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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

  مؤسســــة العلــــــوم النفسيـــة العربيــــة
 

  شبكة العلـــوم النفسيـــة العربيــة " ارة " مجلس إد "
  2022ختار العام  ي

  
  ويــــــــــــى عشــــــــــــمصطفــور  ـــــــــــالبروفيس

 ) الجزائر  -( علم النفس  
  

  " 2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس  "
 

  ه  بلقـــبيموتكر 
  2022" للعام  الكادحــــون فـــي علــوم و طــب النفــس   "

  
 عشويمصطفى  البروفيسور  ببمناسبـة هذا التكريم تحتفي "شبكة العلوم النفسية العربية " 

  من أعماله العلمية    بمجموعة خالل التعريفمن   ،العام  هذا  على مدار  

  بلقب الكادحون رابط لوحة التكريم
 

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize-KadihounYW2022.pdf 
 

  دليل التكريم بلقب الكادحون  
 

  على الموقع العلمي للشبكة
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexKhadihoun.htm 

 
 

  ونيالمتجر االلكتر على  
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=6 

 

 

 الفـايس بوك  على  
https://www.facebook.com/APN-Kadehun-Awards-101042428113563/?modal=admin_todo_tour 
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40841241 6Content   الفـهـــــــــــرس    

  

 

   
   
   

    ملحق شهر جوان 2022  صيف  

  � 

 

  بالبروفيســـور مصطفــــى عشـــوي 2022مؤسسة للعلوم النفسية العربية تحتفي العام   
  بمناسبـــة اختيــــاره من طرف المجلس العلمي:

  في علـــوم وطـــب النفـــس "  2022" الشخصيـــة العربيـــة للعـــام  

 

 �

� : المجموعـــــة الثالثـــــة ةــــــــال العلميــــــــاالعم  �  

 �

 7ةـــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــــــة والعلــــــــــــــــــــــــــــوم االجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــــــــــــو تكامــــــــــــــــــــــــــــــــنح 

 �

 21ةــــــــــــــــة إقـليميــــــــــــــــة: دراســــــــــــــات العربيــــــــــــــــة الجامعــــــــــــــــدى طلبـــــــداع لــــــــــق اإلبـــــــــــــعوائ 

 �

�54؟ـــــــــــــــــــــــــــــــادي معـــــــــــــــــــــــــــــــر النقـــــــــــــــــــــــــــــي والتفكيــــــــــــــــــــــر اإلبداعــــــــــــــــــــــاذا التفكيـــــــــــــــــــــــلم 

 �

 67ةــــــــــــــــــــة إقـليميــــــــــــــــــــدراس ال:ــــــــــــــــــــــــــــي إدارة األعمــــــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــــــــــــة والفســـــــــــــــــــــــــالواسط 

  

   
 �
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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

     

  

  " بصائـــــــــــــر نفسانيـــــــــــــة" مجلـــــــــــــــة  
  2022 جـــــــــــوانر  ــــــــــــــــشه - 37دد  ــــــــــالعق  ـــــــــــــملح

      
  3 ةــــــــال العلميــــــــاالعم    

  ةـــــــــــــــــــــــــــوم الشرعيـــــــــــــــــــــــــــــة والعلــــــــــــــــــــــــــــعيوم االجتماـــــــــــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــــــــــــو تكامــــــــــــــــــــــــــــــــنح
  

  ةــــــــــــــــة إقـليميــــــــــــــــة: دراســــــــــــــات العربيــــــــــــــــة الجامعــــــــــــــــدى طلبـــــــداع لــــــــــق اإلبـــــــــــــعوائ

  
  ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــادي معـــــــــــــــــــــــــــــــر النقـــــــــــــــــــــــــــــي والتفكيــــــــــــــــــــــر اإلبداعــــــــــــــــــــــاذا التفكيـــــــــــــــــــــــلم

  
  ةــــــــــــــــــــة إقـليميــــــــــــــــــــدراس ال:ــــــــــــــــــــــــــــي إدارة األعمــــــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــــــــــــة والفســـــــــــــــــــــــــالواسط

 شبكة العلوم النفسية العربية

  م وطب النفسنحو تعاون عربي رقيا بعلو 

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 )عشر  الثاني(االصدار    "   العربية  لـ " شبكة العلوم النفسية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  

  

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية/ "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

1نحو تكامل العلوم االجتماعية والعلوم الشرعية  
 
  
 

 ئر)أستاذ علم النفس (الجزا -مصطفى عشويأ.د. 
       amusta2009@gmail.com 

 

  م�خل:

فأول ما ی�#ادر إلى ال&ه� ع��  -$اع�#اره م� العل�م االج��ا��ة ال��ی�ة-إذا ذ� عل
 ال�ف� حال�ا 
اعى ال�عاني ك�2 م� ال��قف2� ال�8ل�2� وخاصة م� غ2 ال��2334� في عل
 ال�ف� ه� "فو�0" ث
 ت��

$أن "فو�0" ه&ا یه�دC وأنه مل�� $اB وأنه ��@ ��#ا ض� ال�ی�. أما إذا ذ� عل
 االج��اع فأول ما 

 ومار��، وأنه�ا یه�دHان وأنه�ا مل��ان وأنه�ا ض� ال�ی�، وغ2 ذلF م� Hدور�ا 
ی�#ادر إلى ال&ه� اس

  …ال��ا��ات
�ة وال�ی� ال�ت�8ة $3فة شع�ر0ة وأح�انا $3فة إن ه&ه العالقة ب2� $عL فوع العل�م االج��ا�

0� ال�8ل�2� هي ال4ل�Uة ال�ي تTعل $عL هRالء Vوال�ف �ال��قف2 Lر0ة في أع�اق وأذهان $ع�الشع
�ن ع�ائ�ا ن�� العل�م YH ا وق��Zقفا سل�0� و]عL عل�اء ال�ی� ال�8ل�2� ی�4&ون مVوال�ف �ال��قف2

ل
 االج��اع. وه&ا ال��قف ال8لZي ل�� إال رد فعل عا\في غال#ا االج��ا��ة وخاصة ن�� عل
 ال�ف� وع
  ما ی�8
 $ال�ع��
 وال��8#^. 

وفي ال�اقع، فإن ع�دًا ال $أس $ه م� ال�ف8ان22� واالج��اع22� مل��ون فعال وق� ات4&وا م� ال�ی�  
ث
 إن $عeه
  ه�فا ل�ق�ه
 وس4�0ه
، بل ورفeه
 لVل ماله صلة $ال�ی� س�اء �انd مRس8ات أم معارف

  ع�
 م�قفه ال8لZي ه&ا ن�� ال�ی� س�اء م� حg2 أصله أم م� حg2 و�fف�ه ودوره في ال���Tع.
ولV� ه&ا ال�اقع ال&C فض�ه ���kة العل�ان�ة في الغب وغ2ه في م�4لف مTاالت ال��اة وخاصة في 


 ح��Yا $اإلل�اد ورفL ال�ی� وم� ار]�ه على ال�ف8ان22� مTال ال�عفة، ال ی�#غي أن یغ��ا ل�ع�ِّ
واالج��اع22� ج��عا وعلى �ل العل�م االج��ا��ة، بل إن ه&ا ال�اقع ـ في رأیي ـ ال ی�#غي أن ی�فع�ا ل�Vال 
 
ن�r2 ب2� العل�م االج��ا��ة �عل�م ذات م�اض�ع وم�اهج م� جهة، والعل�اء االج��اع22� �أش4اص له

#sر 
  اته
 ونrواته
 م� جهة أخt.م2�له
 ومع�ق�اته
 وأی�ی�ل�ج�اته
 بل وله
��ة $اع�#ارها uم ال�ح ق�eة العالقة ب2� العل�م االج��ا��ة والعل\ �وعل�ه، فإن ه�ف ه&ه ال�راسة ه
0ة ال�ي Vات الف  اإلسالمي في إ\ار ماعاة ال�غ2Vع لل�قاش في إ\ار الف�ذات صلة $ال�ی� ���ض

 اZاإلسالمي نف8ه ع 
�ر العل�م وم�اوالت ح�ثd في الغب وفي العالxب� yا ی�عل��z ل�ار0خ وخاصة
 وتZل�رت في uن ال�اسع  ع0ة ال�ي ح�ثd م�& القVات الفانف3الها ع� الفل8فة وال�ی� إلى جان@ ال�غ2
34$�ص ال�Yانة ال�ي ت���ع بها العل�م االج��ا��ة ودورها في ال���Tع وخاصة في  �0uن العالق

  الغب.
  فق� ارتأیd أن أ\ح الR8ال اآلتي: ول�راسة ه&ه العالقة

��ة؟ وهل Y�H� أن ت�Vامل ه&ه العل�م في إ\ار uم ال�ـ ما هي العالقة ب2� العل�م االج��ا��ة والعل
 اإلسالمي؟Vالف  

   

   

 

- إذا ذكر علم النفس حاليا  
باعتباره من العلوم االجتماعية  

فـأول ما يتبادر إلى   -الحديثة
الذهن عند كثير من  

المسلمين وخاصة من    المثقفين
غير المتخصصين في علم النفس  
هو "فرويد" ثم تتداعى  
المعاني بأن "فرويد" هذا  
يهودي وأنه ملحد باp وأنه  
كتب كتبا ضد الدين

إن هذه العالقة بين بعض  
فروع العلوم االجتماعية والدين  
المرتسمة بصفة شعورية وأحيانا  
بصفة الشعورية في أعماق  

لمثقفين  وأذهان بعض ا
والمفكرين المسلمين هي  
الخلفية التي تجعل بعض هؤالء  
المثقفين والمفكرين وبعض  
علماء الدين المسلمين يتخذون  
موقفـا سلبيا وقد يكون عدائيا  
نحو العلوم االجتماعية وخاصة  
نحو علم النفس وعلم االجتماع
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7  � �



  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

 ،L�U�8م g�[0ل و�و�0#غي أن أش2 م�& ال�ZاHة أن اإلجا$ة ع� ه&ا الR8ال ت��اج إلى نقاش \
 في سZل ت���Yا ن��  ول��Vي نفVل �ال��2334 �ة لل�قاش ب2�eح ه&ه القه�ف ه&ه ال�راسة إال \

ال�8ل�2� ال��2334� في العل�م االج��ا��ة م� ال4وج م� ج� الe@ وت���2ا م� ال�خ�ل في 
 اإلسالمي م�&Vار ال�ي وقع ف2ها الفVار وال�  قون. م�اهات ال4افة وال�جل وتع��3ا م� دوامة االج�

وم� أه�اف ه&ه ال�راسة ه� وضع م�خل لل�ق� ال&اتي لأل\وحات ال�ع�zة ال�ي تق�ح اآلن م� \ف 
0� وال��2334� االج��اع22� ال�8ل�2�. ول�� اله�ف م� ه&ا ال�ق� االن�قاص م� ه&ه Vال�ف Lع$


 ب�ائHفي تق� ل عل��ة وع�ل�ة ت�0ا الTه�د أو رفeها $ق�ر ما ه� م�اولة الس��ارة اله�
 لل�ع�y أك�

 شعارات ج�فاء ال ت�0rنا إال اب�عادا ع� Hا\ف، ودون تق��ع2�]�ا وتق�ح سZل نه��eا دون دغ�غة للع
غاHات�ا وأه�اف�ا و�ن �انd ت3�ر ل�ا ه&ه الغاHات واأله�اف و�أنها ق�2 ال��ال إال أنها في ال�اقع �#ارة ع� 

  ساب وال شيء غ2 ال8اب!
إال أن ال��اول (ال��هج) ال��#ع في ه&ه ال�راسة ت�اول غ2 أحادC االتTاه وال��قف، وت�#غي اإلشارة 

ك�ا أنه اتTاه ال ی��Zى ال��قف ال��ائي (ال�y ب�ال م� ال#ا\ل والx4أ ب�ال م� ال3�اب م�ال) ن�� القeاHا 
0ة والعل��ة، بل إن ه&ه ال�راسة �#ارة ع� م�اولة لل�� إلى العل�م االج��ا��Vم الف�ة وعالق�ها $العل

��ة م� زواHا م�ع�دة ق�ر اإلمYان.uال  
��ة ال��4�8م2� في ه&ه ال�راسة. uم ال�وقZل ذلF، ی�#غي ت��ی� مفه�مي العل�م االج��ا��ة والعل
0عة والفقه وأص�ل الفقه ��ا uاض�ع ال��علقة $العق�2ة وال���ة ال�عارف ال�ي ت�رس ال�uم ال�Hع�ى $العل

ل�3�ص (القآن وال��یg) و]�اءا على اج�هادات العل�اء ح8@ مع�xات ال�3�ص وال�اقع جاء ذلF في ا
(ان� تع�0 اب� خل�ون). أما العل�م االج��ا��ة �zق�3 بها ال�عارف ال��علقة ب�راسة الفد وال���Tع 


االج��اع  وعالقة الفد $ال���Tع ومRس8اته وعالقات األفاد مع $عeه
 $عeا. وم� أه
 ه&ه العل�م عل
وعل
 ال�ف� وعل
 اإلن8ان والعل�م ال�8اس�ة واالق�3اد وال�ار0خ. و�ذ ن��Zى ه�ا ال�ع�0 ال��یg للعل�م 

ورة أن�ا ن��Zى األ\ الفل�U8ة ال�ي ت�xلy م�ها العل�م الغ]�ة ال��ی�ة.eع�ى $الH االج��ا��ة فإن ه&ا ال  
 اإلسالمي ه� ال&C إن ال�ع�ة إلى تVامل العل�م االج��ا��ة ال��ی�ة مVة في إ\ار الف��uم ال�ع العل

 CدR2س -Cم  -ح8@ اع�قاد�إلى تأص2ل العل�م االج��ا��ة ال��ی�ة تأص�ال إسالم�ا م� جهة، وت�Tی� العل
 .t��ة م� جهة أخuال  

  
  ـ العالقة ب�� العل�م االج��ا	�ة والعل�م ال�
	�ة:

�0 و uال gوال��ی 
0Vآن التy2Zx تعال��ه�ا ه� أساس ان�Zاق م�4لف العل�م ال شF أن فه
 الق
 
4eت � ال�ار0خ اإلسالمي هZح�ث ع C&ال �Vارة اإلسالم�ة. ولeة والل8ان�ة في إ\ار ال���uال
4
 فقه ال�#ادات على ح8اب فقه eت Fوم�ل ذل ،t��ة على ح8اب فوع أخuم ال�$عL فوع العل

4
 ع�امله ال�8اس�ة eا (ال�عامالت؛ وله&ا ال��Zامل ال�) في 1996وال�ف�8ة. وق� تعض ل#عL ه&ه الع
�ن إه�اال YH ادYH إه�اال tك�ا$ه "ن�� فقه ج�ی�". و]اإلضافة إلى ذلF فق� ت
 إه�ال م�ادی� ومTاالت أخ

�ر فقه ال�اقع ال&C تZل�ر مRخا xإلى ع�م ت tب- تاما م�ا أد  ��zا �8Hى $العل�م اإلن8ان�ة. - في الغ
&ا ال��ض�ع في حاجة إلى $��ث أك� ع�قا وم�ض���ة و ذلF ل�ا له م� أه��ة في وال 4Hفى أن ه

�ر على معفة اتTاه xه&ا ال� 
�ر العل�م في إ\ار ال�eارة اإلسالم�ة، ��ا 8Hاع�نا فهxفة م8ار ت  مع

عدداً ال بأس به من النفسانيين    
واالجتماعيين ملحدون فعال وقد  
اتخذوا من الدين هدفـا  

خريتهم، بل ورفضهم  لنقدهم وس
لكل ماله صلة بالدين سواء  
كانت مؤسسات أم معارف  

هذا الواقع الذي فرضته هيمنة  
العلمانية في الغرب وغيره في  
مختلف مجاالت الحياة وخاصة  
في مجال المعرفة، ال ينبغي أن  
يرغمنا لنعمِّم حكمنا باإللحاد  
ورفض الدين ومحاربته على  

جميعا  النفسانيين واالجتماعيين  
وعلى كل العلوم االجتماعية

هدف هذه الدراسة هو طرح  
قضية العالقة بين العلوم  
االجتماعية والعلوم الشرعية  
باعتبارها ذات صلة بالدين  
كموضوع للنقـاش في إطار  
الفكر  اإلسالمي في إطار  
مراعاة التغيرات الفكرية التي  
حدثت في الغرب وفي العالم  

يخ  اإلسالمي نفسه عبر التار 

لدراسة هذه العالقة فقد  
ارتأيت أن أطرح السؤال اآلتي:
ـ ما هي العالقة بين العلوم  
االجتماعية والعلوم الشرعية؟ 
وهل يمكن أن تتكامل هذه  
العلوم في إطار الفكر  
اإلسالمي؟
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العل�م حاضا وم��8#ال في العال
 اإلسالمي. وال&C یه��ا أساسا في ه&ه ال�راسة ه� م�اقuة العالقة ب2� 
��ة، و��� ی�#غي أن ن��د مTاالت �ل عل
 م� ه&ه العل�م وم�هTه دون العل�م االج��ا��ة والuم ال�عل

  ف3ل $ائ� أو خل^ شائ� ب2� ه&ه ال��اض�ع وال��اهج.
  

 Fع وال��هج؛ وذل�ورة إلى ال��یg ع� الف3ل ب2� العل�م م� حg2 ال��ضeدنا ه&ا ال���ی� $ال�Hق
وال�� في إمYان�ة تVامل العل�م االج��ا��ة  $الع�ل على ت�قy2 الف3ل الهادف ب2� العل�م م� جهة

.t��ة م� جهة أخuوال  
وال�ق3�د $الف3ل الهادف ه� ال�ع�y في دراسة عل
 ما $ع� ت��ی� م�ض�عه وم�هTه ت��ی�ًا د��قًا، 
 g�#ه ال�ع���ة في الTه أو م�اهTع دراس�ه وم�ه�و��� ی��r2 ه&ا العل
 ع� غ2ه م� حg2 م�ض

�اتا ال��یg ع� الف3ل الهادف ب2� العل�م ال�ع�ة إلى الxالق ال#ائ� ب2� العل�م العل�ي. وال Hع�ي ب
��ة والعل�م االج��ا��ة م�ًال على غار ال�ع�ة ال�ي وج�ت في الغب للف3ل ب2� ال�ی� والعل
 م� uال

ل�rعة جهة، وللف3ل ب2� الفل8فة و]��ة العل�م م� جهة أخt م�ا أدt إلى بوز غالة ال�ض��ة وأن3ار ا
��0ة.Zاإلم  

إن ما یه�ف إل�ه في ه&ه ال�راسة ه� الع�ل على بل�رة ت3�ر في ال�حلة األولى ور]�ا م�هج في 
��ة $ع� ت��ی� م�اض�عها وم�اهTها دون uم ال�ال�حلة ال�ان�ة ل��قy2 تVامل العل�م االج��ا��ة مع العل

�ل ���kة أص�اب أC عل
 على أص�اب عل
 آخ إال $ال�ل2ل Zق �ع ب2�Tعي أو العقلي أو $الuال
عي والعقلي) ودون ه&ا ال�Vامل فإن�ا ق� نقع إما في:u(ال �ال�ل2ل2  

ـ الف3ل ال��V ب2� العل�م $3فة عامة، و]2� العل�م وال�ی� $3فة خاصة ��ا ه� حادث اآلن في 1
��334ة؛ حg2 ال ك�2 م� الZل�ان الغ]�ة واإلسالم�ة معا وخاصة على م�8�t الTامعات وال�عاه� ال

��ة إال ال�rر ال�28 م� ال�عارف في ال��ادی� ال�ف�8ة واالج��ا��ة، uم ال�Hعف ال���4 في العل
��ة.uم ال�  و�&لF األم $ال�8#ة لل���4 في العل�م االج��ا��ة ال&C ال Hعف إال قل�ًال م� العل

أeHًا، $اإلضافة إلى اح��ال ال�ق�ع ـ ال4ل^ ال�uی� ب2� م�اض�ع وم�اهج العل�م وأه�اف ه&ه العل�م 2
في ���kة م�اهج $عL العل�م على م�اهج عل�م أخt، بل واح��ال ���kة سلxة الفقهاء وعل�اء ال�ی� 
على $��ة العل�م وال�23�4� في ال��ادی� األخt وخاصة م�ادی� العل�م االج��ا��ة م�ا سR2دC إلى ع�م 

�ر ن�عي في ه&ه ال��ادی�، ��اxت Cح�وث أ  tها أدأن ���kة العل�ان22� على زمام األم�ر العل��ة وغ2
  و یRدC إلى اس�#عاد أC دور معفي لل�ی�.  

 
ة الفقهاء وال���Uقه2� بزت في العالxأو س� �ة العل�ان�ة والعل�ان22���kو �Vاوز ه&ا الف3ل ال�Tول�
0ةVها الفZاق� العل�ان�ة وعxخ �2Zة توال8ل���ة، وأص�ات أخt ت�ع� إلى  اإلسالمي وغ2ه أص�ات ��2

��ة وعل�ائها م� جهة والعل�م االج��ا��ة ال��ی�ة وال��2334� ف2ها  uم ال�ردم اله�ة ال��ج�دة ب2� العل
.t  في العال
 اإلسالمي م� جهة أخ

و���اذج ل��4لف ال�ع�ات واالتTاهات ال�ي fهت في العال
 اإلسالمي ل�Tاوز أخxار العل�ان�ة 
 اإلسالمي إلى األمام ن�8عض ��zا یلي م�اقف $عL وتx4ي حVد، ودفع الف���د وال�Tال rاج�

 Vم االج��ا��ة ال��ی�ة في الف�
 ت3�رات ج�ی�ة ح�ل دور ومYانة العلHا تق��العل�اء ال&ی� حاول
 .  اإلسالمي ال�عاص

   

  

من أهداف هذه الدراسة هو  
وضع مدخل للنقد الذاتي  

التي  لألطروحات المعرفية  
تقترح اآلن من طرف بعض  
المفكرين والمتخصصين  
االجتماعيين المسلمين

إن هذه الدراسة عبارة عن  
محاولة للنظر إلى العلوم  
االجتماعية وعالقتها بالعلوم  
الشرعية من زوايا متعددة  
.قدر اإلمكان

يعنى بالعلوم الشرعية المعارف  
التي تدرس المواضيع المتعلقة  

يعة والفقه  بالعقيدة والشر 
وأصول الفقه كما جاء ذلك في  
النصوص (القرآن والحديث) 
وبناءا على اجتهادات العلماء  
حسب معطيات النصوص  
والواقع (انظر تعريف ابن  
خلدون).

أما العلوم االجتماعية فيقصد  
بها المعارف المتعلقة بدراسة  
الفرد والمجتمع وعالقة الفرد  
بالمجتمع ومؤسساته وعالقـات  

اد مع بعضهم بعضا. ومن  األفر 
أهم هذه العلوم علم االجتماع  
وعلم النفس وعلم اإلنسان  
والعلوم السياسية واالقتصاد  
والتاريخ.
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 ص�اغة إسالم�ة للعل�م االج��ا��ة في رسالة م3�4ة 1989الفاروقي: حاول الفاروقي ( - 1Hتق� (
�م ح�ل ال��ض�ع حg2 أشار إلى "نقائ� ال��2�دول�ج�ا الغ]�ة" م�8عضًا ج�ان@ الق3�ر في العل

االج��ا��ة وع�� عل�اء االج��ا��ات الغ]22� م�ل إه�ال الTان@ الوحي، وال��r2ّ، واس�#عاد الِ�َ�
 م� 
العل�م االج��ا��ة. و]ع� ه&ا العض ی��قل الفاروقي إلى م�ض�ع "إضفاء ال3فة اإلسالم�ة على العل�م 

  االج��ا��ة". ول��قy2 ه&ا اإلضفاء Hق�ح الفاروقي :
  دة ت���
 ج��ع ال�راسات والعل�م ل�ف8ها ت�d ل�اء م�Zأ ال��ح�2.ضورة إعا - 1
TH@ أن تع�ى العل�م االج��ا��ة "$4الفة هللا على األرض، أC خالفة اإلن8ان"، و�0#غي أن  - 2

ت�8ى العل�م ال�ي تع�ى ب�راسة ه&ه ال4الفة "العل�م ال4اصة $األمة". و�0#غي "إعادة ت���3 فوع ال�راسة 
ى العل�م ال���Zxة ال�ي ت��اول ال�Zxعة، والعل�م ال4اصة $األمة ال�ي ت��اول اإلن8ان وال���Tع"، وتق��8ها إل

  ).26"وT0@ أن ن�&� أن دراسة ال���Tع ال Y�H� أن ت4ل� م� األحYام وال�ق��2ات" (ص
�ز  - 3�H ة، فإن �ل2ه�ا���Zxم ال�على "العل�م ال4اصة $األمة ال TH@ إه�ار مYان�ها ب�اسxة العل

نف� ال�ت#ة في الx4ة ال4اصة $ال�عفة اإلن8ان�ة، والفق ال�ح�2 ب�2ه�ا �YH� في م�ض�ع ال�راسة، 
ب2� ه&ه  - ح8@ الفاروقي- ). ورغ
 ع�م وج�د فارق في ال��2�دول�ج�ا 27ول�� في ال��2�دول�ج�ا" (ص

0ة إu#ة والHاالت ال�ادTاف ال��^ اإللهي في ال�uم ال�ي ته�ف إلى اك��ّال أن ه&ا ال��^ في �ل م� العل
0 ال��^ �ورة إTHاد أسال2@ وم�اهج م�4لفة، وفي ال��ل2ل ال�هائي ع�� ت3e��8عي $الH �2الTال�

  ).27اإللهي، e4Hع االث�ان، ل�ف� الق�ان2� إلث#ات ص��ه�ا" (ص
هي وج�ب "إfهار عالقة ال���قة م�ضع ال�راسة مع ذلF ال�جه أو تلF ال�اح�ة م� ال��^ اإلل - 4

ال��3لة بها، ون�ًا ألن ال��^ اإللهي Hع� ال���ار ال&TH C@ أن تع�ل ال���قة على إحالله، فإن ت�ل2ل 
�ن عل�ه األش�اء" (ص Vأن ت @TH غفل ماH أب�ًا أن @TH اقع ال�  ).29-28األم ال

و� إلضفاء ال3فة اإلسالم�ة على العل�م االج��ا��ة ی��قل الفاروقيuاض ه&ه الإلى  و]ع� اس�ع
2 إلى ضورة ال�rام ه&ا األخ2 $غاHة u�z ؛
و� ال�ي ی�#غي أن یل�rم بها العال
 االج��اعي ال�8لuال
اإلسالم، و]ال��^ اإللهي ال����ل في الRuون اإلن8ان�ة، وال��احي ال����ة، و]الع�ل على ان�قاد ال���قة في 


 أسل�ب ان�قادC ج�یHء ال��^ اإللهي، و]الق�رة على تق��� في العل�م االج��ا��ة g2�$ ت�x�8ع ه&ه ض
العل�م "أن تeفي ال3فة اإلن8ان�ة على ذلF الفع م� ال�راسة، وتع�2 ال��ل األعلى اإلن8اني إلى وضعه 
ال8ابy في ح�اة اإلن8ان، ال&C �ان \#قًا ل�جهة ن� العل�م االج��ا��ة الغ]�ة ألع�]ة ال ح�ل لها وال ق�ة 

  ).31" (ص في أی�C الق�t الغامeة
و� وح�ها ت�قy2 إضفاء ال3فة اإلسالم�ة على uبه&ه ال �Y�H هل :�ح ه�ا هxواألس�لة ال�ي ق� ت
العل�م االج��ا��ة؟ وهل Y�H� تع��
 نق� الفاروقي ل�ض��ة العل�م االج��ا��ة في الغب؟ وهل Y�H� أن 

  ج��ا��ة (م�اض�ع وم�اهج) نف8ها؟ی�yZx أC نق� للعل�اء أو ل#عL االج��اع22� الغ]22� على العل�م اال
ال أزع
 $أن�ي سأج2@ ع� ه&ه األس�لة في ه&ه ال�راسة األول�ة. ولV�، مه�ا �ان األم، فق� وضع 
ال�ح�م الفاروقي الل�Zات األولى في صح "إسالم�ة ال�عفة" وفي م�ض�ع مه
 ج�ًا، وه� م�ض�ع 

اب ل�� جاء $ع�ه لعق� ال��وات وال�Rت�ات لل�ع�y "ص�اغة العل�م االج��ا��ة ص�اغة إسالم�ة". وف�ح ال#
 اإلسالمي ع�ة ن�وات ت�3ل $ال��ض�ع Vان@، فعق� ال�عه� العال�ي للف�Tم�4لف ال �ع م�في ال��ض

  . ولV� ه&ه ال��اوالت ل
 *به�ف بل�رة ه&ه ال�3اغة وال�ص�ل بها إلى مuارف ال�y2Zx وال���2 العل�ي

  

م  إن الدعوة إلى تكامل العلو 
االجتماعية الحديثة مع العلوم  
الشرعية في إطار الفكر  

-اإلسالمي هو الذي سيؤدي  
إلى تأصيل    -حسب اعتقـادي

العلوم االجتماعية الحديثة  
تأصيال إسالميا من جهة، 
وتجديد العلوم الشرعية من  
جهة أخرى

ال شك أن فهم القرآن الكريم  
والحديث الشريف وتطبيق  

اق  تعاليمهما هو أساس انبث
مختلف العلوم الشرعية واللسانية  
في إطار الحضارة اإلسالمية

الذي حدث عبر التاريخ  
اإلسالمي هو تضخم بعض فروع  
العلوم الشرعية على حساب  
فروع أخرى، ومثل ذلك تضخم  
فقه العبادات على حساب فقه  
المعامالت؛ ولهذا التضخم  
عوامله السياسية والنفسية

جاالت  قد تم إهمال ميادين وم
أخرى إهماال يكاد يكون إهماال  
تاما مما أدى إلى عدم تطور  

-فقه الواقع الذي تبلور مؤخرا  
فيما يسمى بالعلوم   -في الغرب

اإلنسانية
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ت4ُل أeHًا م� $عL ال��اوالت ال��x8ة وال8اذجة للق�eة، ق�eة ص�اغة العل�م االج��ا��ة ص�اغة 
�ف� اإلسالمي"، و"عل
 إسالم�ة؛ وم� ذلF م�ال بوز ع�ة ��@ ومقاالت ت�d ع�او0� م�ل: "عل
 ال

االج��اع اإلسالمي"؛ ب��2ا م���t ه&ه ال�V@ ال Hق�م أHة معفة ج�ی�ة للعل
 وال��هج في ال��ادی� ال�&��رة 
0فة ال�ي اس�ع�لd أح�انا في غ2 س�اقها uال g�0ة واألحادیVات الHاآل Lب#ع @�Vص�ع ه&ه الما خال ت

  ال���قي. 
وع  ول
 ت4ُل ح�ى ال��اوالت الTادةuة أو مقاومة لل��Zردود فعل سل �فة" مفي مTال "أسل�ة ال�ع

  ).19(رأC بهان غل2�ن م�ًال، 
وأنا إذ أش2 إلى ه&ه ال��اوالت $uيء م� االس�عTال فل� أتعض ال2ها �لها $ال��ثy2 وال�ف23ل؛ إذ 

$Yل م�ض���ة. ال��ض�ع في حاجة إلى دراسة مع�قة ل��4لف ه&ا ال��اوالت (ال�قار]ات) وتق��0ها 
وY0ف�2ي في ه&ا ال�Tال ال�عض إلى م�4لف جه�د "إسالم�ة ال�عفة" في مTال العل�م االج��ا��ة $3فة 

  عامة و]عL ردود الفعل ال�اتTة ع�ها.
 اإلسالمي ونقا$ة  **1992في س�ة Vال�عه� العال�ي للف 
م�ال انعق�ت ن�وة القاهة م� ت���

�وة إشYال�ة ال��r2ّ في العل�م االج��ا��ة ون�قdu م�اض�ع ذات صلة ال�ه��س2�. وق� \حd في ه&ه ال�
به&ا ال��ض�ع م�ل "العل�م االج��ا��ة ب2� ال���یg وال�غ0@" لفy2 ح2Z@، و"مالمح ال��r2ّ وال��ض���ة 
 االج��اعي االن8اني الغ]ي وال4ل�وني" ل����د ال&وادC وغ2 ذلF م� ال��اض�ع ال�ه�ة Vفي الف

x#ت  ة $ال��ض�ع.ال�
�ذج ل#عL قeاHا ه&ه ال��وة فإن�ا ن�T ال&وادC $ع� ت��ی� ��� و�ذا أخ&نا ه&ا ال��ض�ع األخ2
مفه�مي "ال��ض���ة" و "ال��r2ّ" ی2Z� ع�امل ال��r2 في العل�م االج��ا��ة $الغب، و��R0 "أن األزمة 

2 م�ها إلى ق�eة ال��r2ّ ال�ي ت�ّ بها عل�م ال���Tع واالن8ان م�& عق�ی� على األقل تع�د فZ� @ي جان
). ول�عr0r ه&ا الأC ی�رد ال&وادC ال�ق� ال��rای� للعل�م االج��ا��ة واالن8ان�ة في 6وال��ض���ة" (ص

0� وال�23�4� الغ]22� في العل�م االج��ا��ة.Vال�ف Lف $ع  الغب م� \
رأHه، إّال أن إیاد ه&ه األق�ال دون  و�ذا �ان لل&وادC �ل ال�y في إیاد األق�ال واآلراء ال�ي تعrز

 
 أeHًا ن�عًا م� ال��r2ّ ال&C ال ی�#غي للعالZع�H معها yال واآلراء ال�ي ال ت�ف�م�اق�uها ودون إیاد األق
  ه! ال�8ل
 ال�ق�ع ف2

  أما $ال�8#ة ألزمة ال�8ل�2� في العل�م االج��ا��ة ف2جعها ال&وادC إلى "أزم�2�": 
Z0ي الغ]ي لإلن8ان وال���Tع. -على ح� ق�له-�ف  ت�2�ّZا دون ت - 1Tال� Cرات العقل ال�اد�  ل�3
ل�ا �e��Hه عقل صاح@ ال�ق�مة (اب�  -ت�d و\أة اله���ة وال�قل�2 الغ]22�-ع�م اه��ائ�ا  - 2

�Z0ة م� جهة، وم3ادر ال�عفة ال�ف�8ة Tة وال�Hفة ال�ادخل�ون) م� رحا$ة وتف�ح على م3ادر ال�ع
  ة والغ�Z2ة م� جهة ثان�ة.والوح�

 yان وت�ل2ل ال�ار0خ وفو]ال�8#ة لي، ل�� ل�C أC ت�ف  على ت�Zي م�هج اب� خل�ون في دراسة الع�
ال��هج ال�ار40ي ال&C ت�Zاه إّال أنه ل�C ت�ف  34$�ص "األزمة األولى" ال����لة في "ت�2�Zا دون ت�ف  

Z0ي الغ]ي لإلن8ان و Tال� Cرات العقل ال�اد�ال���Tع". إن ه&ا الق�ل ال Y�H� أوًال أن xHلy على ل�3
أن یRدC - ل� �ان ت��Zًا ح����ا-الع��م $�3غة ال�Tع (ن��)، وثان�ًا ال نt ن�ائج ه&ا ال��Zي، إذ م� شأنه 

 Cت�امًا، أ �Yالع �Z0ي ع�� ال�8ل�2� في م�2ان العل�م االج��ا��ة. وال�الح  هTال� Vار الفuإلى ان�  

ا أساسا في هذه  الذي يهمن  
الدراسة هو مناقشة العالقة بين  
العلوم االجتماعية والعلوم  
الشرعية، وكيف ينبغي أن  
نحدد مجاالت كل علم من هذه  
العلوم ومنهجه دون فصل بائن  
أو خلط شائن بين هذه  
المواضيع والمناهج. 

المقصود بالفصل الهادف هو  
التعمق في دراسة علم ما بعد  

هجه تحديداً  تحديد موضوعه ومن
دقيقـاً، وكيف يتميز هذا العلم  
عن غيره من حيث موضوع  
دراسته ومنهجه أو مناهجه  
المعتمدة في البحث العلمي

تكامل العلوم االجتماعية مع  
العلوم الشرعية بعد تحديد  
مواضيعها ومناهجها دون قبول  
هيمنة أصحاب أي علم على  
أصحاب علم آخر إال بالدليل  

أو بالجمع بين    الشرعي أو العقـلي
الدليلين (الشرعي والعقـلي) 

احتمال هيمنة سلطة الفقهاء  
وعلماء الدين على بقية العلوم  
والمختصين في الميادين  
األخرى وخاصة ميادين العلوم  
االجتماعية مما سيؤدي إلى  
عدم حدوث أي تطور نوعي  
في هذه الميادين، كما أن  
هيمنة العلمانيين على زمام  

ية وغيرها أدى و  األمور العلم
يؤدي إلى استبعاد أي دور  
معرفي للدين
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0@ إلى ح� ق� ی�صف Tال� �مًا ع�$أن�ا نعاني "ف�]�ا  -$uيء م� ال�&ر- اب�عاد ال�8ل�2� ع�
!"@0Tاف ال��0@" أو "خTال�  

2ه- و]ع� ال�ع��
 ال&C ی�رده ال&وادH Cأتي ل�u�8ه� $عل
 ال�ف� ال&C أص#ح Zاس�ع�ال  - على ح� تع
0ة "عفًا عل��ًا شائعًا $4اصة في عل
 ال�ف�، و\ال�ا الفأر أو ال��ام أو القد في اZ4ة ال����ل�Tارب ال8ل

تع�
 ن�ائج ه&ه ال�Tارب على سل�ك اإلن8ان. وه&ا Hع�ي أن عال
 ال�ف� ی�� إلى اإلن8ان على أنه ال 
2�ر." (صxانات وال�  )�4H19لف ع� ال�2

أن3ار ال��رسة ال8ل���ة ف��V  على -$uيء م� ال��ف - و�ذا سل��ا $�3ة ه&ا الق�ل وانx#اقه 

 على �ل مTاالت عل
 ال�ف� ال�ي تZلغ حال�ًا Yه&ا ال� 
مTاًال، وعلى عل�اء ال�ف�  Y�H50� أن نع�

  ی����ن إلى م�ارس م�#ای�ة في ت3�راتها ون�0اتها وم�اهTها؟ - والشF- ال&ی� 
�اغة العل�م االج��ا��ة ص�اغة والى جان@ الTه�د ال�Rثة لل�ح�م الفاروقي في ال���Zه إلى أه��ة ص

إسالم�ة، وجه�د ج���ة العل�اء االج��اع22� ال�8ل�2� وغ2 ذلF م� ال�Rس8ات واألفاد، فق� بز س�ة 
1978 "@eال وه� تج�ة ل�عاني  ***مقال ل�الF ب�رC ت�d ع��ان "عل�اء ال�ف� ال�8ل��ن في ج�

. وق� �ان ل�Vاب ب�رC تأث2 إTHابي ”The Dilemma of Muslim Psychologists“ك�ا$ه $االنVل0r2ة 
�ل�ج22� Y�8رة ال�قل�2 األع�ى لل�xه إلى خ�Zا ال�ف�8ة..وال��Hاeان@ ال���ي وال�ی�ي في القTال �22Zفي ت

�ل�ج�ا الغ]�ة دون ماعاة الفوق ال�قا�zة وال��2Zة وال�ی��ةY�8لل yي األح��Zوال� �22[   …الغ
عل�اء ال�ف� ال�8ل�2� شيء ضورC ج�ًا إّال أنه  (Dilemma)ى أزمة وفي ال�اقع، فإن ال���Zه إل

�نه، وم� ال�ق� u��H C&واقع "األزمة" ال �ن م�4ج عل�اء ال�ف� ال�8ل�H وض أنغ2 �اف. وم� ال�ف
ال���8 ل"أزمة العل�م االج��ا��ة" في الغب إلى بل�رة عل�م اج��ا��ة ذات م�اض�ع وم�اهج د��قة 

ع ال�8ل�2� فه�ا ص���ًا واإلسهام في حل مYuالته حًال عل��ًا دون االن8الخ ع� العق�2ة به�ف فه
 واق
 �رة دخ�ل "ج�xه�ا إلى خZّق� ن Cر ب�ر�ودون االنف3ال ع� ال&ات ال�ا��ة. و]اخ�3ار، فإن ال���

."@eال   الe@"، ول�Vه ل
 ی2Z� ل�ا م�هTا واض�ا لل4وج م� "ج�
ال�8ل�2� ال��uغل2� $قeاHا ال�عفة ما یrال�ن م�ه�2Y� في ال�دی� $Yuل وواق��ا، فإن أغل@ العل�اء 

مd2��8 $أن "العل�م االج��ا��ة الغ]�ة" في أزمة، وأنها م��r2ّة وأنها ض� الِ�َ�
 وأنها ته�ل الTان@ 
 �Tال ت Fن حقًا أنrإن8ان�ة وأنها عل�ان�ة. وال�� 2 إلى و�fفة ه&ه العل-الوحي وأنها غ2uH �م م�

�ان@ اإلTHاب�ة ال4اصة $Yل Tال �م Fذل ودورها في ت��4u ال�Yuالت وحل $عL ه&ه ال�Yuالت وغ2
  ).1996إّال اس���اءات قل2لة (ان�: رج@،  - عل
 م� ه&ه العل�م

وعالوة على ه&ا اإله�ال ال�اعي أو غ2 ال�اعي فإن االق�احات ال�ق�مة م� \ف العل�اء ال�8ل�2� 
العل�م" ما تrال اق�احات Hغل@ عل2ها الxا$ع ال��الي وال تق�م حل�ًال عل��ة ل�ق�م ه&ه  ل�Tاوز "أزمة ه&ه

العل�م في العال
 اإلسالمي إذا اس����2ا $عL الTه�د ال�ي ب�أت ت�Zل�ر في $عL ال�Rس8ات وال�عاه� 
�0� في معارف الVال� �امل ب2Vاالن�ماج أو ال� yق�H م�هاج دراسي 
�حي (دراسات الTام��ة به�ف ت��3

��ة والعل�م اإلن8ان�ة uم ال��0� في العل�م االج��ا��ة ال��ی�ة؛ وذلF إلزالة ال��اف ب2� العلVة)، وال���ش
  ال��ی�ة.

�ن أسل�]ًا Vد أن ت�2 له&ه الTه�د ال�4ل3ة، فإن�ي أش2 إلى أنه ال ی�#غي له&ه الTهZVال ورغ
 ال�ق�ی
 ���ة" على "العلuاع ح�ی�ًا إلضفاء "الeم االج��ا��ة". وفي ال���قة، فإن ه&ه ال��اوالت الهادفة إلى إخ

  

) 1989حاول الفـاروقي (
تقديم صياغة إسالمية للعلوم  
االجتماعية في رسالة مختصرة  
حول الموضوع حيث أشار إلى  
"نقـائص الميثودولوجيا الغربية" 
مستعرضاً جوانب القصور في  
العلوم االجتماعية وعند علماء  

ماعيات الغربيين  االجت

ينبغي "إعادة تصنيف فروع  
الدراسة وتقسيمها إلى العلوم  
الطبيعية التي تتناول الطبيعة، 
والعلوم الخاصة باألمة التي  
تتناول اإلنسان والمجتمع"، 
"ويجب أن نتذكر أن دراسة  
المجتمع ال يمكن أن تخلو من  
األحكام والتقييمات

وجوب "إظهار عالقة الحقيقة  
لدراسة مع ذلك الوجه  موضع ا

أو تلك الناحية من النمط  
اإللهي المتصلة بها، ونظراً ألن  
النمط اإللهي يعد المعيار  
الذي يجب أن تعمل الحقيقة  
على إحالله، فـإن تحليل األمر  
الواقع ال يجب أبداً أن يغفـل ما  
يجب أن تكون عليه األشياء

األسئلة التي قد تطرح هنا هو: 
روط وحدها  هل يمكن بهذه الش

تحقيق إضفـاء الصفة اإلسالمية على  
العلوم االجتماعية؟ وهل يمكن  
تعميم نقد الفـاروقي لوضعية  
العلوم االجتماعية في الغرب؟

Bassaaer Nafssania: N°37 Summer 2022 (June Supplement)  :ملحق شهر جوان(  2022صيف  37الـعــدد بصائــــــــرنفسانيــــــــة ( 

12  � �
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��ة ل�d8 م�اوالت ج�ی�ة بل تجع $T&ورها إلى ص�ر uم ال�كل العل�م إلى م�اهج وأص�ل العل
). 1980ل والعقل (ع�xة، ال�eارة اإلسالم�ة حg2 اه�
 ال��Vل��ن (عل�اء الVالم) م�ًال $العالقة ب2� ال�ق

0عة وال��Yة م� ات3ال". و�Z0و أن uال �ما ب2 0و�&لF ع�ل اب� رش� في رسال�ه "ف3ل ال�قال وتق
ن�وة ح�ل "عل
  1980س�ة  -م�الً - حلقات ه&ه ال��اوالت م��اصلة؛ فق� عق� ال����ر ج�ال ع�xة 

ح ه&ی� الR8ال2�: ****أص�ل الفقه والعل�م االج��ا��ة"\ g2ح  
  هل Y�H� أن Hق�م عل
 أص�ل الفقه ش�2ًا إلى م�اهج العل�م االج��ا��ة؟ - 1
  هل Y�H� أن �8Hف�2 عل
 أص�ل الفقه ش�2ًا م� م�اهج العل�م االج��ا��ة؟ - 2

) $أن ه�اك اتTاه2� في اإلجا$ة ع� ه&ی� الR8ال2�؛ اتTاه أول یفL ت�امًا م�هج 1980ی2Z� ع�xة (
2ه-اء ال��2334� في العل�م االج��ا��ة أص�ل الفقه وه� اتTاه العل�Zا  -على ح� تع��z �2Zدون أن ی

إذا �ان Hع�ي بهRالء العل�اء ال�8ل�2� فق^ أم ال�8ل�2� وغ2ه
. واتTاه ثاٍن یt أن "ازدهار العل�م 
�ا$^ ال��ی�Hة لعل
 أص�ل الفقه، وذلF ألن عل
 أص�ل اeإذا ق�2ّناه $ال ��8H أن �Y�H لفقه االج��ا��ة ال


 عل�مًا ت�4لف في \�Zع�ها ع� العل�م ال�ي وضع Y�H أن �Y�H ، و]ال�الي ال�ض مع2$�Zxع�ه وضع لغ
). أما الأC ال&C ی&ه@ إل�ه ع�xة ه� "أن عل
 أص�ل الفقه ق� وضع 11عل
 أص�ل الفقه لx#eها" (ص

�ف28 ال��اه االج��ا��ة أصًال لe#^ ال�Vال�� .. واس��#ا� األحYام .. و]ال�الي فه� ل
 ی�ضع أصًال ل
و]�ان العالقات ال�ZZ8ة ب�2ها أو ال��صل إلى الق�ان2� ال�ي ت��Yها! وم� ال�ل
 أن ن��له ما ال ���Hل" 

). ورغ
 ه&ا االس���اج ال&C أتف�z yه ت�اما معه فإن ع�xة یt أن ه�اك م#احg م�ل "العلة" و 12(ص
. و�&لF عل
 الق�اع� اللغ�0ة، وال�#احg ال��علقة $االس��8ان "ال��" و "الZ8@" و "األمارة" و "ال�انع" ..

��ة ال�ي uاع� الفقه�ة وال�قاص� ال�2 ع�xة-و]عل
 الفوق، و�&لF القZم  -ح8@ تع�إذا \#قd في العل
2ه أeHاً -االج��ا��ة فإنها تe#^ ل�ا فل8فة ه&ا العل
 ومقاص�ه، وفي ه&ا Zة في  - ح8@ تع2Z� فائ�ة

!
  ض#^ العل
 
ودون االس�سال في نق� رأC ال����ر ع�xة ال&�xH Cح إلى إTHاد ن�ع م� ال�عاون وال�Vامل ب2� عل
أص�ل الفقه والعل�م االج��ا��ة فإن�ي أش2 ��ا أشار إلى ذلF ال����ر ع�xة نف8ه إلى أن عل
 أص�ل 

�قاء واالس��#ا� معًا و�ن الفقه عل
 قائ
 أساسا على االس��#ا� ب��2ا العل�م االج��ا��ة قائ�ة على االس
كانd ت�r أساسًا على االس�قاء. وال ی�في ه&ا ال�ع��
 الق�ل $أن عل
 أص�ل الفقه ق� Hع��� أeHا على 

�ن اس���اءا.YH ع�و أنH ال   االس�قاء، ولV� ه&ا األم
��ة س�اء م� حg2 ال��هج أم uم ال�م� حg2 و�Z0و أن "الs#ة" في إخeاع العل�م االج��ا��ة للعل

ت مTلة uر، فق� ن�ة على ال#اح�2� ال�8ل�2� إلى ح� اآلن. وم� ه&ا ال���x�8ال مrع ما ت�ال��ض
 ،�) مقاًال لل����ر لCR صافي ت�d ع��ان "ن�� م�ه�Tة 1995"إسالم�ة ال�عفة" في الع�د األول (ی�ن2

  أص�ل�ة لل�راسات االج��ا��ة".
2� العل
 وال�حي ل�� صاعًا ح���ًا یلrم ��امه في �ل ی��R صافي في ه&ا ال��ض�ع $أن "ال3اع ب

2 إلى أن "ال��اوالت ال�ي تمي إلى uH ،"ة�[ة ال�ار�40ة الغZ4اع خاص $ال0ة، بل ه� صu#ال�قافات ال
إعادة ت�ل�2 ال3اع في ال�قافة اإلسالم�ة م�اوالت مف�علة" و]ع� ه&ا ال�أك�2 ی��قل صافي إلى ال��یg ع� 

0 أدوات مع�zة "م3ادر ال�xت على تح أن جه�د عل�اء ال�8ل�2� األوائل اق�3uH g2فة" ح�ع
0 م�ه�Tة را��ة ل�راسة ال��اه االج��ا��ة �xًا ب�وم�اهج $���ة ل�راسة ال�3�ص، فل
 یه���ا ��2

  وال�ار�40ة. ل&لF اف�ق�ت معارفه
 االج��ا��ة وال�ار�40ة ال�قة العل��ة وال��اسF ال��هTي".

  

وضع المرحوم الفـاروقي اللبنات  
األولى في صرح "إسالمية  
المعرفة" وفي موضوع مهم  
جداً، وهو موضوع "صياغة  
العلوم االجتماعية صياغة  
إسالمية". وفتح الباب لمن جاء  
بعده لعقد الندوات  
والمؤتمرات للتعمق في  
الموضوع من مختلف الجوانب

عقد المعهد العالمي للفكر  
ندوات تتصل  اإلسالمي عدة  

بالموضوع بهدف بلورة هذه  
الصياغة والوصول بها إلى  
مشارف التطبيق والتنظير  
العلمي

بروز عدة كتب ومقـاالت تحت  
عناوين مثل: "علم النفس  
اإلسالمي"، و"علم االجتماع  
اإلسالمي"؛ بينما محتوى هذه  
الكتب ال يقدم أية معرفة  
جديدة للعلم والمنهج في  

ما خال  الميادين المذكورة  
ترصيع هذه الكتب ببعض  
اآليات الكريمة واألحاديث  
الشريفة التي استعملت أحيانا  
في غير سياقها الحقيقي

أما بالنسبة ألزمة المسلمين في  
العلوم االجتماعية فيرجعها  
الذوادي إلى "أزمتين": 

على  -تبنّينا دون تحفظ   -1
لتصورات العقـل   -حد قوله

المادي التجريبي الغربي  
نسان والمجتمع.لإل

Bassaaer Nafssania: N°37 Summer 2022 (June Supplement)  :ملحق شهر جوان(  2022صيف  37الـعــدد بصائــــــــرنفسانيــــــــة ( 

13  � �



  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

اقي على ه&ا ال�ق� ال�xلy وال&C ال ���8Hي أح�ًا م� العل�اء إّال اب� خل�ون فإني أتفy ورغ
 ع�م اتف
 Cر�0 ال��ه�Tة ال��3ة على ح8اب ال��ه�Tة ال�ار�40ة أّدt إلى خلل ن�C وت3�xمع صافي $أن "ت

ل�8اسي". ب2ِّ�، خاصة في مTاالت ال#�g ال�ي ت�xل@ معفة د��قة ب��Zة ال���Tع وال����
 االج��اعي ا
وفي ال�اقع، فإن إه�ال ال��هج ال�ار40ي ل
 YH� إّال جrءًا م� إه�ال ال��اهج القائ�ة على االس�قاء م� 
 0�xفي ت 2ZVل الe�0ة ال�ي �ان لها الفف العل�اء ال�8ل�2� إذا اس����2ا $عL ال�االت الف\

0عة. ولV� ه&ا "االس�قاء ال�اق�" م�ل الازC وجاب ب� ح�ان في الx@ والعل�م uي في الZ\اuوم�ل ال
0@ وت���3ه وت�ف2&ه على  - وه&ا بd2 الق�23-االس���اء ل
 یRد Tق ال�Z0ي و\Tال� Vار الفuإلى ان�

  م�8�t األمة اإلسالم�ة إال في ح�ود ض�قة.
0� اإلسالم2Vاإلسالمي" ی��قل صافي م�ل�ا ی��قل أغل@ ال�ف Vة في إ\ار "الف�Tو]ع� نق� ال��ه �2

 الغ]ي" واإلشارة إلى "ال4لل ال��هTي" ال&C أصاب ال�وائ العل��ة الغ]�ة Vإلى نق� "الف �0ال�عاص
  Z8$@ "تغ22@ دور ال�حي ت�رT0ًا"!

أما ال��ه�Tة "األص�ل�ة" ال�ي Hق�حها صافي فهي م�ه�Tة "م��ازنة" ته�ف إلى ت�قy2 "ال�Vامل" ب2� 
  ��3ر ال��0rلي وتلF ال��8قأة م� ال��3ر ال�ار40ي".الق�اع� والق�ان2� ال�x#��8ة م� ال

��ة" على العل�م االج��ا��ة $اق�اح إقامة ج8�ر ب2� u�0 إضفاء "الو�ذا تأمل�ا ه&ه ال��اوالت ال�ي ت
0عة uم ال�والعل�م االج��ا��ة م�ُال، فإن�ا ق� ن4�8ل� م� ه&ا ال�أمل  -وخاصة عل
 أص�ل الفقه-عل

ل�&ر أن ال�اث اإلسالمي ما یrال مه���ًا على عقل ال�8ل
 إلى درجة ق� ت3ل إلى $uيء م� ال��xة وا
 L$ع �ة على عقل ال�8ل�2H�2ه ال�قلTه وم�اه��kة مفاxاث وس�ح� ت2ZVله. وق� تفx� إلى ���kة ال�

� م� رواد "إسالم�ة ال�عفة". وعل�ه، فه
 ی��Rون ضورة غ]لة ه&ا ال�اث وع�م االن��اد لVل غg وس�2
.Cu#اث ال  ه&ا ال�

ل��R2 ضورة وأه��ة "إسالم�ة ال�عفة"  *****)1993ولعل ه&ا ال�فx� ه� ال&C دفع ال����ر العل�اني (
ك��ه�Tة مع�zة قائ�ة على سd دعائ
 لل�عامل ال��هTي مع القآن وال�8ة وال�اث اإلسالمي وال�اث 

�اء ال��ام ال�عفي اإلسالمي ال�عاص. ودون ال�عامل اإلن8اني ول�3اغة و]�اء م�ه�Tة مع�zة قآن�ة و]
اإلTHابي وال�اعي مع ال�اث، فإن ه&ا األخ2 3H#ح عامًال م3ادرًا ل�ا u�YHفه عقل ال�8ل�2� م� معفة 

"تاثًا 8�H#ه ال�eآن ماء ح�ى إذا جاءه ل
  -1995ك�ا ی��R ذلF العل�اني -ك�ن�ة قآن�ة ل�ع�2 إن�اجه 
  ).27ًال أو م�ألقًا g2�$ ی�ج� داف��ة حeار0ة" (ص �THه ش�2ًا فاع

أك� العل�اني  ******1996ی�ن2�  11- 7وفي ن�وة ح�ل "إسالم�ة ال�عفة" انعق�ت في مال0r2ا ب�ار0خ 
على ضورة نق� ال�اث نق�ًا وا��ًا وماجعة ��2 م� القeاHا ال�ت#xة $ال�عي و]الrم� واالتTاه ن�� ال�ی� 

�ن ذلF $�ا Hأتي:واإلب�اع وال�غ22Y0و ،  
  ماجعة ال�راسات ال�ي ب�d2 على ال�� وت�Tی�ها. - 1
  ماجعة ال�راسات ال�ي ب�d2 على فه
 ال�8ة. - 2
  ماجعة ال�راسات ال�اث�ة. - 3

2  -القائ�ة على ت�ل2ل ال�� (االس��#ا�)- و]اإلضافة إلى ���kة ال��ه�Tة األص�ل�ة �� 2Vعلى تف
0� ال�8ل�2� اVال�ف �اث الفقهي مل�عاص0� وع�م ق�رته
 على ال��ر م�ها، وعالوة على ضغ^ ال�

 
 على عق�لهx�8H 2xفه�اك هاج� خ �02 ال�8ل�2� ال�عاصVالمي وال�8اسي على م�احي تفVوال  

تحت وطأة  -عدم اهتدائنا   -2  
لما   - الهيمنة والتقـليد الغربيين

يحتضنه عقـل صاحب المقدمة  
وتفتح    (ابن خلدون) من رحابة

على مصادر المعرفة المادية  
والتجريبية من جهة، ومصادر  
المعرفة النفسية والروحية  
.والغيبية من جهة ثانية

إن التنبيه إلى أزمة  
)Dilemma  علماء النفس (

المسلمين شيء ضروري جداً إالّ  
أنه غير كاف

من المفروض أن يخرج علماء  
النفس المسلمون من واقع  

يعيشونه، ومن  "األزمة" الذي  
النقد المستمر ل"أزمة العلوم  
االجتماعية" في الغرب إلى  
بلورة علوم اجتماعية ذات  
مواضيع ومناهج دقيقة بهدف  
فهم واقع المسلمين فهما  
صحيحاً واإلسهام في حل  
مشكالته حالً علمياً دون االنسالخ  
عن العقيدة ودون االنفصال  
عن الذات الواعية

نّبهنا  إن الدكتور بدري قد  
إلى خطورة دخول "جحر  
الضب"، ولكنه لم يبين لنا  
منهجا واضحا للخروج من "جحر  
الضب".
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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -ى عشوي  البروفيســور مصطف« عــدد خــاص : 
 

 

أeHًا وه� هاج� "ال��ة ال���ار0ة" و "األحYام ال����ة" وغ2 ذلF م� اله�اج� ال�ي ت�ضع في شYل 
ة ال�y وال#ا\ل. وال شF أن م�ل ه&ه اله�اج� $اإلضافة إلى ولع ش�ی� ب�ق� Vة) م�ل فeث�ائ�ات (م��اق


 ال�ل�ل -ل له���ة الغب عل�2ا الغب �د فعH��4 وتق�uوال� 2ة على ع�ل�ات ال���2xاق@ خ�له ع
  لل4وج م� ال�4لف $Yل أشYاله.

