام االستعمار؛ حيث قاموا وقتذاك 

ه ألسنتهم. 
ْ
فاتهم بل

َّ
 .(Mohammad Natsir, 1938)باإلساءة لإلسالم عبر مؤل

د بروكمان الخبير الهولندي في شؤون املجتمع اإلندونيس ي أن ما تقوم به في هذا الصدد، أ 
َّ
ك

جمعية املحمدية من نشاطات في مجال التعليم والخدمات الصحية ومساعدة الفقراء، هو تقليد واضح 

ر بشكل ملحوظ في  التقدم 
َّ
ملا يقوم به املسيحيون من نشاطات اجتماعية وإنسانية. كما رأى أن التبشير أث

االجتماعي في الهئية املحمدية. وقد ادعى بروكمان أن التخلف في املجتمع  املسلم سببه عدم اهتمام زعماء 

املسلمين بالتعليم النوعي وتطوير الخدمات االجتماعية، يقول: "إن اإلسالم ال يعترف بالرهبانية كما هو 

لتعليمية تماشًيا مع املصادر الشأن لدى النصرانية؛ غير أن الدين املسيحي يركز على النشاطات ا

اإلنجيلية. وبالعكس نلفي الدين اإلسالمي يبحث في سبل التغلب والسيطرة على بلدان أخرى العنتاق 

ا بتعليم  ته عند النطق بالشهادة. لم نجد اإلسالم مهتمًّ اإلسالم غير عابئ بخدمة املجتمع، وتنتهي مهمَّ

  .(Mohammad Natsir, 1938)الناس مثلما تهتم النصرانية". 
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ه بها  أثارت هذه الكتابات وغيرها غضب محمد ناصر؛ ما جعله يرفض هذه االتهامات التي يتفوَّ

 مبيًنا، عالوة على أنهم لم يقرأوا كتاب اإلسالم، ولو 
ً
رؤساء الكنائس الذين يجهلون تعاليم اإلسالم جهال

عن قصد أو يتجاهلون عن عمد قرأوه ألسلموا. إن بروكمان وغيره، في نظر محمد ناصر، يجهلون 

إسهامات اإلسالم واملسلمين  في قيام حضارة دانت لها اإلنسانية في لحظة تاريخية كان الغرب يموج في 

 ظالم وجهل وأمية واقتتال.  

رأى محمد ناصر أن غالبية النصارى قد عجزوا عجز الجاهل عن فهم شمولية اإلسالم، نظًر إلى 

ى لهم أن موقفهم الديني من رسول اإل 
َّ
م؛ فإن لم يقبلوا رسول اإلسالم فأن

َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
سالم محمد صل

 إن االعتراف ش يء يختلف عن اإليمان؛ فإن هناك من غير املسلمين من 
ْ
يفهموا رسالة اإلسالم؟ وإذ

ر عن ذلك املشتشرق ه.ر جيب الذي يقول: "إن  يعترفون بإنجازات اإلسالم العلمية والحضارية كما عبَّ

 Deliarالدين اإلسالمي ليس مجرد نظام رباني وحسب، بل هو أيًضا تعاليم حضارية تفيد البشرية". 

Noer, 1973, pp.278-279)) وهذا املؤرخ اإلنجليزي سير توماس أرنولد يعترف بأن اإلسالم هو مصدر .

يم اإلسالم ال تتوقف رئيس من مصادر التقدم الحضاري الذي ال يماثله دين آخر في العالم. وأكد بأن تعال

عند النطق بالشهادة؛ وإنما هي جوهر األنشطة البشرية إذ في ظلها يتحقق قانون التوازن بين العقل 

  (.(Mohammad Natsir, 1954, p 127والروح. 

لقد أفاض محمد ناصر في الحديث عن األنشطة اإلصالحية في مجال التعليم والخدمات الطبية  

ملحمدية، واعتبر أنه ال عالقة لها بتقليدهم لغيرهم في العمل الجاد، وما تنتهجه التي تقوم بها جمعية ا

هم على جماعات التبشير في إندونيسيا. وإنما ذلك سابق في اإلسالم،  ِّ
جمعية املحمدية لم يكن من واقع رد 

ي عن املنكر، ولو اطلع عليها النصارى لوجدوها قائمة بذاتها، وهي تندرج في إطار األمر باملعروف والنه

عالوة على أن التدافع أمر فطري في البشر، وأن الدفاع عن اإلسالم في وجه التيارات املعادية فريضة 

 تترواح بين الدعوة والجهاد. 

قه نصارى إندونيسيا من تفوق في الخدمات التربوية ما كان له أن  ويرى محمد ناصر أن ما حقَّ

تلقوه من إدارة االستعمار الهولندي. هذه الفرص االقتصادية يحصل لوال الدعم املادي واملعنوي الذي 

والتسهيالت االجتماعية لم تتح للمسلمين بسبب التفرقة العنصرية والدينية التي ينتهجها املستعمرون 

اًما في بالده غيره؛ فقد عمد إلى هدم ما  الغزاة للبالد اإلسالمية. عالوة على أن االستعمار الهولندي كان هدَّ

ا إلى اقتالع جذوة اإليمان من قلوب اإلندونسيين وهم له 
ً
عالقة بالحضارة اإلسالمية، بل سعى سعًيا حثيث

إنه من العبث القول إن الدين هو سبب  (. p 129) 1954, Natsir,Mohammadعلى بؤسهم وفقرهم. 

تقدم النصارى اإلندونسيين في مجال التعليم وتأخر املسلمين. يقول محمد ناصر: "إن املسلمين ليسوا 

بحاجة إلى استشارة زعماء الديانة النصرانية فيما يتعلق بكيفية إدارة التعليم. إن املسلمين يستنيرون 

اس ة مثل التربية والتعليم، وهم بحاجة إلى دعم الحكومة لتحقيق األهداف بالتعاليم الربانية في أمور حسَّ

 (.  (Mohammad Natsir, 1954, p 129املنشودة". 
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 ثانًيا: حرق بعض الكنائس

إن األمر الذي أدى إلى حساسية أكثر، أن الحركة التبشيرية في إندونيسيا لم تراع مشاعر 

م، قام 1967ا في تأجيج مشاعر املواطنين. وفي شهر يونيو عام املسلمين؛ فكانت أفعالها االستفزازية سببً 

املسلمون في مدينة آتشيه بإحراق كنيسة، تبعها بعد ذلك إحراق كنائس أخرى في مدينة أجونج فاندانج 

(Ajung Pandang)  بجزيرة سوالوس ي؛ أما في العاصمة جاكرتا فقد قام املسلمون بإحراق املؤسسة

  p 129 1954, Natsir,(Mohammad .)التعليمية النصرانية. 

ال بد من أن هناك أسباًبا وراء حرق الكنائس. في الواقع أن املسلمين قد اشتكوا إلى الحكومة من 

خطورة النشاطات التنصيرية في معاقل املجتمع املسلم، غير أن الحكومة تجاهلت ذلك؛ ما أدى في األخير 

 بهم. إلى قيام املواطنين بفعل ما رأوه يطفئ غض

ومما ال شكَّ فيه أن مثل هذه النشاطات التبشيرية كانت سبًبا في توسيع فجوة العداء بين أبناء 

الوطن من مسلمين ونصارى؛ ولكن بعد الذي حدث من تصادم بين املواطنين املختلفين في دياناتهم، 

ٍّ لهذه املشك
ا عن حل 

ً
لت الحكومة وعقدت اجتماًعا بين ممثلي األديان بحث لة. ومن املؤسف أن تدخَّ

املجتمعين لم يتوصلوا إلى حل يرض ي كل األطراف؛ فقد رفض ممثلي النصارى التعليمات الرسمية لوزارة 

 الشؤون الدينية التي تحصر التبشير في الذين ليس لهم دين أو الذين لم يعتنقوا ديًنا من الديانات. 

الوزارة بخالف النصارى الذين أصروا على نشر لقد أجمع معظم ممثلي األديان على تعليمات 

وجدير بالذكر أن سوهارتو كان على وعي بوجود هذه النشاطات  ديانتهم في مجتمع غالبيته مسلمة.

لت إلى قضية رأي عام.  التبشيرية، وأنه قام ببذل جهود مشكورة من أجل حل املشكلة التي كانت قد تحوَّ

تًفا من خط
ُ
ابه الذي استفتح به الجلسة: "من واجب الحكومة أخذ اإلجراءات وتأكيًدا لجهوده ننقل ن

الالزمة تجاه اللوائح الخاصة بنشر األديان في الدولة وتقديم جميع التسهيالت القانونية ضماًنا لسالمة 

املجتمع؛ إذ ال ينبغى للحكومة التدخل في اعتناق شخص لدين دون سواه. وبالعكس إن التعايش السلمي 

ن بات ضرورًيا لإلبقاء على االحترام قائًما بين املواطنين، وال يمكن ألية فئة فرض اعتناق دين بين األديا

ن خارج ما ينص عليه القانون. إن الحكومة غير معنية بوضع عراقيل أمام نشر تعاليم الدين بشرط  معيَّ

على أن كل واحد لديه  أن يحترم كل واحد منكم لوائحها وأنظمتها. وهذا من ضمن مساعي الحكومة للتأكيد

 ,Mohammad Natsir)الحق في دعوة من ليس لهم دين أو دعوة الذين لم يعتنقوا ديًنا من األديان. "

1980, p 11)   .  

اقف املسلمين من النشاطات التبشيرية ا: مو
ً
 ثالث

: إندونيسيا األول استهدفت عملية التنصير في إندونيسيا املجتمع املسلم لسببين رئيسين: 

أن دعاة النصرانية يعلمون أن املسلمين ملتزمون بدينهم وال  الثاني:اعتبارها أكبر دول العالم اإلسالمي؛ ب

بد من القيام بعمل جاد إلقناعهم بما جاء في اإلنجيل، وألجل تحقيق أهداف التنصير يتطلب التخطيط 
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ف لتكون معظم مناطق إندونيسيا تحت رحمة النصارى؛
ُّ
ما يجعل بناء الكثير من  املستمر من غير توق

 .
ً
 الكنائس أمًرا مقبوال

ولتأكيد تلك املحاوالت التنصيرية، ننقل ما جاء على لسان أحد املبشرين النصرانيين: "يمكن 

القول إن إندونيسيا أرض خصبة وإن ألهلها قابلية لتعاليم اإلنجيل. وبسبب تلك الجهود التي نقوم بها فإن 

مليوًنا. فاألمر الذي يهمنا هو تكثيف املحاوالت الجادة لنشر تعاليم  13عدد البروتستانت قد بلغوا 

اإلنجيل في بلد يكثر فيه املسلمون بشكل ملفت لالنتباه؛ ولهذا نحن مطالبون ببذل جهد دعوي أكبر، 

بحيث ال نستهدف الناس العاديين وحسب، بل علينا أن نستهدف، أيًضا، املثقفين وكبار املوظفين في 

   (Hussein Umar, 1991, p 24 ).الدولة"

إن طموحات النصارى في نشر ديانتهم في إندونيسيا املسلمة هي أبعد ما تكون من التبشير، وهو أن 

تكون إندونيسيا تحت قبضتهم الشريرة؛ لهذا ظلوا يلعبون على وتر الدستور الذي يكفل أحد بنوده حرية 

ام نواياهم الخبيثة مبرًرا بأن حجتهم الدستورية داحضة الديانة. وعليه فقد قام محمد ناصر بالوقوف أم

وما هي إال خدعة ليس من السهولة أن تنطلي علينا نحن املسلمون العارفون بأساليب الطاعنين في 

اإلسالم. إن الحرية الدينية كما جاءت في بنود الدستور ال تعني استباحة الدين اإلسالمي الذي هو دين 

أن يكون الذين وضعوا الدستور بهذا الغباء، وهم أكثر الناس معاناة من االستعمار األكثرية؛ إذ ال يعقل 

ورجاالته املبشرين؛ وهل حاربوا االستعمار والغزاة إال ليبقوا على دينهم ووطنهم؟ إن القانون الذي ال 

ن ال دين يمكن القفز عليه هو أن معظم ممثلي األديان قد اتفقوا على أن التبشير يكون في أوساط الذي

 .(Mohammad Natsir, 1980, p 11) لهم. 

رأى محمد ناصر أن مثل هذه التصرفات الخبيثة، تتعارض تماًما مع مبادئ فلسفة الدولة   

ا على التعايش السلمي بين املواطنين.كما رأى أن 1945بنتشاسيال كما جاءت في دستور 
ً
م، وذلك حفاظ

مبادئ التسامح واالحترام ال سيما أن املسلمين أكثرية في املجتمع سياسة تنصير املسلمين تخالف أيًضا 

د األديان واألعراق؛ وإال فإن عناد النصارى سيكون خطًرا على أمن إندونيسيا  ِّ
اإلندونيس ي املتعد 

واستقرارها، فمثل هده التصرفات الدينية التي ليست من الدين تتوجه نحو تأجيج الصراعات ألمد 

 طويل.

محمد ناصر ممثلي النصارى بأنهم لم يحترموا القانون أو يلتزموا به؛ إذ إن التبشير  لقد اتهم  

الديني عندهم فوق القانون الذي ليس من الدين؛ وإال ملاذا يقيمون كنيسة في قلب مدينة آتشيه بينما ال 

ٍّ على القانون؟ إن تفكيرهم مادي للغاية 
من منطلق أن يوجد في آتشيه مواطن مسيحي؟ أليس في هذا تعد 

املزيد من التبشير هو مزيد من املال القادم من الغرب املسيحي. وإن مما ال شكَّ فيه أن هذه السلوكيات 

 الشيطانية تزيد من غضب املسلمين وتدفعهم إلى حرق الكنائس التي أقيمت بشكل استفزازي غير قانوني. 
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سيحيين ولم يتجرأوا على نشر تعاليم أشار محمد ناصر إلى أن دعاة اإلسالم احترموا جيرانهم امل

اإلسالم في املجتمع النصراني؛ بينما يقوم دعاة النصرانية بتوزيع التعاليم واملنشورات واملجالت والصحف 

 . (Mohammad Natsir, 1980, p 10) والدوريات واألناجيل في أوساط املجتمع املسلم.

ن في األماكن التي يتواجد فيها املسلمون لم يحترم النصارى القانون الذي كفل حرية نشر الدي

ْد  دِّ
َ
رهم إن فعلوا ذلك بنار جهنم خالدين فيها، لقوله تعالى: ﴿َوَمن َيْرت ِّ

 
الذي ينهاهم الدين عن الردة ويبش

وْ 
ُ
َرةِّ َوأ َيا َواآلخِّ

ْ
ن ي الدُّ ُهْم فِّ

ُ
ْعَمال

َ
ْت أ

َ
ط َك َحبِّ ئِّ

َ
ْول
ُ
أ
َ
ٌر ف افِّ

َ
َيُمْت َوُهَو ك

َ
هِّ ف ينِّ ْم َعن دِّ

ُ
نك يَها مِّ ارِّ ُهْم فِّ

ْصَحاُب النَّ
َ
َك أ ئِّ

َ
ل

ُدوَن﴾ )البقرة:  الِّ
َ
﴾ )البقرة: 217خ ينِّ ِّ

ي الد  َراَه فِّ
ْ
ك  إِّ

َ
( من 256(، ومن ثم فإن املسلمين يفهمون قوله تعالى ﴿ال

من سورة البقرة؛ فال يكرِّهون النصارى على تغيير دينهم، ومن ثم هم يحترمون القانون؛  217منظور اآلية 

ة؛ فاملسلمون رحماء فيما بينهم، يخافون على أنفسهم من عذاب  ولكن هذا ال يعني أنهم يتساهلون أم الردَّ

بون من  النار والخلود فيها إنْ هم ارتدوا. ومثل هذا اإليمان لدى املسلمين يجهله النصارى، بل ويتعجَّ

عاتهم.   غضب املسلمين الحارق إذا أقيمت كنيسة في مجمَّ

ر محمد ناصر من ال ف للمبشرين الغربيين في املجتمع اإلندونيس ي املسلم؛ حيث تذمَّ
َّ
وجود املكث

انتقد سياسة الحكومات الغربية التي تنافق بأن الدين ليس من اختصاصاتها؛ بينما هي تبعث املبشرين 

وتدعمهم معنوًيا ومادًيا لنشر تعاليم املسيحية في أوساط املسلمين. أليس هذا استعماٌر بشكل من 

عي أن نواياها سليمة تتمثل في مد يد العون للفقراء في دول  األشكال؟ وإذا كانت الحكومات الغربية تدَّ

ن  ا أن تنأى بنفسها عن القيام بذلك عبر اإلرساليات التبشيرية؛ ولكن تبيَّ
ً
مسلمة مثل إندونيسيا، فعليها إذ

 يمكن فصلها عن التبشير لنا، كما يقول محمد ناصر، أن املساعدات املالية من الحكومات الغربية ال

 باملسيحية. 

لقد طالب محمد ناصر من دعاة النصرانية في إندونيسيا عدم استغالل تعاليم األناجيل 

املقتصرة على تبادل االحترام وحفظ األمن في املجتمع، كما ناشد املسلمين بعدم االغترار بهذه التعاليم؛ 

ين؛ فأين االحترام  فتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية أولى من ِّ
أية تعاليم أخرى تحارب التوحيد واملوحد 

هون نحو  دين؟ أليس بعملهم االستفزازي هذا، يتوجَّ ِّ
ا؟ وأين هم من حفظ األمن إذا حاربوا توحيد املوح 

ً
إذ

ضرب االستقرار الذي أقامه اإلسالم وحافظ عليه على الرغم من عنت االستعمار وخبثه؟ إن النصارى 

يعنيهم التعايش السلمي بين األديان واألعراق؛ ألنهم يشتغلون في الظالم وينشطون في مناطق  مخادعون وال

الفوض ى، وإذا هم اشتغلوا في وضح النهار افتضح أمرهم وظهر مكرهم. ولهذا فإن إحراق الكنائس له ما 

ره قانونًيا وأخالقًيا، يقول محمد ناصر: "املسلمون على وعي تام بأن دينهم اإل  ِّ
د من دعاة يبر  سالمي مهدَّ

ه أخالقية. وبالنظر إلى تلك املحاوالت الشيطانية فإن املسلمين مطالبون 
ْ
التبشير بطرق غير قانونية بل

اليوم، وأكثر من أي وقت مض ى، بالدفاع عن دينهم في وجه ما يحاك ضدهم من مخططات دينية خبيثة. 

ي صالح مستقبل الوحدة وإذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن ذلك لن يكون ف

  (Mohammad Natsir, 1980, p 14).الوطنية".
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ر محمد ناصر املواطنين بأن اختالفهم الديني والعرقي لم يقف عائًقا أمام املواجهة 
َّ
لقد ذك

واملقاومة والجهاد ضد االستعمار الهولندي حتى أخرجوه مهزوًما مدحوًرا. وإذا نحن نجحنا في طرد 

الحفاظ على االستقرار عبر تبادل االحترام وعدم التعدي على الحقوق الدينية  االستعمار أنفشل في

املكفولة في الدستور؟ ثم أجاب عن بعض التساؤالت منها أن املسلمين ملزمون بمبادئ حرية الديانة كما 

﴾ )البقرة:  ينِّ ِّ
ي الد  َراَه فِّ

ْ
ك  إِّ

َ
 (. 256جاء في اآلية الكريمة: ﴿ال

د محمد ناصر بأن
َّ
نا ملزمون جميًعا باحترام القانون الواضح في مثل هذه املسائل الخطيرة لقد أك

ز على تبادل األفكار  ِّ
 
التي قد تنسف املجتمع نسًفا، عالوة على أن عملية الدعوة والتبشير البد أن ترك

ا عن الحق من غير ضغوطات مالية ومادية؛ ألن معظم الذين يدخلون 
ً
والوقوف على أساليب اإلقناع بحث

ه  في
ْ
املسيحية هم من فقراء إندونيسيا، كما يتوجه دعاة املسيحية إلى األميين الذين يجهلون لغة الحوار بل

لغة اإلقناع. إن اإلسالم يحترم أهل الكتاب ويطالب املسلمين معاملتهم بالحسنى، ومن ثم ال خوف عليهم 

ألنفسهم؛ إذ إن حسابهم عند ربهم  من املسلمين إذا عاشوا بين ظهرانيهم ينعمون بديانتهم التي ارتضوها

ْهَواءُهْم 
َ
ْع أ بِّ

َّ
ت
َ
 ت
َ
ْرَت َوال مِّ

ُ
َما أ

َ
ْم ك اْدُع َواْسَتقِّ

َ
َك ف لِّ

َ
ذ لِّ

َ
وليس عند املسلمين. يقول هللا تعالى في هذا الصدد: ﴿ف

َنا وَ  ُ َربُّ
َّ

ُم َّللا
ُ
َل َبْيَنك ْعدِّ

َ
ْرُت ألِّ مِّ

ُ
َتابٍّ َوأ ن كِّ  مِّ
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من يقرأ محمد ناصر قراءة دينية، يلفي أنه كان حريًصا كل الحرص على ترسيخ قيم التعايش 

ر دعاة النصرانية من عدم التوجه بنشاطهم التبشيري إلى املجتمع السلمي 
َّ
في املجتمع اإلندونيس ي؛ إذ حذ

    .Mohammad Natsir, 1974, pp 6)-. (9املسلم؛ ألن ذلك يمس مشاعر املسلمين ويؤذيهم

ة الصراع بين املسلمين واملسيحيين، عقدت حكومة جاكرتا حواًرا مباشًرا بين  ونظًرا إلى حدَّ

م كما أسلفنا القول. وقد وافق ممثلو األديان الثالثة: اإلسالم والهندوسية 1967الزعماء الدينيين عام 

والبوذية على احترام القانون، وانتهزوا الفرصة لتبادل اآلراء فيما بينهم حول نبذ التفرقة العرقية والدينية 

معظم ممثلي الديانات املختلفة اتفقوا  بحيث يعيشوا جنًبا لجنب في أمن واستقرار. إضافة إلى ذلك فإن

على أن النشاط الدعوي يشمل غير املعتنقين لدين ما، غير أن زعماء النصارى عارضوا هذا االتفاق 
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وإن مثل هذه  وأصروا على أن النشاطات التبشرية البد أن تشمل، أيًضا، أصحاب الديانات األخرى.

حفظ األمن ليس في حساباتهم الدينية؛ ما أدى بفعلهم التصرفات من قبل زعماء املسيحية تدل على أن 

 األناني هذا إلى تجدد الصراع الديني بين املسلمين واملسيحيين. 

د محمد ناصر الدعوة إلى االحتكام إلى العقل، وذلك في خطبة ألقاها بمناسبة عيد الفطر  جدَّ

الدولي نيابة عن بابا الفاتيكان بمناسبة املبارك في جاكرتا؛ حيث أشار فيها إلى خطاب ألقاه رئيس الكنائس 

م، طالب فيه جميع معتنقي األديان االهتمام بمبادئ التعايش السلمي 1968ذكرى العام الجديد 

وتطبيقها على أنفسهم. وأن ما قاله رئيس الكنائس الدولي، قد استحسنه السيد أبو األعلى املودودي من 

يانه في خطبته التي ألقاها بمناسبة عيد الفطر املبارك، شبه القارة الهندية، وقام محمد ناصر بتب
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لقد قام محمد ناصر بنقد الحكومة املركزية في جاكرتا التي لم تهتم بخطورة النشاطات التبشيرية 

بناء الكنائس في أوساط املسلمين من غير إذن استئذان الحكومة.  في أنحاء إندونيسيا؛ حيث تغاضت عن

واعتبر محمد ناصر أن عدم تجريم هذه النشاطات غير القانونية، فيه داللة على أن الحكومة املركزية 

ل اإلسالميين عن العمل السياس ي.  شغِّ
ُ
ِّء وربما راضية؛ حتى ت

 متغاضية على هذا الوضع الس ي 

ر ق   ضايا أمته، ووقف في وجه التحديات التي تأخذ بخناقها. ومن ضمن مساعيه ناَصر محمد ناصِّ

احتجاًجا على قوله املس يء لإلسالم  (J. Verkuyl) املشكورة أنه قام بإرسال خطاب إلى الدكتور فركيول 

مسيحي هولندي، ورئيس الكنيسة في جاكرتا  واملسلمين بعد حرق الكنائس على أيدى الغاضبين. فركيول 

دت دوًرا مهًما في تفعيل النشاطات التبشيرية في إندونيسيا، وهو أيًضا مستشار مجلس الكنائس التي أ

  اإلندونيس ي.

لقد قال محمد ناصر إن العالقة بين املسلمين والنصرانيين باتت عالقة غير ودية بسبب 

ر املسلمين من أن ا
َّ
لنصاري في تزايد مستمر نشاطاتهم االستفزازية التي ال تحترم مشاعر املسلمين. كما حذ

بسبب التسهيالت املالية، والتغطية على نشاطتهم غير املشروعة من مناصريهم في حكومة سوهارتو، التي 

دعمت هي األخرى النشاطات التبشيرية منذ أن حكم سوهارتو البالد. إن الصراع بين املسلمين 

هؤالء الذين قاموا بحرق الكنائس؛ إذ والنصرانيين ال يمكن إيجاد حلول له بمجرد إصدار أحكام تدين 

يفتَرض من الحكومة اتباع سياسة حكيمة تبحث في جذور املشكلة، ال سيما أن السبب الرئيس من وراء 

مة لتنصير املسلمين؛ ولعل هناك أسباًبا أخرى 
َّ
غضب املسلمين والهجوم على الكنائس، هي املحاوالت املنظ

د لها عالقة بتعيين النصارى في حكومة سوهارتو؛ حيث تسلموا وراء سرعة انتشار املسيحية في البال 

اسة.    حقائب وزارية حسَّ
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ى سوهارتو الحكم، حتى بدأ في تطبيق إمالءات غربية في كيفية إدارة 
َّ
يقول محمد ناصر ما إْن تول

حكمه؛ حيث استعان باملنظور الغربي الليبرالي في صياغة مشروعه اإلنمائي بما فيه االجتماعي 

د األديان  ِّ
واالقتصادي والسياس ي، وذلك على حساب جوانب روحية كانت أساس استقرار املجتمع املتعد 

واألعراق. ورأينا أن سوهارتو قد تعامل في أول يوم من حكمه مع اإلسالم بأنه دين رجعي يعارض كل ما له 

وقراط من العلمانيين عالقة بالتقدم والحداثة. وألجل تحقيق طموحاته السياسية قام بتعيين التكن

ة. وجدير بالذكر أن محمد راشيدي  ر  (H.M. Rasjidi)والنصرانيين، وكافأهم بمناصب حكومية مهمَّ ِّ
 
املفك

البارز، لفت االنتباه إلى أن حكومة سوهارتو عرضت قانوًنا للزواج يتناقض تماًما مع مبادئ اإلسالم، 

 ,Majalah Tempo).خدم أجندة تنصيرية.واعتبر أن مشروع قانون الزواج هذا،كان في أساسه ي

September 1973)  

ت إلى الطلبة املسلمين في مدارسهم  نعود إلى القول بأن النشاطات التبشيرية في إندونيسيا امتدَّ

لغرس املسيحية في عقولهم عبر تعاليم األناجيل. ومن املؤسف أن معظم اآلباء املسلمين الذين أرسلوا 

صارى لم يكن لهم فهًما كافًيا باإلسالم، ورأوا أن تعاليم املسيحية تتماش ى مع أوالدهم إلى مدارس الن

متطلبات الحياة الحديثة نظًرا إلى التسهيالت التربوية املتاحة. وقد كانت مبرراتهم من ابتعاث أوالدهم  إلى 

ندونيس ي، تلك املدارس، هو الحرص على مستقبلهم األكاديمي واالجتماعي واالقتصادي. )أبو هالل األ 

ِّسون النصرانيون فرصة تعليمهم مواد لها عالقة بتعاليم 89-88، ص 1984
(. بعد التحاقهم انتهز املدر 

نهم من أداء  ِّ
 
األناجيل. عالوة على ذلك فإن مدارس النصارى لم تكن تتيح للطلبة املسلمين تسهيالت تمك

داء صالة الجمعة بحجة ضرورة االلتزام الصالة في املدارس، بل كانت تمنعهم من الذهاب إلى املساجد أل 

ر مادي.  ِّ
 بلوائح املدرسة التي تمنع الغياب من غير مبر 

مة، معقولة ومقبولة، يتبعها النصارى 
َّ
إن خطط هذه املدارس كانت تندرج ضمن استراتيجية منظ

يمان املسيحي في تحويل املسلمين الشباب عن ديانتهم؛ فهي بالنسبة إليهم مرحلة مناسبة لترسيخ جذور اإل 

ٍّ في أن هذه املدارس تتلقى تسهيالت مادية من هئية 
في أعماق حياتهم الفقيرة واملحرومة، ومن غير شك 

وقد كان ملحمد ناصر، كما أسلفنا القول في الفصول السابقة،  (.1982الكنائس الدولية )محمد البهي، 

خهم على أفعالهم التي ال مواقف صارمة من املسلمين الذين يبعثون أوالدهم إلى مدارس ا لنصارى؛ فقد وبَّ

 تمت لإلسالم بصلة.

ه  محمد ناصر ملدى خطورة سياسة التنصير منذ سبعينيات القرن املاض ي، تنبيه    لقد نبَّ

الحريصين على مستقبل األمة اإلسالمية؛ ما سيتحق الشكر والتقدير؛ ال سيما أن من وصلوا إلى مكانة 

ونها من تفاهات العامة. لقد شغلتهم محمد ناصر لم يعودوا يشغلو  ن أنفسهم بمثل هذه املسائل التي يعدُّ

 الدنيا فانشغلوا عن اآلخرة، وأي منقلب سينقلبون؟ 
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والجدير بالذكر، في نظر محمد ناصر، أن عمل النصارى في تحويل املسلمين الفقراء عن دينهم 

أهمية املحبة وتبادل االحترام وحفظ السلم املدني في تتعارض مع مبادئ تعاليم األناجيل التي تؤكد على 

د األديان واألعراق؛ حيث إن غالبيته مسلمة. ولعل هناك من يعتقد من دعاة النصارى الغالة  ِّ
مجتمع متعد 

أن النشاطات التبشيرية في أوساط املجتمع املسلم واجب ديني؛ ولكن عليهم أن يعوا بأن استفزاز األغلبية 

ة العداوة بين معتنقي األديان؛ ما قد يؤدي إلى مزيد من حرق الكنائس احتجاًجا على خطط قد تزيد من هوَّ 

  التبشير غير األخالقية وغير القانونية.

 رابًعا: اغتيال إيريك كونستابل.. والتبشير عن طريق الخدمات التعليمية

ر األسترالي إيريك كرنستابل  ِّ
 
ٍّ في أن اغتيال املبش

في أرض إندونيسيا  (Eric Constable)ما من شك 

كان من نتائج التبشير النصراني غير األخالقي وغير القانوني، وكانت الحادثة الدموية هذه قد وقعت عام 

م بعد أن تمَّ الكشف عن نشاطاته الدعوية غير القانونية؛ حيث لم يكن يسمح ألحد أن يلقي 1974

وزارة الشؤون الدينية. وكان وصول هذا الرجل إلى خطابات دينية أو يمارس نشاطات دعوية إال بمراجعة 

إندونيسيا بدعوة من إحدى الكنائس في جاكرتا، فلم يراع حساسية املجتمع املسلم؛ حيث أوغل في 

  التنصير حتى اكتشف أمره، ولقي حتفه. 

لقد نما التبشير الديني النصراني في إندونيسيا بشكل ملف لالنتباه مع مطلع نظام سوهارتو 

جديد؛ حيث استغل دعاة النصارى ما قامت به حكومة نظام سوهارتو من إدخال إصالحات جذرية على ال

مناهج التربية والتعليم بحجة مالءمتها للعصر ومتطلباته التكنولوجية. وكانت الحركة اإلصالحية في مجال 

ي لم تكن، في نظر صناع القرار م الت1989التربية والتعليم تهدف إلى إعادة النظر في املنظومة التربوية لعام 

التربوي، تلبي حاجات التنمية االقتصادية والدولية. عالوة على أن منظومة التعليم القديمة كانت مركزية 

ال تتالءم مع مبادئ الحكم الذاتي اإلقليمي، في الوقت الذي كانت فيه مخططات التنمية في الستينيات من 

ز على الجوانب اال ِّ
 
 قتصادية والقومية. القرن املاض ي ترك

ومن منظور اإلصالح التربوي باتت مخططات التنمية تركز على الجوانب االقتصادية واألمنية 

دة من الحكومة املركزية في جاكرتا، والتي وضعت نظام التعليم الديني تحت إطار فلسفة  تحت رقابة مشدَّ

التربوية لم تكن تهدف في أساسها إلى  غرس القيم الدينية الدولة بنتشاسيال. غير أن مثل هذه اإلصالحات 

في قلوب النشء؛ وإنما ركزت على بنتشاسيال بوصفها قيًما بشرية بديلة عن الدين، ومن ثم عملت حكومة 

سوهارتو على تثبيت مبادئ بنتشاسيال الغامضة في عقول الطلبة، وهي مبادئ ليست من الدين في ش يء. 

ة التبشير الديني النصراني تكون نخوة ورخوة.وإذ يفتقد الطلبة إل  ى الدين؛ فإن مهمَّ

ونظًرا إلى املساعي التي قامت بها حكومة نظام سوهارتو، فقد وجدنا أن بعض الهيئات النصرانية  

ت في بعض املدن اإلندونيسية، وأعلنت جهاًرا عن رفضها للمشروع اإلصالحي املرتبط بالنظام  قد احتجَّ

ني في مدراس النصارى؛ حيث جاء في منظومة اإلصالح الجديدة حظر تعليم الدين اإلسالمي التعليمي الدي

ِّسين النصرانيين ال سيما في مدارس النصارى أو املؤسسات التعليمية 
للطلبة املسلمين من قبل املدر 
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رت الحكومة اإلندو 
َّ
نيسية من أن النصرانية التي يلتحق بها الطلبة املسلمين كما أسلفنا القول. وقد حذ

تعليم الدين اإلسالمي الذي يقوم به غير املسلمين ال شكَّ في أنه سينجم عنه سوء فهم لدى الطلبة؛ فال 

يفهمون دينهم فهًما صحيًحا، وفي هذا خطر على األسرة واملجتمع وعلى مستقبل السلم املدني. لقد احتجَّ 

عو إلى التفرقة العنصرية وتتنافى مع دستور زعماء النصارى على تلك السياسة التعليمية واعتبروها تد

 .(Sinar Harapan, 2003 م. )1945عام 

اعتبرت الهيئات النصرانية أن املواد الدينية من العبث إدراجها ضمن املناهج الدراسية؛ ألن الوعي 

الحكومة كما طالبت من  (.2003Tempo Interactive ,) .الديني ال يمكن تحصيله إال من داخل األسرة

دت على ضرورة شطب البنود املرتبطة بنظام التعليم الديني  عدم التدخل في أمور التعليم الديني، وشدَّ

(. وحاججوا بأن إدخال إصالحات في مجال التعليم يتعارض مع Koran Tempo, 2003) .واالستغناء عنها

 Sinar كتسب من األسرة. )مبادئ فلسفة الدولة بنتشاسيال، وأن الدين ال يكتسب في املدارس بل ي

, 2003Harapan.)  وهم بذلك  كانوا يهدفون إلى إخالء املدارس والجامعات من تعاليم الدين اإلسالمي حتى

رون ويمكرون. ِّ
 
 يخلو لهم الجو التبشيري؛ وكذلك هم يفك

ا على تلك السياسة النصرانية الرافضة للمشروع اإلصالحي في مجال التعليم، وقف اتح    اد وردًّ

معارًضا لبعض مطالب  (Persatuan Mahasiswa Katholik Indonesia)شباب الطلبة الكاثوليكيين 

؛النصارى، وذلك على النحو اآلتي: 
ً
يعتبر اتحاد الطلبة الكاثولكيين أن رفض النصارى املشروع  أوال

ق بإصالح برنامج التعليم يعد مخالًفا لحقوق اإلنسان. 
َّ
إن مشروع اإلصالح  ثانًيا؛الحكومي فيما يتعل

ا؛التعليمي يتجاهل أهمية التطوير الفكري لعقول الطلبة بمجرد التركيز على الجوانب الروحية. 
ً
على  ثالث

ل في تطوير برامج التعليم بل عليها أن تؤدي دور الوسيط في تفعيل التعايش السلمي بين الحكومة أ ال تتدخَّ

نة.  رابًعا؛مختلف األديان واألعراق.  مشروع إصالح مناهج التعليم غير عادل كونه يفرض إيديولوجية معيَّ

(, 2003Sinar Harapan ).  

قد رفضوا مشروع  (Kalimantanكاليمنتان ) من وجهة أخرى وجدنا أن زعماء النصارى في جزيرة

الحكومة اإلصالحي، وطالبوا من كبار املسؤولين في وزارة التربية والتعليم اإلندونيسية إعادة النظر في 

حيثيات املشروع وإعداد برنامج تعليمي جديد يتماش ي مع مبادئ التعددية الدينية والعرقية داخل الدولة 

(. بل ألفينا أيًضا أن رفض هيئات النصارى ملشروع إصالح التعليم Sinar Harapan, 2003 اإلندونيسية. )

م الخير، وأن ال دين  ِّ
 
أدى بهم إلى التعاون مع أقطاب الليبرالية في الدولة من منطلق أن جميع األديان تعل

من تفض ي إلى يعلو على دين آخر؛ إال أن مثل هذه األفكار اللئيمة، التي ال يحترم أصحابها حق الجوار، هي 

 (.  Republika, 2003تأجيج الفتنة الطائفية في مجتمع أكثريته مسلمة ظلت دوًما أمة كريمة )

عالوة على ذلك نلفي املبشرين ينشطون في الشؤون االجتماعية، ومن أهمها: )عبد الرحيم أرشد، 

 (.287-266، ص 2007

 السجون واملعتقالت وزيارة بيوت املسلمين.-1
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 استغالل األعياد الرسمية واملناسبات الدينية.-2

 استغالل التهجير الداخلي.-3

 استغالل حاالت الفقر والحاجة.-4

 استغالل التبني ومشروع الحكومة بواجب الدراسة.-5

 استغالل الكشافات وتكوين املخيمات.-6

 دور األيتام والحضانة.-7

 استغالل الحكم الشرعي اإلسالمي.-8

 اكز السلطة.استغالل مر -9

زعيم أكبر جمعية يطلق عليها اسم نهضة العلماء -م( 2009-1940لقد اقترح عبد الرحمن وحيد )

على  -م( وهو املعروف بمناصرته ملطالب النصرانيين2001-1999املسلمين، ورئيس إندونيسيا في الفترة )

د ل
َّ
هم بأن الدولة للجميع بغض النصرانيين اختيار محترفين من طبقتهم لتولي مناصب حكومية. وقد أك

النظر عن الفوارق الدينية في املجتمع.كما اقترح فكرة إلغاء تعليم املواد الدينية من املدارس والجامعات 

(. وهي فكرة النصارى أساًسا؛ لكنه النفاق Sinar Harapan, 2003واعتبرها مسؤولية األسرة تجاه أبنائها. )

رفاق. عالوة على أن نهضة العلماء املسلمين يغلب عليها الطابع النفاق لكسب مزيد من  املناصرين وال

الصوفي والعلماني؛ حيث أسست جمعية أهل الطريقة، كما أن هناك إحدى عشرة طريقة صوفية 

(. إلى جانب أن 172، ص 2013حصلت على اعتراف جمعية نهضة العلماء املسلمين. )أنيس مالك طه،  

اإلسالمي إضعاف تأثير القيم اإلسالمية هي املدخل الوحيد للمبشرين".  "العلمانية التي تعني في النطاق

 (.42، ص1994)أنيس مالك طه،  

 Nurcholis)وجدير بالذكر أن هناك مؤسسة تعليمية قام بإنشائها الدكتور نور خالص مجيد 

Majid)   ٍّفين، هدفت إلى تدريس الديانات املختلفة للتال
ميذ في املراحل املحسوب على العلمانيين املتطر 

االبتدائية والثانوية قبل التحاقهم بالجامعة. وفرضت مؤسسته التعليمية على الطلبة املسلمين دراسة 

تعاليم الديانة النصرانية وثقافتها ومشاركتهم في االحتفال بالعام الجديد. وكذلك فرضت على الطلبة غير 

ا، مثل عيد الفطر وعيد األضحى املبارك. وكان املسلمين الوقوف على الثقافة اإلسالمية والتعرف إليه

الغرض من معرفة تلك األعياد، في نظر املسؤوليين، هو غرس روح التسامح وتبادل االحترام بين معتنقى 

مع  (Komaruddin Hidayat) الديانات املختلفة داخل الدولة، وكان هذا في حوار مع  قمر الدين هدايات 

 إندونيسيا،شبكة اإلسالم الليبرالي في 

)  , (Jaringan Islam liberal( .(Network of Liberal Islam   ولكن ما خفي أكثر؛ ألن األعياد

منظورة للناس وال تؤثر في معتقداتهم. وإن كانت نوايا املسلمين حسنة؛ فإن دعاة النصارى الغالة ومن 

ي بشكل مؤسس ي. وقد نقد محمد واالهم مثل نور خالص كانوا يهدفون إلى توسيع دائرة التبشير املسيح

 ناصر هذا املشروع في كتاباته ومحاضراته.
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ر محمد ناصر من أن مشروع اإلصالح قد يؤدي إلى ظهور فتنة طائفية في املجتمع. وكان 
َّ
لقد حذ

معظم املعارضين ملشروع اإلصالح التربوي يركزون على التعليم الديني في املؤسسات التعليمية الحكومية 

األهلية، ورأوا بأنه ال يمكن تنفيذ هذه اإلصالحات الدينية نظًرا إلى بعض الصعوبات التي تتمثل في أو 

(. في هذا الصدد، رأى رئيس الكنيسة ستيفانوس راي Sinar Harapan, 2003إعداد املدرسين الجدد. )

(Stephanus Roy)   تو؛ حيث يقول: "إن الذي كان يتولى قيادة الحزب الكاثوليكي إثر سقوط نظام سوهار

املشروع الحكومي إلصالح برامج التعليم ما هو إال محاولة إلحياء وثيقة جاكرتا التي تدعو إلى تنفيذ الحكم 

اإلسالمي في الدولة. وملاذا ال؟ لقد الحظت أن معظم املصطلحات في مشروع اإلصالح التعليمي إسالمية 

تعليمي، جاءت بعد تعديل البنود في دستور عام املصدر. ونحن على وعي بأن نشوء فكرة اإلصالح ال

ق بالبند 1945
َّ
 من عنصر  31م ال سيما ما تعل

ً
الذي ينص على عنصر غرس التقوى في نفوس الطلبة بدال

جاء بعد االتفاق مع قيادات  31تنمية التفكير العقالني والنقدي في عقولهم. ونحن على وعي بأن البند رقم 

الذي ال يمكن فصله عن محاولة إعادة صياغة وثيقة  29يخية بالبند رقم حزب إسالمي له عالقة تار 

جاكرتا وإحيائها، والذي ينص بشكل واضح على أهمية تطبيق الشريعة اإلسالمية في املجتمع. ولهذا وجدنا 

الهدف من إصالح التعليم ليس لرفع مستوى التفكير العقالني في نفوس الطلبة وإنما لغرس التقوى من 

ر القول إن الهدف من إصالح برنامج التعليم ما هو إال رغبة حزب إسالمي  منظور  ِّ
إسالمي. ولهذا نكر 

ن")  (. 2003News Bulletin, Radio Nederland Wereldomroep Hilversum ,معيَّ

 خاتمة

لقد وقفنا على التبشير في إندونيسيا؛ إذ ال يزال هذا التبشير يسلك مسالك خطيرة في مجتمع 

إندونيسيا في ظل النفوذ الجديد للمسيحيين في حكومات إندونيسيا املنفتحة على الغرب وأستراليا. وما 

التفكك الحاصل في الجزر اإلندونيسية إال نتيجة للصراع الديني أساًسا الذي هو من رواسب القرن 

 حشة.املاض ي في عهد حكومتي سوكانو وسوهارتو الشيوعية الفتاكة ثم الليبرالية املتو 

نا أيًضا كيف أنذر محمد ناصر حكومات ذلك العصر؛ حيث خبر الوضع من كثب وهو رئيس  بيَّ

وزراء إندونيسيا، ثم رئيس حزب سياس ي كبير، وأخيًرا رئيس املجلس اإلندونيس ي األعلى للدعوة اإلسالمية، 

لو أخذت حكومة سوهارتو عالوة على خبرته امليدانية وعلمه الغزير وحكمته في رؤية األشياء ومعالجتها. و 

بنصائح محمد ناصر في كيفية التعامل مع املسيحيين بأشكال قانونية، ما كان إلندونيسيا أن تصل إلى هذا 

ك لوحدتها في القرن الجديد؛ حيث إن مالمح الزواج املختلط بين مسلمة وغير مسلم يعد من  ِّ
 
الوضع املفك

صر. إضافة إلى الفقر في أوساط اإلندونيسيين املسلمين نتائج التبشير املسيحي التي حذر منها محمد نا

ل من جمعيات التبشير العاملية؛ إذ تعتبره صيًدا ثميًنا ومشروًعا مستقبلًيا لتفيذ خططها الدينية 
َ
املستغ

 التي تضرب بالجيرة واإلنسانية واألخوة عرض الحائط.

 قائمة املراجع:

 )باللغة اإلندونيسية(. األديانحلول للتفاهم بين . انظر: محمد ناصر. 1
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افدها وتداعياتها.  ثقافة العوملة. رو
 . جياللي بوبكرد. 

 أستاذ الفلسفة بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2018ماي  19 :تاريخ القبول  2018أفريل  30  :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

 ثقافة العوملة ال تقابل عوملة الثقافة في سياق العوملة الراهنة بالتعارض بل بالتداخل، ألّن ثقافة العوملة فكرا وسلوكا تتحد وتنسجمإّن 

تماما مع منطلقات وأساليب وأهداف مشروع العوملة الذي انتقل بثقافة املركز القائمة على قّيم الحداثة وعلى التحديث من 

ية ومن املحلية إلى األممية، وكان لهذا التحول أثره الخطير على األمم الضعيفة وعلى هوياتها، وال سبيل لها الخصوصية إلى العامل

 بالتحّدي والتصّدي، بالتقّدم في مجاالت الفكر والعلم والتكنولوجيا.
ّ
 لالستمرار إال

 

 .اإليديولوجيا، الهويةالثقافة، العوملة، الحداثة،  :الكلمات املفتاحية

Résumé  
Le rapport actuel de la culture de la mondialisation à la mondialisation de la culture 
se révèle moins comme un rapport d’opposition que celui d’une interférence, car 
une telle culture rentre en symbiose entière avec les tendances dominatrices 
propres au projet de la mondialisation dont l’effet le plus visible, suite au processus 
de modernisation universalisé, est  l’affaiblissement continuel des identités 
nationales. Prises dans une telle situation, les nations faibles sont obligées de 
soulever le défi, en mettant en œuvre tout ce qui leur permettent de progresser en 
matière de réflexion, de science et de technologie.                

 

les mots clés:  Culture, mondialisation, modernité, idéologie, identité. 
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 مقدمة

إّن الحديث عن مظاهر العوملة وتجلّياتها وكذا تداعياتها وإفرازاتها على املستوى الثقافي وغيره ال    

يكون في غياب الحديث عن ظروف تكوينها وعوامل انتشارها ومن دون ربطها بالواقع الرأسمالي 

اعيات كان لها السبق في واإليديولوجية الليبرالية والفكر الحداثي وبما أفرزته هذه الروافد من آثار وتد

ز به من تحّوالت وتحّديات، ومن غير املمكن إنتاج العوملة باملفهوم املعاصر وفي سياق العصر وما تميّ 

حصر تداعيات العوملة على الحياة الثقافية كما يفعل البعض، فهي كوكبة وكونية ذات تركيبة عامة 

تأثيرها في املجاالت الفكرية والثقافية والعلمية تشمل الحياة برمتها وتمس جميع ميادينها، ويظهر 

والتكنولوجية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، ألّن أصل تكوينها يعود إلى ما تّم إفرازه من 

ى ذلك في بلدان 
ّ
انفجار علمي وتقدم تكنولوجي وتطور اقتصادي وتحول سياس ي وتغّير اجتماعي، وتجل

يات املتحدة األمريكية، البلدان التي احتكرت منتجات التقدم العلمي والتكنولوجي الغرب األوربي وفي الوال 

وشرعت في تعميم أيديولوجيتها وثقافتها ونموذجها االقتصادي والسياس ي واالجتماعي على شعوب العالم 

لتنمية األخرى خاصة تلك التي تختلف معها إيديولوجيا، وتفرض القيود على كل املحاوالت التي تستهدف ا

االقتصادية والخروج من التخلف خارج النموذج الليبرالي الحداثي الغربي، فاتجه النموذج الحداثي 

الليبرالي نحو العاملية لتوفر عواملها املوضوعية االقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعوامل الذاتية 

ة الغربية في مقابل خصوصيات السياسية واإليديولوجية والتي تعبر عن الخصوصية الفكرية والثقافي

 شتى عرفها ويعرفها العالم.

افد ثقافة العوملة -1  رو

ظاهرة العوملة في راهننا صارت حقيقة وواقع، كيانها يهيمن على حياة اإلنسان املعاصر بجميع   

املحلي ميادينها من غير استثناء، تديره القوى الدولية الكبرى، فالعوملة "تحول من الخاص إلى العام، ومن 

إلى العاملي، ومن الخصوص ي إلى الكوني، ومن الوطني القومي إلى الشمولي العام في الفكر والسلوك 

والوجدان، فالعوملة تعني ال حدود ثقافية أو سياسية أو جغرافية في العالم، وال كيانات أو تكتالت 

بقيادة الواليات املتحدة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية إال في حدود العوملة وتحت سيطرة املركز 

     1األمريكية."

إّن السياق التاريخي الذي نشأت فيه العوملة وتكّونت يكشف عن تجلياتها، وهي تجليات ارتبطت   

أساسا بالفكر والثقافة وبالسياسة واالقتصاد وبالحياة االجتماعية عامة، وإن كان االقتصاد وتطّوره 

العوملة وجعلها تشمل ما هو ثقافي وسياس ي واجتماعي وعسكري  كانت له األولوية في جّر العالم صوب

وغيره، بالنسبة للمظهر الفكري والفلسفي والثقافي عموًما, ويتمثل في الحرص على تعميم الفكر الفلسفي 

الليبرالي الرأسمالي الذي يقوم على مبادئ الحداثة والتحديث كما يفهمها الغرب، وهو فكر مناهض لكل 

في العالم، هذه املفاهيم واملقوالت التي ارتبطت بالنهضة األوربية وباإلصالح الديني والسياس ي أنماط الفكر 

والتربوي واالجتماعي عامة وباالنفجار العلمي والتكنولوجي وبالثورة الصناعية، وهي املفاهيم التي قامت 
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إصالح العقل وفي العقالنية عليها العقالنية والفكر النظري في الحضارة الحديثة واملعاصرة، وتمثلت في 

ذاتها وفي الروح النقدية وإخضاع كل ما هو قائم وتراثي من فكري وثقافي وعلمي وفلسفي ملعيار النقد 

والغربلة، والتمسك بالروح العلمية وبمقوماتها في مواجهة األفكار غير العلمية، وإقصاء الفكر الفلسفي 

الغيبي أحيانا وبطابعه املثالي املجرد في أحيان أخرى، وإبعاد كل الكالسيكي الذي تميز بطابعه امليتافيزيقي و 

ما هو ال علمي من ديني وسحري وغيره، والتمسك بالتوجه العلماني الذي ُيقص ي كل مقدس أخالقي أو ديني 

 بما هو دنيوي، ومن املفاهيم األساسية في 
ّ
أو إنساني، ويفصل بين الدنيوي وغير الدنيوي وال يهتم إال

الغربي الحرية في الحياة الفردية وفي الحياة االقتصادية، والحرية والتعددية في الحياة السياسية،  الفكر

وصار مفهوم الحرية شعار الحياة في العالم الغربي فكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وممارستها 

 بالصورة الغربية عالمة التحضر ومواكبة العصر.

ربي من الضروريات والبديهيات املطلوبة فهي كما يقول جيرار ليكلراك: صارت العوملة في الفكر الغ 

إّن العوملة أمر يختلف عن األمر البسيط واملحض. العوملة كتابة عن والدة كرة أرضية واحدة هي من اآلن “

ال  إّنها ليست ملكية أّية حضارة كبرى وال سيطرة ألي منها عليها، لكرة أرضية وصاعدا ملك الناس أجمعين:

مركز عليها أما التغريب وخالفا لذلك فيعني انقسام العالم إلى مركز مسيطر وإلى طرف خاضع للسيطرة، 

ه اسم آخر لإلمبريالية واالستعمار
ّ
 2”.إن

وارتبط تعميم الحداثة ونقلها خارج الغرب األوربي وخارج الواليات املتحدة األمريكية بجملة من املبادئ, 

 منها:

 .وتسويقها إلى مختلف شعوب العالمنقل التكنولوجيا  •

 .اعتماد أسلوب الحوار من خالل حوار األديان والثقافات والحضارات •

 .الحرص على حماية حقوق اإلنسان •

 .املحافظة على البيئة والحد من التسلح النووي وغيره •

 الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية وحماية األنظمة الديمقراطية في العالم. •

تها القوى الكبرى أخذت طابع   
ّ
فالعقالنية التي قام عليها الفكر الليبرالي الحداثي واملبادئ التي تمثل

العوملة وصفة الكونية من خالل حرص القوى املهيمنة على نشر ثقافة العوملة الفكرية والفلسفية والتي 

ميع خصوصياته، النموذج الذي تُمثل في جوهرها النموذج الثقافي الفكري والفلسفي الغربي األمريكي بج

ت  –من خالل عوملة املناهج التربوية  –ارتضاه الغرب لنفسه وفرضه على غيره 
ّ
عن طريق العوملة التي تجل

 فيه تربويا وثقافيا وفكريا وفلسفيا.

 تداعيات العوملة على الثقافة -2

كان للوضع الثقافي في جو العوملة أثره البارز على ثقافات الشعوب في األطراف، التي تعّرضت   

وحدُتها للتصدع والتشقق، وطرحت لديها إشكالية العوملة والخصوصية الثقافية، وإشكالية العوملة 

رها ومستقبلها، مما والوحدة الثقافية والفكرية والدينية، وإشكالية العوملة وتاريخ الثقافة وماضيها وحاض
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العوملة “يعني أّن العوملة نابعة من الشعور بالعظمة وصادرة عن إرادة الهيمنة، يقول محمد عابد الجابري:

GLOBALISATION  إرادة الهيمنة، وبالتالي قمع وإقصاء للخصوص ي. أما العامليةUNIVERSALITE-

UNIVERSALISME ى عاملي: العوملة احتواء للعالم، ، فهي طموح إلى االرتفاع بالخصوصية إلى مستو

والعاملية تفتح على ما هو كوني عاملي. نشدان العاملية في املجال الثقافي، كما في غيره من املجاالت، طموح 

مشروع، ورغبة في األخذ والعطاء، في التعارف والحوار والتالقح. إّنها طريق األنا للتعامل مع اآلخر بوصفه 

ل اإليثار يحل محل األثرة، أما العوملة فهي طموح بل إرادة الختراق اآلخر وسلبه أنا ثانية طريقها إلى جع

خصوصيته، وبالتالي نفيه من العالم، العاملية إغناء للهوية الثقافية، أما العوملة فهي اختراق لها وتمييع. 

ه.. الصراع واالختراق الثقافي الذي تمارسه العوملة يريد إلغاء الصراع اإليديولوجي والحلول محل

اإليديولوجي صراع حول تأويل الحاضر وتفسير املاض ي والتشريع للمستقبل، أما االختراق الثقافي 

فيستهدف األداة التي يتم بها ذلك التأويل والتفسير والتشريع: يستهدف العقل والنفس ووسيلتهما في 

 3”التعامل مع العالم: اإلدراك.

لعوملة وقعها الكبير على الثقافة والفكر واملعتقدات الدينية وكان إلشكالية الخصوصية الثقافية وا 

في العالم أجمع, وفي العالم العربي واإلسالمي الحديث واملعاصر بصفة خاصة، خاصة وهو العالم األكثر 

استهدافا من قبل العوملة ألسباب تاريخية وعقدية وجيوسياسية وإستراتيجية، وإذا كان املركز والعوملة قد 

لى تفتيت العالم العربي واإلسالمي سياسيا هدرا للطاقة وضربا للوحدة وقضاء على التكتل حرصا ع

والتجمع إلى سني وغير سني، إلى بربري وغير بربري، إلى عربي ومسلم إلى غيرها من الثنائيات والثالثيات 

ها، فإّنهما حرصا على وأكبر منها تكريسا للصراعات الطائفية واملذهبية والنزاعات العرقية والجهوية وغير 

ذلك من قبل ومن خالل املدخل واملقدمة إلى ذلك، أي االنطالق من تفتيت العرب واملسلمين ثقافيا 

وعقائديا وتراثيا وتاريخيا، ألّن الشعوب العربية واإلسالمية مازال التراث فيها حّيا، يحركها في وجه عواصف 

ات الشعوب من الجذور، وإعادة تشكيلها وفق ما تتطلبه العوملة ورياح ثقافتها التي تستهدف إقالع ثقاف

 ثقافة العوملة وسائر مصالح املركز.

والصراعات السياسية في بلدان العالم العربي واإلسالمي بين أنظمة الحكم واملعارضة بمختلف  

ى خلقها انتماءاتها هي في منطلقاتها وفي جوهرها صراعات ثقافية وفكرية وإيديولوجية تحرص العوملة عل

وإذكاءها إليجاد التفرقة والقضاء على الوحدة الثقافية والفكرية والعقدية، واملركز يعي جيدا دور الوحدة 

الثقافية في تجميع القوة والنهوض بالتنمية والتطور واالزدهار، هو الوضع الذي عرفته الدولة اإلسالمية 

وحدة الدينية وللرابطة الثقافية األثر األقوى في في أيام عزها الديني والثقافي والحضاري عموما، وكان لل

تحقيق تلك القّوة والعزة، لهذا كان من حرص العوملة أن تجعل من الثقافة والفكر في العالم العربي 

واإلسالمي الحديث واملعاصر تيارات فكرية متصارعة، واتجاهات داخل التيارات متباينة، ومدارس 

املوروث والوافد، التيار اإلسالمي والتيار الليبرالي والتيار االشتراكي  فلسفية مختلفة تستمد شرعيتها من

والشيوعي، وكل تيار من هذه التيارات منقسم على نفسه، فالتيار اإلسالمي فيه االتجاه السلفي األصولي 
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آلخر املحافظ واالتجاه السلفي املعتدل واالتجاه السلفي الجهادي التكفيري وغيره بل نجد كل اتجاه هو ا

منقسم على نفسه في مواقف تحددها أراء األفراد والفئات، أما التيار الليبرالي القومي نجد فيه االتجاه 

الليبرالي التغريبي والليبرالية التوفيقية وهكذا مع التيارات القومية االشتراكية والتيارات الشيوعية، وصار 

 يكفر ذاك وهذا يخّون اآلخر.كل تيار يقدح في اآلخر ويطعن في مبادئه وأفكاره، هذا 

انتقل الصراع الفكري والديني والثقافي إلى الحياة السياسية واالجتماعية، ثم تحول إلى عمل مسلح  

الوضع الذي عاشته  واقتتال بين اإلخوة األشقاء في الوطن وفي الثقافة وفي التاريخ وفي املصير املشترك، هو

العربي واإلسالمي، في لبنان وفي الجزائر وفي السودان وفي وال تزال تعيشه الكثير من شعوب العالم 

 الصومال وفي غيرها.

بسبب محاوالت العوملة تشويه  يزدادومن جانب آخر نجد حقد الشعوب على العوملة واملركز    

 ثقافاتها وطمسها ومحو وحدتها أّدى إلى تنامي وتطور العنف الفكري لديها ضد العوملة واملركز، وانتهى عند

البعض إلى العمل املسلح ضد مصالح الغرب األوربي ومصالح الواليات املتحدة األمريكية، وضد مصالح 

كل من يتجه في اتجاه العوملة واملركز، فالهدف األساس ي من العوملة الثقافية تسخير كل وسائل اإلعالم 

ت الفكرية والثقافية واالتصال والنظم املعلوماتية ومؤسسات العلم والفكر والثقافة وكل النشاطا

والعلمية من مؤتمرات وندوات وملتقيات وغيرها للوصول إلى ثقافة تتخطى الحدود السياسية والجغرافية 

مهما كانت صالبتها وتخترق حدود الدولة الوطنية والقومية وال تعترف بالخصوصية الثقافية والتاريخية 

التاريخي والتشابه الثقافي والتماثل الفكري بين  والدينية ألّية جماعة بشرية وتبحث عن مواطن التقاطع

شعوب املعمورة بهدف توحيد القّيم الفردية واالجتماعية التاريخية والجغرافية قيم االستهالك املادي 

والثقافي ولتصب في وحدة عاملية وكوكبة واحدة تحت سيطرة األمركة املتصهينة بالدرجة األولى والغرب 

 ة الثانية أما بقية بلدان العالم فتعيش التبعية واالستغالل بمختلف أشكاله.األوربي املتقدم بالدرج

ومع التطبيع مع “ففي األطروحة السابعة من أطروحاته حول العوملة يقول محمد عابد الجابري:    

الهيمنة واالستسالم لعملية االستتباع الحضاري يأتي فقدان الشعور باالنتماء لوطن أو أمة أو دولة، 

لتالي إفراغ الهوية الثقافية من كل محتوى، إّن العوملة عالم من دون دولة، من دون أمة، من دون وطن. وبا

ه عالم املؤسسات والشبكات العاملية، عالم الفاعلين وهم املسيرون، واملفعول فيهم وهم املستهلكون 
ّ
إن

هم فهو الفضاء املعلوماتي الذي للسلع والصور واملعلومات والحركات والسكنات التي تفرض عليهم. أما وطن

االقتصاد والسياسة والثقافة. العوملة  -يسيطر ويوجه-تصنعه شبكات االتصال، الفضاء الذي يحتوي 

نظام يقفز على الدولة واألمة والوطن: نظام يريد رفع الحواجز والحدود أمام الشبكات واملؤسسات 

لوطنية وجعل دورها يقتصر على القيام بدور الدركي والشركات املتعددة الجنسية، وبالتالي إذابة الدول ا

لشبكات الهيمنة العاملية. والعوملة تقوم على الخوصصة، أي على نزع ملكية الوطن واألمة والدولة ونقلها 

إلى الخواص في الداخل والخارج. وهكذا تتحول الدولة إلى جهاز ال يملك وال يراقب وال يوجه. وإضعاف 

ف من حضورها لفائدة العوملة يؤديان حتما إلى استيقاظ وإيقاظ أطر لالنتماء سلطة الدولة والتخفي
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الخ، والدفع بها جميعا إلى …سابقة على األمة والدولة، أعني القبيلة والطائفة والجهة والتعصب املذهبي

  4”.ألهليةإلى الحرب ا…التقاتل والتناحر واإلفتاء املتبادل: إلى تمزيق الهوية الثقافية الوطنية القومية

ياتها املتعددة واملختلفة من جهة واملتداخلة واملتشابكة من جهة    
ّ
إّن العوملة بتوّجهاتها وأبعادها وتجل

أخرى تمثل استعمارا قديما جديدا يتماش ى مع تحوالت العصر وهو استعمار موصول تاريخيا باالستعمار 

” ما بعد االستعمار“العوملة هي “هداف الكوكبية، القديم، تمثل العوملة فيه أبرز تحول يقود العالم تجاه أ

، بل يعني االستمرار فيه ”ما قبل“في مثل هذه التعابير ال يعني القطيعة مع ال ” ما بعد“باعتبار أّن ال 

وتمثل العوملة في الواقع اإلنساني املعاصر واقعا بعينه  5”.ما بعد الحداثة“بصورة جديدة،كما نقول 

الغرب األوربي املعاصر بكل ما أوتيا من قّوة وغلبة، واقع تتسرب مؤثراته وآثاره محتوما من األمركة و 

وتداعياته بدون هوادة ومن غير توقف عبر كل املداخل لغزو حياة الشعوب فكريا وثقافيا وسياسيا 

فمن  واقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا وغيره، وزاد في قّوة الغزو دور وسائل اإلعالم وتطور تكنولوجياتها،

عن مرحلة تاريخية بعينها، وتتشكل في إطار الوعي التاريخي ”الجانب الفكري والثقافي وإذا كانت الثقافة تعبر

ألمة ومن خالله، وتتعدد املسارات بتعدد الثقافات عبر التاريخ، فإذا ما سيطرت ثقافة وذاعت، وتحولت 

مسار الثقافة املركزية هو العصر والتاريخ إلى ثقافة مركزية وأصبحت باقي الثقافات في األطراف، وأصبح 

  6” واملسار لباقي املسارات، يعادل الثقافة العاملية، وغيرها ثقافات محلية.

لت في الوعي التاريخي الغربي األوربي واألمريكي الحديث واملعاصر،    
ّ
إّن ثقافة العوملة في عصرنا تشك

اف بوجود من يتبناها في عدد قليل أو كثير، سيطرت وانتشرت فأصبحت تشمل كل ثقافات شعوب األطر 

ن املركز األوربي الحديث واملعاصر من 
ّ
وهي ثقافة املركز في األصل والنشأة والتكوين والهوية. إّن تمك

امتالك أسباب السيطرة ونشره ثقافته في ربوع العالم خارج حدوده في مختلف ثقافات العالم جعل اتجاه 

ه التاريخي لكافة الثقافات، هو األمر الذي عرفه اإلنسان في ماضيه الثقافي الثقافة األوربية هو االتجا

والحضاري، مع الثقافات الشرق القديم مثل الثقافة الصينية والثقافة الهندية والثقافة الفارسية 

ركز والثقافة املصرية وبعدها ثقافة اليونان القديم ثم الثقافة اإلسالمية وغيرها، فكل منها كان يشكل امل

وغيره يمثل األطراف، مما يؤكد تعدد وتنوع املسارات الثقافية في التاريخ، وثقافة العوملة الغازية واحدا من 

ر للحقيقة التاريخية التي تمتاز بالحياد واملوضوعية، وهي أّن الثقافة مهما كان 
ّ
املسارات الثقافية تنك

ما هو ثابت وما هو متغير، على الخاص واملشترك، مسارها والوعي التاريخي الذي تكّونت وترّبت تنطوي على 

الخاص يلزمها ويعكس عناصر ذاتها وخصوصيتها، أما املشترك فهو إنساني عاملي عام ملك للجميع، مثل 

الحكمة الشرقية القديمة والحكمة اليونانية والحقيقة اإلسالمية والتقدم الفكري والثقافي والعلمي 

 والتكنولوجي الحديث واملعاصر.

إّن أصول ومصادر وتجليات الثقافة الغربية الحديثة واملعاصرة التي تسهر العوملة بكل ما أوتيت  

من قّوة على ترويجها ارتبطت كلها بحركة اإلصالح الديني والفكري والسياس ي والتربوي، وبالثورة على 

الثورة الصناعية، مما أّدى القديم في الفكر والالهوت والسياسة وغيرها، وبالتقدم العلمي والتكنولوجي وب
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إلى ظهور فلسفة جديدة وقّيم ثقافية جديدة أفرزها الوعي التاريخي في الغرب األوربي الحديث، أهم ما 

تمّيزت به هذه الثقافة والفلسفة هو ارتكازها على عدد من القّيم وهي قّيم مستمدة من الطبيعة البشرية 

في الدنيا من اعتبار للقّيم األخالقية والدينية، مثل االعتماد  ومما يعطي األولوية القصوى للجانب الحياتي

على العقل والعقالنية ونبذ كل ما ال يقبله العقل، واتخاذ الحرية والتحرر سبيال في الحياة الفردية 

واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، وإبعاد كل ما يعيق ويقيد أو يمنع سير اإلنسان نحو التقدم 

ي شتى املجالت، هذا ما تقوم عليه النظرية الليبرالية وفلسفتها االقتصادية والسياسية، الحرية واالزدهار ف

والتعددية والتداول على السلطة، وإبعاد الدولة والتوجيه مهما كان مصدره من التأثير في الحياة 

حرة، ومن قّيم الثقافة االقتصادية، وارتكاز االقتصاد على الحرية وامللكية الفردية وعلى قوانين السوق ال

الغربية الحديثة التوّجه العلمي واإليمان بالعلم الذي حّل محل كل فكر وكل حقل معرفي عرفه اإلنسان، 

يات الثقافية الكالسيكية من فلسفات وديانات وآداب وأخالق وفنون علوم 
ّ
توّجه أقص ى كل صنوف التجل

 ما يخدم املسار العلمي والعقالني الحر
ّ
القائم في الوعي التاريخي والحضاري في الغرب األوربي  وغيرها إال

الحديث، املسار العلمي في الثقافة الغربية وانفصاله عن سائر املسارات غير العلمية جعله يقطع أشواطا 

رائدة في دراسة الطبيعة والطاقة واإلنسان، ومعرفة العالقات الثابتة بين الظواهر واكتشاف القوانين 

تلك العالقات، التقدم العلمي وحاجة اإلنسان إلى التأثير في الطبيعة والسيطرة عليها التي تتحكم في 

وتسخير ظواهرها وتحويل الطاقة من صورة نافعة إلى صورة غير نافعة كل هذا فّجر الثورة الصناعية 

ر في حياة اإلنسان اليومية و 
ّ
بصفة والتطور التقني الذي أصبح ميزة من ميزات العصر وأبرز تحول أث

مباشرة من خالل اإلنتاج الصناعي لالستهالك اليومي ومن خالل تحول حياة اإلنسان من اعتمادها على 

وسائل وأساليب وتقنيات بدائية إلى وسائل وتقنيات متطورة جّدا يستعملها في سائر أعماله وفي مختلف 

العلم والتكنولوجيا صار التوّجه مجاالت الحياة. ما تحقق بعد االعتماد على العقالنية وعلى الحرية وعلى 

الحديث للغرب األوربي عقالني علمي حر، وملا أقص ى هذا التوّجه كل ما هو غير علمي ومقدس أخالقيا 

كان أو دينيا أو غيره، واهتم فقط بما هو طبيعي موضوعي وبشري، وبما هو دنيوي ال ديني ترّسخ الطابع 

قّيم استوحاها اإلنسان من وعيه التاريخي الحضاري الحداثي العلماني في الثقافة الغربية، وأصبحت ذات 

 والتحديثي في مضمونه وفي املرحلة التاريخية بتحوالتها وتطوراتها املختلفة.

إّن الخصوصية الثقافية في الغرب األوربي الحديث التي ارتبطت بقّيم الحداثة والتحديث والليبرالية 

نة وعلمانية وغيرها والتي تطورت واتسعت مجاالت استعمالها، من عقالنية وحرية وتعددية وعلمنة وتقا

صارت تمثل النموذج الثقافي في املركز ومساره الذي يجب أن ُيحتذى به في األطراف، تضطلع باملهمة عدة 

جهات مهتمة بالعوملة ومؤيدة لها في املركز وفي األطراف عن طريق ثقافة العوملة وعوملة الثقافة، ثقافة 

أي تعميم ثقافة املركز لتشمل ثقافات األطراف وتحتويها دونما اعتبار للتنوع الثقافي والفكري العوملة 

والديني، وعوملة الثقافة أي تحويل ثقافات األطراف من خصوصياتها الضيقة ونقلها إلى سعة ورحابة 

وفي الحالين معا سواء  العاملية واالنفتاح على ثقافة املركز واالندماج معها في جو من االنسجام والتوافق،
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صبح 
ُ
عوملة الثقافة أو ثقافة العوملة فإّن النتيجة واحدة ومحسومة، هي أّن ثقافات األطراف األجزاء ت

ما على سبيل إعادة تشكيل ثقافة 
ّ
محتواة في ثقافة املركز الكل، ليس على سبيل التفاعل الثقافي النّدي وإن

اجات واملصالح املختلفة للمركز، ودون مراعاة حاجات املركز لثقافات األطراف حسب ما تقتضيه الح

ومصالح األطراف، وملا كانت الثقافة الغربية ذات طابع علماني فهي ال تتقيد باملفاهيم غير العلمانية 

ومن لغريب أن عداء الثقافة العلمانية الغربية املادية الحديثة “كالدينية واألخالقية بل لها العداء وتبدي، 

على الثقافة اإلسالمية، بل إن لقادة الغربيين السياسيين وقادة الثقافة والفلسفة والفكر  ينصب أساسا

يصوبون سهامهم نحو الثقافة اإلسالمية ويتخذون منها العدو الرئيس ي لثقافتهم العلمانية املادية، وكثير 

ع الحضارات وحوار من آراء بعض هؤالء القادة مثل الرئيس نكسون وفوكويامنا وهتنجتون وغيرهم، وصرا

  7”.الحضارات تتجلى فيها هذه األفكار املعادية للفكر اإلسالمي

إّن جو ثقافة العوملة وعوملة الثقافة حريص كل الحرص على صهر ثقافات األطراف في ثقافة    

ف، املركز، وكان له تأثير ملموس في هذه الثقافات وفي أهلها، فأصبح للثقافة الغربية مرّوجون في األطرا

مما أّدى إلى االختالف بين دعاة العوملة ومعارضيها، وكثيرا ما تحّول االختالف إلى نزاعات وصراعات 

مسلحة، والحقيقة أّن الكثير من النزاعات والصراعات الدموية وغير الدموية هي نتيجة صراع بين أنظمة 

محلية ذات انتماءات ثقافية سياسية وثقافية دخيلة ليبرالية وغيرها من جهة وبين تيارات وتنظيمات 

ودينية وتاريخية موروثة، وكثيرا ما لعبت العوملة الثقافية والسياسية دورا في تمزيق وحدة الهوية ووحدة 

من نماذج هذا التمزق والهوية “الخطاب الديني وحدة الخطاب القومي ووحدة الخطاب الوطني السياس ي، 

الخطاب السياس ي على مفهوم واضح يحدد خصوصيات املفقودة حال الجزائر والتي لم يستقر فيها 

املجتمع الجزائري، وبالتالي انتماءاته السياسية، يوظف هذا الخطاب مفاهيم غير قاّرة لتحديد هوية 

الجزائر مثل مفهوم األمة الجزائرية حينا وأحيانا أخرى مفهوم األمة العربية ثم مفهوم األمة اإلسالمية بكل 

  8”. من تنوع وشمولية وأخيرا دخل مفهوم املتوسطيةما يحمله هذا األخير 

تحرص العوملة على نشر ثقافة التفسخ واالنحالل األخالقي وثقافة الشهوة واملتعة وإذاعة أنشطة    

ذكر، ثقافة تزرع 
ُ
الترفيه واللهو واللعب والتسلية التي فيها مضيعة للوقت وهدر للجهد من دون فائدة ت

الفكري الذي ال يأخذ في االهتمام سوى الجانب الحيواني الشهواني في اإلنسان، الفساد والتعفن واملسخ 

يعامله بطريقة آلية في الفكر واملمارسة بأتمتة صماء وبعقالنية مفرطة وبحرية مشبوهة وبعلمانية غير 

يا دينية متوازنة، ويسحب منه كل ما من شأنه يوفر له التوازن والتوافق بين ماديته وروحانيته من قّيم عل

وأخالقية وإنسانية، وتحرص وسائل اإلعالم واالتصال على غرس قّيم العوملة الثقافية في األطراف من 

خالل ما تبثه من أنشطة وبرامج تطبق فيها مناهج تربوية وتعليمية باسم التجديد والتطور في حقل التربية 

لى قّيم النموذج الثقافي الغربي واألمريكي، والتعليم والتكوين، تستهدف من وراءها تربية وتكوين األجيال ع

وهو مطلب وطموح املنظمات العاملية الفكرية والثقافية والعلمية مثل منظمة اليونسكو، وهي منظمات 

تعمل تحت إشراف وتوجيه املركز، وتشرف على وسائل اإلعالم واالتصال التي تسعى للنيل من ثقافات 
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عارض العوملة الثقافية ويتمسك بعناصر هويته الثقافية جهات األطراف ومن خصوصياتها، خاصة ممن يُ 

من املركز حريصة على تغليب نموذج ثقافة العوملة في التربية والتعليم والتكوين والتثقيف واملثاقفة 

 والترفيه والتسلية وغيرها.

ية مع أّن اللفظ يتم انحسار الهويات الثقافية الخاصة في الثقافة املركز “ باسم املثاقفة“ونجد أّن    

ويعني القضاء على ثقافة لصالح أخرى، ابتالع ثقافة األطراف داخل ثقافة  ACCULTURATIONسلبي 

املركز. وتخفف بعض املصطلحات األخرى من مستوى عدم الندية بين الثقافات فتبرز مفاهيم التفاعل 

هيم تنتهي إلى أّن ثقافة املركز هي الثقافي، التداخل الحضاري، حوار الحضارات، التبادل الثقافي، وهي مفا

الثقافة النمطية ممثلة في الثقافة العاملية والتي على كل ثقافة احتذاؤها، وُيستغل ضعف شعوب األطراف 

فيتم تغيير النظم واملناهج التربوية، وتطوير الكتب املدرسية وغيرها في مؤسسات التربية والتعليم 

األزهر بمصر وفي غيره استجابة لتحوالت العصر وتماشيا مع  والتكوين عامة، مثل ما يحصل في جامع

التطورات الحاصلة في التربية والتعليم في بلدان املركز، واستجابة آلليات العوملة ومداخلها املتعددة مثل 

حاجة شعوب العالم إلى التسامح وإلى حوار والحضارات وإلى حوار الثقافات واألديان وتعايشها، 

ل ما يترتب عنها كفيل بإفراز تداعيات خطيرة من شأنها أن تطمس الخصوصية الثقافية االستجابة وتمث

والسادة الوطنية واملعتقدات الدينية، وتؤيد وتؤبد االحتالل والظلم الذي تتلقاه الشعوب العربية 

رة املركز، واإلسالمية وغيرها في مختلف أقطار العالم وتنتهي أسطورة التعددية التي طاملا قامت عليها حضا

لصالح عالم أحادي الطرف. ثقافة تبدع وثقافات تستهلك، ثقافة ” عالم متعدد“وعّبر عنها وليم جيمس في 

والوطن هو الضحية، ميدان لصراع القوى الكبرى باملال والسالح، وتضيع …تصدر وثقافات تنقل

صف الوطن. فاملعركة الخصوصية لصالح الصراعات املحلية والدولية، ويصمت الحوار الوطني، ويشق 

إذن بين الخصوصية والعوملة ليست معركة بريئة حسنة النية أكاديمية علمية بل تمس حياة األوطان 

 .9” ومصير الشعوب

 خاتمة

ما زاد في تفاقم الوضع الفكري والثقافي في اتجاه التدهور واالنحطاط في عاملنا العربي واإلسالمي    

ظاهرة العوملة في الثقافة املعاصرة من خالل فرض ثقافة العوملة، ثقافة الحداثة وثقافة ما بعد الحداثة 

ي الحياة عامة، كل هذا صار يمثل وقّيم الغرب األوربي وأمريكا الشمالية الفكرية واملادية والعملية ف

التوّجه الثقافي العام األوحد الذي تفرضه قوى املركز في معادلة املركز واألطراف في سياق العوملة عامة 

والعوملة الثقافية خاصة على جميع شعوب العالم، بما في ذلك الشعوب العربية واإلسالمية التي تئن تحت 

فات االستعما
ّ
ر وتحت ضربات الغزو الفكري والثقافي املوجعة في قلب الهوية العربية وطأة االستعمار ومخل

اإلسالمية ناهيك عن اآلالم التي تعانيها أمتنا العربية واإلسالمية بسبب الذين يطعنون كرها ومكرا في قّيم 

 ورموز هويتنا الدينية والثقافية.
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املشروعة لتمرير املخطط الثقافي  يستغل املركز كل الوسائل واألساليب املتاحة املشروعة وغير   

واملشروع الفكري للعوملة الثقافية وللجمع بين ثقافة العوملة وعوملة الثقافة، أي التوحيد بين االنتشار 

واالنصهار، انتشار ثقافة العوملة التي هي ثقافة املركز القوّي الطاغي املتجّبر وانصهار ثقافة من في األطراف 

ر املغلوب على أمره، املركز يستغل سائر وسائل اإلعالم واالتصال ووسائل الضعيف املتهّيب املقهو 

التثقيف واملثاقفة والتجارة واملال واالقتصاد والسياسة والفن والعلم والتكنولوجيا وغيرها وحتى الجيوش 

عفنة وقوة الحديد والنار إن استدعت الضرورة ذلك، في ظل هذه األوضاع الثقافية والفكرية الفاسدة املت

لم تستطع أمتنا الحياة على املوروث وحده وال هي تمّسكت به وال أن تحيا على الوافد وحده وال اندمجت 

فيه بل تعيش حقيقة أزمة مشروع فكري وثقافي وهي أزمة يعّدها العديد من املفكرين واملثقفين بأّنها 

فنا. 
ّ
 املعضلة األّم التي وراء تخل

فة    
ّ
وفي أزمتنا الثقافية يقول أحد الباحثين: "فاملجتمع العربي محكوم بمنظومة قّيم ثقافية شاملة موظ

بإتقان لتكريس التجزئة في الوطن العربي وربط هذا األخير بالسوق الرأسمالية العاملية، وتعميم الجهل، 

اعر القومية ولجم أي نزوع بنائي وتعميق التخلف وترويج نمط الحياة االستهالكية املجنونة وخنق املش

لدى الجماهير وإيقاظ املظلم من املاض ي الغابر وجعله جاثما باستمرار على صدر الحاضر وممسكا 

 .10بتالبيبه"

 الهوامش 

،سنة 1جياللي بوبكر:العوملة مظاهرها وتداعياتها، نقد وتقييم، عالم الكتب الحديث، األردن، الطبعة -1    

 .229ص 2011

 .333ر ليكلراك: العوملة الثقافية، ترجمة جورج كتورة، ص جرا -2

 .301محمد عابد الجابري: العرب والعوملة، ص -3
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 .213عبد الباسط عبد املعطي: العوملة والتحوالت املجتمعية، ص -8
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  فريري"  ديالكتيك األنسنة والالأنسة في فلسفة املقهورين عند " باولو

Dialectics of humanity and non- humanity in the philosophy 
 of the oppressed at "Paulo Freire"  

 

 د / تيرس حبيبة.

 .شعبة الفلسفة، جامعة الشلفأستاذة محاضرة "ب"، 

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2019مارس  17 :تاريخ القبول  2019مارس  08 :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

"، من خالل  Freire Paulo تهدف هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية األنسنة عند الفيلسوف والتربوي البرازيلي "باولو فريري 

عرض وتحليل أهم مواقفه الفلسفية والتربوية الداعية إلى النزعة اإلنسانية، وذلك الستنباط شروط تحققها ومجمل قواعدها األخالقية 

بالنسبة إليه، مع توضيح  أهم اآلليات التي ينبغي على اإلنسان الواعي الباحث عن تحرره إتباعها للوقوف ضد سياسة القهر التي تمارس 

التي حرمته من أن يعيش وجوده الفعلي وأن يؤدي رسالته ، وكما يسميها " فريري"الالأنسة ليه والتي أدخلته في بوتقة العيش في حياة ع

 الحقيقية التي ينبغي أن تتم بعيدا عن كل أنواع االستغالل والخداع والتمويه.

 

 التربية النقدية، الحوار، الوعي، التعليم البنكي، االستغالل، الحرية.األنسنة، الالأنسنة، القهر،   :الكلمات املفتاحية

Abstract 
This study aims to address the problem of humanism in the Brazilian philosopher 

and educator “Paulo Freire” by presenting and analyzing the most important philosophical 

and educational positions calling for humanism in order to devise conditions for achieving 

it and its moral rules. For his freedom to follow, to stand against the policy of oppression 

exercised on him, which  entered him in the crucible of living in the life of inhumane as  

"Freire" called it, as deprived him to live his actual existence and lead his real message that 

should be away from all kinds of exploitation and deception and tricking. 

 

Key words: humanization, inhumanity, oppression, critical education, dialogue, awareness, 

banking education, exploitation, freedom. 
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 مقدمة:

كيانه من أجل الحفاظ على  ،لقد شغلت مسألة األنسنة املركز األساس ي ضمن اهتمامات اإلنسان  

في باعتبارها مطلب من مطالب الحياة اإلنسانية التي تعزز وجوده في واقعه، كما أصبحت ، اإلنساني

وفي طرح مقومات تمثلها  ،من املسائل التي يثار حولها الجدل بين الفالسفة في إمكانية تحقيقهااملقابل 

لدائم عن سبل وأهم معيقاتها،خاصة في الواقع املعاصر ملا يطرحه من مشاكل أرهقت اإلنسان في البحث ا

،بحيث جعلته يعيش أوضاع تفتقد لكل مقومات اإلنسانية، وأقل ما يمكن القول عنها بأنها امواجهته

مشروعه قلب في له تقع مسألة األنسنة بالنسبة أوضاع قهرية على حسب تعبير "  باولو فريري"، بحيث 

 ؟باولو فريري  يق األنسنة في فلسفةوعليه ما هي مقومات وشروط تحق ،الفلسفي النقدي

رد مصطلحات "النزعة اإلنسانية، واألنسنة، واإلنسانوية ... في اللغة العربية كترجمة للمصطلح 
َ
ت

"، التي تعني"تعهد  Humanistas" والذي يشتق من الجذر الالتيني من كلمة "Humanismeالفرنس ي"

 1متميز عن سائر الحيونات". اإلنسان لنفسه بالعلوم الليبيرالية التي بها يكون جالء حقيقته كإنسان

ولقد ارتبط ظهور النزعة اإلنسانية أو املذهب اإلنساني بعصر اإلصالح الديني والنهضة األوروبية،     

ككائن حي يتميز بسموه العقلي ومكانته في  ،التي جعلت اإلنسان بؤرة ومحور الكون واإلعالء من شأنه

عرفة التي تحرره من أي سلطة ميتافيزيقة كانت، وبالتالي البحث الحر، وبقوة علمه باعتباره هو مصدر امل

من أجل الحفاظ على كرامته وحريته، وفسح املجال  ،توجيه االهتمام في املستقبل إلى كل قضايا اإلنسان

 . إلبداعاته

الند" في "أندري ال بشكل كبير مع التعريف الذي قدمه هذا التصور للنزعة اإلنسانية يتوافق

هي مركزية إنسانية متروية، تنطلق من معرفة اإلنسان، وموضوعها تقديم " الفلسفي بقوله:معجمه 

اإلنسان وتقييمه واستبعاد كل ما من شأنه تغريبه عن ذاته، سواء بإخضاعه لحقائق ولقوى خارقة 

بالنسبة  أما  2للطبيعة البشرية، أو بتشويهه من خالل استعماله استعماال دونيا، دون الطبيعة البشرية."

من املفكر البرازيلي " تيلهارد دي شردين   Humanizeلـ"باولو فريري" فقد استعار  مصطلح " يتآنس" 

Teilhard de Chardin واملمارسة ،Praxis   من " ماركس" لوصف الغرض من هذه املهام عن طريق الوحدة

 3بين التأمل والفعل.

                                                           
 .71، ص 1986، 1عبد املنعم حنفي، املوسوعة الفلسفية، دار ابن زيدون، مكتبة مدبولي، القاهرة، بيروت، ط - 1
 .569، ص 1996، 1، منشورات عويدات بيروت ) باريس(، ط2الفلسفية، تعريب أحمد خليل، مجلد أنظر  أندري الالند، موسوعة الالند  -2
 .144 -143،ص 2005، 1مبروك عبد العال إبراهيم، النظرية التربوية عند باولو فريري، األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي،القاهرة، ط  - 3
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املقهورين"  كتاب في "فلسفة الثورة من أجل تحقيق و يمكننا اعتبار أن" كتاب فريري" تعليم 

ة" بناءا على جملة األفكار التي طرحها فيه، بهدف تقويض سياسة القهر واالستغالل التي تعيشها ناألنس

. بحيث أصبحت وخاصة مجتمعات العالم الثالث من طرف الدول العظمى اقتصاديا وسياسيا اإلنسانية

 املميزة لهذا العصر.أنسة" السمة "الال

نسة باعتبارها حقيقة تاريخية على أدنا بالضرورة إلى الحديث عن الالوالسؤال عن األنسنة يقو  

أنسة" يساوره سؤال حول ما حسب تعبير " فريري" حيث يقول:" فعندما يستجلي اإلنسان حقيقة " الال

لك أن النظر املوضوعي لحقائق التاريخ إذا كانت األنسنة في حد ذاتها أمرا يمكن تحقيقه بصورة كاملة، ذ

  4مكانان في نظر املدرك لحقيقته. وبينما تشكالن خيارين متمايزان.إأنسنة يؤكد أن كال األنسنة والال

 فتحقيق األنسنة يقتض ي بالضرورة القضاء على كل مظاهر الالأنسنة.

 :"فريري عند"نسنة أمظاهر الالأوال: 

مؤلفاته بأن البحوث التي قدمها فيما يتعلق باإلنسان وباإلنسانية يوضح "فريري" في العديد من  

وبالتربية والتعليم، لم تكن نتيجة دراسات علمية أو تفكير نظري، بل كتعبير عن أوضاع حقيقية يعيشها 

تلك إذ يقوم بشرح  ومن تجربته االجتماعية والعلمية جاءت أفكاره من عمق واقعه املعاشمجتمعه، ف

التي تعكس حياة القهر التي يعيشها ي ال تمت بأي صلة ملتطلبات الحياة اإلنسانية الحقيقية، و التاألوضاع 

ليست باألوضاع البعيدة عن مجتمعات دول العالم الثالث، حيث يقول  أيضا وهي ،أفراد مجتمعه البرازيلي

لفضاء الجغرافي : "إن وطني هو ذلك التعايش الدرامي بين مختلف الحقب التي تزامنت مع بعضها في ا

نفسه، الرجعية، والبؤس، والفقر، والسلفية، والفكر الغيبي، والتسلط، والديمقراطية، والحداثة، وما 

فمن هذا القول يظهر لنا بأن الواقع املعاش شكل له أرضية خصبة يستمد منها أفكاره   5بعد الحداثة. "

 وتحليالته حول ظاهرة القهر.

بنوع من التفصيل في شرح سيكولوجية كل من  "به " تعليم املقهورينيتطرق " فريري" في كتا      

القاهر واملقهور وتحليل سلوكاتهم التي تعكس في مدلولها غياب األنسنة لكال الطرفين، فالقاهر في رأيه 

أيضا يعيش حياة ال إنسانية ألن سلوكه االستغاللي وقهره للضعفاء يعكس وحشيته البعيدة عن 

                                                           
 .27، ص 1980يوسف نور عوض، دار القلم، بيروت ) لبنان(، باولو فريري، تعليم املقهورين، ترجمة  - 4
، 2007، 1باولو فرير، تربية القلب في مواجهة الليبرالية الجديدة، ترجمة سامي محمد نصار، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة )مصر(، ط  - 5

 .66ص 
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نية واألخالقية "فالالأنسنة ال تميز حقيقة أولئك الذين سلبوا إنسانيتهم فحسب بل السلوكات اإلنسا

أنسنة في جوهرها إخالل بقدرة اإلنسان على أن أيضا وبطرق أخرى حقيقة أولئك السالبين، ذلك أن الال

 6يمارس وجودا بشريا متكامال."

ي يتم عندما يستعمل املهيمن الذ االستغاللوفعل االضطهاد متعدد األوجه إما يكون عن طريق  

من التهميش أفرادا أو مواقف معينة بغية الحصول إلى مكاسب معينة ومنع اآلخرين منها، أو عن طريق 

خالل العمل على إقصاء املقهورين من مختلف مراكز القوى وجعلهم عجزة ومسلوبي اإلرادة، أو عن طريق 

اطفيا أو ايديولوجيا أو اقتصاديا أو عنف رمزي أي على نحو يؤذي اآلخرين جسديا أو ع بشقيه العنف

 7عن طريق السخرية والتقليل من شأن  الضعفاء.

 :بالنسبة للقاهرين -أ

راهية نظرة ال إنسانية بحيث يعتبرونهم مصدرا للكإن نظرة القاهر للمقهور حسب " فريري"  

ظرون ألنفسهم القاهرين، غير أنهم ينخاصة عندما يتصدى املقهورون لعنف  والعنف والبربرية والوحشية

وحدهم من  يستحق العيش بكرامة،أما اآلخرون ينظرون إليهم نظرتهم لألشياء، ليس  نظرة إنسانية وأنهم

لهم أي حق سوى مجرد العيش تحت وطأة ظلمهم. األمر الذي يجعلهم يقاومون بكل قواهم أي تغيير في 

  8.الوضع القائم،واإلبقاء على نظامهم القهري 

حقيقة وجودهم تكون مبنية على قهرهم، ورغبة االمتالك التي تشعرهم بأنهم قادرون على باعتبار أن 

امتالك أي ش يء يرغبون فيه دون أن يكون مشاعا لعامة الناس ألنهم هم األقوياء والشجعان في مقابل 

متلكه اإلنسان فاإلنسانية عند هؤالء حق يوالضعف التي يتميز بها غيرهم." صفات الجبن والكسل

  9بالوراثة وفي ضوء هذه النظرة فإن االعتراف بالحقوق اإلنسانية لآلخرين في نظرهم هو قلب لألوضاع".

يحلل "فريري" نزعة االمتالك التي يتميز بها القاهرون حتى امتالكهم لإلنسان بأنها ضرب من 

ا في ذلك على قول " اإلنسان واستغالله، مستند"السادية " التي تتمثل في متعة القاهر من نزع إنسانية 

إن املتعة في تحقيق السيطرة على إنسان آخر هي جوهر النزعة السادية وباستطاعتنا أن " اريك فروم":

                                                           
 27،تعليم املقهورين، مصدر سابق، ص  باولو فرير - 6
 .31، ص 2015، 1ربية النقدية )أمال الشعوب ومخاوف السياسة(، دار كنوز املعرفة، عمان ) األردن(، طماجد حرب، الت - 7

 .38-36 مصدر سابق،  باولو فيري،تعليم املقهورين،  - 8
 .39،  مصدر سابق باولو فيري،تعليم املقهورين، - 9
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نقول أن السادية هي تجريد اإلنسان من إنسانيته وتحويله إلى مجرد ش يء ذلك أن السيطرة الكاملة على 

 10ز ممتلكاته أال وهي الحرية."اإلنسان تجرده من واحدة من اع

تدخل سياسة هذا النوع من القهر بعد ما حلله  "فريري" في الفعل االجتماعي الذي يقوم على 

"األسطورة والوهم"، أي وهم من جهة القاهرين بكونهم ال يمارسون ظلما بقدر ما يمارسون كرما وعطفا 

   11عون بضرب من القدرية تغيير ذلك الوضع.على الضعفاء، ووهم من قبل املقهورين، بكونهم ال يستطي

كما يعمل القاهرون بكل ما أوتي لهم من قوة في محاولة عرقلة العمل الجماعي املشترك بين القاهرين         

ألن ذلك من شأنه أن يوحد بين قدراتهم  ويعزز من ثقتهم في مواجهتم األمر الذي يخلق تخوفا في وسط 

ه القاهرون بالفعل هو اضعاف املقهورين وعزلهم وتعطيل قدراتهم في االبداع القاهرين " إن ما يرغب في

. وهذا ما يطلق عليه " فريري" بسياسة " فرق تسد" 12وتعميق الهوة التي تفصل بين تفكيرهم املشترك".

 كنوع من االستغالل والغزو الذي يكون سهال في حالة عدم النضج السياس ي للجماهير التي تؤمن باالساطير

 13والخرافات ومن بينها أسطورة " البرجوازي".

 بالنسبة للمقهورين:  -ب

 يحدد " فريري"مظاهر الالنسنة  عند املقهورين من خالل املواصفات التالية:

 النزعة القدرية: -1

 ،القدريةمن الصفات التي توصل إليها " فريري" من تحليله لشخصية املقهورين اتسامهم بالنزعة                

و اجتماعية بحيث تقترن باملصير والحظ وبالقدر، األمر أفي التاريخ نتيجة ألسباب دينية  التي تمتد جذورها

مما  ،الذي يجعل املقهورين يفسرون واقعهم االستبدادي على أنه مقدر عليهم وهو من مشيئة الخالق

                                                           
 .39املصدر نفسه، ص   - 10
، مرجع .2013، 1)من مفهوم الحداثة إلى استحقاق الربيع العربي(، دار الروافد ناشرون، لبنان، طلطفي حجالوي ، التربية الديمقراطية   - 11

 .18سابق، ص 

 .105باولو فريري، تعليم املقهورين، مصدر سابق، ص  - 12
 .109املصدر نفسه، ص  - 13



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                      متونمجلة                           سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                       2019  أفريل 01/ األول العدد  /الحادي عشراملجلد 

 
66 

لذواتهم وبعدم الثقة بأنفسهم وبأنهم ضعفاء ال اضافة إلى ذلك نجد تحقيرهم  ،يجعلهم يمتثلون لواقعهم

  14حول وال قوة لهم، وفي املقابل انبهارهم بقوة قاهرهم وبقدرته على تسيير أمورهم وتوجيههم.

يتميز املقهورين في مرحلة سابقة على وعيهم بحقيقة واقعهم بتوافقهم وتكيفهم مع ظروف  

بضرورة النضال وعدم القدرة على التحرك الفاعل من أجل القهر، مما يستدعي ذلك عدم الشعور 

  15التغيير للوصول إلى اإلنسان الجديد الذي يعي معنى استرجاع كرامته اإلنسانية.

وة التي فالرضوخ لظروف القهر يعكس درجة التخلف التي يعيشها الفرد، فهو مقهور أمام الق

بد، أو رجل البوليس، أو املالك الذي يتحكم بقوته، أو السيد عليه، أو املتسلط، أو الحاكم املست"يفرضها 

يقول حجازي: "ال  16املوظف الذي يبدو وكأنه يملك العطاء أو املنع، أو املستعمر الذي يفرض احتالله."

يجد اإلنسان املقهور من مكانة له في عالقة التسلط العنفي سوى الرضوخ والتبعية، سوى الوقوع في 

أي أن  17ا، ومن هنا شيوع تصرفات التزلف واالستزالم، واملبالغة في تعضيم السيد":الدونية ) قدرا( مفروض

املقهور يتماهى مع أخالق القاهر حتى يصل إلى درجة االنبهار بقوته وسيطرته وحتى الرغبة في أن يكون في 

 مكانته مع تبني قيمه ومثله واتخاذ أسلوب حياته.

القهر ال يكون إال بإزالة األساطير من ثقافة املجتمع ،  وعليه يرى "فريري" أن القضاء على سلطان

ألنها تعمل على تخدير وعي املقهورين وسذاجة تفكيرهم، املتمثل في خرافة اقتناعهم باالستبداد 

واالستعباد وبعدم قدرتهم على املشاركة الفعالة في البناء االجتماعي "وبالنظر إلى غلبة خرافات هذه 

خرافة دونيتهم الطبيعية فهم ال يعرفون أن فعاليتهم في العالم  محولة ) تؤدي إلى الثقافة، بما في ذلك 

 18التحول( أيضا."

 الخوف من الحرية: -2

إن نزعة الخوف التي يشعر بها املقهور تخدر وعيه بذاته وما يحيط به من أوضاع الجهل والفقر                 

والظلم، حيث ينعدم وجوده ككائن واعي وتاريخي، واألكثر من ذلك كذات إنسانية عارفة ملصيرها في 

                                                           
 .42 -41مصدر سابق ، ص باولو فيري،تعليم املقهورين، - 14
 .29املصدر نفسه، ص  - 15
 .39، ص2013، 12مصطفى حجازي، التخلف االجتماعي، مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان املقهور، املركز الثقافي العربي، ط  - 16
 .39صاملرجع نفسه، - 17
ا(، باولو فريري، العمل الثقافي من أجل الحرية، ترجمة العزابي خليفة، املركز العاملي للدراسات وأبحاث الكتاب األخضرـ طرابلس ) ليبي - 18

 .49، ) د.ت(، ص1ط
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ن بول العالم، فعندما يسيطر الخوف على العقول يصيب اإلنسان باملوت النفس ي على حد تعبير" جو 

"، وتتملكه حالة "الخواء الداخلي والالمباالة ويتحول وجوده إلى العدم ويصير  Jean-Paul Sartreسارتر 

صاحبه كريشة في مهب الريح فيرض ى بواقعه مهما كان هذا الواقع مأساويا ويمارس فعل الطاعة واالمتثال 

 .19"الفوري كأنه آلة ريموت كنترول ويسيطر عليه حالة التبلد الذهني 

الحرية، انطالقا من  الشعور من أجل " من مسألة تحول املقهورين إلى قاهرين في نضالهم كما ينبه " فريري 

فسر وي .ليمارسونه بدورهم على الضعفاء واملقهورين أمثالهم ،بالقهر الذي مورس عليهم من قبل األقوياء

الذي يجعل املقهورين راغبين في انتحال أدوار القاهرين وهو الذي يجعلهم ذلك نتيجة الخوف من الحرية "

وهكذا فإن موقف املقهورين يكون دائما منسجما مع املالمح العامة لخصائص قانعين بدور املقهورين..... 

  20القاهرين وبمجرد أن يتمثل املقهور دور القاهر ويحتفظ بمالمحه داخل نفسه يغدو خائفا من الحرية."

 املذهبية والتعصبية:  إتباع -3

تطرق " فريري" إلى سلبية التفكير املذهبي الذي في رأيه يعمل على تزييف حقائق الواقع لقد 

نحو سعيه للتحرر، حيث يعتبر  القهري وتمويه ظروفه وكل ذلك من شأنه إعاقة طريق اإلنسان

يدعوا إلى التخلي األمر الذي جعله   21اإلنسان والفهم".املذهبية التي يغذيها التعصب عقبة تحول بين أن"

عن املذهبية والتطرف الذي من شأنه أن يمنع كل أساليب الحوار وقابلية اآلخر وفي االعتراف بحقه في 

 .تحرره

أسلوب القهر واالضطهاد نوعا من التعصب الذي يحد من الفعل الحواري بين األفراد ذوي االختالفات 

فية والطبقية، فاملتعصب ألفكاره ومواقفه التي كونها عن اآلخرين تجعله يرفض الحوار العرقية والثقا

                                                                                                           22ويمارس العنف دفاعا عن آرائه،كما يعتبره" فريري" عائقا أمام حرية اإلنسان وانعتاقه.

 االغتراب:  -4

كأنه ليس جزء و ال يعي ذاته وما يحيط به، حالة من االغتراب تجعله في العالم الثالث  يعيش الفرد

يتجاوز تغريب اإلنسان بمفرده إلى "تغريب وعي الشعوب وتخريب  إذمن العالم الذي يعيش بمعزل عنه. 
                                                           

 .155، ص 2007، 1حرية التعبير(، دار الينابيع للطباعة، الدار البيضاء، ط -التربية -النقد -الشناعة رسمي، معايير الديمقراطية ) الحوار -19

 29تعليم املقهورين، مصدر سابق،ص باولو فريري،  - 20
 .21املصدر نفسه، ص  21
 32النقدية، مرجع سابق، ص ماجد حرب، التربية  - 22
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شخصيتها الحقيقية وطمس خصائصها األصلية، وضعف الشخصية في مواجهة ذاتها أوال وضياع 

 23انتمائها.

ألن ثقافته املغتربة تعيقه على أن  ،اإلنسان املغترب يفكر خارج عامله الحقيقي والخاص به أنبمعنى           

وهكذا يصبح "،ّ املجتمعات املسيطرة إنتاجحدود ومعالم عامله ويعيش في عالم مزيف هو من يفهم 

رغباته املغتربة فتفكيره وطريقته في التعبير عن العالم هي  إحدىالتظاهر بالكينونة وليس الكينونة ذاتها 

  24.املسيطر" -ينعموما انعكاس لفكر وتعبير املجتمع املد

ان نتيجة العوملة التي ألغت من أهدافها الجانب اإلنساني العاملي تصور "فريري" أن ذلك ك 

واألخالقي، وركزت فقط على أخالقيات السوق املتمثلة في الربح املادي، فخلقت عاملا رأس ماليا بحملته 

مليء بالشرور واآلفات املختلفة، "فالعوملة تخفي بمهارة، أو تسعى إلخفاء الطبيعة  ،العاملية الليبرالية

والحل األمثل لتجنب  25لجديدة األكثر حدة من ذلك الشر املخيف أال وهو الرأس مالية التاريخية."ا

سلبيات النظام االقتصادي وعصر اآللة الذي خلق اليأس والتشرد والبطالة وسيطرة القلة هو العودة إلى 

 26" األخالق " التي تضع حرية اإلنسان قبل الربح املادي.

 التعليم البنكي:اعتماد أسلوب  -5

يعتبر أن التعليم البنكي يقوم على أسلوب التذكر امليكانيكي ألنه يعتمد على طريقة التلقين ويحدد دور       

ضربا من اإليداع تحول الطالب فيه إلى بنوك يقوم أين يصبح التعليم " ،الطالب كمستقبل للمعلومات

لة من وسائل املعرفة واالتصال بل أصبح مصدرا األساتذة فيها بدور املودعين، فلم يعد األستاذ وسي

 27بيانات ومودع معلومات ينتظره الطالب."

                                                           
 .79، ص2008أحمد عبد هللا العلى، العوملة والتربية، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  - 23
 16باولو فريري، العمل الثقافي من أجل الحرية،  مصدر سابق،ص   - 24
 .172-171، ص 2004، 1للبنانية، القاهرة، طباولو فريري، تربية الحرية "األخالق والديمقراطية والشجاعة املدنية"، الدار املصرية ا - 25

 .174املصدر نفسه، ص - 26
 .51باولو فريري،تعليم املقهورين، مصدر سابق، ص  - 27
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لذلك استخدم "فريري" مصطلح التعليم البنكي ألنه يشبهه بالعملية البنكية أو املصرفية التي تحدث         

علومات، ثم في ساعة في البنوك "إذ تودع وتسترد األموال بطريقة آلية، فاملعلم يضع في ذهن املتعلم امل

  28االختبار يسترجعها والطالب يذكرها كما هي."

"  التي  The Culture of Silenceكرس هذا النوع من التعليم ما أطلق عليه " فريري" بثقافة الصمت             

سياق ثقافة تغيرت في رأيه"عبارة آدم سميث من دعه يعمل دعه يمر" إلى عبارة "دعه يقهر دعه يمر" في 

إذ يبنى التعليم البنكي بالنسبة له على سياسة القهر الذي يعّرفه على أنه:"حالة ال إنسانية  29الصمت.

عن طريق كل  -الغالبية -أن يقوم بـ ال أنسنة أو تشييئ  املقهور  -الذي يمثل القلة –يحاول فيها القاهر 

منة االقتصادية]...[ والوقف ضد أي محاولة أساليب القهر والعنف وتغييب العقل والغزو الثقافي والهي

 30من أجل التغيير."

نسانية وانعكاسا ألهدافها إمظهرا من مظاهر فلسفة القهر الال يعتبر أن التعليم البنكي هو

البعيدة عن اكتساب الحرية واستالب إنسانية اإلنسان، أين يمثل فيه املعلم دور القاهر الذي يعرف كل 

التلميذ " دور املقهور" الذي عليه أن يصغي للمعلم من دوم أي نقاش أو حوار معهم، ويكون ش يء في مقابل 

نتيجة ذلك تغريب التالميذ عن واقعهم الفعلي وعدم املشاركة فيه وتأقلمهم املستمر معه، وتكوين كائنات 

النقدية وقتل روحهم سهلة القيادة مستقبال بعيدة عن إدراك واقعها الفعلي. نتيجة تعطيل لكافة قدراتهم 

التي تستوجب مراعاة  وتنمية كافة جوانبها.  نسانيتهتالي يمنعه من ممارسته الكاملة إلوبال 31اإلبداعية.

فيعجز اإلنسان عن مواجهة العالم وتغييره، بحيث ال يبقى له إال الرضا بالواقع املتخلف، حيث يؤول هذا 

، والفرد املطيع والقانع واملنفعل واملغيب عن الوعي النوع من التعليم إلى تكوين "الشخصية املتكيفة

 32واملغترب لكي ينسجم ويتسق مع إيديولوجية السلطة السياسية التي تسيطر على مقاليد الحكم".

مع واألمر الخطير هو أن يشارك املثقفون تلك املمارسات القهرية التي تتم في املدارس تماهيا  

يوضح ذلك "فريري" بالقول أن "الكثير من املثقفين، الذين كان  االستبدادية السائدة، حيث األنظمة

                                                           
لطيفة حسين الكندري، حوارات اللحظة الحرجة، قراءات عربية لتحديات الراهن، دار الرائي للدراسات والترجمة والنشر، دمشق  - 28

 .10، ص 2006)سوريا(، 
 .18لطفي حجالوي، التربية الديمقراطية، مرجع سابق، ص  - 29
 .146، ص 2011، 1) قراءات في املشهد التربوي املعاصر(، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، طعن شبل بدران، التعليم والحرية،  - 30
 .53 -52باولو فريري، تعليم املقهورين، مصدر سابق، ص - 31
 .11، ص 2008، ،2ولوجيا، مركز املحروسة للنشر والخدمات الصحفية، القاهرة، طشبل بدران، التربية وااليد -32
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يعدون باألمس من التقدميين، يقومون حاليا بخدمة النظام الحاكم عندما يرفضون كل املمارسات 

التربوية التي تعرى االيدولوجيا املسيطرة، وعندما يختزلون التعليم إلى مجرد نقل محتوى املناهج التي 

لضمان حياة سعيدة. والحياة السعيدة لديهم هي التي يعيشها الفرد متكيفا مع العالم،  يعتبرونها كافية

 33دون غضب ودون احتجاجات، وحتى دون أن يحلم بالتغيير".

 :مقومات وشروط تحقق األنسنةثانيا: 

ا التي تجسيدها الفعلي في الواقع البشري من أهم القضاي إمكانيةيبقى البحث عن األنسنة وعن            

ينبغي على اإلنسان أن يهتم بها، فهي أهم مجال يعمل فيه اإلنسان، بالرغم مما تواجهه قضيتها من رفض 

متعمد ومستمر لها، فهي قضية ال تتعلق باملقهورين فقط بل حتى القاهرين من أجل عودتهم إلى 

نة يستوجب النضال من إنسانيتهم التي فقدت بسبب ممارساتهم القمعية على الضعفاء. " فتحقيق األنس

طرف املقهورين من أجل استرجاع وجودهم اإلنساني الذي سلبه القاهرين منهم وفي نفس الوقت هو  

القاهرين أيضا من خالل تخليهم عن املمارسات االضطهادية  ضد  إنسانيةنضال من أجل استرجاع 

 34املقهورين والتزامهم بمبادئ األنسنة في التعامل معهم."

يهاجم "فريري" املوقف السلبي الذي يرى بأن الالأنسنة حتمية تاريخية ومصيرية البد أن تمر بها  

أن يغرس في نفوس األفراد اليأس والفشل في  البشرية وهي دائمة مادامت الحياة قائمة، ألن ذلك من شأنه

في قيمة الدعوة إلى األنسنة والعمل على تحرير اإلنسان. حيث يقول: "وهنا تغيير واقعهم، كما يخ إمكانية

نسنة برغم أنها أأن الاليحق لنا أن نقول: إن النضال من أجل األنسنة يصبح ذا جدوى فقط عندما ندرك 

شكل حتمية مصيرية، فهي مجرد ظاهرة مؤقتة تعكس الظلم املكرس بالقوة في ظاهرة في التاريخ فهي ال ت

 35أيدي القاهرين ويمارسه هؤالء ضد املقهورين."

نسة يقترح "فريري" مجموعة من اآلليات التي ينبغي أن أالل ومظاهر الالللخروج من دائرة القهر واالستغ

 في املقومات التالية: يلتزم بها كل من القاهر واملقهور ، يمكننا أن نجملها

                                                           
، 2007، 1باولو فرير، تربية القلب في مواجهة الليبرالية الجديدة، ترجمة سامي محمد نصار، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة )مصر(، ط - 33

 .67ص 

 .28تعليم املقهورين،  مصدر سابق،صباولو فيرير،  - 34
 .27تعليم املقهورين،  مصدر سابق ، صباولو فيرير، - 35
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 تنمية الوعي الناقد:  -1

التخلف ليس هو تخلف مادي  يمثل الوعي باملشكلة ونقدها أولى خطوات التحرر من القهر، إذ يعتبر أن

بقدر ما هو تخلف فكري، أي قصور في إيجاد الحلول املوضوعية ملعضالت اإلنسان، وفي مقدمتها أداة 

يعتبر الوعي إذ  36الحكم التي تمثل نتاجا للعالقات اإلنسانية في داخل املجتمعات وتشكل مضمونا لها.

