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 كلمة العدد
     

لكرتونية  بعد دخول جمةل      ىل بوابة النرش الإ يف عددهيا التاسع عرش والعرشين، تكون قد  ASJP.cerist.dzاإ

ىل الفضاء العلمي اجلامعي احملمك.حققت خطوة جبارة يف الانظام  م اإ

احتوى العددان كعادهتام عىل أ حباث متنوعة، يف الآداب والعلوم والإنسانية والاجامتعية، جفمع هذا العدد املقالت اليت     

نساين واجامتعي، مكفهوم املثاقفة امجلالية يف احلضارات والابداع ال  شعري القدمي تناولت مواضيع ذات الصةل بلك ماهو أ ديب، اإ

بداع وسلطة الرقيب، وأ زمة الفكر العريب املعارص، والفلسفة والتارخي.  ليختمت بأ حباث اجامتعية أ خرى يف بني هاجس الإ

الكفاية التدريس ية ل س تاذ التعلمي الثانوي وعالقهتا ببعض املهارات احلياتية )التواصل( دلى تالميذ النشاطات البدنية والرايضة، 

 . هذا عن العدد التاسع عرش. بدنية والرايضيةاملرحةل الثانوية أ ثناء حصة الرتبية ال 

يف حني جاء العدد العرشون متنوعا بني احلقوق والعلوم الس ياس ية والاقتصادية، فاكنت مواضيعة احلقوقية والس ياس ية     

التمنية، وواقع  تتحدث عن الرشيعة والقانون، وعن أ سعار النفط ودور املزيانيات العامة لدلول، والربصة اجلزائرية ودورها يف

 القيادة يف املؤسسة وتمنية املوارد البرشية.  
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 ابرماسمفهوم االختالف يف فلسفة ه

 د. نورة عابد
02جامعة وهران  -خمرب الفلسفة واترخيها   

 

إن التحوالت اليت عرفتها أملانيا وحبكم معايشة هابرماس هلا سيستفيد من مناخ االنفتاح الثقايف      
خيص العالقات التواصلية داخل اجملتمع  وفيماوالسياسي وسيساهم بفلسفته النقدية يف تقوية هذا االنفتاح. 

دم هابرماس ابلتصور الوصفي الذي ال يفهم هذا التطور إال يف إطار حتقيق العقل الوصفي. وقد أقر يصط
اوغست كونت بقوله: " إن املسألة تدور حول النفوذ الفعلي لإلنسان يف العامل اخلارجي حيث يشكل 

ن للمرء أن يقول تطوره املتواصل دون شك واحدا من اجلوانب الرئيسية للتطور االجتماعي، حىت أنه ميك
أبنه لوال انطالق اإلنسان ملا كان هلذا التطور كله من وجود يف جماالت التقدم السياسي لإلنسانية 

كل ذلك مرتبط حتما ابلتقدم املادي لذلك فإنه من الواضح أن أتثري اإلنسان يف   .1واألخالقي والعقلي
 علية للظواهر الال عضوية. الطبيعة يرتبط أساسه مبعارف خمتلفة فيما خيص القوانني الف

غري أن هابرماس يرفض الفلسفة الوصفية، إذ الفلسفة يف نظره اليوم هي أن تفتح للعقل الفعل النقدي    
وإعادة صياغة مفاهيم كثرية. فامتالك احلقيقة املطلقة أو ارتباط الفلسفة بفيلسوف معني أو بتيار معني بدأ 

د احاوالته يف نقد التيارات الفلسفية اليت ههرت يف أملانيا. وبفحصه يتالشى ويلفظ أنفاسه األخرية وهلذا جن
بنين أن هذه الفرتة متيزت هبيمنة مخسة تيارات فلسفية فرضت نفسها  1970-1920اتريخ الفلسفة بني سنة 

ع ملواجهة الكانطية احلديثة. حىت خارج أملانيا .. مثل الفينونولوجية مع هوسرل وهايدجر، فلسفة احلياة م
ابمربز ليت، انرتبولوجية فلسفية مع ماكس شيلر وبلنسر، وفلسفة اجتماعية نقدية تنحوا إىل العودة إىل 
ماركس وهيجل وميثلها كورش لوكانش، بنجامني، وهوركهامير، مث الوضعية املنطقية مع كارانب وفيجنشتاين 

 وبوبر.
)جمتمع ما بعد احلرب العاملية الثانية( ليست إن العقالنية اليت يريدها هابرماس يف اجملتمع املعاصر،     

عقالنية أداتية وال عقالنية مطلقة تدعي الفلسفة بناءها لوحدها. بل عقالنية تواصلية، نقدية، اجرائية 
احايثة للغة والفعل والعامل املعيش. ومل يهمل هابرماس االجتهادات اليت قدمتها الفلسفة اهلريمينوطيقية 

تركيز األوىل على مفاهيم مثل التأويل، العامل املعيش والثانية على مفاهيم اللغة اليومية والتداولية من خالل 
املتداولة والعالقة بني الذوات املتفاعلة يف العملية التواصلية. فعمليات التفاهم بني الذوات يف العامل املعيش 

دها أن تزودها هبا. فالدور التواصلي تفرتض ترااث ثقافيا ابلغ االتساع والغىن وال ميكن للعلم والتقنية وح
الذي تقوم به الفلسفة، من شأنه أن يساهم يف بناء جمتمع تواصلي وحتقيق التفاهم بني الذوات. اعتمادا 
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على تداخل قائم بينهما انطالقا من استنادها إىل خلفيات ثقافية مشرتكة. فاملهمة التأويلية تدخل يف إطار 
حترير اإلنسان ألن التواصل بني الذوات اعتمادا على احلجة. واحلجة فهم نقدي جديد للفلسفة هبدف 

 املتبادلة من شأهنا أن تساهم يف تبديد األوهام اإليديولوجية اليت تعيق حتقيق تواصلي حقيقي داخل اجملتمع. 
كل تسمح املمارسة التواصلية اليومية خبلق تفاهم بني الذوات موجه من طرف دعاوى الصالحية اليت تش   

يف الواقع احلل الوحيد لتعويض اخلصومات املتنوعة اليت عرفتها وتعرفها املعرفة الفلسفية. فليست هناك جتربة 
موضوعية بدون تواصل بني الذوات، كما أنه ليس هناك تواصل بني الذوات بدون تكوين عامل 

 . 2موضوعي"
عنف والثانية تنتج التبادل والغريية. ومن مث فهذا الزمن تطبعه حركتني األوىل تقرر مقومات نفي اآلخر وال   

الدعوة إىل احرتام االختالفات وتثبيت اآلخر يف خصوصية ما، يعمالن أبشكال ال واعية على املشاركة يف 
منع اللقاء بني أمناط الوعي والتفاعل احلي بني القيم. وبقدر ما تستدعي املطالبة ابالختالف درجة عالية 

 .3توجب معاجلة التنوع الثقايف يقظة ثقافية خاصةمن احلذر املستمر، تس
وهكذا فإن تفكك كيان "وطين" ابسم احلق يف االختالف لبلد ما قد ينتج عنه فتح ابب الصراع وتفجري   

نزاعات املوت.. يف هذه احلالة قد تبدو معرضة لالهتزاز وتدمري كل احلدود كما يتوقع تعريض مقومات 
التهديد. ومن مث ميكن للتشنج اهلواييت ابسم تنوع ما، أن يولد أسباب اخلصومة العيش املشرتك إىل اخلطر و 

 .4والفتنة واحملنة، ومع ذلك فالتأكيد على اعتبار التنوع الثقايف احرك اإلنسانية أتكيد صائب
 احلق يف الفضاء العمومي:

، املفهوم الذي لتواصليةيم املالزمة للعقالنية امن املفاه ESPACE Publiqueيعد الفضاء العمومي     
اهتم به هابرماس طيلة كتاابته الفلسفية. فحينما نتحدث عن الفلسفة والفضاء العمومي هذا يشري إىل 
ثنائية النظرية واملمارسة، أي التأثري الذي ميكن أن تقوم به الفلسفة يف اجملتمع املعاصر. ألهنا مطالبة أبن 

اجملتمع اليوانين. ففي مقاله "حدود الفلسفة" " توقف هابرماس عند تلعب أدوارا خمالفة لتلك اليت لعبها يف 
دور الفلسفة يف اليوانن، من خالل منوذجي أفالطون وأرسطو، وبني أن هذين النموذجني يعطيان أمهية  
كبرية للعقل النظري يف حتديد املمارسة. سواء عند أفالطون يف تصوره للخالص، أو عند أرسطو يف تصوره 

 .5دة"حلياة سعي
يف القرون الوسطى احتدت الفلسفة مع املسيحية، فأصبحت أداة خلدمة الالهوت مما جعلها تفقد     

استقالليتها. مث يف العصور احلديثة خاصة مع كانط وروسو تصورمها العقل كملكة تربط األداة اخلاصة 
إىل حتقيق املشروع الكانطي  ابلقوانني القابلة للتبين من لدن اجلميع. مث سعى هيجل يف مشروعه الفلسفي

 . 6"املتمثل يف حتقيق العقل يف التاريخ
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وتبعا للتطورات اليت عرفتها الفلسفة، يذهب هابرماس أن مهمة الفلسفة اليوم ختتلف عن تلك العصور،     
إذ أهنا البد وأن تساهم يف الفضاء العمومي، كون عالقة الفيلسوف ابلفضاء العمومي مشارك يف هذا 

ء، فهو ليس كاخلبري ودوره يف اجملتمع املدين ال يقوم على طلب مثلما هو احلال ابلنسبة للخبري. الذي الفضا
معرفته متخصصة وهو مقيد أبسئلة يف جمال معني. وإمنا كونه عضو يف اجملتمع هدفه أن يقدم حال 

جيا اجلديدة. وهابرماس للمشاكل يف خمتلف اجملاالت وخاصة تلك املتعلقة ابملخاطر اليت تطرحها التكنولو 
ميثل منوذج الفيلسوف املتعدد الوهائف "بوصفه فيلسوفا عمل يف حقل العلوم االجتماعية وبوصفه مدرسا، 
ضف إىل ذلك أنه مثقف. لكن ال أحد يف أملانيا يقبل هبذا املبدأ املميز بني األنشطة وخرباهتا املتبادلة. كما 

 لسياسة ما، وعلى االلتزام أن يكون توضيحا لفلسفة ما. لو أن على الفلسفة أن تكون جمرد تربير 
و تتخلى الفلسفة املعاصرة عن ادعاءات الشمولية )هيجل( و التأسيسية )كانط( وتغيري العامل )ماركس(   

والقدرية )هيدغر(.. و"القدرة على إدراك احلقيقة لوحدها أصبحت واعية بذاهتا وتعرف حجمها واملهام 
. ويف إطار 7فضاء العمومي احلديث، كما أصبحت واعية إبمكانية وقوعها يف اخلطأ"املنوطة هبا يف ال

أتسيس فضاء عمومي دميقراطي تعمه أخالقيات احلوار أو املناقشة، يستدعي ذلك الدفاع عن حقوق 
اإلنسان. فهذا املوضوع )حقوق اإلنسان( من املواضيع اليت حتتاج إىل تدخل فلسفي يف نظر هابرماس. و 

سبتمرب تدخالت ووجهات نظر خمتلفة.. وقد تعرض هابرماس بعد صدور كتابه  11عرفت أحداث  لقد
"مفهوم العقل التواصلي" إىل انتقادات كثرية، واعتربت أفكاره إبمكاهنا أن تساهم يف جتاوز حالة العنف 

ممارسة احلياة جنبا إىل السائدة يف العامل. ومبا أن حياتنا اليوم أصبحت رهينة للعنف لتجاوز ذلك، ال بد من 
جنب ابالستناد إىل قناعات مشرتكة وحقائق ثقافية وآمال متبادلة. أما الصراعات فهي تنشأ نتيجة تواصل 

 مشوه وسوء تفاهم أو من خالل الكذب وخيبة األمل.
فتعطيل التواصل هو من العوامل األساسية للعنف، ولتجاوز ذلك البد للفلسفة أن حتاول جتاوزه من    

خالل التعددية اللغوية والقدرة على التأويل. " فالتواصل األفقي كما يسميه هابرماس هو الوسيلة الوحيدة 
لتجاوز حالة العنف والصراع، ألن هدف الفلسفة هو إعادة بناء شروط حتقيق توافقات بني الذوات. اليت 

العمومي من كل العوائق . ومهمة الفلسفة أيضا، حترير الفضاء 8من شأهنا أن تقلص دائرة العنف"
اإليديولوجية واألوهام وانفتاحها على كل املعارف األخرى. والكف عن االدعاء أبهنا متتلك احلقيقة، ألن 

 هذه األخرية أصبحت مسألة مجاعية تساهم فيها عدة أطراف مشرتكة.
 مسألة احلق يف العيش املشرتك: 

ية للفعل األدايت أو االسرتاتيجي الذي يهدف صاحبه مييز هابرماس بني نوعني من األفعال االجتماع     
إىل حتقيق غاية أو مصلحة. والفعل التواصلي الذي خيلوا من غاية أخرى غري حتقيق التفاهم بني األشخاص 
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املتجاورين. فإن الفعل األدايت يهدف إىل التأثري على الطرف اآلخر. والتفاهم ال يكون على ضوء اتفاق 
أي بدون إكراه أو إغراء، وإال مآله الفشل كفعل تواصلي. ولكي يتم الفعل مؤسس بشكل عقالين، 

التواصلي يشرتط وجود عدة فاعلني مندجمني اجتماعيا، فيما يتسم عرب اللغة أو الثقافة أو العامل املعيش. و 
يطلق على االتفاق مصطلح اإلمجاع الذي بدونه يفشل الفعل التواصلي، فقد" قامت فلسفة االختالف 
ابلتنكر ملفهوم االمجاع واقصائه.. فاحلقيقة ليست أكثر مما يتفق عليه األشخاص يف هروف مثالية 

 .9للتحاور"
غري أن أهم نقد وجه لـهابرماس، لفكرة اإلمجاع. ما قام به " فرانسوا ليوطار" الذي اعترب االختالف هو   

ال سوى نوع من اإلرهاب الفكري. ويف رأيه أقدر على اإلبداع واالبتكار من اإلمجاع. فهذا األخري ما هو إ
ال يوجد أي إمجاع حول أي قضية حىت ولو كانت العلوم احلقة كالفيزايء مثال. ونتيجة للخالف القائم بني 
هابرماس وليوطار، جند هناك من سعى إىل التوفيق بينهما بتوضيح أن االختالف يقع حينما يكون هناك 

رماس يرفض أي منطلق للحقيقة املطلقة، فاحلقيقة اليوم تستند إىل البعد براديغمان خمتلفان. وإن كان هاب
 الشخصي يف أتويالت العامل بعيدا عن أي نزعة فردية وماضوية. 

كما ال يكتفي هابرماس بنقاش العقالنية على املستوى النظري، ولكنه يبحث هلا عن تطبيقاهتا يف      
لدميقراطية معتربا هذه األخرية وسيلة إلقرار التواصل داخل الفضاء العمومي. فمثال حينما يطرح سؤال ا

اجملتمع. " فإن فالسفة االختالف ال يعريون هلذا األمر أية أمهية، إذ يفتحون اجملال لكل الدعوات حىت 
األكثر تطرفا منها للتعبري عن نفسها ابسم احلق يف االختالف. ضاربني بذلك الدميقراطية يف الصميم، وهي 

. فـهابرماس 10رتط قبل كل شيء القبول حبد أدىن من التوافق على شروط التواصل والعيش املشرتك"اليت تش
يعترب الفعل التواصلي تشكنل إبرادة اجلميع، وال يتم فقط عرب التفاهم األخالقي. ولكن أيضا ابلتشاور 

يتمثل يف الدميقراطية التشاورية واالتفاق العقالين حول كيفية اقتسام املصاحل بني األفراد واجلماعات وهذا ما 
اليت تقوم على وسطية األحزاب والفرق الربملانية من جهة. وعلى املناقشة احلرة عرب النظامية يف إطار الفضاء 
العمومي أو اجملتمع املدين من جهة اثنية. وبقدر ما تستدعي املطالبة ابالختالف درجة عالية من احلذر 

 الثقايف يقظة ثقافية خاصة. املستمر تستوجب معاجلة التنوع
إن تفكك أي كيان وطين ابسم احلق يف االختالف، واملطالبة ابلتنوع مهما كانت مشروعيتهما ينتج      

عنه نزاعات وصراعات وعنف. ويف هذه احلالة تتعرض مقومات العيش املشرتك إىل اخلطر والتهديد. ومن 
ستوجب معاجلة التنوع الثقايف يف يقظة ثقافية خاصة. وكل هنا فإن املطالبة ابالختالف تدعوا إىل احلذر وت

دعوة إىل احرتام االختالفات وتثبيت اآلخر يف خصوصية، يؤدي إىل التفاعل احلي بني القيم واللقاء بني 
 أمناط الوعي.
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احلوار ومبقدار ما جند يف أورواب مثال من يدعوا إىل الصراع واالحتقار فإننا نعثر أيضا على" أصول تنشد     
واالحرتام، وجند تثاقف متكافئ عادل وإنساين ميكنه نزع الطابع األسطوري عن األحكام املسبقة والصور 

 .11 النمطية اخلاطئة
 مسألة احلق والكرامة اإلنسانية:

يتحدد موضوع كرامة اإلنسان ابلسؤال اآليت، هل ميكن احلديث عن كرامة إنسانية منذ بداية تكون     
لته اجلنينية ؟. ليظهر أنه ابإلجابة عن السؤال تظهر جمموعة من االقرتاحات واآلراء اليت ال الشخص يف مرح

حد هلا، وال ميكن الفصل يف نطاقها. إن احلياة احلساسة مث الشخصية إمنا تتطور منذ بدايتها العضوية 
داية مطلقة هلا. طابع اإللزام ابستمرارية قوية. لذا فأطروحة االستمرارية ستكون مبقابل احاولتني بغية حتديد ب

من وجهة نظر معيارية. أال ميكننا إذن، الوصول إىل حتديد متواطئ حول الوضعية األخالقية سواء انطلقنا 
من املعىن امليتافيزيقي املسيحي، أو من الفلسفة الطبيعية. ابلرغم أن ال أحد يشك يف قيمة احلياة 

لو  ي أن أبرهن أن "الكرامة اإلنسانية مبعىن أخالقي أو اإلنسانية... يصرح هابرماس : ....وهكذا حي
 .12 قضائي هي كرامة مساوية للتوازي يف العالقات

إن مجاعة الكائنات األخالقية تنظم وفق قوانني مضبوطة، عالقة الكائنات فيما بينها من خالل تبيان   
ة ما هي إال انعكاس لتبادل مساو يف مجلة احلقوق والواجبات وفق عالقة تبادلية. لذا فالكرامة اإلنساني

عالقة األشخاص فيما بينهم. استنادا إىل العالقات التذاوتية مع الغري، تشكل الذاتية اليت جتعل من اجلسد 
البشري الوعاء احلي للروح. وحبسب التعبري الكانطي ال هتب االرادة احلرة من السماء يف صيغتها 

فا لذلك ليست إال انتصارا عابرا وذلك هو عمق األخالق. وهبذا الالمتعالية، بل إن االستقاللية خال
. هكذا تُبىن الذات اإلنسانية يف 13فالكائن املتفرد جينيا، ليس هو حبال من األحوال شخصا منذ البداية

 نطاق تقنية الذوات األخرى، أي يف إطار عالقتها عن طريق العملية التواصلية.
تمييز بني كرامة احلياة اإلنسانية اليت يضمنها القانون لكل األشخاص ومن هنا حنن مدعوون إىل ال     

الذين يولدون أمواات أو قبل األوان ابعتبارهم كبقااي بنظر األخالق. وقد أيخذ التعبري عن احرتام األموات 
أال أشكاال خمتلفة. وعليه، فالفارق بني حقوق يكون أتكيدها وثيقا مرهوان بتقدير جديد. فهو فارق جيب 

يزال، ألن هناك صعوبة حتديد عتبات النهي يف العالقة ابحلياة اإلنسانية قبل الوالدة وبعد املوت. ومن مث، 
احلديث عن كرامة إنسانية يكفلها القانون، ويضمن حتقيقها لكافة األفراد دون استثناء، ينبغي أن تكون 

ستمر هذه الضمانة احلقوقية بعد وفاته. سارية املفعول منذ حلظة ميالد اإلنسان أو قبل والدته. وأن ت
فاحلياة اإلنسانية تستحق الكرامة واالحرتام وهذا حبسب التعبري الكانطي فالكرامة اإلنسانية تظل وسط 

 .14أشكال حياة عينية ووسط قواعد سلوكهم
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م اعتبار إن احلديث عن الكرامة اإلنسانية تتيح حق ضرورة محاية اجلنني األمر الذي يفتح الباب أما   
احلياة اإلنسانية حياة نفعية. فالعالقة اليت ينبغي تصورها اجتاه احلياة اإلنسانية تتحدد من احلياة النفعية. 
ولكن ابلرغم من صورة اإلنسان يف الكون ومكانته.. ال ميكن تصور االنسان ضمن الفكر املا بعد 

 ساين ابدعاء الصالحية لألخالق الكونيةميتافزيقي، وأن نقدم حججا من وجهة نظر أخالقيات النوع اإلن
. على غرار الدايانت العاملية الكربى، اليت تقدم العقائد امليتافيزيقية التقليدية اإلنسانية بدورها سباقات 15

أتيت نية جتريبها األخالقية الكلية لتندمج فيها.. لذا ميكن القول أبنه مل يعد ابإلمكان أن نفهم أنفسنا  
كيا أو متساوية أخالقيا، ألننا إزاء انسان يرى نفسه دوما مسبوق ابستمرار بروبواتت ككائنات حرة سلو 
. لقد قدم اإلنسان عن طريق وسائل خمتلفة نوعا من التوقعات األسطورية وحىت اخليالية 16أكثر ذكاء منه

بفعل التطورات  العلمية واليت ابتت تالمس الواقع اإلنساين، فما كان ابألمس رهن خيال أصبح اليوم جمسدا
التكنولوجية. ووجد اإلنسان نفسه أمام اآلالت الذكية والروبواتت ابختالف أنواعها وأضحت هذه األخرية 

 تشكل منافسا له دون منازع.
لقد أقر مهندسو املعلوماتية أبن اإلنسان ابت مهمال حيال ذكاء العقول اإللكرتونية اليت تعد الربامج     

دود وعليه، فإن عمليات التقدم يف جمال التقنية الوراثية ال ميكن أبي حال من وتتمتع ابلكمال الالاح
األحوال التخلص منه واالستخفاف فالتالعب ابجلينوم البشري يدفع إىل خلق منط جديد من العالقات 

. ما يظهر من خالل عرض خرباء املعلوماتية أن هناك برامج اآلالت 17الالمتوازية بني األشخاص
نية تكتب نوعا ابلغ التطور والفعالية وما ميكن قوله، أنه ابلرغم من ذلك فإنه حيال اكتشاف االلكرتو 

االنسان أبن جينومه البشري قد مت التالعب به فإن ذلك خيلق نوعا من االستقرار ويربز عدائية هلذا األخري 
 ي وما هو مفربك ومصطنع.ابجتاه من زيف حقيقة ما. وهنا يزعزع الفوارق االجتماعية بني كل ما هو طبيع

ومن جهة أخرى، حنن ال نستطيع أن نعطي اجلنني ومنذ االنطالق محاية كاملة للحياة. ومن جانب     
آخر من غري املسموح أبن جنعل احلياة قبل الشخصية، كما لو كانت شيئا خيضع للمضاربة. ولتوضيح هذا 

ذلك ألن عدم الضرر األخالقي للتدخالت يف احلدس قام هابرماس إبعطاء رؤية تتعلق ابإلمكانيتني، و 
اجلهاز الوراثي ألعضاء احتملني يف اجلماعة األخالقية، إمنا يقاس ابملوقف الذي تتخذه للقيام هبا. من هنا 

 .18 ينبغي إقامة حد بني النسالة السلبية واستنسال التطوير
ابعتباره غاية يف حد ذاته. وأن تبتعد عن  إن الرغبة يف حتقيق فعل التواصل مع الغري، جتعل تعامل اآلخر    

استغالله ابعتباره إما وسيلة أو أداة لتمرير أغراض.. وهذا أيضا حىت نتمكن من خلق كونية أخالقية أتخذ 
مجيع أفراد اإلنسانية يف االعتبار دون متييز. طاملا أن كونية القيم األخالقية تؤمن املساواة للجميع. فيمكن 
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ن عليها أن تراعي أكثر ما تراعي مواقف حياة اجملتمع ومشروعاهتم الفردية. هذا ما يقاس أن تظل جتديدا وأ
 به مفهوم األخالق إىل فهم ذاته بعيدا على أن يكون كينونته.

إننا يف الغالب ما نتحدث عن أخالق كونية تؤمن للجميع احلقوق املتساوية، لكن هذا يتطلب منا أن   
لفردية، فال ميكن أن تتجسد هذه األخالق الكونية ما مل نراعي األخالق نراعي األشخاص وتوجهاهتم ا

الفردية. إن قدرة املرء أن يكون ذاته. فمن الضرورة مبا كان أن يكون الشخص يف بيته يف جسده احلي 
اخلاص به. وحىت يستطيع الشخص أال يكون إال واحدا مع جسده فعليه ضرورة أن يشعر به كجسد 

 الطبيعي للحياة. متدرج يف النمو 
لذا تنطلق "حنا أرندت" من أنه مع والدة طفل أاي كان، فإنه بداية اتريخ حياة جديدة، فهي تربط هذه     

. احلق يهمه مطابقة السلوك لتعليماته، أي 19البداية للحياة اإلنسانية بفهم الذات عند الذوات الفاعلة
ألخالقية تشرع لذاهتا أما الذات القانونية فتشريعها خارجي، التطابق بني الفعل والقواعد القانونية، فالذات ا

هذه النظرة الكانطية سادت لزمن طويل ما يقارب القرن ونصف القرن من الزمان. الشيء الذي جعلها 
فيما بعد، تتعرض النتقادات خاصة يف جانبه الصوري املعياري وعدم تركيزها على الظروف الواقعية 

ر جعل هابرماس ينظر إىل احلق من منظور تواصلي ورفضه لصالحية احلق عن واالجتماعية. هذا األم
امالءات عقلية سواء كان عقل عملي أو أخالقي. وضرورة إخضاع مفهوم احلق إىل مبدأ املناقشة 

Discussion  والتفاهم املتبادل والفعل التواصليl’agir communicationnel  وبنيات احلجاج
structures d’argumentation . 

وقد استفاد هابرماس من مقاربة ماكس فيرب، الذي " يتميز احلق لديه مبعقولية خاصة مستقلة عن     
. فالشكل القانوين للحق ال 20 األخالق وعن العقل العملي سواء ابملعىن الكانطي أو ابملعىن األرسطي"
قوانني متارس يف الواقع االجتماعي. يستمد قوته من الصلة بني احلق واألخالق، وإمنا يف قدرته على تشريع 

إن مفهوم احلق الذي تريده اجملتمعات املعاصرة هو احلق القائم على التشاور والتداول يف النظام احلقوقي 
والنظام التشريعي الذي يتوافق فيه مجيع الشركاء السياسيني واملواطنني. واملشكلة اليوم هي يف انفصال 

لعامل املعيش وعن التواصل. ويف خضوع هذا اجلهاز لسلطة العقل اجلهاز احلقوقي والقضائي عن ا
 االسرتاتيجي، ويف حتول ذات العقل إىل جمرد نظام صور ال غاية له سوى اخلضوع واإلكراه ابستخدام القوة

كذا اجلهاز الرأمسا ي لالقتصاد. حىت تبدوا القوانني وكأهنا غري انبعة ممن الرقابة مبساعدة جهاز الدولة. و 
 توجه إليهم، فهي صورية وجمردة.ت

هذا ما جيعل املواطنني عند كانط ال يبالون هبا. فاإلكراه حدا للحرية وعائقا هلا، فطاعة القوانني انبعة      
، ولكن هابرماس يرفض تفسري مشروعية القانون هم الذين شرعوها ألنفسهم وحبريةمن كون املواطنني 
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كن للحق أن يكتفي إبرضاء املتطلبات الوهيفية جملتمع معقد. بل البد انطالقا من معقولية مستقلة. "ال مي
أيضا أن يستجيب لشروط االندماج االجتماعي الذي يتم يف النهاية عرب عمليات الفهم املتبادل احملققة من 

 .21 "قبل ذوات تفعنل بواسطة الفعل التواصلي، أي عرب قبول ادعاءات الصالحية
بد من البحث عن مشروعية جديدة يف العقل التواصلي ويف أخالقيات املناقشة ويضيف هابرماس أنه ال    

ويف معايري التخاطب.. مما يؤسس بعدا تواصليا للحق إبمكانه هتيئة األرضية للتوافق واستبدال منطق 
بني السلطة مبطلب الصالحية وإعادة اإلنسان إىل اجملال العمومي وإعادة االهتمام ابلشأن العام والتوفيق 

احلقوق اخلاصة واحلقوق العامة. وهنا يطرح هابرماس مشكلة أخرى، هي كيف يتم االهتمام ابحلقوق 
الذاتية )اخلاصة( وعلى رأسها احلرية دون إمهال اجملال العمومي الذي يؤكد على احلقوق املدنية والسياسية 

وهو كيف يالئم احلق الذايت  العامة؟. يف نظر هابرماس هذه املسألة عند كانط يشوهبا نوع من الغموض
الذي ال أطيع فيه سوى القوانني اليت شرعتها لنفسي بصفيت إنساان )احلرية وحقوق اإلنسان(؟. احلق 

  .22املوضوعي الذي أكون ملزما فيه ابلقوانني املدنية )حقوق املواطن(
نفعة العامة أو الشأن العمومي احلالة القانونية، ماهي إال حالة مدنية تنبثق منها الدولة وتسهر على امل    

فاحلالة القانونية هي اليت تشرع احلق العام الذي حيتوي على نوعني من احلقوق. حق اإلنسان وهو حق  
كوين وحق املواطن وهو حق سياسي. والقانون جيرب القوة العمومية بواسطة االعرتاف ابحلق الكوين، بصفته 

وشرعية احلق تكفل محاية احلق الفردي. " كما ينتقد  حق إنساين وحق مدين سياسي بصفته مواطنا.
هابرماس كانط وروسو على حد سواء، ويرجع قصور وعدم متاسك نظريتهما إىل كوهنما تندرجان يف فلسفة 
الوعي، حبيث يرجعان احلق إىل مفهوم التحديد الذايت. وهذا األخري يكون اترة للعقل واترة أخرى للسيادة 

 .23  إىل ذات اإلنسان مرة وذات الشعب مرة أخرى"الشعبية ويف احلالتني
وابلتا ي، فإن كان هابرماس ال يرد احلقوق إىل األخالق كما فعل كانط، وال إىل إرادة الشعب كما فعل     

روسو. ذلك ألن االستقاللية الذاتية اخلاصة ابملواطنني ال تطغى على االستقاللية السياسية والعامة ومن مث، 
س يريد بناء حقوق متنح قيمة متوازنة للحق الذايت واحلق العام وال توجد حرية تواصلية إال بوجود فإن هابرما

فاعلني موجودين يف موقف إجنازي جتاه بعضهم بعضا. وينتظر أن يتخذ كل واحد منهم موقفا يكون قابال 
لتربيرات اليت تؤخذ بعني للنقد ومستعدا لتربير ادعاءاته وادعاءات الصالحية هي موضوع اعرتاف متبادل وا

 االعتبار، هي اليت تكون مقبولة بصفة مشرتكة من كل األطراف املعنية واليت تكون هلا قوة فعلية.
كما تسمح االستقاللية الذاتية إىل حرية االنسحاب من الفضاء العمومي واالكتفاء ابملالحظة. يقول      

رج النشاط التواصلي وأن نرفض االلتزامات اللفظية، هابرماس" تسمح احلرايت الذاتية أبن أنخذ موقعا خا
 إهنا تؤسس فضاء خاص حيرران من االلتزامات اليت تفرتضها احلرية التواصلية مع متطلباهتا وتنازالهتا املتبادلة"
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. وبذلك يكون بني االستقاللية الذاتية واالستقاللية العمومية ارتباط وثيق بتصور احلق يف حرايت ذاتية 24
 وية للجميع كحق وضعي.متسا
ولكي يكون هذا األمر حيادي وأكثر كونية يدرج هابرماس مبدأ املناقشة. إذ القانون ال ميكن وضعه      

بصورة جمردة، بل بطريقة ختول لكل املواطنني االعرتاف ابحلقوق لبعضهم البعض إذا أرادوا تسيري حياهتم 
وال ميكن هلؤالء املواطنني أن يتوصلوا إىل االستقاللية املشرتكة بصفة شرعية وبوسائل القانون الوضعي. 

بوصفهم ذوات قانونية، إال يف اللحظة اليت يتفامهون فيها ويتصرفون كواضعي القانون. ومن مث يصبح 
 القانون بصفة مسبقة معطى للذوات القانونية كلغة وحيدة متكنهم التعبري عن استقالليتهم. 

نفصاال بني احلق واألخالق، ويقر بضرورة إخضاع احلق ملبدأ املناقشة هذا ما جعل هابرماس يضع ا    
الذي يقوم على االعرتاف املتبادل. "فال ميكن للذات املتعالية أن تشرع القوانني وتسند احلقوق من احض 
 إرادهتا احلرة ومن منطلق ما ميليه عليها العقل العملي، األمر يكفيه بدون اخضاع ما تقرر أنه واجب إىل

 .25 مبدأ املناقشة واحملاجة بني الذوات"
فهابرماس حياول التوفيق بني املساواة القانونية الصورية واملتمثلة يف النموذج الليربا ي واملساواة الفعلية يف     

االجتماعي، من أجل أن يضع حدا فاصال بني ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. وال -النموذج الدميقراطي
ة احلس املدين وابملشاركة السياسية الواسعة، حىت يصاغ نظام احلق والقانون وتضفى عليه يكون إال بتعبئ

مشروعية، عرب االحتكام إىل احملاجة واملناقشة. فاحلق يف عاملنا املعاصر حسب هابرماس يتمحور حول دور 
 املواطن وينبثق من الفعالية التواصلية ومن النشاط احلواري بني املواطنني.
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 ية العربية اإلسالمية من االعتزاز إىل االغرتابو اهل
 

 ابحثة أكادمييةو اعــــر أستاذة و د.آسيـــا 
 -عنابة –جامعة ابجي خمتار 

 ملخص
ية و د أهنا هية العربية اإلسالمية جيو املتأمل يف اهلو ية هي حقيقة الشيء من حيث متيزه عن غريه، و اهلإّن     

قت الذي تتسم به ابلتمسك أبصالتها و هن ففي الو الو بني ثنائية الّشدة و التطبع و تتأرجح بني جدل الطبع 
من معظم األزمات اليت حّلت هبا: أزمات و اقعها ببعديه الزمكاين و من  هنائاستقر هذا ما و ابالعتزاز بذاهتا و 

إبحدى و ل أن ميس هبا أو ّل ذلك  لكل من حاإخل متصدية يف ك ...() جية،و اقتصادية، ثقافية، ايدل
ية اآلخر يف و قت ذاته ال متانع أبدا يف االنسالخ التام من ذاهتا متقمصة بذلك هو ماهتا، جندها يف الو مق

ية العربية اإلسالمية األمر الذي و س اهلو أفق كّل ما يسو يف ثقافته؛ مفارقة طالت أصعدة و معتقده، فكره 
 ل إليه.و كن أن تؤ ل ما ميو ابت يشكل رهاان ح
 الكلمات املفتاحية:

 . ارة، اعتزاز، ضعف، اضمحالل، ضياع، اغرتابضة، حو ّمات، قو ية، مقو ه
Résume  
Identité c’est Ensemble des données de fait et de droit qui permettent d'individualiser 
quelqu'un, c’est Caractéristique de deux ou de plusieurs objets de pensée, qui, tout en 
étant distincts par le mode de désignation, par une détermination spatio-temporelle 
quelconque, présentent exactement les mêmes propriétés, cette étude porte sur l’identité 
islamique arabe qui a était dans le vieux temps dans un bon état de force , dignité et gloire, 
mais malheureusement  ces dernies spécifications on le trouve plus maintenant  car elle est 
devenue une identité perdue.    
Mots clés: Identité- puissance – civilisation- dignité- faiblesse- décroitre-  

 مقدمة -1
ألنه كائن و ال يستطيع أبدا أن يعيش مبعزل عن اجلماعة، و ان اجتماعي بطبعه، فهو إّن اإلنسان حي    

ىل على شكل بسيط و ره األو الذي كان يف صو النفسية هذا التجمع، و جية و لو إنساين اقتضت احلاجة البي
ن التعايش و ل جتمع بشري عرفه اتريخ اإلنسانية، أين يكو كأهذه األخرية اليت تُعد   –األسرة  -متثل يف

ع األحياء كانت و مبجمو ع األسر جتمعا بشراي آخر متثل يف األحياء، و اصل املبدئي، مّث شكّلت جممو التو 
 ع هذه األخرية كان هذا العامل الذي نعيش فيه.و مبجمو ل، و ع املدن كانت الدو مبجمو املدن، 
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يف و يف تصرفاته، و مية و كياته اليو النفسي  إاّل أنّه خيتلف يف سلو جي و لو ينه البيو  تكاحد يفو مع أّن الفرد و  
ن تباعا النتمائه حليز جغرايف و يته الفردية، هذه األساسيات اليت تكو هو ن شخصه و العديد من أساسيات تك

تقاليده و عاداته خاضع ألنظمة سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية فكرية عقائدية  ميتثل هلا كما ميتثل ل
أيسس ملستقبله، فخضع التعارف بني األفراد إىل هذا وجه حاضره و أعرافه ابعتبار أنه كائن له تراث يو 

ضعية: كالّلغة، التاريخ، العقيدة، الرتاث، األنظمة و نظم و يه من أساسيات و ما حيو االنتماء الزمكاين 
ر و أمو ز و ضع رمو عن غريها ب –لة و د –يز كّل السياسية، األمر الذي دعا إىل ابتكار ما ميو االقتصادية 

ميزات معينة و بذلك أصبح كّل فرد حيمل مساات و إخل،  د، )...(و أخرى متثلت يف: العلم، اجلنسية، احلد
ن إاّل مبا و كيانه، فقضية االنتساب ال تكو حدها يستطيع أن يثبت انتسابه و هبا و ختصه عن ابقي األفراد، 
م و ما تقو يه الذات و ية فإاّن نقصد بذلك ما حتو إذا قلنا هو يته، و يات تشّكل هأساسو حيمله الفرد من دعائم 

 بتعبري آخر هي:و إخل،  التقاليد )...(و به من: الّلغة، املعتقد، العادات 
 ية:و عريف اهل -2

؟، إهنا "ميزة فرد، واب عن سؤل ما هو صيته اليت ندركها ابجلو خصو تشخيصه، و ية الشيء هي عينيته و ه    
، (1)ده"و جو ذاته يف خمتلف فرتات و أنه هو جه تشبيهه بفرد يقال عنه أنه متماه، أو ئن ميكن من هذا الكاو  أ
من و احد و و اليت ُتطلق على الشيء من جهة ما هو ية العددية و ية على معان خمتلفة منها: اهلو تطلق اهلو 

رغم ما قد يطرأ عليه و هو هاليت تطلق على الشخص ابعتباره يبقى و   ية الشخصيةو اهلو ، وهو نه هو جهة ك
عات الفكر إذا كاان رغم اختالفهما يف و ضو عني من مو ضو هي صفة مو  ية الكيفيةو اهلمن تغريات خارجية، 

ية و ي بني شيئني اثنني، كاهلو هي عالقة التساو  ية املنطقيةو اهلو احدة، و املكان متشاهبني يف كيفيات و الزمان 
 .(2)اة اجلربيةو املساو الرايضية أ

ف على العناصر و قو هي الو احدة و ية أهنا تشرتك يف نقطة و املالحظ على هذه املعاين املختلفة للهو     
اليت ال و يته اليت متيزه عن غريه و املكان، فمهما يكن، فإنه يبقى للشيء هو املتشاهبة اليت ال تتغري بتغري الزمان 

أفراد األمة، أية أمة من حيث االكتساب  "العامل املشرتك الذي جيمع عليه كلّ و تتبدل أبدا، إهّنا الرمز أ
ميس و املّس هبا ميّس كيان األمة كّله، و االعتزاز، هي الذات اجلماعية ألفراد األمة كّلهم، و الء و الو التعلق و 

   (3)أيس من املستقبل"وطعن يف احلاضر و اء ألنّه شك يف املاضي و بكّل فرد منها على الس
م عليه و عامل أساسي تقو ية اجلماعية هي يف حقيقتها رمز و رها اهلو ل بداليت تشكو ية الفردية و إّن اهل    
ل و ية أساس قيام الدو اقتصادية، فاهلو ثقافية سياسية اجتماعية و جية علمية و لو ل، إذ تعرب عن أبعاد أيديو الد
 األمم. و 
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 مقومات اهلوية -3
 يلي: فيما تتحدد ها ميكن إمجاهلاو ية و م هبا اهلو عة من األسس اليت تقو هناك جمم

 الّلغة:  -أ
التعايش، هبا و التفاهم و سيلة للتبليغ و احد، هي و التخاطب بني أفراد اجملتمع الو اصل و تعترب الّلغة أداة الت 

جسده، فغالبا ما تصل الفكرة و ح الفكر و عما بداخله، إهنا ر و انته الداخلية و يستطيع الفرد أن يعرّب عن مكن
ن لغة رمسية ختصه، لذا  و طن دو د لو جو طنية فال و حدة الو ز الو ا رمز من رمإىل اآلخر عن طريق اللغة، كما أهن

 .  (4)ية تباعا"و "بضياعها تضيع اهلومات اهلوية الفردية، و م ملقو كانت الّلغة أهم مق
ط الكبرية اليت يتطرق إليها و م جعل من التصريح التا ي حيدد اخلط1922إّن املقال الذي كتبه سابري عام 

من احملتمل و ة كبرية من عملية التنشئة االجتماعية و ية، إذ جاء يف مقاله أّن:" الّلغة قو اهلو غة البحث يف اللّ 
اضحة اليت تفيد أبّن العالقات االجتماعية املهّمة ال و هذا ال يعين فحسب احلقيقة الو ن األكرب، و أن تك

هيفة و كالم مشرتك، فهذا يؤدي   دو جو إمّنا جمرد و بة كبرية، و ن لغة إاّل بصعو اقعا من دو ن و ميكن هلا أن تك
أّن الداللة و ن الّلغة، و لئك الذين يتكّلمو مميز للتضامن االجتماعي ابلنسبة إىل أو رمز فعال على حن

عات احمللية و اجملمو الكياانت السياسية، أو ميات أو ز بعيدا ارتباط الّلغات ابلقو جية هلذا تتجاو لو السيك
 (5)الصغرى"

 الدين: -ب
حياة و د عامل آخر و جو د، هذا املعتقد الذي يرتبط أساسا بو جو الغاية األمسى من هذا الو د املعتقو هو     

ع العام لإلجاابت عن استفسار عالقة الفرد و اسع عّرف على أنّه اجملمو م الو ابملفهو أخرى غري احلياة الدنيا، 
ما حيمل و ذ أخذ الباطن جيهه إو يف تو ك و رة السلو من منطلق املعتقد أخذ هذا األخري يف بلو ن، و هبذا الك

النجاة من و ز ابجلنة و د بغية الفو جو بشكل آ ي كل تصرف يف هذا الو من معتقدات عن احلياة األبدية يرتجم 
التزام األدب مع و يف حسن اخللق و النار، ففي الشريعة اإلسالمية أعترب أّن " الدين املعاملة" فالدين احلق ه

ية هلا و كل حسب شريعته فأسس بذلك هلو فردي كّل حسب معتقده ك الو ر السلو اآلخر، لذا أخذ الدين يبل
تصرفه املطبع حبسب ما ميتلك و سي يف تعامله و دي غري اجملو ميزاهتا، فاملسلم غري املسيحي غري اليهو مساهتا 

أحّل رابط و رفض العصبية القبلية املفرقة، و حدة العبادة احّل التعدد، و اإلسالم قد  " أحّل و من عقيدة، 
مثال ال مثيل هلا، كما فرض اجلهاد يف سبيل العقيدة و أقام قيما و نبذ األعراف القبلية و دة احّلها، العقي
التفاضل ابلعمل و اة و اليت كان من أسسها املساو حفظ األمة كما أتى بقضية األمة املستندة إىل معتقدها و 
 .(6)رى كأساس للحكم"و التأكيد على الشو حرمة الفرد و 
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 التاريخ -ت
لت، فالتاريخ وو ما حفظت ذاكرهتا من أحداث مضت و أهم ما جيمع اجلماعة ما كان من ماضيها  إنّ     
اإلحساس ابملاضي الذي كان و ر و يشرتك يف الشعو حد و املكان، فتجد الكّل يتو ي نشاط الفرد يف الزمان و حي

اجهة و آزر يف مالتو آبخر، فالتاريخ يعد كدافع للتكتل و ف احلاضر بشكل أو سببا رئيسيا يف تنشئة هر 
ما تعايشته األفراد و جيه ما كان يف املاضي من أخطاء أو التحرر من أجل املستقبل من خالل تو التحدايت 

لد يف نفسية الفرد انتماء مشرك يف جتربة ماضية قد و اضطهاد احلكام ، كّل هذا يو من طغيان االستعمار 
الشجاعة و التصرف و الالزمة من حسن التدبري  يف السيطرة عليها أبخذ األسبابو اشرتك اجلميع يف حتملها 

 احلضارية.و ية يف أساسها هي خالصة ملاضي التجارب اإلنسانية، التفافية و اجهة اآلخر املستبد.   فاهلو يف م
 الثقــافة: -ث
مية، من انتهاجه لطريقة و كيات اليو ك الفرد يف أشكال متعددة من السلو الثقافة هي تعبري عن سل    

جهاته الفكرية،  و تو ن الفرد يف معتقده و رة اليت تعرض حبق مكنو ه، ملبسه، ختاطبه، إهّنا الصمأكله، مشرب
ية مغايرة، فالثقافة تسقط نظامها و من هو يته أو ي هو كما ترتجم درجة مدى أتثريه ابآلخر، اآلخر من ذ

أعراف معينة،  و ليد تقاو ن على عادات و جيتمعو ن يف هيئاهتم، و احد يتشاهبو على األفراد، فنجد أهل البلد ال
ر احلياة، و يف غريها من صو كياته و آداب سلو ي، و كسبه، يف النهج الرتبو كما يتجسد ذلك يف طريقة عيشه 

رهم و احد، أي جتاو إن تفرقهم أزمنتهم، فإنّه جيمعهم املكان الو الفئات اليت يتألف منها اجملتمع و "فالعناصر 
التآزر األمر الذي جعلهم و التآلف و ن و صالت من التعااحدة، فربزت بينهم و ا ألحكام و تعايشهم، فُخضعو 

قد ساهم و يف أساليب التعليم، و االجتماع، و يف أشكال التنظيم و االستهالك، و ن يف طرق اإلنتاج و يتماثل
املهارات التقنية، فكان و امللكات الفكرية و اق الفنية و األذو هذا كله يف متاثلهم من حيث الفضائل اخللقية 

 . (7)ن غريهم"و ن هبا من دو يكسبهم خصاال ينفردو يّة ما و نحهم هذلك التماثل مي
 البعد السياسي: -ج
ية اجلماعية، فإذا كان و منه يف تشكيل اهلو ية الفردية و را فعاال يف تشكيل اهلو تلعب األنظمة السياسية د    

منه و ة و القو ميده بعناصر االفتخار و لة عادلة حتما سينعكس هذا على شخصيته و الفرد يعيش حتت هل د
ن و لة مستبدة فهذا أيضا سينعكس ليكو ابملقابل إذا كان يعيش يف هّل دو يته، و االفتخار هبو إىل االعتزاز 

الذل. إذ و الطغيان، تسعى إلجياد حّل للخالص من العذاب و ر و اجلو رة من الظلم و شخصية ضعيفة، مقه
ية ألهنا تعبري و احلرية قائمة على اهلو ة، الذات حرّ و م أساسا على احلرية، "ألهنا إحساس ابلذات و ية تقو اهل

 .(8)عنها"
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 البعد االقتصادي: -ح
األمر نفسه يف اجلانب االقتصادي، فإذا كان فيه رخاء سيحي الفرد حتما حياة كرمية، سعيدة أّما إذا  و     

ت ايو ن إىل تقمص هو يطمحو يتهم و ن من هو ينجب أفرادا يفر و لد ضغطا و را فهذا سيو كان االقتصاد متده
 حتديدا يف اهلجرة غري الشرعية.و هذا ما سنراه الحقا و يتهم األصلية و غري ه
اختلفت ابختالف هذه و ية فإان جند أهنا قد تعددت و أسس اهلو مات و إذا كان هذا ما يشكل مقو     

ية و ضعنا أمام إشكال طبيعة اهلو من أمة ألخرى، األمر الذي و لة ألخرى و من دو املبادئ من بيئة ألخرى 
ر و يل لنجد أهّنا قد امتثلت للدو املنحى الذي اختذته عرب اترخيها الط وما هو سالمية ما حقيقتها اإل

ية تسطع يف األفق اإلنساين إىل أخرى تنسلخ عن ذاهتا مغرتبة و ن، فمن هو احلضاري الذي قال به ابن خلد
 عالمات االهنيار، فما تفصيل ذلك؟ و ط و يالت السقو ضائعة بني 

 ي لألمة العربية اإلسالمية يف احلضارة اإلنسانية:الرايد الدور -4
هذا انطالقا من و تعترب األمة العربية اإلسالمية من بني أبرز األمم اليت عرفها اتريخ الفكر اإلنساين     
العقل معا، و ير القلب و ة لتنو ، إهنا دعسّلم"و حممد صلى هللا عليه اليت جاء هبا نبينا "" ة احملمديةو الدع
االجتماعية و األخالقية و الفكرية و النهج السليم حلياة إنسانية كرمية، يف مجيع اجملاالت العقدية  اضعا هباو 

السياسية، ليؤسس حضارة إنسانية نرى أهنا قد كانت من أبرز احلضارات اإلنسانية إبطالق و االقتصادية 
املادي أيضا، فرفعت  ي كما اهتمت جبانبهو حي املعنو ذلك أهنا اهتمت حبضارة اإلنسان من جانبيه الر 

هذا من خالل االمتثال لتعاليم الدين احلنيف، الذي و إىل أرفع درجاهتا و ابلفرد إىل أرقى رتب اإلنسانية 
العمل، احددا سبل العيش الكرمي، و األرض كما حيث على الكد و ات و ت السمو تدبر ملكو حيث على تعقل 

 ل أهم مظاهر احلضارة اإلسالمية يف: ميكن أن جنمو احلياة الراقية اليت حيلم هبا كل فرد؛ و 
 :  االزدهار العلميو ر و التط -أ

امتازت احلضارة اإلسالمية  بغزارة إنتاجها العلمي املعريف يف مجيع ميادين احلياة اإلنسانية، كما شهدت     
إىل ابقي التفّقه فيها، معرجة و ال و ص الشرعية أو احي الفكرية، مبتدئة بدرس النصو ال أبدعت يف شىت النو عق
ابغ و ضعت أساسها لإلنسانية قاطبة، فعرف الفكر الفلسفي نو ، اليت نبغت فيها كما (9)م األخرىو العل

ا بنظرايت يف احلقل و كّل هؤالء قد أتو "، ابن سينا"، "ابن طفيل"، "ابن رشد"، "حممد بن ابجةأمثال  "
، ن"و أفالط"وكسقراط" فلسفي "دقتها تلك اليت أتى هبا أساطني الفكر الو الفلسفي تضاهي يف عمقها 

م بعلم االجتماع، جنده قد أفاد اإلنسانية و ما يعرف اليو هو مؤسس علم العمران البشري،  ن"و ابن خلدو "
جتدر اإلشارة إىل ذكر أشهر املؤرخني،  كان من و ع النظرايت اليت أتى هبا يف هذا احلقل املعريف، و مبجم

غريهم، كما كان و ، الطربي"، "ابن األثري"، "ن اخلطيب"اب، "الرازي"، "ابن حيان القرطيب"بينهم: "
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، عبيد البكري" وأب، "الرازي"جدانه يف أعمال كل من: "و هذا ما و العقل اإلسالمي ابرعا يف علم اجلغرافيا 
ضع هلذا و ل من و ا أو كانو ا يف علم الرايضيات و غريهم، كما نبغو ، طة'و ابن بطو ،" ابن جبري"، "اإلدريسي""

 الطب.و الكيمياء و األمر نفسه ابلنسبة للفيزايء و له، و أصو ه العلم مبادئ
ال يزال من قبل العديد من العلماء و إنتاجها معرتف به و إّن فضل األمة اإلسالمية يف غزارة علمها     
بية لرتفع مشعلها إاّل على أنقاض ما و ر و مل تكن النهضة األو عية، و ضو املو ا ابلصدق و املفكرين الذين حتلو 

ين و عامل االجتماع  الفرنسي جنده قد استعان ابلنتاج اخللد نت"و جست كو فأاحلضارة اإلسالمية؛ " هنلته من
م هذا، فهم و ل ليو ابلضبط من املقدمة، كما جند أّن بعضا من اإلسهامات يف اجلغرافيا ال تزال املصدر األو 
، هذا النص الذي ي"أليب عبيد البكر جد نص جغرايف "و شرقها، إذ يو اب و ر و ل من حتدث عن مشال أو أ

جد نصا و اب يف القرن العاشر امليالدي، كما يو ر و ص لشاهد عيان قد زار مناطق مشال أو يعترب أقدم النص
أما كتاب و رده "ابن دحية الكليب"  يف كتابه املطرب من أشعار املغرب، و آخر أقدم عن زايرة " الدمنارك"، أ

ربعني خريطة منها خريطة العامل، هذا الكتاب الذي ي على أو حيتو نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق" فه
اإلدريسي الذي صنع كرة فضية و ن، و يب ملدة تزيد عن ثالثة قر و ر و اعتمد عليه الفكر األو ترجم إىل الالتينية، 

البحث يف األرض و من الدرس و منا هذا، و هة يف متاحف برلني إىل يو ال تزال احفو ضخمة للكرة األرضية 
ل و ليست جداو ا حيث ترمجت الكتب الفلكية إىل اللغات األجنبية لالنتفاع هبا، " إىل الدرس يف مسائه

الت عن الّلغة العربية اليت خطتها األايدي و العاشر" الفلكية يف القرن الثالث عشر امليالدي إاّل منقو نسو ألف
دوالمرب لعربية، فهذا حيي العبقرية او هو من الطرافة أن جند استشهادا على اللسان الغريب و ،  (10)املسلمة"

م رحنا نعد كثريين من العرب يف هذا و ثالثة من الر و ل يف اتريخ علم الفلك": إننا إذا أحصينا راصدين أو يق
سع علم الفلك عند العرب من و ل:" نشأ تو يق بيكردنهذا و رهم يف هذا الفن"، و الفن، مما دل على بعد غ

ل احيط األرض مبا  و ا طو حققو أساس حساب املثلثات.  او سع الرايضيني منهم يف احلساب، ألهنم اخرتعو ت
ل البحر و ا طو حققو البحر و ر كرة األرض احمليطة ابلرب و دو ا ارتفاع القطب، و أخذو ات، و كان هلم من األد

رة اليت نسبت و ن بعض حكماء عصره على صنعة الصو مجع املأمو ضع آخر:" و سط"، كما يضيف يف مو املت
املدن، ...إىل غري و مساكن األمم، و غامره، و عامره و حبره، و برّه و مه، و جنو كه ا فيها العامل أبفال و ر و إليه، ص
عرفت و ل: " و فيق درابر"؛ أما مارينوسجغرافية و س، و هي أحسن مما تقدمها من جغرافية بطليمو ذلك، 

ل و القمر جداو ا للشمس و ضعوو ف، و اخلسو ف و ا الكسو عينو العرب حجم األرض بقياس درجة سطحها، 
اختص و را ابهرا على نظام العامل، و را بعثت نو ا أمو الحظو ا االعتدالني، و أدركو ل السنة و ا طو قدر و صحيحة، 

ا السباقني إىل استعمال و كانو عة، و قت ابلساعات املتنو علماء الفلك منهم ابخرتاع اآلالت الفلكية لقياس ال
 . (11)الساعة الرقاصة كذلك"
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اب قد أخذت تفاصيال و ر و مؤلفه " حضارة العرب" أّن أ يعرتف يف غوستاف لوبونأما يف اهلندسة جند     
تة يف احلجر، و ف عربية منحو را حلر و جدت على بعض البيع "الكنائس" يف فرنسا صو يف الزينة من العرب، 

ال و كثري من الكنائس يف فرنسا أتثرت ابهلندسة العربية، و ن تشبه الطراز العريب،  و أكاليل يف بعض احلصو 
ل بيت املؤذن يف و ن من الشرق أصو قد جلب الصليبيو هلا عالئق كثرية مع الشرق،  سيما يف املدن اليت

استخدمت فرنسا كثريا من مهندسي األجانب، و املراصد  يف األبراج...و املعرقات، و املشربيات، و املنارات،  
العرب، ن من و رة يف عاصمة فرنسا عمل فيها مهندسو تر دام" املشهو كان فيهم العرب، حىت أّن كنيسة "نو 

 .  (12)القمر"و ر الشمس و أما أتثري العرب يف هندسة إسبانيا فظاهر هه
م و ا عناية خاصة ابلعلو ا علم اهليأة عنو لو العرب حني زاو قائال: "  سيديويف العلم الرايضي شهد املستشرق و 

 الرايضية كلها، فكان هلم فيها القدح العلي، فكانوا أساتذة لنا يف هذا املضمار ابحلقيقة".
ء وكان "ابن اهليثم" يف مؤلفه املناهر و علم البصرايت أي الضو هو ا يف علم املناهر و أما الفيزايء فقد أبدع    

االستنتاج، و التجربة و الذي اعتمد فيه هنج املشاهدة و أقسامها، و يف تشريح العني و ء و الذي يبحث يف الض
صل و ال حلقب من الزمن؛ أّما الكيمياء فقد تاه يف هذا اجملو بقي منفردا يف احتو قد ترجم إىل الالتينية، 

من جانب و ر، و تركيب العطو صناعة املعادن و الدبغ، و اسطتها إىل كثري من الصناعات يف الصبغ و ن بو املسلم
عنهم أخذته إجنلرتا مث بقية و د كمادة متفجرة دافعة قابلة إلطالق القذائف، و ا ملح البار و آخر فقد "اخرتع

 اب".و ر و أ
ا سر هذه و ر و مل تعرف أو ا طريقة عمل اجلليد الصناعي، و إلجناز العريب أّن العرب عرفمن فضل او     

ل من القطن، و رق املعمو اب الو ر و ا على أو أدخلو ل من القرن السادس عشر، و الصناعة إاّل يف النصف األ
 رق الرخيص الثمن.و الو 

ينة، فعلينا أن نفكر ماذا  إبرة السفو د، و عمل البار و ان صنع الكتاب، و إّن العرب علمتيه:" و قال ج
   ".    صلتنا من املدينة العربيةو رائها هذه املخلفات اليت و مل يكن من و كانت هنضتنا ل

ر رايدي فّعال و من دو ل الذي يشهد ملا كان من األمة العربية اإلسالمية و حسبنا أن نقف عند هذا الق    
آبخر يف عيش كرمي كما كانت و ت بشكل أابتكارات سامهو يف اتريخ احلضارة اإلنسانية من ابداعات 
 منطلق ألي هنضة فكرية إنسانية أخرى 

إّن احلديث عن هذه اإلسهامات واالبتكارات مل يكن من ابب التغين ابجملد القدمي أو الوقوف على     
ة يف األطالل، إهنا دراسة موضوعية أردان أن نبني فيها كيف كان العقل اإلسالمي فعاال متخذا دور الرايد

 إرساء دعائم حضارة إنسانية بكل ما حتمله الكلمة من معىن 
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 : احلنكة السياسية العسكرية -ب
ما حيمله من قيم أخالقية و ة اآلخر ملعرفة الدين اإلسالمي و دعو حات و امتاز التاريخ اإلسالمي بكثرة الفت    
اتباع خطى سيدان احمد صّلى هللا حيدة هي و حات  جمندة إاّل لغاية و مل تكن هذه الفتو مبادئ إنسانية، و 

ا من و اتريخ الفكر اإلنساين يشهد أّن املسلمني مل جيعلو حدانيته تعاىل، و بتعريف اآلخر بو سّلم و عليه 
طغى و دية من الدماء إاّل يف األزمنة األخرية حني طغت األاننية و ال سالت أو ح و حاهتم سبيال لزهق الر و فت

ل صّلى هللا و ه من الرسو دها على هنج ما تلقو جنو العربية اإلسالمية  اجلشع على حكامها، فكان قادة األمة
اثيق و فاء ابلعهد يف املو العزل، كما كان الو الصيب و الشيخ و الرفق ابملرأة و سّلم، فكانت الرمحة  و عليه 

قها و ن املساس أبي حق من حقو دو اح و ن زهق لألر و ة اآلخر إىل دين احلق ابحلسىن دو د؛ فتح لدعو العهو 
 إذا تطلب األمر ذلك. إالّ 

مل و قتها صمت، و يتعدى على الفرد املسلم، فلم يكن و قت نفسه ال يسمح ألي كان أن ميس أو لكن يف ال
فتح حراب الستغاثة امرأة و شا و الذي جهز جي املعتصم ابهلل"جدانه عند "و هذا ما و ن فعل و تكن بلبلة د

 هي أنه  و شا أبسرها، و للمسلم عزّة قد حركت جي استنجدت به، إهنا حادثة اترخيية برهنت للعامل أمجع أنّ 
قعها االسرتاتيجي املتميز إذ تقع  على و مو لة العباسية كان هناك مدينة صغرية تنفرد جبماهلا و يف عهد الد    
ابلفعل و م االستيالء عليها و قعها أراد ملك الر و ألمهية مو م و لة الر و دو لة العباسية ،و د الفاصلة بني الدو احلد

كعادة و أ معاملة و رية أسو م أهل مدينة عمو د ملك الر و عامل جنو غزا املدينة و ايً و جهز جيشاً قو لذلك استعد 
كان من بني النساء الاليت أسرهن و ا أبسرهن و م يف كل معاركهم عدم احرتام النساء فقد قامو جيش الر 

ليبيعها فأعجب هبا أحد رجال اندى املنادي و ق العبيد و فتاة مجيلة  مت محلها كغريها من النساء إىل س مو الر 
 ع مألت عينيها،و لكن الدمو امسكها من يدها ليأخذها معه و دفع مثنها و قرر أن يشرتيها من املنادي و م و الر 
امعتصماه، و امعتصماه .. و ل و كانت تقو ت عا ي جدًا لفت أنظار اجلميع و صو  أخذت تصرخ بشدة،و 

امعتصماه أخذ الرجل و كلما صرخت الفتاة  .. مي جيلدهاو الرجل الر و امعتصماه .. و الفتاة تصرخ 
حلسن حظ الفتاة جاء لريى هذه املأساة رجل عريب متنكر فركب فرسه متجهاً و ة شديدة و يضرهبا بسط

بسرعة شديدة إىل بغداد قضى ذلك الرجل عدة أايم ليصل إىل بغداد لكي يقابل اخلليفة العباسي 
صل وو مي و كيف عاملها الرجل الر و يف كان حال الفتاة .. كو حيكي له ما رأته عيناه و  املعتصم ابهلل""

سرد له ما حدث بكل دقة؛ استمع املعتصم ابهلل إىل و د ليدخل إليه، و استأذن اجلنو الرجل إىل املعتصم ابهلل 
قال له فيها  و رية و اًل من بالطه لريسل معه رسالة إىل أمري عمو استدعى املعتصم ابهلل رسو اثر غضبه و الفىت 

من ” بسم هللا الرمحن الرحيم  ” ..رية و رسالة املعتصم إىل أمري عمهي كالتا ي: و  اسية للغاية،كلمات ق
” ألخرجنك منها صاغرًا ذلياًل و م .. لتخرجن من املدينة أو أمري املؤمنني املعتصم ابهلل .. إىل كلب الر 



 2017ديسمبر              العدد التاسع عشر                                                 المعيار   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ  التحكيم                                                           2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع  24

            

 

م و هلل لينقل له رد ملك الر ل املعتصم ابو بعد أايم قليلة جاء رس ريةو صلت الرسالة إىل أمري عمو عندما و 
له و مسع املعتصم ابهلل ما قاله رس” ليفعل أمريكم ما يعتقد أنه قادر على فعله ” ل املعتصم و الذي قال لرسو 

 م. و قرر احاربة ملك الر و فزاد غضبه 
ا ي و صل عدد رجال اجليش إىل حو كان قد و اده و ى قو استدعى أقو جهز اخلليفة املعتصم جيشه اجلرار     

حرص اخلليفة املعتصم ابهلل على أن أيخذ معه الرجل الذي أبلغه بقصة الفتاة ليدله و  ألف رجل ،تسعني
ل جيش املعتصم متلك و صو م خبرب و ملا مسع الر و رية و صل جيش املعتصم إىل مدينة عموو على مكاهنا 

ار املدينة يف و سابلفعل عجز جيش ملعتصم على اقتحام أو ا احلصار على املدينة و شددو الفزع منهم و  ف،و اخل
ار اليت بناها جيش و ا هبدم األسو قامو احيها و حاصر املدينة من مجيع نو لكن جيش املعتصم مل ييأس و البداية 

م رماح جيش املعتصم هرب عدد كبري منهم و ملا رأى أهل الر و اجملانيق و  ا يف ذلك الفيلة،و استخدمو م و الر 
انتصر خالهلا جيش  جيش املسلمنيو م و الر اقي بعد أن دارت معركة بني جيش و جرت دمائهم كالسو 

د و قام جنو الزعماء و ا عدد كبري من القادة ،و أسر و متكن جيش املعتصم من السيطرة على املدينة و املسلمني 
 . عادت املدينة إليهمو ا من آاثرهم و ختلصو م و د الر و جيش املعتصم إبشعال النريان يف خيام جن

حكى هلم قصة و د املعتصم ابهلل الفىت الذي جاء إىل بغداد و دعى جنم استو بعد أن انتهت املعركة مع الر     
إىل سيدها و  ،وده إىل الفتاةجنو  ،املتعصم"صل "وو ابلضبط مكان الفتاة  ا منه أن حيدد هلمو طلبو الفتاة 

مي عبداً هلا مث سأهلا و ليس ذلك فقط بل جعل سيدها الر و ا هناك من حترير هذه الفتاة و متكنو مي و الرجل الر 
هل لىب  ..والسؤال هو مل ينساه العرب املسلمني أبدًا و عتصم ابهلل سؤاله الشهري الذي كتبه التاريخ امل

 .(13)؟…املعتصم نداءك 
 : الرخاء االقتصاديو بن عبد العزيز  عمر -ث
رغم قصر مدة حكمه و خامس اخللفاء الراشدين، و يني و اثمن اخللفاء األم عمر بن عبد العزيز"يعترب "    
ة، إذ ميكن و خنو يقضي حاجتها بكل عزة و حسن تسيريه عرف كيف يغين أمته من الفقر و أنه حبنكته إاّل 

ر عند و رغم ما كان من خلط يف األمو منا هذا، و القل أّن زمنه كان زمن رخاء مل تعرفه األمة اإلسالمية إىل ي
جد نفسه و قتصادية الذي ز األزمة االو أن يتجاو ضع و استالمه احلكم إاّل أنه استطاع أن يسيطر على ال

ء تسيري سابقيه من احنراف عن املنهج احلق، " كأن جتىب اجلزية ممن دخل يف و أمامها، أزمة كانت من س
امتياز أقارب و ن. و حيرم منه آخر و أن ينال البعض املال إىل درجة الرتف، و اإلسالم، يف بعض البلدان. 

هي ما عرف يف عهد عمر و لة، و مالية من خزينة الدخمصصات و لة مبزااي و لني يف الدو بعض املسؤ و اخلليفة 
و حنو لة. و د ملكيتها لبيت املال، فينقطع دخلها عن خزينة الدو الة ألراض تعو شراء بعض الو )ابملظامل(، 

ال الرعية، كما و ء تدبري أمو سو أّن األزمة اليت أمامه هي نتاج املظامل  عمر بن عبد العزيز"، علم "(14)ذلك"
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سلم كما و ل صلى هللا عليه و يف تسيريه، فانتهج هنج الرسو زيعه و من يف اتباع احلق يف تعلم أّن السر يك
ل هللا صلى و ا له كتاب رسو ان هللا عليهم أمجعني فكتب إىل أهل املدينة لينسخو انتهج خطى الصحابة رض

 يف ذلك. إىل سامل بن عبد هللا بن عمر بنسخ كتاب عمر و زيع الصدقات، و هديه يف تو سّلم و هللا عليه 
ال عامة اثبتة و ال هي أمو قداسة، فاألمو ال األمة نظرة كلها حرمة و إىل أم عمر بن عبد العزيز"نظر "    

ل: "أان حجيج و لة على احلفاظ عليها، فقد كان يقو بكامل أجهزهتا مسؤ و لة و دو لكل فرد يف األمة، 
مهما كان ضئيال، فما عرف عنه أنه  اهلم". كان من مساته أنه يكره أن يبدد شيئا من مالو املسلمني يف أم

سراج لبيت املال يكتب عليه يف و ائجه، و شديد احملاسبة إذ كان له سراجان: سراج من ماله يكتب عليه ح
احدا، كما كان تسرج عليه الشمعة ما كان يف و ئه لنفسه حرفا و ال يكتب على ضو مصاحل املسلمني، 

 مث أسرج عليه سراجه"  ائج املسلمني، فإذا فرغ من حاجتهم، أطفأها،و ح
غريها من و ارث هلا، و الرتكات اليت ال و الغنائم و ضرائب اجلزية، و اخلراج، و ال الزكاة، و ى بيت املال أمو ح    
انتزاع و أشباههم، و ال اليت كانت خمصصة لألمراء و اع الدخل العام، فضال عن رد املظامل منها األمو أن

 لة؛ و ضمها إىل ملكية الدو األراضي من أيديهم، 
اهلم و حتسني أحو اهم املعيشي، و رفع مستو د بيت املسلمني إاّل لرفاهية الناس، و جو مل تكن الغاية من     

كان هذا لعمر بن عبد العزيز الذي سد حاجة كل احتاج من و القضاء قدر اإلمكان على الفقر و املادية، 
لة يف األرض و اس حدا مل تصل إليه دإغناء النو "النفقات ومن بعيد، إذ يشهد له التاريخ ابلعطاء و قريب أ
ال و اج و لته املرتامية األطراف أّن من يريد الز و ال من بعده، حىت عصران، حيث أعلن يف أقطار دو من قبله 

 (15)تبعاته املالية، فبيت مال املسلمني يكفيه هذا الشأن" و يستطيع القيام بنفقاته 
اخلريات!، فريسل و ال و د اماكن لتخزين االمو جو بعدم ى ما زالت مستمرة و عم الرخاء، لدرجة أّن الشك    
النصارى حىت و د و ا ببعض خريان على فقراء اليهو دو عُ " :التهو رضي هللا عنه إىل  عمر بن عبد العزيز""

ا و خذماذا أفعل، ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، و ى ما زالت قائمة، فقال: و الشكو ا، و فُأْعطُ  ،"او يْستنْكفُ 
ر و ل قائل: جاعت الطيو حىت ال يق .تشبعو س اجلبال فتأكل منه الطري و ها على رؤ و انثر و ب و بعض احلب

 أي حضارة هذه. و فأي رخاء هذا  -يف بالد املسلمني
يسبق أن شهد اتريخ الفكر اإلنساين أحدااث كما شهدهتا احلضارة  إنه ملل و مما سبق ذكره ميكن الق    

هنا جند أنفسنا و هتا و بنخو يتها و دل على مدي االعتزاز هبإن كان هذا يدل على شيء فإمنا يو اإلسالمية، 
إجناز فكري و عليه، من رايدة و ية العربية اإلسالمية على ما هو أمام إشكال يطرح نفسه، هل بقي حال اهل

 قتنا الراهن، لنجد أّن احلث يف هذا قد تضمن ما يلي:و كرامة، ما طبيعتها يف و عزة و علمي، و 
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 ل النجم الساطع:و أفو ة و من بعد ق ضعف -5
ادها عن و عها ما إن ختلى قو سرعان ما اهنارت احلضارة الفريدة من نو عليه و مل يستمر احلال على ما ه    

مل يكن ليحدث هذا و ا أسفل سافلني، و بفقدانه احندر و ا إىل الرايدة و صلو تعاليم الدين احلنيف، فبتعاليمه 
ضد بعضهم و ا مع العدو األمراء لدرجة أهنم حتالفو  كو امللو الطمع الذي سيطر على احلكام و ال اجلشع و ل

ل جنم احلضارة اإلسالمية، ليتقهقر و هبذا بدأ أفو ية: مصاحل شخصية، طمع، جشع ؛ و يالبعض ألغراض دن
االقتصادية، فلم يبق شيء يبعث على االعتزاز هبذا و الثقافية، السياسية و ضع يف مجيع ميادينه، الفكرية و ال

س ابتباع الغالب سرعان ما أصبح الفرد املسلم و ب مهو نية القائلة أبّن املغلو لمعادلة اخللدتطبيقا لو االنتماء، 
اآلخر و اصل اإلجناز ليؤسس هوو م، الغرب الذي استلم املشعل من سابقيه و لعا حبضارة غريه حضارة اليو م

 م و حضارته اليت حنن نرى تعاليمها الي
للنهل من الفكر الغريب، كما محلت على عاتقها قضية  ل العربيةو لذا كان أن هرعت بعض من العق    
طه حسني وغريهم و اللحاق ابلركب احلضاري واالنفتاح على اآلخر كمحمد عبده و ض ابألمة العربية و النه
ات اآلخر الذي استلم مشعل و ن إاّل ابتباع خطو ا أّن ضالة املؤمن للحاق ابلركب احلضاري ال تكو جدو ممن 

 دا بعيدا.  بلغ فيها أمو احلضارة 
 األان:ضياع  -6
ضع الذي آلت إليه، فراح أفرادها و مل يكن أبدا ابليسري على األمة العربية اإلسالمية أن تستسيغ ال    
امشئزاز هلا،  و ن هبا ما ضاع منهم يف شخص اآلخر فكان هناك ازدراء األان و ن عن الكيفية اليت يسرتدو يبحث

إذا كان التاريخ كما رأينا يشكل و لسعي إىل تقمص شخص اآلخر، او األمر الذي أدى إىل االنسالخ منها 
إنكاره ال و صل حىت إىل استبدال هذا التاريخ و ية فإان جند أّن هناك من و مات األساسية للهو إحدى املق

خيمة على العديد من و ، انبهار هبذا األخري كانت نتائجه  -الغرب -لشيء إاّل للتقرب من اآلخر
م حال التائه و دعت إليها، فأصبح حال أمتنا اليو ل العربية و اندت هبا بعضا من العق جيات اليتو لو األيدي

التبعية املطلقة له، تعبريا عن عدم االعرتاف بعجزها، إذ جند و ية اآلخر و راء تلفيقها هبو يته الساعي و الفاقد هل
 (16)جزءا من الغربته الصرحية لبلده مصر من أن تعترب نفسها و مل جيد أي حرج يف دع طه حسني"أّن "
ثيق ابلعقلية و هلا اتصال و قريبة منها،  وبية أو ر و راح جيند كل أحباثه إلثبات أّن العقلية املصرية عقلية أو 
ين مل تتأثر ابلطارئ و هي منذ قدمي الزمان ، منذ العهد الفرعو بعيدة كل البعد عن العقلية الشرقية، و اننية، و الي

اعتبار العقلية و ليس بعده سخف اعتبار مصر جزءا من الشرق،  عليها يف أي عصر فمن " السخف الذي
و هو ، فكانت رؤيته مفعمة بطابع القداسة للحضارة الغربية (17)الصني"و املصرية عقلية شرقية كعقلية اهلند 

هذا و ذج الكامل للحضارة اإلنسانية، فيدع إىل مشاركتهم فيها و األمريكي األمنو يب  و ر و جلعل األو يدع
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نسلك و بيني و ر و أحكامهم لدرجة قائال:"...أن نسري سرية األو اقهم و مشاركتهم أذو ناهجهم ابنتهاج م
ما و ما حيب منها و مرها و ها و شرها، حلو ن هلم شركاء يف احلضارة خريها و لنكو ن هلم أندادا و طريقهم لنك

ء كما يراها، يب أبننا نرى األشياو ر و أن نشعر األو يضيف أيضا: " و ، (18)ما يعاب"و ما حيمد منها و يكره 
م و حي مبفهو ، عبارات صرحية ت(19)حنكم على األشياء كما حيكم عليها"و مها، و م األشياء كما يقو نقو 

لالقتداء به، مستدركا أنه شئنا أم أبينا فهذا ما ميثل و اإلنسان الكامل الذي يتطلع إليه طه حسني كما يدع
االقتصادي و السياسي و رت نتاج اآلخر الفكري م اليت ما تلبث أن جتو اقع األمة العربية اإلسالمية اليو 
ازهنا بفقدان معايري و ، األمر الذي أدى ابألمة العربية اإلسالمية إىل فقدان ت-افقه يف هذاو إان لنو -الثقايفو 
اعيا فسقطت بذلك يف حفرة الال و أسس أنظمتها فما كان إاّل أن جترت كل ما يصدر من اآلخر اجرتارا ال و 

 ر التالية: و صد به ابالغرتاب الذي نرى أنه كان يف الصهذا ما نقو انتماء 
نظريه الغريب يف املظهر اخلارجي، فاملالحظ و يعد هناك أدىن فرق بني الفرد املسلم  : ملاالغرتاب الثقايف-*

هذا و تستبدهلا بذات غربية، و را تكاد أن تنسلخ من ذاهتا و ذكو على شباب األمة اإلسالمية غالبيتها إاناث 
رة اخلارجية من املظهر اخلارجي يف الثياب، تسرحية الشعر وحىت يف طريقة املشي، مث و ح يف الصاضو بني 

 املبالغة يف التخاطب ابللغة األجنبية. و التكلف 
استبداهلا مببادئ دخيلة من الفكر و التخلي عن الكثري من مبادئ الدين احلنيف و هو : االغرتاب الديين-*

يعد احتفال بعيد املسيح عليه السالم، عيد النصارى، ففي  و هو امليالدية،  الغريب، كاالحتفال برأس السنة
رقص، و كّل سنة ميالدية جند احتفاال بعيد ميالد املسيح منتهجني يف ذلك طرق االحتفال الغربية من غناء 

ن حيضر إخل، االمر الذي أدى إىل اعتقاد كّل م ألعاب انرية )...(و نة و الشجرة املزينة مبصابيح ملو مشع، و 
 يشاهد هذا أنّه حتما يف بلد غريب مسيحي ال بلد عريب مسلم.و 
إن و تطبيق نظام أحكامها حىت و العمل هبا، و راد األنظمة السياسية الغربية و : استاالغرتاب السياسي-*

 .(20)مبادئ الدين احلنيفو تعارض هذا 
 ـــامتة:خــــــــ -7
من لغة،  -م عليه،و ما تقو ماهتا هي ما يؤسس هلا و ما تبقى مقية هي ما متيز الفرد عن غريه، كو تبقى اهل    

كيان أمته، و جدانه و املساس بو هناك اتفاق على أّن أي مساس أبحدها هو معتقد، فكر، ثقافة، )...(إخل  
يف  -بنسبة كبرية  –العام، األمر الذي مل جنده و ية الفردية أمرا الزما لدى اخلاص و لذا كان االعتزاز ابهل

هذا من خالل و ضع  و السيطرة على الو هنا دعت احلاجة إىل تدارك األمر و ،  -العربية اإلسالمية يةو اهل
 النقاط التالية: 
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برامج يف املؤسسات و سا و هذا بتلقينه در و يته العربية اإلسالمية و تربية الطفل منذ الصغر على االعتزاز هب
التحضر ال يعىن و عيته أبّن التقدم و تو سائل اإلعالمية، و ية، املراكز التعليمية، دير الثقافة، املساجد، الو الرتب

 أسس تنشئته.و أبدا التخلي عن مبادئه 
 احلرص على التمسك ابللغة العربية.-
إخل ألّن الفرد إذا  قه املتمثلة يف العمل، السكن، )...(و العمل جاهدين على تلبية حقو اطن و االهتمام ابمل-
ابلتا ي حيفظ كرامته و ينبذ اهلجرة غري الشرعية و ة أكيد أنه سيعتز ببلده رية حلياة كرميو ط الضر و فرت له الشر و ت
 إنسانيته.و 
 احلث على اسرتداد األان. و حبضارهتا و التعريف مبجد األمة العربية اإلسالمية -

ية و احلفاظ على اهلو هو هدف أمسى أال و حيدة و ى لغاية و مل خنطها سو ل اليت نقرتحها و هذه بعضا من احلل
 االنقراض.و منه احلفاظ على أمتنا من التالشي و اإلسالمية العربية 
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 اجلمالية يف اخلطاب اإلشهاري املطبوع بني الشكل والوظيفة

 بن هالل سارة العالية
 طالبة دكتوراه، كلية األدب العريب والفنون، جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن
 حتت إشراف: أ.د.كحلي عّمارة

 امللخص:
تعىن هذه الورقة البحثية ابلبحث يف مجالية الشكل يف املطبوعات اإلشهارية بصفته الركيزة األساسية يف     

إيصال فكرة اإلعالن من خالل تفاعله البصري مع بقية العناصر التشكيلية، وحيدث هذا التفاعل بتماسك 
وتنوع وإيقاع وتوازن، ومن خالل  خمتلف العناصر التشكيلية انطالقا من قيم التنظيم التشكيلي من وحدة

الشكل يعرّب الفنان املصمم على فكرة اإلعالن بتوهيف رموز وألوان حاملة ملعاين ودالالت تُفِسر وتعِكس 
خفااي نفس املشاهد بعد نشوء عالقة أتملية مع هذا الشكل وبقية العناصر التشكيلية، فاخلطاب اإلشهاري 

ت اليت تُقرأ ضمن اللغة البصرية ولذلك حيتاج املتلقي إىل وعي بصري املطبوع ما هو إاّل بنية من الدالال
الشكل إذاً حيقق التواصل مع اآلخرين وكأنه حيّدثهم وحيّثهم على فعٍل معني، فيحقق لفك هذه الدالالت، ف

 عندها وهيفته اإلشهارية يف شكل رسائل بصرية متتاز ابجلمالية. 
ملطبوعات اإلشهارية، قيم التنظيم التشكيلي، اخلطاب اإلشهاري، مجالية الشكل، ا الكلمات املفتاحية:

 الدالالت.
Summary: 

    This article is concerned about the research in form’s aesthetics used in printed 

advertising as an essential foundation to deliver the idea of advertising through the 

visual interaction which in characterized by, with the rest of the plastic elements. And 

this will be occurs through the consolidating of the different plastic elements based on 

visual organization values of the unit, the diversity, the rhythm, and the balance. And 

through the form, the artist designer can express the idea of advertising using symbols 

and colors that contain meaning and connotation which reflect the hidden thoughts of 

the viewer after creating a relation with form and the rest of the plastic elements, and 

because the discourse printed advertising is only a structure of signs red within the 

visual language, the receiver needs a visual awareness to decode these connotations. So, 

the form achieves a communication with others just like it speaks to them and 

encourages them to do a specific act, just then it fulfils his advertising function in shape 

of aesthetic visual messages.   

