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 االفتتاحية

ِّ سبحانه له الحمُد في األولى واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا  
بسم هللا املولى األجل 

 .وإليك املصير

قرائهرا اللردا اللرالر    أيردي  ، أن تضررررررررررررر  بين جيرل الللو  اننسرررررررررررررانير  وانجتمراعير تحرير مجلر   يسرررررررررررررر هي ر  

 مجموعر  بحوة أكراايمير  محامر  توتعر  موابررررررررررررريل را في م تل  جوانر  امللر ر   (، 63والسرررررررررررررتون  
أ
متضرررررررررررررمنرا

 ومجانت النشر.

 اسررررتمرار ن ا ا التنويي ليصرررراا هد  ا اللل   أل  
أ
تام مللن 

 
ر عدا ممان من الباحلين في هذا وتبقى مجل

 أقطار متنوع .

وما كان ل ذه املال  أن تصل إلى ما بلغ  لون بحوثام ومقانتام املنشورة،  ما ن ننس ى هي   التحايم 

 والطاقم القائم على التدقيق و إخراج املال  في شكل ا النهائي،  لام منا  ائق التقدير وانحترا .

 

 يهدي السبيل،،،واهلل من وراء القصد وهو 

 .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 األسرة مع الحجر الصحي املنزلي في زمن فيروس كوروناتكيف 

Family Coping with home quarantine in the age of coronavirus 

 الباحثة فاتن أحمد السكافي/املعهد العالي للدكتوراه، الجامعة اللبنانية 

Faten Ahmad Skafi , Higher Institute of Doctorate, Lebanese University 

 

 

 

 

Abstract     :  

The aim of this article is to highlight the strategies for the family's coping with home quarantine in the age of 

the Coronavirus, the article started by an introduction that explained the importance behind this article, 

followed by a brief presentation of what is the new Coronavirus, what is quarantine, and what is coping, then 

by a brief presentation about coronavirus, and mental health.  The article also presented general coping 

strategies, and specified for the family as whole at home quarantine through practical steps to deal with one's 

self and the other psychologically, and Socially, and through practical adjustment steps for parents to do with 

their children as a  daily routine while in home quarantine. The article explained as well through the conclusion 

the need to increase research effort regarding this issue and direct these researches to public individuals by 

providing practical scientific content that help them overcome their psychological crises in emergency 

situations through practical coping strategies that can be understood and applied by all in home quarantine in 

the age of the ''Corona virus''. 

Key Words: Corona Virus, Quarantine, coping, Strategies, Family. 
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 لخص : م

هدف هذا املقاا للقاء الضوء على استراتيجيات تاي  األسرة  م  الحار الصحي املنزلي في تمن  يروس  كورونا ، بدأ املقاا  

من خالا املقدم  الت  أوضح  األهمي  من وراء هذا املقاا، تالها عرض م تصر ملا هو  يروس كورونا املستجد ما هو الحار  

يروس كورونا والصح  النفسي  ، من ثم  استراتيجيات تاي  م  الحار الصحي بشكل عا  ولألسرة  الصحي ، ما هو التاي  ، و 

 وخطوات تاي  عملي  لآلباء للقيا  
أ
 واجتماعيا

أ
 كل بشكل خاص من خالا خطوات عملي  للتلامل م  الذات واآلخر نفسيا

وفي النهاي  أوضح املقاا من خالا الخاتم  برورة إعداا   بها م  أبنائهم  روتين يومي أثناء التواجد في الحار الصحي املنزلي،

ملل هذه األبحاة الت  تتوجه لللام  من األ راا من خالا تقديم املحتوى اللل   اللملي الذي يلمل على مساعدتهم على التغل   

ق من قبل الامي  في الحار  على أتماتهم النفسي  في الظروف الطارئ  من خالا استراتيجيات تاي  عملي  قابل  للف م والتطبي 

 الصحي املنزلي في تمن  يروس  كورونا .

  يروس كورونا، الحار الصحي، التاي ، انستراتيجيات، األسرة. الكلمات املفتاحية: 

 

 مقدمة: 

 اللديد من   COVID-19أاى انتشار جائح   يروس كورونا أو 
أ
الباحلين  إلى إيصاا اللالم إلى وب  مج وا، حي  يتدا   حاليا

 ملوا ب  ذلك انجتياح للوباء أو  ما تم  تسميته من قبل  
أ
واللاملين في مجاا الرعاي  الصحي  وسلطات الصح  اللام  عامليا

لان هناك أمور  ليرة عنه يمان التلرف   وفي حين أن الوباء الاديد  ريد من نواٍح عديدة، منظم  الصح  اللاملي  بالاائح .

وقد   . بيرة من األابيات حوا انستجابات النفسي  والسلو ي  للتلامل م  األحداة الطارئ  والكوارة  عليها من خالا مجموع 

أظ رت هذه األابيات ع ر الزمن اور وسائل التواصل انجتمايي في تيااة القلق وانبطرابات النفسي  األخرى،  لندما يقرأ  

، يزيد إارا  م للم اطر مما قد يلرب م لضغوط نفسي  متواترة  الناس املزيد عن الفيروس على وسائل التواصل انجتمايي

 لزيااة انتشار الوباء،  اثرة وسائل ان 
أ
يمان أن تؤاي   عال خاص   أثناء تواجدهم في الحار الصحي املنزلي املفروض عليهم منلا

  لدى وسائل العال  إلى تضخيم  إلى تأثيرات سلبي  على الصح  النفسي ، بحس  مقدار التلرض ل ا، ويمان أن تؤاي املبالغ

التلرض للارب لدى األ راا. هذا ن يلن  أن الناس يبالغون في را  لل م،   ناك خطر  للي ينتشر م  انتشار هذا الوباء. لذا  

نت   إن إاارة هذه األتمات في أسرع وق  ممان، يمان أن تمن  املشاكل طويل  املدى. وقد تزيد وحدات اللزا واللزل  من احتما 

النتائج السلبي  النفسي ، ولتقليل التداعيات النفسي ، يوص   الباحلون بضرورة أن يت ذ املسؤولون خطوات لبقاء الحار  

ا قدر المكان، وتقديم م ررات واضح  ومللومات موثوق  حوا بروتوكونت الحار الصحي، والتأ د من أن   الصحي قصيرأ

ا إلى برورة اعم األطفاا و يفي  اعم م   .إلى إمدااات كا ي  األشخاص امللزولين لديهم إمكاني  الوصوا  وتشير األبحاة أيضأ
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وذلك للحد من م اطر النتائج السلبي  للصح  النفسي  لدى   وأسرهم عندما تغلق املدارس أو يتم عزا األسر في مناتل م،

 1األطفاا أثناء انحتجات. 

 للمكوة في الحار املنزلي، وبسب  الج اا النفس   الذي يسببه  وبسب  تفش   هذا الفيروس وابطرار جمي  الناس  
أ
 واوليا

أ
محليا

هذا الفيروس للامي  اون استثناء من مرض ى وأ راا الرعاي  الصحي  واألسر املحاوتة في مناتل ا، جاءت  ارة هذا املقاا  

واضح  وعملي  لامي  األ راا في األسرة    لتقديم أهم انستراتيجيات للتاي  م  الحار الصحي املنزلي من خالا تقديم خطوات

إن  استراتيجيات التاي  في هذا املااا تتضمن استراتيجيات إيجابي ، ملر ي  وعاطفي  وسلو ي  من خالا   أثناء الحار. 

بكل ما هو  التر يز على تغيير األ كار السلبي  والتحام باننفلانت واملشاعر السلبي ، والقيا  بأ لاا سلو ي  تمأل وق  الفراغ  

مفيد للفرا مما يساعده على  انبتلاا عن املشكل  األساسي  والت  هي الحار الصحي والتباعد انجتمايي وربما تر ه املؤق   

لللمل، وقضاء الوق  في البي  م  اللائل ،  ما أن التاي  يبين للفرا انستجابات الطوعي  والرااي  للموق  الذي يليش  

  يجلله مدر 
أ
ه إلى أما ن ن تحمد   يه حاليا  بشكل عقالني لكل ما يمر به اون أن تتحام به نواتعه الالواقلي  الت  قد تجر 

أ
كا

عقباها من الضغوط النفسي  الت  قد تؤاي نبطرابات نفسي  محداة أهم ا القلق والتوتر وان ت اب .ويلت ر هذا البح   

ا املوبوع وبضرورة ملح  لكي يستفيد منه أ  ر قدر من األ راا في اللالم  ربما من أوائل البحوة في اللالم اللربي الت  تناول  هذ 

اللربي، حي  تم  ترجم  اللديد من األبحاة واملقانت األجنبي  للحصوا على هذه املللومات املفيدة لامي  األ راا. ويتناوا  

املنزلي؟ مف و  التاي ، انبطرابات النفسي   هذا البح  النقاط التالي  بالتدريج: ما هو  يروس كورونا؟ ما هو الحار الصحي  

ما   الت  قد يسببها ظ ور الفيروس والحار الصحي املنزلي، استراتيجيات التاي  م  الحار الصحي املنزلي لآلباء ولألسرة  كل. 

 بل هو عبارة عن تقديم طرق تاي  للتلامل م  الحار امل
أ
 نفسيا

أ
 في هذه املقاا ليس عالجا

أ
 للملل  يتم تقديمه حاليا

أ
نزلي منلا

 والغض  والتوتر والقلق وليس ذلك الذي يستديي تدخالت عالجي  طبي . 

 (Covid-19) ما هو فيروس "كورونا"؟

  ، تم البالغ عن اللديد من حانت انلتهاب الرئوي ملسببات مربي  غير ملرو   في ووهان، مقاطل  هوبي، 2019ايسم ر    8منذ  

ذا انلتهاب الرئوي، حدث  أعراض عدوى تنفسي  حااة شديدة، م  تطور حانت بلض املرض ى  في املراحل األولى من ه  الصين.

يناير، تم تحديد   7في  .، و شل تنفس   حاا، ومضاعفات خطيرة أخرى (ARDS) بسرع  بمتالتم  الضائق  التنفسي  الحااة

من خالا عين  مسح  الحلق للمريض، وتم   (CDC)  يروس تاجي جديد من قبل املر ز الصين  ملكا ح  األمراض والوقاي  منها 

ا  من قبل منظم  الصح  اللاملي . وهو يسب  التهابات في الا ات التنفس   بشكل رئيس   في البشر،   (COVID-19)تسميته نحقأ

 
1American Psychological Association (2020). Seven crucial research Findings that can help people deal with COVID-19. Published 

online March 2020, Retrieved 26/3/2010 from: https://www.apa.org/news/apa/2020/03/covid-19-research-findings 
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  حي  يلاني ملظم املرض ى من  5-7 (MERS) ملل متالتم  الا ات التنفس   الحااة  سارس( ومتالتم  الشرق األوسط التنفسي 

 1.أعراض خفيف  وي ضلون لتشخيص جيد

 ملنظم  الصح  اللاملي  من  صيل   يروسات كورونا والت  هي  صيل   بيرة تشمل  
أ
ُيلت ر  يروس كورونا أو الفيروس التاجي تبلا

الحاا الوخيم   يروسات قد تسب  طائف  من األمراض لإلنسان، تتراوح بين نزنت ال را الشائل  ومتالتم  انلتهاب الرئوي 

 من األمراض لدى الحيوانات
أ
هذه السالل  الخاص  من   . السارس(.  ما تسب  الفيروسات املنتمي  إلى هذه الفصيل  عداا

حدا من قبل في البشر بلد. واملللومات املتاح  محدواة للغاي  عن انتقاا هذا الفيروس ووخامته وأثره  
ُ
 يروس كورونا لم ت

 ألن هذا  .السريري 
أ
النوع من الفيروس مستجد،  إن منظم  الصح  اللاملي  عا ف  على اللمل م  البلدان والشركاء من   ونظرا

 2.أجل جم  مزيد من املللومات عنه وتحديد آثاره على الصح  اللمومي 

وي امللدي  وقد انتشر املرض على نطاق واس  وسري  في الصين واللديد من البلدان األخرى، مما تسب  في تفش   انلتهاب الرئ

يلانون من أعراض تنفسي  حااة،    2019للا     ٪ من األشخاص الذين تأ دت إصابتهم بالفيروس 13الحاا. تشير التقارير إلى أن  

 من  انتقاا اللدوى عن طريق الحد من اللدوى اللانوي  من خالا انتصانت الوثيق   4٪، وتم عالج  2وتوفي  
أ
٪ منهم. ويتم حاليا

ن في مجاا الرعاي  الصحي ، وتم حد اللالقات اللام  من خالا الحار الصحي املنزلي ملن  املزيد من  بين املرض ى واللاملي 

 اننتشار الدولي.

 ما هو الحجر الصحي املنزلي؟ 

  من أقد  األاوات وأ ثرها  لالي  في مكا ح  تفش   األمراض امللدي . تم است دا  ممارس  الحار الصحي  الحجر الصحي يلد  

طاق واس  في إيطاليا في القرن الراب  عشر، عندما كان على السفن الت  تصل إلى ميناء البندقي  من املوانئ املصاب   هذه على ن

 من الوق  حتى ياتمل وق    40بالطاعون، أن ترسو وتنتظر ملدة 
أ
ا قبل إنزاا ركابها الناجين. يبقى األ راا في الحار متسلا يومأ

انت املريض  من الحانت الت  ن تظ ر عليها أعراض، وبالتالي يمان تحديدها. تم تنفيذ  الحضان  للمرض لكي يتم تمييز الح

امل م  في خطط النفلونزا   .  ما أنه كان من املكونات2003الحار الصحي بنجاح كإجراء  لاا خالا وباء السارس في عا  

ربوا ملرض ملدي ولانهم ليسوا مرض ى، إما ألنهم  الاائح . الحار الصحي يلن  تقييد حر   األشخاص الذين ُيفترض أنهم تل

لم يصابوا باللدوى أو ألنهم ن يزالون في  ترة الحضان . يمان تطبيق الحار الصحي على الفرا أو املاموع  بمن مستويات،  

 
1Nanshan Chen*, Min Zhou*, Xuan Dong*, Jieming Qu*, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei, 

Jia’an Xia, Ting Yu, Xinxin Zhang, Li Zhang(2020). Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel 

coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet 2020; 395: 507–13, Published Online January 29, 2020 

https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30211-7, Retrieved 28/3/2020 from: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620302117 

2World Health Organization(2020). Coronavirus infection.Retrieved 27/3/2020 from:  

https://www.who.int/topics/coronavirus_infections/ar/.  
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ا ا أو إلزاميأ . أثناء الحار الصحي،  وعااة ما تنطوي على تقييد األ راا في املنزا أو في منشأة ملين . قد يكون الحار الصحي طوعيأ

 لحدوة أي أعراض. في حال  حدوة هذه األعراض، يج  عزا الفرا على الفور في مر ز  
أ
يج  مراقب  جمي  األ راا تجنبا

ا في من  تفش   األمراض حي  يؤاي  م صص على اراي  بلالج أمراض الا ات التنفس   الحااة. يلت ر اللزا الصحي األ ثر نجاحأ

ا، ويمان إاراج ج ات لالتصاا وتتبل ا في إطار تمن  قصير م  الصدار الفوري للحار الصحي م  للاش  عن الحانت سر  يلأ

 .انمتلاا الطويي ل ذا الصدار

وقد تم تصميم  التباعد انجتمايي  لتقليل التفاعالت بين األشخاص في مجتم  أوس ، حي  قد يكون األ راا ملديين ولان  

لتالي لم يتم عزل م بلد. بما أن األمراض الت  تنتقل عن طريق قطرات الا ات التنفس   تتطل   بلد، وبا لم يتم تحديد من هم

ا بشكل   ا من األشخاص،  إن انبتلاا انجتمايي لألشخاص سيقلل من انتقاا اللدوى. يلد التباعد انجتمايي مفيدأ ا ملينأ قربأ

لان عندما تكون الروابط بين الحانت غير واضح ، وحي  تلت ر  خاص في البي ات الت  ُيلتقد أن انتقاا املرض قد حدة  يها، و 

األملل  على التباعد   من  القيوا املفروب   قط على األشخاص امللروف تلرب م للمرض غير كا ي  ملن  املزيد من اننتقاا. 

 1.التجملات واملؤسسات التجاري  وغيرهاانجتمايي إغالق املدارس أو املباني املاتبي  وتلليق األسواق اللام  وإلغاء 

ا في من  انتشار األمراض امللدي  ا م مأ لان هذا ن يلن  أن التلامل م  انبطراب   .يمان أن يلل  الحار الصحي في املنزا اورأ

ا في الحار  م ما كان الوق  الذي سيقضيه الفر   الضروري اللناي  بصح  األ راا اللقلي ،  ومن   .في الحار الصحي هو أمر س ل

. وقد أاى تفش   الفيروس 
أ
إلى انن راط في التباعد انجتمايي كوسيل  حاسم  للمساعدة احتواء انتشار املرض   التاجي قصيرا

 2.للمساعدة على إبقاء ملدنت الصاب  عند أانى مستوى ممان

 :  (coping)مفهوم التكيف  

ومن أهم انستراتيجيات، استراتيجي  التاي . يتم   التوتر والقلق،كل  را يحتاج لطريق  ملين  لكي يتلامل بشكل  لاا م  

تطبيق استراتيجيات التاي  للحصوا على حلوا سليم  في املواق  الصلب . وفي ملظم الحانت، تستلمل م ارات التاي   

ئ ،  استراتيجيات التاي   عندما يكون الفرا في مشكل  ملين . وبما أن القلق يتزايد في حياة األ راا خاص  م  الظروف الطار 

تست د  بشكل  لاا عندما تفشل استراتيجيات أخرى كالقيا  بم مات ملين ، وحينها قد يشلر الفرا بتل  جس   عا   

تؤاي هذه اللوامل إلى تقليص القدرة على اللمل املنتج. ويتم تلري  التاي  الفلاا   وقد وعد  القدرة على ببط انفلانته،

تحدى  يها الفرا نفسه للوصوا إلى حل عملي ملشاالته. وهنا يحتاج الفرا للخصائص الداخلي  والخارجي   بأنه عملي  عقلي  ي

 
1Wilder-Smith, MD, D O Freedman, MD(2020). Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role 

for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak.  Journal of Travel Medicine, Volume 27, Issue 

2, March 2020, taaa020, https://doi.org/10.1093/jtm/taaa020, Published:13 February 2020, Retrieved 28/3/2020 from 

https://academic.oup.com/jtm/article/27/2/taaa020/5735321 

2Cherry, Kenra(2020).Medically reviewed byStevenGans, MD, How to cope with quarantine.VeryWellmind. Published 

march,18,2020, Retrieved 28/3/2020 from: 

https://www.verywellmind.com/protect-your-mental-health-during-quarantine-4799766 
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وهناك اللديد من الطرق املختلف  للتاي  م  املوق  املا د،  التاي  هو  1الت  يمتلا ا لكي يصل إلى التاي  املطلوب.

إنه برنامج استاشاف األخطاء وإصالح ا املضمن في اللقل   .يل التوترالا وا الواعي  والواقلي  الت  نبذل ا لحل املشاكل وتقل

في علم النفس، تلد م ارات التأقلم أو استراتيجيات التاي  مجموع  من األاوات   .والذي يهدف إلى استلااة حالته املللى

عواطفنا وأ لالنا وتلتمد على أنماط  يمان أن تكون هذه األاوات أ كارنا و  .التايفي  الت  نديرها بشكل استباقي لتجن  الرهاق

 .2شخصيتنا

 يستجي  الناس لتصورات التهديد واألذى والخسارة بطرق متنوع ، ويتلقى اللديد منها تسمي  التاي ، 
أ
ا ما ُيلرَّف   إذا وغالبأ

فضل البلض قصر  ي التاي  على أنه ج وا ملن  أو تقليل التهديد واألذى والخسارة، أو للحد من الشدة املصاحب  له، بينما

  بطبيل  الحاا.  التاي   مف و  التاي  على انستجابات الطوعي ؛ وتشمل انستجابات التلقائي  والطوعي  ااخل مف و 

ااخل هذا املف و  الواس ؛ في الواق ،    التاي  مف و  واس  للغاي  له تاريخ طويل وملقد، وقد تم إجراء اللديد من التمييز

التمييز بين املشكل  مقابل التر يز على اللاطف :    تحديد عدا مذهل من الفروق في أنواع التاي . من أهم ا:  يمان القوا إنه تم

ز على املشكل  إلى الضغوطات نفس ا: ات اذ خطوات لتالته أو التهرب منه، أو لتقليل تأثيره إذا   حي 
 
يتم توجيه التاي  املر 

ا لوجوا اللديد من الطرق للحد من الضيق،  ما أن  التاي  الذي ير ز على اللاطف  يتضمن مجموع     كان ن يمان تجنبه. نظرأ

ا من تهدئ  الذات  على سبيل امللاا، انسترخاء، التماس الدعم اللاطفي(، إلى التلبير عن املشاعر    واسل  من انستجابات، بدءأ

سبيل امللاا، انجترار(، ملحاول  ال روب من املواق   السلبي   ملل الصراخ والبكاء(، إلى التر يز على األ كار السلبي   على 

ا، اعت ر هذا التفاعل  را  لل   اللصيب   ملل التجن  والنكار والتمن (. هناك نوع آخر من التاي  هو تشتي  الذات. تاري يأ

م  األحداة الت  ن يمان  على  ك انرتباط من خالا انن راط املتلمد في األنشط  اليجابي  الذي ُيلت ر وسيل  هام  للتاي  

السيطرة عليها، والت  تم إجراؤها بين محاونت التحام في الضغوطات نفس ا. والتاي  ذو الصل  بامللنى هو ما أطلق عليه  

(  التاي  م  التر يز على امللنى  حي  يلتمد الناس على ملتقداتهم وقيم م ليجاا، أو تذ ير أنفس م، بفوائد  1997 ولامان  

وقد يشمل التاي  الذي ير ز على امللنى، إعااة ترتي  أولويات الحياة وغرس األحداة اللااي  بملنى   ب املا دة التجار 

 3إيجابي.
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إن  استراتيجيات التاي  اليجابي  هي أي إجراءات يت ذها الفرا لاارة وت في  التوتر في حياته، بطريق  لن تكون بارة أو  

األشخاص الذين يست دمون استراتيجيات إيجابي  ليسوا أ ثر قدرة  قط على مواج   التحديات   .بارة على املدى الطويل

ا أ ثر سلااة وبشكل عا  إن أي استراتيجي  للتاي  لن تكون بارة أو غير  لال  .وانرتداا من األوقات اللصيب ، ولانهم أيضأ

ستراتيجيات بشكل أ ضل بالنسب  لفرا أ ثر من غيرها من  وم  ذلك، ربما تلمل بلض ان  .على املدى الطويل تستحق املحاول 

 .1حي  مدى تقليل ا للتوتر واملساعدة على الاارة الذاتي 

 االضطرابات النفسية التي قد يسببها ظهور فيروس كورونا والبقاء في الحجر الصحي املنزلي: 

لصح  النفسي . وقد أثار اللدا املتزايد من املرض ى  تسب  اندنع  يروس كورونا في الصين حال  من الذعر اللا  وبغوط على ا

والحانت املشتبه بها، واللدا املتزايد في املقاطلات والبلدان املتضررة من تفش   املرض قلق وم اوف لدى املواطنين في كل اوا  

ا ما تكون  اللالم من الصاب . وقد  اقم  القصص واملللومات الخاط   القلق على املستقبل غير املتوق  ل ذا  الوباء، وغالبأ

هذه القصص واملللومات مد وع  بتقارير إخباري  خاط   وسوء   م األ راا لألخبار الصحي ، مما يسب  القلق والضغط  

ا   النفس  .  ما أن حظر السفر والتنقل بين البلدان واألوامر التنفيذي  لحار املسا رين خالا عطل  عيد الربي  قد ولد قلقأ

ا أثناء مح  ما أن اللاملين في مجاا الرعاي  الصحي  الطبي  الذين يقومون برعاي  األ راا الذين    اول  احتواء تفش   املرض.عامأ

يلانون من مرض شديد بسب  الفيروس يلانون بدورهم من الخوف وهم عرب  للصدم ، ويمان أن تؤاي التحديات  

لك القلق وابطراب ان ت اب، وابطراب ما بلد الصدم ،  والضغوط الت  يواج ونها إلى ابطرابات نفسي  شائل ، بما في ذ

وقد أصدرت اللان  الوطني  للصح  في   .والذي يمان أن يؤاي بدوره إلى م اطر تتجاوت عواق  وباء  يروس كورونا نفسه

ا للصح  اللقلي ت جامل  باين  تيبأ   الصين إرشااات للسلطات املحلي  لتلزيز التدخل في األتمات النفسي  وأعد 
أ
  للناس عموما

م  الج اا واملشاكل النفسي  األخرى الت  تحدة بسب  تفش      خاص   املوجواين في الحار الصحي املنزلي يص   يفي  التلامل 

واأل راا(،   وباء كورونا. يو ر هذا األمر تقييم اق  املللومات الت  تم الاش  عنها، وتلزيز أنظم  الدعم انجتمايي  لألسر

والقضاء على وصم  اللار املرتبط  بالوباء، مما يساعد على تو ير حياة طبيلي  في ظل ظروف آمن ، وتقديم نظا  الخدم   

وانستشارات النفسي  املوج   إلى موظفي الرعاي  الصحي  واملرض ى   –النفسي  انجتماعي ، وخاص  ع ر ال ات  والنترن  

 إاراج حمل  رعاي  الصح  النفسي  في نظا  الطوارئ الوطن  للصح  اللام  سيمان الصين  وأ راا األسرة والام ور عام
 . إن 

 2واللالم من احتواء واست صاا  يروس كورونا.  

 
1Reach Out(2017).Developing Positive Coping Strategies. Retrieved 28/3/2020 from: 

http://www.distance.vic.edu.au/wp-content/uploads/2017/06/DevelopingPositiveCopingStrategies.pdf 

2Yanping Bao, Yankun Sun, Shiqiu Meng, Jie Shi, Lin Lu(2020). 2019-nCoV epidemic: address mental health care to empower 

society The Lancet, Volume 395, Issue 10224, 2020, pp. e37-e38 

Pages e37-e38 Published Online February 7, 2020 https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30309-3,  retrieved 28/3/2020 from 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620303093 

 

http://www.distance.vic.edu.au/wp-content/uploads/2017/06/DevelopingPositiveCopingStrategies.pdf
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والحار الصحي املنزلي غير   هناك مجموع  متنوع  من راوا الفلل النفسي  ممان  الحدوة في سياق جائح  الفيروس التاجي

ا، وعلى املستوى النفس    حال  خاص  وناارة  الفيروس التاجي الحاليإن جائح     الخطيرة.  .يمان أن تؤثر على األشخاص جسديأ

إن  الناس املحاوتين في بيوتهم   .في هذا النوع من الظروف، سيلاني الالير من الناس بشكل خاص من التوتر والقلق وان ت اب

وبسب  املخاوف املرتبط  بالفيروس وتفشيه واألخبار عنه، مما قد   قد يتلربوا نبطرابات نفسي  بسب  هذا الحار املنزلي

يؤاي ألعراض محتمل  مرتبط  بالتوتر والقلق وان ت اب، ويمان أن تظ ر تفاعالت التوتر والقلق وان ت اب بطرق متنوع   

 جسدي  ونفسي  وعاطفي  وسلو ي  ألي  را على الشكل التالي:

ان فاض الطاق ،    ان فاض الش ي ،  مشاكل النو ،…رقب  ، مشاكل الا ات ال ض   ، إلخالصداع ، شد ال:األعراض الجسدية

 .إلخ  والتل ،

 الشلور بانرتباك من األحداة والعاز،  املخاوف املتللق  بالفيروس وانلدا  األمن، :األعراض النفسية والعاطفية 

ا، مشاعر الحباط وعد  األمان والحزن والغض ،    حداة اليومي الرؤي  السلبي  لألشياء أو األ   األ كار الت  ن تلاس الواق  اائمأ

 .إلخ

تيااة   صلوب  في ات اذ القرارات، اننسحاب واللزل ، البكاء، واللدوان، التهيج  صلوب  في التر يز، :األعراض السلوكية

 .إلخ است دا  الاحوا واملخدرات و / أو األاوي ،

عا ، من املمان التغل  على راوا الفلل على التوتر والقلق وان ت اب من  بشكل  متى يجب طلب املساعدة من مختصين؟

خالا بلض الطرق السلو ي  والتغيير في اللااات اليومي  واأل كار. وم  ذلك، قد يستمر بلض من القلق لدى البلض ألسابي   

 لوحده على  أو أش ر، وحتى أ ثر.  يما يلي مؤشرات على تدهور الحال  الصحي ، وقد تلن  هذه امل
أ
ؤشرات أن الفرا لم يلد قاارا

ه بحاج  ملساعدة نفسي  مت صص .
 
 1التحام بم او ه بشكل يومي وأن

 قد يلاني املرض ى الذين يلانون من
أ
 يروس كورونا املؤ د أو املشتبه  يه من القلق والخوف ، وقد يلاني املرض ى في الحار   إذا

لتوتر والقلق وربما ان ت اب. عالوة على ذلك، يمان أن تؤاي أعراض اللدوى،  الصحي املنزلي من امللل والوحدة والغض  وا

ملل الح ى ونقص األ سا  والسلاا، بالبا   إلى اآلثار الضارة لللالج، ملل األرق، إلى تفاقم القلق والضيق اللقلي. وقد تم  

ا بأنه  يروس قاتل، مما أاى إلى إاام  الشلور  وص  الفيروس ا وتارارأ بالخطر وعد  اليقين من النجاة بين اللاملين في   مرارأ

مجاا الصح  وغيرهم من األ راا. تحتاج رعاي  الصح  النفسي  في الحانت الطارئ  إلى تطوير عاجل في الوق  املناس .  ما  

  يج  تو ير عالجات نفسي  مت صص  وخدمات ومرا ق الصح  النفسي  املناسب  للمرض ى الذين يلانون من ابطرابات 

ا، يج  تو ير خدم  اتصانت واضح  بتحديلات منتظم  واقيق  حوا تفش   الفيروس لكل من اللاملين    عقلي  مصاحب . ثانيأ

ا، يج  إعداا خدمات آمن  لتقديم املشورة النفسي   
أ
الصحيين واملرض ى من أجل ملالا  شلورهم بلد  اليقين والخوف. ثالل

 
1Québec (2020). Stress, Anxiety and Depression Associated With the Coronavirus COVID-19 Disease. Published March 24, 2020, 

Retrieved 26/3/2020 from:https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/stress-anxiety-and-

depression-associated-with-the-coronavirus-covid-19-disease/ 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/stress-anxiety-and-depression-associated-with-the-coronavirus-covid-19-disease/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/stress-anxiety-and-depression-associated-with-the-coronavirus-covid-19-disease/
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ملل ال وات  الذ ي  للمرض ى املتضررين، و ذلك أسرهم وجمي  أ راا املاتم .   باست دا  األج زة والتطبيقات اللاتروني 

، يج  أن يتلقى املرض ى املشتبه بهم والذين تم تشخيص م بانلتهاب الرئوي و ذلك امل نيين الصحيين اللاملين في  
أ
رابلا

ا لال ت اب والقلق  ا منتظمأ ا سريريأ واننتحار من قبل اللاملين في مجاا الصح   املستشفيات الت  تريى املرض ى املصابين  حصأ

ويج  تقديم عالجات نفسي  في الوق  املناس  ألول ك الذين يلانون من مشاكل نفسي  أ ثر حدة. وقد تكون   النفسي ، 

ا إلى الخ رة املاتسب  من تفش   انلته اب  تقنيات اللالج النفس    تلك القائم  على نموذج التاي  م  الج اا مفيدة. استنااأ

الرئوي الخطير في املاض   على مستوى اللالم والتأثير النفس   وانجتمايي لألوب   الفيروسي ، يلد تطوير وتنفيذ تقييم للصح   

ا حاسم  وملح  لالستجاب  الصحي  لتفش    يروس كورونا. 
أ
 1النفسي  والدعم واللالج والخدمات النفسي  أهدا 

 زلي بشكل عام: استراتيجيات التكيف مع الحجر الصحي املن

تشمل هذه القائم  استراتيجيات تاي  م تلف  من التاي  الصحي، امللرفي، اللاطفي، والتاي  السلوكي القائم على  

 لنوع التاي  ألنها تبقى متداخل  م  بلض ا البلض  قد ي د  التاي    األنشط ، ولم يتم تصني  هذه انستراتيجيات،
أ
تبلا

نفس الوق  الصح  اللقلي ، وقد ي د  التاي  اللاطفي الصح  النفسي  وفي نفس الوق  يزيد  الصحي الصح  البدني  وفي  

 من املناع  الاسدي ...

تجدر الشارة إلى برورة قيا  الفرا بكل ما يمانه القيا  به لحماي  نفسه وعائلته، بما في ذلك ممارسات   حماية النفس:

ق للقلق، وفي الواق  هناك الالير مما يمان لأل راا القيا  به لحماي  أنفس م  النظا   والتباعد انجتمايي،  اللمل هو تريا

ملل غسل اليدين بشكل متارر وشامل، وتط ير األسطح عالي  اللمس، وتجن  املرض ى، والتأ د من تأمين   .وعائالتهم

 .في املنزا قدر المكان المدااات الالئق  من املواا الغذائي  غير القابل  للتل  وغيرها من اللوات ، والبقاء

ا أو البقاء في  حماية املجتمع:  ن بد لكل  را القيا  بدوره في حماي  مجتمله، سواء من خالا مساعدة الايران األ ثر بلفأ

ا ات اذ إجراءات ملساعدة مجتمله، سواء كان ذلك من خالا مساعدة جار مسن في الحصوا على مواا    املنزا: يمان للفرا أيضأ

  و الت رع بالد . والبقاء في املنزا هو بحد ذاته مساعدة للغير. وألن األشخاص عدي   األعراض يمانهم حمل ونشر البقال  أ

الفيروس،  الخيارات الت  يت ذها األ راا حوا املكان الذي يذهبون إليه يمان أن تحدا الفرق بين الحياة واملوت لشخص  

إن القيا  بذلك يمان أن   .  م أن قيوا الصح  اللام  ليس  شخصي  وبرورة أنفسنا   خارج آخر. من هنا وج  التفاير 

 ينقذ األرواح في نهاي  املطاف.  

برورة   .التغذي  الايدة والحر   الكا ي  جيدة للاسم واللقلتناول الطعام الصحي، عدم التدخين وممارسة الرياضة: 

 الحد من استهالك   تناوا  نظا  غذائي  صحي ومغذي يساعد الا ات املنايي على اللمل
أ
بشكل صحيح، مما يجدر أيضا

 
1Xiang YT, Yang Y, Li W, Zhang L, Zhang Q, Cheung T, &Ng CH(2020). Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus 

outbreak is urgently needed.Lancet Psychiatry. 2020 Mar;7(3):228-229. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30046-8. Epub 2020 Feb 

4.Retrieved 28/3/2020 from https:/ /www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30046-8/fulltext 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiang%20YT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32032543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32032543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32032543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32032543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32032543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheung%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32032543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ng%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32032543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32032543
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30046-8/fulltext
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 التدخين يمان أن يزيد من خطر الصاب  بأمراض خطيرة خاص  إذا ترا ق     .املشروبات الاحولي  والساري ، وعد  التدخين

رين، أو  م  الصاب  بالفيروس التاجي. ومن املمان الخروج للمش   أو الر ض أو ركوب الدراج  م  الحفاظ على مسا   من اآلخ

ا للبالغين وساع  30الحصوا على  إذا لم يتمان الفرا من مغاارة املنزا،   .األطفاا اقيق  على األقل من النشاط البدني يوميأ

 يستطي  البح  عن  يديو للتمارين على النترن  أو الرقص على املوسيقى أو صلوا ونزوا الدرج. وبالنسب  لألشخاص الذين 

 1.اقيق  30ة أخذ استراح  للحر   ملدة قصيرة كل  يلملون في املنزا، برور 

قضاء الوق  في املساحات الخضراء أو إاخاا   :الحصول على أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس والهواء النقي والطبيعة

أو   الطبيل  في الحياة اليومي  يمان أن يفيد الصح  اللقلي  والبدني . يمان أن يحسن املزاج، ويقلل من الشلور بالتوتر

من املمان انستمرار في الحصوا على هذه اآلثار اليجابي  من الطبيل  أثناء البقاء    .الغض ، ويجلل الفرا يشلر براح  أ  ر

است دا    ووب  تهور أو نباتات في املنزا  في املنزا. ويمان تجرب  قضاء الوق  م   تح النوا ذ للسماح بدخوا ال واء النقي

لتزيين مساح  في البي  الخاص  بالفرا أو است دام ا في مشاري   ني ، ومن املمان ترتي  مكان مريح للالوس،  املواا الطبيلي   

على سبيل امللاا من خالا نا ذة يمان من خالل ا مشاهدة منظر األشاار أو السماء، أو مشاهدة الطيور والحيوانات األخرى،  

 ذ على سبيل امللاا.  ما يمان تراع  النباتات أو الزهور على النوا 

في املنزا لفترة طويل  مما ي ف  من ملدنت توتره وقلقه من خالا قائم     التحقق من مدى استعداده للبقاءون بد لآلباء من  

 تحقق كالتالي: 

 قائمة التحقق: هل الفرد مستعد للبقاء في املنزل؟ 

 الطلا : هل لديه طريق  لتوصيل الطلا  إليه؟  •

 ج يز مستلزمات التنظي  الخاص  به؟ التنظي : هل تم ت •

املاا: هل يمانه وب  ميزاني  ألي  واتير أو نفقات أعلى؟ هل سيو ر املاا من تكالي  النقل املن فض  الت  يمان أن ينفق ا   •

 في مكان آخر؟ 

 املزايا األخرى؟ اللمل: هل يمانه اللمل من املنزا أ  ن؟ إذا لم يان األمر  ذلك ،  ما هي حقوقه في الد   أو  •

 الدواء: هل لديه ما يافي من الدواء ، أو طريق  للحصوا على املزيد؟ •

 هل يمانه إعااة تنظيم أي عالج أو عالج م طط له؟ الصح :  •

 انلتزامات: هل يمان لشخص آخر مساعدته في رعاي  األطفاا، أو رعاي  أي التزامات أخرى؟  •

 
1Miller,AnnaMedaris(2020). 10 ways to cope with coronavirus anxiety, according to psychologists. Business Insider, Published 

March,20,2020, Retrieved 25/3/2020 from: 

https://www.businessinsider.com/how-to-cope-with-coronavirus-covid-19-anxiety-psychologist-2020-2 

 

https://www.businessinsider.com/author/anna-medaris-miller
https://www.businessinsider.com/how-to-cope-with-coronavirus-covid-19-anxiety-psychologist-2020-2
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 باألشخاص الذين يراهم بانتظا  ، ملل أرقا  هواتف م أو عناوين بريدهم اللاتروني؟ انتصاا: هل راج  تفاصيل انتصاا •

الروتين: هل يمانه إنشاء روتين أو جدوا تمن  لنفسه؟ وإذا كان يليش م  أشخاص آخرين، هل يج  عليه إنشاء جدوا   •

 لألسرة بأ مل ا؟ 

 في املنزا طواا اليو ؟ هل يحتاج إلى انتفاق على  يفي  إاارة األسرة م  الامي   •

تمرين: هل هناك أي نشاط بدني يمانه القيا  به ااخل منزلك ، ملل صلوا الدرج ونزله ، واست دا  عل  الفاصوليا كأوتان   •

 ، أو التمارين الت  يمانه القيا  بها على  رسيه؟ 

ذور وملدات الزراع  أو النباتات  الطبيل : هل  ار  ي  يمانه الوصوا إلى الطبيل ؟ هل يمانه الحصوا على بلض الب •

 املنزلي  أو األعشاب الحي ؟ 

 التر يه: هل  ار في أشياء للقيا  بها ، أو  ت  لقراءتها ، أو برامج تلفزيوني  ملشاهدتها؟  •

 1انسترخاء: هل لديه مواا حتى يتمان من القيا  بش  ء مبدع ، ملل الورق وأقال  التلوين؟  •

أن يدرب الفرا نفسه على الرعاي  الذاتي  من خالا تشاي  التفاير اليجابي، وكل شخص يمارس الرعاي    اإليجابي: التفكير 

الذاتي  بشكل م تل ، ولان من امل م ممارس  انسترخاء والتأمل واليقظ  لعطاء الاسم  رص  لالستقرار وإعااة التاي   

، وعد  ت يل أشياء غير موجواة، ورؤي  األشياء  و ذلك من خالا إبقاء األمور ف .م  حال  ال دوء
أ
ي نصابها عندما يكون مرهقا

 سيحدة. بل من األ ضل تذ ير النفس  
أ
 سي ا

أ
أسوأ مما هي عليه في الواق ، وت يل مواق  والقلق بشأنها، وا تراض أن شي ا

 في بلده، وعد
أ
  املبالغ  في تقدير مدى سوء اللواق ،  بأن اللدا الفللي للحانت املؤ دة من  يروس كورونا ن تاا من فضا

ا ويتلافى ملظم األشخاص منه اون الحاج  إلى عالج   والتذ ر بأن املرض الناتج عن الصاب  بالفيروس يكون عااة خفيفأ

ا  مت صص.  وتذ ير النفس بأن ن يستهين الفرا بقدرته على التأقلم.  في بلض األحيان، التفاير في الايفي  الت  سيتلامل به

 2الفرا، حتى لو حدة األسوأ، يمان أن يساعد في وب  األمور في نصابها الطبيعي. 

 محاولة التفكير والتركيز على ما هو لدى الفرد اآلن وعدم تمني التغيير في الوقت الحالي: 

ه سيتم إلغاء حفل ت اف ، أو س
 
 من اننغماس في املخاوف من  الصاب  بالفيروس التاجي ، ملل أن

أ
يكون األطفاا خارج   بدن

املدرس  حتى الخري  ، يج  التر يز على ما يقدر األ راا القيا  به وملا هم ممتنون له في الوق  الحالي. وهذا يلن  أن يكون كل  

ا على قضاء املزيد من الوق  م  أطفاله هذا الربي ، وما يصاح  ذلك من أيا  اا    وطويل ، على األبواب ومن املفيد    . را قاارأ

 في هذه الظروف إعداا  قائم  امتنان  يومي   الشار للنلم املوجواة( لبناء املرون  النفسي ج
أ
    .دا

أ
إن القيا  بذلك يساعد أيضا

على التوق  عن التر يز على التهديدات املحتمل  أو اللناصر السلبي  في البي   املحيط ، وهو أمر يقو  به الدماغ الخائ ،  

 
1Mind(2020).Coronavirus and your wellbieng. Published march,26,2020, Retrieved 26/3/2020 from: 

https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/#collapse447c3 

2Australian Psychological Society, APS (2020). Tips For Coping with coronavirus anxiety. Retrieved 25/3/2020 from: 

file:///C:/Users/ctop/Desktop/pss%20for%20corona/coping%20with%20anxiety%20in%20the%20age%20of%20corona.pdf 

https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/#collapse447c3
file:///C:/Users/ctop/Desktop/pss%20for%20corona/coping%20with%20anxiety%20in%20the%20age%20of%20corona.pdf
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ا أشياء جيدة في حياتهم اليومي    ويج  هنا توسي  منظور األ   راا وإاراك أنه في حين أن األمور صلب  وغير مؤ دة، هناك أيضأ

ا  ا  بيرأ
أ
  .1يمان أن تحدة  رق

بمجرا تحديد مصاار التوتر األساسي  لدى الفرا، من املفيد أن يقو  بملالا  األشياء الت  يمان تغييرها   :تغيير ما يستطيع 

قد يتضمن ذلك   .تقليل تأثير املخاوف من خالا تنفيذ استراتيجيات التاي  الت  تر ز على املشاالتوهذا من شأنه  .بالفلل

 عن املدرس  لفترة طويل ،  
أ
 ن يمان التحام  يما إذا كان األطفاا سيتم  بقاؤهم في املنزا بليدا

أ
ا من ن ج جديد يتم تقبله ملال نوعأ

لذا ن بد من ب  هذه الخط ، ثم إعداا خط     .ي  األطفاا إذا حدة ذلكولان يمان التحام في وب  خط  للتلامل م  رعا

ولان في أوقات الج اا    .وليس من الضروري ل ذه الخطط أن تكون ملالي ، ألنها لن تكون  ذلك -احتياطي  للخط  األصلي  

ا أس ل بالير من تطوير استرا تيجي  مج ول ، وذلك من خالا  أو التغيير السري ، يكون تنشيط استراتيجي  موجواة مسبقأ

 الالوس وتحديد روتين يومي للفرا ولللائل .

من امل م بنفس القدر أن ندرك أن بلض األشياء هي ببساط  خارج سيطرتنا خالا هذا الوق ،   :قبول ما ال يمكنك تغييره

ا،  .سواء أحببنا ذلك أ  ن  ال بد من است دا  استراتيجيات   بالنسب  للمشاالت الت  ن يمان التحام  يها أو تغييرها حقأ

التاي  الت  تر ز على املشاعر والت  تساعد على إاارة هذه املشاعر، على سبيل امللاا، قد ن يتمان الفرا من التحدة بشأن  

من  صح  والديه املسنين، ولان يمانه التفاير في استراتيجيات لايفي  التلامل م  هذه اللواط  الت  ن يمان تجنبها ومنل ا  

  استبداا األ كار السلبي  بأخرى إيجابي     .إربا ه، من هذه انستراتيجيات املفيدة تدوين ما يزعج في ا تر يوميات، وما إلى ذلك

 من تلك السلبي  هذه طرق رائل  للحفاظ على ال دوء، وبلض الناس يفضل إاارة  
أ
 لتلبيتها بدن

أ
وتارار األ كار اليجابي  يوميا

خالا أخذ استراح  قصيرة من م او ه في شكل قراءة  تاب أو لل  للب  أو مشاهدة برنامج تلفزيوني، أو الطبخ  مشاعره من 

ا ما يفلله الفرا طاملا أنه يلمل بنشاط بما يجلله يفار أو يتصرف بشكل أ ضل.  .والخ ز أو ربما الصراخ في وسااة  ن يهم حقأ

اس م  هذا التفش   للفيروس بدرجات م تلف  من القلق بناءأ على عوامل ملل  : يتفاعل النعدم الحكم على النفس أو اآلخرين

وبل م الفراي  على سبيل امللاا، هل لديهم أطفاا أو أ راا آخرين ملربين للقلق؛ هل يلرب م عمل م ملرض محتمل؛ هل  

أو ان ت اب حتى في ظل   يتلاملون م  الضغوط املالي (، وخصائص م الشخصي   على سبيل امللاا، هل يلانون من القلق

ظروف الحياة اللااي (. ما قد ينزلق الفرا في الحار املنزلي إلى انتقاا اآلخرين املوجواين مله في املنزا، هذا ما يملل مشكل   

ا ويحد من  
أ
خاص  إذا كان لدى أ راا األسرة، وخاص  الشركاء، أسالي  را  لل وطرق م تلف  للتاي ، مما يسب  احتكاك

لى اعم بلض م البلض خالا هذه األوقات اللصيب . من الضروري أن يض  الفرا في اعتباره. إن أنماط التاي   قدرتهم ع 

 .2الشخصي  ت تل  ون يمان تغيير األشخاص اآلخرين، ولان يمان بذا ج د لتحمل راوا الفلل املختلف  

 من خالا ت صي  تحفيز العقل: 
أ
 ومتحديا

أ
ص وق  في الروتين اليومي ل ذا الغرض ملل قراءة  تجدر املحا ظ  على اللقل مشغون

 .املوسيقى واألغاني ومشاهدة  األ ال  والقيا  بحل األلغات  الات  واملاالت واملقانت وانستماع إلى

 
1previous reference.  ,(2020),Miller  

2 APS (2020), previous reference. 
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 ما تحتوي بلض املاتبات على تطبيقات يمانك است دام ا نستلارة الات  اللاتروني  أو الات  الصوتي  أو املاالت من  

ا وهناك الالير من التطبيقات الت  يمان أن تساعد على تللم أشياء ، ملل لغ  أجنبي  أو م ارات جديدة أخرى املنزا   1.مجانأ

ن تحتاج هذه التقني  حتى إلى تنزيل تطبيق لتجرب  تقليل القلق، على الفرا  قط التنفس ببساط ،  أهمية التنفس العميق: 

 .لور بال دوء عندما يشلر  الفرا أنه خارج نطاق السيطرة، الت  يمان أن تليد الش8-7-4بالطريق  

ولان أ ثر من اللدا املحدا، ما يهم هو   تتضمن الطريق  التنفس ملدة أرب  ثوان ، وانحتفاظ بها ملدة سب  ، والز ير ملدة ثمان.

وإطالق سراح كل ما يحدة وت ف  من  أن الز ير أطوا من الش يق،  إطال  الز ير تؤ د ال راج عن كل ما في ااخل الفرا، 

 2التوتر.

 الذعر ينشأ عندما   ضرورة التقليل من التعرض لوسائل اإلعالم ، خاصة إذا الفرد يعاني من القلق قبل تفش ي الوباء:

ا  على اننتشار    يبالغ الناس في تقدير التهديد ويقللون من قدراتهم على التأقلم ،  إن  مشاهدة التغطي  العالمي  الت  تؤ د مرارأ

 .السري  للفيروس التاجي وعد  وجوا عالج  لاا  هي وقوا لنيران القلق

من هنا يجدر  3في حين أنه من الايد أن تكون لديك  ارة عام  عما يحدة ، ولان من امل م الحد من التلرض لوسائل العال . 

يحدة، ولان ن ينبغي أن يكون هذا هو تر يزه الرئيس   في الحياة  من امل م أن يبقى الفرا على علم بما  :اختيار األخبار بعناية

طواا  ترة تفش   الفيروس والحار املنزلي. هناك الالير من املللومات الخاط   وتداوا األخبار املتضارب ، مما يزيد من انرتباك  

نا ذ الخباري  الشرعي  ملوا بته، وهناك  والتوتر للالير من الناس. يرج  جزء من ذلك إلى الوب  سري  التطور الذي تكا ح امل

جزء  بير من األشخاص الذين ينشرون الشائلات، أو يست دمون املللومات الخاط   ملحاول  بي  املنتجات أو ا   األجندات  

   .السياسي 
أ
،  من الضروري موا ب  األخبار الاديدة املحلي ، ومن أجل ذلك ينبغي اختيار مصدر إخباري واحد يكون موثوقا

م  تحديد جدوا تمن  للتحقق من وجوا تحديلات. ن يحتاج الفرا إلى مراقب  األخبار على مدار الساع  طواا أيا  األسبوع،  

ا، من خالا املراقب  املستمرة ألحدة املللومات. وينطبق الش  ء   والتلرض كل الوق  للمليات التحقق من األخبار املتلداة يوميأ

جتمايي: الت  من املمان أن تكون طريق  رائل  للبقاء على اتصاا بمصاار إيجابي  للدعم  نفسه على وسائل التواصل ان 

انجتمايي، لانها ليس  أما ن جيدة للحصوا على مللومات ذات ثق  وموثوقي ،   ذه املواق  تتلرض إلى الالير من النظريات  

الفرا في اعتباره الحد من است دا  وسائل التواصل  والشائلات املريب ، وتؤاي إلى انرتباك والتوتر. لذا يج  أن يض  

ا  يما يلربه على نفسه من خالا جمي  الوسائط    .4انجتمايي وأن يكون انتقائيأ

 
1Mind(2020, previous reference. 

2 Miller,(2020),previous reference. 
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،القلق: 
أ
 القلق هو را طبيعي   أوا ما يج  ملر ته حوا القلق أن الشلور به حياا الفيروس التاجي أمر طبيعي وطبيعي جدا

على الرغم من أن الت لص من الضغط   .الالير عن الفيروس غير ملروف حتى اآلن، حتى للخ راءعلى املا وا، خاص   ألن 

 1النفس   أمر صل ، إن أنه يمان ذلك من خالا عدة أمور: 

قد يكون من املفيد التوق  للحظ  والتفاير  يما يقلق الفرا بشأنه بالفلل: هل هو قلق من املرض، أو أن   تحديد ما يقلق:

األسرة سيصيبه املرض؟ أو أنه لن يستطي  انستمرار في اللمل و س  املاا؟ أو أنه لن يكون هناك إمدااات غذائي     أحد أ راا

كا ي  في السوق املحلي ؟ من املحتمل أن يكون القلق بشأن مجموع   بيرة من املشاالت املحتمل  ذات املستويات املتفاوت   

ا في سحاب  اوام  من القلق من الادي ، ومن الس ل أن يتم امج هذه امل هناك   .يصل  التلامل مل ا والت   والفزع  خاوف ملأ

الالير الذي يمان للفرا القيا  به للسيطرة على الضغط النفس  . وذلك من خالا البدء بتقسيم هذه السحاب  من القلق إلى  

أجزاء يمان التحام  يها عن طريق التفاير بويي في هذه األس ل : • بالضبط ما الذي يقلق اآلن؟ و تاب  قائم  لخراج األ كار  

ا؟ حينها قد يدرك الفرا أن  من اللقل ومنح ا بلض التر 
 يبات. • ما مدى احتمالي  تأثير كل من هذه التهديدات على الفرا حقأ

ا، مما يحرر مساح  من الدماغ مللالا  املخاوف   بلض املخاوف غير مرجح  في الواق  لدرج  أنه يمان شطبها من القائم  تمامأ

ا على األقل( وما ن يمان    الت  تحتاج إلى أخذها بجدي . ثم تقسيم هذه القائم  بشكل  أ  ر إلى   ات ملا يمان التحام  يه  جزئيأ

 التحام  يه، ووب  خطط لايفي  التلامل م   ال النوعين من انهتمامات. 

ا للصموا والتلافي خالا أوقات  !البقاء على اتصال أحد األشياء الت  يجدر بالامي  ملر تها هي أن الدعم انجتمايي م م جدأ

اكلم .التوتر    .ا شلر الفرا بمزيد من اللزل  والوحدة، تاات احتمالي  تأثر صحته اللقلي  سلبأ
أ
من املحتمل أن يكون هذا  مؤ دا

 .بشكل خاص خالا هذا الوق  من اللزا الذاتي واللزل  والتباعد انجتمايي

حتى البقاء على اتصاا    .والزمالء وما يساعد في هذه املواق  البقاء على اتصاا بشبا  الدعم انجتمايي لللائل  واألصدقاء

ا ولان ن يكون ذلك التواصل للتحدة  قط عن بغط الوب  الحالي  على    .منتظم م  شخص واحد يمان أن يكون مفيدأ

ا لألشخاص الذين يشلرون بالحاج  إلى التحدة عنه(، ولان  قط التواصل م    الرغم من أن ذلك يمان أن يكون مفيدأ

 2للتواجد مل م بشكل شخص   أو عملي. اآلخرين وإيجاا الوق 

 في التواصل م  اآلخرين وسؤال م عما يفللون  
أ
مما سيلزت صحته النفسي  بالبا   إلى صحتهم،    –وعلى الفرا أن يكون سباقا

  عندما يكون لدى الناس القدرة على التلبير عن الح  .حي  سيشلرون بالدعم، الذي تظ ر األبحاة أنه يمان أن يقلل التوتر

 
أ
 .والدعم بطرق متنوع ، يمان أن يجلل  ترات الحار الصحي هذه أ ثر احتمان

 :الصحة النفسية ، أو تنزيل تطبيق على الهاتف للتخلص من التوتر أخصائيطلب املساعدة االفتراضية من 

النفس    ان ترابي  تش د    يقو  امللالاون في جمي  أنحاء البالا بتحويل ممارساتهم ع ر النترن  ، واللديد من خدمات اللالج

ا خاص  في األتمات رت عروب ا في بوء  يروس كورونا؛ .اتاهارأ وبلض امللالاين يلقدون جلسات عالج   بلض الخدمات قد غي 
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أو تطبيق ا ع ر يوتيوب، مما يساعد على   ويمان انستفااة من تحميل تطبيقات التأمل املوجه  .جمايي مجاني  على النترن 

 1النفسي  لدى األ راا.تلزيز الصح  

برورة الحفاظ على روتين لامي  أ راا األسرة وخاص  لألطفاا، م  أوقات قراءة مقررة   محاولة الحفاظ على الروتين:

هذه انستراتيجي  م م  للبالغين   وذلك من خالا تحقيق أ  ر قدر ممان من الحياة الطبيلي  ل م،  .وقصص وأنشط  أخرى 

ا، حي  يكون هناك روتين يومي للقيا  بأنشط  م تلف  ملل التنقالت وانستمتاع ومواعيد الطلا . وذلك باتباع نفس   أيضأ

وسيتم شرح الروتين اليومي بشكل أوس  بمن تاي  األسرة  2س.انتشار الفيرو   الادوا الزمن  للنو  وتناوا الطلا  ملل ما قبل

  كل م  الحار الصحي املنزلي. 