ي كله، ذلك أن اإلنسان في نقده لوضعه يبدأ في بالوضعية اإلنسانية في حقيقته وعي بالوجود اإلنسان

اكتشاف آخرين الذين هم في مثل وضعه، فالرجال يبدءون عادة في الخروج من واقعهم الذي هم فيه 

 .37الكتساب القدرة على تغييره بعد تعريته."

ملقهورين يقول:" وما ظل افالوعي بواقعهم هو الطريق السليم يقودهم إلى النظال من أجل حريتهم، حيث 

على غير وعي بأسباب قهرهم فسيظلون على قدريتهم في قبول واقهم، بل لعلهم قد يقفون موقفا سلبيا 

 38حين يواجهون بضرورة النضال من أجل تحقيق حريتهم."

على أن يتم التأكيد على أن عملية النقد عملية مستمرة ألن الهيمنة ليست وضعا ثابتا، ألنها تسعى 

لترسيخ ذاتها بمحاولتها محاربة كل ش يء يوقف طريقها أو يهدد كيانها، فالنقد هو بداية مهمة باستمرار  

  39للقضاء على الهيمنة.

يسمي نظريته بالبيداغوجيا الثورية التي تكّون رؤية علمية عن اإلنسان والعالم، وتكون مرتبطة 

دعو إليه من تحرر ورفض ووعي ال يجب باألمل واملجازفة، والرغبة في مستقبل ال يشبه الحاضر، وأن ما ت

أن يكون مجرد كلمات جوفاء بل البد من ممارسته على ارض الواقع " ألن املستقبل لم يعد له أي معنى 

غلب مبدع للحاضر الذي أصبح بالنسبة لإلنسان الخائف من مجازفة أن يعيش املستقبل باعتباره ت

اليوم وبشكل متزايد الفهم العلمي الدقيق لذلك املوقف إن إدانة موقف سالب لإلنسانية يتطلب  ..مبتذال

الحس  يقظةألن   40وباملثل فاإلعالن عن تحويله يتطلب بشكل متزايد نظرية في الفعل/ العمل التحويلي "

  41الرفض الجماعي الن ما يرفضونه أثر من آثار مجتمع القهر". إظهارالنقدي تؤدي بالضرورة إلى 

                                                           
 .7باولو فريري، العمل الثقافي من اجل الحرية، مصدر سابق، ص - 36
 .80ص مصدر سابق، باولو فريري،تعليم املقهورين،  - 37
 46املصدر نفسه، ص  - 38
 .92ص  2014، 1أسامة للنشر، عمان)األردن(، ط)التربية من أجل التحرر(، دار عارف العطار، التربية النقدية، - 39
 .49باولو فريري، العمل الثقافي من أجل الحرية، مصدر سابق، ص - 40
 .20تعليم املقهورين، مصدر سابق، ص  باولو فريري، - 41
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أين يتم فيه القضاء على ظاهرة االغتراب بإلغاء أسلوب التلقين، والتوحيد بين العقل اإلنساني 

والعالم، فال وجود للثنائية بل هناك وحدة الوجود، "فالواقع أن العقل الواعي والعالم ليس متضادين، بل 

منطقيا داخل وحدتهما األساسية األصلية، ومن أجل هذا فإن الصدق املوجود في أحدهم  إنهما مرتبطان

يكتسب عن طريق اآلخر، فالصدق ال يمنح بل يفتح األفاق لنفسه ويصنع نفسه، إنه اكتشاف وابتكار في 

  42وقت واحد".

ترح التفاؤلية وهكذا تحل النزعة النقدية املتفائلة محل النزعة القدرية املتشائمة " فإنني أق

النقدية التي تدفع بنا إلى النضال من أجل املعرفة املتوازنة التي تتعلق باحتياجات العصر من ناحية، 

 43وترتبط بمصالح الطبقات التي تم استغاللها من ناحية أخرى."

اإلنسانية وبقدرة الذات "يؤمن بفلسفة التغيير، بهذا املوقف التفاؤلي لـ"فريري" يظهر لنا أنه    

وبجماهير الشعب على تغيير اوضاعها وتغيير العالم ككل ألن العالم بالنسبة له عملية متجددة ومستمرة 

 
ّ
 44."بحيث ال يبقى في وضع ثابت سواء من الناحية االجتماعية أو الفيزيقية

قهر، على أن التغيير الذي يبحث عليه ال يتمثل في بناء مجتمعات أخرى تكون نموذجا ملجتمعات ال

ومن األشياء الجوهرية التي يمكن أن بل مجتمعات تتوجه إلى تحقيق األنسنة من خالل قيمها الجديدة، "

إنتاج تلك املجتمعات عندما تصبح طوبويته  ايتعلمها العالم الثالث من املجتمعات املدنية هي أال يعيدو 

 45ة".يالحالية حقيقة واقع

 الحرية:تحقيق مطلب   -2

يستحيل حسب " فريري" تحقيق فكرة األنسنة من دون تحقيق الحرية اإلنسانية التي ينبغي أن  

تكون حقيقة واقعية يعيشها اإلنسان بكل معانيها وليست مجرد شعارات تقال أو أماني نحلم بها، ألن 

خارج الحرية تمثل جوهر الوجود اإلنساني ومظهر من مظاهر األنسنة " فالحرية ليست مطمحا يعيش 

. 46اإلنسان أو فكرة تتحول إلى أسطورة وإنما هي في الحقيقة ضرورة ال غنى عنها من أجل كمال اإلنسان." 

                                                           
 .183ص ،1972إسماعيل علي سعيد، فلسفات تربوية معاصرة، إصدارات عالم املعرفة، الكويت،  -42
 .94تربية القلب في مواجهة الليبيرالية الجديدة، مصدر سابق، ص  باولو فيري،  - 43
 .336ص، 2003، 1دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع، األردن، طعلي خليل مصطفى أبو العينين، األصول الفلسفية للتربية،  - 44
 49باولو فريري، العمل الثقافي من أجل الحرية، مصدر سابق،ص - 45
 .30تعليم املقهورين، مصدر سابق، صباولو فيرري،   - 46
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وفي هذا نجه متأثرا بالفلسفة الوجودية التي اعتبرت الحرية جوهر الوجود االنساني الحقيقي، بحيث 

كان خطابا نقديا مفعما بالقوة،  نجده يمدح خطابا لـ"ساترت" نشره في جريدية "لومونذ"يقول عنه بأنه:"

ومشرقا، لقد كان احدى وثائق القرن العشرين، حيث يقف الذكاء في وجه الغباء، والحرية في مواجهة 

 47الطغيان، واألمل ضد القدرية والحتم."

إذ تشكل ظاهرة تحرر انسان عالم الجنوب أقوى العوامل املؤثرة في حركة اإلنسان املعاصر وتعطي    

اإلنسانية مضمونها، بحيث أن الحرية تعمل على تجسيد وعي اإلنسان بذاته، كاختيار يرتضيه للحركة 

غير أن الحرية الحقيقية كما يفهما  48اإلنسان لنفسه وللعالم الذي يصنعه. وال تتحقق إال بالعمل الثوري.

وقلبه ليغرس في نفسه  " فريري" ال تكون بتحول املقهور إلى قاهر وإنما  يكون بنزع صورة القاهر من عقله

 ذاتيته الجديدة واملسؤولة عن قيم اإلنسانية الكاملة

فالحرية وال شك مخاض مؤلم ، غير أن اإلنسان الذي سينبثق في أجوائها هو وال شك كائن  

جديد يتمتع بإنسانيته أو بمعنى آخر هو كائن سيقض ي على التناقض القائم في عالقة القاهرين 

عن طريق   49عمل اإلنسان الجديد سيكون مستغرقا في تحقيق مزيدا من الحرية."واملقهورين، ذلك أن 

رفضه ملختلف القوالب الفكرية والعقادية التي فرضها عالم الشمال على الجنوب، والتي تسببت في 

الطمس اإلجباري ملواهب اإلنسان وقتل روح اإلبداع لديه وجعل إرادته خاضعة لتوجيه القصري ملا يخدم 

 50مطالبهم.

بدال من أن يكون مستغرقا في ظروف القهر، ويكون ذلك عن طريق حل مشكلة العالقة بين ما هو ذاتي 

وبين ما هو موضوعي، من خالل االعتراف بالذاتية اإلنسانية وقدرتها على تغيير العالم ألنها غير منفصلة 

املوضوعية ويستحيل توحيد الذاتية فحيث توجد الذاتية توجد "، عنه بل جدلية العالقة بينهما مستمرة

واملوضوعية في موقف واحد ألن كليهما يتداخالن في عالقة جدلية متصلة، إن انكار أهمية الذاتية في 

عملية تغيير العالم والتاريخ هو ضرب من السذاجة والسطحية وهو كاالعتراف باملستحيل أو كاالعتراف 

  51بعالم من دون رجال."

                                                           
 .76باولو فريري،  تربية القلب في مواجهة الليبيرالية الجديدة، مرجع سابق، ص - 47
 .5مصدر سابق، ص  جل الحرية،أباولو فريري، العمل الثقافي من  - 48
 .33تعليم املقهورين، مصدر سابق، صباولو فريري،   - 49
 .6جل الحرية، مصدر سابق، صأباولو فريري، العمل الثقافي من  - 50
 .33صمصدر سابق،  باولو فريري، تعليم املقهورين،   - 51
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 الحوار:تبني أسلوب  -3

يمثل الحوار عنده جزء من الطبيعة البشرية، بحيث تنمو الكائنات البشرية عبر الحوار 

المتالكهم القدرة على التواصل فيما بينهم. فالحوار هو الكلمة املشبعة بمجموعة من القيم ليكون هناك 

مجرد كالم فارغ من الن ليس كل تواصل لفظي بين طرفين يمكن أن نسميه حوار فقد يكون   52فعال حوار. 

 معنى الحوار الحقيقي.

يتجاوز فعل الحوار بالنسبة له مجرد تبادل الكلمات، ووصف املشاعر، وتقاسم املعلومة، بل  

ألنه إذا كان الحب هو منبع الحوار  53يمثل رؤية للذات ولألخر وقوامها الحب باعتباره أرقى من االحترام.

تبتعد عن أسلوب السلطة والهيمنة وال تقوم على مبدأ استغالل  فإن العالقة التي تسود بين املتحاورين

الضعيف للقوي بفرض رأيه بل على تبادل املواقف بشجاعة وبحرية تامة، "وملا كان الحب موقف شجاعا 

ال يحفل بالخوف،فإنه يعترف باآلخرين وحقهم في الحياة وهو حق يتمثل في تحقيق الحرية لهم، وبما أن 

فإنه ال يمكن أن يقوم على مبدأ االستغالل بل يولد في اآلخرين الرغبة في تحقيق الحب موقف شجاع 

الحرية... فإذا لم أستطع أن أحب العالم والحياة والناس فلن يكون لدي في مقدوري أن أقيم أي نوع من 

   54الحوار."

ارية للقاهرين حقهم في قول كلمتهم والتعبير عن رفضهم الستمر تبني أسلوب الحوار  يمنح

فالحوار عنده يجب أن ينى على بعض األخالقيات التي يجب ان يلتزم بها  نساني ضدهم، إاالضطهاد الال

املتحاورين وهي شعور " الحب والثقة" من أجل نحاح الحوار، حيث يقول في هذا الشأن  " ذلك أن تسمية 

غياب الحب الذي هو أساس الحوار  العالم التي هي في الحقيقة ابداع واعادة ابداع ال يمكن لها أن تتم في

 55مثل أهم املقدمات الضرورية للحوار الناجح".ت" ويضيف " فالثقة باإلنسان بل لعله هو الحوار نفسه

                                                           
 .148مبروك عبد العال ابراهيم جاد، النظرية التربوية عن باولو فريري،  مرجع سابق، ص  - 52
 .24لطفي الحجالوي، الديمقراطية والتربية، مرجع سابق، ص  - 53
 .68باولو فريري، تعليم املقهورين، مصدر سابق، ص  - 54
 .69املصدر نفسه، ص - 55
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إضافة إلى مشاعر الحب والثقة، يقوم الحوار على أساس املشاركة أي مشاركة اآلخرين همومهم، 

وحقيقية مدركة للمشاكل الحية للناس من دون أي خداع ومقاسمتهم أسئلتهم ومشاغلهم، بصورة فعلية 

 56أو مكر، فالصدق في املشاعر يمثل قوة لتحرير اإلنسان وتغيير اإلنسانية والعالم ككل.

يدعو إلى أن يكون املجتمع مجتمعا حواريا من أجل تطوير الواقع من خالل تعريته وكشف حقيقة مشاكله 

ي يعتبر عنصرا مهما في العمل الجماعي املشترك " فبهذه الطريقة ونقده من حالل التعاون والتنظيم الذ

ألنه في   57يستطيع العمل الحواري كشف العالم، وهذا النوع من العمل يختلف عن املمارسات التمويهية."

جو الحوار يتمكن األفراد من تنمية حس املشاركة بالحياة العامة، كما يزيد فعل الحوار من املسؤولية 

ية والسياسية والتعمق أكثر في املشاكل الحقيقية للمقهورين بطريقة ايجابية واالبتعاد عن االجتماع

 58سلبية الالحوار املكرس لالستغالل.

اعتماد  التي تمثل املضطهدين القيادة الثوريةعلى يجب تبعا ألهمية الحوار فإنه حسب " فريري"  

الثقة في  وإكسابهمبضرورة النضال  إقناعهمفلسفة الحوار للتعامل مع الجماهير املقهورة من أجل 

، من خالل تحويل حماسهم الثوري إلى فعل نضالي حقيقي " بإنسانيةقوتهم، وتوعيتهم بحقهم في العيش 

فالطريقة الصحيحة للتعامل مع املقهورين هي طريقة الحوار، ذلك أن قناعة املقهورين بالنضال من أجل 

اكتساب حريتهم ليست منحة تسبغها عليهم القيادة الثورية بل هي نتيجة حوار داخلي ولد مثل هذه 

  59القناعة لديهم.".

تولدت باعتبارها  باعتبارها ظاهر ال انسانية ذا فهو يدعو إلى القضاء على" ثقافة الصمت"وبه 

بفعل القهر الذي أسكت الشعوب على قول كلمتها والتعبير عن رأيها في رفضها للظروف الالنسانية التي 

ألن   60قدره هو" تعيشها، فالعالم الثالث يجب أن " يقول كلمته، وحقه في أن يكون ذاته وأن يتولى توجيه

املقهور يعيش مثل امليت، إذ ال معنى لحياته التي ال يكون له فيها أي دور أو تغيير في واقعه املعاش. فعن 

 طريق الحوار تكون له فرصة التغيير.

 اعتماد التربية التحريرية ) البيداغوجية الثورية محل بيداغوجيا الشعارات(: -4

                                                           
 .25 -24ص  الديمقراطية والتربية، مرجع سابق، لطفي الحجالوي، - 56
 .125باولو فريري، تعليم املقهورين، مصدر سابق، ص   - 57
 .309الحادي والعشرين، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ص مرريس شربل، التيارات الفكرية للتربية العصرية حتى مطلع القرن  - 58
 .46باولو فريري،تعليم املقهورين، مصدر سابق، ص   - 59
 .19باولو فريري، العمل الثقافي من أجل الحرية، مصدر سابق، ص - 60
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حسب فريري" يمكنه أن يؤدي دورين متناقضين وذلك على التعليم "غي أن نشير هنا إلى أن ينب 

نسنة التي أألنسنة، كما قد يكون سببا في الالحسب طبيعة فلسفته وأهدافه، فقد يكون مقوما أساسيا ل

 يعيشها املقهورين وداعما لتجذرها في نفسية أفراد املجتمع.

رسة انسانية تعمل على توعية املقهورين يعتبر تعليم املقهورين من أجل تغيير واقعهم عمل ومما

ة أخرى هو في نفس الوقت تعليم لكافة شرائح املجتمع زام بتغييره ، هذا من جهة ومن جهبواقعهم وااللت

فإثارة الوعي هو  .61حتى القاهرين منهم للتخلي عن قهرهم من أجل تحقيق الحرية اإلنسانية الدائمة.

عمق للواقع االجتماعي الذي يشكل حياتهم ويمكنهم من اكتشاف عملية يحقق من خاللها الطالب وعيا أ

طاقاتهم إلعادة خلقها. وبالتالي يتمكنوا من أن يكونوا كائنات إنسانية في هذا العالم بعيدا عن كل حاالت 

. باعتبار التربية هي 62التهميش والقمع واالضطهاد التي كانت سائدا في الخطاب اإليديولوجي التربوي السائد

 63سؤولة عن تشكيل الوعي وبناء العقل وصياغة مختلف التصورات، ودعم كل قيم الحرية والعدالة.امل

وعلى عكس التعليم البنكي فإن التعليم الحواري يمثل أهداف فلسفة األنسنة التي تسمح  

ليهم من للتالميذ بممارسة تامة إلنسانيتهم من خالل الثقة بقدراتهم وإبداعهم وعدم املمارسة التسلطية ع

قبل املعلم الذي يسمح لهم باملشاركة في العملية التعليمية والتعرف على عاملهم وكشف الستار عن 

حقيقة ظروفهم وذلك باستخدام منهج طرح املشكالت الذي يسمح للطالب بالتعرف على مشكالت واقعه 

ملشكالت وحده القادر على والتساؤل الحر والواعي عن العالم الذي يعيشه فيه  " فالتعليم الذي يعالج ا

حل التناقضات التي تحول دون تحقيق الحرية، ففي هذا النوع من التعليم يستهدف تحرير الرجال 

  64وتحقيق إنسانيتهم.".

باعتبار أن الوسيلة الوحيدة الناجعة لتحقيق الحرية هي التعليم ذو الصبغة اإلنسانية التي  

ار الدائم مع املقهورين. فمن خالل هذا الحوار ال يمكن أن تكون تقيم "فيه القيادة الثورية نوعا من الحو 

                                                           
 .35باولول فريري، تعليم املقهوري،  مصدر سابق، ص  -- 61
 .93مرجع سابق، صعارف العطار، التربية النقدية،  - 62
. 2007، 1دراسة تحليلية للتربية النقدية"، الدار املصرية اللبنانية ) القاهرة(، طسعيد اسماعيل عمرو، في التربية والتحول الديمقراطي،  - 63

 .29ص 

 .56باولو فريري، تعليم املقهورين،  مصدر سابق، ص  - 64
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ألن هذه  -أي املقهورين –على التالميذ  -أي القيادة الثورية -طريقة التعليم وسيلة يسيطر بها األساتذة

  65الطريقة تعبر عن ضمير املتعلمين أنفسهم.".

الكبير بقدرة املقهورين وبحقهم في تحررهم ، كما يظهر لنا "فريري" في كتاباته  إيمانهيبدي لنا  

بشخصية قوية وإرادة فذة، بحيث يبدي تأثره الكبير بما يحدث في واقعه وفي نفس الوقت يظهر حق 

املقهورين وقدرتهم في التخلص من كل صنوف القهر، يقول في ذلك:"إن صوتي صوت املقاومة، والسخط، 

صوت يتحدث عن حقهم في التمرد في وجه  -برة غضب الذين تم خداعهم وخيانتهم،. وصوتي أيضاوبه ن

  66االنتهاك األخالقي الذي كانوا ضحاياه املعذبين طويال."

 خاتمة:

فيما يتعلق بمسألة األنسنة أن " فريري" قد  "باولو فريري "يمكننا القول من خالل قراءتنا ألفكار 

وأنه فيلسوف اإلنسانية واملدافع عنها من خاللها تربيتها وإبراز أخالقها، وأهمية  مثل اإلنسانية بامتياز

موقعها بالنسبة  لهذا العالم، وتكمن أهمية أفكاره في شجاعته في قول " املسكوت عنه" وفي خروجه من 

ا دائرة الصمت التي تغطي الشعوب املقهورة، فاملشكلة تبدأ من اإلنسان وحلها يكون عن طريق هذ

ألنه يؤمن بقدرته على  ،اإلنسان الذي ينبغي مساعدته لفهم معنى وجوده اإلنساني وكيفية املحافظة عليه

وجوده عن طريق  تجعله يتمتع بكل مقومات الخروج من دائرة القهر واالستيالب ليعيش بكل إنسانية

ميعا وخاصة شعوب ج لإلنسانيةالتخلي عن ثورة الشعارات إلى ثورة الفعل. وهذا الخطاب هو موجه 

 العالم الثالث التي تعاني من هذه الظاهرة.

 

 

 

 

                                                           
 .47املصدر نفسه، ص  - 65
 .151ية"األخالق والديمقراطية والشجاعة املدنية" ، مصدر سابق، ص باولو فريري، تربية الحر  - 66
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 . - املحدثون أنموذجا - مناهج تحقيق املخطوطات عند العرب  
 . محاضر "أ"، شريعة إسالمية أستاذد / طالب حفيظة، 

 وهرانجامعة 

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2019مارس  17 :تاريخ القبول  2017مارس  15 :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

تحقيق التراث فن من فنون الكتابة والتأليف ولهذا الفن قواعد ومناهج وله عدته الخاصة الدقيقة لتقديم املخطوط كما           

فإن تحقيق مخطوطات الحديث أشد صعوبة وخصوصية بمكان وضعه مؤلفه وإذا كان تحقيق النصوص له من الصعوبة والحذر 

ه قدسيته فهو نقل عن النبي صلى هللا عليه وسلم فكان البد من التريث واإلحاطة لكون املحقق يتعامل مع مصدر من مصادر التشريع ل

علي بن محمد بن عبد هللا اليونيني في تحقيق روايات " صحيح البخاري" لإلمام  بكل ما يتعلق بقواعد التحقيق والتدقيق وما قدمه لنا

 ري الصواب ، وسلوك الطرق املختلفة للوصول إليه .البخاري ،ليعد مفخرة لعلمائنا القدامى، في التحقيق والضبط، وتح

 .مخطوط، تحقيق، اليونيني، البخاري، النصوص   :الكلمات املفتاحية

Summary  : Achieving heritage is an art of writing and writing. This is the art of grammar 

and methodology. It has its own precise specifications to present the manuscript as its 

author has put it. If the realization of the texts is difficult and cautious, it is more difficult 

and specific to realize the manuscripts of the hadeeth because the investigator deals with a 

source of legislation. (Peace and blessings of Allaah be upon him), it was necessary to wait 

and take care of everything related to The rules of  The investigation, the scrutiny and the 

report of Ali bin Muhammad bin Abdullah al Yunini in the investigation of the accounts of 

"Sahih al-Bukhari" of Imam al-Bukhari, to make the pride of our old scientists, in the 

investigation and control, and investigate the right and the behavior of different ways to 

access it. 

Keywords Manuscript, investigation, Greek, Bukhari, texts. 
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 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على خاتم النبيين واملرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

الحمد هلل الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وهدانا إلى تحري الصواب فيما نعمل وأرشدنا إلى حفظ ما 

من  مكتبات مخصصة لرعايتهأنتجته أقالم علمائنا األقدمين  والحفاظ عليه  من التآكل  وجمع درره  في 

 املال ومن أصحاب اآلثار للتزيي
ّ
 ن والتباهي بألواحه.اآلفات ومن أيدي التجار الذين ال هم لهم إال

إّن تراث األمة املخطوط جزء أصيل من كيانها ووجودها، وهذا التراث الذي ورثناه عن األسالف 

يضم في تخصصاته املختلفة كنوزا فهو يربط خلف األمة بسلفها وماضيها بحاضرها ويمدها برصيد من 

رهم وثمرة علمهم ونتاج عملهم الثقافة والفكر وصور الحضارة اإلنسانية وتجارب حياتهم، وعصارة فك

وتراثهم الذي تركوه ميراثا لألمة، وهو على كونه ميراثا ال يزال يحمل في كثير من جوانبه معنى االبتكار 

والتجديد، وإنه ملن اليمن والخير أن تتضافر في تحقيق هذا الهدف جامعات ومراكز ثقافية ومعاهد 

 . 1  ومراكز للتراث

الت في تحقيق التراث إليصال املاض ي بالحاضر واملستقبل الذي هو أمة إّن الجهود تظافرت والز 

أوالدنا وأحفادنا فالتراث يحمل األجيال للمستقبل ال للماض ي وهذه الكنوز العلمية املدفونة البد لها من 

التنقيب والتوثيق والتحقيق للنمو باألمة والسير بها قدما وهدايتها إلى الطريق السوي للتقدم نحو 

تقبل واعد . فكيف عالج العرب هذه الكنوز وكيف تعاملوا مع املصادر األصلية وكيف كان منهج علماء مس

 الحديث في تحقيق نصوص املصدر الثاني من مصادر التشريع ؟

 إلحكام النظرة إلى األمام، ومن هنا كانت املنطلقات األساسية لعمل 
ّ
ليست النظرة إلى الوراء فيه إال

التراث موصوال باملعاصرة قادرا على النمو بها، هاديا إلى الصراط السوي في التقدم التحقيق أن يصبح 

  2 نحو املستقبل

 :تعريف املخطوط -

لم تكن كلمة"مخطوط" أو "مخطوطة" املستخدمة حاليا في هذا العصر معروفة في القديم إطالقا 

بمعناها االصطالحي إذ لم تكن مستخدمة، وكانوا يستعملون بدال منها اسم كتاب أو سفر أو جزء أو 

 رسالة أو مجلد وغير ذلك من املصطلحات، وكانت هذه العبارات تطلق على كل كالم مؤلف، يبحث

موضوعا ما أو عّدة موضوعات مسجلة في أوراق مكتوبة بخط اليد. وظهرت كلمة مخطوط في العصر 

الحديث لتقابل كلمة مطبوع بعد أن عرف العالم طباعة الكتب وصارت تطلق على نسخة الكتاب التي 
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ع فيها ثم خطها املؤلف أو غيره من النساخ بخط اليد أو النسخة التي يدفعها املؤلف إلى املطبعة ليطب

 . 3 ينشر

 :املخطوط العربي -

الحديث عن املخطوط العربي حديث شاق، والحديث عنه خالل القرون األولى من تاريخه أكبر مشقة 

وأشّد عسرا والتعامل مع املخطوط في حّد ذاته صعب، فكيف إذن تكون صعوبة التعامل مع أقدم 

 فساد.املخطوطات وأشّدها غموضا في الكتابة وأكثرها تعرضا لل

 فماذا نعني باملخطوط العربي؟

هل يتسع مدلول كلمة"مخطوط" بحيث يشتمل على كل ما كتب بخط اليد حتى لو كان رسالة أو 

 عهدا أو نقشا؟أم أن هذا املفهوم يضيق حتى يقتصر على ما يمكن أن يسمى بالكتاب املخطوط؟

إلى لغة العرب؟ يقول الدكتور الحلوجي ثم ماذا نعني بلفظ"العربي" هل هو نسبة إلى بالد العرب أم 

أّن املخطوط العربي هو الكتاب املكتوب بخط عربي سواء أكان في شكل لفائف أو في شكل صحف ضّم 

 إذا تحققت لها 
ّ
بعضها إلى بعض على هيئة دفاتر وكراريس. وأنه كتاب والكتب ال توجد في أمة من األمم إال

ت يكتب بها وأناس يعرفون الكتابة وتراث فكري يحرص الناس على عناصر ثالثة: مواد ليكتب عليها وأدوا

 . 4 تدوينه وتداوله

 :إخراج املخطوط العربي -

 كيف كان التأليف عند العرب؟

 لقد سلك املؤلفون العرب طريقتين لوصول املخطوط إلى القارئ 

 أما الطريق الول:

 التأليف 

يعكف املؤلف على جمع مادة كتابه ومراجعتها وتهذيبها وتنقيحها واإلضافة إليها ثم يخرجها للناس 

بعد أن تستوي على صورة يرتضيها.وكان املؤلف يعتبر الصورة األولى التي يكتبها مسودة للكتاب يصحح 

  5 ة هي التي يخرجها للناسفيها ويغير ويبدل كما يشاء، حتى إذا استقامت له العبارة، بيضها في صورة نهائي
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الطريق الثاني: وهو الذي تدفقت عبره املخطوطات العربية وهي ظاهرة األمالي وهي ثمار مجالس 

اإلمالء التي انتشرت في الحواضر اإلسالمية خالل القرنين الثالث والرابع الهجريين حتى ليخيل إلى املرء أن 

  6الل هذين القرنييناإلمالء كان هو الطريقة الغالبة في التأليف خ

فإذا أمعنا النظر في تراثنا العلمي وجدنا أنفسنا أما حشد هائل من الكتب واملصنفات التي دونها 

السابقون في شتى صنوف العلم واملعرفة من علوم في الشريعة واللغة واألدب والطب والحساب والهندسة 

 واملنطق والفالحة والصيدلة والصناعة وغير ذلك.

النظر في بعض املؤلفات التي ترصد مسيرة تراثنا في حركة التأليف والفكر مثل كتاب ومن يحيل 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة يقف على ما يثير العجب والدهشة لشمول 

واتساع التأليف عند العلماء العرب و املسلمين، حيث شمل جميع جوانب العلم ودقائق املعرفة فخلفوا 

ي ذلك كله تراثا ضخما يكاد يفوق الحصر ومن آيات ذلك ما نقرأه في تاريخنا الحضاري عن عناية لنا ف

 . 7 الخلفاء والعلماء بالكتب واملكتبات التي انتشرت في أرجاء الدولة اإلسالمية

فقد ذكر أبو عثمان عمرو الجاحظ:"ولوال ما أودعت لنا األوائل من أنواع سيرها حتى شاهدنا بها ما 

 بهم 
ّ
غاب عنا، وفتحنا بها كل مستغلق كان علينا، فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم وأدركنا ما لم نكن ندرك إال

  8 لوال ذلك لحسن حظنا من الحكمة ولضعف سبيلنا إلى املعرفة"

ويقول عبد السالم محمد هارون:" هذا التراث الضخم الذي آل إلينا من أسالفنا صانعي الثقافة 

بية جدير بأن نقف أمامه وقفة اإلكبار واإلجالل، ثم نسمو برءوسنا في اعتزاز وشعور اإلسالمية العر 

  9 صادق بالفخر والغبطة والكبرياء"

 التحقيق

 أوال: تعريف التحقيق

 لغة:

أصله في اللغة من حّق الش يء إذا ثبت صحيحا، فالتحقيق إثبات الش يء وإحكامه وتصحيحه، تقول حقق  

  10 بته وصرت منه على يقيناألمر، وأحققته إذا أث
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 اصطالحا:

 هو الفحص العلمي للنصوص من حيث مصدرها وصحة نصها وإنشاؤها، وصفاتها وتاريخها. 

  11 وفي تعريف آخر:معناه أن يؤدي الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه، كما وكيفا بقدر اإلمكان

 تحقيق املخطوطات والكتب: -

وتيسيرها لالستفادة منها، في الصورة التي أرادها لها مؤلفها، أو أقرب ما تكون إلى هو إخراجها للناس 

 بعناء وصبر على البحث والتمحيص
ّ
ويرى الدكتور الغرياني أّن التحقيق ليس . ذلك وال يدرك ذلك إال

بعض  مقصورا على املخطوط من التراث، بل إّن كثيرا من الكتب املطبوعة حاجتها إلى التحقيق أمس من

املخطوطات، ملا أصابها من تحريف وتشويه واضطراب، فالنص الذي يطبع محرفا يصيب الناس منه ضرر 

ووبال. ألنه إن كان في علوم الشرع والحديث ربما أدى إلى تحليل الحرام وتحريم الحالل، أو الكذب على 

 حكاما خاطئة في بعض القضايارسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن كان في غيرها من العلوم ربما أعطى أ

12 

 :مناهج التحقيق عند العرب -

أكثر املبتدئين ال يفرقون بين تحقيق الكتاب والتعليق عليه بما ال عالقة له بالتحقيق، فصاروا 

يسمون كّل ش يء تسّود به حواش ي الكتب املطبوعة تحقيقا. وأصول فن التحقيق عربية إسالمية محضة. 

التواب في أول كتابه مناهج تحقيق التراث بين القدامى واملحدثين :"يظن بعض يقول الدكتور رمضان عبد 

الباحثين املحدثين من العرب أّن فن تحقيق النصوص فن حديث ابتدعه املعاصرون من املحققين 

العرب، أو استقوه من املستشرقين الذين سبقونا في العصر الحاضر بعض الوقت في تحقيق ش يء من 

"فقد جاء في قواعد تحقيق املخطوطات لصالح الدين املنجد حيث يقول في  13 ن الناستراثنا ونشره بي

كتابه:" أّن املستشرقين سبقوا العرب إلى نشر تراثنا منذ أكثر من مائة عام، وشاء العرب أن يحذوا حذو 

كان لهم فضل املستشرقين في تحقيق النصوص..." وأضاف:" أنه من اإلنصاف أن نقرر أن املستشرقين 

 14 السبق في نشر تراثنا العربي منذ القرن املاض ي وأنهم أول من نبهنا إلى كتبنا ونوادر مخطوطاتنا 

لكن الحقيقة بخالف ذلك فقد قام فن تحقيق النصوص عند العرب مع فجر التاريخ اإلسالمي، وكان 

بي، وتأثر بمنهجهم هذا أصحاب العلوم لعلماء الحديث اليد الطولى في إرساء قواعد هذا الفن في تراثنا العر 
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املختلفة، وإّن كثيرا مما نقوم به اليوم من خطوات في فن تحقيق النصوص ونشرها،بدء من جمع 

املخطوطات واملقابلة بينها، مرورا بضبط عباراتها وتخريج نصوصها وانتهاء بفهرسة محتوياتها، كما سبقنا 

 15 لدةبه أسالفنا العظام من علماء العربية الخا

وذكر مية محمد مجاهد شعبان:" أّن علم التحقيق لم ينشأ دفعة واحدة، بل إنه قد مّر بمراحل 

وكانت كل مرحلة تتم سابقتها وتضيف إليها، فقد قام أجدادنا العرب واملسلمون بجهود كبيرة في تحقيق 

ريخ نسخه النصوص وتوثيقها وفق قواعد وضوابط مقررة إلثبات صحة النص ومعرفة صاحبه وتا

وناسخه وغير ذلك من األمور التي تنتهي بإخراج النص كما وضعه صاحبه على قدر املستطاع".يقول 

الدكتور شوقي ضيف مؤكدا هذه الحقيقة:"لقد كانوا يعرفون كل القواعد العلمية التي نتبعها في إخراج 

خ الستخالص أدق كتاب ال من حيث رموز املخطوطات فحسب، بل أيضا من حيث اختيار أوثق النس

صورة للنص،ولعل خير ما يمثل عملهم في هذا الجانب إخراج اليونيني، حافظ دمشق املشهور في القرن 

 السابع الهجري لصحيح البخاري"

"لكن ما قاموا به لم يشكل قواعد علم مستقل بذاته كغيره من العلوم، حتى جاء عصر املطبوعات 

قرن العشرين، إذ انصرف عدد من رجال العلم واملعرفة إلى وهو أواخر القرن التاسع عشر وبداية ال

 16 تحقيق التراث واإلقبال على نشره 

 أول منهج في التحقيق عند املسلمين: -

يقول الغرياني في كتابه أّن أول من نبهنا  في أعمال املسلمين األولى إلى مبدأ التحقيق متمثال في 

هد النبي صلى هللا عليه وسلم حيث كان النبي صلى هللا معارضة النصوص لتوثيقها وتصحيحها كانت في ع

عليه وسلم يعرض على جبريل عليه السالم القرآن فقد جاء في رواية البخاري أّن "فعرض عليه مرتين في 

وأّن العرضة األخيرة كان عليها االعتماد في بيان ما استقر عليه الوحي بعد نسخ  17 العام الذي قبض فيه"

  18 املنسوخ

د عرض زيد بن ثابت القرآن على النبي صلى هللا عليه وسلم حيث قال القاض ي عياض:" وقد روي وق

عن زيد بن ثابت أنه قال:" كنت أكتب الوحي عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يملي علّي فإذا فرغت 

ه في خالفته على نشر وملا عزم عثمان رض ي هللا عن.  19 ،قال: اقرأه، فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه"

املصحف وتوزيعه في األمصار اإلسالمية أحضر النسخة األم من حفصة رض ي هللا عنها وعهد باألمر إلى 



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                          متونمجلة                       سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                        2019  أفريل 01/ ول العدد ال  /الحادي عشراملجلد 

 
84 

جماعة من ذوي الحفظ والعلم والفطنة والفصاحة من قبائل العرب فكان سعيد بن العاص يملي وزيد 

بتقديم النسخة األخيرة إذا كان ألصل الكتاب أكثر وهذا يضاهي ما يعرف اآلن في فن التحقيق   . 20 يكتب

  21 من إبرازة

 مناهج التحقيق عند املحدثين: -

كما ذكرنا من قبل أّن العرب سبقوا علماء أوروبا إلى االهتداء للقواعد التي يقابلون بها بين 

. وإّن ما النصوص املختلفة، لتحقيق الرواية، والوصول بتلك النصوص إلى الدرجة القصوى من الصحة

ه( في تحقيق روايات "صحيح البخاري" لإلمام 701صنعه علّى بن محمد بن عبد هللا اليونيني )املتوفى سنة 

ه( وإخراج النص الذي بين أيدينا اآلن من هذا الكتاب، ليعد مفخرة 256البخاري املتوفى)املتوفى سنة

 لطرق املختلفة للوصول إليه.لعلمائنا القدامى، في التحقيق والضبط، وتحري الصواب، وسلوك ا

هـ (لم يكن يعرف إال الروايتين 386وأول شارح لصحيح البخاري، وهو الخطابي )املتوفى سنة 

األوليين. وتعتمد رواية "الفربرّي" على أصل يرجع إلى نص نسخة أبي جعفر محمد بن أبي حاتم، كاتب 

هـ. والثانية في بخارى 248كان في "فربر" سنة البخاري، وسمعه الفربري من البخاري مرتين، أوالهما: عندما

  ـ. 22 ه252سنة

وقد كانت هذه النصوص املتداولة من صحيح البخاري، مختلطة ومعقدة للغاية، إلى درجة أن 

النسخ املنسوخة عنها كانت تختلف فيما بينها اختالفا كبيرا. وعندما اقتصر االشتغال في القرن السابع 

في إطار الروايات، التي ترجع النص املتداول للفربري، قام اليونيني بإعداد  الهجري على اختالف النص

النص الذي بين أيدينا من صحيح البخاري، بمراجعة الروايات املختلفة، وتحقيقها، وتحريرها مما شابها 

  23 من خلط واضطراب

على قواعد في هذا عن البخاري واليونيني بصفة خاصة، أما أهل الحديث فقد ألفوا كتبا تشمل 

كتابة العلم وضبطه هي في غاية األهمية للمحقق ترشده إلى كثير من األمور التي يحتاج إليها في التحقيق، 

ابتداء من كيفية التعرف على قراءة الخط واالهتمام بدراسة صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه وانتهاء بوضع 

 . 24 ا عليها في أول الكتاب أو في آخرهالفهارس وبيان كيفية استعمال االختصارات والرموز منبه



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                          متونمجلة                       سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                        2019  أفريل 01/ ول العدد ال  /الحادي عشراملجلد 

 
85 

وبعض هذه القواعد والضوابط طبقها علماء الحديث في كتبهم تطبيقا عمليا بقي منهجا ملن بعدهم 

 وقد نبهوا عليه في كتبهم منها:

د -1
ّ
 .هـ(360الرامهرمزي)ت"املحدث الفاصل بين الراوي والواعي" للحسن بن عبد الرحمن بن خال

 .هـ(463"الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي )ت -2

 " الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع" للبغدادي-3

 هـ(544"اإلملاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" للقاض ي عياض اليحصبي)ت -4

 هـ(643الحديث" للشهرزوري )ت"مقدمة ابن الصالح في علوم -5

 هـ(733" تذكرة السامع واملتكلم في أدب العالم واملتعلم" إلبن جماعة )ت -6

 .   25هـ(981" املعيد في أدب املفيد واملستفيد" لعبد الباسط بن موس ى العلموي)ت-7

 لقد اتبع املحدثون منهجا في التحقيق يتمثل في

 :_ صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه

لة بين النسخ: وتسمى املعارضة التي يدور عليها تحقيق النص هي عند علماء الحديث واحدة من _املقاب

أعلى طرق التحمل والرواية، ومعناها أّن يقابل الطالب أصله بأصل شيخه من حفظه أو من كتابه أو 

 على املقرئ  يقابله مع غير شيخه بحضرة الشيخ بأّن يقرأ الطالب والشيخ يسمع كما يعرض القارئ القرآن

26  

وهذا هو العلموي يقول عن طالب العلم:" عليه مقابلة كتابه بأصل صحيح موثوق به، فاملقابلة 

متعيّنة للكتاب الذي يرام النفع به. قال عروة بن الزبير البنه هشام رض ي هللا عنهم:كتبت؟ قال : نعم، قال: 

 . 27 عرضت كتابك؟ أي على أصل صحيح، قال: ال، قال: لم تكتب"

 _ املفاضلة بين النسخ

 _ قرب النسخة من املؤلف:
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الشك أّن أرفع النسخ قدرا وأعالها شأنا ما كانت أقرب إلى املؤلف بأن كانت بخطه أو مجازه من قبله 

وكلما قربت النسخة املكتوبة من مؤلفها كانت الثقة بها أكبر لذلك كان املحدثون يتسابقون في طلب علو 

  28 اإلسناد

 النسخة التي اعتنى بها العلماء:_ 

وكما تفضل نسخة املخطوطة بقدر قربها من املؤلف، الذي يضاهي علو اإلسناد في الرواية، كذلك 

تفضل بتداول العلماء إياها، بأن يكون كتبها عالم، أو قابلها، أو تملكها، أو راجعها، ملا قد تشتمل عليه من 

  . 29 الحواش ي والتصويبات

 ات الكتاب_ تعدد ابراز 

 _إصالح الخطأ

 _عالج السقط

 _ عالج الزيادة

 _ عالج التشابه بين بعض الحروف

 _صنع الحواش ي

 _عالمات الترقيم والرموز واالختصارات 

 _الهوامش واالعتناء بالضبط والتخريج

مقدمة التحقيق: حيث كان ألسالفنا منهج دقيق في التحقيق، لم يفتهم منه، حتى وضع املقدمات 

العلمية، على النحو املعروف اآلن في مقدمات التحقيق للكتب، من بيان خطة العمل، والتعريف بصاحب 

اسة شاملة ببيان الكتاب، وشيوخه والراوين عنه، ومؤلفاته، ونبذ من حياته العلمية، ثم دراسة الكتاب در 

موضوعه، ومكانته بين الكتب في فنه، وتحرير مواضع الشبه، التي ترد على بعض مسائله، إلى غير ذلك من 

  30 املسائل املهمة

: ومعناه استغالق الكالم وعدم فهم معناه لسقم في لفظه مع صحة ورود الرواية به ويسمى _ التضبيب

 أيضا التمريض وهو أن تكتب عالمة )ص(

 . الخاتمة
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إّن النهوض بتراث األمة جمعا وتحقيقا وتوثيقا ونشرا ملن أعظم الرسائل شرفا وقيمة فهي بذلك 

تسترجع مجدا وتبقي أثرا، خصوصا في هذه السنوات التي تحاول فيها إثبات حضارتها وتطهير بقعتها من 

 الدنس االستعماري الذي ما تزال بقاياه فيه

املهمة جدا، غير أنه يفتقر إلى منهجية علمية من ناحية التحقيق  علم تحقيق التراث من العلوم

 ومن ناحية املحافظة على هذه الثروة العظيمة

 علم تحقيق التراث علم عربي املنبع وإسالمي املنشأ وليس كما زعم بأنه غربي 

"صحيح ه( في تحقيق روايات 701إّن ما صنعه علّى بن محمد بن عبد هللا اليونيني )املتوفى سنة 

ه( وإخراج النص الذي بين أيدينا اآلن من هذا الكتاب، 256البخاري" لإلمام البخاري املتوفى)املتوفى سنة

ليعد مفخرة لعلمائنا القدامى، في التحقيق والضبط، وتحري الصواب، وسلوك الطرق املختلفة للوصول 

 إليه.
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 اإلسالمية والغربية وأثرهما الثقافي على الفكر اإلنسانيالحضارة 

 . "دراسة مقارنة"
Islamic and Western civilisation and their cultural impact on human thought 

 

 د/ معمر شباب

 تلمسانلغة ودراسات قرآنية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تخصص  أستاذ محاضر "ب"

 

 2019أفريل  01 تاريخ النشر:  2019مارس  17 تاريخ القبول:  2019مارس  14تاريخ اإلرسال:  

 :ملخص

قام عالم الغرب على مفاهيم الفلسفة اليونانية والحضارة الرومانية في إطار املسيحية الغربية وقام عالم العرب واإلسالم 

هللا عليه وسلم فهي قاعدة أساسية مستمدة من األصول والقيم األساسية التي على مفاهيم القرآن الكريم وسنة نبيه صلى 

فقد أخذ عصارة العلم اإلسالمي متمثال في املنهج  ،عرفتها ثقافتنا اإلسالمية منذ وقت بعيد وأقاموا عليها كيانهم وحضارتهم

 التجريبي و وظل أكثر من أربعمائة عام هو ينكر  هذا األثر، 

 .الحضارة ، اليونانية ،االسالمية ، الثقافة،العقيدة. :الكلمات املفتاحية

Summary  : The world of the West on the concepts of Greek philosophy and Roman 

civilization in the framework of Western Christianity and the world of Arabs and Islam 

on the concepts of the Koran and the year of the Prophet peace be upon him is a basic 

base derived from the fundamental values and values that have long known our Islamic 

culture and established their entity and civilization, Islamic science represented in the 

experimental method and remained more than four hundred years is denying this effect, 

Keywords Civilization, Greek, Islamic, culture, creed 
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 :مقدمة
تقاس األمم بمقوماتها الفكرية وقيمها األخالقية وإنجازاتها العلمية، وقد كانت للثقافة اإلسالمية 

 بناء األمة اإلسالمية وترسيخ عظمتها، وتوطيد سلطانها واستمرار عطائها.الدور العظيم في 

ونكون جازمين أن الحديث في الثقافة اإلسالمية فإنه يتجاوز حدود املعرفة العقلية البحثة لينفذ  

 إلى القلب فيحرك املشاعر وتفجر الطاقة الحية في روح املؤمن فتربطه بعقيدته النيرة وشريعته القويمة .

وأمتنا في الوقت الحاضر أحوج ما تكون إلى هذه الثقافة فإنها هي التي تحفظ على األمة شخصيتها 

الفريدة، وعن طريقها تربط ماضيها املشرق بحاضر أن يكون سبيال إلى مستقبل زاهر وهذه الثقافة تجعل 

 األمة في مسيرتها.لدى األجيال املناعة الفكرية والنفسية ضد التيارات املعادية التي تتعرض لهذه 

ومن املعتقد أن مرحلة التبعة الفكرية القائمة على عقدة األجنبي أو الجري وراء بريق الفكر الغربي 

وتقليده واإلعجاب به والدعوة إلى نقله كامال قد انتهت، وأن مرحلة من الرشد الفكري واالستقاللية وبروز 

من األصول والقيم األساسية التي عرفتها ثقافتنا الذاتية والقدرة على التماس قاعدة أساسية مستمدة 

اإلسالمية منذ وقت بعيد وأقاموا عليها كيانهم وحضارتهم قد بدأت وأولى الحقائق التي تكشف ذاتية 

الثقافة اإلسالمية هي ذلك التباين الواضح بين العوالم واألمم، فهناك علمان منفصالن لكل منهما قيمه 

قام عالم الغرب على مفاهيم الفلسفة اليونانية والحضارة الرومانية في إطار  ومقدراته وفلسفته وذاتيته

املسيحية الغربية وقام عالم العرب واإلسالم على مفاهيم القرآن الكريم وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، 

من اليونان وعندما نقل الغرب ثقافتنا اإلسالمية رفض أن يقبله كامال وصاغه في قوالبه األصلية املستمدة 

 والرومان.

فقد أخذ عصارة العلم اإلسالمي متمثال في املنهج التجريبي ولكنه رفض أن يأخذ إطار اإلسالم 

القائم على التوحيد واألخالق وظل أكثر من أربعمائة عام هو ينكر  هذا األثر، وهذه الصلة وال يرى أن في 

تها في القرن الرابع وحضارة أوربا التي أوقدت هذا العالم حضارة غير حضارة الرومان التي انطفأت منار 

أضواءها في القرن الخامس عشر في تجاهل عنيد متعصب للدور الضخم الذي قدمه اإلسالم للحضارة 

والعلم حتى جاء في السنوات األخيرة من يعترف بالفضل ومن الحقائق التي ال سبيل إلى تجاوزها، أن 

التي يعرفها الفكر الغربي بأنها تمثل الالهوت أو العالقة بن هللا اإلسالم ليس دينا على مفهوم األديان 

واإلنسان ولكنه دين ومنهج حياة ومجتمع وحضارة والثقافة اإلسالمية ال تنفصل عن اإلسالم وتأتي هذه 

 الدراسة لبيان التمايز بين الثقافة اإلسالمية والثقافة الغربية وأثرها على الفكر اإلنساني.

 بسماٍت وخصائَص جعلتها متألقة بين غيرها من  املوضوعوتأتي أهمية 
ً
أن الثقافة اإلسالمية متميزة

 
ً
 وثيقا

ً
 ارتبطت ارتباطا

ٌ
الثقافات، ألنها تقوم عل أسس عقدية ربانية، وقيٍم إنسانية رفيعة، فهي ثقافة
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 ،
ً
 قويما

ً
ن منهجا ِّ

، بالسلوك اإلنساني، املرتبط بوحي السماء الذي ضبطها ومنهجها لتكو 
ً
 سديدا

ً
ودستورا

ها عن تعاليم الشرع الحني… فالثقافة واألخالق والعرف
َ
 ال ُيمكن فصل

 واعتمدت في دراستي على املنهج التحليلي واملقارن 

 مفهوم الثقافة اإلسالمية ومصادرها املطلب األول:

: ترد كلمة الثقافة للداللة على معان متعددة كالحذق والفطنة وسرعة الفهم والتهذيب لغة-أ

وتقويم املعوج من األشياء، يقال:ثقف الرجل ثقفا وثقافة أي صار حاذقا فطنا وثقفت العلم أو الصناعة 

به، وثقف الرماح أي سواها وقوم في أوهى مدة إذا أسرعت أخذته، يقال ثقف 
َّ
به وهذ الصبي أي أدَّ

(1)اعوجاجها.

 وقد تستعمل كلمة الثقافة بمعنى األخذ واإلدراك والظفر وقد جاء ذلك في قوله تعالى:﴿
َ
ُعوِنين

ْ
َمل

 
ً

ِتيال
ْ
ق
َ
وا ت

ُ
ل ِ
 
ت
ُ
وا َوق

ُ
ِخذ

ُ
وا أ

ُ
ِقف

ُ
َما ث

َ
ْين
َ
 وفي قوله تعالى: ﴿ 61﴾ سورة األحزاب، اآلية أ

ُ
وُهْم َحْيث

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق َو

ُموُهْم 
ُ
ت
ْ
ِقف

َ
ُهْم وفي قوله عز وجل: ﴿ 91﴾سورة النساء، اآلية ث

َ
ف
ْ
ل
َ
ْد ِبِهْم َمْن خ ِ

ر 
َ
ش
َ
َحْرِب ف

ْ
ُهْم ِفي ال نَّ

َ
ف
َ
ق
ْ
ث
َ
ا ت ِإمَّ

َ
ف

 
َ
ُرون

َّ
ك
َّ
ُهْم َيذ

َّ
َعل
َ
 ..57﴾سورة األنفال، اآلية ل

تستعمل في داللتها اللغوية على  ""الثقافةيتضح لنا من خالل عرض تلك املعان املتعددة لكلمة 

 الجانب املعرفي والجانب السلوكي.

: لقد عرفها املجمع اللغوي بأنها حملة العلوم واملعارف والفنون التي يطلب الحذق االصطالح -ب

وعرفها بعض التربويين بأنها "مجموعة األفكار واملعتقدات والتقاليد واملهارات وطرق التفكير (1)لها".

 (2)تصال واالنتقال وطبيعة املؤسسات االجتماعية في املجتمع الواحد".ووسائل اال

وعرفها علماء اإلنسان بأنها "أسلوب الحياة في مجتمع ما بما يشمله هذا األسلوب من تفصيال ال 

 (3)تحص ى من السلوك اإلنساني.

 (4)و منهم من عرفها "هي نضج في العقل ووعي في القلب وإرهاف في الشعور واستقامة".

                                                           
 .8، ص2م، ، ط1981-هـ1401، 2ط ، الفالحمكتبة  رجب سعيد شهوان، دارسات في الثقافة اإلسالمية -1
 .8املرجع السابق، ص -2
 .28، ص20إبراهيم خورشيد، مفهوم الثقافة بمجلة الفيصل، العدد  -3
 .21محمد عبد الكريم الجزائري، الثقافة ومآس ي رجالها، شكة الشهاب الجزائري، دون ط، ص  -4
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 في اللغة ألجنبية:-ج

م( مشتقة من لفظ 1509-ه915" في لغة اإلفرنج الحديثة ) La cultureيدور معنى كلمة الثقافة "

"  في لغتهم القديمة في القرن السادس الهجر، الثاني عشر ميالدي وهذه اللفظة مشتقة Couture"كوتير" "

"واملعنى الحقيقي لهذه Latin Médiévalبالقرون الوسطى "" في اللغة الالتينية Culturaمن "كلتيرا" "

 (1)األلفاظ الثالث هو شق األرض، وفلحها، وبذر الحبوب فيها وجني الثمار وحصد الزرع.

ثم أخذت هذه الكلمة تتوسع في لغة اإلفرنج فوضعوها لعدة معان مجازية حسب أغراضهم وتقدم 

 أفكارهم.

لها أن وضع لفظ الثقافة لم يكن بمحض الصدفة، بل هو يقول صاحب كتاب الثقافة ومآس ي رجا

مبني على ترو عميق وتفكير مصيب من حيث وجه الشبه بين األرض و اإلنسان بين فاألرض متى ُعني بسقي 

تربتها وتسميدها واختير مواسم فلحها، جاءت بنباتات مغذية وثمار لذيذة، وكذلك اإلنسان متى عني 

ارف وتنمية شعوره وعواطفه على حب الخير حسنت أخالقه واستقامة بتغذية عقله بالعلوم واملع

 (2)سلوكه...".

م شرع علماء اإلفرنج وكتابهم في وضع معان مجازية للفظة 1550هـ املواقف لـ956وفي سنة 

"الثقافة" ثم وضعوا لهذه املعاني تعارف جديدة حسب اختصاص كل منهم، وهي كثيرة محفوظة بجلها في 

سكو" منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة نورد بعض التعارف كنماذج ملدلوالتها وثائق "اليون

 عندهم.

وقد علق ناقله "أندري  (3)"تنمية أو نتيجة" لبعض القوى العقلية أو الجسدية بواسطة تمرين الئق -1

 الالند بأنه ضيق جدا.

، وقد علق الالند (4)ته النقدية وإدراكهخصيصة لشخص متعلم، قد نمى بواسطة التعليم ذوقه وحاس -2

 قال هي أكثر عموما وهو دائما في مستوى االهتمام به والثناء عليه.

 (1)"مجموعة من املعارف العامة في اآلداب والفلسفة والفنون.-3

                                                           
 .14شركة الشهاب الجزائر، دون ط، ص  محمد عبد الكريم الجزائري، الثقافة ومآس ي رجالها، -1
 .14املرجع نفسه، ص -2
3-p199 et200.-presse universitaire de France 1951 -Paris -vocabulaire technique et critique -André Lalande 
4- p20-vocabulaire technique -André Lalande 
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وهذا والتعريف له مدلوله املجازي للثقافة  (2)"تهذيب العقل والذوق والسلوك بالتربية والتعليم" -4

 عندنا.

 (3)هي التعليم والتربية. -5

ذلك الكل املركب الذي يتضمن املعارف والفنون واألخالق والقوانين والعادات أي قدرات  -6

 (4)وخصال يكتسبها اإلنسان نتيجة لوجوده كعضو في املجتمع.

يشترك في مكونتها الجزئية أفراد مجتمع معين، تنظيم للسلوك املكتسب ولنتائج ذلك السلوك  -7

 (5)وتنتقل عن طريق هؤالء األفراد.

 (6)هي تنظيم ألنماط السلوك واألدوات واملشاعر التي تعتمد على استعمال الرموز. -8

وهذا مخالف تماما ملفهوم  (7)القيم املادية واالجتماعية ألي شعب سواء كان متمدنا أو متوحشا -9

 الثقافة التي ترمز للتقدم والرقي والوعي.

كل نماذج السلوك االجتماعي ويشمل اللغة وصنع األدوات والصناعات والفنون والعلوم  -10

ثم يردف  (8)والقوانين ونظام الحكم واألخالق والعادات، والتقاليد والدين والبنك واملواصالت واملؤسسات"

عريف قائال: "فالتعرض للثقافة البد أن يراعي فيه كل الجانب الديني والجانب املوضعي، صاحب هذا الت

 ألن املناظرة املادية للثقافة ال تكون إال مع وجود آراء ومعتقدات وقيم ومفاهيم.

 :تعريف مصطلح الثقافة اإلسالمية

وية التي يصعب على الباحث كلمة "الثقافة" ذات أبعاد كبيرة ودالالت واسعة كونها من األلفاظ املعن

تحديدها، ونظرا لعلماء اإلسالم على اختالف اختصاصاتهم في الزمن املاض ي لم يستعملوا كلمة "الثقافة" 

باملعنى الواسع ولم يقيموا علما مستقال يسمى بـ "الثقافة" وإنما جاء التعبير لهذه الكلمة وليد األبحاث 

                                                                                                                                                                                     
1-dictionnaire alphabétique de la langue Française culture.  -Paule Robert 
 .12م، ص1957م ترجمة الطاهر الخميري، كتاب مكافحة الثقافة، تونس، 1955قاموس "أكسفورد"  -2
 ، ترجمة الطاهر الخميري.1954قاموس الروس،   -3
4-1971.p1London john Mullay  Taylor E.B Primitive culture « 

 .13، ص 1961ترجمة وهيب إبراهيم سمعان، الثقافة والتربية في العصور الوسطى القاهرة، مطبعة دار املعارف، 
5- p21.-1947-Paul-Back grand of personality kegon -Linton.R, the cultural  13ترجمة وهيب إبراهيم سمعان، املرجع السابق ص. 
6-vs psychological interprétations of human. Behavior American serological revue -gicalculturolo -A -White Lestie

EW12 :686-698 December 1947 

 .18ترجمة وهيب إبراهيم سمعان املرجع السابق، ص
 /Wi.Thomas. 1937، 7ترجمة الطاهر الخميري مكافحة الثقافة، ص  -7
8- Fairchild  8جمة الطاهر الخميري، املرجع السابق، صتر  -قاموس علم االجتماع. 
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من خاللها على العلوم والفلسفات الغربية، فاقتبسوا منها العديد والدراسات الحديثة التي اطلع املسلمون 

 من املسميات التربوية.

نظرا لهذا ال يوجد تعريف محدد متفق عليه ملصطلح "الثقافة اإلسالمية وإنما هي اجتهادات من 

ن بعض العلماء، حيث تعددت التعريفات لهذا املصطلح تبعا لتعدد اتجاهات هؤالء العلماء واملفكري

 حصرها رجب سعيد شهوان في ثالثة اتجاهات:

اتجاه يجعل "حياة األمة اإلسالمية" يدور عليه التعريف و أصحاب هذا االتجاه بأنها "معرفة -1

مقومات األمة اإلسالمية العامة بتفاعالتها في املاض ي والحاضر من دين ولغة وتاريخ وحضارة وقيم 

 (1)وأهداف مشتركة".

لى دراسة حياة األمة اإلسالمية من جميع جوانبها على أساس أن لكل أمة وهذا التعريف يقوم ع

 ثقافة خاصة بها املعبرة عن روحها  وخاصيتها وإسهاماتها في تاريخ اإلنسانية.

اتجاه يجعل العلوم اإلسالمية أساسا يدور عليه التعريف ولهذا تكون الثقافة اإلسالمية مرادفة -2

 "للدراسات فاإلسالمية"

صحاب هذا االتجاه "معرفة مقومات الدين اإلسالمية بتفاعالتها في املاض ي والحاضر عرف أ

 (2)واملصادر التي استقيت منها هذه املقومات".

هذا التعريف يشمل دراسة العلوم اإلسالمية بجوانبها املتعددة املستمدة من القرآن الكريم والسنة 

 النبوية واملصادر التبعية.

افة اإلسالمية مصطلح يعبر عن علم جديد يضاف إلى العلوم اإلسالمية وهو اتجاه يرى أن الثق-2

علم ظهر نتيجة التحديات املعاصرة لإلسالم واألمة اإلسالمية وعرفت الثقافة اإلسالمية على هذا األساس 

 (3)بأنها "معرفة التحديات املعاصرة املتعلقة بمقومات األمة اإلسالمية ومقومات الدين اإلسالمي

هذه الدراسة ظهرت دراستان اهتمتا بموضوع الثقافة اإلسالمية أولها كان رائدها عبد الرحمن  بعد

 (4)الزنيد يعرفها  بأنها "علم كليات اإلسالم في نظم الحياة كلها بترابطها".

 حيث خرج بتعريف جامع ملوضوعات العلم مانع من تداخله مع التخصصات العلوم األخرى.

                                                           
 .12-11ينقل دراسات في الثقافة اإلسالمية، رجب سعيد شهوان، ص   -1
 .12رجب سعيد شهوان، دارسات في الثقافة اإلسالمية، ص  -2
 .12املرجع السابق، ص   -3
 .89هـ، ص 1410، محرم 2اإلسالمية، عددمدخل إلى علم الثقافة اإلسالمية، مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود  -4
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عمل جماعي ملجموعة من األساتذة املختصين في علم الثقافة اإلسالمية بجامعة ثانيها: هي نتاج 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية حيث عرفت الثقافة اإلسالمية "العلم بمنهاج اإلسالم الشمولي في القيم 

 (1)والنظم والفكر ونقد التراث اإلنساني فيها".

 :مصادر الثقافة اإلسالمية

 الثقافة اإلسالمية: سنتحدث هنا عن مصادر

 : املصادر املتفق عليها وهي مصادر التشريع اإلسالمي املتفق عليها واملعرفية.أوال

: فالقرآن الكريم هو املصدر األساس للثقافة اإلسالمية واملشتمل على األصول القرآن الكريم -أ

 كتاب عقيدة وهداية وتعليم والعلوم املختلفة، أنزله هللا هدى ورحمة للعاملين، تبيانا لكل ش يء جعله هللا

وثقافة، فقد صاغ حياة املجتمع اإلسالمي بأحكام تشريعية تناولت شؤون الحياة االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية، فكان لها األثر األكبر في صياغة مفاهيم اإلنسان عن شؤون الحياة وإعالء قيمهم وتقديم 

 بالقرآن حفظا وتدوينا ودرسا وتطبيقا.أخالقهم وضبط سلوكهم ولذلك اهتم املسلمون 

ا :والسنةبيان القرآن وتفصيل ملجمله وتأكيد ألحكامه قال هللا تعالى: ﴿السنة النبوية -ب
َ
ن
ْ
َزل
ْ
ن
َ
أ َو

ْيِهْم 
َ
َِل ِإل

ز 
ُ
اِس َما ن

َّ
 ِللن

َ
ن ِ
َبي 
ُ
َر ِلت

ْ
ك ِ
 
ْيَك الذ

َ
 .44﴾.سورة النحل، اآلية ِإل

الحديث وانكبوا على حفظه وفقهه واستنباط األحكام وقد اشغل املسلمون بالسنة فدونوا 

الشرعية منه فكانت السنة منبعا للتشريع والثقافة، ومن الكتب التي جمع فيها الحديث "صحيح البخاري 

 .(2)ومسلم، وسنن الترميذي، وأبي داود وابن ماجه والنسائي وموطأ مالك وكتب أخرى".

أو مقيدة ملطلقه أو مخصصة لعامه أو زيادة الحكم لم وجاءت السنة مبنية ملجمل القرآن الكريم 

 يرد في القرآن الكريم مثل تحريم الجمع بين املرأة مع عمتها أو خالتها.

: يعد من مصادر الثقافة اإلسالمية وهو منبع مهم، فقد ورد عن الصحابة الكثير من اإلجماع-3

لهم موقف منها، وما اتفقوا أصبح جزءا من  الحوادث التي لم ترد أحكام صريحة في الكتاب والسنة، فكان

الشريعة  اإلسالمية ال ينبغي تركه أو عدم التقيد به فهم أدرى الناس بالشريعة وأهدافها وحكمها، 

واإلجماع هو: "اتفاق املجتهدين من أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على 

 (3)حكم شرعي".

                                                           
 مفهوم الثقافة اإلسالمية، ناصر بن عبد الرحمن.-، املقال13تخصصا ومادة وقسما علميا ص -الثقافة   اإلسالمية   -1
 .296،ص1959صبحي صالح، علوم الحديث وممصطلحاته، جامعة دمشق ط  -2
 .490ص 1هـ، ج1418-م1998، 2الفكر املعاصر بيروت، لبنان، طوهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، دار   -3
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والقياس هو مصدر هام من مصادر الثقافة اإلسالمية حيث أباحت الشريعة : القياس -4

اإلسالمية االستدالل وإعمال الفكر، فرسمت طريقا واضحا لذلك، لضمان حمل معلوم على معلوم في 

 إثبات حكم لهما أو نفيه.

 ثانيا: املصادر املعرفية:

همة للثقافة اإلسالمية فهو سجل : يعد التاريخ اإلسالمي من املقومات املالتاريخ اإلسالمي-1

األحداث والوقائع التي حدثت وتحدث على مسرح الحياة اإلنسانية منذ بعثة النبي صلى هللا عليه وسلم إلى 

اليوم، ولقد دون املسلمون تاريخهم وكان أول ما عنوا به سيرة نبيهم صلى هللا عليه وسلم ثم أخذوا يدونون 

لمين وعالقتهم بغيرهم من األمم والشعوب والدول، وما تبع ذلك من فتوح الحوادث اإلسالمية وأحوال املس

 وأحداث.

التاريخ بما تضمنه من الحوادث واآلثار التي تركها املسلمون يعد واحدا من معارف الثقافة  

اإلسالمية بهذه الحوادث تعرفنا على مواطن القوة والضعف وأسباب كل منهما واألمة التي تدرس 

 (1)اض ي من أجل الحاضر واملستقبل".تاريخها امل

: اللغة العربية مقوم أساس ي من مقومات الثقافة العربية فهي ليست مجرد أداة اللغة العربية-2

للتخاطب والتفاهم دائما هي لغة القرآن "وبفضله بلغت العربية من االتساع مدى ال تكاد تعرفه أية من 

نا حيث لم  تعرف أي لغة في العالم مثل هذا العمر لغة من لغات الدنيا وبفضله عاشت خمسة عشر قر 

 (2)املديد".

وقد اهتم املسلمون بضبط اللغة وجمعها وتحديد ألفاظها وقد أدى هذا االهتمام إلى ظهور املعاجم 

 اللغوية وعلوم النحو والصرف والعروض.

 من خصائص الثقافة اإلسالمية:

قافات مما جعل هذه الثقافة سليمة االتجاه، للثقافة إلسالمية خصائص تنفرد بها عن سائر الث

 سامية األهداف ومن هذه الخصائص:

: إن أول  وأهم خصائص الثقافة اإلسالمية كونها ربانية املصدر، أي أن مصدرها ثقافة ربانية-1

الوحي "الكتاب والسنة" وهذا ببعدها عن التناقض والضالل واالنحراف، ويجعل العمل بها ينبع من داخل 

                                                           
 .21-20نظرات في الثقافة اإلسالمية، ص   -1
 .36م، ص1982، 1أنور الجنيد، الثقافة اإلسالمية العربية، دار الكتاب اللبناني، ط  -2
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س، وهذا أعظم مفاهيم االنضباط والسمو في سير الحياة ويجعل الثقة بها مطلقة ال تزعزع فهي النف

 (1)سبيل الوحيد لسعادة الدارين والطريق الوحيد للنهضة الصحيحة.

وهذه الخاصية تفقدها الثقافات األخرى قديما وحديثا كالثقافة اليونانية والهندية والفارسية في 

ربية واالشتراكية في الحاضر فهي ثقافات ترتكز الواحدة منها على النظرات البشرية املاض ي والثقافات الغ

والفلسفات املحدودة خاضعة ملؤثرات البيئات والظروف متأثرة األزمات النفسية والهزات االجتماعية، 

إحراق  فالثقافات كهذه من شأنها أن تورث القلق والشقاء لإلنسان كالهندوسية التي تفرض على معتنقيها

األجساد وتغرقيها باملاء والتردي من الجبال وإهالكها بالتقشف والنصرانية من تمسكها برهبانية وهجران 

الزواج واالنفراد في الصوامع ... و النفقات املادية التي تجعل من أهلها عبيدا للشهوات ال هم لهم إال 

 (2)التمتع ويستحلون كل وسيلة كالرأسمالية املادية وغيرها".

 ويترتب على ربانية الثقافة اإلسالمية عدة ثمرات كاآلتي:

سمو مبادئها، وعظمة قيمها وصحتها ودفئها ، وصوابها وانسجامها مع الفطرة اإلنسانية السليمة 

التي فطر هللا اإلنسان عليها وتوافقها مع العلم الصحيح، وعدم معارضتها له وانسجامها مع العقل  السليم 

ض والتعارض والتمزق واالضطراب بيسرها ووضوحها وسهولة استيعابها والتفاعل وخلوها من التناق

 معها.

: لقد تناولت الثقافة اإلسالمية كل مناحي العبادات واملعامالت االجتماع واالقتصاد الشمولية -2

املختلفة وأحاطت واإلدارة والقضاء، والحكم الداخلي  وهي بذلك تكون قد استوعبت كل جوانب الحياة 

 باإلنسان في جميع مراحل حياته  املختلفة ويترتب  على شمولية الثقافة اإلسالمية عدة ثمرات كاآلتي:

إعطاء تفسير للقضايا التي شغلت الفكر اإلنساني من حيث معرفة أصله ونشأته ومصيره ونهايته  -

 حائرا ضعيفا بدرب الحياة.وعالقته بخالقه ودوره في هذا الوجود فال يبقى اإلنسان 

اإليجابية: تمتاز الثقافة اإلسالمية بأنها ثقافة إيجابية في كل جانب من جوانبها، فهي تدفع  -3

اإلنسان إلى العلم والعمل والتخلق باألخالق الحسنة وتغرس في نفسه التعاون واإليثار وتخرجه من 

 لتأمل والتدبر كما تدفعه إلى القوة والعزة.الجمود الفكري وتدفعه إلى التفكير العميق املستنير وا

                                                           
 .67-36انظر ملحات في الثقافة اإلسالمية، محمد عود الخطيب، ص  -1
 .22افات اإلسالمية، صنظرات في الثق  -2
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ٍة وقد امتدح هللا عز وجل األمة اإلسالمية ملا تحلت به من إيجابية فقال تعالى: ﴿ مَّ
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 (2).(.1)﴾ِمْنُهُم امل

 املطلب الثاني: أصول الثقافة الغربية ومظاهرها

 أوال: أصول الثقافة الغربية

 فهي: أ: اإلغريقية الوثنية:

قبل امليالد التي 146إلى  750الفترة التاريخية )من حضارة اإلغريق أو هيلينية هو مصطلح يشير إلى 

انتشرت فيها الحضارة اليونانية في البحر األبيض املتوسط وشرق أوربا وآسيا مندمجة مع الثقافات 

 (3)املحلية.

وتعتبر اإلغريقية الوثنية املصدر األساس ي لهذه الثقافات ومنها تنطلق أغلب التيارات الجديدة 

غربية عراقة صلتها بثقافة اليونان القديمة وحضارة روما، ويؤكد رجال الثقافة الغربية وتؤكد الثقافات ال

أنهم يستمدون غذائهم الفكري من مآثر اليونان والرومان وأنهم يعملون على الوفاء بما وضعته من القيم، 

 (4)وتؤكد الثقافة الغربية أصالتها اليونانية  باعتبارها املصدر األول واألعظم.

ل أبرز ما يتميز به التراث اإلغريقي هو قداسة اإلنسان وإبراز كيانه وإهدار جانب الروح وقيام ولع

جو من العداء والصراع بين اآللهة والبشر ومحاولة انتصار اإلنسان على اآللهة فاآللهة في مفهوم اإلغريق 

 (5)ر في دوافعها وأطماعهاكالبشر تماما فهي تلهو وتعبت وتغضب وتحب وتكره وال ترتفع على مستوى البش

واألدب اإلغريقي يمثل كل موضوع من املوضوعات الشاذة الواردة في مالحمه صبغ في أكثر من مسرحية 

)قصة الكترا( وهي أعنف مآس ي اإللياذة واألوديسا وأشدها اتصافا بالوحشية ظفرت بالنصيب األوفى من 

اإلغريقي الذي التقى باملزاج األوربي، فأصبح   إعجاب كبار الكتاب اإلغريق، فهذا يعتبر جوهر التراث

 املصدر األول للثقافات الغربية.

والتراث الروماني هو اآلخر أعطى الثقافات الغربية قيما واضحة الداللة في املجتمع األوربي 

والحضارة الغربية املعاصرة حيث عرف نظمها القائم على إهدار الدماء والوثنية والظلم والتحكم 

                                                           
 .11سورة آل عمران، اآلية   -1
 .261خصائص الثقافة اإلسالمية، علي محمد مقبول، ص  -2
 م. 16/03/2010مقال دودي القمر، تاريخ  -3
 .131أنور الجندي، الثقافة العرية، ص  -4
 انظر البهي، الفكر اإلسالمي واملجتمع املعاصر. -5
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ان واالستبداد وورث الرومان اإلغريق في اإليمان باملادة واللذائد الجسدية ولم تكن املفاهيم والطغي

 (1)الروحية عندهم إال مجموعة الطقوس والتراتيل التي تطورت إلى فن تمثيلي وثني.

 ب: املسيحية الغربية:

الديانة السماوية  ومن مصادر الثقافة الغربية املسيحية  الغربية، ومن املعروف أن املسيحية هي

التي أنزلت على سيدنا عيس ى عليه السالم وانتقلت نحو الغرب على أيدي املبشرين والدعاة إلى روما، 

وصارعت طويال حتى استطاعت أن تجد مكانها إلى جانب الوثنية اليونانية الرومانية التي كانت تمثل طابع 

ب حرفت تعاليمها املنزلة ولم تجد سبيال إال أن املجتمع الروماني، وفي ظل هذا النظام القائم في الغر 

تنصره في هذا النظام دون تغيره، وقد بدا أن هناك تقارب واضح بين الوثنية اإلغريقية والوثنية الفرعونية 

 (2)وبين املسيحية املتحولة ال املسيحية املنزلة.

هران في املسيحية مرة وقد أشار إلى ذلك "أرلوندتويني" حين قال: "إن شخصيتي إزيس وسيبيل تظ

أخرى واملعروف أن إيزيس في الديانة الفرعونية وسيبيل في الديانة اإلغريقية تتجليان في السيدة مريم في 

 .(3)شخص أم اإلله الكبرى"

قد كان ألولئك الرجال املتشبعين بالفكر اإلغريقي أبعد األثر في صيغ الديانة املسيحية بلونها الوثني 

 األسطوري.

ومع أن املسيحية الغربية في تقدير الباحثين واملؤرخين املصدر الثاني للفكر الغربي فقد ثار الفكر  

 األوربي على الكنيسة وسيطرتها وتعسف كهنتها وإن ظلت روح املسيحية في تشبع في الحياة األوربية.

 : ج :الكنيسة الكاثوليكية

ها التاريخي في الثقافات الغربية حيث يرتكز من أهم معالم املسيحية الغربية الكنيسة ولها دور 

الدين املسيحي على ما جاء في العهدين القديم والجديد، وعلى ما تناقلته األلسنة مما ال يكتب وتدور 

العقيدة املسيحية حول الخطيئة األولى خطيئة آدم حينما عص ى  ربه فعوقب بالنزول إلى األرض وتعرض 

شمل الغضب ذرية اإلنسان ويعتقدون أن كافة األنبياء والرسل الذين لغضب هللا باألمراض واملوت ثم 

 جاءوا قبل املسيح مهمتهم اإلعداد ألنقاد البشرية من الخطيئة والتمهيد لظهور املسيح.

                                                           
 .138ربية، صأنظر الجندي، الثقافة الع  -1
 ينظر أرنست دي بنسين، املسيحية واإلسالم.  -2
 .142أور الجندي، الثقافة العربية، ص   -3
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وهناك شبه إجماع على أنه ملا ظهرت املسيحية دخلتها طائفة كبيرة من العقائد الفاشية في ذلك 

األب، االبن، روح القدس( التي كانت فاشية عند الوثنين وعنها أخذها الوقت ومنها فكرة الثالوث )

 (1)املسيحيون".

ولقد كانت الشريعة في املسيحية األوربية يحكمها القانون الروماني وفرضت الكنيسة ضرائب مالية 

و، وعقلية وروحية فادحة ثم كان التعذيب والحرمان لكل دعاة العلم النظري والتجريبي )جرادنو برون

 كوبر نيموس، جاليليو( .

 املنحنى الخطر في الثقافة الغربية وموقف الثقافة اإلسالمية منهاثانيا :

الحضارة الغربية بثقافتها قامت على علوم املسلمين وثقافتهم في مختلف مجاالت البحث العلمي 

إغرقي الجذور وثني املالمح استطاع والعلوم الكونية واإلنسانية غير أن الثقافة الغربية الذي كان بطبيعته 

أن يسيطر على املسيحية الوافدة فيصبغها بصبغته حيث امتص كل القيم اإلسالمية البناءة في مجال 

العلم والفكر واألساس القائم على التوحيد، وأعاد صبغتها في إطاره وطوابعه معلنا مجافاته للثقافة 

الواقع أن الثقافة الغربية قد وقعت تحت تأثير خطرين اإلسالمية وفكرها وحمل عليها حملة عنيفة، و 

 كبيرين:

الخطر األول: خطر جذور الوثنية اإلغريقية الرومانية التي تقوم أساسا على فكرة الصراع بين -1

 (2)البشر واآللهة.

 (3)خطر اليهودية وقيمها التي سجلها التلمود واملشنا في انحرافهم في أصول  العقيدة سواء .-2

 :التحديات املعاصرة ثالثا:

أخطر التحديات التي تواجهها الثقافة اإلسالمية اليوم هو الغزو الفكري الغربي وذلك  تحقيقا 

 لهدفين أساسيين:

تجزئة األمة اإلسالمية وتفتيتها حيث أثاروا الثغرات القومية واإلقليمية وجندوا الهدف األول: 

 أعوانا لهم داخل ديار املسلمين.

: يقوم على ضرب الحضارة اإلسالمية وثقافته سعيا وراء هدم عقائده وثقافته لثانيالهدف ا

وأفكاره ونشر ثقافة غربية بديلة عنها، ولتحقيق ذلك نكبوا على دراسة املعارف اإلسالمية فلم يتركوا أصال 

                                                           
 .153أنور لجنيدي، الثقافة العربية، ص   -1
 .197املرجع نفسه ص -2
 197املرجع نفسه، ص -3
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وا جيال يتنكر من أصول الثقافة اإلسالمية وال فرعا من فروعها إال واجهوا إليه سهامهم املسمومة ليخرج

 (1)للحضارة اإلسالمية ويجهل الثقافة اإلسالمية ويؤمن بحضارة  وثقافة الغرب.

ولهذا أقاموا مؤسسات تحمل على عاتقها لواء الغزو الفكري متمثال في التبشير واالستشراق 

 واالستعمار والتغريب.

  (2)م واإلنسانية.التبشير يقصد به نشر اإلنجيل بين البشر ملحاولة تنصيرهم باسم العل-1

االستشراق:  وهي تلك الدراسات التي يقوم بها الغرب لعقيدة  الشرق اإلسالمي وحضارته ولغته -2

 وأدبه وتاريخه وعاداته وتقاليده.

 الخاتمة

 ومن أهم النتائج املتوصل إليها:

 واإلسالمية فيما يلي:تتباين طوابع الثقافات الغربية وتختلف اختالفا واضحا وعميقا عن الثقافة 

: الثقافة الغربية ال ترى أن الدين جزء أساس ي من تكوين فكرها وثقافتها وأن املسيحية الشرقية أوال

كانت عارضا من العوارض التي التقت بها وأصابتها باالنحراف ولكن استطاعت امتصاصها وصهرها في 

 روحها الوثنية وحضارة روما القديمة

 مية أن الدين أصال وأساسا ال ينفصل عن املجتمع.بينما الثقافة اإلسال 

تقوم الثقافة الغربية على أساس انفصال الضمير عن العلم وسيادة املادة على الضمير بينما  ثانيا:

 تؤمن الثقافة اإلسالمية بأن الضمير أساس العلم والحضارة.

بد نزواته وغرائزه الجنسية تحاول بعض املذاهب في الثقافات األوربية إثبات أن اإلنسان ع ثالثا:

وأن العقل الباطن  هو املسيطر  الفعال في توجيه اإلنسان، وبهذه النظريات أدخل اإلنسان إلى حظيرة 

الحيوان وهذه املفاهيم نتعارض مع الثقافة اإلسالمية التي ترى لإلنسان كرامة تعلو على املخلوقات 

 وتكرمه باإليمان. جملة، وترى له سيادة تحت حكم هللا ترفعه بالعقل

 
 

 املصادر واملراجع

                                                           
 .36ينظر عز الدين الخطيب، نظرات في الثقافة اإلسالمية، ص  -1
 178م،ص 1389-ه1399، 3، ملحات في الثقافة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة بيروت ،ط عمر عودة الخطيب -2
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 -أمنوذجا  تسييس مسألة احلجاب عند العشماوي -التسييس احلداثي للّدين 
 .قرزيز نصيرة

 .جامعة تلمسان ، قسم العلوم اإلسالمية 

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2018أوت  07 :تاريخ القبول  2018جوان  10  :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

إّن تركيز الحداثيين على مسألة الفصل بين ثنائيتي الدين و السياسة أوقعهم في هوس تسييس كل ما هو ديني بدءا بعلوم التراث    

كتاب في  - اإلسالمي و انتهاًء إلى األحكام الفقهية سّيما تلك املتعلقة منها باملرأة ، و هذا املقال ُيقدم قراءة نقدية ملحاولة سعيد العشماوي 

ساء ، أال و هي فريضة الحجاب. -حقيقة الحجاب و حجية الحديث 
ّ
 تسييسه إلحدى الفرائض الدينية التي خّص هللا عز و جل بها الن

  التسييس ؛ الدين ؛ األحكام الفقهية ؛ العشماوي ؛ الحجاب.   :الكلمات املفتاحية

Résumé: 

     La focalisation des modernistes sur la séparation entre la religion et la politique les a diverge 

dans l’obsession de politises tout ce qui est religion , à commencer par les sciences des 

révolutions islamique et se terminant par des disposition jurisprudentielles , notamment celles 

relatives aux femmes. 

     Cet article fournit une lecture critique dans une tentative de Saïd -al-Ashmawi de son œuvre : 

"la vérité du hijab" et l’authenticité du hadith politisant l’un des devoirs religieuse par lesquels 

Dieu tout - puissant a distingué les femmes: " c’est l’obligation de porter le voile " . 

 

Mots clés : Politises ; Religion; Jurisprudence ; Al.ashmawi ; Le voile. 
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 املقدمة :

لقد عرفت قضايا املرأة اهتماما متزايدا لدى التيار الحداثي ؛ حيث دعا الكثير من الحداثيين إلى إعادة     

قراءة اآليات القرآنية الخاصة باملرأة و ذلك بحجة تغير الزمان و اختالف الظروف االجتماعية و 

الة ، مّما دفع أكثرهم إلى اختزال عّما كانت عليه في مجتمع الرس -املعاصرة -االقتصادية و حتى السياسية 

ما كانت 
ّ
الكثير من األحكام الفقهية املتعلقة باملرأة زعما منهم أّن أغلبها لم ترد فيها نصوص قطعية و إن

خاضعة لظروف سياسية ، و بغض النظر عّما إذا كانت تلك القراءات الجديدة الصادرة بشأن األحكام 

ه أصبح لزاما على الباحثين في الشرعية املرتبطة باملرأة قد قدمت إ
ّ
ِعي أصحابها أم ال فإن ضافات كما َيدَّ

ه ال يمكن دراسة مسألة تسييس مجمل 
ّ
الدراسات الشرعية أن يقفوا عليها وقفة علمية نقدية.و بما أن

األحكام الشرعية الخاصة باملرأة فسيتم التركيز في هذا البحث على مسألة تسييس الحجاب عند محّمد 

 شماوي انطالقا من اإلشكاليات اآلتية : سعيد الع

 ما معنى تسييس الدين ؟       

 من هم أبرز الحداثيين الذين دعوا إليه ؟       

 ما موقع سعيد العشماوي من الدعوة إلى تسييس الدين ؟       

 و ماذا قصد بتسييس الحجاب ؟       

 أوال : مفهوم مصطلح التسييس : 

"هو عملية إلصاق السياسة بموضوعات غير سياسية  ”politickingى في اإلنجليزيةالتسييس أو كما ُيسم   

، و باختصار فــ"هو تحويل ما ال عالقة له (1)"، أو تحويل موضوعات مختلفة إلى موضوعات سياسية 

  (2)بالسياسة إلى أداة من أدوات السياسة"

ما شمل مجاالت و    
ّ
و بناء على هذين التعريفين يتضح أّن التسييس لم يقتصر على مجال واحد و إن

مواضيع مختلفة و لذا فإّن الباحث في هذا املوضوع يجد أّن هناك عدة مسميات أضيفت إلى مصطلح 

 التسييس منها : 

 تسييس العلم .      

 تسييس الثقافة العربية .      
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 إلعالم .تسييس ا      

 تسييس علوم التراث اإلسالمي .      

 تسييس الدين / التسييس الديني .      

 تسييس الفتوى .      

                                                         . 

 العلوم الشرعية الحج   (. -الفتوى  -)الفقه                                                     

                         . 

                                                                                     

 

 

                                                                   . 

هي محور هذا البحث ، فما املراد بتسييس  -إن صحت تسميتها بذلك  -و هذه األنواع الثالثة األخيرة    

الّدين ، أو تسييس التراث ، أو تسييس الفتوى ؟ و هل يمكن إخضاع هذه املوضوعات لعملية التسييس و 

 كيف يكون ذلك ؟

ها تندرج تحت باب في البداية ال بد من اإلشارة إلى أّن تسييس علوم التر    
ّ
اث اإلسالمي و تسييس الفتوى كل

ين أو التسييس  ين ، و لقد ذكر الباحثون جملة من التعاريف في بيانهم ملعنى تسييس الّدِ تسييس الّدِ

يني أبرزها :  الّدِ

ين و املعتقدات للوصول ألغراض سلطوية سياسية ليست ذو نية  .1 ِّ
" استخدام األشخاص للد 

 .(3)دينية "

افات و مظالم "  .2 ين بمعنى تطويعه و تحريفه ليخدم أغراضا سياسية قذرة و انحر ِّ
تسييس الد 

 .(4)ُيستدل عليها بالدين ، إهانة للدين و تحريفا له "

 الدين .   

الثقافة 

 العربي

 الرياضة

 اإلدارة

 اإلعالم

 العلم    

 التسييس .        

 

..؟

؟؟

؟..

...

.. 

؟؟

ظ؟

 ؟

 ؟؟؟

 ؟؟؟
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ل أحد الباحثين استخدام عبارة  .3 ّضِ
َ
ين "و ُيف ِّ

" تسييس بدل مصطلح  " التفسير السياس ي للد 

ين " ِّ
ه  الد 

ّ
ين و السياسة ، يقوم على تأكيد مذهب معي "و ُيعّرِفه على أن ن في تفسير طبيعة العالقة بين الّدِ

و إثبات العالقة بينهما ، و لكنه يتطرف في هذا التأكيد و اإلثبات ، إلى درجة تجعل العالقة بينهما عالقة 

ين و السياسة في الدرجة ، و قد  تطابق و خلط ، و ليست عالقة ارتباط و وحدة ، و بالتالي يساوي بين الّدِ

ين حين يجعل الغاية هي الدولة  السلطة ، و الوسيلة هي  -يتطرف فيجعل السياسة أعلى درجة من الّدِ

ما ظهر في املجتمعات الحديثة و 
ّ
ين ، و مرجع هذا التطرف في التأكيد و اإلثبات أّن هذا املذهب إن الّدِ

ين املعاصرة ، كرد فعل على الليبرالية ، و التي باستنادها إلى العلم انية نفت و ألغت أي عالقة للّدِ

 .(5)" بالسياسة

ين ُيراد به :     و وجه العالقة بين هذه التعاريف الثالث أّنها قد أجمعت على أّن تسييس الّدِ

 استخدامه ألغراض سياسية .    

 تفسير كل ما يتعلق بالدين تفسيرا سياسيا .    

ين أو التفسير  لكن من املالحظ أّن التعريف األخير قد حاول فيه ة من ظهور تسييس الّدِ
ّ
صاحبه إبراز العل

ين  ؛ حيث قال أّن ظهوره كان في العصور الحديثة و املعاصرة ، كردة فعل على  -كما سماه-السياس ي للّدِ

ين بالسياسة ، فهل هذا هو السبب الفعلي أو الوحيد في بروز ما  اليسار العلماني الذي ألغى أي عالقة للّدِ

يني ؟يسمى بتسي ين أو التسييس الّدِ  يس الّدِ

ين بضاعة استشراقية استوردها الحداثيون     يرى إبراهيم بن عمر السكران أّن مسألة تسييس الّدِ

" إعادة التصنيع العرب و أعادوا تسويقها داخل املجتمعات العربية ، و ذلك ما عبر عنه الباحث بـــــــــ

بّين اعتماد ؛ حيث ذكر في كتابه " التأويل الحداثي للتراث " أمث (6)العربي للتسييس "
ُ
لة توضيحية ت

املستشرقين على تقنية التسييس في دراستهم للتراث اإلسالمي من جهة ، و تؤكد من جهة أخرى أّن 

ما هو مجرد إعادة إحياء أو صياغة للتسييس االستشراقي له
ّ
ين إن ه باملثال  (7)التسييس الحداثي للّدِ

ّ
؛ و ألن

ين أحدهما استشراقي و اآلخر حداثي حتّى تتضح مالمح يتضح املقال فسأذكر هنا مثالين عن تسييس ال ّدِ

يني .  تأثر أصحاب التيار الحداثي بالتيار االستشراقي في مسألة التسييس الّدِ

 املثال األول ؛ تسييس املستشرقين ملسألة النهي عن تفسير القرآن بالرأي :   

فأّما النهي عن تفسير القرآن بالرأي فيرجع فقط إلى استغالل القرآن استغالال »:  (8)جولد تسيهريقول 

؛ ففي هذا املثال يحاول جولد تسيهر أن ُيبين أّن نهي علماء  (9)«مذهبيا لصالح النظريات الحزبية العقدية 

ما كانت له أغراض سياسية محضة ، و لكن الحقيقة بخالف
ّ
ذلك ؛  القرآن عن تفسير القرآن بالرأي إن
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فمن يرجع إلى كتب أصول التفسير مثال يجد أّن علماء القرآن لم ينهوا عن تفسير القرآن بالرأي في مجمله 

م أهل االختصاص التفسير بالرأي إلى قسمين ؛  ما نهوا عن تفسير كالم هللا بالرأي املذموم ، حيث ُيقّسِ
ّ
و إن

ة و أقوال السلف و معهود لسان العرب ، و و هو ما كان موافقا للكتاب و السن -الصائب  -املحمود 

 أّن بعض السلف 
ّ

املذموم و هو ما كان قائما على إتباع الهوى ، و هذا النوع هو الذي لم ُيِجزه العلماء ، إال

 .(10)قد كانوا يتورعون عن تفسير القرآن بالرأي خشية القول على هللا بغير علم و الوقوع في الرأي املذموم 

 اني ؛ تسييس أحد الحداثيين العرب للفقه :املثال الث   

و الفقه تأثر أيضا بالدولة العباسية في بعض مسائله ألنه مصدر التشريع ، و »:  (11)أحمد أمينيقول 

؛ و في هذا املثال أيضا ُيبّين أحمد أمين أّن الفقه قد  (12)« التشريع قد يمس شؤون الدولة من قرب أو بعد

 اسيين أثناء فترة حكم الدولة العباسية .وقع تحت تأثير سلطة العب

و ال شك أّن مّما ينبغي اإلشارة إليه أّن أحمد أمين لم يكن الوحيد الذي تأثر باملستشرقين في تسييسهم    

ين بل هناك غيره من الحداثيين الذين ساروا على املسار نفسه مثل  د عابد الجابري لعلوم الّدِ  (13)محم 

العلماء للقواعد الفقهية و اللغوية كان بهدف تحقيق الوحدة السياسية الذي اعتبر "أّن تأصيل 

تبدو الوحدة السياسية و االجتماعية و كأنها الهدف " الخفي " الهدف " »حيث قال :  (14)للدولة"

، و لم يقف الجابري عند هذا الحد  (15)«الالشعوري " املنشود وراء كّل النشاطات اللغوية و الفقهية 

تعّداه إلى القول بأّن الثقافة العربية قد ارتكزت على السياسة في مقابل الثقافتين اليونانية و فحسب بل 

َستا على العلم ، و هذا ما صّرح به قائال :  ّسِ
ُ
ففي التجربة الثقافية العربية يجب أن  »األوروبية اللتين أ

 نضع السياسة مكان العلم في التجربتين اليونانية و األوروبية الحديثة 

و بعبارة أخرى إن الدور الذي قام به العلم عند اليونان و في أوروبا الحديثة في ُمساءلة الفكر الفلسفي )و 

 الديني( 

لخ قد قامت به السياسة في الثقافة العربية اإلسالمية و مخاصمته و فك بناءاته و إعادة تركيبها ..ا

...فاللحظات الحاسمة في تطور الفكر العربي اإلسالمي لم يكن يحددها العلم ، و إنما كانت تحددها 

 . (16)«السياسة 

ف التونس ي    
ّ
ين أل كتابا  (17)حمادي ذويبو غير بعيد عن هذه النزعة املتطرفة في تسييس علوم الّدِ

اقع "ن بعنوا للتطرف في إشعال حرائق التسييس في غابة أصول  "و سعى من خالله  " جدل األصول و الو

و عموما  (18)"الفقه ، بلغة بوليسية تفترض أّن كّل عبارة في كتب أصول الفقه وراءها مؤامرات سياسية 

ر على فكرة رسالته هذه فكرة سطحية قوامها ، اإلتيان لكّل قاعدة من قواعد فـــــــــ"
ّ
أصول الفقه تعك
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انسياب الحداثة الغربية ملجتمعنا ، ثّم إبراز من خالف فيها و أبطل حجيتها في التراث اإلسالمي و التنويه به 

 . (19)"، و اتهام من يثبت القاعدة بأّن وراءه أهداف سياسية 

ف  ماوي محمد سعيد العشو إلى جانب أحمد أمين و الجابري و حمادي ذويب فقد برز أيضا    
ّ
و الذي أل

ين كـ  " حقيقة الحجاب و و  " الخالفة اإلسالمية "و  " اإلسالم السياس ي"عدة كتب في مجال تسييس الّدِ

ن فيه أّن الحجاب مجرد شعار سياس ي ، و هذه الدراسة  حجية الحديث " الذي حاول العشماوي أن ُيبّيِ

 ستقف عند هذا الكتاب لعدة أسباب :

  السبب األول :    
ّ
ينية .أن  ه ُيقدم نموذجا عن التسييس الحداثي للقضايا الّدِ

م عنه العشماوي يرتبط بمسألة متعلقة باملرأة ، و كما هو معلوم  السبب الثاني :    
َّ
كل

َ
ألّن املوضوع الذي ت

 فأبرز قضية ُيرِكز عليها الحداثيون هي قضايا املرأة .

ذه املسألة أثار نوعا من التشكيك عند العوام في مسألة أّن كثرة تناول الحداثيين له السبب الثالث :    

 فرضية الحجاب ، كما أعطى الجرأة للكثيرين للتحدث عن عدم فرضيته .

ر سعيد العشماوي حقيقة الحجاب ؟            و السؤال الذي ُيطرح اآلن هو كيف فس 

وجيزة عن العشماوي حتى َيعرف القارئ و لكن قبل اإلجابة عن هذا السؤال ال بد من تمهيد يقدم ترجمة 

 على األقل طبيعة نشأته و تخصصه األصلي .

 تمهيد : 

م ، تخرج من كلية الحقوق سنة 1932محّمد سعيد العشماوي باحث و قانوني و كاتب مصري ولد سنة    

لة م ، و تقلد منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة ، و محكمة الجنايات ، و محكمة أمن الدو 1955

العليا بمصر ، كما عمل أيضا مدرسا ألصول الدين و الشريعة و القانون في عدة جامعات ، كالجامعة 

م و 2013األمريكية بالقاهرة ، و جامعة توبنجن بأملانيا الغربية ، و جامعة السوربون بفرنسا ، توفي سنة 

فة اإلسالمية ، و معالم اإلسالم خلف عدة مؤلفات أبرزها : أصول الشريعة ، و اإلسالم السياس ي ، و الخال 

 (20)، و حقيقة الحجاب و حجية الحديث .

 و انطالقا من هذه الترجمة الوجيزة للعشماوي يمكن تسجيل املالحظات اآلتية :    

ينية . أوال :  أنه متخصص في مجال القانون و ليس في إحدى العلوم الّدِ
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جال للتشبع بالثقافة الغربية ، و الشك أّن هذا ما يعكس تدريسه بالجامعات الغربية فتح أمامه امل ثانيا :

عتبر ذات جذور استشراقية في األصل .
ُ
ين التي ت  تبنيه لفكرة تسييس الّدِ

ين . ثالثا : ين أو بتعبير آخر تدعو لتسييس الّدِ  أغلب مؤلفاته أو كتاباته تجمع بين السياسة و الّدِ

نسبة لتفسيره لحقيقة الحجاب في كتاب " حقيقة الحجاب و هذا بالنسبة لترجمة العشماوي أّما بال   

حجية الحديث " فهو يرى أّن الحجاب شعار سياس ي و ليس فرضا دينيا ؛ حيث استهل كتابه املذكور 

ين أو الشريعة  ه يجعل الّدِ
ّ
ين و املوروث الشعبي من أسوأ األمور ؛ ألن بفكرة مفادها أّن الخلط بين الّدِ

ه مجرد مجموعة من اإل 
ّ
يديولوجيات و املعتقدات الجامدة ، و خالصة ما أشار إليه في هذه الفقرة هو أن

دعا إلى عدم الخلط بين الدين و السياسة ، ثم في الصفحة املوالية مباشرة يحاول أن يقدم نموذجا عن 

ين و السياسة أظهر املسائل  ؛ حيث قال : " و مسألة الحجاب (21)أبرز املسائل التي تّم فيها الخلط بين الّدِ

؛ ألّن " مسألة حجاب النساء أصبحت تفرض نفسها على العقل اإلسالمي ، و على  (22)في هذا الوضع "

العقل غير اإلسالمي ، بعد أن ركزت عليها بعض الجماعات ، و اعتبرت أّن حجاب النساء فريضة إسالمية 

ن العشماوي بعد ذلك أّن الغرض من تأليفه لكتا (23)" ب " حقيقة الحجاب و حجية الحديث " هو ، ثّم بيَّ

ين فقال :  و هذا  "الفصل فيما إذا كان الحجاب فريضة أم مجرد مسألة تّم الخط فيها بين السياسة و الّدِ

، و قد انطلق العشماوي في  (24)"الكتاب اتجاه لبيان املسائل و جالء الحقائق في شأن ما يسمى بالحجاب 

 :  (25)كاالت اآلتيةدراسته لهذه املسألة من اإلش

 ما حقيقة الحجاب ؟

 و ما املقصود به ؟ 

ه فريضة إسالمية ؟
ّ
 و ما األساس الذي يستند إليه من يدعي أن

ما هو مجرد شعار سياس ي ؟
ّ
ه ليس فرضا دينيا ، و إن

ّ
 و ملاذا يرى البعض أن

و لقد كانت أول خطوة اتبعها العشماوي لإلجابة عن تلك اإلشكاليات هي الرجوع إلى اللغة لتوضيح املعنى    

بع اآليات  (26)اللغوي لكلمة حجاب ؛ حيث بّين أّن الحجاب في اللغة ال يعني سوى الساتر
َ
ت
َ
، ثّم بعد ذلك ت

 : (27)يات إلى النتائج اآلتيةالقرآنية التي تتحدث عن حجاب املرأة فأوصلته دراسته لتلك اآل 
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{ يتعلق بوضع 53}األحزاب :  ﴾ حسحس حس  حس حس مس حس حس﴿هي أّن الحجاب في قوله تعالى :  النتيجة األولى :

 ستر بين زوجات النبي صلى هللا عليه و سلم و بين املؤمنين و هو خاص بهن .

{ جاءت لتطالب بتعديل 31}النور :  ﴾  حسحس ري حس ين: ﴿ أّن آية الخمار و هي قوله تعالى النتيجة الثانية :

أسلوب ملبس كان شائعا قبل ذلك ؛ حيث كانت النسوة يضعن أغطية على رؤوسهن و يرسلنها وراء 

ظهورهن كاشفات عن صدورهن فأمرتهن هذه اآلية بضرب خمرهن على جيوبهن لتغطية صدورهن ، و 

 ال تتصل من أي جانب بوضع غطاء على الرأس . بذلك فاآلية

 حسحس حس حس  ني حس حس ري حس ين ىن حسو هي أّن األمر بإدناء الجالبيب في قوله تعالى : ﴿ النتيجة الثالثة :

ما كان بقصد التمييز بين الحرائر و اإلماء ، و ما دامت علة هذا 59}األحزاب :  حس﴾خب حب جب حس حس حس
ّ
{ إن

 التمييز قد انتفت لعدم وجود إماء في هذا الزمان فإذن لم يعد هناك أي معنى لتطبيق هذا الحكم .

ستدل بهما على فرض النتيجة الرابعة :
ُ
م اللذان ا

ّ
ْي الّنبي صلى هللا عليه و سل

َ
ية الحجاب هما من إّن َحِديث

و في التقدير الصحيح أّن أحاديث اآلحاد أحاديث لالسترشاد و االستئناس ، لكنها ال تنش ئ  "أحاديث اآلحاد 

  (28)"حكما شرعيا 

 :  (29)و انطالقا من هذه النتائج أصدر العشماوي األحكام اآلتية   

و الرئيس في هذه املسألة و هو أّن الحجاب شعار سياس ي و عالمة حزبية و ليس فرضا دينيا  الحكم األول 

 ورد على سبيل الجزم و اليقين و الدوام ، في القرآن الكريم أو في السنة النبوية .

و هو أّن امللبس يبقى من مسائل العرف و العادات و ليس من مسائل الفروض و العبادات  الحكم الثاني :

ه من ادعاء األيديولوجيا اإلسالمية و ليس من جوهر اإلسالم "
ّ
 . (30)" إن

إّن كل ما هو مطلوب شرعا و دينا أن تحتشم املرأة )بل و الرجل( و أن يتعفف كّل ، فال  الحكم الثالث :

لق املستقيم ؛ و لذلك فاألصل و الفرض ، أن َيفهم
ُ
 يظهر عورة ؛ و هو أمر ُيقره العقل السليم و الخ

 الّناس الحقيقة ، ويضعون خطوطا فاصلة بين ما هو من الدين و ما ليس منه .

ل إليها سعيد العشماوي يمكن القول أّن كالمه فيه     وصَّ
َ
و انطالقا من هذه النتائج و األحكام التي ت

ه دعا في بداية كتابه إلى التمييز بين ما هو ديني و ما هو سياس ي ، ولكن
ّ
ه وقع في تناقض كبير ؛ بحيث أن

 املحذور الذي نهى عنه و ذلك بقوله أّن الحجاب هو مجرد شعار سياس ي .

 و السؤال الذي ُيطرح اآلن : إذا كانت آية الحجاب خاصة بزوجات النبي صلى هللا عليه و سلم ،    

ما القصد منها هو تعديل عرف خاطئ كان سائدا ، و آية الجالبيب خاصة بظاهرة قد 
 
و آية الخمار إن

جاوزتها املجتمعات املعاصرة و هي الرق أو اإلماء ، إذا كانت كل تلك اآليات ليست نصوصا قطعية ت

على فرضية الحجاب ثم  إذا كان الحجاب مجرد شعار سياس ي فرضته ظروف أو أحزاب سياسية و 

 التبرج هو األصل ، فما هو معيار القول بجوازه ، و هل هناك نص قطعي و صريح في ذلك ؟ 

الحقيقة إّن ما ُيالحظ على سعيد العشماوي و غيره من الحداثيين الذين قالوا بعدم فرضية الحجاب  في   

 ؛
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أّنهم قد أفنوا جهدهم في سبيل تفنيد أدلة خصومهم )الفقهاء و علماء األمة القائلين بوجوب  .1

لتبرج ، و لذلك ُوصف الحجاب( و لم يّدخروا و لو قليال من الجهد لذكر ما ُيعضد أدلتهم في القول بجواز ا

الحداثيون بأّنهم "يجتهدون في نقد األدلة املحكمة و ال ُيحكمون أدلتهم" ؛ فالعشماوي مثال في كتاب " 

حقيقة الحجاب و حجية الحديث " انطلق من فكرة أّن الحجاب شعار سياس ي لذلك جاء هذا الكتاب 

أو من السنة ، و يمكن القول بأّن  بشقيه خاصا بتفنيد األدلة على وجوب الحجاب سواء من القرآن

 الكتاب قد احتوى أساسا على فكرة عامة 

عضدانها كما هو ُموضح في هذا املخطط بشكل تقريبي :
ُ
 و فكرتين جزئيتين ت

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 كانت معلومة ابتداء من مقدمته . -عند العشماوي  -فكما هو موضح في املخطط نتيجة البحث 

أدنى شك أو خالف لُوجد له أّن إثارتهم ملوضوع الحجاب بدعة محدثة ؛ إذ لو كان في هذه املسألة  .2

كره ِكبار الفقهاء و العلماء .
َ
هدوا التنزيل ، و لو ُوجد ذلك األصل لذ

َ
 أصل عند الصحابة الذين ش

ه ال وجود لدليل صريح و واضح من القرآن يأمر املرأة بالحجاب على سبيل  .3
ّ
إذا كانوا يعتبرون أن

 اإللزام 

 الفكرة العامة :         

 احلجاب شعار سياسي .     

إبطال األدلة القرآنية  
. 

 إبطال األدلة من السنة 

 النتيجة :            

 احلجاب شعار سياسي .    
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 حس حس حسعليكن الحجاب " كما قال تعالى في شأن الصيام ﴿ و الوجوب ؛ إذ لم ترد آية مثال فيها : " كتب

{ فباملقابل ليس هناك دليل أيضا ُيبيح السفور و الُعري ؛ إذ 183}البقرة : ﴾ ٌّ  ٍّ َّ  حس حس حس حس ىي مي حس  حس

صرح بجواز ذلك ، و منه فإذا افترضنا أّن أدلة فرض الحجاب واهية أو أّنها خاصة 
ُ
لم يرد في القرآن آية ت

ه ال وجود ألدلة تقول بجواز السفور و التبرج أصال ، فلماذا بزمن 
ّ
النبي صلى هللا عليه و سلم و زوجاته فإن

َيهدر الحداثيون وقتهم و جهدهم في نفي ما تعاضدت عليه األدلة و اجتمعت عليه األمة و تعارفت عليه 

 املجتمعات إلثبات أو نشر أمر الأثر عليه في األصل.

فه لنشر فكرة أّن الحجاب إّن من يقرأ كتاب ا .4
َّ
لعشماوي يجد فيه تناقض ؛ فهو من جهة قد أل

شعار سياس ي و أّن ليس هناك من دليل في القرآن أو السنة على فرضيته ، و لكن أثناء تفنيده لآليات التي 

ية ( من سورة األحزاب أّنها آ53يستشهد بها الفقهاء و العلماء على فرضية الحجاب تجده يقول عن اآلية )

( من سورة األحزاب ُيسميها بآية 59( من سورة النور بآية الخمار ، و اآلية )31الحجاب ، وُيسمي اآلية )

، و هذا فيه إقرارا بأّن هللا عز و جل قد فرض الحجاب و بّين شكله بهذه اآليات الثالث ؛  (31)الجالبيب

 حسحس حس  حس حس مس حس حسإجماال ﴿ من سورة األحزاب دعت إلى الحجاب 53بحيث يمكن القول أّن اآلية 

صت ببيان القسم العلوي من الحجاب ﴿ ﴾
ُ
 حس ينثّم جاء تفصيل ذلك في اآليتين األخريين ؛" فآية النور خ

  ني حس حس ري حس ين ىن حسٱ ﴿  (32)من سورة األحزاب وّضحت القسم الُسفلي منه" 59و اآلية  ﴾  حسحس ري

ح حس﴾ خب حب جب حس حس حس حسحس حس حس الحكم الشرعي الخاص بحجاب املرأة ، و بهذا اكتمل و تَوضَّ

 أّن العشماوي و في موضع آخر من كتابه اعتبر أّن اآلية )
ّ

من سورة (53املسلمة في القرآن الكريم ، إال

األحزاب هي اآلية الوحيدة الخاصة بالحجاب من بين تلك اآليات الثالث ،ال بل هو يرى بأّن اعتبار اآليتين 

كرارا لنفس الحكم األخريين من آيات الحجاب ُيعد 
َ
فآية الحجاب هي التي أوردناها نصا من قبل )سورة  "ت

( و لو كانت آية الجالبيب تعني الحجاب أو الخمار لكان معنى ذلك أّن اآليتين األخريين ال 35: 33األحزاب : 

ع تتصالن بالحجاب بش يء أو أّن هناك وفرة تشريعية بتكرار نفس الحكم أكثر من مرة ، مع أّن املشر 

فما البال بالشارع األعظم ، و هو منزه عن  -العادي يعمد إلى االقتصاد لحسن السياسة التشريعية 

( من سورة 53؛ فمن الواضح أّن قول العشماوي " فآية الحجاب " أي : اآلية )(33)الحشو و الّتكرار؟"

ه ُيقر بوجود نص من القرآن على فرضية الحجاب ، و  هذا يصح 
ّ
أن ُيتخذ كأكبر دليل على األحزاب دليل أن

 ضاللة اإليديولوجية القائلة بأّن الحجاب شعار سياس ي أو دعوة سياسية .

و انطالقا من هذه النقطة يتبين بأّن تغطية الرأس أو الشعر جزء من الحجاب و ليس هو كل  .5

لرأس فقط الحجاب و عليه فإّن ما ردده العشماوي كثيرا في كتابه و هو أّن املقصود بالحجاب تغطية ا

و أّما بالنسبة لألدلة من السنة النبوية على وجوب الحجاب فال داعي للحديث عنها ألّن قول مردود ، 

الحداثيين في األصل يستبعدونها ليس فقط في هذه املسألة بل في كل املسائل الشرعية ، و لذلك فعدم 

ه من األحاديث اآلحاد مجرد سبب واه  
ّ
  .أخذ العشماوي هنا بالحديث ألن
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كر إطالقا أّن النبي صلى هللا عليه و سلم قد سّن قانونا يقض ي  .6
ْ
ذ
َ
إّن كتب السيرة و التاريخ لم ت

كر تلك املراجع أيضا أّن أحد الخلفاء 
ْ
ذ
َ
بإلزام املرأة بالحجاب قبل نزول اآليات الخاصة بالحجاب ، و لم ت

 -ا بإلغاء الحجاب أو التغيير فيه الذين جاءوا بعده عليه الصالة و السالم قد أصدروا قانونا أو أمر 

 و هذا يلغي دعوى أّن الحجاب شعار سياس ي . -باعتبارهم قادة سياسيين آنذاك

ين )الشهادتان  .7  -الصالة  -و أّما بالنسبة ملسألة أّن الحجاب لم ُيذكر ضمن الفرائض الخمسة للّدِ

لحجاب ؛ ألّن هذا األخير أمر ديني و لو الحج( فال ُيمكن اتخاذها كُحجة على عدم فرضية ا -الزكاة  -الصوم 

لم يكن كذلك ملا سارعت نساء النبي صلى هللا عليه و سلم و الصحابة و املؤمنين زمن النبي عليه الصالة و 

 السالم إلى االلتزام به . 