Key words: 

    Form’s aesthetics, printed advertising, visual organization values, the discourse 

printed advertising, connotations. 
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 متهيد:
يعترب اخلطاب اإلشهاري املطبوع أحد أنواع االتصال البصري وأمهها، حيث يهدف إىل التعريف بسلعة     

ناع الفرد هبا من خالل آليات تعمل على التزاوج بني عناصره املختلفة خللق أو خدمة ما والعمل على إق
ذلك التعبري واإلحياء أبمهية هذه السلعة، وهو وعاء ثري مبختلف القيم الثقافية واالجتماعية إذ يعرّب بصورة 

عالنية مباشرة وخفية على حاجيات الفرد وقيمه اإلنسانية، وهذا املطبوع اإلشهاري ليس جمرد صورة إ
هتدف إىل الربح االقتصادي من خالل الرتويج للمنتجات أو األفكار، بل يعد منجزا فنيا تصميميا يتضمن 

 ختلق شكال فنيا حامال لدالالت تعبريية ورمزية متتاز ابجلمال.  عناصر تشكيلية خمتلفة ترتبط معا بقواعد
 للشكل يف اخلطاب اإلشهاري املطبوع وما حناول إيضاحه يف هذه الورقة البحثية هو اجلمال الفين    

يتميز بكل  لكونه نتاجًا فنيًا إنسانيًا وإن اختلف عن النشاط الفين التشكيلي يف الشكل واملضامني، فهو
أنواعه عن نتاج الفن التشكيلي ألنه حيمل أهدافا معينة، تروجيية كانت أو توعوية تثقيفية لكونه مبنيا على 

 يضا جانبه التقين من حيث هو تصميم.االتصال، وميس االختالف أ
ومنه، تتحدد اإلشكالية على النحو اآليت: ما هي الفروق اجلمالية للمطبوع اإلشهاري من حيث شكله     

ووهيفته والغاية منه؟ وكذا االختالف اجلما ي بينه وبني نتاج الفن التشكيلي؟ وما هي املبادئ الفنية 
 ار واليت جتعله يصل إىل أهدافه التواصلية؟ اجلمالية اليت يتميز هبا هذا اإلشه

 الفين )اخلطاب اإلشهاري املطبوع شكالً فنًيا( ماهية الشكل -1
اإلنسان يف ميدان الفنون هو الذي خيلق اجلميل، وذلك عندما يقوم بتشكيل مادة خارجية هبدف     

ملقارنة مبضمون اجلمال الطبيعي فالفن التعبري عن جانبه العقالين وابلتا ي فهو يتميز ابألصالة والتفرد، واب
يعترب على درجة كبرية من الثراء فنحن نرى جتسيدا ملختلف احلضارات والثقافات البشرية يف املنجزات 

. فغرض الفن هنا هو جتسيد لكل التصورات واألفكار العقلية والتجارب املعيشة يف أعمال فنية 1الفنية
كرة كانت على مستوى الذهن إىل عمل جمسد ومدرك مرئيا كان أو من جمرد ف احسوسة حبيث مّت االنتقال

 مسعيا.
الفن هو عملية إبداع ألشكال قابلة لإلدراك احلسي، والشكل هنا يعترب ذا أمهية كبرية، فالعمل الفين ال     

ميكن أن يدرك حسيا إال إذا استحال إىل شكل، وهذا الشكل جيب أن يكون ذا وحدة كلية متسق مع 
وموجود كقيمة يف ذاهتا. والشكل اجليد يف الفن هو كيان معرب يف ذاته ألنه حيمل رموزا ذات معان، نفسه 

تتشكل يف هيئة خاصة وهي "شكل" العمل الفين، والذي يقوم على أشكال أولية تعترب كعناصر تكّون 
ة اجلمالية وخصوصية العمل الفين ومرتبطة بقدر وجود التوازن بني الوعي العقلي والشعور الباطين واخلرب 

 . 2التقنية األدائية
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والشكل يف األصل هيئة الشيء وصورته، تقول: شكل األرض، صورهتا، والشكل أيضا هو املثل     
والشبيه والنظري، قال ابن سينا: "مثل إدراك الشاة لصورة الذئب أعين شكله وهيئته" وقال أيضا: " الشيء  

. وقد اقتصر هذا التعريف على اهليئة اخلارجية للشيء دومنا 3حملدودة"كلما بّدل شكله تبّدلت فيه األبعاد ا
ذكر العناصر املكونة له، فارتباط عناصر الشيء هي اليت حتدد تغري األبعاد احملدودة له وابلتا ي حيدث تغريا 

 وتبدال يف شكل الشيء.
معروفا وتقليداي. مثل قالب  وقد ترد كلمة "شكل" إىل "قالب" أو "منط" معني من التنظيم حبيث يكون    

القصيدة التقليدية واملوشح وحبور الشعر يف الشعر العريب، وكذا املقامات يف املوسيقى، وهنا تدل كلمة 
"الشكل" على قوالب مسبقة الحتواء الوسيط املستخدم وتوجيهيه يف وجهة معينة تفرض ابلضرورة 

تمد على التنظيم التقليدي ال يتوافق مع الفن . ولكن هذا "الشكل" الذي يع4إمكاانت تعبريية معينة
احلديث واملعاصر، حبيث جند أعماال ال حتمل عناصرها مالمح معروفة فالفنان قد يستوحي عمله من 
أشكال معينة ليقوم فيما بعد بتجاوزها من خالل جهد فكري من تصورات ذهنية وانفعاالت جتعل من 

 منجزه الفين يتميز ابلتفرد.
أن نعمم معىن "الشكل" ليدل على تنظيم عناصر الوسيط املادي اليت يتضمنها العمل )األنغام،  وميكننا    

اخلطوط، األحجام...اخل( مع حتقيق االرتباط املتبادل بينها. مبعىن وجود عالقات تتخذها العناصر املادية 
عبريية لعناصر الوسيط، وهذا فيما بينها يف العمل الفين. وقد يدلنا "الشكل" على عملية تنظيم الداللة الت

. وهذا 5التنظيم يؤدي إىل زايدة الداللة الفكرية واالنفعالية للعمل حبيث يضفي عليه وحدة جتمع بني أطرافه
التنظيم يرتكز على أسس وعالقات مجالية تتمثل يف التوازن واالنسجام واإليقاع والوحدة والتنوع وغريها 

 ه وجتسيد انفعاالته يف عمله الفين.حبيث تساعد الفنان على إههار أفكار 
العمل الفين إذًا هو شكل مركب من أشكال وعناصر أولية منظمة بطريقة جتعل منه شكال متفردا ذا     

معان، ومفهوم الشكل الفين مل يتوقف عند معىن واحد يف خمتلف التيارات الفنية، فقد اعتمدت "الفنون 
ل الفين، يف حني نرى أن الفنون احلديثة قد جتاوزت هذا املبدأ الكالسيكية" على مبدأ احملاكاة يف الشك
 للبحث عن املعىن املستخلص من الشكل.

أكدت النزعات الفنية احلديثة على سيطرة املضمون على وصف املنظورات من حيث هي شكل بصفة     
تخالص املعىن عامة، غري أن هذا املوقف قد تغري أيضا من جمرد تصوير الشكل اجلميل فحسب إىل اس

الكامن فيه والبحث عن احلقائق الضمنية وراء الشكل الظاهري ليصبح جوهر الشكل أو الفكرة اجلوهرية له 
فإن النظرايت السائدة يف الفن احلديث هي عدم االهتمام ابلظاهر والبحث يف  هي احلقيقة اخلالدة، لذلك

 . 6ملطابقة ملظاهر األشياءاملضمون، يف حني أن نظرية األسلوب التقليدي هي اجلمال اب
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فلو عدان إىل هناايت القرن التاسع عشر فإننا سنالحظ إهباما يف مفهوم الشكل على الرغم من وجود     
بعض األعمال الفنية اليت ههر فيها الشكل غنيا وبليغا، وقد مسيت هذه املرحلة ابلكالسيكية اجلديدة اليت 

التصنع، حبيث أصبح الشكل فيها جمرد وسيط سليب ينقل ههرت فيها تراكيب ساكنة تتمتع ابلوصف و 
برتاكيبه املشحونة  Eugène Delacroix ديالكروااملوضوع، ومن بعدها أتيت احلركة الرومانتيكية اليت تزعمها 

ابحلركة العنيفة ومواضيعه التعبريية اليت بدا فيها الشكل اتبًعا للفكرة واألساس فيها هو املضمون، وأخريا 
ية اليت جند أن املنجزات الفنية فيها تبتعد عن اخليال واالبتكار مكتفية بتسجيل األشياء دون تدخل الواقع

أو إضافات، ومع هناية القرن التاسع عشر ههرت اكتشافات الفوتوغرافيا فلم تعد هنالك حاجة لنقل 
 هو التعبري األساسي الطبيعة كما هي بل أصبح الفنان يهتم بنقلها بشكل وصفي يكون فيها التحول اللوين

لفكرة أتثري الضوء على األشياء حسب أسلوب مسي ابلتأثريية، وجند أن الشكل فيها قد أتثر ابللطخات 
اللونية املختلفة فنراه غري متماسك وال يتمتع ابلصالبة، ومع ذلك فقد أصبح يُنظر إليه كشكل فين وليس 

 . 7جمرد وسيط
يف التصوير احلديث يف األسلوب التعبريي الذي برز فيه الفنان  وجند مالمح مستحدثة متاما للشكل    

ملا له من أعمال تتميز بتسجيل عفوي ومباشر  Vincent van Gogh فان غوغ فنسنتاهلولندي 
جلأ هذا  لألحاسيس، فأصبح الشكل لديه متخطيا مفاهيم الوصف املرئي ليعرب عن حالة نفسية ما، حيث

األكثر انفعالية وسخونة، ُمدركا بذلك القيم الرمزية والتشكيلية لأللوان الصافية  الفنان إىل الضرابت اللونية
 .8يف عملية اإلحساس والتعبري عنه

فقد متيز ابلبساطة  Henri Matisseهنري ماتيس أما الشكل يف أسلوب الوحشية برايدة الفنان      
ر لتتبعه مبادئ جديدة ترفض الفن األكادميي والرداءة أحياان، فقد أاثر هذا األسلوب دهشة النقاد واجلمهو 

والتأثريية، فاعتمد فنانو هذا األسلوب على اللون كوسيلة تعبريية مباشرة جعلتهم يهملون الرسم والتأليف 
 .9احاولني التعبري بشكل عفوي وأكثر عنفاً 

ية تركيبية ال جند رائد الفن التكعييب فالشكل عنده قائم على أصول هندس Pablo Picassoبيكاسوأما     
فيها أثرا ملالمح الطبيعية والواقعية بل نراها قد حتولت إىل عناصر شكلية خالصة، وبرتابطها ببعض إبحكام 

املزيد من احلرية  بيكاسوهندسي تتحول هذه العناصر يف النهاية إىل حالة صاخبة من التعبري، ليقدم لنا 
 .10يف الفن احلديث واملعاصروالكثري من الوعي مبفهوم الشكل ودوره اجلديد 

الحظنا تغري مفهوم الشكل يف الفنون التشكيلية مبختلف تياراهتا واألمر راجع لتطورات فكرية     
واجتماعية طرأت على اجملتمع، ونرى أن لفن التصميم نصيبا من هذا التطور، ومبا أن فن التصميم ميدان 

وينقسم التصميم إىل  يت جندها يف الفنون التشكيلية،من ميادين الفنون فإن للشكل أمهية ال تقل عن ال
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قسمني اثنني: ميدان نفعي وهيفي حيتاج إىل اجلودة واإلتقان يف التنفيذ واجلمال مع السهولة يف االستغالل، 
وميدان آخر اتصا ي بصري يعترب نفعيا أيضا ويتمثل يف خمتلف املطبوعات اإلعالنية واإلشهارية اليت تتميز 

  قق جذب االنتباه وإاثرة اإلعجاب.خبصائص حت
( رسالة بصرية موجهة لغرض ما Affiche publicitaireيعترب املطبوع اإلشهاري )امللصق اإلشهاري     

وألنه يعتمد على االتصال املباشر من طرف املشاهد فينبغي عليه أن يتميز ابجلاذبية والوضوح وسهولة 
صري املوجود يف احيط تواجده من طرقات واحالت وحىت وسائل القراءة وذلك لتجنب أتثريات التشويش الب

 النقل، وهو منجز فين تصميمي مّر منذ نشأته بعدة مراحل وتغيريات أثّرت فيه شكالً ومضموانً.
فقد أتثرت املطبوعات اإلشهارية ابلتيارات الفنية احلديثة املزامنة هلا، فنجد أن الشكل الفين فيه قد أخذ     

ألخص املطبوع اإلشهاري املنجز يدواي، ويعترب الشكل املعتمد على احملاكاة ونقل التفاصيل عدة أوجه واب
املرئية أمهها ابإلضافة إىل الكتابة اليت تغريت من الشكل الصلب إىل اللني واملتعرج عن بعض الفنانني، "فقد 

ية الراقصة، اإلحيائية بتدفقها أعماال قام الشكل فيها على حركة اخلطوط احليو  11تولوز لوتريكقدم الفنان 
الشكل لديه إذن،  قائم على  دون انقطاع،  حبيث بدا الشكل لديه حالة حية من حيوية حركة اخلط ...
 . 12حركة اخلط الذي يؤلفه، ديناميكي يف هيئته حامل لقدر عال من التعبري"

اب يف تصميم املطبوعات وجند أن العالقة بني الكلمات والصور قد تغريت بشكل جوهري يف أور     
Art Nouveu الفن اجلديداإلشهارية بعد انتشار أسلوب 

، ومتيزت أيضا ابخلطوط والكتاابت املتعرجة، 13
وقد مت توهيف هذا األسلوب يف جماالت خمتلفة جبانب تصميم امللصق اإلشهاري مثل العمارة والديكور 

 . 14الداخلي واجملوهرات
ة يف امللصقات اإلشهارية بعد التوهيف املطّول لألشكال الواقعية، فقد وههرت للشكل مفاهيم جديد    

15 كليمتغوستاف  أصبحت الصور أو األشكال أكثر رمزية عند الفنان 
Gustave Klimt فقد قام برسم ،

شخصيات أسطورية حتمل دالالت رمزية يف إحدى ملصقاته اإلشهارية، أما األسلوب التعبريي فقد أثر 
 .16ملصقات األفالم ملا هلا من رمزية ونزعة عاطفية بعيدة عن الواقعية بشكل كبري على

لقد أثرت األحداث واملتغريات اليت شهدها العامل مع بداايت القرن العشرين يف عامل التكنولوجيا بشكل     
ورة واضح على املطبوع اإلشهاري وخاصة تطور التصوير الفوتوغرايف وتقنيات الطباعة، فقد ههر ملصق الص

zkyEliezer Lissitt ليسيتسكيوخاصة لدى الفنان 
، والذي اكتشف إمكانيات استخدام 17

 .18الفوتومونتاج )تركيب الصور( يف تصاميم امللصقات
ومبا أن املطبوع اإلشهاري هو نتاج تصميمي فيجب عليه أن يتميز ابلتماسك الداخلي ملختلف     

ط، وال حيدث هذا التماسك من دون وجود العالقات العناصر الفنية التشكيلية من شكل ولون وخ
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واألسس اجلمالية التنظيمية بينها. وابإلضافة إىل هذه العناصر نرى أن الصورة تقوم ابلدور األهم يف املطبوع 
اإلشهاري، فهي قادرة على جذب انتباه املشاهد وإيصال الرسالة اإلعالنية بسرعة وتلقائية، أما الكتاابت 

 وي يف شرح اإلعالن.فلها دور اثن
وابلرغم من توهيف الصورة الفوتوغرافية منذ زمن بعيد يف اإلشهار مبختلف أنواعه، فلم تستقر     

الدراسات على حتديد طرق تصوير األفكار اإلعالنية بشكل يرضي املعلنني، ففي الوقت الذي يرى فيه 
باشرة مبتعدين بذلك عن اإلحياءات وكذا البعض ضرورة ههور املنتج أو جزء منه يف الصورة لتكون صورة م

الروابط بني هذه السلعة والوسط احمليط هبا، يرى آخرون أنه من األفضل عدم تضمني اإلعالن صورة عن 
املنتج بل إههار نتائج استخداماته لترتك أثرا إجيابيا للمشاهد مما يزيد من جذب االنتباه وإاثرة اهتمامهم، 

كيز على إبراز األثر الناجم عن عدم استخدامات هذا املنتج، ولكن حسب وهناك طرف اثلث ينادي ابلرت 
رأي خرباء اإلعالن فإن هذا الرأي خيلق قدرا من التشاؤم لدى املتلقي وهو عكس التأثري املطلوب من 

 .  19الصورة كوحدة أساسية من مكوانت اإلعالن، إذا جيب عليها أن تبعث على التفاؤل والشعور ابملتعة
ويقوم النص أو الكتابة بدور ال يقل أمهية عن الصورة، فال نرى يف أايمنا هذه صورا إعالنية منعزلة إال     

أن الرسالة اللغوية تبدو  روالن ابرتيف حاالت اندرة، فهي دائما ما ترفق بنص، ويف هذا الصدد الحظ 
 .20تعليقا أو مقالة صحفية على مستوى التواصل اجلماهريي حاضرة يف كل الصور، ابعتبارها عنواان أو

: " أن الفكرة األساسية يف اإلعالن آرثر برسيبنيولذلك يقول أحد مشاهري الصحافة األمريكية وهو     
هي نقل نقطة ما جتول يف فكرك من ذهنك إىل ذهن شخص آخر، فيتوجب عليك، قبل أن تستطيع كتابة 

ن تصوغ ذلك اثنيا يف كلمات ميكن أن تفهم على إعالن موقف، أن تعرف أوال ما الذي تريد أن تقوله، وأ
الفور، هناك مخسة أشياء يتحتم عليك أن تفعلها ابإلعالن: جيب عليك أن جتعل الناس يشاهدونه، 

 .21ويقرؤونه، ويفهمونه، ويصدقونه، ويريدونه"
ي يُفهم ومع أمهية الكتابة فإن الصورة تتميز عنه بسمات أكيدة، فهي رسالة آنية عكس النص الذ    

بطريقة تتابعية فهو يرتبط بعضه ببعض وال ميكن نطق مجيع الكلمات دفعة واحدة فاللغة تتميز بنوع من 
التعقيد، أما الصورة الفوتوغرافية فهي تتكون من أجزاء ومع ذلك فهي متثل أمام الناهر دفعة واحدة، ومثلما 

خلطوط واأللوان واملادة( تقدم لنا أفكار بنفس جند أن اللغة تبلغ أفكار معقدة، فاألشكال البصرية للفن )ا
 .22التعقيد ولكننا نستطيع اإلمساك هبته البنية البصرية من خالل نظرة واحدة

ويعترب اللون عنصرا تشكيليا أساسيا يف املطبوعات اإلشهارية ملا هلا من دور يف جذب انتباه والتأثري     
حتمل دالالت ورموز معينة جندها ختتلف من منطقة  على النواحي السيكولوجية للمشاهد، واأللوان

ألخرى، "واللون يف حد ذاته جمرد انطباع وجزء من ذاتيتنا احلية، املتأملة واملمتعة. وذلك أن اللون الذي نراه 
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إن هو إال إسقاط خارجي مرتبط مبضمون هذا اللون االنطباعي والذايت واملثري للعواطف واألحاسيس، وهو 
. وأمهية األلوان ال 23قعا يف حياتنا الالمرئية وال يوجد إال بصفة حلظة ضمن هذه احلياة"بذلك حيتل مو 

تقتصر على إاثرة العواطف واملشاعر، فاأللوان املختلفة واملتضادة وتوهيف الظل والنور هي اليت حتدد وجود 
 الشكل يف العمل الفين حينما يظهر الشكل مغايرا عن اخللفية اليت حتويه. 

إن التغريات والتطورات يف مفهوم الشكل يف خمتلف التيارات الفنية جعلت منه الركيزة األساسية يف     
الفنون التشكيلية وفنون التصميم، ولكن ال يقتصر املنجز الفين أو التصميمي على الشكل فحسب بل إىل 

 خمتلف العناصر التشكيلية من ألوان وخطوط كتاابت.
اصر التشكيلية يف العمل الفين أو التصميمي إىل ترابط ومتاسك تضبطه قواعد وحتتاج خمتلف هذه العن    

معينة لتحقق القيمة اجلمالية يف هذا املنجز، ويعد الشكل املرتكز األساسي يف هذه العملية، إذ أن التوازن 
اإلدراكية واالنسجام وغريها من الضوابط اجلمالية جتعل منه العنصر اجلاذب واحملدد للرؤية يف العملية 

 للمتلقي، وبتجاوره مع عناصر أخرى حيقق غاايت مجالية يف املنجز الفين والتصميمي. 
 مجال الشكل يف املطبوع اإلشهاري )اخلطاب اإلشهاري إدراًكا مجالًيا(: - 2
حتمل خمتلف أعمال الفن جانبني ال ينفصل أحدمها عن اآلخر: الشكل اخلارجي، واملضمون الداخلي،     
الشكل اخلارجي للمنجز فين جمموع عناصر تشكيلية مركبة ببعض، فاألعمال املنحوتة مثال مركبة من  ويعترب

حجارة أو خشب، واملوسيقى من أصوات، والتصوير من أشكال وألوان، ويف كل حالة من حاالت الفن 
ذي ينقله من هناك حضور للمجال اإلدراكي للمشاهد. أما املضمون الداخلي فهو احلس الفكري للفنان ال

 خالل الشكل ويقوم كذلك بتحديد ماهية هذا الشكل.
وللشكل الفين عدة وهائف مجالية حيققها، فهو أوال يضبط إدراك املشاهد ويرشده حنو اجتاه معني،     

فيكون انتباهه موجها حبيث يتوحد يف نظره مفهوم العمل الفين بشكل واضح؛ فهو قد يكتسب داللة 
ة أي األجزاء هي األكثر جذاب وأيها أقل أمهية، لذلك فإن الشكل ينبهنا إىل عناصر بشكر أكرب عند معرف

درك يركز اهتمامه عليها
ُ
. وابإلمكان القول إن هذه العناصر األكثر جذاب هي مراكز 24خمتارة فيجعل امل

تنشأ من خالل تباين جاذبية اللوحة الفنية، اليت خيتارها الفنان انطالقا من قوة الشد اليت تتميز هبا واليت و 
األشياء املرئية، أما العناصر األقل أمهية فهي ليست ابلضرورة ال تقوم أبي دور يف هذا املنجز، بل جندها 

 تساعد على حدوث التباين من أجل حتقيق قيمة االنتباه.
احلسية ويقوم الشكل أيضا برتتيب العناصر الداخلة ضمن العمل الفين بطريقة ميكنه أن يربز القيم     

والتعبريية هلذه العناصر، فهو ال جيعلها مفهومة فحسب، بل يقوي من جاذبيتها، فالعناصر اليت ال جتذب 
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انتباهنا وهي منفردة قد تستحوذ على اهتمامنا وهي جمتمعة ضمن أسلوب معني، فالتوازن مثال يؤكد 
 .25الصفات احلسية للون يف فن الرسم، والصوت يف املوسيقى

 Jorge Santayana 26نا أيضا أمهية األسلوب يف العمل الفين يف حتديد اجلمال عند سانتاايانوتظهر ه    
فالبد للجمال عنده من أن يقرتن "ابلشكل" )الصورة(، و"الشكل" البد أن يكون احددا. وال بد لكل 

 آخر ألمهية ، فهو تعبريstructureموضوع ما من أن يتخذ "شكال" أو "صورة" وهنا يتبني مفهوم "البناء" 
حيدد الشكل  سانتياان . فاألسلوب الفين يف رأي27"العنصر الشكلي أو الصوري" يف اجلمال بصفة عامة

العام للموضوع وجيعل منه وحدة مبنية على أسس احددة، ولكي يتحدد العنصر الشكلي يف العمل الفين 
  يتوافق مع الفن احلديث. ينبغي على الفنان أن يبتعد عن كل ما هو جتريدي أو رمزي وهذا ما ال

وللشكل قيم مجالية يف ذاته وتظهر هذه القيم يف تنظيمه ضمن خمتلف العناصر، وأول ما جيب عمله     
هو أن يعي املشاهد طبيعة الشكل ويُدركه ضمن األسلوب الفين الذي ينطوي فيه والعالقات اجلامعة بينه 

ا واحدا من العناصر الداخلة يف تكوين العمل العيين، وبني بقية العناصر، إذ إن "الشكل ليس إال عنصر 
ومن مث كان يف حكم املستحيل أن نناقش قيم الشكل منظورا إليه مبعزل عن العناصر األخرى، ومع ذلك 
ليس يف وسع أحد أن يشك يف الشكل يف ذاته يتسم ابلقيمة اجلمالية، فالتوازن ال يقتصر على تيسري 

 .28ية والتعبريية، بل إنه يف ذاته هبيج وممتع"اإلدراك وإبراز القيم احلس
ال يقتصر وجود القيم اجلمالية للشكل يف الفنون التشكيلية إذ جند أن الفنون التطبيقية أو الصناعية     

John Dewey ديويتنطوي أيضا على صبغة مجالية حسب 
وذلك عندما أتيت أشكاهلا وصورها  29

عين أنه من املمكن اعتبار األدوات املنزلية واألواين الفخارية متالئمة مع وهيفتها اخلاصة، وذلك ي
"موضوعات فنية" حينما تكون موادها األولية منظمة ومشكلة بطريقة جتعل من املشاهد يتأّملها بعناية 

. فقد 30"النافع" يف فنون التصميم لذلك جند أن هناك عالقة متينة بني "اجلميل" و لتثري جتربته اجلمالية.
طت الفنون التطبيقية وفنون التصميم حبياة اإلنسان بشكل خمتلف عن بقية الفنون، وذلك من خالل ارتب

حل اإلشكاليات وإشباع حاجات اإلنسان مضافًا إليها الطابع اجلما ي الذي مييز خمتلف األشياء املتداولة 
 يف يوميات اإلنسان. 

تضبط العناصر الفنية يف إطار ال خيرج عن فالتصميم إذًا يعتمد على نظام معني ينطلق من أسس     
املنفعة املرجوة منه، فاجلمال املتحقق هنا مرتبط بوهيفة هذا املنجز التصميمي، سواء كانت الوهيفة يف 

 األداء أو يف االتصال كما نشاهده يف اخلطاب اإلشهاري املطبوع. 
 ـ ابلدرجة ذلك املطبوعات اإلشهارية تتمثُل وهيفة الشكل يف التصميم ـ ويف خمتلف التصاميم مبا يف    

األوىل يف اإلعالن عن مضمونه بطريقة تشرح وتساعد على اإلحساس اجلما ي فيه، والشكل حتدده وحدة 
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مستقلة، وهو حُيدد يف اجملال البصري من خالل عالقته ابألشكال األخرى، وهو مكون من نقاط 
ر اليت نستطيع إدراكها يف عالقات خمتلفة، وذلك وخطوط، وابإلضافة إىل أنه توجد جمموعة من العناص

 .31حسب صيغ تنظيم خمتلف العناصر حسب الكل الذي توجد فيه
ومع أنه ليس هناك اختالف يف الشكل وقيمه التعبريية واجلمالية وضوابطه الفنية بني الفن التشكيلي     

، وهذه اخلصوصية تقدمه لنا كفن وفنون التصميم جند أن لفن التصميم خصوصية ال متلكها ابقي الفنون
تركييب يعتمد على عدة نظم معرفية حسب املنجز التصميمي املراد حتقيقه، ويف املقابل جند أن هذه 
اخلصوصية قد أخذت منه ما تتمتع به بقية الفنون وهي "احلرية"، حبيث نرى أهنا تتضاءل بشكل كبري 

الوهيفة أو األداء اليت ترتبط ابحلاجات اإلنسانية هي والسبب هو حدود ال ميكن للتصميم جتاوزها، إذ إن 
. فالشكل الفين يف التصميم 32الضاغط لعملية اإلبداع احلرة فتنعدم طالقة احلرية اليت نراها يف بقية الفنون

يتبع الوهيفة اليت يؤديها، وحىت لو توفرت فيه قيمة اجلمال فال يعترب هذا املنجز إبداعا إن مل حيقق غاايته 
 وهيفية أو األدائية.ال

ونستطيع القول بوجود حرية يف التصميم وهي حرية جزئية وموضوعية تضبطها الضرورة القصدية للفنان     
صمم، فهو حر يف اختيار الشكل واللون ضمن حيز األداء اخلاص هبذا التصميم، وابلنسبة للتصاميم 

ُ
امل

ن خالل التأثري على املشاهد وحثّه على اختاذ نفعيتها م فنجدها تتحققاملعتمدة على االتصال البصري 
سلوك معني ـ حسب الرسالة اإلشهارية ـ وخلق روابط جتمع بني رغبات الفرد والفكرة اإلشهارية )املتضمنة 
ملنتج أو خدمة(، فيصبح تصميم املطبوع اإلشهاري رسالة متضمنة لعناصر ورموز ذات دالئل منها 

صمم قد وّهف الرمز وأّكد التعبري وحّقق التأويل يف الشكل املصمم التشكيلي وكذا اللفظي. "إذ جند أ
ُ
ن امل

وتركيباته ونظم عالقاته... وابلتا ي تتأّكد لنا صورة الشكل عندما يُزج بعالقات تسحب اجملاور إىل مركز 
م . ومتنحنا هذه العالقات متاسًكا داخليا للشكل مع بقية العناصر التشكيلية يف تنظي33الشكل ذاته"

وتركيب تشكيلي جتعل من العمل الفين والتصميمي يتصف ابلتعقيد والتنوع، حامال ملضامني داخلية حتتاج 
 لقدر معني من االنتباه والتأمل الستيعاهبا وإدراكها. 

تعترب الوحدة يف التنوع أحد أنواع التنظيم التشكيلي وأمهها، إذ تساهم خمتلف العناصر يف العمل الفين     
يمي بقدر ال ميكن االستغناء عنه من أجل تكوين كلٍّ ذا قيمة، وذلك من خالل متازج العناصر أو التصم

. وحتقق الوحدة يف التنوع جاذبية خاصة إذ 34التشكيلية وتكاملها مع بعض من أجل حتقيق هذه الوحدة
تباين  لكل شكل قوة جذب معينة وتتضح من خالل التباين الذي يصنعه مع األرضية )اخللفية( وكذا

األلوان، وهذا التباين خيلق التنوع يف الشكل وحيقق قيمة انتباه كبرية يف فن التصميم ويف تصاميم املطبوعات 
 اإلشهارية ابخلصوص.
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وهناك نوع آخر من التنظيم التشكيلي ال يقل أمهية عن الوحدة يف التنوع وهو اإليقاع، واإليقاع بقدر     
جنده قد انتشر بشكل واسع يف الفنون البصرية، فعند أتملها جندها  ما هو موجود يف الشعر واملوسيقى

سارية يف الزمان وخالله إذ ختلق إحساسا ابحلركة من خالل منط متكرر واثبت لعناصر تشكيلية ابلنسبة 
. وجند اإليقاع يف املطبوع اإلشهاري من خالل 35ألخرى، فيعطينا شعورا حبيوية وحركة يف املنجز التصميمي

كة اللونية وكذا تتابع العنصر الكتايب فيه ولكن مل يتبع هذا النوع من التنظيم بشكل كبري يف املطبوع احلر 
اإلشهاري حبكم سيطرة الصورة الفوتوغرافية املتضمنة لعناصر معينة حسب الرسالة اإلشهارية املقصودة، 

ناصر املتشاهبة يف املوقع نفسه وعلى واليت جيب أن تتوازن العناصر فيها إما عن طريق التناهر وهو توازن الع
كال جانيب احملور املركزي املطبوع، أو من خالل حتقيق التوازن ابلتقابل أي بوضع عناصر غري متشاهبة كل 
مقابل اآلخر، ويعترب التوازن غري املتماثل من أنواع التنظيم التشكيلي املعمول به يف األعمال الفنية احلديثة 

 ختلفة.وتصاميم املطبوعات امل
إن تذوق الشكل مجاليا ليس ابألمر السهل، فاألمر يتطلب تركيزا وانتباها ضمن موقف مجا ي،     

، إذ جيب على سانتياانفاالستمتاع بقيم الشكل تقتضي "بصرية مجالية على التخصيص" حسب رأي 
تجربة اجلمالية، وال املشاهد أن يكون قادرا على االستجابة لقيم الشكل حىت وإن مل يكن قد هيأ نفسه لل

بد له من إدراك ما هو مميز يف العمل الفين واالستمتاع به وحتقيق ألفة معه لتجعله قادرا على التذوق 
 . 36والتحليل

وهذا التآلف الذي حيدث بني املتلقي والعمل الفين ضروري للتجربة اجلمالية، ويف كل مرة يلتقي فيها     
شكاال وأشياء جديدة، فهو ويف كل مرة قد يقرأ الرسالة الفنية بطريقة خمتلفة املتلقي ابلعمل الفين فإنه يرى أ

وفهم جديد، فيصبح العمل الفين الواحد حامال لعدة احتماالت وأتويالت، ويف كل مرة يقدم فيها املتلقي 
إضافات جديدة كأنه يقوم ببناء العمل الفين على حنو مستحدث وجديد، وتؤكد لنا هذه التفسريات 

. إن 37ضافة أصالة العمل الفين فهو يتجدد على الدوام ويعطي هذا املنجز شيئا جديدا عند كل مشاهدةامل
القيم املضافة يف العمل الفين الناجتة عن جتربة املتلقي عبارة عن فهم وأتويل جديدين لدالالت ضمنية يف 

ية، وهذا التجدد الدائم يف الدالئل هذا العمل قام الفنان بتوهيفها يف أشكال فنية مرورا بتجربته اإلبداع
والتفسريات وتقدميها يف نقد وخطاب مجا ي ال خيدم الشكل الفين يف فن التصميم وابخلصوص املطبوع 
اإلشهاري. "فالداللة يف التصميم ال تتيح هذه املساحة من احلرية لغرض الفهم والتأويل والتفسري ألن هذه 

متعددة جتعل من املصمم غري موفق يف اختيار رموز تعرب عن رسالة احددة  الداللة املتغرية واليت تقبل تفاسري
 . 38ودقيقة وال جمال الجتهاد املتلقي يف تفسري اخلطاب اجلما ي للمصمم وداللته وفق اجتهادات متعددة"
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ة، جيب أن يكون فهم املتلقي للمنجز التصميمي واضحا بعيدا عن التأويالت اخلاطئة للرسالة التصميمي    
وذلك بتوهيف أشكال فنية وألوان ذات دالالت معينة، وإال فإنه لن يؤدي وهيفته التواصلية واجلمالية 
املقصودة منه، واملطبوع اإلشهاري كمنجز تصميمي يعتمد على االتصال املباشر ويقوم على وهائف مجالية 

ملشاهد من أجل حثه على اختاذ ختدم االتصال البصري من أجل استقطاب االهتمام والتأثري املباشر على ا
مبدأ معني أو انتقاء سلعة ما. ولذلك يسعى املصمم إىل توهيف رموز وألوان معينة حسب الرسالة 
اإلشهارية املوجهة اليت تؤثر بطريقة أو أخرى على سلوكيات الفرد من خالل ولوجها إىل الوعيه عن طريق 

 رسائل خفية متضمنة يف املطبوع اإلشهاري.
 يفة االتصالية واجلمالية  لإلشهار املطبوع:الوظ -3
من أقدم النشاطات اإلنسانية يتحقق بوجود جموع األفراد وذلك من خالل عدة أشكال  يعترب التواصل    

منها اللفظي، والرمزي، ويعد اإلعالن نشاطا تواصليا ابمتياز الرتباطه ابالتصال بني األفراد يف خمتلف 
خبار أو اإلشهار عن فكرة ما أو خدمة أو منتج قصد التأثري يف املشاهد لدفعه العصور، والغاية منه هو اإل

إىل اختاذ فكرة أو قرار ما أو شراء سلعة. وقد تزايدت أمهيته يف هل التطورات احلاصلة يف وسائل االتصال، 
على االتصال  رال يقتص التلفزيوين الذيويعترب اإلشهار املطبوع اتصاال بصراي ال تقل أمهيته عن اإلشهار 

 البصري فحسب بل جند للصوت دورا أساسيا فيه. 
وتعد هاهرة االتصال اإلشهاري نشاطا يتم من خالله خلق روابط بني فرد أو جمموعة من األفراد من     

أجل نقل داللة ما بواسطة رموز، وقد أوكل أمر هذه املهمة إىل مؤسسات اجتماعية متخصصة يف نشر 
التواصل اإلشهاري يف  39مبختلف أنواعها إىل اجلمهور، وتشرح اخلطاطة الكالسيكية اإلرساليات املوجهة
 الشكل التا ي: 

 من؟ )الباث( -
 ماذا يقول؟ )املرجع( -
 يتوجه ملن؟ )املتلقي( -
 عرب أي قناة؟ )الوسيط( -
 40وما هي النتائج املرتتبة عنه؟ )األثر( -

ملطبوع اإلشهاري من حيث إنه منجز تصميمي إشهاري أصدر يعترب هذا النموذج قابال للتطبيق على ا    
علن، حيمل رسالة موجهة لفئة معينة حسب نوع هته الرسالة ويكون الوسيط هنا عبارة عن 

ُ
من طرف امل

ملصق أو إعالن يف جملة أو صحيفة، اتركا أثرا يف املتلقي وهذا األثر مرتبط بشكل مباشر يف عملية 
 دمات، وكذا أثر ثقايف يظهر يف سلوكياته اليومية.استهالكه للمنتجات أو اخل
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علن يف خمتلف الرسائل اإلشهارية إىل حتضري املستقبل ذهنيا وعاطفيا يف مرحلة أوىل نسميها     
ُ
يلجأ امل

مرحلة التوقع، وتنطلق من خالل هتيئة توقعات املشاهد من خالل عناصر معينة، كالعناوين يف الصحف، 
تلف املطبوعات، واألحلان املميزة يف الوصالت اإلشهارية التلفزيونية، ليصبح املشاهد وألوان الطباعة يف خم

قادرا على توقع فحوى هذه الرسائل وعندها أتيت مرحلة أخرى وهي شد االنتباه من خالل اختيار مثريات 
لة يشارك فيها خمتارة بعناية وهي ال تقوم بدور االندهاش واالنبهار فحسب بل جيب أن جتعل املتلقي يف حا

بدور إجيايب يف الرسالة اإلشهارية، ويتم إجباره على الفعل واملشاركة بطرق خمتلفة كاستكمال صورة ما، فقد 
تظهر يف املطبوع اإلشهاري صورة جزئية لشخصية معروفة وهنا يقوم املشاهد بتكملة الصورة ذهنيا، أو من 

تلقي وكأنه يفك لغزا ما، وهذه من أقوى الطرق خالل كتابة عنوان بشكل سؤال ليجيب عليه فيصبح امل
 .41اليت تستحوذ على انتباه املشاهد

وتثري وسائل شد االنتباه يف املشاهد عواطف ترتبط حبالة شعورية وتوقعية معينة، فمن خالل أسلوب     
زلته عرض اإلشهار ننسى أنفسنا يف عزلة توفرها خمتلف وسائل االتصال، إذ إن اإلنسان حيافظ على ع

وخصوصيته فهو يشاهد أو يستمع يف داره، يف سريره أو حىت سيارته، وهذه اخلصوصية متنحه حالة شعورية 
. فيقوم املشاهد بربط هذه اخلصوصية واإلشهار الذي يوفر له من خالل مادته 42ترتبط بعواطف خفية

 يها الرسالة اإلشهارية.اإلعالنية ما حيتاجه ضمن حالة شعورية حلظية وقد تستمر يف كل مرة يشاهد ف
وبعد إاثرة عواطف املشاهد أتيت مرحلة جتميع املعلومات عن املوضوع، اليت يقوم هبا الفرد على مستوى     

عقله أو ابألحرى مستودع ذاكرته، فيستوعب املعلومات بشكل أكرب إن قام بربطها وحاجياته ورغباته، 
املنتج الذي ترّوج له الرسالة اإلشهارية، ويف األخري سيقوم وعندها سيكون مبقدوره أن يكّون آراًء جيدة عن 

. واألمر لن يتوقف على الفعل 43أبداء الفعل الشرائي والذي هو أساس الرسالة اإلشهارية ودليل جناحها
الشرائي، فتذكر مضمون الرسالة له دور كبري يف انتشار مضامني الرسائل اإلشهارية وحتقيق مرادها، 

 ئل االجتماعية والثقافية وكذا السياسية. وابخلصوص الرسا
واإلشهار )أبنواعه( هو نوع خاص من األشكال التواصلية األخرى فهو ال يعترب جمرد وعاء خلرب يصف     

سلعة أو خدمة: حيث ال يتوقف عند مميزات الشيء املعلن عنه بل يتوغل إىل أبعاد الذات املستهلكة 
ة قائمة على استثارة االنفعاالت وإبعاد كل القرارات العقلية نفسها، وذلك من خالل آليات تواصلي

وابإلضافة إىل أنه احدد بشكل صريح من خالل الغاايت اليت ينشدها، لذلك جند أن اإلشهار يرتكب من 
. فاملتلقي أمام اإلشهار ال يقدر على مواجهة 44مستويني دالليني: األول مرئي واآلخر ضمين وهو اإلحياء

سائل اخلفية املشّكلة من خالل رموز مدروسة بعناية، فإرادته مغّيبة ضمن هذا الواقع الومهي. وقد أتثريات الر 
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ال يظهر املنتج أو الفكرة املقصودة يف اإلرسالية اإلشهارية بشكل مباشر بل حيال عليه من خالل مميزاته 
 ابالستعانة بذاكرة املشاهد وخميلته.

ل مستويني متكاملني ـ السابق ذكرمها :  املستوى األول هو "الظاهر" يتم التواصل يف اإلشهار من خال    
أما الثاين فهو مستوى املدلول "اخلفي"، وتبدو النقطة األخرية ابلغة األمهية وبشكل متباين عند كل من 
اإلشهاري واملستهلك، فاألول يبحث عن الفاعلية أما الزبون فيبحث عن اإلشباع الومهي حلاجياته والذي 

فره له السلعة )أو اخلدمة(، وكل ذلك منطلقه الداللة الرمزية  هلته السلعة والقيم املرتبطة هبا واليت تنتج عن تو 
علن ليتبناها الفرد يف صورته الشخصية، يعّززها بقوته ولباقته وكل ما هو حباجة إىل إضافته 

ُ
صورة يضعها امل

 .45لتكوين صورة جديدة ومميزة عن نفسه
علن ي    

ُ
قوم إبضفاء إغراء ومحيمية تربط بني العناصر الدالة يف اإلشهار ورغبات األفراد وذلك يستدعي فامل

منه معرفة دوافعهم العميقة وميوهلم وثقافاهتم، فيخاطب الفرد من خالل رموز ومدلوالت متضمنة داخل 
ال ميكن االستغناء عن املستوى املرئي من الرسالة اإلشهارية. يتكّون هذا املستوى من عدة عناصر مرتابطة 

إحداها: منها اللفظي ومنها التشكيلي أو الصوري، وابإلمكان اعتبار اللفظي منها عنصرا تشكيليا إن 
 نظران إليه على أنه خطوط وأشكال.

إن اختيار األلوان واألشكال والصور ال خيتلف يف شيء عن اختيار النسق اللفظي يف اإلشهار، فكما     
مات عن جْرسها وسهولتها يف التداول والنطق وكذا تشبعها ابملضامني املقصودة، يتم يتم البحث يف الكل

أيضا انتقاء األلوان األكثر فاعلية يف ترك األثر يف النفس وإاثرة االنتباه، ومن األشكال األكثر تعبريا عن 
 .46املضامني االنفعالية اليت يُعرض هلا

هلدف مسبق وحتقيق هذا اهلدف مرتبط ابالنسجام احلاصل بني  السريورة التواصلية يف اإلشهار خاضعة    
خمتلف اإلرساليات يف اإلشهار بني اللفظ والصورة مبختلف أنواعها، وهو الضمانة جلودة تلقي الرسالة 

. وحيدث االنسجام يف اإلشهار املطبوع 47ه الرسالةذاإلشهارية وفهمها وكذا ضمان جناح تذكر ما تركته ه
تضبط العناصر الداخلة ضمنه، فتوازن العناصر الكتابية والتشكيلية ووحدهتا وترابط دالالهتا بتوافر قواعد 

الضمنية مع مظاهرها اخلارجية وكذا دالالت األلوان املختارة جتعل منها مثريات ال ميكن جتنب رؤيتها 
 واالنتباه هلا أو نسياهنا.

خلطاب اإلشهاري املطبوع، فحقيقة األمر أن أول ما تقوم الصورة بدور ابلغ األمهية يف إيصال رسالة ا    
يثري انتباه املشاهد هو الصورة فهي تلج إىل عني املشاهد مباشرة دون أية اكراهات فيدركها ويفهم أبعادها 
ليسرتجع من خالهلا صورا ذهنية مرتبطة بثقافته وبتجاربه ليستنبط مدلوالت معينة ومقصودة، "فاإلرسالية 

لصورة قابلة ألن تبلغ دالالت يستعصي الوصول إليها من خالل التعبري اللفظي، بل ميكنها املبثوثة عرب ا
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التعبري عن دالالت ال تسمح هبا اللغة. وهكذا، فإن الصورة تؤثر يف املقام األول على مستوى التحفيزات 
 .48اح اإلعالانت"العميقة، وتكمن قوهتا اإلقناعية يف قدرهتا على التأثري يف الالشعور، وهذا مصدر جن

استخرجت العديد من القواعد اخلاصة ابلوقع البصري للصورة من خالل عدة إعالانت جتريبية أنتجها     
 ه القواعد فيما يلي:ذوخلُّصت ه 49اإلشهاري AIDAمنوذج 

 "أشكال هلا حافات هندسية دقيقة قادرة على أسر النظرة. -
 تباه املتلقي، أكثر من الصورة ابألبيض واألسود.الصورة امللونة هلا حظوظ كبرية يف شد ان -
هناك بعض األلوان اليت تنعت أبهنا "عدوانية" )خاصة األمحر واألصفر( وهي تشد االنتباه أكثر من  -

 غريها.
 يقوي متثيل األشياء من خالل احلركة االنتباه أكثر من األشياء الثابتة. -
رة، إاثرة االنتباه إىل هذا الشيء أو ذاك )إخفاء العمق، تبيح لنا بعض اخلدع الفوتوغرافية يف الصو  -

 .50التحكم يف سلمية أبعاد بعض األشياء أو أحجامها("
إن خمتلف العناصر املتضمنة يف الرسالة اإلشهارية تشكيلية كانت أو لفظية تنتج من خالل جتاورها     

ة ال ختلو من اجلمالية لتحقيق األهداف دالالت ترتِجم خمتلف القيم اإلنسانية، وُتشكلها يف أشكال فني
التواصلية والرتوجيية هلته الرسالة. فهي أدوات تعبريية تتحرك ضمن الرغبات وامليول الفردية وُتصورها يف صور 

 منتجات وخدمات وأفكار قادرة على حتقيقها.
 خالصة:

هائفه اجلمالية واالتصالية على ويعترب اخلطاب اإلشهاري املطبوع عمال فنيا اتصاليا يعتمد يف حتقيق و     
ترابط خمتلف العناصر التشكيلية والكتابية، وهو من أهم وسائل التبليغ اليت تتسم ابجلمالية ويعتمد أسسا 
على مترير األفكار والتأثري يف األفراد لتوجيههم الختاذ سلوك ما، وللشكل يف املطبوع اإلشهاري الدور األهم 

اإلشهارية وما ترنو إليه، فهو ليس جمرد شكل يتمتع ابجلمال بل جنده حامال يف معرفة فحوى هذه الرسالة 
 ملعاين ودالالت ضمنية ال مفر من أتثرياهتا اخلفية يف نفوس املشاهدين.

ويستمد كل من الشكل واللون حيويتهما وشغفهما من حياتنا، وهذا الذي حيجبه عنا اإلدراك العادي     
ارجية فحسب، لذا فإن الرجوع إىل األشكال واأللوان عرب صورهتا اخلالصة، الذي يوجهنا حنو األشياء اخل

وإدراكها يف ذاهتا ومن أجل ذلك جيب اختزال كل الدالالت املوضوعية والنفعية اليت تشّكل العامل 
 . إن االبتعاد عن الغاية النفعية خللق قيمة اجلمال اخلالصة يف األشكال واأللوان ختدم الفنون51اخلارجي

التشكيلية من تصوير وحنت، فهي فنون جعلت من احلرية غايتها ومقصدها، على عكس ما نراه يف فنون 
التصميم اليت تعتمد على القصدية لتحقيق منفعة ووهيفة ال ختلو من قيم اجلمال فيها. وحتتاج هذه القيم أن 
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هلذا العمل واإلدراك العقلي الباطين يدركها املتلقي إدراكا مجاليا، فهو وبعد أن مير مبرحلة اإلدراك احلسي 
الذي من خالله يسرتجع خمتلف الصور الذهنية واملعاين، ينتهي ابإلدراك اجلما ي هلذا احملسوس، فيشارك 

  الفنانن بتجربته الفكرية يف إنتاج معاين جديدة من خالل ما اكتسبه خالل خرباته وجتاربه اجلمالية.

 اهلوامش:
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 )بتصرف(. 153، ص.2000
، القاهرة، 1دراسة تطبيقية يف أعمال بيكاسو"، دار الشروق، ط. -فاروق بسيوين، "قراءة اللوحة يف الفن احلديث-2

 )بتصرف(. 11، ص.1995
 .707، ص.1982دار الكتاب اللبناين، بريوت،  مجيل صليبا، "املعجم الفلسفي"،-3
، 1دراسة يف اإلستطيقا الشكلية وقراءة يف كتاب الفن"، رؤية للنشر والتوزيع، ط. -عادل مصطفى، "داللة الشكل-4

 . 86، ص.2014القاهرة، 
 .87املرجع نفسه، ص. -5
 )بتصرف(. 88عة، القاهرة، ص. مجال قطب، "فلسفة الرؤية يف التأثريية والفن احلديث"، دار مصر للطبا-6
 )بتصرف( .13فاروق بسيوين، "قراءة اللوحة يف الفن احلديث"، املرجع السابق، ص.-7
 .124، ص.2009، لبنان، 2احمود أمهز، "التيارات الفنية املعاصرة"، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، ط.-8

 )بتصرف(
 )بتصرف( .117املرجع نفسه، ص.*-9
 )بتصرف( .20، "قراءة اللوحة يف الفن احلديث"، املرجع السابق، ص.فاروق بسيوين-10
( فنان فرنسي قّدم أعمال مهمة يف فن التصوير 1864/1901) Toulouse Lautrecتولوز لوتريك -11

 والليثوغراف )الطباعة احلجرية(.
 .17فاروق بسيوين، "قراءة اللوحة يف الفن احلديث"، املرجع السابق، ص.-12
يعتمد على األشكال  1910و 1890هو أسلوب فين انتشر يف أوراب بني عامي  Art Nouveuاجلديد الفن -13

، ويدعو فناين هذا األسلوب إىل رفض التقاليد األكادميية وتوثيق Jugendstilالزخرفية، وقد أطلق عليه عدة أمساء منها 
 الصلة بني الفنان واحلريف.
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 قراءات يف أزمة الفكر العريب املعاصر 
 

 ساسي سفيان  .د
 الطارف -جامعة الشاذيل بن جديد 

 ملخص
إن الكشف عن أزمة الفكر العريب من الداخل ) تبنني السياسي يف العقل العريب(، يتجلى لنا بشكل 
أوضح يف فعل عمليات االخرتاق وسيادة اصطفاء األنواع ونظرية البقاء لألصلح واألقوى، اليت فرضتها 

نظام القيم، توجيه اخليال، تنميط الذوق، قولبة السلوك، تعطيل فاعلية العقل  موجة العوملة )التشويش على
الوطين/ القومي( على أولئك الذين يتخلون عن ركبها فرتميهم يف نفاايت التاريخ إذن املثقف العريب هل 

التفتيت  قادر على املراهنة من أجل احلفاظ على هويته الصافية والنقية يف إطار نظام خصم يدفع بقوة إىل
والتشتيت واإلفراغ لريبط األفراد واجلماعات بعامل الال وطن والال أمة والال دولة؟ ما توجهاته وحتدايته يف كل 

 ذلك؟ 
 : املثقف، النخبة، السلطة السياسية، العقل العريب، الوعي، الفكر.الكلمات املفتاحية

 

Abstract 
the disclosure of the crisis of the Arab Thought, from the inside, we reflected more 

clearly in the penetration operations and theory of survival of the strongest, imposed by 
the wave of globalization (jamming the values system, imagination, the standardization of 
taste, molding behavior, disable the effectiveness of the mind of the national advisor) to 
those who abandon them then standing knee fair Arab intellectuals are capable of betting 
in order to maintain their identity in the framework of the discount system pushes 
strongly to fragmentation and dispersion/unloading, linking individuals and groups of one 
world, we are discussing in this paper on the orientation and challenges. 

Keywords: The Educated Elite, Political Power, The Arab Mind, Awareness, 
Thought 

 املقدمة
يقرتح الباحث جمموعة من املثقفني أدركوا حقيقة ما عرضنا إليه آنفا يف عدة احطات متشعبة ومتأزمة 

 يعود اإلصالحات، مطالب أن وإصالح واإلصالحات واألقطاعات التجارب كل خرب الذي العريب فالعقل
 قد.ع دون املرة هذه )داره( لكن مأواه املكني، إىل قراره إىل العقل هذا
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فتفكيك أزمة العقل العريب املسلم ابلنبش يف داخله، يف ال وعيه حبثا عن أزمة التنمية العربية والتصورات 
 اخلاطئة اليت وجهت خمتلف االختيارات التنموية العربية، وأوصلت اإلنسان العريب إىل عتبة اليأس احلضاري،

 اعرتافه على خالصه يتوقف لعريب، حنيا العقل على وقاسية صعبة جمهدة ترويضية عملية أهنا ال شك
 النفساين )اعرف نفسك بنفسك. /العقلي الطب عيادة يف العالج ويتعاطىالتارخيي  خبطئه

يرشح الباحث هؤالء املفكرين لسببني: أهنم عايشوا بطريقة مباشرة ما حصل يف البيئة العربية من 
م، اثنيهما أهنم وجبرأة واضحة، ختطوا الكثري عواصف وهزات واستوعبوا بشكل كلي التاريخ احلقيقي ألوطاهن

من العقبات اليت متنع من ولوج انفذة احلقيقة، عانوا وعنيوا يف مشروعاهتم واقع اإلنسان العريب وخضوعه 
لشىت صور احملاصرة والتهميش ودافعوا جبرأة عن دمقرطة األنظمة العربية وقضااي أخرى إسرتاتيجية سوف 

 أييت عرضها ابلتفصيل.
أخطاء  موضوعه )الواقع العريب(، دون نفسه، بناء بناء حنو العريب، كيف من املمكن أن يتجه إذن العقل
اجلواب يف دروس النخبة العربية  على نعثر علنا واحلضارية املشروعة، التارخيية املساءلة هذه لنسأل هذه املرة؟

 من الرواد الذين اخرتهتم:
  اجلابري عابد أوال. حممد

 واملسؤول تراثنا أنتج العقل، الذي نقد إىل امللحة ابحلاجة اإلحساس اجلابري من عابد احمد ينطلق  
 اخلطاب مقوالت املعاصر:"كانت العريب اخلطاب" مؤلفه يف اجلابري وضح فلقد" هنضتنا إخفاق على
 الشيء غري، خماوف ليس آمال أو عن مقوالت فارغة جوفاء، تعرب زالت واملعاصر، وال احلديث العريب
 يف الوثين اخلطاب هذا خصائص ، موضحا(1)موضوعية حقائق وليس نفسية أحواال تعكس جعلها الذي

 اآلتية:  العناصر
 .ابلواقع املعرفة يف املعريف، جوانب النقص يف النقص جوانب على التغطية يف األيديولوجي توهيف-
 النموذج )السلف، هيمنة-
 الفقهي، القياس آلية رسوخ-

 .(2)واقعية كمعطيات الذهنية املمكنات مع التعامل -
 جديد، تـدوين عصر تدشني إىل مضى، وقت أي من أكثر اليوم تدعو "احلاجة يعرتف اجلابري أبن:

كان من أهم عوامل  النقدية املسألة فغياب ،(3)العريب" العقـل نقد السالح، نقد فيه، البداية نقطة تكون
، (4)السائدة" القراءات آسار من التحرر تتطلب املطلوبة النقد ن عمليةوأ احلديثة العربية النهضة فكر تعثر

  والكشف عن عالمات الالعقل يف العقل العريب، كيف يتحقق ذلك اي ترى؟
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 تراثية( أي من )كائنات حتولنا اليت للرتاث، القطيعة الرتاثي الفهم مع القطيعة : ضرورةاألوىل املرحلة ـ
 األمة، شخصية أعــم، هي شخــصية فـــي بيـــنها اجلــامع ــقومــاهتا، املــقومم الرتاث أحــد يشكل شخصيات
 .(5)الرتاث" صاحبة
 برتاثه، مثقل العريب مؤطر القارئ أن ذلك لتحري املوضوعية القارئ عن املقروء : فصلالثانية املرحلة ـ

  :مبادئ خالل ثالث من يتحقق ما وهو الرتاثي، النص هيمنة من الذات حترير وجب مث حباضره ومن
 حول النص صاحب فكر حصر مث ومن ككل الرتاثي النص إىل النظر أي البنيوية: املعاجلة مبدأ ـ -

 واضحة، إشكالية
 والسياسية واأليديولوجية الثقافية أبعاده بكل التارخيي، مبجاله النص ربط أي التارخيي: التحليل مبدأ -

 واالجتماعية،
 والسياسية اليت األيديولوجية )االجتماعية الوهيفة عن والتصريح الكشف وجي: أياأليديول الطرح مبدأ -

 إليه. ينتمي الذي املعين الفكر أداها
 للذات اإلستشرايف كحق احلدث ضرورة أي االستمرارية ابملقروء، مشكلة القارئ : وصلالثالثة املرحلة ـ

 وبكامل بوعيها احتفظة تبقى حىت املقروءة الذات يف هانفس تقرأ أن القارئة حتاول العارفة، فالذات القارئة أو
 . (6)شخصيتها
 "إننا :ذلك موضحا اجلابري صارم، يقول منهجي فعل إىل ترشدان اجلابري، ملنهجية مقتضبا حتليال إن
 كثريا األصلي، بل املرجعي إطارها يف تؤطرها اليت والقيود احلدود بنفس املفاهيم لتلك توهيفنا يف نتقيد ال
 جيب للعمل فقط أدوات بل هنائية قوالب املفاهيم هذه نعترب ال ألننا واسعة ذلك حبرية معها نتعامل ما

 .(7)منتجة" جتعلها اليت ابلكيفية موضوع كل يف استعماهلا
 الوعي الالاترخيية، الالموضوعية، اخلطاب العريب املعاصر: عوائق جتاوز احاولته يف اجلابري عمد لقد

 اجلينالوجية، وتنقله العريب اإلسالمي أرضيته للعقل جديدة ترسم آليات عن البحث ارخيانيةالت األسطوري،
 إىل التوبة، واضحا أزمة العقل العريب يف املستوايت التالية: الوثن من

 أن ميكن ال اترخيية وابلتا ي فهي أيديولوجية متحيزة ال قراءة السلفية: وهي : "القراءةاألول املستوى -
 .(8)وأتكيدها" الذات إثــبات أجــل مــن للرتاث الرتاثي الفهم هو :للرتاث الفهم من واحد نوع ىسو  تنتج

امتداد  األوريب إهنا خالل حاضر الغرب من الرتاث إىل تنظر اليت الليربالية القراءةالثاين:  املستوى -
هنا  ومن برتاث، تراث قراءة على الثقافات، معارضة على املنهجية الناحية من القائمة اإلستشراقية للقراءة
 الرتاث هو املقروء يكون وعندما أصله إىل شيء كل "رد يف جيتهد الذي الفيلولوجي املنهج تطبيق ميكن
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والفارسية  واملسيحية أصــوله)اليهودية إىل رده يف حيـنئذ القراءة، تنحـصر مهمة فإن اإلسالمي، العريب
 .(9)واهلندية(، اليت تثريه واليواننية

 اإلسالمي العريب التاريخ اجلد ي وترى يف تتبىن املنهج املاركسية، اليت اليسارية الثالث: القراءة املستوى-
 مهمة تصبح مث أخرى، ومن جهة من واملثالية املادية بني للصراع وميداان جهة من الطبقي للصراع انعكاسا
 .(10)املتجدد" الصراع هذا يف املواقع وحتديد األطراف تعيني هي للرتاث اليسارية القراءة
 للمشاكل جاهزة حلول عن يف رأي اجلابري، تبحث االهتام، قفص يف أصبحت القراءات هذه إن

املستجدة، واستمرار األطراف فيها كموضوع للتاريخ وكلعبة يف يد األحداث مما عطل آخر حيزا كبريا من 
 تطلعات اإلنسان )الواقع العريب(.

 على القضاء إىل الساعي ( العاملي )العوملة الرأمسا ي للنظام احلالية املرحلة به تتميز ما إىل ابلنظرو 
 هناية مجلة أطروحات: مع واملرتافقة واألمم للشعوب )الرتاثية( والثقافية احلضارية والفكرية اخلصوصيات
ق اجلابري يف الكتاب، ينطل املطبوع، سحق الفكري، هناية املفكرين، املنفى املؤلف، تشريد املثقف، موت
 من القواعد مستخلصة من مجلة"أبنه ليؤكد العقل تعريف يف اإلبستيمولوجي التحديد هذا الرهان من

 العريب فالعقل نشاطه وجمال قدراته اجتماعي، يعني ثقايف فضاء يف العقل يتشكل إن ، مث(11)ما" موضوع
ابلذات،  العربية الثقافة صوصيتها، هيخ هلا معينة صنعتها ثقافة النظري لإلنتاج أداة الفكر، بوصفه"هو

 املستقبلية، طموحاهتم وعن عنه تعرب أو واقعهم وتعكسالعام  احلضاري العرب اتريخ معها حتمل اليت الثقافة
 .(12)الراهن" ختلفهم وأسباب تقدمهم عوائق عن الوقت ذات يف تعرب كما
 تتم حقة هنضة كل إذ الرتاث، عن كليال االنفصال استحالة إذن اجلابري وأركون، يؤكدان من كال إن
 .احلضارية للذات التارخيي االستقالل بتحقيق معه العالقة وترتيب الثقايف املاضي مع بتواصل إال

 العقل املعاصر، بنية العريب الكتاابت: اخلطاب من ساللة يف املناضلة اجلابرية أن النظرة يبدو هبذه
 "التحليل هناية يف األدبيات هذه متحورت إشكالية حيث العريب، يالسياس العقل العريب، العقل نقد العريب،
 يف جديدا توهيفا ويوفها تراثه يف العقالنية ويستوعب اجلوانب يستعيد أن العريب املعاصر للفكرميكن  كيف
 نة العـقلوتـشيـيد )مديـ والــتواكلـية والغــنوصـية اإلقطاعية احاربة جتاه مرة، أول فيه وهفت الذي االجتاه نفس

 .(13)الدميــقراطـية" املـحررة الــعرب مديـنة والعـدل،
 (أوليـة )قراءة اجلابري املشروع تقييـم -

 العريب العقل راهن والتأويل، يف النقد مسؤولية يلقي الذي العقالين النحت ذلك نلمس اجلابري مع إذن
 أو عقد دون من تراثه إىل ابلرجوع ريبالع العقل أتهيل الالأدري، وابلتا ي محى يف والغارق، املسحوق
 تبشريه خالل من اجلابري عابد احمد املغريب اإلسالميات عامل فكر يف جليا ذلك نقص، يبدو مركبات
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 وبعثه، فمشروعه جتديده واحاولة اإلسالميني والرتاث للتاريخ سلفية قراءة منطلق من االستقرائية ابلعلمانية
)الغريب(  اآلخر وجتاه )الرتاث( النحن لفكري بتوبة ليست صرفة اجتاهانساب ضمن منهجه ا الذي القومي
 مرحلة بعد ذاته، العريب العقل حدود يف املسألة جعل عنه، وإمنا هنى وال به أمر ينكره، ال ومل يعرفه مل فهو

 مطوقا عاشها اليت( Martin Heidegger( )1976-1889)مارتن هايدغر مبفهوم الكينونة نسيان
 فتح العريب(، العقل موت ) اخلفية املستندات قلب يف اجلابري يسرتسل وحىت ال ورؤيته، ومنهجه ملوضوعه
 كنت أان إذن والكينونة، أفكر الكائن بني الصلة يبين الذي الوعي مضمون فيه واستحضر االجتهاد انفذة
 الكينونة نسيان زجتاو  من العريب العقل ميكن احلقيقي، الذي الزمن هو ، االجتهاد أكون وسوف موجود
الوحي والعقل وريث  طريق واالجتهاد األنبياء أساسية، فالعلماء ورثة أنطولوجيا حبق يصبح أن ،إىل
 .(14)النبوة"

التنوير يف زمن   إىل )الوثن( الظلمات من العريب ينقل العقل الذي والتارخيي الرتاثي الرصيد هو ذلك
ختلص اجلابرية يف هناية املطاف ابلتقرير الينبغيايت، ما ينبغي اجلابري، و  كشوفات احلداثة البعدية من منظور

أن يكون عليه العقل العارف العريب جتاه تراثه، دون أن تظهر أمامنا اليوم صورة هذا املشروع يف التطبيق 
 الفعلي، خاصة أن صاحبه مل يظل على قيد احلياة ميوت الرجال وتذهب أفكارهم حيدث هذا عندان.