 استراتيجيات تكيف األسرة ككل مع الحجر الصحي املنزلي: 

سيتفاعل األطفاا م  راوا أ لاا والديهم اللفظي  ويتبلونها،  ما يقوله ويفلله الوالدين  :املحافظة على الهدوء والطمأنينة

وهنا نبد من التأ يد   الفيروس، وج وا الوقاي  الحالي  ، واألحداة ذات الصل  يمان أن تزيد أو تقلل من قلق األطفاا بشأن

تذ يرهم بأنهم  والابار في مدرستهم موجواون للحفاظ على سالمتهم وصحتهم، مساعدتهم   لألطفاا أنهم واللائل  على ما يرا ،

  م او  م في املنظور املناس ، قضاء وق  أطوا  مل م،  قد يحتاج األطفاا إلى  على التلبير عن مشاعرهم وإعااة صياغ

اهتما  إبافي من قبل الوالدين وقد يرغبون في التحدة عن م او  م  وطرح أس ل  حوا ذلك. ومن امل م أن يلرف األطفاا  

ا يستم  إليهم،  . وإشلارهم باملحب  ومنح م الالير من املواة واللط  أن لديهم شخصأ

ا إلقاء اللو  على أحدهم،  من امل م تجن   تحميل  :تجنب اللوم املفرط عندما تكون التوترات شديدة ، قد يحاوا األ راا أحيانأ

إيقاف التلليقات التنمري  أو السلبي  تجاه اآلخرين    وما يج   لله هو  .اللو  ألي مجموع  من األشخاص مسؤول  عن الفيروس

ما تلنيه التلليقات الت  قد يسمل ا األطفاا  والت  قد تكون م تلف  عن القيم الت   تم ا تسابها في  وشرح  وإبالغ البالغين بها،

 .املنزا 

راقبة املشاهدة التلفزيونية ووسائل التواصل االجتماعي  ، لذا ن بد من القيا    :م
أ
 هذه الوسائل خطرة جدا

ترن  وع ر وسائل التواصل انجتمايي من خالا  تجنيبهم املشاهدة  بتقييد مشاهدة التلفزيون أو الوصوا إلى املللومات على الن

والتحدة إلى األطفاا حوا عدا من املللومات حوا الفيروس الت    أو انستماع إلى املللومات الت  قد تكون مزعا  لألطفاا،

  - ا املللومات الواقلي  ل ذا املرض  حو  والتأ يد تم نشرها على النترن  الت  قد تستند إلى الشائلات واملللومات غير الدقيق ، 

الفيروس إلى تيااة القلق لدى    مشاهدة التحديلات الخباري  باستمرار حوا وب . يمان أن يساعد ذلك في تقليل القلق

من خالا اراي   الوالدين بأن املللومات غير املالئم  من الناحي  النمائي   أي املللومات   لذا يج  تجن   ذلك،–األطفاا

 
1 Miller,(2020),previous reference. 

2 Miller,(2020),previous reference. 

 

https://www.businessinsider.com/author/anna-medaris-miller
https://www.businessinsider.com/author/anna-medaris-miller
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إشراك األطفاا في األللاب أو   صمم  للبالغين( يمان أن تسب  القلق أو انرتباك ، خاص  عند األطفاا واملراهقين، م  امل

 من ذلك
أ
  .األنشط  األخرى املليرة لالهتما  بدن

ولو بشكل مبسط، والتأ د من تقديم الحقائق  قط كي ن تؤاي املبالغ    على أعراض الفيروس  األبناء ويجدر باألهل تعريف 

من خالا منح األطفاا الجراءات الت    ملستوى عاٍا من التوتر، وتذ ير األطفاا بأن البالغين يلملون على ملالا  هذا األمر،

ا ما يت يل األ   ما   .طفاا مواق  أسوأ بالير من الواق يمانهم ات اذها لحماي  أنفس م. في غياب املللومات الواقلي ، غالبأ

ا من األشخاص   يجدر باألهل في الوق  ذاته عد  تجاهل م اوف األطفاا، والشرح ل م أنه في الوق  الحالي هناك عدا قليل جدأ

تصاا  في هذا البلد مصابون برالفيروس التاجي.  ما يمان إخبار األطفاا أن هذا املرض ينتشر بين األشخاص الذين هم على ا

ا أنه يمان أن ينتشر عندما يلمس الفرا    عندما يسلل الشخص املصاب أو يلطس،  - وثيق م  بلض م البلض    ما ُيلتقد أيضأ

ا باللدوى، ول ذا السب  من امل م التأ يد عليهم لحماي  أنفس م.  ا مصابأ ا أو كائنأ  سطحأ

 للعمر:  املحافظة على تفسيرات مناسبة 

  الفيروس  واملدارس انبتدائي  املبارة إلى مللومات موجزة وبسيط  يج  أن تواتن بين حقائقيحتاج أطفاا رياض األطفاا •

والتأ يدات املناسب  بأن مدارس م ومناتل م آمن  وأن البالغين موجواون للمساعدة في الحفاظ على صحتهم واللناي  بهم إذا  

ا ليقاف تكاثر الاراثيم والبقاء بصح   مربوا. م  برورة إعطاء أملل  بسيط  على الخطوات الت  يت ذها ا ألشخاص يوميأ

 جيدة، ملل غسل اليدين. واست دا  لغ  ملل :  يلمل الابار بجد للحفاظ على سالمتنا . 

ا وماذا   • سيكون أطفاا املرحل  انبتدائي  اللليا واملرحل  العدااي  أ ثر صراح  في طرح األس ل  حوا ما إذا كانوا آمنين حقأ

انتشر الفيروس في مدرستهم أو مجتمل م. قد يحتاجون إلى املساعدة لفصل الواق  عن الشائلات والخياا.  من   سيحدة إذا

 .هنا يجدر على األهل توبيح ج وا قااة املدارس واملاتم  املحلي ملن  الاراثيم من اننتشار

 إلى  يستطي  طالب املدارس العدااي  واللانوي  مناقش  القضي  بطريق  أ ثر عمقأ  •
أ
ا  ملل الابار( ويمان إحالتهم مباشرة

إن امتالك ملل هذه    وتو ير مللومات صااق  واقيق  وواقلي  حوا الوب  الحالي للفيروس  الفيروس  املصاار املناسب  لحقائق 

 1على قلق م.  امللر   يمان أن يساعدهم على الشلور بالسيطرة

 املنزلي: التكيف مع التعليم أثناء الحجر الصحي 

ليس من الس ل تلويد األطفاا على التللم في البي  عن بلد، وجلل م يقومون بواجباتهم املدرسي  أثناء الحار املنزلي، ولان  

هناك عدا من الطرق الت  تساعد األهل على القيا  بذلك، من خالا ان تشاف من مدرستهم ما هي الواجبات املنزلي  والتللم  

 
1National Association of School Psychologist(2020).Helping Children Cope With Changes Resulting From COVID-19: A Parent 

Resource, National Association of School Psychologists and National Association of School Nurses, NASP, 2020.Retrieved 

24/3/2020 from: 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-

crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
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ا عند الرق   الذي سيكون متا ا   حأ البقاء في املنزا، وما هي التانولوجيا الت  قد يحتاجونها، م  التذ ر أن يضي  األهل وقتأ

ا،  يمان تشاي  األطفاا حينها على اختيار   .لالستراحات والغداء ا رقميأ أما إذا لم تو ر ل م مدرستهم واجبات منزلي  أو تللمأ

ا التفاير في أللاب الورق وأللاب  الات  أو امللفات الت  يرغبون في استاشا  ا خال  ا عن املدرس . يمان أيضأ ا وقتهم بليدأ

ا، هناك اورات مجاني  ع ر النترن   .الطاول  واأللغات وأي طرق أخرى للبقاء نشيطين أو مبدعين بالنسب  للمراهقين األ  ر سنأ

ا على أنشط  أو موارا ع ر النترن  يما  1نك است دام ا. يمانهم تجربتها. قد يحصل الشباب أيضأ

 بعض الطرق لتكييف األطفال  مع التعليم عن بعد في الحجر املنزلي: 

  حي  يقو  اآلباء بإعداا مات  في تاوي  هاائ  من  .هي منطق   التلليم املنزلي  املؤقت  يبدأ ذلك من خالل إعداد مساحة

مما سيجلل م ير زون بشكل أ ضل  –املنزا حي  يمان للطفل انحتفاظ بالامبيوتر أو آيباا والات  املدرسي  واملالحظات 

ن بقي  أ راا األسرة من مواصل  الحياة كامللتاا
 
، وإبقاء .ويما

ً
انبن املراهق في   اللزل  ستزيد  قط من رغب  الهواتف بعيدا

، في حين أن بلض انتصانت ستكون إيجابي  لصحتهم اللقلي ،  إن اللاس هو الصحيح  ه  عندما تزيد  
أ
التواصل اجتماعيا

لذا من الضروري وب  بلض القواعد األساسي  لايفي   .عن الحد ستغذي وسائل التواصل انجتمايي مشاعر اللزل  والقلق

 نوع من  الادوا الزمن     ،تحديد برنامج للدرس وبرورة  ر، ومراقب  الحال  املزاجي  لألبناء. است دا  ال وات  خالا النها

تحفيز والتشاي  وجلل الطفل هو من يقو  بإعداا جدوا تمن  يناسبه ويغطي املوبوعات الت  يحتاج ا، م   الم   لكل يو ، 

يتحرك، وي رج ، ويأكل وجبات الطلا  في األوقات   اقتسا   ترات الدراس  بفترات استراح  نشط ، والتأ د من أن الطفل 

،  ال أحد يتوق  من األهل أن يصبحوا  والبد منطلب املساعدة املتخصصة.املناسب  ولديه محااثات اون اتصاا بالنترن 

ومن   خ راء في التدريس بين عشي  وضحاها، لذلك يجدر بهم طل  املساعدة عندما يحتاجونها، من املدرس  وانختصاصيين،

املرجح أن يشلر اآلباء الذين لديهم أطفاا أ  ر بمزيد من الصلوب ،  الدراس  الذاتي  هي م ارة صلب  بشكل ن يصدق لتقان  

لذا تجدر املتابل  من قبل املدرس  ع ر النترن  ما    .تالميذ املدارس العدااي  واللانوي  اون أن يشرح ل م شخص ما املفاهيم

 على سد أي ثغرات في ملر تهم ومنح م ا ل  من اللق  الت  تشتد الحاج  إليها في وق  مربك    يمانه مساعدة األبناء 
أ
األ  ر سنا

 2وصل    ذا الوق .

 التكيف من خالل روتين يومي لألسرة في الحجر الصحي املنزلي: 

للوالدين واألونا لتناوا الطلا ، ووق  للحفاظ على التواتن بين اللمل وراوا الفلل، من الضروري وب  خط  أو جدول  وق   

وانستجما ، واألنشط  األخرى، والقيا  بأعماا منزلي ، وما إلى ذلك. يمان بهذه الطريق  إاارة نظا    وانستراحات، لللمل،

  التأ د من بدء اليو  م  تناوا طلا  صحي والفيتامينات ومن األمور األساسية، .البي  والحصوا على بلض الوق  الحر

 
1Mind(2020),previous reference. 

2Griffithis,Josie (2020).Home Schooling during coronavirus-How to teach your kids while schools are closed. The Sun, News UK 

Company, Published March 23,2020, Retrieved 25/3/2020 from:  

https://www.thesun.co.uk/fabulous/11181665/coronavirus-uk-school-closures-home-school-kids-quarantine/ 

https://www.thesun.co.uk/fabulous/11181665/coronavirus-uk-school-closures-home-school-kids-quarantine/


 
 
 
 

 
 

 2020 - أبريل -   63العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

26 

املتلداة و يتامين ج وال روبيوتيك عند الحاج .  ومن املمان قضاء وق   ذلك في اللبااة والصالة في بداي  اليو ، حي  يكون 

ا  لائل .  هذا الوق  هو الوق  املناس  لللبااة ملأ

 كل  را   ل، ضرورة صنع محطة عمل في املنز  تكيف األطفال مع عمل الوالدين أثناء الحجر الصحي على الشكل التالي:

وضرورة وضع بعض القيود على  .بحاج  إلى بي   عمل للتر يز عليها.   ما أن  وجوا محط  عمل سي لق بلض القيوا لألطفاا

ون يج  أن يللبوا في الغر   عندما يكون     ال يمان للطفل اللل  بج ات الامبيوتر املحموا أو ال ات  أثناء اللمل؛األطفال،  

 
أ
بشكل مستمر مما   مع إبقاء األطفال مشغولين في نوع من النشاط في مكامل  اجتماعي  أو م ني ، إلخ. أحد الوالدين مشغون

إعطائهم ا تر تلوين أو أحاي  أو أللاب تر يبي  أو إخبارهم بإجراء   لذا، يمان سيتيح للوالدين بلض الوق  لنهاء أعمال م،

ا البدء في تدريس م ارس ج .مراجل  لدراساتهم  من الضروري وال بد من التركيز التحرك الجسدي لألطفال،    1ديد. يمان أيضأ

 الذين ن يرتدون عن أللاب الفيديو وال ات ؟ يج  عليهم  
أ
ل م ممارس  النشاط البدني كل يو . و ذلك األطفاا األ  ر سنا

ا، ليس لدى الامي  ج ات مش   أو اراج  ثابت ، ولان لدى الامي   يوتيوب  وإنترن     وعلى األهل ممارس  الرياب  يوميأ
أ
أيضا

 لعب    الفيديو الت  تساعد على ممارس  الرياب  وقضاء وق  ممت  م  األطفاا. وهناك الالير من مقاط
ً
ومن املفيد أيضا

قضاء بلض الوق  في لل  بلض تلك األللاب الت  ن يللبها األهل بانتظا     من خالالعبة واحدة على األقل يومًيا مع األطفال،  

 للل م  أوناهم إما ألنهم لم يان لديهم الوق  الكافي لتللم 
أ
ا أطوا قليال أي للب  قد تكون مناسب .   .ا أو ألنها تستغرق وقتأ

 البح  عن مقاط   يديو  وهناك الالير من األللاب لتللم ا ع ر النترن . 
أ
يحبها   حول تعلم مهارات جديدة ومن املفيد أيضا

ن كان لدى أحد الوالدين م ارة ولم  إ كل طفل أو مراهق أو يحبها الوالدين، حي  يمان استغالا الوق  لتللم م ارة جديدة. 

يان لديه الوق  الكافي لتطويرها،   ذا هو الوق  املناس  للقيا  بذلك،   ذا هو الوق  امللالي لنقل هذه امل ارة إلى املستوى  

   التحدة م  األصدقاء مفيد كما يجدر باألهل تحديد موعد لألطفال للتحدث مع أصدقائهم باستخدام اإلنترنت،  .التالي

 لصحتهم النفسي  خاص   من خالا تمانهم  من رؤي  ر اق م عن بلد
أ
 2.جدا

 خاتمة:

أاى انتشار  يروس كورونا إلى شل  حر   اللالم ووب  البالا في أتم  خانق  وعلى كل املستويات  ما أاى إلى حار الناس في 

ا، مما أثر بالتالي على حالتهم النفسي  الت  تأتم   اوا عديدة في بيوتهم مما أاى إلى حال  من ال ل  والرع  لدى جمي  األ را

 
1Chetterjee, Deblina(2020).Coronavirus Outbreak: Here's how you can deal with your kids while working from home.Pinkvilla. 

Published online March,21,2020, Retrieved 25/3/2020 from: 

https://www.pinkvilla.com/lifestyle/people/coronavirus-outbreak-heres-how-you-can-deal-your-kids-while-working-home-

during-quarantine-period-517753 

2A Year without the Grocery store (2020).Got Kids? How Do You Handle a Coronavirus Quarantine With Them?  Published 

March,26,2020,Retrieved 27/3/2020 from: 

https://ayearwithoutthegrocerystore.com/got-kids-how-do-you-handle-a-coronavirus-quarantine-with-them/ 

 

https://www.pinkvilla.com/lifestyle/people/coronavirus-outbreak-heres-how-you-can-deal-your-kids-while-working-home-during-quarantine-period-517753
https://www.pinkvilla.com/lifestyle/people/coronavirus-outbreak-heres-how-you-can-deal-your-kids-while-working-home-during-quarantine-period-517753
https://ayearwithoutthegrocerystore.com/got-kids-how-do-you-handle-a-coronavirus-quarantine-with-them/
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بسب  القلق والتوتر الذي سيطر على حياتهم، خاص  بلد املبالغ  العالمي  والتضخم الخباري والذي قد يكون بلضه مبالغ  

ه ل ؤنء الناس املحاوتين في بيوتهم بسب  تفش   الفيروس، والذين قد  يلانون من بلض   يه أو غير صحيح. هذا املقاا توج 

األتمات النفسي  كالقلق والتوتر وان ت اب ولان بدرجات ن تستديي اللالج النفس   الطب ، بل ما تحتاجه هو إيجاا طرق  

 لال  للتلامل م  النفس واآلخر في الحار الصحي املنزلي. إن متابل  الناس لألخبار حوا الفيروس وانتشار املللومات الخاط    

لتواصل انجتمايي قد يؤاي إلى تيااة الضغوط النفسي  على األ راا مما يلرب م ملخاطر في الصح   حوله على وسائل ا

 النفسي  والاسدي  على حد سواء. 

وبما أن  يروس كورونا أو الفيروس التاجي مستجد،  إن منظم  الصح  اللاملي  عا ف  على اللمل م  البلدان والشركاء من  

.أجل جم  مزيد من املللومات 
أ
 ما أن التلامل م  انبطراب في الحار الصحي ليس   عنه وتحديد آثاره على الصح  عموما

باألمر س ل،  من من الضروري اللناي  بصح  األ راا النفسي . من هنا كان الحل البح  عن طرق للتاي  م  هذا الحار  

بشكل  لاا م  التوتر   ما يهم م هو التلامل الصحي املنزلي، اون حاج  لشرح نظريات علمي  ن يف م ا اللام  من الناس، 

والقلق بشكل قابل للف م والتطبيق، ومن أهم انستراتيجيات، للتلامل م  القلق في الظروف الطارئ  هي استراتيجي  التاي .  

من خالا القيا  ببلض  هناك اللديد من طرق واستراتيجيات التاي  للحصوا على حلوا سليم  في املواق  الصلب ، 

تلديالت في حياتنا من نواٍح عدة والقيا  بأنشط  ملين . وقد ر ز املقاا الحالي على استراتيجيات التاي  اليجابي : الصحي   ال

وامللر ي  واللاطفي  والسلو ي ، الت  هي أي إجراءات يت ذها الفرا لاارة وت في  التوتر في حياته، مما يجلل األ راا أ ثر  

 لنوع التاي    .في األوقات اللصيب ، وربما أ ثر سلااة قدرة على مواج   التحديات
أ
ولم يتم تصني  هذه انستراتيجيات تبلا

ها تبقى متداخل  م  بلض ا البلض وتفيد الفرا من كل النواحي الاسدي  والنفسي  واللاطفي  وامللر ي  وانجتماعي  وعلى   ألن 

.  انبطرابات النفسي  الت   مستوى األ لاا،  النسان هو كل متكامل تؤثر جمي  جوانب
أ
ا  أو إيجابأ

أ
ه على بلض ا البلض سلبا

قد يسببها ظ ور الفيروس والحار الصحي املنزلي، قد تقل إلى ارج   بيرة من خالا تقديم استراتيجيات تاي  عام  لأل راا،  

 الصحي املنزلي.    واستراتيجيات لألسر بشكل عا  واستراتيجيات يقدم ا اآلباء لضمان تاي  أبنائهم م  الحار

 التاي  الصحي هو القيا  بكل ما يمان للفرا لحماي  نفسه وعائلته، بما في ذلك ممارسات النظا   والتباعد انجتمايي  

والتحقق من مدى استلدااه للبقاء في املنزا. والتاي  امللرفي يتناوا التفاير اليجابي والتر يز على ما هو لدى الفرا اآلن وعد   

وتحفيز اللقل من خالا األنشط  املختلف . أما التاي  السلوكي   يير في الوق  الحالي وتغيير ما يستطي  تغييره  قطتمن  التغ

 النشاطي(   و القيا  بلدا من األنشط  وامل ا  املحفزة من خالا التر يز على روتين يومي ملين ولانه روتين مرن وقابل  

تمارين انسترخاء والتنفس اللميق والتقليل من التلرض لوسائل العال ، واختيار   للتلديل. والتاي  اللاطفي ير ز على

األخبار بلناي  من أجل تحديد ما يقلق واللمل على الحد منه، والحصوا على الدعم انجتمايي من خالا البقاء على تواصل  

ل استراتيجيات التاي  ن بد من طل   م  اآلخرين ع ر شبا  التواصل انجتمايي. وعند الحاج  واستمرار القلق رغم ك 

تم التر يز على تاي  األسرة م  الحار الصحي املنزلي، من خالا تقديم    ثم  الصح  النفسي .  أخصائياملساعدة ان ترابي  من  

 استراتيجيات لألهل لضمان تاي  األطفاا م  الحار املنزلي. 
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ختصاص والباحلين اون توجيه هذا املحتوى لللام  من  ع دت البحوة النظري  على تقديم محتوى نظري خاص ألصحاب ان 

ه لكل األ راا في املاتم  من أجل توعيتهم وتلقيف م وتقديم   الناس، ولان م  هذه الظروف الطارئ  والخطيرة، وج  التوج 

مما يساعدهم على  املللومات املوثق  ل م، واألهم من ذلك كله تقديم طرق عملي  ل م للتلامل م  أنفس م واآلخرين في أسرهم  

التاي  م  هذه الفترة الصلب  الت  يقضونها في الحار الصحي. وقد اعتمد املقاا الحالي على البح  والتقص   عن أهم الطرق  

وانستراتيجيات للتاي  األسري م  الحار الصحي بلد ترجم  اللديد من املقانت األجنبي  لالستفااة من تجارب الغرب وما  

ثناء األتمات الطارئ ، وهو ما يج  أن نقو  به في مجتملاتنا اللربي  من خالا أبحاة علمي  طارئ  لظروف  كانوا يقومون به أ

طارئ  ، لتقديم كل ما يهم الفرا في وبله الحالي من حلوا عملي  تساعده على قضاء  ترة الحار الصحي املنزلي من خالا  

ما تقدمه وسائل التواصل انجتمايي من مللومات وأسالي  قد تكون  الرجوع نستراتيجيات علمي  مفيدة وليس انعتماا على  

خاط   وغير مؤ دة أو انعتماا على تفسيرات علمي  نظري  ن يف م ا.  املقاا الحالي هو تجرب  علمي  جديدة تهدف للوصوا  

ت دا  استراتيجيات تاي   لكا   الناس ومساعدتهم على التلامل م  قلق م وم او  م في مواج   تفش    يروس كورونا، باس

 عملي  وقابل  للتطبيق األسري والفراي.
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 أثر اإلعاقة السمعية في ظهور عسر القراءة عند الطفل املتمدرس 
The effect of hearing impairment on the appearance of dyslexia in theschool child. 

 تلمسان  جامعة/د. فاطمة بور ⬧د. عبد الرزاق سيب 
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 ملخص: 

تناول  الدراس  موبوع أثر العاق  السملي  في ظ ور عسر القراءة عند الطفل املتمدرس، وللتحقق من عسر القراءة لدى  

املصاب بالضل  السمعي اعتمدنا على املن ج الليااي واراس  الحال  بإجراء اختبار تشخيص   لصلوبات القراءة لفتحي  

-35من الضل  السمعي حي  ن يتجاوت هذا الضل  الف   املحداة وهي مصطفى الزيات  قمنا بدراس  أرب  حانت تلاني 

 سن .  15-9ايسيبل وتراوح  أعمارهم بين  69

وقد أسفرت النتائج على أن التلميذ الذي يلاني بلفا سمليا يلاني صلوب  قراءة واضح  وان فابا وتراجلا في القدرات  

 القرائي . 

 ر القراءة.: العاق  السملي ، عسالكلمات املفتاحية

Abstract:  

The study dealt with the impact of hearing disability on the development of dyslexia in the school child. In order 

to verify the dyslexia of the hearing-impaired patient, we relied on the clinical approach and the case study by 

conducting a diagnostic test for the reading difficulties of Fathi Mostafa El Zayat. We studied four cases of 

hearing impairment, defined are 35-69 dB and ranged in age from 9-15 years. 

The results have shown that a student with auditory impairment has difficulty reading clearly and with a 

decrease in literacy abilities. 

Keywords : hearing disability, dyslexia. 
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 تمهيد: 

  يلتمد إاراك النسان للامله على املللومات الت  يستقبل ا ع ر حواسه املختلف  السم ، البصر، الشم، الذوق، اللمس(،  لند 

صلوبات متلداة، وحاس  السم  تشكل حار الزاوي   بالنسب  لتطور  حدوة أي خلل في واحدة منها أو أ ثر ينجم عن ذلك 

السلوك انجتمايي للفرا  ما تمانه من   م بيئته وتللم امل ارات اللغوي  والتواصلي  والقرائي ، حي  أن هذه األخيرة تلتمد  

همي  هذا املوبوع نمسناه  بشكل  بير على املدركات السملي ، أي بل  في السم  قد ي لق ما يس ى بلسر القراءة،  وأل 

 بالدراس  لتبيين األثر الذي ت لقه العاق  السملي  في الاان  التللي  ، خاص  في عسر القراءة.

 الخلفية النظرية وإشكالية الدراسة:   -1

إلنسان  إن أي قصور في حاس  من الحواس يؤثر بطبيل  الحاا على األااء الوظيفي ل ذه الحاس ، والسم  من الحواس امل م  ل

ألنه يساعده على إاراك عامله منذ الصغر، واللغ  هي وسيل  التواصل الت  يستلمل ا للتلبير عن انفلانته ورغباته، واللغ   

املقروءة جزء أساس   من هذه اللملي  التواصلي ، وأي خلل يصي  هذه الحاس  قد يؤثر بشكل سلب  على جوان  شخصي   

 لغوي  واألكاايمي .  الطفل اننفلالي  وانجتماعي  وال

ومن هذا املنطلق جاءت  ارة هذه الدراس  للبح  عن تأثير العاق  السملي  على ظ ور عسر القراءة عند الطفل املتمدرس،  

 وقد انطلقنا من اراسات سابق  نذ ر أهم ا: 

 :1999دراسة الحلواني سنة  -

ي المارات اللربي  حي  قسم م إلى ثالة مجموعات، األولى تلميذا وتلميذة من تالميذ املدارس ف  114ارس م ارات القراءة عند  

سنوات    10تلميذ متوسط أعمارهم    38سنوات من ذوي التحصيل املتوسط، أما اللاني   تكون  من    8من عمر    38تتكون من  

، وقد توصل سن  يلانون إعاق  سملي  متفاوت 11تلميذ متوسط أعمارهم    38من ذوي التحصيل املتأخر، واللالل  تتكون من  

 1الباح  إلى وجوا تشابه بين م ارات القراءة لدى التالميذ متوسطو التحصيل وامللاقين سمليا 

 :2002دراسة ثابت 

هد   الدراس  إلى تقييم مستوى القدرات القرائي  لدى عين  من بلاف السم  في ملاهد التربي  الخاص  مقارن  بالطالب 

تلميذا من ص  السااس  ابتدائي وتضمن  عين  بلاف   121اشتمل  الدراس  على عين  اللاايين بمدين  الرياض، وقد 

تلميذا وكان  ارج  بل  السم  لدى هذه املاموع  تتراوح بين املتوسط والشديد، أما عين  اللاايين  تكون  من  62السم   

ت القرائي  املختلف  بين بلاف السم  واللاايين،  تلميذا، وأشارت النتائج إلى أن هناك  روقا اال  إحصائيا في ارجات امل ارا  59

 ذلك أظ رت النتائج أن طوا مدة السنوات الدراسي  يؤاي إلى تقد  في مستوى غالبي  امل ارات القرائي  الت  تم تقييم ا لدى  

 .2بلاف السم  

 
 . 50، ص2003، 1الرياض، ط العاق  السملي ،حنفي علي عبد رب النب ، مدخل إلى   -1

، 2002،  1الزيات، املتفوقون عقليا ذوو صلوبات التللم قضايا التلري ، التشخيص واللالج، اار النشر للااملات، القاهرة، ط   تحي مصطفى  -2

 . 72ص
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 .1 قد  شف  الدراسات أن طفال من أل  وناة يكون ملربا لإلصاب  بإعاق  سملي  

أخر ا تشاف هذه العاق  عند الطفل كلما تاا تأثيرها على ا تساب م اراته وعلى شخصيته، وملا كان  اللغ  ماتسب   وكلما ت

عن طريق التقليد واملحاكاة  إن أي خلل يصي  حاس  السم  قد يترت  عنه  قدان للنطق أو حدوة عي  في طريق  النطق،  

 ومن هذا املنطلق نطرح الشكاا اآلتي:

 ى تؤثر العاق  السملي  في ظ ور عسر القراءة عند الطفل املتمدرس؟ إلى أي مد

 ولإلجاب  عن هذا الشكاا قمنا بطرح الفربي  التالي : 

 إن العاق  السملي  تؤثر بشكل  بير في ظ ور عسر القراءة عند الطفل املتمدرس.  -

 أهداف وأهمية الدراسة:  -2

 تتلخص أهمي  الدراس  في النقاط اآلتي : 

 جريبيا من مدى تأثير العاق  السملي  في حدوة عسر القراءة عند الطفل املتمدرس.التحقق ت

 انس ا  في  ش  و  م  يفي  ارتباط اللملي  الاالمي  باللملي  السملي  عند الطفل. 

 تحديد التعاريف اإلجرائية:  -3

 :عسر القراءة

والكلمات والامل والف م القرائي مللاني ومضامين النصوص يقصد بها بل  أو قصور القدرة على التلرف على الحروف 

 القرائي . 

 ويشخص أصحاب عسر القراءة من خالا املليار اآلتي:

 .22-عاايون: صفر 

 .40-22صلوبات خفيف : 

 .60-41صلوبات متوسط : 

  أ ثر.  61صلوبات شديدة: 

 اإلعاقة السمعية:  

ه وتموقله ونقصد بها     بلاف السم  الت  تقدر ارج   قدانهم السم   كل ان فاض أحااي أو ثنائي للسم  م ما كان  ارجت

 .2ايسيبل 69إلى 35

 
 .33، ص1السليدي، مدخل إلى الديسلياسيا، اار الياتوري الللمي ، عمان، ط أحمد-1
 . 33،ص2007، 1الصدفي، العاق  السملي ، اار الياتوري الللمي ، عمان، ط عصا  حمدي -2

 



 
 
 
 

 
 

 2020 - أبريل -   63العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

34 

 حدود الدراسة:    -4

-09على أرب  حانت بمدرس  صغار الصم بحي الرياط الابير بتلمسان، واام  هذه الدراس  أسبوعين من  أقيم  الدراس  

 .2013-05-29إلى 05-2013

 أدوات الدراسة:  -5

 .املقابل  ➢

 .املالحظ  الليااي  ➢

 .تاريخ الحال   ➢

 اختبار مقياس التقدير التشخيص   لصلوبات القراءة لفتحي مصطفى الزيات: ➢

(  قرة وهي عبارة عن خصائص سلو ي ، ويهدف املقياس إلى الاش  عن التالميذ ذوي انبطرابات أو  20يتكون املقياس من  

ظ ور بلض الخصائص السلو ي  املتللق  بلسر القراءة ملل: يبدو عصبيا، متملمال،  صلوبات القراءة الذين يتواتر لديهم 

عبوسا عندما يقرأ(، والسؤاا يوجه ألحد الوالدين أو للمللم ملدى اللالق  املوجواة بينهم وبين التلميذ املتمدرس و ذا  

 ياس بشكل صحيح. مالحظتهم لتارار هذه الخصائص السلو ي  لديه ألنها شرط أساس   نست دا  املق

 ( أما  الفقرة وفي خان  التقدير الت  تكون أ ثر انطباقا على انبن التلميذ(.Xوبلد قراءة الفقرات بلناي  يتم وب  اللالم  

(، أحيانا  3(، غالبا ثالة ارجات 4وتتميز الجاب  على بنوا املقياس في مدى خماس   بين: اائما تحتس  بأرب  ارجات 

 (.0(، ن تنطبق صفر ارج  1بدرج  واحدة (، وناذرا 2ارجتين 

ثم نقو  بجم  كل النقاط لوبل ا في خان  انختبار وبلد جم  كل الدرجات نقو  بضبط الصلوب  لدى التالميذ من خالا  

 مليار التقدير واملوضح  في الادوا اآلتي:

 

 الصلوب 

 

 املليار 

 مدى التقدير 

صلوبات  عاايون 

 خفيف  

 صلوبات شديدة صلوبات متوسط  

 

 القراءة

الدرج   

 الخا  

  أ ثر  61 60-41 40-22 22-صفر

املقابل  

 امل وي 

1-11 11-32 33-72 73-99 

وبلد ذلك نقو  بضبط الصلوب  لدى التلميذ من خالا مليار التقدير إذا كان عااي أو لديه صلوبات خفيف  أو صلوبات  

 متوسط  أو شديدة. 

 البي   املصري ، وقد تميز بالحصوا على مستوى عالي من الصدق واللبات.وهذا املقياس مقنن على  

 



 
 
 
 

 
 

 2020 - أبريل -   63العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

35 

 الثبات: 

حي  بلغ   لقد تم أعااة حساب ثبات مقياس التقدير التشخيص   لللين  املدروس  في املاتم  الازائري من طرف الباح 

 (.0,972، 0,921ملامل اللبات بطريق  انتساق الداخلي ملقياس القراءة والذي تراوح بين 

وقد تم  ذلك اراس  ثبات املقياس بطريق  التجزئ  النصفي  من طرف الباح  على نفس اللين  السابق  حي  بلغ ملامل  

 (.0,965، 0,910اللبات  

 الصدق: 

 تم التحقق من صدق املقياس بلدة طرق:  

 في املقياس.: جمي  الفقرات تستوفي مؤشر للقوة التمييزي  املناسب  لقبوا أي  قرة صدق املحتوى  •

: تم حساب اللالقات انرتباطي  البيني  بين ارجات املقياس الفرعي  واتضح أن جمي   الصدق البنائي أو صدق التكوين •

 (.0,01مللومات انرتباط اال  عند مستوى 

لتللم، األمر  : إن اللامل الناتج عن التحصيل يس م اس اما اان في التباين الالي املفسر لظاهرة صلوبات االصدق العاملي  •

الذي يمان مله انطم نان إلى صدق مقياس التقدير وأبلااه الفرعي ، وفي الاش  عما يستهدف قياسه في بوء انرتباط بين  

 .20031أنماط صلوبات التللم الذي  شف  عنه بلض الدراسات منها اراس  مصطفى الزيات 

 تطبيق اختبار عسر القراءة على أربع حاالت:  -6

  

 
 .40، ص2001، 1اللزة، العاق  السملي  وابطراب الاال  والنطق واللغ ، الدار الللمي  الدولي ، عمان،ط سليد حسن   -1
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 الحالة األولى:  -

 دائما السلوك \ الخصائص  

 (4) 

 غالبا

 (3) 

 أحيانا

 (2) 

 نادرا

 (1) 

ال  

 تنطبق

 )صفر(

 الفريغة 

 X  1    عبوسا عندما يقرأ -متملمال-يبدو عصبيا  1

 X    3  يضغط على مخارج الحروف -يقرأ بصوت مرتفع وحاد  2

 X  1    يقاوم القراءة، يبكي، يفتت املقاطع والكلمات   3

 X    3  يفقد مكان القراءة، ويعيد ما يقرأ بصورة متكررة  4

 X     4 ينطق بطريقة متقطعة متشنجة خالل القراءة   5

 X    3  يبدو قلقا مرتبكا، يقرب مواد القراءة من عينه   6

يحذف بعض الكلمات، يقفز من موقع إلى آخر أثناء   7

 القراءة

 X    3 

غير موجودة  يستبدل بعض الكلمات بكلمات أخرى   8

 بالنص 

   X  1 

 X  1    أو يستبدل بعض الحروف والكلمات \يعكس  9

 X     4 يخطئ في نطق الكلمات، يعاني من سوء نطق الحروف   10

 X     4 يقرأ دون أن يبدي نوعا من الفهم ملا يقرأ   11

 X    3  يقرأ الكلمات بترتيب خاطئ   12

 X     4 نطقهايبدي ترددا عند الكلمات التي ال يستطيع   13

يجد صعوبة في التعرف على الحروف واملقاطع    14

 والكلمات 

X     4 

يجد صعوبة في استنتاج الحقائق واملعاني الواردة في    15

 النص 

X     4 

 X     4 يفشل في إعادة مضمون قصة قصيرة بعد قراءتها  16

 X     4 يعجز عن استنتاج الفكرة الرئيسية ملا يقرأ   17

يقرأ بطريقة متقطعة: حرف حرف، مقطع مقطع،    18

 كلمة كلمة

X     4 

 X     4 يقرأ بصوت مرتفع وحاد، ومتشنج  19

يجد صعوبة في استخدام النقط والفواصل والوقف    20

 عند القراءة 

X     4 

 63 املجموع  
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وذلك 63تحصلنا على مجموع نقاط يساوي من خالا تطبيق اختبار عسر القراءة على الحال  األولى وبلد احتساب الدرجات 

  أ ثر[ في جدوا التقدير وما يقابل ا هي صلوبات شديدة من حي  صلوبات القراءة.61ما يندرج بمن    ]

 الحالة الثانية:  -

 دائما السلوك \ الخصائص  

 (4) 

 غالبا

 (3) 

 أحيانا

 (2) 

 نادرا

 (1) 

ال  

 تنطبق

 )صفر(

 الفريغة 

 X     4 عبوسا عندما يقرأ -متملمال-عصبيايبدو   1

 X    3  يضغط على مخارج الحروف -يقرأ بصوت مرتفع وحاد 2

 X   2   يقاوم القراءة، يبكي، يفتت املقاطع والكلمات  3

 X    3  يفقد مكان القراءة، ويعيد ما يقرأ بصورة متكررة 4

 X    3  ينطق بطريقة متقطعة متشنجة خالل القراءة  5

 X    3  يبدو قلقا مرتبكا، يقرب مواد القراءة من عينه  6

يحذف بعض الكلمات، يقفز من موقع إلى آخر أثناء   7

 القراءة

X     4 

يستبدل بعض الكلمات بكلمات أخرى غير موجودة   8

 بالنص 

   X  1 

 X  1    أو يستبدل بعض الحروف والكلمات \يعكس 9

 X     4 يعاني من سوء نطق الحروف يخطئ في نطق الكلمات،  10

 X     4 يقرأ دون أن يبدي نوعا من الفهم ملا يقرأ  11

 X  2    يقرأ الكلمات بترتيب خاطئ  12

 X   3   يبدي ترددا عند الكلمات التي ال يستطيع نطقها 13

 X  2    يجد صعوبة في التعرف على الحروف واملقاطع والكلمات  14

استنتاج الحقائق واملعاني الواردة في  يجد صعوبة في  15

 النص 

X     4 

 X  2    يفشل في إعادة مضمون قصة قصيرة بعد قراءتها 16

 X     4 يعجز عن استنتاج الفكرة الرئيسية ملا يقرأ  17

يقرأ بطريقة متقطعة: حرف حرف، مقطع مقطع، كلمة   18

 كلمة

X     4 

 X     4 يقرأ بصوت مرتفع وحاد، ومتشنج 19

يجد صعوبة في استخدام النقط والفواصل والوقف   20

 عند القراءة 

 X    3 

 60 املجموع  
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[ في جدوا امللايير والتقدير ل ذا  60-41ارج  وهي تندرج بمن    ] 60أما الحال  اللاني   تحصلنا على مجموع نقاط يساوي 

 نجد أن الحال  تلاني من صلوبات متوسط  في القراءة.

 الحالة الثالثة:  -

 دائما السلوك\ الخصائص م

(4) 

 غالبا

(3) 

 أحيانا

(2) 

 نادرا

(1) 

ال 

 تنطبق 

 )صفر(

 الفريغة

 X  1    عبوسا عندما يقرأ-متملمال-يبدو عصبيا 1

 X     4 يضغط على مخارج الحروف-يقرأ بصوت مرتفع وحاد 2

 X  1    يقاوم القراءة، يبكي، يفتت املقاطع والكلمات 3

 X  1    يفقد مكان القراءة، ويعيد ما يقرأ بصورة متكررة 4

 X   2   ينطق بطريقة متقطعة متشنجة خالل القراءة 5

 X    3  يبدو قلقا مرتبكا، يقرب مواد القراءة من عينه 6

 X    3  يحذف بعض الكلمات، يقفز من موقع إلى آخر أثناء القراءة 7

 X    3  بكلمات أخرى غير موجودة بالنصيستبدل بعض الكلمات   8

 X    3  أو يستبدل بعض الحروف والكلمات\ يعكس 9

 X   2   يخطئ في نطق الكلمات، يعاني من سوء نطق الحروف 10

 X   2   يقرأ دون أن يبدي نوعا من الفهم ملا يقرأ 11

 X  1    يقرأ الكلمات بترتيب خاطئ 12

 X  1    الكلمات التي ال يستطيع نطقهايبدي ترددا عند  13

 X  1    يجد صعوبة في التعرف على الحروف واملقاطع والكلمات 14

يجد صعوبة في استنتاج الحقائق واملعاني الواردة في  15

 النص 

  X   2 

 X     4 يفشل في إعادة مضمون قصة قصيرة بعد قراءتها 16

 X    3  الرئيسية ملا يقرأيعجز عن استنتاج الفكرة  17

يقرأ بطريقة متقطعة: حرف حرف، مقطع مقطع، كلمة  18

 كلمة

   X  1 

 يقرأ بصوت مرتفع وحاد، ومتشنج 19

 

  X   2 

يجد صعوبة في استخدام النقط والفواصل والوقف عند  20

 القراءة

 

  X   2 

 42 املجموع  

 



 
 
 
 

 
 

 2020 - أبريل -   63العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

39 

[ والت  تقابل ا صلوبات متوسط  من حي   60-41ارج  وهي تندرج بمن ] 42نقاط أما الحال  اللالل   تحصلنا على مجموع 

 صلوبات القراءة. 

 الحالة الرابعة:  -

 دائما السلوك \ الخصائص  

 (4) 

 غالبا

 (3) 

 أحيانا

 (2) 

 نادرا

 (1) 

ال  

 تنطبق

 )صفر(

 الفريغة 

 X  1    عبوسا عندما يقرأ -متملمال-يبدو عصبيا 1

 X     4 يضغط على مخارج الحروف -وحاديقرأ بصوت مرتفع   2

 X 0     يقاوم القراءة، يبكي، يفتت املقاطع والكلمات  3

 X  1    يفقد مكان القراءة، ويعيد ما يقرأ بصورة متكررة 4

 X   2   ينطق بطريقة متقطعة متشنجة خالل القراءة  5

 X 0     يبدو قلقا مرتبكا، يقرب مواد القراءة من عينه  6

يحذف بعض الكلمات، يقفز من موقع إلى آخر أثناء   7

 القراءة

  X   2 

يستبدل بعض الكلمات بكلمات أخرى غير موجودة   8

 بالنص 

   X  1 

 X  1    أو يستبدل بعض الحروف والكلمات \يعكس 9

 X    3  يخطئ في نطق الكلمات، يعاني من سوء نطق الحروف  10

 X   2   الفهم ملا يقرأ يقرأ دون أن يبدي نوعا من  11

 X  1    يقرأ الكلمات بترتيب خاطئ  12

 X   2   يبدي ترددا عند الكلمات التي ال يستطيع نطقها 13

 X  1    يجد صعوبة في التعرف على الحروف واملقاطع والكلمات 14

يجد صعوبة في استنتاج الحقائق واملعاني الواردة في   15

 النص 

 X    3 

 X    3  إعادة مضمون قصة قصيرة بعد قراءتهايفشل في   16

 X   2   يعجز عن استنتاج الفكرة الرئيسية ملا يقرأ  17

يقرأ بطريقة متقطعة: حرف حرف، مقطع مقطع، كلمة   18

 كلمة

  X   2 

 X   2   يقرأ بصوت مرتفع وحاد، ومتشنج 19

يجد صعوبة في استخدام النقط والفواصل والوقف   20

 القراءة عند  

 X    3 

 36 املجموع  



 
 
 
 

 
 

 2020 - أبريل -   63العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

40 

[ في جدوا امللايير  الحال  تلاني من  40-22ارج  وهي تندرج بمن     ] 36أما الحال  الرابل   كان مجموع النقاط يساوي 

 صلوبات خفيف  في القراءة.

 مناقشة النتائج العامة:  -7

وبالتحديد بل  السم  له األثر البالغ في ظ ور عسر القراءة عند  ال  نتائج الدراس  عموما على أن الصاب  بإعاق  سملي  

الطفل املتمدرس، وذلك من خالا الحانت األرب  الت  طبقنا  يهم اختبار عسر القراءة حي  أظ رت نتائج الحال  األولى أنها  

اءة والحال  اللالل  كان  نفس  تلاني من صلوب  قراءة شديدة أما الحال  اللاني   كان  تلاني من صلوبات متوسط  في القر 

 الش  ء أما الحال  الرابل   كان  صلوبات القراءة عندها خفيف  وذلك لللناي  الفائق  الت  كان  توليها األسرة ل ذه الحال . 

وتبين لنا من خالا الدراس  أن شدة صلوبات القراءة تتحدا بنسب  الضل  السمعي و ذا انهتما  األسري واملدرس  ، وقد  

الت  هد   إلى مقارن  القدرات القرائي  لدى عين  من بلاف السم    2002 ق  نتائج اراستنا م  نتائج اراس  ثاب  سن توا

 تبين أن هناك  روقا اال  احصائيا في ارجات امل ارات القرائي  املختلف  بين بلاف السم  واللاايين، وأظ رت النتائج  ذلك  

توى غالبي  امل ارات القرائي  الت  يتم تقويم ا،  ما أن نتائج اراس  الحال  الرابل  توا ق  أن طوا املدة يؤاي إلى التقد  في مس

والت  بين  أن هناك تشابه بين م ارات القراءة عند متوسطي التحصيل وذوي العاق    1999م  نتائج اراس  الحلواني سن  

 .1السملي  

ه من اللوامل الرئيسي  في ظ ور عسر القراءة عند الطفل املتمدرس  ومن خالا ما توصلنا إليه نجد أن الضل  السمعي وارجت

 لذلك ننصح بالتوصيات اآلتي : 

ن بد على األسرة مراقب  تطور تواصل الطفل اللفظي وغير اللفظي وعرض أطفال م على خ راء عند مالحظ  أي مشكل وذلك  .1

 ملساعدة الطبي  على  ش  الحال  في وق  مبار. 

وخاص  املصاب بإعاق  سملي  على برورة تدخل األخصائيين لتنمي  اللغ  الداخلي  والتلبيري  توعي  أهل امللاق  .2

 والقرائي  بم تل  الوسائل  التلزيز، التقليد، اللل ...(.

برورة إنشاء مرا ز خاص  لألطفاا الذين يلانون بلفا سمليا وعد  امج م م  األطفاا الصم حتى يتسنى ل م استغالا   .3

 لي . بقاياهم السم

  

 
 .153(، ص2003\2004لألطفاا امللاقين سمليا، رسال  ماجستير، الرياض، النصري، تطوير مقياس النمو اللغوي  بدر الدين  ارس أحمد -1
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 التمثالت الجندرية وعالقتها بتعنيف املرأة باملغرب
Gender Representation and its Relation with Woman Scolding in Morocco 

 ، اململكة املغربية إبراهيم برالل/جامعة محمد الخامس

IBRAHIM PARLAL/University Of Mohamed V 

 

 

 ملخص:  

نحاوا من خالا هذه الدراس  تقديم قراءة م تلف  ملسأل  النوع انجتمايي و ذلك اللن  املمارس بد املرأة في املاتم  اللربي. 

وهي قراءة تتميز باعتمااها على ملطيات ميداني  حوا تملالت الانسين لبلض ما باست دا  تقنيت  املقابل  وتحليل املضمون،  

بموبوعي  بليدا عن أي توجه إيديولوجي. وبالتالي تدرس أسباب اللن  املمارس بد املرأة بما  وتحاوا تحليل تلك التملالت 

في ذلك إمكاني  تحمل املرأة لازء من املسؤولي  في ذلك. وبالنتيج ،  إن الرجل نتاا يتملل املرأة  ضليف  وناقص  ون ترقى  

ي  الت  تنص على املساواة بين الانسين. بل املرأة في تملل  ملستواه، على الرغم من النصوص القانوني  والخطابات السياس

وهذا   الرجل تلد موبوعا للانس، و ذلك كائنا م ااعا وما را. واملرأة بدورها مستبطن  لل يمن  الذكوري  وتفار من ااخل ا.

 ستمرة الت  تحاوا اسقاط ا. ما يجلل ال يمن  الذكوري  تضرب بجذورها في م تل  مناحي الحياة وتستطي  تجاوت املحاونت امل

 الانس.  -ال يمن  الذكوري   -اللن  - التملالت الاندري  الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  

Through this study, we try to provide a different reading of the issue of gender as well as violence against 

women in Arab society. A reading characterized by its reliance on field data on sexes representations to each 

other using the techniques of the interview and the content analysis, and we try to analyze those  

Representations objectively away from any ideological orientation, and therefore examine the causes of 

violence against women, including the possibility of women bearing part of the responsibility in that. And as a 

result, the man still represents women as weak, incomplete and does not rise to his level, despite the legal rules 

and political messages that provides for equality between sexes. But rather women in the representations of 

men is a subject of sex, as well as deceitful and cunning, and women in turn are intrinsic to male domination 

and think from within it, and this is what makes male domination hit its roots in various aspects of life and can 

overcome the continuous attempts that try to bring it down. 

Keywords: gender, violence, male domination, sex. 
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 تقديم: 

ت امليداني  في الواق  املااي املليش، تبين أن التملل  انطالقا من مالحظاتي اليومي  في وسائل انتصاا انجتمايي، ومن املالحظا

الذي يحمله الشبان حوا املرأة يصل  القوا أنه لم يلد و يا لللقا   التقليدي ، بل إن التحونت الت  ش دها اللالم على  

يالحظ في السنوات األخيرة   مستوى الحريات الفراي  والتلليم والتلقي  لم تلق في السياق املغربي قبون  بيرا. وارتباطا بذلك، 

والت  تنشر ع ر وسائط انتصاا   انتشار مجموع  من جرائم انغتصاب ومظاهر اللن  الت  تتلرض ل ا الفتاة املغربي ،

انجتمايي، سواء في الشارع اللا  أو في أما ن مغلق . وبغض النظر عن النقاش الدائر حوا نسب  هذه الارائم؛ هل هي  لال 

ارن  م  املاض  ، أ  أن األمر  قط يتللق بوجوا وسائل انتصاا انجتمايي الت  أصبح  تو ر مجان لتنشر ما يق   ارتفل  باملق

في املاتم  بشكل  وري،  إن هذه النس  تلير الالير من التساؤنت من قبيل؛ ما هي اللوامل الت  تد   الشبان املغارب  لتلني   

 اورا في هذه الظاهرة؟ ما هي التملالت الت  يحمل ا الشبان املغارب  حوا املرأة؟  الشابات؟ هل تلل  التنش   انجتماعي  

لقد بين  الدراسات امل تم  بالنوع انجتمايي بشكل مفصل  ي  أن التملالت الت  يحمل ا ان راا حوا الاندر، والت  تم بنائها  

تقواهم إلى القيا  بمجموع  من السلوكات تنسام م     ع ر سيرورة تاري ي  طويل  انطالقا من مؤسسات التنش   انجتماعي ،

تلك التملالت. ل ذا تهدف هذه الدراس  إلى محاول  اراس  اللالق  بين التملالت الت  يحمل ا الشبان حوا املرأة، خاص  الفتاة،  

صاا انجتمايي من قوة  وبين ممارس  اللن  بد النساء، وذلك انطالقا من من اي  تحليلي  تفسيري . ونظرا ملا لوسائط انت

تأثير،  إننا سنلتمد على تقني  تحليل املضمون لام  امللطيات، باعتبارها تقني   لال  للتلامل م  امللطيات الت  تزخر بها  

( الذي سنلتمد عليه نظرا لكونه محط است دا   Facebookهذه املواق ، وخاص  موق  التواصل انجتمايي   ايسبوك   

 الف ات انجتماعي ، و ذلك كونه يزخر بامللطيات الت  ل ا عالق  بهذا املوبوع. م تل   

 إشكالية الدراسة: 

يتطل  البح  في هذا املوبوع التطرق للتملالت في م تل  أشكال ا ولدى الطر ين ملا، وهو ما يجللنا نطرح انشكالي  التالي :  

رأة؟ ومللر   ذلك يج  أون أن نتساءا: ما هي التملالت الت  يحمل ا  هل تساعد التملالت الاندري  على ممارس  اللن  بد امل

الرجل حوا املرأة؟ وما هي التملالت الت  تحمل ا املرأة عن نفس ا؟ ثم ما هي التملالت الت  تحمل ا املرأة حوا الرجل؟ وهل تلل  

سؤوا عن اللن  املمارس بد املرأة، أ  أن  تلك التملالت اورا في نس  اللن  املرتفل  بد املرأة؟ هل الرجل وحده هو امل

  الهما يقتسمان املسؤولي ؟ 

 وتقنياتها: منهج الدراسة

في الحقيق ، است دا  تقني  تحليل املضمون لام  امللطيات يلد أمرا صلبا وملقدا، خاص  حينما يكون موق  تواصل  

ات وتمحيص ا بحذر، لذلك اعتمدت في جم   اجتمايي هو املصدر الذي ستجم  منه، وهو ما يتطل  التلامل م  امللطي

ورصد م تل  الراوا حول ا والسياقات الت  تم   يها تلك الراوا،  امللطيات على است دا  مصطلحات  مرأة ،  بن  ..

واألشخاص الذين تفاعلوا...  ما است دم  تقني  املقابل  املوج   من أجل تلميق البح  ووب  امللطيات الت  است رجتها  

ق  التواصل انجتمايي موب  مقارن . وانسااما م  من ج البح ،  إن امليدان املدروس تم اختياره بشكل عشوائي وهنا  من مو 
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إلى موبوع الدراس ، وتم انتقاء راوا الشبان املغارب  من   تحول  الراوا حوا املرأة ع ر موق  التواصل انجتمايي  ايسبوك

ع وال دف منه ن يحتمان تحديد منطق  ملين .  ذلك، حتم  علينا طبيل  هذا  م تل  املناطق باعتبار أن طبيل  املوبو 

املوبوع انعتماا على املن ج الايفي باعتباره الافيل بدراس  التملالت، وعليه جاء اختيارنا لتقني  تحليل املضمون كأااة لام   

 امللطيات وتحليل ا. 

تناوا موبوعا راهنا ويلد بملاب  أحد أهم املشاكل الت  يليش ا  وياتس   هذا املوبوع أهمي  خاص ، ليس  قط باعتباره ي

املاتم  املغربي، بل ألنه  ذلك يتناوا هذا املوبوع الراهن من تاوي  م تلف ، تاوي  ن تقتصر على الرجل  مجر  ملتدي، وهي  

حليلي والتفسيري، بل يتلدى ذلك  النظرة الت  أوقل  الالير من الدراسات النسائي  وخاص  الدراسات النسوي  في القصور الت 

لينظر إلى املوبوع من تاوي  م تل  الفاعلين انطالقا من تملالتهم.  ما أن هذا البح  ن يق  عند مستوى الوص ، بل  

يحاوا أن يفسر الراوا الت  يقو  بها األ راا في سياقات ملين  وبالتالي محاول  القبض على حقيق  التملالت في ذروة حيويتها.  

ا وأثناء عرض   وتحليلي لنتائج البح ، سوف أعطي بلض األملل  والحانت من بين تلك املرصواة على سبيل التمليل، أي  هذ

 أن تلك الحانت الت  سوف تدرج في امللاا تل ر عن     من التملالت وليس  حال   راي .  

 تحديد املفاهيم: 

ك حين الحدي  عن املوابي  املتللق  باملرأة وذلك نظرا لوجوا مجموع   يحدة في الالير من األحيان أن يق  الباح  في انرتبا  

من املفاهيم الت  تحمل ملنى يشير إلى املرأة ولان ت تل  من حي  مدلول ا جذريا من قبيل مصطلح الفتاة واألنثى. ل ذا سوف  

ملراحل اللمري  للمرأة، وحينما يكون  أست د  هنا مصطلح املرأة بملنى الفتاة حين يكون األمر قابال للتلميم على م تل  ا

(في معامه  Frédéric lebaronاألمر ي ص  قط الفتاة أي الشاب  سوف أستلمل مصطلح  تاة. يلرف  ريدريك لوبارون  

أما النوع أو  1التملالت انجتماعي  بأنها الصورة الذهني  لظاهرة ما، وتدرس من طرف علم النفس انجتمايي خصوصا. 

(  يلر ه بأنه الانس مااا   حقيق  منشأة اجتماعيا. ناتج  عن تنش   اجتماعي  وليس   قط الفروق  genderالاندر 

البيولوجي .  يما ي ص التملالت الاندري ،  سوف أست دم ا بملنى امللر   والفارة الت  يلتقد بها  را ما  يما ي ص  

توجه تفاير الفرا، أو إن شئنا القوا هي نمط من التفاير حوا  وبالتالي  التملالت الاندري  هي الت   2موبوع املرأة والرجل. 

 املرأة والرجل. هنا تصبح التملالت الاندري  هي م تل  األ كار وامللر   والبنيات الذهني  الت  ت ص املرأة والرجل. 

 أوال: املرأة كأداة للجنس: 

حوا املرأة، وبشكل أقل الرجل، اعتمدت على بلض املصطلحات  مفاتيح للبح  في   من أجل الوصوا إلى الراوا والتملالت

موق  التواصل انجتمايي  ايسبوك من قبيل  اري  ،  بن  ،  اغتصاب ،  تحرش ، ومجموع  من املصطلحات الت  تطلق على  

و وصم ملل مصطلح  عاهرة . والسب   الفتاة في م تل  اللقا ات املحلي  باملغرب، اون اقصاء تلك الت  تحمل ملنى سلب  أ

في است دا  كل هذه املصطلحات ذات الدننت املختلف  هو أن  ش  التملالت حوا املرأة سيكون بشكل أ ضل حين يتم  

 
1Voir:FrédéricLebaron, La sociologie de A à Z, édition Dunod, Paris, 2009, p103. 
2ibid, p63. 
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رصد الراوا في سياقات م تلف  ومقارنتها ببلض ا البلض. ومن بين أهم الصور الت  يحمل ا الشبان حوا املرأة أنها موبوعا  

ي مستقبل سلب . والذي يدا على ذلك هو أن الشبان يتحدثون عن الفتاة في إطار الحدي  عن الانس بكونها هي  للانس، أ

املحتاج  ملمارس  الانس، وبالتالي الرجل هو إنسان طي  يلب  حاج  اآلخر/املرأة املحتاج . هنا تصبح املرأة مستقبل  سلبي   

جل هو الذي يملك السلط  في تقرير  يفي  تلبي  حاجتها ومتى وأين.  وبلي   ألنها في وبلي  حاج  وبالتالي وبلي  بل  والر 

 املرأة تقو  بوظيف   1املرأة بشكل عا  واللالق  بين الانسين هي الازء الذي يشرح الكل، هي اللنصر الذي ياش  البني . 

نها تضمن استمرار نفس البني ، في الوق  الذي  التربي  في البي  غالبا، وبالتالي تبن  سلوكات الناش   و ق تصور ما، ما يلن  أ

والذي ي رر  ذلك تصور أنها اائما في وبلي  حاج ، هو أنها، نظرا للضوابط   تتم  يه تلك التربي  تح  سلط  الرجل  ذلك.