و ختاما أرى أّن األحرى بالعشماوي و أمثاله أن ُيثيروا مسألة التبرج و السفور بدال من مسألة الحجاب    

التي تظل أمرا معلوما من الّدين بالضرورة ، و ما كان كذلك ال ُيمكن التشكيك فيه و ال مناقشته من باب 

و هي داخل بيتها و في  -في التحجب أثناء الصالة  أولى ، ثّم أُيعقل أّن تستجيب املرأة ألمر هللا سبحانه و تعالى

 -و تخالف أمره  -و الّناس ُمنشغلون بالعبادة و قلوبهم ُمعلقة بالرحمان  -و في الحج  -سواد الليل 

 وسط رجال أجانب خاصة في هذا الزمان ؟ -بخروجها متبرجة 

 الهوامش :   

 23 -ه 1429ذو القعدة  24دة العرب الدولية )األحد تركي الحمد ، آفة الفكر التسييس ، الشرق األوسط جري .1

 .7:32م ، 2017 - 12 -06، يوم :  10953م( العدد 2008نوفمبر 

 -م 2017 - 09 - 08م( يوم : 2008مايو  18تسييس الدين لتحقيق أهداف سياسية على مر التاريخ املصري )األحد  .2

20:31 . 

 م .2017 - 09 - 13: يوم islam way https :// arم 2015 - 08 - 13مدحت القصراوي ، آيات في السياسة ) .3

صبري محمد خليل ، الفكر السياس ي اإلسالمي املعاصر بين التفسير السياس ي للدين و التفسير الديني  .4

 . 12:27 -م 2017 - 12 - 04يوم :  https :// ،drsabrikhalil.wordpres.comللسياسة 

 -ه 1453، دار الحضارة ، ) 1إبراهيم بن عمر السكران ، التأويل الحداثي للثراث التقنيات و االستمدادات ، ط .5

 . 186م( ، ص 2014

 185 - 179لالستزادة ُيراجع الفصل الذي خصصه الباحث لدراسة تقنية التسييس في االستشراق الفيلولوجي ، ص  .6

. 

م و له عدة مؤلفات 1921م و توفي سنة 1850ودي ُعرف بعدائه لإلسالم ، ولد سنة جولد تسيهر مستشرق يه  .7

 عن اإلسالم أبرزها : العقيدة و الشريعة في اإلسالم ، و مذاهب التفسير اإلسالمي .

إجنتس جولد تسيهر ، مذاهب التفسير االجتماعي ، ترجمة : عبد الحليم النجار ، دط ، مكتبة الخانجي بمصر و  .8

 . 220م( ، ص 1955 -ه 1374امِلثّنى ببغداد ، )مكتبة 

م( ، ص 1986 -ه 1406، دار النفائس ، ) 2ينظر : خالد عبد الرحمان العك ، أصول التفسير و قواعده ، ط  .9

 -ه 141، دار ابن الجوزي للنشر و التوزيع ، ) 2، و مساعد بن سليمان الطيار ، فصول في أصول التفسير ، ط 185

، ص  1و خالد بن عثمان الّسبت ، قواعد التفسير جمعا و دراسة ، دط ، دار ابن عفان ، دت مج  ، 47م( ، ص 1997

242 . 
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م ، شغل عدة مناصب حيث عمل قاضيا ثم 1886أحمد أمين إبراهيم الطباخ أديب و كاتب مصري ولد سنة  .10

رك الكثير من املؤلفات أهمها : ضحى م و قد ت1954مدرسا بمدرسة القضاء ثم عميدا لكلية اآلداب بالقاهرة ، توفي عام 

 - 29، يوم :   https :// ar wikipedia.orgاإلسالم ، و ظهر اإلسالم ، و حي بن يقظان .ينظر : ويكيبيديا املوسوعة الحرة ،

02 - 2017 - 17:17. 

 . 32، مكتبة النهضة املصرية ، دت ، ص  7أحمد أمين ، ضحى اإلسالم ، ط .11

م ، و هو متخصص في الفلسفة ، له عدة مؤلفات أبرزها 1936حداثي مغربي ولد سنة  محمد عابد الجابري هو : .12

: نحن و التراث ، تكوين القل العربي ، إشكاليات الفكر العربي املعاصر . ينظر : محمد عابد الجابري ، تكوين العقل 

 م( ، الغالف املوجود على هر الكتاب .2009، بيروت ) 10العربي ، ط 

 . 187هيم بن عمر السكران ، التأويل الحداثي للتراث ، ص ينظر : إبرا .13

م( ، 1993، املركز الثقافي العربي ، ) 6محمد عابد الجابري ، نحن و التراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ، ط .14

 .229ص 

 . 346محمد عابد الجابري ، تكوين العقل العربي ، ص  .15

 حمادي ذويب هو : باحث و حداثي تونس ي . .16

 . 194اهيم بن عمر السكران ، التأويل الحداثي للتراث ، ص إبر  .17

 . 195املرجع نفسه ، ص  .18

، و ملتقى أهل   20:59م ، 2017 - 12 - 12يوم :  https :// ar wikipedia.orgينظر : ويكيبيديا املوسوعة الحرة ، .19

 - 10 - 11ه / https://vb tfsur.net : ، (07 - 12 - 1434التفسير : تعريف بشخصية العشماوي و طعنه في التفسير 

 .wwwسلسلة كشف الشخصيات ، منتدى التوحيد ،  -، و سليمان الخراش ي  21:01 -م 2017 - 12 - 14م( ، يوم : 2013

Eltwhed .com. 

 .6 - 5ينظر : العشماوي ، حقيقة الحجاب ، ص  .20

 . 6املصدر نفسه ، ص  .21

 . 13املصدر نفسه ، ص  .22

 . 6املصدر نفسه ، ص  .23

 . 13املصدر نفسه ، ص  .24

 . 14 - 13ينظر : املصدر نفسه ، ص  .25

 . 20 - 17 - 16 - 15 - 14ينظر : املصدر نفسه ، ص  .26
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 -أنموذجا -اجلانب االجتماعي يف اجلزائر أثرهاالستشراق الفرنسي و 
 . الطالب بركان بن يحي، إشراف :  أ . د/ حنيفي بن ناصر

 -مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2018سبتمبر  16 :تاريخ القبول  2018أوت  15 :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

لعب االستشراق دورا مهما في احتالل الجزائر ألنه رسل املهمات القذرة ولعب على جميع األوتار من أجل استيطان الجزائر           

بها أن تنسلخ من جسم الوطن العربي اإلسالمي، مدة طويلة وخاصة املجال االجتماعي. لقد أريد بالجزائر أن تكون أندلسا جديدة، أريد 

وأن تبتلعها الصليبية األوروبية، ومض ى أكثر من قرن واملحاوالت الجبارة ال تنس ى لحظة وال تكف، واستخدمت كل الوسائل التي ال تعرف 

أن تنهار ، تماسكت وتجمعت وأعلنت  البشرية أقص ى منها وال أمكر منها وال أفتك منها. ولكن الجزائر بدل أن تموت انتفضت حية بدال من

وجودها بفضل هللا ورجاالتها ولم يعرف بلد آخر من الشرق أو الغرب ما عرفته الجزائر من أساليب االستشراق لم تعرفه حتى األندلس 

 وحتى فلسطين .

 

 االستشراق، الصراع الطبقي ،  الصراع الحضاري ، سيسيولوجيا. :الكلمات املفتاحية

Résumé  
Au cours de l’occupation Française de l’Algérie . L’occupant trouvait une société algérienne 
cohérente soit sur le plan culturel idem pour la religion . Alors il utilisait tous les moyens 
douteux qui se trouvaient à sa disposition pour détruire ce tissu qui était bien tisser . les 
tentatives  de l’occupant .voulez une société typiquement européen avec tous ses ingrédients 
mode icesde vie –religion (christianisme) nais en vain grâce à la vigilance et les sacrifices de 
ce noble peuple qui arrivait à mettre toutes ces démarches en échec parce que l’algérien avait 
une croyance indéterminée pour son islam et ses sources arabo berbère. 

 

les mots clés: Orientalisme, lutte des classes, conflit de civilisation, sociologie.  
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 مقدمة :

لتها عوامل عدة ، دينية ، استعمارية  و سياسية و اقتصادية و 
ّ
إن االستشراق ظاهرة معقدة شك

ثقافية حضارية ،و هو اتجاه فكري يعني بدراسة حضارة األمم الشرقية بصفة عامة و حضارة اإلسالم 

 . بصفة خاصة

سع ليشمل الشرق بلغته وقد كان مختصرا في بداية ظهوره على دراسة اإلسالم و اللغة العربية ثم ات

و تقاليده و آدابه فاملستشرقون هم علماء الغرب الذين اعتنوا بدراسة اإلسالم و اللغة العربية و لغات 

  .1الشرق و أديانه و  آدابه

ولقد لعبت فرنسا دورا كبيرا في كل هذا على اعتبار أنها في يوم من األيام كانت قبلة املستشرقين في 

 .2ماسنيون و غيرهمعهد دي ساس ي 

ولعب دافع االستعمار دورا مهما إلى جانب حاجة النهضة األوروبية إلى ثروات إضافية دفعت الدول 

األوروبية و على رأسها فرنسا في التفكير في التوسع و احتالل دول أخرى نظرا ملا تتوفر عليه من مقومات 

 . معنوية و كنوز حضارية

ثقافات وولدت علوم وفنون، و من أجل ذلك عنيت فرنسا فعلى أرضه شيدت حضارات و 

االستعمارية لحركة االستشراق في كل صغيرة و كبيرة ، فكان ملوكها و زعماؤها و قناصلهم عمدا لها و هذا 

ما جسده االستعمار الفرنس ي أثناء احتالله للجزائر حيث بذل املستشرقون كل مجوداتهم الفكرية و 

غل في وسط املجتمع الجزائري و التحكم فيه و السيطرة عليه فاتجه إلى الفرد و املادية في سبيل التغل

و اآلداب و الفنون و العلوم و اآلثار و الدين و كل ما يخص الحياة  الجماعة و األخالق و التعليم و اللغة

الجزائري  االجتماعية للمجتمع الجزائري من أجل إنتاج مجتمع على الطريقة الغربية تحت عنوان اإلدماج

،و من أجل ذلك أولت السلطات الفرنسية اهتماما باملستشرقين للفهم الحقيقي للمجتمع  3الفرنس ي

الجزائري ، و راحت من أجل ذلك تعمل على خلق سلوكات غريبة عن املجتمع الجزائري، و جعلت السموم 

التقاليد و خربت الثقافة، و هذا تنتشر في املجتمع الجزائري ، أفسدت أوال اللغة ثم التعليم ثم العادات و 

من أكبر الجرائم التي ال تغتفر ،ألن احتالل األرض زال بزوال فرنسا و لكن تخريب الثقافة و اللغة والدين 

    .4مازالت الجزائر تدفع ثمنه إلى حد الساعة

 : و قبل أن نخوض في نشاطات االستشراق الفرنس ي في الجزائر

  أوال:  نعرف االستشراق .

: االستشراق مصدر من الفعل السداس ي استشرق و أصله ) ش ر ق ( و األلف و  لتعريف اللغوي ا-

و    5السين و التاء  إذا سبقت الفعل الثالثي أفادت الطلب و على هذا فاالستشراق  أي طلب الشرق 

ة  –الشرق أو الجهة التي تشرق منها ، و املشرق مثال ، و في النسبة : مشرقي 
َ
ْرق

َ
)بفتح الراء و كسرها ( والش

َرق: دخل في وقت 
ْ
رقة )مثلثة الراء(: موضع القعود في الشمس بالشتاء. وتشرَّق: أي جلس فيه. وأش

ْ
ش
َ
وامل

    .6شروق الشمس، وأشرقت الشمس: أضاءت
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نى الكلمة يدور حول: جهة الشروق، والضوء )والذي هو يتبادر إلى الذهن عند ذكر وعلى هذا فمع  

 الشمس(. فسمي االستشراق بذلك ألن أهله )الغرب( طلبوا علوم املسلمين والعرب، وبحثوا في اإلسالم. 

 للهدف الذي وّجه أصحابه، ومن هذه التعريفات اصطالحا  -
ً
: اختلفت معاني االستشراق تبعا

 :لالستشراق ما يلي واملعاني

هو أسلوب غربي ملعرفة العالم الشرقي عن طريق البحث أو التخصص في الشرق، بدراسة علوم وآداب -

 .7وديانات وتاريخ شعوب الشرق، للسيطرة عليه

: "تعبير يدل على االتجاه نحو الشرق، ويطلق على كل ما يبحث في أمور أما تعريف املوسوعة امليسرة فهو

قافتهم، وتاريخهم. ويقصد به: ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات املختلفة الشرقيين، وث

عن الشرق اإلسالمي، والتي تشمل حضارته وأديانه، وآدابه، ولغاته، وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار في 

 عن الخلفية الفكري
ً
ة للصراع صياغة التصورات الغربية عن الشرق اإلسالمي بصورة خاصة، معبرا

  )"8.(الحضاري بينهما

 : نشأة االستشراق الفرنس ي

نشأت العالقة بين فرنسا والعالم اإلسالمي مند فتح املسلمين ملقاطعات فرنسية ثم استمرت أثناء 

وجود املسلمين في األندلس ، و في الحروب الصليبية تم إنشاء طرق للتجارة ، و تبادل السفراء ثم احتالل 

و حملة نابليون على مصر ، وفتح قناة السويس و االنتداب الفرنس ي في سوريا و لبنان و شمال إفريقيا ، 

،   9كانت تلك العالقات متعددة متنوعة متعاقبة اختلطت فيها الحرب و السلم و التجارة و الثقافة جميعا 

ات السامية األخرى م قام فرانسو األول باملحاوالت الفرنسية األولى لتدريس العربية واللغ1553و في عام 

 لتدريس العربية واليونانية واللغات السامية األخرى، ثم ُجدد 
ً
 بباريس، وأعّد فيه منبرا

ً
حيث أنشأ معهدا

(. وقد ضمت فرنسا أول ترجمة فرنسية ملعاني القرآن في  10بعد ذلك بداية القرن السادس عشر امليالدي)

م، 1143ني، واستعانوا باثنين من العرب، وتمت عام العصور الوسطى، وهي ترجمة قام بها انجليزي وأملا

برعاية )بطرس املحترم( رئيس دير كلوني بجنوب فرنسا وهو من أهم األديرة في أوروبا. وكانت ترجمة رديئة 

 كثيرة األخطاء.

 :مظاهر النشاط االستشراقي الفرنس ي

ى االستشراق الفرنس ي في مظاهر عديدة، ويمكن إجمال 
ّ
املؤسسات العلمية التي أنشأتها فقد تجل

 :فرنسا في األمور التالية

: كراس ي اللغات الشرقية
ً
  :أوال

: املكتبات الشرقية:
ً
م. و كانت تحتوي على ستة ماليين كتاب 1654في فرنسا مكتبة باريس الوطنية،  ثانيا

 .مخطوط عربي 7000ومخطوط، منها نحو 

 :مكتبات الجامعات واملعاهد -

 :خاصةاملكتبات ال -
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 :مكتبات شمالي أفريقيا

: املطابع الشرقية:
ً
 م،1519بدأت الطباعة الشرقية بالعبرية في باريس عام  ثالثا

اقية : الجمعيات االستشر
ً
 :رابعا

: املجالت الشرقية
ً
  : و هي كثيرة.خامسا

: املجموعات الشرقية
ً
 :سادسا

 :خصائص االستشراق الفرنس ي

دة ذكرها أحد الباحثين في شؤون االستشراق و هو إبراهيم نملة في تميز االستشراق الفرنس ي بسمات عدي 

   11كتاب االستشراق و املستشرون

تتركز دراسات املستشرقين الفرنسيين حول ثالثة محاور: املحور الديني، واملحور السياس ي، واملحور 

 .االستعماري 

 .  العالملالستشراق الفرنس ي أثر كبير في توجيهات االستشراق في 

 .معهد اللغات الشرقية أهم مكان ترعرع فيه االستشراق الفرنس ي

 .كان لجامعة السوربون أثر واضح في تنشيط الدراسات الشرقية في فرنسا

 . لتأسيس املعاهد واملدارس واملراكز الثقافية ساعد على فرنسية هذه املجتمعات في بالد

  يمتاز بالتخصص

 . لى الرهبان و القساوسةاعتماد االستشراق الفرنس ي ع

  اهتم االستشراق الفرنس ي على املجتمعات العربية و اإلسالمية

 . يعتبر مرجعية األوروبية في االستشراق

 . ترك بصماته الواضحة على التعليم في أفريقيا وخاصة في شمالها

 باآلثار .
ً
 اهتم كثيرا

مما  ر تعصبا ضد العرب و اإلسالمكان االستشراق ممزوجا باالستعمار و التبشير مما جعله أكث

   12جعل الجزائر تعاني كثيرا و خاصة على مستوى الحياة االجتماعية ألنه كان استدمارا لكل ش يء

استدمار لألرض و اإلنسان ماديا و معنويا ،و الفرد هو اللبنة األولى لبناء املجتمع و تنشيط الحياة 

جتماعية في الجزائر ، رغم الجهود املبذولة من طرف االجتماعية و هذا ينعكس بالسلب على الحياة اال 

الدعاة و رجاالت اإلصالح  و املثقفين و الفكر الزلنا نصلح ما أفسده االستشراق الفرنس ي ألن أكبر جرم هو 

 . إفساد الهوية و كل ما يبث الصلة للحياة االجتماعية ألنه بحق جريمة ضد ظاهرة أو نشاط بكل املقاييس

و ككل ظاهرة أو نشاط أو حركة لها انعكاسات على املجتمع و لها آثار على الحياة االجتماعية و 

خاصة إذا علمنا أن االستشراق يعمل على إضعاف املجتمعات العربية و اإلسالمية ومنها املجتمع الجزائري 

و الذي مهدا   الذي نحن بصدد تشخيص النشاط العدائي الذي الحق به من طرف االستشراق الفرنس ي

الحتالل الجزائر و أفسد املجتمع الجزائري يبث السموم في آدابه و نشاطه التعليمي، ألن ال بدون  التعليم 
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على اعتبارها من أساسيات الحياة االجتماعية فنجد األعداء أو الخصوم إذا أرادوا اإلفساد نالوا من 

فاسد الطبع و العكس صحيح ألن اآلداب و  مجتمع ما ،أفسدوا آدابه و إبداعه ، فأصبح سمج املزاح

التعليم هو صورة ذلك املجتمع و عندما نقول اآلداب و التعليم نقول اللغة و التي ركز عليها الفرنسيون و 

 . نشاطه على ضرب اللغة التي تمثل الفكر و الهوية و الحضور االجتماعي للمجتمع

 : ثار االجتماعية لالستشراق الفرنس ي في الجزائرألا

تعد اآلثار االجتماعية من أخطر اآلثار التي ما زالت تنخر جسد املجتمع الجزائري و الذي مازال  

 على تحقيقها في الجزائر و العالم اإلسالمي، فقد درس االستشراق  الفرنس ي 
ً
االستشراق الفرنس ي حريصا

 ، معرفة وثيقة حتى يمكنهم أن يؤثروا في
ً
 معمقة

ً
ها بنجاح. وإن دوافعهم لهذا املجتمع الجزائري  دراسة

تنطلق من النظرة االستعالئية على أن الغرب هو يعد املجتمعات األرقى في العالم. وقد استطاع االستعمار 

بالتعاون مع الدوائر األخرى من االستعمار  في إحداث تغيرات اجتماعية كبيرة في البالد حيث نجده في 

 حطم االستعمار امللكيات ا
ً
لجماعية وذلك لتفريق اتحاد و شمل القبائل التي كانت تعيش في الجزائر مثال

 . جو من  الوئام  والتالحم

كما نجده عمل في الجزائر وإلى حد الن على تشجيع النـزاعات االنفصالية، حيث نجده قسم الشعب 

ة في فرنسا إلى عرب وبربر، وتعليمهم اللغة الفرنسية. وقد أنشأت الحكومة الفرنسية األكاديمية البربري

 .لتشجيع هذه النزعة

ومن الجوانب التي نشط فيها االستشراق الفرنس ي في املجتمع الجزائري حياة األسرة آو بنية األسرة 

وعالقة الرجل واملرأة ، عمل على تشويه مكانة املرأة في اإلسالم، ونشر املزاعم عن اضطهاد اإلسالم للمرأة 

مرأة التي ظهرت في كتابات قاسم أمين والطاهر حداد ونوال وشجع الدعوات إلى التحرير املزعوم لل

 .السعداوي وهدى الشعراوي وغيرهم

 13مزقي يا ابنـة العراق الحجابا                واسفري فالحياة تبغي انقالبا

 بل يذهب يقول في قصيدته

 فـي اللـيلة اللــــــــْيالِء     تـركـوِك بـيـن عبـاءٍة وشقـاِء    
ً
 مكؤوبة

 بكتــــائب األرزاء
ً
 األيـدي بأســــوأ بقعٍة                    محفـوفة

َ
 مغلـولة

ذا  14لـو مّتِ قبـل تفـاقــِم األدواء      دفـنـوِك مـن قبـل الـممـات وحـــبَّ

و نجد أن لهذا كله قّيض هللا رجاال أمثال رجاالت العلماء املسلمين و بعض املصلحين أمثال الهادي 

 .  س ي و رمضان حمود ... الخو السنو 

للدفاع عن املرأة و األسرة على اعتبارها اللبنة لبناء مجتمع يتميز بمناعة قوية لصد السلوكيات 

  الهدامة و إقرار حياة اجتماعية أصيلة فالهادي سنوس ي قال يومها قصيدة تحت عنوان املرأة الجزائرية

   .     من أنت ؟ قالت:  إنني عربية
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ور محمد خليفة إن موقف االستشراق من املرأة املسلمة و الجزائرية نابغ من وضع املرأة ويرى الدكت

العربية أنها نموذج  يتحدى به إلى جانب دعوة املرأة على التمرد داخل األسرة و على النظام و الخروج 

ب األعراق و إذا باسم الحرية ألن املرأة  إذا استعملت في الخير: األم مدرسة إذا أعدتها أعدت جيال طي

 . استعملت في الشر أتت على األخضر و اليابس

  : االستشراق الفرنس ي و ضرب اللغة العربية

إن اللغة هي أحد مقومات الحياة االجتماعية و لهذا عمد على ضرب اللغة من أجل طمس الهوية و 

ما قبل االستعمار و  ،  و قبل الخوض في ذلك نرجع على جناح السرعة إلى 15الوجود للمجتمع الجزائري 

نتكلم عن واقع اللغة و التعليم و النقاش داخل املجتمع الجزائري ، كان الواقع الثقافي الجزائري قبل 

مزدهرا في ظل ثقافة أمازيغية عربية إسالمية فلم يكن دين اإلسالم دين عبادة فقط بل كان نظام  1830

تكن األمية سائدة في أوساط الجزائريين و قد شهد للعالقات االجتماعية و هو مصدر لهذه الثقافة، ولم 

قائال: " إن كل الجزائريين تقريبا يعرفون القراءة و الكتابة ، و في  1834سنة  (valez ) هذه الحالة رجاالت

، و لكن بعد االستعمار استهدفت سلطات االستعمار هذه الوضعية و خربت   16كل قرية توجد مدرستان

  كل تلك البنية االجتماعية و الثقافية و حولت البنايات العلمية إلى أشياء أخرى 

 –التنصير  –الفرنسية  –حيث ارتكزت هذه السياسات االستعمارية االستشراقية على ثالث أسس 

ربة التعليم و الثقافة العربية ، اإلسالمية حيث استهدفت  املساجد و اإلدماج ، كلهم انصبوا علي محا

 80املدارس و الزوايا و الكتاتيب، و على سبيل املثال ال الحصر قسنطينة عاصمة الشرق  كان فيها 

مسجدا  37مدرسة و  39و عنابة كان فيها  1837مدرسة هذا في سنة  30معاهد لم يبق إال  07مدرسة و 

    .17مدارس 03يتان لم يبق منها سوى جامعا و زاو 

القاض ي بوجوب الحصول  18/10/1893و استعملت قرارات و قوانين من أجل ذلك القرار الصادر 

الذي يقض ي منع الجزائريين فتح أية مدرسة لتعليم العربية و  1904على رخصة لفتح مدرسة  ، قانون 

    .18القرآن

و ذلك لضمان خطة و إدماج الجزائريين في ثقافة  و بعد ذلك عملت على نشر اللغة الفرنسية

 .فرنسا و ديانتها نهائيا

اقع الحياة الثقافية في ضوء احتالل الجزائر   : االستشراق و و

إذا كانت جرائم االستعمار قضية سياسية و قانونية في ظاهرها فإنها قضية اجتماعية و ثقافية في 

  19 ألولى و يمكننا أن نلخص ذلك في عدة نقاطاألساس ألن انعكاساتها اجتماعية بالدرجة ا

 . أخدت تدعوهم ) أي الشعب ( إلى الحملة الفرنسية و اإلدماج في الوطن الفرنس ي -

ظهور شعار الجزائر فرنسية ترتب عنها إنشاء و بناء املدارس الفرنسية في أطوارها املختلفة لتكون  -

 . العمراني و الثقافي للشعب الجزائري اإلدارة الفعالة في تغيير الطابع 

 . تشجيع اللغة العامية من أجل ضرب الوحدة و زرع الطائفية -
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نشر اللغة الفرنسية بين أوساط  املجتمع الجزائري عنوة ملحاربة اللغة العربية و القرآن التي تدعو  -

 . إلى الجهاد والحرية و الكرامة و عدم الظلم

الذي تعرض له أبناء هذا املجتمع و هو كتابة اللغة العربية بحروف الالتيني و كذلك من الظلم  -

    20.بدعوة وصولها سريعا إلى األزمات

ونجد مفدى في إلياذته يصور لنا األثر الواضح التي تركه االحتالل داخل املجتمع الجزائري و هذا  -

 . لعب فيه املستشرقون دورا مهما

ياذة يصور لنا الجانب االجتماعي عدة ظواهر منها ظاهرة التخنث و يقول مفدى في أبيات من اإلل

االنحالل و ظاهرة التنصير و شرب الخمر و إتيان الفواحش بعدما كان املجتمع الجزائري من قبل 

 على دينه و إسالمه
ً
   21 مجتمعا محافظا غيورا

 وشاع الشـذوذ وذاع الحشيـش***** وأصبـح للمـوبقات وسيــله

جـد في صرفهـا أي حيلـهوتقرف آنا
ُ
نـا القــاذورات فلم***** ت

َ
  22ف

 و قوله كذلك

 ومستهترون أضاعوا الثنـــايـا***** وشاع تنكــرهم للسجايـــا

 وقالوا: التقـدم خلـع العــذار،***** وهتك العفاف، ونشر الخطايـا

 وجدل الشعور ولبـس الحلـّي***** وحمل القـالئد مثل الصبايـــا

 ن بشرب الخمـــور *****وفي الكأس ترسب كل البـــالياويتفخـرو 

 تخنث هـذا الزمـان ودبـــت *****خنافيـس "هيبـي" تشيع الرذيله

  23 ونافَس آدم حــّواءه دالال، *****وغنًجا، وذبـح فضيلــه

 : منهج االستشراق في الجزائر

  : الغزو الفكري للمجتمع الجزائري  -

لدعاة التخريب في الفكر في املجتمع الجزائري  ،رأيهم متواصل إلقحام من السمات املميزة 

مصطلحات غريبة عن املجتمع الجزائري و فكره و تاريخه ، وهي مصطلحات مستمدة في املقام األول من 

تاريخ املجتمع الفرنس ي و تطوره و تمثل في الوقت ذاته النزعة العلمانية التي سادت املجتمع فيما بعد ،و 

ة إلى هذه املصطلحات تكفي لتحديد مصدرها ، فعلى سبيل املثال ال الحصر، نجد بعض املفكرين نظر 

    .24العرب و الجزائريين

( )بمعنى اإليمان بالقضاء و القدرمصطلح هللا غالب أو التواكلية التي يرددها بعض فئات املجتمع 

تغيرها مصطلح االغتراب الزمني )بمعنى يجعل املجتمع مسلم إلى حيثيات االجتماعية و عدم محاولة حتى 

االلتزام بالقرآن و السنة( و هذا يعد تخلف كذلك نجد إشاعة مفردات داخل املجتمع الجزائري ألصوله 

الدينية أو الظالم الدامس ، بمعنى البعث الحضاري و نجد كذلك تسمى الدعوة الغوغائية و كذلك نجد 

ت من أجل جعل املجتمع يعيش في صراع داخلي مع بني أن االستشراق الفرنس ي شجع بعض املصطلحا
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جنسه، و إال يركز على قضايا حساسة تجعله في املقدمة مع املجتمعات الراقية ومن بين هذه املصطلحات 

 مما يشجع الُفرقة و عدم 
ً
 و نفورا

ً
التي جعلت التنظيمات و املنظمات االجتماعية في الجزائر تعيش تطاحنا

ليها العدو مصطلح "الصراع الطبقي " إلى جانب تسرب بعض املصطلحات إلى الوحدة التي يطمح إ

من خالل تأثير بعض الباحثين لنهج املستشرقين مثل " الحكومة الدينية " أو "  25قاموسنا السياس ي

الحكومة التيوقراطية " ووصف الحضارة اإلسالمية و العصور الزاهية بمصطلح عصر الظالم و الجهل و 

حتى ال يرجع املجتمع الجزائري إلى األصل ألنه في فترة من    26ختلف و سموها عصور وسطىإنها عصور ت

 . الفترات عاش الرقي  تحت هذه الحضارة و عاش االزدهار عندما كان يتحكم في مياه البحر و البر أيضا

 في إلى جانب هذا كله عمل املستشرقون إلى ضرب هوية املجتمع حتى يبقى بدون هوية ويظل تائه
ً
ا

ظلمات التخلف والجهل ، تشجع الزوايا التي كانت تخدم تحت إمرة االستعمار وحطموا الزوايا التي كانت 

تعمل ضدهم إلى جانب إعطاء الكلمة إلى رجاالت الطرق الصوفية والعمل على غرس الخرافات 

ن مما راحوا يلبسون والخزعبالت وبعث األساطير ألن للمستشرقين رأي معروف في السنة واألحاديث والقرآ

    .27على املجتمع عن هدفين املصدريين املقدسين للجزائريين

يقول الشيخ أبو زهرة عن هذه الحقائق " كان تأثر وتأثير االستشراق أن حاولوا تأويل القرآن فراحوا 

 28إفسادا للغةيغيرون عليها بضروب من التأويل إن شئت أن تسميها عبثا بمعاني القرآن وإن شئت تسميها 

 على مستوى القيم واملبادئ والهوية ومما يسبب خلال في 
ً
" وبالتالي  جعل الشعب الجزائري يعيش اغترابا

  الحياة االجتماعية.

  : اللغة واالستشراق

إن اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية وعنصر من مكونات الثقافة، وبما أن اللغة ظاهرة حياتية 

، يس املجتمع ، وأعرافه ، وتقاليدهظواهر إنصافا لحياة األفراد تخضع ملقاياجتماعية صارت من أكثر ال

، فنجد أن االستشراق  29وثقافته بل هي الطريق لكشف عادات املجتمع والتقاليد املعرفية والحضارية

م عمل على دراسة اللغة العربية في الجزائر واللغات األخرى وتعليمها لألهالي عبر الجزائريين من أجل تحك

في خيرات البالد ماديا ومعنويا ، وتقديم الدعم لالستعمار كمن أجل معرفة الحياة الفكرية والعقلية 

للمجتمع الجزائري ولهذا فكر االستعمار الفرنس ي في الجزائر في دراسة اللغة العربية وبعض اللهجات من 

 . اق لعبوا دورا مهما في ذلكأجل التحكم في البالد والعباد وسخر إمكانيات هائلة ، ورجاالت االستشر 

  :املستشرقون وتعلم اللغة العربية لألوربيين

عندما يذكر االستعمار الفرنس ي يتجلى في األذهان موقفه من اللغة العربية ، وأكيد أنه حارب هذه 

اللغة بكل الوسائل حتى عجم أهل الجزائر وخاصة املجتمعات في املدن وبسبه قل في األرياف وفرض 

ة لفرض عاداته وتقاليده ومسح املجتمع الجزائري ألن اللغة تمثل الفكر ،وضرب اللغة العربية الفرنسي

هو ضرب كيان ووجود املجتمع الجزائري إما تعلم الفرنسيين هو من ،جل فهم املجتمع وخباياه ودراية 

ربية ملصالحهم . واستعمل الفرنسيين اللغة الع 30بطريقة تفكيره وبالتالي يمكن التحكم فيه واستغالله
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االستعمارية وقبل كل هذا هناك تجليات تحكم هذه التجربة " املستشرقون واللغة العربية ونقلها " 

  : نتناولها باختصار

الحملة الفرنسية على الجزائر وقعت بعد ثالثين عاما من بعد الحملة على مصر وهي حملة كان لها 

ن تجربتهم في مصر من عدة نواح ، وخاصة ما يتعلق أثر على املشرق، ونجد أن الفرنسيين استفادوا م

باللغة العربية . إن املترجمين اللذين شاركوا في الحملة على مصر كانوا رجاال مشارقة من مصر وسوريا 

  .31ولبنان ورجاال أوربيين وهم أنفسهم ترجموا للجيش بورمون   في الجزائر

دارة الفرنسية واستيطان آالف األوربيين كل نجاح الحملة الفرنسية وعملت على التوسع ونشأة اإل 

ذلك جعل الفرنسيين يتعلموا اللغة العربية في الجزائر، وهنا بدأ النشاط الفعلي للمستشرقين مهدوا 

لذلك عن طريق الرحالت االستكشافية والبعثات العلمية لدراسة الجو االجتماعي النفس ي واالجتماعي 

 . ئري الذهني للسيطرة على املجتمع الجزا

 : لويس برنيه ودوره في الحياة االجتماعية والتعليمية في الجزائر لألوربيين

م اشتغل في الطباعة أول 1814سنة  montegres املستشرق لويس برنيه هو من مواليد مونتيغري 

وفاته  إلى  1836األمر ثم شغف باللغات الشرقية ،وكان قد تولى كرس ي العربية في مدينة الجزائر سنة 

، وشارك في مشاريع عدة علمية الكتشاف املجتمع الجزائري ، كما أنه أخرج أفواجا من املترجمين  186932

)العسكريين والقضائيين ( واملدرسين للغة العربية في الجزائر ، وكان أول من شجع العربية العامة لغاية ، 

وجاء ذلك لهدف وهو تعريف    33ميةوهو ضرب اللغة الفصحى وأول عمل لبرينيه هو بدء الدروس العا

االوربيين املستوطنين بمبادئ اللغة أو اللهجة العامية إلدراك وفهم الحياة في املجتمع الجزائري ،وقال إن 

كل فرد من الفرنسيين يشعر بضرورة توصيل حاجاته إلى األهالي بدون وسيطة .وقسم نشاطه التعليمي إلى 

  قسمين:

 ة من خالل توضيح تعابيرها الشائعة واستعمالها ودربه الساميين عليهاقسم خاص باللهجة الجزائري

. 

 . وكانت حصصه مقدمة إلى ثالث حصص للتدرب على العربية الدارجة

 . وقد أفهم الفرنسيين كلهم على تعلم اللغة العربية لفهم ومعرفة الشعوب األخرى 

األهالي )الجزائيين( فقط بل حتى  وإن اللغة العربية ليست وسيلة اتصال بالنسبة لفرنسا بعالم

 . املجتمعات اإلسالمية األخرى 

إن دور برنبيه في ترويج اللغة العربية مهمة اختار لها وكان عليه أن ينفذها بدقة ، وألنه بذلك يحقق 

 . أهداف االدراة االستعمارية

ربها هو ضرب ونختم هذا العنصر اللغة العربية في الجزائر و دور اإلستشراق في ضربها ألن ض

املجتمع الجزائري بتعليق املصلح و العالمة عبد الحميد ابن باديس بقوله  وردا عن املستشرق ماسينيون 

 ا34حول اللغة العربية عندما كان ماسينيون في طريقه إلى مصر لحضوره دورة مجمع اللغة العربية 
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 :خاتمة

اق و التخريب االجتماعي للمجتمع و من خالل هذه الجولة القصيرة نستخلص أهم  نتائج االستشر 

 . الجزائري 

انتشار الجهل و األمية بشكل ال مثيل له بحيث ورثت الحكومة الجزائرية وضعا ثقافيا و اجتماعيا 

  مزريا

 . التشكيك في هوية الشعب الجزائري من خالل ازدواجية الحصة الثقافية نظرا الزدواجية اللغة

 . الخارج خاصة املشرق العربي أي كانت الضغوط الثقافية العربية أقلهجرة كثير من املثقفين إلى 

ضياع كثير من املصادر و املخطوطات التي تعد من أهم املصادر االجتماعية التي استولى عليها 

 .املستشرقون 

  تشجيع البدع و الخرافات لتكون عن الفكر العلمي الواعي

االرتدادية كهذا التخريب املادي و املعنوي الذي تعرضت له و مازلنا لحد اآلن نعاني من الهزات 

 .الجزائر
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 التعليم العالي في الجزائر  إصالح إشكالية

 -بين الهدف والتطبيق اإلصالحاتخطى ل نقدية تحليليةدراسة  -
 

 -عنابة–باجي مختار  قسم علم االجتماع/طالبة دكتوره في العلوم/  /المية بوكرع

 -عنابة–باجي مختار قسم علم االجتماع /لقواس/  و حبيبة بد.

 

 2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2019مارس  15 :تاريخ القبول  2018اكتوبر/ /23:االرسالتاريخ 

 

الجزائر منذ االستقالل وإلى يومنا هذا  وفي محاوالت حثيثة منها إصالح منظومة التعليم العالي بها وربطها :حاولت امللخص

بمتطلبات التنمية الوطنية، حيث قامت بتسخير إمكانات ضخمة مادية وبشرية ألجل توفير الكفاءات واإلطارات التي تقود عجلة 

وقد حاولنا من خالل هذا املقال الوقوف  على سلسلة  اإلصالحات املتتابعة تقدمة. التنمية في البالد وتصف بها في مصف الدول امل

منذ االستقالل والتي كان أخرها اإلصالح الشامل الذي مس القطاع أال وهو نظام )ل م د( كنظام غربي متطور يتناسب مع 

لتنمية في املجتمع الجزائري عن طريق دراسة محاولين معرفة مدى ارتباط هذه اإلصالحات بأهداف ا متطلبات الجودة العاملية،

 سوسيو تاريخية ونقدية للتطور الذي عرفه التعليم العالي  في الجزائر.

 التعليم العالي؛التنمية؛االصالحات؛نظام )ل م د(. :الكلمات املفتاحية

Summary: Since its independence; Algeria has tried so hard to reform its higher education 
system and to link it with the requirements of national development. It has harnessed huge 
human and material resources to provide the skills and the frameworks that drive the 
development of the country and put it on the map among developed countries. In this article, 
we have tried to identify the series of successive reforms since independence, the most recent 
of which was the comprehensive reform that touched the sector that is namely the LMD system 
as an advanced western system that is commensurate with international quality requirements 
trying to find out how these reforms are linked to the development goals of Algerian society 
through a Socio-historical and critical study of the development of higher education in Algeria. 

Keywords: Higher Education; Development; Reform; LMD System. 

 

 مقدمة:

طرحت بشدة مند عشريتين قضية وجوب التوافق بين مخرجات التعليم العالي وما تقتضيه متطلبات  

باعتبارها من دول العالم النامي تعاني هي األخرى من املشاكل التنمية في املجتمعات املعاصرة، والجزائر 

 املوروثة وغير املوروثة سواء فيما يتعلق بالتنمية أو بالتعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة،
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حيث عانت الجزائر من استعمار دام فترة طويلة وبعد خروجه ترك فراغا كبيرا في االطارات املسيرة، مما 

لجزائر الى محاولة تحسين الظروف والعمل على توفير االمكانيات سواء البشرية أو املادية لتوفير دفع با

 القيادات الكفأة للمؤسسات االقتصادية واالجتماعية والتي ستوفرها بالضرورة مؤسسات التعليم العالي.

ر وأبرز اإلصالحات التي وسنتناول في هذا املقال أهم خطى ومراحل تطوير التعليم العالي في الجزائ    

م  وصوال 1998م،والخريطة الجامعية والقانون التوجيهي للجامعة سنة1971شهدها،انطالقا من إصالح 

إلى اإلصالح الجديد )ل م د ( واملحاور األساسية التي تضمنها كما سنحاول تقديم قراءة تقييميه ونقدية  

 لهذه اإلصالحات خاصة منها اإلصالح األخير)ل م د(.

تعتمد األهداف املرجوة من التعليم العالي في أي بلد على ما يطمح إليه القائمون عليه في رسم  االشكالية:

سياسات اصالحية  تشمل عناصر العملية التعليمية بمختلف جوانبها،وتتجسد األهداف التعليمية ومدى 

ها مع األهداف التنموية في نجاعة اإلصالحات في نوعية وجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتماشي

تعد الجزائر كسائر الدول النامية التي رسمت لنفسها خطط واستراتيجيات تصب في فكرة و املجتمع.

تحقيق التنمية الشاملة والخروج من حالة التخلف واللحاق بوكب التقدم، فقد تبنت  املشروع التنموي 

ل عملية تنموية وكانت انطالقتها بتبني الوطني األول بعد االستعمار وأصبحت الدولة هي محور ك

مشروعات تهتم بالتصنيع واعتبرته املصدر األساس ي والناجح لتحقيق النمو االقتصادي ،واستخدمت 

لتحقيق هذا الكثير من األموال والتكنولوجيات املستوردة مما تطلب أيضا موارد بشرية مستوردة سواء 

 أهيل اليد العامة الجزائرية.من الدول الغربية وحتى العربية ، لتقوم بت

وهنااا جاااء دور الجامعااة الجزائريااة  فااي تزويااد مشااارتع التنميااة االقتصااادية باإلطااارات الالزمااة والتااي تملاا  

املااؤهالت املطلوبااة ملختلاااف القطاعااات خاصااة الصاااناعة،فقامت الجزائاار باالسااتثمار فاااي التعلاايم العااالي عااان 

للقضاء على التخلف الذي زرعاه االساتعمار فاي قطااع التعلايم  طريق القيام بعدة إصالحات متتالية وجذرية

العااالي فااي الجزائر.وفااي هااذا االطااار  جاااء هاادا املقااال للتعاارف أكااار علااى طبيعااة وخطااى االصااالحات التااي شااهدها 

التعلااااايم العاااااالي فاااااي الجزائااااار واألهاااااداف التنموياااااة التاااااي ساااااطرتها الدولاااااة لتجعااااال مناااااه تعلااااايم عاااااالي  و ماااااردود 

ين بتساؤل مركزي مفاده :هل اصالحات التعليم العالي تتماش ى ومتطلبات التنمياة فاي املجتماع تنموي،منطلق

 الجزائري؟

 وتم تقسيم هذا التساؤل الى ثالثة أسئلة فرعية وهي:

 ماهي أهم االصالحات التي عرفها التعليم العالي في الجزائر؟ -1

 ماهي تحديات  خطى اصالح التعليم العالي في الجزائر؟  -2

 تعليم العالي في الجزائر يسير وفق األهداف التنموية املسطرة ؟ هل ال -3

والذي شهد العديد من التحوالت  أوال:التطور التاريخي للتعليم العالي في الجزائر وأهم مراحل إصالحه.

 الجوهرية مند االستقالل مر فيها بعدة مراحل انتقالية  نلخصها فيما يلي: 
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 الجزائر أثناء االستعمار:التعليم العالي في  -1

قبل التطرق إلى التعليم العالي في الجزائر أثناء االستقالل البد من التحدث قليال عن الجامعة الجزائرية     

أثناء تواجد االستعمار الفرنس ي والظروف التي خلقها، لنفهم النتائج التي تركها بعد خروجه من البالد 

بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة.  ودوره الكبير في حالة التخلف التي آل إليها املجتمع الجزائري 

  وهذا خالل وجود االحتالل على يد رئيس الحكومة الفرنس ي 1909تعود نشأة الجامعة الجزائرية إلى سنة 

قال في تل  املناسبة ''إن الجامعة الجديدة إلى جانب الخدمات التي  حيثjommat Gerar  آنذاك وهو

هن الحرة سوف تصبح بإمكانها أيضا تزويد الزراعة والصناعة سوف تواصل أداءها في سبيل العلم وامل

والتجارة بأيدي عمالة مؤهلة'' وقد كانت الجامعة الجزائرية في تل  املرحلة مجرد امتداد للجامعة 

الفرنسية ،تسعى إلى تكوين أبناء املعمرين وبعض أبناء الشعب الجزائري إلعطاء هذه الجامعة بعض 

 Les amis de ذا محاولة استخدام هذه النخب ملصالحها الخاصة داخل الجزائر )املصداقية املحلية وك

l’association de l’université،1959). 

تميزت السياسة التعليمية الفرنسية  بمحاولة الحد من تعليم الجزائريين عن طريق التقليل من  التعليم  

لتعليم إلى أقل حد ممكن مع فرض مصاريف في جميع األطوار التدرتسية وتخفيض امليزانية املخصصة ل

تعليمية باهظة خاصة في املراحل التعليمية املتقدمة، ومنح املتعلمين من أبناء الشعب الجزائري تعليم 

نظري بحث بعيدا عن التعليم الفني واملنهي مع خلق صعوبات تقييميه للطلبة الجزائريين تمثلت في صعوبة 

 (.60:  2008-2007االمتحانات )خدي، 

 التعليم العالي في الجزائر بعد االستعمار: - 2

عرف التعليم العالي في الجزائر بعد االستقالل اهتمام واسع من طرف الدولة وهذا راجع إلى إدراكها انه      

ال يمكن الخروج من مخلفات االستعمار إال من خالل دور الجامعة في تكوين كوادر قادرة على استالم 

فهناك  فئات، عدة بين إيديولوجية صراعات إلى اإلصالح عملية خضعت لقدالتغيير،شعلة التنمية و 

 والنجاعة، العالي لضمان املستوى  خاصة والفرنس ي الغربي النمو ج على البقاء ضرورة على يرتكز مشروع

  للبالد. األصلية الحضارة وبعيد عن مستورد هو ما كل عن بضرورة التخلي يرى  ومشروع

 املجال انقسام إلى أدى مما واحد، مشروع مشترك إلى الوصول  الصعوبة من جعل هذا املشارتع تعدد

من هنا بدأت الجزائر في سلسلة من اإلصالحات شملت (،,Djamel 1998:10عموما ) والتربوي  التعليمي

 نظام التعليم العالي وقد عرف عدة مراحل إصالحية نقسمها إلى أربعة مراحل.

م والجزائر تسعى إلى تكثيف رصيدها من اإلطارات 1962فمند سنة  :1970-1962املرحلة األولى  -1

السامية و ل  لحاجتها امللحة واملستعجلة لتنمية املجتمع الجزائري ، فأصدرت أول النصوص التنظيمية 

-63هو مرسوم رقم محاولة بها معالجة املشاكل التي كانت تتخبط بها الجامعة الجزائرية بعد االستعمار و 

م املتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية وكان ضمن مديرياتها مديرية 1963أفريل  18املؤرخ في  121
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(،فانطلقت الجزائر بجامعة واحدة ومعهدين موروثين من العهد 62: 2001بن علي،(التعليم العالي

دسين في هياكل قطاعية أو االستعماري ، وبدأت بتكوين العديد من اإلطارات سواء تقنيين أو مهن

اقتصادية أخرى تحت وصاية وزاراتها التي تمتل  هياكل منظمة حسب أنماط وأهداف خاصة في القطاع 

التي  دلس الذي تنتمي إليه، ونظرا لنقص الهياكل كان يتم تكوين اإلطارات في الثانويان التقنية كثانوية

ا فيما يخص املهندسين فقد كان يتم تكوينهم في املدرسة كانت تعد ثانوية تقنية وطنية في فترة الستينات أم

، باملدرسة الوطنية للمهندسين بالجزائرم 1965وكانت تسمى قبل  بالحراشالوطنية املتعددة التقنيات 

كونت هذه املدرسة مهندسين في العديد من التخصصات أهمها:''الهندسة املدنية، اإللكتروني  السلكي 

كيميائية وامليكانيكية واملناجم والجيولوجيا" ومن بين الهياكل األخرى التي أنشأت والالسلكي، الهندسة ال

 (:76: 1993خالل هذه املرحلة والتابعة للوزارات االقتصادية املختلفة مايلي)زرهوني،

 للزارعة.املدرسة الوطنية  - املركز اإلفريقي للهيدروكربون والنسيج. - املعهد الجزائري للبترول. -

 مدرسة املهندسين لألشغال العمومية. - املدرسة الوطنية للدراسات واملواصالت. -

ثم  1966سنة وهران بعدها حاولت الجزائر تأسيس جامعات على مستوى الوطن فقامت بفتح جامعة      

العلوم وجامعة  العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائرثم جامعة  قسنطينةجامعة 

، خضعت كل هذه الجامعات إلى نظام بيذاغوجي موروث من النظام جامعة عنابةو كنولوجيا بوهرانوالت

االستعماري السابق حيث قسمت الجامعة إلى كلية األدب والعلوم اإلنسانية، كلية الحقوق والعلوم 

 االقتصادية.

 كلية الطب كلية العلوم الدقيقة وكل كلية مقسمة إلى عدة أقسام متخصصة.

لت الجزائر في هذه املرحلة املباشرة بعد االستقالل النهوض بالتعليم العالي رغم نقص الهياكل حاو 

القاعدية واإلمكانيات املادية والبشرية وقد شهدت هذه املرحلة تطورا ملموسا في أعداد الطلبة بين 

 مما أدى إلى ازدياد أعداد املتخرجين بنسبة كبيرة بعد االستقالل.1962-1969

: عرفت الجزائر خالل فترة السبعينيات انطالق مشارتع وطنية كبرى  1980-1971املرحلة الثانية  -2-2 

من بينها االنطالق نحو التصنيع وإنشاء ألف قرية وقرية، وكذل  العديد من املصانع واملراكز البترولية، 

لرأسمالي وهذا ما تبناه بيان فبعد االستقالل تبنت الجزائر النظام االشتراكي للتنمية بعد رفضها للنظام ا

دعم م،فالجزائر وبعد االستقالل تبنت سياسة تنموية كانت تسعى من خاللها ل1954أول نوفمبر سنة 

، والتي كانت تتميز بالعجز املادي والفني وغير قادرة على إحداث التغيير مما يؤدي إمكانية القطاع الخاص 

 إ ا ما ترك تنظيم االقتصاد لقانون السوق.إلى خضوع السوق الوطنية لالستغالل األجنبي 

هذه املشاكل وغيرها فرضت على الجزائر دعم قطاع التعليم العالي ملسايرة االختيارات التنموية ومن أجل  

م، وهو إنشاء وزارة خاصة بالتعليم العالي 1970هذا شرعت في أول مشروع خاص بالتعليم العالي سنة 

م شرع في عملية 1971وفي سنة  م،21/07/1970زارة التربية الوطنية في والبحث العلمي وهذا بقرار من و 
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اإلصالح الشاملة للتعليم العالي وشمل هذا اإلصالح برامج وأهداف وطرق وأساليب تكوين الطلبة وكدا 

(. كما تم إنشاء لجنة خاصة بإصالح التعليم العالي من Gherras،1992 :50-53 مناهج البحث العلمي )

م ،حيث قامت هذه اللجنة بوضع األسس األولى لإلصالح الذي يعتبر أهم إصالح 1971إصالح  اجل تطبيق

عرفه التعليم العالي في الجزائر خاصة في تل  الفترة ،و يعد أهم مبدأ لهذا اإلصالح هو دور التعليم العالي 

  في تطوير املجتمع.

 (:65: 1981على ما يلي )بن اشنهو، ويرتكز

 تكوين إطارات متخصصة في مختلف التخصصات املطلوبة من أجل تحقيق التقدم والتنمية.محاولة  -

 .فئاتالجعل التعليم العالي ديمقراطيا ومجانيا واالستفادة من جميع الخدمات الجامعية لكافة  -

محاولة التخلص شيئا فشيئا من اإلطارات األجنبية وإعطاء الفرصة لإلطارات والكفاءات املحلية وجزأرة  -

.التعليم التدرتس ي في التعليم العالي في جميع املعاهد والتخصصات وتعريب املناهج والبرامج 

 عليه التنمية. إعطاء األولوية للتخصصات العلمية والتكنولوجية باعتبارها األساس الذي تقوم -

 كما  قامت الجزائر بإنشاء مراكز مختصة في البحث العلمي والتكنولوجي أهمها:

 املركز الوطني لألبحاث والدراسات.  -مركز البحث العلمي والتكوين التكنولوجي.       -

 والعمرانية.مركز األبحاث املعمارية  -مركز البحث التكنولوجي.                       -

 مركز األبحاث النووية والفيزياء. -مركز جمع الوثائق للعلوم اإلنسانية.            -            

كما اعتمد هذا اإلصالح على تقسيم الكليات إلى معاهد مستقلة تضم أقسام ، واعتماد نظام  

 (:106: 2010-2009السداسيات محل نظام الشهادة التربوية وقسمت املراحل إلى)هارون، 

التدرج( تدوم أربع سنوات يخضع فيها الطالب إلى برامج دراسية في كل  مرحلة الليسانس) - 

 مقياس دراس ي.

ما بعد التدرج األول(، وتدوم سداسيين على األقل يتحصل فيه الطالب على مرحلة املاجستير:) -

املرحلة الثانية فهي إعداد تكوين يعتمد على مقاييس يخضع لها في اختبارات كمرحلة أولى، أما 

 األطروحة والتي على أساسها يتحصل على شهادة املاجستير.

ما بعد التدرج الثاني، وتدوم خمس سداسيات على األقل يقوم فيها مرحلة دكتوراه العلوم:  -

 الباحث بالتحضير ألطروحة الدكتوراه.
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عرفه التعليم العالي في الجزائر، والذي بني عليه التعليم العالي القائم   لهذا يعد هذا اإلصالح أهم إصالح

على إدماج الجامعة في سياق حركة التنمية الشاملة، وكذا املناهج واملأطرين وديمقراطية التعليم 

 ومجانيته وتكوين طلبة واعيين بواقع املجتمع الجزائري وانشغاالته الحالية.

ي مشروع التسيير االشتراكي للمؤسسات الجامعية، ففي شهر جويلية من سنة عرفت هذه الفترة أيضا تبن

م أعلن عن تطبيق هذا املشروع والذي قدمته اللجنة الوطنية للتسيير االشتراكي للمؤسسات وتمت  1971

م من أجل إثراءه ويرتكز هذا املشروع أساسا على تنظيم 1978م ومراجعته سنة 1973مناقشته سنة 

ناصر التعليم العالي أهمها، جعل تسيير مؤسسات التعليم العالي اشتراكي و ل  باتخا ه العديد من ع

كقانون أساس ي للجامعة وتحديد أعضاء وأدوار الجامعة ووظائفها التي تقدمها للفرد واملجتمع،كما 

من  يشتمل هذا املشروع على نصوص تنظيمية لكل املعاهد والكليات وأجهزة الجامعة ويركز على العديد

املبادئ أهمها التعريب والديمقراطية والجزأرة والتخطيط.حاول هذا املشروع حل العديد من املشاكل التي 

تعاني منها الجامعة خاصة منها البيذاغوجية أو االجتماعية وتأسيس مجالس متخصصة لتقييم العمل 

خاصة بالبحث العلمي فهي الفكري وانتخاب مجالس إدارة املعاهد من طرف األساتذة، أما اإلصالحات ال

تتلخص في القيام بجزأرته وتعريبه وديمقراطيته أما الديوان الخاص باملطبوعات الجامعية فهي تنحصر في 

تحديد القوانين التي تحكمه باعتباره مؤسسة تجارية وأنها مؤسسة تحتاج إلى مساعدات مالية من طرف 

 (.144-143:  2008-2007الحكومة في إطار ديمقراطية سياسة الكتاب )حميدي،

وقد تعاقبت اإلصالحات والتعديالت لهذا املشروع سنة بعد سنة وظهرت هناك نصوص تشرتعية وقوانين  

 تخص التعليم العالي. 

 .1980/2003املرحلة الثالثة: -2-3

م وكانت أهم مبادئ هذا 1983جاء في هذه املرحلة مشروع جديد يسمى بالخريطة الجامعية سنة    

 (.51:  1992املشروع هو مواءمة التعليم العالي مع احتياجات التنمية الوطنية )الصيد،

م. 2000م واضعة خطط أكار تفصيل ودقة آلفاق سنة1984قامت الوزارة بتعديل هذا املشروع سنة   

ت الجزائر خالل هذه الفترة محاولة تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات والتخصصات الالزمة أراد

للتنمية الوطنية ،كالتخصصات التكنولوجية والحد من توجه الطلبة إلى التخصصات األدبية والطب 

 والحقوق التي عرفت فائض ال يستطيع سوق العمل استيعابه خالل هذه املرحلة.

 (:78-63:  2006لى عاتق الجامعة في هذه املرحلة مجموعة من املهام أهمها )غياث،وقد القي ع 

محاولة ربط الجامعة باالقتصاد الوطني عن طريق إعطائه ما يلزمه خالل هذه املرحلة من إطارات  -

 ضرورية من حيث الكفاءة و كذا الكمية.

ي العالم املتقدم علميا وتقنيا من أجل السير جعل التعليم العالي يتماش ى مع املعايير املتعارف عليها ف -

 الصحيح في عملية التنمية.
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 تفادي تسرب الطلبة الحاصل من الفروع العلمية في املدارس العليا واملعاهد املختلفة.  -

م 1989نتيجة البرنامج الحكومي لسنة  مشروع استقاللية الجامعةكما عرفت هذه املرحلة صدور 

يالت على مستوى التعليم العالي في الجزائر لرفع من القدرات والكفاءات الوطنية والهادف إلى إجراء تعد

وتدعيم العالقات مع سوق العمل، حيث جاء على شكل مشروع يهدف إلى استقاللية املؤسسات والهيئات 

الجامعية من الناحية اإلدارية واملالية والبيداغوجية والبحثية والتسيير االقتصادي للمطبوعات 

 (. 19-15:  1989امعية )الوزير املنتدب لدى الجامعات،الج

نوقش هذا املشروع  من طرف هيئات مختصة على مستوى الجامعات  لكنه قوبل بالرفض من طرف  

بعض الجهات على مستوى الحكومة ،ما أدى إلى عدم تحقق هذه األهداف نتيجة تضارب اآلراء حوله 

م برزت هناك العديد من اإلختالالت واإلشكاالت 1990عد عام ( . لكن ب09:  1998)بوعبد هللا ومقداد،

نتيجة للعديد من الظروف املختلفة سواء السياسية أو االقتصادية و االجتماعية مما أدى إلى )املجلس 

 (:95:  1999االعلى للتربية،

ص تأخر انجاز البنى التحتية مقارنة بأعداد الطلبة الذي هو في تزايد مستمر خاصة فيما يخ -

 الهياكل البيداغوجية واألحياء الجامعية.

نقص املؤطرين  وي الكفاءة والرتبة العلمية العالية وهذا بسبب املراحل السابقة رغم محاولة  -

 تغطية هذا الجانب إال انه لم يصل إلى الحد املطلوب.

بها  عدم االستقرار في السياسات املتعلقة بالتسيير الجامعي، فبسبب الظروف التي كانت تمر -

الجزائر في فترة التسعينات سواء السياسية أو االقتصادية عرفت الجامعة ضغوطات ومطالب 

  اجتماعية واقتصادية جديدة.

وتحت تأثير التوجه البراغماتي والتخطيط اإلستعجالي لتكفل بالدفعات الطالبية الكبيرة واملتزايدة  -

 االجتماعية مع مؤسساتسنة بعد سنة ،وقلة التفاعل بين القطاعات االقتصادية و 

 .التعليم العالي أدى كل هذا إلى فشل معظم الخطط املطروحة للنهوض وتطوير التعليم العالي 

القانون التوجيهي للتعليم العالي والذي يتضمن  05-99م تم إصدار القانون رقم 1999فيفري  4وفي 

 (:177:  2014-2013والذي يهدف إلى)رقاد صليحة، العلمي والبحث

 جعل الجامعة مؤسسة عمومية  ات طابع علمي وثقافي.  ✓

رفع نوعية التعليم والتكوين عن طريق تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي توفير وسائل االتصال  ✓

 ومد شبكة االنترنيت قصد رفع املستوى الثقافي واملنهي للطلبة واألساتذة .

تكوين االستقاللية املالية وفرض املراقبة البعدية على مؤسسات التعليم العالي بخصوص  ✓

 االنجازات التي توصلت إليها ومدى جدوى املبالغ املنفقة على مشارتع البحث العلمي.
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إعادة تنظيم الجامعة في شكل كليات وإنشاء جامعات ومراكز جامعية أخرى ومالحق للجامعات  ✓

 م هياكل قطاع التعليم العالي وتجسيد الديمقراطي.مما ساهم في تدعي

  (1990/1999(:تطور التعليم العالي في الجزائر) 04الجدول رقم)

المؤشرات        

 

 السنوات

 هيئة التدريس مستوى مابعد التدرج المتخرجين مستوى التدرج

 اإلناث المجموع اإلناث المجموع اإلناث المجموع اإلناث المجموع

1989-1990  181350 64784 22917 9009 13369 4658 14536 2244 

1990-1991  197560 77962 25970 10142 14853 4116 15171 2579 

1991-1992  220878 88833 27954 11332 14607 4669 14496 2663 

1992-1993  243397 102249 29336 12741 13942 4674 14379 3704 

1993-1994  238091 101458 29341 13122 127191 4685 14180 2863 

1994-1995  238127 1026633 32552 16033 13949 4556 14593 2833 

1995-1996  252347 113259 35671 18103 14740 3603 14427 3338 

1996-1997  285554 134912 37230 17161 16941 3756 14581 3376 

1997-1998  339518 16682 39554 19620 18126 3731 15801 3624 

1998-1999  372647 188555     -      -  19225 6424 16260 3786 

، ،مجلة العلوم اإلنسانية تأمالت حول تطور التعليم العالي في الوطن العربي ومدى مساهمته في عملية التنميةمحمود بوسنة:املصدر:  

 (. 13،ص)2000،منشورات جامعة منتوري ،قسنطينة، جوان13ع

م من 1990.1998من خالل هذا الجدول يتضح لنا أن عدد الخريجين تطور بشكل ملحوظ بين سنتي 

طالب وهذا راجع إلى اإلصالحات التي شهدها التعليم العالي في الجزائر والتي مست  39554إلى  22917

وطنية في زيادة دعم هذا القطاع لتوفير الكفاءات الالزمة لقيادة التنمية  جميع املستويات ،ونتيجة رغبة

الوطنية ،لكن رغم هذه الزيادة الكمية إال أن التعليم العالي في الجزائر حسب العديد من الدراسات بقي 

 يعاني من العديد من املشاكل التي أثرت على نوعية مخرجاته .

مشروعا جديدا إصالحيا يسعى من خالله إلى إصالح املنظومة م  أقر مجلس الوزراء 2001وفي عام  

التربوية، فبعد التسعينات عرفت الجزائر شيئا من التعافي في االقتصاد الوطني إلى حد ما بسبب االستقرار 

الذي عرفته مما أدى إلى تحسن األوضاع السياسية واالقتصادية خاصة بعد ارتفاع  أسعار النفط ،لكن 

يعد التعليم العالي في البالد يستطيع مواكبة التقدم والتحول الذي عرفه العالم اقتصاديا مقابل هذا لم 

واجتماعيا في خضم تحول العالم إلى نظام السوق والخوصصة، فأنشأت لجنة وطنية مكونة من خبراء في 

ح املنظومة عدة ميادين أوكلت لها مهمة إصالح املنظومة التربوية وأطلق عليها اللجنة الوطنية إلصال 

 ، وقد انبثقت عن هذه اللجنة مجموعة لجان هي:بن زغوالتربوية كما هو معروف لجنة 

 *  لجنة املتابعة و التقويم و لتكوين.  *لجنة إصالح النصوص القانونية .

 *  لجنة إصالح التعليم العالي.    *  لجنة إصالح املناهج التربوية .     



 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية          متونمجلة                    سعيدةالدكتور موالي الطاهر جامعة 

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200الشهر: السنة: / :العدد  /:املجلد 

 
135 

أما فيما يخص التعليم العالي وهو موضوعنا فقد قامت هذه اللجنة بتشخيص الوضعية التي كان 

عليها نظام التعليم العالي آنذاك، وركزت على وضع خطط تدعم ربط الجامعة بسوق العمل وإتاحة 

ليسانس من أجل التوظيف بعد التخرج منتهجة في  ل  نظام جديد عرف بنظام الفرص للخريجين 

 (.94: 2006-2005)زرزور،  ,ماستر,دكتوراه

على الرغم من محاولة الجزائر : LMDإلى يومنا هذا واعتماد نظام  2003املرحلة الرابعة من -2-4 

عينات،إال أن الجامعة الجزائرية ظلت تدارك الوضع وإصالح النظام بعد ما مرت به الجزائر في مرحلة التس

تعاني من قصور في العديد من النواحي سواء البيداغوجية والتعليمية والتكوينية والتنظيمية وفي الهيكلة. 

 (:86-85: 2008ومن أبرز هذه  االختالالت مايلي )حرز هللا،

هناك بعض سوء نظام توجيه الطلبة وانتقالهم وظهور ظاهرة الرسوب الجامعي خاصة أن  •

التخصصات الجامعية التي ال تتوافق مع الشعب التي درسها الطالب في الثانوية، كما أن نمط 

 .دراسةرة و زيادة مدة الاالنتقال من سنة إلى أخرى ال يتميز باملرونة مما أدى إلى تفاقم الظاه

الب والحجم ضعف العملية التعليمية وطريقة تسييرها مما أدى إلى عدم كفاءة نظام تقييم الط •

 .الساعي املكثف، وزيادة عدد االمتحانات على طول السنة مما ينقص في مدة التكوين 

ضعف التأطير من طرف أساتذة غير مؤهلين خاصة ملرحلة ما بعد التدرج نتيجة هجرة األساتذة  •

وق الباحثين، مما ينتج خريجين غير مؤهلين وال يتميزون بالكفاءة الالزمة تتناسب مع متطلبات س

 العمل والتنمية الشاملة في البالد. 

كل هذا وغيره أدى بالجزائر إلى ضرورة اعتماد إصالح جديد يخرجها من كل هذه املشاكل 

واالختالالت؛فبعد هذه املراحل اإلصالحية التي شهدها التعليم العالي على ضوء تقرير اللجنة الوطنية 

سيكي الذي انتهجته الجزائر منذ االستقالل على  الرغم إلصالح املنظومة التربوية، تبين أن النظام الكال 

من محاولة تعديله من فترة إلى أخرى، أصبح يعاني من عدة مشاكل وإختالالت تزداد سنة بعد أخرى وهذا 

راجع إلى عدم مواكبة التقدم العلمي السرتع والعوملة التي مست جميع مجاالت الحياة ،مما جعل هذا 

 (.56: 2011تلبية متطلبات املجتمع والتنمية ككل )شباكي،النظام غير قادر على 

ما دفع بالجزائر إلى محاولة االستعانة بتجارب إصالحية ناجحة في التعليم العالي، فقامت باعتماد  نظام 

وكندا ثم في  ) ليسانس , ماستر , دكتوراه ( الذي تم تطبيقه في الجامعات األمريكية LMDجديد عرف ب

م 1998ماي  25الذي أقيم في  السربون الجامعات البريطانية ،لينتشر بعدها مند مؤتمر أوربا خاصة في 

بفرنسا وشاركت فيه العديد من الدول األوربية، وخلص هذا املؤتمر بجملة من التوصيات كان أهمها 

شترك إلغاء الحواجز بين الدول فيما يخص تبادل الخبرات التعليمية وتنمية الكوادر وتشجيع التعاون امل

م على ضوء توصيات اللجنة  2004بين الجامعات، أما فيما يخص الجزائر فقد قامت بتطبيقه سنة 

م 2002أفريل  20الوطنية وتوجيهات املخطط التنفيذي الذي صودق عليه من طرف مجلس الوزراء في 

ات عن طريق بمثابة سنة تحضيرية قامت فيها الوزارة بأخذ استشار  2003-2002لتكون السنة الدراسية 
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إقامة الندوات وامللتقيات الوطنية وبمشاركة خبرات أجنبية، ليتم تطبيق هذا النظام  في السنة الدراسية 

املوالية في العديد من الجامعات على مستوى الوطن ليعمم تقريبا على كافة مؤسسات التعليم العالي 

 (.08: 2007والبحث العلمي،)وزارة التعليم العالي  2006/2007ابتداء من السنة الدراسية 

وانطالقا من الوعي بما يقتضيه هذا اإلصالح من جهد كبير في عملية تصوره ومن ثم تطبيقه وكذا متابعته 

وتقييم نتائجه على املدى القصير والطويل وما يتطلبه من دعم مالي وبشري ونوع من االستقاللية والتدرج 

(، رسمت الجزائر أهداف أساسية من وراء تطبيق abdelhamid ،2007 :32 في تنفيذ املهام والواقعية)

 (:03:  2016هذا النظام وهي )الندوة الوطنية للجامعات،

 خلق التكوين النوعي للطالب مع مراعاة الطلب االجتماعي . •

محاولاااة خلاااق عالقاااة باااين الجامعاااة واملحااايط االجتمااااعي واالقتصاااادي وخلاااق ناااوع مااان التفاعااال بااااين  •

 الدولة.قطاعات 

 مراعاة متطلبات سوق العمل في عملية تسيير العملية التعليمية. •

 تدعيم الثقافة الوطنية من خالل ترسيخ القيم وترقيتها. •

 االهتمام بالتكنولوجيا العاملية واالنترنت. •

 تشجيع التبادل والتعاون الدولي في مجال البحث العلمي. •

نظام )ل م د(على عدة إجراءات مست مختلف عناصر قام أهم اإلجراءات التي اعتمدها النظام: -2-4-1

  العملية التعليمية والبحث العلمي أدرجت في مساعي هذا النظام وهي كاألتي:

 االهتمام بجانب التأطيري للطالب من خالل: فيما يخص التأطير:  -2-4-3-1

جابة وضع مخطط لتكوين األساتذة مدى الحياة و ل  بتسخير اإلمكانيات الضرورية لالست ✓

 لألهداف املنشودة من النظام والرامية لتوفير تكوين نوعي للطالب.

محاولة االستفادة من الخبرات واألدمغة الجزائرية املوجودة في الخارج قصد املساهمة في تصميم  ✓

البرامج واملناهج التعليمية،وتنشيط العملية التعليمية وكذا املشاركة في الندوات والتأطير 

 ية.والتربصات املهن

تعميم استخدام الجانب التكنولوجي واإلعالم واالتصال بغية ترقية وتطوير الطرائق التعليمية  ✓

 الحديثة.

 عمدت الوزارة إلى:فيما يخص الجانب البيداغوجي: -2-4-3-2

 تكثيف أنظمة االلتحاق والتقييم والتدرج والتوجه البيداغوجي. ✓

 من أجل تدعيم أكار للبحث العلمي.توفير الوسائل املادية لتدعيم املخابر العلمية  ✓

 دعم التربصات املهنية في أوساط الباحثين. ✓

 مراجعة رزنامة العطل الجامعية من أجل تسيير ناجح للزمن البيداغوجي. ✓
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عمدت الوزارة إلى إعادة توزتع الخريطة الجامعية بشكل يسمح فيما يخص خارطة الجامعة: -2-4-3-3

االجتماعي واالقتصادي للبالد على املستوى املحلي والوطني باملناهج والبرامج التكوينية لها بربط الواقع 

 املعتمدة في العملية التعليمية.

محاولة وضع هياكل تتكفل باستقبال الكم الهائل من فيما يخص الهياكل البيداغوجية: -2-4-3-4

 الطلبة املتواجدون في الجامعة والذي يزداد حجمهم كل سنة.

 فيما يخص تسيير مؤسسات التعليم العالي:-2-4-3-5

محاولة تحسين القدرات التسييرية ألعضاء ومسؤولي املؤسسات الجامعية وتدعيم روح الحوار  ✓

 والتشاور وتنمية القدرة على احترام القواعد األخالقية في املهنة الجامعية.

 في التعليم العالي.تأسيس أجهزة ومكاتب داخل الجامعة مهمتها تقييم وضمان الجودة  ✓

-2007السعي وراء جعل الجامعة مؤسسة مستقلة و ات منزلة بيداغوجية خاصة )حميدي، ✓

2008 :156.) 

أخد االستشارات الخارجية من أجل تقوية القدرات الوطنية وخلق فيما يخص التعاون الدولي: -2-4-3-6

لبحث العلمي ،ومحاولة إنشاء مخابر نوع من التعاون الدولي في مجال التعليم العالي خاصة فيما يخص ا

دولية مشتركة واستغالل الفرص فيما يخص التعاون املتعدد الجهات لالستفادة من الخبرات الدولية 

 (.23-21: 2007خاصة ونحن في عصر العوملة )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

صالحات البد من التأكد من مدى لضمان نجاح اإل فيما يخص التالؤم مع املنظومة التربوية:-2-4-3-7

تكاملها واتساقها مع املنظومة التربوية ككل، وهذا يتطلب خلق نوع من االندماج الشامل تضمنه هيئات 

وطنية دائمة ومستمرة بين كل القطاعات واملكلفة بالتكوين من أجل ضمان نوع من التالؤم بين البرامج 

ح الشهادات والتخصصات في شعب البكالوريا وتنظيم املعتمدة بين املراحل التعليمية،وكدا توضي

 (.121: 2006-2005التدفقات وعقلنة التوجيه )براهيمي،

لضمان نجاح هذا النظام البد من إعادة النظر في النصوص القانونية فيما يخص التنظيم: -2-4-3-8

يدة تتالءم مع والتشرتعية خاصة تل  املتعلقة بتصنيف الشهادات الجديدة، وكذا خلق قوانين جد

الوضع الحالي للجامعة والفروق التي حصلت في خضم االنتقال من نظام الكالسيكي ونظام )ل م 

د(،خاصة و أن هذا النظام طبق أثناء تواجد نظام سابق مازالت آثاره في الجامعة الجزائرية حتى اليوم 

 (.157: 2008-2007خاصة فيما يخص تحضير دكتوراه علوم )حميدي،

نخلص من كل هذه اإلجراءات أن الجزائر واعية بضرورة تطوير وتحسين التعليم العالي وجعله        

يتماش ى مع التطورات العاملية الحادثة والتي تمس مختلف جوانب الحياة اإلنسانية، لذل  نجدها تسعى 

 جاهدة لتحقيق تقدم نوعي وكمي في سبيل تحقيق هذا الهدف.
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لكن على الرغم من هذه املساعي الحثيثة إال أن هذا تواجه نظام) ل م د(:أهم التحديات التي  -2-4-4

 النظام وهذه اإلجراءات واجهتها وتواجهها إلى حد اليوم جملة من التحديات نذكر أهمها في ما يلي:

اقع الثقافي واالجتماعي الجزائري: -2-4-4-1  تحدي الو

تختلف عن بيئتنا ثقافيا وتقدميا وهو في  الش  أن اعتمادنا على إصالح نظام تعليمي وضع لبيئة اجتماعية

األساس وضع لتحديات غير التحديات التي نواجهها وألهداف ومتطلبات غير التي نريد تحقيقها،مما جعل 

البلد حقل تجارب ابتداء بالجانب االقتصادي وانتهاء بالتعليم العالي، لذا كان من املفروض تكييفه مع 

تلف ، فاستيراد مناهج وضعت ملجتمعات غير مجتمعاتنا بالضروري يؤدي واقعنا الثقافي واالجتماعي املخ

إلى طمس الهوية الوطنية والثقافية للبلدان املستوردة ،فإ ا كان من الضروري االستفادة من التجارب 

الغربية، فال بد من اختيار الناجح منها مع ضرورة تكييفها وإخضاعها لشروط البيئة املحلية بجميع 

 .خصوصياتها

اقع التنموي وسوق العمل: -2-4-4-2  تحديات الو

لقد شهد التعليم العالي في الجزائر انتشارا واسعا مما أدى إلى زيادة أعداد الخريجين كل سنة والذي أصبح 

يتجاوز في أغلب األحيان الفرص املتاحة لهم من عروض العمل داخل سوق العمل،لكن الكشف عن 

التنمية املحلية والجهاز التكويني من خالل التعليم العالي يتطلب البحث العالقات املعقدة بين متطلبات 

عن ارتباط أنواع التعليم العالي وتوازن برامجه وطرق تكوينه ورسائله وأهدافه واملناهج املعتمدة به ومدى 

مطابقة هذه العناصر ملتطلبات التنمية وخلقها للكفاءات الالزمة له ،خاصة في ظل التحوالت 

ولوجية التي تتزايد كل يوم وعلى جميع األصعدة وتزايد االحتياجات التنموية للبالد،من هنا تم الربط التكن

عتبر التخلف الذي تعاني 
ُ
بين قدرة املجتمع ومؤسساته التعليمية على بناء وتنمية املوارد البشرية فيه،وأ

وبرامجه عن واقع الحياة  منه الكثير من الشعوب هو نتيجة لهبوط مستوى التعليم وانفصال مناهجه

 (.13)بومهرة،دس:

فقد أصبحت العالقة التي تربط مؤسسات الدولة وطالب الوظيفة عالقة عرض وطلب فاملؤسسات تضع 

شروط معينة ومعايير دقيقة ومتطلبات محددة، وفي املقابل طالب الوظيفة أيضا له شروطه ومعاييره 

من طعام وشراب ...الخ أوالحاجات األمنية كاملكان األمن ومتطلبات يسعى إليها سواء حاجيات فسيولوجية 

في العمل والضمان الصحي واالجتماعي ،والحاجة إلى تقدير واحترام الذات كإستعراض القدرات والوصول 

إلى الطموحات املنشودة؛ إال أن ما يالحظ على مخرجات جامعتنا اإلغفال الواضح لجودة الخريج حيث 

( رغم أن أهم مبدأ قام عليه نظام)ل م د( 329: 2000ممارسته للعمل )عابدين، يتجلى  ل  بوضوح أثناء

وحتى اإلصالحات التي سبقته هو ربط التعليم العالي بسوق العمل، لكن ما يالحظ على واقع بالدنا هو 

روبية االنفصال الواضح بين واقع البرامج التعليمية والواقع املؤسساتي خالفا ملا هو الحال في الدول األو 

 (.57-54: 2013التي تحاول إيجاد التناغم بين املناهج التدرتسية وأنظمتها االقتصادية )التواتي،
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وعلى اعتبار أن سوق العمل في الجزائر ال يتميز باملرونة الكافية الستيعاب خريجي هذا النظام الذي زاد 

ري اليوم إقامة شراكة بين بسبب تقليص مدة التكوين ،أصبح من الضرو  LMDبعد تبني الجزائر لنظام

املؤسسات االقتصادية واالجتماعية وبين الجامعة سواء فيما يخص استيعاب الخريجين والكفاءات 

املطلوبة أو فيما يخص دعم البحث العلمي وإشراكه في دعم التنمية الوطنية، وهذا األمر ال يتعلق فقط 

و بدوره يخوض تجربة جديدة وهي بالجامعة بل يعتمد أيضا على الشري  االقتصادي والذي ه

الخصخصة وفي وقت برز فيه االهتمام بخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة لدعم االقتصاد الوطني وفتح 

كبت أخطاء كبيرة تتمثل في تعميم النظام على الجامعات الجزائرية 
ُ
رت
ُ
املجال لالستثمار األجنبي وهنا أ

ء إليجاد اآللية املناسبة لتطبيق النظام متناسية بذل  الحوار ومناقشة األمر مع كل الشركا

 (.60-58: 2013)التواتي،

من بينها نقص املرافق البيداغوجية مثل املخابر وقاعات  تحديات ذات طابع هيكلي: -2-4-4-3

املطالعة،املكتبات املتخصصة والكتب العلمية املسايرة للتطور الحاصل في مجال التعليم، وعدم وجود 

ة ،وكذا ضعف اإلعالم في الوسط الجامعي ما جعل الطالب في وضع مبهم وغير واعي خليفة تنظيمية واضح

ملا يدور حوله وملا ينتظره حول مستقبله التعليمي، مما دفع بالطالب إلى فقدان الثقة في النظام ككل 

لكتب فانعدمت الجدية لديه ما خلف على سبيل املثال عدم االستعمال األمثل للمراجع املتاحة له سواء ا

أو االنترنيت فاعتمد على النسخ والنقل املباشر دون فهم وتحليل، كما يالحظ وجود تحدي وعقبة أخرى 

تواجه هذا النظام وهو عدم فعالية اآلليات املتبعة ومراقبة األموال املوجهة للبحث العلمي خاصة، إ ا 

ع بعد ظهور املشكل ، أي علمنا أن النصوص القانونية غير مواكبة لتطورات اإلصالح فمعظمها يوض

غياب النظرة اإلستشرافية ملتخذي القرار والتي يجب أن تضع قرارات لتفادي املشاكل وهنا يتضح أيضا 

غياب االهتمام بالبحث العلمي الذي كان من املفترض أن يخلق اإلطار املالئم للتكنولوجيا وتطوير 

 (.36-35: 2013علجة،الصناعة املعرفية وتوفيرها لخدمة التنمية الشاملة )ال

 نقد وتقييم ألهم اإلصالحات التي عرفها التعليم العالي في الجزائر:-3

يشكل تطوير التعليم العالي وربطه بمتطلبات التنمية الشاملة هدفا جديا لكل اإلصالحات التي مر بها     

لة تكييف هذا النظام م محاو 1971التعليم العالي في الجزائر، حيث استهدف إصالح التعليم العالي لسنة 

مع التطورات العاملية سواء االقتصادية وحتى االجتماعية فشملت اإلصالحات مختلف البرامج التعليمية 

وأهدافها وطرق وأساليب التكوين وتطوير البحث العلمي وربط أهدافه بمساعي الدولة التنموية، محاولة 

حلية لسد الفجوة التي خلفها االستعمار مواءمة موصفات الخريج الجامعي بمتطلبات سوق العمل امل

والتي عوضتها الكفاءات األجنبية سواء، على مستوى الجامعة وحتى على مستوى باقي مؤسسات الدولة. 

وواصلت اإلصالحات تطوير هذه األهداف والعمل على تحقيقها عن طريق وضعها لخريطة جامعية سنة 

م 2000وير نظام التعليم العالي حتى آفاق سنةم رسمت خطة إستراتيجية  طويلة املدى لتط1984
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( آخذتا بعين االعتبار متطلبات عصر املعرفة والتطور الحاصل في مجال 133: 2006-2005)براهيمي،

تكنولوجيا املعلومات والعلوم التقنية ،فقد أولت البالد خالل هذه الفترة ملسألة التنمية االقتصادية 

دعم التوجه العلمي التكنولوجي من أجل توفير اإلطارات القادرة على واالجتماعية أهمية كبيرة فقامت ب

م وصلت نسبة املسجلين في الشعب العلمية 1987-1986قيادة هذه العملية، فخالل سنة    

% من إجمالي الطلبة املسجلين وقدرت نسبة الطلبة املسجلين في شعب التكنولوجيا  75والتكنولوجية 

 (.47: 2008-2007%)يوسف،34.4لوحدها

لكن على الرغم مان هاذه األهاداف املنشاودة إال أنهاا واجهات العدياد مان العراقيال التاي لام تسامح لهاا باالنزول 

وهاذا  (Boutefnouchet ،1988مصططفى بوتفنوشط )إلى أرض الواقع بشكل كامال، وهاذا ماا أكدتاه دراساة 

العتمادهااا علااى إطااار مكاااني واسااع شاامل عاادة واليااات فااي الااوطن وعينااة بحااث كبياارة تساامح بإعطاااء نظاارة شاابه 

شاااملة علاااى واقاااع التعلااايم العاااالي فااي تلااا  املرحلاااة ،خاصاااة وأن الباحاااث أعطااى قاااراءة تاريخياااة لوضاااع التعلااايم 

عاااض النقااااط واملشااااكل التاااي عاااانى العاااالي  فاااي الجزائااار مناااذ االساااتقالل. وجااااءت نتاااائج هاااذه الدراساااة لتباااين ب

وتعاااني منهااا التعلاايم العااالي منااذ االسااتقالل إلااى غايااة زماان الدراسااة ،وماان بينهااا طبيعااة خريجااي التعلاايم العااالي 

ماان حيااث نااوع التخصااص  وكااذا نوعيااة التكااوين املتحصاال عليااه، حيااث توصاالت  إلااى أن الجامعااة الجزائريااة 

ال يتوافاق ماع الطلاب عليهاا فاي ساوق العمال ماا ياؤدي إلاى وجاود تخرج كم هائل في التخصصات اإلنساانية بماا 

فاااائض فاااي الخااارجين الاااذين يتوجهاااون بالضااارورة إلاااى البطالاااة ،وهاااو ماااا يعكاااس حساااب الباحاااث ساااوء التسااايير 

وعدم وجود عالقة بين مؤسسات الدولة و قطاع التعليم العاالي وغيااب التخطايط لكيفياة التعامال ماع هاذا 

الحاصاااالين علاااى العماااال فأكااادت الدراسااااة أنهاااام يعاااانون ماااان صاااعوبة التكيااااف فااااي الفاااائض ، أمااااا فيماااا يخااااص 

العماال، وهااذا ناااتج عاان نوعيااة  الباارامج التااي  تعتمااد عليهااا الجامعااات فااي الجزائاار والتااي تتصااف بغلبااة الجانااب 

النظااااري علااااى التطبيقااااي واملنهااااي ممااااا يااااؤدي إلااااى وجااااود صااااعوبات أثناااااء أداء العماااال تعااااود بالساااالب سااااواء علااااى 

يج وعلاااى املؤسساااة املساااتخدمة والتاااي تعااااني مااان ضاااعف أداء العماااال وساااوء تكاااوينهم، ماااا يتطلاااب إعاااادة الخااار 

تأهيلهم وتدريبهم من اجل تحسين مستواهم،هذا ما يؤدي إلى هدر الوقات واملاال مان طارف املساتخدم وهاذا 

د ،واساتمرت األزماات بالضرورة ياؤثر سالبا علاى جمياع قطاعاات الدولاة وبالتاالي عرقلاة عجلاة التنمياة فاي الابال 

في قطاع التعليم العالي تتفاقم خاصاة مناذ التساعينات بسابب الوضاع األمناي واالقتصاادي والسياسا ي للابالد 

 (.107: 2010-2009رغم محاولة وضع إصالحات أنية خالل هذه الفترة )هارون، 

ضعة لقوانين رسمية حيث يرى الكثير من الدارسين أن تطبيق هذه اإلصالحات تم بطريقة آلية خا       

وجامدة وضعتها الدولة وخبراء بعيدين كل البعد عن الواقع، أو حتى مختصين في وضع سياسات التعليم 

العالي وعدم احترام آجال انجاز البنى التحتية وتخلي الدولة عن بعض املشارتع والتزايد الذي فاق 

سهلة التنظيم ،إلى جانب تأخر في تكوين التوقعات من أعداد الطلبة نتيجة التساهل في فتح فروع تبدو 

نورة (.حيث اكدت الدراسة التي اجرتها الباحثة  134: 2006-2005أساتذة التعليم العالي )ابراهيمي،
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حول خريجي الجامعة بين التكوين والتشغيل على استمرار هذه املشاكل وتفاقمها ( 1999دريدي)دريدي،

طالب خالل عملية تكوينه معارف نظرية بحتة خالية من الجوانب خالل فترة التسعينات ومن بينها  تلقي ال

العملية والتطبيقية،يصبح من خاللها املتعلم حامال ملعارف ومعلومات خالية من محتواها التطبيقي ما 

يجعله بعيدا كل البعد عن الواقع ومتطلبات سوق العمل ومقتضيات التنمية خاصة في هذا العصر الذي 

غيرات والتطورات السرتعة في مجاالت متعددة ، منها التقنية والتكنولوجية يشهد جملة من الت

واملعلوماتية ما يجعل من هذا الخريج يصادف سوق عمل ال يعترف بكفاءته ليكون بذل  فرتسة للبطالة 

العادية أو للبطالة التقنية هذه األخيرة التي تعني عمله خارج تخصصه ، وهذا ناتج حسب الدراسة إلى 

ب سياسات جدية من طرف الدولة وعدم وضع خطط وإصالحات جذرية تأخذ فيها بعين االعتبار غيا

متطلبات التنمية وسوق العمل وتجعل الهدف الرئيس ي من رسالة الجامعة وأهدافها وممارساتها خدمة 

 املجتمع وقيادته لتحقيق التطور.

ة التطورات الحاصلة في العالم في مجال كل هذه املشاكل أسهمت في عجز التعليم هذا القطاع على مواكب

التعليم العالي وسبل ربطه بأهداف التنمية الوطنية، ما دفع بالدولة إلى تقييم اإلصالحات السابقة سنة 

م ضمن اإلصالح التربوي والجامعي والذي قامت به لجنة مختصة بهدف الخروج من األزمة التي  2001

االقتصاد ورفع أداء الجامعات وضمان مردوديتها التنموية مستفيدة يشهدها ، آخذتا بعين االعتبار عوملة 

 (.77: 2006-2005من التجارب العاملية الناجحة في هذا املجال )زرزور، 

ل م فقامت هذه اللجنة باقتراح تجديد كامل للنظام التعليم العالي وطرحت نظام جديد عرف بنظام  )    

يق بالجامعة الجزائرية ليتم اعتماده من أجل محاولة إخراجها من هذا األخير الذي وضع في حيز التطب د(

املشاكل التي تتخبط بها ، ولعل أوجه التشابه بين هذا اإلصالح واإلصالحات السابقة هي في الهدف الرئيس ي 

لها وهو تطوير التعليم العالي وجعله يستجيب للمقاييس العاملية، لكن هذا ال ينفي وجود فوارق بينها 

ت في وضوح منح هذا النظام الجديد للشهادات الخاصة بكل مؤسسة أو كلية تتبنى مستويات تمثل

وتسميات عاملية للشهادات،والتي تسمح بتسمية وتحويل الشهادات املمنوحة من طرف املؤسسات 

الجامعية وتسهيل التنقل لطالب، هذا فضال عن كونه نظام يتسم باملرونة على عكس النظام السابق 

نظام نصف سنوي يسمح للطالب بزيادة عمله الشخص ي كما يطرح مسارات مختلفة ومتنوعة ،فهو 

للشهادة وتسمح بتطوير الشهادة وتسمح بانفتاح الجامعة والشهادات على العالم وغيرها من النقاط 

: 2006-2005والخصائص التي ميزت هذا النظام عن النظام الكالسيكي والتي اشرنا إليها سبقا )ابراهيمي،

134.) 

لكن على الرغم من أهدافه واآلمال املوضوعة فيه،وبعد مرور عدة سنوات من تطبيقه بلغ هذا النظام    

مستوى متقدم من التعميم بالنسبة ألطواره الثالثة فأضح تقييم اإلصالحات الجديدة أمر ضروري خاصة 

ولم ترحم التصنيفات املسطرة،  بعد بروز جملة من املشاكل التي حالت دون تحقيق هذا النظام ألهدافه
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العاملية الجامعات الجزائرية ال من حيث نوعية التعليم وال حتى من حيث التطورات واإلصالحات،فاكبر 

جامعة في العالم،إ  أسقط تصنيف 500ثالث تصنيفا عاملية لم تدرج وال جامعة جزائرية ضمن أحسن 

العالم الجامعة الجزائرية كما لم يتضمنها تصنيف  جامعة في 500ألفضل  ''جايو تونج شانغهاي ''جامعة 

والذي تنشره كل موسم مجلة التايمز األمريكية،وقد احتلت أول جامعة جزائرية في  ''داي اوس ''

عربيا  27إفريقيا و 23واعتبرت في املرتبة  3509في الرتبة '' جامعة تلمسان ''م 2010التصنيف العاملي 

ني في املستوى والترتيب العاملي راجع في األساس إلى عدم مراعاة التعليم (.وهذا التد41: 2013)حميدوش،

في التعليم العالي وهو ما أدركته الجهات الوصية، حيث  العالي في الجزائر معايير الجودة الشاملة العاملية

ت م من أجل الوقوف على أهم املعوقات ووضع استراتيجيا 2013تم الشروع في إعداد ندوات في فيفري 

جديدة لتطبيق اإلصالح ،وقد واجه هذا النظام العديد من املواقف بينها املؤيد واملثمن للجهود املبذولة مع 

محاولة استدراك النقائص ومنها املتنبأ بفشل هذا النظام وعدم جدواه خاصة أنه ال يتالءم مع طبيعة 

 مجتمعنا االقتصادية والثقافية واالجتماعية.

أن اعتماد مثل هذا النظام في الجزائر ضروري من أجل االنسجام وقف األول امل حيث يرى أصحاب   

ومواكبة التغير السرتع الحاصل في العالم،حيث اعتبر هذا النظام أساس ي في عملية عصرنه التعليم العالي 

وقادر على أن يحصر أهم انشغاالت الطالب داخل النظام ويقدم له التكوين النوعي الذي يمنحه 

( ،وعلى الدولة االستمرار 07-05: 2016ه وكفاءة داخل سوق العمل )الندوة الوطنية للجامعات،مصداقيت

فيه وتثمين الجهود التي تبدل إلنجاحه فهو نظام عاملي تبنته العديد من الدول سواء املتقدمة أو النامية 

هذا النظام إلى حداثته كما وأثبت نجاحه بامتياز في الكثير منها ويرجعون املشاكل التي ظهرت أثناء تطبيق 

لم تيهئ له الظروف املواتية لتطبيقه وما هي إال قضية وقت ليتأقلم هذا النظام مع الواقع االجتماعي 

واالقتصادي للبالد،وقد بينت العديد من الدراسات أهم النقاط التي تعيق نجاح هذا النظام من بينها أن 

 واألساتذة ما يعيق بالتأكيد نجاح نظام جديد.النظام القديم مزال مرسخا في أ هان الطلبة 

ليس هناك الكثير من التفكير في املطلوب عمله ربما  بشير مصيطفى''فيتجلى في قول  املوقف الثانيأما      

يكون أقصر طريق هو إلغاء النظام الجديد واالستثمار في تطوير النظام الكالسيكي '' )الندوة الوطنية 

لقد أيد هذا املوقف العديد من  الخبراء وتنبؤا بفشل نظام )ل م د( ، خاصة بعد (. 78: 2016للجامعات،

املشاكل والفوض ى التي خلقها في نظام التعليم العالي بشكل عام واعتبروه نظام غير مدروس دراسة جدية 

 وموضوعية وجاء كاستجابة سرتعة للمستجدات التي اشرنا إليها سابقا ،ما أدى بالسلطات آنذاك إلى

الشروع في تشكيل لجنة ال تمل  الخبرة الكافية في وضع الخطط واالستراتيجيات التعليمية ومشاركة 

األساتذة والباحثين كان شكليا ثم أن املدة التي استغرقها هذا التحضير لم تكن كافية للموائمة بين 

ضعت القوانين واألوامر متطلبات هذا اإلصالح والواقع االجتماعي والثقافي وحتى االقتصادي للبالد، وو 

بالتطبيق  في قوانين وقرارات بدأ تكليف اإلداريين بتنفيذها وقد ارتبط  ل  بإلزام املؤسسات الجامعية 
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بالتطبيق دون التأكد من توفر الشروط لذل ،حيث تم ربط الفعالية في التسيير وكفاءة املسير بالسرعة 

وقد تخلل هذا التطبيق سرعة في ظهور مشاكل عديدة في تطبيق اإلصالحات وليس املوضوعية والعقالنية 

منها غموض هذا النظام على كل من األستا  والهيئة اإلدارية وانتقل هذا الغموض إلى الطالب ومنه إلى باقي 

املحيط االجتماعي واالقتصادي للبالد،فضعف املردودية الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليم العالي 

جين مع تأهيل منهي غير متطابق بالقدر الذي تتطلبه مخططات التنمية املحلية رغم وتزايد أعداد الخري

املوارد املالية التي أنفقت وعدم مواكبة النصوص القانونية لتطورات اإلصالح وغياب إستراتيجية فعالة 

ال للبحث العلمي املوجه لخدمة التنمية، كلها أدت إلى تبني موقف الرفض لهذا النظام جملة وتفصي

 (.35-34: 2013)العلجة،

م أي بعاااااد 2007/ 2008والتاااااي كانااااات خاااااالل سااااانة  (2008-2007أيمطططططن يوسف)يوسطططططف،فحساااااب دراساااااة     

تطبيااق اإلصااالح بااثالث ساانوات ، أثبتاات أن مسااتوى العمليااة التعليميااة والبحااث العلمااي فااي الجزائاار الزال  و 

مستوى متوسط في حاين الحظناا اناه الزال هنااك بعاض التفااؤل فيماا يخاص قادرة هاذا اإلصاالح علاى تحقياق 

اجتماعياااااا، وبعاااااد مااااارور ساااااتة سااااانوات اساااااتنتجنا مااااان خاااااالل دراساااااة أهاااااداف الدولاااااة املساااااطرة اقتصااااااديا و 

(حااول واقااع تطبيااق نظااام ) ل م د( فااي الجامعااة الجزائريااة وإلااى 2010-2009)هااارون، أسططماء هططارونالباحثااة 

أي مااادى يمكااان لهاااذا اإلصاااالح ترقياااة املعرفاااة العلمياااة ،أن هاااذا النظاااام ال يااازال غاااامض ساااواء بالنسااابة لهيئاااة 

على القطاع وحتى على مستوى الطلباة رغام مارور كال هاذا الوقات علاى تطبيقاه ، كماا أن  التدرتس والقائمين

الدولااة حاولاات اسااتوراد نظااام تعليمااي  ولاام تقاام بالتهيئااة الالزمااة السااتقباله سااواء ماديااا أو بشااريا مااا أدى  إلااى 

ذه الدراسااة ومااا تااأثير هااذه األسااباب وغيرهااا علااى عمليااة إعااداد اإلطااارات الجامعيااة كمااا الحظنااا ماان خااالل هاا

توصااالت إلياااه مااان نتاااائج أن محتاااوى النظاااام الكالسااايكي الزال مساااتمر رغااام تغيااار اسااام وناااوع الشاااهادة،  وكاااذا 

طااااااارق التقيااااااايم وتقلااااااايص عااااااادد سااااااانوات التكاااااااوين مماااااااا أدى إلاااااااى صاااااااعوبة اعتاااااااراف القطااااااااع االقتصاااااااادي باااااااه 

الغماااوض الاااذي يعترياااه وعااادم  وبالشاااهادات التاااي يحملهاااا خريجاااي التعلااايم العاااالي مناااذ تطبيقاااه نظااارا الساااتمرار

وضوح معامله الحقيقية أو األهداف التي كانت تنتظر منه خاصة تل  التي تعناى بتساهيل إدمااج الخارجين فاي 

لتأكاااد لناااا اساااتمرار هاااذا الغماااوض  (2014-2013غربطططي صطططباح)غربي، ساااوق العمااال ،وأتااات دراساااة الباحثاااة 

هااا يومااا بعااد يااوم حتااى بعااد انقضاااء تسااع ساانوات علااى وكااذا اسااتمرا مشاااكل التعلاايم العااالي فااي الجزائاار وتفاقم

تطبيااق اإلصااالح ،حيااث أثبتاات معالجااة الباحثااة لاادور التعلاايم العااالي فااي تنميااة املجتمااع املحلااي أن اإلصااالحات 

التااي شااهدها  ال تتوافااق مااع مضااامين التنميااة ومتطلبااات سااوق العماال ، فالجامعااة ال تاازال تغاارق هااذا السااوق 

فاااااااءة الالزمااااااة التااااااي تمكاااااانهم ماااااان احااااااتالل مناصااااااب فااااااي مختلااااااف القطاعااااااات سااااااواء بخاااااارجين ال يمتلكااااااون الك

االقتصااااادية واالجتماعيااااة وبالتااااالي ال يمكاااان االتكااااال علاااايهم لقيااااادة املجتمااااع نحااااو تحقيااااق التقاااادم واالزدهااااار 

،فغالبياااة الخاااريجين مااان حااااملي الشاااهادات مااان حقاااول العلاااوم اإلنساااانية واالجتماعياااة والطبيعياااة والطبياااة 

أصاابح يكااتظ بهااا سااوق العماال، ممااا جعلنااا نالحااظ أن  ات املشااكل مااازال يالحااق التعلاايم العااالي وسااوق  والتااي

العمل واملجتمع ككال ليكاون بالتاالي التعلايم العاالي بعياد كال البعاد عان وظيفتاه ودوره األساسا ي وهاو تحقياق 
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د ( لااام يحقاااق هاااذا الهااادف متطلبااات املجتماااع والساااير وفاااق مااا تنشاااده التنمياااة وأن هاااذا اإلصاااالح األخياار) ل م 

بالشااااكل املطلااااوب. وقااااد قاااادمت بعااااض هااااذه الدراسااااات جملااااة ماااان التوصاااايات لضاااامان السااااير الحساااان لهااااذا 

 (:77-76: 2013النظام من بينها )تواتي،

 إحاطة هذا النظام بإستراتيجية اتصال فعالة تزيل الغموض عن  حيثياته. •

 يب التدرتس خالل هذا النظام.تحسين قدرات األستا  الجامعي وتكوينه ضمن طرق وأسال •

 تنوتع وتكثيف وسائل التعليم مع االعتماد على التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال. •

 تفعيل دور الطالب في الصف وإشراكه في العملية التعليمية. •

 تفعيل نظام املرافقة البيداغوجية. •

الذي يشهده العالم من أجل جعل اإليمان بضرورة التغيير خاصة في خضم هذا التقدم السرتع  •

 جامعتنا ترقى إلى مستوى التقدم الحاصل.

وضع استراتيجيات طويلة املدى تأخذ في االعتبار التمويل ألالزم والبنى والهياكل املادية والبشرية  •

 إلنجاح اإلصالح.

 العالي.مراعاة تطور أعداد الطلبة ومخرجات الطور الثانوي،وتفادي التضخم في مؤسسات التعليم   •

 تحديد أهداف املجتمع ومعالم املسار التنموي الذي نأمل ونعمل على تحقيقه. •

تفعيل الشركاء واملتعاملين مع مؤسسات التعليم العالي من أجل ضمان تفعيل أكار لدور الجامعة في  •

 خدمة املجتمع.

 خاتمة:

وف عندها بشاكل مان التادقيق إن هذه اآلراء املعارضة واألسباب التي حددت لفشل هذا النظام توجب الوق

والتحليل املوضوعي في ضوء ظروف املجتمع الجزائري، ووفق املعايير العاملية إلظهار مواطن الخلال ومان ثام 

التعرف على كيفية املعالجة لتحقيق األهداف التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها مان التعلايم العاالي. فااملتمعن 

ناااااه نظاااااام يسااااامح بتكاااااوين عاااااالي يتسااااام بالحيوياااااة والتطاااااور ويلباااااي فاااااي طبيعاااااة هاااااذا النظاااااام ومحتاااااواه يالحاااااظ أ

احتياجات املجتمع التنموية غير أنه  ال يانحح إال إ ا هيئات لاه األرضاية املالئماة واملتمثلاة فاي تقبلاه مان طارف 

املحااايط االجتمااااعي واالقتصاااادي وتماشااايه ماااع طبيعتهماااا باإلضاااافة إلاااى تاااوفير كااال الوساااائل املادياااة والبشااارية 

 ه.إلنجاح

 قائمة املراجع:
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،ماذكرة تقييم تطبيق اإلصالح الجامعي الجديد نظام ''ليسطانس ،ماسطتر،دكتوراه''،أحمد زرزور  -01

ماجساااااااااااااااااااااتير،ل م ،تخصاااااااااااااااااااااص علااااااااااااااااااااام الااااااااااااااااااااانفس التنظيماااااااااااااااااااااي وتنمياااااااااااااااااااااة املاااااااااااااااااااااوارد البشااااااااااااااااااااارية،جامعة 

 .2005/2006منتوري،قسنطينة،

تحليطل نقطدي لسياسطة التعلطيم العطالي فطي ''دور التكوين في ترقيطة املعرفطة العلميطة ،أسماء هارون   -02

،مااااااذكرة ماجسااااااتير ،تخصااااااص علاااااام االجتماااااااع املااااااوارد البشرية،قساااااانطينة،ل  الجزائططططططر نظططططططام ل م د ''

 .2010-2009م،الجزائر، 

دراسااة ميدانيااة ملجموعااة ماان  تطططور التعلططيم العططالي اإلصططالح وايفططاق السياسططية'''' ،أيماان يوسااف  -03

،ماااااااااااذكرة ماجساااااااااااتير،ل م ،تخصاااااااااااص علااااااااااام االجتمااااااااااااع -األسااااااااااااتذة بجامعاااااااااااة بااااااااااان يوساااااااااااف بااااااااااان خااااااااااادة

 .2008-2007السياس ي،الجزائر،

، دراسااة تحليليااة تطبيقيااة ، مااذكرة ماجسااتير ل  إدارة التعلططيم العططالي فططي الجزائططر،باان علااي محمااد  -04

 .2001م، تخصص إدارة مالية،الجزائر،

 .2006،، ع لنشر والتوزتع، وهران 2ط التربية والتعليم في الجزائر،،بوفلجة غياث  -05

إصططالح التعلططيم الجمهوريااة الجزائريااة الديمقراطيااة الشااعبية:وزارة التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي، -06

 .2007، الجزائر، جوان  العالي

النططدوة الوطنيططة وزارة التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي:الجمهوريااة الجزائريااة الديمقراطيااة الشااعبية: -07

 االقتصططططادي واالجتمطططططاعي واملخصصططططة لتقيطططططيم تطبيططططق نظطططططام )ل م د(للجامعططططات املوسططططعة للقططططططاع 

 . 2016،الجزائر،جانفي 

اقطع واألفطاق،حاجي العلجة -08 ، جودة الخدمة التعليمية في قطاع التعليم العالي في الجزائطر بطين الو

األكاديميااااااااة لدراسااااااااات االجتماعيااااااااة واإلنسااااااااانية ، دراسااااااااة تحليليااااااااة تقيميااااااااه لإلصااااااااالح الجديااااااااد  ل م د 

 .2013،جوان10،ع

، مجلااة اإلحصاااء  جططودة التعلططيم العططالي فططي حالططة التئربططة الجزائريططةحمياادوش علااي ، فضاايل رابااح:  -09

 .13،2013،عENSSEAواالقتصاد التطبيقي: نشر

 .1993 ،، موقع النشر ،الجزائرالتعليم في الجزائر قبل وبعد االستقالل،زرهوني الطاهر  -10

،مااااااذكرة ماجسااااااتير،ل م، العططططططالي والبحططططططث العلمططططططي فطططططي الجزائططططططرإصططططططالح التعلطططططيم  ،سااااامية براهيمااااااي -11

 . 2005/2006تخصص علم اجتماع التنمية،جامعة محمد خيضر،بسكرة،

،مجلاااااة البحااااااوث lmdايثطططططار االقتصطططططادية واالجتماعيططططططة لنظطططططام التعلطططططيم العطططططالي ،شاااااباكي ساااااعدان  -12

 .2011،جويلية 5والدراسات العلمية ع
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دراسطططة تحليليططة لالتئاهطططات القياديطططة -نميطططة املجتمططع املحلطططيدور التعلطططيم العططالي فطططي ت،صااباح غرباااي -13

،أطروحاااااة دكتاااااوراه ل م،تخصاااااص علااااام االجتمااااااع التنمية،جامعاااااة -لجامعطططططة محمطططططد خي طططططر بسطططططكرة

 .2014-2013محمد خيضر،بسكرة،

آفاقطططططه -تطبيطططططق نظطططططام ةطططططمان الجطططططودة فطططططي مؤسسطططططات التعلطططططيم العطططططالي فطططططي الجزائطططططر،صاااااليحة رقااااااد  -14

أطروحااااااة دكتااااااوراه،ل بمؤسسططططططات التعلططططططيم لعططططططالي لشططططططرق الجزائططططططري،،دراسططططططة ميدانيططططططة -ومعوقاتططططططه

 .2014-2013،الجزائر،1م،تخصص علوم اقتصادية ،جامعة سطيف

آفاقهططططا لططططدى أسططططاتذة علططططم ،الطيااااب الصاااايد -15 املمارسططططة السوسططططيولوجية فططططي الجامعططططة الجزائريططططة و

 .1992، مذكرة ماجستير،تخصص علم االجتماع،الجزائر، االجتماع

تحطططططططططديات وعقبطططططططططات تواجطططططططططه إصطططططططططالح التعلطططططططططيم العطططططططططالي ونظطططططططططام  ل م د فطططططططططي ،عباااااااااد القاااااااااادر التاااااااااواتي  -16

،أعمااااال اليااااوم الدراساااا ي حااااول إصااااالحات التعلاااايم العااااالي والتعلاااايم العااااام الرهانااااات واألفاااااق ، الجزائططططر

مخباااااار الدراسااااااات اللغويااااااة فااااااي الجزائاااااار، البااااااويرة ،الجزائاااااار ،منشااااااورات املخباااااار املمارسااااااات الغويااااااة فااااااي 

 .22/04/2013زائر،الج

 . 2008،ديوان املطبوعات الجامعية،الجزائر،نظام ل م د ،كمال بداري  وعبد الكريم حرز هللا  -17

، دراساااة ميدانياااة لجامعاااات الشااارق  تقطططويم العمليطططة التكوينيطططة،محماااد مقاااداد و لحسااان بوعباااد هللا  -18

 .1998الجزائري ، ديوان املطبوعات الجامعية،الجزائر،

، التقريططططر السططططنوي التقططططويمي علططططى السياسططططة الوطنيططططة لتربيططططة والتكطططططوين،يااااة املجلااااس األعلااااى  للترب -19

 .1999الجزائر،نوفمبر ، 

تحقيططططططق حططططططول جامعططططططة الجزائططططططر مططططططن خططططططالل مردودهططططططا والعالقططططططة بططططططين الحركططططططات  ،مجيااااااد حمياااااادي -20

دراسطططة مقارنطططة بطططين قسطططمي اللغطططة االنئلي يطططة –الداخليطططة للطلبطططة ووةطططعياعهم فطططي العمليطططة التعليميطططة 

 مذكرة ماجستير ،ل م،تخصص علم االجتماع الديمغرافيا،جامعة الجزائر.، -وعلم االجتماع

 .2000،،الدار املصرية اللبنانية1، طديات التعليم الحديثعلم اقتصا،محمود عباس عابدين  -21

،ترجماااااااة : عائاااااااد أدياااااااب بامياااااااة،ديوان املطبوعاااااااات  نحطططططططو الجامعطططططططة الجزائريطططططططة ، ماااااااراد بااااااان اشااااااانهو  -22

 .1981الجامعية،الجزائر، 

اقتصططادية –دور التعلططيم الجططامعي فططي ترقيططة املططوارد الرشططرية )مقاربططة سوسططيو ،نااور الاادين بااومهرة -23

ي حاااااااااول التعلااااااااايم العاااااااااالي وساااااااااوق ،املاااااااااؤتمر العرباااااااااالجامعطططططططططة الجزائريطططططططططة فطططططططططي ظطططططططططل العوملطططططططططةلوظيفطططططططططة 

 الجزائر.العمل،

ماااذكرة ماجساااتير،ل م ،تخصاااص علااام  خريجطططي الجامعطططة بطططين التكطططوين وال شطططغيل''''،ناااورة دريااادي  -24

 الجزائر.،1999اجتماع التنمية ، قسم علم االجتماع ،جامعة قسنطينة ، 
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، النااادوة الوطنياااة للجامعاااات  تقيطططيم تطبيطططق نظطططام )ل م د( ،حاااث العلمااايوزارة التعلااايم العاااالي والب- -25

 . 2016املوسعة للقطاع االقتصادي واالجتماعي ،جانفي 

امللططططططططططططف التمهيططططططططططططدي السططططططططططططتقاللية املؤسسططططططططططططات والهي ططططططططططططات  ،الااااااااااااوزير املنتاااااااااااادب لاااااااااااادى الجامعااااااااااااات -26

 .1989الجزائر ،نوفمبر ،الجامعية

اقططع تكطوين طلبططة ،يسامينة خادي -27 ،دراسااة حالاة جامعااة  الدراسطات العليططا فطي الجامعططة الجزائريطةو
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افل عبر الصحراء بين بالد املغرب والسودان الغربي   تجارة القو

 العصر الوسيط  خالل نهاية
  د / قدوري عبد الرحمن.