�ر 1992وم� ه&ه الع�اق@ "وأد العل�م االج��ا��ة" ��ا أك� ذلF أب� سل��ان (xأن ت �ب2ّ g2ح (
rلة ب2� الrعامة ال�8اس�ة والrعامة األح�اث وال3اعات ال�8اس�ة في ال#الد اإلسالم�ة ق� أدt إلى الع

]ة االج��ا��ة للrعامة اإلسالم�ة ال�ل�rمة" و Tضعف الق�رة ال�8اس�ة وال�" Fذل �ع 
T0ة، ��ا نVالف
0 ه&ه األص�ل.. وت����ها في نy8 عل�م �xت �لي ع� اإلسالمي األصVف الف"أدt ه&ا ب�وره إلى ص

 اإلسالمي ) أن "ا1992م�ه�Tة." و��e0 أب� سل��ان (Vت�4لله تأمالت  -والفقه اإلسالمي خاصة-لف
اج��ا��ة إسالم�ة، ول�Vه ال Hق�م ما Y�H� اع�#اره عل�مًا اج��ا��ة إسالم�ة لy2e أفقه Z8$@ الف3ام 

  )82والعrلة ع� أن ی�الي ال�ق�م .." (ص
ف�ي والعل�م ال�ت#xة وفي ال�اقع، فإن اإلغاق في ال�راسات ال�ص�Uة وال�قل�ة واإلح�فاء $ال��هج الل

0ة وخاصة الrعامة (الفقه�ة) والrعامة ال�8اس�ة وغ2 ذلF م� الع�امل ق� Vعامة الفrال �لة ب2rال��، والع$
4
 فقه ال�#ادات eم االج��ا��ة، وت��ر العلxر وت��ر العل�م $3فة عامة وع�م fهxإلى ع�م ت tأد-

ح *******)1996أك� على ذلF ال�Zا ( على ح8اب فقه ال�عامالت ��ا - في العال
 اإلسالميuH و]ع� أن .
4
 فقه ال�#ادات، ی��قل الZّ�ا eامل ال�8اس�ة ال�ي أدت إلى ت�4
 فقه  -م�ل أب� سل��ان-العeأن ت ��R2ل

). وأس�أ ما 68ال�#ادات ق� أّدt إلى "ض��ر فقه ال��اة وال�عامالت واالق�3اد وال�8اسة والع�ل" (ص 
4eت@ على ه&ا ال�2 الZّ�ا-
 لفقه ال�#ادات تّZ0هًا وصل  - على حّ� تع�uت 
�0ه ش�34ة ال�8لuت �ه

  م� الع�y وال�غلغل أن أص#ح ق�0ة لها وداللة عل2ها.
 
�0ه ش�34اتهuوت �وت��2له أوزار ت4لف ال�8ل�2 C�2اء على الفقه ال�قل�ورغ
 ه&ه ال��لة الuع

"أب� سل��ان" وغ2ه�ا ق� وضع�ا إص#عه
 على أح� م�اضع وال�#الغة في ه&ه ال��لة فإن "ال�Zا" إلى جان#ه 
ال�اء ال�ي ت��ل دون نهeة ال�8ل�2�. و���0ل ه&ا ال��ضع في الTان@ ال�عفي و]األخ� في الTان@ 
 ال��هTي حg2 ی�#غي ال��r22 ب2� العل�م على أساس ال��r22 ب2� م�اض�ع وم�اهج ه&ه العل�م ث
 ت248

ات اإلسالم�ة $ع� ال4وج م� ال�Yuالت ال�ع�zة ال�ه��ة م�ل "العقل وال�قل" و ه&ه العل�م ل�4مة ال���Tع
"ال�� وال�اقع" و "ال�y وال#ا\ل" و "ال���ار0ة وال�ض��ة" و "ال�ق2� وال��" ... وه&ه ال�Yuالت وما ماثلها 

ارها واج�ارها م�& قون م�ل م8ألةVها وت�Tف �ل \اق��ا في معالالعالقة ب2�  ت3#ح وه��ة ع��ما ن3
ة قه0ة" Vاه��ام�ا ووق��ا وجه�نا و�أنها "ف �ًا م2Z� ًاr2غل حuال تrة ما ت�eالعقل وال�قل" فهي ق"

(obsession)   �ل ما ��#ه اب� 
تxغى على "الuع�ر" و "الالشع�ر" معًا رغ
 �ل ما ورد في القآن ورغ
0� ال�عاص0� ح�ل ال��ض�ع..Vات ال�فuت���ة وع �رش� واب  

ار أه��ة م�ض�ع "الِ�َ�
" أو "العق�2ة" وتأث2ه�ا في Vًا ال�#الغة في تeHه��ة أ�وم� ه&ه ال�Yuالت ال
 
العل
 إذ ال تVاد تقأ م�ض�عًا إّال وت�z �Tه إشارة إلى ت�r2ّ العل�م االج��ا��ة الغ]�ة أو إلى تأثها $ال��

األج�t اإلشارة إلى ���Uة تVامل العل�م م� م���ر  الغ]�ة أو إلى إه�الها ل��ض�ع الِ�َ�
! ب��2ا �ان م�
  إسالمي في إ\ار العق�2ة واألخالق وال��
 اإلسالم�ة. 

 CدRی C&ال � هu#ف الوال�اقع، أن العل
 $�Zxع�ه غ2 م��r2 و�ن�ا ت���f العل
 وت�ج2هه م� \

0ة ول�d8 صفة للعل
 بل وح�ى للف�! ثu$ صفة r2ّأن ال�� Cأ ،r2ّإلى ال��  
  م� قال إن م�ض�ع الِ�َ�

إن أغلب العلماء المسلمين    
المشتغلين بقضايا المعرفة ما  
يزالون منهمكين في الترديد  
بشكل مستميت بأن "العلوم  
االجتماعية الغربية" في أزمة، 
وأنها متحّيزة وأنها ضد الِقَيم  
وأنها تهمل الجانب الروحي  
وأنها غير إنسانية وأنها علمانية

راحات المقدمة من  إن االقت
طرف العلماء المسلمين لتجاوز  
"أزمة هذه العلوم" ما تزال  
اقتراحات يغلب عليها الطابع  
المثالي وال تقدم حلوالً علمية  
لتقدم هذه العلوم في العالم  
اإلسالمي إذا استثنينا بعض  
الجهود  

في الحقيقة، فـإن هذه  
المحاوالت الهادفة إلى إخضاع  

ج وأصول  كل العلوم إلى مناه
العلوم الشرعية ليست محاوالت  
جديدة بل ترجع بجذورها إلى  
صدر الحضارة اإلسالمية حيث  
اهتم المتكلمون (علماء الكالم) 
مثالً بالعالقة بين النقـل والعقـل  

أما الرأي الذي يذهب إليه  
عطية هو "أن علم أصول الفقه  
قد وضع أصالً لضبط التكاليف .. 

التالي فهو  واستنباط األحكام .. وب
لم يوضع أصالً لتفسير الظواهر  
االجتماعية وبيان العالقـات  
السببية بينها أو التوصل إلى  
القوانين التي تحكمها
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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « خــاص :   عــدد
 

 

 
أه�ل فعًال؟ ��� Hقال ذلF؟ وق� أص#ح ه&ا ال��ض�ع م� م�اض�ع عل
 ال�ف� االج��اعي وعل
ات ال�V@ وال�راسات �zه! وما ال&��H Cع�ا م� دراسة الِ�َ�
 م� م���ر إسuع dZالمي االج��اع، و��

االج��ا��ة م� م���ر إسالمي؟ أما إذا �ان ال�xل�ب  - و�دراج ه&ا ال��ض�ع في إ\ار ال�راسات ال�ف�8ة 
 
ه� ت2ZVل العل�م االج��ا��ة $أحYام ال���ة فإن ه&ه العل�م ل� ت3#ح ح��2& عل�مًا اج��ا��ة و�ن�ا "عل

العل�م ال���ار0ة ال�ي ت�علy $اإل�Hان أخالق" أو "ت3�ف" أو "عل�م العق�2ة" أو "الفقه" أو غ2 ذلF م� 
  واألخالق واألحYام.

وفي ال�اقع، فإن إخeاع العل�م االج��ا��ة لل��ه�Tة األص�ل�ة أو ت2ZVلها $أحYام ال���ة یRدC ال 
 dان� g2اث ال�ق2ل، حم�الة إلى ال#�g ع� "ال�y" و "ال#ا\ل" و "اإل�Hان والVف" م�ا THعل�ا س�Tاء ال�


 ال���ي؛ ذلF ألن  -ك�ا Hق�ل ذلF ال����ر العل�اني-الفات تد ج��ع ال4Yرًا إلى ال��في العل�م ال�اث�ة ف
 tل ����ة م�ا أد���ة ت��Zي على أص�ل ال�ی� وعلى أص�ل الفقه وهي أص�ل قائ�ة على أصuم ال�العل

]ة وال�xِ4�ُة، الفقة ال�اج�ة ِّ� اإلسالمي: ال�3Vة في الف2xوز ث�ائ�ة خوالفقة الهالVة، ...الخ.  إلى ب
ة ال#�g ع� الx4أ وال3�اب أو ال�y وال#ا\ل آخ األفVار ال�ي یجع Vن ف�Vی�#غي أن ت Fذل Cول�فاد

  ).1996إل2ها (العل�اني، 
ول�فادC ه&ه ال�أزق ی�#غي ل�ا أeHًا ن�� العل�اء االج��اع22� ال�8ل�2� أن ن8ه
 في ت�Zان أه��ة ه&ه  

  ی� وخ�مة األمة اإلسالم�ة، انxالقًا م� األس� ال�ال�ة:العل�م في خ�مة ال�
تفادC األحYام ال����ة (أحYام ال���ة) ق�ر اإلمYان في دراسة ال��اه ال�ف�8ة واالج��ا��ة  - 1

 ل��ض�ع الِ�َ�
 أو رفL الِ�َ�
 اإلسالم�ة بل ی�#غي اع�#ار الِ�َ�
 م�ض�عًا نف�8ًا Vوال�ار�40ة دون ال��
عل��ة ه�فها �uف اله�ة ال��ج�دة ب2� عال
 الِ�َ�
 لإلسالم وعال
 ال8ل�ك ال&C ی�3ف $ه  ودراس�ه دراسة

  ال�8ل��ن ح8@ $عL الع�امل األساس�ة: ال�34uة (ال8�، ال��T) وال��2Zة، وال�قا�zة وال�ار�40ة..
2ة ��zا ی�علy $ال��اه ال�ف�8ة  - 2Zة و� -ت�T@ الغل� في الج�ع إلى ال�اث في �ل صغ2

االج��ا��ة ال�عاصة؛ ذلF ألن ه&ا ال�اث في مع��ه م�أث ج�ًا $الفل8فة ال2�نان�ة و]الx@ ال2�ناني 
  ومعارف الع3�ر الغابة.

ف في رفL �ل ما ه� "غ2 إسالمي"، واالس�فادة م� ال�اث اإلن8اني $الع�ل  - 3xع�م ال�
  �الي وج��]ي (عال�ي).واإلح8ان؛ وه&ا ال�اث ل�� غ0#ًا فق^ بل ه� شقي وغ]ي وش

  ع�م ال�قل�2 األع�ى للغب في �ل ن�0اته وفل8فاته وخل�Uاته االدی�ل�ج�ة. - 4
0
 وال�8ة م�3ر0� معف22� ی�Vامالن مع ال�عفة العال��ة ال�ي یل34ها اإلن8ان  - 5Vآن الاع��اد الق

مع اع�#ار ه&ی� ال��3ر0�  $االس��#ا� واالس�قاء وغ2 ذلF م� \ق ال#�g العل�ي ال�ي ت�فع ع�ه�ا
  ال�جع األساسي في قeاHا العق�2ة وال��
 واألخالق وال8ل�ك.

اس�ع�ال العل�م االج��ا��ة $فوعها ال��4لفة ل�صف مYuالت ال�8ل�2� ال�ف�8ة واالج��ا��ة  - 6
�0ة وغ2ها وصفًا د��قًا ل�ضع االس�ات��Tات والx4^ ال��اس#ة لVل م��Tع م� ال���Tعات[اإلسالم�ة  وال�

.Cارeاء ال��Zامل لل�و� والعuوف وال  ح8@ ال�وف ال��2Zة وال�قا�zة وال�ار�40ة وغ2 ذلF م� ال�
�0� ال���Tات واله�2ات  - 8Vم االج��ا��ة، وت�إنuاء ال�Rس8ات اإلسالم�ة ال��334ة في العل

ات وال�عاون فZ4ل�#ادل ال �ال�8ل�2 �ال��2334 �ات االت3ال ب2Y#و�قامة ش uاالت، ونTي م�4لف ال�
  ال�Tالت ال��334ة.

   

  

أن "الرغبة" في إخضاع العلوم  
االجتماعية للعلوم الشرعية سواء  
من حيث المنهج أم من حيث  
الموضوع ما تزال مسيطرة على  
الباحثين المسلمين إلى حد اآلن

أن التراث اإلسالمي ما يزال  
مهيمناً على عقـل المسلم إلى  

د تكبيلهدرجة قد تصل إلى ح

تفطن إلى هيمنة التراث  
وسيطرة مفـاهيمه ومناهجه  
التقـليدية على عقـل المسلمين  
بعض رواد "إسالمية المعرفة". 
وعليه، فهم يؤكدون ضرورة  
غربلة هذا التراث وعدم  
االنقياد لكل غث وسمين من  
هذا التراث البشري

أن تطور األحداث والصراعات  
السياسية في البالد اإلسالمية
قد أدى إلى العزلة بين  
الزعامة السياسية والزعامة  
الفكرية، كما نجم عن ذلك  
"ضعف القدرة السياسية  
والتجربة االجتماعية للزعامة  
اإلسالمية الملتزمة" 

أن تضخم فقه العبادات قد  
أّدى إلى "ضمور فقه الحياة  
والمعامالت واالقتصاد  
والسياسة والعمل
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ب2� ال�عفة اإلسالم�ة  (integration)ت��3
 م�اهج جام��ة ت�قy االن�ماج وال�Vامل  - 9
اء Z4ف الوال��34 في العل�م االج��ا��ة مع إع�اد ال�V@ والقاءات ال��اس#ة لVل ت�34 م� \

  وال��2334�.
إن ال&C أر�0 أن أخل� إل�ه م� ه&ا العض ه� أن نق�نا للعل�م االج��ا��ة الغ]�ة Hغل@ عل�ه 

 عل�ه الxا$ع االخ�rالي الxا$ع االنفعالي؛ أC أنه غال#ا ما ی���ل فx�8H 0عة، ��ا أنه نق�ي ردود فعل�ة س
أC أن�ا نr�4ل ال�اث اإلن8اني �له ل�eعه ت�d مفه�م "الغب" م�غافل2� أو غافل2� ع� ال�ع�د وال���ع في 
 Vال�ق� ال�اخلي في إ\ار الف �اإلن8اني عامة، ��ا ن�غافل ع Vي نف8ه وفي إ\ار الف[ الغVإ\ار الف

�رت في الغب الغxح�ى على اس��عاب ال�334ات ال�ي ت rTاألح�ان نع Lي نف8ه، بل وفي $ع[
ف�r�4ل العل
 في مفه�م "الَعل�ان�ة" ت�امًا ��ا نr�4ل "عل
 ال�ف�" في "الفوH�0ة" أو في "فو�0" ب��2ا ه�اك 

�ه ق� وصلd إلى ع�ة م�ارس ف��ة ح�ى في إ\ار "الفوH�0ة" نف8ها، ��ا أن ت334ات عل
 ال�ف� وح
حّ� اآلن إلى خ�28� ت334ًا، وأن ع� ال���Tة األم�Y0ة لعل
 ال�ف� اآلن أك� م� قن، وأن ه&ه 
ال�334ات م��Tة ل�4مة اإلن8ان وال���Tع وأن $عeها م��T أeHًا لل�أث2 ف�2ا وم�ار]��ا وغrونا ثقا�zًا 

Hاeذم�ا واه��ام�ا $القuخالفات�ا وت y2ونف�8ًا بل ول�ع� �نا ووهrTال ی�#غي أن ن8ق^ ع ،�Vة. ول��x8ا ال
نف�س�ا على الغب أو على غ2ه g2�$ نRدC دور ال��eة ناس2� أو م��اس2� أن العrT أوال وقZل �ل 

  .********شيء ف�2ا
  ومه�ا YH�، فإن تل��4 ه&ه ال�ع�ات ی���ل في االتTاهات اآلت�ة:

خاصة مع ال���4 في العل�م االج��ا��ة، وق� تTلd ـ ال�ع�ة إلى تعاون عال
 ال�ی� والف��ه $3فة 1
ه س�ة uن C&االق�3اد" ال 
م حg2 دعا �zه إلى 1979ه&ه ال�ع�ة في ��اب مالF ب� نZي "ال�8ل
 في عال

2 االق�3ادC مع الف��ه في القeاHا االق�3ادHة. وح8@ اب� نZي فإن اخ�3اص الفقهاء "أن Z4تعاون ال
0عة اإلسالم�ة". Hق�ل�ا في شأن ال�ل�ل ال�يuال yابxأو ال ت yابxق�مها أهل االخ�3اص هل هي تH  

2 
ـ ال�ع�ة إلى عض ما ی��Tه عال
 االج��ا��ات (عل
 ال�ف� وعل
 االج��اع وغ2ه�ا...) على عال
ع ل2��z tا إذا ل
 YH� ه�اك أC ت�اقL ب2� اإلن�اج ال�عفي في م�ادی� العل�م uال 
ال�ی� أو عال

0عة والقeاHا الفقه�ة؛ وم�� دعا إلى ه&ا االتTاه مRخًا ال����ر: االج��ا��uالعق�2ة وأس� ال Àة وم#اد

 رج@ (�kا  )، وه&ه ال�ع�ة ال ت�4لف ع� دع�ة مالF ب� نZي. 1996إب

) و 1995ـ  ال�ع�ة إلى اع��اد ال��ه�Tة األص�ل�ة  في ال�راسات االج��ا��ة (ان� صافي، 3
  ).1988(ع�xة، 

4 - Tض مق�ماتها اتاه یt ضورة "م�اجهة ه&ه العل�م االج��ا��ة (الغ]�ة) ب�راسة نق�Hة، وع
ون�ائTها على ال�عای2 وال�قای�� ال�ي نق�#8ها م� ال�حي وال�8ة، ف�ا �ان مxا$قا لها نقZلها، وما �ان 

 ،Cها" (األن3ارeف�ه0ا إال أن ). وه&ه ال�ع�ة ال ت�4لف ع� ال�ع�ة األولى ج1994م�عارضا معها ن
األن3ار��8H Cرك $الق�ل $أن ه&ه ال�حلة �#ارة ع� "محلة مRق�ة عارضة، ألن ال�الة ال�ق3�دة هي أن 
�C عل�ه م� ��H ع وما��Tن�ة اإلسالم�ة وأن ن�رس ال��Vؤ0ة النق�م ب�Zاء ع�ارة عل��ة م�8قلة م� وحي ال

  2.."أنxuة وأع�ال م� م�xلy مقاص� ال�ی� اإلسالمي وأول�0اته
 ال�� إلى xه إلى خ�Zاهات لإل\الع واالس�فادة م�ها إال أنه ی�#غي ال��Tضي له&ه االت$الغ
 م� ع
�ن ال�عاون ب2� ال�23�4� YH ًا وقاض�ًا ب��2ا األولى أن�Yح �ال�ی 
$عL ه&ه ال�ع�ات؛ و�أنها تTعل عال

  

من هذه المشكالت الوهمية  
أيضاً المبالغة في تكرار أهمية  

ع "الِقَيم" أو "العقيدة" موضو 
وتأثيرهما في العلم إذ ال تكاد  
تقرأ موضوعاً إالّ وتجد فيه إشارة  
إلى تحّيز العلوم االجتماعية  
الغربية أو إلى تأثرها بالقيم  
الغربية أو إلى إهمالها لموضوع  
الِقَيم

أن العلم بطبيعته غير متحيز  
وإنما توظيف العلم وتوجيهه  

ي  من طرف البشر هو الذ
يؤدي إلى التحّيز، أي أن  
التحّيز صفة بشرية وليست  
صفة للعلم بل وحتى للفن! 

في الواقع، فـإن إخضاع العلوم  
االجتماعية للمنهجية األصولية أو  
تكبيلها بأحكام القيمة يؤدي ال  
محالة إلى البحث عن "الحق" و  
"الباطل" و "اإليمان والكفر" 
مما يجعلنا سجناء التراث الثقيل

نب الغلو في الرجوع إلى  تج
التراث في كل صغيرة وكبيرة  

-فيما يتعلق بالظواهر النفسية  
االجتماعية المعاصرة؛ ذلك ألن  
هذا التراث في معظمه متأثر  
جداً بالفـلسفة اليونانية وبالطب  
اليوناني ومعارف العصور  
الغابرة
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��ة والعل�م االج��ا��ة م� ال�ZاHة ل�فادC ه&ه ال�ض��ة ال�ي ق� تRدC إلى ال�uم ال�8ل^ وفضفي العل
اله���ة بل و�لى رفL العل�م االج��ا��ة م�Zئ�ًا م� \ف $عL عل�اء ال�ی� وق� ذ� ل�ا ال����ر رج@ 
ه $أنه م��4 في العل�م Zاخ�3اصه فل�ا أخ �ق� سأله ع �نف8ه في جل8ة خاصة أن أح� عل�اء ال�ی

H أن ��Vف !"Bذ $ا�عقل أن Hعض م��4 في العل�م االج��ا��ة، ال�فd "العال
" جان#ًا م����ًا: "أع
االج��ا��ة ما أن�Tه على عال
 دی� م�ل ه&ا ال��عال
؟ ث
 إن ه&ه ال�ع�ات وخاصة االتTاه ال�الg ت�0 أن 
�ن لل�عامل مع Vة أصلح ما ت�Tل�ة القائ�ة على االس��#ا� خاصة، وهي م�ه�س ال��ه�Tة األصVت

  ال�3�ص وال�3اغات ال��0ة.
��ة بل و0فL ال�ی� �له و�0ع� للعل�ان�ة وفي نف� ال�قd ن�T بuم ال�2� "ال�8ل�2�" م� یفL العل

الuاملة في �ل مTاالت ال�عفة وال��اة $3فة عامة. وال 4Hفى أن ه&ا ال��قف ال Hقل غا$ة واغ�ا$ا ع� 
  ال��قف ال�uار إل�ه أعاله.  

��ة والعل�م االج��ا��ة؛ ی�#غي ول�فادC م�ل ه&ه ال�آزق، ولدم اله�ة ب2� ال��2334� في العل�م uال
 Lال�ال في $ع ���ة أن ی�رس $عL ال��اد ال�ف�8ة واالج��ا��ة ��ا هuم ال�لل���4 في العل
الTامعات اإلسالم�ة ��ا ه� الuأن في الTامعة اإلسالم�ة $ق�2x�8ة (شق الrTائ)، ومعه� أص�ل ال�ی� 

ة $�ال0r2ا... ��ا ی�#غي لل���4 في العل�م االج��ا��ة أن $الrTائ العاص�ة، والTامعة اإلسالم�ة العال��
��ة ��ا ه� ال�ال أeHًا في الTامعة اإلسالم�ة $�ال0r2ا. ومع األسف فإن ه&ه uاد ال�ی�رس $عL ال�

  ال�الة ال�ان�ة ال ن�Tها إال في جامعات نادرة.
س#ة في م�4لف أ\�ار ولعل م� ن�ائج ردم ه&ه اله�ة ع� \y0 وضع م�اهج ومقرات دراس�ة م�ا

  ال�عل�
 (االب��ائي وال�ان�C والTامعي) ما Hأتي:
ـ ت40ج أج�ال م� العل�اء وال#اح�2� ال&ی� �Y�Hه
 ال�ق�ف على ق�م2� ب�ال م� ق�م واح�ة أع�ي 1

ال��Y� م� أح� االخ�3اصات دون جهل أو إه�ال أو ق3�ر أو عrT في ال��ادی� األخt ذات ال3لة ـ 
  ت334ه. خاصة ـ $��2ان

��ة والعل�م 2uم ال��ن وZ0ل�رون م�هج "ال�Vامل ال�عفي" ب2� العل�Zوعل�اء ی� �0ج $اح�2ـ ت4
االج��ا��ة م� جهة، وم�هج تVامل وتفاعل م�4لف الع�امل ال�ي ت��خل في ت2Yuل ال��اه ال�ف�8ة 

.t  واالج��ا��ة م� جهة أخ
��ة على ض�ء فه
 ـ ت40ج أج�ال م� ال#اح�2� والعل�اء �x�8Hع�ن ا3uم ال�الج�هاد في م�ادی� العل

4ج االج�هاد م� ج��ده ال�الي، وت�ج�ه الTه� العل�ي H م�ا dق�ال�3�ص وفه
 أ$عاد ال�اقع في نف� ال
�4
 "فقه ال�#ادات".eاإلسهام في ت �ت#^ $ه ب�ًال م  إلى "فقه ال�عامالت" وما ی

�ا��ة ذوC دراHة $ال�حي ���3ر معفي، وذوC ـ ت40ج أج�ال م� ال��2334� في العل�م االج�4
إدراك $ال�اقع ال�ف8ي واالج��اعي (األ$عاد ال�eار0ة وال�قا�zة) و]ال��هج العل�ي ع�� دارسة أHة fاهة في 

.
  مTال ت334ه
  

  ك�* (�)� ت'ق�% ت#امل ه!ه العل�م؟- 

  م� ناح�ة ال��ض�ع: ) 1
 ألن ال��اقف ال��Zل�رة ح�لها حال�ا ه�اك $عL ال��اض�ع ال�ي ت��اج إلى تأص2ل فعال       

 tم��اقeة وم�3ارعة ، وم� ذلF م�ال م�ض�ع أصل اإلن8ان. فعل
 اإلن8ان ال��یg (االن�و]�ل�ج�ا) ی
 ماحل ن#ات�ة وح2�ان�ة إلى Zأ وارتقى عuر اإلن8ان، وأن اإلن8ان ق� ن��ء واالرتقاء ه� أساس ل�هuأن ال�

0
 أن وصل إلى مت#ة اإلن8ان�ة ب2�0
 أن اإلن8ان ق� خلy في أح8� تقVآن ال  …��ا Hقر الق

  

عدم التطرف في رفض كل ما  
هو "غير إسالمي"، واالستفـادة  
من التراث اإلنساني بالعدل  
واإلحسان؛ وهذا التراث ليس  
غريباً فقط بل هو شرقي وغربي  
وشمالي وجنوبي (عالمي).

عدم التقـليد األعمى للغرب في  
لسفـاته وخلفياته  كل نظرياته وفـ

االديولوجية.

اعتماد القرآن الكريم والسنة  
مصدرين معرفيين يتكامالن  
مع المعرفة العالمية التي  
يلخصها اإلنسان باالستنباط  
واالستقراء وغير ذلك من طرق  
البحث العلمي التي تتفرع  
عنهما مع اعتبار هذين  
المصدرين المرجع األساسي في  

خالق  قضايا العقيدة والقيم واأل 
والسلوك

استعمال العلوم االجتماعية  
بفروعها المختلفة لوصف  
مشكالت المسلمين النفسية  
واالجتماعية والتربوية وغيرها  
وصفـاً دقيقـاً لوضع  
االستراتيجيات والخطط المناسبة  
لكل مجتمع من المجتمعات  
اإلسالمية حسب الظروف البيئية  
والثقـافية والتاريخية وغير ذلك  

والشروط والعوامل  من الظروف  
للبناء الحضاري
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  (Cوعل�ه، فإن عل
 العق�2ة ق� 8Hاع� العل�اء ال�8ل�2� االج��اع22� على بل�رة إ\ار فل8في (ن�
0ة، ولله�ف م� خلy اإلن8ان ومYان�ه في ال�ج�د؛ ذلF ألن العق�2ة u#عة ال�Zxاإلن8ان ولل yل4ل

�ن Vة للواإلن8ان وال��اة وال�عفة اإلسالم�ة تق�م لل�8ل
 إ\ارا لإل�Hان $اB وت�ح�2ه م�ا ی�ت@ ع�ه ن�
�ن ولإلن8ان و]اع�#اره ال��3ر Vاع�#اره خالقا لل$ Bان $ا�Hاإل �م yلxة ال�ي ال ت�م�4لفة ت�اما ع� ال��

2، وه� ال&C عل
 اإلن8ان األس�اء �لها Z4ال 
وعل�ه ما ل
  …األصلي للعل
 وال�عفة؛ إذ أنه ه� العل�
.
  YH� Hعل

�ن ولإلن8ان م�Zي على وم�ا ی��ج ع� اتeاح ه&ا  Vر لل�اإل\ار ال��C ال�ق�#� م� ال�حي ت3
  االع�قاد $أن:

  هللا واح�، -1
  هللا ه� ال��3ر األساسي لل�عفة،  -2
3-    ،
0�  خلy اإلن8ان في أح8� تق
  ق�رة اإلن8ان على ال�عل
 وت�23ل ال�عفة ع� \y0 ال�حي والعقل وال��اس.  -4

��ة إن ما �x8$ه أعاله ل�� إال م�اال لل��او  uم ال�ل (ال�قار]ة) ال�ي اق�حها لل�Vامل ب2� العل
والعل�م االج��ا��ة. وال ی�#غي أن Hفه
 $أن ه&ه ال�قار]ة أحادHة االتTاه؛ أC أنها ت�xلy م� ال�حي 
(ال�3�ص) إلى ال�اقع أو إلى العل�م االج��ا��ة ال��ی�ة ال�ي ت�عامل مع ال�اقع فق^ بل Hق�ح ه&ا ال��اول 

�ن اYH أن.�Yم االج��ا��ة و]الع���ة إلى العلuم ال�  التTاه ث�ائ�ا؛ أC االنxالق م� العل
والشF أن تZل�ر ه&ا ال��اول ق� 8Hاع� ال#اح�2� ال�8ل�2� على تTاوز ��2 م� ال�Yuالت ال��علقة  

ازها خاصة $العالقة ب2� ال�حي،ك��3ر لل�عفة، والعل�م االج��ا��ة ال��ی�ة. وم� األم�ر ال�ي Y�H� إب
في ه&ا ال�Tال م�ال ه� أن العل�م االج��ا��ة ال��ی�ة ت�� إلى ال�عفة على أساس أنها معفة ��fة 
�ن Hق��2ة؛ Vفة ق� ت��ة على ت3�ر مفاده أن ال�عuم ال�(اح��ال�ة) أC أنها غ2 Hق��2ة ب��2ا تق�م العل

�ن وه&ا مف�2 ج�ا ل�ضع ال�3�رات ال��0ة وخاصة إذا �ان األم یتVفة ق� ت#^ $العق�2ة، ��ا أن ال�ع
  ��fة؛ أC أنها م�ل االج�هاد. 

وم� األم�لة ال�ي Y�H� إیادها به&ا ال�3د _ أ�U�Y$ Cة تVامل العل�م االج��ا��ة مع العل�م  
��ةuم�اهج عل��ة  - ال �االق�3اد م�ال مه�ا اس�ع�ل م 
في ال��ض�ع م�ال "م�2ان االق�3اد". فعل

ور0اض�ة ال ی�#غي أن ی�ف3ل ع� إ\ار ن�C عقC�2 م� أبز خ3ائ3ه م8ل�ات  وتق��ات إح3ائ�ة
0ة وه�فه في ال��اة. ول&ا فإن عل
 االق�3اد م�ال ض�� اإل\ار اإلسالمي ال Y�H� أن u#عة ال�Zxل ال�ح
ی�ف3ل ع� ال�3�ر اإلسالمي لل�ل�Vة وع� دور اإلن8ان في ال�3ف في ال�ل�Vة بل ال �Y�Hه أن ی�ف3ل 

اء دون ق2�د  ع�uع وال�Z�8ح اإلسالم م�ال $الH ال g2�$ ال�ال�#ادtء اإلسالم�ة العامة في ت�اول األم
  وشو� تت#^ في مع��ها $�فه�مي ال�الل وال�ام. 

��ة ق� ت�8ف�2 ج�ا م� ال�ع�xات ال��2ان�ة ال�ي ت��ج ع� دراسة ال�اقع  uم ال�و]ال��ل، فإن العل
&ه ال�ع�xات قاع�ة إلص�ار األحYام الفقه�ة م�ال ع� ب�2ة ودراHة. وY�0� دراسة م�ض���ة g2�$ ت3#ح ه

ال���2ل أله��ة ه&ه ال�قxة $�ا ح�ث في ال�ار0خ الفقهي اإلسالمي حg2 �ان أئ�ة العل
 والفقه أم�ال اب� 
ي �#اس والuافعي واب� ح�Zل وغ2ه
 Hغ2ون ف�او0ه
 ب�غ2 األزمان واألماك� ب�اءا على ال�ع�xات ال�

تت#^ م�ال $ال�قافة (العف وال�قال�2) و]ال�الة ال�ف�8ة لل��8ف�ي. وم� ذلF أن ش34ا أتى اب� �#اس 
  �8Hف��ه: هل للقاتل م� ت�]ة؟ فقال اب� �#اس: ال. وق� �ان اب� �#اس Hف�ي $أن للقاتل

إنشاء المؤسسات اإلسالمية    
المتخصصة في العلوم  
االجتماعية، وتكوين الجمعيات  

ت وإقـامة شبكات  والهيئا
االتصال بين المتخصصين  
المسلمين لتبادل الخبرات  
والتعاون في مختلف المجاالت، 
ونشر المجالت المتخصصة

تصميم مناهج جامعية تحقق  
االندماج والتكامل  

)integration  بين المعرفة (
اإلسالمية والتخصص في العلوم  
االجتماعية مع إعداد الكتب  
والقراءات المناسبة لكل
تخصص من طرف الخبراء  
والمتخصصين.

أن نقدنا للعلوم االجتماعية  
الغربية يغلب عليه الطابع  
االنفعالي؛ أي أنه غالبا ما يتمثل  
في ردود فعلية سريعة، كما  
أنه نقد يسيطر عليه الطابع  
االختزالي أي أننا نختزل التراث  
اإلنساني كله لنضعه تحت  
مفهوم "الغرب" متغافـلين أو  

عن التعدد والتنوع    غافـلين
في إطار الفكر الغربي نفسه  
وفي إطار الفكر اإلنساني عامة

الدعوة إلى تعاون عالم الدين  
والفقيه بصفة خاصة مع  
المختص في العلوم االجتماعية، 
وقد تجلت هذه الدعوة في  
كتاب مالك بن نبي "المسلم  
في عالم االقتصاد
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ی��C ارتVاب ج�0ة ق�ل ث
  ت�]ة؛ فل�ا س�ل ع� ذلF قال: إني رأیd في ع��2ه شا؛ أC أن الجل �ان 
    …ی��ب $ع� ذلF ! فان� ��� غ2 اب� �#اس ف��اه $�8@ ال�الة ال�ف�8ة لل�4u ال��8ف�ي

��ة ق� ت�Vامل مع العل�م االج��ا��ة ال��ی�ة م�  uم ال�ه&ه ن�اذج ت2Z� Y$ل وض�ح ��� أن العل
  g ال��هج. حg2 ال��ض�ع، و�zا Hأتي ت�ض�ح إلمYان�ة تVامل ه&ه العل�م م� ح2

  م� ناح�ة ال�2هج:) 2

�ات األساس�ة ال�ي ی�#عها  x4ال C3فة عامة؛ أ$ g�#ق الال�ق3�د $ال��هج في ه&ه ال�راسة \
��ة أساساuم ال�على االس��#ا�؛ وذلF ألنها ت�عامل  ال#احg لل�ص�ل إلى ن��Tة ما. تق�م م�ه�Tة العل

اد على االس�قاء، ب��2ا تق�م العل�م االج��ا��ة أساسا مع ال�3�ص و�ن �انd ال ته�ل ال�اقع وال االع��
ال��ی�ة على االس�قاء أساسا، و�ن �انd ال ته�ل االس��#ا� حg2 ت��8#^ م� ال��0ات العل��ة فض�ات 

  تe4عها لل#�g القائ
 على االس�قاء. 

��ة ق� ت3#ح مTاال الس��#ا� فض�ات م� \ف العل�اء االج��اع uم ال�22� وعل�ه، فإن العل
Z0ي أو ال�صفي في إ\ار Tال� 
ال�8ل�2� واخ�#ارها في ال�اقع، ��ا أن ال�اك
 ال�عفي ال&C ی��ج ع� العل
العل�م االج��ا��ة ق� 3H#ح مTاال لل���2 واس�4الص الق�اع� والق�ان2� العامة لل8ل�ك الفدC وال���Tعي 

ع22uف العل�اء ال  � وغ2ه
وغ2 ذلF م� س�� ال�ار0خ وال���Tع م� \

  

الدعوة إلى عرض ما ينتجه عالم  
االجتماعيات (علم النفس وعلم  
االجتماع وغيرهما...) على عالم  
الدين أو عالم الشرع ليرى فيما  
إذا لم يكن هناك أي تناقض  
بين اإلنتاج المعرفي في  
ميادين العلوم االجتماعية  
ومبادئ العقيدة وأسس  
الشريعة والقضايا الفقهية

  " نفسانيـة بصائـر"  مجلـة
  النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات مجلة

 " بصائــــر نفسانيــــة" على المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3  

 " بصائــــر نفسانيــــة" على شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm  

  القـادمة  ملفـات  االعداد  
NextTopics.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Bassaaer  

 " بصائــــر نفسانيــــة" على الفـايس بوك
www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299/  

  "نفسانيــــة بصائــــر"  بوستر
http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.BassaerPubBr.pdf 

  

 )عشر  الثاني االصدار" (  العربية النفسية العلوم شبكة"  لـ  2022 السنوي الكتاب نم الثاني الفصل
 النفــس وطــب علــوم فــي رقميـــة دورية إصــدارات 

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf  
   http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=290&controller=product&id_lang=3  

   2022شتاء    -37 العــدد  االخير العدد

 منظــور إسالميمقـاربة من  … التحليـل النفسـي  الملـــف  :  
  )السودان - علم النفس( الدكتورة تهاني هاشم خليل عابدينالمشرف :    

 شراء العدد رابط
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=521&controller=product&id_lang=3 

 اإلفتتاحية & الفهـــرس

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product520&controller=product&id_lang=3 

   37العــدد     ملخصـــات كامــل

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37.HTM 
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  *دراسة إقـليمية    عوائق اإلبداع لدى طلبة الجامعات العربية:
  ، الجزائر2جامعة الجزائر    -أ. د. محمود بوسنة-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، السعودية  - . د. مصطفى عشويأ

  جامعة الكويت، الكويت  -أ. د. جياللي بوحمامة -جامعة الخرطوم، السودان  - أ. د. عمر هارون الخليفة
  جامعة بنها، مصر  -سليمان رجب سيد أحمد د. - جامعة قطر، قطر  - د. بتول خليفة

  الجامعة االسالمية العالمية، ماليزيا  -د. هدى هالل - جامعة الدمام، السعودية  - د. معن عبد الباري

 
       amusta2009@gmail.com 

 
 

 

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
على ن���ة ال�عل�
 وم4جاته  تأث2ها سل#ا $3فة عامة مYuالت ��2ة انع�Y  تعاني الTامعات الع]�ة

0 في العال
 الع]ي إال أن ه&ا ف2ها. ورغ
 اإلسهام اإلTHابي له&ه ال�Rس8ا�xت في ع�ل�ة ال����ة وال�
أن م� أه
 وfائف  وم� ال�عوف اإلسهام ی#قى دون \��ح ال���Tعات الع]�ة وت�قعاتها العال�ة م�ها.

ولV� مع�
 الTامعات الع]�ة ت�r أساسا على   الTامعات هي ال��ر�0 وال#�g العل�ي وخ�مة ال���Tع.
2ة للxل#ة ال�ي تYuل ن8#ة  ال��ر�0 ل�رجة أنهZVولألع�اد ال Fة ل&لTال�3ارة ف2ها، ون�� r�أص#ح ��Hل م

فاألس�اذ الTامعي Hقeي مع�
 وق�ه في  متفعة ج�ا مقارنة $ع�د األسات&ة في الTامعات،
r2 واإلع�اد له، وال ی��ف ل�Hه ال�قd الVافي للقاءة وال#�g العل�ي إلن�اج معفة ج�ی�ة ول��ف ال��ر�0

  اإلب�اع ع�� الxل#ة. 
ال�3�ل  وم� أه
 دوافعه و0ع� ال#�g العل�ي في مع�
 الTامعات الع]�ة أكاد��Hا $��ا.

�ن م�4فeا، و0أتي في   ال���ة، علىYH غال#ا ما C&ال Cو0لي ذلF ال8V@ ال�ادC ل��28� الات@ الuه
 �Yس8ة أو ه�2ة حRل#ه مxق� ت C&قي ال�Zxالعل�ي ال� g�#ال وع أو األخ2uاز مTم�ة أو خاصة إلن

وال ن�T إال ن8#ة ض�2لة ج�ًا م� األسات&ة ال&ی� ل�یه
 الs#ة في االس�rادة م� ال�عفة العل��ة   $�g ما.
و�0ه ه&ا ال�اقع ال3لة ال��eفة ج�ًا أو ال�فق�دة ب2� ال#�g العل�ي في   ب�اسxة ال#�g العل�ي.

وفي ه&ا إغفال تام لل�ور ال&Y�H C�  ��4لفة $الZل�ان الع]�ة.ال الTامعات وم�xل#ات ال����ة في ال�Tاالت
0ة ال�Rهلة في دفع م28ة ال�ق�م في تRدHه أنu#ها الال�\�  الTامعات $�افقها ومRس8اتها ال#���ة وع�اص

  الع]ي.
�م� وم� ال�الح  أن ال#�g العل�ي في الTامعات الع]�ة م�عrل ت�امًا ع� ال�Rس8ات اإلن�اج�ةYة ال�

(القxاع ال4اص)، م�ا أدt إلى حمان ال#احg الTامعي م� ال�ع
 ال�ادC ال&C �ان م� ال��Y�  واألهل�ة
و]&لF فإن ال#احH gع��� على ما �34H لل#�g العل�ي في م�ازنات جامع�ه  تق�مه ه&ه ال�Rس8ات؛ أن

��ق�مة أو ح�ى ق�رن $�ا ه� م�34 ل�ف� الغض في جامعات ال�ول ال وه� ض�2ل ج�ًا خاصة إذا ما
  في $عL ال�ول ال�ام�ة.

ح�ى ع� زمالئه  في مع�
 األح�ان ال#احg الع]ي في الTامعات $Yuل م�عrل و0ع�ل
وY�0� أن  ).Elhag, 2009( 2009الق8
 ��ا أك� على ذلF ال�اج س�ة   نف� أو الVل�ة نف�  في

Fاف ل&لeH امعاتTال �ا ب2��z y28اب ال�عاون وال���s  في xاح� الق�في  و��zا ب2� الTامعات نف8ه، ال

   

 

 

  

تعاني الجامعات العربية بصفة  
عامة مشكالت كثيرة انعكس  
تأثيرها سلبا على نوعية التعليم  
ومخرجاته فيها

أن من أهم وظائف الجامعات  
هي التدريس والبحث العلمي  
وخدمة المجتمع. ولكن معظم  
الجامعات العربية تركز أساسا  

أنه أصبح  على التدريس لدرجة  
يحتل مركز الصدارة فيها

يعد البحث العلمي في معظم  
الجامعات العربية أكاديميا  
بحتا. ومن أهم دوافعه الحصول  
على الترقية، ويلي ذلك  
الكسب المادي لتحسين  
الراتب الشهري الذي غالبا ما  
يكون منخفضا

Bassaaer Nafssania: N°37 Summer 2022 (June Supplement)  ملحق شهر جوان(  2022صيف  37الـعــدد ئــــــــرنفسانيــــــــة:بصا ( 

21  � �



  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

وحمان  ال��ی�ة  فeًال ع� اف�قار ال��Y#ات الTام��ة للع�ی� م� ال�اجع الع]�ة، م�4لف الZل�ان
ال���فة في ق�اع� ال�Zانات ال��ی�ة وال�ي ت�فها ه�2ات وج���ات  لل�عل�مات  ال#احg م� م3ادر مه�ة

) في دراس�ه ع� ال�ع�قات ال�ف�8ة وغ2 ال�ف�8ة ل�t 2000وه� ماأك�ه صالح (مه��ة وعل��ة ��2ة. 
) 
تعضه ل�ع�قات  ) ع��2010$عL أعeاء ه�2ة ال��رT$ �0امعة ع�ن. وه� ما أشار إل�ه وأك�ه قاس

  ال#�g العل�ي في ال�\� الع]ي. 
و�إسهام في مTال ت�فr2 االه��ام $اإلب�اع في الTامعات الع]�ة اتTهd ال�راسة ال�ال�ة ن�� ال�Zء 
ب���4u ع�ائy اإلب�اع $أن�اعها ال��4لفة ع�� الxل#ة عل�ا $أن ال�الح�ات ت2Z� ضعف االه��ام ب����ة 

0 اإلب�اع وال�غل@ اإلب�اع و�زالة ع�ائقه $��xص�ات ل��
 تHال�راسة ب�ق� 
ع�
 الTامعات الع]�ة. وس��4
على ع�ائقه ل�t الxل#ة في الTامعات الع]�ة على أن یلي ه&ه ال�راسة $��ث أخt ت��اول م�ض�ع 

&ا اإلب�اع وع�ائقه في م�4لف ماحل ال�عل�
 ب�ءا $ال�eانة والوضة دون إه�ال دورا ألسة الع]�ة في ه
ح ال���r2 ال&C لفd إل�ه ال�� �ل م� العال�2� ال�320�  ال�Tال.xرة والVوال ن�8ى ه�ا اإلشارة ال��

 ��f�أسامة ال#از وأح�� زو0ل ع� أزمة العل
 في العال
 الع]ي وأه��ة إدراك ال���Hات ال��8قZل�ة في ت
  ).2005العل
 ل�ل مuاكل ال����ة ال��H��8ة (زو0ل، 

  

  اع:تع
4* اإلب�
    Hعف اإلب�اع $3فة عامة $أنه الق�رة على إن�اج أفVار ج�ی�ة أو \ق ج�ی�ة ل�ل ال�Yuالت.

((م� ب�ع و]�ع الuيء أو اب��عه تع�ي أنuأه  )1991ك�ا جاء في ل8ان العب (  اإلب�اع لغة:
�ن َأّوًال". ص والZِْ�ُع: "الH�ِZَعُ  وجاء �zه أeHا  و]�أه))،YH C&يء الu6ال  


 ال�س�^وجاء في الTواإلب�اع ع�� 1972( �ع ،yم�ال ساب ): ((ب�عه ب�عا أC أنuأه على غ2
نrعة في ج��ع فوع الف� تعف $الع�دة إلى ال�Zxعة و�ی�ار   الفالسفة إTHاد الuيء م� الع�م، واالب��ا��ة:

ال�� والعا\فة على العقل وال��yx وت��r2 $ال4وج ع� أسال2@ الق�ماء $اس���اث أسال2@ 
  43ص �ة)).ج�ی

أو إنuاؤه على غ2 م�ال سابy، واس���اث أسال2@  اخ�اع الuيء  اإلب�اع لغة Hع�ي:  وعل�ه، فإن
   ج�ی�ة ب�ل األسال2@ الق��Hة أو ال��عارف عل2ها، فه� خوج ع� ال�أل�ف ون��L لل�قل�2 وال��اكاة.

0� تع0فا )1998(  جوان وق� أشارuيء  األقل.على   لإلب�اع إلى أن ه�اك ث�ان�ة وعu$ وق� ت3ل
.ول&لF س�2
 عض $عL ال�عار�0 ال�ي أوردها ال#اح��ن لإلب�اع  م� ال��سع إلى خ�28� تع0فا أو أك�

أح� ه&ه ال�عار�0 ل�2
 على ض�ئه م�اقuة  وم� ث
 م�اولة ال4وج ب�عY�H �0� االس�شاد $ه أو ت�Zي
 وتف28 القeاHا ال��علقة $��ض�ع ه&ه ال�راسة.

0 أصلي ) 2007(" ه "قام�س ال���Tة األم�Y0ة لعل
 ال�ف�وق� عف�xأنه: "الق�رة على إن�اج أو ت$
2ًا ن��ذج�ًا. وق� فuل ال��ل2ل في Zأصالة وت�4ًال وتع لع�ل، ن�0ة، تق��ات أو أفVار. والفد ال��Zع �Hه

�ن فد ما أك� إب�اعا م� اآلخ". وعفه YH ل�اذا y2لي في "ال��ق�Hس إ��0� لعل
 ال�ف�" قامT�2Zال
2 إلى الع�ل�ات ال�ي تفeي  )2008(uاألدبي ل� ��4�8م في األدب�ات الف��ة وفي الفH لحx3أنه: "م$

 �0إلى ال�ل�ل واألفVار وال�3�رات واألشYال الف��ة وال��0ات وما ی��L4 ع� ذلF �له على ن�� ف
  وج�ی�".

دة ال�ج�ه وم�4لفة ال��اور إال أنها ال ت4ج ع� م�ا سyZ أن تعار�0 اإلب�اع و�ن �انd م�ع� وe�0ح
ة أو م��Tا أو خ�مة. اإل\ار اللغ�C له؛Vاء �ان ف�  وه� ال�ص�ل إلى شيء ج�ی� س

  

من المالحظ أن البحث العلمي  
في الجامعات العربية منعزل  
تماماً عن المؤسسات اإلنتاجية  
الحكومية واألهلية (القطاع  

ن  الخاص)، مما أدى إلى حرما
الباحث الجامعي من الدعم  
المادي الذي كان من  
الممكن أن تقدمه هذه  
المؤسسات

يعمل الباحث العربي في  
الجامعات بشكل منعزل في  
معظم األحيان حتى عن زمالئه  
في نفس الكلية أو نفس القسم  
كما أكد على ذلك الحاج سنة  
2009 

كإسهام في مجال تحفيز  
الجامعات  االهتمام باإلبداع في  

العربية اتجهت الدراسة الحالية  
نحو البدء بتشخيص عوائق  
اإلبداع بأنواعها المختلفة عند  
الطلبة  
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 ال�ع
4* اإلج
ائي  ل�:9ل'ات ال7'6  : 

0قة إTHاب�ة ومف�2ة اإلب�اع  : نق�3 $ه الق�رة علىx$ التYuار ج�ی�ة ل�ل ال�Vد أو  إن�اج أفللف
  لل���Tع.