بشرعيتها، وبالتالي انجتماعي  واللقا ي  الصارم ، ن تستطي  التلبير عن حاجتها ألن ذلك يلت ر انتهاكا للقيم الت  يقر املاتم   

 إنها اائما تنتظر من ي لص ا من ذلك اللقل، وأي إشارة منها هي إذن بتاسير ذلك الحاجز. في هذا السياق يمان ملف و  البؤس  

وهنا نجد أن الفتاة نفس ا، في حوالي    2الانس   عند ميشيل  وكو أن يكون مفسرا للالقات السلط  في هذه الوبلي  التفاعلي . 

ائ  من الراوا املرصواة و ذلك من خالا املقابالت تقر بتلك التصورات الت  يحماها الرجل، بل وتؤ دها. حي  تتفاعل  في امل60

بشكل إيجابي م  راوا الرجاا الت  تؤ د هذه التصورات، وتبدي موا قتها عليها. وهذا ما تفسره األبحاة امللاصرة في 

الت  يثبتها  يها املاتم  منذ الطفول  ع ر م تل  مؤسسات التنش    سوسيولوجيا النوع بكون املرأة تستبطن القيم 

 3انجتماعي . وبالتالي هوي  الانوس  املر زي  الت  تحمل ا الفتاة. 

 ثانيا: املرأة كمغرية ومخادعة:  

كل منظم  في الحقيق ، التملل اللاني الذي سنلربه في هذا املحور ن ينفصل عن سابقه، إذ أن هذه التملالت تشتغل بش

أو تحرش يتم الوقوف إلى  امرأة ورجل ومنسق. في اللديد من السياقات، وخاص  في املااا اللا ، حينما يحدة جداا بين

جان  الرجل اون حاج  لللدوة إلى حيثيات املشكل.  في نص  حانت اعتداء جنس   وقل  لفتيات تم نشرها على موق   

اعت رت الفتاة كاذب  وتستحق ما حصل ل ا. ومن األملل  على ذلك أن  تاة تلرب   التواصل انجتمايي  ايسبوك الت  رصدتها،  

لالختطاف وبالتالي لالغتصاب للدة أسابي  متتالي  اعت رها البلض عاهرة ألن مسأل  اختطا  ا غير موثوق بها، في حين لم  

انيز  التفاير حوا املرأة يشتغل اائما  توجه أي راوا سلبي  تجاه الشبان الذين اغتصبوها بشكل وحش  . ملنى ذلك أن ميك 

ليجاا مكامن النقص أو عد  اليقين من أجل اثبات جريم  املرأة وإن لم تان مجرم . هنا يفسر لنا بيير بورايو  ي  أن النظا   

األساس   هنا،   لان األمر 4انجتمايي يشتغل باعتباره آل  رمزي  تصبو إلى املصااق  على ال يمن  الذكوري  الت  يتأسس عليها. 

والذي يج  التر يز عليه، هو أن وصم/صورة الخطي   والذن  الذي كان ع ر التاريخ مرتبط باملرأة لم يتغ ر رغم كل التحونت  

الشكلي  الت  طال  قضي  املرأة وحقوق اننسان بشكل عا ، بل إن املاتملات امللاصرة، خاص  في املغرب ومن يتشابه مله  

 
1Voir:AichaBelarbi, Le salaire de Madame, édition Le Fennec, Casablanca, 1993, p5. 

 . 42، هم الحقيق . منشورات انختالف، الازائر، ص0062 ،ميشيل  وكو2
 . 28، ص 2008، عالم امللر  ، الكوي ، 353ميليساهاينز،جنوس  الدماغ، ليلى املوسوي، 3
 . 27، ص2009، بيروت، 1بييربورايو، ال يمن  الذكوري ، سلمان قلفراني، املنظم  اللربي  للترجم ، ط4
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أصبح  هذه النظرة تلمل بشكل مؤثر ومستتر مما يجلل ا تبدو على أنها اتجاها نحو انعتراف باملرأة  ذات    من البلدان ثقا يا، 

واعي  ن ت تل  عن الرجل في ش  ء، في الوق  الذي تملل في جوهرها تاريسا لدوني  املرأة. من األملل  على ذلك أن الشبان  

لك ن يتم عن قناع  تام ، إن أنهم في حاا تلرض إحداهن نعتداء وكان   يقرون بحري  املرأة على مستوى اللباس، وإن كان ذ

ترتدي لباسا يظ ر شي ا من أنوثتها يلت رون أنها هي  املارم   ألن لباس ا ملير للرجل، وبالتالي  إن اعتدائه هو مجرا ا اع منه  

هذه النظرة ويلت رن أن الفتاة هي املذنب . ما يلن     عن نفسه أما  اعتدائها الاامح. هنا نشير إلى أن ملظم الفتيات يوا قن على

 أن تفاير الفتاة ن تاا يتم  ما أراات له منظوم  التفاير الذكوري أن يتم.  

 ثالثا: نجاح املرأة مثير للشبهة: 

من   تشير إلى تفوق اللديدة- التلليمي  ملال-املالحظات وانحصائيات الت  تنشر حوا نس  النجاح في م تل  املؤسسات 

النساء على الرجاا في التحصيل اللل   وامللرفي. ولان نجاح املرأة بشكل عا  ن يلفيها ون ي لص ا من النظرة الدوني  الت   

لصق  بها، بل إن نجاح ا يجل  املزيد من الريب .  دون الحاج  لدليل ما، يؤ د اللديد من الشبان موب  البح  أن نجاح  

مرتبط بتقديم ن لخدمات جنسي . ملناه أن الرجل، وأما  بروت منا س له في اللمل  - محداات حس  سياق البح- تيات 

أو املنا س  حوا اللمل نتيج  خروج املرأة بشكل  بير إلى اللمل وانن راط في سوق الشغل وما يرتبط به من تلليم وتكوين، 

ونجاح ا يتم عن طريق الحيل  وانغراء. ألن النساء   ن يلت ر أن املرأة قاارة على  لل ما يفلله هو وبتفوق، بل هي تظل اونه

مساواة أمرا طبيليا تم  ربه قانونيا ومقبوا اجتماعيا،  ما يلن  أن التقابل بين الزوج   ولفترات تاري ي  طويل  اعت رن أن الال

ن يجللنا نسقط في مستوى  ولان هذا ن يج  أ  1امرأة/طاع  يدخل املرأة اائما في ص  املحكومين ويمن  عنها ص  الحا مين. 

نضالي،  الالير من الحانت تؤ د أنه بالفلل هناك من الفتيات من يست دمن جسدهن في هذا السياق، ولان ذلك يرا بكونه  

 ن يافي للتلميم. 

 فخ: -رابعا: املرأة مالكة لسلطة

جل يبقى منتظرا لشارة املرأة. ولان  في بلض السياقات قد يبدو للوهل  األولى أن للمرأة سلط  ليس  متاح  للرجل، بل الر 

الحقيق  هو أن تلك السلط  هي مجرا نتيج  للتملل الذي يقر بدوني  املرأة، وما امتال  ا لسلط  لحظي  إن حيل  من الحيل  

فتى  الت  يلتمد عليها الرجل من أجل بسط سيطرته وتصوراته على املرأة. ومن ذلك أن الفتاة هي الت  تمنح الضوء األخضر لل

ملناه أن الرجل يظل رهينا لشارة املرأة من عدم ا. ولان تلميق التفاير   - هنا ن نقصد التحرش–من أجل الاال  والتغزا بها 

حوا هذه الفارة ي رت لنا أن تلك السلط  الت  تملا ا املرأة تأتي من  ارة كونها ناقص  ومحتاج  ملن يقويها ويامل ا، وبالتالي  

ما هي بح  عن ملالا  نقص  يها. ألنها بمجرا أن تسمح باسر الحاجز الذي بينها وبين الرجل تصبح  هي ليس  سلط  بقدر 

في وبلي  بل  مجداا؛ إما لكونها ت ش ى من  قدان من اعت رته يقويها، أو ألنها، وهذا هو الغال ، مستبطن  لفارة أن كلم   

ليس رجال كامال ون يحبها. هنا يصبح اللن  الرمزي واملااي مقبون    الرجل هي اللليا وأن الرجل الذي ن يفرض سلطته على املرأة

 من طرف املرأة.  

 
 .18، ص2007، الرباط، 1والسياس ، املل د الاامعي للبح  اللل  ، سلسل  أطروحات، طبنلدااة، املرأة  أسماء1
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هناك تملل آخر مرتبط بما سبق، وهو أن املرأة مااي  يمان أن تت لى في سبيل تحقيق مصلح  مااي  عن أغلى ما لديها، أي  

تاة اليو  لن تهتم بالرجل الذي ن يملك سيارة وبي ..  جسدها. هذه الفارة تكاا الراوا املرصواة كل ا تؤ دها، باعتبار أن الف

غير أن الذي يق  وراء هذه الفارة هو  يفي  إاراك الفتاة لنفس ا باألساس وتملل ا لنفس ا؛  إذا كان املاتم  يلت ر أن الفتاة  

يلد من م رجات    - بالرجل    أي عالق   - املحظوظ  والناجح  هي الت  تلثر على توج جيد،  إن وب  تلك الشروط املااي  كأساس  

ثقا   املاتم  ليس إن. اون أن ننس ى الدور الابير الذي تللبه ثقا   انستهالك في هذا الصدا، ألن املرأة والفرا بشكل عا  في  

  املاتم  انستهالكي اليو  أصبح يتجه نحو انستهالك املااي مست دما كل انمكانيات املتاح ، ون يستلنى الاسد من ذلك. 

حي  أصبح الاسد األنلوي منذ بداي  ثورة وسائل انعال  وانتصاا الحديل  املوبوع املفضل للمواا انعالني  الت  تتلامل  

 1مله بطريق  تشيئي  يصبح مل ا مااة لالستهالك  باقي املواا. 

 خامسا: املرأة كمدنس مرغوب فيه:  

د أن األشياء واألما ن وغير ذلك من مكونات اللالم يتم تقسيم ا إلى نج-وفي كل ثقا ات اللالم تقريبا–في اللقا   انسالمي  

مدنس ومقدس؛  ملال نجد املساد  مكان مقدس يتموق  وسط املدين  ويحيط به باع  الب ور واللطور وغيرها من األشياء  

وتحظى عموما هذا   2دنس .ذات الطاب  املقدس أو النظي ، ثم كلما ابتلدنا عن املساد وعن وسط املدين  نجد األشياء امل

التقسيمات للمدنس واملقدس بإجماع الناس، ويكون هذا انجماع غالبا عن قناع . غير أنه في نفس السياق كان ينظر إلى املرأة  

وخاص  جسدها باعتباره مدنسا، خاص  في املاتملات اللربي  السالمي ، ولان هذا الاسد املدنس ن يلد ملل األشياء الت   

بال غير مرغوب  يها من طرف الامي ، بل هو مدنس محبوب ومرغوب  يه، ولو أن هذه الرغب  غالبا ما تشتغل بشكل  ذ رت ق

خفي. غير أنه لو وقفنا هنا  لن نكون قد أبفنا شي ا يذ ر، ولان األمر امل م هنا هو أن هذا التصور للمرأة لم يتغير إلى اليو   

نوني  حوا املرأة و ذلك في الخطاب السياس  . أي أنه في ظل تحونت عاملي  ومحلي   في مجتم  يليش تحونت في ترسانته القا

على مستويات عدة بما  يها قضي  املرأة، ن تال  النظرة الت  تلت ر املرأة  رمز للمدنس والناقص تشتغل بدينامي  أ ثر خطورة  

مللن نقص ا و نجاستها ، أما اليو   األمر م تل  إذ   من ذي قبل؛  في السابق كان  املرأة مستبلدة من املااا اللا  وأيضا

أنه يصرح في الخطابات الرسمي  أنها ملل ر يق ا الرجل ن ي تلفان من حي  القيم   األخالقي (ومن حي  القدرات.. ولانها في  

قرون بحري  الفتاة  واق  التملل الذكوري نتال  ما رة وناقص . ومن األملل  على ذلك، من أصل عشرة أشخاص تسل  منهم ي

وحق ا في أن ت وض في عالق  عاطفي  بم تل  أشكال ا، ويد لون في إطار عالقاتهم م  الفتيات بالحري  الانسي  إلى أقص ى  

حد، ولان ذلك ليس اقتناعا منهم بذلك، بل  قط من أجل ا   الفتاة للالق  حميم ، ألنه يقر أنه لن يتزوج  تاة كان  في 

بالك بالت  خاب  عالق  جنسي  وما يترت  عنها في ملظم الحانت من  قدان غشاء البكارة. بل   ل  ما عالق  غرامي  من قب

يصفون تلك الفتاة باللاهرة، وينطلقون حين التفاير في الزواج للبح  عن  تاة  طاهرة  غير  مدنس  . مف و  املقدس  

ن الذين ينظر بها الرجل للفتاة. في حين نظرة الفتاة للرجل و ذلك  واملدنس هنا له أهمي  وقيم  تفسيري   بيرة، إذ أنهما امللياري

 
1Voir: Jean Baudrillard, La société de consommation : Ses mythes, Ses structures, édition Denoel, 1970, p200. 

 . 55- 54، ص2004 الكوي ،،308ر  ، رسايرس، اللقا ات الحضري  في مدن الشرق، ليلى املوسوي، عالم املل جيني 2
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حيان قيم   
 
نظرة الرجل لنفسه ن تتمان انطالقا من هذا املليار، بل إن اللالقات الحميم  قبل الزواج تلت ر في  لير من األ

 مضا   للرجل، خاص  إذا كان  تلك اللالق  تم  م   تاة أجمل أو  تاة أجنبي .  

 تعنيف املرأة واختالف املعايير:  سادسا:

باستحضار التحليل السابق الذي سقناه في إطار حديثنا عن تملالت الرجل حوا املرأة، نجد أن تلك التملالت في جوان   

متلداة منها تتضمن امكاني  ممارس  اللن  على املرأة؛ تملل املرأة  م ااع  ملال يجلل الرجل ن يلق بها وبالتالي في سياقات  

ملين  يلتقد أن است دا  اللن  بد املرأة أمرا مشروعا. ومن األملل  على ذلك شاب رأى  تاة بلباس صيفي يظ ر صدرها  

وأجزاء م تلف  من جسدها تمش   م  صديقتها باحا ، وملا تصيد مرورهما من مكان  ارغ حاوا التحرش بها غير أنها قاومته  

قط. هذا الشاب حام على الفتاة تلك انطالقا من لباس ا أنها عاهرة، وهو حام  مما ترت  عنه الالير من الس  والاال  السا

مبن  انطالقا من تملله للمرأة وامللايير الت  تصن  املرأة انطالقا من لباس ا إلى محترم  ومت رج  وعاهرة وهلم جرا، وبالتالي 

أي أنها  قط لم تقبل بتحرشه هو وستقبل بآخر يفوقه  مقاومتها له أعطاها هو تفسيرات تندرج في إطار تملله للمرأة  م ااع ،  

مكان ، في حين أنها عاهرة يج  أن تقبل به رغما عنها. هذا اللن  يجد تفسيره السوسيولوجي  يما يمان تسميته  

ا لباس  باختالف/تضارب امللايير انجتماعي  ااخل نفس الاماع .  الرجل له مليار محدا للايفي  الت  على الفتاة أن تلبس به

ملين لكل مكان  اجتماعي ، وهو تملل يستمد مشروعيته من اللقا   التقليدي ، في حين الفتاة متشبل  بلقا   عصري  وبالتالي 

امللايير الت  يحام بها على الفتاة ت تل  عن تلك الت  تحمل ا وتتصرف و ق ا هي. هذا التضارب حينما يحصل في مجتم  تسوا  

تائجه أ ثر عنفا.  الدين في املاتم  املغربي، واملاتملات اللربي  انسالمي  بشكل عا ، يحضر بشكل   يه ثقا   ايني  تكون ن

عني  لدى الطبقات الشلبي  األانى وهو ما يس ى بالتدين الشلب ، حي  يقو  على تصورات نمطي  ومبتذل  حوا القيم  

يبيحون في اللديد من األحيان ممارس  اللن  بد املرأة، سواء    الحقيقي  الت  تتضمنها تلاليم الدين انسالمي. وإن كان الرجاا 

بذريل  الشرف أو الوكال  أو غيرها،  إننا نجد أحااي   ليرة تمنله الرجاا من الساءة إلى النساء، أو بربهن، أو الحاز عليهن،  

دي  النبوي الذي يقوا  يه الرسوا:  هاذا نجد الح أو ممارس  غير ذلك من اللااات واألعراف الت  كان  سائدة في الااهلي .

 ن يجلد أحد م امرأته جلد البلير، ثم يجامل ا في آخر يومه  وفي حدي  آخر:  ما أ ر  النساء إن  ريم، وما أهانهن إن  

 ، حي   استحضار هذه األحااي  يأتي في إطار محاولتنا لرصد أهم التناقضات الت  تنبن  عليها السلط  وال يمن  الذكوري1ل يم .

 أنها تليد بلض م رراتها إلى الدين رغم أن ذلك غير صحيح. 

في هذا السياق تؤ د جل الفتيات على أن لباس املرأة يج  أن يكون محتشما ألن املاتم  املغربي ن يقبل املظاهر اللقا ي  الت   

الفتاة بلباس غير محتشم ير   من نسب   تنت   لللقا   الغربي ، وأن الشبان يليشون نوعا من الاب  الانس  ، وبالتالي خروج  

تلرب ا للتحرش.  غير أنه تبين انطالقا من است دا  تقني  املقابل  أن الفتاة تلطي شرعي  للمتحرش وحتى املغتص  الذي  

يلتدي على  تاة بلباس غير محتشم. هذا التملل رصدناه بشكل  بير من خالا است دامنا لتقني  تحليل املضمون، وهو ما  

  أن الفتاة نفس ا نتال  تفار بمنطق تفاير الرجل وهو ما يجلل ا تدين الضحي  اون املار ، أي تدين طريق  لباس املرأة  يلن

 
 .162، ص 1996ال اش   البلغيت ، نضاا امرأة، في املااا الدين ، أوبتيماساربتو  املغرب، سال، آسي  1
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ون تدين ممارس  اللن . وهو ما يلن  أن املرأة استبطن  بني  التفاير الخاص  بال يمن  الذكوري ، وبالتالي رغم اعتقااها أنها  

ا في الحقيق  تارس ا ألنها تفار من خالا نفس أنماط تفاير امل يمن. وهنا يق  الخلط للباحلين  ت ارب تلك ال يمن  إن أنه

 1أنفس م وهو األمر الذي كان بورايو مدركا له وموضحا. 

هنا أيضا نشير إلى أن اللن  الرمزي املوجه نحو املرأة يمان رصده  ذلك في بلض الشتائم الت  تراا في الشارع اللا  والت   

في الحقيق  إن املرأة بتوظيف ا للشتائم الت  يست دم ا الرجل تحاوا أن تفرض  2ف ترايدها ارتفاعا  بيرا في املاتم  املغاربي. عر 

ذاتها، وإن كان املاتم  ن يتسامح  ليرا م  ذلك،  إنها تق  في  خ ال يمن  الذكوري  اون قصد ألن أغل  الشتائم تلطي أهمي   

 نقيص . وبالتالي حين تشتم املرأة باست دا  لامات تحيل على األعضاء الانسي  الذكوري   أنها    للقضي  وتتحدة عن الشرج

 تقر بأ ضلي  الرجل. وهنا يمان أن يكون التحليل النفس   وعقدة  قدان القضي  لدى الفتاة  نظري  مفسرة ل ذا األمر. 

 خالصة تركيبية: 

ملظم املاانت والاارات اللمومي ،  ذلك أصبح  تقو  بأاوار م م  في عملي  اننتاج  في املاتم  املغربي اليو  توجد املرأة في  

والتنمي  بم تل  أشكال ا ومستوياتها. غير أن هذه النقل  النوعي  على مستوى عمل املرأة ومشار تها في عملي  اننتاج واللملي   

قا   بشكل يجلل للمرأة مكان  تواتي ما تقو  به من أاوار  السياسي  إلى حد ما لم يرا ق ا تحوا على مستوى الذهنيات والل

ااخل املاتم  املغربي. لقد تغير الخطاب السياس  ، وتغيرت طريق  ملامل  املرأة في املناسبات واملؤسسات الرسمي ، غير أنها  

لذي حدة على املستوى السياس    ن تزاا رمزا للمدنس والنقص والخداع في تملل الرجل، وأحيانا في تملل ا هي نفس ا.  التحوا ا

والحقوقي لم يصاحبه تحوا على املستوى اللقافي كون هذا التحوا لم يأت من قناع  سياسي  ومجتملي  بقدر ما جاء نزون  

عند املطال  الت  ما  تئ  املنظمات الحقوقي  الدولي  والدوا الغربي  تضل ا  شرط أساس   ألي اعم مااي ولوجستيكي  

الي انفتح  الدول  في هذا املستوى وأتاح  للمرأة حقوقا كان  مسلوب  من قبل من أجل الحصوا على  للمغرب. وبالت

املساعدات الدولي  باألساس. وبما أنه لم توا   عملي  التحوا على املستوى القانوني بتحوا في منظوم  التربي  والتلليم  

أة التملل الذكوري. وبالتالي  إن وجوا منظوم  قانوني  تمتح من  والتلقي  والخطاب الدين  أيضا  إن املرأة ن تزاا تح  وط

التصور الحداثي الغربي باملواتاة م  ثقا   تقليدي  تتناقض م  روح الحداث  ي لق نوعا من الصراع واللن  تكون املرأة في  لير  

 من األحيان ضحيته املفضل .
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 أواخر العهد الّزيانيواملغرب األوسط في الدور التجاري لتلمسان 
The commercial role of Tlemcen and the central Maghreb at the end of the Zianid era 

 بن مصطفى دريس/جامعة سعيدة،الجزائر د.

Dr.BENMOSTEFA DRISS/ univrsity of Saida,Algeria 

      

 

 

 ملخص: 

عالانا  وتتبلنا   ، وقدوحابرة املغرب انوسطعاصم  اململا  اللبدوااي  يتناوا املقاا بالدراس  األهمي  التجاري  لتلمسان  

من خالله جذور هذه األهمي  لنبين أن املدين  واملنطق   كل امتلا  أسسا وأعرا ا تجاري  منذ القد ، ور زنا  مجاا البح   

م  استحضار جوان  تلك األهمي  وعوامل ا انطالقا من ا ااات املؤرخين  في أواخر الل د الزياني أي ما عرف بممكل  تلمسان،  

أس بوا في وصف ا وذ ر جوان  حسنها وأهميتها،  قد جلل منها موقل ا الاغرافي من ج   وجماليتها من ج     والرحال  الذين 

أخرى ملتقى للتجار من اوا عديدة وخاص  من جنوب أوروبا  شبه الازيرة انيطالي  وشبه الازيرة انيبيري (  أ س  ذلك  

  سل  وعلى رأس ا الت ر القاا  من بالا السواان الغربي. تلمسان حيوي  تجاري  واقتصااي  بما تتلقفه وتصدره من 

 الل د. -الدور  -الزياني  -التجارة  -املغرب األوسط-تلمسان الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

 This article is about the commercial importance of  Tlemcen, the capital of the zianid state and the capital of 

the central Maghreb in the Middle Ages, we present the aspects of this importance and these factors,  and all 

these are based on the statements of historians and travelers and geographers who described these importance 

.This has made Tlemcen a meeting and transit point for the incoming traders of many countries, and especially 

from Northern Europe, this has given Tlemcen a great economic vitality. 

Key words: Tlemcen-commercial- importance- zianid - state-era..  
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 تمهيد: 

لطرق مواصالت القوا ل التجاري  بين التل والصحراء من ج  ،  ونقط  مفصلي   تلمسان في اللصر الوسيط عقدةظل      

تغنى الالير من األاباء والشلراء بها وبما امتلاته من جمالي    وبين تجار أوروبا وت ر السواان الغربي من ج   أخرى، ولقد 

 لاغرا يون وأس بوا في وصف ا مدين  وأحواتا. ا تسبتها ع ر تاري  ا الطويل، وتفنن الرحال  وا 

ياني  وحابرة املغرب  ل  تلمسان عاصم  الدول  الز  األوسط خالا حام بن  عبد الواا بأهمي  تجاري  بالغ  نابل  من   تمت 

ن  موقل ا الاغرافي املطل  على املتوسط، وبما تزخر به سواحل ا من مراس   ذات أهمي  بالغ  ساعدت على اجتذاب عدا م 

السفن املختلف  املشارب وتنشيط عمليات التبااا التجاري للمنطق ، ابا   نمتداا اواخل ا في الصحراء ال ريقي  جلل منها  

ار أوروبا، وجلل من املدين  مر زا   قفال ل ا ومبتدءأ  جاري نحو السواان الغربي مصدر الت  ر الذي كان مطملا لتج  للطريق الت 

ن أول ك على سبيل امللاا ن الحصر نجد من املؤرخين لسان الدين بن الخطي  واملقري التلمساني،  وسيطيا في تجارته، ومن بي

اللذين أس با في وص  ما تحتويه من صنائ  موتع  على  ليون اإلفريقي  أوالحسن الوزان ومارمول كربخال ومن الرحال  

 حر تها.أتقتها، ومجتمل ا املتشكل من طبقات كل طبق  حس  م نتها أو  

 انلكاساتها على املدين  واملنطق  ؟  همي  وماأل ترى ما مواطن هذه ا    

بات السياسي  على التجارة بهما ؟     
 
   وما تأثير التقل

 : أصول الحيوية التجارية لتلمسان واملغرب األوسط 2.

منذ الل د املرابطي قبل   مدين  عريق  اختلف  تسميتها باختالف األتمن  والشلوب الت  عاش  على أرب ا، وكان   تلمسان         

هم وبلد   للتجار، ورغم ما أحدثه املوحدون ببالا املغرب  كل من امار وت ري  في محاونت ا تكا  ا من أيدي املرابطين، إن أن 

بوه وإحياء  ما اندثر  يها وترميم أسوارها،  قد شلر عبد املؤمن بن علي بالار  و الذن ،  جل    ترة قاموا باستصالح ما خر 

ان املنطق  قد اعاهم إلى القيا  مله  
 
إليها لذلك البنائين من األما ن البليدة، وكان امل دي بن تومرت بلد أن استوثق من سك

ن على صورة األمر بامللروف والنه  عن املنار ن غير، ونهاهم ع  ، 1ن سفك الدماء، ولم يأذن ل م  يها، وأقاموا على ذلك مدة أو 

جزيرة األندلس    -أي للموحدين-على ع د الخليف  أبي يلقوب لم يبق بجمي  املغرب م تل  عليهم، ون ملاند ل م، واان  ل م  و 

س  الخراج، ولم تزا أيا  أبي يلقوب هذا أعيااا وأعرا
 
امه األمواا، وات سا ومواسم من  ثرة خص ، وانتشار  بأسرها، و ثرت في أي 

أمن و ارور أرتاق واتساع ملايش، لم ير أهل املغرب أياما قط ملل ا، ليستمر هذا صدرا من إمارة أبي يوس ، هذا األخير الذي  

، مما يدا على  2أمر أن يدخل عليه أمناء األسواق وأشياخ الحضر في كل ش ر مرتين يسأل م عن أسواق م وأسلارهم وحكام م 

ر في اللمران، لتش د بالا املغرب تط ا هاما وخاص  تلمسان الت  أصبح   ور رواج التجارة، وبمرور الوق  استطاع وخلفاؤه التبح 

 
 .140،ص2002، 1عبد الواحد املرا ش  : املعا  في تلخيص أخبار املغرب، شرحه واعتنى به صالح الدين ال واري، املاتب  اللصري  لبنان، ط -1
 208-188- 186نفسه : ص - 2
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من أعز  ملاقل املغرب وقبل  للامي ، يتوا د إليها الناس من كل الا ات  ما قاا عبد الرحمن بن خلدون، األمر الذي م د لبن   

 .1ل م واار ملك منذ منتص  القرن اللال  عشر امليالايعبد الواا ليت ذوها عاصم  

عمل  الدول  املوحدي  على غرار سابقتها املرابطي  على نشر األمن وانستقرار ااخل املاتم ، األمر الذي ساهم في اتاهار          

ت  تهداها وتهدا أمن التجار  وانتلاش التجارة وخاص  الداخلي ، إذ عمل  على حماي  الطرق التجاري  من جمي  املخاطر ال

ل  سبل التجارة وأقام  اآلبار وانستراحات في طرق القوا ل التجاري  وأنشأت املنارات في  املغاارين منها والقاامين اليها،  س  

اللغور واهتم  ببناء األساطيل البحري  من أجل تشاي  التبااا التجاري بين م تل  الا ات، لانه وحس   ما نتري( أن  

ار بيزا   ه ذه اللالقات التجاري  بين املوحدين وتجار أوروبا لم تتواصل على نفس الوتيرة الت  كان  عليها م  املرابطين وخاص  تج 

ا  الضمانات الت  كان  على أيا  املرابطين،  في سن    على ع د عبد املؤمن الذي جد 
 
  تشير الوثائق إلى وجوا قنصل 1166إن

 .2( الذي اشتغل  قنصل في قسنطين  griffi cocco كوكو قريفي(   

لقد كان  تلمسان حينها أيضا من أهم النقاط التجاري  املحوري  الت  تنطلق منها القوا ل نحو  اس أو سبت   أو سالماس           

ومن هذه القصور قبل  تلمسان، وعلى عشر مراحل منها قصور تيكارين وهي     وغيرها من املدن، وفي هذا يقوا ابن خلدون:

ال  وأ ثر ملاش م من بلح الن ل، و يهم  التجار إلى بالا السواان وبواحيهم كل ا مشتاة   ليرة تقارب املائ ، و يهم الر  ال  والخي  ج 

 .3((لللرب

كان انهتما  بالتجارة الداخلي  وتطويرها عند املوحدين، كان  ذلك بالتجارة الخارجي  أيضا، إذ نشط  نشاطا    ما وبقدر        

ا ل ا أنظم  تضبط ا، وعقدوا من أجل ا امللاهدات م  البندقي  وجنوة ومرسيليا وقطالونيا ملفتا لالنتباه،  قد اجتهدوا ووبلو 

 وبيزة، وغيرها من الدوا واملدن األوروبي  الساحلي . 

لم والتجارة، والت  أبرمتها الدول  املوحدي         ما انتلاش، وهذا ما تلبته جمل  امللاهدات الخاص  بالس     لقد انتلش  التجارة أي 

م  املدن والمارات األوروبي  طيل  القرن السااس وبدايات القرن الساب  ال اريين، وباملقابل  قد عر   أوروبا انتلاشا  

اقتصاايا وتجاريا ملحوظا بسب  متاجرتها م  بالا املغرب، وبسب  ما كانوا يجلبونه منها من ملاان وعلى رأس ا النحاس إبا    

لفوا ه املافف ، و ذا السل  الناارة  القاام  من بالا السواان الغربي، ومن هنا نست لص أن  إلى الزي  والصوف والدباغ وا

بالا املغرب كان  تليش رخاء اقتصاايا وتجاريا في ظل حام املوحدين، وأن بالا املغرب بشكل عا  و املغرب األوسط بشكل  

وأوروبا بفضل تحام املوحدين في طرق القوا ل التجاري    خاص للب  اورا رئيسا في املباانت التجاري  بين السواان الغربي

اللابرة للصحراء وفي مراس   الغرب السالمي املختلف   استطاع  بذلك حماي  التجارة ال ري  نحو السواان الغربي والبحري   

عات متأصل  بها،  ظل  تلمسان مقصدا لتجار اآل اق بما تحتويه من خيرات وصناانطالقا من مراسيها نحو جنوب أوروبا،  

 
 . 24،ص2006يحيى بوعزيز: تلمسان عاصم  املغرب األوسط، الطباع  الشلبي  للايش، الازائر  - 1

2- Latrie Mas  :  traites de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens avec les arabe de L'Afrique 

septentrionale au moyen âge, Paris   ’ H.P, imprimeur -éditeur1886 ,p81.   
مراجل  س يل تكار ، اار الفار،  ريخ اللرب وال ربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األ  ر،عبد الرحمن: ايوان املبتدأ والخ ر في تا ابن خلدون  - 3

 . 77، ص2000بيروت 
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اننتفاع، وبرانس ا رقاق   ومتاجرها  ريدة خزان  ترع، ومسرح برع،  وا   ا عديدة األنواع،   اما وصف ا ابن الخطي   ه   

 .1(( ر اع 

 ازدهار التجارة ومظاهر حيويتها بمملكة تلمسان:   عوامل3 .

ن تلمسان بأنها            مدين   ليرة الحرة والنسل والتجارة والحركات، مدين  قائم  بنفس ا مستغني     وص  املدج 

  للى املستوى الداخلي وجدت مجموع  من املدن التجاري  على غرار ندروم     2((عن غيرها من املدن والحصون 

 مدين   قديم  أسس ا الرومان في س ل  سيح موقل ا شبيه بموق  روما ومنها ات ذت اسم ا( والت  كان  تشتهر حينها بصناع   

، 3األقمش  القطني ، وكان جل أهل ا من التجار يتجرون في الازائر وتلمسان مقابل هدايا مللك تلمسان على حد تلبير مارموا 

لل هذا النوع من التبااا، كامللح الذي كان ينقل من بالا املغرب ليستبدا بمقداره ت را،  ما  وتاريخ املغرب السالمي مليء بم

ومن مرس ى أرتيو الاديدة الت     أشار الوتان ومارموا في عدة مواق  ملا كان يتم تبااله م  تجار أوروبا من مواا بطريق  املقايض ،

وهران واملرس ى الابير   -وميناءا مملا  تلمسان  4با على ع د بن  تيان كان يرسو بها عدا من سفن النصارى محمل  ببضائ  أورو 

 كان من أ  ر املراس   في بالا املغرب وفي اللالم حس  الوتان  كان  ترسو به م ات املرا   والسفن الحربي  يكل س ول  ويجلل  

ذين كان ي تل  إليهما عدا وا ر من ت - السفن في مأمن من كل عاصف  وإعصار( 
 
جار جنوة والبندقي ، ويتلاطون هناك  الل

وكان  ،  5تجارة نا ق  عن طريق املقايض ، وبسقوط ما في يدي امللك الكاثوليكي  رناندو، تلرب  مملا  تلمسان لخسارة عظ ى 

سكان بلض املوانئ يقايضون م  األوروبيين في عدا من البضائ  مقابل ما عندهم من حنط  وأغطي ، وكان  سفن البندقي   

  تأتي إلى بااس مرة أو مرتين في السن  حامل  بضائل ا، تتجر  يها باملباال  والبي  نقدا، بالبا   إلى أنها تنقل البضائ  وحتى  الت

 .6الر كاب املسلمين أنفس م من هذا امليناء إلى تونس وأحيانا إلى البندقي  أو حتى الساندري  وبيروت

ن من  ال الاانبين ب رجين قويين، ومدين  هنين الت  كان   إبا   إلى ما ذ رنا من مراس   نج         د ميناء هنين الصغير املحص 

  الكردينال خيمينيس آهل  بالتجار والصناع، تنحدر إليها سفن البندقي  كل سن  عند ذهابها إلى تلمسان، خاص  منذ أن احتل   

  تجار البندقي ، تيااة على هذا  قد اشتهرت بصناع   وهران واملرس ى الابير، وكان تجار تلمسان يذهبون إليها ليتلاملوا م

األلبس  واألقمش  الاميل  من القطن، ومما يؤ د أهميتها التجاري  أنه رغم خلوها من السكان بشكل كاا يكون كليا عند  

 أن  ملك تلمسان أرسل إليها حامي  لتأمين التجارة بها، أما السب  الذي أاى إلى تراج
 
  هذه األهمي  التجاري    احتالا وهران، إن

 يلوا إلى طم  سكانها، إذ لم ياتفوا بما يجنونه من تجارتهم،  أصبحوا يأوون القراصن  وي رجون مل م لشن  الغارات على  

 
 .184،ص2002مليار انختبار في ذ ر امللاهد والديار، تحقيق محمد  ماا شبان ، ماتبه اللقا   الديني ، القاهرة  ابن الخطي  لسان الدين: - 1

الصباح األندلس    املدجن(: نسب  األخبار وتذ رة األخيار  رحل  حااتي (، تحقيق جمل  شي  ، املطبل  املغاربي  للطباع  والنشر عبد هللا بن  - 2

 . 57، ص2012الشرقي ، تونس والش ار،
 . 295ص، 1989-1988الرباط، ،  رب اا مارموا: إ ريقيا، ترجمه عن الفرنسي  محمد حجي وآخرون، اار نشر امللر   للنشر والتوتي  - 3
 . 33 رب اا مارموا: املصدر نفسه، ص - 4
 . 327،ص2،1983الحسن بن محمد الوتان ،وص  ا ريقيا، ترجم  محمد حجي ومحمد األخضر، اار الغرب السالمي، بيروت، ط - 5
 .9املصدر نفسه، ص - 6
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م  أسوارها وبروج ا وحرق  الديار  
 
شواطئ اسبانيا مما ابطر امللك انسباني إلى نهبها ثم تدميرها لتالفي النفقات،  حط

 .  1وخر ب 

ومن هنا بدأ أمراء بن  تيان األواخر يزعمون أنهم  قراء، وأنهم في حاج  إلى املساعدة للمحا ظ  على الا اا بد املسيحيين،          

األمر الذي سيسمح ل م بجباي  الضرائ  وواجبات الامرك في الدخوا والخروج، إلى غير ذلك من التكالي  املالي ،  كان ل م  

ست لص  يه هذه الواجبات، ألن سفن البندقي  كان  ترسو  يها كل سن  قصد انتجار، ولم يان إيراا  مر ز جمرك بوهران ت

خر الباقي لضروريات  األمير آنذاك سوى ستمائ  أل  رياا ي صص نصفه لنفق  الانوا والنص  اآلخر لنفق  قصره ويد 

جمرك وهران،  إن جمرك الازائر قد تضاع  حتى أنه   الحرب، وقد تكاثر اليراا جدا منذ ذلك الل د ألنه بالرغم من  قدان 

 . 2ليفوق إيراا الدول  بكامل ا 

زا ت ض  لنوع من الت صص حس  البضاع  أو حس  جنسي       
 
تواجدت بتلمسان املدين  واللاصم  جمل  من الفنااق والن

جار املترااين عليها ها السل  للبي  أو املزاا، وفي بلض الحانت نجدها  ، بني  بالقرب من األسواق أو األما ن الت  تلرض  ي3الت 

في األرباض والنواحي، ونجد بلض ا عاما ن ي ض  ألي نظا ، وهذا ما قصده الوتان باملدشر الابير املوجوا بالقرب من ساحل  

 .4البحر بجزيرة جرب  الذي يقطنه التجار الغرباء من مسلمين ونصارى 

ء م تلف ،  في تلمسان يورا لنا الوتان بلض أسمائها ملل  ندق الشماعين و ندق املااري،  أخذت الفنااق آنذاك أسما         

وفي مدين  وهران اار الانويين، ذلك الفندق الخاص بتجار جنوة، وغالبا ما كان  تشاا بالقرب من الفنااق  نائس خاص   

وبها آثار عااي ،       وهذا ما ندر ه من خالا  تاب البغي   باملسيحيين والنصارى، والت  وجدت بها حتى قبل نشأة الدول  الزياني    

وكان  تتواجد بالقرب منها أيضا املقابر الخاص      5((و نائس حتى اآلن بالنصارى ملمورة، وأ ثر ما يوجد  يها الر كات في تلك اآلثار

اختالط املسيحيين بأهل تلمسان، إذ نجد    بهم، هذا ما تواجد بتلمسان الزياني ، وربما كان املراا من وراء ذلك الحرص على عد 

امات اللمومي  الخاص  بأهل املدين  باستثناء البنااق   .6سالطين اململا  يمنلونهم حتى من الذهاب إلى الحم 

    تقاطر على الدول  الزياني  عدا ها  من تجار أوروبا وخاص  من  رنسا13هر/7  وبداي  القرن 12هر/6منذ نهاي  القرن         

وأراغون وقشتال  وأقاموا بمدنها وعلى رأس ا تلمسان وهنين ومنها تابلوا عملياتهم التجاري ، ألن ملظم التجار املسيحيين كانوا  

البضائ  والسل  على كل املتوسط،  وقد سيطر انيطاليون على نقل وتوتي     7- تلمسان-ينشطون بصف  خاص  في عاصم  الدول   

ن  عميق  تلوا إلى ع د  املوحدين، إذ عمل  تلك المارات وعلى رأس ا جنوة على تمتين عالقاتها  ألن عالقاتهم م  املنطق  كا

 
 . 297-296. مارموا  رب اا: املصدر السابق، ص 1
 . 302نفسه ، ص - 2
 .19،20،3ص  ص لوتان: املصدر السابق،الحسن ا - 3
 . 94- 93نفسه: ص - 4
،  21- 20،ص 1903يحيى بن خلدون: بغي  الرواا في ذ ر امللوك من بن  عبد الواا، تحقيق ألفرا بل ، املطبل  الشرقي ، بيار  ونطانا، الازائر - 5

 .30يحيى بوعزيز: املرج  السابق ، ص  انظر أيضا

 . 138، ص2002، 1عبد اللزيز  ياللي: تلمسان في الل د الزياني، مو م  للنشر والتوتي ، الازائر، ط - 6
7 - Mas Latrie : opcit,p183. 
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،  لمل  بلدها  1 1179التجاري  م  املوحدين منذ النص  اللاني من القرن اللاني عشر ومن ثم الرساء بميناء وهران سن  

 .2   13ه/ 7على تطوير تلك اللالقات حتى أصبح  تجارة تاهرة وخاص  في الرب  األوا من القرن 

واقع  التجاري ململكة تلمسان:15أواخر القرن  . أوضاع املغرب األوسط4  م وانعكاساتها على ال

ت لغ  من حات يحوت أي امتلك،   الحو املر ز أو من األحواتنجد ملظم الرحال  يبدؤون بوص  تلمسان من األطراف نحو          

ومنه جاءت كلم  األحوات في  ت  التاريخ والرحل  اللربي  الوسيط ، والت  قصد بها أصحابها األراض   التابل  ملنطق  أو مدين   

ص اورها التجاري وانقتصااي  إلى املدين ، ومن هذا املنطلق ارتأينا أن نسلط  الضوء على تلمسان وأحواتها واست ال  (ملين 

و ذا املراس   ال ام  مر زين على  تاب وص  إ ريقيا للحسن الوتان الذي عاش في أواخر عمر الدول  وكان قد تار املدين   

وأحواتها ووصف ا وصفا اقيقا مبتدئا من الغرب منتقال شرقا  و تاب إ ريقيا ملارموا كارب اا املتأخر عنه والذي لم ي الفه  

في وص  املنطق  إبا   إلى  تاب نسب  األخبار وتذ رة األخيار  رحل  حااتي ( للمدجن، ومصاار أخرى  تطرق     ليرا

 للموبوع سواء بطريق  مباشرة أو غير مباشرة .  

الوااي    إلى -ونهر ملوي  غربا  - تا    - الذي عاصر آخر ملوك بن  تيان  انه يرى بأن مملا  تلمسان تمتد من واا     الوزانوحس           

ميال من الشرق إلى الغرب،   380، أي على امتداا 3الابير شرقا  أي وااي الصوما (  ومن املتوسط الى صحراء نوميديا جنوبا

 يلومترا، والذي يلت ره أحمد حجي بليدا عن   930ميال رأي ما يلااا  580بينما صحح ا املللقون في الترجم  الفرنسي  ب 

مترا، في حين تضيق من الشماا إلى الانوب حتى ن تكاا تتلدى خمسا وعشرين  يلومترا    1852قدر ب  التقدير الحالي للميل وامل

في بلض النقاط من البحر إلى ت و  صحراء نوميديا وهذا ما يجلله الوتان عامال من عوامل تلس   األعراب القاطنين بالازء  

ملك بن  عبد الواا ملك      ر آمن ، وهذا ما يؤ ده املدجن حين قاا:  املااور للصحراء، وجلل ملظم السبل املؤاي  منها وإليها غي 

مبارك، ولان هو  لير املصائ  من أجل تبديل ملو  ا، يذيق بلض م بأس بلض وتضل  من ذلك اململا  والحام، ويكون  

 يها قط  الطريق، وتنحصر الناس عن األسفار ويضيق عليهم الحاا وال ر بر متس  ما تلرف الناس بلض م بلضا  يه، و ذلك  

املذكور  لير الحرميات والقطاع في جمي  األقطار من هذا ال ر املذكور من بالا بن  مرين إلى آخر مصور    جمي  هذا ال ر  اللدوي 

، وم  ذلك ظل  اململا  تش د حر ي  تجاري  لقربها من نوميديا ولكونها تملل نقط  مفصلي  في الطريق   4((طرابلس إلى برق .....

                                      .       5املؤاي  إلى بالا السواان الغربي 

لقد كان  تلمسان مدين  تاهرة ع ر تاري  ا الطويل، وش دت  ما سبق  الشارة مراحل نكوص نتيج  انبطرابات       

والتحونت السياسي  لتستليده  يكون ذلك مجرا اتمات عابرة، ومن ذلك ما حدة في ع دها الزياني وخاص  على ع د أبي  

 
1 - Dufourcq, CH.E:l'Espagne catalane, Paris -France1966,p134. 
2 - Bautier ’R.H:les relations commerciales entre l'Europe et l'Afrique du nord et l'équilibre économique méditerranéen du XIIème 

au XIVème siècle, Bulletin philologique et Historique,1953, 399-416. 

 .7الحسن الوتان: املصدر السابق ،ص - 3
 . 59املدجن: املصدر السابق، ص  - 4
 .8الحسن الوتان: املصدر السابق، ص  - 5
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د القصبات واألسوار واملساجد، وتين البالا  كان  مملا  عظيم   1وا تاشفين األ  ،  أصبح  على ع ده اول  عظيم ، إذ شي 

حتى كان يفت ر على ملوك اللرب باملاا والخزائن والحرة والنسل وتين  اللياب و نوت الذه  والفض  والذخائر من الاوهر  

،   ال إ ريقيا ون أوروبا تملك أبوابا غني   بابي الازائر: باب البحر  2واللبيد النفيس واللؤلؤ والزمرا والقدرة الواسل  باملاا 

ا بالسفن املسيحي  الت  يسوق ا القراصن  محمل  بالناس والبضائ  وتدخل من باب ال ر   وباب ال ر، ألن امليناء يكون عااة غاص 

ل ربر ونوميديا  وليبيا وبالا السوس وإيراا هذا الباب وحده  باستمرار أعداا  ليرة من الاماا املحمل  بكل ما هو نفيس في بالا ا

 .3يساوي ما يزيد على مليون ملقاا من الذه  في السن  

صون بكل من           إن انلدا  األمن في الطرقات الت  كان  تؤاي إلى اواخل الصحراء ال ريقي  بسب  األعراب الذين كانوا يترب 

م عليهم التلامل م  إمارات املغرب السالمي وعلى رأس ا تلمسان كوسيط تجاري، أب  إلى    يمر ع رها، وج ل األوروبيين بها
حت 

ذلك املخاطر الطبيلي  وعد  ملر   أول ك التجار باملسالك الت  قد تفض   بهم إلى الضالا والتيه، وفي هذا الشأن يقوا  

ن  تس ...بر متصل ملل البحر املحيط، بليد املساي  وقليل  الخوف والخلل وبلد اللماير وهذا يأتي من وس  ال ر امل    املدج 

،  نجد أن أهل املغرب السالمي أنفس م كانوا يضلون عالمات تدل م على تلك السبل، ومن ذلك شر     4(( املاء كل ا صخرة 

دوا جار وات ذوا طبال  طريق الصحراء بحفر اآلبار وت -أي املقريين- املقريين باملغرب األوسط، الت  اشتهرت بالتجارة وم   أمين الت 

نظرا للخير الذي كان  تجلبه تلك التجارة، وكان  ، وقد يلوا ذلك إلى أسباب ايني  واقتصااي    5للرحيل وراي  تتقد  عند املسير 

ك تلمسان
 
 . حقا سببا في ظ ور املطام  الرامي  إلى تمل

دأ مملا  تلمسان غربا، وهي عبارة عن س ل قفر وعر يابس ن  مبت   ونجد الحسن الوتان يورا لنا ملال عن منطق  أنقاا         

ماء  يه ون شار، تمتد على نحو ثمانين ميال طون وما يقرب من خمسين ميال عربا، أما اليو   ه  إقليم من أقاليم املغرب  

توسط، وبنفس املسا   عن  نت   مدين  وجدة التاري ي  الت  تبلد نحو أربلين ميال جنوب البحر امل تاألقص ى الشرقي  وإليه 

الواقل  غرب المارة اللبدوااي  والت  كان  مأوى للصاب  لصوص من األعراب الذين كان يزااا خطرهم   6(( مدين  تلمسان

، ويؤ د ذلك  رب اا   7خاص  في  صل الشتاء بلد أن يرحل األعراب املستأجرون للحفاظ على األمن نحو نوميديا بالشرق(

 قد كان بها الالير من األعراب املتنقلين املتسالين يمتهنون السل  والنه  في املسالك الا رى ومن أجل ذلك كان     بقوله: 

املسا ر يلز  على تأاي  مبلغ من املاا ألوا رئيس جماع  يصاا ه ليسلم له راي  صغيرة على رأس رمح حتى ن ينه  ع ر منطقته  

 ه       ، ناهيك عن ما يحدق باملسا ر ع رها من م اطر،  8ى آخر ليتم املرور اون خطركل ا، ويفلل نفس الش  ء لدى الوصوا إل

 
 وهو السلطان الخامس في ترتي  سالطين بن  عبد الواا. 1337/  737-718/1318هوعبد الرحمن بن موس ى، حام مابين  - 1
 . 54املدجن: املصدر السابق، ص - 2
 . 302مارموا  رب اا: املصدر السابق، ص - 3
 . 59املدجن: املصدر السابق، ص - 4
املقري أحمد التلمساني: نفح الطي  من غصن األندلس الرطي  ووتيرها لسان الدين بن الخطي ، تحقيق إحسان عباس، اار صاار، بيروت، . - 5

  .205،ص1988، 1ط
 . 12-10الوتان: املصدر السابق، ص  - 6
 .8الوتان: املصدر نفسه،ص - 7
 . 292مارموا  رب اا: املصدر السابق،ص - 8
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ونفس الش  ء يمان قوله بالنسب  لدواخل أوروبا الت  تميزت    1(( كل ا مساي  وخلوات،  يها خوف وعطش ورماا و ياف منقطل 

وتوق  التجارة الداخلي  والخارجي  بسب    انقطل  الطرق التجاري  في تلك الفترة بصلوب  وخطورة وعد  أمن مسالا ا 

وني  واألرغوني .   الايوش القشتالي  وال رتغالي  واللي 

ف  على تلمسان ونواحيها، إذ تواجدت باملغرب األوسط مدن تجاري  على غرار مدين            انلاس  هذه الوبلي  الصلب  بالن 

، الت  هي عبارة عن مجموع  من البنايات على شكل رواق يحتوي  تلمسان الت  احتوت على ما يلرف بالقيساري  أو القيصري 

محالت تجاري  وورشات وم اتن ومسا ن في بلض األحيان، وت تل  القيصري  عن السوق اللااي  بشساع  مساحتها  

التجار سواء  واشتمال ا على مجموع  أروق  مغطاة، في حين يشتمل السوق على رواق واحد، و يها كان يتم عقد انتفاقيات بين  

املسلمين م  بلض م البلض أو بينهم وبين املسيحيين، ومن أملل  تلك القيساريات، تلك الت  أقام ا أبو حمو موس ى األوا على  

مساح   بيرة من األرض لتكون السوق الرئيس  باملدين ، وكان  تللو أسوارها رايات الدوا املتلامل  م  المارة الزياني  تجاريا،  

قدموا من   استراتيجي أراغون ميورق  جنوة بيزة وغيرها والت  كان يقصدها التجار األجان  بحلا عن أهم مااة  ملل قشتال 

أجل ا وهي الت ر القاا  من السواان الغربي وخاص  من غينيا، حي  يحمل تجار اململا  بضائل م كل سن  ويأتون منها بالت ر  

شياء أخرى من بضائ  البلد ويتجرون بالتبااا محققين  ليرا من الربح حتى  واللن ر واملسك وسنور الزباا ورقيق السوا وأ

 .2لتافي رحلتان أو ثالة ليستغن  التاجر، األمر الذي يحمل م على أن ي ترقوا رماا ليبيا متلربين ألخطار عدة 

لل سوق اللطارين واللشابين،  إلى جان  هذه القيساريات وجدت أسواق اائم  امتاتت بت صص ا في بي  بضائ  ملين  م          

اغ ، سوق الحدااة، سوق النجارة، سوق الصوف وسوق الات  وغيرها.    سوق الص 

جار     مميزة ااخل املاتم  الزياني سواء ااخل املدين  تلمسان أو باملدن          إبا   إلى هذا نجد اللامل البشري، اذ ملل الت 

احلي ،  كانوا طيبين أو ياء في تجارته ، األمر الذي ساعد  3م ملتزون بالنظا   والحضارة وحسن التدبير م ذبون م  األجان  الس 

 بدوره على استقدا  التجار من كل األصقاع.  

 طبيعة املبادالت التجارية للمنطقة   .5

إن قائم  السل  و ميتها لم تان ثابت  وقارة على مدى عمر المارة الزياني ، نظرا ملا انتابها من أحداة  صادرات اململكة:  1.5

 سياسي  أثرت على رقلتها ونشاطاتها بكل أنواع ا. 

وتأتي الحبوب على رأس صاارات املغرب األوسط الزراعي ، وتفيد املصاار بأن وهران ظل  تاتس   أهمي  بالغ  في             

، و ذا ميناء تنس الذي  4انطالقا من مرس ى وهران وأرتيو-اللاشر امليالاي - تصديرها، وذلك ابتداء من القرن الراب  ال اري 

 .5كان  تحمل املرا   منه القمح إلى مناطق عديدة وباألخص تجاه سواحل األندلس 

 
 . 60املدجن: املصدر السابق،ص - 1
 . 300مارموا  رب اا: املصدر السابق، ص - 2
 . 300نفسه، ص  - 3

4 - Vernet,R:,op.cit ,p34. 
 . 144 ص ،1982، 2الازائر، ط ، تاب الاغرا يا، تحقيق إسماعيل اللربي، ايوان املطبوعات الااملي :أبي الحسن(  ابن سليد  -5
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 ما كان  هذه الحبوب تتجه نحو سواحل شبه الازيرة انيطالي  وخاص  جنوة والبندقي  ألن أهل ا كانوا يفضلون قمح     

 .1املنطق  نحتوائه على  مي   بيرة من السميد،  كانوا يصنلون منه الرغي  البحري الااف واألطري 

 والضأن، الت  ملل  مااة أولي  للالير من الصناعات   ما خرج  من موانئ المارة الالوا واألصواف املدبوغ       

وتحديدا إلى اشبيلي  الت  صارت    وكان  تتجه خاص  نحو شبه الازيرة األيبيري  لتصن    ،  2ومنها الصناعات الالدي  والنسيجي  

ملتقى التجار من ايطاليا وال رتغاا واننجليز والفرنسيين الذين أصبحوا يفدون عليها للحصوا على ما اشتهرت به من صوف  

  والزئبق لصبغ املنسوجات وجالبين إليها في نفس الوق  السل  الامالي  
 
، واتجه الزئبق  3ومصنوعات جلدي  إبا   إلى الش

 .4ا نحو المارات انيطالي  وخاص  البندقي  منه

وخاص  النسيجي  والت  بدأت تنتلش وتزاهر ابتداء من القرن اللاشر وحتى   - التقليدي - اشتهرت تلمسان بصناعاتها            

ا من الصناع  القرن الخامس عشر امليالاي، إذ كان  نا ق  ورائج ، وهذا ما ندر ه من خالا قوا الوتان    وكان ملظم سكانه

ومن لدنهم يجل  إلى األمصار شرقا وغربا ....أي      ، و ذا قوا يحيى بن خلدون  5والحا   ويليش أ ثر سكانها على مدخونتهم...'' 

وللل ما ا   أهل ا إلى هذا هو عد   فاي  املحصوا الزرايي املحلى لسد حاجياتهم، إذ كان  أرب م تجوا   6(( ال رانس واألحرا 

 . 7شلير الذي ملل ملظم أكل م بإنتاج ال

 ما كان  بالا املغرب األوسط تصدر التمور الت  تفتقدها الضف  الشمالي  للمتوسط نظرا للوامل طبيلي  ومناخي  على          

عموما  ، 8رأس ا الحرارة،  كان  ذات قيم  غذائي  هام  لدى األسبان، وفي جمي  املدن وكان ملك أراغون يفضل ا على مائدته 

 .9 قد عر   حر   تصدير الفوا ه الاا   نشاطا  بيرا والت  نذ ر منها الاوت والبندق والزبي  

رت موانئ املنطق  بلض الحيوانات كالخيوا رغم تو رها في املنطق          والصقور وهذا ما نستشفه    -شبه الازيرة انيبيري  -صد 

،  ما كان  ت رج من مراسيها  ميات من الشم   10وك والطبق  النبيل   قطمن خالا حدي  الوتان لانها كان  تتجه نحو املل

الت  كان  تصن  من ش د النحل الذي كان  تشتهر به منطق  جبل بن  بوسليد ليس املقصوا بها املنطق  الحدواي  للازائر  

.وكان أهالي املنطق  يتلاملون في ذلك  11س(م  املغرب والت  ن تال  تحتفظ بهذا انسم وإنما املنطق  الابلي  املااورة ملدين  تن

 .  رأسا م  التجار األوروبيين الذين كانوا يفدون إلى مراس ى اململا  

 
 . 248، ص 1983اللقا ي  بين الازائر والخارج، الشر   الوطني  للنشر والتوتي ، الازائر  الطمار محمد عمرو: الروابط - 1

2 -Sari Djilali, la renaissance d'un ancien débouche d'or transsaharien- honaine, opu, Alger1986,p33. 