 جامعة سعيدة.، قسم العلوم اإلنسانية

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2018ماي   02 :تاريخ القبول   2018مارس  19  :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

 أخرى مثلت صعوبات في طريق 
ً
كان للمغاربة دور كبير في نقل التجارة الخارجية للسودان الغربي، وعلى الرغم من أن ثمة أحواال

املرابطين واملوحدين، وهي الحروب مع نصارى التبادل التجاري بين التجار املغاربة في السودان الغربي والتجار األجانب في كل من عصري 

 ما كانت تخترق، فتقل السلع الداخلة إلى املغرب والسودان
ً
 األندلس فقد كانت التجارة بينهم ال تزدهر إال في سنوات الهدنة التي كثيرا

ن السير، بفضل جهود حكام بالد الغربي، أما فيما عدا ذلك فلم تتوقف حركة القوافل التي تحمل سلع السودان الغربي إلى املغرب ع

 املغرب في توفير أسباب األمن للتجارة مع السودان واملشرق وأوروبا.

 تجارة الصحراء، بالد املغرب ، السودان الغربي. :الكلمات املفتاحية

Abstract 
Maghriban had a significant role in the transfer of foreign trade to Western Sudan and, 

although there are other factors which represented difficulties in the trade exchange 

between Maghriban and foreign treaders in western Sudan in both ages of Almoravid and 

Almohad, these factors are the wars with the christians of «andalusia» therefore the trade 

would only thrive in years truce which was often broken, and leads to a lack of goods 

intering to Maghreb and Western Sudan, other than that the  convoys carrying goods from 

western Sudan to Maghreb didn't stop it didn't stop , thanks to the efforts of the rulers of 

the Maghreb who provided security reasons to trade with Sudan, and the Orient And 

Europe. 

 

Key words: Trade in sub-Saharan Africa- The Islamic Maghreb- The Western Sudan. 



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                      متونمجلة                           سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                     2019  أفريل 01/ ألول العدد ا /عشر لحادياملجلد ا

 
149 

 : الطرق التجارية وحركة القوافل -1         

تعدددددت الطدددرق واملسدددالك التجاريدددة عيدددر الصدددحراء بدددين ودددمال إفريقيدددا وغر هدددا ووسدددطها، حيددد  تعتيدددر         

العالقدات االقتصددادية أقددوى الددروابر فددي تددارين االتصددال بددين هدداتين املنطقتددين، وتعتيددر الطددرق أهددم وسدديلة 

 لهذا االتصال.

نس وطددرابلس ومصددر متجهددة ناحيددة واوددرهرت عدددة طددرق للقوافددل، كانددت تبدددأ مددن مددراك  وتلمسددان وتددو  

 الجنوب، فتجتاز الصحراء الكيرى وتصل إلى املراكز الرئيسية في غربي إفريقيا.

يتدددراود عددددد جمدددال القافلدددة الواحددددة بدددين ألدددف وثالثدددة لال، جمدددل محملدددة بمختلدددف السدددلع، وتسدددتغرق     

مددددا تبدددددأ القافلددددة املتجهددددة إلددددى الرحلددددة فددددي ذها هددددا و يا هددددا فتددددرات طويلددددة قددددد تمتددددد إلددددى وددددهور عديدددددة، وعددددادة 

 الودددتداد الحدددرارة فدددي الصدددحراء فدددي زمدددن الصددديف
ً
.  ولدددم تبدددق هدددذ  1سدددنغاي رحلرهدددا فدددي أوائدددل الشدددتاء تحسدددبا

الطرق  ثابتدة عيدر القدرون، فهنداو  درو، سياسدية وغيرهدا، عملدت علدى تغييدر القوافدل ملسدالكها مدن وقدت 

 بقيددت ثابتددة إذ أن  عدد
ً
ض املراكددز لددم تفقددد قيمرهددا لسدد ب أو آلخددر، و ن مددن آلخددر، ولكددن االتجاهددات عمومددا

أهم مؤثرات ضعف الحركة التجارية أو قوتها مدى الضمانات األمنية التدي تتدوفر للقوافدل، وقدد كدان علدى 

القوافددل أن تددؤدي إتدداوات عددن حددق مرورهددا أو دخولهددا إلددى أسددواق األرافددإي السددودانية، إضددافة إلددى حقددوق 

 مقفددرا يفصددل بددين منطقددة الشددمال اإلفريقددي 2اليةمشددا هة تددؤدى فددي املراكددز الشددم
ً
 وددحراويا

ً
. ومددع أن نطاقددا

 دسددددتحيل عبددددور ، إذ لعبددددت حركددددة التبددددادل 
ً
وبددددين السددددودان الغربددددي، إال أن هددددذا الحدددداجز لددددم يقددددف جسددددرا

 فددددي تواصددددل وتنميددددة العالقددددات الحضددددارية والتبددددادل االقتصددددادي، 
ً
 كبيددددرا

ً
التجدددداري واالتصددددال السددددكاني دورا

أعطددا الصددحراء الكيددرى أهميددة قصددوى فددي مسددار تددارين املندداطق الواقعددة وددمالها وجنو هددا. ولددم  األمددر الددذي

تحجدب الصدحراء الكيدرى، رغدم وعدورة مسدالكها ودرو هدا هدذا التواصدل الحضداري، بدل  لدت بمثابدة البحدر 

 املحدددير الدددذي يدددربر بدددين سددداحلين، وكاندددت سدددفن الصدددحراء ماإلبدددلل وسددديلة االتصدددال الهامدددة مندددذ القدددرون

 . 3امليالدية األولى وحتى القرن العشرين

 هاما فدي نقدل املدؤثرات 
ً
ورغم قسوة العوامل الطبيعية فإن طرق القوافل عير الصحراء الكيرى لعبت دورا

 سدددددلكرها ال جدددددرات 
ً
 طرقدددددا

ً
الحضدددددارية إلدددددى قلدددددب القدددددارة اإلفريقيدددددة و لدددددى أقسدددددامها الغربيدددددة، كمدددددا كاندددددت أيضدددددا

الصددددددحراء وجنو هدددددددا نتيجددددددة لعوامدددددددل متنوعددددددة، وباتسدددددددا  نطدددددداق ال جدددددددرة املتتا عددددددة واملتبادلدددددددة بددددددين ودددددددمال 

واالسدددتيطان قدددوي أثدددر العدددرب فدددي حيددداة أهدددالي السدددودان الغربدددي، كمدددا تر دددخت املدددؤثرات العربيدددة اإلسدددالمية 
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نتيجددددة العتندددداق نسددددبة كبيددددرة مددددنهم للدددددين اإلسددددالمي، كمددددا اتخددددذت مجموعددددات كبيددددرة مددددنهم اللغددددة العربيددددة 

 عن أنها أصبحت لغة الثقافة والعلم، ومن أبرز هذ  القوافل: وسيلة للتخاطب والت
ً
 فاهم فضال

 الطريق الغربي ويمتد من  جلماسة إلى والته ثم إلى تمبكتو وجني وجاو. -

الطريددددق الددددذي يمتددددد فددددي املنطقددددة التددددي اصددددطرب البدددداحثون علددددى تسددددميرها  املغددددرب األوسددددر  وهددددي الجزائددددر  -

 4توات إلى تمبكتو.اليوم، ويمتد من تلمسان إلى 

الطريق الدذي يبددأ مدن ورقلدة إلدى جداو، ويتصدل هدذا الطريدق بدبعض املدوان  الجزائريدة علدى سداحل البحدر  -

 املتوسر ومنها بجاية وسكيكدة وغيرها.

 مدددا تمدددر قوافلددده بورقلدددة أوسدددو، أو  -
ً
وهنددداو أيضدددا الطريدددق الدددذي ينطلدددق مدددن واحدددة الجريدددد بتدددونس وغالبدددا

 غدامس .

ق الذي يبدأ من طرابلس الغرب على السداحل اللييدي ويمدر  غددامس ويمدر بفدزان ويلت دي إلدى كذلك الطري -

 بورنو وجاو.

 بواحة سيوة وزويلة فتادمكة فجاو إلى تمبكتو -
ً
، طريق يبدأ من مصر مارا

ً
 .5وهناو أيضا

سددافات وقدد أعطددا الرحالدة والجغرافيددون أهميدة كيددرى ملعالجدة موضددو  طدرق القوافددل، فمدنهم مددن قددر امل

 باملراحل واأليام، ومنهم من قدرها باألميال. 

 لقيدام الددول وانهيارهدا، وانتقدال مركدز الثقددل      
ً
وكاندت أهميدة طدرق القوافدل العدابرة للصدحراء تتغيدر طبقدا

السياسإي واالقتصادي، ففي عهد مملكدة غاندة كاندت الطدرق الغربيدة أكمدر أهميدة، وبانهيارهدا وقيدام مملكدة 

، وبقيام مملكدة صدنغاي زاد انحدرا، هدذ  الطدرق ناحيدة الشدرق وأصدبحت مالي انحرفت ه
ً
ذ  الطرق ورقا

م، قلددددت أهميددددة الطددددرق 1591ه/1000نهايددددة الطددددرق تمبكتددددو وجدددداو، وعقددددب سددددقو  مملكددددة سددددنغاي عددددام 

 . 6الغربية ونشطت الطرق الشرقية عند قيام ممالك الهوسا

مددع الشددمال اإلفريقددي  شددبكة مددن الطددرق املختلفددة  ومددن هنددا يتنددب أن بددالد السددودان الغربددي قددد ربطددت     

والتي عيرت درو ها القوافل التجارية وال جرات ال شرية املختلفة مما كان س با فدي تددفق املدؤثرات العربيدة 

 اإلسالمية املختلفة صوب تلك البقا . 

 : املراكز التجددددارية -2   
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 لرحركدددة التجاريدددة املزدهدددرة التدددي انتظمدددت      
ً
بدددين بدددالد السدددودان الغربدددي وبدددين منددداطق الدددوطن العربدددي، نظدددرا

أقيمددت العديددد مددن املدددن التجاريددة علددى جددانيي الصددحراء الكيددرى، وبالددذات فددي املندداطق التددي كانددت تمددر  هددا 

طددرق القوافددل التجاريددة الرئيسددية العددابرة للصددحراء. وقددد كانددت هددذ  املدددن بمثابددة مراكددز اسددتقرار للتجددار 

توزيع املنتجات املتداولة بين الشمال اإلفريقي وجنوب أوروبدا واملشدرق العربدي وبدين الذين يقومون بنقل و 

 للمعدددددامالت االقتصدددددادية بدددددين 
ً
السدددددودان الغربدددددي، وقدددددد ودددددكلت هدددددذ  املراكدددددز واملحطدددددات التجاريدددددة ودددددريانا

، وهدددذ  املراكدددز قسدددمان مراكدددز تقدددع علدددى الجاندددب 
ً
 وتددد ثرا

ً
الشدددمالي املنطقتدددين وأمددداكن المتدددرات األفكدددار تددد ثيرا

للصددحراء ومراكددز علددى الجانددب الجنددوبي، وقددد مددر بنددا ذكددر  عضددها مثددل والتدده، تلبكددت، تغددازا، تددوات وجدداو، 

ولهددددددددذا سددددددددلتعرق ملراكددددددددز أخددددددددرى ال تقددددددددل أهميددددددددة عددددددددن سددددددددابقاتها وهددددددددي  غدامس ، تادمكة،  جلماسددددددددة   

  ورقلة و فزان   .      

مدددع كدددل مدددن تدددونس والجزائدددر، واودددرهرت كمركدددز تقدددع غددددامس عندددد التقددداء الحددددود اللي يدددة غددددام :         

تجاري هام، حي  أصبحت ملتقا الطرق التجارية للقوافل القادمة من مدن سدواحل الشدمال اإلفريقدي، 

ثددم تتفددر  منهددا عددددة اتجاهددات نحددو بددالد السدددودان األوسددر والغربددي. و لددى جاندددب خدمددة القوافددل  اودددرهرت 

 بصددناعة الجلددود، وقددد وصددفها الح
ً
سددن الددوزان بقوله: ...غدددامس منطقددة كبيددرة مسددكونة، غدددامس أيضددا

حي  القصور العديدة، والقرى امل هولة، على  عد نحو ثالثمائة ميل من البحر املتوسر، سدكانها أغنيداء 

 
ً
، لهم  ساتين نخل وأموال، ألنهم يتاجرون مع بالد السودان، يددبرون ودؤونهم ب نفسدهم، ويدؤدون خراجدا

رت غددددامس باتصددداالتها املتعدددددة مدددع بدددالد السدددودان الغربدددي، وقدددد كاندددت قوافلهدددا ، وقدددد اودددره7إلددى األعدددراب 

 .8التجارية تجوب بالد السودان، وقد سافر ابن بطوطة وحبة أحد هذ  القوافل

: ... وتادمكددة أوددبه بددالد الدددنيا بمكددة، ومعنددى تادمكددة هبددة مكددة  تادمكدددة         
ً
: تحدددع عنهددا البكددري واصددفا

 مدن مديندة غاندة ومديندة كوكدوا، وأهدل تادمكدة بربدر وهي مدينة كبيرة 
ً
بين جبال وودعاب، وهدي أحسدن بنداءا

  9مسلمون وهم يتنقبون كما يتنقب بربر الصحراء. 

يتندب مددن هدذ  اإلوددارات التاريخيددة األهميدة الكيددرى التددي كاندت تتمتددع  هددا تادمكدة، وأن امتددداد ال جددرات     

العربيددددة اإلسددددالمية إلمهددددا كددددان منددددذ مددددا قبددددل القددددرن الحددددادي عشددددر املدددديالدي، وهددددو التددددارين الددددذي كتددددب فيدددده 

 مدن العناصدر 
ً
اإلفريقيدة والعدرب املغاربدة، البكري مصنفه الكبيدر  املسدالك واملمالدك ، وأنهدا ضدمت خليطدا

  10فقد ذكر ابن حوقل أن ملوكها: سودان ابيضت أ شارهم وألوانهم .
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ويددددددل هدددددذا علدددددى اخدددددتال  العناصدددددر السدددددكانية واإلقبدددددال علدددددى االسدددددتقرار فدددددي تادمكدددددة، وتحسدددددن الوضدددددع    

 
ً
االقتصددادي واألمنددي فمهددا حتددى صددارت فددي القددرن الخددامس ال جددري/ الحددادي عشددر املدديالدي، أحسددن عمرانددا

 من غانة، ورغم أن ابن بطوطة لم يتعرق لتادمكة  عد خروجه إلى تكدا مدن كوكدو ثد
ً
 نحدو وبناءا

ً
م ودماال

الصددددحراء الكيددددرى، ويبدددددو أن ذلددددك لددددم يكددددن لضددددعف أهميددددة تادمكددددة، و نمددددا ألن ابددددن بطوطددددة تلقددددا رسددددالة 

السدددددلطان بفدددددات، فسدددددار  لتلبيدددددة أوامدددددر  وقفدددددل راجعدددددا ولدددددم يكمدددددل زيارتددددده للمنطقدددددة واستقصددددداء أخبارهدددددا 

 حتددددددددى أواخددددددددر ال11ووصددددددددف أحوالهددددددددا
ً
 هامددددددددا

ً
 تجاريددددددددا

ً
 فقددددددددد  لددددددددت تادمكددددددددة مركددددددددزا

ً
قددددددددرن العاوددددددددر ، وعمومددددددددا

 .12ال جري/السادت عشر امليالدي

: تعدددد  جلماسدددة ثددداني مديندددة تشددديد بددداملغرب اإلسدددالمي  عدددد القيدددروان وعاصدددمة أول دولدددة  سجلماسدددة     

مغربيدددة مسدددتقلة عدددن الخالفدددة باملشدددرق، واملتمثلدددة فدددي إمدددارة بندددي مددددرار الخارجيدددة الصدددفرية، فقدددد أجمعدددت 

  13م.757هد/140يت سنة  عض املصادر التاريخية، أن  جلماسة بن

وتعتيدددر  جلماسدددة أهدددم مركدددز ودددمالي فدددي تجدددارة القوافدددل، فهدددو مركدددز انطدددالق القوافدددل وتحركهدددا إلدددى بدددالد   

 فيقول: ...ويقدارب 
ً
 هامدا

ً
 تجاريدا

ً
السودان الغربي حي  تسير إلى تغازة، ويصفها ابن حوقل ب نها كانت مركزا

يددداء مددع تجددارة غيددر منقطعددة منهددا إلددى بلددد السددودان، القيددروان  جلماسددة، فددي وددحة الهددواء، ومجدداورة الب

، فالتجدددارة هدددي مصددددر المدددروة الكبيدددرة التدددي تجمعدددت 14وسدددائر البلددددان وأربددداد متدددوافرة ورفددداق متقددداطرة.. 

 باملدينة، وخاصة المروة الذهبية التي كانت ب يدي سكانها وخاصة التجار.

 ويقددول يدداقوت الحمددوي فددي مدجددم البلدددان عددن ذلددك  وأهدد    
ً
ل هددذ  املدينددة مددن أغنددى النددات وأكمددرهم مدداال

، وقدددددد حافظدددددت 15ألنهدددددا علدددددى طريدددددق مدددددن يريدددددد غاندددددة التدددددي هدددددي معددددددن الدددددذهب وألهلهدددددا جدددددرأة علدددددى دخولهدددددا 

 ب نهدددا  ودددحيحة الهدددواء كثيدددرة الثمدددار 
ً
 جلماسدددة علدددى مكانرهدددا التجاريدددة لعددددة قدددرون، وذكدددر املقدسدددإي أيضدددا

 16مان، كثيرة الغرباء و ها معادن الذهب والفضة .واألعناب والزبيب والفواكه والحبوب والر 

كما تعتير  جلماسة حلقة وصل بين املدن املغربية في الشمال وبدين املددن السدودانية فدي الجندوب، ف دي    

 تتجمددع فيدده بضدداعتان 
ً
 وددحراويا

ً
مركددز تجدداري نشددر فقددد كانددت علددى صددلة تجاريددة مسددتمرة، وتعتيددر ميندداءا

فنجددد أن جميددع القوافددل التجاريددة القادمددة مددن املراكددز التجاريددة الشددمالية  ثميلتددان همددا الددذهب والرقيددق،

واملتجهة نحو بالد السودان أو العائدة منها تمر  سجلماسة، ف ي بذلك مركز حسات مدن مراكدز التجدارة 

 الصحراوية.
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حددددة واسددددعة : تقددددع فدددي وددددحراء الجزائدددر اآلن، وصددددفها الحسددددن الدددوزان بدددد ن بيوتهدددا جميلددددة، ف دددي واورقدددددددلة    

 ونقطدة اتصدال حيد  تدربر املغدرب األوسدر بالسدودان الغربدي، 
ً
 هامدا

ً
 تجاريا

ً
ويكمر  ها النخيل وتعتير مركزا

أمدددا مظدددداهر الحيددداة فمهددددا، كمددددا وصدددفها الددددوزان فترخددددر بكمدددرة الصددددنا ، وكدددان سددددكانها علددددى درجدددة مددددن الغنددددى 

توجددداتهم إلبدددالها بالسدددلع السدددودانية  سدد ب عالقدددرهم بمملكددة أغدددادت، وقددد يددد تي إلمهددا الباعدددة والتجددار بمن

، وأهدددم سدددلعهم القمددد  والرحدددم واملردددب والسدددمن واألقمشدددة 
ً
التدددي تددد تي لهدددا، حيددد  دسدددتقبلون اسدددتقباال طيبدددا

 17الصوفية والكتانية واألسرحة وغيرها.

 يصدددفها الدددوزان علدددى أنهدددا:  منطقدددة كبيدددرة تقدددوم فمهدددا قصدددور لدددخمة وقدددرى كبيدددرة، وكلهدددا م هولدددةفدددددددد ان :    

 علدددى تخدددوم أغدددادت وودددحراء لي يدددا التدددي تتددداخم 
ً
ب ندددات أغنيددداء باملدددال وبحددددائق النخيدددل وهدددم واقعدددون فعدددال

، وقددد أكدددد الددوزان اتصددال فدددزان بالسددودان الغربددي، ف دددي مركددز تجدداري هدددام مددن مراكددز التجدددارة 18مصددر... 

شطة وعالقاتهدا طيبدة، فالتجارة فمها ن  19والتي تقع عليه طرق القوافل التي كانت تذهب للسودان الغربي،

فكدددددل منتوجدددددات الدددددبالد الشدددددمالية اإلفريقيدددددة بطدددددرابلس وتدددددونس ومصدددددر الزراعيدددددة والصدددددناعية التدددددي كاندددددت 

تشدددحن إلدددى الجندددوب والقوافدددل التدددي كاندددت تحمدددل مصدددنوعات ومحصدددوالت الجندددوب إلدددى الشدددمال تمدددر كلهدددا 

 بفزان .
ً
 بفزان، وحتى طرق التجارة بين تلبكتو ومصر كانت تمر أيضا

ومددددن هنددددا يمكددددن القددددول أن فددددزان بفضددددل توسددددطها لطددددرق القوافددددل اآلتيددددة مددددن الغددددرب إلددددى الشددددرق، ومددددن    

 فدددي الحركدددة االقتصدددادية امللسدددابة مدددن مملكدددة سدددنغاي و لمهدددا، 
ً
 نشدددطا

ً
الشدددمال إلدددى الجندددوب، قدددد لعبدددت دورا

 منذ مطلع القرن العاور ال جري، السادت عشر امليالدي.

 : السلع التجددددددارية -3

اللشددددددا  االقتصددددددادي إلددددددى ازدهددددددار املراكددددددز التجاريددددددة و لددددددى توسددددددع حركددددددة تبددددددادل السددددددلع التجاريددددددة بددددددين أدى 

املنطقتدددددين، كمدددددا تنوعدددددت مصدددددادر هدددددذ  السدددددلع وأنواعهدددددا، ويمكدددددن تصدددددليفها إلدددددى سدددددلع واردة إلدددددى السدددددودان 

 الغربي، وسلع صادرة منه. 

مدددن السدددلع  عضدددها مدددن البحدددر األبددديض  : وصدددلت إلدددى السدددودان الغربدددي أندددوا  متعدددددة السدددلل الدددواردة -أ    

 املتوسر وبعضها اآلخر من الصحراء ومن أهم هذ  السلع:

: كددان املرددب دشددكل مددادة تجاريددة وذلددك لرحاجددة املاسددة إليدده وقددد أوددار إلددى ذلددك الكثيددر مددن الجغددرافيين املددددرب

رب يتصدار، السدودان كمدا والرحالة واملؤرخين ومنهم ابن بطوطة الذي أوار إلى أهمية املرب بقولده: ...وبامل
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 ويتبددددادعون بدددده 
ً
، وكددددان املرددددب دسددددتخرت مددددن منج ددددي أوليددددل 20يتصددددار، بالددددذهب والفضددددة، يقطعوندددده قطعددددا

وتغدازا اللدذين تحدددع عنهمدا البكدري بقولدده: ...ومن غرائدب تلدك الصددحراء معددن مردب بيندده وبدين  جلماسددة 

 تحفدددر عنددده األرق كمدددا تحفدددر عدددن سدددائر 
ً
املعدددادن والجدددواهر ويوجدددد تحدددت قدددامتين أو مسددديرة عشدددرين يومدددا

دونهمددا مددن وجدده األرق ويقطددع كمددا تقطددع ال جددارة... ومددن هددذا املعدددن يتجهددز بدداملرب إلددى  جلماسددة وغانددة 

وسدددائر بدددالد السدددودان والعمدددل فيددده متصدددل والتجدددار إليددده متسدددايرون ولددده غلدددة عظيمدددة ومعددددن للمردددب لخدددر 

ويبدددو أن املرددب كددان مددادة ذات أهميددة كبيددرة  21البحددر.  عنددد بنددي جدالددة بموضددع دسدد ى أوليددل علددى ودداطاء

لدى السدودانيين، وال تقدل أهميتده عدن اهتمدام العدالم بالدذهب فدي ذلدك الوقدت، وكدان يحمدل مدن الصدحراء 

 .22إلى مراكز التجارة الكيرى على طرق الصحراء الجنوبية حي  يوضع في الداخل

لدددددى  هدددددور الجمدددددال وازديددددداد الطلدددددب عليددددده مدددددن داخدددددل وبسددددد ب املسدددددافة التدددددي يقطعهدددددا عيدددددر الصدددددحراء ع      

السددودان ارتفعدددت قيمتددده بصدددورة كبيددرة، وقدددد اتفدددق الجغرافيدددون العدددرب علددى أن املردددب كدددان السدددلعة األولدددى 

وكانددددت املمالدددك واملراكددددز التجاريدددة علددددى طددددرق  23التدددي يدددددفع السدددودانيون الكثيددددر فدددي سدددد يل الحصددددول علمهدددا.

 وتيسر كل السبل لرحصول عليه.الصحراء الجنوبية توليه اهتماما ك
ً
 بيرا

: حرص أهالي السودان على الحصول على النحدات، الدذي اسدتخدمو  فدي أغدراق مختلفدة، وقدد النحددات 

حصددددلوا عليدددده مددددن خددددالل مبددددادالتهم مددددع التجددددار املغاربددددة العددددرب، وقددددد تددددوفر معدددددن النحددددات فددددي كددددل مددددن 

:  و 
ً
معددن النحدات بخدارت تكددا يحفدرون عنده األرق السوت وتادلى وتكدا. وتحدع عنه ابن بطوطة قدائال

، كمدددا تحددددع  عدددن اسدددتخدام النحدددات كعملدددة تسدددتعمل فدددي 24ويددد تون بددده إلدددى البلدددد، فيسدددكبونه فدددي دورهدددم 

 أحمدر، صدنعوا منده قضدبانا ًفدي طدول ودير ونصدف  عضدها رقداق 
ً
البيع والشراء فقال ....فإذا سبكو  نحاسا

الحطدددب، ويشددترون  غال هدددا العبيدددد والخدددم والدددذرة والسدددمن وبعضددها غدددال ...، دشدددترون برقاقهددا الرحدددم و 

 في الزينة كحلي وصنعوا منه األقنعة والتماثيل.25والقم  
ً
 ، واستخدم النحات أيضا

:  ودددغف أهدددل السدددودان باقتنددداء األندددوا  املختلفدددة مدددن األقمشدددة وامللسدددوجات البددعدددة األقمشدددة واألصدددبا 

ق العربدي وحدوق البحدر األبديض املتوسدر، رغدم أنهدم تعلمددوا الصدنع الدواردة مدن الشدمال اإلفريقدي واملشدر 

صددناعة اللسدديل وذلددك  سدد ب تددوفر مددادة القطددن الددذي اسددتوردوا بذرتدده مددن الشددمال اإلفريقددي، لكددن يبدددو 

أن الكميددات التددي أنتجوهددا لددم تكددن تكفددمهم ممددا دعدداهم إلددى اسددتيراد هددذ  املنتجددات عيددر القوافددل التجاريددة 

د وصددددف البكددددري أهددددالي تادمكدددده وملكهددددم بالقول: ...ويل سددددون الثيدددداب املصددددبغة الوافدددددة علددددى بالدهددددم، وقدددد
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 أصددفر وسددراويل زرقدداء 
ً
. 26بددالحمرة مددن القطددة والفددولى وغيددر ذلددك وملكهددم يلدد س عمامددة حمددراء وقميصددا

 27كما وصف ابن بطوطة مال س أهل والته ب نها : ثياب مصرية حسان .

 طائلدددة  سددد ب اإلقبدددال الشدددديد : كاندددت الكتدددب مدددن أبدددرز السدددلع املتالكدددددددتب
ً
داولدددة ويجندددي منهدددا التجدددار أرباحدددا

، وكانددت الكتددب تددرد مددن املغددرب 28ألهددالي املنطقددة علددى اقتنادهددا وقددد كانددت أسددعارها مرتفعددة وسددوقها رائجددة

ومصدددر واملشدددرق العربدددي. وقدددد عدددر، السدددودان الغربدددي معظدددم املؤلفدددات املعروفدددة لندددذاو فدددي الدددوطن العربدددي 

. ورغددددددم انتشددددددار حرفددددددة الددددددوراقين كتقليدددددددد لواقددددددع الحددددددال فددددددي املغددددددرب ومصددددددر وقيدددددددام 29والعددددددالم اإلسددددددالمي

، غيدددددر أن عمليدددددة اسدددددتيراد الكتدددددب 30السددددودانيين بوضدددددع العديدددددد مدددددن املؤلفدددددات وفدددددي ودددددتى صدددددنو، املعرفدددددة

 واملتاجرة فمها لم تتوقف.

ى مثدددل: القمددد  : وصدددلت إلدددى السدددودان الغربدددي عيدددر الصدددحراء الكيدددرى العديدددد مدددن السدددلع األخدددر  سلدددددع أخدددرى 

الدددذي كدددان يدددزر  فدددي  عدددض منددداطق السدددودان الغربدددي ولكنددده ال يكفدددي حاجدددة االسدددرهالو، ومدددع أنددده لدددم يكدددن 

الغددذاء الرئييددإي للسددكان لنددذاو، إال أندده كددان البددد مددن سددد الددنقا الددذي عددانا مندده السددكان، فرجدد  التجددار 

القوافدددل التجاريدددة كاندددت تحمدددل إلدددى اسدددتيراد  مدددن  عدددض أقددداليم الدددوطن العربدددي. وقدددد أودددار البكدددري إلدددى أن 

، وقد وصلت إلى املنطقة التمور وبعض أدوات الزينة مثدل العطدور 31القم  والزبيب والتمور إلى أودغشت

، والفخدددددددددار واألدوات الخزفيدددددددددة الراقيدددددددددة امللوندددددددددة والتحدددددددددف 34والدددددددددود  33واالسدددددددددورة والخدددددددددتم 32واألصددددددددددا،

 .36والخيول  35املعدنية

 فددددي تجددددارة ربددددي: السددددلل الصددددادرة مددددن السددددودان الغ -ب  
ً
 هامددددا

ً
مددددن أهددددم السددددلع التجاريددددة التددددي لعبددددت دورا

 الصحراء، والتي كانت تمثل الصادرات الرئيسية ملمالك السودان الغربي ما يلي:

التدي اوددرهر  هدا السدودان الغربددي، وكدان وراء تلشدير حركددة  : معددن الددذهب مدن أهدم السددلع املحليدةالدذهب

الكيرى منذ أيام مملكة غانا، بيد أن أهميته قد زادت، نتيجدة للشدهرة التدي التبادل التجاري عير الصحراء 

م، والتدي أنفدق 1324إكتسبرها مملكة مالي، على إثر حجة ملسا موسإى املشهورة إلى األرافإي املقدسدة عدام 

 بدد ن الجمددل الواحددد كددان يحمددل ثالثددة قندداطير
ً
. وقددد 37فمهددا مددا حملدده مائددة جمددل مددن الددذهب الخددالا، علمددا

ذلددك إلددى توافددد التجددار والعلمدداء األجانددب إلددى السددودان الغربددي الددذي بددرزت أهميتدده العامليددة، و ددل هددو  أدى

.  وكدددان ذهدددب السدددودان يلدددتل مدددن منددداجم  ونجدددار   38املصددددر الرئييدددإي للدددذهب حتدددى اكتشدددا، األمدددريكيتين

ذهب وسدددميت التدددي اودددرهرت بتواجدددد معددددن الدددذهب فمهدددا وبكميدددات كبيدددرة، حيددد  تعتيدددر املنبدددع الرئييدددإي للددد

 ب رق الذهب. 
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وتحدددع الددوزان عددن وفددرة الددذهب والمددراء الكبيددر الددذي  هددر بدده ملددوو السددودان الغربددي بقولدده: ...ويملك    

امللك خزينة كبيرة من النقود والسدبائك الذهبيدة. ورغدم أن منداجم الدذهب كاندت تقدع فدي األجدزاء الجنوبيدة 

ثيددددرة خددددارت سدددديطرة املمالددددك اإلسددددالمية فددددي السددددودان مددددن بددددالد السددددودان الغربددددي، والتددددي كانددددت فددددي أحيددددان ك

الغربددي، غيددر أن هددذ  املمالددك كانددت تسدديطر علددى الطددرق املؤديددة إلددى مندداطق الددذهب، فقددد سدديطرت مملكددة 

مددالي ثددم مملكددة سددنغاي علددى هددذ  الطددرق وأقامددت عالقددات تجاريددة مددع الشددمال اإلفريقددي. وفددي أواخددر القددرن 

دي رأى األورا، السعديون في املغدرب األق دإى أن الظدرو، مواتيدة العاور ال جري/السادت عشر امليال 

للسددددديطرة علدددددى منددددداطق الدددددذهب والطدددددرق املؤديدددددة إليددددده، وذلدددددك  سددددد ب التفكدددددك واالضدددددطرابات التدددددي كاندددددت 

تعيشدددها مملكدددة سدددنغاي، وبدددالرغم مدددن النجددداد العسدددكري الدددذي أحدددرز  املنصدددور السدددعدي فدددإن عائدددد  مدددن 

، وبانرهدداء سددن
ً
، وذلددك 39م، انت ددى عصددر الددذهب عيددر الصددحراء1591هددد/1000غاي عددام الددذهب كددان ضددويال

إلخفداق السددعديين فدي اسددتغالل مناجمده بالصددورة املطلوبددة، ثدم إن املنطقددة سدرعان مددا وقعدت تحددت نفددوذ 

 االستعمار األوروبي.

 فدددددي نمدددددو العالقدددددات بدددددين الشدددددمال اإلفري    
ً
 كبيدددددرا

ً
قدددددي والخالصدددددة أن الدددددذهب واملتددددداجرة فيددددده قدددددد لعبدددددت دورا

والشددرق العربددي وبددين السددودان الغربددي لعدددة قددرون، وسدداعدت علددى ازديدداد االتصددال بددين وددعو ها وانتشددار 

 اإلسالم والحضارة العربية في السودان الغربي.

:  كدددددان الرقيدددددق يمثدددددل أحدددددد السدددددلع التجاريدددددة الهامدددددة فدددددي العدددددالم مندددددذ أقددددددم العصدددددور، وكاندددددت بدددددالد الرقيددددددددق

رقيدددددددق الدددددددوارد إلدددددددى ودددددددمال إفريقيدددددددا ومنددددددداطق حدددددددوق البحدددددددر األبددددددديض السدددددددودان الغربدددددددي أحدددددددد مصدددددددادر ال

، وقددد تصدددرت تجارتدده وتصدددير  إلددى الشددمال والشددرق اهتمددام املغاربددة مددن التجددار املقيمددين فددي 40املتوسددر

 لكمدددرة اإلقبدددال علدددى ودددرائه ملدددا يددددر  علدددمهم مدددن أمدددوال
ً
. ويالحدددن أن منطقدددة 41بدددالد السدددودان الغربدددي، نظدددرا

 لالسددددددت را، علددددددى إثددددددر تطددددددور حركددددددة الكشددددددو،  السددددددودان الغربددددددي كانددددددت
ً
أكمددددددر املندددددداطق اإلفريقيددددددة تعرضددددددا

الجغرافية واكتشا، األمريكتين، والغريب أن املستشرقين األوروبيين يلمدزون العدرب برهمدة تجدارة الرقيدق 

واسددددت را، القدددددرات ال شددددرية للقددددارة اإلفريقيددددة، فددددي حددددين تدددداجر العددددرب كغيددددرهم فددددي الرقيددددق تجددددارة عاديددددة، 

اب معلومدة تتعلدق بحداجرهم للرقيدق ألسدباب اجتماعيدة كخددم فدي البيدوت، ولدم يكدن الرقيدق اإلفريقدي ألسب

فقددر بددل كددان الرقيددق األوروبددي هددو املفضددل للعمددل فددي الجيددول، ومددن ثددم لددم يددرتبر الددرق فددي العددالم العربددي 

 .42باللون، كما كان الحال في أوروبا، حي  كان الرقيق مع مطلع العصور الحديثة أسود
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وال يمكددن بدد ي حددال مددن األحددوال مقارنددة تجددارة الرقيددق العربيددة طددوال تاريخهددا بتجددارة وقددنا الرقيددق مددن    

، ففددددددي الحالددددددة 43قبددددددل دولددددددة أوروبيددددددة واحدددددددة مثددددددل اليرتغددددددال أو بريطانيددددددا أو فرنسددددددا أو إسددددددبانيا أو هولندددددددا

 
ً
 وهدددائال

ً
ي األمدددريكيتين، وهدددو مدددا ، بحكدددم الحاجدددة لهدددم للعمدددل فددد44األوروبيدددة كدددان الطلدددب علدددى الرقيدددق لدددخما

جعل خمس سكان الواليات املتحدة األمريكية اليوم من األفارقة السود، كما تختلدف تقدديرات املدؤرخين 

ألعداد الرقيق الذي نقله األوروبيون من إفريقيا طوال الفترة املمتدة من الثلد  األول مدن القدرن الخدامس 

سددتعمرات اإلفريقيددة فددي أواخددر القددرن التاسددع عشددر بدددل ، وحتددى إلغدداء تجددارة الرقيددق فددي امل45عشددر املدديالدي

وحتددى مطلددع القددرن العشددرين، حيدد  ذكددر  عددض البدداحثين األفارقددة ومددنهم الددرئيس الغدداني األسددبق الدددكتور 

، بينمدددا ال تتكدددرر هدددذ  الظددداهرة فدددي العددددالم 46كدددوامي نكرومدددا أن هدددذ  األعدددداد تصدددل إلدددى مائدددة مليدددون نسدددمة

 .47فريقيا، وطول عهد التعامل االقتصادي معهاالعربي، رغم جوار  الجغرافي إل 

كدددذلك لدددم يكدددن الدددرق فدددي العدددالم العربددددي حدددائال دون الرقدددي والتقددددم االجتمدددا ي للرقيدددق، فدددالرقيق صدددداروا    

 وسالطين، مثلما كان حال كافور، وسالطين الدولة اململوكية في مصدر مدن  عدد ، بينمدا كدان الرقيدق 
ً
حكاما

 ال حقدددوق لددده فدددي الح
ً
ضدددارة األوروبيدددة، وكفلدددت الشدددريعة اإلسدددالمية عتدددق وتحريدددر الرقيدددق كمبددددأ، مطحوندددا

 
ً
، والزالدت بقايدا 48وحسن معاملرهم كسلوو ديني. أما الحضارة الغربيدة فلدم تكفدل هدذ  الحقدوق إال متد خرا

العصدددددر العبدددددودي كامندددددة فدددددي بليدددددة هدددددذ  الحضدددددارة مدددددن خدددددالل املمارسدددددات العنصدددددرية القائمدددددة علدددددى أسدددددات 

 اللون والعقيدة واالنتماء الحضاري.التفرقة  س ب 

 بتصدددير عددد مددن السددلع سلددددع أخددرى 
ً
:  إلددى جاندب تصدددير الددذهب والرقيدق، سدداهم السددودان الغربدي أيضددا

األخرى ، التدي اعتمددت علمهدا تجدارة الصدحراء مثدل الددخن، وريد  النعدام والشدب والقطدن والكدوال والعدات 

  49وغيرها.والجلود والفول السوداني والعنير 

 خاتمة 

ودكلت مسددالك القوافددل التجاريدة عيددر الصددحراء الكيددرى جسدور تالقدد  حضدداري عميدق األثددر بددين الشددعوب 

ودددمال الصدددحراء وجنو هدددا، ونسدددجت بدددين هدددذين الجدددزءين عدددرى اقتصدددادية واجتماعيدددة وثقافيدددة  اإلفريقيدددة

وثيقة على مر الزمن، ونشطت تيارات التبادل الحضاري عير الصحراء  شكل لم دسبق له مثيدل فدي الفتدرة 

 م، وتعددددددت املحدددداور التجاريددددة وعرفددددت فتددددرات ازدهددددار وانحطددددا  تب16إلددددى القددددرن  8املمتدددددة مددددن القددددرن 
ً
عددددا

 . للظرو، الطبيعية واالقتصادية والسياسية واألمنية في املنطقة
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 .932، ص 5، ت1979، مؤسسة جمال للطباعة واللشر، بيروت، العبر وديوان املبتدأ والخبرابن خلدون،  - 37
 .134جميلة التكيتك، مرجع سابق، ص  - 38
 .53زبادية، مرجع سابق، ص  - 39
 ، صفحات متفرقة.االسترقاق في الغرب اإلسالمي بين الحرب والتجارةبنملي  عبد اإلله،  - 40
 .48نفسه ص   - 41
 .130-128، ص 1977، القاهرة: مكتبة األنجلومصرية، املغرب العربي الكبير في العصر الحديثل، ووقي الجم - 42

  104.43ص 1968، القاهرة إستراتيجية االستعمار والتحريرجمال حمدان،  -

  15.44. ص 1986، لي يا، 2العدد مجلة البحوع التاريخية   الرق بإفريقيا  -
 . 51. ص 2002: دار الزهراء، الطبعة الثانية  ، الرياقتاريخ إفريقيا الحديث واملعاصرووقي الجمل وعبد هللا إبراهيم،  - 45

 . 70-63. ص 1962، ترجمة راود اليراوي، القاهرة: مكتبة الو ي العربي، تاريخ إفريقيا جنوب الصحراءدونالد ويدنر، 
، ندوة العالقات العربية اإلفريقية، القات العربية اإلفريقية عبر الصحراء الكبرى الخلفية التاريخية للعسيد فليفل،  - 46

 .61. ص 1999طرابلس: جمعية الدعوة اإلسالمية، 
 .63نفسه ص   - 47
 . 54-53ووقي الجمل وعبد هللا إبراهيم، مرجع سابق ص  - 48
، القسم الثاني ، ترجمة يوسف وليي الشام، تاريخ إفريقيا السوداء. جوزيف كي زربو، 323 -322الهادي الدالي، مرجع سابق   - 49

 .  634. ص 1994دمشق: ملشورات وزارة الثقافة، 
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 .1962-1954ح خلل الثورة التحريرية بالوالية الخامسة ل التموين بالس

 .د. بكرادة جازية

 . خصص تاريخت - بسكرة -، جامعة محمد خيضر "ب" أستاذ مساعد قسم

 

 2019أفريل  01تاريخ النشر:  2018ماي  26: تاريخ القبول  2018فيفري  27 تاريخ اإلرسال: 

 :ملخص

 سعت قيادة الوالية الخامسة إلى البحث عن طرق ناجعة لحل مشكل السالح الذي أرقها منذ إنطالقة الثورة 

و استمر إلى غاية وقف اطالق النار، و قد حشدت كل الطاقات لتوفيره برا و بحرا و حتى جوا، و ادخاله إلى الجزائر عبر الحدود 

وقد ضحى مجاهدو و مجاهدات الوالية الخامسة بأنفسهم من أجل ايصال السالح إلى الجبال، غير آبهين  الجزائرية املغربية.

 باألسالك الشائكة املكهربة و املراقبة املشددة للحدود.

 .الحدود الغربيةالثورة الجزائرية ; الوالية الخامسة ;  األسلحة  ;  قوافل السالح  ;    :الكلمات املفتاحية

Summary:  

The fifth state attempted to search for successful ways to solve the problem of 

weapon from the beginning of the war until its end. It used all its capacities to provide it 

every through. The Algerian Maghreb borders it was able to establish secret factories to  

manufacture weapons in the western base. All the militants of the fifth state sacrificed by 

themselves to bring weapons to the arrests without caring about the electric prickly wires 

and the severe control of the borders. 

Keywords : Algerian revolution- The fifth state-weapons-train of  weapons- western 

borders. 
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 مقدمة:

حدث هذه الثورة أي تقدم، كما أن ندرته 
ُ
إن السالح هو العصب الحيوي لكل ثورة، فبدونه ال ت

تؤدي إلى وقف كلي أو شبه كلي للقتال. و الثورة الجزائرية منذ بدايتها و حتى وقف اطالق النار قد عانت 

سابقا(، و لهذا عملت هذه  من التموين بالسالح في كل الواليات بما فيها الوالية الخامسة)املنطقة الخامسة

 الوالية كل ما في وسعها للتموين باألسلحة. 

قبل التطرق إلى التسليح يتوجب علينا أوال التعريف بهذه الوالية و بحدودها، لقد ُعرفت املنطقة  

، ليستقر الرأي على تسميتها  1(ORANIEالخامسة في البداية باملنطقة الغربية و أيضا بالقطاع الوهراني )

 .1956بالوالية الخامسة" بعد إنعقاد مؤتمر الصومام في أوت "

 تعريف الوالية الخامسة: -1

يعّرف العقيد لطفي الوالية الخامسة في حديث لجريدة املجاهد إذ يقول :"تمتد الوالية الخامسة 

الحدود اإلدارية من البحر األبيض املتوسط إلى أقص ى الجنوب الجزائري، و من حدود املغرب األقص ى إلى 

لعمالة الجزائر شرقا، و هي تمثل ثلث مساحة القطر الجزائري، فهي بذلك تعتبر أكبر الواليات الشمالية 

و  الوطن ة من تسع مناطق ،سبعة مناطق داخلمساحة أثناء الثورة الجزائرية و تتكون الوالية الخامس

 . 2منطقتان خارج الوطن حدوديتان إحداهما شمالية و أخرى جنوبية"

 فالوالية الخامسة تمتد من حدود الواليتين الرابعة و السادسة شرقا إلى الحدود املغربية غربا 

 و من البحر األبيض املتوسط شماال إلى أقص ى جنوب الجزائر الغربي ،و تقطعها مرتفعات الظهرة 

ال الضاية التابعة لسعيدة، و تسالة و مرتفعات تلمسان و طرارة و إلى الجنوب يقطعها و بني شقران و جب

 3الجزء األكبر من سلسلة األطلس الصحراوي من مرتفعات القصور إلى جبال عمور.

 . وقد قسمت إلى ثمانية مناطق و هي:1956بعد إنعقاد مؤتمر الصومام في أوت 

                                                           
كلية العلوم االجتماعية و (، دكتوراه في التاريخ الحديث و املعاصر، 1962-1954الثورة الجزائرية في الوالية الخامسة( عبد املجيد بوجلة، - 1

 .84، ص 2008-2007جامعة تلمسان،،اإلنسانية

 .06، ص  1958-09-01(،41، )ع2،ج  جريدة املجاهدحوار مع العقيد لطفي ، - 2

(، عقب الليل محمد بوزيدي الرجل الذي وقف  في وجه 1958-1954بلحسن بالي، أيام العنف خالل حرب التحرير في الجزائر) - 3

 . 57ص  ،2010القيادة،تر:عبد الرحيم آيت منصور، الجزائر،
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 .        *املنطقة األولى :تلمسان و مغنية    

 *املنطقة الثانية :الغزوات و بني صاف .  

 . 4*املنطقة الثالثة :وهران ،عين تموشنت وضواحيها 

 *املنطقة الرابعة :مستغانم ،غليزان . 

 *املنطقة الخامسة :سيدي بلعباس  .                    

 *املنطقة السادسة :معسكر ،سعيدة .  

 .  *املنطقة السابعة :تيارت ،السوقر 

 . 5*املنطقة الثامنة :عين الصفراء ،البيض، بشار ،تندوف ،أدرار  

كانت قيادة الوالية الخامسة )املنطقة الخامسة سابقا( تتمركز بغرب الوطن ،فبداية كانت في 

 املنطقتين األولى و الثانية بنواحي تلمسان، و بمنطقة الريف املغربي نواحي الناظور، و أحيانا بوجدة 

تركزت في مدينة  1956لخميس )بني سنوس( و نواحيها ،و بعد استقالل املغرب األقص ى سنة و منطقة ا

 6انتقلت إلى فكيك )فقيق( و استقرت أخيرا ببوعرفة إلى غاية االستقالل.1958وجدة، و بعد سنة 

 يخت دينا: -2

قبل اندالع الثورة التحريرية تنازلت املنطقة الخامسة عن حصتها من األسلحة لصالح بالد 

القبائل،حيث كان يرى مسؤولو املنطقة الخامسة أنهم باإلمكان توفير بعض األسلحة من الريف املغربي 

                                                           

البيض هي املنطقة  الثالثة ابتداء من أصبحت هذه املنطقة مشاعة بين املناطق املجاورة: املنطقة األولى و الخامسة و الرابعة، لتصبح  - 4

املجاهد علي موالي و هذا حسب شهادة عدة مجاهدين و مجاهدات: مقابلة شخصية مع كال من ، و كانت تضم: البيض و آفلو )1958سنة 

نوال رئيس ،و املجاهد أحمد 14:30على الساعة:   2016-07-23ملياني ،مقابلة شخصية بمقر سكناه بشعبة اللحم بعن تموشنت يوم 

على الساعة  2016-03-06منظمة املجاهدين لوالية سيدي بلعباس، مقابلة شخصية بمقر منظمة املجاهدين لوالية سيدي بلعباس يوم: 

( قائد 1969-1925حياته و مسيرته النضالية مابين ) –، و ينظر أيضا: عتيقة مصطفى، املجاهد موالي إبراهيم: الرائد عبدالوهاب 10:45:

-2010جامعة وهران، ،كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانيةالثالثة: الوالية الخامسة، رسالة ماجستير في تاريخ الثورة الجزائرية،  املنطقة

 .07، ص2011

 . 86،87. و ينظر إلى عبد املجيد بوجلة ،املرجع السابق، ص ص 57بلحسن بالي ،املصدر السابق ،ص  - 5

 .28-27، ص ص  2001محمد قنطاري، قيادة الحدود و القادة الغربية ، امللتقى الوطني حول الحدود املغربية إبان الثورة، - 6
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يتم الحصول الواقع تحت النفوذ االسباني،و بالفعل تّم جمع ستة ماليين فرنك لشراء األسلحة التي لم 

 .7عليها من الخارج، مما سوف يدخل املنطقة في فترة ركود

 و لتفجير الثورة في املنطقة الخامسة عمدت قيادتها إلى تصنيع القنابل يدويا إلستعمالها ليلة أول       

إذ يقول:"قررت جماعة القسم الثالث أن  8، و يؤكد هذا الطرح املجاهد فرطاس حسين1954نوفمبر

هو لحام  -9تصنع القنابل يدويا ،حيث يقومون بتلحيم أنابيب و تمأل بالكبريت ،و قد أستدعي أحمد زبانة 

. و 10ليساعد املجاهد بوزقاوي في صنعها، و قد نجحا في مسعاهما-جيد و متخصص في صنع القنابل 

 بوصول الصواعق ضمن صفقة يذكر الحاج بن عال أن استعمال هذه القن
ً
ابل املحلية كان مرهونا

 11األسلحة التي كانت ستصل من الحدود الجزائرية املغربية، و التي تأخرت عن موعدها"

، 1954و رغم نذرة السالح إال أن مجاهدي املنطقة الخامسة تمكنوا من تفجير الثورة في ليلة نوفمبر     

بل الستراتيجية حاول قائدها  12ي ليس لقلة السالح فقط،غير أن هذه العمليات توبعت بسكون نسب

محمد العربي بن مهيدي أن ينفذها، إذ أمر بأن يوقفوا العمليات بعد تفجير الثورة كنوع من التمويه، و 

ذلك حتى ال يكثف العدو الفرنس ي من جنوده في املنطقة الخامسة، مما يؤدي إلى إعاقة إدخال السالح عبر 

                                                           
نشورات املتحف م،1980-1926املتحف الوطني للمجاهد: والية عين تموشنت: ملحقة بني صاف، املجاهد عبد الحفيظ بوالصوف  - 7

 .16، صالوطني للمجاهد والية عين تموشنت: ملحقة بني صاف، (د،ت) 

م الى الحركة الوطنية و عمره ،من عائلة ثورية فأخوه محمد،انظ 1933فرطاس حسين:هو مجاهد من مدينة حاس ي الغلة ولد سنة - 8

التحق بوهران و اتصل  1954سنة ألنه كان يحسن القراءة و الكتابة و أعطوه مسؤولية خلية حاس ي الغلة و ضواحيها، و بداية سنة 14

القبض في  بالحاج بن عال هناك، بعد أن اكتشفت اإلدارة االستعمارية نشاطه بحاس ي الغلة، وساعده في التحضير للثورة، و القي عليه

، و بعد االستنطاق اطلق سراحه ليلتحق بالثوار بمدينة وهران و كذلك نشط بمدينة عين تموشنت )للمزيد ينظر إلى: فرطاس 1954ديسمبر 

 .10:43على الساعة 2015-04-16حسين، شهادة حية موجودة باملتحف الجهوي لعين تموشنت :ملحقة بني صاف ، يوم:

  1950نتصار للحريات الديموقراطية، و أصبح عضوا في املنظمة الخاصة، اعتقل سنة اأحمد زبانة:ولد بوهران، انخرط في حركة  - 9

و حكم عليه بثالث سنوات سجنا، شارك في التحضير للثورة، و شارك في الهجومات األولى، ألقي عليه القبض و نفذ فيه أول عملية إعدام 

 .(180-179.)للمزيد ينظر إلى:عاشور شرفي، املرجع السابق، ص ص1957-06-19باملقصلة في 

 حسين فرطاس،املصدر السابق. - 10

 .54، ص2005عن محمد عباس، فرسان الحرية )شهادات تاريخية(، دار هومة للطباعة، الجزائر، - 11

12 - Ministére de Elmoujahidine ;Le M.A.L.G)Ministére deL’Armement et liaisons Générales : Abdelhafidh Boussouf on la 

stratigique au service de la révolution  ;Gharnata édition ; Alger : 2014 ;p22-  
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 Oranو بالفعل و بحسب جريدة أورون ريببليكان) ،13ة املغربية الذي كانوا في انتظارهالحدود الجزائري

républican.كما أمر"بيار  14( أن نهاية األسبوع في القطاع الوهراني قد شهد هدوء في كل مناطقه

أنة ، بطم1954نوفمبر 08( رئيس دائرة وهران جميع روساء بلديات التابعة له يومPirre Lambertلومبارت)

الكولون الفرنسيين، و أن السلطات الفرنسية بصدد إنهاء هذه األحداث، خاصة و أن املجموعات 

اإلرهابية)املجاهدين( قليلة التسليح، و أن عدد كبير منهم قد قتل و ألقي القبض على البقية و القلة 

 15القليلة بصدد البحث عنهم.

 إلى البحث عن السالح 18و محمد بوضياف 17و الحاج بن عال16لقد سعى كل من العربي بن مهيدي 

و شرائه سواء نواحي تلمسان أو بمنطقة الريف املغربي،إلعادة بعث الثورة باملنطقة الخامسة بعد الركود  

 الذي أصابها لعدم وصول السالح املنتظر.

                                                           
 .68-67عبد املجيد بوجلة،املرجع السابق،ص ص - 13

14  -- Oran républican,le08-11-1954,p02. 

15 - Ibid. 

في ضواحي مدينة مليلة ،أقص ي من الدراسة بعد نيله شهادة االبتدائية بدرجة امتياز  محمد العربي بن مهيدي:مولود بدوار الكاوامي - 16

انخرط في صفوف الكشافة اإلسالمية، و في نفس الوقت تابع دراسته باللغة العربية، و أصبح عضوا في حزب  1939، و في سنة 1937سنة

، كان من مفجري الثورة، عين قائدا للمنطقة الخامسة، شارك في مؤتمر الصومام، و هو الذي اقترح 1942الشعب الجزائري املحظور سنة 

. )للمزيد ينظر إلى: بورنان سعيد، شخصيات 1957-03-04،و أعدم يوم 1957-02-23بض فيتنظيم إضراب الثمانية أيام، ألقي عليه الق

 ،108-100، ص ص 2004مل للنشر و التوزيع، الجزائر ،، دار األ 2(:أبرز قادة نوفمبر، ط1962-1830بارزة في كفاح الجزائر(

،ص 2004ومة للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر ،، دار ه1شخصية وطنية، ط17و ينظر أيضا: عباس محمد، ثوار...عظماء :شهادات 

 .88-75ص

بالقرب من غيلزان ،كان ضابطا في الجيش الفرنس ي برتبة مالزم أول، شارك في الحرب العاملية الثانية، 1923الحاج بن عال:مواليد سنة  - 17

، نقل إلى سجن 1957، عذب ثم حكم عليه بالسجن املؤبد في فيفري 1956شارك في تفجير الثورة، ألقي عليه القبض في نوفمبر  1954سنة

فرنسا، و لم يطلق سراحه حين االستقالل ، ليصبح أول رئيس للمجلس الوطني الجزائري في حكومة الرئيس بن بلة.)للمزيد ينظر إلى علي 

 Patrick Kassel, et Giovanis Pinelle,le peuple algérien et la،و ينظر أيضا:105ري، املصدر السابق،صنهاري و الضابط الطيب نها

guerre lettres et témoignages1954-1962 :cahier libres N41-42-43,p62     . 

الخاصة، من مفجري الثورة التحريرية، بميلة ،انضم إلى حزب الشعب الجزائري، عضو في املنظمة 1919محمد بوضياف:ولد سنة - 18

، أصبح رئيسا للدولة الجزائرية سنة 1956-10-22اعتقل في عملية القرصنة الجوية التي تعرضت لها الطائرة التي كانت تقله هو و رفاقه في

(د،ط)، دار القصبة للنشر، بعنابة.)للمزيد ينظر إلى:عاشور شرفي، قاموس الثورة الجزائرية، تر:عالم مختار،  1992، أغتيل سنة 1992

 .93-92، ص ص2007الجزائر،
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قاعدة و في هذا الصدد يقول الحاج بن عال:"...توقف النشاط العسكري و الفدائي و بقي بعض مسؤولي ال

في حيرة...، فأجبرتنا الظروف أنا و عثمان لقطع مسافات طويلة على األرجل لالتصال بالقيادة التي كانت 

، لكن مهمتنا 1954تتنقل ما بين الخميس و نواحيها و فالوسن و ضواحيها، و ذلك منتصف شهر نوفمبر

عملية تنسيق مع مقاومي جبش  قد كللت بالفشل، ألن بعض القادة كانوا متواجدين في الريف املغربي في

ي  ، للبحث عن األسلحة و التي كانت من املنتظر وصولها من الخارج، 19التحرير املغارب

، ثم التقينا بن مهيدي و 1955-02-04و التي تأخرت عن موعدها. و لقد إلتقينا مع بوضياف في جبالة يوم 

باألسلحة 20فرت هذه الجهود بتجهيز يخت ديناأطلعناه على األوضاع املأساوية في كل أنحاء الوطن ...، فأس

 و الذخائر و أرسلت إلى الشواطئ املغربية الشرقية، و نجحت في إنزال حمولتها ليأخذ منها املغاربة الثلث".

ألقص ى محمال باألسلحة و الذخيرة بمدينة الناظور باملغرب ا 1955أفريل  03لقد رس ى اليخت يوم  

طنان و نصف ،أخذ نصيبه جيش التحرير املغربي، كما أخذ جيش أ 7التي قدرت ب  21و املتفجرات

و حمولة هذا اليخت كانت  22.التحرير الوطني نصيبه و ذلك حسب اإلتفاق بين ممثلي البلدين بالقاهرة 

و شة خفيفة من نوع جومسون و قنابل عبارة عن أسلحة حديثة)مدافع،رشاشة ثقيلة ،بنادق ،رشا

( ضباط جزائريين، الذين تدّربوا و 07مسدسات و صناديق الذخيرة(، و قد رافق هذه الشحنة سبعة )

ن، عرفاوي محمد صالح ،عبد تخرجوا من الكليات العربية خاصة من مصر، و من بينهم هواري بومدي

 23العزيز مشري ،عبد الرحمن محمد ...الخ

                                                           
 هو جيش ان يضم مناضلين من تونس و الجزائر و املغرب،هدفه اخراج فرنسا من شمال و كانت هذه فكرة عبد الكريم الخطابي، - 19

 ، 1955قد تأسس في سنة  و لقد ساعده على تجسيدها مكتب و لجنة تحرير املغرب العربي و الجامعة العربية و السلطات املصرية و

و لكن سرعان ما أفل نجمه بعد نيل كل من تونس و املغرب استقاللهما)للمزيد ينظر إلى: محمد بلقاسم، االتجاه الوحدوي في املغرب 

 .414-412، ص ص 1993(، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،1954-1910العربي)

 

ملة األردن )للمزيد ينظر :فتحي الديب ،جمال عبد الناصر و الثورة التحريرية، دار باخرة دينا :هو يخت كان ملكا للملكة دينا عا - 20

، و ينظر كذلك إلى : عبد القادر بوبالة ،تموين الثورة الجزائرية  بالسالح عن طريق 83،ص 1984املستقبل العربي للنشر و التوزيع ،مصر ،

 (alarabi,ma-www.altarikh -22 13    01/09/2012املغرب األقص ى في عهد محمد الخامس )

 30مراد صديقي ،الثورة الجزائرية :عمليات التسليح السرية ،تر: أحمد الخطيب )د .ط(،منشورات دار املياه ،بيروت، )د،ت(،ص  - 21

22 --Ministère de el moujahidine ,op.cit,p 22 . 

 .84و ينظر أيضا :فتحي الديب ،املصدر السابق ،ص  30محمد صديقي ،املصدر السابق ص  - 23

http://www.altarikh-alarabi,ma/
http://www.altarikh-alarabi,ma/
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 كانت املرحلة الالحقة هي نقل هذه الشحنات الخاصة بالثورة الجزائرية إلى داخل الجزائر، 

و بسبب الحراسة املشددة على السواحل من قبل السلطات االستعمارية الفرنسية، قّرر بن مهيدي رفقة 

ها برا و إيصالها ليال وعبر مراحل ،و قد كان في إنتظاره الحاج بن عال و عبد الحفيظ جماعة من الثوار نقل

 ، ليتم توزيعها على املناضلين في املنطقة الخامسة .24بوصوف

و بهذا أعطت هذه األسلحة دفعا جديدا و قويا للثورة و خاصة في املنطقة الخامسة التي كانت        

، و أفشلوا بذلك 1955جاهديها من شن هجومات أكتوبر بعض الوقت ،حيث تمكن م 25هادئة

االستراتيجية العسكرية الفرنسية الرامية إلى تشتيت جهود املجاهدين و اعتبار الثورة مركزة في منطقة 

جاءنا اإلتصال من  1955، و في هذا الصدد يقول املجاهد حسين فرطاس:"...و في مارس 26دون األخرى 

رنا بأن نواصل النظام ألنه مازال حيا)أي مازال قائما(،و أن نتصل بمن بقي نواحي صبرة إلى وهران و أم

خارج السجون و املعتقالت، فبدأنا في تجديد النظام و تأسيس الخاليا من جديد في نواحي عين تموشنت، 

انية: وقع إندالع ثاني للمعارك و قوي في املنطقة األولى و الث 1955حاس ي الغلة، حمام بوحجر، و في أكتوبر

صبرة، الخميس، سبدو، غزوات، مغنية، ندرومة، تلمسان، و بدأ الجيش في التقدم نحو الشرق )عين 

رنا له من قبل املخابىء و املؤونة، و ربط املجاهد بن عال االتصال مع 
ّ
تموشنت و وهران(، و كنا قد وف

 27ملنطقة.مجاهدي معسكر و مستغانم و عين تموشنت، فسفينة دينا أعطت دفعا قويا في ا

كما أتاحت وصول هذه الشحنة إلى إمكانية تجنيد املزيد من املتطوعين الذين التحقوا بمراكز 

التدريب التي أنشأتها الثورة في نقاط مختلفة على الحدود املغربية ،و أيضا إمداد بعض مناطق الثورة 

                                                           
، كان من مفجري الثورة، 1941بمدينة ميلة، انخرط في حزب الشعب الجزائري سنة 1926-08-17عبد الحفيظ بوصوف:من مواليد  -24

مدرسة املواصالت السلكية و الالسلكية و التدريب العسكري و  ، فتح1956عين نائبا لبن مهيدي للمنطقة الخامسة ليصبح قائدا لها سنة 

الصادق مزهود و آخرون،  الصحة بوجدة، أسس جهاز املخابرات أثناء الثورة، أصبح وزير التسليح و االتصاالت العامة .للمزيد ينظر:

 .98، و ينظر أيضا: علي نهاري و الطيب نهاري ،املصدر السابق، ص07املصدر السابق، ص

 .226عبد املجيد بوجلة ،املرجع السابق ،ص  - 25

 يوسف مناصرية وآخرون ،األسالك الشائكة وحقول األلغام،)د.ط(،منشورات املركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية  - 26

  72، ص 2007، الجزائر ،1954و ثورة أول نوفمبر 

)موقعة استشهاده( ، شريط فيديو من انجاز فرطاس 1957مارس27و موقعة فرطاس حسين، املجاهد سيكيو بغداد املدعو س ي علي  - 27

 حسين بحوزة الباحثة.
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سالك و املمرات لضمان األخرى بجزء من األسلحة وفق خطة مضبوطة يقودها رجال تقاة و عارفون بامل

 .28وصول األسلحة بشكل آمن و بأقل خسارة في األرواح

 التمويل السلح ذاتيا:-3

و لسد النقص الحاصل في مجال التسليح، سعت قيادة املنطقة و مجاهدوها إلى التمويل ذاتيا بالسالح 

 متبعين عدة طرق و هي:

و على سبيل املثال ال الحصر، عملية الصبابنة  ،29األسلحة التي غنموها من العمليات العسكرية ✓

( التي غنم فيها جيش التحرير الوطني كل أسلحة مخزن املعسكر الذي هجموا 1956-02-20بتلمسان)

(، و تسعة Mas36، اثني عشر بندقية أخرى من نوع )Le belعليه، و تمثلت في سبعين بندقية من نوع

و أربع بنادق رشاش من نوع  Stem(، و أربع رشاشات حربية من نوع19Masعشر مسدس من نوع ) 

  30، أما معركة تاجرة ببني صاف فقد غنم الثوار فيها أكثر من عشرة قطع من األسلحة.24/29

، و 31العدو سالح الجنود الجزائريين الذين جندوا في الخدمة العسكرية إجباريا و فروا من ثكنات جيش ✓

)املنطقة الثامنة(،  1957خير مثال على ذلك كتيبة جنود املهارية، الذين قاموا بانتفاضة صاكة في أكتوبر

 و قد كان عددهم خمسة و ستون جنديا فّروا من الجيش الفرنس ي و معهم مائتين 

ة جنود و خمسة و عشرين جمل، و خمسة و سبعين قطعة سالح و عشرة آالف خرطوشة، مع قتل ثماني

 32فرنسيين رميا بالرصاص.

التمويل من الجيش الفرنس ي: إذ استطاعت الثورة أن تقنع قدماء املحاربين من أن يجندوا من جديد في  ✓

صفوف الجيش الفرنس ي، و ذلك بنية الحصول على السالح، و قد نجحت القيادة في مسعاها هذا، و 

 33تمكن هؤالء من الحصول على حوالي سبعمائة قطعة سالح.

                                                           
 .17بلحسن بالي ،املصدر السابق ،ص  - 28

 97، ص 2008طاهر جبلي، شبكات الدعم اللوجستيكي للثورة التحريرية ،أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان،  - 29

 .116-114طاهر جبلي ،املرجع نفسه،ص ص - 30

 .97طاهر جبلي ،املرجع نفسه،ص - 31

، منشورات جمعية موالي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة 1962- 1956دحمان تواتي و آخرون، الثورة التحريرية في إقليم توات  - 32

 .39-38التحريرية، )د،ت(، ص ص

 .114طاهر جبلي، املرجع السابق، ص - 33
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و في نفس السياق يذكر عبد الحفيظ بوصوف في الحديث الذي صّرح به لصحيفة  لوبسارفاتور) 

L’observateur حول موضوع التسليح في بداية الثورة فيقول :"...كان بوسائل محدودة جدا 1958( سنة ،

عدو ، و يجب ، خصوصا في والية وهران حيث كنت موجودا، و أهم األسلحة كانت تلك التي غنمناها من ال

أن أعترف بأن العدو قّدم لنا إعانات كبيرة بهذا الصدد ، إذ قام الوالي الفرنس ي" المبير" بتنفيذ  فكرة رائعة 

خطرت بذهنه و هي توزيع السالح على السكان حتى يدافعوا عن أنفسهم ضد الثوار، ...و وزعت السلطات 

وشة، و بهذه الصورة تزودنا بعشرة آالف ( خرط100العسكرية على كل رجل ببندقية وحربة و مائة)

 .34( بندقية"10000)

القنابل التي كانت تلقيها طائرات العدو و قذائف املدفعية الثقيلة، و التي لم تفجر، حيث يقوم  ✓

املجاهدون بجمعها و تفكيكها حتى يستخرج منها البارود، الذي استعمل في صنع القنابل املوقوتة لنسف 

و كذا الهجوم على املناجم للحصول 35 صنع األلغام لتفجير آليات العدو و شاحناته.الجسور و الحانات و 

على البارود ليستخدم في صناعة املتفجرات و القنابل الحارقة، و خير مثال على ذلك حصول املجاهدين 

على البارود من منجم البارود ببني صاف بعين تموشنت )القسم الثالث من املنطقة الخامسة( عدة 

 فانفجر البارود الذي كان بالشاحنات،  1956أفريل  13ات، و لكن في مر 

و هذا بعد تبادل اطالق النار بين منفذي العملية و الجيش الفرنس ي، و رغم فشل هذه العملية، إال أن 

كان لها صدى كبير في املنطقة، نظرا القتناع الشعب الجزائري بوجود ثورة حقيقية و بوجود فرق لجيش 

  36الوطني، أما القوات الفرنسية فكانت مصدومة من التنظيم املحكم و الدقيق لهذه العملية.التحرير 

 التسليح عن طريق البحر:-4

نظرا إلشتداد املعارك و تزايد عدد املنضمين إلى الثورة، تلّزم على قيادة الثورة باملنطقة الخامسة البحث 

 عن السالح و تمويله من الخارج، و لهذا أمر عبد الحفيظ بوصوف كل من منصور بوداود  

 بتجميعها )رجاال و س ي منصور و س ي عالل بالتوجه إلى املغرب أين تتواجد الجالية الجزائرية، فقاموا 

                                                           
 .14، ص 1958-08 -28(،28، )ع،1لصحيفة لوبسارفاتور، جريدة املجاهد،جعبد الحفيظ بوصوف،حديث بوصوف، ا - 34

 .97املرجع السابق ،ص الطاهر جبلي، - 35

، 24/04/2013و  23بتاريخ  من إنجاز املتحف الجهوي لوالية عين تموشنت: ملحقة بني صاف املجاهد بن سعيد عجروديشهادة حية  - 36

بمقر متحف املجاهد ملحقة عين  ،إلى: شهادة مجموعة من املجاهدين، باكمالية بلدية ولهاصةالحجم الساعي ساعتين، و ينظر أيضا 

 .2001تموشنت )بني صاف( ،شريط فيديو، سنة
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.هذه األموال و نجاح عملية يخت  37و نساء( بقاعة سينما بمدينة فاس، لجمع التبرعات لشراء األسلحة

"دينا" قد حّمس و شجع قيادة املنطقة الخامسة )الوالية الخامسة الحقا( من إبرام صفقات أخرى 

عين في جيش التحرير الوطني، فأعقبت للتمويل باألسلحة، التي كانت تعد ناقصة باملقارنة مع حجم املتطو 

فرغت شحنته  في ليلة 
ُ
 21عملية دينا عملية أخرى تمت بحرا و هي عملية يخت "انتصار" الذي وصل و أ

، و باإلعتماد على السالح الذي تزودت به املنطقة الخامسة، قام جيش التحرير في هذه 1955سبتمبر 

يش الفرنس ي، و قد استمرت هذه الهجمات مدة ثالث ليالي املنطقة بإعطاء ضربة قوية و غير متوقعة للج

متوالية مع تركيز في بعض األماكن نهارا، األمر الذي كّبد القوات الفرنسية خسائر جسيمة في األرواح 

 38جريحا. 330قتيال مابين ضابط و جندي، و حوالي   230قدرت ب 

ّقل حمولة 
ُ
و بالتنسيق مع السلطات املصرية تقرر إرسال باخرة أخرى اسمها "ديفاكس" التي كانت ت

 كبيرة من األسلحة و التي كان عليها أن تؤمن إنزال شحنة في ليبيا لحساب منطقتي قسنطينة 

، و 39القبائلو األوراس، ثم تنقل إلى السواحل املغربية لتفريغ شحنة أخرى لحساب منطقتي وهران و بالد 

 .40بمنطقة سبتة 1956ماي  20قد رست هذه الباخرة يوم 

و بسبب محاولة الجيش الفرنس ي تمشيط املنطقة، و دخوله في معارك ضد جيش التحرير الوطني بالوالية 

الخامسة، ازداد الطلب على السالح، فتيقن بوصوف إلى أهمية النقل البحري لتوفره، و خاصة بعد نجاح 

ابقة، األمر الذي أدى به إلى اإلجتماع مع املسؤولين في جيش التحرير الوطني في مدريد،و العمليات الس

 الذي تقرر فيه زيادة قدرة الوالية الخامسة و الوالية الثالثة لتنشيط العمل الفدائي، 

.  41و إحباط عمليات الجيش الفرنس ي و ربط الواليات بعضها البعض و تحريك الوالية السادسة عسكريا

من أجل ذلك فقد تقرر إرسال كميات كبيرة من األسلحة و الذخائر، من بينهما أسلحة مضادة للطائرات  و

                                                           
 .21(، )د،ت(،ص 1978-1426املتحف الوطني للمجاهد ،ملحقة عين تموشنت،املجاهد عبد الحفيظ بوصوف ) - 37

 .122-121فتحي الديب،املصدر السابق،ص ص - 38

 .37-36مراد صديقي،املصدر السابق،ص ص  - 39

 ..88، ص 2007، وزارة املجاهدين، الجزائر ، 2عبد املجيد بوزبيد ،اإلمداد خالل حرب التحرير الوطني ،شهادتي، ط - 40

،و ينظر كذلك: الطاهر جبلي، 39، و ينظر أيضا :مراد صديقي،املصدر السابق،ص 96-95عبد املجيد بوزبيد ، املرجع السابق،ص ص - 41

في ضوء تقارير مؤتمر الصومام وجهود الوفد الخارجي ، املجلة التاريخية  1958-1954مسألة تسليح الثورة الجزائرية في مرحلة اإلنطالقة 

 .146، ص 2012(، نوفمبر، 147املغاربية،)ع،
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 من طراز "كويس"، و التركيز على زيادة مدافع الهاون و الرشاشات القصيرة لثبوت فعاليتها، 

. و لهذا 42مة لذلكو تزويد قيادة وهران بمصنع صغير إلعادة تعبئة طلقات الذخيرة مع تأمين املواد الالز 

حيث أفرغت شحنتها في 1956-07-26أبحرت الباخرة "ديفاكس" للمرة الثانية من اإلسكندرية بتاريخ 

املنطقة الشرقية في ليبيا بالقرب من زوارة، و كان بانتظار الشحنة هناك املسؤول الجزائري"علي 

و تونس ،و تمكنت هذه الباخرة  محساس"، الذي كان ينسق عملية تهريب السالح إلى الجزائر عبر ليبيا

 43أيضا من تفريغ شحنة املنطقة الغربية بالقرب من سبتة على الساحل املغربي.

 أما باخرة "بلغاريا" فقد أعطت نشاطا أكثر للمجاهدين، الذين تزودوا بأسلحة جديدة خفيفة  

ادة الثورية بالوالية و كميات معتبرة من الذخيرة، و قد حملت القي 42و م.ج. 34و ثقيلة منها: م.ج.

  44الخامسة على عاتقها ايصال هذه األسلحة إلى الواليتين الرابعة و السادسة.

 مصانع السلحة:-5

بعد عمليات التسليح الناجحة بحرا، تفطنت السلطات االستعمارية ملا كان يحدث، و أن السالح 

لبغال و يعُبر به املجاهدين الحدود كان يدخل عن طريق البحر ليصل إلى التراب املغربي، ثم يحمل على ا

الجزائرية املغربية، فنشطت البحرية الفرنسية في إفشال هذه العمليات، إذ ألقت القبض على السفن في 

  1956( منها ما بين سنتي  07سفن قد ألقي القبض على سبعة)  10عرض البحر املتوسط ،فمن بين 

و أمام هذه املشكلة نشأت فكرة صنع األسلحة، هذه الفكرة التي كانت  45أشهرها سفينة األتوس. 1959و

 تراود عبد الحفيظ بوصوف قبل اندالع الثورة ،حيث كان يحلم بصناعتها ملحاربة االستعمار الغاشم، 

                                                           
 .39مراد صديقي ،املصدر السابق، ص  - 42

 .40-39، ص ص مراد صديقي ،املصدر نفسه - 43

 محمد ملقامي، رجال الخفاء:مذكرات ضابط في وزارة التسليح و االتصاالت العامة، املؤسسة الوطنية لالتصال و النشر  - 44

 .163-162، ص ص2008و االشهار ، الجزائر،

طن(، و قد  60سلحة اليدوية)األتوس :هي سفينة كانت تحتوي على كميات عظيمة من األسلحة املختلفة و الذخيرة و املتفجرات واأل  - 45

، و قد سبب ذلك متاعب كبيرة لس ي مبروك الذي كان ينتظرها إللهاب الثورة في 1956-10-11استولى عليها الفرنسين و احتجزت حمولتها في 

التحرير الوطني. )ينظر إلى املنطقة الغربية، و تكثيف العمليات العسكرية بها لجعلها منطقة حرة الستغاللها  في إقامة الهيئات الوطنية لجبهة 

، و ينظر 324-323، ص ص 2009، )د،ط(، دار البصائر، الجزائر،3:أحمد توفيق املدني،حياة كفاح: مذكرات مع ركب الثورة التحريرية،ج

 . 52، ص2012ئر ،أيضا: عبد الكريم حساني، الحرب الخفية: الشبكات األولى ،تر: خليل أوذاينية، )د،ط(، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزا
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، و حينما تطرق بعض الحاضرين لقضية التسليح كان رد عبد الحفيظ أن 22و خالل إجتماع اللجنة 

 46.أيدي العدو ألنه ليس بمقدورنا صناعتها نغنم األسلحة من 

و بهذا نشأت فكرة صنع األسلحة بالقاعدة الغربية باملغرب األقص ى، على مستوى العناصر األولى 

كّون مديرية تموين الغرب تحت مسؤولية منصور بوداود و مساعده عزوز العباس ي، 
ُ
 التي كانت ت

شرعت   1956فبداية من سنة  1958.47عامة سنة و ذلك قبل تأسيس وزارة التسليح و االتصاالت ال

 املنطقة الخامسة بقيادة بوصوف بشراء مزارع في األرياف املغربية)مدينة وجدة، الناظور،تيطوان، 

و غيرها( ،و أنشأت فيها مراكز لصناعة األسلحة ،و اختيرت األرياف ألنها بعيدة عن األنظار ملا تتطلب هذه 

س هذه املزارع جنود جيش التحرير الوطني في زي رعاة جزائريين ، يرتدون الصناعة من سرية، و كان يحر 

 .M4948البرانس يخفون تحتها رشاشاتهم 

و حسب املجاهد عباس عزوز الذي كان نائبا ملدير مصلحة التسليح و التموين العام، فإن املصنع 

نشآ  ،49األول كان لصناعة القنابل اليدوية ،أما املصانع األخرى فعددها خمسة 
ُ
و هي : مصنعان كانا قد أ

خالل قيادة بوصوف للوالية الخامسة، أما املصانع الباقية فقد أنشأها فيما بعد، إذ كانت تابعة لوزارة 

( سنة M.A.L.Gثم إلى وزارة التسليح و االتصاالت العامة )  1958االتصاالت العامة و املواصالت سنة 

 و هي : 1960

 .50(grenadesاعة القنابل اليدوية )لصن 1958*مصنع تيطوان لسنة 

 51(.bombesلصناعة القنابل املتفجرة ) 1958*مصنع سوق األربعاء بالرباط سنة 

 لصناعة قنابل نوع أمريكي . 1960*مصنع بوزنيقة بتدليت سنة 

                                                           
 .44املتحف الوطني للمجاهد،ملحقة عين تموشنت ، املرجع السابق ، ص  - 46

 .111محمد ملقامي، املصدر السابق ،ص  - 47

 .37-36، ص ص 2009(، )د،ط(، دار املعرفة ،الجزائر ،62-54وهيبة سعيدي، الثورة الجزائرية ومشكل السالح ) - 48

 .34املتحف الوطني للمجاهد،ملحقة عين تموشنت ،املرجع السابق ،ص  - 49

محمد بوداود املدعو س ي منصور، أسلحة الحرية: مذكرات بوداود املدعو س ي منصور، تر: فخر الدين بلدي، رفار للنشر، الجزائر  - 50

 .121، ص 2016،

 .129محمد بوداود املدعو س ي منصور ،املصدر السابق،ص  - 51
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لصناعة الرشاشات الخفيفة و حتى البنقالور، و فيه تم تركيب قطع     1960*تيمارت بالقنيطرة سنة 

 ة .األسلح

 .52و األلغام 80و 60، يتم فيه صناعة مدافع الهاون عيار 1960*السخيرات سيدي سليمان سنة 

، باإلضافة إلى ورشة لصناعة 1960( في سنة 80،60،45mortiers* املحمدية بالقنيطرة لصناعة املدافع)

 .53املواد الكيماويةالذخيرة و ورشات لصناعة األلبسة العسكرية و األحذية، كما يوجد به مخبر 

...و قد قامت فيدرالية فرنسا بتمويل جانب كبير من أجل اقتناء العتاد الثقيل ،كما هّب مناضلو 

الفيدرالية إلقناع املختصين في الخراطة و التفريز و التسوية و الصهر و املكانيكا، العاملين في املعامل 

نع، و خاصة مجهود املجاهدان منصور بوداود الفرنسية، للتطوع بكل حماس قصد املساهمة بهذه املصا

. أما عن األجانب الذين استعان بهم بوصوف فهم خبراء من مختلف الدول كبريطانيا، 54و العباس ي عزوز

ن مكتبا للدراسات يضم إطارات وطنية و أجنبية هدفها  األرجنتين و يوغوسالفيا و أملانيا و النمسا، و كوَّ

. و لعل أهم هؤالء األجانب عقيد هولندي يدعى "مستر 55زية و األمريكيةتحريك صناعة األسلحة اإلنجلي

 ( الذي كان يضع تخطيط و رسم املتريات و املورتي Mister broshبروش" )

 .56و القنابل اليدوية

طت العمل املسلح  ليس في  
ّ
و قد كان لهذه املصانع األثر الكبير في سير الثورة الجزائرية ،بحيث نش

، 49M( رشاش 500مسة فحسب بل في باقي الواليات األخرى، إذ تمكنت من  صنع خمسمائة)الوالية الخا

 مم(، و القنابل )نموذجين اإلنجليزي و األمريكي( ، 80مم،  60مم،  50مدفع من ثالث عيارات )

                                                           
، و ينظر أيضا :محمد قنطاري )قيادة الحدود و القاعدة الغربية امللتقى الوطني حول 21مزهود الصادق و آخرون ،املصدر السابق ،ص - 52

، و ينظر كذلك :عبد القادر بوبالة 36(، و ينظر أيضا وهيبة سعيدي ،املرجع السابق ،ص 23،ص 2000الحدود املغربية إبان الثورة ، 

، alarabi,ma-www.altarikh -22 13    01/09/2012ئرية  بالسالح عن طريق املغرب األقص ى في عهد محمد الخامس )،تموين الثورة الجزا

 .12ص

 .36عبد القادر بوبالة ،املرجع نفسه، ص - 53

من حزب الشعب الجزائري الى جبهة التحرير الوطني مذكرات مناضل ،تر: ( 62-57عمر بوداود، خمس سنوات على رأس فيدرالية فرنسا) - 54

 .228، ص 2007أحمد بن محمد بالي، دار القصبة للنشر ،الجزائر،

 .36املتحف الوطني للمجاهد ،ملحقة عين تموشنت ،املرجع السابق ،ص - 55

56 - Mohamed guentari ;organisation politique et militaire de la revolution algerienne : de1954à1962 ;tome2 ;office des 

publication  universitaire , Alger ,2000 ;pp634-635 49. ينظر أيضا: املتحف الوطني للمجاهد...،املرجع السابق، ص 

http://www.altarikh-alarabi,ma/
http://www.altarikh-alarabi,ma/
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 ( آالف قنبلة البنقالور) التي كانت تستعمل في تدمير األسالك الشائكة ليمر املجاهدون 10و عشرة )

مت الوالية الخامسة من هذه املصانع مائة و  و
ّ
السالح من و إلى الجزائر(، إضافة إلى  القذائف. و قد تسل

 50( مدفع من عيار 1000( آالف رشاش، و ألف )10( أو أكثر من القنابل اليدوية، و عشرة )150خمسين )

شكل قطع غيار و تخبأ في مدفع، و كانت هذه األسلحة تدخل إلى الوالية على  500مم، منها  60مم و 

شاحنات السمك التي اشترتها الجبهة لهذا الغرض، و بعد اكتشاف هذه الطريقة تولت قيادة الحزب 

 .57العامة للمغرب األقص ى عملية إدخال السالح، و ذلك عن طريق الطائرات وسط بضائعها التجارية

افل السلحة إلى داخل الجزائر: -6  قو

فت القيادة 
ّ
و إدخالها إلى الوالية  الثورية مسبلين ثقاة لنقل األسلحة من الحدود الغربيةكل

و من ثّم توزيعها على مناطقها، بل و نقلها إلى حدود الواليات املتاخمة لها، أين يكون في انتظارهم الخامسة 

ان ،أحد من تلمس58رجال آخرين قد كلفتهم واليتهم بنفس املهمة. و هذا ما يؤكده لنا "بوعزة قدور"

فا 
ّ
فوا بنقل السالح، و هو الذي ذكر لنا في مقابلة شخصية قمنا بها معه، أنه كان مكل

ّ
املجاهدين الذين كل

بنقل السالح من املغرب و إدخاله إلى املنطقة األولى)تلمسان( ثم املنطقة الخامسة) سيدي بلعباس( 

قله مع رفاقه إلى حدود الوالية الرابعة أو لتزويد مجاهديهما بحصتهم من السالح، أما باقي السالح فكان ين

فتهم قيادة والياتهم باستالم السالح في املكان املتفق 
ّ
الثالثة أين يجدون مجاهدين أخرين بإنتظارهم، قد كل

 59عليه و نقله إلى داخل هذه الواليات.

لخلفية كما أمر كل من هواري بومدين و س ي جابر على إثر وصول سفينة بلغاريا إلى القاعدة ا 

الغربية، بتشكيل فرقا للنقل سميت ب"الفرق الخاصة للنقل"، و كانت هذه الفرق مكونة من الشبان 

 الجزائريين املهاجرين الذين تطوعوا في الثورة بالقاعدة الغربية، كانت كل فرقة متكونة من خمسة 

( 15إلى خمسة عشر ) (10( مسبال  مكلفين بالنقل، و من فوج للحماية يتألف من عشرة )75و سبعين )

مجاهدا تحت قيادة رقيب أول أو مالزم . كانت هذه السرايا تستغرق مدة شهرين إلى ثالثة أشهر لتنقل 

األسلحة من جبال تلمسان إلى جبال الونشريس. تمكنت الوالية الخامسة في الفترة  املمتدة ما بين الفصل 

                                                           
 .41وهيبة سعيدي ،املرجع السابق ،ص  - 57

سالح من املغرب إلى داخل التراب الوطني، أصيب بصصم إثر بتفجير لغم إثر مجاهد في املنطقة األولى من الوالية الخامسة، كلف بنقل ال - 58

بوعزة قدور،مقابلة شخصية بمقر عبوره األسالك الشائكة، حاليا يشغل منصب مدير منظمة املجاهدين لوالية تلمسان.) للمزيد ينظر إلى: 

 10:30،على الساعة :2014منظمة املجاهدين لوالية تلمسان، يوم أكتوبر 

 السابق.بوعزة قدور ،املصدر  - 59
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( سرية خاصة 15ما ال يقل عن خمسة عشر )، من إرسال 1958و حتى أواخر سنة  1957األخير من سنة

 60 باتجاه الواليتين الرابعة و السادسة، و املناطق الرابعة و السادسة و السابعة من الوالية الخامسة.

و قد عمدت القيادة الثورية للوالية الخامسة سلك طريق الصحراء إلدخال قوافل السالح إلى 

 ، 1959ذا ما أكدته الوثائق األرشيفية الفرنسية لسنة الجزائر، انطالقا من القاعدة الغربية، و ه

 و يمكن تصنيف هذه القوافل إلى قوافل وصلت إلى هدفها ،و قوافل وقعت في قبضة العدو الفرنس ي،

 و يمكن ذكر البعض من كل صنف: 

افل التي وصلت إلى وجهتها: -أ  القو

 ( خرطوشة، 16000عشرة ألف)،محملة بستة 1959-01-09*القافلة التي انطلقت من فقيق يوم

 و وصلت إلى املنطقة الثالثة من الوالية الخامسة، و قد نقلت حمولتها بسالم إلى الوالية الرابعة 

 و الخامسة و السادسة.

-04( قنبلة، انطلقت يوم 170( خرطوشة،و مائة و سبعين)16000* قافلة تحتوي على ستة عشرة ألف)

، وجهت حمولتها 1959-05-15من بوعنان، لتصل إلى املنطقة الثالثة من الوالية الخامسة يوم  04-1959

 إلى الوالية الرابعة و الخامسة و السادسة.

-27،لتصل إلى املنطقة الثالثة من الوالية الخامسة يوم 1959-09-18* انطالق القافلة من بودنيب يوم 

و عشرة قنبلة، و ثالثون قذيفة مدفع هاون، هذه  ،محملة ب عشرة آالف خرطوشة،مائة10-1959

 61األسلحة كانت وجهتها املنطقة الثالثة و السابعة من الوالية الخامسة.

( 1000( خرطوشة، و ألف )9000*قاد محمد الزاوي قافلة متكونة من أربع جمال محملين  بتسعة آالف )

ف بإيصالها إلى املنطقة السابعة من الوالية 
ّ
 ، 1959-09-28الخامسة، و ذلك يوم:قنبلة، و كل

                                                           
 .163-162محمد ملقامي،املصدر السابق ،ص ص - 60

61 -61-Château de vincenne, service historique de la défense : composition des caravanes dirigées vers l’intérieur par les 

confins pre- sahariens depuis le 01-01-1959,- BNº  GR1H1590 VI27 135G1 . 
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و تعد هذه القافلة الرابعة التي انطلقت من قاعدة"بوذنيب، و كانت القافلة الخامسة على أهبة 

  62االستعداد.

 .1959*قافلة تتضمن معدات االتصال موجهة إلى املنطقة الخامسة من الوالية الخامسة سنة

افل املحتجزة: -ب  القو

السالح لم تصل إلى هدفها ،ألنها وقعت في قبضة القوات الفرنسية، دون أن يقع و لكن الكثير من قوافل 

 املجاهدون في قبضتهم، و نذكر على سبيل املثال ال الحصر:

( خرطوشة 1600، محملة بألف و ستمائة )1959-02-16*قافلة كانت بقيادة "زاوي محمد" انطلقت يوم 

( أخرى من نصيب املنطقة السابعة من 20500مائة )موجهة إلى الوالية الرابعة، عشرين ألف و خمس

 .1959-02-19الوالية الخامسة، إضافة إلى أدوية موجهة لنفس املنطقة، القي عليها القبض يوم:

نفس سابقتها،إذ احتجزتها القوات  1959-05-27* كان مصير قافلة أخرى انطلقت من بوعنان يوم:

، التي كانت محملة بكميات كبيرة من األسلحة، تمثلت في ستين ألف 1959-06-07الفرنسية (.يوم:

( 3500( قنبلة، خمسين كيلوغراما من املتفجرات، ثالثة آالف وخمسمائة)30( خرطوشة، ثالثين)60000)

 63ية.(، و أربعمائة كيلوغراما من األدو Allumeurفتيلة ) 

 ادخال السلح جوا:-7

و لكن رغم كل هذه املجهودات لتوفير السالح و تصنيعه و محاولة إدخاله إلى التراب الوطني، إال أن  

، فاهتدى 64هذا مشكل كان دائما يطفو إلى السطح، نظرا لألسالك الشائكة  وتزايد املنضمين إلى الثورة

استعمال املروحية على علو منخفض و بدون إنارة إلى خطة لحل املشكل، تمثلت في  1960بوصوف  سنة 

كم داخل التراب الوطني، و ذلك لتفادي خط موريس ،و بالفعل اختار نخبة  60ليال و التوغل أكثر من 

من الطياريين الجزائريين املتخرجيين من سوريا من سوريا و العراق و مصر و أرسلهم إلى اإلتحاد 

                                                           
62 -62- Château de vincenne, service historique de la défense : composition des caravanes dirigées vers l’intérieur par les 

confins pre- sahariens depuis le 01-01-1959, fiche du 07-10-1959, :BNº  GR1H1590 VI27 135G1  

63 -63- Château de vincenne, service historique de la défense : composition des caravanes …,op.cit. 

 .41وهيبة سعيدي ،املرجع السابق ،ص  64



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                      متونمجلة                          سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                        2019  أفريل 01/ ول العدد ال  /حادي عشراملجلد ال

 
176 

( و لكن لم يستفد من هذه الخبرات بسبب الوصول إلى 10رة )السوفياتي للتربص ،و كان عددهم عش

وقف إطالق النار و دخوله حيز التنفيذ قبل وصول الطائرات الخمسة إلى املغرب، و بحلول االستقالل تّم 

-11-01تركيب هذه الطائرات و هي التي حلقت في سماء الجزائر في أول يوم احتفال بعيد الثورة يوم 

196265. 

 خاتمة:

 في آخر بحثنا هذا توصلنا إلى النتائج التالية:و 

أن القيادة الثورية بالوالية الخامسة، قد عملت كل ما في وسعها لحل مشكل السالح و إدخاله إلى داخل  -

التراب الوطني، مستغلة كل الطاقات الشابة رجاال و نساء ،الذين لم تحبط عزيمتهم ال قوة فرنسا و ال 

 األسالك الشائكة.

جدت الوالية الخامسة عدة طرق إليصال السالح: برا من خالل املنطقة األولى و الثانية و حتى أو  -

الثالثة)الصحراء(، و بحرا عن طريق الحدود الجزائرية املغربية، كما حاولت ايصاله جوا ملا استعص ى 

 يض املتوسط.عليها إدخاله بسبب األسالك املكهربة و مراقبة اإلدارة الفرنسية لسواحل البحر األب

 الدور الكبير في البحث عن السالح  M.A.L.Gكان لتولي عبد الحفيظ بوصوف رئاسة وزارة املالق -

و إبرام االتفاقيات السرية لشرائه، و من تّم إيصاله للمجاهدين بالجبال. و قد كان لهذه الوزارة دور في 

رك في الوقت املناسب إذا ما تأكدوا التجسس على تجار السالح الذين تشتري منهم السالح، و ذلك للتح

أنهم على اتصال مع اإلدارة الفرنسية، كما قامت هذه الوزارة بإشراك املرأة بالوالية الخامسة في عمليات 

 التموين بالسالح و تمويله. 

لم توفر الوالية الخامسة السالح ملناطقها فحسب، بل عملت على إيصاله إلى باقي الواليات املجاورة :  -

  لوالية الثالثة و الرابعة و السادسة، من خالل فرق نقل السالح التي كّونتها هذه الوالية.ا

 

 

                                                           
 .48-47،ص ص 2007،دار األمل للدراسات والنشر والتوزيع ، الجزائر،1، ط1لخضر سيقر ،شخصيات جزائريات ،ج - 65
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  قراءة يف براديغمات سوسيولوجيا الرتبية
 . أ/ جناوي عبد العزيز

 -الجلفة-جامعة زيان عاشور    

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2018جويلية  31 :تاريخ القبول  2018أفريل  04  :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

طبيعة النظام التعليمي في املجتمعات املعاصرة و في خضم النقاشات الراهنة يتطلب قراءة  تتسم بالتنوع ملرجعيات فكرية إن           

هذه القراءة  تندرج صمن بارديغمات سوسيولوجية كنموذج إرشادي و بنائي منطقي لدراسة  .و دراسات امبريقية لفهم الظواهر التربوية

 .سوسيولوجي -سوسيولوحي و املاكرو -ية في بعديها امليكرو القضايا و املشكالت التريو 

 براديغم، براديغم تفاعلي،  براديغم محدد، االختيار العقالني.     :الكلمات املفتاحية

Summary: 

The nature of the educational system in contemporary societies in the midst of current 

debates requires a diversified socio-educational reading as intellectual reference, and even 

empirical studies to understand the educational phenomena within societies. This reading 

includes sociological paradigms, as a model of construction and logic to study educational 

problems in its microsocial and macrosocial dimensions. 

 

keywords:  Bradygem, Bradyham Interactive, Bradygam Specified, Rational Choice. 
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 مقدمة :

 . مدخل ابستمولوجي 1

حقل اللسانيات  لشرح القواعد  اللغوية و أول من استعمل  في  Paradigmeبداية استعمل البراديغم

( في مقابل املعيار أو التركيب 1857-1913) Ferdinand de Saussureهذا املصطلح فردينان دوسوسوير 

. يرجع النظام التركيبي للغة ليس لخصائصه 1916في دروس اللسانيات العامة سنة   Syntagmeالتعبيري 

.في ستينات القرن املاض ي بدأ  Langageو الكالم    Langueالفرق بين اللغة  الصوتية بل لوظيفته في

 Thomas Kuhnاالهتمام به و استعمل كنموذج في البحث العلمي و اإلبستومولوجيا، وكان توماس كون 

أول من اهتم بالبراديغم كموجه للبحث العلمي املعاصر باعتباره مجموع من التساؤالت املبنية منطقيا   و 

 املمارسات التي تصاغ لفهم و تفسير املوضوع العلمي لتعريف تخصص علمي في فترة زمنية. 

ورات مهم في مراحل البحث العلمي و منذ صدور كتاب بنية الثParadigme إن مصطلح براديغم 

لغة  19و ترجم إلى   ،The Structure of Scientifique Révolution(1996-1922لتوماس كون) العلمية

 Sciences. أحدث الكتاب ثورة في مجاالت " العلوم الصلبة "1990-1962نسخة من  740000بيعت 

Dures  ي للبراديغم في التاريخ العلمي كالفيزياء ، الكيمياء واألحياء ، و كان له دور في تغيير املفهوم الكالسيك

السائد بالنسبة للعلوم من حيث املنهج   و املضمون  ) مثل براديغم الحركيات إلسحاق نيوتن ، براديغم 

أصل األنواع لشارلز داروين ، براديغم الكهرباء لبنجامن فروكلن ...(، و هي مرجعيات لنظريات البحوث 

لها تأثيرات عملية و منهجية ملمارسات  Paradigmes Dominantsالعلمية باعتبارها براديغمات مهيمنة 

 البحث العلمي.

هو " قطيعة ناسخة أن البراديغم كمرجعية ثابتة للتاريخ العلمي  Steve Fullerيرى ستيف فولر  

أن البراديغمات املهيمنة  حسب توماس كون و (  ( .Angèle Kremer-Marietti, www.dogma للبحث

تاريخيا كانت تعيق سيرورة البحث العلمي، فاملفاهيم تتغير و املعتقدات تتبدل و األفكار تتأثر بالتغيرات و 

التطورات الفكرية واالجتماعية ، فتطور التاريخ العلمي للبحث يؤدي إلى نشوء معارف و أفكار جديدة   و 

ديد.إن البراديغم هو طرح فكرة أن بعض األمثلة املقبولة من بالتالي فهي طريقة لرؤية العالم من ج

املمارسة العلمية الفعلية هي أمثلة تشمل القانون و النظرية و التطبيق و استعمال األدوات التي  تقدم 

 (. 64 ص ،2007توماس كون،نماذج تصدر عنها تقاليد للبحث العلمي متناسق منطقيا . ) 



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                     متونمجلة                            سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                          2019  أفريل 01/ ول العدد ال  /حادي عشراملجلد ال

 
179 

سيط للظواهر الطبيعية، بل نموذج لتفسير هذه الظواهر بناء على فالبراديغم ال يمثل توصيف ب

قضايا و معطيات جديدة قد تحدث ثورة مما يستدعي إعادة النظر في طرق البحث  و املمارسة العلمية 

لرؤية العالم   Paradigme Révolutionnaireأي ضرورة وجود أو إنشاء براديغم جديد "براديغم ثوري" 

 من جديد. 

أن البراديغم منظور سوسيولوجي و ليس فلسفي Margaret Mastermanne رغريت ماسترمان تشير م

 ويعمل حتى و إن لم يكن نظرية، إذ تميز بين ثالث فئات من البراديغمات في العلوم:      

Margaret  Masterman , www.Communicationorganisation) ) 

: يمثل مجموع املعتقدات، طريقة جديدة لرؤية  Méta-paradigmeبراديغم ميتافيزيقي أو ميتابراديغم  -

 األشياء ، مبدأ منظم و محدد ، إدراك.

: هو مجموعة مؤسسات أو مفهوم محدد  و موجه   Paradigme Sociologiqueبراديغم سوسيولوجي -

 في ظروف جديدة أو دقيقة.

در ألدوات البحث أو نظام : نص علمي كالسيكي ، مص Paradigme Artefactuelبراديغم مصطنع  -

 أجهزة.

ساهمت التطورات و التحوالت االجتماعية و االقتصادية للمجتمعات األوروبية في إعادة القراءة 

، التي شكل روادها االتجاهات السائدة في الفكر  Idées Maitressesالسوسيولوجية لألفكار الرائدة

ميل دوركايم، ماكس ويبر، جورج زمل،...( السوسيولوجي الكالسيكي) أوجست كونت، كارل ماركس، ا

"، و فهم العالقة بينهما كضرورة  Structure/ البنية  Sujetاملبنية على ثنائية العالم االجتماعي " الفرد

للمعرفة السوسيولوجية.هذه األفكار املوجهة للمعرفة السوسيولوجية أصبحت مصدر إلهام 

يتغير كل لحظة و العالقات تتجدد و تتشكل و الجماعات  للسوسيولوجيا املعاصرة. فالعالم االجتماعي

 تتغير باستمرار. 

هذه املستجدات باإلضافة إلى ضرورة التفسير املنهجي لألفكار الكبرى للسوسيولوجيا  ساهمت في 

انبعاث فكر حديث و معاصر متعدد و متنوع و نمو مذهل  للبحوث السوسيولوجية كمنحى علمي للعلوم 

، القيم  و غمات كمجموعة من املفاهيم و األفكار املوجهة و املبنيةما ساهم في تأسيس برادياالجتماعية، م

الخبرات كرؤية جديدة للعالم االجتماعي. فمثال ينظر لبراديغم الصراع في املجتمعات من منظور التوترات، 
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املعارضة و اختالفات املصالح بين الفئات االجتماعية أو ممارسات الهيمنة، و من منظور براديغم 

هذه البراديغمات نماذج "صارمة" في الوظيفي نوع من عمليات التكيف واإلدماج و التوازن، حيث  تصبح 

 التحليل. 

 ملاذا سوسيولوجيا التربية؟. 2

ساهم حقل الرهانات االجتماعية حول التعليم في العقود األخيرة من خالل مجموعة من النقاشات 

حيث يتطلب املوضوع مدخل  التي تميزت بقوة مالمح النظريات السوسيولوجية و التطورات التاريخية،

الخلفية الفكرية و االجتماعية لتشكل سوسيولوجيا التربية و املساهمة في االهتمام بالقضايا عام لفهم 

 التربوية املعاصرة: 

تشكل معرفي في بدايات القرن العشرين في دراسات املشكالت التربوية من حيث طرح اإلشكاليات    و   -

 املفاهيم و املناهج وظهور اتجاهات و تيارات فكرية تربوية.

اول املواضيع التربوية )الذكاء، الذاكرة، قدرة االستيعاب، التفكير...( بطرق تحليلية )اإلحصائيات، تن  -

، الفعل ، النظام ، في املجال التربوي      ) البنيةاالختبارات النفسية...( و توظيف املفاهيم السوسيولوجية 

،الفلسفة ، البيداغوجيا، م النفساضيع مع تخصصات أخرى  )علالظاهرة... (، حيث أن تفاعل هذه املو 

علم الوراثة...( نتجت عنها حقول معرفية حديثة منها علم النفس االجتماعي ،علم النفس التربوي،علم 

 البيداغوجيا، اقتصاديات التربية علم النفس املدرس ي، فلسفة التربية،... 

تكونت العالقة بين السوسسيولوجيا و التربية كمجال علمي في الدول املتقدمة التي واجهت    -

مشكالت تربوية كمشكالت اجتماعية، و برز دور املدرسة كمؤسسة فاعلة في التعليم و التكوين نتيجة 

الحرب  النمو االقتصادي و تطور سوق العمل و الزيادة في الطلب االجتماعي على التعليم خاصة بعد

 العاملية الثانية.

هذا الطلب االجتماعي املتزايد و االنفجار التعليمي في البلدان الصناعية خاصة في بدايات الستينات و  -

السبعينيات حتى الثمانينات من القرن املاض ي في الدول األقل نموا، نتج عنه ظواهر تربوية ذات أبعاد 

فرص التعليم،الحراك االجتماعي عبر التعليم ،التعدد اجتماعية،اقتصادية و ثقافية) الالمساواة في 

الثقافي في املجتمع الواحد و صراع اإلثنيات ، الهجرة إلى املجتمعات األوروبية ،التعليم الجامعي ،التكوين 

 املنهي، تعليم املرأة ، محو األمية...(.
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نظام املدرس ي، باسم " التعليم هو أحد األماكن الهامة لتطبيق املشروع السياس ي بحيث أصبح ال

التنمية االقتصادية وإضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم، قد تطور تطورا كبيرا في جميع مجتمعات 

 ,Pierre Dandurand ) "الرأسمالية املتقدمة. وكانت اإلصالحات ذات أهمية خاصة في املرحلة الثانوية

Émile Ollivier, octobre 1987( ء الطابع املؤسس ي على علم االجتماع التربوي، هي جزء من حركة إضفا و

ومن ناحية أخرى يؤدي إلى توجه املنظور االجتماعي للتعليم إلى أهمية الدراسات اإلحصائية الكبيرة 

 للحراك لتأهيل الفرد)التدفقات لألعداد الهائلة للتالميذ، تزايد األفواج التعليمية، دراسات املسوح(.

 .براديغمات سوسيولوجيا التربية  3

بداية انقسمت االتجاهات في السوسيولوجيا الكالسيكية من حيث االختالف في البناء النظري إلى:  ) 

 ( 38، ص 1985بيرس ي كوهن، 

: يتناول االتجاه التكاملي للمجتمعات أو الكليات االجتماعية على اعتبار أن لها  Holismeالكليانية -

ائع العضوية و الكائنات الحية، كما أنه يؤكد فكرة االنتماء إلى النسق بالنسبة للكليات سمات مشابهة للوق

 االجتماعية ) املاركسية ، الوظيفية(.

: باعتباره سمات مشابهة للموضوعات اآللية امليكانيكية   Atomismeاالتجاه الجزئي او الذري  -

فهم طبيعة الوحدات الفردية التي تشكل الكليات  سواء بصورة مستقلة أو إعادة األجزاء ملكانها، كما يؤكد

 االجتماعية الفعل االجتماعي للمجتمع )التفاعلية الرمزية ،الظاهرتية...(

رغم هذا التقسيم " الكاريكاتوري" إال أنه ساهم في تنوع الدراسات االجتماعية و التربوية كمقاربات 

مع تطور الوسائل التكنولوجية  و تعدد دور سوسيولوجية حديثة لتفسير و تحليل الواقع االجتماعي 

املؤسسات التي كانت فيما سبق تنحصر في العائلة و املؤسسة الدينية إلى مؤسسات التعليم من االبتدائي 

إلى الجامعي و املنهي، حيث ساهمت في حركية اجتماعية نشطة. و اعتمادا على التصنيف الكالسيكي 

 ك من البراديغمات :السابق يمكن أن نميز بين نوعين كذل

بناء على تصنيف  Paradigmes Interactionnistesبراديغم الفرد/الفعل: هي براديغمات تفاعلية   -

، فالظواهر االجتماعية تفسر Raymond Boudon ريمون بودون العالم االجتماعي الفرنس ي املعاصر 

وجه للبحث عن هدف أو أهداف كنتيجة لتركيب و تجميع ملجموع األفعال الفردية، فاألفعال هي سلوك م

. 
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 ريمون بودون بحسب  Paradigmes Déterministesبراديغم البنية/املجتمع: تصنف كبراديغمات محددة 

حيث الظاهرة االجتماعية تفسر على أساس نتيجة حصرية للسلوكات املحددة سابقا " نعتبر نموذج 

 Nathalie كحتمي إذا و فقط يفسر الفعل حصريا انطالقا من عناصر سابقة لهذا الفعل " .           )

p94. 2000, Bulle,. هذا النوع املحدد للفعل هو من النوع السببي للسلوكات ) 

  براديغمات  تفاعلية  1.3

تؤسس براديغمات تفاعلية في تحليلها السوسيولوجي من توجهات أفعال الفرد ذات داللة قصدية هي   

شرط لتحديد النشاط اإلنساني حيث تتعدد التفسيرات لفهم العالقات االجتماعية من االقتصادي، 

 الديني، للغوي... داخل و خارج النظام التعليمي . 

 لتعليم و العمل املنتج . ا1.1.3

يؤسس براديغم من النوع املاركس ي في تحليله السوسيولوجي ملفهوم اإليديولوجيا كشرط للتحرر و 

الوعي   و هو مرتبطة أساسا بالنشاط املادي ، فاألفكار ال تحدد العالم بل العالم هو الذي يحدد األفكار. و 

تماعية املختلفة و ينتج لنا ما يعرف باإلنسان الكامل هذا التحرر يتحقق إال بالقطيعة مع األشكال االج

Homme Complet. 

إن أشكال التفكير هي الحقيقة املوضوعية تتمظهر في نشاط العمل املادي ، و هذا ال يتحقق إال ضمن 

مسار تعليمي نوعي لعملية الصراع بين الطبقة املستغلة التي تستعمل أفكارها عبر التعليم لتحقيق 

فهي تملك وسائل اإلنتاج املادي و املعنوي أو الفكري. و هو يتحدث عن تطور اإلنسان على  مصالحها. 

أساس عالم مادي، ثوري من اجل التنشئة و التطوير اإلنساني في كل االتجاهات، بعد العمل على اندماج 

يكون الشخص املدينة و الريف، التعليم واإلنتاج ، العمل اليدوي والعمل الفكري، حتى أن الرجل لن 

 Karl Marx, Friedrich"الخاص" ولكن الرجل االجتماعي هذا  إذا كان للشيوعية معنى. )

Engels,1976, p26 ) 

إن الالمساواة في املعارف هي وسيلة للحفاظ على كل الالمساواة االجتماعية في التعليم العام و تعيد 

القوية لتحول املجتمع، و مفهوم مركزي في  إن العمل املنتج  هو إحدى الوسائلإنتاجها عبر األجيال. 

العمالية ألنها تعلمه أفكار العائلة  ترسخ في األطفال أحكام مسبقة حول العملية التربوية عند ماركس، إذ 

 الطبقة املهيمنة.
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يدي الطبقة الرأسمالية و هي سالح قوي للخداع و للحفاظ، حيث  فاملدرسة في النظام الرأسمالي بين 

ملنح الشباب تربية تجعلهم مستقيمين و مستسلمين للنظام الحالي و تمنعهم من اكتشاف تتجه 

التناقضات الداخلية، فاملدرسة البورجوازية هي قالب تحضر للمصنع و املكاتب املؤسسة للترويض 

لسجين أجير. املجتمع الذي أخطأ في سجن اآلباء في املكاتب يمكن كذلك أن يضيف بسخافة أخرى في 

  (ibid..pp 30-31 )لق على األطفال طيلة السنة في الداخلية حيث انه منزعج من الدروس.الغ

إن املدرسة تضع النظرية أولى من املمارسة و كل األنظمة الحضارية تقع في هذا الخطأ ال تعرف كيف 

يه سنوات ، و هو السن الذي يجب أن يصبح ف 7أو  6تشغل الطفل و هي مضطرة  لتركه في عطلة حتى 

( ibid. p31 عامل ماهر ثم في السابعة يعلمونه النظرية و الدروس و املعارف التي ال توقظ فيه الرغبة ".)

إن التحالف بين الدراسة و العمل املنتج ال يمثل أداة للتنشئة االجتماعية باملعنى الكالسيكي 

لة للعالم داخل الجيل حيث لسوسيولوجيا التربية لكن أداة لعاملية التفكير بفضل إمكانية معرفة شام

 ".l’homme profond سماه ماركس " اإلنسان العميق 

 .التربية و أنماط السلطة2.1.3

تتضمن (  عالم االجتماع األملاني ماكس فيبر نسبة إلى) إن براديغمات التفاعلية من النوع الفيبري  

 أهداف محددة من حيث أنه:الفعل االجتماعي و هو موجه نحو هدف أو  منهجا تأويليا في فهم

عقالني: معرفة الفاعل االجتماعي للموقف االجتماعي بحيث يملك أفكارا و نماذج من املعرفة  -

 الختيار الفعل أو األفعال.