 ,Martinاسة ال��اجr ال��4لفة ال�ي ح�دتها مارت� (نق�3 $ع�ائy اإلب�اع في ه&ه ال�ر  ع�ائ% اإلب�اع:
�ن ال���اس 1990Vال���اس ال��4�8م في ال�راسة ال�ال�ة. ی� �) ح8@ م��اس وضع له&ا الغض؛ وه

م�  ال��اور ال�ال�ة: ع�ائy مت#xة $�فه�م ال&ات، ع�ائy مت#xة $ال�اجة لالم��ال، ع�ائy مت#xة 
x#ت�0، ع�ائy مTاس�ع�ال ال�$ yائ�ة $اس�ع�ال ال��ل2ل ال��xقي، ع�ائy مت#xة $انTاز ال�هام وع

  مت#xة $ال���^ ال�Zxعي (الف0r2ائي):
  

 أه�اف ال7'6:  

1 - .g�#ار�ة في الuة ال��[  ال�عف على ع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#ة $الTامعات الع
  ة في ال#�g.ت���3 ع�ائy اإلب�اع وش�تها ل�t الxل#ة $الTامعات الع]�ة ال�uار� - 2
مقارنة ع�ائy اإلب�اع ب2� الxل#ة $الTامعات الع]�ة ال�uار�ة في ال#�g فى ض�ء إدراكه
 له&ه  - 3

.yائ�  الع
4 - .g�#ار�ة في الuة ال��[  م�اقuة ع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#ة $الTامعات الع
5 -  
 $عL ال��ص�ات لل�غل@ على ع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#ة $الTامعات العHار�ة في تق�uة ال��[

.g�#ال  
  

  م
اجعة ال�راسات الAا@قة


D  لل�راسة: - أ E2ار الFاإل  

ت�اولd دراسات و]��ث م�ع�دة م�ض�ع اإلب�اع وما یت#^ $ه ��ا حاولd دراسة االخ�الفات ب2� 

 م�ل اإلب�اع واالب�Vار واالخ�اع واألصالة�kاإل م�4لف ال�فا 0�xت tب�اع وال��k#ة. وت�اولd دراسات أخ

�0ة واإلن�اج�ة وغ2ها م� ال�Rس8ات على [وع�ائقه في م�4لف ال�Rس8ات ال�
وال�����Tة. و0الح  ع�� دراسة ع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#ة م�ال فإن ه&ه   وال������ة الفدHة ال��8�0ات

الxل#ة  (ع�� أC أن الع�ائy م�ج�دة على ال��8�t الفدC  ال��8�0ات ت��اخل وت�#ادل ال�أث وال�أث2؛
وعلى ال��8�t االج��اعي  (�kاكل ال�Rس8ات وق�ان�2ها وثقاف�ها) م�ال)، وعلى ال��8�t ال�����ي

 
�مة ال�����$ (مRس8ات ال���Tع �األسة و��
 ال���Tع ال8ائ�ة)؛ وذلF $اع�#ار أن الTامعة م���ة ت�أث
�ن في ح� ذاتها عائقًا ولVق� ت 
� $3فة غ2 م#اشة؛ ف��الال8ائ�ة في ال���Tع، وأن ه&ه ال��   dإذا �ان


ورة ع�ل�ة ال��Tی�  "ال��اف�ة، واالم��ال، وال�قل�2" ال��
 ال8ائ�ة في م��Tع ما هي ��eقل $الفإن ه&ا Hع
وال�ف�ح واإلج�هاد. ورغ
 ه&ا، فإنه ی��� م�  الTامعات $أسات&تها و�دار20ها و\ل�Zها أن تق�د ع�ل�ات 

0 وال����ة واإلب�ا �xعات.ال���Tع $ال�  
dعات ال�ي ل�ق��Tإلى ال� $ال�@ ال�eارC مRخًا Hالح  ال�ارس أن ال�ا$ان وس�غاف�رة   و]ال��

�0ة،  م�ال ق� غ2ت ��2ًا في م���مات ومال0r2ا  وفل��ا وال23� و��ر0ا[ال��
 ال8ائ�ة في مRس8اتها ال�
yاف�2 والxاعة ال�ي ق� ت  إTHابي ب2� ال��
 ال��4لفة وع�لd على ت�قy2 تZVام ال�Zو م�eار]ة ���
 اح�

  و�&لF األم $ال�� ل�أث2 ال�ی� في ت��u^ اإلب�اع ، وال�قال�2 و��
 ال�غ22 وال��Tی� واإلب�اع واإلخ�اع

  

يعرف اإلبداع بصفة عامة بأنه  
القدرة على إنتاج أفكار  
جديدة أو طرق جديدة لحل  
المشكالت

إن كانت  أن تعاريف اإلبداع و 
متعددة الوجوه ومختلفة  
المحاور إال أنها ال تخرج عن  
اإلطار اللغوي له؛ وهو الوصول  
إلى شيء جديد سواء كان  
فكرة أو منتجا أو خدمة

اإلبداع  : نقصد به القدرة  
على إنتاج أفكار جديدة لحل  
المشكالت بطريقة إيجابية  
ومفيدة للفرد أو للمجتمع.
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في الف��t وتفه
 ال�غ2ات ال��zة وخ3ائ�   ج�هاد""���ة اال وانxالقه أو ت�x�Zه و�عاق�ه، فق� تغل@
"ب�2ة  فق� ت8�د و]ال�قابل، (اخ�الف العل�اء رح�ة). كل ب�2ة ثقا�zة لالنxالق في ع�ل�ة اج�هاد م���ع

وفي ه&ه ال�الة  تTuع على االنغالق وال�rمd وال�ع3@ ورفL اآلخ مه�ا �ان ق0#ًا في ال�ی�. دی��ة"
  األخ2ة؛ 

2 إلى أuاوزه ونTل ل��ن االه��ام $��ض�ع اإلب�اع م� حg2 ت��4u ع�ائقه وت��3فه واق�اح حل
0 اإلب�اع  و�&لF وضع�xل� ^xة  خHاه@ ورعا�في الTامعات الع]�ة، ی�Vامل مع م�ض�ع االه��ام $ال�

.�2[�   ال��ه

 ال�ل�ل والHة س�ع��2ا على تق��[امج إلزالة وال شF أن ت��4u ع�ائy اإلب�اع في الTامعات العZ

ه&ه الع�ائy أو ال���U4 م� ح�تها، واق�اح خx^ ع�ل�ة ل���ة اإلب�اع $الTامعات الع]�ة، وت��fفها ل�ل 
ال�قا�zة والعل��ة   ال�Yuالت الع�ل�ة وت��ة ال���Tعات الع]�ة في م�4لف ال�Tاالت:

�ل�ج�ة�Vة. وال�Hجه  وال��3ة واإلق�3اد�اه��ام�ا أوًال ن�� دراسة اإلب�اع في وم� ه&ا ال��xلy ارتای�ا أن ن
  ن�ًا لل�ور ال0ادC وال��ادC ال&C ی�#غي أن تق�م $ه ه&ه ال�Rس8ات في ال���Tع. الTامعات

  م4��Aات اإلب�اع: -ب
ة )1995(ع�Zالف�اح،  أورد تایل�رVاإلب�اعي، وهي ف 2Vل ال�ف�ة مه�ة حV0ات   ف�"م�8

وم� غ2 ال3ائ@ ال��r22 ب2� اإلب�اع  ف في الع�y ول�� في ال��ع،ففي رأHه أن اإلب�اع �4Hل االب�Vار"؛
.t�    العل�ي واإلب�اع الف�ي م�ال ألنه ی�ع�t ح�ود ال���

  الق�رات اإلب�ا	�ة: -ج
2 ع�ی� م� ال�Vاب وال#اح�2� في مTال اإلب�اع إلى أن ه�اك ع�امل أساس�ة م�8قلة للق�رة uH

أبز ال#اح�2� في ه&ا ال�Tال  وج�د إب�اع. وم� و]�ونها ال Y�H� ال���ث ع� اإلب�ا��ة
2 اإلب�اعي وهي: )Guilford( جل�ف�ردVأنها تقف وراء ال�ف tال�8اس�ة  ال&C ح�د ث�ان ق�رات أساس�ة ی

ق�رات ت�ل2ل�ة وتأل��Uة، م�t   األصالة، لل�Yuالت، إعادة ال����
 أو إعادة ال���ی�، الxالقة، ال�ونة،
0
.ال��2@ في ال�Zاء �وذ� أن م� ب2� ه&ه الق�رات اإلب�ا��ة أر]ع ق�رات ذات وض�ح   ال�3�رC و ال�ق

فق� أشار إلى أن أه
  )1998أما جوان ( األصالة، ال�8اس�ة لل�Yuالت.  الxالقة، ال�ونة، $ارز وهي:
2 اإلب�اعي ال�ي حاول ال#اح��ن ��اسهاVونة،  هي: ق�رات ال�ف، ال�8اس�ة األصالة، اإلفاضة الxالقة، ال�

2 اإلب�اعي وهي:  )2000( وأوضح ال�عاxHه  لل�Yuالت.Vق�رات تقف وراء ال�ف dالقة،  أن ه�اك سxال

 وذ� ع�Z ال�8ار  (اإلك�ال)، ال�أل��. األصالة، ال�8اس�ة لل�Yuالت، ال�فاص2ل ال�ونة،�kا(د   إب

�uاف أن ه�اك ع�امل أساس�ة أنه $فeل اس��4ام ال��ل2ل العاملي في مTال اإلب�اع فق� أمY� اك ت)
األصالة، ال�8اس�ة لل�Yuالت، اإلح�فاÈ $اإلتTاه  الxالقة، ال�ونة، م�8قلة للق�رة اإلب�ا��ة م� أه�ها:

2 إل2ها  م�ا سyZ أن ه�اك اتفاقا  وم�اصل�ه. و0الح uH ع الق�رات ال�ي��Tم �على أر]ع ق�رات م
2 ا ال#اح��ن، وال�ي یون Vالت،  إلب�اعي وهي:أنها تقف وراء ال�فYuونة، وال�8اس�ة لل�الxالقة، وال�

   واألصالة.
  أن�اع ع�ائ% اإلب�اع: -ه

 م�ض�ع ع�ائy اإلب�اع م� ال��ض�عات ال�ي نالd اه��ام ال�Vاب وال#اح�2� في م�4لف الZل�ان Zع�H
2 اإلب�اعي.وال�قافات حg2 حاول ع�ی� م�ه
 ت��ی� الع�#ات ال�ي تقف عائقًا أمام اإلب�اع أو ال�فV  

 conceptual ع�ائy اإلب�اع في ��ا$ه ح�ل الع�ائy ال�3�ر0ة  Adams (2001) فق� ص�ف ج���
blockbusting  .��2ةZة وال�zال�قا yائ�  إلى ثالثة أص�اف وهي: الع�ائy اإلدراك�ة، الع�ائy العا\�Uة، والع

  

أن الجامعة منظمة تتأثر  
بمنظومة القيم السائدة في  

ع، وأن هذه القيم قد  المجتم
تكون في حد ذاتها عائقـاً ولو  
بصفة غير مباشرة

إذا كانت القيم السائدة في  
مجتمع ما هي قيم "المحافظة، 
واالمتثال، والتقـليد" فـإن هذا  
يعرقـل بالضرورة عملية التجديد  
والتفتح واإلجتهاد

ينتظر من  الجامعات بأساتذتها  
قود  وإدارييها وطلبتها أن ت

عمليات التطوير والتنمية  
واإلبداع بالمجتمعات.
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على  stereotyping الق�ل#ة ت��ث ع� أث perceptual blocks في مTال الع�ائy اإلدراك�ة
�لي للrTئ�ات ال�r4نة سا$قًا في ال�ماغ �uی� ال�Tا$^ الالعقل، و��� ��Hع اإلب�اع م� حg2 م�عه ال�

�، وع�م الق�رة على رؤ0ة $Yuل مق�ل@، ونrعة اإلن8ان إلى تع22� ال�Yuلة وتx�x4ها $Yuل ض��
g2�$ ال ی��Y� العقل م� اس�جاع  saturation وجهات ال�� ال��4لفة، و�ت4ام ال&ه� $ال�عل�مات

 yائ�ال�عل�مات اإلضا�zة، والق3�ر في اس��4ام ج��ع ال��اس $Yuل م�الزم. ه&ا وY�0� تل��4 الع
ال�4ا\ة، ع�م الs#ة في إح�اث  في ع�ة ع�امل �ال�الي: ال4�ف م� emotional blocks العا\�Uة

إرت#اك وف�ضى، واس��4ام ال��اك�ة أك� م� إن�اج األفVار ال�Tی�ة، وع�م الق�رة على ان��ار ف�ة 
&  cultural م� أجل ت�ل�2 أفVار ج�ی�ة. أما الع�ائy ال�قا�zة وال��2Zة  incubation "ال�eانة"

environmental blocks  امل��عة ع�Tفي م dم ال�قافيفق� ص�ف؛ م� ح(Taboo) g2 وم�ها، ال��
�عة مع�2ة م� ال���Tع، واع�#ار �Tم د إی&ائه ل�uاعTة ل�2ة م� ال�ل�ل ال���فZ� عة��Tاس�#عاد م
2 وال�24ل إضاعة لل�قd، واللع@ لأل\فال فق^؛ فهي م� س�ات ال�4u غ2 ال���ج. وع�م اع�#ار Vال�ف

اإلشYال�ات؛ ألن حل اإلشYال�ات ع�ل ج�C، و�&لF ال��r22 ال��Vة وال�عا$ة وس2لة م� وسائل حل 
2 ال��الزم مع اس��4ام ال�2 ال���ى ب2�Vأص�اب ال�ف right-handed thinking قيxال�� 2Vال�ف �؛ وه

 t2 ال��الزم مع ال�2 ال�8Vني، وأص�اب ال�ف�2 left-handed thinking ال0اضي القانVال�ف �؛ وه
 primary ي. مع أن ال�ق�م ال�اصل في عال
 ال�2Tات یجع إلى اإلب�اع األوليال�Tالي الف�ي ال��س

creativity فة�fاف ع�ل ووu؛ ألن اك�t2 ال��الزم مع ال�2 ال�8Vت#^ $ال�فت
 ع�  DNA  &RNA ال�
 C�y0 ال�24ل واإللهام، وه�اك مuاكل ��2ة ال Y�H� حلها ع� \y0 اإلب�اع ال�ان\ secondary 

creativity  اض�ة ال��روسة�2 ال��الزم $ال�2 ال���ى ألنه Hع��� على ال��اه العل��ة الVت#^ $ال�فال�
2 الع�ائy ال�قا�zة إلى انها م�اولة القeاء على اإلخ�الفات ب2� األش4اص عل�ا أن اإلب�اع uب�قة. وت

وني د ی�uأ ع� ه&ه�Vاصل اإلل�ون ال��اصل ال�قافي اإلخ�الفات، على س2Zل ال��ال االك�فاء $ال�
والف0r2ائي، وم� ع�ائقه �&لF ال��Zأ ال�الي: "األفeل لل�غ22 ه� ال�قل�2"؛ ألن ال�قافة ال��اف�ة على 

 .  ال�قال�2 ال تTuع على ال�غ22
) م�ض�ع ع�ائy اإلب�اع م� خالل ال�راسات ال8ا$قة ال�ي أجd0 في  ,1990Martinودرسd مارت� (

0قة ال�ي یt بها ش�4 ما ال�الHات ال����ة ول�34هxال$ yإدراك�ة ت�عل yائ�ا في ثالثة أن�اع وهي: ع
 �4u0قة ال�ي ی�#غي للxال$ yة ت�عل�zثقا yائ�األش�اء ال�ي ح�له والقeاHا ال��4لفة ال�ي تعض له، وع

.�4uبها ال ��H 0قة ال�يxال$ yة (انفعال�ة) ت�عل�U\عا yائ�  أن �8Hع�لها وع
)  وم�رجان 1959راسات ال��علقة $ع�ائy اإلب�اع ال�ي قام بها �ل م� روجز (و]ع� ماجع�ها لل�

)1968) r1979) وأدام rاج�) قامd مارت� $�3اغة م��اس لع�ائy اإلب�اع به�ف ت��ی� الع�ائy وال�
ال�ي ت��ع اإلب�اع وت�#xه س�اء �انd م�علقة $ع�امل داخل�ة (ش�34ة) م�ل ان4فاض تق�ی ال&ات وال�قة 

�ف� وال4�ف م� ال�4ا\ة أم $ع�امل خارج�ة ت�علy $ال���^ وال�2Zة م�ل ���Uة اس�ع�ال و�دارة ال�قd $ال
وف الع�ل ال��اس#ة. وق� أخ&ت ال#اح�ة $ع2� اإلع�#ار ل�t ص�اغ�ها f وفض الق2�د وع�م ت�ف

8 م� ال�Hان@ األTة إما $غل#ة الx#ت2 ل�t الفد وال�Vا أن�ا� ال�فeHلل���اس أ yxماغ (اس�ع�ال ال��
2 ال��xقي) أو $غل#ة الTان@ األ�H� م� ال�ماغ وال&C ی���ل أساسا في اس�ع�ال ال��س وال�4ال.Vوال�ف  

ول
 ته�ل ال#اح�ة في ص�اغة م��اسها ال��غ2ات ال�ت#xة $ال�اجة لالس�قالل�ة أو $ال�اجة لالم��ال س�اء 
   م�8�t ج�اعات وفق الع�ل. كان ذلF على ال��8�t ال34uي (الفدC) أم على

  

  

حدد جليفورد  ثمان قدرات  
أساسية يرى أنها تقف وراء  
التفكير اإلبداعي وهي:  
الحساسية للمشكالت، إعادة  
التنظيم أو إعادة التحديد،  

الطالقة، المرونة، األصالة،  
قدرات تحليلية وتأليفية، مدى  
التركيب في البناء التصوري و  
التقويم

جروان إلى أن أهم    أشار
قدرات التفكير اإلبداعي التي  
حاول الباحثون قياسها هي:  
الطالقة، المرونة، األصالة،  

تاإلفـاضة، الحساسية للمشكال

هناك ست قدرات تقف وراء  
التفكير اإلبداعي وهي:  
الطالقة، المرونة، األصالة،  
الحساسية للمشكالت، التفـاصيل  
(اإلكمال)، التأليف
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 ات ال8ا$قة إلى ص�اغة ال���اس ال&C أشنا إل�ه وال��8ى:وق� ان�هd مارت� م� خالل ماجعة ال�راس
 .(Cی��Tال�) CارVاإلب�اعي والفعل اإلب� 2Vال�ف yائ� Inventory of Barriers to Creativeقائ�ة ع

Thought and Innovative Action  
اة ال��اس" في وق� اق�#�8ا ه&ا ال���اس وتج��اه إلى الع]�ة ��ا س�أتي شح ذلF ع�� ال��یg ع� "أد

.g�#ه&ا ال 
وم� ال&ی� اه���ا $��اجr وع�ائy اإلب�اع و\ق تTاوزها وال�غل@ عل2ها الrوج ل�م�8ی� ول�م�8ی�  

)Lumsdaine & Lumsdaine, 1995 �ع في ��ابه�ا ع�) الل&ان خ33ا ف3ًال �امًال له&ا ال��ض
حا أسال2@ ع�ل�ة ل�Tاوز ه&ه ال��اجr . وق� اق1995س�ة  "ال�ل اإلب�اعي لل�Yuالت" $اللغة االنVل0r2ة�

وم� أه�ها اف�اض أن "اللع@ عgZ" ب��2ا یRدC  االف�
اضات الLاKFة. والع�ائy. وم�ها على س2Zل ال��ال:
 F8اع� على اإلب�اع. و�&لH ، ��ا أن اللع@ وخاصة $ال�8#ة لأل\فال�ال&ه ^�uاقع إلى ت��اللع@ في ال

2 ون�^ إدراك األش�اء. وم� أم�لة ه&ا ال��ع م� األم $ال�8#ة للفVاهة وال�dV اVن�^ ال�ف ل�ي تغ2
ال��اجr أeHا االف�اض أنه "ال Y�H� تعل
 اإلب�اع وال تعل��ه" ب��2ا Y�H� في ال�اقع تعل
 اإلب�اع وتعل��ه 

0ه في م�4لف األع�ار. �xوت  
ب عل2ها الxل#ة في ال��ارس أو حل ال�Yuالت ال�ي ی��ر  م�ل عادة"العادات"  وم� ع�ائy اإلب�اع أeHا

2 g2�$ ال ت�Tاوز ع�� م�اجهة ال�Yuالت؛ إذ أن Vع ح�ودًا لل�فeت g2ع ح��Tة وال�في إ\ار األس
معل#ة" سهلة االس�هالك واالس�ع�ال. وyZx�0 ه&ا األم على حل “العادات تق�م حل�ًال جاهrًة وأفVارًا 

0ة ال8ل���ة ال�Yuالت ال0اض�ة واألس�لة العل��ة وغ2ها مVا ال�ي تق�م العادات الفHاeاألس�لة والق �
حل�ًال جاهrًة لها م�ا Hق�2 ال&ه� و��0عه م� ال#�g ع� حل�ل ج�ی�ة وت3�رات خارجة ع� ال�أل�ف وع�ا 
تع�ده ال�عل��ن واألسات&ة وغ2ه
.  وe0اف إلى ما سyZ اف�اض مع�
 الxل#ة أنه ی�ج� حل واح� ص��ح 

 xلة ال�Yuمافق^ لل� (
في أC عل
 م� العل�م ل�ج�نا أن أغل@ سRاًال  وحة. فل� سأل�ا \ل#ة في ف3ل (ق8

 إجا$ة واح�ة اع�قادًا م�ه
 أن ه�اك حًال واح�ًا أو إجا$ًة واح�ة فق^ ألC سRال أو Hن ب�ق��الxل#ة �YHف

ع�ائy أeHا مYuلة، ب��2ا ق� THاب ع� الR8ال ال�اح� إجا$ات م�ع�دة وص���ة في نف� ال�قd. وم� ال
ال�� لل�Yuلة $�عrل ع� إ\ارها (م��xها)، وات#اع االجاءآت دون مونة أو تفه
 لل�وف أو روح 

  القان�ن م�ا ق� THعل  ات#اع االجاءآت روت�2ًا قاتًال لإلب�اع والت4اذ ال�#ادرة. 
2 ال8لZي ال&C ی��رج ت��ه �ل أن�اع ال480ة واالس�هrاء و Vال�ف Fل&� yائ�ال�ق� اله�ام م�ا وم� الع

 ��H^ م� ���ة اآلخ ومع��0اته، وFYu0 في ثق�ه ب�ف8ه وخاصة األ\فال والxل#ة. وق� أشار ل�م�8ی� ول
اس�Tا$ة  150)  به&ا ال�3د أن الxفل ی�لقى ح�الي Lumsdaine & Lumsdaine, 1995م�8ی�) (

�0� سل�Zة مقابل اس�Tا$ة إTHاب�ة واح�ة فق^ داخل األسة وخارجها. وم� أVا تeHي أZال8ل 2Vم�لة ال�ف
2 أو سيء للغاHة وال xضع خ�2 "أن الVال�ف� �قف أو وضع مع2�اتTاه سلZي أو م�قف سلZي ن�� م
 عل�ه x�8�4 ع��ما تuي على الZال8ل 2Vال�ف x�8H ه". وعادة ماY�H� ع�ل أC شيء ل�غ22

  االنفعاالت ال8ل�Zة وخاصة الغe@ وال�rن واإلك��اب. 
الع�ائy أeHا ت�T@ ال�4ا\ة وال4�ف م� الفuل، فل�� ال�ق3�د $ال�4ا\ة ه�ا، ال�4ا\ة وم�  

ال��8Tة �ال�8اقة 8$عة ج��ن�ة أو القفr م� ارتفاعات شاهقة. ولV� ال�ق3�د ه� ال�4ا\ة في ع�ل�ات 
2 أو مه
 ج�ًا ألولZ� ر�2 ع� األفVار ول� �انd غ0#ة وال��یg أمام ج�هZوال�ع 
مة ول� �ان  ال�عل

  ذلF في م�ض�ع ج�ی� ت�امًا، وع�م ال4�ف م� الx4أ والفuل، وال�عل
 م� الفuل نف8ه وال��ابة على 

  

هناك اتفـاقـا على أربع قدرات  
من مجموع القدرات التي يشير  
إليها الباحثون، والتي يرون  
أنها تقف وراء التفكير  
اإلبداعي وهي: الطالقة، 
والمرونة، والحساسية
للمشكالت، واألصالة

) 2001صنف جيمس  (
عوائق اإلبداع في كتابه حول  
العوائق التصورية  إلى ثالثة  
أصناف وهي: العوائق  
اإلدراكية، العوائق العاطفية، 
والعوائق الثقـافية والبيئية

يمكن تلخيص العوائق  
العاطفية  في عدة عوامل  
كالتالي: الخوف من المخاطرة، 

في إحداث إرتباك    عدم الرغبة
وفوضى، واستخدام المحاكمة  
أكثر من إنتاج األفكار  
الجديدة، وعدم القدرة على  
انتظار فترة "الحضانة"  من أجل  
توليد أفكار جديدة
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وذ� �&لF ل�م�8ی�  ال��اولة $ع� الفuل ل�� ل�ة واح�ة بل ل�ات ع�ی�ة، وال�عل
 م� األخxاء.
ء الفه
 وال�rاعات وال4�ف. YuHل م�3رًا ل8�  ) ع�ائy ال4�ف م� الغ��ض، وال&1995Cول�م�8ی� (

وم� ال�الح  أن أغل@ \ل#ة ماحل ال�عل�
 ال�ان�C والTامعي Hفeل�ن  اإلخ�#ارات ال�ي ت��e� تعل��ات 
 
واض�ة م�ل اخ�#ارات "أس�لة اإلخ��ار ال��ع�د" ال�ي ت���C على اإلجا$ة ال���3ة، ب��2ا ی�ف مع�

uة و�ب�اء الأC. وفي ال�اقع، فإن األس�لة الغامeة هي الxل#ة م� األس�لة ال�ف��حة ال�ي ت�xل@ ال��اق
�ن ج�ی�ة V0ة ق� ت�2 الع�y2 والC�T لل#�g ع� أجVال�ماغ على ال�ف gوح �إلى ش�& ال&ه CدRال�ي ت

  ت�اما وم�Zعة. 
ال&C ح�دها في س�ة مع�قات ت��e�   )1984وم� ال&ی� درس�ا ع�ائy اإلب�اع في العال
 الع]ي، م�3�ر (

2، العrلة، األلفة،عادات اVل�ة،  ل�ف��uال ال��r2 على ال��ائج دون   �sاب ال�0ة،  ال��ة الrTئ�ة غ2
فق� ص�ف مع�قات اإلب�اع إلى ع�ة أن�اع؛ ف��ها ال�ع�قات ال�34uة، وال�ع�قات   )2002(  أما جوان  األص�ل.

ال�2ل   عف ال�قة $ال�ف�،األس0ة ومع�قات في ال�Rس8ات ال�عل���ة وم�ها مع�قات في ال���Tع، م�ل: ض
2 ال��xي،  ال��اس ال�ف�،  لل�Tاراة،Vال�ف  ،rTر $الع�نقل العادة،   و  ال�8ع  ع�م ال�8اس�ة لل�Yuالت أو الuع

،  وع�م ال��ازن ب2� ال��اف� وال�عاون.  ع�م ال��ازن ب2� ال�T والفVاهة  مقاومة ال�غ22
 مع�قات ت��e�:  )1999وح�دها T�kان (uة ت� في ع[��ی� ال�Yuلة، االس�عTال في م�اولة صع

االخ��ار  ال��F8 $ال�أل�ف، �sاب ال�وافع ل�ل ال�Yuالت، ال4�ف م� الفuل، ال�ص�ل إلى حل لل�Yuلة،
انع�ام ال�قة ب2� الؤساء   �sاب ال�8ان�ة أو ال�ع
، غ2 ال�الئ
 ل�س2لة معالTة ال�Yuالت،

ال�أث $ال�ع�ق�ات وال��
 ال8ائ�ة في ال���Tع أو  ع�م ت�ف ال�2Zة ال�الئ�ة لإلب�اع، وال�ؤوس2�،
مع�قات اإلب�اع في ث�ان�ة مع�قات رئ��8ة هي: رفع شعار ال�ص  )1999( ول�4 ال�Tار ال����ة.

اف�اض الق2�د وال���دات ال�ي تق�2نا ع�  على ال�أل�ف وال�عوف، دع
 م�خل ال�ل ال�ح�2 ال��3ح،
ون في  �C وم�اجهة ال�Tه�ل،ال�4�ف م� ال�� ال4وج ع� ال�أل�ف،VفH �2اد حة العادة على األفxس�

، رفع شعار ل�� - ال4�ف م� ال�ه�ر وم�اجهة اآلخ0� $�ل�ل ج�ی�ة ال�ق�2
 ال��8ع لألفVار، ال�ل،
فق�  )2001( $اإلمYان أب�ع م�ا �ان ��س2لة للقeاء على ال�ل�ل واألفVار اإلب�ا��ة. أما ع�Z ال�هاب

ال�ع�قات االدار��ة، ال�ع�قات االج��ا��ة وال�قا�zة، ال�ع�قات ال������ة،   ف�ات هي:ص�فها في أر]ع 
  ال�ع�قات ال�ف�8ة أو العا\�Uة.

األخ2ة ال�ي Y�H� إدراجها ول� $3فة غ2 م#اشة ض�� ال�راسات ال�ي أشارت إلى   وم� ال�راسات
الل&ان  )Kaufman & Agars, 2009( 2009ع�ائy اإلب�اع دراسة ��ف�ان وأكارس ال�ي أجd0 س�ة  

أن الق�رة على  -ال�راسي ال��علقة $الق�رات الهامة لل�Tاح ب�اًء على ماجعة $عL ال�راسات ال8ا$قة-  أك�ا
d8ها ل��ل للTامعات وغ2Zل على درجات عال�ة في االخ�#ارات م�ل اخ�#ارات الق�م� الق�رات   ال�3

�ل الxل#ة وأك� ال#اح�ان أن ا ال�راسي. الهامة لل�TاحZالق�رات ال���دة والهامة لق �ب2 �إلب�اع م
 $الTامعات؛ إذ أن ال��Zع2� $االضافة إلى ت��عه
 $ال8عادة و]�3ة ج��8ة أفeل م� غ2ه
 فإنه
 أوف

ناج�2� في إدارة األع�ال ول�2ق�ا في أع�اله
، ول�ق�م�ا  (مقاول2�) ح�ا ل��#3�ا في ال��8قZل م#ادر0�
وق� أدرج�ا ه&ه ال�راسة ض�� ال�راسات ال�ي أشارت إلى  (األ\وحات) وال#��ث. م��ةأح8� السائل الTا

ع�ائy اإلب�اع ألنها أشارت إلى نقxة هامة ت���ل في اع�#ار ال�رجات العال�ة م��ارا أساس�ا لالل��اق 
�ل دون ال��اق $عL ال��Zع2�H واله��سة م�ا @xهامة م�ل ال Zام��ة ال�ي تع�Tال�334ات ال$ ،�

2ه
 وحل ال�Yuالت م� ال�3�ل على درجات عال�ة، به&ه V0قة تفال&ی� ال ت8عفه
 ال�وف أو \
  ال�334ات أو ح�ى $الTامعة.

  

هناك مشاكل كثيرة ال يمكن  
حلها عن طريق اإلبداع الثانوي  
secondary creativity
المرتبط بالتفكير المتالزم باليد  
اليمنى ألنه يعتمد على  

لعلمية الواضحة  الظواهر ا
المدروسة بدقة

االفتراضات الخاطئة. ومن  
أهمها افتراض أن "اللعب  
عبث" بينما يؤدي اللعب في  
الواقع إلى تنشيط الذهن، كما  
أن اللعب وخاصة بالنسبة  
لألطفـال يساعد على اإلبداع

من عوائق اإلبداع أيضا  
"العادات" مثل عادة حل  
المشكالت التي يتدرب عليها  

لطلبة في المدارس أو في  ا
إطار األسرة والمجتمع حيث  
تضع حدوداً للتفكير بحيث ال  
تتجاوز عند مواجهة المشكالت؛  
إذ أن العادات تقدم حلوالً  

معلبة" سهلة  “جاهزًة وأفكاراً  
االستهالك واالستعمال
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ومه�ا YH�، فق� ارتأی�ا ادراج $عL ال�راسات ال��2ان�ة ذات ال3لة $اإلب�اع في الZل�ان الع]�ة به�ف 
  ها في فه
 وم�اقuة ال��ائج ال�ي س��3ل عل2ها م� خالل ال�راسة ال��2ان�ة. االس�عانة ب

 

  ال�راسات الAا@قة في الQل�ان الع
�Oة: -و

) دراسة ح�ل ال#�g العل�ي ع� ال��ه�]2� في العال
 الع]ي، اتTاهاته 2006ق�م سل��ان (
�ر ال�Vي لل#��ث العل�xف على ال��ة ال�ي أجd0 على ال��ه�]2� وال3ع�]ات ال�ي ت�اجهه به�ف ال�ع

، وال�عف على الع�2ات ال�ي درسd في ه&ه ال#��ث 2005ح�ى عام  1980في العال
 الع]ي م�& عام 

 الع�2ة، ولق� رص� ال#احg ع�ی�ا م� ال�راسات، و�انd دراسة واح�ة هي Tحلة، حم� حg2 ال��ع، ال�

0
 ال#�g العل�ي ع� ال��k#ة واإلب�ا � ,Khalifa( 2005ع، وال�ي ق� ق�مها خل�فة س�ة ال�ي ت�اولd تق
)، وه�فها ت�\2� عل
 ال�ف� في العال
 الع]ي م� خالل أ$�اث اإلب�اع وال&�اء وال��k#ة، وق� رص� 2005

) دولة ع]�ة. وأfهت ن�ائج ه&ا الص� أن ه�اك 14) دراسة عل��ة أجd0 في (172ال#احg ح�الي (

 وال��0ات، وهي ال�راسات ال4ا$اه��امًا ض��فًا �kال�قافات) و]ال�راسات ال��ل2ل�ة لل�فا Zصة $ال�قارنة (ع

)، وأfهت ال��ائج أeHا أن ن8#ة ال�راسات ال�ي 2005ال4ل�فة س�ة (دراسة ال��ائج ال�ي اتفقd مع ن�ائج 
2Z� %) م� ه&ه ال#��ث، وت14.6اش��لd على ع�2ات "ما ب2� ال�احل الTام��ة" ال��4لفة ل
 ت�Tاوز (

 tة ل�#k�أeHا أن ن8#ة ال��r2 على إجاء ال�راسات وال#��ث العل��ة ال�ي ت�علy ب�راسة اإلب�اع وال�
2 إذا ما ق�رنd $ال�راسات وال#��ث ال�ي ُأجd0 على \ل#ة ال�حلة ال�ان�0ة في �Y$ امعة أقلTل#ة ال\

ال�راسات وال#��ث العل��ة على  نف� ال��ض�ع. و0قل 3$�رة واض�ة ومل��سة إلى أدنى ال��8�0ات إجاء
 
%. واتeح أن أغل@ ال#��ث ال�ي 1ال��ه�]2� الV#ار حg2 ل
 ت3ل ن8#ة ال#��ث ال�ي ُأجd0 ع�ه
 .أجd0 في العال
 الع]ي في ه&ا ال��ض�ع �انT$ dه�د فدHة وذات�ة

قاوC عام (uال اإلب�اع1994وقام الTة في م�[واالب�Vار، حg2  ) ب�راسة ت�ل2ل�ة ���ة لأل$�اث الع
وال�ي ت�اولd م�ض�ع اإلب�اع واالب�Vار  1993-1980قام $ع�ل�ة م8ح ل�لF األ$�اث في الف�ة ما ب2� 

في ال�احل الع�0ة ال�ي ت�Zأ م� محلة ال�eانة إلى محلة ال�ان�0ة. و]�اًء على ه&ی� ال���دی� قام 
 3�$ gعها ل��ل2ل إح3ائي $×� 131ال#احeًا أخ�[ة ال�عف على أه
 خ3ائ� تلF $��ًا ع

�Z0ة ل
 ت�Tاوز ن8#ة Tة وال��Uص�قاوC إلى ن��Tة مفادها أن ن8#ة ال#��ث الuاأل$�اث. وق� ان�هى ال
%؛ وهي ن8#ة م��ن�ة للغاHة، ب��2ا غل@ الxا$ع ال��C على م�Tل ال#��ث ال�ي أجd0 في ه&ا 14

  ال�Tال.
على ع�2ات م� ال�عل�
 األساسي وال�ان�C م�ل دراسة  واع���ت $عL ال�راسات ال��2ان�ة في األردن

ل�هارات اإلدراك وال����
 واإلب�اع على ت���ة  ) ع� "أث بنامج ت�رZ0ي1996( كل م� سل��ان وح28�
نامجZت#ة على اس��4ام ه&ا ال2 اإلب�اعي". وق� ه�فd ال�راسة إلى معفة اآلثار ال��Vعلى ت���ة  ال�ف

2 اإلب�اعي. Vل#ة ف2ه�اال�فxز0ع ال��نd ع�2ة ال�راسة م� صف2� دراس22� ت
 تVائ�ة إلى   وق� ت�u0قة عx$
�Z0ة وضا$xة.T: ت�ع�2��Tة على م�Z0Tعة ال���Tال� dة  35  اش��لx$اeعة ال��Tال#ًا وال�\

وق ت�ل2ل ال�#ای� الخ�#ار الف   واس��4ام $ع�C)  -(قZلي ث
 تy2Zx اخ�#ار ت�ران� اللف�ي \ال#ا. 40 على
�ع�2�. �Tال� �ت ن�ائج ال�راسةوب2أثًا ذا داللة إح3ائ�ة لل��ر0@ على �ل م� أ$عاد الxالقة   أfه

�Z0ة،ك�ا بd�2 ال��ائج ع�م وج�د أث  اللف��ة وال�ونة اللف��ةTعة ال���Tل�ة ل3الح ال�Vوال�رجة ال
Cور ( األصالة إح3ائ�ة لل��ر0@ على $ع� داللة ذ) أeHا دراسة ح�ل فاعل�ة 1996اللف��ة. وأجت ال8

  

من العوائق أيضا النظر  
للمشكلة بمعزل عن إطارها  
(محيطها)، واتباع االجراءآت  
دون مرونة أو تفهم للظروف  

أو روح القـانون مما قد يجعل   
اتباع االجراءآت روتيناً قـاتالً  
لإلبداع والتخاذ المبادرة

من العوائق كذلك التفكير  
يندرج تحته كل  السلبي الذي  

أنواع السخرية واالستهزاء  
والنقد الهدام مما يحط من  
قيمة اآلخر ومعنوياته، ويشكك  
في ثقته بنفسه وخاصة األطفـال  
والطلبة

عادة ما يسيطر التفكير السلبي  
على الشخص عندما تسيطر عليه  
االنفعاالت السلبية وخاصة  
. الغضب والحزن واإلكتئاب
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2 وت���ة الVال�ف 
" ل�عل�Vث� �0ة في بنامج "ال�اس�[�هارات اإلب�ا��ة ل�t \ل#ة �ل�ة العل�م ال�
�نd الع�2ة م� (Vامعة األردن�ة، وتTاألولى (73ال �ع�2��Tالع�2ة على م dدًا، ووزع) فدًا  38) ف

�نة م� (Y(10) \ال#ة و(28م �نة م�Yدًا (35) \ال#ًا، وال�ان�ة م) \ال#ًا. وق� 16) \ال#ة، و(19) ف
�ع�2�، في ب�اHة الف3ل ال�راسي، ُ\yZ  اخ�#ار ت�ران� ن�Tلي واللف�ي على �ل�ا ال�Yuه ال��u$ ذج (أ)��

�Z0ة ل��ة (Tعة ال���Tعلى ال� "Vث� ) د��قة في نهاHة �ل م�اضة حg2 15ث
 ُ\yZ اخ�#ار "ال�اس�
نامج، ث
 ی�اقØ ال��0� واألنxuة معه م8#قًا. و]ع� االن�هاء م� اZال �ال@ أح� ت�ار0xال rTنامج، ی�Zل

�Z0ة والeا$xة، وق� اس�غق ف3ًال �امًال. و]d�2 ن�ائج Tال� �ع�2��Tران� (أ) على ال��ُ\yZ اخ�#ار ت
�ع�2�، في اخ�#ار ت�ران� ل3الح �Tال� �وقًا ذات داللة إح3ائ�ة ب2نامج أن ه�اك فZال y2Zxت

�Z0ة. وق�م خ3اونةTعة ال���T)1997( ال� �ل دراسة ع\ 
0قة أث ت���
 تعلx$ #ة ال3ف العاش
2Vة  اإلب�اع في ت���ة تفH0قة االع��ادxال�ار0خ مقارنة $ال g�#م �الxل#ة اإلب�اعي واتTاهاته
 ن�

في   ج��ع \ل#ة ال3ف العاش األساسي في م�ی�ة أر]� األولى األردن، وتYuلd ع�2ة ال�راسة م�  في
م�زع2�   \ال#ًا و\ال#ة )6413( ه
، وال#الغ ع�د1998/ 1997 الف3ل األول م� العام ال�راسي

0قة  ش�#ة لإلناث، أما ع�2ة ال�راسة فق� )94( ش�#ة لل&��ر و )91(  ش�#ة:  185 علىx$ تُاخ�2
�نd م�Vة تHد��ائ�ة ع�قuر و )4(  ع��ع�2�:  شع@  )4( شع@ لل&��Tائ�ًا إلى م�uع d�8لإلناث ، ُق

�عة ضا$xة. وق��Tة وم�Z0Tعة ت��Tت ن�ائج ال�ر  ماسة ص�ة االف�اضات ال�ي قامd عل2ها أfه
  ال�راسة. 

2 ل�t  ، قام2004وفي س�ة  Vالت اإلب�اعي في ت���ة ال�فYuة حل ال��Tات�سل��ان ب�راسة أث إس�
�ن   \ل#ة ال�حلةVة اإلسالم�ة. ت�[م��Tع ال�راسة م� ج��ع \ل#ة ال�حلة ال�ان�0ة  ال�ان�0ة في مادة ال�

م). 2004 -2003( 0ة ت]�ة وتعل�
 أر]� األولى في الف3ل ال�اني للعام ال�راسيال��ارس ال�ا$عة ل��ی  في
في أر]ع م�ارس م� ال��ارس  شع@ م� شع@ ال�حلة ال�ان�0ة )4( وق� ُأخ�2ت ع�2ة ال�راسة م�

�م�ة ال�ا$عة ل��ی0ة ت]�ة وتعل�
 أر]� األولى للعامYع@ إلى  م)2004 -2003( ال�راسي ال�uال d�8وُق
Tش�#ةم �م dن َّ�Vة وق� تH�20قة ال�قلxال$ dْة وهي ال�ي ُدرَِّسx$عة ضا��T: م�ع�2�ذ��ر وع�د  �

�عة  )20(  \ال#ًا وش�#ة إناث وع�د أفادها )20( أفادها�T0قة  \ال#ة، ومxال$ dة وهي ال�ي ُدرس�Z0Tت
dَّالت وق� ض�Yu:  اإلب�ا��ة في حل ال��2�Zادها شع\ال#ًا وش�#ة إناث  )20( ش�#ة ال&��ر وع�د أف

3$�رت�ه اللف��ة والYuل�ة وذلF   (اخ�#ار ت�ران�) \ال#ة، $اس��4ام اخ�#ار اإلب�اع )20(  وع�د أفادها
2 اإلب�اعي، و]d�2 ن�ائج ال�ارسة  وج�د فوق ذات داللة إح3ائ�ة ب2� Vل��اس درجات ال�ف

2االخ�#ار القZلي وم��س^ االخ�#ار ال#ع�C ل3الح االخ�# م��س^Vعلى ال�ف Cاإلب�اعي، و�لى   ار ال#ع�
القZلي وال#ع�C ل3الح  وج�د أث ذC داللة إح3ائ�ة تعtr لل��T في الفوقات ب2� االخ�#ار0�

نامج حل اإلناثZًا ب  ال�Yuالت اإلب�اعي.  م�ا ی�ل على أّن اإلتاث ��َّ أك� تأث
) $الuVف ع� أث الفوق 1995وفي دراسة ذات عالقة $ال��ض�ع، قام �ل م� جاب و�س�اع2ل (

ال�قا�zة في $عL ج�ان@ ال�اف��ة م���لة في ال�افع لالب�Vار وال�افع لل�عل
 ل�t ع�2ة م� تالم2& ال�حلة 
�d0 250) تل�2&ا في �ل م� م3 (515ال�ان�0ة العامة ق�امها (V(265) ) تل�2&ا وال dاوحتل�2&ًا وق� ت

�الن) س�ة، ُ\yZ عل162-14أع�اره
 ما ب2� (Tار لVان ال�افع لالب��Zاس� 
وم��اس ال�افع   Golann ه
dل�وت�صلd ال�راسة إلى أنه ل
 ت�ج� فوق دالة إح3ائ�ا  Weinstein & Schulte لل�عل
 ل�ای�2�u� وش

  ب2� ال28�T� في درجات ال�افع لالب�Vار، ووج�د فوق ذات داللة ب2� ال�الم2& ال�320� وال�الم2& 

  

يضا تجنب  من  العوائق أ
المخاطرة والخوف من الفشل، 
فـليس المقصود بالمخاطرة هنا،  
المخاطرة الجسمية كالسياقة  
بسرعة جنونية أو القفز من  
ارتفـاعات شاهقة. ولكن  
المقصود هو المخاطرة في  
عمليات التعلم والتعبير عن  
األفكار ولو كانت غريبة  

ينفر معظم الطلبة من األسئلة  
لب المناقشة  المفتوحة التي تتط

وإبداء الرأي. وفي الواقع، 
فـإن األسئلة الغامضة هي التي  
تؤدي إلى شحذ الذهن وحث  
الدماغ على التفكير العميق  
والجدي للبحث عن أجوية قد  
تكون جديدة تماما ومبدعة. 

أن المبدعين باالضافة إلى  
تمتعهم بالسعادة وبصحة  
جسمية أفضل من غيرهم فـإنهم  

وا في  أوفر حظا ليصبح
المستقبل مبادرين (مقـاولين) 
ناجحين في إدارة األعمال  
وليترقوا في أعمالهم، 
وليقدموا أحسن الرسائل  
الجامعية (األطروحات) 
والبحوث
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�22�0� في درجات ال�افع لالب�Vار ل3الح ال�الم2& ال�320�، وفوق ب2� ال&��ر واإلناث في Vال
م2& ال�320� وال�الم2& و�&لF ت�ح� فوق ذات داللة ب2� ال�ال درجات ال�افع لل�عل
 ل3الح اإلناث،

�22�0� في درجات ال�افع لل�عل
 ل3الح ال�الم2& ال�320�، ووج�ت عالقة م�ج#ة دالة  ب2� درجات Vال
  ال�افع لالب�Vار ودرجات ال�افع لل�عل
 ل�t اإلناث وال�الم2& ال�320� على ال��الي.

، أجt ال8�ZVي (xاقع إصالح ن�ام 1997وفي ق��C في ه&ا الZل� في ) دراسة ت�ل2ل�ة ل[ال�عل�
 ال�
به�ف دراسة ن�
 ال�عل�
 $ال�ولة وم�اولة إصالحها ل�3#ح ال�عل�
 قادرًا على  1998-1990الف�ة ما ب2� 

م�اجهة ت��Hات ال�اض وال��8قZل ول�3#ح أك� م�اك#ة للع3، ول��8
 $اإلب�ا��ة واالب�Vار. وق� 
اء وال�23�4� في ه&ا ال�Tال اس��4م ال#احg ال��هج ال�صفي ال��ل2لي مZ4ال � خالل دراسة تقار0

 في ه&ه ال�حلة xفي ق 
$��xقة ال4ل�ج الع]ي. وق� ان�هى ال#احg إلى ن�ائج هامة مفادها أن ال�عل�
 tة م�اولة لإلب�اع واإلتقان ل�Hف، و�0#^ أ�ی�8
 $اس��4ام ال�Vاب، وال�عل
 اللف�ي، وض#^ ال3ف

إلى ع�م وج�د إس�ات��Tة واق��ة Y�H� أن تق�د ال�عل�
 إلى ج�دة وام��از م��Rا ع�م ال��عل�2�، ��ا ان�هى 
م�اءمة ال�عل�
 ل�اجات ال���Tع. ولعل ن�ائج ه&ه ال�راسة ق� دفعd إلى دراسة ع�ی� م� ال�Yuالت 

2 و�ن�اج ال�عVرات خاصة $ال�ف�فة ب�ال م� $ال�عل�
 ال�قلC�2 القائ
 على ال�لق2� وال�Vاب، ل��Zأ معه ت3
 tم�اولة لإلب�اع واإلتقان ل� Cة وال�ي ت�#^ أ�[الxالق ال�قلH�2ة ال��عارف عل2ها في ال��رسة الع
ال��عل�2�، ��ا دفعd ال�راسة إلى وضع ت�ص�ات هامة م�ها ال�اجة إلى ال��x4^ ورس
 إس�ات��Tة 

  �اجات ال���Tع. واق��ة Y�H� أن تق�د ال�عل�
 إلى ج�دة وام��از، وم�اءمة ال�عل�
 ل
0 "معه� ران� لل�8اسات" -أما تقx1ق  �ة ع�zمات �ا�، فق� ت�e� معلxجامعة ق 0�xل ت�ح

ت uال�راسة ال�ي ن d�2ازها. وق� بTال�عه� في إن 
0 ال�ي تuه�ها ه&ه الTامعة وال�ي أسه�xع�ل�ة ال�
اء أن الTامعة ق� نف&ت مع�
 ع�ل�ات ال�x  2007على م�قع ال�عه� س�ة Zل خZق �صى بها م�0 ال��

ال�عه� حg2 حققd الTامعة أغل�Zة ال�قا� ال�xل�]ة في مTاالت ت��یg ال�4مات واله�اكل األكاد��Hة، 
وت�28� إدارة ه�2ة ال��ر�0، وتعr0r إنTازات الxل#ة ودع�ها، وتق�0ة ال���Tع الTامعي، و]3�رة إج�ال�ة 

�دة  45أصل  إجاء م� 35) 2007فق� ُانrT $�ل�ل العام (Tازات الTإن y2ها ع�ل�ة ت�قZلxاء ت�إج
 t�وت�قy2 م�8�0ات عال�ة م� ال�عل
 ل�t \ل#ة الTامعة م� خالل  تل�Zة اح��اجات الxل#ة م� ال��8

.  ال���س^ وف�ق ال���س^ ب�ال م� خفL ال�عای2
 في ف�ات زمxدولة ق �ال#اح�2 �عة م��Tفق� قام م ،0��ة م�4لفة $إع�اد و]اإلضافة إلى ه&ا ال�ق

 دراسات ح�ل ال�عل�
 في ماحله ال��4لفة وأثه على ت���ة الق�رات اإلب�ا��ة ل�t الxل#ة وم� ذلF م�ال

�عة م� الع�امل ال�ي تع�ق تعل�
 مهارات 1997دراسة ال�ال وال�xاوعة (�Tال�راسة م$ dال�ي ت�اول (
2 اإلب�اعي في ال�حلة اإلع�ادHة $��ارس دولة قZثالثة ال�ع �نًا م�Yأع�ت ال#اح��ان م��اسًا م g2ح x

20ة، و\yZ ال���اس على ع�2ة م� معل�ي وم�جهي ال��ارس Zا$ة ال�ع�Vقات ال�م�اور تYuل أه
 مع
، وق� �uفd ال��ائج أن ال��اور ال�الثة: ال��هج ال��رسي، \0قة ال��ر�0، واإلدارة xة ب�ولة قHاإلع�اد

2 ال�Vابي $ال�حلة اإلع�ادHة، وت�م ال�ل�2& م� فص ال��رس�ة ُتع� م� أه
 مع�قZمهارات ال�ع 
ات تعل�
  ح����ة لل��� في االتTاه ال��3ح، 

) إلى ال�عف على م�t اس��4ام معل�ي ال�راسات 2004وه�فd دراسة أخt قامd بها ال�Zعلي ( 
2 العامة (ال��8�t ال��Vحلة االب��ائ�ة  مهارات ال�ف2 اإلب�اعي (ال��8�t االج��ا��ة لل�Vوال�ف (C�2ه

ته، وت��ی� العالقة ب2� آراء ال�عل�2� ح�ل Zوخ 
  ال��ق�م) ل�t \ل�Zه
، ومعفة عالقة ذل��T$ F ال�عل

  

لم توجد فروق دالة إحصائيا  
بين الجنسين في درجات  
الدافع لالبتكار، ووجود فروق  
ذات داللة بين التالميذ  

تيين  المصريين والتالميذ الكوي
في درجات الدافع لالبتكار  
لصالح التالميذ المصريين، 
وفروق بين الذكور واإلناث  
في درجات الدافع للتعلم  
لصالح اإلناث

توحد فروق ذات داللة بين  
التالميذ المصريين والتالميذ  
الكويتيين في درجات الدافع  
للتعلم لصالح التالميذ المصريين

بين    وجدت عالقة موجبة دالة
درجات الدافع لالبتكار  
ودرجات الدافع للتعلم لدى  
اإلناث والتالميذ المصريين  
على التوالي.
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2، وم�t اس��4امه
 لها فعال م� خالل مالح��ه
 مالح�ة م#اشة داخل Vمهارات ال�ف 
م�t اس��4امه
�نd ع�2ة ال�راسة م� (Vة ال�راسة. تTقة ال�وحة 23حxمعل�ي ال�راسات االج��ا��ة في م� �معل�ا م (

2 (ال��8�t  ال�عل���ة،Vمهارات ال�ف 
وزعd عل2ه
 اس�#انة لل�عف على آرائه
 ح�ل م�t اس��4امه
2 اإلب�اعي (ال��8�t ال��ق�م) و]xاقة مالح�ة لل�عف على م�t اس��4امه
 م� خالل Vوال�ف (C�2ال��ه

ة ال�راسة. و�uفd ن�ائج ال�راسة ت�ني م�8�t اس��4ام معل�ي ال�راسات اTداخل ح 
الج��ا��ة مالح��ه
2 في ال��8�20� (ال��هC�2) و(ال��ق�م) وال�هارات م��Tعة س�اء م� خالل آراء ال�عل�2� أو Vمهارات ال�ف
�0ًا [�ل تZال�ق t�ة ال�راسة؛ فق� �ان م�8�t اس��4امه
 أقل م� ال��8Tداخل ح 
م� خالل مالح��ه

�ات ل3الح ال�عل�ات، ول
 ت�ه عالقة %)، ب��2ا �انd الفوق دالة إح3ائ�ًا ب2� ال�عل�2� وال�عل80(
 t�2 و]2�  0ر05دالة إح3ائ�ًا (ع�� م�8Vمهارات ال�ف 
)، ب2� آراء ال�عل�2� في م�8�t اس��4امه

ة ال�راسة.Tداخل ح 
   م�8�t اس��4امه
 تلF ال�هارات ن��Tة ل�الح��ه

x�4 جامعة قH ا��z ران� أع� "معه� ، فق�نف8ها أما-xلدر  2لل�8اسات" ق�0 اسة ج�ی�ة ح�xت 
 س�ة  جامعةxوق� ،2009ق ��eت 00 ع�ل�ة ع� وا�zة معل�مات ال�ق�xه�ها ال�ي ال�uجامعة ت xق 
ت على ال�ي ال�راسة بd�2 إنTازها. وق� في ال�عه� أسه
 وال�يuقع ُن� نف&ت ق� الTامعة أن ال�عه� م

0 ع�ل�ات مع��xصى ال��اء قZل م� بها ال�Zح2 ال�عه� خg dنقا� 8 حقق �ع م��Tال#الغ ال�قا� م 

 ب��28� ی�عل��z yا نقا� (6 ) وهي الVاملة ال�قا� وحققd ال�Rس�8ة، االس�قالل�ة $إقامة ی�عل��z yا 9
 ال�4مات ت��یg في مTاالت ال�xل�]ة ال�قا� أغل�Zة الTامعة وحققd $الTامعة، القارات ات4اذ ع�ل�ات
 ال���Tع وتق�0ة ودع�ها، الxل#ة إنTازات وتعr0r ال��ر�0، ه�2ة رةإدا وت�28� األكاد��Hة، واله�اكل

 ع�ل�ة ت�xلZها إجاء 45 أصل م� إجاء 35  2007 ُأنrT في العام فق� إج�ال�ة الTامعي، و]3�رة
dسا$قا، ولق� ت��ث 0 ��ا ذ��xال�راسة ال� �ات ع[�0 ع�ل�ة واجهd ال�ي ال3ع�xوال�ي ال� dZث 


 على ال�فاÈ اخ�ارت الTامعة إدارة أن نقا� م�ها: في م�Y�، وأوجrتها األح8� إلى �غ22ال أن م�ها $الغ
 ال���س^ وف�ق  ال���س^ ال��8�t  م� الxل#ة اح��اجات تل�Zة ه� ذلF م� اله�ف و�ان ال�Tی�ة، معای2ها

 ��zا ل2لة،ق س��ات خالل ال�اقع أرض على إحازها Y�H� أه�اف ت�قy2 واخ�ارت ال�عای2، خفL م� ب�ال
 CTH سع� القائ
 ال�8ار اإلدارة اخ�ارت ال�ال�ة الق�ة نقا� ول�ع
 نف8ه، ال�قd في \��حا أك� $Yuل ال�
 .واله��سة للعل�م آل�ة اخ��ار ب�ل واآلداب للعل�م آل�ة إنuاء على

 جامعة أن إلى اإلشارة وت�Tرxق� ق dلYة ش�Tل 0�xت Fح�دت عل�ا، و�&ل yائ� ل�يا الئ��8ة الع
 جامعة ق�رة \y0 تع�ضxفاء على ق�0 ع�ل�ات اق�اح ت
 ث
 وم� السالة به&ه ال�xصى ال��بها،  ال�

، وه�فd ه&ه ال�#ادرة إلى جعل إصالح ع�ل�ة ال�عل�R و0ت#^ ما سyZ ب�راسات أجd0 ح�ل xب�ولة ق
Yأق3ى إم ��f��قا لل�عل�
 وت�Tuع الxل#ة علي تuانا مYف ال�راس�ة م�ان�اته
 وم�اهZه
 في الع�ل�ة ال3ف

حg2  .ال�عل���ة وتل�Zة \��حاته
 وت40ج ج2ل م� الu#اب مRهل للTامعات ول8�ق الع�ل م�ل�ا وعال��ا
تd�Z ال�ولة تعل�
 ل�حلة ج�ی�ة تع�ل علي ت�Tuع االب�Vار وت�28� أداء الxال@ م� خالل اس�قالل�ة 

�0ة و\ق ت�ر80ها \ال�ا ال�rمd $ال�عای2 ال��رسة، ت��لها ال�ولة وت�ف لها ال�0ة الخ�[�ار فل8فاتها ال�
ال�Tی�ة ل��اهج اللغة الع]�ة واللغة االنTل0r2ة وال0اض�ات والعل�م، وهي م�ارس ن���ة ج�ی�ة تTuع علي 
 �االب�Vار وته�ف إلع�اد نØء ی�اك@ ت��Hات الع3 وقادر علي الع�ل في م�اخ ت�اف8ي م�8ارع ال��

 ��Vوم�ق�م ت 
0 ال�عل��xل� xاملة ل�#ادرة دولة قVد ال���ل�ج�ا، وتأتي ه&ه ال��ارس �rTء أساسي م� الTه
  العام في ال#الد / تعل�
 ل�حلة ج�ی�ة.

  

  

انتهى الكبيسي إلى عدم  
وجود إستراتيجية واقعية يمكن  
أن تقود التعليم إلى جودة  
وامتياز مؤكدا عدم مواءمة  
التعليم لحاجات المجتمع.

الحاجة إلى التخطيط ورسم  
إستراتيجية واقعية يمكن أن  
تقود التعليم إلى جودة  
وامتياز، ومواءمة التعليم  
لحاجات المجتمع. 

كشفت النتائج أن المحاور  
الثالثة: المنهج المدرسي، 
طريقة التدريس، واإلدارة  
المدرسية ُتعد من أهم  
معوقـات تعليم مهارات التعبير  

المرحلة اإلعدادية، الكتابي ب
وتحرم التلميذ من فرص حقيقية  
للنمو في االتجاه الصحيح، 
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) 
�kاامج ال�راس�ة 2008وفي ال8ع�دHة ه�فd دراسة إبZة اإلب�اع في ال�[) إلى ال�عف على واقع ت
$Yل�ة ال�]�ة والعل�م اإلن8ان�ة $Tامعة \2#ة $ال��ی�ة ال���رة، و�لى ال�عف على آراء ال�R8ول2� ح�ل واقع 


 مق�ح ل�فع2ل ت]�ة اإلب�اع $الVل�ة في ض�ء ن�ائج ال�اقع ت]�ة اإلب�اع بهHإلى تق� 
&ه الVل�ة، وم� ث
 
و]عL بامج ت]�ة اإلب�اع في ن�ام ال�عل�
 ال�ا$اني ال&C ر�r على اإلب�اع ال�ق�ي وال�3اعي ون�ام ال�عل�

x0اني ال&C اه�
 $اإلب�اع األكاد�HيZال.  
القة ال�#اشة $��ض�ع $���ا تلF ال�راسة ال�ي أجd0 ح�ل ع�ائy وم� ب2� ال�راسات ال�ادرة ذات الع

وهي  اإلب�اع ل�t الxل#ة الTامع22� في جامعة ال�لF سع�د $ال0اض، وق� قام بها ال�r2ان (دون تار0خ)
وص�ف ال#احg ن�ائج دراس�ه  $ع��ان "ع�ائy اإلب�اع ل�t \ل#ة ال�334ات العل��ة في ال�عل�
 الTامعي".

ع�ائy اإلب�اع ال��علقة $القائ
 $الع�ل�ة ال�عل���ة (أس�اذ ، وW!لy V اإلب�اع ال��علقة $ال��هج ال�راسيإلى ع�ائ
]�ه ال�عل���ة أو Tواقع ت �لة أو ال�8ائل ال��ع�دة مYuال@ مع ال�xی�عامل ال ��Y$ yت�عل yائ�ال�ادة) وع

 Hعض لل�Yuلة أو ال�8ألة ت�d ال�راسة، عائقًا م�ها: ت�Zى أول حل  12الع�ل�ة في ال��اة، وق� ت
 ح3
اإل�Hان $أن ع�م إدراك مفه�م اإلب�اع یRث سل#ًا على حالة اإلب�اع في ح�اته، وأنه الت�ج� ماكr أو 

  مRس8ات ته�
 $اإلب�اع واالب�Vار.
 واس�ع�ل�ا م��اس مارت� لع�ائy اإلب�اع؛ وه�في ال8ع�دHة وم� ال#اح�2� ال&ی� درس�ا ع�ائy اإلب�اع 

) Cاس�ع�ل�اه في ه&ه ال�راسة، سع� C&نف� ال���اس الSadi, 2006 tاإلب�اع ل� yائ�)، ال&C درس ع
األسات&ة في جامعة سع�دHة. وق� وج� أن الع�ائy ال�ت#xة $انTاز ال�هام هي أش� الع�ائy ال�ي Hعان2ها 

ل الع�ائy ال�ي Hعان2ها األسات&ة األسات&ة في ه&ه الTامعة، وأن الع�ائy ال�ت#xة $ال�اجة لإلم��ال �انd أق
  في ه&ه الTامعة.  