 .112كولستو،ج: املرج  السابق، ص - 3
 .37السابق،صتو يق املدني: املرج   - 4
 . 30الحسن الوتان: املصدر السابق، ص  - 5
 . 22ابن خلدون يجيى: املصدر السابق، ص - 6
 . 30الحسن الوتان: املصدر السابق، ص  - 7

8 - Sari,Djilali :op.cit, p33. 
9 -ibid,p33. 

 .9الوتان: املصدر السابق، ص - 10
 . 45الوتان: املصدر السابق، ص - 11
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 ما خرج  من تلمسان  ميات هام  من اللسل الذي كان  تشتهر به مناطق عديدة من أحواتها واملناطق املااورة ل ا،          

إبا   إلى الزي  واللبيد الذين كان ملك أراغون يرسل تجارا لالبهم منها، وملل  منطق  مرور أوعبور للالير من السل  الت   

،  كان انيطاليون يأتون لبالا املغرب خصوصا  2والرياش والبهارات  1 ريقيا السوااء كالت ر كان يستقدم ا تجارها من اواخل إ

 لشراء الذه ،  سيطروا على جزء ها  من تجارته في تلمسان واملغرب األقص ى.  

تجارتها في هبوط،   لقد اخل  المارات انيطالي  وخاص  جنوة في منا س  م  بيزا سراينيا وكورسيكا وصقلي ، ول ذا كان         

لوا التلامل مل م تجاريا عن   ربما بسب  صلوا القطالنيين الذين أقاموا عالقات طيب  م  عواهل املغرب األوسط الذين  ض 

الانويين، الذين  وج وا اهتمام م وتر يزهم على التجارة م  اوا املغرب بصف  عام  واملغرب األوسط خاص  بلد املزاحم   

، األمر الذي ا ل م إلى  3القوة الاديدة وهي قوة الللمانيين الذين سيطروا على الطرق التجاري  املشرقي   الت  ش دوها من قبل 

التوجه نحو الحوض الغربي منه منذ النص  اللاني من القرن الخامس عشر امليالاي لتلويض خسائرهم املترتب  عن تراجل م  

 بارها ملتقى الطرق التجاري  والطريق نحو الت ر خاص . وانسحابهم من املشرق، ومن ثم  ستفيدهم تلمسان باعت

كان اللديد من التجار انيطاليين الانويين يدخلون املناطق الداخلي  للمغرب األوسط مجذوبين بتجارة الذه ، وقد بلغ         

األوسط ولنلاشه اياها  قد أعفى   منطق  توات مارا ع ر تلمسان، ونظرا لألهمي  املتزايدة للتجارة م  املغرب    -أنطونيو مالفنت -

الانوي من أي بريب  كل بضاع  للتجار الانويين القاامين من املنطق ، ونفس الش  ء يمان قوله بالنسب   - السينا - مجلس 

للبندقي  الت  لم تتأخر لتحقيق الفائدة من انتجار م  تلمسان،  اجتهدت بواسط  تجارها لبلوغ ذلك، أي للتفرغ لتجارة  

 القاا  من السواان الغربي .الذه   

كان  متنوع  وغير قارة أيضا،   رغم ما اشتهرت به اململا  من و رة في إنتاج الحبوب إن أنها لاأت في  واردات اململكة:  2.5

، ولم تان هذه السل  الواراة من الضف  األخرى موج    4بلض السنوات إلى استيرااها، أي خالا سنوات القحط واملسغب 

لتلمسان  قط، بل راع  أيضا ما تحتاجه اواخل الصحراء وخاص  السواان الغربي، الت  كان  تملل موراا هاما لتزويد  

ن بضائل م كل  وأهم تجارتهم في غينيا حي  يحملو     تلمسان بالت ر الذي اعت ر عموا صااراتها،  وفي هذا الشان يقوا مارموا 

سن  ويأتون منها بالت ر واللن ر واملسك وسنور الزباا ورقيق السوا وأشياء أخرى من بضائ  البلد ويتجرون بالتبااا محققين  

 ليرا من الربح حتى لتافي رحلتان أو ثالة ليستغن  التاجر، األمر الذي يحمل م على أن ي ترقوا رماا ليبيا متلربين ألخطار  

 . ((عدة

إبا   إلى اللبيد والرياش والبهارات  ما أشرنا سابقا، والت  تلت ر الوسيط التجاري بينها وبين أوروبا، إذ كان التلمساني          

،  ما جل  تجار تلمسان واملغرب األوسط  5يبل  إلى الصحراوي بما يرسم له من السل  وذلك يرسل له بالالد واللاج والت ر 

 
بار: هو ما كان من الذه  غير مضروب،  إذا برب انانيرا   و عين، ون يقاا ت را إن للذه ، وبلض م يقوله للفض ، انظر الراتي محمد بن أبي    . 1

 . 31،ص 1986م تار الصحاح، ماتب  لبنان، بيروت، طبل  خاص  مدقق ، 
 . 21ص  بوتيان الدراجي: املرج  السابق، - 2

3 . Mas Latrie :op.cit, pp 2-325-326. 
 .186، ص4،1980عبد الرحمن الاياللي: تاريخ الازائر اللا ، اار اللقا  ، بيروت، ط - 4
 . 205املصدر السابق، ص املقري التلمساني: - 5
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ي ان من املدن انيطالي أقمش  الحرير من مدين  املر  الت  كان  تحتار عملي  جلبها من  رنسا وهولندا، وجل    1  وأنسا  الات 

 الذي اشتهرت بصناعته إيطاليا خاص  متزواة في ذلك بمواا قاام  من الشرق،  كان  
 
تلك    الزيانيون مااة الاوخ أواملل 

 .  2املااة  تستقد  لتصن  منها بلض قط  لباس الاند 

ما لم يان القصد من وراء التجارة اوما تحقيق الربح، بقدر ما كان ال دف منها جل  مواا يستطيبها سكان املنطق  أو           

ل  املستوراة من وراء البحر كان  أقل إنتاجا   يفتقدونها، وعلى رأس ا البضائ  املصنل ، وهذا ما يشير إليه مارس   بقوله ''إن الس 

ات تلمسان   .3ببضائ  مصنوع ...'' للثروات، لانها تو 

 خاتمة:  

إن املكان  التجاري  الت  ا تسبتها مملا  تلمسان بصف  خاص  واملغرب األوسط بصف  عام  وبل  أمرائها من ج   أخرى      

انتهى بها إلى أن تكون محل صراع بين قوتين متناقضتين توج  ا وهد ا، وهما األتراك الللمانيون الذين بدؤوا ينقلون وجواهم   

لى الحوض الغربي للمتوسط وبين اسبانيا الحديل  الت  تشكل  من توحد إمارتي  ونشاط م تدريجيا من الحوض الشرقي إ

قشتال  وأراغون  و ذا ال رتغاا وصمم  على مالحق  أهل األندلس واننتقا  من بالا املغرب الت  احتضنتهم  كان  النتيج   

بهز ات أثرت في حر يتها وحيويتها التجاري  بداي   أن  قدت املنطق  حيويتها ومكانتها التجاري ،  لال لقد تأثرت مملا  بن  تيان 

بأتم  القرن الراب  عشر حي  سيطر التجار األوروبيون على البحر املتوسط وا تشفوا طرقا بديل  ع ره أ قدت املغرب األوسط  

 واملغرب السالمي بشكل عا  اوره كوسيط تجاري بين الشماا والانوب.

لمي ، وأن املصاار الطبيلي    - الازائري – ما أن القوة          كان  تلتمد حتى خضوع ا لألتراك على املؤسسات املالي  الس 

للدول  كان  تسير في ملل تلك الطريق  للمحا ظ  على نظا  مركانتيلي أعطاها استقرارا في التواتن التجاري وفي النتاج الكافي  

ه إبا   إلى املصا
 
ار املالي  اللالث  املتملل  في ال دايا والحمونت والازيات الت  يد ل ا  خالا الفترة السابق  أليا  األتراك، وأن

األوروبيون واملساعدات الللماني  كان هناك استمرار لتجارة شرعي  كان  تقو  بها املوانئ الازائري  لخروج املنتجات الداخلي   

ونها ساح  مرور تلتقي  يها املواا األوروبي  املصنل   للبالا على حد تلبير وليا  سبنسر، وأنها أي مملا  تلمسان لم تنقط  عن ك

 من أقمش  وأسلح  بمواا املغرب والسواان الغربي وذلك حتى في ساعات األتمات الخطيرة.
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 الهجرة و إشكاليات الهوية في العالم املعاصر
Migration and identity problems in the contemporary world 

 ط.د. محمد خيدون/جامعة ابن طفيل، املغرب 

PhD student:Mohamed KHAIDOUNE/Univeristy of Ibn Tofail 

 

 

 

 ملخص: 

ترتبط ال وي  بشكل أساس   باننتماء،  ما ترتبط أيضا بالغيري  وايناميات التفاعل بين اللقا ات وانثنيات، وهو األمر الذي  

يجلل ا في ارتباط وثيق بال ارة،   ذه األخيرة تحدة تغيرات عميق  في روابط اننتماء لدى امل اجر،  ما تجلله أما  سؤاا  

ي ينم عن أتم  حقيقي  لدى امل اجر، والت  تحدة أساسا بسب  عازه عن بناء روابط انتماء  أصال  هويته، هذا السؤاا الذ 

متين  م  البلد املستقبل في الوق  الذي الذي تتالش ى  يه روابط انتمائه في البلد األصلي، ويتارس هذا الوب  بشكل  بير جدا  

هذه، ويؤاي كل هذا،  ما أشار  رانسيس  وكوياما، إلى تشكل    عندما ن تس ل سياسيات الدول  في ال ارة عملي  بناء اننتماء

جماعات تطال  بانعتراف بال وي ،  ما يؤاي في أقص ى حدواه إلى تشكل جماعات متطر   من قبيل جماعات انسال   

 الراايكالي.

 ال وي ، ال ارة، اننتماء، الحداث .  الكلمات املفتاحية :

Abstract : 

Identity is linked primarily to belonging, otherness and dynamics of interaction between cultures and 

ethnicities. Thus it is in deep relation with migration. This phenomena causes deep changes into the 

immigrants’ ties of belonging, it also put his original identity into question, while making him incapable of 

building new ties and new belongings. This crisis gets more complicated when migration policies do not make 

enough efforts to help immigrants get out of this dilemma, and it gets worse –as Francis Fukuyama points out- 

when it becomes a central cause of terrorism. 

key words: Identity, migration, belonging, modernity 
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 : تقديم

اللالق  بين ال وي  وقضايا ال ارة، هي عبارة عن عالق  ارتباط وثيق  تستمد صالبتها من تداخل اشكانتهما،  ال ارة بما  

م تل  الثنيات، وبما ت لقه من اشكانت متللق  بانندماج اننساا    تفربه من تغيير اجتمايي وتفاعل ثقافي بين

انجتمايي، تتقاط  وتتداخل م  اشكانت ال وي ،  السؤاا حوا ال ارة هو ربشكل أو بآخرر سؤاا حوا ال وي ، وذلك أن  

وأ كاره وملتقداته وقيمه، بلبارة  امل اجر،  ما أشار عبد املالك الصياا، ن يهاجر بحقيبته  قط، ولانه يهاجر أيضا بلقا ته 

أخرى بهويته. وعلى هذا األساس  الصل بين إشكاليت  ال ارة وال وي ، أو محاول    م أي من هما اون اآلخر، هو  صل تلسفي  

 ن ينتبه ملا يقتضيه   م كل منهما.

I.  :مفهوم الهوية 

يلد مف و  ال وي  من بمن أ ثر املفاهيم األ ثر غموبا واستلصاء على التحديد الدقيق في الللو  اننساني ، حي  نجد  

خمس ملان على األقل، إذ يشير إلى ملنى التشابه، والوحدة، وال وي    يتضمن عند البح  في ملظم امللاجم الفرنسي  أنه 

.  وعموما  إنه يمان  1 (l’identification Propension à)  التحديد أو التلري  الشخصي ، وال وي  اللقا ي ، ثم النزوع إلى

القوا أن مف و  ال وي  ن يتوضح إن من خالا الوقوف عند أهم التصورات الفلسفي  الت  شكل  الرحم الذي نشأ بمنه،  

ما هو محاول  لتقري  ملناه من خالا  على اعتبار أن التحديد الذي نتوخاه للمف و  هو ليس محاول  وب  تلري  اقيق، وإن

 توبيح م تل  األبلاا الت  ينطوي عليها وانشكانت الت  يرتبط بها. 

و  ال وي  في اللصر الوسيط بالاماع  وكان البلد األساس   الذي ينطوي عليه هو البلد الامعي، حي  كان يشير   ارتبط مف

لان املف و  لم يتطور ويأخذ الطاب  املتلدا امللاني الذي يميزه إن م  الفلسف     ،2إلى مطابق  الفرا إلى املاموع  الت  ينت   إليها 

األوائل الذين تناولوا مف و  ال وي  ومنحوه بلدا جديدا، هو الفيلسوف اننجليزي جون   الفالسف الحديل ، وكان من بمن 

شخصي  خالا الزمن، والت  أجاب عنها من خالا  لوك، حي  تطرق إليها في إطار محاولته الجاب  عن إشكالي  وحدة ال وي  ال

ا تراض أن الشخص هو بالذات قاار على حفظ املراحل الترا مي  للوجوا ااخل النفس، وبذلك أخرج مف و  ال وي  من  

بلدها الامايي املحض ليؤسس ملا يس ى  بال وي  الشخصي  . وفي القرن التاس  عشر عرف مف و  ال وي  تطورا م ما م   

  من الفالسف ، أبرتهم  ريدريك هيغل، حي  قا  هذا األخير بنقل سؤاا ال وي  إلى حقل اللالقات انجتماعي ، وذلك مجموع

ع ر اعتبار ال وي  نتاجا لالعتراف املتبااا بين الذات واآلخر،  ه  نتيج  سيرورة صراعي  تتشكل ع رها تفاعالت  راي   

يكون قد أخرج مف و  ال وي  من بلديه الفراي املحض والامايي املحض،  وممارسات اجتماعي  موبوعي  وذاتي ، وبذلك 

 3وذلك ع ر التأ يد على أن ال وي  هي نتيج  تداخل بين الفراي والامايي ااخل الذات اننساني .

 
1 Robinson Baudry, Jean-Philippe Juchs« Définir l'identité », Hypothèses 2007/1 (10), p. 155-167.  P 157 
2 Ibid.,  P 158 
3 Ibid., P 159 
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من بمن الفالسف  الذين تناولوا مف و  ال وي  في الفلسف  امللاصرة هناك الفيلسوف الفرنس   بوا ريكور، حي  سلط الضوء 

والتمايز     Mêmetéعلى بلدين أساسيين ملف و  ال وي  وذلك ع ر تمييزه بين مضمونين متناقضين ل ذا املف و ، وهما التطابق 

  ال وي  يحيل في نفس الوق  إلى ما يوحد الفرا ويجمله بغيره من أ راا الاماع  الت   ، وذلك أن مف و Ipséitéأو انختالف 

 1ينت   إليها،  ما يحيل إلى ما يجلله  ريدا وم تلفا عن أي  را غيره.

لبلض أهم األبلاا الت  ينطوي عليها مف و  ال وي ، أن هذا املف و  هو محط جداا    بسيطوهاذا  إنه يتبين من خالا عرض  

بين تصورات م تلف ، األمر الذي يجلله غير قابل لالختزاا في تلري  اقيق ومحدا، وبالتالي  محاول  تحديده بشكل واضح  

اون اختزاا ملناه يج  أن ن تتلدى تسليط الضوء على الطاب  التر يب  وامللقد الذي يميزه،   وي   را ما هي كل مر   بين  

ين ما يميزه عن كل هؤنء األ راا، وهي ذات مستويات متلداة ترتبط بمستويات اتنمائه،  ما يتشار ه بين كل أ راا جماعته، وب

وبدرج  ان راطه في الاماع  الت  ينت   إليها، األمر الذي يجلل ا غير ثابت  وفي تشكل مستمر ع ر سيرورات من البناء وإعااة  

 البناء.

II.  :االنتماء وبناء الهوية الجماعية 

 وي  الاماعي   لل تفي ء، ويحيل هذا الفلل إلى مطابق  األ راا لصفات محداة أو انتمائهم إلى      تتضمن سيرورة بناء ال

، وذلك أن بناء ال وي  الاماعي  هو مؤسس على اننتماء، حي  أن الشلور املتبااا باننتماء املتشارك بين أ راا  2ملين  

تربط  أو   3بالوحدة، ويرتاز هذا الشلور على سيرورة ذاتي  وعاطفي  مجموع  ملين ، هو الذي يجمل م ويمنح م الشلور 

تفصل( األ راا  يما بينهم،  إذا كان هذا الرابط متينا أصبح شلور الفرا باننتماء وبالتالي هويته أ ثر ثباتا واستقرار، أما إذا  

 4ماء وان راطه بمن هذه الاماع  ن يتحقق. كان الرابط هشا أو حتى منفصال بفلل الر ض أو الوصم ملال،  إن شلوره باننت

، وذلك أن  5يحيل مف و  اننتماء ليس  قط إلى سيرورة عاطفي   راي ، ولان أيضا إلى سيرورة ان راط بنيوي  وبيروقراطي  

نه  قبوا  را بمن جماع  ملين  هو ليس  قط رهين تفاعالت اجتماعي  بينه وبين املاموع  الت  يوا انن راط  يها، ولا

مرتبط  ذلك بالبنيات السياسي  والااري  الت  تلل  اورا حاسما في قبوا أو ر ض ان راطه بمن هذه الاماع . إن بناء  

ال وي  الاماعي  هو سيرورة تتداخل  يها عوامل ذاتي  عاطفي  وأخرى موبوعي  مؤسساتي  ن تقل أهمي ، بحي  تلل  هذه  

 سيرورة اننتماء وبالتالي بناء ال وي .  اللوامل اورا أساسيا في تس يل أو عرقل 

 

 

 
1 Ibid., P 164 
2 Wodak R, Krzyzanowski M. 'Multiple Identities, Migration, and Belonging: Voices of Migrants'. In Caldas-Coulthard C, Iedema 

R, editors, Identity Troubles. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2007. p. 95-119. P 99 
3 Ibid., P 99 
4 Ibid., P 101 
5 Ibid., P 101 
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III.  :الغيرية وبناء الهوية الجماعية 

يرتبط البلد الامايي لل وي  بالشلور باننتماء الذي نملاه إتاء جماعات ملين ، وقد اعت رت بلض التصورات الاالسياي   

، وملنى ذلك أن هويته الاماعي   1 ملاا على ذلك اوركايم( أن هذا الشلور مفروض على الفرا بشكل موبويي خارج إرااته 

محداة بشكل سابق عنه،  بمجرا وجواه ااخل املاتم  يكون قد ا تس  هويته. والواق  أن هذا التصور متجاوت اليو ، وذلك  

بسب  حتميته، وبسب  اهماله ملكان  واور الفرا في تشايل هويته الخاص ، وأيضا لكونه يصور ال وي  الاماعي  باعتبارها  

(، حي   تلت ر أن ال ويات الاماعي  تتغير  Wodakوثابت ، وهو عاس ما تذه  إليه  لير من التصورات اليو    وااك    جامدة

باستمرار، وذلك أنها عبارة سيرورة مستمرة من التفاوض والتأ يد، يقو  خالل ا األ راا باننتماء إلى جماعات ملين  والتصرف  

على اللاس من سابقه، يكون نابلا من ويي وإرااة  بيرين للفرا، وليس مجرا ان راط   ، وهذا اننتماء2باسم ا وبمن إطارها 

 مباشر بمن املسار واملكان الذي تحداه الاماع . 

، وهذا الشلور ن  3يحيل مف و  بناء ال وي  الاماعي  في أعم تلريفاته إلى  سيرورة إنشاء مجموعات تحمل شلورا باننتماء  

م الحدوا بين  النحن  و الغير،  الغيري  هي عنصر أساس   في سيرورة بناء ال وي ، وذلك أن هذه األخيرة  ياتمل إن من خالا رس

هي عبارة عن عملي  تحديد مستمرة ملا يشكل انختالف بين الذات والغير، وقد كان  األبحاة األنثروربولوجي  هي أ ثر من سلط  

ينامي  انثنيات، واورها في بناء هوي  األ راا من خالا اننتماء الذي تفربه  الضوء على هذا الاان ، وذلك من خالا اراستها لد

، وذلك على اعتبار أن تحديد الاماع  الثني  لذاتها ن يتم سوى من خالا التقابل  4بناء على سمات ثقا ي  أو إثني  ملين  

 .5ابل ت لق ال وي  وتؤ د وتحفظ استمرارها املستمر الذي تقيمه بينها وبين باقي الثنيات األخرى،  من خالا هذا التق

IV. :)الهجرة وحركية االفراد )السياق العام لبروز اشكالية الهوية 

أصبح اللالم منذ نهاي  القرن اللشرين يصير أ ثر  أ ثر حر ي ، حي  صارر حس  تقرير األمم املتحدةر عدا األ راا الذين  

مليونا في اللقد السابق، ون تاا هذا اللدا   80، والذي لم يان يتجاوت 2005مليون  را سن   180يليشون خارج بلد املولد 

 6مليون.  258وصل اللدا إلى  2017، وفي سن  2010مليون سن   220مستمرا في التزايد، حي  انتقل إلى 

ااا الحر بين الدوا،  أحدث  اللومل  تغيرات جذري  على مستويات  ليرة، وللل أهم ما جاءت به هو تحرير السوق وتس يل التب

تزايد تد ق املللومات، إبا   إلى تشكل روابط بين أ راا وجماعات من ج ات م تلف  من اللالم بفلل وسائل انتصاا  

 
1 Daniel CALIN, Construction identitaire et sentiment d’appartenance, Ce texte a servi de base à une conférence donnée le 11 

décembre 1998 dans le cadre des Amphis de l’A.I.S. de l’I.U.F.M. de Paris. Texte accessible sur http://dcalin.fr , P 1 
2 Wodak R, Krzyzanowski M. op. cit. p. 95-119. P 98 
3 Caroline B. Brettell and Carolyn F. Sargent, Migration Identity and Citizenship: Anthropological Perspectives, American 

Behavioral Scientist 2006, Volume 50 Number 1, September 2006 3-8, P 3 
4 Ibid.,  P 3 
5 Ibid.,  P 3 
6 United Nations, International Migration Report 2017: Highlights,  Department of Economic and Social Affairs,  New York, 2017, 

p 1 
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، والواق  أن هذه التغيرات جميل ا تتمر ز حوا نقط  واحدة، تتللق بضرورة  تح الحدوا أما  م تل   1والتواصل...الخ 

عن سل ، أمواا، استلمارات، أو مللومات مللومات...الخ(، األمر الذي يجللنا أما  عالم أ ثر  التد قات  قد تكون عبارة 

انفتاحا وترابطا من أي وق  مض ى، وأيضا أما  وب  متناقض، حي  أنه في ظل هذا التوجه نحو اننفتاح الذي يميز اللالم  

ذلك أن اللومل  ن تمنح مميزاتها للامي ،  ه  تتحرك  ، وملنى 2اليو ، نجد أن القيوا على حر ي  األشخاص ن تزاا بيق  

بمنطقين متناقضين، بحي  أنها تقو  بشكل مستمر بابتكار تانولوجيات عابرة ومحطم  للحدوا  كالطائرات ملال وغيرها من  

 .3وسائل النقل(، لانها في اآلن ذاته، تض  املزيد من القيوا على حر ي  األشخاص وحري  التنقل وال ارة

إن  لا   ال ارة الت  نش دها اليو ، هي اليل على أن املقارب  القائم  على تقييد الحر ي  غير مجدي ، ون تتوا ق م  الدينامي   

الت  يلر  ا اللالم امللاصر،  القيوا على ال ارة لم توق  ال ارة بقدر ما أات إلى ظ ور وسائل وطرق متلداة نختراق  

،  في واق  يتميز بحر ي  وتد ق املللومات واألمواا  4األحيان خطيرة ومنا ي  لحقوق النسان الحدوا، والت  تكون في أغل  

واأل كار، ن يمان أن نتوق  سوى أن تكون هارة األ راا مالف ، وذلك ألن هذه التد قات تمنح الاليرين املزيد من الطموحات  

 في ال ارة نحو مكان أ ضل، حي  تتو ر ظروف عيش أحسن. 

V.  :عالقات االرتباط بين الهوية والهجرة 

ال ارة على غرار كل التغيرات ال ام  الت  تمس الوب  انجتمايي للفرا، تؤثر على أحاسيس اننتماء انجتمايي، وبالتالي  

، وهو األمر الذي يض  اشكالي  ال وي  في صل  اهتما  سوسيولوجيا ال ارة،  ما يجلل، من ج   أخرى،  5أحاسيس ال وي  

ن ال ارة موبوعا أساسيا ن محيد عنه لف م ايناميات بناء ال وي ،  ال ارة هي ليس   قط حر ي  مجالي  أو تغييرا مؤقتا  م

أو اائما ملكان انقام ، وإنما هي تغير جذري يمس الروابط انجتماعي  للفرا، ويضله أماما برورة بناء روابط جديدة م  هامش  

بطه القديم ، وتشكل هذه الدينامي  املتملل  في عملي  بناء وإعااة بناء الروابط أساس تشايل  اختيار الحفاظ أو القط  م  روا

 اننتماء الذي يلد بدوره ر يزة ال وي .

تؤثر ال ارة بشكل  بير على هوي  امل اجر، حي  تؤاي إلى إبلاف شلوره بال وي ، ويتارس هذا الوب  من خالا غياب 

من طرف سكان   6د املستقبل، إبا   إلى صلوبات انندماج، ومالقات الر ض وعد  القبوا املؤشرات املرجلي  ااخل البل

البلد املستقبل، سواء كان هذا الر ض متجسدا بشكل موبويي ع ر القوانين واملؤسسات، أو مقتصرا على التملالت والوصم  

ن امل اجر وجماعته األصلي  نسيما عندما تكون  انجتمايي. تؤثر ال ارة أيضا على ال وي  من خالا اننفصاا الذي تحدثه بي

املسا   املاالي   بيرة، حي  ينلاس هذا األمر على راوبط األسرة  تنفصل بشكل  لي أو جزئي،  ما تتأثر أيضا الروابط الت   

 
1 Ramunė Čiarnienė, Vilmantė Kumpikaitė, The Impact of Globalization on Migration Processes, Socialiniai tyrimai / Social 

Research. 2008. Nr. 3 (13), 42–48, P 42 
2 UN. CEPAL, Globalization and development, ECLAC, April 2002, P 230 
3 Ibid., P 233 
4 Ibid., P 230 
5 Daniel CALIN, op. cit., P 2 
6 Ibid., P 2 
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ي  يصبح تح   ، ويؤثر ذلك بشكل  بير على هوي  امل اجر ح1يقيم ا الفرا باملااا حي  تنفصل صلته  بالتراب  أو  البي   

بناء هويته ع ر إنشاء روابط جديدة ااخل البلد املستقبل، لان بما أن هذا األخير قليال ما يلترف بامل اجرين   ةإعاابرورة 

،  إن هوي  امل اجر غالبا ما تصبح هش ، ومنقسم  بين اختيار التشب  باننتماء للبلد  2كأعضاء مرغوب  يهم بمن املاتم  

ملستقبل، والواق  أن  ال انختيارين صل  التحقيق، وهو ما أشار إليه عبد املالك  األصل، واختيار بناء انتماء جديد م  البلد ا

الصياا من خالا مف ومه  الغياب املزاوج ، حي  يحيل هذا األخير إلى أن امل اجر غائ  بشكل ملموس في بلده األصل، وغائ   

 بشكل مجرا في البلد املستقبل. 

  الدائم ،  ما تفترض أحيانا بحلا مستمرا عن اننتماء وتفاعال مستمرا م   تفرض ال ارة نوعا من الالاستقرار والحر ي

، وهو األمر الذي يجلل هوي  امل اجر مرن  وانسيابي ،  ما يفرض على  3الشروط البيروقراطي  والقانوني  للقبوا انجتمايي 

  سواء الدينامي  منها أو البنيوي ، على اعتبار  الباح  السوسيولوجي  واألنثروبولوجي، األخذ بلين انعتبار م تل  أبلاا ال وي

أنها ن تقبل انختزاا في أي من منها،  ما ن يتحقق   م ا إن من خالا تبن  مقارب  متلداة الت صصات تتناوا اشكالي  ال ارة  

 وال وي  من م تل  املداخل املمان .

VI. :الهجرة وبناء الهوية 

يرورتين، إحداهما ذاتي  تتشكل ع ر اختياراتهم الخاص ، واألخرى خارجي  تفرض  يتأسس بناء ال وي  لدى امل اجرين على س

عليهم، وذلك أن هوي  امل اجر هي ن تبنى  قط ع ر نظرته لذاته واألوباع الت  حداها لنفسه، ولان أيضا من خالا نظرة  

بمنه عالق  الذات  الاماعي ( بالغير،  ،   وي  امل اجرين هي منتوج تتفاعل 4اآلخرين، واألوباع الت  حداها اآلخرون له

وتتجسد هذه اللالق  في جدلي  التفاعل والصراع بين الصورة الت  ترسم حوا امل اجر على أساس انتمائه إلى إثني  أو ايان  أو  

 لغ ...الخ، والصورة الت  يرسم ا امل اجر حوا نفسه سواء ع ر مقاوم  هذه الصورة أو تبنيها. 

م  التصورات الاالسياي  لل وي  والت  تلت ر هذه األخيرة  كل قائم وماتمل، وبالتالي تنظر للم اجر  تتلارض هذه الفارة 

باعتباره حامل ل وي  مشكل  وثابت ، محداة مسبقا من طرف املاتم  األصلي الذي ينت   إليه، ومرتبط  بشكل قوي باملااا  

في املقابل، أن ال ويات تبنى ااخل سيرورة   Silvey and Lawsonوالتراب الذي تتشكل بمنه. ويرى الباحلين سيلفي ونوسون 

،  ال وي  ليس  جوهرا قائما، وإنما  5الحر ي ، بحي  تستدمج مجموع  من الخ رات املترا م  بمن أما ن متلداة في اآلن ذاته 

 .6رة هي منتوج اائما في طور التشكل، وذلك أنها مرن  وسائل ، تتفاعل م  م تل  السياقات املتغي

 
1 Ibid., P 2 
2 Wodak R, Krzyzanowski M. op. cit.  P 115 
3 Ibid., P 98 
4 Caroline B. Brettell and Carolyn F. Sargent, op. cit. P 4  
5 Ibid., P 3 
6 Ibid., P 4 
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إلى أن اللورة اليراني  سن    Mobasherوفي هذا السياق يمان ااراج ملاا امل اجرين اليرانيين في أمريكا، حي  يشير  مبشر  

، أات إلى تولد شلور مناهض لإلسال  ااخل أمريكا، وقد تارس هذا الوب  من خالا مجموع  من األحداة الت  أات  1979

، وهو األمر الذي انلاس سلبا على األقليات املسلم  في أمريكا  ناألمريايي والتطرف الدين  في تملالت  بالرهاب إلى ربط انسال  

وتحديدا األقليات انيراني ، حي  أصبح  محط نبذ ووصم اجتمايي،  لاأت بذلك إلى إعااة بناء هويتها ع ر مقاوم  الصورة  

سواء من خالا تبن  املسيحي  أو من خالا    بالسال ين بقط  صلتهم  السلبي  الت  رسم  حول ا، حي  قا  مجموع  من امل اجر 

اللالمات   بإخفاءإعالن ر ض م لتلاليمه الديني ، في حين قا  ال اجرون الذين حا ظوا على انتمائهم الدين  بشكل تدريجي 

رين ليس  ثابت ، وإنما هي منفتح   . وعموما  إن اا ذلك على ش  ء،   و أن هوي  امل اج1الديني  الت  توحي بانتمائهم لإلسال 

ومتفاعل  م  السياق الذي توجد ااخله،  ه  تنتج بشكل مستمر من خالا سيرورة بناء وإعااة بناء تتفاعل ااخل ا عوامل  

  ليرة.

VII. :الهجرة والهوية في تصور فرانسيس فوكوياما 

 الهوية والحداثة:  .1

أن السياسات الحديل  املتللق  بال وي  في الدوا الغربي ، نابل  من ثغرة في النظري  السياسي  الت  انبن  عليها   يرى  وكوياما

الديمقراطي  الل رالي ، وهذه اللغرة تامن في سكوت النظريات الل رالي  عن اشكالي  مكان  الاماعات ااخل املاتم  الل رالي،  

على برورة بمان الدول  للحقوق والحريات الفراي ، لانها أهمل  حري  الاماعات  حي  ر زت هذه النظريات بشكل أساس    

، وهو األمر الذي أاى في وق  نحق إلى استنزاف هذا  2سواء الديني  أو اللقا ي  أو الثني  في الحفاظ على هوياتها الاماعي  

هو كوني في اننساني ، بحي  لم يلد هذا الحق كا يا،  التصور القائم على  ارة انعتراف بالحقوق الفراي  باعتبارها تملل ما 

وأصبح جليا، من خالا مطال  الاماعات امل مش   ملل السوا في أمريكا والايبيايين وامللليين...الخ الذين يطالبون بانعتراف  

م ما ااخل املاتملات  بهم ليس كأ راا، ولان كأعضاء في مجموع ( أن انعتراف الامايي صار مطلبا أساسيا وتحديا سياسيا  

الحديل ، وملنى ذلك أن ال وي  في املاتم  الحدي  صارت اشكالي  أما  السياس ، لانها أيضا صارت سياسي ، وذلك لكونها  

 .3أصبح  مرتبط   بانعتراف اللمومي  

 اإلسالم والهوية:  .2

ت  حدث  في مجموع  من الدوا الغربي  خالا  يرى  وكوياما أن اايولوجيا السال  الراايكالي الت  حفزت األعماا اللنيف  ال

اللقوا األخيرة، هي ليس  تلبيرا عن ثقا   إسالمي  تقليدي ، وإنما هي نتيج  لللغرة الكامن  في النظري  اللي رالي ، وانلكاس  

من  للسياسات الحديل  لل وي ،  السال  حس   وكوياما، هو ايان  تقو  على ببط السلوك من خالا مجموع   بيرة 

القواعد انجتماعي ، هذه القواعد متوطن  بشكل قوي على املستوى املحلي ومتوا ق  م  مجموع  من اللااات والتقاليد  

واملمارسات املرتبط  بأما ن محداة، وبالتالي  لندما يغاار املسلمون املاتملات السالمي  التقليدي  نحو أروربا الغربي   

 
1 Ibid., P 6 
2 Francis Fukuyama, Identity and migration, Prospect Magazine, Issue 131 February 2007, P 1 
3 Ibid., P 2 
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ر قابل  للتحمل من طرف املاتملات املستقبل ، ويلاني امل اجرون املسلمون، تح   خاص ،  إن هويتهم  مسلمين تصبح غي

بغط برورة انمتلاا للملايير اللقا ي  للمجتم  املستقبل، من شرخ يحصل بين هويتهم الداخلي   مسلمين وسلو  م  

 .1الخارجي تجاه اآلخرين،  يصيرون محاطين بسؤاا حدوا انتمائهم وأصال  هويتهم 

وكوياما أن حركات السال  الراايكالي والا ااي، تتزايد استجاب  لإلشكانت ال وياتي  الت  أصبح  مطروح  بشكل قوي  يرى  

م  ال ارة، بحي  أن أهم ما تقدمه هذه انايولوجيات هو الجاب  عن سؤاا  من أنا؟ ، هذا السؤاا الذي يطرحه اليو  الالير  

دا، ويجدون إجابته في اننتماء إلى أم  عاملي  تتبنى تلاليم السال  الكوني . والواق  أن  من امل اجرين الشباب في  رنسا وهولن

اعتبار انسال  الراايكالي شاال من سياسات ال وي ، هور حس   وكويامار ما يفسر سب  ان راط الايلين اللاني واللال  من  

يا م  مجتمله األصلي، وحمل مله ممارساته التقليدي  إلى امل اجرين بمنه،  في الوق  الذي لم يقط  الايل األوا سيكولوج

موطنه الاديد، وجد الايلين اللاني واللال  نفس ما عالقين بين ثقا   آبائهم وثقا   البلد املستقبل، اون القدرة على انندماج  

 .2ي  امللاصرةفي أي منهما، وهو األمر الذي جلل م يستجيبون لنداء انايولوجيات الكوني  للحركات الا اا

 نقد التعددية الثقافية:  .3

أن التلداي  اللقا ي   ما تم تصورها في  ندا والونيات املتحدة األمرياي ، كان  بشكل ما عبارة عن  للب  في   يرى  وكوياما 

( الذي يسم املاتم  الل رالي ومصدر غنى له، بما  pluralismنهاي  التاريخ ، حي  تم تصور التلدا اللقافي  جزء من التنوع  

واملالبس واللااات النابل  من تقاليد تاري ي  م تلف ، وقد تم تصور أن هذا التلدا   املأكونتيو ره هذا التلدا من تنوع في 

اللقافي من حي  ممارسته لن يتلدى املااا الخاص، ولن يؤاي إلى املساس بالحقوق الفراي ، وإن  إنه سيهدا النظا  الل رالي،  

الل رالي  لكل محاونت بانعتراف باملاموعات    مقراطيالدياللنيف  الت  تبديها املاملات  تاملقاوما وهو تحديدا ما يفسر 

 .3اللقا ي ،  مجموعات وليس كأ راا

يشير  وكوياما إلى أن املاتملات الل رالي  الحديل  تقد  نفس ا على أنها مجتملات التلدا اللقافي، وعلى أنها مجتملات تتجاوت  

ير صحيح،  ال وي  الوطني  نتال  قائم  في كل الل راليات  الحدوا الضيق  لل وي ، والواق  حس   وكوياما أن األمر غ 

الديمقارطي  امللاصرة، وهو ما يفسر الصلوبات الابيرة الت  لقيها إاماج املسلمين في مجموع  من البلدان  فرنسا وأملانيا  

يلتقد الاليرون، وذلك ألنها   وهولندا. ويشير أيضا إلى أن املاتملات الديمقراطي  الل رالي  هي ليس  محايدة ثقا ي   ما قد 

تملك قيم ا الخاص  املتللق  باملساواة الفراي  في الحقوق والارام ، وبالتالي  اللقا ات الت  ن تحتر  هذه القيم ن تملك نفس  

، 4  الحق في املساوة ااخل هذه املاتملات.  امل اجرون يملكون الحق في املساواة كأ راا لان ليس كأعضاء بمن جاعات ثقا ي

، إن من خالا انتسابهم ل ذا املاتم  ع ر  اللي راليالديمقراطي    املاتم وملنى ذلك أن امل اجرين ن يملكون حق املساواة بمن  

 تشبثهم بما هو  رااني ااخل م.

 
1 Ibid., P 2 
2 Ibid., P 3 
3 Ibid., P 5 
4 Ibid., P 5 
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 خاتمة:

ديدة الت  تطرح ا  ختاما يمان القوا أن ال وي  والشكانت املرتبط  بها، ت رت وتظ ر بأشكال ا األ ثر جالء م  املشاكل الل

ال وي ،  ما تلير كل األس ل  الا رى الت  وقف  عندها م تل  املقاربات الفلسفي  املؤسس    تساءاال ارة،   ذه األخيرة 

للمف و   من قبيل سؤاا التغير واللبات(.  وبالتالي  إن أي تحليل لل ارة اون الوقوف عند إشكاليات ال وي  هو تحليل غير  

ي سياس  هاروي  ن ترايي البلد ال وياتي لدى امل اجرين هي سياس  عاجزة، ونابل  من عد  إاراك أصل  ماتمل،  ما أن أ 

املشاكل املطروح  م  ال ارة. وفي هذا السياق تحديدا يندرج النموذج الذي أوراه  وكوياما حوا املسلمين في أوروبا والونيات  

يمقراطي  الل رالي  على استمداج ال ويات واللقا ات الحامل  لقيم ن تتوا ق  املتحدة األمرياي ،  لد  قدرة هذه املاتملات الد

م  قيم ا الخاص   املتللق  أساسا بالحري  الفراي (، هو الذي أاى إلى ظ ور   ات  ليرة تطال  بحق انعتراف بها   وي ،  

لسؤاا ال وي ، والذي لم يمان ليطرح بنفس  وبمنها تندرج حركات انسال  الراايكالي، الت  جاءت رحس   وكويامار استجاب  

 الشكل والحدة، لو لم تؤاي السياسات الحديل  لل وي  إلى تلميق مشاكل انندماج لدى امل اجرين.
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 سمات شخصية مدمني االنترنت من طالب الجامعة

Personality traits of internet addicts from university students 
 ، الجزائر   1د. غاملي عديلة/ جامعة باتنة

Dr .Adila Rhalmi/University of Batna-1- Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

هد   هذه الدراس  إلى البح  عن سمات الشخصي  الت  يتميز بها مدمن  اننترن  من طالب الاامل ، حي  كان  عبارة عن  

اراس  ميداني  لبلض طالب الاامل  بجامل  محمد خيضر ببسارة. و ذلك من خالا طرح التساؤا التالي    يما تتملل سمات  

و لتحقيق هذا ال دف است دم  الباحل  املن ج الوصفي أنرتباطي، و بتطبيق  شخصي  مدمن  اننترن  من طالب الاامل ؟ .  

حال ،   114أاوات الدراس  املتملل  في اختبار إامان اننترن ، و مقياس كاتل لسمات الشخصي ، و ذلك على عين  قوام ا 

حي  اشارت النتائج إلى أنهم يتميزون   نتائج تسمح لنا بإعطاء برو يل نويي مميز لطالب الاامل  مدمن  اننترن .توصل  إلى 

  االنطوائية، الخجل، ذوو خيال، الدهاء و الحنكة، عدم األمان، التجديد، غير منضبطبمايلي:  

 إامان اننترن ، سمات الشخصي .  الكلمات املفتاحية: 

Abstract 

This study aimed to search for personality traits that are distinguished by Internet addicts from university 

students, as it was a field study for some university students at the University of Muhammad Khider in Biskra. 

And by asking the following question: "What are the characteristics of the internet addicts personality of 

university students?" To achieve this, the researcher used the descriptive approach, and by applying the study 

tools of Internet addiction testing and the Cattel character trait scale, on a sample of 114 cases, reached results 

that allow us to give a distinct qualitative profile to university students who are addicted to the Internet. The 

results indicated that they are distinguished by the following: "detached formal and aloof, timid and 

intimidated, imaginative, shrewd, apprehensive and insecure, open to change, careless of social  

rules"          

Key words: Internet addiction, personality traits . 
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 أوال: اإلشكالية : 

إن شبا  اننترن  ل ا تأثير  بير على بلض  مست دميها، عندما يسوء است دام م للشبا  و يفرطون  يه و يلتمدون عليه  

اعتمااا شبه تا ، حي  يشلرون بانشتياق الدائم ل ا إذا ما حدة ما يمن  اتصال م بهذه الشبا ، و يحاولون تصفي  كل  

شغل م الشاغل هو  ي  يلواوا مرة أخرى للدخوا على اننترن ، و بهذا يفقدون    التزاماتهم قبل أن يتصلوا بالشبا . و يصبح

استقالليتهم و يصبحون عبدا بل أسيرا له، ألن اننترن  أصبح  تتحام في كل أنشطتهم الحياتي  ... و هذا ما يطلق عليه بإامان  

انتحاا النفس   األمريكي على وب  الامان على    بلد اراسات عديدة تؤ د في كل مرة خطورة املوبوع،  قد أقر .1اننترن  

اننترن  بمن عناصر الامان األخرى، و عر ه على أنه  ابطراب يظ ر حاج  سيكولوجي  قسري  نتيج  عد  الشباع من  

 2است دا  اننترن ، و املصاب بهذا انبطراب يلاني من أعراض عديدة  

 ي  ل ا أن تؤثر على أشخاص اون آخرين، يجللنا نتساءا عن طبيل  هؤنء   إن املتفحص لظاهرة الامان على اننترن  و

األ راا و ما يميزهم عن غيرهم حتى يقلون في مصيدة اننترن . إذن مما ن شك  يه أن مدمن اننترن  يحمل سمات شخصي   

 تميزه عن غير مدمن اننترن .  

(عن سمات الشخصي  املرتبط  بإامان اننترن  و تم تطبيق  Kimberly & Robert روبرت  و    كمبرلي و في هذا الصدا  قد بحل   

( من اللين   % 80(  راا بنسب   259(  راا من املتطوعين على الشبا ، و ظ ر أن  312مقياس الامان على اننترن  على  

للدواني  و بل  تقدير الذات  مدمن  انترن ، حي  اظ روا ارج  عالي  في انعتماا على الذات، و في الحساسي  اننفلالي  و ا

و أنهم غير مؤ دين لذواتهم الشخصي  و تفضيل قوي لألنشط  اننفرااي ، و بشكل عا   قد أظ رت النتائج وجوا نمط مميز  

 . 3ملدمن  اننترن  كاننطواء و اننسحاب من الحياة الواقلي  

ابات النفسي  لدى طلب  الاامل  في مصر و السلواي ،  و في  حص ا لللالق  بين إامان الشبا  و أبلاا الشخصي  و انبطر 

ا بين انبطرابات النفسي  وأبلاا الشخصي  وإامان النترن .  ذلك   االرنوط  قد توصل   إلى وجوا ارتباط ااا إحصائي 

رابات  توصل  النتائج إلى وجوا  روق ذات انل  إحصائي  بين مدمن  النترن  وغير مدمنيه في أبلاا الشخصي  وانبط

 كان  الفروق لصالح الذكور في اننبساطي  ، اللصابي  ، الذهاني  ، اللدواني  ، البارانويا ، اللدائي  ، األرق الليلي  النفسي ، 

، الحساسي  التفاعلي . في حين كان  هذه الفروق لصالح الناة في اننطوائي  ، األعراض السيكوسوماتي  ،القلق ، ان ت اب  

و  ذلك وجوا  روق اال   إحصائيا بين مدمن  النترن  ومدمناته في أبلاا الشخصي   ي ، توهم املرض ، الفوبيا.  ، اللصاب الق ر 

 
، أطروح  ا توراه، انبطرابات النفسي  لدى املراهقين  و إامان اننترن  وعالقته بكل من أبلاا الشخصي انرنوط، بشرى إسماعيل احمد،   1

 .3ص ، 2005جامل  الزقاتيق، مصر،
2Tori, D.. Is Internet addiction real ? (2000, April), Retrieved  February 25 th, 2016 from  www.APA.Org/Inernetaddiction.htm 

3 Kimberly, S. Y.  Robert, C. R,  Internet Addiction: Personality Traits Associated with Its Development,1998, April ,  Paper 

presented at the 69th annual meeting of the Eastern Psychological Association, Bradford.  

http://www.apa.org/Inernetaddiction.htm
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وانبطرابات النفسي . و ذلك وجوا  روق بين مدمن  النترن  في جم وري  مصر اللربي  ومدمنيه في اململا  اللربي   

 .1السلواي  في أبلاا الشخصي  وانبطرابات النفسي  

و من فض   انست دا  على سمات الشخصي    ( وجوا  روق اال  بين مفرطي2005  الصالحينو  جالل ما أظ رت اراس  

و تأ يد الذات و البح  الحس  ، و على سمات الشخصي  السلبي  و هي توهم املربو   انيجابي  و هي اننبساطي  و اللدواني  

  .2فرطي است دا  اننترن القلق،  ما بين  النتائج وجوا برو يل مميز مل

و لللى طالب الاامل  هم أ ثر شرائح املاتم  قابلي  و تلربا لامان اننترن  للدة أسباب منها أنهم يمرون بمرحل  نمو نفس    

م م  يتم  يها تشايل ال وي  و إنشاء عالقات شخصي  و اجتماعي  حميم ، من هنا جاء اهتمامنا في هذه الدراس  بهذه الف  ،  

لبح  عن سمات الشخصي  املميزة لطالب الاامل  املدمنين على اننترن  و الت  تحدات في هذه الدراس  باللوامل الست   ل

شخصية الطالب الجامعي   ما هي سمات عشر للشخصي  حس  كاتل،حي  يمان تجسيد ذلك بطرحنا للتساؤا التالي: 

 املدمن على االنترنت ؟ 

 الدراسة  مفاهيم ثانيا: تحديد

بأنه حال  من انلدا  السيطرة و انست دا  الضار ل ذه التانولوجيا،    (Bread & Wolfe   وولف  وبريد  يلر ه    إدمان االنترنت:

 .3و تتشابه أعرابه م  امللايير املست دم  في تشخيص انامانات األخرى و على وجه الخصوص املقامرة املربي  

تدا الدرج  الكلي  و املرتفل  املتحصل عليها في اختبار الامان على اننترن  املست د  في هذا البح  على إامان  إجرائيا،  و 

 الفرا لالنترن .

سمات الشخصي  بأنها  مجموع  راوا األ لاا أو انستجابات الت  يربط ا نوع من الوحدة الت     كاتل يلرف    سمات الشخصية:

 .  4وب  تح  اسم واحد، و ملالاتها بالطريق  ذاتها في ملظم األحواا تسمح ل ذه انستجابات أن ت

: سمات الشخصي  هي مجموع الدرجات الت  يتحصل عليها الفرا  في كل عامل على حدى في مقياس اللوامل الست   إجرائياو 

 عشر للشخصي . 

   ثالثا: أهمية البحث

هذه الدراس  تتناوا موبوعا هاما ظ ر حديلا في علم النفس يتملل في  إامان اننترن  ، و الذي أصبح ظاهرة مربي  متنامي   

 ما و  يفا لدى م تل    ات اللمري  و التلليمي  و اللقا ي  .. في املاتم ، و عند  ال الانسين. حي  يلت ر إامان اننترن   

 
 .2، مرج  سابق، صانبطرابات النفسي  لدى املراهقين  و إامان اننترن  وعالقته بكل من أبلاا الشخصي  انرنوط، بشرى إسماعيل احمد،  1
على بلض متغيرات   املال  املصري  للدراسات النفسي ، جالا، خالد احمد، و محمد، السليد الصالحين، تأثير انست دا  املفرط لالنترن  2

 . 55-1، 2005(، أ توبر  49  15الشخصي  لدى طالب الاامل ، 

3 Cyber Psychology&  Behavio, Beard, K. W., & Wolf, E. M, Modification in the proposed diagnostic criteria forInternet addiction, 

4(3), 2001, 377-383. 
 . 35، ص. 2004الساندري  ، ، مؤسس  ش اب الااملي  سيكولوجي  املراهق ، م، عبد املنل ،امليالاي 4
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هروبا من الحقيق  من خالا اننغماس في عالم ا تراض   خيالي يقواه تدريجيا إلى األوها  و   سلوك غير سوي يقو  به املدمن

 اننسحاب من الواق ، مما يؤاي به إلى سوء التوا ق و ظ ور ابطرابات م تلف ، و اعتماا أسالي  حياتي  غير توا قي .  

ط و برامج إرشااي  نفسي  ملدمن  اننترن ، و ذلك بلد  يمان القوا أن هذه الدراس  ل ا أهمي  في املساعدة على وب  خط ما  

 إلقاء الضوء على سمات شخصي  املدمن على اننترن .  

 رابعا: عينة الدراسة 

تم اختيار عين  الدراس  األساسي  بطريق  اللين  القصدي . و يتم اختيار أ راا هذه اللين  على خ رة الباح  بالخصائص و  

لاش  ارج  الامان ، تم اختيار   كمبرلي يونغ ل  تمليال جيدا أل راا املاتم . و باست دا  اختبار املميزات الت  تجلل ا ممل

( مقارن  بنسب  الذكور الت   %55.3حال  مدمن  على اننترن  كان  مملل  للين  الدراس ، حي  شكل   الناة نسب    114

 .  (%44.7شكل   

 خامسا: املنهج املستخدم في الدراسة  

ستنا هذه الت  تبح  في اللالق  بين إامان اننترن  و سمات الشخصي ، تم اعتماانا على املن ج الوصفي أنرتباطي كونه  في ارا

 املالئم في الاش  عن ملل هذه اللالقات، و  يما إذا كان  هناك ارتباطات اال  بين متغيرات هذه الدراس . 

 سادسا: أدوات الدراسة 

 للشخصيـة:  مقيـاس العوامـل الستـة عشـر  -1

 وص  املقياس:  2-1

الذكاء    Bاللامل  ،    لتآل  اA اللاملمتملل  في:   سبق التطرق إليها في الاان  النظري(  يحتوي  هذا املقياس على ست  عشر سم   

  Iالارأة ، اللامل  Hاللامل انمتلاا ،  Gاللامل انند اعي ،  Fالسيطرة ، اللامل  Eللامل اللبات اننفلالي، ا C، اللامل 

الراايكالي ،   Q1اللامل عد  انطم نان،  Oاللامل الدهاء،  N الت يل ، اللامل   Mاللاملانرتياب،  Lاللامل الحساسي  ، 

 التوتررر .  Q4اللامل  التنظيم الذاتي ،   Q3اللامل ان تفاء الذاتي،   Q2اللامل  

(  قرة تقيس اللوامل  184(  قرة،  187على   مجمله يحتوي املقياستلت ر كل سم  من هذه السمات ثنائي  القط . و في 

(  قرات أبيف  لاخاا املفحوص جو انختبار . لكل  قرة من  قرات  2،187،  1الست  عشر، واللالة الباقيات ذات األرقا   

(  Bلاني  عامل الذكاء(  و يرمز له   ( ما عدا اللامل ال2،  1املقياس ثالث  بدائل لإلجاب ، و عالم  كل  قرة موتع  ما بين  صفر،

حي  أعطي لإلجاب  الصحيح  عالم  واحدة ولإلجابتين الباقيتين صفر .اعت ر كل عامل مستقل عن اللوامل األخرى و يبلغ  

 ( اقيق . 60-45(  قرة و ن تشترك الفقرة في أ ثر من عامل واحد. مدة تطبيق املقياس ما بين  14-10عدا  قرات كل عامل بين  

 حساب الخصائص السيكومتري  ملقياس اللوامل الست  عشر: 2-2

طالبا من غير عين  الدراس  على  وج من قسم الللو   30ل ذا املقياس، تم تطبيقه على  لحساب الخصائص السيكومتري 

 النساني ، و بلد ذلك قمنا بحساب صدق و ثبات انختبار، و  يما يلي حساب للخصائص السيكومتري  الخاص  باملقياس: 
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 : حساب صدق املقياس -أ 

عن طريق انتساق الداخلي   صدق التكوين (، و ذلك من خالا  صدق التكوين  انتساق الداخلي(: تم حساب صدق انختبار 

( بين كل  قرة  و الدرج  الكلي  للسم  الت  تنت   إليها، وقد تحصلنا    Pearson   كارل بيرسون حساب ملامل انرتباط الخطي لر  

املقياس يتميز بالصدق  يما  على نتائج تشير إلى وجوا اتساق ااخلي بين كل سم  و  قراتها الخاص  بها ، مما يدا على أن 

 يقيسه 

 : حساب ثبات املقياس - ب

عن طريق ملامل ثبات  إعااة انختبار : تم إعااة تطبيق هذا املقياس على نفس أ راا اللين  السابق  الذ ر وذلك بلد مرور  

انختبار املتحصل عليها   يوما من تمن تطبيقه األوا، و قد كان  النتائج املتحصل عليها تدا على أن قيم ملامل ثبات إعااة 15

، ما يدا على  0.01( لكل سم  من سمات الشخصي  مرتفل  و  اال  عند مستوى الدنل  0.582و  0.870و املحصورة بين  

 ثبات هذا املقياس. 

 : Internet Addiction Test (IAT)اختبار اإلدمان على االنترنت لكمبرلي يونغ  -2

 االنترنت : وصف اختبار اإلدمان على  1-1

كمبرلي  تم انعتماا على  اختبار الامان على اننترن  لقياس ارج  التبلي  ومستوى الامان عند مستلملي اننترن  لصاحبته  

بندا يتللق باست دا  اننترن ، حي  تتضمن التبلي  السيكولوجي  والسلوك   20من  I.A.T(. يتكون KimberlyYoungيونغ ) 

تتم الجاب  على كل   ، إبا   إلى عالقتها بابطرابات النو ، مشاكل أسري ، وسوء تنظيم الوق ...ألقسري، وآثار اننسحاب

ومجموع ارجات الجابات  (. 0(، أبردا  5(، اائما  4(،  ليررا  3(، تارارا  2، أحيانا  1ناارا   بند باختيار أحد البدائل التالي :

يتم جم  النقاط الخاص  باللشرين سؤان...وسنجد أنه كلما كان ناتج الام  أعلى كان   [.100،  20تكون محصورة في املااا ]

 الامان على اننترن  أعلى. 