 غليون اثنيا. برهان
حيلل برهان غليون، أزمة الفكر العريب املعاصر، انطالقا من مرحلة النهضة اليت متتد من القرن التاسع 
عشر إىل غاية القرن العشرين، تلك النهضة اليت جاءت كرد فعل لظهور وصعود املدينة الغربية، ففي هذه 

 مقابل اآلخر الغريب، وبدأ يف طرح املرحلة أدرك الفكر العريب املأزق التارخيي الذي عاشه ويعيشه يف
موضوعات جديدة "أو تعبري عن حاجة الفكر إىل أن يعيد فحص مفاهيمه كخطوة أوىل على طريق إعادة 

 .(15)أتسيس نفسه كفكر فاعل وإجيايب"
ينطلق برهان غليون من املسألة الثقافية يف الوطن العريب املعاصر ابعتبارها حجر الزاوية يف فهم مأزق 

مة الفكر العريب املعاصر، ابعتبار الثقافة السجل املشرتك للجماعة االجتماعية، واليت من خالهلا ميكن وأز 
أي ما تعرب عنه وما متثله يف النسق االجتماعي بقي  حتليل وتفكيك ممارسته، إن االهتمام ابلثقافة لذاهتا،

يمة يف إحداث التغري االجتماعي من اهتماما ضعيفا يف العامل العريب واعتربت الثقافة بشكل عام أقل ق
العوامل السياسية واالقتصادية "إن البحث العريب يف الثقافة متحور حول دور الثقافة يف النهضة ال يف 

 .(16)وهيفتها االجتماعية"
انقسم  –فمن خالل تبين املسألة الثقافية كمرجعية إيديولوجية ذات أهداف تربيرية، لدى املثقف العريب 

املشهد الثقايف العريب إىل تيارين متصارعني: "التيار األصو ي السلفي والتيار املعاصر  -ن غليونحسب برها
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التبعي، فاختزل احلوار الثقايف بينهما وهكذا أصبح الصراع بني أنصار احلداثة وأنصار األصالة احور التفكري 
ة العربية احلديثة، هو اتريخ تطور العريب يف العصر احلديث ومصدر حواراته األساسية وأصبح اتريخ الثقاف

 .(17)هذا الصراع وتبدل أشكاله وانبعاثه املتواتر"
فاالختالف بني التيارين، اختالف جوهري يتعلق أساسا بتصور املاضي واحلاضر وتوقع املستقبل، 

يب ،بني ماضي فاملنطلقات خمتلفة واملشاريع متناقضة واألهداف متصارعة إهنا حالة األزمة الثقافية للعقل العر 
األان وحاضر اآلخر، فأزمة اجملتمع العريب عند احلداثيون مشكلة دينية جيب جتاوزها مثلما فعل اآلخر 

اإلسالمي يف أزمة االستعمار  –لتحقيق القطيعة الثقافية، يف املقابل حيدد األصوليون مشكلة اجملتمع العريب 
الحنالل الروحي واألخالقي، أم كان سياسيا اقتصاداي األجنيب، سواء كان الغزو فكراي جالبا لإلستيالب وا
 .(18)مدمرا للقاعدة اإلنتاجية ومفككا للبىن االجتماعية"

رغم هذا االختالف الظاهر بني التيارين السلفي والتبعي، إال أهنما يلتقيان يف أسلوب املعاجلة املنهجية 
وخصوصياته الثقافية والتارخيية فإذا كان  للواقع العريب، فيتحدد عملها خارج هذا الواقع بكل مكوانته

السلفي أيخذ من عصر التدوين واقعا ماداي ملعاجلة األزمات احلاضرة، فإن احلداثي يرى يف اتريخ وحاضر 
الغرب )اآلخر( واقعا مالئما ومنوذجا مناسبا لفهم الواقع العريب بكل أبعاده الزمنية، املكانية، الثقافية. فهذا 

 .  (19)حول رفض الواقع الذايت وجتاوزه يطلق عليه برهان غليون )املنهج السجا ي( االتفاق املنهجي

إن هذه التيارات، ليس هلا وهيفة أخرى، سوى إعادة إنتاج الوعي املمزق وتعميق الشعور ابلفصام 
احلركات والقطيعة فيه، أما عن هدف املنهج السجا ي، فيتمثل يف منع الذات املفكرة عن فهم الواقع العريب و 

االجتماعية فيه، فهما موضوعيا وسليما يساعده على التحكم هبما والسيطرة عليهما، فإنه يفرض عليه 
العيش يف نزاع ذايت دائم، ال خمرج منه وحيبس عليه دائرة اجلدل اجملهض واملسدود، لتصبح وهيفة السجال 

ي واجملتمع وترمجته يف الفكر أو عكسه اإليديولوجي األساسية هي إعادة إنتاج هذا الشقاق الشامل يف الوع
عكسا أمينا، "حبيث يعطي لكل فريق من املتخاصمني الصورة العدائية واهلمجية اليت يرغب يف امتالكها 

، فتعيش الذات املفكرة (20)عن اآلخر، كي يستطيع شعوراي وعقليا االستمرار يف احلرب الباردة أو الساخنة"
 هنائي وغري جمدي مع ذاهتا، إنه االنتحار الفكري وفق منهج سجا ي العربية خارج واقعها يف صراع ال

 يتحدد أبربعة عناصر:
االختالط املنهجي: استخدام مفاهيم دون حتديد، القفز من موضوع إىل موضوع، ومن منهج إىل  -

 .(21)منهج ومن علم إىل علم دون مقدمات وحسب احلاجة والعود بعملية املعرفة إىل نقطة سدميية بدائية
العقلية السيكوليستيكية أو انفصال الفكر عن الواقع: "السيكوليستيكية تعين انغالق الفكر داخل  -

جمال أطروحات وقضااي تبلورت يف فرتة معينة، فأصبحت هي اليت تتحكم برؤية العقل وتصرفه أو متنعه عن 
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صاغة ءا على القضااي واألفكار املجتديد طرائقه وأدواته ومادته التفكريية فيبين العقل فهمه للواقع بنا
 .(22)مسبقا"
تذرية الواقع )جتزئته واختصاره(: هي أس العالقة السلبية مع التاريخ، إذ النظرة التجزيئية ترى الكل يف  -

اجلزء واخلاص يف العام، وحتاول أن تنقل من النتائج إىل النتائج دون حبث مشو ي واترخيي، فكما يرى 
من القدمي هو الكل ويتحدد من خالله بقية األجزاء يرى احلداثي أن الغريب هو  السجا ي األصو ي جزء

 النموذج وخيتصر به مصريه إهنا حالة االنسداد.
القولبة واهلروب من النقد، املكاشفة واملصارحة: إهنا حالة التهرب من املسؤولية ورفض االعرتاف  -

ية أسلوب جيد، يعتمده العقل السجا ي يف اقرتاابته ابخلطأ فالتهرب من املسؤولية التارخيية واالجتماع
املختلفة إهنا حالة اهلروب من النقد واملكاشفة واملصارحة أين جيلس العقل العريب السجا ي يف ثقوب 

 احلقيقة خشية النور؟ 
، بدال من أن ينخرطوا يف ممارسة الفعل العلمي وأولئكخيلص برهان غليون إىل حقيقة أن هؤالء 

، استعملوا العلم )احلداثيني( واستعملوا الرتاث )األصوليني( للربهنة على معارفهم وأطروحاهتم )الواقع احلقيقي
املفتكر(، وبقي الواقع احلقيقي )املعاش( واقعا ال مقبوال وال معقوال ورفضت هذه النخب التفكري فيه 

 إصالحه واإلضافة له.واالنطالق منه، وبذلك حرمنا أنفسنا من كل مقدرة على مناقشة الواقع، 
 تقييم املشروع الغليوين -

مع برهان غليون، ميكن االستنتاج دون عناء أن العقل العريب، يعيش حالة أزمة فكرية، ثقافية وحضارية  
انعكست آليا على مجيع ممارساته احلياتية، وأن هذا العقل الال إبستسمي يعيد إنتاج أزمته يف كل حلظة 

من الضياع، وأن اخلالص منه ينطلق من النقد الذايت للعقل العريب دون سواه،  دون تسويف.هي إذن حالة
بيد أن غليون وضح مفتاح طريق توبة العقل العريب ولكنه مل ميشي بعد يف هذا الطريق، مل يطلق عنانه يف 

 مشروعه.
 العروي هللا عبد.اثلثا

املطلق،  جتاويف يف خيتفي الذي فاملثق غياب مباشرة، حضور أم عند مساءلة العروي موضوعة تنفتح
 على قادرا يعد املتآكل، فلم التقليدي اجملتمع له رمسها اليت البنية حدود وعيه يتجاوز ال الذي املثقف
 هكذا أو والصدق اإلبداع أعمدة أحد كان بعدما واجلذب، أسري اإلفقار كفاعل، فظل حضوره استعادة
 إلينا. خيل

وس: )اإليديولوجيا( وهي الفكر غري املطابق للواقع.مبا جيعل الذات يسمي العروي هذا الفهم املعك
املأدجلة ذاات خيتلط ماضيها وحاضرها، ال تدرك موقعها داخل معامل التاريخ والفكر، إهنا تعيش لآلخر 
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اجملهول الذي يوجهها ويتحكم يف أفكارها، وتصبح املسألة أكثر خطورة عندما تستخدم اإليديولوجيا 
دا حلركة العلم، وابلتا ي تركيع العلم ملبدأ املؤامرة واإلسقاط، وابلتا ي خدمة أهداف ومصاحل سالحا مهد

مبهمة ال علمية، فتنخرط الذات املفكرة يف خمطط جمهول بدون شعور )الذات الالواعية أو اليت تعيش 
 . (23)الغيبوبة(
هذه األزمة  غري أن أزمتها، ن عنليعل العربية اإلنتلجانسيا عامل العروي يتحسس اإلطار هذا داخل
 تواصل رهيبني نتيجة واترخيي ثقايف أتخر أزمة العريب، فتنكشف اجملتمع لتدرك اإلنتلجانسيا حدود تتجاوز
 فيحمل اجملتمع ذاك جتاه الثبويت موقفه يف املثقف ماضيه، فيظل ومع معه القطع وعدم التقليدي اجملتمع
 أتزمه. ويعكس تناقضاته
 هذه استنطاق العروي حاول العريب اجملتمع عرفها اليت واالقتصادية السياسية لتحوالتا من خضم يف

 الشلل فهاله األحداث لتلك صدى من ختلو ال اليت اإلنتلجانسيا هذه أعمال استنطاق وكذلك األحداث،
 واالستقالل النمو التاريخ، فمشكالت إبداع أزمة أزمتها، إهنا ليفصح اإلنتلجانسيا أصاب الذي

 حتول ومل رؤية إىل حتوهلا ومل صحية بطريقة معها التعامل تستطع التقين مل والتأخر والعسكري االقتصادي
 . العريب العقل بنية تنسق مسلكية يصري أن إىل املوقف هبذا نرتق ومل موقف إىل الرؤية هذه
 خمتلف مع قطعهم عدم والعام، نتيجة اخلاص بني التمييز على قادرين غري العروي نظر يف املثقفني إن

 حضور دعم املطلق، كما حبضور املدعمة الغيبية اإليديولوجيا حضور دعم مما يعيشوهنا، اليت املطلقات
 تعيش هذه املسخ حالة الغربية، داخل الثقافة متنحها اليت الساذجة املدعمة ابلعصرنة التلفيقية اإليديولوجيا
 أحدث وبني خمياهلا من جزءا أصبح التاريخ والذي عماقأ يف الضارب بني ممزقة العربية اإلنتلجانسيا
 فعل التزاوج الغريب، "هذا عليها املشروع انطوى اليت والتعليمية والتطبيقية الرايضية املناهج وأحدث التقنيات
 الفعلي وعمقها دورها بذلك وألغى فيها اإلبداع فعل وأزم فأزمها اإلنتلجانسيا هذه مسلكية يف فعله

 يف املاضي حتيني إىل يسعى أنه إال التغريب، مبعاداة اثن، يتظاهر رومانسي هتوميي مستوى إىل فانزاحت
 هائلة قدرة منها هنائيتها، جاعال وال احدوديتها بال إيهامنا مع اللغة لظاهرة متجيدي اطار يف احلاضر
 السلفية والتلفيقية ااإليديولوجي تنزاح بالغة، هكذا يقطر خطاب خالل من التقدم إمكانيات من وإمكانية
 مل ، فهي(24)القومي" املظهر ذات املشاعر دعمتها تقليدوي لبوس يف لتظهر املمارسة سطح من وختتفي
بريقا  يزداد حىت مسوحات إبضافة واكتفت تتجاوزه أهنا اعتقدت الذي املطلقي اخلطاب ذاك عن خترج
 . أزمتها فتطول أنفاسه تطول وبذلك وملعاان
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توهيف التارخيي التربيري للمسألة الثقافية )الفكر( حيث استعمل كغطاء مترر من حتته معىن ذلك أن ال
املشاريع غري العلمية وغري الربيئة ابستعمال احلجة العلمية املصقولة إيديولوجيا، اإليديولوجيا اليت أعدها 

 املأزق؟ ذلك من اخلروج إذن ميكن العروي سرطان تصدع املعسكر الثقايف الفكري العريب، كيف
 يؤكد والتقليداوية والتلفيقية، السلفية إطار يف إايها وحصره العربية اإلنتلجانسيا ملأزق العروي قراءة إن 
 وتنأى التاريخ مع التواصل فيها ينقطع مرة فكل والتاريخ املثقف بني انقطعت اليت اجلسور إعادة يف رغبته
 اإلدراك قوة على شاهد ابلتاريخ املثقف وعمق دور ديدحت عملية تكون اإلبداع وابلتا ي يغيب بينهما الشقة
 الفهم حتقيق خالل من إال التواصل حنني أن ميكن وال التواصل إعادة أجل األزمة، من أبسباب والوعي
 فإن والعميق واجمليد الثري الطابع ذات األخرى األمم عن مبعزل حييا ال جمتمع أننا ابلتاريخ، "فطاملا الصحيح

 جيب واقعة ترون املطلقية، عندما من التخلص على يعودان النسبية منطق داخل اخلاص اترخينا أحداث فهم
 منه جمردة هي وال مطلق معىن هلا يكون أن ال قيمتها من واثقني البتة تكونوا أال احلقيقة وزن هلا يكون لكي
 بني التمييز على تساعد فهي ثانيةال التارخيي، أما اإلبداع منو أمام العقبات إحدى تزول ، هنا(25)األبد" إىل
 الفكرية، بذلك البىن وعقلنة تتوازى مل ما عرجاء عقلنة تكون االجتماعية البىن واخلاص، فعقلنة العام

 كفاح ماهي بقدر والعامل لإلنسان حتليال أو تفسريا ليست احلقيقي، فهي جوهرها العقالنية تستعيد
 فتكسر اجملتمع مع اإلندماج من اإلنتلجانسيا عملية بصورة ميكنو  طليقا البقاء من املطلق مينع إيديولوجي

 لقيام العملي التطبيق هي نفسه، فالعقالنية عن اجملتمع يقوله ما حبق وتكون األزمة زجاجة من وخترج عزلتها
 اواإلنتلجانسي العربية اإلنتلجانسيا بني الفارق هو ذلك ( السياسي االقتصادي اإلصالح ) الثوري الربانمج

 املطلق ضد األيديولوجي كفاحه ماركس مارس ماركس، لقد شخص يف ممثلة أملانيا يف ابخلصوص أوراب، يف
 داخلها، فهي الفكر واملمارسة من متنوعة أشكال تتقاطع كانت حيث األملانية الفلسفة مع ابلقطع قام ملا

 العصور يف ضاربة برومانسية مرورا األملانية للغة مهول الربوسية ومتجيد للدولة سياسي تربير بني ترتاوح
 اإلنتاج بني املوجود التعارض خالل من جملتمعه الثقايف التأخر على الدليل ماركس أقام الوسطى، ولقد

 . اترخيانيا مفكرا فكان اإلنتاج وعالقات
 اهاالجت وحدة حيقق إرادي اختيار فهي وللماضي للمطلقات سلبيا قبوال وليست أداة التارخيانية مادامت

 أنتلجانسيا تكون أن عليها أخرى بكلمة أو التارخيي دورها تكتشف أن العربية اإلنتلجانسيا التارخيي، فعلى
 املاركسيون حىت وال القوميون وال التلفيقيون وال السلفيون به يقوم ان ميكن ال الذي الدور اترخيانية، هذا

 رافضني االجتماعية ابلثورة املهمومني أي تصاديةاالق واملطلبية االجتماعية العدالة عن ابلبحث املدفوعني
 ابعتبارها تعنيها الغربية احلضارة منتجات أن آمنت اليت النخبة تلك به تقوم بل ،(26)أيديولوجي صراع لكل
 بني ينشد دورها جيعل الثالث، مما العامل يسمى هبا خاصا عاملا تعيش أهنا أيضا تؤمن واليت انسانيا فكرا
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 يقدم برانمج خالل من ثوريتها حتقق هبذا الثالث( للعامل )االنتماء اخلاص اإلنساين( و الفكر) قطيب: العام
 .27السلفية والتلفيقية على نقضي وحده هبذا املتوقع، العرب ومستقبل وحاضر ملاضي عقالنيا حتليال
 اخرتاق على أساسا تقوم مفكرة كشرحية موقعها من اإلنتلجانسيا دور لتحديد مدفوع كان العروي إن
 خطاب خيلو فيه، فال نفسه إغراق املثقف حياول الذي الرتيب اخلطاب بذلك فقوض اجملتمع، أسس
 جدلية حول تدور ذاتية لغة عن عبارة اخلطاب أضحى السلطة، حىت من التشكي، التظلم لغة من املثقف
 فيها يغرقنا اليت الذاتية ةاللغ تكسري خالل من اخلطاب هذا تكسري العروي حاول واالعرتاف، لذا اإلقصاء

 يكون اخلصوصي، هكذا وضعهم ال التارخيي وضعهم حتديد خالل من دورهم بتحديد املثقفني، وذلك
 ال حىت التنوير إىل والالاترخيية الالهوتية والتلفيقية اخلطاابت زمحة يف يسعى ألنه حداثيا العروي خطاب
 حنو زحزحتها أو نقلتها حتدث فاعلة، هكذا أهنا دتعتق والتماهي، حيث اللبس يف اإلنتلجانسيا تسقط

 املاركسيني حملاورة العروي يتحول احلد هذا عند. والتفكري الفعل أمناط من يالئمها ما فتخلق التارخيانية
 ماركس حنت من منعها خالل من اإلنتلجانسيا دور فقلصوا استلهامه ال ماركس استنساخ حاولوا الذين
، أنطونيو Louis Pierre Althusser( 1990-1918)لوي بيري ألتوسري أن إىل ينتبهوا ،ومل هبا خاص
 Karl Kautsky( 1938-1854)، كارل كاوتسكي  Antonio Gramsc( 1937ـــ 1891)غرامشي

 بقدر ملاركس شراح أو مفسرين ليسوا Máo Zhǔxí Jìniàntáng( 1976-1893) وماوتسي تونغ
 يف التغلغل من يتمكنوا ومل املاركسيني إشعاع جمتمعاهتم، فتقلص طبيعةو  وخميال يتالءم ملاركس ابعثني ماهم
 على بل العامل، شعوب كل على ينطبق ماركس هناك ليس أن منطق، لرفضهم يعود وذلك اجملتمع نسيج
 عريب ماركس وتبدع املوانع من تتحرر اإلنتلجانسيا أن هبا، كما خاص ماركس تبدع أن العامل شعوب كل
 وماوتسي االقتصادوي ماركس وكاوتسكي اإلنساين ماركس وغرامشي العلمي ماركس توسريأل أبدع كما
 اإليديولوجي  ماركس تونغ
 الثورية اإلنتلجانسيا هذه خالل من إال التنويري هدفه إىل الوصول ميكنه ال العريب الثقايف املشروع إن 
، (28)املستقبل طرق حنو قيادة العقول على دةالوحي القادرة فهي عددها قلة رغم بفعاليتها العروي يؤمن اليت
 (.)العقالنية املنهج مع ومصاحلتنا )النسبية( التاريخ مع مصاحلتنا ستعيد ألهنا
ميتودولوجي  بدافع كان عربية قراءة ماركس لقراءة اإلنتلجانسيا دفع على العروي حرص إن

(Méthodologie) كافية كانت وآخرين ولينني واجنلز أمثال: ماركس أمساء سياسي، إن عرقي بدافع ال 
 أنصاف لدى وانتشارها شيوعها أن واختالف، غري وجدة إبداع من متثله ملا القراءة هذه مثل له لتشرع لديه

 مرجعية كأعمدة ترفع وأضحت واإلبداع التقدم وجه يف مانعة عوائق إىل أحاهلا الثوريني وأنصاف املثقفني
 أنه العروي يعرتف وأخريا أتويلهم، دائرة خارج ممنوع قراءهتا هتةاب نصوص إىل وأحالوها العقول تضمن
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 ماركس كانت ولو حىت أخرى بسلطة مرجعية سلطة استبدال مبجرد التارخيي املأزق من اخلروج إبمكاننا
 ذاته.
 تقييم املشروع العروي )قراءة أولية( -

 فكر هو جديد فكر صاحبة نتكو  وهكذا مبادرهتا وتستعيد ذاهتا عن اإلنتلجانسيا تكشف هكذا 
 العروي ميل نفهم هنا التنوير، من أجل من محلة واألوهام واملطلقات املعارف على محلتها فتكون القطيعة
 ابسم له اهتام كل وأن خارطته وتتحدد فعاليته تتجسد حيث لفضائه مثقف ميل وهو األوريب األنوار لعصر
الثقافية  الثورة الثقايف ومشروع املشروع السؤال، يف دائرة يغلق أيديولوجي ابتذال نظران يف يعد التغريب

"فالفكر العريب الذي يعكس موقع اجملتمع العريب يف عامل اليوم لن يتجاوز حالة الغيبوبة أو الالوعي إال 
 .(29)بقفزة كوبرنيكية )قطيعة معرفية( خترجه من الذات إىل املوضوع"

 اخلامتة:
ومتوضعه يف اجملتمع )مشروعه ومشكالته(، يبني لنا أن الفكر ليس جمرد  إن دراسة هاهرة املثقف العريب

جداليات حامية بني الفعلة الفكريني، تظاهرا ابملنجز، ليس لعبة ورقية ابلعبارات املتذاكية واملنطوقات 
 الراننة، ميتهنها عمال الثقافة. إن الفكر منظومة خاصة تعلو عن كل ذلك، ومن هذا املنطلق أدرجت هذه
التأمالت البحثية، ألكشف عن جوانب كثرية يف هذا العامل الداخلي اخلاص )عامل األفكار( مل أتناوله تناوال 
أكادمييا صرفا يف العرضي والوقائعي، بل تناولته يف بنية الوجود ويف معناه اإلنساين )الفكر( كحقيقة حية 

 وتوجهاته واحتواه املمارس الفكر نوع قيمن أن هو ذلك من مشتغلة ابهلم االجتماعي )اإلنساين(، واألهم
 واضحة خريطة إرساء ومدى فيه واملؤسسي البشري الفكري التجديد وحركة واحلضارية والتارخيية االجتماعية
الفكر يف  انسراب أكادميي، فإن االجتماعية بتعبري احلياة يف موقعتها ومدى الناعمة الفكرية للطاقات
 قطاعاهتا يكون موصوال برؤية أهل العلم واألعلمية، مبختلف االجتماعية لحياةمناذج ل اقرتاح يعين احلياة،
 واهلامشي. اليومي ابملعيشي يتصل منهج عقلي من انطالقا - املدينة جمتمع -قضااي واقتحام

 * اهلوامش واملراجع:
، 1992، 4الثقايف العريب، ط دراسة حتليليه نقدية، بريوت: املركز –اجلابري، اخلطاب العريب املعاصر  عابد احمد -(1
 .33ص
، 1990اجلابري، العقل السياسي العريب احدداته وجتلياته، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، عابد احمد -(2
 .26ص
 .46دراسة حتليليه نقدية، مرجع سابق، ص –اجلابري، اخلطاب العريب املعاصر  عابد احمد -(3
 .12، ص 1988، 3نقد العقل العريب ـ بريوت: املركز الثقايف العريب، ط -ل العريباجلابري، تكوين العق عابد احمد -(4
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، 5الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، ط -قراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي -اجلابري، حنن والرتاث  عابد احمد  -(5
 .21، ص 1986

 .25اجلابري، املرجع السابق، ص  عابد احمد -(6
 .16اجلابري، املرجع السابق، ص  دعاب احمد -(7
 .13اجلابري، املرجع السابق، ص  عابد احمد -(8
 .14اجلابري، املرجع السابق، ص  عابد احمد -(9
 .15اجلابري، املرجع السابق، ص  عابد احمد -(10
 .25اجلابري، تكوين العقل العريب، ص  عابد احمد -(11
 .13املرجع السابق، ص  -(12
 .52ابق، ص املرجع الس -(13
حنفي حسن، اجلذور التارخيية ألزمة احلرية والدميقراطية يف وجداننا املعاصر، على الدين هالل وآخرون، الدميقراطية  -(14

 .25، ص1983، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية،4وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب، سلسلة املستقبل العريب، ع
 .20، ص 1990ل، اجلزائر: موفم للنشر، برهان غليون، اغتيال العق -(15
 .20برهان غليون ، املرجع السابق، ص  -(16
 .20برهان غليون ، املرجع السابق، ص  -(17
 .25برهان غليون ، املرجع السابق، ص  -(18
 .27برهان غليون ،  املرجع السابق، ص  -(19
 .51برهان غليون ، املرجع السابق، ص  -(20
 .53املرجع السابق، ص   برهان غليون ، -(21
 .57برهان غليون ، املرجع السابق، ص  -(22
 .125برهان غليون ، املرجع السابق، ص  -(23
، 1978العروي، أزمة املثقفني العرب، ترمجة ذوقان قرقوط، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  هللا عبد -(24
 .28ص 
 .31ص العروي،  املرجع السابق،  هللا عبد -(25
 .150العروي، املرجع السابق، ص  هللا عبد -(26
 .176العروي، املرجع السابق، ص  هللا عبد -(27
 .122العروي، املرجع السابق، ص  هللا عبد  -(28
 .21، ص 1980، 3عبد هللا العروي، العرب والفكر التارخيي، بريوت: دار احلقيقة، ط -(29
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 لطة الّرقيبالّشاعر القدمي بني هاجس اإلبداع وس  
 مقاربة ثقافية يف عمود الشعر العريب  

 

 إعداد: الباحث عبد القادر كباس
 ابملركز اجلامعي. تيسمسيلت كتوراه.د البط                            

 إشراف: الدكتور بشري دردار
 : ملخص املقال

عر العريّب، منذ اجلاهلية حىت اليوم، هو الش أن   تؤّكد القراءات العلمّية واملقارابت النقدية لرتاثنا أغلب    
فعكست قلق اإلنسان  ومضات فكرية توّلدت من تصادم الذات العربّية مع معطيات الواقع، ومستجداته،
ورمبا مل تلق تلك الدعوات  العريّب وطموحاته وتطلعاته، ورغباته. فجاء الشعر دعوة إىل التغيري واالنبعاث،

على بعض املبدعني  بقدر ما اعرتضها من تضييق ورقابة، ومن هنا مورسالتجديدية قدرا من الرتحيب، 
 التغييب والتهميش، ألسباب إيديولوجية.

 : الشعر، القدمي، احملدث، اإلبداع، السلطة، الرقابة...املفتاحية الكلمات
 : مهاد عام عن الشعر يف الوجدان العريب -1
برز يف الّتاريخ األديب العريب منذ قدمي العصور، ومنا وتطور الّشعر هو الفن األول عند العرب، فقد إن      
أصبحن وثيقًة ميكن من خالهلا التعرف على أوضاع العرب، وثقافتهم، وأحواهلم، واترخيهم. ومن جهة  حىت

أخرى، حازت بواعث نظم الشعر اهتمام النقاد، وهذه مسألة نقدية أخرى ابلغة األمهية، وذات داللة مميزة 
 النقد األديب، ملاذا ينظم الشاعر؟ جتيبنا املروايت األدبية النقدية. يف اتريخ

عر، يُقدِّمها يف      ورد عن عمر بن اخلطّاب رضي هللا عنه: "أفضُل ِصناعات الر جل األبيات من الشِّ
ننا ميك . فالشعر ذو مهمة ورسالة، ومن هنا1حاجاته، ينستعطف هبا قلبن الكرمي، ويستميل هبا قلب اللئيم"

 رضي هللا عنه: بواعثه كما أملح إليها حتديد
الشعر وسيلة لقضاء احلاجات؛ وهذا يعين أن يكون الشعر مؤثرا يف النفس، حىت يتحقق الغرض،  -

ّ قضاء احلاجات.  ولذلك كانت اإلجادة وسيلة لتحقيق التأثري، ومن مثن
، فليس كل املستمعني سواًء، فهناك املتلقي ليس نوعا واحدا، فقد كان هذا األمر حاضرا يف ذهن عمر -

الكرمي، وهناك اللئيم؛ فالشاعر مطلوب منه أن يؤثر يف اللئيم قبل الكرمي، ألنه يف النهاية يريد أن حيقق 
 قضاء حاجاته.

ولقول عمر السابق صدى يف غريه ممن حتدثوا عن الشعر ونظرية إبداعه، وخاصة فيما يتعلق ابلتأثري يف     
ذا اخلرب املنسوب ملعاوية، قال لعبد الرمحن بن احلكم: "اي ابن أخي إنك شهرت ابلشعر املتلقي، ففي ه
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فإايك واهلجاء فإنك حتنق به كرمياً، وتستثري به لئيماً، وإايك والتشبيب ابلنساء فإّنك تفضح الشريفة، وتعّر 
ا تزيّن به نفسك، العفيفة، وتّقر على نفسك ابلفضيحة، ولكن افخر مبفاخر قومك، وقل من األشعار م

 .2وتؤّدب به غريك"
القارئ هلاته النصيحة وما تنطوي عليه يدرك أنه توجيه سياسي للشعر، أملته مالبسات قيام دولة بين     

أمية، وما صاحبها من تشكيك يف شرعيتها، فمعاوية يسعى لالبتعاد عن كل ما يثري األحقاد، ويؤجج 
يبتعد عن مواطن األلغام اليت قد يثريها  أن ، فهو يريد من الشاعر الفنت، وكأنه يقطع الطريق أمام اخلصوم

الشعر، وهي االبتعاد عن التشبيب ابلنساء واهلجاء، وحيثه على التغين ابلشعر الذي ينفع ويشفع؛ إنه 
االهتمام مبآثر القبيلة، وصياغة الشعر احملكم الذي يعرب عن جتربة إنسانية سامية وخالدة، جتلب لإلنسان 

وقار، ويتعلم اآلخرون منها حسن األدب، وكأن الشعر يف املخيلة النقدية العربية يريد حتقيق هدف سام ال
يف اجملتمع، وهو التهذيب والتعليم وحفظ وقار النفس، وأن يكون الشعر جماال الحرتام الشاعر، وليس 

 للنقمة عليه.
"وكانوا ال يهنئون  عريب، يقول ابن رشيق:واحلديث عن الشعر يقودان إىل احلديث عن مكانة الشاعر ال    

فالشاعر صوت قومه ورائدهم، ينطق بلساهنم ويتحدث  3فرس تنتج". إال بغالم يولد أو شاعر ينبغ أو
 بلغتهم ويعيش قضاايهم ويدافع عنها، وابختصار كان منهم وهلم، صدقهم القول، وصدقوه املشاعر،

كاد تبني خلف التقاليد القبلية، ألن القبيلة هي الضابط الرئيسي "األان" يف الشعر اجلاهلي ال ت ويالحظ أن  
للعالقات والسلوكيات االجتماعية، ولذا فقد ختلى الشاعر يف أغلب األحيان عن أانه الفردي ليعرب عن 

جيعل هلا املكانة  أن األان اجلماعي، فهو مشغول دائمًا بقبيلته، ورغباهتا، واجتاهاهتا، وحريص دائمًا على
وىل يف نصوصه الفنية. ولعل أقوى مثال هلذه النزعة القبلية يف الشعر اجلاهلي معلقة عمرو بن كلثوم األ

 التغليب.
ومادام احلديث يدور عن الشعر والشاعر العريب القدمي، ال أبس أن نشري يف عجالة إىل تعليل هاهرة     

وانن رابته. وهنا يواجهنا سؤال: ملن اإلبداع الشعري وجعل مصدره عند العرب شياطني الشعر، وعند الي
 اليوانن أرجعت الفنون إىل رابت الشعر؟.  أن   أرجعت العرب الشعر إىل شياطينه يف حني

يقول أحد الباحثني معرفا مفهوم اإللقاء:" يضعنا املفهوم األو ي لإلبداع الفين يف قلب ما يسمى بنظرية     
ام كان يرادف مصطلح اإللقاء عند العرب، القوى الغيبية تلقي مصطلح اإلهل اإلهلام... لعلنا نذكر أن  

 4ابلشعر إىل الفنان وهي تلهمه الشعر كذلك، إهنما تعبريان لفكرة واحدة".
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ويربط العمري بني فكرة القول ابلقوى الغيبية ممثلة يف اجلن وغرض اهلجاء. يقول:" ورمبا قوى بعض     
الشعر بعامل اجلن والشياطني ابختاذهم جمموعة من الطقوس الغريبة اليت  الشعراء اهلجائيني هذا امليل إىل ربط

 . 5ينتظر منها إحداث أثر يف اخلصم يف جماالت اهلجاء"
العرب وقفت  ولكن توفيق الزيدي له رأي آخر يف القضية، حيث ينطلق من مرحلة اإلبداع اليت يرى أن      

"إن املعاانة حالة يكتنفها  املبدع يف صوغ القصيدة. يقول: أمامها مندهشة، ذلك أهنا تبدأ مبعاانة جيدها
الغموض وهي مليئة ابألسرار، مما جعل العرب حييطوهنا ابالعتقادات اخلرافية، ويف هذا اجملال تتنزل هاهرة 
شياطني الشعر، فلقد نّزل القدامى الشاعر منزلة شخص غري عادي، أخرجوه من الظاهرة البشرية ليجعلوه 

 6".ضمن اجلن
وعجُز العرب عن تفسري هاهرة اإلبداع الشعري، قد يرجع ذلك إىل إحساس اإلنسان العريب أبن الشعر     

يكون من وراء هذا الشعر قوى خفية ليست ذات طبيعة بشرية. ومن هنا هل  أن أمر خارق للعادة، وال بد
 ومن يلهمهم، وهكذا ميد املبدعني فيمنمصدر الشعر قضية مبهمة غري واضحة بسبب اختالف الناس 

 اختلفت التفسريات حبسب املرجعيات الفلسفية والثقافية.
  :مقولة "الشعر ديوان العرب"؛ خلفيات وجتليات -2
يقول ابن سالم اجلمحي: "وكان الشعر يف اجلاهلية عند العرب ديوان علمهم، ومنتهى حكمهم، به     

ضي هللا عنه أنه قال: " كان الشعر علم قوم مل أيخذون، وإليه يصريون". ويروى عن عمر بن اخلطاب ر 
وكان ابن عباس رضي هللا عنهما يقول: "إذا قرأمت شيئا من كتاب هللا، فلم تعرفوه، 7يكن هلم علم أصّح منه"

 . 8فاطلبوه يف أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب"
 أن   قلها من زمن إىل زمن، معىن هذافالشعرية العربية اختزنت مكوانت الثقافة العربية، وحرصت على ن    

الشعر كان ممثل السلطة الثقافية يف الزمن العريب، وقد حدد ابن سالم طبيعة هذه الثقافة،ومن هنا ميكن 
املدونة الشعرية العربية حتولت إىل )وثيقة( ثقافية، تضم األعراف والتقاليد واخلربات، كما تضم  القول إن  

حتولت الوثيقة إىل أفق من اهليمنة اليت ال حتتاج إىل مستندات شرعية كغريها من  الوقائع واألحداث، ومن مث
املؤسسات السلطوية، فأفق السلطة الشعرية مفتوح للجميع يدخلونه اختيارا، بوعي أو بدون وعي، سواء 

 أن لتظهر يف صورة منوذجية الئقة، ومن أج أن والدولة حتاول 9أكانوا من مبدعي الشعر أم من متلقيه.
 أن حتقق هذه الصورة، فإهنا تستغل كل ما ميكن استغالله يف سبيل حتقيق شرعيتها، ولذا فقد حاولت

خلدمة مصاحلها، وجتعله أشبه ابلبوق الذي يكرر يف صورة شعرية ما تريده هي، ويبقى هو  تطوع الشاعر
ه القلب، ويشرق من الوجدان أداة للتواصل بينها وبني اجلمهور. وملا كان الشعر العريب بوصفه فنًا يرمس

اإلنساين فإنه أقوى حتكمًا بذلك اإلنسان من السلطة وهيمنتها!، وهلذا مل تكن السلطة بغافلة عن الدور 
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 .الذي يلعبه الشعر يف نفوس الناس، ومن هنا نفهم تلك العالقة الثنائية املتضادة ما بني "الشعر والسلطة"
طة ال تستغين عن الشعر، فكل إبداع يف حضنها يزيدها متكناً، والسل فالشعر يتباهى بوجاهة السلطة،

 وثقة، واطمئناانً، واستمتاعاً، وهلذا تقبلت مثل هذا التحالف إرضاء لغرورها. أو استجابة حلاجتها.
من خالل ما وصلنا من ملحوهات نقدية، نتبني مسات عامة للنظرية األدبية والنقدية عند العرب يف     

لتدوين، حيث كانت تلك املواقف النقدية تروى مشافهة مع الشعر، حىت إذا جاء عصر فرتة ما قبل ا
التدوين األديب عاد الشعر اجلاهلي يشغل األذهان من جديد، ويفرض احرتامه مرة أخرى؛ حيث صار 
-األمنوذج الذي جيب أن حيتذى، واملثال الذي ينبغي أن يقتدى به. ومما هيأ له هذه املكانة أنه اكتسب

  01قيمة اترخيية، إذ كان يف اجلاهلية ديوان علمهم... به أيخذون وإليه يصريون. -والعرب يف مرحلة التدوين
العرب كان يف خميلتهم اإلبداعية شروط  أن   إىل وتشري املواقف النقدية اليت مجعت يف ثنااي تلك الكتب،    
رف عليها القوم، ووصلت أشعارهم بناء تتوافر يف كل شعر، وأول تلك األسس الفنية اليت تعا أن جيب

عليها إىل أعلى مستوى من الفنية، االلتزام اللغوي، حىت اعتلت تلك األشعار مرتبة االحتجاج؛ ملا فيها من 
وقد هيأت هذه األسباب  نضج فين والتزام قواعدي، أّهلها ألن تكون حجة على كل شعر أييت بعدها.

املسألة مل تقف عند حدود االحرتام، ولكنها تعّدت  ملثل. غري أن  للشعر اجلاهلي أن حيرتم، وأن يكون ا
ذلك إىل االنبهار هبذا الشعر، دون أن حياول أحد النفاذ إىل أسراره فيعلل انبهاره به، وكل ما كان من أهل 

قومي الشعر والنقد هو الربط بني نضج هذا الشعر وقدم زمنه، فصار الزمن معيارا نقداي أيخذ به الرواة يف ت
األصمعي مل  وكان أبو عمرو بن العالء "ال يعد الشعر إال ما كان للمتقدمني.. حىت إن   11الشعر ونقده.

.والثقافة العربية قد كرست لتقبل مثل 21يسمعه قد احتج ببيت إسالمي طيلة مثاين سنوات صحبه فيها"
مث   النهي يف الواقع القدمي،وجعلته صاحب األمر و  هذه األنظمة عندما أعلت من شأن )الفحل الشعري(

كان التأسيس لبالغة األمنوذج الشعري، املتمثل يف عمود الشعر، ابإلضافة إىل املفاهيم النقدية اليت تكرس 
  هيمنة مؤسسة/ سلطة النقد يف هل سلطة الدولة والقوة املركزية.

  :حمنة الشاعر احملدث يف مواجهة النموذج الشعري -3
اضع لتطورها يف النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وهي اليت حتدد جمراه الشعر يف كل أمة خ    

وتفرض عليه ما شاءت من التغريات، فينتقل من طور إىل طور، وتتبدل موضوعاته وصوره،  واجتاهاته،
 حياة وألفاهه وأساليبه، وتستثار فيه معان جديدة مل تكن مألوفة، وبقدر خطر هذه التغريات اليت حتدث يف

 31كل أمة، يكون خطر التغريات اليت حتدث يف تطور الشعر واألدب عامة.
أخذت حركة التجديد تسري يف مطلع القرن الثاين وتصطدم يف عنف بعمود الشعر القدمي ومنهجه     

وقوالبه، ومما أعان على هذه احلركة ههور طبقة جديدة يف اجملتمع كانت مزجيا بني العرب وبني األجناس 
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ألخرى اليت أخضعها املسلمون يف فتوحاهتم. "وهذه الطبقة اجلديدة املولدة كانت هلا خصائص نفسية ا
وطرائق تفكري ختتلف عن العرب الذين كانوا حيملون لواء الشعر حىت هناية القرن األول تقريبا، دون أن 

لدون الذين حيسنون العربية إىل حد ينازعهم فيه منازع. أما يف بداية القرن الثاين فقد ههر هؤالء الشعراء املو 
الرباعة يف قول الشعر، كما حيسنون لغتهم األخرى اليت جاءهتم من جهة أمهاهتم، فكانت ثقافة اللغتني 
متتزج يف نفوسهم امتزاجا قواي، فتتولد عن هذا االمتزاج روح جديدة ال تنظر إىل الرتاث الشعري القدمي نظرة 

 41ريب األصيل يقفها منه".التقديس والرهبة اليت كان الع
الشعر العريب يف عصره يعاين )احنة( تتمثل يف ضيق اجملال أمام احملدثني،  لقد انتهى ابن طباطبا إىل أن      

 منها أشد أشعارهم يف زماننا على شعراء خاصة بعد أن سبقهم املتقدمون يف جماالت كثرية. يقول: "واحملنة
 ساحرة. فإن وخالبة لطيفة، وحيلة فصيح، بديع ولفظ معىن كل إىل اسبقو  قد ألهنم قبلهم، كان من على
 51اململول". كاملطرح وكان يتلق ابلقبول مل أولئك، معاين عن يقصر مبا أتوا
فكان النقاد يف خطاهبم ال مييزون بني وسائل اإلبـداع الشـعري بوصـفها خصوصـيًة حضـارية لكـل قـوم يف     

ذي يـتالءم وتلـك اخلصوصـية. وهلـذا أجـربوا شـعراء القـرن الرابـع أن حيـاكوا يف زماهنم، وبني اإلنتـاج الشـعري الـ
وسائلهم اإلبداعية طريقة العرب اجلاهليني، وال خيلو خطاهبم هـذا مـن رقابـة وتضـييق علـى اإلبـداع. " فوجـود 

لـنظم سوق للشعر يفرض على الشاعر تتبع تقلباته وتوجهاته، كما يفرض عليه أن يكون على اسـتعداد دائـم 
 61القصيدة، فاإلرادة اإلبداعية ال تتحقق على مستوى البحث الفين، بل على مستوى احلاجة احليوية".

وترجــع أســـباب هـــذه احملنـــة إىل الوهيفـــة االجتماعيـــة للشـــاعر، ومـــا فرضـــته مـــن قيـــود علـــى نظـــم األغـــراض     
التعبري عـرب تلقـني الشـعراء أسـلواب  املتصلة ابلسلطة. فحاول اخلطاب النقدي الرتاثي استعادة طريقة العرب يف

ال تبتعـــد خصائصـــه عّمـــا كـــان متـــداوال خـــالل املرحلـــة الشـــفاهية، مـــن ســـهولة اللفـــظ ووضـــوح املعـــاين، بغيـــة 
 إخضــاع جتربــة اإلبــداع املكتــوب ملتطلبــات الــذوق الشــفاهي يف اإللقــاء والّتلقــي. لنســمع ابــن طباطبــا:" وقــد

 الشـعر ابلنظـر قـول تعـاطى مـن يـراتض )هتـذيب الطبـع( مسينـاه كتـاب يف الشـعراء أشعار من اخرتانه ما مجعنا
 علـى تلـك فيحتـذي إايهـا، كتنـاوهلم اللطيفـة املعـاين ويتنـاول الشـعراء، سـلكه الـذي املنهـاج ويسـلك فيـه،

 لـه بـل الستحسـان تركنـاه، ملا نفي غري من اخرتانه ما على فيها. واقتصران أقواهلم طرقوا اليت الفنون يف األمثلة
 اخـرتانه إن مبـا اسـتنفدانه أحلقنـاه وإذا وإيثاره، اختياره وجب مما الكثري عنا شذ وقد دومنا سواه، به خصصناه

 71.هللا" شاء
، هــو حتــول اخلطــاب النقــدي وصــيا علــى اإلبــداع، وعلــى عقــول 81املالحــظ مــن هــذا القــول وغــريه إن      

ريب األصـيل، هيمنـت معـايري الشـفوية الشـعرية يف الناس. يقول أدونيس يف هـذا: " وللحفـاظ علـى الـذوق العـ
صيغ من التعاليم، ترد قول الشعر إىل نوع من احملاكاة، وال تقيم فارقا بـني املكتـوب والشـفوي، وكـان هـاجس 
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هؤالء النقاد أن يؤكدوا مظاهر التواصل مع الشعرية اجلاهلية، ألهنا أعمق وأقـوى مـا يفصـح عـن اهلويـة العربيـة 
 91وميثلها".

فخروج هؤالء احملدثني عن هنج القصيدة اجلاهلية ارتبط ابجملون والتبذل، وكان أيضا من دواعي نفور     
العلماء والرواة من هذا االجتاه، ومارسوا ضغطا سياسيا على السلطة الرمسية، مما اضطر اخلليفة األمني إىل 

القدمي املألوف. وكان هذا األمر عنيفا  أن أيمر أاب نواس هبجر مذهبه اجلديد يف مدحه والعودة إىل املذهب
 عليه، ولكنه مل جيد بدا من اإلذعان له، ويصور ذلك قائال:

 أعْر شعَرَك األطالَل والّدَمَن الَقْفرا       فقد طال ما أزرى به نعت ك اخلمرا            
 مرادعاين إىل وصف الطلول مسّلٌط        تضيق ذراعـي أن أجـوَز له أ            
 02فسمٌع أمرَي املؤمنني وطــاعٌة        وإن كنَت قد جّشمتين مركبا وعرا             

وهكذا نشب الصراع بني الفريقني، وتعصب الرواة ضد الشعراء اجملددين فكانوا ال يروون شعرهم،     
مثل أيب نواس وغريه،  وحياولون االنتقاص منه ما أمكن، فابن األعرايب يقول: " إمنا أشعار هؤالء احملدثني

 12مثل الرحيان يشم يوما ويذوى فريمى به، وأشعار القدماء مثلك املسك والعنرب كلما حركته ازداد طيبا".
موقف العلماء والرواة املتمسكني ابلقدمي كان شاذا جامدا، يّتسم ابلتعصب وال يعرتف  واحلقيقة أن      

يف عمود الشعر وهنج القصيدة، لوجدان فيهما أهم أسباب  بتطور الزمن وتطور اجملتمع، ولو أننا حبثنا
اخلصومة واخلالف بني القدماء واحملدثني، إذ جند العلماء والرواة ال يعدون الشعر شعرا إال إذا كان جاراي 
على النظام اجلاهلي القدمي، أي يف إطار عمود الشعر، وهنج القصيدة العربية اليت ليس للشاعر مناص من 

مادام يريد لشعره احلياة والذيوع يف أوساط النقاد والرواة. أما أولئك الذين أرادوا أن جيددوا وخيرجوا  اِتّباعها
عن األقسام التقليدية للقصيدة القدمية، فقد قوبلوا مبعارضة شديدة من جانب العلماء والرواة الذين مل 

يقول ابن  22التطور احلضاري. يسمحوا هلم حىت ابتباع هذه األقسام، ولكن يف صورة حديثة يقتضيها
قتيبة: " وليس ملتأخر الشعراء أن خيرج عن مذهب املتقدمني يف هذه األقسام، فيقف على منزل عامر، أو 
يبكي عند مشيد البنيان، ألن املتقدمني وقفوا على املنزل الّداثر والرسم العايف، أو يرحل على محار أو بغل 

الناقة والبعري، أو يرد على املياه العذاب اجلواري ألن املتقدمني جروا ويصفهما، ألن املتقدمني رحلوا على 
 32على قطع منابت الشيح واحلنوة والعرارة.."

وشاعر كأيب متام بعبقريتة النادرة، وثقافتة الواسعة بشهادة اآلمدي نفسه؛ كيف ميكن أن يظل واقفا     
ديث؟ وكيف يشهد اآلمدي بسعة معارفه، مث ينتقص عند النقطة األوىل للشعر العريب، دون تطوير هلا أو حت

 منه مناصرة للبحرتي؟ فاملسألة ال تعدو التعصب والتحامل ليس أكثر. 
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أاب متام قد آمن أبن الشعر خلاصة الناس ال لعامتهم، وأبن الغاية منه خدمة هذه الفئة اخلاصة  إن      
عره أو مبستواه الفين إىل مستوى العامة، وإمنا جيب أن والشاعر جيب أال ينزل بش املستنرية الواسعة اإلطالع،

أعرابيا مسعه  يظل شاخما، وعلى اجلمهور أن يشمخ إليه، ومن هنا فإنه مل يبال أبال يفهمه الناس، روي أن  
 ينشد قصيدته يف مدح خالد بن يزيد الشيباين اليت مطلعها:

 42وكفى على رزئي بذاك شهيًدا             طلَل اجلميِع لقد عَفوَت محيًدا             
يف هذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء ال أفهمها، فإما أن يكون قائلها أشعر الناس وإما  فقال األعرايب: إنّ 

. وهي عبارات بدوية تعرب تعبريا دقيقا وصادقا عما كان حيسه كثري من 52أن يكون مجيع الناس أشعر منه "
متام، وذكر اآلمدي أن  ابن األعرايب الراوية مسع شعره فقال:" إن كان هذا شعر فكالم  الناس إزاء شعر أيب

العرب ال عهد هلم مبثل شعر أيب متام، وقّصته " مع أيب  ابن األعرايب يرى أن   ؛ أي إن  62العرب ابطل"
مسعا قصيدة أيب متام اليت العميثل األعرايب وأيب سعيد الضرير اللذين كاان على ابب عبد هللا بن طاهر، فلما 

 مطلعها: 
 72هن   عوادي يوسٍف وَصواِحب ْه         فعزماً فقدماً َأدرك الس ْؤَل طالب هْ                

قذفا هبا أرضا، وحني راجعهما أبو متام فيها صاح أحدمها يف وجهه: لقد شددت على نفسك، فلماذا     
 قوة النفس، وإميان مبا يصنع حىت يرد عليه أبسلوبه: وأنت، ملاذا تقول ما ال يفهم؟ وقد احتاج أبو متام إىل

 82ال تفهم ما يقال؟"
هذا اخلرب ميثل متثيال قواي ذلك الصراع العنيف الذي كان يدور حول مذهبه، فالناس يرون فيه شيئا     

ألنه غامض،  يفهمونه ال يستطيعون فهمه، وهو يرى أهنم ال مستغلقا عليهم مستعصيا على أفهامهم ال
 وإمنا مل يصلوا من الثقافة واملعرفة إىل املستوى الذي وصل إليه.  

لقد تعامل أبو متام مع اللغة تعامل إبداع وإغراب، من خالل استثمار الطاقات اجملازية يف الكالم     
ح الذل، الشعري، ومن ذلك قوله ملن قدم له كأسًا يسأله شيئًا من )ماء املالم(: "أعطين ريشة من جنا 

مما يدلل على أنه وجد يف النص القرآين، ما يقتدي به غري الشعر  92أسقيك كأسًا من ماء املالم".
اجلاهلي. و هكذا ميكن القول إن الّنص القرآين الذي نظر إليه بصفته نفيا للشعر، بشكل أو آخر، هو 

هلا، وإىل أتسيس النقد الشعري الذي أدى على حنو غري مباشر، إىل فتح آفاق للشعر، غري معروفة وال حد 
هذا يكشف عن مصدر من مصادر ثقافة أيب متام يف إقامة العالقات غري املسبوقة بني  مث إن   30مبعناه احلق.

الكلمة وأختها وبني الكلمات واألشياء، على حنو خيرج فيه على طريقة العرب، يف قول الشعر، على أن  
اجلديدة قد تصل حد اخلطأ عند اآلمدي الذي يصفه أبنه يريد البديع تلك الطرائق يف إقامة تلك العالقات 

فيخرج إىل احملال، ألن اآلمدي حيتكم يف رأيه إىل الشعر اجلاهلي الذي يقدم لنا فاعلية شعرية ترسم عاملاً 
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ملفاهيم مجالياً من خالل انفعالية الشاعر، من دون أن يكون قد تضمن موقفاً فلسفياً من العامل عرب عنايته اب
يقول أدونيس: "املنفعية تفرض موضوعات معينة تعكس اهتمامات عملية، 13وسعيه إىل احاولة التغيري.

وتفرض التعبري عنها بطريقة واضحة سهلة ليفهمها العدد األكرب، فهي تتضمن حضور اآلخر وغياب 
 23األان".
ل مذهب، ويوازنوه بكالم العرب، وكان أبو متام أييت ابلشيء اجلديد الطارئ، يذهب النقاد فيه ك    

 فعندما قال: 
لَمه     ِبكف يَك ما َماريَت يف أن ه ب رد                     33رقيِق حواشي احلِلِم لو أَّنِ 

علق اآلمدي بقوله: " واخلطأ يف هذا هاهر ألين ما علمت أحدا من شعراء اجلاهلية واإلسالم وصف     
ويعلق أيضا عن وصفه الربد 43ابلعظم والرجحان والثقل والرزانة وحنو ذلك". احللم ابلرقة إمنا يوصف احللم

 53ابلرقة: " وأيضا فإن الربد ال يوصف ابلرقة، وإمنا يوصف ابملتانة والصفاقة، وأكثر ما يكون ألواان خمتلفة".
يقول طه حسني: فهو ابلفعل استطاع أن يعجز انقديه عندما جاءهم مبا مل يتعودوا مساعه من شعرائهم.     

" هذا البيت مل يفهمه املتقدمون ألهنم مل أيلفوا هذه الصورة؛ صورة احللم ابلكفني، وتشبيهه ابلربد، وإمنا  
 كانوا يشبهون احللم ابجلبال يف مثل هذا البيت:

 أحالم نا َتِزن  اجلباَل رزانًة     وختالنا جّناً إذا ما جنهل            
قيل، فأما هذا احللم الذي يوصف أبنه رقيق احلواشي فهذا شيء مل أتلفه فالرجل احلليم هو الث    

 63العرب".
وقد اشتهر أبو متام ابلغوص على املعاين لدرجة أنه اهتم مبخالفة قواعد اللغة، وماذلك إال ألنه أتى على     

سرقاته، وقليل أشياء مل تعرف عن القدماء، ولذلك كثر الطعن على شعره، وتوسع النقاد يف عد عيوبه و 
اب متام أكثر الشعراء املتأخرين ابتداعا للمعاين،  منهم من أنصفه كابن األثري الذي قال عنه:" وقد قيل إأن 
وقد عدت معانيه املبتدعة، فوجدت مايزيد عن عشرين معىن، وأهل هذه الصناعة يكربون ذلك، وماهذا 

 73من مثل أيب متام بكبري".
راءة القصــيدة العربيــة وحتليلهــا بوصــفها نصــاً شــعرايً كــاماًل، ألن مســة النقــد يف يصــعب مطالبــة اآلمــدي بقــ    

عصــره مل تكــن قــد وصــلت إىل هــذا األســلوب يف النقــد، إمنــا كــان جيــنح حنــو انتــزاع األبيــات مــن ســياقها العــام 
نهج القـائم إلعطاء انطباع معني أو حكم ما. وهو أمر جاء للنقد من أهل اللغة والنحـو كـوهنم يعنـون هبـذا املـ
 83على النظر يف البيت مقطوعاً من سياقه النصي، والدرس النقدي يعين ابلنظرة الشمولية املتكاملة.

قضية عمود الشعر اليت تناولتها خمتلف الدراسات، كانت تدور يف نطاق القضية النقدية املشهورة يف  إن      
ها، فحينما كان نقدان تقليداًي احافظًا ال يرى أدبنا العريب وهي )قضية القدمي واحلديث(، وتسبح يف فلك



 2017ديسمبر              العدد التاسع عشر                                                 المعيار   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ  التحكيم                                                           2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع  67

            

 

الشعر إال ما كان للقدمي أو ما شاكله، كانت تستمّد صورهتا من هذا القدمي نفسه، وحينما اتسع أفق النقد 
وقد .وانفتح على الشعر احملدث، أصبحت قوانينها عامة شاملة تكاد حتيط أبصول الشعر العريب كله

ند املرزوقي يف مقدمة شرحه حلماسة أيب متام، حىت ال يكاد خيرج من جعبتها أخذت النظرية يف االتساع ع
 :شاعر من شعراء العربية، إذ إنه مجع عناصر العمود الشعري يف سبعة أمور، هي

 –5املقاربة يف التشبيه  –4األصالة يف الوصف -3 جزالة اللفظ واستقامته –2شرف املعىن وصحته -1
مشاكلة  –7مناسبة املستعار منه للمستعار له  –6مها على ختري من لذيذ الوزن التحام أجزاء النظم والتئا

 39 اللفظ للمعىن وشدة اقتضائهما للقافية.
أاب متام حاول جتاوز املاضي وكسر قداسته، احاوال خرق النموذج وختطيه ومن هنا أتخذ احلداثة  غري أن      

مل شعري، يتجاوز العامل الشعري املتحقق، وال يلتفت إىل عند أيب متام بعدا مغايرا فهي هتدف إىل خلق عا
الوراء، إال ابلقدر الذي يؤمن له ثبات نقطة الشروع واستقامة خط السري ابجتاه األفق البعيد. فأساس 
العملية الفنية عند أيب متام يتمثل يف نوع من املزاوجة بني العقل والشعور أو بني الفكر والعاطفة ويف سبيل 

رأينا أاب متام يسخر ثقافته الواسعة يف خدمة الشعر، فجاء شعره مشواب أبلوان متباينة من  ذلك فقد
الغموض، فكان يرقى لدرجة ختوله أبن يستحق أن يطلق عليه نصا حداثيا،" فنجد اسم أيب متام قارا يف 

ل، وهو رأي الضمري الثقايف على أنه رمز حداثي فجر طاقات اللغة وواجه األعراف وحطم عمود األوائ
يشرتك فيه احملافظون واحلداثيون، من اآلمدي واملرزوقي إىل الصو ي يف القدمي والسياب وأدونيس يف 

 04احلديث".
 وقد أوجز أدونيس مالمح الشعرية عند أيب متام من خالل أربع مسات هي:    
اهـا املـألوف، فقـد استخدم الكلمـات بطريقـة أصـبحت معهـا تـوحي أبكثـر مـن معـىن، ألنـه أفرغهـا مـن معن -

 خلصها من احلتمية وأسلمها لالحتمال، وهذا ما حري سامعيه وأدى إىل االختالفات يف تفسري شعره. 
 غرّي النسق املألوف العادي لرتكيب الكلمات، وهذا مما أدى إىل اهتامه ابلتعقيد.  -
 ة. حذف ومل يرتك ما يدل على حذفه، وهذا ما أدى إىل اهتامه ابلغموض والصعوب -
 14ابتكر معان بعيدة، وصيغا غري مألوفة، وسياقات غريبة". -

 يف حالتني: وقضية عمود الشعر أردان تطبيقها على شعر أيب متام ستكون نظرتنا له منحصرة
 إما أن ننظر بعني البصرية هلذا الشاعر، بعيدين نظرة التحامل اليت عرفت عند خصومه، ونقول أبن أاب -

 مطلقا، بل التزمه حينا وحتلل منه حينا آخر. ود الشعرمتام مل يتجاف عن عم
وإما أن ننظر بذات النظرة الضيقة اليت نظر من خالهلا النقاد األوائل ممن عدوا أنفسهم أوصياء على  -

كابن األعرايب الذي كان يقول عن شعره: " إن كان هذا شعرا فما قالته العرب ابطل". وقول   الشعر العريب،
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ال يشبه أشعار األوائل، وال على املألوف". وقوهلم: " عدل يف شعره عن مذاهب العرب، بعضهم: "شعره 
إىل االستعارات البعيدة املخرجة الكالم إىل اخلطأ واإلحالة". وغريها مما يوحي بشدة العصبية ضده، 

رضاه  والتحامل عليه، مع أّن مذهبه ليس فيه سوى أربع هواهر جاءت من منطلق عصره، وثقافته، وعدم
مبا لدى اآلخرين وهي: الغموض، الصورة اجلديدة اليت مل أيلفها العرب، واملعاين غري املعهودة، ونقله اللفظ 

 24عن معناه املعروف إىل معىن آخر. وهذا األخري شيء مستساغ يف البالغة العربية".
ثــل شــعرية )الثقافــة الكتابيــة( وهــذا مــا جنــد صــداه عنــد النقــاد الــذين قــالوا أبمهيــة الشــعر احملــدث، وكأنــه مي    

هذه الشعرية اليت صدرت عن شعرية )الثقافة الشفاهية( وطورهتا، لتكشف أن  احملدثني جاؤوا مبعـان مل تعرفهـا 
الشـــفوية اجلاهليـــة. ويلخـــص أدونـــيس احلداثـــة الشـــعرية األوىل:" وقـــد أاثرت شـــعرية احلداثـــة نقـــدا وصـــل إىل 

ؤسسـية التقليديـة وأنصـار القـدمي، وميكـن إجيـاز مـواطن النقـد أو أسـبابه يف مستوى الّنبـذ قـاده رجـال الثقافـة امل
اثنني أساسيني: خروج هذه الشـعرية علـى القـيم القدميـة )األصـولية(، وهـو مـا أدى إىل إطـالق هتمـة الشـعوبية 
ممــا علــى أيب نــواس، وخروجهــا علــى )أصــولية التعبــري الشــعري(، كمــا تتمثــل منوذجيــا يف الشــعر القــدمي، وهــو 

 34أدى إىل اهتام أيب متام أبنه أفسد الشعر العريب.
 :  خامتة
إن  التصورات النظرية للموروث النقدي جتعلنا منيز بني شعريتني: شـعرية اتباعيـة حتمـل اإلرث املمتـد لعـدة     

عيـة قرون، مبا فيـه مـن خصـائص األصـالة والقوميـة للعـرب، بوصـفهم هويـة لغويـة وفكريـة وقوميـة. وشـعرية إبدا
وهبــذا تشــّكل عمــود الشــعر يف الذهنيــة القدميــة، فصــاغ النقــاد  تنــزع األصــالة والتقــديس عــن الشــعرية العربيــة.

القـدماء شــعرية تنتصــر للماضــي البـدوي، وتتنكــر للحاضــر املــدين، ألهنــم رأوا فيـه دخــيال يهــدد الثقافــة احملليــة. 
ا اضــــطرهم يف كثــــري مــــن املواقــــف إىل ومـــن هنــــا ترســــخ لــــديهم واجــــب الــــدفاع عــــن هـــذا القــــدمي النمــــوذج، ممــــ

النقديــة ســلطة يف مــنح الــذيوع واالنتشــار ألي  وهكــذا أصــبح للمؤسســة التعصــب، بــل واإلقصــاء والتهمــيش،
 شعر أو شاعر، مما أثقل كواهل الشعراء بقوانني تكبح اإلبداع الشعري.
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 فة اجلمالية بني احلضارات.الفلسفة ومفهوم املثاق
 

 فريدة أوملو)الزيتوين(
  .2جامعة اجلزائر قسم الفلسفة

 

 املقدمة:
هي نتاج بشري مرتبط ابجلهد اإلنساين، والعمل الدؤوب، والزمن التارخيي.  من املعروف أن احلضارة    

أنتجه اإلنسان وهي كل ما  (Technologie)وتنقسم إىل: الشق املادي الذي يتمثل يف التكنولوجيا 
 ماداي وعمرانيا وتقنيا وآليا إلسعاد البشرية.

ويقصد هبا   .(Culture) أما الشق الثاين من احلضارة، فيتمثل فيما هو معنوي وروحي وقيمي، وهو الثقافة
كل ما أنتجه اإلنسان من فكر وإبداع وفن ودين وعادات وتقاليد وأعراف وطقوس، وما خلفه من تراث 

عنوية ومنقولة وعاملية، وبتعبري آخر، الثقافة هي هذه" اجملموعة املعقدة اليت تشمل املعارف وآاثر مادية وم
واملعتقدات والفن والقانون واألخالق والتقاليد وكل القابليات والتطبيقات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان  

 1كعضو يف جمتمع ما"
نسان شعرا، ونثرا، ولوان، ونغمة، وشكال، وصورة.  وقد عرفها أنور عبد امللك أبهنا" كل ما يصور جتارب اإل

كل ما من شأنه أن خيرج أحوال الناس من -أاي كان شكله، ومنطه، وهدفه، وأصالته، ونوعيته.  -كل تعبري
 .2برجها الذايت... إىل ساحة اإلدراك...والتذوق والفاعلية"

يؤسس ألشكال احلوار ومستوايته أما الباحث السعودي زكي امليالد فيقول: "فالتعارف هو الذي     
ودرجاته، وإىل أشكال ومستوايت ودرجات أخرى من العالقات والتواصالت أيًضا، كالتعاون والتحالف 
والتبادل واإلمناء واالندماج والتكامل، إىل غري ذلك من صور وأشكال وأمناط العالقات، وبقدر ما يتطور 

ات والتواصالت، وهذا يعين أن التعارف يسبق احلوار التعارف تتطور تلك الصور واألمناط من العالق
ويؤسس له أرضياته ومناخاته، ويشكل له بواعثه وحوافزه، ويطور له صوره وأمناطه، ويرتقي بدرجاته 

وأن نظرية أو قاعدة تعارف احلضارات يف  ؛3ومستوايته. وهلذا فإن التعارف هو القاعدة وليس احلوار"
الكرمي الذي يؤسس ملبدأ التعارف والتالقح احلضاري، حيث التعارف هو اإلسالم مستنبطة من القرآن 

ٍر ونأُنـْثنى ونجنعنْلنناُكمْ  لنْقنناُكْم ِمْن ذنكن ا الن اُس ِإان  خن  أساس جناح تفاعل احلضارات مصداقا لقوله تعاىل: )اين أنيُـّهن
ِبرٌي( ُشُعواًب ونقـنبناِئلن لِتـنعنارنُفوا ِإن  أنْكرنمنُكْم ِعْندن هللاِ   .4أنتْـقناُكْم ِإن  هللان عنِليٌم خن
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 املثاقفة لغة واصطالحا-1
، وهي Acculturation املثاقفةويرتبط مفهوم التعارف والتواصل احلضاري معاصرة بلفظة أو كلمة     

عملية انصهار احلضارات، وتبادل املعارف والثقافات بني الشعوب، من خالل االحتكاك الثقايف، 
،والرحالت وهناك من يعتربها "مصطلح سوسيولوجي أنثر بولوجي ذو معاين تقريبية يتحقق نتيجة والرتمجة

اجلوار....( وتؤدي  املبادالت التجارية، األسفار، ،الثقافات )االستعمار لشكل من أشكال االتصال بني
 .5املثاقفة إىل اكتساب عناصر جديدة ابلنسبة لكلتا الثقافتني املتصلتني"

: "معىن ثنِقفن ـن ثـنقنفاً: صار حاذقا فنِطناً. املعجم الوسيطع على أراء اآلخرين ويقصد هبا لغة يف واالطال 
قهما. وـ  اعاً. فهو ثقيف. وـ العلمن والصناعةن: حنذن فهو ثنِقٌف. وـ اخلنلُّ: اشتد ت مُحوضته فصار ِحرِّيفًا لذ 

ْيُث ثنِقْفُتُموُهْم (.ثـنُقفن اخلنلُّ ـُ الرجلن يف احلرب: أدركه. وـ الشيءن: هِفر به. ويف التن زيل العزيز: ) وناقْـتـُُلوُهْم حن
الح.  ه ابلسِّ . فهو ثقيف. وـ فالٌن: صار حاذقًا فطناً.اثقـنفنُه ُمثاقفًة، وثِقافاً: خاصمه. وـ جالندن ثقافًة: ثنِقفن

ُْعونج  منه وسو ا
ه. وـ اإلنسانن: أد به وهذ به وعنلمه. وـ العبه إههارًا للمهارة واحلذق.ثق ف الشيءن: أقام امل

: مطاوع ثـنق فه. يقال: تثق ف فالن. ويقال: تثق ف على فالن،  )مو(.تـنثناقـنُفوا: اثقف بعضهم بعضاً.تـنثـنق فن
ويف مدرسة كذا.الث قافة: العلوُم واملعارُف والفنون اليت يُطلب احلذق فيها. )مج(.الثِّقاف: أداة من خشب 

 .6هبا الرماح لتستوي وتعتدل. )ج( أْثِقفة، وثـُُقف.الثِّقافة: املالعبة ابلسيف" أو حديد تثقف
( معىن الصراع الذي ال تتساوى أطرافه،  kazimirski تضمن مفهوم املثاقفة يف معجم كازمرسكي)    

التيين الكلمة  ًة بتاريخ ههوره واملعاين اليت حتملها، فأصلفكما تعرضت املوسوعة العاملية للمصطلح معر 
 cultural( التبادل الثقايف)acculturationاملثاقفة ) إلجنليز كانوا يستعملون بدلاوتعين التقارب، إالّ أن 

change مصطلح التحول الثقايف ،وفضل الفرنسيون عبارة )التمازج الثقايف(  سباناإل( يف حني آثر 
ختصيب هلا ، وتعميم لفوائد اإلبداع البشري هي تداول وتبـادل للثقافات، و  -إذن-واملثاقفة هبذا االعتبـار 

 .7والعبقرية اإلنسانية على سائر البشر، ودفع قوي حلركة اجملتمعات حنو مزيد من التقدم و الرقي
وقد أكد الدكتور زايد الزغيب على أن عملية التثاقف ليست كما حيددها الغربيون ابلعالقة بني ثقافة  

بة(، كما ورد يف معجم املورد اإلنكليزي العريب املوسع، بل التثاقف هو متفوقة)غالبة( وأخرى متخلفة)مغلو 
تبادل ثقايف بني شعوب خمتلفة وهي صيغة تدل على املصاحبة واملشاركة، أي االشرتاك يف ثقافة معينة 
والتبادل بني ثقافة وأخرى و"هي احملتوى األخالقي والفكري الذي يوجه السلوك العام، وحيدد الفعل 

 .8ي املشرتك جملموعة سكانية احدودة "اجلماع
وقد متثل التعديالت اليت تطرأ على ثقافة بدائية نتيجة احتكاكها مبجتمع أكثر تقدمًا وكلما كانت     

حركة املثاقفة قوية، كلما كانت احلضارة غنية معطاءة، وكلما تقدم اإلنسان يف معارج الرقي اإلنساين 
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خلاص، تطلعا إىل مزجه أبلوان أخرى وحيث إن التقاء احلضارات معلم واحلضاري جتاوز أكثر حدود لونه ا
من معامل التاريخ احلضاري لإلنسانية، وهو قدر ال سبيل إىل مغالبته أو جتنبه، وقد مت دائما وأبدا وفق هذا 

 .9القانون احلاكم التمييز بني ما هو مشرتك إنساين عام وبني ما هو خصوصية حضارية
االجتماع واألنثروبولوجيا الثقافية، يدل مصطلح املثاقفة على هاهرة أتثري وأتثر الثقافات ويف حقل علم     

أايا كانت طبيعته أو مّدته.كما يدل على العمليات  البشرية بعضها ببعض بفعل اتصال واقع فيما بينها،
ا، مع مكوانت ثقافة مجاعية واآلليات اليت مبفعوهلا تتأثر ثقافة مجاعة بشرية معينة، وتتكيف جزئيا أو كلِّيً 

بشرية أخرى توجد يف حالة عالقة معها. واملثاقفة مبعىن آخر نوع من رّد فعل كيان ثقايف معنّي، جتاه 
أتثريات وضغوط ثقافية أتتيه من خارجه، ومتارس عليه مباشرة أو عن طريق غري مباشرة، عالنّية أو بكيفية 

، إما بكيفية خفية تدرجيية. إهنا طريقة التفاعل والتكي ف مع ثقافات اآلخرين املغايرة إرادايا أو اضطرارايا
 . ومن10ال شعورية تقّبلية" وإما بكيفيةواعية ومقصودة، 

 : أسس املثاقفة وركائزها -2
 االتصال املباشر بني الشعوب دون وجود أفكار سلبية مسبقة.

 وسائل األعالم والنقل املوضوعي العلمي والثقايف.
 رين واملبدعني بني خمتلف الشعوب.لقاء املفك

 الرتمجة لألعمال اإلبداعية والتعريفية ملختلف الشعوب.
 النشر العلمي واحليادي واملوضوعي لألفكار واملعتقدات اخلاصة ابألداين.

 النقل للمفاهيم احلضارية والتقنية املتقدمة اليت ختدم تقدم الشعوب.
 ات املتقدمة، وخاصة يف اجملاالت التطبيقية.التبادل التجاري والعلمي لألحباث والدراس

 التبادل الثقايف والفين املتبادل واهلادف إىل التعريف ابلثقافة السائدة وحضارة الشعوب ذات العالقة.
ويف حتليلنا النقدي هذا نتساءل حول إمكانية اجلمع بني املثاقفة والفعل اجلما ي أو بني املثاقفة     

لفنية بني الشعوب واحلضارات، ونقصد بشكل مباشر "فعل املثاقفة اجلمالية يف واملقارابت اجلمالية وا
 ما هي أسسه ومراميه؟   احلضارة اإلسالمية " ما طبيعته ؟،

إذن املثاقفة واجلمالية الفنية هي احور حتليلنا، وليكن واضحا منذ البداية أن العالقة اجلدلية اليت جتمع     
جلمالية يف احلضارة اإلسالمية قد تتصل اتصاال تواصليا آتلفيا، كما قد يكون بني معاين التثاقف ومعاين ا

 بينهما اتصاال تنافراي مرفوضا؟ لكن التساؤل اجلوهري ملاذا هذا التالحم أو التنافر؟ وكيف يتم التعايش معه؟
التقريب بني األمم لقد شهدت اإلنسانية عرب اترخيها الطويل مناذج عديدة هلذه املثاقفة اليت أسهمت يف     

والشعوب إبثراء جتارهبا احلضارية، وتوسيع آفاقها، وإشاعة الفكر اإلنساين، وإاتحة الفرصة جلميع األجناس 
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لالطالع عليه، و املشاركة فيه، وما زالت هذه الظاهرة تتكرر إىل يومنا هذا، بل إن وتريهتا قد ازدادت قوة 
فحىت لو أمكن لألمة مستقلة منفردة أن تنتج وتبدع الت: "وسرعة بفضل التقدم العلمي يف جمال االتصا

وتعطي، إال أن االحتكاك والتالقح و التعاون و التبادل يضاعف كمية اإلنتاج، ويرفع نوعية اإلبداع، 
 تتضمن املثاقفة كما يدلل عليها املوروث اإلسالمي األصيل أبعادا أربعة: و  11"ويوسع ساحة العطاء
افية الذاتية واالطمئنان إليها، مـما مسح ابحلوار مع الثقافة اليواننية واهلندية والفارسية، *الوعي ابهلوية الثق

 وأجنز حواراً مثمراً مربّءا من معايري القوة والضعف، غايته التعرف النزيه واملعرفة الصحيحة.
تعامل معه؛ بل إن *النزاهة: هي عنصر اثين ال ينفصل عن األول موقفه احليادي النزيه من املوضوع الذي 

 ذلك احلياد يف احلوار واملساءلة مل يكن ممكًنا، من دون هوية مؤمنة اثبتة، ال تقبل
ابستكبار اآلخر، وال تواجه اآلخر ابستكبار ترفضه، إميااًن منها ابحرتام الثقافات املغايرة وابالقرتاب     

 منها بعدالة وتسامح
، كما لو  اآلخر املستقلة االعرتاف هبويةإلسالمية، فتمثل يف * أما العنصر اآلخر الذي حايث املثاقفة ا

 كان استقالل اهلوية الثقافية اإلسالمية ال يستوي إال ابالعرتاف هبوايت مغايرة مستقلة بذاهتا
 كانت املثاقفة اإلسالمية فعاًل معرفياً أخالقياً، ثقافياً يف استهالله، وثقافياً يف ختامه، ال استكبار فيه وال     

 تزوير، كما لو كان يؤمن بتعددية املواجهات، ويؤمن أكثر أبن لكل مواجهة أدواهتا ووسائلها وأغراضها
هلذا عكف العامل املسلم " أبو الرحيان احمد بن أمحد البريوين فليسوف ومرتجم لثقافات اهلند، وصف     

 دراسة العقائد اهلندية، اليت كانت أبنه من أعظم العقول اليت عرفتها الثقافة اإلسالمية" من حيث تعمقه يف
والغزا ي وابن النفيس  تباين العقيدة اإلسالمية أشد املباينة، وخلف وراءه أثرا عظيما وكذلك ابن سينا،

 والرازي واخلوارزمي وما اكتسبوه من علوم القدامى من اليوانن، والفرس وغريهم. 
، وهنا العنصر األخري، هو الذي أاتح هلا أن حتاور اآلخر إن ثقة اهلوية اإلسالمية األوىل الواثقة بذاهتا    

الحقًا بـالتبعية الثقافية.  ىمبا سيدع ابستقالل كبري، دون أن تزور ما تقرأ أو تزور ذاهتا، ودون أن تقع
وبسبب ثقة ابلذات أكيدة وإميان أبن احلوار مع موضوع خارجي يغري املوضوع، وقد يغري احملاور أحيااًن، 

 12يساوي متاماً أرسطو اليوانين طو العريب الفإن أرس
وكما يذهب احمد إقبال؛ انتهى فالسفة اإلسالم إىل مناقضة الفكر اليوانين عموما، بعد أن أقبلوا عليه     

يف ابكورة حياهتم بشغف شديد. فقد كان عليهم أن يكتشفوا أن النظرة الواقعية، اليت متليها روح القرآن 
. الفلسفة اليواننية بتفكريها النظري اجملرد، الذي يغفل جوانب من الواقع احملسوس الكرمي ال أتتلف مع

أصاب احمد إقبال يف اجتهاده كثريًا أم قلياًل، فإن اختالف الفكر اإلسالمي مع الفلسفة اليواننية  وسواء
فق ثقايف جديد. ولعل تعبري عن إبداع املثاقفة اإلسالمية اليت اتكأت على ثقافتني خمتلفتني، وتطّلعت إىل أ
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هذا املنظور الثقايف اإلبداعي هو الذي استولد من الثقافة اإلسالمية مناهج لن يصل إليها الفكر األورويب 
 13ِإال  بعد زمن الحق طويل

وتعد احلضارة اإلسالمية منوذجا رائعا وفريدا من نوعه يف استثمار الرتمجة وتفعيل دورها على نطاق واسع 
فة بينها وبني احلضارات السابقة كاحلضارة اهلندية والفارسية واليواننية والصينية، ووصلت إىل إلحداث املثاق

مستوايت راقية من االحتكاك والتفاعل املثمر الذي أغىن املسرية الفكرية والعلمية لإلنسانية، ودفع هبا 
احي إال حني تكون مشروعا لذلك فإن الرتمجة ال تكتسب داللتها متعددة املن خطوات عمالقة حنو األمام.

ويف هذه العالقة ال تكون الرتمجة ثقافة وافدة بل  ،يفتش عن أسئلة طرحها عليه اجملتمع الذي يعيش فيه
عالقة محيمة ومتميزة يف الثقافة الوطنية، وهنا يكمن الفرق اجلوهري بني الرتمجة اليت تفضي إىل املثاقفة 

وبني الرتمجة اليت تكرس الغزو الفكري وتعطي األولوية للثقافة  وتغين الطرفني أبحسن ما ميلكان من تراث،
الوافدة على حساب الثقافة األصلية ال ميكن للرتمجة أن تكون فعال ثقافيا مثمرا، وحركة مثاقفة خصبة 

فإذا متت يف  ،وبناءة ما مل تكن قائمة على مشروع ثقايف يسعى إىل تطوير جوانب اجملتمع وأشكال ثقافته
يرتجم ما يفرض عليه ال ما يريد هو، فإهنا ستعمل على ، عية ويف جمتمع يعيش على هامش التاريخهل التب

قذفه داخل اتريخ آخر هو اتريخ الثقافة املرتجم عنها ويتجلى هذا يف اجنازات الفالسفة والعلماء املسلمني 
ثوه من احلضارات األوىل السيما يف يف قراءاهتم الواسعة والدقيقة للرتاث اليوانين والفارسي وغريمها مما توار 

 اجملال القيمي األخالقي واجلما ي الذي هو احور حبثنا. 
 املثاقفة والفعل اجلمايل:-3

احمد معزوز، ثالث احددات شكلية تؤسس  يطرح أحد الباحثني املغاربة:وابلتداخل بني اجلمال واملثاقفة: 
 :14لعلم اجلمال يف الفكر العريب على الشكل التا ي

أ( احملددات اإلهلية: الكمال، االنسجام، التناسب تضبطها ثالثة قواعد: أوهلا قاعدة العقل، اثنيها قاعدة 
اللذة، اثلثها قاعدة اخلري والشر اليت بدت متالمحة، وملتئمة انطالقا من مفهوم الكمال الذي بلوره الفارايب، 

 أو من خالل مفهوم االعتدال الذي صاغه ابن سينا.
دات الطبيعية: حيددها ابن سينا يف النفس، ولذلك فقد عمل على تقسيم قوى النفس اإلنسانية ب( احملد

 إىل قوى عاملة، وأخرى عاملة.
 ج( احملددات املنطقية: لقد عمل ابن سينا على عدم فصل كثري من قضااي املنطق بقضااي علم اجلمال.

ناسب، والتشابه، والتطابق، واالمتزاج املمكن لدى يبقى التفكري اجلما ي العريب مشدودا إىل أقرب أنواع الت
اإلنسان، تناسب متجل يف الكون؛ إذ كل ما يف الكون حييل بعضه إىل بعض، يف نوع من التناغم 
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واالنسجام واجلمال؛ فكان العشق، وكانت احملبة الصوفية وجتلياهتا املنبع الذي يصدر عنه ذلك النزوع 
 ه.اجلما ي اإلنساين مبختلف جتليات

وقد لقّي مفهوم التناسق الكوين الذي ههر عند الفيثاغوريني أتثرياً لدى الفالسفة املسلمني، وخصوصاً     
      الذين طوروا مفهوم التناسق بشكل يتفق مع حبثهم حول نظرايت املوسيقى إذ جند عند  عند أخوان الصفا.

يقى، احاولة وضع تعميقًا عن التذوق م ( يف مؤلفه عن املوس 873 –م  803الفيلسوف الكندي )     
اجلما ي لألحلان واأللوان والروائح. فاأللوان املختلفة برأيه مثل األحلان تستطيع أن تعرب عن هذا الشعور أو 
ذلك وتثريه، كما يوجد بني أنواع معينة من األلوان واألحلان من حيث أتثريها النفسي تشابه معني. وكذلك 

 اليت يعتربها موسيقى صامته.احلال ابلنسبة للروائح 
م( تعطي اإلنسان السعادة والسرور، املرتعرعني يف تلك احلدود  953-م  873) واملوسيقى عند الفارايب    

اليت تنمو فيها ثقته وفهمه، وعرب فهمه يكتشف يف نفسه اجلمال والكمال. وكما يقول " إن علم املوسيقى 
 لذلك الذي فقده، وجيعل الذين مل يبلغوا الكمال أكثر كمااًل، ذو فائدة من حيث إنه يرجع توازن التفكري

 .15وحيافظ على التوازن العقلي عند هؤالء الذين هم يف حالة توازن فكري ..."
انفرد العرب مبيزة مل تتوفر يف غريهم وان هنضتهم اقرتنت برسالة دينية اخصهم هللا هبا تعرف العرب على     

وأختلطوا أبقوام ونتج عن ذلك كله مزاج فكري وفلسفي ، ومذهب التصوف، اننحضارة اهلند وفلسفة اليو 
أعطى احلضارة العربية اإلسالمية طابعها املميز وقد كان للتقارب العريب  ،واجتماعي وروحي واقتصادي

 260فقد كانت فلسفة الفارايب ) اإلغريقي أثر كبري يف البناء الفلسفي الذي أنتجه العرب املسلمون،
فقد كان هلما أتثريا كبريا يف نظريته اجلمالية ، اجلمالية احاولة ا للجمع بني فلسفة أفالطون وأرسطو ية(هجر 

بني الفلسفة اجلمالية عند كل من  فمزج بنزعة رومانسية صوفية حتمل يف طياهتا الروح الشرقية اإلسالمية ما
وفيق بني الدين والفلسفة فقد كان اجلمال والت، أفالطون وأرسطو وهذا واضح يف )كتابه املوسيقي الكبري (

ابلنسبة للفارايب هو حتقيق القيم اخلرية يف األشياء اجلميلة من خالل بناءها وترتيبها وكانت والعملية 
اإلبداعية عنده عملية إنسانية بفعل بناء الفنان الشخصي وإمكانيته الفكرية وهي نتاج خالق ميكن أن 

، أما الفيلسوف العريب ابن سينا فكانت فلسفته عقلية يف أصوهلا .اال أكربيضفي على مجاليات الطبيعة مج
 صوفية يف ألفاهها وتعابريها وتوفيقية يف غاايهتا وأهدافها.