وفي دراسة أخt و]اس�ع�ال نف� ال���اس ل�راسة ع�ائy اإلب�اع ل�t ال��ی0� في $عL ال�Rس8ات 
أن الع�ائy ال�ت#xة ) Sadi & Dubaissi, 2008اإلق�3ادHة ال8ع�دHة وج� �ل م�  سع�C وال�ب�8ي (

x#تة $انTاز ال�هام �انd أش� الع�ائy ال�T8لة ع�� ال��ی0� ال8ع�دی2� مقارنة $ال�قة $ال�ف� والع�ائy ال�
مع ع�2ة م� ال��ی0� غ2 ال8ع�دی2� ال&ی� �uHغل�ن $ال8ع�دHة أeHا وال&ی� سTل�ا ن��Tة أح8� ��zا 

  ال�هام.ی�علy $انTاز ال�هام. ووج� ال#اح�ان أeHا أن ه�اك عالقة ارت#ا� اTHاب�ة ب2� ال�قة $ال�ف� و�نTاز 
وم� ب2� ال�راسات ذات العالقة مع $���ا وال�ي أجd0 في ال8�دان، دراسة قام بها ال4ل�فة و�ردوس 

0ة س�ة uل ال�قافة ال��ل�ة 1996وعf "اإلب�اع في �ت ال�راسة على   (أ) عrة اإلسالم�ة"، ور��[الع
ال�قافة الع]�ة   ]�ة ل�راسة اإلب�اع فيمفه�م اإلب�اع في fل ثقافة اإلذعان، و�شYال�ة اس��4ام ال�قای�� الغ

 2Zد لل�عاإلسالم�ة فeال ع� إشYال�ة ال��اثة، ��ا أجابd ال�راسة ع� ت8اؤل ح�ل ال��t ال��اح للف
 ,Khalifa) اإلب�اعي في fل ال�قافة ال�ازمة (ال���uدة) و��� ی�عاØH اإلب�اع مع ع�ل�ات اإلذعان

Erdos & Ashria, 1996a) . نف� t�سة واإلب�اع  1996ال#اح�2� س�ة  وأج�T"ال �(ب) دراسة ع
- 15م� اإلتاث م� الف�ة الع�0ة  151م� ال&��ر و 149في fل ال�قافة الع]�ة اإلسالم�ة" لع�2ة م� 

س�ة. وأfهت ال�راسة تف�ق ال&��ر في اث�2� م� اخ�#ارات اإلب�اع مقارنة $اإلنات ب��2ا تف�قd اإلتاث  20
ب�اع. وت
 م�اقuة الفوق في ض�ء الفص ال��احة لVل ن�ع في ال�عل�
 ودرجة ال�8ل^ في اخ�#ار واح� لإل

(ج) دراسة أخt ع�  1996االج��اعي. وأجt نف� ال#اح�2� أeHا س�ة - واالذعان في ال��ام ال�قافي
ح أع�اره
 ) ت�او 87) واإلناث (120م� ال&��ر ( 207"اإلب�اع وال�قافة وال�عل�
 في ال8�دان" لع�2ة ق�رها 

  م� \ل#ة الTامعات، وت
 اس��4ام اخ�#ار االس��4امات غ2 ال�أل�فة لألش�اء، و�uفd  23-19م� 

  

كشفت نتائج الدراسة تدني  
مستوى استخدام معلمي  
الدراسات االجتماعية مهارات  
التفكير في المستويين  
(التمهيدي) و(المتقدم) 
والمهارات مجتمعة سواء من  

مين أو من خالل  خالل آراء المعل
مالحظتهم داخل حجرة الدراسة

أن جامعة قطر قد شكلت لجنة  
تطوير عليا، وكذلك حددت  
العوائق الرئيسية التي تعترض  
طريق قدرة جامعة قطر على  
الوفـاء بهذه الرسالة ومن ثم تم  
اقتراح عمليات التطوير  
الموصى بها

هدفت هذه المبادرة إلى جعل  
كانا  الصفوف الدراسية م

مشوقـا للتعليم وتشجيع الطلبة  
علي توظيف أقصى إمكانياتهم  
ومواهبهم في العملية التعليمية  
وتلبية طموحاتهم وتخريج جيل  
من الشباب مؤهل للجامعات  
ولسوق العمل محليا وعالميا
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ال��ائج ع� ن2ل الxل#ة ال&ی� درس�ا في fل ال�عل�
 الTامعي ال��یg درجات أعلى في اإلب�اع مقارنة 
معي ال�قلC�2. وت
 تف28 ال��ائج في ض�ء $عL الق�t ال�قا�zة ال�اخل�ة مع ال�ارس2� في ال��ام الTا

0ة دراسة ع� ال�عل�
  1997وال4ارج�ة خاصة ال���قة لإلب�اع. وفي س�ة uق�م ال4ل�فة و�ردوس وع
ال�قلC�2 واإلب�اع في fل ال�قافة الع]�ة واإلسالم�ة، وأfهت ن�ائج ه&ه ال�راسة ال�ي \#قd على ع�2ة 

س�ة ع� تف�ق ال&ی� تعل��ا في fل ال�عل�
 ال��یg  20- 15ش34ا ت�اوح أع�اره
 ب2�  264 ق�رها
. ) (Khaleefa, Erdos & Ashria, 1997مقارنة مع ال�عل�
 ال�قلC�2 في اث�2� م� اخ�#ارات اإلب�اع  

ب�اع م� وأجd0 دراسة أخt ع� "ال�فه�م اإلف0قي لإلب�اع" وال&C اش��ل على ال�فه�م الع]ي لإل 
خالل ع�2ة م� الxل#ة واألسات&ة الTامع22� في م3 وال8�دان. وت
 في ه&ه ال�راسة ال��r22 ب2� مفه�م 

% م� ع�2ة ال�راسة الع]�ة �Hارس�ن ن�عًا م�  68.5  اإلب�اع وال�Zعة. وأfهت ال�راسة $أن ح�الي
إلسالم�ة خاصة في مTال ال�uا� اإلب�اعي ال�uا� اإلب�اعي. وت�اولd ال�راسة ع�ل�ة تأث2 ال�قافة الع]�ة ا

في الف��ن ال2�Tلة وال��س���ة. ومr2ت ال�راسة ب2� ال�4u ال��Zع وال��Tد؛ فاإلب�اع Hع�ى ع�ل�ة اإلت�ان 
 y0$أفVار ج�ی�ة ب��2ا ال��Tی� Hع�ي ع�ل�ة تy2Zx ه&ه األفVار ال�Tی�ة. وق� أشف على ه&ه ال�راسة ف

Zم�ام ،��فZام �ل مYuت g�$) �2006�، م�غاجي، ال4ل�فة وم�2uغ Mpofu, Myambo, Mogaji, 
Khaleefa ( Mashengo,   

) دراسة ع� $��ث اإلب�اع وال&�اء وال��k#ة في العال
 الع]ي اس��4م ف2ها م�هج 1999وأجC خل�فة (
3$�رة صارمة، حg2 أfه أن ال#�g في مTال اإلب�اع في العال
 الع]ي ی��r2 $ا t�ل���ذج ت�ل2ل ال���

 �2\�ال�صفي خالفا لل��جهات العال��ة وال�ي ت�4�8م ن�اذج م�4لفة م� ال�3ام�
 ال#���ة، وأن ع�ل�ة ت
�رة uث ال���
 وال��0ات وال��اهج ال4اصة $اإلب�اع هي ع�ل�ة $�2xة. و�uفd ال�راسة $أن ال#��kال�فا

�رة في ال�ور0ات ال��ل�ة.  ب�اسxة عل�اء ال�ف� الع]ي في ال�ور0ات العال��ة أك� ح8اس�ة م�uال�� Fتل
 
 ال�قا�zة لإلب�اع وهي ال�ي تق�د لفهZ��2ة وال�راسات ع\�وق� أوصd ال�راسة $أه��ة ال��ام $ال�راسات ال�

  )Khaleefa, 1999أك� عال��ة. (
) دراسة في ال8�دان أeHا ع� مع�قات اإلب�اع ل�t تالم2& محلة األساس في 2008وأجt أح�� (

ان. وت�d ع�ل�ة م8ح ل�ع�قات اإلب�اع في ال�قافة الع]�ة وال�ي ت�uل ال�8ل^ ��ع�ق لإلب�اع، ال8�د
م� ال�عل�2�  100ومع�قات األسة ال�ي ت���ل في االع��ادHة، ووأد خ�ال األ\فال. وت
 أخ& ع�2ة ق�رها 

 
م� تالم2&  200أن�ى، و 41ذ�ا و 59وأول�اء األم�ر وال��Zع2� واإلدار20� ��Hل�ن ع�2ة الاش�ی� م�ه
 CارVاإلب� 2Vقات ال�ف��ائ�ة الx#��ة. $اس��4ام اس��ارة معu0قة العxاخ��ار الع�2ة $ال 
محلة األساس. وت
2 اإلب�VارC، و�uفd ن�ائج ال�راسة $أن أه
 مع�قات اإلب�اع وس^ تالم2& محلة Vران� لل�ف�واخ�#ار ت

Tة (12.4وال��رسة (   %)،��45.6ع (األساس ت��ل ت�ازل�ا في اآلتي: أوال ال�%)، 11.4%) واألس
%) واالشاف وال��ج�ه 2.3%) واالدارة ال��رس�ة (5%)، وال�عل
 (8.8%)، وال��هج (10.1وال�ل�2& (

)0.8 g0ل وال���ی�، و�uفd ن�ائج ال��ل2ل ال��عي $أن تع0فات اإلب�اع في ال8�دان ت��e� ال��
0 $ق�3 الفائ�ة، ��ا Hع�ي�xوال� r2د وال���قة وغ2 ال�أل�فة $ع�2ة   ال�فZ8ال� فeال ع� األفVار غ2

  ال��ال.
) ) للuVف ع� مع�قات اإلب�اع وس^ \ل#ة ال�حلة ال�ان�0ة ب�الHة 2009و��ا ه�فd دراسة جعف

�نd ع�2ة ال�راسة م� Vم. وت�\% إناث. وت
 اخ��ار 50% ذ��ر و 50\ال@ و\ال#ة م�ه
  500ال4
 xفي الع�2ة $ال �ائ�ة. م�4�8ما اس�#انة مع�قات اإلب�اع. و�انd أك� ن��Tة الف�ة لل��uة الع��#x0قة ال  

  

تبنت الدولة (قطر ) تعليم  
لمرحلة جديدة تعمل علي  
تشجيع االبتكار وتحسين أداء  
الطالب من خالل استقـاللية  
المدرسة، تمولها الدولة وتوفر  
لها الحرية الختيار فـلسفـاتها  

وطرق تدريسها طالما  التربوية  
التزمت بالمعايير الجديدة  
لمناهج اللغة العربية واللغة  
االنجليزية والرياضيات والعلوم

أن العوائق المرتبطة بانجاز  
المهام هي أشد العوائق التي  
يعانيها األساتذة في هذه  
الجامعة، وأن العوائق المرتبطة  
بالحاجة لإلمتثال كانت أقـل  

نيها األساتذة  العوائق التي يعا
في هذه الجامعة.  

أن العوائق المرتبطة بالثقة  
بالنفس والعوائق المرتبطة  
بانجاز المهام كانت أشد  
العوائق المسجلة عند المديرين  
السعوديين مقـارنة مع عينة  
من المديرين غير السعوديين  
الذين يشتغلون بالسعودية  
أيضا والذين سجلوا نتيجة  

نجاز المهام.أحسن فيما يتعلق با
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وج�د فوق دالة إح3ائ�ًا  مع�قات اإلب�اع وس^ \ل#ة ال�حلة ال�ان�0ة، وأfهت ال�راسةال�راسة ارتفاع 
e�0 وال�ل3الح ال�0؛ أC أن تأث2  ب2� ال&��ر واإلناث في مع�قات اإلب�اع ل3الح ال&��رو]2� ال

 مع�قات اإلب�اع ل�t ال&��ر أش� م�ا ه� عل�ه ع�� اإلناث، وأن مع�قات اإلب�اع ل�t \ل#ة اeل�
  (ال��ن) أقل ش�ة ما ه� عل�ه ال�ال ع�� \ل#ة ال�0 عل�ا $أن الفوق دالة إح3ائ�ًا.

) دراسة ع� "ال�8ات االب�Vار0ة لألس�اذ الTامعي و\�Zعة اتTاهاته 2007وفي ال��� أجت ال�قZلي (
2 االب�VارT$ Cامعة ع�ن" ه�فd إلى معفة أه
 ال�8ات االب�Vار0ة ل�t األس�اذVال�ف �الTامعي  ن�

2 االب�VارT$ Cامعة ع�ن ، إضافة إلى ال�عّف على \�Zعة العالقة ب2� Vال�ف �و\�Zعة اتTاهاته ن�
ة وال��34. وق� ت�صل Z4ال C2 االب�VارC في ض�ء �ل م� م�غ2Vال�ف �اتTاهات األس�اذ الTامعي ن�

2 االVال�ف �ب�VارC إضافة إلى وج�د فوق ال#�g إلى وج�د اتTاهات إTHاب�ة ل�t األس�اذ الTامعي ن�
ة ل3الح Z4ال 2 االب�VارC ت#عًا ل��غ2Vال�ف �ذات داللة إح3ائ�ة في اتTاهات األس�اذ الTامعي ن�
ة، ب��2ا انع�مd الفوق ال�الة إح3ائ�ًا في اتTاهات األس�اذ الTامعي Z4ي الxس�األسات&ة الTامع22� م�

2 االب�VارC ت#عًا ل��غ2 ال�Vال�ف �  �34. ن�
) أeHا ب�راسة أخt ع� أث إس�ات��Tة ع3ف ال&ه� في ت���ة 2007وقامd ال#اح�ة ال�قZلي (

2 اإلب�اعي وال��23ل ل�t \ل#ة ال3ف األول ثان�C في مادة ال���Vاء. وه�فd ال�راسة  إلى معفة Vال�ف
2 اإلب�اعي Vة الع3ف ال&ه�ي في ت���ة ال�ف�Tات�الxالقة، ال�ونة ال����ل في ع�امل -أث إس�

2 اإلب�اعي ل�t أفاد الع�2ة وم�8�t ت�23له
  -واألصالةVال�ف �العالقة ب2 ، وال��23ل ال�راسي، وأث
�Z0ة (ذ��ر و�ناث) في �ل Tعات ال���Tق دال إح3ائ�ًا ل3الح ال�ال�راسي، وق� أfهت ال��ائج وج�د ف

2 اإلبVونة واألصالة وال�ف�اعي �Yل ، ب��2ا fه فق دال ل3الح اإلناث في م� مهارات الxالقة وال�
مهارة الxالقة فق^، أما في مهارتي ال�ونة واألصالة فق� fه فق دال ل3الح ال&��ر، وأfه أفاد 

]ة.Tال� y2Zxوقًا دالة إح3ائ�ًا $ع� ت  ف�ات ال��23ل ال�ن�ا ف
) 2002اسة ألب� هالل وال�xان (اإلمارات الع]�ة ال����ة، در وم� ب2� ال�راسات ال�ي أجd0 في 

2 االب�VارC وال��23ل ال�راسي ل�t ع�2ة م� ال��ف�ق2� في Vال�ف �العالقة ب2 g�$ إلى dوق� ه�ف
ال�حل�2� االب��ائ�ة واإلع�ادHة. اس��4مd ال�راسة اخ�#ار ال�3ف�فات ال���ا$عة لاف� ل��اس ال&�اء 

نة والxالقة �أ$عاد للق�رة االب�Vار0ة، إضافة إلى م��اس واخ�#ار ت�رن� ال�وائ، ل��اس األصالة وال�و 
آخ Hق�ر ال��رس م� خالله $عL خ3ائ� ت�23ل الxل#ة في م�اد اللغة الع]�ة وال0اض�ات والعل�م 
وال�]�ة الف��ة الس��ة لل��ارس، وأوض�d ن�ائج ال��ل2ل العاملي أن ال��23ل ال�راسي وال&�اء والق�رة 

ثالثة أ$عاد م�ف3لة، ��ا أوض�d ال�قارنات ب2� درجات \ل#ة ال3ف ال8ادس وال�الg االب�Vار0ة تYuل 
 س�ًا أك� اب�Vارًا م� الxل#ة األقل س�ًا، وأن م�غ2 ال&�اء وال��23ل له�ا ق�رة Zل#ة األكxأن ال Cاإلع�اد

  ت�0RZة م��ودة في تف28 $عL ت#ای� درجات ال�ونة والxالقة.
) ب�راسة ع� واقع ال�عل�
 الTامعي في م�لVة ال#�0� به�ف ال�عف 2010 (ال�ال وفي ال#�0�، قام

 F0ة، و�&لu#ة والHل#ات ال����ة االق�3ادxاءم�ه ل���على واقع ال�عل�
 العالي في م�لVة ال#�0� وم�t م
فة ال�عف على ال���Hات ال�ي ت��ل دون تفع2ل م4جات ال�عل�
 العالي ور]xها $��xل#ات ال����ة اضا

إلى ال�عف على أه
 االس�ات��Tات ال��8قZل�ة ل]^ خx^ ال�عل�
 العالي $ال����ة، وفي ض�ء ن�ائج 
0 م4جات ال�عل�
 العالي �xفي ت 
�عة م� ال��ص�ات ال�ي Y�H� أن ت8ه�Tال�راسة م dال�راسة ق�م

 .ور]xها $��xل#ات ال����ة واح��اجات س�ق الع�ل
  

  

بداع في  أن البحث في مجال اإل
العالم العربي يتميز بالنموذج  
الوصفي خالفـا للتوجهات  
العالمية والتي تستخدم نماذج  
مختلفة من التصاميم البحثية، 
وأن عملية توطين المفـاهيم  
والنظريات والمناهج الخاصة  
باإلبداع هي عملية بطيئة

أن البحوث المنشورة بواسطة  
علماء النفس العربي في  

ية أكثر  الدوريات العالم
حساسية من تلك المنشورة في  
الدوريات المحلية

هم معوقـات اإلبداع وسط  أ
تالميذ مرحلة األساس تمثل  
تنازليا في اآلتي: أوال المجتمع  

%)،  والمدرسة  45.6(
%) واألسرة  12.4(
%)، والتلميذ  11.4(

%)، 8.8%)، والمنهج (10.1(
%) واالدارة  5والمعلم (

ف  %) واالشرا2.3المدرسية (
0.8والتوجيه (
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 ل�راسات الAا@قة وم�قع ال�راسة ال'ال�ة:ال�عل�% على ا

م� ال�الح  $3فة عامة ع� ال�راسات ال��2ان�ة ال�ي أجd0 ع� ع�ائy اإلب�اع في ال����ات الع]�ة 
2  ه� ع�م وج�دVق الع�ل�ة اإلب�ا��ة أو ال�ف�اتفاق ب2� ال#اح�2� ح�ل ع�د وم��8ات الع�امل ال�ي تع

أن ت�4لف تلF الع�ائy م� قxاع إلى آخ وم� ب�2ة إلى أخt، ��ا  أنه م� ال��Y� اإلب�اعي إضافة إلى
   نالح  ع�م ت�ف دراسات مقارنة ب2� الZل�ان الع]�ة أو ب2� ال����ات الع]�ة في مTال ع�ائy اإلب�اع.

وم� أه
 ال�راسات ال�ي اع���نا عل2ها ل���ی� ع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#ة الTامع22� $الTامعات الع]�ة 
م�   ) ال�ي ذ�ناها وال�ي ح�دت س�ة أن�اع ,u� )1990Martinار�ة في ه&ا ال#�g دراسة مارت�ال

    ال��اجr ال�ي تعقل اإلب�اع على ال��� ال�الي:
وت�علy ه&ه الع�ائy $ال��غ2ات ال�ي لها عالقة $اح�ام   $�فه�م ال&ات: ع�ائy مت#xة  أ.
  م�اجهة م�4لف األفVار.  ال�Z& والق�رة علىمع  وتق�یها، ال�قة $ال�ف�، ال�عامل ال&ات

2�$�ل الفد إلى ت�T@ اس�ع�ال  ع�ائy مت#xة $ال�اجة لالم��ال: ب. yائ�األن�ا�  وتت#^ ه&ه الع
2ه ع� أفVاره، و]غ]ل�ه ونق�ه لآلراء ال�قلH�2ة   القائ�ة ول� �انd ص���ة،Zة، و]�عو]�2�له لل�4ا\

  ائ�ة.واالجاءآت ال�ق��ة وال�8اسات الق
�0: ع�ائy مت#xة ج.Tق�رة ال�$ yد الس�ع�ال عقله الالواعي وت�عل�0،   2�$�ل الفTر)، ال��(الالشع

0قة �ل�ة أو 3$0ة، واالع��اد على ال��س.x$ رؤ0ة األش�اء  
وتت#^ ه&ه  :Systematic Analysis Barriersال��ل2ل ال��xقي ( ع�ائy مت#xة $ق�رة اس�ع�ال  د.

 �2�$ yائ�2 $Yuل م��ا$ع، ت���
   (الuع�ر)، اس�ع�اله ل الفد الس�ع�ال عقله ال�اعيالعVال�ف ،yxلل��
      وغ2ها واالع��اد على ال�قائy وال�ع�xات. األفVار
وت�علy $أن�ا� الع�ل ل�t الفد،  ):Task Achievementع�ائy مت#xة $انTاز ال�هام ( -ه

  أو ال�&ق.ال��ابة، االتTاهات ن�� اآلخ0�، وال&�اء 
وتت#^ ه&ه الع�ائy $��غ2ات م�ل األش�اء ال�ي  (الف0r2ائي): ع�ائy مت#xة $ال���^ ال�Zxعي -و

(ال�Tال  Hفeلها الفد ��zا ��H^ $ه، ال�عامل مع ما d�uH االن�#اه، اس�ع�ال ال�8احة ال�34uة
(C�  وال�اجة لل�ح�ة (ال4ل�ة).  ال�2

ى ال��8�t الفدC أم ال�Tاعي ��2ة م�ها ما یت#^ $ع�امل والشF أن ع�ائy اإلب�اع س�اء �انd عل
كل�ة اج��ا��ة اق�3ادHة وس�اس�ة وم�ها ما یت#^ $ع�امل ت�����ة وم�ها ما ی�علy $ع�امل ش�34ة 

  (ال��T، م�8�t ال&�اء، الخ). فدHة
(ال�8ل^، ال�8امح،  وم� ب2� الع�امل ال4ارج�ة م�ال أسال2@ ال�عاملة ال�ال�Hة

 ال�Tاعي وفق ال�2Zة وع�م ت�ف ب�2ة  (ال�Tع�0ة ب�ال م� الفدان�ة) وال�قافة هل)ال�8اVة الفxوس�
�مات Yال� t�0ه على م�8�xة ل����ة اإلب�اع وت�Tات�م�رس�ة تTuع اإلب�اع وت���ه وع�م ت�فاس�

 ال�ق�C $ال��T وال�عاه� االس�ات��Tة، وال�Rس8ات ال�ع��ة �الTامعات،Vاب الف�sس8اته، وRع وم�4لف م�
2Z0ة ال�عوع�م ته�2ة ال�2Zة  وح0ة االخ�الف في الأC، وع�م ال�8امح، وتق�22 ال�0ات وخاصة ح

  ال��اس#ة لعاHة اإلب�اع وت���ة ال��اه@ في م�4لف ال�Tاالت.
2 ع� ال��اه@ واإلب�اعاتZال�ع �ف م� وم�ها ما یت#^ $ع�امل داخل�ة ت�3ل $الفد وش�234ه �ال4

0ها والعrT ع� ال�عل
، ضعف االن�#اه، �xاه@ وت�وانع�ام ال�اف��ة وع�م ب&ل الTه� ال���8 ل3قل ال�
ة ال��اجr ال&ه��ة xال8ل��ة، وس� ال3اعات ال�ف�8ة، واإلنفعاالت ال�ف\ة واإلرت#ا\ات العا\�Uة غ2

  وال�ج�ان�ة على ال�4u $3فة عامة ��ا س2Z�2� ذلF م� خالل ه&ه ال�راسة.

  

كشفت نتائج التحليل النوعي  
بأن تعريفـات اإلبداع في  
السودان تتضمن التحويل  
والتحديث والتطوير بقصد  
الفـائدة، كما يعني التفرد  
والتميز  فضال عن األفكار غير  
المسبوقة وغير المألوفة بعيدة  
المنال.

وجود فروق دالة إحصائياً بين  
الذكور واإلناث في معوقـات  

الح الذكوروبين  اإلبداع لص
الريف والحضر لصالح الريف؛  
أي أن تأثير معوقـات اإلبداع  
لدى الذكور أشد مما هو عليه  
عند اإلناث، وأن معوقـات  
اإلبداع لدى طلبة الحضر  
(المدن) أقـل شدة ما هو عليه  
الحال عند طلبة الريف  

وجود فروق ذات داللة  
إحصائية في اتجاهات األستاذ  

كير  الجامعي نحو التف
االبتكاري تبعاً لمتغير الخبرة  
لصالح األساتذة الجامعيين  
متوسطي الخبرة، بينما انعدمت  
الفروق الدالة إحصائياً في  
اتجاهات األستاذ الجامعي نحو  
التفكير االبتكاري تبعاً لمتغير  
التخصص
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ك�ا ق� تجع لع�امل اج��ا��ة ثقا�zة؛  (ش�34ة) وعل�ه، فإن ع�ائy اإلب�اع ق� تجع لع�امل فدHة
�ال في م�4لف ال�قافات ت2Z� أن ه�اك م��Tعات ت8�د ف2ها أن�ا� م�4لفة لل��
؛ وهي ال��
 ف�راسة ال��
 م

�ة ب2� أفاد ال���Tع ال�اح�.�uمي ال�تف2eلي  وأن ال���Tعات واألفاد ی����ن ���ه
 في شYل ه
 ال�قافات وال���Tعات ��ا بd�2 ذلF ع�ة دراس "نy8 ال��
".  �8HىZ�4لف عH 
ات م�2ان�ة وأن نy8 ال��

 )  Schwartz, 1996( 1996مقارنة أوردها ش�ارتr س�ة 
yة م�ها ما ی�عل(ال���Tع وال�قافة وال��ام ال�8اسي  $ال��8�t الVلي في ال�اقع، فإن ع�ائy اإلب�اع ��2

���ة (اله�اكل والق�ان2� وال�قافة ال��� وم�ها مای�علy $ال��8�t ال�����ي القائ
 وال��ام اإلق�3ادC ال8ائ�)
  (ال&�اء، ال��k#ة، ال�اف��ة...). وم�ها ما ی�علy $ال��8�t الفدC وال��ادة ال������ة)

 yائ�ون�ا ل3ع�]ة الف3ل ب2� ه&ه ال��8�0ات ال��فاعلة ال�ي ت�#ادل ال�أث وال�أث2، فإن دراسة ع
على أن   لع�ائy اإلب�اع اإلب�اع في الTامعات الع]�ة س2�r في ال�ZاHة على م�t معاناة الxل#ة الTامع22�

دون إه�ال الTان@ الVلي (ال���Tع) حg2 الY�H�  (الTامعة �����ة) یلي ذلF دراسة ال��8�t ال�����ي
  ف3ل الTامعة ع� م��xها ال&C تRث �zه وت�أث $ه.

ال�ي ت4ج ال�عل�2�  وق� ارتأی�ا أن ن�Zأ ب�راسة ع�ائy اإلب�اع في الTامعات $اع�#ارها هي ال�Rس8ات
�0ة وغ2ها م� ال��ادات ال�8اس�ة وال�ی��ة.[و]ال�الي، فإن اإله��ام $اإلب�اع وت�ف2 ال�2Zة  وال��ادات ال�

�ن له تأث2ات إTHاب�ة على �ل ال��8�0ات وفي م�4لف Yة س��[�ره في الTامعات العxه وت�ال��اس#ة ل��
 .
 ال�Tاالت وخاصة في مTال ال�]�ة وال�عل�

  أسKلة ال7'6:
  األك� ان�uارا ل�t الxل#ة في الTامعات الع]�ة؟ اهي ع�ائy اإلب�اعم  -1
  ماهي ش�ة ع�ائy اإلب�اع ال��4لفة ل�t الxل#ة في الTامعات الع]�ة؟ - 2
  ل�t الxل#ة في الTامعات الع]�ة؟ دالة إح3ائ�ا في أن�اع ع�ائy اإلب�اع فوق  هل ه�اك  -3

  م2ه]�ة ال7'6:

ال�راسات ال�ص�Uة القائ�ة على ج�ع ال�Zانات م� ع�2ات قH�3ة؛ وذلF ت��رج ه&ه ال�راسة ت�d ن�ع 
$اس�ع�ال اس�#انة ص��d له&ا الغض ل���ی� أه
 ع�ائy اإلب�اع في $عL الTامعات الع]�ة، واق�اح 
0 اإلب�اع في الTامعات الع]�ة ال�ي م� ال�ف�ض أن تق�د ع�ل�ات �xبه�ف ت yائ�ال�ل�ل له&ه الع

0 في الZل�ان الع]�ة.ال����ة وال��x  
  أداة ج�ع ال�Qانات:

ال���اس ال��8ع�ل ل�Tع ال�Zانات في ه&ه ال�راسة م�ج
 م� اللغة االنVل0r2ة م� \ف ال#احg األول. 
�ن م� 1990وضع ال���اس م� \ف مارت� س�ة V�0امل؛  36، و��عها س�ة ع�Tل في مYuت g2ة حفق

�ن �ل عامل م� سd فقات. و��0ل �V�0ح8@ و yائ�ل عامل ص�فًا م� أص�اف ال��اجr أو الع
ت ال�4اسي ال&C ی�اوح Yل� 
ال��23ف أدناه. وق� ص�غd الفقات �لها إTHاب�ا ووضعd لها ��
 وفy سل

  ما ب2� م�افy ج�ًا ومعارض ج�ًا ح8@ ال��
 ال�ال�ة: 
  5معارض ج�ًا= 4معارض=   3م�افy=    2م�افy ن�عًا ما=   1م�افy ج�ًا=

  � ع�لd درجات ال8ل
 في االس�#انة ال�ي اس�ع�ل�اها، وأص#�d على ال��� ال�الي:وق
  5وغ2 م�افy  على اإل\الق=         4غ2 م�افy=    3م�ای�=       2م�افy=   1م�افy ج�ا=

  

  

النتائج وجود فرق دال إحصائياً  
لصالح المجموعات التجريبية  
(ذكور وإناث) في كل من  

قة والمرونة  مهارات الطال
واألصالة والتفكير اإلبداعي  
ككل  

ظهر فرق دال لصالح اإلناث  
في مهارة الطالقة فقط، أما في  
مهارتي المرونة واألصالة فقد  
ظهر فرق دال لصالح الذكور

أوضحت نتائج التحليل العاملي  
أن التحصيل الدراسي والذكاء  
والقدرة االبتكارية تشكل ثالثة  

فصلةأبعاد من

Bassaaer Nafssania: N°37 Summer 2022 (June Supplement)  :ملحق شهر جوان(  2022صيف  37الـعــدد بصائــــــــرنفسانيــــــــة ( 

36  � �



  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

ال "ال��ل2ل العاملي" س�ة أن�اع م� ال��اجr ال�ي تع�ق اإلب�اع على ال��� وق� ح�دت مارت� $اس�ع�
  ال�الي:  

أ. ع�ائy مت#xة $�فه�م ال&ات: ت�علy ه&ه الع�ائy $ال��غ2ات ال�ي لها عالقة $اح�ام ال&ات وتق�یها، 
  ال�قة $ال�ف�، ال�عامل مع ال�Z& والق�رة على م�اجهة م�4لف األفVار. 

  31، 25، 19، 13، 7، 1ي ت��ل ه&ا العامل في االس��Zان هي: والفقات ال�
 �2�$�ل الفد ت�T@ اس�ع�ال األن�ا� القائ�ة ول yائ�ب. ع�ائy مت#xة $ال�اجة لالم��ال: تت#^ ه&ه الع
2ه ع� أفVاره، و]غ]ل�ه ونق�ه لآلراء ال�قلH�2ة واالجاءآت ال�ق��ة Zة، و]�عكانd ص���ة، و]�2�له لل�4ا\

  . 32، 26، 20، 14، 8، 2ل�8اسات القائ�ة. والفقات ال�ي ت��ل ه&ا العامل في االس��Zان هي: وا
2�$�ل الفد الس�ع�ال عقله الالواعي  yائ��0: ت�علy ه&ه العTة $اس�ع�ال ال�x#تج. ع�ائy م

0قة �ل�ة أو 3$0ة، واالع��اد على ال��س. والفقx$ �0، رؤ0ة األش�اءTر)، ال��ات ال�ي ت��ل (الالشع
  .33، 27، 21، 15، 9، 3ه&ا العامل في االس��Zان هي: 

2�$�ل الفد الس�ع�ال عقله ال�اعي  yائ�د. ع�ائy مت#xة $اس�ع�ال ال��ل2ل ال��xقي: تت#^ ه&ه الع
 yها واالع��اد على ال�قائ2 $Yuل م��ا$ع، ت���
 األفVار وغ2Vال�ف ،yxر)، اس�ع�اله لل���(الuع

  ت.   وال�ع�xا
  .34، 22، 16، 10، 4والفقات ال�ي ت��ل ه&ا العامل في االس��Zان هي: 

ع�ائy مت#xة $انTاز ال�هام: ت�علy ه&ه الع�ائy $أن�ا� الع�ل ل�t الفد، ال��ابة، االتTاهات  -ه
، 23، 17، 11، 5ن�� اآلخ0�، وال&�اء أو ال�&ق. والفقات ال�ي ت��ل ه&ا العامل في االس��Zان هي: 

29 ،35. 
ع�ائy مت#xة $ال���^ ال�Zxعي (الف0r2ائي): تت#^ ه&ه الع�ائy $��غ2ات م�ل األش�اء ال�ي  -و

 (C�Hفeلها الفد ��zا ��H^ $ه، ال�عامل مع ما d�uH االن�#اه، اس�ع�ال ال�8احة ال�34uة (ال�Tال ال�2
  وال�اجة لل�ح�ة 

  .36، 30، 24، 18، 12، 6س��Zان هي: (ال4ل�ة). والفقات ال�ي ت��ل ه&ا العامل في اال
وق� أك�ت ال#اح�ة ث#ات وص�ق األداة حg2 أوردت أن معامل ال�#ات لألداة $اس�ع�ال تق��ة اإلخ�#ار 

 �. أما 34$�ص ص�ق األداة فق� أوردت ال#اح�ة أن األداة ت���ع $�3ق ال�فه�م 890.و�عادة اإلخ�#ار ه
)Construct Validity ( خالل ال��ل2ل �م t�العاملي ال&C قامd $ه، ��ا ت�3ف األداة $�3ق ال���


 ال��2�Y� لفقات االس��Zان ال�ي اق�d8# م� ال�راسات ال8ا$قة ح8@ تأك�2 ال#اح�ة.  �Yخالل ت� �م  
 
2 إلى أن $��ث مارت� ح�ل ع�ائy اإلب�اع ق� �انd في ال�Rس8ات اإلق�3ادHة، ولuو�0#غي أن ن

ته مارت� مع ع�2ات \الب�ة ح8@ عل��ا. وعل�ه، فه&ه أول مة �8Hع�ل ه&ا ال���اس ال&C صuاغ�ه ون
�8Hع�ل ف2ها ه&ا ال���اس ل�راسة ع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#ة الTامع22� ��ا أنه �8Hع�ل ألول مة في 

  الTامعات الع]�ة.
ة: الrTائ، وق� ت
 ج�ع ال�Zانات $اس�ع�ال ه&ا ال���اس م� ع�ة جامعات في الZل�ان الع]�ة ال�ال�

�d0، س�ر0اVة، الHد�، ال8عxدان، ق�  ال���.و  م3، ال8
جامعة  ���17ة ألفا �ون#اخ لVل ال�Zانات (ألفا اإلج�ال�ة) ال�ي ج�عd م� وت�Tر اإلشارة  إلى أن 

 Cرة أعاله ت8او��لة، م�ا Hع�ي أن   0.729م� الZل�ان الع]�ة ال�&�Zوهي ���ة ذات داللة إح3ائ�ة مق
 س ی���ع $ال�#ات ��ا أشارت إلى ذلF مارت�، و��ا أك�ته ال�راسة ال�ال�ة.ال���ا

  

أوضحت المقـارنات بين  
درجات طلبة الصف السادس  
والثالث اإلعدادي أن الطلبة  
األكبر سناً أكثر ابتكاراً من  
الطلبة األقـل سناً، وأن متغير  
الذكاء والتحصيل لهما قدرة  
تنبؤية محدودة في تفسير  

ين درجات المرونة  بعض تبا
والطالقة.

من أهم الدراسات التي  
اعتمدنا عليها لتحديد عوائق  
اإلبداع لدى الطلبة الجامعيين  
بالجامعات العربية المشاركة  
في هذا البحث دراسة مارتن  

)1990Martin  التي ( ,
ذكرناها والتي حددت ستة  
أنواع  من الحواجز التي تعرقـل  
اإلبداع  

بمفهوم الذات:  عوائق مرتبطة  
وتتعلق هذه العوائق  
بالمتغيرات التي لها عالقة  
باحترام الذات وتقديرها، الثقة  
بالنفس، التعامل مع النبذ  
والقدرة على مواجهة مختلف  
األفكار
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�ا �Yی�� 
وت�#غي اإلشارة إلى أن�ا حاول�ا ج�ع ال�Zانات م� مع�
 الZل�ان الع]�ة ولV� $عL الrمالء ل
ة انuغاال�Vانات أو اع�&روا ل�Zج�ع ال �م.
 ته

  
  ع�2ة ال7'6 و�W[�ة ج�ع ال�Qانات:

ج�عd ال�Zانات في $عL الZل�ان م� ع�ة جامعات ب��2ا ج�عd ال�Zانات م� جامعة واح�ة فق^ في 
 .t  وق� ت
 ج�ع ال�Zانات $3فة قH�3ة في مع�
 الTامعات الع]�ة ال�uار�ة في ه&ا ال#�g.بل�ان أخ

  الع�2ة االج�ال�ة لل�راسة:


 الع�2ة في �ل بل� وال�8#ة ال�ي H )1ق�م ل�ا ال�TولTوح g�#ار�ة في ه&ا الuامعات ال�Tل�ان والZال (
 g�#ل�ة في ه&ا الVالع�2ة ال 
Tن  2060ت��لها مقارنة $الع�2ة االج�ال�ة. وق� بلغ ح�\ال#ا و\ال#ة؛ ی��زع

الح  %. ون62.1(إناث) و��0ل�  1280% و 37.9(ذ��ر) و��0ل�ن  780ح8@ ال��T (ال��ع) إلى 
أن ع�د اإلناث ال�uار�ات Hف�ق ع�د الxل#ة ال&��ر ال�uار�2�. ولعل ه&ا راجع إلى ��ن اإلناث YuHل� 

 األغل�Zة في مع�
 م�ادی� العل�م االج��ا��ة بل وفي مع�
 االخ�3اصات الTام��ة.
 Rانات م2ها:1ج�ول رق�Qج�ع ال Rل�ان وال]امعات ال�ي تQال :  

حجم  النسبة
 العينة

 البلد المشاركة الجامعات

21.7 448 

 

جامعة الجزائر، جامعة باب 
الزوار، جامعة بسكرة، 
جامعة الجلفة، جامعة 

وهران، جامعة قسنطينة، 
 جامعة سطيف

 الجزائر

 مصر جامعة بنها 400 19.4
9.9 203 

 

 السودان الخرطوم، النيلين

12.4 255 

 

جامعة الملك فيصل، جامعة 
الملك فهد للبترول 

جامعة طيبة. والمعادن،  

 السعودية

11.4 235 

 

 الكويت جامعة الكويت

9.9 204 

 

 قطر جامعة قطر

 اليمن جامعة عدن 200 9.7
 سوريا جامعة دمشق 115 5.6
 المجموع  2060 100

 
ماع�ا الrTائ وال8ع�دHة الل�2� ت��له�ا ع�ة جامعات وال8�دان ال&��H Cله  -نالح  أن أغل@ الZل�ان 

ها في ه&ه الع�2ة االج�ال�ةة جامعة واح�ة فق^ م�ا THعل�ا  ن��ف  في تع��
 ال��ائج ت��ل - جامع�ان
ال��3ل عل2ها إلى $اقي الTامعات في الZل� ال�اح�، إال أن ه&ا ال ��Hع�ا م� اإلشارة إلى أن مع�
 ه&ه 

d0�Vوجامعة ال yuوجامعة دم xل�ان م�ل جامعة قZامعات في ه&ه الTال 
وجامعة  الTامعات ت��ل أه
�ل�ج�ا في الrTائ وجامع�ي �Vم وال��ع�ن و�&لF األم $ال�8#ة لTامعة الrTائ وجامعة $اب الrوار للعل

�م في ال8�دان. \  ال�2ل2� وال4
   

  

عوائق مرتبطة بالحاجة لالمتثال: 
وترتبط هذه العوائق بميول  
الفرد إلى تجنب استعمال  
األنماط القـائمة ولو كانت  

ه للمخاطرة، صحيحة، وبميول
وبتعبيره عن أفكاره، وبغربلته  
ونقده لآلراء التقـليدية  
واالجراءآت المقننة والسياسات  
القـائمة

عوائق مرتبطة بقدرة استعمال  
التحليل المنطقي  

)Systematic Analysis 
Barriers  وترتبط هذه :

العوائق بميول الفرد الستعمال  
عقـله الواعي (الشعور)،  

التفكير    استعماله للمنطق،
بشكل متتابع، تنظيم األفكار  
وغيرها واالعتماد على الحقـائق  
والمعطيات

أن عوائق اإلبداع سواء كانت  
على المستوى الفردي أم  
الجماعي كثيرة منها ما يرتبط  
بعوامل كلية اجتماعية  
اقتصادية وسياسية ومنها ما  
يرتبط بعوامل تنظيمية ومنها ما  
يتعلق بعوامل شخصية فردية
(الجنس، مستوى الذكاء، الخ).
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  ت'ل�ل ال�Qانات

   إج�الي الع�ائ%:
2 إل2ها في uنا إل2ها سا$قا؛ وال�ي ن�ع أن�اع الع�ائy ال�8ة ال�ي أش�Tم �ال�ق3�د $إج�الي الع�ائy ه

نقxة وأدنى درجة له 180ه&ا ال��ل2ل $العائy االج�الي أو الVلي؛ عل�ًا $أن أعلى درجة للعائy الVلي هي 
  نقxة.  36هي 

 Rة في ال7'6.: م�� 2ج�ول رقWار�ال9ل7ة في ال]امعات ال� aس9ات إج�الي ع�ائ% اإلب�اع ل� 

االنحراف 
 المعياري

 البلد المتوسط

 جامعات الجزائر 82.0068 11.07451

جامعتي الخرطوم والنيلين  87.4694 13.91970
 (السودان)

 جامعة بنها (مصر) 92.4645 11.40622

 جامعات سعودية 92.6941 11.55203

 جامعة الكويت 87.4936 14466 14

 جامعة قطر 81.8325 10.90645

 جامعة دمشق 84.9821 11.78714

 جامعة عدن (اليمن) 83.8000 12.07930

 المتوسط العام 86.8756 12.75882

  
وال�الح  م� خالل ال�Tول أعاله أن أعلى م��س^ إلج�الي الع�ائy مT8ل في الTامعات ال8ع�دHة 

 C8اوH ^س�، وأن أدنى م��س^ الج�الي الع�ائy مT8ل 11.55نقxة $ان�اف م��ارC ق�ره  ��$92.69
 C8ااوH ^س���$ xق�ره  81.83في جامعة ق Cاف م��ار. أما ال���س^ اإلج�الي 10.90نقxة و]ان�

 C8او�z ار�ةuل�ان ال�Zق�ره  86.87لل Cاف م��ارعل�ًا $أنه �ل�ا �ان ال���س^ أعلى 12.75نقxة $ان�
دل ذلF على ش�ة الع�ائy والع�Y $الع�Y. وه&ا یRدC ب�ا إلى اس���اج أن الع�ائy في الTامعات كل�ا 

ال8ع�دHة أش� م�ا ه� عل�ه األم في $اقي الTامعات الع]�ة ال��رجة في ال#�g ح8@ ما جاء في 
 ح8@ إجا$ات الxل#ة ال�uار�2xن في جامعة ق�Vأقل ما ت yائ�� في ال#�g إجا$ات الxل#ة، وأن ه&ه الع

  أeHا.
وق� ب2� ت�ل2ل ال�#ای� أحادC االتTاه أن ه�اك فوقا ذات داللة إح3ائ�ة ب2� الZل�ان الع]�ة في 

  .001وهي دالة ع��  38.40إج�الي الع�ائy أC في ال�رجة الVل�ة ل��4لف أن�اع الع�ائy حg2 ف= 
الTامعات الع]�ة ال�uار�ة في  $ع� مقارنة إج�الي الع�ائy (ال�رجة الVل�ة) ب2� الxل#ة في م�4لف

  ال#�g، و]ع� تy2Zx اخ�#ار ش�في، ان�ه�2ا إلى ال��ائج ال�ال�ة:
إج�الي ع�ائy اإلب�اع في الrTائ أقل م�ا ه� عل�ه في جامعة ب�ها والTامعات ال8ع�دHة وجامعة  - 1

�d0 $فوق دالة إح3ائ�ًا ع��  V0,001ال وجامعة  . والت�ج� فوق دالة ب2� جامعات الrTائxوجامعة ق
  دمyu وجامعات ال8�دان.

�م وال�2ل2�) أقل م�ا ه� عل�ه في جامعة ب�ها  - 2\إج�الي ع�ائy اإلب�اع في جامع�ي ال8�دان (ال4
�d0 $فوق دالة إح3ائ�ًا ع�� Vة وجامعة الHد�. والت�ج� فوق دالة ب2� جامعات 0,001والTامعات ال8ع

 وجامعة دمyu.ال8�دان وجامعات الrTائ وجامعة xق  

  

من بين العوامل الخارجية مثال  
أساليب المعاملة الوالدية  
(التسلط، التسامح، التساهل) 
والثقـافة (الجمعوية بدال من  
الفردانية) وسيطرة الفكر  
الجماعي وفقر البيئة وعدم  
توفر بيئة مدرسية تشجع  
اإلبداع وتنميه وعدم  
توفراستراتيجية لتنمية اإلبداع  

على مستوى  وتطويره  
الحكومات والمؤسسات المعنية  

ما يرتبط بعوامل داخلية تتصل  
بالفرد وشخصيته كالخوف من  
التعبير عن المواهب  
واإلبداعات وانعدام الدافعية  
وعدم بذل الجهد المستمر  
لصقـل المواهب وتطويرها  
والعجز عن التعلم، ضعف  
االنتباه، الصراعات النفسية، 
واإلنفعاالت المفرطة  

اإلرتباطات العاطفية غير  و 
السليمة، وسيطرة الحواجز  
الذهنية والوجدانية على  
الشخص  

ارتأينا أن نبدأ بدراسة عوائق  
اإلبداع في الجامعات باعتبارها  
هي المؤسسات التي تخرج  
المعلمين والقيادات التربوية  
وغيرها من القيادات السياسية  
والدينية
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 أقل م�ا ه� عل�ه في ج - 3xاإلب�اع في جامعة ق yائ�امع�ي ال8�دان وجامعة ب�ها إج�الي ع
�d0 $فوق دالة إح3ائ�ًا ع�� Vة وجامعة الHد�. وت�0R ه&ه ال��ائج ول� $3فة 0,001والTامعات ال8ع

 وال8ع�دHة في م�ض�ع ن�ام ال�عل�
 في ال��ارس ال�ان�0ة xق �ال��علقة $ال�قارنة ب2 جrئ�ة $عL ال�قار0
  وأثه على الxل#ة في ال�حلة الTام��ة.

إج�الي ع�ائy اإلب�اع في جامعة دمyu أقل م�ا ه� عل�ه في جامعة ب�ها والTامعات ال8ع�دHة  - 4
 0,001$فوق دالة اح3ائ�ا ع��  xوجامعة ق . والت�ج� فوق دالة ب2� جامعة دمyu وجامعات الrTائ

�d0 وجامعة ع�ن.Vدان وجامعة ال�  وجامع�ي ال8
ل م�ا ه� عل�ه في جامعة ب�ها والTامعات ال8ع�دHة إج�الي ع�ائy اإلب�اع في جامعة ع�ن أق - 5

 0,001$فوق دالة اح3ائ�ًا ع��  xوجامعة ق . والت�ج� فوق دالة ب2� جامعة ع�ن وجامعات الrTائ
.yuوجامعة دم d0�Vوجامعة ال  

Y�H� إرجاع م�ل ه&ه ال��ائج ال�ي ت��R على وج�د فوق ذات داللة إح3ائ�ة ب2� \ل#ة الTامعات 
 ]�ة ال�ع��ة به&ا ال#���z ،gا �4H م�t ش�ة ع�ائy اإلب�اع ع��ه
، إلى االخ�الف في م�t تف�ح الع

 ال���^ االج��اعي وال�قافي وال��ام ال�2Zاغ�جي له&ه الTامعات.
  ت:�2* الع�ائ% @ال]امعات الع
�Oة ال��ارWة في ال7'6: -

ل�ة للxل#ة.  نالح  م� خالل ه&ا ) م�8�t م�4لف أن�اع الع�ائy ل�t الع�2ة ال3V( ی2Z� ال�Tول
ال�Tول أن أش� الع�ائy ال�ي ت�اجه الxل#ة في الTامعات الع]�ة هي ع�ائy "إنTاز ال�هام" $أعلى م��س^ 

)، وتأتي $ع�ها الع�ائy 14.74)، وتل2ها الع�ائy ال�ت#xة $ال�قة $ال�ف� وال�4ا\ة $���س^ (16.16(
�0 $���س^ �14.32�س^ (ال�ت#xة $اس�ع�ال ال��ل2ل ال��xقي $�Tة $اس�ع�ال ال�x#ت) ث
 الع�ائy ال�

)، وفي 13.71)، وتأتي في ال�ت#ة ما قZل األخ2ة الع�ائy ال�ت#xة $ال�اجة لالم��ال $���س^ (14.19(
). ونالح  أن االن�اف ال���ارC ی�واح ما 13.69األخ2 الع�ائy ال�ت#xة $ال���^ الف0r2ائي $���س^ (

  .3.44و  3.18ب2� 
 Rة3ج�ول رق�O
  : أن�اع الع�ائ% ال�ي ت�اجه ال9ل7ة في ال]امعات الع

االنحراف 
 المعياري

 نوع العائق المتوسط

 عوائق إنجاز المهام 16.1650 3.18385

 عوائق الثقة بالنفس والمخاطرة 14.7406 3.41631

 عوائق التحليل المنطقي (المنطقي) 14.3276 3.25081

 عوائق التجريد 0 14.19 3.22630

 عوائق الحاجة لالمتثال 13.7172 3.44843

 عوائق المحيط الفيزيائي 13.6939 3.33210

  

 yائ�وهY&ا نالح  أن أش� ع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#ة في الTامعات الع]�ة ال�ي ش�لها ال#�g هي ع
أن أقل ه&ه الع�ائy ش�ة هي تت#^ $انTاز ال�هام وتل2ها الع�ائy ال�ت#xة $ال�قة $ال�ف�، ��ا نالح  

  الع�ائy الف0r2ائ�ة. 
 yامل خارج�ة ت�عل�ولعل ه&ه ال���Tة ت�اقL ال�3�ر العام ال&H Cعrو مع�
 ع�ائy اإلب�اع لع

  $ال���^ ال�Zxعي وغ2ه. 
  

  

عوائق مرتبطة بمفهوم الذات: 
تتعلق هذه العوائق  
بالمتغيرات التي لها عالقة  

الثقة  باحترام الذات وتقديرها،  
بالنفس، التعامل مع النبذ  
والقدرة على مواجهة مختلف  
األفكار

عوائق مرتبطة بالحاجة لالمتثال: 
ترتبط هذه العوائق بميول  
الفرد تجنب استعمال األنماط  
القـائمة ولو كانت صحيحة، 
وبميوله للمخاطرة، وبتعبيره  
عن أفكاره، وبغربلته ونقده  
لآلراء التقـليدية واالجراءآت  

لمقننة والسياسات القـائمةا

عوائق مرتبطة باستعمال  
التجريد: تتعلق هذه العوائق  
بميول الفرد الستعمال عقـله  
الالواعي (الالشعور)، التجريد، 
رؤية األشياء بطريقة كلية أو  
بصرية، واالعتماد على الحدس
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  هل ه2اك ف
وق ذات داللة إح:ائ�ة ب�� Fل7ة ال]امعات الع
�Oة في ع�ائ% اإلب�اع؟:

لR8ال ق��ا ب��ل2ل ال�#ای� أحادC االتTاه، وت2Z� أن ه�اك فوقا دالة إح3ائ�ًا ب2� لإلجا$ة ع� ه&ا ا
�ع ع�ائy اإلب�اع ��ا ه� م2Z� في ال�Tول �Tفي م g�#ار�ة في ه&ا الuة ال��[ 4\ل#ة الTامعات الع

 . 001وهي دالة ع��  38.40حg2 ف= 
  

 Rل7ة ال]4ج�ول رقF aوق ع�ائ% اإلب�اع اإلج�ال�ة ل�
  امعات الع
�Oة: ف

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 الداللة ف المربعات

بين 
 000. 38.404 5535.910 7 38751.372 المجموعات

داخل 
   144.149 2018 290893.283 المجموعات

    2025 329644.655 المجموع

  
ي أقل م� $��ة الفوق في وت�Tر اإلشارة إلى أن الفوق في ع�ائy اإلب�اع ال�ت#xة $إنTاز ال�هام ه

الع�ائy األخt م�ا ی�ل على اش�اك �ل \الب الTامعات الع]�ة ال��رجة في ال#�g في م�اجهة ه&ه 
ال��ع م� الع�ائy ول� �ان األم ب�8@ م�فاوتة. وق� جاء ه&ا ال��ع م� الع�ائy في ال�ت#ة األولى م� 

 �). وفي ال�قابل ن�T أن 3رة أعاله (ان� ال�Tول حg2 ش�ته ��ا ت2Z� ذلF في م��سxات الع�ائy ال�&�
ع�ائy اإلب�اع ال�ت#xة $ال���^ الف0r2ائي ق� جاءت في ال�ت#ة األخ2ة م� حg2 ال�uة ��ا ه� مالح  
في م��سxات ع�ائy اإلب�اع. ول�Vها جاءت في ال�ت#ة األولى م� حg2 ش�ة الفوق ��zا ب2� ع�2ات 

  \الب الTامعات الع]�ة.
�2Zامعات  وتTل#ة في الxال tل� �اإلب�اع ت�#ای yائ�ل�ا ال��ائج $اس�ع�ال اخ�#ار ش�في أن أن�اع ع

  الع]�ة ت#ای�ًا ذا داللة إح3ائ�ة حg2 ان�ه�2ا إلى ال��ائج ال�ال�ة:
  


ة (مفه�م ال!ات): FاLوال� kقة @ال2فlت97ة @ال
  أ. ع�ائ% م

Hعان�ه الxل#ة في جامعة ب�ها والTامعات ال8ع�دHة Hعاني الxل#ة في الrTائ ه&ا العائy أقل م�ا  - 1
. وال ت�ج� فوق ذات داللة مع الTامعات الع]�ة 0.001عل�ا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 

.t  األخ
Hعاني الxل#ة في ال8�دان ه&ا العائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعة ب�ها والTامعات ال8ع�دHة  - 2

. وال ت�ج� فوق ذات داللة مع الTامعات الع]�ة 0.001داللة إح3ائ�ة ع��  عل�ا $أن الفوق ذات
 .t  األخ

�d0 ه&ا العائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعة ب�ها والTامعات  - 3Vل#ة في جامعة الxعاني الH
ت . وال ت�ج� فوق ذات داللة مع الTامعا0.001ال8ع�دHة عل�ا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 

.t  الع]�ة األخ
Hعاني الxل#ة في جامعة ع�ن ه&ا العائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعة ب�ها والTامعات  - 4

. وال ت�ج� فوق ذات داللة مع الTامعات 0.001ال8ع�دHة عل�ا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 
.t  الع]�ة األخ

  

عوائق مرتبطة باستعمال التحليل  
بط هذه العوائق  المنطقي: ترت

بميول الفرد الستعمال عقـله  
الواعي (الشعور)، استعماله  
للمنطق، التفكير بشكل متتابع، 
تنظيم األفكار وغيرها  
واالعتماد على الحقـائق  
والمعطيات

عوائق مرتبطة بانجاز المهام: 
تتعلق هذه العوائق بأنماط  
العمل لدى الفرد، المثابرة،  
االتجاهات نحو اآلخرين، 
والذكاء أو الحذق

عوائق مرتبطة بالمحيط  
الطبيعي (الفيزيائي): ترتبط  
هذه العوائق بمتغيرات مثل  
األشياء التي يفضلها الفرد فيما  
يحيط به، التعامل مع ما يشتت  
االنتباه، استعمال المساحة  
الشخصية (المجال الحيوي) 
والحاجة للوحدة  
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 ه&ا العائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في - 5xل#ة في جامعة قxعاني الH  امعاتTجامعة ب�ها وال
. وال ت�ج� فوق ذات داللة مع الTامعات 0.001ال8ع�دHة عل�ا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 

.t  الع]�ة األخ
ال ت�ج� فوق ذات داللة إح3ائ�ة في ه&ا العائy ع�� مقارنة الxل#ة في جامعة دمyu و]��ة  - 6

g�#ار�ة في الuة ال��[  .الxل#ة $الTامعات الع
  

  ب. ع�ائ% م
ت97ة @ال'اجة لالم�lال:

Hعاني الxل#ة في الrTائ ه&ا ال��ع م� الع�ائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامع�ي ال8�دان و  - 1
�d0 عل�ا $أن الفوق ذات داللة اح3ائ�ة ع�� Vة وجامعة الHد�، وأك� 0.01جامعة ب�ها والTامعات ال8ع

، وجاxل#ة في جامعة قxعان�ه الH وجامعة ع�ن (ألفا= م�ا yu0.001معة دم .(  
Hعاني الxل#ة في جامعة ب�ها ه&ه الع�ائy أك� م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامع�ي ال8�دان  - 2
 وجامعة دمyu وجامعة ع�ن عل�ًا $أن الفوق ذات داللة 0.05(ألفا=xوجامعة ق ) وجامعات لrTائ

  ة مع الTامعات الع]�ة األخt.. وال ت�ج� فوق ذات داللة اح3ائ�0.001اح3ائ�ة ع�� 
�d0 ه&ه الع�ائy أك� م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعات الrTائ وجامعة  - 3Vل#ة في جامعة الxعاني الH

 عل�ا $أن الفوق ذات داللة اح3ائ�ة ع�� xامعات 0.01قTوق ذات داللة اح3ائ�ة مع ال. وال ت�ج� ف
.t  الع]�ة األخ

 ه&ه الع�ائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعة ب�ها والTامعات Hعاني الxل#ة في جامعة ق - 4x
�d0 عل�ا $أن الفوق ذات داللة اح3ائ�ة ع�� Vة وجامعة الHد�. وال ت�ج� فوق ذات داللة 0.001ال8ع

.t  مع الTامعات الع]�ة األخ
معة ب�ها Hعاني الxل#ة في جامعة ع�ن ه&ه الع�ائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعات جا - 5

. وال ت�ج� فوق ذات داللة مع الTامعات 0.001وال8ع�دHة عل�ا $أن الفوق ذات داللة اح3ائ�ة ع�� 
.t  الع]�ة األخ

6 -  yuل#ة في جامعة دمxع�� مقارنة ال yائ�ال ت�ج� فوق ذات داللة اح3ائ�ة في ه&ا ال��ع م� الع
  �g.مع $��ة الxل#ة في الTامعات الع]�ة ال�uار�ة في ال#

  
 :�4
  ج. ع�ائ% م
ت97ة @اس�ع�ال ال�]

Hعاني الxل#ة في الrTائ ه&ا ال��ع م� الع�ائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعة ب�ها والTامعات  - 1
. وال ت�ج� فوق ذات داللة إح3ائ�ة و]��ة 0.01ال8ع�دHة عل�ا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 

  �ة في ه&ا ال#�g.الxل#ة $الTامعات الع]�ة ال�uار 
Hعاني الxل#ة في جامعة ب�ها ه&ه الع�ائy أك� م�ا Hعان2ها الxل#ة في جامعات الrTائ وجامعة  - 2

 وجامعة ع�ن عل�ا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� xوق ذات داللة 0.001ق. وال ت�ج� ف
 .g�#ار�ة في ه&ا الuة ال��[  إح3ائ�ة و]��ة الxل#ة $الTامعات الع

 ه&ه الع�ائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعة ب�ها والTامعات  - 3xل#ة في جامعة قxعاني الH
. وال ت�ج� فوق ذات داللة إح3ائ�ة و]��ة 0.001ال8ع�دHة عل�ا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 

 .t  الxل#ة $الTامعات الع]�ة األخ

  

أن أشد العوائق التي تواجه  
امعات العربية  الطلبة في الج

هي عوائق "إنجاز المهام" 
)، 16.16بأعلى متوسط (

وتليها العوائق المرتبطة بالثقة  
بالنفس والمخاطرة بمتوسط  

)14.74(

نالحظ أن أشد عوائق اإلبداع  
لدى الطلبة في الجامعات  
العربية التي شملها البحث هي  
عوائق ترتبط بانجاز المهام  

الثقة  وتليها العوائق المرتبطة ب
بالنفس، كما نالحظ أن أقـل  
هذه العوائق شدة هي  
العوائق الفيزيائية

أن الفروق في عوائق اإلبداع  
المرتبطة بإنجاز المهام هي أقـل  
من بقية الفروق في العوائق  
األخرى  
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) وفي H0.01عاني الxل#ة في جامعة ع�ن ع�ائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعة ب�ها (ألفا=  - 5
  وال ت�ج� فوق ذات داللة و]��ة الxل#ة $الTامعات الع]�ة األخt. ).0.05الTامعات ال8ع�دHة (ألفا= 

�d0 وغ2ه
 م� الxل#ة $الTامعات الع]�ة ال�uار�ة  - 6Vل#ة في جامعة الxال �وق دالة ب2ال ت�ج� ف
.g�#في ه&ا ال  

ال ت�ج� فوق دالة ب2� الxل#ة في جامع�ي ال8�دان وغ2ه
 م� الxل#ة $الTامعات الع]�ة  - 7
  ل�uار�ة في ه&ا ال#�g.ا

ال ت�ج� فوق دالة ب2� الxل#ة في جامعة دمyu وغ2ه
 م� الxل#ة $الTامعات الع]�ة ال�uار�ة  - 8
.g�#في ه&ا ال  

  
  د. ع�ائ% م
ت97ة @اس�ع�ال ال�'ل�ل ال�92قي:

1 -  ی�اجه الxل#ة في الrTائ ه&ا ال��ع م� الع�ائy أقل م�ا ی�اجهها الxل#ة في جامعات م3
. وال ت�ج� فوق ذات داللة و]��ة الxل#ة 0.01عل�ا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع��  ل8ع�دHةوا

.g�#ار�ة في الuال� t  $الTامعات الع]�ة األخ
 عل�ا $أن الفوق  - 2xل#ة في جامعة قxاجهها ال�ی�اجه الxل#ة في ال8�دان ه&ه الع�ائy أك� م�ا ی

ت�ج� فوق ذات داللة و]��ة الxل#ة $الTامعات الع]�ة األخt  . وال0.01ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 
.g�#ار�ة في الuال�  

 عل�ا  - 3xوق ی�اجه الxل#ة في ال8ع�دHة ه&ه الع�ائy أك� م�ا ی�اجهها الxل#ة في جامعات الrTائ
الع]�ة . وال ت�ج� فوق ذات داللة و]��ة الxل#ة $الTامعات 0.01$أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 

.g�#ار�ة في الuال� t  األخ
 (ألفا=  - 4xل#ة في جامعة قxاجهه ال��d0 ع�ائy أك� م�ا یVل#ة في الxاجه ال�) والفوق 0.05ی

.g�#ار�ة في الuال� t  ذات داللة إح3ائ�ة و]��ة الxل#ة $الTامعات الع]�ة األخ
 ه&ه الع�ائy أقل م�ا ی�اجهها الxل#ة  - 5xل#ة في قxاجه ال�) 0.05في جامعات ال8�دان (ألفا= ی

�d0 (ألفا=0.001وفي جامعات م3 وال8ع�دHة (ألفا= Vوق ذات 0.05) وفي جامعة ال). وال ت�ج� ف
.g�#ار�ة في الuال� t  داللة و]��ة الxل#ة $الTامعات الع]�ة األخ

6 - ) . وال 0.05ألفا= ی�اجه الxل#ة في ال��� ه&ه الع�ائy أقل م�ا ی�اجهها الxل#ة في جامعات م3
.g�#ار�ة في الuال� t  ت�ج� فوق ذات داللة و]��ة الxل#ة $الTامعات الع]�ة األخ

 (ألفا=  - 7xوق ی�اجه الxل#ة في م3 ه&ه الع�ائy أك� م�ا ی�اجهها الxل#ة في جامعات الrTائ
$الTامعات الع]�ة  ). وال ت�ج� فوق ذات داللة و]��ة الxل#ة0.05) وفي جامعات ال��� (ألفا= 0.001

.g�#ار�ة في الuال� t  األخ
ال ی�ج� في ه&ا ال��ع م� الع�ائy فوق دالة ب2� الxل#ة في س�ر0ا و]��ة الxل#ة $الTامعات  - 8

.g�#ار�ة في الuال� t الع]�ة األخ
  
  ع�ائ% م
ت97ة @إن]از ال�هام: -ه

1 - H أقل م�ا yائ�عان�ه الxل#ة في جامع�ي ال8�دان عل�ا $أن Hعاني الxل#ة في الrTائ ه&ا ال��ع م� الع
  . وال ت�ج� فوق ذات داللة إح3ائ�ة مع الTامعات الع]�ة األخt.0.001الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 

  

يعاني الطلبة في الجزائر هذا  
النوع من العوائق أقـل مما  
يعانيه الطلبة في جامعتي  
السودان و جامعة بنها  

ية وجامعة  والجامعات السعود
الكويت  

عوائق مرتبطة باستعمال  
التجريد: يعاني الطلبة في  
الجزائر هذا النوع من العوائق  
أقـل مما يعانيه الطلبة في  
جامعة بنها والجامعات  
السعودية علما بأن الفروق  
ذات داللة إحصائية عند  
0.01

عوائق مرتبطة باستعمال التحليل  
المنطقي: يواجه الطلبة في  

لجزائر هذا النوع من العوائق  ا
أقـل مما يواجهها الطلبة في  
جامعات مصر والسعودية علما  
بأن الفروق ذات داللة  

0.01إحصائية عند  
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�d0 وغ2ه
 م� الxل#ة $الTامعات الع]�ة  - 2Vل#ة في جامعة الxال �وق دالة إح3ائ�ا ب2ال ت�ج� ف
.yائ�  ال�uار�ة في ال#�g في ه&ا ال��ع م� الع

2� الxل#ة في الTامعات ال8ع�دHة وغ2ه
 م� الxل#ة $الTامعات ال ت�ج� فوق دالة إح3ائ�ا ب - 3
.yائ�  الع]�ة ال�uار�ة في ال#�g في ه&ا ال��ع م� الع

ال ت�ج� فوق دالة إح3ائ�ا ب2� الxل#ة في جامعة دمyu وغ2ه
 م� الxل#ة $الTامعات الع]�ة  - 4
.yائ�  ال�uار�ة في ال#�g في ه&ا ال��ع م� الع

 وغ2ه
 م� الxل#ة $الTامعات الع]�ة ال�uار�ة  ال ت�ج� فوق  - 5xل#ة في قxال �دالة إح3ائ�ا ب2
.yائ�  في ال#�g في ه&ا ال��ع م� الع

ال ت�ج� فوق دالة إح3ائ�ا ب2� الxل#ة في جامعة ع�ن وغ2ه
 م� الxل#ة $الTامعات الع]�ة  - 6
.yائ�  ال�uار�ة في ال#�g في ه&ا ال��ع م� الع

دالة إح3ائ�ا ب2� الxل#ة في جامعة ب�ها وغ2ه
 م� الxل#ة $الTامعات الع]�ة  ال ت�ج� فوق  - 7
.yائ�  ال�uار�ة في ال#�g في ه&ا ال��ع م� الع

وه�ا نالح  أن أغل@ الxل#ة في مع�
 الTامعات الع]�ة ال�uار�ة في ه&ا ال#�H gعان�ن ه&ا ال��ع 
ك ب2� أغل@ الxل#ة مه�ا �انd م� ع�ائy اإلب�اع أش� م� معاناته
 م� أC عائy آخ؛ �uم �وه

 م�8�0اته
 ال�راس�ة. 
  