 ختبار: حساب الخصائص السيكومترية لال  1-2

طال  من غير    30لحساب الخصائص السيكومتري  ل ذا انختبار، تم تطبيقه على  وج من قسم الللو  انجتماعي  يتكون من  

عين  الدراس  األساسي ، و بلد ذلك قمنا بحساب صدق و ثبات انختبار، و  يما يلي حساب للخصائص السيكومتري  الخاص   

 بانختبار: 

 :حساب صدق االختبار -أ 

قد كان  النتائج املتحصل عليها تشير إلى أن جمي  ملامالت انرتباط بين ارجات كل عبارة  لق التكوين  انتساق الداخلي(:  صد

(، ماعدا اللبارات ذات  0.01(، اال  عند مستوى انل  مساو ا  0.742و     0.392و الدرج  الكلي  لالختبار، و الت  تراوح  بين  

 (، مما يلطي الدليل على أن انختبار يمتات باتساق ااخلي.  0.05 ه  اال  عند املستوى  ( 16، 11، 7، 6، 4األرقا   
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 : حساب ثبات االختبار  -ب

يو  من التطبيق األوا لالختبار، تم إعااة   15عن طريق ملامل ثبات إعااة انختبار: بالنسب  للبات هذا انختبار،  بلد مدة 

بلد حساب ملامل ثبات   إعااة انختبار  ، ال  النتائج على أن ملامل انرتباط   تطبيقه على نفس أ راا اللين  السابق ، و

 ، ما يشير إلى ثبات هذا انختبار. 0.01( و الذي  كان مرتفلا و ااا عند مستوى الدنل  843. 0املتحصل عليه  

 سابعا: عرض و تحليل و مناقشة نتائج الدراسة 

تباطيه اال  إحصائيا بين إامان اننترن  و سمات الشخصي   اللوامل الست  عشر(  تشير الفربي  إلى أنه:   توجد عالق  ار 

 .لدى طالب الاامل  

و للتأ د من صح  الفربي  تم حساب ملامل انرتباط الخطي لبيرسون بين الدرجات املتحصل عليها في مقياس إامان  

 اللوامل الست  عشر للشخصي  على حدى، و كان  النتائج  ما يلي:اننترن ، و الدرجات املتحصل عليها في كل عامل من 

 عرض و تحليل النتائج:  -1

 0.01االرتباط دال عند مستوى الداللة    **        0.05االرتباط دال عند  مستوى الداللة  *

 إدمان االنترنت  املتغيرات 

 - 0.466** (لتآل  ا Aاللامل 

 - 0.108  الذكاء( Bاللامل 

 0.004  اللبات اننفلالي( Cاللامل  

 0.120  السيطرة(  Eاللامل 

 0.084  انند اعي (  Fاللامل  

 - 0.010  انمتلاا(  Gاللامل 

 - 0.316**  الارأة(  Hاللامل  

 0.050  الحساسي (  Iاللامل 

 - 0.010  انرتياب(  Lاللامل 

 0.498** الت يل(  M  اللامل

 0.323**  الدهاء( Nاللامل  

 0.268**  عد  انطم نان( Oاللامل  

 0.593**  الراايكالي (  Q1اللامل  

 0.003  ان تفاء الذاتي(  Q2اللامل  

 - 0.186*  التنظيم الذاتي(  Q3اللامل  

 0.125  التوتر(  Q4اللامل  



 
 
 
 

 
 

 2020 - أبريل -   63العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

83 

من النتائج املوضح  في الادوا السابق، يتضح أن ملامالت انرتباط الت  ت ص كل من سم  الذكاء و اللبات اننفلالي و  

السيطرة و انند اعي  و انمتلاا و الحساسي ، و انرتياب و ان تفاء الذاتي، و التوتر، غير اال  إحصائيا، ما يلن  عد  وجوا  

 هذه السمات، مما يلاس نفي الفربي  السابق .  ارتباط بين إامان اننترن  و 

و  يما ي ص كل من سم  التال ، و الارأة و التنظيم الذاتي،  اما يتضح من خالا الادوا السابق،  ان ملامالت انرتباط  

إامان   ( على التوالي، ما يلن  وجوا ارتباط سلب  ااا إحصائيا بين0.05، 0.01، 0.01اال  إحصائيا عند مستوى الدنل   

 مما يلاس صح  الفربي  السابق .  اننترن  و هذه السمات.

و  ما يبين الادوا السابق،  ان ملامالت انرتباط لكل من سم  الت يل، الدهاء، عد  انطم نان و الراايكالي  اال  إحصائيا  

(، كا يلن  وجوا ارتباط موج  ااا إحصائيا بين إامان اننترن  و هاته السمات. مما يلاس صح   0.01عند مستوى الدنل   

 الفربي  السابق . 

 ـج على ضوء الفرضيـة:مناقشـة النتائ -2

 لقد توصلنا من خالا عرض نتائج الفربي  إلى انه: 

 . M, N, O, Q1توجد عالق  ارتباطيه موجب  اال  إحصائيا بين إامان اننترن  و كل من اللوامل  -

 . A, H, Q3توجد عالق  ارتباطيه سالب  اال  إحصائيا بين إامان اننترن  و كل من اللوامل  -

 . B, C, E, F, G, I, L, Q2, Q4اطيه اال  إحصائيا بين الامان على اننترن  و كل من اللوامل ن توجد عالق  ارتب -

 و  يما يلي مناقش  لكل عامل من عوامل الشخصي  الست  عشر :

 :  Aلتآلف ابالنسبة لعامل  

و إامان اننترن  لدى طالب   لتآل اتوصل  نتائج الدراس  الحالي  إلى وجوا عالق  ارتباطيه سالب  اال  إحصائيا بين عامل 

الاامل . حي  يمان تفسير هذه النتيج  بأن مدمن  اننترن  من طالب الاامل  يمتاتون باننطوائي . و هذه النتيج  تتفق  

  عالق  إامان اننترن  و اننطوائي  و ذلك منذ بداي  انهتما  بهذا املوبوع.  قد كان   م  اللديد من الدراسات الت  تناول

من الدراسات األولى الت  توصل  إلى وجوا عالق  ارتباطيه اال  إحصائيا بين  ( Petrie & Gunn, 1998بيتري و جين ) اراس   

 يما ي ص اننطوائي ، حي   روبرت وكمبرلي و هي نفس النتيج  الت  توصل  إليها اراس  ، 1اننطوائي  و إامان اننترن  

اعتمدت هذه الدراس  على نفس أااة الدراس  الحالي   مقياس اللوامل الست  عشر(، و توصل  إلى وجوا نمط مميز ملدمن   

 . 2اننترن  كاننطواء و اننسحاب من الحياة الواقلي  

و الت   بشرى االرنوط لربي  الت  توصل  إلى وجوا ارتباط بين اننطوائي  و إامان اننترن ، نذ ر اراس  و من الدراسات ال

بحل  عن اللالق  بين إامان اننترن  و أبلاا الشخصي  و انبطرابات النفسي ، حي  توصل  إلى وجوا عالق  ارتباطيه  

 
املال  املصري  للدراسات النفسي ، جالا، خالد احمد، و محمد، السليد الصالحين، تأثير انست دا  املفرط لالنترن  على بلض متغيرات    1

 الشخصي  لدى طالب الاامل ، مرج  سابق.
2 Kimberly, S. Y.  Robert, C. R,  Internet Addiction: Personality Traits Associated with Its Development., ibid. 
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اننبساطي يرتبط ارتباطا سالبا ااا إحصائيا م   موجب  اال  إحصائيا بين أبلاا الشخصي  و إامان اننترن ، ما عدا امليل 

إامان النترن . و قد تدعم  هذه النتيج  بنتيج   ربي  أخرى بنفس الدراس  حوا وجوا  روق بين مدمن  اننترن  وغير  

 . 1ي  مدمن  اننترن   يما ي ص أبلاا الشخص 

اننطوائي  من سمات شخصي  الت  تجلل الفرا ينزلق في مصيدة اننترن  و الت  تجلل النسان ن  إلى أن  يونغ و هنا أشارت 

يستطي  عقد صداقات م  اآلخرين في اللالم الواقعي،  يهرب إلى هذا اللالم ان تراض   الذي يجلله يليش في أرض الخياا  

قاته م  من يريد و م  من ن يستطيلون رؤيته، و من ن يلر ونه بل  و األ ثر من ذلك أنه يستلير  واألحال  امللالي  و يلقد صدا

اسما غير اسمه الحقيقي و شخصي  غير شخصيته الحقيقي ، و يتصرف  ما يشاء بدون رقي  عليه، و يصبح هذا النسان  

يشلره بذاته و أهميته و مكانته بين الناس  يجد في محبوبا وظريفا و منبسطا في هذه اللالقات الوهمي  ان ترابي ، مما 

النترن  بالته الت  يبح  عنها و يصارع من أجل ا في الحقيق  لان اون جدوى و ن أمل.  إذا كان مفتقدا للم ارات انجتماعي   

والشلور بالنقص و عد    في عامله الحقيقي، يكون أهال ل ا في عامله ان تراض  . و من ثم يمان اعتبار تقدير الذات املن فض

 الافاي  و الخواف و الرهاب انجتمايي و مف و  الذات السلب  و اننطوائي  هي مؤشرات لامان النترن . 

و الت  وجدت  (،2005جالل خالد احمد و محمد سعيد الصالحين ) إن أن نتائج هذه الدراس  ت تل  عما جاءت به اراس  

ن است دا  اننترن  و اننبساطي ، و هي نتيج  غير متوقل  بالنسب  للباحلين. هذه  أن هناك عالق  ارتباطيه موجب  بي

انختال ات قد ترج  إلى عوامل حضاري  و ثقا ي  في مف ومي اننبساط و اننطواء و إامان اننترن . و عموما  ما يميز املرحل   

نوع ا،  الطال  الاامعي سيضطر إلى التلرف على  الااملي  هو أنها تساعد على تكوين الشخصي  و توسي  اللالقات و ت

شخصيات عديدة يؤثر و يتأثر بهم. إن انه قد يصبح منطويا عن مجتمله، و منسح ، و قد يلاني من اللزل  بسب  تللقه 

عن   إلى حد الامان عليها، أو قد يمتلك استلدااا لالنطواء  سم  من سمات الشخصي  تجلله ينسح   باألنترن املبالغ  يه 

 عامله باتجاه الشبا ،  ميكانيز  لل روب النفس   لتجن  خطر مواج   اآلخرين. 

 :  Bبالنسبة لعامل الذكاء

توصل  نتائج الدراس  الحالي  إلى عد  وجوا ارتباط ااا إحصائيا بين عامل الذكاء و إامان اننترن  لدى طالب الاامل . و  

التراة النظري حوا اعتقاا البلض أن األذ ياء و الللماء  قط هم أ ثر احتمان  قد جاءت هذه النتيج  م الف  ملا جاء في 

الذين تكون لديهم قدرة خاص  على التفاير املارا، هم أيضا عرب  لإلامان بسب    أن األشخاص إذ. 2لامان اننترن  

فينيشل  يرى  . حي  3جواة على النترن انجذابهم الشديد لإلثارة اللقلي  الت  يو رها ل م الام ال ائل من املللومات املو 

 
 . 40، مرج  سابق، ص.انبطرابات النفسي  لدى املراهقين   و إامان اننترن  وعالقته بكل من أبلاا الشخصي   انرنوط، بشرى إسماعيل احمد،   1
 . 10، مرج  سابق، ص.انبطرابات النفسي  لدى املراهقين   و إامان اننترن  وعالقته بكل من أبلاا الشخصي   انرنوط، بشرى إسماعيل احمد،   2
من                                         2016 يفري،  21اللوض  ، نااي .  ا.ت.(، مرض اللصر.. إامان اننترن ، تم استرجاع ا في تاريخ  3

17/scince2.asp-arabic/dowalia/scince-http://www.islamonline.net/iol 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/scince-17/scince2.asp
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 (Fenichel )     أن من يقضون أوقات  ليرة أما  النترن  بدن من قضائها م  أسرتهم، تكون لديهم أسالي  ملر ي  شامل  مكون

 .1من تلدا امل ا  وامللالا  تائدة السرع  

عالقته بإامان اننترن ، لان ما تم مالحظته أن    و في حدوا علم الباحل ، لم تان هناك اراسات واضح  تناول  هذا اللامل و

اغل  الدراسات شمل  عينات م تلف  من مدمن  اننترن  من حي  القدرات و املستويات التلليمي  و اللقا ي ، و هنا يمان  

است دام ا،   القوا أن است دا  اننترن  ن يتأثر بمستوى ذكاء الفرا.  م  س ول  الحصوا على اننترن  و بساط  تللم ا و

إذ ن تتطل  سوى املمارس  املتاررة و الدائم  حتى يللم الفرا بجمي  مميزاتها و ملما بجمي  مكوناتها، بل مسيرا ل ا في بلض  

 األحيان، و هذا ما تفسر به الباحل  النتيج  الحالي   يما ي ص هذا اللامل. 

 : Cبالنسبة لعامل الثبات االنفعالي 

توصل  نتائج الدراس  الحالي  إلى عد  وجوا عالق  ارتباطيه اال  إحصائيا بين اللبات اننفلالي و إامان اننترن  لدى طالب  

في اراسته، حي  تبين من خالا   (Thompson, 1996)طومسون الاامل .  و قد جاءت هذه النتيج  م الف  ملا توصل إليه 

، حي  كان  هذه السم    2يتميز به أ راا اللين  الذين وصلوا ملستوى إامان اننترن نتائج ا أن سرع  اننفلاا من بين ما 

 قد تبين أن  روبرت، وكمبرلي أحد مؤشرات القط  املن فض في السم  و املتملل في  س ل الثارة(. و باللواة إلى نتائج اراس  

و الرغب  في القيا  باألنشط  اننفرااي ، وفي الحساسي   املدمنون على اننترن  يظ رون ارج  عالي  في انعتماا على الذات 

و الت  بدورها قد تشكل القط  املن فض من انتزان اننفلالي الذي يتسم بضل  اللبات اننفلالي،   ،  3اننفلالي  و اللدواني  

 . 4و بل  قوة األنا، أيضا اللصبي  و انبطراب بس ول  

 :  Eبالنسبة لعامل السيطرة

كان  نتائج الدراس  الحالي  تشير إلى عد  وجوا عالق  ارتباطيه اال  إحصائيا بين عامل السيطرة و إامان اننترن  لدى طالب  

في اراس  سبق  روبرت و كمبرلي الاامل .  قد توصل  اراسات سابق  إلى نتائج م الف  ملا جاء في هذه الدراس ،  قد أشارت 

أن املدمنون على اننترن  يظ رون ارج  عالي  في انعتماا على الذات و الرغب  في القيا  باألنشط  اننفرااي ، و في   ذ رها، 

أن   يونغ   كمبرلي ، حي  تضي  5الحساسي  اننفلالي  و اللدواني  و بل  تقدير الذات و غير مؤ دين لذواتهم الشخصي  

على الشلور بالقوة و املكان  و السيطرة و املتل ، و ن شك أن هذا يجلل م   الذكور يلا ون نست دا  النترن  للحصوا 

 
- 14، مرج  سابق،صانبطرابات النفسي  لدى املراهقين  و  إامان اننترن  وعالقته بكل من أبلاا الشخصي   انرنوط، بشرى إسماعيل احمد،    1

15 . 
(، ا ريل  2 7اراسات عربي  في علم النفس، تيدان، عصا  محمد، إامان اننترن  و عالقته بالقلق و ان ت اب و الوحدة النفسي  و اللق  بالنفس،    2

 .  452  -371، ص2008

3  Kimberly, S. Y.  Robert, C. R,  Internet Addiction: Personality Traits Associated with Its Development., ibid. 
   من   2015  نو م ر،  16تم استرجاع ا في تاريخ    اختبار اللوامل الست  عشر للشخصي .  –للشخصي     Cattelالفاعوري، أيهم،  ا. ت.(. اختبار كاتل     4

up-sy.com/files/16_PF.pd 

5  Kimberly, S. Y.  Robert, C. R,  Internet Addiction: Personality Traits Associated with Its Development., ibid. 
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يدخلون على مواق  لشباع هذه الحاجات،  نجدهم أ ثر اخون على مواق  مصاار املللومات و األللاب و ب اص  اللدواني   

 . 1منها و حارات الدراش  الانسي  الصريح  و األ ال  الخليل  

 : Fبالنسبة لعامل االندفاعية  

 يما ي ص هذا اللامل،  قد توصل  النتائج إلى عد  وجوا عالق  ارتباطيه اال  إحصائيا بين انند اعي  و إامان اننترن . 

هد   إلى  حص اللالق  بين ابطراب إامان النترن     الت   (Gonzalez, 2002)جونزليز  هذه النتيج  ت ال  ما جاء في اراس   

و آخرون  يما بلد، و الت  هد   إلى  وانج بليدة عما توصل  إليه اراس   غير جونزليز ند اعي ،. و قد كان  نتائج اراس  و ان 

 حص الخصائص النفسي  ملفرطي است دا  النترن  في كوريا، و من بين ما توصل  إليه أنه أشارت تقارير مدمن  النترن   

. و بالرجوع إلى النظريات املفسرة لامان اننترن ، نجد أن نظري   2باملاموعات األخرى أنهم أعلى في ارج  انند اعي  مقارن  

( أن است دا   Shaffer, 1999  شافيزالبح  عن الثارة تؤ د وجوا عالق  بين إامان اننترن  و انند اعي . حي  يرى 

انند اعي  الت  ينظر إليها على أنها عامل م اطرة لتطوير  اننترن  يرتبط بسلوك البح  عن الثارة و الذي يلد سم   رعي  من  

الامان على اننترن .  األ راا انند اعيين يميلون إلى است دا  اننترن  كونه وسيل  لتحصيل الثارة و ربما يصبحون مدمنين  

 .  3على هذه الوسيل 

ون أن مدمن  اننترن  من طالب الاامل  في هذه الدراس   و تفسر الباحل  هذه النتيج  الحالي  املخالف  للدراسات السابق ، ك

في نموذجه الالي   أيزنك لتآل ، و الت  تشير إلى سم  اننطواء، و هذا يتفق م  ما قدمه قد اظ روا ارجات متدني  في عامل ا

 ط اننبساطي . ألنماط الشخصي  األربل  و السمات الت  تندرج بمنها، حي  أشار إلى أن انند اعي  سم  يتضمنها نم

 : Gبالنسبة لعامل االمتثال 

توصل  النتائج في ما ي ص هذا اللامل إلى أنه ن توجد عالق  ارتباطيه اال  إحصائيا بين عامل انمتلاا و إامان اننترن . و  

ون الاماع  و  ترى الباحل  أنه سواء كان مدمن  اننترن  من طالب الاامل  يمتللون للسلط ،و كانوا أ ثر احتراما و يساير 

يتبلون القواعد، أ  أنهم نفليين و يضلون مصلحتهم أون، و ن يحترمون القواعد و القوانين،  ٍان ذلك ن يشكل  رقا لديهم  

طاملا أنهم وجدوا عالم ملالي، خيالي، يليشون  يه حس  شروط م و قواعدهم الخاص  الت  ن تتأثر بما هو في الواق .  الشبا   

ليلتز  بها أو قواعد ملين ، بل تفسح له املااا ليتصرف بكل حري  يريدها، مما يحقق له الربا النفس   و  ن تفرض قيواا 

 انرتياح.  

 

 
 .15، مرج  سابق، ص.  انبطرابات النفسي  لدى املراهقين   و  إامان اننترن  وعالقته بكل من أبلاا الشخصي   انرنوط، بشرى إسماعيل أحمد،   1

2Cyber Psyvhology et Behavior, Whang, L.S., Lee, S , & Chang, M. A, Internet over-user’s psychological: A Behavior sampling 

analysis on Internet addiction, l6 (2),  2003, p 143-150. 

تحليلي  لدى عين  من الشباب بمناطق اراس  استاشا ي   -بن عمارة، سمي ، الشلور بانغتراب انجتمايي لدى الشباب املدمن على اننترن   3

 . 94ص.، 2014 . أطروح  ا توراه علو  ، جامل  قاصدي مرباح، ورقل ، -الانوب الازائري 
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 :  Hبالنسبة لعامل الجرأة  

 يما ي ص هذا اللامل،  لقد أشارت النتائج إلى وجوا عالق  ارتباطيه سلبي  اال  إحصائيا بين الارأة و إامان اننترن  لدى  

مل ، و الت  تفسر بأن مدمن  اننترن  من طالب الاامل  يتصفون بالخال. و تتفق هذه النتيج  م  اراسات سابق   طالب الاا

الت     (Chack & Leung, 2004)لينج    وشاك  توصل  إلى أن الخال يلد أحد أسباب إقباا الفرا على إامان اننترن .  دراس   

 مؤشرات لامان واست دا  النترن ، أشارت إلى  أنه كلما اتااات رغب  الشخص  إلى اراس  الخال و وج   الضبط  هد  

في إامان النترن  كلما كان أ ثر خاال، و كلما قل إامانه كلما اتااا اعتمااه على اآلخرين و اتااات ثق  الشخص في الفرص 

،  قد تبين أن أ راا اللين  الذين    mpson, 1996)(Thoطومسون  و باللواة إلى نتائج اراس      .1الت  تحقق له النجاح في حياته 

 .  2وصلوا ملستوى إامان اننترن  يتسمون بالخال و سرع  اننفلاا

، يشلر بالخوف، غير واثق  3يتسم بالحياء و الحساسي  للنقد و التهديد، غير مغامر  و جبان  الخال سم  تشير إلى أن الفرا 

ماريا من نفسه، وهي صفات تفسر نتائج الدراس  الحالي  الت  تشير إلى وجوا عالق  بين إامان اننترن  و الخال، حي  ترى 

أن الشخص الذي يتص  بالخال و الذي ن يستطي  تكوين عالقات صداق  م  اآلخرين،  ما انه ن يستطي  التفاعل    دورون 

، يمان أن يجد في اننترن  السبيل الوحيد و الخ رة الت  ستحقق له الربا و انرتياح والسرور، اون الحاج   م  املحيطين به

روبن    و باباتشاريس ي  . و هذا ما تدعمه نتائج اراس   4إلى التفاعل وج ا لوجه م  اآلخرين، و هذا ما يملل خ رة ملزتة في حد ذاتها 

تؤثر على است دا  اننترن ، و توصال إلى مجموع  من اللوامل من بينها عد  القدرة  حي  قاما بدراس  مللر   اللوامل الت  

 .5على انتصاا  امليل إلى تجن  انتصاا الشفوي بسب  عوامل نفسي  و شخصي ،  تدني مف و  الذات، و الخوف و اننطواء

 : Iبالنسبة لعامل الحساسية  

توصل  نتائج الدراس  الحالي  إلى عد  وجوا عالق  ارتباطيه اال  إحصائيا بين الحساسي  و إامان اننترن . و يما ي ص  

أن املدمنون على اننترن  يظ رون ارج  عالي  في انعتماا  ،  الت  سبق ذ رهاروبرت  و  كمبرلي  هذه اللالق ،  قد توصل  اراس   

ألنشط  اننفرااي ، و في الحساسي  اننفلالي  و اللدواني  و بل  تقدير الذات و غير  على الذات و الرغب  في القيا  با

 و هي نتيج  م الف  ملا توصل  إليه نتائج الدراس  الحالي .  ، 6مؤ دين لذواتهم الشخصي  

 

 
 . 26، مرج  سابق،ص.انبطرابات النفسي  لدى املراهقين  و إامان اننترن  وعالقته بكل من أبلاا الشخصي  انرنوط، بشرى إسماعيل احمد،  1
في علم النفس، تيدان، عصا  محمد، إامان اننترن  و عالقته بالقلق و ان ت اب و الوحدة النفسي  و اللق  بالنفس ، مرج   اراسات عربي    2

 سابق.
 ،  مرج  سابق. اختبار اللوامل الست  عشر للشخصي  –للشخصي   Cattelالفاعوري، أيهم،  ا. ت.(. اختبار كاتل   3

4 Garcia, D. M. (2003, 14 Decembre). Internet Addiction Disorder. Retrieved  February 21 th, 2016 from 

http://allpsych.com/journal/internetaddiction.html 
5 Journal of Broadcasting Media, Papacharissi, Z, & Rubin, A.M,  Predictors of Internet use, 44 (2) ,2000, p 175-196. 

6 Kimberly, S. Y.  Robert, C. R,  Internet Addiction: Personality Traits Associated with Its Development., ibid. 

http://allpsych.com/journal/internetaddiction.html
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 : Lبالنسبة لعامل االرتياب  

توجد عالق  ارتباطيه اال  إحصائيا بين إامان اننترن  و  لقد أشارت النتائج املتحصل عليها  يما ي ص هذا اللامل إلى انه ن 

عامل انرتياب. و تلزو الباحل  هذه النتيج  املتحصل عليها، كون أن عامل انرتياب بقطبيه  الشك مقابل اللق ( ن يتأثر  

ت تفي ملارا قط    بإامان اننترن . ألن املدمن سوف يجد في هذه الشبا  شخصيات ا ترابي  بليدة عن عامله الحقيقي، 

 اتصاله بالشبا .

 : Mبالنسبة لعامل التخيل 

توصل  النتائج  يما ي ص هذا اللامل إلى وجوا عالق  ارتباطيه موجب  اال  إحصائيا بين عامل الت يل و إامان اننترن  لدى  

غير   الخياا هم أشخاصطالب الاامل ، حي  تفسر هذه النتيج  بأن مدمن  اننترن  من طالب الاامل  ذوو خياا.  ذوو 

تقليدين باستمرار  ن يتمسكون اائما باألعراف والتقاليد ( غير م تمين إطالقا باألحواا اليومي ، و يميلون إلى أن ينسوا األشياء  

.  ما أنهم  1التا   ، و ليس  لديهم اهتمامات باألشياء امليكانياي ، و ن يستمتلون بسماع التفاصيل ألي حااث  أو واقل  

 . 2صحاب ت يالت رومانسي ، بوهيميين، و شاراي الذهن أ

 الطال  الاامعي الذي يمتلك ملل هذه الصفات يجد في تللقه بالشبا  الدعم مللل هذه السمات، و م  عالم اننترن   

، و قد  ان تراض   و ما يمتلاه من إثارة حسي  تجلل املدمن ينغمس  يه، و ي لق صداقات وهمي  تلغي الصداقات الحقيقي 

تظ ر لديه عالقات يت يل ا جااة م  الطرف اآلخر، حي  ي تلق املدمن شخصي  وهمي  م الف  عن شخصيته الواقلي ،  

يستطي  من خالل ا أن يت يل نفسه  ما يريدها بليدا عن األعراف و التقاليد،   ذا ما يشب  رغبته في التحرر و إظ ار ما لم  

ذه الت يالت عبارة عن أوها  غير حقيقي  ن تساعد الطال  في الحفاظ على شخصي   يستط  تحقيقه في الواق .  إن أن ه

سوي  قاارة على التفاعل م  الواق  الحقيقي،  قد ت لق لديه راوا أ لاا ن تمانه من التمييز بين ما هو حقيقي و ما هو  

شب  ت يالته الوهمي . و قد تظ ر لديه أحال   خيالي، و ت لق لديه نوع من الالمبانة بواقله امللاش طاملا وجد عالم آخر ي

أن أحال  اليقظ  أحد أعراض إامان اننترن ،   ذه األحال  تسمح له بأن يليش مرة أخرى كل   غولدبرغاليقظ  حي  أشار 

 األحداة الت  مرت عليه بالطريق  و التفاصيل الت  يريدها.  

 :  Nبالنسبة لعامل الدهاء 

توصل  الدراس  الحالي  إلى وجوا عالق  ارتباطيه موجب  اال  إحصائيا بين إامان اننترن  و عامل الدهاء، و هذا ما يفسر  

تشير إلى األشخاص الذين يتسمون  بأن مدمن  اننترن  من طالب الاامل  يتميزون بالحنا  و الدهاء.  الحنا  أو الدهاء 

. إن هذه الصفات املميزة  3  أنفس م أما  اآلخرين، و يتميزون بالويي في املواق  انجتماعي باملار و الدهاء، و يميلون إلى تلمي

 
جولدبيرج  لدى طالب الاامل    أيزنك و نموذج كل من كاتل و ياملكونات األساسي  للشخصي  فبو هاشم، السيد محمد، أ ،مجل  كلي  التربي    1

 . 273 -212ص ، 2007 ا ريل(، 70 17 اراس  عاملي (، 

 ،مرج  سابق. اختبار اللوامل الست  عشر للشخصي  –للشخصي   Cattelالفاعوري، أيهم،  ا. ت.(. اختبار كاتل   2
 ،مرج  سابق. اختبار اللوامل الست  عشر للشخصي  –للشخصي   Cattelالفاعوري، أيهم،  ا. ت.(. اختبار كاتل   3



 
 
 
 

 
 

 2020 - أبريل -   63العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

89 

للدهاء، و بحام املرحل  التلليمي  و ما تزيده الاامل  من خ رات الحياة، تاس  الطال  الاامعي القدرة على التلامل م   

ر قدر من املكاس  و انستمتاع بها.  الدهاء يجلل الطال   املليرات الت  تقدم ا الشبا  بمار عقلي و خف  للحصوا على ا   

املدمن على اننترن  يجري في م يلته أنه قاار على است دا  اننترنتو استغالل ا بطريق  ن يستطي  غيره أن يصل إليها، و  

را بقيمته وأهميته، ن سيما في  يتمان من خالل ا من إثبات قدراته في التحام بتقنياتها و ال راع  النسبي ، ما يجلله أ ثر شلو 

حاا ج ل من حوله بتلك األمور. و هنا نجده يتنا س م  شخصيات حقيقي  في حياته سواء من األصدقاء أو أ راا اللائل  أ   

م  شخصيات ا ترابي ، حي  يمان له أن يحقق انتصارات تزيد من تقديره لذاته و احترامه ل ا، و هنا يزيد تمساه الشديد  

 شبا . بهذه ال

 :Oبالنسبة لعامل عدم االطمئنان 

تشير نتائج هذه الفربي  أن هناك عالق  ارتباطيه موجب  اال  إحصائيا بين إامان اننترن  و سم  عد  األمان. و هذا ما  

  - ذن  لديهم شلور بال -يفسر بأن عين  الدراس  املتملل  في طالب الاامل  املدمنين على اننترن  يميلون أن يكونوا قلقين 

متقلب  املزاج  ناد أو   ي ( و أحيانا ماتئ  تماما، غير متقبلين للنقد، و يشلرون بأن األصدقاء ن يحتاجون إليهم بالقدر  

 (. 1الذي يحتاجون هم إلى أصدقاء، البكاء بس ول  الحزن و الخوف و الشلور بالوحدة، و لو  الذات و اننهزامي  و اننزعراج 

توصنا إليها حوا وجوا عالق  بين إامان اننترن  و عد  األمان، ترج  إلى أن طالب الاامل  يتهربون من   إن هذه النتيج  الت 

الضغوط املختلف  الت  تجلل م يشلرون بامللاناة إلى حي  يجدون الراح  و التنفيس بدون حرج أو خوف،  ما أن است دام م  

، حي  يبلدهم عن املشاعر السلبي    و عد  التقبل إما نحو أنفس م  للشبا  تشكل نوعا من التسلي  و انندماج الغير مقيد

 أ  نحو املحيطين بهم، و الت  ن يمان التلبير عنها صراح ، و هذا ما يتارر مل م إلى أن يصبحوا مدمنين عليها.  

 :    Q1بالنسبة لعامل الراديكالية 

تشير نتائج هذه الفربي  أن هناك عالق  ارتباطي  موجب  اال  إحصائيا بين إامان اننترن  و الراايكالي . حي  تفسر بأن  

مدمن  اننترن  من طالب الاامل  مجداين، حي  كان  هذه اللالق  األقوى مقارن  بباقي اللوامل األخرى. و هذه النتيج   

تقييم املزاج البيوجين ، و سمات الشخصي  لدى املراهقين مدمن   و الت  هد   إلى  ن  شو و آخرو جاءت م الف  لنتائج اراس   

اننترن  في كوريا، حي  أظ رت النتائج أن مدمن  اننترن  اظ روا ارجات أعلى في برو يالت التوجيه الذاتي،  و تقبل اآلخرين،  

 . 2تي، مقارن  بغير املدمنين على اننترن  و ارجات أقل في السعي عما هو جديد، و انستاشاف، و التقييم الذا
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يكونوا تحليلين، متحررين، مجداين، يشلرون أن املاتم  يج  أن يتحرر من   سم   املادا  ، رٍان أصحابها يميلون أن 

ا، و  تقاليده، يلقون باملنطق أ ثر مما يلقون في املشاعر، ويشلرون بانسترخاء عندما يتحررون من القوانين و يفضلون  سره 

.  ما أنهم يحبون  1هم أ ثر  اعلي  في حل مشاالت الاماع  و لان ليس من الضروري أن يفضل م أ راا الاماع   قااة ل م 

.إن هذه  2تجرب  كل ما هو جديد غير مألوف، يسلون إلى مقاوم  الروتين في حياتهم و  ذلك في اللمل، و هم ذوو تفاير حر 

لداا الكافي لالستغراق  في اننترن ،  ما تقدمه الشبا  من قدرات تفاعلي  ينجذبون  الصفات تجلل للطال  الاامعي انست

إليها و يبحلون من خالل ا عما هو جديد و ملير و خفي و م تل  عما هو مألوف، و هو بالطب  متو ر ألن محتوى الشبا  ن  

نفسه و من التنش   انجتماعي  الت  تلقاها، هنا  تحده قيوا و ن أعراف و ن اين،  مليار التحام هنا يأتي من ااخل الشخص  

سيجد املدمن اللالم الذي يتفق م  أ كاره و ميوله و رغباته.  م  تارار املليرات و و قا للنظري  السلو ي ، يحدة نوع من  

اهتماماته، و  اننطفاء، و الذي يتجدا بظ ور مليرات جديدة، مما تزيد من ميوله الفضولي  نحو استاشاف املزيد، كل حس   

يتلزت هذا السلوك أيضا كون أنهم يشلرون باألمان في است دام م ل ا،  ال احد يراق  مكاملاتهم، و اتصانتهم باآلخرين، أو  

 يحاوا التصن ،  ذلك ن تتم مراقب  املواق  الت  يدخلون عليها، و هذا ما يؤاي إلى توا ق م م  هذا اللالم ان تراض  . 

 :Q2تفاء الذاتي  بالنسبة لعامل االك

وهذه النتيج    تشير النتائج املتحصل عليها إلى انه ن توجد عالق  ارتباطيه اال  إحصائيا بين ان تفاء الذاتي و إامان اننترن .

توصل  هذه الدراس  إلى مجموع  من   حي ، (Flaherty & al, 1998)فالرتي و آخرون  جاءت م الف  ملا توصل  إليه اراس  

اللوامل املسؤول  عن تحديد اوا   است دا  اننترن  من أجل إرباء الحاجات لدى األ راا و هي: انحتياجات الشخصي   

كانندماج و التواا و التحام في انحتياجات الروتيني ، ملل التفاعل انجتمايي، و قضاء وق  الفراغ و التسلي ، و الحصوا  

و هي صفات يشمل ا  .  3على وسائل انتصاا الحديل  لقضاء الوق  و الت اط  م  اآلخرينعلى املللومات، و الحاج  إلى التلرف  

 عامل ان تفاء الذاتي.  

 :Q3بالنسبة لعامل التنظيم الذاتي  

توصل  النتائج إلى وجوا عالق  ارتباطيه سلبي  اال  إحصائيا بين عامل التنظيم الذاتي و إامان اننترن . و على الرغم من أن  

أن مدمن   وآخرون و الت  سبق ذ رها، حي  أنه من بين ما توصل  إليه الدراس   شو  هذه النتيج  ت تل  عما جاءت به اراس   

محمد  . إن أنها تتفق م  اراسات أخرى منها اراس  4برو يالت التوجيه الذاتي، و تقبل اآلخرين   اننترن  أظ روا ارجات أعلى في

و الت  سبق ذ رها أيضا، حي  وجد أن هناك عالق  بين إامان النترن  وتنظيم الذات، و قد ظ رت  صالح محمد عبد املجيد  
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.   الدرج  املن فض   1إامان النترن  لصالح من فض   تنظيم الذات  روق ذات انل  بين مرتفعي و من فض   تنظيم الذات في  

غير منضبط، منحل، م مال للقوانين و ذا صورة بليف  عن ذاته، و  في هذا اللامل يتحصل عليها الشخص الذي يتص  بأنه 

مدمنو اننترن  من طالب  .  و هذه النتيج  تتفق م  ما جاء في عامل الراايكالي ، حي  ير ض 2ينساق وراء رغباته الذاتي  

الاامل  امللايير انجتماعي ، و هم يبحلون عن التجديد و تقليد كل ما هو جديد اون مراعاة القيم و الضوابط، كل ذلك  

 بهدف تحقيق رغبات ذاتي  ليس من وراءها منفل  واضح  لدى مدمن اننترن . 

 : Q4بالنسبة لعامل التوتر 

انه ن توجد عالق  ارتباطيه اال  إحصائيا بين التوتر و إامان اننترن .  و يمان تفسير هذه    توصل  نتائج الدراس  الحالي  إلى

النتيج  كون مدمن  اننترن  من طالب الاامل  عااة ما يكونون في حال  هاائ  و مستقرة و آمن  لكي يتلامل م  الطرف اآلخر،  

ا أو خارجه،  التانولوجيا الحديل  سمح  بالحصوا عليها وق  ما  و أن اتصال م الدائم بالشبا  مستمر سواء كانوا في املنز 

 يشاءون و أينما كانوا، و بالتالي   م شبه منلزلون عن اللالم الواقعي، بسب  انشغال م الدائم بالشبا . 

ل نويي مميز  إن النتائج السابق   يما ي ص عوامل الشخصي  الست  عشر و عالقتها بإامان اننترن ، تسمح لنا بإعطاء برو ي

االنطوائية، الخجل، ذوو خيال، الدهاء و  لطالب الاامل  مدمن  اننترن .  قد كان  النتائج تشير إلى أنهم يتميزون بمايلي:  

   الحنكة، عدم األمان، التجديد، غير منضبط

وجداني  سالب  تشير إلى   إذا كان إامان اننترن  يرتبط بهذه السمات،  ألنها متغيرات سلبي  مربي ، و خ رات انفلالي  

اختالا في انتزان اننفلالي، و عد  اللق  في النفسو بل  تقدير الذات و نقص املشاعر انيجابي  نحو الذات، حي  تتكون  

من خالل ا مشاعر الحزن و القلق و التوتر و الشلور بالضل ، و قصور في القدرات على التغل  عن حانت املزاج السلب  ، و  

في التر يز. و إامان اننترن  في هذه الحال  يكون استجاب  هروبي  من انحباطات و الرغب  في التناس   للحصوا  أيضا بل  

 على اشباعات نفسي  و اجتماعي ... هي خيالي  و ا ترابي  في حقيقتها. 

   تحديات اللالم  إن هذه السمات تجلل الطال  الاامعي مدمن اننترن  ذو بني  بليف ، غير واثق ، ن يستطي  مواج 

الحقيقي، أين يجد الراح  النفسي  و انستقرار النفس   في الشبا ، حي  يلتمد من خالل ا على ميكانيزمات ا اعي  م تلف   

منها التلويض، النكار، الت يل، ال روب،... و الت  بدورها تصبح عامل ملزت له على مستوى الشبا ،   و من خالل ا يجد  

انحترا ، و يزيد من تقديره لذاته و تحقيق مكان  اجتماعي  خيالي ، يص   يها نفسه  ما يشاء، و يكون  القبوا و التف م و 

 حرا غير مقيد بالقوانين و القيم  و األعراف املاتملي  و الديني .

 

 
من   2016 يفري،  20. تم استرجاع ا في تاريخ (3اللمل الخيري والقضايا انجتماعي  امللاصرة  جوان(.  8، 2009محمد سليد.  عبد املايد،  1

http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=84 

 ، مرج  سابق. اختبار اللوامل الست  عشر للشخصي  –للشخصي   Cattelالفاعوري، أيهم،  ا. ت.(. اختبار كاتل   2
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 خالصة: 

إن املالحظ لطبيل  اللالق  بين الفرا الازائري و هذه الشبا ، يستطي  أن يفسر التغيرات الحاصل  في نمط اللالقات و 

التفاعالت انجتماعي  في املاتم ،  ما يمان أن يالحظ التغيرات النفسي  و اللاطفي ، و تغير أسالي  الحياة لدى بلض  

 . و هذا ما سل  إليه الدراس  الحالي  في الاش  عن سمات الشخصي  الت  قد  األ راا الذين أامنوا است دا  هذه الشبا 

تد   بالبلض من طالب الاامل  إلى هذا الامان اون غيرهم، و الت  توصل  إلى نتائج م م  تملل  في أن الطال  الاامعي  

ملل  هذه السمات في كل من  مدمن اننترن  يحمل سمات شخصي  سلبي  ل ا عالق  بإامانه على هذه الشبا ، و قد ت

 . اننطوائي ، الخال، ذوو خياا، الدهاء و الحنا ، عد  األمان، التجديد، غير منضبط 
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 علوم األعصاب، ثورة أم سراب؟

Les neurosciences, révolution ou mirage ? Romina Rinaldi 
 د.محمد شرقي/املركز الجهوي ملهن التربية و التكوين بمراكش /املغرب 

Dr. Mohammed Cherké, Regional Center for Education and Training Professions/Marrakech-Morocco 

Revue des  Sciences   Humaines, n°310, Janvier 2019 

 

 

 

Abstract : 

 This article That I have translate into Arabic is entitled: « Is Neuroscience A Revolution Or A Mirage ? ». It was 

published in the French journal of Humain Sciences, in January 2019. 

 Throughout the article, its author records with astonishment this panting and this almost pathological run-up 

to the newly emerging science, Neuroscience, and shows how the media works to present it as the balsamic 

healer of many diseases and that it is the key to identifying human behavior, and how some believe that a sector 

can benefit from it Education and pedagogy in particular. 

In this context, however, he invokes the response of one of the well-known pedagogists, “Philippe Perenoud”, 

which shows how neurosciences can, no doubt in that, help us in learning the learners and their developmental 

development, and then it can be a valid tool in the field of education, but it cannot be a pedagogy in the extent 

of Itself. It may only contribute to one dimension of pedagogy, that of knowledge only (the knowledge that you 

provide regarding the learner). 

Keywords : neuroscience – brain – pedagogy – human 
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 : ملخص

وقد نشر باملال  الفرنسي   علو      يحمل املقاا الذي عمل  على تلريبه اللنوان التالي : علو  األعصاب هل هي ثورة أ  سراب ؟

. على امتداا املقاا يسال صاح  النص باستغراب  هذا الل اة وهذا الاري شبه املرض    2019، يناير 310إنساني   اللدا 

وراء علو  حديل  النشأة هي علو  األعصاب، ويبين  ي  تلمل وسائل العال  على تقديم ا باعتبارها البلسم الشافي لالير من  

مراض وأنها مفتاح  التلرف على السلوك النساني، و ي  يلتقد البلض أنه من املمان أن يستفيد منها قطاع التربي  و األ 

البيداغوجيا بشكل خاص . لانه يستحضر في هذا الطار را أحد البيداغوجيين امللرو ين   يلي  بيرنو  الذي يبين  ي  أن  

دنا في ملر   املتللمين وتطورهم ألنمائي ومن ثم يمان أن تكون أااة صالح  في  علو  األعصاب يمان، نشك في ذلك، أن تفي

ذاك   مجاا التربي  لانها ن يمان أن تكون بيداغوجيا في حد ذاتها . إنها قد تساهم  قط في بلد واحد من أبلاا البيداغوجيا،

 املتللق بامللارف ن غير  امللارف الت  تقدم ا ب صوص املتللم(. 

 سلوك إنساني .  - ببيداغوجيا–اماغ  -علو  األعصاب  : املفتاحية  الكلمات 

  

 

لمشاعر و لللالقات البين  راي ...هل تمتلك هذه الللو  الوسائل  تلدنا علو  األعصاب بف م أ ضل للدماغ، للملر  ، ل

 لتحقيق طموحاتها ؟ 

من اون شك، لقد اخلنا، من طابق واحد، في عصر علو  األعصاب .إنها علو  تساعدنا لكي نف م بشكل أ ضل من نحن،           

وعوا جميل ؟ نلم و ن في نفس اآلن، و ذلك ألن مج واات    اليومي .إنها ملل الساين السويسري بالنسب  لحياتنا    و ي  نشتغل.

الباحلين إذا كان  تستحق أن تلطاها قيم  ،  ان هذه األهمي  و هذا الاري أو هذه ال رول  بشكل عار إلى هذه الللو  ن تملل  

جدي مساءل  نتائج هذه األبحاة في  خالا هذه السنين األخيرة تم  و بشكل   ما أنه،  قط إيجابيات بل ل ا سلبياتها أيضا.

علو  األعصاب . لقد تم استنكار التالعبات الت  أجري  على ملطيات خا  من أجل  تشايل  أو إعطاء شكل جديد للنتائج و  

ل ما  وراء هذه املظاهر التقني ، هناك اللق  اللمياء و الت  يظ ر أن املاتم  بكامله يلطيها لك   ذلك التوس  في تأويل امللطيات.

 والت  تلز  البلض لدق ناقوس الخطر. إنها علموي  رجلي  أ ثر منها تقدمي  ولذلك    علو  عصبي   « estampillé »هو مدموغ  

في منطق  وسطى بين  القبوا الطائش و الر ض التا ،    !  للماء األعصاب أنفس م سيستنارون التلامل األااتي م  ملطياتهم 

 توجد خديل  في علو  األعصاب ؟ و إذا كان األمر  ذلك،   من املخطئ؟ هل : يماننا طرح السؤاا التالي

 : خديعة القطع األثرية و التالعبات اإلحصائية

و الت  ا تشف  تنشيط  الدماغ  الخاص برؤي  لحدى صور جنفير   2009لللام تتذ رون تلك الدراس  الت  تلوا إلى سن          

لقد تم نشر   ! هل هي هفوة ؟  ن على الطالق  ? Friendsرت بدورها في مسلسل أصدقاء الت  اشته  Jennifer Anistonأننيستون 

، عنوانها األصلي   خاليا  Nature ou Scientific Americainملخص أو تولي  هذه األبحاة في مجالت علمي  قيم  .ملل 

 جينيفر أنيستون ربح   : للوم  على الشكل التاليطوب الذا رة التلريفي   مترجم(. و قد عنون  لارائد الت  نقل  امل: املفاهيم
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أو   عثر الباحلون على عص  جينيفر أنيستون . في مقاله األصلي، استلرض  عالم األعصاب رواريغو  يان   حرب الدماغ  

  رض ى نتائج تجربته من خالا تقديم مجموع  من الخاليا لفرس البحر، و الت ، عند أحد امل  Rodrigo Quian Quiroga يروغا  

تجي  بشكل خاص جدا لصورة اململل  األمرياي  و لان ليس للممللين اآلخريين الذين يظ رون للليان للليان   مساين براا  

هي الت  ستجلل الخاليا اللصبي  تتحرك، في حين أن خاليا أخرى    Maille Berry(. عند مريض آخر  ان ماي بيري  Brad Pittبي   

.و تتملل الخالص  الت  سيتوصل إليها هذا الباح  و  ريقه في كون  Skywalkerستلار أو ستشتغل من أجل  لوك سكايوالاير 

يره حس  تكوين أو  كل ش  ء سيتم تشف كل شخص،  : هذه الخاليا املحداة يمان أن تشكل قاعدة للتنظيم اللصب  لذا رتنا 

ترتي  ملين لخاليا عصبي . و لان قبل كل ش  ء، هذه التملالت ستكون، ملل ا ملل ذ ريات كل منا ،  ريدة للغاي  أو متفراة   

أ ثر . ليس األمر إذن كأن نكون قاارين على تحديد بطريق  يقيني  و ثابت ، عند أي كان، الخاليا املرتبط  بذ رى ملين  و الت   

 ماننا و بشكل مماثل حذف تلك الذ رى تار ين الذ ريات األخرى على حال ا. بحذ  ا ي

التقن  جدا، هو بشكل واضح أقل جاذبي .  باستثناء بلض الازئيات،  - بشكل خاص-أ يد أن هذا الخطاب،  الدقيق ولان         

شاال جديدا و تقدم ا في نسخ   هنا و هناك، ن يمان للوسائط إذن أن تتوق  عن نقل هذه املللومات من خالا إعطائها 

هل من املمان أن نلو  الام ور ؟ألم تنشط محاونت   !جذاب . لقد   موا بشكل جيد أن عام  الام ور تح  علو  األعصاب

     م روحنا البشري  منذ األتا؟ إن أن هذه الطريق  في إبالغ املللوم  تنتج تأثيرا  بيرا على تملل علو  األعصاب  أو الطريق  الت 

 نتملل ا بها من طرف اللمو (.

بالفلل أو من املسلم به أن البح  في التصوير الدماغي محشو بالتح  أو بالقط  األثري  و بالتالعبات الحصائي          

  ن يمان للباحلين مطلقا التحام  يه، يتملل   الخ و لان ثم  تحيز أساس  ، والعدااات الفني  و مللمات في بناء ال روتوكونت.

 في الطريق  الت  يتم بها نقل ملطياتهم للام ور الواس . 

 : حزمة "العلوم العصبية البيداغوجية" 

إن هذا ن يمن   من القوا في ظل هذا التد ق الذي ن ينقط  تقريبا مللطيات علو  األعصاب، أن البلض اقتربوا من الارع           

يااة أو ع د علم األعصاب الذي، على الرغم من بقاءه بليدا عن حياتهم  الزائدة  أي تجاوتوا الحد املطلوب( و ينذرون من س 

اليومي  حتى وق  قري ،  بدأ يغرق أ ثر  أ ثر . ن يس  املرء  إن أن يفار في بلض املدرسين الذين س موا من تراج  املستوى  

 تقد  البيداغوجي.بحام طرق م   التقليدي  ،  و هم يقدمون علم األعصاب باعتباره الخيار الوحيد لل

حب  تظ ر الللو  الدقيق  في مقابل مقابل الللو  النساني   في هذه الحال  علو  التربي (، واملؤيدين   إن النقاش ليس ثنائيا        

 للطرق القديم   مقابل التقدميين. من املمان تماما انعتراف أن البيانات الت  تقدم ا علو  األعصاب حوا نمو األطفاا و  

و من املمان  ذلك  ر ض حزم    علم األعصاب البيداغوجي   م م تلت ر مااة قيم  لتطوير األسالي  التربوي  املناسب ، تلل

 م  ذلك، تبي  أو تسوق منتوج ا بشكل جيد.   كل و الت ،

 علو   تح  عنوان ، ملفا 2013وهاذا نشرت مصلح  املراقب  الللمي  و التقني  التابل  للمل د الفرنس   للتربي  سن         

 املدرسون   ملر   األامغ  ، حي  تم تسليط الضوء على عد  وجوا   م متبااا بين الت صصات:األعصاب و التربي 
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( و علماء األعصاب من ج تهم غير مطللين  34يصبحون عرب  لتفسير البيانات الت  تقدم ا علو  األعصاب  بشكل مبسط  

 وران في حلق  مفرغ  في بلض األحيان . على تاريخ الفار التربوي، ومن ثم الد

 le miroir الجاب ( و لكي يتمم ما جاء في  تابه La riposteيؤ د  يلي  بيرنو، املت صص في علو  التربي  في  تابه األخير       

des alouettes  )انطالق للتفاير  ( على أن نتائج التجارب في علو  األعصاب يمان أن تؤسس نقط  2018 مرآة الق رة

امللارف  في هذه    : وهي البيداغوجي ولان باعتبارها مجرا أاوات، و يذ ر أن الطريق  البيداغوجي  تتمفصل حوا  ثالث  محاور 

الحال  تلك املتللق  بالطفل و نموه( الغايات  األهداف البيداغوجي  و انجتماعي ( ثم املمارسات  الوسائل و الطرق(.  إذا  

عصاب تغذي الاان  املتللق بامللارف،   إنها ن يمان أن تملل بيداغوجي  قائم  بذاتها . من ج   أخرى،   و  كان  علو  األ 

يصر على واقل   أن   م الكائن البشري ن يقتصر  قط على بلد واحد من أبلااه  ...(بالفلل يمان أن يظ ر الدماغ ملل قمرة  

تت ذ كل القرارات  ...( ولان، ن يمان، بأي حاا من األحواا، اختزاا قرارات  القيااة و حي  توجد كل البيانات ...( و حي  

 الطيار في مجرا تولي  ميكانيكي للبيانات ملل ما يمان أن يقو  به الامبيوتر على نحو أ ضل   .

اء األعصاب املش ورين  ولان، هنا أيضا،  ن يمان  إاان  هذا التوجه اللل    علم األعصاب ( بأ مله،  قد  ات ذ بلض علم     

خيار املشار   في التغيير البيداغوجي من خالا علم األعصاب  م  انعتراف   Stanislas Dehaeneأملاا تانيسالس اوهاين 

بضرورة تغيير حقيقي لل راايغم أو النموذج انرشااي امللتمد( و  ذا خلق علم متداخل الت صصات يتيح لاال الطر ين  

س  قط نقل أو تحويل نظري  إلى أخرى. لان علماء األعصاب املتشااين ليسوا ناارين و ن شك أنهم أقل  التلاون بفلالي  و لي

 سماعا . 

 : نحو علوم أعصاب أخالقية

في مجل  الط  النفس     2014ن تقتصر املسأل  على البيداغوجيا.  في مقاا ظ ر سن   الحاابطبيل           

L’encéphale  يجيز است دا     2011في علم النفس الشريي عن قلق م بشأن قانون صدر في  رنسا سن    الدماغ(، ع ر باحلون

تصوير الدماغ  جزء من الخ رة الانائي  في الط  الشريي . لقد عااوا من جديد، و من بين أمور أخرى، إلى حال  امرأة شاب   

أختها محدواة و ذلك في أعقاب اراس  تصوير  كان  عقوب   الحام بقتل  بإيطاليا  Comeسن  في مدين   28تبلغ من اللمر 

 الذي كان  تلاني منه(، و يشير   Inhibitionالدماغ الت  بين  وجوا خلل في بلض املاانت املرتبط  بالاب  أو التلبيط 

يمان   الباحلون إلى أنه يج  التفاير بحذر في ملل هذه األمور، و أن اللدال  يج  أن تتجن  التفاير في كون  علم األعصاب

أن يجل  أو يقد   إجابات جاهزة  . في ملل هذه الحال ، من األ ضل عد  ا تراض أن اماغ الشخص املار  ي تل  عن اماغ  

الشخص ال ريء، و عد  السقوط في  خ التوطين، أي  ارة أن منطق  ما من الدماغ تتوا ق من اون شك م  سلوك ملين  

عصاب  أنفس م بل نجد حاليا أن  الالير منهم  ين رط في التيار النقدي لللم  .وعلى هذا املستوى أيضا، ن ي د  علماء األ 

وبالرغم من اارا  م  جيدا أن علم م لم يلد هامشيا   األعصاب حي  يتساءلون عن مدى القيم  انثباتي  للبيانات اللصبي .

ى ملر    يفي  استبلاا علم األعصاب من هذه  بل امتد إلى املاانت السياسي  و انجتماعي  و األخالقي  ،   م يسلون ليس إل

 املاانت ولان  البح  عن  يفي  إاراجه بطريق  ملقول  اون إ قاا هذه الللو  لطبيلتها الحقيقي . 
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 ما ترون في تجرب  علم األعصاب، ليس  قط الباحلون هم الذين يج  عليهم توجيه انتها  إلى املتهم . بطبيل  الحاا  ان          

امللموس  للتجارب و املوج   للام ور الواس  من الناس  و الت  يتم القيا  بها في إطار   paramètresتحسيس باملللمات   ت  ال

هذه الللو ( مفيدة في هذا املااا لتلطي رأيا مستنيرا حوا هذه امللطيات . وم  ذلك، يج  أن نتذ ر أن اللق  في علم األعصاب  

ياسي  الت  غالبا ما ن ت ص الباحلين. من ج   أخرى ينتج هؤنء الباحلون تفايرا أخالقيا و  تتأثر بالخطابات العالمي  و الس 

 تقنيا من أجل تجاوت الليوب الكامن  في كل املاانت الللمي . 

 : وسائل تقنية في تطور 

 األاوات  بليف  جدا وانلدا   عد  وجوا بروتوكوا موحد   عااة ما تلترض علماء األعصاب صلوبات تقني  و تجريبي         

 الحصائي  و البيانات األصلي  طبيلتها...ولانهم   م  الحاج  إلى إجراء ملدنت وسطي   جم  امللطيات( كل ذلك  يفقد  القوة

اس من ذلك  ان البح  التقن  في تصوير الدماغ ملل أخالقيات األعصاب هو مجاا للبح   ن يبقون ماتوفي األيدي .على الل

  نست الص استنتاجات حوا الصل  بين السلوك و النشاط الدماغي يمان للباحلين أن  ياتفوا    على سبيل امللاا،   في حد ذاته.

 وبشكل ملالي من خالا إبا   إجراءات أخرى ملل    IRM fonctionnelleبتقني  التصوير بالرنين املغناطيس   الوظيفي 

.من ناحي  أخرى، لثبات اللالق  السببي  و بالتالي است دا   الدماغ  l’électroencéphalographieالوص  انلاترواماغي 

  بحي  يج  أن تسفر  ملراقب  التغيرات في السلوك،  هناك حاج  إلى أاوات أخرى ملل التحفيز املغناطيس   ع ر الامجم 

األبحاة عن انئل تطبيقي  مدعم  بما يافي ملصاحب  الللماء الذين ن يافي أن تكون إرااتهم خيرة في الوق  الحالي للتغل  

 على الصلوبات الت  تتر  م في بلض األحيان مسمرين في أما نهم. 

1-Russell Poldrack et Martha Farah, Progress and challenges in probing the human 

brain,Nature,vol.DXXVI,n°7573,octobre2015 
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 - املغرب–تدبير وقت الفراغ لدى املدرسين: دراسة حالة مدرس بمدينة املحمدية 
Teachers spare time Management A case study, of a teacher in Mohammedia, Morocco 

 الحسن حيرا/ جامعة الحسن الثاني، املحمدية، املغرب أ.د. الحسن ايت الحسن/إشراف  

Mr. LAHCEN AIT LAHCEN/ University Hassan II, Mohammedia, Morocco 

 

 

 

 ملخص:  

يلاس السلوك التر يه  إلى حد  بير طاب  القيم السلو ي  وانجتماعي  السائدة في املاتم ، ولذلك  إن اراسته يمان أن    

تشكل مدخال من املداخل الرئيسي  في اراس  املاتم ، ذلك أن سلوك األ راا في وق  الفراغ يمان من إاراك املحاور األساسي   

ي  وملالا  مشاكله. ول ذه املسأل  أهمي  خاص  عندما يتللق األمر بشريح  اجتماعي   لتطوير مؤسسات التنش   انجتماع

 تربي األجياا وتؤاي اورا هاما في الحياة انجتماعي  وفي بناء املاتم  وهي     املدرسين. 

 مدرس.  – تنش   اجتماعي    - املاتم   -الشغل   -وق  الفراغ  الكلمات املفتاحية: 

Abstract  : 

Recreational activities of individuals largely reflect the dominant character of the values and behavior in 

society, and therefore working on this subject can constitute one of the main entry points in its study.  That is to 

say, the behavior of individuals in their free time, enables us to comprehend the basic axes of developing 

socialization institutions and addressing their problems. This issue is of particular importance when it comes 

to a social component that educates generations and plays an important role in social life and in building 

society, which is that of the teachers. 