وأما الكندي يقول إن الروائح موسيقى صامتة فهناك روائح الشجاعة وأريج عن املعاانة وأريج عن     
ربية اإلسالمية هي انبثاقها من البيئة العربية اإلسالمية فقد الكربايء، وان من أهم خصائص الفلسفة الع

 أاثرهتا العقيدة والتعاليم اإلسالمية بعد تفاعلها مع ثقافة اجملتمع العريب وعقائده وأرثه احلضاري.
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يعد إبداعا تكوينيا وزخرفيا يزيد يف تشخيص ُهوية املبىن  كذلك الفنون اإلسالمية كفن العمارة الذي     
ته، يتجلى يف وجهني، وجه خارجي مرتبط مبشهد املدينة، حيث يبدو املبىن كتلة متناغمة مع الكتل ووهيف

املعمارية، ومرتبط هبُوية املدينة. فالطراز املعماري حيدد مِسة العمران، فهو إما يكون أصياًل أو دخياًل تقليدايً 
سًا يف تكوين عمران املدينة، كما هو أو مبتكراً. وجيهد مصمموا املدن يف وضع نظام معماري يبقى أسا

عالمة لنظام احلياة االجتماعية، وللتضامن املعماري لتكوين عالقات اجتماعية موحدة من خالل وحدة 
 الطراز أو األسلوب املعماري.

والوجه الداخلي لفن العمارة يرتبط مبصاحل فردية أو عائلية خاصة، وحيقق أهدافًا مباشرة للسكان الذين 
ن إىل عامل داخلي حيقق هلم سكينتهم ومتعتهم، ولقد تفردت العمارة اإلسالمية بتفضيل العمارة يتطلعو 

الداخلية على العمارة اخلارجية، ولقد أصبح داخل املبىن زاخرًا بروائع الزخارف املنتشرة على اجلدران 
حلدائق واألحواض اليت تفوح والسواكف واألفاريز واألعمدة والنوافذ واألبواب، ويف الربك والفسقيات، ويف ا

وعرائش العنب. حىت أصبح املسكن والكباد أشجار الليمون  وتنغرس فيهامنها رائحة الزهور واليامسني، 
شبه ابن قتيبة الدار ابلقميص، فحيث خياط القميص  "جنة الرجل داره". فردوسن صاحبِه، ويف األثر:

، وهبذا يـُعندُّ ابن قتيبة أول من حتدث عن حسب مقاس صاحبه، كذلك يبىن البيت حسب مقياس ساكنه
 .16يف العمارة اإلسالمية " Scale Human املقياس اإلنساين

استفاد العرب املسلمون من التقاانت واألمناط التقليدية اليت كانت سائدة يف البالد اليت فتحوها يف إشادة 
، مث ما لبثت أن تبلورت مدرسة فنية متكاملة املباين واملنشآت، وذلك يف الفرتة األوىل من املدرسة اإلسالمية

حتمل هوية متجانسة على البالد اإلسالمية قاطبة، وصار من الصعب معرفة األصول املقتبسة منها فتميزت 
 .17من غريها من املدارس الفنية

اليت هي  ومرّد ذلك إىل عوامل خمتلفة منها: العامل الديين، وهو أهم العوامل، أضفى الصبغة اإلسالمية    
خالصة للفكر والعقيدة اإلسالمية على األبنية الدينية واملدنية، كإشادة املساجد واجلوامع وفق نظام 
وختطيط معينيني يلّبيان احلاجة الوهيفية وأتدية الصالة. والعامل اآلخر هو العامل اجلغرايف، وتشابه املناخ 

اوي واملتوسطي فتشابه النسيج العمراين يف ختطيط النسيب يف أقاليم اإلسالم حيث غلب عليها املناخ الصحر 
املدن، وُعِرف ما يسمى ابلنسيج املرتاص أو العفوي. ويف اجملال املعماري اتصفت العمارة ابلتصميم البيئي، 
وذلك ابلتأكيد على انغالق املباين من اخلارج وانفتاحها على الداخل حول ابحة مكشوفة حيث اهلواء 

 ء والنبااتت.الطلق واملاء والسما
وقد كان حكام األندلس مييلون إىل تزيني ساحات قصورهم حبدائق بديعة، ورد ذكر الكثري منها يف     

واثئقهم وتوارخيهم وأشعارهم ويف مقدمتها حدائق األبنية اليت أقامها عبد الرمحن الداخل. وهبذا بدت 
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دسية. نتشر أتثري الفن العريب األندلسي، القصور موئاًل هلذا الفن اإلبداعي القائم على أسس علمية وهن
بدءًا من القرن اخلامس اهلجري/الثاين عشر امليالدي من إسبانية إىل املغرب، وتتجلى معامله مع بعض 
اخلصائص يف مدن مراكش وفاس وتلمسان وتونس وصفاقس. كذلك تُرى مالمح هذا الفن العريب 

 .18عرباإلسالمي يف إسبانية نفسها خارج مناطق نفوذ ال
وقد أوجد املسيحيون الذين عاشوا يف هل احلكم العريب أو الذين كانوا يف دار احلرب معهم أسلوابً فنياً     

، انتشر يف مناطق إسبانية بدءًا من القرن Mozarabeفريدًا من نوعه أطلق عليه اسم "فن املستعربني" 
نه جيمع بني أتثريات الفن القوطي والفن أل Mudejanالتاسع وهو يقوم على ما يسمى ابألسلوب املدّجن 

 املسيحي وأتثريات الفن اإلسالمي.
وقد جتلى هذا األسلوب يف العمارة والزخرفة ويف املنمنات امللونة اليت كانت تزين صفحات     

املخطوطات. ويعود الفضل يف انتشار هذا األسلوب إىل الصناع العرب املهرة الذين استخدمهم احلكام 
 املسيحيون يف تشييد قصورهم وكنائسهم وتزيني خمطوطاهتم بعد رحيل العرب عن األندلس.اإلسبان 

وقد كان للحدائق العربية يف األندلس صفات اختصت هبا، من ذلك مثاًل أهنا كانت تشغل الفناء     
الداخلي للقصر أو دار السكن، وحتتوي على شرفات مكشوفة يصعد إليها ببضع درجات مكسوة 

ين، كما حتتوي على قنوات مكسوة ابلقاشاين خترتق احملور األوسط للفناء، وكانت هذه القنوات ابلقاشا
تغذي املسطحات املائية يف احلدائق كالربك والبحرات والنافورات. وقد تعامل املهندسون مع املسطحات 

كسة خلضرة املائية بفطنة وذكاء، فاختلف توزيعها وحجمها حسب ما اقتضاه املبىن وغدت كمرآة عا 
 احلديقة وألوان البناء اليت يغلب عليها اللون األمحر.

والتجريد وسيلة يف التعبري املعماري. فالرقش  symbolismاعتمد الفن اإلسالمي على الرمزية     
مثاًل هو حالة تعبريية تفسريية معينة للكون والوجود،  ornamentation /arabesque)األرابيسك( 

قش أن يصّور اإلنسان بشكله ومضمونه مبا ميثله هذا املخلوق الصغري من عامل كبري حيث استطاع فن الر 
ليس له هناية، وبفلسفة صوفية تالقت مع مبدأ حترمي التصوير والتشبيه يف اإلسالم. ولئن عرفت احلضارات 

، فاملدرسة اإلسالمية املصرية القدمية والكالسيكية )اليواننية والرومانية( استخدام الزخارف اهلندسة والنباتية
 جعلت من هذه الزخارف مدرسة فنية هلا أسلوهبا وفلسفتها ُدعيت بفن الرقش )األرابيسك(.

واملقرنص يف العمارة اإلسالمية هو عنصر اعتمد على فن الرقش أببعاده الفلسفية عدا كونه عنصراً     
 معمارايً للربط البصري بني االنتقال الشاقو ي واخلط املنحين.

وجتلت الرمزية أيضًا يف العمارة اإلسالمية بتأكيدها أشكال املربع والدائرة والعالقة اجلدلية بينهما، وهو     
ما ُيالحظ يف مساقط األوابد املعمارية املشهورة يف التاريخ اإلسالمي، فاملربع ميثل العناصر األربعة املكونة 
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ملاء والرتاب(. وأتت املئذنة لتعرب عن االرتقاء حنو السماء للطبيعة يف الفلسفة الصوفية وهي )النار واهلواء وا
عن طريق اآلذان والدعوة إىل أداء فروض الصالة. ومل تبتعد هذه الرمزية عن تنظيم املدن اإلسالمية وجتلت 
يف خمطط مدينة بغداد الدائري حيث املدينة حول املسجد الكبري. وقد يشعر الناهر إىل الصورة اجلوية 

اجلزائرية، أنه أمام مشهد توحيدي تتجلى فيه املركزية اليت  Ghardaia / Taghardaitرداية ملدينة غ
 ُتشاهد يف املدن اإلسالمية وتُذنكِّر مبشهد احلجاج إىل بيت هللا احلرام.

 وإليكم هذه الصور اجلميلة تعبريا عن املثاقفة اجلمالية املعمارية يف احلضارة اإلسالمية:    
 

 
 1متثل الصورة 

 
 2متثل الصورة 
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 3متثل الصورة 

 
 4الصورة 

 
  5الصورة

. كلية الدراسات اإلسالمية يف قطر وأعلن عن 2015أمجل مبىن ديين مكتمل لعام  :5و4الصورة  متثل    
 .2015هذا يف معرض العامل هلندسة العمارة يف سنغافورة لعام 

مبساحته الشاسعة ومشوخه الذي يكاد به أن يصل عنان السماء، ميّثل جامع املدينة التعليمية وكلية     
خليفة، عضو مؤسسة قطر، حتفة الدراسية اإلسالمية يف قطر، إحدى الكليات التابعة جلامعة محد بن 

معمارية فريدة ترى فيها قيم ومبادئ اإلسالم ومؤسسة قطر ودولة قطر، وقد أسجت كل ركن فيه، فكان 
يف مهرجان الفن « االستخدام الديين -املباين املكتملة »حبق مبىًن من أهبى مباين العامل يف فئته بفوزه جبائزة 
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العاملية املعنية ابالحتفاء ابملعامل املعمارية املثرية لإلهلام والذي أقيم يف  املعمارّي العاملّي، أكرب الفعاليات
، واحل تقدير العامل وداللة على التزام مؤسسة قطر الراسخ حنو 2015نوفمرب  6 - 4سنغافورة خالل الفرتة 

 اإلبداع واألصالة يف مبانيها.
الئحة النهائية يف فئته، مما أاتح له الفرصة كان املبىن الوحيد ذو الطابع اإلسالمي الذي يتأهل ل    

، وهي املسابقة اليت حظي فيها املبىن بتقدير 2015للمنافسة يف الفئة العامة ألفضل مبىن يف العامل لعام 
عال من جلنة حتكيم مهرجان الفن املعمارّي العاملّي، فعلى حد قول أحد أعضاء اللجنة فإن املشروع ميّثل 

، ولكّن املبىن يف الوقت نفسه، «ح فيها العميل واملهندس املعمارّي يف تشييد مبىن رائًعاانطالقة ثقافية جن»
وإن كان مثرة للخيال اجلامح والتصميم اخلالق واألساليب املبتكرة يف التشييد وبناء املرافق، فهو أيًضا يعرّب 

 عن مواطن االلتقاء بني الدراسة والعبادة.
كرمز يعرب عن رؤية لرتاث اإلسالمّي والعريّب ويكن هلما  2015هر مارس افتتح املبىن رمسًيا يف ش    

 .19التقدير ويعمل على ترسيخ دعائمهما وحفظهما أمام نوازل الزمن
ميثل املبىن جتسيًدا وإحياًء لنموذج املدرسة التقليدية اليت متّثل عنصرًا أساسًيا يف طابع املدن اإلسالمية 

 رة اإلسالمية تعكس عراقة املاضي إجالاًل له وجتّسد حداثة املستقبل.القدمية، فكان أيقونة للعما
وميّثل شريطاه اللذان يتوقان للمس عنان السماء مولية قبلتهما شطر املسجد احلرام مث تلتحمان مًعا     

يم خللق مساحات البناء الداخلية رمًزا للمعرفة والتنوير، العنصران الغالبان يف كل مرحلة من مراحل تصم
 املشروع.

أعمدة ضخمة متثل أركان اإلسالم اخلمسة وحيمل كل عمود منها  5ويرتكز جامع املدينة التعليمية على     
آية من آايت القرآن الكرمي ترمز للركن نفسه. وتشيع يف مجيع أركان املسجد عناصر رمزية وروحية تعرب عن 

أللوان واملاء واستعانته ابإلضاءة الطبيعية تطعم فيه اإلسالم وحضارته، كما أّن وضاءته واستغالله لعنصرّي ا
 معامل الرتاث اإلسالمّي والعريّب لتربز كتحفة فنية تعرب عن احلداثة.

وهذا النموذج هو النموذج الذي ميثل املثاقفة اجلمالية يف احلضارة املعاصرة بني األصالة اإلسالمية     
حيث يعرب مبىن جامعة قطر عن  اإلجيابيةثاقفة ابملثاقفة والتحدايت املعاصرة. ويسمى هذا النوع من امل

اهلوية اإلسالمية بشكل واضح حيث قام بتصميمة املهندس املعماري كمال كفراوي يف السبعينيات وقد مت 
، ومتتاز املباين بطابع املعمار اإلسالمي األمر الذي يعطي للطالب الفرصة  1973افتتاح جامعة قطر يف عام 

 ى ماضيه ويتمسك به.كي يتعرف عل
اليت تزعم التقاء  (L Acculturation Symbiotiqueوهذا النوع يسمى ابملثاقفة احلوارية )    

الثقافات التقاء نقيا يف حوار يتعايش فيه األان واآلخر بشيء من التقبل والرتحيب ابلرأي املختلف يف جو 
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وهي يف اعتقاد الكثري من الفالسفة واملثقفني  ووازع االشرتاك يف املصري  مفعم بروح التسامح اإلنساين،
"املثقف العريب واملتغريات" الذي  كعابد اجلابري يف كتابه "مسألة الثقافة"، وعلي عقلة عرسان يف كتابه

"حنن مع املثاقفة اليت تقوم على أساس من الثقة واالقتدار أبوسع صيغها ... وال نرى يف التقوقع  يقول فيه:
ى خريا يف تبعية من أي نوع ،والسيما التبعية الثقافية ،ولذا فإننا نرفض سياسات أي خري كما ال نر 

االنغالق كما نرفض سياسات اإلحلاق والغزو واحملور الثقايف ،ونتصدى هلا وندعو إىل وضع اخلطط 
 .20واإلمكاانت الالزمة لذلك ،بدءا من حتصني الوعي الثقايف القومي على مجيع املستوايت "

 
ومن خالل املقارنة بني املثاقفة اجلمالية يف هذه الصورة اجلميلة وهذه الساعة اليت مت إنشائها فوق مباين     

قدم وقد مت االنتهاء من بنائها يف عام  1972كرمة ويبلغ من االرتفاع وأبراج البيت يف السعودية مبكة امل
2011. 
 متــثل برج ديب  6صورة 
برخ اخلليفة وهو عبارة عن أكرب انطحة سحاب وهو متواجد يف إمارة ديب وهو يعترب أطول برج يف     

 قدم. 2717ويبلغ طوله  2012العامل من عام 
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هل يتماشى هذا الربج مع ثقافة وحضارة العرب املسلمون؟ أم هو جمرد تقليد حضاري ملباين أمريكية     

 وأوروبية؟

 
 متثل برج التوأم مباليزاي 8متثـل برج مارينا يف ديب والصورة  7الصورة 
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يعترب برج التوأم مزجيا بني الطابع الديين واحلداثة والرخاء، هذا املشروع حيتوي على مساحة خمصصة 
أيضا على مسجد كبريللمحاالت التجارية و 

 
و هيف يف يصفها عبد هللا أب مثاقفة سلبيةنالحظ من خالل هذه الصور أن هذا النوع من املثاقفة هو     

دراسته "الغزو الثقايف واملفاهيم املتصلة به"  خمتلف املفاهيم اليت تدل على االجتاه السليب الذي تسري فيه 
ومن تلك املفاهيم اليت أفرزهتا هاهرة املثاقفة بني الشرق  ،ثقافية القائمة بني الشرق والغربالعالقات ال

ويوجه نقدا ملفهوم املثاقفة قائال :" وال يزال  عريب والتنميط،والغرب ،الغزو الثقايف واالستقطاب والتبعية والت
أمر الغزو الثقايف احريا لدى الكثريين ،إذ ترى فئة من الناس أنه غزو ،فتختار له تسميات أخرى ،وهتون فئة 

ء بل إن فئة اثلثة تدعو له سبيال للمثاقفة ،وهؤال ،يث عنه وعن خماطره ألعوبة أو وهممن شأنه على أن احلد
وإمنا يعدون  ،زية قاهرة يف ثقافة مغزوة مقهورةيهونون أيضا من أمر املثاقفة ،فال جيدون فيها أتثري ثقافة غا

ويغنيها ،ويوردون حججا ال  )ترااثت( االنسانية، املثاقفة تالقحا معرفيا حضاراي يعزز التواصل بني تراث
 .21أو التقدم " هناية هلا عن القائمة بني الشعوب ،واستكمال شروط النهضة

  :خلامتةا
مهيمنة يف  يقول: برانرد لويس يف معرض نقده لنظرية الصدام احلضاري: "لقد كانت هناك حضارات    

حدااثت سابقة عديدة  املاضي، وبدون شك ستكون هناك أخرى يف املستقبل، احلضارات الغربية تدمج
الزعامة، وهي نفسها سترتك إراث ثقافيا غربيا  يف مبعىن أهنا مثرية إبسهامات وأتثريات ثقافية أخرى سبقتها

 .22حلضارات أخرى ستأيت"
إن االنعزال والتقوقع واالنغالق على الذات يف عامل اليوم الذي حتول إىل قرية صغرية حبكم التطور التقين     

ة واحدة هو حبد اهلائل يف تكنولوجيا االتصال أمر مستحيل، كما أن االنسياق وراء الدعوة إىل حضارة عاملي
ذاته عملية تكريس هليمنة احلضارة الغربية الكاسحة وهو طريق التبعية احلضارية الذي يفقدان خصوصيتنا 

 .23احلضارية وحيولنا إىل جمرد هامش حلضارة الغرب
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واإلسالم كدين وحضارة عندما يدعو إىل التفاعل بني احلضارات ينكر )املركزية احلضارية( اليت تريد     
 امل حضارة واحدة مهيمنة ومتحكمة يف األمناط والتكتالت احلضارية األخرى.للع
فالصحوة اإلسالمية املعاصرة تسعى إىل أن يكون العامل )منتدى حضارات( متعدد األطراف، ولكنه مع     

ضارات ذلك ال يريد للحضارات املتعددة أن تستبدل التعصب ابملركزية احلضارية القسرية، إمنا تريد هلذه احل
. وشرط اإلفادة من اآلداب األخرى واحوره 24املتعددة أن تتفاعل وتتساند يف كل ما هو مشرتك إنساين عام

هو األصالة فال تكون "عالقة املتأثر أو احملاكي عالقة التابع ابملتبوع، وال عالقة اخلاضع املسود بسيده، بل 
يضفي عليها صبغة قوميته ... فاألصالة ليست بقاء عالقة املهتدي بنماذج فنية أو فكرية يطبعها بطابعه، و 

لكي يبقى كما هو دون تغيري أو حتوير،  املرء يف حدود ذاته، وليست هي إابء التجاوب مع العامل اخلارجي،
وال يستطيع امرؤ أن يصقل نفسه، وال أن يبلغ أقصى ما تيسر له من كمال، إال جبالء ذهنه أبفكار 

 25ن آرائهم ودعواهتم."اآلخرين وابألخذ املفيد م
 إن امليزة اليت تنطوي عليها املثاقفة تكمن يف كوهنا تكتسي إىل جانب الثقافة
 طابعا إنسانيا "فالثقافة واملثاقفة أمران إنسانيان،والبد من االلتزام هبما مبا مها

 26كذلك، ومن هنا كانت مسألة القيم الروحية مرتبطة مبسألة االلتزام هبما
العالمة اجلزائري الشيخ احمد البشري اإلبراهيمي إىل هذه املشكلة حينما حتدث عن أسالفنا  وقد أشار    

العرب الذين وفقوا أميا توفيق يف حلها فنقلوا: " الفلسفة جبميع فروعها، والرايضيات جبميع أصنافها، 
لية يف األمم الغابرة والطب واهلندسة واآلداب واالجتماع وهذه هي العلوم اليت تقوم عليها احلضارة العق

 .27واحلاضرة، وهذا هو الرتاث العقلي املشاع الذي ال يزال أيخذه األخري عن األول "
ولو فعلوا « ومل حياولوا أن ينتقلو هم إىل خصائص هذه احلضارات بل نقلوها إليهم لتكون قوة هلم،    

   28ى التاريخ اإلسالمي برمته "ألصبحوا عراب بعقول فارسية وأدمغة يواننية ولو وقع ذلك لتغري جمر 
وال ريب أن التفاعل الثقايف الصحي واحلقيقي يقوم على اقتباس أكثر العناصر إجيابية من الثقافات     

مث يتم تبادل االقتباس واالستيعاب واهلضم، فتزدهر الثقافات ومعها كل الكائنات واجملتمعات.  األخرى،
 29ية، بني األصالة واملعاصرة، فكلها قوى للدفع احلضاري "فليس هناك تناقض بني احمللية والعامل

 وإليكم احلكم والتعليق على هذه الصور وعلى طبيعة املثاقفة اجلمالية والفنية؟
 :اهلوامش حسب تسلسلها يف البحث
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 كتاب املعيار للونشريسيأسلوب   يفمعامل من النظرية التعليمية 
 

 قاسم قادة بن طّيب د.
 املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت

 ملخص البحث:
تمعُن لكتاب    

ُ
املعيار للونشريسي تعامل صاحبه يف طرح القضااي الفقهية  يلمُس القارئ الفاحُص، وامل

وفق منهجية فيها من الفهم والتحصيل، وهي شبيهة ابخلطوات البيداغوجية املعتمدة يف حقل التعليم، 
 ودراسيت هذه أتيت يف سياق استنباطي ملا سار عليه كتاب املعيار يف إطاره العام.

ر على استنباط أهّم األساليب املوهّفة من الشيخ الونشريسي،  لقد حرصت يف قراءيت لكتاب املعيا    
كتوهيفه لالستفهام، واستعماله للغة وهيفية.. وغريها من العناصر اليت مّكنت عمله هذا كأسلوب إجرائي 

 من االرتقاء إىل إنتاج مرموق.   
تنبطا لكثري من الطروحات بني منهجية كتاب املعيار، وما تنادي به البيداغوجيا التعليمية وقفت ُمس    

 الفقهية اليت ُتضاهي ما تُنادي به النظرية التعليمية يف أايمنا.   
 الكلمات الدالة:
  -اخلطوات البيداغوجية   –القضااي الفقهية  –النظرايت التعليمية –املنهجية  –كتاب املعيار 

Research Summary : 
The tester reader And Intrigued to the book of the almieyar alwnshrysi Touch The owner 
dealt with the issues of jurisprudence. 
According to a methodology of understanding and collection, this study comes in the 
context of deductive of what went through the book of the almieyar in its general 
framework. 
In my reading of the Criterion, I made sure to devise the most important methods 
employed by Shaykh al-Winchrisi Such as the use of the question, and its use of 
functional language.. In addition, other elements that enabled this work as a procedural 
method of upgrading to a prestigious production 
    Between the methodology of the book almieyar and the call for educational pedagogy, 
it stood as the basis for many of the doctrines, which is similar to what is called for today's 
educational theory. 
Key words:  
 Book of the almieyar. Methodology. Jurisprudence Issues. The pedagogical steps 
Educational theories   
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 مقدمة:
 ر املعروفةمن الدراسات الرتاثية املنتمية حلقول العلوم اإلنسانية ما يقف عليه القارئ يف موسوعة املعيا    

ابسم " املعيار املعّرب واجلامع املغّرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب " للعامل الفقيه اإلمام أمحد 
بن حيي الونشريسي الذي يندرج يف إطار املوسوعة الفقهية املتضمنة لفتاوى علماء املذهب املالكي ممّن 

لفت يف هذه املوسوعة
ُ
ما اعتمده صاحبها يف منهجية تناوله ملختلف القضااي  سبقوه وعاصروه، ولعّل امل

الفقهية كاعتماده على االستجواب، وربط املعارف الفقهية ابلواقع، والتنويع من الوضعيات، وما إىل 
 ذلك...
إّن مثل هذه اجلوانب املنهجية مطروحة حبّدة خاّصة يف حقل الّتعليمية، إْذ يُرّكز جّل علماء التعليمية     

جوب االهتمام بفّن االستجواب والّتحكم يف آليات نسجه ِلما له من أتثري يف استمالة املتعّلم، على و 
 .وضمان اكتمال بنائه هذا فضالً عن تركيزهم على ربط املعارف ابلواقع املباشر للمتعّلم

نهجي جتعل إّن اعتماد صاحب هذه املدّونة الفقهية على مثل هذه العناصر الديداكتيكية يف طرحه امل    
من ُمصّنفه هذا يشتمل على خاصية من خصائص الفعل الّتعليمي الذي تنادي به الّنظرية التعليمية ابعتبار 
مثل هذه األفعال تضمن إقحام املتعّلم ومتوضعه يف ُكنه االكتساب املعريف، وإّن تركيز شيخنا على مثل هذه 

 املهارات مّكن ُمؤلّفه هذا من الّتمّيز.
املنطلق ميكن ضبط إشكالية البحث يف التقصي عن األسرار املتضمننة يف كتاب املعيار   ومن هذا    

ن يقرؤه بتمعن، األمر الذي يدعوان إىل ضبط اإلشكال يف 
ن
 اآليت:كأسلوب تناول مّكنه من تبليغ احتواه مل

املتخّصص يف البحث ما هي اخلصائص املنهجية اليت مًيكن استنباطها من كتاب املعيار، واليت مًيكن للقارئ 
  التعليمية؟التعليمي أن يقف عليها كإطار تنظريي اندت به النظرايت 

إّن هذه املوسوعة إذا ما ُقرئت قراءة فاحصة من الوجهة املنهجية فيها ما يؤّكد على أّن صاحبها كان     
ي هبا، وممّا سبق طرحه  خبرياً جبملة من االهتمامات اليت أصبحت النظرية التعليمية تدعو إىل وجوب الّتحلّ 

 منها:كإشكال مُيكن أن نستّل منه مجلة من االستفهامات 
 الفقهي؟أين تتجّلى عناصر الفعل التعليمي يف كتاب املعيار ذو املنحى 

إىل أّي حّد يلتقي تناول وطرح، ومنهجية الونشريسي يف مدّونته الفقهية مبا تنادي به نظرايت الّتعّلم     
 احلديثة؟
 املعيار؟ا هي الوهيفة الرّتبوية ملثل هذه املنهجية املعتمدة يف كتاب م    
كيف مُيكن للّدراسات البينية أْي: بني الفقه اإلسالمي، والّنظرية الّتعليمية أن يستفيدا من بعضهما      

  البعض؟
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التعليمي  لقد حاولت اإلجابة عن هذه االستفهامات وغريها من خالل توّسعي يف احور عناصر الفعل    
يف كتاب املعيار، واستنباط مجلة من األفعال اليت أصبحت النظرية التعليمية تنادي هبا، معتمدا على املنهج 

 الوصفي التحليلي. 
 اإلطار املفاهيمي للنظرية التعليمية  

لف مراحل  قبل اخلوض يف بيان أهّم ما جاء يف أسلوب ُمدّونة املعيار للونشريسي يف ثنااي تعامله مع خمت    
كتابه من معامل وأطر عامة تقرتب مبا تنادي به " النظرية التعليمية " األمر الذي نتج عنه شيئا من 
األساليب اليت انعكست على سهولة التعامل معه، وهو ما ساعد على قراءة مؤّلفه هذا، وملعرفة هذا 

رأه الونشريسي يف معياره، حرّي يب أن التطابق احلاصل بني ما أورده علماء الّنظرية التعليمية، وبني ما أج
أُعّرف ابلّنظرية التعليمية يف إطارها العام، قصد متكني القارئ من بلورة املفهوم احلاصل بينها وبني أسلوب 

 التناول احلاصل يف كتاب املعيار، فما هو مفهوم الّنظرية التعليمية ؟ وما هي أشهر أنواعها؟         
مصطلح من املصطلحات الشاملة يف حقل التعليمية حيث " هتتم بسلوك املتعلم وما " النظرية التعليمية " 

يطرأ عليه من تغريات إجيابية دائمة نسبيا كداللة من دالالت التعلم نتيجة استجابته للمثريات التعليمية 
اث احمليطة به، وتسعى إىل حتسني هذا السلوك والعوامل املساعدة على تطويره وفق ما تظهره األحب

وهي من هذا املنظور تعين تلك الرؤى اليت استنبطها، ويستنبطها العلماء يف هذا احلقل قصد ( 1)العملية"
بلوغ وارتقاء فعل التحصيل، وقد يكون هذا التحصيل من كتاب كالذي سأستهدفه من دراسيت للمعيار، 

حصول فعل الّتجاوب مع اُحتوى  ُمبّينا أثر أسلوب املعيار يف قارئه كنتيجة دالّة يف هناية املطاف على
دّونة يتعنّي علينا أن نقوم بسرد 

ُ
املعيار، وقصد بيان وتوضيح مكامن حتقيق فعل التجاوب مع أسلوب امل

 أشهر النظرايت التعليمية، وتوجهها اإلمجا ي . 
أو عالقات يف  من النظرايت التعليمية النظرية السلوكية اليت ترى أّن التعلم يكون عن طريق إنشاء روابط    

اجلهاز العصيب وبني األعصاب الداخلية اليت يُثريها املنبه واألعصاب احلركية اليت ُتشبه العضالت، فتعطي 
، ولعّل من التنبيهات اليت يقف عليها قارئ (2)بذلك استجابة احلركة ابعتماد قانون املران وقانون األثر

 أمثلة من خالهلا حييل القارئ إىل مثري خارجي. املعيار ما يشري إليه صاحبه بني احلني واآلخر من
صف العلمي والدقيق لبنية اللغة األساسية، كما يقف القارئ على النظرية البنيوية وهي اليت هتتّم ابلو      

، ولعّل املتأّمل (3)حيث تعاملوا مع اللغة كما يتعاملون مع مادة كيمائية ميكن حتليلها خمرباي ابلطرق العلمية 
 ونشريسي يف كتابه املعيار يقف على هذا املظهر املتمثل يف انتقائه للوحدات اللفظية اهلادفة.للغة ال
إّن من األساليب اليت انتهجها الونشريسي يف كتابه املعيار ما ميكن للقارئ أن يشّده أبواصر النظرية     

دل الرتكيز على الوصف املعرفية اليت استطاعت أن تطرح ابلبحث اللساين عنصري التفسري والتحليل ب
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، ومثل هذا األسلوب يف تعامل الونشريسي مع خمتلف الوضعيات الفقهية ميكن للقارئ (4)الشكلي
 استجالؤه.

عتمدة من صاحب املعيار ما يدفع إىل سلوك التأّمل مّكننا هذا املظهر من     
ُ
وملّا كان من األساليب امل
 التعلم أن معىن، أو له الذي التعلم أن يصّر على " بياجيه الذيل البنائية النظريةإسقاطه على ما تدعو إليه 

مثل هذا اإلجراء كأسلوب ُمنتهج قد يلتمسه  (5)الرتوي، " أو عن التأمل ينشأ الذي التعلم هو احلقيقي
 قارئ املعيار بني احلني واآلخر.

ات عامة ميكن للقارئ مثل هذه اإلسقاطات على أطر بعض النظرايت التعليمية وما تنادي به كتوجه    
 (6)وكأّن الونشريسي يف أسلوبأن يلتمسه كأسلوب سار عليه الونشريسي يف مدونته الفقهية، " املعيار " 

مع املعيار عارف مبا يستميل به القارئ كأدوات إجرائية تتصل يف إطارها العام مبهارات تعليمية جتعل  تعامله
دّونة، نتيجة اعتماده على أسلوب إجرائي من القارئ لكتابه هاضما، وفامها، وعارفا  

ُ
ملا يقّدمه صاحب امل

 تومسته يف حبثي هذا مبا تتضمنه النظرايت التعليمية من توجيهات قصد بلوغ فعل التحصيل.   
 عناصر الفعل التعليمي يف كتاب املعيار

ونة يف منهجية تقدميه يقف على اعتماد صاحب املد (8)للونشريسي (7)إن القارئ املتأين لكتاب املعيار    
للمسائل الفقهية على كثري مما أصبحت تُنادي به النظرية التعليمية كأسلوب تعاملي مع الوضعيات 
التعليمية قصد حتقيق فعل التحصيل املعريف، ولعل من أبرزها ما وقفت عليه من خالل قراءيت لبعض 

يمية، وهو ما مُيكن للقارئ أن يقف عليه يف  املسائل ذات املنحى الفقهي وفق أسلوب فيه من املنهجية التعل
 كثري من احملطات منها:

 توظيفه لالستفهام:  –أ 
" وسئل عن الذي مما هو عام كأساليب يف طرح القضااي الفهية تركيز صاحب املدونة على السؤال حنو     

غريه، فهل جيوز ذلك  يطيل أرض احلبس لعشرين عاما ويغرسها كرما فبعد ستة أو مثانية أراد بيع الغرس من
 أم ال؟ 

 وهل يكون بيعه ملا بقي من املدة أو يبيعه وال يسمى ما بقي من املدة، بّينوا لنا ذلك؟
فأجاب: جيوز ملطيل أرض احلبس بيع غرسه قبل متام مدته ممن يقوم مقامه يف تطييل األرض إىل متام املدة، 

الطرح الوارد يف كتاب املعيار كفيل من  فمثل هذا (9)مث يكون حكمه بعد متامها كحكم الغارس،"
استقطاب القارئ ملا من أثر يف السؤال حيث جيعل من القارئ طرفًا رئيسيًا يف العملية، األمر الذي ينتج 
عنه حصول فعل التفاعل بينهما، واحلقيقة أّن توجيه األسئلة املفيدة ليست ملكة تنفرد هبا األقلية، بل هي 
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فيصبح بذلك القارئ منتجاً  ،(10)طريق معرفة األسئلة اجلّيدة ومُمارستها" مهارة جيب أن تُنّمى عن
 الستفهامات جديدة، وبذلك تتطور تصوراته لكثري من القضااي، وجيد حلوال لكثري من املسائل.

مبنهجه هذا يكون قد خالف سابقيه من الفقهاء، وهو ما ميكن تفسريه بقناعة صاحب  إّن صاحب املعيار
 ذا املنحى الذي ِوفقه يصبح القارئ متموقعا يف قضاايه.املعيار هب

إّن البناء املستمر ملثل هذه العملية يف كتاب املعيار قد يُرّسخ يف القارئ شيئا من الفطانة اليت بدورها     
احلني  تُفيد املتعلم يف ترقية التفكري ابعتباره مهارة، وبُغية تنميتها يتعنّي على املعلم استهداف ُمتعلميه بني

واآلخر أبسئلة " تستخدم إلعطاء توجيهات ولتصحيح السلوك إلدارة األنشطة يف الفصل ولبدء التعلم، 
ومن أمثلة ذلك قوله: " وسئل عن الرجل يشرتي مثرة  ،(11)ولتهيئة مواقف تعليمية، ولتقييم عملية التعلم"

أن يقطفها املشرتي ممن تكون مصيبة  الكرم يقطفها فيتعدى السلطان اجلائر على الثمرة فيقطف الكرم قبل
فمثل هذه  (12)الثمرة من املشرتي أم من البائع ؟ أم هل تكون هذه جائحة؟ ألن السلطان غصبه الثمرة،؟"

األسئلة كفيلة أبن أتخذ بيد القارئ أو املستمع إىل االهتداء للجواب نتيجة احاصرهتا ملوقف واحد، ولكنه 
صّحح الكثري من السلوكات، وعندئذ مُيكن أن تُنعت العملية التعليمية املبنية تفرع فيه، ومبثل هذا اإلجراء تُ 

وفق هذه املواصفات ابملؤثرة يف املتعّلم؛ ألّن " من خالل أسلوب املناقشة يستطيع املدّرس أن يتعّرف على 
ومن احطات ، (13) جوانب كثرية من ُمتعلميه، كأن ُيصبح عارفا مليوله واجتاهاته وقدراته، وحاجاته ورغباته"

وسئل هل على الرجل أن جيعل ابنه يف الكتاب وجيربه ما يقف عليه القارئ للمعيار يف هذا املنحى قوله: "
القاضي، والذكر واألنثى سواء؟ فإن مل جيرب فهل يوعظ؟ وهل الوصي كاألب يف اجلرب أو ال؟ فإن مل يكن 

على املسلمني إن مل يكن؟ أو على املعلم بغري وصي فهل ذلك لإلمام أو للمسلمني من ماله إن كان أو 
شيء؟ وهل إن امتنع األب يسجنه اإلمام أو يضربه على ذلك؟ وهل تقوم اجلماعة مقام األب يف جربه إن 

 .(14)مل يكن أمال؟ "
 إّن مثل هذا التنويع يف بناء االستفهام يساعد املتلقي أو السامع على التموقع يف احلدث املراد، وهو ما    

يُعرف ابلعصف الّذهين الذي هو " نشاط يهدف إىل تدريب املتعّلم على املشاركة والتشاور، والتعاون، 
فمثل هذا التوا ي يف بناء األسئلة جيعل من  (15)وكما يهدف إىل تدريب املتعّلم على إنتاج أفكار جديدة،"

يف هذا املنحى ما أُّلف يف جمال تعليمية املتعلم مفكرا فيما اسُتشكل عليه، ابحثا دوما عن احللول، ويُعجبين 
 Didierالرايضيات، والذي ضبط صاحب املؤلف عنوانه مجلة استفهامية، حنو ما ألّفه الكاتب 

Nordon كتابه:   يف 
فوهيفة االستفهام هنا يقصد هبا لفت االنتباه، وشغل  il Qu’âtres-Deux Et Deux font ؟  (16)

 عنه حتريك العقل وتوهيفه. ابل القارئ، األمر الذي ينجّر 
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 ربط املعارف الفقهية ابلواقع: -ب
إّن القضااي الفقهية املطروحة يف كتاب املعيار مستوحاة من الواقع التعاملي، األمر الذي مّكن هلذا النوع     

جنذاب من الطرح، ووّفر له من العوامل اليت ساعدته على الربوز، فالقارئ ملثل هذه القضااي جيد نوعا من اال
اجّتاهها ال لشيء إاّل لكون أهّنا مستوحاة من الواقع حنو قوله : " وسئل الشيخ أبو الضياء سيدي مصباح 
بن احمد بن عبد هللا اليالصويت مبا نّصه : احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، سيدي رضي هللا 

وز لرجل من املؤذنني ابجلامع يالزم عنكم وأرضاكم جوابكم يف مسألة اإلجارة من مال األحباس، هل جي
اجلامع وينظر يف حفظه، وغلق أبوابه ليال وهنارا... فهل ترون هذا الرجل املؤذن الذي ُيالزم اجلامع ملا ذكر 
من القومة الذين جتوز اإلجارة هلم من احلبس...أم ال ؟ فبّينوا اجلواب على ذلك مأجورين مشكورين، ؟" 

طروحة تضمن تغيري الواقع حنو األحسن واألفضل، وهو ما أصبحت احلاجة فمثل هذه القضااي امل (17)
التعليمية تدعو إىل اعتماده مع املتعلمني قصد ربطهم بواقعهم الذي ينتج عنه تبيّن املعرفة اجلديدة، ومن هذا 

ع املتعلم املنطلق فالوضعيات التعليمية املقّدمة للمتعّلم تكون مفيدة إذا راع فيها املعلم خدمتها لواق
تنظيم وضعيات التعلم ينبغي أن أتخذ بعني االجتماعي، والفكري، والنفسي، وهي يف نفس الوقت أي:

االعتبار مجلة من األبعاد كالبعد الوجداين، واالجتماعي، والنفسي ، وعندما أتخذ العملية التعليمية مثل 
ك وحده كل احلقيقة وأن عليه أن يدفع هذه األبعاد تكون أبلغ، وأفيد للمتعّلم؛ ألّن املعلم " ال ميتل

وهو ما يكون حاضرا يف أسئلته اليت ينبغ أن مُيحورها حول املوضوع  (18)بتالميذه إىل البحث دائما، " 
 املعاجل قصد متكني املستمع من بلورة إجابة على ذلك.

 اعتماده للغة وظيفية: -ج
األمر الذي يُعترب عامال  ية ال تعقيد فيها،ومما هو حاصل يف املعيار اعتماد صاحبه على لغة وهيف   

مساعدا على قراءته وفهمه، ومن أمثلة ذلك قوله: " وسئل عن املبادلة يف الطعام جيعل هذا طعامه يف كّفة 
 واآلخر يف الكّفة األخرى.

كالزنة   فأجاب: ال جتوز املبادلة أبن جيعل امللح يف كّفة والشعري يف كّفة، وكذلك ما أشبه، هذا ألنّه    
حبجر جمهول فال جيوز ألنّه غرر إاّل أن يُعرف مقدار وزن أحدمها مبا يوزن به اآلخر فيجوز ألنّه يصري 

فمثل هذا الطرح  ،(19)معلوما، وقد نّص على املنع فيما ذكر املنع فيه عبد امللك بن حبيب قاله ابن سراج"
البناء من كّل تعقيد لُغوي، األمر الذي ُيسهل يف حقل التعليمية ُمفيد كبناء معريف نتيجة خلّو مثل هذا 

على املتعّلم التجاوب مع مثل هذه املضامني، وإْن ُوجدت بني احلني واألخر بعض الوحدات اليت يفرضها 
دّونة الفقهي إاّل أنّه مُيكن للقارئ استيعاب داللتها،

ُ
وهو بذلك يعمل على متكني القارئ من  منحى امل

 اكتساب وحدات جديدة .
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 توخي املوضوعية يف الطرح واإلجابة: -ج
كثريًا ما ينصح رجال التعليمية بوجوب اعتماد املوضوعية يف طرح القضااي الرتبوية، واإلجابة عنها،      

واحلقيقة أّن هذا الطرح يتطلّبه منهج البحث يف العلوم، وحىت ُيضفي شيخنا على ُمدونته هذه هبذا الطرح 
روحة بطابع املوضوعية، كما هو الشأن يف قوله: " وسئل سيدي أمحد القباب وسم الكثري من القضااي املط

عن رجل به جرب كثري، فإذا أتى املسجد للصالة حّك فيها فتقع قشور اجلرب يف املسجد وهو ال يقدر 
على الّتحفّظ من ذلك، هل جيوز له دخول املسجد أم ال؟ فأجاب مل أجد فيها نصاً، ولو صّلى خارج 

إّن اعرتافه بعدم وقوفه على نّص صريح يف اجملال جيعل من ( 20)الهتم إن قدر كان أحوط له،"املسجد بص
 القارئ يطمئن ملا يقرؤه من خترجيات فقهية، بل تبعث فيه روح االجتهاد والبحث.

إّن مثل هذه الطروحات اليت تتضمنها مثل هذه األسئلة كوضعية تعليمية جديرة ابالعتماد من ابب إضفاء 
ابع املوضوعي والشمو ي لكثري من املواقف التعليمية، وهي بذلك تعمل على " إاثرة التفكري عن طريق الط

 األمر الذي ينتج عنه اطمئنان املتلقي للمعرفة اجلديدة. (21)األسئلة،" 
 تركيزه على فعل التقومي: –د 

 ُمدونة أمحد بن حيي الونشريسي من القضااي التعليمية اليت مُيكن للقارئ أن يستنبطها كمنهيجة ُمعتمدة يف
تركيزه بني احلني واآلخر على تقومي املعارف، حنو قوله: "وسئل ابن أيب زيد عن أفعال السفيه قبل احلجر 

 عليه، وهو ممّن ينبغي أن حُيجر عليه.
ه أكثر فأجاب انفرد ابن القاسم وحده يف أّن أفعاله ال جتوز واملعروف من قول مالك أن أفعاله جائزة وعلي

وهو ما يتجّلى يف إحالة القارئ إىل انفراد ابن القاسم وحده  (22)أصحابه، وهو األشبه عندي وهللا أعلم،"
يف عدم اجلواز، مع اإلشارة إىل جواز أفعاله من قول مالك، وأكثر أصحابه، فمثل هذا التعديل الذي صرّح 

من القارئ مييل إىل األرجح، وهو ما يعرف به من عدم اجلواز إىل جواز أفعاله عند مالك وأصحابه جيعل 
يف حقل التعليمية " ابلعملية اليت يتم هبا إصدار حكم على مدى وصول العملية ألهدافها، ومدى حتقيقها 

وهذا هو األصل يف ، (23)ألغراضها، والعمل على كشف نواحي الّنقص يف العملية الرتبوية أثناء سريها"
اليت هي مبثابة مؤّشر ملعرفة الوضع احلقيقي للبناء  (24)صاحبه عملية تقومي ""العمل الناجح الذي ينبغي أن يُ 
 املعريف الذي آل إليه املتلقي.

 تركيزه على أسلوب القياس: -ه 
مما نقف عليه يف هذا اجملال قوله: " وسئل السيوري عن معاملة األعراب والسالطني وقبض أمواهلم     

 موسوم ابلعدل والعلم معاملته، وهل جيرح ذلك علما؟ معروف بذلك ما حال كسبه، وهل لل
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إّن ، (25)فأجاب ال ينبغي معاملته وال خمالطته ُمطلقًا إن كان جّل ماله، وإن كان أقّله فيختلف ذلك"
الرتكيز على أساليب القياس يف املسألة الفقهية الواحدة له من التأثري على القارئ، وهو ما يتجّلى يف لفت 

 ل فكره، األمر الذي جيعل من القضااي املطروحة ذات أمهية.انتباهه، وشغ
إّن القياس يف احلقل التعليمي جمال حساس له من األمهية وهو يف " نظر الرتبية وعلم النفس جمموعة     

مرتبة من املثريات أُعّدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية بعض العمليات العقلية، أو السمات واخلصائص 
وابلقياس ميكن للمعلم معرفة مجلة من اجلوانب املتصلة ابملتعلم اليت هتدف يف أقصى غاايهتا  ،(26)النفسية"

إىل " إمناء الشخصية القوية السليمة، ومعرفة اجّتاه التلميذ، والكشف عن حاجاهتم وميوهلم وقدراهتم 
  .(27)واستعداداهتم"

الونشريسي على إيرادها وفق وضعيات مبنية على  مبثل هذه املنهجية يف طرح القضااي الفقهية اليت رّكز    
قياس املعرفة اليت " هي استهداف املعلم للمتعلم ابملالحظة اليت تعترب يف حقل التعليمية مبثابة إحدى 

 عن املتعلم، وهي يف نفس الوقت تسعى إىل تكوين عنصر االجتاه. (28)أساليب مجع املعلومات"
 التنويع من الوضعيات: -و

ركيز الونشريسي على عنصر التنويع من الوضعيات يف املسألة الفقهية الواحدة مّكن ذلك من إن ت    
اجنذاب القارئ حنوه، وهو ما يتجلى يف كثري من طروحاته حنو قوله: وسئل ابن شبلون عمن أكرى مركبا 

ب الفسخ وعكس من صقلية إىل األندلس يف اإلابن فردهتم الريح إىل برقة وقد ضاق الوقت فأراد رب املرك
 الباقون أو ابلعكس.

فأجاب إذا فات إابن الركوب حىت ال يركب إال غرر، فمن دعا إىل الفسخ قبل قوله. اللخمي إن     
اكرتى السفينة يف الصيف فدخل الشتاء فإنّه يفسخ، واختلف إذا مل يتفاسخا حىت جاء الصيف، فقبل 

يف الرّد واجلواب جيعل من القارئ فامها للوضعية  مثل هذا التنويع، (29)العقد بفسخ وقبل على حاله"
احلقيقية اليت جاء هبا السؤال، وهو ما يعترب من األشكال التعليمية الراقية يف نظر الدرس الديداكتيكي 

" الوضعية على أهّنا موضوع دراسة تعليمي، وهي مقطع من الواقع )الوضعية ال تدوم أبداً  الذي يعترب 
زمان ومكان القسم لعنصر أو لتشكيل العناصر  )العالقة، واملشروع، وموضوع املعرفة تتمّيز ابلربوز يف 

وممّا ينتج عن التنويع من الوضعيات يف إطار العملية التعليمية ضمان حضور وعي املتعّلم  ( 30)والوثيقة...،(
يف عملية معرفية ، أو هو وانتباهه نتيجة جتّدد الوضعيات ابعتبار أّن " االنتباه استخدام الطاقة العقلية 

وكّلما كان تركيز املعلم على وضعية تعلمية واحدة أتعب بذلك ، (31)توجيه الشعور وتركيزه يف شيء معني"
االنتباه هو تكيف عقلي لشيء من األشياء فهو تكيف تصاحبه ردود أفعال تعمل على  " متعلميه؛ ألّن 
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حال التنويع منها نكون بذلك قد صنعنا للمتعلم  ويف، (32)كف مجيع احلركات اليت ال تالءم املوقف"
 متنفسا يتنفس منه، وبذلك يسرتيح عقله من تنويع الوضعيات التعليمية. 

 التنويع من اإلجاابت:  -ز 
مما يقف عليه القارئ التفاتة صاحب املعيار ملا أمكن من إجاابت قصد تنوير القارئ ومتكينه من     

صلى هللا  –ن اإلجاابت حنو قوله: " وسئل القابسي عن معىن قول النيب االطالع على أكرب عدد ممكن م
: " إّن الشياطني ُتصفد يف رمضان " وحنن جندها توسوس يف رمضان، وجند من املسلمني من –عليه وسّلم 

 يعصي يف رمضان.
  ( 33)فأجاب: قد يوسوس وهو مصّفد ... وإن املؤمنني من اجلّن ال ُيصفدون ... 

الحتماالت يف شأن اإلحاطة ابجلواب تعمل على ترقية فكر املتعلم إىل أّن من املسائل الفقهية مثل هذه ا
ما يستوجب االجتهاد، األمر الذي يُرقي يف القارئ ضرورة االنتباه ملا أمكن من اإلجاابت، وعدم االحنصار 

 والتقوقع.
 اعتماده على التربير واإلقناع: -ح 
يقف بني احلني واآلخر على اعتماد صاحبه لألدلة اليت ميكن تربير هبا حكم  إن القارئ لكتاب املعيار    

الفتوى املعتدة حنو قوله: " وسئل غريه عن األطفال إذا ماتوا، هل أيتون إىل الدور والقبور وجيتمعون مع 
 آابئهم يف احملشر ويف اجلّنة إن كان ورد يف هذا نّص أم ال؟

بيب: وأرواح املؤمنني خاصة تطلع قبورها ومواضع أجسادها، وقد فأجاب قال ابن يونس عن ابن ح    
 –صارت األجساد رميماً ذاهبة وراجعة، مّث أتوي إىل جّنة املأوى تكرمة من هللا تعاىل هلا، ولذلك أمر النيّب 

، وقد ابلتسلم على القبور وزايرهتا انتهى. وهذا عام يف األطفال، وغريهم وهللا أعلم –صلى هللا عليه وسّلم 
صلى هللا  –جاء ما يدّل على أهّنم جُمتمعون مع آابئهم يف اجلّنة عن طريق أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب 

قال : ما من ُمسلمنْي ميوت هلما ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث إال أدخلهما هللا بفضل  –عليه وسّلم 
ادخلوا اجلّنة أنتم وآابؤكم، ففي هدا دليل على أهنم رمحته إاّيهم اجلّنة، فيقولون حىت يدخل آابؤان فيقال 

فاستدالله بنّص احلديث بّرر منحاه يف شأن ما ذهب إليه، ( 34)جيتمعون مع آابئهم يف احملشر ويف اجلّنة، " 
 ومثل هذه التربيرات حينما تُفّعل مع املتعلمني، فإهّنا تعمل على متكني املتعّلم من املادة.

 اخلامتة:
أّن صاحب املعيار ُمتضّلع يف  -الذي ميثل قراءة ملدونة فقهية  -كين الفصل يف خامتة حبثي هذا ال ميُ     

حقل الّتعليمية، وأّن منهج طرح القضااي الفقهية اليت أوردها يف كتابه قد حرص على أجرأهتا، وإمّنا كّل ما 
عيار يف مدونته هذه متكن من يف األمر أثناء قراءيت لبعض فصوله متثل لدّي حكم مفاده أّن صاحب امل
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القارئ، واستطاع أن يُوّضح الكثري من القضااي، فهو بذلك شبيه ابخلبري يف احلقل الرتبوي، وعلى منوال 
ذلك رحت أمتثل طروحاته الفقهية، واستخرج منها ما تتضمنه من عناصر تعليمية، وهي جوانب ُمهّمة يف 

قل، أو نتيجة حصول الفهم لقضاايه املتشعبة، األمر الذي حّز يف احللقة التعليمية إّما نتيجة أتثري هبذا احل
نفسي أن أتتّبع تلك اجلوانب وتوضيحها للقارئ، ويبقى ملن أراد أن يتخّصص يف ذلك تتّبعه، وتوضيحه 

 أكثر.
 اهلوامش واإلحاالت:

ين لتكوين مستخدمي الرتبية و حتسني تعليمية مادة األدب العريب للتعليم الثانوي، إعداد هيئة التأطري ابملعهد الوط -(1
 .58م ، ص2004مستواهم، وزارة الرتبية الوطنية اجلزائر، 

 .22م، ص1999ينظر : صاحل بلعيد ، دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومه اجلزائر  -(2
 .77م، ص2010 احمد فوزي امحد بين ايسني، اللغة، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية األردن، الطبعة األوىل -(3
 .119م،        ص2000أمحد حساين، مباحث يف اللسانيات، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، اجلزائر  -(4
 .281م، الكويت، نظرايت التعلم، مصطفى انصف، ص1983عامل املعرفة، أكتوبر  -(5
م حبيث تؤدي إىل التعلم، أو أهنا األداة، أو أو الطريقة وهي تعين " الكيفيات اليت حتقق التأثري املطلوب يف املتعل -(6

الوسيلة، أو الكيفية اليت يستخدمها املعلم يف توصيل احتوى املادة للمتعلم يف أثناء قيامه ابلعملية التعليمية بصورة وأشكال 
 . (56ص ،2006اإلصدار األول  1ط علي عطية، الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، الشروق، )احسنخمتلفة . " 

ذكر الونشريسي أنه مجع يف معياره فتاوى علماء املذهب املالكي يف األندلس واملغرب، وقد عمد إىل سرد نص  -(7
الفتوى، وهو غالبا ما يوردها بصيغة اجملهول خاصة إن كانوا مجاعة، وأحياان يذكر السائل فيقول ذكر أهل تلمسان، أو 

 يذكر اجلواب، ورمبا ذكر للنازلة أكثر من جواب كما ال جنده يصرح أبمساء وهو يصرح بنص االستفتاء مث ،أهل القريوان
، 1م، ج1981أبو القاسم سعد هللا، اتريخ اجلزائر الثقايف، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر )املفتني إال اندرا . 

 ( 46ص
انه يضر به ...فهل له رجوع هلذا العذر أم ومن األمثلة على ذلك قوله: "وسئل عن رجل كانت له أمالك وكان بعض جري 

 ال ؟ فأجاب التحبيس الزم، إال أن يثبت أنه مل يقصده، وإما إن جهل أمره فهو الزم له ال رجوع له فيه. " 
املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل افريقية واألندلس واملغرب، أتليف أيب العباس أمحد بن حيي الونشريسي،  -)

احمد حجي، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للملكة املغربية الرابط، دار  الغرب اإلسالمي بريوت  إشراف
 .(119، ص7م، ج1981

م جببال الونشريس، 1430ه 834هو أبو العباس أمحد بن حيي بن احمد بن عبد الواحد الونشريسي ولد حوا ي  -(8
ائر، ونشأ مبدينة تلمسان، حيث حفظ القرآن الكرمي ودرس النحو والفقه وهي أكثر الكتل اجلبلية ارتفاعا يف غرب اجلز 

وتضلع يف مذهب اإلمام مالك وتبحر يف أصوله وفروعه ودرس على مجاعة من أعالمها من أمثال أبو عبد هللا احمد بن 
 (  ، ص أ . 1مقدمة املعيار، إشراف احمد حجي، ج -ه ... ) 854العباس، وأبو الفضل قاسم بن سعيد ت

 .37، ص5الونشريسي،املعيار ،  إشراف احمد حجي، ج -(9
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 املشكالت النفسية والسلوكية لدى طفل الروضة
 قلق االنفصال منوذج

 
 دجيةكبداين خ مالل صافية/ د. 

  2وهران    -جامعة حممد بن امحد 
 امللخص:

هتدف الدراسة احلالية إىل معرفة ما إذا كان التحاق الطفل ابلروضة يؤدي إىل ههور قلق االنفصال     
 .وأهم املؤشرات الدالة عليه

إانث( ينتمون إىل روضة  4ذكور و 2حاالت ) 6ومن أجل حتقيق هذا اهلدف مت إجراء دراسة على     
بوهران، وروضة ميسون وندى، ومت االعتماد على املنهج الوصفي وذلك من خالل تطبيق  2و 1يامسني ال

 جمموعة من األدوات متثلت يف شبكة املالحظة اخلاصة بقلق االنفصال لدى طفل الروضة وكذا املقابلة 
 وخرجت الدراسة يف األخري بنتيجة مفادها أن:

 دي إىل ههور قلق االنفصال، التحاق األطفال برايض األطفال يؤ   -
يتجلى قلق االنفصال لدى طفل الروضة يف بعض األعراض النفسية )االنفعالية( مثل: "احلزن والبكاء..  -

"، وبعض األعراض االجتماعية مثل )الشعور ابلوحدة واالنسحاب(، واألعراض املعرفية مثل " الشرود 
قضم األهافر... "، واضطراابت النوم" األرق، الكوابيس الذهين. "، واألعراض السلوكية مثل" العدوانية و 

... 
  الطفل ، الروضة ، قلق االنفصالالكلمات املفتاحية :

Abstract: 
    The current study aims to find out the relation between the entry of children into 
kindergarten and the separation anxiety, and its most important indicators.  
In order to achieve this goal, a study has been made on six cases (2 boys and 4 girls) at 
““Jasmin kindergarten” in Oran and “Mayssoune & Nada” kindergarten in Relizane, 
based on the descriptive approach using a set of tools represented by the interview and 
the observation.  
We deduced that:- the entry of children into kindergarten leads to the appearance of 
separation anxiety, which is manifested by some  psychological symptoms such as 
sadness, crying.. , social symptoms (loneliness and withdrawal), Cognitive symptoms 
(difficulty of concentration...) Behavioral symptoms (violence and nail biting), and 
sleep disorders such as insomnia and nightmares. 
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Keywords: Children, kindergarten, separation anxiety 
Résumé: 
    L’étude actuelle vise à connaître la relation entre l'entrée des enfants à l’école maternelle 
et l'angoisse de séparation ainsi que ses indicateurs les plus importants. 
     Pour cela, une étude a été réalisée sur 6 cas (2 garçons et 4 filles) au niveau de la 
maternelle Jasmin à Oran et Mayssoune & Nada jardin d'enfants à Relizane, basée sur 
l'approche descriptive en utilisant un ensemble d'outils représentés par l’entretien et 
l’observation. 
    On en a déduit que:  
- l'entrée des enfants à l’école maternelle mène à l'apparition de l’angoisse de séparation, 
qui se manifeste par certains symptômes psychologiques tels que la tristesse, les pleurs.. , 
des symptômes sociaux (la solitude et le sevrage), des symptômes cognitifs (difficultés de 
concentration..) , des symptômes comportementaux  ( la violence et la morsure des 
ongles), et les troubles du sommeil comme l'insomnie et les cauchemars .  
Mots-clés: enfants, l’école maternelle, l’angoisse de  séparation.  

 مقدمة:
من حلظة امليالد وتستمر حىت ة يف حياة اإلنسان فهي تبدأ تعد مرحلة الطفولة املبكرة من املراحل احلامس    

نفسية واجتماعية وكذا يتعرض  انفعالية، تغريات جسمية، عقلية،، ففيها تطرأ على  الطفل  سن التمدرس
تؤثر على منو شخصيته يف بظروف احمليط املتغرية ابستمرار واليت  لعدة أزمات وخربات نفسية نتيجة أتثره 

إذا مل  يتم التكفل هبا مبكرا، ولعل أبرز خربة نفسية مؤملة يعيشها الطفل يف هذه  خاصة حقة  املراحل الال
يعترب من االضطراابت النفسية  الشائعة اليت تظهر لدى األطفال، لكن   الذياملرحلة هي قلق االنفصال 

لتشخيصي الرابع ابلرغم من هذا  ال توجد معدالت انتشار دقيقة هلذا االضطراب، حيث ذكر الدليل ا
لدى األطفال    4%أن نسبة انتشاره تبلغ تقريبا  (2)وكذا حسن مصطفى DSM4  (1)لالضطراابت العقلية 
 لدى املراهقني  % 1يف سن التمدرس و

لدى األطفال، يف حني ثلث هؤالء األطفال     6.8%فبينت انه منتشر بنسبة  Rutter  (3)أما روتري     
وتظهر أول عالمات القلق التطوري ) قلق االنفصال ( بعمر مبكرة  واليت تبدأ يف يكون لديهم قلق مفرط، 

أشهر أين مييز الرضيع أمه أو من يرعاه بشكل دائم، لكن ما يلبث أن يعاود الظهور يف مرحلة ما قبل  8
رحلة، املدرسة أو يف مرحلة التعليم األساسي )ثالث سنوات األوىل (، وميكن أن يبقى حىت هناية هذه امل

فهي تصل إىل حدها  ويستمر حىت مرحلة املراهقة، إال أن نسب انتشاره ختتلف من مرحلة ألخرى،
األقصى يف مرحلة الطفولة وتقل شيئا فشيئا  يف مرحلة املراهقة، إال أن أتثريه خمتلف من مرحلة إىل أخرى، 
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واملراهقة يعد مشكلة  حباجة إىل أشهر(، أما يف مرحلة ما قبل التمدرس  8فهو طبيعي يف مرحلة الرضاعة )
 انتباه  واهتمام وعالج.

 مشكلة الدراسة: 
عرفت الدراسات النفسية قلق االنفصال على انه قلق مفرط ومستمر يعرب عن اخلوف من الفراق أو     

ون االنفصال احملتمل أو العزلة الفعلية عن األفراد الذين تربطهم ابلطفل ارتباطا وثيقا السيما األم، ويك
واخللل يف األداء االجتماعي، ورمبا االعتالل اجلسمي  ابالستثارة واحلزن الشديد والبكاء، سوء التوافق،

 (4)احلاد
اليت هدفت إىل املقارنة بني Terrai (1980 )ترياي  ومن الدراسات الرائدة يف هذا اجملال جند دراسة    

ثانية مل خيربوا االنفصال عن األم وقد استخدم جمموعتني من األطفال أحدمها خرب االنفصال عن األم وال
 (6-3) الباحث املنهج العيادي واشتملت عينة البحث على جمموعة من األطفال ترتاوح أعمارهم بني

وكانت من أهم النتائج أن نقص الرعاية األموية له أثر ابلغ على منو  سنوات يف مؤسسة لألطفال الصغار،
حيث أههروا نقصا يف  م إىل اخنفاض معدل النمو يف خمتلف جوانبه،األطفال حيث أدى احلرمان من األ

 اتزاهنم االنفعا ي ومنوهم االجتماعي ابالنسحاب من املواقف والتأخر يف النمو العقلي 
من خالل دراسته اليت هدفت إىل التعرف على werman (2000 )ويرمان ويذهب يف ذات السياق     

األم، حيث استخدم الباحث املنهج العيادي ومشلت عينة البحث أطفال ردود أفعال األطفال جتاه غياب 
سنوات ( وكانت أهم النتائج أن األطفال أههروا احتجاجا على غياب األم  5-3يرتاوح سنهم بني ) 

 ابإلضافة إىل ههور مظاهر سلوكية سلبية مثل البكاء والصراخ.
إىل التعرف على أسباب  Westernberg  (2007)وستتربج وآخرينومن جهته هدفت دراسة     

 والقلق الزائد لدى األطفال واملراهقني املرتددين على العيادة النفسية، انتشار اضطراب قلق االنفصال،
واستخدم الباحثون قائمة اضطراابت القلق لألطفال  ( طفال ومراهقا،118وتكونت عينة الدراسة من )

وأسفرت نتائج الدراسة عن أن اضطراب قلق Silverman& Nilles (1988 ،)لسيلفرمان ونيل 
االنفصال يرجع يف املقام األول إىل مستوى منو األان يف حني يرتبط اضطراب القلق الزائد ملستوى األان 

 املثا ي.
من خالل دراستها اليت هدفت إىل معرفة أهم مؤشرات قلق االنفصال لدى  2013عبديل ملياء أما     

ومت إجراء الدراسة على عينة مكونة من أربعة  ختبار تفهم املوضوع للصغار،أطفال الروضة من خالل اال
سنوات، ومت تطبيق املقابلة واملالحظة واختبار  5و 4إانث( تراوحت أعمارهم من  2ذكور و 2حاالت )

 وخرجت الدراسة يف األخري ابلنتائج التالية: تفهم املوضوع للصغار،
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 ضة من خالل أعراض كاالنسحاب، البكاء والعدوانية،* يظهر قلق االنفصال لدى أطفال الرو 
كما يظهر قلق االنفصال من خالل اختبار تفهم املوضوع للصغار عرب جمموعة من املؤشرات املتمثلة يف:   *

  .التعلق الشديد ابألم وكذا اخلوف من النوم بعيدا عنها
دامن  وهناك دراسة  سنه وجنسه* هناك اختالف يف موضوع التعلق لدى الطفل )األب/ األم( ابختالف 

اليت هدفت إىل معرفة العالقة املوجودة بني دخول الطفل إىل الروضة وههور قلق  2011كرمية 
أطفال طبقت عليهم املالحظة ، املقابلة ، اختبار تفهم املوضوع  4االنفصال،حيث تكونت العينة من 

األخري بنتيجة مفادها أن هناك عالقة بني  للصغار وكذا اختبار خروف القدم السوداء، وخرجت الدراسة يف
 قلق االنفصال والتحاق الطفل ابلروضة

 اليت هدفت إىل معرفة العالقة بني ارتباط الطفل Cowan 1996كووان ومن جهته جند دراسة     
 3طفل تبلغ أعمارهم ما بني  27ابلوالدين وسلوكاته داخل املنزل ويف الروضة وذلك لدى عينة مكونة من 

وقد خرجت  وقد مت االستعانة مبقياس خاص ابرتباط الطفل ابلوالدين وسلوكه داخل الروضة، سنوات، 5و
 الدراسة يف األخري ابلنتائج التالية:

ومتثل  هناك تشابه كبري يف سلوك الطفل أثناء ابتعاد الوالدين عنه داخل املنزل وبني سلوكه يف الروضة،-
 .رفض الطعام، ورفض التحدث مع اآلخرين د،سلوك الطفل يف البكاء والصراخ الشدي

من خالل دراستهما إىل أن األطفال الذين يعانون من  Schaefer & Eisen   2007وقد الحظ     
قلق االنفصال يتميزون ابضطراابت انفعالية ووجدانية وبعض السلوكات غري املرغوب فيها كالتبول 

كما أهنم   إلضافة إىل حدوث بعض النوابت العصبية لديهم،اب الالإرادي، ورفض النوم مبفرده بعيدا عن أمه،
  (5) يتجنبون املواقف االجتماعية كاحلفالت مثال واليت ال جيدون الشخص املتعلقون به ضمنها

وذلك من    ومن هذا املنطلق جاءت الدراسة احلالية للتعرف على قلق االنفصال لدى طفل الروضة     
هل يؤدي التحاق الطفل ابلروضة إىل ههور قلق االنفصال ويف ماذا التالية:  خالل اإلجابة على اإلشكالية

 تتجلى أعراضه؟
 انطالقا من اإلشكالية املطروحة مت صياغة الفرضية التالية:

اجلسمية،  يؤدي التحاق الطفل ابلروضة إىل ههور قلق االنفصال والذي يتجلى يف األعراض النفسية، -
 املعرفية واالجتماعية.

 :اف الدراسةأهد
هتدف الدراسة احلالية إىل معرفة املشكالت النفسية والسلوكية اليت يعيشها الطفل عند التحاقه ابلروضة     

 وتسليط الضوء على اضطراب قلق االنفصال وحتديد األعراض الدالة عليه اليت تظهر لدى طفل الروضة 
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 :أمهية الدراسة
املبكرة ومشكالهتا كوهنا مرحلة مهمة حيث تتفق الدراسات  هتتم الدراسة احلالية مبرحلة الطفولة    

 والنظرايت النفسية على أمهية السنوات اخلمس األوىل من حياة الطفل يف بلورة شخصيته وتكيفه مستقبال،
وتسليط الضوء على حدث مهم يف حياة الطفل وهو التحاقه ابلروضة ومعرفة املشكالت اليت تظهر لديه 

 ال. وخصوصا قلق االنفص
 اإلطار النظري للدراسة 

 طفل الروضة :أوال
سنوات إىل سن  3طفل الروضة أو طفل ما قبل املدرسة هو الطفل الذي مير ابملرحلة العمرية من سن     
سنوات، ويطلق على هذه املرحلة العمرية عدد من املسميات منها مرحلة ما قبل املدرسة، ومرحلة  6

 وعمر االبتكار واإلبداع الطفولة املبكرة، ومرحلة اللعب
سنوات(، وامللتحق  6 -4"على أنه الطفل الذي يرتاوح عمره بني )(6)حيث يعرفه عادل عبد هللا     

 إبحدى رايض األطفال 
 ميكن إجياز خصائص منو طفل الروضة إىل ما يلي:

 النمو اجلسمي واحلركي: -أ
اجلسم، فالعظام والعضالت تنمو بقدر  يشهد النمو اجلسمي لطفل الروضة تغريات يف نسب أجزاء    

أكرب ويستمر النمو يف منطقة اجلذع واألطراف ويصبح مظهر الطفل أقل استدارة وحني يصل الطفل إىل 
العام السادس تكون نسبة األجزاء أقرب إىل نسب جسم الشخص الكبري، وبينما يرجع معظم وزن جسم 

فإن الزايدة يف هذه املرحلة تعود إىل النمو يف أنسجة ، الطفل يف املرحلة  السابقة إىل زايدة الدهون
وتستمر األسنان اللبنية حىت السن السادسة أو السابعة حني تستبدل ابألسنان  العضالت والعظام،

  الدائمة.
 النمو االنفعايل:-ب

  االنفعالية،السلوك االنفعا ي لدى الطفل ينمو تدرجييا يف مرحلة ما قبل املدرسة ويزداد متايز االستجاابت 
ومن أهم  كما تزداد االستجاابت االنفعالية اللفظية لتحل تدرجييا احل االستجابة االنفعالية اجلسدية،

 خصائص انفعاالت طفل الروضة أهنا غري مستقرة وتتغري بسرعة من البكاء والدموع إىل الضحك،
هر بداية االستقرار يف حيث يظ ويستطيع الطفل ضبط انفعاالته تدرجييا عند وصوله لسن اخلامسة،

والشعور  االنفعاالت والقدرة على ضبطها نوعا ما، كما تظهر انفعاالته  متركزه حول الذات مثل اخلجل،
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والشعور ابلثقة يف النفس ومن أكثر االنفعاالت اليت مير هبا األطفال يف هذه  والشعور ابلذنب، ابلنقص،
 .(7) املرحلة اخلوف والغضب والغرية

 عقليالنمو ال-ج
)مرحلة ما  أبن الطفل من سنتني إىل سبع سنوات مير مبرحلة مساه (Piagetبياجيه )يرى العامل النفسي     

وهي مرحلة يتصف فيها فكر الطفل خبصائص مميزة من أمهها خاصية )التمركز  قبل العمليات الواقعية (
وعلى ذلك  ى منظور اآلخرين،حول الذات( واليت تعين عدم قدرة الطفل على متييز منظوره الشخصي عل

فإن الطفل يتصرف كما لو أن اآلخرين يدركون العامل بنفس الطريقة اليت يدرك هبا هو هذا العامل، ومن 
اصية )التفكري احلدسي اخلصائص األخرى اليت أشار هلا بياجيه واليت متيز تفكري الطفل يف هذه املرحلة خ

هيم يكون مرتكزا على ما يراه الطفل وليس على املنطق ويف واليت تعين أن فهم الطفل للمفا (واإلحيائي
الغالب فإن فهم الطفل ألي مفهوم أو موقف يكون مركزا على جانب حسي واحد من ذلك املفهوم 
واملوقف هذا من جهة، ويسبغ الطفل احلياة على كل شيء يتحرك حوله مبا يف ذلك اجلماد من جهة 

ا على فهم الكثري من املعلومات البسيطة واليت تقع داخل نطاق كما تزداد قدرة الطفل تدرجيي  أخرى،
كما ميلك الطفل خياال واسعا وهذا ما يظهره   اهتماماته وتزداد تدرجييا قدرة الطفل على التذكر املباشر،

 .(8) بوضوح لعبه اإليهامي أو اخليا ي 
 النمو اللغوي -د

ايد املستمر يف املفردات حيث تتزايد املفردات اليت يتصف النمو اللغوي للطفل ابلنمو السريع واالزد    
، يستخدمها الطفل كل عام وكلما تقدم الطفل يف العمر تصبح اجلملة اليت يلفظها أطول وأكثر تعقيدا

سنوات يبدأ الطفل يف استخدام اجلمل املركبة واليت تتضمن استخدام حروف اجلر  3وابتداء من سن 
 وتستمر املفردات وتراكيب الكالم يف االزدايد والتنوع والعمق، االستفهام، والضمائر وأدوات النفي وأدوات

ويكثر من ترديد  ويالحظ أن الطفل ما قبل املدرسة يكثر احلديث حول نفسه وعن اهتماماته اخلاصة،
أمساء األشخاص واألدوات اليت حتيط به وكثريا ما يكرر كلمة )أان( يف حديثه ولكن مع زايدة خربة الطفل 

كما انه حيب طرح األسئلة بشكل   اتساع جتربته تتسع دائرة األشياء اليت يصب عليها اهتمامه أثناء حديثه،
متكرر ومتتابع وقد أطلق على هذا السن )سن السؤال( لكثرة األسئلة اليت يطرحها األطفال على الكبار،  

وهم حيبون  لماهتم ابهلزل واملزاح،سنوات( إىل خلط ك 6ـ  4كما مييل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني )
 .تكرار الكلمات اجلديدة كما حيبون ترديد الكلمات املسجوعة ويستمتعون هبا
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  النمو االجتماعي -ه
يتسم النمو االجتماعي يف هذه املرحلة ابتساع عامل الطفل وزايدة وعيه ابألشخاص واألشياء، حيث يقل 

وميكن أن  عالقات يكوهنا الطفل مع أطفال خارج نطاق األسرة، تعلق الطفل بوالديه تدرجييا وحيل احله
 أبهنا هي املرحلة احلرجة يف عملية التطبيع االجتماعي للطفل، سنوات( 6ـ 3)توصف املرحلة العمرية من 

حيث تتوقف نوعية السلوك االجتماعي الذي ينمو لدى الطفل يف هذه الفرتة إىل حد كبري على الظروف 
  به.ة البيئية احمليط

وتسمى هذه املرحلة مبرحلة التمركز حول الذات ولذلك فإن الطفل وعلى الرغم من حاجته واحاولته يف     
فهو حيتاج أوال إىل حتقيق  يزال حباجة إىل بعض املساعدة يف احاوالته تلك، االجتماعية التوسيع دائرته 

الجتماعي عن طريق األنشطة واأللعاب ذاته وتنمية ثقته بنفسه ومن مت تشجيعه على التعاون واللعب ا
 .(9) اجلماعية حبيث يتعود الطفل على املشاركة والتعاون تدرجييا وليس عن طريق اإلكراه

 اثنيا: قلق االنفصال: 
على أنه اضطراب يظهر يف صورة انزعاج أو مشاعر مؤملة ينتج عند  (10) تعرفه ميار احمد علي سليمان"    

شعور ابلتهديد ابالنفصال أو اخلوف من فقدان األم أو حدوث مكروه هلا ويستدل االنفصال عن األم أو ال
 ".على قلق االنفصال من أعراضه الفسيولوجية واالنفعالية والسلوكية واالجتماعية

أما الدليل اإلحصائي التشخيصي الرابع لالضطراابت العقلية فيعرف قلق االنفصال على أنه قلق زائد     
ن املنزل أو األشخاص الذين يرتبط الطفل هبم ويسبب حزان شديدا يف نطاق العالقات حول االنفصال ع

  (11)العامةالوهيفية 
 وتتمثل أعراض قلق االنفصال فيما يلي: 

 أعراض اجلسمية: -أ 
يتجلى قلق االنفصال يف ههور بعض األعراض اجلسمية تتمثل يف األمراض البدنية وخصوصا املعدية     

كما أهنم   الغثيان والقيء وخصوصا عند توقع االنفصال أو عند حدوثه، الصداع، اآلم املعدة،املعوية مثل 
ابإلضافة إىل ذلك فقد يظهر  يشكون من أالم وأوجاع يف أماكن خمتلفة من اجلسم وأعراض تشبه الزكام،
وإن كانت واإلغماء  الدوخة، البعض منهم أعراض اضطراب اجلهاز الدوري مثل الشعور بضرابت القلب،

 اندرة عند األطفال الصغار ولكنها شائعة لدى املراهقني
 أعراض انفعالية: -ب
القلق  تبدو املظاهر االنفعالية الدالة على قلق االنفصال يف شكل خماوف منها اخلوف من الظالم،    

حوش التخيلي الغريب كان يرى الطفل بعض العيون تنظر إليه، ويصبحون منشغلني بشخصيات ومهية وو 
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ابإلضافة  لذلك تظهر أعراض اكتئابية قد تصبح أكثر ثبوات مبرور  هتم ابهلجوم عليهم يف حجرة النوم،
كما يتميز هؤالء األطفال ابالعتمادية الزائدة واخلوف   الوقت وما يصاحبه من اضطراب يف النوم، األكل،
ويشكون من أن ال احد  تباه دائما،وحيتاجون جلذب االن املستمر على من يعتمد عليهم  واالنطواء واحلزن،

 حيبهم أو يهتم هبم ويتمنون املوت خاصة إذا ما اكرهوا على االنفصال . 
 أعراض معرفية:  -ج
 صعوبة الرتكيز، التبلد، يظهر األطفال املصابني بقلق االنفصال مالمح من االنسحاب االجتماعي،    

كما يرفضون رؤية أو زايرة   جيعلهم عرضة للتأخر الدراسي، االنتباه يف الدراسة واللعب مما التفكري، التذكر،
األقارب واألصدقاء لتجنب معرفة مشاكلهم وسبب غياهبم عن املدرسة أو األنشطة األخرى، زد على ذلك 
تكون لديهم اعتقادات كالتوقع املستمر لوقوع الكوارث واحلوادث األليمة واخلوف املبالغ فيه على مصدر 

 األم( –)األب الرعاية واألمان 
 أعراض سلوكية: -د

ما ميكن مالحظته هو أن األطفال الذين يعانون من قلق االنفصال تظهر لديهم جمموعة من     
االضطراابت السلوكية كاخلوف من النوم مبفردهم دون وجود أحد الوالدين بسبب اخلوف من رؤية كوابيس 

صابع وقضم األهافر، التبول الالإرادي ليال حول موضوع االنفصال عن الوالدين، وكذا عادات مص األ
ابإلضافة إىل البكاء املستمر ونوابت الغضب املتكرر، زد على ذلك السلوك العدواين، اخلجل الشديد 

 (12)والعصبية اليت ال تناسب املوقف 
 يرجع ههور قلق االنفصال لدى الطفل إىل عدة أسباب نوجزها فيما يلي:

 ماعية:األسباب النفسية واالجت -1
إىل أن قلق االنفصال يبدأ عندما يكون الطفل صورة ذهنية لالم و يتم هذا عند بلوغه  (13)أشار بوليب     
 انفصال، طالق، ويزداد قلق االنفصال ابضطراب البيئة األسرية )فقدان احد الوالدين: موت، أشهر، 6

ىل من حياته )للعمل مثال( دون خالفات(، وكذلك ترك األم لطفلها فرتات طويلة خالل السنوات األو 
رعاية كافية، فيتكون لدى الطفل اعتقاد ابن األم إذا ذهبت فقد ال تعود، فيبدأ الطفل يف التشبث هبا 

 وتظهر هذه األعراض بشدة لدى غياب األم عن الطفل، واملعاانة من القلق الشديد واالنزعاج لدى غياهبا،
اب إىل احلضانة أو املدرسة، حيث يبدأ الطفل يف البكاء أو لدى غياب وابتعاد الطفل عن األم للذه

وقد تظهر أعراض قلق االنفصال لدى الطفل يف شكل  الشديد وااللتصاق ابألم وعدم الرغبة يف تركها،
تكرار الكوابيس املتعلقة ابالنفصال والشكوى  اإلحجام عن النوم مبفرده، االمتناع عن الذهاب إىل املدرسة،
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وقد يستمر قلق االنفصال يف مرحلة املراهقة مما يعوق املراهق عن حتقيق هويته  من أمراض عضوية،
 كما يستمر إىل مرحلة الرشد   واستقالليته،

 عوامل القلق املتعلم - 2
ترى نظرية التعلم االجتماعي أن قلق االنفصال قد يكون سلوكا متعلما  حيث أن وجود منوذج والدي     

حيث بينت  ا إىل انتقال هذه املشاعر من اخلوف والقلق  إىل األبناء،لديه وقلق شديد قد يؤدي هذ
فإذا كان  البحوث النفسية أن قلق االنفصال ينتقل من الوالدين إىل األطفال عن طريق النمذجة املباشرة،

 األب من النوع الذي خياف فان االبن قد ينشأ على اخلوف من املواقف اجلديدة وخاصة البيئة املدرسية،
وعادة ما يعلم اآلابء أبناءهم القلق ابملبالغة يف  شى االنفصال عن املنزل وعن والديه ابخلصوص،وخي

فمثال الوالد الذي خيتبئ يف الغرفة أثناء حدوث العاصفة  حتصينهم من املخاطر املتوقعة أو بتهويل األخطار،
  ( 14) جيعل الطفل خيشى األحداث اخلارجية 

 العوامل الوراثية: -3
على بعض اسر األطفال  Bell-Dolan et al.. 1990 ابل دوالن و آخرونأههرت دراسات     

كما بينت   املصابني بقلق االنفصال أن آابء األطفال كانوا عرضة لإلصابة بقلق االنفصال يف طفولتهم،
درجة كبرية الدراسات أيضا أن اآلابء املصابني ابهللع واخلوف من األماكن املفتوحة فان أبناءهم معرضني ب

 ابإلضافة إىل ذلك فان قلق االنفصال عند األطفال يتداخل مع االكتئاب، خلطر اإلصابة بقلق االنفصال،
 (15)لذلك مت اعتباره حسب الدراسات انه من مظاهر االكتئاب 

ويعد قلق االنفصال من املواضيع اليت اختلفت أراء علماء النفس والرتبية واملهتمني بدراسة الطفل حول 
تفسريه حيث قدم كل منهم عدد من التفسريات واآلراء مع إعطاء براهني على ذلك ومن أهم هذه 

 النظرايت:
 نظرية التحليل النفسي: -1
وقد ربط بني اعتماد  من خالل جتاربه وأحباثه إىل تقدمي تفسري علمي للقلق عند األطفال، فرويدسعى     

ق لديه ويرى أبن االعتماد العاجز للطفل الصغري على حب الطفل على والديه بشكل زائد وبني وجود القل
 ورعاية والديه جيعله مستهدفا لقلق االنفصال.