  ع�ائ% م
ت97ة @ال�'�p ال�Q9عي (الف�4oائي) -و

2ًا في معاناة ه&ا ال��ع م� الع�ائy ل�t الxل#ة $الTامعات الع]�ة ال�uار�ة Z� نالح  أن ه�اك ت#ای�ًا
  ه�ا أن ���ة ف عال�ة حg2 ت8اوC في ال#�g. وه&ا ع�Y العائy ال8ابy ال��علy $اإلنTاز. ونالح

  0.001وهي دالة ع��  45.55
Hعاني الxل#ة في الrTائ ه&ا ال��ع م� الع�ائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعات ال8ع�دHة  - 1

�d0 عل�ا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� Vوق ذات 0.001وجامعة ب�ها وجامعة ال. وال ت�ج� ف
  لxل#ة $الTامعات الع]�ة ال�uار�ة في ه&ا ال#�g.  داللة إح3ائ�ة و]��ة ا

Hعاني الxل#ة في ال8�دان ه&ا ال��ع م� الع�ائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعات ال8ع�دHة  - 2
. وال ت�ج� فوق ذات داللة إح3ائ�ة 0.001وجامعة ب�ها عل�ًا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 

[  �ة ال�uار�ة في ه&ا ال#�g.و]��ة الxل#ة $الTامعات الع
3 -  Hعاني الxل#ة في جامعة ب�ها ه&ا ال��ع م� الع�ائy أك� م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعات الrTائ

�d0 وجامعة دمyu وجامعة ع�ن عل�ًا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� Vوجامعة ال xوجامعة ق
  $الTامعات الع]�ة ال�uار�ة في ه&ا ال#�g. . وال ت�ج� فوق ذات داللة إح3ائ�ة و]��ة الxل#ة0.001

4 -  Hعاني الxل#ة في الTامعات ال8ع�دHة ه&ا ال��ع م� الع�ائy أك� م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعات الrTائ
�d0 وجامعة دمyu وجامعة ع�ن وال8�دان عل�ًا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� Vوجامعة ال xوجامعة ق

  ق ذات داللة إح3ائ�ة ب2� \ل#ة الTامعات ال8ع�دHة و\ل#ة جامعة ب�ها.. وال ت�ج� فو 0.001
5 -  �d0 ه&ا ال��ع م� الع�ائy أك� م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعات الrTائVل#ة في جامعة الxعاني الH

وأقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في جامعة ب�ها والTامعات ال8ع�دHة عل�ًا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 
0.001.g�#ار�ة في ه&ا الuة ال��[ . وال ت�ج� فوق ذات داللة إح3ائ�ة و]��ة الxل#ة $الTامعات الع

  

 عوائق مرتبطة بإنجاز المهام:
يعاني الطلبة في الجزائر هذا  
النوع من العوائق أقـل مما  
يعانيه الطلبة في جامعتي  
السودان علما بأن الفروق  
ذات داللة إحصائية عند  
0.001.

عوائق مرتبطة بالمحيط  
نالحظ  : الطبيعي (الفيزيائي)

أن هناك تبايناً كبيراً في  
معاناة هذا النوع من العوائق  
لدى الطلبة بالجامعات العربية  
المشاركة في البحث. وهذا  
عكس العائق السابق المتعلق  
باإلنجاز. ونالحظ هنا أن قيمة  

 45.55ف عالية حيث تساوي  
0.001وهي دالة عند  

إذا نظرنا إلى متوسط إجمالي  
عوائق اإلبداع لدى الطلبة  
بالجامعات العربية المشاركة، 
فـإننا نجده أعلى ما يكون في  
الجامعات السعودية المشاركة  
وأقـل ما يكون في جامعة قطر
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 ه&ا ال��ع م� الع�ائy أقل م�ا Hعان�ه \ل#ة  الTامعات ال8ع�دHة  - 6xل#ة في جامعة قxعاني الH
.  وال ت�ج� فوق ذات داللة 0.001ق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� و\ل#ة جامعة ب�ها عل�ًا $أن الفو 

.g�#ار�ة في ه&ا الuة ال��[  إح3ائ�ة و]��ة الxل#ة $الTامعات الع
Hعاني الxل#ة في جامعة دمyu ه&ا ال��ع م� الع�ائy أقل م�ا Hعان�ه \ل#ة الTامعات ال8ع�دHة  - 7

. وال ت�ج� فوق ذات داللة إح3ائ�ة 0.001 وجامعة ب�ها عل�ا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع��
.g�#ار�ة في ه&ا الuة ال��[  و]��ة الxل#ة $الTامعات الع

Hعاني الxل#ة في جامعة ع�ن ه&ا ال��ع م� الع�ائy أقل م�ا Hعان�ه الxل#ة في الTامعات ال8ع�دHة  - 8
ق ذات داللة إح3ائ�ة . وال ت�ج� فو 0.001وجامعة ب�ها عل�ا $أن الفوق ذات داللة إح3ائ�ة ع�� 
.g�#ار�ة في ه&ا الuة ال��[ و]��ة الxل#ة $الTامعات الع

 
  م2اق�ة ال�2ائج: 

إذا ن�نا إلى م��س^ إج�الي ع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#ة $الTامعات الع]�ة ال�uار�ة، فإن�ا ن�Tه أعلى 
. وق�xن في جامعة ق�YH ار�ة وأقل ماuة ال�Hد��ن في الTامعات ال8عYH ما  yائ�Hعtr ارتفاع م��س^ ع

2 ال�ق�C وال�uا� Vع ال�ف�Tuإلى ع�م ت g�#ار�ة في الuة ال�Hد�اإلب�اع ل�t الxل#ة في الTامعات ال8ع
اإلب�اعي ل�t الxل#ة م� \ف األسات&ة واإلدارة في مع�
 ه&ه الTامعات ول]�ا أeHًا في مع�
 $اقي 

H C&الق�ر ال$ g�#ار�ة في ه&ا الuامعات ال�Tا ال��z وخاصة 
��ث ت��ال ن���ا في ذه��ة الxل#ة وسل��ه
  .
2 ال�ق�C واإلن�اج اإلب�اعي ل�یهVال�ف$ yی�عل  

 
 ل��xإلى اس���اث جامعة ق Fجع ذل م�ال فق� یxفي جامعة ق yائ�أما ان4فاض ه&ه الع
0
 م4جات ال�عل
 ل�t الxل#ة في الTامعة، ور]xها $Yفاءة �الxال@ وق�رته على إن�اج ال�اجعة ال�ور0ة ل�ق

0
 للxال@ مع���ًا على االخ�#ارات واالم��انات �ال�عفة وال�عل
، وت��ع \ق ال��اس وال�ق�2
. ول
 Hع� ال�ق
بل ی�xل@ م� الxال@ ال��ام $أع�ال $���ة وال��ام ب0rارات م�2ان�ة، واس��4ام ن�
 ال�عل�مات ال��ی�ة، 

وني ل��اصل األسات&ة مع الxل#ة)، وق�رة الxال@ على ال��اصل وتفع2ل ن�ام "ال#الك ب�رد" (ن�ام ال�V
0
 أع�اله 3$�رة م��8ة ال ت�xل@ م�ه االن��ار ل�هاHة �ال���8 مع أس�اذ ال�قر �Y�H g2�$ه م� تق
 مقارنة $الxل#ة في الTامعات ال8ع�دHة أك� ق�رة xال@ في جامعة قxالف3ل؛ وه�ا داللة على أن ال

�هام، وأعلى في ال�قة $ال�ف� والق�رة على ال�4ا\ة م� خالل ��ام ع�ی� م� الxل#ة في على إنTاز ال
���ة وخ�م�ة داخل وخارج الTامعة إلى جان@ أع�اله
 األكاد��Hة، وأك� ق�رة على ال��ل2ل xأع�ال ت

.xالعل�ي، داخل وخارج دولة ق g�#0ة خاصة $ال�  ال�8قي ال��xقي، حg2 تقام للx#ة مRت�ات س�
0 "معه� ران�" إلى ما سyZ اإلشارة إل�ه في أن2 ن�ائج تقuإدارة وت xاخ�ارت جامعة ق Èعلى ال�فا 

 ال���س^ وف�ق  ال���س^ ال��8�t  م� الxل#ة اح��اجات تل�Zة ه� ذلF م� اله�ف ال�Tی�ة، و�ان معای2ها
 ��zا قل2لة، س��ات خالل عال�اق أرض على إحازها Y�H� أه�اف ت�قy2 واخ�ارت ال�عای2، خفL م� ب�ال

 CTH سع�   نف8ه. ال�قd في \��حا أك� $Yuل ال�
فلق� بd�2 ال��ائج ال��3ل عل2ها أن الxل#ة الTامع22� العب ال�uار�2� في ه&ا ال#�H  gعان�ن 

ة ع�ائy اإلب�اع $3فة عامة؛ وأن أش� ع�ائy اإلب�اع ال�ي Hعان�نها هي الع�ائy ال��علقة $�فه�م ال&ات (ال�ق
  $ال�ف� وال�4ا\ة) والع�ائy ال��علقة $انTاز ال�هام. وت�فy ه&ه ال��ائج مع ال��ائج ال�ي ح3ل عل2ها 

  

يعزى ارتفـاع متوسط عوائق  
اإلبداع لدى الطلبة في  
الجامعات السعودية المشاركة  
في البحث إلى عدم تشجيع  
التفكير النقدي والنشاط  
اإلبداعي لدى الطلبة من  

واإلدارة في  طرف األساتذة  
معظم هذه الجامعات  

أما انخفـاض هذه العوائق في  
جامعة قطر مثال فقد يرجع  
ذلك إلى استحداث جامعة  
قطر لنظم المراجعة الدورية  
لتقويم مخرجات التعلم لدى  
الطلبة في الجامعة، وربطها  
بكفـاءة الطالب وقدرته على  
إنتاج المعرفة والتعلم، وتنوع  
طرق القياس والتقييم

أن الطالب في جامعة قطر  
مقـارنة بالطلبة في الجامعات  
السعودية أكثر قدرة على  
إنجاز المهام، وأعلى في الثقة  
بالنفس والقدرة على المخاطرة  
من خالل قيام عديد من الطلبة  
في أعمال تطوعية وخدمية  
داخل وخارج الجامعة إلى جانب  
أعمالهم األكاديمية
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) Cاألسات&ة 2006سع� �اه على ع�2ة مال8ع�دی2�، وت�فy أeHًا مع دراسة ) في $��ه ال&C أج
) ال�ي أجd0 على ال��ی0� ال8ع�دی2�. وت�فy ه&ه ال��ائج مع ما أشار إل�ه ع�ة 2008سع�C وال�ب�8ي (

  ) ح�ل العالقة ب2� ضعف اإلب�اع وضعف ال�قة $ال�ف�.  2002$اح�2� م�ل جوان (
$ال�ف� ل�t الxل#ة في الTامعات الع]�ة  ولعل وج�د الع�ائy ال��علقة $إنTاز ال�هام وال��علقة $ال�قة

راجع إلى ال�2Zة العامة ال�ي ت�8
 ول� جrئ�ا $ال�8ل^ والق8�ة في ال�عاملة في إ\ار األس وال��ارس، و�لى 
ان�uار روح ال480ة واإلس�هrاء $الxل#ة وع�م ت�فr2ه
 على اإلب�اع م�ا یRدC إلى ضعف دافع اإلنTاز 

ه�اك عالقة إTHاب�ة ب2� ال�قة $ال�ف� و�نTاز ال�هام وت�قy2 ال�Tاحات. وق� ع��ه
 خاصة إذا عف�ا أن 
) C�uوال�ف8ي في ال�عاملة 2003أشارت ع�ة دراسات م�2ان�ة م�ل دراسة ع C�8Tار العقاب الuإلى ان� (

ال�ال�Hة س�اء �ان ذلF في األس الع]�ة أو غ2ها، و�0ع
 ه&ه ال���Tة ما ت�صلd إل�ه اس�4الصات 
ا$ات ال8ل���ة واالنفعال�ة ع�� تالم2& م�ارس ال�عل�
 االساسي في 2006اسة مع� صالح (در xاالض �ع (

) ع� إساءة معاملة الxفل في م�ی�ة ع�ن وأثها في ال�8ات االب�Vار0ة وم�8�t 2007ع�ن، وال�قZلي (
2 االب�VارC. وت�فy ه&ه ال��ائج أeHا مع ما ان�هى إل�هVال�ف �Zاب ع �ان في $��ه (دون اإلله بr2ال� 
�kا

تار0خ) ع� مع�قات اإلب�اع ل�t \ل#ة العل�م في جامعة ال�لF سع�د $ال8ع�دHة حg2 ذ� أن�اعا م� 
 Cال�ق� 2Vار وال�فVامعة م�ا ی�#^ اإلب�اع واإلب�Tل#ة في الxم $ه األسات&ة ض� ال�ال8ل�ك ال8لZي ال&H Cق

  .
  ل�یه
لع�امل ال8ل�Zة ال�ت#xة $الxل#ة أنف8ه
 و]ال�2Zة ال�قا�zة وأشار نف� ال#احg أeHا إلى $عL ا

واالج��ا��ة ال�ي تع�ق اإلب�اع م�ل ال�قل�2، وع�م اك�8اب مهارت ال�ل اإلب�اعي لل�Yuالت وضعف 
  نxاق ال�0ة في إب�اء الأC داخل الTامعات.  

ة في الTامعات الع]�ة، ولV�، ون�ًا ل�ج�د فوق ج�ه0ة في �ل أن�اع ع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#
�ن م�4فeًا و�ن ��ا ال ن�8#ع�ه. وأن ه&ه الفوق تع�د YH ال�قافة في ه&ه ال�الة ق� ��Y�Hا الق�ل إن تأث2
ق ال�عل
 وال�عل�
 ال��#عة في x$ yل#ة، ��ا ت�علxال tل� 2Vأن�ا� ال�ف$ yامل ش�34ة ت�عل�أساسًا إلى ع

�0ة الع]�ة ال�ي تع��[2ة م� ال�عل�مات، ال�Rس8ات ال�Z� ات��Y$  ل#ةxة ال� ذاكuعلى ال�ف  وح �
0
 ال��4لفة ال�ي ت��� م�t ق�ة ال&اكة  ل�t الxل#ة، �وال��r2 على االخ�#ارات واالم��انات وع�ل�ات ال�ق

ق ج�ی�ة. x$ التYuق حل ال�  وع�م ال��r2 على \
  

ق ا2002وفي ه&ا اإل\ار أوضح ب�س�ه (xالعالي ) $أن اع��اد ال 
ل�2Zاغ�ج�ة ال�قلH�2ة في ال�عل�
0
 العام تت@ ع�ه�ا ع�ة ن�ائج سل�Zة، أه�ها ان4فاض ال��8�t العام للxل#ة وارتفاع ن8@ �و\ق ال�ق

في أغل�Zة ال�334ات). مع العل
 أن�ا  %25اله�ر ( م�ال ن8#ة اإلعادة في ال�8ة األولى جامعي ت�Tاوز 
� سل�Zة ق�0ة ب2� ش�ة ع�ائy اإلب�اع ع�� الxل#ة الTامع22� وال�Tاح في Y�H� أن نف�ض وج�د عالقة ارت#ا

 ال�عل�
 العالي.
  وم� الفض�ات ال�ي Y�H� ت�ل�2ها م� ه&ا ال#�g ما یلي:

الع�ائy ال��علقة $ال�قة $ال�ف� وال�4ا\ة (مفه�م ال&ات) أش� ع�ائy اإلب�اع ال�ي Hعان2ها الxل#ة في  - 1
  .م�4لف الTامعات الع]�ة

الع�ائy ال��علقة $إنTاز ال�هام أش� ع�ائy اإلب�اع ال�ي Hعان2ها الxل#ة في م�4لف الTامعات  - 2
 الع]�ة.

  

أن الطلبة الجامعيين العرب  
المشاركين في هذا البحث  
يعانون عوائق اإلبداع بصفة  
عامة؛ وأن أشد عوائق اإلبداع  
التي يعانونها هي العوائق  

الثقة  المتعلقة بمفهوم الذات (
بالنفس والمخاطرة) والعوائق  
المتعلقة بانجاز المهام

لعل وجود العوائق المتعلقة  
بإنجاز المهام والمتعلقة بالثقة  
بالنفس لدى الطلبة في  
الجامعات العربية راجع إلى  
البيئة العامة التي تتسم ولو  
جزئيا بالتسلط والقسوة في  
المعاملة في إطار األسر  

تشار روح  والمدارس، وإلى ان
السخرية واإلستهزاء بالطلبة  
وعدم تحفيزهم على اإلبداع  

عدة دراسات ميدانية مثل  
) إلى  2003دراسة عشوي (

انتشار العقـاب الجسدي  
والنفسي في المعاملة الوالدية  
سواء كان ذلك في األسر  
العربية أو غيرها، ويدعم هذه  
النتيجة ما توصلت إليه  
 استخالصات دراسة معن صالح

)2006 (
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3 - 0 ة في ع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#ة في الTامعات الع]�ة.ه�اك فوق ج�ه
  

في الTامعات الع]�ة ال��4لفة، فإنه ت�ج�  ورغ
 وج�د فوق ج�ه0ة في ع�ائy اإلب�اع ب2� الxل#ة
.��ة وع�ائy م�uابهة م�ا THعل م4جات ال�عل�
 في م�4لف ماحله دون ال��8�t ال�ج�uم 
  ق�اس

) $اإلمارات الع]�ة ال����ة إلى ال3فات ال�ي 2010ب�اHة ه&ه ال�8ة ( وق� أش2 في مRت� انعق� في
�عة م� م�یC ورؤساء الTامعات ال4ل��Tة �Tم dق�م g2ح C�ی�#غي أن ت�8
 بها م4جات ال�عل�
 ال�ان
والع]�ة ال�ي شار�d في ال�Rت� رؤ0ة مRس8ات ال�عل�
 العالي ح�ال م4جات ال�عل�
 ال�ان�C ال�ال�ة، وما 
�عة إلى ع�د م� ال�8ات ال�ي TH@ أن �T. وق�  أشارت ال��2T0ت�xلع إل�ه تلF ال�Rس8ات في ال4
2 ال�اق�، والق�رة Vالعل�ي، وال�ف 2Vال&اتي، ومهارات ال�ف 
ی�r عل2ها ال�عل�
 ال�ان�C، م�ل مهارات ال�عل

م�اور مه�ة، م�ل ال���ر على حل ال�Yuالت واإلب�اع، $اإلضافة إلى االه��ام $اللغات، وأن تغxي 
  .3ال�ج�اني، وال���ر االج��اعي وم��ر ال�هارات

�ن فاعلة وفعالة وم�Zعة إذا ل
 تاع الق�رات Vأن ت �Y�Hال C�وفي ال�اقع، فإن م4جات ال�عل�
 ال�ان
في وال�هارت ال�uار إل2ها في �ل ماحل ال�عل�
 ب�ءا $ال�eانة وان�هاءًا $الTامعة وفي اإل\ار األسC و 

�رة ح�ی�ا م�ل س�غاف�رة و��ر0ا xال�ول ال�� Lاح $عTامل ن�ال���^ اإلج��اعي أeHا. و�ذا تأمل�ا ع
 ومال0r2ا وف�ل��ا ل�ج�نا أن ال�عل�
 ال&C ی�r على الق�رات وال�هارات وخاصة في ال�عل�
 األساسي ه� س

في س�غاف�رة وف�ل��ا حg2 أك�ت ) ع� ال�عل�
 2008نTاح ه&ه الZل�ان. وه&ا ما أشارت إل�ه سYالفاني (
]�2� الائ�ت2� الل�2� حقق�ا أه�افًا رائعة في ال�]�ة وال�عل�
 واإلب�اع Tال� �هات2 �م 
على ضورة ال�عل
0ة $3فة عامة رغ
 اخ�الف م8اره�ا الخ�الف جغاف2�2ه�ا و\�Zعة الY8ان ف2ه�ا. u#ارد ال�0 ال��xوت

ال�حلة األساس�ة في ال3ف األول ت�Zأ س�غاف�رة $ال�أك�2 على أن  وق� وصفd ه&ه الVات#ة الل��ر�0 في
$ال��r2 على إتقان اللغة االنTل0r2ة إلى جان@ إتقان اللغة األم، مع مادة ال0اض�ات؛ وذلF لY��2� الxل#ة 
 ،gاح في اال�راسة. وفي ال3ف ال�الTور0ة لل�e�34ة الuال�عارف وال�هارات األساس�ة وال 0�xت �م

�رًا حg2 ی�r على م�اض�ع ع�ی�ة، مع ت�ف2 فص ل�ل ال�Yuالت، ی�xت �قل الxل#ة إلى م�هاج أك�
0 ق�رات �ل \ال@ و\ال#ة: �xة إلى ت�[واإلب�اع وخ�مة ال���Tع. و0ه�ف ه�ف ه&ا ال��ع م� ال�عل�
 وال�

  عقل�ًا، وجH�8ًا، واج��ا��ًاً◌. 
ى حل ال�Yuالت وت���ة اإلب�اع في م�4لف ال�احل ه� وفي ال�اقع، فإن أسل�ب ال�]�ة ال&C ی�r عل

�ر في الZل�ان ال��ق�مة ال�ي بزت xات ال����ة وال�xx4م y2احه في ت�قTج�ارته ون dZأث C&ب ال�األسل
  أخ2ًا على ال��8�t العال�ي، وال�ي أخ&ت به&ا األسل�ب م�ل ال�ا$ان و��ر0ا وس�غاف�رة وف�ل��ا وال23�.

ه رائ�ًا م� حg2 اع�#اره أول $�g وY0ف�2ا في األخ Zنع� C&ال ،g�#إلى أن ه&ا ال  2uأن ن 2 -
Hق�م ب�راسة مقارنة لع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#ة في ع�ة جامعات ت���ي إلى ث�ان�ة بل�ان  - ح8@ عل��ا

�0ة هامة ت�علy $ع�ائy اإلب�اع ال�ي Hعان2ها \ل��Zا $[�ء على ق�eة تeة، ق� قام ب�8ل�^ ال�[الTامعات ع
م�ا Hف�ح ال�Tال واسعًا إلجاء دراسات أك� دقة م� حg2 ث#ات ال��ائج وص�قها به�ف الuVف ع� 
م�4لف ال��اجr والع�ائy ال�34uة وال������ة واالج��ا��ة ال�ي تعقل اإلب�اع في العال
 الع]ي وت��ل 

ات واخ�اعات في م�4لف ال�TاV�Zار اإلب�ا��ة إلى مV0ل األف�الت ال��0ة وال����Zxة، وت��ل دون ت�
 في م�4لف مTاالت ال��اة.eر وال���xوال� 0�xال����ة وال� y2ال�الي دون ت�ق$  

  

  

بعض العوامل السلبية المرتبطة  
بالطلبة أنفسهم وبالبيئة  
الثقـافية واالجتماعية التي تعوق  
اإلبداع مثل التقـليد، وعدم  
اكتساب مهارت الحل  

ضعف  اإلبداعي للمشكالت و 
نطاق الحرية في إبداء الرأي  
داخل الجامعات

يمكننا القول إن تأثير الثقـافة  
في هذه الحالة قد يكون  
منخفضاً وإن كنا ال نستبعده.

هذه الفروق تعود أساساً إلى  
عوامل شخصية تتعلق بأنماط  
التفكير لدى الطلبة، كما  
تتعلق بطرق التعلم والتعليم  

تربوية  المتبعة في المؤسسات ال
العربية التي تعتمد على الحفظ  
وحشو ذاكرة الطلبة  بكميات  
كبيرة من المعلومات، 
والتركيز على االختبارات  
واالمتحانات وعمليات التقويم  
المختلفة التي تقيس مدى قوة  
الذاكرة  لدى الطلبة، وعدم  
التركيز على طرق حل  
المشكالت بطرق جديدة. 
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  ت�ص�ات ال�راسة

�راسة وعلى ض�ء $عL ال�راسات ال8ا$قة أeHا ص�اغة Y�H� على ض�ء ال��ائج ال�ي أسفت ع�ها ال
  ال��ص�ات ال�ال�ة: 

1 -  tاإلب�اع ل� yائ�0 ال#�g ال��2اني في م�ض�ع اإلب�اع $3فة عامة وفي �uف ع�xع وت�Tuت
  الxل#ة في م�4لف ماحل ال�عل�
 $الZل�ان الع]�ة $3فة خاصة.

0 م�اهج ال�عل�
 و\ق ت�ر�0 األسات&ة وال�ع - 2�xت �ة وم�ارس إع�اد ال�عل�2�[ل�2� في �ل�ات ال�
 
وال�عل�ات حg2 ی�#غي أن ت��e� ه&ه ال��اهج \ق �uف ال��ه�]2� وال��Zع2� و\ق ت]�2ه
 وت�ج2هه
وت���ة م�اهZه
 وصقلها و�باز إب�اعاته
 في شYل معارض ون�وات على ال��8�t ال�Rس8ي وال��لي 

C) والعال�ي وغ2ها.xالق)  
3 - �r2 في إ\ار األس وال��ارس على ت���ة ال�قة $ال�ف� وح@ ال�4ا\ة أو ال�Tازفة ال��8�]ة ال�

وال�عامل مع ال��اقف واألشYال الغامeة، وتق�0ة ال�اف��ة وخاصة داف��ة اإلنTاز وال�Tاح ل�t الxل#ة في 
  .
  م�4لف ماحل الع� وال�عل�

إلب�ا��ة ب��ف2 ال�سائل وال�قd وال�8احات ل&لF ت�فr2 الxل#ة وت�Tuعه
 على ال��ام $األع�ال ا - 4
و]���ه
 مYافآت م0rTة ع� أع�اله
 اإلب�ا��ة وت�Tuعه
 على ال��ابة وم�اصلة اإلب�اع، ووضع آل�ات 

  لاله��ام ال���اصل $ال��Zع2�.
2 اإلب�اعي إلك8اب - 5Vل اإلب�اع وال�ف� إدخال مقرات جام��ة إلrام�ة أو اخ��ار0ة على األقل ح

  الxل#ة ال�هارات اإلب�ا��ة وم�ارس�ها.
2 اإلب�اعي ل�ل ال�Yuالت وعلى \ق اك�uاف ال��ه�]2� وال��Zع2�، وأسال2@  - 6Vعلى ال�ف r2�ال�

 �0�Vة ومعاه� ت�[0 ق�راته
 ومهاراته
 في م�اهج ومقرات إع�اد األسات&ة في �ل�ات ال��xت���ة وت
  وت�ر0@ ال�عل�2� وال�عل�ات.

قxاع ال4اص (األهلي) على اإلسهام في بامج ت�Tuع ال��Zع2� م� خالل حrمة مق�حات حg ال - 7
ت�فy وعقل�ة القxاع ال4اص القائ�ة على ال]��ة واالس���ار في ال�عفة (ك��Zي ت��0ل م�ح لل4ارج والع�دة 


 ج�ائr $أس�اء ال�Rس8ات أو رجال األع�ال ورعاHة م�ارسHاع ال4اص) وتق�xللع�ل مع الق  �ق2�خاصة لل��ف
.(C� (ول�� فق^ ل&وC االح��اجات ال4اصة م� ال�ع�ق2� واألی�ام ���اولة إلدراك $ع� ال��ازن ال���

  

  المراجع والمصادر:
). مدى استخدام 2004، غدنانة سعيد المقبل (البنعلي -

معلم الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير في تدريس 
لة رسالة الخليج العربي، المرحلة االبتدائية بدولة قطر. مج

 ).96العدد(

). أثر برنامج 1997، ناديا حسن ثائر غازي (السرور -
تدريبي لمهارات اإلدراك والتنظيم واإلبداع على تنمية 
التفكير اإلبداعي لدى عينة أردنية من طلبة الصف الثامن. 

 .1، العدد 24دراسات فى العلوم التربوية. المجلد 

االبتكار لدى تالميذ مراحل  ).1994، أنور (الشرقاوي -
دراسة تحليلية  -التعليم قبل الجامعي في البحوث العربية

من أجل نموذج لالبتكارية. قطر: ندوة دور المدرسة واألسرة 
 . 58-54والمجتمع في تنمية االبتكار،  

  

أن اعتماد الطرق البيداغوجية  
التقـليدية في التعليم العالي  
وطرق التقويم العام ترتب
عنهما عدة نتائج سلبية، أهمها  
انخفـاض المستوى العام للطلبة  
وارتفـاع نسب الهدر  

يمكن أن نفترض وجود عالقة  
ارتباط سلبية قوية بين شدة  
عوائق اإلبداع عند الطلبة  
الجامعيين والنجاح في التعليم  
العالي.
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). اإلبداع واالبتكار: ضرورة 2006العدلوني، دمحم أكرم ( -
 5/4/2007حتمية، مقال منشور بتاريخ 

- www.libyanboyscout.com/muntada/attachment.php?att

achmentid=648 

). محاوالت وإصالح التعليم 1997الكبيسي، عبد هللا جمعة ( -
عرض ، 1998 – 1990التربوي والتعليمي بدولة قطر من 

-549) 15وتحليل. حولية كلية التربية، جامعة قطر، العدد (

585. 

أثر استراتيجية عصف  ).2007رنده دمحم (أ ، المقبلي -
الذهن في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة الصف 
األول ثانوي في مادة الكيمياء. رسالة ماجستير منشورة، 

 اليمن: مطابع جامعة عدن.

إساءة معاملة الطفل في ). 2007(ب دمحم رنده  ،المقبلي -
مدينة عدن وأثرها في السمات االبتكارية ومستوى التفكير 
االبتكاري. بحث مقدم لمؤتمر الطفولة الوطني الثالث. مركز 

، ومنشور في 21 – 19التأهيل والتطوير التربوي، جامعة تعز 
)، إبريل،  4مجلة بحوث ودراسات تربوية، جامعة تعز، العدد (

173 – 186.   

). السمات االبتكارية لألستاذ 2007رنده دمحم (ج ، المقبلي -
الجامعي وطبيعة اتجاهاته نحو التفكير االبتكاري بجامعة 

المؤتمر األول لجامعتي ذمار وتعز تحت عنوان تطوير عدن. 
أغسطس، مطابع  14 – 13أداء األستاذ الجامعي. جامعة ذمار 

 .جامعة تعز، اليمن

). 1997ية سعيد المال & المطاوعة، فاطمة (المال، بدر -

دراسة لمجموعة من العوامل التي تعوق تعلم مهارات التعبير 
اإلبداعي في المرحلة اإلعدادية. مجلة مركز البحوث 

 .66-21)، 12التربوية، جامعة قطر، السنة السادسة، العدد (

). واقع التعليم العالي 2010المال، فيصل حميد عبد هللا ( -
ملكة البحرين ومدى مواءمته مع متطلبات التنمية، مجلة في م

اللغة العربية  -دراسات الخليج والجزيرة العربية 
  يناير. 136وآدابها، عدد 

). مهارات التفكير اإلبداعي 1999النجار، عبد الفتاح ( -
سقط  لة اإلداري،  م قرارات. مج خاذ ال ية ات ها بعمل  - وعالقت

 . 68 – 66،  60 العدد،  17معهد اإلدارة العامة، السنة 

). عوائق اإلبداع 2010إبراهيم، عبد اإلله بن الحيزان ( -
لدى طالب التخصصات العلمية في التعليم الجامعي، قسم 

، 2010مايو  5الكيمياء، جامعة الملك سعود، مأخوذ بتاريخ 
 faculty.ksu.edu.saموقع: 

 ). المعجم الوسيط.  الجزء1972أنيس، إبراهيم وآخرون ( - 

 .  43م )، 1972، القاهرة: مجمع اللغة العربية، 2األول، ط

). العالقة بين 2002خالد( الطحان،& أبو هالل، ماهر.  -
التفكير االبتكاري والذكاء والتحصيل الدراسي لدى عينة من 

المتفوقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. مجلة مركــز 
 .182-155، 22البحوث التربوية،العدد 

  

عدد من السمات التي يجب  
أن يركز عليها التعليم الثانوي، 
مثل مهارات التعلم الذاتي، 
ومهارات التفكير العلمي، 
والتفكير الناقد، والقدرة على  
حل المشكالت واإلبداع، 
باإلضافة إلى االهتمام باللغات، 
وأن تغطي محاور مهمة، مثل  
المحور الوجداني، والمحور  

هاراتاالجتماعي ومحور الم

إذا تأملنا عوامل نجاح بعض  
الدول المتطورة حديثا مثل  
سنغافورة وكوريا وماليزيا  
وفنلندا لوجدنا أن التعليم  
الذي يركز على القدرات  
والمهارات وخاصة في التعليم  
األساسي هو سر نجاح هذه  
البلدان
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). النشاطات البيداغوجية 2002بوسنه، محمود ( -
لية وإجراءات التقويم: أهميتها ومدى تأثيرها على فعا

مؤسسات التعليم العالي. جامعة الجزائر، مجلة دراسات 
 .154-139،  1إنسانية، العدد 

مطبوعات عالم  ). لماذا العلم ، 2010تريفيل، جيمس ( -
المعرفة ،سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة 

 )، شهر فبراير، الكويت.372والفنون واالداب،  العدد (

 

). الدافع 1995دمحم المري ( جابر، عيسى، إسماعيل -
عينة من تالميذ المرحلة  للتعلم لدى والدافعلالبتكار 

الثانوية العامة في كل من مصر والكويت، المجلة التربوية، 
  .129-120،  34، العدد9المجلد 

). تعليم التفكير، 1999جروان ، فتحى عبد الرحمن ( -
 دار الكتاب الجامعى. :عمان

). أثر تنظيم 1997الرحمن ( خصاونة، وسام حسن عبد -
تعلم طلبة الصف العاشر بطريقة اإلبداع في تنمية تفكير 
الطلبة اإلبداعي واتجاهاتهم نحو بحث التاريخ مقارنة 
بالطريقة االعتيادية في األردن. رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .األردن: جامعة اليرموك

معوقات تنمية التفكير   ).2010، أحمد على (خطاب -
/  3/  4بداعي، مقال منشور بموقع أطفال الخليج بتاريخ اإل

م  2010
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&A

rtCat=2&id=1163 

يجية ما ). أثر استخدام استرات2007خطاب، أحمد على ( -
الرياضيات على التحصيل وتنمية  وراء المعرفة في تدريس

التعليم  التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الحلقة الثانية من
االساسى. رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الفيوم، كلية 

 .التربية

). المواءمة بين مكافاءآت 2006داياموند، روبرت إم ( -
سسة، ترجمة عمرو المالح. أعضاء هيئة التدريس ورسالة المؤ

 .مكتبة العبيكان :المملكة العربية السعودية ،الرياض

معجم البينجوين  .)2008ريبرو، أرثر وريبر، إيميلي (  -
لعلم النفس، ترجمة عبدالعلي الجسماني وعمار الجسماني 

عربي)، بيروت: الدار -(المعجم النفسي الطبي: إنجليزي
 .العربية للعلوم

). تقويم أداء األستاذ 1995ن (زاهر، ضياء الدي -
الجامعي: األداء البحثي كنموذج، مستقبل التربية العربية، 

 . 68-39، 3، العدد1المجلد

 ). عصر العلم، القاهرة: دار الشروق.2005، أحمد (زويل - 

). البحث العلمي عن الموهوبين 2006، السرور (سليمان -
ه، في العالم العربي، اتجاهاته والصعوبات التي تواجه

المؤتمر العلمي اإلقليمي للموهوبين، رعاية للموهبة، تربية 
من أجل المستقبل، جدة، المملكة العربية السعودية، في 

   .19-4، 2006، أغسطس 30-26الفترة ما بين: 

  

بالتأكيد على أن المرحلة  
األساسية في الصف األول تبدأ  
بالتركيز على إتقـان اللغة  

قـان  االنجليزية إلى جانب إت
اللغة األم، مع مادة الرياضيات؛ 
وذلك ليتمكن الطلبة من  
تطوير المعارف والمهارات  
األساسية والشخصية الضرورية  
للنجاح في الدراسة

إن أسلوب التربية الذي يركز  
على حل المشكالت وتنمية  
اإلبداع في مختلف المراحل هو  
األسلوب الذي أثبت جدارته  
ونجاحه في تحقيق مخططات
التنمية والتطور في البلدان  
المتقدمة التي برزت أخيراً على  
المستوى العالمي، والتي  
أخذت بهذا األسلوب مثل  
اليابان وكوريا وسنغافورة  
وفنلندا والصين
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المعوقات  ).1999( الباري قاسم ، معن عبدصالح -
النفسية وغير النفسية للبحث العلمي لدى بعض أساتذة جامعة 

قع البحث ميدانية، الندوة العلمية حول وا عدن، دراسة
: مطبعة اليمن -العلمي في جامعة عدن والجامعات اليمنية

 جامعة عدن.

). الدراسة 2006الباري قاسم ( ، معن عبدصالح -
الميدانية للمشكالت السلوكية واالنفعالية لتالميذ مدارس 
التعليم األساس في مديريات الجبل، محافظة عدن، مجلة الصحة 

ليمن: مطبعة جامعة عدن، ) أكتوبر، ا28-25( العقلية، العدد
10-18.، 

). معوقات التفكير والسلوك اإلبتكاري 1993هدى ( صقر، -
لدي المديرين، مجلة اإلدارة، اتحاد جمعيات التنمية 

 .36-6أكتوبر،  ،2 ، العدد26 اإلدارية، المجلد

علم نفس اإلبداع.   ).1989عبد الحميد، شاكر (  -
 زيع.دار غريب للطباعة والنشر والتو القاهرة:

). مهارات 1995عبد الفتاح، نبيل عبد الحافظ ( -
التفكير اإلبداعي وعالقتها بعملية اتخاذ القرارات، مجلة 

، 60 ، العدد17 معهد اإلدارة العامة، السنة - اإلداري، مسقط
66 – 68. 

). القدرات اإلبداعية 1980علي دمحم ( عبد الوهاب، -
رة العامة، للعاملين. مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدا

  .42، ص 25 الرياض، العدد

). خصائص الباحث العلمي والمهارات 1997عبيد، إلهام ( -
الالزمة له من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات 

-11، العدد (3التربية". مستقبل التربية العربية، المجلد 

12 ،(77-118. 

). مقومات اإلبداع اإلداري في 1995(  عساف، عبد المعطي -
منظمات المعاصرة، اإلداري. مسقط، معهد اإلدارة العامة، ال

 .3، 62 العدد، 17  السنة

). تأديب األطفال في الوسط األسري: 2003عشوي، مصطفى ( -
الواقع واالتجاهات. مجلة الطفولة العربية، الكويت، المجلد 

 . 38-8، 16 العدد، سبتمبر، 4

ن ). أزمة البحث العلمي في الوط2010قاسم، أمجد ( -
العربي. مجلة الفيصل العلمية، المجلد السابع، العدد 

 . 25-14مارس،  –الرابع، يناير 

واقع تربية اإلبداع في كلية ). 2008محاسن، إبراهيم ( -
التربية والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 

 - مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية  .ومقترح تفعيله

 .190-131، أكتوبر، 131دابها، العدد اللغة العربية وآ

). العوامل 1988أميمة ( مخامرة، محسن  & الدهان، -
المؤثرة على اإلبداع في الشركات المساهمة األردنية، دراسات 

 . 174-151، 2 ، العدد15 عمان، الجامعة األردنية، المجلد

مصطفى، إبراهيم. الزيات، أحمد. عبد القادر، حامد. &  -
المعجم الوسيط، الجزء األول،   ).1972النجار، دمحم (

 .43 مجمع اللغة العربية،  القاهرة: 

  

تشجيع وتطوير البحث  

الميداني في موضوع اإلبداع  

بصفة عامة وفي كشف عوائق  

اإلبداع لدى الطلبة في  

مختلف مراحل التعليم بالبلدان  

العربية بصفة خاصة

تطوير مناهج التعليم وطرق  

تذة والمعلمين  تدريس األسا

في كليات التربية ومدارس  

إعداد المعلمين والمعلمات  

حيث ينبغي أن تتضمن هذه  

المناهج طرق كشف  

الموهوبين والمبدعين وطرق  

تربيتهم وتوجيههم وتنمية  

مواهبهم وصقـلها وإبراز  

إبداعاتهم في شكل معارض  

وندوات على المستوى  

المؤسسي والمحلي (القطري) 

والعالمي وغيرها
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ي منهج ). مقدمة ف1984منصور، زهير ( -
 دار ذات السالسل للطباعة والنشر. الكويت: اإلبداع.

دراسة تأثير بعض المحددات  ).1993( همام، عبد القادر -
بالتطبيق على  على مستوى القدرات اإلبتكارية للمديرين:

القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية، مجلة اإلدارة، 
- 6، 3 ددالع ،25 اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية، المجلد

19. 

). معوقات اإلبداع في 1999هيجان، عبدالرحمن ( -
المنظمات السعودية. الرياض: مجلة اإلدارة العامة، المجلد 

 .69-1)، 1العدد (  39

 

  ندوات ومؤتمرات وتقـارير:
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Constant, Charles A. Goldman, Joy S. Moini, Vazha Nadareishvili (2007). Post-

Secondary Education in: Qatar Employer Demand, Student Choice, and Options 

for Policy. The Supreme Education Council: RAND-Qatar Policy Institute. 
وقائع الندوة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم  -2

بدولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مكتب التربية 
التعليم الثانوي: الواقع  ).2010العربي لدول الخليج (

واالتجاهات الجديدة.دبي: دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
  فبراير. 2-4

- APA (2007). APA Dictionary of Psychology, USA, Washington, DC: 

APA Publication.  
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world, and future Senario. Global Higher Education Forum, Malaysia, 

December, 13-16. 
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and criteria for success. Journal of American Psychologists, 64, 4, 280-281. 
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- Khaleefa, O., Erdos, G.    & Ashria ,  I. )1997 (  Traditional education and 

creativity in an Afro-Arab Islamic culture . The Journal of Creative Behavior, 

USA, 31, 201-211 
- Lewis, L. (2006). Deficit that affects the Arab World. Report presented 
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- Lumsdaine, E., Lumsdaine, M. (1995). Creative Problem solving. New 

York: McGraw-Hill, International Edition.  

  

التركيز في إطار األسر  
والمدارس على تنمية الثقة  
بالنفس وحب المخاطرة أو  

ازفة المحسوبة والتعامل مع  المج
المواقف واألشكال الغامضة، 
وتقوية الدافعية وخاصة  
دافعية اإلنجاز والنجاح لدى  
الطلبة في مختلف مراحل العمر  
والتعليم

تحفيز الطلبة وتشجيعهم على  
القيام باألعمال اإلبداعية  
بتوفير الوسائل والوقت  
والمساحات لذلك وبمنحهم  

مالهم  مكافـآت مجزية عن أع
اإلبداعية وتشجيعهم على  
المثابرة ومواصلة اإلبداع، 
ووضع آليات لالهتمام المتواصل  
بالمبدعين

إدخال مقررات جامعية إلزامية  
أو اختيارية على األقـل حول  
اإلبداع والتفكير اإلبداعي  
إلكساب الطلبة المهارات  
اإلبداعية وممارستها
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*******       ********       ********  

1
Cathleen Stasz, Eric R. Eide, Francisco Martorell, Hanine Salem,  Louay 

Constant, Charles A. Goldman, Joy S. Moini, Vazha Nadareishvili (2007). Post-

Secondary Education in: Qatar, Employer Demand; Student Choice, and Options 

for Policy. The Supreme Education Council: RAND-Qatar Policy Institute. 

 
2
Cathleen Stasz, Eric R. Eide, Francisco Martorell, Hanine Salem,  Louay 

Constant, Charles A. Goldman, Joy S. Moini, Vazha Nadareishvili (2007). Post-

Secondary Education in Qatar: Employer Demand, Student Choice, and Options 

for Policy. The Supreme Education Council: RAND- Qatar, Policy Institute. 
3

التعليم الثانوي: الواقع واالتجاهات الجديدة. وقائع  
وزارة التربية والتعليم بدولة  الندوة التي نظمتها

 بالتعاون مع المتحدة اإلمارات العربية

دولة اإلمارات  –مكتب التربية العربي لدول الخليج. دبي 
م. مكتب التربية العربي 2010فبراير   24المتحدة. العربية

 م.2010هـ / 1431لدول الخليج، الرياض 

  

التركيز على التفكير  
اإلبداعي لحل المشكالت وعلى  
طرق اكتشاف الموهوبين  
والمبدعين، وأساليب تنمية  

وير قدراتهم ومهاراتهم  وتط
في مناهج ومقررات إعداد  
األساتذة في كليات التربية  
ومعاهد تكوين وتدريب  
المعلمين والمعلمات

حث القطاع الخاص (األهلي) 
على اإلسهام في برامج تشجيع  
المبدعين من خالل حزمة  
مقترحات تتفق وعقـلية القطاع  
الخاص القـائمة على الربحية  

لمعرفة  واالستثمار في ا

  نفســــانيـــــات"" 
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  على المتجر االلكتروني
controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&  

  على  شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفـايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

  نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة بوستر
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-http://www.arabpsynet.com/AFP  
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  والتفكير النقدي معا؟ لماذا التفكير اإلبداعي
  
  
 

 الكويت  –الجامعة العربية المفتوحة   - فس واإلدارةأستاذ علم الن -أ.د. مصطفى عشوي
      mustafait@hotmail.com 

 

 

يعتبر االهتمام بتطوير أساليب التفكير المختلفة وتنمية :ملخص

الذكاء من أولويات األنظمة التربوية في المجتمعات ذات الرؤية 

ا، كان االهتمام بالذكاء وقياسه وتطويره، المستقبلية. ولذ

وبأساليب التفكير المختلفة من أهم مواضيع علم النفس والتربية 

 خاصة في العصر الحديث. 

ومن أهم البحوث الحديثة في هذا المجال الدراسات المتعلقة بعلم 

النفس العصبي وخاصة تلك التي تدرس القدرات الفكرية العليا في 

ذ القرارات، التفكير النقدي واإلبداع. ومن أمثلة الدماغ مثل اتخا

هذه الدراسات تلك التي أجريت حول التقسيم الرباعي للدماغ الذي 

) بناء على بحوث اسبيري الذي نال جائزة نوبل 1986طوره هيرمان (

 .1981في وظائف الدماغ األيمن والدماغ األيسر سنة 

تفكير النقدي تستعرض هذه الدراسة المختصرة أهم مهارات ال

والتفكير اإلبداعي، والعالقة بين هذين النوعين من التفكير، وتؤكد 

أهمية الجمع بين تطوير التفكير النقدي وتطوير التفكير اإلبداعي، 

والعمل على تحقيق تكاملهما في مراحل التعليم المختلفة وخاصة في 

مرحلة التعليم الجامعي سواء كان ذلك في األنشطة الصفية أم 

 لالصفية. ا

 مق�مة:

اء Zوأن�ا\ه، أص#ح عل�اء ال�ف� وخ 2Vر وال�ف�$ع� جه�د الفالسفة في دراسة العقل، وال�عي والuع
2 وارت#ا\ه�ا $اللغة وال�عل�
 وال�عل
. وم� ب2� ال�راسات الائ�ة في ه&ا ال�Tال Vوال�ف Vن $الف�ال�]�ة یه��

�مY8ي (Piagetدراسات ب�اجي (uوت ،(Chomsky(  .  
 2Vاإلب�اعي وال�ف 2V3فة عامة وأن�ا� ال�ف$ 2Vال�ف 0�xة ب��[ون�ا اله��ام عل�اء ال�ف� وال�
0 ه&ه األن�ا� �xة ت�U�� ة م�3#ا على دراسةال�ق�C $3فة خاصة، فق� أص#ح االه��ام في العق�د األخ2

�C ال[س�ي (الوضة، ال��رسة، ال�ان�0ة في ماحل ال�عل�
 وال�عل
 ال��4لفة وخاصة في إ\ار ال��ام ال�
  والTامعة).

 
2 به�ف إع�ادهVال�ف �رة م�xالب أن�ا\ا م�xاأل\فال وال 
وعل�ه، فق� ب�أت ال��ارس والTامعات تعل
  لل��اة ال�ه��ة إع�ادا ی�8
 $الVفاءة والفاعل�ة. وفي ه&ا اإل\ار، فإن�ا نالح  أن $عL الTامعات ق� ب�أت 

   

 

في دراسة    بعد جهود الفـالسفة
العقـل، والوعي والشعور  
والتفكير وأنماطه، أصبح علماء  
النفس وخبراء التربية يهتمون  
بالفكر والتفكير وارتباطهما  
باللغة والتعليم والتعلم

Bassaaer Nafssania: N°37 Summer 2022 (June Supplement)  :هر جوان )( ملحق ش 2022صيف  37الـعــدد بصائــــــــرنفسانيــــــــة 

54  � �



  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

ت�رس للxالب مقرات ت�علy $اإلب�اع وال�ل اإلب�اعي لل�Yuالت م�ل الTامعة اإلسالم�ة العال��ة 
� Fذل  و]ار�� ($�ال0r2ا، ب��2ا ع��ت م�ارس وجامعات أخt، ��ا ذ�u�z ،rارت�)، 1998ل م� س

 Zة تعل���ة م�4لفة. و0ع�xuرات االخ�3اص نف8ها أو أن2 ال��4لفة ض�� مقVإلى دمج أن�ا� ال�ف
2 ال�ق�C م� ض�� م�xل#ات االع��اد األكاد�Hي Vب�2ها ال�ف �ال��4لفة وم 2Vع دمج أن�ا� ال�ف�م�ض

) ع��ما ت�ق�م جامعة AACSBع��اد بامج إدارة األع�ال (ل#عL ه�2ات االع��اد م�ل اله�2ة األم�Y0ة ال
ول وال�عادن �Zفه� لل Fامعة ال�لTأن $ال�8#ة لuه&ه اله�2ة ��ا �ان ال �ل على االع��اد م�ما لل�3

 وغ2ها م� الTامعات ال�ي ح3لd على ه&ا االع��اد.
امج Zرات والاألكاد��Hة ال��4لفة، وفي ون�� إذ ن��R على ضورة إدماج ه&ه ال�هارات في ال�ق

األنxuة الالص�Uة أeHا، فإن�ا ال نt، في ح�ود عل��ا، دراسات ��2ة وخاصة في الZل�ان الع]�ة خاصة 
2 ال�ق�C س�اء �ان ذلF م� ال�اح�ة الف28�ل�ج�ة أم م� ال�اح�ة Vاإلب�اعي وال�ف 2Vال�ف �ان العالقة ب2�Zب�

�0ة (ال�عل�
، ال�عل
). وه&ا م[
 ه&ه ال�رقة به�ف ت�ج�ه ال#اح�2� إلى ه&ا ال��ض�ع أله��2ه ال�Hا دفع�ا ل�ق�
�0ة ال����Zxة (ال�عل�
 وال�عل
)، وم� ناح�ة ال#�g العل�ي أeHا.[  م� ال�اح�ة ال�

 
  ال�راسة:  أه�اف

8 وال�ماغ األ�H� معا أث�اء ع�ل�ات ال�عل
 وال�عل�
 $اع�#ار - 1Hان أه��ة االه��ام $ال�ماغ األ�Zأن  ت
2 ال�ق�C وال��ل2لي، واع�#ار ال�اني ال��r األساسي للع�ل�ات اإلب�ا��ة. Vاألساسي لل�ف r� األول ه� ال�

امج ال�راس�ة $�قراته وأن�xuه ال��4لفة $Yuل �Hفr أساسا األق8ام  - 2Zال 
ت�Zان أه��ة ت��3
بامج ال���Zه إلى أه��ة ت��3
 العل�0ة م� ال�ماغ (ال���ى وال�8t) ول�Vه ال یه�ل األق8ام ال8فلى. و 

2 ال�ق�C معًا.  ت�ر�Z0ةVق�رات ومهارات اإلب�اع وال�ف 0�xل� (ة���Zxت) 
3 -  Cال�ق� 2Vال�ف yائ�ال���Zه إلى ضورة تVامل جه�د ال�Rس8ات ال��4لفة في الع�ل على إزالة ع

 t�ال���Tع �Yل، أم على  واإلب�اع س�اء �انd ه&ه الع�ائy على م�8�t األسة، ال��رسة أم على م�8
 م�8�t الفد ذاته، وت�Tuع ال#�g العل�ي في ه&ا ال�Tال.