 Key words: Free time - society - socializing - teacher. 
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 : تمهيد

تلت ر مسأل  تدبير الوق  وتنظيم وثيرة الحياة انجتماعي  من األمور الت  لم ت ل منها املاتملات اللتيق ، حي  كان كل وق     

أو تمن يلرف بلمله الخاص حس  الفصوا وطلوع الشمس وغروبها   وق  اائري(. إن أن مرحل  اللورة الصناعي  أ رتت  

شغل،  ماذا يقصد   رتت أتمن  جديدة في الحياة انجتماعي  ومن أهم ا تمن الفراغ والالتنظيما جديدا لألتمن  انجتماعي  وب

بوق  الفراغ؟ و ي  يدبر من طرف املدرسين الذين ينلتون في املغرب بأنهم ن يشتغلون إن قليال وأن م نتهم تتميز باثرة  

 اللطل؟ و ما اور مؤسسات التنش   انجتماعي  في التربي  على تدبيره؟

لإلجاب  على هذه األس ل ، اعتمدت على املن ج الايفي عوض املن ج الا   الذي يهتم بإعطاء أرقا  إحصائي ، وتتص  نتائجه  

بالشمولي   أ ثر ما تهتم باللمق ومواق  وأراء الفاعلين، ون تفصح تماما عن مضمون الدوا   األساسي   أل لاا املبحوثين،  

(. عاس املن ج الايفي الذي يلطي األلوي  لوج     Claud Javeau 1ولوجي    ما سماها   وتتص  بمجموع  من الخدع السوسي

نظر الفاعلين انجتماعين ومواقف م تجاه أ لال م. ومن بين األاوات املستلمل  في املن ج الايفي أااة اراس  الحال  والت   

س  وبالتالي الظاهرة،  ما أني أراها األااة املناسب  لنجات  اعتمدتها في اراست  ملا ل ا من أهمي  في س ر أغوار الحال  املدرو 

البحوة انجتماعي  من أجل الوصوا إلى اللا  من خالا الخاص،  ما تلت ر من أهم التقنيات الوصفي  الت  تزوا الباح   

حال  نفسه من خالا تلاير  ببيانات  يفي  ملمق  عن الحال  املدروس . استلن  بأااة املقابل ، وبتقني  املالحظ ؛ مالحظ  ال

في مجموع  من األمان  كاملقهى ومنزله الذي ترته مرارا.   وج ه وحركاته ووقفاته عن الاال  أثناء املقابل ، مالحظ  أنشطته

استلمل   ذلك سيرة حياة املبحوة للوقوف على م تل  املشاهد واملنلطفات الت  مر بها وعاش ا  األسرة ، املدرس ، امل ن ،  

 قاء ...( األصد

أنجزت املقابل  الرئيس  ب صوص هذه الدراس  م  الحال  في منزا قروي حي  ي لو أع( بنفسه في أوقات  راغه و يهرب من    

ضايج املدين  واألبناء. اام  املقابل  الرئيس  حوالي ثالة ساعات متقطل  لكي ن يمل املبحوة،  حاول   يها عرض أس ل   

 ن كل ما يتللق به شخصيا و ذلك عن املوبوع قيد الدراس  لإلحاط  بجمي  جوانبه. املقابل  واستفسارا لحال  ع

في املرحل  اللاني  من البح  وخالا مراجلت  مللطيات املقابل ، حاول  تحديد مجموع  من املنلطفات الت  ميزت اهتما    

يتحدة عن سيرة حياته حس  املراحل  الحال  بوق  الفراغ ثم قم  بتقسيم حياته إلى مراحل. عدت من جديد إلى  أع( ل

واملنلطفات الت  حداتها من قبل بلد أخد موعد مله.  اتفقنا أن نذه  إلى اار أبيه بالبااي  مرة أخرى حي  ال دوء خاص   

والاو ربيعي، قمنا بإعداا الشاي ثم جلسنا نتحدة قليال عن اللمل وظرو ه ألطل  منه مجداا أن يتحدة لي عن حياته في  

 الطفول  ثم مرحل  الدراس  في العدااي واللانوي ثم مرحل  التلليم اللالي وامل ني .   مرحل 

 

 

 

 
1Aurélie Gonnet :« ClaudeJaveau, Des impostures sociologiques », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2014, mis en ligne le 

02 avril 2014, consulté le 29 avril 2017. URL :< http://lectures.revues.org/14236> 
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 وقت الفراغ ظاهرة اجتماعية .1

 تعريف وقت الفراغ  1.1

يقصد بوق  الفراغ الزمن الذي ي لو  يه النسان من الشغل، أي الوق  الذي ي لو  يه الشخص إلى الراح  من أعباء    

ما تلريفه  ظاهرة اجتماعي   قد اختلف  التلريفات.  من السوسيولوجيين من ربط تلريفه بالشغل  املسؤوليات اليومي ، أ

  بالنسب  له: ، Veblen ) 1»ثورستين  يبلن«    ملل

عد  وجوا شغل له قيم  و خلو ذلك   »وق  الفراغ هو الوق  الذي ن ينتج  يه النسان، ويلت ر الشغل غير منتج في حالتين:  

 الحياة«.   مستلزماتالوق  من اللائد الذي يمنح القدرة على شراء اقتناء 

ي استقاللي  علم اجتماع الفراغ أو  ( والذي يلوا له الفضل فDumazedierأما السوسيولوجي الفرنس   »جو ر اوماتاييه«    

الترويح عن سوسيولوجيا الشغل  قد عرف التر يه بأنه »مجموع األنشط  الت  يقبل عليها الشخص بملء إرااته، من اجل  

انسترخاء أو التسلي  أو تيااة في مللوماته أو إقام  عالقات اجتماعي  و ق قدراته وطاقته، وذلك بلد القيا  بواجبات اللمل  

هو الوق     .  من خالا التلريفين يمان أن  نستنتج أن وق  الفراغ يمان تلريفه تلريفا  ميا و يفيا؛  اميا 2األسرة واملاتم « و 

املتبقي من اليو  بلد أااء جمي  الواجبات األسري  واللملي  وانجتماعي ، أما  يفيا   و الوق  الذي يتحرر  يه الشخص من  

 تطي  القيا  بأنشط  تر يهي  شخصي  مسلي   نابل  من رغباته وميون ته.أي التزامات وواجبات حي  يس

 وقت الفراغ وليد املجتمع الصناعي    2.1

إذا كان  املاتملات اللتيق  والقديم  لم تان تهتم بوق  الفراغ، أو لم تفار في  يفي  استغالله وكان متداخال م  األتمن     

ة انجتماعي ، وكان أساسا م صصا ألنشط  تقوي روح الاماع  والتضامن بين  انجتماعي  األخرى ومندرجا بمن الحيا

أ رااها وكان  انحتفانت املوسمي  والديني  أحد تمظ راته،  إن  وق  الفراغ في وقتنا الحالي أصبح سم  من سماته  

  اعي  األخرى في بداي  اللورة الصناعي  .  إذا كان تمن اللمل  قد احتل مكان  مر زي  بالنسب  لباقي األتمن  انجتم3األساسي  

وحوله انتظم  هذه األتمن ، و كان يشكل املصدر الرئيس   لامي  األنشط  انجتماعي  ومصدر املداخل املااي  واملكان  بل  

األتمن  انجتماعي   ولل وي  انجتماعي ،  إنه في اللصر الحالي  قد هذه املكان  وبدأت وظائفه في اننهيار والتالش   أما  باقي 

% من وقته في اللمل حي  ارتف  تمن التر يه  وحدات ساعات اللمل    14ومن أهم ا تمن التر يه؛ أصبح اللامل ن يقض سوى  

 
1- Abdel-Malek Anouar :  « La sociologie du « temps libre » et le devenir de l'homme Thèses préliminaires». In: L'Homme et la 

société, N. 4, 1967. pp. 153-164.[en ligne] <www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1967_num_4_1_1033 
2-  BUSCH Marie-Charlotte : la sociologie du temps libre, Mouton,  paris , 1975, p.62                     

3- COULANGEON Philippe : « loisirs  », Encyclopedia Universalis [en ligne], consulté le 27 avril 2017. URL 

:< http://www.universalis.fr/encyclopedie/loisirs/> 

http://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1967_num_4_1_1033
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ب روت اآلنت الذ ي  وتطور قطاع الخدمات وتحويل   2، بل هناك من تنبأ بنهاي  اللمل1و ثرت اللطل السنوي  واألسبوعي 

 ى مستهلاين م تمين أ ثر بوق   راغ م ومكانتهم انجتماعي  من خالا األنفاق. األيدي اللامل  إل

؛ 3انقسم  الدراسات الت  اهتم  وتناول  الفراغ والترويح في صلته بالتطور التاريخي للمجتملات النساني  أساسا إلى قسمين   

 Sebastien De )صور ومن بينها اراسات   ناك من الدراسات من ترى أن الفراغ يوجد في كل الحضارات ع ر جمي  الل

Grazia(1962) )  الذي أ د أن الفراغ كان من سمات جمي  الشلوب، لان ما يتغير هو اللالق  الت  تربط اللمل بالترويح

 حس  آليات النتاج،  الوق  الحر كان اائما موجواا وانعتقاا بأنه وليد اللورة الصناعي  هو نوع من قصر النظر. 

إلى أن الفراغ والترويح    Joffre ) ( Dumazedierصحاب انتجاه اآلخر خاص  السوسيولوجيين الفرنسيين  من ملل ويذه  أ

 قيم  اجتماعي  هو وليد املاتم  الصنايي، حي  ا تس  الفراغ سمات جديدة وأصبح ظاهرة اجتماعي . في اراست  هذه  

على تناوا أنشط  الوق  الحر والترويح خاص  وليدة اللورة  سأقتصر  قط على بلض املقاربات التنظيري  الت  انصب  

 ومن أهم هذه الدراسات نجد :  الصناعي .

 را على  تاب »لوي بالن«    : »الحق في الاسل«  Paul Lafargue   )4»بوا ن ارغ«   نظري  الحق في الاسل أو انسترخاء لصاحبها  

اللمل والعالء من شأنه والذي سماه ب»جنون ح  اللمل« هو مجرا  أن تقديس    1880»الحق في اللمل«، أبرت »ن ارغ« سن   

يهدف إلى الر   من مرا واي  الطبق  اللامل  إلى الحد األقص ى وتحويل ا إلى مجرا آل  منتج  ومرا م  لخيرات    يإيديولوج غطاء  

ولانها بد ال راط   يه وتقديسه   تستمت  بها الطبق  ال رجواتي  بمبار   من الانيس . إن نظري  »ن ارغ«  ليس  بد اللمل

 وتنااي بالتقليص من مكانته في حياة األشخاص. 

 la sociologie des.إذا كان  سوسيولوجيا التر يه   Thorstein Veblen )5نظري  الطبق  الترويحي » للورستوين  يبلين«    

loisirs)   إن جذورها يمان إرجاع ا إلى »ثورستوين  يبلين« الذي استلمل هذا    حاليا تلت ر  ميدان خاص في السوسيولوجيا 

 Theory of the leasure »في  تابه 1899ألوا مرة سن   -باللغ  النجليزي    « leasure »أو   -«le loisir »املصطلح أي التر يه 

class » تاج وامتالك آلياته  و ق التحليل املار س    حي  عالج اللالقات الطبقي  في املاتم  الرأسمالي ليس من منظور الن

الذي يميز    «la consommation ostentatoire »ولان من منظور انستهالك، وهو الذي أبدع مصطلح »استهالك التباهي« 

 الطبقات املتر   عن الطبقات اللمالي  الت  ن تملك المكانيات املااي  الت  تمانها من انستهالك والتر يه.  

 
1 - Extrait de : Sue, Roger :Temps et ordre social - Sociologie des temps sociaux,  

Presses Universitaires de France Paris, 1995 (2ème édition), pp. 11-32.  

[Enligne] <http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/sue_roger/sue_roger.html> 

 . 37، ص 2009 : نهاي  اللمل،  ترجم  : خليل راشد الايوس  (، اار الفرابي، بيروت،   ريفان جيرمي - 2
3 - TEBOUL René : culture et loisirs dans la société du temps libre, édition de l’aube, paris, 2004, p .15.                                                                                                   

 . 42، ص 1999الوق  الحر والتنشيط اللقافي، منشورات قا ل  الاتاب،الرباط،  سوسيولوجياالزين عبد الفتاح:  - 4
5- TEBOUL René : Op.cit, p53.                                                                                           

http://classiques.uqac.ca/collection_methodologie/sue_roger/sue_roger.html
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»  ou va le. في مجموع  من املؤلفات أهم ا Georges Friedmann ) 1ي  التر يه والحضارة التقني »لاورج  ريدمن«   نظر   

travail humain ? 1950 »و ، « le travail en  « miettes 1956 و ، « sept études sur l’homme et la technique 1966 »  

غزت امللامل ووسائل النقل والتواصل والت  حول  وتحوا شروط عيش النسان،  تحدة » ريدمن« عن التقني  واآلنت الت  

مما أثر على طريق  اشتغاا املؤسسات وسلوك األشخاص إنه »تأثير    « milieux techniques »حي  أصبح  كل األما ن تقني   

ان أاى إلى تقليل ساعات اللمل الت  كان   بتلبير »مارسل موس«. إن غزو اآلل  لحياة النس  « fait de civilisation »الحضارة«  

ساع  في األسبوع وأيا  اللمل إلى خمس  أيا  في األسبوع مما أاى إلى ظ ور إنسان جديد انه »إنسان ما بلد   60تصل إلى 

   l’homme-d’après-le-travail ». .« اللمل« 

مل الذي غزته التقني   من منطلق سوسيولوجيا اللمل،  إذا كان  جورج  ريدمن( عالج بروت ظاهرة الوق  الحر بلالقتها م  الل  

(قد عالا ا بمن حقل جديد للسوسيولوجيا وهو سوسيولوجيا التر يه  2002-1915 إنه يمان اعتبار  جو ر اوماتيديه( 

 حي  اهتم أ ثر باللالق  اللاسي  بين التر يه وتأثيره على اللمل. 

. يلت ر »اوماتاييه« من أهم مؤسس   سوسيولوجيا   Joffre Dumazedier )2   نحو بروت حضارة للتر يه،» لاو ر اوماتايي«  

وهو نتاج لدراسات ميداني      « ? vers une civilisation de loisir »الترويح  في  رنسا من خالا مؤلفه »نحو حضارة للتر يه؟«  

 civilisation de »على »حضارة الشغل«  حوا أنشط  األشخاص خارج أوقات الشغل، ويوضح أن املاتملات الت  كان  مبني   

« travail    ستنتقل إلى مجتملات تتأسس على حضارة للتر يهcivilisation de loisir   أوضح »اوماتاييه«أن مانن  اللمل .)

حي  أصبحوا يتمتلون بساعات الراح  والتر يه خالا األسبوع  وق  حر   « peine des hommes »أنه  »شقاء اللماا« 

، وق  حر أسبويي  نهاي  األسبوع (، وق  حر سنوي  اللطل  السنوي (، ووق  حر في نهاي  الحياة اللملي    ترة التقاعد(.  يومي(

 لم يلد التر يه  قط حقا بل أصبح قيم  اجتماعي   يأخذ مكان   بيرة في حياة األشخاص على حساب اللمل. 

 تدبير وقت الفراغ لدى الحالة  .2

التر يه ظاهرة ملزول ، بل هي ظاهرة مرتبط  بمجموع  من اللناصر يج  تحليل ا في سياق أوس  ومن عدة  ن يمان اعتبار 

 توايا : تاوي  املاتم  والقيم السائدة  يه و ذلك من تاوي  الفرا نفسه،  اي  يدبر  أع( الوق  الحر؟ 

يلاس السلوك التر يه  إلى حد  بير طاب  القيم السلو ي  وانجتماعي  السائدة في املاتم ، ولذلك  إن اراسته يمان أن    

يشكل مدخال من املداخل الرئيسي  في اراس  املاتم ، ذلك أن سلوك األ راا في وق  الفراغ يمان من إاراك املحاور األساسي   

املسأل  أهمي  خاص  عندما يتللق األمر بشريح  اجتماعي  مربي  لألجياا وتؤاي اورا هاما  لتطويره وملالا  مشاكله. ول ذه 

 في الحياة انجتماعي  وفي بناء املاتم  وهي     املدرسين. 

 
1- FRIEDMANN Georges : « le loisir et la civilisation, technicienne », Revue internationale des sciences sociales, 1960, volume 7,  

N°4, pp.551-563.  
2- CAZENEUVE Jean : « Dumazedier Joffre,  Vers une civilisation du loisir ? ». In: Revue   française de sociologie,1962, 3-4.pp.455-

456, [en ligne],< http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1962_num_3_4_6151> 
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 1من اللدا الجمالي للموظفين  ℅ 50في املغرب حي  يمللون ما يقارب  - عداا-تلت ر     املدرسين من أهم موظفي الدول    

ون بأنهم الف   الت  تملك أ  ر قدر من الوق  الفارغ حي  يشتغلون على األقل نص  يو  وتمتات م نتهم باثرة اللطل،  وينلت

لان من خالا  ال  الحال  يتضح اللاس   الوق  الحر غير موجوا وإن وجد   و غير مفار في تنظيمه »الوق  الفارغ موجوا  

 ...ولان بال برنامج«.   

» إذا أنشأنا حضارة للتر يه اون ملنى، سوف نصبح أ ثر عدواني  ]...[إنن   2 (Boris CYRULNIKI)لنكي«يقوا »بوريس سيري 

أراهن أن الذين سيستفيدون من هذه األخالق الاديدة للسلااة سوف تكون لديهم حياة مزاوج  منظم  حوا مشروعين :  

رة جميل «،»  السلااة« إذن تستوج  التو يق بين  مشروع اجتمايي السعي وراء الرتق( ومشروع شخص     الخوض في مغام

اللمل والوق  الحر الذي يلر ه  أع( ب»الوق  الفارغ عندي في مدة ملين  وأن تكون جمي  القيوا مقطل  «، من خالا هذا  

 تدبيره؟  التلري  يتضح أن الحال   واع بالوق  الحر وبدوره في حياته  ويلر ه تلريفا  ميا و يفيا لان ملاذا ن يستطي 

ليس  كل أوقات عد  الشغل الرسمي  يمان أن ترى على أنها وقتا »حرا«،  بالنسب  للحال  في  ترة ملين  من حياته خاص     

لتو ير املاا نقتناء   3بلد تواجه وإنجابه ألطفاا أصبح يقض   وق   راغه من الشغل الرس   في البح  عن »طرف الخ ز« 

يقوا أع(. في ظل الضغوطات وإ راه  4تغاله في مدارس خصوصي ، »أصبح  ملل حمار الناعورة« شق  وتربي  األبناء وذلك  باش

الحياة اليومي  املتسم  بارتفاع تكالي  الحياة األساسي   ونظرا لتدني األجرة أصبح املوظفون  الطبق  املتوسط ( يبحلون عن  

من الصل  التفاير في تنظيم وق  الفراغ  ما يجلل تلويد   موارا إبا ي  بديل  لتغطي  مصاري  اللائل ، ونتيج  هذا يكون  

 وتربي  األبناء عليه أصل . 

يلوا تدبير الزمن بصف  عام  والزمن الحر بصف  خاص  باألساس إلى التنش   انجتماعي  حوا اور الوق  في الحياة اليومي     

دبير املااا والزمن. إن تدبير الوق  ليس مشكل  أع(  قط  للفرا واملاتم ،  املالحظ في مجتملنا املغربي غياب اللقالني  في ت

بل مشكل املاتم ،  مجموع املشاكل الت  نالحظ ا في الاارات اللمومي  واملدارس وااخل اللائل  تلوا إلى سوء تدبير الوق   

و عند قضاء غرض إااري في حي  تتداخل األتمن  انجتماعي  في ما بينها،  وهذا ما يتجلى في تحديد املواعيد بين األشخاص أ 

 مؤسسات الدول  حي  يغي  مف و  تنظيم أو تدبير الوق  .  

تظ ر أهمي  الوق  في أي مجتم  من خالا ما يمارسه أ رااه من أنشط  ومدى قدرتهم على انستفااة منه،  قد نجد أن     

ونستفااة منه، وهذا ما يتجلى في ببط  بلض املاتملات تلت ر الوق  من ذه  وتلطيه قيم  وتربي أ رااها على احترامه 

املواعيد وعد  هدره في ما ن يفيد، وما وصل  إليه من اتاهار وتقد   ما هو الشأن بالنسب  لل روتستان  في أملانيا  ما أوضح  

 
 https://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?m=8&r=52انظر الحصائيات على موق  وتارة انقتصاا واملالي  وإصالح الاارة :  - 1

2 - Fiche de lecture sur « vers une civilisation du loisirs » [En ligne]                                                                                                       

<storage.canalblog.com/17/51/230993/9298529>               
الدارج  املغربي  اللمل للحصوا على املاا نقتناء األغذي  ومن أهم ا الخ ز الذي يلت ر عنصرا أساسيا في التغذي  عند   يقصد »بطرف الخ ز« في  -  3

 املغارب  ، بل تسعى الدول  إلى بمانه وبلمن مناس  لضمان األمن انجتمايي.
 توق  حي  يدور في منحى واحد من اللمل إلى املنزا.  يقصد »بحمار الناعورة «في الدارج  املغربي  ذاك النسان الذي يشتغل اون  - 4

https://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?m=8&r=52
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ي  قصوى  ما س  ير في  تابه األخالق ال روتستانتي  وروح الرأسمالي . وترى بلض املاتملات األخرى أن الوق  ليس  له أهم

 ملل مجتملنا وهذا ما يتبين حتى في بلض األملاا» من يريد الربح  اللا  طويل « . 

مسأل  تلوا باألساس إلى مؤسسات التنش   انجتماعي  الرسمي  كاألسرة    -ووق  الفراغ خاص     -إن التربي  على تنظيم الوق   

اعتباره الزمن الفاصل أو املتواجد بين الزمن اللائلي  واملدرس  واور الشباب والامليات،   ذا الزمن انجتمايي يمان 

 1واملدرس  ،  التملل السائد تجاه الفراغ والتر يه في املاتم  على انه »وق  خاوي« أي  ارغ من أي نشاط أو انه سب  »البلي « 

ويد الطفل بمجموع  من القيم   ألنه مغي  في التنش   انجتماعي . إذا كان  األسرة الخلي  انجتماعي  األساسي  املكلف  بتز

كاحترا  الوق  وتدبيره،  إن هذا الدور أصبح في مجتملنا  ثانويا  في ظل سعي اآلباء إلى تو ير املسان والغداء وعواتهم مرهقين  

انقتصااي ، حي  يقوا  أع( : »في الدار ن وجوا لتدبير الوق  «، وألن السياس  التربوي  مقصرة في   ال راهاتتح  بغط 

هذا الباب  تجد الطفل املغربي يدرس طيل  األسبوع اون أي نشاط تر يه  ااخل املؤسس  التلليمي  تا على ذلك  ثرة الفروض  

وذلك نعتقاا اآلباء أن النجاح انجتمايي يمر   فل في البي  إن »سير تقرا« املنزلي  الت  ترهقه وترهق مل ا األسرة  ال يسم  الط

 ع ر النجاح املدرس    .  

إذا كان وق  الفراغ يلت ر في الحس املشترك سببا »للبلي «   ما أسلف  الذ ر  ألن وظائفه لم تأخذ بلين انعتبار في السياس     

الطفل على انستفااة من األنشط  الترويحي ، بل تدخل في تلارض مل ا ، »   التربوي  حي  ن تساعد برامج التلليم املغربي

النظا  املدرس   مريض  ثرة الدراس  بدون ملنى «  ما ورا على لسان الحال ،  رغم أن من بين أهداف أنشط  الحياة املدرسي   

املالحظ أن هذه األنشط  شبه غائب  في الزمن   إن  2في النظا  التربوي املغربي تماين املتللمين من حسن تدبير أوقات الفراغ 

املدرس   أو تكون مناسباتي   قط ون يستفيد منها جمي  املتللمين لغياب أطر خاص  في التنشيط حي  يتطوع  قط بلض  

 املدرسين لذلك مما يجلل الفضاء املدرس   سانا بالنسب  للمتللم وللمدرس  ما يقوا أع( : » أضح  املدرس  ملل سان «. 

في اراس   قا  بها »عبد الفتاح الزين« تح  عنوان »الوق  الحر لدى األطفاا وطرق استغالله : تجرب  أندي  األطفاا    

، أوضح أهمي  تدبير وق  الفراغ لدى األطفاا وعالقته بالنجاح املدرس   ومحارب  ال در املدرس  ؛ بين من  خالا بح   3باملغرب«

لتحام في ميزاني  وقتهم لنجاح عملي  تمدرس م، واور األسرة في ذلك من خالا اراس   ميداني أهمي  مساعدة األطفاا في ا

نموذجين :  نموذج النجاح املدرس   مقابل الفشل املدرس  ، حي  خلص  الدراس  إلى أن الفشل الدراس   ليس مسأل  شخصي   

تدبير وقته و  م التلاربات املختلف  القائم    تتللق بالطفل أ ثر ما هي مسأل  تتللق بالتنش   وتربي  الطفل على التحام في

 بين األتمن  انجتماعي  املختلف . 

»سير تلل  في الزنق « إنها اللبارة الت  يسمل ا الطفل ااخل البي  املغربي والت  جاءت على لسان أع( أثناء سراه لسيرة حياته  

تج يزات ومرا ق تحتوي الطفل لقضاء وقته الحر، وتغيي     في طفولته.  الفضاء اللا  الذي يرسل إليه الطفل و الخالي من أي 

 
 »البلي « في الدارج  املغربي  يقصد بها الخروج عن الطريق السوي والتلاطي للم درات. - 1
 . 27، ص2008وتارة التربي  الوطني  املغربي : اليل الحياة املدرسي ، منشورات ااكل، الرباط ، اجن ر -2
agadir.com/wp-commune-sociales-oeuvres-http://www.association-: > التاليانظر الدراس  على الرابط  -3

content/uploads/2010/09/alwakt-lhor.doc>   
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خاص  التربي  البدني  الت  تراج  اورها في املؤسسات   - أنشط  مدرسي  تساعد املتللمين على انندماج في الحياة انجتماعي 

ام  اون مقابل مااي،  نجد  التلليمي  وبالتالي عد  تلويد الناش   على ممارس  الرياب  الت  يمان مزاولتها في الفضاءات الل

غياب هذه املااة في التلليم انبتدائي وت صيص ساعتين ل ا في األسبوع بالنسب  للتلليم العدااي  رغم أن امليلاق الوطن   

األسرة    ،  ما أن اعتقاا  1نص على الزاميتها من التلليم انبتدائي إلى التلليم اللانوي   131املااة    12للتربي  والتكوين في الدعام   

أن تو ير الغداء واملسان وامللبس هو املطلوب  قط  منها، أن يمان أن يكون كل هذا سببا  لال في ظ ور مجموع  من املشاكل  

  يصبح الوق  الحر بد املاتم  وليس لصالح املاتم . انجتماعي ؟ 

 وقت الفراغ منتج استهالكي   .3

 ما أسلف  الذ ر،  إنه يبدو رغم »امقرطت « الولوج إلى التربي     1899سن   إذا كان » يبلن« تحدة عن طبق  التر يه في أمريكا  

أن انستفااة من الخدمات التر يهي  يظل ممانا لبلض الطبقات انجتماعي    -« loisirs de masse »وبروت التر يه الامايي 

 يه  ظاهرة اجتماعي  عدة تغيرات وتأثيرات  اون األخرى، »أصحاب الوق  الحر هم األغنياء«  ما قاا  أع(، لقد أبرت تطور التر 

ايجابي  وسلبي  في املاتملات امللاصرة على صليد اللالقات انجتماعي ،  لم تلد حضارة التر يه أمرا خياليا بل أصبح   

قي  قد تغيرت التملالت انجتماعي  حوا التر يه وأصبح املحور الذي تتمحور حوله با –وليس   قط استثناء -حقيق  يومي 

األتمن  انجتماعي ، »أصبح الوق  الحر م ما في حياتي«  ما قاا  أع(. لقد غير الوق  الحر عالق  النسان بالشغل بل وقواعد  

  اننتماء الطبقي  استهالك وسائل التر يه في الوق  الحر من طرف األشخاص أصبح عالم  اجتماعي  مميزة لالنتماء الطبقي 

ندسين«  ما قاا  أع(. إن اننتماء أصبح انتماء لف   أو طبق  اجتماعي  استهال ي  لتر يه ملين   »نحن لسنا ملل األطباء وامل  

 لالم  على املكان  أو املستوى انجتمايي للفرا الذي يلتقدأ يسعى إلى تحقيق ذاته وتفراه إن انه في الحقيق  يليش  استالبا  

رااني « موج   من طرف املاموع  حي  يلتقد الفرا أنه يستهلك من  واستغالن من طرف الش ار ووسائل األعال ، إنها » 

الفوارق الطبقي   املوجواة بين   أجل التر يه لان في الحقيق  يستهلك ليوهم نفسه بمكان  اجتماعي  ما ومحاول  »حا « 

 الف ات انجتماعي . 

»الوق  الحر يج  أن تقتنيه باملاا« يقوا  أع(، يبدو إذن من  ال  الحال  أن انستفااة من الوق  الحر ي ض  ملنطق    

اقتصاا السوق الذي نجح في تحويل هذا الوق  إلى سلل  تباع  وتشترى. كل ش  ء يمان أن يصبح موبوعا لالستهالك بما في  

لقد أصبح الفرا مشاركا في مجتمله ن باللمل بل   ،2قيم التمييز انجتمايي  ذلك الوق  الحر الذي تحوا إلى تمن لنتاج

باستهال ه للمنتجات ومن بينها وسائل التر يه في الوق  الحر،  املشار   أصبح  مشار   في نوع انستهالك وفي نوع الفضاءات   

اع  ن يمان إارا  ا إن باملاا،  ن يا  إذن تواجد  التر يهي  الت  يقض    يها الفرا وقته الحر، لقد تحوا الوق  الحر إلى بض 

وق   ارغ أو حر ولان نبد من تو ر املاا نقتناء الخدمات التر يهي  من أجل نسخ مظاهر اآلخرين والتباهي بأن الفرا تمت   

 
  >  http://www.flshm.ma/Docs/mita9%20arab.pdfانظر نص امليلاق على الرابط : > -1

2- BAUDRILLARD Jean :  la société de consommation, éditions Denoël, paris, 1970, pp.248,249.  

http://www.flshm.ma/Docs/mita9%20arab.pdf
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ن تهم ا املتل  في ممارس    بوقته الحر من خالا املبالغ املد وع . لقد أصبح التر يه في املاتم  امللاصر  تلك »اللاهرة« الت 

 الانس أ ثر ما يهم ا املبلغ املالي املؤاى مقابل الخدم . 

 1(2014-2013أوضح البح  الوطن  الذي أجرته املندوبي  السامي  للت طيط حوا انستهالك واألنفاق عند األسر املغربي   

%  من الذين يتواجدون في أسفل هر  مستوى املليش   10مرة أ ثر من  105من املغارب  األغنياء ينفقون في التر يه  ℅  10أن 

من ميزانيتهم. لم يلد التر يه   ℅  0,4من ميزانيتهم للتر يه بينما ن ي صص اآلخرون إن  ℅  3,5حي  ي صص األغنياء حوالي 

وللف ات انجتماعي ،  انستفااة من الوق  الحر ي تل  من طبق  إلى أخرى،   إذن مجان محايدا بل عالم  مميزة لأل راا

 األغنياء إذن هم الذين ل م الوسائل لالستفااة من الوق  الحر  ال يا  إذن تواجد وق  الفراغ  قط لان نبد من تواجد  

توضح ما هو نوع األنشط  التر يهي  الت  يقو     املاا لشراء هذا الوق .    ل إذن طبق  التر يه ما تزاا قائم ؟. وألن الدراس  لم 

 بها هؤنء األغنياء،   ل تواجد املاا يلن   لال تر يه « لان«؟  

لم يلد التر يه مجان أو حقال مستقال، حقال للحري  حي  نل ر عن اختياراتنا ولم يلد الفرا يمض   وق   راغه حس  حريته    

أجل التر يه ولان أصبح الوق  الحر مجان رمزيا يحدا  يه الفرا انتماءه الطبقي.    الشخصي ،   ليس  الحاج  إلى التر يه من

. ولكي تكون محط نظر إذن يج  أن تستهلك في 2إنه مجتم  املظ ر  لكي توجد يج  أن تكون محط نظر  ما قاا بوخريص(

القروض انستهال ي ، »القرض البنكي     وق  الفراغ ولكي تستهلك يج  أن تبح  عن موارا مالي  أس ل ا بالنسب  للموظ  هو

ولد الحرا  يس ل عليك كل ش  ء... « يقوا  أع(، إن القباا على القروض انستهال ي  البناي  والغراءات الت  تقدم ا األخيرة 

أصبح   حول  الوق  الحر إلى وق  استهالك لم يلد  يه الفرا حرا بل مستلبا »يستهلك « وقته »الحر« من أجل املظ ر الذي

. أصبح الفرا في مجتم  »الزواق« يسعى إلى نيل رض   وموا ق   3أساس اللالقات انجتماعي  في مجتم  التباهي و»الزواق« 

املاتم  أ ثر ما يسعى إلى انستفااة من وقته الحر  فرا،  رغم أنه يلتقد انه حرفي  قضاء وقته الحر إن انه يبقى خابلا  

 تهالك« الذي طغى »بد تاتوريته« على نمط عيش األشخاص. للنمط الذي يفربه »مجتم  انس

إن الحدي  عن التر يه  مجاا للتمايز انجتمايي بين األ راا والف ات انجتماعي  يظ ر جليا في نوع املنشاءات التر يهي  الت     

 ي تارها  الشخص أو تفرض عليه سواء في نهاي  األسبوع أو في اللطل،  اي  ذلك؟ 

 رفيه  فضاء الت 1.3

لقد أثرت حضارة التر يه على  ضاء املدن بل وأصبح الوق  الحر من أهم »مستهلكي« املااا حي  أصبح  بلض املدن    

تتميز وتنل  بكونها مدن سياحي  نستقطابها كل من يرغ  في قضاء اللطل والترويح عن النفس، بل وأصبح اقتصاا بلض  

وأصبح التر يه قاطرة للنمو انقتصااي ومن أهم املشغلين لليد   والخارجي الدوا مبنيا على مدا خيل السياح  الداخلي  

 
 <  http://www.hcp.ma/file/183550انظر نتائج البح  على الرابط : >  - 1
 .135، ص 2015الدار البيضاء ،  اار توبقاا للنشر، ، لسف  -مذكور في : بنلبد اللالي عبد السال : البوب -2
 اقصد  بالزواق  هنا املظاهر الخارجي  الت  تلير اننتباه .   -3

http://www.hcp.ma/file/183550
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، لان بلض املدن تكاا تنلد   يها هذه الفضاءات. في مدين  املحمدي  وحس  أقواا الحال  هذه املرا ق قليل  جدا  1اللامل 

قاعات الرياب  املدعم  من طرف  و  2في ظل تح  األسمن  حي  تكاا تنلد  مالع  القرب واور الشباب وقاعات السينما 

الدول . إن تغيي  مؤسسات التر يه في املدين  من طرف املسؤولين ن شك أنه سيكون عب ا  ماايا لألسر الت  ترغ  في استغالا  

وقتها الحر» كل ش  ء يج  أن تشتريه « يقوا  أع(،  ما يمان أن يصبح هذا الوق   ما أسلف  الذ ر مصدرا للمشاكل  

  . انجتماعي

من أهم املشاءات   3في غياب املرا ق التر يهي  في املدين  تصبح املقهى الفضاء الذي يتوجه إليه  أع(؛ لقد أصبح  »الق وة«   

،  رغم  ثرة املقاهي وقرب بلض ا من بلض إن أنها ن ت لو من الرواا الذين  يقضون في 4التر يهي   الت  ن ت لو منها املدن

إن الذهاب   .5يق  يوميا في هذا الفضاء حس  نتائج البح  الوطن  نستلماا الزمن من طرف املغارب  اق 45املتوسط ساع  و

إلى املقهى ن يلن   قط استهالك املشروبات  ق وة، شاي، عصير...( بل  ضاء للتر يه عن النفس والتواصل انجتمايي بين  

باملاان وشاشات التلفات اللمالق  الت  تجل  خاص  عشاق   األ راا،  ما طور أصحابها الخدمات بتو ير الارائد اليومي  

  6مشاهدة املباريات الاروي  من جمي  الف ات اللمري  وبلمن يكاا يناس  الامي  وبدون وق  محدا .

ن هروبا من  يقوا  أع( : » اهرب من املنزا إلى املقهى «. إن ال روب من املنزا إلى املقهى ليس في الحقيق  هروبا من املشاكل ولا  

  13املسؤولي  اللائلي  الت  يتنصل منها الرجاا حي  يقض   الحال  في املتوسط وحس  مالحظت  طيل  األسبوع ما يقارب 

ساعات بملدا ساع  واحدة في اليو  اللااي وأرب  ساعات في نهاي  األسبوع، يقضيها  أع(  ما قاا في القراءة إن أنن  أثناء  

  ما أنه  ن يتو ر على ماتب  في منزله توضح اهتمامه بفلل القراءة.  البح  لم أنحظه يقرءا، 

في غياب إذن مرا ق للتر يه في املدن تبقى املقهى املفر الوحيد للديد من األشخاص لقضاء وق   راغ م اليومي أو نهاي     

 األسبوع. لان في اللطل  ي  و أين يقض ى هذا الوق ؟     

 الترفيه في العطل.  2.3 

رى«، حي  تزيد مصاري  التنقل ومكان  في اللطل خاص  الصيفي   تلك قص  أخرى يقوا  أع( :» لكي تسا ر  تلك قص  أخ 

انصطياف في بل غياب ت طيط وتو ير ميزاني  خاص ،  وفي ظل النقص الحاا في املنشاءات التر يهي  الخاص  بموظفي  

التلليم » م يمات التلليم قليل  جدا...« يقوا  أع(. تحاوا مؤسس  محمد السااس للتربي  والتلليم تو ير بلض املخيمات  

 
de-developpement-du-rvecteu-le-est-loisirs-des-http://www.tanmia.ma/lindustrie-على الرابط: > Tanmia.maانظر املوق   -1

leconomie-africaine/ > 
 ا. في مدين  املحمدي  توجد  قط اارين للشباب : اار الشباب ابن خلدون باللالي  واار الشباب املغرب اللربي بالقصب  ون توجد  قاع  سينم  -2
  الق وة  في الدارج  املغربي  تشير إلى املقهى.  -3
 للتلبير عن  ثرة املقاهي:  بين ق وة و ق وة كاينا ق وة يقاا في الدارج  املغربي    -4
 </ http://www.hcp.ma/file/160328الدراس  على الرابط التالي : < انظر  - 5
ارهم حس  موق  املقهى في حي شلب  أو في شارع رئيس   أو على شاطئ 12اراهم إلى  6تتراوح أثمان املشروبات في املقاهي في مدين  املحمدي   من   -6

 البحر.

http://www.hcp.ma/file/160328/%20%20انظر
http://www.hcp.ma/file/160328/%20%20انظر
http://www.hcp.ma/file/160328/%20%20انظر
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لان أغلبها في املؤسسات التلليمي  لينتقل املدرس من القسم أثناء السن  الدراسي  إلى القسم لقضاء اللطل ،  ما  الصيفي  

 أن الفنااق الت  تلاقدت مل ا املؤسس  تكون أثمنتها مرتفل  في اللطل...(.

عب ا على األسرة  ومصدر قلق   في غياب ميزاني  محداة للتر يه وت طيط مسبق ونقص في أما ن التر يه يصبح الوق  الحر  

الت  أصبح  شائل  في املاتم  املغربي والت  تل ر بها بلض الف ات عن انحتقار   1وإحساس بالدوني ، إنها ثقا   »الحارة« 

وعد  انستفااة من حقوق م انقتصااي  وانجتماعي ،  ما أن هذه »الحارة« يحس بها املدرسون من خالا عديد النا  الت   

عنهم و ذلك عد  تو ر هذه الف   على امتياتات عديدة من بينها مرا ق التر يه. يقو  الحال  لتفااي الحراج أما  الزمالء  تقاا  

واللائل   بالذهاب إلى نفس املدين   تقريبا كل سن  لزيارة األقارب اون تنوي  الوج ات الت  تتطل  مصاري  م م   حي  يقوا:  

 »  اائما نفس الفيلم  «. 

أن ثقا   السفر ماتال  بليف  عند املغارب  حي  أوضح     2ري لصالح جامل  الحسن اللاني باملحمدي أجرت بح  اب 

ياترون اقامات   ℅ 15يقضونها في الفنااق و  ℅17من املغارب  يقضون عطل م عند أقاربهم بينما  قط  ℅  85الدراس  أن 

ن القدرة الشرائي  هي الضليف  في ظل تحوا وق  الفراغ والتر يه  ساني . إن ثقا   السفر ليس  بليف  لدى املغارب  ولا

 إلى بضاع  تستلز  مبالغ مالي  للتنقل والاراء.  

  « loisirs passifs »إن غياب ثقا   الوق  الحر وقل  الفضاءات التر يهي  يجلل أنشط  التر يه تنحو نحو التر يه السلب    

قهى أو أما  التلفات أو شاش  الحاسوب واستهالك املنتجات من أجل  التباهي  الذي تتميز أنشطته خاص  بالالوس في امل

والتظاهر لقناع اآلخرين باملكان  انجتماعي ،   أو »قتل« الوق ، »إلى أين ستذه ؟ املقهى أو التلفات « يقوا  أع(، وهذا ما  

لى أن املغارب  يقضون في املتوسط ساعتين  أوضحه  ذلك البح  الوطن  حوا استلماا الزمن في املغرب حي  خلص البح  إ

من تمنهم الحر في مشاهدة التلفات ون تملل الرياب  والقراءة سوى اقيقتين لكل منهما    ℅  33,6اقيق  يوميا أي ما يلااا     14و

من   ℅ 43,6ساعات من يوم م في مشاهدة التلفات أي ما نسبته  3وهذا ما يؤثر على األطفاا  ذالك حي  يقضون ما يلااا 

األطفاا   أي اقيق  واحدة للمطالل . إن  تراج  ملدنت القراءة عند الابار و ذالك ℅ 0,3وقتهم الحر، بينما تملل القراءة 

يلن  تراج  اور النشر وإقفاا اور السينما واملسارح مما يجلل الوق  الحر وقتا سلبيا  و  ارغا من امللنى ومن الوظائ  الت   

وجد من أجل ا  انسترخاء التسلي  وتطوير الشخصي  بامللر   واملشار   انجتماعي (.  إن تطوير الوق  الحر حس   

قيم  ثقا ي  بامللنى الشامل للكلم  إذا اهتم   املؤسسات السياسي  بالقطاع اللقافي. ناذرا ما  يجلل من التر يه  3» ريدمن« 

نجد أنشط  تر يهي  ذات ملنى ول ا أبلاا ثقا ي  منفتح  على املاتم  بل تبقى أنشط  منغلق  على أصحابها مما ن يسمح ل ا  

 . على مشاكل املاتم  وانطالعبلل  اور اننفتاح على الغير  

 
  الحارة  تلن  انحتقار من لدن اآلخرين.  - 1
des-moeurs-les-dans-enracine-pas-toujours-loisir-un-voyage-http://aujourdhui.ma/focus/le-انظر البح  على الرابط : >  -2

>42077-enquete-marocains. املال  لم تشر إلى الا   الت  أنجزت البح ، 
3 - TEBOUL René : Op.cit.p.57.     

http://aujourdhui.ma/focus/le-voyage-un-loisir-toujours-pas-enracine-dans-les-moeurs-des-marocains-enquete-42077
http://aujourdhui.ma/focus/le-voyage-un-loisir-toujours-pas-enracine-dans-les-moeurs-des-marocains-enquete-42077
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 خالصة : 

لقد أنتج التطور التقن  حقيق  اجتماعي  أن وهي وق  الفراغ الذي غالبا ما نقابله بالشغل  نظن أنه وق   قط للراح  من   

تل  هذا األخير، لان من خالا الدراس  اتضح أن هذه الفارة لم تلد صالح  في مجتملنا خاص  الحضري،  لم يلد التر يه  

للمجتم  بل باللاس غدا ظاهرة تبنين باقي مؤسسات انجتماعي  من أسرة ومدرس   ظاهرة ملزول   عن السياق انجتمايي 

ومؤسس  الشغل و ذلك الفضاء اللا  . إن تدبير الوق  الحر يلوا باألساس إلى املؤسسات انجتماعي  األساسي  من أسرة  

اسات الت  تبح  في امللنى الذي يلطونه ومدرس  الت  يغي  عن برامج ا هذا الزمن امل م في حياة املتللمين،  ما تغي  الدر 

ل ذا الوق  و الترابطات الت  يقيمونها بين وق  الدراس  ووق  اللائل  والوق  الحر، أن يمان مللل هذه الدراسات أن تساهم  

ج التلليمي   في تطوير املنظوم  التلليمي  في املغرب؟ أن يمان للوق  الحر أن يصبح بد املاتم  إذا استمر تغييبه عن ال رام

 وعن ال رامج السياسي  واللقا ي ؟

 ما تبين من البح  أن وق  الفراغ  جمي  املوارا   و غير موتع توتيلا عاان بين   ات املاتم    و يتأثر بالرأسماا املااي    

يدا لالستالب بلدما كان  واللقافي لأل راا و ذلك التنش   انجتماعي ، و أصبح عالم  لالنتماء إلى     ملين ،  ما غدا شكل جد

الشغل  ذلك، حي   رض مجتم  انستهالك واملظاهر نمطا للتر يه على األ راا من خالا األعال  والش ار  لم يلد الفرا  

ي تار أنشط  التر يه الت  أصبح  منمط  تنفي شخصي  الفرا وحريته  ما تتميز بكونها أنشط  اون ملنى تنحوا نحو التر يه  

 ليها مشاهدة التلفات والالوس على املقاهي.السلب  تغل  ع

يلت ر هذا البح  محاول  لتسليط الضوء على طريق  تدبير وق  الفراغ من طرف حال  مدرس باللانوي العدااي بمدين     

  املحمدي  املغربي (، بالرغم من أنه أجاب على بلض األس ل  الت  ت ص هذا املشكل من ملل غياب التربي  على تدبير وق  

الفراغ من طرف مؤسسات التنش   انجتماعي  و صلوب  تدبير هذا الزمن من طرف املدرس نظرا لتدني األجرة وبل  في  

املنشاءات التر يهي  الخاص  بهذه الف    إن انه يصل  تلميم نتائجه خاص  وأن املدرسين ت تل  وبليتهم املااي  حس   

ريس و ذلك النوع انجتمايي. لان يمان الاز  بأن هذا الزمن انجتمايي ماتاا  ترتيبهم في السلم واملااة املدرس  وسلك التد 

 غير م تم به من طرف األسرة واملدرس   ما أن هناك قصور من طرف الدول  في تو ير  ضاءات تر يهي  لف   املدرسين. 

شاءات تر يهي  خاص  بف   املدرسين  إن إعطاء األهمي  ل ذا الزمن انجتمايي أصبح بروريا من طرف  الدول  وذلك بتو ير من 

القراءة...(. يج  على الوتارة الوصي  على قطاع التلليم  -و إاراج مبالغ مالي  في األجرة خاص  باألنشط  التر يهي  الرياب 

ح،  اللمل على جلل املدرس   ضاء للتر يه للمتللمين واملدرسين ملا لقضاء وق  الفراغ وذلك بتو ير أنشط  تر يهي   املسر 

الرياب ، الرسم ...( واعم األندي  التربوي  ااخل املؤسسات التلليمي . يج  على جمليات املاتم  املدني واور الشباب إاراج  

 األنشط  التر يهي  في برامج ا،  ما يج  على املنلشين اللقاريين انهتما  بتو ير  ضاءات التر يه في األحياء الت  يشيدونها. 

 املراجع: قائمة 

 صفح . 95،.1999الرباط،  الزين عبد الفتاح: سوسيولوجيا الوق  الحر والتنشيط اللقافي، منشورات قا ل  الاتاب،  - 1

 صفح .  159، 2015اار توبقاا للنشر، الدار البيضاء،  ، لسف  -بنلبد اللالي عبد السال : البوب -2
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 NGSSحتليل حمتوى كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي بالسودان يف ضوء معايري العلوم للجيل القادم 

Analyzing the content of the chemistry textbook for the second year of secondary 
school in Sudan in light of NGSS 

 جامعة الخرطوم، السودان /أ. سيف الدين إدريس أونيا  ⬧د. أبكر يعقوب آدم لقمان 

Dr. Abaker Yagoub Adam & Saif aldin Idris Onia/ University of Khartoum, Sudan 

 

 

 

Abstract: 

The study aimed to analyze the content of the textbook of chemistry for the second year of secondary in Sudan 

in the light of next generation science standards (NGSS). The study sample was represented in the textbook of 

chemistry for the second year of secondary school edition 2017-2018. The researchers used the descriptive 

analytical approach through the card analysis of the content of the textbook of chemistry for the second year 

of secondary in light of the list of NGSS. 

The results showed that a list of NGSS standards that should be available in the content of chemistry textbook 

for the second secondary class was prepared, and also all the main dimensions of the NGSS standards were 

included repeatedly (241) times, distributed along the dimension of main ideas repeatedly (102) with (42.3%), 

the scientific and engineering practices (88) times by (36.5%), and the comprehensive concepts by repeating 

(51) times with (21.2%). The study came out with some recommendations: Reconsidering the content of the 

chemistry textbook for the second secondary class, by including the NGSS standards in it, and directing the 

attention of officials in the Ministry of Education to the importance of the NGSS standards, and the necessity 

of observing them when designing science curricula at the secondary school. 

Key wards: NGSS standards, content analysis, chemistry textbook for the second year of secondary school 
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 ملخص: 

،  NGSSهد   الدراس  إلى تحليل محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي بالسواان في بوء ملايير الللو  للايل القاا   

 ، است د  الباحلان املن ج الوصفي التحليلي  2018-2017ن  الدراس  في  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي طبل   تملل  عي

،  NGSSمن خالا بطاق  تحليل محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في بوء قائم  ملايير الللو  للايل القاا  

الت  ينبغي ان تتوا ر في محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي،   NGSSوأظ رت النتائج أنه تم إعداا قائم  بملايير 

 تم تضمين جمي  األبلاا الرئيس  مللايير 
أ
( مرة  102( مرة، توتع  على بلد األ كار الرئيس  بتارار 241بتارار   NGSSوأيضا

( 51%(، وبلد املفاهيم الشامل  بتارار  36,5( مرة وبنسب   88%(، وبلد املمارسات الللمي  وال ندسي  بتارار  42,3وبنسب   

%(، وخرج  الدراس  ببلض التوصيات، منها: إعااة النظر في محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي،  21,2مرة وبنسب   

رة مراعاتها  ، وبرو NGSS يه، وتوجيه عناي  املسؤولين في وتارة التربي  والتلليم إلى أهمي  ملايير     NGSSوذلك بتضمين ملايير  

 عند تصميم مناهج الللو  باملرحل  اللانوي .

 .، تحليل املحتوى،  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي NGSSملايير   الكلمات املفتاحية: 

 

 مقدمة: 

 في كا   املاانت، مما أاي إلى إحداة ثورة هائل  في حياة النسان،  أصبح ين
أ
 متسارعا

أ
ظر للحياة  يش د عصرنا الحالي تطورا

 لالير من الدوا لكي  
أ
ل اا لا

 
 ملا يحدة حوله من مشاالت وقضايا مستحدث ، مما ُيشك

أ
، وأ ثر إاراكا

أ
 وتلمقا

أ
بنظرة أ ثر اتساعا

  
أ
 قاارا

أ
 واعيا

أ
توا   التطور والتقد  الحاصل، خاص  في مجاا الللم وامللر  ،  بالللم تنهض األمم وتبنى الحضارات وتنتج جيال

شاالت بطرق إبداعي  ومبتارة، لذلك كان من الواج  على سياس  وأنظم  الدوا إعااة النظر في مناهانا  على حل امل

الدراسي ، حي  أصبح من الواضح أنه من أراا موا ب  التطور اللل   والتانولوجي  لليه أن يليد النظر في نظامه التربوي من  

.وألن التطور الذي نسعى إليه ن يمان أن يحدة  1لل   والتانولوجيخالا تطوير املناهج حتى يصل ألعلى ارجات التطور ال

بشكل عشوائي،  قد اتجه املصلحون وصانعي القرار إلى انهتما  بالتربي  واملناهج الدراسي ، حي  تتملل م م  التربي  في نقل 

 اللقا   إلى أبنائها من جيل إلى جيل من خالا املنهاج، ون يتم ذلك بملزا عن 
أ
بقي  مؤسسات املاتم  األخرى والت  تلل  اورا

م ما في تس يل م م  املدرس  في القيا  بالدور املناط بها في تحقيق األهداف لدى الطالب،  إن طبيل  الحياة، وتيااة امللارف،  

جتماعي   والتضخم الابير في الللو  بشكل عا  جلل من الصل  القيا  بهذه امل م  اون غض الطرف عن املؤسسات ان 

 .2األخرى 

 
، كلي  ماجستير. عبير عامر أهل: مدى تضمين محتوى  ت  الللو  والحياة للمرحل  األساسي  في  لسطين مللايير الللو  للايل القاا ، رسال  1

  .2019الاامل  انسالمي ، غزة،  لسطين، -التربي 

  .2013توتي ، ، عمان، الربوان للنشر وال1. حامد حامد طالحف : املناهج ت طيط ا تطويرها تنفيذها. ط2
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وُيلد الاتاب املدرس   الترجم  الفللي  والوثيق  الرسمي  للمناهج التلليمي ، وأهم مصدر تللي   للمتللم واملللم ملا له من  

. ولقد ش دت السنوات  1قيم  تربوي ، لذا كان نبد من اختيار مكوناته بلناي   ائق  لتحقيق األهداف التربوي  املأمول  منه

 لتطوير مناهج الللو  على املستوى الدولي واملحلي، لتقليل الفجوة بين التقد  اللل   والتانولوجي وبين   املابي  
أ
  بيرا

أ
اهتماما

تلليم الللو ، حي  أن األبحاة والدراسات الللمي  تقد  كل يو  الاديد الذي يحتم على األنظم  التلليمي  استيلابها  

 .2وانستفااة منها 

ناهج الللو   قد تم تنفيذ الالير من املشروعات اللاملي ، منها على سبيل امللاا: حر   إصالح مناهج الللو  ومن أجل تطوير م

( للاملي  األمرياي   2061( ومشروع  Science Technology and SocietySTSفي بوء التفاعل بين الللم والتقني  واملاتم  

( ومشروع امللايير القومي  للتربي   American Association for the Advancement of Science AAASلتقد  الللو  

 قا  املر ز القومي للبحوة في الونيات املتحدة  National Science Education Standards NSESالللمي  
أ
 ,NRC( وأخيرا

National Research Council  م  عدا من ال ي ات واملؤسسات ملل: األكاايمي  الوطني  للللو )National Academy 

ofScience NAS  والاملي  القومي  مللل   الللو )National Science Teachers AssociationNSTA  ومنظم )Achieve  )

 .3 (2013( والت  تم اعتمااها في عا   Next Generation scienceStandards NGSSببناء ملايير الللو  للايل القاا  

ع الباحلان على األاب التربوي املنشور في هذا املااا والدراسات السابق  وفي بوء األهمي   وفي بوء ما سبق ومن خالا اطال 

خاص  في املرحل  اللانوي ، تسعى    NGSSامللطاة ملشاري  إصالح الللو  وأهمي  تضمين  ت  الللو  مللايير الللو  للايل القاا   

 .NGSSاللانوي بالسواان في بوء ملايير الللو  للايل القاا   الدراس  إلى تحليل محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني   هذه

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 

 ( واملؤتمر اللل   الدولي  2009أ دت اللديد من املؤتمرات كاملؤتمر اللل   الحااي واللشرون للاملي  املصري  للمناهج 

 ( ومؤتمر التطوير  2015 ( واملؤتمر الدولي األوا للمناهج في السواان 2014التدريس اللاني للاملي  املصري  للمناهج وطرق  

 (، على برورة تطوير مناهج الللو  في الوطن اللربي وملالا  النقص  يها،  املناهج الحالي  غير  2015التربوي في األران 

دة عن انتجاهات اللاملي  امللاصرة لتلليم الللو ؛ قاارة على إعداا متللمين للقرن الحااي واللشرين، إذ أنها ما تال  بلي

 (، واراس  2017 (، اراس  اللتيب  والا ر 2017وجاءت نتائج الدراسات التربوي  في اللالم اللربي  دراس  األحمد والبق   

تجاهات   (، إلى برورة مراعاة ان2019 (، اراس  أهل 2017 (، واراس  الربيلان وآا حمامه 2017آا كاس   وحا   

  
أ
الحديل  امللاصرة في مناهج الللو  الحالي  وملالا  نواحي الضل  من أجل إعداا املتللمين لخدم  مجتملاتهم، وانطالقا

 
  ..2005محمد الخوالدة: أسس بناء املناهج التربوي  وتصميم الاتاب التللي  ، عمان، اار املسيرة، األران، . 1

. املال  NGSS. و اء الربيلان، و عبير آا حمام : تحليل محتوى  ت  الللو  للص  األوا متوسط في اململا  اللربي  السلواي  في بوء ملايير 2

 .108  -94 ، ص2017(، 11 6الدولي  التربوي  املت صص . 

اق  بات  الللو  باململا  اللربي  السلواي . مؤتمر التميز في ( في وحدة الطNGSS. ج ر الا ر، و غال  اللتب : مدى تضمين ملايير الايل القاا  3

  .2017(. الرياض، جامل  امللك سلوا، 20-10تلليم وتللم الللو  والريابيات اللاني ص
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مما سبق  إن الدراس  الحالي  تسعى إلى تحليل محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في السواان، للاش  عن مدى  

 (.NGSSقاا  تضمينه مللايير الللو  للايل ال 

 : تسعى الدراس  الحالي  لإلجاب  على األس ل  التالي أسئلة الدراسة

 ( الواج  توا رها في محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في السواان؟  NGSSما ملايير الللو  للايل القاا    .1

 (؟NGSSالللو  للايل القاا   ما مدى تضمين محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في السواان مللايير  .2

 أهداف الدراسة: 

( الواج  توا رها في محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في NGSSالتلرف على ملايير الللو  للايل القاا    .1

 السواان.  