 قصدي لكل فاعل اجتماعي هدف أو أهداف و يعمل على تتبع تنفيذ هذه األهداف. -

 اختياره و التزامه بهذه األهداف.له داللة: أهمية املعايير و القيم التي توجه  -

هذه األفعال التي لها داللة قصدية مبنية على فرضية عناصر سابقة لتوجيه الفعل " تفسر سلوكات 

.(،  Raymond Boudon , 2009 p199الفاعلين بميزة  قصدية و بالتالي هي حالة وجود لوضعية األفعال ")

 ه التربوي يتم تقديم مثالين:و لفهم هذه الداللة للفعل االجتماعي في مضمون

األول يتعلق بطرح ماكس فيبر ألهداف التربية من حيث املاكروسوسيولوجيا   -

Macrosociologie  في مجال الديانات و السياسة للمجتمعات 
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لتحليل   Microsociologieالثاني ما قدمه  ريمون بودون كمثال في إطار امليكروسوسيولوجيا  -

ليزي بازيل برنستاين حول العالقة بين النجاح في التعليم و األصول الباحث االجتماعي اإلنج

 االجتماعية . 

  التأويل الفيبري للتربية و أنماط السلطة -

يعرض عالم االجتماع الفرنس ي جون كلود باسرون مقاال يبين فيه فرضية  1972في املوسوعة العاملية 

الحظة تستند على تصنيف" الشرعيات التي تتعلق بأن التصنيفات البيداغوجية امل ماكس فيبر

)التكوين املتخصص، التكوين لنمط الحياة ( حول النظام  Légitimités Pédagogiquesالبيداغوجية " 

االجتماعي في الصين الكونفوشوسية، و يعقب جون كلود باسرون   أن العالقات البيداغوجية هي عالقة 

 (Guy Vincent,2009, p76 رالية و ليس السلطوية    .)قوة و هذا ما يزال صحيحا للبيداغوجيات الليب

) خصائص البطولة    Charismeفي مجال أهداف التربية تاريخيا يوجد قطبين: من جهة موهبة الكاريزم 

أو مواهب سحرية( ،و من جهة أخرى التعليم املتخصص، فالنوع األول يمثل البنية الكارزمية و الثاني 

ن هذين املتناقضين الراديكاليين نجد  كل أنواع التربية التي تريد التثقيف و يوجد البنية البيروقراطية. بي

عند التلميذ نوع محدد من نمط الحياة، سواء كانت الئكيه أو دينية في كل الحاالت هو نمط الحياة الذي 

 ( .ibid.p77يناسب املكانة. )

إال من خالل مفهوم السلطة و دورها في  بالنسبة ملاكس فيبر أن أهداف التربية ال تتحقق في املجتمع

تحديد العالقات االجتماعية و تعمل على ترسيخ مفهوم الطاعة عند األفراد كمعتقد شرعي و عقالني " هي 

قوة تدل على فرص انتصار إرادة الفرد داخل العالقة االجتماعية حتى وان كانت ضد كل املقاومات و ال 

ة إليجاد أفراد محددين مهيئين لطاعة نظام، كل السلطات تبحث يهم على ما تستند هذه الفرص...فرص

( و يمكن اإلشارة إلى عالقات .ibid. p78 عن إيقاظ و الحفاظ على االعتقاد بشرعية هذه السلطة" )

 السلطة بالبيداغوجيا كمحدد شرعي للحفاظ على هذه السلطة و ديمومتها في الجدول أسفله.

 

 

 السلطةأنواع الهيمنة أو 

 

 أنواع  البيداغوجيا

 

 الهداف
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ترسيخ األعمال البطولية ملنح للمبتدئ   Eveillerفعل اإليقاظ  الهيمنة أو السلطة الكاريزمية

روح جديدة أي والدة جديدة، و إيقاظ 

تلك القدرة التي هي قوة فطرية في 

 اإلنسان

التالميذ على اكتساب مهارات تربية  Dresserفعل الترويض  العقالنية-السلطة الشرعية

عملية لألعمال اإلدارية) إدارة املكتب، 

 مخابر...( الورشة،

تشكيل الطفل حسب الثقافة املثالية  Formaliserالتشكيل  السلطة التقليدية

 Homme de Cultureاملهيمنة للمجتمع 

 

 .عالقة الصل االجتماعي بالنجاح في التعليم 3.1.3

على أن العالقات  Basil Bernsteinلم االجتماع اإلنجليزي بازيل برنستاين تقوم الفرضية عند عا

تتمظهر بين العائالت بصور مختلفة و هذا راجع إلى نوع طبقة االنتماء العائلي .هذه االختالفات تحدد مثال 

استعمال طرق و أساليب  تتعلق بمتغير" النظام الصارم" نحو أبنائها داخل العائلة التي تنتمي إلى الطبقة 

 إلى الطبقة العليا على أسلوب متغير" اإلقناع الخاص". الدنيا، في املقابل تتبع العائلة التي تنتمي

هذان املتغيران النظام و اإلقناع هما أشكال عالئقية تشترك عبر النظام اللغوي لعملية التواصل عند 

 Différences Cognitivesالعائالت،و هذه الفروقات حسب بازيل برنستاين هي فروقات من النوع  املعرفي 

مل املدرسة على تعزيزها عبر النظام التعليمي. و حسب ريمون بودون معقبا على مثال الضمنية التي تع  

برنستاين أن التحليل ينتمي إلى براديغم املعرف كالتالي" في النتيجة الفروق بين الطبقات ذات أشكال 

  Préapprentissage للعالقات العائلية، فان أطفال الطبقات العليا تأتي إلى املدرسة مزودة بتعليم قبلي

 (Raymond Boudon, Op cite, p 232حيث أطفال الطبقة الدنيا ال يستفيدون منه كثيرا." )

  Codeالعجز اللغوي و الشفرة

تتمحور أعمال بازيل برستاين في مجال سوسيولوجيا التربية حول عالقات الهيمنة بين الطبقات 

االقتصادي، و دور النظام التعليمي في ترسيخ هذه الهيمنة االجتماعية في ضوء صفات التربية و العامل 

عبر املناهج و املعارف داخل العملية التعليمية . تبرز هذه العالقة كما يرى برنستاين في الوظائف 
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االجتماعية للغة عند الجماعات املختلفة و تأثيرها على تعلم الطفل االجتماعي و استجابته التربية حيث 

 الجتماعي للطبقات نوعين من العائلة:يحدد التقسيم ا

تتميز بوجود عناصر عالئقية مترابطة فيما  Familles Positionnellesالعائلة املتومضعة أو املركزية  -

في عملية االتصال   Code Restreint بينها حيث اللغة املشتركة أو العامة  تتميز بشفرة أو رمز محدود

نحوية بسيطة عادة غير منتهية الجملة ، أي عبارات متقطعة و  تستعمل فيها جمل قصيرة  ذات قواعد

مبتورة و استعمال الصفات في التواصل اللغوي محدود و تعميم ضعيف للرموز و تفضل فيه الوصف 

 على التحليل في القضايا. هذا النوع من النموذج املثالي تتصف به عائالت الطبقة الدنيا أو طبقة العمال.

و هي العائلة التي تقوم في  Famille Orientée vers la Personneة نحو الشخص العائلة املوجه -

عالقاتها على التفاهم، و تستعمل هذا النوع من العائالت اللغة الشكلية التي تتميز بشفرة أو رمز 

و البناءات املنطقية، و   تعمال التحليل بدل الوصفبتنظيم للقواعد النحوية و اس Code Elaboréمتطور 

تهتم في تربية األبناء على القيم املجردة و العاملية و يستعمل هذا النوع من النموذج املثالي عند الطبقة 

 العليا.

يرى بازيل برنستاين هذه الوضعية من حيث التواصل اللغوي داخل العائالت ، أن املدرسة هي فضاء 

طور باعتباره شفرة مرجعية القريبة من ثقافة الطبقة العليا، و لتعزيز اللغة الشكلية ذات الرمز املت

بالتالي مهما أدت املدرسة من  دور في تقليل فرص الالمساوة في التعليم تبقى دائما الفوارق االجتماعية في 

 أبعادها االقتصادية و الثقافية مهمة في التحليل السوسيولوجي للظواهر التربوية .

  Paradigmes Déterminants. براديغمات محددة4

 . االندماج االجتماعي1.4

يطرح البراديغم املحدد من نوع وظيفي )تحليل عالم االجتماع األمريكي تالكوت بارسونز(  مفهوم 

التوازن االجتماعي في مقابل الصراع االجتماعي  من حيث تعلم األدوار، و هي املالئمة بين نظام التوجيه 

و نظام الفعل من أجل جمع األفراد حول أهداف شرعية تمنحها  Orientation Normativeاملعياري 

هو مؤسسة تتمظهر فيها العمليات املعرفية و الوجدانية و  Système Normatifاملجتمع. فالنظام املعياري 

املؤسسات  التقويمية للمواقف من تعلم األدوار تبعا للمراكز بحيث يكون النظام املعياري ملزم للجماعة"

تقريبا ثابتة و ملزمة و  Cristallisésو هي أساليب للعمل ، للشعور، للتفكير "متبلورة" أنظمة معيارية  هي

متميزة لجماعة اجتماعية ...هي قواعد اللعبة املرتبطة بقدرات الفاعل التي تسمح ببعض الكفاءات حيث 

 ( Nathalie Bulle, Op cite, p103 البعض مشروعة و األخرى ليست كذلك".)
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 التربية مجال للتوازن االجتماعي-

يمثل االندماج االجتماعي مؤشر قوي و دال على التوازن في املجتمع و مؤسس على قيم موزعة من 

  Identifiantو يرى تالكوت بارسونز انه يوجد في  املدرسة  نسقين األول محدد Consensusخالل اإلجماع 

يحدد دور التلميذ في العملية التعليمية   ’apprentissage  Système dمع املعلم و الثاني نسق التعلم 

فاملعلم منوط بدور في إطار نسق التوجيه القيمي لالهتمام بتحقيق القيم العاملية عبر املدرسة و ال ينصب 

 (Nathalie Bulle, Op cite, pp105-106 ) و التوجيه القيمي له بعدان: حقيق احتياجات التلميذ،على ت

   األول معرفي:  يتعلق باالستعدادات املعرفية و الفكريةالبعد  -

البعد الثاني أخالقي: نشر القيم العاملية من خالل مفهوم املواطنة) مبادئ التعاون ،االحترام  -

 ،املسؤولية،العمل(.

عن طريق االندماج و التنشئة فاملدرسة تزيد من املساواة في الفرص االجتماعية املعاصرة ككل 

االجتماعية و أكد بارسونز على دور "وكالة التنشئة االجتماعية " في ظل املجتمعات " فهي في املؤسسات 

نظره بإخراجها للطفل من العالم األسري و من قيمة التي تبقى تعبيرية قبل كل ش يء تلقنه القيم األداتية 

Valeurs Instrumentales  للتحرر و التقدم السائدة في املجتمع ...تمثل املدرسة بصفة جلية عامال 

 (55، ص2009عبد الكريم غريب; الجماعي")

 الهابيتوس منتج للتمايز .2.4

إلى الدور الذي تؤديه العوامل  Pierre Bourdieuتتجه أعمال عالم االجتماع الفرنس ي بيار بورديو 

في السيطرة  Capital Symboliqueالتربوية و التعليمية في الحقل التعليمي كشكل من أشكال رأسمال رمزي 

على العالقات، باعتبارها عالقات قوى رمزية تمرر عبر النظام التربوي الحتالل مواقع اجتماعية. يحلل بيار 

بورديو عالقة النجاح باألصل االجتماعي للطلبة حيث أن التعليم نظام فعال و مقنع و يمرر  بدون انتباه 

هو يعود إلى املهارات و الكفاءات الفردية و تقنع كنوع من تعسف ثقافي، تقنع اآلخرين على أنه موهبة. و 

 الخاسرين الذين ال يمتلكون رأسمال ثقافي قريب من ثقافة املدرسة بالرضا للواقع القائم. 

مفتاح لفهم املمارسات  Habitusإن ديمومة و استمرار إعادة إنتاج الطبقة حيث يمثل الهابيتوس

تيازاتها و تستحضره في مواقفها "  فاملفهوم يحمل ثقال نظريا كبيرا  املمكنة لثقافة الطبقة املهيمنة لتمرر ام

مما قاد احد النقاد املتعاطفين إلى وصفه باعتباره آلهة نظرية، يربط بورديو بواسطتها البنى املوضوعية 
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( فهو يعمل في كل لحظة  كمجموعة من األنماط 141، ص 2014ديفيد سوارتز،بالنشاط الفردي")

املستقرة املستدمجة للفاعلين و يقرأ على النحو التالي " نسق الخطط املتينة املكتسبة من املتواترة و 

التصورات و الفكر و الفعل يتولد عن أوضاع اجتماعية موضوعية لكنه يميل إلى االستمرار حتى بعد 

الل (. يمكن ترجمة بنية الهيمنة من خ199، ص2010،رث واالس، السون وولفتغيير تلك األوضاع"  )

الشكل التالي حيث أن األصل االجتماعي لآلباء يستمر في التأثير و تحديد في توقع املكانة االجتماعية 

 عبر انتقاء اجتماعي للشهادات لألبناء.  Déterminanteكسيرورة حتمية

 االجتماعية لالبناألصل االجتماعي لألب            املستوى التعليمي لالبن         املكانة 

 براديغم االختيار العقالني. 5

عند كارل منجر)عالم 1871ظهر في Individualisme Méthodologiqueمصطلح املنهجية الفردانية 

اقتصاد نمساوي نيوكالسيكي( و استمرت كذلك مع عالم االقتصاد جوزيف شومتر في مجال علم 

عند ماكس فيبر. إذ تستند هذه النظرية في تحليالتها االجتماع، وأصبح محور في السوسيولوجيا الفهمية 

 إلى املبادرة الفردية في اتخاذ قراراته  و التي هي نتائج لهذه املبادرة. 

أحد أهم املنظرين  و املدافعين بقوة  Raymond Boudonيعتبر عالم االجتماع الفرنس ي ريمون بودون 

لسوسيولوجيا املعاصرة عموما و على وجه الخصوص في عن املنهجية الفردانية و التي هي أهم اتجاه في ا

تحليل و تفسير القضايا التربوية من منظور براديغم االختيار العقالني في فهم إشكاليات التعليم، باعتبار 

الفرد وحدة مرجعية في التحليل السوسيولوجي للقضايا التربوية" مصطلح العقالنية املستلهم من نظريات 

يمثل مفهوم مركزي للتفسير يترجم وجود عالقة ليست محددة و لكن مفهومة بين  الفاعل االقتصادي

 وضعية الفاعل  وفعله.

 Nathalie)إن عقالنية  الفاعل االجتماعي هي بالفعل:"محدودة"،"ذاتية"،"إجرائية"،"معرفية"،الخ..." 

Bulle, Op cite, p 84)    املنهجية الفردانية في  فهم استراتجيات االختيارات  ريمون بودون . يوظف

لفضاء املدرس ي ال يوجد تطابق العقالنية لدى التلميذ في النظام التعليمي . في تحليل ريمون بودون أن في ا

بين البنية التعليمية )توزيع التالميذ حسب الشهادات(وبين البنية االجتماعية )توزيع املواقع االجتماعية(. 

" إن ما يريد بودون توضيحه في مساهمته يتمثل في أن بناء خيارات الفرد يجعل مثل هذه املخرجات 

أفضل من هذا بكثير لننظر إلى التناقضات التي تنشأ من تجمع محتومة تماما و يوضح أننا نريد ان نفعل 

 ،2010قرارات الفرد أكثر مما تنشا من التفسيرات الثقافية ملا حصل") رث واالس، السون وولف،

 (531ص
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يتعلق هذا االختيار في استراتجيات أفراد بالتكلفة و الفوائد، حيث يختار التلميذ و أسرته املسلك 

بعا ملصلحتهما . فمن الناحية النفعية أن ابن اإلطاراو الفئات العليا في التدرج االجتماعي األكثر مردودية ت

أن يتحصل على شهادة البكالوريا أفضل من شهادة التعليم املتوسط تفاديا ملخاطر االنحدار االجتماعي 

توسط في حساباته  و أو حراك اجتماعي تنازلي ، في حين أن ابن العامل البسيط  يمكن بشهادة التعليم امل

 اختياراته العقالنية أن احتمال االرتقاء قد يكون مضمونا . 

إن قرار التلميذ يأخذ في الحسبان مح تقديرات الفوائد او العائدات " املبرحة " مع تحمل  التكلفة سواء 

ر التخاذ كانت مادية أو نفسية، فاإلستراتجية التعليمية للفاعل تتضمن تنسيق بين التكلفة و املخاط

القرارات  و الحصول على فوائد أو أرباح املنتظرة. من خالل الشكل يبين ريمون بودون بنية إيديولوجية 

لبيار  Idéologie du Donفي مقابل بنية إيديولوجية املوهبة  Idéologie Méritocratiqueاالستحقاق 

رة  على املكانة االجتماعية لالبن بل بورديو،و كيف أن األصل االجتماعي لألب ال يحدد و ال يؤثر بالضرو 

 يرجع إلى اختيارات الفرد و العائلة معا.

إن توزيع مستويات التلقين ينتج عن تجميع تصرفات فردية،ال يمكن اعتبارها متحررة من إكراها بنيوية   

صرفة، بينما ينفلت توزيع الوضعيات االجتماعية بصفة تامة تقريبا من املبادرات الفردية، و ذلك ألن هذا 

، 2009") عبد الكريم غريب، التوزيع يتم تحديده بشكل أوسع من قبل إكراهات اقتصادية. و كنولوجية.

 .(. 68ص

أضحت اليوم سوسيولوجيا التربية في قلب االهتمامات في الحقل املعرفي اإلنساني واالجتماعي لفهم 

و امليكروسوسيولوجيا و من املحلي إلى   اتها على مستوى املاكرسوسيولوجياالظواهر التربوية و اشكالي

التربية اقتحم كل مجاالت الحياة االجتماعية كتخصص علمي  و العاملي. لذا فان االهتمام بسوسيولوجيا 

تربوي نتجت عنه بناءات نظرية قيمة،  و مجموع من الدراسات تتسم باتساقها و الطابع التراكمي مس كل 

 الفاعلين في املجتمع من الفرد ، األسرة ، املؤسسات ، الجماعات، التنظيمات ، الدول ،األمم. 
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اقع إجراءات و   ليات تشخيص الطفال التوحديينآو

 الخصائيينومدى فعاليتها من وجهة نظر  

 سعيدة()دراسة ميدانية في مراكز النفسية البيداغوجية وجمعيات التوحد  
 

  شرياف زهرة : طالبة دكتوراه

جامعة سعيدة  -شريفي علي  إشراف: أ . د /  .  

واإلنسانيةمخبر تطوير للبحث في العلوم االجتماعية   

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2018جوان  05 :تاريخ القبول   2018ماي  13 :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

تشخيص األطفال التوحديين، ومعرفة فعالية كل أداة من هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة واقع اإلجراءات واالليات املعتمدة في 

هذه األدوات على مستوى املراكز النفسية البيداغوجية للعالج النفس ي وجمعية اإلرادة ألطفال التوحد بوالية سعيدة، تكونت عينة 

استخدام استبيان من اعداد  اخصائي باختالف تخصصاتهم، ولتحقيق األهداف تم االعتماد على املنهج الوصفي. تم 26الدراسة من 

الباحثة ملعرفة اإلجراءات واالليات املعتمدة واملستعملة في التشخيص وفعاليتها. تمت معالجة البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية 

ت في تشخيص للعلوم االجتماعية. وقد توصلت النتائج إلى: أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استخدامات اإلجراءات واالليا

اضطراب التوحد في املراكز والجمعيات بوالية سعيدة، ال توجد فروق بين كل من الجنسين وسنوات الخبرة والتخصص من حيث 

 فعالية إجراءات وآليات تشخيص األطفال التوحديين.

 ليات واإلجراءات التشخيصية؛ أطفال التوحديين؛ فعالية األدوات.اآل:  :الكلمات املفتاحية

Abstract 
    The currast study aimed at knowing the neality of procedures and mechanisms to diagnosis 

the autistic children and therefore to know the efficacity of every tool across the psycho-

pedagogical centres, and the association of autistic children in saida. Asample of a study 

included 26 specialists with different specialities. To achieve that goal, the focus was based on 

dexriptive method with the use of such a questionnaire prepared by the nesearcher to know 

the procedures and mechanisms used in diagnosis and its efficacity. Data were analysed using 

the so-called statistical package of social sciences. The results showed that there were some 

differenes of statistical significance between the use of procedures and mechanisms in the 

dignosis of the autistic disturbance in centres and associations in saida. No differences betwen 

sexes, years of experience and speciality, efficacity of there procedures and mechanisms of 

diagnosis of autistic children. 

Key words:  Mechanisms and diagnosis procedures, autistic children, efficacity of tools. 
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 مقدمة:      

يعتبر التوحد من إعاقة نمائية معقدة تستمر طوال العمر، تظهر هذه اإلعاقة عادة خالل األعوام            

العديد من الثالثة األولى من الحياة وتؤثر على الطريقة التي يتواصل من خاللها الشخص مع الناس. هناك 

املؤسسات والجمعيات عبر العالم أنشئت وتعنى بمرض التوحد، كجمعية التوحد في بريطانيا وجمعية 

( التوحد عبارة عن إعاقة تؤثر على NAS)  التوحد في أمريكا بحيث تعرف جمعية التوحد في بريطانيا

ميز بدرجات واسعة النطاق الطريقة التي يتواصل بها الطفل مع الناس من حوله، وعلى الرغم من أنه تت

من االعاقات في التفاعل  ICIمن الشدة، إال أن جميع الذين يعانون من التوحد يتميزون بثالوث 

االجتماعي، االتصال االجتماعي، التخيل باإلضافة إلى هذا الثالوث، تعبير النماذج السلوكية املتكررة 

أن التوحد يعتبر من إعاقة نمائية شديدة  ASAخاصية ملحوظة لديهم، وترى الجمعية التوحد في أمريكا 

تستمر طوال الحياة وتظهر عادة خالل األعوام الثالثة األولى من العمر، ويؤثر التوحد على النمو السوي 

، 2010. )محمد صالح االمام وفؤاد عبد الجوالدة، CISللدماغ في املجاالت التي تتحكم بالثالثية التالية 

 (. 20ص

يتصف األطفال املصابين باضطراب التوحد في فشل العالقات التفاعل االجتماعي، واالتصال الشفهي،    

والنشاط التخيلي واألنشطة االجتماعية، مرتبطة بأنواع مرضية من السلوك وشكل خاص، تجنب 

باإلضافة إلى الحملقة )االتصال البصري(، والنشاط الزائد، والنمطية، والتقلب، واإلصرار على الروتين 

 (.7، ص2013كثير من الحركات األلية. )نيللي محمد العطار، 

من اإلعاقات التي دارت حوله الكثير من التساؤالت واالستفسارات  Autismكما يعد اضطراب التوحد     

، إذا يعتبر من االضطرابات حديثة Kanner Leo 1943منذ اكتشافه من قبل الطبيب األمريكي ليو كانر 

تشاف مقارنة باإلعاقات األخرى كاإلعاقة الذهنية والبصرية...وغيرها. حيث تم االعتراف باضطراب االك

-ICD، من قبل منظمة الصحة العاملية في تصنيفها لألمراض 1977التوحد رسميا ألول مرة عام 

international-Classification of Disease أسماء  أطلق على هذا االضطراب 1977وحتى 1943. ومن عام

متعددة منها التوحد الطفولي، توحد، الطفولة املبكر، ذهان الطفولة، اضطراب وجداني، نمو غير سوي، 

 (.21، ص2013التمركز نحو الذات الطفولية. )شوقي أحمد غانم، 

أشارت الدراسات العلمية إلى أن التوحد حالة قد يعاني منها األطفال من كافة الشرائح االجتماعية    

لنظر عن املتغيرات املعرفية واالقتصادية واالجتماعية، أو األصول املعرفية. كما أنه ليس حكرا بصرف ا
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على فئة عمرية أو نوعية من الناس، بل قد يظهر لدى كافة االعمار واالجناس والطبقات. )أسامة فاروق 

 1988يرج (.  تتراوح نسبة انتشار التوحد حسب جلب31، ص2011مصطفى والسيد كامل الشربيني، 

Gillberg ( لكل 2.4بين األطفال من )( لكل 4.0-6.7طفل، بحيث يقدر حدوث التوحد بحوالي ) 10.000

10.000. 

في  10.000( لكل 16إلى1إلى أن معدالت انتشار التوحد تبلغ ) Wing 1993وانتهت نتائج دراسة وينج    

في دراسته من خالل  Fombinne 2003يرون الواليات املتحدة األمريكية وأروبا واليابان. كما أشارت فوم

حاالت لكل أالف طفل )أسامة فاروق  10قطرا إلى معدل انتشاره بلغ  13مسحا أجريت في  312تحليل 

 (.  30، ص2011مصطفى والسيد كامل الشربيني، 

 وبلغت معدالت انتشار التوحد وطيف التوحد حسب الدراسات الحديثة بأنها مرتبطة به أصبحت اآلن   

طفل، وهي تمس  150أكثر مما هو معروف في القرن املنصرم، وبلغت معدالت االنتشار بواقع طفل لكل 

(. أما في 30( )أسامة فاروق مصطفى والسيد كامل الشربيني، ص1.4الذكور أكثر من االناث بنسب تتراوح )

 حالة 80000حالة  40000إلى الضعف من  2004الجزائر فارتفع العدد املصرح به في سنة 

(http://www.djazairess.com)  فقد بينت أرقام مقدمة من طرف مختصين في مجال الصحة أن الجزائر

 (.http://www.elkhabar.comحالة جديدة ملرض التوحد ) 17تحص ي أسبوعيا ظهور 

وال يزال العديد من الدراسات العلمية املتقدمة الى هذه اللحظة تبحث عن أسباب حدوث اضطراب    

توحد، إذا لم تستطيع أفضل هذه الدراسات تقديم أي سبب مؤكد ومحدد لحدوث اضطراب التوحد ال

عند الطفل، وإنما ما قدم لحد اآلن عبارة عن فرضيات منها: األسباب البيولوجية، والوراثية، الكيميائية، 

قاحات والتسمم. )شوقي الجينية، االيضية، البيئية، وفرضيات تناول األم لألدوية أثناء الحمل وفرضية الل

 (.21، ص2013أحمد غانم، 

تعتبر عملية التشخيص نقطة البدء في تحديد أساليب العالج الفعال للطفل، واختيار أسلوب التدخل    

املناسب، حيث يمدنا التشخيص باملعلومات األساسية والخلفية النمائية للحالة، فالتشخيص هو 

ر حكم على سلوك ما تبعا ملعايير معينة مع تبيان جوانب القوة العملية األساسية التي تساعد في اصدا

، 2015والضعف وفي ذلك السلوك ومن ثم إجراء التدخل العالجي املبكر. )فرحاني السيد محمود، 

أن تتم عملية تشخيص األفراد املصابين بالتوحد ضمن برنامج متكامل يعد من قبل  يجب كما (.35ص

مل جوانب النمو الجسمية والحسية والحركية والعقلية واالنفعالية فريق من املتخصصين، بحيث يش



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                      متونمجلة                           سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                         2019  أفريل 01/ ول العدد ال  /لحادي عشراملجلد ا

 
194 

واالجتماعية حتى يظهر جوانب القصور والضعف بدقة، مما يساعد على تقديم الخدمات العالجية 

والتأهيلية املتكاملة الالزمة، لالرتقاء بالطفل وتنميته في جميع نواحي النمو في الوقت نفسه بحيث ال يتم 

احية أو أكثر دون النواحي األخرى. ويتفق الباحثون على ضرورة التقييم الكامل والتشخيص االهتمام بن

التكاملي أو متعدد األبعاد، بحيث يغطي التشخيص التكاملي النواحي والجوانب الطبية التكوينية 

وشامال والصحية، والنفسية واألسرية واالجتماعية والتربوية والتعليمية، وبذلك يكون التشخيص كامال 

(. بحيث يكتسب التشخيص املبكر أهمية 103، ص2011لكل مظاهر التوحد. )مصطفى نوري القمش، 

 قصوى من أجل البدء في تقديم الخدمات على نحو مبكر.

وللقيام بهذه العملية البد من تبني إجراءات وآليات تشخيصية يعتمد عليها لوضع تشخيص أكثر    

ه أيجاد خطة وعملية تكفل مناسبة. سنحاول في هذه الورقة أن نلتمس وضوحا، وأكثر دقة ومالئمة، وعلي

معرفة اضطراب التوحد ومعرفة وتحديد اإلجراءات واآلليات املستخدمة واملعتمدة في التشخيص 

 ومستوى فعالية هذه اإلجراءات واألدوات.

 مشكلة الدراسة: -2

تعتبر التشخيص من األمور الصعبة التي تواجه املختصين والباحثين في مجال اضطراب التوحد، ملا    

يتميز به هذا اضطراب من غموض في بنيته وعدم تجانس اعراض املصابين به، وعدم الوصول إلى معرفة 

الجية وتجديد األسباب الكامنة وراء اإلصابة به، والهدف من عملية التشخيص هو الوصول الى خطة ع

أهم األساليب للتكفل بهؤالء األطفال، ونظرا ألهمية هذه الخطوة فإنه يقوم بها فريق متكامل من 

االخصائيين، يعتمدون على معايير ومحكات وإجراءات وآليات لتشخيص األطفال مصابين بهذا االضطراب 

ة وشاملة للطفل ، ولهذا نود من للتمكن من جمع املعلومات والبيانات الكافية الي تتيح وضع صورة كامل

خالل هذا البحث معرفة هذه اإلجراءات واآلليات وواقع تطبيقها ومدى نجاعتها في عملية التشخيص 

   بمراكز وجمعيات التي يعنى باضطراب التوحد بوالية سعيدة،  وعليه تم طرح التساؤالت التالية:

 التساؤل الرئيس ي:-2-1

يات املستخدمة في تشخيص األطفال التوحديين في املراكز الخاصة بالتوحد ما هو واقع اإلجراءات واألل  

 بوالية سعيدة؟ وما مدى فعاليتها؟

 التساؤالت الفرعية:-2-2
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 ماهي إجراءات واليات التشخيص األكثر استخداما في مراكز وجمعيات والية سعيدة؟ -

 ية سعيدة؟هل توجد فروق من ناحية استخدامها في املراكز والجمعيات بوال  -

( بين األخصائيين حول فعالية α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

عزى ملتغير الجنس؟
ُ
 إجراءات وآليات تشخيص األطفال التوحديين ت

( بين األخصائيين حول فعالية α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

عزى ملتغير الخبرة؟   إجراءات وآليات
ُ
 تشخيص األطفال التوحديين ت

( بين األخصائيين حول فعالية حول α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

عزى ملتغير التخصص؟
ُ
 فعالية إجراءات وآليات تشخيص األطفال التوحديين ت

 الفرضيات:-3

 املراكز النفسية البيداغوجية والجمعيات في والية سعيدة؟ال توجد فروق في االستخدام بين  -

 .من أكثر املقاييس استخداما في جميع املراكز والجمعيات بوالية سعيدة cars2مقياس  يعد  -

( بين األخصائيين حول فعالية α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

عزى ملتغير الجنس؟إجراءات وآليات تشخيص األطفال ال
ُ
 توحديين ت

( بين األخصائيين حول فعالية α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

عزى ملتغير الخبرة؟  
ُ
 إجراءات وآليات تشخيص األطفال التوحديين ت

ليات تشخيص ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األخصائيين حول فعالية حول فعالية إجراءات وآ -

عزى ملتغير التخصص؟
ُ
 األطفال التوحديين ت

 أهداف الدراسة:-4

 تهدف الدراسة الحالية إلى:  

 التعرف على اإلجراءات وآليات تشخيص األطفال التوحديين. - 

 التعرف على مستوى فعالية هذه اإلجراءات واألدوات في التشخيص.  - 
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تحديد الفروق في فعالية اإلجراءات واآلليات املعتمدة في تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال  - 

 املصابين به لكل من الجنس والخبرة والتخصص واملؤهل العلمي لدى األخصائيين.

 أهمية الدراسة: -5

 ف على طبيعة اضطراب التوحد لدى األطفال التوحديين من جميع جوانبه.محاولة التعر  -

 التعرف على اإلجراءات واالليات املعتمدة في تشخيص األطفال املصابين بالتوحد وفعالية هذه األدوات. -

 قلة الدراسات والبحوث في هذا املجال محليا. -

 حدود الدراسة: -6

 .2018لدراسة في الثالثي األول من سنةلقد تم تنفيذ هذه االحدود الزمنية: -

تم اجراء هذه الدراسة في املراكز النفسية البيداغوجية والجمعيات الخاصة بالتوحد  الحدود املكانية:-

 بوالية سعيدة.

 استهدفت الدراسة االخصائيين الذين لهم عالقة باضطراب التوحد.الحدود البشرية: -

 التعاريف اإلجرائية:-6

هي األدوات التي تستخدم في تشخيص األطفال التوحديين، ات تشخيص التوحد: إجراءات وآلي-

 باإلضافة الى اجراءات أخرى تعتمد في التشخيص.

هو اضطراب نمائي تطوري معقد يصيب األطفال في السنوات األولى من العمر ويستمر معه  التوحد:-

 خ.طوال حياته يكون نتيجة اضطرابات نيولوجية تؤثر على وظائف امل

هي قدرة اإلجراءات واألليات املعتمدة في التشخيص في الكشف عما إذا كان الطفل حقا فعالية الداة: -

 مصاب بالتوحد أما ال.

 الدراسات السابقة:-7
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لقد تم االطالع على عدد من الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة، اال ان الباحثة لم   

ددة لهاعالقة بموضوع الدراسة الحالية، اال انها وجدت مجموعة من تتمكن من إيجاد دراسة مح

 الدراسات التي تناولت اضطراب التوحد مع عدة متغيرات أخرى يمكن االستفادة منها، تذكر منها:

 (: 2008دراسة عادل عبد هللا محمد )-7-1 

ألطفال املصابين جاءت تحت عنوان" مقياس الطفل التوحدي"، هدفت الى بناء مقياس لتشخيص ا   

بالتوحد وتحديدهم وتمييزهم عن غيرهم من األطفال املصابين باضطرابات أخرى، وذلك حتى يتم تقديم 

الخدمات والخطط والبرامج التدريبية والتربوية والتعليمية لهم بما يساعدهم على االندماج مع االخرين في 

تم إعطاء درجة واحدة لالستجابة ب: نعم و  ،13املجتمع املصري. تم تطبيق املقياس على عينة قوامها 

وبعد تقييم االخصائيين وتقييم  0.86عبارة، وقد بلغ معامل الصدق  14صفر لالستجابة: ال، يتكون من 

 وهي جميعها تدل على قيم دالة إحصائيا. 0.93أولياء األمور بلغت: 

 (:2004دراسة نايف بن عابد بن إبراهيم الزراع ) -7-2 

عنوان" قائمة تقدير السلوك التوحدي" مقياس خاص بفئة التوحد مطور على بيئة عربية،  جاءت تحت   

هدفت إلى اعداد أداة للكشف عن الطلبة ذوي التوحد بحيث تتوفر فيها دالالت صدق وثبات مقبولين 

حالة  180تبرر استخدامها في الكشف عن حاالت التوحد في البيئة السعودية. تكونت عينة الدراسة 

ابعاد، تم التوصل الى دالالت  7فقرة موزعة على  201ختيرت طريقة قصدية، تكونت القائمة النهائية من ا

 عن صدق وثبات تتالئم والبيئة السعودية.  

 م(:2014دراسة السيد علي سيد أحمد) -7-3

هدفت الدراسة إلى دراسة مشكالت تناول الطعام لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد،  وقد تكونت     

( سنة 8-13( طفل يعانون من اضطراب التوحد تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )100عينة البحث من )

ي هذه (، األدوات املستخدمة ف1.68( سنوات وانحراف معياري قدره )15-10بمتوسط عمري قدره )

الدراسة هي: اإلصدار الثاني ملقياس جيليام للتوحد، ومقياس مشكالت تناول الطعام لدى األطفال ذوي 

اضطراب التوحد، وقد توصلت النتائج إلى أن مشكالت تناول الطعام األكثر شيوعا بين األطفال ذوي 

املفرطة للطعام، ويعقبها اضطراب التوحد هي بالترتيب: مشكالت رفض الطعام يليها مشكالت االنتقائية 

مشكالت السلوكيات املعرقلة لتناول الطعام، ثم املشكالت السلوكية التي تحدث أثناء تناول الطعام، كما 
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توصلت النتائج أيضا إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة ً إحصائيا بين جميع أعراض اضطراب 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ً كما  إحصائيا  إلى 1010التوحد ومشكالت تناول الطعام لدى 

 توصلت أيضا، األطفال ذوي اضطراب التوحد صغار السن وكبار السن في مشكالت تناول الطعام.

 (:2016دراسة أحمد نايل الغرير ) -7-4

هدفت الدراسة الى التحقق من فاعلية برامج وخدمات التعليم والتشخيص واإلرشاد في مؤسسات    

منها عشوائيا كعينة  6توحد في األردن، شمل مجتمع الدراسة جميع املؤسسات وتم اختيار أطفال ال

فقرة تمثل أبعاد التعليم والتشخيص واإلرشاد، خلصت  54للدراسة، تم استخدام قائمة مكونة من 

النتائج الى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مؤسسات أطفال التوحد في ابعاد التعليم 

لتشخيص واإلرشاد، ووجود فروق دالة احصائيا في بعد الخدمات التعليمية لصالح مؤسسات القطاع وا

 الخاص.

 التعقيب على الدراسات:-8

 من خالل الدراسات املستعرضة نالحظ مايلي:

تشابه في الدراسات بحيث أنها تدرس كلها اضطراب التوحد، واختلفت في املتغيرات التي تم ربطها    

( ودراسة عادل عبد هللا 2004واختلفت دراستي نايف بن عابد بن إبراهيم الزراع )التوحد. باضطراب 

( هدفت الى بناء قوائم خاصة بتشخيص األطفال التوحديين األولى للمجتمع السعودي 2008التوحدي )

( التي تناولت دراسة 2014دراسة السيد علي سيد أحمد)بحيث جاءت  والثانية للمجتمع املصري،

( هدفت الى 2016ودراسة أحمد نايل الغرير ) كالت تناول الطعام لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد،مش

معرفة والتحقق من فاعلية برامج وخدمات التعليم والتشخيص واإلرشاد في مؤسسات أطفال التوحد في 

 األردن.

م( استعملت عينات ذات 2014دراسة السيد علي سيد أحمد)كان هناك اختالف في عينات الدراسة:  -

والدراسة الثانية  125حجم متوسط ألطفال مصابين باضطراب التوحد بحيث تناولت الدراسة األولى 

دراسة طفل و  180( بلغ عدد افراد عينتها 2004ودراسة نايف بن عابد بن إبراهيم الزراع )طفل، 100

( بلغت 2016طفل توحدي، اما دراسة أحمد نايل الغرير ) 13( كان قوامها 2008عادل عبد هللا التوحدي )

 مؤسسات ألطفال التوحد. 6العينة 
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بالنسبة لألدوات املستعملة ال حطنا فيما يخص األدوات املستخدمة عبارة عن مقاييس واختبارات  -

م( استخدم األدوات التالية: اإلصدار الثاني 2014سيد أحمد)دراسة السيد علي وقوائم نذكر منها: 

ودراسة  ملقياس جيليام للتوحد، ومقياس مشكالت تناول الطعام لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد،

 ابعاد.  3فقرة موزعة على  54(: تم استخدام قائمة مكونة من 2016أحمد نايل الغرير )

وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة ًإحصائيا بين جميع أعراض وقد أسفرت معظم نتائج الدراسات عن  -

فيما توصلت دراستي نايف بن عابد بن إبراهيم الزراع ودراسة  اضطراب التوحد ومشكالت تناول الطعام،

 عادل عبد هللا التوحدي الى وجود دالالت لصدق وثبات تتالئم والبيئة التي تم بناء االدة لها.

    ةالجانب النظري للدراس

 مفهوم التوحد:-1

وتعني النفس، واليوم  Autosمشتقتان من األصل اليوناني  Autisticوالتوحدي  Autismكلمتا التوحد     

تطبق بشكل استثنائي على اضطراب تطوري نسميه التوحد، وقد أعطيت التسمية املفضلة توحد 

 .Kannerمن قبل كانر Children Autismأو توحد األطفال  Early Infantile Autismالطفولة املبكرة 

مر الطفل، وتتميز بقصور في والتوحد إعاقة نمائية تطورية تتضح قبل الثالث سنوات األولى من ع   

 التفاعل االجتماعي واالتصال، واألفراد التوحديين يبدون سلوكيات نمطية متكررة ومقيدة.

أن التوحد يعني االستغراق في التخيل املباشر لألفكار والرغبات مع افتقاد  :1972يعرف ماكدونالد -

 (.17، ص2011التواصل مع الواقع. )مصطفى نوري القمش، 

 : 1992عبد العزيز الشخص وعبد الغفار الدماطي يعرف -

التوحد على أنه" من اضطرابات النمو والتطور الشامل، بمعنى أنه يؤثر على عمليات النمو بصفة عامة،   

وعادة ما يصيب األطفال في الثالث سنوات األولى، ومع بداية ظهور اللغة، حيث يفتقرون الى الكالم 

كما يتصفون باالنطواء على أنفسهم، وعدم االهتمام باآلخرين، وتبلد املفهوم ذي املعنى الواضح، 

 (.23، ص2011املشاعر". )أسامة فاروق مصطفى والسيد كامل الشربيني، 

 خصائص الطفال التوحديين تتمثل فيما يلي:-2
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أو اإلصرار على النمطية، ومقاومة التغيير. وصعوبة التعبير عن االحتياجات، استخدام االيماءات  -

اإلشارات بدال من الكلمات. تكرار الكلمات أو الجمل في موضع غير طبيعي، كادعاء للغة، باإلضافة الى 

الضحك أو البكاء دون ظهور السبب، إظهار العذاب أو االنهاك ألسباب غير واضحة لآلخرين، قلة أو عدم 

دة القبض على األشياء، وجود التالقي البصري، غير مستجيب لطرق التدريس التقليدية، اإلطالة، ح

 الحساسية الزائدة لأللم.

 أسباب التوحد:-3

يتفق العلماء على أنه لم تم بعد تحديد األسباب املباشرة لحدوث الذاتوية، لذا بقيت هذه العوامل أو    

أسباب غير املعروفة، وكل ما ذكر ما مجرد فهو مجرد فرضيات، حيث اجتهد الباحثون في تحديد العوامل 

من يرجع األسباب الى نفسية، والبعض االخر جعلها بيولوجية، ونجد فريق ذكر األسباب البيو  فمنهم

 كيميائية. ونورد فيما يلي هذه العوامل باختصار:

ترى نظرية التحليل النفس ي أن أسباب ظهور التوحد يكمن في عنصرين أساسين: أسباب نفسية: -3-1

اء األطفال التوحديين. فأما الخبرات املكبوتة في الالشعور، الخبرات املكبوتة في الالشعور، وشخصية آب

فهي تعود إلى مرحلة الطفولة املبكرة، وبالتاي فالوالدين املؤثران األساسيان في الخبرات االجتماعية، 

هؤالء اآلباء بأنهم محتفظون يعانون من  Leo Kannerوبالتحديد األم أما العنصر الثاني، فقد وصف 

ي مفرطون جيدا في تربيتهم ألبنائهم لدرجة امليكانيكية. )عبد املالك حبي وعيس ى تواتي الجمود العاطف

 (.55، ص2015إبراهيم، 

 أسباب فيزيولوجية: -3-2

اثي:  أظهرت الدراسات التي أجريت حول التوائم وجود فرصة أكبر ألن يصاب التوائم أوال: استعداد ور

لة "األخوة"، وتقترح هذه الدراسات أن التوحد أو على األقل املتماثلة بالتوحد من التوائم غير املتماث

االحتمال األكبر لإلصابة ببعض االعتالل الدماغي يمكن أن يكون وراثيا. وهناك فرضية أخرى تقول أن ما 

يكون وراثيا هو جزء غير سوي من الشفيرة الوراثية، و مجموعة صغيرة من الجينات غير مستقرة محتمل 

 اإلصابة بالتوحد. أن تكون سبب في

تؤدي أية إصابة  خالل الحمل وأثناء الوالدة وبعدها: CNSثانيا: إصابات في الجهاز العصبي املركزي 

خالل فترة الحمل الى تعطيل تطور نمو الدماغي السوي مما ينتج عنها تأثير على اللغة واألداء العقلي 
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مرض االم خالل فترة الحمل ومواجهة  واالجتماعي بشكل مستمر مدى الحياة، وتشمل هذه اإلصابات

مشكالت اثناء الوالدة مثل نقص وصول االكسجين إلى الطفل، أو حدوث مشكالت بعد الوالدة مثل 

االختناق، أعادة تحريك الطفل...كل هذه األسباب قد تؤدي الى اإلصابة بالتوحد ممن لديهم قابلية وراثية 

 تيجة لتوحد وليست مسببة له. مما يدل على ان مشكالت اثناء الوالدة هي ن

هناك دليل على العدوى الفيروسية وخاصة في املراحل املبكرة من الحمل قد ثالثا: عدوى فيروسية: 

تؤدي إل مجموعة من االضطرابات التطورية النمائية بما فيها التوحد، ومن بين األمراض املعدية التي تم 

فيروس الحصبة األملانية، الفيروسات التي تؤدي الى تكاثر الخاليا اإلفصاح عنها أنها مرتبطة بالتوحد هي 

وزيادة عددها، فيروس الهيريس )القوباء( البسيط، الفطريات املبيضة. وقد ازدادت املخاوف مؤخرا من 

املطاعيم، وخصوصا املطعوم الثالثي، مطعوم الحصبة والنكاف والحصبة األملانية من حيث أن يكون 

 ة بالتوحد.سببا في اإلصاب

 -حتى ولو كان طفيفا-من املتقبل عادة أن يتسبب التوحدرابعا: شذوذ في وظيفة أو تركيب الدماغ: 

بوجود تراكيب أو وظائف غير سوية للدماغ، ومع ذلك، وبما أن األعراض التوحدية واسعة جدا، من 

با للمرض. ولقد أجريت الصعب العثور على منطقة محددة أو مناطق معينة في الدماغ يمكن أن أكون سب

األبحاث املكثفة من أجل اكتشاف الكيفية التي يختلف فيها دماغ نظيره الفرد العادي، وكانت النتيجة 

واسعة النطاق، ولقد تم تحديد شذوذا لدى االفراد مختلفين يعانون من التوحد في أقسام مختلفة من 

 الدماغ. 

إلى أه توجد عالقة بين األجهزة العصبية البيو أشارت بعض الدراسات  أسباب بيو كيميائية:-3-2

كيميائية واالصابة بالذاتوية، كما أشارت إلى أن املستويات املرتفعة لعدد من أجهزة اإلرسال العصبية في 

 YOUGدم األطفال أن الذاتويين نتج عنها تأخر في النضج والقصور في الفهم، كما أكدت دارسة أخرى لي 

ن ارتفاع نسبة السيروتينين في الدم. )عبد املالك حبي وعيس ى تواتي إبراهيم، أن الذاتويين يعانون م

 .(56، ص2015

 تشخيص اضطراب التوحد:-4

التشخيص هو عملية يقوم بها املختصون للتحقق من إصابة األطفال بالتوحد، حتى يتمكنوا من اقتراح    

وفاعلية، ومازال لحد الساعة رغم التطور برامج عالجية للتدخل والتكفل بهؤالء األطفال بطريقة ناجعة 

التكنولوجي وكثرة الدراسات واألبحاث حول اضطراب التوحد اال ان التشخيص من أكبر املشكالت 
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والصعوبات التي تواجه املختصين وباحثين في هذا املجال، نظرا لتشابه وتداخل اعراضه مع اضطرابات 

عدد القليل لألخصائيين مؤهلين لتشخيص التوحد على أخرى. خاصة في الجزائر لعدم تواجد وتوفر وال

مستوى املراكز والجمعيات املتواجدة على التراب الوطني. مما يؤدي إلى وجود أخطاء عي عملية التشخيص 

خصوصا وأن التشخيص املبكر له أهمية وفائدة كبيرة على حياة الطفل، ومهما كان التشخيص متأخرا 

 ي ذلك إلى صعوبة في التدخل في أوقات الحقة.كان التكفل وعالج متأخرا يؤذ

 فريق التشخيص:-4-1

للقيام بعملية التشخيص البد من توفر فريق من األخصائيين متكامل من جميع الجوانب حتى نتوصل    

طبيب أطفال وطبيب أعصاب وأخصائي نفس ي  الى تشخيص صحيح وتقييم للحالة، يتكون هذا الفرق من:

ائي نطق ولغة وأخصائي تربية خاصة أخصائي النمو وغيرهم من التخصصات وأخصائي اجتماعي وأخص

  .حسب الحاجة، باإلضافة إلى الوالدين

 صعوبات التشخيص:-4-2

تعترض عملية تشخيص التوحد عدة صعوبات نلخصها في مايلي: توافر الخبرة العلمية والعملية    

التشخيص، مدى مالئمة األدوات التشخيصية املستخدمة لألهداف والتأهيل العلمي للمشتركين في عملية 

املرجوة من التشخيص، مدى املساهمة الفعلية والفاعلة من قبل والدي الطفل، اشتراك وتشابه أعراض 

التوحد مع أعراض اعاقات واضطرابات أخرى، التباين في أعراض التوحد من حالة إلى أخرى، عدم توافر 

يرة للتشخيص، تغير األعراض وشدتها مع تقدم الطفل الذي لديه توحد بالعمر. اختبارات ومقاييس كث

 (.53، ص2013)شوقي أحمد غانم، 

 أدوات املعتمدة في تشخيص الطفال التوحديين: -4-3

ال يوجد في الوقت الحاضر أية اختبارات طبية مثل املسح الدماغي واألشعة السينية، أو اختبارات الدم     

يمكن من خاللها التحري عن التوحد، ويتم التشخيص على أساس مظاهر سلوكية معينة، وهناك التي 

 نظامي تصنيف معياريين معترف بهما دوليا ويتم استخدامها لتشخيص التوحد وهما:

( والذي قامت بإنتاجه منظمة الصحة العاملية ICD-10الطبعة العاشرة ) -التصنيف الدولي لألمراض -

World Health Organization  1999عام . 
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( والذي أصدرته رابطة DSM 5الطبعة الخامسة ) -الدليل التشخيص ي واإلحصائي لالضطرابات العقلية -

وفؤاد  . )محمد صالح االمام2013عام American Psychiatric Associationاألطباء النفسيين األمريكيين 

 (.65، ص2010عبد الجوالده، 

 باإلضافة إلى عدة أدوات وإجراءات تستخدم وتهدف الى تشخيص اضطراب التوحد نذكر منها:    

 Dsm5 الجمعية األمريكية للطب النفس ي )دليل التشخيص( -

  CARS)(مقياس تقدير التوحد الطفولي.  -

 .مICD 1999)- (10العاشرةاملراجعة  الدليل العاملي لتصنيف األمراض -

   (ABC )  قائمة تقدير السلوك التوحدي -

 ( GARS)  مقياس جيليام للتوحد -

       PEP )-( 3امللف النفس تربوي/اإلصدار الثالث   -

  (ADOS)  جدول املالحظات التشخيصية للتوحد  - 

  (ADI/R ) املعدلة  –مقابلة تشخيص التوحد  - 

  ( CHAT )   قائمة التوحد لألطفال دون السنتين - 

ويفضل ان يبدأ التشخيص املبكر وذلك بمالحظة الطفل من عامين حتى ستة أعوام ملا له من      

 أهمية كبيرة في العالج.

 يص التوحد: خطوات تشخ-4-4

 تتم عملية تشخيص اضطراب التوحد على ثالث خطوات رئيسية:  

هي أول خطوة في التشخيص اضطراب التوحد، واملقصود بها التعرف على التدخل واملسح املبكر:  -1

األطفال الذين يظهرون عدد من املؤشرات الخاصة باضطراب التوحد وذلك إلحالتهم لعملية تشخيص 

التوحد بينما متكامل، بمعنى أن املسح يعتبر إنذارا هاما يشير إلى إمكانية أن يكون لدى الطفل اضطراب 

التشخيص يؤكد أو ينفي اضطراب التوحد لدى الطفل بشكل رسمي. وتعتبر عملية املسح والكشف املبكر 

في غاية األهمية ملا لها من عالقة بعملية تقديم الخدمات وخاصة خدمات التدخل املبكر والتي تؤدي إلى 
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)شوقي أحمد  م الخدمات املتأخرة.مخرجات تعليمية وتدريبية أفضل بكثير مما هي عليه في حالة تقدي

 (.53، ص2013غانم، 

وهي تمثل الخطوة الثانية في عملية تشخيص اضطراب التوحد، حيث سيتم هنا التشخيص املتكامل:  -2

إجراء تقييم شامل متعدد التخصصات لكل طفل دلت نتائج الكشف املبكر بأن لديه احتمالية عالية 

لخطوة هدفها التأكد من وجود اضطراب التوحد لدى الطفل أو لوجود اضطراب التوحد لديه، فهذه ا

عدمه، هي تتضمن توظيف عدد من األدوات املناسبة لتحقيق األهداف املرجوة منها، بحيث يتم فيها 

العمل على قياس وتشخيص أكبر قدر ممكن من املجاالت النمائية الوظيفية لدى الطفل، ويتم تنفيذ 

شخيص املتكامل، وتتضمن هذه الخطوة مايلي: التقييم الطبي، التقييم هذه الخطوة من قبل فريق الت

 (.54، ص2013النمائي، التقييم السيكولوجي، التقييم السلوكي. )شوقي أحمد غانم، 

 التشخيص املميز للتوحد من بين االضطرابات املوازية الخرى: -3

على استثناء االضطرابات األخرى التي  يقصد بالتشخيص املميز: العملية التي يتم من خاللها العمل    

تتقاطع مع التوحد في بعض املظاهرة السلوكية وذلك للتأكد من مدى دقة التشخيص املعطى للطفل قبل 

اتخاذ القرار الخاص بنتائج التشخيص املرتبطة بالطفل، وهذه الخطوة تعتبر الخطوة الثالثة واألخيرة في 

 على مستويين هما: التشخيص، وعملية التشخيص املميز تتم

التمييز ما بين التوحد وبقية اضطرابات طيف التوحد: حيث تم تقديم اضطراب املستوى الول: -1

ضمن ما يعرف باضطراب طيف التوحد، والذي يضم  Dsm5التوحد في الدليل االحصائي الخامس 

ئية الشاملة غير إضافة إلى التوحد: اضطراب اسبرجر واضطراب التفكك الطفولي واالضطرابات النما

 املحددة. 

التمييز ما بين التوحد وبقية االضطرابات واإلعاقات خارج نطاق اضطراب طيف املستوى الثاني: -2

التوحد: حيث يوجد اضطرابات وإعاقات تتشابه أعراضها السلوكية مع األعراض السلوكية الضطراب 

، اضطرابات فصام الطفولة، اضطرابات التوحد ومن هذه االضطرابات واالعاقات نجد: اإلعاقة الذهنية

 (.60، ص2013اللغة، اضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه واإلعاقة السمعية. )شوقي أحمد غانم، 

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 الدراسة االستطالعية:-1
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هدفت الدراسة االستطالعية الى التقص ي على موضوع الدراسة ومعرفة اإلجراءات واالليات    

التشخيصية املعتمدة وكيفية تطبيقها وكيفية تطبيق عملية التشخيص، وتطبيق االستبيان والتأكد 

من خصائصه السيكومترية، تم اختيار عينة الدراسة االستطالعية بطريقة قصدية شملت 

 من مراكز النفسية البيداغوجية وجمعيات التي تعنى بالتوحد بمختلف تخصصاتهم.  أخصائيين10

 صدق وثبات االستبيان:-2

صدق املحكمين: تم عرض االستبيان على مجموعة من االخصائيين والساتذة في االختصاص، -2-1

رة عن الجذر وقد تم التعديل وخذف ما يلزم في ضل االقتراحات املقدمة. وأيضا الصدق الذاتي عبا

 . 0.92 التربيعي للثبات حيث بلغت

 Alpha Crunback’sالثبات: تم قياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية، ومعادلة ألفا كرونباخ  -2-2

 (: يوضح معامل الثبات بطريقتين ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية2الجدول رقم )

 مستوى الثبات

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ مجموع الفقرات

25 0.86 0.81 

وبناء على ما سبق يتضح أن الداة تتمتع بدالالت صدق وثبات مرتفعين واستوفت الشروط الكافية   

لالختبار الجيد، مما يجعل هذا االستبيان محل ثقة ويمكن استخدامه للتحقق من أهداف وأعراض 

 الدراسة. 

 :الدراسة الساسية-2

اقع، منهج الدراسة: تم االعتماد على املنهج -2-1 الوصفي الذي تهتم بدراسة الظاهرة كما هي في الو

 ووصفها وصفا دقيقا، وجمع املعلومات واستنتاج النتائج.

مجتمع الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في اخصائيين العاملين باملراكز النفسية البيداغوجية  -2-2

 .الخاصة بالتوحد للعالج النفس ي والجمعيات

باملراكز النفسية ينة الدراسة من اخصائيين بمختلف تخصصاتهم العاملين تتكون ععينة الدراسة:  -3

الخاصة بالتوحد تم اختيارهم قصدية وذلك باختيار  البيداغوجية للعالج النفس ي والجمعيات

، والجدول 28أخصائي من أصل  26االخصائيين العاملين مع أطفال التوحد فقط والذي بلغ عددهم 

 العينة:التالي يوضح حجم وخصائص 

 (: يمثل خصائص عينة الخصائيين حسب الجنس والخبرة والتخصص.03الجدول رقم )
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(: خصائص وتوزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس وسنوات الخبرة 03يوضح الجدول رقم )    

، 23% ، وتليها الذكر بنسية77%والتخصص، نالحظ أن اغلبية االخصائيين من األنثى بنسبة كبيرة بلغت 

الخبرة ما كما نالحظ توزع عين الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة، وفيها نسبة األكبر تحتلها سنوات 

سنوات  10وفي املرتبة األخير من  35%سنوات بنسبة  10إلى 5، لتليها من 42%سنوات بنسبة  5إلى1بين 

، أما متغير التخصص فنالحظ أن أكبر نسبة احتلها االخصائيين النفسانيين بنسبة 23%فما فوق بنسبة 

 أخصائي اجتماعيثة أحتلها كل من واملرتبة الثال 27%، جاء في املرتبة الثانية 61%فاقت املتوسط وهي 

ليحتل املرتبة األخير كل من  4%أخصائي وظيفي/انشغالي بنسبة متساوية بلغتو ABA سلوكي واالخصائي

وهذا ما يدل على عدم اكتمال  0%حركي و أخصائي عالج لغة وتخاطب بنسبة منعدمة -أخصائي نفس ي

 الفريق الخاص بالتشخيص.

املعلومات الكافية والخاصة بالدراسة اعتمدت الباحثة على استبيان من : للحصول على أداة الدراسة-4

باملراكز النفسية اعدادها ملعرفة اإلجراءات واالليات املستخدمة في تشخيص األطفال التوحديين في 

  العينة التكرارت النسبة املئوية

  ذكر 6 %23

 أنثى 20 77% الجنس

 الخبرة سنوات 1-5 11 %42

 سنوات5-10 9 %35

 فما فوق 10 6 %23

 التخصص أخصائي نفس ي 16 %61

 وتخاطبأخصائي عالج لغة  0 %0

 حركي-أخصائي نفس ي 0 %0

 أخصائي تربية خاصة 7 %27

 أخصائي اجتماعي 1 %4

 ABA أخصائي سلوكي 1 %4

 أخصائي وظيفي/انشغالي 1 %4

 طبيب أطفال 0 %0

 املجموع  26 %100
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الخاصة بالتوحد بوالية سعيدة وتحديد مدى فعالية كل أداة  البيداغوجية للعالج النفس ي والجمعيات

التشخيص. تم تطبيق هذه األداة بعد عرضها على مجموعة من املحكمين في االختصاص للتأكد من في 

 مدى صالحيتها ومالئمتها للتطبيق. ليتكون في صورته النهائية من أربع ابعاد:

 مقاييس. 4خاص باملقاييس الخاصة بالذكاء، يتكون من  البعد الول:

 مقاييس.  5التوحدي، يتكون من مقاييس خاصة بالسلوك لدى  البعد الثاني:

 مقاييس. 9مقاييس خاصة بالتوحد من كل الجوانب،  البعد الثالث:

 اليات خاصة باملالحظة، يتكون من اليتين اثنين. البعد الرابع:

 االليات الخاص باملقابلة، يتكون من هو االخر من اليتين خاصتين باملقابلة. البعد الخامس:

 : كان مخصص لألليات واإلجراءات األخرى املستخدمة في التشخيص إذا وجدت.اما البعد السادس

عبارة. فيما تقسيم البدائل على قسمين األول الخاص  25وبهذا تكون عبارات االستبيان كلها مكونة من   

وات املستخدمة: البدائل نعم/ال ملعرفة إذا كانت األداة مستخدمة ام ال، وقسم الثاني خاص باألد

 بالفعالية: البدائل املستخدمة هي: تساعد بقوة/تساعد/ أحيانا تساعد/ تساعد نوعا ما/ ال تساعد.

 االساليب اإلحصائية املستخدمة:-5

 . SPSS V25برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 .النسب املئوية والتكرارات -

 معادلة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية. -

 .املتوسط الحسابي -

 .االنحراف املعياري  -

 .لعينتين مستقلتين T-Testاختبار-

 One – WayAnovaتحليل التباين أحادي االتجاه  -



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                      متونمجلة                           سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                         2019  أفريل 01/ ول العدد ال  /لحادي عشراملجلد ا

 
208 

 عرض ومناقشة فرضيات الدراسة:

 عرض نتائج الفرضية الولى: -1

 ال توجد فروق من ناحية استخدامها في املراكز والجمعيات بوالية سعيدة؟ مفادها:والتي 

(: يوضح فروق استخدامات اإلجراءات واالليات في تشخيص اضطراب التوحد في 04جدول رقم )

 املراكز والجمعيات بوالية سعيدة.

(، يتم من خالل 0.05( أي أكبر من )0.502املعنوية ) sig( نالحظ أن قيمة 04من خالل الجدول رقم )    

ذلك قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل بمعنى أنه توجد ال فروق ذات داللة إحصائية بين 

استخدامات اإلجراءات واالليات في تشخيص اضطراب التوحد في املراكز والجمعيات بوالية سعيدة. وهذا 

اإلجراءات واالليات التشخيصية الضطراب التوحد لدى األطفال يدل على أنه ال يوجد اختالف في 

 التوحديين على مستوى مراكز وجمعيات املتواجدة في والية سعيدة.

 عرض الفرضية الثانية:-2

( بين األخصائيين حول α ≤ 0.05التي مفادها أنه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

عزى ملتغير الجنس.فعالية إجراءات 
ُ
 وآليات تشخيص األطفال التوحديين ت

 ( للتعرف على داللة الفروق بين الجنسينt(: يوضح نتائج اختبار)05جدول رقم )

املتوسط  التعداد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

  (tقيمة)

 املحسوبة

مستوى 

الداللة 

sig 

درجة 

 الحرية

داللة 

 الفروق

(sig) قيمة

 املعنوية

(f) قيمة

 املحسوبة

متوسط 

 املربعات

 مجموع درجات الحرية

 املربعات

 مصدر التباين

بين  137.848 4 34.462 0.863 0.502

 املجموعات

داخل  838.190 21 39.914  

 املجموعات

 اإلجمالي 976.038 25   
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 ذكر

 أنثى

6 

20 

95.1667 

82.7000 

 17.41742 

18.71419 

 غير دالة 004. 948.  1.452 

 

( واالنحراف املعياري 95.166 (: أن املتوسط الحسابي للذكور بلغ )5يتضح من خالل الجدول رقم )   

( وعليه 18.714( واالنحراف املعياري )82.700( في حين بلغ املتوسط الحسابي لدى اإلناث )17.417)

( tاملتوسطات الحسابية لدى عينة الذكور واإلناث كانت متباينة فيما بينها، وبالنظر لقيمة )نالحظ أن 

( وعليه 0.05(  وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة )0.948( بمستوى داللة )1.452املحسوبة التي تقدر بــ )

ين الجنسين من يتم  قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل، مما يشير إلى أنه ال توجد فروق ب

حيث فعالية إجراءات وآليات تشخيص األطفال التوحديين. هذا يدل على عدم تأثير الجنس في ٍرأيي 

االخصائيين بفعالية اإلجراءات واالليات املستخدمة في تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال 

 التوحديين. 

 عرض نتائج الفرضية الثالثة: -3

( بين األخصائيين حول α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد والتي مفادها:  

عزى ملتغير الخبرة؟
ُ
 فعالية إجراءات وآليات تشخيص األطفال التوحديين ت

يوضح داللة الفروق بين خبرة االخصائيين حول فعالية إجراءات وآليات تشخيص  (:6جدول رقم ) 

 (ANOVAالطفال التوحديين )

 

(sig)ة قيم

 املعنوية

(f) قيمة

 املحسوبة

متوسط 

 املربعات

مجموع  درجات الحرية

 املربعات

 مصدر التباين

بين  14.538 21 692. 1.846 293.

 املجموعات

داخل  1.500 4 375.  

 املجموعات

 اإلجمالي 16.038 25   
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(، يتم من خالل ذلك 0.05( أي أكبر من )0.293املعنوية ) sig( نالحظ أن قيمة 6من خالل الجدول رقم )   

قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل بمعنى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين خبرة 

أن سنوات  االخصائيين في مستوى فعالية إجراءات وآليات تشخيص األطفال التوحديين. مما يدل على

الخبرة لدى االخصائيين على تؤثر بفعالية اإلجراءات واالليات املستخدمة في تشخيص اضطراب التوحد 

 لدى األطفال التوحديين بوالية سعيدة على مستوى املراكز والجمعيات.  

 عرض نتائج الفرضية الرابعة:-4

حول فعالية حول فعالية إجراءات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األخصائيين والتي مفادها: 

عزى ملتغير التخصص؟
ُ
 وآليات تشخيص األطفال التوحديين ت

(: يوضح داللة الفروق بين تخصص االخصائيين حول فعالية إجراءات وآليات 07جدول رقم )

 (ANOVAتشخيص الطفال التوحديين )

(، وعليه من خالل 0.05( أي أكبر من )0.689املعنوية ) sig( نالحظ أن قيمة 07من خالل الجدول رقم )    

ذلك يتم قبول الفرض الصفري ورفض الفرض البديل بمعنى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 تخصص االخصائيين في مستوى فعالية إجراءات وآليات تشخيص األطفال التوحديين.

  استنتاج عام:

ون لتأكد من اصابة الطفل بالتوحد أم ال، واقتراح برنامج للتدخل عملية التشخيص يقوم بها مختص   

العالجي والتكفل املناسب، تتم عملية التشخيص بتعاون فريق متكامل من االخصائيين واألطباء وحتى 

(sig) قيمة

 املعنوية

(f)متوسط  قيمة املحسوبة

 املربعات

مجموع  درجات الحرية

 املربعات

 مصدر التباين

بين  99.360 21 4.731 789. 689.

 املجموعات

داخل  18.000 3 6.000  

 املجموعات

 اإلجمالي 117.360 24   
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الوالدين. يعتمد االخصائيون في هذه الحالة على مجموعة من األدوات واإلجراءات تساعد في عملية 

قت الحاضر يتم تشخيص التوحد في املراكز النفسية البيداغوجية والجمعيات عن في الو التشخيص، و

طريق املالحظة السلوك الطفل من قبل أخصائيين معتمدين، عن طريق املالحظة املباشرة لسلوك 

 CARS 2ومن خالل استجابات عينة الدراسة تم مالحظة ان مقياس األطفال واراء الوالدين، باإلضافة الى 

ياس األكثر استخداما ومشتركا بين جميع املراكز والجمعيات، ألنه وحسب رأيهم هو االكثر فعالية هو املق

 من بين كل املقاييس والتقنيات التشخيصية. 

 االقتراحات:

 من خالل نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها نقترح مايلي:  

 شف عن حاالت التوحد.التركيز على استعمال املقاييس التشخيصية الفعالة والتي تك-

 تعميم هذه الدراسة على املستوى الوطني لنفيها او تدعيمها.-

التوسيع في البحث العلمي حول اضطراب التوحد نظرا لقلة الدراسات في هذا املجال وانتشاره الواسع في -

     اآلونة األخيرة.

 قائمة املراجع:

السلوك التوحدي مقياس خاص بفئة التوحد مطور على (. قائمة تقدير 2004إبراهيم، نايف بن عابد. )-1

 بيئة عربية. )الطبعة األولى(. اململكة العربية السعودية. دار الفكر ناشرون وموزعون.

(. التوحد ونظرية العقل. )الطبعة األولى(. عمان، 2010االمام، محمد صالح وعبد الجوالده، فؤاد. ) -2

 األردن. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

(. دور املوسيقى في عالج أطفال التوحد. )الطبعة االولى(. اإلسكندرية، 2013العطار، نيلي محمد. ) -3

 مصر. كلية رياض األطفال، املكتب الجامعي الحديث.

(. فاعلية وبرامج التعليم والتشخيص واإلرشاد في مؤسسات أطفال التوحد. 2016الغرير، أحمد نايل. ) -4
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فاعلية برنامج إرشادي في تحسين الدافعية للتعلم لدى طلبة 

 .الجامعة الراسبين دراسيا

 دراسة شبه تجريبية على طلبة جامعة مستغانم.
 جامعة معسكر  /محاضرة ب  أستاذة  /د. قدي سومية

 جامعة مستغانم  /محاضرة ب  أستاذة /د. سيسبان فاطيمة الزهراء                                  

 

 2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2019فيفري  06 :تاريخ القبول  2018نوفمبر  11 :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

لدى الطلبة الجامعيين  الدافعية للتعلم تحسينكشف عن فاعلية برنامج إرشادي في لل هذه الورقة البحثية تهدف       

من  ، وتمثلت األداة الرئيسية للدراسة في البرنامج اإلرشادي2016_2015الراسبين دراسيا بجامعة مستغانم للسنة الجامعية 

مجموعتين  على طالبا، موزعين (30من) ةالدراس عينة تصميم الباحثتين، ومقياس الدافعية للتعلم ألحمد دوقة، وتكونت

( طالبا لم 15( طالبا والتي تلقى أفرادها تدريبا على البرنامج، وأخرى ضابطة مكونة أيضا من )15إحداهما تجريبية مكونة من )

عن مدى يتلق أفرادها تدريبا على البرنامج، وتم إخضاع أفراد املجموعتين لتطبيق قبلي ألدوات الدراسة وآخر بعدي للكشف 

فاعلية البرنامج، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بين متوسطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في 

ولصالح املجموعة التجريبية، وبالتالي فاعلية البرنامج اإلرشادي  ،الدافعية للتعلم وفي التحصيل الدراس ي بعد تطبيق البرنامج

 طلبة الجامعة الراسبين دراسيا. في تحسين الدافعية للتعلم لدى

 

 الدافعية للتعلم _الرسوب الدراس ي _البرنامج اإلرشادي. :الكلمات املفتاحية

 
Abstract : 
The objective of the study was to find out the effectiveness of a training program in 
improving motivation for learning among university students who failed to study at the 
University of Mostaganem in Algeria for the academic year 2015_2016. The main tool of the 
study was the design of the two researchers, (15) students who received training in the 
program, and another officer (15) students who did not receive training on the program. 
The members of the two groups were subjected to applying the tools of the study and 
another after the test to determine the effectiveness of the program. Program, and the 
study found there are differences between the mean scores of the experimental group and 
the control group in the motivation to learn and in academic achievement after the 
application of the program, in favor of the experimental group, and thus indicative program 
effectiveness in improving motivation for learning among university students who failed 
academically.       

 

Keywords:  Motivation to learning _School dropout_Extension Program. 
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 :مقدمة_

انعكاسددداتها تعدددد مشدددكلة الرسدددوب الدراسددد ي فدددي امرحلدددة الجامعيدددة مدددن امشدددك ت التعليميدددة امعقددددة بسددد     

ولقددددد  السددددلبية علددددى الراسددددبين، حيددددل أصددددبحت هددددذه امشددددكلة تتحدددداقم باسددددتمرار لتصددددل إلددددى أزمددددة حقيقيددددة،

وتعددددددت أسددددباب الرسددددوب الدراسدددد ي لدددددى الطلبددددة  عقدددددت العديددددد مددددن امدددداتمرات الدوليددددة والعربيددددة حول ددددا،

وهدذا تقدد  العمليدة التعليميدة، ومن بين أحد أسبابه تدني الدافعية للتعلم، والتي تاثر سلبا علدى  الجامعة،

 وتحصديل م الطلبدة أداء علدى مباشددرا ماشدرا تعددد الدافعيدة ( أن2001) Hermanهيرمدان  مدا أشدار إليده

كونهدددا موضددوع الدافعيددة اهتمامدددا ربيددرا أولددى علمدداء الددنح  ، لدددذا (102: 2011الدراسدد ي )أبددو هدددروس والحددرا،

إذ تدددفا الطالدد  إلددى بددذو الج ددد وادهتمددا  بالدراسددة مددن أجددل تحقيددق ، وسدديلة لتحقيددق األهددداف التعليميددة

(، ودراسددة روزمدداري 1990) Dormodyدراسددة دورمددودي دراسددات عديدددة مددن بي هددا:  أثبتتددهوهددذا مددا النجددا ، 

Rosemarie (2002 ودراسة ماير وكابلن ،)Meyer et Kaplan (2004،ويعد اإلرشداد 2: 2007(، )طنوس  .)

دمات الضددددرورية التددددي يتبوددددي أن تتددددوفر فددددي الجامعددددات لعمليددددة الددددتعلم السددددليم، والوصددددوو النحسدددد ي مددددن ال دددد

فدي تحسدين الدافعيدة  اإلرشدادي البرندامج فاعليدة تهددف هدذه الدراسدة إلدى معرفدةو  بالطلبة إلى النمو امتكامل،

 لطلبة الجامعة الراسبين دراسيا. للتعلم

 _إشكالية الدراسة:1

التعليم العالي من امراحل التي تش د تغيرات رثيرة من حيل التنظيم والبيداغوجيا، مما تعد مرحلة      

يحرض على الطلبة امتنقلين من الثانوي إلى الجامعة بذو مج ودات نحسية وتربوية للتكيف ما متطلبات 

امرحلة تعتبر هذه امرحلة، ول ذا نجد عدد م هم ي قي صعوبات في التكيف في الوسط الجامعي، كون هذه 

قد تاثر سلبا على حياته وتعلمه الدراس ي، مما يخلق  لديه اتجاه سلبي نحو و  مرحلة انتقالية لدى الطال ،

وبالتالي تدني تحصيله الدراس ي، مما قد يعرضه للتعلم،  دافعيته في تدني ذلك عن فيتتج الجامعة؛

أبرز خصائص الطلبة الراسبين هي ضعف ( بأن 1994، وهذا ما أشار إليه حسنين )للرسوب الدراس ي

 (.238: 1996الدافعية )عدوان، 

باستثارة دافعيتهم للتعلم  دراس يوهذا ما يارد ضرورة بناء برامج إرشادية لوقاية الط ب من الرسوب ال     

وتحسين تحصيل م الدراس ي، وتجاوز الصعوبات التي يعانون م ها وارتسابهم الكحاءات ال زمة التي 

  م قادرين على التكيف بصورة إيجابية ما الجامعة، ومن خ و ما سبق نطر  السااو التالي:تجعل

ويتحرع  هل للبرنامج اإلرشادي فاعلية في تحسين الدافعية للتعلم لدى طلبة الجامعة الراسبين دراسيا؟._

 :عن هذا السااو السالين التاليين

لضابطة ومتوسطات درجات املجموعة التجريبية هل توجد فروق بين متوسطات درجات املجموعة ا_1_1

 على مقياس الدافعية للتعلم بعد تطبيق البرنامج؟.
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هل توجد فروق بين متوسطات درجات املجموعة الضابطة ومتوسطات درجات املجموعة التجريبية _2_1

 في درجات التحصيل الدراس ي بعد تطبيق البرنامج؟.

  :_فرضيات الدراسة2

ددلة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة الضابطة ومتوسطات درجات  توجد فروق ذات_1_2

 املجموعة التجريبية على مقياس الدافعية للتعلم بعد تطبيق البرنامج، ولصالح املجموعة التجريبية.

توجد فروق ذات ددلة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة الضابطة ومتوسطات درجات _2_2

 ة في درجات التحصيل الدراس ي بعد تطبيق البرنامج، ولصالح املجموعة التجريبية.املجموعة التجريبي

 :_أهداف الدراسة3

تهدف الدراسة للكشف عن مدى فاعلية برنامج إرشادي في تحسين الدافعية للتعلم لدى طلبة الجامعة    

الراسبين دراسيا، وتوعية القائمين على العملية التعليمية بأهمية التكحل النحس ي بهذه الحئة، باإلضافة 

جريبية على مقياس إلى التعرف على الحروق بين متوسطات درجات املجموعة الضابطة واملجموعة الت

 الدافعية للتعلم وفي التحصيل الدراس ي بعد تطبيق البرنامج. 

 :_أهمية الدراسة4

تكمن أهمية الدراسة في خطورة ظاهرة الرسوب الدراس ي على الطلبة، ووقايتهم م ها بتحسين دافعيتهم    

 للتعلم، وتححيزهم على مواصلة مشوارهم الدراس ي.

 :االجرائيةالتعاريف  _5

ويقصد بها مقدار التحسن الذي يحدثه البرنامج ادرشادي في تحسين الدافعية للتعلم لدى : _ الفاعلية1_5 

 طلبة الجامعة الراسبين دراسيا، وتقاس هذه الحاعلية من خ و القياس البعدي مقياس الدافعية للتعلم.

تضمن مجموعة من الحنيات والوسائل هو عبارة عن خطة علمية منظمة ت _البرنامج اإلرشادي:2_5 

( جلسة تم 11مستمدة من النظرية امعرفية والسلورية مصمم من طرف الباحثتان، والذي تضمن )

 تطبيق ا بشكل جماعي على عينة من الطلبة الراسبين دراسيا بهدف تحسين دافعيتهم للتعلم.

تدفا به إلى امشاررة في عمليات التعلم بشكل  هي الرغبة التي يمتلك ا الطال  والتي_الدافعية للتعلم: 3_5  

 فعاو، وتتمثل في الدرجة التي يتحصل عليها الطال  في مقياس امطبق في دراستنا.

هو الطال  امتمدرس في السنة الثانية علم النح  بجامعة مستغانم، معيد للسنة  لطالب الراسب:ا _4_5 

 .10/20تحصيله الدراس ي عن مرة واحدة أو أرثر، والذي يقل معدو 

  :_ حدود الدراسة6

من ، ]2016_  2015[طبقت الدراسة خ و السداس ي الثاني من السنة الجامعية : _ الحدود الزمنية1_6

 .17/03/2016إلى 17/01/2016

 أجريت الدراسة بجامعة عبد الحميد ابن بادي  بجامعة مستغانم. _ الحدود املكانية:2_6

 ( طالبا راسبا.30اشتملت عينة الدراسة على ) البشرية:_ الحدود 3_6
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 _ االطار النظري:7

 _تعريف الدافعية للتعلم: 1_7

لقد إستقطبت الدافعية للتعلم الكثير من العلماء للبحل في مح وم ا وذلك لألهمية الكبيرة التي ل ا في     

 ظرية للباحثين فيها، نذرر م هم:مجاو التعلم، فتعددت التعاريف وذلك حس  التوج ات الحكرية والن

 معنى ذات أكاديمية نشاطات دتخاذ الطال  على أنها: " ميل( الذي يعرف ا 1987) Brophyتعريف بروفي     

 تكون  عندما سمة فهي حالة، تكون  أن يمكن رما سمة، تكون  أن يمكن التعلم الج د، ودافعية تستحق

 في بمتعة ويشعر ويدرره، املحتوى  ذلك أهمية يعرف الطال  ألن املحتوى؛ لتعلم دافا بوجود مرتبطة

 امدرس ي، وعندما األداء أو بالتحصيل التتبا على أقدر فهي سمة تكون  عندما الدافعية أن تعلمه، رما

اموقف  ذلك خ و من للتعلم الطال  تدفا فهي معين، بموقف مرتبطة حالة مجرد الدافعية تكون 

 (.262: 2014)الجرا  وآخرون، 

( بأنها: "مجموعة امشاعر تدفا امتعلم إلى ادنخراط في 2002تعرف ا يسرى مصطحى السيد ) ورذلك

نشاطات التعلم الذي يادي إلى بلوغ األهداف امتشودة وهي ضرورة أساسية لحدوث التعلم" )دوقة 

 (.12: 2009وآخرون، 

 _ وظائف الدافعية للتعلم:2_7

 ( أن لدافعية التعلم ث ث وظائف أساسية هي:1993وآخرون )يذرر الزيود     

حيل أن الدوافا تطلق الطاقة وتستثير _ تحرير الطاقة االنفعالية لدى املتعلم واستثارة نشاطه: 

التشاط، حيل تتعاون امثيرات والحوافز ال ارجية ما الدوافا الداخلية على استثارة وتحريك السلوك. 

أن الدافعية تتضمن إط ق الطاقة البشرية لتحقيق هدف  Dean Spitzerن سبيترز وهذا ما أشار إليه دي

  (.354: 2009ما )أبو رياش وآخرون، 

فالدوافا  تجعل الحرد يستجي  موضوعات ومواقف معينة ويهمل غيرها،  _ تحديد النشاط واختياره:

 اموضوعات.رما تحدد الطريقة واألسلوب الذي يستجي  بها الحرد لتلك امواقف و 

فالطاقة التي يطلق ا الدافا في داخل الحرد د تجدي شيئا إد إذا تحرك _ توجيه السلوك أو النشاط: 

 (. 169_  168: 2006السلوك باتجاه ال دف ليحقق تلبية الحاجة وإشباع الدافا وإزالة التوتر )ملحم، 

 _ الدافعية للتعلم وعالقتها بالتحصيل الدراس ي:3_7

تعد الدافعية للتعلم وسيلة لتحقيق األهداف التعليمية، رما تعتبر من بين العوامل التي ل ا ع قة     

بتحصيل امعرفة والح م وارتساب ام ارات وتنمية القدرات مثل ا في ذلك مثل الذكاء والذاررة وادنتباه 

عية عالية يكون تحصيل م وال برة السابقة، وقد أثبتت الدراسات أن امتعلمين الذين يتمتعون بداف

الدراس ي أربر مقارنة بامتعلمين الذين لي  لديهم دافعية عالية، ولذلك دبد أن تكون امواضيا امراد 

تعليم ا مقترنة باهتمامات امتعلمين ومرتبطة بجوان  ونواحي حياتهم بهدف إثارة دافعيتهم نحو التعلم 

 (.114 – 113: 2013)سعيد، 
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 _الدراسة امليدانية:8

 أوال _الدراسة االستطالعية:  

 04تم إجراء الدراسة ادستط عية بجامعة مستغانم خ و السداس ي األوو؛ أي من _مكان ومدة الدراسة: 1

 .07/12/2015إلى  10/2015/

 _ عينة الدراسة:2

الثانية علم النح  تم اختيارهم من طلبة السنة ( طال  83)أجريت الدراسة ادستط عية على    

 . بالطريقة العشوائية البسيطة

 اعتمدنا في دراستنا على األداتين التاليتين:_أدوات الدراسة:  3

 _مقياس الدافعية للتعلم وخصائصه السيكومترية:1_  3

 ( أبعاد وهي: بعد6( بندا موزع على )50يتكون من ) هو مقياس أعده أحمد دوقة وأخرون بالجزائر،    

( بندا، بعد إدراك معاملة 13( بندا، بعد إدراك قيمة التعلم ويضم )18إدراك امتعلم لقدراته ويضم )

( بنود، وبعد إدراك الع قة ما الزم ء 04( بنود، بعد إدراك معاملة األولياء ويضم )06األستاذ ويضم )

يتم اإلجابة على امقياس بأربعة بدائل هي:  ( بنود،04د إدراك ام هاج الدراس ي ويضم )( بنود، وبع05ويضم )

 ".0_1_2_3صحيح تماما، صحيح نوعا ما، غير صحيح، د أدري، وتصحح على التوالي"

تم حساب صدق امقياس عن طريق صدق امقارنة الطرفية، حيل وجدناه يحرق بين ذوي األداء    

امنخحض وامرتحا، رما تم حسابه عن طريق ادتساق الداخلي بين كل بند وبعد، وبين كل بند وامقياس 

توى الددلة ( وهي كل ا دالة عند مس0.755( و)0.422ركل؛ حيل وجدت معام ت ادرتباط محصورة بين )

، أما عن طريق (0.937)(، أما بالتسبة للثبات فتم حسابه بمعادلة ألحا لكرومباخ ووجد يساوي 0.01)

وهذه النتائج تدو  (،0,645(، وبطريقة اعادة ادختبار وجد يساوي )0,748التجزئة النصحية وجد يساوي )

 على أن ادختبار صالح للتطبيق في الدراسة.

    :شاديالبرنامج اإلر  3_2_

هو برنامج إرشادي مصمم على أس  علمية لتقديم خدمات إرشادية للطلبة الراسبين دراسيا، طبق    

بمعدو جلسة إلى جلستين أسبوعيا، وقد دامت مدة كل جلسة ساعة ونصف، وقد تم عرضه قبل ذلك 

و على مجموعة من األساتذة في التخصص من أجل تحكيمه، وقد عدو ليصبح في صورته ال هائية رما ه

يتمثل ال دف الرئيس ي منه في مساعدة الطلبة الراسبين في تحسين دافعيتهم (، و 01ممثل في الجدوو رقم )

  للتعلم ووقايتهم من الحشل.

 

 

 (: يوضح ملخص جلسات البرنامج اإلرشادي.01رقم )_الجدول 
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رقم 

 الجلسة

 الوسائل أهداف الجلسة موضوع الجلسة

 

1 

التعددددددددددددارف بدددددددددددددين الباحثتددددددددددددان وأعضددددددددددددداء _ اإلرشادية.بناء العالقة 

 املجموعة.

توضدددددددددديح مح ددددددددددو  البرنددددددددددامج اإلرشددددددددددادي _

 وأهدافه.

 ادتحاق على مواعيد الجلسات._

مطويددددددددددددة ادلتددددددددددددزا  _

 بقواعد السلوك. 

 

2 

توضددددددددددديح مح دددددددددددو  الرسدددددددددددوب الدراسددددددددددد ي _ الرسوب الدراس ي.

 وماشراته.

امناقشدددة حددددوو أسددددباب تدددددني تحصدددديل _

 الدراس ي، ورسوبهم.

_مطويددددددددة الرسددددددددوب 

 امدرس ي.

امناقشدددة عدددن أسدددباب تددددني الدافعيدددة، _ الدافعية للتعلم. 3

 وتححيزهم على التعلم.

مطويددددددددددددددة تححيددددددددددددددز  _

 الذات.

 

4 

 

 قيمة التعلم 

 توضيح أهمية التعلم في الحياة._

تغييدددددددر األفكدددددددار السدددددددلبية نحدددددددو الدددددددتعلم _

 بأفكار إيجابية.

بأهميددددة امددددواد التددددي يدرسددددونها _التوعيددددة 

 في حياتهم الش صية.

مطويدددددددددددة امحددددددددددداتيح _

 العشر للنجا .

 

5 

 توضيح مح و  الثقة بالنح . _ الثقة بالنفس

 مناقشة أسباب نقص الثقة بالنح ._

 التدري  على تعزيز الثقة بالنح ._

مطويددددددددددددددددددة تعزيددددددددددددددددددز _

 الثقة بالنح . 

 الحاعلية الذاتية.توضيح مح و  _  الفعالية الذاتية. 6

 تكوين التصور اإليجابي للذات._ 

مطويددددددددة الحعاليددددددددة _

 الذاتية.

 مهارة تنظيم  7

 الوقت.

توضددددددددددددددددديح مح دددددددددددددددددو  تنظددددددددددددددددديم الوقدددددددددددددددددت _

 وأهميته، ومعيقاته.

 التدري  على م ارة تنظيم الوقت_

مطويدددددددددددددددة تنظددددددددددددددديم _

 الوقت.
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التنحي  ادنحعالي، والنمذجة، والتغذية الراجعة، والواج  امنزلي. : _الفنيات املستخدمة في كل جلسة

 باإلضافة إلى الوسائل سابقة الذرر، استخدمنا ج از الكومبيوتر وج از العرض  في كل جلسة.

 ثانيا _الدراسة األساسية:

املجموعتين الضابطة استخدمنا في هذه الدراسة امنهج الشبه التجريبي، ذو تصميم _منهج الدراسة: 1

 والتجريبية.

 17/01/2016تم تطبيق الدراسة بجامعة مستغانم خ و السداس ي الثاني، من _مكان ومدة الدراسة: 2

 .17/03/2016إلى

 _عينة الدراسة:3

( طالبا مسجل في السنة الثانية علم النح  بجامعة مستغانم، تم 30تمثلت عينة الدراسة في )    

مكررين للسنة مرة أو أرثر، وامتحصلين على درجات متدنية في العشوائية البسيطة، بالطريقة اختيارهم 

القياس القبلي على مقياس الدافعية للتعلم، وقسمت العينة وفق التعيين العشوائي بعد ضبط التجان  

بين املجموعتين من حيل السن، وامستوى ادجتماعي وادقتصادي إلى مجموعة ضابطة وعدد أفرادها 

( طالبا تلقت التدري  على 15( طالبا لم تلق التدري  على البرنامج، ومجموعة تجريبية وعدد أفرادها )15)

 البرنامج.

 استخدمنا مجموعة من األدوات التي شرح ها سابقا وهي:  _أدوات الدراسة:4

 مقياس الدافعية للتعلم ألحمد دوقة وأخرون._

 

8 

 

 

 مهارة املراجعة

 

 مناقشة معيقات امراجعة._

 م ارة امراجعة.ارتساب _

مطويددددددددددددددددددددة م ددددددددددددددددددددارة _

 امراجعة.

 مهارة االستعداد 9

 لالمتحان. 

مناقشدددددددددددددددددددددددددة معيقدددددددددددددددددددددددددات ادسدددددددددددددددددددددددددتعداد _

 ل متحان.

 ارتساب م ارة ادستعداد ل متحان._

مطويددددددددددددددددددددة م ددددددددددددددددددددارة _

ادسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتعداد 

 ل متحان. 

 

10 

 

التخطيييييييييييييييييييي  ملشيييييييييييييييييييروع 

 مستقبلي.

إبدددراز أهميدددة وضدددا أهدددداف مسددددتقبلية  _

 وريحية التخطيط ل ا.

 

 

امشدددروع  مطويدددة_

 امستقبلي.

 

 11 

 معرفة مدى ادستحادة من الجلسات._  الجلسة الختامية

 تقديم الشكر ألعضاء املجموعة._

اسدددددددددددددتمارة تقيددددددددددددديم _

 البرندامج اإلرشدادي.

 هدايا رمزية._
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 الباحثتان.البرنامج اإلرشادي من إعداد _

 _عرض وتفسير نتائج فرضيات الدراسة:5

 _عرض وتفسير نتائج الفرضية األولى: 1_5 

فروق ذات ددلة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة الضابطة   تنص الحرضية على وجود   

 املجموعة التجريبية.واملجموعة التجريبية على مقياس الدافعية للتعلم بعد تطبيق البرنامج، ولصالح 

 .(: يبين نتائج الفرضية األولى املعالجة باختبار )ت(02_الجدول رقم )

 

وعليه (، 0.01(، أصغر من مستوى الددلة )0.000( والتي تساوي )sigيتبين من الجدوو أع ه أن قيمة )    

 نقبل فرض البحل، ونرفض الحرض الصحري.

(، أصغر من 39,26رما ن حظ بأن متوسط درجات الدافعية عند املجموعة الضابطة الذي بلغ )  

 (؛ أي أن الحرق لصالح املجموعة التجريبية.119,80بلغ )متوسط درجات املجموعة التجريبية والذي 

 _عرض وتفسير نتائج الفرضية الثانية: 2_5

على وجود فروق ذات ددلة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة الضابطة تنص الحرضية   

 جريبية.واملجموعة التجريبية في درجات التحصيل الدراس ي بعد تطبيق البرنامج، ولصالح املجموعة الت

 

 (: يبين نتائج الفرضية الثانية املعالجة باختبار )ت(.03_الجدول رقم )

(، أصغر من مستوى الددلة 0.000والتي تساوي )( sigيتبين من خ و الجدوو أع ه أن القيمة )    

 وعليه نقبل فرض البحل ونرفض الحرض الصحري.(، 0.01)

(، أصغر من 7,26املجموعة الضابطة الذي بلغ )تحصيل الدراس ي لدى رما ن حظ بأن متوسط درجات ال  

 (؛ أي أن الحرق لصالح املجموعة التجريبية.10,93التجريبية والذي بلغ )متوسط درجات املجموعة 

 

 

 sigقيمة  tقيمة  االنحراف املتوس  عدد األفراد املجموعة

 21,73 10,20 39,26 15 الضابطة
 

0,000 

 10,08 119,80 15 التجريبية

 sigقيمة  tقيمة  االنحراف املتوس  عدد األفراد املجموعة

 0,000 0,000 1,09 7,26 15 الضابطة

 0,88 10,93 15 التجريبية
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  _ مناقشة نتائج فرضيات الدراسة:6

من خ و النتائج امتوصل إليها وجدنا فروق بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في الدافعية للتعلم    

وهذه النتيجة تارد وفي التحصيل الدراس ي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي، ولصالح املجموعة التجريبية، 

لتجريبية، وتغير اتجاهاتهم السلبية لنا فاعلية البرنامج في تحسين الدافعية للتعلم لدى أعضاء املجموعة ا

نحو الدراسة وجعل ا أرثر إيجابية، حيل استحادوا من الجلسات اإلرشادية، في حين أن أعضاء املجموعة 

وهذه الضابطة لم تتحسن دافعيتهم للتعلم ولم يحدث أي تغيير لعد  استحادتهم من جلسات البرنامج، 

(، 2005في برامج اإلرشاد الجماعي م ها: دراسة يوسف ) النتائج تتحق ما نتائج عدة دراسات متخصصة

 (.6(، )فر  ونور الدين، بدون سنة: 2009(، ودراسة عبد امتعاو )2007ودراسة أبوزيد )

ونحسر النتيجة امتوصل إليها إلى ما حققته جلسات البرنامج اإلرشادي في تغيير أفكار أعضاء املجموعة    

م بأفكار إيجابية حيل جعلتهم أرثر جدية وإصرارا على امثابرة والنجا  التجريبية السلبية نحو التعل

 بشكل وتجاوز اإلحباط وال وف من الحشل وتعزيز الذات، مما أدى إلى زيادة دافعيتهم للتعلم، والعمل

 .ونشط لتحسين نتائج م الدراسية فعاو

رما تارد هذه النتيجة أن البرنامج اإلرشادي ساهم في تحسين التحصيل الدراس ي، وتحقيق النجا  لدى     

أعضاء املجموعة التجريبية بعد تحسن دافعيتهم للتعلم، حيل استحاد الطلبة من الجلسات اإلرشادية، 

ن أن أعضاء مما يدو أن للدافعية دور ربير في تحسين التحصيل الدراس ي وتحقيق النجا ، في حي

املجموعة الضابطة لم يتحسن تحصيل م الدراس ي نتيجة عد  استحادتهم من البرنامج وعد  تحسن 

دافعيتهم للتعلم، رما أن الجلسة التي خصصت حوو إظ ار خطورة الرسوب وتصحيح األفكار ال اطئة 

ريبية في تكوين اتجاهات حوو التعلم، والتححيز واإلقناع، كانت من العوامل ام مة ألعضاء املجموعة التج

إيجابية نحو الجامعة، والتححيز لبذو الج د وتحقيق نتائج دراسية جيدة، وهذا ما أرده كل من: فيتارو 

(، وأثبتثه رذلك مجموعة من الدراسات 149: 2015(، )ياسين وآخرون، 2004) ,Ford, Vitaroوفورد 

(، ودراسة 2011(، ودراسة ياسين )2010يات )(، ودراسة العلوان والعط2007شواشرة ) نذرر م ها: دراسة

 (.2012غنيمات وعليمات)

ردون  تحسين النتائج الدراسية للمجموعة التجريبية، فيالبرنامج  فاعلية إلى النتائج هذه تشيروفي األخير    

هذا البرنامج أتا  فرصة التحاعل والحوار والتححيز وتعلم ام ارات الدراسية للحصوو على نتائج جيدة في 

   التحصيل الدراس ي.

 _التوصيات: 7

امشك ت التعليمية التي  في معالجة الجامعات ومدراء ومرشدين األساتذة كل من ضرورة تضافر ج ود_

 يعاني م ها الطلبة.

ضرورة تطبيق اماسسات الجامعية للبرامج اإلرشادية عبر دورات بشكل مستمر لحل امشك ت _

 الدراسية التي يعاني م ها الطلبة. 
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 ضرورة تحعيل دور امستشار التربوي في التكحل بامشك ت الدراسية لدى الطلبة وتححيزهم على التعلم._

 _الخاتمة:

تارد النتائج امتوصل اليها على ضرورة وجود برامج إرشادية مساعدة الطلبة على تحسين دافعيتهم     

  للتعلم، والعمل على رفا مستوى أدائهم وتحصيل م الدراس ي ووقايتهم من الرسوب الدراس ي.

 ، والتعامل ما أعضاءإليها إلى أهمية الجلسات اإلرشادية امتوصل وتحسر الباحثتان النتائج اإليجابية     

اإلرشادية  ما العملية اديجابي للتحاعل أتا  ل م املجاو من ادحترا  والثقة، إطار في اإلرشادية املجموعة

البرنامج اإلرشادي، والذي كان له أثر إيجابي في تحسين دافعيتهم للتعلم وزيادة تحصيل م  من وادستحادة

 الدراس ي وتحقيق النجا .
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 التعليمي لطفال التربية التحضيرية والقدرة على تحويل امللمح

 املعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة 
اني محمد.       أ.        صدار لحسن. .أ  وز

 معسكر -إسطنبويلجامعة مصطفى  .ب

 

 2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2018أوت  28   :تاريخ القبول  2018أوت  24 :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

 باإلصالح املستمر ألنظمتها التربوية مع إيالء 
ّ
ى إال

ّ
لقد تأكد لدى املجتمعات أّن التنمية الفردية والجماعية لن تتأت

الطفولة املبكرة في العملية  الطفولة املبكرة التربية والرعاية الالزمتين في استراتيجياتها. واعتبارا للمكانة التي تحتلها رعاية

من التكيف مع املحيط والتأثير فيه، فإّن االهتمام لم   مما يمكنه النمائية لشخصية الطفل بمختلف أبعادها ومجاالتها

توفير املستلزمات التربوية لفائدة املربين العاملين في مختلف الفضاءات خاصة انطالقا من يستثن مرحلة التربية التحضيرية 

موضوع التربية التحضيرية يندرج في سياق  تناول  فإّن أقسام التعليم التحضيري باملدارس االبتدائية ,وانطالقا من هذا املبدأ، 

الذي دفع بنا للبحث في هذا املوضوع عن امللمح  التراث الحضاري اإلنساني بما يحتويه من مرجعية فكرية ومؤسساتية األمر

التعليمي لهذه الفئة من األطفال من خالل عملية االكتساب للمعرفة على شكل مجموعة من الخبرات في صورتها الضمنية 

ة .وقد ,ثم القدرة عل تحويلها إلى مجموعة من السلوكات املصرح بها أثناء األداء في شكل كفاءات و قدرات مهارية و معرفي

تناولنا في هذه الورقة محاور كبرى ذات الصلة بامللمح التعليمي ألطفال التربية التحضيرية و قدرتهم على تحويل املعرفة 

 الضمنية إلى معرفة طريحة. 

  التعليمي.امللمح  البرامج التحضيرية؛ املعرفة الصريحة؛ ؛املعرفة الضمنية ؛التربية التحضيرية :الكلمات املفتاحية

Abstract : 

it had been confirmed among communities that personal and collective development won’t come 

through, without an uninterrupted reform of its educational systems , with taking by consideration the 

early childhood in terms  of education and care, that are necessary in its strategies, and in regard to the 

position occupied by early childhood care in the development process of  child’s personality with its 

various dimensions and fields, which will enable him/her to adjust and affect his / her environment. 

Moreover , the care did not excluded the preparatory education step, in which educational equipment had 

been provided for pedagogue that works in different spaces, especially in preparatory educational classes 

in primary schools . based on this , the preparatory education topic can be inserted  in the cultural heritage 

context, including the intellectual  and the institutional references which led us to search in this topic for 

teaching profile of this category  of children through the knowledge acquisition process in form of sets of 

experiences in its implicit form 

 then the ability of transforming it into a sets of authorized behavior during the performing in form of 

competencies and capacities of skills and knowledge , in this research paper we have tackled several axis 

that has a relation with teaching profile of preparatory children and their ability of transforming the 

implicit knowledge into methods   
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Keywords:  Preparatory education; implicit knowledge; explicit knowledge; preparatory programs; 

teaching profile. 

  :مقدمة

مما ال شك فيه أن التربية كانت و ال تزال من أهم املواضيع التي تناولتها الدراسات و اهتم بها 

الباحثون و العلماء على مر العصور.و هذا باعتبار التربية من الركائز األساسية للنهوض بأي حضارة  

نفسه و قد تطور عبر واالرتقاء بشعبها، حيث يمكننا القول أن االهتمام بالتربية قديم قدم اإلنسان 

الحقب الزمنية و هذا ما نلمسه من خالل الكتابات املتعددة حول هذا املوضوع . ومع أننا قد نجد بعض 

االختالف في طرق التربية و مواضيعها اال أننا نجد أن جل املربيين قد اتفقوا على أمر واحد أال و هو ان 

لدى اإلغريق القدماء حين قال أفالطون " أن الطفل التربية يجب ان تبد أ في سن مبكر.و هذا ما نجده 

ومن خالل هذه املقولة يمكننا القول أن  ( 2013:69)لورس ي,يجب أن يهيأ لحياة الكبار منذ وقت مبكر 

اإلغريق القدماء قد أسسوا ملا يعرف في وقتنا الحاضر بالتربية التحضيرية.و قد حذت الجزائر حذو باقي 

التحضيرية و مؤسساتها وهذا ما بدى جليا من خالل القوانين التي سنتها من أجل الدول فاهتمت بالتربية 

تفعيل أقسام التربية التحضيرية امللحقة باملدارس . هذا ما قمنا بالتقص ي عنه من خالل اإلجابة عن 

لى التساؤالت املطروحة في ما مدى مساهمة التربية التحضيرية في القدرة على تحويل املعرفة الضمنية إ

معرفة صريحة في تحقق امللمح التعليمي لدى أطفال التربية التحضيرية ؟ و ذلك من وجه نظر معلمي 

 املرحلة االبتدائية.

 إشكالية  موضوع الدراسة ▪

تعطى البرامج التربوية املوجهة ألطفال املراحل االبتدائية اهتماما خاصا من طرف القائمين عليها  

واملشرفين على عملية بنائها ، ملا تمثله هذه الشريحة العمرية من أهمية فهي تعد األساس لبناء الفرد بناءا 

 .ؤهلة صلبا  سليما بغية تزويد مختلف قطاعات الدولة باملوارد البشرية امل

ومن هنا فإن تصميم هذه املناهج و خاصة مناهج تربية ما قبل التمدرس بوصفها عملية تنموية 

شاملة تخص الطفل في فترة قبل السنة السادسة و تعمل على ترقيته بصفة إيجابية قصد تفتح 

،يجب ان يكون تصميما قائما على أسس محددة تراعي مراحل النمو ( 171: 2008)كركوش،شخصيته 

وحاجاته املختلفة مثل الحاجة إلى اللعب ،الحب و التقدير االجتماعي بقدر مراعاته للخصائص الجسدية 

و العقلية لنمو هذه الفئة. فلقد اكد الكثير من علماء تربية الطفل األوائل مثل فروبل ،روسو 

ملية تفجير و اكتشاف بستلوتزي،منتسوري ،ديكرولي على أن النمو اإلنساني في مراحله األولى ما هو إال ع
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لطاقات و قدرات و مواهب الطفل كما أكد العديد من الباحثين في مجاالت الطفولة املتعددة على أهمية 

افعه. )بهادر،إعداد و تهيئة البيئة املناسبة لنمو الطفل و أثرها في استثارة ميوله  وتحريك   ( 20: 2003دو

يرية و الذي يقصد به مجموعة الصفات و وتحديد امللمح التعليمي ألطفال التربية التحض

الخصائص التي يتميز بها طفل القسم التحضيري في هذه املرحلة العمرية و التي تعد معرفتها ضرورية 

 للمربية من أجل تحقيق ما يصبو إليه املنهاج .

من  ولتحقيق هذا امللمح يجب مراعاة خصوصية هذه املرحلة العمرية و هذا باختالفها عن ما سيليها

املراحل العمرية في جوانب عدة من أهمها عملية التعلم .،فالطفل هنا ال يتعلم بنفس الطريقة التي يتعلم 

املراهق أو الراشد ، و هذا ما تأكده االتجاهات الحديثة في التربية من خالل ضرورة مراعاة الفروق الفردية 

ألهداف  و مستويات نمائية متدرجة مما  أثناء تخطيط الخبرات و األنشطة التربوية و التحديد الدقيق

أي في االنتقال من العام (  31: 2011)كربوش،يساعد املعلم أو املعلمة في االنتقال من مرحلة إلى أخرى. 

إلى الخاص و من الكل إلى الجزء و من امللموس إلى املجرد ,و من ما هو معرفة ضمنية غير مكتوبة ،مخزونة 

.إن المعرفة التي تحدد أو تصنف بأنها ذاكرة إلى معرفة صريحة يصرح بها يحفظها العقل  وتحتويها ال

بمعنى ؛ معرفة صريحة هي بالتأكيد ضرورية لكن جذور هذه المعرفة توجد دائما بالمعرفة الضمنية

 ( 45: 2009كحالت،آخر أن المعرفة الصريحة إما أن تكون معرفة ضمنية أو أن تنبع منها.)

حث عن ما مدى معرفة العالقة بين امللمح التربية التحضيرية و القدرة على إن هذا ما دفع بنا للب

 تحويل املعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة في املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمين.

لفت أنظار القائمين على بناء منهاج التربية التحضيرية ألهم مظاهر النمو في هذه و لهذه الورقة أهمية  ▪

 ضرورة أخذها كأساس أثناء التخطيط لهذه املناهج ,و ذلك من خالل املحاور التالية:املرحلة و 

تفاقم ظاهرة الفشل املدرس ي وضرورة وضع خطة لتداركها عن طريق التربية التحضيرية باعتبارها  ✓

 املرحلة التي تقوم بتحضير الطفل ملرحلة التمدرس .

بأقسام التربية التحضيرية باعتبارها امتدادا التوعية بضرورة التحاق األطفال دون سن السادسة 

 للتربية األسرية و لتدارك نقاط النقص فيها.

 : وقد تمحورت أهداف موضوع دراستنا حول النقاط التالية ▪

الكشف عن أهم مظاهر و مجاالت النمو التي يجب مراعاتها في عملية بناء املناهج املخصصة ألطفال  ✓

 التربية التحضيرية.

 املنهاج و معرفة ما مدى توافقه مع هذه املظاهر و املجاالت.تحليل  ✓
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محاولة معرفة ما مدى التطور الذي يعرفه طفل األقسام التحضيرية و ما هي الجوانب التي تشهد  ✓

 .تطورا دون غيرها 

و املتعلقة بالطرح الذي نسعى معالجته علميا,فإن أهم املقاربات التي اهتمت و عن املقاربة النظرية

 Jeanلية التعلم و التربية في مختلف مراحل الطفولة، حيث يعتبر العالم النمساوي جان بياجيه بعم

Piajet  عالم نفس و فيلسوف سويسري من أكبر علماء التربية في العصر الحديث وواضع اللبنات األولى

ية املعرفة تكمن في للنظرية البنائية حيث اهتم اهتماما كبيرا بمبحث نظرية املعرفة و اشتهر بقوله "عمل

بناء أو إعادة بناء موضوع املعرفة .كما يوجد العديد من التعريفات للنظرية البنائية فقد عرفها جالسر 

.أما  (182: 2006)إيفال عيس ى,بأنها " تفكير باملعرفة و بآلية الحصول عليها ، Glasser Feld  فيلد 

يفية التي يتم من خاللها اكتساب العمليات العقلية أنها أي املعرفة " الك Airassin-Walshإيرسين وولش 

.يميز بياجيه بين نوعين من املعرفة األولى املعرفة (188: 2006)إيفال عيس ى,و تطويرها و استخدامها " 

الشكلية و هي التي تشير الى املثيرات بمعناها الحرفي و تهتم في حالتها الساكنة لحظة  معينة .اما الثانية 

اإلجرائية و هي املعرفة التي تنطوي على التوصل إلى االستداللو املحاكمة العقلية فهي تهتم فهي املعرفة 

من  (195: 2006)إيفال عيس ى, بالكيفية التي تتغير عليها األشياء من حالتها السابقة إلى حالتها الحالية .

 هنا نستدرج املعرفة نحو ضبط املفاهيم عن التربية التحضيرية.

عدة فلسفات  للتعليم التحضيري و كانت في مجملها تكمل بعضها فقد ظهرت للتربية التحضيرية 

البعض،  وترسم طريقا مترابطا من أجل التحديث و التجديد و ما يزال مجال التطوير و اإلبداع مفتوحا و 

 لعل من أهم هذه الفلسفات التي طبعت التعليم التحضيري ببصمات واضحة ما يلي:

أشار إلى مدى تأثير التربية ( بحيث يعتبر من, املربين الوائل الذي 1852-1782فلسفة الفروبلية: )ال -1

في حياة الفرد، و مدى انعكاسها على طفولته و شبابه و كهولته بحيث ارتكزت نظريته على الدعامات 

 التالية:

 نشاط الطفل الذاتي وسيلة لبلوغ غايات املجتمع.  ✓

ي ال يتم إال عن طريق إشراكه في املناشط الجماعية املختلفة ليكتسب القيم إن نمو الفرد الروح  ✓

 األخالقية املرغوبة.

 إن هذه التربية توثق الرابطة بين الفرد و الطبيعة و اإلنسان و هللا خالقهم.  ✓

تهدف التربية في روضته إلى معاونة طبيعية الطفل على الوصول إلى الغاية املقدرة لها، و لهذا  ✓

 أن تزن العناية الكبرى بالطفولة املبكرة. ينصح
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 اللعب أول مظهر من مظاهر ميل الطفولة لدى يتخذ كأسلوب لتعليمه. ✓

أن يبدأ تعليم األطفال اللغة و العلوم و التربية الرياضية بطريقة كلية، ثم يعاد دراستها بطريقة   ✓

 أعمق وأدق.

أن التربية البد أن تشمل تنمية القدرات الحسية و العقلية و الخلقية و االجتماعية في آن واحد،   ✓

ذلك ألن الدعامة األساسية في تربية الطفولة هي اإلدراك السيئ و املساهمة، و املالحظة و 

 التجريب باملحاولة و الخطأ.

م ألنها أكثر صبرا و أكثر عطفا من الرجال، يرى فرويل بأن طبيعة املرآة  حضانة األطفال و العناية به

 298: 1991.)مرس ي أحمد وحسين كوجك,و لهذا فهو من أوائل الذين طالبوا إلسناد تربية الصغار للمرأة

) 

و من خالل ما سبق يمكننا القول إن املبادئ التربوية لفروبل ال تتعارض في مجملها مع الفكر 

 التربوي املعاصر

من أهم مبادئها أن الطفل منذ والدته و حتى يبلغ السادسة من ( و1952-1870ية: )الفلسفة املنتسور  -2

عمره، له حواس نشيطة تتأثر بدرجة كبيرة باملنبهات حسية و وسائل تعليمية تثير في الصغير الرغبة في 

 االكتشاف و التعلم )كاأللوان و األضواء و األصوات(.تهتم الفلسفة املنتسورية بهدفين أساسين:

هدف بيولوجي ملساعدة الطفل على النمو الطبيعي، و على استخدام كافة قدراته و استثمار   ✓

إمكانات بيئية إلشباع حاجاته وتعتمد الروضة املنتسورية على حرية التعبير و املالحظة 

املوضوعية للطبيعة  واألشياء و أن تدريب حواس الطفل يعتبر وسيلة لشحذ ذكائه و تنميته 

 للحياة العملية.قصد إعداده 

و قد تتفق الفلسفة املنتسورية في كثير من النقاط مع االتجاهات املعاصرة يمكن تلخيصها في 

 النقاط التالية : 

الفلسفة املنتسورية تعتمد أساس على التربية الفردية فالطفل يكاد يكون معزوال، كما أن  ✓

 عواطفه  وحواسه معزولة.