كما يرجع فرويد هذا النوع من القلق إىل ما يدعوه ابلقلق األوىل أو صدمة امليالد نتيجة انفصال الطفل      
عدم إشباع هذا الشوق يتحول إىل و  فالطفل يشعر بشوق شديد إىل أمه نتيجة تعلقه هبا، عن جسم األم،

كما ترى هذه النظرية أن املولود ،  قلق، فالقلق انتج عن فقدان املوضوع )األم غالبا( أو احتمال فقدانه
يشعر بعجزه وبذلك أتيت الصرخة األوىل عند ميالده واليت تتطلب حضور األم اليت تربطه هبا عالقة مودة 
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الذي يفسر القلق أيضا على أساس الصدمة األوىل   Otto Rankأتورانكوعطف وحب وهذا يتفق مع 
 .(16)والذهاب إىل املدرسة يثري القلق ألنه يتضمن االنفصال عن األم

 نظرية التعلق واالرتباط: -2
فقد اهتم بدراسة سلوك التعلق لدى اإلنسان وبعض  من رواد هذه النظرية، Bowlbyبوليب  يعد    

مهيته وأتثريه على نفسية الطفل ويؤكد بوليب أن سلوك التعلق لدى املولود الكائنات احلية األخرى نظرا أل
فالطفل يتعلق أبمه من خالل القرب  البشري يستمر طيلة حياته على خالف الكائنات احلية األخرى،

يا اجلسدي بينهما خالل فرتة الطفولة األوىل فنراه ال يبتعد عنها، ومع تقدم العمر نراه يبتعد عنها أكثر ملب
حلاجة االستقاللية واكتشاف الذات إال أنه ال يلبث أن يعود مسرعا إليها عندما يشعر خبطر ضمن البيئة 

،كما أهنا مصدر تلبية حاجاته الفيزيولوجية وخاصة احلاجة  فهي مصدر األمن واحلب والطمأنينة احمليطة،
والنفسية من حب وحنان وطمأنينة  فاألم ابلنسبة إليه مصدر أساسي إلشباع حاجاته األولية إىل الغذاء،
وسلوك ، ويرى بوليب أبن اجلوانب األساسية لسلوك التعلق عند الطفل يتمثل بسلوك املص وعطف،

وسلوك البكاء ،وسلوك االبتسام وتنظم هذه األنظمة حبيث تعمل على بقاء ، التشبت وسلوك اإلتباع
على إشباع حاجات الطفل من خالل  وهذه السلوكات هي اليت حتث األم الطفل ابلقرب من األم،

االتصال معها بشكل مستمر وحيصل من خالهلا على األمان ،وختفف من شعور اخلوف لديه فمن 
وأشار بوليب إىل أن نوع من املعاانة ، الضروري أن يشعر الطفل بعالقة محيمية دافئة ومستمرة مع أمه

    (17)ىل اليت كوهنا الطفل مع أمهالنفسية يف الرشد ترجع إىل االضطراب يف العالقات األو 
 نظرية التعلم: -3
من أبرز علماء نظرية التعلم اليت تركز على أن التعلم هو  ثروندايك وابفلوف وسكينريعد كال من     

أبن  بياجيه وبرونركما يؤكد   التغري يف السلوك امللحوظ والناتج عن االستجابة للمثريات اخلارجية البيئة،
 ضا عن طريق املعرفة واالكتشاف.التعلم يتم أي

وتؤكد نظرية التعلم أن التعلق ابألم هو داللة إلخفاق التوتر حبيث أن األم يعترب مشريا احايدا للطفل     
يقرتن هذا املثري احملايد مع استجابة الراحة وبعد حدوث  ولكن إن قامت بتقدمي الطعام والراحة للطفل،

طفل متعلقا هبا وصبح جمرد حضور األم ذو أمهية للطفل فيتعلق هبا ويتوقع االقرتان بعدد من املرات يصبح ال
 .(18)حضورها لذلك يصبح اخلوف هنا احتمال عند غياهبا
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 اإلطار املنهجي للدراسة
 منهج الدراسة: -1
 البحوث يف تستخدم اليت الرئيسية أحد املناهج هو مت يف هذه الدراسة استخدام املنهج الوصفي والذي    

 )قلق االنفصال لدى طفل الروضة( دراستها بصدد حنن الظاهرة اليت يصف مالءمة ألنه االجتماعية وأكثر
 للدراسة وإخضاعها وحتليلها املشكلة وتضخيمها عن مقننة معلومات مجع طريق عن كميا ويصورها
   .الدقيقة
 نعيش الذي الوسط نفسية يف هرةها فهم يف املسامهة نريد ألننا أيضا استخدامه إىل عمدان هنا وحنن    

األطفال الذين يعيشون قلق انفصال  عائالت املختلفة لظروف ابجلوانب كذلك ملعرفتنا وخاصة فيه، ونعمل
 وما يشكله من اضطراابت يف النمو النفسي واالجتماعي للطفل.

 األدوات املستعملة يف الدراسة:
 مت االستعانة ابألدوات التالية:

 * شبكة املالحظة
مت استخدام شبكة املالحظة هبدف معرفة األطفال الذين يعانون من قلق االنفصال واألعراض الدالة     

 على هذا االضطراب واليت مت إعدادها انطالقا من الدراسة االستطالعية وكذا اإلطار النظري للدراسة
تصنيف االضطراابت )أعراض قلق االنفصال وخصوصا ما ورد يف الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع ل

وكذا جمموعة من املقاييس مثل مقياس السلوك االنفعا ي للطفل من أعداد رفيق عوض هللا  DSM4النفسية 
 .2003، مقياس قلق االنفصال ألطفال الروضة من إعداد ميار احمد علي سليمان 1997
ق االنفصال واملتمثلة يف: وتضم هذه الشبكة أهم األعراض والسلوكات وردود فعل الطفل الدالة على قل    

 اللغوية، اضطراابت التغذية، العالئقية، االجتماعية، السلوكية، املعرفية، االنفعالية، األعراض اجلسمية،
 اضطراابت النوم  اضطراابت اإلخراج،
 *املقابلة العيادية:

وجها لوجه بني ("على أهنا عالقة اجتماعية مهنية ديناميكية 1980) يعرفها حامد عبد السالم زهران -
أي أهنا عالقة فنية حساسة تتم فيها  ،األخصائي واملريض يف جو آمن يسوده الثقة املتبادلة بني الطرفني

فهي هتدف إىل التعرف على احلالة  وتتبادل املعلومات واخلربات واالجتاهات، ،التفاعل االجتماعي اهلادف
د أو  45مكان مناسب ولفرتة زمنية معينة معدهلا فهي جتري يف  ،وكسب ثقتها وحتديد مشكالهتا ومعاانهتا

 .(19)وقد تقل فرتة املقابلة أو تطول حسب احلالة، ساعة
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املربيات من أجل التعرف أكثر على  ويف هذا البحث مت استخدام املقابلة املوجهة مع أمهات األطفال، -
الدالة على االضطراب سواء احلاالت وخصوصا الذين يعانون من قلق االنفصال هبدف رصد أهم األعراض 

 داخل أو خارج الروضة. 
 واشتملت املقابلة على دليل ضم احملاور التالية:

 : بياانت أولية حول الطفل: وتضم:احملور األول* 
 احلالة االجتماعية لوالديه  سنه، مدة التحاقه ابلروضة، جنسه، اسم الطفل،

ل اليت تظهر قبل احلضور إىل الروضة )يف البيت( واملتمثلة : األعراض الدالة على قلق االنفصااحملور الثاين* 
 األعراض السلوكية  األعراض املعرفية، األعراض االنفعالية، يف: األعراض اجلسمية،

: األعراض الدالة على قلق االنفصال واليت تظهر عند الدخول إىل الروضة واملتمثلة يف: احملور الثالث* 
 األعراض السلوكية  األعراض املعرفية، األعراض االجتماعية، نفعالية،األعراض اال األعراض اجلسمية،

 اإلطار الزمين واملكاين للدراسة: 
بروضة ميسون وندى  15/02/2015إىل  04/12/2014مت إجراء الدراسة يف الفرتة املمتدة من     

 بوهران 2و1بغليزان وكذا روضة اليامسني 
 عينة الدراسة ومواصفاهتا:-3

 أطفال وروعي يف اختيارهم الشروط التالية: 6الدراسة على عينة تضم  مت إجراء
 سنوات 5إىل  3سنهم يرتاوح من  -
 يعيش الطفل مع والديه -
 مدة تواجده يف الروضة سنة على األقل  -
 اختيار كال اجلنسني ذكور وإانث -

 ومتيزت العينة ابملواصفات التالية:
 (: مواصفات العينة *01جدول رقم )

 احلالة االجتماعية للوالدين مدة االلتحاق ابلروضة السن االتاحل
 كرمية
 احمد
 ليلى
 عماد
 أمال
 مروى

4 
4 
5 
5 
4 
4 

 سنة 1
 سنة 1
 سنة 1
 سنة 1
 سنة 1
 سنة 1
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 * أمساء األطفال الواردة يف اجلدول عشوائية وليست أمساء األطفال احلقيقية 
 (: مواصفات العينة حسب اجلنس:02جدول رقم )

 %النسبة  التكرار نساجل
 ذكور
 إانث

2 
4 

33.33 
66.66 

 100 6 اجملموع
( توزيع العينة حسب اجلنس، ما نالحظه أن نسبة اإلانث تفوق نسبة الذكور 02ميثل اجلدول رقم )    

  % 33.33و % 66.66والذين كانت نسبهم على التوا ي 
 (: مواصفات العينة حسب السن:03جدول رقم )

 النسبة التكرار السن
3 
4 
5 

0 
4 
2 

0 
66.66 
33.33 

 100 6 اجملموع
 4( توزيع العينة حسب السن، ما نالحظه أن اغلب احلاالت كانت أعمارهم 03ميثل اجلدول رقم )    

 % 33.33سنوات و الذين تراوحت نسبتهم ب  5يليها ذوي  مث % 66.66سنوات  و املمثلني بنسبة 
 عرض النتائج ومناقشتها:

 نتائج: عرض ال -1
يؤدي التحاق الطفل ابلروضة إىل ههور قلق االنفصال والذي يتجلى يف األعراض  تنص الفرضية "    

 النفسية، اجلسمية واملعرفية واالجتماعية " 
ولإلجابة على هذه الفرضية مت االعتماد على دليل املقابلة املوجهة لألمهات وللمربيات واليت استخلصنا منه 

 ما يلي:
 4أطفال ) 6: وضم  البياانت األولية: حيث  مت التعرف على األطفال و الذين كان عددهم ألولاحملور ا*

سنوات وكانت مدة التحاقهم ابلروضة السنة، وكانوا  5و 4ذكور، تراوحت أعمارهم ما بني  2إانث و
 والديهم غري منفصلني 

تعرفنا على أهم األعراض الدالة على قلق : انطالقا من املقابالت اجملرات مع أمهات األطفال *احملور الثاين
 واليت حصرانها يف األعراض التالية: االنفصال واليت تظهر لدى األطفال قبل احلضور إىل الروضة

 * األعراض اجلسمية: التمارض والذي جتلى يف آالم يف الرأس، البطن، اليدين أو الرجلني، محى، قيئ 
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 لق * أعراض انفعالية: حزن، بكاء وصراخ، الق
* أعراض سلوكية: ارمتاء على األرض، رفض االستيقاظ ومغادرة السرير، مالزمة األم أينما ذهبت )تتبعها 
من غرفة إىل أخرى(، التشبث مبالبس ويد األم، التباطؤ والتثاقل يف ارتداء املالبس، االحتجاج ابلكالم 

 ورفض الذهاب للروضة 
 * أعراض معرفية: الشرود، عدم الرتكيز 

 طراابت يف النوم: رفض النوم مبفرده، كوابيس * اض
: انطالقا من املقابالت اجملرات مع األمهات وكذا املربيات استطعنا حصر األعراض الدالة *احملور الثالث

على قلق االنفصال اليت تظهر لدى الطفل عند حضوره للروضة )حضور األم( ومدة تواجده يف الروضة 
 الية:بعيدا عن األم يف احملاور الت

 * أعراض جسمية: متارض )امل يف الرأس، البطن، محى..( خصوصا عندما ترتكه األم يف الروضة وتغادر 
* أعراض انفعالية: بكاء وصراخ عند دخوله الروضة ومغادرة األم، وحزن وخجل طول فرتة تواجده ابلروضة 

 ومناداة األم كل مرة مصحوب ابلبكاء 
اإلحلاح على األم ابحلضور سريعا  ويد األم، االرمتاء على األرض،* أعراض سلوكية: التمسك مبالبس 

ألخذه اجلري خلف األم عندما تغادر الروضة، ضرب األرض برجليه احتجاجا على تركه يف الروضة، 
، مص اإلهبام، قضم األهافر، التعلق ابملربية، البقاء واقفا جبوار الباب ومراقبته، رفض الدخول ، عنادعدوانية
 قسم ورفض اجللوس إىل ال

 * أعراض اجتماعية: انسحاب وعدم املشاركة يف أنشطة الروضة، رفض التكلم مع أحد 
 * أعراض معرفية: الشرود، صعوبة الرتكيز 

 * أعراض متعلقة ابلتغذية: فقدان الشهية ورفض األكل داخل الروضة 
 * أعراض متعلقة ابإلخراج: التبول الالاردي 

ضية مت االعتماد أيضا على شبكة املالحظة واليت مت تطبيقها على حاالت الدراسة ولإلجابة على الفر     
)أطفال الروضة( واليت ضمت جمموعة من األعراض تدل يف جمملها على أعراض قلق االنفصال، وكانت 

 ( كما يلي: 04نتائجها حسب ما هو مبني يف اجلدول رقم )
 حلاالت الستة (: نتائج شبكة املالحظة اخلاصة اب04جدول رقم )

 احلاالت                            
                                     

 األعراض      

 
 1احلالة

 
 2احلالة

 
 3احلالة

 
 4احلالة

 
 5احلالة

 
 6احلالة

 
 النسب

        أعراض انفعالية/نفسية
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( نتائج شبكة املالحظة اخلاصة ابحلاالت الستة، ما ميكن قوله حول النتائج أن  04يوضح اجلدول رقم )    

كل احلاالت أههرت أعراضا دالة على قلق االنفصال واملتمثلة يف األعراض النفسية )حزن، بكاء، صراخ، 
لتعلق الزائد ابألب، األم أو املربية )ابلنسبة للحالة السادسة(...(، واضطراابت يف خجل...( والعالئقية )ا

النوم ) ارق، كوابيس، رفض النوم بعيدا عن األم أو األب، بكاء ومناداة األب أو األم عند النوم..( واليت  
صابع...(  وتلتها األعراض السلوكية )عدوانية، عناد، قضم األهافر، مص األ، % 100كانت نسبتها 

واليت مست مجيع احلاالت    % 83.33واضطراابت التغذية )كفقدان الشهية ورفض األكل...( بنسبة 
ماعدا احلالة الرابعة، مث جاءت األعراض اجلسمية )قيء، آالم ابملعدة، محى..( واالجتماعية  )انعزال، رفض 

 مل نلمسها لدى احلالتني الثانية والثالثة واليت % 66.66املشاركة يف أنشطة الروضة ...( واليت كانت نسبتها 
)أعراض اجلسمية ( واحلالتني اخلامسة والسادسة )أعراض االجتماعية(، وأخريا حصلت األعراض املعرفية 
)شرود ذهين، عدم القدرة على الرتكيز...( واللغوية )أتأتة وتلعثم يف الكالم ...( واضطراابت اإلخراج  
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واليت ههرت لدى احلالتني األوىل  والثانية    % 33.33على أدىن نسبة وكانت )خصوصا التبول الالإرادي( 
)أعراض معرفية( ، و احلالتني الثانية واخلامسة ) أعراض لغوية(، واحلالتني اخلامسة والسادسة )اضطراابت 

 اإلخراج( 
 مناقشة النتائج -2
ملطروحة وهذا استنادا على اجلانب سيتم مناقشة النتائج املتحصل عليها وذلك يف ضوء الفرضية ا    

 التطبيقي، اجلانب النظري وكذا الدراسات السابقة
وتنص الفرضية على أن " التحاق الطفل ابلروضة يؤدي إىل ههور قلق االنفصال الذي يتجلى يف األعراض 

طفال وكذا النفسية، اجلسمية، االجتماعية، معرفية..."، فمن خالل نتائج املقابالت اجملرات مع أمهات األ
املربيات ونتائج شبكة املالحظة املطبقة على احلاالت الستة اتضح أهنم يعانون من قلق االنفصال هذا 

 نتيجة اللتحاقهم ابلروضة والذي جتلى من خالل:
األعراض اجلسمية )قيء، محى، آالم ابملعدة، صداع( اليت ههرت لدى مجيع احلاالت ماعدا احلالتني  -

   الثانية والرابعة
 األعراض االنفعالية )بكاء، صراخ، خوف، خجل، قلق( اليت ههرت لدى مجيع احلاالت  -
األعراض االجتماعية )االنسحاب، رفض التكلم مع أحد، عدم املشاركة يف أنشطة الروضة( اليت ههرت  -

 لدى مجيع احلاالت ماعدا احلالتني اخلامسة والسادسة 
 ة يف الرتكيز( اليت ههرت لدى احلالتني األوىل والثانيةاألعراض املعرفية )شرود ذهين وصعوب -
 األعراض السلوكية )كالعدوانية وقضم األهافر ...( واليت ههرت لدى مجيع احلاالت ما عدا احلالة الرابعة  -
 األعراض اللغوية واليت متثلت يف ههور التأأتة لدى احلالتني الثانية واخلامسة  -
ت خاصة ابلنوم )كاخلوف من النوم بعيدا عن األم الذي ههر لدى إىل جانب ذلك ههور اضطرااب -

مجيع احلاالت( والتغذية )كفقدان الشهية اليت ههرت لدى مجيع احلاالت عدا احلالة الرابعة( وكذا اإلخراج 
 )خصوصا التبول الالإرادي الذي ههر لدى احلالتني اخلامسة والسادسة( 

التحاق الطفل ابلروضة يؤدي إىل ههور قلق االنفصال والذي يتجلى  ومن هذا املنطلق ميكن القول إن     
يف األعراض النفسية، اجلسمية، االجتماعية، معرفية..."   وهي نتيجة تتوافق مع ما جاء يف اجلانب النظري 

)الشكوى املتكررة من  DSM4وخصوصا ما ورد يف الدليل التشخيصي الرابع لالضطراابت النفسية 
من  ومقاومة مستمرةوآالم ابملعدة، تكرار كوابيس االنفصال، خوف وصداع ية: قيء األعراض اجلسم

يتعلق به، يسبب االضطراب خلل يف الوهائف  عمنالذهاب إىل املدرسة، اخلوف من الوحدة بعيدا 
 االجتماعية( 
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   Wermanودراسة ويرمان  ،COWAN (1996)"وكذلك الدراسات السابقة كدراسة كووان     
 Schaefer & Eisen   2007وأيضا دراسة  2011ودامن كرمية  2013كذا دراسة عبد ي ملياء و  2000

حيث الحظوا أن أطفال الروضة الذين يعانون من قلق االنفصال يتميزون ابضطراابت انفعالية ووجدانية 
إلضافة إىل وبعض السلوكات غري املرغوب فيها كالتبول الالإرادي، ورفض النوم مبفرده بعيدا عن أمه، اب

حدوث بعض النوابت العصبية لديهم، كما أهنم يتجنبون املواقف االجتماعية كاحلفالت مثال واليت ال 
 جيدون الشخص املتعلقون به ضمنها.

 خالصة عامة 
املشكالت النفسية والسلوكية اليت يعاين منها الكثري من أطفال الروضة والذي  من االنفصال قلق يعترب    

اض جسمية ونفسية  وكذا معرفية واجتماعية  واليت يكون هلا اثر سليب على املدى الطويل أو يتجلى يف أعر 
القصري على مجيع جوانب النمو لدى الطفل والذي يستدعي منا كأخصائيني ودارسني  جملال الطفولة 

يت أصبحت االهتمام  هبذه الفئة )أطفال الروضة( هبدف التعمق أكثر يف فهم هذه املشكلة ومسبباهتا ال
تؤرق الكثري من األسر، وابلتا ي الوصول إىل أفضل الطرق للتكفل ابلطفل الذي يعاين من قلق االنفصال 
وهذا سعيا لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لديه، وعليه ارأتينا أن خنتم دراستنا هذه مبجموعة من 

 التوصيات واالقرتاحات نوجزها يف النقاط التالية: 
 .الروضة طفل يعاين منها اليت االضطراابت مبختلف لتحسيسهم ابلروضة للمربيات تدريبية اتدور  إجراء -
 .ابلطفل أكثر للتكفل والروضة األولياء بني التواصل ضرورة -
 .ابلطفل أكثر التكفل يتم حىت روضة كل يف النفسي األخصائي توفري ضرورة -
طفل الذي يعاين من اضطراابت نفسية وسلوكية إجراء دراسات وندوات علمية توضح طرق التكفل ابل -

 عند التحاقه ابلروضة أو املدرسة  
 قائمة املراجع:

1- DSM 4 (1994), Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Masson, 
Paris, p: 76 

كلية الرتبية، جامعة الزقازيق،   (، االضطراابت النفسية يف الطفولة واملراهقة،2003عبد املعطي حسن مصطفى) -2
  267القاهرة ، ص: 

3-Rutter, M, Foley (2004), Informant disagreement for separation anxiety disorder, child 
-adoles psychiatry, p: 46                     

 40ص دار الفكر، القاهرة، (، الصحة النفسية،1998) عبد املطلب أمني القريطي -4
  64اإلسكندرية، ص  –دار اجلامعة اجلديدة  (، الفوبيا املدرسية،2013رشا احمود حسني)- 5
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 25(، دراسات سيكولوجية منو طفل الروضة، دار الرشاد، القاهرة، ص1999عادل عبد هللا احمد ) - 6
 32(، النمو من احلمل إىل الرشد، دار القلم، الكويت، ص: 1995احمد عماد الدين إمساعيل ) -7
 129نفس املرجع ص  -8
 29سيكولوجية طفل ما قبل املدرسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص (،2008كركوش فتيحة )  -9
(، فعالية برانمج إرشادي خلفض قلق االنفصال لدى أطفال الروضة، رسالة 2003ميار احمد علي سليمان ) -10

 11ص ماجستري، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق،
11- DSM 4 (1994), Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Masson, 
Paris p: 76 

(، املشكالت النفسية لألطفال بني عوام اخلطورة وطرق الوقاية والعالج، مكتبة االجنلو 2006عماد احمد خميمر ) -12
 145القاهرة، ص  –املصرية 

13- J.Bowlby (1978), La séparation, angoisse et colère, PUF, Paris, p : 30 
 144(، مرجع سابق، ص 2006عماد احمد خميمر ) -14
كلية الرتبية، جامعة الزقازيق،   (، االضطراابت النفسية يف الطفولة واملراهقة،2003عبد املعطي حسن مصطفى) -15

  277القاهرة ص 
  .152فال، ترمجة جورج طرابيشي، دار الطليعة، لبنان، ص ( التحليل النفسي لرهاب األط1984) سيغموند فرويد -16
( ، قلق االنفصال لدى طفل الروضة و عالقته ابلتوافق الزواجي، كلية الرتبية، دمشق،  2011بسيسيين هال أمني) -17
  49ص:
  156(، سيكولوجية الطفل، األهلية للنشر والتوزيع، األردن، ص  2003عواملة حابس مزاهرة أمين ) -18
  267مرجع سابق، ص  (، االضطراابت النفسية يف الطفولة واملراهقة،2003عبد املعطي حسن مصطفى) -19
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 الّسبك  واحلَْبك  يف الرتاث الّلغوي العريب
 دراسة يف األبعاد الوظيفية

 د. حممود رزايقية                                                  
 يسمسيلتاملركز اجلامعي ت

 امللّخص:
موضــوُع الّســبِك واحلنْبــِك مــن املوضــوعات الــيت اهــتّم هبــا علــُم الّلغــة النّصــي، إذ الّلســانياُت النصــّيُة احلديثــُة     

تُرّكز يف مستواها األّول على التالحم بني أجزاء النّص، وروابطه الداخلية، وإبـراز أهـّم اخلـواص الـيت تـؤّدي إىل 
 ُق له مسةن النصّية. متاسكه، وابلّتا ي حُتقّ 

غرين أّن مصطلحْي )الّسبك واحلنْبك( يُعّدان من املصطلحات اليت تباينْت آراُء الّدارسنين بشـأهنما، وذلـك     
ــــث تعــــّددْت املســــمّياُت مقابــــل املصــــطلح األجنــــيب: ) ( cohesionعــــن طريــــق إجيــــاد ُمقابــــٍل عــــريّب هلمــــا، حي

 (.coherenceو)
)الّسـبك واحلْبـك( مـن بـني املصـطلحات األخرى:)االّتسـاق، االنسـجام،  لحيْ وقد اختـار الباحـُث ُمصـط    

الرتابط، التماسك، التضام، التالحم...(؛ وذلك لوضوح داللتهما يف الرتاث العـريب، ولِثبـاِت املصـطلحني يف 
 الّدراسات النصية العربية، واستعماهلما لدى الرّواد من الباحثني العرب.  

ُة إىل إثبـــات أســـبقية العلمـــاء العـــرب القـــدامى يف املمارســـات النصـــية الواعيـــة، وميكـــن تســـعى هـــذه الدراســـ    
 حتقيق هدفني أساسيني:

 األّوُل: الّســـبُك؛ أي حتقيـــق الـــرتابط بـــني الرتاكيـــب والعناصـــر الّلغويـــة املختلفـــة لنظـــام الّلغـــة مـــن خـــالل رْصـــد
كـــ)العطف، واالستبدال، واحلـذف، واملقارنـة،   )الضمائر واإلشارات احمللية(، وتوهيف وسائل الربط املختلفة،

 واالستدراك، وغريها...(.
الثــاين: احلْبــُك؛ أي حتقيــق الــرّتابط الــّدال ي للنصــوص، وذلــك مــن خــالل العالقــات الّدالليــة الــيت تفــرُض علــى 

 القارئ أن يتفاعلن مع النّص.  
 النص، علم النص. السبك، احلبك، الرتاث اللغوي، اللسانيات،  الكلمات املفتاحية:

 
La cohésion et la cohérence dans l, heritage de linguistique arabe 

Etude des dimensions fonctionnelles 
RESUME 
    Le thème de la cohésion et de la cohérence  est un des thèmes  auxquels la linguistique 
textuelle accorde un grand intérêt, du fait que cette science moderne axe ses recherches au 
premier plan, sur la cohésion des différentes parties du texte, ses relations internes, et met 
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en évidence les particularités qui garantissent son unité, et par là même son aspect textuel. 
Néanmoins les deux termes (habk, et sabk) en tant qu’équivalents arabes des termes 
(cohérence, cohésion) ; ne font pas l’unanimité parmi les chercheurs arabes, du moment 
que certains proposent d’autres termes. 
    Quant à moi, j’opte dans cet article pour ces deux termes là (habk, et sabk) ; et je le 
préfère à d’autres termes, tels que (ittissak, inssijam, tarabut, tamasuk, tadham, talahum ). 
Ce choix est motivé par deux raisons, la clarté de leurs significations dans le patrimoine 
linguistique arabe, et leurs usages par les chercheurs arabes les plus illustres. 
    Cet article vise à réaliser deux objectifs : 
1-La cohésion, c.-à-d l’établissement des relations entre les syntagmes, et les différents 
éléments constitutifs du système de la langue, à travers le repérage des pronoms et des 
déictiques, et la mise en fonction des différents connecteurs, comme la conjonction, 
l’ellipse, la comparaison, la concession, etc… 
2-La cohérence, c.-à-d   l’établissement des relations sémantiques dans les textes, à travers 
  les rapports sémantiques qui imposent au lecteur l’interaction avec le texte. 
MOTS CLES : La cohésion, La cohérence, heritage de linguistique, le texte, linguistique 

 متهــيـد:
ة دراسًة وصفّيًة تزامنّيًة، بوصفها نظامًا من على دراسِة الّلغ F.DE SAUSSUREلقد أّكد دي سوسري     

 العناصر املرتابطة؛ من حنوية، وصرفية، ومعجمية، وليس بوصفها جمموعة كياانت مكتفية بذاهتا.
وآراُء دي سوسري تركْت بصماٍت عميقًة على الّدرِس الّلغوّي احلديث، إذ أتّسسْت مدارُس لغويٌة كثريٌة،     

على دراسِة الّلغة دراسًة وصفيًة قائمًة على استقراء املاّدة الّلغويّة واستنباط القواعد كان اهتمامها ُمنصنّبًا 
 النحويّة من الّلغة ذاهتا.

إّن الذي يعنينا من هذه التطّورات املتالحقة لعلم الّلغة يف العصر احلديث، هو ذلك االجتاه الّداعي إىل     
ونقصد به النّص، إذ مثـّة إشاراٌت جندها عند بعض علماء اللغة  دراسة الوحدات الّلغويّة األكرب من اجلملة،

تدعو إىل جتاوز حدود اجلملة يف الدرس اللغوّي، وهذه اإلشارات وِإْن مل  -حىت منتصف القرن العشرين -
      تـنْلقن صدى يف حينها، إالّ أهنّا تـُعنّد البذرةن األوىل يف ههور هذا االجّتاه من الّدرس اللغوّي املعاصر.

 شنغلْت النصّيةُ هذه اإلشاراُت واحملاوالُت متحورت حول " علم النص" أو ما يسّمى ابلنصّية، وقد      
(TEXTUALITE ا قّدمْتُه من حتليالٍت ُمقنعة ( مكااًن هاّمًا بني الدراسات اللغويِة احلديثة، وذلك ِلمن

يلن على مستوى اجلملة غرُي كاٍف، والبُّد من ِلُمتطّلباِت الّدرِس الّلغوّي احلديث الذي اكتشف أّن التحل
إىل فضاء أرحب وأوسع، هو الفضاء النّصي. وهذا التجاوُز  -اجلملة -جتاوز حدود البنية الّلغوية الصغرى

طلقة بني الّلسانيات اجلُملّية والّلسانيات النصّية، وإمنا العلوُم تستفيُد ممّا 
ُ
ال ينعين القطيعةن العلميةن امل
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ع جتاوِز الّنقص والقصور الذي كان موجودا يف الّلسانيات اجلُملية، على أساس أّن علمن النّص سبقها، م
 FEILD BLOUM وتوسيعًا للدراسات الّلسانية اجلُملية اليت ُشغل هبا الّلغويون منذ بلومفيلد يُعدُّ تطويرا

 .N.SHOMSKYإىل تشومسكي 
عنها يف املظاّن الّلسانية بـ)السبك واحلبك( أو بـــ)التماسك/ والنصيُة، أو علم النّص، وكثريا ما يعرّب      

االّتساق(، احتّلت مكااًن كبريا يف الدرس اللساين احلديث؛ ألهنا تعىن بتحديد الكيفيات اليت يتماسك هبا 
النص/اخلطاب وينسجم، وذلك خبضوع النّص لعملية حتليلية تكشف عن األبنية اللغوية وكيفية متاسكها 

 ها، من حيث هي وحدات لسانية، تتحكم فيها قواعد إنتاج النص/اخلطاب.وجتاور 
إّن علمن لغِة النّص فرٌع من فروع ِعْلِم الّلغة إْن مل نـنُقْل هو أحدُث فروِع علم الّلغة، حيث يهتّم بدراسة   

تالُحِم بني أجزاء دراسًة موضوعيًة تُرّكز يف مستواها األّول على  ال -بوصفه الوحدة الّلغوية الكربى -النصّ 
النّص، وروابطه الداخلية، والكْشف عن اخلواص اليت تؤّدي إىل متاسكه. وهذه الروابُط هي ما يُعرب ُ عنه 
بـــ)وسائل السبك واحلبك(، وهذان املعياران من أوثق املعايري صلًة ابلنص. إضافة إىل متطلبات السياق 

الكربى، والعالقة التواصلية بني املنتج واملتلقي،  النصية لبىنوا، والعالقات النصية، textual context النصي
 والتأثري الذي يرتكه النصُّ عند املتلّقي.

وقد اقتضْت طبيعُة املوضوع أن أتناول مالمحن السبك واحلبك يف اإلرث الّلغوي، وأهّم الطروحات     
هيم النّص يف اللسانيات النصية ويف النصية يف تراثنا العريب، وصواًل إىل نقاط التقاطع اليت جتمع مفا

الّدراسات اللغوية العربية قدميا وحديثاً، كما سعْت هذه الدراسُة إىل تلمُِّس أهّم مسألة يف سياق لسانيات 
)احلبك(،  النّص، أال وهي مسألة الرتابط النّصي مبحوريه؛ الرابط الشكلي)السبك(، والرتابط املضموين

 عايري صلة ابلنّص، كما أهنما يشرتكان يف العنصر الّلساين.وهذان املعياران من أوثق امل
 مفهوم النّص يف الّلسانيات احلديثة: 

على الّرغم من اتّفاق علماء النّص على أّن النّص هو )الوحدة الداللية الكربى(، فجديٌر ابلذّكِر أْن نـُنـنّبه     
ا حال دون وضوح داللته، ولعّل ذلك يرجُع إىل إىل أّن كلمة )نص( أُحيطْت بكثري من الُغموض واإلهبام ممّ 

تنعّدِد املعايري واألشكال، وتنوّع املداخل اليت يفرتضها ُكلُّ ابحٍث عن مفهوم النّص. ورمبا يعوُد هذا الغموُض 
إىل غاايت وتـنونّجهات كّل ابحث؛ فمنهم من يُرّكز على اجلانب الشكلي للنّص، ومنهم من كان اهتماُمُه 

 .  (1) اجلانب الّدال ي، ومنهم من اهتّم ابجلانب التداو يمتوّجهاً إىل
إذا أنعنْمنا الّنظرن يف مقوالِت الّلسانينين وُعلماء النّص الغربينين نضُع أيدينا على أهّم خاصيتني من     

 اخلصائص اليت حُتّقُق النص كمصطلح ومفهوم؛ ومها:
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 النصُّ نسيٌج. :أّوالً 
  اثنياً: الرتابُط النّصي. 

 . (2)ومن هنا ُوصفن النصُّ أبنه نسيٌج من الكلمات يرتابُط بعُضها ببنعض
وُيستنتُج من ذلك أّن اجلملة بوصفها جزءاً تتابٌُع مرتابٌط.  ( النص  أبنّهBRINKER)برينكر  يعّرف    

مث ميكن  ب،أو عالمة تعجّ  صغرياً ترمُز إىل النّص، وميكن حتديد هذا اجلزء بوضع نقطة، أو عالمة استفهام،
 . (3)بعد ذلك وصفها على أهنا وحدة مستقّلة نسبيا

تكويٌن حتمٌي حُيّدُد بعُضه بعضاً، إذ تستلزم عناصرُُه  "( فريى أّن النصH.WEINRICHأّما )فاينرش    
مرتابُط األجزاء، والفصل بينها يؤّدي إىل عدم وضوِح  -يف أصله -بعضنها بعضًا لفهم الُكّل؛ ألّن النصّ 

)الوحدة الكلية(، و)التماسك  وإىل عدم حتّقق الفهم. ويفّسر هذا بوضوح من خالل مصطلحي النصّ 
 . (4)الّدال ي للنص(

أّن كلمة "النص" يف علم اللغة ُتستخدُم  R.HASSENورقية حسن  HALIDAYورأى كٌل من هاليداي   
 أن تكون وحدة داللية متكاملة. لإلشارة إىل أّي فقرة، منطوقة أو مكتوبة، مهما طالت أو امتّدت، شريطة

" ميكن أن يكون منطوقًا أو مكتوابً، نثرًا أو شعراً، حوارًا أو منولوجاً، ميكن أن يكون أي شيء،  فالنصُّ
من مثٍل واحد حىّت مسرحّية أبكملها، من نداء استغاثة حىّت جمموع املناقشة احلاصلة طوال اليوم يف لقاء 

  .(5)هيأة"
 –لنّص أنّه وحدٌة دالليٌة، وهذه الوحدُة ليسْت وحدة شنْكٍل ولكّنها وحدُة معىن. لذا فإنه وأفضُل نظرٍة ل    

  .(6)يّتصل ابلعبارة أو اجلملة ابإلدراك ال ابحلجم -أي النص
( R.DEBEAUGRANDE)روبرت دي بوجراند  ومع صالحية كل التعاريف السابقة للنّص، فإنّ     

ن اطّلع على الدراسات السابقة. فهو ينظر إىل النّص على أنّه عبارٌة حّدده بصورة أكثر استيفاء بعد أ
عن تشكيلة لغوية ذاُت معىن تستهدف االّتصال، والبّد من صدور النّص عن مشارك أو أكثر ضمن 
حدود زمنية معّينة، وليس من الضروري أن يتأّلف النصُّ من اجلمل وحدها، وإمنا قد يتأّلف من مُجٍل أو  

دة أو أيّة جمموعات لغوية حتّقق أهدافن االّتصال، ومن جهة أخرى فقد يكون بني بعض كلماٍت مفر 
 .(7)النصوص من الّصلة املتبادلة ما يُؤّهُلها ألْن تكون خطاابً 

املالحظ أّن بوجراند نظر إىل النّص من مجيع زواايه؛ فجاء عنده التعريُف أنعّم من غريه وأمشل، مؤّكدا     
 . (8)بعة:)االّتساق، االنسجام، القصدية، املقبولية، املقامية، التناص، اإلعالميةعلى املعايري الس
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ّيز الّدراسات اللغوية واألدبية العربية، حيث وضع املتلّقي      وقد انتقل مفهوم النّص بصبغته الغربية إىل حن
مي العريب( الذي ينعرِفُُه )املعج العريّب يف مأزق ابستيمولوجي، وذلك لعدم مقدرته على الربط بني املفهوم

 وبني ما تبـُثّه احلقوُل املعرفيُة يف املصطلح من مفاهيم جديدة. 
فال غرو أن جند الباحثنين والّلسانيني العرب يرضخون للمصطلح الغريب مبا يكتنزُُه من مُحوالٍت معرفية،    

 ومبا ُيضفي من عالمٍة لسانيٍة ونقديٍة جديدة.  
 لك بعّينٍة من الباحثني العرب يف عصران:وميكن أن منّثل لذ    
عنمدن الدكتور احّمد مفتاح إىل تتّبع مفهوم النّص ابعتبار الشفاهية والتدوين، إذ ينظر إليه على أنه  -1

"مدّونة كالمية، وأنّه حدٌث يقع يف زمان ومكان معّينني، يهدف إىل توصيل معلومات، ونقل جتارب إىل 
 .  (9)املتلّقي"

الدكتور سعيد حسن حبريي ابلنّص إىل املفهوم اإلجرائي التداو ي، فهو يراه "جمموعة من  ويرتقي -2
وقناة اّتصال بينهما، وهدٌف يتغرّيُ   األحداث الكالمية اليت تتكّون من ُمرسٍل للفعِل الّلغوّي وُمتلقٍّ له،

 . (10)، وموقُف اّتصاٍل اجتماعّي يتحّقق فيه التفاعُل"الّرسالةمبضمون 
من الكلمات يرتابُط بعُضها ببعض، كاخليوط ( 11)أّما األزهر الّزاند فينظر إىل النّص على أنه " نسيجٌ  -3

ثر)سوسري( واضحًا يف تعريف أ. ويبدو (12)اليت جتمُع عناصر الشيء املتباعدة يف كيان كّلي متماسك"
… جُه الّدال، وونْجُه املدلول األزهر للنّص، حيث يرى أّن النّص عبارة عن " عالمة كبرية ذات وجهني: ون 

 .(13)والنصُّ نسيٌج من الكلمات يرتابط بعُضها ببعض"
الذي رأى يف النّص " أنّه ترابٌط مستمرٌّ  R.harweg وتعريف األزهر الزاند قريٌب من تعريف هارفج    

 (.15)اليت ُتظهُر الرّتابطن النحوّي يف النّص" (14)لالستبداالت الّسنتجميمية
 د تبىن كٌل من إبراهيم الفقي وسعيد حبريي ما قّدمه )روبرت دي بوجراندوق    

R.DUBEAUGRANDE)  ولفجانج دريسلر( وزميلهDRESSLER .W يف مفهوم النّص، حيث ذكرا )
، (16)أن تتوافر سبعة معايري جمتمعة  -حىّت يّتصف ابلنّصّية -أّن النص ما هو إاّل حدٌث اتصا ي يستلزم

 وهي:
االنسجام )احلبك( أو التماسك الدال ي:  -Cohesion 2اق)السبك( أو الربط النحوي: االّتس  -1

Coherence-3-هدف النص:  -القصديّة/ القصدIntentionality-4- موقف  -املقبولّية/القبول
 -Informativity-6 توّقع املعلومات:-اإلعالمّية/اإلخبارية -Acceptability-5املتلقي من قبول النص: 

 .Intertextuality (17)التناص:  -Situationality-7مّية: تتعلق مبناسبة النص للموقف: املقا
 :(18)وقام الدكتور سعد مصلوح إىل تصنيف هذه املعايري السبعة إىل   
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 )الّسبك واحلنبك(. ما يّتصل ابلنّص يف ذاته، ومها معيارا-1
 )القصدية والتقّبلية(. ما يّتصل مبستعملي النص، منتجا ومتلقيا، ومها معيارا-2
 )اإلعالمية، واملقامية، والتناص(.  ما يّتصل ابلسياق احمليط ابلنّص، وهي املعايري الثالث املتبقية-3

وما يهّمنا يف هذا البحث مها معيارا " السبك واحلبك"، إذ ميثالن صلب النص، وذلك ألهنا حييطان     
 النص( بدراسة الروابط اللفظية، والثاين: اجلانب الداخلي)هاهر  به من اجلانبني؛ األول: اجلانب الشكلي

 )ابطن النص( بدراسة الروابط املعنوية والداللية يف عامل النص.   
 السبك واحلبك يف الرتاث اللغوي العريب:

ذ ال كــان الّســبُك واحلْبــُك مــن أهــّم املقّومــات النصــّية الــيت وقــف عليهــا العلمــاُء يف الــرتاث العــريب القــدمي. إ     
تّتضــُح أدواهُتمــا وعناصــُرمها إاّل مــن خــالل التأّمــل يف مظــاّن الُكُتــب والتــآليف العربيــة القدميــة، عنــد املفســرينن 
ـــة يف  ـــك، ولكـــن أبلفـــاظ أخـــرى ارتبطـــْت بســـياقاهتا الّلغوي ـــوا للّســـبك واحلْب والّلغـــوينين والنحـــوينين، حيـــث تطرّق

بعــض األبيــات أبعنــاق بعــض، والتحــام األجــزاء والتئامهــا،  الّداللــة عليهمــا؛ مثــل: االّتســاق، والتآخــذ، وأْخــذ
وجـــودة الّســـبك، والتضـــام، والـــتالؤم، والتماســـك، واالنســـجام، وغريهـــا مـــن األلفـــاظ الـــيت تشـــرُي إىل درايـــتهم 

 ابلنصية إجراًء وتطبيقا، استعمااًل وتوهيفاً.
ـــرتاث اللغـــوي العـــريب      القـــدمي، مـــن أجـــل الكشـــف عـــن هتـــدف الدراســـة يف هـــذا املبحـــث إىل النظـــر يف ال

اإلشــــــارات النصــــــية يف تراثنــــــا القــــــدمي؛ وأّن علمــــــاءان القــــــدامى كــــــانوا علــــــى وعــــــي مبعيــــــارْي النصــــــّية، املعيــــــار 
ــــــرتاث العــــــريب cohesionاألّول:) ــــــد ورد يف ال ــــــنص، وق ــــــب الشــــــكلي للخطــــــاب أو ال ــــــذي يعــــــين ابجلان ( ال

 ابجلانب الّدال ي، وقـد ورد يف الـرتاث العـريب (، والذي يعىنcoherenceواملعيار الثاين:) مبصطلح)السبك(،
 مبصطلح)احلبك(.

لكــن ينبغــي أن نشــرين يف هــذا املقــام إىل أّن العلمــاءن العــربن املعنيــنين ابلّلســانياِت النصــّية قــد انقســُموا علــى    
( COHESIONأنفســـــــــــــهم يف ونضـــــــــــــِع صـــــــــــــياغٍة دقيقـــــــــــــٍة واحـــــــــــــّددة لرتمجـــــــــــــة املصـــــــــــــطنلنحننْي األجنبيـــــــــــــني)

 ( على النحو التا ي:  COHERENCEو)
 الصفحة –الكاتب  -الكتاب الرتمجة إىل العربية    املصطلح

 
 
 

 COHESION 

احمــــــد  -(154ســــــعد مصــــــلوح)حنو أجروميــــــة للــــــنص الشــــــعري،ص  السبك
متـــام  -(54العبـــد)حبك الـــنص: منظـــورات مـــن الـــرتاث العـــريب، ص 

أشـــــــــــرف عبـــــــــــد -(299حســـــــــــان)النص واخلطـــــــــــاب واإلجـــــــــــراء ص 
 (142)الدرس النحوي النصي يف كتب إعجاز القرآن،ص البديع

احمــــد خطايب)لســــانيات الــــنص: مــــدخل إىل انســــجام اخلطــــاب،ص  االّتساق
11) 

صــــبحي الفقــــي)علم اللغــــة  -(15األزهــــر الزاند)نســــيج الــــنص، ص  التماسك
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 (1/93النصي بني النظرية والتطبيق،
 -(123واالجتاهـــــات، ص ســــعيد حبــــريي)علم لغـــــة الــــنص: املفــــاهيم الربط النحوي

 (224أمحد عفيفي)حنو النص،ص 
 

 COHERENCE 
احمد  -(228سعد مصلوح)حنو أجرومية للنص الشعري،ص احلبك

أشرف عبد البديع)الدرس النحوي  -(59العبد)حبك النص،ص 
 (127حسام فرج)نظرية علم النص،ص -(108النصي،ص

 (5احمد خطايب)لسانيات النص، ص  االنسجام
 (143سعيد حبريي)علم لغة النص، ص التماسك
 (1حبث، ص-متام حسان)حنو اجلملة وحنو النص االّتساق
 (8متام حسان)النص واخلطاب واإلجراء،ص االلتحام

 السبك واحلبك بني اللغة واالصطالح:  
اسكة هو عمليُة إذابِة الذهب، أو الفّضة، ووضعها يف قالب من حديد؛ حىت خترج متم السبك يف الّلغة: 

. وجاء يف أساس البالغة للزخمشري:" ومن اجملاز: هذا كالٌم ال يثبت (19)متالصقة، وتسّمى حينئذ سبيكة 
 .(20)على السبك، وهو سّباك للكالم"

هكـــذا انتقـــل )الّســـبُك( مـــن الّداللـــة احلقيقيـــة الـــيت تعـــين اإلذابـــةن إىل الّداللـــة اجملازيـــة الـــيت تعـــين" الكـــالم".    
ــــا  فــــاملتكّلُم يقــــوم ــــدو كأهّن ــــث تب ــــع األلفــــاظ املختلفــــة، ويصــــّبها يف ذهنــــه، مثّ جيمعهــــا بطريقــــٍة أخــــرى حبي جبْم
 متماسكة.

ويتحّقـُق معيـار الســبك عنـد دي بوجرانــد بوسـاطة الــرتابط الرصـفي القــائم علـى النحــو يف بنيتـه الســطحية،    
وحيّدد الدكتور سـعد مصـلوح  حيث املساحة للجمل، والرتاكيب، والتكرار، واإلحاالت، واحلذف، والروابط.

؛ ونعـين surface text السبك أبنّـه خيـتّص " ابلوسـائل الـيت تتحّقـق هبـا خاصـّية االسـتمرارية يف هـاهر الـنصّ 
بظاهر النّص: األحداث اللغوية اليت ننطق هبا أو نسـمعها... ينـتظم بعضـها مـع بعـض تبعـاً للمبـاين النحويـة، 

ّقـــــــق هلـــــــا مـــــــن وســـــــائل الســـــــبك، ممّـــــــا جيعـــــــل الـــــــنّص احتفظـــــــاّ بكينونتـــــــه ولكنهـــــــا ال تشـــــــّكُل نّصـــــــاً إاّل إذا حت
 . (21)واستمراريته..."

وهذا بياٌن لعالقات الربط الرصفي يف معيار السبك، واليت تنقسم قسـمني: أوهلمـا الـربط النحـوي، ويضـّم     
، واحلـذف، والـروابط مثاين عالقات هـي: مطلـق اجلمـع، والتخيـري، واالسـتدراك، والتفريـع، والرتتيـب، واإلحالـة

 الزمنية. واثنيهما الربط املعجمي، ويضّم أربع عالقات هي: التضام، والتكرار، واالستبدال، والتوازي.
ــــُك: الشــــدُّ، واحتنبــــكن إبزاره: احتــــىب بــــه وشــــد ه إىل يديــــه، احلبــــك يف اللغــــة : جــــاء يف لســــان العــــرب: " احلنْب

يـديك لتحمـل فيـه الشـيء مـا كـان، وقيـل احلبكـُة: احلجـزة من بـني  (22)واحلبكُة: أن ترخي من أثناء حجزتك
 .(23)بعينها، ومنها أُخذن االحتباك: وهو شدُّ اإلزار"
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 .(24)واالحتباُك من احلبك ومعناه "الشدُّ واإلحكاُم وحتسنُي أثنِر الّصنعِة يف الثوب"    
 -ه ... وحبـــكن الثـــوبن حيِبُكـــُه هــــ(: " احلبـــاك واحلبيكـــة: الطريقـــة يف الرمـــل وحنـــو 398قـــال اجلـــوهري )ت     

ْمتنـُه وأْحسـْنتن ُصـنـْعنُه فقـد احتبْكتنـُه  -ابلكسر  حْبكاً أي : أجاد نسجه، قال ابُن األعـرايب : كـّل شـيٍء أحكن
"(25). 
ْمتنُه وأْحسْنتن صنعنُه فقد حنبنكتنُه واحتنبْكتنُه.     فاحلبُك إذاً هو شندُّ اإلزار، وكّل شيٍء أحكن

 :احلبك اصطالحاً 
ن اإلمـاُم جـالُل الـّدين السـيوطي الصـلةن بينـه وبـني املعـىن اللغـوي فقـال:      أّما يف االصطالح البالغي فقد بـنني 

ـــُك  " مأخـــُذ هـــذه التســـمية مـــن احلْبـــك الـــذي معنـــاه الشـــّد واإلحكـــام، وحتســـنُي أثنـــِر الّصـــنعة يف الثّـــوب. فحْب
، حبيث مينع عنه اخللل مع احلسن والرونق، وبيـان أخـذه الّثوِب سندُّ ما بنين خيوطه من الفرج وشّده وإحكامه

منه من أّن مواضعن احلذف من الكـالم ُشـّبهْت ابلفـرج بـني اخليـوط، فلّمـا أدركهـا الناقـُد البصـرُي بصـوغه املـاهر 
يف نْظمه وحوكه، فوضع احملذوف مواضعه، كان حابكاً له مانعاً من خلـل يطرقـه. فسـد  بتقـديره مـا حيصـل بـه 

 .(26)مع ما أكسبه من احُلسِن والّرونق" اخلللُ 
وممّا تقّدم ميكن أن نستخلص الرّابطة املعنوية بني املعىن الّلغـوي واالصـطالحي للحبـك، وهـو ذلـك املعـىن     

املشــرتك مــن الــرتابط والــرتاص والتــداخل بــني األجــزاء املتباعــدة، حبيــث يُكمــُل كــلُّ جــزٍء اجلــزءن اآلخــر ويُتّممــُه 
 غري إخالل يف النظم والتأليف. ويفيُدُه من

ـــرتابط الفكـــري أو املفهـــومي، الـــذي حتّققـــه البنيـــة العميقـــة      يقـــوم معيـــار احلبـــك عنـــد دي بوجرانـــد علـــى ال
. كمــا أّن احلبــك (27)للخطـاب. فاحلبــُك عنـده يشــمُل مبـدأ الــرتابط، ومضــمون التماسـك املعنــوي، أو التعـالق

ونعـــين هبـــا االســـتمرارية  ،textual wordارية يف عـــامل الـــنّص عنـــد الـــدكتور ســـعد مصـــلوح خيـــتّص ابالســـتمر 
بــــــني هــــــذه  relationsوالعالقــــــات الرابطــــــة  conceptsالدالليــــــة الــــــيت تتجلــــــى يف منظومــــــة مــــــن املفــــــاهيم 

 .(28)املفاهيم"
وللـــربط املفهـــومي أو احلبـــك عالقـــات، وتقســـم قســـمني: العالقـــات املرجعيـــة أو )املاصـــدقية(، والعالقـــات    
 ية أو )املفهومية(. املعنو 

 يف الرتاث النحوي:
يف الرتاث النحوي جند النحاة يتعاملون مع الرتكيب ابالستناد إىل عالقات اإلسناد فيه، أو ابلنظر إىل      

الروابط الرتكيبية املتوفرة يف اجلملة اإلسنادية. وميكن أن نذكر حديث سيبويه يف ابب املسند واملسند إليه، 
املسند واملسند إليه، ومها ممّا ال يغين واحٌد منهما عن اآلخر، وال جيد املتكّلم منه بُّداً،  يقول: " هذا اببُ 
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فمن ذلك االسم املبتدأ واملبيّن عليه، والفعل والفاعل. وهو قولك:)عبُد هللا أخوك(، و)هذا أخوك(، ومثل 
 .(29)ل بدٌّ من اآلخر يف االبتداء "ذلك:)يذهُب عبد هللا(، فالبّد للفعل من االسم كما مل يكن لالسم األوّ 

وهذا يعين أّن سيبويه الحظن أّن عالقةن اإلسناد هذه البّد أن تنشأ من تضاّم كلمتني، وهذه العالقة      
املعنوية هي اليت أطلق عليها علماُء النّص الربط الدال ي، أو احلبك، أو االلتحام، وإن كان ذلك على 

  ي نواُة النّص.مستوى اجلملة، فإّن اجلملة ه
ويهتّم سيبويه مبوقع املفردة يف الرتكيب ونظم الكالم، إذ ميكن أْن يُعّد األساس النحوي ملن جاء بعده.      

يقول عن الكالم " فمنه مستقيٌم حسنٌن، واحاٌل، ومستقيٌم كذٌب، ومستقيٌم قبيٌح، وما هو احاٌل كذٌب .. 
تيك غداً، وأّما احملاُل: فأْن تنقض أّولن كالمك آبخره فتقول: أتيتك فأّما املستقيُم احلنسُن: أتيتكن أمس، وسآ

غداً، وسآتيك أمس، وأّما املستقيُم الكذُب فقولك: محلُت اجلبلن، وشربُت ماءن البحِر وحنوه، وأّما املستقيُم 
، وأّما احملاُل القبيُح: فأن تضع الّلفظن يف غري موضعه حنو ذلك: زيدا رأيُت، وكي زيدًا أيتيك، وأشباه هذا

 .(30)الكذُب فأْن تقول: سوف أشرُب ماءن البحر أمس"
يضُع سيبويه يف نّصه هذا بعض أُسِس قبول الكالم وعدم قبوله، وهذه األسُس تتعلق ابستقامة الكالم     

ن مل يذكر دالليا فضال عن استقامته حنواي؛ ألّن الكالم غري املستقيم حنوايً ليس له تفسرٌي دال ٌي، وسيبويه وإ
مصطلح )النص( صراحًة، فإّن لفظة )الكالم( توحي أبن هذا األساس النحوي ميكن تطبيقه على اجلملة 

 وما فوق اجلملة. 
( ارتباط الكالم من حيث النظم والبناء والتالؤم يف قوله " إّن كالمن هـ 327ويعاجُل ابُن االنباري )ت   

لُُه آبخره، وال يُعرُف معىن اخلطاب إاّل ابستيفائه واستكمال مجيع العرِب ُيصّحُح بعُضُه بعضاً، ويرتبُط أوّ 
. ومقتضيات هذا القول يُؤكده اليوم الّلغويون احملدثون يف اتساق النص، وارتباط أجزائه (31)معروفه"

 وتالؤمها، وهو دليٌل واضٌح على سبق علماء العربية يف النظر إىل املفردات من خالل الرتكيب والسياق. 
ومن العناصر اليت ُتسهُم يف بناء النّص عنصر اإلحالة؛ ألّن قسمًا من األلفاظ ال ميلك داللة مستقّلة،     

بل تعود على عنصر آخر مذكور يف أجزاء أخرى من اخلطاب. من ذلك وقوف علماء النحو على الضمائر 
  وداللة. وأمهيتها يف بناء النّص لقدرهتا على الربط بني أجزاء النّص املختلفة شكال

هـ( حينما حتّدث عن اجلملة الواقعة 686)ت وميكن التمثيل لذلك من خالل ما جاء به اإلسرتاابذي    
)اخلرب قد يكون مجلة، حنو: زيٌد أبوه قائٌم وزيٌد قائٌم أبوه(،  -يعين قول ابن احلاجب -خربا، يقول: " وقوله

..، وال ختلو اجلملة الواقعة خربا من أن تكون هي املبتدأ اعلْم أّن خرب املبتدأ قد يكون مجلة فعلية أو امسية.
معىن أوال، فإن كانت، مل حتنْتنْج إىل الضمري كما يف ضمري الشأن، حنو:)هو زيٌد قائٌم، وكما يف قولك:)مقو ي 
قام زيٌد قائٌم(؛ الرتباطهما به بال ضمري، ألهنا هو وإن مل تكن إايه، فالبّد من ضمري هاهر أو مقّدر، وقد ي
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الظاهُر مقامن الّضمري، وإمنا احتاجت إىل ضمري؛ ألن اجلملةن يف األصل كالٌم مستقلٌّ، فإذا قصْدتن جنْعلها 
جزءن الكالم فالبّد من رابطة تربطها ابجلزء اآلخر، وتلك الرابطُة هي الّضمرُي، إذ هو املوضوُع  ملثل هذا 

 . ( 32)الغرض"
 يف الرتاث النقدي:      

هـ( يف كتابه البيان والتبيني على مصطلح السبك 255الرتاِث النقدي، فقد اعتمد اجلاحظ)ت أّما يف    
يف إشادته ابلشعر أو النثر املتالحم األجزاء. يقول يف صفة الشعر: " وأْجوُد الّشعِر ما رأيتنُه متالحمن 

سْبكًا واحداً، فهو جيري على  األجزاء، سْهلن املخارج، فتعلمن بذلك أنّه قد أُفرغن إفراغًا واحداً، وُسبكن 
 .  (33)الّلسان كما جيري الّدهاُن"

اجلاحُظ ينظُر إىل الّسبك يف البيت الواحد حىت ُيصبحن كالكلمة الواحدة، وهذا يقوُد إىل الّسبك يف    
 النص أبكمله.

ببعض من أّوله هـ(: " وأّما الّسْبُك؛ فهو أن تتعّلق كلماُت البيت بعضها 584ويقول أسامة بن منقذ)ت   
 .(34)إىل آخره "

فقد كان النقاُد العرُب يف طليعة املهتّمني بتحقيق نصّية النّص من خالل الدعوة إىل وجوب االنسجام     
بني الناحتني الشكلية والداللية، وهذا ما تناوله اجلاحُظ يف جمال االّتساق والتماسك النصّي، حيث وسمن 

لتنافر، يقول: " ومن ألفاظ العرِب ألفاٌظ تتنافُر، وإن كانت جمموعة يف بيت جمموعًة من األبيات الّشعرية اب
 شعر مل يستنِطْع املنشُد إنشادها إالّ ببعض استكراه، من ذلك قوُل الشاعر: 

وقرُب حنْرٍب مبكاٍن قـنْفِر     وليسن قـُْربن قنرِب حنْرٍب قنرْبُ 
(35) 

ستطيع أن يُنشدن هذا البيتن ثالثن مرّاٍت يف ننسٍق واحٍد فال يـُتنعِتع وملّا أرى منْن ال أعلُم له أّن أحدا ال ي    
. فغايُة البيان بلوُغ الفهم واإلفهام، وعليه قّرر اجلاحُظ أّن أجودن الّشعر ما رأيته متالحمن (36)وال يتلنْجلنج "

 األجزاء.
 وبتجاورها مع الكلمات األخرى؛ اجلاحظ يرّكز على تالحم األجزاء، أبن تّتسمن الكلمُة ابلسهولة والّلني   

وكأّن اجلاحظ يشري إىل )التوافق الصويت( أو ما يسّمى يف الّلسانيات النصّية بــ)السبك الصويت( بني 
  العبارات.

وروى اجلاحظ عن عمر بن جلأ أنّه قال ألحد الشعراء: " أان أشعُر منك! قال: ومب؟ قال: ألين أقول      
 .(37)البيت وابن عّمه "البيت وأخاه، وأنت تقول 

فاألخّوُة والعمومُة يف كالم ابن جلأ إشارة واضحة إىل قّوة الرتابط الدال ي بني سالسل املنطوقات     
 املتوالية، ممّا جيعل النّص كاّلً موحّداً دااّلً. 
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زم ومن احملاوالت النقدية الرائدة اليت نظرت إىل النّص الشعري بنية كاملة، ما قام به حا     
 هـ(، ميدُح فيها كافوراً اإلخشيدي. 354هـ(، يف دراسته لقصيدة املتنيّب)ت684القرطاجيّن)ت

 :(38)يقول يف مطلعها   
 أُغالُب فيكن الّشوقن والّشوُق أنْغلنُب    وأنْعجنُب من ذا اهلْجِر والونْصُل أنْعجنبُ 

قصيدة إىل فصول، واشرتط أن يكون معىن  حازم القرطاجيّن له نظرٌة أمشُل للنّص؛ حيث يقوُم بتقسيم ال   
كّل فصل اتبعًا ملعىن الفصل الّسابق له ومرتبطًا به، مّث ونضنعن هلذه الفصول أحكامًا يف البناء تضّمنن 

)املوضوع واأللفاظ(  متاسك الفْصل، ومتاسُك الفصول يؤّدي إىل متاسك النّص. فهو ينصُف مواد الفصل
املسموعاِت واملفهوماِت، حسنة االّطراد، غري متخاذلة النْسج، غري متحّيز  أبهّنا جيُب أن تكون " متناسبةن 

 .( 39)بعضها عن بعض، التمّيز الذي جيعل كّل بيت كأنه منحاز بنفسه"
وأشار الدكتور صالح فضل إىل احاولة حازم، أبهنا متّثُل النظرةن الكلّية إىل النّص، يقول: " حالٌة فريدٌة    

اإلشارة إليها، والتنويه هبا، وهي اليت جندها عند بالغّي مغريّب متأّخر هو حازُم القرطاجيّن مل تتكّرر ينبغي 
يف حتليله ألجزاء القصيدة، وتسميته لكلٍّ منها فصاًل، ومتييزه بني )املطلع(: وهو البيت األول منها، 

عض، بل يفعُل ذلك و)املقطع(: وهو مكان الوقوف، وال يهمل اإلشارة إىل ونْصِل الفصول بعضها بب
أبسلوب الشرط، إذ يشرتط أن يكون معىن كّل فصل اتبعًا ملعىن سابقه، ومنتسبًا إليه يف الغرض... 
وميضي يف تطبيق هذه التصّورات على قصيدة املتنيّب:)أغالُب فيك الشوق والشوق أغلُب(، فيوردها  

هذا األساس الّدال ي الذي ال يقُف عند حدود كاملًة، اُحّلاًل العالقةن بني أجزائها ووحداهتا املكّونة على 
 .(40)التعالق النحوي بني اجلملتني"

 يف الرتاث البالغي:
وإذا أتّملنا علمن البالغة وسيلًة إجرائيًة تطبيقية على النصوص، جندها متّثل" السابقة التارخيية لعلم النّص،    

ْصِف النصوص وحتديد وهائفها املتعددة... وكذا إذا حنن أخذان يف االعتبار توّجهها العام املتمثل يف ون 
تتوجه إىل املستمع أو القارئ لتؤثر فيه، وتلك العالقات ذات خصوصية يف البحث اللغوي النّصي... 

متلق(، وكيفيات التفاعل  –منتج  -)نص فعمليُة االّتصال جتمع العالقة بني أطراف االتصال األساسية
 . (41)بينها..."

يف كتاب إعجاز القرآن  -مثال –العربية برزت النظرُة الشموليُة إىل النّص، فحينما ننظر يف البالغة    
هـ( جنده يؤّكد على النظرة الكلية الشمولية للنّص القرآين مبا يتمّتع به من خصائص تضمن 403للباقالين)ت

مجيعن ما يتصّرف فيه من انسجامه ومتاسكه، وهي سبب إعجازه، يقول: " وقد أتّملنا ننْظمن القرآِن فوجدان 
الوجوه اليت قّدمنا ذكرها، على حندٍّ واحٍد، يف ُحسِن الّنظم، وبديع التأليف والرْصف، ال تنفاُوتن فيه، وال 
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احنطاطن عن املنزلة العليا، وال إسفافن فيه إىل املرتبة الدنيا، وكذلك قد أتّملنا ما يتصّرُف إليه وجوه اخلطاب 
 .( 42)صرية، فرأينا اإلعجاز يف مجيعها على حّد واحد ال خيتلف"من اآلايت الطويلة والق

وهناك إشاراٌت كثريٌة مبثوثٌة يف ُكُتِب العلماء الذين درسوا إعجاز القرآن الكرمي عرب إدراك العالقات     
ث كّل  النحوية )الوهيفية( بني الكلمات اليت تّتخُذ منها موقعًا معّينًا يف اجلملة حسب قوانني الّلغة، حي

 كلمٍة يف الرتكيب البّد أن يكون هلا وهيفٌة حنويٌة من خالل موقعها من أجل وضوح املعىن وإابنة القصد. 
هــ( فقـد قـّدم نظريـًة نصـيًة تكـاُد تكـون متكاملـًة. وميكـُن رصـد املعاجلـة  471أّما عبـد القـاهر اجلرجـاين )ت     

حات كـــ )الــنظم، والرتكيــب، والرتتيــب، والتعليــق، النصــّية عنــد اجلرجــاين مــن خــالل اســتخدامه لــبعض املصــطل
واالّتساق، والبناء، ومقتضى احلال، ومقام االستعمال( اليت تنّم عن اسـتيعاب قـنّل أن جنـده عنـد غـريه، ويظهـر 
هذا يف األساس النظري الذي وضعه لنظريته يف حتليل النصوص. يقول: " إّن األلفاظن املفردةن اليت هـي أوضـاُع 

تُوضــْع لُِتعــرفن هبــا معانيهــا يف أنفســها، ولكــن ألْن ُيضنــّم بعُضــها إىل بعــض، فيعــرف فيمــا بينهــا فوائــد.  الّلغــة مل
 .(43)وهذا علٌم شريٌف، وأصٌل عظيٌم "

وحــىت ال تبقــى آراُؤُه جمــّرد نظــرايٍت جتريديــة، انتقــل عبــُد القــاهر اجلرجــاين يف منهجــه إىل اجلانــب العملــي،     
ـاُء ))تنعّرضه لتحليل اآلية الكرميـة ويّتضح ذلك يف أثناء  ونِقيـلن اين أنْرُض ابـْلنعِـي منـاءنِك وناين مسنـناُء أنْقِلعِـي ونِغـيضن اْلمن

  .(44)((﴾٤٤﴿ونِقيلن بـُْعًدا لِّْلقنْوِم الظ اِلِمنين  ونُقِضين اأْلنْمُر وناْستـنونْت عنلنى اجْلُوِديِّ ۖ
ليــة مــن اجلمــل واملفــردات " وأْن مل يعــرْض هلــا احلســُن والشــرُف إالّ مــن واآليــُة هنــا تُعتــرُب ننّصــاً لضــّمها متوا    

حيث القْت األوىل ابلثانية، والثالثة ابلرابعة، وهكذا إىل أْن تنْستْقرِينها إىل آخرهـا، وأّن الفضـلن تننـاتنجن مـا بينهـا، 
: " إن شـككتن فتأّمـْل... . مثّ ينعمُد عبد القاهر إىل تفكيك مفـردات اآليـة، يقـول (45)وحصل من جمموعها"

قل:) ابلنِعي(. واْعتربْها وحـدنها مـن غـري أْن تنظـرن إىل مـا قبلهـا وإىل مـا بعـدها، وكـذلك فـاْعتنرْب سـائرن مـا يليهـا. 
وكيف ابلشّك يف ذلك؟ ومعلوٌم أّن مبدأ العظمة يف أْن نُوديْت األرُض، مثّ أُمرْت، مثّ يف علـى أنـه مل يغـض إاّل 

ــــ)اي( دون)أّي(، أبمـــر آمـــر، وقـــدرة  ــــ"قيل" يف الفاحتـــة أْن كـــان النـــداُء بـ قـــادر... مثّ مقابلـــة " قيـــل" يف اخلامتـــة بـ
حنــــو:) اي أيتهــــا األرُض(، مثّ إضــــافة املــــاء إىل الكــــاف، دون أن يقــــال:) ابلعــــي املــــاء(... مثّ أن قيــــل:)وغيضن 

املاُء(، فجاء الفعُل على صيغة "فُعلن" الّدالّة "
(46) . 

ِلِم وال ترتيـبن حـىّت يـنْعلـقن ويرجُع      اإلعجاُز إىل ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، مؤّكدا " أْن ال ننْظمن يف الكن
 .(47)بعُضها من بعض، ويُبىن بعُضها على بعض، وجُتعلن هذا بسبب من تلك"

صر اجلملة من خالل النظم استطاع عبُد القاهر اجلرجاين أن يتخطى البحثن يف العالقات اليت تربط عنا    
العربية يف النحو التقليدي، ليؤنّسس نظريًة هتتمُّ بتحليل العناصر الداخلية للنص/ اخلطاب األديب، حىت قيل: 

 .( 48)إّن عبد القاهر كان على بعد خطوة واحدة من "النصية" كما تُفهُم يف الّدراسات املعاصرة
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ناءن النّص ال يكوُن إاّل بقوانني وآليات وأصول فاخلطواُت العمليُة اليت قام هبا اجلرجاين تكشف أّن ب   
النحو العريب، يقول: " واْعلْم أْن ليس النظُم إاّل أْن تضعن كالمنكن الوضعن الذي يقتضيه علُم النحو، وتعملن 

عنها، وحتفُظ الّرسومن اليت ُرمست لك، فال ( 49)على قوانينه وأصوله، وتعرفن مناهجه اليت هنُِجنْت؛ فال تزيغُ 
 .( 50)ل  بشيٍء منها "ختُ 
واملتأّمُل يف مقوالت دي بوجراند وما توّصل إليه من آراء ونظرايت يف علم الّلغة النّصي، جندها تتقاطع    

مع طروحات عبد القاهر اجلرجاين. يقول دي بوجراند: " وعلى منتج النّص أن يضع خطّة للمحتوى 
ى يف صورة سطحية، أّما من يستقبل فعليه أن خيّطط إلعادة املفهومي والعالئقي للنّص، مّث يضع هذا احملتو 

 . ( 51)السطح إىل احملتوى، وإعادة احملتوى إىل اخلطّة اليت وضعها هو، أي: املنتج هلذا احملتوى"
ما ميكن أن نتوّصل إليه، هو أّن علماءن الّلغة والنحو والنقد والبالغة سامهوا قدميًا يف إنشاء نظرية لغوية     
ية نصّية تالمُس، يف مسائلها وقضاايها ووسائلها اإلجرائية، النظريةن الّلسانيةن احلديثةن؛ ويُبنّيُ الدكتور حنو 

حسن حبريي يف حديثه عن الدراسة النصية أّن " أكثرن األفكار واألدواِت اليت اندْت هبا، هي يف احلقيقة 
ّل ذلك التغل يُف اجلديُد من خالل مفاهيم ذات أصول عميقة راسخة أعيدت صياغتها، ومل حين

 . (52)ومصطلحات حديثة دون إمكان الكْشف عن أصوهلا وحتديد موقعها يف الرتاث املغضوب عليه"
هكذا حبث علماؤان القدامى مفهوم النّص من خالل خاصييت الّسبك واحلْبك، وكانت هلم القدرُة على      

ك ابعتبار نظرهتم العميقة وفهمهم الدقيق ألنظمة أن يقيموا النحو العريب على أسس نصّية داللية، وذل
 الربط النحوي والتماسك الدال ي.