 (. NGSSالقاا    الاش  على مدى تضمين محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في السواان مللايير الللو  للايل  .2

 أهمية الدراسة:  

تس م هذه الدراس  في تسليط الضوء على مدى تضمين  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في السواان مللايير الللو   .1

 ( وبالتالي الوقوف على قربها أو بلدها من التجاهات اللاملي  الحديل  في تصميم املنهاج.NGSSللايل القاا   

استجاب  لالتجاهات اللاملي  والتوصيات واملؤتمرات الت  اع  إلى التحليل املستمر للمناهج السوااني    تأتي هذه الدراس   .2

 املطورة بهدف التلرف على مدى جواتها.

 في الونيات  NGSS ما تلد هذه الدراس  رائدة في مجال ا؛ ألن ملايير الللو  للايل القاا    .3
أ
( أصدرت واعتمدت مؤخرا

  . املتحدة األمرياي

 .( NGSSقد تساعد هذه الدراس  ملل   وموجه  ومشرفي وم ططي مناهج الللو  في الملا  بملايير الللو  للايل القاا     .4

تلد هذه الدراس  إبا   للبح  اللل   في مجاا تدريس الللو ، خاص  وان هذه الدراس  تلد أوا اراس  في السواان في   .5

 . NGSSبوء ملايير 

 حدود الدراسة: 

ملوبوعي : اقتصرت الحدوا املوبوعي  للدراس  على تحليل محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في الحدوا ا .1

 (.NGSSالسواان في بوء ملايير الللو  للايل القاا  

  .2020-2019الحدوا الزماني : تم تطبيق الدراس  خالا اللا  الدراس    .2

 مصطلحات الدراسة: 

 تحليل املحتوى:   .1

مجموع  األسالي  والجراءات الفني  الت  صمم  لتفسير املااة الدراسي  وتصنيف ا بما  يها النصوص املاتوب   : هو  اصطالحا

 .1والرسومات والصور واأل كار املتضمن  في الاتاب أو املنهاج 

 
 .39-38 ، ص2009(، 48 7. محمد الل ري: تحليل املحتوى تلريفه وأهميته وخطواته، مجل  التطوير التربوي.1
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  في بوء ملايير الللو  للايل القاا   
أ
 وموبوعيا

أ
  ميا

أ
: هو األسلوب الذي يلطي وصفا

أ
لر   مدى تضمينها  ( ملNGSSإجرائيا

 في محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي. 

 بالص  اللاني باملرحل  اللانوي   الثانوي:    الثانيكتاب الكيمياء للصف   .2
أ
يقصد به في هذه الدراس  الاتاب الذي يدرس حاليا

  .2017السوااني  الطبل  الاديدة املطورة 

 (: Standardsاملعايير)  .3

ن األراء ذات البلد السيكولوجي وانجتمايي واللل   والتربوي، يمان من خالا تطبيق ا، التلرف على  : هي مجموع  ماصطالحا

 .1حقيق  املوبوع املراا تحليله وتقويميه للوصوا إلى حام نهائي بشأنه

: هي مجموع  من املواصفات الت  ينبغي توا رها في محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي، ل
أ
يكون املنهاج بجواة  إجرائيا

 عالي  تصل إلى اللاملي . 

 : NGSSمعايير العلوم للجيل القادم  .4

: هي ملايير جديدة لتلليم الللو ، وبل  بحي  تكون غني  في املحتوى واملمارس ، ورتب  بطريق  متماسا  في  اصطالحا

 .2للتللم في مجاا الللو  وال ندس  م تل  الت صصات والدرجات لتو ير تلليم الللو  لامي  الطالب وتحقيق رؤي  

: هي الحد األانى من امللارف وامل ارات الت  ينبغي أن تتو ر في محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في السواان  
أ
إجرائيا

تكامل أبلاا في بوء األاوار الاديدة الت  تفرب ا علينا متطلبات اللصر لتقديم رؤي  جديدة لتدريس الللو  والت  تكون  من  

هي:  األ كار الرئيس ، املمارسات الللمي  وال ندسي ، املفاهيم الشامل  املتداخل (. وتقاس في هذه الدراس  من خالا قائم   

 ل ذه الغاي .
أ
 ملايير مكون  لبطاق  تحليل املحتوى امللدة خصيصا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 اإلطار النظري للدراسة: 

  لقا   و لسف   
أ
تلد حر   امللايير من إبرت التوج ات الحديل  واملستجدات التربوي  في مجاا التقويم.  قد انتشرت مؤخرا

، وحظي  بقبوا وتفاعل من قبل املختصين في مجاا التربي  والتلليم على املستوى اللالم حتى أصبح  سم   
أ
 واسلا

أ
انتشارا

 ( أن األخذ  2004  الابيرة الت  تضطل  بها امللايير في مجاا تلليم الللو ،  قد أ د حيدر . وتشير الدراسات إلى األهمي3اللصر

بامللايير التربوي  يمان أن يساعد على تحسين التحصيل الدراس   للمتللمين، وي رت ذلك بأن امللايير التربوي  تحدا ما يج   

، وتحدا ما يج  على املتللمين أااؤه، 
أ
 واضحا

أ
وتحقق مف و  املساءل  لدى القائمين على اللمليات التلليمي   تدريسه تحديدا

التللمي ، وتوحد نواتج التللم، وهذا الدور الذي تؤايه امللايير من تحديد جوان  اللملي  التلليمي ، هو ما أ ده  

 
  .2003، القاهرة، عالم الات ، 3ي الامل: معام املصطلحات التربوي  امللر ي  في املناهج وطرق التدريس. ط. أحمد اللقاني، و عل1

2 .National Research Council (NRC):A Framework for K-12 Science Education: Practices Crosscutting Concepts, and Core 

Ideas.Washington, DC: The National Academies Press2012. 

  . 2017مرج  سابق،  .ج ر الا ر، و غال  اللتب :3
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جات التطور امل ني    ( بأن امللايير تص  املحتوى امل م في الللو  الذي يج  تللمه واألسالي  التدريسي  وحا2005خطابيه 

 للمللمين وتقنيات التلليم الت  يج  است دام ا لبرات التقد .

 ( إلى أن امللايير تهتم بتلبي   2005 (، ومحموا 2005 (، والطناوي 2009 ( وطال  2010وفي هذا انتجاه يشير تيتون 

 في مراحل 
أ
التلليم املختلف ،  ما تو ر محكات للحام   حاجات الطالب من ملر   وممارس  وم ارة؛ لكي يكونوا ملقفين علميا

على جواة ونوعي  ال رامج الت  تزوا الطالب بفرص تللم الللو ، وجواة تدريس الللو  وما يستطيلون  لله، و ذلك جواة  

 املمارسات التدريسي  والتقويمي  والسياسات ذات اللالق  لتللم وتلليم الللو .

 مشاريع تعليم العلوم: 

( 300 ( إلى صدور أ ثر من  2004حركات الصالح والتطوير بشكل متتاب  خالا عدة عقوا، إذ يشير تيتون تلدات وتنوع  

تقرير منذ بداي  عقد اللمانينات امليالاي  هد   إلى إعااة صياغ  مناهج الللو  وإصالح ا بما يتماش ى م  التطور اللل    

 ( عدة 2010 ( وتيتون 2009للتربي  الللمي . وقد حدا علي  والتانولوجي من أجل تحقيق اللقا   الللمي    دف رئيس

حركات ملاصرة لصالح التربي  الللمي  ومناهج الللو  وتدريس ا. ومن أهم هذه الحركات: حر   الللم والتقني   

ر القومي   (، وامللاييSS&C( ومشروع املااا والتتاب  والتناسق AAAS 2061(، ومشروع الللم لكل األمرياين STSواملاتم  

 ملايير الللو  للايل القاا  NSESللتربي  الللمي  
أ
 (.NGSS(، وأخيرا

: حركة العلم والتقنية واملجتمع) 
ً
 ( Science Technology and Society STSأوال

 لتحقيق 
أ
اللقا    تلد حر   التفاعل بين الللم والتقني  واملاتم  أ ثر حركات إصالح مناهج الللو  وتطوير محتواها سليا

الللمي ، وقد ظ رت هذه الحر   نتيج  اننتقااات الت  وج   إلى مناهج الللو  في الخمسينات والستينات امليالاي  وهي: عد   

تر يزها على اللالق  املتباال  بين الللم والتانولوجيا، وعد  إظ ار الاان  انجتمايي للللم، وظ ور قضايا ومشاالت ذات  

، ووجوا تلارض بين محتوى مناهج الللو  في املدارس و صبغ  علمي  وتانولوجي
أ
 وعامليا

أ
 محليا

أ
%( ما يحتاج  90  ات ذت طابلا

 .1إليه الطالب 

: مشروع ) 
ً
 ( Science for Americans( العلم لكل األمريكين) 2061ثانيا

 ( 2009( ويذ ر علي 2061   ( مباارة لتحسين تللم الللو  تملل  في مشروعAAASقدم  الرابط  األمرياي  للتقد  اللل   

بأن هذا املشروع يقد  رؤي  بليدة املدى لإلصالح التربوي في الللو  إذ تملل اللقا   الللمي  األساس في إعااة بناء مقاصد  

( عدة مباائ أهم ا  ما  2061التربي  الللمي  من رياض األطفاا حتى نهاي  املرحل  اللانوي ، ويؤ د محتوى التلليم في مشروع  

 ما يأتي:  2أشار 

 تشاي  التلليم التلاوني، وح  انستطالع، واست دا  التفاير الناقد. .1

 
  .  2017مرج  سابق،  . ج ر الا ر، و غال  اللتب :1
 . 2010(، 146امللر  ،   مجل  الللو  اللاملي . تلليم إصالح برامج منها؟ موقلنا  قيه : أين علي . يحيى 2
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 الترابط والتواصل بين محتوى الللو  للمراحل الدراسي  املختلف . .2

 اعتماا انستقصاء اللل    جزء من طبيل  الللم. .3

 نجتماعي . ا تساب املتللم امللر   وامل ارات الضروري  للتلامل بفاعلي  م  القضايا ا  .4

 الف م من خالا است دا  من اي  البح  اللل  . .5

 انهتما  ب صائص املتللم م  وب  محتوى يتناس  وهذه الخصائص. .6

 النظرة التكاملي  بين الللو  املختلف . .7

ل من: تيتون 
ُّ
ون املشروع من ثالة مراحل،  ما يشير ك

َّ
مللر     (، بأن املرحل  األولى ُحدات  يها ا2009 ( وعلي 2010وتك

وامل ارات وانتجاهات الللمي  الت  ينبغي لكل الطالب ا تسابها من خالا التربي  املدرسي ، في حين ر زت املرحل  اللاني  على  

ترجم  توصيات املرحل  األولى إلى خطط اللمل، ووب  نماذج عديدة للمن ج، واملرحل  اللالل  وهي مرحل  التنفيذ، و يها تنفيذ  

ن األولى واللاني  على نطاق واس ، بغي  ر   مستوى ونوعي  التلليم في الللو  والريابيات والتانولوجيا  م رجات املرحلتي

  محور أساس   لللقا   الللمي  وأبلااها.

: حركة املعايير القومية للتربية العلمية ) 
ً
 (:National science Education StandardsNSESثالثا

تلد حر   امللايير القومي  للتربي  الللمي  في الونيات املتحدة األمرياي  أقد  وإبرت مشروعات بناء امللايير التربوي  على 

، وأنها ترتاز على  2061 ( إلى أن هذه امللايير اشتق  من مشروع 2009املستوى اللاملي، ويشير كل من الشليلي واملزيدي 

لامي  الطالب، وتلليم الللو  عملي  نشط ، و ذلك التقاليد الفاري  واللقا ي  الت  تميز   املباائ واألسس اآلتي : الللم

 .
أ
 املمارسات امللاصرة للللو  تلاس ا الللو  الدراسي ، وإصالح التربي  الللمي  جزء من إصالح النظا  التربوي عموما

: معايير العلوم للجيل القادم) 
ً
 (: Next Generation Science Standards NGSSرابعا

 للملايير الللمي  من مرحل   2011( في الونيات املتحدة األمرياي  عا   NRCوب  املر ز القومي للبحوة 
أ
 عاما

أ
 مفاهيميا

أ
  إطارا

( وقد ُبنى هذا الطار على أساس قوي من الدراسات السابق  والبحوة الت   K-12رياض األطفاا إلى الص  اللال  اللانوي 

د هذا الطار الخطوة األولى لظ ور امللايير الاديدة عا   تحدا األ كار ال . وكان ال دف األبرت  1 2013رئيس  لتلليم الللو ، ويلُّ

لطار الللو  وال ندس  هو بمان أن يكون جمي  الطالب في نهاي  املرحل  اللانوي  يملكون امللر   الكا ي  في الللو  وال ندس ،  

الالتم  لدخوا امل ن الت  ي تارونها، بما في ذلك وظائ  في مجاا الللو  وال ندس    بالبا   إلى امتال  م امل ارات 

إلى قائم  ملايير متسق  ع ر الت صصات   2011. وقد تم  ترجم  إطار الللو  وال ندس  والذي نشر في 2والتانولوجيا 

(، ويلد هذا الطار  NGSSل القاا  والصفوف الدراسي  متكامل  وغني  باملحتوى والتطبيق سمي  بملايير الللو  للاي

 .3األساس الذي بني  عليه امللايير املحدث  

 
1.Next generation science standards NGSS(2013): Retrieved January 26, 2019, from: https://www.nextgenscience.org/. 

2. NGSS Lead State:Next generation science standard: for states.By states. Washington: the National Academies press,2013. 
3 .NGSS:  ،2013مرج  سابق . 

https://www.nextgenscience.org/
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ر تطوير ملايير الللو  للايل القاا  بلدة مراحل، وهي  ما أشار ل ا موق  ملايير الللو  للايل القاا  ، تحديد الونيات  1وقد مُّ

 ، وتم مراجلتها  2011ك تم إصدار املسواة األولى في خري    ، ثم بلد ذل2011( وني  في صي   26املشار   في تطبيق امللايير  

  تم إصدار املسواة اللام   2012من  ريق الاتاب ، تم تقديم مالحظات على املسواة األولى من  ريق آخر، و ييونيو من عا  

صدار املسواة اللام  اللاني     تم إ2013األولى ونشرها على النترن  نستقباا املالحظات عليها، ومن ثم في ش ر يناير من عا   

  2013وتم نشرها على النترن  نستقباا املالحظات، وبلد ذلك تم إصدار املسواة األخيرة بلد مراجلتها، وفي أبريل من عا  

 .2تم اعتماا هذه امللايير 

 (، وهي: NGSSإلى عدٍا من املباائ الت  تقو  عليها ملايير  3يشير املر ز القومي للبحوة 

( من الروب  إلى الص  اللال  اللانوي في التربي  الللمي  طبيل  الللو  املترابط   ما تمارس  K-12ن يلاس إطار  يج  أ  .1

 في اللالم الطبيعي.

 تملل امللايير توقلات أااء الطالب وليس املن ج. .2

 بناء متماسك من التم يدي حتى الص  اللال  اللانوي.  NGSSمفاهيم الللو  في  .3

 عن تطبيق املحتوى. .4
أ
 تر ز امللايير على   م أعمق للمحتوى  ضال

 التكامل بين الللو  وال ندس  من املرحل  التم يدي  حتى الص  اللال  اللانوي.  .5

 طنين. يهدف تصميم امللايير لعداا الطالب للكلي ، ولحياتهم امل ني ، وإعدااهم  موا .6

 اللمل م  امللايير األساسي  املشتر   لتس يل التلليم والتللم املتكامل واعم عملي  تللم الطال .  .7

 :4( ثالث  مرتازات رئيس  هي  ما أشار ل ا موق  ملايير الللو  للايل القاا NGSSوتتضمن ملايير  

يست دم ا الللماء في بناء النماذج أو التحقق من   املمارسات الللمي  هي تلك الت  املمارسات العلمية والهندسية:  .1

النظريات عن اللالم، وان راط الطالب في ملل هذه املمارسات يساعدهم على   م تطور امللر   الللمي . أما املمارسات  

  م عمل   ال ندسي   ه  الت  يست دم ا امل ندسون في بناء وتصميم األنظم ، وانن راط في املمارسات ال ندسي  يساعد على 

 امل ندسين. 

بحي  يمانهم الحصوا    –وليس لتلليم كل الحقائق    – تهدف إلى تزويد الطال  بامللر   األساسي  الكا ي   األفكار الرئيسة:   .2

على مللومات إبا ي  في وق  نحق من تلقاء أنفس م، وتر ز على مجموع  محداة من األ كار في مجاا الللو  وال ندس .  

 ئيس  إلى: علو  الحياة، والللو  الفيزيائي ، وعلو  األرض، والفضاء، وال ندس ، والتانولوجيا. وتنقسم األ كار الر 

وهي طريق  واحدة لربط األ كار الرئيس  وانضباط ا نفسر املوبوعات الللمي  الت  تظ ر  املفاهيم الشاملة )املتداخلة(:  .3

 ا    ومتماسك يمان است دامه في الللو  وال ندس . في جمي  الت صصات الللمي ؛ مما يمان الطال  من تطوير   م تر 

 الدراسات السابقة: 

 
1 .NGSS ،2013: مرج  سابق . 
 .2017. ج ر الا ر، و غال  اللتب : مرج  سابق، 2

3.National Research Council (NRC):A Framework for K-12 Science Education: Practices Crosscutting Concepts, and Core Ideas.  

Washington, DC: The National Academies Press, 2012. 

4.NGSS ،2013: مرج  سابق . 
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(،منها:  NGSSبانطالع على الدراسات السابق ، تبين وجوا عدا من هذه الدراسات الت  تناول  ملايير الللو  للايل القاا  

( وتللم م سبل التكامل بين  NGSS   هد   إلى الاش  عن قدرة طلب  املرحل  املتوسط  في أمريكا على تطبيق ملايير 1اراس  

(  17األبلاا اللالث  ل ذه امللايير  األ كار الت صصي ، املمارسات الللمي  وال ندسي ، املفاهيم الشامل (، تكون  اللين  من  

 وطالب . واست دم  الدراس  بطاق  مالحظ  ملالحظ  أااء الطلب ، بين  النتائج قدرة الطلب  جميل م وبدرجات  
أ
متفاوت   طالبا

 قدرتهم على تطوير أنفس م من خالا تكامل عمل األبلاا اللالث   
أ
على بناء نماذج ملوبوعات الللو  وتطويرها،  ما بين  أيضا

 للملايير.  

  د   إلى الاش  عن مدى قدرة ملل   الللو  على ممارس  املمارسات الللمي  وال ندسي  في تدريس م، تكون    2أما اراس  

ملل   علو  في مدارس املرحل  املتوسط  في وني  كاليفورنيا، واست دم  الدراس  املقابل  كأااة لام  البيانات،    (7اللين  من  

بالبا   إلى انستبان  وبطاق  املالحظ . تم التر يز على الاش  عن مدى تنوع األهداف الت  يغطيها هونء املللمين ومدى تنوع  

(. بين  النتائج وجوا تفاوت في قدرة املللمين على  NGSSهداف املتملل  في تحقيق رؤي  انستراتيجيات املتبل  لتحقيق األ 

 على تفاوت  
أ
است دا  هذه انستراتيجيات، وخاص   يما يتللق بتحقيق البلد اللاني من أبلاا امللايير وهذا الف م انلاس أيضا

مللر   تأثير امج ملايير املمارسات الللمي  على   3اراس   (. وهد  NGSSفي مدى قدرتهم على املواءم  بين األهداف وامللايير 

اا لي  التالميذ و  م محتوى مقرر األحياء للمرحل  اللانوي  في الونيات املتحدة األمرياي ، واست د  الباح  املن ج التجريب   

تبان  ومقابالت شخصي ،  واملن ج الوصفي املسحي، وكان  األااة اختبار تحصيلي ملاموعتين بابط  وتجريبي  بالبا   إلى اس

( في  NGSSطال ، أظ رت النتائج أثر املمارسات الللمي  مللايير  17وكان مجتم  الدراس  طالب املرحل  اللانوي  واللين  هي 

 تحسين   م الطلب  ملفاهيم األحياء وفي ر   الدا لي  واملشار   للتللم والتلليم. 

(. NGSSفي اململا  اللربي  السلواي  في بوء ملايير الللو  للايل القاا    إلى تحليل محتوى  ت  الفيزياء  4وهد   اراس  

في بلد الطاق  التاب  مللايير الللو   NGSSحي  است د  املن ج الوصفي التحليلي، بأااة لتحليل  ت  الفيزياء في بوء 

املتداخل (. توصل  الدراس     - ملفاهيم الشامل الفيزيائي ، وذلك في مرتازات:  األ كار الرئيس ، املمارسات الللمي  وال ندسي ، ا

%(، وتر زت في محتوى  33.33إلى: تحقق املرتازات الرئيس  في  ت  الفيزياء للمرحل  اللانوي ، بنسب  تضمين من فض  بلغ    

 في املح
أ
توى بنسب  تضمين  منهاج الفيزياء للص  اللاني اللانوي في الفصل األوا، ويملل مرتاز األ كار الرئيس  األ ثر توا را

 بنسب   تضمين من فض  بلغ   51.9متوسط  بلغ  
أ
%(، وجاء مرتاز املمارسات  31.1%(، وجاء مرتاز املفاهيم الشامل  ثانيا

 
1 .Fick, S: Middle school students’ opportunities for integrating science standards focused curricular unit. Unpublished 

dissertation, university of Michigan, 2014. 
2 .Kawasaki, J: Examining teachers’ goals classroom instruction around the science and engineering practices in the next 

generation science standards. Unpublished dissertation university of California, 2015. 
3 .Arnow, L: Science curriculum development with next generation standards meeting the needs of in-service teachers. 

Unpublished master thesis, California state University Monterey Bay, 2015. 

(. املال  NGSS. نضاا األحمد، ، و م ا البق  : تحليل محتوى  ت  الفيزياء في اململا  اللربي  السلواي  في بوء ملايير الللو  للايل القاا  4

 .  309-326 ، ص2017(، 2 13األراني  في الللو  التربوي .
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 بلغ   
أ
 بنسب  تضمين من فض  جدا

أ
هد   الدراس  إلى تضمين الايل الاديد  1%(. واراس 16.35الللمي  وال ندسي  ثاللا

م محتوى الوراث  لطلب  الص  اللامن في األران. واست دم  الدراس  املن ج الوصفي التحليلي،  من ملايير الللو  لتصمي 

( م تص وخبير. وكان  األااة  13وتملل مجتم  الدراس  في خ راء ومت صص   مناهج الللو  في األران، وتكون  اللين  من عدا  

 (، وجاءت النتائج  2012ته من نموذج  راجيك ور اقه ( تم ترجمته وموائمNGSSمقياس محتوى مبن  على مرتازات ملايير 

 % وهي نسب  عالي . 84لتوضح ان ارج  التضمين تبلغ  

( في  ت  الللو  للص  األوا متوسط في اململا   NGSSهد   هذه الدراس  إلى التلرف على مدى تضمين ملايير   2واراس 

ن املن ج الوصفي التحليلي، وأااة الدراس  هي بطاق  تحليل  اللربي  السلواي ، ولتحقيق أهداف الدراس  است د  الباحلا 

(، واست دم  الباحلتان اللديد من امللالاات انحصائي  املناسب . وكان أهم نتائج  NGSSاملحتوى املبني  على قائم  ملايير   

%، وكان  كالتالي: توا ر  33.1( جاء بصورة من فض  في  ت  علو  أوا متوسط وبنسب  NGSSالدراس  ما يلي: توا ر ملايير  

% وبصورة متوسط  في  ت  الللو  للص  األوا، أما مليار املمارسات الللمي   57مليار األ كار الت صصي  الرئيس  بنسب  

%. ولقد خرج  الدراس  بمجموع   18% يليها مليار املفاهيم املشتر   بنسب  24.3وال ندسي  جاء بصورة من فض  وبنسب  

(  يها، تضمين  NGSS: إعااة النظر في محتوى  ت  الللو  للص  األوا متوسط، وذلك بتضمين ملايير من التوصيات منها

أ ثر املمارسات الللمي  وال ندسي  وللمفاهيم املشتر  ، م  التر يز على اللمق في تناوا األ كار الت صصي  الرئيس  لفروع  

في  ت  الللو  للص  السااس والصفين األوا واللاني املتوسط    (NGSSإلى ملر   مدى توا ر ملايير   3هد   اراس   الللو .

(، وأظ رت النتائج أن  NGSSبوحدة الطاق  في الات  السابق . واألااة بطاق  تحليل املحتوى الت  صمم  على بوء ملايير   

 فض وغير متوا ر،  مدى تضمين جمي  مؤشرات ملايير املمارسات الللمي  وال ندسي  في وحدة الطاق  بالات  السابق  من 

 %.52.17ما عدا مليار الت طيط وانستقصاء باتاب الص  السااس جاء بنسب  متوسط  بلغ  

(. است دم   NGSSهد   إلى تقويم محتوى من ج الللو  باملرحل  انبتدائي  في بوء ملايير الللو  للايل القاا  4واراس 

س  في بطاق  تحليل محتوى من ج الللو  للمرحل  انبتدائي  والت  بلغ الدراس  املن ج الوصفي التحليلي، وتملل  أااة الدرا

 بملدا  تابين لكل ص  من الصفوف الست  للمرحل  انبتدائي . وقد توصل  الدراس  إلى اهم النتائج  
أ
عداها إثنا عشر  تابا

توى من ج الللو  باملرحل  انبتدائي  وال   (، الت  ينبغي أن تتوا ر في محNGSSمنها: تحديد قائم  بملايير الللو  للايل القاا   

( في محتوى من ج الللو  باملرحل  انبتدائي  بنسب  توا ر  NGSSنتائج الدراس  على توا ر ملايير الللو  للايل القاا  

 
األراني   . غاتي رواق ، و أمل املومن : اعتماا الايل الاديد من ملايير الللو  لتصميم محتوى في الوراث  لطلب  الص  اللامن في األران، املال 1

 . 467- 455 ، ص2016(، 2 16للللو  التربوي ،
. املال  NGSS، و عبير آا حمام : تحليل محتوى  ت  الللو  للص  األوا متوسط في اململا  اللربي  السلواي  في بوء ملايير . و اء الربيلان 2

 . 108  -94 ، ص2017(، 11 6الدولي  التربوي  املت صص . 
الللو  باململا  اللربي  السلواي . مؤتمر التميز في ( في وحدة الطاق  بات   NGSS. ج ر الا ر، و غال  اللتب : مدى تضمين ملايير الايل القاا  3

  .2017(. الرياض، جامل  امللك سلوا، 20-10تلليم وتللم الللو  والريابيات اللاني ص

بيش    (، مجل  جامل NGSS. عبدهللا آا كاس  ، و   د حا  : تقويم محتوى من ج الللو  باملرحل  انبتدائي  في بوء ملايير الللو  للايل القاا  4

  . 2017للللو  النساني  والتربوي ، اململا  اللربي  السلواي ،
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%(،ومجاا  41.67%( ومجاا األرض وعلو  الفضاء 46.67%(، وبلغ نسب  توا ر علو  الحياة 41.33من فض  حي  بلغ   

%( في محتوى من ج الللو  باملرحل  انبتدائي  وذلك بمن مستوى التوا ر املن فض، وتوا ر  41.33و  الفيزيائي  بنسب  اللل

 في محتوى من ج الللو  الص  الخامس انبتدائي وبنسب  
أ
%(، وتوا ر موبوع  اللالقات املترابط   61مجاا علو  الحياة جزئيا

 وبنسب   
أ
%( في محتوى من ج الللو  باملرحل  انبتدائي . وفي بوء ما توصل إليه من نتائج تم  56.33في النظم البيئي   جزئيا

إعداا تصور مقترح لتطوير محتوى من ج الللو  باملرحل  انبتدائي ،  ما أوص ى البح  بلدة توصيات كان من أبرتها أهمي   

 ج الللو  باملرحل  انبتدائي . ( في ت طيط محتوى مناه NGSSمراعاة تضمين ملايير الللو  للايل القاا  

إلى التلرف على مدى تضمين محتوى  ت  الللو  والحياة للمرحل  األساسي  في  لسطين مللايير الللو  للايل  1وسل  اراس  

(. است دم  الدراس  املن ج الوصفي التحليلي، وأااة بطاق  تحليل املحتوى، تكون  عين  الدراس  من  ت   NGSSالقاا  

لحياة للمرحل  األساسي  للص  السااس والساب  واللامن األساس  ، وأبرت نتائج الدراس ، هي: توا ر مليار املمارسات  الللو  وا

%، ومليار األ كار  22%، ومليار املفاهيم املشتر   بنسب  68الللمي  وال ندسي  في  تاب الللو  للص  السااس بنسب  

(. واللمل على  NGSSثراء من ج الللو  والحياة بملايير الللو  للايل القاا  %. من التوصيات اللمل على إ10الرئيس  بنسب  

هد   إلى الاش  عن ارج  تضمين   2واراس   تلزيز نقاط القوة وإعااة النظر في مواطن الضل  في  ت  الللو  والحياة.

( في  ت  علو  املرحل  املتوسط  باململا  اللربي  السلواي ، وتملل  عين  الدراس  في NGSSملايير الللو  للايل القاا   

ه. واست د  املن ج  1440 تاب الللو  للص  اللاني املتوسط الفصل الدراس   األوا والفصل الدراس   اللاني(، طبل  

حليلي من خالا است دا  قائم  بطاق  تحليل محتوى  تاب الللو  للص  اللاني املتوسط ، وأظ رت النتائج أنه  الوصفي الت

( مرة  117( مرة، توتع  على بلد األ كار الت صصي  بتارار 247( بتارار  NGSSتم تضمين جمي  األبلاا الرئيس  مللايير  

( 53%(، وبلد املفاهيم الشامل  بتارار  31,2( مرة وبنسب   77بتارار    %(، وبلد املمارسات الللمي  وال ندسي 47,4وبنسب   

 تضمين امللايير الفرعي  جميل ا ولان بنس  م تلف . 21,4مرة وبنسب   
أ
 %(،  ما أظ رت أيضا

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

(، NGSSس  ملايير الللو  للايل القاا  مما سبق نالحظ من أن الدراس  الحالي  تتشابه م  بلض الدراسات السابق  في ارا

 من الخصوصي  في عينتها املتملل  في محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في السواان  
أ
ولان تأخذ هذه الدراس  نوعا

فاهيم  (  األ كار الرئيس ، واملمارسات الللمي  وال ندسي ، واملNGSSوتحليله في بوء أبلاا ملايير الللو  للايل القاا  

 الشامل (. 

 ما أن بلض الدراسات السابق  اختلف  م  الدراس  الحالي  من حي  املن ج املتب  واملرحل  التلليمي ، حي  اتبل  الدراس   

جري  هذه الدراس  على  تاب الايمياء باملرحل  أاملن ج الوصفي التحليلي، بينما بلض الدراسات اتبل  املن ج التجريب ، 

 
، كلي  ماجستير. عبير عامر أهل: مدى تضمين محتوى  ت  الللو  والحياة للمرحل  األساسي  في  لسطين مللايير الللو  للايل القاا ، رسال  1

  . 2019الاامل  انسالمي ، غزة،  لسطين، -التربي 
، مجل  NGSSلات  علو  املرحل  املتوسط  باململا  اللربي  السلواي  في بوء ملايير الللو  للايل القاا      تحليليالخالدي: اراس     عااي  ريم.  2

 . 333  -305ص  ،2019(، 2( إبريل ج 118كلي  التربي  ببنها، اللدا  
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في املرحل  انبتدائي  واملتوسط ، وقد استفاا الباح  برجوعه إلى الدراسات السابق  في  اللانوي ، بينما بلض الدراسات تم 

إثراء األاب النظري ل ذه الدراس ، وإجراءاتها، وبناء أااتها، إبا   إلى املقارنات بين النتائج الت  توصل  إليها هذه الدراسات  

 والنتائج الت  توصل  إليها الدراس  الحالي . 

 ءات الدراسة: منهج وإجرا

 منهج الدراسة: 

است د  الباحلان املن ج الوصفي التحليلي، وذلك ملناسبته لطبيل  الدراس  من خالا تحليل محتوى  تاب الايمياء للص   

 (. NGSSاللاني اللانوي في بوء ملايير الللو  للايل القاا  

 مجتمع وعينة الدراسة: 

-2017  طبل  2020-2019لاني اللانوي في السواان لللا  الدراس   تكون مجتم  الدراس  من  تاب الايمياء للص  ال 

  وحدات، وهي  الترتي  الدوري لللناصر،   . في حين تكون  عين  الدراس  من وحدات الاتاب، الذي يحتوى على ست2018

  لزات املاموع  األولى، الايمياء اللضوي ، النتروجين، ال الوجينات، اللناصر اننتقالي (. 

 دراسة: أداة ال 

( احتوت على ثالث  محاور رئيس  متملل  في:  NGSSتملل  أااة الدراس  في بطاق  تحليل املحتوى تم تصميم ا في بوء ملايير   

 املشتر  (.  - األ كار الرئيس  الت صصي (، واملمارسات الللمي  وال ندسي ، واملفاهيم الشامل  املتداخل 

 بالخطوات التالية: مر إعداد بطاقة تحليل املحتوى 

(، وإعداا قائم  بملايير الللو  NGSSالحصوا على قائم  باألبلاا الرئيس  للملايير من املوق  الرس   مللايير الللو    .1

 املتللق  باملرحل  اللانوي ، ثم تم ترجم  هذه القائم . 

، Fick, 2014ابق  في املوبوع ملل  انطالع على أابيات البح  في مجاا ملايير الللو  للايل القاا ، والدراسات الس .2

Kawasaki, 2015  2019، الخالدي 2018(، أبوحاصل واألسمري 2017(، الربيلان وآا حمام  2016، رواق  واملؤمن ،)

 (.2019أهل 

تم التحقق من صدق التحليل من خالا عرب ا على مجموع  من املت صصين في املناهج وطرق تدريس الللو  لتحايم ا   .3

حظاتهم حوا ترجمتها. وبأخذ تلديالت املت صصين في انعتبار أصبح  القائم  في صورتها النهائي  مكون  من ثالث  بأبداء مال 

املشتر  ( اندرج   – أبلاا رئيس   األ كار الرئيس  الت صصي (، املمارسات الللمي  وال ندسي ، واملفاهيم الشامل  املتداخل  

 امللايير.   تحتها عدا من

  امللايير السابق  إلى بطاق  تحليل محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي، واعت رت األااة صااق   تم تحويل قائم .4

 بناءأ على مالحظات املت صصين على القائم . 

تم التحقق من ثبات التحليل من خالا حساب ملامل انتفاق بين تحليل الباح  لوحدات  تاب الايمياء للص  اللاني   .5

تميل له يحمل ارج  ا توراه في املناهج وطرق تدريس الللو  ثم است د  لحساب ملامل انتفاق ملاال    اللانوي، وتحليل

 ( وهي  ما يلي: Cooperكوبر 
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 100نسب  انتفاق = عدا مرات انتفاق بين التحليلين÷ عدا مرات انتفاق+ عدا مرات انختالف ×

 ( نسبة اتفاق التحليل عبر األفراد 1جدول) 

النسبة املئوية   نقاط االتفاق  نقاط االختالف  تحليل الزميل  تحليل الباحث  NGSSمعاييرأبعاد 

 للثبات 

 93,3 42 3 45 42 األفكار الرئيسة 

املمارسات العلمية  

 والهندسية 

39 38 1 38 97,4 

 90,6 29 3 32 29 املفاهيم الشاملة 

 95,6 110 5 115 110 املجموع 

(، وهي قيم  ثبات عالي  وتشير لدرج  مقبول  من ثبات  95,6قيم  ملامل ثبات التحليل بلغ  ( أن 1يتضح من الادوا  

 التحليل. 

 خطوات تحليل محتوى كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي: 

 اتب  الباحلان الخطوات التالي  عند تحليل محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي، وهي: 

( في محتوى  تاب الايمياء  NGSS: استهد   عملي  التحليل الحام على مدى توا ر ملايير  التحليلتحديد الهدف من  .1

 للص  اللاني اللانوي.  

  .2020-2019:  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي الفصل الدراس   األوا واللاني لللا  عينة التحليل .2

 في نص وحدات الاتاب. : وحدة التحليل هي الفقرة املوجواة تحديد وحدة التحليل .3
أ
  لليا

( NGSS: تحليل محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي من حي  توا ر ملايير الللو  للايل القاا  فئة التحليل .4

 امللتمدة في بطاق  التحليل للدراس  الحالي . 

 : تم مراعاة الضوابط التالي  أثناء عملي  التحليل:ضوابط عملية التحليل .5

 ( وما يندرج تحتها من ملايير  رعي . NGSSالتحليل في إطار التلري  الجرائي لألبلاا الرئيس  اللالث  مللايير   إن يتم  .1

 الرسو  التوبيحي  والصور واألشكاا وأملل  التقويم. .2
أ
 إن يشمل التحليل أيضا

في انستمارة امللدة لذلك والت    تم تفريغ نتائج التحليل لوحدات الاتاب بالفصلين األوا واللانيتنفيذ عملية التحليل:  .6

   ات التحليل واآلخر يملل وحدات التحليل.  تتكون من محورين أحداهما يملل

 عرض ومناقشة النتائج: 

: النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:  
ً
 أوال

وافرها في  NGSSما معايير العلوم للجيل القادم) وينص السؤاا األوا على ما يلي:   محتوى كتاب الكيمياء للصف  ( الواجب ت

( من خالا انطالع  NGSSولإلجاب  على هذا السؤاا قا  الباحلان بالحصوا على قائم  ملايير  الثاني الثانوي في السودان؟ 

( املوق  الرس   للمجلس NGSSوالبح  في هذا املااا من عدة مصاار أبرتها: املوق  الرس   مللايير الللو  للايل القاا  

 على الدراسات السابق  واألاب التربوي املنشور في هذا املااا  NRCالقومي للبحوة 
أ
( على شبا  النترن ، وانطالع أيضا
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 (. حي  تكون  ملايير  2017 (، واراس  الربيلان وآا حمامه  2017 (، اراس  البات 2018 (، والسبيعي 2019 دراس  أهل 

 من امللايير الفرعي  كان   ما يلي: ملايير  3( من NGSSالللو  للايل القاا  
أ
 رئيس  بم  عداا

وافرها في محتوى منهج الكيمياء للصف الثاني الثانوي NGSS( يوضح قائمة معايير) 2جدول )   ( الواجب ت

 املعايير الفرعية  املعايير الرئيسة 

 

 

 املمارسات العلمية والهندسية -1

 إن ير ز املحتوى على:

 الظاهرة.مماس  طرح األس ل  حوا  -1

 تفسير وتحليل البيانات الللمي  الت  ت د  املاتم .  -2

 ممارس  الت طيط وانستقصاء اللل  . -3

 أسلوب الادا اللل   عن طريق األال  الللمي  املناسب .  -4

 جم  املللومات ويشار  ا م  اآلخرين. -5

 بناء التفسيرات الللمي  للظاهرة. -6

 روس . إبرات الحلوا ال ندسي  للمشكل  أو الظاهرة املد -7

 ممارس  التفاير الرياض   والحوسب .  -8

 توظي  النماذج الللمي .  -9

تر يز املحتوى على مالحظ  األنماط واألشكاا للظواهر   -1 املفاهيم الشاملة )املشتركة(  -2

 املدروس . 

يلمل املحتوى على ترسيخ مف و  الطاق  واملااة في   -2

 الللو .

والاميات  تر يز املحتوى على است دا  املقااير  -3

 والتناس  للظواهر املدروس . 

 يوضح املحتوى ظاهرة اللبات والتغيير في الكائنات الحي .  -4

يساعد املحتوى على تكوين وبناء النماذج للظواهر   -5

 الللمي .

 يواتن املحتوى بين األسباب والنتائج للظواهر الللمي . -6

 يوضح املحتوى التر ي  والوظيف  للظواهر الللمي . -7

 ئيسية األفكار الر 

: األفكار الرئيسية في علوم الفيزياء: 
ً
 أوال

 يست د  نموذج لوص  التر ي  ويفسر خواص املااة.  - .املواد وتفاعالتها 1

 يطبق املباائ الللمي  في موابي  التفاعالت الايميائي .  -

 يطور الحلوا الللمي  املمان  لحل املشاكل.  -

 اللالق  بين القوة والحر  .يوضح  - .الحركة واالستقرار 2

 يلرض أنواع التفاعالت الايميائي .

 يلرف الطاق .  - .الطاقة3
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 يطبق املباائ الللمي  حوا الحفاظ على الطاق  ونقل ا.  -

 يميز اللالق  بين الطاق  والقوة. -

 يوضح خصائص املوجه.  - .املوجات وتطبيقاتها في تقنية نقل املعلومات4

 يلرض مللومات عن الشلاع الا رومنغاطيس  .  -

 يحدا تقنيات األج زة واملللومات. -

: األفكار الرئيسية في علوم الحياة: 
ً
 ثانيا

 يميز بين التر ي  والوظيف  - أ.من الجزيئات إلى الكائن الحي: الهياكل والعمليات 

 يقد  بح  حوا نمو وتطور الكائنات الحي  -

 اللمليات الايميائي  والحياة اليومي  يبين أثر الطاق  في  -

 يوضح اللالقات في األنظم  البيئي . - النظم البيئة: التفاعالت والطاقة والديناميكيات  ب.

 يبين نموذج لوص  الدورات في األنم  البيئي . -

 يقد  حلوا حوا ايناميايات النظا  البيئ . -

 وتطور الكائنات الحي . يطبق األ كار الللمي  حوا نمو - ج. الوراثة 

 يوضح الصفات الوراثي . -

 يلطي تفسيرات حوا انختالف في الصفات.-

 يبن  اليل على النس  املشتر   والتنوع. - د. التطور البيولوجي 

 يست د  التمليالت الريابي  لتفسير اننت اب الطبيعي.-

 يجم  مللومات عن التاي . -

: األفكار الرئيسية في علوم األ 
ً
 رض والفضاء:ثالثا

 يست د  نموذج الكون والكوا  .- .مكان األرض في الكون 1

 يست د  نموذج لوص  األرض والنظا  الشمس  .-

 يبن  تفسير عملي عن تاريخ كو   األرض.-

 يحلل البيانات حوا مواا وأنظم  األرض.- .أنظمة األرض 2

 يوضح اورة املياه على سطح األرض.-

 يطرح األس ل  حوا الصفائح التاتوني  وتفاعالت النظا . -

 يذ ر املوارا الطبيلي  املوجواة في الكون. - .األرض والنشاط البشري 3

 يبين املخاطر الطبيلي  في الكون.-

 يوضح التأثيرات البشري  على نظم األرض. -

: األفكار الرئيسية في علوم الهندسة 
ً
 والتكنولوجيا وتطبيقات العلوم: رابعا

 يلرف املشكل  ال ندسي . - التصميم الهندس ي 

 يض  لحلوا املمان  للمشكل  في الظاهرة املدروس . -

 يصمم الحل األملل للمشاالت ال ندسي . -
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: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها 
ً
 ثانيا

تضمين محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في السواان مللايير الللو   لإلجاب  عن السؤاا اللاني الذي نصه  ما مدى  

(؟ تم تحليل  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي في بوء األبلاا الرئيس  مللايير الللو  للايل القاا   NGSSللايل القاا  

NGSS  2، ورصد تارارها، وكان  النتائج  ما يظ ر جدوا .) 

 NGSSج تحليل كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي في ضوء معايير ( يوضح نتائ3جدول) 

 نتائج تحليل كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي  NGSSأبعاد معايير  م

 املجموع  الفصل الدراس ي الثاني الفصل الدراس ي األول 

 % ك % ك % ك

 %42,3 102 %45,8 60 %38,2 42 األفكار الرئيسة  1

 %36,5 88 %37,4 49 %35,4 39 املمارسات العلمية والهندسية 2

 %21,2 51 %16,8 22 %26,4 29 املفاهيم الشاملة  3

 %100 241 %100 131 %100 110 املجموع 

في  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي، وذلك     NGSS( تضمين جمي  أبلاا ملايير الللو  للايل القاا   3يتضح من الادوا 

 هو بلد األ كار الرئيسي  حي   241بواق   
أ
، توتع  بين الفصلين الدراسين األوا واللاني، ويالحظ أن أ ثر األبلاا تارارا

أ
( تارارا

( مرة  88%(،  يما جاء باملرتب  بلد اللاني  املمارسات الللمي  وال ندسي  بتارار  42,3  ب ( مرة شكل  نس102تاررت  

 %(. 21,2( مرة ونسب  51%(، وبالرتب  اللالل  بلد املفاهيم الشامل  بتارار   36,5وبنسب  

 على ملايير الللو  ( الت  أوص  بضرورة تطور من ج الللو  اعتماArnow, 2015واتفق  هذه النتيج  م  نتائج اراس   
أ
اا

في  NGSS( الت  بين  تحقق ملايير 2016ملواج   احتياجات املللمين،  ما اتفق  م  اراس  اللبدلي   NGSSللايل القاا  

( في سلطن  عمان، ولانها اختلف  مل ا في ترتي  أبلاا هذه امللايير، حي  وضح  تحقق بلد األ كار  8-6 ت  الللو  ملرحل  

تب  األولى، ثم بلد املفاهيم الشامل ،  يما جاء باملرتب  اللالل  بلد املمارسات الللمي  وال ندسي .  ما اتفق  م   الرئيس  باملر 

في  تاب الللو  للص   NGSS( إلى أن ارج  تضمين عالي  مللايير الللو  للايل القاا  2016نتائج اراس  رواق  واملومن  

( الت  بين  تحقق امللايير  2019(،  ما اتفق  م  اراس  الخالدي 2019س  أهل  اللامن في األران، واتفق  م  نتائج ارا

 بأبلااها بنس  عالي  في  ت  الللو  باملرحل  املتوسط  في اململا  اللربي  السلواي .

، 2017، ، واللتيب  والا ر2017، الغامدي، 2016و ذلك اختلف  النتيج  الحالي  م  نتائج اراس  كل من  واألحمد والبق  ،

 أو غير متو رة في محتوى  2017الربيلان وآا حمام ، 
أ
( الت  وضحوا تحقق امللايير بأبلااها بنس  من فض  ومن فض  جدا

  ت  الفيزياء و ت  األحياء و ت  الللو  للص  السااس انبتدائي واألوا املتوسط في اململا  اللربي  السلواي . 

 خاتمة:

: النتائج: 
ً
 هم النتائج  يما يلي: يمان تلخيص أأوال
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الت  ينبغي أن تتوا ر في محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي   NGSSتم إعداا قائم  بملايير الللو  للايل القاا   .1

 مكون  من ثالث  أبلاا رئيس ، تملل  في األ كار الرئيس ، املمارسات الللمي  وال ندسي ، املفاهيم الشامل (.

لد األ كار الرئيس  بتارار  ( مرة، توتع  على ب241بتارار    NGSSتضمين جمي  األبلاا الرئيس  مللايير الللو  للايل القاا    .2

%(، وبلد املفاهيم الشامل   36,5( مرة وبنسب   88(، وبلد املمارسات الللمي  وال ندسي  بتارار بلغ  42,3( مرة ونسب   102 

 %(.21,2( مرة وبنسب   51بتارار  

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

 بالتوصيات التالي :بناءأ على النتائج الت  تم التوصل إليها يمان الخروج 

  يه.  NGSSإعااة النظر في محتوى  تاب الايمياء للص  اللاني اللانوي، وذلك بتضمين ملايير   .1

، وبرورة مراعاتها عند تصميم مناهج الللو  سواء  NGSSتوجيه عناي  املسؤولين في وتارة التربي  والتلليم إلى أهمي  ملايير   .2

 ألساس   في السواان. باملرحل  اللانوي  أو بمرحل  التلليم ا

 . NGSSتطوير اليل ملللم الللو  باملرحل  اللانوي  لتدريس  الايمياء، واألحياء والفيزياء( في بوء ملايير الللو  للايل القاا   

 :  قائمة املراجع 

القاهرة، عالم الات ،  ، 3أحمد اللقاني، و علي الامل: معام املصطلحات التربوي  امللر ي  في املناهج وطرق التدريس. ط  .1

2003.  

 .439-398 ، ص 46،2016بدري  حسانين: ملايير الللو  للايل القاا . املال  التربوي . .2

امل ، رسال  ماجستير غير  شبندر عسيالن: تقويم  ت  الللو  املطور للص  األوا متوسط في بوء ملايير الاواة ال .3

  .2011منشورة، جامل  أ  القرى، كلي  التربي ، 

وعناصرها وأسس ا وعملياتها. عمان، اار املسيرة  للنشر   مفاهيم ا  يق مريى، ومحمد الحيل : املناهج التربوي  الحديل  تو  .4

  .2004والتوتي ، 

( في وحدة الطاق  بات  الللو  باململا  اللربي  NGSSج ر الا ر، و غال  اللتب : مدى تضمين ملايير الايل القاا   .5

  .2017(. الرياض، جامل  امللك سلوا، 20-10في تلليم وتللم الللو  والريابيات اللاني صالسلواي . مؤتمر التميز 

  .2013، عمان، الربوان للنشر والتوتي ، 1حامد طالحف : املناهج ت طيط ا تطويرها تنفيذها. ط .6

  عشر  مناهج التلليم  حسين محموا: حوا املستويات امللياري  القومي  للمن ج ونواتج التلليم. املؤتمر اللل   الساب .7

  .2005واملستويات امللياري   بالاملي  املصري  للمناهج وطرق التدريس، القاهرة، مصر، 
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 وسيولوجيا املدرسة الجزائرية و اإلصالح التربوي  في ظل التحدياتس
Sociology of the Algerian school and educational reform in light of the challenges 

 ،  الجزائر 1د. عائشة بن النوي/ جامعة باتنة

Dr. Aicha Bennoui/ University of Batna-01, Algeria 

 

 

 

Abstract: 

The education sector is a basic and reference sector, and it is the source of many other social and economic 

sectors, and wherever we go in the world, we find countries striving to improve education in various possible 

ways and means, either by increasing the number of years of schooling, or by changing curricula and curricula 

, Or by reducing the number of students in the classroom, or by introducing educational technology, or by 

granting independence and some powers to make decisions at the school level, and from this standpoint our 

research paper aims to analyze and sociological interpretation of the Algerian school and its educational 

reforms, and You have a beginning from defining the central concepts, as well as a presentation of the historical 

context within the basic starting points in building the educational project and the most prominent trends in 

its reforms, as the study focused on the reference frameworks and the reasons and reasons for reform and its 

goals, as well as to study its reality within the most important achievements it has made, on The study should 

adopt the most prominent challenges facing the Algerian school 

Key words: school, educational reform, challenges, Algeria. 
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 ملخص: 

إن قطاع التربي  والتلليم، هو قطاع أساس   ومرجعي، ومنب  لللديد من القطاعات انجتماعي  وانقتصااي    األخرى، وإنه  

أينما اتج نا في اللالم،  إننا نجد الدوا تسعى بجد إلى تحسين التلليم بم تل  الطرق والوسائل املمان ، وذلك إما بزيااة 

ناهج واملقررات الدراسي ، أو بتقليص عدا التالميذ في الحارة الدراسي ، أو بإاخاا  عدا سنوات التمدرس، أو بتغيير امل

تانولوجيا التلليم، أو بمنح انستقاللي  وبلض الصالحيات نت اذ القرارات على مستوى املدرس ،  ومن هذا املنطلق  إن  

ائري  و إصالحاتها التربوي ،  وذلك بداي  من تحديد  ورقتنا البحلي  تهدف إلى  التحليل و التفسير السوسيولوجي للمدرس  الاز 

املفاهيم املحوري ،  و ذا عرض للسياق التاريخي بمن املنطلقات األساسي  في بناء املشروع التربوي و أهم التوج ات البارتة في  

واقل ا بمن   ت لدراس  عمد إصالحاته،   ما ر زت الدراس  على األطر املرجلي  و اوايي و أسباب الصالح و أهدا ه،  ذا 

 اهم النجاتات الت  قام  بها،  على ان تتبنى الدراس  أبرت التحديات الت  تواجه املدرس  الازائري 

 .: املدرس ،  الصالح التربوي،  التحديات ،  الازائرالكلمات املفتاحية

 

 مقدمة: 

املدرس  من أهم الحقوا امللر ي  الت  تندرج بمن علم انجتماع على ان تأخذ   تلد سوسيولوجيا التربي  أو سوسيولوجيا

مفاهيم ا النظري  والتطبيقي   ومصطلحاتها الجرائي  وخطواتها املن اي  من علم انجتماع اللا ،  ومن ثم يلنى هذا الللم  

لاس جمي   تاملدرس  بملاب  مجتم  مصغر  الاديد برصد م تل  اللالقات املوجواة بين املدرس  واملاتم ، على أساس أن 

وأ ثر من هذا تلد املؤسس  التربوي  قاطرة لتحقيق التنمي     التناقضات الادلي  الت  يلر  ا املاتم   املا ر أو املحيط الخارجي

بيان تاري  ا،  املاتملي  الشامل  واملستدام   ومن ج   أخرى، تهتم سوسيولوجيا التربي  بتتب  تاريخ املؤسس  التربوي ، وت

وتحديد مف و  التربي  واملدرس  على حد سواء، م  استجالء األاوار والوظائ  الت  تقو  بها التربي ، وتحديد م تل   

والت  تملل ا الباحلون في اراستهم للمؤسس  التلليمي  في سياق ا التاريخي والتطوري،  ولم يظ ر علم انجتماع  ،املقاربات

لقرن التاس  عشر وبدايات القرن اللشرين امليالاي، وهد ه هو اراس  التربي  بصف  عام ، واملدرس   التربوي إن في أواخر ا

بصف  خاص ، على أساس  آليت  الف م والتفسير، وتحليل م تل  الظواهر التربوي  في بوء املقارب  انجتماعي ، باستاشاف  

لقا ي  الت  ل ا تأثير ملحوظ في املؤسس  التربوي  في بنيتها وانلتها  اللوامل السياسي  وانجتماعي  وانقتصااي  والتاري ي  وال

 ووظيفتها. 

بالنظا  التللي   التربوي،  وتحسينه وتطويره كونه املقياس الحقيقي لحضارة   انهتما وتسعى كل األنظم  والحكومات إلى 

انم  في الوق  الحابر،  وهو الخيار األوحد في عالم  والذي يش د تغيرات  ليرة و متلاقب  و الذي من خالله نستطي  رسم  

ر ومتغيراته وعند حديثنا على التلليم  صورة املستقبل الذي نريد التنبؤ بجيل مؤهل قاار على التفاعل م  ملطيات اللص 
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،   إن اوا ما يتباار إلى األذهان املحط  األولى في إعداا النشء وتأهيل قيااات املاتم  في كا   املاانت  أن وهي  1وقضاياه

جتم   يه األطفاا  املدرس  والت  قيل عنها  أنها البوتق  الت  يتشكل  يها النسان  ويتكون تربويا  املدرس  ليس  مجرا مكان ي

امللر  ،  بل هي تكوين ملقد وبالغ  التلقيد من تايفات رمزي  ذات طاب  اجتمايي،  ولقد تطورت    ا تسابجل  أأو الناش   من  

املدرس  من مكان بسيط يتلقى  يه الفرا للملر   إلى  ينون  رمزي  ملقدة ومن ثم تحوا اورها الوظيفي من عملي  تلليم  

ل النسان وبناء املاتم    وإعااة إنتاجه حضاريا و إيديولوجيا،  لقد تحول  املدرس  باختصار من ظاهرة  النسان  إلى تشاي

تربوي  بسيط  إلى ظاهرة اجتماعي  بالغ  التلقيد و الت  هي اليو  بحاج  إلى إصالح مستمر لتوا   التغيرات و تؤاي الدور  

 املناط بها 

.I اإلطار النظري للدراسة 

قام  الازائر بمج واات  بيرة في سبيل تطوير مدارس ا،  عن طريق الصالح الشامل يرمي إلى تغيير   لدراسة:.إشكالية ا1

املنظوم  التربوي  تغييرا جذريا،   قد عر   املدرس  الازائري  منذ انستقالا إلى غاي  اليو   تلديالت وإصالحات عديدة مس   

لشخصي  و ال وي  الازائري  اللربي  السالمي  حي  تم  هذه الصالحات  نظام ا التربوي الذي يلاس خصوصيات ومالمح ا

بناء على ثالة اختيارات تملل  في انختيار الوطن  ،  انختيار اللوري،  وانختيار اللل    قد قط  نظا  التربوي التللي    

ض لللديد من امللوقات و الشكانت ومظاهر  الازائري اشواطا  هام  حقق الالير من النجاتات  الناجح  لانه في املقابل تلر 

الخلل الت  أعاق  املدرس   الازائري  عن تحقيق ما كان ينتظر منها وعليه نبد ل ذه املدرس  من إصالح منظومتها التربوي  من  

مستوى التلليم و  اجل مسايرة اللومل  و التانولوجيا و ذلك باعتماا التقنيات الللمي  و اللملي  الحديل  من اجل انرتقاء ب

،  سياق الحدي  عن التجديد في الوق  الراهن في الفار التربوي الازائري يلز   2التللم و اللملي   التلليمي  على حد سواء 

من تصور تربوي سابق إلى نموذج نحق وواعد بالتالي عندما   اننتقاا الحدي  مله عن الشروط القبلي  و البلدي  الت  تحام  

نتحدة عن التربي  والتلليم في الازائر  إننا نلن  التربي  من نوع خاص،  وتلليما من نوع جديد يتوا ق ورهانات القرن الت   

مغايرة تماما لتلك الت  آلفناها   تحتم تهي   الفرا و بالتالي أيضا تهي   املاتم  لحقائق ومتغيرات جديدة وايناميات وأخالقي  

 مقومات لحياتنا اللصري ،  وإن برورة اللحظ  الحضاري  ومتطلبات اللومل  تستوج  علينا تايي  التربي  والتلليم و ق   

على هذا  الطرح  إن   متطلبات هذا اللصر م  الت طيط املسبق لتكوين إنتاج  را متطور  م مته إقام  جزائر متطورة، وبناءأ 

تساؤنت الت  نوا أن نطرح ا  ه  كاآلتي:  يما تتملل سوسيولوجيا وواق  املدرس  الازائري ؟ وماهي أهم الصالحات البارتة  ال

 في نظام ا التربوي؟ وماهي اهم األطر املرجلي   لإلصالح في املدرس  الازائري ؟  وماهي الرهانات و التحديات الت  تواج  ا؟ 

 

 

 
،  مجل  الحام  مدى مساهمة ثقافات املدرسة في بلورة عملية اإلصالحاملدرسة  و جهود اإلصالح التربوي في الجزائر ما عبد الناصر سناني،  1

 3- 2،  ص2016، اار  نوت الحام ،  الازائر،    07، اللدا04للدراسات التربوي  و النفسي ،  املالد
واقع و آفاقم تاري  بن عابد،   2 ،  2016ملر ز الاامعي غليزان،  ،  ا 03،  مجل  الرواق،  اللدااملدرسة الجزائرية في ظل اإلصالحات التربوية 
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 .تحديد املفاهيم املحورية 2

 مفهوم املدرسة:  1.2

هناك اللديد من التلريفات الت  تناول  مف و  املدرس  إن أن اغل  الباحلين يميلون إلى تبن  املف و  النظ   الذي يلرف  

املدرس  على انها مؤسس  اجتماعي  ملقدة مستجمل  في ذاتها ملنظوم  من اللالقات البنيوي  املتباال  بين م تل  جوانبها  

إحداة تغيير في احد اجزائها اون التأثير في بينيتها الكلي  وانها تهدف إلى تحقيق التواصل بين تجرب  التلليم   وانه ن يمان

النظري  في مجاا علم انجتماع التربوي   انتجاهات تتباين تلريفات املدرس  بتباين وعليه  ،1املدرسي  والتجارب انجتماعي  

ح  املوظف  في اراستها ويماننا في اائرة هذا التلدا املنهجي في تلري  املدرس  استلراض  وتتنوع هذه التلريفات بتنوع مناهج الب

 2مجموع  من املفاهيم الت  تؤ د على بني  املدرس  تارة وعلى وظيفتها تارة أخرى. 