زة أساسية تجعل من هذه العملية ينقصها القدرة على اعتماد التعلم على املحسوسات كركي ✓

 التحليل  والتركيب.

تكوين االتجاهات و القيم املرغوب فيها، و تهذيب خيال الطفل من خالل القصة كوسيلة تعليمية  ✓
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 )كما هو الحال في الروضة الدكرولية و الفروبلية( فإن هذا شبه معدوم في الروضة املنتسورية.

على التربية الفردية و تقتصر على التخطيط الجماعي للممارسات الجماعية إنها تعتمد أساس  ✓

 املشتركة التي تتيح للطفل فرصة مناقشة أعمال و أهداف مشتركة.

و الجدير بالذكر أنه رغم هذه التحفظات املسجلة فإن مواطن االتفاق قد ساعدت الباحثين في  ✓

ل السن املبكرة و اعتمدوا على تدريبهم على علم النفس التربوي على إعداد برامج تربوية ألطفا

 (335: 1991)مرس ي أحمد وحسين كوجك,استخدم األلعاب الهادفة بغرض تنمية الذكاء.

هذه املالحظات ال تنقص أبدا من أهمية أو من قيمة هذه النظرية التي أضافت إلى العالم التربوي عدة 

 أمور من أهمها:

هزة التي تساعد الطفل على ممارسة العمل و منحه فرصة استخدام الوسائل التعليمية و األج  ✓

اكتشاف أخطائه، فيقوم بتقويمها بنفسه، وفق مبدأ التقويم الذاتي و هو أمر ضروري في العملية 

 التربوية.

 اهتمت باللعب املنهجي و املوجه و اعتبرته لب عملية التعلم. ✓

اعتمدت التربية الدينية عن طريق ممارسة الصالة، و تنظيم الزيارات التطبيقية ألماكن   ✓

 (193: 2006)إيفال عيس ى,العبادة.

تعتبر مكملة لكل من الفلسفة الفرويلية و ( و التي 1932-1871الفلسفة الديكرولية )  -3

 املنتسورية  وتهدف إلى:

 باملمارسة و التقليد. إن الطفل يتعلم الحياة عن طريق الحياة نفسها  ✓

إن التعلم عملية ذاتية و أن الطفل هو محور هذه العملية بحيث يالحظ و يربط العالقات و   ✓

يربط الحقائق املكتسبة و املخزنة، و يتعرف و يستعمل مختلف الوسائل املتاحة للوصول إلى 

 املعرفة.

 إن نشاط الطفل في الروضة الديكرولية يسير في طريقتين:  ✓

استيعاب الحواس بصفة مباشرة و استخدام الخبرة و التجارب الشخصية للوصول  الطريق املباشر: -أ

 إلى الحقائق و املعلومات.

استيعاب الطفل لتجاربه السابقة و تذكر املعلومات و البحث فيها للوصول إلى  الطريق غير مباشر: -ب

 لنتائج املطلوبة.ا

 إن النشاط الذاتي للطفل يتمثل في: ✓
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األشغال اليدوية( التعبير  –اللصق  –القص  –التعبير الحس ي )الرسم  –الربط الزماني و املكاني  

 تعلم مبادئ القراءة و الكتابة(. –اللغوي )محادثة 

الجماعي الذي يعتبر الدعامة يعتبر اللعب في الروضة الديكرولية إعدادا للحياة، و خاصة اللعب  ✓

 األولى في تنظيم حياة الطفل.

 لم تهتم بالتربية الدينية )عكس الروضة الفرويلية و املنتسورية(.  ✓

 30أولت اهتماما خاصا بتنظيم البرنامج اليومي لألطفال بتحديد زمن النشاط الذي ال يتعدى   ✓

 ( 121.124: 2004)عواطف إبراهيم,.دقيقة  وأن فترات التدريب البد و أن تعقبها فترات راحة

 –الحديثة األكثر تطبيقا في أقسام التربية التحضيرية )كالبنائية  و من أهم االستراتجيات املتتبعة

املقاربة بالكفاءات( و هي تعتمد على بيداغوجية املشروع، اللعب و حل املشكالت، تعويد  –املعرفية 

 الطفل على االستقاللية.

االكتشاف و بناء املفاهيم ذاتيا، التنشئة االجتماعية السلمية عن طريق التقليد   البحث و –اإلبداع 

 واملمارسة.

 دور املربي أمام هذه اإلستراتيجية: ▪

 منح كل طفل متعلم فرصة البناء النشيط للمعرفة، مع احترام مساره الخاص نموه، شخصيته.  ✓

كالت و أحداث تحوالت على مستوى اختيار و تنظيم الوضعيات التعليمية الكفيلة بإبراز مش  ✓

 تمثالت الطفل و مساعدته على تعيين استراتيجية تطوير قدراته، و هيكلة معارفه.

 معرفة و تطبيق النظريات املعرفية البنائية.  ✓

سنوات في  06و  04"هو القسم الذي يقبل فيه األطفال املتراوح أعمارهم بين إن القسم التحضيري 

حجرات تختلف عن غيرها بتجهيزاتها و وسائلها البيداغوجية، كما أنها املكان املؤسساتي الذي ينظر فيه 

رحلة املربي للطفل على أنه مازال طفال... و هي بذلك استمرارية للتربية األسرية تحضيرا للتمدرس في امل

) الدليل التطبيقي ملنهاج التربية املقبلة مكتسبا بذلك مبادئ القراءة و الكتابة و الحساب"

  و سوف نعود للتحدث عن القسم التحضيري الحقا.  (07: 2008التحضيرية,

 برامج التعليم التحضيري: ▪

 تعتبر مرحلة الطفولة املبكرة أهم مرحلة يمر بها الطفل و هذا حسب ما أكده علماء التربية 

و علم النفس ألنها املرحلة التي يتم فيها نمو أكبر نسبة لقدرات الطفل العقلية و اإلجتماعية و الحسية 
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عاية أطفال هذه الحركية األساسية و بشكل سريع و هذا ما استوجب على املهتمين و القائمين على ر 

املرحلة توفير البيئة الغنية بالوسائل و املعدات التي تساعد على نمو الطفل بشكل طبيعي من خالل تلبية 

حاجاته و متطلباته في النمو و لذلك فقد تم إنشاء مؤسسات للتعليم التحضيري الستقبال هؤالء األطفال 

ا برامج ثرية تفيد األطفال و تزودهم باملعارف و و لكن إنشاء هذه املؤسسات فقط ال يكفي إذا لم تكن له

 الخبرات.

و لهذا فقد عمل املهتمون بتربية الطفل ما قبل املدرسة على إعداد برامج رأوا أنها مهمة لتلبية 

 متطلبات الطفل للنمو فما املقصود بالبرنامج و في ماذا يتمثل و ما هي أهميته.

 طفل ما قبل املدرسة أهمية بالغة تتمثل فيما يلي:لبرامج أهمية برامج التعليم التحضيري:  ▪

تزويد الطفل باألمن و التغذية في جو مالئم لنموه و إثراء معارفه التي تتوافر على نحو خاص في مدارس ما 

قبل املدرسة التي يمض ي فيها الطفل جزء من يومه و بصورة خاصة فإن األطفال سوف يستفيدون من 

 (2004:147)إيفال عيس ى,عليها في املنزل. الخبرات التي قد ال يحصلون 

تهيء الطفل لدخول املرحلة املوالية من التعليم الرسمي، و ذلك من خالل تزويده باملبادئ و 

املهارات األساسية التي تكون لديه االستعداد لذلك التعليم، كما تهيئه نفسيا و اجتماعيا لينتقل من 

عامله مع اآلخرين و ألن مرحلة ما قبل املدرسة هي أساس نجاح مراحل االعتماد على ذاته إلى تفاعله و ت

العملية التعليمية في املراحل املوالية، و الخبرات التي يمر بها الطفل في هذه املرحلة تبقى مسؤولة على كل 

ما يظهر على الطفل و ما يقوم به من سلوكات في املستقبل، فقد هدفت بعض األنشطة العلمية املكونة 

 ج املقدمة لهذه املرحلة من الطفولة إلى:للبرام

 تدريب الطفل على املالحظة. ✓

 تدريبه على اكتساب املعلومات بطريقة وظيفية. ✓

 تدريبه على استخدام األسلوب العلمي في تفكيره. ✓

 تعويده على العمل الفردي أو الجماعي من خالل ممارسة التجارب العلمية. ✓

باملوضعات الحيوية في تنمية ميوله و تكوين مهاراته استغالل اهتمام الطفل في هذه املرحلة  ✓

 العلمية.

توفير األساس املتين لبناء الخبرة األكاديمية عند الطفل و املتمثلة في بناء النمو اللغوي و الخبرة  ✓

 القرائية، و األنشطة التي من شأنها أن تثير فيه االهتمام بالكتابة و الحساب.
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دة أنشطة لبناء قدرات الطفل على الفهم و االستيعاب و تمثلت و قد اعتمدت هذه البرامج على ع

 هذه األنشطة في:

 التجارب و الخبرات العقلية. ✓

 التعبير الشفوي عن التجارب و الخبرات السابقة. ✓

 التعلم من خالل السماع و اإلصغاء. ✓

 القراءة و الكتابة . ✓

القراءة و الكتابة لكنها ال تكون ذات فعالية على إال أن هناك من يعتقد أنه يمكن للطفل أن يتعلم 

 (2009:22.)الفاعوري,املدى لبعيد

-82و هناك من يرى أن ابن الخامسة باستطاعته القراءة ذلك أن "معدل ذكائهم يتراوح ما بين )

و تعلمهم لها في وقت مبكر يعود عليهم بفوائد  Delores Durkin( حسب دراسات أجرتها 170

 ( 97.98:ص2001زر؛عدس؛.")أبوميخاصة

 أهمية اللعب في البرامج املوجهة لألطفال: ▪

لقد كان يؤمن "فرويل" بأن الطفل يجب أن يزود بتربية ال يتلقاها في أسرته، وال توجد في املدارس  

النظامية التي يلتحق بها فيما بعد، لذلك سعى في وضع البرامج املقدمة  لألطفال خدمة ملا يرغبون فيه و 

إليه لذلك ركزت على اللعب، نظرا ملا يحتوي من أهمية بالغة في تطور شخصية الطفل و  يميلون 

 (2001:11)أبوميزر,عدس,تنميتها.

و بإعتبار أن للعب ميزة خاصة  في حياة الطفل، فإن برامج مؤسسات التعليم التحضيري تخلو 

 (2001:63)شبل بدران,النشاط الفعال."منه، كما أن املربين يرون أن اللعب يعتبر "وسيلة التعلم و 

و يرى العلماء أن اللعب هو خاصية تجمع كل األطفال، فهم في حاجة إلى هذا النشاط  بشكل دائم 

و هو وسيلة تفيدهم في التعليم و تعطيهم معنى للعالم الذي يعيشون فيه، و األكثر من ذلك كله هو أن 

 عبارة عن نشاط يتعلق بكل كيانه. للعب دور مهم جدا لكل جوانب نمو الطفل، فهو

و من أنكر على الطفل حقه في اللعب فكأنما أنكر عليه حق من حقوقه في الحياة و النمو و للعب 

فوائد كثيرة منها تحفيزه على نمو الطفل املعرفي، فمن خالله تتسع قدرات الطفل في التفكير، كما ينمي 

دة أثناء لعيه، و يتضمن أيضا نشاط جسمي للطفل، لغته من خالل تشجيعه على استخدام مفردات جدي
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 (2006:37)إيفال عيس ى,و ينمي لديه روح اإلبداع كما يعتبر "وسيلة لإلكتشاف، للتعبيرالخيال.

بمناسبة  1979و ما يؤكد على أهمية اللعب بالنسبة لألطفال ما قامت به منظمة اليونيسكو عام 

لأللعاب و اللعب في باريس.إذن فاللعب يمثل دور مهم في عام الطفل العاملي حيث نظمت معرضا دوليا 

حياة الطفل ، فمن لعبه يمكننا أن نعلمه و نربيه دون ملل أو إكراه، فالطفل يلعب باستمرار و يغير 

 مواضيع لعبه كلما أشبع رغبته .

و مع كل موضوع يضيف الطفل إلى خبراته ش يء جديد، و يعتبر اللعب عامل من عوامل التنشئة 

اإلجتماعية، فهو يكتسب حب التعاون و املبادرة خالل لعبه مع رفاقه، كما يتعلم املحافظة على أمالك 

الغير  وعدم اإلستيالء عليها كما ينمي لديه حب الجماعة، و طاعة الكبار إلى غير ذلكحيث أننا نجد في 

هو في بعض األحيان ال يحب اللعب وسيلة أيضا لتلبية حاجات الطفل الضرورية كالغذاء و النوم مثال، ف

 أن يأكل مثال و هنا ما على األم إال أن تتحايل على طفلها من خالل اللعب ليتناول طعامه.

 طفل التربية التحضيرية, وهنا يجب التطرق إلى بعض املفاهيم التالية و هي: ▪

 جاءت عدة مفاهيم لطفل ما قبل املدرسة، نذكر منها. مفهوم طفل ما قبل املدرسة ,بحيث

هو ذلك الطفل الذي لم يلتحق بعد بمرحلة تعليمية تندرج تحت السلم التعليمي، الرسمي " 

 (.161:  1991)عبد العزيز سليمان,".للدولة التي يعيش فيها

األطفال وهو  حسب تعريف هاردر: هو ذلك الطفل الذي يكون عمره في عمر دار الحضانة أو روضة

 (. 45: 1990)عارف صالح, عمر حلول السنوات التي تسبق دخول املدرسة".

أما سعدية بهادر فتعرفه على أنه: "الطفل الذي يقع في املرحلة العمرية من نهاية العام الثاني وحتى 

 (.195: 1995)نخبة من أساتذة علم النفس,بداية العام السادس".

الطفل الذي ال يزال لم يبلغ السن القانوني لدخول املدرسة. كما أن  فطفل ما قبل املدرسة هو ذلك

القدرات العقلية واملعرفية والحسية الحركية واالجتماعية واالنفعالية لهذا الطفل لم يكتمل نموها بعد. 

 مما يصعب عليه عملية فهم واستيعاب املعلومات والنشاطات التي تقدم في املدرسة.

ي بهؤالء األطفال ، وفي مقدمتها األسرة التي يولد فيها الطفل ويعيش لكن هناك مؤسسات تعتن

سنوات حياته األولى والتي تعتبر أحسن مؤسسة لرعاية األطفال وتربيتهم إذا ما توفرت لها اإلمكانيات، 
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ولهذا ونظرا لبعض املشاكل  االقتصادية و االجتماعية التي تعاني منها بعض العائالت، فقد أنشئت 

الحضانة ورياض األطفال وكذا األقسام األطفال )أقسام التعليم التحضيري( إلعطاء االهتمام  مؤسسات

والرعاية الكافية لهؤالء األطفال وإلكمال النقص الذي يواجه تربية الطفل في األسرة وإلعداده لاللتحاق 

 باملدرسة.

مثل في تهيئة فرصا عديدة كما أنه لهذه املؤسسات مسؤوليات أخرى اتجاه  طفل ما قبل املدرسة تت

ومجاالت واسعة للتجربة واملمارسة واالختبار في الحقل الطبيعي، لكي يكيفوا أنفسهم مع التغيرات التي 

 (134: 2000)الشربيني وصادق,تأخذ سبيلها في عالم اليوم".

تد إذن فطفل ما قبل املدرسة هو طفل مرحلة الطفولة املبكرة أو طفل مرحلة رياض األطفال، وتم

هذه املرحلة عادة من نهاية السنة الثانية إلى غاية بداية السنة السادسة، والطفل في هذه املرحلة له 

 خصائص تميزه عن باقي األطفال في املراحل التالية.

 مبادئ تنظيم برامج تربية طفل التعليم التحضيري: ▪

بانماء جانب من جوانب لقد صممت عدة برامج لتربية طفل ما قبل املدرسة و كل برامج اهتم 

الطفل العقلية و املعرفية و الحسية و الحركية و االجتماعية و العاطفية، لكن تصميم هذه البرامج لم 

يخلو من تنظيمها و تقديم مبادئ و طرق لتقديمها لألطفال، بمعنى كيفية االنتقال أو التدرج من عنصر 

 إلى آخر أو فكرة إلى أخرى و هذه املبادئ هي:

 تقال من املحسوس إلى املجرد:االن  ✓

بمعنى أن تبدأ في تعليم الطفل بكل ما يراه و ما يحس به حتى تتكون أفكاره األساسية حول هذه  

املواضيع ألن الطفل في مرحلة الطفولة املبكرة ال يدرك إال األشياء التي يحسها ثم ننتقل به إلى املجرد أي 

ا أو يحس بها و لكنه يتخيلها أو يتصورها في عقله فقط و يساعد املعلومات املجردة التي ال يمكنه أن يراه

في هذا طبعا املعلومات السابقة التي كونهامن خالل تعلمه فمثال: ملس ش يء يابس و آخر لين أحسن من 

 تذكر ش يء يابس و آخر لين.

 التدرج من البسيط إلى املعقد:  ✓

ة للفهم و اإلدراك وال تحتوي على تعقيدات نبدأ دائما في تعليم األطفال باألشياء البسيطة السهل

تعيق فهمه و حتى و إن كانت املعلومات التي يجب على الطفل أن يتلقاها معقدة فيجب على املربين و 
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املشرفين أن يقدموها لألطفال بشكلها املبسط بعد ذلك يكون تدرج في التعقيد إلى أن نصل بالطفل إلى 

أن يستوعبها إذا تمكن من استيعاب املعلومات السابقة فمثال: من السهل  املعلومات املعقدة  والتي بإمكانه

 على الطفل أن يفرق بين اليد و القدم لكنه صعب عليه أن يفرق بين شيئين متقاربين في الطول.

 اإلنتقال من الحقائق إلى املفاهيم:  ✓

الحياة فمن خالل هذه فالحقائق بالنسبة للطفل هي كل ما يعيشه و يحسه بمعنى أنها خبرته في 

الحقائق التي يعيشها يبني مفاهيمه الجديدة و املفاهيم تنمو عند الطفل من خالل فهمه للعالقات بين 

 األشياء و األحداث.

 االنتقال من املعلوم إلى املجهول: ✓

فتعليم الطفل البد من أن يبدأ بما هو معلوم بالنسبة له و املعلوم عند الطفل هو كل ما يوجد في 

حيطه أو ما يراه في البيئة التي يعيش فيها، ثم ننتقل به إلى املجهول الذي ال يوجد أو بعيد على بيئة م

الطفل التي يعيش فيها و من املالحظ هنا هو أن هذه املبادئ متبعة في تعليم الكبار كذلك فهي مبادئ 

)عبد .اسية دون استثناءعامة ال تخص صغار السن فقط ولكنها صالحة لكل املستويات العمرية و الدر 

 (49.50: 2003الحميد العناني,

 أنواع البرامج املطبقة في مؤسسات التعليم التحضيري: ▪

سنحاول فيما يلي ذكر بعض أهم البرامج املعاصرة التي تشيع استخدامها في مؤسسات التعليم التحضيري 

 في العالم املتقدم.

يهدف إلى دفع الطفل للتعلم من الناحية املعرفية فقط مع و هو نوع من البرامج الذي  البرامج التقدمية: -

 إهمال الجانب الوجداني للطفل.

و الهدف من هذه البرامج هو تعويض النقص أو القصور املوجود في بيئة  البرامج البدايات املمتازة: -

الئهم الذين األطفال كما تدرب األطفال على تعلم اللغة و الحساب و الكتابة ليتمكنوا من اللحاق بزم

 يعيشون في بيئات  تزودهم بمعارف يتفوقون بها عليهم.

و هو نوع من البرامج التي تهدف إلى إشباع حاجات الطفل و تعوض الحرمان  البرامج التعويضية: -

 العطفي الذي يعاني منه.

عدهم على هي برامج تقدم لألطفال من أجل إكسابهم مختلف املهارات التي تسا برامج التدخل املبكر: -
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اللحاق باألطفال الذين هم في نفس سنهم و الذين قدموا من بيئات ثرية من حيث اإلمكانيات و من حيث 

 الثقافة أيضا.

تهتم بتنمية حواس الطفل نظرا ملا لها من أهمية في استقبال املعارف و نقلها إلى البرامج الحسية حركية:  -

 عقل الطفل.

و قد استعمتله األختان لتدريب الطفل على الحروف و على  اكميالن":برنامج "راشيل" و " مارجريت م -

 (2003:76.77.)عبد الحميد العناني,الكلمات و توفير ما يلزم لتكامل خبرات الطفل

 إضافة إلى هذه البرامج هناك برامج أخرى تهدف إلى اإلهتمام بجانب من جوانب الطفل

ملة فكل برنامج يهدف إلى اإلهتمام أو إنماء مجاالت الطفل/ و لكن بالنظر إلى هذه البرامج نجد أنها متكا

سواءا العقلية أو الحسية حركية أو الوجدانية و بما أن الطفل يحتاج إلى رعاية و عناية بكل مجاالته 

لينمو نموا سليما و كامال وجب استغالل كل هذه البرامج في مؤسسات التعليم التحضيري و العمل بها من 

 هدف املنشود من وراء إنشاء هذه املؤسسات و االهتمام بطفل ما قبل املدرسة.أجل تحقيق ال

 لبرامج طفل ما قبل املدرسة أهمية بالغة تتمثل فيما يلي : ▪

تكمن في تزويد الطفل باألمن و التغذية في جو مالئم لنموه و إثراء معارفه التي تتوافر على نحو      

خاص في مدارس ما قبل املدرسة التي يمض ي فيها الطفل جزء من يومه و بصورة خاصة فإن 

)إيفال األطفال سوف يستفيدون من الخبرات التي قد ال يحصلون عليها في املنزل.

 (2004:147عيس ى,

 امللمح التعليمي لطفل التربية التحضيرية : ▪

يندرج امللمح ضمن منطق نمو الشخصية و يقصد به مجموعة الصفات و الخصائص التي يتميز              

بها طفل التربية التحضيرية في هذه املرحلة العمرية و التي تعد معرفتها ضرورية من أجل تحقيق ما يصبو 

 ذا امللمح في :إليه املنهاج و يتجلى ه

 املجال الحس ي /الحركي :  -أ

 ينفذ أنشطة من حركات شاملة و دقيقة )جزئية و كلية (بتناسق و دقة و مرونة . ✓

 يتموقع في الزمان و املكان حسب معالم خاصة به . ✓

 يتعرف على إمكاناته الجسمية و حدوده)الحسية و الحركية (. ✓
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 املجال االجتماعي و الوجداني : (أ

 ردانيته .يكتشف ذاته و ف ✓

 يتبادل مشاعره و أحاسيسه مع اآلخر . ✓

 يظهر إستقالليته من خالل األلعاب و األنشطة و الحياة اليومية داخل القسم و خارجه ✓

 يستعمل الوسائل املالئمة لإلستجابة لحاجياته و ميوله و رغباته و اهتماماته . ✓

 املجال اللغوي االتصالي :  (ب

 يتحدث و يعبر بصفة سليمة . ✓

 يبحث و يتسائل عن معاني و مدلوالت الكلمات . ✓

 يستعمل الجمل اإلسمية و الفعلية املفيدة متجاوزا استعمال الكلمة /الجملة . ✓

 املجالى العقلي /املعرفي :  (ج

 يظهر اهتمامه و فضوله ملكونات املحيط االجتماعي و الفيزيائي و العلوم و التكنولوجيا. ✓

ستكشف، يمارس، يستعمل املعلومة ، يوظف الحكم يوظف تفكيره في مختلف املجاالت :ي ✓

 النقدي 

 و يحل املشكالت .

 يوظف الفكر اإلبداعي . ✓

يظهر اللبنات األولى في بناء املفاهيم.)الزمن،املكان،املقدار،الكمية،القياس،الحجم،  ✓

 () الدليل التطبيقي ملنهاج للتربيةالوزن،الشكل،املساحة،اللون،املادة،الجمال،التوازن،الصوت

 (.17، 16: 2008التحضيرية ,

 املعرفة الضمنية و املعرفة الصريحة ▪

 املعرفة الضمنية : -أ

هي  املعرفة  املعقدة املركبة غير املصقولة ،و املتراكمة على شكل معرفة الكيف ،و هي املعرفة التي ال يمكن 

تشكيلها ،و بناءا على ذلك رؤيتها أو التعبير عنها بسهولة ، عالوة على أنها معرفة شخصية جدا ، يصعب 

 (2005:70إبراهيم حجازي,يصبح نقلها إلى اآلخرين أو إشراكهم فيها أمرا صعبا )

و هي املعرفة الخفية و املختزنة في عقول األفراد،و تتضمن مجموعة القيم   و االتجاهات و املدركات 

ذا النوع إلى املهارات و األفكار الذاتية لألفراد التي تتكون من خبراتهم و تجاربهم الشخصية .و يشير ه

الخاصة بكل فرد و التي تكتسب من خالل تراكم خبراته السابقة ،و التي يصعب الحصول عليها ألنها 
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كما تشير إلى معرفة شخصية تحتوي (.18)حرب,)ب.س( :مختزنة داخل عقل صاحب املعرفة و مالكها 

هة و شعور حدس ي و هي نوعان أحدهما يعود إلى على معان داخلية و نماذج ذهنية و خبرات و تبصر و بدي

معرفة كيف و الثاني له بعد إدراكي يحتوي على مخطط ذهني و نماذج ذهنية و معتقدات و إدراكات تقود 

 (.2011:22.)الزطمة,األفراد في أفعالهم و سلوكاتهم اليومية 

ت غير مكتوبة و تنعكس على و تمثل املعرفة الضمنية العادات و التقاليد و الثقافة وهذه املكتسبا

السلوك, فهي حصيلة العمليات العقلية التي تتم داخل عقل اإلنسان ، لذلك هذه املعرفة من الصعب 

إدارتها و التحكم فيها ألنها موجودة في عقول مالكيها فقط ولكن يمكن استشارتها من خالل بعض 

 (.05: 2012)بوركوة,املمارسات الخاصة 

القاطنة في عقول و سلوك األفراد و تشير إلى الحدس و البديهة و اإلحساس  و تعني أيضا املعرفة

الداخلي ،فهي معرفة خفية تعتمد على الخبرة و تتناقل بالتفاعل اإلجتماعي .و هي املعرفة غير املكتوبة  

اكرة واملخزنة في عقول األفراد و املستقرة في نفوسهم ،فهي املعرفة التي يخزنها العقل و تحتويها الذ

اإلنسانية و نحاول في فترات متباعدة أن نتذكرها عبر آليات التفكير املعروفة و تتألف املعرفة الضمنية 

  :من

 الحقائق ، والبيانات الثابتة ، و األنماط الذهنية . ✓

 وجهات النظر ، األشكال و الصور ، املفاهيم . ✓

 األحكام ، و التوقعات ، و املعتقدات. ✓

 استراتيجيات التفكير. ✓

 املعرفة الصريحة : -ب

تتعلق باملعلومات الظاهرة و التي يعبر الفرد عنها عن طريق سلوكات وممارساته اليومية و التي تكون قابلة 

للمالحظة و القياس .و هذا يؤكد أن االنسان يعرف أكثر مما يقول و يصرح به ،و قد يعود السبب في ذلك 

ددة وواضحة عن املعلومات و املعارف املختزنة داخل إلى محدوديته في القدرة على التعبير بكلمات مح

العقل البشري خاصة إذا كانت املعرفة تتعلق بمهارة .و هي املعرفة التي يمكن التعبير عنها بالكلمات ،و 

التشارك فيها و تقاسمها ، و التي تكون متاحة للفحص و االستخدام كونها منظمة و مشكلة فهي معرفة 

مكن الوصول إليها و بناءا عليه هذا النوع من املعرفة يمكن التشارك فيه ، و عامة و خبرة مشتركة ي

مراكمته و نقله ، وتحليله . و املعرفة الصريحة توجه السلوك البشري ، في مجاالت النشاط اإلنساني كافة 
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لتي يحملها ،بإعتبار أن هذه املعرفة هي عبارة عن مجموعة البيانات و املعلومات و اإلرشادات و األفكار ا

اإلنسان أو يمتلكها املجتمع .و يمكن التمييز بين نوعين من املعرفة حيث أن املعرفة الضمنية يصعب 

وضعها في كلمات منطوقة و محددة واضحة للعيان يمكن اإلستفادة منها،لذا يجب تحويل هذا النوع من 

ن معا و ما يوضح ذلك أن املعرفة املعرفة إلى معرفة صريحة ملحاولة اإلستفادة منها ،فالنوعين يتفاعال 

اإلنسانية تنش ئ و تنتشر من خالل التفاعل اإلجتماعي بين هذين النوعين من املعرفة و هذا من خالل 

 (.77: 1999)السيد,أنماط مختلفة هي: 

 من ضمنية إلى ضمنية .النمط اإلجتماعي :  ✓

 من ضمنية إلى صريحة .نمط اإلخراج :  ✓

 صريحة . من صريحة الى نمط الدمج : ✓

 من صريحة إلى ضمنية . نمط اإلدخال: ✓

و من خالل دراستنا سنركز على نمط اإلخراج و الذي يعتمد على تحويل املعرفة الضمنية أي كل ما 

إكتسبه التلميذ في مرحلة التربية التحضيرية من معارف و كفاءات و خبرات و التصريح به في قسم السنة 

 سلوكات تكون واضحة و صريحة و قابلة للمالحظة من طرف املعلم أو املعلمة .األولى إبتدائي على شكل 

 تحويل املعرفة من ضمنية إلى صريحة : -ج

 إن عملية تحويل املعرفة من ضمنية إلى صريحة عملية معقدة و تمربعدة مراحل و هي :

تعتبر هذه الخطوة على أهمية بالغة و هذا ملساهمتها في تحديد املالمح و البرامج تشخيص املعرفة : -أ

واملناهج التي يجب استخدامها من أجل تحديد الفجوة بين الخصائص العقلية و املعرفية و النمائية 

لطفل ما قبل املدرسة و بين املعرفة املقدمة له في شكل دروس و نشاطات .و تتم هذه العملية على 

 حورين :م

تشخيص القدرات العقلية و املعرفية لطفل ما قبل املدرسة و هذا من أجل تحديد الكم الذي  -أوال

 يستطيع إستيعابه .و تحديد نوع األنشطة التي تتالئم مع نموه العقلي و الجسدي و اإلنفعالي .

 .تحديد نوع األنشطة التي تتالءم مع نموه العقلي و الجسدي و اإلنفعالي  -ثانيا
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و يقصد به مجموع العمليات و اإلستراتيجيات التي تساعد على امتصاص و إكتساب املعرفة : -ب

استحواذ املعرفة املقدمة للطفل من خالل املربي أو املربية عن طريق مزاولة النشاطات اليومية املدرجة 

 ضمن البرنامج املسطر.

(، و هنا يجدر بنا التنويه إلى الفروق  و هذا عن طريق امللكة العقلية )الذاكرةتخزين املعرفة :  -ب

 الفردية بين األطفال مما يجعل هذه العملية تختلف من طفل إلى آخر.

و من خالل هذه املرحلة يمكننا أن نحدد إذا إستطاع الطفل أن يحول املعرفة مشاركة املعرفة :  -ج

 التي قام باكتسابها و تخزينها إلى معرفة صريحة .  

 ي :خالصة العمل امليدان ▪

تشكل املعرفة اليوم أساس القوة للمجتمعات و أساس النجاح و التقدم لها ,و إنتاج املعرفة من            

أهم عامل في التطورو التفوق.و يشار للمعرفة على أنها قيمة مضافة الكتساب املهارات اللغوية و الكتابية 

ل التمدرس  أي املرحلة التحضيرية,هذه األخيرة و الذهنية في املرحلة القاعدية و التي تبدأ في مرحلة ما قب

التي تساعد الطفل عل القدرة على تحويل املعرفة الضمنية  املكتسبة في شكل مجموعة من الخبرات إلى 

معرفة صريحة أي ما يقوم به الطفل من مهارات أدائية.و حاولنا من خالل الورقة البحثية اإلطالع على 

حركية و وجدانية التي يصرح بها التلميذ أثناء -لى سلوكات معرفية وحسيةمدى تحويل املعرفة الضمنية إ

أدائه و تفاعله مع األستاذ. حيث أظهرت نتائج  الدراسة أن هناك عالقة بين القدرة على تحويل املعرفة 

ين الضمنية إلى معرفة صريحة و بين تحقق امللمح التعليمي ألطفال التربية التحضيرية من وجهة نظر املعلم

و ذلك من خالل التطبيق امليداني  و التي  كانت دالة إحصائيا , ما يؤكد على تحقق الفرضية  و التي نصت 

 على أنه  :

 

يوجد عالقة دالة إحصائيا بين تحويل املعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة و تحقق امللمح "  

 ". املعلمينالتعليمي لطفال التربية التحضيرية من وجهة نظر 

و هذا من خالل القيمة املرتفعة  ملعامالت االرتباط بين بعدي تحويل املعرفة الضمنية إلى صريحة  

 .   0.01إحصائيا عند مستوى  0.617و بعدي تحقق امللمح التعليمي بحيث بلغت 
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طفال بحيث تحقق امللمح التعليمي لدى أطفال التربية التحضيرية  وأتضح ذلك بعد انتقالهم أي أ

التربية التحضيرية إلى قسم السنة األولى ابتدائي و تزيد  قدرة التلميذ على تحويل املعرفة الضمنية و التي 

يكون قد أكتسبها على شكل مجموعة من الخبرات  من خالل برنامج التربية التحضيرية  الذي يحتوي على 

حة يؤديها  على شكل سلوكيات خالل مختلف النشاطات التربوية ، ثم يحولها  الى معرفة صريحة و واض

ممارساته اليومية داخل القسم و التي تبرهن على اكتساب الطفل للكفاءات الختامية في املجال الحس 

حركي مثل القيام بحركات بدقة و مرونة،  في الجانب االجتماعي الوجداني مثل التعبير عن حاجاته 

ي مثل سرد القصص، و في املجال العقلي املعرفي مثل األساسية و مشاعره ،و في املجال الغوي التواصل

 االستكشاف و االستنتاج.

كما أظهرت النتائج أنه  توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى تحويل املعرفة الضمنية إلى 

" ا توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى صريحة مما يؤكد صحة الفرضية الثانية و التي نصت  أنه: 

ة الضمنية إلى معرفة صريحة لدى أطفال قسم السنة أولى ابتدائي من وجهة نظر تحويل املعرف

و هذا من خالل املقارنة بين املتوسطات الحسابية التي كانت أكبر من املتوسطات الفرضية و املعلمين " . 

 حساب قيمة ت و درجات الحرية .

تحقق امللمح التعليمي مما يؤكد و بينت النتائج كذلك أنه  توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى 

توجد عالقة دالة إحصائيا عند مستوى تحقق امللمح التعليمي  صحة الفرضية التي نصت على أنه :" 

" و هذا من خالل املقارنة بين املتوسطات  لدى أطفال قسم السنة أولى ابتدائي من وجهة نظر املعلمين

 و حساب قيمة ت و درجات الحرية .الحسابية التي كانت أكبر من املتوسطات الفرضية 

إذا نستنتج من خالل الدراسة امليدانية التي قمنا بها أن طفل التربية التحضيرية و بعد اكتسابه 

ملجموعة من الخبرات املعرفية في صورتها الضمنية عن طريق ما تقدمه البرامج التعليمية التحضيرية  من 

تحويلها أي املعرفة  إلى مجموعة من املهارات و سلوكات تساعده على خدمة لهذه الفئة ,أن له القدرة على 

 ئي.األداء و التفاعل داخل الصف الدراس ي وذلك من وجهة نظر معلمين املرحلة االبتدا

 املراجع

 1(.إدارة املعرفة.مصر: دار العلم و اإليمان ,  ط2013أسامة محمد سيد علي ) -1
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من النفس ي لدى عينة من الشباب جتماعية وعالقتها باأل املساندة اإل 

 البطال بمدينة مستغانم
  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  .أستاذ باحث .ورزق يوسفب

  عيادة الياسمين سطيف  .نفسية أخصائية .إيمانالخيوط  أم

 

 2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2019مارس  04 :القبول تاريخ  2018نوفمبر  25 :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

املواضرر ا ال ررل  ررللا برران اي تلرريد مررا الع يرر  كررل ايلررا،  من رران  لرر  الرر      نررل امل رر   أهرر تعتبررم كلررالب الة الررب ا رر  

 إلرمدراسرب هر ا امللرالب ال رل تر  يتعر ا ل را اللرةاة تكفاتلرب هامرا ارارهرا الفرارو  جرم ال ر د تايلتنرا  لر ا  راه  هر ا ال راسرب ال اد رب 

ل لرر ا اللرررةاة الة رران بن ي ررب كاررتلام    ررل ا نرر  اسررت  ا  املرر    الو ررر   كع  ررب العاتررب برريد املاررام و ا، تنا  ررب تا كررل ال   رر 

(  رراة ت ررابب  تهرر  ا، تنرراد مررا  نررا الة امررا   جررم كه ررا  80بلرره ا ا،رهةرراا  تاملهررارد  تاعت ررار    ررب ب  نهررب اللرر  ب بلرر   لن ررا  

تكه ررررررررا  ا كررررررررل ال   رررررررر ل كررررررررل ا رررررررر اد زن رررررررر  (  2010( تهه رررررررريد بلرررررررريم كعن نررررررررب  1997املاررررررررام و ا، تنا  ررررررررب كررررررررل ا رررررررر اد الاررررررررنادت   

 (  بع  التأم  كل علائل نا الا اوكتميب  تعللا ال راسب الم ال تائج التال ب:2005 هيم 

هو رررر   اتررررب ارهةاا ررررب كتوسرررر ب تدالررررب ا لررررائ ا برررريد املاررررام و ا، تنا  ررررب تا كررررل ال   رررر ل لرررر ا    ررررب كررررل اللررررةاة الة رررران بن ي ررررب  -

 كاتلام .

د،لرب ا لرائ ب مرا املارام و ا، تنا  رب لر ا    رب كرل اللرةاة الة ران بن ي رب كارتلام  تعرةا ملر و الة الرب تللررا   هو ر   ر تق تا   -

 س وا . 3كل كاما ك و ب الته  أتل كل 

هو رر   ررر تق تا  د،لررب ا لرررائ ب مررا ا كرررل ال   رر ل لررر ا    ررب كرررل اللررةاة الة ررران بن ي ررب كارررتلام  تعررةا ملررر و الة الررب تللرررا   كرررل  -

 س وا . 10كاما ك و ب الته  امثم كل 

 املاام و ا، تنا  ب  ا كل ال    ل. :الكلمات املفتاحية

: Abstract 
The problem of unemployment is one of the most important topics that occupied the 

specialists in many fields such as psychology, it is important to study this problem that may be 

exposed to young and try to avoid their harmful effects on the individual and society, So this 

study aimed at finding out the relationship between social support and psychological security 

among Young unemployed in Mostaganem city by using the descriptive method in both 

correlative and comparative terms. The sample selection by chance was 80 young  men and 

women, Data collection was based on the social support measure from Samadouni (1997) and 

the standardization of Bashir Maamria (2010), and the measure of psychological security 

prepared by Zainab Shukair (2005) After verifying  their psychometric properties. The study 

concluded with the following results: 

-There is an intermediate correlation and a statistically significant correlation between social 
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support and psychological security among a sample of young unemployed  in Mostaganem city. 

- There are statistically significant differences in social support in a sample of young 

unemployed in the city of Mostaganem attributable to the duration of unemployment and to 

those whose period of unemployment was less than 3 years. 

- There are statistically significant differences in psychological security in a sample of young 

unemployed in the city of Mostaganem attributable to the duration of unemployment and to 

those whose period of unemployment was more than 10 years. 
.: social support, psychological security.Keywords 

 

 :مقدمة

    رررو يوا رررا مرررا   اهرررا ال وك رررب تا زكرررا يعرررفي مرررا  لررر  يارررط   لررر  الفرررلو   اإل اررراد أ رررة 

 تا كرر ااكاهلررا بامللرراكل ال  ارر ب  أرهلررامثيررما كررل املواتررف ال ررل هتفررنل عبررما  هيررم ك هرروة   هررا  تال ررل 

 أ ررة مظيررم ل ررا     ررا الررةعي يعررفي مررا ر اه ررب كاديررب ، أ ررة     رر  الوتررا الرر   ال ررل لرر  يعرر ها كررل تةررل

 د عان   اها ين  بن نو رب كرل امل ا رل كرل ب مهرا ك  لرب الةعي اآلع   ائ ا ما امتااة تو  يوكا   ال 

  تعرررران هررر ا امل  لررررب ترررر  يتعرررر ا لإل اررررادامل ا ررررل تال ررررل هنثررررل العنررر  ا  ه هرررر   أهررر اللرررةاة ال ررررل تعتبررررم 

اللرراة يلنو ررب كررل امللرراكل كررل ب مهررا كلررالب الة الررب ال ررل أ ررةفا ه عل رر  مررا  الررب كررل الهلرر  تالترروه   

املارررتهةل الررر   ينثرررل أ ررر  أمرررواك الهلررر  الررر   يلرررال ع رررورو مرررا   ررراو ال ررر د ت  تنت رررا الهلررر    ررر ه  مفرررو

 يت جم ما عو ا كل ايل ون بنا ي علا يلع  بع   ا كل تهوتا ا     ت    ا،سته ار.

يتمهرر   جررم الة الررب ك نو ررب كررل اآلرررار...   ررو يلررع  العرراالود باإل ةررا  تال ررأ  ت رر   ا،متنرراه 

بأموا  رررررررا  أضرررررررف إلرررررررم تلررررررر ا،مف ا رررررررا  ال   نرررررررب  تامتلرررررررار اللرررررررعور با  هررررررر  لل تلررررررب   ت تلررررررر  ا ل ننرررررررب 

تالةلفرررراه عا ررررب لرررر ا اللررررةاة كررررل  نلررررب اللرررر ادا  املتوسرررر ب تا لاكع ررررب  تنرررر  ع   هرررر ا اللررررعور إلررررم 

الت  يررررم  رررر يا مررررا ا،متهررررا  كررررل ايلتنررررا الررررر   يرررر  ي كرررر ف      ررررب اللررررعور بررررالعفي ال رررر ن   تهفاررررريد 

فه رر  تتامهرر  ته ارر   انو ررامه   تأيفرا يرر  ع   هرر ا اللررعور إلررم الت  يررم  رر يا أتضرا    ا، تنا  ررب ته

   (1: 2015بال ل و إلم ك تنعا  أع ا.  أبو  اك  

لعل كل أه  ا   اه ال ل ه عل اللةاة الة ان ت  يت راتز ك  لرب الة الرب ت رود  رو كرل املارام و    

كررررررل ارررررر ي ا  ررررررر او اي   رررررريد ةهرررررر . تنتررررررركتد ال رررررر د باملارررررررام و ا، تنا  ررررررب كررررررل عررررررران  ررررررة ب  اتاهرررررررا 

هفرر  ا، تنا  ررب ال ررل هفرر  كررل ا  رر او الرر يل ل رر  اهلرران ا تنرراآا ك ررتظ  بلررال أت برر ع  كررا ال رر د  ت 
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 تعتنرر   جررم 
 
هرر ا اللررة ب مررا اللالرر  ا سرر و تا  رر تاه  تلفاررا كررل  ررةاا  العاتررا  كاررام و   هررا أ  امررا

  (Lepore : 1994 ,p 247)د   تص ب كتله  املاام و. 

( 1983 ظرر  هرر ا امل  ررو   رر يثا باهتنررا  مةيررم كررل ارر ي الةررا ثيد  هرر      ررا سارسررود تاعرر تد  

Sarason et al ل رررر د بررررأد الةفمررررب هنثررررل كلرررر را للترررر     ا، تنرررراآا ال ا ررررل  تكرررر ا هرررروا   بأ هررررا إدرا  ا

أ رررر او وهتنررررود بررررال  د تن  ومررررا تنثهررررود   ررررا تنأعرررر تد ب رررر ا  تنه ررررود ب امةررررا   رررر  ا  ا ررررب تكررررل تلررررر 

بأ هررررا  Schetterتسرررر تم Symeتسرررر   Cohen(. تاه رررر  كرررروهيد 31: 1997ا سرررر و  ا  رررر تاه  ا ليررررماد.    رررر  

تتررر  هو رررلا مترررائج الع يررر  كرررل ال راسرررا  إلرررم أهن رررب   (9: 2000اتاهرررا كرررا اآلع نل  جرررا ه ا رررل ال ررر د مرررا  

مررررا مظ نترررا ت ررر  أد املارررام و ا، تنا  ررررب  Caplanاملارررام و ا، تنا  رررب   نرررل عررران كررررا سررر م إل رررا كررراباد 

هتفرررنل من رررا كارررت ينا كرررل العاترررا  املتلرررلب أت املته عرررب ال رررل هلعررر  دترا هاكرررا مرررا اي ا ظرررب  جرررم ت ررر و 

الررررر    تا لاررررر  لل ررررر د  برررررم   اهرررررا    رررررو أتمررررر  كرررررل ت  رررررب مظررررر ا أد اللرررررة ب ا، تنا  رررررب لل ررررر د هرررررةتدا 

ل ا   اث الفاه ب تتلر للنفا ظرب  جرم صر تا العهل رب باإلك ادا  ا، تنا  ب ال  ا ب  تعا ب ما ظ

 (Caplan,1981 :417تال  ا ب.   

تهو ررلا دراسررا   لن ررب تاة ررب تيائ ررب   يثررب أد ا  رر او الرر يل ، يه نررود  اتررا  ا تنا  ررب 

ا ةرررب كرررا اآلعررر نل ت، يتلهرررود كارررام و هررر    ضرررب أمثرررم كرررل هيرررمه  للنلررر ا  ال ررر  ب    رررو يظ ررر  دتر 

، تنا  رررررب تاملارررررام و العاا  رررررب مرررررا ا   رررررامل  جرررررم ال ررررر ب تالوتايرررررب كرررررل املررررر ا. تن اررررر  كررررروة الررررر تاب  ا

 1976 )Cobb  تلرررررر بررررراد الررررر تاب  ا، تنا  رررررب تاملارررررام و العاا  رررررب تعنرررررل  جرررررم تعن ررررر  التوا ررررر  ال   ررررر ل

تا، تنررررراآا ل  ررررر اد ته طرررررل رت، ا،متنررررراه لررررر وه     رررررو يلرررررع تد برررررأ ه   رررررةه كرررررل  رررررة ب ا تنا  رررررب تونرررررب 

تناسررر ب ين ررررل أد هررررو   ل ررر  ا  نايررررب الازكررررب   رررر  ا  ا رررب  تأ هرررر  مرررر لر كوضرررا  رررر  ت  ايررررب تا تررررما  تك

 (3: 2011تهه ي  كل ا ي ال يل يف  ود ةه . ايا  نودو.  اضجا. كا جا 

( أد العاتررا  اإل اررام ب ا،ي اب ررب كررا العااررل  ررل 2004تل رر ا الاررر  يرر ا الرر تات  عالرر  كفنرر   

ا تكارررام ها كرررل  رررا ها أد ه  رررا كرررل كع وناهرررا  تتعرررةز رهترررا مرررا م ارررا تتارررا  ا  جرررم العنرررل تالوتررروي ب امةررر

ه ررررراتز الوضرررررع ب الفررررراه ب ال رررررل هنثل رررررا الة الرررررب  تهرررررو كرررررا يارررررا  ا  جرررررم ه ررررراد  ال ثيرررررم كرررررل ا، عااسرررررا  

 الالة ب  جم ال  ب ال  ا ب تا   او ا، تنا  ب للعاال.

هتوا      كا يرتن ل اإل اراد كرل ب راه  اتاهرا ( أد ال  ب ال  فاب 2009تن ا" نان أبو دلو"  

ا، تنا  ب بلال  عان تنتن ل كل التوا   تا،م كاج كا أ  اد ك تنعا ت  ر كا يرتن ل كرل هه نر  كلريما 
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ال  د  تهفه   التوازد بيد إكاام اها الة ولو  ب الورار ب تال  ار ب تا لار يب تنارود   هرا ال ر د كتوا هرا 

تررررا ت لررررع    هررررا بالاررررعادو كررررا م اررررا تكررررا اآلعرررر نل تناررررود تررررادرا  جررررم هفه رررر  تاهررررا م ارررر ا كررررا تاهررررا تكررررا ب  

تاستلان ت راها تإكااماها إلم أتص      كن ل  تنارود ترادرا  جرم كوا  رب ك الر  ا   راو  تنارود سرلوما 

  اد  بف و يعفي ما أكل تانأمف ب.                                        

أ رررار الرررر ل   إلررررم أد ا كررررل ال   ررر ل هررررأت  أهن تررررا كومررررا أ ررر  أهرررر  املظرررراه  ا ساسرررر ب  تمرررا هرررر ا اللرررر د         

لل ررررر ب ال  اررررر ب اإلي اب رررررب تأتن كح ررررر امها   لهررررر  هفررررر ث ال ثيرررررم كرررررل العلنررررراه تامل  ررررر نل  رررررل أبررررر ز هررررر ا 

ةعررر   رررل التلرررل  املح ررر ا  تال رررل كرررل أهن رررا اللرررعور با كررراد ال   ررر ل لل ررر د تهفه ررر  التوا ررر  ال   ررر ل تال

 (330: 2005تا،م تا،  جم اآلع نل .  ال ل     

ت ع  اللعور با كل ك ل  أساس ل للتوا     ه  إرهة  با،سرته ار تال نأمف رب ال  ار ب تا،م عال رب           

املتوازمررب   الصرر م اآلكررل م ارر ا يلررع  أد  ا اهررا كلررةعب تأد املهوكررا  ا ساسرر ب    اهررا هيررم كع ضررب 

تمرررا  الرررب   كامرررا كرررل ا كرررل يارررود    ارررب للن ررراتي كنرررا يررر ع   سرررلةا  جرررم  ررر    وامررر    اهرررا  لل  ررر  

(  منررا تعتبمهررا زن رر   ررهيم كررل أهرر   وامرر  الص لرر ب تال ررل يةرر أ هاونمهررا   رر  1  و 2004 هرراد  أزهررار  

كرا يلريم ك ر دا مرا  ال  د كل ب ايب  لأها ا تلم عان عبما  ال  ولب ال ل ينر  ةهرا  تهر ا املتليرم ال را  مثيرما

أ  ك  لب كل ك ا رل العنر   إتا كرا تعر ا اإل اراد لفرلو  م ار ب أت ا تنا  رب أت    نرب ، ااترب لرا ةهرا 

 (3  و2005كنا ت  يحد  إلم اض  ابا م ا ا.   هيم  

ند النتل را  ل ثيم العاتا  اإل اا  ب النرتة  ةابا تةار املاام و ا، تنا  ب ت ا كل ت وا   

ل   لى  ة عب الف او ت تدتها تنا  تةعا ند تأث را  الة ب أت إ  اة ب تا، تنا  ب تم ال  ا ب 

إلى أد  ي  بالرم   ا اةق للراة ب ال  ا ب ا نر seligmanت  ا   هتا التت ا نا د تو ا ل ناد 

  عنن  ل  ال     لى درااب نا   عن الف او  د رو ةالع ش ند  ان لعتر اإل ااد ة تدتها أت

 نع اها. 

ا إلرررم أد هررر ا امل ظرررور يارررط  ك ظرررور  رررودو ا   ررراو ال  اررر ب تنحسررر   جرررم كرررا يعررر ي بال ررر ب  كلررريم 

 كرررل التمميرررك  جرررم ا  لرررل أت املررر ا ال   ررر ل ا كررر  الررر   ،
 
يتاررر  كرررا هو  رررا   لررر   ال  اررر ب اإلي اب رررب بررر ،

  الةلركرررررل للدرااب تالةفث ةا تةارها فا ب ت نت،  ًتةالتال  ألةف  ال تدو هد االررررر    اإلي رررررا    

تلهتا  تنفتر نتفتك الدرااب   ته  الهدي ا انى  فت ناتهةن أ فن للف اواللرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةاة ت الب 
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تل  ضرروه ت لى ةاة الة رران اللررلدا بررا كل ال   رر ل ت اتتا املاررام و ا، تنا  ررب الفال ب فتن نتفتك 

 ؤ،  التال ب : ر، التااين ل 

هل هو    اتب ارهةاا ب دالب إ لائ ا بيد املاام و ا، تنا  ب تا كل ال    ل لر ا    رب كرل اللرةاة  -1

 الة ان بن ي ب كاتلام  ؟

لة ررران هررل هو ررر   رر تق تا  د،لرررب إ لررائ ب مرررا كاررتوا املارررام و ا، تنا  ررب لررر ا    ررب كرررل اللررةاة ا -2

 تعةا إلم ك و الة الب؟

هل هو     تق تا  د،لرب إ لرائ ب مرا كارتوا ا كرل ال   ر ل لر ا    رب كرل اللرةاة الة ران تعرةا إلرم  -3

 ك و الة الب ؟

 فرضيات الدراسة: -

هو    اتب ارهةاا ا كو ةب كتوس ب دالب إ لرائ ا بريد املارام و ا، تنا  رب تا كرل ال   ر ل لر ا    رب  -

 اللةاة الة ان بن ي ب كاتلام .كل 

، هو     تق تا  د،لب إ لائ ب ما كارتوا املارام و ا، تنا  رب لر ا    رب كرل اللرةاة الة ران تعرةا  -

 إلم ك و الة الب.

، هو ررر   ررر تق تا  د،لرررب إ لرررائ ب مرررا كارررتوا ا كرررل ال   ررر ل لررر ا    رررب كرررل اللرررةاة الة ررران تعرررةا إلرررم  -

 ك و الة الب.

 سة:أهداف الدرا -

مه ي ه ا ال راسب إلم كع  ب اة عب العاتب بيد املاام و ا، تنا  ب تا كرل ال   ر ل  منرا مهر ي 

أيفررا إلررم كع  ررب ال رر تق برريد اللررةاة الة رران مررا كاررتوا املاررام و ا، تنا  ررب تا كررل ال   رر ل ت هررا ملتليررم 

 س وا  الة الب.

 أهمية الدراسة: -

ا، تنا  رررررب تا كررررل ال   ررررر ل تأهن تهنرررررا مررررا الت   رررررف كرررررل أزكرررررا  اإلسرررر ا  مرررررا إ  ررررراه مظرررر و  رررررل املارررررام و  -

 اللةاة الة ان.
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ا،هتنررا  بلرر نفب ك نررب مررا ايلتنررا تبررا  مررب اللررةاة  تالتمميررك  جررم إ رر ا امللرراكل ال ررل هثهررل كاهلررا تبررا  -

 أزكب الة الب.

د املارام و ا، تنا  رب كل املتوترا أد هفر ف مترائج ال راسرب ا  ال رب أساسرا مظ نرا ك نرا  ل  ر  العاترب بري -

تا كررررل ال   رررر ل تال ررررل كررررل عال ررررا ين ررررل ب رررراه الع يرررر  كررررل البررررماكج اإلر رررراديب تالوتائ ررررب ال ررررل ه  رررر  ك تنررررا 

 ال راسب.

 تحديد املفاهيم االجرائية: -

املاررررام و ا، تنا  ررررب: بررررا ال ر ررررب ال ررررل يتفلررررل  ل هررررا اللررررةاة مررررا كه ررررا  املاررررام و ا، تنا  ررررب ،برررر اه   

 (.2010( تهه يد بليم كعن نب  1997الانادت    

 (.2005كه ا  ا كل ال    ل لةن    هيم   جمبا ال ر ب ال ل يتفلل  ل ها اللةاة  ال    ل: ا كل

 الدراسة امليدانية: إجراءات

 الدراسة االستطالعية:  -

 نرررررا   دتا ال راسرررررب ا،سرررررت ا  ب كفاتلرررررب التفهررررر  كرررررل ا  لرررررائم الاررررر اوكتميب  أهررررر ايكرررررل 

 الة اما  ملع ي ك ا  ا  تها للت ة   ما الةفمب ا لةائ نب.

 عينة الدراسة اإلستطالعية:  

  ابا ت ابب. 30إ تنلا  جم    ب كل  ةاة ك ي ب كاتلام  يه ر   ده  بر 

 الخصائص السيكومترية:

 املساندة االجتماعية:مقياس  -

 ه  التفه  كل   ق ترةا  ه ا امله ا  ما الةفمب ا لةائ نب كل عان ال  ق التال ب: 

   ق ا،تااق ال اعجا:  ❖

 ا،رهةا  بيد ال ر ب الال ب لال بع  تال ر ب الال ب للنه ا :  •
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 املاام و ا، تنا  ب.(: كعاكل ارهةا  كل بع  كا ال ر ب الال ب مله ا  01ا ل تن رت   

 ال ،لب اإل لائ ب كعاكل ا،رهةا  الةع  ال ت 

 0.01 868.** ا س وكاام و  01

ام و ارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررك 02

 ا   تاه

**.860 0.01 

( أد تررررر   كعررررراكا  ا،رهةرررررا  بررررريد بعررررر   كه رررررا  املارررررام و ا، تنا  رررررب  01يتضررررر  كرررررل ا لررررر تن رتررررر  

  تهررر ا كرررا يع ررر  كح ررر ا للت رررا   الررر اعجا 0.01كارررتوا تال ر رررب الال رررب كامرررا تا  د،لرررب إ لرررائ ب   ررر  

 للنه ا  أ  اما يتنتا ب ر ب ك ه عب كل الل ق.

 الل ق التن يك   املهارمب ال    ب(: ❖

 ابا( ه هفةا ه ازل ا كل أ جم إلم أد رى در رب  بعر ها  30ه  ه هف  در ا  أ  اد الع  ب ا،ست ا  ب  

كررل  %27ا رر اد( ب اررةب  08در ررامه   جررم امله ررا   ايلنو ررب ا تلررم ههرر ر بررر تاررنوا إلررم ك نررو تيد  ارر  

كررل الر ر ا  الرر م ا  تهر ا للتفهرر  كررل % 27ا رر اد( ب ارةب  08الر ر ا  العل ررا  تايلنو رب الثام ررب ههر ر بررر 

 ت رو امله ا   جم التن يك بيد املاتونا  اي تل ب تكاما ال تائج كالتالا:

 .ه ا  املاام و ا، تنا  بملب ال  تق بيد كتوس ا  ايلنو تيد ال    تيد (: د،ل02ا ل تن رت   

 الع  ب        

 ا بعاد

  08ايلنو ب ال م ا د=  08ايلنو ب العل ا د= 

 ت نب  

در ررررررررررررررب 

 ا   نب

كاررررررررررررتو 

ا 

 ال ،لب
 ا،مف اي املتوس   ا،مف اي املتوس  

 0.00 30 14.32 1.36 7.43 2.65 18.12 كاام و ا،س و

كاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررام و 

 ا،  تاه
27.18 1.75 17.37 1.89 

15.18 30 0.00 

 0.00 30 11.84 9.06 104.87 11.72 148.75 ال ر ب الال ب

( برررريد 0.01( اي اررررويب دالررررب إ لررررائ ا   رررر  كاررررتوا د،لررررب  tيتضرررر  كررررل ا لرررر تن الارررراب  أد ترررر    

يعنررل أمررا يتنتررا بهرر رو  مةيررمو  جررم التن يررك برريد املرر ه عيد ايلنررو تيد  جررم أبعرراد امله ررا  تال ر ررب الال ررب  كررا 

 تامل   فيد ما املاام و ا، تنا  ب  كنا ي علا يتلف بناتوا  ان كل الل ق ل ا    ب ال راسب.

 : كعاكل رةا  أل ا م تمةاخ ❖
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 ه   اابا بال اةب للنهايف  ال    ب تامله ا  مال  ااما ال تائج كالتالا:

 (: كعاكا  رةا  كه ا  املاام و ا، تنا  ب.03   تن رت  

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر د  أبعرررررراد امله ا 

 ال ه ا 

 كعاكل أل ا م تمةاخ

 847. 15 ا س وكاام و 

 620. 15 ا   تاهكاام و 

 921. 30 امله ا  مال

يتضرررر  كررررل ا لرررر تن الارررراب  أد كعرررراكا  الثةررررا  ب  نهررررب أل ررررا م تمةرررراخ لةعرررر   كه ررررا  املاررررام و 

تبررررا كعررررراكا  رةررررا  كهةولررررب  منررررا بلررررر  كعاكررررل الثةررررا  ال جررررا للنه رررررا   0.62ت  0.84ا، تنا  ررررب ترررر  بللررررا 

 ( تبا ت نب ك ه عب كنا يعنل أد امله ا  يتنتا ب ر ب  ال ب كل الثةا .0.92 

 كعاكل رةا  الت ةئب ال ل  ب:  ❖

ب  تال لرف الثرا   يفر  ه  هها    ةارا  امله ا  إلم مل يد  ال لف ا تن يفر  الة رود ال  دير

 الة ود الةت  ب  ر   ااة كعاكل ا،رهةا   ااما ال تائج كالتالا: 

 (: كعاكل رةا  كه ا  املاام و ا، تنا  ب.04ا ل تن  

 كعاكل الثةا  بع  الت     بنعادلب  وهناد ا،رهةا كعاكل 

.819 .897 

 يتض  كل ا ل تن أد كعاكل الثةا  ك ه ا تنن ل الوروق با. 

 النفس ي: األمنمقياس  -

 ه  التفه  كل   ق ترةا  ه ا امله ا  ما الةفمب ا لةائ نب كل عان ال  ق التال ب: 

 

 

 الل ق التن يك : ❖
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كرل الرر ر ا   %27كنرل هنثرل در رامه   ا،سرت ا  بهنرا كهارمرب كتوسر ا  در را  أ ر اد الع  ررب 

كل ال ر ا  ال م ا ما امله را  تأبعرادا ال    رب  تهر ا للتفهر  كرل تر رو  %27العل ا  تكنل هنثل در امه  

 امله ا   جم التن يك بيد املاتونا  اي تل ب ما ا كل ال    ل تكاما ال تائج كالتالا:

 .ا،ست ا  ب(: د،لب ال  تق بيد كتوس ا  ايلنو تيد ال    تيد    اد الع  ب 05ا ل تن رت   

 الع  ب      

 

 بعادا 

 ايلنو ب العل ا

 08د=

 ايلنو ب ال م ا

 08د= 

 ت نب

  

 

 كاتوا 

 ال ،لب

 ك   ك  

 0.00 20.23 3.11 19.95 1.51 34.25 هاونل ال  د

 0.00 13.29 2.76 25.41 3.66 37.87 ا   او العاكب تالعنل ب

 0.00 16.81 3.99 11.54 1.31 26.00 ا  الب املةا  ب

 0.00 14.80 3.63 17.12 2.13 29.87 ا، تنا  بالعاتا  

 0.00 16.93 9.82 81.00 7.29 123.29 ال ر ب الال ب

( بررررريد 0.01( أد تررررر     ( اي ارررررويب دالرررررب إ لرررررائ ا   ررررر  كارررررتوا د،لرررررب  05يتضررررر  كرررررل ا لررررر تن رتررررر         

ايلنرررررررو تيد  جرررررررم أبعررررررراد امله رررررررا  تال ر رررررررب الال رررررررب كنا يعنرررررررل أد امله رررررررا  يتنترررررررا بالهررررررر رو التن يكيرررررررب بررررررريد 

 ايلنو تيد ال    تيد ما ا كل ال    ل.

 ه   ااة ت   كعاكا  اإلرهةا  بيد أبعاد ا كل تال ر ب الال ب    ق اإلتااق ال اعجا: ❖

 كعاكا  اإلرهةا  بيد أبعاد ا كل ال    ل تال ر ب الال ب للنه ا . :(06ا ل تن رت   

هارررررررررررررررررررررونل  ا بعاد

 ال  د

ا   رراو العاكررب 

 تالعنل ب

ا  الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب 

 املةا  ب

العاتررررررررررررررررررررررررررررررررررا  

 ا، تنا  ب

ال ر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررب 

 الال ب

 **0.834 **0.422 **0.676 **0.466 - هاونل ال  د

ا   ررررررررررررررررررررررررررررررراو العاكررررررررررررررررررررررررررررررررب 

 تالعنل ب

- - 0.460** 0.422** 0.729** 

 **0.818 **0.416 - - - ا  الب املةا  ب

 **0.718 - - - - العاتا  ا، تنا  ب
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( أد تررررر   كعرررراكا  اإلرهةرررررا  برررريد أبعررررراد امله ررررا  ا ر عرررررب تال ر ررررب الال رررررب  06يتضرررر  كررررل ا لررررر تن رترررر         

  تهررررررر ا كرررررررا يع رررررر  كح ررررررر ا للت رررررررا   الررررررر اعجا 0.01للنه ررررررا  كامرررررررا تا  د،لرررررررب إ لرررررررائ ب   رررررر  كارررررررتوا 

 للنه ا .

 كعاكل رةا  أل ا م تمةاخ:   ❖

ه  اعت رار هر ا املعادلرب مظر ا  د اسرت ابا  ا  ر اد  جرم  ةرارا  امله را  ت ر  كيركاد ريراآا التر رنج 

  كوا   مثيما   ا  كوا   مثيما  هيم كوا     أ  اما(  هيم كوا   بل و(                                          

 (: كعاكا  رةا  كه ا  ا كل ال    ل ب  نهب أل ا ل  تمةاخ. 07  تن رت          

 كعاكل أل ا م تمةاخ أبعرررررررررررررررررررررراد امله رررررررررررا 

 0.77 هاونل ال  د ترؤنتا للناتهةل

 0.61 ا   او العاكب تالعنل ب لل  د

املرررةا  ررررررررب لل  دا  الرررب   0.84 

العاتا  اإل تنا  ب تالت ا ل 

 لل  د

0.74 

 0.88 امله رررررررررررررررا  ال ررررررجا

يتضر  كررل ا لر تن الارراب  أد كعراكا  الثةررا  ب  نهرب أل ررا م تمةراخ برريد أبعراد كه ررا  ا كرل ال   رر ل         

( تبررا 0.88ب  منررا بلرر  كعاكررل الثةررا  ال جررا للنه ررا   ( تبررا كعرراكا  رةررا  كهةولرر0.84-0.61ه ات ررا برريد  

 ت نب ك ه عب  كنا يعنل أد امله ا  يتنتا ب ر ب  ال ب كل الثةا .

 كعاكل رةا  الت ةئب ال ل  ب: ❖

ه  هها    ةارا  امله ا  إلم مل يد  ال لف ا تن يفر  الة رود ال  ديرب  تال لرف الثرا   يفر  

  ااة كعاكل اإلرهةا   ااما ال تائج كالتالا:الة ود الةت  ب  بع  تلر ه  

(: كعاكل رةا  كه ا  ا كل ال    ل ب  نهب الت ةئب ال ل  ب بنعادلب سةيمكاد ب اتد.08ا ل تن رت     

 ال ،لب اإل لائ ب كعادلب الثةا  بع  الت     كعاكل اإلرهةا 

 دان إ لائ ا 0.73 0.61

 يتض  كل ا ل تن أد كعاكل الثةا  ك ه ا تهو دان إ لائ ا تنن ل الوروق با 
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ما رررن كرررل ال ترررائج الارررابهب أد امله اسررريد يتنتعررراد بررر ر ا  ك ه عرررب كرررل اللررر ق تالثةرررا  ين رررل 

 الوروق ةهنا إلست  اك نا ما الةفمب ا لةائ نب بال إانم اد.

 منهج الدراسة: -

 .امل    الو    ب و  ا اإلرهةاا  تاملهارد ملاهكتا ل ة عتهاتعتن  ال راسب ا  ال ب  جم 

 : هنثلا ك ا،  ال راسب ما:مجاالت الدراسة األساسية -

 ايلان املاا  : أ  اه ك ي ب كاتلام . -

 .2018-10 -22إلم هايب  2018-09 -10ايلان الةكا  : كل  -

 ايلان الرل  :  ةاة ك ي ب كاتلام  الة ان. -

 مجتمع الدراسة وعينته: -

هنثررررل ك تنررررا ال راسررررب مررررا  ررررةاة ك ي ررررب كاررررتلام  الة رررران  تمظرررر ا ل بررررم  لنررررا ت رررر   هررررو   

 رررابا ت رررابب ب  نهرررب اللررر  ب  تننثرررل  80اإل لرررائ ا  املفرررةواب   هررر  هررر  اعت رررار    رررب ك رررا ههررر ر برررر 

 ا ل تن التالا علائم الع  ب ا ساس ب:

 ساس ب.(: علائم    ب ال راسب ا  09  تن رت  

 ال اةب املمونب الت  ار علائم الع  ب املتليما 

 

 ك و الة الب

 %38.75 31 س وا  1-3

 %23.75 19 س وا  4-6

 %21.25 17 س وا  7-9

 %16.25 13  نا  وق  10

 

 أدوات جمع البيانات: -

املارام و ا، تنا  رب  ه   نا الة امرا  مرا هر ا ال راسرب باسرت  ا  أداهريد  ا تلرم هتنثرل مرا كه را  

ب رر  كوز ررب  جررم  30  يتاررود امله ررا  كررل 2010تهه رريد بلرريم كعن نررب 1997أ رر ا إبرر اه   الاررنادت   سرر ب 

ب رررر   ي رررراة  مهررررا  15ب رررر   ت عرررر  كاررررام و ا  رررر تاه تنهاررررا  15بعرررر يل هنررررا بعرررر  كاررررام و ا سرررر و تنهفاررررا 

 ته ررران  ررر    تلررر ا ته ررران در رررب بأسرررلوة هه نررر   ته ررر   إ ابرررا  امل فو ررريد ضرررنل أر عرررب بررر ائل برررا ،

 تا  و  كتوس  ته ان در تيد  مثيما ته ان راث در ا (.
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ب ررر   54تالررر   يتارررود كرررل  2005ا،داو الثام رررب برررا كه رررا  ا كرررل ال   ررر ل كرررل إ ررر اد زن ررر   رررهيم  

كوز ررب  جررم أر عررب أبعرراد ي رراة  مهررا بأسررلوة هه نرر   ته رر   إ ابررا  امل فو رريد ضررنل أر عررب برر ائل بررا  

(  تا لررر تليد 0  هيرررم كوا ررر  بلررر و ه ررران 1  هيرررم كوا ررر  ا  امرررا ه ررران 2  كوا ررر  ته ررران 3وا ررر   ررر ا ته ررران ك

 التال يد يوم اد أبعاد كل كل امله اسيد:

 (: هوز ا ال ه ا   جم أبعاد املاام و ا، تنا  ب.10ا ل تن رت   

   د ال ه ا  أرتا  ال ه ا  ا بعاد  

 15 .28-27-25-23-21-18-16-15-14-12-10-8-5-4-2 بع  كاام و ا س و  

بعررررررررررررررررررررررررررررررررررر  كاررررررررررررررررررررررررررررررررررررام و 

 ا   تاه

1-3-6-7-9-11-13-17-19-20-22-24-26-29-30. 15 

 30 ك نوك ال ه ا 

 

 (: هوز ا ال ه ا   جم أبعاد كه ا  ا كل ال    ل.11ا ل تن رت   

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر د  أرتا  ال ه ا  ا بعاد

 ال ه ا 

 14 .28-27-26-25-24-23-22-21-20-5-4-3-2-1 ال  دهاونل 

ا   رررررررررررررررررررررررررررررراو العاكررررررررررررررررررررررررررررررب 

 تالعنل ب

6-7-8-9-10-11-12-13-14-29-30-31-32-33-34-35-36-37 18 

 10 47-46-45-44-43-42-41-40-39-38 ا  الب املةا  ب

 12 .54-53-52-51-50-49-48-19-18-17-15-16 العاتا  ا، تنا  ب

 54 ك نوك ال ه ا  

 

 األساليب اإلحصائية:  -

هرر  ا، تنرراد مررا هرر ا ال راسررب  جررم ك نو ررب كررل ا سررال   اإل لررائ ب هتنثررل مررا الت رر ارا   ال ارر  

 املمونب  كعاكل ا،رهةا  بيمسود  هفل ل التةايل ا  اد .
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 ومناقشتها:عرض نتائج الدراسة  -

 عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى: -

 برريد در ررا  املاررام و ا، تنا  ررب  -
 
هرر م ال  ضرر ب ا تلررم  جررم أمررا "هو رر   اتررب إرهةاا ررب دالررب إ لررائ ا

تدر ا  ا كل ال   ر ل لر ا اللرةاة الة ران بن ي رب كارتلام " ت عر  املعا لرب اإل لرائ ب هر  التو رل 

 إلم ال ت  ب التال ب:

 (: ا،رهةا  بيد املاام و ا، تنا  ب تا كل ال    ل ل ا اللةاة الة ان.12ا ل تن رت   

 ا كل ال    ل املتليما 

 

 املاام و ا، تنا  ب

 0.67 كعاكل ا،رهةا  بيمسود 

 0.00 كاتوا ال ،لب

 80  ل  الع  ب

 0.01 ) ا،رهةا  دان     كاتوا ال ،لب أل ا(

ا لررر تن أ ررراا ما رررن أد كعاكرررل ا،رهةرررا  بررريد در رررا  أ ررر اد    رررب ال راسرررب مرررا كه رررا  كرررل عررران 

  تهرر ا اله نررب كتوسرر ب تا ديررب أ  0.67املاررام و ا، تنا  ررب تدر ررامه  مررا كه ررا  ا كررل ال   رر ل ترر  بلرر  

ا  أمررررا كلنررررا زاد  در ررررا  أ رررر اد    ررررب ال راسررررب مررررا كه ررررا  املاررررام و ا، تنا  ررررب زاد  در ررررامه   جررررم كه رررر

( بنعنررر  أمرررا هو ررر  α=0.01ا كرررل ال   ررر ل  منرررا أد هررر ا اله نرررب دالرررب إ لرررائ ا   ررر  كارررتوا ال ،لرررب أل رررا  

تيالترررالا ين رررل تةرررون  اترررب تا  د،لرررب إ لرررائ ب بررريد املارررام و ا، تنا  رررب تا كرررل ال   ررر ل لررر ا اللرررةاة  

 %.1ا تنان الوتوك ما ا   أ ب اةب % كا 99  ض ب الةفو ا تلم  ت اةب التأم  كل ه ا ال ت  ب با 

( املع ومرب 2014هت   ه ا ال ت  ب كا بعي مترائج ال راسرا  الارابهب م راسرب  نروكل ت ه ر ن   

باملارررام و ا، تنا  رررب بررريد هفه ررر  ال ررر ب ال  اررر ب تا،مررر كاج ا، تنررراآا لللرررةاة  تال رررل هو رررلا إلرررم أد 

 كررل ال   رر ل تع رري كاررتوا املعامرراو  تمرر لر دراسررب للناررام و ا، تنا  ررب دترا هاكررا مررا إ ررةاك ا  ا ررب ل

( املع ومررررب بأهن ررررب املاررررام و ا، تنا  ررررب مررررا هفه رررر  التوا رررر  ال   رررر ل 2011ايررررا  نررررودو    نررررب تاعرررر تد 

تا، تنرراآا لرر ا اللررةاة الة رران  ال ررل عللررا إلررم أد املاررام و تالرر    ا، تنرراآا تاإلكرر اد بالعاتررا  لررا 

 رررر ل لل رررر د بأبعررررادا ال رررر  ب تا سرررر نب تا، تنا  ررررب  تأيفررررا دراسررررب م ررررا، أهن ررررب مررررا هفه رررر  التوا رررر  ال  

( املع ومررب باملاررام و ا، تنا  ررب ت اتتهررا بررا كل ال   رر ل لرر ا أهررالا الة ررو  املرر ك و عرران 2010الاررنيم   
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العررر تا   اإلسررر ائ جا  جرررم كفا ظرررا  هرررةو  تال رررل عللرررا إلرررم ت رررود  اترررب ارهةاا رررا كو ةرررب بررريد املارررام و 

 تنا  ب تا كل ال    ل. ا، 

ين ررل ه ارريم هرر ا ال ت  ررب برراد املاررام و ا، تنا  ررب تعتبررم كلرر را هاكررا كررل كلررادر الرر    الرر   

يفتا رررررا اإل اررررراد    رررررو يرررررحر   لررررر  املارررررام و ا، تنا  رررررب تكارررررتوا ال ضرررررا  مهرررررا مرررررا م   رررررب إدرا  ال ررررر د 

ال   ررر ل إلرررم هفاررريد  تا كرررلا  رررب لفرررلو  ا   ررراو تأسرررال   كوا  ترررا ل رررا  توهررر ي كرررل كرررل املارررام و ا، تن

ال  ب ال  ا ب تاملاا  و  جم الت  ف تا،كر اد بال اترب ا،ي اب رب للترأتل  تالتعرود  جرم ا   راو الواتع رب 

تزنررررادو اللررررعور بال ضررررا تالاررررعادو  كنررررا يفاررررل كررررل ترررر رو ال رررر د  جررررم التنتررررا بف اهررررا تكوا  ررررب كلرررر اها 

ا  تمررا هرر ا اإلاررار يحمرر  ا    رر  أد املاررام و ا، تنا  ررب بنوضررو  ب تا ت رراز  ررعويا  ا   رراو ال ررل هوا  رر

تا كل ال    ل يلتمكاد ما كو هنا سنا    ل ب تلع  ال ر د بال  راهو  منرا تلرع ا بالهر رو  جرم كوا  رب 

التفرررر يا  تالتللرررر   جررررم العهةررررا  تهف نرررر  ال اتررررا  تاإلكاامررررا   تاملتنثلررررب مررررا الةعرررر  ا، تنرررراآا مررررا ا كررررل 

و أد ال  د ي ةا كرل  رعورا بأمرا يارت  ا اإلبهراه  جرم  اترا  كلرةعب تكتكمرب كرا ال را  ال    ل لل  د    

 ( 120-119: 2011تت  ا هن ب ا،م عال ب ما   اها.  أبواال   

 عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية: -

 و ا، تنا  ررب هرر م ال  ضرر ب الثام ررب  جررم امررا "، هو رر   رر تق تا  د،لررب إ لررائ ب مررا كاررتوا املاررام -

"ت عرررر  املعا لررررب اإل لررررائ ب هرررر  التو ررررل إلررررم  لرررر ا    ررررب كررررل اللررررةاة الة رررران تعررررةا إلررررم كرررر و الة الررررب

 ال ت  ب التال ب:

 (: ال  ق ما در ا  اللةاة  جم كه ا  املاام و ا، تنا  ب  ا  ك و الة الب.13ا ل تن رت   

 كل ر التةايل
ك نرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروك 

 امل  عا 

در رررررررررررررررررررب 

 ا   نب

كتوسررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 امل  عا 
F  

كاتوا 

 ال ،لب
 اله ار

املاررررررررررررررررررررام و 

 ا، تنا  ب

 1123.834 3 2906.754 بيد ايلنو ا 

6.214 
 

.002 
 

 دان

0.01 

داعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 

 ايلنو ا 
26877.698 76 220.796 

 79 29784.452 ال جا
 

كه رررا   ( ما رررن أد ال ررر ق بررريد أ ررر اد    رررب ال راسرررب مرررا در رررامه   جرررم 13كرررل عررران ا لررر تن رتررر  

  6,21( تال ررل بللرررا Fاملاررام و ا، تنا  ررب هةعرررا ملتليررم كررر و الة الررب هررو  ررر ق تامرر   تهررر ا كررا أم هررا ت نرررب  
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% كررررا 99(  ت اررررةب التأمرررر  كررررل هرررر ا اله نررررب هررررو α=0.01تبررررا ت نررررب دالررررب إ لررررائ ا   رررر  كاررررتوا ال ،لررررب  

( ، يفررر د للرررا   كرررل ال ررر تق Fاإل لرررائ ب  %  تينرررا أد اعتةررار ال ،لرررب 1ا تنرران الوتررروك مرررا ا   رررأ ب ارررةب

 (  ته ا كا يةف ا ا ل تن التالا:Scheffe إم ا مللأ إلم إست  ا  كعاكل الل   ا  

(: املهارما  الةع يب ةه ي هف ي  للا   كل ال  تق.14  تن رت     

 كعاكل الل   ا للنهارما  الةع يب املاام و ا، تنا  ب

كارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتوا  ا   أ املع ار   (I-Jكتوس  ال  تتا    (Jالة الب ك و  (Iك و الة الب  

 ال ،لب

 032. 2.17116 13.62487* 6-4 س وا  1-3

7-9 3.71212 5.91540 .903 

 542. 3.04417 5.94444  أمثم 10

 032. 2.17116 -13.62487* 3-1 س وا  4-6

7-9 -8.61671 6.10293 .419 

 527. 4.27012 6.38438-  أمثم 10

 903. 5.91540 3.71212- 3-1 س وا  7-9

4-6 8.61671 6.10293 .419 

 985. 4.68673 2.23232  أمثم 10

 542. 3.04417 5.94444- 3-1  أمثم 10

4-6 6.38438 4.27012 .527 

7-9 -2.23232 4.68673 .985 

 (α=0,05) *كتوس ا  ال  تق دالب    

( سر وا   تهر ا كرا 3-1ال  تق كاما للا    الر يل كر و ب رالته  هترمات، كرا بريد  ما ن أد كتوس  

 ي ن  جم     هفه  ال  ض ب الثام ب.

 الرررررب الة الرررررب   ررررر  ال ررررر د هرررررحد  إلرررررم مرررررا هررررر ا اللررررر د يررررر ا الةا رررررو ا لةائررررر   ال ا رررررطل ب نهرررررل اد 

 كرل العرااليد  رل العنرل التع ا ل ثيرم كرل كظراه   ر   التوا ر  ال   ر ل تا، تنراآا  إضرا ب إلرم أد مث
 
يرما

  يتارر  مثيرررم كرررل العررااليد بعررر   الارررعادو 
 
يتلرر ود بفرررا،  كررل ا،ضررر  ابا  ال  اررر ب تالص لرر ب  نرررثا

ت رررر   ال ضرررررا تاللرررررعور برررررالالة ت ررررر   ال  رررراهو كنرررررا يرررررحد  إلرررررم ا رررررتان مررررا ال ررررر ب ال  اررررر ب منرررررا رررررررا أد 

نرل ررر  لر  يتن  روا كررل تلرر يللر   لرر ه  العرااليد  رل العنرل ه كرروا كها ر  ال راسرب ةهرر ي ا  لرون  جرم  
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ا،هلرراي بفالرررب كرررل الةرررح  تالالة...منرررا اد ا  الرررب ال  اررر ب تالعةلرررب ال رررل يعام هرررا مثيرررم كرررل العرررااليد  رررل 

العنررررررل هاررررررود سرررررررةا لإل ررررررابب ب ثيررررررم كررررررل ا كرررررر اا ت الررررررب اإل  رررررراه الةرررررر    كاره رررررراك ضررررررل  الرررررر   تاره رررررراك 

 اا الهلرر  أت اإل ررابب بال بفررب اللرر رنب  إضررا ب إلررم كعامرراو الاولاررتمتن  تالرر   كررل املن ررل يررحد  إلررم أكرر

 (151-150: 2014سوه التل يب أت ا،متااة  ادا  تل يب سفمب تهيم ص  ب. ب نهل 

اللرةاة الة ران باإل ةرا  ي ا الةا ثاد اد ازكب الة الب هاود كلت و ما سر وامها ا،تلرم كنرا يلرع  

تال ررررأ  ت رررر   ا،متنرررراه لل تلررررب   ت تلرررر  ا ل ننررررب بأموا  ررررا    تناررررود تاتررررا الة الررررب تكررررا يرررر     مهررررا مت  ررررب 

لر ا،مف ا ررا  ل هرر اد كلرر ر العررفي أ رر   جررم اله ا ررا  ا ضررعف مررا ايلتنررا تهرر  اللررةاة  أضررف لرر 

ال   نب تامتلار اللعور با  ه  تالةلفاه مفو ال ةها  ال ل هف ا ما بفةو ب كرل العرفي كرا ي عرل هرح،ه 

اللررررةاة يعفلررررود مررررا  الررررب كررررل الااسررررته ار تالاكررررل تيالتررررالا هةنرررر  املاررررام و ا، تنا  ررررب كررررل ارررر ي اهل رررر  

ضرع ب ت يترراتل  كع را تنلرة  اترل  ا ررب تا ر تاهه  ل ر  ل رل بعرر  كر تر  ر و سر وا  يتهةررل ال ر د هر ا الو 

للرر    تاملاررام و ا، تنا  ررب  تهرر ا كررل امبررم ارررار الة الررب ،مررا كلنررا االررا  تررمو التع ررل كلنررا  ررار ضرر رها 

  جررم املواهرر  ال   ررب تالعهل ررب للعاكررل  تفررنفل ك اراهررا بررل ي هرر  اإل ارراد 
 
 سررلة ا

 
   ررو هررحر  هررأريما

 
 ارر نا

 تن ف  كاتواا تنت جم  ل ا اكا تانو اها... كيكو التعود  جم العنل تإههاما

 عرض ومناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة: -

هررر م ال  ضررر ب الثالثرررب  جرررم أمرررا "، هو ررر   ررر تق تا  د،لرررب إ لرررائ ب مرررا كارررتوا ا كرررل ال   ررر ل لررر ا  -

ل ت  ررب " ت عرر  املعا لررب اإل لررائ ب هرر  التو ررل إلررم ا   ررب كررل اللررةاة الة رران تعررةا إلررم كرر و الة الررب

 التال ب:

 (: ال  ق ما در ا  اللةاة  جم كه ا  ا كل ال    ل  ا  ك و الة الب.15ا ل تن رت   

 كل ر التةايل
ك نرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروك 

 امل  عا 

در رررررررررررررررررررب 

 ا   نب

كتوسررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 امل  عا 
F ت نب 

كاتوا 

 ال ،لب
 اله ار

ا كرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 

 ال    ل

 958.080 3 1747.095 بيد ايلنو ا 

4.719 
 

.006 
 

 دان

0.01 

داعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 

 ايلنو ا 
29511.316 76 225.083 

 79 31258.411 ال جا
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( ما رررن أد ال ررر ق بررريد أ ررر اد    رررب ال راسرررب مرررا در رررامه   جرررم كه رررا  15كرررل عررران ا لررر تن رتررر  

  تبرررا  4.71( تال رررل بللرررا Fا كرررل ال   ررر ل هةعرررا ملتليرررم كررر و الة الرررب هرررو  ررر ق تامررر   تهررر ا كرررا أم هرررا ت نرررب  

% كررا ا تنرران 99(  ت اررةب التأمرر  كررل هرر ا اله نررب هررو α=0.01إ لررائ ا   رر  كاررتوا ال ،لررب  ت نررب دالررب 

( ، يفر د للرا   كرل ال ر تق  إم را مللرأ F%   تينرا أد اعتةرار ال ،لرب اإل لرائ ب  1الوتوك ما ا   أ ب اةب

 ( ته ا كا بف ا ا ل تن التالا: Scheffeإلم إست  ا  كعاكل الل   ا  

 : املهارما  الةع يب ةه ي هف ي  للا   كل ال  تق.(16  تن رت   

 كعاكل الل   ا للنهارما  الةع يب ا كل ال    ل

كارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتوا  ا   أ املع ار   (I-Jكتوس  ال  تتا    (Jاملاتوا  (Iاملاتوا  

 ال ،لب

 742. 6.00257 10.29643 6-4 س وا  1-3

7-9 10.44848 6.19981 .653 

 799. 6.32623 97692.-  أمثم 10

 742. 6.00257 10.29643- 3-1 س وا  4-6

7-9 .15206 2.29242 1.000 

 022. 2.56039 -12.76524-*  أمثم 10

 653. 5.19981 10.44848- 3-1 س وا  7-9

4-6 -.15206 4.29242 1.000 

 043. 4.93418 -10.82741-*  أمثم 10

 799. 5.32623 97692. 3-1  أمثم 10

4-6 *12.76524 2.56039 .022 

7-9 *10.82741 4.93418 .043 

 (α=0,05) كتوس ا  ال  تق دالب    * .

سرر وا   تهرر ا كررا يرر ن  10ما ررن أد كتوسرر  ال رر تق كامررا للررا    الرر يل كرر و ب ررالته  امثررم كررل 

  جم     هفه  ال  ض ب الثالثب.

 أمثررمالعرراايد  رل العنررل يتع ضرود للفررلو  ال  ار ب  أد إلرم( 1999ير ا كرل كررل  روز  تييررك،ميد  

هرر ا  أد(  تنر ا الةا ثرراد 22: 2011كرل هيررمه  بارر  كعامررامه  كرل الفررائهب املال رب  ايررا  نرودو تاعرر تد 

  رروا كررا الوضررا املعامرراو هاررود  رر ي و لرر ا العررااليد  ررل العنررل ا لرر د كهارمررب بررةكاهه  الهرر اكى الرر يل ه 
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الاررل ل لوتررا ال رر اا كنررا ا ع رر   التررأريمال ررل ه  رر ه   ا  لرر بالرر اهل تتلررر كررل عرران كنارسررته  لررةعي 

ال   رررر ل    رررر  العررررااليد ا لرررر د  ررررل العنررررل تالرررر يل يعررررامود  الررررب كررررل الاكةرررررا،و  بررررا كل جررررم  ررررعوره  

 ت لع تد بع     تا ت وده .

 خاتمة:

تالتو رررل إل رررا كرررل مترررائج  رررون العاترررب بررريد املارررام و ا، تنا  رررب تا كرررل كرررل عررران كرررا هررر    ضرررا  

املاررام و ا، تنا  ررب هلعرر   أد إلررمم لررم   إم ررا  ال   رر ل لرر ا    ررب كررل اللررةاة الة رران بن ي ررب كاررتلام 

دترا تات ررا تك   ررا كررل اررررار الفررلو  ال ررل تررر  يتعرر ا ل ررا ال ررر د  تيالتررالا   ررل تاررراه  مررا هفه رر  ال ررر ب 

ال  اررر ب تالتوا ررر  ا، تنررراآا  ت ل رررا تعتبرررم املارررام و ا، تنا  رررب كلررر را هاكرررا كرررل كلرررادر ا كرررل ال   ررر ل 

 ال   يفتا ا اإل ااد كل  املا ال   يعفي   ا.

 ائمة املراجع:ق

 (: اآلرار امل ك و للة الب  الوال  كل .2015أبو  اك  كفن   -

ال   ررر ل لرررر ا    ررررب كررررل  بررررا كل(: املاررررام و ا، تنا  رررب ت اتتهررررا 2011أبرررو االرررر   جررررا ك لرررور بررررل بررررار    -

ال رررراة ال رررراز يد تهيررررم ال رررراز يد كررررل ا  رررر تد ا ل وي ررررب بن  هررررب  ررررازاد  كرررر م و كا اررررتيم هيررررم ك لررررورو  

 اله ا  كل ب التمب ب  تا   ل  ال   .  أ كعب  ا

(: أهن رب املارام و ا، تنا  رب مرا هفه ر  التوا ر  2011أيا  نرودو    نرب.  اضرجا أ نر . كار جا ر ر    -

ال   رررر ل تا، تنرررراآا لرررر ا اللررررةاة الة رررران  ك لررررب العلررررو  اإل اررررام ب تا، تنا  ررررب  العرررر د الثررررا     ررررواد  

 ا لةائ .

 اإل اررررررررررررام ب جررررررررررررم ال رررررررررررر د تايلتنررررررررررررا  ك لررررررررررررب   ررررررررررررل العلررررررررررررو   تأر هررررررررررررا(: الة الررررررررررررب 2014ب نهررررررررررررل ها ررررررررررررطل   -

 ( تل نل اتن/امتوي . 03تا، تنا  ب.الع د 

   م اسب التعل نا . 1(: كه ا  ا كل ال    ل  ال نأمف ب ا،م عال ب(    2005زن    هيم   -

ب تأ ررر اث ا   ررراو الفررراه ب ت اتتهنرررا برررالتوا   كررررا (: املارررام و ا، تنا  رررر2000 جرررا  ةررر  الارررا   جرررا  -

ا   او ا لاكع ب ل ا ااة ا لاكعب امله نيد كا أس ه  تامله نيد ما امل د ا لاكع رب  ك لرب  لر  الر     

   ال  مب املل نب العاكب لل تاة  الهاه و.53الع د 
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 ا    رب كرل الةرب ا لاكعرب  ك لرب (: ال نأمف رب ال  ار ب ت اتتهرا بالو ر و ال  ار ب لر2005    ال ل     -

  اكعب امللر سعود  العلو  التمبونب تال راسا  اإلساك ب.

(: الو ررر و ال  اررر ب تاملارررام و ا، تنا  رررب لررر ا    رررب كرررل اررراة تاالةرررا  ا لاكعرررب  1997  ررر  ال ي عرررب  -

   ال  مب املل نب العاكب لل تاة  الهاه و.43ك لب  ل  ال     الع د

(: ا كررل ال   رر ل لرر ا االةررا  كل ررب التمب ررب للة ررا  مررا ضرروه 2008. أ نرر   رراك  سررل اد   يحررا تاسرر  أزهررار -

 اله اد ال  ن   ك لب أبفاث كل ب التمب ب اإلساك ب  ايلل  الثاكل  الع د ا تن.

- Lepore. S. (1994) : social support encyclopedia of human behavior.vol(4) 

-Caplan (1981): Mastery of Stress, Psychological Aspects American Journal of Psychiatry, vol 

138. 

 

 

 



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                      متونمجلة                           سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                        2019  أفريل 01/ ول العدد ال  /حادي عشراملجلد ال

 
264 

  الشخصية بني منطي االنبساطية واالنطوائية
 

 بن حدو مريم، جامعة تلمسان.

 .جامعة تلمسان ، أ . د / بشالغم يحي

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر 2018جوان  05 :تاريخ القبول  2018ماي  06 :اإلرسالتاريخ 

 :ملخص

الدراسة الحالية إلى التطرق إلى نمط الشخصية االنبساطية والتي يمكن اعتبارها شخصية اجتماعية بكل معنى الكلمة تهدف 

ويمكنها التفاعل مع اآلخر، كما أنها تمتاز بالتفاؤل والتطلع ملستقبل أفضل كما أنها تمتلك نظرة إيجابية للحياة، ونمط الشخصية 

رد بالهروب واالنسحاب من املواقف االجتماعية وميله السريع للتشاؤم والقلق من املستقبل، وكذا أهم االنطوائية، التي يمتاز فيها الف

 .أساليب التشخيص

 الشخصية؛ نمط الشخصية؛ اإلنبساطية؛ االنطوائية.   :الكلمات املفتاحية

Abstract 
He present study aims to address the personal extraversion pattern which can be 

considered a social character in every sense of the word, and can interact with the other, It 
is characterized by optimism and a better future. It also has a positive outlook on life, an 
introverted personality pattern, in which the individual has an escape and withdrawal from 
social attitudes and his rapid tendency to pessimism and anxiety about the future, as well 
as the most important methods of diagnosis.  

 

Key words: personality ; personal pattern ; extraversion ; introverted. 
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 مقدمة:         

يقوم كل منا في حياته اليومية، بمشاهدة األشخاص اآلخرين وصياغة أفكار حول خصالهم ومبررات 

سلوكهم والتنبؤ بهذا السلوك، ومواءمة سلوكنا وفقا لهذه التنبؤات ونالحظ جميعا بدرجات متفاوتة 

ونقوم بتصنيف اآلخرين إلى انماط، ولهذا فقد يتبع علماء نفس وجود فروق فردية بين األشخاص 

الشخصية مسارات مختلفة في جهودهم البحثية أحيانا تتداخل هذه املسارات إال أنهم يختلفون فيما 

يدرسونه وكيف يقومون بدراسته، ولكن أيا كان املسار الذ تم اختيار متابعته وأيا كانت جوانب 

 فإنهم يسعون لضمان أن مشاهداتهم تتسم بالثبات والدقة. وقد بدأ  اإلعتراف الشخصية التي يهتمون بها

بالشخصية كجزء متميز من اهتمامات علم النفس وذلك عن طريق األعمال العظيمة التي قام بها ألبورت 

Allport (1937) في كتاب "الشخصية تفسير نفس ي" ، وكتاب مورايMurray (1938)  مكتشفات في"

بهذا املعنى فإن علم الشخصية كتخصص يعد علما شديد الحداثة ليس له من العمر إال الشخصية"، و 

 .ستين سنة

ويعتبر مفهوم الشخصية من أكثر املفاهيم في علم النفس تعقيدا وتداخال، فهو يشمل كافة الصفات     

شخص معين، ونمط الجسمية والعقلية والخلقية والوجدانية في تفاعلها مع بعضها البعض وفي تكاملها في 

الشخصية هو سمة نفسية متعددة املالمح تطبع شخصية الفرد وفق صفات وسمات مختلفة ومتشابهة 

فتجعل الفرد فريدا من نوعه ويمتاز عن األفراد اآلخرين في املجتمع، بصفات وخصائص داخلية وخارجية 

رف بنمط الشخصية، يعرف بها في املجتمع، وبواسطته تمنح له السمة والوصف الشخص ي الذي يع

ودراسة أنماط الشخصية لها فوائد كثيرة وأهمية بالغة على مستوى شخصية الفرد أو على املستوى 

االجتماعي، ذلك أن عملية تقويم الشخصية باستخدام مختلف أساليب العالج واإلرشاد النفس ي، هي 

لك، إذ أن معرفة نمط حلقة الوصل بين دراسة نمط شخصية الفرد واألهداف العامة املرجوة من ذ

شخصية الفرد في حالة كان نمطا انطوائيا يعد أكثر أهمية من خالل مساعدة الفرد على تغيير نمط 

شخصية والتخلص من االنطوائية، ومنه بعث أقص ى ما يمكن من أدائه في تفاعله مع املحيط االجتماعي 

ساطي من تثمين هذا الطبع، والعمل على والتأثر به ومحاولة التأثير فيه، كما يمكن دراسة النمط االنب

معرفة آليات وسلوكات الفرد املنبسط في املواقف االجتماعية،  ومنه إدراك مدى أهمية ذلك في تطوير 

الفرد والرقي به للقدر الذي يمكنه من التفاعل مع مشكالت املجتمع والعمل على عالجها، مما يفض ي في 

 و األفضل.النهاية للتطور والحراك االجتماعي نح

ولعل هذه األهمية التي تكتسيها عملية دراسة أنماط الشخصية )االنبساطية واالنطوائية، هي الدافع      

الذي جعلنا نحاول في هذا املقال اإلشارة ألهمية دراسة الشخصية على العموم، وأنماط الشخصية على 

النبساط واالنطواء، وما يميز الفرد وجه الخصوص، أين سنشير لبعض النقاط املهمة واملتعلقة بماهية ا

 ذو شخصية من إحدى النمطين، مع اإلشارة للتقنيات التي يمكن أن تساعد في دراسة أنماط الشخصية.
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 ـ إطار مفاهيمي:01

بالنظر ألهمية بعض املفاهيم في هذا املقال، فمن املهم أن نسلط عليها الضوء بغرض تحديد أشمل     

 ات لها، ومن بين هذه املفاهيم ما يلي:لها، من حيث إعطاء تعريف

 تعريف الشخصية:

الشخصية هي مجموعة الصفات التي يتصف بها الفرد، (: » 1936سنة ) (Grifiths)تعريف "جريفت" 

والناتجة عن عمليات االستجابة والتوافق مع البيئة االجتماعية، وهي تظهر على شكل أساليب سلوكية 

 (.17، ص 2001)القذافي، « عوامل املكونة لتلك البيئة معينة للتعامل مع العناصر وال

الشخــصــية هــي ذلك التنظيم الثابت والقائم إلى حد ما، لطباع الفرد : » (H. Eysenk)ـ تعــريف "أيــزنك" 

، ص 2002)األنصاري، « ومزاجه وعقله وبنية جسمه، والذي يحدد أساليب توافقه مع بيئته بشكل مميز 

19 .) 

 نمط الشخصية: ـ تعريف

نمــط الشخصية هو سمة عامة أو سمة غالبة مالزمة لخصائص » ـ تعــريف "عــيســوي عــبــد الــرحــمــان": 

، ص 1973)عيسوي، « شخصية الفرد، كما يمكن أن تمثل ائتالف معين من عدة سمات الشخصية 

294.) 

نمط الشخصية يعبر عن مجموعة من األنظمة املعقدة من السمات الشخصــية » ـ تعريف "ألبورت" : 

املــتعــارضة، فالــنــمــط يمكن أن يعتبر كسمات مركبة أكثر من اعتبارها طــرقا أو عــنــاصــر لتصنــيف 

 (. 24، ص 1988 )األشول،« الشخصية، فهي تمثل الوصف العام للشخصية ال النوع العام لها 

نمط الشخصية هو مجموعة من الفروق واملتشابهات، والتي قد تكون مفيدة أو » ـ تعريف "حداد حسن": 

غير مفيدة، إيجابية أو سلبية، أو تنُح في اتجاه التفضيل أو في اتجاه االستقباح من طرف األفراد اآلخرين 

)حداد، د ت، ص « أفضل من النمط اآلخر في املجتمع، وهذا ما يعني بالضرورة عدم وجود نمط شخصية

05.) 

ومن خالل مختلف التعريفات السابقة لنمط الشخصية، يمكننا أن نقدم تعريفا جامعا وشامال لهذا 

 املفهوم أال وهو أن:

نمط الشخصية سمة نفسية متعددة املالمح تطبع شخصية الفرد وفق صفات وسمات مختلفة      

من نوعه ويمتاز عن األفراد اآلخرين في املجتمع بصفات وخصائص داخلية ومتشابهة، تجعل الفرد فريدا 
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وخارجية يعرف بها في املجتمع، وبواسطته تمنح له السمة والوصف الشخص ي الذي يعرف بنمط 

 الشخصية. 

 ـ تعريف نمط الشخصية االنبساطية:

ما بالطابع االجتماعي محبا الشخصية التي يكون بموجبها الفرد متس» تعرف الشخصية االنبساطية بأنها: 

للمشاركة في مختلف املواقف االجتماعية وله كثيرا من الصداقات، ويتصرف بسرعة ودون تفكير وتروي 

 ويتسم باالندفاعية 

 (  412، ص 2007)سهير، « وسرعة االنفعال وحب التغيير عادة ما يكون متفائال

ذلك الشخص الذي يقبل على الدنيا في حيوية وعنف » ( الشخص املنبسط بأنه: Yungعرف "يونغ" )       

 لوجه ويالءم بسرعة بين نفسه واملواقف الطارئة، ويعـقـد بـيـن الــناس 
ً
وصراحة ويصافح الحياة وجها

 بصحته أو مرضه آو 
ً
صالت سريعة فله أصدقاء أقوياء وأعداء أقوياء ال يحفل بالنقد، وال يهتم كثيرا

ندامه وبالتفاصيل واألمور الصغيرة وهو ال يكتم ما يجول في نفسه من انفعال، ويفضل املهن التي ه

 مع الناس
ً
 واشتراكا

ً
 وعمال

ً
 .(Patrick, 2008, P 82)« تتطلب نشاطا

نمط يعبر عن سمة فارقة في الشخصية، تجعل » وهناك أيضا من يعرف النمط االنبساطي على أنه:       

، 2007)سهير، « مختلف مشاعره ومدركاته وانفعاالته وأفكاره نحو العالم الداخلي الذاتي  من الفرد يوجه

 (.79ص 

 ـ تعريف نمط الشخصية االنطوائية: 

هناك العديد من التعريفات التي قدمها الباحثين في علم النفس للنمط االنطوائي، وفيما يلي نشير       

 لبعض هذه التعريفات:

الشخصية التي تتميز بنزوع لدى صاحــبها نحــو الـفــرار أو » الشخصية االنطوائية على أنها: كــما تعرف       

الهروب من الحياة االجتماعية ومن عامله الواقعي، فهي شخـصـيـة تـرتـبـط بالعالم الخيالي الذي يتوحد مع 

 (.39، ص 2000)خليل، « األفكار التي ينسجها املرء من صميم ذاته

هو النمط شخص ي يجعل من الفرد متسما بطابع » نجد من يعرف النمط االنطوائي على أنه: كما      

الهدوء والتروي، يميل إلى التخطيط مقدما، ويأخذ أمور الحياة بجدية ويخضع مشاعره للضبط الدقيق 

« قيةويقدر أن يسلك سلوكا عدوانيا، ال ينفعل بسرعة يميل إلى التشاؤم ويعطي أهمية للمعايير األخال

 (.412، ص 2007)سهير، 

وانطالقا من النقاط املشتركة بين التعريفات السابقة يمكن أن نستخلص تعريفا جامعا وشامال للنمط 

االنطوائي، وهو أن النمط االنطوائي هو النمط الشخص ي الذي يعبر عن اتسام الفرد بالتحفظ وعدم 

يؤدي به للتحلي بالهـدوء والتـصـرف الحذر في االنخراط الكلي في املواقف االجتماعية، العامل الذي 
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مختلف املواقف البيئية أين يتسم بالجدية املطلقة وأخذ األمور على محمل الجد، ويتمتع بالضبط 

 الدقيق ألفكاره ومشاعره التي يوجهها نحو عالم الذات، وميله السريع للتشاؤم والقلق من املستقبل. 

 واالنطوائية: ـ خصائص ذوي الشخصية االنبساطية02

بالنظر ملا يمكن أن يتصف به كال من الشخص االنبساطي واالنطوائي من خصائص، وكون هذه       

 مهما في مقالنا هذا، وجب اإلشارة لهذه الخصائص فيما يلي:  الخصائص محورا

 سمات ذوي الشخصية االنبساطية:1ـ 2

يمتاز أصحاب الشخصية االنبساطية بمجموعة من السمات التي تميزهم عن األنماط الشخصية      

 األخرى وهي:

إذ أن ذوي الشخصية االنبساطية أكثر ميل لالبتعاد عن املواقف الروتينية  ـ يحبون التنويع في العمل:

ال متنوعة تبعا لتجدد املواقف في والبحث عن التجديد في الحياة، وهذا ما يكرسونه كمبدأ في القيام بأعم

الحياة، وهذه الخاصية تمنح لهم ميزة القدرة على أداء والقيام بالعديد من األعمال فــي الحـيـاة، إذ أنــهــم 

يـمتلكون القدرة على التوافق مع مختلف األعمال، واالستجابة بطريقة سهلة ملختلف الظروف املحيطة 

لف الشروط التي يستوجبها أي عمل، وعليه ميزة التنويع في األعمال يعتبر بتلك األعمال، ويستجيبون ملخت

 بالنسبة لهذا النمط، وسيلة للتجديد في الحياة.

إن مــا يـمـيز األفراد ذوو الشخصية االنبساطية، أنهم متشبعون  ـ يتقنون آداب التعامل مع اآلخرين:

تعامل اإليجابي من طرفهم مع اآلخرين، واالندماج بثقافة وآداب التعامل مع اآلخرين، على اعتبار أن ال

املباشر والسهل في الجماعات املرجعية في املجتمع واملواقف االجتماعية على كل املستويات، يمكنه من 

اكتساب رصيد معرفي وخبرات عملية في مجال التعامل مع اآلخرين، وهذا ما يمكنهم من القدرة على 

د املعايير والقيم واألسس التي تحكم آداب التعامل في املجتمع، وعليه ذوو التعامالت االجتماعية، في حدو 

الشخصية االنبساطية أكثر تشيعا بتلك القيم التي تمكنهم من حسن التصرف والتعامل مع مختلف فئات 

 (.   1995األفراد في املجتمع )عمران، 

اقون لإلنجاز السريع للعمل: امليزة السابقة املتعلقة، بقدرة وقابلية  وهذه امليزة ترتبط باألساس مع ـ تو

ذوي الشخصية االنبساطية على التنويع والتجديد في العمل، إذ أن هذه الخاصية أو امليزة، تتيح لهم 

االتسام بميزة أخرى تتمثل الرغبة في تحقيق إنجاز سريع لألعمال التي يقومون بها، إذ أن االنبساطيين أكثر 

لف مجاالت الحياة، بما في ذلك مجال العمل، وهذا ما يمكنهم من اكتساب تعامال مع الخبرات في مخت

املهارات والكفاءات التي تمكنهم من السرعة في إنجاز األعمال، وهكذا ينعكس ذلك عليهم من خالل ميلهم 

الطبيعي للرغبة في إنجاز األعمال في أقل مدة زمنية ممكنة، مع رغبتهم في بذل أقل جهد ممكن يستوجبه 

 (. 1990نجاز العمال )مدحت، إ

فضـال عما سبق فإن األفراد ذوو الشــخــصــيــة االنبساطية لديهم ـ يهتمون بكيفية أداء اآلخرين لعمالهم: 

ميزة الـرغـبة فـي رؤيـة اإلنجـاز الـسـلـيم والـمـتـقـن للعمل، وهذا ما يمنحهم املقدرة على تقييم مستوى جودة 
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تعلق األمر باألعمال التي يؤدوها هم، أو تعلق األمر باألعمال التي يؤديها اآلخرون، إذ  األداء في العمل، سواء

نجدهم أكثر حرصا علـى إرشــاد اآلخــريــن لألسـلــوب والطــريقة املواتية ألداء العمل على أكمل وجه، فنجدهم 

 هم ألعمال معينة. يبدون آرائهم ومواقفهم، ويشاركون اآلخرين باقتراحاتهم املتعلقة بإنجاز 

إن ما يتميز به ذوو الشخصية االنبساطية من خبرات ومهارات  ـ يميلون إلى العمل بطريقة تلقائية:

وكفاءات في إنجاز األعمال، وما يميزهم من القدرة على إنجاز سريع للعمل، وكذا قدرتهم على توجيه أعمال 

يتهم في إنجاز األعمال، إذ ال يستغرقون وقتا طويال اآلخرين للشكل املتقن والصحيح، نابعا أساسا إلى تلقائ

في التفكير والتخطيط لكيفية إنجاز األعمال، فبمجرد أن يوكل لـهم العمل، تتبلور في ذهنهم خطة 

وأساليب ووسائل إنجاز العمل، فيبادرون بسرعة للشروع في إنجازه دون انتظار التعليمات أو األوامر 

العمل، وفي حالة األعمال الشخصية، دائما ما نجد ذوو الشخصية امللحقة من طرف املشرف على 

االنبساطية أكثر سرعة في إنجاز العمل، بالنظر ملا يتميزون به من التلقائية في إنجاز األعمال التي يرغبون 

 القيام بها. 