 اخلامتة:
هكذا وصلنا إىل هناية هذا البحث، وهي هنايٌة أقّل ما يُقاُل عنها أهّنا مل تنصْل إىل درجِة الّنضِج     

 واالكتماِل حبيُث ال ترتك جمااًل لإلضافة والتوجيه. 
 ج اليت توّصل إليها البحُث:وهذه أهّم النتائ   
احلاجُة إىل دراسِة النّص أصبحْت ضرورًة بعد أن عجزْت اجلملُة يف إغناء الّدراساِت احلديثة فيما  -1

 يتعّلق بصفاِت النُّصوِص وهروف إنتاجها.
نا اللغوي احاولة التأصيل والتأسيس املعريف للّدراسات الّلسانية النصّية املاثلة يف مناذج تطبيقية يف تراث-2

 العريب اإلسالمي، وذلك إببراز مسامهات العلماء يف تراثنا العريب يف حقل اللسانيات النصّية.
ينبغي دراسة هواهر الّلغة دراسة تكاملية، وأعين ابلدراسة التكاملية: النظر إىل علوم العربية نظرًة مشوليًة -3

البالغُة والتفسرُي كلٌّ متكامٌل، وجيب أن تشمله نظرٌة لالرتباط الوثيق فيما بينها؛ فالنحُو والصرُف والنقُد و 
 واحدٌة.
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احتّل معيارا )السبك واحلبك( مكاانً كبريا يف الدرس اللساين احلديث؛ ألهنما يعنيان بتحديد الكيفيات -4
اليت يتماسك هبا النص/اخلطاب وينسجم، وذلك خبضوع النّص لعملية حتليلية تكشف عن األبنية اللغوية 

 ة متاسكها وجتاورها، من حيث هي وحدات لسانية، تتحكم فيها قواعد إنتاج النص/اخلطاب.وكيفي
سعى البحُث إىل الكشف أّن أدوات الّسبك واحلبك اليت تناوهلا العلماُء والّدارسون ليست اكتشافاً -5

 مع علم الّلغة النّصي.جديداً يف الّلغة، فهي الروابُط نفُسها يف حنو اجلملة، غري أّن النظرة إليها اّتسعْت 
)الّسبك واحلنبك( يف  وأخرياً، أنرجو أن يكون هذا البحُث قد أضاءن جانبًا هاّمًا من جوانب النصّية مبعياري
 الّدرس الّلغوي العريب القدمي، عسى أن يفتح البحُث آفاقاً جديدة لدراسات الحقة.

 اهلوامش:
جراء منهجي وتقسيم علمي فرضته طبيعة الدراسة، اليت هتدف إىل )السبك واحلبك(: هو إ ( الفصل بني معياري النص1)

الكشف عن وسائل الرتابط النصي، النحوية والداللية؛ ألّن صفة النّص تطلق على النص نتيجة احتاد جانيب السبك 
ا. فهما كوجهي )الرتابط املفهومي(، فاجلانبان النصيان ال ميكن الفصل بينهم )الرتابط اللفظي(، واحلبك واحلبك. السبك
 العملة الواحدة.

م ص 1989املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ( ينظر: انفتاح النص الروائي: النص والسياق، سعيد يقطني،2)
32،33. 

-)جملة املعرفة(، وزارة الثقافة مقال ( ينظر: الرتاكم العالمايت بني النص املكتوب والنص املنطوق، احمد إمساعيل بصل،3)
 .66م، ص 1994، 370ورية العربية السورية، العدد: اجلمه

الشركة العاملية للنشر، لوجنمان، -علم لغة النص: املفاهيم واالجتاهات، سعيد حسن حبريي، مكتبة لبنان انشرون (4)
 .103م، ص 1997، 1ط
 .108املفاهيم واالجتاهات، ص  ( ينظر: علم لغة النص:5)
م، ص 1991، 1ام اخلطاب، احمد خطايب، املركز الثقايف العريب، بريوت، طلسانيّات النص، مدخل إىل انسج ( 6)

13. 
، 22م، ص 2001( ينظر: حنو النص: اجتاه جديد يف الدرس النحوي، أمحد عفيفي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 7)

 .17م، ص 2001، 2ط املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، وينظر: انفتاح النص الروائي: النص والسياق،
م، 1998، 1( ينظر: النص واخلطاب واإلجراء، روبرت دي بوجراند، ترمجة: متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، ط8)

 .101-98ص 
 .105 – 103( ينظر: النّص واخلطاب واإلجراء، ص 9)
م، ص 1986، 2ملغرب، ط)استرياتيجية التناص(، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ا ( حتليل اخلطاب الشعري10)

120 . 
 .110 علم لغة النص: املفاهيم واالجتاهات، ص (11)
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)عيار الشعر( يف مخسة مواضع. ينظر: عيار  ( لفظ )نسج ونسيج( عريبٌّ أصيٌل، ورد عند ابن طباطبا العلوي يف كتابه12)
، 37م، ص 2005،  2لبنان، ط -الشعر، حتقيق: عباس عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور،دار الكتب العلمية، بريوت

44 ،71  ،105 ،109 . 
 .12م، ص 1993،  1حبث فيما يكون به امللفوظ نصا، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط -( نسيُج النصّ 13)
 .12( نسيج النص، ص14)
 ( يراد ابلسنتجميمية: األفقية.15)
 .108( علم لغة النّص: املفاهيم واالجّتاهات، ص 16)
م، 2000، 1لم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي، دار قباء للطباعة، القاهرة، ط ينظر:ع (17)
 .146، 145، وعلم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات، حسن حبريي، ص 1/33
 .105 -103ينظر: النص واخلطاب واإلجراء، دي بوجراند،  (18)
سة يف قصيدة جاهلية، سعد مصلوح، حبث منشور يف جمّلة فصول، اجمللد ( ينظر: حنو أجرومية للنص الشعري: درا19)

 .154م، ص 1991)األول والثاين(، يوليو  العاشر، العددان
( ينظر: معجم العني، الفراهيدي اخلليل بن أمحد، حتقيق: مهدي خمزومي، وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، 20)

 .5/317م، مادة )سبك(، 1984العراق، 
( أساس البالغة، الزخمشري جار هللا احمود بن عمر، حتقيق: احمد ابسل عيون السود، منشورات دار الكتب العلمية، 21)

 .1/435م، 1998، 1بريوت، لبنان، ط
 .154( حنو أجرومية للنّص الشعري، ص 22)
هـ(، دار 711ن مكرم )ت( احلجزة: موضع شد اإلزار، لسان العرب، ابن منظور أبو الفضل مجال الدين احمد ب23)

 ، مادة )حجز(.  5/332م، 1994-هـ  1414، 3صادر، بريوت، ط
 ، مادة )حبك(.10/407( لسان العرب، 24)
، مادة 297/ 3م، 1983هـ(، دار الفكر، بريوت،  817( القاموس احمليط، احمد بن يعقوب الفريوز أابدي )ت25)

 )حبك( 
هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار  398اعيل بن محاد اجلوهري )ت( الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، إمس26)

 ، مادة )حبك(.  4/1578م، 1987، 1العلم للماليني، القاهرة، ط
( معرتك األقران يف إعجاز القرآن، جالل الدين السيوطي، حتقيق: أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 27)
 .243-242/ 1م،1988-هـ  1408، 1ط
 .83( ينظر: لسانيات النص، حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري، ص 28)
 .154( حنو أجرومية للنص الشعري، ص 29)
( الكتاب، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، حتقيق: عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، 30)
 .1/23م، 2004، 4ط
 .26 – 25/  1( الكتاب، سيبويه، 31)
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 .2م، ص 1960( األضداد، ابن األنباري أبو الربكات، حتقيق: احمد أبو الفضل إبراهيم، الكويت، 32)
 -( شرح كتاب الكافية يف النحو البن احلاجب، الرضي اإلسرتاابذي جنم الدين احمد، دار الكتب العلمية، بريوت33)

 .1/212)د.ت(،  لبنان
أبو عثمان عمرو بن حبر، حتقيق: عبد السالم احمد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ( البيان والتبيني، اجلاحظ، 34)
1/67. 
 .236م، ص 1987، 1( البديع يف نقد الشعر، حققه وقّدم له: علي مهنا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط35)
ظر: كتاب احليوان، اجلاحظ أبو ( البيت جمهول القائل، وقد نسبه بعضهم للجن بسبب تنافر أحرف ألفاهه. ين36)

 .6/207م، 1969، 3عثمان، حتقيق وشرح: عبد السالم هارون، اجملمع العلمي العريب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط
 .1/65( اجلاحظ، البيان والتبيني، 37)
 .1/206( املصدر نفسه، 38)
-: عمر فاروق الطباع، شركة دار األرقم، بريوتديوان أيب الطيب املتنيّب، شرح: العكربي أيب البقاء، ضبط وتقدمي (39)

 .1/173م، 1997، 1لبنان، ط
( منهاج البلغاء وسراج األدابء، حازم القرطاجين، حتقيق: احمد احلبيب بن اخلوجة، دار الكتب الشرقية، تونس 40)

 .63ص  م،1966
 .246م، ص 1992الكويت، أغسطس  ن،( بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنو 41)
 .246( بالغة اخلطاب وعلم النص، ص 42)
، 3( إعجاز القرآن، الباقالين أبو بكر احمد بن الطيب، حتقيق: السيد أمحد صقر، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط43)

 .37م، ص 1971
،  2لبنان، ط -الكتاب العريب، بريوت( دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين، شرح وتعليق: احمد التنجي، دار 44)

 .391م، ص 1997
 .44( سورة هود: 45)
 .59( دالئل اإلعجاز، ص 46)
 .53( املصدر نفسه، ص 47)
 .55دالئل اإلعجاز، ص  (48)
،  1دراسة لسانية نصية، عبد الكرمي بن مجعان، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط -( ينظر: إشكاالت النص49)

 . 257 – 256م، ص 2009
 ( زاغ: مالن واعونج .50)
 .77( دالئل اإلعجاز، ص 51)
 .421النّص واخلطاب واإلجراء، ص ( 52)
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 توجه املنافسة الرايضية يف ظل مصادر ضغوط املنافسة
 سنة( 19 -17لدى أواسط كرة القدم )

 
3 -د. خرويب حممد فيصل. جامعة اجلزائر  

سيمسيلت د. بن نعجة حممد. املركز اجلامعي ت  
 د. بن رابح خري الدين. املركز اجلامعي تسيمسيلت 
 أ.د. واضح أمحد األمني. املركز اجلامعي تسيمسيلت 

 ملخص الدراسة:
ومن فرد رايضي آلخر ،ومن  ختتلف أهداف املنافسة الرايضية من منافسة ألخرى ومن مرحلة ألخرى،    

مدى اإلجادة يف التدريب  مل متعددة كعواملمجاعة رايضية ألخرى ،هذا االختالف يكون مردة لعوا
مل مرتبطة ابملنافس قدرات الفرد اخلاصة ،سواء البدنية أو النفسية أو التقنية أو غريها ،وكذا عوا ،الرايضي

وكل هذه الظروف جتعل الفرد الرايضي يسطر  أو عوامل مرتبطة ابلظروف احمليطة، قدراته، ،من حيث خربته
اليت  وبتأثري من العوامل السابقة املذكورة، تتناسب مع الوضع الذي يكون فيه،أهدافا خاصة للمنافسة 

جتعل الرايضي يكافح لتحقيق أهداف تنافسية  اليتميكن أن تشكل ما يسمى مصادر ضغوط املنافسة 
 .خاصة
تعدد وهلذا يهدف حبثنا ملعرفة توعية التوجه التنافسي الذي يكافح من أجله أواسط كرة القدم يف هل     

العبا من  70مصادر ضغوط املنافسة احمليطة هبم، وقد مت االعتماد على املنهج الوصفي، وعلى عينة قوامها 
أواسط كرة القدم، واستخدم الباحثان مقياس للتوجه التنافسي واستبيان ملصادر ضغوط املنافسة، وأهم 

ب لعب آلخر، وحسب اخلربة النتائج املتوصل إليها وجود تباين يف مصادر ضغوط املنافسة من منص
 التنافسية، وأن التوجه التنافسي يتأثر ابملصادر املختلفة لضغوط املنافسة. 

 املنافسة الرايضية، مصادر ضغوط املنافسة، أواسط كرة القدم. الكلمات الدالة: توجه

Résumé : 
Les Objectifs d’une compétition sportive diffèrent d’une compétition à une autre, d'une 

étape à une autre, d'un athlète à un autre individu, et d’un groupe sportifs à un autre 

groupe sportif. Ces différences est attribuable de plusieurs facteurs la maîtrise de 

l'entraînement sportif, et de Ses propres capacités individuelles, à la fois physiques et 

psychologiques, et techniques ou autres, ainsi que les capacités de l'adversaire en termes 

de son expérience, ou de ces capacités, ou liées aux circonstances de l’environnement. 

 Toutes ces conditions rendent le sportif a visé ces objectifs spéciaux pour la 

concurrence en rapport avec la situation dans laquelle. Sous l'influence des facteurs 

mentionnés plus haut, qui peuvent former les sources dites de pressions  et de stress qui 
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font le sport if a du mal à atteindre ses objectifs de  compétitifs. Notre recherche vise à 

savoir la prise de conscience de l'orientation compétitive, qui se bat pour lui le 

footballeur U20 sous de multiples sources de pressions, Il a misé sur une approche 

descriptive, sur un échantillon de 70 joueurs juniors U20 Les chercheurs ont utilisés 

questionnaire pour mesurée l'orientation compétitive et autre questionnaire pour les 

sources de pressions et stress. Les résultats les plus importants obtenus à une différence 

dans les sources de pressions et de stress exercées selon le poste de jeu occupé, et par 

l'expérience de la compétition, et l’orientation compétitives sont influencés par les 

pressions et le stress. 

 :مقدمة-1
إن عملية التدريب الرايضي عملية معقدة خاصة ابلنسبة لشرحية الناشئني، حيث يكون الناشئ يف     
جهة دائمة جلملة من املشكالت والعوائق اليومية سواء يف التدريب أو يف حياته اخلاصة، وحياول التغلب موا

عليها مما يؤدي ذلك إىل تنمية خرباته، وتؤثر جوانب متعددة على الناشئ حىت يصبح جاهزا من بينها 
يت يتبناها يف هروف معينة، جوانب التدريب واجلوانب النفسية واحمليط الذي يعيش فيه، وكذا العالقات ال

 وهناك بعض الظروف األخرى كاجتاهات الوالدين، وأهدافه املستقبلية.
إن انتظام الناشئ يف العملية التدريبية جيعله يكتشف احيطا جديدا يكون التحضري فيه والتكوين سبيل     

فسي، ويعيش مراحل خمتلفة إلمكانية التنافس الرمسي من خالل املشاركة يف املبارايت فيكون له ميل تنا
وأشكال متنوعة من التنافس من خالهلا يبين تصورات عن األهداف املمكن حتقيقيها من التنافس على 

 املدي القصري أو املدى البعيد.
"توجه املنافسة يعترب جزء  2004 صدقي نور الدينهذا ما يطلق عليه مصطلح توجه املنافسة فحسب     

توجه حنو هدف املهمة والتوجه حنو هدف الذات، فتوجه حنو هدف يف توجهني  من دافعية اإلجناز يكون
املهمة التوجه حنو املهمة يف الرايضة أبنه "توجه الفرد الرايضي حنو السيطرة على املهمة أو التحسن 
الشخصي نتيجة إدراكه لقدراته وهدف هذه القدرة وهذا يعكس ابلنسبة له كفاءة عالية وجناح 

 .(1)شخصي"
  Ames  أمسيف حني أن التوجه حنو هدف الذات فيسميه " 2004حممد حسن عالوي وحسب     
، فإذا تبىن الرايضي توجه هدف الذات فإنه يركز على مقارنة نفسه (2)( ابهلدف املركز حنو القدرة."1984)

فوز )إدراك ابآلخرين يسعى للتغلب عليهم وهزميتهم وابلتا ي فإنه سوف يشعر أبنه األفضل يف حالة ال
 مرتفع للقدرة(، كما سيشعر أبنه ليس األفضل وذلك يف حالة اخلسارة )إدراك منخفض للقدرة(.

وابلتا ي فناشئ الرايضي عند مشاركته يف املنافسة الرايضية وخاصة رايضة كرة القدم يكون للجانب     
 النفسي أثر كبري يف تكوينه.
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اشئ الرايضي احلجر األساسي الذي تبىن عليه منظومة يعترب الن إشكالية البحث واحلاجة إليها:-2
التدريب الشاملة، من خالل تكوينه خبربات تسمح له مبواجهة حتدايت املنافسة، ونفسيته تتأثر بدرجة كبرية 
مقارنة ابملمارسني يف أعمار أخرى كاألكابر، وأهدافه ختتلف من منافسة ألخرى واليت ميكن تسميتها بتوجه 

 أبنه ميل "2004 "صدقي نور الدينالتأثر يظهر جليا يف اهتمامه بنتائج املنافسة وقد عرفه  املنافسة وهذا
 (3)الالعب إىل الكفاح حنو حتقيق هدف معني يف الرايضة.

إن املتتبع ألحداث كرة القدم يف اجلزائر يالحظ جليا أن التكوين مير مبراحل صعبة، وتكون النتيجة      
ن سبه منعدم ماعدا يف بعض الفرق الرايضية نظرا ألسباب خمتلفة، من بينها كارثية، حيث أصبح التكوي

إغفال اجلانب النفسي يف عملية التدريب والتكوين، فريسم الناشئ أهدافا للمنافسة تكون نتيجة لتداخل 
 مؤثرات معينة فنظرة املدرب على ضرورة الفوز فقط أو األولياء وغريها، مث مقدرته على جماهبة الضغوط

 النفسية كلها تؤدي لعدم وضوح الرؤية الصحيحة من نتائج املنافسة والسعي لتحقيقها.
وعلى الرغم من تباين وجهات نظر املختصني حول الفائدة من املنافسة الرايضية عند الناشئني إال أهنم     

ما يضمن اكتساب اتفقوا على ضرورة أن يكون النشء حتت رعاية قيادة واعية من مدربني وأولياء ومسريين 
 الرايضي الناشئ خربات رايضية إجيابية ويقلل من التأثري السليب للمواقف الضاغطة للمنافسة. 

" أن أجنع وسيلة للتقليل من ضغوط املنافسة وزايدة  1999أسامة كامل راتب ويف هذا الصدد يرى     
ء إقناعهم أن قيمتهم ال ترتبط تقدير الذات لدى الناشئني الرايضيني تكمن يف احاولة املدرب واآلاب

ابملكسب أو خسارة املسابقة )املباراة( ولكن مبدى كفاحهم لتحقيق األهداف الشخصية الذي يسعون 
لتحقيقها. وعليه نعرض فيما يلي دور الفاعلني يف املنافسة يف توفري الرعاية الصحية للناشئ خالل 

 .     (4)املنافسات" 
ملسؤولني واملدربني املكلفني ابلرايضة التنافسية للناشئني يف الفرق الرايضية لكن ما يالحظ هو تسارع ا    

على حتقيق النتائج بصورة سريعة، هذا ما انعكس على مستوى التكوين يف املراحل السنية املختلفة يف 
 اجلزائر.
اشئي كرة القدم يف ومن خالل هذا كله حناول يف حبثنا هذا تسليط الضوء على توجه املنافسة الرايضية لن    

: هل يتأثر توجه التساؤل التايلهل مصادر الضغوط النفسية اليت يتعرضون هلا. وعليه حناول اإلجابة على 
 املنافسة الرايضية ألواسط كرة القدم يف هل مصادر الضغوط النفسية؟

 التالية: التساؤالت الفرعيةوعليه نطرح 
ر ضغوط املنافسة بني األواسط حسب متغري منصب هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مصاد -1

 اللعب؟
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هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مصادر ضغوط املنافسة بني األواسط حسب متغري اخلربة  -2
 التنافسية؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف توجه املنافسة بني األواسط يف كرة القدم حسب متغري اخلربة  -3
 التنافسية ؟

 ل تؤثر مصادر الضغوط النفسية  على توجه املنافسة الرايضية لدى أواسط كرة القدم؟ه -4
 الفرضية العامة:-3
 يتأثر توجه املنافسة الرايضية سلبيا يف هل مصادر الضغوط النفسية ألواسط كرة القدم.  -

 الفرضيات الفرعية:
واسط حسب متغري منصب توجد فروق ذات داللة احصائية يف مصادر ضغوط املنافسة بني األ -1

 اللعب.
توجد فروق ذات داللة احصائية يف مصادر ضغوط املنافسة بني األواسط حسب متغري اخلربة  -2

 التنافسية.
توجد فروق ذات داللة احصائية يف توجه املنافسة بني األواسط يف كرة القدم حسب متغري اخلربة  -3

 التنافسية.
  يا على توجه املنافسة الرايضية لدى أواسط كرة القدمتؤثر مصادر الضغوط النفسية  سلب -4
 أهداف البحث:-4
 التعرف على مصادر الضغوط النفسية لدى األواسط يف كرة القدم.-1
 التعرف على نوع  توجه املنافسة   لدى األواسط يف كرة القدم . -2
 أواسط كرة القدم. إدراك العالقة بني مصادر الضغوط النفسية وتوجه املنافسة الرايضية لدى-3
 مصطلحات الدراسة:-5

املصادر يف ضغوط املنافسة وضغوط التدريب الزائد وضغوط االتصال  مصادر الضغوط النفسية: تتمثل
 مع املدرب وضغوط االهتمامات األسرية وضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة الرايضية.

فضل أثناء املنافسة أو احاولة حتقيق التفوق )النتيجة(دون ميل الناشئ لتحقيق أداء أ توجه املنافسة: هو
 األخذ بعني االعتبار األداء.

 الدراسات السابقة واملشاهبة: -6
( بعنوان "عالقة التوجه الرايضي التنافسي ابلثقة الرايضية وحالة 2001دراسة صفاء صاحل حسني )-

 قلق املنافسة ومستوى األداء لدى العبات الكاراتيه".
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يهدف البحث إىل التعرف على العالقة بني التوجه الرايضي التنافسي بنوعيه )األداء والنتيجة( وكال من     
 الثقة ابلنفس وحالة القلق املنافسة ومستوى األداء العبات الكاراتيه الدرجة األوىل.

اراتيه الدرجة العبة ك 48اتبع الباحث املنهج الوصفي أبسلوب املسحي واشتمل جمتمع البحث على     
األوىل، واستخدم الباحث استخبار التوجه الرايضي من إعداد دايان جيل الذي يتضمن أبعاد ثالث توجه 
التنافسية، توجه اهلدف، توجه الفوز واختبار التوجه التنافسي الذي يهدف إىل التعرف على درجة توجه 

 الالعب حنو األداء أو التوجه حنو النتيجة.
وقائمة حالة قلق املنافسة واليت تتضمن القلق املعريف، القلق  ائمة حالة الثقة الرايضيةكما استخدم ق     

 البدين والثقة ابلنفس وبطاقة مقننة لقياس أداء الالعبات.
 وتوصل الباحث إىل أن هناك ارتباط طردي بني توجه التنافسية وكال من توجه الفوز، توجه األداء.

توجه الفوز وتوجه اهلدف، القلق املعريف والقلق  –داء وتوجه النتيجة وهناك ارتباط طردي بني توجه األ
 (5)  البدين، الثقة ابلنفس وحالة الثقة الرايضية.

بعنوان "الضغوط النفسية وعالقتها ببعض جوانب الدافعية واالنفعالية  :2005دراسة ابراهيم شحاته -
 التعرف على العالقة بني الضغوط النفسية وبعض لدى انشئ كرة القدم مبحافظة املنيا "وهدفت الدراسة إىل

جوانب الدافعية متمثلة يف الدافعية لإلجناز ،والعالقة بني الضغوط النفسية وبعض اجلوانب االنفعالية متمثلة 
وتكونت العينة  واستخدم الباحث املنهج الوصفي، يف القلق كحالة السلوك العدواين لدى انشئ كرة القدم،

از الرايضي  وقام الباحث ابستخدام مقياس للضغوط النفسية ومقياس دافعية اإلجن ،انشئ (100من )
وأههرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة بني الضغوط النفسية والدافع  ،ومقياس القلق كحالة

لطموح مستوى اوتوجد عالقة ارتباطية سالبة ودالة بني الضغوط النفسية و  ،انشئ كرة القدملإلجناز لدى 
وتوجد عالقة ارتباطية دالة وموجبة بني الضغوط النفسية والقلق كحالة ،وتوجد  ،لدى انشئ كرة القدم

 (6)عالقة ارتباطية موجبة ودالة بني الضغوط النفسية والسلوك العدواين لدى انشئ كرة القدم.
لدى العيب والعبات بعنوان "الضغوط النفسية وعالقتها بدافعية االجناز  :2009دراسة غادة أمحد  -

ألعاب القوى يف ضوء متغري اجلنس ونوع املسابقة "وهدفت الدراسة للتعرف إىل الضغوط النفسية ودافعية 
اختارت الباحثة  ،املسابقةاإلجناز لدى العيب والعبات ألعاب القوى وذلك يف ضوء متغريات اجلنس ونوع 

العبا  (200ملصري أللعاب القوى والبالغ عددهم )عينة الدراسة من بني الالعبني املسجلني يف االحتاد ا
 ،ا ملناسبته ألهداف وفروض الدراسةنظر  ،ة املنهج الوصفي ابألسلوب املسحيواستخدمت الباحث والعبة،

د الباحثة ومقياس ولتطبيق الدراسة مت استخدام مقياس الضغوط النفسية لالعيب ألعاب القوى من إعدا
ياانت وحتليلها أههرت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني العيب وبعد مجع الب ،دافعية اإلجناز
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وإىل وجود فروق دالة  ،ى لنوع املسابقة ولصاحل الالعباتوالعبات ألعاب القوى يف الضغوط النفسية تعز 
إىل وأشارت الدراسة  إحصائيا بني العيب والعبات ألعاب القوى يف الضغوط النفسية تعزى ملتغري اجلنس،

وبني دافع جتنب الفشل  ،فع إجناز النجاح والضغوط النفسيةوجود ارتباط عكسي دال إحصائيا بني دا
 (7)والضغوط النفسية لدى العيب والعبات ألعاب القوى 

 منهجية وأدوات البحث:-7
مت االعتماد على املنهج مسحي ابلطريقة الوصفية حيث يعترب املناسب لدراسة  منهج البحث:- 7-1
 ريات البحث .متغ
سنة الناشطني يف بطولة القسم  (19-17عينة الباحث أواسط كرة القدم ) عينة البحث: مشلت-7-2

من  %17.5انشئا بنسبة مقدرة ب70وعددهم  2016/2017الوطين األول لفرق اجلهة الغربية موسم 
 اجملتمع األصلي.

 ( يوضح مواصفات العينة 01جدول رقم )
 العدد مواصفات العينة 
 42 سنوات4أقل من  سنوات املمارسة 

 28 سنوات 5أكثر من 

 18 مدافع منصب اللعب
 25 وسط ميدان

 17 مهاجم
 70 اجملموع

 أدوات البحث:-7-3
استعمال استبيان مصادر الضغوط النفسية واليت مت  استبيان مصادر الضغوط النفسية: مت-7-3-1

 عبارة موزعة على مخسة احاور: 40إعداده من طرف الباحثون والذي يتكون من 
 (28،34،36،39 21، 15، 10، 1)ضغوط قبل وأثناء وبعد املنافسة وعباراهتا  ول:احملور األ

، 16 ،12، 7، 5، 2)ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ قبل وأثناء وهبد املنافسة وعباراهتا  احملور الثاين:
29 ،33 ،35). 

، 24، 22، 19، 17)ئد وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر وعباراهتا ضغوط احلمل الزا احملور الثالث:
25 ،26 ،27، 40) . 

 ،30 ،13، 8، 3) حنو مواقف املنافسة وعباراهتا واجتاهات األسرةضغوط االهتمام ابملكسب  الرابع:احملور 
31 ،32 ،37،38) . 
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، 20، 18، 14، 11، 9، 6، 4) وعباراهتاضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة  احملور اخلامس:
يقوم الالعب ابإلجابة على عبارات املقياس على ميزان تقدير ثالثي على النحو التا ي: بدرجة .  (23

 درجة. (1)درجات، اندرا:  (2)( درجات، أحياان: 3غالبا: )
  Marsh (1994)مقياس إدراك النجاح هلربرت مارش سيتم استخدام  مقياس توجه املنافسة:-7-3-2

لقياس متغري توجهات أهداف اإلجناز اختار الباحث مقياس إدراك النجاح الذي قام بتصميمه "هربرت 
هبدف قياس توجهات دافعية اإلجناز حنو كل من هدف الذات وهدف املهمة يف اجملال " Marshمارش 

 (8) التنافسية وهدف التمكن.الرايضي، حيث يشار إىل هذان البعدين يف هذا املقياس على التوا ي هبدف 
عبارة، ستة عبارات متثل توجه التنافسية، أما العبارات الثمانية  14حيتوي مقياس إدراك النجاح على 

األخرى فتمثل بعد التمكن أو التفوق. يقوم الالعب ابإلجابة على عبارات املقياس على ميزان تقدير 
درجات، بدرجة متوسطة:  (4درجات، بدرجة كبرية: ) (5مخاسي على النحو التا ي: بدرجة كبرية جدا: )

 درجة.  (1درجة، بدرجة قليلة جدا: ) (2درجات، بدرجة قليلة: ) (3)
 وأرقام العبارات اخلاصة ببعدي املقياس: 

 14 ،13، 12، 9، 8، 7 ،5، 4 توجه التمكن:-
 11 ،10 ،6 ،3 ،2 ،1 توجه التنافسية:-
التأكد من األسس العلمية ألدوات البحث من خالل  األسس العلمية ألدوات البحث: مت-7-4

حساب الثبات عن طريق تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه ومن مث حساب الصدق الذايت الذي هو اجلذر 
 يوضح ذلك:( 02)الرتبيعي ملعامل الثبات واجلدول رقم 

معامل الصدق 
 الذايت لألداة 

معامل ثبات 
 االستبيان 

درجة  مستوى الداللة 
 رية احل

حجم 
 العينة 

 القائمة 

 استبيان مصادر الضغوط النفسية   10 08 0.05 0.79 0.88
 مقياس توجه املنافسة 10 08 0.05 0.90 0.94

 من خالل هذا اجلدول نستنتج أن أدوات البحث يتميز بدرجة عالية من الصدق، والثبات. 
سط احلسايب واالحنراف املعياري، معامل مت االعتماد على املتو الوسائل االحصائية املستعملة:  -7-5

 االرتباط لبريسون، ت استودنت، اختبار فيشر.
 عرض ومناقشة النتائج: -8
هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مصادر ضغوط املنافسة  مناقشة نتائج التساؤل األول: -8-1

 بني األواسط حسب متغري منصب اللعب؟
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وبة يف استبيان مصادر الضغوط النفسية لدى أواسط كرة القدم احملس F( يبني قيم 03اجلدول رقم )
 حسب منصب اللعب 

 
       
 املتغري

عدد سنوات 
املمارسة 
 الرايضية

 العينة
 

 املتوسط احلسايب
 

االحنراف 
 املعياري

 

F  مستوى  احملسوبة
 الداللة

 Fقيمة 
 اجلدولية

 
 

احملور 
 األول 

  1.78 6.88 28 مدافع 
3.24 

 
0.05 

 
3.14 

 1.29 7.63 25 وسط ميدان

 1.90 7.07 17 مهاجم

 
 

احملور 
 الثاين 

  2.17 7.78 28 مدافع 

6.94 

 

0.05 

3.14 

 2.15 7.03 25 وسط ميدان 

 1.98 6.46 17 مهاجم

 
 

احملور 
 الثالث

  3.18 13.16 28 مدافع 

4.51 

 

0.05 

3.14 

 2.68 12.37 25 وسط ميدان 

 2.14 11.64 17 مهاجم

 
 

احملور 
 الرابع

  1.38 5.6 28 مدافع 

2.36 

 

0.05 

3.14 

 2.01 5.6 25 وسط ميدان 

 3.14   1.2 5.37 17 مهاجم

 
 

احملور 
 اخلامس 

  3.06 14.32 28 مدافع

5.37 

 

 3.12 14.49 25 وسط ميدان 0.05

 3.03 12.85 17 مهاجم
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 : من خالل اجلدول املوضح أعاله
 3.06اجلدولية املقدرة ب Fوهي أكرب من قيمة  3.24احملسوبة  Fفكانت قيمة  ابلنسبة للمحور األول:
( مما يعين وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات 2،67عند درجة احلرية ) 0.05عند مستوى الداللة 

 الثالثة لصاحل منصب وسط امليدان.
 3.06اجلدولية املقدرة ب Fوهي أكرب من قيمة  6.94سوبة احمل Fفكانت قيمة  ابلنسبة للمحور الثاين:
مما يعين وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات  (2،67عند درجة احلرية ) 0.05عند مستوى الداللة 

 الثالثة لصاحل منصب مدافع.
 3.06ة باجلدولية املقدر  Fوهي أكرب من قيمة  4.51احملسوبة  Fفكانت قيمة  ابلنسبة للمحور الثالث:
مما يعين وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعات  (2،67عند درجة احلرية ) 0.05عند مستوى الداللة 

 الثالثة لصاحل منصب مدافع.
 3.06اجلدولية املقدرة ب Fوهي أقل من قيمة  2.36احملسوبة  Fفكانت قيمة  ابلنسبة للمحور الرابع:
مما يعين عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني  (2،67)عند درجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة 
 اجملموعات الثالثة.

اجلدولية املقدرة  Fوهي أكرب من قيمة  5.37احملسوبة  Fفكانت قيمة  ابلنسبة للمحور اخلامس:
مما يعين وجود فروق دالة إحصائيا بني  (2،67عند درجة احلرية ) 0.05عند مستوى الداللة  3.06ب

 ة لصاحل منصب وسط امليدان.اجملموعات الثالث
يرى الباحثون أن متطلبات منصب اللعب جتعل لكل منصب خصائص نفسية معينة، مناقشة النتائج :

حيث  وهذا ماوجدانه حيث كان هناك مصادر للضغوط مرتفعة لوسط امليدان يف احملور األول واخلامس 
ة استخدام الفرد ألقصى قدراته " أن املنافسات الرايضية تتطلب ضرور 1998حسن عالوي  حممدحسب 

النفسية والبدنية حملاولة تسجيل أحسن مستوى ممكن وهذا وترتبط املنافسات الرايضية بكثري من املواقف 
االنفعالية املتعددة واليت تتميز بقوهتا وشدهتا ،كما تتميز حبدوثها يف حضور عدد غفري من املشاهدين األمر 

وهذا ما جيعل متوسط امليدان يكون على عاتقه  (9)ياة اليومية "الذي ال حيدث يف كثري من فروع احل
ويف احملور الثاين واحملور الثالث لصاحل املدافع حيث إن هناك ضغوط  مسؤولية كبرية يف نتائج املنافسة،

اتصال بني املدرب والناشئ قبل وأثناء و بعد املنافسة حيث املدافع يعترب املسؤول عن أي إخفاق يف 
أسامة كامل وتلقي عدد كبري من األهداف ،وابلتا ي فهو يبذل جهد كبري أثناء التدريبات، وحسب  النتيجة
 ،يف عمر مبكر"حيث أن من أهم مصادر  الضغوط نفسية هي بداية التدريب واملنافسة 2001راتب 

وال تليب  البدنيةواالرتفاع املبالغ فيه حلمل التدريب حيث أن ضغوط التدريب عادة ما تفوق إمكاانته 
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كما أكدت نتائج   ،لنشء الصغري حتت إشراف تربوي جيدخاصة إذا مل يتدرب هذا ا ،حاجاته النفسية
الدراسات واخلربات العلمية أن أحد األسباب اهلامة لالحرتاق الرايضي هي عدم وجود فرتات راحة مناسبة 

ومن خالل كل  (10)ملنافسة "تسمح للناشئ ابستعادة الشفاء واستجماع القوى بعد ضغوط التدريب أو ا
توجد فروق ذات داللة احصائية يف مصادر ضغوط  هذا نستطيع القول أن فرضية البحث األوىل القائلة"

 املنافسة بني األواسط حسب متغري منصب اللعب"قد حتققت .

 هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف مصادر ضغوط املنافسة مناقشة نتائج التساؤل الثاين: -8-2
بني األواسط يف يبني قيمة ت احملسوبة  (04اجلدول رقم ) بني األواسط حسب متغري اخلربة التنافسية؟

 مصادر الضغوط النفسية حسب متغري اخلربة التنافسية.
 املتغري  اجملموعات  العدد  املتوسط احلسايب  االحنراف املعياري  الوسيط ت
    20.56 19 

 13.5 
1.69 
2.22 

19.68 
13.58 

42  
28 

 سنوات4أقل من 
 سنوات5أكثر من 

 احملور األول 

    9.98 17 
13 

2.76            
1.91 

17.08 
13.28   

42  
28 

 سنوات4أقل من 
 سنوات5أكثر من 

 احملور الثاين 

    5.63 20 
16 

3.28           
3.41 

19.41 
16.44  

42  
28 

 سنوات4أقل من 
 سنوات5أكثر من 

 احملور الثالث 

    6.35 18 
16 

1.72            
1.58 

17.52  
15.88 

42  
28 

 سنوات4أقل من 
 سنوات5أكثر من 

 احملور الرابع 

    3.76  17 
15 

5.88           
4.40 

17.81 
14.7   

42  
28 

 سنوات4أقل من 
 سنوات5أكثر من 

 احملور اخلامس 

 . 0.05عند مستوى داللة  1.96ت اجلد ولية املقدرة ب 
 الل اجلدول األول أعاله:من خ

املنافسة الرايضية وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  وبعدضغوط قبل وأثناء  ابلنسبة للمحور األول: -
 . 0.05مستوى داللة  عند 1.96املقدرة ب  ، وهي أكرب من ت اجلدولية68عند درجة حرية  20.56
 4وبعد املنافسة الرايضية بني جمموعة أقل من مما يعين وجود فرق دالة إحصائية يف الضغوط قبل وأثناء     

 سنوات.  4سنوات لصاحل جمموعة أقل من  5سنوات وجمموعة أكثر من 
 ضغوط االتصال بني املدرب والناشئ قبل وأثناء وبعد املنافسة.  ابلنسبة للمحور الثاين: -
دولية املقدرة ب ، وهي أكرب من ت اجل68عند درجة حرية  9.98وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  -

يعين وجود فرق لدالة إحصائية يف ضغوط االتصال بني املدرب  مما 0.05عند مستوى داللة  1.96
سنوات لصاحل  5سنوات وجمموعة أكثر من  4والناشئ قبل وأثناء وبعد املنافسة بني جمموعة أقل من 

 .سنوات 4جمموعة أقل من 
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 وبداية املنافسة الرايضية يف سن مبكر.  ضغوط العمل الزائد ابلنسبة للمحور الثالث: -
، وهي أكرب من ت اجلد ولية املقدرة ب 68عند درجة حرية  5.63وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل 

يعين وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط احلمل الزائد وبداية املنافسة  مما 0.05عند مستوى داللة  1.96
سنوات لصاحل جمموعة أقل من  5سنوات وجمموعة أكثر من  4الرايضية يف سن مبكر بني جمموعة أقل من 

 سنوات. 4
 ضغوط االهتمام ابملكسب واجتاهات األسرة حنو مواقف املنافسة.  ابلنسبة للمحور الرابع: -

، وهي أكرب من ت اجلدولية املقدرة 68عند درجة حرية  6.35وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل 
ا يعين وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط االهتمام ابملكسب مم .0.05عند مستوى داللة  1.96ب

سنوات لصاحل  5سنوات وجمموعة أكثر من  4واجتاهات األسرة حنو مواقف املنافسة بني جمموعة أقل من 
 سنوات. 4جمموعة أقل من 

 ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة الرايضية.  ابلنسبة للمحور اخلامس: -
، وهي أكرب من ت اجلدولية املقدرة ب 68عند درجة حرية  3.76احملسوبة مساوية ل وجدت أن ت 

مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة  0.05عند مستوى داللة  1.96
 4سنوات لصاحل جمموعة أقل من  5سنوات وجمموعة أكثر من  4يف املنافسة الرايضية بني جمموعة أقل من 

 سنوات.
من خالل كل ما سبق اتضح للباحث أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مصادر  - مناقشة النتائج:

سنوات   5 سنوات واملمارسني ألكثر من 4الضغوط النفسية بني أوساط كرة القدم املمارسني ألقل من 
حيث يرى الباحثون أن سنوات يف مجيع احاور استبيان مصادر الضغوط النفسية  4لصاحل أواسط أقل من 

نقص اخلربة لدى األواسط جتعلهم يقعون حتت ضغوط خمتلفة نظرا لعد مقدرهتم على املواجهة ونقص 
الفاعلية يف حل املشكالت اليت تواجههم كما أن كرة القدم تستمر منافستها مدة أطول، وابلتا ي تتطلب 

بنجامني  فحسبسة الرايضية للناشئني هلا أتثري كما أن طبيعة املناف  ،رة بدنية ونفسية عالية من الناشئمقد
" فاملنافسة الرايضية تعترب  Benjamine James, David Colins 1997 جيمس ودافيد كولني 

رمسية فهي تتميز  موقف اختبار أو تقييم لقدرات الالعب سواء كانت هذه املنافسات ودية أو منافسات
قديره من قبل اآلخرين يتحدد يف ضوء مدى الفوز أو املكسب ويدرك الناشئ أن قيمته وت ،ابلشدة العالية

يف املنافسة مع أن املنافسة ونتائجها غري مأمونة دائما وأن الفوز عادة هو نصيب العدد القليل وأن املنافسة 
عندئذ متثل خربة فشل ومصدرا سلبيا لزايدة الضغوط النفسية املرتبطة ابملنافسة لدى الرايضيني 

حممد  وتتميز املنافسات الرايضية  لكرة القدم حبدوثها يف حضور مجاهري املشاهدين  فريى (11)الناشئني".
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كما أن العديد   ،لرايضيني طبقا للعديد من العوامل"وخيتلف أتثري املشاهدين على ا 1998 حسن عالوي 
بار من عبء ثقيل من الرايضيني يضعون لعامل اجلمهور أو املشاهدين الكثري من االعتبار وما هلذا االعت

 (12)وضغوط شديدة على الرايضي جبانب األعباء األخرى". 
ضغوط سنوات  يتميزون بدرجة عالية من الضغوط النفسية يف احملور الثاين  4ووجدان أن أواسط أقل من  -

"أن أهم  1998يرى حممد حسن عالوي  بعد املنافسة حيثاالتصال بني املدرب والناشئ قبل وأثناء و 
اليت تقع على الالعب هو أسلوب تعامل املدرب مع الالعب ومطالبة اجلهاز الفين واإلداري  الضغوط

بداية املنافسة ور الثالث ضغوط احلمل الزائد و ويف احمل (12) بتحقيق متطلبات تفوق قدرته واستطاعته "
و مواقف املنافسة اجتاهات األسرة حنالرابع ضغوط االهتمام ابملكسب و  الرايضية يف سن مبكر ويف احملور

اخلامس ضغوط تنظيم وقت الناشئ للمشاركة يف املنافسة حيث أواسط كرة القدم يكون حتت ويف احملور 
 ،أي لفرتات طويلة وحجم ساعي أكرب واليت تتطلب تدريب أطول ،املبارايت اليت جيريها يكون أكثرعدد 

آلخرين أثناء ممارسته ومن أجل تنظيم صراع دائم من إرضاء او  ،معرض لتعب بدين مستمروهذا ما جيعله 
وجابريل   Urhausenورهوزن  أ حيث  يشري كل من ون عرضة لضغوط نفسية كثرية، وابلتا ي يك وقته،

Gabril    وكندرمانKinderman  1995 " وأن هناك مصادر للضغوط النفسية وأمهها ضغوط
ماعية ،ضغوط خاصة حبياة الرايضي نفسه مرتبطة حبمل التدريب ،ضغوط مرتبطة ابألسرة واملساندة االجت

حيث الناشئ الرايضي يرتبط بواجبات أخرى غري التدريب واملنافسة كالدراسة وضغوط مرتبطة بعالقة 
 (13) الرايضي ابملدرب واآلخرين".

ومن خالل كل ما سبق نستطيع القول إن فرضية البحث الثانية القائلة " توجد فروق ذات داللة احصائية 
 در ضغوط املنافسة بني األواسط حسب متغري اخلربة التنافسية "قد حتققت يف مصا

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف توجه املنافسة بني  مناقشة نتائج التساؤل الثالث: -8-3
 األواسط يف كرة القدم حسب متغري اخلربة التنافسية؟

  .جه املنافسة حسب متغري اخلربة التنافسيةبني األواسط يف تو ( يبني قيمة ت احملسوبة 05اجلدول رقم )

 املتغري  اجملموعات  العدد  املتوسط احلسايب  االحنراف املعياري  ت   
7.45 1.23  

1.80  
28.66  
31.12  

42  
28 

 سنوات4أقل من 
أكثر من 

 سنوات5

 توجه التمكن 

2.91  2.08  
1.63  

25.13  
26.44  

42  
28 

سنوات 4أقل من 
أكثر من 

 توجه التنافسية 



 2017ديسمبر              العدد التاسع عشر                                                 المعيار   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ  التحكيم                                                           2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع  145

            

 

 اتسنو 5

6.01  1.39  
3.29  

55.14  
58.33  

42  
28 

سنوات 4أقل من 
أكثر من 

 سنوات5

الدرجة الكلية 
 للمقياس  

 0.05ومستوى داللة  68عند درجة حرية  1.96ت اجلدولية =
  أعاله:من خالل اجلدول املوضح 

وهي أكرب من  68د درجة حرية عن 7.45أن ت احملسوبة مساوية ل  وجدتالتمكن: ابلنسبة لبعد توجه 
يعين وجود فرق دال إحصائيا يف بعد توجه  مما 0.05عند مستوى داللة  1.96ت اجلدولية املقدرة ب 

 سنوات.5سنوات لصاحل األواسط أكثر من 5سنوات وأكثر من 4التمكن بني الناشئني أقل من 
 تعين القدرة على مواجهة التحدايت ويرى الباحث أن الالعبني مع مرور الوقت تزداد لديه اخلربة واليت

والعوائق ابقتصادية كبرية يف اجلهد والوقت أي يكتسب خربات جديدة وهذا ألن الناشئ مع االستمرار يف 
ممارسة كرة القدم يهتم بتطوير األداء اخلاص به من خالل التحكم يف النواحي البدنية واملهارية واخلططية 

 ممارسة قليلة. أكثر من الناشئ الذي لديه سنوات
ميثل التوجه حنو هدف التمكن )املهمة( سعي "  Jacque la rue et autres2004 وحسب      

الفرد للتحكم يف مهارة معينة واحاولته حتسني أدائه ونتائجه الشخصية السابقة من دون احاولة مقارنتها 
إدراك القدرة ابلنسبة للفرد املوجه حنو  هذا ما يعين أن (14)أبقرانه فهو بذلك يتجنب املقارنة االجتماعية". 

 هدف املهمة مبين على حتسني األداء الشخصي والتحكم يف املهارات املطلوبة.
يعترب توجه التمكن توجه الفرد الرايضي حنو السيطرة على املهمة "2004 "صدقي نور الدينوحسب     

ا يعكس ابلنسبة له كفاءة عالية وجناح أو التحسن الشخصي نتيجة إدراكه لقدراته وهدف هذه القدرة وهذ
وهذا ما يتم من خالل املمارسة املستمرة لسنوات أكثر ابلنسبة للناشئ حيث يهدف  (15)شخصي". 

 مرحلة اإلتقان والتحكم.
و هي  68عند درجة حرية  2.91وجدت أن ت احملسوبة مساوية ل  التنافسية:ابلنسبة لبعد توجه     

 . 0.05عند مستوى داللة  1.96درة ب أكرب من ت اجلدولية املق
 5سنوات وأكثر من  4األواسط أقل من  التنافسية بنيمما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف بعد توجه 

يرى الباحثون أن توجه التنافسية ميثل الرغبة يف التفوق والربوز سنوات و  5سنوات لصاحل األواسط أكثر من 
وهذا ما وجدانه لدى األواسط املمارسني  ،ايضي يقارن نفسه ابآلخريناشئ الر وابلتا ي حتقيق للذات أي الن
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سنوات حيث مع تقدم العمر واليت تقابل مرحلة املراهقة يسعى للتفوق وإشباع حاجاته من  5أكثر من 
 خالل حتقيق الفوز والذي بدوره يكون فرصة مناسبة إلبراز الذات.

 68عند درجة حرية  6.01جدت أن ت احملسوبة مساوية ل و  ابلنسبة للدرجة الكلية لتوجه املنافسة:    
 . 0.05عند مستوى داللة  1.96وهي أكرب من ت اجلدولية املقدرة ب 

سنوات 5سنوات وأكثر من 4مما يعين وجود فرق دال إحصائيا يف توجه املنافسة بني األواسط أقل من     
 سنوات. 5لصاحل األواسط أكثر من 

"الذي  Nicolls (1984 ،1989)" لنيكولسة توجهات أهداف االجناز وهذا ما تؤكده نظري    
يفرتض وجود اختالفات بني األفراد يف التوجه الدافعي يف مواقف االجناز، إذ يوجد من األفراد من يتبنون 

وهذا ماوجدانه يف دراستنا حيث  ،(16)هدف أو توجه الذات وآخرون يتبنون هدف أو توجه املهمة "
كتسبات اليت حتصل عليها الناشئ خالل سنوات املمارسة دورا يف توجيه حملاولة التوفيق بني تلعب كمية امل

 األداء اجليد وحتقيق التفوق .
" الذي يعترب أن هناك نوعان من الالعبني، Burton 1989بريتون كما أن هناك دراسات كدراسة      

ون وضع أهداف ترتبط مباشرة ابلنتيجة العبون موجهون حنو النتيجة وهم أولئك الالعبني الذين يفضل
ويفكرون يف الفوز واهلزمية بغض النظر عن التأكيد على األداء، والعبون موجهون حنو األداء )التمكن( وهم 
الالعبون الذين مييلون إىل التفكري يف جودة األداء واملهارات واجناز املهارات اخلططية بغض النظر عن 

ه املنافسة خيتلف حسب سنوات املمارسة بني الناشئني يف كرة القدم، ومن وابلتا ي فتوج .(17)النتيجة"
توجد فروق ذات داللة احصائية يف  سبق نستطيع القول إن فرضية البحث الثالثة القائلة " خالل كل ما

        قد حتققت.   توجه املنافسة بني األواسط يف كرة القدم حسب متغري اخلربة التنافسية " 
هل تؤثر مصادر الضغوط النفسية على توجه املنافسة الرايضية  شة نتائج التساؤل الرابع:مناق -8-4

مصادر الضغوط النفسية ( يبني قيمة العالقة االرتباطية بني 06رقم ) ؟ اجلدوللدى أواسط كرة القدم
   لدى أواسط كرة القدم. وتوجه املنافسة الرايضية 

      
حماور مصادر 

الضغوط 
 النفسية 

م حج
 العينة

 1ن

قيمة معامل االرتباط 
"ر"بني توجه التنافسية و 
حماور مصادر الضغوط 

 النفسية  

"ر" 
 اجلدولية

درجة 
احلرية 

 1-ن

مستوى 
 الداللة

نوع 
 العالقة

الداللة 
اإلح

 صائية

 دال عكسية 0.05 69 0.232 0.63- 70 احملور األول 



 2017ديسمبر              العدد التاسع عشر                                                 المعيار   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ  التحكيم                                                           2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع  147

            

 

 
الذي يبني العالقة االرتباطية بني توجه املنافسة واحاور مصادر  (06) من خالل اجلدول أعاله رقم-

 :الضغوط النفسية لدى األواسط يف كرة القدم حتصلنا على النتائج التالية
 *توجه املنافسة مع حماور مصادر الضغوط النفسية:

اجلدولية  وهي قيمة أكرب من "ر" (0.63-لقد بلغ معامل االرتباط بني توجه املنافسة واحملور األول )-
 وهذا يعين وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة احصائيا. ،0.05عند مستوى الداللة  (0.232املقدرة ب)

اجلدولية  وهي قيمة أكرب من "ر" (0.40-ط بني توجه املنافسة واحملور الثاين )لقد بلغ معامل االرتبا -
 وهذا يعين وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة احصائيا. ،0.05عند مستوى الداللة  (0.232املقدرة ب)

ة اجلدولي وهي قيمة أقل من "ر" (0.20لقد بلغ معامل االرتباط بني توجه املنافسة واحملور الثالث ) -
 وهذا يعين عدم وجود عالقة ارتباطية غري دالة احصائيا. ،0.05عند مستوى الداللة  (0.232املقدرة ب)

اجلدولية  وهي قيمة أكرب من "ر" (0.55-لقد بلغ معامل االرتباط بني توجه املنافسة واحملور الرابع )-
 اطية عكسية دالة احصائيا.وهذا يعين وجود عالقة ارتب ،0.05عند مستوى الداللة  (0.232املقدرة ب)

وهي قيمة أكرب من "ر"اجلدولية  (0.43-لقد بلغ معامل االرتباط بني توجه املنافسة واحملور اخلامس )-
 وهذا يعين وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة احصائيا. ،0.05عند مستوى الداللة  (0.232املقدرة ب)

ولة التفوق أو حتسني األداء والتحكم فيه يتأثر  مبصادر ويرى الباحثون أن توجه املنافسة من خالل احا    
" أبنه نزعة الفرد للكفاح حنو 2005عبد العزيز عبد اجمليد التوجه التنافسي حسب الضغوط النفسية  ،ف

إحراز منط معني من األهداف يف الرايضة، حيث يعكس هذا التوجه إميان الرايضي أبن حتقيق هدف معني 
فمحاولة التفوق تعترب هدف كل رايضي ـوهذا اهلدف يصعب حتقيقه يف كل  (18) "يظهر الكفاءة النجاح

مرة ألن مواقف وهروف املنافسة ختتلف من مباراة إىل مباراة ومن شوط إىل شوط ومن مكان إىل مكان 
،وختتلف الضغوط  من حيث مصدرها ونوعها ومستواها فإذا تعرض الناشئ لضغوط خمتلفة سيجعله ذلك 

ه الضغوط وجتعله مرترد يف اختيار التوجه التنافسي املناسب وابلتا ي مييل لتحقيق توجه هدف يقاوم هذ
يكون له نظرة مستقبلية لتطور مستواه ،كما أن دور املدرب يلعب دور كبري يف ذلك   الذات أو النتيجة وال

 دال عكسية 0.40- احملور الثاين 
  احملور الثالث

 طردية 0.20
غري 
 دال

 دال عكسية 0.55- احملور الرابع 
 دال عكسية 0.43- احملور اخلامس 
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سب عمر ومستوى ،فالقيادة الرشيدة تساعد الناشئ وتوجهه الختيار اهلدف املناسب من املنافسة ح
 الناشئ ،واحرتاما ملساره التكويين .

بعنوان "عالقة التوجه الرايضي ( 2001كما تناقضت دراستنا مع   دراسة صفاء صاحل حسني )     
 "التنافسي ابلثقة الرايضية وحالة قلق املنافسة ومستوى األداء لدى العبات الكاراتيه

توجه الفوز وتوجه اهلدف، القلق  –اء وتوجه النتيجة حيث وجد هناك ارتباط طردي بني توجه األد    
 املعريف والقلق البدين، الثقة ابلنفس وحالة الثقة الرايضية.

بعنوان "الضغوط النفسية وعالقتها ببعض  :2005وأتكدت نتائج دراستنا مع دراسة ابراهيم شحاته     
يا "حيث أههرت النتائج وجود عالقة جوانب الدافعية واالنفعالية لدى انشئ كرة القدم مبحافظة املن

 ارتباطية سالبة ودالة بني الضغوط النفسية والدافع لإلجناز لدى انشئ كرة القدم.
بعنوان "الضغوط النفسية وعالقتها بدافعية  :2009وكذلك أتكدت دراستنا مع دراسة غادة أمحد     

نوع املسابقة "حيث أههرت نتائج االجناز لدى العيب والعبات ألعاب القوى يف ضوء متغري اجلنس و 
الدراسة إىل وجود ارتباط عكسي دال إحصائيا بني دافع إجناز النجاح والضغوط النفسية، وبني دافع جتنب 

 الفشل والضغوط النفسية لدى العيب والعبات ألعاب القوى.
ر الضغوط النفسية تؤثر مصاد سبق نستطيع القول إن فرضية البحث الرابعة القائلة " ومن خالل كل ما    

 قد حتققت.  " سلبيا على توجه املنافسة الرايضية لدى أواسط كرة القدم
يتأثر توجه املنافسة الرايضية سلبيا ومن خالل الفرضيات الفرعية نستطيع القول إن الفرضية العامة القائلة " 

   يف هل مصادر الضغوط النفسية ألواسط كرة القدم".
 الدراسة احلالية مت التوصل إىل أن:من خالل  االستنتاجات:-9
ختتلف مصادر الضغوط النفسية بني أواسط كرة القدم حسب متغري منصب اللعب لصاحل املدافعني يف -1

 احملور الثاين والثالث، ولصاحل وسط امليدان يف احملور األول واحملور اخلامس.
اور مصادر الضغوط النفسية  يف مجيع احختتلف مصادر الضغوط النفسية بني أواسط كرة القدم  -2

 سنوات. 4لصاحل جمموعة أقل من حسب  متغري اخلربة التنافسية 
سنوات لصاحل األواسط  5سنوات وأكثر من  4توجه املنافسة بني أواسط كرة القدم أقل من خيتلف -3

 سنوات. 5أكثر من 
 أواسط كرة القدم.تؤثر مصادر الضغوط النفسية  سلبيا على توجه املنافسة الرايضية لدى  -4
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 .      400ص
عالقة التوجه الرايضي التنافسي ابلثقة الرايضية وحالة قلق املنافسة ومستوى األداء لدى العبات صفاء صاحل حسني، -5
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            .               223-211ص 
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 .2002رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة املنيا، مصر 
س ونوع املسابقة، املؤمتر غادة أمحد، الضغوط النفسية ودافعية اإلجناز لدى العيب والعبات ألعاب القوى يف ضوء اجلن -7
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 الكفاية التدريسية ألستاذ التعليم الثانوي وعالقتها ببعض املهارات احلياتية )التواصل( 
 والرايضية لدى تالميذ املرحلة الثانوية أثناء حصة الرتبية البدنية

 

 الباحث بعزي رضوان 
 الباحث قندوزان نذير 
 جامعة أحممد بوقرة بومرداس

 ملخص البحث:
أراد الباحث من خالل هذه الدراسة معرفة العالقة بني الكفاايت التدريسية ألستاذ التعليم الثانوي     

أستاذ التعليم  47ة البحث يف متثلة عين لدى تالميذ املرحلة الثانوية )التواصل( وبعض املهارات احلياتية
 )شرق، غرب، وسط(تلميذ موزعني على اثنوايت والية اجلزائر العاصمة  224الثانوي للرتبية البدنية و

 استخدم الباحث األدوات التالية:حيث 
 شبكة مالحظة الكفاايت التدريسية  -
 )التواصل( مقياس املهارات احلياتية -

ة ألستاذ التعليم بني الكفاية التدريسي دالة إحصائيا طردية ةة ارتباطيقوقد أسفرت النتائج على وجود عال
 أثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية. تالميذال )التواصل( لدى واملهارات احلياتية الثانوي

 املهارات احلياتية )التواصل(، حصة الرتبية البدنية والرايضية ; الكفاايت التدريسية الكلمات املفتاحية:
Abstract 
In this study, the researcher wanted to know the relationship between the teaching 

competencies of the secondary education teacher and some life skills among secondary 

school students 

The sample of the research in 47 teachers of secondary education for physical education 

224 students distributed in secondary schools of the state of Algiers (East, West, 

Central) 

The researcher used the network of teaching skills and life skills assessment 

The results have resulted in a direct correlation between student training and life skills 

Keywords: Teaching competencies; Life skills (communication); Share physical 

education and sports. 

 مقدمة الدراسة:
 املعلم إعداد البد من التطور هذا متسارعاً، وملواكبة وتكنولوجياً  معرفياً  تطوراً  يشهد العامل اليوم إن    

 من املعلم ميثله ملا ونظراً  التطور، هذا إحداث يف أساسياً  عنصراً  تشكل الرتبوية العملية ألن جيداً  إعداداً 
 خاص إذن بشكل التالميذ لتعلم عام، ومسهال بشكل الرتبوي النظام أركان من أساسياً  ركنا ابعتباره أمهية
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االرتقاء ومهاراته ما يؤدي اىل  مبعارفه ما يتعلق منها ت وخاصةااملهار  من جمموعة فيه تتوفر أن من البد
 به. املناطة ابملهمات االضطالع هلم وابلتا ي التعليمي ابملستوى

كما تعد مهنة التدريس من أشرف املهن اليت يؤديها اإلنسان، ملا يرتكه من أاثر واضحة على اجملتمع ككل، 
احدا، وإمنا يدرس وليس على أفراد منه فحسب، فاملدرس عندما يدرس يف الفصل ال يدرس طالبا و 

عشرات الطالب بل املئات خالل اليوم الواحد، كما يؤثر أتثريا كبريا على عقول طالبه وشخصياهتم، 
 حلياة.وكيفية منوها وتفتحها على حقائق ا

 إشكالية البحث:
إن التكيف مع املستجدات يتطلب التنمية الشاملة اليت تراعي مجيع جوانب النمو بصورة متكاملة     
ازنة فقد أصبحت املؤسسات الرتبوية األن تستجيب لنفس متطلبات الفعالية واملردود حيث يتعامل ومتو 

معها املختصون بشكل جيعلها مثل املؤسسات االقتصادية من حيث االهتمام ابملنتوج ونوعيته وحتقيق 
ين واملختصني األفضل أبقل جهد وطاقة وتكاليف ممكنة، ويف هذا االجتاه تعالت أصوات كثري من املنظر 

الرتبويني تنادي بضرورة مراقبة سريورة العملية الرتبوية واالطالع على نتائجها لتحقيق أفضل مردود منتظر 
منها هذا من جهة والتمكن من مطاوعة العملية الرتبوية ككل لتحقيق مستوى من التحكم فيها وضبطها 

 (Palazzoli, 1980) ليتسىن مسارها من جهة أخرى
 إعداداً  إعداد املعلم البد من التطور متسارعاً، وملواكبة هذا وتكنولوجياً  معرفياً  تطوراً  يشهد فالعامل اليوم    
فإذا أخذان مببدأ حتسني نوعية  التطور، هذا إحداث يف أساسياً  عنصراً  تشكل الرتبوية العملية ألن جيداً 

إلكتفاء بتطوير املناهج وطرق التدريس وتوفري اإلمكاانت املدرسية الرتبية وجتويد التعليم فال جيوز ا
إن املعلمني اجليدون هم الذين "Vender Maren"وتكنولوجيا التعليم بل العناية أكثر ابملعلم كما يقول

 (Bonboire, 1974) يصنعون املدارس اجليدة"
 عام، ومسهال لتعلم بشكل الرتبوي النظام أركان من أساسياً  ركنا إبعتباره يةأمه من املعلم ملا ميثله ونظراً     

 ما يتعلق منها الكفاايت التدريسية وخاصة من جمموعة فيه تتوفر أن من البد خاص إذن بشكل التالميذ
 به. املناطة ابملهمات االضطالع وابلتا ي التعليمي ومهاراته ما يؤدي اىل االرتقاء ابملستوى مبعارفه
ولكي تعمل الرتبية بشكل حقيقي على مسايرة التقدم العلمي  والتكنولوجي فإن عليها التوجه حنو     

إكساب املهارات احلياتية الالزمة  للفرد، فاملتعلمني حباجة ملستوايت متقدمة من املعرفة واملهارات للحصول 
وتطوير ر املختلفة املرتبطة ابلتعليم املستم على الوهائف ولتحقيق النجاح املستمر يف اإلعداد لنواحي احلياة

املهنة والنمو الشخصي، فالعملية الرتبوية والتعليمية تستهدف شخصية املتعلم بصفة عامة واملراهق بصفة 
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خاصة من مجيع النواحي العقلية، البدنية واخللقية، كما تساهم يف منو الشخصية منوا متزان وشامال، وهذا  
 ل التدريس اجليد.كله ال يتم إال من خال

الصائبة  الوجهة الفرد وشخصيته ويوجهها قدرات يصقل الذي احلقل هو التعليم فإن معروف هو وكما    
ألن العملية الرتبوية جيب أال تقتصر على تزويد املتعلمني ببعض املعارف واملهارات اليت ختاطب عقوهلم فقط 

التواصل، التعاون، اليت تواجه التلميذ يف احلياة اليومية مثل بل البد من تزويد املتعلمني ابملهارات الرئيسية 
واليت تضمن هلم تكيفا نفسيا  الثقة ابلنفس، خل املشكالت، االعتماد على النفس، حتمل املسؤولية

واجتماعيا واكادمييا مثمرا  كما تساهم يف بناء شخصيته املتوافقة، ألن التعلم املبين على املهارات احلياتية 
اىل تنمية قدرات التالميذ وتطويرها حيث توفر لصاحبها الشعور ابلكفاية والثقة وتزوده ابلقدرة على يسعى 

االجناز والتغلب على مشكالت احلياة والتكيف مع أوضاع احلياة الواقعية وتنمية مهارات التفكري لديهم 
يف هذا الصدد يؤكد كل من قبل أي عمل أو أداء لضمان حياة انفعة، وحتقيق نتاجات سليمة وإجيابية، و 

Rosinshine – Frust 1971  نتيجة -مصطلح العملية استخدماحيث"Processus-Product"  أي
الثنائية اليت تضع سلوك املعلم   ابعتمادالعالقة بني السلوكات املالحظة عن املعلم والتاتج التعليمي للتالميذ 

ذا الربط بني املتغريين سلوك املتعلم وإجناز التالميذ كمتغري مستقل وسلوك املتعلمني كمتغري اتبع ويف ضل ه
أن املعلم الذي ينتج لدى تالميذه أكثر التغريات على مستوى مرتفع  Gage et Remmerيصرح كل من 

التوازن اجليد  هو األفضل وهذه التغريات تكون يف التقدم الدراسي، حتسني العمل، إاثرة الفضول الفكري،
 (Delandsheere, 1982) نابألموالشعور الدائم 

ويف فنجاح املعلم ال يقاس مبقدار ما يعرفه وما يعمله، بل يقاس بقدرته على جعل غريه يعرف ويعمل،     
هذه املرحلة )املراهقة( يربز دور أستاذ الرتبية البدنية والرايضية يف اكتشاف املواهب وتوجيه التالميذ حنو 

اليت يتميزون هبا، كما يساعدهم على اكتساب املهارات احلياتية وتوجيههم حنو احرتام الذات وبناء  اجملاالت
شخصية متزنة وإرشادهم إىل كيفية التغلب على ما يصادفهم من أمراض ومشكالت نفسية واجتماعية ألن 

ا يكون فيها الفرد هادما ال هذه املرحلة تعد من أبرز املعايري اليت يقاس هبا تقدم اجملتمعات وتطورها ففيه
يعرف أن يسلك أي طريق، كثري األحالم ومتسلحا بطاقات هائلة غري مكتشفة وغري مصقولة وذلك 

 لتحقيق الغاية أال وهي إعداد اإلنسان الصاحل يف اجملتمع. 
" الكفاية التدريسية لألستاذ التعليم ومن خالل ما سبق ههرت مشكلة البحث يف التعرف على:    

  ( أثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية".هارات احلياتية للتلميذ )التواصلوعالقتها ببعض امل ثانويال
 التساؤالت الفرعية:

 ما مستوى الكفاايت التدريسية لدى أساتذة الرتبية البدنية والرايضية يف الطور الثانوي؟-1
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 ما مستوى املهارات احلياتية لدى تالميذ املرحلة الثانوية؟-2
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني الكفاية التدريسية ومهارة التواصل لدى التالميذ أثناء حصة -3

 الرتبية البدنية والرايضية؟
 أهداف البحث:

يهدف البحث إىل إبراز العالقة بني أبعاد الكفاية التدريسية وبعض املهارات احلياتية )التواصل( عند -1
 ية أثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية.تالميذ املرحلة الثانو 

 مصطلحات البحث:
 الكفاايت التدريسية:

أبهنا األداء احملدد الذي يظهره املدرس كسلوك يف املوقف التعليمي استنادا اىل  1991السعدي يعرفها     
 (1991)مغشغش،  عارف واملهارات اليت مت اعتمادها يف برانمج تدرييب واليت ميكن مالحظتها وقياسهاامل

ويعرفها الباحث إجرائيا أبهنا املمارسات وأمناط السلوك اليت يفرتض أن يؤديها املدرسون داخل وخارج غرفة 
 الصف.

 املهارات احلياتية: 
الناس  هي املهارات الشخصية واالجتماعية اليت حيتاجها األفراد من أجل التعامل بثقة مع أنفسهم ومع    

   (2005)اللولو،  من حوهلم ومع اجملتمع احمللي
 حبيث عالية بكفاءة العلمية املهام من أنواع أداء على الفرد قدرة هيويعرفها الباحث إجرائيا على أهنا     
 واجلهد. الوقت يف اقتصاد مع وإتقان وبدقة بسرعة ابملهمة الفرد يقوم

 سابقة واملشاهبة:الدراسات ال
 دراسات تعلقت ابلكفاايت التدريسية:

: "بعنوان حتديد الكفاايت العامة للمعلم ومدى 1976دراسة قام هبا فريق من جامعة ستانفورد عام     
 توافرها"
هتدف الدراسة إىل حتديد وحتسني الكفاايت الالزمة للتدريس اليت تركز على الربامج وتنميتها، وتقومي     

ت الكفاية ذاتيا ابستخدام هذا الدليل، أو من قبل املعلمني ذوي اخلربة أو املدربني الذين يشرفون مستواي
على مراكز التدريس وقد مت التنسيق بني وهائف املعلم والكفاايت اليت جيب عليه أن يظهرها، ومقارنة أدائه 

ية عامة للمعلم حتت التدريب بزمالئه، واستخدامه للتغذية الراجعة، وقد حدد الدليل سبعة عشرة كفا
وضمت يف بطاقة املالحظة وهي: وضوح األهداف، ومناسبتها، وتنظيف الدروس، واختيار احملتوى، 
واختيار املواد وبداية الدروس، ووضوح العرض، والسرعة يف العرض، واشرتاك التالميذ، انتباههم أثناء 
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سني التدريب حت متعددة، واستخدام التقوميات الدرس، والتوافق بني املعلم والتلميذ، وإجراءات تقومي
والتعلم، واالهتمام ابلنمو واملعايري املهنية، وكفاية العالقات بني أعضاء وهيئة التدريس، واالهتمام ابلربانمج 

 السنوي من مجيع اجلوانب، واملشاركة البناءة يف أمور اجملتمع.
ايري اخلاصة، وجيب أن يشجع املعلم على االشرتاك وهذه الكفاايت ميكن للمتخصصني أن يبنوا حوهلا املع

 يف تعريف وحتسني معايري ختصصه، والبد أن يزود كل متدرب ابلبطاقة السابقة مبا يلي:
 مذكرات تلخيصية تتعلق ابلوضع يف العمل. -
 مذكرات تلخيصية للمالحظات فيما يتعلق ابألهداف، والتخطيط، واألداء، والتقومي. -
 حات واملصادر واإلجراءات الالزمة للتحسني يف التدريس مثل:تلخيص املقرت  -

اليت نوقشت لتحقيق كفاية أكثر  االقرتاحاتميكن حتسينه؟ ما  جيب إستيعاده؟ ما ما جيب اإلبقاء عليه؟ ما
 يف عملية التدريس.

ة : بعنوان "دليل تقومي كفاية املعلم يف جامع1983دراسة قام هبا داون ساواترد، جامعة تيكساس
 ستانفورد"

 هدفت الدراسة إىل:
تصنيف مفردات خمتارة يف مناهج إعداد املعلمني طبقا ألمهيتها ابلنسبة إىل كفاايت متماثلة للمعلم  -

 إلكساهبا.
 حتديد األمهية النسبية لكل تصنيف يدرهنا األفراد املسؤولون عن برامج إعداد املعلمني -
 اايت وحالة املقررات املتماثلة بني مناهج إعداد املعلمني.حتديد العالقة بني األمهية الراجحة لكف -

كلية وجامعة اختريت عشوائيا، وقد قام الباحث ببناء استبيان: األول استبيان  50إذ مشلت عينة الدراسة 
الكفاية، والثاين استبيان احملتوى، أما عن استبيان الكفاية فقد تضمن عشرين كفاية، ينبغي أن يكتسبها 

 ملعلم، متثل كل املقررات املختلفة اليت يشملها املنهج يف مؤسسة اإلعداد.الطالب ا
أما عن استبيان احملتوى فقد حدد املقررات املقدمة، ووضعها يف كل منهج، أرسل االستبياانت بريداي 

 لرؤساء أقسام الرتبية البدنية يف عشرين كلية هبدف إبداء الرأي فيها قبل استخدامها.
الكفاايت إىل املسؤولني عن برامج إعداد املعلمني، مدة الدراسة بكل منها أربع سنوات،  أرسل استبيان -

وتقدم كل منها التخصص يف الرتبية الرايضية كتخصص أساسي، وأرسل استبيان احملتوى إىل الذين أرسلوا 
 االستبيان األول بعد أسبوعني من تلقي هذا االستبيان.

 ائج أمهها:وقد خلص الباحث إىل عدد من النت
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يتحدد يف ميدان الرتبية ويتصل به كفاايت تدريس الرايضيات للفريق، تدريس رايضيات العامل األول: 
 احلياة املمتدة، وتدريس الرايضيات الفردية.

يتحدد يف ميدان علم احلركة ويتصل به كفاايت امليكانيك احليوية، وفيسيولوجيا التدريب، العامل الثاين: 
 والتشريع، والقياس والتقومي.والسلوك احلركي 
يتحدد يف ميدان التدريب، ويتصل به كفاايت نظرية التدريب، وتدريب رايضات الفريق، العامل الثالث: 

 وتدريب الرايضات اجلامعية.
 وتتصل به كفاايت اتريخ الرتبية الرايضية وفلسفتها.العامل الرابع: 

علم النفس الرايضي، ويالحظ أن هذين العاملني يتصل به علم االجتماع الرايضي، و امس: العامل اخل
 األخريين مل يتم حتديدمها من العينة، اي أن البحث أسفر عن أمهية العوامل الثالثة املشار إليها فقط.

 التعليق على الدراسات السابقة املتعلقة ابلكفاايت التدريسية:
 اعتمدت الدراسات السابق املنهج الوصفي -
يف  1976فريق من جامعة ستانفورد عام  دت على املالحظة مثل دراسة قام هبابعض الدراسات اعتم -

 1983داون ساواتردحني اعتمدت األخرى عل االستبيان كدراسة 
 دراسات تعلقت ابملهارات احلياتية:

 :2007دراسة هدى سعد الدين 
صف العاشر ومدى اكتساب هدفت الدراسة ملعرفة املهارات احلياتية املتضمنة يف مقرر التكنولوجيا لل    

 طالب وطالبة. 597الطلبة هلا واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من 
تحقيق أهداف الدراسة صممت الباحثة قائمة ابملهارات احلياتية لتبين عليها تصميم حتليل احتوى كتاب ول

 ى العينة بعد صدقه وثباته.التكنولوجيا وطبقة اختبار املهارات احلياتية عل
واستخدمت إحتبار"ت" للمتغريات املستقلة لتوضيح الفروق بني مستوى الطالب والطالبات يف املهارات 

 احلياتية.
 واسفرت النتائج عن:

ضعف احتوى مقرر التكنولوجيا والعلوم التطبيقية للصف العاشر للمهارات احلياتية حيث بلغت نسبة 
 %70ضعيفة جدا إذا ما قورنت ابحملكية  وهي نسبة %9,8توافرها 

 %80أن مستوى املهارات احلياتية لدى طلبة الصف العاشر مل يصلوا إىل مستوى التمكن -
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إكتساب طلبة الصف العاشر ملفاهيم املهارات احلياتية تعزى -

 لصاحل الذكور.
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لم من أجل احلياة لدى كافة املشاركني يف العملية الرتبوية، وتطوير وقد أوصت الباحثة بضرورة تبين التع
 املناهج يف ضوء املهارات احلياتية.