2 ال�ق�C واإلب�اع في شYل  - 4Vورة ب�اء الق�رات وال�هارات ال��علقة $ال�ففي  تVاملياإلشارة إلى ض
 ج��ع ماحل ال�عل�
 الس��ة وغ2 الس��ة (األسة، الوضة، ال��رسة، ال�ان�0ة، الTامعة).

  ة ال�راسة:أسKل
2 اإلب�اعي؟ - 1Vوال�ف Cال�ق� 2Vما هي مهارات ال�ف       
2 اإلب�اعي؟ - 2Vوال�ف Cال�ق� 2Vال�ف �ما هي العالقة ب2  
2 اإلب�اعي في ال�]�ة وال�عل�
؟  - 3Vوال�ف Cال�ق� 2Vال�ف �امل ب2Vما هي أوجه ال�  

اس�عاض أه
 ال�راسات ال�ت#xة  أود أن أوضح أن�ي سأحاول اإلجا$ة ع� ه&ه األس�لة م� خالل
$ال��ض�ع، وم� خالل ن�ائج ال#�g ال��2اني ال&C ق��ا $ه سا$قا ح�ل ع�ائy اإلب�اع ل�t الxل#ة في 

�C وآخون، uة (ع�[ In )1986)، وم� خالل ن��ذج ه2مان ل�ق�8
 ال�ماغ (2010الTامعات الع
Lumsdaine & Lumsdaine, 1995)   ال�راسات �ه موال#��ث ال�ي بزت م�& ال��ان�2ات ) وغ2

 وخاصة في ال�الHات ال����ة و]x0ان�ا. ولعل ه&ه ال�راسة ت3#ح أرض�ة ل�راسات م�2ان�ة وت���Zxة أك�
2 اإلب�اعي. Vال�اق� وال�ف 2Vالب وخاصة ال�فxال tل� 2Vاع ال�ف� ع�قا في مTال ت��ة أن

  

  

بدأت المدارس والجامعات  
طالب أنماطا  تعلم األطفـال وال

متطورة من التفكير بهدف  
إعدادهم للحياة المهنية  
إعدادا يتسم بالكفـاءة  
والفـاعلية.

نالحظ أن بعض الجامعات قد  
بدأت تدرس للطالب مقررات  
تتعلق باإلبداع والحل اإلبداعي  
للمشكالت مثل الجامعة اإلسالمية  
العالمية بماليزيا

يعتبر موضوع دمج أنماط  
تلفة ومن بينها  التفكير المخ

التفكير النقدي من ضمن  
متطلبات االعتماد األكاديمي  
لبعض هيئات االعتماد مثل  
الهيئة األمريكية العتماد برامج  

) AACSBإدارة األعمال (

تبيان أهمية االهتمام بالدماغ  
األيسر والدماغ األيمن معا أثناء  
عمليات التعلم والتعليم باعتبار  

ألساسي  أن األول هو المركز ا
للتفكير النقدي والتحليلي، 
واعتبار الثاني المركز األساسي  
للعمليات اإلبداعية

Bassaaer Nafssania: N°37 Summer 2022 (June Supplement)  :( ملحق شهر جوان ) 2022صيف  37الـعــدد بصائــــــــرنفسانيــــــــة 

55  � �



  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -وي  البروفيســور مصطفى عش« عــدد خــاص : 
 

 

   ما هي مهارات ال�ف#�
 ال2ق�D وال�ف#�
 اإلب�اعي؟ -1

2 ال�ق�C م� \ف ه�2ة ال���0� األم22Y0� وال��Vی2� على أنه: "ع�ل�ة هادفة أو ذات Vف ال�فع
2 ال�اق� $��ا$ة القاVوا ال�فZذات�ا. ��ا اع� 

 م��Yلة مع�ى وحYuد ع�ل�ات حل ال��ة ال�ع�zة ال�ي تق\

�ة وال�Zا، Tار" (ع ). 5، ص 2000وات4اذ الق
)  ماجعة ب22Z1987ق� تع�) (Beyer, 1987 املة ال�يuاجعات ال) لل�راسات ال8ا$قة م� ال�

0ه؛ وذلF في ��ا$ه �xق ت2 و\Vع ال�ف�2" ($ا"ت�اولd م�ضVال�ف 0�xة ل����Zxات ت�Tات�للغة اس�
2 ال�ق�C ال�ي أوردها ما یلي:Vمهارات ال�ف 
  اإلنTل0r2ة). وم� أه

  ال��r22 ب2� ال�ع�xات القابلة للف�� واالدعاءات ال����ة. - 1
ال��r22 ب2� ال�عل�مات وال�قائy واالدعاءات ذات ال3لة $ال��ض�ع وتلF ال�ي ال ت�d $3لة  - 2

  لل��ض�ع.
  ال�Tج).ت��ی� م�t دقة مع�xات ال�#ارات و( - 3
  ت��ی� م�t م�ث���ة ال��3ر (ص�ق ال��3ر وم�t ال�قة �zه) - 4
  ت��ی� غ��ض ال�Tج وال�ع�xات. - 5
3ح بها. - 6H 
  ت��ی� االف�اضات )ال�U4ة( ال�ي ل
7 - .r2اف ال��uاك�  
  ت��ی� ال�غالxات ال����xة. - 8
  ال�عف على ال��اقeات ال����xة في ع�ل�ات االس��الل. - 9

10- tة أو ادعاء ما.  ت��ی� م�Tة ح� ق
 و]ار�� 1999وفي س�ة u�z ،rارت� .Swartz, R., Fisher, S., & Parks, S، ص�ف س

2 في ثالث ف�ات وهي:   (1999)Vمهارات ال�ف  
2 اإلب�اعي؛ وت��e� مهارات اإلت�ان $أفVار ج�ی�ة،  - 1Vهارات ال�ف�$ yار: وت�علVل�2 األف�مهارات ت

0 ق�رة ال�24ل.�xوت  
مهارات ت�ض�ح األفVار: وت�علy $�هارات ال��ل2ل؛ و]��28� الق�رة على الفه
، والق�رة على  - 2

  اس�ع�ال ال�عل�مات.  
وحة؛ وه� ما �8Hى  - 3xار ال�Vعقالن�ة األف tم� 
0�مهارات عقالن�ة األفVار: وت�علy $ع�ل�ة تق

.Cال�ق� 2Vال�ف$ 
 فاس2�ن (Zع ت2010و0ع��2 ال�ق�C $3فة ) م� ال&ی� اه���ا $��ضVعامة وال�ف 2Vال�ف 0�x

 2Vان أه��ة ال�ف�Zوت ،Cال�ق� 2Vة $ال�فx#تخاصة، وم� ال&ی� اش�غل�ا ل���ی� الق�رات وال�هارات ال�
2 ال�ق�C". و���0 ه&ا االخ�#ار Vرن�ا ل�هارات ال�ف�ال�ق�C في حل ال�Yuالت، ووضع اخ�#ار "كال�ف

0
، االس��الل والe#^ ال&اتي. وق� تج
 ه&ا ال���اس إلى ع�ة الق�رات ال�ال�ة: ال�ف28، ال���ل2ل، ال�ق
�ة وال�Zا، Tج�ة (ع) ل�عفة م�اور ه&ا 2000لغات م� ب�2ها اللغة الع]�ة. وY�0� الج�ع إلى ت

االخ�#ار $ال�ف23ل وت��ی� معاني ه&ه الق�رات، عل�ا $أن له&ا االخ�#ار ع�ة أوجه، ��ا أن له ع�ة 
لغة الع]�ة. وه&ه ال�ج�ات مق��ة على ال�2Zات العا��ة والل�Zان�ة والفل��2x8ة واألردن�ة تج�ات ل
  وال�30ة. 

  

  

ضرورة تكامل جهود  
المؤسسات المختلفة في العمل  
على إزالة عوائق التفكير  
النقدي واإلبداع سواء كانت  
هذه العوائق على مستوى  
األسرة، المدرسة أم على  

ل، أم على  مستوى المجتمع كك
مستوى الفرد ذاته، وتشجيع  
.البحث العلمي في هذا المجال

عرف التفكير النقدي من  
طرف هيئة المنظرين  
األمريكيين والكنديين على  
أنه: "عملية هادفة أو ذات  
معنى وحكم منظم ذاتيا. كما  
اعتبروا التفكير الناقد بمثابة  
القـاطرة المعرفية التي تقود  

واتخاذ  عمليات حل المشكلة  
القرار

مهارات توليد األفكار: وتتعلق  
بمهارات التفكير اإلبداعي؛ 
وتتضمن مهارات اإلتيان  
بأفكار جديدة، وتطوير قدرة  
التخيل

مهارات توضيح األفكار: وتتعلق  
بمهارات التحليل؛ وبتحسين  
القدرة على الفهم، والقدرة على  
استعمال المعلومات
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تج�ة م�ح�ة على م�8�t الZل�ان و�0ق� ه&ه ال�ج�ات وع�ل�ات ال�ق�2� ال�ي أجd0 أن تق�م 
2 ال�ق�C خاصة في ال��8�0ات Vال ال�فTل�ان في مZه&ه ال �ة، وأن تقام دراسات مقارنة ب2�[الع

  الTام��ة؛ وه&ا ما ن��C ال��ام $ه في $�g م�2اني إقل��ي مقارن. 
 

ائ�ة ) قThomas, 2011، وم� خالل ماجعة ال�راسات ال8ا$قة، ق�م ت�ماس (2011وفي س�ة 
 tل� Cال�ق� 2Vالعل�ا و]األخ� مهارات ال�ف 2Vق�رات ومهارات ال�ف 0�xل على مهارات أساس�ة ل���uت

  الxالب؛ وه&ه ال�هارات هي:
  
0
 وجهات ال�� ال��4لفة. - 1�  اع�#ار وتق

  ال�ف�ح ال&ه�ي. - 2


 دل2ل م�اس@. - 3Hة مع تق���xة ال��Tال� 0�xت  

  الق�ة في حTة ما. اك�uاف نقا� الeعف أو نقا� - 4

5 - .
  اك�uاف الxالب لل��r2 ال&C ق� ی�ج� ع��ه
 أو ع�� غ2ه

  ت��ی� األول�0ات. - 6

  ت�ل2ل ج�دة ال�3ادر. - 7

  ال��ام $ع�ل�ة ت�2@ $االع��اد على م3ادر ع�ی�ة. - 8

  االس��#ا�: االس��الل م� الVل للrTء (م� العام لل4اص). - 9

10-  rTال �اء: االس��الل م  ء للVل (م� ال4اص للعام).االس�ق

  حل ال�Yuالت. -11

12- .
0�0 معای2 لل�ق�xت  

13- .
0
 قاراته�  تق

14- .�00
 أع�اله
 وأع�ال اآلخ�  تق

  إص�ار أحYام م�أن�ة وتأمل�ة. -15

 االنe#ا� ال&اتي. -16
2 ال�اق� Hق�م أسPowley & Taylor, 2014) (2014وأك� �ل م� $اولي وتایل�ر (Vاسا ) أن ال�ف

على ال�عل
 وعلى ت��C ال�ل�ل القائ�ة، والع�ل على اس���اج حل�ل ج�ی�ة، وأك�ا أن ه�اك اتفاقا ب2� 
2 ال�اق� في ال�س^ الTامعي ی��e� ق�رة الxالب على ت��ی� القeاHا واالف�اضات Vعلى أن ال�ف �ال#اح�2

0
 ال�ل2ل�  أو ال8لxة واس��#ا� خالصات. ومعفة العالقات الهامة، وال��ام $اس���اجات ص���ة، وتق
2 ال�اق� 8YH@2009وق� أشار ع�xة (Vال@ ) أن ال�فxالعلل $أس#ابها ��ا  ور]^ ال�عل2ل على الق�رة ال

اه2� وال�عل�مات واآلراء ال�قائy ب2� ال��r22 على 8YH#ه الق�رةZج واالدعاءات والTة. وال��kا�  ال

  

مهارات عقـالنية األفكار: 
قويم مدى  وتتعلق بعملية ت

عقـالنية األفكار المطروحة؛ وهو  
ما يسمى بالتفكير النقدي

وضع اختبار"كاليفورنيا  
لمهارات التفكير النقدي". 
ويقيس هذا االختبار القدرات  
التالية: التفسير، التحليل،  
التقويم، االستدالل والضبط  
الذاتي.

أن التفكير الناقد يقوم أساسا  
  على التعلم وعلى تحدي الحلول
القـائمة، والعمل على استنتاج  
حلول جديدة

أن التفكير الناقد في الوسط  
الجامعي يتضمن قدرة الطالب  
على تحديد القضايا  
واالفتراضات ومعرفة العالقـات  
الهامة، والقيام باستنتاجات  
صحيحة، وتقويم الدليل أو  
السلطة واستنباط خالصات

أن التفكير الناقد يكسب  
التعليل  الطالب القدرة على  

وربط العلل بأسبابها كما  
يكسبه القدرة على التمييز بين  
الحقـائق واآلراء والمعلومات  
واالدعاءات والبراهين والحجج  
الواهية
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 g2م�ل س� �ال#اح�2 Lسع $ع�2 ال�ق�C ل��uل �ل Smith, 2014( 2014و0Vم ال�ف�) مفه
�0ة س�ة في ت���3 له
 للق�رات العقل�ة، ولأله�وآخون الع�ل�ات ال�ع�zة ال�ي أك� عل2ها بل�م [اف ال�

1965 )Bloom, Englehart, Furst, Hill & Krathwohl, 1965 ( ،y2Zxال� ،
وهي: ال�عفة، الفه
0
 عل�ا $أن �أن�رس�ن ه&ا ال����3 ق� ت�d ماجع�ه م� \ف ع�ة $اح�2� م�ل ال��ل2ل، وال��2@ وال�ق

أض�� "اإلب�اع" إلى ، وق�  ,Krathwohl, David  Anderson, Lorin(2001) 2001وآخون س�ة 
  .ا ال����3ه&

و0عف اإلب�اع $أنه "لع@ مع ال�4ال واالح��االت، وال��ام $ارت#ا\ات مف�2ة (ذات مع�ى) ع�� ال�فاعل 
 & Lumsdaine) (29، ص 1995� ول�م�8ی�، مع األفVار، األش4اص وال���^ أو ال�2Zة" (ل�م�8ی

Lumsdaine, 1995 2V0قة ج�2ة، ی�#غي اس�ع�ال ال�فx$ لة ماYuه&ان ال#اح�ان أنه ول�ل م t). و0
 .
 ال��ل2لي واإلب�اعي وال�ق�C ب�ت2@ مالئ

2 2002أما جوان (Vإلى جان@ ال�ف @�2 ال�Vال ال�فYاإلب�اعي أح� أش 2Vال�اق� ) فق� أك� أن ال�ف
2 ال�اق� Vع�ل�ات ال�ف �ل عrث $�ع��H اإلب�اعي ال 2Vفي، ��ا أشار إلى أن "ال�ف2 ف�ق ال�عVوال�ف
 ��eال�ي ت� 2Vع�ل�ات ال�ف �ل@ سل8لة مxاإلب�اعي ی� 2Vألن ال�ف Fفي، وذل2 ف�ق ال�عVوال�ف

  ).31ال��x4^ وال�ا�#ة وال�ق� وال�ق�2
 وال��RZ وغ2ها" (ص، 
2 اإلب�اعي أن ال�عل�2�  وت���لVوال�ف Cال�ق� 2Vال�ف 0�xال تTوحة في مxلة األساس�ة ال�Yuال�

 Cال�ق� 2V3فة عامة وال�ف$ 2Vال�ف 0�xة ت�U�� على �ا م�ر]2�واألسات&ة ح�ى في ال�احل الTام��ة ل�8

. لق� وج� �ل م� ب�ل و �kله&ه ال�فا y2ن ال�ع�ى ال�ق� ,�Paulل�ر و]ارتل ($3فة خاصة، بل وال ی�ر�

Elder & Bartell, 1997 رن�ا س�ة�% م� 89أن  1997) في دراسة م�2ان�ة أجوها في �ال�ف
2 ال�ق�C ه� اله�ف األول لل�قرات ال�ي ی�رس�نها. ولV� ل
 ی��Y� م� Vع�ق�ون أن ال�فH �22�Hاألكاد

2 ال�ق�C" إال ن8#ة Vم "ال�ف�2 ال�ق�C فعال.  % م�ه
 فق^9% م�ه
، وأن 19تع�0 مفهVن ال�ف�  ی�رس
 0�xات ال����ة ال�ي ات4&ت على عاتقها تHال�ولعل ه&ه ال���Tة م24#ة لآلمال خاصة في بل� م�ل ال
2 ال�ق�C في ج��ع ماحل ال�عل�
 م�& ال��ان�2ات. و�ذا �ان ه&ا ال�ضع في بل� م�ل ال�الHات ال����ة Vال�ف

 �[0ة وخاصة في الZل�ان الع]�ة في ه&ا ال�Tال حg2 ت2Z� فل�ا أن ن�3�ر م�t ق3�ر ال��
 ال�
 
0
 ال�عل�ال�الح�ات ال��2ان�ة أن نrعة ال�ف  هي ال8ائ�ة في م�ارسة ال�عل
، وأن االخ�#ارات ال8ائ�ة ل�ق

.tة ال��  اخ�#ارات تق�م على اخ�#ار ذاكة الxالب ق23
2 ال�ق�C في ال�ماغول�عفة ت�ز0ع الق�رات وال�هارات ال��علقة $اإلب�اع وال�Vإلى أن 1ف 2uق�  ن C2Zاس

8 م� جائrة ن�]ل في وfائف ال�ماغ (ف28�ل�ج�ة ال�ماغ) حg2 ب2� أن  1981نال س�ة Hان@ األTال
2 الVلي واإلب�اع ب��2ا ال�ماغ ��4H $الق�رات ال0اض�ة واللغ�0ة Vال�ماغ $ال�ف �م ��Hان@ األT��4 الH

 وال�24ل وفه
 الفeاءات.
� م��34 حg2 الح  أن ن3في  (Hermann)الح  ه2مان  1986س�ة  وفيeأن ال�ماغ ع

ة إما xا أن ه�اك س�eHاألش4اص. والح  أ 
ار ع�� مع�V0قة و]�ف� ال�x�8ع�الن ب�ف� الH ال�ماغ ال
ة) تRث على مع�
 األش4اص ع��ما x�8ال�ماغ، وأن ه&ه (ال �م 8Hأو لل�3ف األ ��Hلل�3ف األ

عل
 شيء ج�ی� أو حل مYuلة ما. ول&ا قام ب�ق�8
 ال�ماغ إلى أر]عة أق8ام (أ، ب، د، ج) ب�ال م� ی�0ون ت
2 م�زعة ح8@ الYuل ال�الي ال&C ی2Z� ت�ز0ع الق�رات Vعلى ق�رات تف 
ق2�8� ح��uH g2ل �ل ق8

8، وح8@ ال�ماغ العل�C وال�ماغ ال8فلي، وح8@ �ل ر]ع م� أر]اHواأل ��Hع ال�ماغ:ح8@ ال�ماغ األ  

  

يعرف اإلبداع بأنه "لعب مع  
الخيال واالحتماالت، والقيام  
بارتباطات مفيدة (ذات  
معنى) عند التفـاعل مع  
األفكار، األشخاص والمحيط أو  
البيئة

أن التفكير اإلبداعي أحد  
أشكال التفكير المركب إلى  
جانب التفكير الناقد والتفكير  
فوق المعرفي، كما أشار إلى  

كير اإلبداعي ال  أن "التف
يحدث بمعزل عن عمليات  
التفكير الناقد والتفكير فوق  
المعرفي، وذلك ألن التفكير  
اإلبداعي يتطلب سلسلة من  
عمليات التفكير التي تتضمن  
التخطيط والمراقبة والنقد  
والتقييم والتنبؤ وغيرها

أن الجانب األيسر من الدماغ  
يختص بالقدرات الرياضية  

يختص الجانب    واللغوية بينما
األيمن من الدماغ بالتفكير  
الكلي واإلبداع والتخيل وفهم  
الفضاءات

أن الدماغ عضو متخصص حيث  
الحظ أن نصفي الدماغ ال  
يستعمالن بنفس الطريقة  
وبنفس التكرار عند معظم  
األشخاص
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ت�ز0ع األفاد في وج� ه2مان م� خالل دراسة م�2ان�ة ش�لd ع�2ات ح�Tها ن3ف مل2�ن ش�4 أن 
ة األجrاء األر]عة لل�ماغ  ادة@ س�ال���Tع ح8xاآلتي: أو س�� 

% م� األفاد ی7 -  x�8H أو �ال�ماغ. ه�� �ر]ع واح� فق^ م 
 عل2ه
 عل2ه
 ر]عان م� ال�ماغ60 -  x�8H اد .% م� األف
 عل2ه
 ثالثة أر]اع ال�ماغ30 -  x�8اد ت .% م� األف
   .(ال�ماغ الVلي) غ% م� األفاد فق^ �8Hع�ل�ن �ل م�ا\y ال�ما3 -  

2 ال�ق�C ت��r في Vز0ع الق�رات العقل�ة في ال�ماغ أن الق�رات العقل�ة ال��علقة $ال�ف�و2Z�0� م� ت
.��Hاأل C�2 اإلب�اعي في الTان@ العلVالق�رات العقل�ة ال��علقة $ال�ف r�8، ب��2ا ت�Hاأل C�  الTان@ العل

  ]ع م� أر]اع ال�ماغ أو في �ل م�xقة (ر]ع):و��zا یلي ت�ز0ع للق�رات األساس�ة في �ل ر 
  

 ال��xقة أ
  Zع�H ن إلى� عل2ه
 ه&ه ال��xقة أش4اصا م�xق22� وواقع22� ونق�ی2�، و2�0لx�8ت �األش4اص ال&ی

 .تف2eل ال�عامل مع القeاHا ال�ق��ة
•   ��ل�Vم وال�� والعلZTة وال���Zxاد م�ل: ال�8اب واله��سة ال�� ج�ا. Hفeل هRالء األفاد م
2�ت , اله��سة $فوعها, ال��اماة, إدارة  •Z�Vم ال�م� أه
 ال�fائف ال�ي Hفeلها هRالء األفاد: عل

 ال�3ار�0 و القeاHا ال�ال�ة. 
• 
  .وr2��0 هRالء $�Zه
 للع�ل واألداء و�نTاز ال�هام ال��ا\ة به
  

  ال��xقة ب
•  ،
 عل2ه
 ه&ه ال��xقة: ال����x�8ت �اد ال&یال�ت2@ وال��x4^ وااله��ام م� خ3ائ� األف

 $ال�فاص2ل  
Hفeل هRالء األفاد ال��اد ال�ي ت��r2 $اله�Yلة م�ل م�اد الق�اع� وال��� والعل�م، وعل�م ال��Y#ات  •

  .و اإلدارة
  

  

أن هناك سيطرة إما للنصف  
األيمن أو للنصف األيسر من  
الدماغ، وأن هذه (السيطرة) 
تؤثر على معظم األشخاص  

يدون تعلم شيء  عندما ير 
جديد أو حل مشكلة ما

يتبين من توزيع القدرات  
العقـلية في الدماغ أن  
القدرات العقـلية المتعلقة  
بالتفكير النقدي تتركز في  
الجانب العلوي األيسر، بينما  
تتركز القدرات العقـلية  
المتعلقة بالتفكير اإلبداعي  
في الجانب العلوي األيمن

ص  يعتبر األشخا: المنطقة أ
الذين تسيطر عليهم هذه  
المنطقة أشخاصا منطقيين  
وواقعيين ونقديين، ويميلون  
إلى تفضيل التعامل مع القضايا  
التقنية.

يفضل هؤالء األفراد مواد  • 
مثل: الحساب والهندسة  
التطبيقية والجبر والعلوم  
والتكنولوجيا
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م� أه
 ال�fائف ال�ي Hفeلها هRالء األفاد: اإلدارة، ت228 ال��Y#ات، ال��x4^، وال�هام  •
0ةاY8ا\�ة والع2وقZل. 

وr2��0 هRالء األفاد $�Zه
 لل��ام واالنe#ا� وللقان�ن، و2�0ل�ن إلى ت�ف2& ال�هام ال��ا\ة به
، و  •
 .یه���ن $اإلن�اج أوال

  

  ال��xقة د
 عل2ه
 ه&ه ال��xقة أنه
: م�Zع�ن وم�Tدون  •x�8ت �اد ال&یم� ال34ائ� الهامة لألف

م� القeاHا الrTئ�ة وال�فاص2ل و0فeل�ن ال�24ل ال3#C واس�ع�ال ال��س. ومه���ن $القeاHا الVل�ة ب�ال 
م� ال��اد ال�ي Z�Hها هRالء األفاد: الف��ن $3فة عامة: رس
، ن�d، و�&لF الuع واله��سة  •

 .ال�ع�ار0ة وال���3
 $3فة عامة. وr2��0ون أeHا $�@ االس�uVاف وااله��ام $ال��8قZل
ها هRالء األفاد: �ل األع�ال ال�ي ت�xل@ اإلب�اع �الف��ن وال���3
 م� أه
 ال�fائف ال�ي Hفeل •

  والع�ان وال�قاولة (ال�#ادرة) $��4لف أشYالها.
  

  ال��xقة جـ
 عل2ه
 ه&ه ال��xقة أنه
: ح28�ن أH Cع���ون على   •x�8ت �اد ال&یم� م�r2ات األف

 �ن إقامة العالقات مع اآلخZ�H ن��ان@ الوح�ة.اإلح8اس، عا\ف2�ن واج��اع2Tن $ال� 0� و0ه��
 ال��اد ال�ي Hفeلها هRالء األفاد هي: العل�م االج��ا��ة وال��س�قى وال�8ح والف��ن $3فة عامة.   •
 م� أه
 ال�fائف ال�ي Hفeلها هRالء األفاد: ال�عل�
، ال��L0، ال�4مة االج��ا��ة وال�ل�2�.  •
اون ورقي الTان@ الوحي ل�یه
، و]�Zه
 لل��
 ی��r2 هRالء األفاد $ال�uاع اإلن8ان�ة وال�ع •

.�0 وتق�یه
 لع�ا\فه
 ال�34uة وع�ا\ف اآلخ
0 ه&ه األق8ام ال��4لفة لل�ماغ به�ف ت�قy2 ما �8Hى $اس�ع�ال "ال�ماغ الVلي"، قام �xول����ة وت

Zxه&ه ال�ورة وت �ى في دورة خاصة مع���ة. و�80ف�2 مxة تع�Z0حقائ@ ت�ر 
�قاتها ش�ات ه2مان ب���3
�0ة ع�ی�ة.[2ة ومRس8ات تZ� عال��ة  

�C على ق�رات ��H م�ه (أ، د) C�وم�ا ���8Hج م� ه&ا ال�ق�8
 ال]اعي أن ال�ماغ وخاصة الق8
 العل
 rاك� معق� وم�uا$F األجrاء، و�u0غل $Yuل تVاملي؛ و�ن �انd ه�اك مeالعل�ا، وأن ال�ماغ ع 2Vال�ف

2 ال�ق�C واإلب�اع.   م�334ة للق�رات وال�هاراتV0ة ال��4لفة م�ل ال�فVالف  
0ة العل�ا ال�ي ی��r2 بها Vالق�رات وال�هارات الف �اإلب�اعي م 2Vوال�ف Cال�ق� 2Vوعل�ه، ن���8ج أن ال�ف
0�ن وال�ف8ان2�ن $Tه�د �[�ر. ول&ا Hق�م ال#اح��ن ال�xوت� �اإلن8ان وال�ي ت��اج لل�عل
 وال�عل�
 ل���

لعالقة ب2� ه&ه الق�رات وال�هارات به�ف ت���2ها وت��fفها في إن�اج ال�عفة العل��ة وحل الك�uاف ا
وحة أو ال���قعة في ش�ى ال�Tاالت. أما عل�اء الف28�ل�ج�ا وعل
 ال�ف� العZ3ي، xالت ال�Yuال�

غ2ه ال&C ف�2رس�ن وfائف ال��ا\y ال��4لفة في ال�ماغ، و���Uة ارت#ا\ها ع�Z3ا، وال�uا� الVه]ائي و 
2 ال��4لفة.Vث أث�اء ال��ام $ع�ل�ات ال�ف��H  

 Fاإلب�اعي؛ وذل 2Vوال�ف Cال�ق� 2Vال�ف �ج� ب2��ء على العالقة ال�ي ق� تeال Lا یلي إلقاء $ع��zو
  كإجا$ة ع� الR8ال ال�الي:

  

  

المنطقة ب: من خصائص  
األفراد الذين تسيطر عليهم  
هذه المنطقة: التنظيم،  

لتخطيط واالهتمام  الترتيب وا
بالتفـاصيل  

المنطقة د: من الخصائص  
الهامة لألفراد الذين تسيطر  
عليهم هذه المنطقة أنهم: 
مبدعون ومجددون ومهتمون  
بالقضايا الكلية بدال من  
القضايا الجزئية والتفـاصيل  
ويفضلون التخيل البصري  
واستعمال الحدس

أن التفكير النقدي والتفكير  
من القدرات  اإلبداعي  

والمهارات الفكرية العليا التي  
يتميز بها اإلنسان والتي تحتاج  
للتعلم والتعليم لتنمو وتتطور
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  ما هي العالقة ب�� ال�ف#�
 ال2ق�D وال�ف#�
 اإلب�اعي؟ -2

 t2 اإلب�اعي؛ ف��2Zا یVوال�ف Cال�ق� 2Vمي ال�ف�اخ�لفd م�اقف ال#اح�2� ��zا ی�علy $العالقة ب2� مفه
) u�z م�ل 
2 ال�ق�C تا$ع  2008القة تVامل�ة أورد $عeه
 م�ل ف�رس� ) أن الع2002$عeهVأن ال�ف

2 اإلب�اعي Vق�مها ال�فH ل ال��4لفة ال�ي�0
 ال�ل�2 ال�ق�C ب�قVم ال�ف�2 اإلب�اعي وم�ع
 له حH g2قVلل�ف
2 إلى اس�لهام أفVار ج�ی�ة وأص2001واخ��ار أح8� ال�ل�ل. وأك� نZهان (uH االب�اعي 2V2لة ) أن ال�ف

0
 األفVار االب�ا��ة، والفائ�ة ال���ققة م� تy2Zx تلF األفVار على �2 ال�اق� في تقVال�ف ب��2ا �Hه
2 االب�اعي ی]^ ب2� األس#اب وال��ائج ب�اء على معل�مات ��2ة ب��2ا Vاللف�ي والع�لي، وأن ال�ف t�ال��8

هان ل�ف28Zال�عل2ل أو ال 
Hال�اق� على تق� 2Vع�ل ال�فH  �0�Vاالب�اعي $أنه ت 2Vف ال�فوح. و0عxم
2 ال�اق� ه� اخ��ار Vأن ال�ف �ة ما في ح2ال�ل�ل ال���Yة ل�ل مYuلة ما أو اTHاد ت�ض��ات م��Yة ل�اه

) u�z ت دراسة قام بها0
 ال�ل�ل ال�ق�حة. وق� أfه�2 2002وتقVال�ف �وواضح ب2 C�) وج�د ارت#ا� ق
2 االب�اعيVال8ل�2ي (ال�اق� وال�ف r2�H 2006. وفي ه&ا اإل\ار ال Cال�ق� 2Vال�ف �ا واض�ا ب2r22ت� (

�دة أو ال����ة، و�ن�اج ما Y�H� وصفه T�0ا لل�2 ال�2T ت��e� تقVال ال�فYع أش��Tاإلب�اعي؛ ف 2Vوال�ف
 
0�2 ال�اق� ی�ل�ون أفVارا ل�قVة؛ فأص�اب ال�ف#�2 مVغال ال�ماغ $ع�ل�ة تفuة، وانH�Tص�قها $ال

2 االب�اعي ت�لC�2 (لل�ل�ل). V�0ي وأن ال�ف�2 ال�اق� تقVأن ال�ف 
 $عeهZوصالح�2ها لالس��4ام. و0ع�
2 ل�8ا م��اق2e�، بل إنه�ا م�Vامالن ��ا س�t ع�� اإلجا$ة ع� الR8ال Vال�ف �م �2xال�� �ه&ی �Vل

  ال�الg له&ه ال�راسة. 
2 ال�ق�C تتrV في الTان@ العل�C أما م� ال�اح�ة الف28�ل�ج�ة، فق� عف�ا أVن ق�رات أو مهارات ال�ف

 ،Fال�ماغ. والش �م ��Hان@ األTاإلب�اعي في ال 2Vق�رات أو مهارات ال�ف rVت8 م� ال�ماغ ب��2ا تHاأل
  أن ب�2ها تuا$Yا وتفاعال وتVامال، وأن ال�ماغ ال �uHغل �آلة م�Yان��Yة.

 ورغ
 ع�م اتفاق ال#اح�2� على ن�ع الu�z اإلب�اعي إال أن 2Vوال�ف Cال�ق� 2Vال�ف �دة ب2�عالقة ال��ج
)2002) (Fisher, 2002(  �ق� ق�م مقارنة ب2� ال�فه�م2� ت8اع�نا على مالح�ة الفوق ب�2ه�ا ��ا ه

  م�ضح في ال�Tول ال�الي:
 التفكير االبداعي التفكير النقدي

 منتج تحليلي

 تباعدي تقاربي

 جانبي (فرعي) عمودي

 نية  إمك احتمالية

 ر األحكام  عدم إصد إصدار األحكام

 -اختبار الفرضية 

 الفرضيات

 تشكيل الفرضيات

 ذاتي موضوعي

 جواب (أحد األجوبة) الجواب

 مفتوح مغلق

 ترابطي خطي

 افتراضي -تخميني  استداللي

 حدسي منطقي

 نعم مع نعم ولكن


 (ج�ول مقارنة ب�� ال�ف#�
 ال2ق�D وال�ف#�
 ا��q 2002إلب�اعي: ع�( 
 

  

يقوم الباحثون التربويون  
والنفسانيون بجهود الكتشاف  
العالقة بين هذه القدرات  
والمهارات بهدف تنميتها  
وتوظيفها في إنتاج المعرفة  
العلمية وحل المشكالت  
المطروحة أو المتوقعة في شتى  
المجاالت

أن التفكير النقدي تابع  
عم له  للتفكير اإلبداعي ومد

حيث يقوم التفكير النقدي  
بتقويم الحلول المختلفة التي  
يقدمها التفكير اإلبداعي  
واختيار أحسن الحلول

أن التفكير االبداعي يشير  
إلى استلهام أفكار جديدة  
وأصيلة بينما يظهر التفكير  
الناقد في تقويم األفكار  
االبداعية، والفـائدة المتحققة  

ى  من تطبيق تلك األفكار عل
المستوى اللفظي والعملي
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2 اإلب�اعي ودراسة العالقة ب�2ه�ا إال أن $اح�2� Vوال�ف Cال�ق� 2Vال�ف �ب2 r22ال��اوالت لل�� Lع$ 
ورغ
) ) م�ال إن ال��r22 ب2� ال�فه�م2� ال Hف�2 في 2008آخ0� یون ضورة ال�Tع ب�2ه�ا؛ فق� أك�ت ف�رس�

ق نق�Hة و�ب�ا�x$ واVفH الب أنxل ال�راس�ة ألنه ی�#غي لل�2 الف3Vع ت�ر�0 مهارات ال�ف�Tuة معا، وأن ت�
2 اإلب�اعي في Vوال�ف Cال�ق� 2Vال�ف �ع ب2�Tورة ال2 واح� غ2 مف�2، وت��R $ال�الي على ضVن�^ تف yوف

�0ة م8اع�ة الxالب و�ع�اده
 ماحل ال�عل�
 ال��4لفة. [وأضافd م��Rة أنه م� واج@ ال�Rس8ات ال�
2 $أسل�ب من م�ا یRهلهVمع ب�2ات الع�ل ال��4لفة.لل�ف yاف�
 لل�  

)  مایZ1986و0ع� (Meyers (1986)  ع�Tuورة إع�اد ب�2ة م�اس#ة ل�م� ال&ی� أل��ا على ض
و� األر]عة ال�ال�ة:uال 0ه؛ وه&ا ما ی�xل@ ح8@ رأHه ت�ف2�xوت Cال�ق� 2Vت���ة ال�ف  

1 - 
  إثارة الxالب وت�فr2ه
2 -  trة ذات مغuإثارة م�اق  
  �عض ألفVار ووجهات ن� اآلخ0�ال - 3
  إع�اد ج� ی�8
 $ال�ع
 وال�قة وت��28ه - 4
  
  ما هي أوجه ال�#امل ب�� ال�ف#�
 ال2ق�D وال�ف#�
 اإلب�اعي في ال�
�Oة وال�عل�R؟  -3

 
2 اإلب�اعي في ع�ل�ات ال�علVوال�ف Cال�ق� 2Vال�ف �على تأك�2 أه��ة �ل م �ال#اح�2 
�THع مع�
Vول .
2 في وال�عل�Vال�ف �م �ع2�� ع�دا قل�ال فق^ م�ه
 م� ی��R على ضورة ال�Tع ب2� ه&ی� ال�

  ماحل ال�عل�
 ال��4لفة. 
) ال&C أك� أن تعل
 الxالب Thomas, 2011) (2011وم� هRالء ال#احg األمY0ي ت�ماس (

2 ال�ق�C في ال�8ة الTام��ة األولى س2فع وع2ه
 $أه��ة ه&ا ال��ع م� ال�فVإل�ه، ��ا ال�ف 
2 وحاج�هV
2 ال�ق�C خالل ال�8�ات القادمة م� دراس�ه
، وفي ال�قرات Vاس�ع�ال و�دماج مهارات ال�ف �م 
س���Yه
�ن ع�ل�ة م��8ة خالل ال�حلة Vی�#غي أن ت Cال�ق� 2Vال�ف 0�xواألع�ال ال��4لفة. وعل�ه، فإن ت

  الTام��ة �لها. 
2 اإلب�اعي ف�رس� (وم� ال&ی� أك�وا على أه��ة ال�Tع بVوال�ف Cال�ق� 2Vال�ف �22008 (

)Forrester, 2008(  فةال�ي أشارت إلى أن ال�عل�
 ال ی�#غي أن ی�r على ال�هارات األساس�ة وال�ع
2 اإلب�اعي ألن ه&ه Vوال�ف Cال�ق� 2Vا على ت�ر�0 وم�ارسة مهارات ال�فeHأ r2�فق^ بل ی�#غي ال�

0 ال&اتي م�t ال��اة. ال�هارات هي ال�ي تTuع �xوال� 
  على ال�عل
 2Vوال�ف Cال�ق� 2Vعلى م�ارسة ال�ف 
ولق� جاء ه&ا ال�أك�2 على ضورة ت�Tuع الxالب وت�فr2ه
2 ال�ق�C ح�ى ل�t الxالب Vمهارات ال�ف t�اإلب�اعي معا $ع� أن أثار $عL ال#اح�2� م�ض�ع ت�ني م�8

 وراد سY. وه&ا ما أثاره ب��امع22T�2001ة ال   )Baker & Rudd, 2001(  أشارا إلى أن �الل&ی
2 $3فة نق�Hة. وق� Vلل�ف 
�ن�ا م�Zع2�، وفي اس�ع�ادهYالب ل�xا في ق�رة الx�8$ الل�عل�
 الTامعي تأث2
ان�ق� ه&ان ال#اح�ان \0قة ال��ر�0 ال�قلH�2ة ال�ي تع��� على ال�لق2� وال�ف  واالخ�#ارات ال�ي ت���� 

ق�رته
 على ال�ف  في ماحل ال�عل�
 $ال�ان�0ات و]الTامعات. وأك�ا في نف� ال�قd أن \0قة الxالب في 
2 م� \0قة ال��ر�0 ال�قلH�2ة إذ ت�xل@ وق�ا أ\�ل إلع�اد �Y$ @أصع 2Vة ال�ف��ال��ر�0 ال&C یه�ف ل�


 ال�ادة ال�ي تق�م "ال�ي تعل
". وفTوهي ت��د ح ،^�x4ال�راسة، ألح ال�روس، وهي أصع@ في ال� ي أخ2

  

أن التفكير االبداعي يربط  
بين األسباب والنتائج بناء على  
معلومات كثيرة بينما يعمل  
التفكير الناقد على تقديم  
التعليل أو البرهان لتفسير  
مطروح

يعتبر بعضهم أن التفكير  
الناقد تقويمي وأن التفكير  
االبداعي توليدي (للحلول). 
لكن هذين النمطين من
التفكير ليسا متناقضين، بل  
إنهما متكامالن

من الناحية الفسيولوجية، فقد  
عرفنا أن قدرات أو مهارات  
التفكير النقدي ترتكز في  
الجانب العلوي األيسر من  
الدماغ بينما ترتكز قدرات أو  
مهارات التفكير اإلبداعي في  
الجانب األيمن من الدماغ

إن التمييز بين المفهومين ال  
يد في الفصول الدراسية ألنه  يف

ينبغي للطالب أن يفكروا  
بطرق نقدية وإبداعية معا، 
وأن تشجيع تدريس مهارات  
التفكير وفق نمط تفكير واحد  
غير مفيد
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2 ااإلب�اعي، وضورة ال��ام Vوال�ف Cال�ق� 2Vالب مهارات ال�فxورة ت�ر�0 الال#اح�ان على ض
  ب#��ث أك� في ه&ا ال�Tال. 

2  ) أن2007قام بها معي ون�فل (وفي الZل�ان الع]�ة، بd�2 دراسة Vدرجة ام�الك مهارات ال�ف
 t��0ة الTام��ة (األونوا) ال&ی� ��Hل�ن ال��8�0ات ال�راس�ة دون ال��8[ال�اق� ل�t \ل#ة �ل�ة العل�م ال�

�0ًا وال&C ح�د ب ([�ل تZ80ال�ق 2Vمهارات ال�ف t�%). و]d�2 ن�ائج ال�راسة أeHا  وج�د فق في م�8
� ت#عًا ل��غ2 ال��T وذلF ل3الح اإلناث، ��zا �انd ه�اك فوق ت#عًا لل��8�t ال�راسي وذلF ل3الح ال�اق

\الب ال�8ة األولى وال�ان�ة. وم� أه
 ما دلd ال��ائج أeHًا عل�ه، وج�د عالقة إTHاب�ة ب2� مع�ل شهادة 
2 ال�اق� في مهارة االسVمهارات ال�ف t���الل، وال�ع�ل ال�اك�ي م� جهة ال�راسة ال�ان�0ة العامة وم�8

2 ال�اق� في مهارات االس�قاء، واالس��الل، وال�ق�2
 م� جهة ثان�ة. وت2Z� في Vمهارات ال�ف t�ثان�ة وم�8
2 ال�ق�C ع�� \ل#ة ال3ف العاش في دولة 2010دراسة ل�#ارك (Vال�ف t�) أن ه�اك ان4فاضا في م�8

0
 تل�ها مهارة االولى ال�ت#ة في االس��الل هارةاإلمارات الع]�ة ال����ة. وق� جاءت م�ث
  ال��ل2ل ث
 ال�ق
 االس�قاء وأخ2ا االس���اج.

) u�z 0ة 2002أما�[2 اإلب�اعي في الع�ل�ة ال�Vوال�ف Cال�ق� 2Vال�ف �فق� أك� على أه��ة �ل م (

 على األفVار ال�Tی�ة، والع�ل�ات والYلل� Cور2 ال�ق�C ضVإن ال�ف g2ها حTل�ها أو ی����اد ال�ي ی�

0 األفVار �xوق�ا ل� 
2، ��ا ی�#غي إعxاؤهVالب على ال�فxال r2اإلب�اعي. وعل�ه، ی�#غي ت�ف 2Vال�ف
 
 أنه و]الغu�z وألح .
وال�عاون مع ضورة وج�د ه�2ة ت�ر�0 تق�م ال�عل�مات وال�الح�ات وال��فr2 له

ورC أن Hق�م ال�عل��ن $اس�ع�ال م� ��ام ال�عل�2� ال��Zع2� ب��Tuع ال��عeال �إال أنه م �ع2�Zال� �ل�2
 أن ال��ام u�z وعل�ه، اس���ج .(
ق ت�ر80ه
، وأسال2@ تعل
 تالم2&ه
 (\البه\ 
0�2 ال�ق�C ل�قVال�ف
���H Cاج ال�عل�2� والxالب القادر0� على ر]^ األفVار مع $عL، والقادر0� على رؤ0ة أوجه الu#ه [ال�

 في األخ2 أن مR8ول�ة ال�عل
 واالخ�الu�z وأك� .
2هVالع في تفxونة وح@ االس�ف، وال��3ف2� $ال�
�ة ب2� ال�عل�2� وال��عل�2�.    �uالفعال م  

2 ع�� \الب إدارة  Smith (2014) 2014وفي دراسة قام بها س�g2 س�ة Vل مهارات ال�ف�ح
  اس�4ل� ما یلي:األع�ال 

2 الفعال ال&C ی�#غي أن ی�#غي ألق8ام إدارة األ - 1Vى رؤ0ة شاملة لل�ف�Zامعات أن ت�Tع�ال $ال
.y2Zxفة، ال�هارات وال�  ی��e� ال�ع

2 م�ل حل ال�Yuالت وات4اذ القارات إلى  - 2Vال�ف 
ی�#غي له&ه األق8ام أن ت�34 مقرات ل�عل�
  جان@ دراسة م�اض�ع ذات العالقة في م�اض�ع ال��34 ال��4لفة.

2 ال�ي ��Hاجها الxالب لل�Tاح في ح�اته
 ی�#غي ألع - 3Vاء ه�2ة ال��ر�0 ت��ی� مهارات ال�فe
  ال�ه��ة، وت2�e� ه&ه ال�هارات في ال�قرات ال��4لفة.

2 ال�ق�C ل�t الxالب �ل  - 4Vوخاصة ال�ف  2Vة ل��اس مهارات ال�ف���اس�ع�ال اخ�#ارات م�ض
 خ�� س��ات م�ال. 

2 اإلب�اعي في $عL الZل�ان الغ]�ة م�ل ال�الHات إذا �انd ه&ه وض��ة ت�ر�0 ال�Vوال�ف Cال�ق� 2Vف
2 اإلب�اعي ق� �انd م�ض�ع $�g م�2اني ح�ل "ع�ائy اإلب�اع في الTامعات Vال�ف yائ�ال����ة، فإن ع

�C وآخون، uة (ع�[) حg2 بd�2 ال��ائج ال��3ل عل2ها في ه&ا 2010الع]�ة" في ت8ع بل�ان ع
  #ة الTامع22� العب Hعان�ن ع�ائy اإلب�اع $3فة عامة؛ وأن أش� ع�ائy اإلب�اع ال�ي ال#�g أن الxل

  

ضرورة الجمع بين التفكير  
النقدي والتفكير اإلبداعي  
في مراحل التعليم المختلفة

أن تعلم الطالب التفكير  
النقدي في السنة الجامعية  
األولى سيرفع وعيهم بأهمية  
هذا النوع من التفكير  

جتهم إليه، كما سيمكنهم  وحا 
من استعمال وإدماج مهارات  
التفكير النقديخالل السنوات  
القـادمة من دراستهم

أن التعليم ال ينبغي أن يركز  
على المهارات األساسية  
والمعرفة فقط بل ينبغي  
التركيز أيضا على تدريس  
وممارسة مهارات التفكير  
النقدي والتفكير اإلبداعي  

هي التي  ألن هذه المهارات  
تشجع على التعلم والتطوير  
.الذاتي مدى الحياة

أن طريقة التدريس الذي  
يهدف لترقية التفكير أصعب  
بكثير من طريقة التدريس  
التقـليدية إذ تتطلب وقتا  
أطول إلعداد الدروس، وهي  
أصعب في التخطيط، وهي  
تحدد حجم المادة التي تقدم  
"التي تعلم
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� وال�4ا\ة) والع�ائy ال��علقة $إنTاز ال�هام Hعان�نها هي الع�ائy ال��علقة $�فه�م ال&ات (ال�قة $ال�ف
 Cه&ه ال��ائج مع ال��ائج ال�ي ح3ل عل2ها سع� yقي. وت�فxة $ال��ل2ل ال��x#ت$اإلضافة إلى الع�ائy ال�

) في $��ه ال&C أجاه على ع�2ة م� األسات&ة ال8ع�دی2�، وت�فy أeHًا مع دراسة سع�C وال�ب�8ي 2006(
ال��ی0� ال8ع�دی2�. وت�فy ه&ه ال��ائج مع ما أشار إل�ه ع�ة $اح�2� م�ل  ) ال�ي أجd0 على2008(

�C وآخون، 2002جوان (uضعف اإلب�اع وضعف ال�قة $ال�ف� (ع �ل العالقة ب2�  ).  2010) ح
وانxالقا م� ه&ا ال�اقع ال&C ال TuHع اإلب�اع، فإن�ا ن�ع� إلى م�0r م� ال#��ث وال�راسات ال�ي 

2 ال�ق�C واإلب�اع في الZل�ان الع]�ة مه�ا �ان م�3رها، والع�ل على  تuVف ال�قاب ع�Vال�ف yائ�ع
 
2 ال�ق�C واإلب�اع س�اء �ان ذلF في م�8�0ات ال�عل�Vع على ال�فTuة ت�Z0امج دراس�ة وت�راق�اح ب

�ان@ ثقا�zةال��4لفة أم في األسة أم في ال���Tع �Yل، و T$ اx#ت�ان@  اج��ا��ة-س�اء �ان ذلF مT$ أم
�0ة [�ان@ تT$ ج�ة. -س�اس�ة أم�  ب�2اغ

0 ق�رات اإلب�اع �x، و�لى ت�2[�و]ال��ازاة مع ال��اءات ال�ي ت�ع� إلى االه��ام $ال��اه@ وال��ه
0 ج�دة ال�عل�
 $3فة عامة �xاد في تTورة للع�ل ال2 ال�ق�C في الZل�ان الع]�ة، فإن ه�اك ضVوال�ف

 Rم yل�ان وفZرؤ0ة ورسالة في ه&ه ال yوف Fة أم ���ة وذل�U�� dاء �ان�شات ومعای2 م�ض���ة س
�0ة. [�C ولVل ال�Rس8ات ال�ع��ة $القeاHا ال�[ واض��2� لل��ام ال�

 ( م� أه
 ه&ه ال�عای2 ماو Y$ �2 ال�اق� وال�ي ل34ها أبVال�ف   ) ��zا یلي:2011ی�علy $�عای2
2 ال�اق� إلVال�ف 2 مفه�م معای2uH ال�ي ،2Vال ال�فT�$ �22ال�ع� tعل2ها ل� yاصفات ال��ف�ى ال�عای2 وال�

2 ال&�H Cارسه الفد ع�� ��امه $�عالTة م�ض�ع ما م� Vة ال�ف���
 على نYجع إل2ها، و���80 إل2ها في ال�ی
 ال��ض�عات.

  وت���ل أه
 تلF ال�عای2 ��zا Hأتي:
2 ال�ا - Vال�ف 2 ال�اق�، ال�ض�ح: و0ع� أح� أه
 معای2Vال�ف ق� ب�صفه ال��خل األساس ل�ا یل�ه م� معای2

�ن م� ال8ه�لة $�Yان فه�ها، وم� ث
 ل� YH �ح، فل�� على ق�ر م� ال�ضxت� 
ة ما لVعلى اع�#ار أن الف

 على أفVاره.Yال� �م �Yن�� �و]ال�الي ل ،
  ن��Y� م� معفة ق�3 ال��Vل

2 إلى ضورة ت���
 األ - u0ة: و��xل إلى ن�ائج ال���فVار وت8ل8لها وتا$xها 3$�رة تق�دنا إلى ال�ص
  معق�لة، م��Zة على حTج م�اس#ة.

 -  Zالت، وال8عي ح�2ً�ا إلى سYuة ال�Tفي معال 2 إلى تTاوز ع�#ة ال��x8ة، وال�ور العابu0و :yالع�
  غ�رها، والغ�ص في ع�قها، وال�فاذ إلى ج�هها.

2 ه&ا ال���ا -    u0ل �امل دون ز0ادة أو نق3ان.ال�قة: وYu$ عات�  ر إلى معالTة ال��ض
2 ه&ا ال���ار إلى معالTة ال��ض�ع م� �افة زواHاه، واإلحا\ة $ه م� ج��ع ج�ان#ه.    -    u0االت8اع: و

أن ه�اك  - ال�ي أشنا إلى $عeها أعاله- ون��R في األخ2 و��ا ت2Z� دراسات عل
 ال�ف� العZ3ي 
8 م�ه؛ وذلF في �ل ال�قرات حاجة ل���u^ وت�ف2Hان@ األTلل�ماغ $اإلضافة إلى ال ��Hان@ األTال r

 
�0ة واألنxuة ال�U3ة والالص�Uة، وفي ال�V@ ال��رس�ة وت�ار�0ها، وفي ج��ع ماحل ال�عل�[امج ال�Zوال
 0 ال#�g العل�ي $الZل�ان الع�xواإلعالمي. وأن ه�اك حاجة ل� C]�ة في ه&ا بل وح�ى في اإل\ار األس

2 ال�ق�C وفy معای2 م�ض���ة تاعي األ$عاد ال��2Zة وال�قا�zة؛ و�ن Vال ��اس ال�فTال وخاصة في مTال�
 C&ال Cال�ق� 2Vرن�ا ل�هارات ال�ف�2 ال�ق�C إلى اللغة الع]�ة م�ل اخ�#ار �ال�فVمقای�� ال�ف Lع$ dج�ت

2 ال�ق�yZ\.C في م3 واألردن ول�Zان، واخ�#ار جامعة ��رن2ل Vلل�ف  

  

إن التفكير النقدي ضروري  
للحكم على األفكار الجديدة، 
والعمليات والمواد التي  
يولدها أو ينتجها التفكير  
اإلبداعي

ينبغي تحفيز الطالب على  
التفكير، كما ينبغي إعطاؤهم  
وقتا لتطوير األفكار والتعاون  
مع ضرورة وجود هيئة تدريس  

حظات  تقدم المعلومات والمال 
والتحفيز لهم

أن الطلبة الجامعيين العرب  
يعانون عوائق اإلبداع بصفة  
عامة؛ وأن أشد عوائق اإلبداع  
التي يعانونها هي العوائق  
المتعلقة بمفهوم الذات (الثقة  
بالنفس والمخاطرة) والعوائق  
المتعلقة بإنجاز المهام باإلضافة  
إلى العوائق المرتبطة بالتحليل  
المنطقي. 
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  خات�ة:

2 اإلب�اعي، والعالقة ب2� ه&ه اس�عضd ه&ه ال�راسة أ Vوال�ف Cال�ق� 2Vق�رات ومهارات ال�ف 
ه
 ،tالق�رات وال�هارات م� خالل ن��ذج ه2مان لل�ق�8
 ال]اعي لل�ماغ، وم� خالل دراسات سا$قة أخ
ك�ا بd�2 ه&ه ال�راسة أه��ة ال�Tع ب2� ه&ه الق�رات وال�هارات في ع�ل�ات ال�عل
 وال�عل�
 في ال�احل 

�C وخاصة في ال�حلة الTام��ة؛ وذلF م� خالل م���ر تVاملي ا[ل��4لفة م� الع�، وماحل ال��ام ال�
ی��8T في األنxuة ال�U3ة م� خالل مقرات مع�2ة، وأع�ال ت���Zxة ��ا ی�#غي أن ی�Zل�ر في أنxuة ال 

ل على حل مYuالت ص�Uة م� خالل ال��ن على نق� األفVار وال�ق�الت واألوضاع $��ض���ة، والع�
  ح����ة في ال�2Zة وال���Tع.

�0ة [ولعل ه&ه ال�راسة تYuل م�خال ل�راسات م�2ان�ة مقارنة في الZل�ان الع]�ة خاصة وأن األن��ة ال�
2 ال�اق� Vجات وق�رتها على ال�ف�دة ال�4T$ أساسا yا ی�عل��z في ه&ه الZل�ان ت�عض ل�ق� م��8

وحة في ش�ى ال�Tاالت، وت�قy2 ���ة مeافة وال��Zع؛ واإلسهام $Yفاءة و xالت ال�Yuفعال�ة في حل ال�
  .في م8ار ال����ة الuاملة

  

  المراجع العربية
). التفكير 2011أبو بكر، عبد اللطيف عبد القادر ( - 

مجلة المعرفة مجلة شهرية تصدر عن وزارة الناقد...كيف؟ ولماذا؟ ، 
 .198عودية، العدد والتعليم في المملكة العربية الس  التربية

). التفكير الناقد 2006السليتي ، فراس محمود ( -
واالبداعي استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس المطالعة 

 ، أربد عمان ، عالم الكتب الحديث .  1والنصوص " ط

"اللغة والفكر عند الطفل". ). 1923بياجي، جان ( -
المصرية، ترجمة عزت راجح، أمين مرسي قنديل. مكتبة النهضة 

 ).  2001القاهرة (

، دار 1). اإلبداع، ط2002جروان، عبد الرحمن فتحي ( -
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن.