يميز ذوو بالنظر للطابع االنفتاحي الذي  ـ يحبون التقرب من اآلخرين في مختلف املواقف االجتماعية:

الشخصية االنبساطية، فإنهم كنتيجة لذلك كثير ما يرغبون في االنخراط في املواقف االجتماعية 

املختلفة، إذ يسعون من خالل ذلك للتقرب أكثر من اآلخرين، سواء كانوا أقرانهم أو من يفوقونهم عمرا، 

، قد ترتبط بالرغبة في التزود وذلك يمكن أن يكون بطريقة عفوية، أو رغبة منهم في تحقيق أهداف معينة

بخبرات الحياة، أو تدعيم الرصيد املعرفي في مختلف املجاالت واملوضوعات، أو تحقيق امتيازات معينة 

ترتبط بالحصول على تقدير الذات مرتفع، من خالل الحصول على تقدير وثناء اآلخرين، وهذا كله يمكنه 

 (.1984ن، من بناء صورة إيجابية حول مفهوم الذات )زهرا

إذن وعلى الخالف من األنماط الشخصية األخرى، فإن نمط الشخصية االنبساطي، يجعل صاحبه أكثر     

قـدرة ورغـبـة فـي االنـخـراط فــي الــمواقف االجتماعية، واملشاركة في مواقف التفاعل مع اآلخرين، ولذا هم 

ه، االجتماعية والدراسية واألسرية واملهنية أكثر قدرة وسرعة على تحقيق التوافق النفس ي بمختلف أبعاد

 (.   1998)مصري، 

في الغالب يعـتـبر األسـلــوب اللفظي  ـ يستعملون السلوب اللفظي كأداة مفضلة للتواصل مع اآلخرين:

الصريح، هو األسلوب الذي يستخدمه ذوو الشخصية االنبساطية في مختلف املواقف التي تستوجب منهم 

اتصال وتــواصــل في مختلف املواقف االجتماعية، فهؤالء نــادرا مــا يســتـخدمون لغة الرموز القيام بعملية 

واإلشارة في التواصل مع اآلخرين، وهذا راجـع باألســاس بقـابـلـيـة الـتـعلم السريع للغة، والقابلية للتفاعل مع 

رى، إذا أنهم يعتبرون التواصل الصريح اآلخرين، والتي يتميزون بها مقارنة بذوي األنماط الشخصية األخ

هو األسلوب املناسب وهو األسلوب املفيد في التواصل مع اآلخرين، أين يفي بالغرض في الوصول الصحيح 

للرسالة املوجهة من طرف املرسل، وفهمها الواضح من طرف املستقبل، كما أنهم ال يحبذون أن يخاطبهم 

 ال رسائل تواصلية واضحة املعني ومفيدة الغرض.  الغير بلغة اإلشارة، إذ يفضلون استقب
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كثيرا ما ينخرط األفراد  ـ يحبون اكتساب خبرات ومهام جديدة من خالل مشاركة اآلخرين في النقاش:

ذوي الشخصية االنبساطية بروح املشاركة في مختلف مواقف النقاش بشأن مختلف املوضوعات التي 

بة منهم في اكتساب خبرات ومهارات جديدة، يستفيدون منها في تتعدد فيها املواقف واآلراء، وذلك رغ

مواقف جديدة في مختلف مجاالت الحياة، إذ يعتبرون أن النقاش واملشاركة في الحوارات من األساليب 

املثالية املساعدة في دعم رصيد الخبرة الحياتية، فيستخدمون أساليب الحوار واملناقشة أكثر مقارنة 

 (.2006أسلوب املطالعة مثال )أبو حويج وأبو مغلي،  بأسلوب التلقي أو

افق النفس ي: ـ  بحيث يتميز صاحب الشخصية االنبساطية بالقابلية العالية في التوافق القدرة على التو

السريع مع األحداث واملواقف البيئية، كما يمتلك مرونة عالية حسب متطلبات الحياة وظروف التواصل 

مكاسب مادية عالية، ونجاحات تقترن بالرضا الذاتي واالجتماعي، إذ يتميز باملرونة في االجتماعي، وتحقيق 

االستجابة للمواقف البيئية وشروطها املختلفة، كونه ال يتقيد بنمط سلوكي واحد بالنسبة ملختلف 

السوية  مواقف الحياة، كما يتميز بتنويع املهارات السلوكية ومختلف اآلليات التي تسمح له باالستجابة

 (.1995والسريعة ألي موقف بيئي يصادفه)عمران، 

من خالل ما سبق يمكن أن نالحظ أن سمات وخصائص الشخص االنبساطي، تعبر عن تمتع الفرد         

بشخصية متوازنة، بعيدا عن مختلف اضطرابات وأمراض الشخصية، إذ أن خصائص الفرد االنبساطي 

اعية وجوانب سلوكية تعتبر إيجابية في املجال االجتماعي، أين يمثل تعبر عن قدرات عقلية ومهارات اجتم

بالنسبة لآلخرين شخصا اجتماعيا إيجابيا متفاعال مع الحياة، وقادر على مواكبة مختلف التغيرات التي 

تطرأ عليها، أما من الناحية النفسية، فهو ذلك الشخص الذي يعيش حياة نفسية مستقرة، تعبر عن 

ية القادرة على التوافق، ومن القدرة على السلوك وفق املعايير التي تعبر عن السواء، الشخصية السو 

وعليه يكون قادرا على تحقيق التوازن النفس ي في مختلف مواقف الصراعات، التي تفرضها متغيرات البيئة 

 الخارجية. 

 ـ خصائص ذوي الشخصية االنطوائية:2ـ 2

وائي على مجموعة من الخصائص والسمات التي يمكن أن تنطوي الشخصية لوي النط االنط       

نستخلصها من التعريفات التي أوردناها بخصوص نمط الشخصية االنبساطي، أما هذه الخصائص  

 نوردها فيما يلي:

كثيرا ما يميل األشخاص االنطوائيين للرغبة في الحصول على  ـ يحبون الهدوء للتركيز في أداء العمال:

مح لهم بالعمل، إذ ينفرون كثيرا من األعمال الجماعية، وذلك ما يجعلهم أكثر رغبة في الهدوء الذي يس

االبتعاد عن األجواء الصاخبة واألجواء التي تكون معرضة للضوضاء، على اعتبرا أن الهدوء يمثل بالنسبة 

طواء الذي يعد لهم الشرط األساس ي للقدرة على أداء مختلف األعمال بكل تفان وإتقان، ولعل طبعهم االن

أقل تفاعلية مقارنة باألنماط األخرى، يجعل من رغبتهم في التفاعل مع اآلخرين أثناء العمل تكون أقل، 
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كون ذلك الجــو يمـثل لـهـم مصـدر التهديد، الذي يجعلهم يخفقون في القيام بالعمل على أحسن وجه 

 (.1990)مدحت، 

الغالب كثيرا ما يعاني األشخاص االنطوائيين من مشكالت في ـ يعانون من مشكلة تذكر السماء والوجوه:

على مستوى الذاكرة، خصوصا ما تعلق منها بتذكر األسماء ووجوه األشخاص، إذ أن عدم مشاركتهم في 

مواقف التفاعل االجتماعي، وكذا عدم تواصلهم مع العديد من األشخاص في املجتمع، وبهذا تنتج لديهم 

ن الوجوه وتتشابه لديهم في الكثير من األحيان الوجوه خصوصا املتقاربة منها، مشكلة في ضعف التمييز بي

وهذا ما يحول دون أن يتذكروا األشخاص الذين سبق وأن تفاعلوا وتعاملوا معهم، بينما يقتصر تذكرهم 

فراد في هذا املستوى فقط في حالة األفراد األكثر تفاعال مهم في مواقف متعددة، مثل أفراد األسرة أو أ

 الحي أو الشارع. 

ما يميز األشخاص االنطوائيين أنهم ال  ـ يقومون بالعمل وفق خطة واحدة ملدة طويلة دون انقطاع:

يشاركون في مواقف التعامل وال يستطيعون املكوث مع الجماعات واألفراد اآلخرين ملدة طويلة، وبالنظر 

ألهمية مثل هذه املواقف في دعم رصيد التجارب والخبرات الشخصية في مختلف املواقف، بما في ذلك 

يمتلك االنطوائيين الروح اإلبداعية لخطط وطرق وأساليب  مواقف العمل والنشاط، ومن جراء هذا ال

العمل، فنجدهم دوما يتبعون نفس األسلوب والخطة في العمل لفترة زمنية طويلة، وال يقبلون التغيير في 

الخطة إال في حالة وجود ظروف معينة تفرض عليهم التغيير من الخطة، أو في حالة تعذر عليهم إنجاز 

 التي ألفوا تباعها. العمل بنفس الخطة 

يمتاز األشخاص ذوي الشخصية االنبساطية بطابع الفضول، وهذا  ـ يهتمون بمعرفة الهدف من عملهم:

ما يجعلهم غير قادرين على القيام بأي عمل ما لم يكن لهم علم مسبق بالهدف املتوخي من وراء ذلك 

من حيث الغاية والهدف الذي يحقق  العمل، إذ يعتبرون أي عمل أو إنجاز من حيث طابعه الوظيفي، أي

من جراء القيام بذلك العمل، فال يمكن أن تكون ألي عميل قيمة بالنسبة لذوي الشخصية االنبساطية، 

إال إذا كان يحقق منفعة ومصلحة تساهـــم في إشــبــاع رغـــــــــــبات ذاتية معينة، وكنتيجة ملا سبق يحرص هؤالء 

ـــــــونوا على علم مسبقا بالهدف على تحديد الهدف من أي عم ــــا لم يكـــــــ ـــــمل مــــــ ل، وال يشرعون في إنجـــــــــــــاز العــــــــ

 (.   1998الختامي من القيام بذلك العمل )مصري، 

اقف العمل: بالنظر ملا يمكن أن يطبع االنطوائيين من  ـ يعملون على تطبيق أفكارهم الخاصة في مو

م تقبل أفكار اآلخرين من الناحية الفكرية، فكنتيجة لهذا أثناء مواقف العمل هؤالء األفراد جمود وعد

يصرون كل اإلصرار على تجسيد األفكار التي يرونها صحيحة في إنجاز األعــمــال الـمختلفة، وال يولون باال 
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األفكار التي يسعون  ملختلف األفكار التي يعرضها عليهم اآلخرين، ولو كانت تلك األفكار أحسن من

لتجسيدها، إذ أن االنطوائيين أكثر تعصبا ألفكارهم الذاتية، ومن االستحالة بمكان أن نقنعهم أن أي 

فكرة مهمة بالنسبة إلنجاز األعمال بأكثر دقة وإتقان، وال يمكن أن يتقبلوا باملطلق أن يناقشوا في أن 

 دة العمل.  األفكار الذاتية الخاصة بهم ال تساهم في تحسين جو 

بحيث أن النزعة االنعزالية والسلوك  ـ يفضلون العمل الفردي مع اقتناعهم التام بأهمية ذلك:

أالنسحابي عن املواقف االجتماعية، ومختلف مواقف التفاعل االجتماعي، التي تطبع شخصية األفراد 

صفة منفردة، وال يحبذون فكرة االنطوائيين، فــمن الـمـنـطـقـي أن يؤدي بهم ذلك إلى الرغبة في العمل ب

العمل ضمن فريق مشترك، أين تطبعهم نزعة ذاتية فردية، تجعلهم يصرون على أن األسلوب األمثل لهم 

في العمل، إنما يكمن في االعتماد على اإلمكانيات الذاتية، التي يوظفونها في إطار العمل أإلنفرادي، ولكل ما 

الطابع الفردي، الذي إن لم يعتمدوا عليه فإنهم ال يكون يطبع سلوك العمل بالنسبة لهم هو ذلك 

 (.1979بمقدورهم القيام باإلنجاز املثالي للعمل )فهمي، 

ومن الضروري أن نشير إلى أنا الرغبة في العمل الفردي من طرف األشخاص االنطوائيين، ال يمكن 

إيجابيا في حالة ما إذا كانوا يتمتعون اعتبارها ظاهرة أو تفكيرا سلبيا بالكلية، بل يمكن أن يكون تفكيرا 

بمؤهالت ومهارات وكفاءات وقدرات فكرية، تسمح لهم القيام باألعمال بطريقة مثالية، أو في حالة ما إذا 

يمكــن أن يكون العمل الجماعي بالنسبة لهم، عامال معوقا يحول دون إنجازهم لألعمال بصورة مقبولة 

 (.     1998)مصري، 

على العكس من األشخاص ذوي الشخصية االنبساطية، فإن  اصل باستخدام الكتابة:ـ يحبون التو 

األفراد ذوي الشخصية االنطوائية يعتمدون على اللغة الرمزية وعلى وجه الخصوص إتباع أسلوب الكتابة 

عليه في في عملية التواصل مع اآلخرين، وقلما يتبعون األسلـــوب اللفظي، وإن اعتمدوا عليه فإنما يعتمدون 

حالة ما دعت الضرورة لذلك، وهذا يرتبط في األساس بالنزعة االنعزالية واالنسحاب االجتماعي، وهذا 

طبعا عامال ال يساعد في اكتساب مهارات التواصل اللفظي، فمن املنطقي إذا أن يعتمد هؤالء على اللغة 

ي يصادفهم في مختلف مجاالت الرمزية ولغة الكتابة، أكثر في مختلف مواقف االتصال والتواصل الذ

 (.  2006حياتهم االجتماعية، بما في ذلك مجال الحياة العملية)أبو حويج وأبو مغلي، 

بالنظر ملا أشرنا إليه فيما سبق، من أن األفراد  ـ يعتمدون على القراءة واملطالعة كوسيلة وحيدة للتعلم:

االنطوائيين يمتازون بالسلوك أالنسحابي من املواقف االجتماعية بما في ذلك املواقف التعليمية، فهذا 

يجعل هذا الصنف من األفراد يعتمدون على املطالعة الفردية للكتب ومختلف مصادر املعرفة بكثرة في 
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في واملعرفي، بحيث ما يتعلمونه بواسطة املطالعة يعتبر أكثر بكثير مما مجال تطوير رصيدهم الثقا

يتعلمونه بأسلوب املناقشة والحوار، إذ أنهم قليلو املشاركة في مختلف مواقف الحوار والنقاش، سواء في 

د املواقف التعليمية داخل حجرة الدراسة، أو في املواقف الحوارية التي يتبادل فيها مجموعة من األفرا

 .النقاش بشأن القضايا التي تختلف فيها اآلراء 

وفـي الـغـالـب إن كــانت لــدى األفــراد االنطـوائـيـيـن الـرغبــة في التعلم، فإنهم كثيرا مــا يمــيــلــون ملطالعة       

في دعم الرصيد الكـتـب والـمــجــالت املـتــخــصــصة والـعامة أو يطالعون الجرائد، بغرض االستفادة منها 

املعرفي، كسلوك تعويض ي على عدم الرغبة في املشاركة في مواقف الحوار والنقاش خصوصا ملا يستخدم 

 من طرف املدرس في املواقف التعليمية ـ

وما يمكن أن نستخلصه مما سبق، أن سمات الشخص االنطوائي تعبر عن معايير ومواصفات تتعلق      

ة للشخص ذو الطبع االنطوائي، أين تكون عالقته باألفراد والجماعات التي بمحدودية العالقات االجتماعي

ينخرط فيها في املجتمع، من أسرة ومدرسة وجمعيات ونوادي وتنظيمات اجتماعية مختلفة، تكون في 

مستوى محدود، بالنظر لتوجيه الفرد في هذه الحالة تفكيره ومشاعره وانفعاالته للوجهة الذاتية، كما أن 

ته فيما يتعلق بمتغيرات البيئة من حيث موضوعاته وأوضاع املجتمع املختلفة، تكون عالقات عالقا

 محدودة، بالنظر لتوجيه الفرد ملختلف أفكاره للجانب الذاتي.

وعليه يتسم الفرد ذو الشخصية االنطوائية باالنعزال عن املجتمع واالنسحاب الكلي من املواقف        

إثر ذلك أن يرسم صورة سوداوية عن املجتمع كمصدر للخطر، ومنه ما يمكن االجتماعية، ويمكن على 

أن يمثله ذلك من مصدر إخفاق في التفاعل اإليجابي مع مختلف شروط ومتغيرات البيئة االجتماعية، أين 

 يعبر الفرد االنطوائي عن ذلك بنظرة متشائمة للحياة وانعدام الطموح والتطلع ملستقبل أفضل.

 الساسية في دراسة نمط الشخصية:  ـ الجوانب03

قــد أشــرنــا فــيــما ســبــق بأن في عنصر خصائص نمط الشخصية، إلى أن النمط قابال للــدراسة والـقــيــاس       

هــي الــتي الــنفــســي، وعلــيــه ذلك ال يتم بمعزل عن وجود مؤشرات تــركــز عــلــيــها الــدراســة، وهــذه الــمــؤشــرات 

تمثل جوانب في الشخصية، يمكن أن تعــتــمــد فــي الــدراسة مــن جــهــة، وتــمــثــل عناصر معبرة عن نمط 

 الشخصية من ناحــية أخــرى، وفــيــما يلــي سنـتـناول هذه املتغيرات وأهميتها في دراسة أنماط الشخصية:

 ـ جانب أنماط التفكير: 

لتفكير بأنه طريقة يستخدمها الفرد في ما يواجهه من مواقف ومثيرات كان قد اكتسبها يعرف نمط ا        

واستخدمها سابقا، كما أن نمط التفكير يمثل أسلوبا يسيطر به الفرد على الذات من أجل التحكم في 
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لفة وما البيئة أو أي عناصر أخرى محيطة به، وتتطور أنماط التفكير لدى الفرد تبعا ملراحل النمو املخت

(، ومن خالل 39، ص 2000يمر به من مواقف التعلم في املدرسة ومواقف البيئة بصفة عامة )قطامي، 

هذا التعريف يتضح بأن نمط التفكير ميزة فردية ينتهجها الفرد حسب املوقف، وقد تختلف عما ينتهجه 

ب من جوانب نمط الشخصية فردا آخر في نفس املوقف البيئي، وهذا ما يعني بأن نمط التفكير يعتبر جان

 لدى الفرد.

وعليه تركز العديد من الدراسات النفسية املتمحورة حول نمط الشخصية على أنماط تفكير الفرد في        

تحديد ملمح من مالمح نمط الشخصية واملتعلقة بأساليب التفكير التي يستخدمها الفرد في مواجهة 

خر، فهذا االختالف في أنماط التفكير بين األفراد، يعد املنطلق املواقف، والتي بالضرورة تختلف من فرد أل 

ومحور املالحظة لتحديد أي نمط للشخصية في املجال الفكري للفـرد، فالـتـفكــير اإلبداعي يمكن أن يمنح 

سمة اإلبداعية لنمط شخصية الفرد، والنمط اإلبتكاري يمكن أن يمنحه خاصية االبتكارية، وهكذا 

ون أنماط التفكير من املتغيرات والعناصر التي تنصب حولها املالحظة والقياس في حالة يتضح كيف تك

 (. 11، ص 1997دراسة نمط شخصية الفرد )مجدي، 

املقصود بالسلوك اإلنساني مجموعة التصرفات الداخلية والخارجية التي يقوم بها ـ الجانب السلوكي:  

اته ورغباته، وما يميز السلوك هو قابليته للمالحظة الفرد خالل نشاطه اليومي من اجل إشباع حاج

الخارجية والقياس، وال شك أن الجانب السلوكي يعبر على ناحية مهمة لنمط الشخصية، وهي الناحية 

الظاهرية بغض النظر عن السلوكات الباطنية التي يضمرها الشخص تبعا ملواقف تقتض ي منه انتهاج 

 د مثال.آليات دفاعية لتجنب مواقف التهدي

وما هو معروف في علم النفس أن الجانب السلوكي في شخصية الفرد يمكن أن تكون له دوافع ومثيرات       

داخلية أو خارجية، وتظهر علــــــــــى شكل ردود فعل يتم من خاللها الحكم على نمط الشخصية الذي يطبع 

أن السلوك يمثل الصيغة التعبيرية  أي فرد، وبهذا تتضح عالقة الجانب السلوكي بنمط الشخصية ذلك

ـــــرين في املجتمع، وبهذا ولدراسة نمط الشخصية ال بد  عن نمط الشخصية التي ينفرد به فــــرد عـــــــــــن اآلخــــــ

من التركيز على سلوكات الفرد في مختلف املواقف، بغرض اتخاذه كمؤشر دال على نمط الشخصية، 

ـــــــــصية مـــــــــن العوامل املؤثرة في نوعية وطبيعة خصوصا إن أخذنا بعين االع ـــشخــ تبار أن نمـــــــــط الــــــــ

 (.22، ص 1996السلوكات التي يبديها الفرد في املواقف البيئية )خوري، 

ي تغير في سلوك الفرد ينشا عن مصدر نفس » يشـار إلى االنفعال على انه:  ـ الجانب االنفعالي الوجداني: 

ويؤثر في الخـبــرات الشعورية له ويصاحبه تغيرات في نشاطات األجهزة الداخلية في الجسم كما أن لــه 
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استجابة متكاملة » (، كما يعرف االنفعال أيضا بأنه: 82، ص 1985)جالل، « مظــاهــر خــارجــيـة داله عليه

ثيرات الداخلية والخارجة التي يتعرض لها، وتشتمل يصدرها الفرد تعـتـمـد علـى إدراكــه ألبـعـاد ومعــانــي امل

هذه االستجابة على عدد من التغيرات الوجدانية املركبة وتتضمن أيضا حدوث تغيرات في نشاطات 

(، وال شك أن الجانب االنفعالي 106، ص 1999)الداهري والكبيس ي، « مختلف أجهزة الجسم الداخلية

بناء على نمط الشخصية، الذي يميز الفرد من الناحية الوجداني يتحدد شكله في شخصية الفرد 

 الداخلية، كما أشرنا إليه سابقا في تعريف نمط الشخصية وفي تحديد خصائص نمط الشخصية. 

بحيث أن الـردود الســلــوكـية الـتــي تثـيـرهــا االنفعاالت الخاصة بالفرد، أثناء تفاعله مــع مختلف مواقف        

اعية، يمكن أن تكون من املؤشرات الدالة على نمط شخصـية أي فـرد، ولـقـد أولـت الـدراسات البيئة االجتم

واألبحاث النفسية، املتعلقة بسيكولوجية الشخصية األهمية البالغة للجانب االنفعالي الوجداني، بالنظر 

ص، ولعل ملا يمثله من أهمية في مختلف مجاالت دراسات عـلم النفس والشخصية على وجه الخصو 

دراسة أنماط الشخصية ال يشذ عن هذه القاعدة، أين عكفت األبحاث التي رأت بضرورة االهتمام 

بالجانب االنفعالي باعتباره عنصرا ال يتجزأ من املنظومة النفسية، التي تساهم في تكوين نمط شخصية 

 (.89، ص 1985الفرد )جالل، 

لعلمي املعرفي املرتبط بالفروق العقلية من املؤشرات التي يمكن أن نعتمد على الجانب اـ الجانب املعرفي: 

نعتمد عليها في دراسة وتحديد أنماط الشخصية، ذلك أن الجانب املعرفي الذي يمتاز بخاصية التعلم 

والتطور، يعتمد على مجموعة من األساليب الفكرية التي ينتهجها الفرد في مواقف التعـلـم املخـتـلـفــة، كـمـا 

ـقـة استـخــدام الفرد ملكتسباته املعرفية في مختلف املواقف البيئية، قد تمثل أحد املؤشرات الدالة أن طريـ

على بعض الجوانب التي تميز نمط شخصية الفرد، هذا على الرغم من أن الجانب العلمي املعرفي للفرد، 

ب تعبر عن نمط يعتبر في الغالب جانبا من جوانب وصف شخصية الفرد أكثر منه جانبا من جوان

الشخصية، ولهذا نجد بأن هذا الجانب ال يمكن أن يمثل متغيرا هاما يتم االهتمام به في مجال دراسة 

أنماط الشخصية، أما إذا أخذنا الجانب العقلي بكل أبعاده كالذكاء والقدرات العقلية، والقدرات اللفظية 

فيدنا دراستها في التعرف على بعض الجوانب وامليكانيكية، فيمكن أن نعتبر هذه األبعاد عناصر مهمة ت

 (.        231، ص 2003املحددة لنمط شخصية الفرد )الشرقاوي، 

يمكــن أن يمثل ما يسمى بالتفرد أحد األبعاد التي تميز نمط الشخصية في بعدها ـ الجانب االجتماعي: 

الفرد في الناحية االجتماعية، والتي تظهر في االجتماعي، ويقصد بالتفرد املـواصـفــات الـتــي تطبع شخصية 

املكانة والدور ومختلف السلوكات الفردية التي تظهر في مواقف التفاعل االجتماعي، ويتأثر البعد 
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االجتماعي في نمط الشخصية لحد بعيد بعامل التنشئة االجتماعية، فيمكن إذن أن تؤدي عملية التعلم 

تلعب الخبرة دورا فـي الصيـغـة الـتــي يأخــذها نمط شخصية الفرد،  االجتماعي دورا فعاال في ذلك، كما

بالشكل الذي يخالف نمطه عند اآلخرين في بعده االجتماعي، بحـيـث أن أنـمـاط ثـقـافــة وأنمــاط الـتفكير 

والسلوك االجتماعي يمكن أن نتخذها لوصف نمط شخصية الفرد بالنمط املتوافق في حالة تمـكـن مـن 

ــايــرة األنساق االجتماعية والثقافية ومعايير وقيم املجتمع، أما في حالة عجزه عن مسايرة تلك األنساق مس

، ص 1999واالستجابة لها، فيوصف نمط شخصية الفرد بالنمط غير املتوافق )الداهري والكبيس ي، 

182.) 

الـشخصية واملعبرة عنه، متغيرات ومؤشرات  إذن يمكـن أن تـمـثـل مختلـف الجـوانــب الـمـشـكـلـة لـنـمــط      

تساهم في الدراسة العلمية املوضوعية لنمط الشخصية، إذ أن هذه الجـوانب يمكـن أن تمـثـل لـنــا أبعاد 

نعتمد عليها في قياس نمط الشخصية ألفراد عينة البحث، بحيث يمكن أن تكون أبعاد متضمنة في األداة 

 لجمع البيانات لهذا الغرض. أو املقياس الذي سنعتمد عليه

 ـ أساليب دراسة وتشخيص االنطوائية واالنبساطية:04

على اعتبار ما أشرنا إليه بخصوص الخصائص املميزة كل من النط االنبساطي والنمط االنطوائي  

للشخصية، وكذا ما أشرنا إليه بخصوص خصائص نمط الشخصية، يمكن أن نشير لعامل القابلية 

أنماط الشخصية وليس النمطين االنبساطي واالنطوائي فحسب، يكون من خالل للقياس ملختلف 

 االعتماد على عدة أدوات ووسائل بحثية وقياسية، والتي سنذكرها فيما يلي:

 ـ أسلوب املقابالت:1ـ 04

تعد املقابلة بمختلف أنواعها من الوسائل التي تستخدم بكثرة في ميدان علم النفس بصفة عامة ومجال     

قياس ودراسة أنماط الشخصية بصفة خاصة، فهي تمثل أحد أهم الوسائل التي تمهد إلقامة عالقة 

س ي والثقة املتبادلة إذ يسودها جو من األمن النف متينة بين الباحث أو املختص في علم النفس والعميل،

والتامة بين الطرفين، وتكون املسافة قريبة بين الطرفين أثناء التحاور على مدار زمن جلسة املقابلة، مما 

يمكن الباحث من الحصول على أكبر قدر من املعلومات عن خبرات ومشاعر املفحوص، واتجاهاته 

ها في مجال العالقات مع اآلخرين، وغيرها وأفكاره وآرائه نحو شخصيته الخاصة، والصعوبات التي يواجه

 من املعطيات واملتغيرات التي تعتبر من املؤشرات التي تدل على النمط املميز لشخصيته.

وال يتوقف الهدف من املقابلة عند حد قياس طبيعة نمط شخصية الفرد، بل تمتد إلى تشخيص 

قات االجتماعية، والعمل على معالجتها صعوبات التي يواجها الفرد في املجال الشخص ي، في إطار العال

 (.2002وتقديم حلول مناسبة لها )عبد الخالق، 
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وتتم املقابلة باستخدام عدة أنواع من األسئلة، فمنها األسئلة املفتوحة واألسئلة املغلقة واألسئلة       

ف الدقيق على نصف مفتوحة، للحصول على أكبر قدر من البيانات واملعلومات تساعد الباحث في التعر 

الخصائص املميزة لشخصية الفرد، والتي بالضرورة تعبر عن نمط شخصية الفرد، ولكي تكون املقابلة 

 ناجعة في عملية قياس نمط شخصية الفرد، ال بد أن تتوفر على عدة شروط منها:

حث على دراية ـ وضوح األسئلة وتماشيها مع املستوى الثقافي والتعليمي للعميل، وعليه يجب أن يكون البا

 واسعة باملستوى الثقافي والتعليمي لكل مفحوص يرغب في التعرف على نمط شخصيته.

ـ الدقة في اختيار عبارات وألفاظ األسئلة التي ستوجه للعميل، بهدف عدم استثارةمشاعره وحساسيته 

التعامل مع من موضوع املقابلة، وهذا العامل إن لم يمنح له الباحث أهمية قد يضطر املفحوص إلى 

املوضوع بكل سلبية، ويوظف كل اآلليات الدفاعية لتجنب تقديم األجوبة الصريحة لتجنب ما يعتبره 

 مصدر الخطر أو التهديد، الذي قد يشكله له التجاوب مع األسئلة التي يوجهها له الباحث أثناء املقابلة.

 ي تقدم له من طرف الفاحص.ـ منح الحرية للعميل في الحديث والجواب بحرية على األسئلة الت

ـ تقبل مواقف واتجاهات وآراء املفحوص دون إصدار أحكام على سلوكه، لتجنب توظيفه لآلليات 

الدفاعية التي قد تحرف أجوبة الحقيقية، مما يجعل املقابلة دون جدوى ومن جراء ذلك يكون من 

ك فتكون النتائج غير الصعب على الباحث تحديد نمط شخصية املفحوص بدقة، وإن تمكن من ذل

 حقيقية كونها محرفة مسبقا، مما يؤثر على مصداقية وموضوعية نتائج القياس.

ـ رفع مستوى صدق وثبات املقابلة من خالل إجرائها بطرق مختلفة، وفي أوقات وأماكن مختلفة، للتمكن 

 نطوائي. من اإلملام بجميع الجوانب املطلوبة لقياس وتحديد نمط الشخصية االنبساطي أو اال 

وتعد املقابلة مـن أنـجع الوسائل في عملية تحديد نمطي الشخصية االنبساطي واالنطوائي، ألنها تفيد     

الفاحص أو الباحث في الحصول على معلومات متعلقة باألفكار واملشاعر واآلراء وبعض خصائص 

املالحظة أو املقاييس شخصية املفحوص، والتي ال يمكن للباحث أن يحصل عليها في حالة استخدام 

واالختبارات، نظرا لطابعها الباطني الكامن في لب شخصية العـمـيل، وهذا ما يتيح للباحث إمكانية قياس 

 م(.1999وتحديد أكثر موضوعي لنمط شخصية املفحوص )سرى، 

 ـ املالحظة املباشرة للسلوك:2ـ 4

النفس أو الباحث في علم النفس، في  في حالة استعمال أسلوب مالحظة السلوك يعتمد مختص علم     

قياس وتحديد النمط االنبساطي من االنطوائي على مصدرين من املعلومات، فاملصدر األول هو أن يقوم 

هو بمفرده بمالحظة السلوكات التي تصدر من طرف املفحوض أثناء مشاركته أو دمجه في املواقف 

بدأ املشاركة في املوقف أو بعد االنتهاء من املشاركة  االجتماعية، وقد يمتد ذلك إلى مالحظة سلوكهم قبل

فيه، أما املصدر األول فيعتمد فيه الفاحص على املشاركين أو باحثين آخرين يتم تكليفهم باملالحظة وجمع 

املعلومات حول سلوكات املفحوص في موقف اجتماعي معين، ويقوم بعدها بتصنيف مختلف السلوكات 

في مجموعات، بشرط أن تكون تلك السلوكات متغيرات ومـؤثـرات مـرتـبـطة بالتعبير املالحظة في مجاالت أو 
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عن نمط شخصية الفرد االنبساطي أو االنطوائي، ومن األنماط من السلوكات التي يمكن أن تعتبر 

ء مؤشرات لذلك للتوافق نجد مدة استمرارية العميل فـي املشاركة في املوقف االجتماعي، ردود أفعالـه إزا

زمالء واألقران في مختلف مواقف التفاعل، االنفعاالت السلوكية التي تصدر عنه أثناء التفاعل 

االجتماعي، مواعيد...إلخ، فمثال يمكن أن يكون تقبل الفرد لآلخرين والتفاعل اإليجابي معهم ومشاركته 

صحيح أين ال لهم في العمل مؤشرات دالة على أن نمط شخصية املفحوص نمطا انبساطيا  والعكس 

 تظهر مثل هذه املؤشرات والتي يتم على إثر ذلك إصدار حكم على أن شخصية الفرد شخصية انطوائية.

وفي إطار تحديد نمط شخصية الفرد بواسطة املالحظة، ينصح يقوم الباحث بمالحظة سلوك      

املفحوص بمفرده باالعتماد على عدة أساليب من املالحظة، فقد يستخدم املالحظة املباشرة لسلوك 

في املفحوص فيكون بالقرب منه، وقد يكون بأسلوب غير مباشر بحيث يالحظ سلوكه من مكان ال يكون 

علم املفحوص بحضوره لتسجيل املالحظات، بغرض تجنب نفور املفحوص منه، كما قد يستخدم 

أسلوب املالحظة باملشاركة، بحيث يشارك املفحوص في أعمالهم واملواقف االجتماعية التي يالحظ في 

و مؤشر إطارها، على أساس أنه فردا ال يتجزأ من املجموعة املتفاعلة، وفي النهاية يسجل كل سلوك أ

الحظه على املفحوص أو املفحوصين املستهدفين، بشرط أن تكون مؤشرات دالة إما على نمط الشخصية 

 (.1999االنبساطي أو النمط االنطوائي )الداهري والكبيس ي، 

وتعد املـالحـظـة الـمـباشرة للسلوك مـن أكثر األساليب وتقنيات البحث استعماال في قياس ودراسة أنـمـاط      

ـشـخـصـية بصفة عامة، كونها تتسم بعدة إيجابيات أن تكون السلوكات الفـعـلـيـة املالحظة يمكن أن تظهر ال

للفاحص أو الباحث بأكثر موضوعية وهنا يتعلق األمر بالسلوكات الظاهرية للمفحوص، غير أن املالحظة 

لى اعتبار أن قياس ودراسة تتسم ببعض السلبيات منها طول الفترة الزمنية إلنجاز البحث والدراسة، ع

أنماط شخصية األفراد يتطلب جمع عدد كبير من املعلومات، وقد تتأثر مالحظة الفاحص بضيق املدة 

الزمنية للبحث أو الدراسة، وهذا ما يتطلب منه أن يبذل مجهودات مضنية ومضاعفة في هذا املجال )زايد 

 (.2003عادل، 

 ـ مقاييس أنماط الشخصية:3ـ 4

تـعد املقاييس مـن أهم األدوات املستخدمة في عملية قياس وتحديد أنماط شخصية الفرد، بحيث تمكن    

الباحث مـن قياس وتحديد النمط انطالقا من قياس عينة من املؤشرات التي ترتبط باألنماط االنبساطية 

فحوص باألفراد اآلخرين في واالنطوائية على وجه الخصوص، مثل العالقات مع الزمالء واألقران، عالقة امل

املجتمع، الرضا املكانة والدور االجتماعي الذي يكتسبه في املحيط االجتماعي، وغيرها من املؤشرات 

 واألبعاد التي تعبر عن نوعية نمط شخصية الفرد.

املرتبطة ومن أهم سمات املقاييس أنها تمتاز بالدقة العالية واملوضوعية وتحدد العالقات بين املتغيرات      

باألنماط الشخصية، وعليه فيمكن أن نعتبرها أنسب أداة لقياس وتحديد النمط االنطوائي أو النمط 

االنبساطي وعالقتها باملتغيرات واملؤشرات املحددة لها، وبصيغة أخرى فإن  أنماط شخصية الفرد تعد في 
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التي ال يمكن أن نقيسها ال باملالحظة بعض الجوانب واملظاهر الباطنية من املفاهيم الوجدانية االنفعالية 

كونها ظواهر معنوية غير مالحظة، وال يمكن أن نقيسها أيضا بواسطة املقابالت، كونها تركز على معطيات 

يعبر عليها العامل شفهيا، ونحن نعلم العوامل الكثيرة التي تؤثر على جو كل من املقابالت واملالحظة 

اشرة على أجوبة العميل التي يكون جزءا هاما منها غير معبر عليه املباشرة للسلوك، والتي تنعكس مب

بصراحة، بينما املقاييس النفسية تتعامل مع هذا النمط من املفاهيم واملتغيرات والجوانب الغامضة 

 والداخلية املعبرة إما على النمط االنبساطي أو النمط االنطوائي. 

نماط الشخصية بصفة عامة، في الغالب من عدد من البنود وتتكون املقاييس املعدة لقياس وتحديد أ    

بندا، وقد تتوزع على عدد من املحاور واألبعاد كما قد تشكل  30والعبارات التي ال يجب أن تقل عن 

مقياس مبني بصفة كلية، وأمام كل بند وعبارة سلم إجابة موحد لجميع البنود، فقد تكون وفق سلم 

، وقد تكون احتماالت الجواب موزعة على صيغة غير ذلك مثال نعم أو ال، "ليكرت" الخماس ي أو الثالثي

 ينطبق ال ينطبق...إلخ.

ويتم قياس وتحديد نمط شخصية الفرد باملقاييس النفسية، بتقديم الباحث ألكبر عدد من      

ود االستمارات للمفحوصين الذين يرغب في تحديد نمط شخصيتهم، بغرض اإلجابة عن العبارات والبن

التي يحتوي عليها املقياس، وقد تكون العينة موسعة تتوزع على عدة عينة معينة بحد ذاتها مثل عمال 

مؤسسات صناعية أو تالميذ في مؤسسة تربوية أو أفراد متفاعلين في إطار مؤسسة خدماتية، وقد يقتصر 

ة قياس وتحديد أنماط ذلك على فئة عمرية من األفراد، ويـتوقف ذلك علـى الغرض الذي تستهدفه عملي

شخصية األفراد، ويجب على الباحث ملا يقدم االستمارات لألفراد املستهدفين أن يمنح لهم مهلة للجواب 

عليها وأن يترك لهم الحرية دون إكراه، وبعدها يقوم بجمع أكبر عدد ممكن من االستمارات املوزعة ويفرغ 

د درجة كل عامل على املقياس، انطالقا من جمع البيانات التي تحتويها، وعلى إثر ذلك يقوم بتحدي

الدرجات املحصل عليها في كل عبارة وبند، ومن خالل ذلك يصنف الباحث نمط الشخصية لكل فرد، 

 ويحكم على إثر ذلك على من هو متمتعا بنمط الشخصية االنبساطي أو النمط االنطوائي.

واالنطوائية يعتمد فقط على املعيار اإلحصائي  وملا يقوم الباحث بتصنيف األفراد حسب االنبساطية    

دون سواه من املعايير التي تصنف على أساسها أنماط الشخصية بصفة عامة،  ألن هذا املعيار هو 

األنسب للتعامل مع البيانات الكمية، مقارنة باملعايير األخرى التي تناسب البيانات الكيفية )الداهري 

 (. 1999والكبيس ي، 

 املشكالت: ـ قوائم4ـ 4

قوائم املشكالت هـي نـوع من االستفتاءات التي يقوم من خاللها الباحث أو املختص في علم النفس، بحصر 

مختلف املشكالت املؤثـرة سلبا علـى مدى انطوائية أو انبساطية الشخص، فاختـالف فئات أفراد املجتمع 

ا كل فرد، حسب املتغيرات البيئية املؤثرة قد يؤدي الختالف املشكالت الشخصية املتعددة التي يعاني منه

فيه،  والتي تختلف بالضرورة من حيث درجة تأثيرها السلبي او اإليجابي على األنماط السلوكية التي تعبر 
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عن االنبساطية أو االنطوائية،  فكلما كانت مشكالت التفاعل أو مشكالت تقبل اآلخر أو مشكالت 

قل بالنسبة للفرد، كلما ساهم ذلك في الحكم على أن شخصيته املشاركة في املواقف االجتماعية أ

شخصية انبساطية، وكلما كثرت تلك املشكالت لدى الفرد، كلما حكمنا على أن نمط شخصية الفرد نمطا 

 انطوائيا.

وبغـرض حصر املشكـالت املؤثرة في الجوانب العالئقية والجوانب االنفعالية والجوانب  التفاعلية لدى      

فرد، بغرض تحديد نمط شخصيته، يتم إعداد قائمة من املشكالت متعلقة بهذه الجوانب بغرض ال

تحويلها لبيانات تساهم فـي الـحـكـم عـلى مدى انطوائية وانبساطية الشخص، وتأخذ شكل استبيانات أو 

 قوائم في قصاصات يطلب فيها من املفحوص الشطب على مدى وجود أو عدم وجود مشكلة معينة في

 مؤشرات معبرة عن نمط الشخصية. 

ومن خالل ذلك يتخذ الباحث عدد املشكالت التي يعاني منها املفحوص كمعيار أو مقياس يعبر عن        

نمط شخصيته إن كان انبساطيا أو انطوائيا، أي أنه كلما كثرت املشكالت عـند نفـس املفحوص في كل 

ط شخصيته نمطا انطوائيا، وكلما قلت وقل تكرار تلك استجواب واستطالع، كلـما تم الحكم على أن نم

 املشـكالت لدى املفحوص في كل استجواب، كلما تم الحكم على أن نمط شخصيته نمطا انبساطيا.  

ويهدف املختص او الباحث في علم النفس من جراء استخدام قوائم املشكالت في تحديد النمط      

إلى تشخيص وحصر املشكالت التي تعترض مختلف الجوانب  االنبساطي والنمط االنطوائي للشخصية،

السلوكية املعبرة عن نمط الشخصية، لتقديم الخدمات اإلرشادية والتوجيهية ملساعدة الشخص 

االنطوائي على تحسين بعض جوانب الشخصية، النتشاله من مختلف املشكالت التي يعاني منها الشخص 

 ه النفسية.االنبساطي. وبالتالي تحسين مستوى صحت

ومن مميزات استخدام هذه الطريقة في قياس وتحديد نمط شخصية الفرد، أن الباحث يجد سهولة      

وراحة في التطبيق، بحيث تمكنه من تقديم األسئلة املتعلقة بحصر مشكالت مجاالت شخصية معبرة عن 

ات كبيرة، ودون الحاجة نمط الشخصية، إلى شريحة واسعة من األفراد دفعة واحدة دون أن يبذل مجهود

إلى وقت طويل، مقارنة بغيرها من الطرق واألساليب املستخدمة في قياس وتحديد أنماط شخصية الفرد 

 (.2004)منس ي، 

من خـالل مـا سبق نجد بـأن أساليب ووسائل قياس وتحديد أنماط شخصية الفرد بصفة عامة،      

دة ومختلفة، ولكل منها امليزة الخاصة بها، فما تتيحه والنمطين االنبساطي واالنطوائي بصفة خاصة متعد

املقاييس من امليزات ال تتيحه الـوسائل األخرى كاملالحظة واملقابلة، وتتوقف عملية اختيار إحدى هذه 

األدوات على الهدف من الدراسة التي يقوم بها الباحث، أو الهدف من القياس وتحديد نمط الشخصية في 

الهدف عالجي فمن املناسب استخدام املقابلة، أما في حالة القياس لغرض دراسة حد ذاته، فإذا كان 

علمية أكاديمية فمن املستحسن استخدام مقاييس أنماط الشخصية، على وجه الخصوص مقاييس 
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االنبساطية واالنطوائية، وانطالقا من هذا املعطى تتحدد األداة التي سنستخدمها في قياس وتحديد نمطي 

 رد االنبساطية واالنطوائية لدى الطلبة الجامعيين.شخصية الف

 خاتمة:

لقد حظي موضوع الشخصية في مجال علم النفس اهتماما كبيرا من قبل الباحثين و العلماء، وقد تناولت 

العديد من الدراسات سمات الشخصية على اختالف وجهاتها النظرية، فدراسة أنماط الشخصية لها 

جتمع على حد سواء، فهي تساهم في التعرف مع مختلف أنماط التفكير الفردي أهمية  بالنسبة للفرد وامل

السائد، وبالتالي تحقيق تفاعل اجتماعي إيجابي بين األفراد والجماعات كما أنها تفيدنا في مواجهة مختلف 

املشكالت التي تؤثر سلبا على شخصية الفرد وطبعه، فنمط الشخصية هو سمة نفسية متعددة املالمح 

طبع شخصية الفرد وفق صفات وسمات مختلفة ومتشابهة، تجعل الفرد فريدا من نوعه ويمتاز عن ت

األفراد اآلخرين في املجتمع بصفات وخصائص داخلية وخارجية يعرف بها في املجتمع، وبواسطته تمنح له 

السمة والوصف الشخص ي الذي يعرف بنمط الشخصية، ولذلك يمكن إعتبار نمط الشخصية 

اطية نمطا يجعل من صاحبه أكثر تفاعال في مواقف الحياة االجتماعية وأكثر إقباال للتعايش مع االنبس

مختلف الظروف، وأيضا يمتاز بالقدرة على التوافق مع اآلخرين ملا يفي بالغرض لجعلهم أكثر تفتحا 

ل وأكثر إشراقة وانبساط للحياة، فيكونون نتيجة ذلك أكثر تميزا بخاصية التفاؤل والتطلع ملستقبل أفض

في النظرة للحياة، أما النمط االنطوائي هو النمط الشخص ي الذي يعبر عن اتسام الفرد بالتحفظ وعدم 

االنخراط الكلي في املواقف االجتماعية، العامل الذي يؤدي به للتحلي بالهـدوء والتـصـرف الحذر في 

ور على محمل الجد، ويتمتع بالضبط مختلف املواقف البيئية أين يتسم بالجدية املطلقة وأخذ األم

 الدقيق ألفكاره ومشاعره التي يوجهها نحو عالم الذات، وميله السريع للتشاؤم والقلق من املستقبل. 
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  اضطرابات النطق و السلوك االنسحابي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

 (ارتباطيهوي صعوبات التعلم )دراسة وصفية ذ
 . حاكم أم الجيالليد. 

 جامعة سعيدة.

 

 .2019أفريل  01 :تاريخ النشر .2018جويلية  13  :تاريخ القبول  .2018ماي  23  :تاريخ االرسال

 :ملخص

تسعى هذه  الدراسة إلى التعرف عن أهم أنماط السلوك االنسحابي شيوعا بين تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم، و 

أكثر اضطرابات النطق شيوعا بين تالميذ املرحلة االبتدائية، ومعرفة العالقة االرتباطيه بين أنماط السلوك االنسحابي واضطرابات 

( تلميذا من تالميذ املرحلة االبتدائية، حيث تم تعينيهم بطريقة قصديه والتي تتراوح أعمارهم ما 20دراسة من )النطق، تكونت عينة ال

، والختبار فرضيات هذه الدراسة تم تطبيق مجموعة من األدوات كاختبار الذكاء املصور )2017/2018الدراس ي) للعام( سنوات 10-6بين)

اضطرابات النطق، استبيان السلوك االنسحابي )إعداد الباحثة (، وبعد جمع املعطيات ومعالجتها إحصائيا، )ألحمد زكي صالح(، استبيان 

 أظهرت نتائج الدراسة أن أهم أنماط السلوك االنسحابي األكثر انتشارا لدى تالميذ املرحلة االبتدائية هو الخجل، و أهم أنماط اضطرابات

والسلوك اضطرابات النطق عالقة ارتباطيه بين متغير وإلى وجود  اضطرابات الحذف، هي بتدائيةالنطق شيوعا بين تالميذ املرحلة اال 

  االنسحابي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

 اضطرابات النطق، السلوك االنسحابي، التعليم االبتدائي، ذوي صعوبات تعلم. :الكلمات املفتاحية

Résumé  
Cette étude vise à connaître les schémas les plus communs de comportement de sevrage 

chez  les élèves de l'enseignement primaire ayant les difficultés d'apprentissage; et à examiner 
la corrélation entre le comportement sevrage et les troubles de la parole les plus courants 
parmi les élèves du primaire. vingt (20) élèves (sujets) ont participé à cette étude de classe 
primaire âgés entre (6-10) ans, où ils ont été déployés au hasard, de différentes école de la 
wilaya de Saida, de l’année scolaire 2017/2018 , et pour tester les hypothèse de cette 
recherche , nous Sommes appuyés  sur un questionnaire d'intelligence , et  un questionnaire de 
comportement de sevrage ; et de trouble de la parole préparé par la chercheuse, Les résultats 
de cette étude ont montré que les types de comportements de sevrage les plus fréquents chez 
les élèves du primaire sont la timidité, et l'existence d'une relation de signification statistique  
entre comportement de sevrage et les trouble de la parole . 

 

les mots clés:  comportement de sevrage ; difficultés  d apprentissages; enseignement  

primaire ; trouble de la parole. 
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 مقدمة:

أصل مصادر االتصال االجتماعي، و وسيلة التعبير عن األفكار و املشاعر و فهم اآلخرين، اللغة 

و  فمن خاللها يتوصل الناس و يتعارفون ويعبرون عن أغراضهم، و الينعقد التواصل إال بالنطق و الكالم،

ت في مجال ال تنضج مهارات االتصال عند األطفال على سوية واحدة فمنهم من تواجههم بعض االضطرابا

و يمكن أن تظهر مثل هذه االضطرابات  (،2013)إبراهيم،النطق أو الكالم أو عدم نمو اللغة التعبيرية 

عند األطفال من جميع األعمار،ويعد مجال اضطراب النطق و الكالم من املجاالت التي حظيت باهتمام 

م إلى الحد من اآلثار السلبية التي كبير في اآلونة األخيرة خاصة في الوطن العربي، و يرجع هذا االهتما

تخلفها اضطرابات النطق على األطفال، والتي تساهم في انخفاض في قدراتهم على مواجهة املواقف 

و اختالطهم باآلخرين بسبب طريقة كالمهم، و تكون سببا في نفورهم  التي تحد من اندماجهماالجتماعية 

،و تصبح طريقة النطق التي يعاني منها الطفل بمثابة عبء من التفاعالت الصفية واملشاركات االجتماعية 

وينطوي  ال يمكنه تحمله، و لذلك نجده يشعر باإلحراج، واالرتباك، مما يجعله ينسحب بعيدا عن أقرانه،

ينتج عن اضطراب النطق اضطرابات ظاهرة في ويصبح أقل كفاءة اجتماعية، و على نفسه و يفضل العزلة 

تنعكس على تعامله مع من حوله و من أهمها االنسحاب و العزلة و هذا ما أشارت  إليه، سلوك الطفل 

و كل هذا يؤدي إلى السلوك االنسحابي الذي يعد من أبرز السلوكيات  (.4:ص 2014)عبد املنعم، دراسة

ن الالتوفقية التي تصيب األطفال و هم صغار بسبب عدم تقليدهم لآلخرين فنجدهم غالبا ما ينسحبو 

عن العاديين، و هذا االنسحاب يعمل على عدم نضجهم اجتماعيا و يسبب لهم تأخر عن من هم في مثل 

 ( 42: ص2007) صالح، سنهم. 

و قد الحظت الباحثة في أثناء تدريسها لتالميذ املرحلة االبتدائية على مدار خمسة و عشرون سنة، 

انون من اضطرابات النطق، تظهر على شكل نسبة اليستهان بها من تالميذ املرحلة االبتدائية، يع

اضطرابات فونولوجية، كاإلبدال و التشويه و حذف األصوات و يصاحبها سلوكات التوافقية عامة و 

السلوك االنسحابي خاصة الذي يحتاج إلى سرعة التدخل ليس فقط باكتشافهم، و لكن بالكشف عن 

 ى تالميذ املرحلة االبتدائية.العالقة بين اضطرابات النطق و السلوك االنسحابي لد

من خالل العرض السابق ألبعاد املشكلة و التي تظهر جليا ما يعانيه ذوي اضطرابات النطق من 

 و العزلة، و انطالقا من هذا اإلطار تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:  االنسحاب 

 .تساؤالت الدراسة:1
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 عا بين تالميذ املرحلة االبتدائية بمدارس مدينة سعيدة؟ما أكثر أشكال اضطرابات النطق شيو  /1س

ما هي أكثر الحروف املستبدلة كشكل من أشكال اضطرابات النطق لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  /2س

 بمدارس مدينة سعيدة؟

 ما أهم أنماط السلوك االنسحابي شيوعا بين تالميذ املرحلة االبتدائية بمدارس مدينة سعيدة؟ /3س

هل توجد عالقة ارتباطيه بين اضطرابات النطق و السلوك االنسحابي لدى تالميذ املرحلة  /4س

 االبتدائية بمدارس مدينة سعيدة؟

 . فروض الدراسة:2

أكثر اضطرابات النطق شيوعا بين تالميذ املرحلة االبتدائية بمدارس مدينة سعيدة هي اضطرابات  /1ف

 الحذف.

أكثر الحروف املستبدلة كشكل من أشكال اضطرابات النطق لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بمدارس  /2ف

 مدينة سعيدة هي)د( بدال )ذ(. 

أهم أنماط السلوك االنسحابي شيوعا بين تالميذ املرحلة االبتدائية بمدارس مدينة سعيدة هو  /3ف

 االنطواء.

النطق و السلوك االنسحابي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  توجد عالقة ارتباطيه بين اضطرابات /4ف

 بمدارس مدينة سعيدة.

 :الدراسة . أهداف3

معرفة إذا كانت توجد عالقة ارتباطيه بين اضطرابات النطق يكمن الهدف الرئيس ي للبحث في 

 والسلوك االنسحابي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

 : الرئيس الهداف الفرعية التاليةوينبثق عن هذا الهدف  

أكثر اضطرابات النطق شيوعا بين تالميذ املرحلة االبتدائية بمدارس مدينة .محاولة الكشف عن 1.3

 سعيدة. 

 .أكثر الحروف اضطرابا لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بمدارس مدينة سعيدة التعرف على.2.3
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.الكشف عن نسبة التالميذ الذين يعانون من اضطراب النطق في أكثر من حرف إلى مجموع أفراد 3.3

 العينة.

توجد عالقة ارتباطيه بين اضطرابات النطق و السلوك االنسحابي لدى تالميذ معرفة إذا كانت . 4.3

 ملرحلة االبتدائية بمدارس مدينة سعيدة.ا

 .أهمية الدراسة:4

نسبة انتشار تبرز أهمية هذه الدراسة انطالقا مما يصدر عن انشغاالت املعلمين واألولياء بشأن 

التعرف كونها أول املراحل التعليمية التي يتوقف عليها اضطرابات النطق بين تالميذ املرحلة االبتدائية 

ة على نسبة التالميذ الذين يعانون من اضطراب النطق في أكثر من حرف إلى مجموع بصفة علمية واقعي

ومحاولة التعرض إلحدى أنماط السلوكيات السلبية التي تعتريهم و هو السلوك االنسحابي،  أفراد العينة،

 والعالقة بين اضطرابات النطق و السلوك االنسحابي.

 .التعريفات اإلجرائية:5

يعاني منه تالميذ املرحلة االبتدائية في .اضطرابات النطق:تعرفها الباحثة بأنها خلل صوتي 1.5

استخدام مهارات النطق للفظ بعض الكلمات نتيجة خلل عضوي في جهاز النطق أو عيب في مخارج 

 أصوات مما أثر على نطق الطفل ألصوات الحروف بإبدال أو حذف أو إضافة أو تحريف.

 مدسة  –و يقصد به حذف حرف أو أكثر أثناء نطق الكلمة  من قبل الطفل مثل: مدرسة :  الحذف -

 و ترى الباحثة أن الحذف هو اضطرابا نطقيا في مخرج األصوات.

هو عدم قدرة الطفل على قراءة حرف أو أكثر بصورة مفهومة حيث ال يبتعد الصوت الجديد التحريف:  -

 عن الصوت الصحيح.

صد به استبدال حرف بحرف أخر أثناء نطق الكلمة من قبل الطفل مثل: مدرسة بمدلسة :  و يقاإلبدال -

 )ر،ل(.

:  يقصد به إضافة حرف أو أكثر أثناء نطق الكلمة  من قبل الطفل مثل: سسصباح الخير بدال اإلضافة -

 صباح الخير.



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                       متونمجلة                         سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                        2019  أفريل 01/ ول العدد ال  /حادي عشراملجلد ال

 
287 

 اإلطار النظري و الدراسات السابقة

 .تعريف اضطرابات النطق:1

بات النطق من زاوية مختلفة بعض التعاريف ركزت على الخلل الذي يحدث في عملية قد عرفت اضطرا

 النطق: 

(، أنها ذلك الخلل الذي تخرج منه أصوات الكالم بصورة غير 2003عبد هللا الوايلى )حيث جاء في تعريف 

هللا، .) عبد عادية بحيث تكون على شكل حذف أو إبدال أو إضافة و كذلك تحريف في عناصر الكلمة

 ( 57: ص2003

ركز على السبب الذي يحدث اضطرابات النطق: حيث أشار البطانية و آخرون، أن  و بعض الخر

واللسان والشفاه تظهر على شكل حذف  اضطرابات النطق هي أخطاء كالمية بسبب أخطاء في حركة الفك

 )أسامةأو إبدال أو إضافة،تحريف، و تعود إلى أسباب عضوية أو مشكالت انفعالية أو بطء في النمو.

 (140:  ص2009وآخرون،

بأنها خلل عضوي  في جهاز النطق أو عيب في مخارج األصوات ينتج تعرف الباحثة اضطرابات النطق: 

 عنه حذف أو إبدال أو إضافة، و كذلك تحريف في أصوات الحروف.

 . مظاهر اضطرابات النطق:2

االضطرابات له أسبابه  تختلف اضطرابات النطق في نسبة انتشارها بين األطفال و كل نوع من هذه

 و أعراضه و طرق عالجه، و هذا ما تحاول الباحثة عرضه في النقاط التالية:

: هو نطق كلمة ناقصة حرف أو أكثر، و غالبا ما يتم حذف الحروف األخيرة من الكلمة مما يؤدي الحذف

هم كالم الطفل إلى صعوبة فهم كالم الطفل، و يعد الحذف اضطرابا شديدا في النطق نظرا لصعوبة ف

 ( 229:ص 1990) فيصل،خاصة إذا تكرر الحذف في كالمه. 

 ستينة(. –اضطراب في النطق و هو عندما يستبدل صوت بصوت أخر يغير املعنى مثل: )سكينة اإلبدال:

 (12: ص2011محمود، )



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                       متونمجلة                         سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                        2019  أفريل 01/ ول العدد ال  /حادي عشراملجلد ال

 
288 

رجة وهو نطق صوت بدال من أخر عند الكالم ، و فيه يكون الصوت املنطوق مشابها للصوت الصحيح بد

كبيرة من مخارج الحروف و طريقة النطق، و يكون اإلبدال بين أزواج  األصوات مثل:)س،ث(،)ل،ر(، و هو 

نتيجة تحرك طرف اللسان بدال من وسطه مثل /ذ/ بدال /ج/، أو تحرك املخرج من أقص ى الحلق بدال من 

نطق /ك/ بدال من /ق/. أقص ى اللسان مثل: /أ/ بدال من /ق/، تحرك املخرج األمام أو وسط اللسان فت

 (17:ص 2009)جمال،

 : بأنه إبدال كلمة بكلمة أخرى أو حرف بحرف أخر في الجملة الواحدة عند القراءة.وتعرفه الباحثة

هو إصدار الصوت بشكل خاطئ، بحيث ال يبتعد الصوت الجديد عن الصوت األصلي التحريف:  -

يفسر ذلك أن الصوت يأمن املكان الغير  الصحيح مثل: مدرسة تنطق مدرثة / ضابط تنطق ذابط، و

الصحيح، أو ألن اللسان يكون في الوضع غير املناسب، و ينتشر هذا االضطراب بين األطفال األكبر سنا   

 (25: ص2011)رأفت ،والراشدين أكثر من الصغار

مقبولة بين  يقصد به إضافة حرف إلى الكلمة املنطوقة مثل )لعبات بدال من لعبة( و هي ظاهرةاإلضافة: 

 األطفال حتى سن دخول املدرسة.

 .اضطرابات أخرى:3

 هناك بعض االضطرابات لكنها قليلة االنتشار عن سابقيها منها:

مثل التقديم و التأخير لبعض أصوات الكلمة عن موضعها الصحيح فيكون الالحق منها سابقا و السابق 

ا ما ترجع هذه األخطاء إلى ضعف في جهاز الحق، مثل نطق الطفل "شعبان بدال من شبعان" ، و غالب

النطق أو حاسة السمع عنده، و هذا االضطراب في سنوات الطفولة املبكرة و كلما قوى جهاز النطق و 

 ( 22:ص 2005.) البيالوى،جهاز السمع عنده يبدأ هذا العيب في التالش ي

طبيعية في السنتين وتستنتج الباحثة من العرض أن جميع أنواع اضطرابات النطق تكون شبه 

األولى من عمر الطفل، لكنها تمثل مشكلة ملموسة إذا استمرت مع الطفل حتى سن دخول املدرسة، و 

لكنها في نسبة انتشارها و هذا ما ملسته الباحثة من خالل خبرتها الطويلة كأستاذة في التعليم االبتدائي، و 

ينة من التالميذ، ووجهة نظر أساتذة التعليم أيضا ما أسفرت عنه نتائج الدراسة االستطالعية على ع

االبتدائي بأن نسبة اضطرابي) الحذف و اإلبدال( أعلى بالنسبة لباقي االضطرابات، كما اتضح أن لها أثار 
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واضحة و متنوعة على نفسية الطفل تنعكس على السلوك الظاهري بدرجات متفاوتة بداية من العدوان 

 وصوال إلى العزلة أو االنسحاب.

 :.تعريف السلوك االنسحابي4

هناك تباين في تعريف السلوك االنسحابي فالبعض عرفه من الناحية االجتماعية التفاعلية و البعض 

 األخر نظر له من ناحية األبعاد:

بأنه عدم قدرة الطفل على التفاعل االجتماعي مع من يحيطون به، عدم (: 43: ص2007)صالح،يعرفه 

 مما يؤدي إلى االنسحاب عنهم و عدم االندماج معهم.إقامة حوار مع الجماعة 

، أن (22:ص 2011) فاروق ،و هناك تعريفات اشتملت على أبعاد السلوك االنسحابي: حيث يرى 

االنسحاب يعبر عن السلبية و الجمود، و الخجل و عدم االندماج مع اآلخرين مما ينعكس بسلوك ظاهري 

 ا ينتهي به إلى االنعزال و االنسحاب. يبعد الطفل عن التفاعل مع اآلخرين مم

 : .أنماط السلوك االنسحابي5

(، أنماط السلوك االنسحابي من السلوك الظاهر للطفل تحت مسمى أشكال 61: ص1999سهى، تعرض )

 التفاعل االجتماعي:

 جلوس الطفل بمفرده في مكان واحد في الفصل دائما.

 يختار دائما األماكن الخلفية ليجلس فيها.

 يشارك في األنشطة الجماعية. ال

 يميل إلى العيش في الخيال.

 :.الخصائص السلوكية لذوي إضطربات النطق6

 :الخصائص االنفعالية واالجتماعية. 1.6

ويقصد بالخصائص االنفعالية واالجتماعية تلك الخصائص املرتبطة بموقف ذوي االضطرابات النطقية 

من أنفسهم ومن موقف اآلخرين منهم ويسبب ارتباط بعض مظاهر اضطرابات النطق بمظاهر اإلعاقة 

ن نالحظ العقلية أو السمعية واالنفعالية أو صعوبات التعلم أو الشلل الدماغي فليس من املستغرب أ
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تماثل خصائص ذوي اضطرابات النطق مع خصائص األطفال الذين يمثلون تلك اإلعاقة من النواحي 

االنفعالية واالجتماعية وإذا اذكرنا األسباب النفسية املؤدية إلى اضطرابات النطق مثل الشعور بالرفض 

لشعور بالفشل أو الشعور من اآلخرين أو االنطواء واالنسحاب من املواقف االجتماعية أو اإلحباط وا

بالنقص أو بالذنب أو العدوانية نحو الذات أو نحو اآلخرين أو العمل على حماية أنفسهم بطرية مبالغ 

 يعبر عنه باسم الحماية الزائدة. فيها أو ما

إن السلوك االنسحابي إحدى املشكالت .العالقة بين اضطرابات النطق و السلوك االنسحابي: 2.6

السلوكية، ومن أهم املعوقات  التي  تواجه  العملية التربوية  في الوسط املدرس ي  وتؤرق التلميذ واملعلم 

على حد السواء، فالتالميذ ذوي  السلوكات االنسحابية  غير قادرين على  التوافق  و التكيف مع املتطلبات 

تأثير تحصيلهم األكاديمي وكذلك عالقاتهم  االجتماعية العادية، واالمتثال ألوامر املعلم  مما يترتب عنه 

الشخصية مع  أقرانهم، حتى و إن ارتبط السلوك االنسحابي بالتالميذ العادين،  فإنها أكثر ارتباطا بذوي 

اضطرابات اللغة و منهم ذوي اضطرابات النطق ملا تكتس ي  هذه الفئة من خصائص سلوكية  التوافقية 

مختلف  الجوانب االنفعالية واالجتماعية واملعرفية و تتجلى  في االفتقار ظاهرة  تتجسد  انعكاساتها  على 

إلى بناء  عالقات اجتماعية و املحافظة عليها  مما يدفعهم  إلى االنسحاب، و عدم القدرة على االندماج مع 

 (2008. )سماح، اآلخرين دون سبب واضح ،مما يؤثر  سلبا على تحصيلهم  الدراس ي

 بقة:. الدراسات السا7

في ضوء مسح للدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة لم تجد الباحثة أي دراسة من الدراسات 

تناولت عالقة السلوك االنسحابي باضطرابات النطق بحدود علم الباحثة، إن الدراسات التي 

 ستوردها الباحثة هو كل ما استطاعت الباحثة أن تجمعه من دراسات حول متغيري الدراسة.

، هدفت إلى التعرف على أهمية البرنامج التدريبي في تخفيف (2008ة خالد رمضان ).دراس1.7

( طفال من 12اضطرابات النطق و أثره على تعديل السلوك التوافقي، تكونت عينة الدراسة من )

األطفال املعاقين عقليا، استخدمت الدراسة املقياس التوافقي، والبرنامج التدريبي، وأسفرت نتائج 

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الدمج األولى و مجموعة العزل لصالح  الدراسة

 املجموعة األولى في درجة النطق، مما نتج عنه زيادة التحسن في السلوك التوافقي لديهم.

، هدفت إلى قياس مدى فعالية العالج باإلرشاد األسري في خفض (2010.دراسة إبراهيم أبو زايد)2.7

( طفال 16اضطرابات النطق و أثره على التفاعالت االجتماعية، تكونت عينة الدراسة من )حدة بعض 



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                       متونمجلة                         سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                        2019  أفريل 01/ ول العدد ال  /حادي عشراملجلد ال

 
291 

(، و كانت أدوات الدراسة مقياس اضطرابات النطق، و مقياس التفاعالت 12-9تتراوح أعمارهم ما بين )

عالت االجتماعية من إعداد الباحث،توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة في اضطرابات النطق و التفا

 االجتماعية لصالح املجموعة التجريبية في القياس البعدي.

هدفت إلى التعرف على أهمية البرنامج التدريبي لعالج بعض  (،2011.دراسة رأفت خطاب)3.7

( طفال من ذوي اإلعاقات 24اضطرابات النطق في خفض القلق االجتماعي، تكونت عينة الدراسة من )

(، و كانت أدوات الدراسة البرنامج التدريبي، ومقياس 14-8ن )البسيطة، تتراوح أعمارهم ما بي

اضطرابات النطق، ومقياس االضطراب االجتماعي من إعداد الباحث،توصلت النتائج على الحد من 

 القلق االجتماعي نتيجة خفض اضطرابات النطق لدى هؤالء األطفال.

 تعقيب عن الدراسات السابقة:

راسات السابقة في التعرف على اضطرابات النطق وما ينتج عنه من اتفقت الدراسة الحالية مع الد

تفاعالت اجتماعية، كما اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات سابقة الذكر في التعرف على اثر 

البرنامج التدريبي في خفض املشكالت السلوكية لدى األطفال املعاقين، بينما تناولت الدراسة الحالية 

 لنطق بالسلوك االنسحابي لدى ذوي صعوبات التعلم .عالقة اضطرابات ا

 الجانب امليداني للدراسة 

 . مكان إجراء الدراسة: 1

 2017/2018للموسم الدراس ي  تم إجراء الدراسة امليدانية بمدارس مدينة سعيدة 

بالنظر إلى طبيعة املوضوع املدروس )اضطرابات النطق  والسلوك االنسحابي .  منهج الدراسة: 2

فإن املنهج الوصفي التحليلي هو األنسب ) لعينة من بعض املدارس االبتدائية بمدينة  سعيدة 

لالتصال ميدانيا بالعينات و جمع البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة. و الكشف  عن العالقة بين 

 والسلوك االنسحابي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.   اضطرابات النطق

  . عينة الدراسة :3
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تالميذ املرحلة االبتدائية من ذوي صعوبات التعلم  بمدينة سعيدة و كان   تكونت عينة الدراسة من

 سنة ( ، تم اختيارهم بطريقة  قصديه ،        11 -  6( تلميذا تراوحت أعمارهم ما بين )20مجموع أفرادها )

راسة و يدرس أفراد عينة البحث بمختلف مستويات التعليم االبتدائي، و قد روعي في اختيار عينة الد 

التكافؤ في مستوى الذكاء ، حيث يتمتعون جميعهم بمعدل ذكاء متوسط أو فوق املتوسط على اختبار 

 الذكاء املصور، و جميعهم غير مصابين بأي نوع من اإلعاقات.

 .أدوات الدراسة:4

 ارتكزت  الدراسة في هذا املستوى على األدوات التالية:                                        

: تبرز أهمية تطبيق اختبار الذكاء في استبعاد ذوي الذكاء  .اختبار الذكاء املصور لحمد زكي صالح1.4

الباحثة في الدراسة  املنخفض، و التعامل فقط مع ذوي الذكاء املتوسط و ما يفوق املتوسط، وقامت

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية،حيث تم أخذ أجوبة األسئلة الفردية الحالية من إعادة حساب 

مكونة املجموعة " أ " و أجوبة األسئلة الزوجية مكونة املجموعة "ب"  و بتطبيق معامل ارتباط بيرسون 

،و هذا يدل على ثبات نصف  0.05توى داللة ( و هي دالة عند مس(0.79 **بين النصفين ، كانت قيمته 

(، 18,0االختبار،وللتأكد من ثبات االختبار الكلي تم تطبيق معامل ارتباط سبيرمان براون  كانت قيمته )

دالة  قيمة( و هي الذكاء املصور) ألحمد زكي صالحو هذا ما يدل على ثبات اختبار   .وهو معامل ثبات مقبول 

 . 0.05عند مستوى داللة 

( فقرة، تبرز أهميته في الكشف عن 24)إعداد الباحثة (، يتكون من ) .استبيان اضطرابات النطق2.4

ذوي اضطرابات النطق، تم التأكد من ثبات استبيان اضطرابات النطق باستعمال معامل ألفا كرونباخ 

فإنه أكبر من مستوى الداللة الذي يساوي  ( و منه0.05( عند مستوى الداللة )0.782الذي يساوي )

 (،      و بهذا لقد حققت األداة نسبة عالية  من الثبات . 0.05)

)إعداد الباحثة ( ، تكمن أهميته عن السلوكات الالتوفقية ) . استبيان السلوك االنسحابي3.4

شديدة، متوسطة، ضعيفة،  ( عبارة، لكل عبارة أربع خيارات، تتدرج كما يلي:16االنسحابية(، مكون من ) 

على الترتيب ثم تجمع في النهاية درجات كل عبارة 4،3،2،1التوجد ،ومن ثمة فان الدرجات في ذلك تعطى

،للحصول على الدرجة الكلية للمجال الفرعي وتجمع درجات كل مجال فرعي للحصول على الدرجة الكلية 

 لالستبيان.
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دق التمييزي حيث تم استخدام اختبار" ت " بحساب الص لقد تم التأكد من صدق االستبيان

للعينات املستقلة للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات و قد تبين أن قيمة " ت " دالة إحصائيا 

(، ومنه فالفرق بين املجموعتين العليا و الدنيا لدى تالميذ 0.02( و كانت النتيجة)0.05عند مستوى )

السلوك االنسحابي فرق حقيقي لصالح املجموعة ذات املتوسط املرحلة االبتدائية الذين يتميزون ب

األكبر هي املجموعة ذات الدرجات العليا، و بناءا عليه  فاالستبيان استطاع أن يميز بين املجموعات 

 ذات الدرجات العليا و املجموعات ذات الدرجات الدنيا في مجاالتها األربعة ودرجتها الكلية فهي صادقة .

بأسلوب التجزئة النصفية و قد بلغ معامل الثبات بتطبيق  االستبيان قد تم حساب ثباتأما الثبات ف

و  طبيق معامل ارتباط سيبرمان براون ( و للتأكد أكثر من داللة هذه القيمة تم ت0.86معامل بيرسون )

( و هي قيمة دالة إحصائيا تعبر عن درجة عالية من 0.05( عند مستوى داللة )0.91كانت قيمته )

 الصدق والثبات. 

 .الساليب اإلحصائية التالية : تم استخدام مجموعة من الساليب اإلحصائية منها  :6

 معامل ألفا كرونباخ.  -

 املتوسطات الحسابية و االنحرافات املعيارية. -

 معامل ارتباط بيرسون لحساب داللة العالقة بين اضطرابات النطق و السلوك االنسحابي .   –

 .عرض النتائج و مناقشتها: 9

ما أكثر أشكال اضطرابات النطق شيوعا بين تالميذ املرحلة  :.النتائج املتعلقة بالسؤال الول و هو1.9

ال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن هذا السؤ االبتدائية بمدارس مدينة سعيدة؟ 

املعيارية، ثم تحديد أعلى املتوسطات الحسابية لكل اضطراب من اضطرابات النطق الخاصة بتالميذ 

 ( يوضح ذلك:1املرحلة االبتدائية، والجدول)

 الترتيب النسبة املئوية السلوك العدواني

 1 %3.22 الحذف

 2 %3.11 االستبدال
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 3 %2.41 التشويه

 4 %0.40 اإلضافة

 

( أن أكثر أشكال اضطرابات النطق شيوعا بين تالميذ املرحلة االبتدائية 1يتبن من نتائج الجدول)

اضطراب  و يلي ذلك، %3.22بمدارس مدينة سعيدة  كان اضطراب الحذف بنسبة مئوية 

 ،%2.41بنسبة مئوية  و في املرتبة الثالثة كان اضطراب التشويه ،3.11%االستبدال بنسبة مئوية 

 . %0.40بينما االضطرابات اإلضافة هي أقل االضطرابات النطقية شيوعا بنسبة مئوية 

ما هي أكثر الحروف املستبدلة كشكل من أشكال  :.النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني وهو2.9

اضطرابات النطق لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بمدارس مدينة سعيدة ؟  لإلجابة عن هذا السؤال 

 الحروف املستبدلة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.ثم تحديد  استخدام التكرارات،تم 

حروف التي كان فيها اضطراب االستبدال كما يلي: أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر الحروف البديلة لل

يستبدل معظم التالميذ حرف )س( بحرف )ث(، و حرف)ش( بحرف )ز(، و حرف )د( بحرف )ذ(، و 

 حرف )ق( بحرف )أ(.

أهم أنماط السلوك االنسحابي األكثر انتشارا لدى :ما . النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث و هو3.9

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات ئية ؟ تالميذ املرحلة االبتدا

املعيارية، ثم تحديد أعلى املتوسطات الحسابية لكل بعد من أبعاد الدراسة املتعلقة بالسلوك 

 ( يوضح ذلك:2االنسحابي الخاصة بتالميذ املرحلة االبتدائية ، والجدول)

 السلوك االنسحابي
املتوسط 

 الحسابي
 الترتيب نحراف املعياري اال 

 1 4.01 28.42 الخجل

 2 2.48 15.38 االنطواء

 3 1.16 14.12 العزلة االجتماعية
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( أن أهم أنماط السلوك االنسحابي األكثر انتشارا لدى تالميذ املرحلة 2يتبن من نتائج الجدول)

تنازليا ،و هي على النحو التالي: االبتدائية توجد بنسب متفاوتة لدى أفراد العينة، حيث رتبت 

 .العزلة االجتماعية الخجل، االنطواء،

هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة هل  عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع:.4.9

 اضطرابات النطق و السلوك االنسحابي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؟إحصائية ما بين 

 ( يوضح ذلك: 3م حساب معامل ارتباط بيرسون ، والجدول )لإلجابة عن هذا السؤال ت

 (: عالقة اضطرابات النطق بالسلوك االنسحابي3جدول رقم)

 السلوك االنسحابي العالقة االرتباط بين

 

 اضطرابات النطق

 819,* معامل ارتباط بيرسون 

 046,* املعنوية ذات الطرفين

ارتباطيه بين متغير اضطرابات النطق و السلوك االنسحابي لدى من خالل الجدول تظهر عالقة 

( وهي قيمة دالة إحصائيا  819,*تالميذ املرحلة االبتدائية، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون)

، وهذا ما يدل على عالقة ارتباطيه قوية وطردية أي أن السلوك االنسحابي 0.05عند مستوى داللة 

 النطق، و ما يجعل  هذه الفرضية مثبتة. مرتبط بوجود اضطرابات

 .مناقشة النتائج:10

       اضطرابات الحذف،في   إلى أن اضطرابات النطق متمثلةأشارت نتائج تحليل السؤال الول: 

واالستبدال و التشويه، أي أن الخوف من الحديث أمام اآلخرين، و الخجل يعوق الشخص عن 

عور الفرد بأن نطقه ال يرقى إلى مستوى نطق أقرانه، ما يجعله االسترسال في الحديث و يساهم في ش

يشعر بالخجل و عدم الرضا عن نفسه، و تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة خليل الفيومي 

 ( من أن اضطرابات النطق لها عالقة بالقلق االجتماعي. 2017)
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البديلة للحروف التي كان فيها اضطراب االستبدال : أن أكثر الحروف وأظهرت نتائج السؤال الثاني

كما يلي: يستبدل معظم التالميذ حرف )س( بحرف )ث(، و حرف)ش( بحرف )ز(، و حرف )د( 

 (.2008بحرف )ذ(، و حرف )ق( بحرف )أ(، و تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عصام نمر )

ك االنسحابي األكثر انتشارا لدى تالميذ : أهم أنماط السلو كما أظهرت نتائج السؤال الثالث

(، ويأتي في املرتبة 28.42)  املرحلة االبتدائية هو الخجل، ويقع في املرتبة األولى بمتوسط حسابي

بمتوسط (، ثم في املرتبة الثالثة العزلة االجتماعية 15.38) بمتوسط حسابيالثانية االنطواء 

 (.14.12) حسابي

أن ذوي اضطرابات النطق لديهم مستوى مرتفع من الخجل،و يمكن وتدل هذه النتيجة على     

تفسير هذه النتيجة على أساس أن ذوي اضطرابات النطق نتيجة تعرضهم للعديد من االحباطات 

النفسية، الناتجة في تدني التحصيل الدراس ي مقارنة بأقرانهم، بسبب اضطرابات النطق ، يحسون  

دراسة أسامة اء و العزلة االجتماعية. و اتفقت هذه النتيجة مع بخجل شديد يؤدي بدوره إلى االنطو 

(، التي أشارت نتائجها إلى خفض اضطرابات النطق يؤدي إلى انخفاض في 2014عبد املنعم )

 السلوك االنسحابي لدى األطفال.

فنتيجة لالنطواء و العزلة االجتماعية التي تحد من اندماجهم و اختالطهم باآلخرين بسبب      

طريقة كالمهم، و تكون سببا في نفورهم من املشاركات االجتماعية ، و هذا ما أشارت  إليه، 

  (.4:1014)عبد املنعم، دراسة

        اضطرابات النطقعالقة ارتباطيه بين متغير : إلى وجود  و أشارت نتائج تحليل السؤال الرابعة

يعانون من  معنى أن ذوي اضطرابات النطقو السلوك االنسحابي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، ب

صعوبة في التمييز السمعي و عدم القدرة على  تشكيل الترابطات  بين  الصوت و الرمز، مما ينتج 

 مختلفة منها: الخجل و االنطواء، و العزلة االجتماعية.عنه إحباطات تؤدي إلى سلوكات انسحابية 

( إذ 2008)عصام،و دراسة (،  2014)عبد املنعم، و قد اتفقت نتائج هذه  الدراسة  مع دراستي  

أظهر ذوو اضطرابات النطق أنماط من السلوك االنسحابي،فتالميذ املرحلة االبتدائية الذين 

يعانون من اضطرابات النطق  يبدون  سلوكات انسحابية حيث يلجئون إلى استعمال السلوك 

 االنسحابي لتغيير الوضعية.
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بما يسمى االنعكاس األكاديمي، فالسلوك غير املتوافق و منه السلوك  و يمكن تفسير هذه النتيجة

 االنسحابي انعكاس الضطرابات النطق خاصة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

ومن خالل النتائج املتوصل إليها تستنج الباحثة أن أنماط السلوك االنسحابي التي يظهرها التالميذ  ذوي    

صيلهم الدراس ي و الذي تتميز باضطرابات نطقية، فمعاناة هؤالء التالميذ من صعوبات التعلم ، تعيق تح

 اضطرابات نطقية يجعلهم يتميزون بالعزلة و االنسحابية التي تجعلهم غير قادرين على األداء املدرس ي.

 .التوصيات:11

 مايلي:في ضوء نتائج الدراسة الحالية و بناءا إلى ما توصلت إليه الباحثة تقترح 

استخدام أساليب حديثة للكشف املبكر على ذوي اضطرابات النطق و تدريب املعلمين على  -

 كيفية التعامل معهم.

العمل بشكل تعاوني بين واألسرة واملدرسة للحد من السلوك االنسحابي لدى ذوي اضطرابات  -

 النطق والتغلب عليه.

ت سلوكية أخرى غير االنسحاب إجراء بحوث مستقبلية مماثلة للبحث الحالي تشمل مشكال  -

 لدى ذوي اضطرابات النطق و الكالم .

تزويد وحدات التوجيه و اإلرشاد في املؤسسات التربوية باملقاييس و االختبارات املقننة، التي  -

تشخص اضطرابات النطق و الكالم لتوفير تشخيص يساعد في التدخل العالجي في الوقت 

 املناسب.

 مراجع الدراسة:

(، 2009أسامة محمد البطانية و مالك أحمد الراشدان و عبيد عبد الكريم السبابلة و عبد املجيد محمد الخطاطبة) •

 (، عمان.3دار املسيرة، )ط صعوبات التعلم النظرية و املمارسة،

خفض فعالية برنامج تدريبي لتخفيف بعض اضطرابات النطق    و أثره في  (،2014أسامة عبد املنعم عيد حسن) •

رسالة ماجستير، معهد الدراسات العليا  السلوك االنسحابي لدى عينة من الطفال املعاقين عقليا)القابلين للتعلم(،

 للطفولة، جامعة عين الشمس.

، رسالة ماجستير املشكالت السلوكية لذوي صعوبات التعلم الكاديمية و حاجاتهم اإلرشادية(، 2008بشقة، سماح) •

 ماعية و اإلنسانية، جامعة باتنة.، كلية العلوم االجت

 ، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة.اضطرابات النطق(، 2003ببالوي، إيهاب) •
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فعالية برنامج تدريبي لألمهات و أطفالهن ضعاف السمع في خفض اضطرابات (، 2009جمال محمد إبراهيم حسن) •

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهر.النطق لدى أبنائهن

ابات النطق وأثره (، 2008خالد رمضان عبد الفتاح) • فعالية برنامج تدريبي بنظامي الدمج و العزل في تعديل اضطر

افقي لدى الطفال  ، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة بني سويف.املعاقين عقليا على تحسين السلوك التو

ضطرابات النطق في خفض القلق االجتماعي لدى فعالية برنامج تدريبي لعالج بعض ا(، 2011رأفت عوض الخطاب) •

 ، مجلة كلية التربية، جامعة نبها.عينة من الطفال املعاقين عقليا قابلين للتعلم

مدى فعالية برنامج لتعديل السلوك االجتماعي لألطفال املتخلفين عقليا املساء معاملتهم و (، 1999سهى أحمد أمين) •

افق االجتماعي لديهم  رسالة ماجستير، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين الشمس.، عالقته بالتو

فعالية التدريب على التواصل في تعديل السلوك االنسحابي لدى الطفال (، 2007صالح عبد املقصور السواح) •

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بني سويف.ضعاف السمع

ت الكالمية لدى التالميذ ذوي التخلف العقلي و عالقته ببعض طبيعة املشكال (، 2003عبد هللا محمد الوايلى) •

 (.16، مجلة اإلرشاد النفس ي، كلية التربية،  جامعة عين الشمس،)املتغيرات الشخصية

، كلية املعلمين ملحافظة اضطرابات النطق لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بمدينة جدة(، 2008عصام نمر عواد) •

 لعزيز.جدة، جامعة امللك عبد ا

 ، دار املريخ، الرياض. اللغة و اضطرابات النطق و الكالم(، 1990فيصل محمد الزراد) •

دار التشخيص العالج، السباب :واالنفعالية السلوكية االضطرابات إلى مدخل(،2011) أسامة ،مصطفى فاروق •

 .22املسيرة، عمان:ص

فعالية برنامج تدريبي لخفض اضطرابات النطق لدى تالميذ املرحلة االبتدائية (، 2013محمد إبراهيم علي محمد) •

 ، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.املتأخرين دراسيا في مدينة السالم بمحافظة القاهرة

لتحسين نطق بعض الصوات العربية لدى الطفال فعالية برنامج تدريبي (، 2011محمود زايد محمد ملكاوي) •

     (.1)27، مجلة جامعة دمشق، ،املعوقين سمعيا إعاقة متوسطة في مرحلة رياض الطفال
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 -ماأل طفل توحدي و مآل الصحة النفسية لدى  -اضطراب التفاعالت أم

 

 د/ عمار عبد الحق

 ، جامعة سيدي بلعباس أستاذ محاضر "ب"

 

 2019أفريل  01  تاريخ النشر:  2018ماي  05  تاريخ القبول:  2018أفريل  29تاريخ اإلرسال: 

 :ملخص

ثمن األم في حال ما إذا كانت إيجابية، طفل دورا -تلعب التفاعالت أم
ُ
مهما في عملية نمو الطفل من جهة، و من جهة أخرى ت

األمر الذي يجعلها تعيش حالة من الراحة النفسية، لكن في حال ما إذا اضطربت هذه التفاعالت فسوف نالحظ اختالال على 

هذا ما نالحظه مع ميالد الطفل التوحدي و خاصة بعد أن  املستوى النفس ي لألم ، التي تصبح تعيش حالة من املعاناة النفسية،

سوف تعاني من اضطرابين، األول يتمثل في القلق أما الثاني فيتمثل في االكتئاب، هذا ما  يتم تشخيصه كذلك، و هنا األم غالبا ما

 .Hamiltonحاولنا إظهاره من خالل دراسة حاالت أمهات متكفالت بطفل توحدي و من خالل إجراء اختبار 

 الطفل التوحدي، الصحة النفسية، التفاعالت، القلق، االكتئاب. :الكلمات املفتاحية

Résumé : Les interactions mère-enfant jouent un rôle important dans le développement 

de l’enfant d’une part, et d’autre part dans la valorisation de la mère, dans le cas où elles 

sont positives, ce qui fait  que la mère va vivre un état de bien être psychique, mais au 

cas où il y a un trouble au niveau de ces interactions on va remarquer un déséquilibre au 

niveau du vécu psychique de la mère, qui va vivre un état de souffrance psychique. Ceci 

est généralement le cas avec la naissance d’un enfant autiste et surtout après la pose du 

diagnostic comme tel. En général, la mère va souffrir de deux troubles, le premier étant 

l’angoisse et le second la dépression, et c’est ce que nous avons essayé de montrer en 

étudiant des cas de mère ayant à charge un enfant autiste et par l’application du test 

d’Hamilton. 

Mots-clés  Enfant autiste, santé psychique, interactions, angoisse, dépression. 
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إن كل اضطراب يصيب الطفل يترك أثرا أكيدا على كافة أفراد العائلة وبالدرجة األولى على األم، 

طفلها، فالتكفل بها إذن يكون ضروريا في هذه الحالة لكي تلعب هذه األم التي تلعب دورا أساسيا في نمو 

هذا الدور املهم بالنسبة ملستقبل طفلها. من أهم االضطرابات التي يعاني منها الطفل في هذه املرحلة 

العمرية و الحساسة نجد اضطراب التوحد و الذي يتمثل في مجموع اختالالت تمس عدة أبعاد نمائية عند 

: االتصال، التفاعالت االجتماعية، اللغة و مراكز االهتمام، من هنا يظهر لنا أن مقاربته الطفل أهمها 

ستكون صعبة، إذ أن كل تيار علمي يهتم بالتوحد كاضطراب يدخل ضمن مجال اهتماماته سوف يعرفه 

حسب ما يتماش ى مع خطوطه العريضة، هذا فيما يخص التوحد، أما فيما يخص مفهوم الصحة 

فهو اآلخر له تعريفات عديدة، بحسب الخلفية النظرية التي ينطلق منها كل باحث، مع وجود النفسية 

تقارب فيما يخص الدعائم التي يقوم على أساسها. يمكننا القول بأن مفهوم الصحة النفسية يتسم 

ة  
َ
فهوم هذين املفهومين سنتطرق مل 1باالستمرارية والنسبية ويخضع للمعطى الثقافي. و ألجل َمْفَصل

 طفل. -التفاعل و نركز هنا على التفاعالت أم

هل تتأثر الصحة النفسية لدى أم الطفل التوحدي بفعل اضطرابات في العالقات التفاعلية ؟ أو 

 طفل على الصحة النفسية لألم ؟-بمعنى آخر كيف يؤثر اضطراب العالقة التفاعلية أم

 التوحد و الطفل التوحدي 

"ال يجب أن آخد بعين االعتبار إال نظرتي الخاصة، وال يجب  :ث يقول حي Beckيمكن أن نشير إلى 

أن أتأثر بأي كان. أحس نفس ي كإنسان من خارج الكرة األرضية في محيط مخيف. كم العالم خطير، يجب 

قد  Beck(، في الحقيقة إن Delbrouck M., 2008 : 306أن تحذر لنفسك باستمرار...العالقات تخيف..." )

لعبارة بخصوص الشخصية الفصامية إال أننا نعتقد بأنها قد تنطبق  أيضا على حالة الطفل قال هذه ا

و ذلك لإلشارة إلى حالة ترافق  Bleulerالتوحد هو الباحث  التوحدي. إن أول من استخدم مفهوم

االضطرابات الفصامية وهذا في كتاب له تحت عنوان "مجموعة الفصامات" الذي تم نشره في سنة 

 م، بالنسبة لـه فإن التوحد يمثل  حالة فقدان االتصال بالواقع مع صعوبة إقامة عالقة مع اآلخر.1911

، طبيب مختص في الطب عقلي، Leo Kannerم أين قام 1943لكن األمر تطلب االنتظار سنة 

أمريكي الجنسية، بتحديد وحدة مرضية جديدة، والتي سماها بـ"التوحد"، تتميز بالبدء املبكر، العزلة، 

 الحاجة إلى عدم التغيير )الثبات( و النمطية. 

                                                           
 articulerمفصلة :  1
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تعرف التوحد على أنه حالة مرضية  Frances Tustinمن منظور التحليل النفس ي نجد الباحثة 

تتميز بغياب العالقة مع اآلخر وفقر في الحياة االنفعالية، هذا التعريف وضعته هذه األخيرة بعد خاصة، 

سنوات عديدة من الدراسة حول التوحد وقد ركزت على أن هذه االنحرافات و عدم السواء هما نتيجة 

ه أثناء النمو هنا نشير إلى أن توقف يقظة الشعور، بمعنى أن الطفل ال يصل إلى درجة الوعي بوجوده.

إنذار والبحث النشط، و تعطل هذه السيرورة يدفع إلى ظهور -العادي للطفل، توجد مراحل يقظة

ال تقبل أبدا بالفكرة التي تتحدث عن توقف أو نكوص إلى مرحلة الجهل  Tustinاضطراب التوحد. 

نحراف مبكر للنمو التوحدي العادي خالل نمو الطفل أو توقف فيها، هي تقول بأن التوحد يكمن في ا

 . (Geissmann C. et Houzel D., 2000)قصد مواجهة رعب حقيقي وخالص

املدرسة التحليلية تفسر التوحد على أنه اختالل على مستوى التفاعالت بين األم والطفل و 

ه يعتبر Winnicott خاصة خالل املرحلة األولية من نمو الطفل و التي تلي ميالد الطفل مباشرة، فنحن نجد 

انـهيار ذهــاني ناتج عن  ضياع املوضوع املحبوب الجيد، املتمثل في شخص األم و التي تكون في هذه الحالة 

تعتبر التوحد آلية دفاعية تفعل ضد ما تسميه   Mahlerغائبة على املستوى النفس ي، من جهتها 

قة التي تتأسس في البداية بـ"التعايش مع األم" و الذي يكون ناتج عن فشل عالقة الطفل بأمه، هذه العال

يعتبر بأن الطفل لوحده غير موجود و الوحدة القاعدية   Winnicottطفل، حيث نجد  -داخل الثنائية أم

 (،.Apter G., 2009طفل )-هي الوحدة أم

نجدها تحاول تفسير التوحد بالطريقة التالية، وهي أن الطفل يعتبر أن األم هي  Tustinبالعودة إلى 

( ويتم معايشته "كثقب أسود" traumaده، وأخذ الوعي باالنفصال الجسدي يمثل صدمة )امتداد لجس

على أن كلمة صدمة يجب  Tustinمرفق برعب كبير بسبب اإلحساس بفقدان جزء من الجسد. هنا تؤكد 

حيث تقول بوجوب تخصيصها لالستجابات لألحداث  Hamiltonأخذها بحسب التعريف الذي وضعته 

الكثير منا انطباعات شديدة من الرعب مع إحساس بالرفض والتجنب، كأننا نريد أن ال  التي تترك عند

. من هنا نجد بأن التوحد هو عبارة عن "عدم (Geissmann C. et Houzel D., 2000)نعرف وأن ال ننصت 

من  (. وهنا نالحظ تقاطع الرؤى بين كلsurvieمعرفة" و" عدم إنصات"؛ إذن األمر يتعلق بآلية عيش )

Tustin من جهة وMahler  من جهة أخرى، و التي تتكلم عن آلية دفاعية، كما سبق لنا أن أشرنا إلى ذلك

 سابقا.
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الطفل التوحدي يلجأ إلى ظاهرة التوحد كحامية غير قابلة للخرق، و هو يهدف  Tustinبالنسبة لـ 

جود حول الجسد يسبق بذلك إلى تفادي الشعور املؤلم باالنفصال عن جسد األم. اإلحساس بالو 

في الحقيقة هؤالء األطفال يعايشون جسد  .(Lheureux-Davidse C., 2005اإلحساس بالوجود بداخله )

أمهاتهم وكأنه تابع لهم و إدراك وجود األم غائب وال يكون حاضرا إال مع الوعي املفاجئ و الصادم، 

لوعي باالنفصال الجسدي صادم .  إن ا(Geissmann C. et Houzel D., 2000)لالنفصال الجسدي 

باعتباره يعطي للطفل الوعي والشعور بهشاشته وضعفه أمام هذا العالم الخارجي الذي يعيش فيه، و 

الذي هو مليء باألخطار واملخاطر. إن خداع االندماج، الذي كان موجودا قبل الوعي بحالة االنفصال 

ة غير عادية أين تدخل األم والطفل في تصادم الجسدي، ال يمثل حالة طفولية مبكرة وعادية ولكن حال

طفل يتم تقويتها بعوامل داخلية )وراثية...( و  -الواحد مع اآلخر. هذه الحالة غير العادية من التصادم  أم 

أخرى خارجية تتلخص خاصة في املحيط املقرب من الطفل، غياب املسافة بين األم والطفل يكون سببا 

أن الطفل التوحدي  Tustinضطراب في النمو املعرفي واالنفعالي. من هنا اعتبرت حقيقيا و أكيدا في ظهور ا

و  كأنه لم يولد حقيقة ،ألنه يعتبر جسده منتم لجسد أمه و هذا يعود إلى كون الوجود يمثل خطرا كبيرا 

"بعيد" بالنسبة له. إذن في كل مرة يأخذ الطفل التوحدي الوعي بأن األم كائن مستقل بذاته "بعيد" عنه 

 عن ذاته يميل إلى أن "يختبأ" داخل الظاهرة التوحد.

فشل تكون  ناتجة عن Houzelإن التوحد عادة ما يكون مرفقا بسلوكيات نمطية، يعتبرها 

تحاول تفسير النمطية، بـكون هؤالء  Tustin(، و هنا نجد Brémaud N., 2009"الغالف النفس ي" )

اء بما فيه الكفاية وباستطاعتهم مراقبة العالم الخارجي وهذا األطفال، رغم ضعفهم يعتقدون أنهم أقوي

راجع دائما إلى الشعور بتواصل وامتداد جسدهم بجسد األم، وبالعودة مرة أخرى إلى أخذ الوعي 

ر بأنه صادم ) ك 
َ
ذ
ُ
( ، الطفل يجد نفسه ضعيفا ويتملكه قلق Traumatiqueباالنفصال الجسدي، الذي ن

، مصدر السلوكيات النمطية هؤالء األطفال ال  Haagون، كما تؤكد على ذلك كبير، هذا القلق سوف يك

في كتابه املعنون "املراحل العقلية البدائية"، الذي   Grotesteinيملكون مخطط أمان خلفي، حسب  

 . (Geissmann C. et Houzel D., 2000)يساعدهم في تجاوز أضرار هذه الصدمة 

األم في حد ذاتها يمكن أن تكون مصدرا لالنحراف في نمو الطفل باتجاه اضطراب التوحد وبخاصة 

إذا كانت تحيطه بالحماية الزائدة، مع عدم إعطائه االنطباع بالحياة، حيث تتم معاملته كمادة أو موضوع 

يعود إلى كون هذه    (، وهذاl’enfant-bouchon"الـطفل السـدادة" )  Dougallوبهذا الخصوص نجد عبارة 

األم تعاني من نقص الثقة بالذات أو الشعور بالحرمان واالنـهيار؛ فاألم ستعيش شعور االنفصال مع 
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جسم طفلها عند الوضع بطريقة صادمة مأساوية، فهذا الجنين شكل مصدر مواساة لها، كونها كانت 

 تعيش حالة من الفراغ قبل الحمل.

اية ألجل الحفاظ على تكامل الفرد أمام االنطباع أو اإلحساس ، كحمTustinيظهر التوحد، حسب 

باالنفصال الجسدي، املسافة التي يبدأ إدراكها من طرف الطفل بين جسده وجسد أمه يتم اقتحامها من 

طرف أطفال رضع آخرين منافسين له، األب كذلك ينظر إليه على أنه منافس، هؤالء املنافسين يمثلون 

مستوى الوجود، رد فعل الطفل أمام هذه األخطار الوجودية هو نوع من اإلحساس تهديدا له حتى على 

"جلدا ثانيا"، تقوم بتغليف الطفل و تصبح Tustin الذاتي الداخلي الذي يخلق صدفة، تشكل بحسب 

تمثل مصدر أمان بالنسبة له. املوضوع ال يهم الطفل في حد ذاته، ولكن يهمه من حيث اإلحساسات التي 

ويحييها بداخله و بمالمسة جلده. هذا اإلحساس الجديد يستثمره الطفل لخفض القلق و ذلك  ينشطها

بصرفه عن اإلحساس املتعلق بانفصاله عن جسم األم. لكن أحد التأثيرات األكبر ضررا لهذه اإلحساسات 

ط ال يطاق، يتمثل في "نقص االنتباه" الثابت في التوحد. كما يمكن للتوحد أن يتأسس كرد فعل أمام ضغ

 .(Geissmann C. et Houzel D., 2000)ناتج عن أخذ الوعي باالنفصال الجسدي 

بما أن الطفل التوحدي يعيش حالة انصهار بينه و بين أمه فهو ال يصل إلى إقامة "عالقة 

، موضوعين أو شيئين مختلفين Tustinباملوضوع"، إذ أنه ال يصل إلى مرحلة "املوضوع" كما تشرحه 

ن كموضوع أو ش يء واحد بسبب تشابه في جانب واحد يدركه الطفل. هؤالء األطفال ليس لديهم يعتبرا

وظيفة ترميز هذا ما يجعل حياتهم االستهامية محدودة إن لم نقل منعدمة تماما. من نتائج غياب 

 "املوضوع" والترميز غياب اللعب، وهذا سيحد من الحياة الداخلية التي تصبح فارغة.

الطب العقلي، فإن التوحد يمثل اضطرابا شامال للنمو الذهني يصيب الفرد برمته  من منظور   

على مستوى الذكاء و كذلك على املستوى املعرفي و العاطفي. في الدليل التشخيص ي واإلحصائي نجد 

التركيز على أن ظهور أعراض التوحد يجب أن يتم قبل سن ثالث سنوات. يعتبر التوحد مرضا مزمنا و 

و الذي نجده يصف  Kannerة اإلكلينيكية األكثر ترجمة لهذا االضطراب هي اللوحة التي وضعها اللوح

هذا الطفل على أنه يميل للعزلة التوحدية، بحيث ليست له القدرة على إقامة اتصال مع املحيط، فغالبا 

ك غياب قلق الشهر ما يتم وصفه من طرف األم بالهادئ كثيرا  مع غياب االبتسامة في الشهر الثاني وكذل

. كما أنه يقول بوجود اضطراب في اللغة، يتراوح من تأخر بسيط في Spitzالثامن الذي تم وصفه من قبل 

الكالم إلى البكم الكلي، لدى الطفل التوحدي، ضف إلى ذلك أنه يبدي مقاومة أمام التغيير تترجم عدم 
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ثل هذا االضطرابات خاصة في تأرجح الجسم، الرغبة في التغيير مع اضطراب في السلوكيات الحركية، يتم

 ,.De Guibert C. et Beaud Lوالحركات املتكررة لليدين وأخرى تحيل إلى النمطية أو الحركات التكرارية )

2005.) 

كما أن الطفل التوحدي يظهر اضطرابات عاطفية، تتمثل في الغضب والضحك غير املبرر، وفي 

اآلخر هذا من جهة و من جهة أخرى نالحظه يبدي حساسية  بعض األحيان عدوانية ضد الذات وضد

الزائدة أمام الضجيج "التافه" مثل ضجيج نواس ساعة حائطية، انبهاره باملصادر املضيئة، عدم إحساسه 

باأللم، سلوكيات الشم واللحس، وفي بعض املرات غرابة في التصرفات مثل املش ي على أطراف األصابع 

 مع معدل ذكاء عادي في أغلب األحيان.ومقدمة األرجل. كل هذا 

على مستوى االتصال نالحظ خلل كيفي، متفاوت الخطورة، للتفاعالت االجتماعية، سواء على 

مستوى االتصال اللفظي و/أو على مستوى االتصال الغير اللفظي.  كما أننا نسجل صعوبة في إمكانية 

ص ملحوظ لحقل النشاطات واالهتمامات املرور إلى ما هو خيالي، هذه االضطرابات مصاحبة لتقل

(Chevrie-Muller C. et Narbona J.,2000 من هنا يمكننا أن القول بأن االضطرابات في التفاعالت .)

االجتماعية واالضطرابات في االتصال تدخل ضمن الجدول العيادي للتوحد وهذا بشكل عادي وحتى 

تفاعل االجتماعي هناك اضطراب في االتصال حتمي أو إجباري، أي أنه كلما كان هناك اضطراب لل

والعكس يبقى دائما صحيح. كل أصناف اضطرابات نمو اللغة يمكن مالحظتها عند الطفل التوحدي 

(، هذا يعني أن الفهم Chevrie-Muller C. et Narbona J., 2000باستثناء االضطرابات الخالصة للتعبير )

اضطرابات اللغة في التوحد متنوعة، و نشير هنا إلى العمى  نيكون دائما مصابا بدرجات متفاوتة، كما أ

السمعي اللفظي أو الكالمي و الذي يتمثل في صمم كالمي أو لفظي وهو عدم القدرة التامة أو الجزئية على 

فك تشفير الكالم من خالل السمع. هؤالء األطفال ال يمكنهم االتصال باملحيط )العائلة(، وألكثر دقة 

ال ال يدركون أهمية االتصال، إال في حالة الحاجة، وفي هذه الحالة ال يكتفون باإلشارة هؤالء األطف

باألصبع إلى ما يريدونه وإنما يأخذون بأيدي والديهم ليضعونها فوق الش يء املطلوب. كما يمكننا اإلشارة إلى 

النحوي، وهو  -ولوجيالتعبيري، و الذي يسمى أيضا تناذر الفقدان الفون –العجز املختلط االستقبالي 

 راجع إلى إصابة عميقة للفهم، ومن هنا التعبير يكون جد محدود.

كما أن هؤالء األطفال قد يعانون من صدى الكلمات أو املصادات، و هي نوعان، مصادات فورية 

أو مبكرة والتي تجعلنا نعتقد أن هناك اضطراب في الفهم، و مصادات مؤجلة تتمحور في تكرار آلي 
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ات )كلمات أو جمل( بعيدا عن سياقها، هذا النوع من املصادات يجعلنا نفكر بأن الطفل استطاع للعبار 

أن يصل إلى الكلمة على املستوى الداللي )الصورة الصوتية(، ولكن ليس إلى معنى الكلمة. في جانب آخر 

أن الطفل  يبدي هؤالء األطفال اضطرابات في النبرة و هي ميزة أساسية في اضطراب التوحد، حيث

التوحدي ال يصل إلى مراقبة تنغيم صوته، فنجده إذن يستعمل نغمة صاعدة لجملة تأكيدية تدفع إلى 

االعتقاد بأن الجملة استفهامية. هذه االضطرابات في النبرة مرتبطة بغياب االنتباه من طرف الطفل 

 للنغمة املعطاة من طرف الراشد ملختلف الجمل والعبارات.

نقطة املتعلقة بالطفل التوحدي نشير إلى أنه ال يلعب بشكل عادي، فهو عادة ما في آخر هذه ال

يهتم بجزء من اللعبة، ذلك الجزء الذي يستثيره حسيا )بصري، سمعي، ملس ي،...(، كما أن لعبه يكون 

نمطيا، هذه االستثارة قد يصل إليها بدون لعبة، فقط بتحريك جزء من جسه )تحريك األصابع أمام 

. نالحظ كذلك أن الطفل التوحدي ال يهتم ملا يدور حوله أو ما يكون أمامه من لعب أو غير ذلك، عينيه(

 األمر الذي سيصل به إلى رفض التغيير في محيطه. 

 طفل –العالقة التفاعلية أم 

الحركية دون -إن دراسة النمو السيكولوجي للطفل تتم غالبا بالتركيز على االكتسابات الحسية

انب الوجداني مع أن االتصال الوجداني موجود منذ والدة الرضيع و حتى خالل الحياة داخل التطرق للج

الرحم، و يجدر بنا أن نشير إلى أهمية العالقة التفاعلية بين الرضيع و محيطه من حيث الكم و الكيف و 

مستقبل الطفل و ذلك منذ اللحظات األولى مليالده، حيث أن هذه املرحلة سوف يكون لها تأثير كبير على 

ربما على مستقبله كفرد في كليته، فهي تعد مرحلة "حساسة". هنا نشير كذلك إلى أن العالقة بين 

يركز على حاجة الوالدين  Paul Norman، و نجد 1األشخاص تحتاج إلى كفاءة خاصة و هي كفاءة التطابق

بق على أنه كفاءة الفرد على أن يحس إلى هذه الكفاءة إلنشاء عالقة جيدة مع الطفل، يمكننا تعريف التطا

كاملوضوع بطريقة حدسية و غريزية، فهو "سيرورة لألنا و تعبير وجداني عنه، بحيث أن الفرد يمكنه 

مغادرة أناه بشكل مؤقت ألجل أنا املوضوع، من حيث أنه يدرك مجموع أحاسيس اآلخر،...رغباته و أفكاره، 

ف، أين الفرد تمتصه أحاسيسه التي يسقطها في املوضوع و من هنا نجد أن التطابق يختلف عن التعاط

(. نضيف هنا بأن Bourrat M. M. et Garoux R., 2003 : 72أين ال يتعرف على الفرد اآلخر املستقل عنه" )

 الطفل هو اآلخر يحتاج إلى هذه الكفاءة لكي يستطيع إدراك اآلخر من الداخل ليقيم عالقة معه.

                                                           
 Empathie :التطابق   1
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رضيع على أنها تمثل مجموع املظاهر الدينامية التي تتم بين -العالقة التفاعلية أميمكن تعريف 

األم والرضيع، و هي تتم بشكل متبادل، بمعنى في االتجاهين. هذه العالقة التفاعلية للطفل مع محيطه، و 

املرحلة  الذي يتلخص في شخص األم عادة، تبدأ قبل امليالد و ذلك خالل الفترة الجنينية، فخالل هذه

يدخل الجنين في اتصال مع العالم الخارجي عن طريق السمع أساسا، فقد أصبح أكيد أن الجنين له جهاز 

(، حيث يبدو بأن Granier-Deferre C. et Busnel M.C., 2011سمعي عملي مع الثالثي األخير من الحمل )

هنا ساد االعتقاد بأنه يدرك صوت األب الجنين يلتقط األصوات الخشنة أكثر من األصوات الرقيقة، و من 

بشكل أفضل، لكن األمر عكس ذلك، فالجنين يلتقط و يميز صوت األم بشكل أفضل عن صوت األب و 

 عن أصوات نسائية أخرى، كما أن الجنين يسمع دقات قلب األم و صوت أمعائها و غيرها من األصوات.

الجنين، حيث لوحظ أنه يستجيب بركالت  ( يكون متطورا لدىle tactكما أن اإلحساس اللمس ي )

أو لكمات على بطن األم في حال ما وضعت هذه األخيرة شيئا ذا وزن على بطنها )كتاب مثال(، انطالقا من 

، و التي تهدف إلى تعليم األم طريقة حوارية 1هذه الفكرة اتجه العلماء في هولندا إلى تطوير تقنية الهبتنوميا

ح على بطنها بطريقة معينة مما يشكل نوع من االتصال بين األم و الطفل، وهذا مع جنينها من خالل املس

 يسمح بظهور التبادالت الوجدانية األولية.

يجب اإلشارة أيضا إلى أن الطفل خالل حياته الجنينية هو في عالقة وطيدة مع جسد األم من 

عاش النفس ي لألم سوف يؤثر على خالل الحبل السري و الذي يمثل عالقة عضوية، هذا ما يعني بأن امل

الجنين بشكل مباشر و يمكن القول بأن الجنين قد يعايش الحياة النفسية لألم بنفس الدرجة التي 

تعيشها هي في حد ذاتها. من جهة أخرى نركز على أنه منذ بداية الحمل هناك بداية حياة خيالية و 

ستهامية سوف ترافق األم خالل جميع فترات الحمل و بخاصة األم و هذه الحياة اال  2استيهامية لدى الزوج

 و التي سوف يكون لها تأثير أكيد على العالقة التفاعلية املستقبلية بين األم و الرضيع بعد الوضع.

كما أشرنا سابقا فمنذ ميالد الطفل فإنه يدخل في عالقة تفاعلية مع محيطه املتمثل في الوالدين 

كون الطرفين االثنين فعالين فيها، بعكس ما كان يعتقد ولسنوات عديدة، وخاصة األم، و هذه التفاعالت ي

بأن الطفل يكون سلبيا في هذه العالقة، فقد أصبح اليوم دور الطفل الفعال في هذه العالقة التفاعلية 

أكيد، بمعنى أن الطفل له دور كبير في هذه العالقة التفاعلية بل حتى أنه في بعض األحيان يكون هو 

                                                           
 haptonomie’lالهبتنوميا :  1
 الزوج نقصد بع هنا الزوج الوالدي  2
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(، من هنا نسجل أن التصورات تجاه هذه العالقة تطورت Boyer-Panos F., 2008ف األساس ي فيها )الطر 

فبعد أن كان يعتقد أنها تتم في اتجاه واحد من األم نحو الطفل أصبح ينظر إليها على أنها تتم في االتجاهين 

 ي.من األم نحو الطفل و من الطفل نحو األم و أكثر من ذلك فهي تتم بشكل لولب

أهمية كبيرة لألم و وظيفتها )األمومة(، فنجده يشرح  Winnicottفي كتابه "الطفل و أمه"، يعطي 

السيرورات التي تتدخل في بداية حياة الطفل و يركز على الوحدة التي تجمع الطفل و األم خالل األشهر 

لقية للتعرف على حاجات طفله Winnicottاألولى. يعتقد  ا، حيث يتجه تفكيرها كله بأن األم لها كفاءة خ 

(؛ في عالقتهما الثنائية، هناك Lehmann J. P., 2007نحو راحة وليدها، و يسميها "االهتمام األولي لألم" )

 Winnicottسيرورة سوف تظهر : األم تتماها مع وليدها )مع بقائها راشدة(، و الطفل يتماها مع أمه و يطلق 

ولي؛ انطالقا من هذا الوقت كل ش يء يبدأ، بحيث أن مفهوم كائن )أو على هذه السيرورة  تسمية التماهي األ 

 موجود( يأخذ معنى. 

طفل عبر قنوات أساسية هي النظر، الصراخ و البكاء و الجسد، و هذه  –تتم التفاعالت أم 

 التفاعالت تتجلى خاصة خالل عمليتي تغذية الطفل و/أو تنظيفه.

على أن الطفل قادر على اإلبصار و النظر منذ الساعات األولى  برهنت العديد من األبحاث :قناة النظر  •

طفل، يتم استخدام  –من ميالده ، و هذه القناة التفاعلية سوف تلعب دورا كبيرا في العالقة التفاعلية أم 

هذه القناة، من طرف الطفل و األم على حد السواء خاصة خالل عملية الرضاعة، سواء تمت هذه 

لثدي أو بواسطة القارورة. فاملالحظ أن الطفل يحدق بشكل مستمر في وجه األم خالل الرضاعة بواسطة ا

الرضاعة، و هذه النظرات من الطفل تبادلها األم بنظرات أخرى من جانبها و من هنا تظهر مراحل من 

األم و  النظر املتبادل بين األم و الطفل، و خالل هذه املراحل من النظر املتبادل يكون هناك انصهار بين

الطفل تماما كذاك االنصهار الذي عايشاه خالل مرحلة الحمل، إن األم تلمس في نظرات طفلها نوع من 

التقدير و هذا يعطها إحساس كبير بتقدير ذاتها، و نشير هنا إلى أن األم تلعب دورا كبيرا في نوعية و مدة 

ة إما أنها ستكون مثمنة لآلخر أو بعكس إذن النظرة وما تحمله من مشاعر وجدانيهذه املراحل من النظر. 