 :2006دراسة اللولو وقشطة 
هدفت الدراسة إىل حتديد مستوى املهارات احلياتية لدى الطلبة خرجيي كلية الرتبية ابجلامعة اإلسالمية     

طالب وطالبة، وللتحقق  93ت الدراسة عل عينة عشوائية عددها بغزة، واستخدم املنهج الوصفي، وطبق
من هدف الدراسة قام الباحثان ببناء قائمة ابملهارات احلياتية الواجب توافرها وحتديد جماالهتا يف مهارات 
 التفكري، مهارات االتصال والتواصل، املهارات العلمية والتكنولوجية، مهارات اقتصادية، مهارات العمل،

 ات الرتفيه، وتطبيقها على عينة الدراسة وقد أسفرت عن التطبيق النتائج التالية:مهار 
أن مستوى املهارات احلياتية ككل لدى الطلية كلية الرتبية ابجلامعة اإلسالمية مل يصل إىل مستوى  -

 .%80التمكن 
ارات العلمية ومه %63,69إن املهارات الفرعية مل تصل ملستوى التمكن ما عدا مهارات التفكري  -

 التكنولوجية.
 التعليق على الدراسات السابقة يف جمال املهارات احلياتية:

 تشري جممل الدراسات إىل السابقة إىل:
 حتديد املهارات األبعاد األساسية للمهارات احلياتية -
 جل الدراسات اعتمدت على املنهج الوصفي. -

 منهجية البحث: 
واهلدف منه وطبيعة متغرياته استخدم الباحث املنهج الوصفي يف ضوء طبيعة البحث منهج البحث: 

 االرتباطي 
 جمتمع وعينة البحث:

هبدف حتديد جمتمع البحث حصل الباحث على التقسيم اإلداري لوالية اجلزائر العاصمة جمتمع البحث: 
الثالثة مع أمساء الثانوايت وعدد تالميذ السنة  )شرق، غرب، وسط(والذي يتكون من ثالث مديرايت 

 وأساتذة الرتبية البدنية والرايضية املتواجدين هبا واجلدول التا ي يوضح ذلك.
 يوضح توزيع جمتمع البخث 01اجلدول رقم 

 اجملموع اجلزائر وسط اجلزائر غرب اجلزائر شرق مديرايت الرتبية
 116 30 46 40 عدد الثانوايت
 449 156 123 170 عدد األساتذة
 32165 10933 9876 11356 عدد التالميذ
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فقد مت  )شرق، غرب، وسط(ا أن اجملتمع األصلي للبحث موزع على ثالث مناطق مب عينة البحث:

 استخدام الطريقة االحتمالية الطبقية يف اختيار الثانوايت وكانت عينة البحث كالتا ي:

 دد أفراد العينة‘يوضح توزيع  02اجلدول رقم 
 اجملموع ائر وسطاجلز  اجلزائر غرب اجلزائر شرق 
 11 03 05 04 الثانوايت
 47 14 16 17 األساتذة
 224 60 63 101 التالميذ
 أدوات البحث:

يعرفها احمد خليل عباس على أهنا توجيه احلواس ملشاهدة ومراقبة سلوك معني أو هاهرة املالحظة: -1
 (2006أخرون، وٍ ) معينة وتسجيل جوانب ذلك السلوك أو خصائصه

بعد اإلطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة  اإلطار املرجعي لشبكة مالحظة الكفاية التدريسية:
ذات العالقة مبوضوع الدراسة واالستفادة منها قام الباحث إبعداد مسودة أولية لألدات من أجل تقييمها 

حول مالئمة مؤشرات األدات لقياس ما وضعت وذلك بعرضها على األستاذ املشرف خيث مت النقاش معه 
لقياسه وقدرهتا على التعبري عن مضمون البحث، وبعد ذلك مت إعادة ترتيب جماالت شبكة املالحظة و 
صياغة الفقرات وفقا للتعديالت اليت أبداها املشرف، ومن مث تصميم شبكة املالحظة يف صورهتا األولية 

 )أنظر امللحق رقم( 
مت إستخدام أسلوب التقدير الكمي ابلدرجات ويتم  لشبكة مالحظة الكفاية التدريسية:التقدير الكمي 

 3، 2، 1اإلجابة على فقرات شبكة املالحظة وفقا ملقياس ليكرت الثالثي وتصحح على النحو التا ي: 
 ومجيع الفقرات إجيابية.

 يوضح التقدير الكمي لشبكة مالحظة الكفاايت التدريسية 03جدول رقم 

الك
سية

دري
 الت

فاية
 

 الدرجة اإلستجاابت
 01 يؤدي بدرجة ضعيفة
 02 يؤدي بدرجة متوسطة
 03 يؤدي بدرجة عالية

 98يتم حساب درجة املفحوص على شبكة املالحظة من حتديد اخلط السيكولوجي لشبكة املالحظة: 
رتفعة عن درجة عالية من وتعرب الدرجة املنخفظة عن تدين مستوى الكفاية يف حني تعرب الدرجة امل 294 -

 الكفاية واجلدول يوضح ذلك:
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 يوضح اخلط السيكولوجي لشبكة مالحظة الكفاايت التدريسية 04اجلدول رقم 

 مستوى مرتفع مستوى منخفض مستوى الكفاية
 39-26 26-13 التخطيط
 84-56 56-28 التنفيذ
 54-36 36-18 التقومي

 117-78 78-39 إدارة الصف
 294-196 196-98 ةالدرجة الكلي

 اخلصائص السيكومرتية لشبكة مالحظة الكفاية التدريسية:  
للتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل صدق احملكمني قام الباحث بعرض الصورة  صدق احملكمني:

من األساتذة املختصني يف اجملال وذلك  07األولية لشبكة املالحظة على عدد من األساتذة قدر ب 
أرائهم ومالحظاهتم ومقرتحاهتم ومدى وضوح الفقرات وترابطها وحتقيقها ألهداف الدراسة ويف هبدف معرفة 

 أربعة جماالتضوء أراء احملكمني مت تعديل وحذف بعض الفقرات لتستقر األداة يف صورهتا النهائية على 
 فقرة. 98يندرج حتتها 

 مت حساب معامالت الثبات عن طريق اتفاق احملكمنيالثبات: 
قام الباحث ابلتأكد من ثبات األداة من خالل التحليل عرب األفراد ابستخدام قة اتفاق احملكمني: طري

معادلة كوبر حيث مت مالحظة مثانية أساتذة وقد مت حساب نسب االتفاق بني النتائج اليت توصل اليها 
 الباحث مع زميله.

 يوضح معامل اإلتفاق بني الباحث وزميله 05اجلدول رقم 

معامل   درجات زميله درجات الباحث ارةاإلستم
 سبريمان

 معامل اإلتفاق

01 162,00 161,00 

 0,
92

 

 0,
83

 
  

02 160,00 157,00 
03 159,00 158,00 
04 153,00 158,00 
05 141,00 141,00 
06 183,00 193,00 
07 173,00 174,00 
08 178,00 177,00 

 إتفاق عاىل ومرضي.وقد حصل الباحث على معامل 
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 مقياس مهارة التواصل: -2
بعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة قام الباحث بتبين : التواصلاإلطار املرجعي ملقياس 

مقياس املهارات احلياتية املستخدم من طرف الدكتور صادق احلايك حيث مت استخدام احور )مهارة 
 رة واجلدول التا ي ذلك:فق 15يتكوانن من  يالتواصل،( الذ

 يوضح عدد فقرات مقياس املهارات احلياتية 06اجلدول رقم 

 عدد الفقرات حماور املقياس
 15 التواصل

يتم اإلستجابة على فقرات املقياس وفقا لتدرج ليكرت الثالثي التقدير الكمي ملقياس املهارات احلياتية: 
، 1وتصحح على التوا ي ابلدرجات ) درجة جيدة(يؤدي بدرجة ضعيفة، يؤدي بدرجة متوسطة، يؤدي ب)
( ومجيع الفقرات إجيابية التصحيح. ويتم احتساب درجة املفحوص على املقياس جبمع درجاته على  3، 2

 كل جمال ومجع درجاته على مجيع اجملاالت حلساب الدرجة الكلية واجلدول التا ي يوضح ذلك:
 هارات احلياتيةسلم الدرجات ملقياس امل 07اجلدول رقم يوضح 

اتية
احلي

ت 
هارا

امل
 

 الدرجة اإلستجاابت
 01 يؤدي بدرجة ضعيفة
 02 يؤدي بدرجة متوسطة
 03 يؤدي بدرجة جيدة

عبارة تعطينا يف جمملها قيمة  15يتكون املقياس من : مهارة التواصلحتديد اخلط السيكولوجي ملقياس 
 ومنه  (45-15)ترتاوح ما بني 

    15= 15×1حيصل عليها املفحوص هي: أقل درجة ميكن أن -
 45= 15×3أعلى درجة ميكن أن حيصل عليها املفحوص هي:  -
املتوسط احلسايب النموذجي ملقياس املهارات احلياتية هو حاصل مجع أدىن قيمة وأعلى قيمة على  -

 وابلتا ي ميكن حتديد درجة املهارات احلياتية كالتا ي: 30= 45/2+15إثنان: 
 مهارات عالية 30ىل إ 15من  -
 مهارات منخفضة  45إىل  30من  -

 
 
 



 2017ديسمبر              العدد التاسع عشر                                                 المعيار   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ  التحكيم                                                           2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع  160

            

 

 :التواصل ارةاخلصائص السيكومرتية ملقياس مه
مت عرض املقياس على نفس احملكمني السالف ذكرهم وقد طلب منهم إبداء وجهة  صدق احملكمني:

مني على نظرهم إزاء املقياس وحتديد مدى صدقه ومدى قياسه ملا وضع ألجله حيث إتفق مجيع احملك
 فقرات املقياس دون إحداث أي تغيري.

 Split-Half methodمت حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية  :التواصلثبات مقياس 
 يوضح معامل الثبات للمحاور واملهارات احلياتية ككل 08اجلدول رقم 

 X S S Alfa Cronbach R Guttman املهارة احملاور

 0,72 0,67 0,476 2,644 6,989 19,90 1ن التواصل
 0,21 1,449 2,20 19,10 2ن

 لعامم هوو  0,72يف احور التواصل بلغ  Guttmanنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن معامل الثبات 
قياس يتمتع بثبات عا ي يطمئن الباحث إبستخدامه املمقارنة مبؤشر العالقة مما ميكن القول أن  يقوي يطردي

 يف الدراسة.
 حيث مت استخدام كل من: Spss 21مت استخدام برانمج احلزمة اإلحصائية  صائية:األساليب اإلح

 املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية، معامل االرتباط برسون  -
ما مستوى الكفاية التدريسية لدى أساتذة الرتبية البدنية  عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابلتساؤل األول:

 الثانوي؟ والرايضية يف التعليم
 املتوسط احلسايب واإلَّنراف املعياري ومستوى الكفاايت التدريسية يوضح 10اجلدول رقم 

 املستوى اإلَّنراف املعياري املتوسط احلسايب العينة الكفاايت
 ختطيط الدرس

47  

 منخفض 3,381 25,30
 منخفض 3,553 44,39 تنفيذ الدرس

 منخفض 3,097 26,67 التقومي
 منخفض 11,151 73,49 التفاعل الصفيإدارة الصف و 

 منخفض 16,886 169,13 الكفاية ككل
أن املتوسط احلسايب ابلنسبة ملهارات التخطيط، التنفيذ، التقومي، إدارة  10نالحظ من خالل اجلدول رقم 

( 3,09) (3,55( )3,38)إبحنراف معياري قدره  (73,49( )26,67( )44,39( )25,30)الصف بلغ 
لى التوا ي حيث أن جل هذه النتائج ذات مستوى منخفض مقارنة ابملتوسطات احلسابية ع (11,15)

ابحنراف معياري قدره  169,23النموذجية كما يتضح أيضا أن املتوسط احلسايب للكفاية ككل بلغ 
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وعليه ميكن القول إن مستوى الكفاية لدى أساتذة الرتبية البدنية والرايضية للتعليم الثانوي  16,88
 نخفض مقارنة ابملتوسط احلسايب النموذجي.م

 ما مستوى املهارات احلياتية لدى تالميذ املرحلة الثانوية؟ عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابلتساؤل الثاين:
 التواصليوضح املتوسط احلسايب واإلَّنراف املعياري ومستوى  11اجلدول رقم 

 املستوى ياإلَّنراف املعيار  املتوسط احلسايب العينة املهارة
 منخفض 1,376 29,299 224 التواصل

ابحنراف معياري  29,29أن املتوسط احلسايب ابلنسبة ملهارة التواصل بلغ  11يتضح من خالل اجلدول رقم 
مما يوحي إىل وجود  30,00وهو مستوى منخفض مقارنة ابملتوسط احلسايب النموذجي  1,37قدره 

 ملرحلة الثانوية.   لدى تالميذ االتواصل اخنفاض يف مستوى 
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني الكفاية  عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابلتساؤل الثالث:

 لدى التالميذ أثناء حصة ت.ب.ر؟ التواصلهارة مالتدريسية ألستاذ التعليم الثانوي و 
 لنسبة للتالميذ أثناء حصة ت.ب.ريوضح العالقة بني كفاية ختطيط الدرس ومهارة التواصل اب 12 اجلدول رقم

املتوسط  العينة احملاور
 احلسايب

اإلَّنراف 
 املعياري

"ر" 
 احملسوبة

 الداللة نوع العالقة "ر" اجلدولية

 دالة طردية 0,14 0,72 3,381 25,30 47 ختطيط الدرس
 1,376 29,299 224 التواصل

  0,01مستوى الداللة   269دح 

 ابحنراف 25,30أن املتوسط احلسايب ابلنسبة للتخطيط للدرس بلغ  12 رقمنالحظ من خالل اجلدول 
يف  1,37معياري قدره  ابحنراف 22,29أما متوسط مهارة التواصل عند التالميذ بلغ  3,38معياري قدره 

ودرجة  0,01عند مستوى  0,14اجلدولية  "ر"وهي قيمة أكرب من  0,72بينهما  االرتباطحني بلغ معامل 
طردية قوية دالة إحصائيا بني كفاية ختطيط األستاذ للدرس  ارتباطيةمما يدل على وجود عالقة  269حرية 

مستوى الكفاية ابلنسبة لألستاذ يف ختطيط الدرس زاد  ارتفعومهارة التواصل ابلنسبة للتلميذ، أي كلما 
 مستوى التواصل ابلنسبة للتالميذ والعكس صحيح.

  كفاية تنفيذ الدرس ومهارة التواصل ابلنسبة للتالميذ أثناء حصة ت.ب.ريوضح العالقة بني 13اجلدول رقم 

املتوسط  العينة احملاور
 احلسايب

اإلَّنراف 
 املعياري

 الداللة نوع العالقة "ر" اجلدولية "ر" احملسوبة

 دال طردية 0,14 0,46 3,553 44,39 47 تنفيذ الدرس
 1,376 29,299 224 التواصل
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 0,05لداللة مستوى ا 269دح 
معياري  ابحنراف 44,39أن املتوسط احلسايب ابلنسبة للتنفيذ الدرس بلغ  14نالحظ من خالل اجلدول رقم

يف حني  1,37معياري قدره  ابحنراف 29,29أما متوسط مهارة التواصل ابلنسبة للتلميذ بلغ  3,55قدره 
ودرجة حرية  0,05عند مستوى  0,14ة وهي قيمة أكرب من "ر" اجلدولي 0,46بينهما  االرتباطبلغ معامل 

طردية متوسطة دالة إحصائيا أي كلما كان زاد مستوى األستاذ يف  ارتباطيةمما يدل على وجود عالقة  269
 تنفيذ الدرس زاد مستوى التواصل ابلنسبة للتالميذ والعكس صحيح.

 للتلميذ أثناء حصة ت.ب.ريوضح العالقة بني كفاية التقومي ومهارة التواضل ابلنسبة  14اجلدول رقم 

املتوسط  العينة احملاور
 احلسايب

اإلَّنراف 
 املعياري

"ر" 
 احملسوبة

"ر" 
 اجلدولية

 الداللة نوع العالقة

 دال طردية قوية  0,81 3,097 26,67 47 تقومي الدرس
  1,376 29,299 224 التواصل

 0,01مستوى الداللة  269دح   

ابحنراف معياري  26,67املتوسط احلسايب ابلنسبة لتقومي الدرس بلغ  أن 14يتضح من خالل اجلدول رقم 
يف حني  1,37ابحنراف معياري قدره  29,29أما متوسط مهارة التواصل ابلنسبة للتلميذ بلغ  3,09قدره 

ودرجة حرية  0,01عند مستوى  0,14اجلدولية "ر" وهي قيمة أكرب من  0,81بلغ معامل االرتباط بينهما 
دل على وجود عالقة ارتباطية طردية قوية جدا دالة إحصائيا بني كفاية التقومي ومهارة التواصل مما ي 269

ابلنسبة للتلميذ أي كلما ارتفع مستوى تقومي األستاذ للدرس ارتفعت مهارة التواصل ابلنسبة للتالميذ 
 والعكس صحيح.

 ل ابلنسبة للتالميذ أثناء حصة ت.ب.ريوضح العالقة بني كفاية إدارة الصف ومهارة التواص 15اجلدول رقم 

املتوسط  العينة احملاور
 احلسايب

اإلَّنراف 
 املعياري

 "ر" 
 احملسوبة

"ر" 
 اجلدولية

نوع 
 العالقة

 الداللة

إدارة الصف والتفاعل 
 الصفي

 دال طردية  0,62 11,151 73.49 47

  1,376 29,299 224 التواصل
 0,01مستوى الداللة  269دح    

أن املتوسط احلسايب ابلنسبة إدارة الصف والتفاعل الصفي بلغ  15حظ من خالل اجلدول رقم نال    
ابحنراف  29,29أما متوسط مهارة التواصل ابلنسبة للتلميذ بلغ  11,151ابحنراف معياري قدره  73,49

 0,14ية وهي قيمة أكرب من "ر" اجلدول 0,62يف حني بلغ معامل االرتباط بينهما  1,37معياري قدره 
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مما يدل على وجود عالقة ارتباطية طردية قوية دالة إحصائيا أي   269ودرجة حرية  0,01عند مستوى 
كلما زاد مستوى إدارة الص والتفاعل الصفي زاد ذلك من مستوى مهارة التواصل ابلنسبة للتالميذ 

 والعكس صحيح.
 لتواصل ابلنسبة للتالميذ أثناء حصة ت.ب.ريوضح العالقة بني الكفاايت التدريسية ومهارة ا 16 اجلدول رقم

املتوسط  العينة احملاور
 احلسايب

اإلَّنراف 
 املعياري

"ر"  "ر" احملسوبة
 اجلدولية

نوع 
 العالقة

 الداللة

الكفاية 
 التدريسية

طردية  0,14 0,76 16,886 169,13 47
 قوية

 دال

 1,376 29,299 224 التواصل
 0,01مستوى الداللة  269دح   

أن املتوسط احلسايب ابلنسبة للكفاايت التدريسية لألستاذ بلغ  16نالحظ من خالل اجلدول رقم     
ابحنراف  29,29أما متوسط مهارة التواصل ابلنسبة للتلميذ بلغ  16,88ابحنراف معياري قدره  169,13

 0,14اجلدولية  "ر"وهي قيمة أكرب من  0,76يف حني بلغ معامل االرتباط بينهما  1,37معياري قدره 
مما يدل على وجود عالقة ارتباطية طردية قوية دالة إحصائيا بني  269ودرجة حرية  0,01عند مستوى 

الكفاايت التدريسية ألستاذ الرتبية البدنية والرايضية ومهارة التواصل عند التالميذ أي كلما ارتفع مستوى 
 ل عند للتالميذ والعكس صحيح.الكفاية التدريسية ابلنسبة لألستاذ زاد ذلك من التواص

 مناقشة النتائج:و تفسري 
أن املتوسط احلسايب ابلنسبة ملهارات التخطيط، التنفيذ، التقومي، إدارة  10يتبني من خالل اجلدول رقم     

 (3,09( )3,55( )3,38)معياري قدره  ابحنراف (73,49( )26,67( )44,39( )25,30)الصف بلغ 
أن جل هذه النتائج ذات مستوى منخفض مقارنة ابملتوسطات احلسابية  على التوا ي حيث (11,15)

ابحنراف معياري قدره  169,23النموذجية  كما يتضح أيضا أن املتوسط احلسايب للكفاية ككل بلغ 
وعليه ميكن القول أن مستوى الكفاية لدى أساتذة الرتبية البدنية والرايضية للتعليم الثانوي  16,88

أن املتوسط احلسايب  12ملتوسط احلسايب النموذجي، ويتضح من خالل اجلدول رقم منخفض مقارنة اب
وهو مستوى منخفض مقارنة ابملتوسط  1,37معياري قدره  ابحنراف 29,29ابلنسبة ملهارة التواصل بلغ 

لدى تالميذ املرحلة الثانوية يف مهارة التواصل  اخنفاضا يوحي إىل وجود مم 30,00احلسايب النموذجي 
اليت أسفرت على أن مستوى  2006اللولو وقشطة توصلت إليه دراسة  مع ما تتفق نتائج هذه الدراسةو 

، أما %80املهارات احلياتية ككل لدى الطلية كلية الرتبية ابجلامعة اإلسالمية مل يصل إىل مستوى التمكن 
النتائج على وجود عالقة فيما خيص العالقة بني الكفاايت التدريسية واملهارات احلياتية فقد أسفرت 
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ارتباطية طردية قوية دالة إحصائيا بني الكفاايت التدريسية ألستاذ التعليم الثانوي واملهارات احلياتية يف مجيع 
ذلك إىل التخطيط املنخفض  الباحث يعزى، و احملاور )التخطيط، التنفيذ، التقومي، وإدارة الصف(

وكذلك إدارة الصف واستخدام  تالميذالفروق الفردية بني ال واألسلوب املستخدم يف العرض الذي ال يراعي
التالميذ،  ن أيثر على التواصل والتعاون بنياللغة السلمية والصوت املتدفق والتفاعل كل ذلك من شأنه أ

أن التدريس يرتبط مبجموعة من املعايري العلمية والضوابط املهنية واخلصائص  2003 "دايب"حيث يشري 
اتج العملية التعليمية تعكس مجيعها على مستوى أدائه الوهيفي فتأثر من نفسه يف النو الشخصية اليت 

وهذا ما يدل على نوع التكوين الذي يتحصل عليه األساتذة أثناء سنوات دراستهم ومدى والرتبوية، 
أن  ومن انحية أخرىء مهامهم التدريسية على أكمل وجه، امتالكهم لدرجة كفاايت تعليمية أتهلهم ألدا

ما تضمنته شبكة املالحظة على وفق معايري جودة التدريس قد غطت أغلب املواقف التدريسية الصفية اليت 
جيب أن تتوافر يف كل موقف تدريسي مما جيعل التلميذ يدرك مدى مشول العملية التعليمية ويتفرق إىل 

دريس، فضال عن ذلك أن التالميذ املواقف اليت تتخلله واليت تعزز من إدراكه ملواطن القوة والضعف لكل ت
يعتقدون أبن أساتذهتم يتعاملون معهم مبساواة، وهذه كمؤشرات إجيابية يف جذب انتباه التلميذ واهتماماته 

إىل أن التلميذ له حاجة  " الغزيوات"ألهنا ختلق نوعا من الراحة النفسية يف التعامل مع أساتذهتم إذ يشري 
خرين وخاصة أساتذهتم وجيب إشعارهم كأهنم مهمون يف نظر األخرين وهذا لالحرتام والتقدير من قبل األ

فضال عن ذلك لى اهتماماهتم لذاهتم وإجنازاهتم، خيلق لدى التلميذ شعور ابلثقة واألمهية وابلتا ي ينعكس ع
 يسعى التعليم القائم على الكفاايت إىل حتقيق أهداف متنوعة يف جماالت املعرفة واملهارات احلياتيه
واالجتاهات والقيم، وترتكز بصفة خاصة على األهداف املرتبطة ابألداء اليت تشري إىل إشارة واضحة إىل أن 

داء وأثره يعد من مسات هذه احلركة األذ أن الربط بني إالتدريس قد اكتسب الكفاية أو األداء املطلوب، 
أن التفاعالت هي القوة  " Eubanck.E"ويضيف حيث ينعكس األداء اجليد للمعلم على سلوك طالبه 

الداخلية للفعل اجلماعي، كما ينظر إليه املشاركون، ويقسم التفاعالت إىل تفاعالت متعارضة متنافرة 
ويعزو الباحث تلك النتائج اليت مت التوصل إليها أنه كلما ارتفعت درجة  (2016)مسلم،  وأخرى متجاذبة

ميذ حيث يرى الباحث تالللاحلياتية  هاراتاملة لدى أساتذة الرتبية البدنية زاد ذلك من الكفاايت التدريسي
أن التواصل والتعاون بني التلميذ واألستاذ والتالميذ فيما بينهم يولد مشاعر إجيابية إذ يشعر الفرد أبمهية 

" توجد عالقة تضح أنهنفسه واحرتامه هلا، ويشعر أبنه متقبل لألخرين وثقتة بنفسه وابألخرين ومنه ي
 ارتباطية طردية قوية بني الكفاايت التدريسية واملهارات احلياتية للتلميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية"

  االستنتاج:
 يف ضوء النتائج اليت توصل إليها الباحث نستنتج ما يلي:
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التعليم الثانوي ومهارة التواصل عند  توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني درجة كفاية التخطيط ألستاذ -
 التلميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية.

توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني درجة كفاية تنفيذ الدرس ألستاذ التعليم الثانوي ومهارة التواصل  -
 عند التلميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية.

إحصائيا بني درجة كفاية التقومي ألستاذ التعليم الثانوي ومهارة التواصل عند  توجد عالقة إرتباطية دالة -
 التلميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية. 

توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني درجة كفاية إدارة الصف والتفاعل الصفي ألستاذ التعليم الثانوي  -
 الرتبية البدنية والرايضية.ومهارة التواصل عند التلميذ أثناء حصة 

توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بني الكفاية التدريسية ألستاذ التعليم الثانوي ومهارة التواصل لدى  -
 التالميذ أثناء حصة الرتبية البدنية والرايضية.
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 سة األنشطة البدنية والرايضية إسهامات ممار 
 يف حتقيق التوازن النفسي لدى التالميذ ابملؤسسات التعليمية

 

 وري بن عمرــد. جب
 د. كحلي كمـال    
 أ. بوعـزيـز حمـمـد   

 امللخص:
مت إجراء هذه الدراسة على عينة من تالميذ املرحلة الثانوية ببعض اثنوايت والية معسكر، وذلك قصد     
. حيث ال عوامل حتقيق الصحة النفسية واالتزان النفسي من خالل ممارسة األنشطة البدنية والرايضيةإبراز 

 ميكن جتاهل املغزى الرئيسي جلسم اإلنسان ودوره يف تشكيل مساته النفسية. أوضحت النتائج أن ملمارسة
 حتقيق أهداف عالية ألنفسهم اكتساب احلاجة إىل -التأثريات النفسية التالية : األنشطة البدنية والرايضية

االتسام ابالنضباط االنفعا ي والطاعة واحرتام السلطة. وإكساب مستوى رفيع من الكفاءات و  ولغريهم.
النفسية املرغوبة مثل: الثقة ابلنفس، االتزان االنفعا ي، التحكم يف النفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض يف 

املنتظم له آاثر إجيابية ومفيدة على احلالة النفسية لألشخاص  دينالتعبريات العدوانية. كما أن اجملهود الب
خاصة الذين يعانون من خمتلف اإلضطراابت النفسية كالضغط النفسي واالكتئاب...إخل، وهذه النتائج 
تبعث للتفاؤل، وتؤكد أن لألنشطة البدنية والرايضية آاثرًا إجيابية مهمة ليس على اللياقة البدنية، فحسب 

  ًضا على اللياقة النفسية.بل أي
 النشاط الرايضي الرتبوي، التوازن النفسي. الكلمات املفتاحية: -

- Résumé :  
   Cette étude a été menée sur un échantillon de quelque 316 élèves des écoles secondaires 
dans certaines écoles secondaires Province Mascara, afin de projeter la réalisation des 
facteurs psychologiques (la santé mentale et l'équilibre psychologique) par la pratique des 
activités physiques et sportives. On ne peut pas ignorer l’importance principale du corps 
humain et de son rôle dans l'élaboration de caractéristiques psychologiques. Les résultats 
ont montré que la pratique des activités physiques et sportives en suivant les effets 
psychologiques de : l'acquisition de la nécessité d'atteindre des objectifs élevés pour eux-
mêmes et d'autres. La discipline émotionnelle, l'obéissance et le respect de l'autorité. Et 
donner un haut niveau de compétences souhaitées psychologiques telles que la confiance 
en soi, l'équilibre émotionnel, la maîtrise de soi, basse tension, diminution des expressions 
agressives. L'effort physique régulier a positif et bénéfique pour l'état psychologique en 
particulier pour les personnes qui souffrent de divers troubles mentaux telle que le stress et 
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la dépression ... etc, et ces résultats envoyer à l'optimisme, et souligne que les activités 
physiques et sportives ont un impact positif important pas sur la condition physique, mais 
aussi sur aptitude psychologique. 
- Mots- clés: la pratique du sport, l’équilibre psychologique. 

 

 مقدمة البحث: -1
يشار للصحة النفسية على "أهنا حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا نسبيا مع نفسه ويشعر      

ابلسعادة مع نفسه واآلخرين، ويكون قادرا على حتقيق ذاته، ومواجهة مطالب احلياة، وتكون شخصيته 
د اجلماعي" أن التوافق ويعترب "أمح .(1)متكاملة سوية ويكون سلوكه عاداي وذا خلق حبيث يعيش يف سالم

يعد معيارا ومؤشرا للصحة النفسية، إذ أهنا تعين مدى جناح الفرد يف التوافق الداخلي أي دوافعه ونزاعاته 
  .(2)املختلفة، والتوافق اخلارجي يف عالقاته مع بيئته احمليطية مبا فيها من موضوعات وأشخاص

فس، ويرتبط ارتباطا وثيقا ابلصحة النفسية، ويعترب التوافق ويعد التوافق من املواضيع اهلامة يف علم الن    
النفسي صورة ملحة خاصة يف مرحلة املراهقة، ملا مير به املراهق من تغريات، يف مراحل منوه، فيؤكد الباحثني 
وعلماء النفس أن شخصية الفرد وسلوكه يتأثر يف مرحلة الرشد ابلتجارب األوىل وأبسلوب الرتبية والظروف 

يئية احمليطة. فإذا توافق معها فإنه يستطيع التوافق يف أي جمتمع ويف أي مرحلة من مراحل النمو، حيث الب
يشار للتوافق النفسي أبنه األسلوب الذي بواسطته يصبح الشخص أكثر كفاءة يف عالقته مع بيئته، وهو 

ى هذا يسعى الباحثني يف هذه جناح الفرد يف التوفيق بني دوافعه والتحكم فيها وحسم صراعاهتا. وبناء عل
وأتثرياهتا  الدراسة إىل إبراز عوامل حتقيق التوافق واالتزان النفسي من خالل ممارسة األنشطة البدنية والرايضية

يف إطارها الرتبوي على احلياة االنفعالية لإلنسان حيث تتغلغل إ ي أعمق مستوايت السلوك واخلربة، حيث 
 ي جلسم اإلنسان ودوره يف تشكيل مساته النفسية.ال ميكن جتاهل املغزى الرئيس

ويف دراسة أجراها رائد علم نفس الرايضة "أوجليفي" على عينة تتكون من مخسة عشر ألًفا من      
اكتساب  -التأثريات النفسية التالية:  األنشطة البدنية والرايضية الرايضيني، أوضحت النتائج أن ملمارسة

االتسام ابالنضباط االنفعا ي والطاعة واحرتام و  أهداف عالية ألنفسهم ولغريهم.احلاجة إىل حتقيق وإجراء 
السلطة. وإكساب مستوى رفيع من الكفاءات النفسية املرغوبة مثل: الثقة ابلنفس، االتزان االنفعا ي، 

تظم له آاثر املن التحكم يف النفس، اخنفاض التوتر، اخنفاض يف التعبريات العدوانية. كما أن اجملهود البدين
إجيابية ومفيدة على احلالة النفسية لألشخاص خاصة الذين يعانون من خمتلف االضطراابت النفسية  
كالضغط النفسي واالكتئاب...إخل، وهذه النتائج تبعث للتفاؤل، وتؤكد أن لألنشطة البدنية والرايضية آاثرًا 

  اللياقة النفسية.اللياقة البدنية، فحسب بل أيًضا على  إجيابية مهمة ليس على
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 مشكلة البحث: -2
يذكر مصطفى زيدان: " أن املرحلة الثانوية من التعليم تصادف فرتة هامة أال وهي املراهقة، اليت تسبب      

كثري من القلق واالضطراب النفسي. ففيها حتدد معامل اجلسم وتتطور النواحي العقلية بصفة عامة، وتتضح 
صفاته االجتماعية، عالقاته، اجتاهاته، قيمه ومثوله اليت كوهنا واكتسبها من الصفات االنفعالية كما تظهر 

الوسط احمليط به، وهلذا حتتاج هذه املرحلة إىل عناية خاصة من اآلابء واملربني. فال بد أن تتاح الفرص 
ون اخلروج عما الكافية للمراهق للتعبري عن نفسه واستعمال إمكانيته وقدراته اجليدة. وإعطائه الثقة بنفسه د

  .(3)وضعته اجلماعة من قيم ومثل عليا"
إن التلميذ يف املرحلة الثانوية يكون يف مرحلة انتقالية لوجودها بني مرحلة الطفولة والرشد، ويف هذه      

املرحلة يتم إعداد النشء ليصبح مواطنا صاحلا يتحمل مسؤوليات املشاركة يف نشاط اجملتمع الكبري، وفيها 
وانب مهمة من شخصية الفرد. إال أنه من خالل خربة الباحثني امليدانية واملالحظة املستمرة تتكون ج

واملقابالت اليت أجروها مع العديد من مستشاري التوجيه بصفتهم املتعاملني مع مشاكل التلميذ النفسية 
التالميذ،  ابملؤسسات التعليمية، لوحظ أن هناك حاالت اضطراب سلوكي وعدم االتزان النفسي لدى

واملتمثل يف نوابت الغضب والعنف والقلق املستمر، وحاالت التمرد والعصيان وعدم االمتثال لألوامر، 
ويظهر ذلك بطرق خمتلفة كاالعتداءات ابلضرب والكالم البذيء، وإتالف املمتلكات العامة سواء يف 

درسي لألسباب االجتماعية اليت القسم أو الساحة أو الشارع. ويرجعه الكثري من مستشاري التوجيه امل
حتيط ابلتلميذ، كمرافقة أصدقاء السوء أو اجلو األسري السائد كاإلمهال وعدم املتابعة لألبناء، أو التدليل 
الزائد أو القسوة الزائدة أو الوضع املادي واالقتصادي لألسرة. وهناك أسباب تربوية منها كثرة املواد 

املكثف، وقلة ممارسة النشاط بكل أنواعه من قبل التالميذ. حيث أن كل  التعليمية واحلجم الساعي اليومي
هذه األسباب تؤدي ابلتلميذ إىل سوء توافقه النفسي، وابلتا ي سوء توافقه االجتماعي ملسايرة النظم 

 واملعايري االجتماعية.
أثر النشاط البدين الرايضي  هلذه األسباب السالفة الذكر، أردان قمنا هبذه الدراسة احاولة منا يف معرفة    

هل  -على درجة التوافق النفسي العام عند تالميذ املرحلة الثانوية، وعليه طرحنا السؤال الرئيسي التا ي :
 يؤثر النشاط البدين الرايضي على درجة التوافق النفسي العام لتالميذ املرحلة الثانوية عند خمتلف اجلنسني؟

 تالية:وعليه نطرح األسئلة الفرعية ال
هل يؤثر النشاط البدين الرايضي على درجة التوافق النفسي العام للتالميذ حسب متغري املمارسة  -

 )ممارسني وغري ممارسني( عند خمتلف اجلنسني؟
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هل يؤثر النشاط البدين الرايضي على درجة التوافق النفسي العام للتالميذ املمارسني حسب متغري  -
 اجلنس ذكور إانث؟

  البحث: فرضيات -3
يؤثر النشاط البدين الرايضي إجيابيا على درجة التوافق النفسي العام للتالميذ املرحلة  الفرضية العامة: -

الثانوية ذكور وإانث املمارسني ابملقارنة بغري املمارسني، وخيتلف أثره بني اإلانث والذكور املمارسني حيث 
 يكون أكرب عند اإلانث املمارسات.

يؤثر النشاط البدين الرايضي إجيابيا على درجة التوافق النفسي العام للتالميذ  -عية:الفر الفرضيات  
 املمارسني ابملقارنة بغري املمارسني عند خمتلف اجلنسني ذكور وإانث.

يؤثر النشاط البدين الرايضي إجيابيا على درجة التوافق النفسي العام للتلميذات املمارسات أكرب من  -
 ني ذكور.التالميذ املمارس

: ما هو متعارف عليه أن أي حبث علمي البد أن حيدد له الباحث املفاهيم مصطلحات البحث -4
 األساسية ويعرفها، ومن املفاهيم اليت يتضمنها البحث هي:

" هو مظاهر خمتلفة وأشكال عديدة من النشاط الرايضي، يف مؤسسات النشاط البدين الرايضي: -أ
والنشاط الداخلي والنشاط  -حصة الرتبية البدنية -ة وهو على ثالث أشكال التعليم وهو جزء من الرتبي

الرايضي اخلارجي، حيث ميد الفرد املمارس خربات واسعة ومهارات  كثرية متكنه من أن يتكيف مع جمتمعه 
  .(4)وجتعله قادرا على أن يشكل حياته ويعينه على مسايرة العصر وتطوره ومنوه"

شار هلا على أهنا حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا نسبيا مع نفسه ويشعر : يالتوازن النفسي -ب
ابلسعادة مع نفسه واآلخرين،ويكون قادرا على حتقيق ذاته ،ومواجهة مطالب احلياة، وتكون شخصيته 

  .(5)متكاملة سوية ويكون سلوكه عاداي وذا خلق حبيث يعيش يف سالم"
 تابع دراسته يف املرحلة االبتدائية أو مرحلة التعليم املتوسط أو املرحلة الثانوية. التلميذ: هو الفرد الذي ي -
الثانوية: هي مرحلة من التعليم تلي مرحليت التعليم االبتدائي واملتوسط، وتقابل هذه املرحلة من التعليم  -

 مرحلة هامة من حياة التلميذ وهي مرحلة املراهقة.
 احلصول على الدراسات التالية: لقد مت الدراسات السابقة: -5
: "التوافق النفسي وعالقته ابألداء احلركي يف التمرينات لطالبات  1987..دراسة: كوثر حممود رواش -

 كلية الرتبية الرايضية ابلقاهرة"
" أتثري برانمج رايضي مقرتح على درجة التوافق الشخصي 1990..دراسة: أشرف عيد إبراهيم مرعي  -

 املعوقني بدنيا من تالميذ املرحلة اإلعدادية". واالجتماعي لدى
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"أتثري املمارسة الرايضية على التوافق النفسي لطالب املرحلة  1991..دراسة: عبد الرحيم دايب  -
 الثانوية بدولة الكويت".

"أتثري النشاط الرايضي على التوافق النفسي العام لدى  1991..دراسة: سامي غنيم حممد مطاوع  -
 عة عني مشس".طالب جام

 منـهجية الدراسة وإجراءاهتا امليدانية: -6
 : اعتمد الباحثني املنهج الوصفي دراسة مسحية ملالئمته لطبيعة الدراسة. منـهج الدراسة -
 .تتكون عينة البحث من تالميذ املرحلة الثانوية مت اختيارهم من جمتمع األصل بطريقة عشوائية: العيـنة -

ومت  .سسات تعليمية، ومنها مت اختيار التالميذ املعنيني ابلدراسة عن طريق القرعةحيث مت اختيار عشر مؤ 
 توزيعها على جمموعتني:

-تلميذة ميارسون النشاط البدين الرايضي ابملدرسة الثانوية.  80تلميذ و 80: مشلت اجملموعة األوىل- 
)معفيني من درس النشاط البدين  تلميذة ال ميارسون أي نشاط رايضي 80تلميذ و 76: اجملموعة الثانية

 الرايضي(.
 جماالت البحث: -
أجري البحث على جمموعة من التالميذ املمارسني وغري املمارسني للنشاط البدين اجملال البشري: -

تلميذة ممارسني  80تلميذ و 80تلميذ وتلميذة ـ منهم  316والرايضي ذكور وإانث، والبالغ عددهم 
 تلميذة غري ممارسني هلذا النشاط. 80تلميذ و 76و للنشاط البدين والرايضي،

 أجريت الدراسة ابملؤسسات التعليمية املختارة بوالية معسكر.املكاين:  اجملال -
 .2015إىل غاية شهرمارس 2014شرع الباحثني يف هذه الدراسة منذ أكتوبر اجملال الزمين: -
 مرتكزين يف ذلك على مصدرين أساسيني: مت إعداد استبيان التوافق النفسي العام، االستـبيان: -
: من خالل املالحظات املستمرة للتالميذ ابملؤسسة التعليمية، وكذا املقابالت واجللسات املصدر األول -

 .مع السادة مستشاري التوجيه للوقوف على أسباب السلوكيات واالضطراابت النفسية لدى التالميذ
لتوازي مع اخلطوة األوىل وتتمثل يف االطالع على الدراسات وهي اخلطوة اليت متت اب :املصدر الثاين

السابقة، وفيها قمنا ابستطالع شخصي حول هذه الدراسات واليت هلا عالقة مباشرة مبوضوع البحث، 
واحاولة توهيفها يف إعداد االستبيان.كما مت اإلطالع على اختبار التوافق النفسي للدكتور " احمود عطية 

ومن خالل هذه اخلطوات متكنا من استخالص  ان منه ما يتناسب مع موضوع الدراسة.هنا " ـ حبيث أخذ
 مخسة أبعاد تكون يف جمموعها التوافق النفسي العام لدى التالميذ املراهقني.

 البعد الثاين: التوافق األسري.  -البعد األول: التوافق الشخصي. 
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 : التوافق املدرسي.البعد الرابع   -البعد الثالث: التوافق االجتماعي. 
 البعد اخلامس: التوافق الصحي.

 : يبني فقرات وأبعاد التوافق النفسي العام واجتاهها.(01اجلدول رقم )
 اجملموع الفقرات السالبة الفقرات املوجبة األبعاد

 10 31، 21، 16، 6، 1 46، 41، 36، 26، 11 التوافق الشخصي 

 10 47، 37، 32، 27 42، 22، 17، 12، 7، 2 التوافق األسري.

 10 33، 23، 18، 8 48، 43، 38، 28، 13، 3 االجتماعي التوافق

 10 29، 24، 14 49، 44، 39، 34، 19، 9، 4 التوافق املدرسي

 10 50، 40،45، 20،25،30، 10،15 35،  5 التوافق الصحي

بعد. جييب التلميذ  فقرات يف كل 10وزعت فقرات االستبيان على األبعاد اخلمسة طريقة التصحيح:  -
املفحوص عليها على سلم مخاسي التدرج، وهي )ينطبق على بدرجة كبرية جدا، ينطبق على بدرجة كبرية، 

 ينطق على بدرجة قليلة، ينطبق على بدرجة قليلة جدا، ال ينطبق على أبدا(.
 :يف الفقرات ذات االجتاه املوجب حنو زايدة التوافق. أعطيت الدرجات كما يلي       

ينطبق على بدرجة كبرية  السلم
 جدا

ينطق على بدرجة  ينطبق على بدرجة كبرية
 قليلة

ينطبق على بدرجة قليلة 
 جدا

ال نطبق 
 على بدا

 رجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5 الدرجة

 يف الفقرات ذات االجتاه السالب حنو اخنفاض درجة التوافق. أعطيت الدرجات كما يلي: 

على بدرجة كبرية ينطبق  السلم
 جدا

ينطبق على بدرجة  
 كبرية

ينطق على بدرجة 
 قليلة

ينطبق على بدرجة قليلة 
 جدا

ال ينطبق 
 على أبدا

 درجات 5 درجات 4 درجات 3 درجة 2 درجة 1 الدرجة

 
وتدل الدرجة الكلية لالختبار على درجة  .أصحاب الدرجة العالية يتميزون ابلسمة اليت يقيسها البعد -

 النفسي العام. التوافق
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 الوسائل اإلحصائية املستعملة يف حتليل النتائج: -
من أجل الوصول إىل استخدام الوسائل اإلحصائية واستنباط النتائج وفهمها جلأان إىل استخدام الوسائل 

 اإلحصائية اآلتية:
  2ن  1ت )استو دنت( ملتوسطني غري مرتبطني حيث ن -  حساب االرتباط بريسون. -
  .(6)معامل الثبات معامل الصدق الذايت = - النسبة املئوية  -
 عــرض وحتليـل النتائــج: -6
 املمارسني. عرض وحتليل نتائج استبيان التوافق النفسي العام ابلنسبة للذكور املمارسني وغري  -
يبني نتائج التوافق النفسي العام بني الذكور املمارسني والذكور غري املمارسني  (01اجلدول رقم ) -

 للنشاط البدين الرايضي.
ذكور غري ممارسني  80ذكور ممارسني.ن= العيـــنة 

=76 
قيمة "ت" 

 احملسوبة
قيمة "ت" اجلدولية  

 عند مستوى الداللة
نوع 
 الفرق

 لصاحل  

 0.05         ع -س     ع      -س      ــــدالبع
التوافق 
الشخ
 صي

 34.55   4.38   32.89   
3.
64 

  2.59 

       1.645 

املمارس دال
 ين

التوافق 
 األســري

 40.54   4.93   38.14   
5.
12 

املمارس دال 3.03  
التوافق  ين

االجتما 
 عي

 36.01   4.13   33.47   
4.
07 

مارسامل دال 3.90  
التوافق  ين

املدرســ
 ي

 35.49   5.48   34.57   
5.
38 

---- غري دال 1.06  
توافق  -

 الصحـي
 37.94   6.20   34.70   

5.
37 

املمارس دال 3.52  
التوافق  ين

النفسي 
 العام

 84.53 
 

12.42 
 

173.78 

 
1.
57 

 دال 5.62  
املمارس
 ين

لنا نتائج اختبار التوافق النفسي العام بني الذكور املمارسني  من خالل اجلدول املبني أعاله والذي يبني  
( يف 184.53حيث بلغ املتوسط احلسايب للممارسني ) والذكور غري املمارسني للنشاط البدين الرايضي.

( 173.78(، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لغري املمارسني )12.42االختبار الكلي وابحنراف معياري )
( وهي أكرب من قيمة )ت( اجلد 5.62(. هذا وبلغت قيمة )ت( احملسوبة ب )11.57ياري )واالحنراف املع
(، مما يعين وجود فروق ذات 154( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى الداللة )1.645ولية املقدرة بـ)
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 داللة إحصائية يف مستوى التوافق النفسي العام بني الذكور املمارسني وغري املمارسني وهي لصاحل
 املمارسني.

 وغري املمارسات.  عرض وحتليل نتائج استبيان التوافق النفسي العام ابلنسبة لإلنـاث املمارسات -
وغري املمارسات للنشاط ات املمارس اإلانثبني يبني نتائج التوافق النفسي العام  (02اجلدول رقم )-

 .البدين الرايضي
  العيـــنة 

إانث ممارسات. 
 80ن=

 

إانث غري 
 80سات=ممار 

قيمة 
"ت" 
 احملسوبة

قيمة "ت"  
اجلدولية عند 
 مستوى الداللة

نوع 
 الفرق

 لصاحل  

 0.05     ع      -س     ع      -س      البعـــد
التوافق 

 الشخصي
36.58 4.95 32.89 4.31 5.05 

   1.645 

املمارسا دال 
املمارسا دال  2.77 4.33 39.55 5.20 41.66 األســري ت
املمارسا دال  4.80 3.82 34.25 5.71 37.95 جتماعياال  ت
---- غري دال 0.72 4.53 36.95 5.49 37.53 املدرســي ت

----
- 

املمارسا دال  4.15 5.69 34.53 5.44 38.19 الصحــي
 ت

 التوافق العام
191.9

0 
14.8

9 
178.1

6 
 دال  6.45 11.74

املمارسا
 ت

ات املمارس اإلانثي يبني لنا نتائج اختبار التوافق النفسي العام بني من خالل اجلدول املبني أعاله والذ  
( يف االختبار 191.90حيث بلغ املتوسط احلسايب للممارسات ) وغري املمارسات للنشاط البدين الرايضي.

( واالحنراف 178.16(، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لغري املمارسات )14.89الكلي وابحنراف معياري )
( وهي أكرب من قيمة )ت( اجلد ولية املقدرة 6.45(. هذا وبلغت قيمة )ت( احملسوبة )11.74اري )املعي
(، مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية 158( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى الداللة )1.645بـ)

ضي وهي لصاحل وغري املمارسات للنشاط البدين الرايات املمارس اإلانثيف التوافق النفسي العام بني 
 املمارسات.

 والذكور املمارسني.  عرض وحتليل نتائج اختبار التوافق النفسي العام ابلنسبة لإلانث املمارسات -
 ات والذكور املمارسني للنشاط الرايضي.املمارس اإلانثبني نتائج التوافق النفسي  (03اجلدول رقم )-
إانث ممارسات.  العيـــنة 

 80ن=
ذكور ممارسني. 

 80=ن
قيمة "ت"  قيمة 

اجلدولية عند 
 مستو اىلداللة

 لصاحل   نوع الفرق
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"ت"  ع      -س     ع      -س      البعــــد
 احملسوبة

   0.05 
 

الشخص
 ي

36.58 4.95  34.55  4.38  2.74 

1.645 

 اإلنــاث  دال    

---- غري دال  1.4   4.93  40.54  5.20 41.66 األســري
--- 

 
ماعاالجت
 ي

 اإلنــاث  دال     2.45  4.13  36.01  5.71 37.95

 اإلنــاث  دال     2.34  5.48  35.49  5.49 37.53 املدرســي

---- غري دال  0.27  6.20  37.94  5.44 38.19 الصحــي
--- 

التوافق 
 العام

 اإلنــاث  دال     3.38  12.42  84.53  14.89 191.90

ات املمارس اإلانثاملبني أعاله والذي يبني لنا نتائج اختبار التوافق النفسي العام بني من خالل اجلدول   
( يف 191.90حيث بلغ املتوسط احلسايب لدى اإلنـاث ) للنشاط البدين الرايضي.والذكور املمارسني 

( 184.53(، يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور )14.89االختبار الكلي وابحنراف معياري )
( وهي أكرب من قيمة )ت( اجلد 3.38(. هذا وبلغت قيمة )ت( احملسوبة )12.42واالحنراف املعياري )

(، مما يعين وجود فروق ذات 158( وبدرجة حرية )0.05( عند مستوى الداللة )1.645ولية املقدرة بـ)
وهي لصاحل  كور املمارسنيات والذ املمارس اإلانثداللة إحصائية يف مستوى التوافق النفسي العام بني 

 .اإلنـاث
من خالل الفرضية اليت طرحها الباحثني كحل مؤقت ملشكلة  مناقشة الفرضية الفرعية األوىل: -7

يؤثر النشاط البدين الرايضي إجيابيا على درجة التوافق النفسي العام للتالميذ  -البحث و املتمثلة يف: 
 تلف اجلنسني ذكور و إانث.املمارسني ابملقارنة بغري املمارسني عند خم

( والذي يبني 01حيث أكدت نتائج الدراسة صدق هذه الفرضية وهذا كما هو مبني يف اجلدول رقم )    
( والذي يبني الفروق يف 02الفروق يف املتوسطات بني املمارسني وغري املمارسني ذكور. وكذا اجلدول رقم )

 املمارسات للنشاط البدين الرايضي. حيث كانت هذه املتوسطات احلسابية بني اإلانث املمارسات وغري
الفروق دالة إحصائيا لصاحل املمارسني ذكور وإانث يف االختبار الكلي للتوافق النفسي العام. مما يعين أن 
النشاط البدين الرايضي يؤثر إجيابيا يف رفع درجة التوافق النفسي العام لدى التالميذ املمارسني. حيث  

فقهم عالية مقارنة ابلتالميذ غري املمارسني.وهذه النتائج تتطابق مع نتائج الدراسات كانت درجة توا



 2017ديسمبر              العدد التاسع عشر                                                 المعيار   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ  التحكيم                                                           2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع  175

            

 

ودراسة  -1991دراسة " سامي غنيم مطاوع " و  -1990السابقة لكل من دراسة " أشرف عيد ابراهيم " 
ضية تؤثر واليت أكدت نتائج دراساهتم على أن ممارسة األنشطة البدنية والراي -1992" عبد الرحيم دايب " 

إجيابيا يف رفع درجة التوافق النفسي العام أببعاده لدى املمارسني، وتساعد هذه األنشطة يف تكوين 
عالقات اجتماعية حسنة مع اآلخرين.  وعليه يتضح لنا ومن خالل الدراسة النظرية أن النشاط البدين 

وابلتا ي يستطيع الفرد املمارس أن الرايضي يكسب املمارسني درجة عالية من القدرة على التوافق النفسي، 
يتوافق مع نفسه ومع اجملتمع الذي يعيش فيه يؤثر ويتأثر به. وهذه أكرب عالمة على الصحة النفسية 

فهذه األنشطة تكسب الفرد السعادة وحسن قضاء الوقت احلر الذي يؤدي إىل سعادة الفرد  .العالية
  .(7)وصحة اجملتمع

من خالل الفرضية الثانية اليت طرحها الباحث كحل مؤقت ملشكلة  الثانية:مناقشة الفرضية الفرعية  - 
يؤثر النشاط البدين الرايضي إجيابيا على درجة التوافق النفسي العام للتلميذات  -البحث واملتمثلة يف:

فقد أكدت نتائج الدراسة صدق هذه الفرضية وهذا كما  ."املمارسات أكرب من التالميذ املمارسني ذكور
والذي يبني الفروق يف املتوسطات احلسابية بني اإلانث املمارسات والذكور  (03)و مبني يف اجلدول رقم ه

اليت كانت لصاحل اإلانث يف االختبار الكلي للتوافق النفسي العام. مما و  املمارسني للنشاط البدين الرايضي
انت درجات التوافق النفسي العام يعين أن النشاط البدين الرايضي كان أثره أكرب لدى اإلانث. حيث ك

عالية لدى اإلانث مقارنة ابلذكور. يفسر الباحثني ذلك أبن النشاط البدين الرايضي يكسب الفتاة املمارسة 
جمال أكرب من احلرية والشعور بذاهتا. فعن طريق مشاركتها يف هذا النشاط تتخطى الفتاة كل القيود 

رية وتعرب عن انفعاالهتا بطريقة مقبولة اجتماعيا وتفرغ مكبواتهتا االجتماعية املفروضة عليها فتشعر ابحل
كما أن هذا النشاط الرايضي يفسح هلا املزيد من   وختفف من توترها ومن الضغوط املفروضة عليها.

العالقات االجتماعية، لربط عالقات الصداقة مع احمليطني هبا من األصدقاء والزمالء ذكور وإانث، مما يزيد 
رها بقيمة ذاهتا وشعورها أبهنا مقبولة واحبوبة من اآلخرين. وهذا كله يسعدها على االتزان النفسي، يف شعو 

وخالصة هلذا ميكننا القول أبن النشاط  ويقلل من التوتر الداخلي وحيسن من مستوى توافقها النفسي العام.
املمارسني ذكور وإانث مقارنة بغري  الرايضي يؤثر إجيابيا يف رفع درجة التوافق النفسي العام لدى التالميذ

املمارسني. فممارسة هذا النشاط تساعد يف تكوين الشخصية املتزنة واليت تتصف ابلشمول والتكامل. كما 
أهنا تتيح الكثري االحتياجات النفسية للفرد كالشعور ابلذات واالتزان االنفعا ي، والتحكم يف النفس 

والتفاعل مــع اآلخرين والتماسك واملشاركة واالنتماء.   ح والسعادة.وتكسب املمارس املر  واخنفاض التوتر.
، حيث (8)كما تتيح فرصا لنمو العالقات الطيبة كالصداقة واأللفة واالمتثال واملسايرة لنظم اجملتمع ومعايريه
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رات " على وجود عالقة إجيابية بني األنشطة البدنية والرايضية ابلقد R.Bourguerيؤكد " روزن بورقر" 
  . (9)العقلية واحلالة النفسية االجتماعية اليت تساهم يف حتسني التوافق النفسي واالجتماعي للمراهق

 اخلالصة العامة:  -
جاءت هذه الدراسة واملتمثلة يف " انعكاسات املمارسة الرايضية على الصحة النفسية لدى تالميذ        

طروحة يف مشكلة البحث، واحاولة الوصول إىل أهداف البحث املرحلة الثانوية ". لإلجابة على األسئلة امل
والتأكد من صحة أو نفي فرضياته اعتمد الباحثني املنهج الوصفي. وعلى عينة من تالميذ املرحلة الثانوية 

وملعرفة صدق وثبات االستبيان قمنا بدراسة استطالعية حيث مت التأكد من أن  ( سنة.19 – 16)
 عالية من الصدق والثبات واملوضوعية. االستبيان يتميز بدرجة

تلميذ وتلميذة مت اختيارهم بطريقة عشوائية. وقمنا بتقدمي  316حيث بلغت عينة الدراسة األساسية     
لكل تلميذ استبيان خاص ابختبار التوافق النفسي العام قصد اإلجابة على أسئلته. وبعدها مت اسرتجاع 

تالميذ وفق مفتاح تصحيح مناسب. وبعد مجع النتائج ومعاجلتها االستبيان، وقمنا بتفريغ إجاابت ال
 إحصائيا وفق أساليب معينة وحتليلها ومناقشتها، استنتجنا أبن: 

النشاط الرايضي يؤثر إجيابيا على درجة التوافق النفسي العام أببعاده )التوافق الشخصي، األسري،  -
 مارسني مقارنة بغري املمارسني.واالجتماعي، والصحي( لدى التالميذ ذكور وإانث امل

يؤثر النشاط البدين الرايضي إجيابيا على درجة التوافق النفسي العام لدى اإلانث املمارسات بدرجة أكرب  -
من الذكور املمارسني يف أبعاد التوافق الشخصي واالجتماعي واملدرسي وكان أثره متكافئا يف البعد األسري 

 األسئلة املطروحة يف مشكلة البحث. وهذه كلها إجاابت على والصحي.
 : التوصيات -9
 على ضوء النتائج املتوّصل إليها من خالل الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:    
ضرورة االهتمام بتدريس مادة الرتبية البدنية والرايضية يف املراحل األوىل من التعليم التحضريي  -1

 واالبتدائي.
فتح اجملال جلميع التالميذ و  الداخلية من حيث التخطيط والتنفيذ،االهتمام ابألنشطة الرايضية  -2

للمشاركة يف هذه األنشطة لتنمية وتطوير رغباهتم وميوال هتم، ولتحسني مستوى الصحة البدنية والنفسية 
 لديهم.

رجوة إعادة النظر يف احلجم الساعي لدرس الرتبية البدنية والرايضية حىت يتسىن الوصول إىل األهداف امل -3
 من هذا الدرس.
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توعية أولياء التالميذ مبدى أمهية النشاط البدين الرايضي يف تنمية وتطوير الصحة البدنية والنفسية،  -4
 وذلك لغرض زايدة االهتمام هبذا النشاط، وتشجيع أبنائهم على املمارسة.

احاولة التنسيق املستمر ضرورة تطبيق اختبارات التوافق النفسي العام لدى التالميذ بشكل مرحلي، و  -5
 بني مدرسي الرتبية البدنية والرايضية ومستشاري التوجيه املدرسي.

 اهلوامش
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فق النفسي االجتماعي، القاهرة، مكتبة صالح الدين أمحد اجلماعي، اإلغرتاب النفسي االجتماعي وعالقته ابلتوا -(2

 (..2007املدبو ي)
. 1985مصطفى زيدان، دراسة بسيكولوجية تربوية للتلميذ التعليم العام، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، -(3
 .16ص
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 وحدات تعليمية مقرتحة ابستعمال أسلويب التدريس )التضميين والتدرييب( 
 وأثرمها على اإلجناز الرقمي لنشاط القفز الطويل لدى تالميذ املرحلة الثانوية

 

 د . ربوح صاحل                                                     
 عي أمحد بن حيي الــونشريسي تيسمسيلتاملــركز اجلامـ

 
 ملخص البحث:

ــــــــى مشــــــــكلة البحــــــــث يف احاولــــــــة جديــــــــدة للكشــــــــف عــــــــن جتريــــــــب بعــــــــض أســــــــاليب التــــــــدريس      تتجل
أتثريهــــــــا علــــــــى اإلجنــــــــاز الرقمــــــــي لنشــــــــاط القفــــــــز الطويــــــــل لــــــــدى املرحلــــــــة وابســــــــتخدام وحــــــــدات تعليميــــــــة 

 الثانوية.
ـــــــه طبي     ـــــــث اســـــــتخدم املـــــــنهج التجـــــــرييب ملالئمت ـــــــة البحـــــــث مـــــــن ) ،عـــــــة البحـــــــثحي  (40وتكونـــــــت عين

( تلميــــــــذ لكــــــــل 20اثنــــــــوي مــــــــوزعني علــــــــى جممــــــــوعتني بواقــــــــع ) الثانيــــــــة الســــــــنة يف املتعلمــــــــني تلميــــــــذ مــــــــن
ومت التكـــــــافؤ بيـــــــنهم يف متغـــــــريات )العمـــــــر والطــــــول والـــــــوزن( اذ اســـــــتخدمت اجملموعـــــــة التجريبيـــــــة  ،جمموعــــــة

ــــــدرييب األوىل أســــــلوب التضــــــمني يف التعلــــــيم، بينمــــــا اســــــتخدمت ا ــــــة األســــــلوب الت ــــــة الثاني جملموعــــــة التجريبي
 تعليميــة، وحــدات (07) وعــددها التعليميــة، الوحــدات مــن جمموعــة التعليمــي الــربانمج تضــمنو 

 خاصة بنشاط القفز الطويل.
االحنــــــــــراف املعيــــــــــاري،  ،مت مجــــــــــع البيــــــــــاانت ومعاجلتهــــــــــا إحصــــــــــائيا ابســــــــــتخدام )الوســــــــــط احلســــــــــايبو     

ــــائج علــــى فاعليــــةو اختبــــار )ت( اســــتيودنت(  ،لبســــيطالتبــــاين، معامــــل االرتبــــاط ا الــــربانمج  أســــفرت النت
 التعليمي يف حتسني اإلجناز الرقمي لنشاط القفز الطويل.

Abstract:  
    The problem of research is reflected in a new attempt to detect the 
experimentation of some methods of teaching using educational units and their 
impact on the digital achievement of the long jump activity in the secondary 
stage. 
    The study sample consisted of (40) students from the second year secondary 
school, divided into two groups of (20) students per group, and they were equal 
in variables (age, height and weight). The first experimental group used the 
method of inclusion In education, while the second experimental group used the 
training method. The educational program included a group of educational units 
(07) educational units, especially the long jump activity. 
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The data were collected and processed statistically using (arithmetic mean, 
standard deviation, variance, simple correlation coefficient, test). The results 
resulted in the effectiveness of the tutorial in improving the digital achievement 
of long jump activity. 

 

 :مقدمة واشكالية البحث  -1
 البطء املتخصصني، املدرسني عدد ألداء مهامها كقلة كثرية عوائق من التعليمية املؤسسات معظم تعاين    
 وسائل مساعدة للمدرسني عن البحث ك كانلذل التعليمية، املناهج يف احلديثة والتقنيات العلوم إدخال يف
األخذ مببدأ مراعاة الفروق الفردية أصبح تعلم و  أمرا يف غاية األمهية ونظرا لزايدة أعداد املتعلمني التعليم يف

فعندما  ،األنشطة الرايضية حيتاج إىل تطبيق األساليب العلمية احلديثة لتحقيق األهداف التعليمية املرغوبة
القوانني املرتبطة هبذه األنشطة تصبح الوسائل و وتتطور القواعد  ،املعلوماتو تتسع املعارف و ت تتعدد املهارا

لذا اجتهت األنظار  ،التقليدية املتبعة يف التعليم غري كافية لتحقيق التقدم املنشود لرفع كفاءة العملية التعليمية
 هيف تكنولوجيا التعليم. تو و االستفادة من التطبيقات الرتبوية املعاصرة يف استخدام و حن
ــــــدريس احلديثــــــة      ــــــة البدنيــــــة و إن أســــــاليب الت الرايضــــــية تســــــاهم يف جــــــودة و تطبيقاهتــــــا خــــــالل درس الرتبي

بدنيـــــــة و تربويـــــــة و عقليـــــــة و اجتماعيـــــــة و التـــــــدريس املـــــــؤثر علـــــــى مـــــــا حيـــــــدث للتالميـــــــذ مـــــــن تغـــــــريات نفســـــــية 
بنســـــبة عاليـــــة و طيلـــــة الوقـــــت  بشـــــكل خـــــاص، فاألســـــلوب التدريســـــي املســـــتخدم جيعـــــل التالميـــــذ منشـــــغلني

 ممارسة النشاطات.و من احلصة يف تعلم الفعاليات 
احلصـــــول علـــــى معلومـــــات هلـــــا  ،واهلـــــدف مـــــن اســـــتخدام أنـــــواع خمتلفـــــة مـــــن اســـــاليب تدريســـــية متنوعـــــة    

توضـــــــح و التعلـــــــيم و مفـــــــاهيم جتريبيـــــــة يف الـــــــتعلم و خطـــــــط فنيـــــــة تدريســـــــية و فائـــــــدة يف خلـــــــق أفكـــــــار جديـــــــدة 
مطابقـــــــة األســـــــلوب التدريســـــــي مـــــــع و مـــــــدى انشـــــــغاهلم يف التعلـــــــيم، و التلميـــــــذ و درس العالقـــــــة بـــــــني دور املـــــــ

ـــــتعلم الفعلـــــي  ـــــدورها تشـــــكل مفتـــــاح اســـــتيعاب وهيفـــــة كـــــل أســـــلوب و االســـــتثمار األمثـــــل لوقـــــت ال هـــــذه ب
حبثنــــــا هــــــذا مل يكــــــن وليــــــد و  ،مــــــن خــــــالل مالئمتــــــه يف الرفــــــع مــــــن مســــــتوى األداء البــــــدين للقفــــــز الطويــــــل

ـــــــل و الصـــــــدفة أ ـــــــة ب ـــــــا العفوي ـــــــث قمن ـــــــانوايت حي ـــــــداين علـــــــى مســـــــتوى الث يســـــــتمد أسســـــــه مـــــــن الواقـــــــع املي
ــــــري علــــــى نشــــــاط القفــــــز الطويــــــل و بدراســــــة اســــــتطالعية  كــــــان الغــــــرض منهــــــا معرفــــــة أي األســــــاليب لــــــه أتث

  على ضوء هذا كان البد علينا كطلبة ابحثني من طرح التساؤل التا ي:و 
مال أســـــــلويب التـــــــدريس التضـــــــميين مـــــــا مـــــــدى مســـــــامهة الوحـــــــدات التعليميـــــــة املقرتحـــــــة ابســـــــتع    

   الثانوية؟التدرييب يف التأثري على اإلجناز الرقمي لنشاط القفز الطويل لدى تالميذ املرحلة و 
 : التساؤالت اجلزئية -2
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هــــــــل توجــــــــد فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائية يف االختبــــــــارات القبليــــــــة بــــــــني عينــــــــة األســــــــلوب التضــــــــميين  -
 الطويل؟ عينة األسلوب التدرييب يف نشاط قفزو 
البعــــــــدي لــــــــدى عينــــــــة األســــــــلوب و هـــــــل توجــــــــد فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائية بــــــــني االختبـــــــار القبلــــــــي  -

 التضميين يف نشاط القفز الطويل؟
البعــــــــدي لــــــــدى عينــــــــة األســــــــلوب و هـــــــل توجــــــــد فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائية بــــــــني االختبـــــــار القبلــــــــي  -

 التدرييب يف نشاط القفز الطويل؟
ـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــا - ـــــــة األســـــــلوب التضـــــــميين هـــــــل توجـــــــد ف ـــــــة بـــــــني عين ئية يف االختبـــــــارات البعدي

 وعينة األسلوب التدرييب يف نشاط القفز الطويل؟
 فرضيات البحث: -3
 الفرضية العامة:  -
التـــــــــدرييب يف التـــــــــأثري علـــــــــى و تســـــــــاهم الوحـــــــــدات التعليميـــــــــة املقرتحـــــــــة أبســـــــــلويب التـــــــــدريس التضـــــــــميين     

 اإلجناز الرقمي لنشاط القفز الطويل. 
 اجلزئية:الفرضيات -
ــــــة - ــــــة بــــــني عينــــــة األســــــلوب التضــــــميين وعين ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية يف االختبــــــارات القبلي

 األسلوب التدرييب يف نشاط القفز الطويل.
توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــني االختبــــــار القبلــــــي والبعــــــدي لــــــدى عينــــــة األســــــلوب التضــــــميين -

 يف نشاط القفز الطويل.
ـــــدرييب   توجـــــد فـــــ- ـــــة إحصـــــائية بـــــني االختبـــــار القبلـــــي والبعـــــدي لـــــدى عينـــــة األســـــلوب الت روق ذات دالل

 نشاط القفز الطويل.
توجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة احصـــــــائية يف االختبـــــــارات البعديـــــــة بـــــــني عينـــــــة األســـــــلوب التضـــــــميين وعينـــــــة -

     التضميين.األسلوب التدرييب يف نشاط القفز الطويل لصاحل عينة األسلوب 
 هداف البحث :أ -4

 الطويل.التدرييب على اإلجناز الرقمي لنشاط القفز و أثر االختبارين القبليني لألسلوبني التضميين 
 الطويل.أثر استخدام األسلوب التضميين على اإلجناز الرقمي لنشاط القفز 
 الطويل.أثر استخدام األسلوب التدرييب على اإلجناز الرقمي لنشاط القفز 

ــــــــدرييب( يف التــــــــأثري اإلجنــــــــاز الكشــــــــف عــــــــن األســــــــلو  القفــــــــز  الرقمــــــــي لنشــــــــاطب األجنــــــــع )التضــــــــميين، الت
 الطويل.
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 : يلي فيما البحث أمهية تتمثل أمهية البحث : -5
 أســاليب بعــض اســتخدام أتثــري مــدى علــى التعــرفو هــ الدراســة، هلــذه الــرئيس اهلــدف إن    

 ذات الــدوافع الفرعيــة جمموعــة ىلإ ابإلضــافة ،علــى اإلجنــاز الرقمــي لشــاط القفــز التــدريس احلديثــة
 :التا ي الشكل على جاءت واليت البحث، مبوضوع املباشرة الصلة

 : العلمية الناحية من  -
 التــــــدرييب(و اقـــــرتاح وحــــــدات تعليـــــــمية ابســــــتخدام بعـــــض أســــــاليب التـــــــدريس )األســــــلوب التضـــــميين -

 مدى مسامهتهما يف التأثري على اإلجناز الرقمي لنشاط القفز الطويل.
 ابسـتخدام الدراسـة ملتغــريات البعـدي والقيـاس القبلـي القيــاس بـني التحسـن نسـب بــني املقارنـة-

 .البحث قيد أساليب التدريس
 التوصيات.و الوصول إىل استنتاجات لوضع خمتلف االقرتاحات و مناقشة النتائج  -
 العملية: الناحية من  -
 علــى مبنيــة تدريســية أســاليب اســتعمال ضــرورة علــى والرايضــية، البدنيــة الرتبيــة حــث أســاتذة    

 وخصـائص تتماشــى أن جيــب والــيت ابلكفــاءات، املقاربــة بنظـام وطيـدة عالقــة لـــها أسـس علميــة
 تغيـري خـالل مـن وهـذا املختلفـة، التعلـيم مراحـل مـن مرحلـة كـل خـالل املتعـــلمني وميـــول وحاجـات

 وفاعليـة  جناعـة أكثـر أسـاليب سـتخداممدارسـنا، اب يف حاليًـا السائـــد التدريسـي األسـلوبو أ الـنمط
 طـرق ميـدان يف البـاحثني أيـدي بـني الدراسـة هـذه الرايضـية وضـعو البدنيـة  الرتبيـة أهـداف  حتقيـق يف

 يف ســـواء منهـا لالسـتفادة املـادة، هـذه وأسـاتذة والرايضـية، البدنيـة الرتبيـة تـدريس وأسـاليب ومنـاهج
 املعرفيـة للبـــنية مرجعيـة إضـافة مبثابـة الدراسـة هـذه اعتبـار ميكـنالتعليمـــية و  املهنيـة وهيفـتهمو أ حبـوثهم
 الدراسـة فهـذه والرايضـــية؛ البدنيـة الرتبيـة تـدريس وأسـاليب ميـدان طـرق يف والتطبيقيـة منهـا النظريـة
 هـذه مغـايرة بيئـة ويف جديـدة متغـريات معاجلـة يف ولكـن سـبقت الـيت للبحـوث تكملـة عـن عبـارة

خمتلـف  يف البحـث قيـد التـدريس أسـاليب أتثـري علـى للتعـرف جديـدة حبـث ميـادين تفـتح الدراسـة
مســتوى  تــدين مشــكلة مواجهــة بغــرض املختلفــة، التعلــيم مراحــل يف املربجمــة الرايضــية األنشــطة
 .بالدان يف املدرسية الرايضة

 التعريف مبصطلحات البحث: -5
 :الوحدات التعليمية-
ـــــــم عرفتهـــــــا مهـــــــا بنـــــــت احمـــــــد العجمـــــــي علـــــــى أهنـــــــ     ـــــــة متنّوعـــــــة، حتـــــــت إشـــــــراف املعّل ا " أنشـــــــطة تعليمّي

و وتوجيهــــه وهــــي دراســــة خمطّــــط هلــــا مســــبقا، وترّكــــز علــــى موضــــوع مــــن املوضــــوعات الــــيت هتــــّم التالميـــــذ، أ
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ـــــــيت  ـــــــد بتنظـــــــيم احلقـــــــائق ال ـــــــة، وال يُتقّي ـــــــاهتم اليومّي ـــــــواجههم يف حي ـــــــيت ت علـــــــى مشـــــــكلة مـــــــن املشـــــــكالت ال
  1ال يلتزم ابحلدود الفاصلة بني فروع املاّدة "تدّرس يف الوحدة تنظيماً منطقّياً، و 

أبهّنــــــــا " تنظــــــــيم للنشــــــــاطات واخلــــــــربات، وأمنــــــــاط التعلــــــــيم املختلفــــــــة حــــــــول   Goodوقــــــــد عرفهــــــــا جــــــــود  
 .2مشكلة معّينة، حُتّدد ابلتعاون بني جمموعة من املتعّلمني ومعّلمهم " وهدف معنّي  أ

جمموعــــــة منظمــــــة مــــــن اخلــــــربات الدراســــــية و صــــــممة تعــــــرف إجرائيــــــا أبهنــــــا عبــــــارة وحــــــدات تعليميــــــة مو     
املتقاربـــــــة الـــــــيت تقـــــــدم كجـــــــزء مـــــــن املقـــــــرر الدراســـــــي، عـــــــادة مـــــــا تســـــــتمر الوحـــــــدة مـــــــن أســـــــبوع إىل ثالثـــــــة 

 .أسابيع، وتنظم الوحدات حول مفاهيم متعددة
 اساليب التدريس:-
 مـع عليميـةالت العمليـة أهـداف حتقيـق أجـل مـن املـدرس يتبعهـا خـربات جمموعـة أهنـا علـى تعـرف    
  3املتعلم. وعمر تعليمه الواجب املراد اإلعتبار بعني األخذ

تعــــــرف إجرائيــــــا أبهنــــــا عبــــــارة عــــــن األمنــــــاط التدريســــــية الــــــيت يتبعهــــــا مــــــدرس املــــــادة أثنــــــاء تدريســــــه الفعلــــــي و 
ــــــدنيا ومهــــــاراي ونفســــــيا  ــــــات الطــــــالب عقليــــــا وب ــــــدرس الرتبيــــــة الرايضــــــية ومــــــدى أتثريهــــــا يف تنميــــــة إمكاني ل

 اف درس الرتبية الرايضية.لتحقيق أهد
 األسلوب التضميين:-
إن مــــا مييــــز هــــذا األســــلوب عـــــن ابقــــي األســــاليب تركيــــزه علــــى عمليـــــة التقــــومي الــــيت يقــــوم هبــــا الطالـــــب     

ـــــق اســـــتخدام ورقـــــة العمـــــل  ـــــة القـــــدرة علـــــى تقـــــومي و نفســـــه بـــــدال مـــــن املعلـــــم عـــــن طري بـــــذلك يكســـــب الطلب
 4كذلك االعتماد على أنفسهم .و أنفسهم 

ف اجرائيــــــا األســــــلوب األكثــــــر مراعــــــاة للفــــــروق يف اخلــــــربات التعليميــــــة لــــــدى الطــــــالب وقــــــدراهتم مــــــن يعــــــر و 
 دون اإلخالل ابملستوى األكادميي والكفاءة التعليمية.

 األسلوب التدرييب:-
يـــــــــوفر هروفـــــــــا جديـــــــــدة يف عمليـــــــــة الـــــــــتعلم، و إن األســـــــــلوب التـــــــــدرييب يـــــــــؤدي إىل واقـــــــــع جديـــــــــد فهـــــــــ    

ــــــه عالقــــــة أبداء املهــــــارات ويتوصــــــل إىل جمموعــــــة مــــــن ا ألهــــــداف حيــــــث إن قســــــما مــــــن هــــــذه األهــــــداف ل
 5بينما القسم اآلخر له عالقة ابتساع نطاق دور الفرد يف هذا األسلوب .

ـــــــذ ممـــــــا يـــــــؤدى إىل خلـــــــق و  يعـــــــرف اجرائيـــــــا ابنتقـــــــال عـــــــدد معـــــــني مـــــــن القـــــــرارات مـــــــن املـــــــدرس إىل التلمي
 املهارات وبني التالميذ وأنفسهم.و ة أعالقات جديدة بني املدرس والتلميذ والواجبات احلركي

 اإلجناز الرقمي:-
 ينجزها الرايضي أثناء أدائه معني يف منافسة رمسية.و املسافة اليت يقطعها أو النتيجة أو ه
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 القفز الطويل:-
ــــرب القفــــز الطويــــل مــــن أنــــواع ألعــــاب القــــوى الــــيت تتميــــز ابلقــــوة والســــرعة، عنــــد حتليــــل هــــذه املهــــارة      يعت

اهلبـــــوط وكـــــل مرحلـــــة مـــــن هـــــذه املراحــــــل و الطـــــريان ، يـــــز أربعـــــة مراحـــــل وهـــــي االقـــــرتاب، االرتقـــــاءميكـــــن متي
 6هتدف إىل مهمات احددة.