املدرس : بأنها مؤسس  اجتماعي  بروري  تهدف إلى بمان عملي  التواصل بين اللائل  والدول  من    فيرديناند بويسون ويلرف 

 أجل إعداا األجياا، وامج ا في إطار الحياة انجتماعي  

 ما يؤ د املفار من خالا هذا التلري  على الدور الوظيفي للبناء املدرس   وتفاعله م  البناءات انجتماعي  بغرض تحقيق  

دماج والتاي  انجتمايي من خالا م تل  األاوار الت  تقدم ا املدرس  لألجياا املتلاقب   ما تلرف املدرس  بأنها مؤسس   انن

 .3اجتماعي  تمارس وظيف  التطبي  انجتمايي والتنش   انجتماعي  وذلك بغي  تحقيق مجتم  صالح 

نظم و الذي يهدف إلى تحقيق جمل  من الوظائ  في إطار النظا     على أنها نظا  ملقد من السلوك امل  فريدرك هاستنويلر  ا   

 انجتمايي القائم  

  على انها نسق منظما من اللقائد و القيم و التقاليد و أنماط التفاير و السلوك الت  تتجسد في بنيتها   أرنولد كارلوس ويرى  

 4وأيدولوجيتها الخاص   

امللايير الت  تحدا    ا تساب ويلت رها على انها  شبا  من املرا ز و األاوار الت  يقو  بها املللمون والتالميذ حي  يتم    "سيشمان"

 5ل م األاوار املستقبلي  في الحياة انجتماعي   

 
أساتذة التعليم  التجاهاتدراسة تحليلية –الوظيفي للمدرسة الجزائرية في ظل التحديات العاملية الراهنة -التغير البنائيأ  الخير بدوي،  1

و  انجتماعي ،  كلي  الللو  النساني  و ،  أطروح   مقدم  لنيل ش ااة ا توراه الطور اللال ،  ت صص علم اجتماع التربي ،  قسم الللاملتوسط

 42،  ص2016انجتماعي ،  جامل  محمد خيضر بسارة ،  الازائر،  
،  املر ز الاامعي لتامنغس ،  01، اللدا11،  مجل  آ اق علمي ،  املالدسوسيولوجيا املدرسة و املعلم في الجزائرأحمد بوع زة، يوس  حديد،    2

 429،  ص2019
 429يوس  حديد/  مرج  سابق،  ص أحمد بوع زة،3
 .42أ  الخير بدوي،  مرج  سابق،  ص4
، املؤسسات الااملي  للدراسات علم االجتماع املدرس ي بنيوية الظاهرة املدرسية  ووظيفتها االجتماعيةعلى أسلد وطف ،  على جاسم الش اب،     5

 17- 16،  ص 2004و النشر،  بيروت،  لبنان،  
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ا   املتطورة وتو ير  بقوله  إن املدرس  هي املؤسس  انجتماعي  الت  تقو  بوظائ  التربي  و نقل اللق نبيل السمالوطيويشير 

 اجتماعيا.و  انفلالياظروف املناسب  جسميا و  

 املفهوم السوسيولوجي للمدرسة:  1.1.2

تشكل املدرس  نظاما ملقدا ومالفا ورمزيا من السلوك النساني املنظم الذي يؤاي بلض الوظائ  األساسي  في ااخل البني   

للالم انجتماع و الت  تتكون من السلوك أو األ لاا الت  يقو  بها الفاعلون  انجتماعي  وهذا يلن  بدق  أن املدرس ،  ما تبدو  

من امللايير والقيم الناظم  للفلاليات والتفاعالت انجتماعي  والتربوي  بداخل ا وخارج ا وهي أ لاا تتص    انجتماعي  

 1بالتنظيم تؤاي إلى إعااة إنتاج الحياة ثقا يا وتربويا

 املفهوم اإلجرائي  2.1.2

هي نظا  اجتمايي يتكون من شبا  ملقدة من املرا ز واألاوار تتولى تنش   الطفل من شتى نواحي نموه الاس   واللقلي   

والخلقي وانجتمايي،  بحي  تجلل منه شخصي  متكامل  من ناحي  و تلده للتاي  الناجح م  الحياة ومنطق اللصر الذي  

 نولوجيا ناحي  أخرى يسير على ن ج الللم و التا

 مفهوم اإلصالح التربوي:  2.2

نقيض الفساا  ما ورا في لسان اللرب  نبن منظور  أصلح الش  ء بلد  سااه أي أقامه و قومه وتارة بإتال  ما   لغة: اإلصالح 

 2 يه من  ساا بلد وجواه

األوساط التربوي  و يشير عااة إلى عملي  التغيير  على أنه شائ  في  Educational Reform يعرف اإلصالح التربوي :و اصطالحا

في النظا  التللي  ، أو في جزء منه نحو األحسن وغالبا ما يتضمن هذا املصطلح ملاني اجتماعي  واقتصااي  وسياسي  بل  

ياسي   وان بلض  علماء اجتماع التربي   يلر ون الصالح التربوي الحقيقي بذلك الصالح الذي يتضمن عمليات تغيير س

 3واقتصااي  ذات التأثير على إعااة توتي  مصاار القوة و الثروة في املاتم  

ويلر ه أيضا أحد امللاجم التربوي  :بأنه مصطلح شاع است دامه في القرن التاس  عشر ليلن  التغييرات املقصواة الت  أاخل   

 على املناهج و نظم التلليم، وهو ملل مصطلح التجديد 

بأنه أي  محاول   اري  أو عملي  لاخاا تحسينات على الوب  الراهن للنظا   التللي     لإلصالح التربوي  وهناك تلري  اخر

 4سواء كان  ذلك متللقا بالبني  املدرسي  أو التنظيم و الاارة أو ال رنامج التللي   أو طرائق التدريس أو الات  الدراسي  وغيرها 

 
 20اسم الش اب، مرج  سابق،  صعلى أسلد وطف ،  على ج1
 93،  ص2004،اار الطباع  و النشر، بيروت،   لبنان، 3،طلسان العربابن منظور، 2
 9، ص1998، ا .ط ، عالم الات  ، القاهرة، مصر،  اإلصالح التربوي في العالم الثالثحسين حسن  البيالوي ،3

 6،  ص1996،  عالم الاتاب ،  مصر،  العصر الحديثاإلصالح  و التجديد التربوي في محمد منير مرس  ،  4



 
 
 
 

 
 

 2020 - أبريل -   63العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

140 

ناوا املتغيرات و اللوامل املكون  للنظا  التربوي و تيهئ البشر لقبوا التطوير وتف م  والصالح التربوي: هو عملي  شامل  تت

إلى النظا  املطور حتى يمان تحقيق انستفااة القصوى من التطور و ا   القائمين على تطبيقه    اننتقاا أهدا ه وتسيير عملي   

 1منه  لالستفااة

.II   املدرسة الجزائرية و املعالجة السوسيولوجية لإلصالحات التربوية 

 .مدخل في دراسة املدرسة1

 وظائف املدرسة كمؤسسة تربوية1.1

والت  يمان   تنظيم اجتمايي ومؤسس  مت صص  في تلليم الصغار نياب  عن الابار  باعتبارها إن للمدرس  عدة وظائ  

 تلخيص ا في النقاط اآلتي : 

 :  عليمية والتكونيةالوظيفة الت 

في إطار هذه الوظيف  تقو  املدرس  بتلليم األطفاا القراءة و الاتاب  والحساب م  إ سابهم وتلقينهم امللرارف الديني   

ع ر برامج ومقررات محداة حس  م تل  املواا املخصص  لكل مستوى وبشكل   والتاري ي  و األابي  و الللمي  و اللغوي ،

التلليم األولي إلى التلليم اللالي مرورا باألساس   والعدااي واللانوي  ما تسعى املدرس  خالا كل مرحل   تدريجي ابتداء من 

تلليمي  تحقيق و إ ساب التالميذ م ارات تواصلي  استراتيجي  ومن اي  ،وقيم ترتبط باللقيدة وبال وي  الحضاري  وحقوق  

تلليم و تكوين الفرا بشكل يجلله مندمجا في الحياة اللام  ومتفتحا    وهدف املدرس  بشكل عا  خالا هذه الوظيف    النسان،

 و الت  يمان حصرها في:  على اآلخر ،  ما تحتل الوظيف  التلليمير  املر رز األوا في اهتمامات املربين و القائمين على املدرس ،

 إ ساب التالميذ األسلوب اللل   في التفاير و البح  والدراس  املن ج اللل  ( •

 تزويد التالميذ بامللارف الصحيح  و الللمي  •

 تلليم التالميذ القراءة و الاتاب  و التلبير و الحساب وتتيح ل م  رص  تللم ذلك كله  •

 الوظيفة التربوية:  

بجان  الوظيف  التلليمي  و التكويني   إن للمدرس  وظيف  أساسي  وشامل  استمدها من األسرة تتجلى في تربي  األطفاا تربي   

تجلل م يحترمون مجتملاتهم ويندمجون م  م تل  املؤسسات انجتماعي  األخرى م  أن املدرسر  وبفضل الفلسف  التربوي   

الت  تنت ا ا  مؤسس  عمومي  لم تلد مكان تلليم بل أصبح  بي   تربوي  ن تاتفي بنقل املللومات إلى الذهن وحشو اللقل  

قرل والاسرد واللاطفر ، وبفضل ا ياتسبون قيم إنساني  تتأقلم م  متطلبات املاتم   تهتم بتربي  الل بامللارف بقدر ما صارت

وهاذا تحاوا املدرس  الحديل  جاهدة أن تكون بي   تربوي  ينشأ  يها  "،يمان للمجتم  التطور و السير نحو ما هو أ ضرل،

ما له وما عليه من حقوق وواجبات  الطفل ليكون صحيح الاسم صرحيح اللقل مضبوط اللاطف  متزن الشخصي  عار ا ب

عار ا حق وطنه وحق إنسانيته ، او اللارس وهرو  قاارا على أااء عمله  يتقنه و خدم  نفسه ووطنه عن طريق هذا اللمل،

 .الصراب  بالركوا والت بط في مشاكل جم 

 
واقع و آفاق إصالحات املنظومة التربوية الجزائريةحوري  لبوابي،  م دي بلحميت ،  1 ،  مجل  التنمي  و إاارة املوارا البشري ،  التكوين بين 

 58، ص2017،  جامل  البليدة،  08اللدا



 
 
 
 

 
 

 2020 - أبريل -   63العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

141 

ه  أثر بليغ علرى مستقبل املاتم    صالح املاتم  ينطلق من صالح املدرس  وكل خطأ يرتا  ااخل جدران هذا الحقل سيكون ل

 املدرس  هي قائد  التطور   برمتها  لالق  املدرس  باملاتم  عالق  األ  بابنها ،وعالق  السائق بسيارته وعالق  القائد بجماعته،

أن التربي    و التقد  و مفتاح التغير،  ع ر املدرس  يمان  ذلك أن نصن  مجتملا عنيفا أو مجتملا مساملا  ما نريد ، والواق 

م م  جدي ، بل أنها أ ثر امل مات جدي  في الحياة ألنها تلد األسراس لكل من جد  يها، ويج  على التلميذ أن يحس بالاد في جو 

املدرس  اللا  ويج  أن يشلر بأن الاد سياسر  مقرررة ومبدأ أساس   تقو  عليه الحياة املدرسي  ،وليس هناك أي تناف بين  

  .1ملاتم  جاا عن طريق أبنائنا الذين ننشئهم في هذا الاو  وبالاد نم د السبيل   "والسلااةالاد وبين املرح 

 وظيفة التنشئة االجتماعية:  

تلمل على تكوين ا راا قاارين على تحقيق التكامل م  املاتم   املدرس  توتع الفاعلين بين الوبليات انجتماعي   و تنتج  

 الوبليات اعلين يتايفون م  هذه  

 : 2املواطنة–وظيفة التربية الحضارية  

الضمير الامعي للمجتم  املنغلق من خالا مطابق  السلوكات للملايير املشتر     - تبح  املدرس  لضمان الضمير انجتمايي

حي  ان مصطلح     ما ت تم في الغال  الصراعات املحتمل   او املوجواة في الواق  بين اننتماءات انجتماعي  املختلف  بالوحدة

التنوع نوجوا له،  أي توحيد اللقا ات الفرعي  بمن ثقا   وطني  موحدة إذن هناك بمير جمعي بمن هذه الوظيف   

 املوحدة للتربي  الحضاري  

 .املدرسة الجزائرية بحث في منطلقات وبناء املشروع التربوي و إصالحه 2

 لتاريخي( نشأة وتطور املدرسة الجزائرية )عرض في السياق ا 1.2

: قام  الدول  الازائري  بلد انستقالا   (  1969-1962املرحلة االول تنظيم التعليم في الجزائر غداة االستقالل )  1.1.2

مباشرة بتقييم املنظوم  التربوي  و الوقوف على وج  ا الحقيقي الذي لم يان ليلب  مطمح الازائريين على اختالف توج اتهم  

اء انطالق   % و ربط ا بالتطللات السياسي  الت  كان  تسعى إلى إعط  85اليديولوجي  ،خاص  ما تللق بنسب  انمي  الت  بلغ   

سريل  لوتيرة التنمي  الوطني  ،وقد كان واق  التلليم يلاس الصورة الشاحب  للمستوى الفاري للازائريين بحي  ملل   نسب   

يس ر على   1962% من مجموع التالميذ الذين بلغوا سن التمدرس ،و كان اوا اخوا مدرس   في ش ر أ توبر 20املتمدرسين 

مللما للغ  الفرنسي  منهم عدا  بير من املمرنين   16450ساعات أسبوعيا و 7ربي  بحام سايي مللما للغ  الل 3452تأطيره 

مللم جزائري من مجموع    425لسد الفراغ ال ائل الذي احدثه انسحاب عشرات اآلنف مللم  رنس   غااروا الازائر تيااة على  

ملللمين املبتدئين م م  التدريس بلد أن تدربوا في  انقطلوا عن التلليم ليلتحقوا بقطاعات اخرى، أسندت ل ؤنء ا 26000

ورشات صيفي ، وفي انتظار إصالح شامل يتناوا بنايات التلليم ومضامينه وطرائقه، اجري  على التلليم تحويرات م تلف    

ريخ و الاغرا يا وغيرها وقد  و الت  منها إعااة انعتبار للغ  الوطني  و التربي  الديني  و انخالقي  و املدني  و التا   1962منذ سن   

( حدات انختيارات الوطني  الا رى للتلليم و الت  تملل  في  15/12/1962شكل  لان  وطني  عقدت اجتماع ا انوا  

 
 80،  املطبل  النموذجي ،  مصر ،  ا.ت،  ص2،  طالتربية الحديثة اتجاهاتمحمد  ؤاا جالا،   1
 175أ  الخير بدوي،  مرج  سابق، ص2
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بكونها   1969ولقد تميزت هذه املرحل  والت  استمرت إلى سن  1التلري  و ايمقراطي  التلليم والتكوين اللل   و التانولوجي

استرجل  نهائيا للغ  اللربي  مكانتها في النظا  التللي   و اهتم  بتدعيم ا في املرحل  انبتدائي  ،حي  أصبح  لغ  التلليم  

في كل املواا،  وغيرت بصف  جذري  املوروث  و تر   الات  املستلمل  في ع د انستلمار الذي ح  على وب  عدا أ  ر من  

راتنا انساسي  ،و اهتم  الدول  الازائري  الفتي  عند وب  املخططات التنموي  باملنظوم   الات  الازائري  تتماش ى و اختيا

(وهو أوا م طط   1969-1967التربوي  و منحتها مكان  خاص  في مشاريل ا التنموي  و الت  كان اول ا املخطط اللالثي انوا  

% من امليزاني  اللام  للدول  ومن  13  و التلليم ما يقارب بدأت به الدول  الازائري  للت طيط و لقد كان  حص  قطاع التربي

أهم منجزات املنظوم  التربوي  خالا تطبيق املخطط هو تطبيق القرار القاض   بتلري   جمي  املواا املرس  في سنوات  

 . الدراسي  انبتدائي  

لإلصالح التربوي في إطار املخططات التنمي    :تميزت هذه املرحل  باألعماا التحضيري  (  1980-1970املرحلة الثانية )  2.1.2

- 1970وهو إصالح شامل في مجانت و ال ياكل واملضامين ال رامج ،و طرائق استراتيجي  التدريس و عر   الفترة املمتدة من 

ومشروع   ي،املتزامن ونهاي  املخطط الربايي انوا و بداي  املخطط الربايي اللان 1973إعداا مشاري  إصالحي   مشروع  1980

و تلد األمرئ  املذكورة اهم إنجات   1976أبريل  16والت  صدرت بلد تلديل ا في شكل امري   1974و وثيق  إصالح التلليم سن  

إصالحي ي ص إصالح املنظوم  التربوي ، والت  ن يزاا اللمل مستمرا بها حتى يومنا هذا، وتشمل األمري  على تنظيم التربي   

على إنشاء املدرس  انساسي   وتوحيد التلليم األساس   وإجباريته و تنظيم التلليم اللانوي وظ ور  ارة  والتكوين  الذي نص 

التلليم اللانوي املت صص وتنظيم التربي  التحضيري ، تنظيم البح  التربوي، إعداا ال رامج والوسائل التلليمي ،  تكوين  

وقد قدرت   2، الاارة املدرسي  انجتماعي ي ،التوجيه املدرس  ، الخدمات املست دمين ، التنظيم و املراقب  ، التفتيش التربو 

-1974( واملخطط الربايي اللاني  1973-1970امليزاني  اللام  للقطاع التربي  خالا تطبيق برنامج املخططين الربايي األوا  

املنظوم  التربوي  خالا هذه الفترة تملل   % من امليزاني  اللام  للدول  و عليه  إن إنجاتات 18%و  4.82( بما يقارب 1977

أساسا في إاخاا تلديالت على ال رامج و املناهج التلليمي   على الخريط  املدرسي  التربوي  والااري  ،توجيه التالميذ وتقييم م  

و ر بتكا ؤ على اسس علمي  ومنطقي  حتى نتفااى التسربات الاليرة ، توحيد التلليم املتوسط ليكون مستقال بذاته وي

  الفرص، الشروع في تلميم انصالح التربوي الذي أقره امليلاق الوطن  و صااق عليه املؤتمر الراب  لحزب جبه  التحرير إبتداءأ 

و ذا إعطاء اللناي  خاص  لتلليم التقن  واملنه  في إطار إصالح التلليم اللانوي على توسي  مجانته و تماينه    1975من سن  

 ن ال دف ايضا هو الر   من نسب  التلري  بأقسا  التلليم املتوسط و الفروع الللمي  بالتلليم اللانوي مستقبال و كا

: إن اهم حدة عر ته املنظوم  التربوي  في هذه الفترة يتملل في إصالح املدرس  األساسي    ( 1990-1980املرحلة الثالثة )   3.1.2

( ، يمان تلريف ا على بوء وثائق الصالح بأنها البني    1981-1980الدراس    والت  تم تنصيبها من السن  انولى وذلك لللا  

التلليمي   القاعدي  الت  تافل للامي  األطفاا  تربي  أساسي  واحدة ملدة تس  سنوات وتسمح لكل تلميذ بمواصل  التلليم  

 
،أطروح  مقدم  لنيل ش ااة الد توراه في اللغ  ،كلي  اآلااب و اللغات  استراتيجية تعليم املواد اللغوية في املدارس االبتدائية اطم  اي  ، 1

 5،  ص2017،  ،قسم اللغ  اللربي  و آاابها ،تلمسان ، الازائر

 111، ص1998،الازائر،   املبادئ العامة للسياسية التربوية الجديدة و إصالح التعليم األساس ي املالس األعلى للتربي  ،2
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انلتحاق بوحدات النتاج أو بمؤسسات التلليم  إلى أقص ى ما يستطي   نظرا ملواهبه وج واه  ما تهي ه في نفس الوق  وتلده إلى  

املنه   تلت ر من ج   أخرى مدرس  شامل ، متلداة التقنيات يتكامل  يها الللم بالتطبيقات الللمي  وبترجم  امللارف النظري   

بار في وب  ملالم  إلى م ارات أو مواق  إجرائي  ، وتتجسد في النهاي  عناصرها واختياراتها انساسي  الت  أخذت بلين انعت 

 :1الصالح التربوي و الت  منها 

سن  و بصف  إلزامي  ومنح م    16إلى    6ايمقراطي  التلليم و تكا ؤ الفرص لامي  انطفاا الذين ل م الحق في الدراس  من   ✓

 مجاني  التلليم في جمي  املستويات واملؤسسات التلليمي  

 املناهج و الوسائل التربوي ،و تلربيه تلريبا كامال  جزارة التلليم  من ناحي   املضمون و ال رامج  و ✓

 تفتحه على املحيط القري  و البليد عن طريق اراس  الوسط و اللغ  األجنبي   ✓

 انهتما  بالللو  و التانولوجيا  ✓

نجتماعي    ربط التربي  بملناها الواس  لتشترك في مسؤوليتها الشامل  واملتكامل  واملؤسسات املدرسي  وانسرة و املنظمات ا  ✓

 وال ي ات الوطني  على اختالف م ام ا ونشاطاتها 

وقد ش دت هذه الفترة ملل الفترات السابق   وب  م ططات تنموي  إصالحي  مس  جمي   امليااين بما  يها قطاع التربي  و  

( وكان   1989-1985ني  ( و املخطط الخماس   اللا  1984-198التلليم  قطاع حيوي و الت  نذ ر منها املخطط الخماس   انوا  

 : من منجزات الت  ر زت عليها  املنظوم  التربوي  خالا هذه الفترة هي كانتي

 التر يز على أهمي  تدعيم ج ات التكوين املؤطرين بصف  عام  و ت طيط تكوين انصناف الت  يحتاج إليها التلليم اللانوي  ➢

 (1982-1981من املوسم الدراس     الشروع في تنصي  املدرس  انساسي  إبتداءأ  ➢

 (1982-1981من املوسم الدراس     الشروع في عمليات التوجيه إلى الشل  التقني   إبتداءأ  ➢

 (1986-1985إصالح التلليم اللانوي الذي لم يشرع في تنصيبه وتطبيقه إن املوسم الدراس     ➢

 ياء الصناعي  و الزراعي  إحداة شل  تقني  جديدة كالبيو  يمياء و انعال  انلي و الايم  ➢

 إنشاء عدة متاقن وت فيض التوقي  الخاص باملواا التقني   بدون تغيير في أهدا  ا  ➢

:عر   هذه املرحل  عدة محاونت للتحسين مس  م تل  األطوار التلليم بأشكاا  (  2000-1990املرحلة الرابعة ) 4.1.2

متفاوت  ولقد توصل التفاير إلى برورة إاخاا تلديالت على ال رامج تبين انها طموح  ومالف  ولانها غير منسام  م  بلض  

 1991-1990ا،   الا السن  الدراسي   الت  عر تها البال  وانجتماعي الاوان  خاص  من ناحي  إغفاا  للتحونت السياسي  

( شرع  الوتارة في تطبيق جمل  من الجراءات والتلديالت الضروري  لتحسين نوعي  التلليم ور   مستوى األااء التربوي و  

 :وأهم ما ر زت عليها الصالحات  في هذه املرحل  2املراوا التللي  

 اعتماا منطق التكوين بدا من منطق التلليم  ❖

 اا مقارب  األهداف في التدريس وبناء املناهج اعتم ❖

 
لنشر و الطب  ،املؤسس  الوطني  للفنون املطبلي  وحدة الغاي  ،الازائر  ، مو مالتعليم في الجزائر قبل و بعد االستقاللطاهر ترهوني ، 1

 122- 121، ص1993،اليداع القانوني السداس   اللاني 1994
- والية الوادي–تقويم املناهج في ظل اإلصالحات التربوية في الجزائر )دراسة ميدانية من وجهة نظر أساتذة التعليم املتوسط ليلى مقاتل ،2

 66، ص2016قدم  لنيل ش ااة املاجستير في علم اجتماع التربي  قسم علم انجتماع ،كلي  الللو  انجتماعي ، جامل  بسارة،  الازائر،   ،مذ رة م
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 تطوير اللالق  بين املللم والتلليم  ❖

 التمييز بين التلليم اللانوي والتلليم التقن   ❖

 اعتبار املرحل  اللانوي  حلق  أساسي  ورئيسي  في سلسل  منظوم  التربي  والتكوين  ❖

صالحات و إنشاء مؤسستين وطنتين حي  خصص  األولى  تنصي  الا ات الخاص باملتابل  و التقويم الدائم و لتنفيذ ال  ❖

للتشاور و املتملل  في املالس الوطن  للتربي  و التكوين ،في حين اللاني  للضبط وتملل في املرصد الوطن  للتربي  والتكوين م مته  

 خاص  بإعداا مؤشرات لقياس النظا  التربوي 

تنفيذها كان نبد من ات اذ مجموع  من التدابير التحضيري  والت  كان  وجاءت مرحل  الصالحات الشامل  ولان قبل البدء في 

 : ابرتها

تطوير ال ياكل وتيااة عدا املنشآت التلليمي  استلداا نستقباا أعداا أ  ر من التالميذ في كل املستويات وذلك نن نس    ✓

 . النجاح املتوق  أن تكون أعلى مما عليه قبل الصالحات

امليزاني  املخصص  لقطاع التلليم نن الصالحات الاديدة ستحتاج إلى تو ير التج يزات البيداغوجي  الاليرة  تيااة حام  ✓

 .والحديل  خاص  وسائل العال  اآللي

تطور نتائج انمتحانات اللام  لش ااة البكالوريا و التلليم األساس  ، حي  بلغ  نسب  النجاح في ش ااة البكالوريا سن    ✓

% م  بداي  تطبيق إصالحات سن   52.64ووصل  إلى  1996% سن  26.23% بلد أن كان  62.24املستوى الوطن  على  1999

2004. 

 الشروع في إاراج البلد التانولوجي في مضامين التلليم األساس    للطور اللال  لتس يل انتساب التالميذ للتلليم التقن   ✓

 .1998هج وتو ير التج يزات الللمي  و كل ذلك اعتبارا من ماي الشروع في إجراء التحسين النوعي  للات  و املنا ✓

الشروع في الصالح لإلاارة املدرسي  بإتباع اآلليات الاديدة لتسيير من خالا مراجل  نظا  التوجيه الخاص بقطاع التلليم   ✓

 .لحاملي ش ااة البكالوريا

ل  املؤسس  التربوي  اللديد من النجاتات يمان تلخيص ا  : وش دت هذه املرحإلى يومنا هذا    2000املرحلة الخامسة من  5.1.2

 :  يما يلي

 .بني  قاعدي  ل ياكل تربوي  ضخم  من مدارس و متوسطات و ثانويات ✓

 . كامل  للقائمين على املؤسس  التربوي  في كا   مراحل ا و م تل  مستوياتها جزأرة ✓

 . م زون بشري ورأس ماا  بير ااخل املؤسس  التربوي   من حي  عدا املتمدرسين ✓

من خالا القضاء على الفوارق بين أبناء الازائريين في التحصيل   تحقيق مستوى عاا من ايمقراطي  التلليم و مجانيته

 : ما عر   املؤسس  التربوي خالا هذه املرحل  عدة محطات إصالحي  تملل  في1الدراس   وتقري  املدرس  من كل مواطن 

 
 20، جامل   14  ،مجل  البحوة و الدراسات النساني  ،عدا تحديات املؤسسة التربوية الجزائرية ما بين املاض ي و الحاضرسميرة بوشلال  ، 1

 82، ص2017، 1955،أوت 
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و الت    2000ماي  9 و املؤرخ في 101-2000إحداة اللان  الوطني  لصالح املنظوم  التربوي  : و حس  املرسو  الرئاس    ✓

بلد ان شخص  الوب  وارس  بلناي  حال  املنظوم  التربوي  السائدة في جمي  مراحل ا و في   2000ماي  13نصب  يو  

  :في املراحل التالي   1عالقتها باملنظومات انجتماعي  و انقتصااي  األخرى و الت  خلص  إلى جمل  من انقتراحات

 انبتدائي. بالتلليم  سنوات لاللتحاق 6سنوات و  5تحضر األطفاا الذين تتراوح أعمارهم بين  الت  التربي  التحضيري  :•

سنوات  وتطبيق   4سنوات و التلليم املتوسط 5 انبتدائيسنوات و يشمل التلليم  9التلليم األساس    اللزامي( :مدته •

 .2004-2003تلليمات هذا الصالح في الدخوا املدرس   

وقد تم  إعااة هيكل   التلليم اللانوي إلى جذعين مشتر ين الاذع املشترك آااب والادع    نوي اللا  والتانولوجي:التلليم اللا•

 .2006-2005املشترك علو  ت تانولوجيا و ذلك انطالقا من الدخوا املدرس    

والت    2004-05-05املؤرخ  في  : استنااا إلى املقررات 2015الندوة الوطني  لتقييم و تطبيق إصالح املؤسس  التربوي  سن  

تقض   بإنشاء  رق مكلف  بقيااة عملي  متابل  و تنفيذ إصالح النظا  التربوي و تقويم مستجداته، جاءت الندوة الخاص   

وقد شخص  مشاكل باملؤسس  التربوي  في املااا    2015جويلي   -26-25بتقويم إصالح املؤسس  التربوي  وهذه انلقدت يومي  

 .2املتللق بالتحام في اللغ  اللربي  و اللغات األجنبي  أيضا غيابات التالميذ و املوظفين بالبا   التسرب املدرس     البيداغوجي  

املقصوا بمرجلي  التلليم هو مجموع النصوص املتضمن   لامل  من التوجيهات    . األطر املرجعية إلصالح التعليم بالجزائر:3

لام  للبالا،  واملل رة عن روح ا واملتضمن  في الدساتير و املواثيق السياسي  الت  ينبغي أن  و التلليمات النابل  من السياس  ال

تجسدها م تل  ال ي ات التنفيذي  في املااا التربوي تقتض   عملي  الت طيط التربوي وإصالحه و تطوير املناهج اللواة إلى 

وهي أطر تنسام م  الخصائص الحضاري  و التاري ي  للمجتم   هذه األطر املرجلي  اللام  ذات البلد السياس   و انقتصااي  

م  تطللاته املستقبلي  وفي الازائر تضمن  املرجلي  اللام  للمناهج مقاصد الصالح املرتبط  بغايات املدرس  الازائري  حي   

  ما يلي:  3تشير بوبوح إلى أنواع املرجليات للتربي  و التلليم 

:  تتملل في تأ يد الشلور باننتماء إلى ام  واحدة وشل  واحد وهو شلور يرتاز على إرة  قيمهامرجعيات تتعلق باألمة و  .أ 

تاريخي جغرافي و حضاري وثقافي بما يرمز إليه السال  و اللغ  اللربي  والللم والنشيد الوطن ،  و ذلك التفتح على الحضارات  

 اللالم والقيم اللاملي  الت  ن تتلارض وقيمنا 

للقيم و املباائ    استمرار: وتتضمن الطاب  الوطن  والديمقراطي للمنظوم  التربوي  و  تتعلق بالسياسية التربوية  مرجعيات .ب

الت  اأب  عليها منذ انستقالا،  والطاب  اللصري والتقدمي الذي  ربته التحديات الداخلي  والخارجي  في عالم يتطور  

 عي   يما تقدمه املدرس  باستمرار و مجتم  جزائري ما تاا يلح على النو 

 
 ،مجل   اللغة العربية ومناهجها في ظل إصالح املنظومة التربوية في الجزائر ما بين املقومات الهوية الوطنية و تحديات العوملةهني  عري  ، 1

 80، ص 2017،ايسم ر ،جامل  قاصدي مرباح، الازائر،  29األثر ،اللدا 

 83سميرة بوشلال ،  مرج  سابق،  2
، مجل  التربي  تبني املدرسة الجزائرية للمقاربة بالكفاءات في ضوء اإلصالح التربوي األخير مقاربة نظرية تحليليةعلى  ارس،     ضيل  حناش،3

 112-111،  ص2019،  2،  جامل  الازائر01، اللدا5والصح  النفسي ،  املالد
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وتلوا باألساس أسباب الصالح التربوي إلى اننتقااات املتزايدة الت  وج   إلى   دواعي و أسباب اإلصالح التربوي في الجزائر  .4

 :1املدرس  الازائري  و الت  أصبح  تت بط في مشاكل عديدة منها 

: يلت ر األستاذ املحرك الرئيس   في اللملي  التربوي ، غير انه ن   االجتماعية لهإهمال التكوين املنهي لألستاذ و الطروف 1.4

يتمت  بكامل اللناي  الالتم  الت  تسمح له بالقيا  بدوره على أ مل وجه حي  أنه بحاج  إلى تكوين مستمر و إلى متابل  ميداني   

نظوم  التربوي ، وهو ما انلاس سلبا على مستوى التدريس  وإعداا األستاذ وتدريبه هو من أهم املشاالت الت  تلاني منها امل 

،بحي  اصبح األستاذ غير قاار على موا ب  التطور الفاري و التانولوجي وبالتالي غير  لاا في املساهم  بمن حركات التجديد  

ذاتي إن أن الحال   والصالح، ورغم أن شبا  املللومات وم تل  التانولوجيات انتصاا تمنح لألستاذ  رص  التكوين ال

 . انجتماعي  ن تسمح له بذلك وهو ما جلله يفقد الرغب   في التكوين للد  وجوا ما يحفزه على ذلك من إمكانيات

: يتضح بل  املستوى التللي   في املنظوم  التربوي  من خالا بل  مراواي  النظا  املدرس    ضعف املستوى التعليمي  2.4

نجاح تح  املتوسط  في ش ااة البكالوريا إلى جان  املستوى الضلي  في   ات عريض  من  في الازائر من خالا نسب  ال

 . الشباب املت رج من هذه املدارس و ملاا على است دا  اللغات األجنبي 

: التسرب املدرس   هو مغاارة التلميذ ملقاعد الدراس  قبل الوق  ألي سب  كان، وقد يكون  التسرب املدرس ي املستمر3.4

 : با بنوع من التمرا على املدرس   ما يكون راجلا إلى نقص في قدرات التلميذ وقد يكون ألسباب أخرى منهامصحو 

الظروف انجتماعي  :و الت  تليش ا بلض األسر جراء عد  تفاهم الوالدين و التفرق  بين األبناء يشلر التلميذ بالنقص   ❖

 . لرغب  في اننتقا  من خالا النفور و ره املدرس  يقد  على عمل لكي يحظى باهتما  و الديه مما ي لق ا

الظروف البيئي  :حي  أن بلض املناطق تلاني نقص في وسائل التمدرس و النقل ،إبا   إلى اللااات و التقاليد الت  تحتم   ❖

 على املرأة املكوة في املنزا مما يزيد من نسب  التسرب في الوسط النسوي مقارن  بالذكور 

وهذه األخيرة تلمل على تيااة التسرب املدرس   خصوصا عند الذكور حي  أن الفقر يملي عليهم    :الظروف انقتصااي ❖

 . برورة البح  عن  س  املاا ملساعدة أسرهم

 2. تسعى عملي  الصالح التربوي إلى تحقيق األهداف التالي  .أهداف إصالح املنظومة التربوية في الجزائر:5

وجلل ا في طليل  امل ن بإحاطتها بالرعاي  الكامل  املااي  وامللنوي  والبيداغوجي  وانرتقاء  إعااة انعتبار مل ن  التلليم  ✓

 بالقوانين والقيم الت  تحام ا وتلمين اور القائمين عليها وتماينهم من  رص التلقي  الت  تثري خ راتهم وتر   مستوياتهم 

اننساا  م  األهداف املسطرة و موا ب  املستجدات   مراجل  املناهج واملحتويات التلليمي  بشكل عل   يضمن ل ا  ✓

الللمي  والحضاري  والتحونت السياسي  وانقتصااي  الت  يليش ا، إعااة بناء هذه املحتويات و ق تدرج منهجي يرايي  يه  

 . القدرات املتللمين وحاجاتهم والتكامل الوظيفي بين امللارف وامل ارات بينها و بين الحياة

 
،  ورق  مقدم  في امللتقى الوطن  التعليمية على التنمية االجتماعية في الجزائرإسهامات اإلصالحات التربوية و  عائش  بن النوي،  نواا بن عمار،  1

لالي و  حوا مسار إصالح التلليم في املنظوم  التربوي  الازائري  وسؤاا الاواة،  املنظم من طرف م  ر تطوير نظم الاواة في مؤسسات التلليم ال

 . 12.، ص2018ر،  أ توب 18/ 17،  الازائر، يومي1اللانوي،  جامل  باتن 

 13عائش  بن النوي،  نواا بن عمار،  مرج  سابق،  ص2
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تحسين ظروف التمدرس وتطوير وسائل اللمل وذلك  من خالا تو ير اللدا الكافي والالئق من التج يزات وصناع  الاتاب   ✓

وتأسيس الخدمات الصحي  والنفسي ، واللاوء إلى طرائق واألسالي  الحديل  و الت  تن   القدرة على التللم الذاتي و تيتح  

 . ر وبكل حري  عن اهتماماتهم وأ كارهم باعتبارهم طر ا أساسيا في عملي  ن موبوعا لهللمتللمين املشار   اليجابي  في التلبي

واقع املدرسة الجزائرية:6 يشكل التلليم في الازائر الحار األساس   للتنمي  البشري  وانقتصااي ، وحتى باقي املاانت   .

الحيوي  األخرى، وذلك أنه املدخل األساس   ل ذه التنمي   فضال عن ما ترتاز عليه من ملطيات تانولوجي  ومااي ،  إنها  

حي  أن املورا البشري في كل عملي  تنموي  حقيق  تأتي في ترتاز أ ثر على النسان الذي يلت ر أهم عنصر في هذه اللملي ، 

املقا  األوا،  وللل أوا هندس  ل ذا األخير تتطل  من املدرس   مؤسس  رسمي  أن تقو  بإعداا األجياا يتوا ق في املاتم   

 سنحاوا توبيح هذا الواق  من النجاتات الت  قام  بها املدرس  الازائري :1مستقبال 

واملتوسط قاعدة السلم التللي  ، وهو املرتاز األساس   الذي ياتس   يه    انبتدائييلت ر التلليم    تعليم األساس ي: تطور ال1.6

 الفرا امللارف الت  تن   وتطور قدراته الذاتي ،   ما يهي ه للمراحل التلليمي  الالحق  وهذا ما سيوضحه الادوا التالي 

 2013-1979س ي في الجزائر للفترة ما بين : التطور الكمي للتعليم األسا01جدول رقم

 السنوات 

 

عدد التالميذ  

 االبتدائيفي 

عدد التالميذ  

 في املتوسط 

عدد املعلمين  

 االبتدائيفي 

عدد املعلمين  

 في املتوسط 

عدد   عدد املدارس 

 املتوسطات 

1979/1980 30612252 737902 85499 26830 9034 873 

1989/1990 4027612 1408522 144975 79783 12694 22481 

1999/2000 4843313 1895751 170562 101261 15729 3351 

2010/2011 3345885 2980325 144885 140098 17790 4901 

2012/2013 580481 26475 152483 144901 17995 5086 

 وتارة التربي  الوطني ،  املديري  الفرعي  لبنك املللومات املصدر:

 

كان  نسب  الزيااة في عدا التالميذ في التلليم  1990-1980نالحظ من خالا ملطيات الادوا وأنه خالا الفترة املمتدة من 

أي   1990ماليين سن  4 ماليين إلى 3من  انبتدائي، واملتوسط مرتفل   قد انتقل عدا التالميذ املسالين في انبتدائي

إلى أ ثر من مليون سن    1980سن   73790، ونفس املالحظ  بالنسب  للتلليم املتوسط حي  انتقل اللدا من %32بنسب 

املؤرخ في   76/35،   وهذا ما نتج عن ثمار الصالحات الت  باشرتها الازائر بلد األمر رقم %60أي بنسب  تيااة تقدر ب1990

 198/1981من السن  الدراسي     ق بتنظيم التربي  والتلليم والتكوين، والذي شرع في تلميم أحكامه إبتداءأ واملتلل  16/04/1976

املحسوس    انرتفاعومن بين ما جاء في  تلليم أساس   إجباري ومجاني ملدة تس  سنوات،  ايمقراطي  التلليم(وهذا ما نلمسه في  

واملتوسط ولان بنس  بليف  متقارب    انبتدائيدا التالميذ في الطورين ارتفاع ع استمرارفي عدا التالميذ وذلك من خالا 

 
(،  مذ رة مقدم  لنيل ش ااة 2013 -1980)دراسة حالة الجزائر خالل الفترة االقتصاديإسهام التعليم في النمو عبد الباسط ولد عمري ،  1

،  2016و التجاري  وعلو  التسيير،  جامل  أمحمد بوقرة،  بومرااس،  الازائر،   انقتصااي    ،  كلي  الللو   اقتصاااملاجستير،  ت صص 
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إلى    2000سن     483313من    انبتدائي حي  سال  بلض السنوات تراج  في عدا املسالين،  حي  ان فض عدا املسالين في  

عدا املسالين   ضان ف  قد  2013و2011،  و ذلك نفس األمر بالنسب  للتلليم املتوسط بين سنت  2011سن   3345885

إلى 1980مللم سن   85499من  انبتدائيتلميذ،  وبالنسب  لل يأة التدريسي  انتقل عدا املللمين في  2647500إلى 298032

،   أما عن أساتذة التلليم املتوسط  قد تضاع  هو اآلخر استجاب  لتطور عدا التالميذ  من  2013مللم سن   152483

، وقد را ق هذا التوس  ال ائل في عدا التالميذ واملللمين توسلا  بيرا في تج يزات  2013ن   س  144901إلى  19980سن     26830

للموسم الدراس     17995مدرس  ليصبح عداها  9034 انبتدائيكان عدا املدارس  1980املدارس وما تللق بها،   في سن  

 . 2013توسط  سن  م 5056إلى  1980متوسط  سن   873، وتضاع  عدا املتوسطات من 2012/2013

ياتس   التلليم اللانوي أهمي  بالغ  بمن التلليم من حي  كونه حلق  وصل ما بين التلليم  تطور التعليم الثانوي:  2.6

 األساس   و التلليم اللالي،  ولقد ش د تطورات  بيرة ملل باقي مراحل التلليم. 

 2013-1979للفترة ما بين :التطور الكمي للتعليم الثانوي في الجزائر 02جدول رقم

 عدا اللانويات عدا األساتذة  عدا التالميذ  السنوات 

1979/1980 183205 9365 185 

1989/1990 753947 40939 621 

1999/2000 921959 54761 981 

2010/2011 1198888 74550 1813 

2011/2012 1263090 80048 1870 

2012/2013 1497875 89882 1956 

 وتارة التربي  الوطني ،  املديري  الفرعي  لبنك املللومات املصدر:

من امللطيات املوضح   في الادوا ش د التلليم اللانوي تطورات م م  في م تل  جوانبه وخاص  في عدا التالميذ  قد انتقل  

حي  نحظ أن   2012/2013تلميذ للموسم الدراس    1497875إلى  1979/1980تلميذ للموسم الدراس    183205اللدا من 

مرات،   يما انلاس  هذه الزيااة في عدا التالميذ في تيااة واضح  في    8ر من  عدا التالميذ تضاع  خالا هذه املرحل  إلى أ ث

مللم  للموسم   89882مللم ليرتف  اللدا إلى  9356بر  1980/ 1979عدا املللمين مشكل  بذلك تلداا قدر للموسم الدراس    

ثانوي  للموسم  1956إلى  1979/1980ترة ثانوي  للف 185،  و ما عر   عدا اللانويات إرتفاعا مقدرة بر 2012/2013الدراس   

   2012/2013الدراس   

تنامى الويي بقيم  اننسان هد ا ووسيل  في منظوم  التنمی  الشامل ، وقرد أار ر   تطور مؤشر التعليم في الجزائر: 3.6

می ، لرذا برذل  الالير مرن  الازائر  بقي  اوا اللالم أهمي  تنمي  اللنصر البشري، باعتباره املحور الرئيس   في عملی  التن

لنجات أهداف التنمی ، يلاس مؤشر التللیم   انستلمارات الا روا في إطار ال رامج التنموي ، ورصدت حاما  بير من املوارا و 

سنوي    بزیرااة 2013سرن   0.659الا وا الت  بذلتها الدول  لتلميم انستفااة مرن التللریم منرذ انسرتقالا، حیر  بلرغ املؤشرر 

، ما أن املدة املتوسط     2014سن     0.673، إلى    2000سن   0.481،وارتفر  مؤشرر التللریم مرن     2012%مقارنر  بسرن     2.8قردرها  

، وهررذا مرا یماررن تفسيره بزیرااة امللتحقين  2014سرنوات لسررن     7.7،إلررى  2000سرن  لسررن    5.5هري األخررى مرن    ارتفل  للتمدرس  
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لرر  خصوصا بلد ارتفاع نسب  الناجحين في ش ااة البكالوريا للسرنوات األخيرة. إبرا   إلرى التقرد  الرذي ترم إحراته في  بالاام

مجاا تمدرس البنات منرذ انسرتقالا، ومرا نرتج عنره مرن الحرد مرن الفروارق برين الانسين. و رتح اللديد من املدارس على مستوى  

 سنوات  وهو ما سيوضحه املنحى التالي.  6  التللیم عند كل طفل بلغ الوطن، مجاني  وإجباري

 2014-2000: تطور مؤشر التعليم في الجزائر خالل الفترة 01منحنى رقم 

 

 186،  ص2015من إعداا الباحل  بناء على ملطيات املالس الوطن  انقتصااي و انجتمايي،   املصدر:

.III  :إن إطالل  القرن الاديد تضلنا في مفترق الطرق و التحديات البارزة التي تواجه املدرسة الجزائرية و النظام التربوي

مؤهلون لاس  رهاناته،  وإما أن نجد انفسنا في خضمه و نحن ماتلنا  تجللنا أما  خيارين  إما أن نقتحم عالم الغد و نجن 

نت بط في الت ل ،  و الحاا ان املاتم  ن يمانه أن يتقد  أو يتطور إن إذا كان في موق  يسمح له بذلك،  إن ان املاتم  األمي  

 . يق  حاجزا منيلا أما  بناء املستقبل و تحقيق الطفرة املأمول 

: نشك أن اللومل   قوة مر زي  ستحوا اللالم وقضاياها،  ليس  قضايا مجراة بل هي عوامل ومتغيرات  ة.تحديات العومل1

ملموس  ستؤثر على حياتنا اليومي  وتطاا الليش امللتاا لكل  را ،  مللما هي مرتبط  باأل اق الت  تفتح ا و املستقبل الذي  

رى األشياء،  مرحل  تتميز باللمل على تطوير أنشط  جديدة لبح   تحيل عليه،  وهاذا سندخل في مرحل  جديدة ستغير مج

 :1بشكل مسترسل عن بدائل أخرى، ولقد جلب  اللومل  مل ا ثورة تانولوجي  تتميز بمظ رين 

 املللومات  املظ ر األوا: يتجلى في إبفاء الطاب  العالمي على املاتم  و يقوا إلى ما أطلق عليه  مجتم  امللر   و العال   ❖

 اخترق  املاتملات بشكل عميق واخترق  بصف  خاص  عالم النتاج 

املظ ر اللاني: يتجلى في اللورة الرقمي  وهي تجري في ميااين التقني  و املللوماتي  والتواصل  ما عمل  اللومل  و النترن    ❖

انها كوني ،  ومباشرة،  مستديم  وغير   جديدة تتميز بدورها بأرب  خصائص هي  اقتصااي  قوة لوجستي  على خلق أنشط  

 .مااي 

:يلت ر النمو الديمغرافي املسال في الازائر و ارتفاع نسب  الشباب عامال م ما في النهوض باألم ، وم زونا تحديات اجتماعية  .2

والسال  بين صفوف الناش    بشريا استراتيجيا نبد من انهتما  به و توجيه من خالا ترع قيم انتحاا والخاء والتلاون واملحب   

 
 207أ  الخير بدوي ،  مرج  سابق،  ص1
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لتحقيق مجتم  متزن متأل  ، التغل  على اآل ات انجتماعي  كاملخدرات و اللن  يساهم النظا  التربوي من خالا مناهاه  

 .1وأساليبه التلليمي  في الحد من هذه الظواهر انجتماعي  

:تاتس   النظم التربوي  في كل املاتملات أهمي  بالغ  كونها البي   الحابن  لألجياا و م زن القوى   اقتصاديةتحديات .3

اللامل  في املاتم   ربط النظا  التربوي بانقتصاا بات من أولويات إصالح التربوي منشوا ، أن لم يتم الربط بأحكا  واق  

انقتصااي  و بالتالي عد  تحقيق األهداف املدرج  في أي عملي    قد تتسب  في خلل وظيفي بين عملي  الصالح و التنمي  

 . إصالحي  أو تنموي 

:بات من املؤ د ان القرن الحالي من ابرت سماته التطور ال ائل في املااا اللل   والتانولوجي  تحديات عملية وتكنولوجية.4

ر من علماء التربي  في اللالم يفرض تحديات على النظم  ، مجتم  ما بلد اللورة الصناعي  أو مجتم  امللر    ما ينشده الالي

التربوي  في كل انحاء اللالم املتقدم  منها والنامي  على حد سواء  استشلار هذا التوجه صار أمرا بروريا عند القدا  على أي  

 .2مباارة تجديدي  او إصالحي  للنظا  التربوي 

 : خاتمة

من جديد من خالا الصالحات الت  حاوا خالل ا القائمين بلمليات الصالح والتجديد   حاول  املدرس  الازائري  رسم ملامل ا

في الفار التربوي الازائري، والذي خاض شوطا  بيرا من اجل بناء مدرس  املستقبل مدرس  حديل  توا   التغيرات اللاملي ،  

لت  أصبح  من األساسي  والروا ز  الت  نبد  من  وتاسر جموح التحديات الراهن  خاص  التحديات امللر ي  و التانولوجي  ا

 أي مدرس  في القرن الحالي من امتال  ا من أجل بناء الفرا القاار على إحداة التغيير املتمان  اريا ووجدانيا وم اريا. 

  :قائمة املراجع 

 .2004،اار الطباع  و النشر، بيروت،   لبنان، 3،ط لسان العرب.ابن منظور، 1

 .1998، الازائر،  املبادئ العامة للسياسية التربوية الجديدة وإصالح التعليم األساس ي .املالس األعلى للتربي  ،2

دراسة تحليلية  –الوظيفي للمدرسة الجزائرية في ظل التحديات العاملية الراهنة -التغير البنائيأ  الخير بدوي، .3

،  أطروح   مقدم  لنيل ش ااة ا توراه الطور اللال ، ت صص علم اجتماع التربي ،  أساتذة التعليم املتوسط التجاهات

 .2016قسم الللو  انجتماعي ، كلي  الللو  النساني  وانجتماعي ، جامل  محمد خيضر بسارة ،  الازائر،  

،  املر ز  01، اللدا11،  مجل  آ اق علمي ، املالدلجزائرسوسيولوجيا املدرسة و املعلم في اأحمد بوع زة، يوس  حديد،  .4

 .2019الاامعي لتامنغس ،  

 
، أساتذة التعليم املتوسط نحو إصالح تربوي في الجزائر )أساتذة متوسطات أوالد جالل و سيدي خالد نموذجا ( اتجاهاتإبراهيم هياق ، 1

،  2011ااة املاجستير في علم اجتماع التربي  ،قسم علم انجتماع ،كلي  الللو  انجتماعي  ،جامل  قسنطين  ، الازائر،  مذ رة مامل  لنيل ش  

 146ص
 147إبراهيم هياق،  مرج  سابق،  ص2



 
 
 
 

 
 

 2020 - أبريل -   63العدد                                                                   مركز جيل البحث العلمي

 

151 

أساتذة التعليم املتوسط نحو إصالح تربوي في الجزائر )أساتذة متوسطات أوالد جالل وسيدي    اتجاهات.إبراهيم هياق،  5

التربي  ،قسم علم انجتماع ،كلي  الللو  انجتماعي   ، مذ رة مامل  لنيل ش ااة املاجستير في علم اجتماع خالد نموذجا ( 

 .2011،جامل  قسنطين  ، الازائر،  

 .1998، ا .ط ، عالم الات  ، القاهرة، مصر،  اإلصالح التربوي في العالم الثالث.حسين حسن  البيالوي ، 6

وآفاق إصالحات املنظومة التر حوري  لبوابي ،  م دي بلحميت ، .7 واقع  ،  مجل  التنمي  وإاارة  بوية الجزائريةالتكوين بين 

 .2017،  جامل  البليدة،  08املوارا البشري ،  اللدا

مجل  البحوة والدراسات النساني     ،تحديات املؤسسة التربوية الجزائرية ما بين املاض ي و الحاضر. سميرة بوشلال ، 8

 .2017، 1955أوت 20، جامل  14،عدا 

، مو م لنشر و الطب  ،املؤسس  الوطني  للفنون املطبلي  وحدة  التعليم في الجزائر قبل و بعد االستقالل.طاهر ترهوني، 9

 .1993،اليداع القانوني السداس   اللاني 1994الغاي ، الازائر 

، ورق   االجتماعية في الجزائرإسهامات اإلصالحات التربوية و التعليمية على التنمية .عائش  بن النوي،  نواا بن عمار، 10

مقدم  في امللتقى الوطن  حوا مسار إصالح التلليم في املنظوم  التربوي  الازائري  وسؤاا الاواة،  املنظم من طرف م  ر  

 .2018أ توبر،   17/18،  الازائر، يومي1تطوير نظم الاواة في مؤسسات التلليم اللالي و اللانوي،  جامل  باتن 

املدرسة  وجهود اإلصالح التربوي في الجزائر ما مدى مساهمة ثقافات املدرسة في بلورة عملية  سناني ،   .عبد الناصر11

 .2016، اار  نوت الحام ،  الازائر، 07، اللدا04،  مجل  الحام  للدراسات التربوي  و النفسي ،  املالداإلصالح

(، مذ رة  2013 -1980)دراسة حالة الجزائر خالل الفترة االقتصاديإسهام التعليم في النمو .عبد الباسط ولد عمري، 12

والتجاري  وعلو  التسيير،  جامل  أمحمد   انقتصااي    ،  كلي  الللو   اقتصاامقدم  لنيل ش ااة املاجستير،  ت صص 

 .2016بوقرة،  بومرااس،  الازائر،  

،  وية الظاهرة املدرسية  ووظيفتها االجتماعيةعلم االجتماع املدرس ي بني.على أسلد وطف  ،  على جاسم الش اب ،  13

 .2004املؤسسات الااملي  للدراسات و النشر،  بيروت،  لبنان،  

تبني املدرسة الجزائرية للمقاربة بالكفاءات في ضوء اإلصالح التربوي األخير مقاربة نظرية  . ضيل  حناش، على  ارس،   14

 .2019،  2،  جامل  الازائر01، اللدا5الد،  مجل  التربي  و الصح  النفسي ،  املتحليلية

،أطروح  مقدم  لنيل ش ااة الد توراه في اللغ   استراتيجية تعليم املواد اللغوية في املدارس االبتدائية. اطم  اي ، 15

 .2017،كلي  اآلااب واللغات ،قسم اللغ  اللربي  و آاابها ،تلمسان ، الازائر،  

تقويم املناهج في ظل اإلصالحات التربوية في الجزائر )دراسة ميدانية من وجهة نظر أساتذة التعليم  ،.ليلى مقاتل16

مقدم  لنيل ش ااة املاجستير في علم اجتماع التربي  قسم علم انجتماع ،كلي  الللو  ،مذ رة - والية الوادي–املتوسط 

 .2016انجتماعي ، جامل  بسارة،  الازائر،  
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واقع و آفاق. م تاري  بن عابد،   17 ،  املر ز  03،  مجل  الرواق،  اللدااملدرسة الجزائرية في ظل اإلصالحات التربوية 

 .2016الاامعي غليزان،  

 .،  املطبل  النموذجي ،  مصر،  ا.ت2،  طإتجاهات التربية الحديثة. محمد  ؤاا جالا،  .18

 .1996،  عالم الاتاب ،  مصر،   اإلصالح  و التجديد التربوي في العصر الحديث.محمد منير مرس  ،   19

الجزائر ما بين املقومات الهوية الوطنية و  اللغة العربية ومناهجها في ظل إصالح املنظومة التربوية في هني  عري  ،  .20

 .2017،ايسم ر ،جامل  قاصدي مرباح، الازائر،  29 ،مجل  األثر ،اللدا  تحديات العوملة 
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