 (.Lehmann J. P., 2007) ذلك "ال مثمنة له"

مصطلح املرآة لوصف هذه الطريقة التفاعلية، و معنى هذا أن األم تحدق في وجه  Winnicottلقد أدخل 

الطفل و تترقب كل تعبيره و كأنها ترى ذاتها في وجهه، و نفس الش يء بالنسبة للطفل الذي يحدق في وجه 

 األم.
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هو يستخدمهم : يعتبر الصراخ أو البكاء لدى الطفل أو الرضيع بمثابة اللغة، و  قناة الصراخ أو البكاء •

للتعبير عن حاجاته و احتياجاته، كما أن الصراخ أو البكاء يمثل الطريقة األولية لالتصال بالعالم 

أن التفاعالت الصوتية تلعب دورا  Bowlbyالخارجي املحيط به و املتمثل أساسا في األم و األب. يعتقد 

 Mazetألم إلى جانبه. أما بالنسبة لـ أساسيا في توطيد العالقة، فالصراخ يسمح للطفل باإلبقاء على ا

. يجب (Mazet Ph. et Feo A., 1996)فالصراخ يمثل الحبل السري الصوتي الذي يبقى يربط الطفل بأمه 

اإلشارة إلى وجود اختالفات كبيرة بين األطفال فيما يخص الصراخ و البكاء، كما أن تكرار الصراخ أو 

س ي للوالدين، فإذا كان الصراخ متكرر و دائم فإنه سوف يخلق نوع البكاء له تأثير أكيد على املعاش النف

من الشك لدى الوالدين و خاصة األم فيما يخص قدراتها على التكفل بطفلها، كما أن األم قادرة على 

تمييز صرخة طفلها بين صرخات أطفال آخرين، و هي قادرة على تحديد حاجة طفلها من خالل الصرخة و 

 نوعيتها.

يمثل الجسد قناة يتم من خاللها حوار حقيقي بين األم و الطفل و قد أطلق عليه :  الجسد  •

Wallon ( مصطلح الحوار التخشبيDialogue tonique هذا املجال تم تطويره كذلك من طرف )

Ajurriaguerra  و هو يمثل مجموع التبادالت التي تتم بين الطفل و أمه عن طريق حمل الطفل وقبضه و

تي يستجيب بها الطفل، االتصال الجلدي يمثل جزء من الحوار الجسدي و يتم من خالل ملس الطريقة ال

 Leو هما  Winnicottرأس الرضيع، املسح عليه، تقبيله...، هنا نسجل مصطلحين هامين جاء بهما 

Holding  كمصطلح أول الذي يمكن ترجمته باالحتواء و يعني الطريقة التي ُيحمل بها الطفل جسديا

ٍع األمان Winnicott D., 1971فسيا )ون ب 
َ
ن له  و بشكل مستمر وُمش م 

َ
ؤ
ُ
(، و هذا يتطلب من األم أن ت

العاطفي والحماية سواء الفزيولوجية أو النفسية. االحتواء يسمح للطفل بأن يحس ذاته موجودا كوحدة 

به اللمس، الجس، و  يمكن ترجمته باملعالجة و نعني كمصطلح ثان و Le Handlingمستقلة ومتمايزة. و 

هي الطريقة التي تعالج بها األم طفلها عند تغيير املالبس له أو تنظيفه في الحمام... تأثيرات الجّس وشروطه 

 نفس.-تساهم في نمو الوظائف الذهنية وكذلك التعرف على التفاعل والعالقة جسد

وجدانية بين األم و الطفل  إلى جانب هذه التفاعالت الحسية و السلوكية نشير إلى وجود تفاعالت

من خالل التأثير املتبادل للحياة الوجدانية للطفل و الحياة الوجدانية لألم، يتم تبادل األحاسيس و 

املشاعر من خالل الكالم، اإليماءات و تعبيرات الوجه، فغالبا ما نجد األم تقوم بترجمة أحاسيسها و 

طفلها و أحاسيسه، إن التفاعالت الوجدانية تسمح مشاعرها إلى كلمات كما تقوم بفك تشفير مشاعر 

للطفل بالقيام بتجربة مقاسمة حياته الوجدانية مع أمه و هذا حتى قبل ظهور الكالم، و عادة ما 

تستجيب األم ملشاعر طفلها بشكل مناسب وكأنها تمثل مرآة عاكسة لحياته الداخلية و نتكلم هنا عن 
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ذاتي أين األم تستجيب لتعبير -والذي يتمثل في فعل بين  Stern"الضبط الوجداني" و هو مصطلح و ضعه

وجداني لدى الطفل من حيث أنها تدخل عليه تعديالت وترجعه إلى الطفل بشكل يجعله يفهم بأنها قد 

(، من جهة أخرى يستطيع الطفل Tarabulsy G. M. et al., 2003) قاسمته هذه التجربة الذاتية الداخلية

 و مشاعر أمه.فك تشفير أحاسيس 

طفل و أنه في  –يجب اإلشارة إلى أن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على العالقة التفاعلية أم 

حال اضطراب هذه العالقة التفاعلية سوف تؤثر على نمو الطفل بشـكل عام و على نموه من الناحية 

طبيعة العالقة مع طفلها، كأن النفسية بشكل خاص. كل مرض أو عجز يصيب األم له تأثير أكيد على 

تكون األم تعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية، أو أمراض أخرى عضوية، هناك بعض الحاالت أين األم 

ال تتقبل الحمل أو أن اكتشافه أو اإلعالن عنه يتم بشكل متأخر، كذلك عامل السن له دور أكيد خاصة 

ناك أسباب املحيطة بالوضع قد تؤثر على العالقة التفاعلية إذا كانت األم الزالت في سن املراهقة. كما أن ه

طفل، و يمكننا اإلشارة هنا إلى الحاالت التي يتم فيها فصل الطفل عن أمه، كأن تكون الوالدة قبل  –أم 

حينها أو تكون الوالدة مصحوبة بمعاناة الطفل ما يضطر األطباء إلى وضعه تحت العناية املركزة، في هذه 

ثال ال يفتح الرضيع عينيه إال بعد فترة و يكون صراخه ضعيف، كذلك نسجل اضطراب في الحاالت م

طفل في حال إصابة األم بذهان الحمل والنفاس، و الذي يستدعي فصل الطفل عن أمه بشكل -التفاعل أم

 استعجالي و كلي لبعض األيام حفاظا على حياته.

 الصحة النفسية 

الباحثين، حيث أجروا حولها عدة دراسات علمية بغية إبراز أثار موضوع الصحة النفسية فضول 

قيمتها باعتبار أن الجانب النفس ي في اإلنسان ال يقل أهمية عن باقي الجوانب األخرى. و قد أظهرت 

الدراسات أن االهتمام بالصحة النفسية من قبل اإلنسان قديم قدم وجوده، وهذا مهما اختلفت املظاهر 

الل اعتقاداته بالطبيعة ومكوناتها و التي الزالت سائدة في غينيا االستوائية وما واألشكال، أوال من خ

جاورها بقارة إفريقيا وشملت الرياح، األشجار، البرق، صوت الرعد، الشالالت، األمطار، الحيوانات 

الجون ومهمة االستعانة بها كانت تسند إلى الكهان وشيوخ القبائل والسحرة، الذين زعموا أنهم بهذا يع

األزمات املرضية عند اإلنسان، مع استخدام بعض العقاقير؛ اختفت هذه الطقوس بتطور اإلنسان من 

خالل تخليه عن الثقافة املنطوقة والتوجه إلى الثقافة املكتوبة واألخذ بمبدأ السببية والعلمية في تفسيره 
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الشاذ أو االضطراب النفس ي  للصحة النفسية، و ينبثق عن الصحة النفسية مفهومين، أولهما السلوك

 وثانيهما السلوك السوي وفي هذا الباب اختص كثير من العلماء.

 17: تبدأ املرحلة األولى من قبل امليالد إلى غاية القرن  الصحة النفسية قبل استقالل علم النفس •

هم م، حيث كان االضطراب النفس ي يفسر على أنه سلوك شيطاني، فكان املريض نفسيا على اعتقاد

يشكل مصدر خوف وإزعاج الندماجه مع األرواح الشريرة حيث اعتبر املرض من عمل الشيطان، وفي هذا 

صنفت الشياطين إلى صنفين الطيبة والشريرة، و اعتبروا الصرع اندماجا مع روح طيبة مما جعلهم 

 يقدسون املصاب به، عكس من اعتقد أن سبب مرضه شيطان شرير فكان مصيره السجن والربط

باألغالل وهذه املعامالت امتدت حتى العهد اليوناني والروماني، أما العرب فقد اختلفوا في معامالتهم مع 

املريض ولكنهم مع ذلك كانوا يرهبون الجن، ودليل ذلك القرآن الكريم الذي نزل بلسانهم، وهذا في اآلية 

 الخامسة من سورة الجن.

محة، تغيرت معاملة املرض ى نفسيا )حنان عبد الحميد العناني، في العصر اإلسالمي و بانتشار تعاليمه الس

،حيث 1( حيث أصبحوا يعاملون بالرحمة وأقيمت املستشفيات وما كان يعرف بالبيمارستانات20:  1998

م أول بيمارستان في العالم اإلسالمي، وفي العهد  707وفي العهد األموي أنشأ الوليد بن عبد امللك عام 

 ملنصور العباس ي دار األيتام والعجزة ودار معالجة املجانين.العباس ي أنشأ ا

: في العصر الحديث مرت الصحة النفسية بثالثة مراحل رئيسية تمثلت  الصحة النفسية حديثا •

م استخدم العالج املعنوي  18في مرحلة اإلصالح و التي بدأت خاصة في فرنسا وانجلترا، ففي نهاية القرن 

ة املرض ى الذي انعكس إيجابا على بعض املرض ى وكان من رواد هذا االتجاه واملتمثل في حسن معامل

، حيث قام هذا األخير بفك قيود املرض ى نفسيا وعقليا وتم أنسنة مصيرهم، Pinelو  Esquirolالعاملان 

وسمح لهم بالتنقل داخل املصحات، تلتها مرحلة ظهور االكتشافات العلمية واالتجاهات املفسرة للصحة 

م، حيث ظهر علم األعصاب وعلم النفس الذي تزامن مع ظهور  19سية، وكان ذلك مع بداية القرن النف

عدة تيارات مفسرة للموضوع كاالتجاه العضوي  )السلوك غير السوي للمريض سببه إما إصابة وتلف في 

راجع إلى  املخ أو طفرات وعيوب وراثية أو اختالل غددي(، االتجاه السيكولوجي )يعتبر سلوك املريض

عوامل نفسية(، االتجاه النفس ي الداخلي )يرجع االضطراب النفس ي إلى ديناميكية الشخصية 

(، و االتجاه السلوكي )يعتبر سلوك املريض 24-23:  1998العميقة(كما ذكرت حنان عبد الحميد العناني )

واعد العلمية كتعلم الستجابات خاطئة على مثيرات خارجية معينة(، و أخيرا مرحلة إرساء الق

                                                           
 البيمارستانات: دور املريض. 1
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م، و قد ساهم كثير من العلماء في تثبيت  20لالضطرابات الصحية و العقلية، و كان ذلك خالل القرن 

 قواعد الصحة النفسية.

( الصحة النفسية على أنها حالة من تمام الشعور بالسعادة أو OMSتعرف املنظمة العاملية للصحة )

ط غياب املرض أو اختفاء العجز والضعف. أما الجمعية االرتقاء الجسمي والعقلي واالجتماعي وليس فق

 األمريكية فتعرفها 

انطالقا من مجموعة من املظاهر التي يجب أن تتوفر في الشخص املتمتع بالصحة النفسية السليمة والتي 

 تشمل:

الشعور بالرضا عن النفس، وتؤكده العالمات التالية: عدم االستسالم لالنفعاالت السلبية، عدم  -

ستسالم للفشل، القدرة على التحمل وعدم التعقيد في نظرة اإلنسان إلى ذاته وإلى اآلخر، االلتزام اال 

بالواقعية عند تقييم القدرات واالستعدادات الفردية دون مبالغة أو نقص، احترام الذات، تقبل وتفهم 

في الحياة والتحلي  أوجه النقص، اإلحساس بالقدرة على التعامل مع مختلف املواقف، الشعور بالرضا

 بالتفاؤل وتقبل ما فيها من مسارات وإن قلت.

القدرة على تقدير اآلخرين، و عالماته : القدرة على منح الحب لآلخرين ومراعاة مصالحهم، القدرة  -

على إقامة عالقات اجتماعية شخصية طيبة ودائمة، احترام اآلخرين بكل ما فيهم من فروق فردية، البعد 

آلخرين أو السماح لهم باستغالل الشخص نفسه، الشعور باالنتماء للمجموعة و اإلحساس عن استغالل ا

 (. 2005باملسؤولية نحو الزمالء والجيران )حنان سعد الرحو، 

القدرة على مقابلة متطلبات الحياة، وهي تشمل : التعامل مع املشكلة في الوقت املناسب وبجدية،  -

ات، تقبل الخبرات واألفكار الجديدة، رسم األهداف بواقعية، القدرة تحمل املسؤولية والوفاء بااللتزام

 على االستقالل بالتفكير واتخاذ القرار و القدرة على التركيز في النشاط الحالي والشعور باملتعة في العمل.

هنا نسجل بأن هذه الجمعية ترى سالمة الصحة النفسية من خالل القدرة على التحقيق للنفس 

شعور بالرضا في كل من وقت العمل والراحة والقدرة على التبادل اإليجابي مع اآلخرين درجة من ال

 ومواجهة املشاكل بنجاح.

نشير كذلك إلى أن الصحة النفسية مفهوم ثقافي ونسبي بطبيعته يتغير حسب ما يوجد عند الفرد 

ة قيامها، كما أنه يتغير بما من موروث في الالشعور الفردي أو الالشعور الجماعي املتعلق بالحياة وكيفي

نصل إلى اكتشافه مع مرور الزمن حول أنفسنا وسلوكنا وما نود أن ندركه في حياتنا. من هذا املنطلق فإن 

سلوك الفرد يتحدد حسب املعيار االجتماعي، ومن ثم السلوك الشاذ أو املرض ي أو املنحرف أو غير املعتاد 
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في مجتمع وثقافة أخرى تبعا ملعايير هذا املجتمع )عبد املطلب أمين في مجتمع ما أو ثقافة ما قد يعد سويا 

 (.38:  1991القرطبي، 

الصحة النفسية هي إذن السالمة من أعراض املرض العقلي أو النفس ي، لكن هذا املفهوم يبقى 

ض ضيقا ومحدودا ألنه يعتمد على حالة السلب أو النفي ويقتصر الصحة النفسية في خلو الفرد من أعرا

املرض العقلي أو النفس ي، وهذا يعد واحد من جوانب الصحة النفسية. هذا التعريف ال يشمل جميع 

حاالت الصحة النفسية، فقد يكون الفرد خاليا من أعراض املرض العقلي أو النفس ي ولكنه غير ناجح في 

التوافق، لهذا فإن املعنى حياته وعالقاته بغيره، في امليدان املنهي واالجتماعي املتسمان باالضطراب وعدم 

الحقيقي للمفهوم مرتبط بقدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومجتمعه، وهذا يفض ي إلى التمتع بحياة غير 

متأزمة، وغير مضطربة، ومليئة بالتفاؤل والتحمس للمستقبل. ويعني هذا أن يرض ى الفرد عن ذاته 

على عدم التوافق االجتماعي والشذوذ، بل يسلك  ويتقبلها كما يتقبل اآلخر، وال يصدر منه سلوكيات تدل

سلوكا معقوال يحافظ به على اتزانه االنفعالي والعاطفي والعقلي في كل املجاالت وتحت جميع الظروف 

 (. 341:  2005)حنان سعد الرحو، 

لقد حاولت مختلف املدارس في مجال علم النفس مقاربة مفهوم الصحة النفسية، فنجد 

السلوكيين يرون بأن االضطراب النفس ي يتولد عن تصادم العادات اإليجابية والسلبية فيما بينها، ويرون 

قديمة في هذا أن سوء التكيف ملواجهة املوقف الجديد راجع إلى عدم القدرة على التخلي عن العادة ال

وتعلم عادات جديدة أكثر فائدة لحياة الفرد، وحسبهم دائما فإن الصحة النفسية السليمة معناها "أن 

يكتسب الفرد عادات مناسبة وفعالة تساعده في معاملته لآلخر ومواجهة املوقف الذي يتطلب اتخاذ 

 (.14:  1996القرار" )عبد السالم عبد الغفار، 

بأن الصحة النفسية تتحقق بقدرة " األنا" على التوفيق بين مختلف  أما املدرسة التحليلية فترى 

مكونات الجهاز النفس ي : الهو، األنا و األنا األعلى، واملطالب الواقعية املعاشة؛ وفي القدرة على حل الصراع 

جهة  الذي ينشأ بين هذه املكونات فيما بينها من جهة أو الذي ينشأ بين هذه املكونات ومطالب الواقع من

أخرى. فالصحة النفسية داخل هذه املدرسة هي حالة توازن يصنعها "األنا" وهذا من أجل التوفيق بين 

 مكونات الشخصية والواقع املعاش بهدف حل الصراعات واألزمات الداخلية.

من جهة أخرى يحاول التيار اإلنساني شرح الصحة النفسية على أن اإلنسان كموضوع للدراسة 

ال يمكن تحييده وتحويله إلى مجرد ش يء آخر من أشياء الطبيعة، بل إنه أسمى كائن وال يمكن أن تحكم 
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ال إنسانية حياته نفس القوانين التي تحكم الكائنات األخرى، ويرى أن الصحة النفسية هي سعادة واكتم

اإلنسان الذي ال تتحقق بتجزؤ اإلنسان إلى منظمات وجوانب متباعدة ) فسيولوجية ونفسية 

واجتماعية.... الخ(، إنما هي كل ال يتجزأ تعمل كوحدة واحدة فإذا حققت السواء كانت سعادة كل 

ى أن حرية اإلرادة و اإلنسان، وإذا أصابه املرض فإنه يظهر في كل أحواله جسميا ونفسيا واجتماعيا، وير 

االختيار هي التي تحدد الصحة النفسية عند اإلنسان، وهو حامل املسؤولية عن املرض و السواء وأن 

اإلنسان ال يحقق الصحة النفسية إال إذا حقق ذاته ورض ي عن املستوى الذي يستغل به إمكانياته 

 اإلنسانية. 

لعائلة واملجتمع معا، فالصحة النفسية تجدر اإلشارة إلى أن الصحة النفسية مطلوبة داخل ا

الثقافي، حيث تنعكس على شخصية -للوالدين تضمن للطفل حياة متكيفة ومتوافقة مع النسق االجتماعي

الطفل فتظهر هذه األخيرة متماسكة ومتزنة، أما الصحة النفسية عند الفرد فتتجلى أهميتها من خالل 

اهر بصفة مميزة من خالل تجنب الصراع النفس ي الداخلي اعتبار الفرد يعيش حاضره ويتطلع ملستقبل ز 

واالجتماعي الخارجي، عارفا لحقه وواجبه وحدوده وكله توافق مع الذات ومع املجتمع من خالل الصحة 

النفسية السليمة، الباعثة فيه الدافعية لالستجابة لالنتظارات التي يتطلع إليها اآلخر، ومن ثم القدرة على 

الواقع والعيش في استقرار داخلي وخارجي، الذي يمثل الراحة النفسية التي ال تتحقق  مواجهة متطلبات

 إال بالصحة النفسية.

إن الصحة النفسية املتزنة عند الفرد تعني بأنه يتميز بمرونة وتوازن، تجعله يكيف درجة 

ومثيراته، من هنا الفرح  االستجابة حسب درجة املثير، أي أن االستجابة االنفعالية تتمثل في شدة االنفعال

والحزن يكونان متوازنان مع املنبه وبهذا نقول أن االتزان االنفعالي هو قدرة الفرد على تمالك استجابته 

وضبط انفعاالته، كما أنه يكون له القدرة على مواجهة الصراعات الداخلية وهذا من خالل التنسيق 

ق التكامل الشخص ي و التوافق االجتماعي و الذي والتوفيق بين مختلف الدوافع على الوجه الذي يحق

يتمثل في قدرة الكائن البشري على تكوين عالقات اجتماعية كيف ما كان حجم الجماعة التي ينتمي إليها 

 شريطة أن تحقق النفع له وملن يعايشه )سلوى محمد عباس، بدون سنة(. 

ناميكية يرتبط تغيرها بتغير متغيرات نشير هنا إلى أن الصحة النفسية تعتبر نسبية باعتبارها دي

أخرى، خاصة متغيري الزمان واملكان الذين يجعال من الصحة النفسية تتغير عند نفس الفرد من وقت 

آلخر، وحسب متغير املكان فإنها تتغير من مجتمع آلخر وفيما يلي نسبية الصحة النفسية حسب هذه 
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لرخاء والشدة والنجاح واإلخفاق يجعل الفرد يعيش هذا املتغيرات، فتذبذب الحياة بين الفرح والحزن وا

التناقض املستمر، الذي ينعكس عليه وهذا بمختلف مكوناته وتجعل استجابات الفرد تتغير ومعها 

صحته النفسية التي قد تتأثر إذا كان عمق االختالف كبير. كما أن اختالف الصحة النفسية من فرد إلى 

البشر في صفات أخرى تحكم هذا النوع من الكائنات، كاألبعاد الجسمية  آخر ش يء أكيد باعتبار اختالف

والعمليات العقلية واملكونات النفسية، وهذا رغم التشابه الذي يتجلى في الخرائط الجينية التي تحكم 

القرابة، حيث أنك تجد في املجتمع أفراد ينتمون لنفس األسرة ويخضعون لنفس الظروف البيئية 

ن مع ذلك يختلفون في صحتهم النفسية، الش يء الذي يكرس الطرح القائل بأن طبيعة البناء األسرية، ولك

 النفس ي هو متغير من فرد آلخر وهو الذي يجعلهم يختلفون في الصحة النفسية.

إن تحديد السواء و الالسواء فيما يخص الصحة النفسية يجب أن يأخذ بعين االعتبار مرحلة 

فرد، فمثال سلوك الحبو عند الطفل قبل السنة األولى هو عادي مثله مثل ظاهرة النمو التي يكون فيها ال

مص األصبع، لكن إذا الحظنا هذا في سن السابعة أو ما فوق من العمر فهذا دليل على وجود مشكلة تعبر 

 عن حالة نفسية غير سوية عند هذا الطفل، وهذا ينطبق على ظاهرة التبول الالإرادي الذي يكون عاديا

وطبيعيا حتى سن الثالثة، بينما في سن التمدرس وما فوق فهذا مؤشر)من دون إصابة عضوية( عن 

اضطراب نفس ي ينعكس على الصحة النفسية عند الطفل، الذي أخذ هذا السلوك للتعبير عن اضطرابه 

نفسية و الذي يجب أن ُيَرَمَز  ويعرف سببه الحقيقي، وبهذا توضحت الصلة التي تربط بين الصحة ال

 ومراحل النمو.

هناك عوامل مؤثرة في الصحة النفسية و هي متعددة نذكر منه الصراع، اآلليات الدفاعية و 

القلق، ولنبدأ بالحديث عن الصراع، إنه يمثل تعارضا بين دافعين متساويين في القوة ال يمكن إرضاؤهما 

عن هذا التعارض. من خالل ما تقدم  معا في وقت واحد، ويعرف كذلك بالحالة النفسية املؤملة الناشئة

يتحدد بوضوح أن الصراع ينتج عن وجود اثنين من الحاجات أو األهداف أو أكثر تتعارض فيما بينها 

وتتنافس إلثبات بعضها على حساب األخرى. هذه الوضعية املعاشة من قبل الفرد يرافقها دوما قلق كبير 

ب االتجاهات املتناقضة. أما فيما يخص اآللية الدفاعية بسبب حالة الطوارئ التي تعيشها و بسبب تضار 

و التي تمثل نشاط "األنا" املوجه لحماية الفرد ضد املتطلبات الكبيرة للتوتر، فالعديد منها مستعمل 

بطريقة دائمة وبسيطة. اآللية الدفاعية لها دور تكيفي للفرد مع واقعه، وفي حال عدم نجاعة اآللية 

رونتها وصالبتها أو عدم تكيفها مع الوقائع الداخلية والخارجية أو استعمال آلية املستعملة أو عدم م

وحيدة، العمل النفس ي يصبح معرقل في مرونته وتجانسه وتكيفه )سلوى محمد عباس، بدون سنة(، 
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يفرقون من جهة بين اآلليات الدفاعية اآللية والالشعورية  Lagacheو  Birbingبعض الباحثين من أمثال  

التي تحدث تحت تأثير العمليات األولية التي يكون هدفها تقليص التوتر النزواتي والقلق الناتج عنه،  و

ومن جهة أخرى اآلليات التي تتحكم فيها العمليات الثانوية )مبدأ الواقع(، و التي تهدف إلى إصالح الظروف 

تهربا ما من هذه الوضعية. إذن  الداخلية للفرد املرتبطة بتكيف مرن مع الظروف الخارجية وال تتطلب

هذه اآللية الشعورية تلقائية هدفها التخلص من التوتر والقلق ملواجهة املشكلة وتجاوزها، وبالتالي جلب 

الراحة النفسية والقدرة على تحمل الصعاب واجتناب اختالل التوازن واالنهيار )سلوى محمد عباس، 

فعالية ذات األهمية املركزية بالنسبة للصحة النفسية لدى بدون سنة(. أما القلق فهو من الخبرات االن

الفرد، وقد يكون مؤملا، يتوقع الفرد فيه الخطر والتهديد، يستشعر معه أن حدثا خطيرا يوشك أن ينـزل 

به، وغالبا ما يجهل الفرد طبيعة الخطر الذي يستشعره على نحو محدد، وتصحب حالة القلق بعض 

جسدي، -تصل في حال استمرت واشتدت إلى ظهور املرض، خاصة منه النفس التغيرات الفسيولوجية قد

حسب شخصية الفرد وعمل جهازه النفس ي وطبيعة املواقف التي يتعرض لها ووتيرة القلق الذي يتعرض 

 .له ومصدره

 (دراسة ميدانية) الصحة النفسية لدى أم الطفل التوحدي

أفراد األسرة وبالدرجة األولى على األم، هذه األم إن كل اضطراب يصيب الطفل يترك أثرا على كافة 

التي تلعب دورا أساسيا في نمو طفلها، فالتكفل بها ضروري لكي تلعب هذا الدور املهم بالنسبة ملستقبل 

طفلها، إال أن هذا التكفل أصبح اليوم يطرح مشكال حقيقيا بالنسبة للباحثين، إذ يجب أوال تحديد 

الل وصف و فهم االضطرابات التي قد تعاني منها و تصحيحها. إن الطفل حاجتها لهذا التكفل من خ

التوحدي كما سبق و أن أشرنا، يبدي اضطرابات على مستوى قنوات التواصل األساسية من بصر و سمع 

و لغة، األمر الذي ينعكس بالضرورة على مستوى تفاعالته مع محيطه عامة و مع أمه خاصة كونها هي 

ه أساسا. هذه األخيرة هي األخرى عادة ما تعيش داخل اضطرابات متشعبة خاصة بعد الفرد املتكفل ب

إعالن تشخيص التوحد عند الطفل، بحيث تتأثر صحتها النفسية عامة، هذا األمر حاولنا التأكد منه من 

 خالل إجراء بحث ميداني على بعض األمهات املتكفالت بطفل توحدي. 

طفل، التي قام بها  –املتكررة والتحليلية للعالقة التفاعلية أم لقد أثبتت األبحاث و الدراسات 

، في ميدان علم النفس  Fivaz, Ajurriaguerra, Winnicott, Lebovicci, Mazetعدة باحثين، نذكر منهم 

النمو أن هذه العالقة تتم في االتجاهين بحيث أن الواحد يؤثر في اآلخر ويتأثر به فكل اضطراب يصيب 
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أثر له اآلخر بطريقة قد تكون سلبية إما على املستوى املعرفي أو النفس ي أو الجسمي، إذن هل أحدهما يت

تتأثر الصحة النفسية لألم املتكفلة بالطفل التوحدي؟ ما هي االضطرابات النفسية التي تعاني منها األم 

لبحث. و كإجابة على هذا املتكفلة بالطفل التوحدي؟ هذه كانت اإلشكالية التي انطلقنا منها إلجراء هذا ا

التساؤل و ضعنا الفرضية التي تقول بأن الصحة النفسية لألم املتكفلة بالطفل التوحدي تتأثر و يظهر 

 ذلك في بعض االضطرابات النفسية املتمثلة في القلق واالكتئاب.

ل في إطار األدوات و التقنيات التي  اعتمدنا عليها إلجراء البحث تمثلت في تلك األدوات التي تدخ

األسلوب العيادي، أو كما يسمى منهج دراسة الحالة و الذي يرتكز على املقابلة، املالحظة العيادية و 

باعتباره يقيس القلق و االكتئاب و هما   Hamiltonاالختبارات النفسية، وهنا اعتمدنا على اختبار

 االضطرابين الذين يهماننا في دراستنا.

في ذلك حوار شفوي املراد من وراءه الحصول على املعلومات األساسية املقابلة العيادية  تتمثل 

حول املفحوص، و ذلك بتوفير جّو مناسب و ظروف مالئمة، و املعلومات التي يتم جمعها هي أساسا 

( يعرفها على أنها تمثل حوارا كالميا و غير 2008) Sheaالبيانات األولية للحالة و تاريخ الحالة. كما أننا نجد 

كالمي في نفس الوقت بين شريكين، أين السلوكيات تؤثر على طريقة االتصال و من هنا تؤثر على نوعية 

التفاعالت، أحد املشاركين في املقابلة يقدم نفسه على أنه هو الذي يقود املقابلة و يحدد أهدافها بينما 

يجيب عن األسئلة، أما املالحظة اإلكلينيكية فهي تلعب دورا هاما في جمع اآلخر يتحمل عادة دور من 

املعلومات خالل دراسة الحالة و يمكن تعريفها على أنها وسيلة علمية منظمة تستخدم لتثبيت فرض ما أو 

تنفيه حول ظاهرة سلوكية معينة. بحيث يكون التركيز على عنصر محدد فيها، كما أنها تفرض على 

ه يمكننا اعتبار املالحظة نوع من املختص أ
ّ
ن يكون في الفعل، فهو مطالب بأن يكون منتبها بحيث أن

االنتباه، و ال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون املالحظ في وضع سالب، أن تدرك ال يعني أن تسجل 

نيه كلما تمكن الواقع بشكل سلبي، فقط من أجل إنتاج نسخة مطابقة له، ألن اإلدراك يغيره، يبتكره و يب

 (. Ciccone A., 2013املختص من اكتشافه أكثر )

( لقياس القلق و االكتئاب لدى R. S. et al., 2005 McIntyre) Hamiltonلقد اعتمدنا على اختبار 

محاور هي :  9سؤال تقيس  90حاالت الدراسة التي نحن بصدد إجرائها، و هو عبارة عن مقياس يتكون من 

االهتمام الجسمي، محور الحساسية الذاتية الداخلية، محور العدوانية، محور محور القلق، محور 

 االستحواذ القهري، محور االكتئاب، محور الفوبيا، محور األفكار الهذيانية و محور العالمات الذهانية.
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أثناء املقابالت التي أجريت مع حاالت الدراسة فإن السلوك العام لألمهات طغى عليه القلق 

على مالمح الوجه و الحركات،  و من خالل األسئلة املتكررة التي كانت تطرح علينا بشأن  الواضح

التشخيص أوال، إذا كان مؤكدا بأن الطفل توحدي، و عن مآله ثانيا في املستقبل القريب و البعيد، "كيف 

ه في حال يكون بإمكاني التواصل معه و  مساعدته للخروج من هذا الوضع؟"، "كيف سيعيش طفلي حيات

ما إذا مت أنا هي؟"، "كيف سيكون مستقبل طفلها؟" هذه هي أهم األسئلة التي تكررت على لسان األمهات 

 خالل املقابالت.

لقد كشفت الدراسة عن وجود مؤشر مرتفع للقلق لدى األمهات بحيث وصل معدل القلق إلى حد 

من خالل سمات انفعالية لدى األمهات ، أما القلق فقد ترجم واقعيا 2.55معدل االكتئاب إلى حد  3.2

تجلت في العديد من العالمات مثل الشعور بضربات القلب القوية والسريعة، التوتر، الضغط، ارتعاش 

األطراف واألصابع، الخوف غير املبرر ، النوبات الرعب والفزع، اإلثارة العالية إلى حد فقدان التوازن 

ص االكتئاب فقد ظهر من خالل العالمات و لعل أبرزها الشعور النفس ي، الشعور بالعصبية. أما فيما يخ

بالضيق، تأنيب الذات، فقدان األمل في املستقبل، تدني قيمة الذات، البكاء، عدم االهتمام باألشياء 

 والتشاؤم.

 خاتمة

إن تجربة األم املتكفلة بطفل توحدي ليست أمرا هينا، فهي تتطلب منها إنفاق جهد نفس ي كبير 

لقيام بدورها و وظيفتها إلى جانبه بشكل فعال يسمح له بنمو جيد. من هنا تأتي أهمية هذا البحث و ألجل ا

الذي حاولنا من خالله الوقوف على بعض االضطرابات التي تعيشها هذه األم و التي عادة ما تعيش حالة 

الذي نسجته على مستوى من الحداد "الفزيولوجي" أمام هذا الطفل الذي ال يتطابق مع الطفل االستهامي 

 فكرها.

لقد انطلقنا من فكرة أن أم الطفل التوحدي سوف تعيش اضطرابات على مستوى التفاعالت مع 

طفلها نتيجة لخلل على مستوى القدرات املعرفية للطفل، من إدراك و انتباه و تركيز إلى غيرها، تؤدي 

بات نفسية من أهمها اضطرابا القلق و بدورها إلى تدهور صحتها النفسية، ما يؤدي إلى ظهور اضطرا

تم لنا التأكد من وجود حالة من القلق و االكتئاب  Hamiltonاالكتئاب. و من خالل تطبيق اختبار 

 تعيشها األم املتكفلة بالطفل التوحدي.
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 أداة لقياس الذاكرة العاملة اللفظية لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية

 دراسة وصفية على عينة من تالميذ السنة الثالثة و الرابعة
 

ور أمال عم الطالبة:  

 ، أستاذ محاضر "أ"، صالح الدين تغليتد / 

  02جامعة  محمد ملين دباغين سطيف 

 

 

 2019أفريل  01  :تاريخ النشر 2018ديسمبر  08 :تاريخ القبول  2018أوت  17تاريخ اإلرسال:  

 :ملخص

هذه الدراسة إلى بناء إختبار لقياس الذاكرة العاملة اللفظية لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية )سنة  هدفت

تلميذ و تلميذة من مجموعة من املدارس اإلبتدائية ملدينة عين البيضاء  60ثالثة و رابعة( ،وقد تكّونت عّينة الدراسة من 

بحيث تم تطبيق و إعادة تطبيق اإلختبار على العينة  الوصفيملنهج بوالية أم البواقي، وقد استخدم من أجل ذلك ا

املذكورة سابقا، و قد تم حساب الخصائص السيكومترية لالختبار و املتمثلة في الصدق و الثبات بعدة طرق، و توصلت 

 الدراسة إلى النتائج التالية:  

 أن اإلختبار الذي تم بناؤه صادق -

 ثابت                                       االختبار الذي تم بناؤه  - 

 

  تالميذ املرحلة االبتدائية.الذاكرة العاملة اللفظية .الذاكرة العاملة    :الكلمات املفتاحية

Resumé :  
Cette étude vise à construire un test pour mesurer la mémoire de travail verbal chez 
un échantillon des élèves de l’école primaire  
    L’étude actuelle incluant " 60 élèves   "  a été manié en se penchant sur la méthode 
expérimental  ". Enfin, en traitant statistiquement les résultats obtenu dans cette 
étude, et en obtenu les résultats suivantes : 
- le test a été construire est honnête. 
- le test a été construire est fixe.  
   

 

termes-clé: mémoire de travail, mémoire de travail verbal, les élèves de l’école primaire. 
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يعاني العديد من تالميذ هذا العصر من مشاكل و اضطرابات في امليدان الدراس ي ، و يسعى 

 الباحثون في مجال التربية و علم النفس من معالجة هذه االضطرابات و التكفل بها.

 من أبرز هذه املشكالت نجد صعوبات في العمليات املعرفية و من بينها اضطراب الذاكرة العاملة.و 

و رغم انتشار هذه اإلضطرابات إال أن البرامج العالجية و اإلختبارات و املقاييس التي تستعمل 

أداة لقياس  لتشخيصها قليلة خاصة في البلدان العربية، و من أجل هذا أتت هذه الدراسة محاولة بناء

 الذاكرة العاملة اللفظية لدى التالميذ و التي تساعد في تشخيص صعوبات التعلم.

سامي تعتبر عملية التذكر من أهم العمليات املعرفية لدى الفرد، و هي تعني حسب مشكلة البحث: 

 .العملية العقلية التي يتم بها تسجيل و حفظ و استرجاع الخبرة املاضية ملحم 

ة التذكر في الذاكرة من خالل تكامل عمل أنواع الذاكرة و املتمثلة في الذاكرة الحسية، و تتم عملي

 الذاكرة طويلة املدى، الذاكرة قصيرة املدى و الذاكرة العاملة.

وتعد الذاكرة العاملة من أكثر مكونات الذاكرة التي حظيت باهتمام الباحثين، ملا لها من دور أساس ي في 

الذاكرة العاملة بأنها " املقدرة على تنسيق   Hitch  2005هيتش عملية معالجة املعلومات، ويعرف 

 املعرفية " العمليات الذهنية واملعلومات املخزنة لفترة قصيرة أثناء القيام باملهمات 

و تنقسم الذاكرة العاملة إلى الذاكرة العاملة اللفظية، الذاكرة العاملة الحركية، و الذاكرة العاملة 

 البصرية .   

تعتبر الذاكرة العاملة اللفظية والتي تعرف أيضا بالحلقة الفونولوجية، نظام من أنظمة الذاكرة  

طوقة بصورة منظمة، وذلك ملدة معينة، تتكون من العاملة، تقوم بتخزين املعلومات الشفوية ، املن

مكونين رئيسين هما الجهاز النطقي أو جهاز التحكم النطقي و الذي يقوم بإنعاش و إدخال املعلومات 

اللفظية املستقبلة و حفظها عن طريق نطقها داخليا،و املخزن الصوتي و الذي يقوم بتخزين املعلومات 

 في شكل رمز فونولوجي.

إلختبارات التي تقيس الذاكرة العاملة اللفظية قليلة جدا في املجتمع العربي و تكاد تكون غير إال أن ا

موجودة في مجتمعنا الجزائري،  و نظرا لندرة مثل هذه اإلختبارات جاءت الدراسة الحالية بحيث تهدف 

 إلى بناء و تقنين إختبار للذاكرة العاملة اللفظية.

 من خالل التساؤلين التاليين: سةمشكلة الدراسبق، يمكن تحديد 

 هل اختبار الذاكرة العاملة اللفظية الذي تم بناؤه صادق؟ -

 هل اختبار الذاكرة العاملة اللفظية الذي تم بناؤه ثابت؟ -

 هدف الدراسة:
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كان هدف الدراسة الحالية هو بناء إختبار لقياس الذاكرة العاملة اللفظية لدى تالميذ املرحلة       

 ائيةاالبتد

 أهّمية الدراسة:

من الناحية النظرية، تسعى الدراسة الحالية إلى املساهمة في إثراء أحد مجاالت الدراسات النفسية   -   

 واالجتماعية، و ذلك من خالل توضيح مفهوم الذاكرة العاملة اللفظية و تأثيرها على عملية التعلم.

ص الذاكرة العاملة اللفظية أّما من الناحية العملية، فهي تساهم في بناء إختبار يساعد في تشخي    -

لدى األطفال و تمييز املصابين منهم بصعوبات تعليمية والتي يرجع سببها الضطراب الذاكرة العاملة 

 اللفظية.

 مصطلحات الدراسة:

تعد الذاكرة العاملة نظاما محدود القدرة في تخزين املعلومات تخزينا مؤقتا و  الذاكرة العاملة:-1

 معالجتها.

هي إحدى أنظمة الذاكرة العاملة حسب نموذج بادلي وهي املسؤولة على الذاكرة العاملة اللفظية: -2

 االحتفاظ واملعالجة املؤقتة للمعلومات ذات الطبيعة السمعية والشفوية.

سنة، و تتضمن 11: هي املرحلة الدراسية التي تبدأ من ست سنوات إلى غاية املرحلة االبتدائية -3   

 ويات تتوج باإلنتقال إلى املرحلة اإلكمالية.خمس مست

 حدود الدراسة:

شملت الدراسة عينة من ثالثين تلميذ و تلميذة  في مدرسة إبتدائية بوالية أم  الحدود املكانية: -

 البواقي، الجزائر.

 .2017ماي  04، إلى غاية 2017أفريل  04إمتدت الدراسة من  الحدود الزمنية: -

 االطار النظري :

 ذاكرة العاملة اللفظية:ال

I-1-:مفهوم الذاكرة العاملة 

الذاكرة العاملة هي نظام محدود القدرة يسمح بتخزين املعلومات تخزينا مؤقتا و يعالجها، و قد      

ركزت عليها الدراسات الخاصة باألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، و قد توصلت الدراسات 

لعاملة يكمن وراء الصعوبات التي تواجه التالميذ الذين يعانون صعوبات إلى أن  العجز في الذاكرة ا

 ¹القراءة و الحساب.  

فالذاكرة العاملة تسمح للفرد بتجهيز و تنظيم مكان العمل العقلي بهدف الحفاظ على املعلومات لفترة 

 تمتد لبضع ثواني.       
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I-2- (2000الذاكرة العاملة حسب نموذج بادلي :) 

 دلي في نموذجه املطور مكون يدعى مصد األحداث)حاجز أضاف با

 املنفذ املركزي:  

 يعتبر رأس هذا النموذج و هو جهاز مستقل بذاته نسبيا باعتباره جهازا إنتباهيا يقوم بضبط و تنظيم 

املكاني، و -املعلومات داخل الذاكرة العاملة، كما يقوم بالتنسيق بين املكون اللفظي و املكون البصري 

ام بادلي و زمالؤه بدراسة املنفذ املركزي باستخدام منهج املهام املزدوجة الذي يساعد الباحثين في هذا ق

 املجال على تحديد وظيفتين لهذا املكون هما:

 تركيز اإلنتباه على املعلومات الجديدة و توفير مساحة لتخزينها و معالجتها. -

 املختلفةفي املوقف، و تحويل اإلنتباه بين تلك العناصر.توزيع اإلنتباه على العناصر  -

 املكانية: -املفكرة البصرية

يقوم هذا املكون على اإلحتفاظ بالصور و األماكن و الوجوه و معالجتها، و يتكون من املخزن السلبي 

 5املؤقت، و املحدد الداخلي. 

املسؤول فيما يتعلق باحتفاظ  املكاني هو-(، أن املكون البصري 2002) Andreasو يرى أندريس 

املكانية و معالجتها، و أن النظامية التابعين يتضحان من خالل تنوعهما و -املعلومات البصرية

إختالفهما من حيث املهام إتضاحا جزئيا، أي ال يتأثر أحدهما باآلخر، و تتضح أهمية الذاكرة البصرية 

جداول و أشكال مختلفة، حيث يساعد ذلك على في تحويل املعلومات اللفظية في مواد الدراسة إلى 

 تنظيم عملية التذكر.

 الذاكرة العاملة اللفظية) الحلقة الفونولوجية(:  

تعنى الحلقة الفونولوجية بالتخزين املؤقت للمعلومات اللفظية، تتكون من عنصرين هما املخزن 

 ²الفونولوجي، و جهاز التحكم النطقي. 

 مصد األحداث:

إفترض الباحثين أن هذا املكون يساهم في تفسير السعة الهائلة للذاكرة العاملة لدى األفراد املاهرين، 

فرة متعددة املكونات، يقوم بتجميع األحداث املترابطة و يتدخل و يربط و هو يمثل نظام تخزين ذو ش

بين نظم مختلفة تستخدم شفرات متنوعة أي أنه ينشط مصادر عديدة للمعلومات في آن واحد مما 
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يساعد على تكوين نموذج واضح للموقف، و من ثم معالجة املعلومات و تحليلها ليناسب سعة الذاكرة 

 4العاملة. 

II- ذاكرة العاملة اللفظية:ال 

II-1-  :تعريف الذاكرة العاملة اللفظية 

، ثم أصبحت في Articulatory loopبدائرة امللفوظ  1974كانت تسمى في النموذج القديم لبادلي 

، و تتكون من مكونين فرعيين Phonological loopالنموذج الحديث تسمى بدائرة التوظيف الصوتي 

 أو ما يعرف أحيانا بحاجز اإلستجابة  Phonological storeاألول هو املخزن الصوتي 

 ، يحتفظ باملواد امللفوظة في ترتيب متسلسل و يعتبر هذا املكون ذو Phonemic bufferالفونيمية 

سعة محدودة، حيث يحتفظ بالنعلومات نشطة ملدة ثانيتين ثم تتضاءل ما لم يتم تنشيطها بالتسميع 

ترتبط سعة التخزين فيه بفترة التسميع و يعتمد هذا املخزن على مكون آخر و التكرار غير امللفوظ، و 

فرعي منظومة التسميع الصوتي، و يرى بادلي أنها تقوم بالتحكم في املعلومات اللفظية و متطلباتها مثل 

ق تأثير التشابه الصوتي و تماثل املعنى و طول الكلمة....، فمثال إستدعاء الكلمات القصيرة أسهل و أد

من إستدعاء الكلمات الطويلة، إذ أن طول الكلمة يبطئ من تسميعها لذا تكون عرضة للنسيان 

 السريع.

فالذاكرة العاملة اللفظية تعتبر املكون األكثر تهيئة في نموذج بادلي للذاكرة العاملة، و تتكون من 

 ³مكوننين هما جهاز التحكم في النطق، و املخزن الصوتي. 

II-2- رة العاملة اللفظية أثناء الطفولة: تطور الذاك 

إن األطفال قبل ستة سنوات تكون وحدة الحفظ اللفظية لديهم حساسة لتأثير التماثل الفونولوجي 

الذي يظهر حتى بوجود حذف لفظي، لذا فإن الطفل في بداية دخوله املدرسة يمكن أن يرمز 

نطقها، مما يبين وجود وحدة تخزين  فونولوجيا للمعلومات اللفظية التي يسمعها و ال يحتاج إلى

فونولوجية تذهب إليها املعلومات اللفظية و السمعية مباشرة، كما أنه في سن قبل التمدرس تتأثر 

وحدة الحفظ اللفظية بطول الكلمة لكن عند التقديم السمعي فقط، هذا ما يبين وجود ميكانيزم أولي 

 يتم سماعها مباشرة. إلعادة اآللية يتميز بقدرة إعادة الكلمة التي 

و بعد سن السادسة يظهر تأثير التماثل في التقديم البصري، بينما يظهر تأثير طول الكلمة حوالي ثماني 

سنوات ، و هذا ما يبين أن الطفل قبل ستة سنوات يفضل اإلحتفاظ بصور الكلمات التي يمكنه أن 

توظيف إعادة الترميز الفونولوجي الفضائية، و أنه يتمكن من -التلفظ بها في املفكرة البصرية
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للمعلومات البصرية، و توظيف إعادة الترميز الفونولوجي للمعلومات البصرية، و في حوالي ثماني 

سنوات تبدأ وحدة الحفظ بالتأثر بكل من التماثل الفونولوجي و طول الكلمة سواءا كانت سمعية أم 

هذه السن ثنائية، تسمح بمراجعة محتوى الخزان  بصرية، ة اإلعادة اللفظية اآللية الداخلية تكون في

 الفونولوجي.

و يتكون ميكانيزم اإلعادة اآللية عند الطفل في ثماني سنوات ذو طبيعة لفظية داخلية يعتمد على اللغة 

 7الداخلية أكثر من إعنماده على التحقيق الفعلي للكالم. 

II-3-  :مكونات الذاكرة العاملة اللفظية 

 حسب نموذج بادلي املعدل، تتكون الذاكرة العاملة اللفظية من عنصرين هما:

II-3-1- :و يسمى جهاز التحكم النطقي، يعتبر نظام نشط له وظيفتين:الجهاز النطقي 

 إنعاش املعلومات في املخزن الصوتي. -

 ريا إلى املخزن الصوتي.إدخال املعلومات اللفظية املستقبلة بص -

حفظ املعلومات عن طريق نطقها داخليا، و ينظم املعلومات تنظيما تتابعيا، و يمكن عده الصوت  -

 الداخلي.

II-3-2-  :يقوم بتخزين املعلومات اللفظية ملدة ثانيتين و بكمية محدودة، حيث تخزن املخزن الصوتي

علومات التي تعتمد على الكالم إعتمادا لغويا و يعمل املعلومات هنا في شكل رمز فونولوجي، و يحفظ امل

 ¹كأذن داخلية. 

II-4-:مظاهر تأثر الذاكرة العاملة اللفظية 

هناك مجموعة من املظاهر تؤثر في الذاكرة العاملة اللفظية من حيث وحدة الحفظ أثناء إعادة 

ميكانيزم التكرار اللفظي، والتي التذكر، و مظاهر تؤثر على التخزين الفونولوجي و أخرى تؤثر على 

 تتمثل في:

II-4-1- في دراسة قديمة لـ تأثير التماثل اللفظي :Conratt & Hull 1964 بينت أن التذكر التسلسلي ،

الغير متردد للحروف املتقاربة لفظيا يكون أسوأ من تذكر الحروف الغير متشابهة، حيث قارنوا كلمات 

و كلمات مختلفة مثل يوم، شهر...، فكانت نتيجة تذكر الكلمات  ذات حروف متشابهة مثل زال، قال،

 82,1باملائة، بينما كانت نسبة تذكر الكلمات ذات الحروف املختلفة  9,6ذات الحروف املتشابهة

 باملائة،و في حالة تماثل فونولوجي كبير فإنه من الصعب التمييز بينها و استرجاعها.
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II-4-2-  :ن لقد بيتأثير طول الكلمةBaddelley & Coll. 1975 أن تذكر الكلمات القصيرة يكون أسهل ،

في  5كلمة على  4,17من تذكر الكلمات الطويلة،حيث تذكر املشتركون في الدراسة التي قام بها الباحثان 

في حال الكلمات الطويلة، فالتذكر الفوري للكلمات مرتبط بمدة النطق  2,8حال الكلمات القصيرة، و 

مليكانيزم التكرار اللفظي أي أن الكلمات الطويلة تستغرق وقت أكبر من الكلمات القصيرة  و هذا يخضع

و هذا يسمح ألثر ذاكرة الكلمات األولى أن تمحى قبل أن تدخل ثانية إلى املخزن الفونولوجي عن طريق 

 ميكانيزم التكرار اللفظي.

 II-4-3- :بادلي في نموذجه للذاكرة العاملة، و  إستعمال الصيغ املكررة وضحه تأثير الحذف اللفظي

يعني اإلعادة املكررة لصوت غير مميز خالل مهمة التذكر الفوري مثال نطق ل ل ل ل ل ....، و هذه 

 العملية تؤثر سلبا على املهارة ألنها تشغل الحلقة اللفظية و هذا ما يمنع إستدعاء الوسيلة.

II-4-4-تأثير اللغة املخالفة أو التي ليس لها صلة باملوضوع بينه تأثير اللغة املخالفة :Coll & Walsh 

من األعداد معروضة بصريا، هذه    ، حيث قاما بدراسة حاول فيها املشاركون إعادة تكرار سلسلة1976

العملية كانت مرفوقة بفوض ى يقوم بها شخص يقرأ نص بلغة مخالفة ال يفهمها املشتركون، و تبين و 

ن اإلستماع لتلك اللغة أدى إلى إنخفاض التذكر لدى املشاركين، لكن هذا امليكانيزم )ميكانيزم تبين أ

  التشويش( لم لم يتم داسته ملعرفة أثره في الذاكرة العاملة.

II-5-للذاكرة العاملة دور كبير في التعلم بصفة عامة، و يمكن تبيين دور الذاكرة العاملة اللفظية :

 رة العاملة في:بعض من مهام الذاك

 تعلم القراءة -

 فهم اللغة املنطوقة و املكتوبة -

 إكتساب املفردات اللغوية. -

 مراقبة األفعال و السلوكات -

 ثانية( 2إلى  1,5التخزين املؤقت للمعلومات اللفظية)من -

 تسمح بفك ترميز املعلومة اللفظية التي تستقبلها بصريا و تحويلها للمخزن الفونولوجي -

عالجة املعلومات: حيث عند التقاط املعلومة السمعية يحصل تحليل فونولوجي ملدة ثانيتين لكن م -

البد أن يحصل تنشيط مستمر لهذه املعلومات و هذا بواسطة نظام التكرار الذاتي من أجل تفادي 

لكتابة النسيان التدريجي، في حين إذا كانت املعلومة بصرية يحصل هناك تحليل خطي يتم فيه تحويل ا

 إلى معلومة فونولوجية حتى يتمكن تخزينها و تنشيطها.
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II-6- تشخيص الذاكرة العاملة اللفظية : 

إن قياس الذاكرة العاملة بصفة عامة أو تشخيصها يسير في إتجاهين فهناك من يهتم بقياس مدى 

ها الذاكرة العاملة بصفة عامة، و هناك من يفضل تشخيص الذاكرة من خالل تشخيص مكونات

اللفظية و البصرية، و من بين االختبارات التي استخدمت لقياس الذاكرة العاملة اللفظية و تشخيص 

 االضطراب الحاصل فيها نجد:

 إختبار الكلمات، إختبار الكلمات املتشابهة لفظيا،إختبار إستدعاء القصة، إختبار الترابط اللفظي -

 9إختبار األعداد السمعية  -

II-7- رة العاملة اللفظية: إصابة الذاك 

II-7-1-  :بينت الدراسات التي أجريت على حاالت قصور املخزن السمعي إصابة املخزن الفونولوجي

اللفظي أنها تعاني من خلل دماغي لنصف الكرة املخية اليسرى، و هم غير قادرين على التذكر الفوري 

املدى السمعي اللفظي يعود إلة إضطراب يمس ألكثر من رقمين أو كلمتين، و في أغلب الحاالت قصور 

 املخزن الفونولوجي.

، تبين في حالة من الحاالت املدروسة أنها ال تعاني  Baddeley & Wallonو في دراسة أجراها بادلي و واالن

من مشكل لغوي و ال إضطراب في الذاكرة طويلة املدى، لكن قصور في الذاكرة اللفظية بتمثيل سمعي، 

ذكر الحالة إال بندين و باملقابل فإن مهاراتها أحسن في التمثيل البصري، و فسروا ذلك حيث ال تت

 بقصور مميز لكفاءة املخزن الفونولوجي.

II-7-2- وصف كل من إصابة ميكانيزم التكرار اللفظي :Bellevielle & Waters(1992 حالتين ،)

ر الطول و الحذف اللفظي، و وجود تماثل لقصور مميز في عملية التكرار اللفظي، حيث لديهما غياب أث

 فونولوجي بتمثيل سمعي و ليس بصري.

فميكانيزم التكرار اللفظي يستعمل سياقات التخطيط التي تميز الحركات النطقية من دون إدخال هذه 

 الحركات بذاتها. 

II-8- :كرة العاملة هناك مجموعة من العالجات املقترحة لعالج الذا عالج الذاكرة العاملة اللفظية

 اللفظية و التي نجد منها:

II-8-1-:يهدف هذا العالج إلى تشجيع املفحوص و تقوية إرادته و ثقته  العالج النفس ي التدعيمي

 بنفسه و زيادة تأكيده لذاته، و تعديل مفهومه السلبي عن ذاته بشكل واقعي و منطقي منظم.
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كير مما يزيد إحتمال تغير أفكار املفحوص و فعلى املعالج جعل املفحوص يميل إلى املناقشة و التف

 إتجاهاته و تجعله أكثر قدرة على اإلحتفاظ و التذكر.

II-8-2- :هنا يساعد املعالج املفحوص على وعي أبعاد مشكلته و العوامل التي  العالج السلوكي املعرفي

تؤدي إلى إضطراب الذاكرة لديه، و يصحح أفكاره املخطئة التي تقوده إلى ضعف الذاكرة، و كذلك 

تصحيح مشاعره حول ذلك و العمل على تزويده بالتقنيات و املهارات الالزمة لتنمية القدرة على التعلم 

التذكر، و ومن أهم إستراتيجيات هذا العالج: التغذية الراجعة، الواجبات املنزلية،  و اإلحتفاظ و

 التعزيز و التدعيم، اإلسترخاء،التحفيز،التنفير و الكف، تنظيم الذات.

II-8-3-   :بعض األسر تعتقد أن املصاب باضطراب في الذاكرة يتوهم ذلك و أنه العالج النفس ي األسري

لقي إهتماما به و ال تعطيه الرعاية الالزمة ، و العالج النفس ي األسري يهدف إلى غير حقيقي، لذا ال ت

تحسين أداء األسرة و اتجاهاتها نحو املصاب، و مساعدة اآلباء على فهم مشكلة طفلهم لتحسين كيفية 

سرة التعامل معه و تقبله و مساعدته و رعايته حتى يشعر بالراحة و االهتمام و بضرورة تعاونه مع األ 

 ملواجهة القضايا املترتبة عن إضطراب الذاكرة لديه.

 II-8-4- يعاني األطفال الذين يعانون من إضطراب الذاكرة بصفة عامة  العالج النفس ي املعرفي :

إخفاقا في مختلف األنشطة األكاديمية مثل القراءة، الكتابة و الحساب، و تكرر فشله يرجع إلى عدم 

علومات في الذاكرة العاملة و استعمالها، و هناك مجموعة من الوسائل للتقليل قدرته على تخزين امل

 من هذه املشكلة من خالل اإلدارة الفعالة لألنشطة التعليمية في القسم حيث نجد:

 التأكد من أن الطفل يمكنه تذكر ما الذي قام بفعله. -

و تخزينها و متطلبات الذاكرة العاملة تبسيط األنشطة التي يشارك فيها الطفل في معالجة املعلومات  -

 بالتالي يقل اإلخفاق.

 تقسيم املهام إلى خطوات منفصلة و تقديم الدعم للذاكرة من خالل املساعدات الخارجية.  -

II-8-5-و هي البرامج التي يقوم ببنائها أخصائيون من أجل دعم التالميذ و مساعدتهم البرامج الخاصة :

على التخفيف من إضطراب الذاكرة العاملة اللفظية لديهم، هذه البرامج تقوم على مجموعة من 

 مراقبة الطفل: أي مراقبة الذاكرة العاملة اللفظية لديه بانتظام خالل األنشطة. -املبادئ نذكر منها:

 ييم إحتياجات الذاكرة العاملة اللفظية للتعلم.تق -

 تخفيف األعباء على الذاكرة العاملة اللفظية كلما تطلب األمر خالل األنشطة املقترحة. -

 تذكر املعلومات املهمة و تكرارها. -



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                   متونمجلة                        سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                       2019أفريل  01 /األول العدد  /الحادي عشراملجلد 

 
329 

تشجيع إستخدام وسائل مساعدة الذاكرة مثل: خطوط األعداد، املكعبات، وسائل العد، البطاقات،  -

 ¹جم الشخصية التي تتظمن التهجئة املفيدة، السبورة البيضاء، اللوحات الحائطية.املعا

مما سبق عرضه يتضح لنا أن اإلضطراب في الذاكرة العاملة بصفة عامة و في الذاكرة العاملة      

اللفظية بصفة خاصة، يسبب الكثير من املشكالت و التي قد تكون من أهمها عند الطفل الصعوبات 

يمية التي يواجهها في املدرسة، لكن كل هذا يمكن تجاوزه من خالل تنمية الذاكرة العاملة لدى األكاد

الطفل، و هذا من خالل مختلف أنواع العالجات املناسبة و لعل أهمها البرامج العالجية الخاصة التي 

التخفيف من يقوم ببنائها مختصون و التي تهدف إلى تحسين الذاكرة العاملة اللفظية و بالتالي  

 ²الصعوبات األكاديمية كعسر القراءة.

 الدراسات السابقة:

 Swanson& Berninger (1995:)دراسة سوانسون و برنانجر 

هدفت الدراسة إلى املقارنة بين التالميذ ذوي صعوبات التعلم و العاديين في األداء على مهام الذاكرة 

تلميذ و تلميذة طبق 206الدراسة على عينة من العاملة اللفظية و الذاكرة قصيرة املدى، و طبقت 

عليهم أربع مهام للذاكرة العاملة )التتابع البصري، رسم الخرائط، إسترجاع القصة، تعاقب األرقام 

السمعي(، و خمس إختبارات لقياس الذاكرة قصيرة املدى، و بعد معالجة البيانات إحصائيا أشارت 

فظية لدى تالميذ ذوي صعوبات التعلم أدنى من العاديين كما أن النتائج إلى أداء الذاكرة العاملة الل

 التالميذ ذوي صعوبات التعلم لديهم قصور في الذاكرة العاملة و الذاكرة قصيرة املدى.

 Isak&Eplante(1997:)دراسة إزاك و إبالنت  

الذاكرة  هدفت الدراسة إلى البحث عن الفروق بين التالميذ ذوي صعوبات التعلم و العاديين في

ذوي  15تلميذ منهم  30العاملة و الذاكرة قصيرة املدى و ذاكرة الجمل، تكونت عينة الدراسة من 

عاديين، طبق عليهم االختبار الفردي لقياس الذاكرة قصيرة املدى، مقياس  15صعوبات التعلم و 

و توصلت الدراسة إلى إتساع القدرات لقياس الذاكرة العاملة و اإلختبار الفرعي لقياس ذاكرة الجمل، 

وجود فروق دالة إحصائيا في أداء الذاكرة قصيرة املدى و الذاكرة العاملة لصالح التالميذ العاديين، و 

أشارت الدراسة إلى أن الذاكرة العاملة اللفظية تعد أحد الصعوبات التي تواجه ذوي صعوبات التعلم 

 مقارنة بالعاديين.

 (:2009دراسة عبد ربه مغازي سليمان)

هدفت الدراسة إلى إستكشاف مدى أهمية األداء في عدد من مهام الذاكرة العاملة) اللفظية و 

املكانية( في التنبؤ بالتحصيل الدراس ي  و إستكشاف الفروق بين الذكور و اإلناث في األداء -االلبصرية

العمر و التحصيل  على مهام الذاكرة العاملة و استكشاف العالقة بين أداء مهام الذاكرة العاملة و
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تلميذ و تلميذة، حيث طبقت عليهم مجموعة من 286الدراس ي، و قد شملت الدراسة عينة قوامها 

-االختبارات تمثلت في بطارية تتضمن ست مهام لقياس األداء في الذاكرة العاملة اللفظية و البصرية

لعاملة يزداد بوصفه دالة للعمر، مكانية، و قد توصلت نتائج الدراسة إلى أن األداء على مهام الذاكرة ا

و أن أداء اإلناث أفضل من الذكور، كما وضحت وجود إرتباط إيجابي دال بين مهام الذاكرة العاملة و 

التحصيل الدراس ي للمواد األساسية، و تبين أن معظم مهام الذاكرة العاملة تتنبأ بشكل تبادلي 

 بالتحصيل الدراس ي.

 Amélie Raguene(2011 :)دراسة أميلي راغان 

هدفت الدراسة إلى تطبيق نظام تدريبي لتحسين الذاكرة العاملة اللفظية، هذا التدريب مقترح ملدة 

طفل متابعين أرطفونيا بسبب اضطرابات لغوية مختلفة، و قد  12خمسة أشهر على عينة مكونة من 

ل، و أكدت الدراسة ضرورة بينت نتائج الدراسة أن البرنامج التدريبي املثير للحلة الفونولوجية فعا

 استخدام تقنيات التكفل بالذاكرة العاملة اللفظية في جلسات إعادة التربية األرطفونية. 

 (:2014دراسة محمد أحمد الفعر الشريف و وليد السيد أحمد خليفة )

تكنلوجيا هدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية برنامج لتنمية مهارات التواصل اللفظي باستخدام 

الوسائط املتعددة في تحسين الذاكرة العاملة اللفظية لدى األطفال ذوي إضطراب التوحد مرتفعي 

أطفال متوحدين، و قد إستخدم الباحثان أدوات  10الوظيفة بالطائف، و قد شملت عينة البحث 

رة العاملة تمثلت في مقياس ستانفورد بينيه العرب للذكاء، مقياس الطفل التوحدي، إختبار الذاك

الفونولوجية، و توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب املجموعتين 

التجريبية و الضابطة على أداء إختبار الذاكرة العاملة الفونولوجية في القياس البعدي لصالح 

ا يدل على فعالية املجموعة التجريبية، بينما لم توجد فروق بين القياس البعدي و القياس التتبعي مم

 البرنامج املطبق.

 فرضيات الدراسة:

 اختبار الذاكرة العاملة اللفظية الذي تم بناؤه صادق -

 اختبار الذاكرة العاملة اللفظية الذي تم بناؤه ثابت -

 منهج الدراسة:

 باعتباره املنهج املناسب لهذه الدراسة. "املنهج الوصفي " استند إنجاز هذه الدراسة على

 عّينة الدراسة

                     فيما يلي:خصائص العينة تلميذ و تلميذة من السنة الثالثة إبتدائي، ويمكن توضيح  60تكّونت من 

 أدوات الدراسة:

 الطريقة و إجراءات بناء أداة الدراسة:   
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تم بناؤه في ضوء ملة اللفظية، هو إختبار من إعداد الباحثة، إختبار الذاكرة العاالتعريف باالختبار:  

نموذج بادلي للذاكرة العاملة و كتب القراءة السنة الثالثة و الرابعة إبتدائي ،و اإلطار النظري للذاكرة 

 العاملة اللفظية بشكل عام  تم اإلعتماد على مايلي :

 ، النطق الداخلي........مهام الذاكرة العاملة اللفظية: التخزين ، التكرار  -

 العوامل املؤثرة في الذاكرة العاملة اللفظية: طول الكلمة، التماثل اللفظي، اللغة املخالفة...... -

 كما تم اإلعتماد على بعض إختبارات الذاكرة العاملة اللفظية لكل من : 

 النموذج املكيف لبراون و بترسون  -

 إختبار الكلمات ملسعد أبو الديار -

 (SIEGEL R.S  &  RYAN  F.B ,1989ختبار) إ -

 إعداد اإلختبار في صورته األولية:

يحتوي االختبار على ثالث أجزاء، إختبار الحلقة الفونولوجية جمل، إختبار الحلقة الفونولوجية، 

 كلمات، و إختبار الحلقة الفونولوجية أرقام:

يحتوي اإلختبار على ثالث مجموعات تتكون كل مجموعة من  إختبار الحلقة الفونولوجية جمل: -أوال

سلسلتين في كل سلسلة مجموعة من الجمل، حيث تبدأ بسلسلة لجملتين لتصل لسلسلة بأربع جمل، 

 لكل سلسلة محاولتين، مع سلسلتين للتدريب.

 يطبق اإلختبار كالتالي: كيفية تطبيق اإلختبار:

ل، في كل جملة كلمة هدف عليك تلفظ الجملة و اإلحتفاظ سوف أقدم لك سلسلة من الجم التعليمة:

 بالكلمة الهدف في ذاكرتك، لتسترجعها بالترتيب عند نهاية السلسلة.

جملة تضم كلمات بسيطة و مألوفة لدى تالميذ املرحلة  18:ثالث  سالسل تحتوي على الوسيلة

 اإلبتدائية.

حيث تعرض على الطفل بواسطة جهز العرض  نبدأ أوال بالسلسلتين التدريبيتين، طريقة التطبيق:

 30و ذلك من أجل التحكم بالعرض، حيث تعرض على التلميذ الجملة ملدة  power pointفوق الرأس 

ثانية و يطلب منه قراءة  الجملة و إعادة الكلمة األخيرة بصوت مرتفع و عند نهاية كل سلسة يطلب منه 

 لك.إسترجاع الكلمة املتلفظة في ورقة خاصة لذ

 تعطى نقطة واحدة لكل كلمة مسترجعة. التصحيح و التنقيط:
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يحتوي اإلختبار على ثالث مجموعات تبدأ بسلسلتين إلى  إختبار الحلقة الفونولوجية كلمات: -ثانيا

أربع سالسل  في كل سلسلة أربع كلمات  ثالث كلمات ذات داللة واحدة و كلمة دخيلة تعتبر الكلة 

 كلمة. 72الهدف، بمجموع 

 كيفية تطبيق اإلختبار:

قة بالكلمات سوف أقدم لك سلسلة من الكلمات تحتوي على كلمة دخيلة ال تربطها عال التعليمة:

 األخرى تلفظها و قم باالحتفاظ بها  في ذاكرتك ثم إسترجاعها بالتدريب.

 ثالث مجموعات تبدأ من سلسلتين لتصل أربع سالسل في كل سلسلة أربع كلمات.الوسيلة:

نبدأ أوال بالسلسلتين التدريبيتين، ثم نعرض كل سلسلة بواسطة جهاز العرض فوق   طريقة التطبيق:

ثانية و نطلب من التلميذ قراءة الكلمة الدخيلة و اإلحتفاظ بها و عند نهاية كل مجموعة 30 الرأس ملدة

 نطلب منه إسترجاعها بالترتيب.

 : نقطة لكل كلمة صحيحة و مرتبة.التصحيح و التنقيط

يحتوي اإلختبار على ثالث مجموعات  تبدأ بسلسلتين إلى أربع  ثالثا: إختبار الحلقة الفونولوجية أرقام:

 سالسل، في كل سلسلة أربعة أرقام.

 كيفية تطبيق اإلختبار:

سأقدم لك مجموعة من السالسل تحتوي على أرقام عليك تلفظ الرقم األخير و اإلحتفاظ  التعليمة:

 به في ذاكرتك و إسترجاعه في النهاية بالترتيب.

 72مجموعات تبدأ من سلسلتين إلى أربع سالسل في كل سلسلة أربعة أرقام بمجموع  ثالث الوسيلة:

 رقم.

نبدأ بالسلسلتين التدريبيتين، ثم نعرض باقي السالسل كل سلسلة تعرض بجهاز  طريقة التطبيق:

كل  ثانية و نطلب من التلميذ قراءة الرقم األخير و اإلحتفاظ به و في نهاية 30التحكم فوق الرأس ملدة 

 مجموعة نطلب منه إسترجاع الرقم األخير في السالسل بالترتيب.

 جدول تصحيح اإلختبار:

بعد تطبيق االختبار و من أجل وضع جدول تصحيح االختبار قمنا أوال بحساب امليئينيات ووضع  -

 جدول تصحيح اإلختبار:
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 -( يوضح جدول تصحيح االختبار2جدول رقم ) -

 54أكثر من  54-49من 49-37ن م 36-27من  27-0من  الدرجة

ذاكرة  املعيار

ضعيفة 

 جدا

ذاكرة 

 ضعيفة

ذاكرة 

 متوسطة

ذاكرة جيدة  ذاكرة جيدة

 جدا

 : وقد تم التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس عن طريق:الخصائص السيكومترية لالختبار    

 هما:تم االعتماد على طريقتين لحساب صدق االختبار و  :صدق املقياس

بعد بناء االختبار ووضعه في صورته األولية، تم عرضه على مجموعة من املحكمين صدق املحكمين: -1

و املتمثلين قي أساتذة جامعيين و ذلك للتحقق من سالمته و صالحيته للتطبيق، و قد زود كل منهم 

 بنسخة من اإلختبار و طلب منهم إبداء  رأيهم في النقاط التالية:

ات، ترتيب أجزاء االختبار، املالئمة للفئة العمرية، محتوى االختبار ككل، و تقديم صياغة العبار 

 مالحظات أخرى إن وجدت.

 مالحظات املحكمين حول االختبار:

 إن االختبار املقترح يالئم األهذاف التي وضع ألجلها. -

 إن محتوى االختبار يالئم الفئة العمرية التي وضع ألجلها-

 املحكمين مجموعة من اإلقتراحات متمثلة في:و قدم 

 إعادة ضبط الوقت كون اإلختبار طويل نوعا ما.-

 إعادة صياعة بعض العناصر لتصبح مالئمة للفئة العمرية املقصودة. -

تم حساب الصدق هنا بمقارنة نتائج الثلث األعلى بالثلث األدنى "الصدق بطريقة املقارنة الطرفية: -2

 لإلختبار.

 تم حساب ثبات اإلختبار بطريقة التطبيق و إعادة التطبيق.االختبار:ثبات 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

 تم حساب الدرجات على اإلختبار

 ما يلي: spssتم حساب بواسطة نظام 

 إختبار "ت"-معامل بيرسون –االنحراف املعياري  –املتوسط الحسابي  -

 عرض نتائج الدراسة:

 و التي تنص على أن اإلختبار الذي تم بناؤه صادقاألولى: عرض نتائج الفرضية 

 صدق املحكمين:

 و فيما يلي جدول يوضح أراء و مالحظات السادة املحكمين:
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 -(  يوضح مدى إتفاق املحكمين على إختبار الذاكرة العاملة اللفظية3جدول رقم ) -        

املالئمة للفئة  ترتيب أجزاء االختبار صياغة العبارات

 العمرية

 محتوى االختبار ككل

 نسبة إتفاق املحكمين نسبة إتفاق املحكمين نسبة إتفاق املحكمين نسبة إتفاق املحكمين 

          املوافقين      النسبة  االختبار

 املئوية               

         املوافقين       النسبة 

 املئوية               

         املوافقين       النسبة 

 املئوية               

اختبار الذاكرة 

 العاملة اللفظية

5          100% 3         60% 5            100% 

من خالل الجدول نالحظ أن املحكمين إتفقوا جميعا على عنصري ترتيب أجزاء اإلختبار و محتوى 

% حيث رأى 60%، أما ما يخص املالئمة للفئة العمرية فقد كانت 100اإلختبار حيث كانت النسبة 

إثنان منهم أن اإلختبار ال يالئم تماما الفئة العمرية املقصودة في بعض األجزاء فقط من اإلختبار و التي 

 تم تصحيحها.

 الصدق بطريقة املقارنة الطرفية:

يعتمد هذا األسلوب على مقارة درجات الثلث األعلى بدرجات الثلث األدنى لإلختبار و ذلك عن طريق 

حساب الداللة االحصائية للفرق بين املتوسطين، فإذا كانت هناك داللة إحصائية واضحة بين 

 متوسطي الثلث األعلى و الثلث األدنى للدرجات يمكن القول أن اإلختبار صادق.  

 اءات حساب الصدق كالتالي:وكانت إجر 

 تلميذ و تلميذة 60تطبيق اإلختبار على عينة متكونة من  -

 رصد نتائج اإلختبار  -

 مقارنة نتائج الثلث األعلى و الثلث األدنى من خالل مقارنة املتوسطين. -

 -(  يوضح اإلحصاء الوصفي للمجموعتين4جدول رقم ) -

اإلنحراف  املتوسط ن املجموعة اإلختبار

 املعياري 

الخطأ 

املعياري 

 للمتوسط

إختبار 

الذاكرة 

العاملة 

 اللفظية

 الثلث األعلى 

 

 الثلث األدنى

 

20 

 

20 

28,85 

 

 49,9 

4,37 

 

10,78 

0,97 

 

2,4 

بعد أن تم حساب الصدق هنا باملقارنة بين درجات الثلث األعلى و الثلث األدنى لإلختبار،  و ذلك   

 بحساب الداللة اإلحصائية للفرق بين املتوسطين، و الجدول التالي يوضح ذلك:
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 -(   يوضح  نتائج إختبار "ت" للمجموعتين5جدول رقم)-                  

اإلنحراف  سطاملتو  ن املجموعة اإلختبار

 املعياري 

درجة  قيمة ت

 الحرية

 ت

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

إختبار 

الذاكرة 

العاملة 

 اللفظية

الثلث 

 األعلى

الثلث 

 األدنى

20 

 

20 

28,85 

 

49,9 

4,37 

 

10,78 

 

7,32 

 

19 

 

1,729 

 

0,05 

األعلى و الثلث األدنى ( بين متوسطات الثلث 7,32يتضح من بيانات الجدول أن قيمة "ت" املحسوبة )

( بدرجة حرية 0,05( عند مستوى داللة)1,729لإلختبار املطبق جاءت أعلى من قيمة "ت" الجدولية )

 (، وهذا يوضح وجود داللة إحصائية واضحة مما يدل على صدق اإلختبار.19تساوي)

 و التي تنص على أن اإلختبار الذي تم بناؤه ثابت عرض نتائج الفرضية الثانية:

م حساب ثبات االختبار بطريقة التطبيق و إعادة التطبيق و تتلخص هذه الطريقة بتطبيق االختبار ت

على عينة الدراسة،ثم يعاد التطبيق بعد مدة زمنية قدرت في هذه الدراسة بأسبوعين، و يحسب 

 معامل اإلرتباط بين التطبيقين للحصول على ثبات اإلختبار.

 -معامل اإلرتباط بيرسون لثبات اإلختبار( يوضح نتائج 7جدول رقم )-    

الداللة عند 

 0.01مستوى 

 اإلختبار التطبيق ن معامل بيرسون 

إختبار الذاكرة  األول/الثاني 60 0,92 دال

العاملة 

 اللفظية

، وهي قيمة دالة عند مستوى 0,92من خالل الجدول املبين أعاله يتضح أن معامل االرتباط لبيرسون هو 

 ، و بهذا يمكن القول أن اإلختبار ثابت.0.01

 مناقشة نتائج الدراسة:

و الذي تنص على أن اختبار الذاكرة العاملة اللفظية الذي تم بناؤه مناقشة نتائج الفرضية االولى:  -1

ف الباحثة هو اختبار صادق، و من خالل نتائج حساب صدق االختبار بثالث طرق و املتمثلة في من طر 

صدق املحكمين الذين بعد أن قدموا مجموعة من النصائح أقروا بأن االختبار صادق و يمكن تطبيقه، 

ق، و والصدق بطريقة املقارنة الطرفية و الصدق الذاتي و التي أوضحت نتائجهما أن االختبار صاد

 بذلك يمكن القول بقبول الفرضية األولى التي تنص على أن اختبار الذاكرة العاملة اللفظية صادق.

: تنص الفرضية الثانية للدراسة على أن االختبار الذي تم بناؤه مناقشة نتائج الفرضية الثانية -2

لقياس الذاكرة العاملة اللفظية ثابت، و بعد حساب ثبات  االختبار بواسطة طريقة التطبيق و إعادة 
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التطبيق و حساب معامل إرتباط بيرسون بين نتائج التطبيق األول و التطبيق الثاني بواسطة برنامج 

، مما يعني 0,01و هي قيمة دالة عند مستوى  0,92وجدت قيمة معامل بيرسون  spssتحليل البيانات 

  أن االختبار ثابت، و بذلك يتم قبول الفرضية الثانية و التي تنص على ثبات االختبار.

 توصيات الدراسة:

كرة من خالل الدراسة التي ألجريت توص ي الباحثة ببناء برامج تدريبية تساهم في تحسين مستوى الذا

العاملة اللفظية لدى التالميذ و الذاكرة العاملة بصفة عامة، ألن إضطراب هذه األخيرة يؤدي إلى ظهور 

تعلم و مشاكل دراسية ألخرى تؤثر سلبا على التالميذ و على مستقبلهم، كما توص ي الباحثة  صعوبات

تدريبية تساهم في تحسين الذاكرة الذاكرة العاملة البصرية،حول بناء برامج  - بإجراء دراسات حول:

 لدى التالميذ

 دراسات حول صعوبات التعلم و عالقتها بالذاكرة العاملة. -

 

 خاتمة:  

في العديد من الدراسات إلى انتشار إضطرابات في العمليات املعرفية لقد توصل الكثير من الباحثين     

، و خاصة ما يخص الذاكرة العاملة اللفظية، لكن لدى األطفال مثل اإلنتباه، اإلدراك و الذاكرة .....إلخ

تبقى االختبارات و املقاييس التي تستخدم في تشخيصها قليلة خاصة في بلدنا، لذا جاءت هذه الدراسة 

مقترحة اختبار يقيس الذاكرة العاملة اللفظية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية حيث تم التأكد من 

  إخراجه في صورته النهائية.خصائصه السيكومترية وبعدها تم 

من خالل الدراسة و الدراسات السابقة يتضح لنا نقص كبير في الدراسات التي مقترحات الدراسة: 

 تحتوي على نماذج مقترحة لبرامج عالجية و كذا لبناء أوات قياسية و تشخيصية، لذا نقترح:

تالميذ و استخدامها في تشخيص القيام بدراسات لبناء أدوات لقياس العمليات املعرفية لدى ال -

 صعوبات التعلم لديهم.

 بناء برامج تعليمية و عالجية تساهم في رفع مستوى الذاكرة العاملة اللفظية. -

 بناء إختبارات لقياس الذاكرة العاملة البصرية مكانية -

 قائمة املراجع:

 املراجع باللغة العربية:

 قائمة الكتب:

،مركز تقويم و تعليم 1ط، الديارمسعد، الذاكرة العاملة و صعوبات التعلمأبو  -1

 (  12،95،96ص  ،2012األطفال،الكويت

 قائمة املذكرات:
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تناول نفس معرفي من خالل نموذج )أمال بن صافية ، الذاكرة العاملة لدى املصابين بعسر القراءة -2

 .2002بادلي للذاكرة العاملة(، جامعة الجزائر:

 ة املجالت:قائم

حتى  4األنصاري بدر محمد ،النمذجة البنائية ملكونات الذاكرة العاملة لدى األطفال الكويتيين من  -3

 111-109، ص 2007، الكويت، 4، العدد 14سنة، ، مجلة العلوم التربوية و النفسية، املجلد  12

 املراجع باللغة األجنبية:

-4Anaïs Molliere , remanient et étalonnage d’un protocole évaluant la MDT chez les 

enfants de LE2, CM1,CM2),Bordeaux.- Degorgioc,(2013p15 

5- Degorgioc, Venden Berge, comprendre la mémoire de travail, Bruxelles.p3 

6- Gilles Landry, les troubles de l’apprentissage, Québec,2007, p124-125 

-7Elodie Guithort-gomez,2000,mémoire de travail aspects théoriques, )Pitié-

Salpêtrière(2000, p12 

-8Franck Burglen, étude du mécanisme de binding en mémoire de travail et de la boucle 

phonologique chez le patient schizophrène, )Louis pasteur, Strasbourg I(2005, p18 

-9Ludivine Quertaiment, mise en place d’un protocole du rééducation de la mémoire de 

travail chez un patient aphasique sévère) les effets sur le langage oral et la 

communication)) cognitive sciences, Dumas, bordeaux 2(2012,.p22    

 ملالحق:قائمة ا

 اختبار الحلقة الفونولوجية جمل:

 املجموعة االولى:                                التدريب:                            

 دخلت املعلمة إلى القسم -1      -أشتري الخبز من املخبزة                أ -1         -أ

 يلعب التالميذ في الساحة -2               أكلت الطعام بامللعقة             -2           

 يجلس املدير في املكتب -1      -ب               يعيش الحوت في املاء -1       -ب

                                                  في املساء يعود التالميذ إلى املنزل  -2مواء القط و نباح الكلب                                 -2  

 املجموعة الثانية:                                                  املجموعة الثالثة:

 جمع منير أدواته في املحفظة  -1                    -في السنة أربع فصول                                  أ -1        -أ
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 رتبت األم الصحون في املطبخ -2          

 أمشط شعري باملشط -3          في الشهر أربع أسابيع -2           

 غسلت أسناني بالفرشاة -4          هطلت األمطار من السماء -3           

 ذبح األب خروف العيد -1                  -ب                  تبللت الزهور و األعشاب باملياه -1       -ب

 في الصباح نتناول الفطور  -2                                          طار العصفور في الهواء -2         

نتفرج مختلف البرامج على  -3يعتبر التفاح و العنب من الفواكه                                            -3           

 التلفاز

 ذهب املريض إلى املستشفى -4                                                                                     

 إختبار الحلقة الفونولوجية كلمات: 

 املجموعة األولى:                                                              التدريب:

 مطبخ -كتاب -غرفة –منزل  -1          -أ                             بصل -تفاح -بطاطا -ثوم -1        -أ

 تلفاز -جد -أم -أب -2         سيال -مقالة -ملعقة -صحن -2          

 كتاب -جمل–بقرة  -حوت -1      -ب موزع البريد                   -طابع -رسالة -صخرة -1      -ب

 ثعبان           -ليل -مساء -صباح -2                           ماء -لبن -حليب -كأس -2  

 املجموعة الثالثة:                                                     املجموعة الثانية: 

 عنب  -تفاح -أرنب -برتقال -1         -مدير               أ -شارع -معلم -تلميذ -1         -أ

 مفتاح -خلية -عسل -نحل -2 سنة                           -شهر -طفل -يوم -2           

 شجرة -ورق -جذع -محفظة -3                       مكنسة -عشاء -غذاء -فطور  -3           

 رياح -طرم -غيوم -قبعة -4طائرة                         -حافلة -سيارة -جمل -1       -ب

 كرس ي -دائرة -مثلث -مربع -1       -ب               أحمر -أخضر -دمية -أزرق -2           

 حشيش -أعشاب -قاموس -زهور  -2                      مستشفى -كتب -دواء -مرض -3           
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 نورة  -خالد -أخطبوط -ليلى -3                                                                      

نبات                                                    -إنسان -مزهرية -حيوان -4                                                                     

 إختبار الحلقة الفونولوجية أرقام:

 املجموعة األولى:                                                           التدريب:

 2-5-3-0 -أ      -1                       0-8 -6 -1 -أ         -1

 1-2-4-8 -ب                    9-7-5-0 -ب           

 1-4-2-5 -أ     -2                        7-1-6-9 -أ        -2

 7-6-8-3 -ب                          3-9-8 -0 -ب            

 املجموعة الثالثة:  املجموعة الثانية:                                    

 0-3-1-8 -أ    -1                     -3-4-2-1 -أ       -1

 7-5-0-9 -ب                              5-4-1-2 -ب         

 5-6-0-1 -ج                              1-5-4-3 -ج         

 7-0-6-4 -د                               9-8-7-0 -أ      -2

 3-0-1-2 -أ          -2              -02-3-5-7 -ب        

 9-7-6-8 -ب                                 6-7-8-9 -ج       

 4-5-6-7 -ج                                                           

 7-8-9-0 -د                                                            

 ورقة  تصحيح إختبار الحلقة الفونولوجية جمل:       

 املجموعة االولى:

 دخلت املعلمة إلى.................................................) القسم( -1      -أ  

 يلعب التالميذ في......................................................) الساحة( -2          
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 ملكتب(يجلس املدير في......................................................) ا -1      -ب

 في املساء يعود التالميذ إلى...........................................) املنزل( -2          

 املجموعة الثانية:

 في السنة أربع...........................................................) فصول( -1        -أ

 .........................................) أسابيع(في الشهر أربع.................. -2           

 هطلت األمطار من ....................................................) السماء( -3           

 تبللت الزهور و األعشاب...............................................) باملياه( -1       -ب

 صفور في......................................................) الهواء( طار الع -2           

 يعتبر التفاح و العنب من ...............................................) الفواكه( -3           

 املجموعة الثالثة:

 .............) املحفظة(جمع منير أدواته في...................................... -1         -أ

 رتبت األم الصحون في.....................................................) املطبخ( -2           

 أمشط شعري بـ ..........................................................) املشط( -3           

 غسلت أسناني بـ..........................................................) الفرشاة( -4           

 ذبح األب خروف...........................................................) العيد( -1       -ب

 ......................) الفطور(في الصباح نتناول ................................... -2           

 نتفرج مختلف البرامج على....................................................) التلفاز( -3           

 ذهب املريض إلى........................................................) املستشفى( -4           
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Le langage spécifique de l’adolescent 
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 :ملخص

لغة                
ّ
لغة هي محّدد أساس ي لإلنسان، فهي تمكّنه من اإلتّصال والتعبير عن أفكاره وتسّهل له بهذا التفاعالت مع األفراد ال

ّ
ال

فاملجتمع الجزائري في هذا اإلطار يتكّون من طوائف تتمّيز عن بعضها البعض وكّل طائفة لها تخضع لقواعد خاّصة بمجتمع إنساني ما، 

هوّيتها اللغوّية بفعل وجود لغة خاّصة بها سواء كانت شفهية أو مكتوبة ، ففئة املراهقين تتمّيز باستعمال لغة خاّصة بعيدة عن تلك 

 من أف
ّ

تي تمّيز املجتمع الجزائري، والتفهم إال
ّ
ل حاجزا بين املراهق والّراشد مّما أّدى إلى ظهور ثقافة لغوية ال

ّ
راد هذه الفئة. كّل هذا يشك

 جديدة، أين نسّجل رغبة في التعبير والبحث عن الجديد وثورة ضّد عالم الراشدين.

 .التواصل ، املراهق ، اللغة ظاهرة  ، اللغة  :الكلمات املفتاحية

Résumé  
Le langage est un déterminant essentiel de l’être humain, il permet la 

communication et l’expression de la pensée, facilitant ainsi les interactions entre individu. 

La langue est régie par des règles qui sont spécifiques à une société humaine, définissant 

l’identité de cette dernière. Comme  toute société, la société algérienne est composée de 

franges distinctes les unes des autres sur le plan langagier, chaque frange ayant sa propre 

identité langagière, du fait de l’existence d’un langage qui lui est spécifique, qu’il soit orale 

ou écrit. La frange des adolescents est marquée par l’usage d’un langage particulier, loin de 

celui qui identifie la société algérienne, et qui n’est compréhensible que par cette frange. 

Ceci va créer un "mur" entre l’adolescent et l’adulte, aboutissant à l’apparition d’une  "néo-

culture" langagière, où nous notons un désir de changement, une recherche du nouveau, 

une révolte contre le monde des adultes. Dans cet article, nous allons aborder la question 

du phénomène langagier spécifique de l’adolescent algérien d’un point de vue 

psychologique. 

les mots clés:  langage, phénomène langagier, adolescent, communication. 
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Introduction : 

Le langage spécifique chez les enfants et les adolescents représente un 

phénomène langagier dont l’étude intéresse plusieurs sciences dans le domaine 

des sciences sociales et humaines dont les psychologues, toutes écoles 

confondues (Psychanalyse, Behaviorisme, cognitif, Constructivisme). Cette 

étude obéit aux orientations du courant de chaque école, de plus plusieurs 

explications sont avancées dans le même courant, surtout dans le cas du courant  

psychanalytique. A ce titre plusieurs recherches ont été entreprises visant à 

comprendre ce phénomène langagier et à déterminer s’il est sain ou plutôt 

pathologique, ceci a éveillé en nous la question de savoir le sens de ce 

phénomène langagier dans notre société, en d’autres termes on se demande 

comment peut-on expliquer le phénomène langagier, se résumant en le langage 

chez les enfants et les adolescents d’un point de vue psychologique ? 

Courant de la psychanalyse : 

Le courant psychanalytique pense que le phénomène langagier est intégré 

dans le stade de développement de l’enfance ou de l’adolescence  et il s’agit 

d’une séquence d’un tout et ceci pour les raisons qui suivent: 

- Reconstruction et Nature de la relation avec l’objet. 

- La pensée et l’activité psychique chez l’adolescent. 

Reconstruction et Nature de la relation avec l’objet : 

Durant l’adolescence il s’opère une mutation des forces psychiques et 

cognitives, et on note un langage spécifique, qui apparait à cette période. Ceci 

représente un signe de fragilité des relations primaires, c'est-à-dire les  relations 

avec les premiers objets d’amour, en plus des changements dans les interactions 

avec les parents par rapports à celles établie pendant  l’enfance                    

(Blos, P.1971: 282)1. 

Lors de cette phase, l’enfant obéit aux exigences de cette reconstruction, 

juste après la maturation physiologique, génitale et organique, c’est pourquoi il 

montre des signes éphémères d’inadaptation dans le registre des comportements 

et de la pensée en guise de préparation à l’entrée dans une nouvelle phase de 

développement, la langue et le langage en font partie, et par conséquent il peut 

surpasser cet handicap si les relations primaires avec les objets sont positives.  
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Pour (Guilleminot et Cromber.1989 :129)2, le langage spécifique traduit 

 

 1-Blos,P, les adolescents, essai de psychanalyse,1ere éd, Paris, Stock,1971. 

 2-Guilleminot, D et Crombez,Y, l’enfant inhibé, 1ére éd, P.U.F, Paris,1989. 

une défense et un mécanisme d’inhibition qui touchent le Moi de l’adolescent , 

ce qui affaiblie en lui la fonction d’adaptateur avec la réalité objectale et la sortie 

de l’enfance, et l’assurance d’un soi prêt à entrer dans un avenir anonyme, qui 

l’inquiète et le stresse (fondation d’un foyer, Autonomie financière, Trouver un 

partenaire de l’autre sexe), et symbolise l’échec de la négociation du Moi avec 

ce stress, ce qui le pousse à se révolter et se refugier dans un groupe d’amis, et 

un investissement intellectuelle faible de cette fonction avec une diminution de 

production de fantasmes d’imagos à côté des autres fonctions (Motricité, 

Mémoire, Attention, perception, concentration, Innovation, Abstraction…).  

L’adolescent vit un problème d’organisation psychique, mais le vrai 

problème réside dans l’intensité, la cadence et la durée d’utilisation de ce 

langage spécifique, parce que s’il n’est pas trop compliqué c’est qu’il est 

passager, et il représente une conséquence de la défense naturelle contre le stress 

de cette phase du développement, mais en s’intensifiant, ce langage signe une 

pauvreté d’énergie d’investissement et une volonté inconsciente de ne pas 

vouloir passer à l’âge adulte, ce qui pousse l’adolescent à montrer des 

comportements régressifs et le refus par son « Moi » à faire un nouvel effort de 

refoulement vers l’inconscient et l’évitement du conflit avec le « Soi » qui 

déverse des pulsions que le « Moi » n’a pas pu contrôler ou satisfaire  et a 

recouru à leur inhibition en tenant compte du principe, ce qui donne une 

pauvreté du vécu psychique interne et par conséquent une rupture et la création 

d’une distance entre l’individu et l’objet qui se situe en dehors du groupe 

d’amis, et la régression le fait de l’arrêt du temps vécu. 

La pensée et l’activité psychique chez l’adolescent : 

Cette langue spécifique représente une inhibition mentale puisque les 

idées ne sont pas claires et sont inadaptés, et le discours produit traduit une 

pensée régressive limitée dans le cadre du groupe d’amis puis une obstruction 

spontanée de la pensée suite au fait de l’activité obstruant, d’autant plus que la 
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langue est l’une des ressources riches du développement de l’intelligence de 

l’individu et de son dictionnaire lexical. 

Cette langue spécifique est le produit de l’insatisfaction des pulsions par 

le « Moi », (Cherradi, N.2011 :p258)1 stipule qu’il s’agit là « d’une inhibition 

Intellectuelle et un lien symbolique entre le produit intellectuel et le produit à 

vocation sexuel et que le Moi s’est refugié loin des sources pulsionnels et s’est 

 

 .2011، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2كيف املدرسي للطفل واملراهق على ضوء التنظيم العقلي، ط اندية شرادي، الت-1

protégé contre les réprimandes du Sur-moi en évitant le conflit avec lui », de 

plus la société doté de sa culture et ses coutumes empêche de satisfaire les 

pulsions du soi qui sont le produit de cumuls et dont les sources se sont 

diversifiés (l’invasion culturelle occidentale, l’absence des limites dans la 

socialisation parentale, continuité de satisfaction du plaisir infantile), de ce fait 

le Moi de l’adolescent s’est trouvé en position de contradiction émotionnelle, 

d’un coté les exigences du Moi sont chargés d’un contenu contraire au premier 

composant de l’appareil psychique qu’est le Sur-moi, et c’est pourquoi il a eu 

recours à cette langue spécifique pour fuir cette contradiction et éviter le conflit 

et l’anxiété générée, et vivre ses malheurs au sein d’un groupe avec qui il 

partage les mêmes sentiments. 

En somme, cette langue spécifique est une position de réadaptation du 

Moi, ou bien comme une deuxième hypothèse, elle représente une satisfaction 

déguisée des pulsions du soi avec un langage spécifique que la société ne 

comprend pas, et pour éviter les reproches du Sur-moi individuel et collectif, en 

fin de compte ce langage joue le rôle d’un mécanisme d’inhibition évitant 

l’entrée en conflit avec le Soi et le Sur-moi. 

L’impact de l’environnement extérieur et la séparation sur l’adolescent : 

Les difficultés économiques, le manque de travail, et les idées de lien 

sexuel permanent avec un partenaire du sexe opposé ne pouvant jamais se 

réaliser du fait des coutumes sociale, n’acceptant ce lien que par le biais du 

mariage, qui requiert une autonomie financière du foyer parental et la sortie du 

principe de plaisir infantile et la préparation à la vie d’adulte, qui signifie 

devenir responsable, sont les raisons qui laissent l’adolescent percevoir la 

difficulté de ce lien, le poussant à prévoir le danger et se stresser en s’exprimant 
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à travers cette langue spécifique qui en quelque sorte est le signal d’alarme qui 

informe que le danger pressentie est imminent, tout ça pour que le Moi se 

prépare à y faire face, mais et par honte et en empruntant cette langue spécifique 

le Moi essaye de se défendre contre le danger interne représenté par la demande 

instinctuelle, surtout que l’appareil génital sexuel de l’adolescent est mure 

comme pour l’adulte et l’adolescent ne sait quoi faire avec, et est en situation 

perplexe, et du danger externes pour les causes socio-culturo-économiques. 

Cette langue spécifique est une partie d’un tout qui s’est manifesté de la 

sorte et comme un symbole, vu les facteurs contextuels vécus dans le temps et 

l’espace, qui caractérisent la vie moderne où domine l’ordinateur, le numérique, 

la mode et la violence de l’expression dans tout les domaines comme seul 

moyen de communication entre les individus et les nations et qui n’est qu’un 

symbole exprimant un stress généré d’une vie psycho-émotionnelle pleine 

d’expériences traumatisantes du passé (séparation de l’utérus de la mère lors de 

la naissance, sevrage du sein, entrée scolaire, séparation de l’adolescence et 

préparation à la vie adulte), gravées en mémoire et réapparu au présent comme 

des signes mnésiques quand l’individu rencontre une situation identique, et 

comme toute séparation provoque une crise et un stress exprimé d’une façon 

appropriée selon le stade de développement vécu, à la naissance par le cri à 

l’occasion de la première respiration mais selon (Ait Sahlia,R.1975 :p105)1 le 

nouveau- né exprime une souffrance vu les mouvements de crispation de tout le 

corps, au sevrage par la régression, à l’entrée scolaire par le refus et 

l’inadaptation, et à la sortie du stade d’enfance vers l’adolescence et de 

l’adolescence vers le stade adulte par l’empreinte de modes de lutte dont il fait 

partie ce langage spécifique, en résumé chaque séparation réveille un stress lié à 

la séparation de la mère à la naissance d’après (Sigmond ,F .1981 :57)2. 

L’expression du stress par les signifiants linguistiques : 

De ce qui précède, on peut dire que l’adolescent en empruntant cette 

langue spécifique exprime le stress qu’il sent profondément du fait qu’il est 

poussé à se décider de quitter un stade de développement qui lui est cher vers le 

stade final de l’adulte, ce qui stress son Moi vu que ce dernier stade est nouveau 

pour lui et non encore exploré et découvert c’est pourquoi il est indécis, soit 

rester au premier stade tout prés de l’enfance après le deuil qu’il a observé 

lorsqu’il a quitté  l’enfance vers l’adolescence, qui est nécessaire au 

développement dans toutes ses composantes psychologiques, cognitives, 
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sociales, affectives, soit entrer au monde des adultes sous le fardeau des 

responsabilités et la langue spécifique dont on parle est un mécanisme 

d’adaptation et d’essai spécial et un moyen de communication compris 

uniquement par celui qui éprouve les mêmes sentiments et c’est un repli sur soi-

même  dans un groupe de pairs, et un indice de peur d’un monde incertain et 

ignoré pour lui (Peur de la séparation et la perte d’un statut familial où ces 

besoins sont satisfait par l’autre), « le réveil de son conflit psychique et une 

partie de  la résolution du conflit inconscient et un désir inconscient de se punir 

soi même en exploitant les sentiments pour le parent du sexe opposé  dans la 

 

1- Ait-Sahlia,R, Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, 2eme éd, Faculté des lettres et 

sciences humaines, Université d’Alger,1975. 

2-Freud,S,Inhibition, Symptome et angoisse, 7 éme éd, P.U.F, Paris,1981. 

 relation œdipienne » selon (Danon-Boileau,H.1984 :235)1, et ce phénomène 

exprime également l’inexistence dans la société de l’idéal modèle Adulte des 

fantasmes du jeune avec le quel il peut s’identifie, vu la différence des 

générations sur tout les plans (culture, mode…) et l’invasion culturelle 

occidentale qui a emprisonné l’adolescent dans une planète propre à lui et à ses 

pairs et étrange pour les autres membres de la société, donc ce langage 

spécifique est un signal d’alarme à plusieurs sens, que les chercheurs toutes 

spécialités confondus sont tenus de déchiffrer et par conséquent comprendre ce 

petit adulte en détresse, vu que ce phénomène est passager et normal pour une 

phase de importante de la vie 

Selon (Marie-Thérèse.2004 :24)2, l’adolescent, pour assoir sa personnalité 

et construire son Moi opère une série d’identifications successives, d’une 

individualisation et où le père était à l’enfance le modèle mais l’adolescent l’a 

surpassée et a commencé à rechercher d’autres modèles d’identification dans 

son vécu qui le fascinent (Stars de sport, chanteurs, des amis âgés, enseignants, 

éducateurs), pour substituer l’image paternelle avec une forte demande affective, 

parce que cette identification est nécessaire à la construction de la personnalité, 

et en quittant plus tard ces modèles, l’individu acquiert son individuation propre 

à lui ,tout en assouvissant ses désirs et ses conflits et en même temps préserver 

la communication et la relation avec ses parents, vu que la séparation d’avec ses 

parents et son individuation sont deux positions contradictoires et par 



  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية                            متونمجلة                    سعيدة الدكتور موالي الطاهر جامعة  

 :EISSN: 8518,-1112 ISSN 2600-6200                                        2019  أفريل 01/ ول العدد ال  /لحادي عشراملجلد ا

 
347 

conséquent il demande son indépendance dans la révolte, et en même temps se 

comporter comme un enfant en quête de la consolation maternelle et familiale, 

donc ce langage spécifique d’un point de vue psychologique n’est que 

l’expression d’une souffrance d’étape et la difficulté de scolarisation  et une peur 

de l’avenir et n’a rien de malade, mais si la position contradictoire est forte, 

l’enfant va refuser d’apprendre à l’école, soit avec agressivité et révolte contre 

l’enseignant en adoptant une position dont ce langage joue bien le rôle, ou bien 

apprendre et obéir et rechercher la réconciliation totale avec l’enseignant, ce qui 

empêche son autonomie en faveur d’un apprentissage réel, mais malgré ça 

l’effet de la contamination reste posé à tout moment et peut l’entrainer dans le 

phénomène, vu que sa personnalité n’est pas encore assise et il peut être 

influencé par l’autre. 

 

1- Danon-Boileau, H, les études et l’échec de l’adolescence à l’âge adulte, Paris, Payot, 

1984. 

 2-Marie .Thérèse Auger, Christiane, Boucharlat, Elèves «  difficiles » profs en  difficulté, 

5éme éd, Imprimerie des monts du lyonnais, Lyon, 2004. 

Cette langue spécifique confirme ce à quoi sont partis les psychanalystes, 

  que l’adolescence surtout chez les garçons est une régression pour ce qui à trait 

au jeu de mots et la plaisanterie perfide et la recherche de positions collectives  

qui les sécurisent, de ce fait l’effort fournit par l’adolescent pour s’éloigner des 

parents est la plus grande préoccupation, et la recherche de nouvelles relations 

qui prennent la forme d’amitié étroite en évitant le sexe opposé et la 

complémentarité qui caractérise l’entrée à l’adolescence, et cette langue est un 

déguisement de la fragilité et la qualité des sentiments et des idées et l’échange 

d’opinions et la réalisation de projets dans un monde virtuel et possible avec la 

domination de l’abstrait et la pensée virtuelle déductive, parce que avec 

l’acquisition de ces capacités l’adolescent acquiert l’illusion de la force à 

laquelle s’oppose l’insuffisance des réalisations concrètes, c’est pourquoi il se 

retire sur le plan affectif et d’une façon dédoublée, et cache le stress et 

l’inhibition causés par la pauvreté des objets, et pour y résister il utilise ses 

nouvelles capacités dans la pensée et recourir à la sublimation intellectuelle, le 

renforcement du Moi Idéal et le changement du Soi avec l’usage de cette langue 

spécifique. D’une façon extrême, il fait l’usage d’alternatives répressives contre 

son Soi et se réfugie dans la mystification et l’isolement. 
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Les difficultés et les crashs économiques, sociales, le divorce ont 

déséquilibré la famille et les parents ne donnent plus l’importance à leurs enfants 

comme avant et sont gênés et s’incriminent eux-mêmes, se sentent inférieurs et 

indisponibles pour leurs enfants en ne les suivant pas sur le plan éducatif et 

didactique et préfèrent le rôle affectif, et ne leurs tracent pas les limites de la 

socialisation, pour éviter le conflit avec eux, et à l’école l’enseignement est fait 

avec un langage complexe, qui intensifie le sentiment chez les adolescents qu’ils 

ont une force absolue. 

En suscitant ce phénomène langagier  chez une frange,  et pour l’autre elle 

s’est réfugié dans le monde de la drogue, et une troisième dans la mystification 

loin des rites et dogmes de la société, comme si ces franges juvéniles ne sont pas 

d’une même société ou veulent se venger d’elle en utilisant une autre langue et 

enfreiner ses lois, ses limites et règles et ses coutumes et laisser voie libre à 

l’utilisation de la communication par le corps et la mode qui se sont ajoutés à 

cette langue spécifique, traduisant l’absence de modèles adultes ayant la force, 

l’autorité et les qualités recherchés avec les quels ils peuvent s’identifier, c’est 

pourquoi pour assoir sa personnalité cet adolescent s’identifie aux modèles 

injectés par les médias occidentaux dans notre société, et se met à la recherche 

de l’autre, le seul qui peut l’accepter en tant que tel. 

La langue du point de vue de la psychologie de développement et la 

sociologie : 

La langue comme indice de développement :  

L’image du corps de l’adolescent change du fait de la maturité et le 

développement sur les plans physique, physiologique, psychique et sociales 

marqués par l’émotion, la sévérité, l’impression étrange, la comparaison avec les 

autres, il se cherche lui-même à travers les autres et il donne une grande 

importance à l’image esthétique du corps qui le lie à la société et gène son 

adaptation sociale et l’augmentation de la force chez lui le laisse acquérir une 

confiance au point de l’orgueil et le sentiment d’être fort chez les uns et chez les 

autre le sentiment d’infériorité et l’imitation pour rester en groupe, ce qui 

accentue le phénomène. 

Cette langue spécifique sépare deux mondes différents, un monde  réel 

d’adulte et un monde de rêves pour adolescent, avec laquelle il exprime ses 

angoisses à ses pairs loin des parents, et cherche avec eux un investissement 
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affectif net, et réalise son identité avec l’aide du pair qui le ressemble, le 

comprend, l’écoute, elle peut exprimer l’échec scolaire, l’absence d’autocontrôle 

émotionnel et des limites exprimés par les éclatements de rires, l’opposition, la 

colère, la délinquance, le bénévolat, le sacrifice. 

L’adolescent par conséquent se trouve en conflit avec les ainés qui ne 

comprennent pas  sa langue chargée de signes et ont besoin du temps pour la 

déchiffrer ce qui lui fait perdre un temps précieux tout en minimisant ses 

capacités et en fin tomber dans la déception ou même la maladie psychique qui 

sera le dernier refuge pour lui, sauf s’il obtiendra assistance et aide d’un adulte 

qui le comprend et ne le juge pas. 

L’Anormalité et la faiblesse du Soi 

De nature l’être humain est un être social, qui vit dans un groupe avec le 

quel il réagit, ce groupe lui trace les normes de ses comportements, la manière 

de communiquer à travers le consensus social, c’est le modèle social où sont 

distribué les rôles et les responsabilités, et tout refus par quelque membre qu’il 

soit de ces règles pousse le groupe à l’isoler pour préserver sa force d’union, et 

pour que les membres obéissants se sentent plus stables, organisés, et solidaires, 

mais toute impunité par le groupe envers les contrevenants des normes plonge le 

groupe dans le désordre du système, des mœurs, l’homogénéité c’est ce qu’on 

appelle l’Anormalité et cette langue spécifique fait partie, et dont la société est 

appelé à y faire face à tout les niveaux (famille, école, médias, spécialistes…). 

Par la socialisation, l’éducation, la communication, et la lutte contre 

l’invasion culturelle occidentale par des moyens appropriés et laisser se 

reconstituer une scrupule à l’intérieur du soi du jeune obéissant aux normes 

sociales, « parce que l’enfant apprend les vertus des personnes avec qui il 

s’entretient, et l’existence de cette langue dans la société entre dans ce contexte, 

elle est apprise par l’enfant et se propage », selon (El sayraffi. 1996 :14)1 qui 

ajoute que « La diminution d’estime du soi chez les individus est un facteur 

poussant à la déviation de la norme », et le sentiment d’infériorité el 

vulnérabilité de la personnalité des jeunes est derrière le phénomène. 

Rôle de la socialisation : 

Cette langue spécifique juvénile d’après( El Harbi .2000 : 01)2 est un 

échec de la socialisation de toutes les instances de la société (échec de 

l’éducation familiale, de  l’enseignement à l’école, négativité des institutions 
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sociales, culturelles et sportives) qui n’ont pas pu épargner les jeunes de ce fléau 

pour des raisons multiples, donc des efforts sont à déployer à ce niveau pour 

immuniser les générations futures et sauver ceux qui  en sont contaminés par ce 

phénomène langagier. 

Approche thérapeutique : 

Pour faciliter l’insertion de l’adolescent dans la société à nouveau, il faut 

d’abord comprendre cette langue spécifique pour s’en servir comme outil de 

diagnostic des angoisses, préoccupations et problèmes réels des jeunes, et de 

décider s’il s’agit d’une pathologie ou d’un phénomène passager propre au stade 

de développement, à fin d’ aider l’adolescent à continuer son développement et 

sortir de cette crise, et réformer l’éducation pour ce qui à trait à l’aspect humain 

en recrutant des enseignants compétents, savant communiquer dans la langue 

académique évoluée et simple, pouvant servir de bon modèles avec qui 

s’identifient nos jeunes qui seront attirés vers elle, et réformer les programmes 

scolaires pour qu’ils répondent aux besoins et spécificités du stade de  

 

سعودية، الصرييف، عبد هللا عبد الغين، التنبؤ ابحنراف األحداث من خالل األسرة وأساليب املعاملة الوالدية ومفهوم الذات ابململكة العربية ال -1
 .1996وزارة الداخلية، مركز أحباث مكافحة اجلرمية، 

مسات الشخصية لألبناء من طالب املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة، احلريب، بندر بن ساعد، عالقة بعض أساليب املعاملة الوالدية ببعض  -2
 .2000رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية،

 
développement en intégrant des cours sur des points comme (l’autonomie, la 

camaraderie, le passage du corps au jouet, du jeu au travail, des règles familiales 

 aux lois communautaires) et surtout accélérer l’accession à la logique formelle 

et pouvoir raisonner sur des hypothèses qui libèrent la pensée du vécu, du 

concret, la critique  de la société d’entourage, du conformisme… 

L’adolescent se situe entre deux extrêmes : la rêverie et la réflexion 

ordonnée, c’est pourquoi il faut l’aider à réaliser son soi en lui procurant tout  les 

moyens dont il a besoin et à tout les niveaux (famille, école, centres, maison de 

jeunes, Associations culturelles, clubs sportifs…) pour qu’il réussit le pari de 

sortir de sa crise juvénile avec moins de dégâts et devenir un membre actif et 

utile à la société tout en réussissant sur le plan intellectuel, pédagogique et 

scolaire. 
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Conclusion : 

Suite à cette recherche, nous pouvons dire que la question est relative, non 

alarmante et demande de la compréhension de la part des intervenants du terrain, 

et une prise en charge de cette frange juvénile, tout en souhaitant que ce 

phénomène fera l’objet d’une étude empirique auprès d’un échantillon 

représentatif pour dégager les causes réelles qui sous-tendent la question.   
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