). 2000عجوة، عبد العال حامد، البنا، عادل السعيد ( -

اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد. المكتبة 
 صر.المصرية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، م

عشوي، مصطفى؛ بوسنة، محمود؛ الخليفة، عمر هارون؛  -
بوحمامة، جياللي؛ خليفة، بتول؛ سيد أحمد، رجب سليمان؛ عبد 

). عوائق اإلبداع لدى طلبة 2010الباري، معن؛ هالل، هدى (
دراسات نفسية، المجلد . دراسة إقليمية الجامعات العربية:

 ، القاهرة. مصر.4العشرون، عدد 

). الجودة الشاملة والجديد في 2009علي (عطية، محسن  -
 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.1التدريس، ط

). أنماط التعلم التفكير 2010مبارك، دمحم حسين جمال ( - 
وعالقتها بالتفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 
 ). 2010- 2009العربية، كلية العلوم التربوية والنفسية (عمان 

مستوى مهارات ). 2007مرعي، توفيق ونوفل، دمحم بكر ( - 
التفكير الناقد لدى طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية 

  .4، العدد 13(األونروا). المنارة، المجلد 

  

هناك ضرورة للعمل الجاد في  
تطوير جودة التعليم بصفة عامة  

هذه البلدان وفق    في
مؤشرات ومعايير  
موضوعيةسواء كانت كيفية أم  
كمية وذلك وفق رؤية ورسالة  
واضحتين للنظام التربوي ولكل  
المؤسسات المعنية بالقضايا  
التربوية

الوضوح: ويعد أحد أهم معايير  
التفكير الناقد بوصفه المدخل  
األساس لما يليه من معايير  

ر أن  التفكير الناقد، على اعتبا
الفكرة ما لم تنطو على قدر  
من الوضوح، فـلن يكون من  
السهولة بمكان فهمها، ومن  
ثم لن نتمكن من معرفة قصد  
المتكلم، وبالتالي لن نتمكن  
من الحكم على أفكاره

المنطقية: ويشير إلى ضرورة  
تنظيم األفكار وتسلسلها  
وترابطها بصورة تقودنا إلى  
الوصول إلى نتائج معقولة، 

نية على حجج مناسبةمب
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) برنامج مقترح لتنمية 2001سعد سعيد (نبهان،  -
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 ى كتاب:عتمدنا في شرح هذا الجزء من الموضوع علا
1
  

Creative Problem Solving by Lumsdaine, E.; & Lunsdaine 

M. (1995. 

  

العمق: ويشير إلى تجاوز عتبة  
السطحية، والمرور العابر في  
معالجة المشكالت، والسعي  
حثيثًـا إلى سبر غورها، والغوص  
في عمقها، والنفـاذ إلى  
جوهرها

الدقة: ويشير هذا المعيار إلى  
الموضوعات بشكل  معالجة  

كامل دون زيادة أو نقصان

االتساع: ويشير هذا المعيار  
إلى معالجة الموضوع من كافة  
زواياه، واإلحاطة به من جميع  
جوانبه

أهمية الجمع بين هذه  
القدرات والمهارات في  
عمليات التعلم والتعليم في  
المراحل المختلفة من العمر، 
ومراحل النظام التربوي وخاصة
في المرحلة الجامعية
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 مق�مة

 "ال�اسxة" سل��ا اج��ا��ا شائعا في الZل�ان الع]�ة �أسل�ب م� أسال2@ ال�أث2 االج��اعي، Zتع�
ل�Tاالت. ون�ا الس�ع�ال "ال�اسxة" في أغل@ األح�ان وال�3�ل على ال�ف�ذ واس�ع�اله في م�4لف ا

ق ف2ها تTاوزات قان�ن�ة وأخال��ة فإن ذلF ق� یRدC إلى ت���3 م�ارسة $عL أن�ا� "ال�اسxة" على x$
األقل في خانة م�ارسة "الف8اد" اإلدارC وال�الي. فهل ت�ج� عالقة ب2� "ال�اسxة" و تقZل "الف8اد" ال�الي 

األفاد في إدارة األم�ال واألع�ال في الZل�ان الع]�ة؟ وما هي ال��غ2ات ال�34uة  واإلدارC م� \ف
 ال�ي تRث في ه&ه العالقة؟وال��Hغا�zة 

ال�xاق ال&H  Cعف الف8اد $أنه "اس��4ام ال8لxة ال�4�لة مRس�8ا في ت�قy2 م�افع خاصة خارج
�عة $اح�2�، �Tله" (م dا2010رس� �عة م��Tب س�ة ). وق� أك�ت مأنه Y�H�  2010ل#اح�2� الع

  رص� و��اس الف8اد ن�0ا م� خالل \0ق�2�: 
األ��8ة ال��ض���ة وتق�م على ال�Rشات ال�ي تع�Y ما ت
 �uفه ول�� ما ح�ث فعال ومr2تها  - 1

أنها تق�م ب�انات Y�H� إخeاعها لل��ل2ل وال4وج م�ها $اس���اجات؛ وذلF م�ل إح3اءات ع�ل أجهrة 
اإلدانة القeائ�ة واس�داد م�ف�عات الف8اد وال�وات غ2  ومRشات أجهrة ال��ا$ة/االدعاء، مع�الت القا$ة

وعة.uال�  
األ��8ة اإلدراك�ة ال�ي ت�اول رص� االنx#اعات ع� الف8اد م� خالل مقای�� للأC العام م�ل األ��8ة   - 2

  ال�\��ة ال�ع��ة $الف8اد والuفا�zة. ال�ي ت�3رها ال�Rس8ات ال�ول�ة ال�ه��ة $ال��ض�ع، وال�Rس8ات
�ن على ال��8�t 2010أما ل2�نغ (YH ا ق��� ،Cد�ن على ال��8�t الفYH أن ��اس "الف8اد" ق� t) ف2

ب�ضع مRش للف8اد س�أتي شحه  2009ال�قافي. ول��اسه على ال��8�t الفدC قام ل2�نغ ول2� في س�ة 
أك� ل2�نغ أن م��اس م���ة "الuفا�zة" ق� ی�4& أداة ل��اس "الف8اد"  $ال�ف23ل في "أداة ج�ع ال�Zانات"، ب��2ا

  على ال��8�t ال�قافي (العام). 
وت2Z� ال�ع�xات ال�ي تق�مها تقار0 م���ة "الuفا�zة ال�ول�ة" أن ه�اك عالقة سل�Zة ب2� م�ارسة 

Yال وأسال2@ م�ارسة ال8لxات "الف8اد" و "الuفا�zة" ح�ل إدارة األم�ال واألع�ال وغ2ها م� ال�uا\ات وأش
ق س�اء �انd رس��ة أم غ2 رس��ة. وت2Z� ه&ه ال�ع�xات أeHا أن أغل@ الZل�ان الع]�ة تقع في ذیل x$

  ق�ائ
 "الuفا�zة".
 Zذ االج��اعي" وم�ارس�ه. و0ع� ��ا أشنا أسل�]ا م� أسال2@ ال�3�ل على "ال�فZة" ف�ع�xاس�أما "ال

2 ع� ال8لxة، وال�جاهة ع� ه&ا ال�ف�ذ $أشYال وأZة، وال�عxل على سل�سال2@ م�4لفة �ال8عي لل�3
وال�Yانة االج��ا��ة، واالس���اذ، وحل ال�Yuالت، و�قامة العالقات ال��ائ�ة وال�Tا��ة به�ف $8^ ال�ف�ذ 

2 ع�ه، و�س�اء ال2�Tل لآلخ0� في مقابل االع�اف $ه م� \فه
 ورده ع�� ال�اجة. Zوال�ع 

  

"الواسطة" سلوكا  تعتبر  
اجتماعيا شائعا في البلدان  
العربية كأسلوب من أساليب  
التأثير االجتماعي، والحصول  
على النفوذ واستعماله في  
مختلف المجاالت. 

نظرا الستعمال "الواسطة" في  
أغلب األحيان بطرق فيها  
تجاوزات قـانونية وأخالقية فـإن  
ذلك قد يؤدي إلى تصنيف  

الواسطة" ممارسة بعض أنماط "
على األقـل في خانة ممارسة  
"الفساد" اإلداري والمالي

تبين المعطيات التي تقدمها  
تقـارير منظمة "الشفـافية  
الدولية" أن هناك عالقة سلبية  
بين ممارسة "الفساد" و  
"الشفـافية" حول إدارة األموال  
واألعمال وغيرها من النشاطات  
وأشكال وأساليب ممارسة  

ء كانت  السلطات بطرق سوا
رسمية  
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 ال���^: "ووسxه
"تجع ج&ور م3و Tل�ة "وس^"؛ فق� جاء في ال�عV0ًا ل��َعَ�،  xلح "ال�اسxة" لغَ�
ٌ̂ ف2ه
، أC: أوسxه
 َن8َ#ًا، وأرَفُعُهْ
 َمَ�ًال. وال�س�^ُ :  �سxه
. وه� وِس��� ،
وسxا وس�xة: َجَلَ� وسxه

  ال���س^ ب2� ال4�َ�ُاِص2ْ�َِ�. 
 َzْ�ه"؛ ولعل مx3لح "ال�اسxة" ق� أخ& م� ه&ا وجاء في ل8ان العب "وس^ الuيء: ما ب2� \َ

ال�ع�0 م� $اب ال�Tاز؛ فال�4u ال&C ی��س^ ل�4u آخ في ق�eة ما یRدC دور ال]^ ب2� 
ف2�؛ \ف له حاجة و\ف آخ �x�8Hع قeاء تلF ال�اجة وانTازها؛ فه� وس^ ووس�^ ب2� \ف2� \

.Fذل �م   أC ش234� أو أك�
 "ال�اسxة" م� ناح�ةZال  وتع�Yع�ه $أش ZعH C&ذ االج��اعي" ال�ال8ل�ك أسل�]ًا م� أسال2@ "ال�ف

2 ع� ال8لxة، وال�جاهة وال�Yانة االج��ا��ة، Zة، وال�عxل على سل�و\ق م�4لفة �ال8عي لل�3
2 ع�ه، واس�اء Zذ وال�ع�واالس���اذ، وحل ال�Yuالت، و�قامة العالقات ال��ائ�ة وال�Tا��ة به�ف $8^ ال�ف

 "ال�اسxة" في ال���Tعات  ال2�TلZورده ع�� ال�اجة. وتع� 
لآلخ0� في مقابل االع�اف $ه م� \فه
2 ع� ال�آزر العائلي والقZلي وغ2ه�ا م� االن��اءات ال�ي تفض على Zأسال2@ ال�ع �ًا م[�الع]�ة أسل

 tإح� Fع�� ال�اجة الع�#ار ذل 
ال��
 األساس�ة في ال�4u ضورة إس�اء ال2�Tل لآلخ0� وال�ق�ف معه
ال���Tعات "ال�Tعان�ة" ال�ي تRدC ف2ها الوا$^ العائل�ة والقZل�ة دورِاً◌ أساس�ًا في ت2Yuل ال8ل�ك 

  االج��اعي لألفاد وال�Tاعات ولل���Tع �Yل. 
�ن YH س8ات (ال����ات) أو خارجها ق�Rاالج��اعي داخل ال� وال�اسxة �أسل�ب م� أسال2@ ال�أث2

YH ًا �أنHد��ن ب2� م�8�0ات م�4فeة وم�8�0ات عل�ا م� ناح�ة ال8لxة ال������ة أو الهم�ة (داخل ع�
�ن YH ائح، ف�ات و\#قات اج��ا��ة)، وق�ال����ات) أو ال�Yانة االج��ا��ة (في ال���Tع $3فة عامة: ش

�ن وه� الuأن في مع�
 اYH ال�����ي أو االج��اعي، وق� t�لZل�ان الع]�ة أف��ًا ب2� أفاد في نف� ال��8
 م�ع�د االتTاهات حg2 ق� ی�4& \ا$عا رس��ًا أو غ2 رس�ي، أو \ا$عًا �THع ب2� �اله�ا الس�ي وغ2
�ن ه&ا ال��ع م� ال�أث2 االج��اعي م#اشا �أن ی��س^ ش�4 ل�4u آخ $3فة YH س�ي. وق�ال

�ن غ2 م#اش �أن ی��س^ ش�4 آلخ ب�اسxةYH ة ع�� جهة مع�2ة، وق�ت�خل أو تأث2 ش�4  م#اش
  ثالg أو ع�ة أش4اص آخ0� ع�� جهة ما.

إن اس�ع�ال "ال�اسxة" أسل�ب شائع عال��ًا ع�� الuع�ب وال�قافات ال��4لفة، وت�فاوت درجات     
�ء الس�ع�الها م� بل� آلخ وم� ثقافة ألخt، ��ا ت�#ای� ال�uاع ن�� م�ارس�ها ت#ای�ا م�فاوتا. Tالل

 ع� "ال�اسxةZها و0عeو]ع CازTها مeعل2ها؛ $ع yل�ات م�فx3ات وم2Zفي اللغات ال��4لفة ب�ع "
)؛ Pulling Stringsاآلخ غ2 مTازC. ففي االنVل0r2ة، و]األخ� في بx0ان�ا �8Hع�ل مx3لح (

ة عل2ه�ا $3فة س0ة، وفي الفن�8ة �8Hع�ل مx3لح x�8د ما أو ال
 في مRس8ة أو فYوتع�ي ال��
)Piston لح ()، وفيx3�8ع�ل مH تغال�ةZالJeitinhoJ ل�y0 الق23 لل�صxونة وال) لُ�ق�3 $ه ال�

0قة غ2 م#اشة وس0عة وذ��ة، وفي ال���ة x$ �34ةuاأله�اف ال y2ا ت�قeHع�ي أH إلى اله�ف؛ ��ا
�ر]�2 أC ال3اروخ، وفي ال��23ة �8Hع�ل مx3لح (�8HTorpilع�ل مx3لح (xو0ع�ي ال (Guanxi (

�ة، و0ع�ي �uاز أه�اف وحاجات مT0لة األجل الن��ن \Vغال#ا ما ت �ف2إقامة عالقات ش�34ة ب2� \
  ) وتع�ي إقامة عالقات ت�Y� م� إنTاز ال�اجات.  Svyaziوفي الوس�ة �8Hع�ل مx3لح (

2 ع� ه&ا ال�فه�م في الZل�ان الع]�ة ال��4لفة مx3ل�ات و�#ارات م�ع�دة األشYال،     Zو4�0& ال�ع
 ع� "ال�اسxة" وهZَعHُ ،ي م�ًال[2. ففي ال�غب العZاز في ال�عTل االس�عارة وال�Yي غال#ا ما ت�4& ش  

  

تعتبر "الواسطة" في  
المجتمعات العربية أسلوباً من  
أساليب التعبير عن التآزر  
العائلي والقبلي وغيرهما من  
االنتماءات التي تفرض على  
الشخص ضرورة إسداء الجميل  

والوقوف معهم عند  لآلخرين  
الحاجة العتبار ذلك إحدى  
القيم األساسية في المجتمعات  
"الجمعانية

إن استعمال "الواسطة" أسلوب  
شائع عالمياً عند الشعوب  
والثقـافـات المختلفة، وتتفـاوت  
درجات اللجوء الستعمالها من  
بلد آلخر ومن ثقـافة ألخرى

في المغرب العربي مثالً، ُيَعبر  
ب"المعرفة" أي   عن "الواسطة"

أن الفرد لديه "معارف" 
(أشخاص يعرفهم) في مناصب  
أو في مواقع إدارية (مناسبة) 
يستطيع من خاللهم "قضاء  
حوائجه وحل مشكالته". وُيعبر  
عنها أيضا عامياً ب "الكتاف

أما في البلدان العربية األخرى  
فتستعمل كلمة "الواسطة" على  
نطاق واسع؛ وتعني توسط شخص  

دة أشخاص لشخص آخر  أو ع
بهدف تسهيل تحقيق هدف  
(أهداف) له، أو إنجاز مهمة، أو  
قضاء حاجة، أو حاجات له
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ب"ال�عفة" أC أن الفد ل�Hه "معارف" (أش4اص Hعفه
) في م�اص@ أو في م�اقع إدار0ة (م�اس#ة) 
 ع�ها أeHا عام�ًا ب "الك�اف"؛ أC أن Zالته". و0ُعYuه وحل مTائ��x�8Hع م� خالله
 "قeاء ح

e0ة وق�0ة �x�8Hع م� خاللها م�اجهة ال�Yuالت والعاق2ل ال�ي تع�ضه ال�4u ل�Hه أك�اف ع
 Fع�ها �&ل Z���8 إل�ه و0ع��� عل�ه. و0عH وال�غل@ عل2ها، و�&لY$ Fل�ة "fه" أC أن ال�4u له fه

) "�  ). Piston$الVل�ة  الفن�8ة "ال�8#
ق واسع؛ وتع�ي ت�س^ ش�4 أو أما في الZل�ان الع]�ة األخt ف��8ع�ل �ل�ة "ال�اسxة" على نxا

ع�ة أش4اص ل�4u آخ به�ف ت8ه2ل ت�قy2 ه�ف (أه�اف) له، أو إنTاز مه�ة، أو قeاء حاجة، أو 
حاجات له. وت�T في م3 م�ال اس�ع�اًال شائعًا لVل�ة "ال�اسxة" إلى جان@ اس��4ام مx3لح شعZي 

�سة". و0الح  ان�uار اس�ع�ال وم�ارسة "ال�اVال" ��0 لها وهf ل�انZاق واسع في �ل الxة" على نxس
 tالح  م�H dنائ� ال2�م�ة ول����Hات االن�Tب�رجات م�فاوتة. ولعل ال��3فح لل Fان ذل� �الع]�ة ول
�ء ال�اس إل2ها لقeاء مآر]ه
 س�اء ت�اشى ذلF مع الق�ان2� أم خالفها، Tة لان�uار سل�ك "ال�اسxة" و��

رخ� ��ادة ال�8ارات دون اخ�#ارات مورا $إلغاء م4الفات ال�ور، ب�ءًا �أم�لة على ذلF $ال�3�ل على 
وان�هاءًا ب�2T8ل ال��ادث على اآلخ0� ل�2فع�ا ال�ع�e0ات م� غ2 وجه حy؛ وغ2 ذلF م� ال�عامالت 
�لة قان�نًا وعفًا في مع�
 األح�ان. وأس�أ م� ه&ه األم�لة ان�uار "ال�اسxة" وارت#ا\ها $أشYال Zال�ق غ2

Y�k ة�0ة  �اس�ع�ال الشu#ارد ال�ل�ة م� الف8اد األم�الي في إدارة األم�ال واألع�ال وفي إدارة ال�
�م�ة، ولل�هب Yس8ات ال�Rار0ع و"ال��اق3ات" وخاصة في ال�uز $ال��وال�rو0 ع� \y0 "ال�اسxة" للف

ائ@ ال��4لفة وته0@ ال8لع خاصة في مRس8ات القxاع ال4اص، ولل�غاضي عeال �دة م�Tال � معای2
 �وال��افة وال�3ة، ولل�3�ل على وfائف وت��ات وغ2 ذلF م� االم��ازات وال�3الح ال�34uة ول

  كان ذلF على ح8اب األم�ال العام وال�3ل�ة العامة. 
        g2ح �اب�ة مTHان@ إ�ورغ
 �ل ه&ه ال8ل�Zات ال�ت#xة $��ارسة ال�اسxة، فق� ُیt ف2ها ج

وعة دون اإلضار ك�نها م�ال ال�لuال� 
Tأ األخ2 ل#عL األش4اص لل�3�ل على حق�قه
 ومxالZه
 $عL األش4اص اس�ع�ال "ال�اسxة" في م�ل ه&ه ال�الة حال Zع�H . وق��ان2�$أح� ودون ال�ع�C على الق

2وق\�ة وح�اجr الف8اد اإلدارC $أشYاله ال�4Zاق2ل ال�لفة.     ع�ل�ا فعاال لل�3�ل على ال�ق�ق وتTاوز الع
ر اس�ع�ال "ال�اسxة" في الZل�ان الع]�ة م� ال�اح�ة األخال��ة وال�ی��ة $Yuل 3H#ح         Zوق� ی

 ،�0�ًال بل وم�Z&ًا اج��ا��ًا في $عL األح�ان خاصة إذا ل
 YH� على ح8اب ش�4 أو أش4اص آخZمق
ها $عeه
 "معوفاZع�H ع. وق�uن أو ال�" م� $اب الق�ل الuائع ب2� عامة أو ل�� �zه تع� على القان

 
2ان وخ�م�هT2لة والعائلة واألص�قاء والZفاء للق��ن أولى $ال�عوف"، أو م� $اب ال[ال�اس "األق
�ن على ح8اب اآلخ0� ��ا ه� ال�ال في ال����f م�ال YH ة" ق�xاس�واإلح8ان إل2ه
. ولV� اس�ع�ال "ال

� ل
 YH� مRهًال في $عL األح�ان على ح8اب حg2 تRدC "ال�اسxة" إلى ت���f ش�4 ح�ى ول
ش�4 آخ مRهل ال "واسxة" له، و�&لF األم في ع�ة أم�ر إدار0ة �ال���ة وال�3�ل على مYافآت، 

 .�0  وعالوات، وج�ائr، وغ2 ذلF م� االم��ازات على ح8اب حق�ق اآلخ
عي له&ا ال�فه�م "ال�اسxة" في اإلسالمuاألصلي وال C�ه� "الuفاعة" حg2 جاء في  وال�x3لح اللغ

:
0Vآن ال"م� uHفع شفاعة ح�8ة YH� له ن23@ م�ها وم� uHفع شفاعة س�2ة YH� له �فل م�ها"،  الق
. و0ُالح  م� خالل ه&ه اآلHة أن الuفاعة ن�عان: شفاعة ح�8ة وشفاعة س�2ة. وق� 85س�رة ال�8اء اآلHة 

ع (YH� له ن23@)  جاء في تف28 الTالل2� له&ه اآلHة: (م� uHفع) ب2�uافقة لل�ال�اس (شفاعة ح�8ة) م

  

في مصر مثال استعماالً شائعاً  
لكلمة "الواسطة" إلى جانب  
استخدام مصطلح شعبي ظريف  
لها وهو "الكوسة". ويالحظ  
انتشار استعمال وممارسة  
"الواسطة" على نطاق واسع في  
كل البلدان العربية ولو كان  
ذلك بدرجات متفـاوتة

شار "الواسطة" وارتباطها  انت
بأشكال هيكلية من الفساد  
األموالي في إدارة األموال  
واألعمال وفي إدارة الموارد  
البشرية  كاستعمال الرشوة  
والتزوير عن طريق "الواسطة" 
للفوز بالمشاريع و"المناقصات" 
وخاصة في المؤسسات  
الحكومية

يعتبر بعض األشخاص استعمال  
هذه الحالة  "الواسطة" في مثل  

حال عمليا فعاال للحصول على  
الحقوق وتجاوز العراقيل  
البيروقرطية وحواجز الفساد  
اإلداري بأشكاله المختلفة
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م� األج (م�ها) ZZ8$ها (وم� uHفع شفاعة س�2ة) م4الفة له (YH� له �فل) ن23@ م� ال�زر (م�ها) 
2� وال�ف�2� ZZ8$ها (و�ان هللا على �ل شيء مق�2ا) مق��را T�zازC �ل أح� $�ا ع�ل. ولعل $عL ال���ی�

�0ة ل���2ث�ا ع� "ال��ع اإلTHابي" م� "ال�اسxة"، ب��2ا نالح  أن اآلHة ت���ث ع� Vة الH���8ون له&ه اآلH
ع وهي الuفاعة uافقة لل�ع وهي الuفاعة ال��8ة وت�r2ها ع� الuفاعة غ2 ال�uافقة لل�الuفاعة ال�

  ال�28ة.  

 "ال�اسxة" شعا وهل هي حام؟ \Yما ح ،�Vة ولY#uقع $ال�ح سRال له عالقة $ال��ض�ع في م

�اب ع� الR8ال م� ل�Tة الف�اوt لل��قع على ال��� ال�الي:Tت�ة، وجاء ال�ZVالع�  
   .؟ 2"م�ًال إذا أردت أن أت�fف أو أدخل في م�رسة أو ن�� ذلF واس��4مd ال�اسxة ف�ا ح�Yها

ه� أولى وأحy $ال�ع22� ف2ها م� جهة  أوًال: إذا تت@ على ت�س^ م� شفع لF في ال��fفة حمان م�
الVفاHة العل��ة ال�ي ت�علy بها والق�رة على ت��ل أ�#ائها وال�ه�ض $أع�الها مع ال�قة في ذلF فالuفاعة 
 
مانه
 م� ع�ل األكفأ وخ�م�ه له�$ Fوذل م�مة؛  ألنها fل
 ل�� ه� أحy بها وfل
 ألولي األم

مافy ال��اة ، واع��اء على األمة $�مانها م�� ی�rT أع�الها ومع�ن�ه إHاه
 على ال�ه�ض $�فy م� 
�ن ال8�ء ، ومف�8ة �fو �غائeل� ال��نها في ه&ا الTان@ على خ2 حال ، ث
 هي مع ذلF ت�u$ م�و0ق
لل���Tع ، و�ذا ل
 ی�ت@ على ال�سا\ة ض�اع حy ألح� أو نق3انه فهي جائrة بل مغ@ ف2ها شعًا 

إن شاء هللا، ثdZ أن ال�Zي صلى هللا عل�ه وسل
 قال: "اشفع�ا تRجوا، و0قeي هللا وR0ُج عل2ها ال�Uuع 
/Cاء". ال#4ارuH له ما�   1342على ل8ان رس

ثان�ًا : ال��ارس وال�عاه� والTامعات مافy عامة لألمة ی�عل��ن ف2ها ما ی�فعه
 في دی�ه
 ودن�اه
 وال 
Z�$ األمة ف2ها على أح� م�ها إال �ل ألح� مeت@ فرات أخt غ2 الuفاعة، فإذا عل
 الuافع أنه ی�

 dان� Fذل �
 أو ن�Hأو األس#��ة في ال�ق� �جهة األهل�ة أو ال8 �أولى م �على الuفاعة حمان م� ه
 إلى م�رسة أ$ع� ف�اله تع@ ل��80ح غ2ه xُم أو اضال�سا\ة م���عة ل�ا ی�ت@ عل2ها م� ال�ل
 ل�� ُحِ

 Fذل �أ عuول�ا ی� ،."
  م� الeغائ� وف8اد ال���Tع وصلى هللا على ن�2Zا دمحم وآله وص�#ه وسل
  ) 4/300الل�Tة ال�ائ�ة ( ف�اوt إسالم�ة 

ورغ
 ش2�ع اس�ع�ال "ال�اسxة" ��اهة اج��ا��ة في الZل�ان الع]�ة، واع��اد ��2 م� ال�اس عل2ها 
مع�
 األح�ان وس2لة الب� م�ها، ورغ
 لقeاء ح�ائTه
 وحل مYuالته
 اإلدار0ة وغ2ها، واع�#ارها في 

ال�uاع ال8ل�Zة ن�� اس�ع�ال "ال�اسxة" ل�t األفاد وشائح واسعة م� ال���Tعات، إال أنه ی��ر وج�د 
 
�ل�ج�ة ح8@ علY�8ال�اح�ة ال �ة وخاصة م�[دراسة عل��ة م�2ان�ة م�ع�قة به& ال��ض�ع في الZل�ان الع

2ة ال�ي ��dZ ع� "ال�اسxة وال�ي ت�Vفي $ال�� فy0 ال#�g ال�الي؛ وذلF رغ
 ال��Vة ال�U�3قاالت ال
2وق\�ة و]الف8اد اإلدارC ع��ما. والشF، أن ه�اك Zاألح�ان $ال 
لل�اهة ن�ة سل�Zة مت#xة في مع�
ارت#ا\ا ب2� م�ارسة "ال�اسxة" �Yuل م� أشYال م�ارسة ال�ف�ذ و]عL أشYال الف8اد في إدارة األم�ال 

  ل.واألع�ا
الف8اد" في ه&ه ال�راسة ه� "س�ء اس�غالل ال8لxة م� أجل ت�قy2 مYاس@ ش�34ة"؛ وال�ق3�د ب"

�م�ة في العال
 ل��ار]ة الف8اد.Yح  م���ة غ2Zة ال�ول�ة" ال�ي تع� أك�zفاu�0 "م���ة ال ح8@ تع
0ا س��0ا ع� الuفا�zة والف8اد في العال
. وغال#ا ما ت�3ف مع�
 الZل�ان الع]�ة وت�3ر ه&ه ال����ة تق


 واإلدارة وات4اذ القارات خاصة ما ی�علy م�ها $إدارة Yة في ال��zف8ادا وأقلها شفا 
ض�� أك� بل�ان العال
 األم�ال م� اس���ار وت��0ل و�قاض وم�اق3ات وغ2 ذلF م� قeاHا إدارة األم�ال واألع�ال. 

  

قد يبرر استعمال "الواسطة" 
ن الناحية  في البلدان العربية م

األخالقية والدينية بشكل يصبح  
مقبوالً بل ومحبذاً اجتماعياً في  
بعض األحيان خاصة إذا لم  
يكن على حساب شخص أو  
أشخاص آخرين، أو ليس فيه  
تعد على القـانون أو الشرع

المصطلح اللغوي األصلي  
والشرعي لهذا المفهوم  
"الواسطة" في اإلسالم هو  

رآن  "الشفـاعة" حيث جاء في الق
الكريم:"من يشفع شفـاعة حسنة  
يكن له نصيب منها ومن يشفع  
شفـاعة سيئة يكن له كفـل منها

أن الشفـاعة نوعان: شفـاعة  
حسنة وشفـاعة سيئة. وقد جاء  
في تفسير الجاللين لهذه اآلية: 
(من يشفع) بين الناس (شفـاعة  
حسنة) موافقة للشرع (يكن له  
نصيب) من األجر (منها) 

ع شفـاعة  بسببها (ومن يشف
سيئة) مخالفة له (يكن له  
كفـل) نصيب من الوزر (منها) 
بسببها  

نالحظ أن اآلية تتحدث عن  
الشفـاعة الموافقة للشرع وهي  
الشفـاعة الحسنة وتميزها عن  
الشفـاعة غير الموافقة للشرع  
وهي الشفـاعة السيئة
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و�ذا رجع�ا إلى ال�راسات ال8ا$قة ذات العالقة $ال��ض�ع، ل�ج�نا أن مx3لح "ال�اسxة" ق� أدخل 
ت األج��Zة، وأص#ح �8Hع�ل ح�ى في ال#��ث العل��ة  ال�ي قام بها $عL ال#اح�2� العب واألجان@. لللغا

 ) $ق�له�ا $أنها Wasta) مفه�م "واسxة" ((Hutchings & Weir, 2006فق� شح ه�ت�2uغ و و0
 أك� في "ال��س^"، وأشارا إلى ان�uار ال�اهة في الZل�ان الع]�ة م��Rی� أن "ال�اسxة" س��عrز و uس���

  ه&ه الZل�ان ن��Tة ازدHاد ع�د ال�Rس8ات االق�3ادHة العائل�ة. 
فق� عفا "ال�اسxة" $أنها  (Cunningham & Sarayrah, 1993)أما ال#اح�ان ��ن�2غهام وسایها 

 ارت#ا\ات (عالقات) مع أش4اص رئ�228� (م��ف&ی�) Zاز أه�اف عTم ف2ها ش�4 ما $ان�الع�ل�ة ال�ي Hق
م�اص@ عل�ا، وأن ه&ه االرت#ا\ات ش�34ة، وغال#ا ما ت���8 م� عالقات عائل�ة أو ص�اقات ق�0ة. في 

ورغ
 اع�#ار "ال�اسxة" شYال م� أشYال الف8اد، إال أن ه&ی� ال#اح�2� ق� أشارا إلى جان@ إTHابي لل�اسxة 
"لل�اسxة" $اع�#ارها  س�اء �ان ذلF على ال��8�t الفدC أم ال���Tعي. و���0ل ه&ا الTان@ في ال��

و�، و80اع�ه على حل ال�Yuالت. uم شYًال م� أشYال ان��اء الفد ل�Vان اج��اعي Hق�م له دع�ًا غ2
 dماحي ال�ي ق�موم� ال#اح�2� ال&ی� أشاروا أeHا إلى الTان@ اإلTHابي لل�اسxة ال#اح�ة األردن�ة ال

ال�Tار0ة ال�ول�ة ب2� رجال األع�ال الغ]22�  م�ض�عا ح�ل اس�ع�ال "ال�اسxة" في ع�ل�ة حل ال�rاعات
ق الع]ي م��Rة أن ن�ام "ال�اسxة" جrء م� ال��8ج االج��اعي في األردن، وأن دراسة uفي ال 
ون�ائه
ال�اهة ضور0ة لفه
 ثقافة ال��ازعات $الZل� م�ا ��8Hعي ماعاتها م� \ف رجال األع�ال الغ]22� في 

2 ع�ل�ة فL وحل ال�rاعات اZم وس�ل�Tار0ة ال�ي ق� ت3ادفه
 في األردن". ووج� ال#اح��ن ل�وC و]ل
)Loewe, Blume, and Speer,2008(  �2ن ب�x[في دراسة أجوها $األردن أeHًا أن األردن22� ی

"ال�اسxة" وال�الء وال�eام�. وق� اتeح م� خالل أق�ال األش4اص ال&ی� قابله
 ال#اح��ن أنه
 ی�اصل�ن 
2وقا\�ة ب�س2لة أخt. و�ان ال8ع�2 االع��اد عZال rاج�لى "ال�اسxة" ألنه م� ال�2��8ل ال�غل@ على ال�

) إلى أن ال��ام $أC شيء مه�ا El-Said & McDonald, 2001(  2001وماك�ونال� ق� أشارا في س�ة 

 تف28 تار كان x�8$ا ی�xل@ اس�ع�ال "واسxة". Hا تق��40ي وس�اسي وم� ال#اح�2� القالئل ال&ی� حاول

 في عام Vي م�ل األردن وای�[�ء وام��اد ج&ور "ال�اسxة" في بل� عu2009ل� )Whitaker, 2009 ؛(
ال&C أورد أنه Z8$@ ت�سع م3الح ال�4مة ال��ن�ة $األردن أث�اء و]ع� ال�2�8ات أدt األم $ال��ادات العل�ا 

�مة واإلدارة إلى ملء ال�fائف الuاغة آن&اك $أش4اصYفي ال�  y\ال��ا �ال����ة أو م 
م� عائالته
 d2Zمه��ة ب�� dث ألنها �ان��H ه���مات آن&اك به&ا ال�8عى وتYن إل2ها. وق� سع�ت ال��ال�ي ی���
 اس�ع�ال $عL العب V�0اء دولة فعالة. و]ع� أن أورد و�Zاه��امها ب �م شع�2ها ع�� الuع@ أك�

ة، فق� أل�ح إلى أن لل�اسxة انعYاسات سل�Zة ش�ی�ة رغ
 " لإلشارة 48$0ة لل�اسxف��ام�� ول�x3لح "
2وقا\�ة وحل ال�Yuالت. Zاق2ل ال   $عL ج�انZها اإلTHاب�ة ال����لة في تTاوز الع

وم� ال�راسات ال��2ان�ة ال�ادرة في م�ض�ع ال�اسxة، االس�xالع ال&C أجته مRس8ة األرش�� الع]ي 
 لل��ائج ال�ال�ة:$األردن حg2 تّ
 ال�ص�ل  2000في عام 

٪ م� ال�x�8لعة آراؤه
 Hع�ق�ون أّن ال�اسxة شYل م� أشYال الف8اد، ومع ذلF فإّن 85.83أّن  - 1
  م�ه
 قال�ا إّن ال�اجة إل2ها س��ّل ضور0ة.% 93.04

2 -  � ٪ م�88أّن ن�ة الع�2ة ال��4�8مة �انd تuاؤم�ة $ال�8#ة ل��8قZل fاهة ال�اسxة، ف��
وا 34لى ق�اعة $أّنه
 س��ّل�ن $�اجة إلى اس��4ام ال�اسxة في ال��8قZل، م�ه
 �ان�ا عال�uار�2� Zّع ٪

�م�ة.Yاءات ال�  ع� ق�اع�ه
 $أّن ال�اجة إلى ال�اسxة س��0r في ال��8قZل، وه&ا ما Hع�Y قّلة ال�قة $اإلج

  

إذا علم الشافع أنه يترتب على  
الشفـاعة حرمان من هو أولى  

أو    من جهة األهلية أو السن
األسبقية في التقديم أو نحو  
ذلك كانت الوساطة ممنوعة  
لما يترتب عليها من الظلم لمن  
ُحرِم أو اضُطر إلى مدرسة أبعد  
فناله تعب ليستريح غيره  

يندر وجود دراسة علمية  
ميدانية متعمقة بهذ الموضوع  
في البلدان العربية وخاصة من  
الناحية السيكولوجية حسب علم  

لحاليفريق البحث ا

الشك، أن هناك ارتباطا بين  
ممارسة "الواسطة" كشكل من  
أشكال ممارسة النفوذ وبعض  
أشكال الفساد في إدارة  
األموال واألعمال.

غالبا ما تصنف معظم البلدان  
العربية ضمن أكثر بلدان  
العالم فسادا وأقـلها شفـافية  
في الحكم واإلدارة واتخاذ  
القرارات خاصة ما يتعلق منها  

دارة األموال  بإ

أن للواسطة انعكاسات سلبية  
شديدة رغم بعض جوانبها  
اإليجابية المتمثلة في تجاوز  
العراقيل البيروقراطية وحل  
المشكالت. 
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  أّن سZ@ تفuّي fاهة ال�اسxة في ال���Tع األردني یجع في رأC الع�2ّة إلى األس#اب ال�ال�ة: - ٣
       %%29.43ال�4ّلف االدارC  - أ

    %83.22  الف8اد -ب
    %43.13  الTه�0ةالعuائ0ة و  -ج
               �s 43.11%اب ال��Hقا\�ة - د
�م�ة57أن ّ  - ٤Yاز ال�عامالت ال�Tة ل�8ه2ل إنxاس�وه&ا إقار $أّن  .% م� أفاد الع�2ّة �4�8Hم�ن ال

  ال�عامالت 3Hع@ إنTازها ب�ون واسxة.
  ى ال�اسxة.م� أفاد الع�2ّة $أّنه TH@ القeاء عل% 22.78ومع ذلF �ّله، فق� أجاب  - ٥

ة في األردن وه� یت#^ uة ال���xاس�و0الح  ان�uار مفه�م اس�ه"جاهه ووجاهه" �أح� أسال2@ ال
 ��ن أق�t م� القان�ن أح�انا ف��ال لYH ف ق�$العuائ0ة والقZل�ة والTه�0ة؛ و0ق�م ه&ا ال�فه�م على ع

ه $اس
 "الTاهه وال�جاهه" فإن كانd ه�اك م4الفة ل�4u وذه@ ل�uخ الق2Zلة ال�ي ی���ي إل2ها، و�ل�
ال�uخ Hق�ل له "ت
" و0ق�م $ال��خل إللغاء ال�4الفة. وفي ال�اقع، فإن ه&ا األسل�ب في قeاء ال�اجات 
�لة عفا في الZل�ان Zفاعة ال�قuال �عا م�  نZوال�#ائل، و0ع� وال�آرب ال��4لفة ما یrال شائعا ع�� العuائ

  ا ق�0ة م�ل�ا ه� ال�ال في دول ال4ل�ج. ال�ي ماتrال الوا$^ القZل�ة ف2ه
أما في الrTائ وت�ن� وال�غب، �8�zع�ل مx3لح "ال�عفة" (م� تعف؟) ل�ق�3 بها ال�اسxة، ��ا 

) �
 ��ا أشار إلى ذل��H FاوC وز]2C في دراسة Pistonت�8ع�ل �ل�ة ب��8Yن�8ة ل�ق�3 بها ال��) الف
). واتeح في دراسة أجاها مالحي و وود في س�ة Yahiaoui & Zoubir, 2006( 2006له�ا في س�ة 

ع� ال����f في ال�Rس8ات ال3غ2ة وال���سxة $الrTائ أن ال�3�ل على ال�fائف ق� ت
 م�  2003
خالل عالقات مع "معارف" وأص�قاء ب�ًال م� االع��اد على عالقات عائل�ة. ولعل ه&ه ال���Tة خاصة 

�أت تeعف ف2ها الوا$^ القZل�ة والعائل�ة وت�ل م�لها روا$^ ال�3اقة $ال�ضع في ال��ن الrTائ0ة ال�ي ب
�ة. ولV� ه&ا ال Hع�ي زوال الوا$^ العائل�ة واض��الل تأث2ها في �uمالة في الع�ل وال�3الح ال�rوال

%  75وفي م3 �uفd دراسة ل�زارة ال����ة اإلدار0ة ع� إح8اس  "ال�اسxة" في بل�ان ال�عب الع]ي.
�مة، و0لTأ  50ل�320� $�8ادة ال�ل
، ��zا ال ی�y م� اY�0ات ال�% م�ه
  87% م�ه
 في ت3

 Lف  .3% ال�uار�ة في االن�4ا$ات ب�ع�t تrو0ها 53لل�سا\ة إلنهاء م3ال�ه
، في ح2� ی
0ة" أن و u#ارد ال��uفd دراسة $ال8ع�دHة أع�ها م���t ال0اض االق�3ادC $ع��ان "رؤ0ة ل����ة ال�
0ة، ��ا أشارت إلى أن " fاهةu#ارد ال�مع�قات ت���ة ال�اسxة" في ال����f أبز سل�Zات ت���ة ال�

 ،
0ة ال�]�ة وال�عل�u#ارد ال�0ة ت���ل في ضعف ال��y28 ب2� ال�زارات ذات العالقة ب����ة ال�u#ارد ال�ال�
ل م� خاللها تلF ال�زارات م�ا ال�3ة، الع�ل، االق�3اد وال��x4^ واألم�ال، و�لى �sاب رؤ0ة م�ح�ة تع�

0ةu#ارد ال�أجاها ال3�Uل م� ق8
 ال�راسات . وفي دراسة 4أدt إلى وج�د خلل في إدارة ع�ل�ة ت���ة ال�
�ت في إ\ارها ع�2ة ق�امها e0اض وان\ال#ا  214االج��ا��ة $Yل�ة اآلداب في جامعة ال�لF سع�د $ال

 tافا 79رأ2 وال3غ2 في ال���Tع یلTأ % م�ه
 أن ال�اسxة ال ت��ل ان�ZVأن ال$ Fا ذل�اج��ا��ا وعلل
% م�ه
 $أن ال�اسxة م��ار لل�3اقة. 57% إن ال�اسxة م��ار لل�الء لألسة وأق 88إل2ها ��zا قال 

 y83,2وواف  yاف�% 13,6% م� أفاد ع�2ة ال#�g على أن ال&C ل�� ع��ه واسxة �eHع، ب��2ا ل
 ی
 yوواف ، Fم76,2على ذل % �Vة". ولxاس�% ل
 �17,8ه
 على أن م3الح ال�اس س�ف ت�عxل ل�ال "ال

ة في القxاع العام أك� م� القxاع ال4اص uة" م��xاس�  ی�افق�ا على ذلF. وت�صلd ال�راسة إلى أن "ال

  

٪ من المستطلعة  85.83أّن  
آراؤهم يعتقدون أّن الواسطة  
شكل من أشكال الفساد، ومع  

% منهم  93.04ذلك فـإّن  
قـالوا إّن الحاجة إليها ستظلّ  
ضرورية

٪ من المشاركين كانوا  88
على قناعة بأّنهم سيظّلون  
بحاجة إلى استخدام الواسطة  

٪ 34في المستقبل، منهم  
عّبروا عن قناعتهم بأّن الحاجة  
إلى الواسطة ستزيد في  
المستقبل

% من أفراد العيّنة  57أن ّ 
يستخدمون الواسطة لتسهيل  

مالت  إنجاز المعا
الحكومية.وهذا إقرار بأّن  
المعامالت يصعب إنجازها  
بدون واسطة.

أما في الجزائر وتونس  
والمغرب، فيستعمل مصطلح  
"المعرفة" (من تعرف؟) 
ليقصد بها الواسطة، كما  

)  Pistonتستعمل كلمة بيستو (
الفرنسية ليقصد بها التحكم  
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%.6,1% وافق�ا على ذلF ب��2ا ل
 ی�0R ه&ه ال���Tة 58,4حg2 اتeح أن 
 tس�^ ع�� ال�اجة مقابل 80,8ورأ�% م� أفاد ع�2ة ال#�g أّن م� حy أقار]ه
 عل2ه
 أن Hق�م�ا ب�ور ال

14
  .4% ال ی�افق�ن على أن ال��س^ ه� م� حy األقارب عل2ه
�d0 أك� علي والVا�fي في س�ة V2006وفي ال )Ali & Al-Kazemi, 2006 أن االع��اد على (

2، وأن اس�ع�الهZ� d0�Vة في الxاس�ا م�فuي في ال#الد. وع� م�t ان�uار "ال�اسxة" في مTال إدارة ال
0ة u#ارد ال����0ة وتأث2اتها ال8ل�Zة على االق�3اد، أك� نائ@ ال��ی العام لRuون ال�Vال واألع�ال ال�األم
��0ي ب��ا��اتها ال8ل�Zة على ع�ل Vع األع�ال ال��Tة داخل م�في ب�F ال4ل�ج وج�د ه&ه ال�اهة $ق

8ة، إال أنه قال في ال�قd ذاته: "ال�اسxة" ت�خل العامل إلى ال�Rس8ة ل�Vها ال ت�e� اس��اره ال�Rس
وق� بلغd ع�2ة ال�راسة ال�عاص
ة  ع� واقع ت�Q9% ال�
�Oة اإلسالم�ة في القsا(ا . ��ا وأجd0 دراسة أخt 5ف2ها

�ء عل وت���ل مYuلة ال�راسة في .م� ال�عل�2� وال�عل�ات 582eة اإلسالم�ة ت8ل�^ ال�[ى م8احات ال�
ال�سائ^  -األسة - ال�عاصة خاصة وال����لة في (الفد  في م�احي ال��اة عامة ومTاالت القeاHا

�0ة[قd لها ال�راسة مفه�م تقZل ال�اسxة في  –ال�xال��اور ال�ي ت �ع). وم��Tقات ال��مق�مات ومع
ح�ل م�ض�ع ال#�g ع� ال�اسxة (ال��8�]�ة)؛ ففي ال���Tع، و]d�2 ن�ائTها انق8ام آراء أفاد الع�2ة 

�ن م�Zأ ال#�g ع� واسxة إلنهاء معامالته
، ن�T أن45ح�الي  ح2� ن�T أنeفی�افق�ن  %40 % ی
  .6على ه&ا ا ال��Zأ

ع� تأث2 "العالقات ال�34uة" في ص�اغة  )Elamin( 2006وفي دراسة أع�ها األم2� س�ة 
 1992اس�uه� ال#احg $ع�ة $اح�2� إف0ق22� م�ل $النd وج�نr س�ة  االس�ات�Tة اإلدار0ة $إف��0ا،

)1992Blunt and Jones ( س�ة C2001ونادوز  )Nnadozie, 2001 أشاروا إلى أن �ال&ی (
 
2ا في إف��0ا، وأن معفة األش4اص و�نuاء الوا$^ ال�34uة معهZ� �34ة" تلع@ دوراuالعالقات ال"

 ,Elaminوق� وج� األم2� في نف� ال�راسة ( األم�ال واألع�ال $إف��0ا.ه� مف�اح ال�Tاح في إدارة 
) أن ه�اك ن�ع2� م� "العالقات ال�34uة" ال�ي تRث $ق�ة في ص�اغة االس�ات��Tات في 2006

 �0ال�Rس8ات ال8�دان�ة وه�ا أوال: الوا$^ (العالقات) ال�34uة ب2� ال��ی0� ال��ف2&ی2� وزمالئه
 ال��ی
2� اآلخ0� في مRس8ات أخt، وثان�ا: الوا$^ (العالقات) ال�34uة ب2� ال��ی0� ال��ف2&ی2� ال��ف2&ی

�م22�. Yال� �ل2�  وال��8
0ة في  )Branine, 2001و�0ع
 ه&ه اآلراء ما أشار إل�ه بان2� (u#ارد ال�في دراسة ع� إدارة ال�

االت مع أش4اص داخل ال����ات الrTائ حg2 ب2َ� "أنه م� ال3ع�]ة ال�3�ل على و�fفة دون ات3
(ال�Rس8ات)؛ وت�4& ه&ه االت3االت أشYاًال م�4لفة �ال��8�]�ة، وال��ا$اة، والش�ة وما �8Hى في 

) "��8�Zب "ال �8�" لل�3�ل على PistonالrTائ�Zة" أو "الxاس�). وأك� نف� ال#احg أن اس�ع�ال "ال
0قة سهلة ق� أعxى ع�ة م�ی0� وجاهة اج��ا��ة ال�fائف، و�نTاز ال�هام وال�3�ل على ف�ائ� مع�2ة x$

عال�ة ��ا ق�t ذلF نف�ذه
 في م�اصZه
. وعل�ه، فإن األول�0ة لألص�قاء واألقارب ول� �ان ذلF على 
 .
ح8اب الVفاءة والق�رة وال�هارة، وأشار ال#احg نف8ه أن ال��ی0� uHعون ب�اج@ دع
 أقار]ه
 وأص�قائه

Rالء األقارب واألص�قاء ال&ی� 3�Hل�ن على ال�fائف $ال�اسxة اس�ع�اد نف8ي و]ال�قابل، ی�Yuل ل�t ه
  .
  لع�م معارضة ال&ی� وfف�ه
 بل وال�الء له

 ال�قافات" (Zال�راسات الفارقة ع L$ع �2ZوتCross Cultural اها)، م�ل ال�راسة ال��2ان�ة ال�ي أج
از0ل س�ة كل م� س�g2 وه�انغ وحب وت�رr0 في بx0ان�ا وس�غاف�ر Zان وال�Z2010ة ول )Smith,   

  

في مصر كشفت دراسة لوزارة  
التنمية اإلدارية عن إحساس  

% من المصريين بسيادة   75
% منهم   50الظلم، فيما ال يثق  

في تصريحات الحكومة، ويلجأ  
% منهم للوساطة إلنهاء   87

 53مصالحهم، في حين يرفض  
% المشاركة في االنتخابات  
بدعوى تزويرها

في دراسة أجراها الفيصل من  
قسم الدراسات االجتماعية  
بكلية اآلداب في جامعة الملك  
سعود بالرياض وانضوت في  

 214إطارها عينة قوامها  
% منهم أن  79طالبا رأى  

الواسطة ال تمثل انحرافـا  
اجتماعيا  

في الكويت أكد علي  
أن    2006والكاظمي في سنة  

االعتماد على الواسطة في  
كبير، وأن استعمالها    الكويت

متفشي في البالد

أن "العالقـات الشخصية" تلعب  
دورا كبيرا في إفريقيا، وأن  
معرفة األشخاص وإنشاء الروابط  
الشخصية معهم هو مفتاح النجاح  
في إدارة األموال واألعمال  
بإفريقيا
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Huang, Harb, Torres, 2010 هاZ2ة" $���8اتها وأسالxاس�)، على ع�2ات \الب�ة أن fاهة "ال
 �لها وم�ارس�ها أeHا في م�4لف تلF ال�قافات. ال��4لفة fاهZفي درجات ق �ة عال��ة مع ت#ای  

�ل�ج�ة سل��ًا اج��ا��ًا؛ وه&ا ال8ل�ك شYل م� أشYال اك�8اب Y�8ال�اح�ة ال �ة" مxاس� "الZوتع�
ق رس��ة وغx$ �00قة غ2 رس��ة عل�ا $أن ه�اك أسال2@ ��2ة لل�أث2 في اآلخx$ ذ واس�ع�اله�2 ال�ف

غ و]2ن (Z�0 Breenbergرس��ة به�ف اك�8اب ال�ف�ذ واس�ع�اله في م�4لف ال�Tاالت. وق� عف غ
and Baron, 2007( ) ذ االج��اعي�$أنه م�اوالت لل�أث2 في ش�4 ما  )Social Influenceال�ف

  لل�3�ل م�ه على شيء مغ�ب �zه س�اء نd�T ال��اوالت أم ل
 ت�Tح. 
0ة و�دارة األم�ال وe�0ح م� ال�راسات الu#ارد ال�2ًا في إدارة ال�Z� ًا�Zًا سل8ا$قة أن لل�اسxة تأث2

واألع�ال $3فة عامة حg2 یلTأ لل�اسxة $غض ال�3�ل على و�fفة، أو ال���ة، أو رفع الوات@، أو 
ائ@ وغ2 ذلeال �ب م0، أو لل�3�ل على ال��اق3ات وال�uار0ع، أو لل�ه�xا ال��ر0@ وال�Hاrم �م F

االم��ازات والفص ول� �ان ذلF على ح8اب الق�ان2� والل�ائح أح�انًا، وعلى ح8اب ال��
 األخال��ة 
0عة االسالم�ة ت�8ح $ال��س^ وال�سا\ة أو الuفاعة إذا uح، أن الeا ی��� .tوحق�ق اآلخ0� أح�انا أخ

 $�3الح اآلخ0� أو $�3الح ال�ولة، إال أن األفاد في اeال ت dةكان�[اإلسالم�ة و��ا -ل���Tعات الع
 �ن ب2� ن�عي الuفاعة: الuفاعة ال��8�ح بها شعا والuفاعة غ2x4لH اتی�Zو م� $عL ال�Rش

0عة.     uح بها أو ال�4الفة لل�  ال��8
�ء لل�اسxة به�ف ال�3�ل على Tار إل2ها أعاله، فإن اللuال�راسات ال8ا$قة ال� ��Rاقع، و��ا ت�وفي ال

وال���ات ورفع الوات@ ولل�3�ل على غ2 ذلF م� االم��ازات اإلدار0ة، ول�ل ال�Yuالت ال�fائف 
ائ@ eال �م�ة م�ل دوائYال� 2وقا\�ة، وت4ل�� وقeاء ال�هام خاصة في ال�وائZة $الx#تال�

�م�ة، وال�Tارك والZل�Hات وال�الHات (ال��اف�ات) وال�ور وال�زارات وغ2ها م� ال�Rس8ات وال�وائ اYل�
  م� ال��ارسات الuائعة في الZل�ان الع]�ة �لها، وال تق�3Zع�H ار0ع وال��اق3اتuل على ال��وال�3
ه&ه ال��ارسات على بل� ع]ي دون آخ بل ی�Zو أن  األم نف8ه في �ل الZل�ان الع]�ة مع ت#ای� في 

uاد وال�ء إل2ها. درجات ان�uار "ال�اسxة"، وفي درجات اتTاهات ومuاع األفTم�ارس�ها أو الل �ع�ب ن�
 C&ة الHال "الف8اد" في ال��اة االج��ا��ة واالق�3ادYأش �ًال مYي شZها ال8لZة" في جانxاس� "الZوتع�
ی�#غي دراس�ه و�uفه م� خالل $��ث م�2ان�ة ل�ا له م� تأث2ات سل�Zة على اإلدارة عامة، وعلى إدارة 

0ة خاصة وعلى غ2 ذلu#ارد ال�F م� ال�Tاالت ال�2�0ة �إدارة األم�ال، واألع�ال، والقeاء واألم�. ال�
0قي إقل��ي مقارن ح�ل م�t ان�uار سل�ك "ال�اسxة" في Zام g�$ اع�#ار ال�راسة ال�ال�ة أول �Y�0و
الZل�ان الع]�ة، وح�ل مuاع ال�uار�2� ح�ل ه&ه ال�اهة ال8ل���ة مع ماعاة أه
 ال34ائ� 

  ء ال�uار�2� ح8@ عل
 فy0 ال#�g.    ال��Hغا�zة لهRال
 م� أشYال الف8اد اله�Yلي في ال��ادی� اإلدار0ة Zة" ق� تع�xاس�وفي ال�اقع، فإن $عL أشYال "ال
وال�8اس�ة واالق�3ادHة واالج��ا��ة وخاصة في مTال إدارة األم�ال واألع�ال. وأقب م�ال على ذلF ما 

وال�ي ت���ل في اس�غالل ال8لxة أو ال�ف�ذ لل��ا$اة أو ال��r2  ) ح�ل "ال��8�]�ة"2009أورده ال�صال (
0عات (ص، uوال� �ان2� نف� ال#احg 327لفد أو جهة مع�2ة على ن�� ی�عارض مع القZوق� اع� .(

"م�ا$اة األقارب" ص�رة م� ص�ر ال��8�]�ة حH g2فeل م�4& القار (ال�R8ول) أفاد أسته أو أقار]ه 
  م�4لف م�اقع ال8لxة به�ف تأم2� ال8لxة وض�ان ال�الء له.على أس� ذات�ة في 

 

  

هناك نوعين من "العالقـات  
الشخصية" التي تؤثر بقوة في  
صياغة االستراتيجيات في  
المؤسسات السودانية وهما  
أوال: الروابط (العالقـات)  
الشخصية بين المديرين  
التنفيذيين وزمالئهم المديرين  
التنفيذيين اآلخرين في  

ات أخرى، وثانيا: الروابط  مؤسس
(العالقـات) الشخصية بين  
المديرين التنفيذيين  
والمسئولين الحكوميين

في دراسة عن إدارة الموارد  
البشرية في الجزائر حيث بَين  
"أنه من الصعوبة الحصول على  
وظيفة دون اتصاالت مع  
أشخاص داخل المنظمات  
(المؤسسات)

تتخذ هذه االتصاالت أشكاالً  
لفة كالمحسوبية، والمحاباة، مخت

والرشوة وما يسمى في الجزائر  
). Pistonب "البيستو" (

أن ظاهرة "الواسطة" 
بمسمياتها وأساليبها المختلفة  
ظاهرة عالمية مع تباين في  
درجات قبولها وممارستها أيضا  
في مختلف تلك الثقـافـات. 
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�ة وال��8�]�ة وق� أورد ال#احg نف8ه أشYاال ��2ة للف8اد وفy ال�U�Vة ال�ي �Hارس بها وم�ها الش
واالب�rاز واالخ�الس واالح��ال ��ا عض االنعYاسات ال8ل�Zة للف8اد اق�3ادHا واج��ا��ا. وق� أوردت 

0�) مل34ا ل�قY8(ن �ة ال�ال العام في ال��Hاف�ة الف8اد وح�اYة ل���\�"@اروم�
 الفAاد  ال����ة ال

ته سو ال&C أص�ره م���ة "الuفا�zة ال�ول�ة"العال�ي" u73.132ب�اء على م8ح ش�ل  �2009ة ن 
0� األول  بل�ا في 69ش34ا في uت /[�0� ال�اني  2008الف�ة ما ب2� أك�uت /ایZ2009وح�ى ف 


0 ما یلي و�ان أه :ما ت�صل إل�ه ال�ق
 أوال: الف8اد في القxاع ال4اص و]�اس�xه م�3ر قلy للأC العام في العال
 �له.