إحــــــدى رايضــــــات ألعــــــاب القــــــوى، وفيهــــــا. يقــــــوم الالعــــــب و يعــــــرف اجرائيــــــا أبنــــــه القفــــــز الطويــــــل هــــــو     
 . ابجلري أواًل يف املكان املخصص لذلك ومن مث يقفز عند العالمة

 املشاهبة:و ات السابقة الدراس -6
البحــــــــث العلمــــــــي علــــــــى وجــــــــه اخلصــــــــوص يتســــــــم و املعــــــــروف أن الدراســــــــات العلميــــــــة و مــــــــن البــــــــديهي     

ـــــــدة و حبـــــــث إال و بطابعـــــــه الرتاكمـــــــي فمـــــــا مـــــــن دراســـــــة أ ـــــــه و قـــــــد جـــــــاءت بعـــــــدة دراســـــــات عدي قـــــــد تناولت
يــــــــة كلمــــــــا أقيمــــــــت دراســــــــات علمو بعــــــــض جوانبــــــــه و تشــــــــرتك معــــــــا يف املوضــــــــوع أو التحليــــــــل، أو ابلشــــــــرح 

ـــــة ركيـــــزة أو تعتمـــــد عليهـــــا و حلقتهـــــا دراســـــات أخـــــرى تكملهـــــا  ـــــرب مبثاب قاعـــــدة للبحـــــوث املســـــتقبلية، إذ و تعت
ـــــا  ـــــبعض حـــــىت يتســـــىن لن ـــــه مـــــن الضـــــروري ربـــــط املصـــــادر األساســـــية مـــــن الدراســـــات الســـــابقة ببعضـــــها ال أن

 البحث فيه.و بني املوضوع الوارد و الربط بينهما و حتليل معطيات البحث و تصنيف 
( أتثــــري اســــلوب التضــــمني علـــــى 1986) mosston & ashworthاشــــورث و ة موســــنت دراســــ    

 الفروقات الفردية عند مزاولة األنشطة الرايضية يف املدارس االبتدائية.
هـــــــدفت الدراســـــــة إىل معرفـــــــة مـــــــدى أتثـــــــري أســـــــلوب التضـــــــمني علـــــــى الفروقـــــــات الفرديـــــــة عنـــــــد مزاولـــــــة     

أجريــــــت هــــــذه الدراســــــة بتطبيــــــق املــــــنهج التجــــــرييب علــــــى عينــــــة األنشــــــطة الرايضــــــية يف املــــــدارس االبتدائيــــــة، 
مــــــن املرحلــــــة االبتدائيــــــة بعــــــد تبــــــين البــــــاحثني منــــــوذجني يف أســــــلوب التضــــــمني )منــــــوذج احلبــــــل املائــــــل، كــــــرة 

 السلة(.
ــــــــه املــــــــدرس  1996دراســــــــة ســــــــيد أمحــــــــد عــــــــدة      ــــــــق بتوجي ــــــــدريس أبســــــــلوب التطبي ــــــــر أســــــــاليب الت " أث
 اإلجناز يف القفزة الثالثية ".و ألداء البدين األقران على تنمية بعض عناصر او 

هـــــــدفت هـــــــذه الدراســــــــة علـــــــى معرفـــــــة أفضــــــــل أســـــــلوب تدريســـــــي مــــــــن األســـــــاليب التاليـــــــة )أســــــــلوب     
طالـــــب ذكـــــور مـــــن معهـــــد  30أســـــلوب التطبيـــــق بتوجيـــــه األقـــــران( طبقهـــــا علـــــى و التطبيـــــق بتوجيـــــه املـــــدرس 

 هج التجرييب ملالئمته طبيعة املوضوع.اعتمد الباحث على املنو الرتبية البدنية جامعة مستغامن 
( أثـــــــر اســـــــتخدام بعـــــــض األســـــــاليب التدريســـــــية يف اســـــــتثمار 1997حســـــــني )و املشـــــــهداين و دراســـــــة هـــــــافر 

 7وقت التعلم األكادميي لدروس الرتبية الرايضية .
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ـــــة الرايضـــــية،      ـــــى الوقـــــت و هـــــدفت الدراســـــة إىل تطـــــوير نظـــــام املالحظـــــة خـــــالل دروس الرتبي التعـــــرف عل
التعـــــرف علــــــى أفضــــــل و يقتضــــــيه الطلبــــــة يف احلـــــاالت الســــــلوكية حملتــــــوى الـــــتعلم األكــــــادميي الفعلــــــي، الـــــذي 

التضـــــــــميين( أتثـــــــــريا يف اســـــــــتثمار وقـــــــــت الـــــــــتعلم األكـــــــــادميي و التبـــــــــاد ي و األســـــــــاليب التدريســـــــــية )األمـــــــــري 
 بتطبيق املنهج التجرييب يف الدراسة.

ب التضـــــــــمني علـــــــــى إكتســـــــــاب ( أتثـــــــــري إســـــــــتخدام أســـــــــلو 2000دراســـــــــة صـــــــــاحل احمـــــــــد مصـــــــــطفى )    
هـــــــدفت الدراســـــــة للتعـــــــرف علـــــــى هـــــــذا التـــــــأثري يف تعلـــــــم مهـــــــارة )التمريـــــــرة و مهـــــــارات خمتـــــــارة لكـــــــرة الســـــــلة 

تضــــــــمنت عينــــــــة البحــــــــث تالميــــــــذ الصــــــــف و االســــــــتالم، التصــــــــويب مــــــــن الثبــــــــات، التصــــــــويبة الســــــــلمية( و 
 السلة.قد توصل الباحث على تفوق األسلوب التضميين يف تعلم مهارات كرة و األولبنني 

( أثــــــر اســــــتخدام بعــــــض أســــــاليب التــــــدريس املختلفــــــة يف حتقيــــــق بعــــــض أهــــــداف 2002دراســــــة الزبيــــــدي )
 درس الرتبية الرايضية 

هـــــــــدفت الدراســـــــــة إىل الكشـــــــــف عـــــــــن أثـــــــــر اســـــــــتخدام األســـــــــاليب التدريســـــــــية )الفـــــــــردي، التبـــــــــاد ي،     
ــــــــدين،  ــــــــة الرايضــــــــية )الب ــــــــق بعــــــــض أهــــــــداف درس الرتبي الوجــــــــداين، املهــــــــارات التعــــــــاوين، األمــــــــري( يف حتقي

 أيهما أفضل يف حتقيق هذه األهداف.و احلركية( فضال عن املقارنة بني هذه األساليب 
 80تكونــــــــت عينــــــــة البحــــــــث مــــــــن و اســــــــتخدم الباحــــــــث املــــــــنهج التجــــــــرييب ملالئمتــــــــه طبيعــــــــة البحــــــــث     

 جامعـــــــة املوصـــــــل مـــــــوزعني علـــــــى أربـــــــع جمـــــــاميع –كليـــــــة املعلمـــــــني   –طالـــــــب مـــــــن طـــــــالب املرحلـــــــة األوىل 
الــــــوزن فضــــــال عــــــن و العمــــــر و مت التكــــــافئ بيــــــنهم يف متغــــــريات الطــــــول و طالــــــب لكــــــل جمموعــــــة،  20بواقــــــع 

 الدرس.و االجتاه حنو عدد من عناصر اللياقة البدنية 
اســـــــــتخدم الباحـــــــــث الوســـــــــائل اإلحصـــــــــائية األتيـــــــــة )املتوســـــــــط احلســـــــــايب، االحنـــــــــراف املعيـــــــــاري، معامـــــــــل و 

قيمـــــة و حتليـــــل التبـــــاين ابجتـــــاه واحـــــد،  ،بطـــــة املتســـــاوية العـــــدداالرتبـــــاط برســـــون، اختبـــــار )ت( للعينـــــات املرت
 أقل فرق معنوي ابختبار )دنكن(.

( إثــــــــر اســــــــتخدام ثالثــــــــة أســــــــاليب تــــــــدريس )أمــــــــري، تبــــــــاد ي، ذايت( علــــــــى 2003دراســــــــة الكــــــــيالين )    
 رايضة السباحة.و تعلم بعض املهارات األساسية يف لعبة كرة اليد 

ـــــــاد ي، ذايت( لـــــــه هـــــــدفت هـــــــذه الدراســـــــة إىل أن اســـــــ     ـــــــدريس )أمـــــــري، تب ـــــــر مـــــــن أســـــــلوب ت تخدام أكث
ــــد  ــــى تعلــــم بعــــض املهــــارات األساســــية يف لعبــــة كــــرة الي قــــد اســــتخدم الباحــــث و الســــباحة، و أتثــــري إجيــــايب عل

طالــــــــب مــــــــن  60ذلــــــــك بتقســــــــيم العينــــــــة ذات و فــــــــروض الدراســــــــة و املــــــــنهج التجــــــــرييب ملالئمتــــــــه ألهــــــــداف 
 8الذكور على ثالثة جمموعات جتريبية .
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 أســاليب بعــض اســتخدام ( أتثــري2003/2004خطــاب ) احمــد املــوايف الســيد دراســة أمحــد    
 الرايضـية الرتبيـة كلـــية الطـائرة لطـالب الكـرة يف واملعـريف املهـاري التحصـيل مسـتوى علـى التـدريس
طالبـــا ابلطريقـــة القصـــدية  90العربيـــة، اشـــتملت عينـــة البحـــث علـــى  مصـــر مجهوريـــة املنصـــــورة" "جامعــة

 األوىل. الفرقة السنة طالب من
 وبنــاء البحــث قيــد التــدريس أســاليب ابســتخدام تعليمــي بــرانمج هــدفت الدراســة اىل تصــميم    

 التعليمـي الـربانمج أتثـري علـى البحـث، كمـا هـدفت اىل التعـرف لعينـة الطـائرة الكـرة يف معـريف اختبـار
 البحث. قيد التدريس أساليب ابستخدام

( أتثـــــــري اســــــتخدام أســـــــلوب التطبيــــــق الـــــــذايت املتعـــــــدد 2007احمــــــد البـــــــداح ) دراســــــة رشـــــــيد بــــــن عبـــــــد هللا
االنفعــــــا ي لــــــدى طــــــالب الصــــــف الســــــادس و املســــــتوايت يف دروس الرتبيــــــة البدنيــــــة علــــــى اجلانــــــب املهــــــاري 

 ابتدائي.
اتبعــــــت الدراســــــة املــــــنهج الشــــــبه جتــــــرييب ابســــــتخدام تصــــــميم اجملموعــــــات األربعــــــة ل ســــــوملون الــــــذي       

ـــــــز بضـــــــبط ا ـــــــاس يتمي ـــــــداخلي للقي ـــــــى الصـــــــدق ال ـــــــة الدراســـــــة مـــــــن و لعوامـــــــل املـــــــؤثرة عل ـــــــت عين  293تكون
مت و طالــــــب يف الصــــــف الســــــادس ابتــــــدائي يف مدرســــــتني مت اختيارمهــــــا عمــــــدا مــــــن مــــــدارس مدينــــــة الــــــرايض 

( طالــــــــب 74توزيــــــــع العينــــــــة عشــــــــوائيا علــــــــى أربعــــــــة جمموعــــــــات جممــــــــوعتني جتــــــــريبيتني كــــــــل واحــــــــدة ب )
مت تصـــــــــميم بــــــــرانمج تعليمـــــــــي للرتبيـــــــــة البدنيـــــــــة و ( 72الثانيـــــــــة ب)و ( 74جممــــــــوعتني ضـــــــــابطتني األوىل ب)و 

ـــــــــق الـــــــــربانمج علـــــــــى اجملمـــــــــوعتني و الكـــــــــرة الطـــــــــائرة و مكـــــــــون مـــــــــن وحـــــــــدتني تعليميتـــــــــني لكـــــــــرة الســـــــــلة  طب
علــــــــى اجملمــــــــوعتني الضــــــــابطتني و التجــــــــريبيتني ابســــــــتخدام اســــــــلوب التطبيــــــــق الــــــــذايت املتعــــــــدد املســــــــتوايت، 

 9. األسلوب األمري ملدة سته أسابيع
 التعليق على الدراسات:-
ـــــــة يف      ـــــــدريس احلديث ـــــــت أســـــــاليب الت ـــــــيت تناول ـــــــائج الدراســـــــات الســـــــابقة ال ـــــــه نت مـــــــن خـــــــالل مـــــــا أههرت

الرايضـــــية ميكـــــن القـــــول أن كـــــل الدراســـــات الـــــيت أجريـــــت يف كثـــــري مـــــن الـــــدول العربيـــــة مبـــــا و الرتبيـــــة البدنيـــــة 
ــــــة فيهــــــا اجلزائــــــر أقــــــرت أبن أســــــاليب التــــــدريس احلديثــــــة يف الرتبيــــــ الرايضــــــية ملوســــــكا موســــــتون هلــــــا و ة البدني

ـــــــــدين  ـــــــــد مـــــــــن املتغـــــــــريات كـــــــــاألداء الب ـــــــــى العدي ـــــــــري إجيـــــــــايب عل املهـــــــــارات األساســـــــــية و األداء املهـــــــــاري و أتث
االجنـــــاز كمــــا أن هــــذه الدراســـــات كلهــــا اعتمـــــدت علــــى املــــنهج التجـــــرييب الــــذي يعتـــــرب و الصــــفات البدنيــــة و 

ــــيت ــــل هــــذه املواضــــيع ال ــــاهج دراســــة ملث ــــربانمج التعليمــــي مــــن أنســــب املن ــــق ال مــــا أعــــاب و  نعتمــــد فيهــــا بتطبي
هـــــذه الدراســـــات عـــــدم اهتمامهـــــا أبلعـــــاب القـــــوى الـــــيت هـــــي أم الرايضـــــات إال أن دراســـــة ســـــيد أمحـــــد عـــــدة  
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ــــــي.  ــــــاول فيهــــــا القفــــــز الثالث ــــــة و تن ــــــار العين ــــــة اختي اســــــتفاد الباحــــــث مــــــن خــــــالل هــــــذه الدراســــــات يف كيفي
 بياانت.وسائل مجع الو تصميم الربانمج التعليمي و 
ــــــــــني   اختلفــــــــــت وتنوعــــــــــت األســــــــــاليب التدريســــــــــية كمتغــــــــــريات مســــــــــتقلة يف الدراســــــــــات الســــــــــابقة مــــــــــا ب

ة أســــــلوبني ) التضــــــميين، الــــــذايت( بينمــــــا تناولــــــت الدراســــــة احلاليــــــ، التــــــدرييب ،التبــــــاد ي التضــــــمني ،)األمــــــري
 .التدرييب(

البحـــــــث احلـــــــا ي مـــــــا بـــــــني  اختلفـــــــت وتنوعـــــــت املتغـــــــريات التابعـــــــة الـــــــيت تناولتهـــــــا الدراســـــــات الســـــــابقة يفو 
ـــــت الدراســـــة احلاليـــــة متغـــــري واحـــــد )اإلجنـــــاز  ومعنـــــوي(، واجتمـــــاعي، بـــــدين ونفســـــي ،)مهـــــاري بينمـــــا تناول

  الرقمي لنشاط القفز الطويل(
وبنـــــاء علـــــى مـــــا تقـــــدم اســـــتفاد الباحثـــــان مـــــن اجلوانـــــب النظريـــــة الـــــيت تضـــــمنتها هـــــذه الدراســـــات ومـــــن     

تالفـــــات يف هـــــذه النتـــــائج تبعـــــا خلصوصـــــية الدراســـــة وهبـــــذا توســـــع ومـــــن االخ ،متخضـــــت عنهـــــا النتـــــائج الـــــيت
 يف جمال ختصصهما واغنائها ابملعلومات واملعارف. أفاق ومدارك الباحثان

 املنهج العلمي املتبع : -7
ـــــة مجـــــع      ـــــة البحـــــث العلمـــــي إذ حيـــــدد كيفي ـــــرب مـــــن أهـــــم املراحـــــل يف عملي إن اختيـــــار مـــــنهج البحـــــث يعت

حـــــدات تعليميـــــة مقرتحـــــة و املوضـــــوع املـــــدروس وانطالقـــــا مـــــن موضـــــوع حبثنـــــا "  البيـــــاانت واملعلومـــــات حـــــول
أثرمهــــــا علــــــى االجنــــــاز الرقمــــــي للقفــــــز الطويــــــل لــــــدى و التــــــدرييب( و ابســــــتعمال أســــــلويب التــــــدريس )التضــــــميين 

 وبتصــميم الدراســة، لطبيعــة ملناســبته نظــرًا التجــرييب ارأتينــا اســتخدام املـنهج تالميـذ املرحلــة الثانويــة ".
 لكــال البعديــة والقياســات القبليــة اســتخدام القياســات خــالل مــن وذلــك للمجمــوعتني، جتــرييب

 .اجملموعتني
أقـــــرب املنـــــاهج العلميـــــة حلـــــل املشـــــكلة ابلطريقـــــة العلميـــــة والتجريـــــب ســـــواء مت و إن املـــــنهج التجـــــرييب هـــــ    

ـــــة الـــــتحكم يف العوامـــــل أو وهـــــ، يف أي مكـــــان أخـــــرو العمـــــل يف قاعـــــة الدراســـــة أ ريات ابســـــتثناء التغـــــو احاول
 10متغري واحد حيث يقوم الباحث بتغريه هبدف قياس أتثريه يف العملية.

 :الدراسة االستطالعية -8
 :الغرض من الدراسة-
مـــــن أجـــــل الوصـــــول ألفضـــــل طريـــــق إلجـــــراء االختبـــــار الـــــيت تـــــؤدي بـــــدورها إىل احلصـــــول علـــــى نتـــــائج     

ـــــــة املتبعـــــــة كـــــــا ـــــــذ صـــــــحيحة ومضـــــــبوطة وكـــــــذلك تطبيقـــــــا للطـــــــرق العلمي ـــــــد علـــــــى الباحـــــــث مـــــــن تنفي ن الب
 االختبار وهذا لغرض ما يلي:

 التوصل إىل أفضل طريق إلجراء البحث.-
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 معرفة مدى وضوح االختبارات وفهمها من العينة املختربة.-
 معرفة الوقت الكايف إلجراء االختبار.-
 عينة الدراسة االستطالعية:-
ــــــة تعــــــدادها      ــــــى عين ــــــارات عل ــــــق االختب ــــــارهم تالم 06مت تطبي ــــــانوي ومت اختي ــــــيم الث ــــــذ مــــــن مرحلــــــة التعل ي

ابلطريقـــــــة العشـــــــوائية مـــــــن أجـــــــل حســـــــاب املعـــــــامالت العلميـــــــة لالختبـــــــارات، ومت أخـــــــذ هـــــــذه العينـــــــة مـــــــن 
 اثنوية خبالد خالد "ابلسوقر" والية )تيارت(.

 وهذه العينة مت استبعادها من عينة الدراسة االساسية.
 البحث: جمتمع وعينة -9
 جمتمع البحث:-
األشـــــــخاص و ( "أبنـــــــه جتمـــــــع معـــــــرف مـــــــن األشـــــــياء، أ2000اجملتمـــــــع كمـــــــا يعرفـــــــه عـــــــودة واخلليلـــــــي )    

  11الشاملة اليت جيرى اختيار العينة منها." اجملموعةو احلوادث، وه
ــــــة )     ــــــة العمري ــــــة ذوي املرحل ــــــة اثنوي ــــــذ الســــــنة اثني ــــــل جمتمــــــع البحــــــث يف تالمي ــــــه متث ســــــنة  (18-16وعلي

 لسوقر.لثانوية "خبالد خالد" اب
 عينة البحث: -
الـــــبعض مـــــن اجملتمـــــع تـــــتلخص يف احاولـــــة الوصـــــول إىل و ينظـــــر إىل العينـــــة علـــــى أهنـــــا جـــــزء مـــــن الكـــــل أ    

 12تعميمات لظاهرة معنية.
ـــــرب جـــــزءا مـــــن و      ـــــة وهـــــي تعت ـــــاانت امليداني ـــــذي جتمـــــع منـــــه البي ـــــة هـــــي جـــــزء مـــــن جمتمـــــع الدراســـــة ال العين

 13اجملتمع على إن تكون ممثلة جملتمع البحث. الكل مبعىن أنه تؤخذ جمموعة من أفراد
ــــــة البحــــــث     ــــــة ) 40 مشلــــــت عين ــــــذ مــــــن فئ ــــــد  (18-16تلمي ــــــة خبال ــــــة بثانوي ذكــــــور مســــــتوى الســــــنة الثاني

)عينـــــــة قصـــــــدية(، ونظـــــــرا لطبيعـــــــة دراســـــــتنا مت عـــــــزل عنصـــــــر  خالـــــــد "ابلســـــــوقر" ومت اختيـــــــارهم عـــــــن قصـــــــد
 قسيمها كاآليت:)االانث( واالحتفاظ الدراسة على عنصر الذكور ومت ت

 : التجريبية األوىل العينة-
والـــــيت مت تطبيـــــق الـــــربانمج املقـــــرتح علـــــيهم  تلميـــــذ )قســـــم الســـــنة اثنيـــــة تســــيري واقتصـــــاد( 20مكونــــة مـــــن     

 والعمل ابألسلوب التضميين.
 : التجريبية الثانية العينة-
يـــــــق الـــــــربانمج املقـــــــرتح والـــــــيت مت تطب "(1تلميـــــــذ )قســـــــم الســـــــنة اثنيـــــــة علـــــــوم جتريبيـــــــة" 20مكونـــــــة مـــــــن     

 عليهم والعمل ابألسلوب التدرييب.
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 العينة من حيث املواصفات والتجانس:-1-3-2-3
 (:01اجلدول رقم )

 (: يبني تكافؤ عينيت البحث يف املتغريات )الطول، الوزن، العمر(.01اجلدول رقم )
 (:02اجلدول رقم )
 02العينة التجريبية  01العينة التجريبية  العينة

 العمر الوزن الطول العمر الوزن الطول اتاملتغيــر 

 0.98 0.61 0.2 0.33 0.98 0.09 معامل اإللتواء

 ( يوضح معامل االلتواء لكال العينتني.02اجلدول رقم )
أن املتوســــــطات احلســــــابية ملتغــــــريات )الســــــن، الطــــــول، الــــــوزن(  01يتضــــــح مــــــن خــــــالل اجلــــــدول رقــــــم     

( ابحنرافــــــــــات معياريــــــــــة قــــــــــدرت 62، 1.70، 17.86ا ي: )للعينــــــــــة التجريبيــــــــــة األوىل بلغــــــــــت علــــــــــى التــــــــــو 
( يف حــــــــني جـــــــــاءت املتوســــــــطات احلســـــــــابية ابلنســـــــــبة للعينــــــــة التجريبيـــــــــة الثانيـــــــــة 3.27، 0.51،0.02ب)
أمــــــــــــــــــا )ت( و  (4.21، 0.03، 0.61( إبحنرافــــــــــــــــــات معياريــــــــــــــــــة مقــــــــــــــــــدرة  ب)63.66، 1.71، 17.25)

ابلنســــــــــبة  0.26وابلنســــــــــبة للــــــــــوزن  0.51ابلنســــــــــبة للطــــــــــول،  0.27احملســــــــــوبة للمتغــــــــــريات فقــــــــــدرت ب 
 . 1.68حيث قدرت )ت( اجلدولية ب  38درجة احلرية و  0.01للعمر عند مستوى داللة 

ابلنســــــبة  02مبـــــا أن )ت( احملســــــوبة أقــــــل مــــــن )ت( اجلدوليــــــة وقـــــيم معامــــــل اإللتــــــواء يف اجلــــــدول رقــــــم و     
هـــــذا مــــــا و (. 3-و 3صـــــورة بــــــني ) الثانيــــــة احو ملتغـــــريات )الســـــن والطــــــول والـــــوزن( للعينــــــة التجريبيـــــة األوىل 

ــــه إحصــــائية  ــــيس هلــــا دالل ــــائج أي أن الفــــروق احلاصــــلة ل ــــة بــــني النت ــــا ي و يؤكــــد عــــدم وجــــود فــــروق معنوي ابلت
 فإن هذا التحصيل اإلحصائي يؤكد على مدى التجانس القائم بني عينيت البحث.

 : أدوات البحث -10

 ت 02 العينة التجريبية 01 العينة التجريبية العينات
احملســــــــــــــــــو 

 بة

درجــــــــــــــــة 
 احلرية

ت 
 اجلدولية

املتغيــرا
 ت

وحــــــــــــــــــــــــــدة 
 القياس

 ع س ع س

 1.68 38 0.27 0.03 1.71 0.02 1.70 سم الطـــــول

 0.51 4.21 63.66 3.27 62 كلغ الـــــوزن

17.8 شهر العمر
6 

0.51 17.25 0.61 0.26 
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مها الباحـــــث يف كـــــل مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل ويقصـــــد هبـــــا "مجـــــع الوســـــائل واألدوات الـــــيت ســـــوف يســـــتخد    
 14حبثه ".
" إن جنــــــاح البحـــــــث يف حتقيـــــــق أهدافــــــه يتوقـــــــف علـــــــى عوامــــــل عديـــــــدة مـــــــن امههــــــا االختبـــــــار الســـــــليم     

وهلــــــــذا فــــــــإن اختيــــــــار األدوات املناســــــــبة يعــــــــد عــــــــامال ، واملناســــــــب للوســــــــائل يف احلصــــــــول علــــــــى البيــــــــاانت
 15أساسيا يف البحوث ".

 يق أهداف حبثهم اآليت:وقد استخدم الباحثون لتحق
 االختبارات وطرق إحصائية.-
الــــــــــربامج  ةـــــــــــــــمزح (،word-Excel) برجميــــــــــات : حاســــــــــوب احمــــــــــول،وســــــــــائل معاجلــــــــــة البيــــــــــاانت-

 ملعاجلة البياانت علميا وإحصائيا. لنفسيةجتماعية واالـــــوم اللعل (+SPSS/Pc)اإلحصائية 
ــــــارات- ــــــاس، ملؤسســــــة،: ســــــاحة االوســــــائل املســــــتخدمة يف إجــــــراء االختب  معــــــامل، صــــــافرات، شــــــريط قي

 أقمصة.
 املستعمل: االختبار-
تعتــــــــرب طريقـــــــــة االختبــــــــار واســـــــــعة االســــــــتعمال يف اجملـــــــــال الرايضــــــــي وهـــــــــي تســــــــتلزم اســـــــــتخدام طـــــــــرق     

 16البحث كالقياس واملالحظة والتجريب والتحديد والتفسري واالستنتاج والتعميم. 
ـــــار ال     ـــــة لقـــــد عمـــــدان يف دراســـــتنا علـــــى اختب ـــــل )ابإلجنليزي إحـــــدى و ( وهـــــLong jumpقفـــــز الطوي

القفـــــــز ألبعــــــــد مســـــــافة ممكنــــــــة، حيـــــــث إن الــــــــرقم و الرايضـــــــات األوملبيـــــــة واألســــــــاس يف هـــــــذه الرايضــــــــة هـــــــ
 .7.52ولإلانث  8.95و للذكور ه 2008القياسي هلذه الرايضة املسجل عام 

 حتسني اإلجناز الرقمي للقفز الطويل. اهلدف من االختبار:-
 .: مضمار اجلري، حوض القفز الطويل، لوحة االرتقاء، شريط قياساألدوات

ينطلـــــق التلميــــذ ابجتـــــاه حــــوض القفـــــز خبطــــوات متفاوتـــــة الـــــرتدد مث  فـــــور مســــاع إشـــــارة البــــدء طريقــــة األداء:
العمــــــل علــــــى زايدة ســــــرعة اجلســــــم ونقــــــص تــــــردد اخلطــــــوات، وعنــــــد االقــــــرتاب مــــــن لــــــوح االرتقــــــاء، جيــــــب 

أثنــــاء و يف منتهــــى الســــرعة الــــيت اكتســــبها مــــن العــــدو لوحــــة بقــــدم ارتقائــــه وهــــعلــــى التلميــــذ أن يطــــأ هــــذه ال
 االقرتاب مث تبدأ عملية االرتقاء، وذلك للوصول إىل أبعد مسافة ممكنة.

 البدء )هناية لوحة االرتقاء( إىل آخر نقطة يطأها جسم التلميذ.  نقطة املسافة من تسجل :التقومي
 األسس العلمية لالختبارات:-
ـــــــــار -1-5-2-1 ــــــــار علــــــــى أنــــــــه مــــــــدى الدقــــــــة أثبــــــــات االختبـ و االنســــــــياق أو : يعــــــــرف ثبــــــــات االختب

                 17طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني و استقرار نتائجه فيما ل
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كمـــــــــا أن االختبـــــــــار اثبتـــــــــا إذا كـــــــــان يعطـــــــــي نفـــــــــس النتـــــــــائج ابســـــــــتمرار إذا مـــــــــا تكـــــــــرر علـــــــــى نفـــــــــس      
 18فس الشروط حتت نو املفحوصني 

كمــــــا يعــــــين ثبــــــات االختبــــــار أنــــــه إذا مــــــا أعيــــــد االختبــــــار علــــــى نفــــــس العينــــــة حتــــــت نفــــــس الظــــــروف       
 19يعطي نتائج معنوية أي وجود معامل ارتباط كبري بني نتائج االختبار

ـــــق االختبـــــار و      ـــــات االختبـــــار طريقـــــة " تطبي ـــــد اســـــتخدمنا حلســـــاب ثب إعـــــادة تطبيقـــــه " للتأكـــــد مـــــن و ق
تالميــــذ اختــــريوا بطريقـــــة  06هلــــذا قمنــــا إبجــــراء االختبــــارات علــــى و  ،اســــتقرار نتــــائج االختبــــارو مــــدى دقــــة 

عشــــــــوائية، ومت إجــــــــراء االختبــــــــارات علــــــــى مــــــــرحلتني بفاصــــــــل زمــــــــين قــــــــدره أســــــــبوع مــــــــع احلفــــــــاظ علــــــــى 
 نفس املكان(.  ،نفس التوقيت ،املتغريات )نفس العينة

االختبـــــــــار الثـــــــــاين علـــــــــى معامـــــــــل اســـــــــتقرار و حيـــــــــث يـــــــــدل االرتبـــــــــاط بـــــــــني درجـــــــــات االختبـــــــــار األول     
ـــــار ـــــرتب هـــــذا املعامـــــل مـــــن ) ،االختب ـــــث كلمـــــا اق ـــــار اســـــتقرارا  (01،  0.7حي ـــــااتو زاد هـــــذا االختب كمـــــا ،  ثب

 موضح يف اجلدول التا ي:و ه
 (:03اجلدول رقم )

 ( يبني ثبات االختبارات03اجلدول رقم )
 منه حتصلنا على النتائج التالية.و قمنا بتعويض القيمة يف آلفاكرومباخ و  0.99مالحظة: ر = 

 :الصدق-
 الصدق الظاهري: 

ويقصـــــد بصـــــدق احملتـــــوى ، االختبـــــار صـــــادقا هـــــاهراي إذا كـــــان يقـــــيس القـــــدرة املوضـــــوع لقياســـــهاو يبـــــد    
ــــــار مــــــدى ــــــوى االختب ــــــب الســــــمة يف احت ــــــوافر جوان ــــــا ، ت ــــــب حتلــــــيال منطقي ــــــوع مــــــن الصــــــدق يتطل وهــــــذا الن

 لفقرات ومواد االختبار لتحديد نسبة كل منها لالختبار ككل.
  

حجــــــــــــــــــــــــــــــــم  الدراسة اإلستطالعية لإلختبار
 العينة

معامـــــــــــــــــــــــــــل ثبـــــــــــــــــــــــــــات  مستوى الداللة
 االختبار

 0.99 0.01 06 لطويلإختبار القفز ا
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 ب. الصدق الذايت: 
كمــــا تعتــــرب درجــــة الصـــــدق هــــي العامــــل األكثـــــر أمهيــــة ابلنســــبة حملكمـــــات جــــودة صــــالحية االختبـــــارات   -

، املقيـــــاس يشـــــري إىل الدرجـــــة الـــــيت ميتـــــد إليهـــــا يف قيـــــاس مـــــا وضـــــع ألجلـــــهو ختبـــــار أواملقـــــاييس وصـــــدق اال
 .20يت صمم لقياسهاالذي يقيس بدقة الظاهرة الو املقياس السابق هو فاالختبار أ

ومــــــن أجــــــل التأكـــــــد مــــــن صــــــدق االختبـــــــار اســــــتخدمنا الصـــــــدق الــــــذايت والــــــذي يقـــــــاس حبســــــاب اجلـــــــذر 
 نتائج اليت حتصلنا عليه موضحة يف اجلدول التا ي:وال، الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار

 (: ينب "الصدق الذايت" والثبات04اجلدول رقم )
ــــــة مــــــن الصــــــدقمــــــن خــــــالل هــــــذا اجلــــــدو      ــــــز بدرجــــــة عالي ــــــار يتمي وهــــــذا لكــــــون ، ل نســــــتنتج أن االختب

وابلتـــــــا ي االختبـــــــار يتميـــــــز بدرجـــــــة  0.99 القــــــيم احملســـــــوبة ملعامـــــــل الصـــــــدق الـــــــذايت لالختبـــــــار قـــــــد بلغـــــــت
 عالية من الصدق والثبات. 

 :املوضوعية-
ـــــــز أو      ية فـــــــيم وعـــــــدم إدخـــــــال العوامـــــــل الشخصـــــــ، التعصـــــــبو يقصـــــــد ابملوضـــــــوعية التحـــــــرر مـــــــن التحي

 21يصدر الباحث من أحكام 
ومــــن هنــــا اســــتخدمنا اختبــــار ســــهل وواضــــح مــــع شــــرحه جيــــدا ومعرفــــة كيفيــــة قيــــاس وتبويــــب النتــــائج     

وقــــــد مت تعزيـــــز املختــــــرب علــــــيهم و الطـــــرق الالزمــــــة مــــــع مراعـــــاة التوقيــــــت وحالـــــة اجلــــــو واســـــتخدامنا الوســــــائل 
ــــــام إبجــــــراء التعــــــد يالت الالزمــــــة حســــــب توجيهــــــات األســــــاتذة بكــــــل التفاصــــــيل واملتطلبــــــات، كمــــــا مت القي

 احملكمني يف ضوء نتائج الدراسة االستطالعية حىت حتقق االختبارات شرط املوضوعية.
واســـــــتنادا علـــــــى كـــــــل اإلجـــــــراءات امليدانيـــــــة واالعتبـــــــارات الســـــــابقة الـــــــذكر إستخلضـــــــنا أن االختبـــــــارات     

 فة إىل صدق وثبات االختبار.ابإلضا، املستعملة يف صورته املقرتحة تتمتع مبوضوعية عالية
 وصف الوحدات التعليمية املقرتحة:-
مــــــن اجــــــل الوصــــــول إىل اهلــــــدف األساســــــي والرئيســــــي قــــــام الباحثــــــان إبعــــــداد مــــــنهج تعليمــــــي الغــــــرض     

منــــــه حتســــــني اإلجنــــــاز الرقمــــــي للقفــــــز الطويــــــل ابســــــتخدام أســــــلويب تــــــدريس )التضــــــميين والتــــــدرييب( حيــــــث 

الدراســــــــــــــــة اإلســــــــــــــــتطالعية 
 لالختبارات

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى  حجم العينة
 الداللة

ــــــــــــــــــــات  معامــــــــــــــــــــل ثب
 االختبار

معامـــــل الصـــــدق الـــــذايت 
 لالختبار

 0.99 0.99 0.01 06 اختبار القفز الطويل
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ـــــة أبســـــلو  ـــــة األوىل )قســـــم الســـــنة طبقـــــت الوحـــــدات التعليمي ـــــدريس التضـــــميين علـــــى اجملموعـــــة التجريبي ب الت
ــــة تســــيري واقتصــــاد(، أمــــا اجملموعــــة التجريبــــة الثانيــــة فقــــد طبقــــت علــــيهم الوحــــدات التعليميــــة أبســــلوب  اثني

ـــــدريس التـــــدرييب )قســـــم الســـــنة اثنيـــــة جتريبيـــــة ( بعـــــد األخـــــذ آبراء اخلـــــرباء واملختصـــــني يف جمـــــال التعلـــــيم 1الت
ـــــــدريب مت  األخـــــــذ ابملالحظـــــــات الـــــــيت أوردهـــــــا الســـــــادة املختصـــــــون ووضـــــــع املـــــــنهج بصـــــــيغته النهائيـــــــة والت

واعتبــــــارا ، ( أســــــابيع مبعــــــدل وحــــــدة تعليميــــــة يف األســــــبوع07لغــــــرض تطبيقــــــه.   اســــــتغرق تطبيــــــق املــــــنهج )
مــــــــــن يــــــــــوم اخلمــــــــــيس، كــــــــــل وحــــــــــدة  23/02/2017غايــــــــــة ال  إىل 12/01/2017مــــــــــن يــــــــــوم اخلمــــــــــيس 

(، وقـــــــد احتـــــــوى املـــــــنهج علـــــــى 07لـــــــذلك بلـــــــغ عـــــــدد الوحـــــــدات التعليميـــــــة )دقيقـــــــة  60تعليميـــــــة مـــــــدهتا 
متــــــارين عامــــــة وخاصــــــة وقــــــد تضــــــمن القســــــم الرئيســــــي علــــــى جــــــزء تعليمــــــي وجــــــزء تطبيقــــــي وذلــــــك لتعزيــــــز 

 وتصحيح املهارات احلركية للتالميذ.
 األدوات اإلحصائية املستعملة يف حتليل النتائج :  -11

 املتوسط احلسايب:
 ري: االحنراف املعيا

 التباين:  
 معامل االرتباط بريسون البسيط: 
 الصدق الذايت: 

 معامل الصدق الذايت 
  :ت" ستودنت " الداللة اختبار 
 (:)قبلي، بعدي اختبار"ت" يف حالة عينة واحدة  اختبار 
  االلتواءمعامل    
       :كرومباخ 
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 :نتائج عرض وحتليل ومناقشة ال -12
ــــــــيت حصــــــــل علهــــــــا الباحــــــــث     ــــــــاانت ال ــــــــغ البي وللتحقــــــــق مــــــــن صــــــــحة فرضــــــــيات وأهــــــــداف  ،بعــــــــد تفري

 البحث، مت حتليل البياانت احصائيا ابستخدام الوسائل االحصائية املالءمة.
ــــــــل الفرضــــــــية - ــــــــة إحصــــــــائية يف  وىل:األعــــــــرض وحتلي ــــــــروق ذات دالل ــــــــنص علــــــــى عــــــــدم وجــــــــود ف ــــــــيت ت وال

 األسلوب التضميين وعينة األسلوب التدرييب يف نشاط قفز الطويل. االختبارات القبلية بني عينة
 حتليل الفروق املتعلقة ابلقياس القبلي لنشاط القفز الطويل بني العينتني التجريبيتني:-

 (:05اجلدول رقم )

املتغــــــريا
 ت

املتوســـــــــــــــــــــــــــط  العينة
 احلسايب

االحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 
 املعياري

 "ت"
 احملسوبة

 "ت"
 اجلدولية

مســـــــــــــــــتوى 
 الداللة

 درجــــــــــــــــــــــــــــة
 احلرية

الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 اإلحصائية

القفـــــــــــــــــز 
 الطويل

العينـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 1التجريبة 

3.72 0.02 

العينـــــــــــــــــــــــــــــــــة  غري دال 38 0.05 2.02 1.02
ـــــــــــــــــة  التجريبي

2 

3.67 0.02 

 

لداللة الفروق بني املتوسطات لالختبارات القبلية لنشاط   T(: ميثل مقارنة نتائج05اجلدول رقم )
 تني .القفز الطويل بني العينتني التجريبي

 حتليل النتائج: من خالل اجلدول نالحظ النتائج التالية:-
( 0.02احنــــــــراف معيــــــــاري قــــــــدره )و ( 3.72حققــــــــت متوســــــــط حســــــــايب قــــــــدره ) 01العينــــــــة التجريبيــــــــة     

ـــــــــة  ـــــــــة التجريبي ـــــــــدره 02وحققـــــــــت العين ـــــــــاري قـــــــــدره)و ( 3.67) متوســـــــــط حســـــــــايب ق (، 0.02احنـــــــــراف معي
( وذلــــــك عنــــــد 2.02اصــــــغر مــــــن قيمــــــة ت اجلدوليــــــة ) ( والــــــيت كانــــــت1.02( بلغــــــت قيمــــــة ت احملســــــوبةو 

ـــــة  ـــــة ) 0.05مســـــتوى الدالل ـــــوي و ( 38ودرجـــــة حري ـــــني اجملمـــــوعتني غـــــري معن ـــــا نســـــتنتج أن الفـــــرق ب مـــــن هن
ال يرقـــــى إىل مســــــتوى الداللــــــة اإلحصــــــائية فيمــــــا خيــــــص االختبــــــارات القبليــــــة لنشــــــاط القفــــــز الطويــــــل بــــــني و 

جتانســــــهما و ك تقــــــارب يف املســــــتوى بــــــني عينــــــيت البحــــــث ذلــــــك يعــــــود إىل أن هنــــــاو العينتــــــني التجــــــريبيتني . 
 فيما خيص نشاط القفز الطويل.
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(: ميثـــــــل نتـــــــائج االختبـــــــارات القبليـــــــة لنشـــــــاط القفـــــــز الطويـــــــل بـــــــني العينتـــــــني 11الشـــــــكل رقـــــــم ) 

 التجريبيتني.
 تائج:تفسري الن-
( اتضــــــح للطلبــــــة البــــــاحثون أنــــــه ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية 05مــــــن خــــــالل اجلــــــدول رقــــــم)    

ويعـــــود ذلـــــك لوجـــــود تقـــــارب يف  ،يف االختبـــــار القبلـــــي بـــــني العينتـــــني التجـــــريبيتني يف نشـــــاط القفـــــز الطويـــــل
ــــني عينــــيت البحــــث،  ــــدل علــــى جتــــانس العينتــــني يف مســــتوى األداء. وهــــذو املســــتوى ب ا مــــا يتوافــــق هــــذا مــــا ي

العلمـــــاء يف تطــــــور اســـــاليب التــــــدريس، و مـــــع التطــــــور احلاصـــــل يف خمتلــــــف العلـــــوم نتيجــــــة جهـــــود البــــــاحثني 
فلقــــــد مت االنتقــــــال مــــــن املنظــــــور القــــــدمي القــــــائم علــــــى الفكــــــرة القائلــــــة أن فهــــــم الــــــدرس يتــــــدفق منــــــه ســــــيل 

الـــــــدرس مـــــــن  التـــــــذكر، إىل منظـــــــور حـــــــديث حيقـــــــق أهـــــــدافو اإلصـــــــغاء و أن واجـــــــب التلميـــــــذ هـــــــو املعرفـــــــة 
تواكـــــــــب التطـــــــــورات احلاصـــــــــلة يف و االجتاهـــــــــات احلديثـــــــــة و وســـــــــائل تتماشـــــــــى و أســـــــــاليب و خـــــــــالل طرائـــــــــق 
 22خمتلف اجملاالت 

عـــــرض وحتليـــــل الفرضـــــية الثانيـــــة: والـــــيت تقـــــر بوجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــني اإلختبـــــار  -
 القبلي والبعدي لدى عينة األسلوب التضميين يف نشاط قفز الطويل.

الفــــروق املتعلقــــة ابلقيــــاس بــــني االختبــــار القبلــــي والبعــــدي لــــدى عينــــة األســــلوب التضــــميين  حتليــــل-
 يف نشاط قفز الطويل.

 (:06اجلدول رقم )

 املتغريات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  عين
االســــــــــلوب 
 التضميين

املتوســـــــــــــــــط 
 احلسايب

االحنـــــــــــــراف 
 املعياري

 "ت"
 احملسوبة

 "ت"
 اجلدولية

مســــــــتوى 
 الداللة

درجـــــــــــــــــــــــــــــة 
 القرار احلرية

 القفز الطويل

ــــــــــــــــــــار ا الختب
 القبلي

3.72 0.02 

 دال 19 0.05 2.09 18.68
ــــــــــــــــــــار  االختب

 البعدي
4.61 0.05 
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البعدي لدى و لداللة الفروق بني متوسطات االختبار القبلي   T(: ميثل مقارنة نتائج06جدول رقم)
 عينة األسلوب التضميين يف نشاط قفز الطويل.

 التالية: حتليل النتائج: من خالل اجلدول نالحظ النتائج-
ـــــــــم )     ـــــــــة 06يوضـــــــــح جـــــــــدول رق ـــــــــة التجريبي  (3.72حققـــــــــت متوســـــــــط حســـــــــايب قـــــــــدره ) 01( ان العين
( 4.61) حققــــــــــت متوســــــــــط حســــــــــايب قــــــــــدرهو ( يف االختبــــــــــار القبلــــــــــي 0.02احنــــــــــراف معيــــــــــاري قــــــــــدره )و 
( والــــــــيت  18.68( بلغــــــــت قيمــــــــة ت احملســــــــوبةو ( يف االختبــــــــار البعــــــــدي، 0.05) احنــــــــراف معيــــــــاري قــــــــدرهو 

ــــــــة 0.05( وذلــــــــك عنــــــــد مســــــــتوى الداللــــــــة 2.09قيمــــــــة ت اجلدوليــــــــة ) كانــــــــت اكــــــــرب مــــــــن  ودرجــــــــة حري
ــــــه نســــــتنتج أن الفــــــرق معنــــــوي و ( 19) ــــــة اإلحصــــــائية فيمــــــا خيــــــص االختبــــــار و من ــــــى إىل مســــــتوى الدالل يرق

 البعدي  لدى عينة األسلوب التضميين يف نشاط قفز الطويل.و القبلي 

 
ــــــي 12الشــــــكل رقــــــم ) ــــــار القبل ــــــني االختب ــــــائج ب ــــــل نت ــــــة األســــــلوب التضــــــميين يف و (: ميث ــــــدى عين البعــــــدي ل

 نشاط القفز الطويل.
 تفسري النتائج:-
ــــــم )     ــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية 06مــــــن خــــــالل اجلــــــدول رق ــــــاحثون انــــــه توجــــــد ف ( اتضــــــح للطلبــــــة الب

لبعـــــدي  لـــــدى عينـــــة األســـــلوب التضـــــميين يف نشـــــاط قفـــــز الطويـــــل، ممـــــا يفســـــر أن بـــــني االختبـــــار القبلـــــي وا
ــــــــة األســــــــلوب التضــــــــميين  ــــــــاك حتســــــــن يف املســــــــتوى ابلنســــــــبة لعين ــــــــك إىل أن و هن ــــــــان ذل قــــــــد ارجــــــــع الباحث

الــــــذي كــــــان وراء هــــــذا التحســــــن، وذلــــــك ملــــــا يتوافــــــق مــــــع راي الــــــراوي  يف أســــــلوب و الــــــربانمج املقــــــرتح هــــــ
)إدراك ومــــــع املتطلبــــــات اخلاصــــــة لالنتمــــــاء والــــــتعلم مثــــــل )إدراك املهــــــارة( آ التضــــــمني أن الطالــــــب ســــــيلتقي

مســــتوى العمــــل( ويف مجيــــع األحــــوال ســــيتم تبــــين الفروقــــات الفرديــــة بــــني اجملــــاميع املتعلمــــة هبــــذا األســــلوب 
 23وكذلك مبنح الفرصة للمقارنة بني واقع األداء والطموح 

د فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــني االختبـــــار والـــــيت تقـــــر بوجـــــو  :عـــــرض وحتليـــــل الفرضـــــية الثالثـــــة-
 القبلي والبعدي لدى عينة األسلوب التدرييب يف نشاط قفز الطويل.
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ــــار القبلــــي  - ــــدرييب و حتليــــل الفــــروق املتعلقــــة ابلقيــــاس بــــني االختب ــــدى عينــــة األســــلوب الت البعــــدي ل
 يف نشاط قفز الطويل.

 (:07اجلدول رقم )

 املتغريات
عينة 

االسلوب 
 التدرييب

توســـــــــــــــط امل
 احلسايب

االحنــــــــــراف 
 املعياري

 "ت"
 احملسوبة

 "ت"
اجلـــــــــدو 

 لية

مســــــــــــــــــــــــــــتوى 
 الداللة

 القرار درجة احلرية

 القفز الطويل

االختبـــــــــــــــــــــــــــــــار 
 القبلي

3.67 0.01 

 دال 19 0.05 2.09 9.43
االختبـــــــــــــــــــــــــــــــار 

 البعدي
3.90 0.02 

البعــــــدي و القبلــــــي لداللــــــة الفــــــروق بــــــني متوســــــطات االختبــــــار  T (: ميثــــــل مقارنــــــة نتــــــائج07جــــــدول رقــــــم)
 لدى عينة األسلوب التدرييب يف نشاط قفز الطويل.

 حتليل النتائج: من خالل اجلدول نالحظ النتائج التالية:-
 (3.67حققـــــــــت متوســـــــــط حســـــــــايب قـــــــــدره ) 02( ان العينـــــــــة التجريبيـــــــــة 07يوضـــــــــح جـــــــــدول رقـــــــــم )    
( 3.90) رهحققــــــــــت متوســــــــــط حســــــــــايب قــــــــــدو ( يف االختبــــــــــار القبلــــــــــي 0.01احنــــــــــراف معيــــــــــاري قــــــــــدره )و 
( والـــــــــيت  9.43( بلغـــــــــت قيمــــــــة ت احملســــــــوبةو ( يف االختبــــــــار البعــــــــدي، 0.02) احنــــــــراف معيــــــــاري قـــــــــدرهو 

ـــــة ) ـــــت اكـــــرب مـــــن قيمـــــة ت اجلدولي ـــــة 2.09كان ـــــد مســـــتوى الدالل ( 19ودرجـــــة حريـــــة) 0.05( وذلـــــك عن
 يرقــــــى إىل مســــــتوى الداللــــــة اإلحصــــــائية فيمــــــا خيــــــص االختبــــــار القبلــــــيو منــــــه نســــــتنتج أن الفــــــرق معنــــــوي و 
 البعدي  لدى عينة األسلوب التدرييب يف نشاط قفز الطويل.و 

 
 البعدي لدى عينة األسلوب التدرييبو (: ميثل نتائج بني االختبار القبلي 13الشكل رقم )

 يف نشاط القفز الطويل. 
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 ج:تفسري النتائ -
ــــــم )     ــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية 07مــــــن خــــــالل اجلــــــدول رق ــــــاحثون انــــــه توجــــــد ف ( اتضــــــح للطلبــــــة الب

 بني االختبار القبلي والبعدي لدى عينة األسلوب التدرييب يف نشاط القفز الطويل.
ـــــى ذلـــــك يف حتســـــن مســـــتوى أداء عينـــــة األســـــلوب التـــــدرييب وقـــــد ارجـــــع الباحثـــــان ذلـــــك إىل أن      ويتجل

كانـــــــت لـــــــه نتـــــــائج إجيابيـــــــة علـــــــى العينـــــــة مـــــــن خـــــــالل مـــــــا ذكـــــــره احســـــــن احمـــــــد محـــــــص،   هـــــــذا األســـــــلوب
األســـــــلوب التـــــــدرييب "يســـــــمح للتالميـــــــذ ابالســـــــتقاللية يف عملهـــــــم يف بعـــــــض املمارســـــــات داخـــــــل الـــــــدرس، 
وخاصــــــة يف اجلــــــزء التطبيقــــــي واملمارســــــة للمهــــــارات احلركيــــــة وبــــــذلك تتــــــاح فــــــرص االعتمــــــاد علــــــى الــــــنفس 

 24لفين للمهارة وإتقاهنا" واحاولة اكتساب األداء ا
والــــــيت تــــــنص علــــــى وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية يف  :عــــــرض وحتليــــــل الفرضــــــية الرابعــــــة  -2-1-4

 عينة األسلوب التدرييب يف نشاط قفز الطويل.و االختبارات البعدية بني عينة األسلوب التضميين 
 العينتني التجريبيتني: حتليل الفروق املتعلقة ابلقياس البعدي لنشاط القفز الطويل بني -

 (:08اجلدول رقم )

 العينة املتغريات
املتوســــــــــــــــــــــــــط 

 احلسايب
االحنــــــــــــــــــــــراف 

 املعياري
 "ت"

 احملسوبة
 "ت"

 اجلدولية
مستوى 
 الداللة

درجــــــــــــــــة 
 احلرية

 القرار

 القفز الطويل
 0.05 4.61 1العينة التجريبة 

العينــــــــــــة التجريبيــــــــــــة  دال 38 0.05 2.02 11.92
2 

3.90 0.01 

لداللة الفروق بني املتوسطات لالختبارات البعدية لنشاط القفز   T(: ميثل مقارنة نتائج08رقم) جدول
 الطويل بني العينتني التجريبيتني .

 حتليل النتائج: من خالل اجلدول نالحظ النتائج التالية:-
ـــــــــم )     ـــــــــة 08يوضـــــــــح جـــــــــدول رق ـــــــــة التجريبي ( 4.61حققـــــــــت متوســـــــــط حســـــــــايب قـــــــــدره ) 01( ان العين
متوســــــط حســــــايب  02حققــــــت العينــــــة التجريبيــــــة و ( يف االختبــــــار البعــــــدي 0.05راف معيــــــاري قــــــدره )احنــــــو 

ـــــــــدره ــــــــدرهو ( 3.90) قـ  بلغــــــــت قيمــــــــة ت احملســــــــوبةو ( يف االختبــــــــار البعــــــــدي، 0.01) احنــــــــراف معيــــــــاري ق
 0.05( وذلـــــــك عنـــــــد مســـــــتوى الداللـــــــة 2.02( والـــــــيت كانـــــــت اكـــــــرب مـــــــن قيمـــــــة ت اجلدوليـــــــة )11.92(

 . (38ودرجة حرية )
يرقـــــــى إىل مســـــــتوى الداللـــــــة اإلحصـــــــائية فيمـــــــا خيـــــــص و إذا نســـــــتنتج أن الفـــــــرق بـــــــني اجملمـــــــوعتني معنـــــــوي  

 االختبارات البعدية لنشاط القفز الطويل بني العينتني التجريبيتني.
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 ئج االختبارات البعدية لنشاط القفز الطويل بني العينتني التجريبيتني.(: ميثل نتا14الشكل رقم )

 تفسري النتائج:-
( اتضح للطلبة الباحثون انه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار 08من خالل اجلدول رقم )    

لطويل لصاحل األسلوب التدرييب( يف نشاط القفز او البعدي بني العينتني التجريبيتني )ذات التضميين 
التطور و االسلوب التضميين.  وقد ارجع الباحثان ذلك إىل أن األساليب املتبعة هي سبب هذا التحسن 

ويف هذا الشأن اختلفت الدراسات والبحوث يف بيان أي األساليب التدريسية أفضل من األخرى يف 
لتدريس نشاط مقصود، يهدف يعد ا، و إكساب املتعلمني خمتلف املهارات والكفاءات يف امليدان الرتبوي

يكتسب من نتائجها السلوك و إىل خربة يفاعل معها التلميذ، و إىل ترمجة اهلدف التعليمي إىل موقف، 
 25.املنشود 

 مناقشة فرضيات البحث: - 12
لقــــــــد وضــــــــعنا الفرضــــــــيات الــــــــيت ختــــــــص دراســــــــتنا هــــــــذه لتســــــــليط الضــــــــوء علــــــــى" مســــــــامهة الوحــــــــدات     

التــــــــدرييب يف التــــــــأثري علــــــــى اإلجنــــــــاز الرقمــــــــي لنشــــــــاط و التــــــــدريس التضــــــــميين التعليميــــــــة املقرتحــــــــة أبســــــــلويب 
 القفز الطويل".

 اليت قسمناها إىل فرضية رئيسية وأربع فرضيات جزئية.و 
بعـــــــد عـــــــرض نتـــــــائج االختبـــــــارات اخلاصـــــــة ابجملمـــــــوعتني التجـــــــريبيتني املوضـــــــحة يف اجلـــــــداول الســــــــابقة     

ل التأكـــــد مـــــن صـــــحة الفرضـــــيات اجلزئيـــــة والفرضـــــية الرئيســـــية  أنيت ملناقشـــــة النتـــــائج املتوصـــــل إليهـــــا مـــــن أجـــــ
 ككل من خالل النتائج املتحصل عليها.

 مناقشة الفرضية اجلزئية األوىل:-
مـــــــن خـــــــالل الفرضـــــــية اجلزئيـــــــة األوىل الـــــــيت تشـــــــري إىل أنـــــــه ال توجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية يف     

 األسلوب التدرييب يف نشاط قفز الطويل عينة و االختبارات القبلية بني عينة األسلوب التضميين 
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( نســـــــــتنتج عـــــــــدم وجـــــــــود فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية يف 05ومـــــــــن خـــــــــالل قراءتنـــــــــا للجـــــــــدول رقـــــــــم )
ـــــل إجـــــراء  ـــــني يف مســـــتوى األداء قب ـــــة بـــــني العينتـــــني. وهـــــذا مـــــا يـــــدل علـــــى جتـــــانس العينت ـــــارات القبلي االختب

 ألوىل قد حتققت.الربانمج ومن هذا كله ميكننا القول إن الفرضية اجلزئية ا
 مناقشة الفرضية اجلزئية الثانية:-
مــــــن خــــــالل الفرضــــــية اجلزئيــــــة الــــــيت تشــــــري إىل أنــــــه توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــني االختبــــــار     

 البعدي لدى عينة األسلوب التضميين يف نشاط القفز الطويل.و القبلي 
ــــــيت توصــــــلنا إليهــــــا يف اجلــــــدول رقــــــم )      ــــــائج ال ــــــة 06ومــــــن خــــــالل النت ( اتضــــــح وجــــــود فــــــروق ذات دالل

إحصــــــائية بـــــــني االختبــــــار القبلـــــــي والبعــــــدي لـــــــدى عينـــــــة األســــــلوب التضـــــــميين يف نشــــــاط القفـــــــز الطويـــــــل 
وهــــــذا مــــــا يتفــــــق مــــــع رأي  الــــــراوي  يف أســــــلوب التضــــــمني أن الطالــــــب ســــــيلتقي مــــــع املتطلبــــــات اخلاصــــــة 

ــــــــل )إدراك املهــــــــارة( ــــــــتعلم مث ــــــــين  )إدراك مســــــــتوى العمــــــــل( ويف أو لالنتمــــــــاء وال ــــــــع األحــــــــوال ســــــــيتم تب مجي
الفروقـــــــات الفرديـــــــة بـــــــني اجملـــــــاميع املتعلمـــــــة هبـــــــذا األســـــــلوب وكـــــــذلك مبـــــــنح الفرصـــــــة للمقارنـــــــة بـــــــني واقـــــــع 

ـــــــــدريس أبســـــــــلوب  1996أكـــــــــدت دراســـــــــة  ســـــــــيد أمحـــــــــد عـــــــــدة و األداء والطمـــــــــوح . " أثـــــــــر أســـــــــاليب الت
ـــــــــه املـــــــــدرس  ـــــــــق بتوجي ـــــــــدين و التطبي ـــــــــة بعـــــــــض عناصـــــــــر األداء الب ـــــــــى تنمي جنـــــــــاز يف القفـــــــــزة اإلو األقـــــــــران عل

 الثالثية".  
هـــــــدفت هـــــــذه الدراســــــــة علـــــــى معرفـــــــة أفضــــــــل أســـــــلوب تدريســـــــي مــــــــن األســـــــاليب التاليـــــــة )أســــــــلوب     

طالـــــب ذكـــــور مـــــن معهـــــد  30أســـــلوب التطبيـــــق بتوجيـــــه األقـــــران( طبقهـــــا علـــــى و التطبيـــــق بتوجيـــــه املـــــدرس 
ـــــة جامعـــــة مســـــتغامن  ـــــة البدني ـــــه طبيعـــــة املوضـــــوع كمـــــا اعتمـــــد الباحـــــث علـــــى املـــــنهج التجـــــرييب ملالو الرتبي ئمت
( بنـــــني  تفـــــوق األســـــلوب التضـــــميين يف تعلـــــم مهـــــارات كـــــرة الســـــلة 2000وضـــــح صـــــاحل احمـــــد مصـــــطفى )

هــــــدفت و .يف دراســــــته أتثــــــري اســــــتخدام أســــــلوب التضــــــمني علــــــى اكتســــــاب مهــــــارات خمتــــــارة لكــــــرة الســــــلة 
ويب مـــــــن الثبـــــــات، االســـــــتالم،  التصـــــــو الدراســـــــة للتعـــــــرف علـــــــى هـــــــذا التـــــــأثري يف تعلـــــــم مهـــــــارة ) التمريـــــــرة 

تضـــــــــمنت عينــــــــة البحـــــــــث تالميــــــــذ الصــــــــف األول، وابلتـــــــــا ي ميكــــــــن أن نقـــــــــول أن و التصــــــــويبة الســــــــلمية( 
 الفرضية الثانية قد أثبتت صحتها.

 مناقشة الفرضية اجلزئية الثالثة:-
ــــــار القبلــــــي      ــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــني االختب ــــــه توجــــــد ف البعــــــدي لــــــدى و تشــــــري الفرضــــــية إىل أن

ـــــة األســـــلو  ب التـــــدرييب يف نشـــــاط القفـــــز الطويـــــل. ومـــــن خـــــالل نتـــــائج البحـــــث الـــــيت توصـــــلنا إليهـــــا يف عين
( حيـــــث وجـــــدانها تثبـــــت صـــــحة الفرضـــــية اجلزئيـــــة الثالثـــــة الـــــيت تقـــــر بوجـــــود فـــــروق ذات 07اجلـــــدول رقـــــم )

ـــــــة وهـــــــذا مـــــــا أكـــــــده احســـــــن احمـــــــد محـــــــص، أن  ـــــــي والبعـــــــدي للعين ـــــــار القبل ـــــــة إحصـــــــائية بـــــــني االختب دالل
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"يســـــــمح للتالميـــــــذ ابالســـــــتقاللية يف عملهـــــــم يف بعـــــــض املمارســـــــات داخـــــــل الـــــــدرس،  األســـــــلوب التـــــــدرييب
 وبذلك تتاح فرص االعتماد على النفس واحاولة اكتساب األداء الفين للمهارة وإتقاهنا.

ومــــــــن هــــــــذا التطــــــــور املســــــــجل ال يبقــــــــى لنــــــــا الشــــــــك يف ان نقــــــــول ان الــــــــربانمج املقــــــــرتح ابســــــــتخدام     
دف املنشـــــــود واثبـــــــت فعاليتـــــــه عـــــــن طريـــــــق التجربـــــــة يف حتســـــــني اإلجنـــــــاز األســـــــلوب التـــــــدرييب قـــــــد بلـــــــغ اهلـــــــ

 الرقمي لنشاط القفز الطويل. 
 مناقشة الفرضية اجلزئية الرابعة : -2-2-4

ـــــة األســـــلوب التضـــــميين        ـــــة بـــــني عين ـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائية يف االختبـــــارات البعدي ـــــاك ف عينـــــة و هن
 حل عينة األسلوب التضميين.األسلوب التدرييب يف نشاط القفز الطويل لصا

( ههــــــر وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية يف 08مــــــن خــــــالل مــــــا مت عرضــــــه مــــــن نتــــــائج اجلــــــدول )     
عينـــــة األســـــلوب التـــــدرييب يف نشـــــاط القفـــــز الطويـــــل و االختبـــــارات البعديـــــة بـــــني عينـــــة األســـــلوب التضـــــميين 

 لصاحل عينة األسلوب التضميين .
ـــــــق نســـــــتخلص أن ا     ـــــــربانمج ومـــــــن هـــــــذا املنطل ـــــــق ال ـــــــة يف تطـــــــور مســـــــتمر نتيجـــــــة تطبي جملموعـــــــة التجريبي

ـــــــــدربيب( ـــــــــك إىل أن األســـــــــلوب و ويعـــــــــز  ،التعليمـــــــــي ابســـــــــتخدام األســـــــــلوبني )التضـــــــــميين والت ـــــــــاحثون ذل الب
ــــــى اإلجنــــــاز الرقمــــــي لنشــــــاط القفــــــز  ــــــأثري عل ــــــيت وضــــــعت ألجلهــــــا يف الت التضــــــميين قــــــد حقــــــق األغــــــراض ال

ــــل .وهــــذا مــــا أكدتــــه دراســــة موســــكا مو  ــــة هلــــا أتثــــري إجيــــايب علــــى الطوي ســــنت ابن أســــاليب التــــدريس احلديث
ـــــدين  ـــــد مـــــن املتغـــــريات كـــــاألداء الب ـــــة و األداء املهـــــاري و العدي االجنـــــاز  و املهـــــارات األساســـــية والصـــــفات البدني

كمـــــــا أن هـــــــذه الدراســـــــات كلهـــــــا اعتمـــــــدت علـــــــى املـــــــنهج التجـــــــرييب الـــــــذي يعتـــــــرب مـــــــن أنســـــــب املنـــــــاهج 
عتمـــــد فيهـــــا بتطبيـــــق الـــــربانمج التعليمـــــي . اضـــــافة إىل دراســـــة رشـــــيد بـــــن دراســـــة ملثـــــل هـــــذه املواضـــــيع الـــــيت ن

( أتثـــــــــري اســـــــــتخدام أســـــــــلوب التطبيـــــــــق الـــــــــذايت املتعـــــــــدد املســـــــــتوايت يف 2007عبـــــــــد هللا احمـــــــــد البـــــــــداح )
 لدى طالب الصف السادس ابتدائي. االنفعا يو دروس الرتبية البدنية على اجلانب املهاري 

ـــــــذي  اتبعـــــــت الدراســـــــة املـــــــنهج الشـــــــبه     جتـــــــرييب ابســـــــتخدام تصـــــــميم اجملموعـــــــات األربعـــــــة ل ســـــــوملون ال
ـــــــاس  ـــــــداخلي للقي ـــــــى الصـــــــدق ال ـــــــز بضـــــــبط العوامـــــــل املـــــــؤثرة عل ـــــــة الدراســـــــة مـــــــن و يتمي ـــــــت عين  293تكون

مت و طالــــــب يف الصــــــف الســــــادس ابتــــــدائي يف مدرســــــتني مت اختيارمهــــــا عمــــــدا مــــــن مــــــدارس مدينــــــة الــــــرايض 
( طالــــــــب 74جممــــــــوعتني جتــــــــريبيتني كــــــــل واحــــــــدة ب )توزيــــــــع العينــــــــة عشــــــــوائيا علــــــــى أربعــــــــة جمموعــــــــات 

مت تصـــــــــميم بــــــــرانمج تعليمـــــــــي للرتبيـــــــــة البدنيـــــــــة و ( 72الثانيـــــــــة ب)و ( 74جممــــــــوعتني ضـــــــــابطتني األوىل ب)و 
ـــــــــق الـــــــــربانمج علـــــــــى اجملمـــــــــوعتني و الكـــــــــرة الطـــــــــائرة و مكـــــــــون مـــــــــن وحـــــــــدتني تعليميتـــــــــني لكـــــــــرة الســـــــــلة  طب

علــــــــى اجملمــــــــوعتني الضــــــــابطتني و املســــــــتوايت، التجــــــــريبيتني ابســــــــتخدام اســــــــلوب التطبيــــــــق الــــــــذايت املتعــــــــدد 



 2017ديسمبر              العدد التاسع عشر                                                 المعيار   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2017ديسمبر  15تاريخ  التحكيم                                                           2017أكتوبر  15تاريخ اإليداع  201

            

 

حتليــــــل البيــــــاانت توصــــــل الباحــــــث إىل و بعــــــد تطبيــــــق القياســــــات و األســــــلوب األمــــــري ملــــــدة ســــــته أســــــابيع . 
الـــــــــذي يتميـــــــــز يف ااتحـــــــــة الفـــــــــرص و األســـــــــلوب األجنـــــــــع و أن األســـــــــلوب الـــــــــذايت املتعـــــــــدد املســـــــــتوايت هـــــــــ

اوصـــــــت الدراســــــــة و وايت األعلــــــــى مـــــــن مث التقـــــــدم منــــــــه للمســـــــتو للطالـــــــب مـــــــن املســــــــتوى الـــــــذي يناســــــــبه 
وابلتـــــــا ي  بتوجيـــــــه املعلمـــــــني الســـــــتخدام األســـــــلوب الـــــــذايت املتعـــــــدد املســـــــتوايت يف دروس الرتبيـــــــة البدنيـــــــة.

 نؤكد صحة الفرضية ونقول إهنا قد حتققت.
وبداللـــــــة إحصـــــــائية نســـــــتطيع أن نقـــــــول إن الفرضـــــــية  ،مـــــــن خـــــــالل صـــــــحة الفرضـــــــيات اجلزئيـــــــة األربعـــــــةو   

ـــــــة  ـــــــدريس التضـــــــميين الرئيســـــــية القائل ـــــــة املقرتحـــــــة أبســـــــلويب الت ـــــــدرييب تســـــــاهم يف و إن الوحـــــــدات التعليمي الت
 التأثري على اإلجناز الرقمي لنشاط القفز الطويل. قد حتققت وأثبتت إجيابية.

 استنتاجات : -13
ــــا هبــــا      ــــات الــــيت حتصــــلنا عليهــــا و علــــى ضــــوء النتــــائج و مــــن خــــالل التجربــــة الــــيت قمن مت معاجلتهــــا و املعطي
 صائيا توصلنا إىل ما يلي:اح
حتســــــن يف اإلجنــــــاز و إن اســــــرتاتيجية اســــــتخدام تنويــــــع األســــــاليب التدريســــــية احلديثــــــة تســــــاهم يف تطــــــور     

 الرقمي لنشاط القفز الطويل.
ــــــــدريس )التضــــــــميين  ــــــــربانمج التعليمــــــــي ابســــــــتخدام اســــــــلويب الت ــــــــري إجيــــــــايب لتحســــــــني و ال ــــــــه أتث ــــــــدرييب( ل الت

 لطويل لدى تالميذ املرحلة الثانوية.اإلجناز الرقمي لنشاط القفز ا
ــــــأثري علــــــى اإلجنــــــاز الرقمــــــي  ــــــدرييب يف الت ــــــى أســــــلوب التــــــدريس الت ــــــدريس التضــــــميين عل تفــــــوق أســــــلوب الت

 لنشاط القفز الطويل.
 اخلامتة:-
نـــــرى أن أكثـــــر الشـــــعوب تقـــــدما يف جمـــــاالت احليـــــاة، هـــــي تلـــــك الـــــيت تـــــو ي اهتمامهـــــا الكبـــــري ابلعمليـــــة     

املختصـــــــون يف امليـــــــدان الرتبـــــــوي أن التطـــــــور يف هـــــــذا اجملـــــــال و ة، حيـــــــث يـــــــرى املهتمـــــــون التعليميـــــــة التعلميـــــــ
عمليــــــة التقــــــومي و ضــــــبط املنهجيــــــة و احملتــــــوايت و وضــــــع الــــــربامج و جيــــــب أن يهــــــدف إىل تســــــطري األهــــــداف 

التعلـــــيم، فضـــــال عـــــن التحديـــــد و جمـــــال مـــــن جمـــــاالت مـــــن جمـــــاالت الرتبيـــــة و التقيـــــيم املناســـــبة لكـــــل مســـــتوى و 
التعليماتيـــــــة الـــــــيت جيـــــــب أن يتبعهـــــــا و االســـــــرتاتيجيات البيداغوجيـــــــة و األســـــــاليب و يق للطـــــــرق الـــــــدقو الســـــــليم 

 الكفاءات املختلفة. و املربون للوصول إىل حتقيق األهداف 
ـــــة      ـــــة البدني العوامـــــل الرئيســـــية يف حتقيـــــق تلـــــك األهـــــداف و الرايضـــــية أحـــــد الشـــــروط و ومبـــــا أن مـــــادة الرتبي

املهمـــــة و ر التعليميـــــة، فـــــإن العنايـــــة هبـــــذه املـــــادة تشـــــكل اخلطـــــوة األوىل األطـــــواو الرتبويـــــة يف كـــــل املؤسســـــات 
هــــذا االهتمــــام و الرايضــــية. و الــــيت بواســــطتها يــــتم حتقيــــق كــــل الكفــــاءات املســــطرة يف منهــــاج الرتبيــــة البدنيــــة 
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ــــــة املنتجــــــة  ــــــة البشــــــرية املوجــــــودة يف تلــــــك املؤسســــــات الرتبوي ــــــب نظــــــرا للرتكيب ــــــد أن يشــــــمل كــــــل اجلوان ال ب
عرفـــــة، حيـــــث ان التـــــدريس الفعـــــال ال يعتـــــرب جمـــــرد وهيفـــــة يقـــــوم هبـــــا كـــــل مـــــن ســـــولت لـــــه نفســـــه املو للعلـــــم 

ـــــــرتبط و عمليـــــــة تصـــــــميم مشـــــــروع متعـــــــدد اجلوانـــــــب لـــــــه حـــــــدود و الختيارهـــــــا بـــــــل هـــــــ مرتكـــــــزات معلومـــــــة ت
العوامـــــل و هلـــــذا فـــــإن فهـــــم هـــــذه اخلصوصـــــيات و مباشـــــرة مـــــع خصوصـــــيات تلـــــك الفئـــــة الـــــيت تقـــــوم بتدريبـــــه، 

التـــــــدريس تعتـــــــرب مـــــــن بـــــــني القواعـــــــد األساســـــــية الـــــــيت جيـــــــب علـــــــى العـــــــاملني يف ميـــــــدان املـــــــؤثرة يف عمليـــــــة 
 تفهم خمتلف الفقرات اليت تتخذ من أجلها القرارات لبناء أساليب التدريس. و التدريس معرفتها 

ــــــــة املقرتحــــــــة و      انطالقــــــــا مــــــــن هــــــــذا جــــــــاءت فكــــــــرة البحــــــــث عــــــــن مــــــــدى مســــــــامهة الوحــــــــدات التعليمي
ـــــدريس ـــــدرييب و التضـــــميين  ابســـــتعمال أســـــلويب الت ـــــة و الت ـــــذ املرحلـــــة الثانوي أثرمهـــــا علـــــى اإلجنـــــاز الرقمـــــي لتالمي

ــــــة املطـروحــــــة للدراســـــــة و . ـــــذي حيــــــتوي علــــــى اإلشكالي ـــــا إىل اجلانـــــــب التمهيــــــدي ال ـــــيت مـــــن خالهلـــــا تطرقن ال
ــــــــة و الفرضـــــــيات املصـــــــاغة كمشـــــــروع للبحـــــــث و  مـــــــرورا و الدراســـــــات السابقــــــــة الـــــــيت وضـــــــعت كخلفيــــــــة نظريـ

مت تقســـــيمه إىل ثالثـــــة فصـــــول و نـــــب النظـــــري الـــــذي حاولنـــــا فيـــــه تنـــــاول كـــــل مـــــا لـــــه عالقـــــة ابملوضـــــوع  ابجلا
الرايضــــــــية اضــــــــافة اىل الــــــــربانمح و تناولنــــــــا يف الفصــــــــل األول كــــــــل مــــــــا لــــــــه عالقــــــــة بــــــــدرس الرتبيــــــــة البدنيــــــــة 

ــــــدريس بصــــــفة عامــــــة ختصصــــــنا يف األســــــلوبني ــــــاين إىل أســــــاليب الت ــــــا يف الفصــــــل الث  التعليمــــــي، كمــــــا تطرقن
التــــــــدرييب، لنصـــــــل إىل الفصــــــــل الثالـــــــث الــــــــذي تناولنـــــــا فيــــــــه اإلجنـــــــاز الرقمــــــــي لنشـــــــاط القفــــــــز و التضـــــــميين 

خلفيــــــة نظريـــــــة نعتمـــــــد عليهــــــا لتـــــــدعيم نتــــــائج الدراســـــــة امليدانيـــــــة و ذلـــــــك لتكــــــوين ســـــــند و الطويــــــل ...إخل  
ر الــــــذي كــــــان اهلــــــدف منــــــه اختبــــــاو املتوصــــــل إليهــــــا، وصــــــوال للجانــــــب امليــــــداين يف ختــــــام هــــــذه الدراســــــة 

ــــــات أ اعتمــــــدان يف هــــــذه الدراســــــة و نفــــــي صــــــحتها، و الفرضــــــيات املوضــــــوعة كمشــــــروع للبحــــــث قصــــــد إثب
ـــــه لطبيعـــــة املوضـــــوع املـــــدروس،  ـــــة البحـــــث )و علـــــى املـــــنهج التجـــــرييب نظـــــرا ملالئمت ـــــذ 40تشـــــملت عين ( تلمي

( ســـــــنة  18-16( تلميـــــــذ جـــــــنس ذكـــــــور مـــــــن )20مقســـــــمة إىل جممـــــــوعتني جتـــــــريبيتني كـــــــل جمموعـــــــة مـــــــن )
 ة اثنوي بثانوية خبالد خالد دائرة السوقر والية تيارت.مستوى اثني

ــــــذي و      ــــــربانمج التعليمــــــي ال ــــــا علــــــيهم ال ــــــة مث طبقن ــــــارات قبلي طبقــــــت علــــــى اجملمــــــوعتني التجــــــريبيتني اختب
توصـــــــلنا إىل أن األســـــــلوب األجنـــــــع الـــــــذي كـــــــان لـــــــه أتثـــــــري يف و اهنينــــــاه ابختبـــــــار بعـــــــدي لكـــــــال اجملمـــــــوعتني 

 األسلوب التضميين .و ز الطويل هاإلجناز الرقمي لنشاط القف
ــــــارة عــــــن معلومــــــات بســــــيطة و       ــــــائج املتحصــــــل عليهــــــا يف هــــــذا البحــــــث املتواضــــــع عب يف األخــــــري إن النت

املناقشـــــــة وتتطلـــــــب دراســـــــات عميقـــــــة قصـــــــد الـــــــتحكم يف متغـــــــريات هـــــــذا اجملـــــــال احليـــــــوي و قابلـــــــة لإلثـــــــراء 
 اهلام.

 إقرتاحات:-
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ستخلصــــــة مــــــن اختبــــــارات ميدانيــــــة ودراســــــات نظريــــــة خرجنــــــا مــــــن خــــــالل النتــــــائج املتوصــــــل إليهــــــا وامل    
 هبذه االقرتاحات اآلتية:

ــــــة االبتعــــــاد عــــــن العشــــــوائية و العمــــــل ابألســــــاليب التدريســــــية خــــــالل درس الرتبيــــــة البدنيــــــة      الرايضــــــية بغي
 اخلصوصية يف التدريس.و 

ـــــتعلم      ـــــة و ضـــــرورة اســـــتعمال طـــــرق ال ـــــة البدني ـــــة الرايضـــــو تنويعهـــــا خـــــالل درس الرتبي ية حســـــب كـــــل مرحل
 كذا األهداف اإلجرائية.و عمرية 
ضـــــــرورة تـــــــوفري الوســـــــائل احلديثـــــــة الـــــــيت تتطلبهـــــــا األســـــــاليب التدريســـــــية الكتســـــــاب املهـــــــارات احلياتيـــــــة      

 كوسائل اإليضاح احلية.
 تكوينية حول طرق التعلم.و ملتقيات تربوية و اجراء دورات حتسيسية     
ـــــد مـــــن البحـــــوث      اإلجـــــراءات املختلفـــــة لتشـــــمل مجيـــــع أســـــاليب التـــــدريس احلديثـــــة و ضـــــرورة اجـــــراء املزي

 الرايضية.و يف الرتبية البدنية 
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