% م�� جt اس�ف�اؤه
؛ وق� شYلd ه&ه ال�8#ة ز0ادة 50نه فاس� م� قZل ی�� للقxاع ال4اص $أ -1
 .نقا� مقارنة ب��ائج االس��Zان ال&C أجC قZل أر]ع س��ات 8

2- 
و0ع�ق� ن3ف  .إن الأC العام قلZ8$ y@ دور القxاع ال4اص في ص�اعة القار في بل�انه
�]2� أن T�8ش�ة ال�
�اتت�4�8م ل�3اغة ال�8اسات ل3الح الالu. 

.
 ثان�ا: ی�� إلى األحrاب وال�4مة ال��ن�ة $أنها األك� ف8ادا في العال
ال�\��ة وتل2ها  Hع�ق� مع�
 ال��8ف�2� أن األحrاب ال�8اس�ة األك� ف8ادا م� ب2� ال�Rس8ات - 1

 .ال�4مات العامة
بل�ا أن القxاع  13لV� ال��ائج ال��#ة ت�T@ ت#ای�ات ��zا ب2� الZل�ان حg2 تt الغال�Zة في  - 2

 .األك� ف8ادا بل�ا أن القeاء ه� 11ال4اص ه� األك� ف8ادا ��zا یt الغال�Zة في 
 . ثال�ا: ت�ه االس��Zانات على ام��اد العال
 أن الشاوt ال3غ2ة في ازدHاد

ة م� جt اس�ف�اءه
 أنه
 دفع�ا رشاوt خالل عام ب�ف� -1uل ع� �واح� م ال��8�t لعام  ی&�
ة دفع�ا رشاوt م�� جt اس�ف�اؤه
 أن2005uل ع� �ب2 �أر]عة م في  10ما دفع�ه Hقارب  . ��ا ذ�

 C� .ال��ة م� دخله
 ال�8
ق   - 2uة (ال�[]ة أن الشاوt ال3غ2ة هي ال8ائ�ة في ال��xقة العTت ال�األوس^ وش�ال  أfه

 .إف��0ا) والZل�ان ال��ی�ة االس�قالل و]ل�ان ج��ب ال�3اء
متفعي ال�خل  �ل االس�ف�اءات أن م�4فeي ال�خل ه
 األك� عضة ل�فع الشاوt أك� م�ت -3

 في معامالته
 مع م�4لف األجهrة وال��8�ل2�.
 را$عا: ال uHع ال�اس $الق�ة لل��یg ع� الف8اد

1- 
 شYاوt ح�ل الش�ة م� خالل الق��ات الس��ة حg2 ذ�H2ل ال�اس إلى تق��H ثالثة أر]اع  ال
�ابه
 أنه
 ل
 ی�ق�م�ا $Yuاوt رس��ةمTاس� t .�� دفع�ا رشاوt وج

 .یt ن3ف م� دفع�ا رشاوt وجt اس�ف�اؤه
 ع�م فاعل�ة آل�ات مYاف�ة الش�ة - 2
2 سائ�Vن�^ تف ��مات ل�Yاف�ة الف8اد غ2 فاعلة وهYاءات ال�ل�8�ات وفي  یt الغال�Zة أن إج

 .مع�
 الZل�ان
�ماته
 ل�Yاف�ة الف8اد غ2 فاعلة. ف��Uا یt یt غال�Zة ال��8ف� -1Yد ح�م�ه
 أنها  31% 2� أن جه

 .% م�ه
 یونها غ2 فاعلة56فاعلة فإن 
�ماته
 في مYاف�ة 2009ل
 T8Hل تغ2 مه
 في ن�ة ال�اس في س�ة  -2Yد ح�الش�ة مقارنة  لTه
 .20077$عام 

 

  

تعتبر "الواسطة" من الناحية  
ماعياً؛ السيكولوجية سلوكاً اجت

وهذا السلوك شكل من أشكال  
اكتساب النفوذ واستعماله  
بطريقة غير رسمية  

يلجأ للواسطة بغرض الحصول  
على وظيفة، أو الترقية، أو رفع  
الرواتب، أو مزايا التدريب  
والتطوير، أو للحصول على  
المناقصات والمشاريع، أو  
للتهرب من الضرائب وغير  
ذلك من االمتيازات والفرص  

و كان ذلك على حساب  ول
القوانين واللوائح أحياناً، وعلى  
حساب القيم األخالقية وحقوق  
اآلخرين أحيانا أخرى

أن الشريعة اإلسالمية تسمح  
بالتوسط والوساطة أو الشفـاعة  
إذا كانت ال تضر بمصالح  
اآلخرين أو بمصالح الدولة، إال  
أن األفراد في المجتمعات  

دو  اإلسالمية وكما يب-العربية
من بعض المؤشرات يخلطون  
بين نوعي الشفـاعة: الشفـاعة  
المسموح بها شرعا والشفـاعة  
غير المسموح بها أو المخالفة  
للشريعة
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0 "م���ة الuفا�zة ال�ول�ة" ال3ادر في س�ة  جاءت على رأس ال�ول $أن  2009وق� أفاد تقxق
) ب��2ا 63()، وال8ع�دHة 46)، وال#�0� (30عال��ا)، تل2ها اإلمارات ( 22الع]�ة م� حg2 الuفا�zة (

)، وجاءت في ذیل القائ�ة �ل م� ال��� والعاق وال8�دان 111اح�لd م3 والrTائ ال�ت#ة (
80ا في ال�ات@ األولى �وال3�مال. أما على ال3ع�2 العال�ي فق� جاءت ال�ان�ارك وال8��0 وس�غاف�رة وس

uفي "ال �ال��8 Lا نالح  $ع&Yة ال�ال�ة واإلدار0ة. وه�zفاuال g2ح �ال واألع�ال م�فا�zة" في إدارة األم
في $عL الZل�ان الع]�ة ب��2ا ماتrال مع�
 ه&ه الZل�ان في الت@ األخ2ة عال��ا م� حg2 "الuفا�zة"، 

  وفي ال�ات@ األولى م� حg2 م�8�t "الف8اد" في إدارة األم�ال واألع�ال.
 C� 2010ال&C عق�ته $القاهة في س�ة وق� دعd ال����ة الع]�ة لل����ة اإلدار0ة في مRت�ها ال�8

�ر م��ل2� ع� e�$ "اف�ة الف8ادYة و\��ة ل��Tات�دولة ع]�ة إلى اع��اد  19ت�d ع��ان  "ن�� إس�
بنامج و\�ي ل��اHة ال���Tعات الع]�ة م� جائ
 الف8اد، ��ا \الdZ ال����ة ال�ول الع]�ة $إص�ار 

0عات الالزمة ل�Yاف�ة الف8اد وتعr0r سuاف�ة الف8اد ال�Yة ل��[�ادة القان�ن. وقال رئ�� ال����ة الع
عام خ�ا� إن ال��xقة الع]�ة سTلd إضاعة ألف مل�ار دوالر، في ع�ل�ات ف8اد مالي و�ه�ار لألم�ال 

�ع ال�خل الق�مي لل�ول الع]�ة�Tم gل ثل��H ن ال�اضي  م�ا  .8خالل ال�3ف ال�اني م� الق
0 م���ة الuفا�zة ال�ول�ة ع� م�4لف أشYال الف8اد وم�ا Hعrز ه&ا الق�ل، ما جاء أeHا في تق

0 ه&ه ال����ة ال3ادر في س�ة اله�Yلي في إدارة األم�ال واألع�ال في الZل�ان الع]�ة. فق� أورد تق
أن "الف8اد" ه� ال�عقل  2006مRس8ة ل�Zان�ة س�ة  450أنه وج� $�8@ م8ح أجC في  2009

% م� ال�Rس8ات ال�ي ش�لها ال�8ح أن دفع رشاوt 60ار في ل�Zان. وذ�ت األساسي ل��ع االس���
 dلYق� ش "
�م22� "ل�4ل�� معامالتهYح �ول2R8عاتها (ص 5ل��Zع م��Tم �وق� ق�رت 191% م .(

0ات وال3فقات الع��م�ة YHلف ما Hعادل �uة" في ال��zفاuها نف8ه أن انع�ام "ال0م�  0.5ال����ة في تق
ي في الZل�ان الع]�ة. وأن تy2Zx ه&ه ال�8#ة على ال�غب م�ال، س2�ضح أن ال84ارة ت3ل ال�خل الق�م
   . 9بل2�ن دوالر أمY0ي  س��0ا 3.6إلى ح�الي 

و]ال�8#ة ل�راس��ا ال�ال�ة، فإن�ا ن�Vفي ف2ها $��اولة إقامة عالقة ب2� "ال�اسxة" و تقZل "الف8اد" م� 
�ال للفd االن�#اه لل�جه ال8لZي لل�اسxة والرت#ا\ها $الف8اد في إدارة \ف األفاد في إدارة األم�ال واألع

 ال�عي ح�ل أخxار "ال�اسxة" رغ
 $عL ج�انZها اإلTHاب�ة fاه0ا، uبه�ف ن Fال واألع�ال؛ وذل�األم
 t  . ورغ
 تل#8ها ب��ب "الuفاعة" أح�انا، وخ�مة األقارب واألص�قاء واإلح8ان إل2ه
 وال�الء له
 أح�انا أخ

  أه�اف ال�راسة: -
1 -  g�#ة ال�ي ش�لها ال�[ال�عف على العالقة ال��ج�دة ب2� "ال�اسxة" و"الف8اد" في الZل�ان الع

  ال��2اني.
  ال�ي ش�لها ال#�g ال��2اني.اس�ق3اء م�t تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال $الZل�ان الع]�ة  - 2
ألع�ال ب#عL ال��غ2ات ال��Hغا�zة م�ل ن�ع القxاع ال�عف على عالقة تقZل  "الف8اد" في إدارة ا - 3

�مي، خاص)، م�قع ال��U�fة في اله�Yل ال�����ي (هم ال8لxة)، ال��T وال8�. Yح)  
 أسKلة ال�راسة:  -

هل ه�اك عالقة ب2� "ال�اسxة" وتقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال في الZل�ان الع]�ة ال�ي ش�لها  - 1
  ال#�g ال��2اني؟

 

  

تعتبر "الواسطة" في جانبها  
السلبي شكالً من أشكال  
"الفساد" في الحياة االجتماعية  
واالقتصادية الذي ينبغي  
دراسته وكشفه من خالل بحوث  
ميدانية لما له من تأثيرات  
سلبية على اإلدارة عامة، وعلى  
إدارة الموارد البشرية خاصة  

ينظر للقطاع الخاص بأنه فـاسد  
ى  %ممن جر 50من قبل  

استفتاؤهم؛ وقد شكلت هذه  
نقـاط مقـارنة  8النسبة زيادة  

بنتائج االستبيانالذي أجري قبل  
أربع سنوات

إن الرأي العام قـلق بسبب دور  
القطاع الخاص في صناعة  
القرار في بلدانهم.ويعتقد  
نصف المستجوبين أن الرشوة  
تستخدم لصياغة السياسات  
لصالح الشركات

ن  يعتقد معظم المستفتين أ
األحزاب السياسية األكثر  
فسادا من بين المؤسسات  
الوطنية وتليها الخدمات العامة
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ال�ي ش�لها ال#�g هل ه�اك فوق ج�ه0ة في تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال في الZل�ان الع]�ة  - 2
  ال��2اني؟

ما هي العالقة ب2� تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال و]عL ال��غ2ات ال��Hغا�zة م�ل ال8�  -3 
�مي، وخاص) وال�ت#ة اإلدار0ة في اله�Yل ال�����ي وال��T ون�ع اYمي، ش#ه ح�Yفي (ح�f�لقxاع ال

(ف وم�یuف، مf�  ؟  في الZل�ان الع]�ة ال�ي ش�لها ال#�g ال��2اني (هم) لل�Rس8ة (م
  ع�2ة ال7'6:  -

0قة قH�3ة م� أر]عة بل�ان ع]�ة وهي الrTائ وال8�دان x$ g�#انات في ه&ا ال�Zال dج�ع
�d0. وق� حص�ا أن ت��uل الع�2ة على أفاد م� شائح وف�ات ال���Tع ال��4لفة، وأن واVة والHد�ل8ع

  ت��uل على ال&��ر واإلناث. 
 2uالع�2ة االج�ال�ة. و�0#غي أن ن 
Tالع�2ة ال��3ل عل2ها في �ل بل�، وح 
Tضح ح�و��zا یلي ج�ول ی

��Tم��لة ت���ال اح3ائ�ا لل� عات األصل�ة ال�ي س�dZ م�ها. وال Y�H� $ال�الي تع��
 أن ه&ه الع�2ات غ2
  ال��ائج ال��3ل عل2ها على �ل ال���Tعات األصل�ة ال�ي ش�ل�ها ه&ه ال�راسة االس�xال��ة إال ب��ف . 

 

 الع�2ة الVل�ة م� أر]عة بل�ان ع]�ة1ج�ول رقTع�2ات ال�راسة وح :  
  ال7A2ة ال�4�Kة  ح]R الع�2ة  الQل�


  22.8  99  ال]oائ
  32.0  121  الAع�د(ة
  20.5  89  ال�Aدان
u4�#24.8  108  ال  
  %100  444  ال�]��ع

  

  أدوات ج�ع ال�Qانات: -

  م��اس تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال: - 1
ل�راسة م�t تقZل أو رفL "الف8اد" في إدارة األع�ال م� \ف األفاد ال�uار�2� في ه&ا ال#�g في 

�&لF دراسة العالقة ب2� "ال�اسxة" وتقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال، اس�ع�ل�ا الZل�ان الع]�ة األر]عة، و 
 Lل أو رفZتق �مRشا ل��اس "الف8اد" في إدارة األع�ال. وضع ه&ا ال�Rش ل��اس اتTاه األفاد ن�

 Leong and( 2009م� \ف �ل م� ل2�نغ ول�
 في س�ة  م�4لف أشYال "الف8اد" في إدارة األع�ال
Lim, 2009.األول في ه&ه ال�راسة gف ال#اح  ). وق� ت�d تج�ة فقات ال���اس م� \

 C&ت ال�4اسي الYل� 
ة فقة، وال�xل�ب اإلجا$ة ع�ها وفy سلuل ه&ا ال���اس على أر]ع ع��uH
؛ و�ل�ا �انd ال�رجة الVل�ة ال�ي 3�Hل عل2ها ال�4u 1ومعارض ج�ا= 5ی�اوح ما ب2� م�افy ج�ا=

   ذلF على تقZل الفد "للف8اد" في إدارة األع�ال. أعلى �ل�ا دل
  ، وفي 0.72و��zا ی�علy ب�#ات ه&ا ال���اس فق� وج�نا أن ألفا �ون#اخ ت8اوC في ع�2ة الrTائ

 Cة ت8اوHد��d0 ت8اوC  0.67، وفي ال8�دان ت8اوC 0.69ال8عV0.74وفي ال �يء مu$ �Y�0و .
�ل ه&ه ال��
 اح3ائ�ا واع�#ار Zاوز قTال� 
 الع�2ات �zه صغ2Tالعي حxاس� g�$ ها ج�2ة خاصة في

�ائ�ة؛ و]ال�الي فهي غ2 م��لة ت���ال صادقا لل���Tعات uخ& $3فة عRت 
ن�عا ما، وأن ه&ه الع�2ات ل
.Fنا ل&ل األصل�ة ��ا أش

  

يذكر واحد من كل عشرة من  
جرى استفتاءهم أنهم دفعوا  
رشاوى خالل عام بنفس المستوى  

كما ذكر أربعة   .2005لعام  
من بين كل عشرة دفعوا  
رشاوى ممن جرى استفتاؤهم  

في   10أنما دفعوه يقـارب  
المئة من دخلهم السنوي

أظهرت التجربة أن الرشاوى  
الصغيرة هي السائدة في  
المنطقة العربية (الشرق األوسط  
وشمال إفريقيا) والبلدان  
الحديثة االستقـالل وبلدان  
جنوب الصحراء

تفتاءات أن منخفضي  تدل االس
الدخل هم األكثر عرضة لدفع  
الرشاوى أكثر من مرتفعي  
الدخل في معامالتهم مع  
مختلف األجهزة والمسئولين

ال يميل الناس إلى تقديم  
شكاوى حول الرشوة من خالل  
القنوات الرسمية حيث  
ذكرثالثة أرباع ممن دفعوا  
رشاوى وجرى استجوابهم أنهم  

ميةلم يتقدموا بشكاوى رس
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ل���اس Y�H� أن نالح  أنها ت��r2 ب "ال�3ق ال�اهC" حg2 ت�ور �لها وم� خالل قاءة فقات ا
ح�ل م�4لف أسال2@ "الف8اد" في إدارة األع�ال، وح�ل تTاوز ال�عای2 األخال��ة وع�م اح�امها في إدارة 
األع�ال. ونالح  أeHا أن $عL الفقات ق� وضعd $�3غة اTHاب�ة ب��2ا وضع $عeها اآلخ $�3غة 

  ). و��zا Hأتي ن�اذج لفقات ه&ا ال�Rش:FHallo Error ل�فادC خxأ هال� (سل�Zة وذل
-  Lال��ارسة في $ع �ل م�Zل مقYاء ش�u) إدارة األع�ال ولل�ا غال�ة لع�الء (ز]ائHاء ه�اxإع

  األح�ان.
�ى ع�� إدارة األع�ال، م� ال�ه
 ت�Zي األعاف (ال�عای2) ال�ي xH#قها ش�اؤك في إدارة األع�ال ح -

  ول� أنF ال ت�فy معها.  

 رش�ة لل�4u إذا �ان ه&ا  -Hل تق��Zاألش4اص، فإنه مق Lع�� ال��ام $إدارة األع�ال مع $ع

�له ل��ل ه&ا الع�ل.Zوفا $ق  ال�4u مع
  اس�7انات "س2ار�4هات" ال�ع�ر ن'� ال�اس9ة: -2

 �ة "س�2ار0�هات" ت3uعلى خ�� ع dانات اس�#انة اش��ل�Zع ال�T"األح�اث" اس�ع�ل ل �ر سل8لة م
ال�ي Hق�م ف2ها ش�4 مع2� $ال��خل في شYل اس�ع�ال "ال�اسxة" لل�3�ل على نف�ذ (خ�مة أو ام��از 
2 إلى أن األح�اث أو "ال�28ار0�هات" ال�ي اش��ل عل2ها االس��Zان ق� uه). و�0#غي أن نل�ف8ه أو لغ2

�لفة. وق� وضعd ه&ه "األح�اث" ال�ي ت��ل تd��e أح�اثا ت��ل "ال�اسxة" وما uHابهها في بل�ان م4
از0ل، Zال ،اس�ع�ال "ال�اسxة" وم�ارس�ها م� \ف ع�ة $اح�2� ی����ن لZل�ان م�#ای�ة ثقا�zا وهي: الrTائ
 ال�قافات حg2 وضع �ل $احg م� Zة" عxاس�بx0ان�ا، س�غاف�رة وروس�ا وذلF في $�g آخ ع� "ال

�عة م� "ال�28ار0�Tل�ان مZل ه&ه الY$ ة $اللغة ال4اصةxاس��هات" ال�ي ت��ل ع�ل�ة اس�ع�ال ال�ف�ذ أو ال
�ع ال�8ار0�هات ال�ي وضعها �Tم �م dلYuقائ�ة نهائ�ة ت dوضع 
بل� ث
 تج�d إلى اللغة االنVل0r2ة ث
 "س�2ار0�" ی��e� ��ام ش��H �4ل uالقائ�ة ال�هائ�ة خ�8ة ع d��e. وق� ت�ار�2uال� �كل ال#اح�2

�z tه ال#�g ال��2اني به�ف ت��0ه ال��3ر األصلي لل��ث أو اس�ا م�اTH C&ل� الZل للVس#ا ل
�ائ�ة. u0قة عx$ "هات�  "ال�28ار0�"، وق� رتdZ قائ�ة "ال�28ار0

 gف ال#احوت2Z� م� ال��ل2ل اإلح3ائي أن األح�اث أو "ال�28ار0�هات" ال�ي وضعd لل�اسxة (م� \
تZاألول في ه&ه ال�راسة) ق� اع�  م� \ف ال�uار�2� في ال#�g في الZل�ان الع]�ة أك� "ن��xة" وأك�

 dة وال�ي وضعxاس�2ا ع� "ال�اسxة" م� $اقي األح�اث أو ال�8ار0�هات ال�ي ت��ل أشYاال م�4لفة للZتع
  في الZل�ان غ2 الع]�ة.  

&�H Cاول xHل@ في �ل "س�2ار0�" م� ال�4u ال�uارك في ال#�g أن ی�24ل نف8ه $أنه ه� ال
ال�3�ل على ال�ف�ذ (ال�اسxة). وx0ل@ م�ه أن ی2Z� "ك�� uHع ل� �ان ه� ال�4u ال��ص�ف في 
ت ال�4اسي Yل� 
ال�28ار0�"؟ وت�
 اإلجا$ة ع� مuاع ال�4u ال�&��رة أدناه ن�� "األح�اث" ح8@ سل

  ك�ا ه� م�ضح ��zا یلي:
  4، 3، 2و]�2ه�ا درجات  5غ2 سع�2=        1سع�2=

 ��ل=        1ر=ف4T4، 3، 2و]�2ه�ا درجات   5خ  
ر=Zم ر=     1غ2Z4، 3، 2و]�2ه�ا درجات   5م  

  4، 3، 2. و]�2ه�ا درجات  5غ2 م�ج=       1وم�ج=
 

  

يرى غالبية المستفتين أن  
جهود حكوماتهم لمكافحة  
الفساد غير فـاعلة.ففيما  

منهم أنها فـاعلة فـإن  31يرى%
لة.% منهم يرونها غير فـاع56

قطر جاءت على رأس الدول  
 22العربية من حيث الشفـافية (

)، 30عالميا)، تليها اإلمارات (
)، والسعودية  46والبحرين (

) بينما احتلت مصر  63(
)، 111والجزائر المرتبة (

وجاءت في ذيل القـائمة كل  
من اليمن والعراق والسودان  
والصومال

على الصعيد العالمي فقد  
والسويد  جاءت الدانمارك  

وسنغافورة وسويسرا في  
المراتب األولى من حيث  
الشفـافية المالية واإلدارية

نالحظ بعض التحسن في  
"الشفـافية" في إدارة األموال  
واألعمال في بعض البلدان  
العربية بينما ماتزال معظم هذه  
البلدان في الرتب األخيرة  
عالميا من حيث "الشفـافية"، 

يث  وفي المراتب األولى من ح
مستوى "الفساد" في إدارة  
األموال واألعمال
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وس�x3لح على ردود ال�uار�2� ومuاعه
 ن�� ال��اقف أو "ال�28ار0�هات" في ه&ا ال#�g $الuع�ر 
 ر وغ2Zل، م�Tر وخ�العام؛ و�e�0� ه&ا الuع�ر العام ال�uاع ال�&��رة أعاله (سع�2 وغ2 سع�2، ف4

 �ر، م�ج وغ2 م�ج). ون�Vفي في ال#�g ال�الي $اس�ق3اء الuعZم �ر العام لل�uار�2� في ال#�g ن�
"ال��اقف" ال�&��رة أC االك�فاء ب�راسة الuع�ر العام ��zا إذا �ان ل�t ال�uار�2� في ال#�g سل�Zا أم 

  إTHاب�ا.
ت Yل� 
و]ع� ذل8H ،Fأل ال�4u أن Hق�ر ��zا إذا �ان "ال�28ار0�" سل��ا ن��xا في بل�ه ح8@ سل

. وx0ل@ م� ال�4u أeHا إأن ��Hد لى أC م���H tل �ل 1ب�ا=ل�� ن��xا أ  5ال�4اسي: ن�xي ج�ا=
ت ال�4اسي حg2 نع
 $ال�أك�2=Yل� 
، 3، ل�� م�أك�ا=5"س�2ار0�" ع�ل�ة ااس�ع�ال ال�ف�ذ وذلF ح8@ سل

  1ل�� $ال�أك�2=
و�0#غي أن نالح  أن االس��Zان ق� اش��ل أeHا على مع�xات د�Hغا�zة م�ل ال��T (ال��ع) وال8� 

�مي وخاص) ��ا اش��ل على م�4لف ال��اص@ في اله�Yل ال�����ي ون�ع اYمي، ش#ه ح�Yفي (ح�f�ل
 .(ف وم�یuف، مf�  (هم ال8لxة) لل�Rس8ات (م

وق� ب2� ال��ل2ل العاملي لفقات االس��Zان أنها ت����ر ح�ل عامل واح� وه� اس�ع�ال "ال�ف�ذ"، ��ا 
�ل حg2 �انd ���ة ألفا ت8اوC ت2Z� أن فقات االس��Zان ت�8
 ب��ع م� ال�#اZفي ع�2ة  0.66ت ال�ق

م�ا ی�ل على في الع�2ات األخt ال�ي ج�عd م� الZل�ان ال�uار إل2ها أعاله.  0.70ال8ع�دHة وأك� م� 
ت��2ل "ال�28ار0�هات" لل�اسxة في الZل�ان الع]�ة ال�ي ش�لها ال#�g الuيء ال&H Cعxي م�3ا��ة ألداة 

ذا عل��ا أن "ال�28ار0�هات" ال�ي اش��ل عل2ها االس��Zان ق� تd��e أح�اثا ت��ل ج�ع ال�Zانات خاصة إ
"ال�اسxة" وما uHابهها في بل�ان أخt، وق� وضعd ه&ه األح�اث ��ا أشنا أعاله م� \ف ع�ة $اح�2� 

از0ل، بx0ان�ا، س�غاف�رة وروس�اZال ،ال��ل2ل  . وت2Z� م�10ی����ن لZل�ان م�#ای�ة ثقا�zا وهي الrTائ
االح3ائي أن األح�اث أو "ال�28ار0�هات" ال�ي وضعd لل�اسxة (م� \ف ال#احg األول في ه&ه 
2ا ع� "ال�اسxة" م� $اقي "ال�28ار0�هات" ال�ي ت��ل أشYاال Zتع ت أك� "ن��xة" وأك�Zال�راسة) ق� اع�

 م�4لفة لل�اسxة في الZل�ان غ2 الع]�ة ��ا ذ�نا أعاله أeHا.  
  �ل ال�2ائج:ت'ل

  الL:ائw ال�(�غ
ا�qة للع�2ة: -

 ت�r2ت الع�2ة االج�ال�ة له&ه ال�راسة $ع�ة خ3ائ� د�Hغا�zة ن�جrها ��zا یلي:
  ال]k2 (ال�2ع): -1

  %.76.6% ب��2ا �انd ن8#ة ال&��ر 23.4ل
 ت�Tاوز ن8#ة اإلناث ال�uار�ات في ه&ه ال�راسة ن8#ة 
2- :�Aال  

س�ة ب��ز0ع ش#ه \�Zعي  62س�ة و  222� في ه&ه ال�راسة ما ب2� تاوحd أع�ار أغل@ ال�uار�
  ل��4لف األع�ار.


ة -3QLس�2ات ال  

ة ل�t ال�uار�2� في ال�راسة ما ب2� صف ب�8#ة Z4ات ال�  %.3.3س�ة ب�8#ة  30% و 5.3تاوحd س�
  �QFعة ال�غل: -4

�غل2� في و�fفة ل�قd ونق�3 $ه ن�ع ال��U�fة هل هي ع�ل �لي أو جrئي حg2 بلغd ن8#ة ال�8
 %.30ب��2ا بلغd ن8#ة ال��uغل2� في الع�ل الrTئي  70كامل أو �لي ن8#ة %

  

وجد بحسب مسح أجري في  
مؤسسة لبنانية سنة   450

أن "الفساد" هو    2006
المعرقـل األساسي لمنع  
االستثمار في لبنان. وذكرت  

% من المؤسسات التي  60
شملها المسح أن دفع رشاوى  

حكوميين "لتخليص  لمسؤولين  
% من  5معامالتهم" قد شكلت  

مجموع مبيعاتها(ص  
).وقد قدرت المنظمة  191

في تقريرها نفسه أن انعدام  
"الشفـافية" في المشتريات  
والصفقـات العمومية يكلف ما  

من الدخل   0.5يعادل  
القوميفي البلدان العربية

أهداف الدراسة:
التعرف على العالقة    -1

اسطة" الموجودة بين "الو 
و"الفساد" في البلدان العربية  
التي شملها البحث الميداني.

استقصاء مدى تقبل    -2
"الفساد" في إدارة األعمال  
بالبلدان العربية التي شملها  
البحث الميداني.

التعرف على عالقة تقبل    -3
"الفساد" في إدارة األعمال  
ببعض المتغيرات الديمغرافية  
مثل نوع القطاع
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  ن�ع الق9اع:  -5

�مي ن8#ة بلغd ن8#ة ال��uغل2� ف Yاع ال�xمي ن8#ة 45.3ي الق�Yاع ش#ه ال�xوفي الق ،%
  %.43.8% وفي القxاع ال4اص ن8#ة 10.9
  ال�
ت7ة اإلدار4ة: -6

ونق�3 $ه م�اقع ال�uار�2� في اله�Yل ال�����ي (هم ال8لxة) لل�Rس8ة ال�ي �uHغل�ن ف2ها. وق� �ان 
  ال�8@ ال�ال�ة:ت�ز0ع ال�uار�2� في ه&ه ال�راسة ح8@ ه&ا ال��غ2 ح8@ 

  %26.1م�fف ب�8#ة  -
ف ب�8#ة  -u21.8م%  
  %37م�ی م��س^  -
 % 15.2م�ی ت�فC&2 (عال) ب�8#ة  -
  هل ه2اك ف
وق في تقQل "الفAاد" في إدارة األع�ال @الQل�ان الع
�Oة؟  -

 
  : درجات تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال في الZل�ان الع]�ة ال�uار�ة في ال#�4gج�ول رق
  االن'
اف ال�}�ارD   ال���سp  الQل�


 52563. 2.28  ال]oائ
 47849. 2.52  الAع�د(ة
 45521. 2.20  ال�Aدان
u4�#57327. 2.48  ال 

 52445. 2.39  ال�]��ع
 

 
أن درجة تقZل "الف8اد" في إدارة األم�ال واألع�ال $الZل�ان الع]�ة ال�uار�ة  4ی�eح م� ال�Tول رق
. وe�0ح أeHا أن ه&ه 0.53و]ان�اف م��ار8H CاوC  2.39ج�الي 8HاوC م�4فeة ن�Z8ا $���س^ إ

�ن في ال8ع�دHة (V2.52ال�رجة أعلى ما ت) d0�V(2.48) وتل2ها ال ) ث
 ال8�دان 2.28) فالrTائ
)2.20 g20ة ح). وق� ب2� ت�ل2ل ال�#ای� أن الفوق ب2� الZل�ان الع]�ة في درجة تقZل "الف8اد" فوق ج�ه

. وت2Z� ب�y2Zx اخ�#ار ش��Uه أن الفوق ب2� الrTائ وال8ع�دHة دالة ع�� 0.01هي دالة ع�� و  7.32ف=
ل3الح ال8�دان، وأن الفوق  0.01ل3الح الrTائ، وأن الفوق ب2� ال8�دان وال8ع�دHة دالة ع��  0,05

�d0 دالة ع�� Vدان وال�الrTائ وال8�دان ل3الح ال8�دان، وأنه ال ت�ج� فوق ج�ه0ة ب2�  0.01ب2� ال8
�d0 في درجة تقZل "الف8اد" في إدارة األم�ال واألع�ال. و�Z0و Vة والHد��d0، و]2� ال8عVوال و]2� الrTائ
�نة م� ال&��ر فق^ حg2 س2Z�2� ل�ا Yة راجع إلى أن الع�2ة مHد�أن ارتفاع درجة تقZل "الف8اد" في ال8ع

  ناث) أن ال&��ر أك� "ت�#ال للف8اد" م� اإلناث. م� خالل درساة الفوق ب2� ال28�T� (ال&��ر واإل
  هل ه2اك عالقة ب�� ال�اس9ة و"الفAاد" في إدارة األع�ال @الQل�ان الع
�Oة؟ -

ب2� معامل االرت#ا� ب2س�ن أن ه�اك عالقة م�ج#ة ب2� الuع�ر "اإلTHابي" ن�� "ال�اسxة" وتقZل 
�ع ال��Tم tال واألع�ال ل��وهي دالة ع��  u 0.16ار�2� في ال#�g حg2 ر="الف8اد" في إدارة األم

. م�ا THعل�ا ن���8ج أن  األش4اص ال&ی� ل�یه
 اتTاه أو شع�ر إTHابي ن�� م�ارسة "ال�اسxة" 0.01
  ی�قZل�ن م�ارسة "الف8اد" في إدارة األع�ال أك� م� ال&ی� ل�یه
 شع�ر سلZي ن�� م�ارسة "ال�اسxة". 

  

هل هناك عالقة بين "الواسطة" 
تقبل "الفساد" في إدارة  و 

األعمال في البلدان العربية  
التي شملها البحث الميداني؟

هل هناك فروق جوهرية في  
تقبل "الفساد" في إدارة  
األعمال في البلدان العربية  
التي شملها البحث الميداني؟ 

ما هي العالقة بين تقبل  
"الفساد" في إدارة األعمال  
وبعض المتغيرات الديمغرافية  
مثل السن والجنس ونوع القطاع  
الوظيفي (حكومي، شبه  
حكومي، وخاص) والمرتبة  
اإلدارية في الهيكل التنظيمي  
(هرم) للمؤسسة (موظف، 
مشرف ومدير) في البلدان  
العربية التي شملها البحث  

الميداني؟  

جمعت البيانات في هذا  
البحث بطريقة قصدية من  
أربعة بلدان عربية وهي  

سودان والسعودية  الجزائر وال
والكويت. وقد حرصنا أن  
تشتمل العينة على أفراد من  
شرائح وفئات المجتمع المختلفة، 
وأن تشتمل على الذكور  
واإلناث
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�ن ل�یه
 تقZل YH ل للف8ادZتق 
0قة أخt أC أن األش4اص ال&ی� ل�یهx$ ةTه&ه ال��� وY�0� أن تف8
 لل�اسxة. ولعل وج�د م�ل ه&ه العالقة ب2� "ال�اسxة" و تقZل "الف8ادZأك ��Rال واألع�ال ی�" في إدارة األم

 �2��االتTاه أو الuع�ر العام ن�� �ل م� الف8اد وال�اسxة وه� االتTاه (الuع�ر) ال8لZي ن�� ه&ی� ال8ل
 ك�ا أك�ث ذلF مع�
 ال�راسات ال8ا$قة وذلF $غL ال�� ع� اخ�الف ال�قافات وت#ای�ها؛ و]غL ال��

  ع� م�ارسة ه&ا ال8ل�ك م� ع�مه.
نالح  ت#ای�ا في العالقة ب2� االتTاه اإلTHابي ن�� "ال�اسxة" و تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال ول��Vا 

  ب2� ال�ول الع]�ة ال�uار�ة في ه&ا ال#�g على ال��� ال�الي:
  في الrTائ؛ وهي غ2 دالة. 0.13ر= 
  في ال8�دان وهي غ2 دالة. 0.12ر= 
  . 0.01في ال8ع�دHة وهي دالة ع��  0.23ر= 
�d0 وهي غ2 دالة. 0.13 -ر= Vفي ال  

�d0 إلى أن ع�د اإلناث في ع�2ة Vفي ال �0وق� تف8 العالقة ال8ل�Zة ال�الح�ة ب2� ه&ی� ال��غ2
 م� ع�ده� في الع�2ات األخt و�لى �sاب اإلناث ت�اما في ع�2ة ال8ع�دHة. واح3ائ�ا، Zأك d0�Vال

�ر) اإلTHابي ن�� "ال�اسxة" و تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال وج�نا عالقة إTHاب�ة ق�0ة ب2� االتTاه (الuع
ل�t اإلناث وهي غ2 دالة. ولعل  0.07 - ب��2ا ر=  0.01وهي دالة ع��  0.25ل�t ال&��ر حg2 ر=

وج�د فوق ب2� ال28�T� في ه&ه العالقة راجع إلى أن ال&��ر ال&ی� uHعون شع�را إTHاب�ا ن�� "ال�اسxة" 
اد" في إدارة األع�ال أك� ألنه
 �8Hف�2ون مادHا م� ع�ل�ة تقZل "الف8اد"، وق� تجع الفوق ی�قZل�ن "الف8

2 م�ا THعله
 عضة ألشYال "الف8اد" Z� ال واألع�ال إلى ح��ة ال&��ر على مTال إدارة األمxإلى س�
  ال��4لفة وضغ�\ها و]ال�الي أك� عضة ل�قZلها.  

عالقة سل�Zة ول�Vها ل�d8 ق�0ة ب2� تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال  واتeح م� خالل ال��ائج أن ه�اك
وهي   0.09-واع�#ار أح�اث ال�اسxة "ال�28ار0�هات" ن��xة في الZل�ان ال�uار�ة في ال#�g حg2 ر=

ون س�2ار0�هات "ال�اسxة" سل��ا "ن��xا" في بل�انه
 أك� 0.05دالة ع�� Zع�H �أن األش4اص ال&ی C؛ أ
ون س�2ار0�هات "ال�اسxة" سل��ا ن��xا في معارضة لZع�H ال �األش4اص ال&ی �لف8اد في إدارة األع�ال م
 .
  بل�انه

وال�الح  أنه ال ت�ج� فوق ج�ه0ة ب2� ال&��ر واإلناث في م�ض�ع تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال 
.g�#ة ال�ي ش�لها ال�[الة اح3ائ�ا ول� �انx�8$ dة في و]2� ت�ل2ل ال�#ای� وج�د فوق د في الZل�ان الع

. و]اجاء 0.05وهي دالة ع��  1.40م�ض�ع تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال ح8@ ال8� حg2 ف=
-معامل ارت#ا� ب2س�ن ت2Z� أن ه�اك عالقة سل�Zة ب2� ال8� وتقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال حg2 ر=

  . 0.01وهي دالة ع��  0.20
ب2� الuع�ر ن�� "ال�اسxة" وتقZل "الف8اد" ب��d2Z م�غ2ات ال��T وال8� و]�راسة االرت#ا� الrTئي 

 g2ح �0�مي وخاص) وج�نا عالقة ارت#ا� م�ج#ة ب2� ال��غ2Yمي، ن3ف ح�Yفي (ح�f�ون�ع القxاع ال
  .0.01وهي دالة ع��  0.20ر=

ارة األع�ال مع و]اجاء معامل ارت#ا� جrئي ب2� الuع�ر اإلTHابي ن�� ال�اسxة وتقZل الف8اد في إد
وهي دالة ع�� م�8�t  0.17ت�d2Z م�غ2 "الZل�"، وج�نا عالقة م�ج#ة \دHة ب2� ال��غ20� حg2 ر= 

0.01. 

  

من خالل قراءة فقرات المقياس  
يمكن أن نالحظ أنها تتميز ب  
"الصدق الظاهري" حيث تدور  
كلها حول مختلف أساليب  
"الفساد" في إدارة األعمال، 

معايير األخالقية  وحول تجاوز ال
وعدم احترامها في إدارة  
األعمال

يطلب في كل "سيناريو" من  
الشخص المشارك في البحث أن  
يتخيل نفسه بأنه هو الذي  
يحاول الحصول على النفوذ  
(الواسطة). ويطلب منه أن  
يبين "كيف يشعر لو كان هو  
الشخص الموصوف في  
السيناريو"؟ 

سنصطلح على ردود  
مشاعرهم نحو  المشاركين و 

المواقف أو "السيناريوهات" 
في هذا البحث بالشعور العام؛ 
ويتضمن هذا الشعور العام  
المشاعر المذكورة أعاله  
(سعيد وغير سعيد، فخور  
وخجول، مبرر وغير مبرر، محرج  
وغير محرج).
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وت�Zو ه&ه ال���Tة م���xة؛ أC أن األفاد ال&ی� ل�یه
 شع�ر إTHابي ن�� ال�اسxة 2�Hل�ن ل�قZل 
األم�ال واألع�ال أك� م� األش4اص ال&ی� ل�یه
 شع�ر سلZي ن�� ال�اسxة. واتeح "الف8اد" في إدارة 

 
م� ت�ل2ل ال�Zانات أeHا أن األفاد ال&ی� یون م�ارسة "ال�اسxة" سل��ا ن��xا في بل�انه
 ی�Yuل ل�یه
ل�لفd لل��، اتTاه سلZي ن�� "الف8اد" في إدارة األع�ال؛ أC أنه
 ض� "الف8اد" في إدارة األع�ال. وم� ا

أن ه�اك عالقة سل�Zة ب2� ال8� وتقZل الف8اد في إدارة األع�ال؛ أC أن تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال 
  أك� ان�uارا ب2� الu#اب األم ال&��8H Cعي ف�� م�ل ه&ه الفض�ة.      

  تقQل "الفAاد" حA| الق9اع:

�مي 8Hاو Yاع ال�xل "الف8اد" في القZس^ تق�ب��2ا  0.55$ان�اف م��ارC ق�ره  C2.23 نالح  أن م�
 C8اوH اع ال4اصxل الف8اد في القZس^ تق�. وق� ب2� ت�ل2ل 2.49$ان�اف م��ارC ق�ره  0.54م�

. وق� ب2� اخ�#ار ش��Uه أن 0.01وهي دالة ع��  10.49ال�#ای� وج�د فوق ج�ه0ة ب2� القxاع2� ف=
�مي والقxاع ال4اص دالةYاع ال�xالق �وق ب2، ب��2ا ال ت�ج� فوق دالة اح3ائ�ا ب2� 0.01ع��  الف

�مي. Yاع ش#ه ال�xاع ال4اص والقxالق �جهة، و]2 �مي م�Yمي وش#ه ال��Yاع ال�xالق  
ووفy ال��ائج ال��3ل عل2ها، فإن تقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال م� \ف األفاد أعلى في القxاع 

�ميYاع ال�xفي الق . وق� وج�نا معامل ارت#ا� سل�Zا ب2� ن�ع ال��fفة ال4اص م�ا ه� عل�ه األم
وهي دالة  0.10-وم�قعها في اله�Yل ال�����ي (هم ال8لxة) وتقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال حg2 ر= 

؛ أC أن األفاد ذوC ال��اص@ العل�ا أك� ت�#ال للف8اد في إدارة األع�ال م� ال��fف2� 0.05ع�� 
  الف8اد" ال���قي یت#^ مع ماكr ال�ف�ذ وال8لxة والق�ة.  العادی2� م�ا ی�ل على أن "

  م2اق�ة ال�2ائج:

نالح  أن م��سxات تقZل "الف8اد" ل�t األفاد في إدارة األم�ال واألع�ال م�4فeة في �ل الZل�ان 
zفاuم���ة "ال �ة الع]�ة ال�uار�ة في ال#�g. وال ت��اشى ه&ه ال���Tة مع ال�راسات ال8ا$قة ومع تقار0

2 ل�فuي "الف8اد" ال�الي واإلدارC في الZل�ان الع]�ة. وق� تف8 ه&ه ال���Tة $3ع�]ة تقZل uال�ول�ة" ال�ي ت
خاصة إذا عف�ا أن حف  "ماء ال�جه" م� ال��
  "الف8اد" م� \ف األفاد عل�ا في ال���Tعات الع]�ة

ات ال�ي ح3ل�ا عل2ها $اع�#ارها ع�2ات األساس�ة في ال�قافة الع]�ة. وق� یجع ذلF إلى \�Zعة الع�2
0قة م��ازنة. x$ �28�Tم��لة لل   قH�3ة غ2 م��لة لل���Tعات األصل�ة وغ2

أما عالقة االرت#ا� ال��ج#ة ب2� الuع�ر اإلTHابي ن�� "ال�اسxة" وتقZل "الف8اد" في إدارة األع�ال 
ة وخاصة م� \ف األفاد ال&��ر ال�uار�2� في ال#�g ف��ل على ا uرها ال����ع�#ار "ال�اسxة" 3$

وأشYالها ال��4لفة في الZل�ان الع]�ة ص�رة م� ص�ر تقZل وم�ارسة "الف8اد" في إدارة األم�ال واألع�ال 
ال�ي تف�ح ال#اب واسعا الس�ع�ال الش�ة وت�خل ال��ا$اة وال��8�]�ة وت#ادل ال�3الح ال�34uة ��سائ^ 

0
 وات4اذ القارات $3فة ووسائل إلدارة األم�ال واألع�ال ب��
 ال�عای2 ال��ض���ة في ال�ق�Yت� �ال م
  عامة.

أما ع�م وج�د فوق ج�ه0ة ب2� ال&��ر واإلناث في م�ض�ع تقZل "الف8اد" في إدارة األم�ال واألع�ال 
ة في الZل�ان الع]�ة ال�ي ش�لها ال#�g فق� Hعtr اف�اضا إلى ع�م ت��2ل اإلناث ت���ال ج�2ا في الع�2

% ب��2ا بلغd ن8#ة 23.4حg2 ل
 ت�Tاوز ن8#ة اإلناث ال�uار�ات في ه&ه ال�راسة ن8#ة  اإلج�ال�ة
�نة م� ال&��ر فق^. 76.6ال&��ر Yة مHد�  %، ��ا أن الع�2ة ال8ع

 

  

نكتفي في البحث الحالي  
باستقصاء الشعور العام  
للمشاركين في البحث نحو  
"المواقف" المذكورة أي  

ة الشعور العام  االكتفـاء بدراس
فيما إذا كان لدى المشاركين  
في البحث سلبيا أم إيجابيا.

بعد ذلك، يسأل الشخص أن  
يقدر فيما إذا كان  
"السيناريو" سلوكا نمطيا في  
بلده حسب سلم ليكرت  

ليس    5الخماسي: نمطي جدا=
1نمطيا أبدا=

بين التحليل العاملي لفقرات  
االستبيان أنها تتمحور حول  

واحد وهو استعمال  عامل  
"النفوذ"، كما تبين أن فقرات  
االستبيان تتسم بنوع من  
الثبات المقبول  

أن درجة تقبل "الفساد" في  
إدارة األموال واألعمال  
بالبلدان العربية المشاركة  
منخفضة نسبيا بمتوسط إجمالي  

وبانحراف   2.39يساوي  
0.53معياري يساوي  
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ي القxاع ال4اص ب�8#ة أعلى م�ا ه� و]ال�8#ة ل�قZل "الف8اد" في إدارة األع�ال م� \ف األفاد ف
�مي، فإن ه&ه ال���Tة ت��اشى مع ما ق� أشارت إل�ه م���ة "الuفا�zة ال�ول�ة" Yاع ال�xفي الق عل�ه األم

0ها ال�8�C في عام في الZل�ان ال�3ا��ة إذ أن م�ارسات الف8اد ��zا ی�علy ب�فuي الف8اد  2009في تق
 فيuاها عادة ما ت����ات م� رشى وسuهة  ال�Zuال م�t. و�&لF، فإن أص�اب رؤوس أمZVال�ول�ة ال

�نها[�نها ث
 یهe�Z�2ها ه�اك عادة ما ی\�وق� الح�d ال����ة أن ما ب2�  .إلى بل�ان غ��ة به�ف ت
t في م�ارسات الف8اد م�ا �لف دافعي  u�ُ 283ف ع� ت�ر� أك� م� 2005و  1990Z� ة دول�ة�ش

 �ائ@ ن�eاع ال4اص عال ج�ا رمل�ا 300الxالف8اد" في الق" t� ،دوالر. وأضافd ال����ة أن م�8
�ات uد، وأن ال�وأنه ل�� م� غ2 العادة أن ت�T ش�ات م�ل�ة وعال��ة ت�فع رشاوt لل�3�ل على عق
الق�0ة ت�ارس ضغ�\ا غ2 م�اس#ة على م�4لف ال�Rس8ات بل وال�أث2 في الق�ان2� أeHا به�ف تأم2� 

  .   11ار إTHاب�ةشو� اس���

 "ال�اسxة" في إدارة األم�ال واألع�ال یRدC إلى مفاس� ��2ة وخاصة في �Yو]3فة عامة، فإن ت�
 CدRة ج�ا م�ا ی2Z� ال�0ة وت��fف2ها في بامج وخx^ ال����ة ال�ي ت3ف عل2ها أمu#ارد ال�إدارة ال�

Hاد�� rاكة وهامة، ��ا یRدC ذلF إلى وضع عاق2ل م�ال إلى إ$عاد الVفاءات ووضع غ2 ال�Rهل2� في م
2ة أمام ال�#ادرات وال�uار0ع ال��ومة م� ال�اسxة". Zك  

2وقا\�ة وذه��2ها ال����Tة وسل�xها ال���r2ة، وتفuي م�ارسة Zاق2ل الولعل صع�]ة ال�عامل مع الع
2ة في إدارة األم�ال  "ال�اسxة" �آل�ة ل�d20r ه&ه اآللة ال�ه�ئة وال�3ئة ه� ال&C أدt إلى سل�Zات��

  واألع�ال م� أه�ها:
عrوف ��2 م� ال����80� ع� االس���ار في ب�2ة م�ل ه&ه س�اء �ان هRالء ال����8ون و\�22�  -

  أم أجان@.
-  2Vار اإلب�ا��ة $3فة خاصة $اإلح#ا� وال�فVاب $3فة عامة وأص�اب ال�#ادرات واألف#uإصا$ة ال

ع� فص ع�ل وفص نTاح دون ال�اجة الس�ع�ال "ال�اسxة". وY0ف�2ا في في الهوب إلى ال4ارج $��ا 
2 إلى ��ة ت�اول مفدتي "ال�قة"uال أن نTقة" 12ه&ا ال�ب2� الu#اب الrTائC م�ال ��ل2ل على  13و "ال�

�ء $عL الu#اب Tي لZك ال8ل�ه&ا اإلح#ا� وما یت#^ $ه م� سل�ك سلZي. وم� أبز أشYال ه&ا ال8ل
ة لل4ارج و]األخ� إلى أورو]ا �اإل$�ار في ق�ارب غ2 م�اس#ة م�ا الس�عTة لله���ال \ق غ2 ش

 ال�rT والT8� م� \ف حس ال��ود.x4قا ول ال��ت غx4ل 
  Hعض ح�اة ��2 م�ه
وال 4Hفى أeHا أن "ال�اسxة" ق� أص#�d في مع�
 األح�ان ال�جه ال�اهC ل��اه خ�Uة وهي 

ف8اد" ال��4لفة في إدارة األم�ال واألع�ال و�نTاز ال�عامالت �الش�ة وال��ا$اة م�ارسة أشYال "ال
ائ@ وتy2Zx الق�ان2� ول� على ح8اب eدفع ال �ب موال��8�]�ة وت#ادل ال�3الح ال�34uة وال�ه

   .ال�3ل�ة العامة لل�ولة ولل���Tع �Yل

 

المراجع والمصادر    
سة في األسباب ). الفساد: درا2009الوصال، كمال أمين (

واآلثار االقتصادية. عالم الفكر مجلة دورية محكمة تصدر عن 
، ، عدد 38المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ، مجلد 

 ، الكويت. 383-321،  ص ص 2

 

أن هذه الدرجة أعلى ما تكون    
) وتليها  2.52في السعودية (

) فـالجزائر  2.48الكويت (
)2.20) ثم السودان (2.28(

بين معامل االرتباط بيرسون أن  
هناك عالقة موجبة بين الشعور  
"اإليجابي" نحو "الواسطة" 
وتقبل "الفساد" في إدارة  
األموال واألعمال لدى مجموع  
المشاركين في البحث  

أن األشخاص الذين لديهم  
اتجاه أو شعور إيجابي نحو  
ممارسة "الواسطة" يتقبلون  
ممارسة "الفساد" في إدارة  

مال أكثر من الذين لديهم  األع
شعور سلبي نحو ممارسة  
"الواسطة

أن األشخاص الذين لديهم  
تقبل للفساد يكون لديهم تقبل  
أكبر للواسطة

وجدنا عالقة إيجابية قوية بين  
االتجاه (الشعور) اإليجابي نحو  
"الواسطة" و تقبل "الفساد" 
في إدارة األعمال لدى  

وهي   0.25الذكور حيث ر=
 -بينما ر=  0.01 دالة عند

لدى اإلناث وهي غير   0.07
دالة
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). الواسطة في 2002سكجها، باسم والكيالني، ساندة (
 األردن: السر المعلن. مؤسسة األرشيف العربي، عمان، األردن.

). مؤشر الفساد في األقطار العربية 2010مجموعة باحثين (
. مركز دراسات الوحدة 1(إشكالية القياس والمنهجية)، ط 

 العربية، بيروت، لبنان.

). نحو استراتيجة 2010ظمة العربية للعلوم اإلدارية (المن
وطنية لمكافحة الفساد، المؤتمر السنوي الحادي عشر، 

 . 2010يوليو،  5القاهرة، 

المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام  
).  التقرير السنوي للشفافية الدولية... 2010(نسكو) (

. أخذ 2009أغسطس  18اريخ بارومتر الفساد العالمي، نشر بت
 .2010يوليو  08الموضوع من موقع المنظمة أدناه بتاريخ 

http://www.nscoyemen.com/index.php 

Transparency International (2009).  The Global 

Corruption Report 2009. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 

CAMBRIDGE, UK. Retrieved in 12/07/201 

 

  لنصمراجع ا
1
(د. سعد هللا)،  2مجلة أفكار وآفاق، جامعة الجزائر  

 . 54-33، ص2011، 1بوزريعة (الجزائر)، عدد

http://www.islam-qa.com/ar/ref/26801 أخذ من بتاريخ   

 

من موقع: 2010يونيو  15 
2

 

لجأوون إلى الواسطة. % من المصريين ي87جريدة الرؤية: 

2009أكتوبر  15
3

 

دراسة: ظاهرة الواسطة في التوظيف أبرز  جريدة الرياض:
، 2009مايو  3، 14923عدد سلبيات تنمية الموارد البشرية. 

الرياض، السعودية.
4

 

 

 

تدخل األفراد للمؤسسات وال تضمن » الواسطة«مسؤولون: 
 - 1431رجب  12298استمرارهم.  جريدة األنباء (الكويت) عدد 

.2010يونيو  15
5

 

واقع تطبيق التربية جريدة اليوم: دراسة علمية عن 
اإلسالمية في القضايا المعاصرة. جريدة اليوم. (الكويت) 

.2010يوليو 2 1068عددها
6

 

http://www.transparency.org/من التفاصيل يمكن لمزيد 

الرجوع لموقع "منظمة الشفافية الدولية": 
7

 

. انظر 2010يوليو،  8أخذ من موقع الجزيرة نت بتاريخ 
 لمزيد من التفاصيل الموقع التالي:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0DD80CA9-4651-

4169-BDD9-B1CB6795C388.htm?wbc_purpose=%25 

 
8
 Global Corruption Report 2009, P. 196. 

 
9
 How distinctive are indigenous ways of achieving 

influence in business organizations? A comparative 

study of Guanxi, Wasta, Jeitinho, Svyazi and “Pulling  

  

ال توجد فروق جوهرية بين  
الذكور واإلناث في موضوع  
تقبل "الفساد" في إدارة  
األعمال في البلدان العربية  
التي شملها البحث

أن األفراد الذين لديهم شعور  
إيجابي نحو الواسطة يميلون  
لتقبل "الفساد" في إدارة  
األموال واألعمال أكثر من  

عور  األشخاص الذين لديهم ش
سلبي نحو الواسطة

أن األفراد الذين يرون ممارسة  
"الواسطة" سلوكا نمطيا في  
بلدانهم يتشكل لديهم اتجاه  
سلبي نحو "الفساد" في إدارة  
األعمال؛ أي أنهم ضد "الفساد" 
في إدارة األعمال

أن هناك عالقة سلبية بين  
السن وتقبل الفساد في إدارة  
األعمال؛ أي أن تقبل "الفساد" 
في إدارة األعمال أكثر انتشارا  
بين الشباب األمر الذي  
يستدعي فحص مثل هذه  

الفرضية.    

وفق النتائج المحصل عليها، فـإن  
تقبل "الفساد" في إدارة  
األعمال من طرف األفراد أعلى  
في القطاع الخاص مما هو عليه  
األمر في القطاع الحكومي
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Strings”. By Smith, P.; Torres, C.; Leaong, H. C.; 

Budhwar, P.; Achoui, M.;  Lebedeva, N. Submitted to: 

The International Journal of Human Resources 

Management in 2010. 
10

 
http://www.transparency.org/publications/publications/

global_corruption_report/gcr2009 

Retrieved in 12/07/2010 

 
"الحقرة": كلمة عامية في الجزائر ومعناها الشعور 11

 بالظلم بسبب طغيان اآلخر خاصة أصحاب السلطة والنفوذ. 
"الحرقة": كلمة عامية في الجزائر معنها "الهجرة غير 12

 الشرعية".

 

 أن متوسطات تقبل "الفساد"  
لدى األفراد في إدارة األموال  
واألعمال منخفضة في كل  
البلدان العربية المشاركة في  
البحث. وال تتماشى هذه  
النتيجة مع الدراسات السابقة  
ومع تقـارير منظمة "الشفـافية  
الدولية" التي تشير لتفشي  
"الفساد" المالي واإلداري في  
البلدان العربية

 

 لنفسية العربيةشبكة العلوم ا

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022ب السنوي  الكتا

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  

 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  
  

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "سيالما الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
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